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٢٠

التقوى

 � �ملوعو\  �ملسيح  يصف 
�نوَ}¥   �  òللن �لسامية  �ملكانَة 
هذ�  عقل   ?@"  :yفيقو �لكامل 
%خالقه  �Iيَع   �  bملعصو�  òلن�
 bلفاضلة كانت على �لتو��? �لتا�
�لتامة  ��لنو}�نية  �لكاملة  ��للطافة 
تلقائًيا  تضي»   ?%  D\كا øيث 
عليه."  �لوحي   yنز� قبل   Ðح
ناحية  من   -  �  òلن� كا?   �%
�لعقل ��ألخال~ �لفاضلة - ¹ظى 
�لنظ;. �كا?  مبكانة عالية عدمية 
يفيض  له  عمٍل  �كل  ُخلٍق  كل 

بنوٍ} يتر�»� تلقائيا. 
يقوy �ملسيح �ملوعو\ � عن قوله 
تعا< � �لقرÖ? �لكرمي ﴿ُنوٌ} َعَلى 
 yُنوٍ}﴾ (�لنو} ٣٦): "@? نوً}� نز
على نو}، يعó %? �لذ�D �ملبا}كة 
لسيدنا خامت �ألنبيا» -�- كانت 
 î �ألنو�}،  من  ألنو�£  جامعة 
Öخر  Áا��  نو}  عليها   yنـز
بشكل �لوحي �إل�ي، فصا} خاُمت 

�ألنبيا» - � - °مَع �ألنو�}." 
 òلن� يقوy حضرته �: "ُسمي 
� � �لقرÖ? �لكرمي نوً}� �سر�ًجا 

منً;�." 
 öلنو}" "��لسر��" Øّضح مع� î
�لدقيقة �  �ملن;" �قاy: "�حلكمة 

خطبة �جلمعة

�ل� &لقاها &م0 �ملؤمنني 
سيدنا مر��مسر=
 &�د &يد� �هللا تعا� بنصر� �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� =�إلما� �ملهدa عليه �لسال�
٢٠١٠/٠١/٢٢  bيو

� مسجد بيت �لفتوã بلند?

 ñة: �ملكتب �لعرIتر

ال  �حد¥  �هللا  @ال  @له  ال   ?% %شهد 
شريك لـه، �%شهد %? 3مًد� عبد¥ 
من  باهللا   �فأعو بعد  %ما  �}سوله. 
�لشيطا? �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ}�ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوb �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�@يَّاَ�  َنْعُبُد  @يَّاَ� 
�لَِّذيَن   sِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   sََر� �لصِّ
%َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Öمني) َ�ال �لضَّ
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 öلسر��  ?% هي  سر�ًجا  تسميته 
 Dلو�حَد يؤخذ منه %لو´ بل مئا�
ينقص  �ال   ،öلُسُر� من  �أللو´ 
�لشمس  %ما  شيئا،  ضوئه  من 
�لصفة،  يتحليا? ֲדذ¥  ��لقمر فال 
 Dمئا بل  %لوفا   ?% �لك   Øمع�
سيحر��?  �لنا�  من  �أللو´ 
هذ¥ �ملكانة �لعليا بسبب �تباعهم 
له،  �لكاملة  �طاعتهم   �  òلن�
�لعاb \�? �خلا¾.  �Éر� فيضه 
باختصا}، هذ¥ سنة �هللا تعا< %نه 
كلما بلغت �لظلمة �}�ִדا %}سل 
�هللا تعا< - مو�فًقا لبعض صفاته 
عند¥،  من  �معرفة  بعلم  %حًد�   -
�جذًبا  كالمه،   � %ثًر�  �جعل 
%\عيته،  �تستجا�  توجهاته،   �
تؤثر  %حًد� �ال  �لكنها ال جتذ� 
تأث;�ִדا @ال � �لذين هم %هل �ا. 
بـ  ُسّمي   �  òلن�  ?% الحظو� 
﴿سر�ًجا منً;�﴾ مع �لك Æ يؤمن 

به %بو جهل." 
�ليوb سو´ %قدb بعض �ألحا\يث 
��حلسن  �لسامية  باملكانة  �ملتعلقة 
�لذ�  �إل�ي  �لنو}  �ذ�  �لظاهر� 
هو �لسر�ö �ملن; �هو "نو} على 
نو}" %يضا، �سينجلي من خال�ا 
كما  �لر�ئع.  �لظاهر�  حسنه 

علمنا  �ل¶  �أل\عية  بعض  سأ�كر 
�لك لكي تأخذ � � òياها  �لن@
�لسامية  مكانته  من  فيًضا  %مته 
%نو� �كر  �لعظيم. كنت  �نو}¥ 
بعض �ألحد�Õ من س;! �ملسيح 
�ملوعو\ � %يضا � هذ� �لسيا~ 
�لكن %حد�Õ س;! �لنò � تكفي 
�ذ� �ليوb فلن ُتذكَر %حد�Õُ س;! 
�ملسيح �ملوعو\ � هذ� �ليوb بل 

سأتنا��ا الحقا.

��لسما».  �أل}�  خلقت  ملا   �
يقوy �لنò � عن كونه نوً}� � 
@حد� �لر��ياD �لو�}\! � مرقا! 
�ملصابيح  مشكا!   ãشر �ملفاتيح 
كتا� �إلميا?: "%�y ما خلق �هللا 
نو}�." %� %? �هللا تعا< قد قّر} 
منذ �لبد�ية %? �لنو} �لذ� سيعطى 
�ذ� �إلنسا? �لكامل Æ ينله %حد 
من  %حد  يناله  �لن  �لسابقني  من 
�لنو}  �ملتأخرين، �ال يكو? �لك 

احلكمة الدقيقة ! تسـميته سـراًجا هي أن السـراج 
الواحَد يؤخذ منه ألوف بل مئات األلوف من الُسـُرج، 
وال ينقـص من ضوئه شـيئا، أما الشـمس والقمر فال 
يتحليـان بهـذه الصفة، ومعـ� ذلـك أن ألوفا بل 
مئـات األلوف مـن الناس سـيحرزون هـذه املكانة 
العليا بسـبب اتباعهم النـ� � وطاعتهم الكاملة له

�Áه  �لذ�  �لكامل  �إلنسا?   ?@
 y3مد �ملصطفى � هو من يقو
3مد  يا  لوال�  تعا<  �هللا  عنه 

�لكامل  �إلنسا?  سو�  %حد   �
 �  òلن� يذكر   .� 3مد  سيدنا 
 � %مي   Dْ%َ{َ  :yيقو� %ّمه  }ÿيا 
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٢٢

التقوى

 Dْ«َمنها نو} َ%َضا öكأنه خر bملنا�
�هللا  بشر  لقد   .bا �لشَّ ُقُصو}  منه 
نو}  �نتشا}  � عن   òلن�  bّ% تعا< 
�بنها � %ماكن شاسعة �� قصو} 
 D%{ ��سعة.  بال\   �� شا�ة 
�ال\َ!  �لعظيم  �البن  هذ�  ��لد! 
 >@ باإلضافة  %}ملة،  �هي  �بنها 
تشهد  ال   ?% �ا  مقّدً}�  كا?  %نه 
�هللا  �لكن  %يضا،  كلها  طفولته 
تعا< ��سى قلبها �طْمأ�ا %? هذ� 
�لولد �ملحر�b من شفقة %بيه �آل? 
لن يعيش حياته � �حلرما? �لد�ئم، 
�لعظيم سيكو? سببا  بل @? نو}¥ 
إلنا}! �لبشرية كلها. ��ليوb نر� 
كيف حتققت }ÿيا ��لدته � بكل 

عظمة. 
(مالمح)  ُحْلَية  عن  }��ية  هنا� 
علي  بن  �حلسن  عن   �  òلن�
 ñ% بن  هند   ùخا "سألت   :yقا
�ّصافا،  �كا?  �لتميمي،  هالة 
%شتهي  �%نا   ،�  òلن� حلية  عن 
%? يصف ù منها شيئا %تعلق به، 
فقاy: "كا? }سوy �هللا � فخما 
مفخما، يتألأل �جهه تأللؤ �لقمر 
ليلة �لبد}." (\الئل �لنبو! للبيهقي، 
%بو�� صفة }سوy �هللا �  Iا£ 

حديث هند بن %ñ هالة � صفة 
}سوy �هللا �).

ُحسن  عن  %خر�  }��ية  �هنا� 
�لنI� � òاله َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَ! 
َقاyَ: َ}%َْيُت َ}ُسوyَ �ِهللا  � ِفى لَْيَلٍة 
َفَجَعْلُت  َحْمَر�ُ»،  ُحلٌَّة  َ�َعَلْيِه   ...
َفَلُهَو   :yََقا �ْلَقَمِر،  َ�@َِلى  @ِلَْيِه  %َْنُظُر 
�ْلَقَمِر.  ِمَن  َعْيِنى  َ%ْحَسَن ِفى  َكاَ? 
�ملقدمة،  كتا�  �لد�}مي،  (سنن 

(� òبا� � حسن �لن
î هنا� }��ية %خر� عن %ñ هرير! 
%بيض   � �هللا   yسو{ "كا?   :yقا
(�لشمائل  فضة."  من  صيغ  كأمنا 
جا»  ما  با�  للترمذ�،  �ملحمدية 
�هنا�   .(� �هللا   yسو{ خلق   �
�جهه   yاI تذكر  %خر�  }��ية 
�لنو}��، َعِن �ْبِن َعبَّاٍ� َقاyَ: َكاَ? 
 ��َ@ِ �لثَِّنيََّتْيِن،  َ%ْفَلَج   � �ِهللا   yُُسو{َ

َتَكلََّم ُ}ِئَى َكالنُّوِ} َيْخُرöُ ِمْن َبْيِن 
كتا�  �لد�}مي،  (سنن  َثَناَياُ¥. 
.(� òملقدمة، با� � حسن �لن�

Æ يكن نو}¥ يتر�»� للمؤمنني به 
فقط بل كل �� فطر! سليمة كا? 
ير� نو}¥. فقد �}\ � }��ية: َعْن 
 bََقِد ا  َلمَّ  :yََقا  bٍَسال ْبِن  �ِهللا  َعْبِد 
َ}ُسوyُ �ِهللا � يعó �ْلَمِديَنَة، �ْنَجَفَل 
�ِهللا   yُُسو{َ  bََقِد َ�ِقيَل:  @ِلَْيِه  �لنَّاُ� 
 bََقِد  ،� �ِهللا   yُُسو{َ  bََقِد  ،�َ
�لنَّاِ�  ِفي  َفِجْئُت   ،� �ِهللا   yُُسو{َ
َ�ْجَه  �ْسَتْثَبتُّ  ا  َفَلمَّ @ِلَْيِه،  َألْنُظَر 
َ�ْجَهُه   َّ?%َ َعَرْفُت   � �ِهللا   yُِسو{َ
(�لترمذ�،    .�ٍ� َكذَّ ِبَوْجِه  لَْيَس 

%بو�� �لقيامة ��لرقائق)
�قاy �ملسيح �ملوعو\ � @? �هللا 
سر�ًجا،   �   َّòلن� َسّمى  تعا< 
�لك أل? Öال´ �لُسُرö ُتشَعل من 

ولكن اهللا تعا7 واسى قلبها وطْمأنها أن هذا الولد احملروم 
الدائم،  احلرمان   � حياته  يعيش  لن  اآلن  أبيه  شفقة  من 
كلها.  البشرية  إلنارة  سببا  سيكون  العظيم  نوره  إن  بل 
عظمة.  بكل   � والدته  رؤيا  حتققت  كيف  نرى  واليوم 
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�لدنيا   Dِ%{ �لقد  ��حد.   öسر�
�لكرمية  حياته   � %شعل   � %نه 
 öآلال´ من �لُسُر� Dالفا بل مئاÖ
 � منتشر�  ضو»ها   yيز� ال  �ل¶ 
ر �هللا  �لدنيا @< يومنا هذ�. لقد بشَّ
�لنو}  على  �حلائزين  هؤال»  تعا< 
 yباألعما ��لقائمني  ��لعابدين هللا 
�لصاحلة %�م س;ثو? �جلنة، حيث 
 bيو سأعر´   �@  �  òلن�  yقا
فقد  �لنو}،  على  �حلائزين  �لقيامة 
�لرَّْحَمِن  َعْبِد  َعْن  }��ية:   � \{�
 ٍّ{�َ %َِبي  ِمْن  َسِمَع  %َنَُّه  ُجَبْيٍر  ْبِن 
 � �ِهللا   yَُسو{َ  َّ?%َ  «ِ�\َ{ْ �لدَّ َ�%َِبي 
ُ́ ُ%مَِّتي َيْوbَ �ْلِقَياَمِة  َقاyَ: @ِنِّي َألْعِر
 yَُسو{َ َيا  َقاُلو�:  �ُألَمِم.  َبْيِن  ِمْن 
 :yََقا ُ%مََّتَك؟   ُ́ َتْعِر َ�َكْيَف  �ِهللا، 
ِبَأْيَماِنِهْم،  ُكُتَبُهْم  ُيْؤَتْوَ?  َ%ْعِرُفُهْم، 
ُ�ُجوِهِهْم  ِفي  ِبِسيَماُهْم  َ�َ%ْعِرُفُهْم 
ُجوِ\، َ�َ%ْعِرُفُهْم ِبُنوِ}ِهْم  ِمْن %ََثِر �لسُّ
َيْسَعى َبْيَن %َْيِديِهْم. (مسند %#د، 

باقي حديث %ñ �لد}\�» �)
%هل  هنا عالمة   �  òلن� بّين  لقد 
بني  سيسعى  نو}هم   ?% �جلنة 
 ?Öهللا تعا< � �لقر� yيديهم. �يقو%
﴿َتَر�ُهْم  �ملؤمنني:  عن  �لكرمي 
ًد� َيْبَتُغوَ? َفْضال ِمَن �ِهللا  ًعا ُسجَّ ُ}كَّ

ُ�ُجوِهِهْم  ِفي  ِسيَماُهْم  َ�ِ}ْضَو�ًنا 
ُجوِ\﴾ (�لفتح:٣٠)..  %ََثِر �لسُّ ِمْن 
لكثر!  نوٌ}  �جوَههم  سيعلو   �%
سجو\هم �سعيهم �لد��ÿ للفو� 

برضا �هللا تعا<.
%يد�  بني  سيسعى  �لنو}  فهذ�   
�لذين يعملو? �لصاحلاD �يقومو? 
 ?@  .bقيا خ;  تعا<  �هللا  بعبا\! 
�هللا  برضا  للفو�  يسعو?  �لذين 
تعا< �ميتا��? بالعبا\! هم �لذين 
قد عدَّهم �لنò � من %مته. فعلى 
كل مسلم %#د� %? يتنبَّه @< هذ� 

 .?Ö� ألمر جيًد� � كل حني�
كيف  تبني  %خر�  }��ية  هنا� 
ُتكِسب �لعبا\�D �لنو} لصاحبها، 
فجا» فيها: َعْن ُبَرْيَدَ! َعِن �لنَِّبيِّ � 
َلِم @َِلى  َ ِفي �لظُّ اِئني ِر �ْلَمشَّ َقاyَ: َبشِّ
�ْلَمَساِجِد ِبالنُّوِ} �لتَّاbِّ َيْوbَ �ْلِقَياَمِة. 
با�  �لصال!،  كتا�   ،\��\ (%بو 
 � �لصال!   >@ �ملشي   � جا»  ما 
للمّشائني  بّشا}!  فهذ¥   .(bلظال�
@< �ملساجد لصال! �لفجر ��لعشا» 
� حضو}  �لعنا»  يتكبد�?  �لذين 
�قد   .Dلصلو�� أل\�»  �ملساجد 
شديد  @نذ�}  �ألحا\يث   �  \{�
صال!  ¹ضر�?  ال  للذين  %يضا 

ميشو?  فالذ�  ��لعشا».  �لفجر 
�لذين  �لظالb هم  �ملساجد �   >@
 òلن� �تباعهم  نتيجة  �لنو}  ينالو? 
لنيل  ساعني   � بأ��مر¥  ��لعمِل 

}ضا¥ �. 
%ما �ملغفر! ��لشفاعة �ل¶ �ما صلة 
خاصة بالنò � بوجه خا¾، فقد 
�}\ عنهما � }��ية: َعْن ُعْقَبَة ْبِن 
 yََسِمْعُت َ}ُسو :yََعاِمٍر �ْلُجَهِنىِّ َقا
 َ �� َجَمَع �ُهللا �َأل�َِّلنيَ@ِ : yُِهللا � َيُقو�
َ��آلِخِريَن، َفَقَضى َبْيَنُهْم َ�َفَرüَ ِمَن 
َقَضى  َقْد  �ْلُمْؤِمُنوَ?:   yََقا �ْلَقَضاِ» 
َبْيَنَنا َ}بَُّنا، َفَمْن َيْشَفُع لََنا @َِلى َ}بَِّنا؟ 
َفِإ?َّ   bَ\َÖ @َِلى  �ْنَطِلُقو�  َفَيُقوُلوَ?: 
َفَيْأُتوَنُه  َ�َكلََّمُه،  ِبَيِدِ¥  َخَلَقُه  �َهللا 
َفَيُقوُلوَ?، ُقْم َفاْشَفْع لََنا @َِلى َ}بَِّنا. 
َفَيُقوbُ\َÖ yُ: َعَلْيُكْم ِبُنوãٍ. َفَيْأُتوَ? 
ُنوًحا، َفَيُدلُُّهْم َعَلى @ِْبَر�ِهيَم، َفَيْأُتوَ? 
ُموَسى،  َعَلى  َفَيُدلُُّهْم  @ِْبَر�ِهيَم 
َفَيْأُتوَ? ُموَسى َفَيُدلُُّهْم َعَلى ِعيَسى، 
َفَيْأُتوَ? ِعيَسى َفَيُقوyُ: َ%ُ\لُُّكْم َعَلى 
 ?ُ�. َقاyَ: َفَيْأُتوِنى، َفَيْأَ �لنَِّبىِّ �ُألمِّىِّ
�ُهللا ِلى َ%ْ? َ%ُقوbَ @ِلَْيِه، َفَيُثوُ} َمْجِلِسى 
، َحتَّى  َها َ%َحٌد َقطُّ َ%ْطَيَب ِ}يٍح َشمَّ
ِلى  َ�َيْجَعَل  َفُيَشفَِّعِنى  َ}بِّي،  Öِتَي 
ُظُفِر  @َِلى  َ}ْ%ِسى  َشْعِر  ِمْن   õ{ُنو
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َقَدِمى. َفَيُقوyُ �ْلَكاِفُر�َ? ِعْنَد َ�ِلَك 
َمْن  �ْلُمْؤِمُنوَ?  َ�َجَد  َقْد  ِإلْبِليَس: 
لََنا  َفاْشَفْع  %َْنَت  َفُقْم  َلُهْم،  َيْشَفُع 
 :yََِلى َ}بَِّك، َفِإنََّك %َْنَت َ%ْضَلْلَتَنا َقا@
ِ}يٍح  %َْنَتَن  َمْجِلُسُه  َفَيُثوُ}   bَُفَيُقو
، ُثمَّ َيْعُظُم ِلَجَهنََّم  َها َ%َحٌد َقطُّ َشمَّ
ْيَطاُ?  َفَيُقوyُ ِعْنَد َ�ِلَك ﴿َ�َقاyَ �لشَّ
َ�َعَدُكْم  �َهللا   َّ?@ِ �َألْمُر  ُقِضَى  ا  َلمَّ
َ�ْعَد �ْلَحقِّ َ�َ�َعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم﴾ 
(سنن �لد�}مي، كتا� �لرقا~ با� 

� �لشفاعة)
�موالنا  سيدنا  مكانة  هي  فهذ¥ 
3مد �ملصطفى خاَتم �ألنبيا» �، 
 òنو} %� ن ملعاًنا من  فنو}¥ %شدُّ 
سو´  �لذ�  �لوحيد  �هو  Öخر، 

ُيؤَ�? له بالشفاعة. 
%لف %لف صال! �سالb على نبينا 
�حلبيب � �لذ� لو متّسك به %حد 

صُلحت \نيا¥ �عقبا¥ %يضا. 
 yَلقد �}\ � }��ية %خر�: َ%?َّ َ}ُسو
َ%َحُدُكْم  َ%ْصَبَح   ��َ@ِ  :yََقا  � �ِهللا 
ِهللا  �ْلُمْلُك  َ�َ%ْصَبَح  َ%ْصَبْحَنا  َفْلَيُقْل 
َ%ْسأُلَك  @ِنِّي  �للَُّهمَّ  �ْلَعاَلِمَني.   ِّ�{َ
َخْيَر َهَذ� �ْلَيْوbِ َفْتَحُه َ�َنْصَرُ¥ َ�ُنوَ}ُ¥ 
َ�َبَرَكَتُه َ�ُهَد�ُ¥ َ�َ%ُعوُ� ِبَك ِمْن َشرِّ 
َما ِفيِه َ�َشرِّ َما َبْعَدُ¥. ُثمَّ ِ@َ�� َ%ْمَسى 

 ،\��\ ñ% ِلَك. (سنن�َفْلَيُقْل ِمْثَل َ
كتا� �أل\�) 

على  للتركيز  ماسة  حاجة  فهنا 
�لدعا» لنيل �لنو} ��بتغا» }ضا �هللا 
��آلخر!.  �لدنيا   ãإلصال� تعا< 
��لطريق �ألمثل �ذ� - كما �}\ 
� %حد �ألحا\يث �لسابقة - هو 
�حلالكة   ùلليا� جو´   � �لعبا\! 
 «�\%� �لنها}،   � ��لتقو�   bلظال�

�لصلو�D �ملكتوبة. 
 �  òلن� %مر  %خر�  }��ية   ��
%جل  من  �هللا  �حد�نية  ترسيخ 
��الستفاضة  �لنو}  على   yحلصو�
�لنو}  يتأّتى  نو}¥، �بد��ا ال  من 
قط. فنصح � �ملؤمنني قائال: َعْن 
 yَِعْن %َِبيه َعْن َ}ُسو �َسْهِل ْبِن ُمَعاٍ
�ِهللا � %َنَُّه َقاyَ: َمْن َقَرَ% %�yََّ ُسوَ}ِ! 
�ْلَكْهِف Ö�َِخَرَها َكاَنْت َلُه ُنوً}� ِمْن 
ُكلََّها  َقَرَ%َها  َ�َمْن  َ}ْ%ِسِه  @َلى  َقَدِمِه 

َماِ» @َِلى  َكاَنْت َلُه ُنوً}� َما َبْيَن �لسَّ
حنبل،  بن  %#د  (مسند  �َألْ}ِ�. 

حديث معا� بن %نس)
 �  òلن� لفت  Öخر  حديث   ��
�لعشر   Dآليا� قر�»!   >@ �ألنظا} 
�أل�< ��لعشر �ألخ;! من سو}! 
 ?@� .yلكهف لتجنب فتنة �لدجا�
فتنة �لدجاy تتمثل � @نكا} توحيد 
 � �}�ִדا  بلغت  �قد  تعا<،  �هللا 
هذ¥ �ألياb. لذ� �ن بأمس �حلاجة 
@< تر\يدها � هذ� �لعصر لتجنب 
 .yنو�£ �لدجل �لذ� نشر¥ �لدجا%
�هنا� حاجة ماسة @< �لتوجه @< 
�لعبا\�D إلقر�} �حد�نية �هللا تعا< 
هنا� حاجة  توحيد¥، كما   bقيا�
@< �لتدبر � �آلياD �ملشا} @ليها. 
 � حقيقيا  توحيد�  خ  نرسِّ حني 
قلوبنا عندها سنناy حظا من �لنو} 
��لذ�  تعا<،  �هللا  نو}  هو  �لذ� 

فهـذه هـي مكانـة سـيدنا وموالنـا #مـد املصطفـى 
 Tخـاَمت األنبيـاء �، فنـوره أشـدُّ ملعاًنـا من نـور أي ن
آخـر، وهـو الوحيد الذي سـوف ُيـؤَذن له بالشـفاعة. 
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كا? �لنò � %فضل �%مت مظهر له 
�كا? @نسانا كامال. 

فال ميكن لإلنسا? %? يناy نصيبا 
من �لنو} مبجر\ قر�»! �آلياD بل 
لنا  قدمها  �ل¶  باألسو!  بالتأسي 
@قامة  بصد\  �هللا   yسو{ سيدنا 
�ألمة   � عّلم  كذلك  �لتوحيد. 
��لفسا\  �لفتنة  لتجنب  \عاً» 
��ستنا}!  �ملجتمع   ãصال@�
هذ�  من  �%جياله  نفَسه  �إلنسا? 
�حلديث   �  \{� فقد  �لنو}. 
 yََقا.... �ِهللا  َعْبِد  َعْن  �لشريف: 
َيُكْن  َ�َلْم   Dٍَكِلَما ُيَعلُِّمَنا  َ�َكاَ? 
�لتََّشهَُّد:  ُيَعلُِّمَنا  َكَما  ُيَعلُِّمَناُهنَّ 
 Dَ���للَُّهمَّ %َلِّْف َبْيَن ُقُلوِبَنا َ�َ%ْصِلْح َ
َنا  َ�َنجِّ  bِال �لسَّ ُسُبَل  َ��ْهِدَنا  َبْيِنَنا 
َ�َجنِّْبَنا  �لنُّوِ}  @َِلى   Dُِلَما �لظُّ ِمن 
ِمْنَها َ�َما َبَطَن  �ْلَفَو�ِحَش َما َظَهَر 
َ�%َْبَصاِ}َنا  َ%ْسَماِعَنا  ِفي  لََنا  َ�َباِ}ْ� 
َ�ُتْب  �}ِّيَّاِتَنا ُ�َ َ�َ%ْ�َ��ِجَنا  َ�ُقُلوِبَنا 
�لرَِّحيُم.  �لتَّوَّ�ُ�  %َْنَت  @ِنََّك  َعَلْيَنا 
ُمْثِنَني  لِِنْعَمِتَك  َشاِكِريَن  َ��ْجَعْلَنا 
(سنن  َعَلْيَنا.  َها  َ�%َِتمَّ َقاِبِليَها  ِبَها 

%ñ \��\، كتا� �لصال!)
ثبوته  للمؤمن هو  نعمة  %هم   ?@�
 yألعما� �كسبه  �لدين،  على 

�لصاحلة، �قيامه بعبا\! �هللا، �تأ\ية 
حقوقه، Éب على كل مؤمن %? 
يسعى لتحقيق �لك. �هنا� \عا» 
Öخر عّلَمنا¥ �لنò � فَعْن َطاُ�ٍ� 
َسِمَع �ْبَن َعبَّاٍ� َ}ِضَي �هللا َعْنُهَما 
ِمْن   bََقا  ��َ@ِ  � �لنَِّبيُّ  َكاَ?   :yََقا
ُد َقاyَ �للَُّهمَّ َلَك �ْلَحْمُد  �للَّْيِل َيَتَهجَّ
َمَو�Dِ َ��َألْ}ِ� َ�َمْن  %َْنَت َقيُِّم �لسَّ
ُمْلُك  َلَك  �ْلَحْمُد  َ�َلَك  ِفيِهنَّ 
ِفيِهنَّ  َ�َمْن  َ��َألْ}ِ�   Dَِمَو� �لسَّ
 Dَِمَو� �لسَّ ُنوُ}  %َْنَت  �ْلَحْمُد  َ�َلَك 
َ��َألْ}ِ� َ�َمْن ِفيِهنَّ َ�َلَك �ْلَحْمُد 
َ��َألْ}ِ�   Dَِمَو� �لسَّ َمِلُك  %َْنَت 
َ�َ�ْعُدَ�  �ْلَحقُّ  %َْنَت  �ْلَحْمُد  َ�َلَك 
َحقٌّ  َ�َقْوُلَك  َحقٌّ   �َÿَُ�ِلَقا �ْلَحقُّ 
َ��لنَِّبيُّوَ?  َحقٌّ  َ��لنَّاُ}  َحقٌّ  َ��ْلَجنَُّة 
اَعُة  َ��لسَّ َحقٌّ   � ٌد  َ�ُمَحمَّ َحقٌّ 
َ�ِبَك  َ%ْسَلْمُت  َلَك  �للَُّهمَّ  َحقٌّ 
َ�@ِلَْيَك  ْلُت  َتَوكَّ َ�َعَلْيَك  Öَمْنُت 
َ�@ِلَْيَك  َخاَصْمُت  َ�ِبَك  %ََنْبُت 
ْمُت َ�َما  َحاَكْمُت َفاْغِفْر ِلي َما َقدَّ
َ%ْعَلْنُت  َ�َما   Dُ{ْْسَر%َ َ�َما   Dُْر َ%خَّ
ُر ال @َِلَه  bُ َ�%َْنَت �ْلُمَؤخِّ %َْنَت �ْلُمَقدِّ
ِ@ال %َْنَت. (�لبخا}� كتا� �جلمعة 

با� �لتهجد بالليل)
�هللا  �نيل }ضو�?  �لنفس  فلتطه; 

²و�   ?% لإلنسا?  بد  ال   �
%ما شيطا?  �لشيطا?،  �حلر� مع 
 yفكا? قد %سلم كما قا � òلن�
حضرته �، �مع �لك @�� كا? � 
يدعو �هللا ֲדذ� �الضطر�� ��للوعة 
فكم Éب على �ملؤمن �لعا\� %? 
باضطر��!  �أل\عية  ֲדذ¥  يدعو 
�@? �لتوفيق �ذ¥ �أل\عية ال يتحقق 
@ال بفضل من �هللا �، %ما 3ا}بته 
مع �لشيطا? فهو �آلخر يستحيل 
تعا<، �ال ميكن  �هللا  عو?  بد�? 
 ��لإلنسا? %? يفو� بنصر �هللا @ال @
خّر على عتباته �%\� حقه �øث 
عن نو}¥. �فَّق �هللا كل مؤمن �ذ�. 
î � }��ية %خر� �}\ \عا» Öخر 
على �لنحو �لتاù: َعْن َعْبِد �ِهللا بن 
مسعو\ � َقاyَ َقاyَ َ}ُسوy �ِهللا � 
َما َ%َصاَ� َ%َحًد� َقطُّ َهمٌّ َ�ال َحَزٌ? 
َفَقاyَ �للَُّهمَّ @ِنِّي َعْبُدَ� َ��ْبُن َعْبِدَ� 
َماٍ�  ِبَيِدَ�  َناِصَيِتي  َ%َمِتَك  َ��ْبُن 
 �َÿَُقَضا ِفيَّ   yٌَعْد ُحْكُمَك  ِفيَّ 
فلن  حقي   � تتصر´  ما  (كل 
 ،yيكو? ظلما بشكل من �ألشكا
 ñنو� على  عقا�  Êة  كا?   ��@
فهي بسبب ما �}تكبته، �@�� كا? 
أل��مر�   ùفالمتثا جز�»  هنا� 
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 yحا كل  على  فضلك،  �بسبب 
%حد�،  يظلم  ال  بني  كما  �هللا   ?@
��سعة  }#ته   ?% شك  من  فما 
%حد�  �هللا  يظلم  فال  �لظلم  %ما 
َلَك  ُهَو  �ْسٍم  ِبُكلِّ  َ%ْسَأُلَك  %بد�) 
ْيَت ِبِه َنْفَسَك َ%ْ� َعلَّْمَتُه َ%َحًد�  َسمَّ
ِمْن َخْلِقَك َ%ْ� %َْنَزْلَتُه ِفي ِكَتاِبَك َ%ْ� 
�ْسَتْأَثْرDَ ِبِه ِفي ِعْلِم �ْلَغْيِب ِعْنَدَ� 
َ%ْ? َتْجَعَل �ْلُقْرÖَ? َ}ِبيَع َقْلِبي َ�ُنوَ} 
�َهاَ� َ�َ ُحْزِني  َ�ِجالَ»  َصْدِ}� 
َ�ُحْزَنُه  ُه  َهمَّ �ُهللا  �َهَب ْ%َ ِ@ال  َهمِّي 
َيا  َفِقيَل   yََقا َفَرًجا  َمَكاَنُه  َ�%َْبَدَلُه 
َبَلى   yََفَقا َنَتَعلَُّمَها  َ%ال  �ِهللا   yَُسو{َ
َيَتَعلََّمَها.   ?ْ%َ َسِمَعَها  ِلَمْن  َيْنَبِغي 
ْبِن  �ِهللا  َعْبِد  ُمْسَنُد  %#د،  (مسند 

َمْسُعوٍ\ �)
@حد�   �  Dكر�  ?% سبق  كما 
 � �}سوله   � �هللا   ?%  òخط
به  ميكن  نوٌ}  �لكرمي   ?Öلقر��
�لشيطا?،   Dهجما من  �التقا» 
�لكرمي   ?Öلقر� "جْعل  من  فاملر�\ 
يوفقنا   ?% �لدعا»  هذ�   � }بيعا" 
�هللا لقر�»ته ��لعمل به ��ستيعابه. 
�لكرمي   ?Öلقر� سنقر%  �عندما 
�نسعى  �لدعا»  هذ�   � متدبرين 
%جنزنا   ��@� به،  �نعمل  لفهمه 

�لك فمن �لطبيعي %? نلتفت @< 
%\�» حقو~ �هللا � �نسعى أل\�» 
حقو~ �هللا �ننتبه @< %\�» حقو~ 
�لعبا\ %يضا، �هكذ� ترتفع معاي; 
موضو£  �يتجلى  %يضا،  عبا\تنا 
﴿َ%ال ِبِذْكِر �ِهللا َتْطَمِئنُّ �ْلُقُلوُ�﴾ 
(�لرعد:٢٩) �يتحقق لنا �طمئنا? 
من   öخلر��  � �يتسبب  �لقلب 

�ملآ�~ ��ملصاعب.
َعبَّاٍ�  �ْبِن  عن  }��ية  هنا�   î
 yَْبِن َعبَّاٍ� َقا� ¥ِ َعْن %َِبيِه َعْن َجدِّ
لَْيَلًة   yَُيُقو  � �ِهللا  َنِبيَّ  َسِمْعُت 
@ِنِّي  �للَُّهمَّ  َصالِتِه  ِمْن   üََفَر ِحَني 
َتْهِد�  ِعْنِدَ�  ِمْن  َ}ْحَمًة  َ%ْسَأُلَك 
َقْلِبي َ�َتْجَمُع ِبَها َ%ْمِر� َ�َتُلمُّ  ِبَها 
َغاِئِبي  ِبَها  َ�ُتْصِلُح  َشَعِثي  ِبَها 
ِبَها  ي  َ�ُتَزكِّ َشاِهِد�  ِبَها  َ�َتْرَفُع 
َعَمِلي َ�ُتْلِهُمِني ِبَها ُ}ْشِد� َ�َتُر\ُّ 

ِبَها %ُْلَفِتي َ�َتْعِصُمِني ِبَها ِمْن ُكلِّ 
َ�َيِقيًنا  ِ@ميَاًنا  َ%ْعِطِني  �للَُّهمَّ  ُسوٍ» 
 bلَْيَس َبْعَدُ¥ ُكْفٌر (�نظر�� @< مقا
�للَُّهمَّ  قائال:  \عا  فقد   �  òلن�
َبْعَدُ¥  لَْيَس  َ�َيِقيًنا  ِ@ميَاًنا  َ%ْعِطِني 
ُكْفٌر، هنا Éد} �النتبا¥ %نه @�� \عا 
فكم  �لدعا»  ֲדذ�   � �هللا   yسو{
َ�َ}ْحَمًة  �ن)    ندعو   ?% Éب 
ْنَيا  َ́ َكَر�َمِتَك ِفي �لدُّ %ََناyُ ِبَها َشَر
�ْلَفْوَ�  َ%ْسَأُلَك  @ِنِّي  �للَُّهمَّ  َ��آلِخَرِ! 
َ�َعْيَش  َهَد�ِ»  �لشُّ  yََ�ُنُز �ْلَعَطاِ»  ِفي 
�َألْعَد�ِ»  َعَلى  َ��لنَّْصَر  َعَد�ِ»  �لسُّ
 ?ْ@ِ�َ %ُْنِزyُ ِبَك َحاَجِتي  �للَُّهمَّ @ِنِّي 
 Dَُقُصَر َ}ْ%ِيي َ�َضُعَف َعَمِلي �ْفَتَقْر
َقاِضَي  َيا  َفَأْسَأُلَك  َ}ْحَمِتَك  @َِلى 
َكَما  ُد�ِ}  �لصُّ َشاِفَي  َ�َيا  �ُألُموِ} 
�ْلُبُحوِ} َ%ْ? ُتِجَ;ِني ِمْن  َبْيَن  ُتِجُ; 
�لثُُّبوِ}  َ\ْعَوِ!  َ�ِمْن  ِعِ;  �لسَّ َعَذ�ِ� 

وإن التوفيق 3ذه األدعية ال يتحقق إال بفضل من اهللا 
�، أما :اربته مع الشيطان فهو اآلخر يستحيل بدون 
عون اهللا تعا^، وال ميكن لإلنسـان أن يفوز بنصر اهللا 
إال إذا خـّر على عتباتـه وأدى حقه و�ث عن نوره. 
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َقُصَر  َما  �للَُّهمَّ  �ْلُقُبوِ}  ِفْتَنِة  َ�ِمْن 
َعْنُه َ}ْ%ِيي َ�َلْم َتْبُلْغُه ِنيَِّتي َ�َلْم َتْبُلْغُه 
َمْسَألَِتي ِمْن َخْيٍر َ�َعْدَتُه َ%َحًد� ِمْن 
َخْلِقَك َ%ْ� َخْيٍر %َْنَت ُمْعِطيِه َ%َحًد� 
ِفيِه  @ِلَْيَك  َ%ْ}َغُب  َفِإنِّي  ِعَباِ\َ�  ِمْن 
�ْلَعاَلِمَني   َّ�{َ ِبَرْحَمِتَك  َ�َ%ْسَأُلَكُه 
َ��ْألَْمِر  ِديِد  �لشَّ �ْلَحْبِل   ��َ �للَُّهمَّ 
�ْلَوِعيِد   bََيْو َ%ْسَأُلَك �َألْمَن  �لرَِّشيِد 
 َ �ْلُمَقرَِّبني َمَع  �ْلُخُلوِ\   bََيْو َ��ْلَجنََّة 
�ْلُموِفَني  ُجوِ\  �لسُّ ِع  �لرُّكَّ ُهوِ\  �لشُّ
ِباْلُعُهوِ\ @ِنََّك َ}ِحيٌم َ�ُ\�ٌ\ (�نظر�� 
بالعهو\  �ملوفني   � òلن� قد �كر 
�لركع  �لشهو\  �ملقربني  مع 
مهم  بالعهد  فالوفا»  �لسجو\، 
�للَُّهمَّ  ُتِريُد  َما  َتْفَعُل  َ�%َْنَت  جد�) 
�ْجَعْلَنا َهاِ\يَن ُمْهَتِديَن َغْيَر َضالَِّني 
 ��@) َألْ�لَِياِئَك  ِسْلًما   َ ُمِضلِّني َ�ال 
\عا �ملسلمو? ֲדذ� �لدعا» þلو¾ 
�لتوفيق  ينالو?  فسو´  �لنية 
َ�َعُد�ًّ�  �لعصر)  بإماb هذ�  لإلميا? 
َألْعَد�ِئَك ُنِحبُّ ِبُحبَِّك َمْن َ%َحبََّك 
َخاَلَفَك  َمْن  ِبَعَد�َ�ِتَك  َ�ُنَعاِ\� 
َعاُ» َ�َعَلْيَك �ِإلَجاَبُة  �للَُّهمَّ َهَذ� �لدُّ
�لتُّْكالُ?  َ�َعَلْيَك  �ْلُجْهُد  َ�َهَذ� 
َقْلِبي  ِفي  ُنوً}�  ِلي  �ْجَعْل  �للَُّهمَّ 
َبْيِن  ِمْن  َ�ُنوً}�  َقْبِر�  ِفي  َ�ُنوً}� 

َيَد�َّ َ�ُنوً}� ِمْن َخْلِفي َ�ُنوً}� َعْن 
َيِميِني َ�ُنوً}� َعْن ِشَماِلي َ�ُنوً}� ِمْن 
َ�ُنوً}� ِفي  َتْحِتي  ِمْن  َ�ُنوً}�  َفْوِقي 
َ�ُنوً}�  َبَصِر�  ِفي  َ�ُنوً}�  َسْمِعي 
ِفي َشْعِر� َ�ُنوً}� ِفي َبَشِر� َ�ُنوً}� 
َ�ُنوً}�  َ\ِمي  ِفي  َ�ُنوً}�  َلْحِمي  ِفي 
ُنوً}�  ِلي  َ%ْعِظْم  �للَُّهمَّ  ِعَظاِمي  ِفي 
ُنوً}�  ِلي  َ��ْجَعْل  ُنوً}�  َ�َ%ْعِطِني 
 yََ�َقا �ْلِعزَّ  َف  َتَعطَّ �لَِّذ�  ُسْبَحاَ? 
�ْلَمْجَد  لَِبَس  �لَِّذ�  ُسْبَحاَ?  ِبِه 
َ�َتَكرbََّ ِبِه ُسْبَحاَ? �لَِّذ� ال َيْنَبِغي 
�لتَّْسِبيُح ِ@ال َلُه ُسْبَحاَ? ِ�� �ْلَفْضِل 
 bِْلَمْجِد َ��ْلَكَر� ��َ��لنَِّعِم ُسْبَحاَ? ِ
 .bَِ��ِإلْكَر�  yِْلَجال�  ��ِ ُسْبَحاَ? 
 Dلدعو�� %بو��  �لترمذ�  (سنن 

عن }سوy �هللا)
هذ�  الستيعا�   � �هللا  �فقنا 
مستفيضني  به   bلقيا�� �لدعا» 
بفيضه، �جعَلنا نكسب فيضا من 
نو} �هللا �لذ� جا» به �لنò �، مع 
%نه � كا? نو}� متجسد� من قمة 
نالحظ  قدميه،  %�ص   >@ }%سه 
يدعو  كا?   Æ%  �%� لوعة  بأ� 
كا?  %نه  ��لو�قع  �أل\عية،  ֲדذ¥ 
يرجو  �كا?  �أل\عية  هذ¥  يعلِّمنا 
%? يدعو %فر�\ %مته �ملؤمنو? ֲדذ¥ 

�أل\عية �يسعو� جاهدين ليكونو� 
هم %يضا نو}� متجسد�، �¹ا�لو� 
حق   «َ�\%� بأسوته،  �لتأسي 
عند  كا?  �ملخلو~.  �حق  �هللا 
%تباعه  لتنوير  لوعة   � حضرته 
 ?% تعا<  �هللا  �فقنا  �لنو}،  ֲדذ� 
�ر� كلَّ عمل لنا �بتغاَ» مرضا! 
�لطيبة   Dألمنيا� ��قق  �هللا، 
�ملصطفى  3مد  �موالنا  لسيدنا 
� ألمته مقدِّمني حبَّه على كل 
��قق  �لدنيو�،  �حلب  %نو�£ 
�آلماy �ل¶ علَّقها باألمة، �نؤ\� 
حق �النتما» @< %مته مستفيضني 
 Õنر� هذ�  نو}"  على  "نو}  من 

%فضاy �هللا على �لد��Ö ،bمني.
�ملوعو\  �ملسيح  سيدنا   yيقو
فيو�   ?% }%يت  لقد   "  :�
 � � òهللا تعا< تذهب @< �لن�
�عندما  عجيب،  نو}��  شكل 
@ليه � تسر� � صد}¥،  تصل 
ì îرö منه � شكل %نابيب ال 
ُتَعّد �ال حتصى، �تصل @< كل 
(جريد!  نصيبه".  بقد}  مستحّق 
 b١٩٠٣ sير/شبا��حلكم ٢٨ ف�

صفحة ٧)


