




عزٌّ ال متحقه الليا� واأليام وال تهمشه الدهور واألعوام    كلمة "التقوى"٢ - ٣
الوحي.. قوة خارقة وكنز ال يف�    � رحاب القرآن الكرمي٤ - ٨

من نفحات أكمل خلق اهللا سيدنا 1مد املصطفى �     أحاديث نبوية شريفة �تارة٩
وله التفرُّد في المحامد كلها      مقتبس من قصيدة سيدنا المسيح الموعود � ١٠ - ١١   
” التقوى مخ الشريعة وُلبُّها “     خطبة الجمعة لحضرة أمير المؤمنين -أيده اهللا- ١٢ - ٢٢ 

دع عنك قيدا فالتدبر حقكم    - قصيدة -   7مد عبد الكا�                 ٢٣  
ل املسيح املوعود � نفسه على سيده وسيدنا خامت النبيني �    ها: طاهر         ٢٤ - ٣١ هل فضَّ

احلب اإلUي ولوازمه     ?ال أغزول ٣٢ - ٣٦


ئيس �لتحرير
�بو 
ز� �لتونسي

هيئة �لتحرير
عبد �ملؤمن طاهر
هـا� طاهـر
عبد �ملجيد عامر
�مد طاهر ندمي
�مد �
د نعيم

��يئة �إل��
ية
نص# �
د قمر

من# �
د جا&يد

عبد �ملاجد طاهر

�ملجلد �لر�بع &�لعشر&.، �لعد+ �لثا� عشر - 

<ا+= �أل&; &�لثانية ١٤٣٣ هـ ، نيسا./ 6بريل ٢٠١٢ 1

�لتو�يع
مظفر �
د

"Bمسجد "بيت �لنو
كالغرE - كند�

Yإسالمية شهرية تصدر عن املكتب العر

 باجلماعة اإلسالمية األ`دية العاملية _ لندن، بريطانيا.

:Hه 6; �لعنو�. �لتا <يع �التصاالM &�ملر�سالM ُتوجَّ

�Sاتف &�لفاكس:

http://www.islamahmadiyya.netموقعنا عW شبكة �إلنترنت:

�altaqwa@islamahmadiyya.net0044  20 85421768لWيد �اللكتر&�:

�فوظة للشركة �إلسالمية �لد&لية fيع �حلقو> ©
ISSN 1352 - 9463

The Editor Al Taqwa, P.O.Box 54094 London SW19 3XF, United Kingdom

�الشتر�� �لسنوE ٢٠ جنيها �سترلينيا �& ما يعا+� �لك بالعملة �لصعبة
ASI.Ltd يدية باسمWملصرفية &�ل� Mتكتب �حلو�ال



اجمللد الرابع والعشرون، العدد الثاني عشر- جمادى األولى والثانية ١٤٣٣هـ  - نيسان / إبريل  ٢٠١٢ م

٢

التقوى

كلمة �لتقو�

�لعلم  +يننا �حلنيف على �كتسا�  لقد حّث 
&�ملعرفة &شجع معتنقيه على بلو� هذ� �Sد� 
 MجاBلنبيل &�عد� من يسعى 6; �لك بالد�
�لعلى. &� نفس �لوقت حث �ملؤمنني على �لرقي &�لتقد1 
� عا� �لر&حانية. &� �حلقيقة 6. هذ� �ملو��نة هي �ل� 
تقو+ 6; ترسيخ &تعميق �إلميا. &�لك لقوله تعا;: ﴿َيْرَفِع 
 .  ﴾MٍَجاBَ+َ �ْلِعْلَم  ُ�&ُتو�  َ&�لَِّذيَن  ِمْنُكْم  ¨َمُنو�  �لَِّذيَن  �هللا 
فالعلم علما. علم �أل+يا. &علم �ألبد�.. فمن خال� علم 
�أل+&ية  &6¬ا+   Mملخلوقا� كنه  فهم  لنا  يتس®  �ألبد�.  
لألسقا1 &�أل&بئة 6; جانب حتسني مستو= �حليا�. كما 
يقو+ �لتفكر &�لتمعن � هذ� �ملجا� 6; تقوية مستو= 6ميا. 

�لفر+ &توثيق صلته باهللا �. 
ال شك �. <يع �ملعا�B ضر&Bية باعتباBها &��ًعا مشترًكا 
على  نفعها  يعو+  على حد سو�¶، حيث  �لبشرية  تتقا·ه 
�للو.   &� �لدين  �لنظر عن  بالرقي &�لسعا+� بغض  �جلميع 
�ملسلمو.  �ملفكر&.  به  قا1  ما   َّ.6& �لعرقي..  �النتما¶   &�
 º منها  &�لتحقق  عصرهم   �Bمعا +�Bسة  من  �أل&�ئل 
تر<تها للغة �لضا+ Sو 6جنا� عظيم. &� يتوقفو� عند هذ� 
�حلد بل �ضافو� 6; هذ� �ملا+� �لعلمية ما توصلو� 6ليه من 
ÁوÀ علمية منقطعة �لنظ#. فصاB عملهم �إلبد�عي هذ� 
ما+� نافعة لبÃ نوÂ �إلنسا. نظر 6ليه �ملنصفو. من �عال1 
�ضحت  &هكذ�  &�ستحسا..  بإعجا�   fلشر�& �لغر� 
�لنظر� �لتقليدية �لشائعة �ل� حتصر �لعلم � �لعلو1 �لدينية 
فقط نظر� قاصر� ال تر�عي �إلسال1 حق Bعايته. &لعل هذ� 
�لوسطى.   Bلعصو�  Mكتابا تأث#  &ليد�  كانت  �لنـزعة 
+قيق  فهم  مبنية على  �لكو.  �فكاBها عن  تكن  حيث � 
للقر¨. �لكرمي، &�نَّى Sم �لك ¨نذ�� �. يبلغو�  كنه �لعديد 
كانت  عصرهم   �Bمعا  .6 حيث  �لعلمية،  �حلقائق  من 

 � �لغريب  &لكن  �خلر��...  �لتفس#  عليها  يغلب  بد�ئية 
�ألمر هو �. يتمسك ֲדذ� �آل�B¶ &�لتحليالM بعض �بنا¶ 
عصرنا بالرغم من كل ما توصل 6ليه �لعلم �حلديث &كشفه 

من حقائق علمية!!
6. مثل هذ� �لعقلياM � �ماننا ال ُيرجى منها نفع لإلسال1 
&�لبشرية. &يتحسر �ملر¶ على &جو+ بعض �ملسلمني �ليو1 
من يعانو. من هذ� �لتعاÎB �لوÍي � كث# من �ملسائل. 
 �Bلصو�  .� يعتقد  من  هنا�  �حلصر  �ملثا� ال  سبيل  فعلى 

�رمة &يشد+ &يعمم هذ� �ألمر.
يوميا Sا  نستعملها  �ل�  &�لوسائل   M�&+أل�  .� &ال شك 
 .Ïعن هذ� �ملقيا �Bلصو� ÐرÑ ال& Òلسل�& Óجانبها �إل¬ا
&�ملنكر  �لفحشا¶   � �ستعماSا  نستنكر  �ننا  نؤكد  &6ننا 
�لوقت  نفس   � &لكن  �حلديثة،  �لوسائل   Wع خصوصا 
�لعلمية  &�مليا+ين  &�لفلك  �لطب  �Íيتها � Ôا�  ننكر  ال 
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�ألخر=. فأضحت �لصو�B �+�� يستحيل �الستغنا¶ عنها، 
&�لتو�صل   Âإلبد��& &�لتعليم  �لتربية   ��+� �صبحت  حيث 

�لعلمي &�إلعالمي. 
 � عصرنا   �  �Bلصو�  .� هؤال¶  ��ها.  عن  غا�  &Bمبا 
 M�Bتصو& M�+ا �لك �لشكل �لبد�ئي �ملرتبط باعتقاS يعد
�ملاضي. &� هذ� مثا� صاB× لفهم خاطئ للدين �حلنيف 
ي�W تعاBضا بني �لدين &�لعلم &Øر1 �ألجيا� من �جلو�نب 
.Óإل¬ا� EBإل¬ابية &يعزله عن �لتفاعل �إلنسا� &�حلضا�

6. �إلميا. &�لعلم من �هم Bكائز بنا¶ �ألمة بشكل متكامل 
علينا  &جب   Hبالتا& &�ملا+ية،  �لر&حية  حاجياִדا   Òيل
من  &هذ�  عليها  &�حلث  &�كتساֲדا  �ملعرفة  مبد�  ترسيخ 
صميم �إلسال1 �لذE حض على �لِعلم &+فع �ملؤمنني 6; 
�لترقي � Ôاالته. &هذ� ما تؤكد� �آلية �لقر¨نية �لقائلـة: 

﴿6ِنََّما َيْخَشى �هللا ِمْن ِعَباِ+ِ� �ْلُعَلَماُ¶﴾

تاBيخ   Wع تظهر   � �لعلمية   Mالختر�عا�&  Mفاالكتشافا
 .E&ا·  Àمبعو  Bظهو تلي  كانت  بل  صدفة  �إلنسانية 
&هكذ� تز�منت مع �لبعثة �لسما&ية كي تتكامل �فضا� �هللا 
 ÐرÚ حانية &�فضا� علمية.  &ال&B على �إلنسانية.. �فضا�
عن هذ� �لقاعد� �لتقد1 �لعلمي �ملنقطع �لنظ# خال� �لقر. 
�ملنصر1. بل ��6 تأمل �ملر¶ بكل �مانة &مصد�قية �نه لقر&. 
طويلة كانت �إلنسانية � حا� ُسباM علمي &ها هي تقفز 
قفز� عمالقة. &لقد تز�من كل هذ� �لتقد1 مع �لبعثة �لثانية 
 � �ملوعو+  �ملسيح  حضر�  شخص   �  � للمصطفى 
�لدعا¶ �لذ= علمه �هللا � �لوحي "�Bِّ كل  �لذE علمنا 
 E�  .."Ã
B�& &�نصر�   Ãفاحفظ  ِّ�B خا+مك،  شي¶ 
كل �ختر�Â �& �كتشا� &كل ما هو موجو+ على �لبسيطة 
�Sد� �ألساسي منه هو خدمة &نشر +عو� �حلق. &�كد 

حضرته � على هذ� �ألمر قائال:
�جلديد�  �لعلو1  تتعّلمو�   .� �ليو1  ماسة  حاجة  "هنا� 
خلدمة �لدين &6عال¶ كلمة �إلسال1، &�. تتعلموها باجلهد 

&�سعو� فيها."
مستفيضة  +�Bسة  �لعد+  هذ�  +�خل  جتد   ßBلقا�  Eعزيز
حو� هذ� �ملوضوÂ من خال� خطبة �جلمعة حلضر� �م# 
ر  ُنذكِّ  .� 6ال  �ملقا1  هذ�  يسعنا �  �هللا. &ال  �يد�  �ملؤمنني 

�بنا¶ �ألمة:
هال àرنا عن سو�عد �جلد &هجرنا �لِسَنة &�لرقا+ &جفونا 
غر� �لدB+شة &�لتسكع � �لشو�ÂB &�ألسو�f &�خلوÎ مع 
�خلائضني � سبيل حتصيل �لعلم �لذE به ستتقدمو.. فالعلم 

عزٌّ ال متحقه �للياH &�أليا1 &ال ִדمشه �لدهوB &�ألعو�1.  
هد�نا �هللا &6ياكم ملا Øبه &يرضا�، &¨خر +عونا �. �حلمد 
�ملرسلني  �شر�  على  &�لسال1  &�لصال�  �لعاملني   �B هللا 

سيدنا �مد &على ¨له &صحبه �<عني.

هال شـمرنا عن سـواعد اجلد وهجرنا 
الِسـَنة والرقاد وجفونا غرف الدردشة 
والتسكع _ الشوارع واألسواق واخلوض 
مع اخلائضني _ سبيل حتصيل العلم الذي 
به ستتقدمون. فالعلم عزٌّ ال متحقه الليا� 
واأليام وال تهمشـه الدهـور واألعوام.  
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التقوى

 حضر� مر�� بش# �لدين �مو+ �
د
�ملصلح �ملوعو+ �

� Eخلليفة �لثا� حلضر� �ملسيح �ملوعو+ &�إلما1 �ملهد�

:Ï&B+ من

في �حا� �لقر��

(سو�B �حلجر)

مكية �هي مع �لبسملة

 مائة &ية % ستة 
كوعا�  

 .� �ملحيط  �لبحر  تفس#   �  +B&  
"هذ� �لسو�B مكية بال خال�".

 &من غر�ئب �لقدB �. �هللا تعا; قد 
 Bعتبا� على  ُيجِمعو.  �لعلما¶  جعل 
هذ� �لسو�B مكية بال خال�. فلقد 
&B+ فيها من �لقضايا &�ملسائل ما ال 
 ��6 6ال  ينبغي  تنكشف عظمته كما 

كانت �لسو�B مكية.
6بر�هيم   �Bبسو �حلجر   �Bعالقة سو
قد  �لسابقة   �Bلسو�  .�  � تكمن 
 � �لسابقني  �ألنبيا¶  بأ.  نّوهت 
بWكة  &6منا  �ملا+ية  باألسبا�  يغلبو� 
�هللا  من  عليهم  نز�   Eلذ� �لوحي 
�يًضا   � �مد  �مر  &بأ.  تعا;، 
هذ�   Àتتحد& �لطريقة.  ֲדذ�  سيتّم 
�لكامنة � كال1  �لقو�  عن   �Bلسو�
�هللا تعا; حيث WÚنا � �. �لوحي 
يستطيع  شيَ¶  ال  Áيث  خاBقة  قو� 
�الفتر�¶   .6 &جهها.   � �لوقو� 
&من  �Sّين،  باألمر  ليس  �هللا  على 
�ملستحيل �. ينجو �ملفترE من عقابه 
�. فثبت �. �لقر¨. حق، &�نه قد 
على  �لد�لة   Mبالبينا مصحوًبا  نز� 

صدقه.
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 �Bلسو� تعا; � هذ�  �هللا  �كد  لقد 
�. هذ� �لكال1 عظيم ال مثيل لـه، 
حä 6. �ملعاBضني كثً#� ما يتمنو. 
åBية  عند  حسر�  بكل  &سيتمنو. 
�اسنه: ليت لديهم مثل هذ� �لكال1 
�لعظيم! &لكنهم ال يستطيعو. قبوله 
&ال  �لشخصية،  مصاحلهم  بسبب 
�لتها&. Øر1  يدBكو. �. مثل هذ� 
�ألبد   ;6 �حلق  قبو�  من  صاحَبه 
�نز�  &قد  �ما  للعذ��.  &يعّرضه 
�. ّميحي  �لوحي فال ميكن  �هللا هذ� 
يبقى &يد&1،   .� بد  &يندثر، بل ال 
حفظه  توّلى  بنفسه  تعا;  �هللا  أل. 

ايته. فمن � يقبله فلن يضر 6ال &

نفسه.
يز�لو. يسخر&.  �لناÏ &ال    كا. 
عليهم  نز�  ما  بسبب  �نبيائهم  من 
من �لوحي، &لكنهم ال يفكر&. �. 
�Sيِّن،  باألمر  ليس  �هللا  �الفتر�¶ على 
 Âيتو; �لدفا Eأل. �هللا تعا; هو �لذ
 Eيفتر �حًد�   Âيَد فال  ��ته،  عن 
عليه، &هو �لذÚ Eص �لوحَي �حلق 
مبز�يا معينة، &يهيئ �ألسبا� لقبوله 
يقبلونه  �لذين  &يرفع   ،�Bنتشا�&
&يصدقونه من �حلالة �لدنيا 6; �·ى 

+BجاM �لكما�. 
على  نز�   Eلذ� �لوحي   .� &كما 
�ألنبيا¶ �لسابقني كا. مبثابة �لكنـز 

�لذE �نتصر&� به على �لعا� ..كذلك 
كا.  فإ��  �يًضا.  �آل.   Àسيحد
�لكنو�  ֲדذ�  يستهينو.  �ملعاBضو. 
فسو�  &شأَنهم،  �مد  يا  فَدْعهم 
 � تتو�َ.  فال  �لك،  على  يعاَقبو. 
�ملؤمنني،  على  �لكنو�  تلك  تو�يع 
يرفضها،  من   B6نذ� من  َتَملَّ  &ال 
&�Bفْع �كّف �لضر�عة &�البتها� 6; 
 Eلذ� �ألمر  هو  فهذ�  +�ئما،  Bبك 

سيمّهد لتبليغ Bسالة �هللا &نشرها.

ِبْسـِم �هللا �لرَّْحَمِن �لرَِّحيِم (١)

�ْلِكَتـا4ِ  &َيـاُ�  ِتْلَك  �لر 
�ُقـْر&9ٍ ُمِبـيـٍن (٢)َ

شر; �لكلمـا�:
�لعالمُة  &هي:  ¨ية  مفر+ها  &يا�: 

من  كال1ٍ  لكل  &يقا�  &�لدليل؛ 
¨ية  لفظي  بفصل  منفصٍل  �لقر¨. 

.(Ï&لعر� Ðتا)
 Mيا  �B= �. �جلمل �لقر¨نية ُسّميت̈ 
 .�  Ïلنا�  �Bليد نفسها،  للحكمة 
مضامني �لقر¨. مرتبة ترتيًبا كامًال، 
&كل <لة منه +ليل على صدf ما 
معاٍ.،  من  �لسابقة  �جلملة   �  +B&
�لترتيب  هذ�  مر�عا�  بد&.  &�نه 
�لقر¨نية   �Bملعا� �حد   �Bيد لن 
 Mباآليا ُسّميت  &قد  جيد.  بشكل 
كذلك أل. كل <لة قر¨نية ¨يٌة من 
 .� =Bهللا تعا;. يزعم �لنصا� Mيا¨
�لقر¨. ال يّدعي �نه معجز�، مع �. 
¨يًة  منه  <لة  كل  ّ·ى  قد  �لقر¨. 
 EتوØ �نه   ;6 مشً#�  معجز�،   E�
على معجز�M كث#�، بل 6نه بنفسه 

معجز� عظمى.
يكتب.  كَتب   Bُمصد �لكتا4: 

 وتتحدث هذه السـورة عن القوة الكامنة _ كالم اهللا 
تعاw حيث uvنا � أن الوحي قوة خارقة tيث ال شيَء 
يستطيع الوقوف _ وجهها. إن االفyاء على اهللا ليس 
باألمر اUّني، ومن املستحيل أن ينجو املفyي من عقابه �.
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يقا�: كَتب �لكتيبَة: َ<عها. &كتب 
 E� ..(Ï&لعر� Ðتا) لسقاَ¶: خَر���
سّد فَمه ëيَطِني من جلد. &ֲדذ� �ملع® 
يسّمى �لكتا� كتاًبا ألنه ُتجمع فيه 
مسائل ìتلفة، &ألنه ُيصنع بتجميع 
�أل&ë f�Bيط &غ#�. &�لكتاُ�: "ما 
ُيكتب فيه من Ôموعة �&f�B فاBغة؛ 
�لقدBُ؛  �ُحلكُم؛  �لفرÎُ؛  ُكتب؛  ما 
(�قر�  �ملكتوبة"  �لرسالُة  &�لكتا� 

.(+Bملو��
&�با.  �تضح،  �لشيُ¶:  �با.  مبني: 
(�قر�  �&ضحه  �لشيَ¶:  فال. 

(+Bملو��
 �Bكلمة (مبني) � سو M+B& لقد
هنا  &�ما  ح،  �ملوضِّ مبع®  يوسف 
�لو�ضح. &قد جا¶M كلمة  فبمع® 
(قر¨ٍ.) هنا بالتنوين تفخيًما لشأنه.

�لتفسـ@:
��6 كا.  فيما  �ملفسر&.   Àلقد حتد
&(قر¨.  (�لكتا�)  بني   fفر هنا� 
مبني)، أل. (&) �لعاطفة تر+ عموًما 

لبيا. �ملغاير� بني شيئني.
�حلق �îم &قعو� � هذ� �لنقاí عبًثا 
حيث �خذ&� (�لكتا�) مبع® Ôموعة 
تعا;  �هللا   .� مع  �ملكتوبة،   f�B&أل�
قد قصد بذكر كلمة (�لكتا�) ��6¶ 
(قر¨.) �إلشاBَ� 6; مع® خاï &هو 

�لقر¨.  Áماية  يقو1  سو�   � �نه 
�لكرمي كتابًة &حتفيًظا.. �E �نه سو� 
ُيكَتب &يد&َّ.، &سو� ُيقَر� بكثر�. 
مستهّل   � �كد  قد  تعا;  &كأنه 
بعد  �كر�   Eلذ� �لنبأ  نفَس   �Bلسو�
�لذكر  نّزلنا  قليل � قوله ﴿6ّنا ðن 
جا¶  حيث  حلافظو.﴾،  لـه  &6ّنا 
بكلم� (�لكتا�) &(قر¨.) َكصفَتِني 
كلمة  مثل  َكاْسَمِني،  ال  للقر¨. 
�مد" �ل� ُتستخد1 َعَلًما � بعض "
�خر=.  �حيا.   � &صفًة  �ألحيا.، 
يتم  سو�  بأنه  (�لكتا�)  بـ  تنّبأ 
(قر¨.)  تد&ينه &كتابته، &�خW بـ 

�نه سو� ُيقَر� بكثر�.
كتا�   E� هنا�  ليس  �نه  &�لو�قع 
·ا&E يتسم ֲדاتني �لصفتني مًعا غ# 
 ��Bلتو�  .� شك  ال  �لكرمي.  �لقر¨. 
ال  &لكن  بكثر�،  ُيقَر¶�.  &�إلجنيل 
ظهر  عن  Øفظهما   Ïلنا� من  �حد 
 Ï&ندS� �ُقلب. &�ما "�لفيد�" كتا
قليلة  لقلة  لغته غ# مفهومة 6ال  فإ. 
جّدñ، َ+عك �. Øفظه �حد عن ظهر 
قلب. 6. عد+ �Sند&S� � Ïند يبلغ 
مليو.   ٢٥٠  Hحو� �أليا1  هذ�   �
َبَلَغنا �نه يوجد بينهم  شخص، &قد 
على  قا+Bين  فقط   ïشخا� �Bبعة 
غموضه.  &توضيح  "�لفيد�"  تر<ة 
للزَّْندَ�ِفْستا.  بالنسبة  �حلا�  &نفس 

6. �لقر¨. �لكرمي هو �لوحي �لوحيد 
�لذE ُيقر� � صو�B كتا�، &ُيحفظ 
عن ظهر قلب �يًضا، &هنا� �ملاليني 
�لذين ينتفعو. منه بكال �لطريقني. 

جدير�  �خر=  مالحظة  هنا� 
بالذكر، &هي �. �لقر¨. قد ُ&صف 
&�لقر¨.)  (�لكتا�  �لصفتني  ֲדاتني 
مًعا � ¨يتني: � �آلية �ملذكو�B هنا، 
�لنمل،   �Bسو من  �لثانية  �آلية   �&
�نه  &هو  &�ضح،   fفر هنا�  &لكن 
� هذ� �آلية قدِّمت كلمة (�لكتا�) 
حصل  بينما  (�لقر¨.)،  كلمة  على 

�لعكس � سو�B �لنمل.
�B= �. سبب هذ� �لفرf هو �لتأكيد 
على �مر معني � كّل من �ملوضعني. 
6بر�َ�   �Bلسو� �Sد� � هذ�  فكا. 
من  �كثر  (قر¨ًنا)  �لوحي  هذ�  كو. 
صفة  قّد1  فلذلك  (كتاًبا)،  كونه 
(�لقر¨.)،  صفة  على  (�لكتا�) 
قبل   ô+أل� يذكر&.  �حياًنا  ألîم 
 �Bما � سو� للدBجة.  بياًنا  �ألعلى 
6بر��  هنالك  �لقصد  فكا.  �لنمل 
ر هنا� كلمة  صفة �لكتابة لذلك �خَّ
1 كلمة (�لقر¨.).        (�لكتا�) &قدَّ
&هو  6ليه  �لتنبه  ¬ب  ¨خر  �مر  &õة 
"�لكتا�  هنا  يقل   � تعا;  �هللا   .�
مبني﴾،  ﴿قر¨.  قا�  بل  �ملبني"، 
�لنمل   �Bسو �لعكَس �  �كر  بينما 
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�6 قا� ﴿تلك ¨ياM �لقر¨ِ. &كتاٍ� 
مبٍني﴾.  

له  حظَّ  ال  ممن  �لبعض  يظن  &قد 
من �سر�B �لقر¨. �. هذ� �ألسلو� 
ظن  &هذ�  &�لقافية.  للسجع  �Bجع 
باطل، �لك �نه ��6 كا. �هللا تعا; قد 
�ستخد1 هنا� كلمة (قر¨.) للسجع 
(�لكتا�)  قّدمها على كلمة  فلما�� 
خالًفا ملا فعل هنا � سو�B �حلجر؟ 
فهذ� يد� �. هنا� حكمة � تغي# 

 .Mألسلو� &�لكلما�
&ليكن معلوًما �يًضا �. كلمة (مبني) 
فقط،  �ملكانني  هذين   � تر+   �
مو�ضع  عد�   �  M+B& قد  î6ا  بل 
�خر= &عقب كلماM �خر= �يًضا، 

&6ليكم بيا. �لك: 
  جا¶M كلمة "مبني" صفًة للقر¨. 
 �Bا: هذ� �آلية من سوÍ موضعني �
�حلجر &�آلية ٧٠ من سو�B ياسني. 
 ١٢  � للكتا�  صفًة   M+B&&
موضًعا &هي: �ملائد�: ١٦، �ألنعا1: 
٦٠، يونس: ٦٢، هو+: ٧، يوسف: 
 ،٧٦&  ٢ �لنمل:   ،٣ �لشعر�¶:   ،٢
�لقصص:٣، سبأ: ٤، �لزخر�: ٣ 
�نه ال +خل   Ãيع &�لدخا.: ٣. مما 
قد   Mلكلما�  .6 بل  هنا،  للسجع 

تغ#M حلكمة ما.
هنا�   .� سبق  مما  �تضح  &قد    

كلمتا  فيهما   M+B& فقط  مكانني 
مقر&نتني  مًعا  &�لقر¨.)  (�لكتا�، 
هذين   .� شك  فال  (مبني).  بصفة 
 äح �لتدبر  منا  يتطلبا.  �ملوضعني 
 +&B& سبب  &نعلم  �حلكمَة  نفهم 
 � للكتا�  صفًة  (مبني)  كلمة 

موضع &للقر¨. � موضع ¨خر؟
&�لنمل  �حلجر   úBسو  .� علًما 
Ñتلفا. � �ملوضوÂ، فاأل&; منهما 
تذكر �ألحد�À �ل� &قعت لألنبيا¶ 
للكتابة  �منهم   � يكن   � �لذين 
Ð�&B، بل كا. �لناÏ يعتمد&. على 
 1+¨ مثل  &�ملعرفة،  للثقافة  �لذ�كر� 
�أليكة  &�صحا�   ûلو& &6بر�هيم 
&قو1 صاü عليهم �لسال1. لقد ُبعث 
¨+1 � �لفتر� �أل&; حينما � يكن 
للنا�B+ Ïية بفن �لكتابة �لذE � يكن 

 ûبعد. &كا. 6بر�هيم &لو Âقد �خُتر
مولدÍا  &كا.  �لعربية  �لقبائل  من 
عندهم  للكتابة  يكن   �&  ،fلعر��
Ð�&B �يًضا. &�صحا� �أليكة كانو� 
 ،üصا قو1  كا.  كما  عربية  قبيلة 
كب#  �هتما1  لديهم <يعا  يكن   �&
 .� �ألمثلة  هذ�  من  فثبت  بالكتابة. 
سو�B �حلجر Ñاطب عموًما �&لئك 
�ألقو�1 �لذين � يهتمو� بفن �لكتابة 
 .�  Bملقد� من  كا.  &�لذين  كث#�، 
ينتفعو� من معا�B �لقر¨. بالذ�كر� 
�كثر من �لكتابة؛ لذلك قا� �هللا هنا 
﴿قر¨. مبني﴾ ليخW �. هذ� �لوحي 
سينفع هؤال¶ بصفته (قر¨ًنا) �E ما 
ُيقر� كثً#�؛ 6ال �نه تعا; �ضا� 6; 
تأكيد�  �يًضا  (�لكتا�)  كلمة  �لك 

حلمايته Sذ� �لوحي. 

وكما أن الوحي الذي نزل على األنبياء السابقني كان 
مبثابة الكنـز الذي انتصروا به على العا| ..كذلك 
سيحدث اآلن أيًضا. فإذا كان املعارضون يستهينون 
بهـذه الكنوز فَدْعهم يا 1مد وشـأَنهم، فسـوف 
يعاَقبون على ذلك، فال تتواَن _ توزيع تلك الكنوز 
علـى املؤمنني، وال َمتَلَّ من إنـذار من يرفضها.....
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&�ما � سو�B �لنمل فقا� ﴿كتا� 
مبني﴾، ألنه قد Bّكز فيها على �كر 
�حد�À موسى &+�&+ عليهما �لسال1 
�لذيـن  6سر�ئيـل   Ãب من  &Íـا 
�لكتـابة  على  �عتمـا+هم  كـا. 

�كَثـَر منه على �لذ�كـر� 
 The Illustrated Bible Dictionary,)  
(1658-Part 3 Under; 'Writing' P. 1657

 Âتبا� يستفيد   .�  Bملقد� من  &كا. 
هؤال¶ �لرسل مما نز� على �مد � 
(قر¨ًنا)،  منه  �كثر  (كتاًبا)  بصفته 
�لنمل   �Bلتأكيد � سو� &لذلك جا¶ 
على كو. هذ� �لوحي (كتاًبا) �كثر 
�لكتا�  كلمة   1 فقدَّ (قر¨ًنا)،  منه 
مضيًفا 6ليه صفة (مبني) فقا� ﴿كتا� 

مبني﴾.
مبني  �لوحي  هذ�   .6 �لقو�  خالصة 
 &� (قر¨ًنا)  كونه  ناحية  من  سو�¶ 
كله  للعا�  نز�  �نه  &مبا  (كتاًبا)، 
فسو� تنتفع منه �ألمم كلها، سو�¶ 
على  علومها   � تعتمد  �ل�  تلك 
�لقر�¶� &�حلفظ عن ظهر قلب �& �ل� 

تعتمد على �لكتابة.
كلمة  فإ.  بّينُت   .� سبق  &كما    
�ملصحف   �  M+B& قد  ﴿مبني﴾ 
فقط،  مرتني  للقر¨.  صفًة  �لشريف 
بينما جا¶M صفًة للكتا� ١٢ مر�، 

مما يش# 6; �. هذ� �لوحي سيكو. 
 .� (كتاًبا)، مبع®  بصفته  تأثً#�  �كثَر 
معظم �لناÏ سو� ينتفعو. منه ألîم 
سيجد&نه مكتوبا، &لذلك فإنه سو� 
حتفظ  �ل�  �ألمم  بني  بكثر�  ينتشر 

�لعلو1 &�ملعا�B عن طريق �لكتابة.
كلمة   Bتكر�  �  =B�  Ãن� كما    
 �ًB6شا �لكثر�  ֲדذ�  مبني﴾  ﴿كتا� 
Bبانية للمسلمني بأ. �ملنتفعني بالكتابة 
�ملنتفعني  من  عدً+�  �كثَر  يكونو. 
يهتمو�   .� فعليهم  فقط،  بالذ�كر� 
بنشر �لتعليم فيما بينهم حä ال ُيحر1 
�هل �إلسال1 مما � �لقر¨. �لكرمي من 

.Mمنافع &بركا
تتنا&�   �Bلسو� هذ�  كانت  ملا 
�إلسال1  تعاليم  حفظ   Âموضو

كما أن� أرى _ تكرار كلمة ﴿كتاب مبني﴾ بهذه الكثرة 
إشارًة ربانية للمسلمني بأن املنتفعني بالكتابة يكونون 
أكثـَر عدًدا من املنتفعني بالذاكـرة فقط، فعليهم أن 
يهتمـوا بنشـر التعليم فيما بينهم حـ� ال ُ�رم أهل 
اإلسـالم مما _ القـرآن الكـرمي من منافـع وبركات.

هنا  �لوحي  هذ�  �هللا  &صف  فقد 
بصف� (�لكتا�) &(�لقر¨.) تأكيًد� 
حلمايته. �لك �نه من �ملستحيل 
اية 
يتم   � ما  كاملة  
اية  تعليم   E�
قد   �6 مًعا،  بالكتابة &�حلفظ  ضبطه 
�لكاتب،  يسهو  &قد  �لذ�كر�  Ñو. 
�لو�حد   ���� �جتمعا   ��6 &لكنهما 
خطأ �آلخر، فال يبقى هنا� �حتما� 
للخطأ. &لقد تيسرM للقر¨. �لكرمي 
 �6 (كتا�)،  فإنه  بنوعيها،  �حلماية 
كتابية   �Bبصو بأ&�  �&ال  ضبطه  مت 
� حيا� �لنÒ �، كما �نه (قر¨.).. 
مبع® �نه � يز� ماليني �لناÏ - منذ 
 - هذ�  يـومنا   ;6 نـز&له  بد�ية 
Øفظـونه عن ظهر قلب &يقومو. 

بتال&تـه.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

�� َعْبد �هللا ْبن َعْمر& قا�: َسِمْعُت �لنَِّبيَّ � َيُقوُ� 6ِ.َّ �هللا َال َيْنِزÂُ �ْلِعْلَم َبْعَد َ�ْ. َ�ْعَطاُكُموُ� 
�ْنِتَز�ًعا، َ&َلِكْن َيْنَتِزُعُه ِمْنُهْم َمَع َقْبِض �ْلُعَلَماِ¶ ِبِعْلِمِهْم. َفَيْبَقى َناÏٌ ُجهَّاٌ� ُيْسَتْفَتْوَ. َفُيْفُتوَ. 

ِبَرْ�ِيِهْم َفُيِضلُّوَ. َ&َيِضلُّوَ.. (صحيح �لبخاEB، كتا� �العتصا1 بالكتا� &�لسنة)

ُلُه َخْيٌر َ�1ْ ¨ِخُرُ�. (سنن  َّ&�َ =Bَُسوُ� �هللا �: َمَثُل ُ�مَِّتي َمَثُل �ْلَمَطِر َال ُيْدBَ �َََنٍس َقاَ�: َقا� ��
�لترمذ=، كتا� �ألمثا�)

�� �َِبي ُهَرْيَرَ� َعن �لنَِّبيِّ � َقاَ�: َما ُيِصيُب �ْلُمْسِلَم ِمْن َنَصٍب َ&َال َ&َصٍب َ&َال َهمٍّ َ&َال ُحْزٍ. 
 ،EBْوَكِة ُيَشاُكَها 6ِالَّ َكفََّر �هللا ِبَها ِمْن َخَطاَياُ�. (صحيح �لبخا َ&َال َ�ً�= َ&َال َغمٍّ َحتَّى �لشَّ

كتا� �ملرضى)

�� �ْبِن َعبَّاBَ Ïٍِضَي �هللا َعْنُهَما َقاَ�: َكاَ. �لنَِّبيُّ � َيْدُعو ِعْنَد �ْلَكْرِ� َيُقوُ�: َال 6َِلَه 6ِالَّ 
�ْلَعِظيِم. (صحيح   íِْلَعْر�  ُّ�Bَ&َ ÎِBَْْأل�&َ  Mَِمَو� �لسَّ  ُّ�Bَ 6ِالَّ �هللا 6َِلَه  َال  �ْلَحِليُم  �ْلَعِظيُم  �هللا 

(Mكتا� �لدعو� ،EBلبخا�
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من كال� �إلما� �لمهد�

ُمؤِنًسـا 6نـا &جدنا  ُبشـر= لـنا 

بَّـها لـُ  �Bمعـا 6ْلٍف  ِمْن  ُ�ْعِطْيُت 

َنْتُلـو ِضَيـاَ¶ �حلّق عنـد ُ&ُضوِحـِه

َنفسـي نَأMْ عن ُكلِّ ما هـو ُمظِلٌم

َغَلَبـْت على نفسـي  �ّبـُة &ْجِهِه

ملـا B�يـتُُُ �لّنفَس سـّدMْ ُمهج�

&�خلضـر�ِ¶  ÎBأل� َكْهــفُ  �هللا 

�لُغـَرماِ¶ مأمــُن  َعُطـوٌ�  َبـرٌّ 

�َحـٌد قـدٌمي قـائـٌم بـوجـو+ِ�

ُكّلها �ملحامــد   � �لتفـرُُّ+  &لـه 

َيـَرْ&ن�ُه ميــَن  ِبَعالـَ �لعاِقُلـو. 

اِ¶ �لغمَّ كاِشـَف  Bحيم�  Bّبـ� 

ِضَياِ¶  Bِِبـَد� ِحبٍّ  ِمْن  �ُْنِزْلُت 

ِبب�َر�ِ¶ َجى  �لدُّ  Âِِبُمْبَتا َلْسَنـا 

َ&ْجَنائـي  EBُمَنّو عند  َفَأَنْخُت 

باإللَغاِ¶ �لّنفَس  Bميـُت   äح

�لـبيد�¶  � كاملْيت  �ْلَقيُتـها 

�ألشيـاِ¶ ملجُأ  Bحـيٌم   ٌّ�B

&عطـاِ¶  ÂٍُّWتـ& 
ـٍة B  &�

ركـاِ¶ �لشُّ &ال   ñلـد& يتخْذ   �

َعـَالِ¶ كّل   fفـو عـالٌ¶  &لُه 

�شيــاِ¶  �&�B به  &�لعـاBفو. 

]‚
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=Bهذ� هـو �ملعبـو+ حّقـ� للـو

هــذ� هو �ِحلـبُّ �لــذE ¨َثرُتُه

ندعـو� � &قت �لكـر&� تضرُّعا

�عطـى فمـا بقيـْت �مـا� بعدُ�

Bّبـنا ِعَنـاَيـِة  ُغِمسـ�نا من  6نا 

ـَرMْ � ُمهجـ� ـِّ 6ّ. �ملحّبـَة ُخم

6ّني شـربُت كؤ&Ï مـوM للهد=

�ِBِلـو+�+ &نــا� ُ�ِ�بـُت من  6ّني 

صباب�ًة كالسـيو�   Eـر¬ �لدمع 

Ãباطـ باطـَن   Bنا� �لـو+�+   =B�&

�Sـو= �للـذ��َ� �  يبُغـو.  �َخلْلُق 

&ُ�Bيــُد� ُمهجـ�  مقصـُد  �هللا 

�ألضـو�ِ¶ مبـدُ¶  &حيـٌد  َفْرٌ+ 

�Bُّ �لوB= عُني �Sُد= مـوالئي

&Bخـاِ¶ به � شـّدٍ�  نرضـى 

َغَمَرMْ �يا+E �لفيض &جَه Bجائي

� �لّنـوB بعد متـزfُّ �ألهـو�ِ¶

&�B= �لَو+�َ+ يل�وُ� � �هبائـي

فوجدMُ بعد �ملوM عني بقـائي

فأB= �لغر&� يسيل من 6هـر�ئي

&�لقلـُب ُيشَو= من خياٍ� ِلقـاِ¶

ِسيمائي �لتعّشـق الَ� �   =B�&

&&جدُتـها � ُحـرَقٍة &َصـَالِ¶

&�إلمـالِ¶ �لقَلِم  Bَشِح  � كـل 

(١١٢-١١٩ï ،د
 (مكتو� �
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 Óتر<ة: �ملكتب �لعر

ال  &حد�  �هللا  6ال  6له  ال   .� �شهد 
شريك لـه، &�شهد �. �مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  &Bسوله. 
�لشيطا. �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا �Bَِّ �ْلَعاَلمَني * 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو1 �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ&6يَّاَ�  َنْعُبُد  6يَّاَ� 
�لَِّذيَن   ûِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   ûََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (¨مني) َ&ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 

 RQد QيدL �هللا تعاO بنصرL �لعزيز��لQ Uلقاها سيدنا مر�� مسر

� Vملهد� Yإلما���خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� 
يو1 ٢٠ /٢٠١٢/٠١

� مسجد بيت �لفتو� بلند.

﴿ُيْؤِمُنوَ. ِباِهللا َ&�ْلَيْو1ِ �آلِخِر َ&َيْأُمُر&َ. 
�ْلُمن�َكِر  َعِن  َ&َيْنه�ْوَ.  ِباْلَمْعُر&ِ� 
َ&ُيَساBُِعوَ. ِفي �ْلَخْيَر�Mِ َ&ُ�&لَِئَك ِمَن 
اِلِحَني * َ&َما َيْفَعُلو� ِمْن َخْيٍر َفَلْن  �لصَّ
 �¨) ِباْلُمتَِّقَني﴾  َعِليٌم  َ&�هللا  ُيْكَفُر&ُ� 

عمر�. ١١٥-١١٦)
تلوִדا  �ل�  �أل&;  �آلية   �  +B& لقد 
 .� عمر�.   �¨  �Bسو من  عليكم 
يأمر&.  �îم  �ملؤمنني   Mعالما من 
 Mلسيئا� عن  &ينهو.   Mباحلسنا
&يتسابقو. � 6صال� �ألنفس &6حر�� 
¨خر  موضع   �  +B& &قد   .Mحلسنا�
هذ�   .� نفسها   �Bلسو� من  �يضا 
�ألموB &حدها فقط جتعل �إلنسا. من 
�إلميا.،  قو�  عالمة  &هي  �لصاحلني، 
ن �إلنسا. من �لفو�  &هي نفسها متكِّ
&�لفال�، أل. �هللا � ال يضيِّع �عما� 
�نه  �ملؤكد  فمن  أل&�مر�.  �ملستجيبني 
� يكر1 عاملي �حلسناM &ناشريها 
&مستِبقي �خل#�M. 6ال �نه � قد بيَّن 
عليكم  تلوִדا  �ل�  �لثانية  �آلية   � لنا 
�نه عليم &عا� �لغيب &�لشها+�، &�نه 
مطلع على �لنية &�B¶ كل عمل نقو1 
بد�فع  �ألعما�  هذ�   Mْجنز�ُ فإ��  به، 
حضن   � يأخذنا  فسو�  �لتقو= 

ته. فمن منة �هللا �لعظمى علينا �نه B
&�إلما1  �ملوعو+  �ملسيح  سيدنا  بعث 
هذ�   �  � �لزما.  &6ما1   Eملهد�

““;]‚ ćeˇ’Â;Ï¬ÁÖç’\; ć~Ÿ̌;ÓÊŒi’\;]‚ će
ˇ
’Â;Ï¬ÁÖç’\;
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 RQد QيدL �هللا تعاO بنصرL �لعزيز�سيدنا مر�� مسر

&�لفنت،  �لفساُ+  يسو+�   Eلذ� �لزما. 
&&فََّقنا أل. نؤمن به &نتعهد معه بأننا 
�لطريق  على  بالس#   - 6مياننا  سنرفع 
�لذE بيَّنه لنا - 6; �لنقطة �ل� حد+ها 
لذلك.  &نسعى  �لعصر  هذ�   � لنا 
يقو� سيدنا �ملسيح �ملوعو+ � � 
 Òضو¶ تعاليم �لقر¨. �لكرمي &سنة �لن
�: "��6 كا. كفُّ �للسا. عن قوٍ� 
6نطاقه  فإ.  ضر&Bيا  �هللا  مشيئة  ضد 
 Bبالقد EB&لبيا. قو� �حلق �يضا ضر
�للسا. من  ��6 كا. مْنع   E�) ،نفسه
�ستخد�مه  فإ.  ضر&Bيا   Mلسيئا�
نفسه.)   Bبالقد  EB&ضر �حلق  لقو� 
َيْأُمُر&َ.  �îم  �ملؤمنني  خصائص  فمن 
ِباْلَمْعُر&ِ� َ&َيْنَهْوَ. َعِن �ْلُمْنَكِر، لكن 

يأمر   .� قبل   - �إلنسا.  &�جب  من 
 .�  - �ملنكر  عن  &ينهى  باملعر&� 
 ،�Bلقد� هذ�  ميلك  �نه  بعمله  ُيثبت 
 Bألمو� هذ�  عن  تتكلمو.  (�E حني 
فمن �لو�جب عليكم �. تثبتو� بأنكم 
تدعو.  �ل�   Mباحلسنا متمسكو. 
�آلخرين   � يؤثِّر   .� قبل  ألنه  6ليها) 
 E�) مؤثِّر�،  حالته  ¬عل   .� ¬ب 
ينبغي �. يولِّد � �عماله قوَ� �لتأث#)، 
فال تكّفو� �للسا. عن �ألمر باملعر&� 
&�لنْهي عن �ملنكر �بد�، 6ال �. مر�عا� 
 .� &ينبغي  ضر&Bية،  �يضا  �لظر&� 
يّتسم �سلو� بيانكم باللني &�لسالسة. 
 º6 =كذلك فإ. �لتفو� مبا ينا� �لتقو&
  (٤٢٤ ï ١ Ð Mملفوظا) “.#كب

6. مسئوليتنا بعد �إلميا. بسيدنا �ملسيح 
�ملوعو+ � قد تعاظمت للفو� ֲדذ� 
�ملستوياM، �6 ينبغي �. تكو. �فعالنا 
&�قو�لنا مدعا� لنشر �حلسناM &�لنهي 
قيمة   E� تبقى  ال  &6ال   Mملنكر�� عن 
�ملوعو+  �ملسيح  6; <اعة  النضمامنا 
ُيخشى  �لك  عكس  على  بل   ،�
�لوفا¶  بعد1  �هللا  غضب  نتلقى   .�

بالعهد �لذE عقدنا�. 
 :� �ملوعو+  �ملسيح  سيدنا  يقو� 
كلما  �إلنسا.   .6  �Bمر� قلت  ”لقد 
�لبعيدين   .6 �اسبته.   M+�+�� تقّر� 
�نتم  �ما  للمؤ�خذ�،  يتعرضو.  ال 
 ��6& �حلتمية،  باملؤ�خذ�   .&Bفتجد
 � �آلخرين  على  تتفوقو.  ال  كنتم 

ينبغـي أن ال تفرحـوا مبجرد 
اإلميـان بإمـام الزمـان بـل 
�ـب أن تفحصـوا وتراقبوا 
أحوالكم أكثر من ذي قبل، وإال 
قال  كما  وُتسَألون  ستؤاَخذون 

سيدنا املسيح املوعود �
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�إلميا. فما �لذE مييزكم عن غ#كم.“  
  (٤٤ ï ١ Ð Mملفوظا)

�إلميا.  مبجر+  تفرحو�  ال   .� ينبغي 
تفحصو�   .� ¬ب  بل  �لزما.  بإما1 
&تر�قبو� �&ضاعكم �كثر من �E قبل، 
قا�  كما  &ُتسَألو.  ستؤ�َخذ&.  &6ال 
فعلينا   .� �ملوعو+  �ملسيح  سيدنا 
�. îتم بإصال� �نفسنا كث#�، فتلّقي 
من  ينجيه  لن  �لدينية  �لعلو1  �حدكم 
Áسب  �عماُله  تكن   �  ��6 �ملؤ�خذ� 
�لك، كما �. تعيني �حدكم خلدمة 
من  Øميه  لن  منصبا  &تلّقيه  �جلماعة 
مو�فقة  �عماُله  تكن   �  ��6 �ملؤ�خذ� 
عائلة   ;6 �حد  �نتما¶   .6 �هللا.  لتعليم 
يعصمه  لن  للصاحلني  &خدمته  معينة 
من �ملؤ�خذ� ��6 � تكن �عماُله Áسب 
سيدنا  قا�  فقد   .� �هللا  علََّمنا  ما 
 ïخلصو� ֲדذ�   � �ملوعو+  �ملسيح 
لن  بأنكم  بوضو�  ¨خر  موضع   �
 Âلألتبا  MBُقد �ل�   Mإلنعاما� ترثو� 
ملجر+ �لبيعة. يقو� �: �علمو� �. 
�هللا � ال Øب �لذين �لِبسُتهم فاخر� 
�طعمة  &يتنا&لو.  �ثريا¶  &هم  &�نيقة 
شهية، &6منا �حبا¶ �هللا � من يْؤثر&. 
�لدين على �لدنيا &يكونو. هللا &حد� 

خالصة. 
º يقو� �: من <لة &عو+� قوله: 
�لَِّذيَن   fََفْو �تََّبُعوَ�  �لَِّذيَن  َ&َجاِعُل 

َكَفُر&� 6َِلى َيْو1ِ �ْلِقَياَمِة.. �E سأْجعل 
�تباعك فوf منكريك 6; يو1 �لقيامة، 
�لغلبة  �نه سيهب ألتباعي  �حلق  فمن 
 Bلكن ما ¬د ، على منكرEَّ &معاBضيَّ
باالنتبا� &�لتدبر �. كل من يبايع على 
يدE ال ُيصبح من �تباعي، فما +�1 ال 
 Âالتبا� Mقق � نفسه <يع مقوماØ

فال يعّد من �ملتَّبعني. 
تعا;  �هللا  بأ.  جيد�  نفكر   .� فعلينا 
......﴿ قائال:  �ملؤمنني  &صف  قد 

َعِن  َ&َيْنَهْوَ.  ِباْلَمْعُر&ِ�  َيْأُمُر&َ. 
 ،﴾Mِْلَخْيَر�� ِفي  َ&ُيَساBُِعوَ.  �ْلُمْنَكِر 
 �Bصو نكو.   .� نستطيع  ال  &لكننا 
&ال  �آلية  هذ�   �  +B& ملا  حقيقية 
حقيقيني  مؤمنني  نكو.   .� نستطيع 
�خلا+1  &�&�مر  بنصائح  نعمل   � ما 
�لصا+f للنÒ �، &ما � ðقق �آلما� 
�ملوعو+ � بنا.  �ملسيح  عّلقها  �ل� 
نصائح  من  بعضا  �ليو1  �قتبسُت  لقد 
عليكم  �ملوعو+ � ألقر�ها  �ملسيح 
حالتنا  لتحسني  جد�  ضر&Bية  &هي 
مهمة  هي  بل  &�لر&حانية،  �لدينية 
قا�  &كما  �يضا.   Eلدنيو� للتقد1 
ميكن  ال  �ملوعو+ � بأنه  �ملسيح 
نعمل  ما �  �حلقيقيني  �تباَعه  ُنَعّد   .�
&�هتما1.  �نتبا�  بأ&�مر� � بكل 
سيدنا  ֲדا  كلِّف  �ل�  �لعظمى  �ملهمة 
�لعصر  هذ�  �ملوعو+ � �  �ملسيح 

 ;6 �إلسال1  +عو�  تبليغ   � تتمثل 
�لعا� كله. &هذ� �ملهمة موكولة 6; 
�نفسنا  جنعل   .� فعلينا  �يضا.  �تباعه 
�لو�جب.  هذ�  أل+�¶  لآلخرين  �سو� 
�ملوعو+ � من  �ملسيح  قا�  &كما 
&جنعلها  حالتنا  نغّير   .� علينا  قبل، 
&عندها  �آلخرين،   � للتأث#  قابلة 
يقو�  بأقو�لكم.   Ïلنا� سيتأثر  فقط 
�نتباهنا  ها  �ملوعو+ � موجِّ �ملسيح 

6; �قو�لنا &�فعالنا:
على  مبنيا  �يضا  كالمنا  كا.   ��6”
�لقيل &�لقا� &�لريا¶ فقط فما�� ميّيزنا 
على  �فضليتنا  هي  &ما  غ#نا  عن 
�مثلة  تضربو�   .� عليكم  �آلخرين؟ 
عليا بعملكم. فليكن � عملكم ملعاٌ. 
فيه  يكن   � ما  ألنه  �آلخر&.،  يقبله 

ملعا. فلن يقبله �حد.“ 
فعلينا �. 	لق � نفوسنا ملعاَ. صفا¶ 
نتمكن  لكي  &باطنا،  ظاهر�  �لنفس 
من  &نتمكن  �لبيعة،  بعهد  �لوفا¶  من 
�+�¶ حق �لبيعة له على &جه حقيقي. 
 ��6 ¨خر:  موضع   �  � يقو�   º
�كتفينا بالكال1 فقط فاعلمو� �نه غ# 
ُمجٍد 6طالقا، فالفتح يتطلب �لتقو=، 

فإ�� �B+مت �لفتح فكونو� متقني. 
فقد قا� �: "6. �هللا Øب �ملتقي، 
عظمة  بتذكر  <يعا  خائفني  فكونو� 
�هللا، (�E &لِّد&� � قلوبكم حبَّ �هللا 
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&خوفه &خشيته) &تذكر&� �. �جلميع 
 �&Wعباُ+ �هللا فال تظلمو� �حد� &ال تتك
كا. شخص   ��6 حتتقر&�.  &ال  عليه 
¬عل  فهو  �جلماعة   � �Bيال  &�حد 
�آلخرين �يضا ����B، &��6 كنتم ميَّالني 
6; �حلّد� (�E كنتم سريعي �لغضب) 
 MْBنبع صد E� فافحصو� قلوبكم من
�لغضب)  �حلدُ�؟ (�E ما سبب  هذ� 
 Ð Mجد�. (ملفوظا Ïفاملوقف حسا

 (٩ ï ١
فالغضب �مر طبعي لكن ينبغي �. ال 
يستوH عليكم، بل ¬ب على �ملؤمن 

�. يكو. غضبه لغرÎ �إلصال�. 
�صنعو�  ¨خر:  موضع   � قا�  كما 
�ملعر&� مع �جلميع، فلألقا�B �يضا 
حقوf &ينبغي �. حتسنو� 6ليهم �يضا، 
�ما �ألموB �ل� تنا� مشيئة �هللا فيجب 

�لتخلي عنها. 
فيه  تكمن  ما   ;6 �نتباهنا  لفت   º
خشية �هللا، &ما هي معاي#ها، &كيف 
ينبغي �. يكو. خوُفنا. يقو� �: 
"6. خو� �هللا � يكمن � �. ينظر 
 ، قوَله  فعُله  يطابق  مد=   Eأل �ملر¶ 
قوله  مع  يتفق  ال  فعَله  &جد   ��6&
�نه سيو�جه غضب �هللا، فمن  فليعلم 
كا. قلبه جنسا فال قيمة له مهما كا. 
قوُله طيبا، بل سو� يث# غضب �هللا، 
ُألمنيهم   �&åجا �îم  <اع�  فلتعلم 

مثمر�.  شجرً�  ليكونو�   Bكالبذ
كيف  نفسه   � &�حد  كلُّ  فليتأمل 
فإ��  �لد�خلية؟  حالته  &كيف  باطُنه، 
كا. �فر�+ <اعتنا �يضا يقولو. شيئا 
ال  ¨خر-  شيئا  قلوֲדم   � &ُيخفو. 
·ح �هللا- فلن تكو. �لعاقبة �مو+�. 
كث#�  تّدعي  <اعًة  �هللا  ير=  فحني 
ֲדا.  يعبأ  ال   Ãغ فهو  فاBغٌة  &قلوֲדا 
 ،MBقد صد Bكانت نبو¶� �لفتح ببد
لكن  بالتأكيد،  مأموال  �لفتح  &كا. 
باكيا  يدعو  كا.  �لك  مع   �  Òلن�
�لصديق  بكر  �بو  له  فقا�   ،Âبتضّر
�: ��6 كا. &عُد �لفتح مؤكد� فما 
�حلاجة 6; كل هذ� �إلحلا�؟ فقا� له 
�لنÒ �: 6. �هللا غÃ &قد يكو. �لفتُح 
 Mخفية.“ (ملفوظا û&مشر&طا بشر

 (١١ ï ١ Ð
&عد�  قد  �هللا  كا.   Eلذ�  �  Òفالن
بالفتح &عد� مؤكد�، هو �آلخر كا. 
يقلق &ُيكثر �البتها� &�لدعا¶ &يبكي 
عن  يسقط  �لر+�¶  كا.   äح بشد� 
�نه  منه  ظنا   Âيتضر &كا.  منكبيه، 
ֲדا.  نفي  ال   û&شر هنا�  تكو.  قد 
مشر&طا   � فتحه  &عد  كا.  فإ�� 
بشر&û خفية فمن �� غُ#� ال تكو. 
 Bقد مبا  يعلم  �حد  فال  شر&ûٌ؟  معه 
لتزكية  ماسة  حاجة  فثمة  &قضى، 

.Ïلنفو�

�هل  على   ûُيشتر"  :� يقو� 
�لتقو= �. يعيشو� بفقر &مْسكنة، فهو 
�حد فر&Â �لتقو= �لذE به نستطيع 
مقا&مة �لغضب غ# �لشرعي. �ملحطة 
ّديقني  &�لصِّ �لعاBفني   Bلكبا �ألخ#� 
(فاجتنا�  �لغضب،  كظم  هي 
فالُعجب  جد�)   EB&ضر �لغضب 
كما  �لغضب،  من  يتولد   Wلتك�&
 Wلتك�  ;6 �حيانا  �لغضب   E+يؤ
يغضب  �حيانا   E�) &�لغطرسة.. 
&�لغطرسة،   Wلك� بسبب  �إلنسا. 
 � �لغضب  يتسبب  �خر=  &�حيانا 
يغضب  فاإلنسا.  &�لغطرسة.)   Wلك�
�نا ال  نفسه على غ#�.  ل  يفضِّ حني 
فيما  <اع�  �بنا¶  يتفاضل   .� �Bيد 
بعض   ;6 بعضهم  ينظر   &� بينهم، 
 Wألك� من  يعلم  فاهللا  باستخفا�، 
منهم &من هو �صغر، فهذ� نوÂ من 
�الحتقاB &�ال�+�B¶ &ُيخشى �. ينمو 
 � &يتسبب   Bكالبذ  Bالحتقا� هذ� 
 Ïلنا� بعض   .(Wملتك�  E�) هالكه 
موîم  يعظِّ  Bلكبا� يقابلو.  حني 
تعظيما كب#�، لكن �لكب# من يستمع 
6; �ملسكني بتو�ضع &يو�سيه &Øتر1 
قوله &ال ¬رحه بلسانه &ال يتكلم مبا 

يصيبه بأ�. 
َتَناَبُز&�  ﴿َ&ال  �&ال:  تعا;  فقا� 
َبْعَد   fُْلُفُسو� �الْسُم  ِبْئَس  ِباَألْلَقاِ� 
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التقوى

ُهُم  َفُأ&لَِئَك  َيُتْب  َلْم  َ&َمْن  �ِإلميَاِ. 
(١٢ :Mحلجر��) ﴾.َاِلُمو �لظَّ

فيقو� �: "ال ُتطلقو�  على �آلخرين 
 Bا¶ �ستفز��ية أل. �لك فعل �لكفا·�
&�لفجاE�) .B هذ� عمل �لذين يعصو. 
�هللا &يتبعو. �لشيطا.) &�لذE يستفز 
�ملوقف  يو�جه   � ما   Mميو لن  غ#� 
نفسه. ال حتقر&� 6خوتكم. &ما +متم 
 EBتنهلو. �ملا¶ من نبع &�حد فمن يد
ينا�  ال  غ#�؟  من  �كثر  سينهل  َمن 
�حد �إلكر�1 &�لعظمة بسبب �لقو�نني 
�لسائد� � �لدنيا، بل ﴿6. �كرمكم 
 Mمللفوظا�) �تقاكم﴾.  �هللا  عند 
�ملجلد �أل&� ٣٦ï)  ”6. �لِفر�سة 
 ;6  Âلرجو�  .&+ تتس®  ال  �لصا+قة 
ِفَر�َسَة  �تَُّقو�  قيل:  لذلك  تعا;،  �هللا 
�ْلُمْؤِمِن َفِإنَُّه َيْنُظُر ِبُنوBِ �ِهللا. ال تتأتى 
�لفر�سة �حلقة &�لفطنة �لصا+قة قط ما 
� تتسن �لتقو=. 6. كنتم تريد&. �. 
ر&�  تنالو� �لنجا� فأعِملو� �لعقل &فكِّ
نصائح  �لكرمي  �لقر¨.  ففي  &تأملو�. 
&�لتدبر.  �لتفك#   ;6 ه  توجِّ  �Bمتكر
&كونو�  �ملكنو.  �لكتا�   � فتدبر&� 
قلوبكم  تتطهر  عندما  �لطبع.  عفيفي 
&Ñطو.  �لسليم  �لعقل  &تستخدمو. 
 Âعلى سبل �لتقو= عندها تنشأ باجتما
 fهذ� �ألشيا¶ حالة يصعد ֲדا من �عما
قلوبكم +عا¶: ﴿Bَبََّنا َما َخَلْقَت َهَذ� 

 ﴾Bِلنَّا� َعَذ�َ�  َفِقَنا  ُسْبَحاَنَك  َباِطال 
(¨� عمر�. ١٩٢) عندها ستفهمو. 
�. خلق �هللا ليس عبثا بل يد� على 
صدf �خلالق �حلقيقي &&جو+� لكي 
�لعلو1 &�لفنو. �ملختلفة  للعيا.  تظهر 
�ل� تؤيد �لدين.“ (�مللفوظاM �ملجلد 

(٦٦ï �&أل�
ما   .�  fألعما� من  يصعد  (عندها 
خلقه �هللا ليس باطال، &عندها يدعو 
عذ��  من  �نِقْذنا   .ْ� تعا;  �َهللا  �ملرُ¶ 
�لناB. فيقو� � بأنه عندما يصعد 
ستفهمو.   fألعما� من  �لدعا¶  هذ� 
�. لكل شي¶ خَلقه �هللا تعا; هدفا. 
فال  �ملعينة  مكانته  6نسا.  لكل  فمثال 
من   fلوì لكل  بل  توق#�،  من  بد 
ìلوقاM �هللا هدٌ� معٌني لو حا&لتم 
شيئا  Úلق   � �هللا   .� أل+Bكتم  فهمه 

عبثا). 
للعيا.  تظهر  "لكي   :� فيقو� 

تؤيد  �ل�  �ملختلفة  &�لفنو.  �لعلو1 
�لدين“ 

 Bعندما تظهر هذ� �ألشيا¶ &تتطو E�
 Bسر�� عليكم  ستنكشف  عقولكم 
تلك �لعلو1 �ل� تؤيد �لدين &تدعمها. 
 � fالستبا�  �&B فيكم 6ً��، ستنشأ 
�خل#�M حني تسعو. للحصو� على 
علو1 قر¨نية &فهمها &معرفتها جيد�. 
�لقر¨.  لقر�¶�  لذ� هنا� حاجة ماسة 
 .� تريد&.  كنتم   .6 بتدبر.  �لكرمي 
تكونو� مؤمنني حقيقيني &تنضمو� 6; 
�لذين يدBكو. �حلسناM �حلقيقية فال 

بد �. تز+�+&� علما &معرفة.
 º يقو� � � مكا. ¨خر: ”6. 
 � �لفال�  تنالو�   .� تريد&.  كنتم 
�لد�Bين &تفتحو� قلو� �لناÏ فيجب 
&تستخدمو�  �نفسكم  تطهِّر&�   .�
�هللا،  كال1   Mֲדد�يا &تعملو�  �لعقل 
لغ#كم  &تضربو�  �نفسكم  &تصلحو� 

” إن كنتـم تريـدون أن تنالـوا النجـاح فأعِملـوا 
روا وتأملـوا. ففي القـرآن الكرمي نصائح  العقـل وفكِّ
فتدبـروا  والتدبـر.  التفكـ�   wإ ـه  توجِّ متكـررة 
_ الكتـاب املكنـون وكونـوا عفيفـي الطبـع.  “ 
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مثاال لألخالf �لفاضلة، عندها سو� 
تنجحو. حتما. &هللا +B �لقائل: ”من 
¬ب  لذ�  +ليل“،  �لقلب   ;6 �لقلب 
�&ال.“  �لقلو�  هذ�  مثل  Ñلقو�   .�
 � تؤثِّر&�   .� تريد&.  كنتم   .6  E�
�لقلو� فعليكم �. Ñلقو� � �نفسكم 
&�للسا.  �لقو�  قو�  أل.  �لعمل،  قو� 
 .&+ �لقلو�   � تؤثر  ال  &حدها 

�لعمل.
”هنا� عشر�M �آلال� من �صحا� 
�لقيل &�لقا� باللسا. &ُيدعو. مشايخ 
 .&Wيعت& �ملنابر  &يعتلو.  &علما¶ 
&&Bثة  �لرسو�  عن  نائبني  �نفسهم 
&يقولو.:   Ïلنا� &يعظو.  �ألنبيا¶ 
 .Mملنكر��& &�لزهو   Wلك� �جتنبو� 
هم &سلوكياִדم  &لكن قيسو� �عمالـَ
�ملشينة من مبد�: هل يؤّثر كالمهم � 
قلوبكم؟.“ (�مللفوظاM �ملجلد �أل&� 

(٦٧ï
لن  �ملشايخ  هؤال¶  كال1   .� ال شك 
باملسيح  ¨منو�  �لذين  قلو�   � يؤثر 
�ملوعو+ �، غ# �. �لذين ال يؤمنو. 
باملسيح �ملوعو+ &هم مثقفو. 6; حد 
&�لنباهة  �لعقل  من  شيئا  &ميلكو.  ما 
قلوֲדم   � �ملشايخ  كال1  يؤثر  فال 
�ملشايخ  عن  سألتموهم  فلو  �يضا. 
العترفو� بسو¶ طويتهم &بأîم يقولو. 
شيئا &يفعلو. شيئا ¨خر &ال ُينتجو. 

كانت   ��6  ،��ً6 &�لفتنة.  �لفسا+  6ال 
�قو�لنا &�فعالنا سو�سية الفتتحت علينا 
سبل تبليغ �لدعو� &لترَ� كالُمنا تأث#� 
�يضا � �آلخرين. º يقو� � عن 

حتصيل �لعلو1 �جلديد�: 
حتصيل  يعاBضو.  �لذين  ”�ملشايخ 
خطأ،  على  ��Bهم  �حلديثة  �لعلو1 
للتعتيم  �لك  يفعلو.  �îم  �حلق  بل 
ترّسخ  لقد  &ضعفهم.  خطئهم  على 
�حلديثة  �لعلو1   ÀوÁ  .� ��هاîم   �
باإلسال1. &قد  �لظن  6; سو¶   E+تؤ
&�لعلو1  �لعقل   .� نفوسهم   �  �&Bقر
شيئا. مضا+�. لإلسال1 كليا. &ألîم 
ضعف   B6ظها على  قا+Bين  ليسو� 
�قو�ال  Úترعو.  لذ�  للعيا.  �لفلسفة 
كهذ� ُبغية َسْتر ضعفهم، &يقولو. 6. 
تعّلم �لعلو1 �جلديد� ال ¬و�. &�حلق �. 
�B&�حهم ترتعد من �لفلسفة &تسجد 
�ما1 �لبحوÀ �حلديثة. &لكن � ُيعَطو� 
�لفلسفة �حلقة �ل� تنشأ نتيجة �إلSا1 
�إلSي. &ألîم ال يستطيعو. �. ير+&� 
يرتعد&.  لذ�  �لدنيوية  �لفلسفة  على 
تنظر&�  &ال  تتعّلموها  �ال  &يقولو. 
�ل�  �حلقة  �لفلسفة  ُيعَطو�   � 6ليها. 
ֲדا  &يزخر  �إلSي  �إلSا1  نتيجة  تنشأ 
�لذين  ُيعَطاها 6ال  �لكرمي، &ال  �لقر¨. 
يطرحو. �نفسهم �ما1 با� �هللا مبنتهى 
�لتذلل &�لفنا¶، &ُيلقو. بأنفسهم على 

عتباته �، &Úضعو. �مامه � &به 
يستعينو.. &�لذين تتخلى ��هاîم عن 
عفونة �فكاB �لتكبُّر يعترفو. بضعفهم 
متضرعني“.  بالعبو+ية  &يقّر&. 
�لعلم  ُتعَطو.  �حلالة  هذ�  تنشأ  عندما 

&�لعرفا.. º يقو� �: 
تتعّلمو�   .� �ليو1  ماسة  حاجة  "هنا� 
&6عال¶  �لدين  خلدمة  �جلديد�  �لعلو1 
كلمة �إلسال1، &�. تتعلموها باجلهد 
�لعلو1   � تقدمو�  فيها.“  &�سعو� 
 Àلبحو�  MاالÔ  äش  � &�+خلو� 
ه �لطال�  �لعلمية. � هذ� �أليا1 �&جِّ
�أل
ديني بوجه خاï 6; �. يتوجهو� 
6; هذ� �ملجا� أل. �لك �يضا &سيلة 
لتبليغ �لدعو� &نشر �حلسناM. عندما 
�ملعاصر�  بالعلو1  متحلني  تكونو. 

ستفتح عليكم �بو�� �خر= كث#�.
فقا� �: "... عليكم �. تكسبو� 
&6عال¶  �لدين  خلدمة  �جلديد�  �لعلو1 
كلمة �إلسال1، &�. تتعلموها باجلهد 
�يضا  جرَّبُت   Ãلك& فيها.  &�سعو� 
�لتنبيه  با�  من  �لك  �بّين   .� &�Bيد 
�. �لذين عكفو� على هذ� �لعلو1 كليا 
&�îمكو� فيها لدBجة � ¬د&� فرصة 
 Bنو ميلكو�   �& �لذكر،  �هل  لصحبة 
�هللا � �نفسهم فقد تعّثر&� بوجه عا1 
هذ�  تعّلمو�  �إلسال1.“  عن  &�بتعد&� 
جانب   ;6 &لكن  تر++   .&+ �لعلو1 
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�لقر¨.  علو1  تتعلمو�   .� ¬ب  �لك 
 ûلصر�� على  تبقو�  �يضا كي  �لكرمي 
صلة  على  كونو�  &كذلك  �ملستقيم، 

مع �لذين ميلكو. علم �لقر¨. 
”º قامو� مبحا&لة فاشلة جلعل �لقر¨. 
�لكرمي تابعا لتلك �لعلو1 - بدال من �. 
¬علوها تابعة للقر¨. �لكرمي - &بذلك 
&�لقومية  �لدينية   Mخلدما� كفلو� 
�نه ال  Áسب �عمهم. &�علمو� يقينا 
ميكن ألحد �. يؤ+E خدمة �لدين 6ال 
 Mا&يا“. (�مللفوظا· �Bميلك نو Eلذ�
�ملجلد �أل&� ٦٨ï-٦٩). &� هذ� 
بو�سطة   Bلنو� هذ�  &جدنا  قد  �لعصر 
بد  ال  لذ�   ،� �ملوعو+  �ملسيح 
�لكرمي  �لقر¨.  لفهم  كتبه  قر�¶�  من 
 .� ميكن   º تفس#�.  على   Âالطال�&
&�لدنيوية  �لدينية  �لعلو1  بني  تقاBنو� 
بل  غالبة  �لدنيوية  �لعلو1  جتد&�  &لن 
&¬عل  +�ئما  يغلب   Eلذ� هو  �لدين 

�لعلو1 �لدنيوية تابعة له.
﴿صابر&�  تفس#:   �  � يقو�   º
&�Bبطو�﴾: ”كما �. Bبط �خليل على 
�حلد&+ ضر&EB ملو�جهة �لعد& حä ال 
يتعد= �حلد&+ كذلك كونو� مستعدين 
�نتم �يضا“. ال بد من �جليش حلر�سة 
�حلد&+. �جليش �لذE فيه �خليو� كا. 
 � �ما  �أل�ما.،  غابر   � قويا   Wُيعت
�سلحة  �خُترعت  فقد  �لر�هن  �لعصر 

 MْيدB�ُ ��6 جديد� &ال بد من حيا�ִדا

اية �حلد&+ &�لبال+ 

�خليل  Bبط   .� "كما   :� فقا� 
�لعد&  ملو�جهة   EB&حلد&+ ضر� على 
حä ال يتعد= �حلد&+ كذلك كونو� 
مستعدين لكيال يتعد= �لعدُ& �حلد&+ 
قبل  من  قلت  لقد  باإلسال1.  &يضر 
خدمة  تريد&.  كنتم   ��6 بأنه  �يضا 
بأنفسكم  فاسلكو�  &+عمه  �إلسال1 
�حلصن  لتدخلو�  �&ال  �لتقو=  سبل 
�حلصني لتأييد �هللا تعا; &تنالو� شر� 
تر&. كيف ضعفت  �خلدمة &حقها. 
6ليه  تنظر   �6 �خلاBجية  �ملسلمني  حالة 
�ألمم �ألخر= بالكر�هية &�لتحق#.“ 
�يضا كما  �ليو1  �لوضع ملحو�  هذ� 
 � �ملوعو+  �ملسيح  �من   � كا. 
بل تفاقم �كثر من �E قبل، �6 ُينَظر 
بسبب  &�لك  بالتحق#  �ملسلمني   ;6

تصرفاִדم غ# �لالئقة
قوتكم  &�ðّطت  ضعفت  ”فإ�� 
 .� فاعلمو�  �يضا  &�لقلبية  �لباطنية 
�لذين تؤمنو.  �نتم  �لنهاية موشكة.“ 
لو  �لعصر  هذ�   � �ملوعو+  باملسيح 
�لباطنية  حالتكم   MBتدهو& ضعفت 
 Bألمو�  � &�îمكتم  �يضا  &�لقلبية 
 .� فاعلمو�  �لدين  &نسيتم  �لدنيوية 

�لنهاية موشكة.
”طهِّر&� نفوسكم لدBجة تسرE فيها 
�لقو� �لقدسية &تص# قوية مثل �خليو� 
�ملربوطة على �حلد&+ &حترÏ �حلد&+. 
�ملتقني  Øالف  تعا;  �هللا  فضل   .6
&�لصا+قني +�ئما. ال جتعلو� �خالقكم 
باإلسال1.  &صمة  ُتلحق  &سلوككم 
بسّيئ  تتشو�  �إلسال1  ·عة   .6&
بتعاليمه..  يعمل  ال  &مبن  �ألعما� 
يشر� مسلٌم ًر� فيتقيأ هنا &هنا�، 

” | ُيعَطوا الفلسـفة احلقة ال� تنشـأ نتيجة اإلUام 
اإلUـي ويزخر بها القرآن الكـرمي، وال ُيعَطاها إال الذين 
يطرحون أنفسـهم أمام باب اهللا مبنتهى التذلل والفناء، 
وُيلقون بأنفسهم على عتباته �، وvضعون أمامه � 
التكuُّ يعyفون بضعفهم ويقّرون بالعبودية متضرعني.  “وبه يستعينون. والذين تتخلى أذهانهم عن عفونة أفكار 
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&يتها+=  عنقه  عمامته حو�  &تكو. 
 �Bلقذ� �مليا�  &سو�قي   �Bمصا  �
بالنعا�،  �لشرطة  قبل  من  &ُيضَر� 
&�ملسيحيو..   Ï&ندS� منه  &َيضحك 
ال  هذ�   Âللشر �ملخاِلف  فعله  فإ.َّ 
يصل  بل  للسخرية  فحسب  يعرضه 
تأث#� �خلفي 6; �إلسال1 �يضا. �ْحز. 
 Bألخبا� هذ�  مثل  قر�¶�  عند  كثً#� 
 =B� ير عن �لسجو.. &عندماBلتقا�&
للعقا�  تعرضو�  قد  �ملسلمني   .�
فإ.  �لسيئة،  �عماSم  جر�¶  &�لتوبيخ 
قلÒ يضطر� &يقلق أل. هؤال¶ �لذين 
لديهم �لصر�û �ملستقيم غد&� يسيئو. 
�نفسهم   ;6 ليس  �لسيئة  بأعماSم 
�يضا  �إلسال1  يعرضو.  بل  فقط 

لالستهز�¶.“ 
&هذ� �حلالة سائد� �ليو1 �يضا �6 نر= 
باكستا.   ;6 �ملسافرين  �ملسلمني   .�
 - Mلطائر�� W6; �لد&� �لعربية ع &�
�خلمر  شر�  حرية  Sم  تكو.  حيث 
 Â+�B&  Â��& بال  �خلمر  يتعاطو.   -

&يزعجو. من ¬لس معهم.
 fقا� �: "ينبغي �. تلتزمو� باألخال
فرصة   Bللكفا تتيح  �ل� ال  &�ألعما� 
6منا  فيكم  طعَنهم   .6  �6 فيكم  �لطعن 
 Mهو �لطعن � �إلسال1.“ (�مللفوظا

(٧٧ï �&ملجلد �أل�
 Âنا � عمن هو �لشجاWكذلك �خ

يكو.   .� ينبغي  &كيف  �حلقيقي، 
�ملؤمن �أل
دE شجاًعا. قا� �:

"ليس مطلوًبا من �لد�خلني � <اعتنا 
بل  &�بطاال،  بدنًيا  �قويا¶  يكونو�   .�
متحلني  يكونو�   .� منهم  �ملطو� 
بالقد�B على تغي# �ألخالf. هذ� �مر 
يزيح   Eلذ�  Eلقو� ليس  �نه  &�قعي 
بل  كال،  مكانه،  من  �جلبَل  بقوته 
على   Bيقد من  هو  �حلقيقي   Âلشجا�
�ألمر  هذ�  فتذكر&�   .fألخال� تغي# 
&قوتكم  Íتكم  كّل  &�بُذلو�  +&ًما 
�لقو�  هي  ألîا   fألخال� تغي#   �

&�لشجاعة �حلقيقيَتني.“
 Mكذلك نصح � بااللتز�1 باملعتقد�

�لصحيحة &�ألعما� �لصاحلة فقا�:
” باإلضافة 6; ما سبق فهنا� جز¶�. 
 f+لصا� للمخلص  ينبغي  مهما. 
 Mملعتقد�� �حدÍا:  �يضا،  مر�عاִדما 
تعا;  �هللا  مّن  &لقد  �لصحيحة. 
 ûصر� ��Bنا   �6 فضله  بكما�  علينا 
عن  �لكاملة  �لصحيحة   Mملعتقد��
 E� بذلنا   .&+  � �لكرمي  نبيه  طريق 
جهد �& حتملنا �ية مشقة. (�E ُ�عِطينا 
كل شي¶ جاهًز�، &تلقينا� +&. بذ� 
�E جهد). لقد ُحر1 كث# من �لعلما¶ 
ُ�Bِيتمو�.   Eلذ� �لسبيل  من  �آل.   ;6
فاشكر&� فضل �هللا تعا; &نعمته هذ�. 
�لقلب-  fتعملو� -بصد  .� &ُشكُرُ� 

�ألعما� �لصاحلة �ل� حتتل �ملرتبة �لثانية 
بعد �ملعتقد�M �لصحيحة. &�+عو� �هللا 
تعا; مستمدين من �حلالة �لعملية �. 
�لصحيحة،   Mملعتقد�� على  يثبتكم 
على  �لصاحلة  لألعما�  &يوفقكم 
 M�+بالعبا �ملتعلق  �جلز¶  �ما  �لد&�1. 
فيحتوE على �لصو1 &�لصال� &�لزكا� 
&غ#ها. تفكر&� �آل. � �لصال� مثًال، 
6ال  �لدنيا  هذ�   ;6  M¶جا قد  فإîا 
قا�  لقد  �لدنيا.  هذ�  من  ليست  �îا 
 E�) �لصال�.   � Ãعي قر�   :�  Òلن�
&ال  �لدنيا،  بأهل  �لصال�  تتعلق  ال 
يستطيع �+�َ¶ حقِّها 6ال �لذE هو مؤمن 
حقيقي).... ينبغي جلماعتنا �. تنظر 
6; �آلخر�. تذكر&� ما�� كانت عاقبة 
ينبغي  �ألقو�1.  قو1 لوû &غ#هم من 
�. يلو1 �ملر¶ قلَبه &ال سيما ��6 كا. 
 Âا&� �. يبعثه على �خلشوØ& قاسًيا
&�خلضوE�) .Â ��6 كا. قلبكم قاسًيا 
جهو+كم   =Bقصا تبذلو�   .� فينبغي 
يلني   äح &قلبكم  �نفسكم  لتلومو� 
عبا+ته   ;6& تعا;  �هللا   ;6 فيتوجه 
جلماعتنا   EB&ضر هذ�  Sا).  &Úضع 
ألîا تتلقى �ملعرفة �لطا�جة. فلو �+عى 
 �åحد �ملعرفة &ال يعمل ֲדا فليس �+عا�
6ال قوال فاBغا، لذلك ينبغي جلماعتنا 
غفل  مهما  �ألمر  هذ�  عن  تغفل  �ال 
عنه �آلخر&.، &ال ُتخِمد 
اÏَ حبها 
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وَ+ حبِّ �آلخرين. ال  Mْ�B لو& äح
شك �. �إلنسا. يكتنف � قلبه ¨ماال 
�حد  يعلم  ال  &لكن  كث#�،  &�ما� 
�لقضا¶  �لغيب من  له يد  ما�� �خفت 
�ألما�  &فق  �حليا�  تس#  ال   .Bلقد�&
Úتلف  �ألما�  عا�   .6  �6 &�آلما�، 
هو   Eلذ�  Bلقد�& �لقضا¶  عا�  عن 
�لعا� �حلق. �علمو� �. صحيفة �عما� 
�إلنسا. �لصحيحة عند �هللا تعا;. &ما 
فيها؟  كتب   Eلذ� ما  �إلنسا.   =B+�
لذلك ينبغي له �. يوقظ قلبه مر� بعد 
 ï ١Ð Mمللفوظا�) لينتبه.“  �خر= 

(١٤٩-١٥٢
كذلك قا� �: "¬ب على <اعتنا 
ُيَعدُّ  شيٌ¶  ألîا  �لتقو=  تنتهج   .�
خالصًة للشريعة �إلسالمية. فلو �B+نا 
�لتعب# عن �لشريعة باختصاB فبإمكاننا 
�. نعّد �لتقو= ُمخ �لشريعة &لبَّها. هنا� 
مد�ÐB &مر�تب كث#� للتقو=، &لكن 
لو Ñطى �إلنسا. �ملر�حل �لبد�ئية بكل 
 fٌ+صا طالٌب  &هو   ï6خال&  Mثبا
�لعليا   ÐBملد��  ;6 يرتقي   .� بد  فال 
 .f+يضا بسبب 6خالصه &طلبه �لصا�
يقو� �هللا تعا;: ﴿6ِنََّما َيَتَقبَُّل �هللا ِمَن 
�هللا   .�  E�  (٢٨ (�ملائد�  �ْلُمتَِّقَني﴾ 
تعا; ال يستجيب 6ال +عو�M �ملتقني. 
�هللا  Úلف  &ال  �هللا،  &عُد  هذ�  &كأ. 
ُيْخِلُف  َال  �هللا  قا�: ﴿6ِ.َّ  &عَد� كما 

بد  فال   ،(١٠ عمر�.   �¨) �ْلِميَعاَ+﴾ 
�لدعا¶،  الستجابة  �لتقو=   ûشر من 
&� هذ� �حلالة �ليس �أل
ق &�جلاهل 
طريق  عن  �لدعا¶  �ستجابة  يريد  من 
حيا� �الðر�� &�لغفلة؟ فعلى <اعتنا 
�. يبذ� كل فر+ منها قصاB= جهو+� 
للسلو� � سبل �لتقو= &�لك لكي 
&متعتها،  �لدعا¶  �ستجابة  لذ�  ينا� 
 ï ١Ð Mمللفوظا�) 6مياًنا.“  &يز+�+ 

(١٠٨-١٠٩
º �سد= � نصيحة �خر= فقا�:

 Mٍمر� �إلSا1  هذ�  تلقيت  ”لقد 
كث#� (ما معنا�): ”لو صرمت متقني، 
لكا.  �لدقيقة  �لتقو=  سبل  &سلكتم 
�هللا تعا; معكم.“ 6. ما ميأل قلÒ �ملًا 
به  �قو1   Eلذ� �لعمل   � E#تفك هو 
 �Bبالتقو= &�لطها تلتز1 <اعتنا   äح

�حلقيقية.
قا� � �يضا:

 Ãيغلب  äح �لدعا¶  من  ُ�كِثر   Ã6ن”
�لضعف &تصل �حلالة 6; �إلغما¶ �& 

�ملوM �حياًنا.“
&قا� � �يضا:

”ما � يكن �حد تقيًّا � نظر �هللا تعا; 
فال Øالفه تأييد� &نصرته.“

&قا� � �يضا:
للصحف  ملخص  �لتقو=   .6”
�ملقدسة &لتعاليم �لتو��B &�إلجنيل. 6. 
 E�) لكرمي� �لقر¨.  كلمة &�حد� من 
تعا;  �هللا  Bضى  عن  ُتفصح   (Eلتقو�
 ١Ð  Mمللفوظا�) مرضاته.“  &كامل 

(٣٠٣ ï
 Bلقد �&صى � مر� <اعته باإلكثا
ْنَيا َحَسَنًة  من +عا¶: ﴿Bَبََّنا َِ̈تَنا ِفي �لدُّ
 ﴾Bِِفي �ْآلَِخَرِ� َحَسَنًة َ&ِقَنا َعَذ�َ� �لنَّا&َ

(�لبقر� ٢٠٢)
قا� �: "6. �لتوبة ليست لإلنسا. 
&ال  منه،  جد&=  ال  6ضافيا  شيئا 

يزيح بقوته اجلبَل من مكانه، كال،  الذي  القوي  ”ليس 
بل الشجاع احلقيقي هو من يقدر على تغي� األخالق. 
تغي� األخالق ألنها هي القوة والشجاعة احلقيقيَتني.“فتذكروا هذا األمر دوًما وابُذلوا كّل همتكم وقوتكم _ 
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يقتصر ظهوB تأث#ها على يو1 �لقيامة 
�لدينية  �إلنسا.  حالة  ֲדا  تتحسن  بل 
�لر�حة  &ينا�  كلتا�Íا،  &�لدنيوية 
 �& �لعا�  هذ�  �حلقيقية �  &�لسعا+� 
�لعا� �آلخر �يضا. يقو� �هللا تعا; � 
ْنَيا  �لدُّ ِفي  ¨ِتَنا  ﴿Bَبََّنا  �لكرمي:  �لقر¨. 
َحَسَنًة َ&ِفي �ْآلِخَرِ� َحَسَنًة َ&ِقَنا َعَذ�َ� 
هب  Bبنا   E�  (٢٠٢ (�لبقر�   ﴾Bِلنَّا�
لنا �سبا� �لر�حة &�لطمأنينة � هذ� 
من  &جننا  �يضا،  �آلخر�   �& �لدنيا 
عذ�� �لناB. الحظو� �. كلمة ”Bَبََّنا“ 
تتضمن 6شا�B +قيقة +�لة على �لتوبة، 
�6 تقتضي كلمة ”Bَبََّنا“ �. �إلنسا. 
قد تWّ� من <يع �ألBبا� �ل� كا. قد 
�Ñذها سابقا &Bجع 6; هذ� �لر�. &ال 
ميكن �. ÑرÐ هذ� �لكلمة من صميم 
�حلقيقية.  &�لرقة  �حلرقة  بد&.  �لفؤ�+ 
ففالر� هو من يتدÐB باإلنسا. من 
مرحلة 6; مرحلة �على حä يصل به 
�لكما�، &هو من يرÓ �إلنسا..   ;6
�Ñذ  قد  يكو.  �إلنسا.   .� �حلقيقة 
�Bباًبا كث#�، فعندما يعتمد كليًّا على 
ِحَيِله &ُخَدِعه فهي تكو. �Bبابه. فلو 
تفاخر بعلمه �& قوته كا. �لك Bّبه، 
&لو �عتّز Áسنه �& ماله �& ثر&�ته فهي 
تكو. Bبه. خالصة �لقو� 6. �لوفا من 
�ألسبا� �ملماثلة مال�مة لإلنسا.، &ال 
ميكنه معرفة �لر� �حلقيقي ما � يتخل 

عن <يع تلك �ألسبا� &يتW� منها، 
&يطأطئ B�سه �ما1 �لر� �حلقيقي - 
�لذE هو &�حد &ال شريك له - &Úّر 
”Bبنا“  كلمة  مرّ+ً+�  بابه  عتبة  على 
بصوM ملؤ� �أل� &�لرقة. 6نه يعتر� 
بذنوبه �ما1 هذ� �لر� بكل حرقة &تفا. 
&يتو� 6ليه Ú ºاطبه بقوله: ”Bَبََّنا“، 
�E �نت &حد� �لر� �حلقيقي، فقد 
كنت ìطئا �6 ظللُت تائها � �ماكن 
�خر=، �ما �آل. فقد Ñليُت عن <يع 
�لباطلة، &�قّر  �لكا�بة &�آلSة  �ألصنا1 
 ;6 &�Bجع  �لقلب   fبصد بربوبيتك 

بابك.
ال ميكن لإلنسا. �. يتخذ �َهللا Bبًّا له 
ميكن  &ال  �لطريقة.  هذ�   Âتبا�  .&+
�حلقيقي  �لر�  يعر�   .� لإلنسا. 
&يقر بربوبيته ما � Úُل قلبه من <يع 
�ألBبا� �ألخر= &عظمتها &تكرميها 
&تبجيلها. قد �Ñذ بعض �لناÏ �لكذَ� 
Bبًّا Sم، &ير&. �نه ال ميكن Sم �لعيش 
بد&نه، &بعضهم قد �Ñذ&� �لسرقة �& 
&يعتقد&.  Sم  Bبًّا   Âخلد��  &� �لنهب 
هذ�  بد&.   fللر� Sم  سبيل  ال  بأنه 
�لسبيل، &هكذ� فقد �Ñذ هؤال¶ تلك 
�ألموB� Bبابا Sم. الحظو� ��6 كا. õة 
�لال�مة   M�&+أل� <يع  &َلديه   fBسا
�ملفيد  �لليل  &قت  &�لوقت  للنقب، 
ملطلبه، &ليس هنا� حاÏB نبها.، فال 

سبيل  6ال  سبيال  �حلالة  هذ�   � ير= 
من   fيستر�  .� يتوقع  �ل�  �لسرقة 
خالSا. فإنه يتخذ �+&�ته Bبًّا له. فمن 
يعتمد كليًّا على ِحَيِله &يّتكل عليها ال 
 ÐتاØ ير= حاجة لالستعانة باهللا. 6منا
6; �لدعا¶ من �هللا تعا; َمن ¬د <يع 
�هللا  با�  6ال  �مامه  مسد&+�  �ألبو�� 
من  �لدعاُ¶   Ðَيخر َمن  &هو  تعا;، 
قلبه. خالصة �لقو� 6. +عا¶: ﴿Bَبََّنا 
َمن  به  يقو1   ﴾�6... ْنَيا  �لدُّ ِفي  ¨ِتَنا 
Bبًّا سو�� - عز &جل -،  يعر�  ال 
�ألخر= ال  �ألBبا�  �. <يع  &يوقن 
تسا&E هذ� �لر� �حلقيقي � شي¶.

تعا;  قوله   �  Bلنا� من  �ملر�+  ليس 
﴿َ&ِقنا عذ�َ� �لناBِ﴾، هي �ل� تكو. 
يو1 �لقيامة، بل 6. �لذE يعيش طويًال 
 Âلدنيا ير= بأ1 عينه �. هنا� �نو�� �
 �Bيد  �6 �لدنيا،  �حليا�   � �لن#�. 
�لن#�. �  �. õة صنو�   �Wخل� &&�
�لعا� ، فشä �نو�Â �لعذ�� &�خلو� 
&�لفقر &�لفاقة &�ملرÎ &�لفشل &�لذلة 
&�أل�=  &�آلال1  &�ملخا&�   Bإل+با�&
&�ملشاكل   Ð�&أل��& �أل&ال+  ِقبل  من 
�ملعامالM؛  عند   �Bألقا� بني  �لناشئة 
�هللا  يدعو.  فاملؤمنو.  لذ�   .Bنا كلُّها 
بكل  �لن#�.  هذ�  يِقيهم   .� تعا; 
قد  +منا  ما  Bبنا  يقولو.  �شكاSا. 
متسكنا بأهد�بك فاْحِمنا من كل هذ� 
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�آلفاM �ل� جتعل حيا� �إلنسا. مريرً� 
 “.Bتصبح كالنا äح

º يقو� � &هو يتحدÀ عن &عد 
�هللا مع �أل
ديني �لصا+قني �لذين قد 

حتدÀ عنهم قليًال من قبل �يًضا:  
”لقد قا� �هللا تعا; � �لقر¨. �لكرمي: 
�لَِّذيَن   fََفْو �تََّبُعوَ�  �لَِّذيَن  ﴿َ&َجاِعُل 
َكَفُر&� 6َِلى َيْو1ِ �ْلِقَياَمِة﴾. &هذ� �لوعد 
�بن  مع  ُقطع  قد  للسكينة  �جلالب 
 Ãلك& �لناصر�،   � ُ&لد   Eلذ� مرمي 
�نا   Ãبّشركم �. �هللا تعا; قد خاطب�
جئُت   �6 نفسها   �Bلبشا� ֲדذ�  �يًضا 
مرمي  �بَن  �ملسيح   Âيسو �سَم  حامًال 
 Eهللا تعا; قد ¨تا� �نا �لذ� .� Ãيع)
جئُت مسيًحا موعوً+ �لبشاBَ� نفسها) 
فيمكن �. تفّكر&� �آل. هل ميكن �. 
ُيَعّد ِمن �تباعي �لذين يريد&. �. يرثو� 
 �Bلبشا�& �لعظيم  �لوعد  هذ�   Mبركا
 � نفوسهم  تز��  ال  قو1ٌ  �لعظيمة 
عيشَة  لَعْيِشهم   �Bألّما� �لنفس  مرحلة 
 .6 كال.   º كال،  &�لفجوB؟  �لفسق 
 �Bعد �هللا هذ� حقَّ قد& .&Bلذين يقد�
&ال يُعّد&. كالمي من قبيل �لقصص 
&�ألساط#، فليسمعو� &يعو�، فها �6 
 .6 Sم:  &�قو�  �خر=  مر�  �خاطبهم 
عا+ية،  عالقة  ليست  معي  عالقتهم 
ال  ألîا  جًد�،  عظيمة  عالقة  هي  بل 
ÑصÃ فقط، بل يصل تأث#ها 6; �هللا 

�لكامل  �إلنسا.  بذلك   ÃبطB  Eلذ�
بر&�  �لدنيا   ;6 �لذE جا¶  �ملصطفى 
لكم:  �قو�   �6 بل   ،fلصد�& �حلق 
منحصًر�  �لعالقة  هذ�  تأث#  كا.  لو 
 Mفّكر &ملا  �كترثت  ملا  شخصي   �
ال  تأث#ها  &لكن  مطلًقا،  قلقت  &ما 
ÚصÃ فقط، بل يصل 6; نبينا �لكرمي 
&ما  نفسه.  �إلSي   Mلذ��  ;6 بل   �
 ��6 &عو�،  فا·عو  كذلك،  �ألمر   1�+
من  نصيًبا  تنالو�   .� تريد&.  كنتم 
تكونو�   .� &تتمنو.   ،�Bلبشا� هذ� 
Sذ�   fٍبصد &تتعطشو.  Sا،  مصد�ًقا 
غالبني  تظّلو�   .�  E� �لعظيم  �لفو� 
لكم:  �قو�  فإمنا  �لكافرين،  على 
تتجا&�&�   � ما  �لفو�  هذ�  تنالو�  لن 
مرحلة �لنفس �للّو�مة 6; منا�B �لنفس 

 Hيد على قو��  .� �Bيد  �ملطمئنة. ال 
 Bتبطتم بشخص هو مأموB� بأنكم قد
من �هللا تعا;، فاستمعو� 6; ما يقو� 
جاهدين  &�سعو�  �لقلو�،  بآ��. 
للعمل ֲדا، لكي ال تكونو� من �لذين 
يشتر&. �لعذ�� �ألبدE بسقوطهم � 

 “.Bبعد �إلقر� Bجناسة �إلنكا
�&صى  قد  �ل�  �لوصايا  بعض  هذ� 
 � <اعَته   � �ملوعو+  �ملسيح  ֲדا 
مناسباM شä. لقد كانو� �&E حظ 
عظيم �&لئك �لذين نالو� فيوÎ صحبة 
&�لسال1  �لصال�  عليه  �ملوعو+  �ملسيح 
من  �لنصائح  هذ�  &·عو�  مباشر�، 
 �6 عظيم  �&& حظ  �يًضا  &6ننا  فمه، 
&صلتنا هذ� �لنصائح، &علينا �. نكو. 
شاكرين Sؤال¶ �لقو1 �لذين بّلغونا هذ� 
�ألقو��، لكي ند�B حقيقة عهد بيعتنا، 
 ،Mنكو. من �لذين يعملو. �لصاحلا&
B&حها  مدBكني   M�#خل� &ينشر&. 
يقومو.  �لذين  من  &نكو.  &مغز�ها، 
�لصاحلة &يسعو. +&ما 6;  باألعما� 
�ملضّي ُقُدًما فيها باستمر�B. لقد هد�نا 
�ملسيح �ملوعو+ � 6; سبيل �لتقو= 
فهم  &¨تانا  �لعصر،  هذ�   � �حلقيقية 
كلٍّ  &�جب  فِمن  &�B+6كها،  �لتقو= 
تعا;  هللا   �Bًشكو عبًد�  يكو.   .� منا 
�هللا  &ّفقنا  �لتقو=.  سبيل   � بَسْير� 

لذلك. 
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كونوا كما األطيـار في أنظاركْم 

ودقِّقُـوا  املقـال  بـني  وتنقّلـوا 

التُْسـِلموا للقـول تَـلَّ جبيِنكم 

كـم ذا خطيـب بـارع متكلـٍم

عيونكـم  إّن  للحـق  دوا  وجتـرَّ

َدْع عنـك قيـًدا فالتدبـر حقكم

الهـوى ريـُح  تهـّزه  البنـاء  إن 

مـا خاب طير باشـق حـني ارتقى

وتعّلمـوا نقـًدا فبعضـه ِمـن تُقى 

بـل سـلِّموا للعقـل ذاك البيرقـا

أردى بجهلـه في الضـالل وأغرقا 

قبـل التجـرد فـي ضبـاٍب أبهـَق 

إن العليـم يحـّب َمـن قـد دّققا

إن لم يحاط من األساس بسردقا

�مد عبد �لكا�
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 ïلنصو� &فر�  مع 
�ملسيح  فيها  بّين  �ل� 
كما�   � �ملوعو+ 
قط،  فيه  ُيسبق   � مبا    � �لرسو� 
فيها  بّين  �ل�   ïلنصو� &فر�  &مع 
 ،� للرسو�  خا+1  �نه  حضرته 
قلو�   � يؤثر   � كله  هذ�   .� 6ال 
َ�َشدُّ  &ْ�َ  �ِBََكاْلِحَجا �لبعض؛ ﴿َفِهَي 

بذلو�  &قد   ..(٧٥ (�لبقر�  َقْسَوً�﴾ 
 M�Bبعض عـبا Âجهد� كب#� لنـز
�ملسيح �ملوعـو+ � من سياقـها 
�& Hّ عنقها لتقـو� ما يـريد&. 
هذ�  يلـي  &فيـما   ،�Wجـ

�لعبـاM�B &توضيحها:

 :� �ملوعو+  �ملسيح  قو�  �ال: Q
 Mيا¨ �نز� إلثباB Mسال�  �هللا   .6"
لثبتت ֲדا   Òلف ن� لو &�عت على 

(٣١٧ ï عني �ملعرفة) "سالتهمB

قسو�   ;6 تش#   �Bلعبا� هذ�  �لرّ�: 
+ليال   .� �لك  �ملؤمنني،  غ#  قلو� 
يكفي   Òلن�  fصد على  &�حد� 
¨ال�  كانت   .6 فكيف  لإلميا.، 
للتدليل  كافية  ليست  فهذ�  �أل+لة، 
تكفي  بل  &�حد،   Òن  fصد على 
لو   Òّن �لف   fصد على  للتدليل 
&ّ�عت عليهم. فهذ� �لقو� ال عالقة 
له بأفضلية نÒ على ¨خر. &ال شك 

�. �+لة صدf سيدنا �مد � تكفي 
�ألنبيا¶؛  ¨ال�   fصد على  للتدليل 
 Òن كل   fصد �+لة  فإ.  &عموما 
تكفي للتدليل على �عد�+ كب#� من 

�ألنبيـا¶. 

 :� �ملوعو+  �ملسيح  قو�  ثانيا: 
"&¨تا� ما � يؤMَ �حد من �لعاملني" 

(�الستفتا¶)

 :� �ملوعو+  �ملسيح  يقو�  �لرّ�: 
"&من ¨الئه �نه &هب H ُحبَّ &جهه 
&�متَّ،  �كمل  &صدًقا  ا،  َجمًّ ُحبًّا 
يزيد  ال  ُحبًّا   H يهب   .� &سألته 

 هانـي طاهـر

Èé–„@Èé–„@��@ÖÏ«ÏΩa@|ÓéΩa@› Şöœ@›Á@ÖÏ«ÏΩa@|ÓéΩa@› Şöœ@›Á
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عليه �حٌد من بعدE، فأعلُم منه �نه 
ُمني�،  &�عطا�   ،úعو+ �ستجا� 
هللا  فاحلمد  
ا، ًBُ& فضال   Ãحاط�&
 Eلذ� هللا  �حلمد  �ملحسنني.  �حسن 
 � ما  &�عطا�  �حلز.   Ãع ��هب 
قلُت  &ما  �لعاملني.  من  �حٌد  ُيعَط 
هذ� من عند نفسي بل قلُت ما قا� 
 H كا.  &ما   ،ÓB  M�&لسما� على 
ال  �هللا   .6 نفسي،  &�Bفع  �تكّبر   .�
ُيحب �ملستكWين، بل هذ� S6ا1 من 
حضر� �لعّز�، &��B+ من "�لعاملني" ما 
هو � �ماننا من �لكائناM �ملوجو+� 
 ï ،د
� (مكتو�  �ألBضني".   �
 � �ملوعو+  �ملسيح   1�+ فما   ..(٣
بالعاملني  �ملقصو+  &ّضح  قد  نفسه 

فقد قضي �ألمر. 
هذ�  �ستخد1  قد  حضرته   .� كما 
عنهم:  فقا�  �لصحابة،  Áق  �لتعب# 
 Bثا¨& صدقهم   Bنو��  Mظهر "&قد 
&تبني  �لضيا¶،  كأجلى  طهاBִדم 
&Bضي  �لصا+قني.  من  كانو�  �îم 
&�عطاهم  عنه،  &Bضو�  عنهم  �هللا 
�لعاملني". (سر  �حد من  ُيعَط  ما � 

�خلالفة)..
&هذ� �ألسلو� من �B6+� �لتخصيص 
�ملسيح  به   Mِيأ  � �لعا1  بذكر 
يتبع  حضرته   .6 بل   ،� �ملوعو+ 
�لقر¨. �لكرمي � �لك، فقد قا� �هللا 

 Ãتعا; عن �لنعم �ل� �نعمها على ب
�ْ�ُكُر&�  6ِْسَر�ِئيَل   Ãَب ﴿َيا  6سر�ئيل: 
َ&�َنِّي  َعَلْيُكْم  �َْنَعْمُت  �لَِّتي  ِنْعَمِتَي 
(�لبقر�:  �ْلَعاَلِمَني﴾  َعَلى  ْلُتُكْم  َفضَّ
 �ْ6ِ&َ﴿ مرمي:  عن  &قا�   ..(١٢٣
�هللا   َّ.6ِ َمـْرَيُم  َيا  �ْلَمَالِئَكُة  َقاَلِت 
َرِ� َ&�ْصَطَفـاِ� َعَلى  �ْصَطَفاِ� َ&َطهَّ
عمر�.:   �¨) �ْلَعاَلم�َني﴾  ِنَسآِ¶ 
٤٣).. &ال خال� � �. �فضـلية 
بÃ 6سـر�ئيل ليست مطـلقة، بل 
عصـرهم.   � للعـاملني  بالنسبة 
�لسيـد�  �صـطفا¶  &كـذلك 
مـرمي &تفضيلها كـا. على نسا¶ 

�لعامليـن � عصرها.

 �  � �ملوعو+  �ملسيح  قو�  ثالثا: 
�لقصيد� �إلعجا�ية: 

 H .ّ6& #له ُخِسف �لقمُر �ملن
غسا �لقمر�. �ملشرقا. �َُتْنِكُر

&كا. كال1ٌ معجٌز ¨يًة له 
كذلك H قوH على �لكلِّ َيْبَهُر

�لقر¨.  تشمل  ال  هنا  �لكل  �لرّ�: 
عن  حضرته   Àيتحد بل  �لكرمي. 
يوضح  �لقصيد�   fسيا& �ملعاصرين. 
هذ�   Mبيا� بعض  يلي  &فيما  �لك، 
�لقصيد� �إلعجا�يةـ علما �îا ٥٣٣ 

بيتا.. 
&B& �6ثُت �ملاَ� ماَ� �مد

 فما �نا 6ال ¨ُلُه �ملَتَخيَُّر
&كيف &Bثُت &لسُت ِمن �بنائه

ُر ر &هل � حزبكم ُمَتَفكِّ َفَفكِّ
=Bسولنا سيِّد �لوB .ّ� تزعُم�

على �عِم شاِنئه توفَِّي �ْبَتُر
فال &�لذE خلق �لسما¶ ألجله

 له مثُلنا ُ&ْلٌد 6; يو1 ُيْحَشُر
&6نا &Bْثنا مثَل ُ&ْلٍد متاعه

فأEُّ ثبوM بعد �لك ُيْحَضُر

فهـذا القول ال عالقة لـه بأفضلية ن� على آخر. وال 
شـك أن أدلة صدق سـيدنا 1مد � تكفي للتدليل 
علـى صدق آالف األنبيـاء؛ وعموما فـإن أدلة صدق 
كل ن� تكفي للتدليـل على أعداد كب�ة من األنبياء. 
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H .ّ6& #له ُخِسف �لقمُر �ملن
غسا �لقمر�. �ملشرقا. �َُتْنِكُر

&كا. كال1ٌ معجٌز ¨يًة له
كذلك H قوH على �لكلِّ َيْبَهُر

��6 �لقو1 قالو� َيدَّعي �لوحَي عامد�
Bُُِّيَنو Bٍعجْبُت فإ� ِظلُّ بْد 

&�َنَّى ِلِظلٍّ �ْ. Úالف �صَلُه
فما فيِه � &جهي يلوُ� &يْزهُر

&6ّني لذ& نسب كأصٍل �طيعه
ُر &من ِطيِنه �ملعصو1 طيÃ ُمَعطَّ

كفى �لعبد تقو= �لقلب عند َحِسيبنا 
&ليس لَِنْسٍب �& صال� ُمَعيِّر

ٍة &لكن قضى �B �لسما ألِئمَّ
Sُم َنَسٌب كْيال َيِهيج �لتََّنفُُّر
&من كا. �� نسب كرمي &� يكن  
 له َحَسٌب َفْهَو �لد� �ملَحقَُّر


ٌد فإننا ْ º ٌد
&هللا ْ
<ْعناÍا حقًّا فللِه نْشُكُر

&�ما خسو� �لشمـس &�لقـمر 
يتضمن  فال   � �ملوعو+  للمسيح 
 � �لرسو�  من  �فضل  �نه  �لك 
فقط..  �لقمر  له  ُخسف   Eلذ�
تال�1  &ال  منفصال.  �مر�.  فهذ�. 
موسى   .6 نقو�  فهل  &6ال  بينهما. 
 � �لرسو�  من  +Bجة  �على   �
ينفلق   �& له  �نفلق  قد  �لبحر  أل. 
للرسو� �؟ فالقصد هنا حّث على 

�إلميا. باملسيح �ملوعو+�. 

 :� �ملوعو+  �ملسيح  قو�  
�بعا: 
"�B� º+ �هللا �. ير= هذ� �خلفايا على 
&جه �لكما� � شخص &�حد هو 
فتجلت  �خلصا�  هذ�  <يع  مظهر 
+1 بالتجلي �جلامع �لكامل  B&حانية̈ 
 Ãلساعة �آلخر� من �جلمعة �ع�  �
�ليو1 �لذE هو �لسا+Ï من �لستة، 
فكذلك طلَعْت B&حانيُة نبّينا � � 
�أللف �خلامس بإ<ا� صفاִדا، &ما 
كا. �لك �لزما. منتهى ترّقياִדا، بل 
كانت قدًما ُ�&; ملعاÐB كماالִדا، 
º كُملْت &جتّلت تلك �لر&حانية � 
�لسا+Ï، �عÃ � هذ�  ¨خر �أللف 
�ليو1  �حلني كما ُخلق ¨+1 � ¨خر 
�خلالقني.  بإ�. �هللا �حسن   Ï+لسا�
�لرسل  خ#  نبّينا  B&حانيُة   MْذÑ�&
َمظهًر� ِمن ُ�ّمته لتبلغ كماَ� ظهوBها 
�هللا  &عد  كا.  كما  نوBها  &غلبَة 
� �لكتا� �ملبني. فأنا �لك �ملظهر 
فآِمْن  �ملعهو+،   Bلنو�& �ملوعو+ 
(�خلطبة  �لكافرين".  من  تكْن  &ال 

�إلSامية)

�لرّ�: لنقر� هذ� �لنص � سياقه من 
 Àيتحد حيث  �إلSامية،  �خلطبة 
�لبا�   �  � �ملوعو+  �ملسيح 

�خلامس عن �. �ماننا هذ� هو ¨خر 
ما  كل  فيه  ُجمعْت   Eلذ� �لزما. 
�لناÏ من سعا+�   Ïنفو 6ليه   Ðحتتا
�لعلو1   Âنو�� &من  &�لدين،  �لدنيا 
�ملتني،   Âلشر�  Bسر��&  �Bملعا�&

.Ïجت �لنفو&ّ�ُ&
º يبني حضرته �. �إلسال1 � ينتشر 
�لك  كا.  بل  �أل&�،  �مانه   �
�لزمن �من �لتأسيس، لكن �هللا تعا; 
هّيأ �لظر&� � �لزمن �ألخ# لنشر 
كله..  �لدين  على   �B6ظها& �لدين 
فهذ� هو �ملقصو+؛ فاملسيح �ملوعو+          
B&حانية  �ما.  يتحدÀ عن   �  
نبّينا �، &�لذE ال خال� � �îا � 
�لزمن  منها �  �عظم  �ألخ#  �لزمن 
�إلسال1   fتفّو  .� &�ملع®  �أل&�.. 
مما  �عظم  �لزمن  هذ�   �  �Bنتشا�&
 � فمثال:  �أل&�،  �لزمن   � كا. 
تكن �&B&با تعر� شيئا عن �إلسال1 
قبل مائة عا1، &لكن �إلسال1 �ليو1 
صاB هو �لدين �لثا� فيها. كما � 
�إلسال1 سو=  يعرفو. عن  يكونو� 
�كثر  هنا�  �ليو1  &لكن   ،Mلشبها�
من قنا� جلماعتنا &حدها، كما �ّ. 
غ#نا من �ملسلمني قد تطّوB عندهم 
�إلسالمي  بالفكر  متأثرين  �لفكر 
 � يساهم  كله  &هذ�   ،Eد
�أل
 E�  ..� نبينا  بر&حانية  �لنهضة 
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&Bفعته.   �Bنتشا�& �إلسال1   Bبانتصا
&على نسق هذ� �لعبا�B ميكننا �لقو� 
�آل.: B .6&حانية �لرسو� � تتجّلى 
جتليها �  من  �عظم  �أليا1  هذ�   �
�يا1 �ملسيح �ملوعو+ �، فجماعتنا 
Sا �آل. عد+ من �لفضائياM &�ملو�قع 
&�نتشاBها � �لعا� �ضعا� ما كا. 
عليه � �من �ملسيح �ملوعو+ �. 
 � �ملوعو+  �ملسيح   .� فاخلالصة 
�مد  سيدنا  مقا1  عن   Àيتحد ال 
 E� B&حانيته..  �ما.  عن  بل   ،�

 .ÎBينه � �أل+ Bعن �ما. �نتشا
لذلك فإ. حضرته يتابع مباشرً� بعد 
�لفقر� �ملعتَرÎ عليها فيقو�: "&6. 
 Eلَِّذ� تعا; ﴿ُهَو  قوله  فاقر�  شئَت 
�ْلَحقِّ  َ&ِ+يِن  ِباْلُهَد=  Bَُسوَلُه  َ�Bَْسَل 
ْر  &َفكِّ ُكلِِّه﴾،  يِن  �لدِّ َعَلى  لُِيْظِهَرُ� 
 ،Bإلظها� &قت  فهذ�  كاملهتدين. 
�لر&حانية من   Bقُت كما� ظهو&&
�ملسلمني، &ألجل  يا معشر   ،Bجلّبا�
ُبعث   � �نه   Bآلثا� �لك جا¶ � 
� �أللف �لسا+Ï، مع �ّ. بعثه كا. 
بالقطع &�ليقني،  � �أللف �خلامس 
6; &قت   �B6شا هذ�   .� فال شك 
�لتجّلي �لتا1ِّ &�ستيفاِ¶ �ملر�1 &كماِ� 
 Îلفيو� Ðُِّلر&حانية &�يا1ِ متو� Bظهو
¨خر  &هو  �لعاملني،   � �ملحّمدية 
�لزما.  هو   Eلذ�  Ï+لسا� �أللف 

�ملوعو+  �ملسيح  لنـز&�  �ملعهو+ 
 .6& �لنبّيني.  كتب  من  ُيفَهم  كما 
 � قدمه  موطئ  هو  �لزما.  هذ� 
ُيفَهم  كما  �ألحدية،  �حلضر�  من 
 Mيا¨& ِمْنُهْم﴾  ﴿َ&¨َخِريَن  ¨ية  من 
�خر= من �لصحف �ملطّهر�، ففّكْر 

6. كنت من �لعاقلني".
&�لقر�¶� � �لفقر�M �لالحقة تبّين هذ� 
 .Hلشمو� �لتوضيح  �ملع® مبزيد من 
 1َ+¨  .ّ6&":� قوله  سبقها  &قد 
 ،� نبّينا  هو  حقيقًة  �لزماِ.  ¨خِر 
عّلم  َمن  كنسبة  &بينه   Ãبي &�لنسبُة 
&تعلََّم، &6ليه �شاB سبحانه � قوله 
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾،  ﴿َ&¨َخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ

ْر � قوله ﴿¨َخِريَن﴾". فَفكِّ
 � �نه  �لنّص  هذ�  من  &&�ضح 
�مد  سيدنا  عند  تلميذ  �نه  يؤكد 
 fللتمليذ �. يتفـو �، &ما كا. 
ما  كل  بل  �ستا��،  مقـا1  على 

مقا1   � يصّب  �لتلميذ  Øقـقه 
�ستـا��. 

 � �ملوعو+  �ملسيح   .� خامسا: 
<ع � نفسه كل �ألنبيا¶، فيقو�: 
�نا  6بر�هيم،  �نا  �نا نو�،  "�نا ¨+1، 
6·اعيل،  �نا  يعقو�،  �نا   ،f6سحا
�نا موسى، �نا +�&+، �نا عيسى بن 
مرمي، &�نا �مد Bسو� �هللا" (حقيقة 

�لوحي)

 �Bلعبا� هذ�   fسيا هو  هذ�  �لرّ�: 
كاملًة: 

"فيا   :� �ملوعو+  �ملسيح  يقو� 
�إليذ�¶  حتّملُت  لقد  �ألحبة،  �يها 
�لقو1  &فعل  مرمي،  �بن  �ملسيح  مثل 
·ا�  فقد  �آل.  �ما  شا¶&�.  ما   Ó
�نه  �لك  من  &ُيفهم  موسى،  �هللا 
ُيطلق   �& فرعو..  خصومي   Wعت�

وواضح مـن هذا النّص أنه � يؤكـد أنه تلميذ عند 
سـيدنا 1مد �، وما كان للتمليذ أن يتفوق على مقام 
أستاذه، بل كل ما �ققه التلميذ يصّب _ مقام أستاذه. 
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هذ� �السم �ليو1 بل مضى عليه ٢٦ 
موسى  تعا;  �هللا  ·ا�  حني  عاما 
� �ل�Wهني �أل
دية &قا� ما نصه: 
كذلك  موسى".  مب�لة   Ãم "�نت 
·ا� موسى � �لكتا� نفسه &قا� 
�يضا ما نصه: "ملا جتلى Bبه للجبل 
ا &خّر موسى صعقا". &مبا  جعله +كًّ
 ß+با ليونة  �بد=  قد  تعا;  �هللا   .�
لذ�  �لكامل  ِحلمه  بد¶، &�ظهر   E�
ظلَّ  مرمي  �بن  أل.  مرمي  �بن  ·ِّيُت 
&ُجرَّ   E�&�ُ& قومه  يد  على  يعا� 
 �Bمّكا& كافر�  &ُسمِّي  �ملحاكم   ;6
&ملعونا &+جاال، &� يكتفو� بذلك 
بل ��B+&� قتله. &لكن ملا كا. � 
يكو.  �لذين  &من   Bُملختا� �هللا  عبُد 
�لقو1  هؤال¶  يستطع  فلم  معهم  �هللا 
 Eفاهللا �لذ .�Bخلبيثو. �. يطفئو� نو�
يستخد1 �ِحللم &�لِرفق � كل شي¶ 
·ا� �&ال عيسى بن مرمي Sذ� �لعصر؛ 
�6 كا. ضر&Bيا �. �تأّ�= � بد�ية 
عهدE على يد قومي مثل �بن مرمي 
&ُ�·َّى كافر� &معلونا &+جاال، &ُ�َجرَّ 
6; �ملحاكم. لذ� فإ. كو� �بن مرمي 
هو �ملرحلة �أل&;. &لكÃ ما ·ِّيُت 
عند �هللا باسم �بن مرمي فحسب، بل 
H .6 �·ا¶ �خر= �يضا جعلÃ �هللا 
�أل
دية  �ل�Wهني   �  Eبيد �كتبها 
 Òقبل ٢٦ عاما. ما خال � �لدنيا ن

قا�  فكما  �·ه.  ُ�عطيُت  &قد  6ال 
�ملد&نة   MاماSإل�  � &جل  عز  �هللا 
� "�ل�Wهني �أل
دية": �نا ¨+1، �نا 
�نا   ،f6سحا �نا  6بر�هيم،  �نا  نو�، 
يعقو�، �نا 6·اعيل، �نا موسى، �نا 
+�&+، �نا عيسى بن مرمي، &�نا �مد 
Bسو� �هللا، �عÃ بصو�B ظلية. فكما 
�لكتا�  تعا; ·ا� � هذ�  �هللا   .�
باأل·ا¶ �ملذكو�B كلها &قا� عÃ ما 
نصه: "جرE �هللا � حلل �ألنبيا¶"، 
فال بد �. يوجد � نفسي شأ. كل 
من  صفة  بو�سط�  تظهر   .�&  ،Òن
تعا;  �هللا  &لكن   .Òن كل   Mصفا
مرمي  �بن   Mصفا  َّ� ُيظهر   .�  +�B�
�&ال؛ فعانيُت على يد قومي من كل 
ما عاô منه �بن مرمي على يد �ليهو+ 
بل على يد �ألقو�1 كلها. &قد &قع 
تعا;  �ُهللا  ·ا�   º �لك،  كل   H
�ملسيَح نظر� 6; كسر �لصليب لكي 
يكسر �ملسيُح � �ملرحلة �لثانية �لك 
�لصليَب �لذE كسر �ملسيَح &جّرحه 
 Mآليا� بو�سطة  &لكن  قبل،  من 
�إلنسا.   Eبأيد &ليس  �لسما&ية 
�هللا   +�Bفأ ُيغَلبو..  �هللا ال  �نبيا¶  أل. 
تعا; مر� �خر= � �لقر. �لعشرين 
مغلوبا  �لصليب  ¬عل   .�  E+مليال�

على يد �ملسيح. (حقيقة �لوحي)
بد  ال  بل  مفاضلة،  ليست  فالقضية 

 ،Òيوجد � حضرته شأ. كل ن .�
 Mتظهر بو�سطته صفة من صفا .�&

 .Òكل ن

سا�سا:  قو� �ملسيح �ملوعو+ � 
� شعر باألB+ية: 

"�حلق �نÃ �متشى � كربال¶ � كل 
حني، &� صدEB مئة حسني

�يضا،   Bملختا� 
د � &�نا   ،1+¨ �نا 
&على جسدE خلعة �ألبر�B <يعا

6. �ألعما� �ل� �جنزها �هللا تعا; هي 
من �لكثر� Áيث ال تعّد &ال ُحتصى

�لكأÏ �ل� سـقاها �هللا تعا; كل 
(نز&�  ممتـلئة"  سقانيـها  قد   Òن

�ملسيح)

�لرّ�: �ما �لبيت �أل&� هنا فهو يش# 
�حلسني  من  �كثر  �ضُطهد  �نه   ;6
�نه  مع®  Øمل  كما   ،Mملر��  Mمبئا
Øّب �حلسني �كثر مائة مر� مما Øّبه 

�ملتغّنو. به. 
&�لبيت �لثا� يش# 6; ما قلنا� سابقا، 
�نه ال بد �. يوجد � حضرته  من 
بو�سطته  تظهر   .�&  ،Òن كل  شأ. 

 .Òكل ن Mصفة من صفا
&�لبيت �لثالث يش# 6; �. ظر&� 
 Mهيأ �ل�  &&سائله  �ألخ#  �لزمن 
حلضرته �. ينجز 6جنا��M عظيمة � 
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&قت قص#، &6ال فاألنبيا¶ �لسابقو. 
� يسمع ֲדم 6ال من حوSم، �ما � 
�ملطابع   Mنتشر� فقد  عصر حضرته 
 .Mملو�صال�& Mسائل �التصاال&&&
على  تأكيد  فهو  �لر�بع  �لبيت  &�ما 
حضرته  تلّقا�   Eلذ� �لوحي  يقينية 
�، فهو مثل يقني �ألنبيا¶ �لسابقني 
 Eلذ�  Âهذ� هو �ملوضو& ،fبال فر
ميكن  &لكن  �لقصيد�،  هذ�  سبق 
�. ُيفهم عموما �يضا، &هو �ّ. �هللا 
�ألنبـيا¶  �عطى  ما  �عطا�  تعا; 
يقيÃ &نصر  �لسـابقني، من &حي 
&Øبونه  Øبهم  &صحابة  &سـكينة 

&غ# �لك. 
هذ�  سبق   Eلذ�  fلسيا� يلي  &فيما 

�ملسيح،  نز&�  كتا�   � �لقصيد� 
حيث يقو� �ملسيح �ملوعو+ �: "6. 
&سوسة ِب# مهر علي �لقائلة: ملا�� ال 
ُيعتَبر &حُيك من قبيل �ضغاÀ �حال1 
�& حديث �لنفس؟ فجو�ֲדا: كما �. 
&حي �ألنبيا¶ عليهم �لسال1 بدً¶� من 
¨+1 6; �لنÒ � ليس �ضغاÀ �حال1 
�& حديث نفٍس كذلك فإ. &حيي 
 Âمن هذ� �لنو ¶Eيضا منـزَّ� &بر�
&حي   .6 قلَت   ��6&  .Mلشبها� من 
مصحوبا  كا.  �لسابقني  �ألنبيا¶ 
بالنبو¶�M &�ملعجز�M، فاجلو�� هو 
�تلقى  �لنبو¶�M &�ملعجز�M فيما   .�
من &حي �كثر بكث# من &حي معظم 
ال  �نه  �حلق  بل  �لسابقني،  �ألنبيا¶ 

 úمعجز�& ú�¶نة بني نبوBا� للمقاÔ
 .M�¶لنبو�&  Mملعجز�� تلك  &بني 
نبو¶�ִדم   .6 �لك   ;6 &باإلضافة 
قصصا  �آل.  �صبحت  &معجز�ִדم 
 ú�¶نبو&  úمعجز� �ما   ،Mحكايا&
�لو�  يشهدها  &�قعة   Àحد�� فهي 
�لناÏ بأ1 �عينهم، &حتتل +Bجة �·ى 
ُيتصوBَّ، �6 يشهد عليها  منها مبا ال 
�لو� من �لناÏ � �لدنيا. �ما �ألنبيا¶ 
 E� على Bلسابقو. فال ميكن �لعثو�
شاهد حيٍّ على �نبائهم &معجز�ִדم، 
�ألكر1  نبينا  �لك  من  &ُيستث® 
على  حي  شاهد  بنفسي  �نا   �6  �
�لكرمي  &�لقر¨.  &نبو¶�ته،  معجز�ته 
 Eشاهد حي عليها كذلك. &�نا �لذ

"كما قال اهللا عز وجل _ اإلUامات املدونة _ "الuاهني األ`دية": أنا آدم، أنا نوح، 
أنا إبراهيم، أنا إسـحاق، أنا يعقوب، أنا إسماعيل، أنا موسى، أنا داود، أنا عيسى بن 
مرمي، وأنا 1مد رسـول اهللا، أع� بصورة ظلية. فكما أن اهللا تعاw سما¡ _ هذا 
الكتـاب باألسـماء املذكورة كلها وقال ع� ما نصه: "جـري اهللا _ حلل األنبياء"،

 فال بد أن يوجد � نفسي شأن كل ن�، وأن تظهر بواسط� صفة من صفات 
كل ن�. ولكن اهللا تعاw أراد أن ُيظهر _َّ صفات ابن مرمي أوال؛ فعانيُت على يد قومي 
من كل ما عا¥ منه ابن مرمي على يد اليهود بل على يد األقوام كلها."  (�ملسيح �ملوعو+ �)
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يشهد على بعض معجز�ته &نبو¶�ته 
�ملاليني &�ملاليني من �لناÏ". (نز&� 

�ملسيح)
º يقو� حضرته: 

قد   úمعجز�&  ú�¶نبو +�مت  "فما 
فإ.  �لسابقني،  �ألنبيا¶   Mمئا فاقت 
 Àضغا� �إلSي  �لوحي  هذ�   Bعتبا�
هو  6منا  نفس  حديث   &� �حال1 
6نكاB نبو� <يع �ألنبيا¶ � �حلقيقة. 
&B� .6تبتم � �ألمر فاعقد&� جلسة 
 úمعجز� عن  &�·عو�  �هللا  خاشني 
شهو+نا  من  لو�  &سجِّ  ú�¶نبو&
 º باليمني  مقر&نة  عيا.  شها+� 
 Òن E� Mنو�  6. �مكن  معجز�Bِقا
6ال   úمبعجز� كله  �لعا�   �  ٍّH&  &�
مو� عليها شهو+ عيا.  نبينا �، &قدِّ
 Mحلكايا�& �لقصص  تقدمو�  &ال 
بالقصص  يتعـلق  فيما  ألنه  فقط، 
عند   äح بقليلـة  ليسـت  فإîا 

 "Ï&ندS�
 fيلّح حضرته � �لتأكيد على صد º

�لوحي �لذE يتلقا� فيضيف: 
 � Mظهر E��6 � يكن &حيي  �لذ º"
 ٌّEكال1َ �هللا، فحر Mُتأييد� هذ� �آليا
&تنكر&�  ملحدين  تص#&�   .� بكم 
�نبيا¶ �هللا <يعا، أل. �هللا تعا; يرمِّم 
 M�¶لنبو�&  Mملعجز�� هذ�  بو�سطة 
�جلديد� كلَّ ما خر� &َبِلَي من بنا¶ 

�لنبو�. فاآل. ُيرE � قصصا قدمية 
&ُيلبس  �لو�قعة،   Àألحد�� ُحلى   �
لكي   M�+ملشهو�  Ïلبا  Mملنقوال�
Úلع من جديد، على �لذين &قعو� � 
هو� �لشكو� &�لريبة، خلعة �ليقني. 
�ميع  يؤمن  فإنه   Ó يؤمن   Eفالذ
 Eلذ�& Ôد+�.  &معجز�ִדم  �ألنبيا¶ 
�لسابق  6ميانه  يسلم  لن   Ó يؤمن  ال 
 .&+ قصصا  6ال  ميلك  ال   �6 �يضا 
 Eُتر �ل�  �ملر¨�  �نا   �6  .Mملشاهد��
&جه �هللا تعا;، فالذE يأتيÃ &يؤمن 
 Eس#= من جديد �لك �إلله �لذ Ó
6ال  �آلخرين   Eيد�  � عنه  ليس 

 ."Mلقصص &�حلكايا�
 �Bحضرته عن �ليقني &¨ثا Àيتحد º

� �لسلو�، º يقو�: 

 ��6 ،�Bفيا �يها �لباحثو. عن �لطها"
 Eطاهر ÎBمت �. متشو� على �أل+B�
�لقلو� &تصافحكم �ملالئكة فاÁثو� 
ال  كنتم   ��6& �ليقني.  سبل  عن 
تستطيعو. �لوصو� 6; تلك �لغاية، 
6لـهه   =�B  Eلذ� بذيل  فامسكو� 

تعا; بعني �ليقني".
º يتسا¶� حضرته عن  كيفية åBية 
 .6" قائال:  �ليقني، &¬يب  بعني  �هللا 
&سيلتها �لوحيد� هي كال1ُ �هللا �حليُّ 
�لذE توجد فيه &معه �آلياM �حلية، 
يبعث  �لسما¶  من  ينـز�  &حني 

 ."Bمن �لقبو Mألمو��
�لقصيد�   M¶جا  fلسيا� هذ�   �  º
 Mمئا  ;6 تطو�  �ل�  �لفاBسية 

.Mألبيا�

"....... فالـذي يؤمـن Y فإنه يؤمن ¦ميـع األنبياء 
ومعجزاتهم §ددا. والذي ال يؤمن Y لن يسـلم إميانه 
السـابق أيضا إذ ال ميلك إال قصصا دون املشاهدات. 
إ¡ أنـا املرآة ال� ُتري وجـه اهللا تعاw، فالذي يأتي� 
ويؤمن Y سـ�ى من جديد ذلك اإلله الذي ليس عنه 
_ أيدي اآلخرين إال القصص واحلكايات". (�ملسيح �ملوعو+ �) 
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 :� �ملوعو+  �ملسيح  يقو�  سابعا: 
&كل  مبقدمي   Òن كل  َحِيي  "لقد 
(نز&�  ُجبَّ�".   � مكنو.  Bسو� 

�ملسيح)

�لقصيد�   � جا¶  �لبيت  هذ�  �لرّ�: 
�ملسيح  &ّضح  &قد  نفسها،  �لسابقة 
 º” قا�:  حني  �ألمر   � �ملوعو+ 
 � Mظهر E��6 � يكن &حيي  �لذ
 ٌّEكال1َ �هللا، فحر  Mُتأييد� هذ� �آليا
&تنكر&�  ملحدين  تص#&�   .� بكم 
�نبيا¶ �هللا <يعا، أل. �هللا تعا; يرمِّم 
 M�¶لنبو�&  Mملعجز�� هذ�  بو�سطة 
�جلديد� كلَّ ما خر� &َبِلَي من بنا¶ 
�لنبو�.... فالذE يؤمن Ó فإنه يؤمن 
Ôد+�".  &معجز�ִדم  �ألنبيا¶  �ميع 

(نز&� �ملسيح)
 � مكنو.  Bسو�  "كل   �Bعبا �ما 
حضرته   � يوجد  �نه   Ãفتع ُجبَّ�"، 
شأ. كل نÒ، &تظهر بو�سطته صفة 
حاالته   .ّ�  &�  ،Òن كل   Mصفا من 

 .Òّن E� Mهي هي حاال
&فيما يلي سر+ لبعض �قو�� �ملسيح 
�ملوعو+ � تنقض هذ� �لشبهة من 
�ملوعو+  �ملسيح  �كر  فقد  جذ&Bها. 
�مني  خا+1  �نه   �Bتكر�&  �Bمر�  �
�مد  �<عني؛  �خللق  &سيد  لسيد� 
�ملصطفى �. حيث قا� � شعر له:

=Bًَد� َخْيُر �ْلَو َال َشكَّ َ�.َّ ُمَحمَّ
         Bَْيُق �ْلِكَر�1ِ َ&ُنْخَبُة �َألْعَياِ.

َيا َسيِِّدE َقْد ِجْئُت َباَبَك َالِهًفا
         َ&�ْلق�ْو1ُ ِباِإلْكَفاBِ َقْد ¨َ��ِني

�ْنُظْر 6ِلـيَّ ِبَرْحَمـٍة َ&َتـَحنٍُّن
         َيا َسيِِّدE �َنا َ�ْحَقُر �ْلِغْلَماِ.

&قا�:
ًد� َ&�ِهللا 6ِنِّي َقْد َتِبْعـُت ُمَحمَّ

Bُ   َ&� ُكلِّ ¨ٍ. ِمْن َسَناُ� �َُنوَّ

&قا� كذلك � مؤلفاته:
6. كل ��Bّ من &جو+E ِفَد= سبيله، 
�اسن  �خفى   Mشاهد قد   Ãن�  �6

�مد � . 
6نÃ ال �عر� �حًد� من �ألساتذ�، �6 

" ... ولـو | أكـن من أمته و| أّتبعـه، وكانت � من 
األعمال مـا ُيقابل جبال األرض، ملا كان من املمكن � 
قط أن أتشّرف باملكاملة واخملاطبة اإلUية، ألن النبّوات 
 ªكلهـا قد انقطعت إّال النبوة احملمدية. فال ميكن أن يأ
ن� ُمشّرع، أّما بعث ن� بغ� شريعة فمن املمكن بشرط 
أن يكـون ذلـك أوال من أمة 1مد �." (�ملسـيح �ملوعو+ �)

�نÃ تعلمت � مدBسة �مد �.
 �Bملعا� نبع   Ïلنا� َ�عطيُت  لقد 
�جلاEB، &ليس هذ� 6ّال قطر� من Áر 

�مد �.
6. �هللا � شّرفÃ مبكاملته &ìاطبته، 
 Òلن� Âهذ� �لشر� باّتبا H حصل&
�مته  من  �كن   � &لو  &حد�،   �
�ألعما�  من   H &كانت  �ّتبعه،   �&
ما ُيقابل جبا� �ألÎB، ملا كا. من 
باملكاملة  �تشّر�   .� قط   H �ملمكن 
&�ملخاطبة �إلSية، أل. �لنبّو�M كلها 
قد �نقطعت 6ّال �لنبو� �ملحمدية. فال 
بعث  �ّما   ،Âُمشّر  Òن  úيأ  .� ميكن 
 ûبشر �ملمكن  فمن  شريعة  بغ#   Òن
�. يكو. �لك �&ال من �مة �مد �. 

(٢٨ï ،يةS6 Mجتليا)
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  Hلغز�� حامد  �بو  قا� 
سنة  �ملتو�  �هللا  
ه B

٥٠٥ هـ:
 "��6 قيـل لـك �حتبُّ �هللا &Bسـوله 
 ،Mفاسُكْت، فإّنك ��6 ُقلَت: ال، َكَفْر
&6. ُقلَت: نعـم!، ُطولِْبَت بالّدليل!"

�ما  �إل�ي  �حلّب  حقيـقة  فمـا 
لـو��Y حتصيله؟

�ملتني  �لوصا�  هو  حقيقته   � �حلّب 
&هو  �بوبه & �ملحب  بني  يربط   Eلذ�
�إل�B+�، &ال   Mتعلقا من   ïتعّلٌق خا
�ملعرفة  بعد  6ال  �ملحبة   �+�B6 تتحقق 
�إلنسا.  فال Øبُّ  �ملحبو�.   Mبصفا
 .�6 فاملحبة  &ُيدBكه،  يعرفه  ما  6ال 
 Ïفالنا &معرفة،   ��B+6 بعد  تتحقق 

حتب من �+Bكت مبعرفتها �نه موصو� 
&مر&¶�  تقو=  من  �جلميلة   fباألخال
&س#�  &كر1   B6يثا& &عّفة  &شجاعة 
�جلميلة   Mلصفا� هذ�  &كل  حسنة.. 
�نطبعت  من  كل   � �بوبة & مرجو� 
�ُخللقية.  �ملعنوية   �Bلصو� هذ�  فيه 
&حيثما كانت هذ� �لصفاM � �قصى 
مر�تب كماSا &<اSا كانت �ملحبة � 
ُحسن  &ملا كا. كل  +Bجاִדا..  �على 
حبا  &يستدعي  �لقلو�   Òُيص &<ا� 
&عشقا، فمن �أل&; �. ُيصبينا �ُحلسُن 
&�جلما� �لر&حا� � �هللا تعا; &�نبيائه 
�لُقر�   Mمقاما عا�   �  Ðلولو�  º
هذ�   Ï�B على   úيأ& �إلSي،  &�حلّب 
 Eتعا; �لذ& �Bبة �ملعبو+ تبا��ملحبة 
&جالله  <اله   Mصفا لنا  �نكشفت 

�لقلبية  باملشاهد�  &6حسانه  &عظمته 
&¨ثاB صفاته �ملتجلية، &كيف ال ُتحبُّ 
 Mصفا لكل  �ملستجمعة   Mلذ�� تلك 
�ملطلق؟! &قد عّر�  �لكما� &�جلما� 
&&·ها  &�·ا¶�  صفاته  تعا;  �حلق 

باُحلسن كما جا¶ � �لقر¨. �لكرمي:
 gُه �ْألَْسـَما ﴿�هللا َال 6ِل�َه 6ِالَّ ُهـَو لـَ

�ْلُحـْسَنى﴾ (طه : ٩)
 Bُِّْلُمَصو�  ßُBِْلَبا� �ْلَخاِلُق  �هللا  ﴿ُهَو 
َما  َلُه  ُيَسبُِّح  �ْلُحْسَنى   gْألَْسَما� َلُه 
�ْلَعِزيُز  َ&ُهَو   ÎِBَْْأل�&َ  Mِ�&ََما �لسَّ ِفي 

�ْلَحِكيُم﴾ (�حلشر: ٢٥)
�لرَّْحَمـَن  �ْ+ُعو�   &ِ�َ �هللا  �ْ+ُعو�  ﴿ُقِل 
�َّي� مَّا َتْدُعوْ� َفَلُه �َألْسَماg �ْلُحْسَنى َ&َال 
َتْجَهْر ِبَصَالِتَك َ&َال ُتَخاِفْت ِبَها َ&�ْبَتِغ 

َبْيَن َ�ِلَك َسِبيًال﴾ (�إلسر�¶ :١١١ )

j�lاQ jغز
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&من �·ا¶ �حلق تبا�B &تعا; �حلس® 
��لوّ� من صفاته تعا; &هو  .���لو�
�لثابت فيه، &به ُسّمي �لوّ+ &ّ+ñ لثبوته 

.ÎBأل� �
قا� عنه �لكاشا�: منُه كملت مو+ته 
�بته  &�لقى  �هللا،  فأحّبه  &أل&ليائه  هللا 
6ال  �لكل  فأحبه  خلقه،  <يع  على 

ُجّها� �لثقلني.
 Óعر بن  �لدين  �يي  �إلما1  ُيعّر� 
 Mثبا "�لوّ+  بقوله:  �لوّ+  �هللا  
ه B
�ّيُة حالٍة  �Sو=،   &� �لعشق   &� �ُحلّب 
فإ��  �لصفة،  هذ�  �حو��  من  كانت 
عليها،  ֲדا  �ملوصو�  صاحبها  ثبت 
عن  ���له  &ال  عنها  شيٌ¶  يغ#�   �&
�ملنشط   � سلطاîا  &ثبت  حكمها، 
حا�   �& &يُسّر  يسو¶  &ما  &�ملكر�، 
�Sْجِر &�لّطْر+ �لذE ¬ب �. يظهر فيه 
�بوبه &� ي�W حتت ُسلطانه لكونه 
مظهر �بوبه، ُسّمَي لذلك &ّ+ñ، &هو 
قوله تعا;: ﴿6ِ.َّ �لَِّذيَن ¨َمُنو� َ&َعِمُلو� 
�لرَّْحَمُن  َلُهُم  َسَيْجَعُل   Mِاِلَحا �لصَّ
�q�ّ﴾ (مرمي: ٩٧) �E ثباتا � �ملحبة ُ
&لذلك  عبا+�،  قلو�   �& �هللا  عند 
 ºّ ُحّبه.   Mلثبو بالَوُ+&+  �حلقُّ  ُسّمَي 
6. من �Bقه �هللا تعا; �. ُيحّبه كُحّبه 
هو+ (åBية �حلق باحلق)  6ّيا� �عطا� �لشُّ
�ألشيا¶"   Bنّعَمُه بشهو+� � صو&  –

(لو��1 �حلب)

 � �هللا   � �هللا  Bسو�  نعت  كما 
Øّب  <يل  �هللا   .6" فقا�:  باجلميل 

�جلما�". (B&�� مسلم) 
فنبهنا عليه �لصال� &�لسال1 بقوله �. 
�ُحلسن   Mصفا من  &فيه  <يل  Bبنا 
�ملوجبة حلبه � عظيم �·ائه &صفاته 
&�فعاله، &�نه سبحانه Øّب ِمن عبا+� 
مر¨�   � �جلمالية  �لصبغة  عكس  َمن 
قلبه فيكو. �لعبد �بوبا عند� &يكو. 
ما  &هذ�  �لعبد،  عند  �بوبا  �ملعبو+ 
�ص� قلو� �لعاBفني من �&E �لبصائر 

�لر&حانية...
&بعظيم  بقلبه  �هللا  عر�  من  قيل: 
6ليه  &�طمأ.  �·ائه  &ُحس®  صفاته 
كا.  بعرفانه  قلبه  &�ستقّر  بالعبو+ية 
يسّمى كل من ال�مته  لذلك  عاBفا، 
هذ� �ملعرفة بالعا�B، باعتباB معرفته 

باهللا ال�مة له على �ملحبة. 

مبعية  هم  �لذين  هؤال¶   .� شك  &ال 
&فنا¶،  �بة  ُخّلة  Sم  &حتققت  Bֲדم 
�ل�  �جللية  �لر&حية   Mلصفا� من  Sم 
�ملحوية  &�بر�ها  �حلب  هذ�  õر�  هي 
��لعشق �ل� جتعلهم ير&. كل شي¶ 
له  كا.   .6& معد&ما  �هللا  سو=  ما 
 Ó� جو+ � �حلقيقة، ففي �ألثر عن&
بكر �لصديق Bضي �هللا عنه �نه قا�: 
تعا;  �هللا  �بة  خالص  ِمن   f�� "َمن 
شَغَله �لك عن طلب �لدنيا &�&َحَشه 
�·ى  من  &هذ�  �لبشر!.  <يع  عن 
 fُيشر  Eلذ� &لو��مه  �حلب  مر�تب 
 �Bل صو>�  � �لكامل  �لتوحيد  منه 
6ليه   � �ملوعو+  �ملسيح   Bشا� &قد 

بقوله:
"..كما� هذ� �لتوحيد يكمن � �. ما 
�لو�قع،   � ñ+هللا يكو. موجو� سو= 
نظر�   � كاملعد&1  يصبح  �نه  6ال 
�لسالك �لعاشقة �ملشتعلة نتيجة حب 
ما   Wفيعت كامال،  �شتعاال  تعا;  �هللا 
سو= �هللا معد&م� &منفي� بسبب غلبة 
حب �حلضر� �ألحدية، �6 لو كا. ما 
�لو�قع،   � منفي�  معد&م�  �هللا  سو= 
�لثالثة  �لدBجة  �لتوحيد من  لفقد هذ� 
ُحسن   .� �لك  &<اله،  ُحسنه  كل 
هذ� �لتوحيد �لكامل يكمن � �ستيال¶ 
حب �ملحبو� �حلقيقي &عظمته على 
�ألشيا¶  له  تبد&  Áيث  �لسالك  قلب 

"َمـن ذاق ِمـن خالـص 
1بـة اهللا تعاw شـَغَله 
ذلك عـن طلـب الدنيا 
يـع  عـن  وأوَحَشـه 
البشر." (حضر� �Ó بكر �لصديق )
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�ألخر= كاملعد&1 نتيجة غلبة شهو+� 
�هللا  غ#   Bعتبا� ملحبوبه...6.  �لتا1 
معد&ما من لو��1 كما� �لعشق. �ما 
�لو�قع،   � معد&1  غ#  هذ�  كا.   ��6
�ملحبة  �ستيال¶  على  +ليًال  ليس  فهو 
&جنو. �لعشق... ملخص �لقو�: لقد 
بّين �لقر¨. �لكرمي �. كما� �لتوحيد 
�. يعتW �ملحب �لصا+f، بسبب غلبة 
عظمته،  &åBية  �حلقيقي  �بوبه  حب 
�نه  ما سو= حبيبه كاملعد&1، &ليس 
 Bلو�قع، أل. �عتبا� يكو. معد&م� � 
غلبة  على  يد�  ال  معد&م�  �ملعد&1 
للعاشق  بد  فال   ñ�t &�ملحبة.  �لعشق 
عالمة  ألنه  �لتوحيد،  من   f+لصا�
ينظر  �ال  �لتوحيد  6منا  عشقه.  كما� 

دية، � M6ال 6; &�حد..)  (مكتوبا

�ملجلد �أل&�، �لرسالة Bقم ٤٣)
�بة   � �ملوعو+  �ملسيح  عّد  لقد 
�لتوحيد  كما�  لو��1  من  ال�ما  �هللا 
�ل�   Àلثال� خصائصه  من  &خاصية 
�لذ�M &توحيد  توحيد  تندÐB ضمن 
�لصفاM، �6 بد&نه ال ميكن لوحد�نية 
�هللا �. تكو. كاملة � �لقلب عقيد� 
 :� 
د � سيدنا  &�·ا�  &مسلكا، 
 .gلصفا��  uالخال�� �حلب  توحيد 
&معنا�، �. ال جنعل �حد� شريكا هللا 
عز  فيه  &�لتفا�  له  &عبا+تنا  حبنا   �
 Ðبعة �سئلة لسر�B� جل. (�لر+ على&

�لر&حانية  �خلز�ئن  �ملسيحي،  �لدين 
(٣٤٩-٣٥٠ï ١٢Ð

&توحيد �ملحبة &معنا� له �صٌل &�ضح 
� �لقر¨. �لعظيم، حيث قا� تعا;:

 .ِ&+ُ ِمن  َيتَِّخُذ  َمن   Ïِلنَّا� ﴿َ&ِمَن 
�هللا  َكُحبِّ  ُيِحبُّوَنُهْم   ñ+للهَأنَد��
��لَِّذيَن &َمُنو� Qََشدُّ ُحّبw هللا َ&َلْو َيَر= َ
 �َ �لَِّذيَن َظَلُموْ� 6ِْ� َيَرْ&َ. �ْلَعَذ�َ� َ�.َّ �ْلُقوَّ
�ْلَعَذ�ِ�﴾  َشِديُد  �هللا   َّ.�َ&َ َجِميع�  هللا 

(�لبقر� : ١٦٦)
َ&�َْبَنآåُُكْم  ¨َباåُُكْم  َكاَ.   .6ِ ﴿ُقْل 
َ&َعِشَ#ُتُكْم  َ&َ�ْ�َ&�ُجُكْم  َ&6ِْخَو�ُنُكْم 
َتْخَشْوَ.   �ٌBَِتَجا&َ �ْقَتَرْفُتُموَها  َ&َ�ْمَو�ٌ� 
Qََحبَّ  َتْرَضْوَنَها  َ&َمَساِكُن  َكَساَ+َها 
ِفي  َ&ِجَهاٍ+  
ُسوِلِه َ�َ �هللا  مَِّن  tَِلْيُكم 
ِبَأْمِرِ�  �هللا  َيْأِتَي  َحتَّى  َفَتَربَُّصو�  َسِبيِلِه 

�ْلَفاِسِقَني﴾  �ْلَقْو1َ   Eَيْهِد َال  َ&�هللا 
(�لتوبة : ٢٥)

ِمنُكْم  َيْرَتدَّ  �لَِّذيَن ¨َمُنو� َمن  �َيَُّها  ﴿َيا 
َعن ِ+يِنِه َفَسْوَ� َيْأِتي �هللا ِبَقْو1ٍ ُيِحبُُّهْم 
َ�ِعزٍَّ�  �ْلُمْؤِمِنَني  َعَلى  َ�ِ�لٍَّة  �ُيِحبُّوَنُه َ
َسِبيِل  ِفي  ُيَجاِهُد&َ.  �ْلَكاِفِريَن  َعَلى 
�هللا َ&َال َيَخاُفوَ. َلْوَمَة آلِئٍم َ�ِلَك َفْضُل 
�هللا ُيْؤِتيِه َمن َيَشاُ¶ َ&�هللا َ&�ِسٌع َعِليٌم﴾ 

(�ملائد� : ٥٥)
&�Bَُّ سائل يسأ�: 6. كا. �هللا هو 
ðب  �فال  &حد�  للمحبة  �ملستحق 
&َخْلَق  &�لصديقني  &�أل&ليا¶  �ألنبيا¶ 

�هللا؟

��جلـو�4:
لإلميا.  &�جب  �مر  �ألنبيا¶  ُحّب   .6

".... فيعتu ما سـوى اهللا معدومًا ومنفيًا بسبب غلبة 
حب احلضرة األحدية، إذ لو كان ما سوى اهللا معدومًا 
منفيًا _ الواقع، لفقد هذا التوحيد من الدرجة الثالثة 
كل ُحسنه واله، ذلك أن ُحسن هذا التوحيد الكامل 
يكمن _ اسـتيالء حب احملبوب احلقيقي وعظمته على 
قلب السالك tيث تبدو له األشياء األخرى كاملعدوم 
نتيجة غلبة شـهوده التـام حملبوبه...."  (�ملسـيح �ملوعو+ �)
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&�لتصديق، &من لو��1 �حلب  �إلSي، 
أل. حبهم من عني حب �هللا تعا; من 
حيث �نتساֲדهم 6ليه، حيث �صطفاهم 
 Óبو�مع تفا&M مقاماִדم، &لكوîم 
ال  فكيف   .Bألخيا� &من  تعا;  �هللا 
ðب من �حبهم �هللا تعا; &�ختاBهم 
 � &نعتهم   Ïلنا� صفو�  بني  من 
َلِمَن  ِعنَدَنا  ﴿َ&6ِنَُّهْم  �ملجيد:  كتابه 
 (٤٨  :ï)  ﴾
�ْألَْخَياِ �ْلُمْصَطَفْيَن 
&جند � �لقر¨. &�حلديث �لشريف من 

�لشو�هد �لعديد�، كقوله تعا;:
َفاتَِّبُعوِني  ُتِحبُّو9َ �هللا  ُكنُتْم   9tِ ﴿ُقْل 
ُيْحِبْبُكُم �هللا َ&َيْغِفْر َلُكْم ُ�ُنوَبُكْم &�هللا 

َغُفوB Bٌَِّحيٌم﴾ (¨� عمر�. : ٣٢)
�Qَْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة مِّنِّي َ&لُِتْصَنَع َ﴿

َعَلى َعْيِني﴾ (طه : ٤٠)
كما �. حب �لنÒ � ال�1ٌ من لو��1 
حب �هللا بصفته خامت �لنبيني �6 حو= 
&هد�ياִדم  �ألنبيا¶   Mكماال كل 
�ملتفرقة، فهي Ôتمعة � شخصه عليه 
يوجد  &ال  �ملتها  &�لسال1  �لصال� 
قا�  ¨حا+ها  6ال  �لنبيني  من  غ#�   �

تعا;:
�َلـِئَك �لَِّذيَن َهَد~ �ُهللا َفِبُهَد�ُهُم ْQُ﴿
�ْقَتِدLْ ُقل ال َ�ْسَأُلُكْم َعَلْيِه َ�ْجرñ 6ِْ. ُهَو 
6ِالَّ ِ�ْكَر= لِْلَعاَلمني﴾ (�ألنعا1: ٩١)

يؤمن  "ال  �لشريف:  �حلديث   �&

سوله � �هللا  يكو.   äح �حدكم 

Qحّب tليه مما سو�Íا"  (متفق عليه)
&قا�   �: "�حّبو� �هللا ِلَما يغُذ&كم به 
 ."Vّياt حّبو� ِلُحبِّ �هللاQ�ِنَعِمه  من 

(Eخرجه �لترمذ�)
&جند � كتب �لسنة &�لس#� شو�هد 
عديد� على حب �لصحابة هللا &Bسوله 
�، &منها على سبيل �لذكر ال �حلصر 
 � Òَقِد1َ 6; �لن Eلذ� Óلك �ألعر��
فقا�: يا Bسو� �هللا مä �لساعة؟ قا�: 
ما �عد+S Mَا؟، فقا�: ما �عد+S Mُا 
كث# صال� &ال صياt 1ال Q �ّtحبُّ �هللا 
 gُسو� �هللا �: �ملرB سوله، فقا� له
�
. (متفق عليه من حديث  َمَع َمْن Qََحبَّ

�نس &�Ó موسى &�بن مسعو+)
&�لصال�  �لوالية  �هل  حب  عن  �ما 
فلجما� صفاִדم ال لذ&�ִדم �جلسمانية، 
فكل ما يظهر منهم من حسن �ألفعا� 
�لقلو�   Òيص �لر&حية   Mلصفا�&
حبهم  فوجب  تعا;  باهللا  لتعلقهم 

ألسبا� منها: 
له  &حبهم  تعا;  باهللا  علمهم   -

&تعلقهم به &عملهم مبقتضى �لك.
�نفسهم  6صال�   � فالحهم   -

&Ôاهدִדا &6صال� غ#هم.
 fألخال� ��Bئل  من  طهاBִדم   -
�لظاهر�   ÏجاBأل�&  Ïأل+نا�&

&�لباطنة.
- ثنا¶ �هللا عليهم &تبش#� 6ياهم &توعد 

من يؤ�يهم Áر� منه تعا;.
ففي �حلديث �لقدسي: عن �Ó هرير� 
 .t  :  � �هللا  Bسو�  قا�   : قا�   �
�هللا تعا; قا�: من عا+= H &ليا فقد 
 Eعبد Hّ6 نته باحلر�، &ما تقّر��¨
عليه،  �فترضته  مما   Hّ6 �حّب  بشي¶ 
بالنو�فل   Hّ6 يتقّر�   Eعبد يز��  &ما 
·عه  كنت  �حببته  فإ��  ُ�حّبه،   äح
يبصر   Eلذ� &بصر�  به،  يسمع   Eلذ�
به، &يد� �ل� يبطش ֲדا، &Bجله �ل� 
ميشي ֲדا، &6. سألÃ ألعطيّنه، &لئن 

(EBلبخا�) .ستعا�� ألعيذّنه�
فهم قو1 �صطفاهم �هللا مبحّبته، &¨ثرهم 

ته، العتصامهم بالتقو=، B& بفضله
&�جتها+ نفوسهم � نيل Bضو�. �هللا، 
&حبه &حّب Bسوله �ملصطفى �، &� 
متّل �بد�îم قّط من �لوصا� باهللا &تتبع 
 Îفأفا  ،Mلُقُربا�&  Mلطاعا� �سبا� 
مكانة  Sم  &جعل   ،�Bنو�� من  عليهم 
بنصرته  &توّالهم  لغ#هم،  ¬علها   �
&تأييد�، فأ&لئك هم �&ليا¶ �هللا �لذين 
من  ال�ما  باعتباBها  �بتهم  &جبت 

لو��1 حب �هللا.
عصمو�  قو1  &هم  ðبهم  ال  &كيف 
&�لضال�،  �ألهو�¶  هو�جس  من 
�لدنيا   � &�لسعا+�  باألمن  فُبّشر&� 
&�آلخر�: ﴿َ�َال 6ِ.َّ َ�ْ&لَِياَ¶ �هللا َال َخْوٌ� 
َعَلْيِهْم َ&َال ُهْم َيْحَزُنوَ. * �لَِّذيَن ََ̈مُنو� 
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َ&َكاُنو� َيتَُّقوَ.﴾ (يونس: ٦٣ - ٦٤)، 
كما �ّنى Sم �. Úافو� &قد ¨منو� باهللا 
&توّكلو� عليه &�خلصو� � حبه &كانو� 
&قد  Øزنو�   .� Sم  &�ّنى  � حصنه؟ 
صدقو� ما عاهد&� �هللا عليه؟ فأينعت 
&سكينة،  صاحلا،  عمال  6مياîم   �Bبذ
&يقينا � �لقلب . حيث بلغ من علو 
 �ّB �علن   .� قدBهم،  شأîم، &·و 
ֲדم   +�B� من  كل  على  �حلر�  �لعّز� 
جا¶  ��=، كما  ֲדم  �حلق   &�  ،ñ¶سو
فقد  &ليا   H =+عا من   :� قوله   �

¨�نته باحلر�.
ما  �لدعا¶   �  �  Òلن� علمنا  &قد 
&حّب  �هللا  حب   Ïلتما� يستوجب 
�للهم  ُقرب�:  من �حّب �هللا مبا يزيدنا 
ما  �حّبك  من  &ُحّب  ُحّبك   Ãق�B�
ُيَقّربÃ 6; ُحّبك &�جعل ُحّبك �حبَّ 

د)�& ��Wلط�) .+Bمن �ملا¶ �لبا َّH6

&��Bئع  تعا;  �هللا  حّب  لو��1  &من 
حتصيله حّب َخْلِقه &�إلحسا. 6ليهم 
 Òمو�ساִדم،  جا¶ � �ألثر عن �لن&

:�
�هللا   ;6 &�حّبكم  �هللا،  ِعياُ�  "�خللق 
 �  ��Wلط� �خرجه  لعياله"  �نفعكم 

�لكب# &�أل&سط.
ֲדذ�  �ملوعو+  �ملسيح  �قو��  &من 

�لصد+:
&مو�ساִדم   Ïلنا� على  �لشفقة   .6

لنيل  كب#�  &�Bيعٌة  عظيمة،  عبا+� 
Bضو�. �هللا تعا;.. 

(١٠٢ï ،٨Ð Mمللفوظا�)
تذّكر&� �. �هللا عّز &جّل Øب �لعمل 
�حلسن كث#�، &Øّب �. ُيعاِمَل �ملرُ¶ 
�ملنتمو.  �يها  فيا  بر�فة..  �هللا  َخْلَق 
6نسا.  كل  تو�سو�   .� عليكم   ،Hّ6
�ّي� كا. +ينه، &ُتحسنو� 6; �جلميع 
+&. متييز، أل. هذ� هو تعليم �لقر¨. 

�لكرمي..
 ،٤Ð �جلديد،   Bإلصد��  ،Mمللفوظا�)

(٢١٨ï
�لعصر من شخص  فإ. كا. � هذ� 
 Bحّب �هللا ُحّبا <ا &�&� بلو��مه �ملشا�
6ليها فهو سيدنا �ملسيح �ملوعو+ � 
�خلا+1 �لو� �لصا+f للنÒ � &يتجّلى 
 ،ñنثر& ñهذ� � لسا. حاله &قاله شعر
&َسَفِر  &كشوفه  &كتاباته  &سلوكه 
جها+� �لعظيم �خلالد، &نقتطف لكم 

بعضا من هذ�  �لشو�هد:
 .6  :� �ملوعو+  �ملسيح  يقو� 
فر+&سنا S6نا، �Q 9tعظم ملذ�تنا % 
�جدنا فيه �ُحلسَن �
بنا، ألننا B�ينا� 
باالقتنا¶  جلديٌر  �لكنـز  هذ�  كّله. 
به حياَته، &هذ�  �إلنسا.  �فتد=  &لو 
ضّحى  &لو  ر�¶  بالشِّ َلَحِريٌَّة  �جلوهر� 

�إلنسا. � طلبها كّل &جو+�.
�لر&حانية  �خلز�ئن  نو�،  (سفينة 

(٢١-٢٢ï لد١٩Ô
 �Wملع�  � كشوفاته  بعض  عن  �ما 

عن عظيم �حلب �إلSي يقو� �:
على &جه  �لر&حانية   Bألنو�� ..B�يُت 
ìتلفة  �لو�.  Sا  كأعمد�  �لتمثيل 
تتر�¶=  &كانت  &�أل
ر،  كاألخضر 
يعجز  ما  �لتأث#  &قّو�  �َجلما�  من 
تلك  &كانت  &صفه.  عن  �إلنسا. 
ðو  �ملتصاعد�  �لنو�Bنية  �ألعمد� 
ناصعة  بعضها  كانت  �ل�  �لسما¶ 
&�خر=  خضر�¶  &بعضها   Îلبيا�

ر�¶ كلُّها كانت تتصل بقلÒ �تصاال 
 äلقلب، ح� � B&خاص� يبعُث �لسر
 Òقل  � مشاهدִדا  عند  �شعر  كنُت 
لّذִדا  ملقاBنة  سبيل  ال  خاصة  بنْشَوٍ� 
 
Qتصّوُ �ُكْنُت  ¨خر.  شي¶   E� مع 
هي  �لر�حانية  �ألعمد�  تلك   9ّQ
�هللا  بني   jملتبا�� �ُحلّب  عن  تعب@ 
��إلنسا9.. �يع� �لك 9Q نو
q قد 
قد  &خر   q
�نو �لقلب  من  تصاعد 
عمو+  شكل  فو�..&�خذ  من   jنز
 Bألمو� هذ�   .6 �لتقيا.  حينما   ��Bنو
�لر&حانية مما ال ميكن ألهل �لدنيا �. 
عيوîم،  عن  بعيدٌ�  ألîا  ُيْدBكوها، 
&لكن هنا� َمْن َمنَّ �هللا عليه � �لدنيا 

.Bهذ� �ألمو ��B+بإ
�لر&حانية  �لWّية، �خلز�ئن  (من كتا� 

�ملجلد١٣ ١٩٧ï-٢٠٠ �حلاشية)
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