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من كال� �إلما� �لمهد�

 L؟ ��عر�Gيا� مشهوl 9ليست فيه ،�G9من قصٍص معد Gٌتظّنو@ �� �إلسال� مر�C"
عّنا fّبنا بعد 9فا� سّيدنا خ� �ل©ّية؟ فأ
ُّ شيٍ̀ يدّ" على صد� هذ� �ملّلة؟ �نسي 
�هللا 9عد �إلنعا� �لذ
 Eكر� � سو�f �لفاحتة.. �ع� جْعل هذ� �ألّمة كأنبيا` �ألمم 
 Bخال على  �ألمم  شرَّ  َجَعَلنا  شيٍ̀   ُّ
فأ �لقر�l؟   � �ألمم   �Ï �لسنا  �لسابقة؟ 
�لفرقا�؟ ��ّو} �لعقل �� جناهد حّق �جلهاG ملعرفة �هللا n ال نو�� 9fGֲדا، 9منو� 
لنسيم �لر�ة n ال ُنرَ}� هبوֲדا؟ �هذ� َحدُّ كما" هذ� �ُألّمة، 9قد �9فت Ðس عمر 
نيا غر9ֲדا؟ فاعلمو� �ّ� هذ� �خليا" كما هو باطل عند �لفطنة �لتاّمة، كذلك هو  �لدُّ

حف �ملقّدسة".  (�الستفتا`، « ٧١-٧٢) باطل نظًر� على �لصُّ

"�?@ مثل �إلسال� � هذ� �أليا� كمثل fجل كا� ��ل �لرجا" �9قو�هم، �9حسن 
�لناi �9ֲדاهم، فرمى تقّلب �لزما� جفنه بالَعَمش، 9خّد� بالَنَمش، �9}�لت َشَنب 
�لزما�، برGّ �ا"  �سنانه قلوحٌة علْتها، 9عّلٌة قّبحتها، فأG�f �هللا �� مينَّ على هذ� 
9ال  �ملخلصني،   ¯9f فيهم  بقى  ما   iلنا� 9كا�  �9للمعا�.  �9ُحلسن  Tليه  �إلسال� 
9ما  كالدهريني،   �9f9صا 9فّرطو�  �9فرطو�  �ملنقطعني،  �ّبة  9ال  �لصاحلني،  صد� 
كا� Tسالمهم Tال fسوٌ� �خذ9ها عن �آلبا`، من غ� بص�� 9معرفة 9سكينة تنـز" 
 Lياf 9لُيصّير� �}هر �لزهر من ،�Gليًال على 9جوG ليجعل� Åf من �لسما`. فبعث�
 �ُGf99 ،ليله، 9علمُت #اهلهG سبيله، �9تَّضح Å فجئُت 9قد ظهر ،�Gلطفه 9جو
مناهله. �T �لسما��9 �9ألLf كانتا fتًقا فُفتقتا بقد9مي، 9ُعّلم �لطلبا` بعلومي، 
فأنا �لبا' للدخو" � �pد5، �9نا �لنوf �لذ
 ُيِر
 9ال ُيَر�T9 ،5 من �ك© نعما` 
علم  9ُ�عطيُت  9خو�فيها،  �مللة  ظو�هر  من  fُ}قُت  �لدّيا�.  lال`  �9عظم  �لر�ا�، 
�لصحف �ملَطّهر� 9ما فيها، 9ليس �حٌد �شقى من �لذ
 �هل مقامي، 9ُيعرL عن 
�f�ُ9عي  �إلسال�،  ُألَمّو�   Åf �fسل�  بل  نفسي  من  جئُت  9ما  9طعامي.   ÑعوG

شؤ9نه �9ألحكا�".   (تذكر� �لشهاGتني، �خلز�ئن �لر9حانية #لد ٢٠ « ٩٠-٩١)

مقتبس من كتابا4 
 TياUد �لقاVC Wغال �Zسيدنا مر
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