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التقوى

ِشْقَوُتَنا  َعَلْيَنا  َغَلَبْت  َ-بََّنا  ﴿َقاُلو� 
َ�ْخِرْجَنا  َ-بََّنا   * َ َقْوًما َضالِّني َ�ُكنَّا 
ِمْنَها َفِإsْ ُعْدَنا َفِإنَّا َظاِلُموsَ * َقاَ) 
9ِنَُّه   *  sُِتَكلُِّمو َ�َال  ِفيَها  �ْخَسُئو� 
َكاsَ َفِريٌق ِمْن ِعَباِ.� َيُقوُلوsَ َ-بََّنا 
�َمنَّا َفاْغِفْر لََنا َ��ْ-َحْمَنا َ��َْنَت َخْيُر 
ِسْخِريًّا  َفاتََّخْذُتُموُهْم  �لرَّ�ِحِمَني * 
َحتَّى �َْنَسْوُكْم ِ�ْكِر� َ�ُكْنُتْم ِمْنُهْم 
�ْلَيْوَ�  َجَزْيُتُهُم  9ِنِّي   *  sََتْضَحُكو
 ﴾sَ�ْلَفاِئُز� ُهُم  �َنَُّهْم  َصَبُر��  ِبَما 

(١٠٦-١١٢ :sملؤمنو�)
مستهل   � لكم  شرحُت  لقد 
�خلطبة �ملاضية �نطالقا من مقتبس 
من كال� �ملسيح �ملوعو. � ما 
 sر/ �لسلو�Y كيف� ،Uهو �لدعا
��لطمأنينة بالدعاU، �ما هي فلسفة 
�لدعاU �كيف ينبغي �s ندعو، �� 
 s� لذ�  ب� Uما هو معيا- �لدعا

يتخذ[ �ملؤمن. 
�حلقيقة �s �لقر�s �لكرمي نفسه قد 
تنا�) فلسفة �لدعاU هذ[ �-�حه، 
�ملوعو.  �ملسيح  سيُدنا  لنا  �بيَّنها 
�لعلم من �هللا.  تلقا[ من  � مبا 
بعض  هنا�   Çخلصو� هذ�   ��
 ،� حلضرته   Aألخر� �ألقو�) 
�هي موجز�، 9ال ��ا تبني �لطر� 
حقيقة  على  لالطال�  ��ألساليب 

 Äة: �ملكتب �لعرNتر

ال  �حد[  �هللا  9ال  9له  ال   s� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �s $مًد� عبد[ 
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  �-سوله. 
�لشيطاs �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ-2ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�9يَّاَ�  َنْعُبُد  9يَّاَ� 
�لَِّذيَن   qِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   qََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو2 َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لH 9لقاها سيدنا مر�E مسر�� D9د 9يد� �هللا تعا@ بنصر� �لعزيز

� Iإلما� �ملهد�� Mخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
يو� ١٥ /٢٠١٣/٠٣

sمسجد بيت �لفتو® بلند �
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�لذI ال ينسى �هللا Q �ألمن ال ينسا� �هللا Q �ملصيبة�لذI ال ينسى �هللا Q �ألمن ال ينسا� �هللا Q �ملصيبة
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حضرV مر�E مسر�� D9د 9يد� �هللا

 sإلنسا� ��9 عمل ֲדا   pل�  Uلدعا�
 A.-� مغز��ي rفا/ بالقر2 �إل
 ��لدعاU. فقد قا) حضرته � 
تتطلب   Uلدعا� 9جابة   s9 ¥لس: 
من �إلنساs� s ُيحد> � نفسه 
تغي�� طاهر�، فإ�� كاs ال يستطيع 
�جتنا2 �لسيئا� �يتعدA حد�. 
�هللا فال يبقى � �لدعاU �� تأث�. 
� يقو) حضرته � � موضع 
�خر: إلنشاU �لعالقة باهللا � هنا� 
حاجة ماسة للتفا ،y�Yن ننصح 
يتمسكو�   s� مر�-�  Nاعتنا   Uبنا�
�حلما~  ينشأ   � ما  ألنه  بذلك، 

بعد   yلتفا�� �لطبا�   � �لطبعي 
يفتر   � �ما  �لدنيا  عن  �النقطا� 
حُب �لدنيا � �لقلو2، ال يتحقق 

�لثبا�. 
�� �حلما~ �لطبعي ُينشئ �لعالقة 
فيجب  �يقّويها،  �عبد[  �هللا  بني 
علينا �s �تم ֲדذ� �حلما~ �لطبعي 
�هذ�  �هللا،   89 �لتا�  ��اللتفا� 
�حلما~ �لطبعي هو �آلخر ال ينشأ 
 �  .Uبالدعا� �هللا،  من  بفضل  9ال 
موضع   �  � حضرته  يقو) 

�خر: 
� �لدعاU متوجها  s��9 -كز �إلنسا

خا-�،  تأث�  فيه  ينشأ  �هللا   89
يتمتع   Uلدعا�  s� تذكر��  لكن 
�حد[،  �هللا  من  بفضل  باإلجابة 
�للدعاU �قت معني، فكما يتمتع 
ֲדا  تتمتع  ال  مبيز�  �لصبا®  �قت 
 Uللدعا كذلك   ،Aخر� ��قا� 
تأث�  له  فيها  ينشأ  مو�قيت  �يضا 
 sقبو). كل عمل ينجز[ �إلنسا�
صباحا حني يكوs منتعشا، تظهر 
كمثل  (�ليس  -�ئعة،  نتائُج  له 
�لذين  �حلاضر  �لعصر   � �لنا~ 
 sيقضو  �� كله  �لليل   sيبيتو
�ما�  جالسني  منه  طويال  �قتا 

فإذا كنا تريد أن توطد صلتنا 
باهللا، وتتحقق أمانينا الطيبة 
آمال  خيبـة  مشـاهد  ونرى 
األعداء. فال بد أن نركز على 
عبادة اهللا تعا^ ونسعى لنكون 
عابدين حقيقيني له سبحانه. 
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�النترنت  مستخدمني  �حلاسو2 
�مو-   �  sيشتغلو� �لتلفا/،   ��
كافيا،  �قتا   sينامو �ال  .نيوية، 
كيف  صباحا   sيستيقظو �حني 
 ��� ناعسني،  يصّلو�   s� ميكن 
بركة حتد> � �عماrم �ألخرA؟ 
فكل 9نساs سو�U كاs -�حانيا �� 
ما.يا ³ب �s ينجز �عماله �ملهمة 
يفقد  لكيال  منتعشا   sيكو حني 
لعمله  لتظهر  ��الهتما�،  �لتركيز 
 s� �يضا  فعليكم  ممتا/�)،  نتائُج 
 Uتبحثو� عن مو�قيت ممتا/� للدعا
حتد> فيها �لكيفية �لp  ا2 فيها 

 .Uلدعا�
�ملوعو.  �ملسيح  سيدنا  يقو)   �
� موضع: s9 �هللا يرحم من  �
Dا± � �ألْمن خوَ± َمن حلَّت 
�هللا  ينسى  ال  فالذ�  �ملصيبة.  به 
� �ألمن ال ينسا[ �هللا � �ملصيبة، 
�ما �لذ� يقضي �يا� �ألمن بتر± 
�حني حتل به �لشد�ئد ينصر± 89 
فحني  �.عيُته.  ُتجا2  فال   Uلدعا�
با2  يغلق  �إلrي  �لعذ�2  ي©) 
 �ينشغل  َمن  �لتوبة، فما �سعد[ 
�لعذ�2 �إلrي،  �لدعاU قبل نز�) 
�ُيخر¤ �لصدقا�، �يعّظم �أل��مر 
ليستجيب  يسعى   ��) �إلrية 

�الحتر��  مبنتهى  �هللا  أل��مر 
�هللا،  خْلق  على  �ُيشفق  ��لعز�) 
�ما-��  �عماله، فهذ[ هي  �يتقن 
�لسعا.�، فالشجر� ُتعر± بثما-ها 
�لسعيد  معرفة  تسهل  �كذلك 

��لشقي �يضا. 
للسعيد  �حلسنة  �ألعما)   s�  ��
 pل� �حللو�،  �للذيذ�  �لثمر�  تشبه 
هذ[   s9 �جلميع:  يقو)  بتذ�قها 
�ما  حلو�،  Óا-�  حتمل  �لشجر� 
�هللا  حقو�  يؤ.�  فال  �لشقي 
كمثل  فمثله  عبا.[،  حقو�  �ال 
شجر� حتمل Óا-� مر� ��� -�ئحة 

كريهة. 
 pل� �ملقتبسا�  بعض  فهذ[ 
 Uِبإنشا نز.�. معرفة  تنا�لُتها لكي 
 89 نتعر±  �لكي  باهللا،  �لصلة 
�لكي  ��ساليبه،   Uلدعا� طر� 
9صال®   89 �اللتفا�  لنا  ³صل 
�ألعما)   89 �ننتبه  �نفسنا، 
�لفر�  مالحظة  نتيجة  �لصاحلة 
 89 �نلتفت  ��لسيئ،  �حلسن  بني 
�لصحيح  �ألسلو2  باmا�   Uلدعا�
 sمن �لذين ينالو sلكي نكو�له، 
حظا من حسنا� �لدنيا ��آلخر�، 
حتقيق   � �هللا  �فضا)  ننا)  �لكي 
�لشخصي  �لصعيد  �ألهد�± على 

�على صعيد �جلماعة. 
هذ� هو �ملضموs �ملهم �لذ�  ب 
�s يستوعبه �يعمل gسبه �ملسلُم 
 Ãللن �ملخلص  باملحب  �لذ� �من 
 sنا) سعا.� مبايعة 9ما� �لزما� �
�ملهد�،  ��إلماِ�  �ملوعو.  �ملسيِح 
�ملؤمن  بني  �لفر�  يتبني  لكي 
�يتضح   ،sإلميا� �مّدعي  �حلقيقي 
علنا َمن هو �ملؤمن �حلقيقي �من 
فقط.   sإلميا� يّدعي  �لذ�   ��
علينا �s نستوعب جيد� موضو� 
�لدعاU �لذ� تنا�له �لقر�s �لكرمي 
�لذلك  عد�.  �يا�   �بالتفصيل 
بنظر�  9ليه  لننظر  حاجة  هنا� 
قلُت  كما   � �ملوعو.  �ملسيح 
بعد   Uبالدعا �تم  لكي  سابقا، 
�فلسفته   Uلدعا� حكمة  �ستيعا2 
��سلوبه، �ليس �لك فحسب بل 
أل.عيتنا  لتظهر  نسعى   s� ينبغي 
نقو�   s� ينبغي   �� جيد�.  نتائُج 
 sأل نتائج،   89 يؤ.�   Uبدعا
 ،A�جلد� �لك عدمية   s�. حليا��
مؤثر�  �.عية   89 gاجة   sفاإلنسا
 � �هللا  ُيهم  فال  لتحسني حياته، 
 �� �� نسأله شيئا  �� ال  نعبد[   s�
ال. فنحن Yتا¤ 89 �لدعاU �ملؤ.� 
89 �لنتائج gسب ما �َمَرنا �هللا �. 
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�ما �هللا � فليست له �� حاجة 
89 �� شيU، فهو �لغ\، �لذلك 
َما  ﴿ُقْل  يعلن:   s�  �  َّÃلن� �مَر 
ُ.َعاُ§ُكْم﴾  َلْوَال  َ-بِّي  ِبُكْم  َيْعَبؤ� 

.(٧٨ :sلفرقا�)
يقو) �ملسيح �ملوعو. �: �لعابد 
�آلخرين.  ينفع  �لذ�  هو  �لكامل 
�هنا� تصريح �خر �يضا � هذ[ 
�آلية �قد ِ/يَد �ألمُر شرحا �ُ�علن 
للنـا~ �s �هللا لن يبا¯ بكم لو � 
بكلما�  �لقو)  ميكن   �� تدعو[. 
�خرA �نه تعـا8 يهتم بالعابدين 
فقـط، �يعبؤ� بالذيـن يدعونه، 

�يعبد�نه. 
د صلتنا  فـإ�� كنا نريـد �s توطَّ
 Aنر�تتحقق �مانينا �لطيبة �باهللا، 
مشـاهد خيبة �ما) �ألعد�U. فال 
بد �s نركز على عبا.� �هللا تعا8 
�نسعى لنكوs عابدين حقيقيني له 
سبحانه. ندعو �هللا تعاs� 8 يوفقنا 
لذلك فنكـوs عابدين حقيقيني 
هللا تعا ،8�Dلق فينا -�® �لعبا.� 
�حلقيقيـة لنرA بـأ� �عيننا عاقبة 

�ألعد�U �لوخيمة. 
s9 قلو2 �لذين يعا.�s �ملسـيح 
 �� sباكستا ��ملوعو. � - 
بعـض �ملناطق � �rنـد - مليئة 

بالبغض ��لشـحناU ��لعد��� 89 
 Uُيظهـر �ألعد��. �قصـى �حلد�
.ناUִדـم � بعض �لقرA �لصغ�� 
� بعض �لبال. �ألفريقية �يضا، مع 
 sباكستا ��sّ �ملشايخ �ملزعومني 
³تلوs -�~ �لقائمة � هذ� �ملجا) 
�ال يتركـوs فرصـة تفلت من 
منحطة  �عما)  ال-تكا2  �يديهم 
�ملوعو.  �ملسيح  للغاية ضد  �.نيئة 
9ليه �جتريح قلو2   �Uلإلسا �
 s� ملسـلمني �أل¨ديـني. �حلق�
�أل¨ديني ³بوs �ملسـيح �ملوعو. 
� �Dلصوs لـه ألنه �ملحب 
�ألعظم للنÃ �. هذ[ هي �جلرمية 
 !sيرتكبها �أل¨ديو pلوحيد� �ل�
�لسبب �لوحيد �-�U حبنا للمسيح 
�ملوعـو. � �9خالصنا له هو 
�نه � خلـق � قلوبنا � هذ� 
�لزمن �حلـبَّ �حلقيقي لسـيدنا 

�ملوعو.  �ملسيح  �. �Yب  $مد 
� ألننا �.-كنا حقيقة �لتوحيد 
بو�سـطته هـو �. فالذيـن 
يتجـا�/�s �حلـد�. � عد��� 
�ملسيح �ملوعو. � فليعلمو� ��م 
 � Ãملحب �لصا.� للن� s�/-يبا
تعا8،  �هللا  بوحد�نية  ينا.�  �لذ� 
�يتصد�s لعبد يهتم به �هللا تعا8، 
�كما يقو) �ملسيح �ملوعو. � 
بأs �هللا تعا8 يهتم بالذ� يعبد[، 
�ال يوجد � هذ� �لزمن عابد هللا 
تعا8 �عظم من سـيدنا �ملسـيح 
عاقبة  -�ينا  لقـد   .� �ملوعو. 
� �لسابق �نر�ها � هذ[  Uألعد��
�أليا� �يضا. حتد> �ألحد�> من 
 s� يضا� sباكسـتا �هذ� �لقبيل 
بأسلوبه �طريقته  تعا8 بطش  �هللا 
بذيئا  لسانا   sبالذين يسـتخدمو
ضـد[ � �كاs بطشـه هذ� 
 �kال يـز�) ع�للكث�ين  �kعـ
� �ملستقبل �يضا.  �kع sسيكو�
 �� بعض �ألماكن  s�Uلر�� Aير
باكستاs �يضا – �لكن\ لن ��كر 
 pتلـك �ألماكن �ل Uحلكمة �¼ا
حدثت فيها مثل هذ[ �ألحد�>- 
كيـف بطش �هللا تعـا8 بالذين 
�ملسيح  بذيئا ضد  �طلقو� لسـانا 

 �ملسيح �ملوعو. �
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 s9ليه. كا  ��Uسا�� � �ملوعو. 
 sهنا� بعض من سـليطي �للسا
�لذين كانو� ُيعّد�s �تقياU ��-عني 
 Uثنا� �ظاهريـا �لكن ُبِطَش ֲדم 
�-تكاֲדم جر�ئم شنيعة، �قد بطش 
ֲדم ��لئك �لذين كانو� ³سبو�م 
�خرجوهم  صاحلـني كبـا-� � 
مـن مناطقهم بعـد �s �هانوهم 
��خَز�هم بشد�. �قد �خزA �هللا 
تعا8 بعضا بأسلو2 �خر ��خجل 
مؤيديهم مـن ناحية، �من ناحية 
�خرA قّوA 9مياs �أل¨ديني. لقد 
�-تكب بعض �لذين يوجهوs ִדًما 
 � �ملوعو.  �ملسـيح   89 سيئة 
جر�ئم شـنيعة �قامو� بتصرفا� 
منحطة -كمـا يكتب 9¯ بعض 
�فعاrم  �ُتنشر  �أل¨ديني  �إلخو� 
� �جلر�ئـد �يضـا - لد-جة ال 
�ستطيع �s ��كرها هنا. s9 طر� 
تفك�هم منحطة جد� �تصرفاִדم 
�يضا مشينة جد�، � يعا.�s 9ما� 
 sباكستا ��لزماs9 !s �غلبية �لنا~ 
9ما فقد�� �لشـعو- �ائيا �� هم 
خائفوs.كذلك يرA بعض �لنا~ 
 �هذ[ �ألحد�> � بعض �ملناطق 
 sيتعلمو �rند �يضا �مع �لك ال 
�لذ�   sو�r�� �خلز�   s� .-سـا 

 sملشـايخ �ملزعومو� Uيالقيه هؤال
سببه عائد 89 عد��ִדم ملبعو> �هللا 
 � sلك لكا� �تعا8. �لو تأملو� 
�لك عـ�k كافية rم. �� بعض 
�نفا،  قلت  كما  �ألفريقية،  �لبال. 
 Uمتبا.لة بني هؤال ��هنا� عـد�
�لنا~   Aعندما يـر�ملشـايخ، �
 sملنحط مييلو� سلو� مشـاDهم 
�أل¨دية.  �إلسالمية  �جلماعة   89
لقد �نتشـر� �جلماعة �إلسالمية 
�أل¨دية � كث� من �ملناطق ֲדذ[ 
�لطريقة؛ �� عر± �لنا~ �حلقيقة 
بعد مشاهد� تصرفا� مشاDهم. 
يتعلموs .-ًسا من تصرفا�  �9م 
�حلق  عن   sيبحثـو� �ملشـايخ، 

�يتحلوs بشجاعة لقبوله. 
على �يـة حا)، �-يـد �s �قو) 
لأل¨ديـني �ال يقلقـو� نتيجـة 
يرتكبها   pل� �لدنيئـة  �لتصرفا� 
كتب   .sملزعومو� �ملشايخ   Uهؤال
9¯ �حد �إلخـو� �أل¨ديني قبل 
بضعـة �يا� �s معا-ضة �ملسـيح 
بلغت  منطقتهم   � � �ملوعو. 
�لذ�-� بل جتا�/� �حلد�. كلها، 
�-تكا2  �لعز� على  ��لعد� عاقد 
كل نو� من �إلسا�U ��لبذ�g �Uق 
 s9 .� .سيدنا �ملسـيح �ملوعو

�ألعد�U يشـوهوs صو-� �ملسيح 
9ليها   sيسـيئو  ��  � �ملوعو. 
نعد   �� قلوبنا،   sّرحو  �بذلك 
قا.-يـن على �حتمـا) �لك بل 
�لوقاحة تكا.  عندما نرA هـذ[ 
 sيلصقو sقلوبنا تنخلع. �ملعا-ضو
الفتا� مسـيئة   s�-جلـد� على 
لد-جـة �s بعض  �لنبالU من غ� 
 s-جد� من  نزعوهـا  �أل¨ديني 
 s�� بيوִדم قائلني بأ�ا سيئة جد�
 �ملصقيها جتا�/��  كل �حلد�. 
�إلسا�U ��لوقاحة. �ضا± صاحب 
�لرسالة �قا) بأننا حني نرA هذ[ 
�لالفتا� تنهمر �لدمو� من عيوننا 
�تصعـد صرخاتنا عفويا. كتبُت 
9ليـه �s يصـk�� �يرّكز�� على 
�لدعاU. لقد ُعلِّمنا .-سا �s نلجأ 
89 �هللا تعا8 .�ئمـا كلما �/.�. 
�لعد� � عد��تنا �معا-ضتنا. علينا 
�s جنعل هذ� �لد-~ نصب �عيننا 
�Yا�) �s نرّكز على �لدعاU �كثر 
من �� قبل. �قد ُعلِّمنا .-سـا 
� �هللا بتوطيد �لعالقة معه  Uللفنـا
� �كثر فأكثر. s9 هؤالU �لنا~ 
��لدما- ألنفسهم.  �rال�   sلبو 
 sلذين يسـيئو� s� من �ملعلـو�
 s89 مبعوثـي �هللا تعـا8 يهلكو
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�يبا.�s .�ئمـا. �s9 � يرتدعو� 
عن تصرفاִדم هذ[ فسو± يسلُط 
عليهم �يضا سيف �لدعاU بإ�s �هللا 
كما ُسلِّط على ليكهر�� من قبل. 
فعليكـم �s تقدمـو� �المكـم 
�هللا  �ما�  �تضرعاتكم  �معاناتكم 
 .�ًkألشر�- ع� Uتعا8 ليجعل هؤال
 �لقد قا) �ملسيح �ملوعو. � 

 :�١٩٠٤/٤/١٩ �¥لس 
 pبينما كنت �.عو �ليو� جلماع”
�لتا¯:  �إلrا�  تلقيت   sلقا.يا�
”�بَتَعد�� عن منط �حليا�، فسحَقهم 
خطر  حضرته:  قا)  تسحيقا.“ 
ّ̄ فعل �لتسحيق  ببا¯ ملا�� ُنسب 9
�نا كذلك  � هذ� �إلrا�، �بينما 
�9 �قع نظر� على �لدعاU �ملكتو2 
على ��جهة بيت �لدعاU منذ سنة 

�هو:
�مّز�  .عائي  فا¼ع   2ّ- ”يا 
�عد�  ��َْنِجْز  ��عد�ئي   �Uعد��
��نصر عبد� ��-نا �يامك �شّهر 
لنا حسامك �ال تذ- من �لكافرين 

شريًر�.“
�ملنكر�s �نو�� �هذ� �لدعاD Uص 
 sيبلغو �لذين  منهم   � جدًّ �ألشر�- 

�لِذ-�� � شر�-هم.
هذ�  -�يُت  ”ملا  حضرته:  قا) 

قد  �نه  �إلrا�  من  فهمُت   Uلدعا�
حاs �قت �ستجابة .عائي.“

� قا) �: "لقد جر� سنة �هللا 
 sلو�منذ �أل/) �نه يزيح �لذين ³ا
عرقلة مبعوثيه. s9 هذ[ �أليا� أليا� 
�يز.�.  تعا8  �هللا  من  كب�  فضل 
�إلمياs ��ليقني بر§ية تلك �ألمو- 

�لp يظهرها �هللا تعا8.“
Nاعة  ير�  تعا8  �هللا  يز�)  �ال 
�ملسيح �ملوعو. � هذ[ �ملشاهد 
ناحية  فمن  �يضا.  �ليو�  هذ�   89
هم يسبوs �يشتموs �من ناحية 
�حتقق  �جلماعة  تز.هر   Aخر�
كثً��   s� شك  ال  ملحوًظا.  -قًيا 
�لبلد   sيقطنو �يضا   Uلنبال� من 
 sيز³و �صفُت  كما  �بعضهم 
من  للجماعة  �ملعا.ية  �لالفتا� 
ُنبَل  �لكن  بيوִדم،   s�-جد
معظِمهم �بكم، كما كاs �خلليفة 

�لثالث -¨ه �هللا يصف نبَلهم بأنه 
 sآل� �لكن  له،  صو�  ال  �بكم 
�لذين  منهم  �ملثقفني  فئُة  �خذ� 
� �جلر�ئد �إلجنليزية ترفع  sيكتبو
 Aصوִדا ضد هذ� �لظلم �لذ� تعّد
 89 gاجة  �9ننا  كلها.  �حلد�. 
�إلrامي   Uلدعا� هذ�  من  �إلكثا- 
للمسيح �ملوعو. � ح� ُيقضى 
على �ألشر�- �يتم 9نقا� �لبلد من 
شر�-  من  ُيعصم  �لكي  �لدما-، 
 89  Uلنبال� �لبلد   sُسكا �ألشر�- 
حاجة  فهنا�  �أل¨ديني.  جانب 
للتحلي  �أل¨ديني  لكل   Aقصو

 .Uلتركيز على �لدعا�� kبالص
�ألشر�-   Uهؤال  s� شك  ال 
 sمد  �مكائد ش�  لنا   s�يكيد
هو  r9نا  �لكن  ×تلفة  �مناطق 
خ� �ملاكرين، فإنه ير. مكائدهم 
حفظنا  �لذ�  �هو  Yو-هم،   �
 .sآل�  89 �خلط��  مكائدهم  من 
�هللا  بأهد�2  بالتشبث  فعليكم 
عنه  �لتخلي  �عد�  .�ًما  تعا8 
�بًد�. �لقد نّبهُت �جلماعة 89 هذ� 
�9 قلت rم  �يضا  فتر�  قبل  �ألمر 
�9م ��9 جعلو� �عماrم متو�فقة مع 
�مامه  �خضعو�  تعا8  �هللا  -ضى 
³د>   s� فيمكن  ¥تمعني   �

NÈ€@pÏï@¸@·ÿic@@·ËŽ‹j„NÈ€@pÏï@¸@·ÿic@@·ËŽ‹j„

�خلليفة �لثالث للمسيح �ملوعو. � 
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التقوى

فتر�  خال)  عظيم  �نقال2  بذلك 
بسيطة.

 ÇصوØ � .قا) �ملسيح �ملوعو
:Uملثابر� على �لدعا�

 sباإلنسا ³ل  كث��   sٍحيا�  �"
بني  ما  فتر�   �  Uٍبتال� تلو   Uٌبتال�
بعض   �� ��ستجابته.   Uلدعا�
 ��Uالبتال� تلك   sتكو  sألحيا�
�لسعيد  �لكن  للظهر،  قاصمة 
�ملحِن  هذ[  على  ��لصابر 
�يضا  ثناياها   � يشتمُّ  ��ملصاعِب 
 Aير� تعا8،  �هللا  �فضا)   Aشذ
بعني �لِفر�سة �s �لنصر �ٍ� بعدها 
 � �لكامنة  �ألسر�-  �من  حتما. 
 89  Uملر� تدفع  ��ا   ��Uالبتال�
بقد-  ألنه   ،qمفر gما~   Uلدعا�
��الضطر�2ُ  �الضطر�ُ-  يز.�.  ما 
بقد- ما تذ�2 �لر�®، �ألمر �لذ� 
 .Uلدعا� �ستجابة  .��عي  من  ُيَعدُّ 
�بد�   sُإلنسا� يقلق  �ال   ب   ،��ً9
�ال يسيU �لظن باهللا تعا8 نتيجة 
يظن  �ال  �لصk.  ب  �قلة  �لقلق 
�حد �بد� �s .عاU[ ال يستجا2، 
�لنو�  هذ�   s9 يستجا2.  لن   ��
�هللا  لصفة  -فضا  ُيعدُّ  �لوهم  من 
(�مللفوظا�،  �لدعو��".  "¥يب 

(٤٣٤Ç ،٤¤

�تفك�  �ألقو�)  هذ[  مثل   s�  ��
9نكا-[  مبنـزلة  هو  9منا   sإلنسا�
لصفة �هللا ¥يب �لدعو�� بطريقة 
هو   sآل� فو�جبنا  مقصو.[.  غ� 
 Uلدعا� على  ��ملثابر�  �لثبا� 
 pل� شر�طه  �فق  عليه  ��لتركيز 
�كرُ� بعَضها من خال) مقتبسا� 
 ،� �ملوعو.  �ملسيح  كال�  من 
تا�  يقني  على   sنكو  s� �ينبغي 
.�ئًما بأنه ال ميكن �D sطئ قو) 
�هللا تعا8 �9 يقو): ﴿ُ�ِجيُب َ.ْعَوَ� 
�ِ� 9َِ�� َ.َعاsِ﴾ (�لبقر�: ١٨٧)  �لدَّ
�� ��9 قمتم بالدعاU بكل شر�طه 
فإن\ سأستجيبه، فال .�عي لليأ~ 
قد  تعا8  �هللا   s� �لعلم  مع  �بًد�؛ 
جعل الستجابة �لدعاU �قًتا معيًنا. 
��9 كاs كل �بتالU يؤ.� بنا 89 
 Aفسنر تعا8  �هللا  �ما�  �خلضو� 
�لدعو�� �يضا بإ�s �هللا  �ستجابة 

تعا8. 
للمسيح  �خر  مقبتًسا   sآل� �قد� 

�ملوعو. � يقو) فيه:
فيو¢  ينا)  �حد  �sْ ال  "تذكر�� 
 89  kلص� يوصل   � ما   Uلدعا�
 Uعلى �لدعا ��ما � يد��منتها[، 
�لظن   Uيسي ال   s� �ينبغي   kبص
باهللا �بد�، ��s يؤمن بأنه صاحب 

يو�ظب   �  �.�-9� قد-�  كل 
 sما/  Àفسيأ  ،kبص  Uلدعا� على 
 s9� ،يبه � ]Uيسمع �هللا فيه .عا
�لوصفة  هذ[   sيستخدمو �لذين 
��لشقا��،   sحلرما� يو�جهو�  فلن 
مر�مهم   �  sيفلحو سو±  بل 
�هللا  لقد-��  حصر  ال  بالتأكيد. 
�تعا8  سبحانه  سّن  فقد  �قو�ته، 
قانونا لبلوÙ �إلنساs �لكماَ) �هو 
سنته  يبدِّ)  فال  طويال،   kيص  s�
�s9 �لذ� يريد �s يغ� �هللا تعا8 
 Uقانونه هذ� من �جله فكأنه يسي
89 �لذ�� �إلrي، �يتجاسر عليه. 
بعض   s� تتذكر��   s�  ب   �
 s�يريد�  kلص�  sيتركو �لنا~ 
به  يقو�  مثلما  �ماrم  تتحقق   s�
 kلذ� ال يص� s9 (ملشعو�، فأقو�
بل  بعجلته،  شيئا  �هللا  يضر  فلن 
فليستعجل  نفُسه،  هو  سيتضر- 

�ليالحظ �ين �ملفر."
عندما  "�نظر��،  حضرته:  �يقو) 
�حلبيب  �بُنه  يعقو2  عن  ُفرِّ� 
يوسُف عليهما �لسال� جر�U كيٍد 
شريٍر من 9خوته، ظّل يعقو2ُ � 
يدعو للقائه طيلة �-بعني سنة. فلو 
كاs مستعِجال ملا �سفر .عا§[ عن 
�ية نتيجة ُتذكر، 9ال �نه ظل يدعو 
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�هللا  بقد-��  مؤمًنا  سنة  أل-بعني 
.عو�ُ�  �ستجلبت   s�  89 تعا8 
لقد  9ليه.  يوسَف  عاًما  �-بعني 
قا) له بعض �لالئمني خال) هذ[ 
يوسف،  تذكر  عبًثا  بأنك  �لفتر� 
�لكنه -ّ. عليهم بقوله: y9 �علم 
من �هللا ما ال تعلموs. ال شك �نه 
يوسف  عن  شيًئا  يعر±  يكن   �
ِ-يَح  َألَِجُد  ﴿9ِنِّي  قا):  �لك  مع 
 sُيوُسَف﴾ (يوسف: ٩٥). 9منا كا
طالت،  قد  .عو�ته  فتر�   s� يعلم 
من  سيحرمه  تعا8  �هللا   sكا فلو 
�ما  سريًعا،  ألجابه   Uلدعا� Óر�� 
�آلs فقد طالت فتر� �لدعاU هذ[ 
�ستجابته،  على  .ليل  �نه  بد  فال 
��لك ألs �لكرمي ال ³ر� �لسائل 
��9 جعله ينتظر مد� طويلة، بل ال 
ميكن ألØل �لنا~ �s يفعل �لك، 
�9 9نه �يضا يعطي �لسائل شيًئا ��9 

جعله ينتظر على عتبة بابه مد�."
�ما .عا§نا ��ضطر�2 قلوبنا فليس 
نابًعا عن تعرضنا لعد��� شخصية 
هدًفا  �فئدتنا �صرنا  تنجر®  �9منا 
 ،sللمظا� ألننا �منا بإما� هذ� �لزما
بعثه � هذ�  �لذ�  �صّدقنا gبيبه 
نتحمل  �ننا  شك  فال  �لعصر. 
 � ��الضطها.   Aأل�� هذ�  كل 

سبيل �هللا تعا8. �ما .منا نتحمله 
بد  فال  �تعا8  سبحانه  لوجهه 
 s9 بإ�نه.  أل.عيتنا  يستجيب   s�
لدليل  �ملطر.  �أل¨دية  �/.ها- 
قاطع على �s �هللا معنا. �كما قلت 
 sال يز�لو�كانو�  Uألعد�� sنًفا، فإ�
�هللا  �لكن  ُكّباً-�،  مكًر�   s�ميكر
تعا8 كاs �ال يز�) ³بط مكرهم 
هذ[  نو�جه  ال  كث��.  مو�طن   �
بل  فقط،   sباكستا  � �ملعا-ضة 
�مع  كث��،  بال.   � نو�جهها 
�لك � يتوقف تقد� Nاعتنا. ملا 
�هبُت 89 �لkملاs �أل�-�Ä سأل\ 
ممثل جريد� قائال: ما هو عد.كم 
مقا-نة باملسلمني �آلخرين؟ فخطر 
ببا¯ �نه بعد معرفة عد.نا سيوجه 

 ��. ما  �يقو):  �خر  سؤ�ال   ¯9
فما  �لد-جة  rذ[  ضئيًال  عد.كم 
قيمة جهو.كم �لp تبذلو�ا لنشر 
 �هذ� �لتعليم �لد�عي 89 �لسال� 
�لعا�؟ فتذكرُ� على �لفو- جو�ًبا 
-.َّ به �خلليفُة �لثالث -¨ه �هللا على 
�حد �لصحفيني � مؤمتر صحفي 
هو  ما  سأله:  حيث  ��-�با،   �
عد. �ملسلمني �أل¨ديني؟ فأجا2 
 sلشخص �لذ� كا� s9 :حضرته
 sحيًد� قبل ٩٣ عاًما قد صا- �آل�
 s� عشر� ماليني تقريًبا، فيمكنك
 sتقو� باحلسا2 لتعر± كم سيكو
 .Aخر� عاًما   ٩٣ بعد  عد.نا 
فقلت �نا �يًضا rذ� �لصحفي: لقد 
عاًما،  على Nاعتنا ١٢٣  مضْت 

قد قال له بعض الالئمني خالل هذه الف0ة بأنك عبًثا 
تذكر يوسـف، ولكنه رّد عليهم بقوله: إb أعلم من 
اهللا ما ال تعلمون. ال شك أنه f يكن يعرف شيًئا عن 
ِجُد ِريَح ُيوُسَف﴾ (يوسف:  يوسف مع ذلك قال: ﴿ِإbِّ َألَ
٩٥). إمنا كان يعلم أن ف0ة دعواته قد طالت، فلو كان 
اهللا تعا^ سيحرمه من tرات الدعاء ألجابه سريًعا...
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٢٠

التقوى

عشر��   89 عد.نا  �صل  �قد 
�ملاليني، �سترA بعد فتر� ليست 
�تأث��  نفو��  �s جلماعتنا  بطويلة 
كب�ين � �لعا� s9 شاU �هللا تعا8. 
�بعد هذ� �جلو�2 قلت له: لعلك 
فهل  هذ�،  تسأ)   s� تريد  كنت 
�طمأننت Iو�Ä؟ قا): نعم، هذ� 

�لذ� كنت �-يد معرفته. 
غ� �s علينا �s نتذكر �s نفو�نا 
لن يكوs من �جل حتقيق �ملآ-2 
 Uِمن �جل 9-سا sملا.ية، 9منا يكو�
ُحكم �هللا � �أل-¢، �لنشِر �حلّب 
�بًد�  .�عَي  فال  �لعاَلم.   ���لوئا� 
بأs �ضطها.هم  �� �خلو±  للقلق 
ميكن �s ³و) .�s 9جنا/ مهمتنا 
�هللا   sفإ كال،  تقدمنا.  يعيق   ��
�لذ�   � �لتقدُّ َمشاِهَد  ُيرينا  تعا8 
�ليس  باستمر�-،  Nاعتنا  حتر/[ 
�نز) علينا  �لك فحسب، بل قد 
�لسكينة بإخبا-نا � �لقر�s �لكرمي 
مبص� �لذين يو�لوs �حّبته �مبص� 
 pل� ��آلياُ�  يعا-ضو�م،  �لذين 
لنا  ترسم   pخطب ֲדا  �ستهللُت 
حيث  �آلخر�   � �لفريقني  مص� 
َغَلَبْت  َ-بََّنا  ﴿َقاُلو�  تعا8  �هللا  قا) 
 * َ َعَلْيَنا ِشْقَوُتَنا َ�ُكنَّا َقْوًما َضالِّني
َفِإنَّا  ُعْدَنا   sَْفِإ ِمْنَها  َ�ْخِرْجَنا  َ-بََّنا 

َ�َال  ِفيَها  �ْخَسُئو�  َقاَ)   *  sََظاِلُمو
ِمْن  َفِريٌق   sََكا 9ِنَُّه   *  sُِتَكلُِّمو
َفاْغِفْر  َ�َمنَّا  َ-بََّنا   sََيُقوُلو ِعَباِ.� 
لََنا َ��ْ-َحْمَنا َ��َْنَت َخْيُر �لرَّ�ِحِمَني 
َحتَّى  ِسْخِريًّا  َفاتََّخْذُتُموُهْم   *
ِمْنُهْم  َ�ُكْنُتْم  ِ�ْكِر�  �َْنَسْوُكْم 
�ْلَيْوَ�  َجَزْيُتُهُم  9ِنِّي   *  sََتْضَحُكو
 ﴾sَ�ْلَفاِئُز� ُهُم  �َنَُّهْم  َصَبُر��  ِبَما 
فبني �هللا تعا8 ��ًال مص� �لذين قد 
�بتعد�� عن منط �حليا�، فأخkَ ��م 
�حلقيقة  �نكشا±  عند   sسيقولو
غلبْت  قد  -بنا  �آلخر�   � عليهم 
علينا شقوتنا ح� �ّ.� بنا 89 هذ� 
�ملص�، فربنا �-ِجْعنا 89 �لدنيا فلن 
�بًد�، �9ال لكنا من  ثانية  نعصيك 
�لظاملني. ف�ّ. �هللا عليهم: هذ� ليس 
 s� sمن نو�ميسي، لذ� عليكم �آل
ع\  ��بتِعد��  �لعذ�2،  تذ�قو� 
فا.خلوها،  �لنا-،  مص�كم   sفإ
�لن �ستمع لصر�خكم �عويلكم. 
 Ûلصر� يستجيب  9منا  تعا8  فاهللا 
�لصاحلني �لذين يقوموs به � هذ[ 
 Ûلصر� يستمع  لن  �لكنه  �لدنيا، 
�ملؤمنني   sيظلمو �لذين  �لظاملني 
� �آلخر�.  sلدنيا � يصرخو� �
َمن   s�.يعا �لذين  هذ� هو مص� 
 s� فتر�s كيف  تعا8.  �هللا  يبعثه 

�هللا �لذ� ينتظر كل حني �s يسأله 
سو±  عنهم،  ليعفو  �لعفو  عبا.[ 
يرفض طلب هؤالU �لظاملني للعفو 
عنهم قائال: لقد �ّلى /من �لعفو، 
ُتجَز��  �لن   ،sآل� جئتمونا  �قد 
 �  sتعملو كنتم  ما  9ال   sآل�
�لدنيا. لقد جئتمونا بعد �s قطعتم 
قلو2 عبا.� تقطيًعا، ��ضطهدمت 
�ملنيبني 9¯ ��لعاملني على  عبا.� 
9-ساU عظمة .ي\، �عرقلتم طريق 
 ،pكلم لرفع   sيعملو كانو�  من 
فحسب،  طريقهم  تعيقو�   ��
�ملنتهى،  ظلمهم   � بلغتم  بل 
عبا.�  من  �سخرمت  �ضحكتم 
 ،À.بشها  sينطقو كانو�  �لذين 
عفو  فأ�  .ماUهم،  سفكتم  بل 
�ليو� ال �¼ع لكم،  تطلبوs م\. 
هي   pل� جهنم  ��.خلو�  فا�هبو� 

مص�كم.
 � يقو) �هللا تعاs9 :8 عبا.� �لذين 
هم  ��عدִדم  �مرִדم  كما  �منو� 
�لذين يستحقوs �ليو� �s �-¨هم 
جنا�  �ُ�.خلهم  rم  ��ستجيب 
له  تعّرضو�  ما   Uجز�  s9  .yضو�-
�نظر   s� �لدنيا   � �ضطها.  من 
9ليهم نظرَ� حب �لطف، ��َ��فيهم 

جز�Uهم �ضعاًفا مضاعفة. 
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ظلمتم  َمن  يا  تعا8:  �هللا  سيقو) 
عبا.� �سخرمت منهم ح� تعاميتم 
�نسيتم  ع\،  �تغافلتم  �لك   �
9عالy بأs جتريح مشاعر �ملؤمنني 
سُيدخلكم  ֲדم   Uالستهز��� عمًد� 
نا- جهنم، �نسيتم عهدكم معي 
�لعبا.،  �حقو�  �هللا  حقو�   U�.بأ
���مر�  نسيتم  قد  .متم  فما 
�حّرفتم  �كر�،  عن  �غفلتم 
�هو�ئكم،  gسب  �حكامي 
سلبتم  لقد   .Uشي  � م\  فلستم 
��شعلتم  عقا-�ִדم،  �ملظلومني 

��ستوليتم  مقتنياִדم،   �  sلن���
�خلسائر  ��حلقتم  ممتلكاִדم،  على 
بغ�  �مو�rم  ��كلتم  بتجا-�ִדم، 
� جتا-�ִדم،  Uكنتم شركا s9 حق
فهنا� قائمة طويلة من جر�ئمكم، 
فليس مص�كم �آلs 9ال نا- جهنم. 
هذ� ما يعلنه �لقر�s �لكرمي، حيث 
سيقو) �هللا تعاr 8ؤالU �لظاملني ال 
تطلبو� م\ �ليو� �لعفو ��لرفق بأ� 
�لذين  �ما  �ألشكا).  من  شكل 
يؤمنوs �يسألوs �هللا تعا8 �لرحم 
�نكم  فيقو) rم ال شك  ��لعفو، 

يشمُلهم  �لذين  �لفائزين  من  �ليو� 
ألنكم  �عفو�،   p¨-� حّبي 
 �� عليه،  ثبتُّم   � ��منتم  صkمت، 
ّ̄ عابدين ¯. تفتأ�� معي منيبني 9

هذ� هو �لفر� بني �ملؤمن ��لكافر 
نسأ)  �آليا�.  هذ[   Uضو على 
�لذين  من   علنا   s� تعا8  �هللا 
 s�� �عفو[،  بر¨ته  �هللا  يشملهم 
 s�� ،/التنا كلها�يستر تقص��تنا 
 Uلدعا� على  نو�ظب  لكي  يوفقنا 
من   sنكـو� �نقـطا�،  بال 

�لفائزين. 

جهٍل �خـا  تصحـْب  َفـال 
A.-� جاهـٍل  مـن  فكـم 
Uِباملـر  Uُملـر� ُيقـا~ 
 Uلشـي� علـى   Uللـشـي�

ــــاُ[ ـــــا� �9يَّ �9ّي
ــاُ[ �خ حني  حلـيًما 
ماشـاُ[  Uُملــر� مـا   ��9
��شـبـاُ[ مقـايـيـٌس 

وللقلب على القلب دليل حني يلقاهوللقلب على القلب دليل حني يلقاه

.يو�s �إلما� �لشافعي


