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١٦

التقوى

ال   rحد# �هللا  +ال  +له  ال   ' شهد 
 rمًد� عبد� 'شريك لـه، #شهد 
من  باهللا  فأعو`  بعد  ما  #Jسوله. 
�لشيطا' �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
ِّ̈ �ْلَعاَلمَني *  Jَ لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا�
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو? �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   dَيَّا+#َ َنْعُبُد   dَيَّا+
�لَِّذيَن   Þِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Þََر� �لصِّ
َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو¨ َعَلْيهْم 

الِّنيَ﴾. (�مني) َ#ال �لضَّ

خطبة �جلمعة
�لI vلقاها IمD �ملؤمنني سيدنا مر��مسر8
 hIد Iيدk �هللا تعاu بنصرk �لعزيز

sعليه �لسال wملهد� sخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� 8 �إلما�
يو?   ٢٧ يونيو ٢٠٠٨
q ”توJنتو“، كند�.

الطابع الـُموحد للجماعة..الطابع الـُموحد للجماعة..
التسابق � اخل�ات واحلسناتالتسابق � اخل�ات واحلسنات

تر5ة: �لقسـم �لعرÚ باجلمـاعـة

خطبة �لجمعة

Ûطبx هذr تبد �جللسُة �لسنوية للجماعة 
�هللا  بفضل  بكند�.  �أل�دية  �إلسالمية 
�لغاية  جيًد�  �جلماعة  فهمت  قد  تعا& 
من عقد هذr �جللسا0 #تقاليدها نتيجة 
بلد  كل   q طويلة  فتر	  منذ  �نعقا9ها 
توجد فيه �جلماعة بصوJ	 ÃJية. بل +' 
�لفضائية �إلسالمية �أل�دية (MTA) قد 
سلك   q �أل�ديني  �ملشاهدين  َنَظَمت 
للجلسا0  حية  مشاهد  بنقلها  �لوحد	 
 ،Àلعا� بلد�'  ش�   q �ملنعقد	  �ملختلفة 
مزجة # قو�?  من  لأل�ديني  #جعلت 
د�، حيث تتجلى على  �تلفة طابعا موحَّ
 Lلصال�. #نتحد�# gل� Jثا�#جوههم 
�لعاÀ ֲדذ� �ألمر #نقوa +' هذ� هو طابع 
�جلماعة بشكل عا?. ُعِقد0 #a �ألمس 
 cملئو� �ليوبيل  مبناسبة   aالستقبا� مأ9بُة 
#نتاJيو“ ” مدينة  عمد	  #قد حضرها 
 ' خgته  �حلديث   jثنا  q# يضا، 
 Àلعا� طابع �أل�ديني q كل بقعة من 
�لدنيا موّحد متماثل،  بلد من  #q كل 
�خل��0   q �لتسابق  هو  �لطابع  #هذ� 
إلحد�³  �ملساعي   aبذ# #�حلسنا0 
 ?�9 فما  نفوسهم.   q �لطاهر  �لتغي� 
��د�  هذ�  لنيل  يسعْو'  �أل�ديو' 
�جلماعة   q نشيطني   jعضا فسيظلو' 
+ياها  �لx #هبنا �هللا  بالنعمة  #سينتفعو' 
بو�سطة �ملسيح �ملوعو9 �. #سو� 
 xل�  Jآلثا� تلك  #جوههم  على  تتجلى 
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تعلو، #ªب ' تعلو #جوr �لسّباقني +& 
�لعابد#' هللا.  هم   jهؤال  '+ تعا&.  �هللا 
#حيثما �Jحتلو� #حّلو� q �لعاÀ جتد#�م 
�جلماعة،  جل  �لتضحيا0 من  يقدمو' 
 aيقو عبا9ִדم.   Lمستو لرفع  #يسعو' 
 q  jهؤال مثل  #صف   q تعا&  �هللا 
ًد�  ُسجَّ ًعا  Jُكَّ ﴿َتَر�ُهْم  �ملجيد:  كالمه 
َيْبَتُغوَ' َفْضًال ِمَن �ِهللا َ#Jِْضَو�ًنا ِسيَماُهْم 
ُجو9ِ﴾ (�لفتح  ِفي ُ#ُجوِهِهْم ِمْن ََثِر �لسُّ

 (٣٠
هذr هي عالمة #لئك �ملؤمنني �لذين قد 
�مد � ##صفهم  Óهبهم �هللا تعا& للن#
q �لقر�' �لكرمي. #لكي Èُلق �هللا عبا�9ً 
قد  �لعصر،  هذ�   q jهؤال مثل  للر�ن 
�لقا9يا¦  �د  غال?   �Cمر سيَدنا  بعث 
 cلذ�  ،�  Óللن  Q9لصا� �ملحبَّ   �
ّسس 5اعة طاهر	 نتجْت عبا9 �لر�ن 
�لذين ضربو� J#} �ألمثلة على جد�Jִדم 
 aبلحوقهم باملسلمني �أل#لني. #من خال
 � لفت  �ملستمرْين  #�لنصح  �لتعليم 
يكو'   '  	J#ضر  &+ 5اعته   Jنظا
معرفَة  ªعلو'  �9ئًما   Jطها نا�  فيها 
خالقهم #�خلشوَ} له غايَة حياִדم. فقد 
#ّجه � �نتباr �جلماعة +& ' يكونو� 
q نظر �هللا مؤمنني حقيقيني يستهدفو' 

 :� a. فيقو	لعبا9� Lفع مستوJ
"+' �ملؤمنني �لصا9قني عند �هللا، #�لذين قد 
 ،rجتباهم �هللا تعا& لنفسه، #طهرهم بيد�

�ملخلصني ##صفهم  Cمر	   q 9خلهم#
بقوله: ﴿ِسيَماُهْم ِفي ُ#ُجوِهِهْم ِمْن ََثِر 
ُجو9ِ﴾ (�لفتح ٣٠)، ªب ' توجد  �لسُّ
فيهم �ثاJُ �لسجو9 #�لعبو9ية فعًال، أل' 

�هللا ال Èلف �مليعا9.“ 
بإما?  �مّنا  ننا  #نّدعي  نعلن  كنا  فإ`� 
سجو9نا  يشهد   ' فيجب  �لعصر 
 ' بد  ال  �إلميا'.  هذ�  على  #عبا9تنا 
 &+ تقرِّبنا   xل� �ملستويا0   âلبلو جنتهد 
�ملوعو9  �ملسيح  لفت  لقد  تعا&.  �هللا 
ش�  مو�ضع   q#  �Jمر� �نتباهنا   �
`لك  نبلغ   '  &+ عديد	  #بأساليب 
 r9عبا Cمر	  من  ªعلنا   cلذ�  Lملستو�
 ،jحلقيقيني، ح� ال تبقى عبا�9تنا جوفا�
#ال يكو' +مياننا +ميانا ظاهريا فحسب، 
 rيرتقي ح� يكو' �هللا لعبد 'بل ªب 
لساَنه �لذc يتكلم به، #يدr �لx يبطش 
ֲדا #ينجز ֲדا شؤ#نه، #قَدمه �لx ميشي 
 q هللا� rֲדا #يتقد? +& �حلسنا0، فينصر
�نة. #كما قلت سابقا، +' # QCكل مأ
سيدنا �ملسيح �ملوعو9 � قد نصحنا 
 ،Jهذ� �ملعيا Cخطبه #كتبه لكي °ر q
�الجتما}   � حضرته  سس  #قد 

�لسنوc لتحقيق ��د� نفسه. 
يقوa حضرته q موضع �خر:

�لد�خلني  �ملخلصني  جلميع  ”فليتضح   
��د�   ' �لضعيف  �لعبد  هذ�  بيعة   q
حبُّ  يفُتر   ' هو  �لبيعة  من  �حلقيقي 

�هللا  حبُّ  �لقلو¨  على   ãيستو# �لدنيا 
�ألكر?   aلرسو� - عز #جل - #حبُّ 
�، #تتيسر �م حالة من �النقطا} عن 
�آلخر	   &+ �لسفر  يعو9  ال  ح�  �لدنيا 
 c فيصله  �Ãا¦ ) لديهم.  مكر#ًها 
 y خلز�ئن �لر#حانية� ،c#حلكم �لسما�

(٣٥١ µ ،٤
على  يتغلب   '  &+ �لسبيل  ما  #�آل'، 
�لقلب حب �هللا؟ #كيف ªب ' تكو' 

عبا9تنا؟ يقوq � a هذ� �لصد9: 
�لتو�ضع  سجو9  �لقلب  يسجد   À ما 
�لسجو9  �ألمل على  فإ' عقد  �لكامل، 
منه.   L#ال جد عبث   rحد#  cلظاهر�
 aلقر�بني #حلومها ال تنا� j9ما 'فكما 
ال  كذلك   ،Lلتقو� يناله  #+منا  �للـَه 
فائد	 من �لسجد	 #�لركو} �لظاهريني 
ما À يسجد �لقلب #À يركع #À يقم. 
' يعمل �ملرj بأ#�مر  Âقيا? �لقلب يع '+
�هللا تعا&، #�ملر�9 من �لركو} ' ينيب 
+ليه �، #�ملر�9 من �لسجو9 ' يضحي 

نفسه q سبيل �هللا تعا&.
 ¶ يقوa حضرته:

 jبنا قلو¨  ُيطهِّر   ' تعا&  �هللا  9عو 
لُيميل  J�ته،  يد  +ليهم  #ميّد   ،x5اع
نو�}  كل  منها  #ينـز}  +ليه،  قلوֲדم 
 a9لشر #�حلقد، #يولِّد فيها �حلب �ملتبا�
9عائي   ' يقني  على   Âن+#  .Q9لصا�#
هذ� سيستجا¨ يوما بإ`' �هللا، #' �هللا 
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التقوى

“.x9عيلن يضيِّع 
تلك   Lنتحر  ' ªب  �أليا?   rهذ  q  
�لتذلل  سجد�0  هي   xل� �لسجد�0 
�جللسة   jجو�  q Õثنا   �`+# #�لتفا¦. 
تلك  عن  #�لgكا0  بالر#حانية  �ملليئة 
�لسجد�0 #�لعبا0�9 �لx تقرُِّبنا +& �هللا 
مستفيضني بغيث فضاa �هللا #مستفيدين 
بدعو�0 �ملسيح �ملوعو9 � �لx 9عا 
 &+ yֲדا ملن §ضر �جللسة، فسو� °تا
كثر ليثبِّتنا �هللا عليها #ال ينقطع  jلدعا�
#تظل  �لغزير	،  �هللا   aفضا  a#نز عنا 
على   Jباستمر� ترتفع  عبا9تنا  معاي� 
يستجيبو'  �لذين  من  #نكو'  �لد#�?، 
تعا&  �هللا   aنسأ  .� �هللا  #�مر  جلميع 
' يستجيب 9عاj �ملسيح �ملوعو9 � 
قلوبنا  #يزّكي  منا،  #�حد  كل  حق   q
لتخضع مللكو0 �هللا #Jسوله #حد�ا، 
 Jَجيالُنا �لقا9مة �لثما#ِمن َثّم ْجنÂ °ن #
�حللو	 �ذr �لعبا0�9، #ُنطِعمها يضا َمن 
من  حًظا  قلوُبنا   aتنا# #غ�هم،  حولنا 
J�ة �هللا، #تسعى 9#ًما ألj�9 حقوQ �هللا 
 cلذ� Àنشعر باأل '�لعبا9، #  Qحقو#
عّبر عنه �ملسيح �ملوعو9 � جلماعته، 
#بالتاã ُنَعّد من �لذين يعبد#' �هللا حق 
�لعبا9	، #نتمتع °ن #جيالنا �لقا9مة من 

بركة 9عيته � +& �ألبد. 
حني  �لكرمي   '��لقر  q �هللا  يأمرنا  مبا`� 
 '��لقر `كر  قد  �لدعاj؟  على  §ّثنا 

�لكرمي هذ� �ألمر q مو�ضع عديد	 من 
بيَّنه   jشي هم  لكن  �تلفة،  منطلقا0 
�إلنسا'  متَّع  قد   تعا&  نه  هو  لنا  �هللا 
بعقل  �ملخلوقا0  شر�  جعله   cلذ�
كما  �ملخلوقا0،  من   r�لغ يعطه   À
 À خاصة   0�Jقد# مو�هب   rعطا قد 
�هللا   rبّشر فقد   .rسو�  Qملخلو يعِطها 
تعا& - #9' c �لوQ سو�Õ - rيا	 
جديد	 غ� فانية بعد �ملو0 يتلقى فيها 
فالذين  عماله.  Õسب  عقابا   # ثو�ًبا 
فأ#لئك هم  ��امة  �لنقطة   rيفهمو' هذ
�ملفلحو'. لقد حد9 �هللا تعا& لكم سبًال 
Jضو�نه  نلتم  سلكتموها  فإ'  #مناهج، 
#ما هي  يضا.  #�آلخر	  �لدنيا   rهذ  q
�لx تضمن لكم Jضاj �هللا  �لسبل  تلك 
تعا&؟ +منا هي ' يصبح �إلنسا' عبًد� 
هللا تعا&، #يعمل �لصاحلا0. فقد بني �هللا 
 xل� �هللا  عظم �ألعماa عبا9ُ	  ' تعا& 
ُخلق �إلنسا' من جلها. قاa �هللا تعا& 
�ْلِجنَّ  َخَلْقُت  �لكرمي: ﴿َ#َما   '��لقر  q
َ#�إلْنَس ِ+ال لَِيْعُبُد#ِ'﴾ (�لذ�Jيا0:٥٧). 
 � �ملوعو9  �ملسيح  سيدنا   aيقو#

مفسر� هذr �آلية:
لقد ُخلق �إلنسا' مفطو�Jً على ' يص� 
هللا تعا&، #`لك كما قاa �: ﴿َ#َما 
لَِيْعُبُد#ِ'﴾.  ِ+ال  َ#�ِألْنَس  �ْلِجنَّ  َخَلْقُت 
شيئا  �إلنسا'  فطرَ	  �ُهللا   {9# فقد 
 � هو  لنفسه  #خَلقه   � هو  لنفسه 

 ' على   aيد مما   ،� جدًّ خفية  بأسبا¨ 
�هللا تعا& قد جعل عبا9ته هي �لغاية من 
خلق �لنا�. #لكن �لذين ينحرفو' عن 
غاية خلقهم، #يعتg#' �ألكل #�لشر¨ 
حياִדم،  من  �لغاية  هو  كالبهائم  #�لنو? 
يبتعد#' عن فضل �هللا تعا& فيصبحو' 
�ر#مني من `مة �هللا. #+منا §ظى بذمة 
�هللا َمن يعمل Õسب قوله تعا&: ﴿َ#َما 
لَِيْعُبُد#ِ'﴾،  ِ+ال  َ#�ِإلْنَس  �ْلِجنَّ  َخَلْقُت 
#يغ� مساJ حياته Õسبه، أل' �إلنسا' 
�علمو�  جله....  يفاجئه  م�   cJيد ال 
تعبد#�   ' هو  خلقكم  من  �لغر»   '
�هللا #تكونو� له #حدª .rب ال تكو' 
مر	  لكم هذ�   aقو كg �كم.  �لدنيا 
' هذ� هو �ألمر  LJ Âألن ،Lخربعد 
#هو  جله،  من  �إلنسا'  ُخلق   cلذ�
 aقو�ألمر �لذc �بتعد عنه �إلنسا'. ال 
 '�لدنيا، #  aعمالكم ' تتخلو� عن 
�لفلو�0 #�جلباa معرضني عن  تقصد#� 
�إلسال?   '+ بل  كال!  #�أل#ال9.  �ألهل 
ال ªيز `لك، #ال يهد� +& �لرهبانية، 
بل يريد ' ªعل �إلنسا' نشيطا يقظا، 
عمالكم  Cلكم: عليكم +جنا aقولذلك 
بسعي #جّد. #q 9J �حلديث: من عّطل 
على  يؤ�خذ  فسو�  يعمرها   À# Jًضا 
 '  Âنع ننا  يظن  من  فمخطئ  `لك. 
بل  فيها.  #ما  �لدنيا  عن   jملر� يتخلى 
عمالكم،  5يع  تفحصو�   ' عليكم 
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�هللا  Jِضى  يكو'   ' على  #�حرصو� 
#�Jئها.  من  �حلقيقي  ��د�  هو  تعا& 
على  #مشاعركم  هد�فكم  مو�  تقدِّ فال 
"�حلكم"  (جريد	  #+9�Jته.  �هللا  مشيئة 
غسطس/   ١٠ عد9   ٢٩ Jقم   ٥ Ëلد 

(٢ µ ?١٩٠١ ¨�
يضا: � aيقو#

لقد خلق �هللا تعا& �إلنسا' ليناa معرفة 
يتذكر  فالذc ال  بقربه....  �هللا #§ظى 
 q هذ� ��د� �حلقيقي بل يظل منغمًسا
 jلكسب حطا? �لدنيا.. مثل شر� �لتفك�
 #قطعة J» كذ� # تعم� بيت كذ�، 
يلقى   ' متلُِّك عقاJ كذ�، فما`� عسى 
 rميهله أليا? قليلة ¶ يدعو 'من �هللا +ال 
�إلنسا'  قلب   q يكو'   ' ªب  +ليه. 
 cلذ� �ألمر  تعا&،  �هللا  لنيل قر¨  لوعة 
 À �`+ ماªعله عند �هللا `� قدJ #قيمة. 
كا'  #+منا  قلبه   q  Àأل� هذ�  مثل  يكن 
يلقى  فسو�  فيها  #ما  �لدنيا  هّم   rميلؤ
مهلة #جيز	 ¶ يهلك. (جريد	 بدË Jلد 
٤ Jقم ٣ عد9 ٢٠ يناير/ كانو' �لثا¦ 

(٢ µ ١٩٠٥
�ملسيح  شرحها  #قد  خلقنا،  غاية   rهذ
 ' #بني  #�فًيا،  شرًحا   � �ملوعو9 
�هللا تعا& قد #ضع مر عبا9ته q فطر	 
تظهر  �إلنسانية  �لفطر	   rإلنسا'. #هذ�
للعيا' عندما يتعر» ملصيبٍة شخٌص قد 
�لدنيا، # §يطه   q نسي �هللا النغماسه

غصًبا   jلسما� °و   rنظُر فيّتجه  طوفا' 
عنه، #لكن  مثل هؤالj �لقو? ينسو' �هللا 
�. لقد بني  بعد �لنجا	 لكو�م ما9يني جدًّ
ماكن عديد	  q {هللا تعا& هذ� �ملوضو�
عبا9  هم  �لذين  ما  �لكرمي.   '��لقر من 
�ملصائب  من  �لنجا	  بعد  فإ�م  �لر�ن 
تعا&،  �هللا  ما?  خضوًعا  يز#9�9' 
 Cللفو #كفا�jִדم  مو�هبهم  #يسخر#' 

بقر¨ �هللا تعا& كثر من `c قبل.
 ¶ بني �هللا تعا& ' 5يع �لوقاته #كل 
شيj يعلمه �إلنسا' q هذ� �لكو' يزيد 
عبا9َ �هللا معرفًة بوجوr9 � #عبا9ً	 له. 
يز9�9  �هللا  خلق   q �لعابد  يفكر  فعندما 
ِفي  تعا&: ﴿ِ+'َّ  قاa �هللا   .� له  `كًر� 
َ#�ْخِتَالِ�   «ِJَْأل�#َ َما0ِ�#َ  �لسَّ َخْلِق 
 *  ِ̈ �َألْلَبا ُأل#ِلي  آلَيا0ٍ   Jِلنََّها�#َ �للَّْيِل 
َ#َعَلى  َ#ُقُعو�9ً  ِقَياًما  �هللا  َيْذُكُر#َ'  �لَِّذيَن 
َما0ِ�#َ  ُر#َ' ِفي َخْلِق �لسَّ ُجُنوِبِهْم َ#َيَتَفكَّ
�a عمر�': ١٩١-١٩٢)) ﴾«ِJَْأل�#َ

 cهبه �هللا لإلنسا' #�لذ# cلعقل �لذ� '+

عندما  �ملخلوقا0،  شر�  بسببه  جعله 
�هللا  خلق   q �لعابد  �إلنسا'  به  يفكر 
#لكن   .� منه  قرًبا   rيزيد فإنه  تعا& 
مع �ألسف ' بعض �ملتعلمني #�ملثقفني 
�َخللق  هذ�   q يتفكر#'  عندما  �ليو? 
يظنو' ' عقو�م ال ميكن ' «طئ بًد�، 
�ملستقيم. #لكن   Þلصر�� فيحيد#' عن 
�لعابدين #�ملؤمنني باهللا يستخدمو' 5يع 
�إل�ي  �لعرفا'  لنيل  #قد�Jִדم  مو�هبهم 

#�الستفاضة بفيض #حد�نية �هللا.
نظريته  �لسال?  عبد   Jلدكتو� ثبت  لقد 
بآية  #مسترشًد�  تعا&  باهللا  مستعيًنا 
قر�نية. لذ� ªب ' يتذكر �لشبا¨ �لذين 
�لبال9 �م كلما Jكز#�   rهذ q �#نشأ
على عبا9	 �هللا تعا&، #صقلو� مو�هبهم 
�خلفية مستعينني به �، �9�9C#� معرفًة 
�لعلو?   aاË q تفوقو�# تعا&  �هللا  Ûلق 
يعرفو'  ال  �لذين  �آلخرين  على  �ملا9ية 
 xلذ�0 �إل�ية. +' �ملو�ضيع �لكونية �ل�
سلط �هللا عليها �لضوq j �لقر�' �لكرمي 

أما الذين هم عباد الرzن فإنهم بعد النجاة من املصائب 
يزدادون خضوًعا أمام اهللا تعاs، ويسخرون مواهبهم 
وكفاءاتهـم للفوز بقرب اهللا تعـاs أكثر من ذي قبل.
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من  كثر  يفهمها   ' ألحد  ميكن  ال 
مسلم �دc طاهر �لقلب #عابد� هللا. 
�هللا   '+  � �ملوعو9  �ملسيح   aقا لقد 
تعا& قد خلق �إلنسا' لنفسه بأسبا¨ 
 'حد معا¦ قوله � # ،� خفية جدًّ
�هللا تعا& ُيطِلع �لعابَد على سر�J خلقه 
q �ألJ» #�لسماj #�ألكو�'، ال ميكن 
' يّطلع عليها شخص غ� عابد، أل' 
 �gًك rملسلم تزيد� �لباحث غ� Õو³ 
+ميانه   &+ c9تؤ ' بدًال من   ،�Jً#غر#
 Lير عندما  �لعابد  #لكن  تعا&،  باهللا 
عجائب خلق �هللا يز9�9 خضوعا له. +' 
كل شيj خلقه �هللا تعا& يزيد �ملؤمن 
#عبا9	 هللا  كثر خضوًعا  +ميانا #ªعله 

تعا&.
 q  � �ملوعو9  �ملسيح  سيدنا   aيقو

شر� هذr �آلية:
قياما  �هللا  يذكر#'  �لذين  �ملؤمنو'  +منا 
 q '#مضاجعهم، #يفّكر q# �9قعو#
كل ما q �ألJ» #�لسماj من صنائع 
 Jسر� عليهم  تنكشف  عندما  عجيبة. 
صنع �هللا تعا& يقولو' Jبنا ما خلقَتها 
' �خلو�µ من �ملؤمنني ال  cباطال.. 
يقصد#' مبعرفة �لصنائع �لكونية #علو? 
��يئة ' يعرفو� شكل �ألJ» #ُقطَرها 
بالشمس  #عالقتها  جا`بيتها  #كيفية 
#�لقمر كما يفعل ُعّبا9 �لدنيا، بل +�م 
�لكونية  �لصنعة   aكما �كتشا�  بعد 

#خو�صها يرجعو' +& صانعها، #هكذ� 
يز9�9#' +مياًنا مع +ميا�م. (سرمه جشم 
�خلز�ئن   - �Jيا  عني  كحل   - �Jيا 

(١٤٣-١٤٤ µ  ٢y لر#حانية�
#لئك  عالمة  عن  تعا&  �هللا  #gÈنا 
﴿+ِنََّما   :aفيقو +مياًنا،  يز#9�9'  �لذين 
ُر#� ِبَها َخرُّ#�  َ̀� ُ̀كِّ ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا �لَِّذيَن ِ+
ال  َ#ُهْم  Jَبِِّهْم  ِبَحْمِد  َ#َسبَُّحو�  ًد�  ُسجَّ

َيْسَتْكِبُر#َ'﴾ (�لسجد	: ١٦)
كلما  نه  �حلقيقي  �ملؤمن  فعالمة   'ْ`+
ناa معرفة حقيقية بآيا0 �هللا خضع هللا 
تعا&. #�ملر�9 من �يا0 �هللا هو تعاليم 
على  تظهر   xل� #�ملعجز�0   '��لقر
�هللا  َخْلق  كل   '+ بل   ،jألنبيا�  cيد
يتدبر  فكلما  �هللا.  �يا0  حتت   yJيند
�لقر�'، #يتدبر q ما  تعليم   q ملؤمن�
حوله #يتأمل q ش� نو�} خلق �هللا، 
 aاË مامه#يتفكر q �لكو'، فال يبقى 

+ال ' يز9�9 عبا9	 خلالقه. 
ªب   � �ملوعو9  �ملسيح  كال?   '+
�أل�ديني  °ن  لنا،  حتذيًر�  يكو'   '

خاصة، حيث يقوa حضرته: "+' �لذين 
 '#gيعت# خلقهم،  غاية  عن  ينحرفو' 
هو  كالبهائم  #�لنو?  #�لشر¨  �ألكل 
فضل  يبتعد#' عن  من حياִדم،  �لغاية 
`مة  فيصبحو' �ر#مني من  تعا&  �هللا 

�هللا."
مسلم  لكل  شديد  حتذير  Jسالة  +�ا 
ننا  ناحية،  من  ندعي،  ألننا   ،cد�
�ملوعو9  �ملسيح  5اعة   &+ �نضممنا 
�، +ماِ? هذ� �لعصر البتغاj مرضا	 
 rفضاله �، #�ذ� �لسبب #حد�هللا #
 Àلعا� من  �ملرير	  للمعاJضة  نتعر» 
معاJضة  منا  بعض  يو�جه  كما  كله، 
شديد	 من ِقبل قاJֲדم غ� �أل�ديني، 
#لكننا +`� À نتوجه +& عبا9	 �هللا كما 
#�بتعدنا  �لنا�  ملعاJضة  تعرضنا  ينبغي 
فيجب  لذ�  يضا.  تعا&  �هللا  عن فضل 
 ' �لصلو�0   q منا  �لكسا&  على 
 '§اسبو� نفسهم جيد�. من #�جبنا 
نشعر باألÀ �لذc كا' يشعر به �ملسيح 
�ملوعو9 � من جلنا، بل من جل 

احلق أننا �اجة ماسة للخضوع هللا تعاs ولعبادته � 
مـن أجل التقرب إليه. وإن أفضل عبادٍة هي الصالة. 
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 :� aلبشرية كلها. #لكن حني يقو�
ال بد ' يكو' q قلب �إلنسا' لوعة 
من جل �لتقر¨ +& �هللا، فإنه Èاطبنا 
غ�نا.  قبل  �أل�ديني  �ملسلمني  °ن 
هللا  للخضو}  ماسة  Õاجة  ننا  �حلق 
�لتقر¨  جل  من   � #لعبا9ته  تعا& 

+ليه. #+' فضل عبا9ٍ	 هي �لصال	. 
صلو�تنا؟   c9نؤ  ' ªب  كيف  ما 
 q  � �ملوعو9  �ملسيح  سيدنا   aفيقو

هذ� �لصد9: 
"+' ملخص �لعبا9	 هو ' يقو? �إلنسا' 
# كأ' �هللا �  ،rبه #كأنه ير�J ?ما
�لشو�ئب  كل  عن   rيتنـز  '#  ،rير�
نو�} �لشرd، #ينتبه جيد�  #من 5يع 
من  #ُيكِثر  #Jبوبيته،   � عظمته   &+
 	Jملأثو� باأل9عية  حضرته   q  aالبتها�
#غ�ها، #يستغفرr #يتو¨ +ليه بكثر	، 
#يعتر� بضعفه مر	 بعد خرL، لكي 
له  تنشأ  #لكي  �لنفس،  بتزكية  §ظى 
حبه   q #يف¹  �هللا،  مع  صا9قة  عالقة 

تعا&، #هذ� هو ملخص �لصال	." 
 :� aيقو ¶

به  ندعو   j9عا �حلقيقة   q "�لصال	 
�إلنسا'  يقف   c ُعلِّمناها،  بطريقة 
#يسجد  #يركع  حينا  �لصال	   jثنا

".Lخرحيانا 
�هللا   &+ �لتقر¨  يكو'   ' ªب   ،'`+
معه  �لصا9قة  �لعالقة   jنشا+# تعا& 

تتوطد  #عندما  5يعا.  عيننا  نصب 
فإنه   rعبد# �هللا  بني  �لصا9قة  �لعالقة 
كلها.  �لدنيا  مصاعب  من   rJر§  �
+' عبا9 �هللا ال يبقو' �ر#مني من ِنعم 
�هللا، #لكن ال تكو' تلك �لِنعم غايَتهم. 
+�م  يشّكلو' - على �لصعيد �جلماعي 
يضا - قوً	 يرتعب منها �لعد#  c9لفر�#
�9ئما. هذr هي �ملعاي� �لª xب على 
لنيلها 9#ًما.  منا ' يسعى  كل #�حد 

يقوa سيدنا �ملسيح �ملوعو9 �: 
Õما�   � �هللا   &+ يأ�   cلذ�  '+"
صاQ9، #صدQ طوية #+خالµ كامل، 
ال يضيع بد�. �لقوa �حلق #�ليقني هو 
�م،  �هللا  يكو'  هللا  يكونو'  �لذين   '
#ينصرهم #يعينهم q كل موطن، بل 
بكثر	  فضاله # ِنعمه  عليهم   aُِّينـز

ح� يتdَّg �لنا� بثياֲדم."
بعد بعثة �ملسيح �ملوعوq � 9 هذ� 
حق  يعبد#نه  �لذين  �هللا   #عد  �لعصر 
نعمة  #هي  ال  عظيمة،  بنعمة  �لعبا9	 
�خلالفة. #+' هذ� �لوعد خاµ بالذين 
ً̀� فاليو? تقع على  يؤ9#' حق �لعبا9	. +
�جلماعة،   jبنا من  #�حد  كل  عاتق 
Jجاال #نساj صغا�J #كبا�J، مسؤ#لية 
 Lمستو يرفعو�   ' #هي  ال  كب�	، 

عبا9ִדم. ال +' فيو» بركا0 �خلالفة 
لن تصل +ال +& �لذين يعبد#' �هللا حق 
 q �لر#�   rهذ ينفخو'  كما  �لعبا9	، 
نعمة  يستفيد من  يضا. #لن  #ال9هم 
�هللا تعا& هذr +ال �لذين ال يشركو' به 
شيئا. #q هذ� �لعصر �لذc هو عصر 
"�آلَخرين* - حني ُ#ِجد0 طرQ كث�	 
 	ُJلتجا� #�تُِّخد0   ،dلشر� على  حتّث 
إلبعا9  #سيلًة  #�للعب  �للهو  سبا¨ #
�لنا� عن �هللا تعا&، #تنّشَط �لشيطاُ' 
قبل   c` من  كثر  �إلنسا'   jغو�+  q
�هللا   &+ للتقر¨  �لسعي  من  بد  ال   -
كثر  يضا  بعبا9ته  #�الهتما?  تعا& 
قاa سيدنا  قبل. #كما   c` من �بكث
�ملسيح �ملوعو9 �: "�لذc يأ� +& 
�هللا � Õما� صاQ9، #صدQ طوية 
فإ'  بد�"،  يضيع  ال  كامل   µخال+#
�لقائمني بالعبا9	 لن يضيعو� بد� بإ`' 
ستكو'  يضا  `Jياִדم   '+ تعا&.  �هللا 
9عية   '+# �لشيطا'،  شر  من  مصونة 
 q 9عيتهم # حقهم   q �لوقت  خليفة 
على  مستجابة  ستكو'  �خلليفة  حق 

�لد#�?. 
من فضل �هللا تعا& #منته نه قد #هب 
جلماعة �ملسيح �ملوعو9 � ناًسا يعبد#' 

* يش� حضرته +& قوa �هللا تعا& q سوJ	 �جلمعة: ﴿#�خرين منهم ملا يلحقو� ֲדم﴾ (�ملترجم)
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من  يستفيد#'   ãبالتا# عبا9ته،  �هللا حق 
بركا0 �خلالفة. #لقد #عد �هللا تعا& نه 
سو� يهب على �لد#�? عباr9 �لعابدين 
�خلالفة.  بو�سطة  �لدين  لتمكني  سبابا 
كل  على  ªب   :aقو#  Jكر #لكن 
#�حد منا ' يسعى جاهد� ليكو' �9ئما 
قيم  لقد  �نفا.  �لذين سبق `كرهم  من 
 q كب�   aحتفا� �خلالفة  يوبيل  مبناسبة 
 Jيالند' q �لسابع #�لعشرين من مايو/
فر#}  كافة  به  �حتفلْت  كما  �ملاضي، 
فرّتبو�   Àلعا�  jا° �تلف   q �جلماعة 
#كا'  �لصد9.  هذ�   q �لفعاليا0  ش� 
ضمن تلك �لفعاليا0 j�9 صال	 �لتهجد 
 q �جلماعة  فر#}  �تلف   '+ 5اعًة. 
�لتهجد  صال	   j�9بأ قامت  ش�  بال9 
 aسالة من كند� قاJ 5اعًة. لقد تلقيت
فيها صاحبها +ننا خرجنا من �لبيت +& 
�ملسجد q �لسياJ	، #�لسفر من بيتنا +& 
�ملسجد يستغرQ ٤٥ 9قيقة عا9	، #لكن 
 {Jلشو��# جد�  مبكر�  �لوقت  كا'  ملا 
 q غة، فقد #صلنا +& قر¨ �ملسجدJفا
 &+ #صلنا  #لكن حني  9قيقة.  عشرين 
 0�Jللسيا طويلة  طو�ب�  #جدنا   dهنا
�ستغرقت  ح�  �ملسجد   &+ �ملتجهة 
نصف   Jألمتا� من  مئا0  بضع  مسافة 
 &+ #صولنا  فتأخر  كثر،   # ساعة 
�ملسجد، فلم نلحق +ال Jكعة # Jكعتني 

خ�تني من �لنو�فل. 

 rهذ  &+  aللوصو سعيكم  فإ'   ،'`+
#�ضح  برها'  للعبا9	  �لسامية  �ملعاي� 
�لقائمة  �لر�شد	  للخالفة  حبكم  على 
 '+ �أل�دية.  �إلسالمية  �جلماعة   q
جذ#	 هذ� �حلب ملوجو9	 ح� q قلب 
تأكَد  #قد  يضا،  �أل�ديني  ضعف 
 L9 cلك �ليو?، �ألمر �لذ` q ها�تأث
�هللا  عبا9	   &+ 5يعا  �إلخو	  توجه   &+
� ليتضرعو� q حضرته تعا& من جل 
 ' عليكم  #�ستحكامها.  �خلالفة   jبقا
ملتهبة  شعلة   &+ �جلذ#	   rهذ حتوِّلو�  
بد�.  «مد  تَدعوها  #ال  �لد#�?،  على 
 rهذ aيصا+ a#ا§ ' cد�#على كل 
�لشعلة +& �لسماÕ jرقة #لوعة q قلبه، 
فهذr هي �لوسيلة للتقر¨ +& �هللا تعا&، 
بالفيو»  للتمتع  �لوسيلة  هي   rهذ#
لالنضما?  �لوسيلة  هي   rهذ# �لربانية، 

+& حز¨ �هللا �ملحظوظني. 
#لقد هيأ �هللا تعا& لكم �ليو? - بتوفيقه 

+ياكم لالشتر�q d هذr �جللسة - فرصًة 
للتقد? Ë qاa �لر#حانية #�لعبا0�9. +' 
�جللسا0  من  �ية  كثر  �جللسة   rهذ
�خلالفة.  يوبيل  جلسة  لكو�ا   Lألخر�
لقد قطعتم على نفسكم عهد� قبل شهر 
عطاكم  #قد  �جللسة،   rهذ من  تقريبا 
`لك  لتجديد   Lخر مر	  فرصة  �هللا 
 q بَّهJ لعهد. فليعاهْد كل #�حد منكم�
' يسعى جاهًد�  Lخر�لسجد�0 مر	 
�لسابع   q ضربه   cلذ� �ملثَل  ليجعل 
 ،?٢٠٠٨  Jيا مايو/  من  #�لعشرين 
#�هتماَمه بالعبا0�9 #�أل9عية �لx قا? ֲדا 
حياته  من   يتجز ال   �jًجز  ،� بفضله 
+& �ألبد، لُيَعدَّ �9ئما من عباr9 �لصا9قني 
باخلالفة. #فَّق  تعا&  �هللا  �لذين #عدهم 
�هللا  ندعو  لذلك.  �أل�ديني  5يع  �هللا 
مدعا	  �جللسة   rهذ تكو'   ' تعا& 
�لعبا9	،  حق   j�9  &+ �جلميع  لتوجيه 

�مني.

 sأال إن فيـوض بـركات اخلالفـة لـن تصـل إال إ
الذيـن يعبدون اهللا حـق العبادة، كمـا ينفخون هذه 
الـروح ? أوالدهـم أيضـا. ولن يسـتفيد مـن نعمة 
اهللا تعـاs هـذه إال الذيـن ال يشـركون بـه شـيئا. 




