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 îلعر	ملكتب 	ة: cتر

ال  *حد  	هللا  �ال  �له  ال   1� �شهد 
شريك لـه، *�شهد �1 !مًد	 عبد 
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  *Bسوله. 
	لشيطا1 	لرجيم. ﴿بْسم 	هللا 	لرَّْحَمن 
	لرَّحيم * 	ْلَحْمُد هللا FBَِّ 	ْلَعاَلمَني * 
ين*  	لرَّْحَمن 	لرَّحيم * َمالك َيْو6 	لدِّ
	ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ*�يَّاَ�  َنْعُبُد  �يَّاَ� 
	لَِّذيَن  ِصَر	>   * 	ْلُمْسَتقيَم  َر	َ>  	لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 	ْلَمْغُضوF َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Íمني) َ*ال 	لضَّ

خطبة �جلمعة 
�ل� ?لقاها سيدنا مر�� مسر,
 ?dد ?يدP �هللا تعا� بنصرP �لعزيز

� Mخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ,�إلما} �ملهد�
يو6 ٠٢ /٢٠١٣/٠١

� مسجد بيت 	لفتوµ بلند1

قبل  	جلمعة  لقد حّدثتكم � خطبة 
 ١٢  � �  Ûلن	 ميال/  عن  	ملاضية 
من Bبيع 	أل*?، *قلت �نه ُتعقد � 
باكستا1 ند*	� *تقا/ مس%	� ֲדذ 
 FBلتجا	 ضو³   � *قلت  	ملناسبة، 
��م  قويا  	حتماال  هنا�   1� 	لسابقة 
لن يتحدثو	 عن س%
 	لنÛ *حبه � 
بل  قليال،  �ال  	الجتماعا�  هذ   �
 � 	ملوعو/  	ملسيح   �� يوّجهو1 
 ،

 *يسيئو1 �ليه بكثرBلقذ	لشتائم 	
 ßحد ما  *هذ	   .
Bبو  � *خاصة 
	لتقاBير  èسب  	لو	قع   çB� على 

 من هنا�، حيث كانت قد /B	لو	
 
Bبو  �B	شو  � مس%	�  خرجت 
*�قيمت 	جتماعا� *تكلمو	 بكال6 
بذ³E ضد 	ملسيح 	ملوعو/ �، �� 
 µمسمو 	لقبيل  هذ	  من  شي³  كل 
ُيسمح  فال  	أل�ديو1  �ما  Lم،  به 
Lم بذكر 	سم 	هللا � *Bسوِله �. 
�عما?  هي  هذ  حا?،  كل  على 
	لشعب  	هللا  Bحم  	لسو³.  علما³ 
هنا� �يضا ح² يتخلصو	 من بر	ثن 
فإطال_  	ملزعومني،  	لعلما³  هؤال³ 
هؤال³  شْغل   Fلسبا	* 	لشتائم 
	لشاغل، *سو« يستمر*1  	لعلما³ 
� �لك، �ال �1 بذ	³ִדم *شتائمهم 
طريق  يعيق  لن  	لعر	قيَل  **ْضعهم 

!\;ÿÊàÑ;]Á;”
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حضرg مر�� مسر,
 ?dد ?يدP �هللا

كل  بل  *	�/هاBها،  	جلماعة  Bقي 
على  سرعة  	جلماعة  تزيد  معاBضة 

 .Bال�/ها	لتقد6 *	 FB/
بعض  عليكم   çعر� سو«  	آل1 
	ملسيح  سيدنا  كتب  من  	ملقتبسا� 
 � Ûلن	ملوعو/ � � بيا1 شأ1 	
على  تد?   Åل	* 	لسامية  *مكانته 
حبِّه � *غ%ته لسيد *موال � 
نرº هؤال³ 	ملعاBضني 	لذين يطيلو1 
�لستنهم 	لسليطة على 	ملسيح 	ملوعو/ 
�، بينما نرº كيف يبني حضرته 
� عظمة 	لنÛ �. لقد قا? � 
سائر  على   �  Ûلن	 فضل  بيا1   �

	ألنبيا³: 
*�عالهم  	ألنبيا³  �فضل   1� *	حلق 
شأًنا 	لذE هو 	ملرّبي 	ألعظم للدنيا؛ 
صُلح   Eلذ	 	إلنسا1  �لك   Éْع�
	ملنتشر �  	لفسا/ 	ألعظم  على يد 
	ملفقو/  	لتوحيد  �قا6   Eلذ	* 	لدنيا، 
*جعل  جديد،  من   çBأل	 على 
	أل/يا1 	لباطلة كلها مغلوبة باحلجة 
*	ل9ها1، *��	? شبها� كل ضا?ٍّ 
 
للنجا *هيأ  ملحد،  كل  **سا*� 
	حلقة  	ملبا/§  بتعليم  حقة  *سائل 
/Bجة  �فضل  فكونه  جديد...  من 
*�على مرتبة من 	جلميع ثابت بدليل 

�فاضًة *بركًة من 	جلميع.  �كثر  �نه 
 Fلكتا	* 	لتاBيخ  يشهد  *	آل1 
	لسما*E *كل من له عينا1 على �1 
	لنÛ 	لذE ُيَعّد �فضل 	ألنبيا³ قاطبة 
	ملبد�؛ هو سيدنا !مد  èسب هذ	 
	أل�دية،  (	ل9	هني   .� 	ملصطفى 
	لر*حانية،  	خلز	ئن  	أل*?،  	جلز³ 

äلد ١، ٩٧û 	حلاشية)
ï يقو? سيدنا 	ملسيح 	ملوعو/ � 
 Ûلسامية للن	ألخال_ 	بيا1 عظمة  �

   :�
�نبيا³  cيَع   � موسى  سَبق  لقد 
يبُلغ   ®* *ِحلًما،  Bفًقا  �سر	ئيل   Éب

والسباب  الشتائم  فإطالق 
الشاغل،  العلماء  شْغل هؤالء 
وسوف يستمرون W ذلك، إال 
أن بذاءتهم وشتائمهم ووْضعهم 
العراقيَل لن يعيق طريق رقي 
كل  بل  وازدهارها،  اجلماعة 
معارضة تزيد اجلماعة سرعة 
على درب التقدم واالزدهار. 
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سو	³  �سر	ئيل-   Éب �نبيا³  من   ٌّÛن
	لعليا  	ملرتبَة  �6 غ%-  �كا1 عيسى 
*	لثابت   .� موسى  	حتّلها   Åل	

 �1 موسى � قد فا_ 	Bلتو	من 
	لرفق   � �سر	ئيل   Éب �نبيا³  سائر 
حيث  	لفاضلة،  *	ألخال_  *	ِحللم 
جا³ � ِسْفر 	لَعَد/ ١٢: ٣: ”َ*َ�مَّا 
 	 ِجدًّ َحِليًما  َفَكا1َ  ُموَسى  	لرَُّجُل 
َعَلى  	لَِّذيَن  	لنَّاِ�  َجِميِع  ِمْن  َ�ْكَثَر 
َ*ْجِه 	َألçِBْ“. فقد �شا/ 	هللا تعا� 
 ® بكلما�  موسى  èِلم   
	Bلتو	  �
 Éب �نبيا³  من  �حد  èق  يستخدمها 
�سر	ئيل. *لكن �خال_ سيِدنا خاَتِم 
 �  
Bملذكو	 	لفاضلة   � 	ألنبيا³ 
	لكرمي تفو_ �خال_ موسى   1Íلقر	
تعا�  	هللا  أل1  	ملر	�،  Íال«   �
*صف سيدنا خاَتم 	ألنبيا³ � بأنه 
 Åل	 	لفاضلة  	ألخال_  جامٌع جلميع 
ُ*جد� � 	ألنبيا³ متفرقًة، كما قا? 
� � حق 	لنÛ �: ﴿َ*�ِنََّك َلَعَلى 
*حينما   .(٥ (	لقلم:  َعِظيٍم﴾  ُخُلٍق 
ُتستخَد6 كلمة ”عظيم“ ملدµ شي³ 
�لك   � تكو1   ،Fلعر	 كال6   �
فلو  منتها.  	لبالغ  
 �� كماله Bشا�
عظيمة،   
	لشجر هذ  مثال:  قيل 
لكا1 	ملعð �1 هذ 	لشجر
 تبلغ من 
	لطو? *	حلجم ما ال ميكن �1 تبلغه 

	آلية  مفهو6   1� كذلك   .Bألشجا	
 Bلقد	نفا هو �1 Í 
Bملذكو	نية Íلقر	
	لذE ميكن �1 حتو� 	لنفس 	لبشرية 
من �خال_ فاضلة تامة *ÿائل حسنة 
!مد  نفس   � موجو/  هو  كاملة، 
*�Bفع  �على  هو   µملد	 فهذ	   .�
èيث  	إلطال_  على   µملد	 �نو	� 
ما  *هذ	  منه.  �على   µٌمد يستحيل 
�شَ% �ليه � Íية �خرº �يضا حيث 
﴿َ*َكا1َ   :�  Ûلن	 èق   � قا? 
(	لنسا³:  َعِظيًما﴾  َعَليَك  	ِهللا  َفْضُل 
 ٍّÛن Eّ� ال ميكن �1 يبلغ E� ،(١١٤
مرتبتك، أل1 فضل 	هللا عليك �ك9ُ 
*لقد  cيعا.  	ألنبيا³  على  كا1  مما 
 
نبو³ً 	ملز	م%   � نفسه   µُملد	  /B*
èق 	لنÛ �حيث جا³: ”َمَسَحَك 
ِمْن  َ�ْكَثَر   Òِالْبِتَها	 ِبُدْهِن  L�َُِك  	ُهللا 
 µإلصحا	 (	ْلَمَز	ِمُ%؛  Bَُفَقاِئَك“. 
	ألجز	³  	أل�دية،  (	ل9	هني   .(٤٥
äلد١،  	لر*حانية،  	خلز	ئن  	ألBبع، 
 � 	حلاشية   ،٦٠٥-٦٠٦û

	حلاشية)
 ï يذكر 	ملسيح 	ملوعو/ � �لك 
 � Ûللن 	لذE *هب  	لنوB 	ألجلى 

*قا?:
”�1 �لك 	لنوB 	ألجلى 	لذE ُ*هب 
لإلنسا1، �عÉ لإلنسا1 	لكامل، ® 

*ال  	ملالئكة،   �  Bلنو	 �لك  يكن 
	لشمس،  *ال  	لقمر،  *ال  	لنجو6، 
*ال   çBأل	  Bاè  � يكن   ®*
��اBِها، *ال � 	للَّْعِل، *ال 	لياقو�، 
	للؤلؤ؛  	ملا�، *ال  	لزمّر/، *ال  *ال 
 E� � Bلنو	يكن �لك  ® ،Bباختصا
*�منا  	لسما³،   *�  çBأل	 من  شي³ 
كا1 � �نسا1 كامل، �لك 	إلنسا1 
	لذE كا1 �متَّ *�كمَل *�على *�Bفَع 
سيدنا  *هو  	لبشر،  نو�  من  فرٍ/ 
*موالنا، سيد 	ألنبيا³، سيد 	ألحيا³ 
!مد 	ملصطفى � . فقد ُ�عطي هذ	 
ُ�عطيه  كما  	إلنسا1،  لذلك   Bلنو	
	آلخر*1 �يضا - èسب مر	تبهم - 
�*لئك   E� ،بصبغته 	صطبغو	لذين 	
بالصبغة  مصطبغني  كانو	  	لذين 
هذ  *لكن   ... ما  حد   �� نفسها 
*�كمل  �على  بوجه  ُ*جد�   
	مليز
 Ûلن	مت � سيدنا *موالنا *ها/ينا �*
!مد  *	ملصد*_  	لصا/_  	ألّمي 
	ملصطفى �، حيث يقو? 	هللا تعا� 
 َّ1�ِ ﴿ُقْل  	لكرمي:   1Íلقر	  � نفسه 
َصَالِتي َ*ُنُسِكي َ*َمْحَياEَ َ*َمَماِتي ِهللا 
FBَِّ 	ْلَعاَلِمَني * ال َشِريَك َلُه َ*ِبَذِلَك 
ُ�ِمْرُ� َ*�ََنا َ�*َُّ? 	ْلُمْسِلِمَني﴾، ﴿َ*1�ََّ 
َ*َال  َفاتَِّبُعوُ  ُمْسَتِقيًما  ِصَر	ِطي  َهَذ	 
َفَتَفرََّ_ ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه  ُبَل  َتتَِّبُعو	 	لسُّ
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َتتَُّقو1َ﴾،  َلَعلَُّكْم  ِبِه  اُكْم  َ*صَّ َ�ِلُكْم 
َفاتَِّبُعوِني  ُتِحبُّو1َ 	َهللا  ُكْنُتْم   1ْ�ِ ﴿ُقْل 
ُ�ُنوَبُكْم  َلُكْم  َ*َيْغِفْر  	ُهللا  ُيْحِبْبُكُم 
َ*	ُهللا َغُفوBَ Bٌِحيٌم﴾، ﴿َفُقْل َ�ْسَلْمُت 
ُ�ْسِلَم   1ْ�َ ﴿َ*ُ�ِمْرُ�  ِهللا﴾،  َ*ْجِهَي 

ِلَرFِّ 	ْلَعاَلِمَني﴾. 
 E� *نسكي  صال�   1� فقوله: 
*تضحيا�   
	لعبا/  �  E/جهو
*حيا� *مما� كلها هللا FB 	لعاملني 
له،  شريك  ال   Eلذ	 سبيله،   �*
	ملسلمني،   ?*� *�نا  بذلك  *ُ�مرُ� 
مبعð ليس � 	لدنيا منذ بد	يتها �� 
 � تفا�  مثلي  كامٌل  �نسا1  �ايتها 

	هللا تعا� */فع �ليه �ماناته كلها.
 (فاملر	/ من �عا/ته cيع �مانا� 	هللا 
 � 	لقمة  بلغ  قد   �  Ûلن	  1� �ليه 
	لÅ *َكَلها 	هللا  تأ/ية cيع 	ألعما? 
�� 	إلنسا1، *�/	³ كل 	ملسؤ*ليا� 
ُعهدْ�   Åل	 *	لفر	ئض  *	لو	جبا� 

�ليه �)
 ï يقو? حضرته �: فهذ 	آلية 
B/ٌّ على هؤال³ 	ملوّحدين قليلي 	لفهم 
 � نبينا  �فضلية  بأ1  يقولو1  	لذين 
غ%  	لسابقني  	ألنبيا³  على  	لكلية 
�حا/يث  لذلك  *يقدمو1  ثابتة، 
ضعيفة *يقولو1 بأ1 	لنÛ � مَنع من 
ل على يونس بن مّتى. *لكن  �1 ُيفضَّ

�نه  يدBكو1  ال  هؤال³  	لفهم  قليلي 
لو كا1 �لك 	حلديث صحيحا فهو 
	لذE كا1 من  	لتو	ضع  على سبيل 
*	ملعلو6  عا6.  بوجه   �  Ûلن	  
عا/
�1 لكل كال6 سياقه *!له؛ فمثًال لو 
كتب �حد 	لصاحلني � �اية Bسالته: 
 
*B� هللا“، �فليس ِمن	حقُر عباِ/ �”
	لغبا*
 *	لتجاسر �1 ُيستنج من قوله 
ح²  cيًعا  	هللا  خلق  �سو�  �نه  هذ	 
ُيقّر  حيث  *	لفاسقني؛  	لوثنيني  من 

بنفسه �نه �حقر عبا/ 	هللا؟!
Áب 	النتبا جيد	 �� �1 	هللا جّل شأنه 
ما /	6 قد Ëَّى 	لنÛ � �ّ*َ? 	ملسلمني 
*َعّد  �cعني،  	ملطيعني  سيد    *عدَّ
� �ّ*َ? من �عا/ له 	ألمانا� كلها، 
بالقر1Í 	لكرمي  فهل يبقى ملن يؤمن 
�ّيا كا1  äا? بعد �لك �1 ينقد - 

نو� نقد - شأ1َ 	لنÛ � 	لعظيم؟ 
 
Bملذكو	آلية 	هللا تعا� � 	لقد بّين 
Íنفا مد	ÒَB كث%
 لإلسال6 *بّين �1 
 Åل	 تلك  	لدBجا� هي  هذ  �Ëى 
ُ�*/عْت فطرَ
 	لنÛ �. سبحا1 	هللا 

ما �عظَم شأَنك يا Bسو? 	هللا!
ï يقو? �: هنا� بيت فاBسي: 

موسى ,عيسى �ه خيل تو �ند
       �له �
ين 
�P طفيل تو �ند

�E: �1 موسى *عيسى كال�ا من 
هذ	  سلكا  *لكنهما  �نت،  حزبك 

	ملسلك بفضلك �نت. 
Lم  قل  لرسوله:  تعا�  	هللا  يقو?   ï
 ،Eلسو	 	لصر	>  هو  صر	طي   1�
 ºألخر	 	لطر_  تتبعو	  *ال  فاتبعو 
*قل  تعا�.  	هللا  عن  تبعدكم  *�ال 

واملعلوم أن لكل كالم سياقه و$له؛ فمثًال لو كتب 
أحد الصاحلني W نهاية رسالته: ”أحقُر عباِد اهللا“، 
الغباوة والتجاسر أن ُيستنج من  أفليس ِمن ذروة 
قوله هذا أنه أسوأ خلق اهللا �يًعا ح� من الوثنيني 
والفاسقني؛ حيث ُيقّر بنفسه أنه أحقر عباد اهللا؟!
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فاتَِّبُعوِني  	هللا  حتبو1  كنتم   1� Lم: 
 Eلذ	سبيلي  	ّتِبعو	 E� ،ُهللا	ُيْحِبْبُكُم 
لإلسال6، *عندها  	لعليا  	حلقيقة  هو 
Lم  *قل  لكم  *يغفر  	هللا  سيحّبكم 
�سّلم  بأ1   Bمأمو بأ�  سبيلي،  هذ 
*�خلص  تعا�  هللا  كله   E/جو*
لرF 	لعاملني، �E �1 �ُفÉ نفسي � 
سبيل 	هللا، فأكو1 خا/6 	لعاملني كما 
له  كّليا  *�كو1  	لعاملني،   FB هو 
*لسبيله. لذ	 فقد سلَّمُت هللا نفسي 
*كل ما كا1 �، فلم يعْد � شي³ 
 FB هللا Bبل كل ما كا1 � فقد صا

	لعاملني.
	خلز	ئن  	إلسال6،  كماال�   
Íمر)  
-١٦٠û äلد٥،  	لر*حانية، 

(١٦٥
 Åل	سوُته �* � Ûلن	فهذ هي مكانة 
تركها لنا حيث كا1 قد ُبعث B�ًة. 
	لذين  فانظر*	 	آل1 �سو
 معاBضينا 
	لناطقني  ح²  *يضطهد*1  يؤ�*1 

بالشها/تني.  
� سعة  	ملوعو/  	ملسيح  يذكر   ï
نبوته  *Ëو   � 	ملصطفى   çفيو

فيقو?:
”�1 �له موسى *عيسى *!مد عليهم 
ثالثة،  *ليس  *	حٌد  �لٌه  هو  	لسال6 
 ßُإلله نفسه ثال	 *لكن ظهرْ� � 

	ملختلفة.  جتلياته  حيث  من   Bصو
 � موسى   
Bقد نطا_  كا1  *ملا 
�سر	ئيل *فرعو1   Éب مقصوBً	 على 

 	هللا فيه Bقتصر جتلي قد	فقط، فقد 
 
نظر كانت  *لو  �يًضا.  	حلد  Lذ	 
 �  6/Í  Éب كافة   ��  
ممتد موسى 
	ملستقبلية  	أل�منة   �* 	لزمن  �لك 

 !د*ً/	 	Bلتو	كلها، ملا كا1 تعليم 
*ناقًصا كما هو 	حلا? 	آل1. كذلك 

 عيسى  � كا1 Bفإ1 نطا_ قد
 Åل	ليهو/ 	على بضع ِفر_  	Bمقصو
كانت بني ظهر	نيه Íنذ	�، *® تكن 
مو	ساته لألقو	6 	لÅ � 	أل�منة 	ملقبلة؛ 

 	هللا � /ينه Bقتصر جتّلي قد	فقد  	لذ
على قدB /	ئر
 قدBته �، *	نقطع 
	ملستقبل!  	إلLي �  *	لوحي  	إلLا6 
 ðُيع �يضا  	إلجنيل  تعليم  كا1  *ملا 
*	ألخالقي  	لعملي  	لفسا/   µبإصال
 
� 	ليهو/ فقط *® تكن نظرته ممتد
عجز  فقد  	لعا®،  كل  مفاسد   ��
 µإلصال	 عن  �يضا  	إلجنيل  تعليم 
	لعا6، *�منا �صلَح سو³ �خال_ 	ليهو/ 
	لذين كانو	 بني ظهر	نيه Íنذ	�، *® 
تكن لإلجنيل عالقة مع سكا1 	لبال/ 
	ألخرº �* 	لذين كانو	 سيأتو1 � 
	إلجنيل  كا1  لو  	لالحقة.  	أل�منة 
	لِفر_ *طبائعهم  ُيعð بإصالµ كل 

	لذE جند  بالتعليم  �تى  ملا  	ملختلفة 
حاليا. *لكن 	ألسف كل 	ألسف �1 
تعليم 	إلجنيل كا1 ناقصا من ناحية، 
	ألخطا³ُ  �َحلَقْت  ثانية  ناحية  *من 
	لÅ �/خلوها فيه �ضر	B	 فا/حة؛ �� 
*ُ�*صَد  �لـًها،  �نسا1ٌ عاجٌز  ُجعل 
�ائًيا باFُ مساعي 	إلصالµ 	لعملي 

 	ملخَتَلقة. *	آل1 Bلكّفا	ا/ مسألة Áبإ
 
بشقا*  
مبتال 	ملسيحية  	ألمة  فإ1 
مضاعفة؛ فأ*ال: ال ميكن �1 يتلّقو	 
	لعو1 من 	هللا تعا� بالوحي *	إلLا6 
عندهم،  	نقطع  قد  	إلLا6  أل1 
يتقّدمو	   1� يستطيعو1  ال  *ثانيا: 
*ضعْت   
Bلكّفا	 أل1  	ألما6   ��
	 للمجاهد	� *	لسعي *	جلهد.  حدًّ
�ما 	إلنسا1 	لكامل 	لذE نز? عليه 
 ®* 
	لقر1Í، فلم تكْن نظرته !د*/
	لعا6  *تعاطفه  مو	ساته   � يوجد 
 
�E قصوB، بل كا1 � قلبه مو	سا
كاملة لكل �ما1 *مكا1، *لذ	 نا? 
	إلLية.  	لتجليا�  من  كامال  نصيبا 
*لكن  	ألنبيا³،  خاَتم   �  Bفصا
فيٌض  منه  ُيستَمّد  لن  �نه   ðليس مبع
�نه   ðمبع بل  	ملستقبل،   � B*حا� 
صاحب 	خلاَتم فلن ينا? �حٌد فيًضا 
 Fبا ُيغَلق  *لن  خاَتمه،  بفضل  �ال 
�مته  على  *Çاطبتها  	إلLية  	ملكاملة 
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هنا�  *ليس  	لقيامة.  يو6   �� �بًد	 
نÛ صاحب 	خلامت �ال هو �. *هو 
	لوحيد 	لذE ميكن �1 توهب بفضل 
خامته 	لنبوُ
 	لÅ ُيشتر> لصاحبها �1 
يكو1 من �مته �. *® يتر� �قد	ُمه 
*مو	ساته 	ألمَة � حالة ناقصة. *® 
ُير/  �1 يبقى باF 	لوحي -	لذE هو 
	ألسا� لنيل 	ملعرفة- مغلقا عليهم. 
نعم، قد �B	/ من �جل 	لتأكيد على 
على  	حلصو?  يتم   1� Bسالته  ختم 
فيض 	لوحي بو	سطة 	تِّباعه � *�1 
ليس   Eلذ	 على  	لوحي   Fبا ُيغلق 
من 	ألمة. فبهذ	 	ملعð جعله 	هللا تعا� 
خاَتم 	ألنبيا³. فتقرB �� يو6 	لقيامة 
�1 	لذE ثبت �نه ليس من �مته � 
من خال? 	ّتباعه 	لصا/_ له، *ليس 
فلن   ،� متابعته   � كلية  متفانًيا 
	لقيامة،  يو6   �� كامال  *حيا  ينا? 
 
*لن يكو1 ملهما كامال، أل1 	لنبو
 .�  Ûلن	 عند  	نتهت  قد  	ملستقلة 
تلقي  معناها   Åل	 	لظلية،   
	لنبو �ما 
*حد،   Eملحمد	 بالفيض  	لوحي 
	لقيامة، لكي ال  يو6   �� باقية  فهي 
تبقى  *لكي  	لنا�  Bقي   Fبا ُيغلق 
 Ûلن	  
Bلدنيا عالمة على �1 قد	  �
	ملكاملة   F	بو� تبقى   1� شا�³   �
يو6   �� مفتوحة  	إلLية  *	ملخاطبة 

 Åل	ية Lإل	ملعرفة 	لقيامة، *�ال ُتفَقد 	
على  تعثر*	  لن   .
	لنجا  B	مد هي 
حديث صحيح يقو? �نه سيأ� بعد 
� نÛ هو ليس من �مته، �E ليس 
 ".� 	تباعه   çفيو من  مستفيضا 
	لر*حانية،  (حقيقة 	لوحي، 	خلز	ئن 

(٢٨-٣٠ û ،لد ٢٢ä
ما   � 	ملوعو/  	ملسيح  �كر   ï
بفضل  Bقي  من  	لصحابة  �حر� 

/عو	� 	لنÛ � *تربيته فقا?:
 Ûلن	  Fصحا� Fلقد نشأ � قلو”
 � *ظهر  	إلLي  	حلب  ��ا� 
 Ûللن 	لقدسية   
	لقو تأث%  �فئدִדم 
 � Bقاֲדم  ُتقطع   1� قبلو	  �èيث 
سبيل 	هللا مثل 	لشيا *	خلرفا1. هل 
من  على  يطلعنا   *� يرينا   1� ألحد 

�مة   � مماثال  *صفا³  صدقا  �بد*	 
سبقت؟“ 

لقو6  مثاال  هنا  حضرته  قّد6  (لقد 
يتحلو1  يكونو	   ® 	لذين  موسى 

بالوصف 	ملذكوï ،B قا? �:)
”فاËعو	 	آل1 قصة �صحاF 	ملسيح 
عند  cيعهم   Fهر ...(فقد  �؛ 
بل  �حد  منهم  يصمد   ®* 	ملصيبة) 
غلبهم 	ُجلنب. �ما �صحاF نبينا � 
فقد صمد*	 *	ستقامو	 حتت ظال? 
 1� ح²  باملو�  *Bضو	  	لسيو« 
 � بالغا  �ثر	  تتر�  سو	�هم   
قر	³
 µ*B فيهم  نفخ   Eلذ	 ما  	لنفو�. 
فيهم  �حدثت  يد  *�ية  هذ؟  	ملحبة 
�من  كانو	 �  	حلد؟  هذ	   �� تغ%	 
	جلاهلية مثل /يد	1 	ألçB *® يكن 

أما النبوة الظلية، الh معناها تلقي الوحي بالفيض 
احملمـدي وحده، فهي باقية إi يوم القيامة، لكي ال 
ُيغلق باب رقـي الناس ولكي تبقى W الدنيا عالمة 
علـى أن قدرة النe � شـاءت أن تبقـى أبواب 
املكاملة واخملاطبة اإلcيـة مفتوحة إi يوم القيامة، 
وأال ُتفَقـد املعرفة اإلcية الh هي مـدار النجاة. 



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد العاشر -ربيع األول والثاني ١٤٣٣هـ  - شباط / فبراير ٢٠١٣ م

١٦

التقوى

هنا� نو� من 	ملعصية �* 	لظلم �ال 
	تباعهم  بعد   ï عنهم،   Bصد *قد 
	لنÛ � ُجذبو	 �� 	هللا *كأنه تعا� 

سكن فيهم.
هذ	  تأثُ%  �نه  *حقا  صدقا  �قو? 
من  �خرجهم   Eلذ	 	ملقد�   Ûلن	
 .
	لطاهر  
	حليا  �� 	لسفلية   
	حليا
�فو	جا  	إلسال6  /خلو	  *	لذين 
 �� عائد	  �لك  سبب  كا1  ما 
	لسيف، بل كا1 �لك تأث% 	أل/عية 
 
	ملمتد *	البتهاال�  *	لتضرعا� 
 � Ûلن	قا6 ֲדا  Åل	على ١٣ عاما 
 �� مكة   çB� فصرخت  مكة.   �
َمن �ثاB قلُبه  حتت 	لقد6 	ملباBكة لـِ
صرخة 	لتوحيد ح² 	متأل� 	لسما³ 
بابتهاالته. �1 	هللا غÉ ال يأبه ֲדد	ية 
 Eلذ	 	Lد	ية   Bفنو ضالله.   *� �حد 

 خاBقة Bبصو Fلعر	 
ظهر � جزير
تأث%	  	لدنيا كلها كا1  	نتشر �   ï
	بتعد�  لقد   .�  Ûلن	 قلب  حلرقة 
�ما  *هَجَرْته،  	لدين  عن  �مة  كل 
	إلسال6 فظلت عني 	لتوحيد متدفقة 
	ل9كا�  هذ  كل  *كانت  فيه. 
يقو?  كما   ،�  Ûلن	 أل/عية  نتيجة 
	هللا تعا�: ﴿َلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َ�ال 
 ®  (٤ (	لشعر	³:  ُمْؤِمِنَني﴾  َيُكوُنو	 
ينشأ 	لصالµ *	لتقوº � �مم 	ألنبيا³ 

	لسابقني �� هذ	 	حلد، *	لسبب � 
�لك هو �1 	حلرقة � قلوF هؤال³ 
هذ   �� تصل   ® ألممهم  	ألنبيا³ 
 1� 	ألسف  كل  	ألسف  	لدBجة. 
 	*Bِّيقد  ® 	لزمن  هذ	   � 	ملسلمني 
*تعثر*	  	لتقدير،  	ألكر6 حق  نبيهم 
من  يستنتجو1  ��م  شي³.  كل   �
هجو   ��  E/يؤ  ðمع  
	لنبو ختم 
 � *كأنه  مدحه،   �� ال   �  Ûلن	

 على 	إلفاضة *تكميل Bميلك قد ®
شريعة  ليعّلم  �ال  يأ�   ®* 	لنفو� 
جافة، مع �1 	هللا تعا� يعّلمنا /عا³: 
صر	>  	ملستقيم  	لصر	>  ﴿	هدنا 
	لذين �نعمت عليهم﴾ فإ�	 ® تكن 
	لسابقني  لألنبيا³  *	Bثة  	ألمة  هذ 
*® يكن Lا نصيب من هذ	 	إلنعا6 
	لدعا³؟ (حقيقة  ُعلِّمت هذ	  فلما�	 

	لوحي)
 ï �كر 	ملسيح 	ملوعو/ � بعض 

	ملعجز	� 	لشخصية للنÛ �فقا?:
من   Bتصد هذ  	للقا³  /Bجة   �*
كأ�ا  تبد*  �عماٌ?  �حيانا  	إلنسا1 
يصل   E�) 	لبشر   �	Bقد تفو_ 
	إلنسا1 �� مرتبة èيث تصدB منه 
معجز	� ×رÒ � ظاهرها عن نطا_ 
بصبغة  *تّتسم  	لبشرية)   �	Bلقد	
*موالنا  سيدنا   1� كما  	هللا،   
Bقد

حني   � 	ألنبيا³  خامت  	لرسل  سيد 
 Bلكفا	  ��  
Bحلجا	 من  Bمى èفنة 
بو	سطة  Bُميت  ما   ،Bبد معركة   �
/عا³ بل Bماها � بقوته 	لر*حانية، 
 
Bظهر� قد� Bألحجا	لكن تلك *
	هللا تعا� *تركت � صفو« جيش 
èيث   
للعا/ خاBقا  تأث%	  	لعد* 
عيُنه  ُتَصب   ® �حد  منهم  يبق   ®
 � 	لعاصفة   1� شك  (ال  بتأث%ها، 
قانو1  èسب  هّبت  	لوقت  �لك 

 	هللا �ال ��ا كانت تلك 	حلفنة Bقد
 	*Bلعاصفة) فصا	ستجلبت تلك 	 Åل	
 
	حل% *سا/ْتُهم  كالعميا1  cيعا 
ح² بد�*	 يهربو1 كاملذهولني. فإ� 
هذ 	ملعجز
 يش% 	هللا جّل شأنه حني 
يقو?: ﴿َ*َما Bََمْيَت ِ�ْ� Bََمْيَت َ*َلِكنَّ 

 	هللا Bقد عملت قد E� ﴾َمىBَ َهللا	
تعا� � 	خلفا³، *® يكن �لك بوسع 


 	لبشرية فعل �لك.Bلقد	
	لثانية،   �  Ûلن	  
معجز  1� كذلك 
 
Bلقمر، قد ظهر� بقد	هي شق *
/عا³ أل�ا  ير	فقها   ® �� نفسها  	هللا 
كانت  �صبع   
Bبإشا حدثت  �يضا 

 	هللا. *هنا� معجز	� Bمشحونة بقد
�خرº كث%
 من هذ	 	لقبيل �ظهرها 
 ®* منه  شخصية   
ٍBكقد  �  Ûلن	
ير	فقها /عا³. ففي كث% من 	ألحيا1 
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 � قليل  ما³   � �صابعه   � �/خل 
فيه  �صبعه  بإ/خا?  فكّثر  فنجا1 
منه 	جليش كله *	خليل   Fح² شر
 Bبالقد 	ملا³  بقي  �لك  *مع  *	إلبل 
نفسه 	لذE كا1 عليه من قبل. *قد 
 Ûلن	1 *ضع � 
حدß مر	� عديد
	ملباBكة على بضع خبز	�  � يد 
 �* 	جليا�؛  Íال«  بطو1  ֲדا  *مأل 
بعض 	ألحيا1 	ألخرº با�B بشفتيه 
cاعة  به  *�شبع  	حلليب  من  قدًحا 
 Òمز  ºخر� *�حيانا  	جليا�،  من 
لعابه � بئر ما³ ماª *حّوله �� ما³ 

 شفى 	ملصابني Bال?، *تا�* Fعذ
	ملباBكة  يد  بوضع  بالغة   µ*ر�
ب9كة  شفى   ºخر�  
Bتا* عليهم، 
مقلتها  خرجت   Åل	 	لعيو1  يد 
�عماال  �جنز  *كذلك   .F*حلر	  �
�خرº كث%
 من هذ	 	لقبيل بقدBته 
	هللا   
Bقد B	فقتها   Åل	 	لشخصية 
	إلسال6،  
 كماال� Íمر) 	خلافية.“ 
 û  ،٥ äلد  	لر*حانية،  	خلز	ئن 

(٦٥-٦٦
يتحدß 	لنا� عن حيا
 عيسى � 
� 	لسما³ *لكن 	ملسيح 	ملوعو/ � 
	لسما*ية  	لد	ئمة   
	حليا بأ1  يقو? 

كتبت للنÛ �، فيقو? حضرته:
	لكتب  بإcا�  	ملتحقق  ”*	لثابت 

*	أل*ليا³  	ألنبيا³   1� قاطبة  	إلLية 
يوَهبو1   E� مماִדم،  بعد  َيـْحَيو1 
حياً
 من نو� ال ُتعَطى لغ%هم. *�� 
 Ûلن	يقو?  Eلذ	حلديث 	لك يش% �
� فيه ما مفا/: ال يتركÉ 	هللا � 
	لق9 ميتا بل سُيحييÉ *يرفعÉ �ليه.“ 
	لر*حانية،  	خلز	ئن  �*ها6،  (��	لة 

(٢٢٥ û ،لد ٣ä
	حلديث   � حضرته   µيشر

	ملذكوB �عال *يقو?:
عند   EBقد  1� هو  	حلديث   ðمع”
	لق9   �  Éيترك  1� من  �ك9  	هللا 
�Bبعني يوما، �E سُأحيا خال? هذ 
ال  (*لكن  	لسما³.   �� *B�ُفع   
	ملد
 � Ûلن	ملسلمني �1 	يؤمن �حد من 
 (Eلعنصر	لسما³ �سد 	موجو/ � 
Bْفع   � 
ميز �ية  	آل1،  	لتدبر  Áب 
 
حيا من  �كثر  	لسما³   �� 	ملسيح 
Bفعه   ï ق9   �� *موالنا  سيدنا 
�� 	لسما³؟ بل 	حلق �1 حيا
 عيسى 
بن مرمي �قل /Bجة من حيا
 موسى 
*	العتقا/  �يضا.  	لسال6  عليهما 
	لسلف  عليه  يتفق   Eلذ	 	ألسلم 
 Ò	ملعر	يشهد عليه حديث * ªلصا	
 
èيا �حيا³  	ألنبيا³   1� هو  �يضا 
 � 	جلسدية   
للحيا مشاֲדة  جسدية 
	لدنيا (�E ��ا حيا
 مشاֲדة *لكنها 

	لدنيا   
	حليا عن  Çتلفة  	حلقيقة   �
�كمل  حياִדم   1�* كليًّا)،  	ختالًفا 
(ُ�مرنا  بالشهد	³.  مقاBنة   ºقو�*
�مو	�  Lم  نقو?  �ال  	لشهد	³  عن 
بل �حيا³، *لكن حيا
 	ألنبيا³ �كثر 
�يضا)  	لشهد	³   
حيا من  /Bجة 
*	حليا
 	ألكمل *	ألقوº *	ألشر« 
سيدنا   
حيا هي  �منا  	جلميع  من 
 î�* نفسي  له   ºفد  � *موالنا 
*�مي. �ما 	ملسيح � فهو موجو/ 
مرشد  مع  فقط  	لثانية  	لسما³   �
نبينا  �ما   .� 	بن خالته- ¤�   -
على  	لسما³  فمتربع �   � 	ألكر6 
 E� ؛ºمرتبة ليس فوقها مرتبة �خر

 	ملنتهى � 	لرفيق 	ألعلى. Bعند سد
عليه  *سالمها  	ألمة   
صالَ  1�*
توَصل �ليه � باستمر	B. 	للهم صّل 
سيدنا   ?Í *على  !مد  سيدنا  على 
!مد �كثر مما صليَت على �حد من 
�نبيائك *باBْ� *سلِّم. (��	لة �*ها6، 
 û  ،٣ äلد  	لر*حانية،  	خلز	ئن 

(٢٢٦
بأننا   � 	ملوعو/  	ملسيح  ï *ضح 
	ّتباعنا  ب9كة  تعا�  	هللا   �� *صلنا 

للنÛ 	لكرمي �، فقا?: 
كياننا  من   
B� *كل  �B*	حنا   1�"
تسجد لذلك 	إلله 	لقا/B *	لصا/_ 
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التقوى

كل  ُخلقْت  بيد   Eلذ	 *	لكامل 
مع  	ملخلوقا�  من   
B� µ*B *كل 
يقو6  بوجو/   Eلذ	* قو	ها،  كل 
عن  شي³   Òرò ال  *جوٍ/.  كل 
 
علمه *ال عن سيطرته *ال عن /	ئر
	لصلو	� *	لر�ا�  َخلقه. *Íال« 
!مد  	لطاهر   Ûلن	 على  *	ل9كا� 
	ملصطفى � 	لذE بو	سطته *جدنا 
	إلله 	حلي 	لذE يهبنا Íياِ� *جو/ 
تفو_  Íياٍ�   Bبإظها* بكالمه، 
	لعا/
 ُيرينا *جًها من%	 لقدB	ته *قو	 
	لقدمية *	لكاملة. فقد *جدنا Bسوال 
�B	نا *جَه 	هللا تعا�، **جدنا �لـًها 
خلق كل شي³ بقدBته 	لكاملة. ما 
�عظم قدBته 	لÅ ال òرÒ شي³ �� 
	لوجو/ بد*�ا، *ال بقا³ ألEّ شي³ 
بغ%ها. �1 �لـهنا 	حلق �* بركا� 
حسن   *�* عظيمة   �	Bقد*  
كث%
سو	.  �لـه  *ال  عظيم  *�حسا1 
	لر*حانية،  	خلز	ئن   ،
	لدعو (نسيم 

(٣٦٣ û ،لد ١٩ä
ï يقو? سيدنا 	ملسيح 	ملوعو/ � 
 � Ûلن	نه كل ما *جد فإمنا ب9كة �
�حط  بأ�  تزعمو1  �نكم  فحسب، 
من شأ1 	لنÛ � �ما �نا فأعلن �1 
 Ûلن	 Fكل ما *جدته فإمنا هو من با

� فقط.
منن  كتابه   � حضرته  يقو? 

	لر�ن: 
 ،îB ِمن يد 	هذ Eهللا �1 فو�	**”
 ،îعر  Ûن على  *�صّلي  فأَ�ُد 
	لُلْحمُة  *منه  	ل9كاُ�،  نزلِت  منه 
د	
، *هو هّيأ � �صلي *فرعي،  *	لسَّ
*�نبَت كلَّ بذB�* EBعي، *هو خ% 
	لـُمنِبتني.“ (منن 	لر�ن، 	خلز	ئن 
-١٨٦  û  ،٩ äلد  	لر*حانية، 

(١٨٧
ï يضيف حضرته � � بيا1 �1 
 � Ûلن	كل ما ناله فإمنا ناله بفضل 

**	سطته فقط: 
كما  تعا�  �نه   � به  �قسم   Éن�”
�بر	هيَم  *	ملخاطبة  باملكاملة  شرَّ« 
 Fيعقو* *�Ëاعيل  *�سحا_ 
*يوسف *موسى *	ملسيح 	بن مرمي، 
ï � 	ألخ% كلَّم نبيَّنا � - èيث 
�*ضَح  عليه  	لنا�?  	لوحي  كا1 

متاًما  كذلك   - يكو1  ما  *�طهَر 
*Çاطبته.  مبكاملته  �يًضا  �نا   Éشرَّف
	لشر«  هذ	  ُ�عطيُت  ما  *لكن 
بسيدنا  	لكامل  	قتد	ئي  بسبب  �ال 
�مته  من  �كن   ® فلو   .� !مد 
بشر«  حظيُت  ملا  به  	قتديت  *ما 
كانت   1�* �بًد	،  *	ملخاطبة  	ملكاملة 
�عما� مثل جبا? 	لدنيا كلها. أل1 
عد	  ما  	نقطعت  قد  كلها  	لنبو	� 
 Ûملحمدية. ال ميكن �1 يأ� ن	 
	لنبو
بشر� جديد، *لكن ميكن �1 يكو1 
بغ% شر� جديد *لكن بشر>   Ûن
(جتليا�  �*ال.  	ُألمة  من  يكو1   1�
�Lية، 	خلز	ئن 	لر*حانية، äلد ٢٠، 

(٤١١-٤١٢ û
 
	لصال عن   � حضرته  يقو?   ï

على 	لنÛ � حامد	 	َهللا �: 
"Íال« 	لشكر لك يا Bبَّنا، على �نك 

فلـو � أكن من أمته ومـا اقتديت به ملا حظيُت 
بشـرف املكاملـة واخملاطبـة أبـًدا، وإن كانـت 
أعمـا� مثـل جبال الدنيـا كلهـا. ألن النبوات 
كلها قـد انقطعـت ما عـدا النبـوة احملمدية.
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معرفتك،  سبيل   �� هديتنا  بنفسك 
*�نقذتنا من �خطا³ *هفو	� فكرية 
	ملقدسة،  كتبك  بإنز	?  *عقلية 
	لرسل  سيد  على  *	لسال6   
*	لصال
Íله  *على   � 	ملصطفى  !مد 
*�صحابه، 	لذB� Eشد �� 	لصر	> 
 îملر	 �لك  ضاال،  عاَلما  	ملستقيم 
	لنافع 	لذE هدº 	خللق 	لضا? �� 
�لك  جديد،  من   Eلسو	 	لصر	> 
	ملحسن �* 	ملنة 	لذE خّلص 	لنا� 
 Bلنو	أل*ثا1، �لك 	لشر� *	من بال³ 
*ناشر 	لنوB، 	لذE نشر نوB 	لتوحيد 
� 	لدنيا، �لك 	لطبيب *معا¹ 	لدهر 
 
	لفاسد  Fلقلو	 �قد	6  ثّبت   Eلذ	
على عتبا� 	لصالµ، �لك 	لكرمي، 
	ألمو	�  سقى   Eلذ	 	لكر	مة  Bمز 
	ملتعاطف  	لرحيم  �لك   ،
	حليا ما³ 
�لك   ،ºتأ�* لألمة  حز1   Eلذ	
من  	نتَشلنا   Eلذ	 *	لبطل  	لشجا� 
	حلليم  	إلنسا1  �لك  	ملو�،  فّوهة 
تربة   � �Bسه  �خضع   Eلذ	 	ملتفا� 
	لعبو/ية *سّوº �	ته بالتر	F، �لك 
	ملوحد 	لكامل *èر 	لعرفا1 	لذE ما 
B	قه �ال جال? 	هللا، *�سقط غ% من 

 	لر�ن؛ Bمن قد 
نظر، �نه معجز
	لذE غلب � cيع 	لعلو6 	لصا/قة 
مع كونه �مّيا، *�/	1 كل قو6 على 
(	ل9	هني  *تقص%	ִדم.“  �خطائهم 

	خلز	ئن  	ألBبعة،  	ألجز	³  	أل�دية، 
(١٧ û ،لد ١ä ،لر*حانية	

	ستجابة   �  Ûلن	 على   
	لصال  1�
	ملؤمن  على  *	جٌب   � 	هللا  ألمر 
معاي%  بد*�ا  تتحقق  �� ال  *	ملسلم 
	ملؤمن  يكّنه   1� Áب   Eلذ	 	حلب 
للنÛ �، *ال ينا? �E /عاB/ ³جة 
على   
بالصال 	القتر	1   1*/ 	لقبو? 
لكن  مستحيل،  هو  بل   �  Ûلن	
هو   �  Ûللن حبنا  يكو1   1� ينبغي 
 � Ûلن	حلقيقي لصالتنا على 	فع 	لد	
*Áب �1 يكو1 هذ	 	لد	فع مسيطر	 
	ملسيح  قا?  فقد  شي³،  كل  على 
 
	ملوعو/ � مبيِّنا 	لغاية من 	لصال

 :� Ûلن	على 
 Ûلن	 على  	ملر³  يصلي   1� "*جب 
لك  *ّضحُت  كما   -  � 	لكرمي 
شفويًّا - بنية �1 ُينـز? 	هللا 	لكرمي 
èيث   ،� عليه  	لكاملة  بركاته 
كله،  للعا®  	ل9كا�   Bمصد Áعله 
*ُيظهر قدسيته *علو مرتبته *عظمته 
يتم   1� *Áب  *	لعق	.  	لدنيا   �
يدعو  كما  تا6  	لدعاÂ ³شو�  هذ	 
 E�) 	ملصائب،  عند حلو?  �حدكم 
من   
	لصال هذ   Bتصد  1� ينبغي 
�ثنا³  تتضرعو1  مثلما  	ألعما_، 
	لدعا³ من �جلكم) بل �كثر تضرًعا 
*	بتهاال من �لك. *Áب �ال يتطلع 

على  جز	³   *� �جر   �� نفسه   �
على   F	لثو	 سينا?   E�) �لك، 
	لصال
 على 	لنÛ �) بل ينبغي �ال 
يكو1 هدفه من �لك �ال �1 تنـز? 
	ل9كا� 	إلLية 	لكاملة على Bسو? 
	هللا �، *�1 ُيشر_ جالُله � 	لدنيا 
*	آلخر
، 	ألمر 	لذÁ Eب �1 يعقد 
عليه  *يد	*6  عزمه  	إلنسا1  عليه 
بكل حرû *تركيز ليَل �اè Bيث 
سو	ها.“  �منية  قلبه   � تكو1  ال 
(٥٢٣ û لد١ä ،مكتوبا� ��د)

 ï ،� Ûحلقيقي للن	حلب 	هو  	هذ
يقو? حضرته � �حدB ºسائله �� 
م% عبا� علي شا –	لذE كا1 قد 

	Bتد فيما بعد-:  
 Bإلكثا	 على  تد	*6   1� ”عليك 
 ،� 	لكرمي   Ûلن	 على   
	لصال من 
*	سأ? 	هللا 	ل9كا� للنÛ � مبنتهى 
	لشو_ *	إلخالû كما يطلبها �حد 
تكو1   1� *ينبغي  حقيقًة،  ¤به  ملن 
يكو1   1� *Áب  متناهية.  بضر	عة 
هذ	 	لتضر� *	لدعا³ خاليا متاما من 
	لتصنع، بل Áب �1 يكو1 �خالصك 
*حبك للنÛ � صا/َقني ح² تطلب 
 �  
Bملذكو	 	ل9كا�  	لنية  بصد_ 
	حلب  *عالمة   ...� عليه   
	لصال
	خلالص هي �ال يتعب 	إلنسا1 *ال 
لتظهر   �  Ûلن	 بل يصلي على  ميل 
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التقوى

يصلي  *ال  تعا�  	هللا  بركا�  عليه 
	لشخصية.“  مصاحله  لتحقيق  عليه 
-٥٣٤ û لد١ä ،مكتوبا� ��د)

(٥٣٥
�حد   �  � حضرته  يقو?   ï

	ملجالس: 
”�ّنºB� É �1 	لفيوç 	إلLية تتجه 
بشكل �نو	B B	ئعة �� 	لنÛ � بفضل 
 Bصد  �  Eتسر  ï عليه،   
	لصال
*	لسال6   
	لصال عليه  	لكرمي   Ûلن	
قنو	�   �  Òر×  ï �ليه،   Fتنجذ*
*َتِصل  ُتحصى،  ال   
كث% *سو	قي 
�� كّل من يستحّقها èسب طاقته. 
من 	ملؤّكد �نه ال ميكن �1 ينا? �حد 
�E فضٍل من 	ألفضا? بد*1 *ساطة 

	لنÛ 	لكرمي (!مد) �.
ما هي 	لصال
 على 	لنÛ � �منا هي 
حتريك عرشه 	لذE َتصدB منه سو	قي  
	لنوB هذ. فَمن يرغب � 	حلصو? 
فْلُيْكِثر  *جّل  عّز  	هللا  فضل  على 
	لكرمي  	لرسو?  على   
	لصال من 
!مد � ليحّرَ� فضل 	هللا تعا�“. 
 ،٨ عد/  äلد٧،  	حلكم،   
(جريد

(٧û ،١٩٠٣/٢/٢٨ 6يو
 ºحد�  �  � حضرته  يذكر   ï
 1� Áب   Eلذ	 	لعد/  عن  	لرسائل 
هل   *�  ،�  Ûلن	 على  به  نصلي 
ينبغي �1 يكوL 1ا عد/ معني �6 ال؟ 

�نه �كر �حياًنا عدً/	 معيًنا  ال شك 
�يضا لكنه � هذ	 	ملقتبس ® يذكر، 

يقو? �:  
"*�1 �فضل صال
 على 	لنÛ 	لكرمي 
 � لسانه  من  خرجت  ما  هي   �
َعَلى  َصلِّ  ”	لّلُهمَّ  *هي:   ،�Bملبا	
ٍد َكَما َصلَّْيَت  ٍد َ*َعَلى Íِ? ُمَحمَّ ُمَحمَّ
َعَلى �ِْبَر	ِهيَم *على Í? �بر	هيم �ِنََّك 
َعَلى   �ْBَِبا 	للهم  َمِجيٌد.  َحِميٌد 
ٍد *على Í? !مد َكَما َباBَْكَت  ُمَحمَّ
َعَلى �ِْبَر	ِهيَم *على Í? �بر	هيم �ِنََّك 
 
	لصال هذ   1� َمِجيٌد...  َحِميٌد 
على 	لنÛ � هي 	ألكثر بركًة من 
غ%ها. *هذ 	لصال
 هي ِ*Bُ/ هذ	 
فيها  يلز6  �يًضا، *ال  	ملتو	ضع  	لعبد 
	لتقيد بعد/ 	ملّر	�، بل �1 ما يلزمه 
 Bحب *حضو* û³ִדا بإخال	هو قر

قلب *تضر� �� �1 تنشأ � 	لقلب 
*	لتأث%  *	لوجد  	لبكا³  من  حالة 
 “.
*لذ 	نشر	ًحا   Bلصد	 *ميتلئ 
(٥٢٦ û لد١ä ،مكتوبا� ��د)

 ³	B* حلكمة	يقو? � � بيا1  ï
 :� Ûلن	على  
	ألمر بالصال

لدعا³  èاجة  ليس   � �نه  "*	حلق 
�حد *لكن � �لك سر عميق *هو: 
*بركًة  B�ًة  �حد  يطلب  عندما 
	أل*?  ُيصبح  خالص  èب  لغ% 
جز³� من *جو/ 	لثا� بسبب عالقة 
 Eلذ	 فالفيض  بينهما.  	لذ	�  	حلب 
ينـز? على 	ملدعو له ينـز? على 
بركا�  كانت  *ملا  �يض�،  	لد	عي 
	هللا � على Bسو? 	هللا � ال تعد 
	ملصلو1  يناLا  لذلك  حتصى،  *ال 
عليه � �يضا بقدB �اسهم بسبب 

واحلق أنه � ليس �اجة لدعاء أحد، ولكن W ذلك سر 
عميق وهو: عندما يطلب أحد رXًة وبركًة لغ�ه �ب 
خالص ُيصبح األول جزءًا من وجود الثا� بسبب عالقة 
احلب الذا� بينهما. فالفيض الذي ينـزل على املدعو 
له ينـزل على الداعي أيضًا،.. لذلك يناcا املصلون 
عليه � أيضا بقدر Xاسـهم بسبب حبهم اخلالص. 
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حبهم 	خلالص. �ال �1 هذ	 	لفيض يظهر ضئيال بد*1 	حلما� 	لر*حا� �* 	حلب 	خلالص.“ (مكتوبا� ��د، äلد 
(١ ٥٣٤-٥٣٥û

 Ûلن	 µملوعو/ � � مد	ملسيح 	آل1 سأقر� عليكم بعض �بيا� نظمها 	* ،� Ûلن	على  
هذ هي 	ألساليب للصال
� باللغة 	لعربية حيث �كر � فيها شأ1 	لنÛ � *مكانته 	لعظيمة *قوته 	لقدسية *حّبه � للنÛ �، *معاملة 
	لقو6 معه Bغم هذ	 	حلب 	لعظيم. فكل هذ 	ملقتبسا� 	لÅ قر�ُتها عليكم ال يترشح منها غُ% 	حلب، لكن �غلبية 

	ملسلمني مع �لك تعاBضه. فقد تنا*? حضرته كل هذ 	ألموB � هذ 	ألبيا�، حيث قا?:

X
�لـَو خـ7ُ  Iّمـًد�   #ّ? شـكّ  ال 

كــِر��فـٍة Iمــًد�   #] ,�ِهللا 

[حـيائـه ِمـن  ُ?حِييــُت  لقـد   p]

يـا سـيِّدM قـد جئـُت باَبـك الِهًفا

,حتـنُّـٍن برحـمــٍة   َّ�] ُ�نُظــْر 

جسـمي يطـ7ُ [ليـك ِمن شـوٍ� َعال 

�ألعيـاِ# ,�بـُة  �لكــر�ِ}  
ْيـُق َ

�لّسـلطاِ#  gِبُسـّد �لوصـوُ�  ,بـِه 

!pْحيـا?َ فمـا  إلعـجـاٍ�  ,�ًهـا 

p��^ قـد   
باِإلكفـاِ ,�لقــوُ} 

يـا سـّيدM ?نـا ?حـَقـُر �لغلمـاِ#

َيـر�ِ# يـا ليـَت كانـت قــّوgُ �لطَّ

 Ûلشديد للن	حبه  ºتبّين مد Åل	له � 	فهذ بعض �قو 
�، *مدº شفقته على 	ألمة. ندعو 	هللا تعا� �1 يوفقنا 

إل/	�B مكانة 	لنÛ � *عظمته *	لعمل èسبها. 
 ،� Ûلن	لدعا³ ألمة 	 ºخر� 
*� 	لنهاية �Bجوكم مر
فإ�م مهما سّبونا *قالو	 فينا 	ألقا*يل –علًما �1 	ألكثرية 
علمائهم-  من  *خوًفا  منهم  جهًال  يعاBضوننا  منهم 
فإ�م، � كل حا?، ينتمو1 �� سيدنا *ُمطاعنا !مد 
	لتعيسة  �� حالتهم  ننظر   1� فعلينا  لذ	   ،� 	ملصطفى 
*ندعو 	هللا تعا� �ò 1رجهم من هذ	 	ملأ�_. �1 معظم 
	لد*? 	إلسالمية عرضٌة للمصائب، *قد /فعت ֲדا 	لفنت 

*	لصر	عا� 	لد	خلية �� حافة 	لدماB. نسأ? 	هللا تعا� 
�1 ير�هم *ينجيهم منها. ليس عند ساستهم *قا/ִדم 
خشية 	هللا *ال عد?، *ندعو 	هللا تعا� �ò 1لق فيهم هذ 
	ملخطئني،  قا/ִדم  يّتبعو1  فإ�م  	جلماه%  �ما  	لصفا�. 
*يهدB*1 عاطفة حبهم لوطنهم �� يعّبر*1 عنها بطريقة 
خاطئة، *يلحقو1 	لضرB ببال/هم. نسأ? 	هللا تعا� �1 
يوفقهم للتعب% عن حبهم للوطن بعد? *�نصا«، *�ال 
فإ1 	آلثاB ال تبشر Â%، بل تنتظرهم �*ضا� Çيفة جًد	. 
عندهم  ما  يفقد*	   1� فأخا«  	لوضع  هذ	  	ستمر  لو 
	لد*? حتت حكم  قليلة *تصبح بعض هذ  من حرية 



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد العاشر -ربيع األول والثاني ١٤٣٣هـ  - شباط / فبراير ٢٠١٣ م

٢٢

التقوى

هنا�  لكم  �قو?  *لذلك   .Bألغيا	
	هللا  	سألو	  	لدعا³.   �� ماسة  حاجة 
تعا� �ò 1ّلص 	ألمَة *	لعا® عاجًال 
	لÅ شّكلوها  	لباطلة  	لتنظيما�  من 
	هللا   �� تسي³   Åل	* 	إلسال6،  باسم 
*Bسوله � *	إلسال6. لقد �صبحت 
يهّد/  خطًر	  	آل1  	لتنظيما�  هذ 
	إلسال6  *جه  يشوهو1  ��م  	لعا®. 
 çاعتنا �1 تعرc ألغّر، بينما تسعى	
	جلميلة،  	إلسال6  تعاليم  	لعا®  على 
*جهنا  تقف �  	لبغيضة  *جهو/هم 
 
Bلصو	 	إلسال6  معاBضو  ُيرينا   ��
	إلسالميو1.  هؤال³  يقدمها   Åل	
فا/عو	 	هللا تعا� �1 ينجينا من هؤال³ 
�يًضا. نسأ? 	هللا تعا� �1 يزيدنا حًبا 
*	جباتنا  أل/	³  *يوفقنا   ،� لرسوله 

*مسؤ*لياتنا.
�صّلي  سو«  	جلمعة،   
صال بعد   
صال
 	جلنا�
 على 	ثنني من �خو	ننا. 
*هي   ،
حاضر 	جلنا�تني   ºحد�
كا1   Eلذ	 	هللا،  �حسا1  للسيد 
 � هنا  مقيًما  *كا1  كر	تشي،  من 
 ١٩  � تو�  لقد   .
	ملتحد 	ململكة 
	لسرطا1   çلثا� مبر	 يناير/ كانو1 
هللا  �نا  عاًما.   ٥٧ يناهز  عمر  عن 
حفيَد  كا1  B	جعو1.  �ليه  *�نا 
 Fد /ين � �حِد �صحا�� 
حضر

	ملسيح 	ملوعو/ �. كا1 	ملرحو6 
خد*ًما،  	لصلو	�،  على  مو	ظًبا 
شاكًر	،  صابًر	  مو	سًيا،  شفيًقا، 
خلوًقا،  	لدنيا،  على  	لدين  مؤثًر	 
òد6  كا1  	ملخلصني.  *من   	ًّBبا
	ملعشر  حَسن  *كا1  كثً%	،  *	لديه 
مع 	ألهل، *مشفًقا على 	أل*ال/. ® 
منه   Bبد *لو  قط،   
بقسو يعاملهم 
 	Bًفو خطأ   �B/�  
قسو ِمن  شي³ 
بر�ته،  	هللا  تغّمَد  لتالفيه.  *سعى 
 1� علًما  *كَفلهم.  �*ال/  *حِفظ 
�*ال/ ال يز	لو1 � باكستا1. كا1 
 
	ملتحد 	ململكة   � مقيًما  	ملرحو6 
ُقبل طلب  منذ �و ١٢ عاًما، *قد 
جلوئه قبل قر	بة �Bبع سنو	�. كا1 
òد6 	جلماعة هنا � شعبة 	ألمال� 
� مساجدنا. لقد تر� *B	³ �*جته 
*	بًنا. كا1 	هللا كفيال  بنا�  *ست 

Lم. Íمني.
*	جلنا�
 	ألخرº هي لغائب، *هي 
 êأل	هو  Eلذ	للمرحو6 عال³ جنمي 
	ألك9 للسيد عكرمة جنمي 	ملحتر6. 
كبد   � بالسرطا1  	ملرحو6   çمر
�نه  فقا? 	ألطبا³  قبل ١٠ سنو	�، 
قليلة،   Bشهو من  �كثر  يعيش  لن 
سنو	�  عشر  بعدها  عا�  *لكنه 

بفضل 	هللا تعا�. 

 ١٢/٩/ ٢٠١٢ Éيو6 *فاته �ع �
**صلْت  *حد،  	لبيت   � كا1 
	بنته 	لكº9 من 	ملدBسة، فقا? Lا 
بأ1 تتركه لبعض 	لوقت ألنه يريد 
/خلْت  ملا  قليل  *بعد  يصلي.   1�
مستلقيا  *جدْته  غرفته،   � عليه 
على 	لسرير بعد 	لصال
 *كا1 قد 
�سلم 	لر*µ لباBئها. �نا هللا *�نا �ليه 

B	جعو1. 
*Çلًصا  صاًحلا  	ملرحو6   كا1 
كا1  فلسطني.  من  كا1  جًد	. 
	لقيا6   � *سّباًقا  للخالفة،  فد	³ 
äموعة  مع  قا6  	جلماعة.  بأعما? 
من 	لعرF بإكما? مشر*� كتابة 
 îلعر	 	ل9نامج  حلقا�  cيع 
"	حلو	B 	ملباشر". كما كا1 يساعد 
تر	جم  مر	جعة   �  îلعر	 	ملكتب 

خطب 	جلمعة *	لكتب *غ%ها. 
تر�  لقد  موصًيا.  	ملرحو6  كا1 
*B	³ *	لدين *�*جة *بنتني *	بًنا. 
 Eلذ	ليو6 	لوحيد � 	بنه 	 _�Bُ لقد
	ختا�B 	هللا فيه خليفًة، *لذلك Ëّا 

."B*مسر"
 � طاهر  ها�  	لسيد  قا?  لقد 

Bسالته �: 
	ملرحو6 *	ألستا�  �ºB كأ1ّ �خانا 
قلٌب  	ملرحو6  ثابت  مصطفى 



٢٣

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد العاشر -ربيع األول والثاني ١٤٣٣هـ  - شباط / فبراير ٢٠١٣ م

 
Bلطها	* 	حلب   � *	حد.. 
*حتّمل  *	لص9  *	لتضحية  *	لطيبة 
*	لتو	ضع   ºلشكو	 *عد6   çملر	
*	ملعجز
.. 	ملعجز
 �1 مرç كّل 
يعيش  ال   Eلذ	 	لنو�  من  منهما 
لكنهما  ُينِجز،  *ال  به   Fملصا	
*�جنز	  *ُعّمر	  عاشا  	هللا  بفضل 

	لكثَ%. 
(�قو?: هذ	 	لقو? صحيح متاًما)

 � يساعد  عال³  	ملرحو6  كا1 
	ملوعو/  	ملسيح  كتب  مر	جعة 
	جلمعة.  خطب  *مر	جعِة   �
�Bسلها  منه  Bسالة  Íخر  *كانت 
	جلامعة   �  îخطا مر	جعته  بعد 
تعا�  	هللا  يشكر  *كا1  	أل�دية، 

كثً%	 بأنه يوفقه Lذ 	ألعما?. 
*قا? 	لسيد طاهر ندمي: 

	ملرحو6  صفا�  �بر�  ِمن  كا1 
عال³ جنمي �نه كا1 يعّجل � فعل 
�جله   1�  �B/� قد  	خل%	�. كا1 
�يا6  باقي  ميأل   1�  /	Bفأ قريب، 
حياته بالصاحلا� �كثر فأكثر. كنا 
ترcة كل خطبة cعة،  له  نبعث 
لسبٍب  له  �BساLا   � تأّخْرنا  *لو 
باإلمييل  منا  يشتكي  كا1  ما، 
على 	لفوB *يقو? ِلَم ® تبعثو	 � 
	لر�ية  يستطيع  ال  كا1  	خلطبة؟ 

ظل  �لك  *مع  مرضه  جر	³  جيًد	 
 ûإلخال	 مبنتهى  	لعمل  هذ	  ينجز 
بسبب  جًد	  يعا�  كا1  *	لتفا�. 
	لر	حة  *لكنه كا1 ال Áد   ،çملر	
 
�ال � خدمة 	جلماعة. كم من مر
 Åإلمييل قائال �1 صح	بعَث لنا � 
بعض   � فابعثو	  جًد	،   
Bمتدهو

�عما? 	جلماعة. فكنا نبعثها له. 
(*هذ	 يعÉ �1 �جنا� �عما? 	جلماعة 

(ç	ألمر	³ للشفا³ من 	*/
 ßحتد� �منا  يقو?:  كا1  *�حياًنا 
معكم عن مرضي من �جل 	لدعا³، 

*ليس أل1 ال ترسلو	 � 	لعمل. 
طاهر:  	ملؤمن  عبد  	لسيد  *كتب 
�*	صر  باملرحو6   Éتربط كانت 
!اسنه  �بر�  ِمن  كا1  قوية.  حب 

على  *	لتوكل  	هللا،  بقضا³  	لرضا 
*	حلب  حد*/،  �قصى   �� 	هللا 
*	لوال³ 	لشديد	1 باخلالفة، *طاعة 
	ملكتب   
*مساعد 	جلماعة،  نظا6 
بد*1  	لعلمية  	ألعما?   �  îلعر	
كلل *ملل، *�كر	6 	لضيف. لقد 
عّلم �*ال/ 	حلَب 	لشديد للجماعة 
يعّلمهم   1� *	خلالفة، كما حا*? 
 º9لك	 بنته   1� 	ألB/ية.  	للغَة 
حتفظ بعض قصائد 	ملسيح 	ملوعو/ 
 Bية. كا1 يسعى حلضو/Bباأل �
	جللسة 	لسنوية هنا كل عا6، *كا1 
	لضيو«  مع   çBأل	 على  ينا6 
 çمبر مصاًبا  كونه  مع  	آلخرين 
	لسرطا1. كا1 من �نصاB 	خلالفة 
	لذين يعملو1 � صمت *تو	ضع 
*تفاÍ �� 1ٍخر حلظة من حياִדم. 
Bفع 	هللا /Bجاته. كلما جرº معه 
نظًر	  �*ال/  	حلديث عن مستقبل 
�� مرضه كا1 يقو? /*ًما �1 	هللا 

 .E/تعا� لن يضيع �*ال
ندعو 	هللا تعا� �1 ¤ّقق cيَع �مانيه 
*�/عيته � حق �*ال/، *�1 يكو1 
كفيًال Lم. كما نسأ? 	هللا تعا� �1 
	لعرF سالطني نص%ين  يهبنا من 
Çلصني للخالفة مثله بل �شدَّ منه 

�خالًصا **الÍ .³ًمني. 

�ألستا� عالl جنمي، 
dه �هللا


