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التقوى

تر¦ة: �ملكتب �لعر¶ 

ال  %حد�  �هللا  iال  iله  ال   �� �شهد 
شريك لـه، %�شهد �� Lمًد� عبد� 
من  باهللا   aفأعو بعد  �ما  %�سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو[ �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   Vَيَّاi%َ َنْعُبُد   Vَيَّاi
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (@مني) َ%ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�ل[ Iلقاها سيدنا مر�M مسر
] HIد IيدX �هللا تعاZ بنصرX �لعزيز


�إلماJ �ملهد) � Gخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
يو[ ٢٠١٥/٠٦/١٩

مبسجد بيت �لفتو$، لند�

%هو   ،Vملبا�� �جلمعة  يو[  هو  �ليو[ 
�مضا�  شهر  من  �لصو[  �يا[   8%�
 Fا� �ليو[ ب�كاt لفضيل. فقد بد��
  Fبركا  �  µلن� بّين  لقد    .�Pكث
فيها  بأ�  %قا8  %�×يتها،  �جلمعة 
ساعة Wا� فيها ,عاS �ملؤمن. ° قا8 
َ,َخَل   �aَiِ” �مضا�:  شهر  عن   �
َ�َمَضاُ� ُفِتَحْت �َْبَو�ُ� �ْلَجنَِّة َ%ُغلَِّقْت 

�َْبَو�ُ� َجَهنََّم“.
 � ִדيج   hتعا �هللا  ��ة   �i  ،�aًi
�ملؤمنني  على  %تنـز8  �لشهر  هذ� 
��اFُ �هللا %�فضاله كاملطر. %لكن 
hi جانب aلك بّين �سو8 �هللا � 
من  لالستفا,�  �يضا  �لشر%�  بعض 
َ%ال  َيْرُفْث  ال  منها:  �ألفضا8،  هذ� 
َشاَتَمُه   %ْ�َ َقاَتَلُه   Îٌْمُر�  �ِiِ%َ َيْجَهْل 
 Øَفليتحا  ?� َصاِئٌم،   iِنِّي  َفْلَيُقْل 
�هللا.  لوجه  كل جهٍل %شغب %شرٍّ 
%�ai فعل aلك لعر� حقيقة �لصو[ 
 �� ليحا8%   Sملر� يصو[  كما Wب. 
�%�مر  ¡سب  �لشهر  هذ�   � يعيش 

.hهللا تعا�
�لشهر  �×ية هذ�   � �هللا  لقد aكر 
هي  %ما  %كيفيته،  صومه  %فرضية 
�لقيو, �لW Cب على �ملرS �� يلتز[ 
بإجابة  �ملوضو¿  هذ�  �بط   ° ֲדا، 
�لدعاS، فقا�aَiِ%َ﴿ :8 َسَأَلَك ِعَباِ,? 
 ¿ِ� َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُ�ِجيُب َ,ْعَوَ� �لدَّ

Ô]¡Å’\;Ïd]qià\Â;‡]ïŸÑÔ]¡Å’\;Ïd]qià\Â;‡]ïŸÑ
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َ%ْلُيْؤِمُنو�  ِلي  َفْلَيْسَتِجيُبو�  َ,َعاِ�   �aَiِ
 ��  ?� َيْرُشُد%َ�﴾..  َلَعلَُّهْم  ِبي 
هذ� �أليا[ مبا�كة جد� فإ�a سألك 
 F�,بالعبا قيامهم  بعد  ع¼  عبا,? 
منهم.  جد�  قريب   eبأ Bم  فقل 
َ,َعاِ�﴾.   �aَiِ  ¿ِ� �لدَّ َ,ْعَوَ�  ﴿ُ�ِجيُب 
i ،�aًi� �يا[ �جلمعة �لC تأ¤ � شهر 
%تتسم  �×يتها،  تتضاعف  �مضا� 
 .Sلدعا� iجابة  مبزية   bلليا�% �أليا[ 
ال  بأنكم  يقو8   hتعا �هللا  %لكن 
تد�%� � �ية ساعة ُتجا� �أل,عية، 
 bلذ� عليكم �� تقضو� �أليا[ %�لليا
� �لدعاS. فعلينا �� نسعى جاهدين 
ما  �كثر  �أليا[  هذ�  من  لالستفا,� 

ميكن. 

شهر   � �لشيطا�  �ُهللا  صّفد  لقد 
�بو��  %فتح  عا[،  بوجه  �مضا� 
�جلنة %�قتر� من �لعبا,. فيجب �� 
�يا[  من  لالستفا,�  نسعى جاهدين 
�جلمعة بوجه خا¾. %�لدعاS �ألهم 
هذ�   � به  ندعو   �� Wب  �لذ? 
�لتو�ضع  من  ,�جة  بأقصى  �أليا[ 
�جعل¼ من  �للهم  %خالصة هللا هو: 
�لذين ال ُتجا� �,عيتهم � �مضا� 
فقط، بل جتا� � بقية �أليا[ �يضا 
يا   Vعو,�% �لليل،   �% �لنها�   �
 � �مضا�  شهُر  ُيحد¯   ��  �ّ�
%Wعل¼  حسنة   F�Pتغي شخصي 
�كو�   ��% �لتقو}  مسلك  �سلك 

من �ملهتدين بصو�� ,�ئمة. 

لقد aكر �هللا تعاh � @ياFٍ سبقت 
فرضيَة  @نًفا  تلوُتها   Cل�  Fِآليا�
%لكن  �لسابقة،  �ألمم  على  �لصيا[ 
تصومو�   �� aلك  من  �ملر�,  ليس 
�نتم �يضا أل� �ألمم �لسابقة كانو� 
 � �لسبب  aُكر  قد  بل  يصومو�، 
تتقو�﴾  فقا8: ﴿لعلكم  �آلية  tاية 
�لضعف  تتقو� �هللا %جتتنبو�  �? كي 
 Sجا %قد  %�ألخالقي.   eلر%حا�
﴿لعلهم  تلوִדا:   Cل� �آلية  tاية   �
هو  �لرشد  من  �ملر�,  يرشد%�﴾ 
�لسليم  %�لعمل  �ملستقيم  �لصر�� 
�لفاضلة  %�ألخال_  �Bد�ية  %طريق 
%�لعقل %�لذكاS �لقومي، %�ستخد�مه 
على %جه صحيح، %,%�[ �ملرS %ثبوته 

اللهم اجعلـE من الذين ال ُجتاب 
أدعيتهـم � رمضـان فقط، بل 
جتـاب � بقيـة األيـام أيضـا � 
النهـار و� الليـل، وأدعـوك يا 
رّب أن ُ?دث شـهُر رمضان � 
 EعلPات حسنة وQشخصي تغي
أسلك مسـلك التقوى وأن أكون 
مـن املهتديـن بصـورة دائمـة. 
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التقوى

�إلنسا�  ·ضع  فعندما  حالته.  على 
�ما[ �هللا تعاh خالصة له ير} مشهد 
%يز,�,  %يتقو}  �أل,عية  �ستجابة 
قائما على  iميانا %iيقانا �كثر فأكثر 
Wذ�  %بذلك   ،Fحلسنا�% �لتقو} 

 .hفضا8 �هللا تعا�
 Fٍبركا �مضا�   �  �ّi باختصا�، 
�لذين  iال  يناBا  ال  %لكن   ،�Pكث
يعملو� بأ%�مر �هللا %يز,�,%� iميانا. 

�ai كا� �حد ينو? �� يلتز[ بصال� 
فقط-  �مضا�  شهر   � �جلمعة 
بعد�-  فيما   F�,بالعبا يهتم  %�ّال 
بل  �هللا،  بأ%�مر  عمال  ليس  فهذ� 
 � �لضعف  عن  ينّم  �لتصر�  هذ� 
حالة  هي  هذ�  كانت   �aفإ �إلميا�. 
iميا� �حد فيجب �ال يشكو من �هللا 
�نه ال Wيب �,عيته. فالعبد �حلقيقي 
 aمال hi Sلذ? يبقى مضطربا للجو�
�هللا، Wب عليه �� يقضي هذ� �أليا[ 
معترفا  �لتو�ضع  بكما8   Sلدعا�  �
�ال  Wب  %�خطائه.  ضعفه  بنقا� 
�جلمعة  صال�  عند  �حلضو�  يكو� 
%�لصلو�F �ألخر} مؤقتا %� شهر 
 vلنا� بعض  يظن  فقط.  �مضا� 
يقتر� �  بأنه  يقو8   hتعا �هللا  بأ� 
هذ� �أليا[، لذ� فإ� �لعبا,� � هذ� 
�أليا[ كافية، %لكن �حلق �tم بذلك 
·دعو� �نفسهم، فيجب �� نتجنب 

بكل  نسعى   �� %ينبغي  aلك.  فعل 
تو�ضع لنكو� عبا,� هللا تعاh %لننا8 
ليس   hتعا �هللا   �i  .hتعا �هللا  قر� 
بعيد� على �إلطال_ بل هو موجو, 
� كل مكا� %� كل حني، %لكن 
ما  �لعبد  من  �لقرُ�  هذ�  يتجّلى  ال 
تعاh فقط حنيًفا  �هللا  �ما[  يركع   X
تكو�  %ملا  �هللا.   Pغ عن  %متخّليا 
هذ� حالتنا فسو� ُتستجا� �,عيُتنا 
 %� hننا8 كل ما نطلبه من �هللا تعا%
ما هو مفيد لنا عند �هللا تعاh. فيجب 
 �� نستطيع  ال  �ننا  جيد�  نفهم   ��
ُنصيب هدفنا من ,%� �لتز�منا بال� 
%بذلك سو� ®ظى  �بد�  %�لتقو} 
-على صعيد �لفر, %�جلماعة- بتلك 
 �i لنا،   hتعا �هللا  قّد�ها   Cل� �لثما� 

شاS �هللا. 
تو�ضعا  �ظهْرنا  لو  قلُت  %كما 
 ° بأخطائنا  %�عتـرفنا  %مسكنة 
ُتثمر  فسو�   hتعا �هللا   � جاهْدنا 
 �i%  .hتعا �هللا  بفضل  جهو,نا 
كانت � �إلنسا� �خطاS %كا� @�ا 
%Ùرما، %لكن ما ,�[ � قلبه خشيُة 
�هللا تعاh %ما ,�[ يعتـر� بأخطائه 
%ما ,�[ قلبه عامر� بالتقو} فسيستر 
يوّفقه  %بالنهاية  aنوبه،   hتعا �هللا 
 �� Wب  ما  فأكثر  ما.  يوما  للتوبة 
به ألنفسنا %ألقربائنا %ألفر�,  ندعو 

�جلماعة هو �� Rظى كل %�حد منا 
بتقو} �هللا تعا�ai% .h ,عونا بعُضنا 
لبعض ¡رقة فسو� يشترV �ملالئكة 
يشهد%�  ممن  %نكو�  �,عيتنا،   �
 Fل�كا %,�ئمة  حقيقية  مشاهد 

�مضا�. 
�هللا  خشية  هي  �لتقو}؟  هي  ما 
�هللا  خو�  فينا   ]�, %ما  %خوفه. 
 hتعا �هللا  فسيبقى   hتعا %خشيته 
يستـر نقائصنا %aنوبنا %سنبقى � 
�مانه تعاi ،hال �ai جتر�نا –ال ±ح 
ينمحي  لد�جة  �لذنو�  على  �هللا- 
من   %� قلوبنا  من   hتعا �هللا  خو� 
قلب �? شخص. %لكن لو ��تكب 
 hنبا ِلَضعفه، ° خشي �هللا تعاa حدنا�
%خافه فإ� �هللا غفو�. iمنا خشيُة �هللا 
تع¼ حبَّ �هللا. فما ,منا ُمبِدين هذ� 
�حلبَّ �% ُمكّنني هذ� �حلب � قلوبنا 
 VالB� من  Lفوظني  نبقى  فسو� 
�� يكو� �حلب صا,ًقا %ال  شريطة 
عليم  �هللا   �i خدعة.  Ùر,  يكو� 
 �ai .لصد%� فال ميكن خد�عه� Fبذ�
�لقلب  موجوً,� �  �حلب  هذ�  كا� 
فال بد �� يظهر � مناسبة ما، %مينع 
بعض  فعل  من   hتعا �هللا  خوُ� 
�ألشياS بسبب aلك �حلب، %سنظل 
هذ�  بسبب   hتعا بأحكامه  نعمل 
 hتعا �هللا  فإ�  كا�.  كيفما  �حلب 
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يَد¿  ال  عبا,�-  يغا� حلب  –�لذ? 
لكن  للتوبة،  يوّفقه  بل  يضيع  عبد� 
�ملرS -كما قلت- عندما يتجّر� على 
�لتقو}  بذ��   ¿fي% كّليا  �لذنو� 
فيتلقى  %ُيضيعها  tائيا  �لقلب  من 

�لعقا�. 
tiا لـمّنة �هللا تعاh علينا ai %فقنا 
�لذ?   � �ملوعو,  باملسيح  لإلميا� 
بعد  مر�  %�فر�,ها  �جلماعة  �%صى 
 ° بالتقو}.  يتمسكو�  بأ�  �خر} 
�%حانيا  نظاما  �عطانا   hتعا �هللا   �i
يوّجهنا ,%ما hi �حلفاÛ على بذ�� 
 � لنا   hتعا �هللا  جعل   ° �لتقو}، 
كل سنة شهَر �مضا� �لذ? يساعد 
على منو هذ� �لبذ��. ° عّلَمنا طر_ 
 F�a بأنه سيجعلها  %بّشرنا  تنميتها 

�ا�. 
 �� منا  كلٌّ  يسعى   �� Wب   �ْai
يستفيد  لكي   hتعا هللا  عبد�  يكو� 
من بركاF هذ� �لشهر. �ai كا� �هللا 
�لوقت  لبعض  �,عيتنا  يؤّخر   hتعا
 ]� كمثل  فَمثله  سفاهاتنا،  بسبب 
لبعض  %لدها  من  متتعض  حنو� 
تكو�  %ال  iصالحه  ُبغية  �لوقت 
غاضبة شديد� �لغضب، فعندما يأتيها 
%لدها جر�S حبه Bا حتتضنه، بل قبل 
كيفية   hi عينها  بطر�  تنظر  aلك 
تصّر� �لولد %ما �ai كا� يأتيها �[ 

كل  يز8%  �لولد  يأتيها  %عندما  ال. 
–�لذ?   hتعا �هللا  فإ�  سخطها. 
iمنا   -Fألمها� من  غفر�نا  �كثر  هو 
iليه تائبني  يتـرقب م¸ يأ¤ عبا,� 
�هللا  بأ�   �  µلن� قا8  عنهم.  فيعفو 
َ�َشدُّ َفَرًحا ِبَتْوَبِة �ْلَعْبِد ِمـمن َ%َجَد 

  .Qلتائه بفال� من �أل�� �ُPََبِع
�لغرQ من شهر �مضا�  %هذ� هو 
�لعبد hi �هللا  �يضا %هو �نه �ai �تى 
 Cل� تعاh مع كل تقص�Pته %aنوبه 
��تكبها طو8 �لسنة لكي يتقبل �هللا 
ُيسا�¿  �يضا   hتعا �هللا  فإ�  توبته، 
iليه %يعانقه. لقد قا8 �لنµ �: قا8 
�هللا تعا�ai :h تقر� عبد? biَّ ش�� 
 َّbi تقر�   �ai% ��aعا  iليه  تقربت 
 eSجا �ai% ،ليه باًعاi عا تقربت��a
جرًيا.   ?� هر%لًة  iليه  جئت  مشيا 
 ،]%Sكثر ��فًة من �أل[ �لر� hفاهللا تعا
%قد �عّد ش¸ �ألسبا� لقبو8 توبة 
�لعبد %َجعِله مسر%��، فإX �a ينتفع 
�لعبد من هذ� �لر� �لرحيم فال شك 
� شقا%ته %قسو� قلبه. ال شك �� 
للعبا,،  هذ� �ألمثلة ترسم حب �هللا 
للعبا,  �هللا  حب   �� �حلق  %لكن 
�±ى من �� نر±ه كما ينبغي، %ال 
%�لو,  �حلب  نظر�  %صف  نستطيع 
�لC ينظر �هللا ֲדا hi عبا,�. ال شك 
قدمْت  �مثلة  �ألحا,يث  �� � هذ� 

 �� iال  �هللا،  حلب  تصو�  �±ى  لنا 
هذ� �ألحا,يث نفسها تبني �� حب 
�هللا تعاh للعبا, �±ى %��فع من �� 
فاإلحاطة  �لدنيوية،  �ألمثلة  تصفه 
�إلنسا�   �i Lا8.  �حلب  بذلك 
�هللا  بينما  Lد%,،  %علمه  ضعيف 
ال  iننا  جد�.  %عظيم  �فيٌع   hتعا
قلو�   Fكيفيا  V��,i على  نقد� 
بشر مثلنا، ai نتخذ �لر�? عن �حد 
من  %لكن  �عماله،  ظاهر  على   Sبنا
·تلج  ما  معرفة  لنا  جد�  �لصعب 
%�فكا�.  مشاعر  من  �حد  قلب   �
 � �ملوعو,  �ملصلح  لقد بني سيدنا 
قد��  مد}  ¦يل  ��ئع  بأسلو� 
 hحب �هللا تعا V��,i إلنسا� على�
فقا8 بأننا ال نقد� على V��,i �فعا8 
ند�V كيفية   �� لنا  فأ´   ،hتعا �هللا 
 V��,i ننا ال نقد� على� حبه؟ (�? 
كنه �ألشياS �لظاهر� �لC خلقها �هللا 
تعاh، فكيف ند�V حبه %هو ليس 

بشيS ما,?.) 
على �ية حاi ،8� �إلحاطة ¡ب �هللا 
Lا8 كما قلت، iال �ننا ®ا%8 تقريب 
�ألمثلة،  �ألفها[ بضر�   hi حقيقته 
%حا%8 �لنµ � �يضا تقريب كيفية 
مثالني   Fكرa% بأمثلة لنا  �هللا  حب 
 � @خر.  مثاًال  �آل�  %�aكر  منها، 
غز%� بد� ملا هز[ �لعد% %�%شكت 
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التقوى

�بطا8  %كا�   Sالنتها� على  �حلر� 
بالسيا�  َ�كوֲדم  يضربو�  �لكفا� 
سعًيا منهم للفر�� من ساحة �لقتا8 
ما  بأسر¿  �ملسلمني  عن  ليبتعد%� 
متشي  �مر��   Vهنا كانت  ميكن، 
%ال  خائفة   Pغ �ملعركة  مكا�   �
 vا�% قلق   � %كانت  %جلة، 
�شبه باجلنو�، %كلما %جدFْ %لًد� 
 .�Pغ Fحتضنته، ° تركته %�خذ�
لصحابته  قا8   �  µلن� �@ها  %ملا 
�ملفقو,،  %لدها  عن  تبحث  tiا 
¡يث   �مومتها  عليها  غلبت  %قد 
�لقتا8 %��  بأtا � ساحة  ال حتفل 
كانت  حوBا.  فيما  منتشر  �لدما� 
جتر? كاملجنونة، %�ai %جدF %لًد� 
Bا  ليس  �نه  علمت   �ai% �حتضتنه، 
%لدها،  عن  باحثة  %تقدمت  تركته 
%�لصقته  فاحتضنته  %جدته،  ح¸ 
غافلة  ترضعه  بصد�ها، ° جلست 
عن �لدنيا %ما فيها %غP مكترثة بأtا 
� ساحة �لقتا8 حيث �جلثث مبعثر� 
حوBا، %�� �حلر� X تنته متاما بعد، 
 µقا8 �لن ° .{aا قد تصا� بأt�%
 Fا ملا %جدt� قد ��يتم كيف �
ترضعه،  مطمئنة  جلست  طفلها 
 � Vا كانت جتر? هنا %هناt� مع
قا8   ° قبل.  من  شديد  �ضطر�� 
لعبا,�،  � هذ� هو مثا8 حب �هللا 

iنه �شد حًبا Bم منها لوليدها.  بل 
فالعبد �لذ? يفقد �به بسبب معاصيه 
على  Rز�   hتعا �هللا  فإ�  %خطايا� 
%لدها،  تفقد   Cل� �أل[  حز�  فقد� 
%عندما يرجع �لعبد hi �هللا تائبا فإ� 
�هللا تعاh يفر$ كما تفر$ تلك �أل[ 
حني جتد %لدها. فربنا مستعد ليغفر 
لنا كل حني شريطة �� نكو� ®ن 
عن  ¡ثا   Â%للخر مستعدين  �يضا 
iليه،  نتقد[  م¸  ينتظر  iنه  غفر�نه. 
فإمنا هو من   Pتأخ  Vهنا فإ� كا� 
�ما  منا.  iال   Pلتقص� %ليس  قبلنا. 
�لذ? ينيب hi �هللا تعاh %يرجع iليه 
تائبا %طالبا غفر�نه على aنوبه، فإنه 

يستر� مبغفرته. 
�ملوعو,  �ملصلح  حضر�  aكر  لقد 
� نقطة هامة ֲדذ� �خلصو¾ %هي 
�� مغفر� �هللا تعاh ال تغّطي aنو� 
%ال  تنساها،  بل  فحسب،  �إلنسا� 
�آلخرين  ُتنسي  بل  فقط  تنساها 

ليس  aلك  %ألجل  aكَرها.  �يضا 
هو  بل  ”�لساتر“  �هللا   Sا±� من 
تتكر�  �لذ?  هو  %�لسّتا�  �لسّتا�، 
هو   ?� %تكثر،  �لستر  صفة  فيه 
�لذ? يتصف بظهو� حالة �لستر فيه 
 �� �لدنيا من  �هل  يعد%  بكثر�. ال 
�حد   علم   �ai  ?� ساترين،  يكونو� 
بذنو� غ�P فيمكن �� يسترها %ال 
�حد  بوسع  ليس  %لكن  يذكرها، 
�لعلَم   vلنا� �aكر�  من   Âُيخر  ��
بذنو� �آلخرين. %لكن مبا �� �هللا 
ألجل  كلها   Fللصفا جامع   hتعا
aلك قا8 عن صفته هذ� بأنه ليس 
بساتر بل هو �لستا�، �? كأنه قا8 
بأن¼ ال �غفر aنو� �لعبا, فحسب 
�aها�  من  �يضا  aكَرها   Âُ�خر بل 
 �� يتذكر%�  يعو,%�  فال   vلنا�
%كذ�.  كذ�  �iًا  ��تكب  قد  فالًنا 
لو X يكن �هللا تعاh سّتا�� ملا كا� 
ألنه  �يضا،  �جلنة   � �ما�  للمذنب 

فربنـا مسـتعد ليغفـر لنـا كل حـني شـريطة أن 
نكـون aـن أيضـا مسـتعدين للخـروج _ثا عن 
غفرانـه. إنه ينتظر مd نتقدم إليـه، فإن كان هناك 
تأخـQ فإمنا هـو من قبلنـا. وليس التقصـQ إال منا.
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هذ�  %يقو8   vلنا� سيترّقب  كا� 
يعلم عن aنµ كذ�. فاهللا تعاh سّتا� 
aنو�  عن  �عفو  بأن¼  يقو8  %هو 
 � �حتّكم  aلك  جانب   hi%  vلنا�
�هللا   Sشا  �aفإ �يضا.   vلنا� �aكر� 
تعاh �� ينعم على �حد بستر� فال 
بل  �iًا،  له  يتذكر%�   vلنا� يعو, 
َهر� �لَبَر��. فإ� Biنا  يعّد%نه من �لطَّ
�لذنو�  %غفا�  �لعيو�  ستا�  هو 
بل  aنوبنا فحسب  يغفر  فال  �يضا، 
�يضا،  �لضائعة  كر�متنا  iلينا  ُيرجع 
 �aفإ �لدنيا.  هذ�   � يقيمها  بل 
كا� Biنا �حلبيب يتصف مبثل هذ� 
 �� بنا  فكم حرّ?  �لر�ئعة   Fلصفا�
يلزمنا  %كم  ®و�،  %نتقد[  نضّحي 
حاجة   Vفهنا له!  عباً,�  نكو�   ��
�لسّتا�  �إلله  هذ�  للسعي ®و  ماسة 
هذ�   � للذنو�  %�لغفا�  للعيو� 
 hi حاجة   Vهنا%  ،Vملبا�� �لشهر 
�خلضو¿  �جل  من  �جلهو,  تكثيف 
عند  يقف  �لشيطا�   �i �مامه. 
يوقعنا �   �� %Rا8%  منعطف  كل 
,فعه  علينا  %لكن  مغرياته،  حبائل 
خططه  %iفشا8  هجماته  %جتنب 
�نفِسنا  %بتحويِل  �هللا   hi  Sباللجو
%بعد   ،hتعا هللا  حقيقيني  عباٍ,   hi
نستفيض   �� نستطيع  aلك  كل 
برمضا� �ستفاضة حقيقية. سيفيدنا 

�لشخصي  �ملستو}  �ألمر على  هذ� 
مستو}  على  له  �اً��  سنج¼  كما 
�فر�,  صال$  أل�  �يضا،  �جلماعة 
تؤ,?  %تقو�هم  �جلماعة %حسناִדم 
hi �قي �جلماعة %�-,ها�ها. %بقد� 
ما ®ر- قر� �هللا تعاh ننعم بأفضا8 
 � ,%�نا  نوّ,?   bبالتا%  hتعا �هللا 

�قي �جلماعة.
نعلم �� �ملسيح �ملوعو, � قا8 بأ� 
iال عن  تتحقق  لن  %فتوحا¤  �قّيي 
باخلضو¿  فعلينا   .Fلدعو�� طريق 
iيا�  سائلني   hتعا �هللا  �ما[   Pلكث�
للجماعة،  %�ال-,ها�  �لرقي  حتقيَق 
%ينبغي �إلكثا� من �لدعاB Sذ� �ألمر 
 .Fهي �يا[ �لدعو� Cهذ� �أليا[ �ل �
ينبغي �ال نقصر ,عو�تنا على �نفسنا 
�% على �قا�بنا فحسب بل �ة حاجة 
hi توسيع هذ� �لنطا_، %بعد �لعمل 
حّق   S�,� من  سنتمكن  هذ�  بكل 
�ملوعو,  �ملسيح  ¦اعة  من  كوننا 
 hتعا �هللا  شكر  حق   S�,�%  ،�
بتوفيقه  �لC مّن ֲדا علينا  منته  على 
حضرته  ¦اعة   hi لالنضما[  iيانا 
بعد ,خولنا  تنته مهمتنا  فلم   .�
بايعنا  �ننا  يكفي  %ال  �جلماعة،   �
�إلسالمية  �جلماعة   hi %�نضممنا 
�أل�دية، بل هناV مسئولية جسيمة 
�لقاها �هللا تعاh على عو�تقنا. %%ّجه 

�فر�َ, �جلماعة   � �ملوعو,  �ملسيُح 
هذ�   S�,� �جل  من   Fلدعو��  hi
 � نسهم  لكي  %aلك  �ملسئولية، 
�ملعا%نني  من  %نكو�  �جلماعة  �قي 
 Sننا متو�ضعو� %ضعفاi .ملساعدين�%
%نعتر� بأخطائنا %تقص�Pتنا %عد[ 
aلك  كل  مع  %لكن  �يضا  كفاSتنا 
عليهم   hتعا �هللا  �لقى  قوٌ[  ®ن 
%ال  عظيم،  هد�  حتقيِق  مسئولية 
بد%�  �ملسئولية  هذ�   S�,� ميكن 
جذ� فضل �هللا تعاh، فال بد من 

 .Fعلى �لدعو� Pلتركيز �لكث�
هذ�   � �ملوعو,  �ملصلح  aكر  لقد 
بأسلو�  iيا�  �فهمنا   %� �ملوضو¿ 
� حيث قا�ai :8 كنا ضعاًفا  ��ئع جدًّ
�ملهمة  كانت   �ai% �ألمر،  %�قع   �
�لC ُعهدi Fلينا هامة جد� %صعبة 
فالسؤ�8  �ألمر،  %�قع   � �يضا 
�ملطر%$ هو: كيف ميكن �� ُتنَجز 
هذ�  أل�  بو�سطتنا؟  �ملهمة  هذ� 
إلمتامها  هائلة  طاقة  تقتضي  �ملهمة 
فال  متخاaلو�،  ضعا�  ®ن  بينما 
iما  �ألمرين؛  بأحد  نعتر�   �� بد 
�� نعتر� بأ� �حد �,ِّعا�Sتنا خاطئ 
بكوننا عدميي  �,عاSنا   �� iما   ?�-
hi هذ�  �حليلة خطأ، %لسنا ضعاًفا 
�حلد، �% �� �,عاSنا بصعوبة �ملهمة 
 ��Sال,عا� كا�   �ai %لكن  خاطئ- 
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التقوى

بأ�  �لتسليم  من  بد  فال  صحيَحني 
قد  جهو,نا،   hi iضافة   ،hتعا �هللا 
خلق ��aئع �خر} إلمتا[ هذ� �ملها[. 
iنه لكال[ �هللا تعاi% hنه َلَوعُد� بأنه 
 Fعهد Cالبد �� تتم هذ� �ملهاُ[ �ل
 Cل� �لغاية  تتحقق   �� بد  %ال  iلينا، 
�ملوعو,  �ملسيح  ُبعث  قد  �جلها  من 
 ��  �%,  � �هللا  يتركها  %لن   �
تتحقق، فمن �ملقد� �� تتحقق غلبة 
 Sشا �i ،Xإلسال[ %�أل�دية � �لعا�
 .��a 8لك مثقاa � هللا، %ال نشك�
طريقة  �هللا  علَّمنا  قد  aلك  %لتحقُّق 
قائلني:   � �هللا  �,عو�   ��  Sلدعا�
بأيدينا  �Bد�  هذ�  يتحقق  لن  �بنا 
فنحن  %مساعينا،  مبحا%التنا   ?�
عظيمة  %�ملهمة  %عاجز%�،   Sضعفا
%جهو,نا  Lا%الُتنا  تقد�  فال  جد�. 
 Vال �ننا ¡سب �%�مرi ،على حتقيقها
 �� %نرجو  تضحية،  لكل  نستعد 
�خلفية  �لوسائل  �يضا  �نت  ُتظهر 
�لC قد حد,ִדا لتحقيق هذ� �Bد� 
ْرها لتأييدنا، لكي يتحقق هذ�  %سخِّ
�لعمل �ملستحيل. iمنا �حلقيقة �يضا �� 
فقط،  �لظاهر   � ��,� جعَلنا  قد  �هللا 
هي    Xلعا� سَتفتح   Cل� �أل,��   �i%
 �� Wب  لكن  متاما.  �خر}   ��,�
تتولد � قلوبنا حرقٌة حتما لنيل هذ� 
�النتصا��F،  %هذ� �حلرقة Wب �� 

 .Sلدعا� قلوبنا � صو��  تنبعث من 
%لقد بيَّن سيدنا �ملصلح �ملوعو, � 
�حلصى  كمثل  َمثلنا   �i %قا8  مثاال 
�لC �ماها �لنµ � يو[ بد�، %يقو8 
َ�َمْيَت   aْiِ َ�َمْيَت  ﴿َما   :� �هللا 
 .(١٨ (�َألْنفا8:  َ�َمى﴾  �هللا  َ%َلِكنَّ 
�حلصى  �ميت  قد  �نت  كنَت  فلو 
لكنك   ،�Pبعد مسافة قص لسقطْت 
قد  هو   � �هللا  كا�  بل  ترِمها   X
 �  µلن�  Vَّحر ناحية  فمن  �ماها. 
�لوقت نفسه  يد� لرمي �حلصى %� 
يقو8 �هللا � iنا قد �جرينا �لعاصفة، 
�حلصى  ماليني   Fطيَّر  Cل� %هي 
فانغلقْت  �لكفا�،  عيو�   � %�لقتها 
باختصا�  �Bجو[.  شن   � %�خفقو� 
كانت %��S حفنة من �حلصى �لقوُ� 
�حلقيقة.   � تعمل   Cل� هي  �إلBية 
 Cل� �حلصى  كمثل  �يضا  فوْضُعنا 

%�ماها  ببد�  بيد�   �  µلن� �خذها 
على �لكفا�، فأعمْت عيو� �لكفا�. 
�ماها   Cل� �حلصى   �� �حلقيقة  لكن 
�لنX � µ ُتعِم �لكفا� %iمنا �عمت 
�لكفاَ� �حلصى �لC طيَّرها �هللا � � 
�لعاصفة. فال بد لنا من �لتسليم بأ� 
سُتنجز   Cل� غPنا  �خر}   ��,�  Vهنا
هذ� �ملهمة �جلليلة، %تظهر Bا نتائج 
��ئعة. %ال بد لنا من �لتسليم بأنه قد 
هذ�  إلظها�  �خر}  %سائل  ُخلقت 
�لنتائج �لر�ئعة، �لC ستجعل �إلسال[ 
 �i% �ألخر}.  �أل,يا�  على  منتصر� 
�أل,�� %�لسال$ �لC بو�سطتها ميكن 
 ،Xلعا� على  منتصًر�  �إلسال[  جْعل 
هي �,عية �لعبد �لC جتذ� فضل �هللا 
%من َثم يصبح �ملستحيل ممكنا بفضل 
�هللا %حد�. %كما قا8 �ملسيح �ملوعو, 
به  ُقد�  �لذ?   Sلشي� هذ�  iمنا   �

 lنعلم أن املسيح املوعود � قال بأن رقّيي وفتوحا
لن تتحقق إال عن طريق الدعوات. فعلينا باخلضوع 
الكثQ أمـام اهللا تعا- سـائلني إياه حتقيـَق الرقي 
واالزدهـار للجماعـة، وينبغي اإلكثار مـن الدعاء 
vـذا األمر � هـذه األيام الu هي أيـام الدعوات. 



* السنابل املمتلئة تنحني بتواضع أما الفارغة فترى رؤوسها شامخة.

* الغبي ال يغفر وال ينسى، والساذج  يغفر وال ينسى  والعاقل  يغفر وينسى.

* ال تقل كل ما تعرف.. ولكن يجب أن تعرف كل ما تقول..
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جناُحنا حصر�. �ب 
	 تتذكر�� هذ� 
�ألمر ��ما � هذ� �أليا� �ل� هيأها �هللا 
 	
لنا للدعا&، ��ب 
	 تدعو� بالتز�� 
ل �هللا غلبة �أل-دية 
+ �إلسال�  يعجِّ
�حلقيقي. ينبغي 
	 نصبح حًصى بيد 
�لن@ � �ل� ملساعدته كا	 �هللا � 
ماليني  �حلاملة  �لعاصفة   Dجر
 قد 

 .Gز� �لكفاI�� ،حلصى�
نسأL �هللا � 
	 يزيل ضعفنا �يغض 
�تقص�Mتنا  
خطائنا  عن   Rلطر�
نيل  من  ننا  متكِّ 
سبابا  بفضله  �Vلق 
ضعفنا  يتسبب  ال   	
� مر�مينا. 
�هللا   Lجال Vتفي   	
  � �YاXلنا 
تتيح  ال   	
�  ،�Gظهو من  بدال   �
تقص�Mتنا لألغياG ُفرًصا للفرحة، بل 
منه  فضال  Vلق   	
 تعا^  �هللا   Lنسأ


يدينا �لقوa �ملطلوبة إلجنا` �ملهمة  �
لظهوG جالله �عزته. فأكِثر�� �لدعا& 
�هللا ألنفسكم  ُ��عو�  �أليا�.  هذ�   �
�هزميِة  �جلماعة   � �لتقدُّ �لآلخرين 
 Lجال �لتجلي  jماله،  �خيبة  �لعد� 
 Gنكاk  ^k �لدنيا  تتقد�  �شأِنه.  �هللا 
�جو� �هللا �Gيد� �Gيد�، �نسأL �هللا 

	 تتعرk R^ �هللا تعا^. �
	 يعفو 
�يولِّد  
خطائنا، � تقص�Mتنا  عن  �هللا 
فها جلْعل �إلسال�  � نفوسنا قوa نوظِّ
 	
� كلها،   nلعا� �يا	 
 على  غالبا 
منا خا�ما صا�قا  ��حد  يكو	 كل 
 oلطموحا� 	ال تكو 	
لإلسال�، �
قلوبنا  تفيض   	
� qِّنا،   rك
 �ملا�ية 
مو�هبنا  tيع  سنوظف  
ننا  بعزٍ� 
 	
 تعا^  �هللا   Lنسأ �لدين.  إلعال& 

 aGقد� aعمالنا �كفا&�تنا قو
 �Vلق 
حw تكو	 قوa �لعد� �قدGته معد�مًة 
�هللا  يغفر  ال   	
� مقابلها،  �هّينة 

خطا&نا فحسب بل يولد � قلوبنا 
�هللا  نعصي  للذنوz حw ال  كر�هية 

��مر� 
بد�، �
	 نكو	 من  �تعا^ 
�عاهم  �Xk �لذين يستجيبو	 هللا � 
أل��مر+  ”ِ�ستجيبو�   :	
 قائال 
قلوبنا   � ينشأ   	
�  ،“} �jِمنو� 
�تترسخ   ،o�Mخل��  oحلسنا� حبُّ 
� قلوبنا بقوa، �يصبح حبُّ  Dلتقو�
منا   Gيصد  	
� غذ�&نا  �عشقه  �هللا 
كلُّ عمل �قوL �سب مرضاa �هللا، 
عندما  Gضو�نه  �ثيقة  لنا  يسلِّم   	
�
لنا  �قق   	
  � �هللا   Lنسأ نأتيه. 

Gمضاُ	 كلَّ هذ� ���X حقًّا.      


