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من كال� �إلما� �لمهد�

 

 
�شكر �هللا تعاH �نا �لعبد �ملتو�ضع، �نه �هبÌ �صدقاÕ 9لصني، غÔ� �� mمن 8ميانا جاxما بأنه ال خَطر عليَّ 
عُت  قُت �ُقطِّ �لبتة ح¥ لو �لى عÌ �جلميع �_ يبق معي فر) ��حد. 8نÌ �علم يقينا �� �هللا معي. �8 ��8 ُسحِّ
�صرُ� �حقَر من [56 �تلقيُت �إليذ�9 ��لسباI ��للعن من كل جانب، فسو¯ �كو� �نا �ملنتصر k jاية 

�ملطا¯. ال يعرفÌ 8ال �لذX هو معي. �8 لن َ�ِضْيع �بد�. �8 جهو) �ألعد�9 عبٌث، �مكر �حلسا) بال طائل. 
�يها �جلهال9 ��لعميا�! هل ضاN صا)D قبلي ح¥ َ�ِضْيع �نا؟ هل �هلك �هللا صا)قا Õلصا باخلزX قبلي ح¥ يهلكÌ؟ �ال 
 Dلقد �عطيُت من �لعزمية ��لصد .Dطبيع` شائبة �لفشل ��إلخفا j عو� �ُعو�، �8 �6حي ليست بر�^ هالكة، �ليس·�
ما تتقاصر )�نه �جلباC. �8 ال �با¦ بأحد. لقد كنُت �حيد�، �_ �كْن ساخًطا على ُعزل`. هل EذلÌ �هللا؟ كال، لن 
EذلÌ �بد�. هل يضّيعÌ �هللا؟ كال، لن يضّيعÌ �بد�. سيصبح �ألعد�9 �[ال9، ��حلسا) نا)مني، �سيكتب �هللا لعبد* �لفتَح 
j كل موطن. 8نÌ معه �هو معي، ال ميكن لشي9 �� يقطع صلتنا. �بعّزته � �جالله، ليس j �لدنيا �ال j �آلخر5 
شي9ٌ �حبَّ 8ّ¦ ِمن �� تتجلى عظمة )ينه �يلمع جالله �يعلو �·ه. �8 بفضله تعاH ال �خا¯ �البتال9 �لو حل ¬ ماليني 

 .eالبتال9 �فلو�� �آلال� X6ملر��. لقد ُ�عطيُت قو5ً لشّق بر��

”لسُت بالذX ميكن �� تر�* يو¦ )بر* يوe �لقتاC، بل �نا [لك �لذX ترy �6سه مضرًجا بالدما9.“  (تر¼ة بيت فا6سي).

 X6لغابا� �ملخيفة ��ل��� فإ[� كا� منكم َمن ال يريد �لسm معي فلينفصل عÌ. ال �)X6 كم بقي ¦ �� �قطع من 
 Iبد� بسبب سبا� Ìلن ينقطعو� ع Ìلناعمة �نفسهم معي عبًثا؟ �8 �لذين هم م� eألقد�� Iلشائكة، فِلَم ُيرهق �صحا�
�لنا� �شتائمهم �ال بسبب ��ملحن ��لباليا �لسما�ية، �ما �لذين ليسو� مÌ فإ� �)عا9هم صد�ق` عبث، ألkم سُيفَصلو� 

عÌ قريبا، �سيكو� مآhم �سوَ� من حاhم. 
فهل ميكن �� نرتعب من �لزالCx، �هل ميكن �� ²ا¯ �البتالj ��9 سبيل �هللا؟ هل لنا �� ننقطع عن h8نا �حلبيب 
 .N�(لو� eعليهم سال� ،Cمن يريد�� �النفصا Ìالبتال9 ما منه؟ كال لن ننقطع عنه، بفضله �ملحض �³6ته. فلينفصل ع
لكن ينبغي �� يتذكر�� �kم لو 6جعو� يوما من �ألياe بعد سو9 �لظن �قطِع �لعالقة، فلن تكو� لذلك �لرجوN عند �هللا 

(٢٣-٢٤Í ،خلز�ئن �لر�حانية، �ملجلد٩�)  .ا �أل�فيا9، أل� �صمة سو9 �لظن ��لغد6 شنيعة جد�hعز5 ينا
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 " فلينفصل ع� من يريدون االنفصال، " فلينفصل ع� من يريدون االنفصال،
 وعليهم سالم الوداع " وعليهم سالم الوداع "


