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يقوy �ملسيح �ملوعو. �:
تصحبها   ¿ ما  ناقصة  "�لبيعة 
�الستقامة. عندما äطو �إلنسا0 ³و 
من  كث$  ملو�جهة  يضطر   �تعا �هللا 
 yال يسعه �لوصو' ،Êلباليا '�لصعا�
مير   ¿ ما  �ملقصو.	  �ملنـزلة   ��

منها.“
قاy �: "ال تنكشف �الستقامة � 
حالة �ألمن، بل كل '�حد يعيش � 
'�لر�حة  �ألمن  حالَة  'سعا.	  فرحة 
'يبد} �ستعد�.¼ ليصبح صديًقا، �منا 
 Øنو� يتحمل كل  من  هو  �ملستقيم 

“.Áلبال�
 Jَلطر� موضًحا   � ينصح   É
�ملنشو.	،  �الستقامة  على   yللحصو
فيقوÄ" :yب 0 ُتكِثر'� من �لصال	 
'سيلٍة  مَثُل  هي  �ل   ãلن� على 
ليس  لكن  �الستقامة،   Êالكتسا
 0كتقليد 'عا.	 فحسب، بل Äب 
تصّلو� على �لرسوy - �- متفكرين 
� حسنه '�حسانه، '.�عني من جل 
'�نتصا<¼  'مر�تبه  مد�<جه   Øتفا>�
�لنتيجة  فستكو0   ،-�  - 'غلبته 
'لذيذ	  حلو	  ýر	  تنالو0  نكم 

“.Áالستجابة �لدعا
يضا ناصًحا Nاعته: ”عليكم  yقا'
�ستقامة  جل  من  باالستغفا< 

 îة: �ملكتب �لعرNتر

ال  'حد¼  �هللا  �ال  �له  ال   0 شهد 
شريك لـه، 'شهد 0 �مًد� عبد¼ 
من  باهللا   vفأعو بعد  ما  '<سوله. 
�لشيطا0 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ<Êِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو5 �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ'�يَّاَ|  َنْعُبُد  �يَّاَ| 
�لَِّذيَن  ِصَر�²   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�²َ  �لصِّ
َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوÊ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Òمني) َ'ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لv *لقاها سيدنا مر�� مسر�
 *gد *يدp �هللا تعاr بنصرp �لعزيز

� Kخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ��إلما- �ملهد�
يو5 ١٣ /٢٠٠٨/٠٤

� مسجد بيت �لفتو� بلند0
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�لقلب.“
�ليو5 بعض <'�يا� صحابة  سأvكر 
تسلط  �ل   � �ملوعو.  �ملسيح 
'�ستقامتهم  ص~هم  على   Áلضو�
 �تعا �هللا  كا0  كيف  منها  'يتضح 
'كيف  'لطف  حب  بكل  يعاملهم 

.Êكانت .عو�ִדم تستجا

ير�K نو< �مد � 'يقوy: "عد� 
مع عائل �� "بلوتشستا0" � ١/٧/

�لذ}   {vستا ñع  فلما   ،١٩٠٦
�حلديث  ألهل  �ملسجد  �ما5  كا0 
من  <جع  قد  كا0   {) �ستدعا�، 
�لبيعة)  بعد  بلوتشستا0   �� قا.يا0 
'قاy: ما يكتبه �ملر�� � كتبه جيٌد �ال 
} �نه ) .Áخر � �خلفاÒ نه يعّلم شيًئا
يكتب شيئا 'يعلم تباعه شيًئا Òخر) 
�ملوعو.  �ملسيح   �� كتبُت   :yيقو
 �Áفجا  ûخلصو� ֲדذ�  <سالة   �
 .>' J.مد صا�من قبل �ملف  ¼.ّ>
�لدنيا،  �لدين على  بإيثا<  فيه: ننصح 
 � ãلن� yملعو0ٌ من يزيد على قو'
فلما  شيئا.  منهما  ينقص   ' 'فعله 
 ¿ �لرّ.  هذ�  �ملذكو<  �ملولو}  َ<يُت 
يتكلم بشيÁ �ال نه سألâ: هل نت 
 {5 ال؟ ( Àيضا تتلقى 'حًيا يا تر
عندما  له:  فقلت  منه)  يسخر  خذ 

قر� � جريدِ	 �ملسيح �ملوعو. � 
0 يسألو� �هللا  Æب على �لناÄ" :قوله
 �تعا� عن صدقنا"، .عوُ� �هللا تعا
 ."J.صا �نه  "�قبْله  'حًيا:  فتلقيت 
 � مشيت  'كلما  توجهت  ينما   É
' � �ملكتب 'خا<جه القيت  Jلسو�
�لناÆ يصرخو0 علّي. 'ملا كنت قد 
<جعت بعد بيعة �ملسيح �ملوعو. كا0 
طعًنا   Æ>للحا حياًنا   yيقو مدير} 
�لنرجيلة   âعط  :î  Áًستهز��'  �ّ
�ملوعو.	،  ��ر	  '�منع  �ملوعو.	، 
�ملوعو.، 'غ$ها من   J>لو�  âعط'
تلك   � .عو  فكنت  �ألمو<.  لغو 
يا  �للهم   :�تعا �هللا  مناجًيا  �ملرحلة 
كذ�   ôعو. �ستجْب  �لكرمي  موال} 
كما   ،� �ملوعو.  �ملسيح  بوجه 
�ملسيح   �� <سالة  كتب  كنت 
'كا0  حد.  يو5  كل   � �ملوعو. 
حد هذ¼ �أل.عية � تلك �لفتر	 هو 
0 يتم نقلي من هنا من "كويته" مع 
ترفيعي � �ملنصب أل0 مدير} خا0 
�ملستشا<  �لدين   yجال �مد  ֲדا.< 
معا<ًضا  كا0  "قال�"   � �لسياسي 
شديًد� لأل�دية. (يقوy .عو� �هللا 
هذ�  مكتب  من  نقلي  يتم   0  �تعا
 0 بشر²  'لكن  للجماعة   Ð>ملعا�

يصحبه �لترفيع � �ملنصب يضا)

ثالثة  vلك  على  ميض   ¿ بأنه   yيقو
بصف  هنا|  من  ُنقلُت  ح�  يا5 
كاتبا عند �ألستاv "مستو� ال<}"، 
 âجدُت' هنا|   �� 'صلت  'عندما 
<سل �� سيدنا �ملسيح  �ُ'حيد� فبد
بريدية  بطاقة  يو5  كل   � �ملوعو. 
 âث� بفضله  �هللا  .خل  'قد   ،Áللدعا
 � بتبش$}  �أل�دية  شخًصا  عشر 
سنة '�حد	 'فتح عليَّ باÊ �إل�اما� 
ليلة  متضي  تكن   ¿ لد<جة  �لكث$	 

تلقى ��اما من �هللا.  0 0'.
هنا قد قا5 �لكاتب � سجل �لر'�يا� 
على  'تأخ$ها،  �جلمل  بعض  بتقدمي 
كل حاy تستمر �لر'�ية فتقوy كا0 
هنا| قصاÊ يدعى ”شا.} خا0ْ“ 
هنا|  'كا0  �أل�دية،   �� فانضّم 
”ميا0ْ ُغل“ 'هو <ئيس �لبلوْتش حني 
 yديا قا�علم بأ0 شا.} خا0 صا< 
ألتباعه 0 يرمو� �للحم �لذ} �شتَر'¼ 
من �ل شا.} خا0، 'يضربو¼ ألنه 
صا< �ديا، فاستجاÊ له �ملسلمو0 
�ملتوحشو0، 'شّجو� <سي. فرفعت 
�الستغاثة �� نائب �ملفوÐ � ِسبِّي 
� 'الية بلوتشستا0، فتلقيت �إل�ا5 
بعد <فع �لقضية ”بيُت شا.} خا0 
�ألحبة  Nيع  فأخ~ُ�  سُيحمى“ 
مع  ينتقلو�   0 منهم  'طلبت  بذلك 
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شا.}  بيت   �� Nيعا  �لعائلة  فر�. 
خا0 فكا0 عد.هم قر�بة ٣٥ شخصا، 
�لنتائج  ننتظر  كنا  كلُّهم،  فانتقلو� 
منتصف   � خا0  شا.}   yقا حيث 
 ��لليل: <يت � �لرòيا � ُطلبُت �
بال² عظيم، ''جد� هنا| شخصا 
خيمة   � �لعر÷  على  Äلس  عظيما 
�ملسيَح  يُت >' �ألمة،   Áليا' 'حوله 
 ،Êملوعو. � � �نتظا<} عند �لبا�
'كا0 �لد5 يسيل من <سي، فوضع 
مسك ' âقv يديه على Àحد� �
� صاحب � خذ� ' سي >  Àبأخر
 yكا0 هذ� هو حا �v� له yلعر÷ 'قا�
فنا.À صاحُب  فعل؟   �vمريد}َّ فما
�ليه  فتقد5  حٌد؟  هنا|  هل  �لعر÷ 
ضابط كب$ Ïمل عد.� من �لنجما� 
مع  ينطلق   0 فأمَر¼  كب$	،  'ñة '
شا.} خا0 فتقدمُت نا 'تبعv âلك 
فدخلنا  �جليُش،   ¼Á�>'' �لضابط 

�ملدينة. �نتهْت <òيا¼. 
أل0  قضيته  سحب  �لرòيا  هذ¼  بعد 
مر¼، 'بعد vلك  ��هللا هو َمن سيتو
 Áحّلت فيضانا� هائلة فأغرقت �جلز
بيت شا.}  للمدينة 'بقي  �خلا<جي 

خا0 'حد¼ فقط ساملا. 
�لغفا<  عبد  �بن  �مد  جا0ْ   yيقو
�لَدسكو}: لقد تعرضنا ³ن �أل�ديني 

� ١٩٠٣ ملعا<ضة شرسة، 'خاصة 
�د}  y'نا شخصيا، أل� كنت 
كثر، فقد  âن'vسكة 'كانو� يؤ.َ �
يضا من تقدمي  Æلكّنا�' Áو� �لسقَّا�
 yفقا  Áلسقا� فأما   ،� خدمة   {
بأ0  مر¼  �ملديرية   y'مسؤ بأ0  �م 
�ملحتر5،  �ملولو}  عن   Áملا� يقطع  ال 
فسو�  طَلبهم  على  صر'�   �v�'
ä~¼، فانتَهو�. ما �لكناÆ فقاy �م 
�لكناسني   0 هنا  بالذكر  ('�جلدير 
� بال.نا من �ملسيحيني عا.	 ' من 
�لطبقة �لدنيا جد� حيث ال يكو0 �م 
} �حتر�5، مع نه Äب 0 ال يكو0 
هنا| متييز.) ال يأكل معكم �ملولو}ُّ 
 { معه،  تأكلو0  نتم  'ال  �ملحتر5 
�لطعا5 على مائد	  تتنا'لو0  نكم ال 
'�حد	. É قاy: لو كلَت معنا خللَّينا 
هذ�  فخجل  �ملحتر5.  �ملولو}  سبيل 
على  قائما  ظل  'لكنه  �لشخص 

�ملسيح  � سيدنا � فكتبُت  �ملعا<ضة. 
علّي  قطعو�  قد  بأ�م   � �ملوعو. 
�ملاÁ، 'مينعونâ من .�Á �لصال	 يضا 
�جلماعة   �� �نضم  فلو  �ملسجد،   �
�ملولوُ} ف$'ُ� .ين 'شو.هر} نصُر 
�هللا خا0 �ملحامي ال�.هر� �جلماعة. 
فكتب �� � � �جلو�Ê: ال تظننَّ 
'فال0  فال0  �جلماعة  .خل   0� نه 
عليك  'ما  �جلماعة،  تز.هر  فسو� 
�أل.عية   � '�الستمر�<  �لص~  �ال 
Nاعة  �جلماعة  هذ¼   0� �لصال	.   �
 0vبإ حتما  تز.هر  'لسو�  ñا'ية 
'تنضم  �لعا¿   Á³ا  �� 'تصل  �هللا 
'ستكو0  �لسعيد	  �أل<'��  �ليها 
 É تقلق.  فال  لأل�ديني،  �ملساجد 
فهذ¼  �هللا.  بفضل  �جلماعة  �نتشر� 
مهما  لأل�ديني  ستكو0  �ملساجد 
 ' �حلظر  صنا�  �ملعا<ضو0   Ðفر

��.�.'� معا<ضة. 

بعـد هـذه الرؤيـا سـحب قضيتـه ألن اهللا هو 
َمن سـيتوd أمـره، وبعد ذلك حّلـت فيضانات 
للمدينـة  اخلارجـي  اجلـزء  فأغرقـت  هائلـة 
وبقـي بيت شـادي خـان وحـده فقط سـاملا. 
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¡ش  �هللا  بن  �هللا  عبد  �لسيد   Gيقو
�ملوعو.  �ملسيح  تو�  �ملحتر5: عندما 
كا0  هنالك.  موجو.�  كنت   �
�أل�ديني  غ$  من  �ملعا<ضو0 
كاملتفرجني.   êملب� خا<¯  ïتمعني 
 Êلبا� ما ³ن فكنا جالسني خا<¯ 
�حتر�ما �v بأحد �إلخو	 شرØ يبكي 
 y'خلليفة �أل� Áجا .Áجهش بالبكا'
� خا<¯ �ملبê 'قاy: �0 �ميا� � �
ما ��y كما كا0، فقد <حل �ملسيُح 
مهمته،  جنز   0 بعد   � �ملوعو. 
'هذ¼ �ملناسبة جدير	 بأ0 ُنظهر فيها 

�لصمو. 'ليس �لبكاÁ '�لعويل. 

هناz <'�ية خرÀ للسيد خ$ �لدين 
 0� فيها:   yيقو مستقيم  �لسيد  �بن 
ستاv} �ملدعو �ملولو} �هللا ِ.تَّا كا0 
من تباØ �ملولو} �مد حسني. حني 
�ملسيح  حسني  �مد  �ملولو}  مد� 
”�شاعة  ïلته   �  � �ملوعو. 
'سأله:   {vستا vلك   قر �لسنة“ 
 �� مدحَته  �لذ}  �لشخص  هذ�  من 
قابله.  0 .ّ'هذ� �حلد 'ين يسكن؟ 
 ،� للقائه  قا.يا0   �� فذهب 
'عندما 'صلها 'جد �ملسيح �ملوعو. 
� مستلقيا 'بد يرّبت على قدميه 

 Áثنا'حني نظر �� 'جهه �لكرمي � 
�ملهد}  �إلما5  قاy: �0 مالمح  vلك 
�ملذكو<	 � �ألحا.يث تنطبق عليكم 
قبل  ما   �� يعو.  �لكال5  (هذ�  متاما 
0 يبد حضرته بأخذ �لبيعة) فأ<جو 
0 تأخذ'� بيع. فابتسم � 'لز5 
ِ.ّتا“:  �ملولو} ”�هللا   yلصمت. 'قا�
 :�  yفقا لبيعتكم.  لوعة   ãقل  �
òمر بأخذها �� �آل0.“ يبد' نه ُ ¿"
�حتل �� vلك �حلني  قد  � كا0 
�نتظا<   � 'كا0  له،   	> �ملقدَّ �ملرتبة 
�أل'�مر فقط. ُشغف ستاv} � حّبه 
� É عا. �� قريته. 'عندما نشر 
بأخذ  �عالنا   � �ملوعو.  �ملسيح 
�لبيعة بايع ستاv} فو<�. 'بفضل �هللا 
عا<ضه قط 'بقيُت معه على  ¿ �تعا
 ¼'vÒ �آلخرين   Æلنا�  0 غ$  �لد'�5 
�لظن  حسن  كنُت  كث$�.  'عّذبو¼ 
'لكن  سلفا   � �ملوعو.  باملسيح 
ح�  بيع  تأخر�  كسلي  بسبب 
فيه  بايعت  �لذ}  عا5 5١٩٠٦   Áجا
 0vُّ .�على يد¼ � بفضل �هللا تعا
� �ملسجد � � Áلظهر فجا� 	لصال
��v كا0   :yقا' Êملحر�� 'جلس � 
هنا| حد يريد 0 يبايع فليأ�. كنت 
'عندما   ،Áلوضو� بعد  للصال	  قا.ما 
'صلت قرÊ �أل.<¯ نا.À شخص 

بأنه � يقو�v� :y كا0 هنا| حد 
�ليه  فتقدمُت  فليأ�.  يبايع   0 يريد 

فو<� 'بايعُت.
 

�f <'�ية خرÀ يقوy �لسيد قاضي 
�مد يوسـف �ملحتر5: �شتغلت � 
'ظيفة حكومية �� ٢٧ عاما تقريبا 
'بدُ� من <�تب ١٥ <'بية شهريا 
''صلـت �� ٢٠٠ <'بية شـهريا 
 � �كثـر. 'قد عانـâ �هللا تعا '
كل مشـكلة 'موقف صعب حني 
¿ يسـتطع حد 0 يعينـâ، 'قد 
 �متت مو<} كلهـا بفضل �هللا تعا
 ��Áملحـض. لقد '�جهـت �بتال�
كث$	 'خرجت منها بكل سـهولة 
يضا  î>قـا âجنـا�. 'قد عامل'
- .Ø عنـك �ألغيا<- معاملة �ْخو	 
يوسف �� سـنو�� عديد	، 'لكن 
فشل كل معاند 'حاسد �  ��هللا تعا
.عي .�ئما  Êجاحسد¼ 'فسا.¼ '

ألنه � كا0 يريد � �خل$. 
 Àلقد �فتر :yيضيف �لـر�'} 'يقو
 	Áهل مدينة الهو< بتهمة �إلساعليَّ 
عضاï” Áُلس  Ðحّر' ،� ãلن� ��
�ألحر�<“ � �قليم سـرحد شخصا 
ليقتلâ علنـا. 'لكن �هللا تعا� جعل 
 Æينحشـر .�خل �ملسـد ûلرصا�
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 .ôÁثبت بر�فما خر¯ منه 'بذلك 
'قبض �لسـيُد <باÊُ �مد �لنجيب 
Òبا.} �أل�د} على �ملجر5 '�ّجت 
به �لشرطة �ملحلية � �لسجن �� تسع 
سنني. فشـل �ألعد�Á أل0 �هللا كا0 
معنا 'ال يز�y، 'حتقق ��ا5 �ملسـيح 

�ملوعو. ما تعريبه:
 
 ”ال |وِّفونـا �لنـاَ
، فـإA �لنا
خا�متنـا بـل خا�مـة خد�منا“.
 

{ يقوG ميا0 نظـا5 �لدين �خليا²: 
� عا5 5١٩٠٢ سـافرنا من مدينة 
”ِجْهُلم“ لالشتر�| � جلسة منظمة 
جنم �اية �إلسال5“ � الهو< 'كنا ”
ثالثة نفا<. <ينا شيخا '�قفا خا<¯ 
مقا5 �جللسـة حامال �لقر0Ò �لكرمي 
 0Òبالقر � يد¼ 'ينا.}: قوy حلفا 
�لكرمي بأ0 �مل$�� قد صيب باجلذ�5 
� �ألنبياÁ. 'كا0 � Áألنه كا0 يسـي
� جانب vلك �عالنا 'جيز� � Ø�ّيو
يضا يتضمن �ملعê نفسه. خذ� منه 
�إلعال0 'قلت لرفقائي: تعالو� نذهب 
� قا.يا0 'نـرÀ حالة �مل$�� ح� �
تكو0 شها.	 عيا0. جئنا �� قا.يا0 
ينا �ملسيح �ملوعو. � � صال	 >'
فاحتر�  متاما.  معا�  سليما   Êملغر�
نـا '<فقائي 'قلنا مـا �لقصة؟ هل 

�لذ}  0 �لشخص  5 كذÊ شيخنا 
خ~نـا به هو ليس بامل$�� بل غ$¼؟ ُ
بتنـا �لليلة '�  �لصبا� �ستفسـرنا 
 Øملولو} نو< �لدين � عن �ملوضو�
فقاy: هذ� هو �لسـيد �مل$�� نفسه 
�إلعال0  خر¯   É .¼يتمـو> �لذ} 
نفسـه من جيبه 'قاy: هذ� �إلعال0 
'صلنا يضا. '�آل0 �حلكم � يدكم، 
تصدقو0  فهل   .0'Áتشا من  قو�  صدِّ
 v� �$كذبا كب Àشيخكم �لذ} �فتر
قاy حالفا بالقر0Ò �لكرمي بأ0 �مل$�� 
صيب باجلـذ�5 بينما <يتمو¼ � 
بأ5 عينكم سليما معا� متاما. عندما 
جاÁ � لصال	 �لظهر سـر.ُ� له 
 Áمبتسما: �0 هؤال yلقصة كلها فقا�
�ملشـايخ يبيحو0 �لكذÊ من جل 
معا<ض. لقد جـاÁ � �ألحا.يث 
0 �لعلماÁ � �من �ملسـيح �ملوعو. 
 .Áمي �لسما.سيكونو0 شر من حتت 
�<حتُت لسماØ كالمه � 'قلُت له: 
يضا،  نا '<فقائي  بايعكم   0 <يد 
 Ê0 نتحمل �لكذألننا ال نسـتطيع 
� هذ� �حلـد فنرجوكم 0 تأخذ'� �
بيعتنـا حاال. قـاy �: ال حبذ 
�لبيعة ֲדذ¼ �لسرعة ألنكم ¿ تسمعو� 
موقفنا لذ� Äب 0 متكثو� � صحبتنا 
 �v� É يا5 'تّطِلعو� على موقفنالبضعة 

ميكن  عندها  �لكامل  باليقني  حظيتم 
0 تبايعو� حـ� ال ترتد'� من �لبيعة 
بعد 0 تسمعو� �عتر�ضا� �ملشايخ، 
فلو فعلتـم vلك لكنتم مذنبني (أل0 
�ال<تد�. بعـد �لبيعة vنب كب$) لذ� 
عليكم 0 متكثو� عندنا سبوعا على 
�ألقل. فسكتنا بسماv Øلك، 'مكثنا 
هنالـك. v Éهـب � �� .�خل 

�لبيت بعد 0 فرÅَ من �لصال	. 
É يقوy �لر�'}: كنت خياطا 'كنت 
شتغل عند شخص بر�تب ١٢ <'بية 
شهريا 'لكنه قالâ من �لشغل لكو� 
�ديا. بد �ألقا<Ê '�ألغيا< كلهم 
يعا.'نâ عد�'	 شـديد	. كا0 حد 
<فقائي يعمـل بائع حلويا� فأNع 
�ملسـلمو0 كلهم بأ0 �حللويا� من 
صنعه حر�5. (هـذ� ما Ïد§ �ليو5 
يضا مع صحاÊ �ملحال� �أل�ديني 
� باكستا0، 'قد صد<� �ملحكمة 
�لعليـا � الهو< قـر�<� يقوy بأ0 
 Êستهال| ”شـيز�0“- 'هو شر��
معر'� � باكسـتا0 - حر�5 أل0 

مالكي مصنعه �ديو0) 
فباختصا<، Nَعو� على ال يشـتر'� 
شيئا من �له، 'بقيت �ملقاطعة على 
� ýانية يا5. ظل هذ� � yهذ� �ملنـو�
 Øسبو ��لشـخص يقا'5 �لضغط �
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'لكنه خضـع له � �ليـو5 �لثامن 
بقينا  'بذلك  '�<تد،  �لبيعة  'سحب 
³ن �ثنـا0 'كنا نشـتغل خياَطني 
'ص~نا على كل شـيÁ صامدين. 
 �vكـر نâ �ضطـر<� للفاقة �'
عد	 يا5 بني فينـة 'فينة. بعد عد	 
يا5 جئت �� �ملسـيح �ملوعو. � 
 yسـر.ُ� له �لقصة كلهـا. فقا'
بكلما� مسّلية جد�: ��v صمدمت � 
�البتالÁ سو� يزيل �هللا تعا� عنكم 
هذ¼ �أليا5 سريعا 'سيأô بأيا5 �لفر¯ 
بأننا مر<نا  �لر�'}:   yيقو سـريعا. 
بأيا5 قاسـية جد� �� عا5، ما كا0 
ير'J � عمل بسبب ضائقة مالية. 
É جئت �� قا.يا0 بعد بضعة شهر 
 ô'بّينت معانا 	مكتئبا من هذ¼ �ملعانا
'قلُت:  باكيا   � �ملوعو.  للمسيح 
 �لو ñحَت � يا سيد} لسافرُ� �
 � yقا .â�ير �فريقيا لعل �هللا تعا
مبدئيا بأنه ال بد للمؤمن من مو�جهة 
�البتال��Á � هذ� �لسبيل، '� بعض 
�ألحيا0 تكو0 قاسية يضا، 'خا� 
قسى  Áهنالك البتال Ðنك قد تتعر
من سابقه. É قاy بعد �صر�<} على 
 .Áسأخ~| غد� بعد �لدعا :Øملوضو�
فقـاy � �ليـو5 �لتـا� بعد صال	 
فريقيا متوكال  ��لظهـر: سـاِفر �

 �على �هللا تعـا� 'لكن �نتبه جيد� �
تبليغ .عـو	 �جلماعة �� �لناÆ قد< 
�إلمكا0. (} حيثما vهبَت ال تنَس 
مر تبليغ �لدعو	). نا شـخص غ$ 
مثقف 'لكâ كنت متحمسا للتبليغ 
حبا للجماعـة لد<جة كانت فكر	 
�لتبليغ مسـتولية على vهâ � كل 

 .0Ò' حني
'هنا| <'�ية خرÀ <'�ها �لسيد غال5 
�مد � 'سـر. فيها حو�y سفر¼ 
� الهو< فقاy: � �أليا5 �ل كا0 �
�ملسيح �ملوعو. � مقيما � الهو< 
لقـى خطابه بعنـو�0: ”�اضر	 '
الهـو<“، كانـت �إلعالنا� ֲדذ� 
�خلصوû ُتلصق على جد<�0 �ملبا�. 
كا0 شـو.هر} ”�هللا ِ.ّتـا“ �لذ} 
كا0 عمد	 قريـة ”ميانو��، خانا0 
'��“، � مديرية ”نا<''�Ï “yمل 
طنجر	 من �لصمغ على <سه 'يلصق 
�إلعالنا� � كل مكا0. 'قد ضربه 
�ملعا<ضو0 كثر من مر	 بسبب نشاطه 
هذ�. كا0 �لشو.هر} �ملرحو5 يلصق 
�إلعالنا� 'كا0 �ملعا<ضو0 ميزقو�ا 

'يشتمو0 'يسبو0.
يقوy �لر�'}: كانـت قرÊ �لبيت 
�لذ} قا5 فيه �ملسـيح �ملوعو. � 
 Ø>لشا� على   Øألنو�� ·تلفة  شجا< 

 Ð>ملدّ'<، 'كا0 هنا| شـيخ معا�
- �ملدعو ”شـيخ تاهلي“ - يتسلق 
�ألشجا< البسا �لسر'�y فقط عا<} 
�لرÆ، 'يكيل شتائم  �لصد< حاسر 

بذيئة 'يهذ} كمن فَقَد صو�به. 
É هنـا| <'�ية خرÀ <'�ها �حلافظ 
 :yفقا Òبا.}  �لو�ير   yغال5 <سـو
��v مر	 vهبت �� قا.ياv' 0كرُ� 
للمسـيح �ملوعـو. � �لقضايـا 
�لز�ئفة �ملرفوعـة ضد}، 'قلت بإ0 
برفعهم  بيـ  �ملعا<ضـني صا.<'� 
ضـد} �لقضايـا �لز�ئفـة '�ليمني 
�لغموÆ. قاy �ملسيح �ملوعو. �: 
�0 �لناä Æّربو0 بيوִדم مبناسبة �'�¯ 
'ال.هم ' ختا�ـم، ما بيتك فقد 
فلت من يد| لوجه �هللا، فدعه يفلت 
 É .لسـو� يعّوضك �هللا ¡$ منه'
يقوy �لر�'}: حلف باهللا بأنâ حني 
ñعت هذ¼ �لكلما� �لطيبا� ��لت 
من vهâ تلك �لفكر	 �ائيا، 'خطر 
ببا� بيت شـعر �ليخا. يقاy بأ�ا 
�شتر� يوسـَف ِعوÐ بعض كنو� 
مصر فع~� عن مشـاعرها � بيت 
عطيُت بعض �ألحجا<  لقد  تعريبه: 
'�شـتريُت نفسا منفوسة، �حلمد هللا 

0 صفق كانت <خيصة جد�. 
شكر  يضا  نا   âن� �لر�'}:   yيقو
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�لقرية  هذ¼   �  âسكن نه  على  �هللا 
خ$�  �ليها  �نتقلنا  قد   v� �ملقدسة 
بكث$  منه  فضل  بيتا  �هللا   âق�>'

'<�قâ �'جة ''ال.� يضا.
 .' 'على ��امش تذكر� مر� Òخر 
 Áحد� من �لسعد�سجله هنا لعل  0
 y0 �خلو�جه كمايستفيد منه، 'هو 
'فا	  -بعد  يو5   ��v  yقا �لدين 
 � قائما   -� �ملوعو.  �ملسيح 
يد<سو0  �لذين   0� �ملبا<|:  �ملسجد 
سيصبحو0  �أل�دية  �ملد<سة   �
مشايخ 'ما�v عسى 0 ُينجز'¼؟ �0 
³ن،  بنا  جدير	  �لدعو	  نشر  مهمة 
 { �أل�دية  �ملد<سة   yُتز�  0 Äب 
سيدنا  كا0  �ائيا.  ُتغلق   0 Äب 
 {�مو. �لذ} كا0 من '� �لعز5 ( 
�خلليفة �لثا� للمسيح �ملوعو.) جالسا 
 �'بالقرÊ منه فنهض ''قف 'قفة 
�لعز5 'قاy: �0 هذ¼ �ملد<سة سسها 
فسو�   � �ملوعو.  �ملسيح  سيدنا 
تستمر 'يتخر¯ منها �لعلماÁ بإ0v �هللا 
'ينشر'0 .عو	 �حلق.  فبهت �خلو�جة 
عند ñاv Øلك. ما نا فكنت 'قن 
بأ0 �خلو�جه قد يقن  نه 'صحابه  
بأ�م لن ينجحو� � مر�مهم، '�آل0 
�لذين   Áلفضال�  0 �ملّطِلعو0  يعر� 
.<سو� � تلك �ملد<سة ينشغلو0 � 

نشر �أل�دية � �لعا¿. 

يقوy �ألستاv حبيب �د عن �لشيخ 
بأنه  �إلسال5،  حديِث   Êلوها� عبد 
�لدين،  مو<   � جد�  غيو<�  كا0 
بـ  �لعمل  على  حريصا  فكا0 
نفخ  قد  �هللا  فكا0   ﴾ نِّ ِبالسِّ نَّ  ﴿�َلسِّ
 ،ûخا بشكل  �ملو�جهة   �'> فيه 
بشجاعة  للمعا<ضني   Àيتصد فكا0 
 �v� ما  �لبسالة،  مبنتهى  'يو�جههم 
فكا0  �لشتائم   Jطال� حدهم   بد
يلز5 �لصمت، 'يعمل بتوصية �ملسيح 
يسّبكم  ملن  "�.عو�   � �ملوعو. 

<Ïو� من يسبب لكم �آلال5.“'
 � �لدين  ظهو<  �مد  ميا0   yيقو
�ملسيح  بيعتنا .خل  ْخذ  بعد   :yيقو
قمنا  'قد  �لبيت،   ��  � �ملوعو. 
� قا.يا0 يوما '�حد� فقط � �لزيا<	 

مضطرين  عاجال  عدنا  فقد   ،��أل'
بسبب �أل� عبد �لغفو< �لذ} vهب 
 Æ0 يعر� �لنا� هنا| خائفا من �
كن  فلم  نا  ما  قا.يا0.   �� بذهابه 
خا� حد� بفضل �هللا ح� لو عد� 
عندما  �آل0   ،yطو مكو§  بعد 
�ملسيح  لسيدنا   ��أل'  ô>يا� تذكر 
جد�  تأسف ' حز0   � �ملوعو. 
تأكد  'حني  �لعو.	.  تعجيلنا  على 
 �'بد لأل�ديَة  �نضمامي  من   Æلنا�
 ،Áملا� âيضا فقطعو� عنا  âيضايقون
 0 من  �ملحال�   Êصحا 'منعو� 
 'يبيعو� شيئا، ح� ¿ جند ليومني 
ثالثة ما نسد به �جلوØ 'هذ� تكر<، 
�لشكر  Òال�   � �هللا  شكر   âلكن
هللا  فاحلمد  للص~،   âفق' نه  على 

 إن هذه املدرسـة أسسها سـيدنا املسيح املوعود 
� فسـوف تسـتمر ويتخرج منهـا العلماء بإذن 
اهللا وينشـرون دعوة احلق، فبهـت اخلواجة عند 
سـماع ذلك. أما أنا فكنت أوقن بـأن اخلواجه قد 
حصل له اليقني بأنهم لن ينجحوا R مرامهم واآلن 
يعرف املّطِلعون أن الفضالء الذين درسوا R تلك 
 .cالعا R ديةSنشـر األ R املدرسـة ينشـغلون
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على vلك. 
<�ئْني:  �مد  غال5  ميا0ْ   yيقو  É
'كنت  '�لد}   �  yقا يو5   ��v
هذ�  –حد§  ïلس   � معه  جالسا 
قبل ما يقا<Ê ستني عاما حني ملى 
 0�لعالما�  يبد' من   – بيانه  عليه 
�إلما5 �ملهد} قد ُ'لد ' يكا. يظهر، 
قبوله، أل0   ��  Øسِر يظهر  فحيثما 
'�لدما<  ��ال|   �� يؤ.}  �لرفض 
 � عاقبته  تكو0  'ال  �لعا¿،   �
نصيحته  فكر<  جيد	،  يضا  �آلخر	 
فزُ�  لو  قائال:  ضا� ' للحاضرين 
بذلك �لوقت ألكونن 'y �ملؤمنني، 
لكنه ìكمة من �هللا تو� قبل �عال0 
فحني  .عو�¼.   � �ملوعو.  �ملسيح 
 � �ملوعو.  �ملسيح  سيدنا  علن 
”<ْحَمْت  خ  �بُن  'بايعه   Àلدعو�
�نه  'قلت  بشد	،  عا<ضُته  علي“ 
سيكو0 من عائلة �لسا.�� 'vكرُ� 
 Æلنا�  � �ملشهو<	  �لعالما�  له 
�مل$��.  بايعَت  فقد  نت  ما  'قلت 
فقا�v� � y ¿ تبايع �آل0 فسو� تند5 
فيما بعد، عليك 0 تز'<¼ مر	 على 
توجهت  إلصر�<¼  فاستجابًة  �ألقل، 
يكو0  قد  بأنه  �عتقا.�  قا.يا0   ��
بل سو�  �لبيعة،  من  فُأحَر5َ  صا.قا 
سأُله شخصيا، فإ�v �قتنعُت فسو� 

 âفعرَّف  � �<ُته  vلك  فبعد  بايع. 
به �لسيد �مد حسني من ”'جلة“، 
فحني .خلُت عليه � �ملسجد �ملبا<| 
�مد  �ملف  مع  يتحد§   � كا0 
صا.J، 'كا0 �ملسجد يومذ�| صغ$� 
 ûشخا لستة  �لو�حد  صفه  يتسع 
�ملسيح  سيدنا  مع  فجلسُت  فقط، 
قدميه  مّسد   �'بد  � �ملوعو. 
'قلت له: لقد ñعت 0 �ملسيح � 
قرعه  �ملنا<	 � مدينة  سينـزy عند 
�لر'�ية  هنا �  بعد¼  ('كتب  باليمن 
�لكاتب)  خطأ  من  'لعله  مكة، 
 � �ملولو.  �ملهد}  �إلما5ُ  'سيقابله 
عائلة �لسا.��، بينما نت ُ'لد� � 
تكو0   0 ميكن  فكيف   yملغو� بيت 
 � شرحَت   �vفإ �ملهد}؟  �إلما5 
فسو� بايع، فوضع � يد¼ على 
�ملحتر5 '�ملولو}  �ملف  ظهر} 'مر 
�مد حسن 0 يشرحا �، فأخذ� 
تكلم  'هنا|  �ملطبعة،   �� �ملولو} 
معي عن مو< كث$	 '�قتنعُت. 'عند 
<يد  للمولو}  قلت  �لقناعة   yحصو
ظهر�  �لوقت  'كا0  فو<�،  بايع   0
كثر،  �ستفسْر   � حضرته   yفقا
'�حصل على �لقناعة كثر. باختصا< 
�لسيخ  حِد  'بيعة  بيع   � خذ 
من .هرْمكو�. '� �ملناسبة نفسها 

 0سألُت سيَدنا �ملسيح �ملوعو. � 
خ  البن  ·طوبة  'هي  شابة  �بن 
'هو غ$ �د} (هنا � هذ¼ �لر'�ية 
هذ¼   � عا.	  يثا<   yòتسا على   ٌّ.>
vلك؟   � يك > فما  يضا)،  �أليا5 
فقاy � �0 قطعة �لِطيب ال ينبغي 
 â0 تعطى لآلخرين، فهم يعا<ضون
من  مستقبال   ôيأ �لذ}  �لنسل   0�'
هذ� �لز'�¯ يضا سيكو0 معا<ضي. 
 ١٨ �ِخلطبة  على  مضت  لقد  فقلت 
 yفقا فعل؟  فكيف  تقريبا،  عاما 
قائَله.  كنُت  ما  قلُت  لقد  حضرته 
 � yنت حر. '� �لوقت نفسه قا'
'<�Á غ$  يضا ال جتو�  �0 صالتك 
�لبيت   �� عدُ�  فحني  �أل�ديني. 
هل  �خذُ� هلي � �ليو5 �لتا� �
�'ج � قرية ”<�¼ تشك“. 'حني 
 Æلنا� yملسجد قا� � 	صلِّ �لصال ¿
 � خ~ُتهم ' مر��ئيا،  صبح  قد 
قد  �ي   �  yفقا �ديا،  صبحت 
� هنا من الهو< � Áبعض �لعلما Áجا
قد  �بنتك  قر�0   0� حدهم   � yقا'
كيف  �لشيخ  لذلك  فقلُت  ُفسخ، 
هذ�  �بنُتك.  فلُتَطلَّق  �بن،  ُطلقْت 
�لشاÊ صا	، فللمسلمني ِفرJ كث$	 
خذ�  É .� ãكلُّهم يؤمنو0 بالن'
� �لبيت لئال يعتد} عليَّ حد، لكن �
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�خو	 �'ج عا<ضو� بشد	، فقلت 
لز'ج �� عائد �� بي أل� خشى 
 .âع تبحثو�  فال  شجا<،  Ïد§   0
<سل شخصا  علم  لكن �ي حني 
�'ج   âفسألْت '�ستعا.�،   ��
فقلُت:  vهبَت؟  كنت   �vملا قائلة: 
�لفتنة  هنا خشية  كنُت خرجت من 
'ال عر� ما�v قر<ِ� نِت. عندئذ 
 �v� قائلة  �خوَتها  �'ج  خاطبْت 
 Øلنـز�� 'جه  هي  �أل�دية  كانت 
 { 'هو  'ال  �دية   �� فاñعو�: 
باملساعد	  با�  'ال  بعد}،  �'جي 
�ل تقدِّمو�ا �، �0 �هللا هو <��قنا، 
 .âهب معه '�0 �هللا س$�قvسو� 
فأمسك  معي،  '�نطلقْت  فقامت 
ما  �ملساعد	  'قاy: سأقد5  بوها  ֲדا 
.مُت حيا، } سأسكنك � بي ما 
من  �ملساعد	  لطلب  �ضطر<ِ�   0�
�إلخو	 فهذ� شأنك 'شأ�م. É �َل 
عطانا �ملالبس يضا ' yاَ<ين بالغال�
'صلنا �� هنا. كا0 � عندئذ �بنا0 '
�ثنا0 "�بر�هيم" '"جا0 �مد" 'بنت 
 yهي �ل قا' "î î "برَكْت 	حد�'
نكحها  0عنها � بأنه ال يناسب 
� غ$ �أل�ديني، فما 0 'صلُت �ال 
'جّهزُ� Nيع �ألمو< � ليلة '�حد	 
'�'َّجُتها � قري مع "ميا0 سلطا0 

 0علي �لسكرت$". كا0 هنا| خطر 
تتعرÐ �'ج ألÀv من قبل خ 
بسبب هذ¼ �خلطو	 �ال ننا <�عينا مر 
ֲדذ�  '<ضينا   � �ملوعو.  �ملسيح 
�لز'�¯ ''ّ.عناها. (} �'جناها � 
خَذ  صبحنا،  فلما  �د}).  بيت 
�لناÆُ يقولو0 بأنه ال �ميا0 لـ "غال5 
�مد"، كما ��vÒ بعض قا<î غ$ 
'سعو� ' شديًد�   Áيذ�� �أل�ديني 

ضرًبا 'لكًما.
ير'} �حلافظ نã ¡ش 'يقوy: كا0 
 � طالًبا  �لر�ن  عبد  �ألك~   âب�
�لصف �لسابع � ثانوية تعليم �إلسال5 
بقا.يا0، 'تو� � عا5 ١٩٠٧. كا0 
فلما  يعاجله،  �لدين  نو<  �ملولو} 
خرجُت  �لشديد  مرضه  عن  ñعت 
من �لبيت 'vهبُت �� �ملسيح �ملوعو. 
 � yقا' Êفأعطا� بعض �حلبو �
 ،Êعطيه ليشرvّ'ֲדا � �حلليب ' 0
 .Á�'لد� نه تو� قبل شرÊ هذ�  �ال 
�ستأvنُت (من �جلها� �لرñية) لنقل 
 � 0vِفُأ �هللا جك"  "فيض   �� جثته 
 � قا.يا0   �� <جعُت  فلما  بذلك. 
بعيد  من   �  �Ò> �لتالية  �جلمعة 
'نا.�� قائال: تعاy يا نã ¡ش، 'كا0 
بعض �لكبا< Äلسو0 عند¼ � �ال 
عن  �ملتو�ضع  �لعبد  هذ�  جلس  نه 

ميينه 'قاy: يبد' نك ص~َ� كثً$�. 
لقد   :yقا' يد¼ على ظهر}  مّر<   É
.عوُ� لك كثً$� 'سأظل .عو لك 
 0 �يضا: .عو �هللا تعا yيًضا، 'قا
�هللا  <�قه  (فقد   .yلبد� نعم  ير�َقك 

'ال. Òخرين يضا). �تعا
ال��y عند} بعض �لوقت فأتنا'y فيه 
 Êصحا غ$	  عن  �ألحد�§  بعض 

�ملسيح �ملوعو. � �لدينية.
ير'} �لدكتو< �مد طفيل خا0 � 
�ملوعو.  �ملسيح  شأ0  كا0   :yيقو'
 .�> من  كل  ìيث  عظيًما   �
.��هانته ¿ يسلم من عقاÊ �هللا تعا

"�ملولو}  يدعى  �ملشايخ  حد  كا0 
"ֲד$¼"،  سكا0  من  �مد"  غو§ 
'كا0 ستاvَ �للغة �لعربية � �ملد<سة 
تكلم  �ملر��   Àحد�  � �ملسيحية. 
�ملوعو.  �ملسيح  عن  مشينة  بكلما� 
ما5 �ألساتذ	 �ملسلمني � هذ¼  �
هذ�  تصرُفه   � جدًّ  âفآمل �ملد<سة، 
 "5 î فقصدُ� مدير �ملد<سة "مستر
'صلُت  فلما  ضد¼.   Àلشكو� لرفع 
 0 J~مكتبه خطر ببا� بسرعة �ل ��
 ��ملدير مسيحي، فال ميكن 0 مييل �
مو�ساô من �لناحية �لدينية ألنه يكّن 
أل0  'vلك  ك~  مو�ساً	  لآلخرين 
.يَنه ال يتعرÐ أل} ضرٍ< من قبلهم، 
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لذلك فقد ينسب �ّ� هذ� �لشرَّ عند 
<فع هذ¼ �لشكوÀ، فلما فكرُ� � 
 yقلعُت عن قصد} 'للوقت ماvلك 
� �هللا تعا�، فدعوته � Áلدعا� �� ãقل
قائال: �للهم �0 هذ� �لرجل قد تكلم 
لـُمرَسِلك  'مهينة  بذيئة  بكلما� 
تكو0   0 ُيحَتمل  'لكن  �حلبيب، 
قد خرجْت من لسانه 
هله ' عد5 
معرفته فلعله يتوÊ عنها ��v �نكشفت 
�هللا  .عو�  فقد  لذلك  �حلقيقة،  له 
تعا� متضرًعا �ليه 0 يريه Òية تكو0 
 Êعقا فيه  يكو0   0  0'. له  ع~	 
نه �شتر² 0 تظهر له Òيُة  {له. (
ع~ٍ	 'Ôلو من �لعقاÊ له) فأ<�¼ �هللا 
تعا� هذ¼ �آلية ثناÁ سفر¼ � �لقطا< 
بسقو² طفله �لرضيع - �لذ} ¿ يكن 
يتجا'� �لشهرين فحسب- كثر من 
مر	 من حضن مه على <ضية �لعربة 
vكر  فلما   .Àvأل� من  ُعِصم  نه  �ال 
هذ� �حلا.§ ألصدقائه عند عو.ته من 
�لسفر خ~ُته بأنâ .عو� لك بعدما 
�هللا  يريك   0 �ليو5  vلك   � حد§ 
تعا� Òيًة ُتعَصم فيها من �إلصابة بأ} 
ضر<، فلقد <�| �هللا تعا� هذ¼ �آلية 
تقد<ها   0 فينبغي  لدعائي  �ستجابة 
بكل   .ّ> 'لكنه  قد<ها.  حق  �آل0 
�ستكبا< بأ0 ما حد§ ليس �ال من 

قبيل �ملصا.فة، 'لست òمن بأية Òية. 
لذلك  �آلية  هذ¼  من  يستفد   ¿ 'ملا 
للحمى   Ðفتعر به  �هللا  بطش  فقد 
'ما� ֲדا �ال نه قد �نكشف له قبل 

رير	   Êلعقا� �ذ�   Ðتعر نه  موته 
مر	  .عا�  فقد  لذلك  لسانه.   	Áبذ�
بعد خرÀ � حالته �ملز<ية هذ¼ فلما 
خً$�  âلقد شكوت :yليه قا� vهبت 
<غم نك قلت � بأنك لن تشكو�. 
لقد .<كُت خطئي 'قوy لك �آل0 
بأنك على �حلق 'كنت على �لباطل. 
('هكذ على �ألقل بدÀ هذ� �لقد< 

من �لُنبل عند موته.)

 vستا �د  مبا<|  �حلافظ   Kير�
<'�ية  بقا.يا0  �أل�دية  �جلامعة 
 :yبكلما� �حلافظ <'شن علي فيقو
كا0 �ملولو} خا0 ملك �vئع �لصيت 

ليس � منطقة �لبنجاÊ بل � ��ند 
�لعلماÁ من  كلها، �v كا0 كث$ من 
�لعز	  هذ¼  كل  مع  'هو  تالمذته. 
�لطبع  ببساطة  يتميز  كا0  '�لصيت 
كل  'مع  '�لتو�ضع،  'بالتصو� 
vلك ¿ يكن يتحمل 0 يسمع كلمة 
قاسية ضد �ملسيح �ملوعو. �. � 
�حدÀ �ملر�� .عا¼ "ب$ مظفر شا¼" 
من "جاللبو< شريف" من جل تعليم 
 � �ملوعو.  �ملسيح  'vكر  'ال.¼، 
خا0  �ملولو}  فرفض  قاسية.  بكلمة 
 � مستعدًّ لسُت   :yقا' طلَبه  ملك 

لتعليم 'ال.|.

 :yملنشي �ما5 �لدين � 'يقو� Kير�
ملا قا5 �ملر�� نظا5 �لدين 'مر�� �ما5 
جانَب  �لطريق   � جد�ً<�  �لدين 
 Àvغلقا �لطريق تأ�ملسجد �ملبا<| '

لن  بأنك   � قلت  أنك  رغم  أخً�ا   hشكوت لقد 
اآلن  لك  وأقول  خطئي  أدركُت  لقد  تشكو_. 
بأنك على احلق وكنت على الباطل. (وهكذ على 
موته.) عند  الُنبل  من  القدر  هذا  أبدى  األقل 
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مر  كث$�.   Àvً �أل�ديو0  منه 
�لقضية  برفع   � �ملوعو.  �ملسيح 
 �  �  �  yقا' �ملحكمة،   �
�لعزيز  "عبد  'للمنشي  �أليا5  تلك 
'جلو}" يضا 0 نأô - من جل 
 Áجها' ببعض   - بالشها.	   Áإل.ال�
منطقتنا �لذين كانو� مير'0 من هذ� 
 ��لطريق قبل �قامة �جلد�<. فجئُت �
'كا0  "فق$"  �ñه  بشخص  قا.يا0 
'vلك أل0  "لو� جك"  قرية  ·تا< 
 � موجو.	  كانت  �ملحكمة  جلنة 
هذ�  فشهد  �أليا5.  تلك   � قا.يا0 
� هنا من � ôلشخص قائال: كنا نأ�
جل بعض �ألمو< �ملتعلقة باأل<�ضي 
�لطريق،  هذ�  منر من  �لز<�عية 'كنا 
<�كبني  هنا  من  منر  حياًنا  كنا  بل 

.yخليو�
'قْبل شها.ته هذ¼ سأله �ملر�� نظا5 
�لدين: هل تيت لإل.الÁ بالشها.	؟ 
فتكلم  نعم،  �ملختا<:  فق$   yفقا
 Æقا بكال5  �لدين  نظا5  �ملر��  معه 
�، فرّ. عليه "فق$" قائال:  'غليظ جدًّ
شدً	  مّنا  فستلقى  �آل0   âشتمت  �v�
 ôستأ عندما  منها  كثر  'قسوً	 
�ملر��  فسكت  منطقتنا،   �� للصيد 

نظا5 �لدين.
قبل   âيعرف �لدين  نظا5  �ملر��  كا0 

هذ� �حلا.§ �ال نâ بسبب �ستيائي 
كاملة.  سنة  ملد	  معه  تكلم   ¿ منه 
'بعد مضي سنة صا.� v 0هبُت 
� غو<.�سبو<، 'كنت جالًسا عند �
 v� �ملحكمة  �لطلبا� خا<¯  كاتب 
 :yقا' يضا  �لدين  نظا5  �ملر��   Áجا
ملا�v غضبَت علي '¿ تُعْد تتكلم معي 
يا يها �ملنشي؟ قلت له: ��v تكلمُت 
سيد}   �� �لكال5  سأَ� ' معك 
تكلمَت   '  � �ملوعو.  �ملسيح 
 :yقا بذلك.   Àvفسأتأ  Æٍقا بكال5 
بل ُعّد¼ <جال0 صاحلا0، '�نتفعُت 
بسببه �نتفاًعا كبً$�، �v ِبعُت خشَب 
�لر'بيا�،  بآال�  بستا�  شجاِ< 
من  �لر'بيا�  Òال�  <ìُت  '�آل0 
يضا: '�آل0  yاصيل �خلضا<. 'قا�
يكسبها  كما  مو�ًال  هنا  كسب 
<بح  {�لناÆ � �ململكة �ملتحد	 (
مو�ال طائلة). فلما ñعت vلك قلت 

له: ��v كانت هذ¼ هي فكا<| �آل0 
تصا	 معك.

�جلمو�  �لدين  نو<  خليفة  ير'} 
 :�

كنت صديًقا للمولو} �مد حسني 
 ��نضمامي � قبل  �ملحتر5  �لبطالو} 
مبد	  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
طويلة. ��v مر	 بينما كا0 �ملولو} 
�لبطالو} يصلي باجلماعة � مسجد 
.خلت  بالهو<،   “��' ”تشينيا0 
 Åملسجد 'صليت 'حد}. 'ملا فر�
�لبطالو} من �لصال	 'جد� صلي، 
 .¼Á�>' صليت âنفُسّر كثً$� ظًنا منه 
هل  �ملحتر5،  �لشيخ  يها  له:  فقلت 
تظن 0 كل من يصلي مستقبَل �لقبلة 
 0فهو يصلي خلفك. �� ال حب 
يصلي حد من غ$ �أل�ديني '<�ئي، 
صلي '<�Á¼. فتعجَب  0.Øْ عنك 

� مـاذا عسـى أن أدعـو بـه لشـخص غـ� 
أSـدي يصلي ورائي؟ هل أدعـو اهللا تعاd رب 
اغفـْر � و�ذا الذي يكفر مبسـيحك ويشـتمه؟ 
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�لبطالو} من قو� جًد� 'قاy: هذ¼ 
فهم  �أل�ديني،  باقي  ليست عقيد	 
ال مينعو0 حًد� من �لصال	 '<�Áهم. 
له  '�حد  فكل  جو�به،   �� (�نظر'� 
�ا  غ$  تفك$¼،   Êسلو' مز�جه 
يها  قلُت:   (yقا حيث  ممتعة  '�قعة 
َكا0َ  ﴿َما   �تعا �هللا   yيقو �لشيخ، 
َيْسَتْغِفُر'�   0َْ Òََمُنو�  َ'�لَِّذيَن  لِلنَِّبيِّ 
ُقْرَبى﴾  'ِلي ُ َكاُنو�  َ'َلْو  لِْلُمْشِرِكَني 
عقائد|  ليست   .(١١٣ (�لتوبة 
 É 'ثنية.  �ا   À>فأ نا  ما  'ثنية؟ 
.عو به لشخص غ$  0ما�v عسى 
�د} يصلي '<�ئي؟ هل .عو �هللا 
تعا� <Ê �غفْر � '�ذ� �لذ} يكفر 
مبسيحك 'يشتمه؟ 'ملا سر.� هذ¼ 
 � �ملوعو.  �ملسيح  لسيدنا  �لقصة 

ضحك.
ير'} �مد فا<'قي �: 

ملا  عديد	  سنو��   Áنقضا� بعد 
<جعُت �� قري عا5 ١٩٠٨ كانت 
قد �شتد� �ملعا<ضة فيها 'ما حو�ا 
علي   Êنو� حكيم  'ضد  ضد} 
 Àvأل�  Øألنو� Ðَتعّر فا<'قي، 'قد 
�لذ} بيانه يتطلب 'قًتا طويال. غ$ 
 ،Àvنه يسّر� نه ظّل ثابًتا عند كل 
'<فض كل مطلب �م �افًظا على 
كر�مته 'غ$ته. فعّوضه �هللا تعا� بأ0 
حتّسَن 'ضُعه �ملا.} باستمر�<، 'كا0 

يشكر �هللا تعا� .�ئًما على vلك.
'ير'} شيخ �ين �لعابدين �: 

 �ُ>�' �لبلوÅ جئت  قا<بُت  عندما 
 yملسيح �ملوعو. � � قا.يا0، فقا�

� هل ُ.ّبَر لز'�جك 5 ال؟ قلت: 
فسخو�  'لكنهم  فتاً	  كنُت خطبت 
 yفقا �أل�دية.   �� مليلي  �ِخلطبة 
فكيف  بعد،  تبايع   ¿ �نك  متبسًما: 
�أل�دية؟  بسبب  �ِخلطبة  ُفسخت 
َسمِّ   :� قالو�  لقد  سيد}،  قلت: 
�ملر��  فأجبُتهم: سأُعّد  �ملر�� كافًر�، 
لو  ح�   �تعا �هللا   Áليا' من  'لًيا 
من  بدًال  فتيا�  عشر  �ّ'جتمو� 
�هللا  يفعله  ما   :�  yقا '�حد	. 

سيكو0 خً$� بإvنه.
�لصحابة   Áهؤال .<جاِ�  �هللا  <فع 
كلهم، ''ّفق جيا�م للتحلي بالص~ 
'�لثبا� '�الستقامة، 'جعل صلَتهم 
على  متينًة  قويًة  '�خلالفة  باجلماعة 

�لد'�5. 

تـركها  yيا نفــس، مـا � 'لألمـو�
مصــائرنا نتعامى عـــن  بالنـا  ما 
يزجرنا �لدهــر  'هذ�  نز.�. حرص�ـا 

خلفي 'خـر¯ مـن .نيـا} عريـانـا
ينسانـا ليـس  َمن  بغـفلتنا  نـنســى 
غــر�نـا ûكأ0 ��جـرنــا باحلـر

 لإلما5 �لشافعي <�ه �هللا 


