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٢٤

التقوى

,+ Eجعة ن® من 	ألنبياi ظاهر
 مرتبطة مبعظم 
	أل;يا+، 'ال ¶لو ;يانة �ا'ية مثل 	ليهو;ية 

'	ملسيحية بل '	إلسال@ من نفس هذx 	آلثاE '	لظو	هر.
 xسدè نبيهم 'عو;ته Eأل;يا+ ظهو	 xيتوقع �تبا¢ معظم هذ'
 aلذ	ألمر 	فيه،  sغا aلذ	ختفى به �' 	 aلذ	 aلعنصر	
يتعاE° مع تعاليم كث$ من 	أل;يا+.. 'خاصة 	إلسال@.. 

	ل� تقضي بعد@ عو;
 من ميو1 ,* هذx 	حليا
 	لدنيا. 
هذ	  على   	iضو � مرمي  	بن  عيسى  	ملسيح  �لقى  'قد 
	ملوضو¢ عندما َسَأَلُه َتَالِميُذxُ َقاِئِلَني: «َفِلَماَ_	 َيُقو8ُ 	ْلَكَتَبُة: 
,ِيِليَّا   َّ+,ِ" َيُسوُ¢:   sََفَأَجا َ�'ًَّال؟»  َيْأِتَي   +ْ�َ َيْنَبِغي  ,ِيِليَّا   َّ+,ِ
َقْد َجاiَ َ'َلْم َيْعِرُفوxُ، ِحيَنِئٍذ َفِهَم 	لتََّالِميُذ �َنَُّه َقا8َ َلُهْم َعْن 
ُيوَحنَّا 	ْلَمْعَمَد	+." (,ِْنِجيُل َمتَّى ١٧ : ١٠-١٣) ، فوّضح 
	ملسيح حلو	Eييه �+ Eجعة ن® من 	ألنبياi ليس 	ملقصو; ֲדا 
عو;
 	لن® بنفسه، ',منا هي Eجعة E'حية، 'ظهوE مثيل 

 *,  Kخر�  
مر بنفسه  عا;  فكأنه  يرجع،   +� 	ملزمع  للن® 
هذx 	لدنيا.

 � للرسو8   +�  *, يش$  ما   bهنا كذلك  	إلسال@   m'
بعثتني. يقو8 	لقر»+ 	لكرمي:

﴿ُهَو 	لَِّذa َبَعَث ِفي 	ْألُمِّيَِّني Eَُسوًال ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم َ»َياِتِه 
َقْبُل  ِمْن  َ'ِ,ْ+ َكاُنو	  َ'	ْلِحْكَمَة   sَْلِكَتا	 َ'ُيَعلُِّمُهُم  يِهْم  َ'ُيَزكِّ
َ'ُهَو  ِبِهْم  َيْلَحُقو	  ا  َلمَّ ِمْنُهْم  َ'َ»َخِريَن   * ُمِبٍني  َضَال8ٍ  َلِفي 
َيَشاiُ َ'	هللا ُ_'  ُيْؤِتيِه َمْن  َ_ِلَك َفْضُل 	هللا  	ْلَحِكيُم *  	ْلَعِزيُز 

	ْلَفْضِل 	ْلَعِظيِم﴾ (	جلمعة: ٣-٥)
'تش$ 	آلية ,* �+ 	هللا قد بعث m 	ألميني Eسوال.. 'هم 
	لبعثة   xهذ' �يضا،  ﴿»َخِريَن﴾   m �يضا  'سيبعثه   sلعر	
	لثانية ليست متصلة باأل'*، حيث يصف 	لقر»+ 	آلخرين 
بأÈم ﴿ملَاَّ َيْلَحُقو	 ِبِهْم﴾، �a �+ 	آلخرين � يلحقو	 بعد 
بالعرs 	ألميني، �a �نه سينقضي ¡مٌن ما ح¦ يظهر من 

ُت مِـْن فَيََضاِن أَْحَمَد أَْحَمَدا  ـْ ُت مِـْن فَيََضاِن أَْحَمَد أَْحَمَدا ” فَأَْصبَح ـْ  ” فَأَْصبَح

عظمة ووفاء حب اإلمام املهدي لسيده ومطاعه سيدنا محمد املصطفى �

كلمة 	لد	عية �مد طاهر ندمي  �ُلقيت m ند'
 ”س$
 	لن® �“ m مسجد ”بيت 	لفتوÀ“، لند+ 

””
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ّ�اهم 	لقر»+ بأ'لئك ﴿	آلَخِريَن﴾.
ال ميكن �+ يتصوE �حد �+ 	لبعثة 	لثانية للرسو8 � ستكو+ 
بعثة جسدية بل هي 	لبعثة 	لر'حية. 'معناها هنا �+ يظهر 
�حد �تباعه 	لذa يكو+ من �خلص خد	مه 'مّتبعي ُسنَّته، 
صوEته.  عليه  	نطبعت   aلذ	 ظّله  'كأنه  يبد'  ,نه  ح¦ 
'يكو+ هذ	 	ملبعو� 	ملنتظر قد تفاÆ متاما m طاعة 	لرسو8 
Eسو8  بشخصية  '	لتحف  ;E	iها  نفسه  عن  'خلع   �
 m' .هو بعينه Eهللا � '¶لق بأخالقه ح¦ لكأنه قد صا	
_لك يقو8 عنه Eسو8 	هللا �: "لو � يبق من 	لدنيا ,ال 
يو@ '	حد لبعث 	هللا فيه Eجال 	�ه 	�ي، 'ُخلقه ُخلقي" 
('E	x 	لبيهقي). 'يعÄ 	حلديث �+ هذ	 	ملنتظر سيكو+ قد 
تطبع بطبا¢ Eسو8 	هللا �، '¶لق بأخالقه، '	سنت بُسنَّته، 
 Kخر� 
ح¦ لكأنه قد صاE هو بنفسه، 'كأنه قد عا; مر

 .
,* 	حليا
,_+ فالبعثة 	لر'حية تقتضي �+ يكو+ 	ملبعو� 	ملنتظر قد 
	قتبس من نوE متبوعه 'مطاعه، '	غتر� من ينبوعه 'Èل 
'عشقه  حبه   m  Æتفا  	_, ,ال  _لك  يتأتى  'ال  منهله  من 
قوله   uمتبوعه 'هو مع 	سم  يطلق عليه   +� لدEجة ميكن 

صلى 	هللا عليه 'سلم: ��ه ��ي.
_لك هو 	ملسيح 	ملوعو; '	إلما@ 	ملهدa.. سيدنا مر¡	 غال@ 
	لسال@.  '�¡كى   
	لصال �فضل  ُمطاعه  عليه 'على  ��د، 
من  فحسب  '	حد	  جانبا   Eلسطو	  xهذ خال8  سأ_كر 
�خالقه، 'هو تفانيه m حب 'عشق سيدx 'سيدنا �مد 

	ملصطفى �.
K�E سيدنا 	ملسيح 	ملوعو; '	إلما@ 	ملهدm a 	لكشف �+ 
�هل 	ملأل 	ألعلى m خصا@؛ �a �+ مشيئة 	هللا تعا* ִדيج 
بعد  	ألعلى  	ملأل  على  ينكشف   � 'لكن  	لدين،   iإلحيا
 iثنا�  m' Íتلفو+.  هم  فلذلك  	ملحيي،  	لشخص  تعيني 
_لك K�E �+ 	لناr يبحثو+ عن هذ	 	ملحيي، '�تى �حدهم 

�ما@ حضرته 'قا8 مش$	 ,ليه: "هذ� 
جل �ب 
سوَ( �هللا 
�". 'كا+ 	ملر	; من قوله هذ	 �+ �عظم شرÕٍ �ذ	 	ملنصب 

هو حب 	لن® �، 'هذ	 	لشرÕ متوفر m هذ	 	لشخص.
� يكن _لك m 	لر�يا فحسب، بل m 	حلقيقة ,+ حضرته 
 xسكر� قد  لكأنه  	ملصطفى، ح¦  بسيدنا  حّبا  	ستها@  قد 
 sتنسا' باملحبة،  قلبه  يفيض  نشو	نا   Eفصا 	حلب  _لك 
ُيناجي  'مشاعرx على لسانه m كلماE 1قيقة  �حاسيسه 
ֲדا �بوبه، فال يهتم النتقا; 	ملعاEضني، 'ال يكتر� ملطاعن 
من  بيتني   m فيقو8  	لتكف$،   K'لفتا يأبه  'ال  	ملخالفني، 
شعر	  	أل�ديني   i	لشعر	 �حد  صاغهما  بالفاEسية  	لشعر 

Eقيقا باللغة 	لعربية حيث قا8:

ٍد ,ِنِّي لََنْشـَو	ٌ+ بِعـْشِق ُمَحمَّ
            ِمْن َبْعـِد ُحبِّ 	ِهللا َجـلَّ َجَالُلُه

ِ,ْ+ َكا+ َهَذ	 	ْلُكْفَر ,ِنِّي َلَكاِفٌر
            Eَبِّي َشِهيـٌد َقـْد َسَباِني َجَماُلُه

'بلغ m حب 	لن® مقاما يقو8 فيه عن معاEضيه 'مكفريه 
:xسية معناEبيت شعر بالفا m

يا قل® جتا'¡ عن ,ساi	1 هؤالi 	لناr ألÈم ال يفهمو+ 

هـذا رجل �ب رسـوَل اهللا �". وكان 
املراد مـن قوله هذا أن أعظم شـرٍط 
 ،� Tـذا املنصـب هـو حـب النـu
وهذا الشـرط متوفر ! هذا الشـخص
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٢٦

التقوى

للن®  	حلب   Kبدعو ,ال  يفعلو+  ما  يفعلو+  'ال  	حلقيقة. 
عن  جتا'¡  	لن®  	;عائهم حلب  ³ر;  فبسبب   ،� 	لكرمي 

6يع ,ساi	ִדم '	عف عنهم.

كا+ حب 	لن® � قد �خذ منه مأخذx لدEجة كا+ 	لتلفظ 
مبجر; 	سم 	لن® � يث$ عندx شوقا 'حنينا يندE له نظ$.

'يذكر �حد �جنا8 سيدنا ��د � 'هو م$¡	 بش$ ��د 
Eضي 	هللا عنه فيقو8:

"لقد ُ'لدm 1ُ بيته �، 'هذx نعمة كKd من 	هللا تعا* 
'ال يسعa;�� +� Ä حق شكر هذx 	لنعمة. ال بد « �+ 
ُ�َسّلم نفسي ,* 	هللا يوما، فأقو( مستحلفا باهللا عز &جل: 
� �د�، &ال مر4 &�حدrَ IْH ،4كَر حضرُته 
سوَ( �هللا 
 Iفإ  .Bعينا &�غر&
قت  qّال   � �مٍد  �سَم  ح�   &H  �
كانت  كيانه..   ;�
r من   4
r &كل  &عقله..  قلبه.. 

عامر4ً �ّب 
سو( �هللا � &نابضًة بغر�مه."
'm مناسبة �خرK كا+ سيدنا ��د ¼وs صحن مسجد 
 iكا+ يذهب '¼ي' ،bEملبا	ملسجد 	هو ' xE	صغ$ يتصل بد
'هو ُيتمتم بكلما1 بلسانه 'شفتيه، 'عيناx تنسكبا+ ;موعا 
على خديه  'بينما هو كذلك ,_ ;خل 	ملسجد �حُد صحابته، 

 ظن �+ �مر	 خط$	 قد �ّ� به، Eلصو	 xيبكي ֲדذ x«E فلّما
فسأله مضطربا: "ما_	 حد� يا سيدa؟" فر; عليه قائال:

لو  'متنيت  ثابت،  بن  من شعر حّسا+  بيتني   ;;E� كنُت 
كنت �نا قائلهما."

'	لبيتا+ 	ملذكوE	+ حلسا+ بن ثابت قا�ما E mثاE iسو8 
	هللا �:

aَ; لَِناِظِر	َو ـَّ ُكْنـَت  	لس
	لنَّاِظُر َعـَلْيـَك  َفـَعـِمَي             

َمن َشـاiَ َبْعـَدbَ َفْلَيُمـْت
Eُ_َِفـَعـَلْيَك ُكـْنُت ُ�َحـا                 

هكذ	 كا+ _لك 	إلنسا+ 	لذa ملك حبُّ Eسو8 	هللا قلَبه 
'	لنو	ئب،   Pملشا	 من  	لكث$  حتّمل  �نه  فرغم  ''جد	َنه، 
'_	P 	ألمّرين على �يدa �عد	ئه 	لذين � يّدخر'	 'سعا 

 ,ليه، 'Eغم �نه صd على قضاi 	هللا عند iإلسا	ئه '	يذ, m
'فا
 �'ال;x '�عز	ئه 'صحابته، ,ّال �+ مشاعر 	حلز+ '	أل� 
تعصر قلبه عند _كر 'فا
 حبيبه � 	ل� كا+ قد مضت 

عليها ثالثة عشر قرنا.   

_	1 مر
 كا+ حضرته مريضا 'E	قد	 m سريرx، 'كانت 
	جلميع  'كا+  '	لدها.  'معهما   
	حلجر ُتجالسه  ¡'جه 
يتجا_بو+ �طر	� 	حلديث، فجرK _كر 	حلج، فقا8 	لو	لد 
البنته ,نه قد »+ »'	+ 	ستعد	; 	لسفر أل;	i شعائر 	حلج. 
 xعينا كانت  بينما  	لكال@  هذ	  يسمع  ��د  سيدنا  كا+ 
"هذ	  'يقو8:  بكفيه  ميسحهما  فكا+  بالدمو¢،  تفيضا+ 
صحيح.. 'لكم �'; _لك من �عماP قل®، 'لكÄ �فكر.. 

هل ميكنÄ �+ �حتمل �Eية قE dسو8 	هللا �؟"
 m aل� جتر	  
	لكث$ 	ألحا;يث  من   a;عا هذ	 حديث 
فيه �Eينا Áر	 ¡	خر	 من  	لنظر  �معمنا   	_	 	لبيو1، 'لكن 
 m لصا;قني ال يرغب	ملسلمني 	لن® �. َمن ِمن 	 عشق 
	لذa يكنه  �;	i فريضة 	حلج؟ لكن الحظو	 مدK 	حلب 
 xعينا فتفيض   � 	لرسو8   dق  
Eيا¡  Eيتصو  _, حضرته 

'تذ'E s'حه �ذ	 	ملنظر.
كا+  كما  6ا،  حبا   � 	لرسو8  ²ب   � كا+  لقد 
 ،sلعر	 فكا+ ²ب  يتعّلق مبحبوبه..  ما  �يضا كل  ²ب 
شرفتها  	ل�  	حلجا¡   °E� '²ب  	لعربية،  	للغة  '²ب 
 °Eأل	 تلك   s	تر كا+ ²ب  بل   ،� 	هللا  Eسو8  �قد	@ 
'يتمu �+ يز'Eها، '¼عل من _لك 	لتر	s كحال تكتحل 
به عيناx. 'لقد عّبر � عن هذx 	ملحبة باللغة 	لعربية:

 .iلَعَربا	 sلعر	من  ،iألصفيا	 iألتقيا	لسال@ عليكم �يها 	”
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	لسال@ عليكم يا �هَل �Eِ° 	لنبّوِ
 'ج$	ِ+ بيِت 	ِهللا 	لُعظَمى. 
�نتم خُ$ �مِم 	إلسالِ@ 'خُ$ حزsِ 	ِهللا 	ألعَلى. ما كا+ لقوٍ@ 
�+ َيبُلَغ شأنكم.. قد ِ¡;مت شَرًفا '³ًد	 'مْنزًال. 'كافيكم 
من فخٍر �+َّ 	َهللا 	ْفَتتَح 'ْحَيه من »;َ@ 'َخَتم على ن®ٍّ كاَ+ 
منكم 'ِمن �Eِضكم َ'َطًنا 'َمأً'K 'َمْولًد	. 'ما �;E	كم َمن 
 ،iألنبيا	فخُر ' ،iألصفيا	ملصطفى، َسيِّد 	مٌد �لن®ُّ! 	لك _
'خاَتُم 	لرسِل ',ماُ@ 	لَوKEَ. قد ثبت ,حساُنه على كلِّ َمن 
َ;sَّ على Eِْجَلني 'َمَشى.....	للُهّم فَصلِّ 'َسلم 'باbْEِ عَليه 
 iِألْحيا	1ِ، '	Eّلذ	1ِ '	لقطر	ِمَن  °ِEأل	 m بَعَدِ; كل ما
ما  'بعَدِ; كلِّ  	لسما'	1ِ،   m ما 'بعَدِ; كلِّ  '	ألْمو	1ِ، 
 .iِلسما	  iَجاE� ميُأل  َسالًما  مّنا  'بّلْغه  	خَتَفى،  'ما  ظَهَر 
ٍد على Eَقَبِتِه، 'ُطوð لَقلٍب �ْفَضى  ُطوَبى لقوٍ@ ²مُل نَ$ �مَّ

,ليِه 'َخاَلَطُه 'm ُحبه َفَنى.
يا ُسكاَ+ �Eٍ° �'طأته َقَدُ@ 	ملصطفى.. Eَ�ُكم 	ُهللا 'Eَِضَي 
عنكم '�Eَْضى! ,+َّ َظÄ فيُكم َجليٌل، 'Eُ m'ِحي لِلقائُكم 
َيا+ بالِ;ُكم، 'َبَركا1ِ  غليٌل، يا عباَ; 	هللا. ',� �ِحنُّ ,* عِِ
َسَو	ِ;ُكم، َألُ¡'Eَ َمْوِطَئ �ْقد	ِ@ َخِ$ 	لَوKEَ، '�ْجَعَل ُكْحَل 

".Kلثَر	تلك  Äَعْي
-٤١٩Ð @إلسال	كماال1  
(	خلز	ئن 	لر'حانية ٥Å- مر»

(٤٢١

'هناb مثا8 »خر على ما سبق 'هو �+ حضرته كا+ ²ب 
� حًبا 6ًا. حد�  »8 سيدنا �مد 	ملصطفى '�صحابه 
مر
 m شهر 	ملحر@ �نه كا+ مضطجًعا m حديقة له، فدعا 
	بنته مباEكة '	بنه مباÌ' ،bEا �صغر �'ال;x، 'قا8 �ما: 
تعاليا �قص عليكما قصة 	ملحر@، فسر; �ما قصة 	ستشها; 
 xقيق �ليم، 'كانت عيناE sهللا عنه بأسلو	ضي E حلسني	
تنهمر	+ بالدمو¢ خال8 	لقصة فكا+ ميسحهما بأصابعه، 

'�Èى هذx 	لقصة 	ألليمة بقوله:-

",+ يزيد 	خلبيث صّب هذ	 	لظلم على حفيد Eسو8 	هللا � 
فلم ميهلهم 	هللا تعا* بل عاجلهم بعذ	s شديد."

Eغم �+ حضرته قد قد@ خدما1 جليلة للدفا¢ عن 	إلسال@، 
'	لذْ'; عن شر� سيدنا �مد 	ملصطفى � ، لكنه حني 
كا+ يتقد@ ,* سيدÍ ،� xضع له كتلميذ ³ِّد.. ملكته 
	لطاعة '	الحتر	@ ¹و سيدx 	لكرمي. كا+ ينسب كل فضل 
,ليه قائال كل هذ	 من فضل 	ّتباعك، 'لوالb �نَت ملا كنُت 
 xإل�ا@ تلقا 

 متجسدEفكأنه كا+ صو .	Eنا شيئا مذكو�

من 	هللا تعا* 'هو:
 كـل بركـة من �مد 

فتبـا
� من عـّلم &تـعّلـم.

فكتب � مر
 يقو8 ما تعريبه:
"�قسم باهللا �نه تعا* كما شّر� ,بر	هيم '	سحاP ',�اعيل 
باملكاملة  مرمي،  	بن  '	ملسيح  'موسى  'يوسف   sيعقو'
 Äنبينا � ... كذلك متاما شّرف '	ملخاطبة ½ �خ$	 كّلم 
بسبب  	لشر�  هذ	  ُمنحُت  قد  'لكن  '§اطبته.  مبكاملته 
	قتد	ئي 	لكامل بسيدنا �مد �. فلو � �كن من �مته ملا 
نلت شر� 	ملكاملة '	ملخاطبة �بد	 ',+ كانت �عما« مثل 
 :sكتا  -٢٠Å 	لر'حانية  (	خلز	ئن  كلها."  	لدنيا  جبا8 

(٤١١،٤١٢Ð إل�ية	لتجليا1 	
 Àمد m لعربية	كتبها باللغة  
يقو8 حضرته m �'8 قصيد

:iألنبيا	حبيبه سيد 

ـٍد  Cمَّ  zَنـ �مـُل  لقـوٍم  ُطـوَ� 
علـى رَقَبِتـِه، وُطـو� لَقلـٍب أْفَضى 
َفـَ�. ُحبـه  و!  وَخاَلَطـُه  إلـيـِه 
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٢٨

التقوى

َيا َعـْيَن َفــْيِض 	ِهللا َ'	ْلعñْرَفا+ِ 
ْمآِ+                      َيْسَعى ,ِلَْيَك 	ْلَخْلُق َكـالظَّ

َيا َبـْحـَر َفـْضـِل 	ْلُمْنِعِم 	ْلَمنَّـا+
                     َتْهِوa ,ِلَْيَك 	لزُّمـُر ِباْلِكـيَز	ِ+

KEَْلَو	َخْيُر   	ًد َال َشـكَّ َ�+َّ ُمَحمَّ
                    Eَْيُق 	ْلِكَر	ِ@ َ'ُنْخـَبُة 	َألْعَياِ+

َتـّمòْت َعَلْيِه ِصَفا1ُ ُكــلِّ َمِزيَّة
                     ُخِتَمْت ِبــِه َنْعَماiُ ُكلِّ َ¡َماِ+

@ٍ ُهـَو َخـْيُر ُكـلِّ ُمـَقـرsٍَّ ُمَتَقـدِّ
                    َ'	ْلَفْضُل ِباْلَخـْيَر	1ِ َال ِبَزَمـاِ+

َيـا sEَِّ َصلِّ َعـَلى َنِبيَِّك  َ;	ِئًمـا
ْنـَيـا َ'َبـْعٍث َثاِ+               mِ َهِذxِ 	لدُّ

�ُْنــُظــْر ِ,«َّ ِبـَرْحـَمٍة َ'َتَحنٍُّن 
                     َيا َسـيِِّدa �ََنا َ�ْحَقـُر 	ْلِغْلَماِ+

َيا ِحبِّ ,ِنََّك َقــْد َ;َخْلَت َمحبَّـًة 
               mِ  ُمْهَجِ�  َ'َمَد	Eِِكي َ'َجَناِ�

ِمْن ِ_ْكِر َ'ْجِهَك َيا َحِديَقَة َبْهَجِ�
+ِ« mِ َلْحٍظ َ'َال mِ َلْم َ�ْخـُل                     

ِجْسِمي َيِطُ$ ,ِلَْيَك ِمْن َشْوPٍ عòَال
َيَر	ِ+ 
 	لطَُّ                      َيا لَْيَت َكاَنـْت ُقـوَّ

من  	لكث$  '�نشد   ،� 	هللا  Eسو8  	لكث$'+   Àمد لقد 
 iلبلغا	 قريض  من  	لكث$  'قر�نا  	لdية،  نعتا خل$   i	لشعر	
'	أل;باi '	لشعر	i، 'لكننا � نر �حد	 ُيعّبر عن مقد	E حبه 
ֲדذ	 	لتعب$، '� نسمع Ìسا1 قلب ينبض ֲדذx 	لنبضا1 
	ل� ميلؤها 	حلب '	لعرفا+ '	لتقدير. نقتطف بعض �بيا1 

من قصيد
 �خرK يقو8 فيها:

xِEِبِّي ,َِلى َفـْيِض ُنـوEَ َفـوََّضِني'َ
َ�ْحَمَد	 َ�ْحَمَد  َفَيَضاِ+  ِمْن  َفَأْصَبْحُت             

 َ'َهـَذ	 ِمـَن 	لنُّـوEِ 	لَِّذa ُهَو َ�ْحَمـُد
َسْرَمَد	 ُد  ُمَحمَّ َيا  Eُ'ِحي  َلَك   Kِفًد       

ْوَال ُحبُّ َ'ْجـِه ُمَحمَّــٍد َ'َ'	ِهللا لـَ
                  َلَمـا َكاَ+ ِ« َحْو8ٌ َألْمَدÀَ َ�ْحَمَد	

كا+ حضرته يعهد كل بركة ,* 	القتد	i بسيدنا �مد ',* 
	لصال
 عليه �. كتب �حد 	لناr ,* حضرته يطلب منه 

	لصيغة 	ملثلى للصال
 على 	لن® � فقا8:
ما  � هي  	لكرمي  	لن®  على   
	لصال �فضل كلما1   +,'
َعَلى  َصلِّ  "	لّلُهمَّ  'هي:   ،�  bEملبا	 لسانه  من  خرجت 
,ِْبَر	ِهيَم 'على  ٍد َكَما َصلَّْيَت َعَلى  ٍد َ'َعَلى »8ِ ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ٍد  ُمَحمَّ َعَلى   bْEَِبا 	للهم  َمِجيٌد.  َحِميٌد  ,ِنََّك  ,بر	هيم   8«
 8« 'على  ,ِْبَر	ِهيَم  َعَلى  َباEَْكَت  َكَما  �مد   8« 'على 
من   Åل� ¶ر	 	لكلما1   +, َمِجيٌد".  َحِميٌد  ,ِنََّك  ,بر	هيم 
فم �a ,نسا+ تقي ال ¶لو من 	لdكة �بًد	، فما بالك بdكة 
 !�  iألنبيا	 'سيد  	ملتقني  سيد  فم  من  خرجت  كلما1 
 � 	لن®  على   
للصال 	لكلما1   xهذ  +, 	لقو8   KEقصا
هي 	ألكثر بركًة من غ$ها. 'هذx 	لكلما1 هي ِ'Eُ; هذ	 
	لعبد 	ملتو	ضع �يًضا، 'ال يلز@ فيها 	لتقيد بعد; 	ملّر	1، بل 
,+ ما يلزمه هو قر	iִדا باإلخالÐ '	حلب 'حضوE 	لقلب 
'	لتضر¢ ,* �+ تنشأ m 	لقلب حالة من 	لبكاi '	لوجد	+ 
'	لتأث$ 'ميتلئ 	لصدE 	نشر	ًحا 'لذ
". (مكتوبا1 ��دية 

(١٧-١٨ Ð ³لد ١
�+ جربه  بعد  ,ال  بذلك  	آلخرين  ينصح  � يكن حضرته 
 
بنفسه '_	P من ºر	ته 	لطيبة، فيذكر من بركا1 	لصال

على 	لن® 'يقو8:
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"حد� _	1 مر
 �نÄ ظللت مستغرقا m 	لصال
 على 	لن® 
� فتر
 من 	لزمن، ألنÄ كنت على يقني �+ سبل 	هللا تعا* 
;قيقة جد	، 'ال ميكن 	الهتد	i ,ليها بد'+ 'سيلة 	لن® �، 
كما يقو8 	هللا تعا* �يضا: ﴿'	بَتُغو	 ,ليه 	لوسيلَة﴾. ½ بعد 
مد
 �Eيُت m حالة 	لكشف �+ سقَّاiَيِن قد جاi	 ';خال 
بي�، �حدÌا ;خل من 	لطريق 	لد	خلي '	آلخر من 	لطريق 
نوE، 'يقوال+: هذ	  ِقَرsٌ من  �كتافهما  	خلاEجي، 'على 
ما صلَّْيَت على �مٍد". (حقيقة 	لوحي، 	خلز	ئن 	لر'حانية 

³لد ٢٢، Ð ١٣١، 	حلاشية)
يقو8 حضرته �:

فقط.   � للن®  	قتد	ئي  بسبب  	لشر�  هذ	  حز1ُ  "لقد 
نلُت شر�  ملا  به،  �قتِد  'لو �   � �مته  �كن من  فلو � 
	ملكاملة '	ملخاطبة �بد	، ح¦ 'لو كانت �عما« مثل جبا8 
 ٢٠Å لر'حانية	ئن 	خلز	إل�ية، 	لتجليا1 	لدنيا كلها". (	

(٤١١-٤١٢Ð

 i	فد' تضحية   
Eبصو �حيانا  يتجلى  '	لعشق  	حلب   +,
	جلماعة  مؤسس   
حضر كا+  للحبيب.   
غ$  Eظها,'
	السالمية 	أل�دية � يتمتع بكل هذx 	لعو	طف 	لسامية 

Áظ �'فر. 
	�ند،   m 	لدينيني   b;نا�	  iعما¡  Eكبا من  ليخر	@  كا+ 
 Þلبذ	السال@، 'كا+ لسانه 	 i	كا+ كذلك من �لد �عد'

ال ينفك يطعن m كر	مة ن® 	السال@ �مد �.
	لسفر   iثنا�  � 	ملؤسس   
'حضر هو  	جتمع   +� 	تفق 
	ملسيح   
حضر  +� ليكر	@  عر�  'ملا   ،Eلقطا	 �طة   m
	ملحمدa � بنفس 	ملحطة �E	; حسب 	ملظاهر 	لتقليدية 
 ،
�+ يو	جه حضرته، 'كا+ حضرته عندئذ يتوضأ للصال
ير;   � حضرته  لكن  	�ند'كي   sباألسلو ليكر	@   xفحيا
عليه، كأنه � يرx، فحياx ليكر	@ ثانية �وال 	جتاهه، لكن 

ظن  يائًسا  	�ند'كي  Eجع  فلما  َيُر;   �' حضرته سكت 
بعض �صحابه � �+ حضرته Eمبا � يسمع حتية ليكر	@ 
'قا8 له كا+ ليخر	@ قد جاi يسلم على حضرتك، فتغ$ 
'جه حضرته 'قا8 ",نه يسب سيدنا 'موالنا (�مد �) 

½ يأ� 'يسلم علينا؟ 
جهو;هم  �بلغو	   xعصر  m 	ملسيحيو+  	ملبشر'+  كا+ 
منتهاها لنشر مسيحيتهم E� mجاi 	�ند. فبدال من تقدمي 
'جد'	  ;يانتهم  �فضلية  على  	ألناجيل  من   P;صا برها+ 

 ,* 	إلسال@ 'ن® 	إلسال@ جناحا لتبش$هم فقا@ iإلسا	 m
حضرته للر; على مطاعنهم 'فندها تفنيد	، غ$ �نه كتب 

عن ִדم 	لقسا'سة 	ل� Eمو	 ֲדا Eسو8 	هللا � قائال:
كثً$	  َخلًقا  'َ�ضلُّو	  ֲדتانا1ٍ،  	لكرمي  للرسو8  "َنَحُتو	 
بذلك 	الفتر	i. 'ما »َ_K قل® شيiٌ كاستهز	ئهم m شأ+ 
	ملصطـفى، 'َجْرِحهم m ِعـْر° خِ$ 	لَوKE. ''	هللا، لو 
عْت  ُقـتِّلْت 6يُع صبيا� '�'ال;a '�حفا;a بأعينÄ، 'ُقطِّ
�َيدE�َ' aُجلي، 'ُ�خرجِت 	َحلَدقُة من عيÄ، '�ُْبِعد1ُ من 
كلِّ مر	;�Eَ�َ' �'ْ�َ' a.. ما كا+ علّي �َشقَّ من _لك". 

(١٥ Ð لر'حانية ³لد ٥	ئن 	خلز	 ،r'لوسا	فع 	;)

 biهللا 'ما �عظم حبك ''فا	سو8 E ما �عظمك يا حبيب
بالكفر   bִדمو	 	لذين   iهؤال �شقى  'ما  	هللا!  خلق  لسيد 
�شر�  منك  يتعلمو	   �'  bيعرفو  � فهم  '	لضال8! 
�لو	+  ير'	 منك �6ل '�حلى  '�طهر مشاعر 	حلب، '� 
 xمبثل هذ s_@! هل ميكن �+ ينطق لسا+ كا	لغر	; '	لو;	
	لكلما1؟ 'هل ميكن �+ ينبض قلب مبثل هذx 	لنبضا1؟ 
كال، ال يتأتى _لك ,ال ,_	 تفاÆ �حد m حب 	لرسو8 �. 
كا+ حضرته Áق خا;ما مطيعا '§لصا للن® 	لكرمي. 	للهم 
صل على �مد 'على »8 �مد كما صليت على ,بر	هيم 

'على »8 ,بر	هيم ,نك �يد ³يد.


