
8م�  سيدنا  قا/ 
�ملؤمنني نصر� �هللا 
 Hتال� بعد  تعا� 

سوHe �لفاحتة: 
 eٌ��08 �إلنسـا�   Hحليا
بعض  عن  بعضها   تلف 
باختـال� مؤّهـالتـه 
 ò8حيان فهو يس�  �لعلمّية، 
eقّيه  تسّبب  8حو�ٍ/   L
�8حيانL ò 8حو�ٍ/ توجب 
 Hًمر يظّن  �هو  تقهقر�. 
8ّنه ميشي L حاالٍ� هي 
 L �يظّن  �eتقائه،  سبب 
8خرx 8ّنه يس� L 8حو�ٍ/ 
بينما  �ال¦طا¨  له  تسّبب 
بالعكس.  �حلقيقة  تكو� 
 �فهو مرHً يظهر �الضطر�
يوجب   lٍمقا  L 8ّنه  مع 
 Hًمر�  ،eلّسر��� �لفر� 
 L �يكو�   eلّسر�� يظهر 
 ��الضطر� يوجب   lٍمقا
هي  هكـذ�   .Jلبكـا��
��ملؤمنني   eلكّفا� حاال� 
لبعضهم.  مقا�متهم   L
هي  هذ�  حاالִדم  �لكن 
 lحلقيقة ناشئٌة من عد� L
يز�/  ال  �هللا   �ّ
 �لعلم. 
 L �لكّنهم  �ملؤمنني  يرفع 

�ملصائب  ير��  �لظاهر 
منها  8مامهم، �يضطربو� 
هذ�  �ضطر�ֲדم  �لكّن 
تعا�  
ّنه � %ّله.  غ�   L
 Jألعد�� ªّفض  يز�/  ال 
من  هذ�  بأّ�  يظنو�  �هم 
�تقّدمهم  eقّيهم   �8سبا
فال يز�لو� يفرحو� �لكّن 
 L هم ال يكو� 8يًضاeسر�
�لفريقني  يبقي  فاهللا  %ّله. 
L �جلهالة حÏ يأÚ �قت 
 @�.  .
�  .eلقد��  Jلقضا�
تأخذ �حل�H �لفريقني كالًّ 
L مقامه، فالذ< كا� ال 
بأّنه   òظاّن يركض  يز�/ 
 .
  Ùلعر� على  س�تقي 
جالًسا   Hًفجأ نفسه   xير
�ملشنقة،  كرسّي  على 
�8ما �لذ< كا� يظّن بأّنه 

� كرسّي �ملشنقة  eٌر�±
يرx نفسه فجأHً بأّنه eفع 
فهذ�  �ململكة.   Ùعلى عر
فيه  يرفع  �لذ<  �لوقت 
عجيًبا  يكو�   ��حلجا
�لذين  
ّال   �eيقّد �ال 
 L به   ��eسا �قًتا  ملكو� 

ّال � �حلاال�،  هذ�  مثل 
تكو�  �ألحو�/  هذ�  فإّ� 

صوت قائد اإلسالم
باu, �!cp ,صالH نفوسكم 
!عّمر!ها yشية �هللا !xّبته.

�ملؤمن ال |شى مصائب �لّدنيا 
!لكّنه |شى ~ّالN نفسه

قر&% $ �لعد� �خلامس من �لسنة �لثانية �لة �لبشر� �لصا�� بتا�يخ مايو �١٩٣٦ 
$ فلســطني هــذ4 �خلطبة للمصلح �ملوعو� �ضي �. عنــه  �خلليفة �لثاني لإلما� 
�ملهــدA عليــه �لســال�. فوجــد% فيها بلســًما شــافيا جلــر�:  قلوبنــا �لعليلة. 

تنضيد: خالد �ل�Cقي 
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خاeقًة للعـاH0 لدeجـة 
فهمها مستعصًيا  يـكو� 
�ألجيا/  على  حّتى 

�ملتتابعة. 
قبل (١٩٠٠ سنة) حينما 
كا� �ليهو0 يعّلقو� �ملسيح 
� على �لّصليب من .� 
 eيقّد  �8 يستطيع  �لذ< 
�لذ< 0خل   eلّسر�� .لك 
قلوֲדم 
. .�@، �8يًضا من 
 eلذ< يستطيع �8 يقّد� �.
حالة  كانت  كيف   lليو�
0خل  مما  �ملسيح  حو�eّيي 
 �L قلوֲדم من �الضطر�
 �ّ8 منه  نفهم  �لذ< 
كانو�  ما  �لذين  �ملساكني 
 xتر �لّسيف  يعرفو� سّل 
بطر»  ��ه  منهم  ��حًد� 
شهر سيفه �بغ� �8 يبا« 
ملقاتلة  �ستعّد  بالنتائج 
�لكّن  �جلنو0.  من  ��حٍد 
�قا/  منعه   � �ملسيح 
�لكّن  يفيد.  ال  هذ�  له: 
حالة بطر» �لثانية كانت 
 � �ملسيح  لعن  8ّنه 
كأّ�  8عرفه.  ال  8نا  �قا/ 
تأّثر� �ألّ�/ جعله مستعًد� 
 L� غ� %ّلها L للمقا�مة

حالته �لثانية 8نكر مـوال� 
�معّلمه بغ� سبب. 

�ملسيح  قلب  كيفية  �8ما 
8ّنه  من  فنفهمها   �

خوته � 8ّمه   Hًمر  �e�� ملّا 
�قيل له 8ّ� 8ّمك �
خوتك 
�هم  خاeًجا  ��قفو� 
يريد�� �ياeتك، قا/ من 
�لكن   ،Úخو
� 8ّمي  هم 
كانت  �لثانية   Hملّر�  L
عّلق  ملّا  8ّنه  قلبه  حالة 
8ّمه   x8e� �لّصليب  على 
 �
  e8شا �جلمع   L قفًة��
��حٍد من �حلو�eيني �0عا� 
عند�، �ملّا .هب 
ليه قا/ 
 H8له: 8ََتعِرُ� َمن هذ� �ملر
�لو�قفة؟ �علم 8ّ� هذ� هي 
8ّمك، �8ّيتها �ملرH8 هذ� هو 
�بنك. �معÖ .لك حسب 
�لّظاهر 8ّنه � كا� يظّن 
 Jجا قد  �ألخ�  �قته   �ّ8
 �8 عليه  فر�  �لذلك 
�تسليتها  8ّمه  حفظ  يدّبر 
فدعا عند� 8حد �حلو�eيني 
 �8 عليك  �ب  �قا/: 
�8نت  لك  8مًّا  تّتخذها 
لِك،  �بًنا  � ذيه  8ّمي  يا 
كم  �لوقت  .لك  ففي 

�كم  فرحني  �ليهو0  كا� 
 .èحز� �حلو�eيو�  كا� 
بإمكا[م  كا�  8ّنى  �لكن 
�حلاال�  يعرفو�   �8
مضى  قد  ها  �آلتية!.. 
�ليوl (١٩٠٠سنة) �لكّن 
zم  �eحٍة  %ّل  ال  �ليهو0 
عنهم  يضيق  ُملٍك  �كّل 
لر�حتهم  �ألخ�  ��مللك 
 L �لكن  
جنلتر�  كا� 

جنلتر� 8يًضا يهاجم �ليهو0 

�آل�. 
 Hملّد� هذ�  8طو/  ما 
(١٩٠٠سنة)!.. 
ّ� �لّنا» 
ينسو�  سنٍة  مائة  بعد 
�لكّن  �8جد�0هم  ³باJهم 
 � �ملسيح   ��.³ �لذين 
�لطويلة   Hملّد� هذ�  بعد 
��لو�  ما  (١٩٠٠سنة) 
zذ�  نظ�  �ال  يتأّلمو� 
 .lمن �ألقو� lٍقو L lآلال�
تّو¥  �لذ<  �ملسيح  �8ّما 
 lَحُتِر� فقد  �ألشو�@  بتا¥ 
�حتر�ًما حÏ �د� �هللا من 
�لقر�³   L �.كر�  عرشه 
عظيم.  بإعز�ٍ�  �ملجيد 
 L يغالو�  ��ملسيحّيو� 
هو  
ّنه  قالو�   Ïح %ّبته 

��جلالس  �لوحيد  �هللا  �بن 
 �ّ
  .Ùلعر� عن ميينه على 
ال  �لّصليب  على  معّلقيه 
 ،oلعا� L م ملجًأz د���
�ملعلَّق فقد eفع على  �8ّما 

 .Ùلعر�
 lليو� 8حٍد  من  ليس  
ّنه 
به  يشعر  كا�  ما   eيقّد
 .@�. .
�ليهو0 ��حلو�eّيو� 
�كذلك ما كا� �ألقدمو� 
بإمكا[م تقدير ما يشعر به 
باملسيح  ��ملؤمنو�  �ليهو0 
�سبا�  كا�  هل   .lليو�
³باJ �ليهو0 �8جد�0هم بأّ� 
عملهم هذ� ستكو� نتيجته 
نز�/ لعنة �هللا على .eّياִדم 
�هل  �لّسنني؟  ³ال�   �

�سبو�  �حلو�eّيو�  كا� 
بأّنه نتيجًة لتضحيتهم هذ� 
 Hًحائز .eّياִדم  ستبقى 
 �eصا مهما  �هللا  لنعمة 
 Hًمفسد� للّدين  ¿الفـًة 

فيه؟ 
فينبغي 8ّال يغر� عن با/ 
�اعتنا بأّنهم 8يًضا �اعة 
نÈٍّ �8ّنهم يعاَملو� L هذ� 
�ألياl تلك �ملعاملة �لG كا� 
يعامل ֲדا �ألقدمو�، �كا� 
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 L لظلما�� L هللا 8بقاهم�
 lٌيو  Jجا  Ïح حني  كّل 
�لّظلما�  تلك  فيه  ��لت 
 .�Jقضا فيه  �هللا  �8علن 
 �8  >ّeلّضر�� من  كذلك 
 L 8يـًضا  ¦ن  ُنتñَرَ@ 
ينـز/  حّتى  �لّظلـما� 

8مر �هللا إل��لتـها. 
�ملصائب  �قو�   �ّ

��لّتكاليف   ��Jالبتال��
 �ّ
 بل  منه،  بّد  ال  8مٌر 
ال  بسيطٌة   Jألشيا� هذ� 
 Jلّشي� �8ّما  ֲדا،  ُيهتم 
به  ُيبا�   �8 ينبغي  �لذ< 
هو �8 ال تكو� �ملصائب 
مصائب   ��Jالبتال��
�ملشاكل  ألّ�  �إلميا�،   L
eفعت   �.
 �جلسمانية 
فإّ�  �إلنسا�  e0جة 
تضعها.   �إلميانّية  �ملشاكل 
فال �و� للمؤمن ª �8ا�  
�ملشاكل �لG تأتيه من قبل 
يهتّم   �8 عليه  بل  0نيا�. 
باملشاكل �لG تأتيه من قبل 
�لذين  نفسه. كث��� هم 
�ملشاكل   �
 ينظر��  ال 
�لناشئة من �لنفس �إلنسانية 
 Gملشاكل �ل� �
�ينظر�� 

مع  �لنا»،  قبل  من   Úتأ
8ّ� �ملشاكل �آلتية من قبل 
كالّسما0.   مثلها  �لنا» 
�لّنفس  من   Úتأ  Gل� �8ّما 
كالفأ»  فمثلها  �إلنسانية 
لكّل  فينبغي   .eجلذ� على 
 �8 �لر�حانية  يعظم  من 
�ملشاكل  تلك   �
 يلتفت 
��ملظاo �لG تنشأ من عند 
 oهذ� هي �ملظا .
�لنفس 
للخطر  ��ملوجبة  �ألصلية 
�ملمكن  من  ألنه  �حلقيقي 
�8 يطر� ��حٌد من 
خوتنا 
 �
 Ùنتيجتها من �لعر L
�ملصائب  بعكس   Ùلفر�
�لدنيا  قبل  من   Úتأ  Gل�
من  �إلنسا�  ترفع  فهي 
فبدًال   .Ùلعر�  �
  Ùلفر�
�جتاهاتكم  جتعلو�   �8 من 
يوّلدها   Gل� �ملشاكل   �

�جلماعة  8نصح  فأنا  �لنا» 

 óكث� قلوֲדم  يتفّقد��   �8
قا/  لقد  
ميا[م.  �يعهد�� 
�لشيطا�  بأّ�   �  Èلن�
�إلنسا�.   l0  L �ر< 
�ملتوّلد  �لسّم   �ّ8 �كما 
يعرفه  ال  �إلنسا�   l0  L
 ��إلنسا� حÏ تظهر 8سبا
�zال@، فهكذ� �لشيطا� ال 
�إلنسا�  على  قابًضا  يز�/ 
 Ïح به  يشعر   �8  ��0
 .lمن �أليا lٍيو L يهلك

�ألمر��  من  كثٌ�  يوجد 
جسم   L تؤّثر  �لّدنيا   L
 ،lإلنسا� قبل �8 يهلك بأيا�
 >eجلد�� �لكول��  فمثًال 
��حلمى  ��إلنفـلونـز� 
فهذ�  ��لطاعو�،  �ملحرقة 
�ألمر�� تؤثر L �إلنسا� 
8عر�ضها   eظهو قبل 
�بعضها  بيومني  بعضها 
بثالثة 8ياl �بعضها بسبعة 

8ياl �بعضها Õمسة عشر 
ال  �إلنسا�  �لكّن  يوًما، 
 Ïح �لتأث�  ֲדذ�  يشعر 
 lّبالد �لسّم  .لك  يسر< 
�يعلم  كّله  �جلسم   L
�ملر� بعد �8 يتسّلط على 
منه  يبقى  �جلسم كّله �ال 
��لشيطا�  لإلنسا�.  مفرٌّ 
ال  طرٍ&  من   Úيأ 8يًضا 
 �.
� �إلنسا�  ֲדا  يشعر 
نقو/  بل  فيشعر-  شعر 
عندما   - eفقا��  يشعر 
عليه  �لشيطا�  يتسّلط 
�ألمر��  ألّ�  كامًال. 
 � � مر أل � � ية نيو لد �
فرٌ&  بينهما  �لر�حانية 
�ملا0<  �ملريض   �ّ8 �هو 
يشعر �يقو/ بأّني مريٌض 
�لّر�حاّ½  �ملريض  �لكّن 
 �ّ8� صحيح  بأّنه  يظّن 
بأّنه  له  يقولو�  �لذين 

وكما أّن السّم املتوّلد % دم اإلنسان ال يعرفه اإلنسان ح� 
تتّم أسباب ا�الك، فهكذا الشيطان ال يزال قابًضا على 
األيام.  يوٍم من  أن يشعر به ح� يهلك %  اإلنسان دون 
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¿طئو�. كّلهم  مريٌض 
فهو كأّنه 8صيب باجلنو� 
يظّن  �ملجنو�   �ّ8 كما   .

بأّنه ليس مبجنو� بل �لنا» 
هو  فهكذ�  ±انني  كّلهم 
يظّن بأّنه ليس مبريٍض بل 
مريٌض  8ّنه  يقولو�  �لذين 
كّلهم مرضى. فاعلمو� 8ّ� 
على  تسّلط   �.
 �لشيطا� 
8صدقا��  عرفه  �إلنسا� 
بأّنه مريض �8ّما هو فيظّن 
بأّنه صحيٌح من كّل جهة. 
�اعتنا  تتوّجه   �8 فينبغي 


صال� نفوسها.  �

�يظّن  يتكّبر  من  كّل   �ّ

 çٌفو% بـأّنه  نفسـه 
يعلم   �8 عليه  �مصوٌ�، 
�ملو�.   �
 سائٌر  بأّنه 
�ملؤمن ال تفاeقه خشية �هللا 
 L Jلقد جا 8بًد�.  �خوفه 
�ألحا0يث عن �لنÈّ � 8ّنه 
�يدعو  بالليل   lيقو كا� 
 eالنكـسا�� بالتو�ضـع 
لدeجة 8ّ� �لّصحابة eضي 
كنا  
ننا  قالو�  عنهم  �هللا 
�ألحيا�.  بعض   L نر�ه 
eضي  عائشة  قالت   Hًمر�
 �ّ
  :�  Èللن عنها  �هللا 

كّل  عنك  عفا  تعا�  �هللا 
جناتك  تكو�  فهل   Jٍشي
يا  zا:  فقا/  باألعما/؟ 
 ò8يض  Úجنا  �ّ
 عائشة 
�هللا.  فضل  على  متوّقفٌة 
فإ.� كانت هذ� هي حالة 
�لنÈ � فكيف ميكن لغ�� 
�8 يقو/ بأّنه معصوlٌ من 
�بتال��J �هللا ��متحاناته؟. 
�لصحابة  بعض  قا/ 
ملا  عليهم:  �هللا  eضو�� 
�هو   �  Èلن�  xنر كنا 
كأّ�  نشعر  كنا  يدعو 
 .��eلفو� من  تغلي   eلقد�

صال�   �
 فتوّجهو� 
�عمِّـر�هـا  نفوسكم 
 Heلطهـا��  xبالتـقو
بأّنكم  تـظّنو�  �ال 
صـاًحلا.  تعمـلو� 
عليه  �ملوعو0  �ملسيح  كا� 
�لصالH ��لسالl يقو/: ال 
�ّج  �كيف  ملا.�   >eند
يصبحو�  8[م  مع  �لنا» 
قبل  بفسا0هم  تعلقا  8كثر 
 �
� باحلج.  يقومو�   �8
هو  �لفسا0  هذ�  سبب 
 Hفائد يعرفو�  ال  8ّنهم 
 �8 من  بدًال  فهم  �حلّج، 

�eحانيًة   Hًفائد يستفيد�� 
كو[م  ملجّر0  يتكّبر�� 
�ملسيح  �كا�  حّجاًجا. 
نكتة  ير�<   � �ملوعو0 
بأّ� عجو�ó كانت جالسًة 
%ّطة   L  Jلشتا�  l8يا  L
سر&   .
  Hً0منفر  eلقطا�
فلما  J�0eها.  شخـص 
 �0�e8�  0Cبال شعر� 
لبس �لرo J�0 جتد� فنا�0 
معنا�:  ما  بالبنجابية  قائلًة 
 » يكن   o �حلا¥،  8خي 
سأمو�  ��حد   J�0e 
ال 
فتفّضل  �آل�    0Cل� من 
فلما  �0eئي.  علّي   0ّeُ�َ
�ع �لساe& �لند�J  خجل 
 Þ 
ليها   J�0لّر� �8عا0 
كيف  مستفهًما:  سأzا 
 J�0لّر�  &eسا  �ّ8 علمت 
هو حا¥؟ فقالت L هذ� 
�لزما� ال يكو� قلب 8حٍد 
متحّجًر� 
� هذ� �حلّد 
ال 

قلب �حلّجا¥. 
 فال تظنو� بأّنكم مشتغلو� 
�ألعما/  بصاحلا� 
نو�ياكم  بأّ�  تظنو�  �ال 

صاحلة. 
كانت  مهما  �إلنسا� 

 �8 ميكن  صاحلًة  8عماله 
�مهما   ،Jسو منها  يتوّلد 
�لنّيته صاحلًة ميكن  كانت 
ألّ�  
ميانه،  تفسد   �8
�إلميا� ال �صل لنا بنتيجة 
8عمالنا بل بفضل من �هللا 
تنظر��   �8 فعليكم  تعا�. 

� فضل �هللا تعا� L كّل 
نظركم  �ل�تفع  �قت، 
�لّسائل  ألّ�  8يا0يه،   �

 �باٍ كّل  بأّ�  يظّن  �لذ< 
 �8 بعد  �جهه   L موصٍد 
سبحانه  �هللا   �با من   lقا
فينبغي  فضله.  �لب  فإّنه 
�هللا   �
 نظركم  يرتفع   �8
كّل   L �تعا�  سبحانه 
ناظرين  0متم  �ما  �قت. 
%فوظني  تكونو�  
ليه 
 �
ألّ� �لذ< يرتفع نظر� 
�لكْن  8حٌد  يضّر�  ال  �هللا 

.� حّو/ �لّنظر 
� طرٍ� 
 �با �إلنسا�  �تر@  ³خر 
كانت  مهما  فعندها  �هللا 
�مهما  صاحلًة  نو�يا� 
�لصاحلة  �ألعما/  يعمل 
ملـجأ،  له  يبقى  ال  فإّنه 
بل ال �لس 
ال L حضن 

�لشيطا�. 
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