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  يددا ربنددا احلمددد مث اددداا يددوا  نعمددو ويكددا   م يدددهاحلمددد مث ا احلمددد مث  
ل وجهدددحل ولع ددديم سدددلطانحلا سدددب انحل اللهدددم   لدددحل احلمدددد كمدددا ينبغدددي  دددا

أحصدددي ءندددا  عليدددحل أندددع كمدددا أءنيدددع علددده نفسدددحلا وأ دددهد أن    لدددو    امث 
وحددده    ددليحل لددو  وأ ددهد أن دمددداا عبددده ورسددولو وصددفيو وخليلددوا خدد  ندد  
أرسدددلوا أرسدددلو امث  مل العددداش كل دددور بشددد اا وندددذيلااا اللهدددم صدددل وسدددلم وبدددار  علددده 

دمدددد صددداةا وسددداماا زانيمدددي متا مدددي  مل يدددوم سددديدنا وعلددده  ل دمدددد سددديدنا 
ون ونفسددي ا ذنبددة بتقددوع امث أعدداملا أمددا بعددد  يددا مالدددينا وأوصدديكم أيهددا ا سددل

 عباز امث:
 نو ألمل يلفع الن ل ويث  العجب وا ستغلاب ىذا الذي سأضعكم أمامدو 

 وأحدءكم عنوا
عدن   دحدءنا  يها رسدول امث نصغي  مل األحازيث الص ي ة الكث ة اليت

الفددنت الدديت أستشددلي   ىددذا العصددل ونتأمددل  يمددا أطلعددو امث عدد  وجددل عليددو مددن 
الغيددب ا كنددون ا تعلددت با سددتقبل البعيددد البعيددد  ونتأمددل   مشدداعل الشددفقة الدديت 

عددن ىددذه الفددنت ونصدداني ة الدديت يلسددلها  أسدتبي مددن خددال حددديث رسددول امث 
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وىددا ىنددا  –ون  نتدددبل ونتأمددل  لددحل  ا  ننددا نعددوز  مل أنفسددنا  لينددا مددن ورا  القددل 
ىددذا ا ىتمددام الددذي  ىددل نبددازل رسددول امث  –يسددتبي وجددو الغلابددة والعجددب 

يتوجددو بددو  ليندداص ىددل نصددغي السددمع  مل نصدداني و الدديت أنبثددت مددن  ددفقتو العارمددة 
ن أندو معندا  ليندا ونعلدم مدا أخ ندا بدو مد وحنن نعلم أنو رسول امث  –عليناص ىل 

  حياأو وموأو  أليس ىو القانيدل  يمدا صدن عندو: يتحيدال خد  لكدم و دال خد  
ْدِدددرءدون ودحدِدددمثد لكددم  مددا وجدددت مددن خدد  ادددت امث عليددو ومددا وجدددت  لكددم  
من  ل اسدتغفلت امث لكدم   ىدذا ىدو اىتمامدو بندا مدن ورا  القدلون   كيد  ىدي 

 حالنا وحنن من أمتوص
و  ا بنددددا أو بأكثلنددددا معلضددددون عددددن الشددددفقة الدددديت  –مث يددددا عبدددداز ا –نتأمددددل 

ياحقنددا ،ددا  أددانيهون منشددغلون عددن النصددانين الدديت ي جيهددا  لينددا  ألدديس ىددذا أمددلاا 
عجيباا يا عباز امثص أطلعو امث عله زقانيت ما ندلاه اليدوم وأخد  بدو وزونكدم  داقل وا 

بو لنا ومن ا أ جه  ليندا أحازيث الفنت  ا  نو عبدَّلم عن  فقتو ا تناىية علينا وح
نصدداني و والسددبل الدديت ينبغددي أن نسددلكها للددتخلص مددن عقابيددل ىددذه الفددنت   مددا 
ىددو موقفنددا كمددا أعلمددونص  نددو موقدد  ا عددلاي عددن ىددذا الددذي ينصدد نا بددو   نددو 

 بنصاني وا موق  التجاىل هلذه الشفقة ا تناىية اليت يعبد لد عنها رسول امث 
نما ا صددددطفه  ننقدددداز  هددددول وأ  نسدددد  ورا  عاصددددفة  أيددددة مددددن أ   نمصمدددد م

و  أكثدددل مدددن  حيدددث   نعلدددم وحدددذَّر مدددن  لدددحل أمدددا ْدددذيل   أكثدددل مدددن مناسدددبة  
حددديث  قددال عليددو الصدداة والسددام  يمددا يلويددو مسددلم والنسددانيي و خددلون: يتمددن 

يضدب  أو –أي رايدة   يددِعلمدمد يايتهدا و  يددِعلمدمد مصددرىا  –ة يَّدم  قدترلم ْع راية عد 
لمتدددود جاىليددة   ىكددذا قددال رسددول امث  وىددو  لعصددبة أو انتصددل لعصددبة  دمقدترددلم  مقرتدِ
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  وىدددو يقددددم لندددا نصددداني و كمدددا قلدددع لكدددم مدددن ورا  القدددلونا يت ددددث عدددن الفدددنت
يَّدة الديت حدذَّر منهدا  –أو بكثد  مندا  –ون لنا  مل أنفسنا و  ا بنا  ينقداز لللايدة العدم 

بدل  الدذي حدذرنا مندو رسدول امث  –  ينقاز للمجهول  وا هول رسول امث 
نمدددا  مل العقابيدددل الددديت سدددنلاىا مدددن ورانيدددو  بتغدددي ولكندددو   ي ن يورزندددا  مل مدددا  –نبدَّهم

  ألديس عجيبداا يدا يدِصدرردنا بعد  لحل  مل ما نليدد  ىكدذا يوضدن لندا رسدول امث 
عتدددد ون بأننددددا مددددن أمتددددو أن نعددددلي عددددن عبدددداز امث وحنددددن ا نمنددددون برندبددوَّأرددددور وحنددددن ا 

نصدداني و ا شددفقة وعددن ز نيددل حبددو ورأ تددو وراتددو بنددا   ىددذا الددذي يصدد  ا   
 ىذا الذي ينصنا

  يمدار ىدذه الفدنت الديت يصدفها أز، وصد   يأملندا   ا  أوصانا رسدول 
نمدددا أو زمعمِونمدددا أ  نبتغدددي بدددذلحل    ملضددداة امث    يدِ نبتغدددي  نصددد نا أو أمممِلنمدددا أو ندمهم

بذلحل اسرتضا  حداكم و  دكدوم    نبتغدي بدذلحل أصدفيت أندال مدن العامدة و  
أن نبتغدي  يمدا ننصدن و يمدا  التقلب  مل القدازة مدن اصاصدة  يأملندا ا صدطفه 

نقول وجو امث  اأو   هو يقول لنا: يتمن اسرتضه النال بسخط امث وكلو امث  مل 
 نو وأعامل كفاه امث منونة النال اامث سب ا ن أسخط النال بلضاالنال وم

البليغددة أرسددلها  لينددا مددن ورا  مددا يقددارب  سددة  امسعددوا نصددي ة ا صددطفه 
يتمدددن اسرتضددده الندددال بسدددخط امث وكلدددو امث  مل الندددال ومدددن أسدددخط  عشدددل قلنددداا 

 النال بلضا امث سب انو وأعامل كفاه امث ع  وجل منونة النال 
ص نن ددل بدملمغمنمددا مددن نصددي ة رسددول امث  مددا ا كددان موقفنددا بعددد ىددذا الددذي 

  ا نصدددن  هدددو  مدددا أن يبتغدددي مدددن ورا   لدددحل  –أو بأكثلندددا  – مل حالندددا و  ا بندددا 
التغلددددب  مل الددددداا  والعامددددة مددددن النددددال و ن أسددددخط بددددذلحل القددددازة واحلكددددام أو 
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ددود بددذلحل  مل اسرتضددا  القددازة واحلكددام و ن أسددخط بددذلحل النددال  وأب ددث  يتوجَّ
،ن   و  ،ن   و منا يستن ل رضا امث  ا أعثدل مدن  لدحل    علده  عمن   يبايل

 النذر اليس ا ىذه ىي حالنا يا عباز امثا
أعددوز  ددأقول لكددم كمددا بدددأت حددديثي  لدديكم: ألدديس ىددذا الواقددع أمددلاا يلفددع 

مدددددن خدددددال  الن دددددل ويثددددد  العجدددددب وا سدددددتغلابص أ  يدددددل بينندددددا وبدددددي دمدددددد 
يمنع ا ىيمنع عليناص أ نسينا أننا من أأباعو وأمتوص اللعونات اليت ىيمنع ا ى
 أ نسينا قول امث ع  وجل:

ددِلنما م عملمددِيهرِم حمفري دداا يت ددا أمِرسم   مَّددِن يدطرددعر اللَّسدددولم  دمقمددِد أمطمدداوم اللتددوم ومممددن أدمددومملَّ  ممم
 [ا08:  النسا ]

 اأبلغ  ية    كتاب امث ْذر من ا علاي عن وصايا رسول امث 
باز امث: حكمة بالغة اعتصلىا لنا رسول امث من نصداني و   ادا أقدول:  ن ع

 مل ما نليد حنن  ليد ولكنو   يصدرنا بعد  لحل ي أباعنا للمجهول يورزنا  مل ما 
 أقول قويل ىذا وأستغفل امث الع يما


