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٣٠

التقوى

PمدO �نصلي على 
سوله �لكرمي                                      بسم �هللا �لرVن �لرحيم 
�على عبدO �ملسيح �ملوعو� مع �لتسليم  

�ملقـدمـة:   خرå �إلما6 �لبخا:� عليه �لر�ة :'�ية عن عمر بن �خلطا¾ � َ1َّ َ:ُسوَ, �ِهللا � َقاَ,: ”�ْألَْعَماُ, ِبالنِّيَِّة َ'ِلُكلِّ 
�ْمِرáٍ َما َنَو@.“ (�لبخا:�، كتا¾ �إلميا1)

نا �لعبد �ملتو�ضع مر�² بش$ �د بن مر�² غال6 �د �لقا/يا� �ملسيح �ملوعو/ '�إلما6 �ملهد� عليه �لصال	 '�لسال6 :/Q – '�هللا 
Aع كلماQ حضرته 'حو�َله 'سو�Ôه 'ما KL �لك من مو: نافعة متعلقة بس$ته 'ُخُلقه 'صفاته 'غ$ها، من جل  1�ملوّفق – 

'لئك �لذين ¸ يتمتعو� بصحبته '¸ Ýظو� برßيته.
فأبد هذ� �لعمل �ملبا:� �ليو6 �أل:بعا° بتا:يخ ٢٥ شعبا1 ١٣٣٩هـ �ملو�فق لـ ٤|٠|6١٩٢١ بعد صال	 �لظهر 'نا جالس ¤ 

بيت �لدعا° للمسيح �ملوعو/ � /�عًيا �هللا � 1 يثبتï على �لصر�ü �ملستقيم 'يوفقï إلمتا6 هذ� �لكتا¾، �للهم Áمني.
Aع ¤ هذ� �لكتا¾ Aيع تلك �ألمو: �ملهمة �ل� كتبها �ملسيح �ملوعو/ � بنفسه 'كتبها �آلخر'1 عنه  1:يد – '�هللا '�ملوفق – 
باإلضافة KL تلك �لر'�ياQ �ل� 'صلتKL ï �آل1 ' �ل� ستصلï ¤ �ملستقبل ' �ل� عَلُمها شخصًيا ' عاينُتها بأ6 عيï. 'سأكتب 
تلك �لر'�ياQ �ل� عّدها صحيحة Lال نï ال /عي صحة كلماQ �لر'�ية 'ال ستطيع �لتثبت منها كما هو حقها. كما Lنï سأ�كر 
Aيع �لر'�ياQ باللغة �أل:/ية '1L كانت قد ُ:ِ'يت بلغة خر@. سأنقل �لر'�ياQ - بشكل عا6 - /'1 � ترتيب موضوعي معني 

.K1 شا° �هللا تعاL فسأ:تبها فيما بعد بترتيب موضوعي Kهللا تعا� ïفق' ��L 
 ،JL اXسب ترتيب 'صوÅ بل سأسر/ها
قد يطو, �لكال6 عن �لشر'ü �ل� :�عيتها لقبو, �لر'�ية لذلك جتا'² �كر¨، �للهم 'فِّْق 'َِعْن فإنك نت �ملوفِّق '�ملستعا1.

�لعبد �ملتو�ضع 
�لر�قم �خلّطا°

مر�² بش$ �د من قا/يا1

(�لقسط �أل',) 
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١. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم
�ملسيح   1 �ملحترمة  '�لد�   ïحدثت
 '�ملوعو/ � قا, Xا: علمُت من �هللا 
نه ينبغي �إلكثا:  Kمن �هللا تعا Qُخِبرُ
”سبحا1  �آلتية:   Qلكلما� تر/يد  من 
�لعظيم“.  �هللا  سبحا1  'Åمد¨  �هللا 
كا1  �لك  على  بنا°  '�لد�:  تقو, 
 Qُيكثر من تر/يد هذ¨ �لكلما  �
تقلبه  عند   ôح يذكرها  كا1  لد:جة 

ليال على �لسرير من جانب آلخر. 
�لر'�ية  هذ¨   Qكر� عندما  قو,: 
لقد  قا,:   � علي  ش$  للمولو� 
الحظت نا يضا 1 �ملسيح �ملوعو/ 
� كا1 يكثر من كلماQ: سبحا1 

Õعه يستغفر. * ¸ ïن�هللا، '
Õعُت  فقد  شهدُته.  ما  �آل1  قد6 
سبحا1  ير//:   � �ملوعو/  �ملسيح 
 Qهللا. كا1 � يذكر هذ¨ �لكلما�
على مهٍل 'ببط° شديد 'بكل سكينة 
'طمأنينة 'بكل لني 'كأنه يفكر ¤ 
هذ¨  تر/يد¨  ثنا°   Kتعا �هللا   Qصفا

.Qلكلما�

 ïن �لرحيم. حدثت�٢. بسم �هللا �لر
�ملوعو/  �ملسيح   1 �ملحترمة  '�لد� 
'ضوئه،  على  Ýافظ  كا1   �
عا/  كلما  'ضـوَ°¨  õد/  'كا1 
 ��L Lال  �للهم  حاجته  قـضا°  من 
 ' Ùكا1 هنـا� مانع بسبب �ملر

غـ$¨.

 ïن �لرحيم. حدثت�٣. بسم �هللا �لر
�ملوعو/  �ملسيح   1 �ملحترمة  '�لد� 
� كا1 يؤ/� عموًما نوعني من 
�لتز�مه   KL باإلضافة  �لنفل  صال	 
صال	  حد«ا  �خلمس   Qبالصلو�
 (Qبع :كعا: '�لضحى (:كعتا1 
ثانيهما  حياًنا.  يصليها  كا1  �ل� 
�ل�   (Qكعا: (�ا�  �لتهجد  صال	 
كا1 يد'�6 عليها Lال ��L كا1 مريًضا 
�، L �Lنه ¤ هذ¨ �حلالة كا1 يدعو  جدًّ
�لسرير.  على  مضطجًعا   Kتعا �هللا 
يصلي  فكا1  عمر¨  Áخر   ¤ ما 
جر�°  عموًما  جالًسا  �لتهجد  صال	 

�لضعف.

 ïن �لرحيم. حدثت�٤. بسم �هللا �لر
�ملوعو/  �ملسيح   1 �ملحترمة  '�لد� 
بعد  قص$  لوقت  ينا6  كا1   �
صال	 �لفجر ألنه كا1 يقضي معظم 
ليله ساهًر� نظًر� الضطر�:¨ ¤ معظم 
�ألحيا1 لكتابة بعض �ملقاالQ، فيظل 
�لليل، كما  يكتبها لوقت متأخر من 
عديد	   Qملر� لالستيقا�  يضطر  نه 
للبو,، 'باإلضافة KL �لك كله كا1 

يستيقظ لقيا6 �لليل يضا.
خ\تï '�لد� يضا:̧  ُيعجبه � '
على  يعمل   åٍسر� ضو°   ¤ �لعمل 
قنا/يل  يستخد6  لذلك كا1  �لوقو/، 
قص$	  ملد	  '�ستخد6  �لشمع.  من 

سر�ًجا يعمل على �لغا².
 � �ملوعو/  �ملسيح  كا1  قو,: 
ُيشعل عد	 قنا/يل '��L �نطفأ حدها 
شعل مكانه Áخر. 'كا1 يطلب عد/� 
كب$� من �لقنا/يل ليدخرها ¤ �لبيت. 
تذكر 1 �ملسيح �ملوعو/ � كا1 
جالًسا ¤ Lحد@ �ملر�Q على �أل:يكة 
�لباحة �ل�  قر¾ �جلد�: �لشماJ من 

نه كا1 ال يستغفر. فما /�6 كاÝ 1ث تباعه على �الستغفا: بكثر	 فال يعقل نه ¸ يكن يستغفر.  ïاعه �الستغفا: من حضرته � ال يعÕ 6عد *
ر صفاQ �هللا �حلسç 'تÒيهه تعاK عن �لنقص مقابل حاجة �إلنسا1 هللا 'ضعفه  Lضافة KL �لك 1 �لتسبيح هو نو½ من �الستغفا:؛ حيث يتضمن َتَذكُّ
�لبشر�، 'هذ� يتضمن تلقائيا /عا° �هللا تعاK باملغفر	 لتز'يد �إلنساÅ 1اجاته 'تد�:� ضعفه �لبشر�. '�ملقصو/ هنا على ما يبد' نه كا1 يسمع منه 

صيغة �لتسبيح جهر� بكثر	، 'لكنه ¸ يسمع منه صيغة �ستغفا: خر@. (�ملترجم) 
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'لعله  �لفكر“  ”بيت  Óا,  تقع 
كا1 مشغوال ¤ مر ها6 'كا1 قد 
 Qمر فلما  �لقنا/يل،  بعض  شعل 
هذ¨  قر¾  من  �ملحترمة  '�لد� 
من  :/�ئها  طر±  �شتعل  �لقنا/يل 
1 تعر±  1'/ rترÝ خذ�خللف '
�ملسيح  �لك   KL �نتبه  فلما  �لك، 
طفأ ' فوً:�  ¶ض   � �ملوعو/ 
�لنا: بيد¨. صا¾ '�لد� �ملحترمة 

¤ هذ� �لوقت شي° من �لقلق.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٥
حدثتï '�لد� �ملحترمة 1 �ملسيح 
�لسنن  يؤ/�  كا1   � �ملوعو/ 
�ملكتوبة   Qللصلو� '�لبعدية  �لقبلية 
¤ �لبيت Lال نه كا1 حياًنا يصلي 
�لسنن �لبعدية ¤ �ملسجد. سألتها: 
 6 طويلة  يصليها   � كا1  هل 
خفيفة؟ قالت '�لد�: كا1 يصليها 

خفيفة عموًما.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٦
حدثتï '�لد� �ملحترمة 1 �ملسيح 
�ملوعو/ � كا1 يتÒ¨ ¤ بستانه، 
�لنا:نج  شجر	  قر¾  من  مّر  فلما 
قلُت (� '�لد� �ملحترمة) ' قا, 
:غبة  نفسي   ¤ جد  غ$�:  حد 

�: هل  فقا,  �لنا:نج.  كل   ¤
 ' '�لد�  فقالت  �لنا:نج؟  تريد 
شخص غ$ها: نعم، فضر¾ � 
بيد¨ غصا1 �لشجر	 فلما �نفصلت 
يد¨ عنها كانت ֲדا حبة من �لنا:نج 

فقدمها قائال: خذيها.
تلك  '�لد�: كيف كانت  سألت 
نا:جنة  كانت  جابت:  �لنا:جنة؟ 
ناضجة صفر�° �للو1. سألتها: هل 
�لك.  تذكر  ال  قالت:  كلتها؟ 
بيد¨   � ضر¾  كيف  سألتها: 
�لك  ففعلْت  �لشجر	؟  غصا1 
 � يد¨  بأ1   ïخ\ت  
 بيدها 
�لشجر	  غصا1  على  تتوقف   ¸
كما تتوقف عموًما يد جا� �لثما: 
فوً:�.  :جعها   
 بيد¨  ضر¾  بل 
سألُتها: هل كا1 �لك موسم �ا: 
تلك   1 كما  ال،  قالت:  �لنا:نج؟ 
من  متاًما  خالية  كانت  �لشجر	 

�لثمر. 
�لر'�ية للمولو� ش$  �كرQُ هذ¨ 
هذ¨  Õعت  لقد  فقا,:   � علي 
للمسيح  �لثا�  �خلليفة  من  �لر'�ية 
يقو,  'كا1  يضا   � �ملوعو/ 
�لرغبة  تلك  بد@  من  هو  بأنه 
فضر¾ � بيد¨ �لشجر	 'عطا¨ 

نا:جنًة.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٧
حدثتï '�لد� �ملحترمة 1 �ملسيح 
�ملوعو/ � قا, Xا: بينما كنُت 
 ¤ �لسفر  من  قا/يا1   KL عائًد� 
Lحد@ �ملر�Q 'صلُت KL ”بتاله“ 
'كا1  حصا1،  عربة   Qفاستأجر
معي ¤  ��هًبا  يضا   Û'ندX� حد 
�لعربة نفسها. فلما :/نا �لركو¾ 
�Xند'سي 'جلس ¤ �جلهة  سر½ 
 Q:لشمس فاضطر� �ل� ال تو�جه 
تو�جهها.  �ل�  �جلهة   ¤  Ûللجلو
قا,  �: فلما خرجنا من �ملدينة 
 ïبي 'حالت  فجأ	  جا°Q سحابٌة 
طيلة  معي  'ظلت  �لشمس  'بني 

�لرحلة. 
�لك  تكلم  هل  '�لد�:  سألُت 
تذكر  قالت:  بشي°؟  �Xند'سي 
�لك  َنِد6  يقو,:  كا1   � نه 

�Xند'سي '�عتذ: كثً$�. 
�أليا6  تلك  كانت  '�لد�:  قالت 

يا6 �حلّر �لقائظ.
من  �لر'�ية  هذ¨  Õعت  قو,: 
�ملولو� ش$ علي � يضا 'كا1 قد 
Õع هذ¨ �لقصة من �ملسيح �ملوعو/ 
 �L �$ً1 هنا� �ختالًفا يس� Lال 
بدال  مرتسر“ ” مدينة  �سم  �كر 
 1من ”بتاله“. 'كد على Õاعه 



٣٣

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون، العدد األول- جمادى الثانية ورجب ١٤٣٣هـ  - أيار / مايو  ٢٠١٢ م

�لك �Xند'سي قد شعر ֲדذ� �ألمر 
�خلا:r للعا/	 'ظهر ندَمه.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٨
�ملوعو/  �ملسيح   1 '�لد�   ïحدثت
 KL 	ًا: كنت ��هًبا مرX ,قا �
قضية ¤  ملتابعة  ”/Xو�²“  جبا, 
 �L ملحكمة، 'بينما كنا ¤ �لطريق�
هطلت �ألمطا: بغز�:	 فÒلنا - نا 
كانت  �ل�  �لعربة  من   -Êصاح'
تقّلنا '�جتْهنا Ôو بيت حد سكا1 
على  'كا1  �جلبلية،  �ملنطقة  هذ¨ 
مقربة من هذ� �لطريق �لعا6. تقد6 
�لبيت  صاحب  '�ستأ�1   Êصاح
فحصلت  منعه  نه  Lال  للدخو, 
صبح   ôح كالمية  مشا/	  بينهما 
�لشتائم.  له  يكيل  �لبيت  صاحب 
Õاعي  لد@  تقدمُت   :� قا, 
نظا:نا  �لتقْت  فلما  �ملشاجر	  هذ¨ 
قو, له شيًئا،  1خضع :سه قبل 
شابة  بنًتا   J  1 �حلقيقة  قا,:   

يدخل   1  Êألجن Õح  ال  لذلك 
على  '�/خل  فتعا,  نت  ما  بي�، 
�لرحب '�لسعة. كا1 � يقو,: 
جـنبًيا،  �لشخص  �لك  كا1 
كا1  هو  'ال  عرفه  كـن   ¸

.ïيعـرف

 ïن �لرحيم. حدثت�٩. بسم �هللا �لر
'�لد� �ملحترمة 1 �ملسيح �ملوعو/ 
 Qملر�� Lحد@   ¤ Xا:  قا,   �
لقضا°  قمنا ' سفر  على  كنت 
�لثا�  �لطابق   ¤ غرفة   ¤ �لليلة 
 'ألحد �لبيوQ، 'كا1 معنا سبعة 
�لغرفة   ¤ Áخر'1   øشخا �انية 
'مضى  �جلميع  نا6  فلما  نفسها. 
هزيع من �لليل Õعُت صوQَ ”تك 
هذ¨  1 سقف   Jببا فخطر  تك“ 
على  فنا/يُت  يسقط،  كا/  �لغرفة 
خشى  له  'قلت  بيك“  ”مسيتا 
�آل1.  �لغرفة  سقف  ينها:   1
�لبيت  أل1  '«ك،  هو  Lمنا  فقا,: 
جديد،  '�لسقف  �لبنا°  حديث 
فاستلقيت   :� قا,  ها/ًئا.  فَنْم 
بعد  نفُسه  �خلو±  سا':�  'لكن 
هذ�   Êصاح فأيقظُت  يضا  قليل 
 /ّ: ما  مبثل  علّي  فرّ/  خر@  مرً	 
مر	  فاستلقيُت   ،K'أل� �ملر	  به ¤ 
خر@ Lال نه قد غلَب عند� هذ� 
�لظن بشد	 1 �لعا:ضة �خلشبية ¤ 
�لسقف تكا/ تنكسر، فقمُت قلًقا 
�لشد	:  من  بنو½   Êلصاح 'قلُت 
على 'شك  �لسقف   1 لك  قو, 
تقو6؟  ال  فلما��  َفُقْم،  �ال¶يا: 
�آلخرين  يقظنا ' مكرًها  فنهض 

يضا فقلت Xم Ì 1رجو� بسرعة 
'يÒلو� من �لسلم قر¾ با¾ �لغرفة 
فوقفت عند �لبا¾ 'خذ �آلخر'1 
نز,  فلما  تلو Áخر،  يÒلو1 '�حًد� 
�جلميع «مُت باالنصر�± من �لك 
-بل  قدمي  :فعت   1 'ما  �ملكا1 
�لغرفة   å:خا كا1  نصفها  لعل 
'�لنصف �آلخر ال يز�,  ¤ �لعتبة- 
حô هو@ �لسقف بشد	 حô �¶اَ: 
يضا،  �أل',  �لطابق  سقف  بذلك 
كنا  �ل�  �ألسر	  �لك  بعد  ينا :'

نائمني عليها قد حتّطمت.
كا1  من  �ملحترمه:  '�لد�  سألُت 
فقالت:  �ملذكو:؟  بيك“  ”مسيتا 
يعمل  'كا1  جلّد�،  يقر¾  كا1 

عند¨ يضا.
للمسيح  �لثا�  �خلليفة  �كر  قو,: 
�ملوعو/ � هذ¨ �لر'�ية مرً	 فقا,: 
 Qلو�قعة ¤ سيالكو� حدثت هذ¨ 
موظًفا،  يعمل   � كا1  حيث 
'كا1 � يقو,: 'قع ¤ نفسي 
Áنئٍذ 1 �لسقف ينتظر خر'جي من 
تلك �لغرفة. كما �كر �خلليفة �لثا� 
يضا   Û'ندX� 1 بعض  يضا   �
كانو� موجو/ين /�خل تلك �لغرفة 
فأصبحو� يكنو1 له �حتر�ًما 'تقديًر� 

كب$ين بعد هذ¨ �حلا/ثة.
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التقوى

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٠
�ملوعو/  �ملسيح   1 '�لد�   ïحدثت
�ملر�²  كا1  ملا  نه  خ\ها   �
�ملوعو/  �ملسيح  '�لد   �) �لكب$ 
كانت  كشم$،   ¤ موظًفا   (�
 J يقو,  تقو,:  ما  كثً$�  '�لدتنا 
�ليو6 1 شيًئا ما سيصلنا من   Êقل
كشم$، فكا1 يأتينا ¤ �ليو6 نفسه 
شخص من كشم$. 'حصل حياًنا 
 ô1 تنهي كالمها ح1 '�لدتنا ما 
حٌد �لبا¾ فلما نسأله نعلم  rيطر

نه جا° من كشم$. 
يرسل  جّد�  كا1  '�لد�:  تقو, 

من  'مبلٍغ  :سالٍة  إليصا,  حًد� 
كا1  شهر.  بضعة  كل  بعد  �ملا, 
�لذهب  قطع  من  'غ$¨  �ملا,  هذ� 
'�لفضة يأ� Ëيًطا ¤ صد:ية يظل 
ثنا°  يلبسها  �ملوَفد  �لشخص  هذ� 
قا/يا1   KL 'صوله  عند   
 سفر¨ 
 åلبيت فُيخر�  KL لعها 'يرسلهاÌ
منها هل �لبيت تلك �لنقو/ 'غ$ها 
�لشخص   KL �لصد:ية  'يعيد'1 

�ملوفد.
جد�  كا1  '�لد�:  قالت  كما 
يشغل منصب ”صوبه“ ¤ Lحد@ 
كنا  'بينما  كشم$.   ¤ �ملناطق 

�لثا�  �خلليفة  Lلينا  صعد   �L نتكلم 
للمسيح �ملوعو/ � فقا,: كا1 
منصب ”صوبه“ ¤ مناطق كشم$ 
 ' �حلاكم  يو��²  �أليا6  تلك   ¤

نائب �حلاكم ¤ حكومة �إلجنليز.
�ملسيح  '�لد	  جدتنا  كانت  قو,: 
”جر��  '�Õها   -  � �ملوعو/ 
حيا	   ¤ توفيت  قد   -“è  è
جّدنا، 'كانـت حتّبه � حـبًّا 
شـديًد�، 'كا1 � يضـا يكّن 
'الحـظت  كـبً$�  حبًّا  Xـا 
�غر':قت  �كرهـا  كلمـا  نه 

عيـنا¨.

�مد عبد �لكا¤

حقـا بالعـني  تـر@   1L   تر�نـا 
نر�كـم ¤ 'ضوE �لشـمس ح$@
�لقطيـع فكـر  Aوعكـم   يقـو/ 
Ûß'لـر� بال ضـرٍ¾ بـال قطـِع 
مـٍر لـر/ِّ  �لقلـو¾  جتا'ُبـه 
ببسـمـته 'ضحـكتـه حـنونـا
نقـاٍ° مـن  �ملشـاعر   ُّJطفـو   
 

حـافظينـا لـلتـو//  كـر�ًمـا 
تـر'نـا ¤ �لـليـاJ مـهتدينـا
مـينـا :جـل  Aوعنـا  يقـو/ 
لـيـنـا  
 Åـبٍّ  ُكـرٍ̈  بـال 
بنبضتـهـا Õـعنـا طـائعيـنـا
:ضينـا :ضينـا¨  قـد  لطيـفـا 
مسـلمينا جئنـا  �إلسـال6  لـذ� 


