
�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٥٨
 � شا�  سر��  سيد  �ملولو�  حدث� 
نو��  ناصر   �م بني  حصل  خالًفا 
ما،  قضية  حو+  علي  1مد  ��ملولو� 
على  �3خل  نو��  ناصر   �م غضب 
حضرته �بلغه �ألمر. فلما علم �ملولو� 
 :� حلضرته  قا+  بذلك  علي  1مد 
حضرتكم  جل  من  هنا   BC تينا  لقد 
من  �لدين  خدمة  فرصة  نغتنم   Gح
 �HC �لكن  عندكم،   Jلبقا� خال+ 
بشر  -فإنكم  عنا   Oشكا� �صلتكم 
قلبكم ،   P Jينشأ شي فلعله  يضا - 
P هذ� �حلالة نتضر� مبجيئنا BC قا3يا� 
ال  حضرته:  قا+   .W3الستفا� من  بدال 
شك � ”م� صاحب“ قا+ Y شيئا 

�لكن� كنت غا�ًقا P تفك�� لد�جة 
 �Hما عر]  ال  Cن�  باهللا  حلًفا  قو+ 
بضعة  منذ  قا+:   \ م� صاحب.  قا+ 
لد�جة   Wبشد  Wخاطر  Yببا _طر  يا` 
 .Jشي كل  عن  ֲדا  مشغوال  جعلت� 
كل  �3ًما  مامي  تكو�   Wلفكر� �هذ� 
حني �c� قياًما �قعو�3ً. عندما جلس 
شخص  يأتي�   fلنا� مع   hخلا��  P
�يتحدC YّC lال � تلك �لفكرW نفسها 
تد�� H Pه�، لعل هذ� �لشخص يظن 
ن� ستمع حلديثه P حني ن� كو� 
غا�قا P فكرp هذ�. باختصا� C� هذ� 
�لفكرW تسيطر على Hه� P هذ� �أليا` 
 �بشدW لد�جة ليس هناq rا+ للتفك

مر cخر.  P

 sلغر� �ما�H كانت تلك �لفكرW؟ هي 
� تنشأ vاعة مؤمنة  wحلقيقي من بعث�
صا3قة تؤمن باهللا Cمياًنا حقيقًيا، �تنشئ 
معه عالقة خالصة �جتعل �إلسال` شعا�� 
{ا �تتمسك باألسوW �حلسنة للن| � 
�تسلك سبل �إلصال~ ��لتقوO �تقيم 
 Gح �Hلك  لألخال�  عاليا  منوHًجا 
�جلماعة  هذ�  طريق  �لعا� عن  يهتد� 

�تتحقق مشيئة �هللا.
فبد�� حتقيق هذ� �لغاية لو حققنا �لغلبة 
�هزمنا�  ��ل��هني  باأل3لة  �لعد�  على 
�النتصا�  هذ�  يكو�  فلن  كاملة  هزمية 
 sنتصاً�� ُيذكر ألنه لو � يتحقق �لغر�
�حلقيقي من بعثتنا فكأّ� عمَلنا كله قد 

Hهب هدً��. 
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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي



باأل�لة �3ل.�هني  �لغلبة  �يا7   C�  ³,�
يشعر  �لعد3  �3خذ   Cآل� تظهر  بد�7 
بضعفه 3لكن ال يز�� هناi نقص كب� 
@ �جلماعة جتا� �لغر� �حلقيقي لبعثتنا 
3هناi حاجة ماسة لالنتبا� S £Tلك. 
فهذ� هي �لفكر+ �ل� تقلق� هذ� �أليا� 
تفا,ق�  ال  لد,جة  علّي  تسيطر  3هي 

.Cحيًنا من �ألحيا

٢٥٩- بسم �هللا �لرÍن �لرحيم. �قو�: 
�ملولو�  بلغ حضرته خ. �ستشها�  ملا 
 Cعبد �للطيف �صيب بصدمة شديد+ أل
صديًقا �لصا فا,قه، 3لكن من ناحية 
�خر³ كاC فرًحا كثً�� ألC �حد� من 
 Cلإلميا Eلعا� ^Sتباعه �,³ هذ� �لنمو�
�3إلخالST µ حتمل �شد �نو�X �آلال� 
 C� C3� لفظ �نفاسه C� £T �3ملصائب

.Cيتخلى عن �إلميا

�لرحيم.  �لرÍن  �هللا  بسم   -٢٦٠
ملا غا�,  �نه  �ملولو� ش� علي  حدث� 
�ملولو� عبد �للطيف T£ كابو� قا�: 
قيد  على  �بقى  لن  �ن�  قل�   I.¸”
 ،z3فا موعد   Cحا بل   ،Cآل� �حليا+ 
3كاC يعّد لقا}� مع حضرته �خر لقا}. 
مسافة   £T حضرُته  ,�فقه  غا�,  فلما 
�ملولو�  سقط  Sلك  3خال�  قص�+، 
عبد �للطيف على قدمي حضرته �3خذ 
يبكي بشد+. �مر� حضرته بالقيا� 3قا� 

�نه  Tال  هكذ�،  �ملر}  يفعل  �ال  ينبغي 
 C�  £T ظل مرمتًيا على قدمي حضرته
قا� حضرته: �ألمر فوD �أل�{، فقا� 

3فا,D حضرته بكل حتسر.
 Cقا�يا  zيأ �لقطا,  يكن   � (�قو�: 
 C3ملسافر�  C3كا �أليا�،  تلك   @
بني  �ملعبَّد  غ�  �لطريق   Cيستخدمو
بطالة 3قا�ياC، 3كاC حضرته يصحب 
لتو�يعهم   µخلو�� �ألصدقا}  بعض 
�لنهر   £T  3� �لطريق  هذ�  منعطف   £T

�حياًنا.)

�لرحيم.  �لرÍن  �هللا  بسم   -٢٦١
 Iقو�: كتب شيخ يعقو{ علي �لعرفا�
�لرسالة  �3لد�   £T كتب  حضرته   C�

�لتالية بالفا,سية ما معنا�:
�3لد� �ملحتر�

�لسال� عليكم Í,3ة �هللا 3بركاته
بعد ���} �3جب �لطاعة �3لفد�} �قو�: 
تتفشى  �3بئة  من  عي�  بأ�   ³,� ملا 
فتفصل  �3ألمصا,  �لبال�   @ سنة  كل 
عن  �3ألعز�}  �ألصدقا}  عن  �ألصدقا} 
�ألعز�}، 3ال متر سنة Tال 3ُتحدª مثل 
�ألليمة  �حلا�ثة   3� �لعظيمة  �لنا,  هذ� 
�لقيامة. بعد ,Þية هذ� �ملشاهد  ضجَة 
 Cلدنيا �3صفر لو� ما� قل� عن حب 
ما  �3كثر  نفسي.  على  خوًفا  �لوجه 
�لدين  ملصلح  �لشطرين  هذين  �تذكر 
 Xمو�  U,S�3 �هللا  ,Íه  �لسعد� 

�لتحسر 3معناÛا:
 Uَ3ال َتِثْق باحليا+ �لفانية، 3ال تأَمْن صر

�لدهر.
 Cيو�� من  �لشطرين  هذين  �3تذكر 
فر© �لقا�ياI �يضا يرشاC ملًحا على 

جر3¨ �لقلب 3معناÛا:
�لدنيا  ֲדذ�  قلبك  تربط  ال   ،Ãلف� �يها 

�لدنية ألC موعد �ملو7 سيفاجئك.
�3قضي  �عتز�   C� �,يد  فإن�  3عليه 
�لباقية @ �خللو+ �3نشغل بذكر   zحيا
مضى  عما  �لعفو  ألطلب  سبحانه  �هللا 

�3تد�,i ما فا7، �3قو�:
لقد مضى عمر� كله �3 يبق منه Tال 
بعض  �قضي   C� فاألفضل  قليلة،  �يا� 

لياليها @ Sكر �حد (�� �هللا تعا£).
S3لك ألC �سا� �لدنيا ليس بثابت 3ال 
على   Uخا من  �3ِيَس  للحيا+.  �عتبا, 

نفسه من �فة غ��.
�3لسال� عليكم Í,3ة �هللا 3بركاته.

عن  علي  يعقو{  شيخ  سألت  �قو�: 
مصد, هذ� �لر�3ية فقا�: �عطاI مر¢� 
�لقدمية   D�,3أل� بعض  �Íد   Cسلطا
�ل� خرجت منها هذ� �لعبا,+ مكتوبة 
عثر  لو  �نه   ³,�3 حضرته.  يد  �ط 
ميكن  فال  حضرته  كتبها  عبا,+  على 
�الستدال� به �C حضرته قد قّد� هذ� 
 �3,3 3عد�  �يضا،  لو�لد�  �لرسالة 
�لرسالة  هذ�  حتت  �3لتا,يخ  �لتوقيع 

يقّو� هذ� �الحتما�.
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