
اجمللد الرابع والعشرون، العدد الثاني عشر- جمادى األولى والثانية ١٤٣٣هـ  - نيسان / إبريل  ٢٠١٢ م

٣٢

التقوى

  Hلغز�� حامد  �بو  قا� 
سنة  �ملتو�  �هللا  
ه B

٥٠٥ هـ:
 "��6 قيـل لـك �حتبُّ �هللا &Bسـوله 
 ،Mفاسُكْت، فإّنك ��6 ُقلَت: ال، َكَفْر
&6. ُقلَت: نعـم!، ُطولِْبَت بالّدليل!"

�ما  �إل�ي  �حلّب  حقيـقة  فمـا 
لـو��Y حتصيله؟

�ملتني  �لوصا�  هو  حقيقته   � �حلّب 
&هو  �بوبه & �ملحب  بني  يربط   Eلذ�
�إل�B+�، &ال   Mتعلقا من   ïتعّلٌق خا
�ملعرفة  بعد  6ال  �ملحبة   �+�B6 تتحقق 
�إلنسا.  فال Øبُّ  �ملحبو�.   Mبصفا
 .�6 فاملحبة  &ُيدBكه،  يعرفه  ما  6ال 
 Ïفالنا &معرفة،   ��B+6 بعد  تتحقق 

حتب من �+Bكت مبعرفتها �نه موصو� 
&مر&¶�  تقو=  من  �جلميلة   fباألخال
&س#�  &كر1   B6يثا& &عّفة  &شجاعة 
�جلميلة   Mلصفا� هذ�  &كل  حسنة.. 
�نطبعت  من  كل   � �بوبة & مرجو� 
�ُخللقية.  �ملعنوية   �Bلصو� هذ�  فيه 
&حيثما كانت هذ� �لصفاM � �قصى 
مر�تب كماSا &<اSا كانت �ملحبة � 
ُحسن  &ملا كا. كل  +Bجاִדا..  �على 
حبا  &يستدعي  �لقلو�   Òُيص &<ا� 
&عشقا، فمن �أل&; �. ُيصبينا �ُحلسُن 
&�جلما� �لر&حا� � �هللا تعا; &�نبيائه 
�لُقر�   Mمقاما عا�   �  Ðلولو�  º
هذ�   Ï�B على   úيأ& �إلSي،  &�حلّب 
 Eتعا; �لذ& �Bبة �ملعبو+ تبا��ملحبة 
&جالله  <اله   Mصفا لنا  �نكشفت 

�لقلبية  باملشاهد�  &6حسانه  &عظمته 
&¨ثاB صفاته �ملتجلية، &كيف ال ُتحبُّ 
 Mصفا لكل  �ملستجمعة   Mلذ�� تلك 
�ملطلق؟! &قد عّر�  �لكما� &�جلما� 
&&·ها  &�·ا¶�  صفاته  تعا;  �حلق 

باُحلسن كما جا¶ � �لقر¨. �لكرمي:
 gُه �ْألَْسـَما ﴿�هللا َال 6ِل�َه 6ِالَّ ُهـَو لـَ

�ْلُحـْسَنى﴾ (طه : ٩)
 Bُِّْلُمَصو�  ßُBِْلَبا� �ْلَخاِلُق  �هللا  ﴿ُهَو 
َما  َلُه  ُيَسبُِّح  �ْلُحْسَنى   gْألَْسَما� َلُه 
�ْلَعِزيُز  َ&ُهَو   ÎِBَْْأل�&َ  Mِ�&ََما �لسَّ ِفي 

�ْلَحِكيُم﴾ (�حلشر: ٢٥)
�لرَّْحَمـَن  �ْ+ُعو�   &ِ�َ �هللا  �ْ+ُعو�  ﴿ُقِل 
�َّي� مَّا َتْدُعوْ� َفَلُه �َألْسَماg �ْلُحْسَنى َ&َال 
َتْجَهْر ِبَصَالِتَك َ&َال ُتَخاِفْت ِبَها َ&�ْبَتِغ 

َبْيَن َ�ِلَك َسِبيًال﴾ (�إلسر�¶ :١١١ )

j�lاQ jغز
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&من �·ا¶ �حلق تبا�B &تعا; �حلس® 
��لوّ� من صفاته تعا; &هو  .���لو�
�لثابت فيه، &به ُسّمي �لوّ+ &ّ+ñ لثبوته 

.ÎBأل� �
قا� عنه �لكاشا�: منُه كملت مو+ته 
�بته  &�لقى  �هللا،  فأحّبه  &أل&ليائه  هللا 
6ال  �لكل  فأحبه  خلقه،  <يع  على 

ُجّها� �لثقلني.
 Óعر بن  �لدين  �يي  �إلما1  ُيعّر� 
 Mثبا "�لوّ+  بقوله:  �لوّ+  �هللا  
ه B
�ّيُة حالٍة  �Sو=،   &� �لعشق   &� �ُحلّب 
فإ��  �لصفة،  هذ�  �حو��  من  كانت 
عليها،  ֲדا  �ملوصو�  صاحبها  ثبت 
عن  ���له  &ال  عنها  شيٌ¶  يغ#�   �&
�ملنشط   � سلطاîا  &ثبت  حكمها، 
حا�   �& &يُسّر  يسو¶  &ما  &�ملكر�، 
�Sْجِر &�لّطْر+ �لذE ¬ب �. يظهر فيه 
�بوبه &� ي�W حتت ُسلطانه لكونه 
مظهر �بوبه، ُسّمَي لذلك &ّ+ñ، &هو 
قوله تعا;: ﴿6ِ.َّ �لَِّذيَن ¨َمُنو� َ&َعِمُلو� 
�لرَّْحَمُن  َلُهُم  َسَيْجَعُل   Mِاِلَحا �لصَّ
�q�ّ﴾ (مرمي: ٩٧) �E ثباتا � �ملحبة ُ
&لذلك  عبا+�،  قلو�   �& �هللا  عند 
 ºّ ُحّبه.   Mلثبو بالَوُ+&+  �حلقُّ  ُسّمَي 
6. من �Bقه �هللا تعا; �. ُيحّبه كُحّبه 
هو+ (åBية �حلق باحلق)  6ّيا� �عطا� �لشُّ
�ألشيا¶"   Bنّعَمُه بشهو+� � صو&  –

(لو��1 �حلب)

 � �هللا   � �هللا  Bسو�  نعت  كما 
Øّب  <يل  �هللا   .6" فقا�:  باجلميل 

�جلما�". (B&�� مسلم) 
فنبهنا عليه �لصال� &�لسال1 بقوله �. 
�ُحلسن   Mصفا من  &فيه  <يل  Bبنا 
�ملوجبة حلبه � عظيم �·ائه &صفاته 
&�فعاله، &�نه سبحانه Øّب ِمن عبا+� 
مر¨�   � �جلمالية  �لصبغة  عكس  َمن 
قلبه فيكو. �لعبد �بوبا عند� &يكو. 
ما  &هذ�  �لعبد،  عند  �بوبا  �ملعبو+ 
�ص� قلو� �لعاBفني من �&E �لبصائر 

�لر&حانية...
&بعظيم  بقلبه  �هللا  عر�  من  قيل: 
6ليه  &�طمأ.  �·ائه  &ُحس®  صفاته 
كا.  بعرفانه  قلبه  &�ستقّر  بالعبو+ية 
يسّمى كل من ال�مته  لذلك  عاBفا، 
هذ� �ملعرفة بالعا�B، باعتباB معرفته 

باهللا ال�مة له على �ملحبة. 

مبعية  هم  �لذين  هؤال¶   .� شك  &ال 
&فنا¶،  �بة  ُخّلة  Sم  &حتققت  Bֲדم 
�ل�  �جللية  �لر&حية   Mلصفا� من  Sم 
�ملحوية  &�بر�ها  �حلب  هذ�  õر�  هي 
��لعشق �ل� جتعلهم ير&. كل شي¶ 
له  كا.   .6& معد&ما  �هللا  سو=  ما 
 Ó� جو+ � �حلقيقة، ففي �ألثر عن&
بكر �لصديق Bضي �هللا عنه �نه قا�: 
تعا;  �هللا  �بة  خالص  ِمن   f�� "َمن 
شَغَله �لك عن طلب �لدنيا &�&َحَشه 
�·ى  من  &هذ�  �لبشر!.  <يع  عن 
 fُيشر  Eلذ� &لو��مه  �حلب  مر�تب 
 �Bل صو>�  � �لكامل  �لتوحيد  منه 
6ليه   � �ملوعو+  �ملسيح   Bشا� &قد 

بقوله:
"..كما� هذ� �لتوحيد يكمن � �. ما 
�لو�قع،   � ñ+هللا يكو. موجو� سو= 
نظر�   � كاملعد&1  يصبح  �نه  6ال 
�لسالك �لعاشقة �ملشتعلة نتيجة حب 
ما   Wفيعت كامال،  �شتعاال  تعا;  �هللا 
سو= �هللا معد&م� &منفي� بسبب غلبة 
حب �حلضر� �ألحدية، �6 لو كا. ما 
�لو�قع،   � منفي�  معد&م�  �هللا  سو= 
�لثالثة  �لدBجة  �لتوحيد من  لفقد هذ� 
ُحسن   .� �لك  &<اله،  ُحسنه  كل 
هذ� �لتوحيد �لكامل يكمن � �ستيال¶ 
حب �ملحبو� �حلقيقي &عظمته على 
�ألشيا¶  له  تبد&  Áيث  �لسالك  قلب 

"َمـن ذاق ِمـن خالـص 
1بـة اهللا تعاw شـَغَله 
ذلك عـن طلـب الدنيا 
يـع  عـن  وأوَحَشـه 
البشر." (حضر� �Ó بكر �لصديق )
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التقوى

�ألخر= كاملعد&1 نتيجة غلبة شهو+� 
�هللا  غ#   Bعتبا� ملحبوبه...6.  �لتا1 
معد&ما من لو��1 كما� �لعشق. �ما 
�لو�قع،   � معد&1  غ#  هذ�  كا.   ��6
�ملحبة  �ستيال¶  على  +ليًال  ليس  فهو 
&جنو. �لعشق... ملخص �لقو�: لقد 
بّين �لقر¨. �لكرمي �. كما� �لتوحيد 
�. يعتW �ملحب �لصا+f، بسبب غلبة 
عظمته،  &åBية  �حلقيقي  �بوبه  حب 
�نه  ما سو= حبيبه كاملعد&1، &ليس 
 Bلو�قع، أل. �عتبا� يكو. معد&م� � 
غلبة  على  يد�  ال  معد&م�  �ملعد&1 
للعاشق  بد  فال   ñ�t &�ملحبة.  �لعشق 
عالمة  ألنه  �لتوحيد،  من   f+لصا�
ينظر  �ال  �لتوحيد  6منا  عشقه.  كما� 

دية، � M6ال 6; &�حد..)  (مكتوبا

�ملجلد �أل&�، �لرسالة Bقم ٤٣)
�بة   � �ملوعو+  �ملسيح  عّد  لقد 
�لتوحيد  كما�  لو��1  من  ال�ما  �هللا 
�ل�   Àلثال� خصائصه  من  &خاصية 
�لذ�M &توحيد  توحيد  تندÐB ضمن 
�لصفاM، �6 بد&نه ال ميكن لوحد�نية 
�هللا �. تكو. كاملة � �لقلب عقيد� 
 :� 
د � سيدنا  &�·ا�  &مسلكا، 
 .gلصفا��  uالخال�� �حلب  توحيد 
&معنا�، �. ال جنعل �حد� شريكا هللا 
عز  فيه  &�لتفا�  له  &عبا+تنا  حبنا   �
 Ðبعة �سئلة لسر�B� جل. (�لر+ على&

�لر&حانية  �خلز�ئن  �ملسيحي،  �لدين 
(٣٤٩-٣٥٠ï ١٢Ð

&توحيد �ملحبة &معنا� له �صٌل &�ضح 
� �لقر¨. �لعظيم، حيث قا� تعا;:

 .ِ&+ُ ِمن  َيتَِّخُذ  َمن   Ïِلنَّا� ﴿َ&ِمَن 
�هللا  َكُحبِّ  ُيِحبُّوَنُهْم   ñ+للهَأنَد��
��لَِّذيَن &َمُنو� Qََشدُّ ُحّبw هللا َ&َلْو َيَر= َ
 �َ �لَِّذيَن َظَلُموْ� 6ِْ� َيَرْ&َ. �ْلَعَذ�َ� َ�.َّ �ْلُقوَّ
�ْلَعَذ�ِ�﴾  َشِديُد  �هللا   َّ.�َ&َ َجِميع�  هللا 

(�لبقر� : ١٦٦)
َ&�َْبَنآåُُكْم  ¨َباåُُكْم  َكاَ.   .6ِ ﴿ُقْل 
َ&َعِشَ#ُتُكْم  َ&َ�ْ�َ&�ُجُكْم  َ&6ِْخَو�ُنُكْم 
َتْخَشْوَ.   �ٌBَِتَجا&َ �ْقَتَرْفُتُموَها  َ&َ�ْمَو�ٌ� 
Qََحبَّ  َتْرَضْوَنَها  َ&َمَساِكُن  َكَساَ+َها 
ِفي  َ&ِجَهاٍ+  
ُسوِلِه َ�َ �هللا  مَِّن  tَِلْيُكم 
ِبَأْمِرِ�  �هللا  َيْأِتَي  َحتَّى  َفَتَربَُّصو�  َسِبيِلِه 

�ْلَفاِسِقَني﴾  �ْلَقْو1َ   Eَيْهِد َال  َ&�هللا 
(�لتوبة : ٢٥)

ِمنُكْم  َيْرَتدَّ  �لَِّذيَن ¨َمُنو� َمن  �َيَُّها  ﴿َيا 
َعن ِ+يِنِه َفَسْوَ� َيْأِتي �هللا ِبَقْو1ٍ ُيِحبُُّهْم 
َ�ِعزٍَّ�  �ْلُمْؤِمِنَني  َعَلى  َ�ِ�لٍَّة  �ُيِحبُّوَنُه َ
َسِبيِل  ِفي  ُيَجاِهُد&َ.  �ْلَكاِفِريَن  َعَلى 
�هللا َ&َال َيَخاُفوَ. َلْوَمَة آلِئٍم َ�ِلَك َفْضُل 
�هللا ُيْؤِتيِه َمن َيَشاُ¶ َ&�هللا َ&�ِسٌع َعِليٌم﴾ 

(�ملائد� : ٥٥)
&�Bَُّ سائل يسأ�: 6. كا. �هللا هو 
ðب  �فال  &حد�  للمحبة  �ملستحق 
&َخْلَق  &�لصديقني  &�أل&ليا¶  �ألنبيا¶ 

�هللا؟

��جلـو�4:
لإلميا.  &�جب  �مر  �ألنبيا¶  ُحّب   .6

".... فيعتu ما سـوى اهللا معدومًا ومنفيًا بسبب غلبة 
حب احلضرة األحدية، إذ لو كان ما سوى اهللا معدومًا 
منفيًا _ الواقع، لفقد هذا التوحيد من الدرجة الثالثة 
كل ُحسنه واله، ذلك أن ُحسن هذا التوحيد الكامل 
يكمن _ اسـتيالء حب احملبوب احلقيقي وعظمته على 
قلب السالك tيث تبدو له األشياء األخرى كاملعدوم 
نتيجة غلبة شـهوده التـام حملبوبه...."  (�ملسـيح �ملوعو+ �)
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&�لتصديق، &من لو��1 �حلب  �إلSي، 
أل. حبهم من عني حب �هللا تعا; من 
حيث �نتساֲדهم 6ليه، حيث �صطفاهم 
 Óبو�مع تفا&M مقاماִדم، &لكوîم 
ال  فكيف   .Bألخيا� &من  تعا;  �هللا 
ðب من �حبهم �هللا تعا; &�ختاBهم 
 � &نعتهم   Ïلنا� صفو�  بني  من 
َلِمَن  ِعنَدَنا  ﴿َ&6ِنَُّهْم  �ملجيد:  كتابه 
 (٤٨  :ï)  ﴾
�ْألَْخَياِ �ْلُمْصَطَفْيَن 
&جند � �لقر¨. &�حلديث �لشريف من 

�لشو�هد �لعديد�، كقوله تعا;:
َفاتَِّبُعوِني  ُتِحبُّو9َ �هللا  ُكنُتْم   9tِ ﴿ُقْل 
ُيْحِبْبُكُم �هللا َ&َيْغِفْر َلُكْم ُ�ُنوَبُكْم &�هللا 

َغُفوB Bٌَِّحيٌم﴾ (¨� عمر�. : ٣٢)
�Qَْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة مِّنِّي َ&لُِتْصَنَع َ﴿

َعَلى َعْيِني﴾ (طه : ٤٠)
كما �. حب �لنÒ � ال�1ٌ من لو��1 
حب �هللا بصفته خامت �لنبيني �6 حو= 
&هد�ياִדم  �ألنبيا¶   Mكماال كل 
�ملتفرقة، فهي Ôتمعة � شخصه عليه 
يوجد  &ال  �ملتها  &�لسال1  �لصال� 
قا�  ¨حا+ها  6ال  �لنبيني  من  غ#�   �

تعا;:
�َلـِئَك �لَِّذيَن َهَد~ �ُهللا َفِبُهَد�ُهُم ْQُ﴿
�ْقَتِدLْ ُقل ال َ�ْسَأُلُكْم َعَلْيِه َ�ْجرñ 6ِْ. ُهَو 
6ِالَّ ِ�ْكَر= لِْلَعاَلمني﴾ (�ألنعا1: ٩١)

يؤمن  "ال  �لشريف:  �حلديث   �&

سوله � �هللا  يكو.   äح �حدكم 

Qحّب tليه مما سو�Íا"  (متفق عليه)
&قا�   �: "�حّبو� �هللا ِلَما يغُذ&كم به 
 ."Vّياt حّبو� ِلُحبِّ �هللاQ�ِنَعِمه  من 

(Eخرجه �لترمذ�)
&جند � كتب �لسنة &�لس#� شو�هد 
عديد� على حب �لصحابة هللا &Bسوله 
�، &منها على سبيل �لذكر ال �حلصر 
 � Òَقِد1َ 6; �لن Eلذ� Óلك �ألعر��
فقا�: يا Bسو� �هللا مä �لساعة؟ قا�: 
ما �عد+S Mَا؟، فقا�: ما �عد+S Mُا 
كث# صال� &ال صياt 1ال Q �ّtحبُّ �هللا 
 gُسو� �هللا �: �ملرB سوله، فقا� له
�
. (متفق عليه من حديث  َمَع َمْن Qََحبَّ

�نس &�Ó موسى &�بن مسعو+)
&�لصال�  �لوالية  �هل  حب  عن  �ما 
فلجما� صفاִדم ال لذ&�ִדم �جلسمانية، 
فكل ما يظهر منهم من حسن �ألفعا� 
�لقلو�   Òيص �لر&حية   Mلصفا�&
حبهم  فوجب  تعا;  باهللا  لتعلقهم 

ألسبا� منها: 
له  &حبهم  تعا;  باهللا  علمهم   -

&تعلقهم به &عملهم مبقتضى �لك.
�نفسهم  6صال�   � فالحهم   -

&Ôاهدִדا &6صال� غ#هم.
 fألخال� ��Bئل  من  طهاBִדم   -
�لظاهر�   ÏجاBأل�&  Ïأل+نا�&

&�لباطنة.
- ثنا¶ �هللا عليهم &تبش#� 6ياهم &توعد 

من يؤ�يهم Áر� منه تعا;.
ففي �حلديث �لقدسي: عن �Ó هرير� 
 .t  :  � �هللا  Bسو�  قا�   : قا�   �
�هللا تعا; قا�: من عا+= H &ليا فقد 
 Eعبد Hّ6 نته باحلر�، &ما تقّر��¨
عليه،  �فترضته  مما   Hّ6 �حّب  بشي¶ 
بالنو�فل   Hّ6 يتقّر�   Eعبد يز��  &ما 
·عه  كنت  �حببته  فإ��  ُ�حّبه،   äح
يبصر   Eلذ� &بصر�  به،  يسمع   Eلذ�
به، &يد� �ل� يبطش ֲדا، &Bجله �ل� 
ميشي ֲדا، &6. سألÃ ألعطيّنه، &لئن 

(EBلبخا�) .ستعا�� ألعيذّنه�
فهم قو1 �صطفاهم �هللا مبحّبته، &¨ثرهم 

ته، العتصامهم بالتقو=، B& بفضله
&�جتها+ نفوسهم � نيل Bضو�. �هللا، 
&حبه &حّب Bسوله �ملصطفى �، &� 
متّل �بد�îم قّط من �لوصا� باهللا &تتبع 
 Îفأفا  ،Mلُقُربا�&  Mلطاعا� �سبا� 
مكانة  Sم  &جعل   ،�Bنو�� من  عليهم 
بنصرته  &توّالهم  لغ#هم،  ¬علها   �
&تأييد�، فأ&لئك هم �&ليا¶ �هللا �لذين 
من  ال�ما  باعتباBها  �بتهم  &جبت 

لو��1 حب �هللا.
عصمو�  قو1  &هم  ðبهم  ال  &كيف 
&�لضال�،  �ألهو�¶  هو�جس  من 
�لدنيا   � &�لسعا+�  باألمن  فُبّشر&� 
&�آلخر�: ﴿َ�َال 6ِ.َّ َ�ْ&لَِياَ¶ �هللا َال َخْوٌ� 
َعَلْيِهْم َ&َال ُهْم َيْحَزُنوَ. * �لَِّذيَن ََ̈مُنو� 
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التقوى

َ&َكاُنو� َيتَُّقوَ.﴾ (يونس: ٦٣ - ٦٤)، 
كما �ّنى Sم �. Úافو� &قد ¨منو� باهللا 
&توّكلو� عليه &�خلصو� � حبه &كانو� 
&قد  Øزنو�   .� Sم  &�ّنى  � حصنه؟ 
صدقو� ما عاهد&� �هللا عليه؟ فأينعت 
&سكينة،  صاحلا،  عمال  6مياîم   �Bبذ
&يقينا � �لقلب . حيث بلغ من علو 
 �ّB �علن   .� قدBهم،  شأîم، &·و 
ֲדم   +�B� من  كل  على  �حلر�  �لعّز� 
جا¶  ��=، كما  ֲדم  �حلق   &�  ،ñ¶سو
فقد  &ليا   H =+عا من   :� قوله   �

¨�نته باحلر�.
ما  �لدعا¶   �  �  Òلن� علمنا  &قد 
&حّب  �هللا  حب   Ïلتما� يستوجب 
�للهم  ُقرب�:  من �حّب �هللا مبا يزيدنا 
ما  �حّبك  من  &ُحّب  ُحّبك   Ãق�B�
ُيَقّربÃ 6; ُحّبك &�جعل ُحّبك �حبَّ 

د)�& ��Wلط�) .+Bمن �ملا¶ �لبا َّH6

&��Bئع  تعا;  �هللا  حّب  لو��1  &من 
حتصيله حّب َخْلِقه &�إلحسا. 6ليهم 
 Òمو�ساִדم،  جا¶ � �ألثر عن �لن&

:�
�هللا   ;6 &�حّبكم  �هللا،  ِعياُ�  "�خللق 
 �  ��Wلط� �خرجه  لعياله"  �نفعكم 

�لكب# &�أل&سط.
ֲדذ�  �ملوعو+  �ملسيح  �قو��  &من 

�لصد+:
&مو�ساִדم   Ïلنا� على  �لشفقة   .6

لنيل  كب#�  &�Bيعٌة  عظيمة،  عبا+� 
Bضو�. �هللا تعا;.. 

(١٠٢ï ،٨Ð Mمللفوظا�)
تذّكر&� �. �هللا عّز &جّل Øب �لعمل 
�حلسن كث#�، &Øّب �. ُيعاِمَل �ملرُ¶ 
�ملنتمو.  �يها  فيا  بر�فة..  �هللا  َخْلَق 
6نسا.  كل  تو�سو�   .� عليكم   ،Hّ6
�ّي� كا. +ينه، &ُتحسنو� 6; �جلميع 
+&. متييز، أل. هذ� هو تعليم �لقر¨. 

�لكرمي..
 ،٤Ð �جلديد،   Bإلصد��  ،Mمللفوظا�)

(٢١٨ï
�لعصر من شخص  فإ. كا. � هذ� 
 Bحّب �هللا ُحّبا <ا &�&� بلو��مه �ملشا�
6ليها فهو سيدنا �ملسيح �ملوعو+ � 
�خلا+1 �لو� �لصا+f للنÒ � &يتجّلى 
 ،ñنثر& ñهذ� � لسا. حاله &قاله شعر
&َسَفِر  &كشوفه  &كتاباته  &سلوكه 
جها+� �لعظيم �خلالد، &نقتطف لكم 

بعضا من هذ�  �لشو�هد:
 .6  :� �ملوعو+  �ملسيح  يقو� 
فر+&سنا S6نا، �Q 9tعظم ملذ�تنا % 
�جدنا فيه �ُحلسَن �
بنا، ألننا B�ينا� 
باالقتنا¶  جلديٌر  �لكنـز  هذ�  كّله. 
به حياَته، &هذ�  �إلنسا.  �فتد=  &لو 
ضّحى  &لو  ر�¶  بالشِّ َلَحِريٌَّة  �جلوهر� 

�إلنسا. � طلبها كّل &جو+�.
�لر&حانية  �خلز�ئن  نو�،  (سفينة 

(٢١-٢٢ï لد١٩Ô
 �Wملع�  � كشوفاته  بعض  عن  �ما 

عن عظيم �حلب �إلSي يقو� �:
على &جه  �لر&حانية   Bألنو�� ..B�يُت 
ìتلفة  �لو�.  Sا  كأعمد�  �لتمثيل 
تتر�¶=  &كانت  &�أل
ر،  كاألخضر 
يعجز  ما  �لتأث#  &قّو�  �َجلما�  من 
تلك  &كانت  &صفه.  عن  �إلنسا. 
ðو  �ملتصاعد�  �لنو�Bنية  �ألعمد� 
ناصعة  بعضها  كانت  �ل�  �لسما¶ 
&�خر=  خضر�¶  &بعضها   Îلبيا�

ر�¶ كلُّها كانت تتصل بقلÒ �تصاال 
 äلقلب، ح� � B&خاص� يبعُث �لسر
 Òقل  � مشاهدִדا  عند  �شعر  كنُت 
لّذִדا  ملقاBنة  سبيل  ال  خاصة  بنْشَوٍ� 
 
Qتصّوُ �ُكْنُت  ¨خر.  شي¶   E� مع 
هي  �لر�حانية  �ألعمد�  تلك   9ّQ
�هللا  بني   jملتبا�� �ُحلّب  عن  تعب@ 
��إلنسا9.. �يع� �لك 9Q نو
q قد 
قد  &خر   q
�نو �لقلب  من  تصاعد 
عمو+  شكل  فو�..&�خذ  من   jنز
 Bألمو� هذ�   .6 �لتقيا.  حينما   ��Bنو
�لر&حانية مما ال ميكن ألهل �لدنيا �. 
عيوîم،  عن  بعيدٌ�  ألîا  ُيْدBكوها، 
&لكن هنا� َمْن َمنَّ �هللا عليه � �لدنيا 

.Bهذ� �ألمو ��B+بإ
�لر&حانية  �لWّية، �خلز�ئن  (من كتا� 

�ملجلد١٣ ١٩٧ï-٢٠٠ �حلاشية)


