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التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

فاعلمو� 
_ �لدعا¢ حربة ُ
عطيت من �لسما¢ لفتح هذ� �لزما_، "لن َتغلبو� �ال ֲדذ¿ �حلربة يا معشر �خلّال_، "قد 
خ� �لنبّيو_ من 

ّ"%م �� vخرهم ֲדذ¿ �حلربة، "قالو� �_ �ملسيح �ملوعو� ينا{ �لفتح بالدعا¢ "�لتضرÂ � �حلضر�، ال باملالحم "سفك �ما¢ �ألّمة. 
 uֲٍדم لدفِع مؤ�توّجهو� ��  �u� ليا¢ �هللا"
"�ّ_ حقيقة �لدعا¢ �إلقباُ{ على �هللا Ùميع �%ّمة، "�لصد� "�لص� لدفع �لضّر�¢، "�_ 
بالتضّرÂ "�البتها{، جر� عا�� �هللا 
نه يسمع �عا¢هم "لو بعد حني 
" � �حلا{، "توّجهت �لعناية �لصَمدية ليدفع ما نز{ ֲדم 
من �لبال¢ "�لوبا{، بعد ما 
قبلو� على �هللا كل �إلقبا{. "�_ 
عظم �لكر�ما� �ستجابة �لدعو��، عند حلو{ �آلفا�. فكذلك 
 Øبالَكِلِم "ُتشَر Äُتفتح �لقلو" ،ªُيطو ِّ̄ َ� آلخر �لزما_، 
ع» Èمن �ملسـيح �ملوعو� �ملرسل من �لر;ا_، 
_ َصفَّ �َملصا ُقدِّ

" ُينَقل �لناr �� �ملقابر من �لطاعو_ 
" قا�عة 
خرª، "كذلك �هللا قضى، ليجعل �%زمية على �لكفر "ُيعلي �  ،ªبا%د �لصد"�
�أل�· �يًنا هو � �لسما¢ عال. "�_ قدمي هذ¿ على مصا�Â �ملنكرين، "سُأنَصر ِمن �ú "ُيقضى �ألمر "يتّم قو{ �Ä �لعاملني.

 7هذu هي حقيقة نزs7 من �لسما2، فإp ال 1غلب بالعساكر �أل
ضية بل مبالئكة من حضر� �لكiيا2. 

قيـل: ما معã �لدعا¢ بعد قَدٍ� ال ُيَرّ�، "قضا¢ ال ُيَصّد؟ فاعلْم 
_ هذ� �لسـّر َمـْوٌ� تضّل به �لعقو{، "ُيغتا{ فيه �لغو{، "ال 

يها �للئاf، "َتلّقفو� م» ما 
قو{، فإG عليم "من �لفحو{. "ليس  fفال تزيد"� �خلصا ،Ä"ِمن �لتوبة يذ" ،Äيبلغه �ال َمن يتو
لكم حظ من �إلسـالf �ال ميسمه، 
" لبوسه "�Áه. فَمن 
�هَف 
uنه لسـمع هذ¿ �حلقائق، "حَفد �لينا كاللهيف �لشائق، 
فسـُأْخِفر¿ مبا َيسُر" �يبَته، "ميأل َعيبَته. "هو 
_ �هللا جعل بعض �ألشيا¢ معلَّقا ببعضها من �لقدمي، "كذلك عّلق قَدَ�¿ بدعو� 
�ملضطّر �ألليم، فَمن Ëض ُمهرِ"ال �� حضر� �لعّز�، بع��� متحّد�� "�موÂ جا�ية من �ملُْقلة، "قلٍب يضجر كأنه ُ"ضع على 
 � ãصل �ال ملن فÜ ال ،fهذ� �ملقا _
َي ِمن كرÄ بّلغ 
مَر¿ �� �%لكة. بيد  �جلمـر�، حتّرَ� له موµ �لقبو{ من �حلضر�، "ُنجِّ
�هللا "vثر �حلبيب �لعّالf، "تَر� كل ما ُيشابه �ألصناf، "لّبى ند�¢ �لقرv_، "حضر حرمي �لسلطا_، "
طاÂ �ملو� حº فË" ،ãى 
�لنفس عن �%وª، "تيّقَظ � Èمٍن نَعس �لناr، "عاَ° �لَوسـو�r، "�ضي عن �به "ما قضى، "
لقى �ليه �لُعرª، "ما �ّنس 
نفسه بالذنوÄ، بعد  ما ُ
�ِخَل � �يا� �ملحبوÄ، بقلٍب نقّي، "عزfٍ قوّ\، "صدٍ� جلّي. 
"لئك ال ُتضاÂ �عو�ִדم، "ال ُترّ� 
 µ�نتم تقومو_ خا
كلماִדـم. "َمن vثر �ملو� لرّبه ُيَرّ� �ليه �حليا�، "من �ضي له بنجـس ُترجع �ليه �ل�كا�، فال تتمّنو¿ "
�لباÄ، "ال ُيعطى هذ� �لعلم �ال ملن �خل حضر� �Äّ �أل�باÄ. « ُيؤخذ هذ� �ليقني عن �لتجا�يب، "�لتجربة شي¢ يفتح على 
�لناr باÄ �ألعاجيب. "�لذ\ ال يقتحم َتنوفَة �لسـلو�، "ال ÞوÄ َمو�ِمَي �لغربة لر÷ية مِلِك �مللو�، فكيف ُتكَشـف عليه 

سـر�� �حلضر�، مع عدf �لعلم "عدf �لتجربة؟ "
ّما من سـلك مسلك �لعا�فني، فسو¯ يرª كلَّ ُ
ْطر"فة من �Ä �لعاملني.

(كتاÄ تذكر� �لشها�تني)
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