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التقوى

تر�ة: �ملكتب �لعر÷ 

ال  "حد¤  �هللا  zال  zله  ال   V
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
H Vمًد� عبد¤ 
من  باهللا   kفأعو بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطاV �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
ِّ̈ �ْلَعاَلمَني *  �لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو\ �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"zيَّاَ�  َنْعُبُد  zيَّاَ� 
�لَِّذيَن   äِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   äََر� �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو¨ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (§مني) َ"ال �لضَّ

خـطبة �جلمعة
�لw 0لقاها 0مC �ملؤمنني 

سيدنا مر�� مسر�
 z0د 0يدx �هللا تعاy بنصرx �لعزيز
� mخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ��إلما_ �ملهد�

يو\ ١٩ /٢٠١١/٠٨

Vبلند õمسجد بيت �لفتو ±

 :� �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا   bيقو
�لتوفيق  
جل  من  �لدعا³  من  بد  ال 

للدعا³ �حلقيقي. 
 ~�k فّكرُ~  
يًضا:   �  bيقو"
�لفر� بني �لصال� "�لدعا³،  مر� ما 
�لصال�  �لنبو�:  �حلديث  فتذكر~ 
مخ  �لصال�   V
" �لدعا³،  هي 

�لعبا��.
 "يقوb �: �علمو� 
V �لصال� جتّنب 
"�لفو�حش،  �لسيئة   bَألعما� �ملر³ 
 �
"لكن 
��³ مثل هذ¤ �لصال� – 
"�ملنكر-  �لفحشا³  عن  تنهي  �ل� 
يتأk ãلك  zمنا   ،Vإلنسا� �ياà ليس
 :� çيع .vباالستعانة من �هللا تعا
بد"V معونة �هللا تعاv ال يوّفق �ملر³ 
حتمي  �ل�  "�لعبا��  �لصال�  أل��³ 
"�ملنكر�~  �لفو�حش  من  صاحبها 

"ترشد¤ vz �لصر�ä �ملستقيم. 
كل هذ¤ �ألقو�b تبني لنا كيف íب 

V تكوV عبا��تنا "
�عيتنا، "ما هي 
 ± �ّتباعها  علينا  ينبغي  �ل�  �لطر� 
íب  �لذ�   Jلتأث� هو  "ما  �لدعا³، 
عبا��تنا  نتيجة  
نفسنا   ± ُير�   V

حتظى   V
 ميكن  "كيف  
�عيتنا، "
�هللا  عند   bبالقبو 
�عيتنا " عبا��تنا 
�ألمو�  هذ¤  �ستوعبنا  لو   .vتعا

��كنا 
V �لعبا�� "حدها هي غاية "
 èعاقبتنا �حلس Vننا لن تكو
خلقنا، "

;Ì÷m∏\;ÏŒÁÖŞ’\;Ì÷m∏\;ÏŒÁÖŞ’\

∞]¬h;!\;ÏÁÄÊe¡;œt;Ô\Ä¯∞]¬h;!\;ÏÁÄÊe¡;œt;Ô\Ä¯



١٣

التقوىاجمللد الرابع والعشرون،  العدد اخلامس - شوال وذو القعدة  ١٤٣٢ هـ  - أيلول / سبتمبر ٢٠١١ م

سيدنا مر�� مسر�
 z0د 0يدx �هللا تعاy بنصرx �لعزيز

بتحقيق هذ¤  zال  �لدنيا "�آلخر�   ±
�لغاية فقط، فال بد 
V نسعى لتحقيق 
هذ� �%د� جاهدين "معرضني عن 
بني  "كما  لكن،  سو�¤.  كل شي³ 
 V
لنا  �ملوعو� �، ال بد  �ملسيح 
�حلقيقي،  للدعا³  �لتوفيق  �هللا   bنسأ
 V"ال تتأتى بد �كل هذ¤ �ألمو V
"

V حتقيق " ،vالستعانة من �هللا تعا�

غاية خلقنا Hاò bهو�نا "حدها.
 Vz �هللا �للطيف بعبا�¤ قد عّلمنا ± 

"b سو�� ± �لقر§V �لكرمي �عا³ً، 
تر�يد¤ ± كل �كعة  علينا   Õفَر"
"�لسنن  �لفر�ئض  �لصال� سو�³  من 
نعبد  ﴿zيا�  �عا³:   çع
 "�لنو�فل، 

zننا  �بنا  "معنا¤:  نستعني﴾،  "zيا� 
نريد 
V نعبد�، "لكننا ال نستطيع 

V نعبد� حق �لعبا�� zال �kz �لْتنا 
عندما  فاملؤمن  "نصرتك.  معونتك 
شديد  �ما�   vتعا �هللا  يستغيث 
نابعة  zليه بصرخة متو�ضعة  "يبتهل 
 ± �لتوفيق  Ùالفه  �ألعما�،  من 

�لعبا��.

نه  عبا�¤  على  �هللا  منن  من   Vz  ö
كل   ±  Vمضا� بشهر  %م   ãيأ
سنة معلًنا ها قد هّيأ~ لكم فرصة 
فيه  "صّفدُ~   ،uّz للتقر¨  
خر� 

نç مستعّد إلعانة كل " ،Vلشيطا�
 çعينه بالفعل حني يأتي
 >z عبد، بل

عاِمًال  كامل،   Vمياz" سليم  بقلب 
سيعبد<  
نه  "معاِهًد�  بأحكامي، 
 ،u Øلًصا  عبًد�   Vيكو" "حد� 
سأستجيب  منكم  kلك  فعل  فَمن 

�عا¤³. 
فاحلق 
نه �kz كاV هنا� تقصJ فإمنا 
�هللا  
ما  �لعبا�،  åن  جانبنا  ِمن  هو 
zلينا   Vإلحسا�  ± يألو  فال   vتعا

"zعانتنا. 
�هللا  
�سل  قد  �لزمن  هذ�   ±  ö
إلصالحنا �سوله �لذ� جا³ خا�ًما 
كيف  فعّلَمنا   ،� �لكامل  لعبد¤ 
نتقر¨ vz �هللا تعاv، "نكوV عبا�¤ 
عبا��تنا،  مستو�  "نرفع  حًقا، 

فاملرء حني يصبح عبًدا شاكًرا 
 mال نعمه  متذكًرا   ،Kتعا هللا 
أنعمها عليه بفيض ر"انيته 
خطوة   أول  �طو  فإنه   ،�
ليعبد اهللا تعاK ويكون عبًدا 
هذا  بلوغ  فبعد  له.  حقيقًيا 
املقام يسعى العبد للعبادة....
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التقوى

فسأقو\  لذ�  به.  نستعني  "كيف 
�آلV بتفسJ قوله تعاz﴿ vيا� نعبد 
 bقو�
 ضو³  على  نستعني﴾  "zيا� 
"تصرÙاته.   � �ملوعو�  �ملسيح 
�لعميق  �لدقيق  �ملفهو\  �ستوعبنا  لو 
�لذ� بّينه حضرته � %ذ¤ �آلية، 
ö جعلنا¤ بتوفيق �هللا تعاv جز�³ً ال 
يتجز
 من حياتنا، لصرنا من �لذين 
 .vأل��³ حق عبو�ية �هللا تعا Vيسعو
سعينا   �kz zال  يتأتى  لن  هذ�  "لكن 
جاهدين لبلو� �ملستو� �ملطلو¨ ± 
عبا��تنا، ö �ستعّنا باهللا تعاv منيبني 
zليه Hر�ين هذ� �ملستو� ± عبا��تنا 
من  سُنَعّد  فقط  "عندها  بتو�ضع، 
�لذين ُيسّموV عبا� �لر(ن، "نتحلى 
�هللا  يأمرنا  �ل�  �إلميانية  �لقو�  بتلك 

ֲדا، 
" �ل� ُتتوقع من �ملؤمن.
�جلو�هر  من  نزً��   Vآل� لكم  
قد\ 
�لذ� "هبه   Vلعرفا�  óلغالية من ك�
فقّدمه   ،� �ملوعو�  للمسيح  �هللا 
 bته. يقو��كتبه "منشو ��لنا ± صو

ه:  � ما نصُّ
"قّد\ �ُهللا - عّز "جّل - قوَله: ﴿zِيَّاَ� 
َنْعُبُد﴾ على قوله: ﴿zِيَّاَ� َنْسَتِعُني﴾ 
ِمن  �لر(انية  تفّضالته   vz zشا�ً� 
يشكر  �لعبد   Vّفكأ �الستعانة،  َقْبِل 

شكر�   >z  ¨� يا   :bيقو" �بَّه 
على نعمائك �ل� 
عطيتç، ِمن قْبل 

"جهد�  "عملي  "مسأل�  �عائي 
"�ستعان�، بالربوبية "�لر(انية �ل� 

طلُب   ö �لسائلني،   bَُسْؤ سبقت 
"فوً��  "فالًحا  "صالًحا  قوً�  منك 
بعد  zال  ُتعَطى  ال  �ل�  "مقاصد 

نت " "�لدعا³  "�الستعانة  �لطلب 

خJ �ملعطني."
هللا  شاكًر�  عبًد�  يصبح  حني  فاملر³ 
تعاv، متذكًر� نعمه �ل� 
نعمها عليه 
 b"
بفيض �(انيته �، فإنه Áطو 
خطو�  ليعبد �هللا تعاv "يكوV عبًد� 
�ملقا\  هذ�  بلو�  فبعد  له.  حقيقًيا 
 ّ̈ �  bيقو" للعبا��،  �لعبد  يسعى 
�ملستويا~  
على  
بلغ   V
 
�يد   >z
عباً��   �"Jليص للنا�  حّد�ִדا  �ل� 
من  §خذ   V
 
�غب " حًقا،  لك 
من  �ملزيد  
حر� " نعمائك،  �يع 
"لكن  "�لر"حا<،  �ملا��  �لرقي 
معونتك،   V"بد يتأتى  ال  هذ�  كل 
�نفتحت  kلك  فعل   �kفإ فَأِعّني، 
"قطع  
يًضا  �هللا  نصر�  
بو�¨  عليه 
"�لتطو�.  �لرقي   äشو�
 من  �ملزيد 
فسيدنا �ملسيح �ملوعو� � يوضح 
نعمه  �هللا على  �kz شكرمت  
نكم  لنا 
بفيض �(انيته،  zياكم  منحها  �ل� 
 � عبا�ته  ضر"��   vz �نتبهتم 
�ألمر  
يًضا. هذ� هو  به  "�الستعانة 
�ألسا� "�لر"õ �حلقيقية �ل� íب 

�عائنا  عند   Vحلسبا�  ± نضعها   V

﴿zيا� نعبد "zيا� نستعني﴾.

ö يقوb حضرته � "هو يبني لك 
ملا�k حّثك �هللا على هذ� �لدعا³:

""± هذ¤ �آليا~ حثٌّ على شكِر ما 
 ،èُتعطى، "�لدعا³ِ بالص� فيما تتم
"فرäِ �لَلَهِج vz ما هو 
ّمت "
على، 
�لصابرين.  �لشاكرين  من   Vلتكو
"فيها حثٌّ على نفي �َحلوb "�لقو�، 
سبحانه  يديه  بني   õالستطر��"
مترقًبا منتظًر� ُمدميًا للسؤ�b "�لدعا³ 
مع  "�الفتقا�  "�لثنا³،   µلتضر�"
�لرضيع  كالطفل  "�لرجا³،  �خلوِ� 
± يد �لظئر، "�ملوِ~ عن �َخلْلق "عن 

كل ما هو ± �أل�ضني."
 V
 هنا  يوضح   � فحضرته 
 Vنكو  V
 على  حّثنا  قد   vتعا �هللا 
 bلك من خالk" ،عبا�¤ �لشاكرين
بسبب  ندخل،  كي  بالص�  �لدعا³ 
 ± بالص�،  �لدعا³  على  مثابرتنا 
عبا�¤ �لشاكرين �لصابرين �لذين مين 

عليهم مبننه. 
ö يوضح � 
V �هللا تعاv قد حّث 
�لعبد على 
ال يزهو òهد¤ "ال قوته، 
"zمنا عليه 
V يلقي نفسه على عتبة 
�هللا ��جًيا فضله، حامدì سائًال ��عًيا 

�: على �لعبد  ،µتو�ضع "خشو ±

V ينفي عن نفسه كل قو� "فضل، 
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موقًنا 
V �هللا تعاv هو خالق كل قو� 
"مالكها، لذ� فعليه بطرõ نفسه بني 
يد� �هللا تعاv، متبتًال "منقطًعا zليه 
"قر�بة  "سيلة  كل  عن  كليًة   vتعا
ما�ية، فإ�k فا� ֲדذ� �ملقا\ "Ò يعتمد 
على قو� يد¤، "ال على نفسه، "ال 
على "سائله، عندها نبع من 
عماقه 
�عاz﴿ ³يا� نعبد "zيا� نستعني﴾. 
ö يضيف حضرته � "هو يذّكرنا 
بكامل  يعتر�   V
 �لد�عي  على   V

ضعفه "عجز¤، "عندها فقط ميكنه 
نعبد  ﴿zيا�  �عا³  حق  يؤ��   V


:bيا� نستعني﴾، فيقوz"
"�عتر��  zقر�ٍ�  على  حثٌّ  ""فيها 
بك،  zال  نعبد�  ال  �لضعفا³،  بأننا 
"ال نتحسس منك zال بعونك، بك 
نعمل، "بك نتحر�، "zليك نسعى 
"كالعشا�  متحرقني  كالثو�كل 

متلّظني."

�: íب 
V يكوV ± قلب �لد�عي 
 bضطر�¨ للفو� بوصا�" Ò
حرقة "
�هللا تعاv شأV �أل\ �ل� Ùتر� قلبها 
 Vشأ" "لدها،  مو~  على  "يذ"¨ 
قلبه   µيلتا �لذ�   Vِلَوَلها� �لعاشق 

على فر�� حبيبه.
ö يقوb حضرته �:

من  �خلر"×  على  حثٌّ  ""فيها   
بقو�  "�العتصاِ\  "�لزَّْهو،   bالختيا�

�هللا تعاv "حوِله عند �عتياé �ألمو� 
 ±  bِلدخو�" �ملشكال~،  "هجو\ 
شأنه   vتعا  - كأنه  �ملنكسرين. 
– يقوb: يا عباِ�، �حَسبو� 
نفسكم 
كامليتني، "باهللا �عتِضد"� كل حني، 
بقّوته، "ال  منكم   ُّ̈ �لشا َيْزَ�ِ¤  فال 
 õيفر "ال  ֲדر�"ته،  �لشيخ  يتخّصر 
�لفقيه  يثق  "ال  بدهائه،  �لَكيُِّس 
بصحة علمه "جو�ِ� فهمه "kكائه، 
"ال يّتكئ �مللَهم على z%امه "كْشِفه 
ما  يفعل  �هللا   Vفإ �عائه،   éِخلو"
يشا³، "يطر� َمن يشا³، "ُيدخل َمن 

يشا³ ± �ملخصوصني."
:� bقا ö

zشا�ٌ�  َنْسَتِعُني﴾  ﴿zِيَّاَ�  �لة   ±"
�ل�  �ألّما��  �لنفس  شّر  عظمة   vz

فعى  فكأ�ا  كالَعّسا��،  تسعى 
سليٍم  كلَّ  فجَعل   ، َطمَّ قد  شرُّها 
 ، كعظٍم �kz َ�\َّ، "تر�ها تنُفث �لّسمَّ
، "ال  
" هي ِضْرغاٌ\ ما ينُكل Vْz َهمَّ
 ، حوbَ "ال قوَ� "ال كْسَب "ال َلمَّ

zال باهللا �لذ� هو يرجم �لشياطني." 
(كر�ما~ �لصا�قني)

على   V
  � حضرته  هنا  فيبني 
 V
 �لدعا³   bخال يفكر   V
 �لد�عي 
 vz تدفعه   V
 تريد  �ألّما��  نفسه 
يتجنبها،   V
 "�جبه  "ِمن  �لسيئا~ 
òهد¤  kلك  على  يقد�  ال  "لكنه 
�لقا��  "حد¤   vتعا �هللا  zمنا  "قوته، 
صولة  من   Vإلنسا� (اية  على  
�لشيطاV "توفيقه للصاحلا~. فعلى 
�لعبد 
V يقو\ 
ما\ �هللا تعاv متو�ضًعا 
"يدعو¤: z%ي، �ليو\ لن ينقذ< من 

�لشيطاz Vال 
نت. 

نفسهم   Vملقربو� �هللا  عبا�   \�� فما 
ال يفتأ"V يدعوV �هللا تعاv بتو�ضع 
�لعيش   Vيستطيعو ال  
�م  شديد 
بالك  فما   ،vتعا معونته   V"بد
باإلنساV �لعا��؟ فهو بأمّس حاجة 
vz �الستعانة باهللا �. لقد ضر¨ 
سيدنا   bمثا �لكرمي   V§لقر�  ± �هللا 
�هللا   vz  µتضّر بأنه   � يوسف 

"وفيها حثٌّ على إقراٍر واع{اف بأننا الضعفاء، ال نعبدك 
إال بك، وال نتحسس منك إال بعونك، بك نعمل، وبك نتحرك، 
وإليك نسعى كالثواكل متحرقني وكالعشاق متلّظني."
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التقوى

تعاv ليحميه من شر �لنفس �ألما�� 
قائال: ﴿َ"َما 
َُبرُِّ� َنْفِسي Vzَِّ �لنَّْفَس 
 َّVzِ بِّي�ِحَم َ�َما َ وzِ ³ِالَّ  ِبالسُّ َألَمَّاَ�ٌ� 
َ�بِّي َغُفوٌ� َ�ِحيٌم﴾ (يوسف: ٥٤)، 

< ال 
بّر� نفسي من �ألخطا³،  :�

ألV نفس �إلنساV جريئة جًد� على 
�(ه  �لذ�  zال  �لسيئا~،   vz �فعه 
"�لر(ة.  �ملغفر�   Jكث ÷� Vz  ،÷�
 bنا  Jلتفك� ֲדذ�  �لد�عي  �عا   �kفإ
﴿zيا�  �عا³   Õفيو من  نصيبه 
يفّكر  نعبد "zيا� نستعني﴾. عندما 
 Vنه ما ��\ عبا� �هللا �ملقربو
 Vإلنسا�
 vz çحوَج
يدعونه ֲדذ� �لدعا³، فما 
�أل�عية، "عندها يصبح عبًد� حقيقًيا 

.vهللا تعا
ö يقوb �ملسيح �ملوعو� �: 

على  ﴿َنْعُبُد﴾  تقدمي   ±""
فنكتب  
خر�،  ِنكاٌ~  ﴿َنْسَتِعُني﴾ 
�ملثا<،  بآيا~   Vللذين هم مشغوفو
zليها   Vيسعو" �ملثا<،  بَرّناِ~  ال 

"جل  عز   - �هللا   V
 "هي  شائقني، 
سعا�ُتهم،  فيه  �عا³ً  عبا�¤  يعّلم   -
باالنكسا�  َسُلو<  عباِ�  يا   bفيقو
نعبد،  zيا�  �بنا  "قولو�:  "�لعبو�ية، 
"�لتجشم  "�لتكلف  باملعانا�  "لكن 
�خلّنا�  "متويهاِ~  �خلاطر  "َتْفرقِة 
�لناصبة  "�أل"ها\  �لناضبة  "بالر"ّية 
ٍ� ِمن  "�خلياال~ �ملظلمة كما³ٍ ُمكدَّ
َسْيٍل 
" كحاطِب ليٍل، "Vْz نّتبُع zال 

ظنًّا "ما åن مبستيقنني."
هذ�  تعاv خلJنا  �هللا  عّلمنا  لقد   �kًz
 bلدعا³ �لذ� حّثنا فيه على �البتها�
 vنه تعاz" ،ليه مؤ�ين حق �لعبو�يةz

��فه  kz يًضا
 قد "عدنا باستجابته 
 V
 kلك  نستعني﴾،  ﴿"zيا�  بقوله 
﴿zيا�   bيقو 
نه  يد��  حني  �لعبد 
عبا��  على  يقد�  ال  
نه  zال  نعبد﴾ 
"�لعجز،  بالند\  فيشعر  حًقا،  �هللا 
﴿"zيا�  قائال:   vتعا �هللا  فيستغيث 

 .vنستعني﴾، فيغيثه �هللا تعا

ö يقوb �ملسيح �ملوعو� �:
"﴿"zيا� نستعني﴾ يعç: نستعينك 
 Vإلميا�" "�حلضو�  "�لشو�  للذ"� 
�ملوفو�، "�لتلبية �لر"حانية "�لسر"� 
ُ�لي  �لقلب  "لتوشيح  "�لنو�، 
 Vلنكو �حلبو�،  "ُحلل  �ملعا�� 
عرصا~   ± سّباقني  من  بفضلك 
�ليقني، "vz منتهى �ملآ�¨ "�صلني، 

"± �ا� �حلقائق متو��ين." 
�"حانيًة،  �لعبد  يزيد  �لدعا³  فهذ� 
"شوًقا للعبا�� "حال"ً� منها، "zنابًة 

vz �هللا تعاv خالصًة. 
"هو   � �ملوعو�  �ملسيح   bيقو  ö
"zيا�  نعبد  ﴿zيا�  �عا³   V
 يبني 

نستعني﴾ هو معر�× �ملؤمن:
َنْعُبُد﴾  ﴿zِيَّاَ�   :vتعا قوله   ±""
تنبيه §خر، "هو 
نه يرّغب فيه عباَ�¤ 
ُجْهَد  مطا"عته   ± يبذلو�   V
  vz
�ملستطيع، "يقومو� ُملّبني ± كل حني 
 :Vيقولو �لعبا�   Vفكأ �ملطيع.  تلبيَة 

"يا عباِد، احَسـبوا أنفسـكم كامليتني، وباهللا اعتِضدوا كل حني، فال َيْزَدِه الشـابُّ 
منكم بقّوته، وال يتخّصر الشـيخ بهراوته، وال يفرح الَكيِّـسُ بدهائه، وال يثق الفقيه 
بصحـة علمه وجودِة فهمه وذكائه، وال يّتكئ امللَهم على إlامه وكْشـِفه وخلوِص 
دعائه، فإن اهللا يفعل ما يشاء، ويطرد َمن يشاء، وُيدخل َمن يشاء ! اخملصوصني."
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�بنا zّنا ال نألو ± �ملجاهد�~، "± 
"لكن  �ملرضا�،  "�بتغا³  �متثالك 
 Vَالفتنا� بك  "نستكفي  نستعينك 
منك  "نستوهب  "�لريا³،  بالُعجب 
"�لرضا³،  �لرشد   vz قائًد�  توفيًقا 
"zّنا ثابتوV على طاعتك "عبا�تك، 

فاكُتْبنا ± �ملطا"عني."

قوb: لو فّكرنا "�عونا للمثابر� على 
جاهدين  لسعينا  "�لعبا��،  �لطاعة 
"�فِع   vتعا �هللا  بأحكا\  للعمل 
مستو� عبا��تنا "�نتظاِ� صال� بعد 
�حلديث   ±  ��" كما  صال�،   ³��

�لشريف 
V �ملؤمن يفكر ± �لصال� 
�لتالية بعد 
��³ صال�، "�جلمعة �آلتية 
بعد 
��³ �عة، "�مضاV �لقا�\ بعد 
حق  يؤ��  لكي   ،Vمضا� �نصر�\ 
للتحلي  سيسعى  zنه   ö �هللا.  عبا�� 
معر�×  �ألخال�. "هذ� هو  مبكا�\ 

�لعبو�ية. 
 � �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا   Vz  ö
 V
 íب  هذ�  �عا³نا   V
 يذّكرنا 

سرنا " 
جيالنا  فيشمل  يّتسع 
"�اعتنا 
يًضا، لكي يتوجه �جلميع 
 bفضا
 "يرثو�  "�حد�،  "جهة   vz
حقو�  بعضهم  "يؤ��   ،vتعا �هللا 

:� bبعض. فيقو
 V
 "هي  
خر�  zشا��  ""هنا 
خصصنا�  zّنا   ّ̈ � يا   bيقو �لعبد 

ما  كل  على  "§ثْرنا�  مبعبو�ّيتك، 
سو��، فال نعبد شيئا zال "جهك، 
دين.  "�ختا� - عز  "zّنا من �ملوحِّ
"جل - لفَظ �ملتكّلم مع �لغz Jشا�ً� 
ال   Vإلخو�� جلميع  �لدعا³   V
  vz
لنفس �لد�عي، "حثَّ فيه على مساملة 
�ملسلمني "�حتا�هم ""���هم، "على 

خيه  لنصح  نفَسه  �لد�عي  يعنو   V

كما يعنو لنصح �kته، "يهتّم "يقلق 
لنفسه،  "يقلق  يهتم  كما  حلاجاته 
 Vخيه، "يكو
 بينه "بني  يفّر�  "ال 
له بكل �لقلب من �لناصحني. فكأنه 
تعاv يوصي "يقوb يا ِعباِ� َتها�"� 
"�ملحّبني،   Vِإلخو�� َتهاِ��  بالدعا³ 
نّياِتكم،  "َتباَثثو�  �عو�ِتكم  "َتناَثثو� 
"كونو� ± �ملحّبة كاإلخو�V "�آلبا³ 

"�لبنني."
�جلميع  بصيغة  يدعو  عندما  فاملر³ 
قائال: ﴿zيا� نعبد "zيا� نستعني﴾ 
حقو�   ³��
  ± يفكر   V
 فيجب 

�عو  �مُت  ما   bيقو" �آلخرين، 

 ��"
  øح �لدعا³  ֲדذ�   vتعا �هللا 
فعلي  
تطو� �"حانًيا، " �هللا  حقو� 
فمثل  
يًضا،  �خلJ ألخي  
حب   V

على  حتًما  سيساعد   Jلتفك� هذ� 
خلق Óتمع �يل. لذ� يقوb �ملسيح 
 Vإلنسا� على  ينبغي   � �ملوعو� 

V يشق على نفسه من 
جل 
خيه 
فعل  "لو  لنفسه،  عليها  يشق  كما 
kلك "قا\ بدعاz﴿ ³يا� نعبد "zيا� 
يهضم   Ò  Jلتفك� ֲדذ�  نستعني﴾ 

حقو� �آلخرين. 
 :� bيقو ö

 Jلتدب�" �لدعا³  هنا  �هللا  �ع  لقد 
مًعا، ألV �ملؤمن يقو\ باالثنني، kلك 

V �لتدبJ بد"V �لدعا³ ليس بشي³، 
 bليس بشي³، فقا Jلدعا³ بال �لتدب�"
�: Vz �جلمع بني �لتدبJ "�لدعا³ 
هو �إلسال\، "من 
جل kلك قلت 
Vz على �ملر³ 
V يتخذ �لتدبJ كما 
ينبغي  كما  بالدعا³  "يقو\  ينبغي 
من 
جل جتنُّب �إلö "�لغفلة، حيث 

املؤمن يفكر ! الصالة التالية بعد أداء صالة، واجلمعة 
اآلتية بعد أداء �عة، ورمضـان القادم بعد انصرام 
رمضان، لكي يؤدي حق عبادة اهللا. � إنه سيسـعى 
للتحلي مبـكارم األخالق. وهذا هو معـراج العبودية. 



اجمللد الرابع والعشرون، العدد اخلامس - شوال وذو القعدة  ١٤٣٢ هـ  - أيلول / سبتمبر ٢٠١١ م

١٨

التقوى

هذين  ��عى  قد  �لكرمي   V§لقر� جند 
�ألمرين ± 
"b سو�¤ فقاz﴿ bيا� 
 vتعا فقوله  نستعني﴾،  "zيا�  نعبد 
﴿zيا� نعبد﴾ يشvz J �لتدبJ، "قد 
ما   b"
  V
  vz لإلشا��  
"ًال  kَكر¤ 
يتخذ   V
 هو   Vإلنسا� على  íب 
�ألسبا¨ "�لتدبJ كما ينبغي، "لكن 
 V
عليه 
ال ينسى �لدعا³، بل íب 
عندما  "�ملؤمن   .Jلتدب� مع  يدعو 
يدعو �هللا تعاv قائال: ﴿zيا� نعبد﴾ 
عبا��  على  يقد�  ال  
نه  فوً��  يفّكر 
�هللا ما Ò يشمله فضله "�(ته، فال 
نستعني﴾.  يقوz"﴿ bيا�   V
 يلبث 
 Ò ية
"هذ� �ملسألة �ل� هي بالغة �أل

يذكرها 
� �ين سو� �إلسال\. 
فحضرته � يوضح 
V على �ملؤمن 
"�لدعا³.   Jلتدب� �الثنني:  يعمل   V

عليه 
V يتخذ �لتدبJ كما هو حقه، 
"يدعو¤،   vتعا �هللا  على  يتكل   ö
من  سو��   b"
  ± ُعلِّمنا  ما  "هذ� 
﴿zيا�  قيل  حيث  �لكرمي   V§لقر�
�لذ�   Vz نستعني﴾.  "zيا�  نعبد 
قو�  �هللا من  
عطا¤  ما  يستخد\  ال 
يقد�ها  "ال  يضيعها  فإنه  "قد��~ 

حق قد�ها، بل يرتكب z�ا.
 Ò �kz 
نك  يوضح   � فحضرته  
تأخذ �ألسبا¨ "�لتد�بJ كما ينبغي 
"ظننت 
V �لدعا³ �لذ� تقو\ به هو 

 .öz فهذ�  "حد¤ سيحل مشكلتك، 
 :� bقا ö

 Vيكو  V
 حتًما   èيتم  Vإلنسا�  Vz
صاًحلا، "لكن حتقيق kلك Ùّتم عليه 
�الستعانة باهللا تعاv، "من 
جل kلك 

مر¤ �هللا تعاv بقر��³ �لفاحتة ± صلو�ته 
�خلمس، فعّلمه 
V يقوz﴿ bيا� نعبد 
 vz zشا��  "فيه  نستعني﴾،  "zيا� 
zشا��  نعبد﴾  ﴿zيا�  فقوله  
مرين: 
�لقد��~  �ستخد�\  "جو¨   vz
لكل   Jلتد�ب�  kاÊ�" �جلهو�   bبذ"
يكتفي  �لذ�   V
 عمل صا�، kلك 
بالدعا³ "ال يبذb جهًد� فإنه يفشل 
 õللفال ± مقصد¤، kz كيف ميكن 
�لذ� يبذ� �لبذ�� ö ال يبذb جهًد� 
بعد¤ 
V يرجو �ًر�، بل Vz من سنة 
�هللا 
V �لفال�kz õ �كتفى ببذ� �لبذ�� 

"�لدعا³، فال بد 
V ُيحَر\ �لثمر.
Vz �لفالحني يعرفوV جيًد� 
نه ال بد 
 µ�من سقي �لز �لبذ"� �م بعد بذ%
منه،  �لطفيليا~   µقتال�" "تسميد¤ 
 Vايته من �حليو�نا~. "هذ� �لقانو)"
 ± øح" bاÓ كل ± bملفعو� ��سا
�ألمو� �لر"حانية 
يًضا. "هذ� 
مٌر قد 
 Ò" ئع جًد���تنا"له �إلسال\ بشكل 
�يانة سو�¤، كما "ضح  
ية  تذكر¤ 

حضرته �.
Ùث  "هو   � حضرته   bيقو  ö

kz ال  �لدعا³  هذ�  على  �ملثابر�  على 
 ،¤ôيستجا¨ �عا øم Vإلنسا� ��يد
فهنا� ساعا~ لقبوb �لدعاö ،³ ال 
"ما  له،  يستجا¨   øم �ملر³  يد�� 

يعجب �هللا من عمله. 
لقد قاb �هللا تعاz﴿ vيا� نعبد "zيا� 
�هللا   Vيدعو "�لذين  نستعني﴾.. 
تعاv بتو�ضع ��جني لعل �هللا يرضى 
 vهللا تعا� Vبتو�ضعهم "خشوعهم، فإ
فعلى  لذ�  "معينهم.  ناصرهم   Vيكو
"�الستعانة  �لدعا³  يو�صل   V
 �لعبد 

.µباهللا بتو�ضع "خشو
 ±  � �ملوعو�  �ملسيح   bيقو"

موضع §خر: 
�علمو� 
V �الستعانة �حلقيقية هي باهللا 
فقط، "قد �ّكز �لقر§V �لكرمي على 
"zيا�  نعبد  ﴿zيا�   bفقا  �Jكث هذ� 

نستعني﴾.
جيًد�،  �ستيعابه  من  بد  ال  
مر  هذ� 
�ملر³ 
V ال ي�õ يقف  
V على  �

 õحلاz" ~يسأله بثبا" vما\ �هللا تعا

"تكر��. هنا� قصة ألحد 
صحا¨ 
�üه  
kكر  ال   � �ملوعو�  �ملسيح 

يت � �لر�"�:   bيقو حيث   ،Vآل�
هذ� �لصحا÷ قا\ أل��³ صال� �لنفل 
فلما   ،Vبقا�يا �ألقصى  �ملسجد   ±
ثلث   uحو� منذ  قائم  
نه  "جد~ 

كثر "ال يقو\ بأ� حركة  "
ساعة 
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 kz bع ما يقوü
 V

خر�، 
حببت 
فذهبُت  خافًتا،  صوًتا   ÅدÙ  Vكا
"جلست بالقر¨ منه، فإ�k هو ير�� 
�عاz﴿ ³يا� نعبد "zيا� نستعني﴾، 
 uحو� خافت  بصو~  ير��¤  "ظل 

�بع ساعة. 
�لقو\  هؤال³   Vعرفا مد�  هو  هذ� 
�ملسيح  صحبة  شر�  نالو�  �لذين 
�لفهم  هو  "هذ�   ،� �ملوعو� 
"�إل���� "�لعرفاV �لذ� íب على 
�ملؤمن �لسعي لنيله، ألV هذ� يساعد¤ 

على �لعبا�� حًقا. 
�لطر�   � �ملوعو�  �ملسيح  "يبني 
�ل� تساعد على �لعبا�� كما ينبغي 

فيقوb ما نصه:
﴿zيَّاَ�   vتعا قوله   V
 �علم   ö"
 V
 َنْسَتِعُني﴾ يدb على  َ"zِيَّاَ�  َنْعُبُد 
�لسعا�� كلها ± �قتد�³ صفا~ �¨ 

�لعاملني."
يدعو   V
 �لعبد  "�جب  فمن   ،Vkz  

�هللا تعاv بإحلاõ "تكر��، كما عليه 
 ö "يفهمها،  �هللا  صفا~  يتدبر   V

ضو³  على  حياته  صياغة   b"اÙ
سُيَعّد  "zال  �إل%ية،  �لصفا~  تلك 
تر�يد¤ %ذ¤ �لكلما~ تكر�ً�� فا�ًغا 
�لببغا³. لقد ناb صحابة  كما تفعل 
�لعظيم   Vلعرفا� هذ�   �  bلرسو�
هذ�   bنا  ö  ،vتعا �هللا  لصفا~ 
�لعرفاV قو\ عاشو� ± صحبة �ملسيح 
�ملوعو� �، "بفضل �هللا تعاv ال 
 Vكو�فر�� ± �اعتنا يد
يز�b هنا� 
على  بالدعا³   Vيقومو" �ألمر  هذ� 

 .bهذ� �ملنو�
ما   � �ملوعو�  �ملسيح   bيقو  ö

نصه:
تلك  حتصيل  من  �ملانع   Vكا ملا   ö"
يأكل  �لذ�  �لريا³َ  �لد�جا~ 
 �
� هو  �لذ�  "�لكَ�  �حلسناِ~، 
ُيبِعد عن  �لذ�   bَلضال�" �لسيئا~، 
 ³�"�  vz 
شا�  �لسعا��~،  طر� 

منه  �(ًة  �ملهِلكا~،  �لعلل  هذ¤ 
للخطّيا~  �ملستعّدين  �لضعفا³  على 
 bيقو V
"ترّحًما على �لسالكني، فأَمر 
لُِيستخَلصو�  َنْعُبُد﴾  ﴿zيَّاَ�  �لنا�: 
يقولو�:   V
 
َمر " �لريا³،   Õمر من 
من  لُيستخَلُصو�  َنْسَتِعُني﴾  ﴿zِيَّاَ� 
 V
 
َمر " "�خليال³،  �لك�   Õمر
من  لُيستخَلصو�  ﴿ِ�ْهِدَنا﴾  يقولو�: 
�لضالال~ "�ألهو�³. فقوله: ﴿zيَّاَ� 
 éخللو� حتصيل  على  حثٌّ  َنْعُبُد﴾ 
﴿zِيَّاَ�  "قوله:  �لتامة،  "�لعبو�ية 
�لقّو�  طلب   vz zشا�ٌ�  َنْسَتِعُني﴾ 
"�لثبا~ "�الستقامة، "قوله: ﴿ِ�ْهِدَنا 
علٍم  طلب   vz zشا�ٌ�   ﴾äََر� �لصِّ
ِمن عند¤ "هد�يٍة ِمن لدنه لطًفا منه 
على "جه �لكر�مة. فحاصل �آليا~ 
"ال  
بًد�  م  ُيتمَّ ال  �لسلو�  
مر   V

 bال بعد كماz للنجا� يكوV "سيلًة 
 bكما" �جلهد   bكما"  éإلخال�
 Vفهم �%د�يا~، بل كلُّ خا�\ ال يكو

اَك َنْسـَتِعُني﴾  ﴿إيَّـاَك َنْعُبُد﴾ ِلُيسـتخَلصوا من مرض الريـاء، وأَمر أن يقولوا: ﴿ِإيَّ
لُيسـتخَلُصوا من مرض الكd واخليالء، وأَمر أن يقولوا: ﴿ِاْهِدَنا﴾ لُيسـتخَلصوا من 
اَك َنْعُبُد﴾ حثٌّ على حتصيل اخللوص والعبودية التامة،  الضالالت واألهواء. فقوله: ﴿إيَّ
اَك َنْسـَتِعُني﴾ إشارٌة إK طلب القّوة والثبات واالستقامة، وقوله: ﴿ِاْهِدَنا  وقوله: ﴿ِإيَّ
َراَط﴾ إشارٌة إK طلب علٍم ِمن عنده وهدايٍة ِمن لدنه لطًفا منه على وجه الكرامة. الصِّ
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التقوى

صاحلا للخدما~ zال بعد حتقُّق هذ¤ 
�لصفا~." (كر�ما~ �لصا�قني) 

فهذ� هو مقا\ �لعبد �حلقيقي، "على 
�ملؤمن �لسعي للوصوz bليه.

"هو   � �ملوعو�  �ملسيح   bيقو"
ما  �ملستجابة  �أل�عية  حقيقة  يبني 

نصه:
يقَبلها  �ل�  �لعبا��  
V حقيقة  "�علْم 
�لتا\  �لتذلل  هي  بامتنانه،   vملو�
"�لثنا³ُ  شأنه،  "علّو  عظمته  برôية 
عليه مبشاهد� ِمننه "
نو�z µحسانه، 
"zيثاُ�¤ على كل شي³ مبحّبة حضرته 
"ملعانه،  "�اله  Hامد¤  "تصوُّ� 
�ِجلّنة  "سا"�  من   Vجلنا�  Jُتطه"

نظًر� vz ِجنانه." (zعجا� �ملسيح)
ö يضيف � ± بياV حقيقة �لعبا�� 

:bيقو"

"b سو��   ± vتعا �هللا  علمنا  لقد 
�عا³  �لفاحتة  سو��   çع
  V§لقر�  ±
﴿zيا� نعبد "zيا� نستعني﴾. �ملر�� 
�ملعر"فة  �لعبا��  هنا  �لعبا��  من 
للعبا��  �لتوفيق   �
  ،Vلعرفا�"
 ±  vتعا �هللا  
شا�  "قد  "لعرفا�ا. 

�جلملة vz ضعف �لعبد "عجز¤.
بألسنتنا  نر��   V
 علينا  لذ�   :bقو
  
نستعني﴾،  "zيا�  نعبد  ﴿zيا� 
�لدعا³،  هذ�  نر��   �kملا نعر�   V
"
�kz كنا  لنا  يتيسر  zمنا   Vلعرفا� "هذ� 

�ملسيح  بني  كما  حًقا  متو�ضعني 
�ملوعو� �.

 :� bيقو ö
Vz �ملر³ يدعي عبا�� �هللا، لكن هل 
�لسجو�  من   Jبكث �هللا  عبا��  تتم 
"�لركوµ "�لقيا\ فقط، 
\ هل ميكن 

V يسمى �لذين ُيكِثر"V من حتريك 
 .vتعا هللا  عابدين  �لسبحة  حبا~ 
�هللا  Hبُة  جتذبه  َمن  �لعابد  zمنا  كال، 
"كأنه   vتعا �هللا   ±  يتفا �يث 
�لعابد  له "جو�. íب على  يبق   Ò

ميًتا   Òلعا� كل  له  يبد"  �يث  قلبه 

ال Áشى zال �هللا، " ،vتعا ³��z �هللا 
سبيله   ± �آلال\  حتمل   ± íد   V
"
متعة ما بعدها متعة، "
í Vد �لر�حة 
كلها ± خلو� �هللا، "ال يطمئن قلبه 
�لعبا��.  zال به �. هذ¤ �حلالة هي 
هذ�   vz  Jيص  V
 للمر³  
َنَّى  "لكن 
حلاb بد"V معونة �هللا �خلاصة، "من 
﴿zيا�  �عا³  ُعّلمنا  قد  kلك  
جل 
نعبد "zيا� نستعني﴾، 
�: �بنا zننا 
نعبد�، "لكن 
 لنا 
V نعبد� حق 
 Vz .عانة خاصةz عنَتنا
 �kz الz لعبا���
عبا�� �هللا باعتبا�¤ �ملحبو¨ �حلقيقي 
هي �لوالية، �ل� ليس فوقها ��جة. 
 Vجة ال يبلغها �إلنسا�لكن هذ¤ �لد"
بلو�  "عالمة  �هللا.  معونة   V"بد
عظمة  تصبح   V
 �لد�جة  هذ¤  �ملر³ 
 � "Hبُته  قلبه،  على  مسيطرً�  �هللا 
zال  قلبه  يثق  فال  فؤ��¤،   ± ��سخًة 
به، "ال يرضى zال به، "ال يْؤثر zال 
zيا¤، "يصبح kِكُر¤ � غاية حياته. 
ö يبني �ملسيح �ملوعو� � ما هو 

 :ãجوهر �لعبا�� كاآل
 V
Vz خالصة 
صل �لعبا�� zمنا هي 
 V
�ملر�kz ³ قا\ 
ما\ �هللا تعاv فيجب 

V �هللا ير�¤،  "
 vنه ير� �هللا تعا
يوقن 
"شر�،  شائبة  كل  من  يتطهر   V
"
"يفكر ± عظمة �هللا "�بوبيته، "ُيكثر 

العابد من جتذبه �بُة اهللا 
*يث يتفا& % اهللا تعا# 
وكأنـه 0 يبق له وجود.


"ًال 
V يوقن بوجو� �هللا تعاv يقيًنا 
كامال، í öب 
V يكوV مّطلًعا على 
 V
 Ùب   �
) "zحسانه  �هللا  حسن 
zمنا هي  نعم  يد�� 
V ما عند¤ من 
عطا³ من �هللا تعاí ö ،(vب 
V يبلغ 
حُب �هللا فيه مبلًغا �يث íد ± قلبه 
حرقة "لوعة حø ينكشف حاله هذ� 
من "جهه، "تستوu عظمة �هللا على 
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�ملأثو��،   J"غ ��ملأثو� �أل�عية،  من 
"يتو¨ "يستغفر �هللا كث�Jً، "يعتر� 
بضعفه "هو�نه مر� بعد 
خر�، لكي 
تتزكى نفسه "تكوV له عالقة متينة 
مع �هللا تعاv، "يتفا ± حبه �. 
هذ¤ هي خالصة �لصال� كلها، "قد 
فجملة  متاما.  �لفاحتة  سو��  �لْتها 
﴿zيا� نعبد "zيا� نستعني﴾ �عتر�� 
 Vلعو� "طلُب   ،Jلتقص�" بالضعف 
�لنصر�  "�لتما�  "حد¤،  �هللا  من 
 ± Jللس �لدعا³   ö �هللا "حد¤،  من 
�ل�  بالنعم  "�لفو�  "�سله  �هللا  سبل 
�ألنبيا³  بو�سطة  �لدنيا  على  نزلت 
zال  نيلها  ميكن  ال  "�ل�  "�لرسل، 
باّتباµ خطو�ִדم، ö �لدعا³ بأí Vّنبنا 
�هللا تعاv سبيل �لذين كفر"� برسل 
فحّل  "شّرهم،  لك�هم  
نبيائه  �هللا 
ֲדم غضب �هللا ± هذ¤ �لدنيا نفسها، 
�لدنيا "نسو�  �لذين �Êذ"�  
" سبيل 
 äلصر�� عن  منحرفني  خلقهم  غاية 

�ملستقيم.

ما  عظيمة،  نعمة   öإل� كر�هية   Vz
 bيقو �لنعمة،  هذ¤  تتيسر  "كيف 

�ملسيح �ملوعو� �: 
ليس هنا� نعمة 
عظم من 
V يكر¤ 

Ù Vفظه �هللا بنفسه " öإل� Vإلنسا�
ال  �لنعمة  هذ¤  "لكن  �ملعاصي،  من 
تتيسر ألحد بالتدبJ فقط 
" بالدعا³ 

فقط، بل ال بد له من �الثنني، كما 
عّلمنا �هللا تعاv ± قوله ﴿zيا� نعبد 
"zيا� نستعني﴾، 
�: على �ملر³ 
"ًال 

V يستخد\ قو�¤ �ل� "هبه �هللا zياها، 
 ،¨� قائال:  �هللا   vz 
مر¤  يسّلم   ö
"سعي   ±  Vكا ما  كل  بذلُت  لقد 
"قد�ã، "هذ� هو مفهو\ قوله ﴿zيا� 
نعبد﴾، ö يقوz"﴿ bيا� نستعني﴾ 

ستعني بك فيما تبقى  Vآل� ¨� :�

َمن ال  zنه لسفيٌه جًد�  �ملر�حل.  من 
قد��~  من  �هللا  
عطا¤  ما  يستخد\ 
باهللا  باالستعانة  مكتفيا  "كفا�³~ 
بالدعا³ فقط، فأ %ذ� 
V يفلح ± 

مر�مه.
 :� bيقو

بالدعا³   vتعا �هللا   bيسأ �لذ�   Vz
�لذ�  "هو  �ملتقي  هو   Jلتدب�"
يقم   Ò  �kz 
ما   ،¤ôعا� يستجا¨ 
بالدعا³ مع جهد¤ فال فائد� ± kلك 


يًضا، كما بّينت §نًفا. 
:� bيقو ö

لو 
نه قا\ بالدعا³ مع بذb �جلهو�، 
ö صد�~ منه �لة، حلفظه �هللا من 

مغبتها.
�kًz، لو بذb �ملر³ جهد¤، "قا\ بالدعا³ 
رُ¤ zليه �آلثاَ\  
يًضا، فإV �هللا تعاv يكِّ

"Ùميه من نتائجها �ملدمر� 
يًضا.
لنا  يبني   � �ملوعو�  �ملسيح   Vz  ö
مفهوًما §خر لقوله تعاz﴿ vيا� نعبد 
�هللا  بصف�  بربطه  نستعني﴾  "zيا� 

:bحلي "�لقيو\ "يقو�
 V§كر ± �لقرk قد vهللا تعا� V
�علم 
�ثنني من 
üائه "
ا �حلي "�لقيو\. 
�حليا�  "يهب  حي  هو  َمن  "�حلي 
 vنه تعا
 çما �لقيو\ فيع
لآلخرين، "
قائم بذ�ته كما هو سند حقيقي لقيا\ 
�آلخرين "بقائهم. Vz كل شي³ حيٌّ 
"قائٌم بفيض هاتني �لصفتني �إل%يتني. 

ليـس هنـاك نعمة أعظـم مـن أن يكره اإلنسـان 
اإل� وأن §فظـه اهللا بنفسـه مـن املعاصي، ولكن 
هـذه النعمـة ال تتيسـر ألحـد بالتدبـ¨ فقط أو 
بالدعـاء فقط، بـل ال بد له من االثنـني، كما عّلمنا 
اهللا تعـاK ! قولـه ﴿إيـاك نعبد وإياك نسـتعني﴾
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�هللا  ُيعَبد   V
 يقتضي  �حلي  "�سم 
 ± vعليه قوله تعا bحد¤ كما يد"
سو�� �لفاحتة ﴿zيا� نعبد﴾، "�سم 
منه   Vلعو� ُيرجى   V
 يتطلب  �لقيو\ 
 vتعا قوله  مفهو\  هو  "حد¤، كما 

﴿"zيا� نستعني﴾.
�لدنيوية  �ألمو�  كانت  فسو�³ 
"�لترقيا~ �ملا�ية 
" �ألمو� �لر"حانية 
ال   Vإلنسا�  Vفإ �لر"حا<  "�لرقي 
 Åهذ� �لدعا³ "لن ير Õينتفع بفيو
نعم �لدنيا "�آلخر� zال �kz صا� عبًد� 
حقيقًيا هللا تعاv. لقد بينت من قبل 
�هللا  �(انية   Õفيو على  �لشكر   V

"طلِب  �لعبا��   ±  Vإلنسا� يرّغب 
 èمع هو  "هذ�  �لرحيمية،   Õفيو
�الستعانة. "�لو�ضح 
V هذ� �ملفهو\ 
"�ألمو�  �ملا�ية  �ملعامال~  يغطي 

�لر"حانية كلها.
لقد قلت ± بد�ية خطب� 
V �لصال� 
مخ �لعبا��، "قد قاb �ملسيح �ملوعو� 

� ± توضيح kلك ما نصه: "
 Vيكو  V
 �لعبا��~  
فضل  ""من 
�لصلو�~  على  Hاِفًظا   Vإلنسا�
 V
" 
"قاִדا،  
"�ئل   ± �خلمس 
"�لشو�  "�لذ"�  للحضو�  íهد 
 ³��
 على  مو�ظًبا  بركاִדا،  "حتصيل 
�لصال�   Vفإ مفر"ضاִדا "مسنوناִדا. 
مرَكٌب يوصل �لعابد vz �¨ �لعبا�، 

فيصل ֲדا vz مقا\ ال يصل zليه على 
ُيصا�  ال  "صيُدها  �ِجليا�،  صهو�~ 
بالسها\، "سرُّها ال يظهر باألقال\. 
بَلغ  فقد  �لطريقة،  هذ¤  �لتزَ\  "من 
�لذ�  �ِحلبَّ  
َْلَفى " "�حلقيقَة،  �حلقَّ 
هو ± ُحجب �لغيب، "جنا من �لشك 
"�لريب، فتر� 
ياَمه ُغَرً��، "كالَمه 
ُ�َ�ً��، ""جَهه بدً��، "مقاَمه صدً��. 
له  �هللا   bّk
 ِهللا ± صلو�ته   َّbk "َمن 
�مللوَ�، "íعل ماِلًكا هذ� �ململوَ�." 

(zعجا� �ملسيح)
�لعبا��~  
فضل  �لصال�   V
 ال جر\ 
�هللا   vz �لعبد  تقّر¨  "سيلٌة  
�ا "
 õصر قد   vتعا �هللا  "لكن   ،vتعا
ال  �لنا�  بعض  صلو�~   V
 بنفسه 
حتظى بالقبوb، أل�م ال يؤ�"�ا حق 
 Vيشتكو �لنا�  بعض   Vz �أل��³. 
�لصال�،   ± �ملتعة   V"دí ال  
�م 
تلك  �لصال�  عليهم ±   uتستو "ال 

�حلالة �ل� íب 
V تستوu، مع 
�م 
يتمتعو�   V
  V"يريد"  õصال 
هل 
 � �ملوعو�  �ملسيح   �Á .بالصال�

 :bلك "يقوk ×عال
ال  �zم   Vيقولو �لنا�  بعض   Vz
 çلك" �لصال�،   ± �ملتعة   V"دí
على  يو�ظبو�   V
 هؤال³  ملثل   bقو

 V
 kلك  بكثر�.  "يصّلو�  �لصلو�~ 
�لر"حا<  بالقبض  يصا¨  �لسالك 
± �ملر�حل �أل"v ± سبيل �لتقو�، 
قوله  ير��   V
 �حلالة  هذ¤   ± "عليه 
نستعني﴾  "zيا�  نعبد  ﴿zيا�   vتعا
مر� بعد 
خر�. ± �لكشف يتر��³ 
لذ�  �لسا��،  شاكلة  على   Vلشيطا�
 ± vيستغيث �هللا تعا V
على �لعبد 
�لسا��  هذ�   Vz  ¨� قائال  �لصال� 
معتصًما  عليه  فأستنصر�  يطا��<، 
على  �هللا   Vيستغيثو �لذين   Vz بك. 
 Vعلى هذ� �لنحو "يستعينو Vلشيطا�

فإن الصالة مرَكٌب يوصل العابد إK رب العباد، فيصل 
بها إK مقام ال يصل إليه على صهوات اِجلياد، وصيُدها 
ال ُيصاد بالسهام، وسرُّها ال يظهر باألقالم. ومن التزَم 
هذه الطريقة، فقد بَلغ احلقَّ واحلقيقَة، وَأْلَفى اِحلبَّ الذي 

هو ! ُحجب الغيب، وجنا من الشك والريب....
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"ال   Vيسأمو "ال  �عائهم   ± به 
ميلوV، فإ�م íد"V قو� يهلكوV ֲדا 

 .Vلشيطا�
"لكن هذ¤ �الستغاثة تتطلب صدًقا 
كيف  �لدعا³.   ± عظيمني  "حرقة 
يتيسر  zمنا  للمصلي؟  kلك  يتيسر 
يها�ه   Vلشيطا�  V
 تصو�   �kz له 
قلبه   ± تتولد  "كيف  كالسا��. 
فيه  تتولد  zمنا  "�للوعة؟  �حلرقة  هذ¤ 
تصو�   �kz بصد�.  �هللا   vz باإلنابة 
 bيصو" يطا��¤   Vلشيطا�  V
 �لعبد 
يعّريه   V
 b"اÙ نه
عليه كاللص، "

لقا¤ ± �البتال³،  øكما فعل بآ�\ ح

﴿zيا�  عاليا   Ñستصر �"حه   Vفإ
نعبد "zيا� نستعني﴾. 

لقد ضربُت قبل قليل مثاbَ �لصحابة 
تيسَر %م  �لذين   "
 �ضي �هللا عنهم 
 Vم كانو� ال ي�حو�
�لعرفاV كيف 
ير��"V ± �لصال� هذ¤ �لكلمة مر� 
بعد 
خر� لكي يو�"� حق �لعبا��، 
 vهللا تعا� kمبال Vمن �لشيطا �"kيلو"
من  �ملزيد  "لJثو�  به،  مستعينني 

 .vهللا تعا� bفضا

ö يقوb حضرته �: 

�لصلو�~   ± تر��"�   V
 عليكم 
 .�Jًيا� نستعني﴾  كثz" يا� نعبدz﴿

Vz قوله ﴿zيا� نستعني﴾ يرّ� zليكم 
فضَل �هللا �لذ� هو متاعكم �ملفقو�. 
هذ¤  تكر��   V
 قبل  ِمن  بينُت  لقد 
�لكلمة تنّبه �إلنساvz V عبا�� �هللا.


V يوفقنا 
V نصو�  vندعو �هللا تعا
حياتنا ֲדذ¤ �لعبا��~ من نو� "هذ¤ 
 ± ندخل   V
" �لثمينة،  �جلو�هر 
كل  به   Vيستعينو �لذين  �هللا  عبا� 
�هللا  يعيذهم  "�لذين   ،V§" حني 

V ننتفع من بركا~ شهر " ،¤kمبال
�مضـاV حق �النتفـاµ. �ّكز"� 
�أليـا\  هذ¤   ± �لدعـا³  على 

�لباقية خاصـًة.

إذا لم يزْد ِعلُم الفَتى قلَبُه ُهدى

نقمـًة أوالهُ  اهللا  أنَّ  ـرهُ  فَبشِّ

مـا متَّ ِحلـمٌ وال ِعلـمٌ بـال أدٍب

ومـا التَّجاهُل إال ثـوُب ذي َدنٍس

وسـيرتَه عـْدالً وأخالقَـُه ُحسـنا

يُسـاُء بها مثَل الـذي َعَبـَد الَوثَنا

قـوٍم حليمـاِن َجتاَهـل فـي  وال 

َسـفيهاِن إال  يلَبُسـه  وليـَس 

(مقتبساV من �يو�V �إلما\ �لشافعي "�(ه �هللا")




