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التقوى

 (Lلعشر��� 	Xلقسط �لسا�)
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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقا� �لJ بني قوسني �Y �لJ بعد 
"Yقو'" هي من �ملؤلف.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -١٥٨
 z�Yقو': ملا مرY aخونا �ألصغر مبا
�Yد، Yخذ �ملسيح �ملوعوX � يسهر 
مبعاجلته  �يهتم   ��ا ليل  مد���ته  على 
 ،�Aًحضرته \به كث Lهتما�. كا� Yميا 
ما�  لو  Yنه  يظن  �لبعض  جعل  مما 
بصدمة  حضرته  ألصيب  �لطفل  هذ� 
Yحد   rصبا  Nتو ملا  �لكنه  عظيمة، 
طمأنينة  بكل  حضرته  جلس  �أليا� 
 Tلإلخو يكتب  �خلا�جي   sلبا�  sقر
�سائل ¸�هم  LياXقا ���لساكنني خا
فيها بأL مر�g مبا��Y zد توN �ينبغي 
 Vخ�Y هللا� LY� ،هللا� fبقضا LY نرضى 
 Lهذ� �لطفل سيكو LY بعض �حيه N

تعا� �قد ميو�  �ملقربني عند �هللا  من 
فينبغي LY نفرr ألL قو'  �لصغر.   N

�هللا تعا� قد حتقق بوفاته.
 Xيقو' �خلليفة �لثا� للمسيح �ملوعو� 
نائًما  �Yد   z�مبا  �gمر  Lكا  :�
عندما ��فته �ملنية، فلما فحص �خلليفة 
للغاية،  ضعيفا   Vجد� نبضه  �أل�' 
 Lبأ  �  Xملوعو� للمسيح  فقا' 
من  قليال  فأعِطه   � جدًّ ضعيف  �لنبض 
�ملسك  ¸ر�  حضرته  فأخذ  �ملسك، 
 �نو �ملولو3   LY �ال  �لصند�1،  من 
Yصبح  سيد3  ثانًيا:  قوله   XعاY �لدين 
 N حضرته F؛ فأسر� �لنبض ضعيًفا جدًّ
 �نو �ملولو3   LY  Aغ �ملسك،  �خر�� 

 �سيد3 صا ثالًثا:  YعاX كالمه  �لدين 
�لضعف.  شديد  ضعيًفا   Lآل� �لنبض 
 z�مبا  �gمر  Lبأ �لثا�  �خلليفة  يقو' 
�حلني،  mلك   �� ما�  قد   Lكا �Yد 
�لكن �ملولو3 نو� �لدين y يكن يريد 
 Lللحز حتسًبا  �لكلمة   Vֲדذ  Vيتفو  LY
 Fلذ3 سيصيب حضرته لسما� yأل��
 Xملوعو� �ملسيح  فهم  �لقد  �خل�.  هذ� 
� حقيقة �ألمر فجاf �فحص نبض 
�لطفل �عر_ Yنه فا�1 �حلياT. فقا': 
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�نا هللا ��نا �ليه ��جعوL. � فتح حقيبته 
�لرسائل  يكتب  �Yخذ  طمأنينة  بكل 

لإلخوT عن �فاT مر�g مبا��Y zد.
�حدثk �حلافظ ��شن علي �قا': ملا 
mهب حضرته لدفن مر�g مبا��Y zد، 
الحظ LY هناz �قًتا إلمتا� �عد�X �لق�، 
فتنحى جانًبا m Nلك �لبستاL �جلس 
Yيضا.  �جلسو�  Yصحابه  فالتفَّ حوله 
�بعد صمت y يد� طويال قا' حضرته 
تأ¾  قلما  �لدين:   �نو �ملولو3  ¿اطبا 
 � ،Vكهذ rيا� فرY  Lإلنسا� Tحيا N
 Lقا': لقد �ضع �هللا تعا� لرقي �إلنسا
 Lقانو� �لشريعة   Lقانو �هللا  سبيل   N
�لقضاf ��لقد�، Yما نفاm قانوL �لشريعة 
فقد جعله بيد �لعبد فيوِجد فيه Yنو�ًعا 
مثال  ��ليسر،  ��لسهولة  �لر�حة  من 
تيمَّم،   fلوضو� من   WmY به   Lكا  �m�
قائًما صلى   Tلصال� عليه  ���m صعبت 
جلوسه   N  Wmباأل شعر   �m�� جالًسا 
صلى مضطجًعا، ���m كاL مريًضا Yّخر 
��Xليك.  �هكذ�  oخر،  لوقت  صومه 
 Lيد �إلنسا N لشريعة� mنفا Lملا كا�
�لر�حة  من  Yنو�ًعا  لنفسه   Fتر¸ فإنه 
 aلتعر� من  ينجو  �هكذ�  ��ليسر، 
 fلقضا�  Lقانو Yما  �لظاهر3.   Wmلأل
 ،Vبيد تعا�  �هللا  جعله  فقد   ���لقد
 �mفيه. فإ ��y ´عل لإلنسا3Y L خيا
 fلقضا�  Lقانو ضربة   Lإلنسا� Yصابت 
�حتلى  �هللا  لوجه  فتحّملها   ���لقد

 Lo N فإنه �هللا   fضي بقضا�بالص� �
يسعه  ال   ����Xgهاً �قًيا  \قق  ��حد 
 Tملد Tحتقيقه من خال' �لصو� ��لصال
 N �أليا�   Vهذ مثل   Lفإ سنة.  �بعني Y

�حلقيقة Yيا� فرحة كبTA للمؤمن.
�لر�ن  عبد  شيخ   W�� لقد  Yقو': 

�ملصرY 3يضا هذV �لر��ية.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -١٥٩
حدثk مياL عبد �هللا �لسنو�3 �قا': 
كاY � Lحياًنا يذكر قصة �فاT �لد 
لرجل صاã نعى �ليه �لنا	 �بَنه فقا': 

 .VفنوXما� �لُد �لكلب فا
Yقو': لعل هذ� �لقو' صد� من mلك 
�لصاN ã حالة خاصة. Yما �ألنبياf فال 
 LY ينبغي  �ملسلك أل�م  يسلكوL هذ� 
 LY ال بد� 	حسنة للنا TسوY يكونو�
 Xحقو1 �لعبا N يقيمو� �لـُمُثل �لعليا

Yيضا.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -١٦٠
Yنه   3��لسنو �هللا  عبد   Lميا Yخ�� 
 Tللمد ��حد  يو�  �ال  يبق   y عندما 
�خلاصة   Tfلنبو� لتحقق  �ملضر�بة 
 �  Xִדم" طلب �ملسيح �ملوعوo"بـ
نأخذ   LY علي  حامد   Lميا �من   kم
 y) �حلمص  حبا�  من   �Xد�  ÚXعد
حدXها   Jل� �حلبا�   Xعد mYكر  Yعد 
حضرته) �طلب منا LY نقرY على تلك 

(�ال  معني   Xلعد معينة   T�سو �حلبا� 
�لJ حدXها). �قد  �ملر��   Xكر عدmY
Yخ�� مياL عبد �هللا قائًال: "ال mYكر 
�سم �لسو�T لكنmY kكر �Yا كانت من 
قصا� �لسو� مثل ﴿Yََلْم َتَر َكْيَف َفَعَل 
 .(٢ (�لفيل:  �ْلِفيِل﴾   sِِبَأْصَحا �بَُّك َ
لقد �ستغر1 �كما'  mلك �لِو�X معظم 
�لليل. �بعد �متامها Yخذنا تلك �حلبا� 
�� حضرته حيث Yمرنا LY نأ¾ بتلك 
بعد   .X��لو �كما'   �فو �ليه  �حلبا� 
 ،LياXقا ��mلك قاXنا حضرته �� خا
�Yمرنا  �لشما'،   Vباجتا Yخذنا  �Yظنه 
 � .T�بإلقاf تلك �حلبا� N بئر مهجو
 LY L�X مسرعني Xنعو LY قا': "ينبغي
تلك  �مي Y  LY بعد  نلتفت �� �خللف 
�حلبا� N �لبئر �ملهجو�T". �فعًال قا� 
�لبئر   N �حلبا�  تلك   fبإلقا حضرته 
 Xجهه بسرعة  �عا�  ��XY � ،T��ملهجو
مسرًعا، �عدنا Õن Yيض¹ معه بسرعة 

.f��LY L�X يلتفت 3Y منا �ال �لو
 Tfقر� من  mُكر  ما   rُشر  X�� (لقد 
 N لقائها� �حلبا� �   Vعلى هذ X��لو
 N قم ٣١٢�بئر مهجو�N T �لر��ية 
حيث   ،sلكتا� هذ�  من  �لثا�   fجلز�
 LY �حلق  سر��   Aب ���ية   N mكر 
Yجل  من  �لعمل  هذ�  طلب  حضرته 
حتقيق ظاهر3 لرÑيا Yحد �إلخوT، ��ال 
فإL مثل هذ� �لفعل خال_ لسنته �ما 
�عتاX عليه قط. �كاL �ذV �لرÑيا معا� 
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خاصة ظاهرية �حتققت N �قتها.)

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -١٦١
حدثk مياL عبد �هللا �لسنو�3 �قا': 
 Tصال قبل  �لسنن  Yصلي  كنت  بينما 
�لظهر N �ملسجد �ملبا�z نا��X �ملسيح 
�لفكر.  بيت  � من �Xخل   Xملوعو�
�قلت  �ليه  �mهبت   Tلصال� فقطعت 
له: سيد3 لقد قطعت �لصالY� Tتيت 

�ليك. فقا' حضرته: حسًنا فعلت.
ضمن  لغرفة  �سم  �لفكر  بيت  Yقو': 
باملسجد  متصلة  �هي  حضرته  بيت 
 Lكا  .Uلشما� �جلانب  من   z��ملبا
�أل��  �أليا�   N فيها  ´لس  حضرته 
�كاL يدخل �ملسجد �ملبا�z من باֲדا 

 .Aلصغ�
 Àحد  :3��لسنو �هللا  عبد   Lميا قا' 

mلك ��Y Nئل �أليا�. 
�لرسو'   fعند ند� Tقو': قطع �لصالY
 LY ��حلقيقة  معر�فة.  شرعية  قضية 
ً̄ا لعمل معني بل  �لعمل �لصاã ليس �

هو طاعة �هللا �طاعة �لرسو'.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -١٦٢
حدثk مياL عبد �هللا �لسنو�3 �قا': 
 ���Y Nئل �أليا� قبل �نتقا' �ملولو3 نو
قاXياL كتب   �� �أل�'  �خلليفة  �لدين 
 �m� قائال:   �  Xملوعو� �ملسيح   ��
�ستطعتم �لقد�� �� هنا فإL �ملها��جا 

يرغب N لقائكم. يقو' مياL عبد �هللا: 
�Xّ عليه مبا يلي: بئس Y LY مر� حضرتهY

.Aألم� sعلى با Aلفق�

 k١٦٣- بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدث
Yخ��  لقد  �قا':   3��لسنو �هللا  عبد 
�ملسيح �ملوعوX � عن �يع �لظر�_ 
ֲדا  �Yمرُّ  �ا   aسأتعر  Jل� ��ألحو�' 
بالظر�_  Yمّر   kنY  W�Y�  .Jاي�  Øح

§سب ما Yخ�� به حضرته.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -١٦٤
�قا':   3��لسنو �هللا  عبد   Lميا  kحدث
كنت جاÅ �لضر�ئب �حلكومي N قرية 
 ªمرت Lئل �أليا�. �كا��Y N "Lنوغا�"
�لسنو3  ٥٥ ��بية، �لكنk بتحريض 
 �� �النتقا'  طلبت  oخر   sٍجا من 
 y  ªقل  LY �ال  "بائل"،  منطقة  مفوضية 
 kصابY بل ،zيرتح بعد �النتقا' �� هنا
كانت  �لقرية  تلك   Lأل شديد  قلق 
 y� ،TXمن قبيلة "جا�" �ملتشد 	ند��
 "Lنوغا�" قرية  Yما  مسجد،  فيها  يكن 
فأتيت  مسجد.  ֲדا   Lفكا تركتها   Jل�
 N  rتا�Y ال   kبأن له  �قلت  حضرته 
�جع Y  LY  U  FXفا �جلديد   Lملكا� هذ� 
 fطلبت منه �لدعا� ،"Lقرية "نوغا� ��
بكل قلق ��حلاr. فقا' حضرته: ينبغي 
عد� �الستعجا'، فإنه سيتم mلك تلقائًيا 

.Vعندما \ني موعد

 �� نقلي  مت   � �هللا:  عبد   Lميا يقو' 
�قد   Tفتر بعد  غرهـ"   Àغو" منطقة 
قلª من �غبة  Yعجبت ֲדا لد�جة خال 
قو'  �Yّ�لت   ،"Lنوغا�"  ��  TXلعو�
منطقة  منه   Xملر��  LY �لسابق  حضرته 
"غوÀ غرهـ" أل�ا قرية �ملسلمني �ֲדا 
مسجد Yيضا �Yعجبت ֲדا Yيضا، �قلت 
حتقق  قد  حضرته  قو'   Lبأ نفسي   N
 Àحد �لذ3  �لكن  �لنحو.  هذ�  على 
من  قد خلت   "Lنوغا�" منطقة   LY هو 
نفسها،   Tلفتر�  N  sللضر�  sٍجا  3Y
��تب �جلاN Å هذV �ملنطقة Yيضا  Lكا�
 aبية سنوًيا، فرشح نائب �ملفو�� ٥٥
�¯ي لترقيJ �قا' بأL ُتفّوUّ� a منطقة 
 Àغو" منطقة   �� �ضافة   "Lنوغا�"
��تب �ملنطقَتني �هو  U غرهـ" �يعطى
�ملها��جا  قِبل  لقد  سنويا.  ��بية   ١١٠
 ��صا �هكذ�   aملفو� نائب  ترشيح 
 "LÑنوغا"� غرهـ"   Àغو"  Lملنطقتا�

حتت �شر�N �مت ترفيعي Yيضا. 
فعل  هذ�   Lكا �هللا:  عبد   Lميا يقو' 
بني  �ملسافة  فكانت  ��ال   ��ملقتد �هللا 
Õو  غرهـ"   Àغو" �بني   "Lنوغا�"
 TAكث Wقر z٣٥ كيلومتر� �كانت هنا

YخرW بينهما. 
Yقو': بسبب تبليغ مياL عبد �هللا Xخلْت 
قرية "غوÀ غرهـ" كلها N �أل�دية. 
�لقرW كلها تقع   Vهذ Lيضا بأY 'قوY�

N �الية "بتيالة".


