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ال شك �� ما �حر�� 	لتقد
 	لعلمي خال� 
	لقر� 	ملنصر
 قد ساهم ! تقريب 	ملسافا� 
*	لنهو1 باملستو. 	لفكر+ *	لعلمي، )ال 
�نه �خفى بني طياته فتنة توحي بأ� 	لكو� ميضي حسب 
Gليا� تعمل من تلقاD E	ִדا. نتج عنه ُعمي 	إلنسا� عن 
LMية ُمشغل Gليا� 	لكو�، *�فر� فكر	 يشH( I �� 	لكو� 
مت *جوR �R*� خالق �* �� 	خلالق خلقة **ضع 	لقو	نني 
*تركه يعمل تلقائيا *بعباYM �*ضح Wلى عنه *V يبا� به 

*بالتاa فإ� مصI 	إلنسا� 	_ال^ 	لـُمحتم.
*! هذ	 	خلضم تسرb 	لغر*H( M عقل 	إلنسا� *هيمن 
بقو	نني  لإلحاطة  *	لبحث  	لتعلم  عليه   �� فظن  عليه؛ 
	لطبيعة لكي يتحكم ! كل *سائل 	حلياY *بالتاa 	لتخطيط 
لتحديد مصI 	لعاV كله. n تطرm لدM	سة 	لنفس 	إلنسانية 
*)ثاMִדا  فيها  	لتحكم  ميكن  pر^   �	D Gلة   qُتعت  rل	
*	ستخد	مها *	ستغال_ا. ُتخوsَّ *ُتغر. حسب 	لطريقة 
	لr تقبل 	خلضوv *حسب 	_دs 	ملنشوR. *بالتاa فتحت 
 rل	لعرقية 	لوطنية *	ئز 	لغر	لنظرية بابا للتحكم ! 	هذ� 
ير. كل منها نفسه هو 	ألعلى *	أل*H بالبقاE *	لتحكم. 
*	لسؤ	� 	لذ+ يطرz نفسه ! هذ	 	ملقا
: ما هي 	لنتائج 
	لr طلعت على 	لبشرية عامة *على 	ملسلمني خاصة من 
هذ� 	لنطرية؟ كما Dكرنا Gنفا لقد شاv 	لتصوM �� 	لكو� 
 E	جلز	هٌم ** Yآلخر	يدبر�، *��  bM �*ميضي *حد� بد
ال �مل فيه، *�� 	لدعاE ال �د+.. *هكذ	 	نتشر 	لفكر 
	لنظرY 	إلحلاRية !  	إلحلاR+ علًنا *سرًّ	. �+ مت تشجيع 
	حلياY *)عطاLها 	ملMq	� 	لثقافية. *بطبيعة 	حلا� نتج عن 
 .Yحليا	ليقي� ! 	 �Mستحضا	 
هذ	 	لبعد عن 	هللا تعاH *عد
فانفر�R 	لغر	ئز بالشباb *	لرجا� *	لنساE *حتكمت ! 
�يع 	ملسلمني، 	ألمر 	لذ+ جعلهم ال يتلقو� 	ملعونة 	إل_ية 

	خلاصة 	ملرصوYR للصاحلني. بل �صبحو	 مسرz �حد	� 
	لعاV من خال� ما يعرضه من DM	ئل *�هو	� ال�خالقية.

عنه  Wلى   n 	إلنسا�  �لق   V  Hتعا 	هللا   �� شك  *ال 
*تر^ مص�I للقو	نني بل هو حي قيو
 كتب على نفسه 
عنايته *مر	عاY مصاحله *خصص له مصI	 عظيما بشر� 
حسن 	لتصرs ! هذ	 	لعاV.. تصرs 	إلنسا� مع �خيه 
 	Iبط  � كثM إلنسا� مع خالقه. *قد	 sإلنسا� *تصر	
*	لشر�   .Eبالدعا *	لqكا�  	لطيبة  	لكو�  �حد	�  من 
	ألساسي للدعاE 	الستقامة *هي 	لوعاE 	لذ+ تت�� عليه 

	لqكا� 	لr ُتثقف n ترعى 	ألخالm *حتافظ عليها.
على   sيشر  
قيو حي   Vلعا	  mخال 	هللا   �� شك  *ال 
توصيلنا لغاية خلقنا.. �ال *هي تكميلنا  �+ Mفع مستو	نا  
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مع  تتو	صل  Mبانية  كائنا�  حالة   H(  
	ألنعا حالة  من 
*عي   Rִדد 	لدنيئة  	ألخالقية  	حلالة  *لكن  خالقها. 
	إلنسا�  بالتحو� حلالة 	لغابة 	لكاملة 	لr من جر	ئها يتم 
 
pو 	لصالz من 	لوجوR. *بعباmR� YM هد
 	لعاV لعد
	ستحقاm 	لبقاE. ففي 	حلقيقة V يتخلَّ 	هللا عن 	لبشرية 
*لكن 	لبشرية هي 	لW rلت عن 	حلضرY 	ألحدية. فال 
بالصلح معه سبحانه   
	لقيا )ّال  لنا ! هذ� 	حلالة   Mخيا
	ِحلربة  تلك  بو	سطة  	لصلح  هذ	  يتم  *حتما   .Hتعا*
	لسما*ية 	لr حتقق �هد	s مستعمليها ! كل مرY *ال 
	لذ+ له �كq 	ألثر *هو   Eلدعا	 Wيب Gما_م �ال *هي 
�حد �كq 	لقو	نني 	لكونية، كما �� له نظاًما كما لكل 
قانو� طبيعي نظا
 للوصو� )H 	لنتيجة.. *	لذ+ يدعو 

*ير	عي قانو� 	لدعاE �عل 	هللا له صفة 	إلجابة تتجلى 
*تثمر  بالر�انية   mخلال	 	هللا  صفا�  تتجلى  كما  متاًما 

نتائج 	لقو	نني 	لطبيعية...
)� هنا^ �حد	ًثا عدY مؤملة حتد� ! 	لطبيعة ميكن جتنبها 
فيغالبها *حتما سيغلبها، كما �� هنا^ �حد	ًثا   Eبالدعا
سعيدY ! 	لسماE مربوطة بشر� 	لدعاE تنـز� )D	 صعد 

.Eلدعا	
	لنا�  ير.  	لبعث   �Dمنو يكو�  ملن  	ليو
 �اجة   Vلعا	
� حني  تتجلى صفاته  	هللا *معه   Rمعه عالما� *جو
	لذ+ ��  	حلي  	هللا  �ثر صفة  من   Yجديد Yحيا تتخلق 
	ملوتى *ليس فقط �لق 	حلياY �*� مرY كما يتصوM 	لفهم 

	لسطحي.. 
عزيز+ 	لقا�M لقد عرضنا عq هذ� 	لسطوM حتليال نفسيا 
 YIلغف	  Rحلشو	 تلك  ُنوقظ   �� Gملني  *Rينيا  *	جتماعيا 
	لr فقد� 	ألمل من تدخل 	لر�ة 	ألحدية  *كي نبعث 
 :Hمتنا*_م كما قا� تعا ! Yلنجا	ألمل �� 	فيها بصيص 
﴿قْل َما َيْعَبُأ ِبُكْم Mَبِّي َلْوَال RَُعاLُُكْم﴾ (	لفرقا� ٧٨). 
*بطبيعة 	حلا� للدعاE متطلبا� *ضو	بط تضمن قبوليته. 
*للمزيد من 	الطالv على هذ	 	ملوضوv 	لغاية ! 	أل§ية 
جتد R	خل هذ	 	لعدR خطبة 	جلمعة حلضرY �مI 	ملؤمنني 
�يد� 	هللا 	لr عر1 فيها بيا� 	ملسيح 	ملوعوR � حو� 
�نه ال  *�كد   .� فيه   Eلفنا	  n 	هللا *عشقه *من  حب 
	لصافية  pبته  تعاH *ال  باهللا  	لقوية  	لصلة   Eللمر تتيسر 
ما V تتيسر له معرفة بوجو�R. *كل من يف¨ ! Mضا� 

يصبح مظهر	 لقدMته سبحانه *تعاH 	إلعجا�ية. 
نسأ� 	هللا �� يهدينا *)ياكم )H سو	E 	لسبيل *يرحم �مة 
للتخلص من  قاRִדا *شعوֲדا  *ينI بصائر   � 	ملصطفى 

مآbM 	لشيطا�.

والـذي يدعو ويراعي قانـون الدعاء 
%عل اهللا له صفة اإلجابة تتجلى متامًا 
كما تتجلى صفات اهللا اخلالق بالر'انية 
وتثمـر نتائـج القوانـني الطبيعيـة..
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 حضرY مر�	 بشI 	لدين pموR ��د
� Rملوعو	ملصلح 	

	خلليفة 	لثا» حلضرY 	ملسيح 	ملوعوR *	إلما
 	ملهد+ �

:�*MR من

في 
حا� �لقر��

(سوYM 	لنحل)

èŒθ ããr&«!$$Î/zÏΒÇ≈sÜ ø‹ ¤±9$#ÉΟŠ Å_ §�9$#

ijk∩⊇∪

َر	ٍ� ِفي  ْيِر ُمَسخَّ ﴿�ََلْم َيَرْ�	 ِ�َلى 	لطَّ
َماِ# َما ُيْمِسُكُهنَّ ِ�الَّ 	هللا ِ��َّ ِفي  َجوِّ 	لسَّ
0َِلَك آلَياٍ� ِلَقْوٍ, ُيْؤِمُنوَ�﴾ (٨٠)

شر2 	لكلما�: 
 .1Mأل	* Eلسما	جلوُّ: ما بني 	جّو: 

.(bألقر	) خله	R :لبيت	جوُّ 
بيد�:   Eَلشي	 �مَسَك  ُيمسكهن: 
حَبسه  	لغيَث:  	ُهللا  *�مَسَك  قَبضه. 
 :
	لكال عن  َ�مسَك  نز*َله.  *مَنع 
سَكت: َ�مسَك عن 	ألمر: كفَّ عنه 

.(bألقر	) متنع	*
	لرجا�  من  	جلماعُة   :
	لقو قو,: 
على   Eُلنسا	 تدُخله  *قيل:  خاصًة، 
و	 بذلك لقيامهم بالعظائم  َتَبِعّيٍة، ُسمُّ
 
قا فيقا�:  ر *يؤنَّث  	ملهما�. يذكَّ

.(bألقر	) 
	لقوُ
 *قامت 	لقوُ

	لتفسـ6: 
 V�  ﴿Hتعا قوله   ! 	ملفسر*�  قا� 
جو   ! ر	�  مسخَّ  Iلط	  H( َير*	 
	لسماE﴾ �� معنا� �� 	هللا قد مّكنها 
سبب  بد*�  	جلو   !  �	Iلط	 من 
قدMته  ليqهن على  ظاهر+، *Dلك 

� (	لر	�+، *	لبيضا*+).
غI �» ال �M	� مع¨ صائًبا، *)منا 	لو	قع 
 ،Mلكفا	 bآلية تتحد� عن عقا	 ��
حيث حّذMهم 	هللا تعاH �نه قد منع 
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	النقضا1  من  	آل�   Mلطيو	 هذ� 
حني  موشكة   
	أليا *لكن  عليهم، 
لتنهش   Mلطيو	 هذ�  عليهم  تنقّض 
جثثهم ³ًشا. *Dلك ما حد� بالفعل 
! عديد من 	ملعاM^ 	لR r	�M بينهم 
*بني 	ملسلمني حيث كا� 	لكافر*� 
تاMكني  	لقتا�  ساحة  من  يفّر*� 
كانت   rل	 قتالهم  جثث  *M	Eهم 

 .Mطعاًما سائًغا للطيو Iتص
*هنا^ بيت شعر للنابغة 	لذبيا» ! 

هذ	 	ملع¨ حيث قا�:
فوقـُه      حلَّق  باجليش  غَد.  ما   	D(
بالعصـائِب،  ִדتد+   Iٍط عصائُب 
´يشه  خر�   	D(  z*ملمد	  ��  +�
 sتعر فوقهم، أل³ا   Mلطيو	 حّلقت 
�� هذ	 ال بد �� يفتك بأعد	ئه، مما 

سيهيئ _ا طعاًما شهيًّا.
**RM ! 	لتاMيخ عن تيموM لنك �نه 
 Mلنسو	 توجه ´نو�R حّلقت  حيثما 
على  تغلب  قاتل  حيثما  ألنه  فوقه، 
	ألعد	E، *كانت 	لطيوM قد �MRكت 
 �� ِفطر+  *جد	�  من  �*تيْت  مبا 
طعامها مضمو� ما R	مت ! Mفقة 

هذ	 	جليش. 
جو   !  Mلطيو	 حتليق   �� فالو	قع 
 Mنتصا	* 
	لسماE تعبI عن هال^ قو
قو
 Gخرين، *قد ُ�شI هنا )H هذ	 
 �Gلقر	  
	ستخد *قد  نفسه.  	ملع¨ 

Gخر  مكا�   !  Iلتعب	 هذ	  	لكرمي 
َتَر   V�﴿  Hتعا 	هللا  قا�  حيث  �يًضا 
	لفيِل*   bبأصحا Mبُّك  فَعل  كيف 
�V �َعْل كيَدهم ! تضليل * *�Mَسَل 
 YٍMَباِبيَل * َترِميهم �جا� 	Iًعليهم ط
َكَعْصٍف  فجَعلهم   * يٍل  ِسجِّ ِمن 
تر   V�  +� (	لفيل)..  َمْأكوٍ�﴾ 
*�صحاَبه  �برهَة  Mبُّك  Rّمر  كيف 
	لذين �تو	 ´يش من 	لفيلة مها�ني 
*	لذعر   Mلدما	 من  فأصاֲדم  مكة، 
*M	Eهم  تاMكني  ففر*	  �صاֲדم،  ما 
فاجتمعت حو_ا  	لqية.  موتاهم ! 
تنهشها  حلومهم  *�كلت   ،Mلطيو	
 �� علًما   .Mلصخو	 على  *تضرֲדا 
قطعة  تأخذ  �³ا   Mلنسو	  YRعا من 
	جليفة )H مكا� عا� مثل  من حلم 
*تنظفها   Yصخر  *�  Yشجر  ��M
على   bبالضر *تنهشها   b	لتر	 من 

	لغصن �* 	حلجر.
 H(  YMإلشا	 	آلية  هذ�  متثل  *قد 
 Mذ� حيث  	لفيل   bصحا�  �Rحا
	هللا 	لكفاM: لقد سبق �� �Mيتم كيف 
�� 	لطيوM �كلت جثث �عد	ئنا، *ما 
تز	� هذ� 	لطيوM نفسها حتلق ! جو 
	لسماE ! 	نتظاM �مرنا. *)ننا ما �لنا 
*لكنهم  قتالكم،  من  	ملسلمني  مننع 
 sفسو حلربكم  �رجو�  عندما 
�برهة *جيشه من   
تر*� يوًما كيو

قبل. *هذ	 ما حد� بالفعل. 
Dلك   !  �(﴿ 	آلية   
ختا  ! *قا� 
�نكم   +� يؤمنو�﴾..   
لقو آلياٍ� 
�يها 	لكفاM تقضو� 	لعجب من هذ	 
	لنبأ، *لكن 	ملؤمنني ير*� فيه Gيا� 

*�+ Gيا�، موقنني متاًما بتحقُّقه.

﴿َ�	هللا َجَعَل َلُكْم ِمْن ُبُيوِتُكْم َسَكًنا 
َ�َجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوDِ 	ْألَْنَعاِ, ُبُيوًتا 
َتْسَتِخفُّوَنَها َيْوَ, َظْعِنُكْم َ�َيْوَ, ِ�َقاَمِتُكْم 
Iَ�َْشَعاHَِها  Iَ�َْ�َباHَِها  Iَْصَو	ِفَها  َ�ِمْن 
(٨١) ِحٍني﴾  ِ�َلى  َ�َمَتاًعا  Iََثاًثا 

  
شر2 	لكلما�:

َسَكًنا: سَكن فال� R	�Mَ: 	ستوطنها 
*�قا
 ֲדا. سَكن )ليه: 	Mتاz. 	لسَكن: 
*ُيستأنس  *فيه  )ليه  ُيسَكن  ما  كلُّ 

.(bألقر	) كُةqل	لر�ُة؛ 	به؛ 
	ستثقَله  ضدُّ  	ستَخفَّه:  تستِخّفوOا: 

.(bألقر	)
َظْعن: ظَعن يظَعن َظْعًنا: ساMَ، تقو�: 

.(bألقر	) همMياR عن 	ظَعنو
 Eهو للشا* :sلصو	ُع � :P	صوI
لإلبل  *	لوبِر  للِمْعَز.  عر  كالشَّ

.(bألقر	)
IشعاH: �ُع َشْعر، *	لشعر: ما ينُبت 
من مساّ
 	لبد� مما ليس بصوs *ال 
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.(bألقر	) بر*
Iثاًثا: 	ألثا�: متاvُ 	لبيت بال *	حد؛ 
لالستعما�  ُيّتخذ  ما  هو   : *قيل 
*	ملتاv ال للتجاYM؛ *قيل: 	ملاُ� كله 

.(bألقر	)

	لتفســ6:
 Mلكفا	تعيشو� �يها  :Hهللا تعا	يقو�  
! M	حة تامة ! مساكنكم 	لد	ئمة 
حتملو³ا   rل	 خيامكم   ! *كذلك 
لتنـزلو	  �سفاMكم   ! بسهولة 
حيث شئتم، كما تنعمو� باحلرية ! 
تريد*�   	Dفلما 	لتجاMية؛  �سفاMكم 
 Eَ	لنعمة جّر	منكم هذ�  vُتنـَز ��

سيئاتكم.
لقد قا� 	هللا هنا ﴿بيوًتا تستخّفو³ا 
يوَ
 ظعنكم *يو
 )قامتكم﴾، Dلك 
 ! 	جللدية  	لبيو�  هذ�  �ل  أل� 
تنصيبها   �� كما  سهل،   Mألسفا	
ال  حيث   ،¼Iكب جهًد	  يتطلب  ال 
متر Rقائق قالئل ح½ تتحّو� 	لباRية 
بفضل هذ� 	خليا
 )H مدينة مأهولة 

تضج باحلركة *	حليوية.
*قد Dكر 	هللا � خيا
 	جللوR أل� 
 vلنو	 	يستخدمو� هذ 	كانو bلعر	
من 	خليا
 (	لر	�+)، كما �³ا �فضل 
من  �ايتها   ! 	لقما¾   
خيا من 

	لRq *	ملطر.

َخَلَق  ا  ِممَّ َلُكْم  َجَعَل  ﴿َ�	هللا 
 Tِْلِجَبا	 ِمَن  َلُكْم  َ�َجَعَل  ِظَالًال 
َسَر	ِبيَل  َلُكْم  َ�َجَعَل  Iَْكَناًنا 
َتِقيُكْم  َ�َسَر	ِبيَل  	ْلَحرَّ  َتِقيُكُم 
َعَلْيُكْم  ِنْعَمَتُه  ُيِتمُّ  َكَذِلَك  َبْأَسُكْم 
(٨٢) ُتْسِلُموَ�﴾   َلَعلَُّكْم 

شر2 	لكلما�: 
كّل   Eُقا*ِ *هو:  ِكنٍّ  Iكناًنا: �ُع 

.(bألقر	) لبيُت	ستُر�؛ * Eشي
*هو:  ِسْربا�  �ُع  َسر	بيل: 
ما  كلُّ  *قيل:  	لدvُMِّ؛  	لقميُص؛ 

.(bألقر	) لُِبس
 bحلر	  !  Yُلشد	 	لبأ�:  بْأ[: 

.(bألقر	)
�سلَم   .Rَنقا	 �سلَم:  ُتسِلمو�: 
فال�: َتديََّن باإلسال
. �سَلَم 	لعد*َّ: 
سلَّمه  	هللا:   H( �مَر�  �سَلَم  خَذله. 
﴿لعلكم   Hتعا فقوله   .(bألقر	)
هللا   	*Rتنقا لكي  يع�  ُتسِلمو�﴾ 
�موMكم  تفّوضو	  لكي   *�  ،Hتعا

)ليه. 

	لتفسيــر: 
 vللموضو  M	ستمر	 	آلية  هذ� 
	هللا   Rيعّد حيث  نفسه  	لسابق 
 ،Mلكفا	من نعمه على  	فيها مزيًد

 Eثنا� ينَعمو�  �³م  *يذّكرهم 
ظال�  حتت  بالر	حة  	لسفر 
	ألشجاM، *يتخذ*� مصايف ! 
	جلبا�؛ كما هّيأ _م 	للبا� 	لذ+ 
*عّلمهم  	حلر،  لظى  من  يقيهم 
 Eثنا� حتميهم   rل	  v*Mلد	 صنعة 
	حلرb. لقد �*تو	 كل هذ� 	لنعم 
*يكونو	  بالر	حة  ينعمو	  لكي 
	لعد*؛  هجما�  من  مأمن   !
	ألمن  هذ	  يدّمر*�  *لكنهم 
ضد  	لنعم  يستغّلو�   D( بأيديهم 
	ملنعم. لقد �عطاهم 	هللا هذ� 	لنعم 
شكًر	  له  مطيعني   	Rًعبا ليكونو	 
عليها، *لكن ما حصل منهم هو 
	لنعُم  هذ�  بَطرْتهم   D( 	لعكس، 
فقامو	  	حلماية،  هذ�  *غّرִדم 

ملعاMضته عز *جل!  
 �Iَغ َ�ى  "�سلَم"  معا»  *من 
من شر�، علًما �� هذ	 	ملع¨ ال 
حاليًّا،   Yملتوفر	 	لقو	ميس  تذكر� 
	للغة  قو	عد  *لكنه جائز �سب 
	لفعل  �ّولو�  حيث  	لعربية 
)ليه   Yمز_	 بإضافة  متعدًيا   
	لال�
كما  	إلفعا�،   bبا من  *جعِله 
	لشريف  	حلديث  من  ثابت  هو 
سِلم  من  "	ملسلم   :RM* حيث 
*يد�"  لسانه  من  	ملسلمو� 
(مسلم: كتاb 	إلميا�، باb بيا� 
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هذ�   ��  .M�*  .(
	إلسال تفاضل 
	آلية تتضمن هذ	 	ملفهو
 �يًضا �+ 
لكي  	لنعم  هذ�  لكم  *هبنا  �ننا 
 	Rًعبا 	آلفا� *تعيشو	من  	َتسلمو
شاكرين هللا تعاH فتحمو	 غIَكم 
من شر*Mكم، *لكنكم 	Wذمت هذ� 
	لنعم �R	Y للعد*	� على 	آلخرين. 
هذ�  من  نستنتج   �� *ميكن  هذ	، 
بالسياسة  يتعلق  Gخر  �مًر	  	آلية 
 Rهو �نه ال �ق لألكثرية �� تطر*
ال  هذ	  *لكن  	لبلد.  من  	ألقلية 
	لبلد،  من   Vلظا	  Rطر من  مينع 
بل َمن �الف 	لقانو� فال بد من 
 �( �قو�  )منا  	ملجتمع.  من   �Rطر
على  خرجو	  ما  	أل*	ئل  	ملسلمني 
�خّلو	  *ما  مبكة  	حلاكم   
	لنظا
�كم �هلها، *)منا توسلو	 )ليهم �� 
 ��* 	لدين   ! 	إلكر	�  مياMسو	  ال 
يسمحو	 _م بأ� يقولو	 ! حرية: 
 Eهؤال كا�  Dلك  *مع  	ُهللا،  Mبُّنا 

	لكفاM يؤD*³م.   

	ْلَبَالُ_  َعَلْيَك  َفِإنََّما  َتَولَّْو	  ﴿َفِإْ� 
	ْلُمِبُني﴾ (٨٣) 

	لتفســ6: 
يقو� 	هللا تعاD( H	 V ينته هؤالE عن 

pا*التك  Mغم   Yلشرير	 نو	ياهم 
	ملسلمني  على  *	عتد*	  للصلح 
)ال  عليك  كا�  فما   Yجرير R*منا 
 sفسو به،  قمَت  *قد  	لنصح، 
يتحملو� 	آل� مسئولية ما يفعلونه 

من خI �* شر.

ُيْنِكُر�َنَها  ُثمَّ  	هللا  ِنْعَمَة  ﴿َيْعِرُفوَ� 
Iَ�َْكَثُرُهُم 	ْلَكاِفُر�َ�﴾ (٨٤)

شر2 	لكلما�: 
Mقم  	آلية   zشر M	جع  ينكر��: 
٢٣ من هذ� 	لسوYM *شرz 	آلية 

Mقم ٦٣ من سوYM 	ِحلجر.

	لتفســ6: 
لقد نّبه 	هللا � بقوله ﴿يعِرفو�﴾ 
�نه ينبغي لإلنسا� �� يّتعظ برLية 
 ،Hهللا تعا	ما يوجد حوله من نعم 
*لكن هؤالE جدُّ �شقياE أل� نعم 
	هللا قد نزلت عليهم، *)³م ير*³ا 
! نفوسهم، *مع Dلك ينكر*³ا.. 
حق  بالعمل  يقدM*³ا  ال   +�
ينكر*�  �³م   R	ملر	 *ليس  قدMها؛ 
أل�  	لنعم،  هذ�   Rجو* بأفو	ههم 
من  بأ³ا  يعترفو�  كانو	  	لكافرين 

.Hهللا تعا	عند 

	آلية:  Gخر   !  Hتعا 	هللا  *قا� 
*	علم  	لكافر*�﴾.  ﴿*�كثرهم 
	لرفض  مبع¨  ليس  هنا  	لكفر   ��
عن  	حلديث  قد سبق   D(  ،+Rلعا	
 n﴿ Hقوله تعا ! +Rلعا	لرفض 	
 Hهللا سبحانه *تعا	 �( n ينكر*³ا﴾؛
V يقل هنا: "*�كثرهم كافر*�"، 
بل قا�: ﴿*�كثُرهم 	لكافر*�﴾، 
قولنا  مثل  للكما�،  هنا   (�	)*
	لكامل   +� 	لرجُل..  �نت  ألحد: 
 RM	ملو	  bقر� (	نُظر  	لرجولية   !
ليسو	  �³م  فاملع¨   .("�	" حتت 
منكرين عاRيني، بل متشدRين ! 
فقوله   �D( عليه.  مصّرين   Mإلنكا	
يشمل  ينكر*³ا﴾   n﴿  Hتعا
﴿�كثرهم  قوله  �ما  عامة،   Mَلكفا	
	لكافر*�﴾ فيتحد� عن 	ألكثرية 
 
منهم، *	ملع¨ �� كل هؤالE 	لقو
*لكن  عموًما،  	هللا  لِِنعم  يتنكر*� 
كل  َتجاَ*�*	  قد  منهم  	ألكثرية 
حد*R 	لعناR *	جلحوR لِنعمه �.

 vملوضو	 ترتيب   H( بالنظر  �ما 
	هللا  بنعم  يعترفو�  �³م  	آلية  فتع� 
 Rبوجو يكفر*�  *لكنهم  	ملاRية، 
 Hلر*حانية؛ *كأ� قوله تعا	نعمه 
	لدنيوية  بالنعم  متعلق  ﴿يعرفو�﴾ 
بالنعم  متعلق  ﴿ينكر*³ا﴾  *قوله 

	لر*حانية.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

َعْن �ِبي ُهَرْيَرYَ � ��َّ 	لنَِّبيَّ � َقاَ�: ِ)Dَ	 َ�َحبَّ 	هللا 	ْلَعْبَد َناRَ. ِجْبِريَل ِ)�َّ 	هللا ُيِحبُّ ُفَالًنا َفَأْحِبْبُه. َفُيِحبُُّه 
َماEِ. ُثمَّ ُيوَضُع َلُه  َماEِ.. ِ)�َّ 	َهللا ُيِحبُّ ُفَالًنا َفَأِحبُّوُ�، َفُيِحبُُّه َ�ْهُل 	لسَّ ِجْبِريُل، َفُيَناRِ+ ِجْبِريُل ِفي َ�ْهِل 	لسَّ

	ْلَقُبوُ� ِفي 	ْأل1ِMَْ. (صحيح 	لبخاM+، كتاb بدE 	خللق)

َعنْْ �َِبي ُهَرْيَرYَ � َعِن 	لنَِّبيِّ � َقاَ�: َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم 	هللا َتَعاَلى ِفي ِظلِِّه َيْوَ
 َال ِظلَّ ِ)الَّ ِظلُُّه. ِ)َماٌ
 َعْدٌ� 
َ*َشاbٌّ َنَشَأ ِفي ِعَباYِRَ 	ِهللا َ*Mَُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق ِفي 	ْلَمَساِجِد َ*Mَُجَالِ� َتَحابَّا ِفي 	ِهللا 	ْجَتَمَعا َعَلْيِه َ*َتَفرََّقا 
mَ ِبَصَدَقٍة َفَأْخَفاَها َحتَّى  َعَلْيِه َ*Mَُجٌل Rََعْتُه 	ْمَرDَ Yٌ�َ	ُ� َمْنِصٍب َ*َجَماٍ� َفَقاَ� )ِنِّي َ�َخاsُ 	َهللا َ*Mَُجٌل َتَصدَّ
(Yلزكا	 bكتا ،+Mلبخا	صحيح ) .�َُهللا َخالًِيا َفَفاَضْت َعْيَنا	َكَر Dَ ُجٌلMَ*َ َال َتْعَلَم ِشَماُلُه َما ُتْنِفُق َيِميُنُه

َد	ِئِد َ*	ْلَكْرbِ َفْلُيْكِثِر  َعنْْ �َِبي ُهَرْيَرYَ � َقاَ�: َقاَ� Mَُسوُ� 	ِهللا �: َمْن َسرَُّ� َ�ْ� َيْسَتِجيَب 	هللا َلُه ِعْنَد 	لشَّ
َعاEَ ِفي 	لرََّخاEِ. (سنن 	لترمذ+، كتاb 	لدعو	� عن Mسو� 	هللا) 	لدُّ

ُه َجَعَل 	ُهللا ِغَناُ� ِفي َقْلِبِه َ*َجَمَع  َعْن �ََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَ� �: َقاَ� Mَُسوُ� 	ِهللا �: َمْن َكاَنْت 	ْآلِخَرYُ َهمَّ
ُه َجَعَل 	ُهللا َفْقَرُ� َبْيَن َعْيَنْيِه َ*َفرmََّ َعَلْيِه َشْمَلُه َ*َلْم  ْنَيا َهمَّ ْنَيا َ*ِهَي Mَ	ِغَمٌة. َ*َمْن َكاَنْت 	لدُّ َلُه َشْمَلُه َ*�ََتْتُه 	لدُّ

Mَ َلُه. (سنن 	لترمذ+، كتاb صفة 	لقيامة *	لرقائق *	لوvM عن Mسو� 	هللا) ْنَيا ِ)الَّ َما ُقدِّ َيْأِتِه ِمْن 	لدُّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابا� 
 fياDلقا	د hI ,غال 	jسيدنا مر

� Dملوعو	ملسيح 	

 Rٌُسْبَحاَنُه َبْل ِعَبا 	لرَّْحَمُن َ*َلًد	تََّخَذ 	 	َقاُلو*َ﴿ :
"قا) Tتعا(H ! مقا
ُمْكَرُموَ�..... َ*َمْن َيُقْل ِمْنُهْم )ِنِّي )َِلٌه ِمْن Rُ*ِنِه َفَذِلَك َنْجِزيِه َجَهنََّم 
اِلِمَني﴾، *	شتر� قوَ� 	لظاملني بلفظ ﴿ِمن R*نه﴾  َكَذِلَك َنْجِز+ 	لظَّ
لُيخِر� به قوًما �صÈ 	حلبُّ قلوֲדم *هّيج كر*ֲדم، ح½ غلبت عليهم 
كلماٌ�  �فو	ههم  من  فخرجْت  	لعاشقني،  *جنوُ�  ْكر  *	لسُّ 	َملْحِوّيُة 
! مقا
 	لفناE 	لنظر+ *	جلذb 	لسما*+، **RM عليهم *	RM فكانو	 
 �( بعضهم:  *قا�  	هللا،  )ال   rُجّب ما !  بعضهم:  فقا�  	لو	_ني؛  من 
يد+ هذ� يد 	هللا، *قا� بعضهم: �نا *جه 	هللا 	لذ+ *ّجهتم )ليه، *�نا 
جنُب 	هللا 	لذ+ فّرطتم فيه، *قا� بعضهم: �نا �قو� *�نا �Éع، فهل 
! 	لد	M غI+، *قا� بعضهم: �نا 	حلق. فهؤالE كلهم معفو*�، فإ³م 
 ،Mالستكبا	لرعونة *	ال من  ،Mالنكسا	ملحوية *	من غلبة كما�  	نطقو
*حّفْت ֲדم ُسْكُر صهباE 	لعشق *جذبا� 	حلب 	ملختاM، فخرجت 
 
هذ� 	ألصو	� من خوخة 	لفناE ال من غرفة 	خليالE، *ما نقلو	 	ألقد	
)R H*� 	هللا بل فنو	 ! حضرY 	لكqياE. فال شك �³م غI ملومني، 
 �� َكِلٌم �ب  بل هي  	ّتباv كلماִדم *حرÊ مضاهاִדم،  *ال �و� 
	ملتعمدين  من  كانو	  	لذين  )ال  	هللا  يؤ	خذ  *ال  ُتر*.،   �� ال  ُتطَو. 

(٦٠-٦١ Ê ،حلق	 Mنو) ".ملجترئني	
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التقوى

 Ìلعر	ملكتب 	تر�ة: 

ال  *حد�  	هللا  )ال  )له  ال   �� �شهد 
شريك لـه، *�شهد �� pمًد	 عبد� 
من  باهللا   Dفأعو بعد  �ما  *Mسوله. 
	لشيطا� 	لرجيم. ﴿بْسم 	هللا 	لرَّْحَمن 
	لرَّحيم * 	ْلَحْمُد هللا bMَِّ 	ْلَعاَلمَني * 
ين*  	لرَّْحَمن 	لرَّحيم * َمالك َيْو
 	لدِّ
	ْهدَنا   * َنْسَتعُني   َ̂ َ*)يَّا َنْعُبُد   َ̂ )يَّا
	لَِّذيَن  ِصَر	�   * 	ْلُمْسَتقيَم  َر	َ�  	لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 	ْلَمْغُضوb َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Gمني) َ*ال 	لضَّ

خـطبة 	جلمعـة
	لI tلقاها سيدنا مرj	 مسر�hI Hد Iيدq 	هللا تعاs بنصرq 	لعزيز

� uملهد	إلما, 	� Dملوعو	خلامس للمسيح 	خلليفة 	
٢٠١٤/٠٤/٠٤ 
يو

! مسجد بيت 	لفتوz بلند�

من  	ملقتبسا�  بعض   
	ليو  
سأقد
كال
 	ملسيح 	ملوعوR �  	ملتعلقة 
�ب 	هللا تعاH 	لr بّين فيها حضرته 
*Dكر  *تعريفه،  	هللا  حب  حقيقة 
*سر�  *جل  عز  حبه  نيل  �ساليب 
ما  �يضا  *بّين  	لعميقة،  *فلسفته 
كا� يتوقعه منا Îن 	لذين نؤمن به 
*ننتمي )H �اعته، *كيف �ب �� 
 	Dهللا *ما	نسعى للحصو� على حب 
ينبغي �� يكو� معياM هذ	 	حلب. لذ	 
عليكم  سأقر��  مما  مقتبس  كل  فإّ� 
جدير بالتأمل، *هو مبنـزلة سر	ٍ� 
ينMR I*بنا، لذ	 �ب �� تسمعوها 
مضمو�  نفهم  لكي  شديد  بإمعا� 
R	ئما  هللا  حبًّا   R	Rنز* 	إل_ي  	حلّب 

*نصلح �نفسنا. 
 :� Rملوعو	ملسيح 	يقو� 

بالتصّنع  ينشأ  ال  	حلب   �� "	علمو	 
	لقو.  من   Yٌقو هو  بل  *	لتكّلف، 
 bينجذ  �� *حقيقته  	إلنسانية، 
 �� *كما  ُيعجبه،   Eشي  H( 	لقلب 
خو	Ê كل شيE تظهر ببد	هة عند 
بلوغه 	لكماَ�، فاحلا� نفسه للحب 
عند   Eال´ ميز	ته  تتبّين   D( �يضا، 
	لدMجا� *�كملها، فاهللا  بلوغه �متَّ 
ُقُلوِبِهُم  ِفي  ﴿ُ�ْشِرُبو	  يقو�:   Hتعا
	لعجل  �حبو	  �³م   +� 	ْلِعْجَل﴾ 
 .b	كالشر ُ�شِربو�  كأ³م  لدMجة 
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حضرy مرj	 مسر�hI Hد - Iيدq 	هللا بنصرq 	لعزيز - 

�ب  حني  	إلنسا�   �� *	حلقيقة 
 *� يشربه  فكأنه  كامال  حبا  �حد	 
يأكله، *يصطبغ بأخالقه *سلوكه، 
*بقدM ما �به يصبح مظهر	 حلبيبه. 
	كتساb ُمحب  	لسر !  *هذ	 هو 
	هللا 	لنوMَ 	إل_ي ظليا �سب قدM	ته. 
�ما 	لذين �بو� 	لشيطا� فيكسبو� 

	لظال
 	لذ+ ! 	لشيطا�."
بأ�   Rملوعو	 	ملسيح  يقو�   ،	Dً()  

 Eملر	 ينصبغ   �� هو  	حلب  سر 
 V ما تعاH ألنه  	هللا  بصبغة صفا� 
يعلم 	ملرE صفا� 	هللا تعاH ال ينا� 
عندما  	إلنسا�   ��  
*	ملعلو 	ملعرفة. 
*ينصبغ  	هللا  معرفة  نيل  بعد   
يتقد
هللا  حبه  يكتمل  عندئذ  	هللا  بصبغة 

فقط   Hتعا معرفة صفاته  تعاH أل� 
ال تكفي بل �ب 	النصباÐ بصبغتها 
�يضا، عندها فقط ينا� 	ملرE نوM 	هللا 

 .(Hتعا
"	حلب يقتضي بالضر*YM �� ُيعَجب 
*�خالقه  حبيبه  بشمائل  	إلنسا� 
يسعى   ��* 	لقلب،   mبصد *تعبُّد� 
لينا�  فيها،  للتفا»  *	لقلب   z*بالر
يتمتع   rل	  Yَحليا	 حبيبه   ! بالتفا» 
 Ñيتفا  mRلصا	 فاملحب  حبيبه،  ֲדا 
خال�  من  *يتجلى  حبيبه،   !
نفسه   ! صوMته  *يعكس  حبيبه، 
*كأنه يشربه، *يقا� )نه بالتفا» فيه 
به  *بالتمسك  بصفاته   sالتصا	*
يqهن للنا� على �نه ! 	حلقيقة قد 

D	b ! حبه."
n يقو� � موضحا معياM 	حلب 
ا ُيدعى "فتح مسيح"  - علما �� قسًّ
�ثاM بعض 	العتر	ضا� فقا� 	ملسيح 

	ملوعوRّM � R	 عليه: 
"n 	عترضَت �� 	ملسلمني ال �بو� 
 V* ،Òملصا	هللا �يضا حبًّا خاليا من 	
يعلَّمو	 �� 	هللا جديٌر باحلبِّ ملحاسنه 

	لذ	تية.
هذ	   �� فليتضح   :b	جلو	 �ما 
على  	حلقيقة   !  Rيِر 	العتر	1 
	إلجنيل، ال على 	لقر�G 	لكرمي، أل� 
	إلجنيل V يعلِّم قط �� �ّبو	 	هللا حبا 
 ،Ô	لذ	 	حلب  بد	فع  *يعبد*�  D	تيا، 
�ما 	لقر�G 	لكرمي فز	خٌر ֲדذ	 	لتعليم؛ 

لـذا فـإّن كل مقتبس مما 
جديـر  عليكـم  سـأقرأه 
بالتأمـل، وهـو مبنـزلـة 
سـراٍج ينـH دروبنـا، لذا 
بإمعان  تسمعوها  أن  %ب 
شـديد لكي نفهم مضمون 
حبًّا  ونـزداد  اإلRي  احلّب 
هللا دائما ونصلح أنفسـنا. 
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التقوى

	َهللا  ﴿َفاDُْكُر*	  بصر	حة  قا�  فقد 
Dِْكًر	﴾  َ�َشدَّ   *ْ�َ GَباEَُكْم  َكِذْكِرُكْم 
Gَمُنو	  ﴿َ*	لَِّذيَن   (٢٠١  :Yلبقر	)
َ�َشدُّ ُحبًّا ِهللا﴾ �+ من مز	يا 	ملؤمنني 
�مهاִדم  *ال  GباEهم  �بو�  ال  �³م 
�نفسهم  *ال  	آلخرين  �حباEهم  *ال 
حبَّهم هللا �. n قا�: ﴿َحبََّب )ِلَْيُكُم 
قا�   n ُقُلوِبُكْم﴾  ِفي  َ*َ�يََّنُه  	ِإلميَاَ� 
� ﴿)�َّ 	َهللا َيْأُمُر ِباْلَعْدِ� َ*	ِإلْحَساِ� 
	آلية  هذ�  	ْلُقْرَبى﴾.   +Dِ  Eِِيَتا(*َ
 ،Rلعبا	 *حق  	هللا  حق  عن  تتحد� 
 zصر Hهللا تعا	كما� بالغتها �� *
 Mكليهما. (نو mحلقو	فيها عن نوَعي 
	لقر�G، 	خلز	ئن 	لر*حانية 	ملجلد٩، 

(٤٣٠-٤٣٦Ê
 ! zبوضو Rملوعو	ملسيح 	لقد بّين )
كتاb نوM 	لقر�G 	لذ+ 	قتبسُت منه 
 Rلعبا	  mحقو *Dكَر  	ملقتبس،  هذ	 
 �� Dلك  من   R	ملر	  �� ح  **ضَّ �*ال 
�يضا   Mلكفا	 على  	ملؤمُن  ُيشفق 
	حلاجة  	قتضت   	D( جيد	  *يو	سيهم 
�مر	ضهم   ! معهم  *يتعاطف  )ليها 
 R	ملر	 هو  هذ	  *	جلسدية.  	لر*حانية 
هنا   RّMُ لقد   .Rلعبا	  mحقو E	R� من 
�يضا على سؤ	�: كيف ميكن حّب 
	لكفاM. يعتر1 بعض 	لنا� *يقولو� 
بأننا Îن (	أل�ديني) نقو�: "	حلب 
*لكن  ألحد"  كر	هية  *ال  للجميع 

	ملسيح  فقا�  Dلك.  ميكن  كيف 
هو  مو	ساته  من   R	ملر	  ��  Rملوعو	
 R	ملر	 *ليس  حاجاته  *سد  )صالحه 
معتقد	ته   ! تأييد�  مو	ساته  من 

	لشركية �* 	ختياM معتقد	ته. 
على  مؤمنا  �ب  	ملؤمن  كا�   	Dفإ
 �� منه   R	ملر	 فإّ�  	حلقيقي  	لوجه 
�ب سلوكه 	حلسن *�تاM حسناته 
كا�   	D( 	لسيئا�  بتر^  *ينصحه 
فيجب  	لعامة   Yسا	ملو	 �ما  يرتكبها. 
كلهم.  	هللا  خللق  	ملؤمن  يبديها   ��
 �� هنا  	حلب  من   R	ملر	 ليس  *لكن 
�تاM 	ملرE سيئا� �حد بعذM �نه �به 
 � Rملوعو	ملسيح 	كر D n .	Iكث
 vجليا	  
)طعا فيها  مبا   Rلعبا	  mحقو
	ملدينني  Rيو�   E	R�* 	لعبيد  *حترير 
 !  Eجا  n 	ملنكوبني.   Eعبا� *�ل 
ضمن  �يضا  	لعد�  Dكر   
	لكال
	لعد�  بعد  بأ�  *قيل   Rلعبا	  mحقو
 �� �ب   +� 	إلحسا�  مرحلة   Ôتأ
عن  	لنظر  بغض  	جلميع   H( حتسنو	 
 Rلعبا	 mمللة. هذ� هي حقو	لدين *	
 
�+ �ْ� �ب 	ملؤمن 	لبشر بوجه عا
بد	فع 	حلب *لنيل Mضا 	هللا تعاH أل� 

(�Iغ �*R هللا	أل*لوية هي حلب 	
n قا� �: 

*�ما مع¨ 	آلية ÖصوÊ حق 	هللا � 
فهو �� تطيع 	هللا � مر	عيا 	لعدَ�، 

يز	�  *ال  *Mّبا^  خلقك  	لذ+  أل� 
 �� يستحق   �G* حني  كل  يربيك 
 qك� YٌIتطيعه. *لو كانت عند^ بص
 Yعا	مر Rفعليك �� تطيعه ليس ملجر
	حلق بل مبر	عاY 	إلحسا�، ألنه � 
pسٌن، *)حساناُته *مننه ال تعّد *ال 
	لعد�   mفو  �ّ� **	ضح  حتصى. 
�يضا  	إلحساُ�  فيها  ُير	عى  MRجًة 
	ملرE يالحظ  *ملا كا�  	لطاعة،  عند 
	ملحسن   YَMصو  �G* حني  كل 
*×ائَله *خصاله *يّطلع عليها *هي 
تظل ماثلًة �ما
 ناظَريه، _ذ	 فإّ� ِمن 
كأنه  	هللا  يعبد   �� 	إلحسا�  تعريف 

ير	� �. 
)حسانا�  يتذكر  	إلنسا�   �ّ�  +�)
تذّكر  *عند  ير	ها،  عندما   Hتعا 	َهللا 
	إلحسانا� ميثل �مامه شكل 	ملحسن. 
فقا� � �� 	ملر	R من )حسا� 	هللا 

�� تعبد*� كأنكم تر*نه)
 � 	هللا  مطيعي   �ّ("  :� قا�   n
ثالثة   H( 	حلقيقة   ! ينقسمو� 

 :
�قسا
	إلحسا�  يالحظو�  ال  	لذين  �*ال: 
 Iغ* pجوبني  لكو³م  جيد	  	إل_ي 

."bألسبا	 H( ناظرين )ال
(�+ �ّ� 	هللا تعاM* H	E 	حلجب *ليس 
ظاهر	 ح½ ُير. بشكل 	إلنسا�، �ما 
للعيا�  ماثلة  فتكو�  	ملاRية   bألسبا	
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*�ّس  �يضا  عنها  	إلنسا�  *يعلم 
	ملاRية   Eألشيا	 تكو�  *عندما  ֲדا. 
�ما
 	إلنسا� فال يشعر ! كثI من 
لذ	  	هللا  *هو  خالقا  _ا   �ّ� 	ألحيا� 
	ملاRية   Eألشيا	 �ب  	إلنسا�  يبد� 
�كثر من 	ملفر*n .1 قا� � بأ� 
هؤالE 	لنا� على ثالثة �قسا
، �*ال 
)حسانا�   �*Mِّيقد ال  	لذين  �*لئك 
يكو�   Hتعا ألنه  	لتقدير  حّق  	هللا 
	ملاRية   bألسبا	 �ما  	حلجب،   E	M*

فتكو� ظاهرY �مامهم)
يتابع 	ملسيح 	ملوعوR � قائال:

 "*ال يتولد فيهم 	حلماُ� 	لذ+ ينشأ 
	إلحسا�،  عظمة   H( 	لنظر  نتيجة 
	لذ+  	حلبُّ  فيهم  يتحر^  ال  كما 
	لعظيمة  	ملنن   Mتصّو نتيجة  ينشأ 
	خلالق   mقو� *يسلِّمو�  للمحسن، 

ملجرR 	لنظرY 	إل�الية )ليه.
 (�+ ال يعترفو� بإحسا� 	هللا )ليهم 
 
حقيقة بل لكو³م مؤمنني بوجه عا
*يّدعو� �³م مسلمو� فيعترفو� �ق 

	هللا بأنه خلقهم)
�بد	  يالحظو�  "*ال   :� يقو�   
 	D(  rل	 	إل_ي  	إلحسا�  تفاصيل 
يصبح  Rقيقة   Yًنظر عليها   Eملر	 �لقى 
 
�ما ماثال  	حلقيقي  	ملحسُن  Dلك 

عينيه." 
نؤمن  �ننا   
عا بوجه  يقولو�   +�)

يستفيد*�  عندما  *لكن  *Îبه  باهللا 
ُيهملو�  عندئذ  	ملاRية   Eألشيا	 من 
)حسانا� 	هللا *يرّكز*� *يتوجهو� 

)H 	ملنافع 	لدنيوية فقط)
 bألسبا	  YRعبا  bأل� حجا "Dلك 
مينعهم من LMية 	لوجه 	لكامل لذلك 

	ملسبِّب 	حلقيقي".
(�+ عندما يستفيد 	إلنسا� من 	ملنافع 
	لدنيوية تغشا� تلك 	ملنافع �يث ال 
ير*� من *M	ئها *جه 	هللا 	لذ+ هو 
عباRִדم   �(*  ،bألسبا	 تلك  خالق 
	هللا  LMية *جه  من  متنعهم   bلألسبا

	ملسبب 	حلقيقي)
 "فال تتوفر _م 	لنظرY 	لنقية 	لr ميكن 
	حلقيقي  	ملعطي  �ا�  ֲדا  ير*	   ��

بالكامل".
	حلقيقي  	ملعطي   ��  
	ملعلو من   +�)
هو 	هللا *حد� 	لذ+ يهب 	لنا� كل 

شيE *لكنهم ال ير*� حسنه)
مشوبة  تكو�  	لناقصة  "فمعرفتهم 
فبسبب   .bباألسبا تعّلقهم   Mِِبَكَد
 Yمشاهد على  قدMִדم   
*عدِ Dلك 
	لتفاتا   � 	هللا   �*Iيع ال  	هللا  ِمَنن 
متُثل  ֲדا   rل	 	ملنن،   Yُمشاهد تتطلبه 
صوYM 	ملحِسن �ما
 	لعني بل تكو� 
�³م  Dلك  *سبب  باهتة.  معرفُتهم 
*�سباֲדم،  جهوRهم  على  يتَّكلو� 
باإلضافة )D Hلك يؤمنو� �يضا تكلًُّفا 

لكونه  عليهم  *	جب  	هللا  حق  بأ� 
خالَقهم *M	�قهم، *ملا كا� 	هللا � 
ال يكلِّف نفًسا )ال ُ*سعها من 	لفهم، 
_ذ	 يطالبهم بأ� يشكر*	 حقوقه ما 
	ملر	R من  R	مو	 ! هذ� 	حلالة، *)� 
ِباْلَعْدِ�﴾  َيْأُمُر  	َهللا   َّ�(ِ﴿  :! 	لعد� 

هذ� 	لطاعُة مبر	عاY 	لعد�".
معرفة  على  حائزين  ليسو	  (أل³م 
*M	�قيته،   Hتعا 	هللا  Öالقية  كاملة 
*)� كانو	 يقولو� Dلك بلسا³م لذ	 
حالتهم  �سب  �يضا  	هللا  يعاملهم 
*بقدM شكرهم أل� هذ	 ما يقتضيه 
أل³م   ،Mلقد	 ֲדذ	  يعطيهم   �� عدله 
كافيا  	لعمل  من   Mلقد	 هذ	  ير*� 

_م)
ملعرفة   qك� MRجة  هنا^  "لكن   
 �� Gنفا  بّينا  كما  *هي  	إلنسا�، 
LMية  من  فيها  	إلنسا�  نظر  يتمكن 
يد فضل 	هللا *منته منـزًَّها *طاهًر	 
هذ�   !*  .bألسبا	 LMية  من  كليًّا 
ُحجب  عن  	إلنسا�  ينسلخ  	ملرتبة 
 bألسبا	 *تبد*  متاما،   bألسبا	
	لتالية:  	ألقو	�  كبطال�  متاما  باطلًة 
 Rحلصا	كا� * Yجيد rعMكانت مز
جيد	 بسبب سقايr، �* قد حققُت 
ساعد+،   Yبقو *�Mباحا  جناحا 
	ملطلُب   a حتقق  فال�  بفضل   *�
	عتناEِ فال� جنوُ�  	لفال»، *بفضل 
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D	تا  	إلنسا�  *ير.  	_ال^.  من 
*	حدY *قدYM *حيدp* Yسنا *حيد	 
 Eملر	 يتمكن  *عندئذ   ،Yحيد* *يد	 
صافية   Yبنظر 	هللا  ِمنن   Yمشاهد من 
	لشر^  من  شائبة   ÑR� تشوֲדا  ال 
! 	ألسباb. *هذ� 	ملشاهدY يقينيٌة 
*صافية �يث ال يظن �� Dلك 	ملّناَ� 
بل  عباRته،  عند  عينه  عن  غائب 
*هذ�  حاضٌر،  بأنه  منه  يقينا  يعبد� 
	لكرمي   �Gلقر	  ! ُسميت   YُRلعبا	
بّينه  	لذ+  	ملع¨  )حسانا، *هذ	 هو 
نفُسه لإلحسا� حصر	 !   �  Øلن	

	لصحيحني. 
*بعد هذ� 	لدMجة هنا^ MRجة �خر. 
*تفصيل   "Ùلقر	  +D  Eيتا(" تسمى 
 Yإلنسا� حني يالِحظ ملد	لك �� D
من  عليه  نا�لًة  	هللا  منن  	لزمن  من 
R*� �� ينسبها )H 	ألسباb، *يظل 
يعبد� )ميانا منه بأنه موجوp* Rسن 
*	خليا�   Mلتصو	 فهذ	  *	سطة،  بال 
يؤR+ �خI	 H( �� ينشأ لديه حبٌّ 
منن  مالحظة  أل�   ،� هللا   Ô	D
قلب   ! تؤثر   
بانتظا  Yتر	ملتو	 	هللا 
فيمتلئ  تد�Mيا،  	ملمنت  	لشخص 
 Iللذ+ غمَرْته منُنه غ Ô	لذ	باحلب 
	ملحد*YR، ففي هذ� 	حلالة ال يعبد� 
يترّسخ  بل  فحسب  	المتنا�  بد	فع 
! قلبه حبُّه 	لذ	Ô، متاما كما �ب 

هذ�  ففي  D	تيا،  حبا  �مَّه  	لطفل 
	ملرحلة ال يتمكن -عند 	لعباYR- من 
بالنظر  يتمتع  بل  فحسب  	ِهللا  LMية 
 
)ليه � كالعشاm 	لصاRقني، *تنعد
�يُع 	ألغر	1 	لنفسانية *يتولد فيه 
عنها  ُعبِّر  	ملرتبة  *هذ�   .Ô	لذ	 حبُّه 
بلفظ: ")يتاD E+ 	لقرD H(* ،"Ùلك 
�شاM 	هللا � ! Gية ﴿َفاDُْكُر*	 	هللا 
Dِْكًر	﴾   َ�َشدَّ   *ْ�َ GََباEَُكْم  َكِذْكِرُكْم 
باختصاM هذ	 هو تفسG Iية ِ﴿)�َّ 	هللا 
 +Dِ  Eِِيَتا(*َ َ*	ْإلِْحَساِ�  ِباْلَعْدِ�  َيْأُمُر 
	ْلُقْرَبى﴾. *قد بيَّن 	هللا فيها 	ملر	تب 
	لثالثة ملعرفة 	إلنسا�، *Éَّى 	ملرتبة 
*هذ�   .Ô	لذ	 	حلب  مرتبَة  	لثالثة 
	ملرتبُة 	لr حتترm فيها �يُع 	ألغر	1 
 Eمتال	لقلب باحلب 	لنفسانية *ميتأل 	
	ملرتبة  هذ�   H(* بالعطر.  	لزجاجة 
�شG ! Iية ﴿َ*ِمَن 	لنَّاِ� َمْن َيْشِر+ 
 sٌ*EُMَ هللا	هللا َ*	 Yَِمْرَضا Eَْبِتَغا	َنْفَسُه 
ِباْلِعَباRِ﴾ .. �+ �� 	هللا s*LM مبثل 
َمْن  ِ﴿َبَلى  قا�:   n  .Rلعبا	  Eهؤال
َفَلُه  ُمْحِسٌن  َ*ُهَو  هللا  َ*ْجَهُه  َ�ْسَلَم 
َعَلْيِهْم   sٌَخْو َ*َال  Mَبِِّه  ِعْنَد  َ�ْجُرُ� 
 Yَلنجا	ال ُهْم َيْحَزُنوَ�﴾ �+ سينا� *َ
هللا  نفوسهم  يسلِّمو�  	لذين  �*لئك 
ير*نه،  لنعِمه *كأ³م  *يعبد*نه   �
	هللا  من  �جرهم  يأخذ*�   Eفهؤال
*ال �افو� *ال �زنو�. )� هدفهم 

�به،  *	لفوُ�  	هللا   H( 	لوصوُ�  هو 
*�جُرهم 	لنِّعُم عند 	هللا. n يقو� ! 
َعاَ
 َعَلى  	لطَّ Gية �خر.: ﴿ُيْطِعُموَ� 
)ِنََّما   *  	Iًَ�ِس*َ َ*َيِتيًما  ِمْسِكيًنا  ُحبِِّه 
ِمْنُكْم  ُنِريُد  َال  	هللا  ِلَوْجِه  ُنْطِعُمُكْم 
َجَز	Eً َ*َال ُشُكوMً	﴾. فاجلدير بالتأمل 
هنا كم يتبني جليا من هذ� 	آليا� 
�Éى  *صف  	لكرمي   �Gلقر	  ��
MRجة لعباYR 	هللا *	ألعما� 	لصاحلة 
*Mضو	َنه  	هللا  	ملرEُ حبَّ  يبتغي  بأ� 
بصدm 	لقلب.... *)منا Éَّى 	هللا � 
هذ	 	لدين )سالًما ألنه يعلِّم 	إلنسا� 
�� ال يعبد 	َهللا ألغر	1 نفسانية بل 
فطر+ أل�  يعبد� �ما�   �� ينبغي 
	إلسال
 يع� 	لرضا بالقضاE *	لتخّلي 
 Vلعا	 ليس !  	ألغر	1.  عن �يع 
هذ�  عن  �فصَح   
	إلسال  Iغ Rيٌن 
*عد  قد  	هللا   �� 	ألهد	s، صحيح 
	ملؤمنني بأنو	v 	لنعم 	ملختلفة تأكيد	 
	ملؤمنني   ��  Iغ _م،  �Mته  على 
	لدMجا�  �Éى  يريد*�  	لذين 
 ."Ô	D �ب  	هللا  يعبد*	   �� علَّمهم 

(�Gلقر	 Mنو)
عالمة  بيا�   ! حضرته  يقو�   n

:mRلصا	حلب 	
 mحتر �Mغريب، )� نا Eحلب شي	"
ناM 	لذنوb *ُتخمد شعلة 	ملعصية. 
مع   b	لعذ	 �� �تمع  قط  ال ميكن 
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	حلب 	لصاmR *	لذ	Ô *	لكامل. 
 mRلصا	 	حلب  عالما�  �لة  *من 
 sخلو	 صاحبه   Yفطر  ! ُينَقش   ��
حبيبه عالقته  يقطع   �� من  	لشديد 
 ÑR� نتيجة  هالكا  نفسه   qيعت* به. 
معاMضة  *ير.  خطأ،   *�  Iتقص
*يكو�  له،  �عافا  ا  ُسمًّ حبيبه 
*صا�  �جل  من   Yبشد مضطربا 
حبيبه، *يذبل بتصوM 	لُبعد عنه كأنه 
تلك  )Ûًا  ير.  ال  لذ	  ميو�.   Rيكا
	لنا�،  عامة  )Ûًا  ير	ها   rل	  Mألمو	
 YRشها* *	لسرقة  *	لزنا  	لقتل  مثل 
 vنو  ÑR� ير.  بل  	لز*M فحسب، 
	لتفا�   ÑR�* 	هللا،  عن  	لغفلة  من 
فإ�  لذ	  	لكبائر.  من  	هللا   Iغ  H(
	لد*	
 على 	الستغفاM ! حضرY 	هللا 
ينقطع  (�+ ال  	لد	ئم.   �RM*ِ يكو� 
طبيعته  كانت  *ملا   (Mالستغفا	 عن 
 ! Hهللا تعا	عن  Rال ترضى باالبتعا
*قت من 	أل*قا�، فإ� صد�M منه 
	لبشرية  مبقتضى   YMD مثقا�  غفلة 
هو  هذ	  كاجلبل.  هائال  Dنبا  لرGها 
 bصحا� يظل  بسببه  	لذ+  	لسر 
 Hتعا باهللا  	لكاملة *	ملقدسة  	لعالقة 
مقتضى  من  أل�  R	ئما  يستغفر*نه 
	لصاmR من  يقلق 	ملحب   �� 	حلب 
سخط حبيبه عليه. *أل� قلبه ُيجعل 
 	Dفإ عنه   Hتعا 	هللا  لرضى  عطشاًنا 

فإنه  عنه   1	M �نه   Hتعا 	هللا   �qخ�
كما  ألنه   Mلقد	 هذ	  على   qيص ال 
Üلس   !  bيشر 	خلمر   bMشا  ��
طلبها،   R*يعا  n  Yمر 	خلمر   ÌMشا
كذلك عندما يهيج ينبوv 	حلب ! 
بطبيعة  	حلب  هذ	  يقتضي  	إلنسا� 
�كثر   Hتعا 	هللا  ينا� Mضا   �� 	حلا� 
 � 	هللا  قا�  لو  ح½   +�) فأكثر. 
ينبغي  فال  عنك   1ٍ	M �نا  لإلنسا� 
�� �لس فاÐM 	لبا� مطمئنا، بل )� 
	إلنسا�  يدفع  	هللا عن Mضا�   Mخبا(
*يلفته   Mالستغفا	 من   Mإلكثا	  H(
 Yفبسبب شد (YRلعبا	لنشا� ! 	 H(
	حلب ُيكثر من 	الستغفاM �يضا. _ذ	 
حبا  	هللا  �بو�  	لذين  يتخذ  	لسبب 
كل   ! _م   	RM*ِ  Mَالستغفا	 كامال 
 
للمعصو حلظة *�G. *�كq عالمة 
�كثر   Mالستغفا	  ! ينشغل  �نه  هي 

 .mإلطال	على  �Iمن غ

	ملع¨ 	حلقيقي لالستغفاM هو 	الستعانة 
 Iتقص* �ّلة  كل   EMلد  Hتعا باهللا 
ميكن �� يصدM من 	إلنسا� مبقتضى 
بشريته *لكي ال يظهر Dلك 	لضعف 
للعيا� بل يبقى مستوM	 Ý*فيا نتيجة 
 Mالستغفا	 ع مع¨  ُ*سِّ  n .هللا	 فضل 
لعامة 	لنا�، *ُضّم )ليه مفهو
 Gخر 
�� �ميه 	ُهللا ! 	لدنيا *	آلخرY من 
	لسامة   �	Iلتأث	* 	لسيئة  	لعو	قب 
 ،	Dً( قبل.  من   Mصد Mقصو  *� لزّلة 
فإ� ينبوv 	لنجاY 	حلقيقية هو حب 
	لذ+ �ذb حَب   � 	إلنساِ� هللا 
	لعبد  تو	ضع  بو	سطة   Hتعا 	هللا 
*تضرعه *	بتهاله *	ستغفا�M 	لد	ئم. 
مرتبة  حبه  	إلنسا�  يوصل  *حني 
 Mلنفسانية بنا	 �E	هو� mلكما� *�ر	
حب 	هللا ي�� حب 	هللا له على قلبه 
*ُيخرجه من  *	حدY كُشعلة،  Rفعة 
�MR	� 	حلياY 	لسفلية. فينصبغ بصبغة 

ومن ]لة عالمات احلب الصادق أن ُينَقش W فطرة صاحبه 
اخلوف الشديد من أن يقطع حبيبه عالقته به. ويعت[ 
نفسه هالكا نتيجة أدd تقصH أو خطأ، ويرى معارضة 
ا زعافا له، ويكون مضطربا بشدة من أجل  حبيبه ُسمًّ
وصال حبيبه، ويذبل بتصور الُبعد عنه كأنه يكاد ميوت. 
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من  نصيبا  ينا�  بل   
	لقيو 	حلّي  	هللا 
كافة صفا� 	هللا تعاH بصوYM ظلية. 
	هللا  لتجليا�  َمظهر	   Iيص عندها 
بو	سطته  	لدنيا   ! *ُيكشف   .Hتعا
كثI من 	ألسر	M 	ملستوYM *	ملكتومة 
	هللا  أل�   .aأل�	 	لربوبية  كنـز   !
Öيال  ليس   Vلعا	 هذ	  خلق  	لذ+ 
*صفاته   �LاÉ�* R	ئمة،  فيوضه  بل 
 v.   (ينبو	بد� ال تتعطل *ال تبطل 

	ملسيحية)
موضحا   � حضرته  يقو�   n
*)حر	�   bلذنو	 من  	لتخلص   ��
 �*R لصاحلة مستحيل من	ألعما� 	

)حر	� حب 	هللا �:  
ينشأ  سّم  	حلقيقة   ! 	لذنب   �("
من  pر*ًما  	إلنسا�  يكو�  حني 
طاعة 	هللا *من 	حلب 	إل_ي 	ملتدفق، 
Dكِر�  من  	حلظ  عدَمي  يكو�  *حني 
 rل	  Yلشجر	  �� *كما  �ب.   �
 YMRقا تبقى  ال   1Mأل	 من  جتتث 
 1Mأل	 من   Eملا	  Êمتصا	 على 
*تبد� باجلفاs يوما بعد يو
 *تدمَّر 
حا�  هو  كذلك  كلها،  خضرִדا 
	إلنسا� 	لذ+ يتخلى قلبه عن حب 
 .sلذنب كاجلفا	عليه  aهللا فيستو	
	هللا  قانو�   ! *سائل  ثال�  *هنا^ 
للقضاE على هذ	 	جلفاs: (١) 	حلب 
(٢) 	الستغفاM 	لذ+ يع� 	لرغبة ! 

	لدفن *	لتغطية، ألنه من 	ملأمو� �� 
 	Mصلها متجذ� 
	R ما Yلشجر	ضر W
 YRلعو	  +� 	لتوبة:   (٣)  b	لتر	  !
 Êالمتصا *ضر	عة  بتذلل  	هللا   H(
*	خلر*�  )ليه   bلتقر	*  Yحليا	  Eما
باألعما�  	ملعصية   bحجا E	M* من 
 bحجا )�	حة   ��  +�) 	لصاحلة، 
	لذنوb 	ملنسد� على �عني 	إلنسا� 
*إلحر	�  	لصاحلة،  	ألعما�  تتطّلب 
ماسة  حاجة  Ûة  	حلسنة  	ألعما� 
كما بينت ! 	خلطب قبل �شهر �* 
 YR	Mإل	لعمل *	 Yقو H( بضعة �سابيع
تز*� هذ� 	حلجب،  *	لعلم، عندها 
	لصاحلة،  لألعما�  	إلنسا�  *يوفق 

*يتخلص من هذ� 	لسيئا�.) 
"*ليتضح �� 	لتوبة ال تكو� باللسا� 

منو�  	لتوبة  كما�   �( بل  فقط 
باألعما� 	لصاحلة."

	لتوبة  كلمة  ترRيد   RرÜ  ��  +�)
	لتوبة  تعد  *)منا  يفيد  ال  باللسا� 
باألعما�  تقتر�  حني  صاRقة 
	لصاحلة) *)� �يع 	حلسنا� ُتحَر� 
تكميال للتوبة أل� 	_دs منها كلها 
	لتقرH( b 	هللا. )� 	لدعاE هو 	آلخر 
 bلقر	 نبحث عن  بذلك  ألننا  توبة 
	إلنسا�  	هللا  Éى  قد  *_ذ	  	إل_ي، 
M*حا، أل� M	حته 	حلقيقية تكمن ! 
	إلقر	M باهللا � *حبه *طاعته، كما 
	الندما�  سيحقق  ألنه  نفسا  Éاها 

مع 	هللا.
 zيرتا ألنه  M*حا  Éي  قد   +�)
لكونه  	لنفس  Éي  كما  	هللا،  حلب 

"إن الذنـب W احلقيقـة سـّم ينشـأ حـني يكون 
اإلنسـان kروًما من طاعة اهللا ومن احلب اإلRي 
املتدفـق، وحني يكـون عدَمي احلظ مـن ذكِره � 
wـب. وكما أن الشـجرة الv جتتـث من األرض 
ال تبقـى قـادرة على امتصاص املـاء من األرض 
ـر خضرتها  وتبـدأ باجلفاف يوما بعـد يوم وتدمَّ
كلهـا، كذلك هو حال اإلنسـان الذي يتخلى قلبه 
عـن حب اهللا فيسـتو� عليه الذنـب كاجلفاف. 
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بني  فقد  باهللا.  	الMتبا�  على   	MRقا
قد  �نه  	لنقطة  هذ�   � حضرته 
M*حا  حياته  *Éى  	إلنسا�  خلق 
 M	إلقر	حلقيقية تكمن ! 	حته 	M أل�
 �� z*لر	حة 	باهللا *حبه *طاعته، فر
تتفاÑ ! 	هللا حبا *تلتز
 باالستجابة 
أل*	مر� �، كما Éا� نفسا لقدMته 

على 	الMتبا� باهللا)
كَمثل  �ب  باهللا  	لعالقة   Eنشا(  �(
 1M�  ! 	ألصو�  ثابتة   Yشجر
	إلنسا�،  جنة  هي  فهذ�  	لبستا�، 
 1Mأل	  Eما  Yلشجر	 متتص  *كما 
*جتذبه )ليها *تطرR به مو	Rها 	لسامة 
 YMلقد	 	إلنسا�  قلب  ينا�  كذلك 
R	خله  من  	لسامة   R	ملو	  Rطر على 
بامتصاÊ ماE 	حلب 	إل_ي فيتمكن 
 Ùيتر* بسهولة،  عليها   Eلقضا	 من 
*ينمو  باهللا  باالتصا�   Yطاهر تربية 
�ما  *ُيثمر.  *يزRهر  *�ضّر   	Iكث
ال  فهو   � باهللا  يتمسك  ال  	لذ+ 
يقدM على 	متصاÊِ 	ملاE 	لذ+ ُينّمي، 
فتسقط  تد�Mيا،  �ف  ما  فسرعا� 
	ألغصا�  *تظهر   	Iخ�  m	M*أل	
 sجفا كا�  فلما  	ملنظر.  قبيحة 
	لذنب ناجتا عن 	نقطاv 	لعالقة فإ� 
 sجلفا	 هذ	  لدفع  	لبسيطة  	لوسيلة 

)نشاE 	لعالقة 	لوثيقة. 
 � باهللا  	لقوية  	لعالقة  �نشئو	   +�)

*عندها سيـز*� هذ	 	جلفاs *)ال 
M*حانيا  ³ائيا  	إلنسا�  يف¨   sسو
مثل 	لشجرY 	ليابسة) *هذ	 ما تشهد 
Dلك   H(* �يضا،  	لكو�  سنن  عليه 
�َيَُّتَها  ﴿َيا  قوله   !  � 	هللا   Mشا�
	لنَّْفُس 	ْلُمْطَمِئنَُّة * 	Mِْجِعي )َِلى Mَبِِّك 
 +Rُِخِلي ِفي ِعَباRِْضَيًة َمْرِضيًَّة * َفا	Mَ

* َ*	Rُْخِلي َجنَِّتي﴾ 
فالوسيلة للتخلص من 	لذنب تكمن 
! حب 	هللا *عشقه، فجميع 	ألعما� 
	حلب  بد	فع   Mتصد  rل	 	لصاحلة 
	لذنب،   Mنا تطفئ  *عشقه  	إل_ي 
	حلسنا�  بإحر	�  	إلنسا�  أل� 
 ،� له  حبه  يؤكد  فقط  	هللا  لوجه 
مه  فإ� )ميا� 	ملرE باهللا � �يث يقدِّ
حياته،  على  ح½   Eشي كل  على 
*هي  للحب،   H*أل	 	لدMجة  ميثِّل 
 ! تغر�  حني   Yلشجر	 حالة  تشبه 
 Mالستغفا	 	لثانية  *	لدMجة   .1Mأل	

�ال  	إلنسا� على   Êيع� حر 	لذ+ 
ُيفتضح نتيجة 	بتعا�R عن 	هللا، *هذ� 
حني   Yلشجر	 حالة  تشبه  	لدMجة 
جيد	،   1Mأل	  ! جذ*Mها  تتأصل 
	لتوبة -  	لثالثة - *هي  	لدMجة  �ما 
 Yلشجر	  M*جذ  b	قتر	 حالة  فتشبه 
ففلسفة  كالطفل.  فتمصه   Eملا	 من 
نتيجة  نشوئه   ! تتلخص  	لذنب 
	لتخلص   �(* 	هللا  عن  	النفصا� 
فما  باهللا،  	لعالقة   Eبإنشا منو�  منه 
يصفو�  	لذين  �*لئك   Eغبا  qك�
	نتحاM �حد بأنه *سيلة للتخلص من 
سر	�  �سئلة  على   Rلر	) 	لذنب."  

	لدين 	ملسيحي 	ألMبعة)
n يقو� حضرته ! بيا� 	لوسيلة لنيل 

قرb 	هللا �: 
تعليما ميكن   
	لكرمي يقد  �Gلقر	  �(
*بسبب  بسببه  �ظى   �� لإلنسا� 
	لدنيا،  هذ�   ! 	هللا  برLية  به  	لعمل 
فيقو�: ﴿َفَمْن َكاَ� َيْرُجو	 ِلَقاMَ Eَبِِّه 
 ْ̂ ُيْشِر َ*َال  َصاِلًحا  َعَمًال  َفْلَيْعَمْل 
ِبِعَباMَ YِRَبِِّه َ�َحًد	﴾. �+ �ّ� َمن سّر� 
	هللا  برLية  	لدنيا  هذ�   ! �ظى   ��
عليه  	حلقيقي،  *	خلالق  	حلق  	إلله 
�� يكسب �عماال صاحلة ال يشوֲדا 
تلك  تكو�  �ال  �ب   +�  ،Rفسا
 qلك	لق W للنا� *ال EًياM ألعما�	
كذ	   «( فيقو�  صاحبها  قلب   !
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*)» كذ	، *�ال تكو� تلك 	ألعما� 
ناقصة غI كاملة، *�ال تفوz منها 
M	ئحة تنا! 	حلب 	خلالص، بل �ب 
 .Eلوفا	*  mبالصد مفعمًة  تكو�   ��
*باإلضافة )D Hلك �ب �� �تنب 
فال  �نو	عه،  بكل  	لشر^  صاحبها 
 *� 	لقمر   *� 	لشمَس  باهللا  يشر^ 
 Eملا	 *� Mلنا	 *� E	و_	 *� Eلسما	 
جنو
�ّ+ شيG Eخر ! 	أل1M، *�ال   *�
	لدنيوية   bألسبا	 على  Gماال  ُيعلِّق 
 Eشركا *كأ³ا  عليها  يعتمد  *ال 
*مساعيه  قو	�  على  يعوِّ�  *�ال  هللا. 
	لشخصية؛ أل� Dلك �يضا نوv من 
 qلشر^. بل �ب عليه �� يعت	 v	نو�
- بعد 	لقيا
 بكل 	ألعما� - كأنه 
لعلمكم  تزهو	  فال  شيئا.  يفعل   V
�عمالكم،  من  لعمل   	*qتستك *ال 
�نفسكم   	*qتعت  �� ينبغي  بل 
	حلقيقة.   ! فاعلني   Iغ* جاهلني 
عتبا�  على  	لر*z خاضعة  *لتكن 
	هللا R	ئما، *ينبغي جذb فيو1 	هللا 
كالعطشا�  تكونو	   ��* باألRعية. 
*	لقدمني،  	ليدين  	لفاقد  	لظامئ 
�ال�   Eما عني  �مامه  تتفجر  	لذ+ 
بالغة،  بصعوبة  )ليها  فيصل  َمعني، 
�حيانا  *يسقط  حينا  ينهض  حيث 
ح½ يضع شفتيه على 	لينبوv، *ال 
 Yاضرp) يرتِو."   V ما  عنه  ينفصل 

(Mالهو
 �  Rملوعو	 	ملسيح  يذكر   n
	هللا  حب   ! منا   bملطلو	 	ملستو. 
�نكم حتبو�  علمتم  لو  فقا�:   Hتعا
	هللا تعاH كالعاشق 	لصاmR، فعليكم 
ال  �يث   Hتعا حبه   ! تتفانو	   ��
	لعاشق  شأ�   ،Rجو* لكم  يبقى 
	لصاmR 	لذ+ ميو� جوعا *عطشا 
على فر	m حبيبه *ال يفكر ! 	ألكل 
 ÑR�  �Rلوجو  Iيع ال  بل   bلشر	*
سبيل   !  Eملر	 ما�  لو   n  ،
	هتما
ا. )منا ³تّم  هذ	 	حلب فما �سعَد� حظًّ
 sلكشو	ليست * ،Ô	لذ	هللا 	ب �

*	إل_اما� غايتنا. 
من  	لبعض  يشتكي  هنا:  (*�قو� 
من   
)_ا  *� بكشف  تشرفهم   
عد
 Rملوعو	 	ملسيح  *لكن   ،Hتعا 	هللا 

 Ô	لذ	 	هللا  حب   �� هنا  يبني   �
 .�M ألسا�، *ليس كم كشًفا	هو 

*كم )_اما نز� عليه)
مدمن   H( 	نظر*	   :� يقو�   n
	خلمر كيف يشرb كأسا بعد كأ� 
 �� عليكم  كذلك  ֲדا،  *يستمتع 
 Ô	لذ	 	هللا  من شر	b حب  تشربو	 
كأسا Rهاقا بعد كأ� Rهاm، *كما 
�� مدمن 	خلمر ال يشبع بل يريد �� 
يشرb ³ر	 من  	خلمر، كذلك ال 
 .Hهللا تعا	حب  b	من شر 	تشبعو
ما V يدM^ 	ملرE �نه قد بلغ من حب 
يسمى   �� يستطيع  تعاH �يث  	هللا 
عاشقا له فيجب �ال يألو جهد	 *ال 
ُيبعد  *ال  قدما،  ميضي  بل  يتأخر، 
R	ئم  	لكأ� من فمه، *يكو�  هذ� 
	لقلق *	الضطر	b *	لوله من �جلها. 

ال تشبعوا من شراب حب اهللا تعا�. ما � يدرك املرء 
أنه قد بلغ من حب اهللا تعا� wيث يستطيع أن يسمى 
عاشـقا له فيجب أال يألو جهدا وال يتأخر، بل ميضي 
قدما، وال ُيبعد هذه الكأس من فمه، ويكون دائم القلق 
واالضطراب والوله من أجلها. وما � يبلغ هذه الدرجَة 
فال يصلح لشيء. %ب أن �ب اهللا تعا� wيث ال يبا� 
بشـيء إزاءه، فال يطمع W شيء آخر وال �اف سواه. 
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�ما � يبلغ هذ� لد
جَة فال يصلح 
لشي$. #ب "! �ب هللا تعا� �يث 
يطمع '  فال   ،�$,- بشي$  يبا0  ال 

 .�شي$ 8خر �ال 5ا4 سو
A يقو? ملسيح ملوعو; �: 

لرضا  Cملر$ باهللا تعا� متاحني يرضى 
عندها   Iشكو "ية  عند�  يبقى  �ال 
 Kيأمن هجما� ،O�ظى �ب هللا لذ
 لشيطا!. #ب على ملر$ لفو, ֲדذ
حلب لذO من خال? لدعا$، �ما 
 منقاً; يظل  حلب  فيه هذ يتولد   �
للنفس ألما
] �' قبضتها، �لذين 
يكونو! حتت لنفس ألما
] يقولو! 
لعا� حلو،  بالبنجابية ما معنا�: هذ
"ما لعا� آلخر فمن 
�8؟ �ما يد
ينا 
ال.   C" 8خر  عا�   cهنا سيكو!  "نه 
"ما  شديد.  خطر   ' هؤال$  �مثل 
 فيكونو للومة  لنفس   fصحا"
 ' �شياطني  حلظة،   ' هللا  "�ليا$ 
حالتهم  تتقلب   k")  .Iخر" حلظة 
حد، � �ا?  يكونو!  �ال  ;�ما) 
"نفسهم،  مع   nصر  ' "oم  qلك 
 rغ  .Iخر" �ُيغَلبو!   [
تا فَيغِلبو! 
ألoم   ،wملد يستحقو!  هؤال$   !"
�xشى  "يضا،   Kلصاحلا يعملو! 
لنفس   fصحا" "ما  
ֲדم.  قلوֲדم 
ملطمئنة فيكونو! من ملنتصرين كل 
خطر  كل  من  �5رجو!   ،
النتصا

 ،Cلسال Cخو4، �يصلو! -� مقا�
 
ألما! ل} ال يقد 
�يكونو! ' ;

لشيطا! على لوصو? -ليها.
 Iملوعو; � مستوA يبني ملسيح 

عشق ملؤمن لربه فقا?: 
ملؤمن يتصبغ بصبغة لعاشق، �يكو! 
بإخال{  �يتمتع  عشقه،   ' صا;قا 
�ينَعم  لربه  كامل  �حب  كامل 
لفد$ نفسه '   �ما� #عله جاهز
 nبتضر عند�  �يظل  تعا�،  سبيله 
لذ]  "ية  تعجبه  �ثباK، �ال  بتها? �
لعشق،  ;نيوية، �تنمو 
�حه ' هذ
�ال يصيبه لقلق بر�ية الستغنا$ من 
بر�ية  �ته  تفتر  �ال  معشوقه،  قبل 

بل  له،  لتفاته   Cعد� حبيبه  صمت 
ميضي قدًما على لد�C، �يز;; قلبه 
لتياعا �شوقا. ال بد من "مرين ��ا 
"! يكو! ملؤمن لعاشق مستغرقا ' 
حب هللا تعا� ستغرقا كامال، �"! 
 �يكو! عشقه كامال، �يكو! صا;
شديد  �يكو!  حبه،   ' حلما� 
لرسو� ' عهد عشقه �يث � Kلثبا
ال تزعزعه "ية صدمة، ح� �لو القى 
من ملعشو� صمًتا �صد�; ' بعض 
بنوعني  يتحلى   !" #ب  ألحيا!. 
يلتاn �ب هللا  من أل�: "��ما "! 
بر�ية  قلبه  يتأ�   !" �ثانيهما  تعا�، 
 fيضطر� �مصيبة،   fكر  '  �rغ
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خل�r �-عانته �مساعدته. -! -خال{ 
ملر$ �لتياعه ' حب هللا تعا� �ثباته 
عليه #عله ينسلخ عن بشريته �يلقيه 
"لوهية هللا تعا�. �لكن ملر$  ' ظل 
 ' يبلغ   � ما  للخطر  عرضة  يظل 
�يث  مبلغا  له  لتياعه � لربه  عشقه 
هللا كلية. �لقضا$  Iينقطع عما سو
 !" -ال  صعب   
ألخطا هذ�  على 
 rيصبح هللا تعا� بكامله منقطعا عن غ
هللا  �هللا كل النقطاn، �يتأ� ملخلو
قلب  يتحمس  كما   ��بصد �ما� 
لضعيف  لوليدها حلبيب   C�$لر  Cأل

�اًسا صا;قا. 
لعاشق  �("k "! صفة ملؤمن لصا;
هللا  Iهللا تعا� "نه "�ًال ينقطع عما سو
هللا  �كلية، �ثانيا "! قلبه يتأ� ملخلو

تعا� "يضا)
A يقو? �: 

هللا  مع  لقوية  لصلة  للمر$  تتيسر  ال 
تتيسر   � ما  لصافية  �بته  �ال  تعا� 
 Kله معرفة بوجو;� تعا�. لقد فسد
 rفكث  ،Kلشبها هذ�  ملثل  لدنيا 
عالنية،  ملحدين   "صبحو "هلها  من 
�لكنهم  مبلحدين   ليسو بعضهم 
يتكاسلو!  �لذلك  سrִדم،   !�rيس
-ال  لدين، �ليس  عالجهم   
"مو  '
معرفة،  ليزيدهم  تعا�  هللا   يدعو  !"
�"! يعيشو ' صحبة لصا;قني لكي 

هللا   [
قد من  ملتجد;]   Kآليا  ير�
فسو4  qلك   فعلو �لو  �عجائبه، 
 [rبص� معرفة  تعا�  هللا  يزيدهم 
حلق  صد�
هم.  �يثلج  شا$،  كيفما 
; -مياًنا ;,حلق "قو? -! ملر$ كلما �
; حًبا �خشية ;,بوجو; هللا �عظمته 
له، �-ال فإنه يتجاسر على جلرئم ' 
لغفلة. -! �بة هللا �هيبته �خو4َ  Cيا"
 !للذ  !ألمر �ا  �ج��ته  عظمته 
ملسلم  فمن   .Cآلثا  �يسببا! ' حر
ل}  ألشيا$  يتجنب  إلنسا!   !" به 
5افها، فمثال -! لنا
 حتر� فال يضع 
فيها يد�، "� لو علم مثال "! ' لطريق 
حيًة فال مير به، كذلك لو "يقن ملر$ 
"! سم إلA يهلكه �لو خا4 عظمة 
هللا �"يقن "نه تعا� يكر� إلA �يعاقب 
عليه عقابا شديد، ملا جتر" �ال جتاسر 
على  بعدها  ميشي  بل  
تكابه،  على 
أل
� كأنه ميت، �تكو! 
�حه مع 

هللا كل حني. 

A قا? �: 
ملر$ �جو;� كله بدخوله  �حني �ر
ملحبة  Kهللا تعا�، فإ! مو' نا
 حب 
هذ يهبه حيا] جديد]. "ال تد
كو! 
 
نا
 "يضا، فنا  Aإل� ،
حلب نا !"
 .Aإل 
حب هللا تعا� تقضي على نا

هذ هو "صل لنجا].
"بنا$  ناصحا   � حضرته  قا?   A

�اعته بصفة خاصة:
لكامَل من  ملتقيَّ  � ال �مي  فاهللا 
لبال$ �ايًة عا;ية، بل �ايًة -عجا,ية. 
كّل �تاٍ? "� غّ� يدَّعي الّتقا$، لكن 
ليس لتقّي -ال َمن ثبتت تقو� بآية من 
هللا تعا�. �كل -نسا! ميكن "! يقو? 
-¡ "حبُّ هللا، �لكن ال �ّب َهللا -ال 
¢ا�ية.  بشها;]  �ّبُته  ثبتْت   kلذ
�لكن   ، ;ينه حقٌّ  !" يدَّعي  جلميع �
ليس على لدين حلق -ال لذk يوهب 
له لنو
 ' هذ� لدنيا. �كلٌّ يزعم "نه 
 ' �سينا? لنجا]، �لكن ليس لصا;

حني �ـرق املرء وجـوده كله بدخولـه � نار حب 
اهللا تعا+، فـإن موت احملبة هذا يهبـه حياة جديدة. 
أال تدركـون أن احلب نار، واإل3 نـار أيضا، فنار حب 
اهللا تعا+ تقضي على نار اإل3. هذا هو أصل النجاة.
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لنجا]   
"نو  Iلقو? -ال من ير  هذ
جاهدين   فاسعو  لذ لدنيا.  هذ�   '
لُتعَصمو من  لتكونو من "حّبا$ هللا، 

(wسفينة نو) .كل 8فة
نصحنا  كيف  مثاال  لكم   Cقد"  A
حضرته � إلنشا$ حلب إل�ي ' 

قلوبنا، فقد قا? �:
-ّ! فر;�سنا -�نا، �-ّ! "عظَم ملّذِتنا ' 

ّبنا، ألننا 
"ينا� ��َجْدنا فيه حلسَن 
باالقتنا$  جلديٌر  لكنـز   هذ كله. 
إلنساُ! به حياَته، �هذ�  Iفتد�لو 
ضّحى  �لو   $بالشر َحلِرّيٌة  جلوهر] 
"يها  إلنسا! ' طلبها كلَّ �جو;�. 
 هذ  �- ِسرًعا   هُلّمو ملحر�مو!، 
 nينبو -نه  عطشكم.   k�rل  nلينبو
"فعل   qما ينقذكم.   kلذ حليا] 
لقلوf؟  ' [
�كيف "ُِقرُّ هذ� لبشا
بأّ!   �ألسو  '  k;نا"  ٍّ4;  kّبأ�
لنا�؟  يسمع  ح�  -�كم  هو   هذ
للسمع  تنفتح  "عا¨ ح�   $�; kّبأ�

لنا�؟  !ُq8
هللا   !" يقيًنا   فاعلمو هللا  كنتم   !ْ-
يسهر  هللا � نياًما  ستكونو!  لكم. 
لكم. �ستكونو! ' غفلة من لعد�، 
�يكو! هللا له باملرصا;، �يدّمر مكيدته 
. -نكم ال تعلمو! ح� آل! ما rًتدم
كنتم  �لو   !Kٍ
قد من  -�كم  ميلكه 
يوC تصابو!  تعلمو! ملا طلع عليكم 

فيه بقلق شديد من "جل ;نياكم. فهل 
�يصر�   rكب كنـٍز  مالُك  يبكي 
مّليم   nلضيا  Kملو على   4
�يشا
حد؟ فلو كنتم مّطلعني على qلك �
-�كم   !" علمتم  لو   ªع" لكنـز، 
سيغنيكم عند كل حاجة، ملا "خذكم 
;نياكم؟  "جل  من  لد
جة  �ذ�  �ّم 
فإنه   ،��
فاقد عظيم  لكنـز  هللا   !ّ-
�لستم  خطو]،  كل  عند  ناصُركم 
بشي$ ِمن ;�نه، ال "نتم �ال "سبابكم 
�ال تدبrكم. ال تقّلد� غrكم من 
ألمم ل} ִדافتت على ألسباf كّلّيًة، 
لسفلية كما  fألسبا Iَلَحَسْت ثر�
تلحس ألفاعي لترfَ، �عّضت على 
ِحلْد8ُ!  تنهش  كما  بنوجذها  جليفة 
هؤال$  َبُعَد  لقد  جليفَة.   fُلكال�
 �عبد�  ،rًكب  ُبعًد تعا�  هللا  عن 

إن القلـوب الطاهـرة 
هي عرشه �، واأللسن 
النـزيهـة مـن الكذب 
والشـتائم واGذيان هي 
 Lل وحيه. وكل َمن يفO
� رضاه يصبح مظهرا 
لقدرتـه � اإلعجازية.

 �شربو خل¬ير،  حلم   �"كلو لبشَر، 
لتماُيلهم على   خلمر كاملا$، �هلكو
 �ماتو  ،C,لال من  "كثر   fألسبا
تعا�،  باهللا  ستعانتهم   Cعد بسبب 
 !َrلسما�ّية ط wلر��طا
K منهم 
باطنهم   '  !- لعّش.  من   Cحلما
 Cجّذ kلذلتكاُلب على لدنيا  Cَُجذ
 "نتم �
"عضا$هم لباطنة كلها، فاحذ

(wسفينة نو)   !Cqلك جلذ
A يقو? حضرته �: 

ينبغي "! تسَعو بكل ما ' �سعكم 
لنجا]،  به عني  فالتمسك  هللا  ملعرفة 
بعينه.  الستقال?  هو  -ليه  لوصو? �
 kلذ على  يتجلى  إلله  qلك   !-
حلب. � لقلب   �بصد عنه  يبحث 
له  يصبح   kلذ على  يتجلى   � -نه 
لطاهر] هي عرشه  fلقلوكله. -! 
 fلكذلنـزيهة من  أللسن � ،�
�حيه.  �ل  هي  �ذيا! � لشتائم �
 �كل َمن يف ' 
ضا� يصبح مظهر
(كشف  إلعجا,ية.   � لقد
ته 

لغطا$)
ل}   rملعاي هذ�  لنيل   � هللا  �فقنا 
ملوعو;  ملسيح  سيدنا  يتطلع  كا! 
� -� "! تنشأ فينا، ��فقنا هللا � 
"! نكو! منيبني -ليه ®لصني له �"! 
من  يتجز"  ال   جز$ حبه  �جنعل  °به 


ضونه.   Kحياتنا، �ندخل جنا
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يسّمو!  لذين  لسنة   kمنكر بدعة 
"نفسم بالقر8نيني ليست حديثة، فقد 
�ند منذ "كثر من قر! �
بع،  ' K"بد
عبد  ¢ه  شيخ  مؤسسيها  من  �كا! 
ملنهج   هذ  !- جلكرلوk، ح�  هللا 
يطلق  فأصبح  با¢ه،  ¢ي  قد  كا! 

على "تباعه سم "جلكرلويني".
بني  مناظر]   Kجر  ١٩٠٢ Cعا  '�
لشيخ �  kلوجلكر هللا  عبد  لشيخ 
كا!   kلذ  kلبطالو حسني  �مد 
ميثِّل "هل حلديث، �بعد نْشرها علق 
حلَكم   ،� ملوعو;  ملسيح  عليها 
 هذ  ' خللل  موطن  �بيَّن  لعد?، 
لفكر خاصة لذk فرَّ· ' حلديث 

خطأ  "يضا  �بيَّن  حق،  �جه   rبغ
حلديث   ' �-فرطهم  حلديث  "هل 

�-سا$ִדم للقر8! لكرمي عمليا.
 !"  kلوجلكر لشيخ  موقف  كا! 
لغو باطل �هي "شبه  ألحا;يث هي 

;k$، �شنَّ عليها هجوما "سا$  nمبتا
 kلبطالوفيه أل;f، فر; عليه لشيخ 
قائال -نه لو كا! هذ صحيحا لبطلت 
لعبا;K �مسائل لفقه؛  $معظم "جز
مدعيا "ننا نعر4 تفاصيلها من خال? 
 !" حضرته  فبيَّن  فحسب.  حلديث 
-ال  خلطأ،  من  5لو  ال  "نه  مع   ،�;

 ،fلصو من  نسبيا  قريبا  كا!  "نه 
مقنع   rغ kلوجلكر  ;
 ��ذ كا! 

 �-  مضطر جعله  مما  له،  قيمة  �ال 
 '� لصال]   '  Krتغي  »-حد
ل} ُتقر" فيها، �لعله  [
أل;عية ملأثو
لزكا] � حلج  مسائل   '  rغ قد 
�غrها "يضا. �هذ بالفعل ما "سر4 
 Cأليالسنة ' هذ�  kفيه بعض منكر

"يضا كما نشهد.
حلديث  عن   � حضرته  فع ;  A
�بيَّن "نه ليس لغو باطال بل له قيمة 
حلديث  "هل  �لكن  بالغة،  �"�ية 
على  قاضيا  �جعلو�  فيه،   "فرطو قد 
 �ֲדذ بغr �جه حق،  لكرمي  لقر8! 
فقد "سا$� -� مكانة لقر8! لكرمي 
ليقيª، �جعلو� يقف مهانا  لقطعي 
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 حلديث لظª، �بذلك فقد جعلو Cما"
 �";خلو ليقني،  على  حكما  لظن 
لريب على لدين. �بيَّن حضرته "! 
 هذ موقفهم  يستنكر  لكرمي  لقر8! 
َبْعَدُ�  َحِديٍث   ِّkتعا�: ﴿َفِبَأ قوله   '
�يتنبأ   (١٨٦  4َألعر) ُيْؤِمُنوَ!﴾ 
 .
ستنكا� fعنهم ' صيغة ستغر
فكيف ميكن لعاقل "! يؤمن بعد بيا! 
لقر8! لكرمي �ديث ما �يقدمه على 

8ياته ملحكماK؟
A بيَّن حضرته "! خطأ "هل حلديث 
لعملية  لسنة  بني  يفرِّقو!  ال  "oم 
هي  ل}  ليقينية،  لقطعية  ملتوتر] 
تطبيق لن� � لعملي للقر8! لكرمي، 
 ،�بني حلديث، �يعت��oا شيئا �حد
مع "! هذ غr صحيح، أل! مكانة 
لسنة هي "على من مكانة حلديث. 
فقد طبق لصحابة �لتابعو! �تابعوهم 
لسنة -� ما يقا
f ١٥٠ عاما قبل "! 
 Cإلسالُتجمع ألحا;يث، فهل كا! 
 !" "�ضح حضرته   A حينها؟  ناقصا 
حلديث -منا هو شاهد للقر8! �لسنة 
يشهد  فهو  عليهما،  قاضيا  �ليس 
�ما   ،Cحكا" من  لقر8!   ' جا$  ملا 
ملسلمو! � سنته   '  � لن�  طبقه 
على  حلديث  شهد   q-� بعد�،  من 
سنة من لسنن لعملية لثابتة فإمنا هو 
يكتسب قوته من توتر لعمل ال من 

توتر لر�ية.
"�ية  على   �تأكيد qلك،  بعد   A
حلديث، بيَّن حضرته "! "هل حلديث 
 !"� لسنة،   kمنكر من  -لينا   fقر"
من  متاما   يت�َّ"�  !" أل�ديني  على 
قتربا   �لفر "كثر  فهم  "فكا
هم، 
من �الA .c �جه نصيحته للعلما$ 
حلديث - ح�  أل�ديني "! يقدمو
ضعيفا-  حلديث  "هل  صنفه  �لو 
 يسعو  !"� لبشر،   Kجتها; على 
لكرمي  لقر8! � حلديث  بني  للتوفيق 
صر�ا  كا!  ما  "ما   .ستطاعو ما 
لكرمي  لقر8!  معا
ضة   '  �مؤكد
يستحيل  ألنه  ير;��،   !" فعليهم 
من  �لكن،   .� لن�  من  يكو!   !"
حلديث ال  َّ;
جلدير qكر� هنا، "! 
ينبغي "! يكو! عمال فر;يا، "� لكل 

فع  من  بد  ال  بل   ، َّf;� هبَّ  من 

ألمر -� خلالفة لرشد] لتحكم فيه، 
 �هذ تر;�،   �" �تعتمد�  تقبله  فإما 
حتت  موحد�!  جلماعة  علما$  أل! 
خلالفة لرشد]، �ليسو كالعلما$ ' 
لذين 5الف بعضهم  Iألخر �لفر
ينطبق على حلديث  بعضا. �هذ ال 
فحسب، بل على كل فكر] "� �جهة 

نظر "� تأ�يل.
، فإ! حضرته � قد تعرَّ� rخ"�
من  "كثر   ' حلديث  "هل   
ألفكا
كتابه  �لعل  كتاباته،  من  موضع 
"مناظر] ُلدهيانة" لذk كا! تسجيال 
نفسه،   kلبطالو لشيخ  مع  ملناظرته 
حلديث  
ئعا حو?  تفصيال   C قدَّ قد 
 �مكانته، �كشف جونب �يلة جد
� يقدمها "حد من قبل. "ما بالنسبة 
حضرته  تعرَّ�  فقد  لسنة،   kملنكر
من  موضع  من  "كثر   ' ألفكا
هم 

3 أوضح حضرته أن احلديث إمنا هو شاهد للقرآن والسنة 
وليس قاضيا عليهما، فهو يشـهد ملا جاء � القرآن من 
أحكام، وما طبقه الن\ � � سنته واملسلمون من بعده، 
وإذا شهد احلديث على سنة من السنن العملية الثابتة 
فإمنا هو يكتسب قوته من تواتر العمل ال من تواتر الرواية.
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التقوى

كتاباته "يضا �فندها. �لكن لالفت 
ملناظر]  هذ�  على  تعليقه   ' للنظر 
يتضمن  �حيا  تلقى  قد  "نه   Kبالذ
 ' قا? حضرته  عنهم، حيث  نبو$] 

حاشية:
لساعة ٣:٠٢ ' لليلة نفسها  '�" 
 ' حضرته  كتب  ل}  لليلة   k")
صبيحتها لتعليق على هذ� ملناظر]) 
تلقيت -�اما 8خر: "َمن �عر� عن 
ملحد�  فاسقة  بذ"ية  نبتليه  *كر) 
يعبد,ن+  ,ال  0لدنيا   12 مييلو3 
لقر8!  عن  "عر�  من   k" شيئا". 
مثِله  
يته q عاقبة  ستكو!  لكرمي... 

."Iلتقوسيئة �لن يوفَّقو للتوبة �
فيه  جا$  قد  لوحي   !" لعجيب �
"نفسهم  يسمُّو!  لذين  هؤال$   !"
عن  معرضو!  عمليا  هم  قر8نيني 
لقر8! لكرمي، �هذ ما كا! "�ضحه 
حضرته ' تعليقه على ملناظر]، حيث 
بيَّن "oم بتركهم للسنة �حلديث -منا 
يقو?:   kلذ لكرمي  لقر8!  ينكر�! 
﴿ُقْل ِ-ْ! ُكْنُتْم ُتِحبُّوَ! هللا َفاتَِّبُعوِني﴾ 
(8? عمر! ٣٢)، فلو كانو ُيجلِّو! 
 �
 لقر8! لكرمي حقًّا �يقدِّ
�نه لقدَّ
حلديث  لسنة �حا�لو تتبعها ��قَّر�
 �هذ يستحقها.  ل}  مل¬لة  �"نزلو� 
لوحي يتضمن نبو$] بأ! مصr هؤال$ 
 ªية تع

يتهم – سو$ كانت لذq�


يتهم لفعلية- q �" خهم �متبعيهم"فر
سيكو! إلحلا; �لفسو�، عقابا من 
 �- مائلني  �سيكونو!  تعا�،  هللا 

لدنيا �ال يعبد�! هللا تعا�.
آل!  نشهد�  ما   فهذ هللا!  �سبحا! 
لذين  لسنة،   kمنكر من   rكث من 
"صبحو متميزين عن غrهم بالفسق 

ياִדم q "صبحت  قد  بل   ،
لفجو�
حلشمة  عن   �xّلو فاسقة،  ملحد] 
حليا$ بدعوo" Iا ليست سوÆ Iر; �
عا;K ال عالقة �ا بالدين، �"صبح 
 ' �-حلا;هم  °رفهم  للعيا!  با;يا 

"قو�م �"فعا�م.
 ' هم  لسنة   kمنكر  !" لوقع �
�"هو$هم،  "نفسهم  يعبد�!  ألصل 
 Cملقا �ال  للنبو]  �,نا  يقيمو!  �ال 

والعجيـب أن الوحي قـد جاء فيه أن هـؤالء الذين 
ون أنفسـهم قرآنيني هم عمليـا معرضون عن  يسـمُّ
القرآن الكرمي، وهذا ما كان أوضحه حضرته � تعليقه 
على املناظرة، حيث بنيَّ أنهم بfكهم للسنة واحلديث 
إمنا ينكـرون القرآن الكرمي الذي يقول: ﴿ُقـْل ِإْن ُكْنُتْم 
ِبُعوwِ﴾ (آل عمران ٣٢)، فلو كانوا qُلِّون  بُّوَن اهللا َفاتَّ ُحتِ
روا السـنة وحاولوا  رونه لقدَّ ا ويقدِّ القـرآن الكرمي حقًّ
روا احلديث وأنزلوه املنزلة الz يسـتحقها. تتبعها ووقَّ

�نه Æر; حامل 
سالة  لن� �، �يعدُّ
كساعي ل�يد – �لعياq باهللا- �"oم 
آل! بفهم ما ' لقر8!  
هم ألجد
لكرمي، �هم "كثر قد
] منه � على 
قد  حلديث  "هل  كا!   q-� qلك. 
لقر8!،  على  قاضيا  حلديث   جعلو
"نفسهم  لسنة  منكر�  جعل  فقد 
 ،� لن�  �على  لقر8!  على  قضا] 
نتيجة  �8ة  "نفسهم  بذلك   بو فنصَّ
ك�هم �ستعالئهم لزئف �-عجاֲדم 
بأنفسهم! فكا! حقًّا على هللا تعا� 
"! يقضي على آل�ة لباطلة، �كا! 
 طبيعيا "! #د منكر لسنة نفسه خلو
لدنيا   �- يندفع   !"� إلميا!،  من 
 
لفسق �لفجو ' 
�مييل -ليها سا;

إلحلا;.�
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قا9 0هللا تعا1: ﴿...َ�َهَذ ِلَساٌ! َعَرِبيٌّ 
ُمِبٌني﴾ (لنحل: ١٠٤). سنقف على 
ما يقوله هللا تعا� ' �صف لغافلني 
لتوضيح  لعربية  باملعاجم  �نستعني 
 � يتولد q- .لكرمية Kآليا Kالال;
حلس إلحسا� فأصحاֲדا  Kمن ";�
فقط   حس   K�;" �ا   ...Cكاألنعا
لكأل  عن  لبحث  على  لتساعدها 
لبسيطة.  
 حياִדا ستمر  K
�ضر�
هللا تعا� يطبع على حلو� �ليس  !-
ألحاسيس  Kحلس... فتمو [على ";
حليا] � ،Cألنعا�يعيش إلنسا! حيا] 
ألحيا$  ملؤمنو!  ֲדا  يشعر  حلقيقية 
"ما  فقط،  ليقظو!)  ملنتبهو!- )
حليا]  مبتعة  يشعر�!  فال  لغافلو! 
عند  فقط  بلذ]  يشعر�!  بل  حقيقة، 
"قصر  فما  لبهيمية.  شهوִדم   nشبا-

فترK نشوִדم! 

لكرمي  لقر8!   K8يا  ' ر  لتفكُّ  !-  
�تذ�قها إلحسا� عظيم �¢و �حتليق 
جو   '  
لنسو�  
لصقو كتحليق 

شاقة، ال �س � خفة  بكل  لسما$ 
به من 5لد -� أل
� �يدfُّ عليها، 
ليشاهد  لسما$   �- 
"سه  يرفع  �ال 
حلّر   !rلط  '  !- �لِّقو!،  لذين 
 �لرشاقة كما لصقر �لنحلة لتذ�ُِّ�
ينتقي هللا  
حيٍق �عسل ®توC.كيف 
لتكو!   Kملفر; لنا  �تعا�  سبحانه 
ملفر;] ' مكاoا لصحيح �ال يصلح 
 ;
�ضع مكاoا مفر;] غrها. لقد �
لذk ُ"حكمت 8ياته فعل  fلكتا '
®تلفة   Kسياقا� بصيغ  �تعقَّل  َعَقل 
لعقل.  -عما?   k" لتعقُّل  على  حتث 
كما �
; فعل فّكر، يتفكر�! كذلك 
ر، ��
; فعل َغَفل  للحضِّ على لتفكُّ
عديد]   Kمشتقا�  [rبصيغ كث  Êيض"

 Kآلياكغافلني �غافلو! ل} نريد �ع 
لقر8نية ل} �
;K فيها �-لقا$ مزيد 
�مبعرفتها   ،Cليو عليها  إلضا$]  من 
لتفكر. � لتعقل   k" ضدها  ُيعر4 
فسبحا! هللا لقائل: ﴿-ِنَّا "َْنَزْلَناُ� ُقْر8ًنا 
َعَرِبيًّا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَ!﴾ (يوسف: ٣). 
َعَرِبيًّا  ُقْر8ًنا  َجَعْلَناُ�  ﴿-ِنَّا  لقائل: �
 q- لزخر4: ٤). ) َتْعِقُلوَ!﴾  َلَعلَُّكْم 
"نزلنا�  أل��  آلية   ' تعا�  يقو? 
 
"سر  هذ  '� جعلنا�،  لثانية   '�
 ' �منها  َعَرِبيÊًّ؟   qملا منها   ،
�"سر
جلعل، �قد  ' Iلت¬يل �"خر مع 
على  ملفسرين  من   rفيها كث "سهب 
فعل   Kمشتقا  K;
�  .
لعصو مر 
غفل ' لقر8! لكرمي بصيغة لغافلو! 
"يًضا،  مرتني  لغافلني  �بصيغة  مرتني 
�مر]  غفلة  بصيغة   Kمر �Ëس 
لفعل من  ªحد] بصيغة "غفلنا، �يع�

�. علي خالد 0ل;0قي
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التقوى

النتبا�،  Cلسهو عموًما �عدملعاجم: 
 ªلتغافل عن شي$ يع�منها لغفلة، �
غفل   ªيع� النتبا�.  
غم  إل�ا? 
 
�"غفل �مغفل "يًضا متر�c �مهجو
 ' كما   Cموسو  rغ  �" معلم   rغ�
 rغ  fلد�  �" ملتر�كة   �
أل
ملوسومة، �ل} توسم بإشا
K على 

oا لتعر4 ملن تعو; ملكيتها... q8
لنا� من ساعة لغفلة "k حالة  rيستج
لذهª مما  لشر�; � �سترخا$ حلو
 Cحكا" qاx �" »;يعّر� ملر$ للحو
ملخاطر، فأين  ' �خاطئة، "� النزال
�كيف �
;K كلمة لغافلو!؟ يقو? 

هللا تعا�:
ْلِجنِّ  ِمَن   rًَكِث ِلَجَهنََّم  
ْ"َنا َqَ ﴿َ�َلَقْد 
ِبَها  َيْفَقُهوَ!  َال   fٌُقُلو َلُهْم  َ�ْإلِْنِس 
َ�َلُهْم  ِبَها  ُيْبِصُر�َ!  َال  َ"ْعُيٌن  َ�َلُهْم 
 Cَِال َيْسَمُعوَ! ِبَها ُ"�لَِئَك َكاْألَْنَعا !ٌqَ8
ْلَغاِفُلوَ!﴾  ُهُم  ُ"�لَِئَك  َ"َضلُّ  ُهْم  َبْل 

 .(١٨٠ :4َألعر)
 ممن rًلنا من قوله تعا� "! كث يتبني 
خلق من جلن �إلنس سيدخلو! جهنم 
ستعما�م ملا ,�;هم هللا به  Cبسبب عد
من عقل �حو�، فهم �م قلوf لكن 
�"عني  عطلوها)   k") ֲדا  يفقهو!  ال 
لكن ال ُيبصر�! ֲדا "k ال مييِّز�! ֲדا 
! لكن ال q8 لباطل، ��مبني حلق �
يستمعو!  فال  (عّطلوها  ֲדا  يسمعو! 
فهؤال$  لطيب)،   Cلكال� للنصيحة 

هذ�  �ا  ل}   Cألنعا عن  5تلفو!  ال 
حلو� نفسها لكن تستعملها لتعيش 
 qملا;ية، فبما�تبحث عن "مو
 حياִדا 
بل  ألنعاC؟  تلك  عن  هؤال$  ختلف 
هم "ضل منها ألoم ُميز� عنها بعقل 
�لِّل �لكن ال ُيعملونه، فهم حقًّا "ضلُّ 
خلهم ; من  غافلو!  �هم حقًّا  منها، 
-q -! �جو; حوسهم هذ� ال 5تلف 
عن عدمه ألoم ' مكاoم ير�حو!. 

لنحل:  [
يقو? هللا تعا� ' سو
ُقُلوِبِهْم  َعَلى  هللا  َطَبَع  لَِّذيَن  ﴿ُ"�لَِئَك 
ُهُم  َ�ُ"�لَِئَك  َ�"َْبَصاِ
ِهْم  َ�َسْمِعِهْم 

ْلَغاِفُلوَ!﴾ (لنحل: ١٠٩). 
 rلتفس يقو? ملصلح ملوعو; � ' 
لذين   !- تعا�:  هللا  "يقو?   :rلكب
"جل  من  حلق  ;ين  عن  يرتّد�! 

 ' خطأ  بسبب  ال  ملا;ية،  ملكاسب 
�¢عهم  قلوֲדم  على  نطَبع  لفهم، 
مثا?  "سو"   ضربو ألoم  �"بصا
هم، 
ملنفعة لقليلة  لذميمة، �8ثر� �لألخال
على نعمة ك�I. �"ضا4 قائال عن 
 Cَال َجَر* :k" آليةآلية ل} تتلو هذ� 
 k" ..*!خلاسر�"oم ' آلِخرِ] هم 
 n"نو ألشقيا$  هؤال$  نذيق  ;منا  ما 
لدنيا فأk شك '  ' !�و� kخلز
 ،fلعذ -ال  آلخر]   ' �م  ليس  "نه 
ألoا ملكا! حلقيقي للعقوبة على مثل 

هذ� ملعاصي."
C لنا هللا تعا� لشرw مفصًال  �هنا ُيقدِّ
يريد�!  ال  لذين  هؤال$   !" "كثر، 
ستعما? حوسهم -ال ' Æر; سطحية 
ملا;ية  فائدִדم   nتبا-� منها  لفائد] 
 nشبا-� fلشرألكل � k" ،فحسب
 Kعالما  !�; لغافلة  حليا] � لشهو] 
 يعو;� ال  
تقا$؛ �  
�تطو حتوُّ? 
تعا�  هللا  أل!   ،
لتطوُّ على  قا;
ين 
يطبع   �حلو لتلك  تعطيلهم  بسبب 
 ªهم، �يع
على قلوֲדم �¢عهم �"بصا
 k" فعل ًطَبع َخَتَم، �طبع على قلوֲדم
�تستبني  تعي  تعو;  فال  عليها  ختم 
 Iنر�  ،Írخ تعمل  فال  حلق  لطريق 
هنا "! هللا تبا
c �تعا� � يقل نطبع 
oم �عيوoم بل قا?:" َطَبَع هللا q8 على
 k" "ِهْم
َعَلى ُقُلوِبِهْم َ�َسْمِعِهْم َ�"َْبَصاِ
 [حلاسة) �ليس على ";) �على حلو

واحلياة احلقيقية يشـعر 
األحياء  املؤمنـون  بهـا 
اليقظون)  (املنتبهـون- 
فال  الغافلون  أما  فقط، 
يشـعرون مبتعـة احلياة 
حقيقـة، بل يشـعرون 
بلذة فقط عند إشـباع 
شـهواتهم البهيمية. فما 

أقصر فfات نشوتهم! 
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لعني..، فاأل;] تسمع � !qألحلس: 
�ترI لكن صاحبها ال يتعقل �يتفكر 
تباعه، � rخلليهتدk الستنبا· طريق 
فهو ال �قت لديه �ذ �qهنه منصر4 
 للتمتع �-شباn غرئز� لدنيئة، �هكذ
هللا  حتذير  آلتية   Kآليا  ' لنا  يتبني 
من  يكو!  ال  كي  لإلنسا!  تعا� 

لغافلني:
َتَضرًُّعا  َنْفِسَك  ِفي  
بََّك َ َ�qُْكْر ﴿
َ�ِخيَفًة َ�ُ;�َ! ْلَجْهِر ِمَن ْلَقْوِ? ِباْلُغُد�ِّ 
ْلَغاِفِلنيَ﴾  ِمَن  َتُكْن  َ�َال  َ�ْآلَصاِ? 

.(٢٠٦ :4َألعر)
على  آلية  هذ�   ' سبحانه  فيحثنا 
هللا تطمئن  "ال بذكر  تعا�،  هللا  qكر 
�تعو;  خالقها،  �xشى   ،fلقلو
�xشى  حلق  طريق   �- لنفو� 
لعذf، �يدلنا سبحانه "! qِكر هللا ال 
الستعرضية   Kحللقا تلك  يكو! ' 
ل} يقوC ֲדا مشايخ لسو$ �جلهلة من 
 Kحلسينياملساجد � ' Kلفئابعض 
لبيوK �منها ما تكو! ®تلطة كما �
يشاهد ملتابعو! على �سائل لتوصل 
يقو?  بل   .هذ عصرنا   '  Cإلعال�
متضرًعا  نفسك   ' هللا  qكر  تعا�: 
سبحانه،  له  مستسلًما  تعا�،  -ليه 
"جر  "نه ال يضيع  بثقة  �متوكًال عليه 
 �"  Êظامل تكو!   !" �خيفة  لعاملني، 
معتدًيا "� مقصًر "� غافًال، �;�! "! 
تذهب 
فًعا صوتك Æاهًر مستعرًضا 

 �لالستعر  Kجتمعا� جلبة  �خالًقا 
-ال  فيها  فائد]  ال   �تالٍ  Kحلقا من 
جللبة �لضجيج �ال تعو; على لنفس 
عمل   هذ تعا�  �يقو?  بالسكينة. 
مع  بَق  آلصا?، � بالغد�  مستمر 
كًر متضرًعا -ليه �-ال تكن من q بك

 wصبا  هذ تنسى   !"  cفإيا لغافلني، 
مسا$ �-ال فأنت من لغافلني. سبحا! 
رنا  هللا على هذ� لتذكر]! كيف يبصِّ
ستعما?  �بكيفية  بالطريق  تعا�  هللا 
كي  �يومًيا   
باستمر  �حلو هذ� 
ما   rلغ تذهب   �" متاًما  تتعطل  ال 
إلنسا!  
ُخلقت من "جل فعله لتطوُّ
�يصبح  إلنسا!  فيخسر  �Æتمعه، 
كاألنعاC بل "ضل سبيًال. �-! ملؤمنني 
لصاحلني القو من � 
على مر لعصو
 Cلذين كاألنعالعذf على يد هؤال$ 
كثيـًر. �كم عُتدk على نا� �ُظلم 
نا� �ُقتلو على يد من هم "ضل من 
من  يتمكنو!  عندما  �خاصة   .Cألنعا
لنا� �يستعلو! عليهم Ïهل!  fقا


يقو? تعا� ' سو
] يوسف: 
ْلَقَصِص  َ"ْحَسَن  َعَلْيَك  َنُقصُّ  ﴿َنْحُن 
ْلُقْر8َ! َ�ِ-ْ! ُكْنَت  ِبَما َ"ْ�َحْيَنا -ِلَْيَك َهَذ

ِمْن َقْبِلِه َلِمَن ْلَغاِفِلَني (٤)﴾ 

سوله  عّلم  كيف  تعا�  هللا  يذكرنا 
لقصص،  "حسن  -ليه  "�حى  مبا   �
 fلشعو� K
قصص ألنبيا$ �حلضا
نزَّ?  مبا  لكو! �  Cلعلو عن  �قصص 

حلكيم  لقر8!   -ليه هذ عليه �"�حى 
�يقو?  لكو!،   ' له  مثيل  ال   kلذ
 تعا�: -نك كنت من قبل �حينا هذ
ال تعر4 عن ما قصصنا� عليك شيًئا، 
لديك  ليس   ªتع لغافلني  من  هنا   q-
"k علم بذلك؛ كما ُيقا? "
� غافلة 
�مغفلة "k ال عالماK فيها �متر�كة، 
لفطر].  على   k" لطبيعة  على   k"
فسبحا! هللا لذk "�حى -� 
سولنا 
لقر8! لعظيم �عّلمه ما � يكن  هذ

لوحي. 
يعلم بنو
 [
سو  ' غفل  فعل  من   K;
�  q-�
لَِّذيَن   َّ;�َ  ... تغفلو!:  صيغة  لنسا$ 
َ"ْسِلَحِتُكْم  َعْن  َتْغُفُلوَ!  َلْو   َكَفُر�
عن  تسهو!   ªتع فهي  َ�َ"ْمِتَعِتُكْم...، 
 q- [لصال"سلحتكم �"نتم قائمو! ' 
تكو! حوسكم كلها مشغولة بذكر 
8خر  شي$   k" عن  �غافلة  تعا�  هللا 
صالִדم  "ثنا$  ملؤمنني)  صفة  (�هي 
 
ال يفكر�! ' شي$ 8خر -ال بأqكا

لصال]. 
 Kغافال كلمة   K;
� فقد  �باملثل 
لَِّذيَن َيْرُموَ!  َّ!-ِ﴿ :Kملحصنالوصف 
 ْلُمْؤِمَناKِ ُلِعُنو Kِْلَغاِفَال Kِْلُمْحَصَنا
 fٌَعَذ َ�َلُهْم  َ�ْآلِخَرِ]  ْنَيا  لدُّ ِفي 
َعِظيٌم﴾ (لنو
: ٢٤) �-! "خذنا بعني 
َغَفَل   
للجذ ملختلفة  ملعا¡   
العتبا
تلك   ªتع هنا   Kلغافال كلمة  فإ! 
لديهن  ليس   Oللو  Kلصاحلا لنسا$ 
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التقوى

";Ñ فكر] "oن فعلن "k خطأ.
 Kمر  ٥ غفلة  صيغة  كذلك   K$جا
لغفلة:  ªلكرمي، �تعلقر8!  K8يا '
تشغيل   Cعد� نتبا�،   Cعد� شر�; 
 ،nضيا� ملحيط  فهم   Cعد�  ،�حلو
لنا� ال يؤمنو! ألoم  فبسبب qلك، 
�ا  تنقل  مبا  "حاسيسهم  يشغِّلو!  ال 
ֲדا،  تعا�  هللا  ,�;هم  ل}   Kأل;�
�قتهم   �يأخذ�  �يشعر�  فيحسو
�-خـضاعها   Kباملنقـوال بالتفكر 
لعملياK عقلية لتتحرc عوطف حلس 
باجتا� سليم. سبحا! هللا، لقر8! يفتح 
يعلمنا  �تعليم،   nشر  fكتا لعقو?، 
نفوسنا،  نطهر  كيف  نفكر  كيف 
كيف   A حلو�؟  نستعمل  كيف 
نقطف لثما
. ليس لنكو! "متدينني" 
لدين؛  
جا?  من   rكث يفعل  كما 

جا?   k, �نلبس   Kلسبحا °مل 
لدين نتسو? "� عند قو] نستو0 على 
 ' لننطلق  بل  بالباطل،  لنا�   ?"مو
ُنعمل  حليا]،  ميا;ين  من   !ميد كل 
حوسنا �نقطف Òا
 ما تنتجه عقولنا 
 �حلو تلك  �ُترشدنا  نتائج،  من 
�للنا�.  لنا  ألحسن  للعمل  ملفعَّلة 
�"نذ
هم  تعا�:..  هللا  يقو?  �لذلك 
لعمر  نتها$  �قت   q- حلسر]...   Cيو
نقضى بغفلة �ال 
جعة، �قتها  kلذ

ستكو! لندمة:
ْلَحْسَرِ] ِ-qْ ُقِضَي ْألَْمُر  Cَُهْم َيْو
﴿َ�"َْنِذْ

َ�ُهْم ِفي َغْفَلٍة َ�ُهْم َال ُيْؤِمُنوَ!﴾ (مرمي: 
.(٤٠

ملوجهة  عند   كفر� لذين  �يقو? 
لوعد حلق يا �يلنا �"بصا
هم  fقتر�
شاخصة �و? ملشهد، يوC يتحّسر�! 
ُقضي،  قد  ألمر  أل!  فائد]   !�;
�ليس لديهم "k ثانية "� مهلة للعو;] 
لغفلة ل} عاشوها،  ليستد
كو حيا] 
�لغrهم  �م  �د«  ما  ير�!  فهم 
كنا   k" غفلة.!   ' كنا  لقد  "مامهم: 
 nشبا-  ' �شا
;ين   هذ عن  ساهني 
شهوتنا، �ما ظننا "ننا سينتهي عمرنا 
"� فتر] غلبتنا �قوتنا "� ملكنا �سطوتنا 
 ֲדذ� لسرعة، �"ننا سنصل بسرعة �ذ

!Cليو �ملشهد لعظيم لذk نر
ِهَي   qََفِإ ْلَحقُّ  ْلَوْعُد   fَْقَتَر�َ﴿
لَِّذيَن َكَفُر� َيا َ�ْيَلَنا َقْد  
َشاِخَصٌة "َْبَصاُ
ُكنَّا ِفي َغْفَلٍة ِمْن َهَذ َبْل ُكنَّا َظاِلِمنيَ﴾ 
 [
ألنبيا$: ٩٨). �يقو? تعا� ' سو)

ألنبيا$:
ْقَتَرfَ لِلنَّاِ� ِحَساُبُهْم َ�ُهْم ِفي َغْفَلٍة ﴿
ُمْعِرُضوَ! (٢) َما َيْأِتيِهْم ِمْن qِْكٍر ِمْن 

بِِّهْم ُمْحَدٍ« ِ-الَّ ْسَتَمُعوُ� َ�ُهْم َيْلَعُبوَ! َ

.﴾ (٣)
 يقو? ملصلح ملوعو; 
ضي هللا تعا� 
لعصر  عنه: "...هذ ما �د« ' هذ
 حًد� تظهر   fلعذ  
8ثا  !- "يًضا. 
تلو آلخر، �ال "حد �ظى بالسكينة 
الطمئنا!، �مع qلك ال يفكر "حد �

 �- مطلًقا  ينظر  qلك، �ال  ' سبب 
حلقيقي للفنت �لفسا;، �-منا  
ملصد
 �"  Iqأل يز�?   !" فقط  يريد�! 
لعائق من "مامهم بطريق ما. �لنتيجة 
"oم يغوصو! ' �حل لعذf "كثر 
ما  لوضع   هذ يتغيَّر  �لن  فأكثر. 
ألصلي   
ملصد  �إلغال  يسعو  �

للمصائب." 
 Cغال ,rفنقو? ها قد جا$ سيدنا م
 موعوً; مسيًحا  لألمة  لقا;يا¡  "�د 
غفلة   ' لنا�  �لكن  مهدًيا،  �-ماًما 
حلد« لعظيم، فال  معرضو! عن هذ
�حوسهم  يستمعو!  ألoم  يلتفتو! 
هذ�   ' يلعبو!  �هم  الهية  �قلوֲדم 
 fقتر نعم  يلهيهم.  مبا  لدنيا  حليا] 
غفلة   ' �هم  للنا�،   fحلسا  Cيو
-ما  �فسا;هم  "حالمهم  تنتهي  آل! �
 
�;ما حياִדم   fبانقال  �"  ،Kباملو
ل}  �مشا
يعهم  �ممتلكاִדم  ممالكهم 
 nتبا� هللا  بعيًد عن خو4  عملوها 
شرعه تعا�، �ظلمو �خرَّبو. �يقو? 
 nتعا�:...هؤال$ ما كنا ُنرسل من شر
"� ن� "� Æد; "� مصلح ليذكر�هم 
 باهللا �ليستقيمو -ال لغو فيه، �عتد�
 ' عليه ���q8 �قالو: ما �جدنا هذ
حديث  شي$   �هذ أل�لني،  8بائنا 
�د« �كله خطأ، �ال نريد "! نبدِّ? 
"� نغيِّر...! �هؤال$ ليسو كفا
 علًنا 
فقط، بل كل لنا� من كل أل;يا! 
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 لذين xذ� ;ينهم لعًبا ��ًو �غفلو
يقو?  كما  ;ينهم..  به  يأمرهم  عما 
ِ;يَنُهْم   تََّخُذ� لَِّذيَن   
ِqَ�َ﴿ تعا�: 
ْر  ْنَيا qَ�َكِّ َلِعًبا َ�َلْهًو َ�َغرَّْتُهُم ْلَحَياُ] لدُّ
لَْيَس  َكَسَبْت  ِبَما  َنْفٌس  ُتْبَسَل   !ْ"َ ِبِه 
َلَها ِمْن ُ;�ِ! هللاَِّ َ�ِليٌّ َ�َال َشِفيٌع َ�ِ-ْ! 
َتْعِدْ? ُكلَّ َعْدٍ? َال ُيْؤَخْذ ِمْنَها ُ"�لَِئَك 
 fٌَلُهْم َشَر  ِبَما َكَسُبو  "ُْبِسُلو لَِّذيَن 
 َكاُنو ِبَما  "َلِيٌم   fٌَ�َعَذ َحِميٍم  ِمْن 

 .(٧١ :Cَألنعاَيْكُفُر�َ!﴾ (
لقصص، عندما  [
آلية من سو '�
من  غفلة  حني  على  موسى  ;خل 
غافلو!  هم  حيث   k" ملدينة  "هل 
مرقب  من   cهنا �ليس  "مو
هم   '
موسى  فدخل  "بوֲדا  على   �"� حر

� مستغفًال "هل ملدينة.
ِمْن  َغْفَلٍة  َعَلى ِحِني  ْلَمِديَنَة  ﴿َ�َ;َخَل 
 َ"ْهِلَها َفَوَجَد ِفيَها َ
ُجَلْيِن َيْقَتِتَالِ! َهَذ
َفاْسَتَغاَثُه   �ِ َعُد�ِّ ِمْن   َ�َهَذ ِشيَعِتِه  ِمْن 
لَِّذk ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى لَِّذk ِمْن َعُد�ِِّ� 
َفَوَكَزُ� ُموَسى َفَقَضى َعَلْيِه َقاَ? َهَذ ِمْن 
ْيَطاِ! -ِنَُّه َعُد�ٌّ ُمِضلٌّ ُمِبنيٌ﴾  َعَمِل لشَّ

لقصص: ١٦).)
لتالية من  �يذكرنا هللا تعا� ' آلية 
ِمْن  َغْفَلٍة  ِفي  ُكْنَت  �: ﴿َلَقْد  [
سو
 cََفَبَصُر  cَ$َِغَطا َعْنَك  َفَكَشْفَنا   َهَذ
يقوله  �ما   .﴾(٢٣) َحِديٌد   Cَْلَيْو
حيا]  �يعيش  ر  يتنكَّ  kلذ إلنسا! 
حيث  له،  مستمر   rتذك 
غم  لغفلة 

يوضح سيا� هذ� آلية من خال? ما 
سبقها من 8ياK، حيث كا! إلنسا! 
 ،Kملوال يستذكر هذ� للحظة، حلظة 
�ما   Kللمو مقدمة   Kلسكر  Oتأ�
إلنسا!  يكو!  لكن   Kلسكر "كثر 
Æا?  ال  �لكن  منتشًيا  فيها  سكرًنا 
حلقيقية ل}  Kملوللنجا] من سكر] 
تسبق ملوK �جا$ حلساf �مالقا] ما 
لنفس  K$للكافرين، �جا كا! �عيًد
�يسوقها  عليها  يقبض  من  �معها 
لسيئة.  "عما�ا  على  يشهد  من  مع 
كنت  لقد  ساعتها  لإلنسا!  �ُيقا? 
غافًال متلهًيا بإشباn شهوتك ُمعرًضا 

;نا� لك، " kلذ لسعا;]  عن طريق 
 Cما" متاًما  �تنفتح  بعيونك   Iتر  Cليو
بقو] حيث  �تبصر  ملشهد   هذ هو? 
عينيك  تستعمل  بل  ُتبصر  ال  كنت 
 ��  ،Cكاألنعا فحسب  "مامك   Iلتر
ر، سترI بوضوw ما  تستعملها لتتبصَّ
كنت ُتنكر� "� تتغافل �ُتعر� عنه، "� 
 kلذما كنت غافًال عنه بسبب لعمى 
طغت  ما  شد]  من  بصrتك   fصا"
عليك شهوتك �حبك لنفسك، فها 
 kلذ"نت �صلت آل! -� باf جهنم 
كنا °ذِّ
c منه �لكنك � تكن ُتلقي 
معتدًيا،   rللخ مناًعا  �كنت  ¢ًعا  لنا 
 ' فاخلد  8خر  -ً�ا  هللا  مع  �جعلت 

جهنم جزً$ لك.
تعا�  هللا   !" لر�عة   Iلنر �نعو; 

هللا  qكر  على  �نثابر  لنص�  يدعونا 
ممن  �نكو!  مسا$،   wصبا لدعا$ �
�ال  تعا�  هللا  �جه  بأعما�م  يبتغو! 

هللا لشي$ 8خر: f
�يد�! عن ;
َيْدُعوَ!  لَِّذيَن  َمَع  َنْفَسَك  َ�ْصِبْر ﴿
َ�ْجَهُه  ُيِريُد�َ!  َ�ْلَعِشيِّ   [ِِباْلَغَد 
بَُّهْم َ
َ�َال َتْعُد َعْيَناcَ َعْنُهْم ُتِريُد ِ,يَنَة ْلَحَياِ] 
َعْن  َقْلَبُه  َ"ْغَفْلَنا  َمْن  ُتِطْع  َ�َال  ْنَيا  لدُّ
qِْكِرَنا َ�تََّبَع َهَوُ� َ�َكاَ! َ"ْمُرُ� ُفُرًطا﴾ 

لكهف: ٢٩).)
 �يذكرنا بعدC طاعة من "غفل هللا قلبه 
لغافلني  لنا  عن qكر� تعا�، �يصف 
تغافل   �" بغفلة،  يستمر�!  �كيف 
�يتما;�! ' -شباn شهوִדم، معرضني 
عن طريق حلق فيطبع هللا على قلوֲדم 
حلس لديهم،  K�حوسهم، مبع ";�
فال تعو; قا;
] على ستبانة حلقائق، 
�لكن هذ ليس ظلًما من هللا �م بل 
ملحض  باختيا
هم  كتسبو�  ما   $جز
 ،Iو�  nتبا� هللا  لذكر  بالتنكر 
فتعالو �"صبحو "شد ظلًما، �يبني لنا 
"يًضا "نه تعا� ُيغفل قلوֲדم عن qكر� 
تعا� �بذلك يستمر�! باتباn هوهم، 
ل}  
�يصبح "مرهم فرطÊ شبيًها بالثما
من  لسقط   �"  Õلنضو قبل  سقطت 

جلنني ال فائد] منها.  
للهم "عنا على qكرc �شكرc �حسن 
عبا;تك �ال جتعلنا من لغافلني. �صل 

للهم على �مد �8? �مد.
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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

بسم �هللا �لر�ن �لرحيم 
)مد' &نصلي على !سوله �لكرمي 

 &على عبد' �ملسيح �ملوعو(
 مع �لتسليم

�ملقدمة
عن عمر بن �خلطا
 � َ	�َّ َ�ُسوَ� 
َقاَ�:  َ�َسلََّم  َعَلْيِه  �هللا  َصلَّى  �هللا 
"�ْألَْعَماُ� ِبالنِّيَِّة َ�ِلُكلِّ �ْمِرٍ% َما َنَو�." 

(�لبخا�4، كتا
 �إلميا�)
�ملهد4  لس=>  �أل��  �جلز?  طبع  لقد 
��صل GH �لقر�? �لكر�F. لقد بقيت 
�يرجع  �لطفيفة،  �ألخطا?  بعض  فيه 

 Fعد  GH� �لناسخ  سهو   GH 	سباֲדا 
 Rلر��يا� بعض  مر�جعة  من   Sمتك
 ،Uإلسر��� للعجلة  كاملة  مر�جعة 
�جلز?  هذ�   Y ]لك  تصحيح  �سيتم 

�لثا`.
��ليوF يوF �جلمعة �ملصاef لـ ٢٧ 
��ملو�فق  ١٣٤٣هـ   kملبا�� �مضا� 
لـ ٢ مايو F١٩٢٤ 	بد	 �جلز? �لثا` 
إلكماله  ��لتوفيق  �ملهد4،  س=>  من 
 <ُf��H متثل شيًئا  �لبا�%، �ال  �هللا  بيد 
	fعو   Sفإن �لبنيا�.  ضعيف  �إلنسا� 
يا  قائال:  Hليه  �	لتجئ  �إلxية   Rلذ��
 ،yقل �يا خب=  �لزما�  عليم ضر��> 

لك �لقد�> كلها؛ �فقS جلمع سو�نح 
�	قو�له  �س=ته  �مهديك  مسيحك 
ֲדا  لتتنّو�  �]لك  �غ=ها،  �	حو�له 
هذ~،  �xد�ية  بشمس  �لنا�   
قلو
�لكي ير�4 عباkf غليلهم من هذ� 
�ملعني �لصاY، �ليجد �لباحثو� عنك 
سبيال موصال Hليك من خال� تأسيهم 
�لكي  �مرَسلك،   مبعوثك  بأسو> 
هذ�  بعثة  من   eدx� بذلك  يتحقق 
لتا�  �ألكمل  ��ل���  �لكامل  �لظل 
�مد  سيدنا  �لكرمي   yلن�� �ملرسلني 
�ملصطفى �، فيقضي عباkf حياִדم 

عابدين لك. �للهم �مني.

�جلز3 �لثا1
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بسم 0هللا 0لرHن 0لرحيم

لرحيم.  لر�ن  هللا  بسم   -٣٠٥
ملولوk شr علي "! ملسيح  ªحدث
كنت  ملا  يقو?:  كا!   � ملوعو; 
K مر]، �قد خرجت q لدهيانه  '
للتمشي، �بينما كنت "مشي ' طريق 
 ªإلجنليز �سأل
جل من  َّ0- Cقد q-
بعد لتسليم: ¢عت "نك ;عيت بأ! 
نعم.  قلت:  معك.  يتكلم  تعا�  هللا 
قلت:  يتكلم معك؟  سألª: �كيف 
من   Õفخر آل!.  معي  تتكلم  كما 
 A !هللافمه بصو
] عفوية: سبحا! 
ببط$  
جع � عميق  فكر   '  �غر

شديد.
"عجب  علي:   rش  kملولو يقو? 
ֲדذ�  هللا  سبحا!  بقوله:  حضرته 
حضرته  qكر  qلك  ألجل  لطريقة، 

ألمر. هذ
ملسيح  Iقو?: عندما "نظر -� ;عو"
باللذ]  لقلب  ميتلئ   � ملوعو; 
خاضه   kلذ  !مليد أل!   ،
لسر��
ال  جلليل  كالبطل   هذ هللا  "سد 
يسع ملفتر "! يضع فيه قدمه بكامل 
َتَقوََّ?  ﴿َ�َلْو   
نا حترقه  ال   A �عيه 
ِمْنُه  َألََخْذَنا   * ْألََقاِ�يِل  َبْعَض  َعَلْيَنا 
ِباْلَيِمِني﴾ (حلاقة: ٤٥-٤٦) �جتعله 
لكل   !" لتذكر  �ينبغي   .
ماً;

تعا�،  هللا  قانو!   ' عقوبًة  جرميٍة 
َتَقوََّ?  ﴿َ�َلْو  �سب  يعاقب  �ال 
هللا   !" يؤمن   kلذ -ال  َعَلْيَنا...﴾ 
�صفاته  بذته  ميتا,  ملالك � خلالق 
ته هو �صفاته، بل هو مغاير q عن
جلميع ملخلوقاK �ممتا, عنهم �مغاير 
 $�م، A ينسب -ليه عن طريق الفتر
�بكامل �عيه كلماKٍ معينة "� قوال 
"� "قوال �يقو?: هذ ما "�حى هللا 
 مميز إل�ي   Cلكال  هذ �يعت�   ،0ّ-
 ،�
�متبايًنا عن كالمه هو �عن "فكا
لنابع عن   Cلكال يطلق على  "k ال 
�ضع خا{ �حالة خاصة �ال على 
لقلب �حيا -�يا، �ال يكو!   
"فكا
مدعًيا أللوهية كما هو ظن لطبيعيني 
لبهائية. -ْ!  �" Õل��و¢ا nتبا" �"
8ية  من  ملستنبطة  لشر�·   Kُفقد
عوقب  ما  َعَلْيَنا...﴾  َتَقوََّ?  ﴿َ�َلْو 
َعَلْيَنا﴾.. َتَقوََّ?  ﴿َ�َلْو  بوعيد  "حد 

ناهيك  سنة   ٢٠٠ "حد   Øعا  !-�
 Kعن ٢٣ عاما، �لكنه يتلقى عقوبا
على   .Iألخر جرئمه  على   Iخر"
به  يؤَخذ  "حٌد  ظل  لو  ملثا?  سبيل 
 nخلد� لسرقة  Ïرير]  حياته  طو? 
جلرئم  بالباطل �غrها من  ألكل �
لن  فإنه  
تكبه،  ما  �يعاَقب �سب 
يعاقب بالعقوبة خلاصة بالسطو، ألنه 

� يرتكبها. فافهم.

لرحيم.  لر�ن  هللا  بسم   -٣٠٦
لدين   
نو  kملولو حضر]  كا! 
يقو?:  عنه  هللا  
ضي  أل�?  خلليفة 
ملناقشاK "! "حد  Iحد« ' -حد
ملوعو;  ملسيح  طالب  ملعا
ضني 
�صا;4  ما،  لر�ية  مرجًعا   �
"حد من "صحابه �   �" "! حضرته 
يستحضر�، �خيف "! يشمت بذلك 
 Cلسال عليه  حضرته  لكن   ،$ألعد
 fكتا �طمأنينة   ��ثو بكل  طلب 
صحيح لبخا
k، �"خذ يتصفحه ' 
عجل، -� "! �صل -� صفحة معينة 
منه �قا? للمطاِلب: ها هو لشاهد، 
ستفسر � ،Iحلاضر�! ملا جرفدهش 
عن qلك "حٌد حضرَته، فقا? حضرته: 
 K"بد�  fلكتا "مسكت  عندما 
صفحاته  �يع   0  K$تر بتصفحه 
شي$  عليها  يكتب   � �كأنه  بيضا$ 
 Kجد� ح�  بسرعة،  قّلبتها  لذلك 
"oا  �"يقنت  مكتوبة،  صفحة   rًخ"
فبسبب   .fملطلو ملرجع  صفحة 
تعا� بدK حلضرته  هللا  تصر4 من 
ملكا!  -ال  بيضا$   Kلصفحا �يع 

لذk كا! فيه ملرجع ملنشو;.
من  لر�ية  �ذ�  ¢اعي  بعد  "قو?: 
 Iخر" مر]  ¢عتها  أل�?  خلليفة 
لنا�  من   nو�  '� "كثر  بتفصيل 
على لسا! مف} �مد صا;� "يضا، 
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 ' حصل  حلا;«   هذ قا?:  حيث 
"ثنا$  حضرته   Õحتا حيث  لدهيانه 
لنقاØ لدليل من حلديث على لنو! 
 
لثقيلة "� خلفيفة. فأ�ال صُعب لعثو
�ملا   ،k
لبخا صحيح   fكتا على 
ُعثر عليه صعب لعثو
 على لشاهد 
 Iخر" ناحية  من  �لكن   fملطلو
 Cما" ��ضعه  لدليل   Õ-خر كا! 
، فأخذ  لشيخ ملعتر� ضر�
ًيا جدًّ
حضرته صحيح لبخا
k بيد� �جعل 
 Kبصفحا تصفحه  �بعد  يتصفحه، 
 هذ  cعند كتب  له:  قا?  قليلة 
خلدC هذ�  "حد  ملا الحظ  لشاهد. 
 �ثنا q- kلسرعة قا? حلضرته: سيد
برحة �ترّيث فلعلنا نعثر على شوهد 
هي  هذ�  ال،  حضرته:  قا?   .Iخر"
لشوهد ملطلوبة ل} qكرִדا، �ليس 
 fلكتا Òة شاهد 8خر موجو; ' هذ
ألنª �جدته "بيض ;�! كتابٍة فيه -ال 

' مكا! لشاهد.
تعا�  هللا  إلنسا!   
صا  q- "قو?: 
لغيب كل ما يلزمه عند  هّيأ له من 
 rستحا? توف q-� .حلقيقيةحلاجة 
 ،Cلعا  
لقد قانو!  حتت   fألسبا
�كانت حلاجة حقيقية �قصوI، فإ! 
 �;خلا{ مر �
هللا تعا� �قق له بقد
ملا;ية ;خل  fيكو! لألسبا !" !�;
لذلك.  "هال  يكو!   !" بشر·  فيه، 

لعا�  بصر�  يتجا�,  ال   kلذ �لكن 
ملا;k يظل جاهال ֲדذ� حلقيقة. ما 


�n ما قاله لر�مي: "
فلسفى كو منكِر حّنانه ست   

نبيا$ بيگانه ست �, حو        
بكا$  ينكر   kلذ لفيلسو4   !-  k"
ألنبيا$  "حاسيس   c
يد ال   ،nجلذ

لباطنية. 
حلق خطيًّا عن  Õلقد qكر 0 بr سر

هذ� لوقعة ما يلي:
"مامي،  لوقعة  هذ�  حصلت  لقد 
�مد   kملولو مع  ملناظر]  �كانت 
حسني لبطالوk �كنُت ناسًخا فيها، 
كا!  ل}   �
أل� "نسخ  كنت   k"
ما  "ما   .� ملوعو;  ملسيح  يكتبها 
qكر� مف} �مد صا;� بأ! حضرته 
لثقيلة  لنو!  على  شاهد   �-  Õحتا
خلفيفة فيبد� "نه ®طئ فيه ألنه �  �"
 Øلنقاملناظر]. -!  ' يكن موجوً;
حو? لنو! لثقيلة �خلفيفة قد مت ' 
�مد   kملولو مع  ملناظر]   ' ;�ي 
لبحث  قعة � "ما   ،kلبهوبالو  rبش
عن شاهد من لبخا
k فقد حصلت 
' لدهيانه. حلقيقة "! ملولوk �مد 
حضرته  طالب   kلبطالو حسني 
 fكتا �كا!   ،k
لبخا من  بشاهد 
لبخا
k موجوً; -ال "نه � يكن ُيعثر 
oاية   '� لشاهد،   هذ مرجع  على 

لتلويح   wشر  fبكتا جي$  ملطا4 
لشاهد  على لتوضيح �سُتخرÕ هذ
لتوضيح:  صاحب  عنه  كتب   kلذ

.k
حلديث موجو; ' لبخا هذ

سل 0 لشيخ يعقوf علي لعرفا¡ "�

خطيًّا عن هذ� لوقعة ما يلي: 
قعة متعلقة بالر�ية 
قم � Kكرq لقد
ها خلليفة أل�? 
ضي �
ل}  ٢٠٦
هللا عنه �ُسّلط عليها لضو$ "كثر من 
ية مف} �مد صا;�، �لكن �
خال? 
مف} �مد صا;� نسب حد�ثها -� 
بالنو!  ملتعلق   Øلنقا  �-� لدهيانه 
لعل  صحيًحا؛  ليس  "نه  -ال  لثقيلة 
فيه ألنه �  مف} �مد صا;� "خطأ 
لنو!   �- لدهيانه   ' Øلنقا  �يتطر
حلاجة  تطر"   �� خلفيفة  �ال  لثقيلة 
لتقدمي مثل هذ� لشوهد، -منا حتيج 
لبحو« لعلمية عن لنو! لثقيلة  �-
ل} حدثت ' ;�ي مع  ملناظر]   '
 kلذ kلبهوبالو rمد بش� kملولو
�على  لثقيلة،  لنو!  �ث   ' xبط 
من  ستشها;   Cيقّد  � "نه  "qكر  ما 
لغر�، �ميكن لتحقق  لبخا
k �ذ
 �-  nلرجو خال?  من  ألمر  من 

حلق مناظر] ;�ي"." fكتا
 ' حصلت  لوقعة  هذ�   !" حلقيقة 
الهو
 ' مناظر] ملسيح ملوعو; � 
 k
لكالنو حلكيم  عبد   kملولو مع 
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حو? ملحدثية �لنبو]. �لقد حدثت 
هذ� ملناظر] ' ملكا! ملتصل ببيت 
ملسمى � 
ئيو!"   fبو�" لسيد 
ملسيح  qكر  حيث   ،"kمند "لنغي 
ملحدثية �qكر  � حقيقة  ملوعو; 
به  ُيسَتدّ?   ستشهاً;  k
لبخا من 
على �دثية عمر 
ضي هللا عنه. �كا! 
 kمساعد من  علي  "�د   kملولو
ملولوk عبد حلكيم �هو من طالب 
بالشاهد �"
سل لبخا
k "يضا. لقد 
 Õحا�? ملولوk �مد "حسن ستخر
 rلشاهد -ال "نه � ينجح، �"خ هذ
�قّدمه   � ملوعو;  ملسيح  "خرجه 
حديثا  كا!   
ملذكو لشاهد � له. 
ملجلد   k
لبخا موجو; ' صحيح 
عمر  مناقب   fبا أل�?  جلز$   ١٤

ضي هللا عنه �كلماته كما يلي: َعْن 
"َِبي ُهَرْيَرَ] َقاَ? َقاَ? لنَِّبيُّ � َلَقْد َكاَ! 
ِ-ْسَرِئيَل  َبِني  ِمْن  َقْبَلُكْم  َكاَ!  ِفيَمْن 
 َيُكوُنو  !ْ"َ َغْيِر  ِمْن  ُيَكلَُّموَ!  
َجاٌ? ِ
َ"َحٌد  ِمْنُهْم  ُ"مَِّتي  ِمْن  َيُكْن  َفِإْ!  "َْنِبَياَ$ 

َفُعَمُر. 
حلديث   هذ حضرته   Õخر" فلما 
يديه   ' "سقط  آلخر  للفريق   �
"�
�كأنه قد طر" عليه ملوK �عند qلك 

"oى ملولوk عبد حلكيم ملناظر].
عن  شيًئا  "قو?   !"  ªيسع ال  "قو?: 
 Kياالختال4 حلاصل ' هذ� لر�

 kلذ�ال "عر4 ما حلقيقة، -ال "! 
قد  لثقيلة  لنو!  �ث   !" "عرفه 
 kملولو مع  ملناظر]   ' -ليه  حتيج ُ
لظاهر  له '  �مد بشr �ال عالقة 
 !" فوضح   .k
لبخا من  بالشاهد 
مناظر]   ' حتد«   � لوقعة  هذ� 
 C" 
;�ي. "ما "oا حصلت ' الهو
لدهيانه فال يسعª "! "قو? فيه شيئا. 
تأليف  عند  "نه  متأسًفا  "قو?  كما 
تو'  قد   kملهد  [rلس لثا¡  جلز$ 
 كنـًز كا!   kلذ حلق   Õسر  rب
Òيًنا لر�ياK متعلقة باملسيح ملوعو; 

.Cلسالعليه 

لرحيم.  لر�ن  هللا  بسم   -٣٠٧
�مد   rم  
لدكتو خا0   ªحدث
لذبح  لبيت   ' حتيج  "نه  -¢اعيل 
"حد  لبيت   ' يكن   �� ;جاجة، 
حضرته  فأخذ  لعمل   ֲדذ  Cيقو
 
"نه مّر -ال  لدجاجة �شرn يذ�ها 
عنق  من  بدال  -صبعه  على  لسكني 
لدجاجة فجرحها �تعر� لنـزيف 
قائال:   Cقا� لدجاجة   cفتر  ،rكث
لتوبة لتوبة. q Aبح "حد 8خر تلك 

لدجاجة.
على  يعتا;  حضرته  كا!  "قو?: 
لتلفظ بالتوبة عند -صابته  ' nإلسر
بصدمة "� جرw �غ�rا. �حلقيقة "نه 

كلما "صيب إلنسا! بأIq فإمنا سببه 
قانو!  كا!   $سو ما  لقانو!  ®الفته 
قانو!   k" لطبيعة قانو!   �" لشريعة 
8خر.  قانو!   k"  �"  
لقد� لقضا$ 
لفطر]  إلنسا! صحيح  �#ب على 
 kلتوبة عند تعرضه أل"! يرجع -� 
لكامن  ملع  �هو  صدمة،   �"  Iq"
لقو? لذk يعلمنا لقر8! لكرمي  '
لتلفظ به عند حد�« ملصيبة �هو: 

-نا هللا �-نا -ليه 
جعو!.
�مبا "! ملسيح ملوعو; � � يذبح 
حليوناK بيد� قط لذلك مّر
 خطأ 
عنق  من  بدال  -صبعه  على  لسكني 
 Cلك عن عدq لدجاجة، �قد "سفر
علمه باجلانب لعملي لقانو! لذبح. 

هللا "علم�
حلق لنعما¡  Õلقد qكر 0 بr سر
خطيًّا "! حضرته جا$ ملسجد �قت 
لعصر �كانت هناc ضما;K مبللة 
 .Iليسر يد�  من  -صبع  على  باملا$ 
 Oلسيالكوسأ? ملولوk عبد لكرمي 
-صبعك؟   Kُضّمد  qملا حضرَته: 
تبسم حضرته �قا?: "
;q" !" Kبح 
جرحت  لسكني  �لكن  ;جاجة 
-صبعي. ضحك ملولوk عبد لكرمي 
فعلت qلك   qملا لسيالكوO �قا?: 
بنفسك؟ قا? حضرته: � يكن "حد 

موجوً; ' qلك لوقت.
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معلوما� �تلفة معلوما� �تلفة 
عن �لصحابة  عن �لصحابة  ��

#: " �! معركة �ستشهد سيدنا ��يس 
�لقر, � �لذ! قا% عنه 'سـو% �هللا 

� بأنـه من خـ0 �لتابعني؟
!: � معركة صّفني سنة ٣٧ هـ.

�ندلعت معركة  #: بني �! جيشني 
صفني؟ 

!: بني جيشني مسلمني؛ يقو� �حد#ا 
سيدنا علي �، /�آلخر معا/ية �. 

#: كيف حد8 7لك؟
!: نتيجة �سائس �ملنافقني /مكائدهم 

�لذين D يكن يعجبهم �@�ها? �إلسال> 
 Fلفر� G/ائل فكانو� يتصيدJ� تقدمه/
/�ملسلمني،  باإلسال>  �ألضر�?   Oإلحلا
فا�حة  ألضر�?   Gملسلمو�  Qفتعر

 .R�/?أل� �خسائر جسيمة /

 <= �صل  صحا?   !�  :#
'سالة  لنشر  ��ال  �لصني   AوB

�إلسالA؟ 
 � مسلم  بن  قتيبة  /صل  لقد   :!
ملكها   T� /�?سل  �لصني،  Uو>   T�
 Vفخا �جلزية،   /� لإلسال>  لدعوته 

كما  �ِجلزية  �ليه  فأ?سل  ُملكه،  على 
فعل ملوa تلك �لنو�حي. /كاG `لك 

سنة ٩٥ هـ (٧١٤> ). 

#: َمن فتح مصر؟
!: عمر/ بن �لعاF �. /كاG `لك 
خالفة   �  -< هـ -٦٣٩   ١٧ سنة 

عمر �.

�سلم  من   %�� يعد  �! صحا?   :#
بد�' �أل'قم؟

!: سيدنا علي بن �لزبk �؟
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يعّد rخر من �سلم   lصحا (� :_
بد0" 0أل"قم؟

 .� fخلطاÕ: سيدنا عمر بن 

_: �) صحاl يعد �,9 من �فن ^ 
جنة 0لبقيع؟

Õ: سيدنا عثما! بن مظعو! �.

_: خلف �) صحاl صّلى 0لنt �؟ 
 ' �؛  عو4  بن  لر�ن  عبد   :Õ
فجا$   [
للطها  � qهب   cتبو غز�] 

كعة،  ֲדم  صلى  قد  لر�ن  �عبد 
فصلى خلفه �"مت لذk فاته، �قا?: "ما 

ُقبض ن� ح� يؤمه 
جل من "مته."

 u,تز  lصحا 0سم   vتعر هل   :_
 w0لتا  m0ليو  xصبا  ^, ليلة،   Z0*
 vنا9 شر, �حد،  معركة   12  uخر

0الستشها�؟
Õ: هو حنظلة بن عامر �.

بلقب   vيعر 0لصحابة  من   (�  :_
فقيه 0لفقهاT؟ 

Õ: سعيد بن ,يد �. 

برئيس  ُ,صف   lصحا  (�  :_
0ألنصا"؟

.� ّÜ"ُ هللا بنÕ: عبد 

_: من هو مؤ*3ِّ 0لرسو9 �؟
Õ: سيدنا بال? �.

فقيه  بلقب   vُيعر  lصحا  (�  :_
0ألمة؟

Õ: عبد هللا بن مسعو; �.

_: من هو �مني سر 0لرسو9 �؟
Õ: حذيفة بن ليما! �.

بذ)   vُيعر 0لصحابة  ِمن  َمن   :_
0لشها�تني؟

�؛   k
ألنصا ثابت  بن  خزمية   :Õ
شها;ته   � هللا  
سو?  جعل  فقد 

بشها;] 
جلني. 

جد0  مهمة  قضية   vتعر هل   :_
�كرمه  كما  بشها�تني  فيها   1��

0لنt �؟ 
لصديق  بكر  "بو  سيدنا   
قر لقد   :Õ
ل  � عند �ع لقر8! لكرمي "! ُتسجَّ
لصحابة  من  ثنني  بشها;]  8ية  كل 
هذ�  �سب   Kآليا �يع  فُكتبت 
يتوفر  لقاعد]، �بقيت 8ية �حيد] � 
 �ا -ال شها;] خزمية � فاستخدC هذ
المتيا, لذk كا! لن� � قد شرفه 
شها;تني  لوحيد]  شها;ته   Kفُعّد به 

�سجلت آلية ' ملصحف. 

_: هل تعرv تلك 0آلية؟

َجاٌ? ِ ْلُمْؤِمِنَني  ﴿ِمَن   � قوله   :Õ
َهللا َعَلْيِه َفِمْنُهم مَّن  َصَدُقو َما َعاَهُد�
 ُلو َقَضى َنْحَبُه َ�ِمْنُهم مَّن َينَتِظُر َ�َما َبدَّ

(٢٤ :fَتْبِديًال﴾ (ألحز

_: �) من 0لصحابة لقبه "سو9ُ 0هللا 
� بسيف 0هللا 0ملسلو9؟ 
Õ: خالد بن لوليد �. 

_: هل تعرv �ين ضر�ه؟
Õ: ' مدينة ِحمص لسو
ية. 

_: �) صحاl لقُبه سيُف 0إلسالm؟
Õ: سعد بن "Ü �قا{ �.

_: �) صحاl لّقبه 0لنt � بأسد 0هللا؟
Õ: �ز] بن عبد ملطلب �؛ �هو عم 


سو? هللا �.

_: من هو تر�ا3 0لقر3r؟ 
Õ: عبد هللا بن عبا� �.

_: م� كانت �0جر� 12 0حلبشة؟
خلامس  CلعاÕ: ' شهر 
جب من 

من لبعثة. 

_: كم كا3 عد� هؤالT 0ملهاجرين؟
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 Kصحابيا 
بع "� صحابيا  عشر  "حد   كانو  :Õ

ضي هللا عنهم �يعا.

_: هل تعرv �,9 مولو� مسلم ^ 0حلبشة؟ 
Õ: عبد هللا بن جعفر بن "Ü طالب �.

_: من هو 0لصحاl 0لذ) ّ�اM "سو9 0هللا � 
بالطّيا"، ,*, 0جلناحني. ,ملا*0؟

Õ: هو جعفر بن "Ü طالب �؛ ففي غز�] مؤتة 
 rسُتشهد "م– قبل فتح مكة بأ
بعة "شهر- بعدما 
جليش ",يد بن حا
ثة"، "خذ جعفر 
ية 
سو? هللا 
 ،�
�، فقاتل ֲדا ح� قطعت ميينه، فأخذ لرية بيسا
ستشهد،  ح�  بعضديه  فاحتضنها   �
يسا فقطعت 

سو? هللا �  !" k�
�قد "صيب بتسعني طعنة. �
 '  rيـط ملكا  طالب   Ü" بن  جعفر  
"يت " قا? 

جلنة مع ملالئكة Ïنـاحني".
 

ملسيح ملوعو; عليه لسالC، سر خلالفة، { ١٠٠))

Tِكـُذكا كلَّهــم   0لصحـابـَة   3ّ2
ِعـيا�ـم ,ُحـبَّ  �قا"َبـهـم  تركـو0 

ُ*ِبُحـو0 ,مـا خافـو0 0لو"� ِمـن صدقهم 
خللوصهـم  َتشـّهد,0   v0لسـيو حتـت 
حضـر,0 0ملو0طـَن كلَّهـا ِمـن صدقهـم 
لرֲדـم 0لـخاشـعـو3   0لصاحلـو3 
بيـنهــم ُنفــرُِّ�   ال   mٌ0ِكـر  mٌقـو
مـا كا3 طعـُن 0لنـا_  فيهـم  صا�ًقـا
�يَعهـم 0لرسـو9  َصْحـبَ   �"�  R2
Tِ0َثــو, بَرْحلـِه   0لرسـو9   َتِبـعـو0 
Tٍبوفــا نبـينـا  لـنصـر  نـهضـو0 
مصـيبــٍة كلَّ   هللا   ,تـخيَّـر,0 
مبـيِّـٍن بيـا3َ  فـاَقـْت   �نـو0ُ"هـم 
,َثبـاִדـم ِخدماִדــم    12 فانُظـْر  
نبـيِّنـا بَصْحـِب   فا"َحْمنـا   ِّ�" يـا 

Tِقـد َنـّو",0 ,جــَه 0لـو"� بضيـا
Tِ0كالفـقـر 0هللا   "سـو9َ    0,Tجــا
Tِــا3  عنـد  بـالHثـر,0 0لرr بـل
Tَِشـِهد,0 بصـد� 0لقلـب̂   0ألْمـال
Tِحَفـد,0 �ـا  ^  َحــرٍَّ�  َ"ْجــال
Tِبــكا,   Mبـذكــر 0لباِيتــو3  
Tِكاألعضا 0لرســل   cخلــ كانـو0 
Tِ0ِمـن 0ألهـو Zْبـل َحْشــَنٌة نشـَأ
Tِعنــَد   0ملليـِك   بعـزٍَّ�   َقـْعَسـا
Tِصـا",0 ِبُسـبِل حبيـِبهـم كَعـفـا
Tِعنــد 0لضـال9 ,فتـنـٍة  صـمَّـا
Tِ0إلجــال, بالقـتـل   ,ִَדلَّـلـو0  
Tِيســَو�ُّ منهـا ,جـُه *)  0لشـحنا
Tَِصــال, ـٍة   ُغصَّ  ^ 0ْلـِعـد0   �ِ�َ,
Tِالr  ,* 0هللاُ  ,�نــَت   ,0غـِفــْر 


