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 eنستغفر/ /نستعينه   eمدË هللا  "�حلمد 
باهللا  /نعو�  عليه  /نتوكل  به  /نؤمن 
من شر/, 	نفسنا /من سيئاX 	عمالنا، 
يضلله  له /من  ُمِضلَّ  فال  �هللا   eيهد من 
فال ها�jَ له، /نشهد 	E ال -له -ال �هللا 

/نشهد 	E {مًد� عبدe /,سوله..
َ﴿يا 	َيَُّها �لنَّاbُ �تَُّقو� َ,بَُّكُم �لَِّذj َخَلَقُكْم 
َ�ْ/َجَها  ِمْنَها  َ/َخَلَق  َ/�ِحَد�  َنْفٍس  ِمْن 
َ/َبثَّ ِمْنُهَما ِ,َجاًال َكِث
° َ/ِنَسا0ً َ/�تَُّقو� 
ِ-Eَّ �هللا   Cََألْ,َحا�/َ ِبِه   Eََتَسا0َُلو  jلَِّذ� �هللا 

َكاEَ َعَلْيُكْم َ,ِقيب¬﴾. (�لنسا0:٢)  

﴿َيا 	َيَُّها �لَِّذيَن �َمُنو� �تَُّقو� �هللا َ/ُقوُلو� َقْوًال 
َ/َيْغِفْر  َ	ْعَماَلُكْم  َلُكْم  ُيْصِلْح   * َسِديد° 
َلُكْم ُ�ُنوَبُكْم َ/َمْن ُيِطِع �هللا َ/َ,ُسوَلُه َفَقْد 
(�ألحز�|:٧١- َعِظيم¬﴾.  َفْو�°  َفاَ� 

(٧٢
َ/ْلَتْنُظْر  �هللا  �تَُّقو�  �َمُنو�  �لَِّذيَن  	َيَُّها  ﴿َيا 
�هللا   َّE-ِ �هللا  َ/�تَُّقو�  ِلَغٍد  َمْت  َقدَّ َما  َنْفٌس 

َخِبٌ
 ِبَما َتْعَمُلوEَ﴾. (�حلشر:١٩)
 Eإلنسا� غاية خلق   cتعا �هللا  بّين  لقد   
﴿َ/َما  بقوله:  �لكرمي   Eلقر��  Z
 ﴾Eِ/لَِيْعُبُد -ال  َ/�إلْنَس  �ْلِجنَّ  َخَلْقُت 
�جلن  	خلق   ³  j	  ..(٥٧:Xلذ�,يا�)
 E	 /هي  /�حد�  لغاية  -ال  /�إلنس 
فيهم  تنعكس  9يث   F عباً��  يصبحو� 
صفا  /يص
/� مظاهرj.. /بتعب
 �خر 
 cتعا هللا  ظالًّ  منهم  /�حد  كل  يصبح 
ميشي على /جه �أل,� ,غم كونه عبًد� 

له عز /جل. 
 cتعا �هللا  ينكر/E /جو�  �لذين   qيقو  
موجوً��؟   Eكا  E- �هللا  َ	ُ,/نا  عا�ً�: 
�ملؤمنني Z �هشة: ما  فيسأq كث
 من 
�لر� على هذ� �لسؤ�q؟ مع 	©م لو كانو� 
-جابًة  بأنفسهم  لصا,/�  حقًّا  مؤمنني 
متجسد� على هذ� �لسؤ�p{ �- ،qنا �هللا 
 Eليكو Eنه قد خلق كل -نسا	هنا  cتعا
ظالًّ له سبحانه /تعاc. -ً�� فكل مؤمن 
 Fبالتا/ /خليفته،  �هللا  ظلُّ  هو  كامل 
-ثا,� هذ� �لسؤ�Z q حضو,e مستحيل، 
-� سُيَعّد سؤ�ًال لغًو� ما ��C هذ� �ملؤمن 

للمسيح   Fلثا� �خلليفُة   � �Jد  Kمو�  �لدين  بش8   �Oمر حضر�  �علن   R١٩٣٤ متوO/يوليو   ٢  U
�ملوعو� � َعْقَد ِقر�نني، �حد[ا لَنْجِله مر�O ناصر �Jد(١) - �Jه �هللا - على منصو�� بيغم بنت 
حضر� نو�K eمد علي خا2 �، $�آلخر مر�O منصو� �Jد �بن حضر� مر�O شريف �Jد �، على 
�لتا�iية �لر�ئعة �لg �لقاها حضرته بتلك �ملناسبة �لسا��.  ناصر� بيغم. $فيما يلي ترlة هذk �خلطبة 

ترجمة: عبد املؤمن طاهر 

(داعية إسالمي أحمدي)

اآلمال املعقودة على
 "رجال من أبناء فارس"

  (١) علًمـا 	E مر�� ناصر 	£د �نُتخـب فيما بعد خليفًة ثالًثا 
لسيدنا �إلماC �ملهدj /�ملسيح �ملوعو� �، 	ما حضر� مر�� 
 Z منصب pك	منصب �لناظر �ألعلى /هو  c£د فتو	منصو, 
 Fجلماعة بعد �خلليفة، كما صا, �بُنه خليفًة /هو خلفيتنا �حلا�
سيدنا مر�� مسر/, 	£د - نصرe �هللا نصًر� عزيًز�. (�ملترجم)
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�ملر0   qال يقو �- �لسائل،   Cما	 موجوً�� 
 Eحني تكو Z ،ِ,¡ �لشمس	لصاحبه: َ
 ¡,ِ	َ  :qيقو /ال  	مامه،  طالعة  �لشمس 
على  /�قف  /هو  مبياهه  �لد�فق  �لنهر 
ضّفته. فاحلق 	E �ملؤمن لو صا, مصد�ًقا 
�ْلِجنَّ  َخَلْقُت  ﴿َ/َما   :cتعا �هللا   qلقو
 E	 qفمن �ملحا ،﴾Eِ/إلْنَس -ال لَِيْعُبُد�/َ
يقوq له 	حد: َ	ِ,¡ �هللا، ألE هذ� �ملؤمن 
 Z هللا �ل� تنعكس� Xنفسه مظهر لصفا

	عماله بكل /ضوI /جال0.
 cخلق �هللا تعا jفهذ� هو ��د6 �لذ ��ً-
 Eنسا-  q/	  E-/ 	جله.  من   Eنسا- كل 
قد  ��د6  هذ�  حتقيق  مسؤ/لية  ُحّمل 
ُسمي Z �لقر�E �لكرمي باسم ��C. لقد 
ظهر ��C �، /بذq كل ما Z /سعه 
 �pللدنيا، فان cلكشف /جو� �هللا تعا
ملعا,ضته � قوC خافو� على مكانتهم 
/جو�  ظهو,  من  /ترفهم  /,�حتهم 
 c-  Uلطر� بش#  فسعو�   ،cتعا  Ó,لبا�
-خفا0 �لنو, �لربا¡ �لذj جتلى Z �لعا³ 
مسعاهم،   Z ففشلو�   ،C��  qخال من 
�هللا  نو,  كشف  من   �  C�� /متّكن 
تعاc بالقد, �لذj كاE مقدً,� Z �لك 

�لعصر. 
/بعد �نتها0 عصر ��C � جا0 عصر 
�لسعي  كل  �لدنيا  فسعت   ،�  Iنو
-c -خفا0 نو, �هللا تعاc، /لكنها فشلت، 
�لعا³ من   Z عبو�يته cسى �هللا تعا,	/
 �	,/ جديد،  من  �جلاللية  �ياته   qخال

�هللا  عبا�  كانو�  قوًما  	خر�  مر�   bلنا�
حقًّا.

�لقو� مر� 	خر�،   Eكتسب �لشيطا� �
 Iنو �ثا,  من  	ثر  كل  �عمه   Z فمحا 
كاE موجوً�� -c عصر -بر�هيم، فأظهر 
�هللا تعاc نو,Z e �لعا³ بو�سطة -بر�هيم 
 Z �هللا  عبا�   bلنا�  �	,/ ثانية،   �
�أل,� مر� 	خر�. � 	خذ �لك �لنو, 
للعا³  -بر�هيم  كشفه   jلذ� �إل�ي 
 qهللا من خال� eيتالشى، فجال/ q0يتضا
موسى � مر� 	خر�. � ³ يزq �هللا 
بعد   Fلتو�� على  �ألنبيا0  يبعث   cتعا
موسى ح# �من عيسى �، فتجلى 
�لعا³ بكل   Z Ó,لبا� Z عصرe /جو� 
�لقلو|   Z e
تأث بعد 	E ضعف  جال0 
	يًضا   � عيسى  /لكن �اعة   .� جدًّ
مر�  �إل�ي  �لنو,   q0تضا/ ضعفت، 
ثانية،  ,	سه   Eلشيطا� /,فع  	خر�، 
 e,نو �لعا³   Iإلصال  cتعا �هللا  فبعث 
�ألخ
 �لذj كاE مصدً,� 	خً
� للرشد 
�ملصطفى  {مًد�  سيدنا  	ع�  /��د�.. 

.�
 Ðلن� eما القا Eملسلمني كلهم يعلمو� E-
 
كب  ��	/ شديد�  معا,ضة  من   �
من قبل 	عد�0 �إلسالC، /ينكشف هذ� 
 .Uألمر على �اعتنا َعملًيا بش# �لطر�
/كاE �لنÐ � �لنو, �ألخ
 �لذj ظهر 
ال  نو,   eبعد  Eيكو /لن  �لدنيا،   Z
 � ,سالته   E	 كما   ،e,نو من  ُيستمّد 

 eلن يأ  بعد j	 ..�
هي �لرسالة �ألخ
� -c �لدنيا هدjٌ يكوE خال6 هديه 
 Cُيحَر  E	 �ملقد,  من   Eكا /لكن   .�
�لناb �لنوَ, �لذj 	تى به �لنÐ � 	يًضا 
 Eلشيطا� ف
فع  �لزمن،  من  فتر�  بعد 
 Z  qلضال� /ينتشر  جديد،  من  ,	سه 
ִדد�  عظيمة  فتنة  /تظهر  ثانية،  �لدنيا 
ֲדا  	تى  �ل�   Eإلميا�/  Iلصال�/ �لتعاليم 
� ³ يسبق  �لنÐ �، /هي فتنة كب
� جدًّ
نفسه   �  Ðلن� /صفها  ح#  مثيل،  �ا 
بقوله: "ما بني خلِق ��c- C قياC �لساعة 
	£د،  (مسند   ".qلدجا� من   pك	 	مًر� 
بن   Cهشا حديث  �ملدنيني،  مسند   q/	
عامر �ألنصا,j). فكما 	E �لنÐ � هو 
	عظُم �َخللق قاطبة، /شريعته هي 	كمل 
�ملقد,  من   Eكلها، كذلك كا �لشر�ئع 
	E تظهر بعدe � فتنة هي 	كp �لفنت 
 Xظهر كما  	نه  يع�  /هذ�  /	عظمها. 
Z شخص �لنÐ � قو� �لر£ن ظهوً,� 
 qتبذ E	 ,من �ملقد Eكامًال، كذلك كا
 Z قصى ما	 � eلقو� �لشيطانية ضد�
�ل� كانت مقد,�  �لفتنة   qسعها خال/
 Cيقا  E	 �ملقد,  من   Eكا/  .�  eبعد
�لر/حانيني   �  Ðلن� 	/ال�  شخص من 
 b	, فيدَمغ �لفتنة،   e�0ً �ذ,� eتالميذ/

.Eسيهد� �إلميا jلذ� qلدجا�
-ننا نر� 	نه ما من شر /ال فتنة توجد 
�لعصو,   Z توجد  /كانت  -ال   Cليو�
 Z �ملنتشر  �إلحلا�   E- فمثًال   �خلالية. 



اجمللد العشرون، العدد الرابع -  رجب وشعبان  ١٤٢٨ هـ - آب / أغسطس ٢٠٠٧ م

١٤

 Z/ عصر  كل   Z ��ًموجو  Eكا �لعا³ 
/��نو�   Eليونانيو�  Eكا حيث  بلد  كل 
 cتعا Ó,جو� �لبا/ E/ينكر Eملصريو�/
 e,نكا-  Eكا بينما  �لفلسفة،  على  بنا0ً 
شائًعا Z كل  �لدينية  �لناحية  من   cتعا
 Cٌكل بلد قو Z قطر تقريًبا، حيث ُ/جد
ثابًتا  ليس   cتعا  Ó,لبا� قالو� -E /جو� 
من �لناحية �لدينية. /-�� كاE 	هل �لعصر 
 E/ينكر/ باألنبيا0   E/يكفر �حلاضر 
�لفسق   Z  Eينغمسو/ �إل�ي  �لوحي 
/�لفجو,، فقد ُ/جد 	مثا�م Z �لعصو, 
�خلالية كلها، فقد كاZ E �ملاضي 	يًضا 
�لوحي،  /	نكر/�  باألنبيا0،  كفر/�   Cقو
 Z تكبو� �لفسق /�لفجو, /�نغمسو�,�/
�لر��ئل معرضني عن 	حكاC �لدين. /ما 
�لفتنة  ��C �ألمر كذلك، فما �لذj مييز 
 :� Ðلن� qها ح# قا
�لدجالية عن غ
	مًر�  �لساعة   Cقيا  c- C�� ما بني خلق"
 eتتميز هذ E	 بi ."qمن �لدجا pك	

�لفتنة مبا ³ يكن Z �لفنت �لسابقة. 
/جند عند -معاE �لنظر 	E �لفتنة �لدجالية 
بأمرين.  �لفنت  من  سبقها  عما  تتميز 
{لية،  كانت  �لسابقة  �لفنت   E	 	ّ/�ما 
مثًال  ��ند   Z تظهر  كانت  �ل�  فالفتنة 
كانت مستقلة /³ تكن تتأثر من �لفتنة 
/نفس   .b,فا  Z تظهر  كانت  �ل� 
تظهر  كانت  �ل�  للفنت  بالنسبة   qحلا�
Z مصر 	/ �ليوناE 	/ غ
ها من �لبال� 
 Z �لناشئة  �لفنت  من  تتأثر  تكن   ³  �-

�ألقطا, �ألخر�؛ /لذلك ³ تكن تلك 
�لفنت قا�,� على شن هجوC موحد على 
�لدين، /-منا كاE مثلها كمثل �لصعاليك 
 Cجو��  Eيشنو �لذين   Uلطر� /قطا� 
هجومهم   E	 شك  /ال  /هنا�،  هنا 
يهّد� 	من �لبال�، /لكنه ال يقضي على 
-ال   q/لد� على  يقضي  ال   �- �لد/لة، 

�لقو� �ملنظمة.
فأّ/q ما ميّيز هذe �لفتنة عن �لفنت �ملاضية 
	©ا تنشر تأث
ها �لضا, بشكل منظم. ال 
مسيحية،  �/لة  ليست   Eليابا�  E	 شك 
/لكنها تابعة فكريًّا للتيا, �لغر�. كذلك 
/لكنها  مسيحية،  �/لة  ليست  �لصني 
 Eيًضا. /ليست -ير�	تابعة فكريًّا للغر| 
مسيحية،  �لعربية   q/لد� /ال  ��ند  /ال 
بل هي بال� -سالمية Z �لظاهر، /لكن 
 
لتأث خاضعة  	يًضا  سكا©ا  	فكا, 
 Xحلركا� �يع   E- باختصا,  �لغر|. 
�ملعاصر� منخرطة Z سلك /�حد /تبد/ 
تابعة لنظاC /�حد، مما جعل هذe �لفتنة 
 Z 0ملر�  Eهبة. كا, /	كثر  	شد خطًر� 
�ليونانيني   /	  bلفر�  E	 يفكر  �ملاضي 
�ليوC فيقاE- q كل  	ما  يقولوE هكذ�، 
هكذ�.   qيقو �لدنيا   Z عاقل   Eنسا-
 bلفر�  E- �ملاضي   Z qيقا  Eعندما كا
 E	 �ملمكن  من   Eفكا كذ�،   E/يعتقد
يقوq �لسامع Z قلبه لعل باقي �لعا³ ال 
يعتقد مبا يعتقدe �لفرb، فكاE ال يصا| 
 Eهذ� كا E	 بالرعب مبا قيل له. /�حلق

�لسيئة  تكن  	ع� ³  �لو�قع..  �ألمر  هو 
�لو�حد� منتشرً� Z �لعا³ كله Z /قت 
 Z/ سيئٌة  قطر   Z كانت  بل  /�حد، 
�خر سيئة 	خر�؛ فمثال -�� كانت ��ند 
 b,فا  Z  Eفكا �إلحلا�،  تيا,  يسو�ها 
�لفلسفة،  تيا,   Eليونا�  Z/ ،لفسق� تيا, 

/Z مصر تيا, �ألفكا, �لوثنية.
�لدين موحد�  -ً�� ³ تكن �ملطاعن ضد 
منظمة،  �ملعا,ضة  تكن  �لسابق، /³   Z
 
	ما �ليوC فإE �يع �ألفكا, خاضعة لتأث
/�حد؛  سلك   Z /منخرطة  /�حد  تيا, 
فما من حركة تقوC من 	j قطر /بلد 
 bهدفها -بعا� �لنا Eمن �لعا³ -ال /يكو
عن �هللا تعاc /�فعهم -c �ملا�ية. ��هب 
 E/ -ير�	يا 
-c �لصني 	/ �لياباE 	/ سيب
	/ 	فغانستاE /غ
ها من �لبلد�E، ستجد 
 ،Eمكا كل   Z متفشًيا  �ملر�  نفس 
فتجد كل �مرÓ يْؤثر �لدنيا على �لدين، 
�لعا³.   Z �هللا  قو�  إلضعا6  /يسعى 
تا,يخ   Z مثيل  له  يسبق   ³ 	مر  /هذ� 

�إلنسانية قط.
 qلدجا� فتنة  مييز   jلذ� �لثا¡  /�ألمر 
�ل�   Xجما�� كل   E	 هو  غ
ها  عن 
�ملاضي   Z �لدين  على  تشن  كانت 
/�لفلسفة  فلسفية،  صبغة   X�� كانت 
 Cليو� 	ما  �لوهم،  -منا 	ساسها كله على 
�لدين  �ل� تشن على   Xفجميع ��جما
/�لعلم   ،(science) �لعلم   على  بنا0  تتم 
/بوسع  /�لتجربة.  �ملشاهد�  	ساسه 
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على   ��ً, شجاعة  بكل   qيقو  E	 �ملر0 
 Xخر�فا -ال  هي   E- �لفلسفية  �ملطاعن 
�لر�  يصعب  /لكن  �لقلو|،  /	فكا, 
� على �العتر�� �لذj يثا, بنا0 على  جدًّ
�لبعض مقولة  �ملشاهد� /�لتجربة. ير�� 
بأE هذe �حليا� حلو� لذيذ�، /	ما �حليا� 
بعد �ملوX فلم ير 	حد ما vد¨ فيها، 
/ال نعر6 ما -�� كنا سنجد هنا� متعة 
 eهذ Xال، فدُعونا نتمتع مبلذ� C	 حة�,/
�حليا� �لدنيا، فهي مقولة فلسفية قد يتأثر 
هي   E-  e
غ  qيقو بينما  شخص،  ֲדا 
-ال مقولة �خترعوها حسب هو�هم، /ال 
متّت -c �حلقيقة بصلة. /لكن �ملعتر� 
 Z يوجد  ما  على   e,فكا	 	سس  لو 
�,�X �لكوE من تركيب /نظاC 9يث 
 qقا  � تلقائيا،  بنفسه  يد/,   Eلكو�  E-
 c- لد�ئر تلقائًيا ليس 9اجة� Eلكو� E-
 qهذ� �لسؤ� Eفإ ،eكائن خا,جي يدير

يتخذ منحى جديًد� متاًما.
�ملاضي   Z 	نه  /هو  �خر  	مر  هنا�   �
 Eا,بوv /حدهم  �لفلسفة  علما0   Eكا
 Cليو� 	ما   ،cتعا  Ó,لبا� /جو�  فكر� 
�لنفس  �لعلوC كعلم  فقد خرجت �يع 
/��ندسة /طبقاX �أل,� /علم �لفلك 
 Ó,لبا� /جو�  فكر�  ملحا,بة  /غ
ها 
كلها   Cلعلو�  eهذ فأصحا|   .cتعا
نتيجة موحد� /يشنوE هجمة   Eيقّدمو
مما  /	فتك  	شد   Cجو�� /هذ�  موحد�. 
 Z  qيقا  Eكا  �-  ،Xجما�� من  سبقه 

	نكر  قد  �لفيلسو6  هذ�   E- �ملاضي 
 ��- ما   j,ند تعاc، /ال   Ó,لبا� /جو� 
 qفيقا Cما �ليو	ال،  C	 قوله صحيًحا Eكا
 Eلكو� Z عملَت �لفكر	لك -نك حيثما 
 c- لوصلَت  -ليه   Xَنظر منظو,   jبأ/
-له.  من  هنا�  ليس   Eبأ /�حد�  نتيجة 
فسو�0 		معنت �لنظر Z �لكوE بنا0 على 
 X/ علم طبقا	/ علم �حليا� 	علم �لفلك 
��ندسة  	/ علم  �لنفس  	/ علم  �أل,� 
 j	 ليس هنا� 	نه  �لكيميا0 فستعلم   /	

-له 	بًد�.
جهة   c- توجهت  قد   Cلعلو� فكل   ��ً-
/جو�  فكر�  {ا,بة  /هي  	ال  /�حد� 
 Z  cتعا �هللا   qقا /كما   .cتعا  Ó,لبا�
�لقر�E �لكرمي /من حيث خرجت فلتكن 
مكة هي ِ/جهتك /غايتك، كذلك جند 
�لكفر �ليوC 	نه حيثما }رx }رx ֲדتا6 
 E	/ ،له- c- لعا³ ليس 9اجة� Eحد بأ�/
�جلميع 	حر�,. فجميع �لعلوC �ل� كانت 
/جو�   Xإلثبا �ملاضي   Z  Cُتستخد
 e,إلنكا  Cليو�  Xُسّخر  cتعا  Ó,لبا�

�إلنكا,  �ذ�   bألسا�  Eعلوi/  ،cتعا
 Cإل�ا�/ �لوحي   E- فمثًال  �لعلم.  على 
 Eكا/ ،Ó,ليل على /جو� �لبا� �Õلر�/
ظاهر�  على  يعتر�  �ملاضي   Z �مللحد 
�لوحي بقوله هل لإلله لساE يتكلم به؟ 
	/ بقوله -E �ألحالC /�لر�Õ ليست -ال 
عليه  ير�  �ملؤمن   Eفكا  ،Eإلنسا� 	فكا, 
قد   Cعن �ألحال Cلعلو� بسهولة، /لكن 
�ملر0  يذهل   �
كبً تطوً,�   Cليو�  X,تطو
بنا0  �لعلما0  	ثبت  فقد  بالقلق.  /يصيبه 
ميكن  	نه  �إلنسا¡  �لدما×  تركيبة  على 
�ل�   Cألحال� من   �
كثً ير�   E	 للمر0 
تتحقق Z 	/�©ا بد/ E	E تكوE من عند 
 Cحتقُّق �ألحال E	 Fفثبت بالتا ،cهللا تعا�
/�لر�Õ ليس �ليًال على 	E هنا� -ً�ا �ذ� 
�لكوE، ألE �لتجا,| تبطل هذ� �لزعم. 
 qهؤال0 �لعلما0 قد سعو� من خال Eكأ/
�لوحي  ظاهر�   qبطا- /�لتجا,|  �أل�لة 

�لذj هو �خر سند للدين.
باختصا,، -E �لكفر يهاجم �لدين zميع 
من  هذ�  �جومه   
نظ /ال  	سلحته، 

كان الديـن ُيهاَجـم � املاضـي مـن ِقبل الفالسـفة 
فقـط، أما اليـوم فيهاyه ِعلم النفـس وعلم احلياة 
وعلم الفلـك وغ{ها مـن العلوم املعاصـرة. فثبت 
بذلـك أن ليـس � الدنيا فتنـة هي أكO مـن هذه. 
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 Cجو�� Eحيث �لكيفية /�لكثافة، -� كا
قليلة  	عد��  قبل  من  ُيَشّن  �ملاضي   Z
 bلفر�  Eكا حيث  متفرقة،  /بأساليب 
يها�وE �لدين بطريق /�ليابانيوE بطريق 
قد شن  �لعا³ كله   Eفإ  Cليو� 	ما  �خر، 
هجوًما موحًد� مكثًفا على جبهة /�حد�. 
ِقبل  من  �ملاضي   Z ُيهاَجم  �لدين   Eكا
ِعلم  فيها�ه   Cليو� 	ما  فقط،  �لفالسفة 
�لنفس /علم �حليا� /علم �لفلك /غ
ها 
 E	 بذلك  فثبت  �ملعاصر�.   Cلعلو� من 

 .eمن هذ pك	لدنيا فتنة هي � Z ليس
هذ�، /ملا سئل �لنÐ � عن هذe �لفتنة 
��ائلة /قيل له يا ,سوq �هللا، فما �حلل 
�لذين   Cلقو� 	/لئك  هم  /من   ،E�-
�هللا   c-  bبالنا  E/يعو�/ �ا،   E/يتصد
تعاc، /يأتوE باإلمياc- E �أل,� ثانية، 
	خر�؟  تا,�  Øالقهم  �َخللق   Eيوصلو/
 Eسلما على   eيد  �  Ðلن� فوضع 
 Eإلميا�  Eكا "لو   :qقا/  � �لفا,سي 
من  ,جل   /	  qجا, لناله  بالثريا  معلًقا 
 ،
�لتفس كتا|   :j,لبخا�) هؤال0" 
 Eإلميا� �,تفع  لو   j	 �جلمعة)..  سو,� 
 b,هل فا	من  qلثريا لرجع به ,جا� c-

/	قاموZ e �أل,� ثانية.
�لصحابَة   �
�لكب �لفتنة   eلقد هالت هذ
مر�   qلدجا� �كر   �  Ðلن�  E	 لد,جة 
 xبيته، /خر c- جع, �/بّين تفاصيله 
بعد عد� ساعاX، فوجدهم مذعو,ين، 
	,�كم  /ملا��  شأنكم،  ما   :�  qفقا

خائفني /ِجلني؟ قالو�: يا ,سوq �هللا، -نه 
 �- ،qمر �لدجا	بسبب ما �كرَته لنا من 
ال نر� سبيًال للحفاÙ على �إلمياZ E مثل 
 E-" :� Ðلن� qلفتنة �لصما0. فقا� eهذ
}رx، /	نا فيكم، فأنا حجيجه �/نكم. 
/-E }رx، /لست فيكم، فامرÕ حجيُج 
 ºشر�	/ �لفنت  كتا|  (مسلم،  نفسه." 
�لساعة، با| �كر �لدجاq /صفته /ما 
معه).. يع� -Eْ خرx �لدجاq /	نا حي 
فأنا 	جا�له عنكم، /-E ظهر بعد مو  

فكل مؤمن يتصد� له بنفسه. 
/	نا   ،xر{  E-"  :� قوله   E	 /�حلق 
 Z �,فأنا حجيجه �/نكم" -شا فيكم، 
﴿َ/َ�َخِريَن   :cتعا �هللا   qقو  c- �حلقيقة 
(�جلمعة:٤)،  ِبِهم﴾  َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ ِمْنُهْم 
عندئذ  ظَهر  لو  	نه   �  Ðلن� يع�   �-
�لشخُص �ملوعو� �لذj ميكن 	E يسمى 
 qا,| �لدجاv 6فسو ،F ظًال كامًال
عنكم، /-ال فليس هنا� سبيل �خر -ال 
ح#   qللدجا مسلم  كل  يتصد�   E	

 .
�لرمق �ألخ

mألمل �ملعقو� بأبنا� فا��
�لنÐ � هنا، 	/ باألحر� قد  	نبأ  لقد 
 E	  b,فا بأبنا0  �ألمل   �  Ðلن� عقد 
,جاال منهم سينE/p لتلك �لفتنة ��ائلة 
عند ظهو,ها، /يقيموE �إلمياZ E �لعا³ 
هذ�   Z  Eيلقو ملا  مكترثني   
غ ثانية، 

�لسبيل من 	خطا, /صعا| /شد�ئد.

 c�	 �0كما قلُت �نًفا -©ا ليست نبو/ 
	منية  هي  بل  فحسب،   �  Ðلن� ֲדا 
عما   pخ	 حيث   � منه  /	مل  /,غبة 
لقد   .b,فا 	بنا0  من   cتعا �هللا   eيريد
فتنة   �  Ðلن� عهد   Z قعت/  E	 سبق 
من  /نتيجًة   �
/تأثً 	قلَّ خطو,ً�  كانت 
هذe �لفتنة ��ائلة، /-E ,� فعل �لصحابة 
ح#   Cإلسال� تا,يخ   Z مسجل  حيا�ا 
�ليوC. لقد خرx �لنÐ � بعد فتح مكة 
حلر| هو��E، فجاe0 بعض �لقوC �لذين 
�خلو� Z �إلسالC بعد �لفتح /�لذين ³ 
قلوֲדم   Z بعد  ,سخ  قد   Cإلسال� يكن 
كما ينبغي، كما جاe0 بعض �لكافرين 
�جليش   c-  Cلالنضما  eستأ�نو� �لذين 
 Eهو�� من  �لطائف  	هل   qلقتا �ملسلم 
 Z  �  Ðلن� �م  يسمح  فلم  /غ
هم، 
	/q �ألمر، /لكنهم 	حلو� عليه فأ�E �م. 
فخرx �لنc- � Ð ساحة �لقتاz qيش 
 Z Eكا/ مقاتل.  	لف  �ثنا عشر  قو�مه 
 E/لئك �لصحابة �لذين كا	هذ� �جليش 
من  عديد  على  غالًبا  منهم  /�حد  كل 
هو��E صعًبا   qقتا يكن   ³/ �لكافرين، 
 Eآل� -ليهم  �نضم  قد  /لكن  عليهم، 
 Eكا �لذين   Eإلميا� ضعيفي  من   Eلفا	
ينظر   Eكا /�لذين  كpهم،  غرهم  قد 
بعضهم -c بعض /يتفاخر/E قائلني: ما 
ألهل �ملدينة /للقتاq، تعالو� يا 	بنا0 مكة 
ُنريهم ما �لقتاq /�لبسالة. /كاE �ألعد�0 
على  �تفني  �ملسلم  باجليش   Eيتربصو
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طرZ ممر، /كانو� iيد/E �لرماية، فلما 
مر هؤال0 �ملغر/,/E بقوִדم 	مطر عليهم 
فنسو�   ،Cلسها� من  /�بًال   Eهو�� ُ,ما� 
	لفي  /فر�,  بالفر�,.  /ال�/�  بسالتهم 
�ملسلمني  شاقني صفو6  Øيلهم   b,فا
خيل  فأجفلت  ��ّين،  باحلد¨  يكن   ³
�آلخرين،   Eلفرسا� من  �آلال6  عشر� 
/	خذX تعد/ على 	شدها بفرسا©ا. فلم 
يبق مع �لنÐ � -ال �ثنا عشر صحابًيا. 
 �,	 من  يفر/�   ³ �ملسلمني   E	 /�حلق 
 Eأل فر/�  /-منا  جبًنا،   /	 خوًفا  �ملعركة 
�ل�  خيو�م  	,بَك   Eحصا 	لفي  فر�, 
بفرسا©ا   Xفّر/ �ألخر�  هي  جَفلْت 
�لصحابة  	حد   qيقو  .qلقتا� من ساحة 
بأقصى  /,كابنا  خيلنا  	�ّمة  نشد  كنا 
 ،jتلتو 	عناقها  كانت  ح#  ممكن  حد 
شديًد�،  �عًر�  مذعو,�  كانت  /لكنها 
فكلما 	,خينا عنا©ا 	خذX جترj على 
	شدها مر� 	خر�، فلم ند, ما�� نفعل 
إليقافها. /بينما Ëن Z �لك ح# �ندفع 
فتقدC 	حد  �لعد/،  �لنÐ � مبطيته Ëو 
 qيا ,سو  qخذ �مامها /قا	لصحابة /�
 c-  Cتتقد  E	 �ملناسب  من  ليس  �هللا، 
له   qفقا  .xحلر� �ملوقف  هذ�   Z �لعد/ 
ينث� عما  �لنÐ ال   Eفإ َ�ْع�   :�  Ðلن�

عزC عليه. � 	خذ � يرجتز قائال:
 

أنـا النبـّي ال َكـِذْب  
                     أنـا اْبُن عبـِد الـُمّطلِْب

	يها   :jينا�  E	 عباًسا   �  Ðلن� 	مر   �
يدعوكم.  �هللا   qسو,  E- �ألنصا,، 
	هل  عندها  ينا�   ³  �  Ðلن�  E	 /تر� 
 Eكا/ هزميًة.  �لنصر  حّولو�  �لذين  مكة 
فنا��   ،Xلصو�  j,جهو  �  bلعبا�
�هللا   qسو, E- �ألنصا,  	يها   :Cلقو� بني 
Ëن  بينما   �لصحابة:   qيقو يدعوكم. 
 qساحة �لقتا c- نسعى جاهدين لنرجع
بركابنا �ل� كانت تأ Ú	E ترجع، ´عنا 
 Cيو  Z 	ننا  -لينا  فُخّيل   ،bلعبا�  Xصو
�لقيامة /	E -سر�فيل قد نفخ Z �لصو,، 
فمن �ستطا� منا �لعو�� مبطيته -c ساحة 
�لقتاq فعل، /من ³ يستطع �لك قطع 
 � Ðلن� c- /خذ يعد	عنقها بالسيف /
باملسلمني  �ملعركة  ساحة   Xمتأل� ح# 

Z �قائق. 

 � �ملوعو�  �ملسيح  �$ال�  مسؤ$لية 
Rنشر �إلسال kجتا

هذ� هو �لند�0 �لذj ,فعه ,سوq �هللا �، 
 �- !e0به �ألنصا, ند� Û,/َ� ما ل	ما /
³ يبالو� بعد ´ا� ند�ئه � بأj شي0، 
 c- يعو� مبطيته E	 بل من �ستطا� منهم
�لنÐ � فعل، /من ³ يتمكن من �لك 
 Ðلن� c- / ناقته //صل	قطع عنق فرسه 

� Z �قائق.
/�علمو� 	E �لنÐ � سبق 	E ,فع قبل 
ثالثة عشر قرًنا صوًتا كاE 	كثر عظمًة 
/يقيًنا /ثقة /{بة /,جا0ً من هذ� �لند�0 

 :qتلك �ملعركة حيث قا Z فع, jلذ�
 qمعلًقا بالثريا لناله ,جا Eإلميا� Eلو كا"
من 	بنا0 فا,Y ) "bمع �لز/�ئد للحافظ 
جا0  ما  با|  �ملناقب،  كتا|  ��يثمي، 
عندما   j	  ..(b,فا 	بنا0  من   bنا  Z
يأ  على 	م� �لك �لزماE �لذj تسيطر 
 b,يند/ �لعا³،  على   qلدجا� فتنة  فيه 
/ميسي   ،Eإلميا� يبقى  /لن   ،Cإلسال�
/يصبح  كافًر�،  /يصبح  مؤمًنا   Eإلنسا�
 Cيقو  E	 فآمل  كافًر�،  /ميسي  مؤمًنا 
 Eيلبو  qجا,  b,فا 	هل  من  عندها 
�لثريا مر�  ند�ئي، فيعو�/E باإلمياE من 

	خر�.
/³ يقل �لنÐ � هنا: ",جل من 	بنا0 
من   qجا,  /	"  :qقا بل  فقط،   "b,فا
	بنا0 فا,b"، مما يع� 	E مسؤ/لية نشر 
�لدين ال تقع على �لك �لرجل �لفا,سي 
�ملوعو� فقط، بل تقع على 	/ال�e 	يًضا، 
/	E �لنÐ � يعقد ֲדم 	يًضا �آلماq �ل� 

عقدها بالرجل �لفا,سي.
 � ,فعه {مد   jلذ�  Xلصو� هو  هذ� 
لرفع معنوياX �لصحابة عندما �,جتفت 
قلوֲדم /�ستوc �ليأb /��لع عليهم حني 
	خpهم ما يؤ/q -ليه �إلسالC من حالة 
�ل�  /�لثقة   qآلما� هي   eهذ/ تعيسة، 
/ضعها �لنÐ � بأبنا0 �لرجل �لفا,سي. 
	قوC مبسؤ/لي� /	j�Õ /�جب  	نا  /ها 
�يع   c- �لنبوية  �لرسالة   eهذ تبليغ 
	/لئك �لذين هم من 	/ال� هذ� �لرجل 
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�لفا,سي. لقد توقع �لنÐ � هنا 	E 	مته 
"لناله  ��ال�  /شك  على   Eتكو عندما 
عقد  /هكذ�   ،"b,فا 	بنا0  من   qجا,
على �,ية �لك �لرجل �لفا,سي �ملوعو� 
 Xمغريا c- ©م لن يتوجهو�	كيًد� 	مًال 	
 E/,ينذ بل  /مر�تبها،  /مطامعها  �لدنيا 
يرفعو�   E	 /هو  /�حد  �د6  حياִדم 
,�ية �إلسالC /يعو�/� باإلمياE من �لثريا 
/يأتو� Øلق �هللا -c 	عتابه تعاc. هذ� هو 
�ألمل �لذj عقدe �لنÐ � بذ,ية �لرجل 
,فعه،   jلذ� �لند�0  هو  /هذ�  �لفا,سي 
 e0ند� Eكيف يلبو Eفاألمر متر/� �م �آل
 jال�/	 	كانو�  سو�0  �م،   qفأقو  .�
	نفسكم،   Z ر/�  فكِّ -خو ،  	/ال�   /	
لتعرفو�  فطرتكم /ضمائركم،  /,�ِجعو� 
 .jجباتكم بعد ´ا� هذ� �لند�0 �لنبو�/

حالة �إلسالR �ملؤملة
 Xظهر/ Xلدنيا قد سفر� E	 ال شك
 Cجر /ال  /مفاتنها،  �ينتها  بكل   Cليو�
/�لعيا�   - Cليو� قد صا,   cتعا �هللا   E	
	هله   eلقا	 قد   jلذ�  C/كاملجذ  - به 
 
نص  Cَليو� للدين  ليس  �لبيت.   x,خا
/ال معني، /لِنْعَم ما /صف به �ملسيح 
�ملوعو� � حالَة �ين �ملصطفى � 
 �- �لفا,سية  باللغة  له  شعر  بيت   Z

 :qقا
بيكسے   شد ديِن أحمد هيچ خويش و يار  نيست

هر كسے  در كاِر خود با دين أحمد كار  نيست

� كاملطر/�  	£د  �ين  	صبح  قد   j	
/كل  معني،  /ال  له  ناصر  ال    jلذ�
يلوj على  /�حد مشغوq مبشاغله /ال 

�ين 	£د �.

/قاZ � q قصيد� فا,سية 	خر�: 

هر طرف كفر   است جوشان همچو  افواج  يزيد

دين ِ حق   بيمار   و   بيكس  همچو زين   العابدين

 Eكل مكا Z كّر /فّر Z لكفر� E	 j	
�ين  	صبح  بينما  "يزيد"،  جنو�  مثل 
به 	حد مثل �ين  يعت�  �حلق مريًضا ال 

�لعابدين.

بالنظر -c هذe �أل/ضا�، يستطيع كل 
 � �ملوعو�  �ملسيح  	/ال�  من  /�حد 
	E يد,� �ملسؤ/لياX �جلساC �مللقا� على 
 Z تتولد   E	 �ل� iب  /�ملشاعر  عاتقه 

.eقلبه، /�لك بقد, �,جته /مستو�
�لضعيف  �لشخص   E	 جيًد�  	علم   ¡-
�لدنيا،   Z لرقي� عندما ير� غ
v eر� 
/مكانة  �لثر�0  	هل  ثر/�   c- /ينظر 
 Z يتولد  �ملرموقة،  �ملناصب  	صحا| 
قلبه �لطمع فيتم® 	E يكوE مثلهم. -¡ 
�يع   E-  qقو	 /لك�  �لك،  	نكر  ال 
هذe �ملغرياX كانت ماثلة 	ماC �لصحابة 
 .Eب� هو�� �لذين خاضو� �حلر| ضد 
/كانو�  /	/ال�،  نسا0  	يًضا  �م   Eكا
 Eهو�� لرما�  تصّد/�  لو  	©م   Eيد,كو

 Z Eفيقعو ،Cصد/,هم بالسها Eفسيثقبو
ثو�Eٍ صرعى مضرجني بالدما0 /�لتر�|. 
حني  /	/ال�هم  نسا0هم  نسو�  /لكنهم 
´عو� ند�0 �لنÐ �، /³ يضعو� 	مامهم 
يتوجهو�   E	 /هي  	ال  /�حد�  غاية  -ال 
 ¡- /,سوله.  �هللا  -ليه  يدعوهم  ما   c-
ال 	,�¡ 9اجة ألصّو, لكم مد� تفاُقم 
 Cلعا³، -� ³ يبق �ليو� Z لفتنة �لدجالية�
لإلسالC شي0، ³ تبق 	حكامه �ملدنية /ال 
/�لشخصية،  �القتصا�ية  /ال  �لسياسية 
qَ. فلن  بل كل ما لإلسالC قد ُشوeَِّ /ُبدِّ
ننجح Z {ا,بة فتنة �لدجاq ما ³ نعمل 
كاملجانني للقضا0 عليها، /ما ³ ُنبِغض 
لشي0  نكّنه   ³ بغًضا  �لغربية  �حلضا,� 
مولع  هو  من  كل   E	 /�علمو�  �خر. 
ليس  �لغربية  باحلضا,�  منا  معجب   /	
مبؤهل Z �ملجاq �لر/حا¡. ال نستطيع 
 Uلعني ما ³ ندّمر /منّز� jقرير Cننا E	
-,ًبا �حلضا,� �ل� شّوهت صو,� سيدنا 
� للعا³، /غّيرX حضا,تنا �إلسالمية. 
 0�,/ E/لغر| /ينجّر� E/لذين يقّلد� E-
 E	 iب  	بًد�.  ينجحو�  لن  حضا,ته 
صد,/نا   Z /�ضطر�|   Eهيجا vد¨ 
 qمن �ملحا Eشي0 للغر|، أل j	 يةÕبر
	E جنتمع /حضا,ִדم Z مكاE /�حد. 

فإما 	Ë Eيا 	/ حتيا حضا,� �لغر|.

�لفرu بني �هل �لغرe $حضا�ִדم 
ال يقولّن 	حد Z نفسه كيف vمل هذ� 
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حضا,ִדم  ضد  �ألفكا,   eهذ �لشخص 
 E	 �علمو�  �لغر|.   jنعا� ال  	ننا  مع 
 E	 /ميكن  مثلنا،   bنا	 �لغر|  	هل 
 jִדتد E	 يهتد/�، /لكن من �ملستحيل

 Iسال -©ا  حضا,ִדم. 
 Cلن يسو� �لسال/ ،Eلشيطا�
�لقضا0  يتم   ³ ما  �لعا³َ 
�,ية  من   Eكا /من  عليها. 

تقليد   c- مييل   � �ملوعو�  �ملسيح 
هو   ،�,�  qمثقا /لو  �لغر|،  حضا,� 
 ³ ألنه   ،� له  حقيقًيا  �بًنا  ليس 
يستجب لذلك �لند�0 �لذj ُبعث �ملسيح 
�ملوعو� � لنشرe. فها -¡ 	قو�ا علًنا 
 c- 0 من كل من مييلjصر�حًة -¡ بر/
/هو  قليال،  /لو  �لغر|  حضا,�  تقليد 
 Eكا  E-/ �لدين،  خلدمة   � مستعدًّ ليس 
هذ� من 	/ال�j 	/ 	/ال� 	قا,�. /لقد 
�نقطا�   E/ئًما /بد��  cتعا �هللا   Xعو�

 E	 �ملقد,  -�� ³ يكن من  بأنه 
يكوE 	/ال�j من خد�C �لدين 
�أل/ال�،   Z حاجة   F فليس 
/-¡ 	�عو �هللا تعا c	E يوفق� 
حلظة  �خر  ح#  نفسه  للدعا0 
 
كب عمل  	مامنا  حيا .  من 
�خر.  عمل  يسا/يه  ال  عظيم 

	مامنا فتنة ال متاثلها فتنة 	خر� Z �لدنيا. 
فإ�� كنا ال ©ّب إلجنا� هذ� �لعمل �لعظيم 
�لفتنة   eذ�  jلتصد� بضر/,�  Ëس  /ال 
��ائلة فال 	,� 	ننا نستحق �لعز Z �لدنيا 

�لر�ياX �ملعا�ية   Xهنا� مئا .�,� qمثقا
لإلسالC �ل� ترفر6 عالية Z �لعا³، /من 
�ملحا q	E ُنَعّد من �لذين 	ّ�/� /�جبهم ما 
�لوثنية /كل  �لتثليث /,�ية  ³ جنعل ,�ية 

لن  	ال   .Cإلسال� ,�ية   E/� 	خر�  ,�ية 
نكوE من �لذين 	�/� /�جبهم 	بًد� ما ³ 
هذ�   .
�لتكب  Xֲדتافا كله  �لعا³ُ   j/ّيد
	نظا,كم  توجيه   q/حا	  jلذ� �ألمر  هو 
-ليه. ال شك 	ن� قد نبهتكم -ليه من قبل 
 Cيا	 منذ  تدفع�  غيبية  قو�  مر�ً,�، /لكن 
ألبني لكم هذ� �ألمر تبياًنا. لقد 	/حى �هللا 
تعاc- c �ملسيح �لوعو� � ما نصه: 

"سالC على -بر�هيم. صافيناe /ّجنيناe من 
 Cمقا ِمن  فاّتِخذ/�  بذلك.  َتَفرَّْ�نا  �لغم. 

�أل£دية:  (�ل�pهني  مصلّّى."  -بر�هيم 
 À ١x جلز0 �لر�بع، �خلز�ئن �لر/حانية�

٦٧٠ هامش على ��امش)
قد   � -بر�هيم   e0َتبّو  jلذ�  Cملقا�/

�لكرمي   Eلقر��  Z  cتعا �هللا  به   Iصر
ُ�,ِّيَِّتي  ِمْن  َ	ْسَكْنُت  -ِنِّي  ﴿َ,بََّنا  بقوله: 
ِبَو�ٍ� َغْيِر j�ِ َ�ْ,ٍ� ِعْنَد َبْيِتَك �ْلُمَحرCَِّ َ,بََّنا 
 bِلنَّا� ِمَن  َ	ْفِئَدً�  َفاْجَعْل  الَ�  �لصَّ لُِيِقيُمو� 
ِمَن  َ/�ْ,ُ�ْقُهْم  -ِلَْيِهْم   jَتْهِو
 ﴾E/َلَعلَُّهْم َيْشُكُر Xِلثََّمَر��
 qيقو (-بر�هيم:٣٨). 
�عائه   Z  � -بر�هيم 
هنا ,بنا قد 	قمُت بعض 	/ال�Z j هذ� 
فعلت  /قد  فيه،   �,� ال   jلذ�  jلو���
عن   qمعز  Z ليكونو�  -,بنا-  �لك 
�لنـز�عاX �لدنيوية /عن مشقة كسب 
 Eيرفعو/ يعبد/نك  فاجعْلهم  �لدنيا، 
 Eك. /لكن ,بنا ال جتعلهم يتوجهو´�
�لشحا�ين،  -نا0  -c من سو�� حاملني 
بل �,�ْقهم ,�ًقا كرميًا من عند� لتمتلئ 
لك،   Eالمتنا�/ �لشكر  مبشاعر  قلوֲדم 
فيقولو� ³ نذهب -c �لناb /-منا جذֲדم 

�هللا -لينا جذًبا.
�إلبر�هيمي   Cملقا� هذ� هو 
�لذj حّثنا �هللا تعاc على 
�لوصوq -ليه. ال شك 	ننا 
 j� 
ال نعيش Z /�� غ
ال  /لكنه  بالظاهر،   �,�
لنعيش  فرصة  هنا�   qيز�
Z /�� غ
 �j �,� ,/حانًيا. /ما هو 
�ملر0   E	 فاعلم  تر�؟  يا   jلو��� �لك 
لو تر� مشاغل �لدنيا /مكاسبها لوجه 
�هللا تعاZ c حني يسعى �لناb لكسب 

ذوا ِمن مقام إبراهيم مصّلّى..." "... فاّ�ِ

َءه املسيح  فاملقام اإلبراهيمي الذي قد تبوَّ
املوعـود � والذي ُيرجى من أوالده أن 
يتبّوءوه هو أن يطردوا فكرة كسب الدنيا 
وينذروا حياتهم كليًة لنشر الدين فقط...
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٢٠

�لوظائف،  ش#   Z  Eيعملو/ �لدنيا 
 .�,� j� 
/�� غ  Z قد سكن فكأنه 
فاملقاC �إلبر�هيمي �لذj قد تبوe0ََّ �ملسيح 
 eال�/	 من  ُيرجى   jلذ�/  � �ملوعو� 
	E يتبّوe/0 هو 	E يطر�/� فكر� كسب 
�لدين  لنشر  كليًة  حياִדم  /ينذ,/�  �لدنيا 
معهم   eعد/ �هللا  سُينجز  /عندها  فقط، 
-ليهم   jִדو  bلنا� 	فئد�  فيجعل  	يًضا، 
/يهيئ �م من عندe سبحانه /تعاc ,�ًقا 

كرميًا.
 Eيعملو �لذين  على   xحر ال  	نه   
غ
 Xبعض �لوظائف �حلكومية لسد حاجا
 qيؤكد/� من خال E	 جلماعة، شريطة�
 eֲדذ E©م ال يقومو	خالصهم /تفانيهم -
�ألعماq �لدنيوية تبًعا �و� �لنفس /-منا 
 E	 عليهم   E	 	ع�   ..cتعا �هللا  لوجه 
يكونو� ��ئًما على ُ	هبة �الستعد�� لتر� 
/ظائفهم خلدمة �لدين -�� تطلَّب �ألمر.

بالتوظف   qُينا  Uلر��  E	 �جلهلة   qيقو
 qينا -منا   Uلر��  E	 مع  �إلجنليز،  عند 
�فترضنا  /لو   .cتعا �هللا  عند  بالتوظف 
جدًال 	E �ملر0 ال يناq ,�ًقا كرميًا Øدمة 
�لدين، فأقوq 	³ نعاهد ,سوq �هللا � 
 E-/ .سبيل �لدين Z ننا سنرضى بالذلة	
كاE �لو�قع عند j	E �لطعاC �لذj يأكله 
�لذلة  -منا  �لة.  ليس  �لدين  Øدمة  �ملر0 
�لدنيا ال عند �هللا  �لتوظف عند 	هل   Z

.cتعا
قرية  من  �لسيخ  	حد   ¡pخ	 مر�   X��

"كاهلو�E"(٢) 	E �ملر�� �لكب
(٣) �عا¡ مر� 
/قاF q: ��هْب -c �ب� غالC 	£د /ُقْل له 
	E يبحث عن /ظيفة، /-ال فإنه سيضطر 
بعد مو  للعيش على كسر�X خبز 	خيه 
	با�   E- له  /قلت  -ليه  فذهبُت   .pألك�
ساخط عليك ألنك ال تتوظف. فضحك 
 E- :qملسيح �ملوعو� � من قوله /قا�
/�لدj قلٌق علّي بد/E ���، فقد توظفت 
سلًفا عند من 	,�Xُ. فرجع هذ� �لسيخي 
-c /�لد �ملسيح �ملوعو� � /قاq له: 
-E �بنك يقوq -نه قد توظف عند من 	,�� 
 Eكا  eلد�/  E	 فبالرغم   .eعند �لتوظف 
ملا  	نه  �ملا�ية -ال  شديد �الهتماC باألمو, 
�ب�   Eكا  ��-  :qقا/  eَ/ّتأ �بنه   qقو ´ع 
يقوq -نه قد توظف سلًفا فقد صدU ألنه 

ال يكذ| 	بًد�.
�ملوعو�  �ملسيح  	/ال�  /�جب  فمن   ��ً-
� - لكو©م من نسل هذ� �إلبر�هيم 
 ��/  Z  Eيسكنو /كأ©م  يعيشو�   E	  -

كلها  حياִדم  فينذ,/�   ،�,�  j�  
غ
يتم  	E كل عمل  �لدين. /�علمو�  خلدمة 
 qعما	بالتد,| عليه، فإ�� كنا نريد -جنا� 
 Eساليب �لشيطا	نّتبع  Eلر£ن بينما نكو�
 bلنا� E- ما نصبو -ليه؟ Z فكيف ننجح
/�لتر6 /�ُحلكم  �لثر�0   0�,/ Cليو�  E/رi
/لو  �لغر|،  حضا,�   Eّبوv/ /�إلما,�، 
 eن �آلخرين جرينا َعملًيا /,�0 هذË ننا	
�حلضا,� /�لثر�0 /�حلكم /�إلما,� فكيف 
ُتبا,� نو�يانا. -E خنق �لشيطاE ال يتم بأيد 
شيطانية، بل بأيد ,£انية. فما ³ يتخلص 
حب  بشو�ئب  �ملشوبة  �ألما¡  من  �ملر0 
�لدنيا ال ُيعتp مؤهًال للقياC بأعماq �لدين. 
³ يغلب �إلسالZ C �ملاضي -ال ألنه 	,سى 
 jبني �لثر Uا �لفر}/ Cعائم �حلب /�لوئا�
�ملستقبل   Z Cينجح �إلسال /�لفق
، /لن 
-ال ֲדذ� �ألسلو|. فالذj يفّكر Z �لثر�0 
/�إلما,�، /ال iد نفسه مستعد� للخدمة، 
 cتعا �هللا  يعطي   E	 	ما  	بًد�.  ينجح  فلن 
�لشخص �خلد/C مكانة مرموقة فهذ� 	مر 
�جليال¡  �لقا�,  عبد   jسيد  qيقو �خر. 
- ,£ه - -E �هللا تعاc يقوF q 	حياًنا: 
يا عبد �لقا�, 	ستحلفك بنفسي 	E تلبس 

(٢) /هي قرية قريبة من قا�ياE. (�ملترجم)    

(٣) يع� /�لَد �ملسيح �ملوعو� �. (�ملترجم)   

إًذا فمن واجب أوالد املسيح املوعود � - لكونهم من 
نسـل هذا اإلبراهيم - أن يعيشـوا وكأنهم يسكنون � 
واد غ{ ذي زرع، فينـذروا حياتهم كلها خلدمة الدين.
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	فضل �لثيا|، فألَبُسها، /يقوq 	حياًنا: يا 
تأكل   E	 بنفسي  	ستحلفك  �لقا�,  عبد 
 Cملقا� هو  هذ�  فأتنا/�ا.  �ألطعمة  	شهى 
حيث   � �ملوعو�  �ملسيح   e0ََّتبو  jلذ�
´اe �هللا تعاc 	يًضا عبد �لقا�, Z /حيه، 
 Z �لقا�,  عبد  �آلخر  	نا  �هللا  ´ا¡  /قد 
�لقا�,  عبد   jسيد  qفقو  .�Õلر� بعض 
 q/بتنا 	مَرنا   ��-  cتعا �هللا   E	 يع�  هذ� 
طعاC شهي فعلينا تناُ/له، /-�� 	مرنا بلبس 
لو  /كذلك  لبُسها،  فعلينا  �لثيا|  	فضل 
طاعة  فعلينا  �لثيا|  	بسط  بلبس  	مرنا 
 E	 علينا  باختصا,،  	يًضا.  �ألمر  هذ� 
	مرنا  فإ��  كاملة،  طاعة   cتعا �هللا  نطيع 
بالتربع على �لعر� فعلينا 	E نفعل، /-�� 
	مرنا 	E نتو�,� حتت �لثر� فلنتو�, حتت 
�لثر�. iب 	E نتبّو0َ مقاC -بر�هيم � 
َلُه   qََقا  �ْ-ِ﴿  :cتعا قوله   Z -ليه  �ملشا, 
�ْلَعاَلِمنيَ﴾  ِلَر|ِّ  َ	ْسَلْمُت   qََقا َ	ْسِلْم  َ,بُُّه 
(�لبقر�:١٣٢). علينا 	E ال نفكر فيما -�� 
ُنَعزُّ 	/  كنا سنكوZ E عنا0 	/ ,�حة 	/ 
ُنهاEُ، -منا �حلرj بنا 	E نعلم ما يريدe �هللا 
 qنرضى مبا يرضى به؛ متاًما كما قا �منا، 
�ملسيح   c- به  	/حى  /حي   Z cتعا �هللا 
 e�,	/ ،حياته Cيا	خر �/	 Z � ملوعو��

ه بالفا,سية:  }ص �,يته، /نصُّ
سپردم      بتو      ماِي      خويش      را

تو   داني حساِب   كم   و بيش  را

	j -ليك 	سّلم، يا ,|، 	سر  قبل مغا�,� 
�لدنيا، فأسِكْنهم �آلE كيفما شئَت، سو�0 

 .jلعا�� Cملقا� /	 Fلعا� Cملقا� Z
هذ� هو �ألمر �لذi jب 	E نأخذe بعني 
 Eال�نا ال يضعو/	 Eالعتبا, ��ئًما، /-�� كا�
�لنعم  ينالو�  	عينهم فلن  هذ� �ألمر نصب 
�ملوعو�� لذ,ية �ملسيح �ملوعو� �. ال 
له  �ملا�ية  �لذ,ية  من  �ملر0   Eكو E	 شك 
 º/مشر /لكنه  له،  /شر6  فخر   �
 Ðلصحابة �لن� qكه بالدين. لقد سأ بتمسُّ
 :qفضل؟ فقا	قبائل �لعر|  j	 :مر� �
�جلاهلية  	فضل Z �من   pُتعت �ل� كانت 
 .(٤) /تقو�ها  /صالحها  -سالمها  شريطة 
�لعز  سبب   Fلعا� �لنسب   E	 شك  فال 
 Iلصال� ºبشر º/لشر6، /لكنه مشر�/
ֲדذ�  هؤال0  يكتر¨   ³  ��- 	ما  /�لو,�. 
 Eلدنيا كالديد�� على  ִדافتو�  بل   ،ºلشر�
من  	كثر  �هللا  عقا|  �ستحقو�  /�لكال| 

غ
هم. 
 ��-/ ،cهذ� �لعمل هو هللا تعا E	 ال شك
�خرين   Cٍبقو �هللا  يأ   فسو6   eننجز  ³
مشؤ/ًما  يوًما   Eسيكو /لكنه  ينجز/نه، 
 qجا,  E- ها   cتعا �هللا   qيقو حني   � جدًّ
فا,b قد 	عرضو� عن نشر �لدين، فتعالو� 

مننح هذe �لفرصة قوًما �خرين.   
 eلنا هذ Iتا	نه 	نه ملن عظيم منن �هللا علينا -

�لفرصة، 	ما �لذj يظن 	نه يقدC تضحية 
 Z Ýله -نه لو تفا qعمل للدين، فأقو ��-
هذ� �لعمل ح# 	صبح تر�ًبا /غباً,�، فمع 
�لك ال vق له ��عا0 �إلمياE، بل هو منافق 
Z �لو�قع، -� ´ى �ملنة �إل�ية تضحية منه، 
	فضل  نفسه   pيعت �لتضحية  /صاحب 
�لعليا  "�ليد   :�  Ðلن�  qقا حيث  ��ئًما؛ 
خٌ
 من �ليد �لسفلى" (�لبخا,j: كتا| 
�ملسألة).  عن  �الستعفا6  با|  �لزكا�، 
فينبغي 	E ال نظن 	بًد� 	ننا نقدC �لتضحية 
بنا   jحلر� بل  �لدين،  Øدمة   Cنقو حني 
 �- علينا  منَّ  قد   cتعا �هللا   E-  qنقو  E	
	تاI لنا فرصة �لعمل لدينه. 	ما -�� كنتم 
ال  كنتم   �-/ �حلقيقة،   eهذ  Eتد,كو ال 
	جل  من  فقر�0  تكونو�   E	  E/تريد
بالسعا��   E/تشعر ال  كنتم   ��-/ �لدين، 
Z  �لسؤ�q من 	جل �لدين، /-�� كنتم ال 
تعتE/p خدمة �لدين 	عّز من ُملك �لعا³ 
من   
شع حبة   qمثقا فيكم  فليس  كله، 
�لناb 	مر   qسؤ� E- bلنا�  qيقو .Eإلميا�
	يًضا 	,� كذلك، /لكنا لو  منكر، /	نا 
�ضُطر,نا للسؤ�q من 	جل �هللا تعاc /�ينه 

فهو عز /فخر لنا.
فال تظّنو� 	نكم تقّدمو E	jّ تضحية حني 

(٤)  نص �حلديث هو: عن 	� هرير� � قاq: سئل ,سوq �هللا �: 	jُّ �لناb 	كَرCُ؟ قاq: 	كَرُمهم عند �هللا 
	تقاهم. قالو�: ليس عن هذ� نسألك، قاq: فأكَرCُ �لناb يوسُف،  نÐ �هللا، �بن نÐ �هللا، �بن نÐ �هللا، �بن خليل 
�هللا. قالو�: ليس عن هذ� نسألك. قاq: فَعْن معا�E �لعر| تسألون�؟ قالو�: نعم. قاq: فخيا,كم Z �جلاهلية 

خيا,كم Z �إلسالC، -�� فقهو�. (�لبخا,j، كتا| �لتفس
، قوله تعاc: لقد كاZ E يوسف /-خوته �ياX للسائلني)
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فضل  ملن  -نه  بل  �لدين،  تقوموØ Eدمة 
�لفرصة.   eهذ لكم   Iتا	 	نه  عليكم  �هللا 
 Eيظنو �لبعض  ,	يت   ¡	 �ملؤسف  من 
خلدمة  /فقو�   ��- �لتضحية   Eيقّدمو 	©م 
 Eآل�  Cنقّد تعالو�  مثًال   Eفيقولو �لدين، 
�لدين.  سبيل   Z 	يًضا  �لتضحية  تلك 
مع 	نه لو كاE على �ملائد� طعاC بسيط 
 xطعمة فاخر� من كبا| /�جا	يًضا 	/
 q/فتنا /حلو�،  حلم  مع   �,	/  jمشو
 Cلطعا� من  بدًال  �لفاخر�  �ألطعمة  �ملر0 
�لبسيط، هل يقوq -نه قدC تضحية؟ كال، 
/لو قاq لُعدَّ 	حد �ثنني: �د/� ال يعر6 
فإ��  شيًئا.  يعقل  ال   EنوY  /	 �حلقيقة، 
 Eلدين متاًعا غالًيا بالفعل، /-�� كا� Eكا
 c- jفمن لّبى ند�0 �ملنا� ، للكوE -له حيٌّ
نصر� �ين �هللا تعاc فإنه ³ يقّدC �لتضحية 
	بًد�، -منا ناq نصيًبا من فضل �هللا /لطفه 
للحظة  /لو   - هذ�  ظن  /لو  /-حسانه، 
نفاقه.   Z شك  فال  تضحية   Cقد 	نه   -
�لتضحية   Eيقّدمو 	©م   Eيظنو فالذين 
 Eميا- فال  �لدين  Øدمة   Eيقومو حني 
�م، /�ألفضل �م 	E يبتعد/� عن خدمة 
�لدين. /لكن -�� ,	يتم �لعزَّ� ما تر�e �لدنيا 
�ّلًة، /�عتpمت �لعمَل ما تر�e �لدنيا بطالًة، 
/حسبتم �لعطا0َ ما حتسبه �لدنيا تضحيًة، 
 Eتظنو	مؤمنني صا�قني.  Eفعندها تكونو
على  �نتصر   jلذ�  jإلجنليز� �لقائد   E	
منه؟  تضحية  جيوشه  قيا��   pعت�  Eألملا�
 E/pيعت ال   Eلدنيويو� �لقا��   Eكا فإ�� 

�لعمل �لذj ينجز/نه تضحيًة فكيف vق 
�لعا³  قلو|  غز/  -ليهم  ُعهد  قد  للذين 
مت®   ��- تضحية؟  	عما�م   �/pيعت  E	
�لقـائد   Eمكا يعمل   E	 �إلجنليز  بعض 
بعض   ��,	/  (D. Haig) هيغ   jإلجنليز�
 Eلقائد �ألملا¡ هند� Eلعمل مكا� Eألملا�
عمله   pسيعت فهل   (Hindenburg) بر× 
تضحية؟ /عندj 	نه لو 	مكنه نذ, نصف 
حياته لنيل هذ� �لشر6 لفعل، /كذلك 
/�,يته ح#  بز/جته  �لتضحية  	مكنه  لو 
يناq هذ� �لفخر لفعل، �/ E	E يعتp ما 
 Eلقا�� �لدنيويو� Eقّدمه تضحية. فإ�� كا
فكيف  -نعاًما  مناصبهم  تقلُّد   E/pيعت
تقلُّد   �/pيعت  E	 �لر/حانيني  للقا��  iو� 
 Cنه يقد	يظن  jمناصبهم تضحية؟ فالذ
�هللا  يستفّز  �لدين  Øدمة   Cبالقيا تضحية 
تعاc /يسي0 -ليه، ألE تصرُّفه هذ� يع� 
	E �إلنعاC �إل�ي 	حقر - معا� �هللا - من 
 Cّقر -نعاv/ eحياته، حيث يعّظم جهو�
جائز�  له  يهب   cتعا �هللا   E-  .cتعا �هللا 
/لكنه  كلها،  �لدنيا  ُملك  من   pك	 هي 
 eجهو� pجلائز� قيمة، /يعت� eال يقيم �ذ

�حلق
� تضحيًة /-يثاً,� منه. 
-ً�� فليس �ملرجو منكم عدC تقليد حضا,� 
,�ية  حتملو�   E	 بل  فحسب،  �لغر| 
�إلسالC عالية �/ًما، /�لنصح لإلنسانية، 
/�خليال0  �لفخر  	فكا,  تَدعو�  ال   E	/
 �/pتعت E	 بi قلوبكم، بل c- |تتسر
 �
حق ُعملًة  /خدماتكم  -جنا��تكم  كل 

 cتعا هللا  قّدمتم  بأنكم  معترفني  ��ئفة، 
عملة ��ئفة، فأعطاكم ثر/� هائلة.

 ،cتعا �هللا  ,فعه   jلذ� �لند�0  هو  هذ�   
 ،� {مد  ,فعه   jلذ�  Xلصو� /هذ� 
�ملسيح  ,فعه   jلذ�  Xلصو� هو  /هذ� 
	حدكم  قلب   Eكا فإ��   .� �ملوعو� 
ال يلÐ هذ� �لند�0 فهو قلب -نساE ميت 

مهما كاE لباسه �يًال فاخًر�.   
ما 	,/َ� �ألسوَ� �ل� قّدمها حضر� بو�� 
ألبيه،  �لوحيد  �البن  بو��   Eكا  !�
 xخر  cتعا �هللا   qلوصا قلبه  �لتا�  /ملا 
 Xلغابا� Z cمن بيته /ظل يعبد �هللا تعا
/�لفلو�X سنو�X طويلة، ح# 	نزq �هللا 
تعاc عليه /حيه /شّرفه مبقاC �لنبو� /بعثه 
إلصالI �لناb. فنهى 	تباعه عن كسب 
 E	 مرهم	/ ،eلدنيا نظًر� لظر/6 عصر�
 ��-/ �لنها,   qطو� �لدين  خلدمة  يتفرغو� 
جاعو� سألو� �لناb �لطعاC /	كلوe. /ملا 
 eبو	,سل -ليه 	ند كلها �� Z صيته ���
"�لِبها,"،  منطقة   Z مِلًكا   Eكا  jلذ�
	تباعه.   Z خل�/ eبو	 به  فآمن   ،e0فجا
/ملا هّم بو�� بالعو�� فّكر 	بوZ e حسم 
 Z �لعا��  /كانت  �ملُلك،  /,�ثة  قضية 
�لك �لعصر 	E �بن �ملِلك 	/ حفيدe ير¨ 
ثالث. /ملا  �ملُلك، /³ يكن هنا� خيا, 
,	� 	بو e	E �بنه بو�� لن يرضى باملُلك 
�ملتسولني  كسا0  /	لبسه   eحفيد �عا 
 eمر	  � �لشحا�ين،  -نا0   eيد  Z //ضع 
قد  له:   qيقو/ بو��  	بيه   c- يذهب   E	
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جئُتك 	سأq حقي، /كاE يع� 	E مينحه 
بو�� حقه Z /,�ثة �ملُلك. /كاE من عا�� 
بو�� 	نه -�� 	,�� ضم شخص -c مريديه 
	مر 9لق ,	سه، فلما جاe0 �بنه قاq له: 
حسًنا،   :qقا نعم:   :qقا تسأq؟  	جئت� 
 eحد تالميذ	عا � � ،jسأعطيك ما عند
 .eتالميذ c- بنه /ضمه� b	, 9لق eمر	/
�ملُلك قد خرx من   E	 يع�  /كاE هذ� 
	سر� بو�� -c �ألبد. فلما ´ع 	بو بو�� 
قوله بكى /	خذ منه عهًد� 	نه لن iعل 
من  �لصغا,  �أل/ال�  من  	حًد�  �لك  بعد 

.eتالميذ
على  	لقيت  قد  �ل�  /�ملسؤ/لية  فالعمل 
 � لعظيمة جدًّ �لدين  بصد� خدمة  عاتقنا 
9يث 	قوq مع �ألسف �لشديد -E قلوبنا 
³ تد,� 	بعا�ها بعد. بينما 	,� 	E �لذين 
تضحية،  يعتp/©ا  �لدين  Øدمة   Eيقومو
	فضل  عمله   pُيعت يضحي   jلذ�  E	 مع 
كما بينُت من قبل، /-�� كاE عمل �ملر0 
 E	 سبيل �لدين تضحية منه فهذ� يع� Z
 jلذ� Eمن هذ� �إلنسا Ý�	 0لدين شي�
ضحى Z سبيل �لدين. مع 	E �لو�قع 	ننا 
لو ظننا - /لو للحظة - 	ننا نقدC تضحية 
 Eسبيل �لدين، فإننا {ر/مو Z حني نعمل

.Eكل �حلرما �
من �إلمياE /�لبص
	ّ/ًال للذين قد نا��هم ,سوq �هللا   qفأقو
 ،"b,بنا0 فا	من  qلناله ,جا" :qقا/ �
/مسؤ/لياִדم  /�جباִדم   c- ينتبهو�   E	
�لدنيا  ألE 	مامهم عمًال جباً,�. -E عز� 

/-ما,ִדا ليست بشي0، بل -E �لعز� كلها 
Z �خلدمة على با| �هللا تعاc. لو كسبتم 
فهل  �ملرموقة  �ملر�تب  فيها  /بلغتم  �لدنيا 
 Cخد� من  	عزَّ   Eتكونو 	نكم   Eتظنو
 Xتلك �آليا Eكيف تنسو �{مد �؟ 
/�ملعجز�X �ل� /هبت �لنو, للعمياE من 
	/,/با   Eعميا �لديا, ح# جعل  	قاصي 
	فال يكوE من   .E/يبصر 	يًضا  /	مريكا 
� -�� ³ ينتفع من هذ� �لنو,  �ملؤسف جدًّ
من يعيشوE قريًبا منه. لذ� فأ/ّجه خطا� 
	/ًال -c �أل/ال� �ملا�يني للمسيح �ملوعو� 
�، /لكن مبا 	E كل من بايع �ملسيح 
/عمل  �لقلب   Uبصد  � �ملوعو� 
بتعاليمه فهو من 	/ال�e �لر/حانيني، لذ� 
 pُتعت �أل£دية  �إلسالمية  �جلماعة  فكل 
 qفأقو  ."b,فا 	بنا0  من   qجا," من 
	يًضا، كو©م 	/ال�  	فر�� �جلماعة  لباقي 
يد,كو�   E	 �لر/حانيني،  �ملوعو�  �ملسيح 
 Eتعيشو م#   c- مسؤ/لياִדم.  حجم 
 eم# تبد/ /جوهكم كوجو c- غافلني؟
�ملوتى؟ -c م# تسكتوE على -هانة �ين 
�هللا /حتق
e؟ -c م# تعتE/p خدماتكم 
 jلذ�  Cُليو� يأ   �حلق
� تضحياX؟ م# 
تلتاعوE فيه من 	جل �ينكم /تضطربوE؟ 
لتخرجو�  سو�عدكم  عن   E/تشمر م# 
-c �مليد�E إلجنا� �لك �لعمل �لذj ُبعث 
�ملسيح �ملوعو� من 	جله؟ 	قوq �ذe �لفئة 
�نطلق  قد  ند�0   E- 	يًضا  �أل£ديني  من 
من عند �هللا تعاc، فُهّبو� /لّبو� هذ� �لند�0 

 Fقبلكم 9و� Eلصاحلو� eلربا¡ كما لّبا�
ثالثة عشر قرًنا بقو�م: ﴿َ,بََّنا -ِنََّنا َسِمْعَنا 
ُمَناِ�ي¬ ُيَناj�ِ ِلِإلميَاَ Eِ	Eْ �ِمُنو� ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا 
َسيَِّئاِتَنا  َعنَّا  َ/َكفِّْر  ُ�ُنوَبَنا  لََنا  َفاْغِفْر  َ,بََّنا 
َ/َتَوفََّنا َمَع �َألْبَر�ِ, * َ,بََّنا َ/�ِتَنا َما َ/َعْدَتَنا 
َعَلى ُ,ُسِلَك َ/ال ُتْخِزَنا َيْوCَ �ْلِقَياَمِة -ِنََّك 
-١٩٤ :Eعمر� q�) ﴾�َال ُتْخِلُف �ْلِميَعا

 Z لتعاليم� eهذ jتسر E	 ١٩٥). ينبغي
تلÐ كل �,� من كيانكم  قلوبكم ح# 
 Z �لتعاليم   eهذ 	فِرغو�   � �لند�0.  هذ� 
 E���  Z /لُيفرغوها  	/ال�كم،   E���
 Xال�هم ح# ال تسمع ���ننا -ال صو/	
�هللا تعاc، /ح# ال يلمع 	ماC عيوننا -ال 
نو,e سبحانه /تعاc. /ما ³ تطر	 علينا 
�لطني  من  	/ثاًنا  -ال  فلسنا  �حلالة   eهذ
تدعي ��عاX�0 عريضة، /لسنا -ال جثًثا 

متعفنة منتنة تّدعي -حيا0 �لعا³.

�عال2 عقد �لقر�نني
	ما �آلE فأقوC باإلعالE عن عقد �لقر�نني 
�للذين �جتمعنا ألجلهما. /برغم 	E كلم� 
 ،Eلقر�� بعقد  صلة   X�� تبد/  ال   eهذ
/لكنها /ثيقة �لصلة به Z �حلقيقة، �لك 
 Z منا هي- باملع® �حلقيقي  �لز/جية   Eأل
 Z لذلك قد حّثنا �هللا/ ،cهللا تعا� qصا/
كتابه Z معر� �حلديث عن �لز/�x على 
�حلفاÙ على �لصلو�X بوجه خاÀ. فإ�� 
�لدنيا،   Z لز/جية�  qكنا مستعدين لقبو
فكيف ال نرضى بأE نكوE نشو�نني 9ب 
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	ننا لن Ëظى بفرحة  �هللا /,سوله. /�حلق 
حقيقة -ال -�� قاC �إلسالC /�نتصر Z �لعا³ 
كله، /	ما قبلها فكل مناسبة سا,� �نيوية 
 Xلر/�يا� Z �,/ .ا /حزًنا ستسبب لنا غمًّ
 X��,	  - عنها  �هللا  ,ضي   - عائشة   E	
تأكل   E	  �  Ðلن� /فا�  بعد  مر�   X��
من  �لدمو�  فسالت  �لناعم،  �لدقيق  خبز 
 ³ قالت:  تبكني؟  ملا��  �ا:  فقيل  عينيها. 
تكن Z عهد �لنÐ � �لطو�حني �ل� تصنع 
�لدقيق �لناعم، /-منا كنا ندU �حلبو| على 
�ملدU /نعمل �لعجني من �لك �لدقيق بعد 
تصفيته، /نعمل به �خلبز، /هذ� ما جعل� 
بل  �لناعم،  �خلبز  هذ�  �بتال�  عن  عاجز� 
-نه /	غص به -� 	فّكر 	نه لو كاE �لدقيق 
�لناعم Z عهد �لنÐ � لصنعت له �خلبز 

�لناعم. 
 ،� جدًّ عا�ية  نعمة  �لناعم  �لدقيق  خبز   E-
/لكنكم تر/ E	E عائشة - ,ضي �هللا عنها 
- ³ تقد, على �بتالعه -� تذكرX عهد 
نُغص   E	 بنا  حرًيا  	فليس   .�  qلرسو�
ِنعم  ملن  نأكلها.  �ل�  �لنعم  	نو��  بش# 
�لدنيا هذe /ُملكها؟ -©ا كلها هللا /لرسوله 
نأ   ال  فلما��  �ملوعو�.  �ملسيح   eلتلميذ/
 E- هللا /,سوله؟� Cما	لنعم /نضعها �  eֲדذ
�لسيد�  هي  عنها -  �هللا  عائشة - ,ضي 
�لز/جة  /هي  �لدين،  نصف  عّلمتنا  �ل� 
�ملحببة للنÐ �، /قد كاE لنا فيها 	سو� 
حسنة. الِحظو� مد� حّبها للنÐ � فهي 
 Ðلن� E/خلبز �لناعم بد� q/³ تقد, على تنا

�لدمو�  /سالت  باخلبز  غصت  بل   ،�
من عينيها. 	فليس حريًّا بنا -ً�� 	E تسيل 
	فضل   Z نرفل عيوننا /Ëن  �لدمو� من 
{ر/مني  سنظل  	ننا  /�حلق  �لدنيا؟  نعم 
 Z ما ³ تصبح حالنا �حلقيقة  �ملعرفة  من 
�لدنيا كحاq عائشة - ,ضي �هللا عنها. -�� 
 bيعطينا لباًسا جيًد� فال بأ cهللا تعا� Eكا
جيًد�  طعاما  ُيطعمنا   Eكا  ��-/ لبسه،   Z
فال بأZ b تنا/له، /لكن iب Z نفس 
 qٍمستو qلدجا� Eتتأ³ قلوبنا بأ E	 لوقت�
�لعا³، /ليتنا ننتـز�   Z 0على كل شي
 � ملحمد  /جنعلها  �لدنيا  نعم  كل  منه 
/لتالميذe خالصًة. ال شك 	E �هللا موالنا 
/من �لو�جب علينا 	E نأكل جيًد� /نلبس 
جيًد� -�� كاE هو ُيطعمنا جيًد� /يكسونا 
جيًد�، /مع �لك iب 	E نغص ֲדذe �لنعم  
��ئًما، /نشعر Z قلوبنا حرقة /لوعة بأننا 
 ³ ما  /سكينة   Eطمئنا�/ بر�حة  ننعم  لن 
 eهذ  E/يعّد �لذين  هم   Eملسلمو� يكن 
�ألطعمة /�ملالبس، /ما ³ يتم نسج كل 
خيط بآخر بيد مسلم يقر	 على كل خيط 
ينسجه "ال -له -ال �هللا {مد ,سوq �هللا." 

 eهذ /لبس  �ألطعمة   eهذ  q/تنا عند 
حرقة  قلوبنا   Z تتولد   E	 ينبغي  �أللبسة 
/تضطرC نا, بفكر� 	E مفتاI كل نعمة، 
,/حانية كانت 	/ ما�ية، هو Z يد {مد 
�. هذe هي �لعاطفة �ل� ينبغي 	E نرّبيها 
لُوضعت  �لك  �ستطعنا  /لو  	نفسنا.   Z
�لpكة Z عقلنا /فهمنا /فر�ستنا. -E من 

 Z حزًنا  	كثر  يصبح  �ملر0   E	 �لطبيعي 
�ملؤمن،   qحا كذلك  �لسا,�،   Xملناسبا�
 Eكا  ��- ما  يفّكر  فرحة  تصيبه  فعندما 
{مد � /�ملسيح �ملوعو� � شريكني 
 Z شريكني  كانا  فلو  ال؟   C	 فرحته   Z
	فر�حنا ����نا فرًحا، /-ال ���تنا �لفرحة 
�/جها   àملتو� �ملر	�   E	 شك  ال  حزًنا. 
تفرI مبناسبة عرb 	/ال�ها، /لكن تسيل 
 qلوقت نفسه -� تقو� Z لدمو� من عينها�
ليت �/جي كاE حيًّا /شا,َكنا فرحتنا. 
/نفس �لشيv 0د¨ مع �لرجل �لذj قد 
توفيت �/جته. /هذ� ما vد¨ مع �ملؤمن 
	يًضا، فكلما 	صابته فرحة 	صبح حزيًنا 
/�ملسيح   � -�� كاE {مد  ما  يفّكر   �-
�ملوعو� � شريكني Z فرحته 	C ال، 
 Z Iفرحته فر Z ³ يكونا شريكني ��-/

�لظاهر فقط، /³ يفرI فرحة حقيقية.
 eهذ عن  مبتو,�  ليست  فُخطب�   ��ً-
�ملناسبة، بل �ا صلة عميقة مبناسبة عقد 

.Eلقر��
لكم  بّينُت   E	 /بعد  �خلطبة   eهذ /بعد   
فيها   x,تند �ل�   - �ملسؤ/لية   eهذ 	بعا� 
 Eبإعال Cقو	لو�قع - � Z مسؤ/لياتنا كلها
عقد �لقر�نني �للذين /قفت من 	جلهما." 

مع   � حضرته   Cقا �لقر�نني  عقد  عن   Eإلعال� /بعد 
�حلضو, بدعا0 طويل. 

(جريد� "�لفضل" عد� ٢٦ �|/	غسطس ١٩٣٤ - نقًال 
 (١٠٠-١٣١ À q/مو�" �ملجلد �أل} Xعن "خطبا

 

 


