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 ïة: �ملكتب �لعرCتر

ال  'حد·  �هللا  Xال  Xله  ال   2 شهد 
شريك لـه، 'شهد 2 �مًد� عبد· 
من  باهللا  فأعو=  بعد  ما  ';سوله. 
�لشيطا2 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ;¼ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو6 �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ'Xيَّاَ�  َنْعُبُد  Xيَّاَ� 
�لَِّذيَن   øِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   øََر� �لصِّ
َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو¼ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (<مني) َ'ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�9د �يد2 �هللا تعا6 بنصر2 �لعزيز 
�ل? �لقاها سيدنا مر�� مسر�

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ��إلماC �ملهد@ �
يو6 ٢٢ /٢٠١٣/٠٢

§ مسجد بيت �لفتوÆ بلند2

كنت فكر بأ2 لقـي خطبة �ليو6 
حوQ نبوS	 �ملسـيح �ملوعو/ � 
عن سـيدنا �ملصلـح �ملوعو/ � 
 	Sلنبو� 	بأننا نبني عا/ Wفخطر ببـا
'نوضحهـا 'نذكر باإلCاQ بعض 
�ألعماQ �لM قا6 ֲדا سـيدنا �ملصلح 
تكلم �ليو6  2�ملوعو/ �، فال بد 
بشيS من �لتفصيل عن سعة علمه. 
'�حلق 2 �لعلم '�لذكاS '�لفر�سـة 
�لـM 'هبهـا �هللا تعـا@ للمصلح 
 2X .جو�نب 	ملوعو/ � `ا عـد�
توليه �خلالفة  قبل  كتاباته 'خطاباته 
 2X' .®;بالعلو6 '�ملعا 	يضا ±�خر
كتبه 'مقاالته 'خطبه منشـو;	 § 
عد	 ñلد�\ بعنو�2 سلسلة ”نو�; 
�لعلو6“ 'قد نشـر حî �آل2 ٢٣ 
ñلـد� منها، 'كل ñلد ºتو. على 
كثر مـن ٦٠٠ صفحـة، 'هذ· 
تز�Q جا;ية 'سُتطبع  �لسلسـلة ال 
يضـا بفضل �هللا  Bخرñلـد�\ 
تعـا@. كذلك خطبه للجمعة يضا 
كث$	 �لعد/ 'قد ُنشر\ X@ �آل2 § 
٢٤ ñلـد X@ عا6 ٤٢ -١٩٤٣ 6 
'كل ñلد منهـا يضا يقع § كثر 
من ٦٠٠ صفحة، 'سُتنشر ñلد�\ 
خرB بإ=2 �هللا. 2X مؤسسة ”فضل 
ُنشئت جلمع  Mعمر فا'نديشن“ �ل
خطبه 'خطاباتـه تدبِّر ترCتها § 
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�9د �يد2 �هللا 
حضرI مر�� مسر�

تلـف �للغا\ 'سـتتوفر تر�جم 
بعض �لكتب باللغة �إلجنليزية سريعا 
بـإ=2 �هللا 'بعضها مترCة سـلفا. 
 ،Bخر'منها سـُتترجم X@ لغا\ 
بالعربية 'بعضها  ُترجم بعضها  'قد 
منشو;	 سلفا. ظن نه قد ُعمل § 
هذ� �ملجاQ باللغة �لعربية كثر من ية 
لغة جنبية خرB. 'يترCها طال¼ 
جامعاتنا § تلف �لبال/ X= يكلَّفو2 
كرسـالة  �جلماعة  كتـب  بترCة 
يقدموËا الجتيا± �متحا2 ”شاهد“ 
عند �لتخـرÊ من �جلامعـة. فهذ� 
كنـز عظيم عطا· �ملصلح �ملوعو/ 
� للجماعة § عهد خالفته �ملمتد 

X@ ٥٢ عامـا. 'لكن هذ· �لكتب 
ُتطبع باآلال® فقط. '�لذين يشتر'Ëا 
ال ُيتوقع Ëـم يقر'Ëا مفصال. ما 
 Qجيا�آل2 فهنـا� مبايعو2 جد/ '
 2جديد	 من �لذين ال يسـتطيعو2 
يقر'� �أل;/ية، ألËا ليسـت لغتهم 
'ال تتوفر `م هذ· �لكتب § لغاִדم 
كb عد/ من  2X' .ال قليال جـد�X
�جليل �حلديث ليسو� ملمني بأسلو¼ 
فال   � باأل;/ية  'خطابـه  كتابته 
بل  'معرفته.  علمـه   Bمد يد;'2 
 çن'bيك '�لذين هم مـن جيلي، 
يستوعبو2  يضا ال  قليلة  سـنو�\ 
سلو¼ خطابه 'خطاباته. فبقر�Sتنا 

`ذ· �لكنو±  نستطيع 2 نقّد; سعته  
�لعلميـة 'حقيقة كونـه � مليئا 
 Sبالعلو6 �لظاهرية '�لباطنية كما جا
§ �لنبوS	 عنه، 'نسـتطيع 2 نز/�/ 

علما 'معرفة. 
معلو6 2 �ل�bمج �لسمعية '�لبصرية 
�ملتطو;	 ² تكـن متوفر	 § =لك 
ل عد/ قليل من  �لزمن لذ� فقد ُسجِّ
خطاباته فقط على جهز	 بسيطة § 
�لسنو�\ �ألخ$	 من عهد خالفته. 
'�لصو\ § تلك �لتسجيال\ يضا 
² يعد جيد� بسبب مر'; فتر	 طويلة 
عليها 'ال ºمـل § طياته �لعظمة 
'�لشوكة �ملعهو/	 § سلوبه �خلال¼ 

الكنـوز  yـذه  فبقراءتنـا 
نسـتطيع أن نقـّدر سـعته 
العلمية وحقيقة كونه � مليئا 
بالعلـوم الظاهرية والباطنية 
كمـا جـاء W النبـوءة عنه،
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§ �خلطابة. 
على يـة حاQ، نشـكر �هللا تعا@ 
على 2 �جلزS �ألكـb من كتاباته 
�فوظا.   Qيز� ال  'خطاباته  'خطبه 
قلُت ”�جلزS �ألكb“ أل2 �ملختزلني 
 Sثناكانو� يكتبوËـا § تلك �أليا6 
�خلطا¼ لذ� يبد' § بعض �ألماكن 
Ëـم ² يتمكنو� حيانـا من كتابة 
 '�لعبا;	 بكاملها § ثناS خطاباته 
خطبه، 'نشـعر بأ2 بعض �جلمل ² 
ُتكتب بصو;	 صحيحة 'كاملة '§ 
بعض �ألماكن جند شيئا من �لنقص 
قر عليكم  2§ �لكال6. ففكر\ 
بعض �ملقتبسا\ من كالمه � بدال 

من �لبيا2 عن �لنبوS	 �ملتعلقة به. 
�خلطبـة �لM �قتبسـت منها بعض 
�ملقتطفا\ للقر�S	 على مسـامعكم 
 Sسـاليب �لدعاتشـمل مضمو2 
'�ليقني بـاهللا 'بأنه تعا@ هو �لقا/; 
على كل شـيS 'يفعـل ما يريد. 
 áلسبب § �ختيا;. هذ� �ملوضو�'
;/نا 2 نرB § حياتنا  �=X نـههو 
نتائج خا;قة للعا/	 فال بد 2 ند;� 
هذ� �ملوضوá جيد� 'نعمل به. لقد 
لقى حضرته � هـذ· �خلطبة § 
6١٩٤٢/٤/١٠ قاQ فيها ما مفا/·: 
لقد سبق 2 'ّجهت نظا; �إلخو	 
X@ �ملثابر	 على �لدعاS، 'لكن يتبني 

 �Sتلقاها بأ2 جز Mمن �لرسائل �ل W
نظر�  باستمر�;  يدعو2  �جلماعة  من 
 Sجز S، 'لكن /عا	لفنت �ملعاصر� @X
 2 /'من �جلماعة فقط ال يكفي. (
قوQ هنا بأ2 �حلالة  نفسها ملحوظة 
 B;§ هذ· �أليـا6 يضـا X= ال 
 âحد�X' Sلدعا� @X نتباها ملحوظا�
�لتغ$ �لطيب § �لوضع كما ¸ب. 
على ية حاQ، يتابع سـيدنا �ملصلح 
�ملوعـو/ � 'يقوQ: فهنا� حاجة 
لُنحـدâ تغي$� § =هـا2 �جلميع 
مبن فيهم �لرجاQ '�لنسـاS '�لصغا; 
Xليه. '�لسبيل  �لدعاS 'نوجههم   @X
 2�ألمثل إلحد�â هـذ� �لتغيُّر هو 
'ال.  Sينشـأ �ليقني '�إلميا2 بالدعا
'�لذ. يدعو بغـ$ 2 يكو2 لديه 
يقـني بالدعاS ال ُيجا¼ /عاÁ· عند 
جيب حيانا سيكو2 =لك ُ �=X' .هللا�
على سبيل �لعيِّنة '�ملثاQ فقط 'خللق 

�ليقني § قلبه. ما كقانو2 فُيجا¼ 
/عاS �لذ. يوقن § قر�;	 قلبه 2 �هللا 
تعا@ ¸يب /عيته. فيقوQ �هللا تعا@ 
§ �لقـر<2 �لكرمي: ﴿َمَّـْن ُيِجيُب 
 Ú (لنمل: ٦٣�) ﴾·َُعا/َ �=َXِ َّْلُمْضَطر�
يقـوQ � بأنه هو �لذ. ¸يبه. من 
 @X áمعا� �ملضطـر �ملنقاُ/ '�ملدفو
مكا2 معني. '�لذ. يذهب X@ جهة 
معينة بعـد 2 ¸د كل طريق مغلقا 
 Bله �ملضطر �لذ. ير Qجهه يقا' §
 .�لنا; § كل حـد¼ 'صو¼، 
 @X نا;� 'يتوجه B$ميينه ف @X يتوجه
ýاله ف$B نـا;� يضا 'ينظر مامه 
 B$نا;� 'ينظر فوقه ف Bير' ·S�;''
نا;� 'ينظر حتته 'يرB نا;�. 'ال تبقى 
مامه Xال جهة '�حد	 . جهة �هللا، 
ما ما عد� هذ· �جلهـة ف$B �لنا; 
§ كل مـكا2، 'ال يرB �ألمَن Xال 
§ جهة '�حد	 فحسـب، 'من هنا 

والـذي يدعـو بغj أن يكـون لديه يقـني بالدعاء ال 
ُ~ـاب دعاؤه عنـد اهللا. وإذا أُجيب أحيانا سـيكون 
ذلـك علـى سـبيل العيِّنـة واملثـال فقـط وخللق 
اليقـني W قلبـه. أمـا كقانـون فُيجاب دعـاء الذي 
يوقـن W قـرارة قلبـه أن اهللا تعاh ~يـب أدعيته. 
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 á2 موضوميكنكـم 2 تفهمـو� 
�ملضطر ال بد 2 يتضمن يقيًنا كامال 
من قبـل �لد�عي. فليس �ملضطر من 
يكو2 قلًقا 'مضطرًبا فقط، =لك أل2 
 áحياًنا لالندفا�لقلق يدفع �إلنسا2 
 2X 2 يعلم يقيًنا. جهة بد'2  @X
كا2 سيجد هنا� ماًنا 6 ال، بل قد 
 @X .يدفع �لقلُق بعَض �لنا: للجر
مكا2 �خلطر نفسـه فال ينجو منه. 
/ليال  ليس  'قلقه  �لقلب  فاضطر�¼ 
 2على �الضطر�;، 'Xمنا �الضطر�; 
ييأ: �ملـرS من كل مأمن 'من كل 
معني § كل طر® Xال طرًفا '�حًد�. 
 Sملر� B2 ير'كأ2 �الضطر�; ليس 
 2�لناَ; § كل جهة فحسـب، بل 
 Òيًضا § جهة ما سبيًال للخال Bير
منها موقًنا بأنـه مكا2 �فوþ من 
�لنا;، فلو /عـا § مثل هذ· �حلالة 
لقي �لقبوQ § حضر	 �هللا تعا@ أل2 
�لعبد يقو6 مبثل هـذ� �لدعاS ماثًال 
ما6 �هللا تعا@ 'موقًنا بأنه ال مال= له 
 Qال �هللا تعا@. 'قد بّين �لرسوX 2آل�
� حالة �الضطر�; هذ· نفسـها § 
/عائه: ”�للهـم ال ملجَأ 'ال َمْنَجا 
(�لبخا;.: كتا¼  Xليك“  Xال  منك 
�لوضـوS، با¼ �لنو6 على �لشـق 
�ألميـن)؛ . يـا ;¼ ال مال= من 
�لM تأÕ من   \�Sالبتال� '�لعذ�¼ 

عند� Xال X Õ> 2ليك يائًسا من كل 
'�حد 'مغمًضا عيçّ من كل طر® 
'جانب. هذ· هي حالة �الضطر�;، 
'�ملر�/ من قوله تعا@: ﴿َمَّْن ُيِجيُب 
�ْلُمْضَطرَّ Xَِ=� َ/َعاُ·﴾ 2 �لذ. يدعو· 
 B'2 ال ملجأ له 'ال مأتعا@ موقًنا 
Xال عنـد �هللا تعا@، فهـو �ملضطر 
'/عاÁ· ُمجا¼ حتًما. 'لقد شـ$ 
X@ حالة �الضطر�; هـذ· § قوله 
 �=َXِ َّمَّْن ُيِجيـبُ �ْلُمْضَطرتعا@: ﴿َ

َ/َعاُ·﴾.“
(بعد XلقاS �لضوS على كلمة �ملضطر 
'شرحها َ=كَر حضرته - 'فق /به § 
�خلطا¼ – حاال\ تلفة للمضطر 
`ا.  توضيًحا  حد�ًثا ' مثلة  'قد6 
تكثر مثل هذ· �ألحد�â '�ألمثلة § 

(:Qيقو Ú .يع خطاباتهC
 § لالضطر�;  كث$	   áنو� هنا� 
�ستخدمت هنا كلمة:  لذلك  �لعا² 
 áنو� Cيع  جتمع   Mل� ”�ملضطر“ 
�ملضطر، '�حلق نه مع 2 �هللا تعا@ 
 2هو 'حد· عالÊ كل مضطر، Xال 
بعض عبا/· يًضا يقد;'2 على X±�لة 
�هللا  عطاهم  مبا  �ملضطرين  �ضطر�; 
فق$  هنا� شخص  فمثًال  ِنَعم.  من 
يبلى ثوبه 'ليس عند· ما يشتر. به 
 -  Sألثريا� حد  ف$�·  جديًد�،  ثوًبا 
 ' سيخيًّا   ' هند'سًيا  يكو2  'قد 

 Qله: تعا Qملحًد�- فيقو 'ñوسيًّا 
ننا  شتِر لك ثوًبا جديًد�. ال شك 
لقى  �لذ.  تعا@ هو  �هللا  بأ2  نؤمن 
§ ;'á �لثر. 2 يشتر. للفق$ ثوًبا 
جديًد�، 'لكن �لذ. ال يكوX 2ميانه 
 § ساعد�  فالًنا   2X  :Qيقو كامًال 
�ضطر�;. بدًال من 2 يقو2X Q �هللا 
�لشخص  هذ�  'لكن   .çعان تعا@ 
 îشديد ح Èصيب مبرلو  �لفق$ 
 S² يقد; على �ألكل '�لشر¼ 'تسو
يتقبل   2صحته لد;جة ال يستطيع 
يضا، 'ال يقد; على �حلركة من  Sملا�
�لثر.  يساعد·  فلن  �لضعف،  شد	 
§ هذ· �حلالة، بل سيساعد· طبيب 
حاله،  برÁية  عليه  يترحم  حا=| 
 ،Êللعال  Qما عند�  ليس   :Qفيقو
 �S�'/' فسأتو@ عالجك WّX Qتعا

يًضا ñاًنا.
 ² هذ·  �الضطر�;ية  حالته  ففي   
ساعد·  بل  مساعدته  �لثر.  يستطع 

�لطبيب.
حياًنا يؤخذ �ملرSُ § قضية مز';	 '
 Sألقويا� عد�ئه  بعُض  ضد·  يرفعها 
�ملحكمة   @X فيجّر·  عليه،  �حلاقدين 
ماًال  ميلك  ال  'لكنه  جرير	،  /'منا 
يقد;  ال  كما  �ملحامي،  جر	  لدفع 
على �لدفاá عن نفسه بنفسه، فيقع 
�امي  فيتقد6  مر·،  من  ';طة   §
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 áلدفا� تو@  نا  له:   Qيقو' ;حيم 
�ملر	  يغِن عنه هذ·  فلم  عنك ñاًنا. 

Xال �ا6ٍ.“
(Ú ضر¼ مثاQ �لفالÆ على �لشاكلة 

(:Qقا Ú ،نفسها
”فثبت نه ميكن 2 تأÕ على �إلنسا2 
فيساعد·  تلفة،  �ضطر�;  حاال\ 
شخاÒ. 'لكن  2'/ Òشخافيها 
ُيِجيُب  مَّْن َ﴿ هنا:   Qيقو تعا@  �هللا 
�لذ.  �لوحيد  نا   . �ْلُمْضَطرَّ﴾؛ 
يسد حاجة كل مضطرٍّ سو�S كا2 
جائًعا ' عا;ًيا ' ظامًئا ' مريًضا 
' حامل ثقٍل. فاهللا تعا@ يقد; على 
سد كل حاجة لكل Xنسا2، 'على 
. ظر®   § مضطر  مساعد	 كل 

كا2.“
(Ú قاQ حضرته: 'جتا'± عن بعض 
يقد;  تعا@  �هللا   2X هنا)  �ألمو; 
�ملضطرين  حاجا\  كل  سد  على 
كلِّهم، مير �ملرS بآال® من حاال\ 
يساعد·   2 لبشر  فأنَّى  �الضطر�;، 
 çيغ لن  بل  �حلاال\؟  هذ·  § كل 
عنه عندها حد �مللو� يًضا. فمثًال 
فلن  شديًد�  مرًضا  Xنسا2   Èمر لو 
يغç عنه قرُ¼ �ملِلك 'ال خز�ئنه 'ال 
جنو/·، Xمنا يغç عنه �هللا 'حد· �لذ. 
2 يكشف عنه كل  قا/; على  هو 
نوá من �لسوS '�ملرÈ؛ ' لو كا2 

�ملرS يسافر منفرً/� § برية، فيهاCه 
عنه   çيغ فلن  مثًال،  سد   ' =ئب 
�ملِلك مهما كا2 مقرًَّبا Xليه 'لو كا2 
تعا@  �هللا  Xال  عنه   çيغ فلن  له،  �بًنا 

'حد· § مثل هذ· �حلالة.
ما  مضطرًّ�  ُيَعّد  لن   Sملر�  2 فثبت 
تعا@ 'حد·  �هللا  بأ2  موقًنا  يكن   ²
كل  عند  عنه   çُيغ  2 على  قا/; 

�ضطر�;.“
يقوQ مثاال على =لك 2X كث$� من 
�لشعو¼ �`ندية �جلبانة Âضع لإلجنليز 
¸علوها   2 �إلجنليز  يستطع   ²'
شجاعة، 'Xمنا قالو� بأنه ينبغي 2 ال 
فبدال من  �جليش.  فر�/ها §  ُيجنَّد 
ِمها بَقوها  2 يتسبب �إلجنليز § تقدُّ
كانو�  كما  �جلنب،  هو	   § متر/ية 
سلفا. لكن �نظر'� X@ �هللا � �لذ. 
نشأ كبا; �جلبناS عالقتهم به �  �=X

صبحو� شجعانا بو�سل، '��رطت 
تسو/ها  كانت   Mل� �لشعو¼ 
 Mل� فالشعو¼  نظا6.   § �لفوضى 
 âيهبها �هللا �لتقد6 '�ال±/ها;، َيحد
قلوֲדم   Qتتبد ´يث  �النقالُ¼  فيها 
'جبنهم  ضعُفهم   Q'يز' Ëائيا، 
�لعا².  قو	 'طاقة حتيِّر  فيهم  'تنشأ 
فانظر'� X@ �ملسلمني مثال، فالعر¼ 
خاضعني  �لعيش  ºبو2  يكونو�   ²
 Sعما± بل كا2  معني،  'نظا6  مللك 
باستشا;	   Qألعما� ينجز'2  �لقبائل 
�ألفر�/، 'كل قبيلة كانت حر	، Xال 
ا مثل مكانِة صغِر 'اليٍة  نه ² تكن̀ 
تضم  كانت  �لقبائل   Bفإحد �ليو6. 
لفي شخص   Bخرلف شخص '
'كا2  شخص،  <ال®  ثالثة  'ثالثة 
عد/ سكا2 مكة يضا يقد; بعشر	 
لف  عشر  �سة   @X نسمة  <ال® 
قبائل عد	، '²  فقط مو±عني على 
تكن   ²' نظا6،   . ينظمهم  يكن 
'ال  شرطة  'ال  خزينة   . لديهم 
�جلنو/.  له  ¸ند  منظم  ;Çي  جيش 
باختصا; كا2 �لعر¼ قوما يسو/هم 
�لفسا/ '�لفوضى، X= ² يوجد فيهم 
ففي  صحيح.  نظا6   ' طريقة   .
 Qلرسو� �هللا  بعث   áأل'ضا� هذ· 
�لكرمي � '<من به عد/ قليل جد�، 
 WاCإل� �لعد/  يقد;'2  فالباحثو2 

ا  ُيَعـّد مضطرًّ لن  املرء 
مـا d يكـن موقًنا بأن 
اهللا تعـاh وحده قادر 
علـى أن ُيغـ� عنـه 
اضطـرار. كل  عنـد 
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للمؤمنني به � § حياته �ملكية مبائة 
Xنسا2 فقط، باختصا; قد <من بالن� 
كا2  جد�.  �لضئيل  �لعد/  هذ�   �
حق$ين  'ال  يعّد'2  مكة  سكا2 
جد� § �لعا² '² تكن `م . قو	 
'طاقة، 'صحيح Ëم كانو� مقاتلني 
'كانو� ºفظو2 �لقبيلة Xال نه ² تكن 
 @X فانضم  �لعا²،   § قو	   . `م 
يعّد'2  �لذين كانو�  'لئك  �إلسال6 
هل  عن  �ملعر'®  'كا2   ،Sضعفا
=لك  'مع   ،Sضعفا Ëم  سلًفا  مكة 
قد خلق �هللا � § قلوֲדم شجاعة 
'جعلهم يقدمو2 مشهد �النتظا6 § 
 ' نفسها  ;�ئع. فسكا2 مكة  نظا6 
�لعر¼ ² يكونو� يتحملو2 �النقيا/ 
 Mألحد بل كانو� يعّد'2 �لطاعة -�ل
تعد شعا;� للشعو¼ �ملتحضر	- =لة 

متناهية.
(Ú قد6 حضرته قصة عربية مشهو;	 
(Qقا' �ألمر  هذ�  على  مثاال  قدمية 

                    :
�لعربية  �أل/بية  �لكتب   §  /;' فقد 
هند  بن  عمر'  �Çه  عربًيا  مِلًكا   2
كاº 2كم منطقة § �جلزير	 �لعربية 
 Ê'ناحية �لعر�| '�لشا6، 'قد بلغ 
 îح للعر¼،  بالنسبة  '�ملنعة  �لعز 
يطيعونه.  �لعر¼  كل   2 Xليه  ُخيِّل 
فقاQ حلاشيته =�\ يو6 ثناS �لكال6: 

تعلمو2 حًد� من �لعر¼ يأ� �لطاعة 
شخص  هنا�  نعم،  له:  فقالو�  W؟ 
'هو  كلثو6،  بن  عمر'  �Çه  '�حد 
لك.  ينقا/  لن  نه   Bنر قبيلته  سيد 
من  للتأكد  سأ/عو·  حسًنا،   :Qقا
بن  عمر'   @X �مللك  فأ;سل  =لك. 
كلثو6 ;سالة طلب منه �لزيا;	 ألنه 
مشتا| لرÁيته، '2 ُيحضر معه ُّمه 
 Sفجا قبيلته،  من  �ألقا;¼  'بعض 
�لشاعر مع بعض فر�/ قبيلته 'مِّه. 
'كا2 �مللك عندها مقيًما § ُ;'�قه 
بن  عمر'  فحضر  �ملدينة،   Ê;خا
كلثو6 مع صحابه، 'ضر¼ خيامه 
�لعا/	  �مللك ´سب  من خيا6  قريًبا 
�لسائد	. 'كا2 �مللك قد طلب من 
 S6َّ عمر' § قضا ّمه 2 تستخد6 ُ
مر على مائد	 �لطعا6 الختبا; Xبائها 

 2'�ّيتها. 'مع نه كا2 ملًكا Xال 
'�لضيو®  �بنها  Âد6  خذ\  ّمه ُ
على مائد	 �لطعا6 على عا/	 �لعر¼، 
6 �مللك كانت Âد6  2 çهذ� يع'
عمر' بن كلثو6 'مَّه 'قا;به، 'لو 
ساعدْتها 6ُ عمر' § حاجة ما على 
�ملائد	 ² يكن § =لك ما يناQ من 
يضا  �مللك   6 'كر�متها أل2  عزִדا 
كانت تعمل § �لوقت نفسه. فلما 
فلم  تعمل  نفسها  �مللك   6 كانت 
تكن مساعدِ	 6ِّ �لشاعر `ا § مر 

   .	SساX .ل `ا  ما تشكِّ
كا2  فيما  نه  هو   âما حد 'لكن 
هنا�  كا2  �لطعا6  يتنا'لو2  �جلميع 
�لشاعر  �مللك أل6ِّ   ُّ6 فقالت  صحن 
�لصحن،  =لك   çناِ'لي  !Õسيد يا 
منها  تطلب   2 على  تتجاسر   ²'
فقد  هذ�؛  من  كثر  مساعد	   .
�للحظة   § نه  �لر'�يا\   §  \/;'
من  �ملساعد	  �مللك   ُّ6 طلبْت   Mل�
تصر�  �ألخ$	  خذ\  �لشاعر   ِّ6
عمر'   ِّ6ُ 'يَل  يا  قائلة:  'تستغيث 
حينذ��  عمر'  'كا2  كلثو6!  بن 
قد  �مللك، 'كا2  مع  �لطعا6   Q'يتنا
تر� سيفه § خيمته تكرميًا للملك، 
 ² مه  صر��  Çع  حيثما  نه  Xال 
�لصر��، 'ال عن  يسأ`ا عن سبب 
�إلساS	 �لM '�جهْتها، بل قا6 فزًعا 

فالعــرب d يكـونوا 
بالرضـوخ  يرضــون 
واخلضوع ألحـد، لكننا 
ل اهللا �  نرى كيـف بدَّ
قلـوب أولئـك العرب 
أنفسـهم W زمن $مد 
...  � اهللا  رسـول 
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'نظر § �خليمة، فوجد سيف �مللك 
معلًقا هنا�، فخطفه من غمد· 'قتل 
به �مللَك. Ú خرÊ من �خليمة 'مر 
(تا;يخ  '�لنهب.  بالسلب  قبيلته 
 ،٦٤  Ò للزيا\   ïلعر� �أل/¼ 
 ،Q'أل� �ملجلد   Sلشعر��' '�لشعر 

(١٥٧ Ò ،6عمر' بن كلثو
فالعر¼ ² يكونو� يرضو2 بالرضو� 
'�خلضوá ألحد، لكننا نرB كيف 
�لعر¼  'لئك  قلو¼   � �هللا   Qَّبد
نفسهم § ±من �مد ;سوQ �هللا �؛ 
فذ�\ يو6 كا2 عبد �هللا بن مسعو/ 
قومه  'نبيل  'متعلم  عاقل  � 'هو 
مير من �لزقا| 'كا2 �لن� � يلقي 
�لوعظ § �ملسجد 'كا2 � =�هبا 
�لوعظ   @X  áلالستما �ملسجد   @X
نفسه، فقاQ �لن� � § ثناS �لوعظ 
للحضو; 2 ¸لسو�، فلما كا2 عبد 
�هللا بن مسعو/ � § �لطريق جلس 
 �لصو\ Çْ @Xعه، 'بد تناهي  فو; 
'حني  �ملسجد.   @X جالسا  يتقد6 
عبد  يا  قريب  من  �ملا;	  حد  سأله 
�لتصر®  هذ�  ما  مسعو/  بن  �هللا 
�ملضحك؟! ملا=� تتحر� جالسا، ملا=� 
ال متشي؟ فقاQ: �حلقيقُة � Çعُت 
 ç2 �جلسو�، فحدثْتقوQ �لن� � 
 @X ستصل  هل   ��;/ من  نفسي: 
�ملسجد حيا 6 ال، 'حذ�; 2 تكو2 

�لن� �. لذ� قد  Ëايتك § معصية 
صو¼  حتر�   \ُ'بد هنا  جلسُت 
هذ�  قاِ;نو�  فاآل2  جالسا.  �ملسجد 
�حلا/â مع حا/â عمر' بن كلثو6 
 ²' �مللك  /عو	   @X X= كا2 =هب 
تطلب 6ُّ �مللك من مه عمال كب$� 
بل طلبْت منها مساعد	 بسيطة جد� 
فيه  تنشغل  كانت  �لذ.  �لعمل   §
نفُسها، لكنها ² تتحمل =لك يضا 
بأËا  'تستغيث  تصر�  فأخذْ\ 
 6ُ منها  طلبْت   2 فوَ;  هينْت  قد 
شخٌص  Çع  بينما  �ملساعد	.  �مللك 
�لن� � §   Qَلشعب نفسه قو� من 
بتصر®  'قا6  فو;�  'جلس  �لطريق 
فمن  �لعا²،   § سخيفة  عا/ً	  ُيعّد 
 2�ملؤكد نكم ستعّد'نه ñنونا Xال 
نفسهم  َجعلو�  قد  كانو�  �لصحابة 
ألËم   ،� �لن�  طاعة   § ñانني 
�هللا تكمن  بأ2 طاعة  يؤمنو2  كانو� 

§ طاعة �لن� �. 
Ú يقوQ حضر	 �ملصلح �ملوعو/ �: 
هل �ملدينة كانو� ُيَعّد'2 غ$  2X Ú
'�حلر¼، كما   Qلقتا� بفنو2  ملمني 
بال/نا   § �لشعو¼  بعض  ُتَعّد  ال 
 2 صحيح   ،Qللقتا مؤهلة  يضا 
'كانو�   Sغنيا كانو�  �ملدينة  سكا2 
تعد  كما  لكنه  جيدين،  مز�;عني 
حق$	  بال/نا   § �لشعو¼  بعض 
كا2  كذلك  خاصة   Qعما بسبب 
بسبب   Sَال= ُيَعّد'2  �ملدينة  هل 
 ² فالعر¼  �لز;�عة،   § �نشغا`م 
كانو�  فهم  �لز;�عة،  ºبو2  يكونو� 
من  كذ�  ميلكو2  بأËم  يفتخر'2 
يقطعو2  Ëم ' '�إلبل  �ألحصنة 
بينما  �لنا:،  'يهاCو2  �لطر| 
قرية   § يعيشو2  �ملدينة  هل  كا2 
'يشتغلو2 § �لز;�عة '�حلرâ، فلم 
�لطر| '² يكونو�  يكونو� يقطعو2 

كان العرب َيُعّدون أهل املدينة ضعفاَء وكانوا يقولون 
عنهم بازدراء بأنهم مزارعون، لكن انظروا إh ما ظهر 
فيهم من ثورة عظيمة بعد إنشائهم العالقة بالن� �
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 Qخليو�' �إلبل  تربية  على  قا/;ين 
'�إلبل   Qخليو� تربية  أل2  بكثر	، 
تكلِّف، لذ� كانو� ُيَعد'2 /ã /;جة 
فالعر¼  �آلخرين،  �لعر¼  نظر   §
ËXم  �ملدينة  هل  عن  يقولو2  كانو� 
�لذين   2  § شك   .' مز�;عو2، 
 § 'يعملو2  �لبساتني  يز;عو2 
 ،Qع �ألمو�C § 2ينشغلو' á;ملز��
�لز;�عة  فعمُلهم   Qلقتا� يعرفو2  ال 

 .Qألجيا� bع
�لعر¼  �: كا2  يقوQ حضرته   Ú
'كانو�   Sَضعفا �ملدينة  هل  َيُعّد'2 
يقولو2 عنهم با±/;�S بأËم مز�;عو2، 
لكن �نظر'� X@ ما ظهر فيهم من ثو;	 
بالن�  �لعالقة  Xنشائهم  بعد  عظيمة 
نفسهم  �ملز�;عو2  صبح   =X  ،�
فضل جنو/ �لعا²، ففي معركة بد; 
مكة،   Sعما± �جتمع كبا;  قد  كا2 
'كانو� يزعمو2 Ëم سيقضو2 على 
=لك  ففي  مbًما.   Sقضا �ملسلمني 
مقاتل  لُف  �صطف  قد  كا2  �ليو6 
- �ملعا;�  عشر�\  شهد  قد   á;با

'�لذين كا2 شغلهم �لشاغل ليل Ëا; 
�ملشا;كة § �لقتاX' QعماQ �لسيف 
بالعد'- مقابل �ملسلمني �لذين كا2 
عد/هم ٣١٣ فقط 'قد ';/ § بعض 
�لـ  من  �لبعض   2 �لتا;يخ  كتب 
�لسيو®  ميلكو2  يكونو�   ²  ٣١٣

بل كانو� ºملو2 �لعصي '�`ر�'�\، 
�لبئيسة حني �نطلق  ففي هذ· �حلالة 
من  'َلد�2  صر  للمعركة   � �لن� 
�جليش،  مر�فقة  على  يضا  �ألنصا; 
 Ê'باخلر خ$�   � �لن�  `ما  فأ=2 
مع �جليش.                         

يقوQ عبد �لر�ن بن عو® - حد 
�لبا;عني –: ² يكن  �ملسلمني  قا/	 
§ 'سع حد �الطالá على �حلما: 
 Bنر كنا   =X �ليو6،  =لك  قلوبنا   §
2 �هللا قد =2 لنا بالقتاQ، فسننتقم 
 Mهل مكة على �ملظا² �ل�ليو6 من 
ما;سوها علينا § مكة، لكن �حلقيقة 
 Q2 �جلند. �جليد ال يتمكن من �لقتا
جيد� Xال X=� كانت ميمنته 'ميسرته 
مقاتال2  فيهما  من  'كا2  قويتني، 
جيد�2، لكي ºميا ظهر· من �`جو6 
X=� �قتحم صفوَ® جيش �لعد' لشن 
2 �جلند.  لذ� هنا� عا/ٌ	  �`جو6. 
�لشجاá يقف § �لوسط حî يتوفر 
�حلر: له من �ليمني '�ليسا; 'لكي 
 @X تقدمه Sثنايكو2 ظهُر· �فوظا 

صفو® �لعد'.     
 :� عو®  بن  �لر�ن  عبد   Qيقو
نظرُ\ مينة 'يسر	 ֲדذ· �لفكر	، فإ=� 
�خلامسة  يبلغا2  نصا;يني  بصبّيني 
عشر، فتَيقَّْنُت � لن ستطيع �ليو6 
معي  �لقتاQ، أل2   Sثنا غليلي   Sشفا

صبَيني 
ا من ناحية من سكا2 �ملدينة 
م بالقتاQ 'من ناحية   ̀	bلذين ال خ�
�خلامسة  عمر�
ا  يتجا'±  ال   Bخر
 ،çميانº عسا
ا  فما=�  عشر، 
'لن  فيه  /فينا  قل�  �ا:  فسيبقى 

متكن من شفاS غليلي. 
(باختصا;، خلص لكم هذ· �حلا/ثة. 

(:Qيقو
'بينما نا § =لك حî غمز� �لذ. 
على مييç، فانصرفت Xليه ألÇع منه 
با  �;ِما يريد قوله W فقاQ: يا عّم، َ
 B=جهل �لذ. <=B ;سوQ �هللا � 
قتله. كنت على  ;يد  شديد�، فإ� 
'شك �لر/ عليه، حî غمز� �لص� 
�لذ. على يسـا;.، فقاQ: يا عم، 
مـن هو بو جهل �لذ. كا2 يؤ=. 
;سوQ �هللا � =B شـديد�، فإ� 
حب قتله �ليو6. يقوQ (عبد �لر�ن 
بن عو®): ² تصو; � قا/; على 
ï جهل 'قتله X= كا2  @X Qلوصو�
 S�bيقف 'سط حلقة من جنو/· �خل
بفنو2 �حلر¼. فأشـرُ\ `ما بيد. 
 ìكا2 كل '�حد من �لصبيني يتم'
2 ينـاQ هذ· �لنعمة . يتمكن من 
قتل ï جهل. يقوQ سيدنا �ملصلح 
�ملوعـو/ � بأ2 عبـد �لر�ن بن 
عو® كا2 قلقا § نفسـه، 'لكنه 
² يعـر® 2 �إلميا2 كا2 قد خلق 
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�لعاطفة نفسها § قلبيهما. يقوQ عبد 
 çن بن عو® بأ2 سؤ�`ما ترك�لر�
§ ح$	 من مر. '�سـتغربت من 
 Qإلصبع ألقو� فرفعُت  XمياËما،  قو	 
`ما 2 ُبغيتهما مسـتحيلة �لتحقق 
أل2 با جهـل كا2 § قلب �جليش 
 Æكبا فرسـا 'مدججا بالسـال�;
�ص �لقدمني  @X :من قمة �لـر
'ºرسه َبطال2ِ بسـيو® مسلولة. 
كا2 من بني �حلرَسني عكرمة 'قائد 
<خر. يقـوQ عبد �لر�ن بن عو® 
بأ2 عكرمة ² يكن شـخصا عا/يا 
بل كا2 من شجع �جلنو/ § �لعا² 
'كال
ا ºر: با جهل بسـيو® 
ï جهل  @X مسلولة. فأشرُ\ `ما
'كنت قصد من =لك 2 يْعلما كم 
هي ُبغيتهما مسـتحيلة �ملناQ 'لكن 
² تكـد يد. ִדبط بعد �إلشـا;	 
حî �نقـضّ �لصبياÏ 2و ï جهل 
�نقضـاÈَ �لصقر علـى �لعصفو; 
سقطا· جرºا قبل 2 يشعر جيش '
�لكفا; مبا حـدâ. ُقطعت يد حد 
�لصبيِني، ففصلها من جسد· 'تقد6 
ï جهـل 'سـقطه �لصبيا2  @X
صريعا. Xً=�، هكذ� متت معركة بد; 

بد'2 قائد. 
يتابع سـيدنا �ملصلـح �ملوعو/ � 
 Sال=بأ2 �لقو6 �لذين كانو� ُيعّد'2 

حدهم قا/;� على  bمهانني '² ُيعت
صال قـد حدâ تغ$ عظيم  Qلقتا�
فيهم بعد �إلميا2 مبحمد ;سوQ �هللا 
� لد;جة عندمـا ما\ بو جهل 
ما\ '�حلسـر	 § قلبه 2 صبيني 
 Wبامن �ملدينة قتال·. فقاQ بأ� ال 
 Qباملو\ أل2 �جلنو/ ميوتو2 § �لقتا
 Õلكن منبع حسر' ،Qية حا على 

2 صبيني من �ملدينة قتال�. 
فالذين ² تعّدهم �لعر¼ حî جنو/� 
عا/يني عندما <منو� مبحمد � خلق 
�هللا تعا@ -�لذ. بيد· �لقلو¼ '�لذ. 
يقد; على 2 يقو. �لضعفاS -�لقو	 
باسـلني شـجعانا  فيهم 'جعلهم 
لد;جـة 2 'فَّق صبيـني 2 يقوما 
مبا كا2 �لقائد �ملحنك '�ملغو�; ير�· 

مستحيال. 
Ú كا2 �لعر¼ غيو;ين جد� لد;جة 
 Sكانو� يستعد'2 للتضحية بكل شي
�نظر'�   Ú .®لشـر�' �لغ$	  باسم 
كيف غّير �هللا قلوֲדم حî تالشـت 

فكا; �لغ$	 �لز�ئفة Ëائيا.
 Ú يبـني �ملصلح �ملوعو/ � حا/ثا 
جاS فيه 2 شابا ;�/ �لز'�Ê من فتا	 
;يد ;Áيتها،  Qبيها 'قا @X فذهب
'لكـن �أل¼ ;فـض =لك فذهب 
 :Qهللا � 'قا� Qسـو; @X ¼لشا�
تز'Ê فتا	  2يا ;سـوQ �هللا، ;يد 

'لكن '�لدها ال يريـد 2 ُيرينيها. 
قاQ �لن� �: هـو طئ بل عليه 
2 يسمح لك برÁيتها. فعا/ �لشا¼ 
X@ '�لـد �لفتا	 'قاQ بأنك ;فضت 
2 تريç �بنتك فسـألُت ;سوQ �هللا 
 Ê�'قبل �لز 	ية �لفتاÁ; 2X :Qفقا �
تكو2  قد  �أل¼:   Qقا مسـموحة. 
 2مسموحة 'لكç لن ;يكها فلك 
تتز'Ê غ$ها. كانت �لفتا	 تسـمع 
�حلو�; /�خـل �لبيت 'ما Ç 2Xعت 
هذ� �لـكال6 خرجت مـن �لبيت 
مكشوفة �لوجه 'قالت ألبيها: ما=� 
 Qهللا � يقو� Q؟ ما /�6 ;سـوQتقو
بأÁ; 2ية �لفتا	 قبيل �لز'�Ê مسموحة 
فما �لسبب لرفضك =لك؟ Ú قالت 
للفî: ها نا '�قفـة مامك فانُظر 
 @X عد ´اجة ² :îلفـ� Qقا .َّWX
;Áيتِك �آل2 أل� ;يد فتا	 تطيع �هللا 

';سوله مثلك. 
فانظر'� كيف جّهز �لن� � قلو¼ 
�لعـر¼ للتضحية بعزִדـم �لدنيوية 
 Bسو Sلد;جة ² يهتمو� بأ. شـي
طاعـة '�مر �هللا ';سـوله �. ال 
توجد قو	 § �لدنيا تستطيع 2 تغ$ 
�لقلو¼ بل �هللا 'حد· ُيحدâ �لتغي$ 
فيها فيصبح �جلبناS باسلني بأمر من 
 Sجلبنا� @X 2لشـجعا� Qهللا 'يتحو�
 @X Sلبخال� Qبأمر منـه، كما يتحو
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 ،Sلبخال� @X Sُألسـخيا�' Sألسخيا�
 Sُجلهال�' Sجلهال� @X Sلعلما� Qيتحو'
X@ �لعلمـاS بأمر· �. عندما يقّد; 
�هللا تعا@ هال� قو6 يتحوQ علماÁهم 
 Sجبنا @X مËشـجعا' ،Sجهال @X
قوياÁهم ' SالÖ @X همÁسـخيا'
مـا X=� قّد; �هللا تنمية  .Sضعفا @X
 Sقويا  @X هـمÁضعفا Qقو6 يتحو
علمـاÖ' SالÁهم   @X 'جهالÁهم 
 .Sعقال @X همÁسفها' ،Sسخيا @X
'لقد ;ينـا § Cاعتنا مثلة كث$	 

على هذ· �لظاهر	.
يقوQ حضرته: 

'لقد ;ينا § Cاعتنا يًضا 2 كل 
ينطلق   Òبإخال Xليها  ينضم  من 
لسانه '2X كا2 من قبل ُّمًيا ال يعلم 
يًضا  �ملشايخ  كبا;  فيهابه  شيًئا، 
عكس  'على  نقاشه.  من  'يهربو2 
�لنا:  بعض   2 يضا  ينا ; =لك 
ينضمو2 'هم يدعو2 علماS 'لكن 
مبا Ëم ال ينضمو2 بإخالÒ لذلك 
كما  �حلقيقي  بالعلم   Sجهال يبقو2 
كانو� قبل /خو`م § �أل�دية، مما 
علًما  ليس  علمنا   2 جلًيا  يكشف 
=�تًيا، Xمنا هو موهبة 'عطاS من �هللا 
ليست  يضا  شجاعتنا   2X' تعا@، 
هي �لشجاعة �لذ�تية بل هي موهبة 
'عطاS من �هللا تعا@، '2X تضحياتنا 

ليست تضحيا\ =�تية بل هي نتيجة 
توفيق �هللا تعا@ لنا؛ فإ2 ² تكن تلك 
�لشجاعة من �هللا تعا@ '2X ² يكن 
 2X' ،@لك �لعلم موهبة من �هللا تعا=
 Sإلقد�6 عطا�' á² يكن =لك �الندفا
عالقة  `ا  كانت  ملا  تعا@  �هللا  من 
بًد� بل كانت تتعلق §  Òباإلخال
 Qهذ· �حلالة بالعا/�\ '�لتقاليد 'بذ
 § لالكتسا¼،  '�لسعي  �جلهد 
2 هؤالS �ملذكو;ين  Bننا نرحني 
من  �ألمو;  ֲדذ·   Sجهال يكونو2 
كل  يتعلمو2  'لكنهم  �لدنيا  ناحية 
=لك بسبب �إلخالÒ �لذ. يكّنونه 

§ قلوֲדم.“
=كر ' <خر  مثاال  حضرته  =كر   Ú

فيما يلي ملخصه:
خا/6   � �ملوعو/  للمسيح  كا2 
سا=ًجا  'كا2  ”ب$�“،  يدعى 
جد�، 'كا2 ال يعر® كث$� ما هي 
�ملسيح  كاº 2ب  'لكنه  �أل�دية، 
قد  هذ�  كا2  جد�.   � �ملوعو/ 
 @X هله  به   Sفجا  ،Èمبر صيَب 
 ،Êللعال  � �ملوعو/  �ملسيح 
 �'Sجا ملا   Ú فشفي،  بعالجه،  فقا6 
جاֲדم  معهم،  ليأخذ'·  فتر	  بعد 
�آل2  سأبقى  بل  معكم  =هب  لن 
يقيم  'كا2   .çعاجل �لذ.  هذ�  مع 
�ملوعو/  �ملسيح  با¼  عند  غرفة   §

يستخدمه   � كا2  �، حيث 
§ XيصاQ �لرسائل X@ �لنا: 'جلبها 
منهم، 'XيصاQ �لطعاX 6@ �لضيو®. 
كا2 ”ب$�“ ال يصلي مطلقا، ففّكر 
جالًسا  يظل  نه   �  Q'أل� �خلليفة 
 � �ملوعو/  �ملسيح  بيت  ما6 
يسبب  'قد  �لصال	،  ºضر  'ال 
فنصحه  �لنا:،  لبعض  �لعثاَ;  هذ� 
له  جائز	   Sبإعطا غر�·  ';مبا  كث$� 
للصال	  يوًما  فذهب  يصلي.  لكي 
مع  يصلي  'بينما كا2  �ملسجد،   §
/�خل  من  خا/مة   \Sجا �جلماعة، 
بطعا6   � �ملوعو/  �ملسيح  بيت 
�لضيو® 'جعلت تنا/يه عند �لبا¼ 
ليأخذ· منها. فلما تأخر عليها قالت 
'Xال  �لطعا6   çم ُخْذ   :Qعا بصو\ 
 § ”ب$�“  'كا2  شكو�.  سو® 
قعد	 �لتشهد مع �ملصلني �آلخرين § 
�ملسجد، فوصل صوִדا X@ �ملسجد، 
 îنتظر. ح�  :Qعا بصو\  فأجاֲדا 
Ëي �لصال	، فإننا § قعد	 �لتشهد!

'لكن  �لد;جة،  `ذ·  سا=ًجا  فكا2 
سيدنا �ملصلح �ملوعو/ � ºكي لنا 
�أليا6 ²  تلك  قائال: §  مث$	  قصة 
'ال  بريد،  مكتب  قا/يا2   § يكن 
 Qسا;X مكتب  'ال  قطا;،  �طة 
يذهب  ”ب$�“  'كا2  برقيا\، 
”بطاله“  مبدينة  �لقطا;  �طة   @X
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كا2  َمن  'كّل  �لbقيا\.  الستال6 
قاصًد�  ببطالة  �لقطا;  مبحطة   Q�ي
حسني  �مد  �ملولو.  كا2  قا/يا2 
ال  قائال:  بإغو�ئه  يقو6  �لبطالو. 
تذهب X@ قا/ياX' 2ال سو® ُتفسد 
�لشيخ  ¸د   ² مر	   \�=' Xميانك. 
مسافر   . �ملحطة   § �لبطالو. 
�لنها;،   Qطو قا/يا2   @X =�هب 
�لذ. كا2 قد  ''جد ”ب$�“ هذ� 
 '=هب هنا� الستال6 ;سالة برقية 
 :Qليه �لشيخ 'قاX إل;سا`ا، فتوجه
يا ”ب$�“، لقد فسدَ\ Xميانك، فإ2 
�ملر±� كافر '/جاQ -'�لعيا= باهللا- 
فلما=� Âّر¼ عاقبتك باّتباعه. فظل 
”ب$�“ يسمع لكال6 �لبطالو. /'2 
2 ير/ عليه بشيS، 'ملا �نتهى من 
فيما  يك ; ما  لب$�:   Qقا كالمه 
 �X ،لشيخ� 	حضر :Qقلُت لك؟ قا
ّميٌّ 'جاهل، ليس عند. علم، 'ال 
 �ستطيع فهم هذ· �ملسائل، غ$ 
فهم شيًئا '�حد� 'هو � <Õ هنا 
الستال6 �لرسائل 'X;ساQ �لbقيا\ 
 @X Õتأ ��;منذ سنو�\ كث$	، '
�طة �لقطا; /'ًما لتمنع �لنا: من 
قد  'لعلك  قا/يا2،   @X �لذها¼ 
�ستهلكَت عد	 ±'�Ê من �ألحذية 
ال  =لك  'مع  �ملحا'ال\،  هذ·   §

حضر	  ما  لك،  يستجيب  حد 
�ملر±� فهو جالس § قا/يا2، 'مع 
�جنذ�با،  �لنا:  Xليه  ينجذ¼  =لك 
 S�;' سبًبا  هنا�   2 شك  فال 

=لك. 
فانظر'� X@ ;'عة جو�¼ ”ب$�“ 
'ال  /ليل  عند·  يكن   ² 'صّحته. 
هذ�  عّلمه  تعا@  �هللا   2 Xال  علم، 
�جلو�¼، مع نه بلغ من �لسذ�جة 
كما  �لصال	   § يتكلم  كا2  نه 
تعا@  �هللا  يعّلم  فأحياًنا  =كرُ\. 
�ألمو;  هذ·  مثل  �ملقربني  عبا/· 
عند·  تعا@  �هللا   2 =لك  �ملذهلة، 
Xليه  يفتقر  خز�ئن كل شيS، 'ما 
�إلنسا2 هو متوفر عند �هللا تعا@، 
فإ=� كا2 عند· نقصا2 § �لعقل، 
كانت   �=X' �هللا،  عند  متوفر  فهو 
موجو/	  فهي  �لشجاعة،  تعو±· 
�لعز	،  تنقصه  عند �هللا، 'X=� كا2 
 �=X' تعا@،  �هللا  عند  متوفر	  فهي 
كا2 يفتقر X@ �ملاQ، فهو موجو/ 
Xال   Sفإ2 من شي تعا@.  �هللا  عند 
لعبا/·  يهب  'Xنه  خز�ئنه،  عند· 

منها بطر| مدهشة. 
Ú يقوQ �ملصلح �ملوعو/ �: =�\ 
م$كي  قسيٌس  قا/يا2   Sجا مر	 
شه$ �Çه ±'مير، 'كا2 من بر± 

'كا2  Cع،  �لعا²   § �لقسيسني 
ºر; جريد	 تبش$ية كب$	 هنا�، 
فلما  قا/يا2،  عن  Çع  قد  'كا2 
±يا;	  �`ند 'فرë من  لزيا;	   Sجا
قا/يا2  تى  ماكنها ' مدËا   îش
غا;/2  �Çه  <خر  قسيس  بصحبة 
�ملرحو6  'كا2   .(Garden)
حيًّا  �لدين  ;شيد  خليفة  �لدكتو; 
عندها، فأ;�· Cيع �ألماكن �`امة 
§ قا/يا2. '² يكن § قا/يا2 § 
بنظافة  ִדتّم  بلدية   . �أليا6  تلك 
�لقرية، فكانت �لقمامة مرمية هنا 
'�لقسيس   ،á;لشو��  § 'هنا� 
يتر�  ال   =X  Qحا كل   § قسيٌس 
 Qفرصة للطعن تنفلت من يد·، فقا
�لقسيس ±'مير خلليفة ;شيد �لدين 
ينا ; لقد  ساخًر�:  �لكال6   Qخال
�ملسيح  قرية  نظافة  ينا ;' قا/يا2 
ضاحًكا:  فأجابه  يًضا!  �جلديد 
تنس  ال  �ملحتر6،  �لقسيس  جناَ¼ 
�ملسيح  حلكم  Âضع   ² �`ند   2
خاضعة   Qتز� ال  بل  بعُد،  �جلديد 
 Èََّفتعر  .Q'أل� �ملسيح  حلكم 

�لقسيس لند6 'خز. شديدين.
Ú يقوQ �ملصلح �ملوعو/ �: 

بأنه  �لقسيس  هذ�   WّX بعث   Ú  
يريد مقابلM. 'كنت معتًال بعض 
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�لشيS، 'مع =لك /عوته للمقابلة، 
بعض  سألك   2 ;يد   :W  Qفقا
�ألسئلة؟ قلت: تفّضل. قاQ: ما هو 
�لتناسخ؟  عقيد	   § �إلسال6   .;
'ّجه   2ْX 'ما  يرفضه؟   6 ُيقّر·  هل 
لقى �هللا § ;'عي  îح Qلسؤ�� WX
�ملسيح   2 نؤمن  ننا  يقصد  نه 
للمسيح  'مثيل  بر'±  هو  �ملوعو/ 
 Æ';  2  çنع فهل  �لناصر.، 
�ملسيح �لناصر. قد حّلت باملسيح 
�ملر�/  هو  هذ�  كا2   �=X' �ملوعو/؟ 
من �لb'± فهذ� هو �لتناسخ بعينه، 
'�لتناسخ يتنا� مع �لقر<2 �لكرمي. 
فقلت له متبسًما: جنا¼ �لقسيس، 
ال  فإننا  خطًأ،  �ألمر  فهمَت  لقد 
�لناصر.  �ملسيح   Æ'; بأ2   Qنقو
�جلماعة  مؤسس   § حّلت  قد 
نسّميه  'Xمنا  �أل�دية،  �إلسالمية 
من حيث  �لناصر.  للمسيح  مثيًال 
Xنه قد جاS متخلًقا بأخال| �ملسيح 
'منصبًغا مبثل ;'حانيته. فلما جبته 
 çن  �bخ َمن   :Qقا �جلو�¼  ֲדذ� 
 Qلسؤ�� هذ�  توجيه  ;يد  كنت 
 Qلسؤ�� 'جه  قد  (كا2  Xليك؟ 
بطريق غ$ مباشر)، فقاQ: هذ� ما 

كنُت قصد فعًال.
Ú قلُت له: تفّضْل بسؤ�لك �لثا�. 

¸ب  ين  هو:  �لثا�   Wسؤ�  :Qقا
ين ¸ب بعثُته  .2 ُيبعث �لن�؟ 
ير�6؟  ما  على  مبهمته  يقو6   îح
 îتفّو· بسؤ�له هذ� ح  2 'مبجر/ 
لقى �هللا § ;'عي ثانية نه يقصد: 
فكيف  صغ$	،  قرية  قا/يا2   2X
ميكن 2 تكو2 مركًز� للعا² كله، 
'كيف ميكن /عو	 �لدنيا كلها من 
هذ· �لقرية �لصغ$	 �لنائية؟ X=� كا2 
نشر  �أل�دية  بعثة مؤسس  هد® 
/عو	 �إلسال6 § �لعا² كله، فكا2 
ينبغي 2 ُيبعث § مكا2 يصل منه 
ÏاS �ملعمو;	 كلها، ال  @X صوته
قرية  �لM هي  قا/يا2  ُيبعث §   2
صغ$	. فقلت له متبسًما: حضر	 
ُيبعث §   2 �لن� ميكن  �لقسيس، 
كb منها.  '. قرية مثل �لناصر	 
لقد ُبعث �ملسيح �لناصر. - عليه 
�لناصر	  �Çها  قرية   §  - �لسال6 
من  كثر  'قتئذ  ֲדا  يكن   ²  Mل�
َعْشر عائال\ ' �ثنM عشر	 عائلة. 
 Bخرفامُتقع �لقسيس �و�ï مر	 
حيث جبته على �لسؤ�Q �حلقيقي 

�لذ. كا2 ¥فيه ';�S كلماته.
حفظه  ال  ثالًثا  سؤ�ًال   çسأل  Ú
 WX لقد 'جه ،Qآل2. على كل حا�
ثالثة سئلة، 'قد خ�b �هللا تعا@ 

§ كل مر	 عن قصد· �حلقيقي من 
يوجهه  كا2  �لذ.   Qلسؤ��  S�;'
بأسلو¼ ملتٍو، ''فقç �هللا إلجابة 

مفحمة. 
فثبت 2 �هللا تعا@ يتصر® بقلو¼ 
لينصرهم،  غريب  بشكل  عبا/· 
قد;	   § هو  Xمنا  �لتصر®  'هذ� 
�لبشر.  قد;	   § 'ليس  تعا@  �هللا 
 §  Q/اñ شيخ   çقابل مر	  فذ�\ 
'�حد  بدليل   çئِت�  :Qقا' �ملسجد 
�جلماعة؟  مؤسس  صد|  على 
كله  �لكرمي  �لقر<2   2X له:  فقلت 
 :Qعلى صدقه عليه �لسال6. قا Qيد
ية <ية تدQ على صدقه؟ قلت: كل 
<ية  كل   2 شك  'ال  قر<نية.  <ية 
 ' بطريق  تشّكل   2 ميكن  قر<نية 
بآخر برهاًنا على صد| ن�، 'لكن 
يصعب  �لقر<نية  �آليا\  بعض 
يعرفو�   îح لآلخرين  شرحها 
كيف Ëا تشكل /ليًال على صد| 
 â2 هنا� <ية تتحد Èن�. لنفتر
 Qمكانية �الستدالX فمع ،Qعن �لقتا
=لك   2 Xال  ن�،  صد|  على  ֲדا 
�لدليل Çى من 2 يستوعبه عامة 
يقني  على  كنت   çن غ$  �لنا:؛ 
بأ2 �هللا تعا@ سيتصر® على لسا2 
 @X الX $هذ� �لشيخ ´يث لن يش
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�ملسيح  صد|  على  حتًما   Qتد <ية 
على  '�ضحة.  /اللة   � �ملوعو/ 
�هللا   Qقو �لشيخ  =لك   قر  ،Qحا ية 
<َمنَّا   Qَُيُقو َمْن  �لنَّاِ:  ﴿َ'ِمَن  تعا@: 
ِباِهللا َ'ِباْلَيْو6ِ �آلِخِر َ'َما ُهْم ِبُمْؤِمِنَني﴾ 
(�لبقر	: ٩). فأيقنت 2 �هللا تعا@ هو 
�لذ. قد تصر® على لسانه فجعله 
 çهذ· �آلية، ألنه كا2 قد سأل يقر
يصّلو2  �ملسلمو2   6�/ ما  قبل:  من 
باهللا  'يؤمنو2  'ºّجو2،  'يصومو2 
ن�؟   @X ֲדم  حاجة  فأ.  ';سوله، 
عمن  له:  قلت  �آلية  هذ·   قر فلما 
 6تتحدâ هذ· �آلية، عن �ملسلمني 
قلت:  �ملسلمني.  عن   :Qقا غ$هم؟ 
Xً=� فإËا تعلن 2 بعض �ملسلمني يًضا 
يفسد'2 حيث يقولو2 بأفو�هم ËXم 
 § مبؤمنني  ليسو�  'لكنهم  مؤمنو2، 
يكفي  ال  نه  يبني  '�لقر<2  �حلقيقة؛ 
 ² ما  مؤمن  Xنه  بلسانه  قوله   Sملر�
يؤكد Xمياَنه بعمله. فأخِبر� �آل2 نه 
X=� كا2 ميكن للمسلمني 2 يفسد'� 
إلصالحهم  تعا@  �هللا  يبعث  فال 

نبًيا؟
 Sالطمئنا2 شي�' á2 �القتناال شك 
يهبه �هللا تعا@، Xال 2 قوW هذ� فحم 

�لشيخ، فلم يستطع �جلو�¼. 

يضا  هنا  تر� ' يقوQ حضرته:   Ú)
جز�S من كالمه) كل شيS يأÕ من 
�هللا تعا@ 'ال يقد; �إلنسا2 على فعل 
ب 2 تتذكر'� نه لن  شيS. لذلك̧ 
يستجا¼ لكم ما ² تدعو� �هللا تعا@ 
 2/عاS �ملضطر . ֲדذ� �ليقني �لتا6 
حاجة  كل  حتقيق  على  يقد;  �لذ. 
'ضر';	 هو �لذ�\ �إل`ية فحسب. 
َيعطو2  َمن  �لدنيا   §  2 شك  ال 
يقتصر  'لكن  تعا@  �هللا  عطاهم  مما 
عطاÁهم على �لثو¼ مثًال، 'ال شك 
 Sعطا من  يعطو2  من  �لدنيا   §  2
يقتصر  عطاSهم  'لكن  تعا@  �هللا 
 §  2 شك  'ال  �لبيت،  توف$  على 
�لدنيا من يفيد'2 �لنا: مما عطاهم 
�هللا تعا@ من علم، 'لكن علمهم ال 
'هنا�  للمرضى،  معاجلتهم  يتجا'± 
�لدنيا َمن يفيد'2 �آلخرين  نا: § 
بعلمهم فيتولو2 قضاياهم § �ملحاكم 
 Bانا؛ 'لكن ال نرñّ يد�فعو2 عنهم'
هذ·  بكل  �لقيا6  على  يقد;  شخًصا 
على  يقد;  حًد�  'ليس   ،Qألعما�
Xحد�â �لتغي$�\ § �لقلو¼، 'ليس 
 § �لتغي$   âحد�X منهم  حد  بيد 
تعا@  �هللا   \�= هو  بل  �لعو�طف، 
 Sشي كل  على  '�ملتصر®  �ملسيطر 

�لعو�طف  تغي$  على  يقد;  َمن  فهو 
�ملكنونة § عما| �لقلو¼ يضا. فال 
به صاحبه  يدعو   ² ما   Sلدعا� ُيقبل 
من  يائًسا  يرفعه   ² 'ما  كاملضطر 
كامال  Xمياًنا  'مؤمنا  �لنو�حي  Cيع 
ֲדذ�  /عا   �=X' 'قد;�ته،  تعا@  باهللا 
�لطريق فإ2 /عاS· سيصل X@ �لعر� 

'يستجا¼ حتًما.“
 -  Ê=لنما� بعض  هذ·  كانت 
 -  � حلضرته   ïخلطا� لألسلو¼ 
�لM قدمتها من خالQ مقتبسا\ من 

XحدB خطبه.
'جهكم  نفسه  �ملنطلق  هذ�  'من 
 áضا';/نا 2 تتغ$  �=X بأننا Qقو'
لنا  بد  فال  �لر�هنة  'ظر'فه  �لعا² 
مالِك  تعا@  �هللا  ما6  �خلر';  من 
 Mل� نفسها  'بالطريقة   ،Bلقو� Cيع 
Çعناها § هذ· �خلطبة 'هي 2 نوقن 
2 �هللا تعا@ منبع جلميع �لقوB 'منه 
ُتكتسب كل قو	 'قد;	، هو مقّلب 
'�ملتصر®  عليها  '�ملسيطر  �لقلو¼ 
 Bيع �لقوC § نه يتحّكمֲדا، كما 

�لبشرية يضا.
هذ�  على   Sللدعا تعا@  �هللا  'فقنا 

�لنحو. <مني.


