
ملع� حلقيقي للبيعة هي �* يبيع ملرُ� ”
يع�  لبيعَة  �تقدُميكُم   .eتعا هللا  نفَسه 
�نعم هللا  ُتْسلمو حياَتكم �كلَّ ما   *�

به عليكم هللا �".
هذ� هو تعليم �إلما �ملهد� ��ملسيح 

�ملوعوE، عليه �لصالK ��لسال، لنا �ن 
�ملسلمني �أل¯ديني.

 rلغ� �هو  تعا=  هللا  0نفَسنا  َنبيع  كيف 
عّنا؟ 

�كيف ُنْسِلم له حياَتنا �هي 0صًال ِملك 
يديه؟ 

يكو4 بيُعنا هللا حّق�V< á ما ُعدنا خy 0ّمة 
0ُخرجت للنا°: نأمُر باملعر�(، �َننهى 
له،  مْسِلمَني  باهللا؛  �نؤمن  �ملنكر،  عن 

�، �جوَهنا ��ن �سنو4؟
�أل¯ديني  �ن  نتفّكر،  عندما  هل 
�لعر�، D سyتنا �سلوكنا باحلق جند، 

0ننا-حني   ،yلّضم� �لنفس �;�حِة  ِبِرضا 
بايعنا-قد ِبعنا 0نفَسنا حّقá هللا تعا=؟ هل 
>�V قلنا ال نقو� >ّال له �، �>�V فعلنا 
ال نفعل >ّال لوجهه �لكرمي، �>�V َنوينا ال 
ننو� >ّال ما ُيرضيه، �>�V َعبْدنا ال نعبد 
>ّال >ّيا�، E�4 شائبٍة من شر{ ظاهٍر 0� 

َخفّي؟
هل �ن، حّقá، نسعى، باجلهد �ملخلص، 
>ّال  نفعل  �0ّال   ،uلّصد� >ّال  نقو�  0ّال 

�حلق؟ 
من   áئم�E نكو4   40 على  نعمل  هل 
�هللا  من   áخوف- �جنتنب  �ملحسنني، 
�هل  �ملسيئني؟  من  نكو4   40 تعا=- 
�لتعامل مع ;بنا   D _لتقو� نقتفي ُسُبل 
مع  بعضنا  ��لتو�صل  �لتعامل   D�  ،�

بعض؟
هل 0نت يا ;ّ� �ألسرK �أل¯د� �سٌن 
فال  لز�جتك  0ّ�ًال  تعا=-  �هللا  -لوجه 

ُتعامُلها >ّال بالّرفق �لذ� 0ََمَرنا به َسّيُدنا 
;سوُ� �هللا صلى �هللا عليه �Rله �سّلم، فال 
تؤVيها بكلمة، �ال >شا;K، �ال تلميح؛ 
�ال ִדّدEُها بوعيد، �ال َتَتأمَُّر عليها، �ال 
 D عليها  ُتْثِقُل  �ال  تتعا=،  �ال  تتكّبُر، 
َتفرaُ عليها حصا;â، �ال  �لعمل، �ال 
ُتقّيُد حرّيتها، �ال َتنتقُص سياEَتها، �ال 
، �ال َتمنُّ عليها D �لبذ�  ُتعامُلها بشحٍّ
ُر D ��جبك جتاهها،  ��لعطاg، �ال ُتقصِّ
بل َتخدُمها �تؤ�Eّ *ا كّل ما هو حّقها 

من �هللا عليك؟ 
p�جتك   4ّ0 من   áحّق ��ثق  0نت  هل 
�تقو�{  �سلوكك  ألخالقك  ُتحّبك 
 áحريص جتد{   V< �لكرمي،  �تعاملك 
ֲדا،  �لنا°   )َ0َ;ْ0َ  áئم�E تكو4   40 على 
0ّمها �0بيها، حÑ من  �0ح� عليها من 
نفسها؟ 0 0ّنك غافل عن حقيقة 0ّنك، 
بالنسبة >ليها، ÓّرE شخص 0ناI ،Aّّب 
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نفسه 0كثر من 0ّ� شيg َفَرَضْته ظر�ُ( 
�حلياK عليها، كاألV_ �لذ� ال تستطيع 
�لد�ئم  �َّها  فإ4ّ  �لذلك  منه،  �لفكاَ{ 
 }�V0 لَسك لتنجو منÓ هو 40 تتجّنَب

�تتقي شّر{؟
با;ٌّ  �أل¯د�  �أل�  0يها  0نت  �هل 
بتقو_  معهم  تتعامل  �بناتك  بأبنائك 
�هللا فُترّبيهم على حّب �هللا تعا= �;سوله 
�لكرمي �مد صلى �هللا عليه �Rله �سّلم، 
�قبل كل  0ّ�ًال  �يّتقو�،  �هللا  Àافو�   40�
شيg، 0كثر ممّا Àافونك 0نت؟ 0 0ّنك 
;�aٍ بأ�م Àافونك -ب�كا9 تعاملك 
 V< �Vته؛  �هللا  Àافو4  مما  0كثر  معهم- 
 K;ملذعو� كالقطط  0مامك  من  يفّر�4 
 Â4 با;تيا�ينتشر�صولك �لبيت، �حني 
حلظة مغاE;تك؛ فيما تفخر 0نَت بأّنهم 
0�الE مطيعو4 ال يعصونك فيما تأمرهم، 

�يفعلو4 ما يؤمر�4؟
�تدعو  معهم  �تتشا�;  ُتحا�ُ;هم  هل 
 Â�;� ;حيم  بقلب   ،يو كّل  *م، 
حانية، �ُتربيهم على حّب �هللا �;سوله، 
 Eملوعو� �ملسيح  �تعليَم  بيا4َ  �ُتعّلمهم 
 K0ّنك جتعُل كلماتك �لساخر 0 ،�
هي  �لضا;بة  �يَد{  �لشامت  �لساَنك 
�لسابَقة D ما تتصّو; 0نه يفيد D ִדذيبهم 

�تربيتهم؟ 
فُتعامُلهم  تربيتهم   D }Eَال�0  ُتكر هل 
 D ُتَرّبيهم�لو�جَبني � بالتقدير ��الحتر�
بيتك 0عّز�g �لنفو°، مرفوعي �لر��°، 

0نك   0 ��آلخرين؟  0نفسهم  Iترمو4 
�لظر�(  ُتذلَّهم   40 قبل  0نت  ُتذلُّهم 
 40 قبل  0نت  �تقهرهم  �لشحيحة، 
تقهرهم �حلياK �لّصعبة، �ُتهينهم 0نت قبل 
0نت  �تكسرهم  �آلخر�4،  ُيهينهم   40
فيتخّرجو4  �لظاملو4؛  يكسرهم   40 قبل 
من بيتك >= �حلياK مذلولني، مقهو;ين، 
َتَديُِّنك  ب�كة  مكسو;ين  ُمهانني، 
�حلاpمة  �ألبوية  �تربيتك  ��لتز�ِمك، 

(لوجه �هللا تعا=)؟
َضْرَ�   �  Eملوعو� �ملسيُح  َعّد  لقد 
�أل�الE نوعá من �لّشر{، �0ََمَرنا 40 ُنرّبي 
0يدينا  نرفع  �ن  فهل  بالّدعاg؛  0�الEَنا 
>= �هللا تعا=، D كّل يو، متوّسلني >ليه 
ليصلح لنا D 0�الEنا �V;ّيتنا �Iفظهم 

من �لشيطا4 �لرجيم؟
هل تتذّكر 0يها �أل¯د� D تعاملك مع 
سيدنا  قوَ�  �0بنائك  �بناتك  p�جتك 
�Rله  عليه  �هللا  صلى  �مد  �لنبيني  خامت 

�سّلم: 
”خ5ُكم خ5ُكم ألهله، 
��نا خ5كم ألهلي“؟ 

��لّلطف  بالّرفق  0هلك  ُتعاِمل  هل 
��الحتر� ��إلكر� ��لتقدير ��إلحسا4 
�آلخرين  ُتعاِمل  مثلما   áمتام ��لتجّمل 
�ضيوفك  �0صدقائك  0صحابك  من 
�pبائنك ��لغرباg من �لنا°؟ 0 4ّ0 لك 
�جهá لطيفá حبيبá 0نيسá كرميá للضيو( 
 áغاضب  áعابس  áقاطب  áجه�� ��لغرباg؛ 

بيتك-  بأهل   áخاّص  áشحيح  áمتجّهم
p�جتك �0�الE{؟

ُتعامل  �أل¯د�  �لولد  0يها  0نت  �هل 
به  �هللا  0مر  �لذ�  باإلحسا4  ��لديك 
 âجاهد �تسعى  �ُتكرمهما  فتخدمهما 
D ;عايتهما �تقدمي كّل عو4 *ما �ال 
�قو�  >حسا4  بكّل  >ّال  >ليهما   Èتتحد
كرمي �»فض *ما جناÂ �لّذ� من �لر¯ة 
تنهر�ا، بل  0مر �ال  �ُتطيعهما D كّل 
تدعو *ما �تقو� ”;ّ� �;¯هما كما 
;ّبياA صغây“، �جتعل 0Eَبك 40 يكونا 

;�ضيني عنك؟
0ّنك فقط تستغّل حنا�ما �خوفهما   0
عليك �سعيهما خلدمتك �عونك �بذ� 
ما D يديهما من 0جلك حÑ ترضى؟ هل 
p�جتك  ُتقّر�  كنَت   �V< فيما  �نتبهَت 
عن  غافل  0نك  �تنسى  0ّمك،  �ُتقصي 

�نكسا; 0ّمك �جر�Â 0بيك.؟  
�هل 0نت 0يها �أل� �أل¯د� باّ; بأخيك 
َفَتْسُتر  منه،  بد;  مهما  بإحسا4ٍ  َتِصُله 
عيَبته، �ُتقيل عثرته، �تكر شيبته؟ هل 
�ُتصاحله  عنه  تعفو  >ليك  0خطأ  ما   �V<
 áمتام حّقه،   D �ملخطئ  0نت  كأنك 
 Kلصال� �ملهد� عليه  >ماُمنا  مثلما علَّمنا 
>ليك  Àطئ   40 ما  0ّنك   0 ��لسال؟ 
لُتْثِبَت  بالفجو;   v;ُتسا حّتى  0خو{ 
خطَأ� �ُتحِبط سعَيه �تفضحه بني �لنا° 
��ألفهم  �ألحّق  0نت  0ّنك  على  لُت�هن 
��ألتقى، �كأّنك �لقّديس �لذ� Eُنِّست 
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قد�سُته ِبِرجٍس من عمل �لشيطا4. هل 
تسعى  0ّنك   0 0خيك،  مع  Vلك  تفعل 
له  ُتبّين   40 بعد  خطأ�  �تغفر  لستر�، 
�حلّق �مللِز من �هللا �، �تبذ� له، بكّل 
تعا=-  لوجهه  �لو�جب  �لّنصح  �حلب، 

ال تشهây، �ال تأنيبá، �ال جترáI؟
 gهل 0نت 0يها �لعامل �أل¯د�، سو��
مثاٌ�   âتاجر  0  ،áِحرفي  ،áموظف 0كنت 
��إلخال    �لصد على  �لنا°  بني 
 D -=لوجه �هللا تعا- gلوفا��ألمانة ��
كّل عمٍل �َتعاُمٍل؛ حريٌص على ;ضا� 
pبائنك  مع  تعاملك  من  فتجعل   ،�
بدينك  ُتحببهم  كاملة  سلوكية   KًعوE
 w0نك تتعامل معهم بالكذ �Eعوتك؟ 0
 K;شطا�  ،uلسو�  u0خال�  ،Eملعتا�
�لّربح  على  لتحصل  ��ِحلرفيني  �لتّجا; 
�ألكثر مقابل �جلهد �ألقل �لو بالّتحايل 
مبا  pبائنك  مع  تتعامل  هل  ��لكذ�؟ 
يأمر به �إلسال �Iبه �هللا عاِلمá 0نه ير_ 
سريرَتك، 0 0ّنك جتعل �ملتعاملني معك 
ينفر�4 من Eعوتك �يكرهو4 عقيدتك 
�جشعك  �غّشك  كذبك  بسبب 
�بني  بينه  �لذ�  �سلوكك  �طمعك 
>ليه  Eعا  �لذ�  �حلق   �إلسال �أل¯دية 
 ".��لسال  Kلصال� عليه  �ملهد�   �إلما
ُبعد �ملشرu عن �ملغر�-كما تعلم حّق 

�لعلم؟
�0نَت 0يها �لّد�عي �أل¯د� هل ُتعاِمل 
�لنا° بالسلو{ �إلسالمي �لصحيح �لذ� 

يأمرنا 40 ندعو >= �هللا بالّتو�ضع ��حللم 
��ُخللق  ��لتقدير  ��إلحسا4  ��لّرفق 
�تدعوهم  *م  تدعو  �هل  �حلسن؟ 
باحلب ��حلكمة ��ملوعظة �حلسنة؟ �هل 
رهم �تدعوهم يشعر�4 0ّنك  عندما تبشِّ
ُتحّبهم �ُتريد خدمتهم �»ا( عليهم، 
�حتر  على عّزִדم �كر�متهم، 0 0نك 
 áب من نفسك معّلم تتعا= فوقهم �ُتَنصِّ
عليهم تقرعهم بأخطائهم، �تسخر من 

جهلهم، �تفضح عيوَبهم؟ 
 âر مبشِّ تكو4  �لنا°  ر  ُتبشِّ عندما  هل 
0ّال  على  �تعمل   ،áبوب�  áجّذ�ب fيًال 
تكو4 فّظá، غليَظ �لقلب، منفِّرâ �0نت 

ر؟ فرحا4ٌ ·الك 0ّنك تدعو �ُتبشِّ
للخليفة  �لر�ئع  �لبيا4   áمع نتذّكر  0ال 
�لر�بع م�py طاهر 0¯د ;¯ه �هللا، حيث 
ر� بالّدقة  عّلمنا 40 نَتعامل مع �لذ� ُنَبشِّ
طفل  �كأّنه  �لشديد،  ��حلذ;  �لبالغة، 
ميشي على جد�; عاٍ� �يكاE 40 يضع 
فأنت  يد;�،  ال  �هو   gو�*�  D قدَمه 
بتحذير{  ُتْجِفله  ُتريد حتذير� ·يث ال 
فيسقط، �ال تتركه فيهو�... 0� كأ4ّ 
للفر�;  يسعى  جاِفل  ُمْهٌر  ُتبّشر�  �لذ� 
عنقه   D �لِعقا�  تضع   40 ُتريد  �0نت 
-»ّيل  �*ر��  من  �متنعه  لتمسكه 
 gعاE  =<  oتاI صعٌب  �ألمر   4ّ0 كم 
�عو4   K;مها�  Kخ�� �ِعلم  �>خالٍ  

�فضل عظيم من ;ّبنا تبا;{ �تعا=. 
البّد من �إلخال  ��حلذ; �لبالَغْين، �40 

مع  نتعامل  كّنا   �V< فيما  0نفسنا  نسأ� 
�>�ا�،  بغفلٍة   Eملوعو� >مامنا  هد�يا9ِ 
بتقو_ �>خال ، �Vلك خوفá من   0
40 َنِضّل �تصبح بيعُتنا �0عمالُنا عند �هللا 
تعا= هباgً منثو;â فنكو4َ من �ألخسرين 
0عماًال ��ن �سب 0ننا ُنحسن ُصنعا. 
علينا باحلذ; �لبالغ ��لتفّكر بتقو_ صاEقة 
�خو( شديد من �هللا تعا= حÑ تتقد 
E0مغُتنا، �تتأجج بالنو; �ملوعوE عقولُنا، 
فُتفعِّل D 0عمالنا �ُخلُلق �لرّباA �حلميد، 
�لساطع  �لقومي  �إلسالمي  ��لسلوَ{ 
�هللا  صلى  �مد  �لنبيني  خامت  ֲדد�يا9 
 � �ُهللا  جعله  �لذ�  �سّلم  �Rله  عليه 
0سوKً حسنة لنا �للعاملني ملن كا4 يرجو 

.âyكر �َهللا كثV� آلخر� �هللا ��ليو
 âyتغي  Èُيحد  40 0¯د�  لكّل  البّد 
تقيٍّ  ُخلقه �سلوكه بسعي   D áضح��
�لكّن  تعا=؛  �هللا  ;ضا  لنيل  ºلص 
�لتمّني   Eمبجّر يتحقق  لن   yلتغي� هذ� 
��لتحّلي، بل البّد من تقدمي �لتضحيا9 
�لد���  �ملخلص  ��لعمل  �لالpمة، 
�لو�عي   gلّدعا� مع  باستمر�;  �ملتر�فق 
�ملتوّسل ��مللّح أل4ْ ُيَمّكننا �ُهللا، مبحض 
 Èحد�< من  �>حسانه،  �;¯ته  فضله 
هذ� �لتغيD y 0نفسنا. �>4 } ُي�ãِ �ُهللا 
علينا هذ� �لتوفيق من عند�، فلن يكو4 
�لنتذّكر   .áشيئ نفعل   40 مقد�;نا   D
َيِصر  �ملهد� �: ”ما �   قوَ� �إلما
لنقا�، � باإلخال�  عبد� هللا  إلنساُ* 
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فإّ* من لّصعب عليه حتقيق �ية مكانة 
.“jمقا ��

�ملسلمني  �ن  علينا  �لو�جب  من   4V<
�أل¯ديني 40 ننبذ غر�َ;نا �لظاهر ��ذ; 
 y;نا �خلفّي. علينا 40 نص�من شّر غر
باإلخال  �لكامل عباâE ُمخلصني لربنا 
بالقبو�   pلفو� من  نتمكن   Ñح  �
ما   yخ� �تعا=.  تبا;{  منه  ��لرضا 
نفعل لنيل Vلك هو �لسعي للوفاg �لكامل 
 � �ملهد�   لإلما بيعتنا   ª�بشر
�لذ� Iّذ;نا قائًال: ”..لذلك فإنr 0ُخ� 
عليهم  بأ4ّ   Kمّر بعد   Kمّر  Jاعf Eَ0فر�
0ّال يتباهو� بأ�م قد قّدمو� عهد �لبيعة. 
بتنقية قلوֲדم، فليس àة  فإ�V } يقومو� 
0يديهم  �ْضع   EّرÓ  D فضيلة   �0  Kميز
�إلصد�;  (�مللفوظا9،  يد�....“    D

�جلديد، �ملجلد �لثالث،   ٦٥)
�يقو� �: ”>4ّ على من يقّد �لبيعة 
40 يلتز، 0�ًال، بالتو�ضع ��لتذلُّل، �40 
�لتركيز  �عن  0نانيته  عن  نفَسه  ُيقصي 
�ملبايع  هذ�   yيص Vلك  عند  �Vته.  على 
��لّنماg. �لكن  للتطّو; ��لّتحسن  قابًال 
�لذ� يستمر D �لتمسك بالتركيز على 
�Vته >= جانب تقدميه �لبيعة، فلن Iظى 
 ،٦ �ملجلد  (�مللفوظا9،  فضل.“  بأّ� 

 (١٧٣  
Àسر�4  ال  ”فالصاEقو4  �يقو�: 
مطلقá. �>منا �لكا�V فقط-�لذ� ُيفسد 
عهَد �لبيعة �لJ قّدمها هللا تعا= من 0جل 

 D يقع  �لذ�  �لدنيو�-هو  �لكسب 
(�مللفوظا9،  منها“.   Aُيعا�  K;خلسا�

�ملجلد ٧،   ٢٩-٣٠)
 vملهد� � من خد�� �Iّذ;نا �إلماُ
حني   D �لبيعة،  قّدمنا  قد  بأننا  0نفسنا 
�النشغا�  حبائل   D ��قعني  ماpلنا  0ننا 
 �Eهي فّخ �لشيطا4 �لذ� ُير Jبالدنيا �ل
0سو0 �هو  >= حالة  �إلنسا4َ من حالٍة 
 ال يشعر، فيقو�: ”0ال يا كّل من قّد
من  �hعو�:   ،بااللتز� �تعّهد  �لبيعة، 
�لسهل 40 تتلّفظو� ֲדذ� �لكلما9، �لكن 
من �لّصعب جّدâ 40 ُتعطوها حّقها، أل4ّ 
جلعل  بالسعي   áئم�E منشغل  �لشيطا4 
�إلنسا4 ُمهِمًال D حّق Eينه �>ميانه. >4ّ 
�لشيطا4 يريه �لدنيا �فو�ئدها D متنا�� 
ين  بالدِّ �حلّق   �اللتز� بأ4ّ  �يو�ه  يد�، 
فإ4ّ  �لطريقة  �ֲדذ�  �إلمكا4.  بعيد عن 
تالية  حالة  كّل   yتص� يقسو،  �لقلب 
0سو0 من �لسابقة. فإE;0 �Vمت 40 ُترضو� 
�جهوEَكم  قّوَتكم  فاجعلو�  تعا=  �هللا 
�لكامل،  باإلخال   قائمًة،  �لكاملة 
من  0نفسكم  بتحرير  �لتعّهد  هذ�  على 

�خلطايا..
تنشر��  �ال   ،Vٍمؤ  بكالٍ تتفّوهو�  ال 
ال  بالص�،  �لتعنيف  لو�  َتَحمَّ �لشر. 
صاEمكم،  لو   Ñح  â0حد ُتصاEمو� 
�تعاملو� معه بلطف �طيبة. 0َبد�� مثاًال 
جيدD â حال�K �ملناقشة. �لتزمو� fيع 
�هللا  يرضى  كي   uEصا بقلب  �لتعاليم 

ن حÑ �خلصم من متييز  عنكم، �ليتمكَّ
�لتبّد� فيكم بعد �لبيعة. �شهد�� بالوقائع 
�لصاEقة D �ملحاكم. �على fيع �لذين 
ينضّمو4 >= هذ� �جلماعة 40 يؤّسسو� 
 0نفسهم على �لصدu مبلg �لقلب، �متا
�جلهد، طو�� �لعمر“.  (Vكر �حلبيب، 

(٤٣٦-٤٣٩  
مّنا  �ملطلوَ�   Eملوعو� �ملسيُح  لنا  �يبّين 
لنكو4 حّقá من 0حبائه �0�ليائه �0غصا4 

شجرته �ملثمرK، فيقو�:
 Kملزهر� Ûيا 0حبائي، يا 0غصا4 شجر”
ֲדا  تتمتعو4  تعا=،  �هللا  بر¯ة   ،Jل�
�لبيعة معي!  ألنكم قد Eخلتم D عهد 
0نتم ُتكّرسو4 0نفسكم، �;�حتكم �ما 
0نكم  0علم  �0نا   .Kلدعو� *ذ�  متلكو4 
ُتنّفذ��   40 هو  �لسعيد  كم  حظَّ َتعّد�4 
كلَّ ما Rُمُركم به بأقصى ما D ِ�ْسعكم. 
 �ّ0 0َُحمِّلكم   40  D 0;غب  ال   rلكن�
عبg من نفسي كو�جب عليكم، كي 
ال تكو4 خدماتكم نتيجة لتعليماÛ، بل 

 .Kب 40 تنشأ من ;غبتكم �حلّر�
من هو �لّيي، �من هو �حلبيب >`؟ >نه 
 ،áحق  Aميّيز�  rيعرف �لذ�  Vلك  فقط 
فقط Vلك �لذ� يؤمن 0نr قد 0ُ;سلُت 
(من �هللا)، �يقَبلr كما  ُقبل �لذين من 
 rألن ،rَقبلي. �لعا} ال يستطيع 40 يقبل
�لذين  0�لئك  �لكن  �لعا}،  من  لست 
�آلخر  �لعا}  من   gزÜ طبيعُتهم ُنِفَحْت 

 .rلسو( يقبلون� ،rيقبلون

٢٩
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لذO ُيعِرa عّني، >منا ُيعِرa عن �هللا  *ّ�
 ،Ê ِصلة س  يؤسِّ ��لذ�   .r0;سل �لذ� 
  rس ِصلة بالذ� جئُت منه. >ن >منا يؤسِّ
 ّ̀ < Ûلذ� يأ��يد�،  D oٍُممسٌك بسر�
سينا�، بالتأكيد، حّظá من نو;�، �لكّن 
�لسيئ،  ظنه  بسبب   ،áها;ب يفّر  �لذ� 

فلسو(  ُيلقى D �لظلما9“... 
�لعصر،  هذ�   D �ألما4  سّر  لنا   áمبّين�
0نا   rن<” مهيب:    Aّبا; ببيا4  يقو� 
��لّزما4.  �لعصر  هذ�   D �ألما4  قلعة 
فالذ� يدخلها يكوR 4منá من �للصو  
0ما  �لضا;ية.   åلوحو��  uلطر�  vقّطا�
0سو�;�  عن   âبعيد ليبقى  يسعى  �لذ� 
كّل  من  >ّيا�   áمهاِجم �ملو9  فسيلقا� 
لن  �مليت  �حÑ جسد�  �صو�،  جهة 

ينجو“. 
�ألما4،  قلعة  Eخو�   ª�شر لنا  �مبّينا 
يقو�: ”َفَمن �لذ� َيدخل قلعJ؟ >ّنه من 
�َيتخّلى  �لفضيلة،   �َيلتز �لّرVيلة   Âَُيطر
 ،uَيخطو على سبيل �لّصد�عن �ملكر، 
�لشيطا4،  عبوEية  ِمن  نفَسه  �ُيحرُِّ; 
من  كّل  تعا=.  هللا   áمطيع  âعبد  yَُيص�
فيه.  0نا  �0َكو4ُ   ،Dّ يكو4  Vلك  َيفعُل 
Vلك  على  �حلصو�  يستطيع  ال  �لكن 
>ّال من ُينِعم �ُهللا عليه بر�Âٍ طاهرK. عند 
Vلك يضع �هللا قدَمه D جحيِم نفِس هذ� 
�لعبد، َفَت�Eُ كما لو } تكن فيها ناٌ; ِمن 
يسكن   Ñح  áُقُدم َفَيمشي   .áمطلق َقبل 
;�Âُ �هللا تعا= فيه، l، �ِبَتَجلٍّ خاٍ ، 
 ،Eقلبه. فتتبّد D ُيَثبُِّت ;�ُّ �لعاملني نفَسه

�ُيوَهُب  �لقدمية،  َبَشرّيُته  Vلك،  عند 
>نسانيًة جديدK طاهرK. فَيصy �ُهللا تعا= 
 Kجديد ِصلًة  س  �يؤسِّ  ،âجديد  á*< له 
 Kٍحليا  Kلّطاهر� بالوسائل   �E�ُّيز� معه، 
يعيشها جّنًة حD Ñ هذ� �حليا�V Kִדا“. 
(فتح �إلسال، �خلز�ئن �لر�حانية، �ملجلد 

(٣،   ٣٤-٣٥
�يلّخص 0مy �ملؤمنني م�py مسر�; 0¯د 
–0يد� �هللا تعا= بنصر� �لعزيز- خالصة 
شر�ª �لبيعَة لإلما �ملهد� � بقوله: 
كّل  ميّيز  بأ4  ��لو�جب  �لوعي  ”>�ا 
 rّن< بقوله:  �ملطلوبة  �حلقيقة  مّنا  ��حد 
علّي   4ّ<� لنفسي.   áملك �آل4  0عد   {
�آل4 �اللتز� Üميع تعاليم �هللا � حتت 
 u40 0نّفذها بكّل صد�(، �يع �لظرf
0عما`  fيع  0جعل   40� �>خال ، 
�تصّرفاÛ خاضعة لرضا �هللا تعا=-هذ� 

.“Kلبيعة �لعشر� ª�هي خالصة شر

جز� �هللا عّنا 0مy �ملؤمنني م�py مسر�; 
عليه  Eلّنا  ما  على   gجلز�� 0حسن  0¯د 
 ª�كتا� حضرته ” شر D هد�نا >ليه�
ال  �لذ�  �أل¯د�“.  ���جبا9  �لبيعة 
يشّكل هد�ية عظيمة لأل¯ديني فحسب، 
 Jل�ها4 على 4ّ0 �جلماعة �ل� بل �يقّد
ִדد� >= هذ� �لتعاليم، �ُتطبّقها �تعمل 
بيديه  �هللا  سها  0سَّ fاعٌة  هي  >منا  عليها 

�لكرميتني �لعظيمتني E�4 ;يب.
>خوتنا  fيع  يوّفق   40 تعا=  �هللا  E0َعو 
�لبيعة f Dيع   ª�لتطبيق شر �0خو�تنا 
0عما*م باإلخال  �لكامل �لذ� يرضى 
�هللا به عّنا fيعá، لنتمّكن من 40 نكو4 
�لساطعة  �حلّقة   Eملوعو� �ملسيح   K;منا
�0�طاننا  ألهلنا  �إل*ي  ��لبيا4  بالنو; 
 g0;جا fيع   D كّله  �لبشر�  ��جلنس 
 .. Rمني  �أل;a-�للهم  �0قاصي  �لعا} 

��حلمد هللا ;� �لعاملني

جـزا اهللا عّنا أمـ$ املؤمنني م$زا مسـرور أ�د 
أحسن اجلزاء على ما دّلنا عليه وهدانا إليه j كتاب 
حضرته ” شـروط البيعة وواجبـات األ�دي“. 
الذي ال يشّكل هداية عظيمة لأل�ديني فحسب، 
بـل ويقّدم الqهان على أّن اجلماعة الu تهدي إ, 
هذه التعاليم، وُتطبّقها وتعمل عليها إمنا هي bاعٌة 
سـها اهللا بيديه الكرميتني العظيمتني دون ريب. أسَّ
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