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التقوى

 áتر�ة: �ملكتب �لعر

ال   iحد� �هللا  Eال  Eله  ال   �� �شهد 
 iمًد� عبدq �� شهد��شريك لـه، 
من  باهللا   eفأعو بعد  �ما  �Aسوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا Aَ_ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوa �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   yَيَّاE�َ َنْعُبُد   yَيَّاE
�لَِّذيَن   Õِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Õََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو_ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (¢مني) َ�ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لp !لقاها سيدنا مر�6 مسر$� !�د !يدl �هللا تعاn بنصرl �لعزيز

� Qإلما� �ملهد�$ fخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
٢٠١٥/١٠/٣٠ aيو

% مسجد بيت �لفتوg بلند�

لقد eكر �ملصلح �ملوعو� � % 
حيا*  من  �حد�ًثا  �ملختلفة  خطاباته 
بعض  �سر�   � �ملوعو�  �ملسيح 
 aليو� سأتنا�له  ما  منها   ،Jيا��لر�
من  ش`  �ماكن  من   *eمأخو �هي 
 % A��ية   �� ��قعة  �كل  خطاباته. 
حّد �eִדا تتضمن جانًبا من �لنصيحة. 
يزيد�� من   �� ينبغي ألفر�� �جلماعة 
علمهم، �على علماC �لدين �يضا �� 
حوnم   BرÞ مبا  علم  على  يكونو� 
 �� ينبغي  كما  �لساعة  �حد�®  من 
يكو� لديهم Eملاa بالتاAيخ، �ال سيما 
مهمة  Eليهم  ُفّوضت  �لذين  ��لئك 
�لتبليغ ��لدعو* �B �ملبلغني ��لدعا*. 
من �جل تنبيه �فر�� �جلماعة pE هذ� 
�ألمر eكر �ملصلح �ملوعو� � A��ية 
عن �ملسيح �ملوعو� � �فيها حثٌّ 
على �يا�* �لكفاC* �لعلمية، كما تنّبه 
��ملحل  �ملناسبة  ير�عي   ��  pE  Cملر�
�يبقى ضمن حد��i �لعلمية، �حتث 
 gعليا للصال Jحر�� مستوياE على
�عنا   :� حضرته  يقو\  �حلقيقي. 
كا�  �نه   � �ملوعو�  �ملسيح  من 
 Pصا بأنه  Aجل  عن  �شُتهر  يقو\: 
�حد  ��يُر  �صبح   �� ��تفق  كب�، 
�عاية  يعمل  فأخذ  له،  تابًعا   yمللو�
مكا�،  كل   % ��اليته  لصالحه 
 Pصا Eنسا�  بأنه  عنه  يقو\  �شر� 

Î]Ë¢\;f‚Á;kÊŸ;Ô]¡Å’\Î]Ë¢\;f‚Á;kÊŸ;Ô]¡Å’\
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حضرu مر�6 مسر$� !�د - !يدl �هللا بنصرl �لعزيز - 

حضَّ  Eنه  ح`  باهللا؛  ���صل  كب� 
 .iA�قا\ له ال بد �� تز�مللك �يضا �
 aيو  %  A�سأ� طيب،  �مللك:  فقا\ 
كذ� هذ� �لشخص �لذB تر�i صاًحلا. 
هذ�   pE �ألمر  هذ�  �لو�ير  ��صل 
 % iA�بلغه بأ� �مللك سيز�� Pلصا�
يوa كذ�، فتكلْم معه بكالa يؤثر فيه 
 �eE� ،ح` يصبح هو �آلخر تابًعا لك
صاA �مللك تابًعا لك فسيلتفت Eليك 

�لشعب كله �يضا.
يقو\ حضرته: ال نعر�eE H كا� 
هذ� �لشخص صاًحلا % �حلقيقة �a ال 
Eال �� ما يتضح من �ألحد�® �لتالية 
عن  ُ�خِبر  فلّما  ��ق.  كا�  �نه  هو 

يتكلم   �� ينبغي  ��نه  �مللك،   *Aيا�
معه كالًما مؤثًر� فيه، فّكر % بعض 
 iCهنه. فلما جاe % عّدها�� Aألمو�
�مللك!  �يها  له:  قا\  لزياAته  �مللك 
ينبغي �� تكو� عا�ال. �نظر pE �مللك 
�ملسلم �إلسكندA! كيف كا� عا�ال 
 pE ئع �لصيت�e Aمنصًفا �يث صا�

 .aهذ� �ليو
قد  كا�   Aإلسكند�  �� �حلقيقة 
خال قبل �لن¥ � ح` Eنه كا� قبل 
 Pلصا� هذ�   �� Eال   ،� �ملسيح 
 iعت���جعله ملكا بعد �لرسو\ � 
 � �ملوعو�  �ملصلح  يقو\  مسلما. 
بعد  �منه  يعت�  كا�  �نه   Åيع هذ� 

�لن¥ � مبئاJ �لسنني �eلك ألنه ال 
 Aميكن �� يكو� ملك مثل �إلسكند
% �من �خللفاC �ألAبعة ألنه % تلك 
�ال  5كمو�.   Cخللفا� كا�  �لفتر* 
ميكن �� يكو� % �من معا�ية ألنه 
كا� ملًكا % eلك �لوقت، �ال ميكن 
 Åخلالفة ب p�أل� aيكو� % �أليا ��
 ،�Aلعبا& أل�م كانو� 5كمو� �أل�
مسلًما  ملًكا   Aإلسكند� كا�  فإ� 
�خلامس،   �� �لر�بع  �لقر�   % لكا� 
�لكن �حلقيقة �نه كا� قبل �من �لن¥ 
� مبئاJ �لسنني. �من كا� قد خال 
قبل �لن¥ � مبئاJ �لسنني جعله هذ� 
�من   � �لرسو\  �مة  من  �لشخص 

ينبغـي ألفـراد اجلماعـة أن 
يزيـدوا مـن علمهـم، وعلى 
علماء الدين أيضـا أن يكونوا 
علـى علم مبا Xـري حوGم 
مـن أحـداث السـاعة، كما 
ينبغـي أن يكـون لديهم إملام 
بالتاريخ، وال سيما أولئك الذين 
ُفّوضـت إليهم مهمـة التبليغ 
والدعوة أي املبلغني والدعاة. 
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بدال  �نه  �لنتيجة  �كانت  �ملسلمني، 
�مللك  منه  نفر  �مللك  يؤثر %   �� من 

 .�Aًفو iخر� من عند� aقا�
ال   :� �ملوعو�  �ملصلح  يقو\ 
علم  حيا�*   gلصال�� للزهد   Õيشتر
eلك  له  تعر�   Bلذ� �لكن  �لتاAيخ 
فَمن  سببه،  هو  كا�   aملزعو�  Pلصا�
من  �لتاAيخ؟   % يتدخل   �� له  قا\ 
 Cلك، ينبغي �� يكو� علم �ملرe جل�
�إلنسا�  يكو�   �� �ينبغي  صحيًحا، 
كا�   �eفإ يقو\،  مبا  �مطمئًنا  ��ثًقا 
�ألمر يتعلق بالتاAيخ فينبغي �� تكو� 
 yهنا كا�   �eE� صحيحة،  معلوماته 
يكو�   �� فيجب  ¢خر  علمي  �مر 
هذ�   m�A� لقد  صحيًحا.  به  علمه 
�إلنسا�  �لشخَص هو�i. عندما 5يد 
 Cتد�A� �5ا�\  �لصد�  جا�*  عن 
فإنه  �ملزعومني  ��لعلم   gلصال� لبا& 
يو�جه مثل هذi �لذلة ��nو�� �يلقى 

مثل هذi �لنهاية.
« يذكر �ملصلح �ملوعو� � عن 
طريق �ملولوB عبد �لكرمي ��قعة تد\ 
للمسيح  �لقل¥  ��للني  �لرفق  على 
�إلنسانية  �مو�ساته   � �ملوعو� 
من �جل �ألمة بل من �جل �لبشرية، 
 Cلدعا�  % �لنا&  يستعجل  فيقو\: 
على �آلخرين، Eال �نه ينبغي �� نتبع 
�حد،  على  ندعو  بأال  �لقاعد*   iهذ

أل�م  ملعاAضينا،  ندعو   �� ينبغي  بل 
�لنهاية. كا�  هم �لذين سيؤمنو� % 
كنت  يقو\:  �لكرمي  عبد   Bملولو�
�قيم % �لطابق �لعلوB، (كا� �ملسيح 
فو�  له غرفة  قد عّمر   � �ملوعو� 
�لكرمي  عبد   Bملولو� �كا�  غرفته 
 � �ملوعو�  �ملسيح  �ما  فيها،  يقيم 
�ألAضي)  �لطابق   % يسكن  فكا� 
ففي Eحدm �لليا! تناهى pE ��اعي 
 äكأ� �مر�* تصر�مؤ�  Cبكا Jصو
�ملخا�، تعجبت من   aمن شد* ¢ال
�ملسيح  فسمعت  �تنّصّت  �ألمر  هذ� 
�يقو\:  �هللا  يدعو   � �ملوعو� 
��لنا&  �لطاعو�،  تفشى  قد  �للهم! 
 Cيهلك هؤال �E ،ميوتو� بسببه، �للهم

كلهم فمن سيؤمن بك!
هو  �لطاعو�   �E �آل�!  الحظو� 
 ،� �لن¥  عنها  �نبأ  �ل�  �آلية  تلك 
�ملوعو�  �ملسيح   J�Cنبو من  �يتضح 

�لطاعو�،   Aبانتشا �عيد  �يضا   �
�لطاعو� �سب  ينتشر  �لكن عندما 
�لطاعو�  يأ¼   Bلذ� فإ�   Cألنبا� تلك 
 pهللا تعا� aصدقه يتضر� �ما Aإلظها
�يقو\: �للهم �E هلك هؤالC �لنا& 

فمن سيؤمن بك؟
فعلى �ملؤمن �ال يدعو على �لنا& 
عامة ألنه �قيم إلنقاeهم، فإْ� قاa ��عا 
عليهم فمن ينقذهم �eًE؟ لقد �قيمت 
��قيمت   aإلسال� لتنقذ  �أل�دية 
nم  �تعيد  �ملسلمني  لتنقذ  �أل�دية 
 �E :� �دهم. يقو\ �ملصلح �ملوعو�
�لشوكة ��لعظمة �ل� ناnا �ملسلمو� 
 �� �أل�دية  تريد  �مية   Åب عهد   %
 Âمع �حلر aملسلمني �ليو� pE تعيدها
�لعبا&   Åب  Jسيئا Eليهم  تدخل  �ال 

�بÅ �مية ��خطا�هم.
ُبعثنا  �لذين  على  ندعو   �� لنا  فأ¶ 
لنوصلهم pE مقاa �على؟ يقو\ �ملسيح 

الحظـوا اآلن! إن الطاعـون هو تلك اآليـة الL أنبأ 
عنها النـi �، ويتضح من نبوءات املسـيح املوعود 
� أيضـا وعيـد بانتشـار الطاعون، ولكـن عندما 
 jسـب تلك األنباء فإن الذي يأm ينتشـر الطاعون
 nالطاعـون إلظهـار صدقـه يتضرع أمـام اهللا تعا
ويقول: اللهم إن يهلك هؤالء الناس فمن سـيؤمن بك؟
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�ملوعو� % بيت شعرi ما تعريبه: ِ�هتْم 
 Bֲדم يا قل¥ فإ�م يّدعو� حّب سيد
�حبي¥ � على �ألقل. �Þ Bب عليك 
يا قل¥ �� تر�عي عو�طفهم �مشاعرهم 
ح` ال يتكّدA صفو قلوֲדم، �ينبغي 
�ال تسأa منهم ��ال تدعو عليهم. فهنا 
قائال  نفسه  �ملوعوُ�  �ملسيُح  �اطب 
بأ�م 5بو� Aسولك �ألكرa � على 
حّبهم  على   Cبنا �يسبونك  حا\  �ية 

للرسو\ �.
�E ،�eًE عامة �لنا& يعو�هم �لعلم بوجه 
عاa �ال يقولو� Eال ما يلقِّنهم �ملشايخ. 
يكتبو�  �أل�ديني  من  كث�   yهنا
يو�جهو�ا،  �حد�ثا   !ّE Aسائلهم   %
يقولو� فيها �نه عندما ُ�خ� �ملعاAضو� 
حقيقة �أل�دية تغّيرJ حالتهم �Aسا 
على عقب. كذلك يبعث E! بعض 
غ� �أل�ديني Aسائل يتحدثو� فيها 
حقيقة  على  �طالعهم  كيفية  عن 
�آل�  علمو�  ��م  �يذكر��  �أل�دية 
كيف �ضّلهم �ملشايخ ��غو�هم. لقد 
�لقبيل  حدثت عد* �حد�® من هذ� 
ست فر��  % �فريقيا �يضا حيث ُ�سِّ
�صحا_  �يقو\  مؤخر�.  �جلماعة 
�عطوهم  �ملشايخ  بأ�  �لرسائل 

معلوماJ خاطئة عن �أل�دية. 
ينقذ   ��  pتعا �هللا  ندعو   �� فعلينا 
�يوفق   ،Cلسو�  Cعلما من  �ألمَة 

سيدنا  يقو\  �حلقيقة.  ملعرفة   aلعو��
�ملصلح �ملوعو� � مبيِّنا �� مو�جهة 
 *Aمقّد Aألخطا��ملصاعب ��ملصائب �
للمسلمني �حلقيقيني، �عند مو�جهتهم 
�خل�  �سبا_  nم  �هللا  �لق  �ملصائب 

��ل�كة. فيقو\ �: 
يقو\ �لشاعر �لفاAسي "جال\ �لدين 
 :i�مفا ما   iشعر بيت   % �لر�مي" 
مشكلة   aقو على  �هللا  ُينـز\  عندما 
يقو\  كب��.  كنـز�  حتتها  يوِ�� 
�ملصلح �ملوعو� � بأ� �ملسيح �ملوعو� 
بكثر*  �لبيت  هذ�  ير��  كا�   �
�اعة   ��  aقو �سلم   �eE بأنه  �يقو\ 
�ل�   Aألخطا��ملصائب � تصبح �يع 
لنجاִדم �تقدمهم،  يو�جهو�ا مدعا* 
عن  �تسفر  Eال  مصيبة  ֲדم  حتل  �ال 
سعا�* nم. �B عندما حتل ֲדم مصيبة 

تأ¼ �C�Aها سعا�* �ُيسر. 
فاملسلم �حلقيقي % �لعصر �لر�هن هو 
�لوقت   aماE بأهد�_  يتمسك   Bلذ�
 �eE�  .� للن¥  �لصا��  ��ملحب 
��جهتنا مشاكل فهي تأ¼ لتزE Hّلينا 
مستقبلية. �هذ� qك كب�   J�Aبشا
 C�A� *�لصد� �� تأ¼ �لسعا� Aالختبا
�ملصائب. �E تاAيخ �جلماعة �إلسالمية 
 Cبتال� كل   �� على  شاهد  �أل�دية 
نو�جهه يأتينا بأسبا_ جديد* لتقدمنا 

 .pبفضل �هللا تعا

تؤثر  �لسيئة   Aألفكا�  ��  � eكر   »
�ألسبا_  �بغ�  �لصحبة  مبجر� 
كا�   �eE �نه  مبع·  �يضا،  �لظاهرية 
 Pطا صحبة   % ��قاته  يقضي  �حد 
تتطر� �لسيئة pE جليسه تلقائيا ��� 
�� يشعر ֲדا ��E � يرّغبه صاحبه % 
 yلشخص �لسيئ يتر� �� B� ،لسيئة�
�ملصلح  فقا\  يصاحبه.  فيمن   iتأث�

�ملوعو� � % eلك: 
�لكلية   %  &Aيد طالب   yهنا كا� 
Ãلصة  عالقة  على  �كا�  �حلكومية 
 J�e سلAفأ � �مع �ملسيح �ملوعو
مر* pE �ملسيح �ملوعو� � Aسالة- 
�% A��ية �نه �Aسلها بو�سطة سيدنا 
�خلليفة �أل�\ �- قا\ فيها �نه كا� 
 yلشكو�  Jبد� �لكن  باهللا  يؤمن 
��لشبهاJ �اجله عن Eميانه. فرّ� عليه 
�ملسيح �ملوعو� � قائال: عليك �� 
�لكلية،   % صفك   % مكانك  تغّير 
ففعل �قا\ بعد بضعة �ياa بأنه � َيُعد 
�Bّ شك % J�e �هللا �اå قلبه. eُكر 
 � �ملوعو�  �ملسيح  عند  �ألمر  هذ� 
�كا�  ملحد�  جليسه  كا�  فقا\: 
يؤثر فيه، �عندما غّير مكانه تالشى 
تأث�i فيه �بالنتيجة تالشت شكوُكه 

تلقائيا. 
 Cملر� تؤثر %   Pلطا� فإ� صحبة   ،�eًE
��E � يتفوi بكلمة، كذلك �eE جالس 
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 � �E� صحبته فيه Jصاحلا �ّثر Cملر�
 Aفكا�  �E  ،Aباختصا بكلمة.   iيتفو
�آلخرين    % تؤثر  �لدنيا   % �لنا& 
 �� �لشبا_  فعلى  يشعر��.   ��  ���
ينتهبو� pE هذ� �ألمر جيد� �يصا�قو� 
�Þالسو� �ناسا ال يتركو� فيهم تأث�� 

سيئا. 
كذلك Þب على �لكباA �� يتذكر�� 
��م مينعو� �لصغاA من مشاهد* بعض 
تأث��   yتتر �ل�  �لتلفزيونية  �ل��مج 
مكتوبا  �يكو�  �خالقهم-   % سيئا 
تصلح  ال  ��ا  �ل��مج  بعض  عن 
�لكن   -Aلصغا� �ألطفا\  ملشاهد* 
�eE كا� �آلباC يشاهد��ا فال بد �� 
يّطلع �أل�ال� على eلك % حني من 
�ألحيا�. ��eE كا� �آلباC يشاهد�� 
بد  فال  �ل��مج   iهذ مثل  �لبيت   %
على  تأث�ها  �ل��مج   iهذ  yتتر  ��
�جلو �لعائلي �عليهم ��� �� يشعر�� 
به، �يفسد �أل�ال� من حيث �لتربية 
تلقائيا. ��آلباC �لذين يشاهد�� مثل 
 �� حا\   Bبأ ميكن  ال  �ل��مج   iهذ
 .mعلى من �لتقو� mيبقو� على مستو
 pE تلك �ل��مج ��من يشاهد yهنا�
�قت متأخر % �لليل فال يستطيعو� 
�لفجر صباحا.  لصال*  يستيقظو�   ��
�جلو  ُيبقو�   ��  Cآلبا� ��جب  فمن 
�لسائد % �لبيت طاهر� �نـزيها أل� 

eلك يؤثر % �أل�ال� تلقائيا �يلعب 
���A % تربيتهم ��� �� يشعر��. 

 � �ملوعو�  �ملصلح  سيدنا  يقو\ 
بأ� �ملسيح �ملوعو� � كا� يقو\ 
 ��  Cلدعا� عن  �حيانا  �لنا&  لبعض 
�لدعاC يقتضي عالقة متبا�لة فعليكم 
�� حتد��� نذ�A �سأ�عو لكم. كا� 
 mلتتقو �ألسلو_  هذ�   Aتا�  �
�لعالقة �ملتبا�لة. J�e مر* سر� �ملسيح 
�ملوعو� � حكاية % هذ� �ملجا\ 
 Pصا Aجل   pE eهب  شخصا   ��
 ��A�أل� كانت   eE  Cلدعا� منه  طالبا 
�لر�ية �ملتعلقة ببيته قد ضاعت منه. 
فقا\ له �لرجل �لصاP: سأ�عو لك 
 mب �� حتِضر ! بعض �حللوÞ لكن�
كث��  �لشخص  هذ�  �ستغر_  ��ال. 
 Cقا\ % نفسه بأ� جئُته طالبا �لدعا�

من �جل ����A �لبيت �ملفقو�* �لكنه 
 .mحللو� له   Bشتر�  ��  Åم يطلب 
 Cلدعا�  pE �اجة  كا�  ملا  �لكن 
 mشتر��  Jحللويا� qل   pE eهب 
�لبائع �� يضع  �حللوm. �ملا ��شك 
�حللو % m�Aقة ليعطيها �بوَنه �هّم 
بتمزيق �لوAقة A¢ها �لزبو� �قا\ من 
 ��A�أل�  iمتّز� هذ �ال  �Aجو   :iAفو
كنت  �ل�  �لر�ية   ��A�أل� أل�ا 
 Cلدعا� �طلب  �eهبت  عنها،  ��ث 

للحصو\ عليها. 
�لرجل   pE �لشخص  عا�   ،Aباختصا
�جد  بأنه   iخ���  mباحللو  Pلصا�
�لرجل  له  فقا\  �ملفقو�*.   ��A�أل�
�لصاP: � �قصد من �حللوE mال �� 
 ،Cلدعا� �جل  من  عالقة  بيننا  تنشأ 
ظاهرية  فائد*   Jستفد� �لكنك 

إًذا، فـإن صحبة الطـاx تؤثر B املـرء وإن v يتفوه 
بكلمة، كذلـك إذا جالس املرء صاحلـا أّثرت صحبته 
فيـه وإن v يتفوه بكلمة. باختصـار، إن أفكار الناس 
B الدنيـا تؤثر على اآلخرين دون أن يشـعروا. فعلى 
الشـباب أن ينتهبـوا إn هذا األمر جيـدا ويصادقوا 
وXالسـوا أناسـا ال ي�كـون فيهـم تأثـ~ا سـيئا. 
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�يضا. 
هذ�  من  �ألحد�®  من  كث�   yفهنا
�لقبيل من حيا* �ملسيح �ملوعو� � 
خاصة  �رقة  حضرته  �عا  حيث 
 �� �ملخلصني  �حد   *Aجتا ن  لتحسُّ
صحِته نظر� ألنه كا� يقدa مساعد* 
جلماعته  عا�ية  غ�   �� كب�*  مالية 
 ،aإلسال� لنشر  �هد�فه  �لتحقيق 
فكانت قد نشأJ له عالقة خاصة به 

 .Jلتضحيا� iبسبب هذ
�فر��  ناصًحا  بيَّن حضرته  مر*   J�e
�مر�   Jخل��� ليستبقو�  �جلماعة 
 ��  � �ملوعو�  �ملسيح   aكال من 
�ثنني من  حضرته كا� يتحد® عن 
صحابة �لن¥ � جاC �حدæا �صانه 
عن  �لثا�  �سأله  للبيع  �لسو�   pE
 Bملشتر� لكن  عنه،   iفأخ� �لسعر 
قا\ له �E سعرi �حلقيقي كذ� �كا� 
�كثَر مما طلب �لبائع، �مع eلك كا� 
�لسعر  يستلم   �� على  مصرًّ�  �لبائع 
 Bملشتر� بينما   ،i� حدَّ هو   Bلذ�
�لسعر  له  يدفع   �� على  يصّر  كا� 
�كا� حضرته  �Aيه.   % له  �حلقيقي 
من  بسيط  هذ� حا�®  يقو\:   �
�مانتهم  على  �يد\  �لصحابة  حيا* 
�Eخالصهم. فكانو� يريد�� �لتسابق 
 .gلصال�� �ل�  من  ميد��  كل   %
 ﴾Jيقو\ �هللا � �� ﴿�ستِبقو� �خل��

�ينيا،  عمال  ينجز  �حًد�  �Aيتم   �eفإ
و�  فاسعو� جاهدين لتسبقوi فيه �ضحُّ
بأنفسكم مقابله. فإ�e كا� كل ��حد 
منا يفكر �نه ينبغي �� يسعى ليسبق 
بدال   Jحلسنا� Eحر��   % �آلخرين 
�يسعى  شخصية،  فو�ئد  حتقيق  من 
على   Jلثبا�  % �آلخرين  يسبق   ��
فهذ�  به،  ��لتمسك  �لصد�   _A�
�ألمر لن يتسبب % تربيتنا �حصولنا 
على �لثو�_ فحسب بل سُيسهم % 
�لوقت نفسه % تربية �جيالنا �لقا�مة 
�جلماعة   a تقدُّ  % �يتسبب  �يًضا، 
����هاAها. فهذi هي معاي� �إلميا� 

�ل� Þب �� نسعى الAتقائها. 
هناy �مر مهم ¢خر Þب �� ينتبه Eليه 
كل ��دB �يع�i �هتماًما ملحوًظا، 
 �� ��ًما  تتذكر��   �� �نه Þب  �هو 
صاحب �يع �ملحامد ��ملحاسن هو 
فعل  ِمن  �كذلك   ،iحد�  � �هللا 
�هللا �حدi �� يهدB �حًد�، �ما -ن 
فقد عهد �هللا � Eلينا مهمة ��حد* 
�لرسالة،  �نبلِّغ   mدn� ننشر   �� هي 
�هللا، Þب  فْعل  فمن   mدn� منح  �ما 
�يع  ببذ\  �ملهمة   iهذ ننجز   ��
�لنتائج  �ما  حد،  ألقصى   J�Cلكفا�
فُيظهرها �هللا بنفسه. Þب �ال �طر�َّ 
فال�   mهتد�  �eE �نه  �حدكم  ببا\ 
�بايع فسوH تتقدa �جلماعة. يقو\ 

�لنا& �حياًنا Eنه �eE بايع فال� �عال� 
فسوH تتقدa �أل�دية �سوH نبايع 

-ن �يضا. 
عن eلك قا\ سيدنا �ملصلح �ملوعو� 
كانو�  �لنا&  بعض  موضع:   %  �
 � �ملوعو�  �ملسيح   pE يأتو� 
�يقولو� له: �eE بايع فال� من قريتنا 
كلُّنا  �لقرية  �هُل  ننضم -ن   Hفسو
هذ�  �ْعمهم   �� مع  �أل�ديني،   pE
لو  ح`  ألنه  صحيًحا،  يكو�  ال 
يبايع  فال  �لفال�  �لرجل  eلك  بايع 
�لكث��� �ال يكفُّو� عن �لتكذيب. 
« eكر قصة من قرية معينة، �نه كا� 
يقيم فيها ثالثة مشايخ �كا� سكا� 
�لقرية يقولو� �eE ¢من �حدهم بامل��� 
�جلميع،  -ن  نؤمن   Hفسو  aملحتر�
للبيعة،  ��فَّقه  �حدهم  �هللا   aفأكر
قد  �حدهم  كا�   �eE �جلميع:  فقا\ 
فقَد  فقد  شيئا   Åيع ال  فهذ�  بايع 
بعُد  �آلخر��  يؤمن   �  eE صو�به، 
 Cفهؤال حاnما،  على  ��ال  ما  فهما 
�متعلمو�   Cصلحا قريتنا  من  �لثالثة 
�يضا.  نؤمن   Hفسو هم  ¢منو�   �eE
فحني ¢من �حدهم فرمبا فقد صو�به 
�ْ� بايع  �ضا� عقُله. �لكن حد® 
ال  �لنا&  فقا\  منهم،  ¢خر  ��حد 
تؤثر بيعة هذين �لشيخني، فُهما من 
�لسفهاeE C � يبايع �لثالث بعُد، لذ� 
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�لنو�  لن نؤمن. فاألحد�® من هذ� 
ال  جتاAֲדم  �لذين  �ما  ��ًما،  حتد® 
 �eE ما �نه��سعة فهم يتمنو� ��تكو� 
بايع فال� فسوH يؤمن �جلميع، لكن 

eلك ال 5د® % �غلب �ألحو�\. 
ز�  مركَّ �هتمامنا  يكو�   �� Þ �eEب 
Þب  �هللا،  �فضا\  لنيل  �لسعي  على 
على  ��عتما�نا  �تِّكالنا  يكو�   ��
 pE  Hننصر  �� �Þب   ،iحد� �هللا 
Eلينا ��تم به ��� ��  Eجنا� ما ُعهد 
يعتمد عليهم  �لنا&. كث���  نترقب 
ُيعتمد  �لذين  لكن  �حياًنا،  �لبعُض 
�حياًنا  يتعرضو�  �نفسهم  هم  عليهم 
 !E يكتب  �حيانا  �مشاكل.   Cالبتال
معيَّن  شخص  عن  �أل�ديني  بعض 
 �� فنرجو   ،Õ�لشر�  iهذ  a قدَّ �نه 
ينضم  لكي  شر�طه  لتحقيق  تدعو 
 Hفسو ¢من   �eفإ �جلماعة،   pE
يظهر �نقال_ % منطقتنا، مع �نه ال 
�د�®  ��حد  إلميا� شخص  عالقة 
�النقال_. لذ� Þب �� تدعو� �هللا � 
�� يهب للجماعة �ناًسا يتقدمو� على 
�A_ �إلخالÂ ��لوفاC، �يتسابقو� 

.Åلدي� a % Eحر�� �لتقدُّ
كم كا� سيدنا �ملسيح �ملوعو� � 
يتأ� �يلتا� إلنقاe �لبشر من �لضال\؟ 
قد قدa �ملصلح �ملوعو� � من حياته 
� حا�ًثا يسلط �لضوC على eلك، 

�ملوعو� �  �ملسيح  يقو\: % �من 
J�e يوa جاJC �مر�* �مِّية من �لطبقة 
يهتم  �nند  ففي  �لدنيا–  �الجتماعية 
كانت   iهذ�  Jبالعائال كث��  �لنا& 
من عائلة بسيطة جد�- فقالت حلضرته 
�: يا سيدB، قد تنّصر �بA� ،Åجو 
�� تدعو ليعو� pE �إلسالa، فقا\ nا 
ليسمع  Eليه  ترسله   ��  � حضرته 
 Cجا �قد  مريًضا،  �كا�  �هللا،   aكال
�خلليفة  عند  �لعال�  بغية  قا�يا�   pE
قد جاC سلًفا  فلما كا�   ،� �أل�\ 
pE قا�يا� لذ� قد قا\ حضرته � 
nا �� ترسله pE حضرته للزياA* بني 
e �Eلك  يقو\ حضرته  حني �¢خر. 
فكلما  بالسل،  مصاًبا  كا�  �لشا_ 
��A حضرَته نصَحه، �شرg له مسائل 
قد  كانت  �ملسيحية  لكن   ،aإلسال�
Aسخت فيه  pE�Aجة حني شعر �� 
كالa حضرته بد� يؤثِّر % قلبه خشي 
�� ُيسِلم، فذ�J ليلة حني �جد �مَّه 
غافلة عنه هر_ pE بطاله ليال حيث 
علمْت  فلما  �ملسيحيني،  مركز  كا� 
�مُّه بذلك، توجهت % �لليلة نفسها 
pE بطاله مشيا على �ألقد�a، فأعا�ته 

pE قا�يا� من جديد.   
 يقو\ �ملصلح �ملوعو� � EنÅ �تذكر 
جيد� �� تلك �ملر�* كانت ترمتي على 
�كانت   � �ملوعو�  �ملسيح   aقد��

�حب  ما   Aبقد  Åب� �حب  تقو\: ال 
�لوحيد   Åب� �نه  صحيح   ،aإلسال�
�لكنÅ �مت· �� ُيسلم، ��E ماJ بعد 
eلك بسبب مرضه فلن �حز�. فتقبل 
��سلم  �ملر�*  تلك  �لتما&   � �هللا 
eلك �لولد �ُتو% بعد بضعة �ياa من 
 Hسالمه. كانت تلك �ملر�* �يضا تعرE
�نه �E كا� هناy تدب� �خ� �� �سيلة 
بشرية إلعا�ته pE �لدين فهو �ملسيح 
 Bلذ� هو  ألنه   iحد�  � �ملوعو� 
�هو   aلإلسال حقيقيا  �لـًما  ميلك 
�حلقيقي  �أل�  بذلك  يستطيع   Bلذ�
�� يبّلغ Aسالة �إلسالa، �يستطيع �� 

يبشر ֲדا �ُيقنع. 
يقو\ �ملصلح �ملوعو� � �هو يذكر 
�سلو_ Eصالg �ملسيح �ملوعو� �: 
بعض   % �يضا   gإلصال�  % ��آل� 
�لنا& ما يفسد  �ألحيا� يقو\ بعض 
بد\ �� يصلح. يقو\ �ملصلح �ملوعو� 
�: كا� �سلو_ �ملسيح �ملوعو� � 
�عجيب.  لطيف  جد   gإلصال�  %
قلة  يو�جه  كا�  شخص   iCجا مر* 
 Cجا Eنه  يقو\  فبد�  �ملا�ية،  �لوسائل 
ع� �لقطاA ��خذ �لتذكر* بتخفيض، 
 iله، فأعطا ��لك غ� مشرe كا��
�ملسيح �ملوعو� � A�بيًة �قا\ له، 
مالية  قيمة  للر�بية  كانت  �نه  علما 
جيد* % eلك �لزمن: �Aجو �نك لن 
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حتتا� لفعل eلك عند �لعو�*. �هكذ� 
�فهمه بأ� على �ملرC �� يقوa ��ما مبا 

هو مشر�� له. 
« �ّجه �ملصلح �ملوعو� � �جلماعَة 
�لعمل   pE� �لـِمَهن  تعلُّم   pE كث�� 
Öهد، �قد بّين حا�ثا من �من �ملسيح 
�ألمر  هذ�   pE موّجها   � �ملوعو� 
�لفهم  قليل  شا_   yهنا كا�  �قا\: 
للغاية �كا� يقيم عند �ملسيح �ملوعو� 
 :� �ملوعو�  �ملصلح  يقو\   ،�
�تذكر �� شابا كا� يقيم عند �ملسيح 
ا"،  "َفجَّ ��ه  �كا�   � �ملوعو� 
 Cعند بّنا � �فوّظفه �ملسيح �ملوعو
قص�*،  مد*   %  Cلبنا� مهنة  �تعّلم 
جد�  قليال  فهمه  كا�   :� يقو\ 
�لكنه كا� Ãلصا �متدينا، كا� قد 
فيما  جاiC �كا� غ� ��دB �لكنه 
بعد �صبح ��ديا. بّين �ملصلح �ملوعو� 
 Aقصو�ثا يد\ على قلة عقله �حا �
�ملسيح   pE  Cجا مر*  فقا\:  فهمه 
 �  ،Hلضيو� بعض   � �ملوعو� 
يكن حينها �مر ��A �لضيافة منفصال، 
Eنه حا�® من �ألياa �البتد�ئية، �كا� 
�لطعاa يأ¼ للضيوH من بيت �ملسيح 
�هللا  �لشيخ �Aة   Cجا ،� �ملوعو� 
��لدكتوA مر�� يعقو_ بيك �خو�جه 
حسني  qمد  �قريشي  �لدين  كما\ 
 gمفر" �لطبية  �لوصفة  صاحب 

¢خر  شخص  معهم  �كا�   ،"Bعن�
�يضا. حّضر nم �ملسيح �ملوعو� � 
 Cؤالn  aيقّد  �� لفّجا  �قا\   Bلشا�
�لضيوH �لشاB ��ّكد � له ح` 
�قا\:   Hلضيو� من  �حد  يفوته  ال 
�نتبه! Þب �� تعطي �لشاB كال من 
 yكا� هنا�ال تنسى �حد�، �خلمسة �
خا�a قدمي ¢خر للمسيح �ملوعو� � 
 �� منه   � فطلب   "éتشر�" ���ه 
 Bا بالشاæهب كالe ملا�ير�فق فجا، 
 Hلضيو� �لضيوÞ � Hد�  pE غرفة 
eهبو�  قد  كانو�  كلهم  أل�م   yهنا
فذهبا  للقائه،   � �أل�\  �خلليفة   pE
بالشاpE B �خلليفة �أل�\ �، يقو\ 
 éتشر�  �� مبا   :� �ملوعو�  �ملصلح 
 aيقد  ��  ��Aفأ قدميا  موظفا  كا� 
�لشاB ��ال للخليفة �أل�\ � مر�عا* 
ملقامه ��حتر�ما له �لكن فّجا �مسك 
 � �ملوعو�  �ملسيح   �E �قا\   iبيد
 *Aبإشا é\ تشر��يذكر ��ه، فحا �
بأنه  ُيفهمه   �� �ملرفق  �ِبـهّز*  �لعني 
� ��E � يذكر �سم �خلليفة �أل�\ 
 �� ينبغي  لذلك  �عزهم �يعا  �لكنه 
a له �لشاB ��ال، �لكن فّجا ظل  ُيقدَّ
يكرA بأ� �ملسيح �ملوعو� � eكر 
 Åيع ��ه،  يذكر   ��  Cا�� êسة 
هذ� كا� مستوm عقله بأنه � يكن 
 Cلشي� هذ�  مثل  يفهم   �� يستطيع 

�لبسيط �يضا، �لكنه عندما عِمل مع 
بسرعة.   Åيب ماهر�   Cًبّنا فأصبح   Cبّنا
�eًE، يوّجه �ملصلح �ملوعو� � pE هذ� 
�ألمر بأ� �لذين يبقو� �Aيًَّة عاطلني، 
بعضهم % �لبال� �لفق�* ��لبعض بعد 
�ملجيpE C هذ� �لبلد �يضا، يستطيعو� 
�� يتعّلمو� مهنة ما �عمال ما، �بذلك 
بل  �ملا\،  يكسبو�   �� يستطيعو� 
ميكنهم �� ينفقو� % �ألعما\ �خل�ية 

�ُيسهمو� % خدمة �خللق �يضا. 
�ملسيح  غ�*  عن  حا�ثا   � يبني   »
كا�  �يقو\:   � هللا   � �ملوعو� 
Ãلصا  ��ديا  �صبح  شخص   yهنا
باملسيح  متعلقا  �كا�  بعد  فيما 
 �� قبل  �لكن  جد�،   � �ملوعو� 
�ملوعو�  �ملسيح   iهجر ��ديا  يصبح 
 �� هو  ��لسبب  سنة،  عشرين   �
�ملسيح �ملوعو� � كا� قد �نقبض 
ُتو%  عندما  �نه  �eلك  له،  فعل  من 
�ملوعو�  �ملسيح  Eليه  eهب  له  �بن 
من  �كا�  للتعزية.  �خيه  مع   �
عا�ִדم �نه عندما كا� يأتيهم للتعزية 
شخص يتوّ���� Eليه جد�، فيعانقونه 
�يبكو� �يصيحو�. ��سب عا�ִדم 
هذi عانق هذ� �لشخص �خا �ملسيح 
 pهللا تعا� �E :قا\ باكيا� � �ملوعو�
ظلمÅ ظلما عظيما، ��لعياe باهللا. �ملا 
 aهذ� �لكال � �ع �ملسيح �ملوعو�
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التقوى

 mنفر منه ح` � يكن 5ب �� ير
�جهه، �لكن �ّفقه �هللا � بعد eلك 

فخر� من جهله �َقِبل �أل�دية. 
كا�   :� �ملوعو�  �ملصلح  يقو\ 
حا�ثا  يسر�   � �ملوعو�  �ملسيح 
 � فقا\   ،pتعا �هللا  �جو�  عن 
بأ� ملحد� من �صل هند�سي كا� 
يدA& مع �لسيد م� qمد �Eاعيل 
�، فمر* حد® �لز�\ فخر� من 
تلقائيا "B� "a�A a�A �هللا  �مللحد  فم 
�هللا، فلما سأله �لسيد م� � بأنك 
 a�A" قلت   �eفلما �هللا  �جو�  تنكر 
a�A" فقا\: لقد �خطأJ �خر� من 

فمي بغ� قصد!
يقو\ �ملصلح �ملوعو� �: �حلق �� 
باهللا  ��ملؤمنو�  �جلهالة   % �مللحدين 
هم على �لعلم، �من �جل eلك جند 
 Hخلو� �� Jمللحد يقو\ عند �ملو�
لعلي �كو� على �خلطأ، eE لو كا� 
لآلخرين  موته  عند  لقا\  علم  على 
�لَّو عن �æكم بوجو� �هللا، فليس 
�ل�  �ملشاهد  �لكن  Eله.  من   yهنا
نر�ها عن �مللحدين هي على عكس 
على  �لعظيمة  �ل��هني  فمن  eلك. 
 iهذ جند  �ننا   pتعا  ?Aلبا� �جو� 

 .aلفكر* عند كل قو�
�هو   � �ملوعو�  �ملصلح  يقو\ 
�نصرته  �هللا  تأييد  عن  يتحد® 

Þو\  �عما   � �ملوعو�  للمسيح 
% قلبه من مشاعر �كيفياJ: ميكن 
�ملوعو�  �ملسيح  قلب  حالة  تقدير 
 % مر*  كتبها  �ل�  بامللحوظة   �
�فتر يومياته �خلاصة ��ل� نقلُتها منه 
�مللحوظة  تلك  يكتب   � �نشرִדا. 
كتبها  �نه  ُيَظّن  ح`  �لعا�  ل�يها 
تلك  كانت  Eمنا  �تصنعا.  تكلفا 
Aبه،  مع  �æًسا  مناجاً*  �مللحوظة 
�ند�C متو�ضعا �ماa �هللا تعاp �نطلق 
 �  .pتعا �هللا   pE ��صل  قلمه  من 
يكتبها لتصل pE �لنا&، �ما كا� nا 
 % pلقاها �هللا تعا� �� تصلهم لوال 
يدB مبشيئته فنشرُتها. يقو\ �ملسيح 
�مللحوظة  تلك   %  � �ملوعو� 
مناجيا Aبه: A_، �¶ ! �� �تركك 
ال  �تنصر� حني   Åتو�سي �نك  مع 
��ملتعاطفني  �صدقائي  من   B�  Aيقد
ما   aمفهو هذ�  ينصر�؟!   �� معي 

كتبه �. 
 Bد�� مسلم  كل  يكو�   �� Þب 
�ألخال�،  من  عا\   mمستو على 
 � �ملوعو�  �ملسيح  حثنا   �قد 
�ما   .mخر� بعد  مر*  eلك  على 
كيف كانت �سوته % هذ� �لشأ�، 
�ملعاAضني،   pE كا� 5سن  �كيف 
 J�e  :� �ملوعو�  �ملصلح  فيقو\ 
مر* مرضت ��جة هند�سي مرضا 

�ملعاAضني  �شد  من  �كا�  شديد� 
�لطبيب  nا  فوصف   ،� حلضرته 
مبا  ش`  عقاق�  من  تتركب  �صفة 
�nند�سي  Þد  فلم  �ملسك،  فيها 
�ملسك عند �حد، فجاpE C �ملسيح 
 �eE \قا�ما �خجال نا � �ملوعو�
كا� عندy �ملسك فآتنا من فضلك. 
جد�  قليل   Aمقد�  pE �اجة  �كا� 
�ملوعو�  �ملسيح  �لكن  �ملسك،  من 
�nند�سي   B�ير كما   –  �
نفسه- جاiC بقاA�A* مليئة باملسك 
�قا\ �E ��جتك % معانا* شديد*، 

فخذ �لقاA�A* كلها. 
 � �ملوعو�  �ملسيح  تعليم  �ما 
�قت   aالنتقا� عن  �إلعر��  بشأ� 
 :� �ملوعو�  �ملصلح  فيقو\  �لفنت، 
يقو\:   � �ملوعو�  �ملسيح  كا� 
 Åيع  Bلذ� �لطعن  من  �لطاعو� 
 % mA� Bإلصابة بالرمح. فاهللا �لذ�
�من �ملسيح �ملوعو� � جتليا قهريا 
موجو��،  حيا   \�� ما  �عد�ئه،  ضد 
�ال بد �� ُيرB جتلًيا لقدAته �قوته، 
صامتني  سنظل  صامتا.  يظل  �لن 
�ننصح �جلماعة بضبط ثو�ئر �نفسهم 
تكو� %   �� �نه ميكن  �لعا�  �ُير�� 
�لدنيا �اعة تظل مساملة Aغم �Aية 
��ا� �لكث� مما يهيج ثو�ئر �لنفس 

�يؤججها.
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لقد حكيُت لكم من قبل قصة �ملسيح 
كا�  كيف  تبني  �ل�   � �ملوعو� 
شديد*.  �رقة  للمعاAضني  يدعو 
ندعو  ال   �� �حدæا  �مر��:   yهنا
��لثا�   ،aلقو� عامة  من  �حد  على 
�� نظل مساملني عند كل فتنة مث�* 

لثو�ئر �لنفس. 
لقد نّبَهنا �ملصلح �ملوعو� � pE �مر 
 ،Cلدعا�  % �لرقة  خلق  على  يساعد 
 � �ملوعو�  �ملسيح  كا�  فقا\: 
يقو\: �eE �تفق �� يرm �ملرC �نه ال 
 ،Cلدعا� �لتضر� �حلقيقي �قت  Þد 
�لو  تكلًفا،   Cللبكا يسعى   �� فعليه 
فعل eلك لتولدJ فيه �لرقة حقيقة. 
« يزيد �ملصلح �ملوعو� � �ألمر بيانا 
�يذكر �لكيفية �ل� Þب �ستيال�ها 
 �E فيقو\:   Cلدعا� �قت   Cملر� على 
�Eحاطة  �لقضايا  بعض   % فشلنا 
 �� pE جع�A منا هوE ًما��بنا  Cألعد��
فئة منا تتكاسل % �لدعاC (يقو\ �م� 
 aليو� �هذ� �لوضع موجو�ملؤمنني: �
يعرفو�  ال  كث���   yهنا� �يضا) 
هو  ما  يعرفو�  �ال  يْدعو�،  كيف 
�النقال_  عن  نتحد®  Eننا   .Cلدعا�
 .Cلدعا�  % مقصر��  �لكننا  كث�� 

لقد قا\ �ملسيح �ملوعو� �:
 �1 �لدعا_ �سم wخر لقبوO �ملو�. 
�لسؤ�\   ��A� من  يقو\:   � كا� 

�لسؤ�\   �� مبع·   ،Jميو  �� فعليه 
نو� من �ملوJ، �ال ميكن �� يسأ\ 
سائل بد�� �� ميوJ موتا. فما � 
 Jملو� من  نوًعا  نفسه  على   �Aيو
 Åيع Cفمن �ملحا\ �� يسأ\. فالدعا
من  نو�  �لد�عي  على  يستو!   ��
�نه  يعلم  كا�   �eE  Cملر� �ملوJ، أل� 
 B�ينا فم`   Cشي فعل  على   A�قا
هل  Eجنا�i؟  على   iليساعد  iغ�
يأتو�   �� �حلي  �هَل  �حدكم   B�ينا
 �� �لثو_  لبس  على   i�ليساعد
غسل �لصحن، �� هل يكو� qتاًجا 
Eمنا  مثال؟  �لقلم  حلمل  �آلخرين   pE
يظن  عمل  على   iبغ�  Cملر� يستعني 
فإ�  Eجنا� ،i�Eال  قا�A على  �نه غ� 
 aلقيا� على   A�قا �نه   yAيد  Bلذ�
بعمل فإنه ال يستغيث باآلخرين من 

فالدعاء يع� أن يستو7 
نوع من  الداعـي  على 
املوت، ألن املرء إذا كان 
يعلم أنه قادر على فعل 
شيء فم� ينادي غ~ه 
إجنازه؟  على  ليساعده 

�جله. Eمنا يطلب �لعو� من �آلخرين 
من يرm �نه غ� قا�A على Eجنا� ما 
يريد Eجنا�i. كذلك ال يستعني باهللا 
حًقا Eال من يرm نفسه ميتا �ماa �هللا 
�مامه نفسه كمن ال  تعاp �يعر� 
 pتعا �هللا  يقو\  قو*.  �ال  له  حيلة 
حقيقيا   Cعا� �عا�كم  يكو�  لن 
�Eال  موتا،  سبيلي   % متوتو�   � ما 
على   Aيقد من  كمثل  مثلكم  لكا� 
�ل �لقلم �مع eلك يدعو �آلخرين 
تصرفه  �ليس  على �له.   i�ليساعد
�آلخر   a�� ما  للضحك؟  مثً��  هذ� 
يدyA �� هذ� قا�A على �ل �لقلم 
فلن يساعدi على �له، كذلك فإ� 
على   A�قا �نه  نفسه   % يظن   Bلذ�
من   pتعا �هللا  يدعو   »  Cشي فعل 
 Cعا� iعا��فلن يكو�  iجنا�E جل�
حقيقيا، �Eمنا يكو� �لدعاC �حلقيقي 
�يعّد  نفسه  على   Jملو�  �Aيو ممن 
 Bلذ��ال قو* متاما. �نفسه بال حيلة 
تتولد فيه هذi �حلالة فهو �لذB ميكن 
 pهللا تعا� aيكو� من �لفائزين �ما ��

�حتظى ��عيته بالقبو\. 
�على  نبلغ  أل�   pتعا �هللا  �فقنا 
�ملستوياJ % �ألخال�، �-قق �على 
�هللا  يوفقنا   ���  ،J��لعبا�  % �ملعاي� 
من  Þعلنا   ��� مقبولة،  أل�عية   pتعا
�لذين يؤ��� �لدعاC حق �أل��C. ¢مني

    




