
�[�� �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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التقوى

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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