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التقوى

 Wليو
 
ملاليني   #
عشر
نو*   7  ]
سعد Æيو� 
أل�م  'صحة   ]
'غذ
يد من *باهم  يديه 'على  تربو
 على 
من   
'تغذ' عينيه،  على  'صنعهم 
 Bتالميذ يد  على   
'تتلمذ' كتاباته 

قتبسو
 من نو*B 'من نو* من *باهم '

.B9من �بنائه '�حفا
نبيه  خطى  
تبع ' '*سله  
هللا  �حب 
كشف   bل
 
خلطى  تلك   .� fمد 

لتر
v عنها مسيح 
هللا � 
هللا فأحبه 
'سالما.    
بر9 سgته  'صا*#  
لنا� 
كا� خلقا جا[# به 
لبشا*< فأعلنها 
مسيح 
هللا '
نتظر.  'كا� مولدZ Bية 

ملسيح 
ملوعو9..نعم. 'لد  Xعلى صد
بأنه  تصفه  
ئعة * لنبو[<  حتقيقا   �

سيكو� جتليا لعظمة 
هللا 'كماله. فولد 
 .yهللا تعا
 xهللا كما �خ
7 بيت مسيح 
 Xحل حياته كانت تصد
'لكن كل مر

لطويلة شيئا فشيئا.  
لنبو[<   k'حر
تقدمت  كلما   Xتصد 
لنبو[<  كانت 

حليا< به. 'كلما منا 7 عبا9< 
هللا كما 


هللا بقو<.   vكتا 
نشأ Z � ÞÆخذ

حلديث  Xلسفاسف 'يصد
ينأ! عن 
'ÆرÉ على طلب 
لعلم 'Æافظ على 
 v
بأهد مستميتا  'يتمسك  
لصال< 


خللق 
لرفيع.
عندما   Wملحتو
 للوقت  
هللا   B9خر

تو7 
ملولو2 نو* 
لدين 
لقرشي �،  

ملحمد2  للمسيح  
أل'�  
خلليفة 

ملسلمو�  
ندفع '  ،� 
ملوعو9 
 Bو: 
جلماعة  �عضا[  من  
ألeديو� 

 Úب '*سوÀ فة عجيبة يبايعونهn 7

حلق   Wإلسال
 سفينة  فقا9  قلب. 
 
مشغوال باهللا 'حضرته تعاy، مستمد
 
شاكر  
'حامد fبا  له  متو
ضعا  منه 
ألنعمه. fاطا Àجاv شفاk يفصله 


لعا29 للنا�. oلعا
عن 
 B
*� �اعته  على  مؤ
مر<  من  كم 

هللا   B9
U بل  
لرeة،  بقو<  فشلها  
هللا 

nند  من  '�خرجها  للجماعة   

نتشا*

لعاo 'سعته، 'بلغت 9عو<  Wعمو y-

إلفريقي   vلغر
 بال9  
حلقة  fمد 
'حرية.  'سالما   
بر9 عليهم  فFلت 
'كم من مؤ
مر< على 
ملسلمني كا� 
'قوته،  
هللا  فشلها Àو�  هو سببا 7 
9'لة  تولد  كيال  مؤ
مر<  من  'كم 

لد'لة، 'كم  لتولد  �فشلها  باكستا� 

eفتحي عبد �لسال 
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 ]
U- 'تذ�   Wلتهز شن   �
عد' من 

ملسلمو�  فكا�  عليها  
ملعتدية  
nند 

لوطن   ]
'فد شجعانا  
ألeديو� 
 bل
 
جلبها#  
nند'�  يتجنب 

يعسكر'� ֲדا.  
 ]
�جو  7 
لشأ�  خطر<  سفينة  يقو9 
'حو¾   #
� غابا#   7' خطر< 
 
'قعو9 قياما  
هللا  يذكر  مسعو*<، 

ثقا ' *به  على  متوكال  جنبه  'على 
يديه   yتعا 
هللا   pفيحر  ،B9بوعو' به 
'يوفق حركة لسانه 'Ñعل كل عمل 

متسه يد
B ناجحا. 

هللا ميسك 
لكو� ��  �� p*عا¾ يد
'هي  
أل*�  تنتظم   Bبأمر' يز'�، 
تد'*، 'بأمرB يستجيب 
nو
[ لشهيق 
 bل

لصد* 'هو تعاy ميسك 
ألنفا� 
شعر  �كل  كلما  
لصد'*،   7 تتر99 
نعم  نعمة خدمتها  لقمة هي  �� كل 
فبقو<  ִדضم  'جبة  'كل  حتصى،  ال 
بلغت   yتعا 
هللا  'Àو�  هضمت  
هللا 


لطاقة '
لبنا[ 7 
لغذ
[ مستقرها. 
 
سفينة نو¹ يتوy قيا9ִדا *جل صنع nذ

لغر�.  عليه �� يعلم 
ملبايعني هللا '�� 
'يوحدهم..  عليهم  'Æافظ  يزكيهم 
عليه �� Æمي �اعة 
هللا '�� ينميها 

ملسلمني   gخ *عاية  'عليه  لتز9هر. 
عامة. 'عليه 
لتركيز على خg مو
طنيه 
بآما�   Wالهتما
 'عليه  'سالمهم. 


ملسلمني 
nنو9 
لقلقني '
لطامعني 7 
9'لة nم 'عليه 
لنظر 7 تر
¼ مسيح 


هللا  لتطبيقه.   lعلى شر Éحلر

هللا '
 #
للمؤ
مر تتعر�  
لسفينة  كانت 
�ثبت   yتعا 
هللا  'لكن   .Xتغر' لتبا9 
 oلعا
 Xكلما غر' ،B9هنا معها 'جو
�Uها*  كانت  عنها   
بعيد 
جلحيم   7


هللا 'حد
ئق نعمته تتألق قريبا منها.
'قائدها  للسفينة  Æد¼  ماكا�  كل 
 
Uعجا- كا�  'توفيق  *eا#  من 
*با   pهنا  �� شامال  'برهانا  كامال 
منعما يدخل من يشا[ e* 7ته، '�� 


لظاملني �عد nم عذ
با �ليما.

لسفينة  جتر2 من عاW ١٩١٤ 'تستمر  
ßسني عاما 7 'سط مو½ كاجلبا�. 
جنباته  بني  تر99  
لذ2   oلعا
 'بينما 
خليفة  عقابا كا�  يتلقى  
هللا  نذير 

لxكا#  من  
جلو
ئز  يتلقى  
ملسيح 
قيا9ته  فتر<  �ثنا[     .Wلتقد
' 
لنعم '
حربني  شكل   7 عقابا   oلعا
 تلقى 

  .١٩٤٥ Wعامليتني منذ ١٩١٤ 'عا
قتل فيهما مائة مليو� -نسا� بدW با*9 

.>9'xل
كامل 

wهذ� �لرجل ليس من هذ� �لعا

ألeدية  
إلسالمية  
جلماعة  بيو# 

آلخر< 
لظليل،  oخلها على عا
من 9
'تتعلم  *شيد<  تربية  تتلقى  'تظل 

 y- لتتسو2  
جتاهها  تزحز¹  كيف 
قبلة -بر
هيم 
لb هي قيم 'خلق 'نبل. 

لصا9قة  
حليا< ' 
لتقو!  
خلليفة  يعلم 

لرشيد  
حلكم ' 
حلسنة  
ملعيشة '
'Uبد<   Wإلسال
' 
لذكر '  gلتفس
'


لطالبني.' vلطال

لتوحيد 'مناهج 

ألeدية  
ملسلمة  
لبيو# ' 
ملساجد 
 7 
لدنيا   7 قائمة  
حلقيقية  
ملخلصة 

لظاهر، 'لكنها قطع من 
جلنة 
لعاجلة 
 �� 
ملؤمنو�  يتعلم  'فيها  
حلقيقة.   7
هي  
لتقو! ' 
لفكر ' 
لذكر  نتائج 
نتائج ملموسة للر'¹ 'بضاعة حاضر< 
بالشبع،  
لر'¹  متأل  مقبوضة  'جنة 

ملا9ية  
حلضا*<  نتائج   �� كما  متاما 
 #
×ر 'لكن  حاضر<،  بضاعة  تثمر 

لدنيا ال تشبع �هلها،  فتبقى 
لنفو� 
 Bئر

لb تر
عي ما9< 
لعاo '*غباته 'ثو

جوعى 'قلقة 'ثائر<.

خلليفة 
لر
شد 
لثاh للمسيح 
ملحمد2 
 
هذ من  ليست  ململكة  ملكا  كا� 
''ظائف  نظم  فيها  مملكة   ،oلعا

'قو
نني '9'
'ين 'سجال# 'خز
ئن 

'مكتبا# 'مساجد.
بعمق ملك *'حه   hلثا
 
خلليفة  علم 
كله   à9أل
 
ملحسو�   oلعا
  
هذ  ��

ألعلى.   oللعا  #
-شا*  '� Zيا# 
من  جا[  
ملرئي  
لدنيو2   oلعا
  
هذ
فيض *eانية 
هللا، مبا فيه من *سو� 
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التقوى

 oقد خلق ليد� على عا' ،vكتا'
له غg مرئي، 'هو من فيض  Uميل 

هللا  Wكال oانية �يضا، 'هو عاeلر

فيه  
حليا< ' 
هللا،  عن حضو*   ]áملن

 B9بوجو 
لوعي  ظل  حتت  متضي 
'هو  
لد
ئم،  فضله  'ضخ  '*قابته 
عاo مو
U له نفس 
ملصطلحا#، 'هو 
ند*كه  'عندما  
لرeانية.  
هللا  جنة 

ختيا*2  مبو#   à9أل
  oلعا
  l9نو

لنصو¹..  
لتوبة   oعا  7 لنبعث 
مو# مبا*p به نستجيب هللا باعث 

ملوتى، بقر
* صا*W بالعيش مع 
هللا 
 y- 
nجر< ' 
خلضوl خلطته ' 
لغ� 
عامله 'نستبد� نفسا بنفس، 'نشيع 
جناUتنا -y قبو*نا، :يا فيه '�اجر 

-ليه.

ملرئي  oلعا
 'من o يستد� بآيا# 
على 
هللا 'حضو*B فقد �فسد فائد< 

 .oلعا
 
'جوB9 'بذ* ثر'
# هذ

ملرئي فتنة ملن يتوقف 'يتجمد  oلعا
 
باملظاهر  ملي[   oعا 'هو   ،Bعند

خلد
عة، 'من يعيشو� يه تتملكهم 

لثو
ئر، 'هي �شكا� '�لو
�، 'منها 
 ،]
لألهو  Wالستسال
' 
ملساملة  ثو
ئر 
'منها ثو
ئر 
لغضب '
النتقاW '�هلها 
'حيث  
ملناظر.  �بشع  يصنعو� 

لعالقة ' 
ملسيطر<  هي  فيه  
ملرئيا# 

باخلالق ضعيفة.  

�dد   cموt �لدين   Cبش yم  �zية 

لرجل كا� Zية على صفا# 
هللا.  
هذ

'كماله،  *به  على  يد�   oعا 
لكو� 
يد�   Bبأسر  oعا هو   Èلصا
 
لرجل '

�يضا على *به 'كماله.
بعامله   yتعا 
هللا  على  
لكو�   �92

لغ� بالعالما#، بشمسه '�ا*B 'ليله 
'قمرÂ' Bائه '�*ضه 'ما فيها، 'تقو9 
 Xخلال
 كما�  بصفا#  
لوعي   y-


لعظيم. 

لذ2  
ملؤمن   oعا يد�  'كذلك 
كامال  عاملا  فصا*   v
تر من  خلق 
 �'*9 من   vلطال
 يريد  ما  كل  فيه 
 .vلعجا
 
لعجب  هي  'Zيا#   xع'
 Èلصا

خلليفة '
لرجل  
'قد تكوَّ� هذ
ينشأ  فكا�  
ملا9<،   oعا يتكو�  كما 
مرحلة   y- مرحلة  من  حالته  'تتطو* 
عينه  على  صنعه  'يتم  
هللا  *عاية   7
للنا�.  
ملنتج  �ر½  ح»  سبحانه 
بالر'
ئع  
خر U 'هو  
هللا  يد  من  �ر½ 

ستو#  قد  كو�    '�  Wتا  oعا كأنه 
كما  بصانعه   kيعر  oعا Âا'
ته. 
صانعها.  على  
ملصنوعا#  كل  تد� 
'قد �نز� 
هللا تعاy سو*< 
لشمس عن 
'ضحى.  Ùس  هو   Èلصا
 
لعبد   ��
يتلو Ùسه. 'هو �ا* Ñلي  قمر  'هو 

لشمس 'ضو[ها 
لغامر. 'هو ليل  Fك
Æمل صفاته 'هو Âا[ مبنية 'هو �*� 

لعظمة  -عالنا  
لسو*<  نزلت  �لو�.  
طا'عت  لو  
إلنسانية  
لنفس  شأ� 
خطة تكوينها ح» تستو2.  ليبني �� 
فيه  
لصاÈ  هو عاo مستقل  
هللا  عبد 
 .yتعا 'كماله  
هللا  'جو9  على  �9لة 
على  يد�  عاملا  كا�   hلثا
 
خلليفة 
 oعا صانعه.   
لرحيم   
لرeن  
هللا 
'�*ضه.  'Âا'
ته  بشموسه  كامل 
 .� خالفته  من  قر�  نصف  خال� 
�مته.  �مية  ميحو  للتعليم  Ùسا  كا� 

لعلما[ ' 
لصاحلني  من  جيال   Äير'
يشرفو�  
لذين  
لدعا< '  �

ألفذ
 7 
لنو*  بث   7 نشط   .Wإلسال


جلمعة   Wيو 
خلطب '  #

ملحاضر

جلامعا# '  �*

ملد  7 
لد*'� '
.Bحيث حل 'نطقت شفتا' #

ملؤمتر'

كا� Ùسا طلعت على -فريقيا بالدعا< 
فهم  تصحيح  'بدعا<   .Wإلسال
  y-

لنبو< فر�ينا منهم  v9لدين، فأ9ֲדم بأ


'ياللعجب.   
لصحابة   Bشبا� صاحلني 
 xل
 ألعما�  هدفا  
لقا*<  'صا*# 
باهللا  
جلهل  ظلما#  من  لتخرجها 

لتعليم... نو*   y- 
لفهم  'سو[ 


لعلما[  على  ميمونا   ضحى  كا� 

هللا   y- 
لدعا< ' 
لساسة ' 
ملثقفني '
 
يرفع 
هللا به صو# 
حلق Uحفا *'يد

يتألق   حيث   ..>gلظه
 'قت  :و 

لر�2  سديد   .Wملحتو
 
لظهو*  ظهر 
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هللا   *
�نو �شرقت   . Wلإلسال ينصح  
منه  صد*  'ما  
لتقو!  فقه   7 معه 
بطريقة  
هللا   Wلكال 
لر
ئع   gلتفس
 من 

هللا. من  �نه  ينطق  فعال   Wلكال
 جتعل 

 bل
 
لشمس  نو*  يعكس   
قمر كا� 
 Xلصد
طلعت 7 حياته. 'هي Ùس 

لكامل '
لنية 
حلسنة '
لطو
عية 
لكاملة 

لعطف ' 
هللا  حب  Ùس   للصاحلني. 
على   >gلغ
' 
لبائسني..  بؤ�  على 

لد
ئب. 
لعمل '  cلنشا
'  Wإلسال


صو*<  '*سم  
خلالصة  
لتقو!  Ùس 
 cما� bل
fبوبة عن 
هللا '*سله.  
لنبو< 
 .9
مسيح 
هللا 
ملوعو9 �  عنها 
لسو
فصا*# قد'< 
لن® � معر'فة علنية. 

لشمس   Bهذ بوهج  'جهه  �حس 
'تر�ها  'فعله.  كالمه   7 'عكسها 
للنا� 7 صو*< تفاصيل حياته 
لر
ئعة. 
-ليه  'يأ´   vلعيو
 يستر  ليال  كا� 
 Bكا� ليال عند .Bملحز'� فيسكن عند

يعلم  
لقلق..  حر  من  
لسكينة  بر9 

لتسامح.' 
لعفو ' 
لتوبة ' 
الستغفا* 

Âا[    .Úبشمو مبنية  Âا[   � كا� 

هللا بشكل Æفظ  W7 *قي فهمه لكال

لكما�  يناسب  مبا  
هللا  كما�  قو
عد 
'كما�  عصمة  'قو
عد   ،hلربا

كتابه  كما�  'حتمية   yتعا *سله 
فهم  لو  شريعته  'كما�  سبحانه  
Àثها.  عند   
'تطهر' حقيقتها  
لنا� 

ينظر للقضايا كلها من Âا[ 
حلضو* مع 
 Bلد
*به بال غياv مطلقا. تعلم من '

ملسيح � 'من 
خلليفة 
أل'� �ال Æلق 
7 مستويا# منخفضة عندما يتعلق 
ألمر 
بقيم 
لدين 
حلنيف 'شريعة 
هللا 
لxيئة. 
للتو
ضع '
حلنا� '
لرقة،  �*ضا  'كا� 
طيبا  متو
ضعا  سهال  متاحا  كا� 

ملسالك  �لو�  هي   bل
 كاأل*� 
يأنس  -نسانا  كا�    .v'*لد
 متصلة 
�*ضا  كا�  
لطيب.  
إلنسا�  -ليه 
نباִדا  فينبت  فيها  
هللا  يغر�  طيبة 

*بيعها   'يز9هر  �Uها*ها  'تتفتح 
شجرها.  'يثمر  جناִדا  'تنمو 

لوقت ' 
لطاقا#  
هللا   'هبه  قد  كا� 
فنماها   #
9

الستعد' 
مللكا# '
Ñب،  حيث  يضعها   �� 'جاهد 
 B9
U'  B9جها'  B9جهو 
هللا   p*فبا
كا�   
'ֲדذ 
حلسن، ' 
جلو9<  من 
*بك  أل�  �ثقاnا  �خرجت  �*ضا 
'ثر'
ִדا  معا�9ا   #Uفأبر nا  �'حى 
��ا*ها.. 'جر#  ينابيعها  'تفجر# 

.Bهللا عنه '�*ضا
 *ضي 

كان أرضا
 أخرجـت أثقاhا 
ألن ربك أوحى hا 
فأبـرزت معادنها 
وثرواتها وتفجرت 

ينابيعها 
وجرت

 أنـهـارها..
رضي اهللا عنه

وأرضاه.

حضر] �ملصلح �ملوعوc �ضي �هللا عنه


