



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
صو�ته   � باإلسال�   �
�لعو هدفها 
�ألصلية �ل. جا, ֲדا سيد �خللق '�عني سيدنا $مد 
'سس  2قد  �لعا4.  كل   7 نشر8   ;  ،� �ملصطفى 
�جلماعة   �  Bيا
�لقا 'Dد  غال�   �Eمر حضر� 
�إلسالمية �ألDدية بأمر من �هللا تعا� سنة �١٨٨٩ 7 
 
'نه �ملسيح �ملوعو �Pند. 2قد 'علن  7 Qيا
مدينة قا

.
�ملعهو Rملهد�2

  7 �إلسال�  تنشر  �ألDدية  �إلسالمية 
2باحلجة  �لسلمية،   Uبالطر �لعا4  'Vا, 
2�ل[هاQ، 2هي �لنمو\] �ألمثل E 7مننا هذ� للمجتمع 
�إلسالمي �لقومي �لذR 'قامه سيدنا $مد � 2'صحابه 

�هللا عليهم. Q��ضو

2�ألخالقي    cلدي�  dملستو� �فع  على 
2�ألخـوية  �لو
ية  �لعالقة  2نشا, 
�لعـا4  �لسال� �حلقـيقي 7   fحال2 gلشعو� بني 
�لصحيحة  �إلسـالمية  �لتعـاليم  ضو,  على  2\لك 

�لسمحـا,.

�ملالية من ت[عاl 'بنائها ال غ�، حيث 
من  معلو�  بقد�   
فر كل   m]يتـ
2
فع   dخر'  lت[عا جانب   �  Rلشهر� 
خلـه 

�لزكا�.

�لكرمي   Qqلقر�  Bمعا تر�جم  �جلماعة 
 �2كثً� 
ينية  2كتًبا   tش عاملية   lبلغا

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

تبث  فضائية   lطا$  wثال بفضله  �هللا 
�يع   � �لساعة   ��مد على  بر�yها 
'قطا� �أل�} ُمقدمًة �إلسـال� �لصحـيح �لذR 'تى 

به سيد �خللـق �.
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 |��فريقيا q2سيا كث� من �ملد f2
 t7 ش
�لنا|  خل�  تعمل   .lملستشفيا�2 2�ملعاهد 

.R
2�ملا Bلر2حا�2تعليمهم 2تثقيفهم 2لرفع مستو�هم 

'جل  من   �yاهد حياته  كل  مؤسسها 
 mقتال�2 2�لكفر،  �لشر~  صليب  كسر 
بني  2�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �لة E2  ،
�إلحلا جذ�2 
 lئيليا��لكث� من �إلسر gلنا| كنتيجة مباشر� لتسر�
�لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر  �2�ملفاهيم �خلاطئة 
�لبشر  من  كب�   mقطا بني  �لتوحيد   mلضيا 'ملًا  قلبه 
�هللا  مع   ���ذ2  2' Pا،  �لعاجز   Qإلنسا�  �جعلو �لذين 
  .
�إلحلا � ��هللا 2مالو 
Pqة 'خرd، '2 'نكر2� 2جو
�هللا 2تأييد8 'كثر من �انني كتابا  Qفألف حضرته بعو
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة 2عشرQ2 بلغة �لضا
�لعقائد �لفاسد� �ل. �2ثها  Qهللا بطال�2'ثبت بتأييد من 

، 2'نشأ هذ8 ��ألخرd عن �آلبا, 2�ألجد Qيا
'هل �أل

ها على �ل[ ��جلماعة لتحمل �للو�, من بعد8، 2'قا� 'فر
�هللا  � صحابته  f�2باهم على ما �� �سو ،dلتقو�2

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

 �  �  Rملهد� �إلما�  حضر�   fنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا� ما 2عد به �سـوله �لكرمي سيدنا $مد �ملصطفى 
�لنبو�  منها]  على  �لر�شـد�  �خلالفة   �
عو مـن   �
�ألمة �إلسالمية، فكاQ موالنا نو� �لدين � خليفته  7
 
� بش� �لدين $موEحضر�  مر Bلثا��ألf2، تبعه �خلليفة 
� ناصر 'Dد Eلثالث حضر� مر�'Dد  � ; تال8 �خلليفة 
 �Eبع حضر� مر�- �Dه �هللا تعا� - ; تال8 �خلليفة �لر
 7 Qآل�طاهـر 'Dـد - �Dه �هللا تعا� - V2ـن 
مسر�2   �Eمر حضر�  �خلـامس  خلليفته  �ملبا�~  �لعهد 

'Dد 'يد8 �هللا تعا� بنصر8 �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألDدية.
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٢

التقوى

�ألمم  بني  مشتركا  قا�ا  �ألعيا�  ُتعت� 
�عيا�ها  ��ا  �ال  �مة  من  فما  ��لشعو�. 
�جلسا#  �تضحيا&  بأ(ا�ها  فيها  حتتفل 
 0 3تلف  �إلسال#   0 �ألعيا�   7� �الَّ  ألبنائها. 
حجر   � �ملصطفى  �ضع  حيث  �معانيها  مقاصدها 
ألهاليها  �كا7  �ملدينة   I� قد#  عندما   معاملها   Jسا�
يوما7 يلعبو7 فيهما، قاO: ما هذ�7 �ليوما7؟ فأجابو� 
�ننا كنا نلعب فيهما 0 �جلاهلية؟ فقاO �: "�7 �هللا قد 
�لفطر." �يو#  �ألضحى  يو#  منهما   �Uبدلكم ֲדما خ�

�هكذ� �[سى � َمْعَلمني هامني 0 �لتقومي �إلسالمي 
معا^  ��ما_  سنة،  كل   0 مرتني  �ألمة  على  يطال7 
�هللا  �حد�نية  �[سا`  مبعلمي  �عوضهما  ��للعب  �للهو 
من   7� �حد  على  bفى  ال  �كما  عبو�يته.   Oكما�
بني  �لتالحم  تعميق  �إلسال#   0 �ألعيا�  مقاصد  �هم 
�فر�� �ألمة  �ملنتشرين من مشا[g �أل[I� f مغا[ֲדا 
بينهم.  �إلميانية  �لر�بطة  �لدينية �متتني   jألخو� �ترسيخ 
 Uعلى �لكب jلصال� I� 0 يو# �لعيد  lخلر�� nذ� ُشر�
��لصغq Uكو[� ��ناثا،  ليلتقي �جلميع، مهللني مك�ين 
.jلغاية �ملنشو�� rلك لتحقيق هذq� ،Iكرين �هللا تعا�q

�إل�ية   �لذ�&  كيا7  من  يتجز�  ال  جز`  هي   jفالوحد
لذلك �قتضت [uته � �فضله على �لبشر �7 ��جد �م 
�حدj �تكامال مستوحاj من �qته � 0 قالب شعائر 
 0 lحلجا� xا لنجاyعيد �ألضحى تتو zحلج �ل} يأ�

حتقيق مر�مهم �حصو�م على ��د{ �ملنشو�.
�عيه  ��صل  �لكا0  �لرقي  �إلنسا7  بلغ   7� فبعد   
�حلج  موسم  �هللا  سن  �لنضج  مستو�   I� ���[�كه 
لكي جتتمع �إلنسانية كافة �تصلى �اعة 0 مسجد 
من   fلغر� �هللا  �مت  �هكذ�  �حلر�#.  �ملسجد  ��حد.. 

 ،Oحلج �هو �7 تبلغ حلقة �حد�نيته � �لكما� `�]�
على  متو�عة   jUصغ �جز�`   0  jلوحد� �لق  �qلك 
�خلا[طة �لعاملية � yمعها �يعا 0 قالب كتلة متكاملة 

.j]0 �مت صو Iت�� �حد�نيته سبحانه �تعا
�يعاين حاl بيت �هللا �حلر�# هذ� �ملبد� بنفسه �qلك 
 � �خلليل   �بر�هيم  �قد�# سيدنا  �ثا[  عندما bطو 
�ل}  �لقاسية  �لظر�{  �يستحضر   � ��ملصطفى 
 0 n]�  �q  Uغ �لو��  هذ�  من   jلدعو� فيها  بد�& 
ظل �ملعا[ضة �لشديدj ��أل�q ��الضطها� ��لتعذيب 
�ل}  �هللا   j]قد �يا��  قلبه  بعني  ير�   .Uلنظ� �ملنقطع 
 lحلا� �يعيشها  يعاينها  �ملستحيل حقيقة  جعلت من 
خالO �يا# حجه. �ال شك �7 هذr �لتأمال& تبعث 
�7 يشعر  �ميانية ال ميكن   jحال�� jبنضر فيه شعو[� 

;Ô]àÑb;Ö‚æŸ;r¢\;Ô]àÑb;Ö‚æŸ;r¢\
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�هكذ�  �ألجو�`.   rهذ  0� �إلطا[  هذ�   0 �ال  ֲדا 
يستوحذ على قلبه �لشعو[ بأ7 ��د{ �ألساJ من 
�حلج هو �7 يصبح عبد� هللا تعاI حقًّا. فيقطع كل 
 ،jلعز� بر�  صلته  عد�  ما  فيها  �ما  بالدنيا  صالته 
حيث ميسك ֲדا متسك �لعاشق �لو�ا7. � يوقن �7 
هذ�  حتقيق  عليه  ليسهل  �حلج  عليه   fفر  Iتعا �هللا 
مشاعر  عن   Uلتعب� من  ميكنه  �لسامي حيث  ��د{ 
بيته.  عتبا&  على  ما�يا   �Uتعب �جليا�  �حبه  عشقه 
بالببيت طو�فا جسمانيا (ذ�بني  فاحلجاl يطوفو7 
كاملجانني ��مرين بعشق خالقهم مقبلني حجر عتبة 
بيته �. �0 �حلقيقة ُتع� هذ �حلركا& ��لسكنا& 
�ل} تطو{ حوO [مز �شعا[   xلر�� عن خلجا& 

�بوֲדا �حلقيقي �ُتقبُِّل ِبَوَلٍه َ[ْمَز عتبة عرشه �.

�بعد هذr �لوقفة �لتأملية �لعاجلة �ذ� �لركن �لشامخ 
لد��عي   gتطر�  7�  ��� �حلنيف  �لدين  �[كا7  من 
�ستقطا� مر�سم �حلج لوسائل �إلعال# �لعاملية حيث 
تغطي فعالياته على نطاg ��سع. ��O� 7 هذ� �ألمر 
على شي` فإمنا يدO على �7 �حلج �و� بني طياته 
 jحليا� #� Oلبشرية قاطبة بأنه ال يز�� I� سالة موجة]
yر� 0 عر�g �هل �إلسال#، �ال يز�O ُعشاg �مد 
صلتهم  عن  مْعِربني  �إلسال#  مركز   0 (تمعني   �
�مد  �هللا  خلق   Uخ �برسوله  �حلنيف  بالدين  �ملتينة 
 7�� ��م  �لعا^  �ما#  يشهد�7  فهم   .� �ملصطفى 
 jكأمة ��حد jكانو� ضعفا` ال يز�لو7 ينبضو7 باحليا
�لر�حانية للمصطفى �   fبالفيو بانتعاشهم  �qلك 
�ل} لن تنقطع �I يو# يبعثو7. �0 هذ� �ألمر تأكيد 

على �7 �لدنيا لن 3لو لألبد من عشاقه �.
�يستحضر� 0 هذ� �ملقا# عزيز� �لقا[� تلك �لو�قعة 
�لشهjU قبل تا[يخ �إلسال# حني عز# �برهة �حلبشي 
�ملطلب  عبد  فأعلن  �قْتِل سكا�ا،  �لكعبة  على هد# 
مقولته �خلالدj: "للبيت [� �ميه" يقينا منه �نه لن 
حيث  فعال  حد�  ما  �هذ�   ،rمكر� للبيت  �د� 
��7 �لقر�7 �لكرمي هذr �حلا�ثة 0 سو[j �لفيل. �بنا` 
�ملن�  هذ�  على  �من  �ملقا#  هذ�   0 يسع�  ال  عليها 
حتديد� �ال �7 نعلن �7 "لإلسال# [� �ميه". حيث 
�لدنيا قاطبة �يا�j عشاg �ملصطفى كل سنة  ستر� 

ا �نوعا [غم �نف �ملاكرين.  كمًّ
�للهم  �تقبل   � ��ياكم 0 �مرj عشاقه  �هللا  ��خلنا 
حج ���[ بيتك �حلر�#. ��خر �عونا �7 �حلمد هللا [� 
�لعاملني ��لصالj ��لسال# على �شر{ �ملرسلني سيدنا 

�موالنا �مد �ملصطفى �على �له �صحبه ��عني.

بالببيت طوافا  احلجاج يطوفـون 
كاجملانـني  �ذوبـني  جسـمانيا 
و)مرين بعشـق خالقهم مقبلني 
حجر عتبة بيتـه �. و* احلقيقة 
ُتع5 هذ احلركات والسكنات على 
خلجـات الروح ال: تطوف حول 
رمز وشعار <بوبها احلقيقي وُتقبل 

بَولٍه رمز عتبة عرشه �.
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التقوى

 حضرj مر�� بشU �لدين �مو� �uد
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا� حلضرj �ملسيح �ملوعو� ��إلما# �ملهد� �

:J�]� من

في 
حا� �لقر��

(سو[j �لنحل)

èŒθ ããr&«!$$Î/zÏΒÇ≈sÜ ø‹ ¤±9$#ÉΟŠ Å_ §�9$#

ijk∩⊇∪


َيْجَعُلوَ� هللا �ْلَبَناِ� ُسْبَحاَنُه َ
َلُهْم َ﴿

َما َيْشَتُهوَ�﴾ (٥٨)

شر" �لكلما�: 
�َهللا  �برِّ�   �� �ِهللا:  سبحانه: سبحا7َ 

من �لسو` بر�`jً (�ألقر�).
 rَشِهَيه يشها� rيشهو rيشتهو�: شها
 .rمتّنا� فيه  �[ِغب  �حبَّه   :jًشهو

��شتهاr مبع§ َشِهَيه (�ألقر�).

�لتفسيـر:
 Iآلية �7 �هللا تعا� rليس �ملر�� من هذ 
سخط عليهم أل�م يصفو7 هللا �لبناِ& 
 rَيكر  Iتعا �هللا  فإ7  �لبنني،  من  بدًال 
نسبة   rَيكر كما  �ليه  �لذكو[  نسبَة 
�خر  موضع   0  Oيقو  q� �إلنا�؛ 
من �لقر�7 �لكرمي ﴿تكاُ� �لسما��ُ& 
�َتِخرُّ   fُ]أل� �تنشقُّ  منه  ر7َ  يتفطَّ
� * 7ْ�َ �َعو� للرuِن �لًد�﴾  �ِجلباOُ َهدًّ
 I�  Uتش فاآلية   .(٩٢�  ٩١ (مرمي: 
�إلنسا7   7� �تبني  �ملشركني،  غبا` 
حني ينحر{ عن �لطريق �لسو� فإنه 
يرضى ح± مبا يتعا[f مع معتقد�ته 
�هللا   I� ينسبو7  �لقو#  فهؤال`  �يًضا. 
ناحية  �من  ناحية،  من  �لبناِ&   �
�خر� يعت��7 �إلناَ� �حقر شأًنا من 
ملا  شيًئا  يعقلو7  كانو�  �لو  �لذكو[، 

نسبو� �I �هللا ما �تقر�نه.
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 j]لقد قد# �هللا بذلك �ليًال على ضر�
 �q� �إلنسا7   7� كيف  مبيًنا  �لوحي، 
ما حا�O �لبحث عن ��د� من ��7 
�الستعانة بنو[ �لوحي �[تكب �خطا` 
�كثَر  فما   7q� مكشوفة؛  فا�حة 
�إلنسا7َ عرضًة للخطأ 0 �لقضايا �ل} 
�صعوبًة !  تعقيًد�  هذ�  من  �كثر  هي 
فثبت �7 �لداللة على �لطريق �حلق هو 

 .rهللا �حد� µمن �ختصا
�ملا كا7 بإمكا7 �لكافرين �7 �تجو� 
 j`إلسا� نقصد  ال  ¶ن  �يقولو�:  هنا 
�I �هللا حني نقوO �نه قد �3ذ لنفسه 
ِنعمه،  من  �يًضا  �لبناِ&  أل7  �لبنا&، 
�آلية   0 عليهم   � �هللا   �] لذلك 

�لتالية.  
 

َظلَّ  ِباْألُْنَثى  6ََحُدُهْم  َر  ُبشِّ  �8َ9ِ
َ﴿


ْجُهُه ُمْسَو?ًّ� َ
ُهَو َكِظيٌم﴾ (٥٩) َ

شر" �لكلما�: 
رr: �خ�r ففِرx (�ألقر�). ر: بشَّ ُبشِّ

(�ألقر�).  �ملكر��  كظيم: 
به  �يعبَّر  �لنفس،   Jحتبا� ��لُكظو#: 
عن �لسكو&. كَظم �لغيَظ: حَبسه. 
مانًعا  ملئه  بعد   r شدَّ �لسقاَ̀:  كَظم 

لنفسه (�ملفر��&).

 :Aلتفســـ�
حني   :Oيقو�  Iتعا �هللا  يو�هم  هنا 
 0 بنت   jبوال� منهم  �حد  ُيخَبر 
مشاعر  �جتتاحه  �جهه،  يسوّ�  بيته 
عليه  يصعب  ح±  ��لعا[  �خلجل 
ضبط عو�طفه ��حاسيسه، �لكنه ال 
 I� ينسب  حني  خجل  بأ�¸  يشعر 
 rهللا �لذ� هو نو[ على نو[ ما يعت��

لنفسه �صمَة عا[ 0 �جلبني.

َما   Bُِسو ِمْن   Dِْلَقْو� ِمَن   FGََيَتَو�﴿

ُه  َر ِبِه 6َُيْمِسُكُه َعَلى ُهوٍ� Dْ6َ َيُدسُّ ُبشِّ

َيْحُكُموَ�﴾  َما   Bََسا 6ََال   Lِلتَُّر�� ِفي 

(٦٠)

شر" �لكلما�: 
�ستتر  عنه:  َتو�َ[�   :FGيتو�

(�ألقر�). 
ُهو�: ها7َ �لرجُل ُهوًنا: Oqَّ �حُقر؛ 

ضُعف. �ُ�و7: �خلزُ� (�ألقر�).
يُدJ�َ :Pَّّ �لشيَ̀ حتت �لتر��: ��خله 

فيه ��َفنه حتته ��خفاr (�ألقر�).

 :Aلتفســ�
يقوO �هللا تعاI �7 هذ� �لشخص يقع 
يد[�-  فال  �بنته،  �مر  من   jUح  0
[غم عاطفة �ألبوj - هل ُيبقيها على 

قيد �حلياb #� jفيها حيًة 0 �لتر��.
 jيظن �لعامة �7 َ�ْ�� �لبنا& كا7 عا�
شائعة لد� �لعر�، �هذ� خطأ متاًما، 
بشكل  بينهم  �إلنا�  عد�  لقلَّ  ��ال 
�لعر�   7� شك  ال   .� جدًّ  Jملمو
 jال�� يكرهو7  كانو�  تقريًبا  كلهم 
�لبنت، �لكن ^ ميا[J َ�ْ�َ�ها بالفعل 
بالك�يا`  �ملصابني  �لعمائد  بعُض  �ال 
�لبنت   jال�� كر�هية   7� ��لغر�[. 
فما  متاًما،  �خر  ����ها شي`  شي`، 
�يًضا يكرهو7  �ليو#  �لناJ ح±   O��
شا`  ما  �ال  عموًما،  �لبنت   jال��
 7� علًما  يئد��ا.  قلما  �لكن  �هللا، 
 � نا�ً[� جدًّ كا7  مكة  �لبنا& 0   ���
 Oتا[يخ �إلسال# �لسياسي �جلز` �أل�)
على  تنص  ال  فاآلية   7q�  .(٣٧  µ
كو7 هذr �لعا�j شائعة لد� �جلميع، 
��منا ُتدينها أل7 بعًضا من �عيا7 �لقو# 
كانو� ميا[سو�ا، ��ما �لعر� عموًما 
 jمدعا  jلعا��  rهذ ير�7  فكانو� 

للشر{، ��7 كانو� ال يرتكبو�ا. 
ما  سا`  ﴿�ال   � �هللا   Oقا  �
يكرهو7  �لذين   7�  �� �ُكمو7﴾.. 
�مًر�  يأتو7  �منا  �ال�j �إلنا� عندهم 
جدَّ منَكر، �q لوال �إلنا� ملا كا7 �م 

�ال لذ[يتهم �جو�. 
�لبد�ية  منذ  �لكرمي  �لقر�7  عمل  لقد 
��العتر�{   jملر�� توطيد شر{  على 
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التقوى

Àقوقها، �مع qلك ال يز�O �ألعد�` 
�ليو# بأ7 �مًد�  يث7�U ضجة ح± 
يُدلُّوننا على  ليتهم  �لنسا`!  قد ظلم 
كتا� ��حد غU �لقر�7 قد ��فع عن 
حقوقهن منذ ��O يو# من نز�له. �نه 
يتصف  �لذ�   rحد� �لكرمي  �لقر�7 

.jمليز� rֲדذ

َمَثُل   Rِِباْآلَِخَر ُيْؤِمُنوَ�  َال  ﴿ِللَِّذيَن 


ُهَو َ �ْألَْعَلى  �ْلَمَثُل  
هللا   Bِْو �لسَّ

�ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم﴾ (٦١)

شر" �لكلما�:
�ملَثل: �لِشبُه ��لنظU؛ �لصفُة؛ �ُحلجُة؛ 
حجة؛   �� مثًال  له  �قا#   :Oيقا
 �� مثًال  له  بَسط   :Oيقا �حلديُث، 

حديًثا (�ألقر�).

 :Aلتفســ�
كلمة �ملَثل هنا تع� �حلديث، �تع� 
 jباآلخر يؤمنو7  ال  �لذين   7� �آلية 
ال يتكلمو7 �ال بالسو`، 0 حني �7 
ما ينـزO من عند �هللا ال يكو7 �ال 

 .�Uًخ
 nَملوضو� هنا   � �هللا  ��ضح  لقد 
تتمحو[  �لذ�  �لرئيسي  �حليو� 
�خ�  حيث   ،j]لسو�  rهذ حوله 

�لقيامة  يو#  ينكر�7  �لذين   7�
�يريد�7  �يًضا،  �لوحي  يرفضو7 
�م،  منهًجا  بأنفسهم  bترعو�   7�
فشًال  qلك   0 يفشلو7  �لكنهم 
ما  كل  عليهم  ينقلب  حيث  q[يًعا 
يقترحونه. �لكن �لوحي �إل�ي bلو 
من �لعيو� متاًما، �يتسم باملحاسن 
�نكا[   �qً� يسعهم  فكيف  كلها، 

ضر�[j �لوحي �إل�ي.
 Oقا  �qِلما هنا:  �حد   O`يتسا قد 
 jباآلخر يؤمنو7  ال  �لذين   7� �هللا 
من  بدًال  باألخطا`،  ملي`  كالمهم 
�7 يقوO: �لذين ال يؤمنو7 بالوحي 

كالمهم ملي` باألخطا`؟
�جلو��: �7 من �ألساليب �ل} ميتا� 
ֲדا �لقر�7 �لكرمي �نه حني ينّبه على 
عيب من �لعيو� فإنه يسلط �لضو` 
�هذ�  ����عيه،  �سبابه  على  �يًضا 
�لكافرين  �نكا[  أل7  هنا،  فعله  ما 
 I� لوحي [�جع 0 �لو�قع� jَ]ضر�
�نكا[هم يو# �لقيامة، أل7 من يؤمن 
 j]ضر� ينكر   7� ميكن  ال  بالقيامة 
�لوحي، إلميانه �7 �من ما بعد �ملو& 
�مبا  �إلنسانية،   jحليا� من   jفتر �هم 
�لدنيا   I� �ملو&  بعد  [جعة  ال  �نه 
لذلك س�U ضر�[يًّا �7 يدّله �لعليم 
على  �ألخر��  �لعاَلم  بذلك   Uخلب�
ما ينفعه 0 حياته هنالك، �هذ� هو 

"ال   :Oقا �لذلك  �لوحي،   fغر
يؤمنو7 باآلخرj"، �لكن هذ� �ملع§ 
ما كا7 ليؤ�َّ� لو قيل �7 �لذين "ال 

يؤمنو7 بالوحي".
�ختم �هللا �آلية بقوله ﴿�هو �لعزيز 
 rحد� �لغالب  أل7  �حلكيم﴾، 
يستطيع تنفيذ ما يريد، �أل7 �حلكيم 
فال  �ِحلكم؛  بيا7  على  يقِد[   rحد�
بد �7 يكو7 ما يقترx �لعزيز �حلكيم 
 jلنجا ��ألصلح  �ألفضل  �ملنهج  هو 
�ال  Àكيم  ليس  �لذ�  �ما  �لبشر، 
بالتعليم   zيأ  7�  Oملحا� فمن  عزيز 
ما  حتقيق  على  يقد[   �� �حلكيم، 

يدعو �ليه من �حلكمة. 
هاتني  لذكر  �ألخر�  ��حلكمة 
 j]ضر� على  �لتأكيد  هي  �لصفتني 
 7�  Iتعا �هللا  بّين   q�  ،jآلخر� يو# 
�حلكمة،  من  bلو  ال  �حلكيم  فعل 
�إلنسا7  خلق  لبد�   jآلخر� �لوال 
 7� كما  �حلكمة.  من  خالًيا  عمًال 
غلبة �إلله �لعزيز ال ميكن �7 تكتمل 
�لدنيا فال بد من يو# �خر   r0 هذ

لذلك.
 � غلبته  تكتمل  ال   ^ قيل:  �لو 
هنا؟ فاجلو�� ألنه حكيم �يًضا، فلو 
�لكاملة  � بصو[ִדا  ظهر& غلبته 
0 هذr �لدنيا ^ يبق لإلميا7 جد�� 

�ال قيمة، �صا[ بال طائل.     
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َلْو ُيَؤ�ِخُذ �هللا �لنَّاPَ ِبُظْلِمِهْم َما َ﴿
ُرُهْم  َتَرَ] َعَلْيَها ِمْن َ?�بٍَّة َ
َلِكْن ُيَؤخِّ
9َِلى 6ََجٍل ُمَسمًّى َفِإ�8َ َجاBَ 6ََجُلُهْم َال 
َيْسَتْأِخُر
َ� َساَعًة َ
َال َيْسَتْقِدُموَ�﴾ 

(٦٢)

شر" �لكلما�:  
�آلية  كلما&   xشر [�ِجْع  ?�بة: 

[قم ٥٠.
6جل: �ألَجل: مدjُ �لشي` ��لوقُت 

�لذ� �ل فيه (�ألقر�).
�حلاضر؛  �لوقُت  �لساعة:  ساعة: 
تقو#  �لذ�  �لوقُت  �قيل:  �لقيامة؛ 
جز`  عن   jٌ]عبا� �لقيامُة؛  فيه 
 :Oيقا �لليل،   �� �لنها[  من  قليل 
�لنها[  جلسُت عنـدÄ ساعًة من 
منه  قليًال  �قًتا   �� �لـليل..   ��

(�ألقر�).

 :Aلتفســ�
هذr �آلية [� على شبهة قد تتولد 
�آلية  بسبب  �لكافرين  قلو�   0
لو  هي:  �لشبهة  �تلك  �لسابقة، 
منهًجا  �إلنسا7  يقترحه  ما  كا7 
�كا7   Äال��  I� يدفع  خاطًئا 
يهد�  �لذ�   rحد� �إل�ي  �ملنهج 
�I �لنجاj.. لكا7 لز�ًما �7 ُيهلك 
�هللا �لكفاَ[ �يًعا على �لفو[، �لكن 

 xي� ال   q� qلك  bالف  �لو�قع 
�لرقي   nنو�� �ققو7  �لكافر�7 
�ملا��، فثبت �نه ال ميكن 3طئتهم 
كلية، بل ميكن �7 يكونو� هم �يًضا 

على �حلق!
�لشبهة   rهذ على   � �هللا  فرّ� 
جانًبا  �إل�ي  �لوحي  َ�ُعو�   :Oقا�
هل  �َ�خِبر�نا:  به،  تؤمنو7  ال   q�
يقع  من  �لفو[  على  �هللا  يعاقب 
�يًضا  �نتم  تر��ا  �ل}  �ألمو[   0
كالسرقة  �إل�ية  للمشيئة  خالًفا 
 #�� فما  �غUها؟  ��لنهب  ��لقتل 
�هللا مينحهم �ملهلة فكيف يصح �7 
ملنكر�  �هللا  مينحه  مبا   - تستدلو� 
�لوحي  �حيه من مهلة - �7 هذ� 
ليس من عند �هللا، ��ال لعّجل �م 

�لعذ�� �^ ُيبق منهم �حًد�.
� بّين �هللا تعاI سبب تأخU �لعذ�� 
قانو7  لوال  �نه  �ملجرمني �هو  عن 
�إلنسا�؛  �لنسل  �ستمر  ملا  �ملهلة 
qلك ألنه � لو �هلك كلَّ (ر# 
فو[ �[تكابه �جلرمية ^ يبق من ب� 

��# �حد بعد فترj من �لزمن.
قد يقوO قائل هنا: ليس �يع من 
بـينهم  بل  (رمني،  �لدنيـا   0
�لذين  �يضÅا  �لصـاحلو7 
�لنسـل  �ستمر�[   0 يتسـببو7 

�إلنسـا�؟ 

��جلو��: ليس ضر�[يًّا �7 يكو7 
�لصاحلني  �با`  من  ��حد  كل 
 #�� �من  ح±  �ليو#  �ملوجو�ين 
�با`هم  �هللا  �هلك  فلو  صاًحلا. 
يكن   ^ هؤال`  �أل��ئل  �ملجرمني 
من  خرجو�  �لذين  للصاحلني 
�نه  بذلك  فثبت  �جو�.  q[ياִדم 
ليس ضر�[يًّا �7 يعاَقب �ملر` على 
يشكل  �هذ�   .r]فو من  جرميته 
�ليال �خر على �جو� �آلخرj �ل} 
جز�`  عملية  فيها  تكتمل  سو{ 
�جو�  �نكرنا   �q� �ما   .Oألعما�
�إل�ية  �لقر�[�&  العُت�&   jآلخر�

ناقصًة.
حله:  yب  �خر   Oشكا�  Äهنا�
﴿�لو  هنا   Iتعا �هللا   Oقا  �qملا
 Äتَر ما  بظلمهم   Jَلنا� �ُهللا  يؤ�خُذ 
�إلنسا7   7� مع  ��ّبٍة﴾،  ِمن  عليها 
 ،nملكلَّف بأحكا# �لشر� rهو �حد
فما qنب هذr �حليو�نا& �ملسكينة 

ح± تعاَقب معه؟ 
 xما صّر ��جلو�� على qلك هو 
به �هللا 0 مستهل هذr �لسو[j بأ7 
ُخلقت  قد  �ألخر�  �حليو�نا& 
هلـك  فلو  �إلنسـا7؛  لنفـع 
من  �حلـيو�نا&   rذ� كا7  ملا 
حاجـة، بل لقـامت �لقـيامـة 

�لشاملـة.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

َ َ[ِضَي �هللا َعْنَها َقاَلْت: ُقْلُت، َيا  َثْتَنا َعاِئَشُة ِبْنُت َطْلَحَة َعْن َعاِئَشَة ُ�#ِّ �ْلُمْؤِمِنني ¬‡ł َحِبيب ْبن �َِبي َعْمَرjَ َقاOَ: َحدَّ
، َحجٌّ َمْبُر�ٌ[. َفَقاَلْت َعاِئَشُة: َفَال  َ[ُسوOَ �ِهللا َ�َال َنْغُز� َ�ُنَجاِهُد َمَعُكْم؟ َفَقاOَ: َلِكنَّ َ�ْحَسَن �ْلِجَهاِ� َ�َ�ْجَمَلُه �ْلَحجُّ

nُ�َ�َ �ْلَحجَّ َبْعَد qْ�ِ َسِمْعُت َهَذ� ِمْن َ[ُسوOِ �ِهللا �. (صحيح �لبخا[�، كتا� �حلج)

ِة �ْلَوnِ��َ َقاَلْت: َيا َ[ُسوOَ �هللا 7�َِّ  ¬‡ł �ْبِن َعبَّاJٍ َ[ِضَي �هللا َعْنُهَما َقاO: َجاَْ̀& �ْمَرjٌ�َ ِمْن َخْثَعَم َعاَ# َحجَّ
َفِريَضَة �هللا َعَلى ِعَباrِ�ِ ِفي �ْلَحجِّ َ�ْ�َ[َكْت �َِبي َشْيًخا َكِبUٌ َال َيْسَتِطيُع 7ْ�َ َيْسَتِوَ� َعَلى �لرَّ�ِحَلِة، َفَهْل َيْقِضي 

َعْنُه 7ْ�َ َ�ُحجَّ َعْنُه َقاO: َنَعْم. (صحيح �لبخا[�, كتا� �حلج)

¬‡ł �نس � قاO: َ�َنَحَر �لنَِّبيُّ � َبَدَناٍ& ِبَيِدrِ ِقَياًما qَ�ََبَح َ[ُسوOُ �هللا � ِباْلَمِديَنِة َكْبَشْيِن َ�ْمَلَحْيِن. (صحيح 
�لبخا[�، كتا� �حلج)

 :َOا �ْنَصَرَ{ �ََتى ِبَكْبٍش َفَذَبَحُه َفَقا ¬‡ł َجاِبٍر ْبِن َعْبِد �هللا َقاOَ: َصلَّْيُت َمَع َ[ُسوOِ �هللا  �  ِعيَد �ْألَْضَحى، َفَلمَّ
ْن َلْم ُيَضحِّ ِمْن ُ�مَِّتي. (مسند �uد، كتا� باقي مسند �ملكثرين) ِبْسِم �هللا َ��ُهللا َ�ْكَبُر، �للَُّهمَّ 7�َِّ َهَذ� َعنِّي َ�َعمَّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

”كا7 للعبا�j جز`�7: �أل�b 7� Oشى �إلنسا7ُ �هللا تعاI كما هو حق �خلشية، ��جلز` �لثا� للعبا�j هو �7 �ّب �إلنسا7 
�َهللا كما هو حق �ملحبة. هذ�7 حّقا7 يطلبهما �هللا تعاI لنفسه من �إلنسا7. �أل��ئهما جعل �إلسال# ��ال �لصالjَ �ل} 
ُ�ضع فيها جانب �خلو{، ��ما إلظها[ �حلّب فقد جعل �حلج..... ُ�جد 0 �حلج �يع �[كا7 �حلب �0 شدj �حلب ال 
�تاl �ملر` ح± للمالبس، فإ7 �لعشق نوn من �جلنو7. ال ميكن 0 حالة �لعشق �بقا` �ملالبس مرّتبة... �حلاصل �7 �ملثل 
 0 jٌُيسعى، ��لُقْبلة 0 �حلب �يضا موجو�� Jُيحلق �لر� q� ،ب �7 يكو7 0 �ّ� �حلب يكو7 موجو�� 0 �حلجy لذ��
�حلج كما كانت موجو�j 0 �يع �لشر�ئع بشكل صو[�، � بد� كماO �لعشق 0 �ألضحية �يًضا. �7 �إلسال# عّلمنا 

تكميل هذr �حلقوg بأكمل �جه.“ (�مللفوظا& (لد ٣ صفحة ٢٩٩) 

”�لو شا` �هللا ملا ب§ �لكعبة �ما �ضع فيها �حلجر �ألسو�، �لكن ملا كا7 من سنة �هللا �جلا[ية �نه � yعل ���` �ألمو[ 
 x�] 7� نَّة..... فكما ست �لكعبة Àسب هذr �لسُّ �لر�حانية [مو�� ما�ية متثِّلها، �تكو7 شاهد� ��ليال عليها، فقد ُ�سِّ
�لـمحب تطو{ 0 حالة �حلب حوO �لـمحبو� كل حني، �تقبِّل عتبة ��[r، كذلك ُجعلت �لكعبة �ملشرفة [مًز� ما�يًّا 
 �q� م: �نظر��، هذ� بي}، �هذ� �حلجر �ألسو� حجر عتب}. (كتب �ملعبِّر�7 �نه� Oيقو Iللمحّبني �لصا�قني، �كأ7 �هللا تعا
[�� �حد 0 �ملنا# �نه قّبل �حلجر �ألسو� فسيناO �لعلو# �لر�حانية أل7 �ملر�� من �حلجر �ألسو� هو منبع �لعلم ��لفيض) 

�لقد �مر �هللا تعاI بذلك ليتمكن �إلنسا7 من �لتعبU عن مشاعر عشقه �حّبه �جلياشة تعب�Uً ما�يا. فاُحلجاl يطوفو7 ֲדذ� 
�لبيت طو�ًفا جسمانيا نشو�نني �كأ�م (انني �سكا[� 0 حب �هللا، فيتخلو7 عن �لزينة، ��لقو7 �لرJ�Ë، �يطوفو7 
ببيته كالعشاg 0 هيئة �ملجذ�بني، �يقّبلو7 هذ� �حلجر حاسبني �ياr حجر عتبته. �هذ� �لَوله �جلسد� يولد لوعة �حبا 
[�حانيني. فاجلسد يطو{ بالبيت �يقّبل حجر �لعتبة، بينما تطو{ �لر�x حوO �حلبيب �حلقيقي، �تطبع �لقبال& على 

عتبته �لر�حانية. 

ليست d 8لك شائبة من �لشر]، �q �7 �لصديق ُيقبِّل [سالة صديقه �حلميم عند �ستالمها. فاملسلم ال يعبد �لكعبة، �ال 
يطلب مر���ته من �حلجر �ألسو�، ��منا يتخذr [مًز� ما�يا �قامه �هللا تعاI ليس �ال. كما �ننا نسجد على �أل[f، �لكن 
�لسجو� ليس لأل[f؛ كذلك نقّبل �حلجر �ألسو�، �ال يكو7 هذ� �لتقبيل من �جله. فاحلجر حجر Àت ال ينفع �حد� 

�ال يضر، �لكنا نقّبله ألنه من qلك �حلبيب �لذ� جعله [مز� لعتبته.“ (ينبوn �ملعرفة، �خلز�ئن �لر�حية (لد ٢٣) 
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�[�� �حد مقطع   jUآل�نة �ألخ�  0
فيديو قصU �كا7 فيه شيخ �فريقي 
يضر�  �كا7  �لقر�7  �لكبا[  يعلِّم 
�بسط  صد�[  عند   jبشد تالمذته 
لغُته  �لذ�  فاإلنسا7  �ألخطا`، 
ليست لغة �لقر�7 �0 �لوقت نفسه 
كا7 كبU �لسن، �� �إلنسا7 �لذ� 
عمرr ١٨ سنة �� �كثر كيف ميكنه 
بلفظ صحيح  ينطق كل حر{   7�
يفر�7   Jلنا�  7� فالنتيجة  كالقر�`. 
�لسبب  ��ذ�  �لقر�7،  تعلُّم  من 
ال  �لعر�   Uغ �ملسلمني  من   Uكث
 �qلقر�7 �لكرمي. فإ� j`يستطيعو7 قر�
كا7 �ملسلمو7 يريد�7 تعليم �لقر�7 
بأسلو�  qلك  يكو7   7� فيجب 
يولِّد 0 �لقا[� حبا �شوقا له. لقد 
 jٌقبل بضعة �يا# سيد z]جا`& لزيا
 ،jيابانية تقيم هنا، قد بايعت قبل فتر
فأخ�ت� ��ا بفضل �هللا قرَ�& �لقر�7 
سنو�&  ثال�   jمد  Oخال �لكرمي 
 7� تريد  �كانت   .Iتعا �هللا  بفضل 
�ا  فقلت  منه،  شيئا  �مامي  تقر� 
حسنا: �قر��، فقر�ْ& �ية �لكرسي 
���هشت�. فاألصل �7 يقر� �إلنسا7 
�لقر�7 �لكرمي Àب ���ماÄ، ال �7 
من  �ألصو�&   lبإخر� �لقر�7  يقر� 
�لتكلُّف  بد�فع  فحسب  �ا[جها 
��لريا` على شاكلة �لقّر�`. فقد �مَرنا 
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 Ìتر�ة: �ملكتب �لعر

ال   rحد� �هللا  �ال  �له  ال   7� �شهد 
 rشريك لـه، ��شهد �7 �مًد� عبد
من  باهللا   qفأعو بعد  �ما  �[سوله. 
�لشيطا7 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ[�ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو# �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   Äََ��يَّا َنْعُبُد   Äَيَّا�
�لَِّذيَن  ِصَر�_   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ_  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لo 6لقاها سيدنا مر�n مسر
m6 Gد 6يدj �هللا تعاl بنصرj �لعزيز

� pملهد� Dإلما�
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو? 
يو# ٢٠١٥/٠٧/٣١

0 مسجد بيت �لفتوx، لند7
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 rهللا � بترتيل �لقر�7، �� �7 نقر��
 .nببط` �بلفظ صحيح قد[ �ملستطا
فإ�q �عْمنا �نا نستطيع قر�`j �لقر�7 
كالعر� فهذ� صعب، �q ال يستطيع 
�حلر�{  بعض  لْفظ  �لعر�   Uغ
قد  �إلنسا7  يكو7   7� �ال  مطلقا، 
ترعرn بني �لعر�. ��ليابانيو7 �يضا 
�حلر�{.  بعض  لفظ  يستطيعو7  ال 
فمثال هذr �لسيدj �يضا ^ متيز �حلا` 
تلفظ  كانت  عندما   �� �خلا`،  من 
�حلا`،  تلفظ  كأ�ا  منه  يبد�  �خلا` 
 jلسيد�  rهذ  I�  nالستما� فبعد 
�ليابانية [�يت �نه يبد� �7 كث�U من 
�ليابانيني ال يقد[�7 على نطق بعض 

�حلر�{ مثل هذr �لسيدj �7̂  يكن 
كلُّهم.  على كل حاO فاألصل هو 
يسعى   7� �ينبغي  �هللا،  كال#  حب 
�ملر` لقر�`ته صحيحا قد[ �إلمكا7، 
 Ä]ال �7 يكو7 �إلنسا7 قا[ًئا �يشا
�هللا  كا7  فقد  فقط،  �ملسابقا&   0
� �[سوله ينظر�À 7ب �I كلمة 
 Oبد  �  Oبال لسيدنا  ”�سهد“ 
”�شهد“ �هذ� �حلب ^ �َظ به ��ِّ 

 .Ìقا[� �� عر
يسلمو7  �يضا  �ملسلمني   Uفغ
غالبية   7� �جلماعة.   I� �ينضمو7 
 j`ملسلمني كما قلت ال يعرفو7 قر��
ُيضطر  �فريقيا   0 �لكرمي.  �لقر�7 

�ملبايعني  لتعليم  �ألuديو7   jلدعا�
من  بل  �لبد�ية  من  �لكرمي  �لقر�7 
�لد[�J �لتمهيدية قبل �لقر�7. فعلينا 
�7 نعلِّم هؤال` �ألفا[قة �يضا �لقر�7 
�لكرمي. لذ� yب على معلِّمي �لقر�7 
�لكرمي �7 يعلموr بأسلو� يولِّد 0 
 Oلقّر�` حبه ��لرغبة 0 قر�`ته. �سأ�
�هللا � �y 7ز� �لسيدj �لباكستانية 
�لقر�7َ  �ليابانيَة  هذ�  علَّمت  �ل} 
�لكرمي، فهي ^ تعلِّمها �ياr فحسب 
بل يبد� ��ا �لَّد& فيها حبه �يضا. 
�لكرمي  �لقر�7   j`قر� ��د{  فليس 
تفكر��  ال   7� �ينبغي  كالقر�`. 
 ^  7� �لكرمي  �لقر�7   j`قر�  Äتر  0
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حضرR مر�n مسر
m6 Gد - 6يدj �هللا بنصرj �لعزيز - 

فاألصل هو حـب كالم اهللا، 
وينبغي أن يسعى املرء لقراءته 
صحيحا قـدر اإلمكان، ال أن 
يكون اإلنسـان قارًئا ويشارك 
* املسابقات فقط، فقد كان 
اهللا � ورسوله ينظران Xب 
إ] كلمة ”أسهد“ لسيدنا بالل 
� بدل ”أشهد“ وهذا احلب [ 
cَظ به أيِّ قـارئ أو عر^.



تستطيعو� نطق بعض �حلر�{ بلفظ 
صحيح. فقر�`j �لقر�7 �لكرمي مهمة 
�ال  لتحسينها،  �لسعي  �yب   � جدًّ
ينبغي �7 نترÄ تال�j �لقر�7 �لكرمي 
�صال Àجة �ننا ال نستطيع نطق بعض 
�حلر�{ بلفظ صحيح بل yب �7 
�لقر�7   jبتال� �uد�  كل  يهتم 
�لكرمي يوميا. �0 �لوقت نفسه yب 
 I� �ملساعي ليكو7 لفُظنا �قر� Oبذ
نستمر 0   � nملستطا� قد[  �ألصل 

حتسينه �يضا. 
يقوO �ملصلح �ملوعو� � 0 موضع 
�7 �ا�لة قر�`j كل كلمة من �لقر�7 
ال  كالقر�`  صحيح  بلفظ  �لكرمي 
تصّح، �qلك أل7 �هللا � ^ مينحنا 
 Oلك. يقوq على j]ن �لعجم �لقد¶
 َّ#� �ملرحومة  ��ج}  كانت   :�
طاهر تقوO: �7 ��لدها كا7 شغوفا 
بتعليم �لقر�7 �لكرمي فقد كا7 �ظَّف 
�ملعلمني لتعليم �بنائه �لقر�7َ �لكرمي، 
 Oكا7 قد سلَّم �لبنت �يضا �م. تقو�
يضربنا  �ملعلِّم  qلك  كا7  طاهر:   #�
�ألغصا7  ُيقحم  كا7  حيث   �Uكث
��خل �صابعنا � يضغط عليها (كما 
�قال#  ُيدخلو7   jكا7 بعض �ألساتذ
ألننا  يضربوننا  �كانو�   (µلرصا�
بلفظ  �لكرمي  �لقر�7  نقر�  نكن   ^
صحيح. �7 �جتنا ¶ن �لبنجابيني ال 

جتعلنا قا�[ين على �لنطق بالكلما& 
�لعربية بوجه صحيح. 

� بيَّن �ملصلح �ملوعو� حا�َ� qلك 
�خلطبة  لكم 0  �لذ� qكرُته   Ìلعر�
�ملسيح  للقا`  �نه جا`  �يضا،  �ملاضية 
حني  �حلديث  فأثنا`   � �ملوعو� 
�لضا�  حر{  حضرُته  �ستخد# 
مرتني �� ثال� مر�& قاO له: كيف 
تكو7 �ملسيَح �ملوعو� ��نت ال تقد[ 
على لفظ �لضا�. كا7 تصرُّ{ qلك 
�لعرÌ هذ� سخيفا �مسيئا �q ألهل 
فالعر�  ֲדم.  خاصة  �جٌة  بلد  كل 
�حدهم  هم  بأ�م  يدعو7  �نفسهم 
��نو� ال   7� بالضا� مبع§  �لناطقو7 
 Oيقو صحيحا.  نطقها  يستطيعو7 
�ما  �لضا�  يلفظو7  ��نو�   7�  :�
��ال �� ��يا، �ال �7 �ا �رجا �خر، 
يقد[  ال  �لعر�   Uغ �حٌد   #�� �ما 

على نطقها بلفظ صحيح فما �جه 
�العتر�f؟ 

فعلى �ألuديني �لعر� �يضا �7 يضعو� 
�غالبيتهم  �حلسبا7،   0 �ألمر  هذ� 
 nيفهم هذ� �ألمر، لكن 0 طبا jًعا�
 jسيد فهنا  �الفتخا[.  نزعة  �لبعض 
�ألخر�  فهي   ،Ìعر من  متز�جة 
تزعم بعد �خر�l بعض �ألصو�& من 
�ا[جها، ��ا نطقت بلفظ صحيح، 
مع �نه ال يكو7 صحيحا متاما، فلو 
كانت �لقضية تتوقف عند شخصها 
تكن   ^� qلك،   0  Jلبأ� كا7  ملا 
لكن�  عنها.  �لتكلم   I� حاجٌة   Î
ُ�خ�& ��ا تتكلم عن qلك بلهجة 
 Oتقو� �ملجالس،  بعض   0  jساخر
على  يقد[�7  ال  �لباكستانيني   7�
نطق بعض �حلر�{ �ال يستطيعو7 
قر�`j �لقر�7 �لكرمي �ال يقد[�7 على 
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كل واحد cاول قراءة القرآن بأسلوب أفضل حلبه له، 
وjب أن يكون كذلك، كما jب االهتمام بالiتيل أيضا. 
فالذين يعرفون القراءة بلفظ صحيح ويستطيعون أن 
يساعدوا املسـلمني اجلدد * هذا اخلصوص عليهم أن 
يساعدوهم، أما السخرية من أحد فال ُيسمح بها بتاتا. 



�لعربية صحيحة ��7  نطق �حلر�{ 
�عتقد  ال  منهم.  يسخر�7  �لعر� 
�7 كل ��حد من �لعر� يسخر من 
�فر�  يكو7   7� �ملحتمل  �من  هذ�. 
 jُلسيد� rلعائلة �ل} تز�جت فيها هذ�
ساخرين. فاإلسال# يعلِّمنا �7 نفتح 
قلو� كل قو# �نعرِّفهم بكال# �هللا 
�نولِّد 0 قلوֲדم حبه ليقر��r، �لكل 
��حد  كل  خاصة.  �جة  ��حد 
�لقر�7 بأسلو� �فضل   j`قر� Oا��
كذلك،  يكو7   7� �yب  له،  حلبه 
�يضا.  بالترتيل  �الهتما#  yب  كما 
فالذين يعرفو7 �لقر�`j بلفظ صحيح 
�ملسلمني  يساعد��   7� �يستطيعو7 
 7� عليهم   µخلصو� هذ�   0 �جلد� 
�حد  من  �لسخرية  �ما  يساعد�هم، 

فال ُيسمح ֲדا بتاتا. 
فالذين يقد[�7 على �للفظ �لصحيح 
عليهم �7 يضعو� 0 �حلسبا7 �7 لكل 
��حد من �لشعو� ��ألقو�# �ملختلفة 
�جًة خاصة �ال يستطيع كل ��حد 
بلفظ   Ìعر حر{  كل  نْطق  منهم 

صحيح. 
�ألحد��  بعض  لكم  �قد#  �آل7 
�ألخر� �ل} qكرها �ملصلح �ملوعو� 
عن  موضع   0 حضرته   Oيقو  ،�
��ضاn �ملسلمني �ملتر�ية: هناÄ مثل 
جد�،   nشجا �نه  توهَّم  جبانا   7�

 7�  jعا� �ملاضي  �لزمن   0 �كا7 
يِشمو7  كانو�  ��لبو�سل   Oألبطا�
جسمهم  على  �لعالما&  بعض 
 rتعِكس سلوكهم ��خالقهم، �هذ
��[�با   0  jمنتشر�  jسائد  jلعا��
يريد  �لذ�  ما  �لو�شم  فسأله  �يضا. 
تشم   7� �[يد   :Oفقا يستوÏه،   7�
 j]سد�، فلما �[�� �7 يرسم صو� Î
تأ^ بذلك �^   jبإبر  rألسد ��خز�
�نه  يتوهم  ��منا كا7  يكن شجاعا، 
شجاn، فسأله ما�q تريد �7 ترسم؟ 
�سد�،  �[سم   7� �[يد  �لو�شم:   Oقا
فسأله: ��َّ عضو منه؟ قاO له: �[سم 
�ألسد  qنب  ُبتر   �q� فسأله:  qيله. 
�لو�شم:  له   Oفقا �سًد�؟  يبقى  �فال 
 7qَ� له:   Oفقا �سد�.  يبقى  بل  كال 
فكلما   .rUبغ ��ْبد�  �لذَنب   Äُتر�
 �qخر� ما� jسأله مر jباإلبر rخز�
�ِشم  �لو�شم:  له   Oقا �آل7،  ترسم 
�ملستوشم  فسأله  �ألمين  شقه  �آل7 
 Oُقطع شق �ألسد �ألمين 0 �لقتا �q�
 :Oقا �سًد�؟  يبقى  �فال  �ملو�جهة   ��
 Äله: �تر Oكال بل يبقى �سد�. فقا
حني  �كذلك   ،7q� �ألمين  شقه 
مثله  له   Oقا �لشق �أليسر  بد� �ْشم 
�طلب منه �7 يتركه �يضا، � حني 
 Oشم �لرِّجل كر[ عليه �لسؤ�� ��]�
�سد�  �ألسد  يبقى  �ال   �� نفسه 

�لو�شم  تركه  عندها  �لرجل؟   7��
�جلس. فسأله qلك �ملستوشم �لذ� 
تعمل،  ملا�q ال  نفسه شجاعا:  �عم 
 �qله �لو�شم: ^ يبق شي`، فما Oفقا
�ملوعو�  �ملصلح  سيدنا   Oيقو �فعل؟ 
�إلسال#   7� �لقصة:   rهذ سر�  بعد 
يتلقى هذr �ملعاملة 0 �لعصر �لر�هن، 
�ملسلمني  مشايخ   Äسلو هو  �هذ� 
�قا�ִדم خاصة فهم يرفعو7 هتافا& 
�نفسهم  هم  يعملو7  �ال   ،jUكث
شيًئا، ��ألسلو� �لذ� ينصحو7 به 
�إلسال#  تعليم   I� �آلخرين ال ميتُّ 
�تركو�  بصلة. حيث يقولوÀ 7قهم 
هذ� �qلك �Ä�q، باختصا[ bلِّصو7 

�نفسهم من كل شي`. 
�ملصلح  # سيدنا  قدَّ  Oملجا� �0 هذ� 
�قاO: كا7  �خر  مثاال   � �ملوعو� 
 :Oيقو �ناصر نو� Uم jجد� حضر
 Uلطفولة، (كا7 م� كنت مِرحا 0 
�لصو0  �لشاعر  حفيد  نو��  ناصر 
��ي  سكا7  من   �]�  Uم �ملشهو[ 
حيث توجد �شجا[ �ملاجنو)، فكا7 
جد� يقوO: �7 �فر�� �ألسرj عندما 
صباحا  �ملاجنو  Ñا[  يأكلو7  كانو� 
كنت �فصل �لثما[ �حللوj متظاهر� ��ا 
 gملاجنو يتذ�� Oعند تنا� q�) حامضة
حامض،   �� حلو  �هو  قليال  �ملر` 
�نه   Oيقو �لفحص  qلك  �ثنا`  فكا7 
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حامض جد� �ال يصلح لألكل مع 
 Oنه كا7 حلو�) ��شا[كهم 0 تنا��
بقية �لثما[، �عند �نتها` �لثما[ كلِّها 
كنت �قوO: �نا ^ �شبع بعد �ميكن 
�7 �تنا�O هذr �لثما[ �حلامضة، �من 
� كنت �كل كلَّ تلك �لثما[ �ل} 
حامضة.  ��ا  Àجة  فصلُتها  كنت 
�q& يو# قاÎ O �خي �ألك� �لذ� 
�ليو#  بعد:  فيما   �]�  Uم خَلف 
�كل   7� �ميكن  �شبع   ^ �يضا  �نا 
فنَهيته  �يضا،  �نا  �حلامضة  �لثما[ 
كثÀ �Uجة ��ا حامضة فال يأكْلها 
لكنه ^ ميتنع. فلما �كلها قاO: هي 
حلوj �طيبة �كنَت عبثا تقوO: ��ا 
�لثما[  يفصل  كا7  فكما  حامضة. 
 Ä]يشا � jيضعها على حد� jحللو�
يأكل   � �لبقية،  �كل   0 �آلخرين 
هذr �ل} كا7 قد فَصلها Àجة ��ا 
حامضة؛ يقوO �ملصلح �ملوعو� �: 
بالضبط 0  �ملسلمني   Oهذ� هو حا
هو  هذ�  كا7   �qفإ �لر�هن.  �لعصر 
حاO �لذين يطالِبو7 بتطبيق �لشريعة 
�لذين ال  �إلسالمية فما باO ��لئك 
�ملا# �م باإلسال#، فُمطبِّقو �لشريعة 
على  يتصرفو7  �يضا  �إلسالمية 
�ألشيا`  يفصلو7  حيث  �لنحو  هذ� 
ناصر   Uم كا7  �ا�عني.  ألنفسهم 
هؤال`  �ما  �لطفولة   0 qلك  يفعل 

فيقومو7 بتصرفا& باطلة عن عمد. 
فالذين ال يعرفو7 عن �إلسال# شيئا 
فلن يتركو� شيئا ال حلما �ال عظما، 
بل سو{ يلتهمو7 كل شي` ح± 
�لر�هن  �لعصر  باطال. ففي  لو كا7 
�لنهب  ألنفسهم  هؤال`  yيز  �يضا 
 rنر� كما  �إلسال#  باسم  ��لغصب 
 rهذ� مكا7  كل   0 �نالحظ 
 jUكب jية. فهي مأسا �لظاهرj متفشِّ
�بسبب  �لعصر،  هذ�   0 لإلسال# 
�يضا  �ملسلمني  بقية  �ملشايخ  هؤال` 
باسم  ��لقتل  �لنهب   0 ينشغلو7 
�ملشايخ  هؤال`  بسبب   � �إلسال#. 
تنشغل  ش±  منظما&  تشكلت  قد 
��لقتل  �لنهب   0 �ألخر�  هي 

��العتد�`، [حم �هللا �ملسلمني. 
�ملوعو�  �ملصلح  سيدنا   Oيقو  �

 I� �جلماعة  �بنا`   rنتبا� الفًتا   �
�إلميا7   Uمعاي [فع  ميكن  كيف  �نه 
�لر�حانية،  ��ضاعهم  بتحسني 
 �q� باهللا:   jلوطيد� �لعالقة  ��نشا` 
�تعو�مت   j]لطها�� بالتقو�  حتلَّيتم 
�إل�ي،  ��لذكر  �لدعا`  على 
على   jلصال�� بالتهجد  ��لتزمتم 
ا  حظًّ �يضا  �هللا  ل�Uقّنكم   �  Òلن�
��لكشو{  �لصا�قة   �Ëلر� من 
 jيشرفكم بإ�امه �كالمه. ��ملعجر�
�حلية 0 �حلقيقة ما تظهر 0 شخص 
معجز�&   7� صحيح  �إلنسا7، 
�معجز�&  عظيمة   � �بر�هيم 
�يضا   � �عيسى   � �موسى 
عظيمة. �ما فيما يتعلق بشخص �ملر` 
فاملعجزj �لعظمى بالنسبة له هي �ل} 
�أليا#   rهذ  0 نفسه.   0 يشاهدها 
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قـال الشـهيد: أv xّ أن أتراجـع عـن موقفي؟ 
إذ قـد رأيُتـ| * الرؤيـا على إثـر انطالقي من 
ـدا باألصفـاد. فمـا دام اهللا تعا]  قاديـان مصفَّ
قـد قال v بأنك سـتلبس األصفاد * سـبيل اهللا 
فـأv xّ أن أسـعى خللعهـا؟ بل jـب أن تبقى 
 . ّ̂ هـذه األصفـاد * يدّي حـ� يتحقـق كالم ر



هذ�  من  �سئلة   Jلنا�  xيطر �يضا 
�لقبيل، فأقوO بأنه �7 كنتم تريد�7 
�7 تر�� �ملعجز�& فال بد من �نشا` 

 .fذ� �لغر� Iلعالقة مع �هللا تعا�
 � �ملوعو�  �ملصلح  ضر�  لقد 
 jمشاهد� �إلميا7   0 �لتقد#  َمثل 
هذ�   0 Oتنا�� نفسه،  �ية 0  �ملر` 
عبد   rلصاحبز��� qكر   nملوضو�
 I� �نظر��   :Oفقا �لشهيد  �للطيف 
�لصاحبز��r عبد �للطيف �نه عندما 
 Oكابو I� دية �عا�uأل� I� نضم�
 jجيز� jبعد �ملكث 0 قا�يا7 لفتر
�عاr �مللك �قاO: عليك �7 تتو�. 
�تر�جع   7�  Î �ّنى  �لشهيد:   Oقا
عن موقفي؟ �q قد [�يُت� 0 �لرËيا 
على �ثر �نطالقي من قا�يا7 مصفَّد� 
 Oقد قا Iباألصفا�. فما ��# �هللا تعا
Î بأنك ستلبس �ألصفا� 0 سبيل 
بل  خللعها؟  �سعى   7�  Î فأّنى  �هللا 
yب �7 تبقى هذr �ألصفا� 0 يدّ� 

 .Ìّ] #ح± يتحقق كال
�لشهيد  حتلى  لقد  �آل7،  �نظر�� 
ֲדذ�   ��] ألنه  ��ليقني  �لثقة   rֲדذ
�خلصوË] µيا. كذلك مهما كا7 
�حد قليل �لعلم، �لكنه عندما ير� 
[Ëيا يثق ֲדا متاما ��7 كانت كاqبة، 
�مر  فهذ�  منه  جبنا  �خفاها   �q� �ما 
�خر. فباختصا[، ��q كا7 �ميا7 �ملر` 

قويا �كا7 على صلة باهللا تعاI فال 
bا{ �لناJ �ملا�يني قط.  

� يقوO �ملصلح �ملوعو� � ضا[با 
مثاال �خر: لقد كا7 �لصوu� 0د 
جا7 �للدهيانو� [جال صاحلا �من 
 &�q  .rعصر  0 �ملعر�فني  �ألتقيا` 
قائال:  جامو7  �لر�جا 0   rعا�  jمر
�لكنه   ،Î  nُ��� جامو7   I�  Oَتعا
[فض �عوته �قا�q� :O كنت تريد� 
 �qملا  ،Îّ� �نت   Oَفتعا لك  ��عو   7�

!Äهب �نا عندq�
 Iتعا باهللا  عالقة  له  كا7  َمن   ،�qً�
يذكر   � كا7.  �يًّا  �حد�  bا{  ال 
 Jملصلح �ملوعو� � كم كا7 �لنا�
�ملوعو�  �ملسيح  ��ترمو7  يقّد[�7 
�ليه  �لت  �ما  �ّ�عائه،  قبل   �
ميكننا   :Oفيقو ��عائه  بعد  حالتهم 
صيت   nيوq  I� نظر�   Oنقو  7�
�ل��هني �ألuدية �حلسِن بأ7 مئا& 
به  يعتقد�7  كانو�   Jلنا� �ال{ 
 jشها� Äفهنا �عتقا�� حسنا.   �
يّدعي   7� قبل  ما&  �لذ�  �حدهم 
 jنه هو �ملسيُح �ملوعو�، �هو حضر�
 rكرq د جا7 �لذ� سبقu� 0لصو�
�ليه  �لر�جا   rعا� ��لذ�  قليل،  قبل 
من �جل �لدعا` له. لقد قاO �لصو0 
بيت   0 �للدهيانو�  جا7  �uد 
�qكر�  مر�[�،   rعنا� �لذ�   rشعر

��عائه  قبل   � �ملوعو�  �ملسيَح 
كلهم  ”�ملرضى  تعريبه:  ما   Oفقا
تصبح   7�  Äفنرجو �ليك،  يرنو7 

مسيحا يشفيهم.“
ال شك �7 هذ� يدO على ُبعد نظر 
�لصوu� 0د جا7 �لذ� كا7 �ليًّا 
�لثاقبة  بنظرته  فر��  �هللا  ��ليا`  من 
�7 �ملسيح �ملوعو� � هو �ملوعو� 
مبجيئه سو�` ��ّ�عى qلك �I �آل7 �# 
^ يّدnِ. �ميكننا �لقوO بأ7 �لذين ^ 
ميلكو� ُبعد �لنظر �I هذ� �حلد �يضا 
�إلسال#  �حيا`   7� يد[كو7  كانو� 
عندما  �لكن  بشخصه.  منو_ 
�لذ�   xلسال� qلك   � ُ�عطي 
�إلسال#  به  ينتصر   7� مقد[�  كا7 
�لعد�،  يهز#   7� شأنه  من  �كا7 
 jلذ� كانت حيا� jُ�عطي ما` �حليا�
منه  سخط  عليه،  تتوّقف  �ملسلمني 
�لذ�  بأ7  �قالو�  �ملخلصني  كبا[ 
حسبناr ِت�� كا7 ¶اسا مع �ألسف. 
فأسا` مئاُ& �ال{ �لناJ �لظنَّ بغتة 
لد[جة عندما �علن �ملسيح �ملوعو� 
�[بعو7  بايعه  �لبيعة  بأخذ   �
شخصا فقط 0 �ليو# �أل�O مع �7 
مئا& �ال{ �لناJ كانو� �سنو7 به 
�لظن من قبل. يقوO �ملصلح �ملوعو� 
�لناJ سر���  من  �لقد�مى  بأ7   �
كيف كا7 كبا[ �لعلما` يقولو7 بأ7 
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هذ� هو �لشخص �لوحيد �لقا�[ على 
يرسلو7  �كانو�  �إلسال#،  خدمة 
�لناJَ �ليه. �لقد كتب �ملولو� ثنا` 
�نه  �ألuدية  �ل��هني  نشر  عند  �هللا 
qهب �I قا�يا7 مشيا على �ألقد�# 
 Oقا�  .� �ملوعو�  �ملسيح   j]لزيا
�ملولو� �مد حسني �لبطالو� �لذ� 
بذO فيما بعد كل ما كا7 0 �سعه 
�ملعا[ضة: ^ bد# �حد �إلسال#   0
ما  بقد[  مضت  عا#   ١٣٠٠  0

خدمه �ملر�� �ملحتر#. 
0 هذr �أليا# �يضا يتحد� �صحا� 
�ملزعومة  �إلسالمية  �لقنو�&  بعض 
�ملوضوn كث�U �يقولو7  حوO هذ� 
�لوقت  qلك   0  Äهنا كانت  بأنه 
حاجة كبI� jU تلك �خلدمة �لكنه 
(�� �ملسيح �ملوعو�) فسد فيما بعد 
��لعياq باهللا. �لكن �حلق �7 هؤال` 
َمن  �q �سبو7 ¶اسا  �لناJ عميا7 
 0 غا[قو7  �هم  ِت��.  �هللا  جعله 
ظلما& نفوسهم بدال من �7 ينظر�� 
�يضّلو7  �لفعلية،  �هللا   jشها�  I�
قليلي �لعلم من �ملسلمني. ندعو �هللا 

تعاI �7 يهبهم �لعقل ��لفطنة. 
�لكائنة  �لبيعة  �q& مرqُ jكر& ��[ 
0 لدهيانه 0 (لس �لشو[� 0 عا# 
�ملوعو��  �ملصلح   Oفقا  #١٩٣١
 rهذ بأ7  �لشو[�  (لس  ألعضا` 

�قد  نظر�،   0 جد�  مهمة  �لقضية 
�صف �ملسيح �ملوعو� � لدهيانَه 
سُيقَتل  حيث  �لُلّد“  ”با�  كـ 
�ملكا7   ��  ،j`لنبو� Àسب   Oلدجا�
�ألعد�`  على  فيه  سُيقضى  �لذ� 
�ليه  سافر  �لذ�  فاملكا7   .Oلدجا��
قا�يا7  من   � �ملوعو�  �ملسيح 
 7� �جلماعة  على  �لبيعة yب  ألخذ 

 .µִדتّم به بوجه خا
عندما �لتمس �خلليفة �أل�O � من 
 Oملسيح �ملوعو� � ليأخذ بيعته قا�
�: لن �خذها هنا �� 0 قا�يا7، 

بل �خذها 0 لدهيانه. 
�uد  �لصو0  �ملرحو#  �ملرشد  كا7 
�ملسيح  ��عا`  قبل  توّفي  �لذ�  جا7 
�كا7  لدهيانه  سكا7  من  �ملوعو� 
من �لذين �ّفقهم �هللا لإلميا7 به � 
قبل.  من  qكرُ&  كما  ��عائه  قبل 

فقد �ع كافة �فر�� �سرته قبل �فاته 
سو{  �ملحتر#  �ملر��  بأ7  �م   Oقا�
به  فآِمنو�  �ملوعوُ�  �ملسيح  �نه  يّدعي 
�يعا، فآمنت به � عائلته كلها. 
�لسيد بU منظو[ �مد �بU �فتخا[ 
 Oجة �خلليفة �أل���� ،rا �بناÔ دu�
ما   � �ملوعو�  �ملصلح   Oيقو �بنُته. 
�ملكا7  �ذ�  ُترَسم   7� �نو�   :rمفا�
� مكا7  خا[طة بوجه خاµ، �ُيحدَّ
 rֲדذ �ُتعَقد  عليه،  �ُيعلَّم  �لبيعة 
 Äهنا ُتكتب   7�� جلسة،  �ملناسبة 
بايعو�  �لذين  �أل[بعني شخصا  ��ا` 

q 0لك �ملكا7. 
لدهيانه  �ليه 0  �ملشا[  �لبيت   :Oقو�
�هللا  بفضل  �آل7  �جلماعة   jو�À
�ية  �آل7  عند�  ليس  �لكن   ،Iتعا
 rֲדذ ُعمل  مد�   �ّ�  I� تفاصيل 
قيد  �إلجر�`�&  هي  �ما  �لتعليما& 
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وقد وصف املسـيح املوعود � لدهيانَه كـ ”باب 
الُلّد“ حيث سُيقَتل الدجال Xسب النبوءة، أي املكان 
الذي سُيقضى فيه على األعداء والدجال. فاملكان 
الذي سافر إليه املسيح املوعود � من قاديان ألخذ 
البيعة jب على اجلماعة أن تهتّم به بوجه خاص. 



�لعمل، �لكن �ملساعي لتحويل تلك 
�لذكريا& �I تذكا[ جا[ية على �ية 

 .Oحا
 j`كر لدهيانة ��لنبوq 0 � Oيقو �
لقد   :rمفا� ما  �ملوعو�  �البن  عن 
عنقو��   7� �لرËيا   0  �  Òلن�  ��]
�ُ�خ�  عليه   fُعر �جلنة  عنب  من 
�نه ألÌ جهل. �كا7 تفسrU �7 �بنه 
عكرمة سيدخل �جلنة، �هكذ� كا7. 
 :Oيضيف �ملصلح �ملوعو� � �يقو
ليكو7  جهل   Ì� �بن  �هللا  �ّفق  لقد 
[جال صاحلا �يقّد# تضحيا& [�ئعة 
 Ä]ملعا� �حد�   0 �لدين.  سبيل   0
جد�  صعبا  موقفا  �ملسلمو7  ��جه 
سهامهم  يرمو7  �لنصا[�  كا7   q�
�ملسلمني،  عيو7   I� �ياها  مصوِّبني 
من   Uكث �ستشها�   I�  ��ّ� مما 
 Ì� بن  عكرمة   Oفقا  .y �لصحابة 
هذ�  �حتمل   7� �ستطيع  ال  جهل: 
 7� كتيبته  قائد  من  �طلب  �ملشهد 
�لعد�،  على  ��جو#  بشّن  له   7qيأ
جيش  قلب  متناهية   jبشد فهاجم 
�لعد� مع ستني جنديا شجاعا ح± 
للهر��  �لعد�  جيش  قائد  �ضطر 
 0 ��لفوضى  �لتد�فع   I�  ��ّ� مما 
�لبو�سل  هؤال`  �قاتل  صفوفهم. 
بشجاعة كبjU �عندما �صل جيش 
�ملسلمني �q Iلك �ملكا7 كا7 هؤال` 

�ما قد �سُتشهد�� �� كانو� (ر�حني 
�لضبا_  �حد  فجا`  بالغة.   xر�×
 7�  ��]�� �جلرحى  هؤال`   I� باملا` 
 ��] �لكنه  ��ال  عكرمَة  يسقيه 
�ملا`   I� ينظر  عمر�  بن  سهيل   7�
��ال  سهيال  �سِق   7� للضابط   Oفقا
�سأشر� بعدr فال �حتمل �7 �شر� 
�ملا` ��خي متعطش له بالقر� م�. 
سهيل   I� باملا`  �لضابط  فذهب 
بن هشا#  �حلا[�  قربه  �لكنه [�� 
 7� للساقي  سهيل   Oفقا جر�ا، 
�لساقي  qهب  قبله.  �حلا[�  يسقي 
�I �حلا[� ��جدr قد لفظ �نفاسه، 
�آلخر  هو   rجد�� سهيل   I� فعا� 
قد ما&، � عا� �I عكرمة �كانت 

[�حه �يضا قد فاضت. 
�ملحد�  شرير�  �حد  كا7   �q�  ،�qً�
�كاqبا فال ميكن للمر` �7 يقوO بأ7 
كال#   0� مثله.  سيكو7  �يضا  �بنه 

�هللا شها��& توضح �ملوضوn، �ما 
^ تكن فيه شها�j ال يكو7 جدير� 
بالقبوO. ملخص �لكال# �7 نبو`�& 
عندما  غريب.  بشكل  تتحقق  �هللا 
قِلق   j]ملذكو� �لرËيا   �  Òلن�  ��]
ميكن  كيف  نفسه:   0  Oقا�  jبشد
�7 يكو7 �بو جهل 0 �جلنة ��عطي 
عنقو� عنب. �لكن كا7 �ملر�� من 
يؤمن �سيقد#  �بنه سو{   7� qلك 

تضحية عظيمة 0 سبيل �إلسال#. 
 0 بأ7   � �ملوعو�  �ملصلح   Oيقو
نبو`j �ملسيح �ملوعو� � عن �البن 
كوجو�ها   jUكث شها��&  �ملوعو� 
 �  I�� فقد  نبو`�ته.  بقية   0
ֲדذr �لنبو`j حني ^ يعرفه ح± �هل 
قا�يا7. يقوO كثU من �ملتقدمني 0 
�لسن من �هل قا�يا7 بأ�م ما كانو� 
 7� يظنو7  �كانو�   ،� يعرفونه 
للسيد غال# مرتضى �بن ��حد ��ه 

عندما رأى الن� � الرؤيا املذكورة قِلق بشدة وقال * 
نفسه: كيف ميكن أن يكون أبو جهل * اجلنة وأعطي 
عنقود عنب. ولكن كان املراد من ذلك أن ابنه سوف 
يؤمن وسـيقدم تضحية عظيمة * سبيل اإلسالم. 
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مر�� غال# قا�[. فالشخص �خلامل 
�لذ� ال يعرفه ح± سكا7 قريته 
��ال��  تعاI س�Uقه  �هللا   7� يتنبأ 
�سينالو7 حياj طويلة، �من بني 
 I� بنائه سيكو7 �بن سيذيع �ُ�ه�
�قصى �¶ا` �لعا^، �بو�سطته تبلغ 
 .j]ا` �ملعمو¶� I� #إلسال� jعو�
هذ�  مثل   Oيقو  7� ألحد  هل 
�ملسيح   Oيقو عندr؟  من  �لكال# 
 7�  j`لنبو�  rهذ  0 � �ملوعو� 
 I� �لثالثة   Oِّسيحو �البن  qلك 
�أل[بعة. �من معانيه �7 هذ� �البن 
سيوَلد 0 �لعا# �لر�بع من �إل�ال` 
ֲדذr �لنبو`j. معلو# �نه � تنبأ 
 #١٨٨٦ عا#   0  j`لنبو�  rֲדذ
/١٢  0 �ملوعو�  �ملصلح  �ُ�لد 

�ملسيح  �خذ  �قد   ،#١٨٨٩/١
 0  Iأل�� �لبيعة   � �ملوعو� 
لدهيانه بتا[يخ ١٨٨٩/٣/٢٣#. 
�اعتنا   0  j`لنبو�  rهذ ُتذكر 
 Oُيسأ�  jبكثر �يضا   l]خلا�  0�
 Oمن هو هذ� �البن؟ فيقو :jعا�
�ملصلح �ملوعو� �: لقد ُ�خ� 0 
�البن  هذ�  �سم   7�  j`لنبو�  rهذ
هو ”�مو�“، �قد �ا� �ملسيح 
�ملوعو� � ֲדذ� �السم تفاËال. 
�ملا كا7 من ��ائه ”بشU �لثا�“ 
 Uيضا فسما� �ملسيح �ملوعو� ”بش�

�لدين �مو� �uد“ كاسم كامل. 
عمر�  �أل�ال�   Oبنو� يتعلق  �فيما 
حتققت.  �يضا   j`لنبو�  rفهذ طويال 
 � �ملوعو�  �ملسيح  �هللا  �ّفق  لقد 
”�مو�“،  �بنائه  �حد  يسمي   7�
�ظل �لعا^ ينتظر ليعلمو� �I �ّ� �بن 
 I� جئُت  فقد   .j`لنبو�  rهذ  Uتش
(كا7  �ألمر.  هذ�  إلعال7  لدهيانة 
�ملصلح �ملوعو� مسافر� �I لدهيانه 
 :O0 تلك �أليا#) يضيف � �يقو
لدهيانه  مبدينة  عالقة  للجماعة   7�
من عدj جو�نب، ��ا �Ôية خاصة 
 .xٍنو�  jعد من  �جلماعة  تا[يخ   0
 O�� � فقد �خذ �ملسيح �ملوعو�
بيعة 0 لدهيانه، هذ� ��حد. � توّلى 
�خلالفة  �لدين  نو[  �ملولو�   jحضر
من  لدهيانه   0  l�ّتز�  �  rبعد
 rد جا7، هذu� بنة �ملرحو# �ملنشي�
 0 �ملذكو[  �البن  �خر�.  عالقة 
�لنبو`j �ملذكو[j ُ�لد من بطن ��جة 
�ملسيح �ملوعو� � �ل} مكثْت 0 

لدهيانه �يضا. 
فيقوO �ملصلح �ملوعو� � �نه يذكر 
 0 �لوقت  لبعض  لدهيانه   0 مكثه 
صغرr: كنُت صغ�U �نذ�Ä فال �تذكر 
�مو[� كثjU لذلك �لزمن ألن� كنُت 
�بلغ من �لعمر سنتني �نصف تقريبا. 
الِحظو� ما يتذكرr حضرته � 0 

هذ� �لعمر �لصغU ال ُيتذكر عموما 
�لزمن  qلك  �حد��  يبني  �لكنه 
��حد�  حا�ثا  �تذكر   :Oفيقو �يضا 
فقط �هو �7 �ملOÙ �لذ� كنا نقيم 
�لشا[n �كا7   J�] فيه كا7 على
خرجت  �عندما  مستقيما   n]لشا�
من  قا�ما  شابًّا  [�يت   Îمنـز من 
سحلية  علّي  ��لقى  �آلخر  �لطر{ 
 I� هربُت  لد[جة  فا[تعبُت  مّيتة 
تلك  خريطة  �تذكر  باكيا.  �لبيت 
�لسوg �ل} كانت سوّية ��7 كنُت 
على  مÙلنا  �آل7، �كا7  �عرفها  ال 
�لشا[n، �لبثت هناÄ �شهر�   J�]
من عمر� 0 �لِصغر. فلهذr �ملدينة 

 .xنو� jدية من عدuعالقة باأل
 rذ�  7�  � �ملوعو�  �ملصلح   Oيقو
�لكن�   ،jUكب خصوصية  �ملدينة 
كنت �فكر �7 �ألمو[ �ل} ُتعَلن بأمر 
من �هللا تعاI ُيعا[ضها �لناJ. فعندما 
ُ�علن بتحقق �لنبو`j �ملتعلقة باملصلح 
مع  لدهيانه   0 ُعو[ضت  �ملوعو� 
�نه كا7 قد ُعقد& جلسة إلعال7 
حتقق �لنبو`j 0 الهو[ �غو[��سبو[ 
�ية  فيهما  حتد�   ^� لدهيانه  قبل 
معا[ضة، مع �ن� كنت �علنُت �7 
�لنبو`j قد حتققت 0 شخصي �^ 
�تيُت  عندما  �لكن  �حد،   f]يعا
لدهيانه �كنت �مّر بد�خلها فر�يت 
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 ،��Uير7���ّ هتا{ ”ما& م jUمس
ما& م��U“ ��لعياq باهللا. على كٍل 
ֲדذ�  قامو�  ��م  فينا.  يؤثر  ال  هذ� 
 Oسو] تعليم  نسو�  أل�م  �الستهز�` 
�هللا �، �لكن نبو`j �ملسيح �ملوعو� 
� حتّققت ×ال` تا#. � قا# �ملصلح 
 Iملوعو� � بدعا` �7 يوفق �هللا تعا�
�هل لدهيانه لإلميا7 باملسيح �ملوعو� 
� ��7 يصبح �لذين يهتفو7 �ليو# 
حقه   0 يهتفو7  ممن  �ملعا[ضة   0

 .�
-�هو   � �ملوعو�  �ملصلح   Oيقو
صحابة  �حد  حب  عن  يتحد� 
�ملوعو� � �عالقته به- �7 ميا7 
عبد �هللا �لسنو[� � �يضا كا7 ُيكن 
0 نفسه مثل هذ� �حلب. مرj جا` 
�ملوعو�  باملسيح  ��لتقى  قا�يا7   I�
 � �ملوعو�  �ملسيح  �كا7   ،�
�نتهت [خصة  لذ� عندما  يستعمله، 
 7qستأ�� �لسنو[�  �هللا  عبد  ميا7 
�ملسيح �ملوعو� � للذها� فقاO له 
�: �بق هنا. فأ[سل طلبا لتمديد 
 jجا�ته، �لكن جا` �لر� من �لد�ئر�
فذكر   ،jإلجا�� متديد  بأنه ال ميكن 
 :Oلك �ما# �ملسيح �ملوعو� � فقاq
�بق هنا. فكتب � �م ح± �آل7 ال 
�ستطيع �حلضو[ فأقالته �لد�ئرj إل�ا 
 � كانت ��ئرj حكومية، �مكث 

0 قا�يا7 �[بعة �شهر �� ستة Àسب 
 �ما طلب منه �ملسيح �ملوعو� �، 
عا� �I ��ئرته فأثا[& �لد�ئرj نفسها 
قضية �7 �ملسئوO �لذ� �قاله ^ يكن 
على  فبنا`  ُيقيله،   7� من صالحياته 
[�تب  �ُ�عطي  �I عمله  ُ�عيد  qلك 
�ل} كا7 قضاها 0  �ملاضية  �ألشهر 

قا�يا7. 
�خر  مثاال   � ضر�  �هكذ� 
حلا�� جر� مع �ملنشي ظفر �uد 
�ملصلح   Oيقو  .� �لكبو[ִדلو� 
 0 �لبا[حة  كنُت  �ن�   � �ملوعو� 
ميا7  فأخ��  ��و��   I� �لسفر 
�قد  Àا��،  �ملحامي  �هللا  عطا` 
ُنشر هذ� �حلا�� 0 جريدj �حلكم 
بلسا7  �بّينه  لذ�  �يضا 0 ١٩٣٤#، 
�ملنشي:   Oيقو نفسه،  �ملنشي  �لسيد 
�عمل  كنت  كاتبا  توظفت  عندما 
ملفا&  �غلقت   jفمر �ملحكمة،   0
 � قا�يا7،   I� ��تيُت  �لقضايا 
 0  � �ملوعو�  �ملسيح  �ستأqنت 
 ��ليو# �لثالث فقاO �: �بق هنا. 
^ �[ مناسبا �7 �ستأqنه مرj �خر� 
على  فمّر   .� له  �ألمر  �تركت 
بي}  �مللفا& 0  qلك شهر �كانت 
فتوقف �لعمل �بد�& جتيئ� [سائل 
 Oنذ�[ �لك� ^ �فكر فيها، �� يقو�
نسيُت كل شي` �^ �باOِ بالرسائل. 

 � �ملوعو�  �ملسيح  [فقة   0 كا7 
متعة ��جد لد[جة ^ �هتم �سر�7 
�اسبة.   �� �خش   ^� �ظيفة 
فأخ�U جا`& [سالة قاسية جد� من 
�ملحكمة، فقّدمت تلك �لرسالة �ما# 
�كتْب   Oفقا  ،� �ملوعو�  �ملسيح 
تستطيع  فال  (يئك صعب  بأ7  �م 
�جلملة  فكتبُت  �آل7.  ح±  �ملجي` 
�خر  عليها شهر  مّر  نفسها. �حني 
قاO �: كم يوما صا[ لك؟ � بد� 
�صي  نفسه   � �ملوعو�  �ملسيح 
�آل7،  �qهب  طيب!   :Oقا� �أليا# 
فذهبُت �ملا �صلُت كبو[ִדله qهبت 
هرتشند  ”الله  �لقاضي   OÙم  I�
��J“ ألن� كنت �عمل 0 �كمة 
�ليه ألستعلم  فذهبت  �لقاضي،  هذ� 
 #� �لوظيفة  على  �ُيبقي�   r]قر� عن 
قر[.   �qما  #� يغّرم�؟   �� يطر�� 
يكو7   :Oفقا بيته   I� qهبت  فلما 
ما  هذ�  ��قفك.  قد   ��Uم �لسيد 
 Oله: نعم. فقا �لقاضي. فقلُت  قاله 
�لقاضي: �7 ُحكمه ��I ��حق، �� 

حكم �ملسيح �ملوعو� �. 
�ألمر   � �ملوعو�  �ملصلح   Oيقو
هو  �هللا  عطا`  ميا7  [��ية   0 �لز�ئد 
للمنشي   � �ملوعو�  �ملسيح   Oقو
�ملرحو# بأ7 يكتب �I �لقاضي بأنه 
�لكال#  فكتب  �ملجي`  يستطيع  ال 
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نفسه ��[سله �I �لقاضي. 
يقوO �ملصلح �ملوعو� � كانت 
�قامو�  �لذين  ��لئك  �اعة   rهذ
عاليا من �حلب ال yعلنا  منوqجا 
�لسابقة.  �جلماعا&  �ما#  Ûجل 
�فر��   0  &�Uتقص كانت  مهما 
ִדا�7  من  كا7  �مهما  �اعتنا 
�صحا�  �مامنا  قد#  لو  �لكن 
فنستطيع  منوqجهم   � موسى 
 rهذ  lqمنو مقابلهم  نقّد#   7�
�جلماعة، �كذلك لو قد# حو�[يو 
عيسى � �عما�م �لعظيمة يو# 
 fنعر  7� نستطيع  فنحن  �لقيامة 
بافتخا[.  �مامهم صحابتنا هؤال` 
بأن�   � �هللا   Oسو]  Oقو ��ما 
 Òصح بني   gلفر� ما   �]�� ال 
قوله  فكا7  �ملهد�  �صحب 
 .Jلنا� هؤال`   Oمثا� بسبب  هذ� 
قدمو�  �لذين   Jلنا� هؤال`  ��م 
مثل   nألنو�� من �يع  تضحيا& 
�علي  �عثما7  �عمر  بكر   Ì�
��لصحابة �آلخرين �كانو� ��ئما 
 nنو�� �يع  لتحمل  مستعدين 

 .Iملصائب 0 سبيل �هللا تعا�
 �  Oأل�� �خلليفة   I� �نظر�� 
�هللا  أل7   rكرq�  ^ �ن�  نفسه. 
 0 [فيعا  مقاما  [�قه  قد   Iتعا
تضحياته  �حد��  ��ال  �جلماعة 

قا�يا7  �تى  عندما  ُمدهشة.  �يضا 
كا7 ميا[J �لطب 0 ֲדrU  �كا7 
جاٍ[  عمله  �كا7  مفتوحا   rمشفا
 7qستأ� فعندما  ��سع،   gنطا على 
 Oفقا  jللعو�  � �ملوعو�  �ملسيح 
 ^  � هنا.  ��بق  تذهب  ال   :�
يذهب �خلليفة �أل�O � ح± ألخذ 
�غر�ضه بنفسه بل طلب من شخص 
 .rUخر لُيحضر �غـر�ضه من ֲד�

متّيز  �ل}  �لتضحيا&  هي   rهذ
�هذ�   ،Iتعا �هللا  عند  �جلماعا& 
يسعى   7� yب  �لذ�  �ملقا#  هو 
كل ��حد إلحر��r. ال ميكن �ض 
�نسانا  yد�   7� �لفلسفي  �إلميا7 
نفعا، �إلميا7 �ملفيد لإلنسا7 هو qلك 
�لذ� يتحلى Àال�j �لعشق ��ملحبة، 

با�عا`�&  �لفيلسو{  قا#  �مهما 
للحب فليست �ا قيمة �كثر من 
�جلد�O �لعابث ألنه ال يكو7 من 
ير� �لصدg بعني �لقلب بل ير�� 
بعني �لعقل �ملحض، �لكن �لذ� 
يعر{ �لصدg �لذ� جا` من �هللا 
�لقلب  بعني  �هللا  شعائر  �يعر{ 
يستطيع  فال  �لعقل  بعني  �ليس 
 Üلدما� أل7  ֲדم،  يغّر[   7� �حد 
يرفع  ��لقلب  �لفلسفة  يد  يرفع 
يد �حلب، �فقنا �هللا تعاI لنعر{ 
�نثبت  �لقلب  بعني  �لزما7  �ما# 
على qلك ��ما، �نكـو7 ��ما 
�ال  �هللا  شـعائر  يعرفو7  ممن 
يتمـكن �لشيـطا7 من �7 يغر[ 

بنـا. 

وأما قول رسـول اهللا � بأنـ| ال أدري ما الفرق بني 
صحـ� وصحب املهـدي فـكان قوله هذا بسـبب 
أمثال هـؤالء الناس. إنهم هؤالء النـاس الذين قدموا 
تضحيات من �يع األنواع مثل أ^ بكر وعمر وعثمان 
وعلـي والصحابة اآلخريـن وكانوا دائما مسـتعدين 
لتحمـل �يع أنـواع املصائب * سـبيل اهللا تعا]. 
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*قاO عمر بـن �خلطا�  يومÝ �هـو بطريق مكة: 
تشـعثو7 �تتلو7، �تضحو7، ال تريد�7 بذلك شيئا 
من عرf �لدنيا، ما نعلم سـفًر� خ�Uً من هذ�، يع� 

�حلّج!!

* ما �خا{ عليكم [جلني: مؤمن قد تبني �ميانه �[جل 
 qيلو Ýلكن �خا{ عليكم منافق� ،rكافر قد تبني كفر

باإلميا7 �يعمل بغrU. (عمر بن  �خلطا�)

* خU �ألصدقا` من �قبل ��q ��بر �لزما7 عنك. (علي 
بن �Ì طالب)

�لعزيز [uه �هللا فقاO: يا �يها  خطب عمر �بن عبد 
�لناJ، �نكم ُخلقُتم ألمر �7 كنتم تصّدقو7 به فإنكم 
�منا  هلكى،  فإنكم  به  تكذبو7  كنتم   7�� uقى، 
ُخلقتم لألبد �لكنكم من ��[ �I ��[ ُتنقلو7، عبا� 
غصص،  طعامكم  من  فيها  لكم   ]��  0 �نكم  �هللا، 
�من شر�بكم شرg، ال تصفو لكم نعمة ُتسّر�7 ֲדا 
�نتم  ملا  فاعملو�  فر�قها،  تكرهو7  �خر�   gبفر� �ال 

.Oغلبه �لبكا` �نز �صائر�7 �ليه �خالد�7 فيه. 

* مل` �لسنابل تنح� بتو�ضع
                   ��لفا[غا& [�Ëسهن شو�مُخ.

* �شـد �لعلما` تو�ضعا �كثرهم علما، كما �7 �ملكا7 
�ملنخفض �كثر �لبقاn ما`.

 0 n]ثالثـة: �جلو� من قلـة، �لو Oشـد �ألعما� *
�خللوj، �كلمة �حلق عند من يرجى �ُيخا{. (�إلما# 

�لشافعي)

* Þس من عالما& �لشقا`: �لقسوj 0 �لقلب، ��و� 
�لعني �قلة �حليا`، ��لرغبة 0 �لدنيا، �طوO �ألمل.

.Oّ� من �ستغ§ بعقله ضّل �من �كتفى بر�يه *

* ُسـئل �حد �حلكما`: ما �لشي` �لذ� ال ُيحسن �7 
ُيقاO ��7 كا7 حقا؟ فأجا�: مدxُ �إلنسا7ِ نفسه.
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التقوى

Dفتحي عبد �لسال 

قدما�  �طأ&   7� منذ 
�ملصطفى  �حلبيب   f]�
حرمة  شعو[  بد�   �
 rيغز�� Òكر�مة �إلنسا7 يتسلل لقل�
بقوj �جالO. فلم �شعر Àاجة للمز�uة 
خالO �لطو�{ �كرهت �فع �ملسلمني 
0 [مي �جلما[، �[�يت �ن� لو حتتم 
 0 ليس  فاهللا  بعنف  مسلٍم  �فُع  عليَّ 
 jجلما[، �[�يت ع�� rحاجة لرمي هذ
0 غاية �ألÔية 0 خطبة نÒ �هللا صلى 
حجة   0 �سلم  �له  �على  عليه  �هللا 
 l]خا هي  �ل}  عرفا&   0  ،nلو���
�حلر# حيث �قف � مذكر� Àرما& 
ثال�: �ما`كم ��مو�لكم ��عر�ضكم. 
 jبقو �[ساËها  مت  �حلرما&  �توكيد 
خا[l �حلر#،  فهي بالتاÎ هي �حلر#، 
��حلر# هو �ُمنا �مالنا �عرضنا،  �ر# 

 0 حر�#   0 حر�#   �� مكعبا.  حترميا 
�لشهر  �ليو# 0 حرمة  حر�#،  حرمة 
 Òقل  0 ��جد&  �لبلد.   حرمة   0
من �ملعا� �لعميقة ما �كتب به (لد�، 
 7�  nقتنا� مأل�  �قد  عد&  Àيث 
��لبيت  �لطو�{ كا7 حوO كر�متنا، 
 ،#�� بابن  �ملحيط  �لكر�مة  جو  هو 
  ﴾#َ�َ�َ َبِني  لقوله تعاI ﴿َ�َلَقْد َكرَّْمَنا 
�هللا  �جه  ¶و  نتوجه   jلصال�  0 ��ننا 
�� [ضاr،  �[ضاr هو �حتر�# كل منا 
 rبيد ��ألخذ  �ليه  ��إلحسا7  ألخيه، 
يهتد�،  ح±  عليه   rص�� لترقيته، 
�هذr هي كعبة صالتنا �لرمزية، ��7 
�إلنسا7 كامل �حلرمة ��لعصمة مبا هو 
 7�� �ينه.  كا7  مهما  مسا^،  �نسا7 
َبثَّ   #�� �إلسال#   #� هي  �لقر�   #�
�بن  بقتل  ترضى  �ال  حو�ا،  �لسال# 

�ا من �جل [�يه، ��7 حرية �لدين هي 
�ل} ستجلب �خلU لإلسال# ��لشر{ 

لدعاj �لسال#. 
�عظمت 0 عي� حرمة �لد# �لبشر� 
�لدين فعال،   0 rكر�� �نه ال  �عرفت 
�تسلل لقلÒ علم �7 �ملرتد ال yو� قتله، 
بل ال بد من مو�جهة �حلجة باحلجة، 
 0�  ،rيضر �ال  �ملجتمع  يقو�  فهذ� 
قلÒ �ستيقنت �7 �ملعترضني على قتل 
 7� �تيقنت  صو��،  على  هم  �ملرتد 
جها� �لرسوO �  كله كا7 �فاعيا. 

�فكر& �نه عندما نقر� ند�` �هللا لبيت 
من �لبيو& �آل�مية: ﴿َيا َبِني ِ�ْسَر�ِئيَل 
َعَلْيُكْم  �َْنَعْمُت  �لَِّتي  ِنْعَمِتَي  �qُْكُر�� 
َ * َ��تَُّقو�  ْلُتُكْم َعَلى �ْلَعاَلِمني َ��َنِّي َفضَّ
َشْيًئا  َنْفٍس  َعْن  َنْفٌس  َتْجِز�  ال  َيْوًما 
َ�ال ُيْقَبُل ِمْنَها َعْدOٌ َ�ال َتْنَفُعَها َشَفاَعٌة 
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َ�ال ُهْم ُيْنَصُر�7َ*﴾
�نفسكم  سجنتم  من  يا   : ينا��  �نه 
جا`  قد  
عنصركم  بيتكم   Rفكر  0
�لنÒ �ملوعو� بتوحيد �لبيو& .. يا من 
�لبيت،   Dهد
 �لقتل  ملسلسل  �نزلقتم 
بيت  يا  �إلنسا7،   �لر�،  بنيا7  �هو 
�سر�ئيل،  كفو� ��qكر�� من �هبكم 
�حلياj ��تاx لكم فرصة �لعمر لتحملو� 

�لرسالة، [سالة �لبيت �لعا# �تر�uه.
خطا� قو� �للهجة ملن كا7 له قلب 
 jللهجة، إلنعا� قسم �لذ�كر� jس قو�
0 �ملخ �جال` �لصد� عنه،  �غسله من 
�ثا[ ��ما7 �ملنسيا& �مللهيا&، ليذكر 
�لنعم ��لفضل، �ينفخ 0 صو[ �جلمع 
��للقا` 0 نص �آلية، لعلهم من qكر 
لقا` �هللا يستحو7، لو كا7 0 بعضهم 

 .jبقية حيا` �حيا
 fلنهو� مت  يعقو�  بيت  فشل  �بعد 
 qِ�ِ�َ﴿ :بر�هيم� بيو&  من  �خر  ببيت 
ُهنَّ  َفَأَتمَّ ِبَكِلَماٍ&  َ[بُُّه  �ِْبَر�ِهيَم  �ْبَتَلى 
 Oََقا ِ�َماًما   Jِلِلنَّا َجاِعُلَك  �ِنِّي   Oََقا
َعْهِد�   Oَُيَنا ال   Oََقا qُ[ِّيَِّتي  َ�ِمْن 
�كا7  عا#،   بيت  �هو  اِلِمَني﴾  �لظَّ
كا7  �نه  �ال  للعر�  بيتا  �لظاهر   0
لذكر  ب�  مميز  كبيت  للبشر،  مدخر� 
 rUبتطه �هللا  �مر   ،rحد�� ��قامة  �هللا 
ليعبدr فيه �يعتكف من bتا[ �هللا، يتلو 
حوله qكر [uة �هللا �uدr،  �يوصي 

من معه بتر�حم �لبيو& �إلنسية. بيت 
مركزp هو D6 �لبيو�. 

�لبيت مثل مضر��، ��مر �هللا �بر�هيم 
��لذ[ية    jألسر� بنا`   �� �لبيت  ببنا` 
�قيم �لسال# ��لرعاية، حتت ظل عر� 
�هللا تعاI، ��لبيت هو لبنة �لقرية، �عند 
�النقسا# �خللو� يتناسل �لبيت لتوجد 

منه �ال{ �لبيو& من جديد.
�لفكر  بسبب  �لقتل   7� شك  �ال 
 ،jقو ��لعلم  �جلهل،   jمن شجر  nفر
��لتعليم.  بالكال#  �لقتل  يكافح  ��هللا 
يتلو  بأ7  �حلر�#  �لد#  جريا7  �يوقف 
معلما  �لتا[يخ،  بأسر�[  مصرحا  �ياته 
 ،Oللضالني، خاصة 0 �مر �لقتل ��لقتا
كي يتعلمو� سر �حلج �لذ� �ضر�نه 
مصباحا  �م  �يرفع  مقلدين،  (ر� 
�لبنا`.   jع��  jلبنا�� �لكعبة  سر  مْن 
 ،jبقو  rخذ�� لو  �لعلم  فيزكيهم 

 .jتفاعلو� معه بكل نبل �فتو�
هناÄ عالقة عميقة بني �لبيت ��بر�هيم 
قتل  �نبذ  �لسال#   jفكر �بني  ��لقبلة 
�ملسا^. تبد� بأمر �هللا لنبيه �7 ُيسكن 

 .n]� �q Uبنه 0 ��� غ�
قوية،   بأ��مر  �بر�هيم  �هللا  �متحن  لقد 
�يسلم  باهللا  �يثق  متينا،  �ميانه  ليجعل 

له يقينا.
 �q قاO له [به �سلم: ما عسى �7 تكو7 
 Î �سلم  عطر:   Uغ �لكلما&  [��ئح 

مطيعا مطلقا �سلم Î بوصلة �جهتك 
��نا ��جهك �ثق Ì، تنا�O عن كل 
 Î #نفسية ��جعل �لعفو ��النتقا Oميو
 Äَحَسَب �حلكمة �ل} �[ضى ֲדا؛ �هد�
ألحكم �لتصرفا&، ���مك �لتصر{ 

�لصائب كأنك مالÄ مطيع.
ْه  �جِّ حتركت،  حيثما  ¶و�  توجه   
�جهك ¶و �جهي (�� خططي) 0 
�موتك،   Äيا�� �نسكك  صالتك 
كا7  �ّيا  عينيك  نصب  ��جعل� 
 �� تصنع   ��  n]تز عندما  نشاطك. 
شئو7   0 تكو7   �� تنا#،   �� تأكل 
[غبا&  فانس  �صدقائك،   �� بيتك 
��Àث  يرضي�،  ما  �تذكر  �لنفس 
عن [ضا� 0 (�كر�# �إلنسا7، �فهم 
حياته،  ���ها[  على  للعمل  خططي 
��عوj �إلنساI� 7 منفعته �مصلحته 

�بركته) �يها �أل��r �ملنيب �لعطو{.
 �قاO له �هللا ملا فعل ما معناr:  سأهبك 
ملنفعة �لناJ، سأجعلك للناJ منوqجا 
جلماO �إلنسانية. فما من نفيس عند� 
�لر�  �ن�  للناJ، فصف}  �ال ��هبته 
�عطي  منا7،  حنا7  ��نا  �لرuن، 
 zنا[& صفا� �طيب ما عند�، �قد 
صفاتك، �قد جعلتك �ماما نو[� Ïسا 
لنوn �لبشر، �ما# ير�r �لناJ فيعلمو7 
�ية  �جعلتك  عظيم،  �ها�  �نا  كم 
على فائدj حضو[� �فائدj �ليقظة ملن 
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التقوى

للضالني  ��ليال   ،zيستيقظ 0 حضر
يقو�هم لنبع �لفهم ��لتعلم �لصحيح، 
ليعت���  ال   Î باإلسال#  ليفرحو� 
غنم  هو  بل  علّي،  منهم  منة  �إلسال# 

�م �نعمة عليهم.
 7� �هللا   rعد� لذ[يته  طلب  �حني 
سيكونو7  �حدهم  منهم  �لصاحلني 

�ئمة. 
﴿ qْ�ِ�َ َجَعْلَنا �ْلَبْيَت َمَثاَبًة لِلنَّاJِ َ�َ�ْمًنا 
ُمَصلًّى  �ِْبَر�ِهيَم  َمَقاِ#  ِمْن  َ��تَِّخُذ�� 
 7ْ�َ َ�ِ�ْسَماِعيَل  �ِْبَر�ِهيَم  �َِلى  َ�َعِهْدَنا 
ِع  َ َ��لرُّكَّ َ َ��ْلَعاِكِفني اِئِفني َر� َبْيِتَي لِلطَّ َطهِّ

ُجوِ�﴾ �لسُّ
�بيت  ��من،  مثابة  �نه  �لبيت  �صل 
�ألسرj مثابة ��من، فيه سال# للخائف 
�طعا# للجائع ��حتر�# للساكن. ��هللا 
جعل مكة مثال للبيت، �شرn �ستو[ 
حرمة �لصيد فيها �حرمة صيد �ملحر# 
�لذ� يقصدها، عالمة ��عالنا حلرمة 
بنيا7  هو  �لذ�  �آل�مي   7��  ،jحليا�
�لر� ��ألعظم من بنيا7 �لصيد، �هو 

�ألعظم حرمة بالبد�هة.  
 7� :Iخطة �هللا تعا �� Iجه �هللا تعا�
�تر#   jطاهر �منة  قرية   Äهنا تكو7 
فيها �إلنسا7 �يتلقى �الحتر�#، �تسمى 
�لبلد �حلر�#، �ا مساحة تسمى �حلر#، 
�لرuن،  ضيف  �لقرية  نزيل  �يسمى 
يأz ��ئر� سائحا يتعلم من �لقرية �[قى 

���� �لعمر�7، ��7 بنا` �لقر� yب 
كنسخة،   Oملثا� هذ�  على  يكو7   7�

��لقرية ال يبيت [جل فيها جوعا7.
 �فيها مسجد لعبا�ته يسمى �ملسجد 
�حلر�#، يتعلم �لناJ فيه �7 من �كرمهم 
هو �هللا [ֲדم، �هو �لذ� يدفع �جو[ 
(ثو��) �لعماO ��خلد# �لذين يعملو7 
yعل  �لذ�  هو  ��نه  [�حتهم،  على 
 �  .rعند عظيما  سيد�  هنا  خا�مهم 
منها  تؤخذ  للقر�،  �ما  �لقرية  تكو7 

عينة �تز[n 0 كل مكا7 حو�ا. 
�يفهم من يتعلم �7 �هللا يكر# من يكر# 
�إلنسا7، �تكرمي �إلنسا7 ��لوفا` Àقه 
�هللا،  [ضا  �هو �ط  �لتقو�  لب  هو 
��لتكرمي ال يتم �ال بالتخلي عن �لثو�ئر 
�لغر�ئز  ��لتخلي عن هيجا7  �لنفسية، 
لالنتقا# من �إلنسا7، فطريق �حلق هو 
��لعكو{  �لنفس  عن  �لتا#  �لتخلي 
�هللا  ��اللتفا& حلمد  �هللا،   jعبا� على 

�نشر �امدr، ��لتحر� عن معا� ما 
 ،rملر` [ضا�  Oينا به  �ما  �هللا،    Oيقو
�لتعليم بأ7 يذبح �إلنسا7 باسم  �يتم 
ليأكل  �مه   gيهر� طيبا،  حلما  �هللا 
�إلنسا7، �ليجر� �# �إلنسا7 سائال 

0 بدنه ال �7 يهرg �# �إلنسا7. 
�قوO �هللا تعاI: ﴿َ��تَِّخُذ�� ِمْن َمَقاِ# 
يصلي   7� يع�  ال  ُمَصلًّى﴾،  �ِْبَر�ِهيَم 
�لبشر 0 مكا7 ما�� قا# فيه �بر�هيم  
� على قدمه، ��جهه ¶و �جهة 
جغر�فية، بل �7 يصلي �لبشر 0 نفس 
�بر�هيم  ֲדا  قا#  �ل}  �لر�حية  �ملكانة 
�ما# �هللا، ��عيا 0 صالته لكل �حلكم 
��لع� �ل} من �جلها ب� هذ� �لبيت، 
ترمز  �لذ�  �لعظيم  �لرمز   0 مفكر� 
�ملحر#،  �لبيت  �ستقباO هذ�  هيئة  �ليه 
عا�ما على تنفيذ ما عليه من خطة �هللا 
مطلق  [ضا  حالة   0� �إلنسا7،   rجتا

بأحكامه �كالمه.

ويفهم من يتعلم أن اهللا يكرم من يكرم اإلنسان، وتكرمي 
اإلنسان والوفاء Xقه هو لب التقوى وهو <ط رضا اهللا، 
والتكرمي اليتم إال بالتخلي عن الثوائر النفسية، والتخلي 
عن هيجان الغرائز لالنتقام من اإلنسان، فطريق احلق 
هو التخلي التام عن النفس والعكوف على عبادة اهللا....
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َهَذ�  �ْجَعْل   ِّ�]َ �ِْبَر�ِهيُم   Oََقا  qْ�ِ�َ﴿  
َبَلًد� َ�ِمًنا َ��ْ[gْ�ُ َ�ْهَلُه ِمَن �لثََّمَر�ِ& َمْن 
َ�َمَن ِمْنُهْم باهللا َ��ْلَيْوِ# �آلخر  َقاOَ َ�َمْن 
َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِليال ُثمَّ َ�ْضَطرrُُّ �َِلى َعَذ�ِ� 
�لنَّاِ[ َ�ِبْئَس �ْلَمِصqْ�ِ�َ * Uُ َيْرَفُع �ِْبَر�ِهيُم 
�ْلَقَو�ِعَد ِمَن �ْلَبْيِت َ�ِ�ْسَماِعيُل َ[بََّنا َتَقبَّْل 

ِميُع �ْلَعِليم﴾  ِمنَّا �ِنََّك �َْنَت �لسَّ
 jلبلد� �بر�هيم من �هللا �y 7عل  طلب 
��ا  �هللا  فأجا�  فقط،  للمؤمن  �منة 
تظل �منة من غضب �هللا لساكنها من 
جنس �إلنسا7، ح± �لو كا7 ساكنها 

كافر�، بشر_ �7 يلتز# بأصل 
مساملة  �هي  �لبيت   jفكر

�إلنسا7 ��كر�مه.
للبيت   7� نعلم  سبق  �مما   
 xمفتو ��نه  [�حيا،  كيانا 
 rلكل قاصد من �لعا^، يعمر
�لقاصد�7 مدj �منية، �جعل 
�حلج   �� �لقصد   jلفتر �هللا 
قدسية،  حرمًة  ��ياًبا  qهابا 

 Oاها �ألشهر �حلر#، �ر# فيها �لقتا��
�يا  للقاصدين  �جعل  �لبشر،  بني 
خاصا �عالمة تسمى ثيا� �إلحر�#، 
 Oفيتحو �ملحر#،  يسمى  لبسها  من 
 Oينا� حر#،   I� به  �ملحيط   Oملجا�
صيد  خطر  من  �مانا  �ل��  �لصيد 
�لرجل �ملحر#. ��لقاصد�7 يأتو7 كي 
يتعلمو� هذr �ملعا�، ��7 ملة �بر�هيم 

�نسا�،  بيت  �لقرية   7� �يضا  تع� 
��لطعا#  لألمن  �لبيت   7� كما  ��نه 
ألمن  كذلك  فالقر�  ��لكر�مة، 

مو�طنيها �طعامهم �كر�متهم.
�بر�هيم   ملة  علما`  من  �ليتعلمو� 
�كيف  بثقة،  هللا  �الستسال#  مع§ 
��كيف  ��ثق،  �هو  �هللا  �ملر`  يطيع 
 0 rلد� Äيتر� rثو�ئر� rيهز# خو�طر
�لصحر�` حني يأمرr �هللا �هو مستيقن  
قبُل  من  �خل  كما  يضيع،   ال  �نه 
ناَ[ �لنَّاJ حبًّا 0 �هللا،  ��ثقا �7 �هللا 

�ليجربو�  �سالما،  بر��  سيجعلها 
�لتو�ضع   jبلد  Oحو��  Uتس كيف 

��كر�# كل �أللو�7.
 ،j]7 لَِبنا& �لبيت ^ تكن من �حلجا�
بل كانت من �لفهم ��لعلم ��ملعرفة، 
هائال  [مز�  ��لبيت  �لقرية  كانت 
تطو�  [�ئعة،  بليغة ��لة   j]ستعا��
0 باطنها �ال{ �جلمل ��لفقر�& بل 

 Uكتبا كاملة من �لتأمال&، كلها تش
 ،Oجلما��  Oلكما�  �q �هللا  لصفا& 
��قتالn حجا[j �لبيت ليس هد# �لبنا` 
�لربانية  �خلطة  �ملع§ �حقيقة  بل هد# 
�ملثابة  من  �لبيت   0 �هللا   n��� �ما 

��ألمن لب� �إلنسا7.
�لإلسال#،  للدين  ترمز  �لبيت   jع�
�آلمنة  ��لد�لة  ��لوفا`   j]للحضا�
��ملو�طنة  �لرشيد  ��حلكم  �لعا�لة، 
�لبحث،   0 �لعلمي  ��لنهج  �لصاحلة، 
�كل  �هللا،  بوحي  �ملشاعر  �ضبط 
فقد  �لصحيح  �لدين  معا� 
هؤال`  �صية   0 جا`& 
 jلع�� لبنيهم. �هي  �لرسل 
�ل} مت هدمها حجر� حجر� 
بعث   � �من  qلك،  بعد 
للبيت  ليعيد   � �هللا �مد� 
��[سل   ،rمعنا� طها[ته 
�يضا �خ�U من يعيد للبيت 

   .rطها[ته �معنا
�لقو�عد  ��ضع  هو   � ��بر�هيم 
به  �هللا  �يضر�  ع�ته  ليحيي  للبيت 
بشموله:  �إلسال#  �ينه  �لعظيم.  �ملثل 
�قبلته  هللا،  نسكا  نفسه   Oيبذ  7�
 Oكما هو �حلا Jجهته �لسال# للنا��
0 �لبيـت، ��صيته لذ[يته �مهـما 
�ال  "المتوتن   :rبعد من  تناسلـت 

��نتم 0 حالة �إلسال# �لشامل."   

ال يعـ| أن يصلي البشـر * مكان 
مادي قـام فيه إبراهيـم � على 
قدمه، ووجهه �و وجهة جغرافية، 
بل أن يصلي البشـر * نفس املكانة 
الروحية ال: قـام بها إبراهيم أمام 
اهللا، واعيا * صالته لكل احلكم والع5 
ال: مـن أجلها ب| هـذا البيت...
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بأنو�عها  �للحو#  ُتعد 
�ملخـتلفة  ��شكا�ا 
�ملهـمة  �ألغذية  من 
�جلسـم  لتز�يـد  ��ألساسـية 
باالحتياجا& �لرئيسية من �ل��تينا& 
�للحو#  مصا�[  �تتعد�  ��لدهو7. 
�حلمر�`،  �للحو#   Äفهنا ��شكا�ا 
��ملاعز،  ��لضأ7  �ألبقا[  �تشمل 
�تشمل  �لبيضا`  �للحو#   Äهنا�
�لد��جن ��أل�اÄ. �3تلف طر�ئق 
 jحفظ �للحو# فتحفظ طا�جة م��

.jمد) ��
من �ملعر�{ �7 �للحو# بأنو�عها من 
مما  ��لفسا�  �لتلف  سريعة  �ألغذية 
يتطلب مما[سا& صحية سليمة �ثنا` 
�حتضUها  �تد���ا  �نقلها  عرضها 
�حفظها �3زينها، لتجنب كثU من 
 fلغذ�ئي ��ألمر�� �لتسمم  حاال& 

�ملنقولة ��ل} قد تصيب مستهلكي 
تلك   jمر�عا عد#   Oحا  0 �للحو# 

�ملما[سا& �لصحية.
�نظرß ألÔية �للحو# كقيمة غذ�ئية 
لإلنسا7 ملا حتتويه من مو�� بر�تينية 
��هنية لبنا` جسمه ��مد��r بالطاقة 
�لال�مة أل��` �ظائفه �ليومية فيجب 
 j]بصو �ملستهلك   I� تصل   7�

سليمة.
 0 �لبعض  ֲדا  يشعر  �ل}  �ملتعة  مع 
يسبب  �للحم  فإ7  �للحو#،   Oتنا�
لصحة   jUكث صحية  مشاكل 
 gبطر�  jبكثر تنا�له   �q� �إلنسا7 
�لبعض.  يفعل  كما  صحية   Uغ
�ضطر�با&  �للحم  يسبب  فمثًال 
 Äإلمسا�  ��  Oإلسها� مثل  معدية 
�� �حلموضة �� �نه يصيب �إلنسا7 
 Oلكولستر��� �لد#  ضغط   nبا[تفا

 Ýيض�� �لقلب   fبأمر� �إلصابة   �
.Jلنقر� fمر


�لفاyG بني  Dلقيمة �لغذ�ئية للحو�
6نو�} �للحم �ألmر

يتمتع �للحم بقيمة غذ�ئية عالية فهو 
 xألمال�� بال��تينا&  �جلسم  ميد 
��تو�  �لضر�[ية  ��لدهو7 
�ل}  �ألساسية  �ألمينية   fاuأل�
�تاl �ليها �جلسم ��ل} ال يستطيع 
�إلنسا7   7� �ملعلو#  �من  3ليقها. 
من  غر�#   ٦٠ ـ   ٥٠  I� Àاجة 
"�ل��تني" يوميÝ، حيث حتتو� كل 
 Ýغر�م  ٢٠ �للحم  من  غر�#   ١٠٠
 7� يع�  ما  �هو  �ل��تينا&  من 
ثلث  توفر  �للحم  من  �لكمية   rهذ
�الحتياl �ل��تي� �ليومي لإلنسا7.

�ألغـذية   �غـ§  من  �للحم  �يعد 
بعض   0 يدخل  "بالزنك"  ��لذ� 
مثل  ��امة  �حليوية  �جلسم  عمليا& 

�لدكتوjG نوG علي �ل{�قي
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�تنظيم  �لشم  حاسة  على  �ملحافظة 
�مستو�  بالد#  �لسكر  مستو� 
 Ýيض� يعمل  كما  �لغذ�ئي،  �لتمثيل 
على [فع �ملناعة �يساعد 0 سرعة 
�لتئا# �جلر�x. كما �7 �للحو# هي 
هو  �لذ�  باحلديد  �ألغذية  �غ§ 
مستو�  على  للمحافظة  ضر�[� 
بالد#  �ملطلو�  "��يموغلوبني" 
�uاية �إلنسا7 من �مر�f فقر �لد#. 
�هو كذلك مصد[ جيد من مصا�[ 
"�لفوسفو["  مثل  �ملعدنية  �لعناصر 
"�ملغنـيزيو#"   � �"�لبوتاسـيو#" 

�"�لسيلينيو#" �"فيتامني" �.
 

Bحلمر�� Dفو�ئد �للحو
١- فو�ئد �للحوD �حلمر�B للقلب

يشتر_ للحصوO على فو�ئد �للحم 
�بكميا&  صحية  بطريقة  تنا�له 
يومي،  بشكل  �ليس   ßجد قليلة 
فقد �جد �لعلما` �7 تنا�O �للحو# 
�حلمر�` بكميا& منخفضة ميكن �7 
�لقلب  مشاكل  خفض   0 يساهم 
 "Oلكولستر��" تقليل  طريق  عن 
�هنيني  uضني  لوجو�  كنتيجة 
"�لستيا[يك"  �Ôا  باللحم  يوجد�7 
"��أل�ليك"  مشبع)  �ه�  (uض 

(uض �ه� �حا�� غU مشبع).
٢- حتسني �حلالة �ملز�جية

�[�سة   0
 0 �جريت 
 ،ßستر�ليا مؤخر�
 Oتنا�  7� �جد 
غر�#   ٣٠-٦٠
حلم  من   Ýيومي
�لضأ7   �� �لبقر 
ميكن �7 يساهم 
خفض   0

معدال& �الكتئا� �لشديد ��لقلق، 
�لكن هذ� يتوقف على نوn �للحم 
�ألستر�لية  �للحو#   7� حيث  �qته 
"��ميجا-٣"   fاuبأ  ßجد غنية 
�ملر�عي   0 �حليو�نا&  تغذية  نتيجة 
على �حلشائش. ��تو� �يضÝ �للحم 
على "�لتربتوفا7" �هو uض �مي� 
"�لس�Uتونني"  هرمو7   I�  Oيتحو
حتسني   0 يساعد  هرمو7  �هو 
�لقلق  من  ��لتخلص  �ملز�جية  �حلالة 

��لتوتر. 

Rبكثر Dللحو� �
6ضر�G تنا
 fمر�� من  يعانو7  �لذين  �ملرضى 
��لسكر�  �لقلب  مثل  مزمنة 
 7� البد  ��لكلى،  ��لكبد  ��لضغط 
مناسبة  بطريقة  �للحو#   Oتنا� يتم 
 fعر�� تفاقم   0 تتسبب  ال  ح± 
�ما  سريع.  بشكل   fألمر��  rهذ

 fألمر�� rكنت ال تعا� من هذ �q�
�ملزمنة، فإ7 �إلفر�_ 0 تنا�O �للحم 

ميكن �7 يسبب �صابتك ֲדا.
على   Dللحو�  G١- 6ضر�

�لسكريني
هناÄ �عتقا� سائد بأ7 تنا�O �للحو# 
ال يرفع �لسكر بالد# أل�ا ال حتتو� 
على نشويا& �� سكريا&، �لكن 
�للحم  أل7  خاطئ  �العتقا�  هذ� 
على  �حتو�ئه  عد#  من  �لرغم  على 
 fاuمو�� نشوية، �ال �7 تركيز �أل
طريق  عن  �لد#  مصل   0 �ل��تينية 
تنا�O �للحم بكثرj يؤ�� �I عد# 
�لسكر  تنظيم  على  �لكبد   j]قد
نسبة   0  nال[تفا� يستمر   Îبالتا�

�لسكر .
�لصما`  �لغد�  �ختصاصيو  �يؤكد 
 Oتنا�  jكثر  7� على  ��لسكر 
 j]قد على   Ýسلب تؤثر  �للحو# 
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�لبنكرياJ على تنظيم �لسكر بالد#. 
 Oينصحو7 مرضى �لسكر باالعتد��
صحية  �بطريقة  �للحو#   Oتنا�  0
��7 تكو7 مطهية جيدß سو�` كانت 
مسلوقة �� مشوية. �ُيفضل �البتعا� 
عن تنا�O �للحو# �لغنية بالدهو7 �� 
�لسمن   �� �لزبد  باستخد�#  حتضUها 
�لدهو7  مستو�  ترفع  ��ا  حيث 
يسبب  مما  �لد#   0  "Oلكولستر��"�
 7�  I�  7�Uيش� صحية.  مشاكل 
يزيد  ال   7� yب  �لسكر�  مريض 
تنا�له للحم عن ١٨٠ غر�# 0 �ليو# 

بشر_ �نتظا# �ظائف �لكلى.
×امعة  �لطب  كلية  من  باحثو7  قا# 
 Uتأث بد[�سة   ٢٠١٢ عا#  ها[فا[� 
بد�ية  �إلنسا7  على  �للحو#   Oتنا�
من Ñانينا& �لقر7 �ملاضي. ��شا[& 
�ضافية  �جبة  كل   7�  I� �لنتائج 
 0 تسهم   Ýيومي  lلطا�� �للحم  من 
بينما   ،٪١٣  I�  jلوفا� خطر   jيا��
 0  ٪٢٠  I� �لنسبة   rهذ  &���
�للحو# �ملصنعة مثل �لنقانق ��لسجق 
���و&  ��لبسطرمة  ��لسالمي 

.Ü��
 j]جد& �[�سة �جريت 0 سنغافو��
عا# ٢٠١٣ �7 تنا�O �للحو# �حلمر�` 
يوميÝ يساعد 0 �يا�j خطر �إلصابة 
�qلك   ٪٥٠  I� �لسكر   fمبر

 0 jملوجو�� �ملشبعة  �لدهو7  بسبب 
�للحم �ألuر ��ل} تؤ�� �I �إلصابة 
 fملر�  7� �لباحثو7   Oقا�  .fباملر
�لد[�سة   0 للمشا[كني  حد�  قد 
0 غضو7 �[بع سنو�& فقط. بينما 
قللت �ألنظمة �لنباتية معدO حد�� 

.٪١٤ I� fملر�
مرضى  على   Dللحو�  G٢- 6ضر�

�لضغط
�لباطنية   fألمر�� �ختصاصيو    Uيش
 jUكميا& كب O7 تنا�� I� لقلب��
 Uمن �للحو# �ل} يستخد# فيها �لكث
 nتفا]� I� لتو�بل ��مللح يؤ��� من 
�مفاجئ.   Uكب بشكل  �لد#  ضغط 
�ملرضى  هؤال`  ير�عي   7� �yب 
تقليل تنا�O �لدهو7 0 �للحو#  أل7 
�ألغذية �لدهنية بشكل عا# �خاصة 
حتتو�  صحية   Uغ  gبطر  jملجهز�
�ملشبعة  �لدهو7  من   jUكب كميا& 
ضغط   nتفا]�  0  Uكب �ثر  �ا  �ل} 
�للحو#   Oباستبد� �ينصح  �لد#. 
�لدهن  قليلة  خفيفة  بلحو#  �حلمر�` 
جانب   I� ��لد��جن   Äأل�ا� مثل 
�لتو�بل بدًال من �مللح عند  �ستخد�# 

طهي �لطعا#.
مرضى  على   Dللحو�  G٣- 6ضر�

�لقلب
هيزين  ستانلي  �لدكتو[  �كتشف 

�فريق  كليفالند  ×امعة   qألستا�
Àثه 0 مستشفى كليفالند �جلامعي 
عا# ٢٠١٣ ��[ �للحو# �حلمر�` 0 
 jلوفا� ¶و   n]لتسا�� �لقلب   Uتدم
مثل  معر�{   Uغ بنهج  �ملرضية 
�لدهو7   ��  "Oلكولستر��"  nتفا]�
 jما� طريق  عن  �لكن  �ملشبعة، 
حيث  تقو#  �"�لكا[نتني"  تسمى 
 I� بكتريا �ألمعا` بتحويلها 0 �لكبد
 TMAO خر� كيميائية تسمى� jما�
بتر�كم   jملا��  rهذ ترتبط  حيث 
�لدهو7 0 �أل�عية �لدموية مما يؤ�� 
�لقلب   fبأمر� �إلصابة  تفاقم   I�
�لباحثو7   Uيش�  .Ýسريع  jلوفا��
يشجع  �للحو#   Oتنا�  jكثر  7�  I�
L- #على منو "�لبكتريا" �ل} تستخد

��جد  للطاقة،  كمصد[   carnitine

�لباحثو7 �7 "�لنباتيني" كانت لديهم 
�ل}  �لبكتريا  من  �قل  مستويا& 
للطاقة  كمصد[  �لكا[نتني  تستخد# 
 TMAO مركب   I� حتوله   � �من 
معدال&   jيا��  0  Ä]يشا �لذ� 

�مر�f �لقلب.
مرضى  على   Dللحو�  G٤- 6ضر�

�لكبد
�ذ[ �تصو �لعقاقU ��لنباتا& �لطبية 
 Oتنا�  0 �لكبد  مريض  �فر�_  من 
�للحم   7� حيث  �حلمر�`  �للحو# 
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 jUكب كميا&  على  �تو�  �ألuر 
�لدهو7  ���لة  بعد  ح±  �لدهو7  من 
منه، �هو �مر يؤ�� �I �[هاg �لكبد 
يصاحبه   7� �ميكن  باخللل  �يصيبه 

�إلصابة بالغيبوبة �لكبدية.
 7�� �ألصحا`   µألشخا� �ح± 
كانو� قا�[ين على هضم �ل��تينا& 
بسبب كفا`j �لكبد، فإ�م معرضو7 
الحقI� Ý حد�� مشاكل 0 �لكبد 
 0 بينما   .jبكثر �للحو#   Oتنا� عند 
"�ل��تني"  فإ7  �لكبد،  مرضى  حالة 
ال يتم متثيله بطريقة صحيحة خاصة 
 Ýلف� jUعند �ستهالكه بكميا& كب
بعض �لسمو# �ل} تؤثر على �لصحة 
��لد��[  �لذه�  �لتشو�  كحد�� 

��لتعب. 
 nجلها� على   Dللحو�  G٥- 6ضر�

��ضمي
 jبكثر �حلمر�`  �للحو#   Oتنا� يسبب 
 Òلعص� ��لقولو7  ��ضم  سو` 
��إلمساÄ ��إلسهاO. �حتتاl �للحو# 
�I �لكثU من �ملضغ قبل بلعها �هو 
غالبÝ ال �د� بسبب شر�هة �كلي 
مما   Ýسريع �لطعا#  �تنا��م  �للحو# 
 jحد�� مشاكل 0 �ملعد I� يؤ��
نتيجة عد# ��ضم �جليد مثل �لغا��& 
 Oإلسها��  Äالمسا��  îالنتفا��
 Oتنا� مشاكل  �من  ��لتقلصا&. 

بالنسبة  �للحم 
هو  �للحو#   Òملح
�7 �للحم ال �تو� 
�ل}  �ألليا{  على 
تساعد على تنظيم 
��خل  ��ضم 
 � �من  �ألمعا` 
غيا�  يسبب 
سو`  �ألليا{ 

�لتغذية  خ��`  �غلب   Uيش� ��ضم. 
�I �حتياl �لنسا` �I �كثر من ٢٥ 
 lمن �ألليا{، بينما �تا Ýغر�# يومي
�لرجاI� O ما ال يقل عن ٤٠ غر�# 
�لتغذية  خ��`   Uيش �لذلك   .Ýيومي
�لوجبا&  حتتو�   7�  j]ضر�  I�
 I� باألليـا{  �لغنية  �ألغذية  على 
�لسـلطا&  مثل  �للـحو#  جانب 

��خلضر��&.
٦- �للحم �ألmر 
�لسرطا�

�كد& �لعديد من �ألÀا� ��[ �للحو# 
�حلمر�` 0 �يا�j �إلصابة بالسرطا7. 
 nتؤكد منظمة �لصحة �لعاملية �[تفا�
 Oمعدال& �إلصابة بالسرطا7 0 �لد�
�ملتقدمة ��لغنية مقا[نة بالد�O �لنامية 
 O�� قد قا# �لباحثو7 0 �لعديد من�
 Uتأث على  �[�سا&  بإجر�`  �لعا^ 
�إلصابة   0 �تسببها  �للحو#   Oتنا�
�[�سا&  فوجد&  بالسرطا7. 

�جنليزية ��ملانية ك�� �[تفاn �إلصابة 
بالسرطا7 بني متنا�Î �للحو# مبقد�[ 
��جد&  بالنباتيني.  مقا[نة   ٪٤٠
�[تبا_  �خر�  �مUكية  �[�سا& 
فيؤكد  بالسرطا7،  �حلمر�`  �للحو# 
×امعة  �لطب  كلية   0 �لباحثو7 
ها[فا[� على �[تفاn �اطر �إلصابة 
�كل  معتا��  بني  �لقولو7  بسرطا7 

�للحو# مقا[نة مبن يتنا�لو�ا قليًال.

 Dللحـو� Gنصائح لتجنـب 6ضر�
Bحلمر��

يشU خ��` �لتغذية �I �7 هناÄ بعض 
 Oللحصو �تباعها  �ل} ميكن  �لطر�ئق 
�جتنب  �حلمر�`  �للحو#  فو�ئد  على 

�ضر�[ها قد[ �إلمكا7 �من بينها:
١- تنا
� �للحم باعتد��

 Îألستر�� �لسرطا7  (لس  ينصح 
يزيد عن  ال  ما  �إلنسا7   Oيتنا� بأ7 
�ألuر  �للحم  من  غر�#   ٦٥-١٠٠
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 Ýينصح �يض� .Ý٣-٤ مر�& �سبوعي
 Ýمتام �ملصنعة  �للحو#   Oتنا� بتجنب 
مثل �لسجق ��لفرنكفو[& ��ل�جر 

�غUها.

جبا� كبRA من  �
٢- عدD تنا

�للحم
�للحم  من   jUكب �جبا&   Oتنا�
ميكن �7 يؤ�� �I حد�� مشاكل 
بأ7  ينصح  لذلك  سريعة،  صحية 
حتتو� �لوجبا& على كميا& قليلة 
�خلضر��&،  جانب   I� �للحم  من 
�لغنية  �ألغذية   Oتنا�  j]ضر��
مثل  �للحم  جانب   I� باألليا{ 
��لبقد�نس  ��لفجل  ��لفلفل  �جلز[ 
�غذية  ��خلرشو{ �هي  ��ل��كلي 
 Uلكث� �حتتو�  ��ضم  على  تساعد 
حتمي  �ل}   jألكسد� مضا��&  من 
�للحو#،   Oتنا� �ضر�[  من  �جلسم 
�يت  من  �لنقا_  بعض  �ضافة  مع 

�لزيتو7.
٣- �لتخلص من �لدهو�

باللحم  �لدهو7  �يع  ���لة  yب 
�لليمو7  ��ضافة  طهيه،  قبل  �ألuر 
 Ýحلسا` �� �للحم. �يفضل �يض� I�
�للحم  قطع   I� �لبقد�نس  �ضافة 
 µفائقة 0 �متصا j]حيث �7 له قد
قطع  تقطيع  مع  �لدهو7.  من  نسبة 
من فصوµ �لثو# �لطا�I� l �للحم 

�تقليل نسبة �مللح 0 �للحم ��لسلطة 
��ستبد�له بالليمو7 � �لتو�بل. 

مع  �للحم   �
تنا  D٤- عد
�لنشويا�

 Uلشه� �ألمريكي  �لطبيب   Uيش
�لر�حل "�يليا# هو�[� هيي" صاحب 
نظا# "هيي ��يت" �I ضر�[j عد# 
�ل��تني  عالية  �ألغذية  بني  �جلمع 
�"�لكربوهيد[�&"  �للحو#  مثل 
�سط   I�  lحتتا �للحو#   7� حيث 
 lحتتا �لنشويا&  بينما  حامضي 
ينشأ  مما  للهضم  قلو�  �سط   I�
 jباملعد 3مر�&  حد��  qلك  عن 
��ضم  �عسر  �لغا��&  �تكو7 
��النتفاî، �يقوO:�7 �لنظا# �لغذ�ئي 
 Ýللحو# مصحوب� �لغرÌ �ملكو7 من 
باخلبز �ألبيض ��لبطاطس هو �صفة 
با�ضم.  مشاكل  إلحد��  كا[ثية 
متنع  �لنشويا&   7�  I�  Ýيض�  Uيش�
�جد  كما  ��ضم  من  "�ل��تينا&" 
�ل��تينية  �ألغذية  معظم   7�  Ýيض�
ִדضم جيدß حينما تكو7 مصحوبة 
بالسلطة �خلضر�` �لطا�جة، � yب 
�7 ال يتنا�O �ملشر�با& �لغا�ية مع 
يسبب  هذ�  أل7  �لغذ�`  عقب   ��
 rعلى عكس ما يعتقد jللمعد Ýباك]�
 rمليا�  7� �خلطأ  طريق  عن  �لبعض 

�لغا�ية تساعد 0 ��ضم. 

 Bملا�  Lشـر من   G٥- �إلكثـا

�ملشي

�إلفر�_  بعد#  �لتغذية  خ��`  ينصح 
�غذية  أل�ا  ��لفتة   gلرقا�  Oتنا�  0
عالية �لسعر�& �حلر�[ية، مع شر� 
كميا& كبjU من �ملا` للقيا# مبهامها 
0 ��ضم، كما ينصح بوضع �لشو[بة 
��خل �لثالجة � قشط طبقة �لدسم 
نصف   jملد �ملشي  �ملهم  �من  منها. 
من  للتخلص   Ýيومي ساعة   �� ساعة 

�لسمو# �لناجتة 0 �جلسم.
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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لرuن  �هللا  بسم   -٢٦٢
- �لقابلة  �سم   7�  zلد�� حدثت� 

�ل} ُ�لد حضرته على يديها- كا7 
�ألخوين   #� �كانت  ”ال��“، 
عائلة  من  �“ناكو“  ”هاكو“ 
قد  كانت  [�يُتها  �ملا  ”َبر��له“. 
بلغت من �لعمر عتيًّا. لقد ُ�لد على 
مر��  بل  �uد  سلطا7  مر��  يديها 
عزيز �uد �يضا. �قد �خذ حضرته 
منها شها�ִדا �ملتعلقة بوال�ته �يضا. 
 jًقة 0 عملها. صعبت مرqكانت حا
 :�  Oفقا jطفٍل عند �مر� jُال��
فإ�ا  لتفحصها،  ”ال��“  ��عو� 
حاqقة. فقد ُ�عيْت �بفضل �هللا ُ�لد 

�لطفل بكل سهولة. 
ُ�عيْت  ما   :Oتقو  zلد�� كانت 
”ال��“ عند �ال�j �حِدكم ألنه قد 
بعض  جر�`  حو�ا  شبها&   &Uث�

�ألمو[. 
جا`&  ملا  �يضا:   zلد�� �قالت 
�uد“  عند �ال�j ”عزيز  ”ال��“ 
كانت مصابة باحلكة فأصيب ”عزيز 
�uد“ �يضا باحلكة �بالتاÎ �نتقلت 
�حلكة �I معظم �فر�� �سرjِ عّمك، 
� �نتقل �ثرها �I بيتنا �يضا فأصيب  

� باحلكة 0 تلك �أليا#.

�لرحيم.  �لرuن  �هللا  بسم   -٢٦٣

�قوO: �سم ��لدz ”نصر& جها7 
مهرها   7�  zلد��  Oتقو� بيغم“، 
 Uلسيد م� xقد ُحّد� بنا` على �قتر�

صاحب، �كا7 ١١٠٠ [�بية.
نو��.  ناصر   Uسم جّدنا م�  :Oقو�
 Uهو من عائلة �لصو0 �خلو�جه م�
�[� �لدهلو�، �كا7 موظفا 0 قسم 
�لرّ� 0 �لبنجا�، �تقاعد منذ ٢٥ 
عاما تقريًبا. لقد عا[f مU صاحب 
�ملسيح �ملوعو� � 0 �لبد�ية �لكنه 

تا� سريًعا ��خل 0 بيعته.

�لرحيم.  �لرuن  �هللا  بسم   -٢٦٤
 7� �لسنو[�  �هللا  عبد  ميا7  حدث� 



اجمللد الثامن والعشرون، العدد اخلامس - ذو القعدة وذو احلجة  ١٤٣٦هـ  أيلول / سبتمبر  ٢٠١٥ م

٣٢

التقوى

�ملولو� عبد �لعزيز كا7 من �صحا� 
�الية  ��ير  حسني“  �مد  ”خليفه 
”كر#“  سكا7  من  �كا7  بتيالة، 
صديق  له  كا7  لدهيانه.  �افظة   0
� ميلك عقا[�& �يدخر لديه  غ� جدًّ
�لر�بيا&، �لكن  مئا& �آلال{ من 
 Oفقا ،rيكن له �لٌد يرثه من بعد ^
له  يطلب   7� �لعزيز  عبد  للمولو� 
�لدعا` من حضرj �ملر�� لُيْرg�َ �لًد�، 
 Oقا� �لعزيز  عبد  �ملولو�  فدعا� 
 I� فاqهب  �لسفر  نفقة  �عطيك 
قا�يا7 ��طلب من ”مر�� صاحب“ 
فجئت  �لثر�.  �ذ�  ا  خاصًّ �عاً̀ 
�ألمَر  حلضرته  �qكر&  قا�يا7   I�
�طلبت منه �لدعا` له. �لقى حضرته 
فيه  qََكر  هذ� خطاًبا   Îقو على   �ًّ�]
�لدعا`  يتم  ال   :Oقا� �لدعا`  فلسفَة 
برفع �ليدين بشكل تقليد� بل ال بد 
�7 تنشأ حالة قلبية خاصة له. عندما 
يتوفر   7� بد  فال  لآلخر  �حد  يدعو 

�حد �ألمرين �لتالني:
مع  �ثيقة  عالقة  له  تكو7   7� �ما 
لوعة  قلبه   0 تنشأ  Àيث  �لد�عي 
له،  للدعا`  مطلوبة  �حرقة  خاصة 
قد  �لشخص  هذ�  يكو7   7� ��ما 
 lرb يثÀ j�]سد� خدمة �ينية با�

له �لدعا` تلقائيا من �لقلب.
�ما �صوµ هذ� �لشخص فال نعرفه 

�^ يسِد �ية خدمة �ينية ح± يذ�� 
�قل  فاqهب  �عليه  �جله.  من  قلبنا 
خلدمة  [�بية  �لف  مبئة   nيت�  7� له 
�إلسال# �� يعد بذلك � سندعو له، 
��ننا على يقني بأ7 �هللا تعاI س�Uقه 

�لًد�.
يقوO ميا7 عبد �هللا: qهبت ���صلت 
 7�  7�� �لصمت  فلز#  �لرّ�  هذ�  له 
�رÄ ساكنا، �0 �لنهاية ما& �بتر، 
�قا[به  على  عقا[�ته  �يع  ���عت 
 jUكث قضايا  �[فع  مشاجر�&  بعد 

0 �ملحاكم.

�لرحيم.  �لرuن  �هللا  بسم   -٢٦٥
�مللتا�  �لدين  فخر  ميا7  حدث� 
 jفا� على  مضى  قد  كا7   :Oقا�
�ملسيح �ملوعو� � شهر�7 �� ثالثة 
مع  بطاله   I� سافرُ&   q� فحسب 
بعض �ألصدقا` للقا` مع �مد حسني 
 z]لبطالو�. �كا7 ��د{ من �يا�
له �7 �سأله خالO �حلديث عن عمر 
قد  كا7  ألنه  �qلك   ،� حضرته 
 fعتر�� �أليا#  تلك   0  �Uكث �نتشر 
 I� عمر حضرته. فلما �صلت Oحو
نا�يت  حسني  �مد  �ملولو�  با� 
�لعلو�  �لطابق  من   Oفنـز عليه، 
�ال  �[يد  كنت  �ملسجد.   0 �قابل� 
�qكر له �ن� �uد�، �ال �نه سأل�: 

 Î كا7  فما  �qهب؟  �نت  �ين   I�
�7 �قوO له: �I قا�يا7، �هكذ� علم 
�uد�.  �ن�  حسني  �مد  �ملولو� 
معه  �حلديث  بد�&   ،Oحا �ية  على 
�آل7  �صبحت  قد  لعلك  له:  �قلت 
�لناصر�  �ملسيح   jبوفا �لقائلني  من 
 :jعلى �ألقل؟ [ّ� �ملولو� بكل شد
كال، بل �عت� �ملسيح �لناصر� حيًّا. 
�لقضية،   rهذ  Oحلديث حو� فجر� 
معا[{  �قد#  من  لعلك  سألته:   �
نعم،  �ملولو�:   Oقا �ملر��؟   jحضر
�ميلي  هو  �كا7   Ìشبا منذ  �عرفه 
0 �لد[�سة 0 �لصغر، � بقينا نلتقي 
��ًما. قلت: لعل عمركما �يضا كا7 
متقا[ًبا. قاO �ملولو�: ال، كا7 �ملر�� 
�[بعة   �� بثالثة  م�  �ك�  صاحب 
�عو�#. �بكل بساطة سألت �ملولو� 
 Ä]لك �لوقت فلم يدq 0 rعن عمر
 ٧٤  ��  ٧٣ فوً[�:   Oقا� قصد� 
عاًما. قلت 0 قلÒ: �حلمد هللا ���يت 

حديثي معه بسرعة ��نصرفت. 
 rكر ميا7 فخر �لدين هذq لقد :Oقو�

�لر��ية حلًفا باهللا. 
�ملولو�  كتب  لقد  �يضا:   Oقو��
�مد حسني �لبطالو� تا[يخ �ال�ته 
١٧ �ر# ١٢٥٦ للهجرj 0 [سالته 
 jمر� �ل} سبق �7 ُنشرْ& 0 كتا�
 � كا7  فلو  �إلسال#.  كماال& 
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عا#  لكا7  سنني  بأ[بع  منه  �ك� 
�لعل   .jللهجر  ١٢٥٢ هو  �ال�ته 
 0 qكر&  �ن�  يتذكر�7  �لقر�` 
�ثبا&  �لكتا�  هذ�  من  �خر  مكا7 
�لتا[يخ لوال�ته � من ���ية  هذ� 
 .(١٨٥ [قم  [��ية  (�نظر��  �خر� 
�خر  شاهًد�  �جدنا  �ننا  هللا  فاحلمد 
 :Oلذلك. ��تذكر �نه � كا7 يقو
�مد حسني  �ملولو�  من  �ك�  �ن� 
 I� �ضافة  �عو�#.  �[بعة   �� بثالثة 
qلك هناÄ �مر �خر �هو �7 حضرته 
�عال7ٍ   0 عاًما   ٦٠  rعمر qكر  قد 
نشرr عن ”�ִדم“، �بنا` عليه �يضا 
يصبح عمرr عند �فاته ٧٤ �� ٧٥ 

عاًما.

�لرحيم.  �لرuن  �هللا  بسم   -٢٦٦
 7� �لسنو[�  �هللا  عبد  ميا7  حدث� 
 �Uًكث �حب   :Oيقو كا7  حضرته 
 rلئك �لذين يقضو7 حياִדم 0 هذ��

�لدنيا ببساطة متناهية.

�لرحيم.  �لرuن  �هللا  بسم   -٢٦٧
�لسنو[�  �هللا  عبد  ميا7  حدث� 
بالفا[سية:   Oيقو كا7  حضرته   7�
 :��) ،“I��َ هÔ �� مرضئ موال”
يكو7   7� ينبغي   Iتعا �هللا  ِ[ضى 

مقّدًما على كل شي`).

�لرحيم.  �لرuن  �هللا  بسم   -٢٦٨
�لسنو[�  �هللا  عبد  ميا7  حدث� 
عندما  طويلة   jمد منذ  حد�  �نه 
ظفر  مليا7   Iأل�� �لز�جة  توفيت 
عن  يبحث  �كا7  كفو[ثلو�  �uد 
 Äله  �: هنا Oجة �خر�، قا��
 I� ֲדما zبنتا7 تقيما7 0 بيتنا، سآ
هنا لتنظر �ليهما، فتز�l من ترغب 
�لبنتني ���قفهما   � فدعا  منهما. 
 :Oخل �لغرفة �قا� �خا[l �لغرفة، 
��ما ��قفتا7 0 �خلا[l فانظر �ليهما 
من ��خل �لغرفة من خالO فرجا& 
�لستا[ �خلشÒ، فنظر �ليهما ميا7 ظفر 
qلك  �بعد   � �uد. � صرفهما 
�آل7  �خِبرنا  �uد:  ظفر  ميا7   Oسأ
�يهما ترغب فيها. ^ يكن ميا7 ظفر 
لذلك  منهما   �� �سم  يعر{  �uد 
�فضل.  �لبيضو�  �لوجه   &�q  :Oقا
فقلت:  [�يي  عن  حضرته  سأل�   �
 �]� :�  Oقا �سيد� ^ �[Ôا. 
�7 �لثانية �فضل �ل} �ا �جه ��ئر�. 
� قاO: من كا7 �جهه بيضو� يفقد 
�ما   ،rUغ� fصابته مبر� بعد  �اله 

�اO �لوجه �لد�ئر� فيظل �فوًظا.
قاO ميا7 عبد �هللا �لسنو[�: ^ يكن 
 �� �لثالثة  ¶ن  سو�نا  �حد   Äهنا
حضرته �ميا7 ظفر �uد ��نا. ��7 
�لبنتني  هاتني  �عا  قد  كا7  حضرته 

بطريق  �صرفهما  �حسن  بطريق 
شيئا  تد[يا   ^ Àيث  �يضا  مناسب 
عن �ألمر، �لكن ^ يتز�l ميا7 ظفر 
 jمد مضت  �قد  منهما،   �� �uد 

طويلة على هذ� �حلا��.
مبعرفة  يتمتعو7  �هللا  �نبيا`   7�  :Oقو�
عر{  فَمن   .Oباجلما للشعو[  عالية 
�إل�ي   Oجلما�  �� �حلقيقي   Oجلما�
يعر{  �نه  بد  فال   r]َقد له  �يقُد[ 
له  �يقد[  �يضا،  �ملجا��   Oجلما�

قدً[� يستحقه �فق مكانته.
لقد �[�& 0 �ألحا�يث [��ية عن 
 lَ َيَتَز�َّ  7ْ�َ  �َ�]َ�َ َ[ُجًال   َّ7�َ  �  Òلن�
�لنَِّبيُّ  َلُه   Oََفَقا �َألْنَصاِ[،  ِمَن   jً�َْمَر�
 ِ̀ َ�ْعُيِن ِنَسا ِفي  َفِإ7َّ  �ِلَْيَها،  �ْنُظْر   :�

�َألْنَصاِ[ َشْيًئا.
�قاO � لصحاÌ �خر ��ه جابر � 
 jمن �مر� lلذ� كا7 شابًّا �ال �نه تز��
بكًر� تالعبها  تز�جت  هال  ثّيب: 

�تالعبك؟
�قوO: �7 �لذين يأتو7 0 هذr �لدنيا 
إلجنا� مهاٍ# عظيمة فال بد �7 يتوّفر 
�م 0 حياִדم من �سبا� توجب �م 
�لر�حة ��لسكينة ��لطمأنينة من �يع 
�لر�حة  �لنو�حي، �qلك لكي تكو7 
�لعائلية ��لسكينة �عًما �م 0 3فيف 

عب` �عما�م خا[l �لبيت.
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P: من هو �خلليفة �لثا� لرسو� �هللا 
�؟ 

بن  عمر  سيدنا  حفص،  �بو  هو   :l
�خلطا� بن نفيل �لقرشي �. 

P: م� كانت 
ال?ته؟
سنة   jعشر لثال�   � �لد  لقد   :l
خلت من ميال� [سوO �هللا �، �q �لد 
مبكة سنة ٤٠ g.هـ �ملو�فق ٥٨٤#. 

P: َمب لقبه سيدنا Gسو� �هللا �؟
 ،g�]بالفا  � �هللا   Oسو] لقبه   :l
 ¸��  7�� �سالمه  �علن  حني  �qلك 
خو{ من �الضطها� �ملحتمل، �كا7 

 jينشر�7 �لدعو� � Òيبايعو7 �لن Jلنا�
 lخر عمر  لكن  �أل[قم،   ]��  0 سرًّ� 
به  �كانت  �ملأل،  على  �سالمه  ��علن 
لقبه  عندئذ  ��إلسال#،  للمسلمني   jقو

.g�]هللا � بالفا� Oسو]

تّشر�  حني  سنه  كا�  كم   :P
باإلسالD؟ 

l: ثال� �ثالثو7 سنة.

 Aكث  F8أل  � تعر�  لقد   :P

ضربوj ضربا م{حا 
كا?
� يقتلونه، 
تعر�  هل   ،jG6جا  Gلكبا� 6حد  لكن 

��ه؟ 

l: هو �لعاµ بن ��ئل �لسهمي، �بو 
عمر�.

 d سبق عمَر pما �سم شقيقه �لذ :P
قبو� �إلسالD؟ 

ما&  �قد   � �خلطا�  بن  �يد   :l
�لكذ��  مسيلمة   Oقتا  0 شهيد� 
��ملرتدين باليمامة، �qلك 0 �خر سنة 

١١هـ. 

 � عمر  سيدنا  6خت  �سم  ما   :P
�لo سبقْتـه d �إلسالD؟ 

l: �لسيدj فاطمة [ضي �هللا عنها. 

��–ÂÑ]�’\;Ö⁄¡;]›ÅËà–ÂÑ]�’\;Ö⁄¡;]›ÅËà
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جها؟n ما �سم :P
l: سعيد بن �يد �. 

معهما  يقر6  كا�  صحا�   p6  :P
�لقر�� حني ?خل عليهما سيدنا عمر 

� قبل �إلسالD؟ 
l: خبا� بن �أل[ّ& �. 

 Rلسيد� �شترطت   pلذ� ما   :P
فاطمة حني طلب منها عمر ما كانو� 

يقر6
�؟
l: طلبت منه �7 يغتسل.

 �Aعمر � تأث d ية 6ّثر�� ُّp6 :P
لقبو�  
�ستعّد  �86بته  ح�   �Aكب

�إلسالD؟ 
�ََنا  ِ�الَّ  �َِلَه  ال  �هللا  �ََنا  ﴿�ِنَِّني  �ية   :l

 jَال 7�َِّ َفاْعُبْدِني َ�َ�ِقِم �لصَّ  * ِلِذْكِر� 
َ�َكاُ�  `�َِتَيٌة  اَعَة  لُِتْجَز� �لسَّ ُ�ْخِفيَها 

ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َتْسَعى﴾ (سو[j طه)

P: ما�8 قا� بعد �الستما} l9 هذ� 
�لكالD، � ما�8 فعل؟

l: قاO: ما �حسن هذ� �لكال# ��كرمه. 
� توجه لتّوI� r ��[ �أل[قم �تّشر{ 

باعتناg �إلسال#. 

P: كم صحا� سبقوd j �إلسالD؟ 
l: �[بعو7 صحابيا.

p6 :P تغA طر6 على �ملسلمني بعد 
9سالD عمر �؟ 

�يؤ��7  ر�7  يبشِّ كانو�  هذ�  قبل   :l
�أل[قم.  بد�[  سّر�  �إلسال#  فر�ئض 
yاهر�7  فبد���   � �سالمه  بعد  �ّما 
بإسالمهم �يدعوI� 7 �إلسال# علًنا. 

P: م� هاجر � l9 �ملدينة 
كيف 
خر� منها؟

 Ò7 من �لنqملدينة بإ� I� لقد هاجر :l
�لبعثة.  من  عشر  �لثالث  �لعا#   0  �
�كا7 �ملسلمو7 يهاجر�7 ُمْسـتخِفني 
قّر[  حني   � عمر  لكن  متو�ِ[ين، 
قوسه،  �تنّكب  سيفه،  تقلد   jجر��
�لكعبة  ��تى  �سهما،   rيد  0 ��نتضى 
سبعا  فطا{  بفنائها،  قريش  ��شر�{ 
�تى   � �ملقا#،  عند  [كعتني  صلى   �
شاهت   :Oفقا  jحد��  jحد�� حلقهم 
�ُيَيتَّم  �مه  تثكله   7�  ��]� من   !rلوجو�
�[�` هذ�  فليلق�  �ترمل ��جته   rلد�

�لو���! فما تبعه منهم �حد. 

 Aلكب� حلبه  قصة  تعر�  هل   :P
لرسو� �هللا � 
عشقه له؟ 

l: لقد تز�l من �لسيدj "�# كلثو#" 
بن �Ì طالب، ��مها  �بنة سيدنا علي 
 Oلرسو� بنت  �لزهر�`  فاطمة   jلسيد�
يتصل  كي  خاصًة  تز�جها  �قد   .�
 jمبصاهر بالتشّر{  نسبا   �  Òبالن

�بنته.
 :Oلصحابة فقا� I� lخر lبعد �لز���
 � �هللا   Oسو] �عت  ִדنِّئو�؟!  �ال 
سبب  كل  �لقيامة  يو#  ينقطع   :Oيقو

.Òنس� Òنسب، �ال سب�
qهب عمر � �I �حلج ���� �ملناسك 
 I� `جا � ،Òعلى �لوجه �لذ� فعله �لن
�علم   ��  :Oقا� فقبَّله،  �ألسو�  �حلجر 
�نك حجر ال تضّر �ال تنفع، �لوال �� 

[�يت �لنÒ � يقّبـلك ما قبَّـلُتك.

P: لقد نزلت بعض �آليا� �لقر�نية 
تعر�  هل   � عمر   p6لر مو�فقة 

بعضا منها؟
 Ì] سيدنا عمر �: ��فقت Oيقو :l
0 ثال�، فقلت يا [سوO �هللا لو �3ذنا 
فنـزلت  مصلى؛  �بر�هيم  مقا#  من 
ُمَصلًّى﴾  �ِْبَر�ِهيَم  مََّقاِ#  ِمن  ﴿َ��تَِّخُذ�ْ� 
(�لبقرj: ١٢٦) ��ية �حلجا�، قلت: 
 7�  Ä`نسا �مر&  لو  �هللا،   Oسو] يا 
��لفاجر؛  �لّ�  يكلمهن  فإنه  �تجنب، 
 �qَ�ِ�َ﴿ �حلجا�:  �ية  فنـزلت 
 `�]َ�َ ِمن  َفاْسَأُلوُهنَّ  َمَتاًعا  َسَأْلُتُموُهنَّ 
ِحَجا�﴾ (�ألحز��: ٥٤) ��جتمعت 
نسا` �لنÒ 0 �لغjU عليه، فقلت �ن: 
عسى [به �7 طلقكن �7 يبدله ����جا 
﴿َعَسى  �ية  فنـزلت  منكن؛   �Uخ
َ[بُُّه 7�ِ َطلََّقُكنَّ 7�َ ُيْبِدَلُه َ�ْ�َ��ًجا َخْيًر� 

مِّنُكّن﴾(�لتحرمي: ٦). 
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التقوى

عمر  سيدنا   Lنتخا� كا�  كيف   :P
خليفة ثانيا لرسو� �هللا �؟ 

l: ملا مرf سيدنا �بو بكر � ��حس 
بقر� �جله  [�� من �ملناسب �7 ينتخب 
للمسلمني خليفة، �كا7 ير� �7 عمر 
هو �جد[ �لناJ باخلالفة، لكنه مع qلك 
�ستشا[ كبا[ �لصحابة مثل عبد �لرuن 
بن عو{ �سيدنا عثما7 بن عّفا7 � 
بأ7  كالÔا   Oفقا  ،rمبفر� منهما  كال 
فلما  �لصحابة،   0 �حد  مياثله  ال  عمر 
�ستقر له �لر�� على عمر، �عا عثما7َ 
��ملى عليه: "بسم �هللا �لرuن �لرحيم: 
قحافة   Ì� بن  بكر  �بو  عهد  ما  هذ� 
�ستخلف  فإ�  بعد؛  �ما  �ملسلمني،   I�
�لكم   ^� �خلطا�  بن  عمر  عليكم 
���جه   Jلنا� على  �شر{   �  .�Uخ
فقاO �م:  بنت عميس ممسكته،  ��ا` 
فإ�  عليكم؟  �ستخلف  مبن  �ترضو7 
�ال  �لر��،  جهد  من  �لو&  ما  ��هللا 
�لّيت �q قر�بة، ��� قد �ليت عليكم 
عمر بن �خلطا�، فا�عو� له ��طيعو�. 

فقالو�: �عنا ��طعنا. 

P: م� بد6 عهد خالفة عمر �؟ 
 g�]لقد كا7 بد` خالفة عمر �لفا :l
� يوَ# �لثالثا` � ٢٢ ُجما�� �لثانية 
��جـر�  عـشر  �لثالث  �لعا#  من 
سنة  �غسطس/��   ١٢ لـ  �ملو�فق 

.#٦٣٤

6
� خطبة له؟  d ما�8 قا� :P
عليكم،  ُ�لِّيت  قد   ��  Jلنا� �يها   :l
لكم،  خUكم  �كو7   7� [جا`  �لوال 
�ضطالعا  ��شدكم  عليكم،  ��قو�كم 
بأمو[كم، ما توليت qلك منكم، �لكفى 
 7� علمت  �لو  �حلسا�.  �نتظا[  عمَر 
�حد� من �لناJ �قو� عليه م�، فكنت 
 7� �Îّ من  �قد# فتضر� عنقي �حب 
�َلَِيُه. �7 �هللا �بتالكم Ì، ��بتال� بكم، 
ال  فو�هللا   ،َّÒصاح بعد  ِفيكم  ��بقا� 
�ضر� شي` من �مركم فَيـِلَيه �حد 
عن  فيه  فآلو  ع�  يتغّيب  �ال   ،���
�جلز` ��ألمانة، �لئن �حسنو� ُألحسننَّ 
َلنَّ ֲדم. �للهم  �ليهم، �لئن �سا��Ë ألنكِّ
�� شديد فليِّنِّي، ��� ضعيف فقوِّ�، 

 .� ��� �يل فسخِّ

P: هل تعلم قصة عن 
Gعه 
تو�ضعه 

تقو�j؟

l: كا�q� � 7 �ع �ية من �لقر�7 
عليه،  مغشيا  خرَّ  ��عيد  ִדديد  فيها 
�لناJ �ليس   rيعو� بيته،   I� فُيحمل
�خلو{  �منا   ،fملر� من  شي`  به 
�جهه   0 ُ[ِئَي  لقد  ح±  ��خلشية، 

خّطا7 �سو��7 من �لبكا`.
�ملصحف  نشر  �لبيت  �خل   �q� �كا7 
فقر� فيه، ��حيانا كا7 يدعو �با موسى 
�ألشعر� � -�كا7 حَسَن �لصو&- 
ْرنا [بنا �"، فيقر� عليه  ليقوO له: "qكِّ

�لقر�7.
�لرجا`  من  عظيم  جانب  على  �كا7 
�صحابه  بعض   rعند جلس  ��خلو{، 
عند موته يثنو7 عليه مبا قدمه لإلسال#، 
 f]أل�  nتال  Î  7� لو  "��هللا   :Oفقا
qهبا، الفتديت به من عذ�� �هللا � 
من  تبنة  �خذ  �مرjً؛   ".r�]�  7� قبل 
 rهذ كنت  ليت�  "يا   :Oقا�  f]أل�
 ^ �مي  ليَت  ُ�خَلْق،   ^ ليت�  �لتبنة، 
كنت  ليت�  شيئا،   Äُ�  ^ ليت�  تِلْد�، 

نسًيا َمْنسيًّا." 
ير�� بني �صحابه  ما كا7   �Uكث�
من  مناٍ�  نا��  "لو  �جلسائه: 
�نكم  �لناJ؛  �يها  يا  �لسما`: 
�ال  ��عو7  كلكم  �جلنة  ��خلو7 
[جال ��حد�، َلِخْفُت �7 �كو7 �نا 
�لناJ؛  �يها  مناٍ�:  نا��  �لو  هو. 
�نكم ��خلو7 �لنا[ �ال [جال ��حد�، 

لرجو& �7 �كو7 �نا هو." 

P: كيف كانت 
فاته �؟ 
l: ُقتل غيلًة على يد �Ì لؤلؤj �ملجوسي 
بن   jUملُِغ� عبد  �هو   ،��Uف ��ه   -
 0 مسمو#  �نجر  طعنه   q� شعبة- 
خاصرته �هو 0 صالj �لصبح �qلك 
0 ٢٧ �q �حلجة عا# ٢٣هـ، �عا� 
� توu] 0ه  ،Oليا عنة ثال�  �لطَّ بعد 
�هللا، �قد ��مت خالفته عشر سنو�& 

ميال�ية �شهرين ��سبوعني. 



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل




