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التقوى

 Óتر<ة: �ملكتب �لعر

ال  &حد�  �هللا  6ال  6له  ال   .� �شهد 
شريك لـه، &�شهد �. �مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  &Bسوله. 
�لشيطا. �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا �Bَِّ �ْلَعاَلمَني * 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو1 �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ&6يَّاَ�  َنْعُبُد  6يَّاَ� 
�لَِّذيَن   ûِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   ûََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (¨مني) َ&ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 

 RQد QيدL �هللا تعاO بنصرL �لعزيز��لQ Uلقاها سيدنا مر�� مسر

� Vملهد� Yإلما���خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� 
يو1 ٢٠ /٢٠١٢/٠١

� مسجد بيت �لفتو� بلند.

﴿ُيْؤِمُنوَ. ِباِهللا َ&�ْلَيْو1ِ �آلِخِر َ&َيْأُمُر&َ. 
�ْلُمن�َكِر  َعِن  َ&َيْنه�ْوَ.  ِباْلَمْعُر&ِ� 
َ&ُيَساBُِعوَ. ِفي �ْلَخْيَر�Mِ َ&ُ�&لَِئَك ِمَن 
اِلِحَني * َ&َما َيْفَعُلو� ِمْن َخْيٍر َفَلْن  �لصَّ
 �¨) ِباْلُمتَِّقَني﴾  َعِليٌم  َ&�هللا  ُيْكَفُر&ُ� 

عمر�. ١١٥-١١٦)
تلوִדا  �ل�  �أل&;  �آلية   �  +B& لقد 
 .� عمر�.   �¨  �Bسو من  عليكم 
يأمر&.  �îم  �ملؤمنني   Mعالما من 
 Mلسيئا� عن  &ينهو.   Mباحلسنا
&يتسابقو. � 6صال� �ألنفس &6حر�� 
¨خر  موضع   �  +B& &قد   .Mحلسنا�
هذ�   .� نفسها   �Bلسو� من  �يضا 
�ألموB &حدها فقط جتعل �إلنسا. من 
�إلميا.،  قو�  عالمة  &هي  �لصاحلني، 
ن �إلنسا. من �لفو�  &هي نفسها متكِّ
&�لفال�، أل. �هللا � ال يضيِّع �عما� 
�نه  �ملؤكد  فمن  أل&�مر�.  �ملستجيبني 
� يكر1 عاملي �حلسناM &ناشريها 
&مستِبقي �خل#�M. 6ال �نه � قد بيَّن 
عليكم  تلوִדا  �ل�  �لثانية  �آلية   � لنا 
�نه عليم &عا� �لغيب &�لشها+�، &�نه 
مطلع على �لنية &�B¶ كل عمل نقو1 
بد�فع  �ألعما�  هذ�   Mْجنز�ُ فإ��  به، 
حضن   � يأخذنا  فسو�  �لتقو= 

ته. فمن منة �هللا �لعظمى علينا �نه B
&�إلما1  �ملوعو+  �ملسيح  سيدنا  بعث 
هذ�   �  � �لزما.  &6ما1   Eملهد�
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 RQد QيدL �هللا تعاO بنصرL �لعزيز�سيدنا مر�� مسر

&�لفنت،  �لفساُ+  يسو+�   Eلذ� �لزما. 
&&فََّقنا أل. نؤمن به &نتعهد معه بأننا 
�لطريق  على  بالس#   - 6مياننا  سنرفع 
�لذE بيَّنه لنا - 6; �لنقطة �ل� حد+ها 
لذلك.  &نسعى  �لعصر  هذ�   � لنا 
يقو� سيدنا �ملسيح �ملوعو+ � � 
 Òضو¶ تعاليم �لقر¨. �لكرمي &سنة �لن
�: "��6 كا. كفُّ �للسا. عن قوٍ� 
6نطاقه  فإ.  ضر&Bيا  �هللا  مشيئة  ضد 
 Bبالقد EB&لبيا. قو� �حلق �يضا ضر
�للسا. من  ��6 كا. مْنع   E�) ،نفسه
�ستخد�مه  فإ.  ضر&Bيا   Mلسيئا�
نفسه.)   Bبالقد  EB&ضر �حلق  لقو� 
َيْأُمُر&َ.  �îم  �ملؤمنني  خصائص  فمن 
ِباْلَمْعُر&ِ� َ&َيْنَهْوَ. َعِن �ْلُمْنَكِر، لكن 

يأمر   .� قبل   - �إلنسا.  &�جب  من 
 .�  - �ملنكر  عن  &ينهى  باملعر&� 
 ،�Bلقد� هذ�  ميلك  �نه  بعمله  ُيثبت 
 Bألمو� هذ�  عن  تتكلمو.  (�E حني 
فمن �لو�جب عليكم �. تثبتو� بأنكم 
تدعو.  �ل�   Mباحلسنا متمسكو. 
�آلخرين   � يؤثِّر   .� قبل  ألنه  6ليها) 
 E�) مؤثِّر�،  حالته  ¬عل   .� ¬ب 
ينبغي �. يولِّد � �عماله قوَ� �لتأث#)، 
فال تكّفو� �للسا. عن �ألمر باملعر&� 
&�لنْهي عن �ملنكر �بد�، 6ال �. مر�عا� 
 .� &ينبغي  ضر&Bية،  �يضا  �لظر&� 
يّتسم �سلو� بيانكم باللني &�لسالسة. 
 º6 =كذلك فإ. �لتفو� مبا ينا� �لتقو&
  (٤٢٤ ï ١ Ð Mملفوظا) “.#كب

6. مسئوليتنا بعد �إلميا. بسيدنا �ملسيح 
�ملوعو+ � قد تعاظمت للفو� ֲדذ� 
�ملستوياM، �6 ينبغي �. تكو. �فعالنا 
&�قو�لنا مدعا� لنشر �حلسناM &�لنهي 
قيمة   E� تبقى  ال  &6ال   Mملنكر�� عن 
�ملوعو+  �ملسيح  6; <اعة  النضمامنا 
ُيخشى  �لك  عكس  على  بل   ،�
�لوفا¶  بعد1  �هللا  غضب  نتلقى   .�

بالعهد �لذE عقدنا�. 
 :� �ملوعو+  �ملسيح  سيدنا  يقو� 
كلما  �إلنسا.   .6  �Bمر� قلت  ”لقد 
�لبعيدين   .6 �اسبته.   M+�+�� تقّر� 
�نتم  �ما  للمؤ�خذ�،  يتعرضو.  ال 
 ��6& �حلتمية،  باملؤ�خذ�   .&Bفتجد
 � �آلخرين  على  تتفوقو.  ال  كنتم 

ينبغـي أن ال تفرحـوا مبجرد 
اإلميـان بإمـام الزمـان بـل 
�ـب أن تفحصـوا وتراقبوا 
أحوالكم أكثر من ذي قبل، وإال 
قال  كما  وُتسَألون  ستؤاَخذون 

سيدنا املسيح املوعود �
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التقوى

�إلميا. فما �لذE مييزكم عن غ#كم.“  
  (٤٤ ï ١ Ð Mملفوظا)

�إلميا.  مبجر+  تفرحو�  ال   .� ينبغي 
تفحصو�   .� ¬ب  بل  �لزما.  بإما1 
&تر�قبو� �&ضاعكم �كثر من �E قبل، 
قا�  كما  &ُتسَألو.  ستؤ�َخذ&.  &6ال 
فعلينا   .� �ملوعو+  �ملسيح  سيدنا 
�. îتم بإصال� �نفسنا كث#�، فتلّقي 
من  ينجيه  لن  �لدينية  �لعلو1  �حدكم 
Áسب  �عماُله  تكن   �  ��6 �ملؤ�خذ� 
�لك، كما �. تعيني �حدكم خلدمة 
من  Øميه  لن  منصبا  &تلّقيه  �جلماعة 
مو�فقة  �عماُله  تكن   �  ��6 �ملؤ�خذ� 
عائلة   ;6 �حد  �نتما¶   .6 �هللا.  لتعليم 
يعصمه  لن  للصاحلني  &خدمته  معينة 
من �ملؤ�خذ� ��6 � تكن �عماُله Áسب 
سيدنا  قا�  فقد   .� �هللا  علََّمنا  ما 
 ïخلصو� ֲדذ�   � �ملوعو+  �ملسيح 
لن  بأنكم  بوضو�  ¨خر  موضع   �
 Âلألتبا  MBُقد �ل�   Mإلنعاما� ترثو� 
ملجر+ �لبيعة. يقو� �: �علمو� �. 
�هللا � ال Øب �لذين �لِبسُتهم فاخر� 
�طعمة  &يتنا&لو.  �ثريا¶  &هم  &�نيقة 
شهية، &6منا �حبا¶ �هللا � من يْؤثر&. 
�لدين على �لدنيا &يكونو. هللا &حد� 

خالصة. 
º يقو� �: من <لة &عو+� قوله: 
�لَِّذيَن   fََفْو �تََّبُعوَ�  �لَِّذيَن  َ&َجاِعُل 

َكَفُر&� 6َِلى َيْو1ِ �ْلِقَياَمِة.. �E سأْجعل 
�تباعك فوf منكريك 6; يو1 �لقيامة، 
�لغلبة  �نه سيهب ألتباعي  �حلق  فمن 
 Bلكن ما ¬د ، على منكرEَّ &معاBضيَّ
باالنتبا� &�لتدبر �. كل من يبايع على 
يدE ال ُيصبح من �تباعي، فما +�1 ال 
 Âالتبا� Mقق � نفسه <يع مقوماØ

فال يعّد من �ملتَّبعني. 
تعا;  �هللا  بأ.  جيد�  نفكر   .� فعلينا 
......﴿ قائال:  �ملؤمنني  &صف  قد 

َعِن  َ&َيْنَهْوَ.  ِباْلَمْعُر&ِ�  َيْأُمُر&َ. 
 ،﴾Mِْلَخْيَر�� ِفي  َ&ُيَساBُِعوَ.  �ْلُمْنَكِر 
 �Bصو نكو.   .� نستطيع  ال  &لكننا 
&ال  �آلية  هذ�   �  +B& ملا  حقيقية 
حقيقيني  مؤمنني  نكو.   .� نستطيع 
�خلا+1  &�&�مر  بنصائح  نعمل   � ما 
�لصا+f للنÒ �، &ما � ðقق �آلما� 
�ملوعو+ � بنا.  �ملسيح  عّلقها  �ل� 
نصائح  من  بعضا  �ليو1  �قتبسُت  لقد 
عليكم  �ملوعو+ � ألقر�ها  �ملسيح 
حالتنا  لتحسني  جد�  ضر&Bية  &هي 
مهمة  هي  بل  &�لر&حانية،  �لدينية 
قا�  &كما  �يضا.   Eلدنيو� للتقد1 
ميكن  ال  �ملوعو+ � بأنه  �ملسيح 
نعمل  ما �  �حلقيقيني  �تباَعه  ُنَعّد   .�
&�هتما1.  �نتبا�  بأ&�مر� � بكل 
سيدنا  ֲדا  كلِّف  �ل�  �لعظمى  �ملهمة 
�لعصر  هذ�  �ملوعو+ � �  �ملسيح 

 ;6 �إلسال1  +عو�  تبليغ   � تتمثل 
�لعا� كله. &هذ� �ملهمة موكولة 6; 
�نفسنا  جنعل   .� فعلينا  �يضا.  �تباعه 
�لو�جب.  هذ�  أل+�¶  لآلخرين  �سو� 
�ملوعو+ � من  �ملسيح  قا�  &كما 
&جنعلها  حالتنا  نغّير   .� علينا  قبل، 
&عندها  �آلخرين،   � للتأث#  قابلة 
يقو�  بأقو�لكم.   Ïلنا� سيتأثر  فقط 
�نتباهنا  ها  �ملوعو+ � موجِّ �ملسيح 

6; �قو�لنا &�فعالنا:
على  مبنيا  �يضا  كالمنا  كا.   ��6”
�لقيل &�لقا� &�لريا¶ فقط فما�� ميّيزنا 
على  �فضليتنا  هي  &ما  غ#نا  عن 
�مثلة  تضربو�   .� عليكم  �آلخرين؟ 
عليا بعملكم. فليكن � عملكم ملعاٌ. 
فيه  يكن   � ما  ألنه  �آلخر&.،  يقبله 

ملعا. فلن يقبله �حد.“ 
فعلينا �. 	لق � نفوسنا ملعاَ. صفا¶ 
نتمكن  لكي  &باطنا،  ظاهر�  �لنفس 
من  &نتمكن  �لبيعة،  بعهد  �لوفا¶  من 
�+�¶ حق �لبيعة له على &جه حقيقي. 
 ��6 ¨خر:  موضع   �  � يقو�   º
�كتفينا بالكال1 فقط فاعلمو� �نه غ# 
ُمجٍد 6طالقا، فالفتح يتطلب �لتقو=، 

فإ�� �B+مت �لفتح فكونو� متقني. 
فقد قا� �: "6. �هللا Øب �ملتقي، 
عظمة  بتذكر  <يعا  خائفني  فكونو� 
�هللا، (�E &لِّد&� � قلوبكم حبَّ �هللا 
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&خوفه &خشيته) &تذكر&� �. �جلميع 
 �&Wعباُ+ �هللا فال تظلمو� �حد� &ال تتك
كا. شخص   ��6 حتتقر&�.  &ال  عليه 
¬عل  فهو  �جلماعة   � �Bيال  &�حد 
�آلخرين �يضا ����B، &��6 كنتم ميَّالني 
6; �حلّد� (�E كنتم سريعي �لغضب) 
 MْBنبع صد E� فافحصو� قلوبكم من
�لغضب)  �حلدُ�؟ (�E ما سبب  هذ� 
 Ð Mجد�. (ملفوظا Ïفاملوقف حسا

 (٩ ï ١
فالغضب �مر طبعي لكن ينبغي �. ال 
يستوH عليكم، بل ¬ب على �ملؤمن 

�. يكو. غضبه لغرÎ �إلصال�. 
�صنعو�  ¨خر:  موضع   � قا�  كما 
�ملعر&� مع �جلميع، فلألقا�B �يضا 
حقوf &ينبغي �. حتسنو� 6ليهم �يضا، 
�ما �ألموB �ل� تنا� مشيئة �هللا فيجب 

�لتخلي عنها. 
فيه  تكمن  ما   ;6 �نتباهنا  لفت   º
خشية �هللا، &ما هي معاي#ها، &كيف 
ينبغي �. يكو. خوُفنا. يقو� �: 
"6. خو� �هللا � يكمن � �. ينظر 
 ، قوَله  فعُله  يطابق  مد=   Eأل �ملر¶ 
قوله  مع  يتفق  ال  فعَله  &جد   ��6&
�نه سيو�جه غضب �هللا، فمن  فليعلم 
كا. قلبه جنسا فال قيمة له مهما كا. 
قوُله طيبا، بل سو� يث# غضب �هللا، 
ُألمنيهم   �&åجا �îم  <اع�  فلتعلم 

مثمر�.  شجرً�  ليكونو�   Bكالبذ
كيف  نفسه   � &�حد  كلُّ  فليتأمل 
فإ��  �لد�خلية؟  حالته  &كيف  باطُنه، 
كا. �فر�+ <اعتنا �يضا يقولو. شيئا 
ال  ¨خر-  شيئا  قلوֲדم   � &ُيخفو. 
·ح �هللا- فلن تكو. �لعاقبة �مو+�. 
كث#�  تّدعي  <اعًة  �هللا  ير=  فحني 
ֲדا.  يعبأ  ال   Ãغ فهو  فاBغٌة  &قلوֲדا 
 ،MBقد صد Bكانت نبو¶� �لفتح ببد
لكن  بالتأكيد،  مأموال  �لفتح  &كا. 
باكيا  يدعو  كا.  �لك  مع   �  Òلن�
�لصديق  بكر  �بو  له  فقا�   ،Âبتضّر
�: ��6 كا. &عُد �لفتح مؤكد� فما 
�حلاجة 6; كل هذ� �إلحلا�؟ فقا� له 
�لنÒ �: 6. �هللا غÃ &قد يكو. �لفتُح 
 Mخفية.“ (ملفوظا û&مشر&طا بشر

 (١١ ï ١ Ð
&عد�  قد  �هللا  كا.   Eلذ�  �  Òفالن
بالفتح &عد� مؤكد�، هو �آلخر كا. 
يقلق &ُيكثر �البتها� &�لدعا¶ &يبكي 
عن  يسقط  �لر+�¶  كا.   äح بشد� 
�نه  منه  ظنا   Âيتضر &كا.  منكبيه، 
ֲדا.  نفي  ال   û&شر هنا�  تكو.  قد 
مشر&طا   � فتحه  &عد  كا.  فإ�� 
بشر&û خفية فمن �� غُ#� ال تكو. 
 Bقد مبا  يعلم  �حد  فال  شر&ûٌ؟  معه 
لتزكية  ماسة  حاجة  فثمة  &قضى، 

.Ïلنفو�

�هل  على   ûُيشتر"  :� يقو� 
�لتقو= �. يعيشو� بفقر &مْسكنة، فهو 
�حد فر&Â �لتقو= �لذE به نستطيع 
مقا&مة �لغضب غ# �لشرعي. �ملحطة 
ّديقني  &�لصِّ �لعاBفني   Bلكبا �ألخ#� 
(فاجتنا�  �لغضب،  كظم  هي 
فالُعجب  جد�)   EB&ضر �لغضب 
كما  �لغضب،  من  يتولد   Wلتك�&
 Wلتك�  ;6 �حيانا  �لغضب   E+يؤ
يغضب  �حيانا   E�) &�لغطرسة.. 
&�لغطرسة،   Wلك� بسبب  �إلنسا. 
 � �لغضب  يتسبب  �خر=  &�حيانا 
يغضب  فاإلنسا.  &�لغطرسة.)   Wلك�
�نا ال  نفسه على غ#�.  ل  يفضِّ حني 
فيما  <اع�  �بنا¶  يتفاضل   .� �Bيد 
بعض   ;6 بعضهم  ينظر   &� بينهم، 
 Wألك� من  يعلم  فاهللا  باستخفا�، 
منهم &من هو �صغر، فهذ� نوÂ من 
�الحتقاB &�ال�+�B¶ &ُيخشى �. ينمو 
 � &يتسبب   Bكالبذ  Bالحتقا� هذ� 
 Ïلنا� بعض   .(Wملتك�  E�) هالكه 
موîم  يعظِّ  Bلكبا� يقابلو.  حني 
تعظيما كب#�، لكن �لكب# من يستمع 
6; �ملسكني بتو�ضع &يو�سيه &Øتر1 
قوله &ال ¬رحه بلسانه &ال يتكلم مبا 

يصيبه بأ�. 
َتَناَبُز&�  ﴿َ&ال  �&ال:  تعا;  فقا� 
َبْعَد   fُْلُفُسو� �الْسُم  ِبْئَس  ِباَألْلَقاِ� 
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ُهُم  َفُأ&لَِئَك  َيُتْب  َلْم  َ&َمْن  �ِإلميَاِ. 
(١٢ :Mحلجر��) ﴾.َاِلُمو �لظَّ

فيقو� �: "ال ُتطلقو�  على �آلخرين 
 Bا¶ �ستفز��ية أل. �لك فعل �لكفا·�
&�لفجاE�) .B هذ� عمل �لذين يعصو. 
�هللا &يتبعو. �لشيطا.) &�لذE يستفز 
�ملوقف  يو�جه   � ما   Mميو لن  غ#� 
نفسه. ال حتقر&� 6خوتكم. &ما +متم 
 EBتنهلو. �ملا¶ من نبع &�حد فمن يد
ينا�  ال  غ#�؟  من  �كثر  سينهل  َمن 
�حد �إلكر�1 &�لعظمة بسبب �لقو�نني 
�لسائد� � �لدنيا، بل ﴿6. �كرمكم 
 Mمللفوظا�) �تقاكم﴾.  �هللا  عند 
�ملجلد �أل&� ٣٦ï)  ”6. �لِفر�سة 
 ;6  Âلرجو�  .&+ تتس®  ال  �لصا+قة 
ِفَر�َسَة  �تَُّقو�  قيل:  لذلك  تعا;،  �هللا 
�ْلُمْؤِمِن َفِإنَُّه َيْنُظُر ِبُنوBِ �ِهللا. ال تتأتى 
�لفر�سة �حلقة &�لفطنة �لصا+قة قط ما 
� تتسن �لتقو=. 6. كنتم تريد&. �. 
ر&�  تنالو� �لنجا� فأعِملو� �لعقل &فكِّ
نصائح  �لكرمي  �لقر¨.  ففي  &تأملو�. 
&�لتدبر.  �لتفك#   ;6 ه  توجِّ  �Bمتكر
&كونو�  �ملكنو.  �لكتا�   � فتدبر&� 
قلوبكم  تتطهر  عندما  �لطبع.  عفيفي 
&Ñطو.  �لسليم  �لعقل  &تستخدمو. 
 Âعلى سبل �لتقو= عندها تنشأ باجتما
 fهذ� �ألشيا¶ حالة يصعد ֲדا من �عما
قلوبكم +عا¶: ﴿Bَبََّنا َما َخَلْقَت َهَذ� 

 ﴾Bِلنَّا� َعَذ�َ�  َفِقَنا  ُسْبَحاَنَك  َباِطال 
(¨� عمر�. ١٩٢) عندها ستفهمو. 
�. خلق �هللا ليس عبثا بل يد� على 
صدf �خلالق �حلقيقي &&جو+� لكي 
�لعلو1 &�لفنو. �ملختلفة  للعيا.  تظهر 
�ل� تؤيد �لدين.“ (�مللفوظاM �ملجلد 

(٦٦ï �&أل�
ما   .�  fألعما� من  يصعد  (عندها 
خلقه �هللا ليس باطال، &عندها يدعو 
عذ��  من  �نِقْذنا   .ْ� تعا;  �َهللا  �ملرُ¶ 
�لناB. فيقو� � بأنه عندما يصعد 
ستفهمو.   fألعما� من  �لدعا¶  هذ� 
�. لكل شي¶ خَلقه �هللا تعا; هدفا. 
فال  �ملعينة  مكانته  6نسا.  لكل  فمثال 
من   fلوì لكل  بل  توق#�،  من  بد 
ìلوقاM �هللا هدٌ� معٌني لو حا&لتم 
شيئا  Úلق   � �هللا   .� أل+Bكتم  فهمه 

عبثا). 
للعيا.  تظهر  "لكي   :� فيقو� 

تؤيد  �ل�  �ملختلفة  &�لفنو.  �لعلو1 
�لدين“ 

 Bعندما تظهر هذ� �ألشيا¶ &تتطو E�
 Bسر�� عليكم  ستنكشف  عقولكم 
تلك �لعلو1 �ل� تؤيد �لدين &تدعمها. 
 � fالستبا�  �&B فيكم 6ً��، ستنشأ 
�خل#�M حني تسعو. للحصو� على 
علو1 قر¨نية &فهمها &معرفتها جيد�. 
�لقر¨.  لقر�¶�  لذ� هنا� حاجة ماسة 
 .� تريد&.  كنتم   .6 بتدبر.  �لكرمي 
تكونو� مؤمنني حقيقيني &تنضمو� 6; 
�لذين يدBكو. �حلسناM �حلقيقية فال 

بد �. تز+�+&� علما &معرفة.
 º يقو� � � مكا. ¨خر: ”6. 
 � �لفال�  تنالو�   .� تريد&.  كنتم 
�لد�Bين &تفتحو� قلو� �لناÏ فيجب 
&تستخدمو�  �نفسكم  تطهِّر&�   .�
�هللا،  كال1   Mֲדد�يا &تعملو�  �لعقل 
لغ#كم  &تضربو�  �نفسكم  &تصلحو� 

” إن كنتـم تريـدون أن تنالـوا النجـاح فأعِملـوا 
روا وتأملـوا. ففي القـرآن الكرمي نصائح  العقـل وفكِّ
فتدبـروا  والتدبـر.  التفكـ�   wإ ـه  توجِّ متكـررة 
_ الكتـاب املكنـون وكونـوا عفيفـي الطبـع.  “ 
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مثاال لألخالf �لفاضلة، عندها سو� 
تنجحو. حتما. &هللا +B �لقائل: ”من 
¬ب  لذ�  +ليل“،  �لقلب   ;6 �لقلب 
�&ال.“  �لقلو�  هذ�  مثل  Ñلقو�   .�
 � تؤثِّر&�   .� تريد&.  كنتم   .6  E�
�لقلو� فعليكم �. Ñلقو� � �نفسكم 
&�للسا.  �لقو�  قو�  أل.  �لعمل،  قو� 
 .&+ �لقلو�   � تؤثر  ال  &حدها 

�لعمل.
”هنا� عشر�M �آلال� من �صحا� 
�لقيل &�لقا� باللسا. &ُيدعو. مشايخ 
 .&Wيعت& �ملنابر  &يعتلو.  &علما¶ 
&&Bثة  �لرسو�  عن  نائبني  �نفسهم 
&يقولو.:   Ïلنا� &يعظو.  �ألنبيا¶ 
 .Mملنكر��& &�لزهو   Wلك� �جتنبو� 
هم &سلوكياִדم  &لكن قيسو� �عمالـَ
�ملشينة من مبد�: هل يؤّثر كالمهم � 
قلوبكم؟.“ (�مللفوظاM �ملجلد �أل&� 

(٦٧ï
لن  �ملشايخ  هؤال¶  �. كال1  ال شك 
باملسيح  ¨منو�  �لذين  قلو�   � يؤثر 
�ملوعو+ �، غ# �. �لذين ال يؤمنو. 
باملسيح �ملوعو+ &هم مثقفو. 6; حد 
&�لنباهة  �لعقل  من  شيئا  &ميلكو.  ما 
قلوֲדم   � �ملشايخ  كال1  يؤثر  فال 
�ملشايخ  عن  سألتموهم  فلو  �يضا. 
العترفو� بسو¶ طويتهم &بأîم يقولو. 
شيئا &يفعلو. شيئا ¨خر &ال ُينتجو. 

كانت   ��6  ،��ً6 &�لفتنة.  �لفسا+  6ال 
�قو�لنا &�فعالنا سو�سية الفتتحت علينا 
سبل تبليغ �لدعو� &لترَ� كالُمنا تأث#� 
�يضا � �آلخرين. º يقو� � عن 

حتصيل �لعلو1 �جلديد�: 
حتصيل  يعاBضو.  �لذين  ”�ملشايخ 
خطأ،  على  ��Bهم  �حلديثة  �لعلو1 
للتعتيم  �لك  يفعلو.  �îم  �حلق  بل 
ترّسخ  لقد  &ضعفهم.  خطئهم  على 
�حلديثة  �لعلو1   ÀوÁ  .� ��هاîم   �
باإلسال1. &قد  �لظن  6; سو¶   E+تؤ
&�لعلو1  �لعقل   .� نفوسهم   �  �&Bقر
شيئا. مضا+�. لإلسال1 كليا. &ألîم 
ضعف   B6ظها على  قا+Bين  ليسو� 
�قو�ال  Úترعو.  لذ�  للعيا.  �لفلسفة 
كهذ� ُبغية َسْتر ضعفهم، &يقولو. 6. 
تعّلم �لعلو1 �جلديد� ال ¬و�. &�حلق �. 
�B&�حهم ترتعد من �لفلسفة &تسجد 
�ما1 �لبحوÀ �حلديثة. &لكن � ُيعَطو� 
�لفلسفة �حلقة �ل� تنشأ نتيجة �إلSا1 
�إلSي. &ألîم ال يستطيعو. �. ير+&� 
يرتعد&.  لذ�  �لدنيوية  �لفلسفة  على 
تنظر&�  &ال  تتعّلموها  �ال  &يقولو. 
�ل�  �حلقة  �لفلسفة  ُيعَطو�   � 6ليها. 
ֲדا  &يزخر  �إلSي  �إلSا1  نتيجة  تنشأ 
�لذين  ُيعَطاها 6ال  �لكرمي، &ال  �لقر¨. 
يطرحو. �نفسهم �ما1 با� �هللا مبنتهى 
�لتذلل &�لفنا¶، &ُيلقو. بأنفسهم على 

عتباته �، &Úضعو. �مامه � &به 
يستعينو.. &�لذين تتخلى ��هاîم عن 
عفونة �فكاB �لتكبُّر يعترفو. بضعفهم 
متضرعني“.  بالعبو+ية  &يقّر&. 
�لعلم  ُتعَطو.  �حلالة  هذ�  تنشأ  عندما 

&�لعرفا.. º يقو� �: 
تتعّلمو�   .� �ليو1  ماسة  حاجة  "هنا� 
&6عال¶  �لدين  خلدمة  �جلديد�  �لعلو1 
كلمة �إلسال1، &�. تتعلموها باجلهد 
�لعلو1   � تقدمو�  فيها.“  &�سعو� 
 Àلبحو�  MاالÔ  äش  � &�+خلو� 
ه �لطال�  �لعلمية. � هذ� �أليا1 �&جِّ
�أل
ديني بوجه خاï 6; �. يتوجهو� 
6; هذ� �ملجا� أل. �لك �يضا &سيلة 
لتبليغ �لدعو� &نشر �حلسناM. عندما 
�ملعاصر�  بالعلو1  متحلني  تكونو. 

ستفتح عليكم �بو�� �خر= كث#�.
فقا� �: "... عليكم �. تكسبو� 
&6عال¶  �لدين  خلدمة  �جلديد�  �لعلو1 
كلمة �إلسال1، &�. تتعلموها باجلهد 
�يضا  جرَّبُت   Ãلك& فيها.  &�سعو� 
�لتنبيه  با�  من  �لك  �بّين   .� &�Bيد 
�. �لذين عكفو� على هذ� �لعلو1 كليا 
&�îمكو� فيها لدBجة � ¬د&� فرصة 
 Bنو ميلكو�   �& �لذكر،  �هل  لصحبة 
�هللا � �نفسهم فقد تعّثر&� بوجه عا1 
هذ�  تعّلمو�  �إلسال1.“  عن  &�بتعد&� 
جانب   ;6 &لكن  تر++   .&+ �لعلو1 
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�لقر¨.  علو1  تتعلمو�   .� ¬ب  �لك 
 ûلصر�� على  تبقو�  �يضا كي  �لكرمي 
صلة  على  كونو�  &كذلك  �ملستقيم، 

مع �لذين ميلكو. علم �لقر¨. 
”º قامو� مبحا&لة فاشلة جلعل �لقر¨. 
�لكرمي تابعا لتلك �لعلو1 - بدال من �. 
¬علوها تابعة للقر¨. �لكرمي - &بذلك 
&�لقومية  �لدينية   Mخلدما� كفلو� 
�نه ال  Áسب �عمهم. &�علمو� يقينا 
ميكن ألحد �. يؤ+E خدمة �لدين 6ال 
 Mا&يا“. (�مللفوظا· �Bميلك نو Eلذ�
�ملجلد �أل&� ٦٨ï-٦٩). &� هذ� 
بو�سطة   Bلنو� هذ�  &جدنا  قد  �لعصر 
بد  ال  لذ�   ،� �ملوعو+  �ملسيح 
�لكرمي  �لقر¨.  لفهم  كتبه  قر�¶�  من 
 .� ميكن   º تفس#�.  على   Âالطال�&
&�لدنيوية  �لدينية  �لعلو1  بني  تقاBنو� 
بل  غالبة  �لدنيوية  �لعلو1  جتد&�  &لن 
&¬عل  +�ئما  يغلب   Eلذ� هو  �لدين 

�لعلو1 �لدنيوية تابعة له.
﴿صابر&�  تفس#:   �  � يقو�   º
&�Bبطو�﴾: ”كما �. Bبط �خليل على 
�حلد&+ ضر&EB ملو�جهة �لعد& حä ال 
يتعد= �حلد&+ كذلك كونو� مستعدين 
�نتم �يضا“. ال بد من �جليش حلر�سة 
�حلد&+. �جليش �لذE فيه �خليو� كا. 
 � �ما  �أل�ما.،  غابر   � قويا   Wُيعت
�سلحة  �خُترعت  فقد  �لر�هن  �لعصر 

 MْيدB�ُ ��6 جديد� &ال بد من حيا�ִדا

اية �حلد&+ &�لبال+ 

�خليل  Bبط   .� "كما   :� فقا� 
�لعد&  ملو�جهة   EB&حلد&+ ضر� على 
حä ال يتعد= �حلد&+ كذلك كونو� 
مستعدين لكيال يتعد= �لعدُ& �حلد&+ 
قبل  من  قلت  لقد  باإلسال1.  &يضر 
خدمة  تريد&.  كنتم   ��6 بأنه  �يضا 
بأنفسكم  فاسلكو�  &+عمه  �إلسال1 
�حلصن  لتدخلو�  �&ال  �لتقو=  سبل 
�حلصني لتأييد �هللا تعا; &تنالو� شر� 
تر&. كيف ضعفت  �خلدمة &حقها. 
6ليه  تنظر   �6 �خلاBجية  �ملسلمني  حالة 
�ألمم �ألخر= بالكر�هية &�لتحق#.“ 
�يضا كما  �ليو1  �لوضع ملحو�  هذ� 
 � �ملوعو+  �ملسيح  �من   � كا. 
بل تفاقم �كثر من �E قبل، �6 ُينَظر 
بسبب  &�لك  بالتحق#  �ملسلمني   ;6

تصرفاִדم غ# �لالئقة
قوتكم  &�ðّطت  ضعفت  ”فإ�� 
 .� فاعلمو�  �يضا  &�لقلبية  �لباطنية 
�لذين تؤمنو.  �نتم  �لنهاية موشكة.“ 
لو  �لعصر  هذ�   � �ملوعو+  باملسيح 
�لباطنية  حالتكم   MBتدهو& ضعفت 
 Bألمو�  � &�îمكتم  �يضا  &�لقلبية 
 .� فاعلمو�  �لدين  &نسيتم  �لدنيوية 

�لنهاية موشكة.
”طهِّر&� نفوسكم لدBجة تسرE فيها 
�لقو� �لقدسية &تص# قوية مثل �خليو� 
�ملربوطة على �حلد&+ &حترÏ �حلد&+. 
�ملتقني  Øالف  تعا;  �هللا  فضل   .6
&�لصا+قني +�ئما. ال جتعلو� �خالقكم 
باإلسال1.  &صمة  ُتلحق  &سلوككم 
بسّيئ  تتشو�  �إلسال1  ·عة   .6&
بتعاليمه..  يعمل  ال  &مبن  �ألعما� 
يشر� مسلٌم ًر� فيتقيأ هنا &هنا�، 

” | ُيعَطوا الفلسـفة احلقة ال� تنشـأ نتيجة اإلUام 
اإلUـي ويزخر بها القرآن الكـرمي، وال ُيعَطاها إال الذين 
يطرحون أنفسـهم أمام باب اهللا مبنتهى التذلل والفناء، 
وُيلقون بأنفسهم على عتباته �، وvضعون أمامه � 
التكuُّ يعyفون بضعفهم ويقّرون بالعبودية متضرعني.  “وبه يستعينون. والذين تتخلى أذهانهم عن عفونة أفكار 
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&يتها+=  عنقه  عمامته حو�  &تكو. 
 �Bلقذ� �مليا�  &سو�قي   �Bمصا  �
بالنعا�،  �لشرطة  قبل  من  &ُيضَر� 
&�ملسيحيو..   Ï&ندS� منه  &َيضحك 
ال  هذ�   Âللشر �ملخاِلف  فعله  فإ.َّ 
يصل  بل  للسخرية  فحسب  يعرضه 
تأث#� �خلفي 6; �إلسال1 �يضا. �ْحز. 
 Bألخبا� هذ�  مثل  قر�¶�  عند  كثً#� 
 =B� ير عن �لسجو.. &عندماBلتقا�&
للعقا�  تعرضو�  قد  �ملسلمني   .�
فإ.  �لسيئة،  �عماSم  جر�¶  &�لتوبيخ 
قلÒ يضطر� &يقلق أل. هؤال¶ �لذين 
لديهم �لصر�û �ملستقيم غد&� يسيئو. 
�نفسهم   ;6 ليس  �لسيئة  بأعماSم 
�يضا  �إلسال1  يعرضو.  بل  فقط 

لالستهز�¶.“ 
&هذ� �حلالة سائد� �ليو1 �يضا �6 نر= 
باكستا.   ;6 �ملسافرين  �ملسلمني   .�
 - Mلطائر�� W6; �لد&� �لعربية ع &�
�خلمر  شر�  حرية  Sم  تكو.  حيث 
 Â+�B&  Â��& بال  �خلمر  يتعاطو.   -

&يزعجو. من ¬لس معهم.
 fقا� �: "ينبغي �. تلتزمو� باألخال
فرصة   Bللكفا تتيح  �ل� ال  &�ألعما� 
6منا  فيكم  طعَنهم   .6  �6 فيكم  �لطعن 
 Mهو �لطعن � �إلسال1.“ (�مللفوظا

(٧٧ï �&ملجلد �أل�
 Âنا � عمن هو �لشجاWكذلك �خ

يكو.   .� ينبغي  &كيف  �حلقيقي، 
�ملؤمن �أل
دE شجاًعا. قا� �:

"ليس مطلوًبا من �لد�خلني � <اعتنا 
بل  &�بطاال،  بدنًيا  �قويا¶  يكونو�   .�
متحلني  يكونو�   .� منهم  �ملطو� 
بالقد�B على تغي# �ألخالf. هذ� �مر 
يزيح   Eلذ�  Eلقو� ليس  �نه  &�قعي 
بل  كال،  مكانه،  من  �جلبَل  بقوته 
على   Bيقد من  هو  �حلقيقي   Âلشجا�
�ألمر  هذ�  فتذكر&�   .fألخال� تغي# 
&قوتكم  Íتكم  كّل  &�بُذلو�  +&ًما 
�لقو�  هي  ألîا   fألخال� تغي#   �

&�لشجاعة �حلقيقيَتني.“
 Mكذلك نصح � بااللتز�1 باملعتقد�

�لصحيحة &�ألعما� �لصاحلة فقا�:
” باإلضافة 6; ما سبق فهنا� جز¶�. 
 f+لصا� للمخلص  ينبغي  مهما. 
 Mملعتقد�� �حدÍا:  �يضا،  مر�عاִדما 
تعا;  �هللا  مّن  &لقد  �لصحيحة. 
 ûصر� ��Bنا   �6 فضله  بكما�  علينا 
عن  �لكاملة  �لصحيحة   Mملعتقد��
 E� بذلنا   .&+  � �لكرمي  نبيه  طريق 
جهد �& حتملنا �ية مشقة. (�E ُ�عِطينا 
كل شي¶ جاهًز�، &تلقينا� +&. بذ� 
�E جهد). لقد ُحر1 كث# من �لعلما¶ 
ُ�Bِيتمو�.   Eلذ� �لسبيل  من  �آل.   ;6
فاشكر&� فضل �هللا تعا; &نعمته هذ�. 
�لقلب-  fتعملو� -بصد  .� &ُشكُرُ� 

�ألعما� �لصاحلة �ل� حتتل �ملرتبة �لثانية 
بعد �ملعتقد�M �لصحيحة. &�+عو� �هللا 
تعا; مستمدين من �حلالة �لعملية �. 
�لصحيحة،   Mملعتقد�� على  يثبتكم 
على  �لصاحلة  لألعما�  &يوفقكم 
 M�+بالعبا �ملتعلق  �جلز¶  �ما  �لد&�1. 
فيحتوE على �لصو1 &�لصال� &�لزكا� 
&غ#ها. تفكر&� �آل. � �لصال� مثًال، 
6ال  �لدنيا  هذ�   ;6  M¶جا قد  فإîا 
قا�  لقد  �لدنيا.  هذ�  من  ليست  �îا 
 E�) �لصال�.   � Ãعي قر�   :�  Òلن�
&ال  �لدنيا،  بأهل  �لصال�  تتعلق  ال 
يستطيع �+�َ¶ حقِّها 6ال �لذE هو مؤمن 
حقيقي).... ينبغي جلماعتنا �. تنظر 
6; �آلخر�. تذكر&� ما�� كانت عاقبة 
ينبغي  �ألقو�1.  قو1 لوû &غ#هم من 
�. يلو1 �ملر¶ قلَبه &ال سيما ��6 كا. 
 Âا&� �. يبعثه على �خلشوØ& قاسًيا
&�خلضوE�) .Â ��6 كا. قلبكم قاسًيا 
جهو+كم   =Bقصا تبذلو�   .� فينبغي 
يلني   äح &قلبكم  �نفسكم  لتلومو� 
عبا+ته   ;6& تعا;  �هللا   ;6 فيتوجه 
جلماعتنا   EB&ضر هذ�  Sا).  &Úضع 
ألîا تتلقى �ملعرفة �لطا�جة. فلو �+عى 
 �åحد �ملعرفة &ال يعمل ֲדا فليس �+عا�
6ال قوال فاBغا، لذلك ينبغي جلماعتنا 
غفل  مهما  �ألمر  هذ�  عن  تغفل  �ال 
عنه �آلخر&.، &ال ُتخِمد 
اÏَ حبها 
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وَ+ حبِّ �آلخرين. ال  Mْ�B لو& äح
شك �. �إلنسا. يكتنف � قلبه ¨ماال 
�حد  يعلم  ال  &لكن  كث#�،  &�ما� 
�لقضا¶  �لغيب من  له يد  ما�� �خفت 
�ألما�  &فق  �حليا�  تس#  ال   .Bلقد�&
Úتلف  �ألما�  عا�   .6  �6 &�آلما�، 
هو   Eلذ�  Bلقد�& �لقضا¶  عا�  عن 
�لعا� �حلق. �علمو� �. صحيفة �عما� 
�إلنسا. �لصحيحة عند �هللا تعا;. &ما 
فيها؟  كتب   Eلذ� ما  �إلنسا.   =B+�
لذلك ينبغي له �. يوقظ قلبه مر� بعد 
 ï ١Ð Mمللفوظا�) لينتبه.“  �خر= 

(١٤٩-١٥٢
كذلك قا� �: "¬ب على <اعتنا 
ُيَعدُّ  شيٌ¶  ألîا  �لتقو=  تنتهج   .�
خالصًة للشريعة �إلسالمية. فلو �B+نا 
�لتعب# عن �لشريعة باختصاB فبإمكاننا 
�. نعّد �لتقو= ُمخ �لشريعة &لبَّها. هنا� 
مد�ÐB &مر�تب كث#� للتقو=، &لكن 
لو Ñطى �إلنسا. �ملر�حل �لبد�ئية بكل 
 fٌ+صا طالٌب  &هو   ï6خال&  Mثبا
�لعليا   ÐBملد��  ;6 يرتقي   .� بد  فال 
 .f+يضا بسبب 6خالصه &طلبه �لصا�
يقو� �هللا تعا;: ﴿6ِنََّما َيَتَقبَُّل �هللا ِمَن 
�هللا   .�  E�  (٢٨ (�ملائد�  �ْلُمتَِّقَني﴾ 
تعا; ال يستجيب 6ال +عو�M �ملتقني. 
�هللا  Úلف  &ال  �هللا،  &عُد  هذ�  &كأ. 
ُيْخِلُف  َال  �هللا  قا�: ﴿6ِ.َّ  &عَد� كما 

بد  فال   ،(١٠ عمر�.   �¨) �ْلِميَعاَ+﴾ 
�لدعا¶،  الستجابة  �لتقو=   ûشر من 
&� هذ� �حلالة �ليس �أل
ق &�جلاهل 
طريق  عن  �لدعا¶  �ستجابة  يريد  من 
حيا� �الðر�� &�لغفلة؟ فعلى <اعتنا 
�. يبذ� كل فر+ منها قصاB= جهو+� 
للسلو� � سبل �لتقو= &�لك لكي 
&متعتها،  �لدعا¶  �ستجابة  لذ�  ينا� 
 ï ١Ð Mمللفوظا�) 6مياًنا.“  &يز+�+ 

(١٠٨-١٠٩
º �سد= � نصيحة �خر= فقا�:

 Mٍمر� �إلSا1  هذ�  تلقيت  ”لقد 
كث#� (ما معنا�): ”لو صرمت متقني، 
لكا.  �لدقيقة  �لتقو=  سبل  &سلكتم 
�هللا تعا; معكم.“ 6. ما ميأل قلÒ �ملًا 
به  �قو1   Eلذ� �لعمل   � E#تفك هو 
 �Bبالتقو= &�لطها تلتز1 <اعتنا   äح

�حلقيقية.
قا� � �يضا:

 Ãيغلب  äح �لدعا¶  من  ُ�كِثر   Ã6ن”
�لضعف &تصل �حلالة 6; �إلغما¶ �& 

�ملوM �حياًنا.“
&قا� � �يضا:

”ما � يكن �حد تقيًّا � نظر �هللا تعا; 
فال Øالفه تأييد� &نصرته.“

&قا� � �يضا:
للصحف  ملخص  �لتقو=   .6”
�ملقدسة &لتعاليم �لتو��B &�إلجنيل. 6. 
 E�) لكرمي� �لقر¨.  كلمة &�حد� من 
تعا;  �هللا  Bضى  عن  ُتفصح   (Eلتقو�
 ١Ð  Mمللفوظا�) مرضاته.“  &كامل 

(٣٠٣ ï
 Bلقد �&صى � مر� <اعته باإلكثا
ْنَيا َحَسَنًة  من +عا¶: ﴿Bَبََّنا َِ̈تَنا ِفي �لدُّ
 ﴾Bِِفي �ْآلَِخَرِ� َحَسَنًة َ&ِقَنا َعَذ�َ� �لنَّا&َ

(�لبقر� ٢٠٢)
قا� �: "6. �لتوبة ليست لإلنسا. 
&ال  منه،  جد&=  ال  6ضافيا  شيئا 

يزيح بقوته اجلبَل من مكانه، كال،  الذي  القوي  ”ليس 
بل الشجاع احلقيقي هو من يقدر على تغي� األخالق. 
تغي� األخالق ألنها هي القوة والشجاعة احلقيقيَتني.“فتذكروا هذا األمر دوًما وابُذلوا كّل همتكم وقوتكم _ 
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يقتصر ظهوB تأث#ها على يو1 �لقيامة 
�لدينية  �إلنسا.  حالة  ֲדا  تتحسن  بل 
�لر�حة  &ينا�  كلتا�Íا،  &�لدنيوية 
 �& �لعا�  هذ�  �حلقيقية �  &�لسعا+� 
�لعا� �آلخر �يضا. يقو� �هللا تعا; � 
ْنَيا  �لدُّ ِفي  ¨ِتَنا  ﴿Bَبََّنا  �لكرمي:  �لقر¨. 
َحَسَنًة َ&ِفي �ْآلِخَرِ� َحَسَنًة َ&ِقَنا َعَذ�َ� 
هب  Bبنا   E�  (٢٠٢ (�لبقر�   ﴾Bِلنَّا�
لنا �سبا� �لر�حة &�لطمأنينة � هذ� 
من  &جننا  �يضا،  �آلخر�   �& �لدنيا 
عذ�� �لناB. الحظو� �. كلمة ”Bَبََّنا“ 
تتضمن 6شا�B +قيقة +�لة على �لتوبة، 
�6 تقتضي كلمة ”Bَبََّنا“ �. �إلنسا. 
قد تWّ� من <يع �ألBبا� �ل� كا. قد 
�Ñذها سابقا &Bجع 6; هذ� �لر�. &ال 
ميكن �. ÑرÐ هذ� �لكلمة من صميم 
�حلقيقية.  &�لرقة  �حلرقة  بد&.  �لفؤ�+ 
ففالر� هو من يتدÐB باإلنسا. من 
مرحلة 6; مرحلة �على حä يصل به 
�لكما�، &هو من يرÓ �إلنسا..   ;6
�Ñذ  قد  يكو.  �إلنسا.   .� �حلقيقة 
�Bباًبا كث#�، فعندما يعتمد كليًّا على 
ِحَيِله &ُخَدِعه فهي تكو. �Bبابه. فلو 
تفاخر بعلمه �& قوته كا. �لك Bّبه، 
&لو �عتّز Áسنه �& ماله �& ثر&�ته فهي 
تكو. Bبه. خالصة �لقو� 6. �لوفا من 
�ألسبا� �ملماثلة مال�مة لإلنسا.، &ال 
ميكنه معرفة �لر� �حلقيقي ما � يتخل 

عن <يع تلك �ألسبا� &يتW� منها، 
&يطأطئ B�سه �ما1 �لر� �حلقيقي - 
�لذE هو &�حد &ال شريك له - &Úّر 
”Bبنا“  كلمة  مرّ+ً+�  بابه  عتبة  على 
بصوM ملؤ� �أل� &�لرقة. 6نه يعتر� 
بذنوبه �ما1 هذ� �لر� بكل حرقة &تفا. 
&يتو� 6ليه Ú ºاطبه بقوله: ”Bَبََّنا“، 
�E �نت &حد� �لر� �حلقيقي، فقد 
كنت ìطئا �6 ظللُت تائها � �ماكن 
�خر=، �ما �آل. فقد Ñليُت عن <يع 
�لباطلة، &�قّر  �لكا�بة &�آلSة  �ألصنا1 
 ;6 &�Bجع  �لقلب   fبصد بربوبيتك 

بابك.
ال ميكن لإلنسا. �. يتخذ �َهللا Bبًّا له 
ميكن  &ال  �لطريقة.  هذ�   Âتبا�  .&+
�حلقيقي  �لر�  يعر�   .� لإلنسا. 
&يقر بربوبيته ما � Úُل قلبه من <يع 
�ألBبا� �ألخر= &عظمتها &تكرميها 
&تبجيلها. قد �Ñذ بعض �لناÏ �لكذَ� 
Bبًّا Sم، &ير&. �نه ال ميكن Sم �لعيش 
بد&نه، &بعضهم قد �Ñذ&� �لسرقة �& 
&يعتقد&.  Sم  Bبًّا   Âخلد��  &� �لنهب 
هذ�  بد&.   fللر� Sم  سبيل  ال  بأنه 
�لسبيل، &هكذ� فقد �Ñذ هؤال¶ تلك 
�ألموB� Bبابا Sم. الحظو� ��6 كا. õة 
�لال�مة   M�&+أل� <يع  &َلديه   fBسا
�ملفيد  �لليل  &قت  &�لوقت  للنقب، 
ملطلبه، &ليس هنا� حاÏB نبها.، فال 

سبيل  6ال  سبيال  �حلالة  هذ�   � ير= 
من   fيستر�  .� يتوقع  �ل�  �لسرقة 
خالSا. فإنه يتخذ �+&�ته Bبًّا له. فمن 
يعتمد كليًّا على ِحَيِله &يّتكل عليها ال 
 ÐتاØ ير= حاجة لالستعانة باهللا. 6منا
6; �لدعا¶ من �هللا تعا; َمن ¬د <يع 
�هللا  با�  6ال  �مامه  مسد&+�  �ألبو�� 
من  �لدعاُ¶   Ðَيخر َمن  &هو  تعا;، 
قلبه. خالصة �لقو� 6. +عا¶: ﴿Bَبََّنا 
َمن  به  يقو1   ﴾�6... ْنَيا  �لدُّ ِفي  ¨ِتَنا 
Bبًّا سو�� - عز &جل -،  يعر�  ال 
�ألخر= ال  �ألBبا�  �. <يع  &يوقن 
تسا&E هذ� �لر� �حلقيقي � شي¶.

تعا;  قوله   �  Bلنا� من  �ملر�+  ليس 
﴿َ&ِقنا عذ�َ� �لناBِ﴾، هي �ل� تكو. 
يو1 �لقيامة، بل 6. �لذE يعيش طويًال 
 Âلدنيا ير= بأ1 عينه �. هنا� �نو�� �
 �Bيد  �6 �لدنيا،  �حليا�   � �لن#�. 
�لن#�. �  �. õة صنو�   �Wخل� &&�
�لعا� ، فشä �نو�Â �لعذ�� &�خلو� 
&�لفقر &�لفاقة &�ملرÎ &�لفشل &�لذلة 
&�أل�=  &�آلال1  &�ملخا&�   Bإل+با�&
&�ملشاكل   Ð�&أل��& �أل&ال+  ِقبل  من 
�ملعامالM؛  عند   �Bألقا� بني  �لناشئة 
�هللا  يدعو.  فاملؤمنو.  لذ�   .Bنا كلُّها 
بكل  �لن#�.  هذ�  يِقيهم   .� تعا; 
قد  +منا  ما  Bبنا  يقولو.  �شكاSا. 
متسكنا بأهد�بك فاْحِمنا من كل هذ� 
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�آلفاM �ل� جتعل حيا� �إلنسا. مريرً� 
 “.Bتصبح كالنا äح

º يقو� � &هو يتحدÀ عن &عد 
�هللا مع �أل
ديني �لصا+قني �لذين قد 

حتدÀ عنهم قليًال من قبل �يًضا:  
”لقد قا� �هللا تعا; � �لقر¨. �لكرمي: 
�لَِّذيَن   fََفْو �تََّبُعوَ�  �لَِّذيَن  ﴿َ&َجاِعُل 
َكَفُر&� 6َِلى َيْو1ِ �ْلِقَياَمِة﴾. &هذ� �لوعد 
�بن  مع  ُقطع  قد  للسكينة  �جلالب 
 Ãلك& �لناصر�،   � ُ&لد   Eلذ� مرمي 
�نا   Ãبّشركم �. �هللا تعا; قد خاطب�
جئُت   �6 نفسها   �Bلبشا� ֲדذ�  �يًضا 
مرمي  �بَن  �ملسيح   Âيسو �سَم  حامًال 
 Eهللا تعا; قد ¨تا� �نا �لذ� .� Ãيع)
جئُت مسيًحا موعوً+ �لبشاBَ� نفسها) 
فيمكن �. تفّكر&� �آل. هل ميكن �. 
ُيَعّد ِمن �تباعي �لذين يريد&. �. يرثو� 
 �Bلبشا�& �لعظيم  �لوعد  هذ�   Mبركا
 � نفوسهم  تز��  ال  قو1ٌ  �لعظيمة 
عيشَة  لَعْيِشهم   �Bألّما� �لنفس  مرحلة 
 .6 كال.   º كال،  &�لفجوB؟  �لفسق 
 �Bعد �هللا هذ� حقَّ قد& .&Bلذين يقد�
&ال يُعّد&. كالمي من قبيل �لقصص 
&�ألساط#، فليسمعو� &يعو�، فها �6 
 .6 Sم:  &�قو�  �خر=  مر�  �خاطبهم 
عا+ية،  عالقة  ليست  معي  عالقتهم 
ال  ألîا  جًد�،  عظيمة  عالقة  هي  بل 
ÑصÃ فقط، بل يصل تأث#ها 6; �هللا 

�لكامل  �إلنسا.  بذلك   ÃبطB  Eلذ�
بر&�  �لدنيا   ;6 �لذE جا¶  �ملصطفى 
لكم:  �قو�   �6 بل   ،fلصد�& �حلق 
منحصًر�  �لعالقة  هذ�  تأث#  كا.  لو 
 Mفّكر &ملا  �كترثت  ملا  شخصي   �
ال  تأث#ها  &لكن  مطلًقا،  قلقت  &ما 
ÚصÃ فقط، بل يصل 6; نبينا �لكرمي 
&ما  نفسه.  �إلSي   Mلذ��  ;6 بل   �
 ��6 &عو�،  فا·عو  كذلك،  �ألمر   1�+
من  نصيًبا  تنالو�   .� تريد&.  كنتم 
تكونو�   .� &تتمنو.   ،�Bلبشا� هذ� 
Sذ�   fٍبصد &تتعطشو.  Sا،  مصد�ًقا 
غالبني  تظّلو�   .�  E� �لعظيم  �لفو� 
لكم:  �قو�  فإمنا  �لكافرين،  على 
تتجا&�&�   � ما  �لفو�  هذ�  تنالو�  لن 
مرحلة �لنفس �للّو�مة 6; منا�B �لنفس 

 Hيد على قو��  .� �Bيد  �ملطمئنة. ال 
 Bتبطتم بشخص هو مأموB� بأنكم قد
من �هللا تعا;، فاستمعو� 6; ما يقو� 
جاهدين  &�سعو�  �لقلو�،  بآ��. 
للعمل ֲדا، لكي ال تكونو� من �لذين 
يشتر&. �لعذ�� �ألبدE بسقوطهم � 

 “.Bبعد �إلقر� Bجناسة �إلنكا
�&صى  قد  �ل�  �لوصايا  بعض  هذ� 
 � <اعَته   � �ملوعو+  �ملسيح  ֲדا 
مناسباM شä. لقد كانو� �&E حظ 
عظيم �&لئك �لذين نالو� فيوÎ صحبة 
&�لسال1  �لصال�  عليه  �ملوعو+  �ملسيح 
من  �لنصائح  هذ�  &·عو�  مباشر�، 
 �6 عظيم  �&& حظ  �يًضا  &6ننا  فمه، 
&صلتنا هذ� �لنصائح، &علينا �. نكو. 
شاكرين Sؤال¶ �لقو1 �لذين بّلغونا هذ� 
�ألقو��، لكي ند�B حقيقة عهد بيعتنا، 
 ،Mنكو. من �لذين يعملو. �لصاحلا&
B&حها  مدBكني   M�#خل� &ينشر&. 
يقومو.  �لذين  من  &نكو.  &مغز�ها، 
�لصاحلة &يسعو. +&ما 6;  باألعما� 
�ملضّي ُقُدًما فيها باستمر�B. لقد هد�نا 
�ملسيح �ملوعو+ � 6; سبيل �لتقو= 
فهم  &¨تانا  �لعصر،  هذ�   � �حلقيقية 
كلٍّ  &�جب  فِمن  &�B+6كها،  �لتقو= 
تعا;  هللا   �Bًشكو عبًد�  يكو.   .� منا 
�هللا  &ّفقنا  �لتقو=.  سبيل   � بَسْير� 

لذلك. 
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