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التقوى

 Ìلعر	ملكتب 	تر�ة: 

ال   Xحد� 	هللا  ?ال  ?له  ال   �� �شهد 
 Xعبد 	شريك لـه، ��شهد �� �مًد
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  ��سوله. 
	لشيطا� 	لرجيم. ﴿بْسم 	هللا 	لرَّْحَمن 
	لرَّحيم * 	ْلَحْمُد هللا n�َِّ 	ْلَعاَلمَني * 
ين*  	لرَّْحَمن 	لرَّحيم * َمالك َيْو� 	لدِّ
	ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�?يَّاَ©  َنْعُبُد  ?يَّاَ© 
	لَِّذيَن   Ã	ِصَر  * 	ْلُمْسَتقيَم   Ãَ	َر 	لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 	ْلَمْغُضوn َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Lمني) َ�ال 	لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لg 'لقاها سيدنا مر�C مسر& 'Yد 'يدb �هللا تعاd بنصرb �لعزيز

� Dملهد� Zإلما��خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو- 
يو� ٢٠١٥/١٢/٤

K مسجد بيت 	لفتو� بلند�

بإ�سا@  	إلسال�  ?حيا_   � 	هللا  بد� 
°سب   �  oللن 	لصا��  	ملحب 
نز�@  jمن  �جد�	  �	لذين   ،Xعد�
��بعة عشر قرنا  بعد  	لوحي 	جلديد 
�نالو	   � 	ملوعو�  	ملسيح  �بايعو	 
كانو	 �ظوظني  مباشر�  منه  	لفيض 
جد	 بالتأكيد. �عندما يتصو� 	إلنسا� 
�ضي  	لصحابة  ��لئك  كا�  كيف 
	هللا عنهم Nمد�� 	هللا � �يشكر�نه 
على حّظهم بوجو�هم حو@ 	ملسيح 
	ملوعو� �، يشعر بشعو� غريب. 
ما �صد� 	هللا � �عًد	 ?� �عد بأنه 
يلحقو�  �ناًسا  	آلخرين   K سيخلق 
	ملؤمنني  ?مياَ�   �  eقّو� باأل�لني، 
	لصا��  	خلا��  	ملوعو�  باملسيح 
من  Lيا% جديد�  بإ�	_ִדم   �  oللن
خال@ 	لوحي �	إلqا�، �	لذين كانو	 
يبدx ��fا�هم كل يو� بالبحث عما 
ينـز@ على 	ملسيح 	ملوعو� � من 

جديد 	لوحي �	إلqا�. 
  � 	ملوعو�  	ملصلح  �كر  لقد 
كانت  قائال:   Xهذ 	لصحابة  كيفية 
	ملسيح  �حي  عن  	أل1ديني  حالة 
	ملوعو� � �xم فو� طلوi 	لنها� 
بالطو	� هنا �هنا©   ��fيبد كانو	 
نز@  ما�	  يعلمو	  لكي  كالعشا� 
 Xلوحي هذ	 � من  على حضرته 
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حضرm مر�C مسر& 'Yد - 'يدb �هللا بنصرb �لعزيز - 

	لليلة. يقو@ 	ملصلح 	ملوعو� �: ?�	 
 aيسألون 	�fلبيت بد	خرجُت �نا من 
�� ?�	 خرM طفل Lخر سألوX ما هو 
	لوحي 	حلديث 	ليو�؟ ما�	 نز@ عليه 
	ملوعو�  	ملصلح  يقو@  	إلqا�؟  من 
 M�فو� خر aن� µكا� من عا� :�
كنت  للصال�   � 	ملوعو�  	ملسيح 
	جلديد  	إلqا�  ما   eأل�  Xفتر� �فتح 
��هب  �� كنت  �؟   X_لذ� جا	
?B 	ملسجد ���ع من لسانه 	ملبا�©. 
فهذX كانت �غبتهم �شوقهم لكي 
�ينالو	  �قو�،  صقال  ?مياxم  يز�	� 
 X�مدN� � هللا	 	بركاته، �يشكر�
	ملوعو�  باملسيح  لإلميا�  �ّفقهم  ملا 

 .�
	ألحيا�  بعض   K Nد¹  كا�   ¶
�جو�  حا@  عليه   @Ðي 	لوحي   ��
�لك  �كا�   ،Xعند 	لصحابة  �حد 
�يًضا يسمع �حي  	لسعيد   Ìلصحا	
	هللا تعاB. يقو@ 	ملصلح 	ملوعو� � 
�هو يذكر َمَثل هذ	 	لصحاÌ 	لذ� 
نز@ 	لوحي �هو عند 	ملسيح 	ملوعو� 
	هللا  عنايت  "سيد  	لدكتو�   :�
شاX" 	ملنتمي ?B �سر� �1دية قدمية 
جد	، �	لدX "سيد فضل شاX" كا� 
صحابيا مقّربا جد	 للمسيح 	ملوعو� 
	ملوعو�  	ملسيح  ¥د�  �كا�   ،�
قا�يا�  يرتا�  �كا�  عموما   �

 "Xشا ناصر  "سيد  �كا�   ،	cكث
غالبا  بعد  فيما  -�	لذ�  	ملر	قب 
 -(Sub-Divisional Officer) �صبح 
جد	  áلصا  كا�  �يضا  �هو   ،Xخا�
 .	cكث  � 	ملوعو�  	ملسيح  Nب 
فضل  سيد  ألخيه  يقو@  كا�  �هو 
 B? ال تعمل شيئا ?ال �� تذهب :Xشا
قا�يا� �تلتقي باملسيح 	ملوعو� � 
منه  مذّكر	ته �تطلب  بعض  �ترسَل 
سأبقى  ��نا  آلخر  حني  بني  	لدعا_ 
 Xخا� يساعد  فكا�  نفقاتك.  ��سل 
ما�يا لكي يبقى جالسا عند 	ملسيح 

	ملوعو� � K قا�يا�. 
يقو@ 	ملصلح 	ملوعو� �: ?نa ��كر 

األkديـني  حالـة  كانـت 
عن وحـي املسـيح املوعود 
� أنهـم فور طلـوع النهار 
كانوا يبـدؤون بالطواف هنا 
وهناك كالعشاق لكي يعلموا 
مـاذا نـزل علـى حضرته 
� من الوحي هـذه الليلة.
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التقوى

جيد	 �� �حي 	ملسيح 	ملوعو� � 
يبد� بكلمة "	لرحى" �	لذ�  -	لذ� 
قرLنية K طوال-  Lيا%  بضع  يعا�@ 
نز@ على 	ملسيح 	ملوعو� � عندما 
كا� يعاh من 	لوجع K كليته �كا� 
هذ	  فكا�   ،Xميّسد  Xشا فضل  سيد 
 �? خا�  بفضل  Nظى   Ìلصحا	
نز@ على   Xثنا_ متسيد��  Xحضو� K
هذ	  �كا�  	لوحي،   � حضرته 
	لكال�  فيه  rر�   iنو من  	لوحي 
بصو%   � لسانه  على  �حيانا 
 :� 	ملوعو�  	ملصلح  يقو@  عا@. 
�ننا كنا �طفاال صغا�	 فدخلنا  ��كر 
بسبب عد� 	حتياطنا 	لغرفَة 	لF كا� 
فيها  مستلقيا   � 	ملوعو�  	ملسيح 
 X_ �كا� سيد فضل شا	ملتحفا بر�
يشعر   � �كا�   ،Xميّسد 	ملرحو� 
	ملسيح  كتب  بل   ،@Ðي 	لوحي  بأ� 
	ملوعو� � �نه نفسه كا� ميلي عليه 
 �� Xلوحي، فأشا� � سيد فضل شا	
	ْخرجو	 من هنا فخرجنا، �بعد �لك 
عِلْمنا �� �حيا طويال كا� يÐ@ عليه 
يتحد¹  	لذ�  	لوحي  �هذ	  حينها، 
عنه 	ملصلح 	ملوعو� � يتعلق بتلك 
ضد  ُ�فعت   Fل	 	لقضية   �� 	حلا�ثة 
سّد�	  ملا  ��صحابه  	لدين  ?ما�   	jمر
�	أل��	�  جد	�.  ببنا_  	لطريق 

يبد�  كا�  	ملحكمة   K ُقّدمت   Fل	
حقهم   K سُتفصل  	لقضية   �� منها 
عما  سُتسَقط  	لقضية   �� �علنو	  بل 
�خ´  ما  ِ�فق  حد¹  �لكن  قريب، 
 cألخ	لوقت 	 K� ،متاما Bهللا تعا	به 
 �� ُيثبت  ما  	أل��	�  بني  من  ُ�جد 
	ملسيح  �	لد  مرتضى  غال�   	jمر
 	jمر مع  �يضا شريك   � 	ملوعو� 
 ،Dأل�	 تلك  ملكية   K 	لدين  ?ما� 
حقه   K 	لقضية  حسمت  فاملحكمة 
� ��صد�% 	حلكم ֲדد� 	جلد	�. 
�أل� هذ	 	لوحي Nمل شأنا عظيما 
 K �كر  �قد  �يضا،  تر�ته  �قر�  لذ	 
يقو@  	لوحي،  حقيقة   K� 	لتذكر� 
	ملسيح 	ملوعو� � نفسه عنه: "��كر 
�� 	لسيد فضل شاX 	لالهو��، �خا 
	لسيد ناصر شاX 	ملر	قب K با�X موال 
قدمّي  عندها  يدلِّك  كا�   ،cبكشم
	إلqا�  بد�  	لوقت ظهر	 حني  �كا� 
عن 	لقضية 	ملتعلقة باجلد	� يتنـّز@. 
فقلت له ?� 	إلqا� يتعلق بقضية 	جلد	� 
فعليك �� تكتب كما ينـز@، فأخذ 
	لقلم �	ملح´�. ¶ غلبa 	لنعاg �بد� 
	لوحي 	إلqي rر� على لساh �لًة 
�لًة كما هي سنة 	هللا �كلما 	نتهت 
لت غلبa 	لنعاg مر� ثانية  �لٌة �ُسجِّ
 B? eلة �خر� hجر% على لسا�

بقلم  ل  �ُسجِّ كله  	لوحي  نز@   ��
��ُلقي  	لالهو��.   Xشا فضل  	لسيد 
 Xبنا 	لذ�  باجلد	�  يتعلق  �نه   oقل K
 K eلدعو	لدين �ُ�فعت بشأنه 	 �ما?
	ملحكمة، ��ُفِهمُت �يضا �xا سُتحَسم 
 cلوحي لعد� كب	حقنا. فحكيت  K
�يضا  ��خ´ִדم  	جلماعة  �فر	�  من 
�نشرته  �معانيه،  نز�له  سبب  عن 
للجميع  �قلت  "	َحلَكم".  K جريد� 
ستؤ��  �سبابا  سيهيئ   Bتعا 	هللا   �?
?B جناحنا x Kاية 	ملطا� أل� هذ	 
كانت   �?� 	لوحي،  مضمو�  هو 
	لظر�� 	لر	هنة خط�c �تبعث على 
	إلqي  	لوحي  نكتب  �	آل�   .gليأ	

 :Xcمع شرحه �تفس
	لقضا_؛  �ينـز@  تد��،  "	لرحى 
َ�ْضُعها،  سيتغّير  	لقضية   ��  ��
	لF ¥تفى عند ���	xا  	لرََّحى  َشْأَ� 
ُجْزfها 	لذ� يكو� �ما� 	ألعني من 
يكو�  	لذ�  جزfها  �يظهر  قبل، 
	ملوعو�،  	هللا  فضل  هذ	  �جوبا... 
�سيأµ حتًما، �ليس بوسع �حد �� 
مينعه... ُقْل: �ُقِسم باهللا �Ì �� هذ	 
�لن  	ألمر  يتغc هذ	  �لن  	حلق،  qو 
¥فى. سيظهر �مر cN©. هذ	 �حٌي 
 Ì�  �? 	لعلى.  	لسما�	%   nّ� من 
	لذ�  	ملستقيم   Ã	لصر	 عن  Nيد  ال 



١٣

التقوىاجمللد الثامن والعشرون،  العدد الثامن - صفر  وربيع األول ٣٧ ١٤ هـ  كانون األول /ديسمبر ٢٠١٥ م

ينسى  �ال  	ألخيا�،   Xعبا� يسلكه 
	لنصر�.  يستحقو�  	لذين   X�َعبا
فاعلْم �نه سيحالفك K هذX 	لقضية 
صد��  سيتأخر  �لكن  مبني،  ظفٌر 
	هللا...   Xقّد� �جل   B? 	ُحلكم  هذ	 
 �ْ� ¶ ،Ì� هللا	ألمر كله بيد 	ُقل ?� 
 Xبطر� غّيه   K سا�ً�	   Dملعا�	 هذ	 
�	ستكبا�X... ?� �لك 	لقا�� معك، 
�يعلم 	خلفّي بل 	ألخفى 	لذ� يفو� 
?��	© 	لبشر... ?نه هو 	ملعبو� 	حلقيقي 
لإلنسا�  ينبغي  فال   ،X	سو معبو�  ال 
?منا  ?qًا،  rعله  °يث   Xcبغ يثق   ��
	لصفة. هو   Xملتصف ֲדذ	  Xهللا �حد	
كل   eير� شي_،  كل  يعلم  	لذ� 
يتقونه  	لذين  مع  	هللا   �?� شي_. 
 Xعملو  cخل	 عملو	   	�?� �¥شونه، 
يعملو�  �ال  	لدقيقة،  لو	jمه  |ميع 
�ال  سطحي  بشكل  	لصاحلا% 
ناقص، بل يقومو� ֲדا بأ�� جزئياִדا 

ُهم  ���لئك  �جه،  �حسن  �على 
	لذين ينصرهم 	هللا، ألxم خد	� سبل 
�ضو	نه، فيسلكوxا �rعلو� غcهم 
يسلكوxا. ?نا ��سلنا �1د –�� هذ	 
	لعبَد 	ملتو	ضَع- ?B قومه، فأعَرضو	 
عنه �قالو	 كّذ	n يريد ُحطا� 	لدنيا، 
�� �نه يريد متاi 	لدنيا ֲדذX 	ِحلَيل. 
لُيسَجن.  	ملحاكم   K عليه  �شهد�	 
كسيٍل  ֲדجماִדم  عليه  ينهالو�  ?xم 
عا�ٍ� Lٍ% ِمن عٍل، �لكنه يقو@: ?� 
قريب  ?نه  جد	.   aم قريب   oحبي

�لكنه خفّي عن �عني 	ملعا�ضني." 
فتحقق هذ	 	لوحي بكل شأ�، �قد 
 K �لك   � 	ملوعو�  	ملسيح  �كر 
نز@  قد  يكو�  ��مبا  áتلفة،  �ماكن 
 K� مر خفي� مر�. فظهر  �كثر من 
�فع  �كلما  	ألمر.   K ُبّت  	لنهاية 
 K _ عليه قضايا ُ�ّ�% مطالبهم	ألعد	
�و�هم �جا_% 	لقر	�	% ضدهم. 

يقو@ 	ملصلح 	ملوعو� � K موضع 
	ملوعو�  	ملسيح  Âالس  يذكر  �هو 
�: ?B 	آل� تدّ�� �L K	ننا تلك 
	ملسيح  من  �عناها   Fل	 	ألصو	% 
 	cصغ كنُت  مباشر�،   � 	ملوعو� 
 �jلشاغل �� �ال	لكن كا� شغلي �
� ��ستمع  	ملوعو�  	ملسيح  Âلس 
 K حا�يثه، يقو@ �: قد �عنا� B?
تلك 	ملجالس مسائل بكثر� حw �ننا 
كأننا  فيبد�   � كتبه  نقر�  عندما 
�عنا هذX 	ألمو� كلها من قبل. كا� 
من عا�� 	ملسيح 	ملوعو� � �� كل 
 K _ًلنها� يبينه مسا	 K ما كا� يكتبه
Âلسه، لذ	 �فظ كل �قو	له، �نفهم 
مر	�  تطابق   Fل	 	ملطالب  تلك  جيد	 

	ملسيح 	ملوعو� � �تعليَمه. 
¶ يقو@ 	ملصلح 	ملوعو� � K �كر 
	إلميا� 	حلقيقي: لو ُ�عطيت ��ٌّ Âر� 
د� �لدها �?ال  ��ّلة على �نه rب ��̈ 

iتالون  من  وإال  الزّالت،  من  اإلنسان  iمي  أن  يستطيع  وحده  العجائز  إميان 
ُطلب  وملاذا   sفال أمر  أُصدر  ملاذا  ويقولون  كل خطوة  عند  ويِقفون  وiتّجون 
ولكن  أيضا،  الضعيف  إميانهم  ويضيع  يزّلون  األحيان  معظم   [ فهم  كذا  فعل 
ولكن  اآلخرين  أدلة  يسمع  وهو  املشاهدة،  على  إميانه  أساس  يضع  اإلميان  كامل 
ال يتأثر من اعwاضاتهم ألنه يكون قد رأى اهللا � بعيونه الروحانية. (املسيح املوعود)
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سيخرn نظا� 	لبيت �سيحد¹ كذ	 
 wأل�لة ح	 Xفلن تؤثر فيها هذ 	كذ�
ُتجَبر   �� ميكن  �ال  �	حد�،  للحظة 
فإ�  باأل�لة،  �لدها  خدمة  على   ٌّ��
كانت هي ¨د� فتخد� جر	_ عاطفة 
لذلك  قلبها،   K تعمل   Fل	 	حلب 
يقو@   � 	ملوعو�  	ملسيح  كا� 
يستطيع   Xحد� 	لعجائز  ?ميا�  بأ� 
�� Nمي 	إلنسا� من 	لزّال%، �?ال 
عند  �يِقفو�  �Nتّجو�  Nتالو�  من 
كل خطو� �يقولو� ملا�	 ُ�صد� �مر 
 K فهم 	ُطلب فعل كذ 	ملا�� hفال
معظم 	ألحيا� يزّلو� �يضيع ?مياxم 
	لضعيف �يضا، �لكن كامل 	إلميا� 
	ملشاهد�،  على  ?ميانه   gسا� يضع 
�لكن ال  	آلخرين  ��لة  يسمع  �هو 
	عتر	ضاִדم ألنه يكو� قد  يتأثر من 

��e 	هللا � بعيونه 	لر�حانية. 
خا�   ����� منشي  مثا@  قد�   ¶
	ملحتر�، �حد صحابة 	ملسيح 	ملوعو� 
 � 	ملوعو�  	ملصلح  يقو@   .�
�قد  له-  لطيفا  كالما  �تذكر   h?
 Xيضا، ���كر� قبل  لكم من  �كرُته 
مكر�	 يقو@ حضرته- كا� 	ملنشي 
	ملحتر� يقو@: بعض 	لناg قالو	 � 
لو 	ستمعَت مر� ?B خطاn 	ملولو� 
ثنا_ 	هللا لتبيَّن عليك هل 	ملرj	 صا�� 

خطابه  �عُت  قد  فقا@   ،nكا�  ��
يسألو�   gلنا	  �? جا_   ¶ مر�، 
هل  	آل�  ْ́نا  �خ فقالو	   ،Xبعد ��يي 
بعد �اi كل هذX 	أل�لة ميكن �� 
�ما  qم  فقلت  صا�قا؟   	jملر	 ُيعّد 
ظل  فلو   	jcمل	 �جه  ��يت  فقد  �نا 
ملد�   nخلطا	 يلقي  	هللا  ثنا_  	ملولو� 
سنتني على 	لتو	� ملا �ثر Kَّ خطاُبه 
�لك   �? 	لقوُ@   aِسَع� �ملا  شيئا، 
	ملحتمل  من   .nلكا� كا�  	لوجه 
من   ٍّ�� على  	لرّ�  على  �قد�  ال   ��
سأقو@  �لك  مع   aلكن 	عتر	ضاته 
باختصا�  صا��.   	jcمل	 ?� حضر� 
ليس من 	لضر��� �� يكو� 	ملؤمن 
أل�  	حلكمة،  على  لعا  مطَّ 	لكامل 
?ميانه ال يكو� مبنيا على 	لعقل، بل 

يكو� �ساُسه على 	ملشاهد�. 

كا� rب تنا�ُ@ قصة منشي ����� 
خا� � 	نطالقا من �نه rب علينا 
�� ننظر ?B 	هللا بعيو� ��حانية، �ال 
ميكن �لك ?ال بتوطيد 	لعالقة باهللا، 
�كذلك عندما نوقن بأ� 	هللا � قد 
هذ	   K  � 	ملوعو�  	ملسيح  بعث 
	لزمن إلصال� 	لعاv °سب حاجة 
	حلقيقي  	ليقني  لنا  سيحصل  	لعصر 
بعثة  يتطلب  كا�  فالوقت  بصدقه. 
 �� يقتضي  	لوقت  �كا�  مصلح، 
 iفأ�ضا 	ملوعو�.  	ملسيح  يرَسل 
	لعاv هي �ليل صد� 	ملسيح 	ملوعو� 
 ،eة حاجة أل�لة �خرæ ليس� �
هذ	  تنبأ عن  قد  � كا�   oلن	 أل� 
	لزمن 	لفاسد، فالذ� له عالقة باهللا 
 MتاN �ال  �يضا   �  Xشا¥  Bتعا
فحاجة  �	ل´	هني.  	ملعجز	%  لكثر� 

فأوضـاع العاy هي دليل صدق املسـيح املوعود 
 zوليـس }ـة حاجة ألدلـة أخـرى، ألن الن �
� كان قـد تنبأ عـن هذا الزمن الفاسـد، فالذي 
لـه عالقة باهللا تعا� �شـاه � أيضا وال iتاج 
لكثـرة املعجـزات وال�اهـني. فحاجـة العصر 
وكلُّ حلظـة مـن حياته برهـان علـى صدقه..
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	لعصر �كلُّ حلظة من حياته برها� 
�لك  نتذكر   �� �rب  صدقه  على 
 �� rب  	ملنطلق  هذ	  �من  ��ما. 
	ملسلمني  �ليت  ��ما،  ?مياننا  نقوِّ� 
°اجة  و�  �Nسُّ يشعر��  	آلخرين 

	لعصر، فيؤمنو	 بإما� 	لزما�. 
يقو@ 	ملصلح 	ملوعو� � K موضع 
K بيا� ?خال� منشي ����� خا� 
تبد�  	أل�ا_ K �اعتنا  بعض   :�
غريبة مثل 	سم �حد صحابة 	ملسيح 
يبني   ¶  ،"	����" 	ملخلصني  	ملوعو� 
�لك   K كانت  �قا@:  �لك  سبب 
	لذين  بعض   �� سائد�  عا��  	لزمن 
كا� ��ال�هم ميوتو� كانو	 يسحبو� 
	عتقا�	  	ملزبلة  على  صغا�	  ��ال�	 
 Xفهذ بذلك،  سينجو�  بأxم  منهم 
�ْهمهم،   �� �سيلة   �� عا��  كانت 
 Xذq تباعا	، �	يسّمونه ���� 	كانو ¶
 Xيا� �ملحتر	منشي  	لد	لعا�� كا� �	
	هللا  نظر   K يكن   v لكنه  بأ���	، 
����	 �� 	لساكن K مكا� 	ملزبلة. 
	السم  ֲדذ	   Xَّيا�  X	لد	� كا�  �?منا 
	عتقا�	 منهم �نه بذلك سيبقى حيا، 
لكن 	هللا � بإلقائه عند قدَمي 	ملسيح 
	ملو%  من  Nفظه   v  � 	ملوعو� 
من  حفظه  قد  بل  فحسب  	ملا�� 
 X	لد	� كا�  �يضا.   hلر�حا	 	ملو% 

لع  ��	�	 �� ينذ�	X للمزبلة لكن 	هللا 	طَّ
على قلبه 	لطاهر �	ستخلصه لنفسه، 
نه من 	إلميا�. فكا� من صحابة  فمكَّ
	ملخلصني،   � 	ملوعو�  	ملسيح 
�قطع �شو	Ã 	إلخال� 	لذ� يند� 
له 	لنظc. يقو@ 	ملسيح 	ملوعو� � 
من 	لعبث �� يعقد 	ملر_ �مال K 	لنجا� 
��� �� يتحلى ֲדذ	 	إلخال�. كا� 
يتمتع بإخال� قد �ثÀ عليه 	ملسيح 
هؤال_  �ثبت  فقد  نفسه،  	ملوعو� 
على  يبعث   nبأسلو ?خالصهم 
	حل�c، كانو	 مضرn 	ملثل K 	حلب 
عنه  	ملوعو�  	ملصلح  يقو@  �	ملو��، 
K موضع: �مبا كا� منشي 	ملرحو� 
موظفا K مكتب 	حلاكم �� 	لقاضي، 
�كا� يأB? µ قا�يا� مر� K 	لشهر 
حتًما، فلما v يكن يشبع من عطلة 
يو� �	حد ما v يأخذ بعض 	لوقت 
من 	لسبت �يضا، لذ	 K 	ليو� 	لذ� 
كا� يريد �� يذهب ?B قا�يا� كا� 
مديرX يقو@ للموظفني �نه ينبغي ?xا_ 
	ملنشي  حضر�  أل�  عاجال  	لعمل 
 v  �?� قا�يا�   B? 	النطال�  يريد 
يستطع فسو� يصد� من قلبه Lهٌة 
يسمح  كا�   ¶ �من   ، عليَّ تقضي 
له باخلر�M عند 	ملوعد ��ما. كا� 
�لك 	ملسئو@ هند�سيا ?ال �نه كا� 

�?جابة   X	تقو� بصالحه  جد	  متأثر	 
له  يهيئ  بنفسه  كا�  °يث  �عائه 
قائال:  قا�يا�   B?  nللذها 	لفرصة 
قا�يا�   B?  nلذها	 يستطع   v  �?
 hهٌة تدمِّرL فسو� يصد� من قلبه

�لن �جنو. 
	لذين كانو	  فكا� qؤال_ 	لصلحا_، 
 � 	ملوعو�  	ملسيح  �جه   	��� قد 
قد  �كانو	  �يضا  	ألغيا�   K  cٌتأث
	�j	��	 ?خالصا، �كانت qم عالقة 
باهللا �. يقو@ 	ملصلح 	ملوعو� � 
كما يتعامل 	ملر_ جتاX 	هللا يكو� من 
قلبه  	ملر_  فبقد� ما يذيب  مثله،  	هللا 
هللا � يعامله 	هللا °سب �لك. 	لدنيا 
تضربه �تشتمه �حتا�@ �� متنعه من 
	لتقد� �تعرقل �قيه لكنه K كل مر� 
يتقد� �يز�هر. فاهللا � يرÌ �ينمي 
 i	نو� �غم  	ملؤمنني  هؤال_  �مثا@ 
 Fل	حلقيقية 	جلماعة 	لعقبا%، �هي 	
تتقد� �تز�هر. لذ	 ينبغي ?نشا_ مثل 
هذ	 	إلميا�. فاجعلو	 قلوبكم من هذ	 
 ¶ للجماعة  	حلب  �	خلقو	  	لقبيل 
	نظر�	 كيف ينميكم 	هللا �ُيكثركم، 
فالذين يكونو� هللا ال تبقى qم حاجة 
يقولو�  �حيانا  فهم  	لسؤ	@،   K
بدال@ ?xم لن يسألو	، لكن 	هللا � 
بنفسه يقضي حاجاִדم. �لقد �عت 
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١٦

التقوى

 Xملوعو� � هذ	ملسيح 	من سيدنا 
	ملوعو�:  �يًضا. يقو@ 	ملصلح  	لقصة 
 ،�cطر�% عليه مصيبة كب çٌكا� صا
فقا@ له �حٌد v ال تدعو؟ فقا@: ?�	 
كا� �Ì ال يريد �� يعطيa فسؤ	� 
هو  ?�	 كا�   ،nلأل� �مناٍ�  ?سا_� 
كا�  فهذ	  �سأله،  فلما�	  يريد  ال 
ال   �� �فضل  	حلالة   Xهذ  K مقاُمه. 
 �� يريد   � كا�   	�? �ما  ُ�عَطى، 
يقو@  	ستعجا@.  فسؤ	�   aيعطي
 aال يع 	ملوعو�: هذ	ملصلح 	حضر� 
 µم ال يدعو� مطلقا، كال بل تأx�
	لكّمل ساعاٌ%  	ملؤمنني  على  �حيانا 
���ضاi حيث يقولو� لن نسأ@. �ما 
	لدعا_ فقد �مَرنا 	هللا به بنفسه، �?منا 
	ملر	� �� هؤال_ �حيانا K حالة خاصة 
به  	لقوية  يتدللو� على 	هللا لعالقتهم 
�، �يقولو� ?� 	هللا بنفسه سيقضي 
حاجاִדم، ?ال �� هذ	 	ملقا� ال يتحقق 
بسهولة. فِمن ��� ?نشا_ عالقة 	حلب 
 iخلشو	� iخلضو	 ���� nلقلو	 K
	لصدقا%  �فع   ���� 	لصال�   K
�بالتها�� K تقدمي 	لت´عا% �	للجوِ_ 
?B 	لكذn �	الحتيا@؛ ال تظنو	 �نه 
	خلاصة،  	هللا  �فضا@  تِرثو	   �� ميكن 

فهذ	 مستحيل.
لقد   :� 	ملوعو�  	ملصلح  يقو@ 

	ملرحو�   �� مر	�	  هذ	  قبل  حدثُتكم 
قاضي �مc حسني كا� من صحابة 
	ملسيح 	ملوعو� � 	ملخلصني �قبل 
 v  �? متشد�	،  �هابيا  كا�  مبايعته 
يكن يستطيع �� يتحمل بعض 	ألمو� 
	ملنافية لآل�	n 	لظاهر�، �	ملعر�� �� 
	لوهابيني متطرفو� جد	 �ال يتحملو� 
بعض 	لتصرفا%. فعندما كا� 	ملسيح 
	ملوعو� � ¥رM كا� 	لناg يقفو� 
�� حضر�  برfية حضرته، �صحيح 
	لقاضي كا� قد بايع لكنه كا� يظن 
هو  بل   jوr ال  هكذ	  	لوقو�   ��
من 	لشر©، �كا� ��ما يناقش هذ	 
	ألمر، �نه ?�	 كانت مثل هذX 	ألمو� 
 K ¹سيحد 	فما� �ليو	موجو�� فينا 
	ملستقبل. يقو@ 	ملصلح 	ملوعو�: كا� 
حضر� 	لقاضي �ستا�� �يضا، �يقو@ 
خرجُت   Fخالف عهد   K يو�   %	�

من 	لبيت فوقف فو�	، فقلت له: يا 
��يك.   K شر©  هذ	  قاضي،  سيد 
�متسك  jلت  ما  �قا@:  فضحك 
نفسي،  �متالك  ال   aلكن هذ	  بر�يي 
فقلت:  تلقائيا.  	خلاطر  عفو  فأقف 
هذ	 هو 	جلو	n جلميع 	عتر	ضاتك، 
بال  فهو  تكلفا  �حدهم  يقف  فحني 
شك شر©، �ما ?�	 �قف 	ملر_ تلقائيا 
من  فليس  نفسه  يتمالك   ��  ���
	لشر© K شي_. هذ	 ما كا� يقوله 
سيدنا 	ملسيح 	ملوعو� � �يضا "?� 
	لتكلف �	لتصنع rعل بعض 	ألمو� 

شركا". فينبغي 	النتباB? X �لك. 
كا� حضرته يقو@: ?� عائشة �ضي 
	هللا عنها �طلقت jْفرً� �ضربت �جهها 
تلقائيا عند �فا� �حد ?خوִדا، فسأqا 
�حدهم: هل �لك rوj؟ قالت: لقد 
حد¹ �لك عفويا �v �فعله قصد	. 

 إال أن هذا املقام ال يتحقق بسـهولة. فِمن دون إنشاء 
عالقـة احلـب ] القلـوب ودون اخلضوع واخلشـوع 
] الصـالة ودون دفع الصدقـات وبالتهاون ] تقدمي 
الت�عات واللجوِء إ� الكذب واالحتيال؛ ال تظنوا أنه 
ميكـن أن تِرثوا أفضال اهللا اخلاصة، فهذا مسـتحيل.
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يقو@ 	ملصلح 	ملوعو� � بأh ��كر 
 �? �	ئما  	ملحتر�  قاضي  	لسيد  قو@ 
 cبغ� عفويا  �لك  حد¹  لقد  قا@: 
ِمن  لكلِّ  �ية حا@،  على   .aقصد م
 K 	خلا�  �سلوبه  	لصحابة  هؤال_ 

	إلخال� �	حلب. 
معجز	%  باهللا  	لعالقة  ُتر�  كيف 
 K � ملوعو�	ملصلح 	عجيبة، يقو@ 
	ملسيح  من  �عت  لقد   :nلبا	 هذ	 
	مللك  عهد   K  ��  � 	ملوعو� 
ها��� 	لرشيد- على ما �ظن- ُسجن 
�جل صاç من �هل 	لبيت 	�ه 	إلما� 
موسى 	لرضا بعذ� �� �جو�X يهد� 
بالفتنة. ��	% ليلة جا_K X 	لسجن 
شرطي K منتصف 	لليل بأمر ?طال� 
 	cكث 	ملسجو�   nفاستغر سر	حه، 
سر	حه  بإطال�  	ألمر  صد��  على 
فو�	 K هذ	 	لوقت من 	لليل. عندما 
قابل 	مللَك بعد �لك سأله: ما 	لقصة، 
كيف صد� 	حلكم بإطال� سر	حي 
	مللك:  قا@  	لسريعة؟  	لطريقة   Xֲדذ
نائما  كنت   aن� �لك   K 	لسبب 
فأيقظa �حد �شعرُ% K �ثنا_ 	لنو� 
�نت؟  من  	ستيقظت �سألته:   aكأن
قلُت:   .� 	هللا  �سو@  �نه  �علمُت 
ها���  يا   :� قا@  به؟   hتأمر ما�	 
 K aب	لرشيد! �نت نائم نوما ها�ئا �	

	لسجن، ما هذ	؟ فقد 	�تعبت بشد� 
بسماi هذ	 	لكال� ��صد�ُ% 	حلكم 
	لرجل  قا@  فو�	.  سر	حك  بإطال� 
�شعر  �يضا  �نا  كنت  	ليو�   :çلصا	
تنشأ   v 	لسجن.   K شديد�  بُكربة 
K قلo �منية من قبل لُيطلق سر	حي 
�ما 	ليو� فكنُت مضطربا بشد� لُيفّك 

َ�سر�. 
منشي   � 	ملوعو�  	ملصلح  �كر   ¶
	ملحبني  من  كا�  	لذ�  نفسه   	����
 � 	ملوعو�  للمسيح  	لصا�قني 
Nضر   �� عا�ته  من  كا�  �قا@: 
�َحد.  يو�   �� يو� �عة  كل  قا�يا� 
لذ	 كلما كا� rد ?جا�j كا� Nضر 
�كا�  قبل.  من  ُ�كر  كما  قا�يا�، 
بعض  ليوفر  	ألقد	�  على  مشيا   µيأ
	ملوعو�  	ملسيح   B? ليقدمها  	لنقو� 
�	تبه  كا�  	أليا�  تلك   K  .�
يتقاضى ١٥  لعله كا�  jهيد	 جد	، 
يبذ@  فكا�  شهريا.  ��بية   ٢٠  ��
منها ملعاشه �يوفر منها نفقا% 	لسفر 
	ملوعو�  	ملسيح   B? بعضها  �يقد� 
� �يضا. يقو@ 	ملصلح 	ملوعو� � 
�	حد	  معطفا  البسا  �	ئما   XL� بأنه 
 eمد على  Lخر  معطفا  عليه  ير   v�
�قميصا   	�	j? يرتد�  كا�   .Xعمر
بسيطا جد	. كانت لديه �غبة عا�مة 

 B? لنقو� �يقدمها	يوفر شيئا من  ��
	ملسيح 	ملوعو� � نذ�	. ظل يرتقي 
Â Kا@ �ظيفته ��يد	 ��يد	 بسبب 
	ملسئو@  مرتبة  	حتل   wح �مانته 

	ألعلى K 	ملديرية. 
	ملوعو� � حا�ثا  لقد �كر 	ملصلح 
 ،	���� منشي  بالسيد  يتعلق  معر�فا 
	ملوعو�  	ملسيح  �فا�  بعد  فقا@: 
	لبيت   Mخا�  B? يو�   %	�  hعا�
�بد� يبكي بكاً_ مر	، �لكv a �فهم 
سبب بكائه 	ملرير. �خرM بعد هنيهة 
قطعا% �هبية ��عطانيها قائال: كنت 
�متÀ �� �قدمها للمسيح 	ملوعو� � 
�لكv a ُ��فَّق لذلك K حياته. �ما 
لتقدميها   Bتعا 	هللا   aفق� فقد  	آل� 
�قد 	�حتل 	ملسيح 	ملوعو� � من 
	ملوعو�  	ملصلح  يقو@   .vلعا	 هذ	 
�: هذ	 هو 	حلب 	حلقيقي. ¶ يقو@ 
ِنعما  	لدنيوية  	لِنعم  كانت   	�?  :�
تنفعنا   �� ممكنا  كا�   	�?� حقيقية، 
 vيتأ 	ملؤمن  قلب  فإ�  حقيقيا،  نفعا 
حتما عند 	ستخد	مها حني يفكر �نه 
فكا�  مفيد�  	لنعم   Xهذ كانت   	�?
	لنo � �حق ֲדا. لقد ��� K ��	ية 
عنها  	هللا  �ضي  عائشة  	لسيد�  عن 
عجني  من  خبز	  	قتنت  عندما  �xا 
 v �قالت:  عيناها  	غر��قت  �قيق 
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التقوى

يكن هذ	 	لنوi 	لرقيق مهيأ j Kمن 
	لنo � فكا� يأكل 	خلبز من عجني 

خشن؟
فيتابع 	ملصلح 	ملوعو� � �يقو@ �نه 
حقيقية  ِنعما  	لنعم   Xهذ كانت   	�?
فكا� 	لنo � �حق ֲדا، ¶ كا� rب 
�� يناqا بعد 	لنo � ظلُّه �� 	ملسيح 
	ملوعو� �. ¶ سر� � حا�ثا يبيِّن 
كنت  �قا@:  	ملوعو�  للمسيح  حبَّه 
صغc	 �كنت مولًعا بالصيد منذ jمن 
	ملسيح 	ملوعو� � �كانت عند� 
بندقية 	qو	_ �صيد ֲדا. كا� 	ملسيح 
من  قليال  قد�	  يأكل   � 	ملوعو� 
	لفكرية  	ألعما@  من  �يكثر  	لطعا� 
�كنت قد �عت من طبيب �� حلم 
	لصيد مفيد ملن يعمل �عماال �هنية 
فكنت �قد� له حلم 	لصيد �	ئما. �ال 
��كر �نa طلبت K �لك 	لزمن �لو 
مر� �	حد� �� ُيطبخ � حلم 	لصيد 
	ملوعو�  للمسيح  �قدمه  كنت  بل 
حبا  �حد	  	ملر_  Nب  عندما   .�
 �� ميكن  شيئا   ��  eير فال  كامال 
يرNه، �?�	 �جد شيئا مرNا Nسب 

�� حبيبه �حق به. 
	هللا   ��  � 	ملوعو�  	ملصلح  يضيف 
 �Lلقر	 معا��  عليَّ  كشف   Bتعا
 oقل K %ْلعظيمة، �قد نشأ	لكرمي 	

بعشر	% 	ملناسبا%- حني كشف 	هللا 
عا�مة  �غبٌة   -�Lلقر	 معا�َ�  عليَّ 
 K لنقطة	  Xنه لو ُكشفت عليَّ هذ�
jمن 	ملسيح 	ملوعو� � �� K عهد 
?ليهما  لقدمتها   � 	أل�@  	خلليفة 
	ألحق   �� شك  ال  �ضاºا.  �نلُت 
ֲדا كا� 	ملسيح 	ملوعو� � �لكن 
يذهب �هلي ?B 	خلليفة 	أل�@ ألنه 
 aبN �كا�  	لكرمي   �Lلقر	  aّ�س�
 �� 	ألعما�  من  يوّ�  �كا�   	cكث
�تدبر 	لقر�L ��ستخرM منه 	لدقائق 
	ملوعو�  	ملصلح  يقو@  �	ملعا��. ¶ 
� بأ� 	ألشيا_ 	لدنيوية ال تعa شيئا 
بل ?�	 كا� هنا© شي_ �� �ºية فهي 
هذX 	ألشيا_ �من شأxا هي �� ترNنا 

�ُتسعدنا. 
للمسيح  �ب  قصة  كانت   Xهذ
 Àيتم� قا�يا�  كا� Nضر  	ملوعو�، 
 K _ئما �� يبقى هنالك، كما جا	�
قصة 	لسيد فضل شاX �قصة منشي 

����� خا�. 
فمن ناحية كا� هؤال_ 	لناg ينظر�� 
?B �جه 	ملسيح 	ملوعو� � �يسعو� 
جاهدين �� يصلو	 ?B قا�يا� �كانو	 
�يقدمو�  ?ليها  للوصو@  يضطربو� 
 .� �جله  من  �يضا  	لتضحيا% 
	لذين  Lخر��  بعض  هنا©  �كا� 

كا� جّو قا�يا� مبنـزلة مصيبة qم، 
تغلبهم  	لدنيوية  	مللذ	%  كانت   �?
يتخلصو	   �� يريد��  كانو	  لد�جة 
قا�يا�  من  �¥رجو	  	جلو  �لك  من 

فو�	. 
قصة   � 	ملوعو�  	ملصلح   ����
�يقو@:   iلنو	 هذ	  من  شخص 
jمن   K قا�يا�   B? شخص  جا_ 
يوما  �مكث   � 	ملوعو�  	ملسيح 
 Xلذين ��سلو	جه. 	عا� ���� 	حد	�
 K �	ضعني  �لك  فعلو	  قا�يا�   B?
	حلسبا� �نه سيمكث هنالك لبضعة 
	ملوعو�  	ملسيح  كال�  �يسمع  �يا� 
	لسائد�  	لظر��   eير�  ،�
?rابيا  	نطباعا  �سيأخذ  هنالك 
���	جه  عا�  �لكنه  	أل1دية.  عن 
�صحابه  فسأله  �	حد�،  ليلة  بعد 
يا  قا@:  	لسرعة؟   Xֲדذ عدَ%  ملا�	 
	ملكا�  �لك  يصلح  هل   ،Ìصحا�
لعله  �صحابه  ظن  	لنبال_!  ملكو¹ 
تأثر سلبا من تصّر� �حد 	أل1ديني 
�لك.  نتيجة  �تعّثر  قا�يا�  من 
 wح بالضبط  حد¹  ما�	   :Xفسألو
عدَ% ֲדذX 	لسرعة- يقو@ 	ملصلح 
	ملوعو� � بأ� K تلك 	أليا� كا� 
	لسفر من بطالة ?B قا�يا� بعربا% 
 B? ئر: �صلت	لز	ألحصنة- فقا@ 	
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 �	�  K �ُ�سِكنُت  صباحا،  قا�يا� 
	لضيافة �متت 	ستضافF على �حسن 
	لسند  من  جئت  لقد  قلُت:  �جه. 
	لنرجيلة  لتدخني  فرصة  �جد   v�
�ما 	آل� فسأجد فرصة  	لطريق،   K
لقد   .Fح	� على  للتدخني  مو	تية 
�قا@  قليال  	لنرجيلة  ?حضا�  تأخر 
حضر�  بأ�  	ألثنا_  هذ	   K شخص 
	أل�@  	خلليفة  سيدنا   ��) 	ملولو� 
	حلديث   g�� 	آل�  سيلقي   (�
فتعا@ نسمع 	لد�g ��ال �ميكن �� 
تدّخن بعد �لك. قلُت، ما �مُت قد 
 g�� iا� K gهنا فال بأ B? جئت
 g�� من  عدنا  �عندما  	حلديث. 
جاهز  	لطعا�  �حد:  قا@  	حلديث 
فلتأكل ��ال. قلُت: حسنا، سندخن 
من  	نتهينا  ملا  ֲדد�_.  	لطعا�  بعد 
	ألكل قا@ شخص: لقد ُ�ّ�� لصال� 
	لظهر. قلُت K نفسي: ما �مُت هنا 
فال بأK g ��	_ 	لصال� �يضا. عندما 
	ملحتر�   	jملر	 جلس  	لصال�  	نتهت 
áتلفة.  �حا�يُث  �بد�%   gلنا	 مع 
قلُت K نفسي: حسنا، نسمع كال� 
 ¶ يقو@  ما�	   eنر� 	ملحتر�   	jملر	
	لتدخني  (فكر�  	لنرجيلة.  سأ�ّخن 
v ¨رM من �هنه ?B 	آل�) �عندما 
�فرغُت  كالمه   iا� بعد  عدنا 

	لنرجيلة  �شعلت  	حلاجة  قضا_  من 
	آل�  فرغت  لقد  نفسي:   K �قلت 
من كل شي_ �سأ�خن 	آل� ֲדد�_ 
على �	حF. �لكن v �سحب منها 
?ال سحبتني فحسب حw قا@ �حد: 
لقد ��� للعصر فهيا بنا ?B 	لصال�. 
تركنا 	لنرجيلة حيثما كانت ��هبنا 
	لعصر  صال�  بعد  	لعصر.  لصال� 
 nِريِة شر° سأمتتع   aن� ظّني  كا� 
�حًد	   ��  cغ 	ملسا_   wح 	لنرجيلة 
 B? cلكب	ملولو� 	قا@ �: لقد توّجه 
 g�� ألقصى حيث سيلقي	ملسجد 	
 nشر� �� e�� لكرمي. كنت	 �Lلقر	
 K ملسا_ �لكن قلت	 wلنرجيلة ح	
نفسي: ما �مت قد �تيت ?B هنا فال 
بد �� �ستمع ?g�� B 	لقر�L �يضا. 

حيث   cلكب	 	ملسجد   B? فذهبت 
�جعت  �ملا   gلد�	  B? 	ستمعت 
لصال�  فذهبنا   nملغر	  ��ّ� قد  كا� 
مكاxا.   K لنرجيلة	 	ملغرn �ظلت 
 	jمر جلس   nملغر	 صال�  �بعد 
صاحب فاضطر�% للجلوg �قلت 
ألستمع ?B �حا�يث مرj	 صاحب، 
لعلي  قلت  هنا©  من  �جعت  فلما 
	لنرجيلة   nلشر فرصة  	آل�  �جد 
 � �قيل  	لطعا�  حضر  قد  �نه   cغ
	لنرجيلة.   nال ¶ �شر�� �تنا�له   ��
 K فكر%  	لَعشا_  تنا�لت  فلما 
	جللوg �شرn 	لنرجيلة ?ال �نه قد 
يقولو�   gلنا	 للعشا_، ��صبح   ���
�: حّي على صال� 	لعشا_. فذهبت 
لصال� 	لعشا_، �بعد 	لصال� شكر% 
	هللا على �نه v يبق عمل Lخر، ��نا 
 nآل� بشكل كامل، فأشر	 éمتفر
	لنرجيلة 	آل�. �لكن ما �� �شعلت 
	ملولو�   �� علمت   wح 	لنرجيلة 
	لنصائح  	لعشا_  بعد  يوجه   cلكب	
قا�يا�.   Mخا� من  	لو	فدين   B?
	لوعظ،  يلقي   cلكب	 	ملولو�  �خذ 
	لنصائح  �يوجه  يعظ  هو  �بينما 
�?� غلبa 	لنو� بسبب مشقة 	لسفر 
�عر�  �عد   v �لك  �بعد  �	لتعب 
 .Fنرجيل كانت  ��ين  كنت  �ين 

لقد ُحِرم هذا الشـخص 
مـن تعلم الدين بسـبب 
إدمانـه علـى النرجيلة، 
االستفاضة  من  ُحِرم  كما 
بصحبة املسـيح املوعود 
عليـه السـالم. و] هذا 
املدمنني. جلميـع  عـ�ة 
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التقوى

فلما 	ستيقظت صباًحا 1لت فر	شي 
فيها  ليس  ألنه  قا�يا�  من  �هربت 
بر	حة.  فيه  ليقيم  "نبيل"  مكا� أل� 
هذX هي حالة 	لنبال_ 	ملزعومني! لقد 
	لدين  تعلم  من  	لشخص  هذ	  ُحِر� 
كما  	لنرجيلة،  على  ?�مانه  بسبب 
	ملسيح  بصحبة  	الستفاضة  من  ُحِر� 
	لسال�. �K هذ	 ع´�  	ملوعو� عليه 

جلميع 	ملدمنني.
�	آل� ��يد ?طالعكم باختصا� على 
�ينبغي   ،vللعا  �cملتغ	  iأل�ضا	
ألفر	� 	جلماعة 	لتركيز على 	إلكثا� 
�و  متوجه  ألنه   vللعا 	لدعا_  من 
	لدما� بسرعة كب�c. بعد 	ألحد	¹ 
	لظاملة K فرنسا قر�% 	لد�@ 	لغربية 
ضد  	لصا�مة  	إلجر	_	%  	¨ا� 
	لقائمة  	ملزعومة  	إلسالمية"  "	لد�لة 
خططت  فقد  �	لشا�،  	لعر	�   K
به،  بد�%  بل  	جلو�،  للقصف 
مثل  توجيه  تريد  كانت   	�? �لكنها 
توجهها   �� فَعليها  	لضربا%   Xهذ
 ��  Bتعا 	هللا  ندعو  	لظاملني.   B?
 Xمن هذ gلنا	ألبريا_ �عامة 	فظ N
�ال  هنا©  	لساكنني   �? 	qجما%. 
يسحقو�  �غcها  سو�يا   K سيما 
K 	لرحى، ليس qم �� مهرn �ال 
	لبال�   �?  ¶ سبيل.  من   M�خر  B?

ليست  �يضا  	ملنطقة   Xذq 	ملجا��� 
جاّ�� x? Kا_ هذX 	لفتنة. كا� ينبغي 
�تساعد  	ملجا���  	لد�@  جتتمع   ��
	لقضا_  	ملنطقة على   Xحكوما% هذ
على هذX 	لفتنة ?ال �xا تركتها تز�	� 
 K 	لشر  هذ	  	نتشر   ��  B? �تتفاقم 
	لعاv كله. �يقا@ ?B 	آل� بأ� بعض 
 Xبالتجا�� مع هذ �ملجا��� تقو	لبال� 	
�تشتر�  	ملزعومة  	إلسالمية  	لد�لة 
مع  تركيا  تتهم  ��سيا  	لنفط.  منها 
�� تركيا ترفض �لك �بد��ها تتهم 
��سيا ֲדذX 	لتجا��. على �ية حا@، 
 Xصل، �تتم مثل هذN هنا© شي_ ما
�مر  �هو  بآخر،   �� بشكل  	لتجا�� 

�تكلم عنه منذ سنني.

	لد�@  مع  مشا�كة  �يضا  ��سيا 
	جلوية  	لضربا%   Xهذ  K 	لغربية 
�غم 	ختالفها مع هذX 	لد�@؛ ?� ?� 
	ألسد  بشا�  مؤيد� حلكومة  ��سيا 
فتعا�ضها،   vلعا	 بقية  �ما  	لسو�ية 
	لر	هن  	لوقت   K �	عش   ��  cغ
للطرفني،  مشترًكا  هدًفا  �صبحت 
هنا©  بأ�  قلت  كما  �لك  مع كل 
تعلن عن  �	لصني  بينهما.  خالفا% 
تطو�%   	�? ��سيا  ملوقف  �عمها 
حكومة  �تقو@  �كثر.  	لظر�� 
سو�يا �� 	لضربا% 	جلوية لن تكو� 
معها.  بالتنسيق  متت   	�? ?ال  مفيد� 
��سية  طائرً�  تركيا   Ãِسقا? بعد   ¶
?ظها�ها  �كثر  	لعد	�	%  كُثر% 

�	�j	�% 	لتصرNا%.
?ضافة ?B �لك �عنا �� هذX 	لد�لة 
عن  �علنت  قد  	ملزعومة  	إلسالمية 
 M�للخر 	ضطر%   	�? بأxا  خطتها 
من 	لعر	� �	لشا� فستتخذ من ليبيا 
حكومتها.  فيها  �تقيم  qا  مركًز	 
نتيجتها؟  تكو�   �� عسى  فما�	 
 eلقو	 Xضحة �هي �� هذ	نتيجتها �
ما �	مت تريد 	لقضا_ عليها فال بد 
 K ©هنا 	جلوية  تو	صل ضرباִדا   ��
عامة  سيهلك  �هكذ	  �يضا،  لبيبا 
	لناg مر� �خرe. ?� 	لبال� 	لغربية 

تركيا مع  تتهـم  روسـيا 
أن تركيـا ترفـض ذلك 
وبدورها تتهم روسيا بهذه 
التجـارة. على أية حال، 
هناك شـيء ما iصل، 
التجارة  وتتم مثل هـذه 
بشـكل أو بآخر، وهو أمر 
أتكلـم عنه منذ سـنني.
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تساعد هذX 	حلكوما% K 	لبد	ية ¶ 
تعا�يها K 	لنهاية، فإxا 	آل� تعا�� 
�	لعر	�  �سو�يا  ليبيا  حكوما% 
فإما �xا �طاحت ֲדذX 	حلكوما% �� 
هذ	  	نتشا�   �? ֲדا.  	إلطاحة  حتا�@ 
لعد�  نتيجٌة   vلعا	  K كله  	لفسا� 
	اللتز	� بالعد@ منذ فتر� طويلة. �من 
سو_ 	حلظ �� 	حلكوما% 	إلسالمية 
	إلنصا�  	لظلم �عد�   gمتا� �يضا 
 B?  iأل�ضا	 Lلت  لقد  بال�ها.   K
	 �كأ� حرًبا عاملية  �ضع معّقد جدًّ
بل  ضيق،  نطا�  على  �لو  قائمة 
ينبغي �� نقو@ بأ� 	حلرn 	لعاملية قد 
بد�% 	آل�. لقد بد� بعض 	ملحّللني 
يعترفو� 	آل� ��خذ�	 يكتبو� �يضا 
�ما  �شدها.  على  	لعاملية   nحلر	  ��
�نا فمنذ سنو	% ماضية عديد� �لفت 

 لقـد بدأ بعض احملّللـني يعwفون اآلن وأخـذوا يكتبون أيضا أن احلـرب العاملية 
علـى أشـدها. أما أنا فمنذ سـنوات ماضية عديدة ألفت األنظـار إ� هذا األمر، 
إال أنهـم y يتكلمـوا مبثل هـذه األحاديـث إال اآلن. ويبدو إ� اآلن أنـه لن تنتبه 
القوى الك�ى وال احلكومات اإلسـالمية أيضا إ� االلتـزام بالعدل. ألنه يبدو وكأن 
اجلميـع يظنون أنهم بأخذهم إجراءات الزمة ضد الدولة اإلسـالمية املزعومة ومن 
� إذا قضـوا عليها أو اسـتطاعوا القضاء عليها فسيسـود األمن وتهدأ األوضاع.

 v �xم  ?ال  	ألمر،  هذ	   B? 	ألنظا� 
?ال  	ألحا�يث   Xهذ مبثل  يتكلمو	 
تنتبه  لن  �نه  	آل�   B? �يبد�  	آل�. 
	حلكوما%  �ال   e´لك	  eلقو	
	إلسالمية �يضا ?B 	اللتز	� بالعد@. 
ألنه يبد� �كأ� 	جلميع يظنو� �xم 
بأخذهم ?جر	_	% الjمة ضد 	لد�لة 
	إلسالمية 	ملزعومة �من ¶ ?�	 قضو	 
عليها  	لقضا_  	ستطاعو	   �� عليها 
 .iأل�ضا	 �ִדد�  	ألمن  فسيسو� 
 ��  B? 	ألمو�  بعض   cتش �لكن 
قضي  �لو  تتحسن  لن   iأل�ضا	
 eلقو	 ستبد�  بل  	لفتنة،   Xهذ على 
�ليس  بينها  فيما  بالتعا�©   e´لك	
 nنشو  B? 	ألمر  يؤ��   �� ببعيد 
��لك  �	سع،  نطا�  على   nحلر	
�	لد�@  ��سيا  بني  	خلالفا%  أل� 

تتفاقم، �?� حدثت  	لغربية �خذ% 
 ،gلنا	 عامة  ?ال  يهلك  فلن   nحلر	
	لسابقة   n�حلر	  K ��ينا  قد  فإننا 
 gلنا	عامة  	يضا �� من هلك كانو�
حاجة  هنا©  �لك  �	ألبريا_. ألجل 
ماسة لأل�عية 	لكث�c لكي ينجي 	هللا 

تعاB 	لعاv من 	لدما�.
?ضافة ?B �لك فقد نّبهت 	جلماعة 
 cب	لتد	ا� ¨	 B? ملاضية	% 	لسنو	 K
?ليها   Xالنتبا	 فعليكم  	الحتياطية، 
	ختصا�  بكل  �شر%  �لقد  �يضا. 
 aن� ?ال  	ألمـو�،  بعض   B?
على  	لتـركيز   B? تنبيهكم  �كر� 
	لعـقل   Bتعا 	هللا  ليـهب  	لدعا_ 
 wح e´لك	 eلقو	للحكـوما% �
	لدمـا�  �ـو   vلعـا	 تدفع  ال 

.n	خلـر	�




