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التقوى

ترQة: 
ملكتب 
لعر÷ 

ال   ºحد+ 
هللا  �ال  �له  ال   3� �شهد 
 ºعبد 
شريك لـه، +�شهد �3 "مًد
من  باهللا  فأعو}  بعد  �ما  +Aسوله. 

لشيطا3 
لرجيم. ﴿بْسم 
هللا 
لرَّْحَمن 

ْلَعاَلمَني *  ِّ£Aَ ْلَحْمُد هللا

لرَّحيم * 
ين*  
لرَّْحَمن 
لرَّحيم * َمالك َيْو8 
لدِّ

ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ+�يَّاَ�  َنْعُبُد  �يَّاَ� 

لَِّذيَن   Ñ
ِصَر  * 
ْلُمْسَتقيَم   Ñَ
َر 
لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 
ْلَمْغُضو£ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (´مني) َ+ال 
لضَّ

خطبة �جلمعة 
�ل[ Yلقاها سيدنا مر�� مسر8
 ZYد YيدU �هللا تعاV بنصرU �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� �8إلماa �ملهد^ �
يو8 ١٢ /٢٠١١/٠٨

Ç مسجد بيت 
لفتوÍ بلند3

َفِإنِّي  َعنِّي  ِعَبا1ِ~  َسَأَلَك   
{َ�ِ+َ﴿

 1ََعا3ِ {َ�ِ ِ̈ 
 َقِريٌب ُ�ِجيُب 1َْعَوَ� 
لدَّ
َلَعلَُّهْم  ِبي   
َ+ْلُيْؤِمُنو ِلي   
َفْلَيْسَتِجيُبو

َيْرُشُد+3َ﴾ (
لبقر�:١٨٧)
بقدA ما حتتا° 
لدنيا للخضو¨ �ما8 
ما   Aبقد 
أليا8   ºهذ  Ç تعا�  
هللا 
هي بعيد� عنه �؛ �~ �3 
إلنسا3 
هنا�  
ملخلوقا�  �شر¬  هو  
لذ~ 
 Aباهللا بقد ضعف +فتوÇ A عالقته 
معه  توطيدها   �� «اجة  هو  ما 

بتال 
ִדا + 
لدنيا  مفاسد  الجتنا£ 
يّدعو3  
لذين + عاقبته.  +لتحسني 
 
توطيد 
لعالقة معه � �يضا ليسو

ألمر �+ ال يسعو3  
منتبهني �� هذ
لالنتباº �ليه. +ال يدAكو3 �3 
إلميا3 
ال  
لظاهرية  
لعبا1� + 
لظاهر~ 
تكفي لتوطيد 
لعالقة باهللا تعا�، بل 
 Í+لر
 تلك  
لبحث عن  بد من  ال 

إلميا3  مغز·   �� 
ملر   تبلِّغ   éل


لذين  حا|  هو   
هذ  .�

لعبا1+
عّز  باهللا  
لعالقة + 
إلميا3  يّدعو3 
 Ìلعا
 سكا3  �Aبا¨  +ثالثة  +جل. 
تقريبا �ما جعلو
 هللا شركا  �+ هم 

لشر� بوجه �+ بآخر،  Ç 3طوAمتو
�+ ال يؤمنو3 باهللا �صال بل ينكر+3 
 Aعلى �نكا 
+جوÌ ¯ .º1 يقتصر+
 Ç 

هللا بأنفسهم بل Ì يّدخر+
 جهد
 Ç+ �يضا.  
آلخرين  �ضال|  سبيل 
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لظر+¬ +  Ô

ألحد  ºهذ خضّم 
يؤمنو3  للذين  صغ&�  Qاعة  هنا� 
+عو1  حتّقق  +يصّدقو3  تعا�  باهللا 
 .� Aسوله   �
+نبو  تعا�  
هللا 

لذين يوقنو3 �نه حني نسيت 
لدنيا +
 òAأل
+ �
خالقها +خالق 
لسما+
 �
A1�+ ليست لديها معرفة كاملة +�
 
Aهللا تعا� �ظها
كامل بوجوº1 فإ3 
حالة  من  
لعاَلم   °
+إلخر لربوبيته 

لفسا1 +تقريبه 
لعبد �ليه سبحانه قد 

لزما3.  �ما8  
لعصر   
هذ  Ç بعث 

ألديو3  Ëن  هو  
حلز£   
+هذ
ته. +لكن هل A+ هللا تعا�
بفضل 
يكفينا äر1 
إلميا3 +
ليقني بأ3 
هللا 
 

إلما8، +�3 هذ 
تعا� قد بعث هذ

ملبعوÔ +بعض حو
Aييه سيقومو3 
 Mملخلو
بتوطيد 
لعالقة بني 
خلالق +

+يسعو3 لرفع 
لفسا1 من 
لعاÌ؟ 
متمسكني  
ألديني  Ëن  كنا   
{�
�قر£  �فكاAنا  فإ3   Aألفكا
  ºֲדذ
بلسا�م  
إلميا3  يّدعو3  
لذين  من 
بالعبا1
� +لكنهم  بالقيا8  +يّدعو3 
 
فإ} 
لُبعد.  
لعمل كل  بعيد+3 من 
نوطد  +ال  �نفسنا  Ëاسب  ال  كنا 
 ºهللا تعا� +ال نرّسخ هذ
عالقتنا مع 

لدعو� Ç �}ها3 �جيالنا +ال نبّلغها 
 çيع  
فهذ فيه  نعيش  äتمع   ��
قد +جدناها  +�3 كنا  فقدناها  �ننا 


لدنيا   �+
عد قِبلنا  +كأننا  ظاهريا. 
 ،
+مع }لك ما +جدنا 
هللا �. �ً}
بعد  �نفسنا   Ç àلق   3� بد  فال 

إلسالمية  
جلماعة   �� 
النضما8 

ألدية +بيعة 
ملسيح 
ملوعو1 � 
A+حا öب �3 يتحّلى ֲדا كل عبد 
حاجة  +هنا�  
لرن.  عبا1  من 
للوصو| �� 
ملعاي& 
لé جا  سيدنا 
+حني  لترسيخها.   � 
هللا  Aسو| 
تتخلى  
ألمة   3� تعا�  
ُهللا   ºخ��
عنها يوما قلق � من �جلها بشد�. 
قلقا  حزينا  تعا�  
هللا   ºجد+ +حني 
 ºبّشر+ �مته  حق   Ç �1عيته  �جا£ 
 
ا َيْلَحُقو قائال: ﴿َ+´َخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ
ِبِهْم َ+ُهَو 
ْلَعِزيُز 
ْلَحِكيُم﴾ (
جلمعة: 

هللا تعا� 
ضطر
به �  |
٤) فقد �=
�نت  حوَّلَت  كما  "مُد،  يا  قائال: 
�هل   �� +جاهلني  مشركني  قوما 

للهو   Ç 
ملشغوفني   3� +كما  
هللا، 


هللا  بوجو1  
لعاAفني  +غ&  
للعب +
مستويا�  على  حائزين   
+Aصا
�نت،  ب�كتك   �

لعبا1 من  عليا 
من  
آلخرين   Ç سأبعث  كذلك 
�متك - على 
لرغم من فسا1ها - 
شخصا "با صا1قا لك، +بو
سطته 

لرن مر� �خر·  سأجعلهم عبا1 
فسيؤ1+3 حق عباê1 كما öب. 

�متك  ستو
جه   (�) "مد  فيا 

لعزيز  
هللا  +لكن  مؤقتا،  
Ëطاطا 
 � "مد  1ين   3�  Aقّد قد  
حلكيم 
فيه  تكمن  
لذ~  
لوحيد  
لدين  هو 
1ين   Ç+ �Qعني.  
لبشر  جنا�  
آل3 
"مد � +حدº توجد باAقة 
ألمل، 

ملفاسد    Aلد 
لوحيد  
لعال°  +هو 

لدين  هو   
+هذ كله.   Ìلعا
 من 
 Ìلعا
 على  سيغلب  
لذ~  
لوحيد 
 3�+ +Qاله.  ُحسنه   
ُمظهر كله 

ملؤمنني باملسيح 
ملحمد~ هم 
لذين 

ثالثة أرباع سكان العاj تقريبا إما جعلوا هللا شركاء أو 
هم متورطون X الشرك بوجه أو بآخر، أو ال يؤمنون باهللا 
أصال بل ينكرون وجوده. j r يقتصروا على إنكار اهللا 
بأنفسهم بل j يّدخروا جهدا X سبيل إضالل اآلخرين أيضا.
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التقوى

سيؤA+1 3+1هم لتوطيد 
لعالقة باهللا 
 ُّ£A هللا تعا�
 ºAما قّد 
تعا�. فهذ

ملخلوقا�  �شر¬  لينقذ  
لعاملني 
من 
لضيا¨ +يعيد خل& 
ألمة äدها 

ملستقبل   Ç }لك   Aسيقد+ 
لغابر. 
 َّãلن
 تعا�  
هللا  طمأ3  فقد  �يضا. 
� �نه سيأê "بك 
لصاM1 +يقيم 
+لكن  جديد.  من  
لدنيا   Ç 
لدين 
 êسيأ  êآل
 
ملوعو1  
ملسيح   
هذ
يقو| سيدنا  فقط.   �  ãلن
 ب�كة 

ملسيح 
ملوعوÇ � 1 }كر Aبوبية 


هللا تعا�:
 ِّ£Aَ﴿ :قوله Ç هللا سبحانه
 Aشا�+"
كل  خالُق  هو  �نه   �� 
ْلَعاَلِمَني﴾ 
 �

لسما+  Ç ما  كلُّ  +منه  شي  

ألAضني. +ِمن 
لعاَلمني ما يوجد +

ملهتدين  ُ=مر  ِمن  
ألAضني   Ç
فقد  
لضالني، + 
لغا+ين  +طو
ئف 
يزيد عاَلُم 
لضال| +
لكفر +
لفسق 
 òُAأل
+ترِ� 
العتد
|، حÓ ُيمأل 
 Mَطر 
لنا§  +يتُر�   
Aًجو+ ظلًما 

ِهللا }~ 
جلال|، ال يفهمو3 حقيقة 

لعبو1ية، +ال يؤ1ّ+3 حّق 
لربوبية. 

لليال ،  كالليلة  
لزما3  فيص& 
 ¯ . 

لأل+ ºلدين حتت هذ
 §ُ
+ُيد
 òُAأل
 فُتبدَّ|  ´خر  بعاَلٍم  
هللا   êيأ
ًال  ُمبدَّ 
لقضا   +يْنز|   òAأل
 غَ& 
قلٌب  للنا§  +ُيعَطى  
لسما ،  من 

عاAٌ¬ +لسا3ٌ ناطٌق لشكر 
لنعما ، 
ُمعبَّد   Aٍكَمْو نفوسهم  فيجعلو3 
خوًفا  +يأتونه  
لك�يا ،  حلضر� 
+Aجا  بطرٍ¬ مغضوò من 
حليا ، 
 ، 

الستجد قبلة  Ëو  ُمقِبل  ++جٍه 

لعال .  �َ+A{ُ عٍةAلعبو1ية قا
 Ç ٍة±ّ+

نتهى 
ألمر  
+يشتّد 
حلاجة �ليهم �}

لنا§   Aصا+ 
لضاللة،  كما|   ��
ٍ̈ �+ َنَعٍم من تغيُِّر 
حلالة، فعند  كسبا
}لك تقتضي 
لرة 
إل�ية +
لعناية 

لسما  ما يدفع  Ç أل=لية �3 ُيخَلق

�بليُس +ما  
لظال8، +يهد8 ما عمر 
�قا8، من 
ألبنية +
خليا8. فيْنز| �ما8ٌ 
من 
لرن، ليُذّ£ جنو1َ 
لشيطا3. 

جلنو1  +تلك  
جلنو1   ºهذ يز|   Ì+
يتحاAبا3، +ال ير
هم �ال من ُ�عِطَي 

ألباطيل،  Mُُغلَّ �عنا Óله عينا3، ح
ُ̈ سر
ٍ£ من  
نعد8َ ما ُير· �ا نو+

إلما8 ظاهًر
 على  |

لدليل. فما =
ُمْعِلًيا  
هتد·،  ملن   
ناصًر  ،

لِعد

لتَُّقى،  ُمحِيًيا مو
سَم  
�د·،  Ìَمعا
َ�َسَر طو
غيَت  �نه  
لنا§  يعلم   Óح
سبا¨  +�َخذ  ِ+ثاَقها،  +شدَّ  
لكفر 
+هَد8  �عناَقها،  +غلَّ  
ألكا}يب 


لبدعا� +قّوò ِقباَبها."  �َAعما

النقال£   
هذ بأ3   � فيقو| 
 .� ãلن

لعظيم قد حدÔ بو
سطة 

النقال£ مؤقتا فقط؟  
فهل كا3 هذ


لذ~ ُبعث 
لنã � فيه  Ìلعا
+هل 
كا3 عاملا مؤقتا فحسب؟ كال، بل 
كا3 
لنã � خامت 
ألنبيا  +�3 =منه 
ممتّد �� يو8 
لقيامة. +�3 �مته سو¬ 
تبقى غالبة �� يو8 
لقيامة بإ}3 
هللا 
فكما  
ملسلمة.  
ألمة   ãن  � +هو 
قلُت بأنه � كا3 قد ُ�خِبر بانقال£ 

هللا تعا� بأنه  ºيا +�خ�Aسيظل جا

ملستقبل. يقو|  Ç سُيبَعث شخص
 
هذ شاAحا   � 
ملوعو1  
ملسيح 


ملوضو¨: 
 ِّ£Aَ﴿ :قوله Ç Aهو سبحانه �شا ¯"

ْلَعاَلِمَني﴾ �� �نه خالُق كل شي  

ألAضني، + 
لسما    Ç ُيحَمد  +�نه 
 ºد على   
كانو 
حلامدين   3�+
عاكفني،  }كرهم  +على  1
ئمني، 
 ºَمد�+ يسبِّحه  �ال  شي   ِمن   3ْ�+

نسلخ  
Ç كل حني. +�3 
لعبد �}
 ì1ته، +جتّر1َ عن جذباته، +ف
A� عن

هللا +Ç طرقه +عبا1
ته، +عر¬  Ç
 Ç  ºدِ بعناياته،   ºّباA 
لذ~  Aبَّه 
قلبه بل  �+قاته، +�حبَّه Ðميع  سائر 
عاَلٌم  هو  }لك  فعند  
ته، Aّ{ Ðميع 
من 
لعاَلمني، +لذلك ُسّمي �بر
هيم 

ُ�ّمًة Ç كتاِ£ �عَلِم 
لعاِلمني.
فيه  A�ُِسَل  =ما3ٌ  
لعاَلمني  +من 
 êيأ فيه  ´خر  +عاَلٌم  
لنبيني،  خامت 
´خر   Ç 
ملؤمنني  من  بآخرين  
هللا 
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+�ليه  
لطالبني،  على  ًة A 
لزما3 
 Çِ ْلَحْمُد
�شاÇ A قوله تعا�: ﴿َلُه 

لقصص:٧١) ) 
آلِخَر�﴾ +َ 
ُأل+َلى 
+جَعلهما  َدين �  �� فيه  فأ+مأ 
منهما  فاأل+|  
لكاثر�.  نعمائه  ِمن 

ملجت�،  +Aسولنا  
ملصطفى  ُد �

لذ~  
لزما3،  ´خِر  ُد �  �
لثا+
ُسّمي مسيًحا +مهديًّا من 
هللا 
ملّنا3. 

لنكتة من قوله:  ºستنبطُت هذ
+قد 

ْلَعاَلِمَني﴾ فليتدّبْر  ِّ£Aَ ْلَحْمُد ِهللا
﴿

من كا3 من 
ملتدّبرين."
من  
ملقتبسني  هذين  
قتبسُت  لقد 
كتا£  "�عجا= 
ملسيح" 
لذ~ �ّلفه 


ملسيح 
ملوعو1 � بالعربية. 
فبسبب طاعة 
ملسيح 
ملوعو1 � 
+بلوغه   � 
لكامل  للعبد  
لكاملة 
 � له  +�خالصه  حبه   Ç  �+Aلذ

+نتيجه خلعه لبا§ �هو
ئه، +بسبب 
 Ç 
هللا  بعثه  قد  تعا�  
هللا   Ç فنائه 
 ºA+بد فعّلمنا  
ألخ&،  
لزمن   
هذ
+سبل  هللا  
إلخال� + 
حلب   Mطر
عبو1يته �. فكما }كر� �3 
هللا 
 Ôحد� قد   �  ãلن
 ببعثة  تعا� 
�نقالبا عظيًما «يث حتو| 
ملنكر+3 
 ¯ Aبانيني،  عبا1   �� 
ملشركو3 +
�+صل هؤال  
لعباA 1ُسالَة "مد � 
 
�� ïتلف 
لشعو£ +
لبال1 +جعلو

لو
حد.  
هللا  يعبد+3   
عبا1ً منهم 

على   
+مالو 
هللا   
نسو ملا  +لكنهم 

�د¬ من خلقهم مع  

لدنيا +نسو

لوقت فقد حرمو
 من �فضا|  A+مر

هللا تعا�. ال شك �نه حفاًظا على 
ظّل   �
لر+حا 
لنظا8  
ستمر
Aية 

لصاحلني هنا   º1يقيم عبا 
هللا تعا� 
+هنا� Ç }لك 
لعصر 
ملظلم �يضا، 

لشر¬ + 
لعز  }لك  تالشى  +لكن 

أل+
ئل  
ملسلمو3  به  حظي  
لذ~ 
 éل
 
هللا  مع  
لعالقة  �م  تعد   Ì+
�ما  
إلسال8.   Aصد  Ç �حر=+ها 
 Ç لعاملني
 £A هللا

آل3 فقد �علن 
�نقال£   Ô
�حد عن  
لعصر   
هذ
+سيو
صل   �
لثا د � ببعثة  عظيم 
ال  بل  
آل3،  
ملس&�   ºهذ  ºمتبعو
 Ç يساهم من  �ال  به حقيقة  يؤمن 
فعليكم  
النقال£.   
هذ  A

ستمر
 

جعلو+ 
لرن  عبا1   
تصبحو  3�


آلخرين عبا1 
لرن مستعينني باهللا 
تعا�. فلو فعلنا }لك �مكننا 
لقو| 

آلخرين  
ملسلمني  بأننا àتلف عن 
ليس  
إلميا3  
1عا   äر1  فإ3  +�ال 
بشي  مييزنا عن 
آلخرين. لقد ُبعث 
مهمة  +�جنز   � 
ملوعو1  
ملسيح 
من  فكا3  
إلسال8،  عظيمة إلحيا  

لذين  
لرن  عبا1  �صحابه  بني 
 ،·ëA+ كشو¬  �صحا£   
كانو

هللا  عبا1  كو�م  حق   
+1� 
لذين +
تعا�. لقد حتققت نبو � ﴿+´خرين 
منهم﴾ ببعثة 
ملسيح 
ملوعو1 �، 

لسامية  
ملرتبة  تلك  +حا= صحابته 

لé �+صلتهم مع 
أل+لني، +
آل3 فإ3 

جلماعة + 
لنظا8   
هذ Aقي   �
نبو 
مستمر� �� يو8 
لقيامة. ال يليق بنا 
بكل  
لرقي   
هذ بذكر  نكتفي   3�
تفاخر بل ينبغي �3 ند�A مسؤ+لياتنا 

لرقي +لنصبح  

ملسا±ة Ç هذ ºجتا
جز 
 منه. ال يسعنا �3 نفرÍ مبا فعله 
}لك  مو
صلة  من  بد  ال  بل  ´باëنا 
حيا�   Ç نلحظه  
لذ~  
النقال£ 
تقع   .� 
ملوعو1  
ملسيح  صحابة 

ليو8 على عاتق 
ألد~ مسؤ+لية 
+�نشا   
آلفا�  من   Ìلعا
 �نقا} 
عالقته مع 
هللا. فال نستطيع �3 ُنَعدَّ 
 Ì حلقيقيني ما
 �من �تبا¨ �د 
لثا
 Ì ما+ فر1ً
 +Qاعة  نبذ| جهو1نا 

فالسـعداء هـم الذين فالسـعداء هـم الذين 
ينالون شـرف خطاب ينالون شـرف خطاب 
اهللا تعـا3 ﴿عبـادي﴾ اهللا تعـا3 ﴿عبـادي﴾ 
الشـهر.  هـذا  الشـهر. 8  هـذا   8
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التقوى

يد�A كّل منا +
جباته +مسؤ+لياته 
  
1� يسعنا  +ال  
ألمر،   
هذ  ºجتا
عبا1  نصبح   Ì ما  
ملسؤ+لية   ºهذ
 �Aصو يص&+3  
لذين  تعا�  
هللا 
 
متجسد� لقوله تعا�: ﴿فليستجيبو
� +ليؤمنو
 ÷﴾. +هذº منة من 
هللا 
تعا� �} �تاÍ لنا - لتحسني حاالتنا 
 A+للمر �خر·  فرصًة   - 
لر+حانية 
فيه  تفتح  
لذ~  Aمضا3  شهر  من 
�بو
£ +سبل لتلبية �+
مر 
هللا تعا� 

إلميا3 +نيل قر£  Ç لرقي
 =
+�حر

هللا تعا�. فالسعد
  هم 
لذين ينالو3 
شر¬ خطا£ 
هللا تعا� ﴿عبا1~﴾ 
 Ç تعا� 
هللا  +فقنا  
لشهر.   
Ç هذ

لشهر لنيل قر£ 
هللا تعا� بكل  
هذ

حر� +
لتيا¨. 
قا| 
ملسيح 
ملوعو1 � +هو يذكر 


لشهر 
لفضيل:  
�±ية هذ
لتنوير   
 
لشهر صاû جدًّ  
هذ  3�”
 �� 
لصال�  فيه  تؤ1~  
لقلب... 
فيحظى  
لصو8  �ما  
لنفس،  تزكية 
 
به 
لقلب بالتجّلي“..  �~ �3 هذ
+لكن  
لقلب.  لتنوير   ûصا 
لشهر 

لشهر بالذ
�؛ فهو �يضا  
ملا}
 هذ
�تو~ على تسع +عشرين يوما �+ 
 ûألخر·؟ �نه صا
 Aثالثني كالشهو
عبا1تا3  فيه  قد Qعت  ألنه  لذلك 

هللا تعا�  Íثنتا3 بشكل خا� +�تا


�+ +فقهم  للقيا8 ֲדما  فرصًة   º1لعبا
أل1
ئهما.


ملر
1 من +"  :� يقو| حضرته   
 Ç 
لعبد  يص&   3� 
لنفس  تزكية 
 ،�Aألما

لنفس  �
معز| عن شهو
 3�  çفيع 
لقلب  على  
لتجّلي  +�ما 
ُيفتح عليه با£ 
لكشف «يث ير· 

ملسيح  (تفس&  +جل“.  عز  
هللا 
تعا�  قوله  تفس&   ،� 
ملوعو1  
فيه  �نز|  
لذ~  Aمضا3  ﴿شهر 


لقر´3﴾).
لتحقيق  
لسعي  بذ|  بنا  فحر~ 

جتمعت  لقد  
لعظيم.  
�د¬   
هذ

لصال�  +±ا  عبا1تا3  Aمضا3   Ç
 Ç لصو8. �}3 فال بد لنا �3 نتمتع
+
صلو
تنا �ثنا  Aمضا3 «الة A+حانية 
 �� 
لوصو|   �� بنا  تؤ1~  خاصة 
تزكية 
لنفس 
لé تبعدنا عن 
لسيئا� 
  

لشهو
� حÓ نسمع بأنفسنا ند+
öب  قريب﴾.   �﴿فإ تعا�:  
هللا 
صومنا   +�  ºهذ صالتنا  تكو3  �ال 
فقط  Aمضا3  شهر  على   �Aمقصو

حلما§   
ֲדذ نؤ1يها   3� öب  بل 
 �

لتغي& 
لعزمية «يث جنعل كل +

لشهر 
لفضيل  

حلاصلة فينا Ç هذ
جز 
 من حياتنا، +�ننا سنظل ملبني 
مع  �مياًنا   1
+نز1 تعا�،  
هللا  
مر +�
 
ֲדذ  �

لعبا1  ºهذ نؤ1~  �مياننا. 

كوننا   Ç يكمن  بقا نا   3� 
لتفك& 
بقا    3�+ تعا�  هللا  حقيقيني   
عبا1ً
هد
ية  لنا   îفأ بنا.   Ñمنو  Ìلعا


لظلما�، +كيف  Ç كنا 
{� Ìلعا

عبا1   
ليصبحو 
آلخرين  �Aشا1  لنا 
 �
ملعا  �Aند ال  كنا   
{� تعا�  
هللا 

لعميقة لقوله تعا�: ﴿عبا1~﴾؟  

لقد بعث 
هللا تعا� 
ملسيح 
ملوعو1 

لعصر ملو
صلة 
ملهمة  
� Ç هذ
�، +ُسئل   ãلن
 ُبعث ألجلها   éل

به  سئل  
لذ~   |

لسؤ  
هذ بنفس 
يريد+3  
لذين  من   � 
هللا  Aسو| 
 
هذ 1ّلهم  فقد  تعا�.  
هللا  لقا  

ملحب 
لصاM1 للنã � على طريق 

هللا   �� 
لتقر£  +سبل  �صالحهم 
تعا� +كّوQ 3اعة من 
ملؤمنني به. 
 |

لسؤ 

لعاÌ كله هذ Íليو8 يطر
+
نفسه على Qاعة 
ملؤمنني. +ال يسع 
Qاعة 
ملؤمنني 
لر1 
لصحيح عليه ما 
Ì �ر= كل فر1 منها تلك 
ملستويا� 
بالذين يستجيبو3 هللا تعا�  
خلاصة 
�مياًنا. +ال   3+1
يز1 به ¯  +يؤمنو3 
يتأتى }لك �ال �}
 �جا£ 
هللا تعا� 

هللا    
ند  �معا 
ستوَعْبنا + 1عو
تنا 

تعا�: ﴿فإ� قريب﴾.
 £

الضطر+ 
لقلق + 
لفسا1   3�
 Mلشر
 بال1   Ç  
بالعاÌ سو "يط 

لغر£، +بال1 
ملسلمني �+ بال1  +�
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�قّضْت  لقد  
ملتقدمة.  
ملسيحيني 

لقلق + 
لفسا1 + 
لتخريب  �عماُ| 
 

أليا8 
ملاضية Ç هذ Ç قعت+ éل

�نه   
�A1كو  {� �هله،  
لبلد مضاجَع 
ليست 
لبال1 
لفق&� فقط Ç خطر 

لبال1 
ملتقدمة �يًضا  ºبل �3 �من هذ

لقلق   
�3 عال° هذ مهد1. +
حلق 
عبا1ً
 هللا  
لناُ§  ُيجَعل   3� �ال  ليس 
تعا�. �ننا ال منلك �ية قو�، +كما 
ن  ال تقدA �ية قو� ما1ية على �3 متكِّ

لعبا1َ من معرفة 
خلالق. هنا� سبيل 
عليه  1لّنا  قد   Ìلعا
  Íحد إلصال
+
+هو  �ال   ،� 
لزما3   
هذ �ما8ُ 

لتركيز على + تعا�  باهللا  
الستعانة 

لقيا8 بنشر Aسالة  
لدعا  �كثر مع 
+لكن  
جلهو1  +بذ|   ،ºهذ 
لسال8 
+كما  �كثر.  
لدعا   على  
العتما1 
عو3َ  يلقى  ال  فإنه  ´نًفا-  }كر� 

هللا تعا� +ال ُيوفَّق للدعا  
ملجا£ 
�ال 
لذين يعلمو3 بأحكا8 
هللا تعا� 

+يز1
1+3 به �مياًنا.
بعَض  
آل3  مسامعكم  على  �قر�   

ملسيح 
ملوعو1 � بإöا=،  |
�قو

لé تساعد   Mلطر
 فيها  بّين  حيث 
 éل
 Ñ+لشر
على 
ستجابة 
لدعا ، +
ال بد من 
لوفا  ֲדا لكي يسمع 
هللا 

إلميا3  +نوعية  +يستجيبه،  1عا نا 

لذ~ يرشد �� سبل 
�د· +يقّو~ 


لعالقة بني 
هللا +
لعبد. 

ملسيح  
لé }كرها   Ñ+لشر
 +�حد 
 3� هو  
لصد1   
ֲדذ  � 
ملوعو1 
 3�  ~� بالتقو·..  
ملر   يتحلى 
 Ç هللا +خشيته
 ïافة  عليه  تستو� 
كل حني +´3، مدAًكا �3 
هللا تعا� 
كل  ير
قب  +�نه  حلظة  كل   º
ير
�ال  فعليه   
لذ +سكو3،  له  حركة 
تعا�،  
هللا  ُيسِخط  تصرًفا  يتصر¬ 
+�منا öب �3 تكو3 �عضاºë كلها 
+تكو3  تعا�،  
هللا  أل+
مر  خاضعة 
كلها  
َخلْلق  مع  +معامالته  �خالقه 
تابعًة ألحكا8 
هللا تعا�، +�3 تتحر� 
�عضاºë كلها من عٍني +�}3ٍ +لسا3ٍ 

+يٍد +قد8ٍ «سب مرضا� 
هللا.
 +هذ
 مستحيل �ال �}
 تيّسَر للمر  

هللا تعا�، +لذلك  �
يقني كامل بذ
 ��  � 
ملوعو1  
ملسيح  نّبهنا  قد 


ستجابة   �� يؤ1~   
 جدًّ ها8  �مر 
 
تتحّلو  3� عليكم  فقا|:  1عو
تنا، 
+�نه  حق،  
هللا  بأ3  
لكامل  باليقني 
 
+هذ  òAأل
+  �

لسما+ خالُق 
ما  +كلِّ   Ì

لعو من   º&ِغ+  Ìِلعا

ليس  +�نه  نعلمه،  ال  +ما  نعلمه 

لقو� كلها  �القها فقط، بل ميلك 

� كلها. �نه قاA1 على Aلقد
+منبع 
�3 ُيفç ما خلق، +�Ý 3لق ما يشا ، 
فيحيي  
ملميت، + 
ملحيي  هو  +�نه 
 Ôألحيا ، +�نه ُيحِد

ملوتى +مييت 
 Ç Í+لر
نتيجَة 
لدعا  
نقالبا ينفخ 

ليقني  

 تيسر لنا هذ{�+ .�

ألمو
تيسر لنا 
إلميا3 بأنه تعا� قاA1 متاما 
على 
ستجابة 1عو
تنا، +هو بالفعل 

يستجيب منها ما ير
ها خً&
 لنا.
+يقو|:   � حضرته  +يضيف   
يكو3   3� 
لدعا    Ñ+شر +من 

فـإذا دعـوت اهللا تعا] فـال تكتفـي بwديد بعض 
الكلمات بلسـانك بعض الوقـت r تفرغ من الصالة 
أو الدعاء، بل ينبغي أن تسـتو{ عليك الرقة واللوعة 
ح� يـذوب قلبك وتفيض عينك بالدموع، موقًنا بأن 
اهللا تعـا] هو سـندك األخ$ الـذي �يب دعاءك.
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فإ} 
اللتيا¨. + بالرقة  مصحوًبا 
1عو� 
هللا تعا� فال تكتفي بتر1يد 
بعض  بلسانك  
لكلما�  بعض 
 +� 
لصال�  من   Þتفر  ¯ 
لوقت 

لدعا ، بل ينبغي �3 تستو� عليك 
قلبك  يذ+£   Óح 
للوعة + 
لرقة 
+تفيض عينك بالدمو¨، موقًنا بأ3 

لذ~  
ألخ&  سند�  هو  تعا�  
هللا 
يستو�   3� öب  1عا �.  öيب 
عليك 
ضطر
£ +قلق بأ3 
هللا تعا� 
فقدَته   
{� 
لذ~  
ألخ&  سند�  هو 
يقو|  
آلخر�. + 
لدنيا  خسرَ� 
هكذ
 öب   :� 
ملوعو1  
ملسيح 

�3 تكو3 حالتكم �ثنا  
لدعا .
+من شر+Ñ قبو| 
لدعا  
لتو
ضُع. 

إلنسا3  يقّر£  ما  هو  
لتو
ضع   3�

ملسيح  قا|  +لذلك  تعا�،  
هللا  من 
له  شعر  بيت   Ç  � 
ملوعو1 

 :º1ية ما معناAباأل
 3� فعسى  
لنا§،  �سو�  �نك  ر  فكِّ

لوصا|  A
1 Ç &لتفك
 
ُيدِخلك هذ


إل�ي.
يعç �نك �}
 بلغَت منتهى 
لتو
ضع 

لعبا1،  �حقَر  نفسك  
عت�َ� +
Ðميع  
لك�  من  نفسك  +طهَّرَ� 
�نو
عه +�شكاله، عندها فقط تكو3 
هنا� �مكانية لوصالك باهللا تعا�، 
تعا�  
هللا  بقر£  
ملتك�  فو=  أل3 

"ا|، +َمن ُحر8 قرَ£ 
هللا ++صاله 
ُحر8 
ستجابة 
لدعا  �يًضا.

 3�  :� 
ملوعو1  
ملسيح  يقو| 
بالتو
ضع  مليًئا  يكو3  
لذ~  
لدعا  

لقلب öذ£  Aنكسا
+ £

الضطر+
 ،1
فضل 
هللا تعا� +öا£ +�ّقق 
ملر
+لكن هذ
 �يًضا ال يتيسر �ال بفضل 


هللا +توفيقه. 

لدعا    
ֲדذ 
لقيا8   3�  �  çيع
 A

حلقيقي �يًضا «اجة �� 
الستمر

لدعا  +
البتها|، لذ
 فعلى 
لعبد  Ç
يوفقه  بأ3  
لدعا   على  يو
ظب   3�
«اجة  �نه   çع� للدعا ،  تعا�  
هللا 

لدعا  ليوفَّق للدعا  
ملستجا£  ��

لتفك&  

ستو� عليه هذ 
�يًضا. فإ}

لقيا8  عن  يغفل   3� 
ملحا|  فمن 
ֲדا  
هللا  �مر   éل
 
ألعما| + بالدعا  


لé تقّربه �� 
هللا تعا�. +

 3�  :� 
ملوعو1  
ملسيح  قا|  لقد 
 Íهللا تعا� لفال

لذ~ فتحه  
لبا£ 
َخْلقه �منا هو با£ +
حد +هو 
لدعا . 

لبا£ باكًيا  
عندما يدخل 
لعبد هذ

لكرمي Ýلع عليه  ºمبتهًال فإ3 موال
+öعل  
لقد
سة، +  �Aلطها
   
1A

ستيالً   قلبه  على  مستوليًة  عظمته 
öّنبه 
لسيئا� +ُيبعدº عن 
لتصرفا� 
للذين  ُبْعًد
 عظيًما. فطو�  
خلاطئة 
بالبكا  +
البتها|،  قلوֲדم  يطّهر+3 
+عبثها،  
لدنيا  لغو  عن  معرضني 

ملقربني عند 
هللا حيث  Ç 3فيدخلو
öعل عظمته تستو� عليهم، +يباعد 

لسيئا�. +لكن ال بد  بينهم +بني 
للمر  من بذ| 
جلهو1 +
إلنابة �� 
 

ملقا8. هذ 

هللا تعا� �+ًال للفو= ֲדذ
هو 
لقانو3 
لطبيعي +
لقانو3 
إل�ي 
 Íما صر 

لشرعي، +هذ 
لقانو3 +

إذا بلغَت منتهى التواضع واعت�َت نفسـك أحقَر 
رَت نفسـك مـن الك� �ميع أنواعه  العباد، وطهَّ
وأشكاله، عندها فقط تكون هناك إمكانية لوصالك 
باهللا تعا]، ألن فوز املتك� بقرب اهللا تعا] 0ال، وَمن 
ُحرم قرَب اهللا ووصاله ُحرم استجابة الدعاء أيًضا.
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هللا به.

لدعا   
ستجابة   Ñ+شر �هم  +من 
هو ما قد }كرُته بإöا= قبَل قليل �ال 

لعبا1.  Mهللا +حقو
 Mحقو  
+هو �1
 

ملوعو1 � ֲדذ 
ملسيح  لقد قا| 
ال  «يث   
تعيشو  3� 
لصدö :1ب 

لعبا1  Mيبقى عليكم شي  من حقو
من   3�  

علمو 
هللا.   Mحقو +ال 
يستجا£  ال   Mملخلو
 حق  يهضم 

.Ìألنه ظا ºë1عا
Ýشى  
لذ~   3�  :� +يضيف 
كخشيته  
ألمن  حالة   Ç تعا�  
هللا 

هللا  فإ3  به،  
ملصيبة  حلو|  عند 

لذ~   3� 
لكربة.  تعا� يره عند 

ألمن  حالة   Ç تعا�  
هللا  ينسى  ال 

لشد�،  +قت   ºينسا ال  تعا�  فإنه 
يعيش +قت 
ألمن غافًال  
لذ~  �ما 

ملصائب،  +قت  تعا�  
هللا  +يدعو 

فال öا£ 1عاºë �يًضا.
تعا�  
هللا   �� يتوجه   3� 
ملر   فعلى 

ألمن  +قت  
لدعا   على  +يو
ظب 
�يًضا، +هذ
 هو سرُّ قبولية 
لدعا . 
 
﴿فليستجيبو تعا�  
هللا  قا|  لقد 
هو  حالة  كل   Ç 
لدعا  +  ،﴾�
ֲדا  تعا�  
هللا  �مرنا   éل
  Aألمو
 من 
+علينا �3 نستجيب له فيها. فيجب 
�ال ندعوÇ � º شهر Aمضا3 �+ 
�+ Ç ساعة عسر�  بلّية  نز+|  عند 

فحسب، بل ال بد لنا من 
إلنابة �ليه 

لظر+¬ 
لعا1ية +Ç حالة  Ç تعا�


ألمن +
لسال8 �يًضا.
¯ يقو| �: ال بد للمر  من �3 
يغّير نفسه تغيً&
 طّيًبا لكي يستجا£ 
1عاºë. �ما �}
 Ì يتجنب 
لسيئا� 
 
فستخلو تعا�  
هللا  حد+1  +تعّد· 

�1عيته من �~ تأث&. 
 :
´مًر قا|  قد  تعا�  
هللا   8
1 فما 
 3� 
ملر   فعلى   ،﴾�  
﴿فليستجيبو

هللا  �مر  ما  يفكر +يبحث عن كل 
فينا| قربه تعا�،  يفعله   Óبفعله ح
+�3 يفكر +يبحث عن كل ما �ى 
منه.  لالنتها   يسعى   Óح عنه  
هللا 
 �Aمذكو 
لنو
هي + 
أل+
مر   ºهذ+

لقر´3 
لكرمي +تبلغ 
ملئا�. لقد  Ç

قا| 
ملسيح 
ملوعو1  �: 
مستولية  تعا�  
هللا  عظمة   

جعلو
جالله   

جعلو+ قلوبكم،  على 

 Ç 3� 
نصب �عينكم 1+ًما، +
علمو

لقر´3 
لكرمي قر
بة ®سمئة حكم، 

نية Aنو +ليمة   �� 1عاكم  قد  +�نه 
بالنظر �� كل عضو من �عضائكم  
+عمٍر  +حالٍة  ++ضٍع  قوٍ�  +لكل 
+سلوٍ�  +فطرٍ�  فهٍم  +A1جِة  +سنٍّ 
 
+حالِة 
نفر
1 +حالِة 
جتما¨، فُلبُّو
1عوَته هذº شاكرين +كلو
 من كل 
 

ألطعمة 
لé �عدها لكم +
ستمتِعو
ֲדا. �قو|، +
حلق �قو|، �3 
لذ~ ال 

ألحكا8  ºحد من هذ
يعمل «كم +
 
{� 
حلسا£.  يو8  سيؤ
َخذ  كلها 
�1Aمت 
لنجا� فعليكم �3 تدينو
 1يَن 

لعجائز، +تضعو
 �عناقكم حتت ن& 


لقر´3 طائعني كاملساكني.

ملر
1 من 
لتدّين بدين 
لعجائز �3 +

ألحكا8   ºֲדذ للعمل  
ملر   يسعى 
عندما  قو�.  من  �عطي  ما  بكل 
يرتقي +يتطوö Aد �مامه 
ملزيد من 

ندعـو اهللا تعـا] أن ندرك هـذه النقطة X هذا 
الشهر الفضيل وُنرضي ذلك احملسن احلقيقي. فقد 
ربط اهللا تعا] استجابة الدعاء والعمَل بأوامر اهللا 
تعا] وتقويَة اإلميان ونواَل ا�داية بشهر رمضان ...
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التقوى

هو  
ألسا§  +لكن  
لسلو�،   Mطر
�3 يسعى جاهد
 للعمل بأحكا8 
هللا 

تعا�.
 3� �ب   "  :� حضرته  قا|   

لكرمي  
لقر´3  طاعة  ن&   
حتملو

لشرير سُيهلك،   3� Aقابكم.  على 

لذ~ + جهنم.   Ç سُيلقى  
ملتمر1 +
من  ُينقذ  باملسكنة  Aقبته  ُيخضع 

هللا بشرÑ «بوحة  

ملو�. ال تعبد+
مآ�ا   Aألفكا
  ºهذ أل3  
لدنيا 

هللا   
تعبد+  3� بل öب  
حلضيُض. 

لعبا1� حق  3� Aالعتبا
 Ç ضعني
+

هللا عليكم. öب �3 تكو3 
لعبا1� 
هد¬  هنا�  يكو3  +�ال  حياتكم. 
من �عمالكم 
لصاحلة �ال �3 يرضى 
بكم }لك 
حلبيب 
حلقيقي +
ملحسن 
من   î1أل
 
لفكر�  فإ3  
حلقيقي. 

".Aللعثا �لك مدعا{

لنقطة  ºهذ �Aهللا تعا� �3 ند
ندعو 

لشهر 
لفضيل +ُنرضي }لك  
Ç هذ

ملحسن 
حلقيقي. فقد Aبط 
هللا تعا� 

هللا  بأ+
مر  
لعمَل + 
لدعا   
ستجابة 

�د
ية   |َ
+نو 
إلميا3  +تقويَة  تعا� 
 �� �نظاAنا  ++ّجه  Aمضا3  بشهر 

لعبا1  �نç جاهز إليصا| 
خل& �� 

ملصائب + 
آلفا�  من  +�نقا}هم 
على  öب  +لكن  1
ئما،   £

لعذ+

لعبا1 �يضا �3 يؤ1+
 حق 
لعبو1ية. 

 Aألمو
 ºكل هذ 
+عليهم �3 ينفذ+
 .�

1ّعائهم ��م عبا1~ 
خلو بعد 

نتمائهم  بعد   -  
يعملو  3� +öب 
�� عبا1~ 
خلو
� - بالتعليم 
لذ~ 
 �

خلو  º1ُعبا 
هللا  خللق  به  جا  

لعاÌ عد1 عبا1  Ç يكثر Óهؤال  ح

لعاÌ مكا3  يصبح  
لرن. +لكي 
عبا1  بسبب  +ُحبٍّ  +سال8  �من 
 Ç جلنة

لرن هؤال  لنر· مشهد 


لدنيا.  ºهذ

1ّعا نا لتقوية 
إلميا3، +�مياَننا  3� 
لذ
ملو
سا�  
ملهم  
جبنا ++ 
لزما3  بإما8 
خلق 
هللا 
لذ~ ُتكلَّف به 
جلماعا� 
من  نكو3   3� منا  يقتضي  
لربانية 
عبا1 
هللا 
ملخلصني 
لذين öيب 
هللا 

لعبا1  من  +نكو3  �1عيتهم.  تعا� 

نقالبا Ç حالتهم،  ُيحدثو3  
لذين 
يسَعْو3  
لذين  
لعبا1  من  +نكو3 
- بد
فع مو
سا� خلق 
هللا – إلنقا} 

هللا  £

لنا§ من 
لسيئا� +من عذ

تعا�. 
ليدAّبنا  فقد جا  شهر Aمضا3   ،
{ً�
+لكي  
حلسنة  
ألعما|   ºهذ على 
نصل �� مستو· عبا1 
هللا 
حلقيقيني، 
+لتقوية �مياننا +توطيدº. فلو 
ستفدنا 

لشهر 
لفضيل حق 
الستفا1�  
من هذ

هللا  ندعو  حقا.    

لسعد من  لكنا 

تعا� �3 يوفقنا لذلك. 

+عتا1ها  
لدنيا  لُعد�  حاجة  ال 
 º{نقا�+ 
ملفاسد  من   Ìلعا
 إلنقا} 

لناA +ال  
لوقو¨ Ç حفر� من  من 

لقبيل. بل هنا�  
ينفع شي  من هذ
 Íسال هو  +حيد   Íلسال حاجة 
 Ç لدعا . فحني تدعو3 ألنفسكم

شهر Aمضاö 3ب �3 تدعو
 لتقوية 
�ميا3 �+ال1كم �يضا توطيد عالقتهم 
 
باهللا تعا�. +كذلك öب �3 تدعو
إلنقا} 
لعاÌ من 
لدماA. يقو| سيدنا 


ملسيح 
ملوعو1 �: 
"من �ك� سعا1� 
ملسلمني �3 ��هم 
 �Aلكن ال ُيد+ ".�
هو äيب 
لدعو

ألديو3  �ال  
ليو8  
حلقيقة   ºهذ
+حدهم. فال 1
عي لليأ§ أل3 ��نا 
äيب 
لدعو
�، بل Ëن على يقني 
بإ}3   – تتحقق   3� بد  ال  بأنه  تا8 

لé �خ�نا  Aألمو

هللا تعا� - تلك 
عنها 
ملسيح 
ملوعو1 � �صو� 
Aقي 
جلماعة. +ال بد �3 تأê تلك 
 � ãلن

ية A ترفر¬ فيها éل

أليا8 
عبا1  عد1  +يكثر  كله.   Ìلعا
 على 

�د
ية. + 
لرشد  ينالو3  
لذين  
هللا 
 
تنسو �ال  �خر·  مر�  +�}كركم 
تعا�  
هللا  يدخلنا   3� 
لدعا    
هذ
 3�+ 
ملهتدين،  
خلالصني   º1عبا  Ç
Aمضا3  بركا�  من  لننتفع  يوفقنا 

حق 
النتفا¨. ´مني.


