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التقوى

 ýة: �ملكتب �لعرLتر

ال  �حد£  �هللا  Cال  Cله  ال   B& &شهد 
شريك لـه، �&شهد &B >مًد� عبد£ 
من  باهللا   �فأعو بعد  &ما  �|سوله. 
�لشيطاB �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ|�ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوj �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  C�َيَّاَ�  َنْعُبُد  Cيَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر�®   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ®  �لصِّ
&َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Çمني) َ�ال �لضَّ

 Bبيا �ملاضية  �خلطبة   ¦ تنا�لت  لقد 
منه  ��نطالقا  �حلسيب  �هللا  صفة 
كلما  &¿م  �ملؤمنني  حالَة   Gكر�
تعرضو� البتال� &� &صابتهم &�ية من 
�ملعا|ضني قالو� ِلقو" Cميا¿م ﴿َحْسُبَنا 
�ُهللا﴾. �ال ُتضعِّف Cمياَنهم &� مصيبٍة 
ضغٍط   �& �لدنيا  &هل  من  تصيبهم 
غاشم  تصرُّ¯   ُّ�&  �& عليهم  مياَ|¥ 

&� �عتد��.  
ملحاسبة   ٍ̄ كا �هللا   B& ثانيا  �بينُت 
&عد�� �ألنبيا� ��ملؤمنني ֲדم �مؤ�يهم، 
فهو سريع �حلسا� مما يعá &نه عندما 
�ملعا|ضني  تعامل   Bبشأ �لقر�|  يتخذ 
يبطش  فهو  �العتد��   ¦ �ملتماbين 
بكل متغطر¥ �متك� ¦ هذ£ �لدنيا 
 BC �آلخر" �åاسبه على مظامله.   �&
�� جنا من بطش �هللا ¦ هذ£ C Áلظا�
كل   B& فيحسب   jعا بشكل  �لدنيا 
ما  �هذ�  �لصو��،  هو  به   jيقو ما 
يزيد£ ظلما ��عتد�ً�. فهو يذكر �هللا 
تعاA ¦ �لظاهر غ< &B �هللا � عليم 
بأسر�| �لصد�| �هو &علم مبا ¦ قلبه. 
åاَسب   B&  Aتعا �هللا  يقر|  فعندما 
 Bتكو عاقبتهم   Bفإ هؤال�،  &مثا� 
تفصيل  جند  جد�،  ��خيمة  úيفة 
�لك ¦ �حلديث �لتا´ �هو يتضمن 
Cنذ�|� شديد�: َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َقاَ� 
َ|ُسوُ� �ِهللا � َمْن ُحوِسَب َيْوjَ �ْلِقَياَمِة 

خطبة �جلمعة


 ;yد ��لq ;لقاها ;مM �ملؤمنني سيدنا مر��مسر
;يدx �هللا تعا� بنصرx �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� � �إلما> �ملهدY عليه �لسال>

٢٠١٠/٠٣/١٢  jيو

Bبلند ãمسجد بيت �لفتو ¦
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�إلمياU �ملجر� من �لتقو\
 ال ميكن ;U يقرW �إلنساU %� �هللا تعا�

رسرُّ اخلالفة (١٦)



١٣

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، لعدد الثاني عشر ربيع الثاني، وجمادى األولى  ١٤٣١ هـ  - نيسان / ابريل ٢٠١٠ م

َ�. َفُقْلُت: &َلَْيَس َقْد َقاَ� �ُهللا �  ُعذِّ
َ̄ ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسً<�﴾؟  ﴿َفَسْو
 �ِ��َ Cِنََّما  �ْلِحَساُ�؛   �ِ��َ لَْيَس  َفَقاَ� 
 jََيْو �ْلِحَساَ�  ُنوِقَش  َمْن  �ْلَعْرُ¬؛ 
�ْلَجنَِّة  ِكَتا�  (مسلم  ُعذَِّ�.  �ْلِقَياَمِة 
 GِِْثَباC با�  َ�َ&ْهِلَها  َنِعيِمَها  َ�ِصَفِة 

�ْلِحَساِ�)
 Aتعا �هللا  �نسأ�  úيف،  Cنذ�|  ففيه 
&B يرحم �جلميع. BC من مز�يا �ملؤمن 
 BC� �لتقو}،   ��|b على  يس<  &نه 
نصيبا  ينا�  فإنه  بالتقو}  يتحلى  من 
Cمنا  &ال   .Aتعا �هللا   GنعاماC من 
�ملتقوB هم &�لئك �لذين ·شوB �هللا 
تعاA، �يسعوB& B يفحصو� &عما�م 
حقو~   ��bأل  Bتهد�Ü� �ير�قبوها، 
يصد|  �عندما   ،bلعبا� �حقو~  �هللا 
فكيف  ��جلهد  �لسعي  هذ�  منهم 
ففي  �حلسيب؟  �هللا  تتجلى �م صفة 
كونه   Aتعا �هللا  �كر   bلصد� هذ� 
حسيبا ¦ �لقرBÇ �لكرمي حيث قا�: 
﴿َ�َيْرُ�ْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب َ�َمْن 
�َهللا   َّBCِ َحْسُبُه  َفُهَو  �ِهللا  َعَلى  ْل  َيَتَوكَّ
َشْيٍ�  ِلُكلِّ  �ُهللا  َجَعَل  َقْد  َ&ْمِرِ£  َباِلُغ 
َقْدً|�﴾ (�لطال~:٤) �قبل هذ£ �آلية 
يقو� �هللا � ﴿َ�َمْن َيتَِّق �َهللا َيْجَعْل َلُه 
َمْخَرًجا﴾ فإB �لذ� يتمسك بالتقو} 
فإB �هللا � ير�قه �يكشف له طرقا ما 
كانت لتخطر على باله. فالكتسا� 

�لر�~ يتوكل �ملتقي على �هللا �حد£ 
 Bفإ حقيقيا  �لتوكل   Bكا  ��C�  ،�
�هللا ُير� مشاهد كونه حسيبا كافيا. 
كلمة   B& هنا  �لبا�  عن  يغينب  ال 
 �bملا� �لر�~  على  تطلق  ال  �لر�~ 
��سعة  �مفاهيم   Bمعا �ا  بل  فقط، 
 ¦  "b|لو�� �لر�~  معا�  فمن  جد� 
�لقو�ميس �لر�~ �ملا�b �لذ� تتوقف 
��ألغذية   Gألقو�� من  �حليا"  عليه 
�لو��j &خر} للعيش كالنقوb. �من 
 �& &يضا  �لر�حا�  �لر�~  معانيها 
كما  |�حانيا،   Bإلنسا�  Bيكو  B&
&B من معانيها ثر�" �لعلم &يضا، بل 
�إلنسانية.  �لقو}  Lيع  تشمل  C¿ا 
ال  �هللا  على  �ملتوكل  �ملتقي  فحاجة 
 �bملا� �لدنيو�  �لر�~  على  تقتصر 
فقط بل Cنه يرجو من �هللا كل &نو�¨ 
�لر�~. فنظر� للمعا� �لو�سعة لكلمة 
�ملسيح  سيدنا  لنا  فسر  قد  �لر�~، 

�ملوعوb � هذ� �ملوضو¨ بأسلو� 
|�ئع جد�. 

 � bسيدنا �ملسيح �ملوعو "bمن عا�
&نه كلما &|�B& b يقدª& jى مثا� على 
&� حسنة &� خصلة $يد" فال ·طر 
بباله غُ< سيد£ �مطاعه �لنé >مد � 
فكيف ُيتوقَّع من هذ� �ملحب �ملخلص 
�ألمثلة على  تقدميه  � عند  حلضرته 
 Bَمن نالو� �لر�~ �لر�حا� ¦ &ثنا� بيا
من  �ملثا�  يذكر  &ال  �ملوضو¨  هذ� 
 BC :س<ته؟ فقد قا�� � éحيا" �لن
من بركاG �لتقو} &B �هللا ينقذ �ملتقي 
 ��b& ¦ من �ملصائب �ل³ تشكل عائقا
�ملهماG �لدينية (&� �ملشكالG �ل³ 
�هللا   Bفإ �لدينية  �ألمو|   ��b& من  متنع 
تعاA ينجي �ملتقي منها) كذلك ير�~ 
�هللا �ملتقي بشكل خاó، هنا سو¯ 
 � éلن� Bكر |�~ �ملعا|¯، فكا�&
| له �لتصد� للعاÁ كله - |غم  قد ُقدِّ

ر له التصدي للعاU كله - رغم  ُقدِّ "فكان الن� � قد 
كونه � أميا - مبا فيهم أهُل الكتاب والفالسفة وأصحاب 
قد  أنه  غ�  والفضالء  والعلماء  الرفيع  العلمي  الذوق 
أ  ُوهب له من الرزق الروحا� ما جعله فوق اجلميع، فخطَّ
اجلميَع. فهذا هو الرزق الروحا� الذي ال يوجد له مثيل."

سرُّ اخلالفة (١٦)
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كونه � &ميا - مبا فيهم &هُل �لكتا� 
��لفالسفة �&صحا� �لذ�~ �لعلمي 
�لرفيع ��لعلما� ��لفضال� غ< &نه قد 
ُ�هب له من �لر�~ �لر�حا� ما جعله 
أ �جلميَع. فهذ� هو  فو~ �جلميع، فخطَّ
له  يوجد  ال  �لذ�  �لر�حا�  �لر�~ 
مثيل. (تقرير �جللسة �لسنوية ١٨٩٧ 

(٣٤-٣٥ ó
 ¦ �  éلن� نزلت على  �ل³  فاملائد" 
�ا  يوجد  ال  �لكرمي   BÇلقر� صو|" 
به  حتد}  ما  هذ�   ،Áلعا�  ¦ نظ< 
�لقرBÇ �لكرمي &نه ال يقد| &حد على 
�إلتياB بسو|" من مثله حç لو كانت 
علمية  �ثر�"   ~�| فهذ�  صغ<"، 
ُتفحم   Á �  éللن �|�حانية ُ�هبت 
�لعاÁ ¦ حيا" حضرته � فقط، بل 
 jيو AC هذ� �لكتا� �حلي �خلالد BC
�لقيامة يتضمن �ألنبا� عن كل �بتكا| 
&نو�¨  كلِّ  ُطرُ~  �تنفتح  حديث. 
من  على  باستمر�|  ��ملعرفة  �لعلم 
يقر&£ �يتدبر£، بشر® &B يقر& بتمعن 
�هب  �لذ�  فالعلم  فيه.  �تفّكر 
ليد|كو�  �لصحابة  يكن   Á  �  éللن
 ¦ Gb|� منه بعض �ألمو| �ل³ قد
 Aذ� قد قا� �هللا تعا��لقرBÇ �لكرمي، 
 Bال تد|كو Bحو� بعض �ألمو|، �آل
�ال تستوعبوB ما هي �لكنو� �لعلمية 
يكن  فلم   .�  éللن �هبت  �ل³ 

عامة  عن  ناهيك   - �لصحابة  كبا| 
�لذ|"  هي  ما   Bيد|كو  - �لصحابة 
لكن �هللا تعاA كاB قد كشف على 
�لدما| �لشامل �لذ� تسببه   � éلن�
�لذ|"، �ªا£ �لقرBÇ �لكرمي "�حلطمة" 
�ْلُحَطَمُة﴾  َما   �َ�|َbْ&َ ﴿َ�َما  �قا�: 
 ¦ هنا  موجه  فاخلطا�  �مز":٦) �)
�آلية AC �لصحابة، ð قا� شرحا له 
ِلُع َعَلى  ﴿َناُ| �ِهللا �ْلُموَقَدُ" * �لَِّتي َتطَّ
�َألْفِئَدِ"﴾ (��مز" ٧-٨) &� تتأثر ֲדا 
&عضا�  سائر  يتأثر   ð &�ال،  �لقلو� 
�جلسم. لقد بنو� ¦ مدينة ناغاساكي 
�ليابانية - �ل³ &سقطت عليها �لقنبلة 
مشاهُد  فيه  ُتعَر¬  متحفا  �لذ|ية - 
سقو®  عند  �بأِسهم  �لنا¥  مأسا" 
 Bإلنسا� جتمد  حيث  �لذ|ية،  �لقنبلة 
 Á� جالسا لسكتة قلبية Bكا ��C جالسا
�لبسيط �جتمد  �لتحر�   çيستطع ح
حيثما كاð ،B بعد توقف �لقلب عن 
 ����لعمل قاعد� &� مستلقيا &� ��قفا 
مثا�  هذ�  باختصا|  ��نسد�.  �جللد 
�هللا  بيَّنها  كث<"  &مثلة  �هنا�  ��حد 
 Gالختر�عا�� G�|البتكا� تعاA عن 
 BÇلقر� تفوَُّ~  ُتثبت  �ل³  �حلديثة 
�لكرمي، فهذ£ �ألمو| تثبت ªو مكانة 
�لعلمي ��لر�حا�.  � �تفوقه   éلن�
�BC �لصحابة �لذين �كتسبو� منه هذ� 
على  منه  �حصلو�  �لر�حا�  �لفيض 

قو�هم  حسب  ��ملعرفة  �لعلم  كنو� 
يتمحو|  تفك<هم   Bكا �كفا��ִדم، 
 �bملا� �لر�~  عن  �لبحث  حو� 
��لر�حا�، �كاB بعضهم قد &�كلو� 
�هللا   AC �لدنيو�   �bملا� �لر�~  توف< 
�حد£ �كانو� يسعوB جاهدين لُتسنح 
�م فرصة لالستما¨ AC كنو| �لعلم 
�ملبا|�،   �  éلن�  Bلسا من  ��ملعرفة 
�منهم  �ملبا|�،  �لر�~  ֲדذ�  ليغتنو� 
 Bهرير" � �لذ� كا ý& "مثال حضر
 Á�  BÇ� حني  كل   �  éلن�  jيال�
يكن ي�ã ±لسه ��ملسجد، �Á يكن 
يفكر ¦ &مر Çخر �كاb يغمى عليه 
من شد" �لعطش ��جلو¨ لكن �لر�~ 
من  �كتسبه  �لذ�  �لر�حا�  �لعلمي 
 AC �لنا¥  على  يو�َّ¨  فهو   �  éلن�
�لكث<"  �ليوj عن طريق |��ياته  هذ� 
�هذ� �لفيض يستمر AC يوj �لقيامة. 
 ð �لفيض  نالو�  �لذين  هم  فهؤال� 
من  نالو�  ما  فيَض  �آلخرين  &كسبو� 
&غلبية   B& شك  ال  �لعلمي.  �لر�~ 
بالتجا|"   Bيشتغلو كانو�  �لصحابة 
 A�& B& >ألعما� �لدنيوية &يضا، غ��
 ¦ يتقدمو�   B& �&ك�ها  &�لوياִדم 
 ��|b على Bلر�حانية �هم سائر��
 � éلتقو} �يستجيبو� كل &مٍر للن�
�لر�حانية  �ملائد"  من  �لفيض  �ينالو� 
 �  éلن� على  تنـز�  كانت  �ل³ 
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 Bكا ð ،لك �لعصر� ¦ jيوميا بانتظا
�� عملو� قليال با|� C منهم من كانو�
 B�b اÏ| £هللا ¦ عمله بركة �&عطا�
عدِّ �حسا�. يقو� &حد �لصحابة &نه 
طلب من �لنé � �لدعا� لل�كة ¦ 
 ýيقو� �لصحا ð .� جتا|ته فدعا له
 � éعا� �لنb جتا|� بو|كت بعد B&
�� �قعت يد� على تر�� صا| C çح

�هبا.
�لصحابة  سلك  حني  باختصا|، 
على  �لدين  �قدمو�  �لتقو}  مسالك 
�لدنيا صا|G �لدنيا &يضا مملوكة �م. 
 Bِمن �لصحابة َمن كانو� يشتغلو Bكا
 Á �لكنهم  &يضا  bنيوية   G�|جتا  ¦
يكونو� bيد�B �أل|¬. �ملا ماتو� تر� 
بعضهم خلفه �هبا ُيقّد| ùنه باملاليني 
 AC باإلضافة   Gحلاال� بعض   ¦
نالو�  �لنا¥  عقا|�G &خر}. فهؤال� 
|�قا ماbيا &يضا ال ُيعدُّ �ال ُيحَصى 
باإلضافة AC �لر�~ �لر�حا�. يقو� 

 :� bملسيح �ملوعو�
"BC من يكوB تقيا �åا�� &B يصبح 
 � ·رجه  �هللا  نظر   ¦ حقيقيا  تقيا 
ال  حيث  من  �ير�قه  ضيق  كل  من 
�Ðن  حٌق،  �هللا  �عد   BC åتسب. 
نؤمن بأB �هللا يفي بوعوb£ �هو |حيم 
�كرمي. �لذ� يصبح هللا ينّجيه من كل 
&ما  �نص<�.  معينا  له   Bيكو� خز� 

�لذين يدَّعوB �لتُّقى من ناحية، �من 
نتلّقى  ال  &ننا   Bيْشكو &خر}  ناحية 
به  نكذِّ �لفريقني  من  فأيًّا   ،Gكا�ل�
 B& ميكن  ال  قه؟  نصدِّ منهما  �من 
�لوعد  باإلخال¯ ¦   Aتعا �هللا  نتَّهم 
Ïا� من �ألحو��، ﴿BC �هللا ال ·لف 
هذ�  نكذِّ�   B& بد  فال   .﴾bمليعا�
�ملدَّعي. ��حلق &B تقو�هم �صالحهم 
 çح b|جة   AC �صل  قد   Bيكو ال 
ال   �& �هللا،  نظر   ¦ &�ية   ��  Bيكو
 ،Bلنا¥ �ُير���� Bهللا بل يتقو� Bيتقو
من  بدال  �للعنة  عليهم  تنـز�  لذ� 
�لر$ة ��ل�كة فيهيموB مأخو�ين ¦ 
مصاعب �لدنيا �مصائبها. BC �هللا ال 
يضيع متقيا &بد�، Cنه صاú� ~bلص 

.....£bعو� ¦
 :£bلزبو| ما مفا� ¦ � b��b يقو�
 Bكنت صبيا فَشَبْبُت، �قد شخُت �آل

�لكÁ á &| متقيا ��|عا يتسو�، بل 
Á &| &�الb£ &يضا مدفوعني باألبو�� 

يطلبوB لفاظاG �ملو�ئد. 
ال   Aتعا �هللا   B& متاما  �حق  صحيح 
يضيع عباb£ بل åميهم من مّد �ليد 
من  كث<  خال  لقد  �آلخرين.   jما&
يسع  هل  لكن  ��أل�ليا�،  �ألنبيا� 
للتسو�  �ضطر��  C¿م  �لقو�  &حد� 
بأ�الbهم  مصيبة  حلت   �& يوما؟ 
��ضطر�� للتسو� مدفوعني باألبو�� 
بر�ï¥ مغَبرَّ"؟ كال، بل Cنá &عتقد 
�� صا| �إلنساB هللا �كاB متقيا C نه&
صاbقا �ضع �هللا تعاA عليه يد �لر$ة 
��ل�كة AC ستة من &جياله �$اهم. 
 bجريد" "�حلكم" ¶ ٧ |قم ١٢ عد)

 (٥ ó jما|¥ ١٩٠٣/|��Ç ٣١
هو  �لك   ¦ �ألسا¥  �لشر®   ،B�C
&B يص< �إلنساB هللا �يتقيه. لذ� على 

حضرة أ� هريرة � الذي كان يالزم الن� � كل حني 
وآن وU يكن ي7ح yلسـه واملسجد، وU يكن يفكر ! 
أمر آخـر وكاد يغمى عليه من شـدة العطش واجلوع 
لكـن الرزق العلمي الروحا� الذي اكتسـبه من الن� 
ع علـى الناس إ5 هذا اليـوم عن طريق  � فهـو يوزَّ
رواياتـه الكث�ة وهذا الفيض يسـتمر إ5 يوم القيامة. 
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åا��   B&  Bإلميا� يعلن  مؤمن  كل 
�لتقدj ¦ ±ا� �لتقو}. ��ألصل �لثا� 
على  �لتوكل  هو  �لتقو}  جانب   AC

 .Aهللا تعا�
 BC  �  bملوعو� �ملسيح  قا�  فكما 
ينا�  ال  �متوكال  تقيا  بكونه  �ملؤمن 
&يضا.  &جياله  تناله  بل  �حد£  �لر�~ 
 bال�& jقا ��C ليكن ��ضحا &يضا &نه�
 Bقانو فيعمل   bلتمر�� بالظلم  �ملتقي 
Çخر من قو�نني �هللا عمله ف<فع عنهم 
�ملتقني   bال�&  Bفإ ��ل�كة.  �حلماية 
&يضا  بأنفسهم   Bا�لوå �حلقيقيني 
- نتيجة �لتربية �حلسنة ��ألbعية �ل³ 
يدعو ֲדا �ملتقي �م - &B يسلكو� على 
 Gطر~ �لتقو}. فبسبب تلك �حلسنا
 Gكا�بال &يضا  �لتالية  &جيا�م  حتظى 
 bملوعو� �ملسيح   jكال  Bفإ ��حلماية. 
مع   íيتنا ال  &عال£  �ملذكو|   �
 Gلقد|" �ال يعا|¬ �ألحد�� قو�نني 
�لو�قعة. قد يقا� هنا: ملا�� غر~ �بن 
�B؟ �حلق &B �بن نوå Á ãا�� C ãنو
 bمتر بل  �لتقو}  من  نصيبا  يأخذ   B&
 bال�& &بد}   ��C &ما  مص<£.  فلقي 
 ِّ�& من  ضعًفا،  تقي   ¨|� شخص 
نو¨ كاB، &� تعرضو� خلسا|" ما ¦ 
 Aهللا تعا� Bلك، فإ� AC لتجا|" &� ما�
ال يسمح &B تسو� ظر�فهم AC حد 
�لو  سريعا.  يتد�|كهم  بل  �جلو¨، 

لشاهد��  �لتقو}  على  قائمني  ظلو� 
مشاهد &فضا� �هللا �bئما. 

�يقو� بعض �لنا¥ &حيانا بأننا نصلي 
�لكن  &يضا   Gحلسنا� �نكسب 
سو��   b�bتز� تسو�  تز��  ال  ظر�فنا 
ر كما  يوما Cثر يوj. فهنا Üد| �لتذكُّ
بينه �ملسيح �ملوعوb � ¦ �لبد�ية &نه 
Üب على �إلنساB& B يكوB تقيا ¦ 
 AC اجةÏ هذ� �ألمر� .Aنظر �هللا تعا
�B، فإB هؤال� �لنا¥ C .">كب bجهو

&Ð Bاسب &نفسنا &�ال. 
يقو� سيدنا �ملسيح �ملوعوb � فيما 
يتعلق بالتجا|" �ما شابه �لك بأنه لو 
كذ� �إلنساB فيها مهما كاB بسيطا 
 íلتقو}. �هذ� يتنا� ُيبعد£ عن  فهذ� 
مع �لتوكل على �هللا &يضا. فمن &جل 
�الستفاb" من CنعاماG �هللا تعاA علينا 
&Ð Bاسب &نفسنا >اسبة بنظر" bقيقة 
من  شائبة  كالمنا   ¦  Bتكو ال   çح
&يضا  �لننتبه  �لنية،  &� سو�  �لكذ�، 
 Bكل ما قمنا به من �ألعما� كا B&
�لسديد.  �بالقو�  خالصا  صحيحا 
 B& �لسديد  �لقو�  من   bملر�� ليس 
هو   bملر�� بل  �لقوَ�   Bُإلنسا� يصد~ 
بكل   Bآلخر�� يفهمه  �لذ�  �لصد~ 

 .ãضو�
 Bيكو çفح ،"bهنا� حقو~ للعبا ð
�إلنساB متقيا ال بد له من &��b حقو~ 
�لعباb" &يضا. �ملتقي �حلقيقي هو �لذ� 
 bلعبا� �حقو~  �هللا  حقو~   �bيؤ
 B& من  بد  ال  �لغر¬  �ذ� � كذلك. 
Ðاسب &نفسنا بدقة �عمق. BC بعض 
 Bمنهم - يكسبو بل كث<  �لنا¥ - 
&غنيا�   Bيصبحو� باخلديعة  �ألمو�� 
ظاهريا،  مالية  سعة   Bميلكو� كبا|� 
�لكن هذ£ �لثر�" مبنـزلة نا| �م ¦ 
 ¦ Bترقوå م¿C نظر �هللا. فمن ناحية
�لك  Bهذ£ �لدنيا، سو�� كا ¦ B�>لن�

 AC �توجه  |صني  تفك<   AC Ïاجة 
 Aتعا �هللا  �عد   BC كث<�.  �الستغفا| 
 Bكا ��C� ،با�ال ميكن &B يكوB كا
 ¦� Ðن  فينا  فهو  ما  نقص  هنا� 
مساعينا. �ملر�b من �لتقو} هو كسب 
ֲדا   jالهتما��  Gحلسنا� &نو�¨   ~b&
�لظر�¯  كانت   ��فإ متناهية.  بدقة 
ما  حالة   ¦ فيوما  يوما  سو��   b�bتز
على �لرغم من كل �ملحا�الG فال بد 

إن� أعتقـد أنه إذا صار 
اإلنسـان هللا وكان متقيا 
صادقا وضـع اهللا تعا5 
عليه يد الر"ة وال7كة إ5 
ستة من أجياله و"اهم. 
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بصو|" &مر�¬ &� قضايا ¦ �ملحاكم &� 
مصائب �باليا &خر}، ألB هذ£ �لثر�" 
تتسبب ¦ �لقالقل ��الضطر�� �م. 
�من ناحية ثانية هنا� نا| ¦ �آلخر" 
قد حّذ| �هللا منها &يضا. فثر�ִדم هذ£ 
 B& ميكن   �& عليه  ُيحَسد  مما  ليست 
ل  تشكِّ بل  Ïسر"،  �ملؤمن  Cليه  يرنو 
&مر� úيفا �مرعبا. �لكن حني يذكر 
�هللا تعاA �لر�~ بصدb �ملؤمن فيذكر 
 "bملنشو� �ملؤمن  فغاية  مبا|كا.  |�قا 
j على  هي �لر�~ �لر�حا� �هو �ملقدَّ
�ملؤمن  يهب  �لذ�  �ألمر  كل شي�، 
�لطمأنينة �لقلبية ¦ �لدنيا. �باإلضافة 
بإكر�مه   Aتعا �هللا  �عد£  �لك   AC
هي  �ل³  �آلخر"   ¦ |ضو�نه   GناÃ
فإB معاي<   ،B�C �ألبد�.  �لقر�|   |�b
�ملؤمن ��إلنساB �ملا�b �تلف كث<�. 
فَمن كاB يبتغي |ضو�B �هللا ال يسعى 
من  Üعل   B& åا��  بل  �لدنيا   ��|�
�لر�~ �ملا�b &يضا مدعا" لنيل |ضا£ 
 Aلكرمي يِعد �هللا تعا� BÇففي �لقر .�
 ð حسا� B�b >ملؤمن بالر�~ �لوف�
يذكر غر~ �لكفا| ��لنا¥ �ملاbيني ¦ 
لِلَِّذيَن  ﴿ُ�يَِّن  �يقو�:  �لدنيا   Gملذ�
ِمَن   Bََ�َيْسَخُر� ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياُ"  َكَفُر�� 

 jََيْو َفْوَقُهْم  �تََّقْو�  َ��لَِّذيَن  Çَمُنو�  �لَِّذيَن 
ِبَغْيِر  َيَشاُ�  َمْن  َيْرُ�ُ~  َ��ُهللا  �ْلِقَياَمِة 

ِحَساٍ�﴾ (�لبقر": ٢١٣)
 B& ناحية  من   Ëتتحد �آلية  فهذ£ 
كل  �لدنيوية  �لثر�"   B�َُّيُعد �لكفا| 
شي�، �من ناحية ثانية تصو| �ملاbيني 
 Bتقر�å بأ¿م  �تقو�   jعا بوجه 
كذلك  بثر�ִדم.  معتزين  �آلخرين 
�لضعفا�  �ملؤمنَني  �ألقوياُ�  يظلم 
مستغلني  قوִדم  نشو"   ¦ غا|قني 
Üب  �لكن  �لظاهر.   ¦ �هللا  �سم 
موعد  &يضا  �لقيامة   B& يتذكر��   B&
 jليو� �لك   ¦ �سيتضح  �م،   bد<
 Bملغتر���  Bملعتد���  Bلظاملو� &&فلح 
حزֲדم،  بقو"   Bملتباهو�� Ïكومتهم 
 Bيتحملو �لذين  �ملساكني  &�لئك   j&
مرضا"  �بتغا�  �العتد��  من  نو¨  كل 
�هللا. نّبه �هللا تعاA هنا بقوله ﴿َ��لَِّذيَن 
�تََّقْو�﴾ B& AC �إلمياB �ملجرb ال يكفي 
�&صله   Bإلميا� جذ|  هو  �لتقو}  بل 
فال بد من �لتحلي به. ينبغي للمؤمنني 
 Bإلميا� �C ؛jا��النتبا£ AC هذ� �ألمر �
�ملجرb عن �لتقو} ال ميكن &B يقر� 
�إلنساAC B �هللا تعاA. ��ليوj عندما 
ُنلقي نظر" عامة على �لعاÁ �إلسالمي 

�أل$ديني  غ<  �ملسلمني  حالة  نر} 
يرثى �ا |غم �عد �هللا تعاA &نه ينصر 
�لكافرين  ضد  حر�ֲדم   ¦ �ملؤمنني 
�هذ£ �حلالة تد� على &B هنا� نقًصا 
يِعد   Aتعا �هللا   Bفإ �Cال  تقو�هم   ¦
بأB يفتح للمؤمنني طرقا �مسالك ال 
åتسبو¿ا. �لقد قا� ¦ �آلية �لسالفة 
&يضا Cنá &ْ|ُ�ُ~ ِبَغْيِر ِحَساٍ�. �نر} 
بغ< حسا�  للمسلمني  مشهد |�قه 
�هللا  |�قهم  حيث   Aأل��  Bلقر��  ¦
تضحياִדم،  من  بكث<  &كثر   Aتعا
تتمتع  �إلسالمية   Gحلكوما� �بقيت 
شي�  فيهم  بقي  ما  ��لقو"  بالرعب 
�حلاضر  �مننا   ¦ &ما  �لتقو}.  من 
على  &غد~  قد   Aتعا �هللا   B& فرغم 
�لنفظ  بثر�"  �إلسالمية  �لد��  بعض 
Cال &B �لقو} �لغربية قد جعلت طو~ 
�لعبوbية �القتصاbية ¦ |قاֲדم، �ألمر 
 jتعّذ|هم عن �ستخد� AC {b& لذ��
هذ£ �لثر�" لدعم �القتصاb �ملتعثر ¦ 
�لبالb �إلسالمية �لفق<". فإما &¿م ال 
�لفق<"  �إلسالمية   bلبال� bعم   Bينو�
&� ·افوB. على &ية حا�، ال يساعد 
 Bب، &يًّا كاÜ خا£ كما& jملسلم �ليو�
 Gهذ£ �حلكوما Gb�|& ��C� .لسبب�

وبقيت احلكومات اإلسالمية تتمتع بالرعب والقوة ما بقي فيهم شيء من التقوى.
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�إلسالمية �لغنية مساعد" بعض �لفقر�� 
 AC ية خطو"- تنظر& �فإ¿ا -قبل ��ا
على  مّر  �لقد  �لغربية.   Gحلكوما�
�ملسلمني حني من �لدهر جاֲדو� �bلة 
�لفر¥ �لعمالقة ��لد�� �لقوية �ألخر} 
�قلة  ضعفهم  |غم  عليها  ��نتصر�� 
�&مو��م.  �عتاbهم  �ُعّدִדم  عدbهم 
تلك  فتح   bملجر �لك  يفعلو�   Á
حد  لوضع  �Cمنا   bلبال��  Gحلكوما�
�ملفيض   Bإلميا� �بالتا´ جنح  لظلمها، 
 ~�| ð ،لظلم� يد  بالتقو} ¦ كّف 
بغ<   Bإلميا� هذ�  &صحا�   Aتعا �هللا 
حسا�. &ما �آلB فإB �لبالb �إلسالمية 
 bلبال�  AC مستجدية  تنظر  �لفق<" 
 bلبال� من  �لقليل   bلعد� &ما  �لغربية، 
�إلسالمية �لغنية ¦ �لظاهر فهي &يضا 
�خالقها  �حلقيقي  |ֲדا  عن  &عرضت 
 AC �توجهت  �معبوbها  �مالكها 
�معبوbيها،  �مالكيها  �لدنيوية  &|باֲדا 
مما يد� على &B هنا� نقًصا ¦ تقو�هم 
من   Bكا �لذين   - ֲדؤال�   {b& مما 
�ملفر�¬ &B يكونو� قاb" �لعاÁ كله - 
&B يصبحو� >كومني لد|جة �كأ¿م 
�لذ�  �لعبوbية، �ألمر   bمقّرنني بأصفا
�ألخ<  �هللا  قد|  مع  تامة  منافا"  ينا¦ 
�لذ� يقو� تعاA عنه: ﴿BC �َهللا َباِلُغ 
قر�|£  ينفذ   Aتعا �هللا   B&  �& َ&ْمِرِ£﴾ 
�يتّم &مر£. �هذ� هو قر�|£ بأنه ليغلَبنَّ 

هو �|سله. BC جنا" �لعاÁ �آلB منوطة 
�لك؟  سيتم  كيف  �لكن   ،jباإلسال
��لرb على �لك &نه سيتم �آلB كما ّمت 
 éسابقا حيث �ستفا¬ �لصحابُة بالن
&قد�مهم،  حتت  �لدنيا  �جعلو�   �
�Çثر�� �لدين على �لدنيا، �حتّر�� سبال 
�كانو�  �سلكوها،  للتقو}  bقيقة 
مستعدين ¦ كل حني �BÇ للتضحية 
بأنفسهم �&مو��م �&�قاִדم �مكانتهم 
من &جل �إلسالj. �ملا ضاقت عليهم 
�أل|¬ بسبب هجوj �ألعد�� عليهم 
��عتد���ִדم هاجر�� منقاbين ألمر �هللا 
تعاð ،A فتح �هللا تعاA لنصرهم &بو�با 
 Aكر �هللا تعا�ال ُتَعّد �ال حتصى. لقد 
�ملز|ية  �ملسلمني  حالة  �لتالية  �آلية   ¦
عليهم  �هللا   jنعاC  ð  jإلسال� بد�ية   ¦
بر�~ بغ< حسا� حيث قا�: ﴿ُقْل 
َيا ِعَباbِ �لَِّذيَن Çَمُنو� �تَُّقو� َ|بَُّكْم لِلَِّذيَن 
ْنَيا َحَسَنٌة َ�َ&ْ|ُ¬  َ&ْحَسُنو� ِفي َهِذِ£ �لدُّ
اِبُر�Bَ َ&ْجَرُهْم  �هللاَِّ َ��ِسَعٌة Cِنََّما ُيَوفَّى �لصَّ
 Bكا  .(١١ (�لزمر  ِحَساٍ�﴾  ِبَغْيِر 
بد�ية   ¦ مكة   ¦  Bيعيشو  Bملسلمو�
 Á �ا.  يرثى  حالة   ¦  jإلسال� عهد 
 jجو�يكن كفا| مكة يتو|عوB عن �
على �لنé � &يضا ناهيك عن �لفقر�� 
 Bيتعرضو كانو�  �لذين  �ملسلمني  من 
 bجاال �نسا� ألشد &نو�¨ �الضطها|
�هللا  يقو�   .Bُيستشهد� كانو�   çح

تعاBC A �لتقو} هي �لشر® �ألساسي 
 Bأل  Bإلميا� مع  تو�فر£  Üب  �لذ� 
 Bا�لوå� {سبل �لتقو Bلذين يسلكو�
�لعمل بالصاحلاG سينالوB &جرهم ¦ 
هذ£ �لدنيا &يضا عال�" على �آلخر". 
 AC نظًر�  �لسالفة:  �آلية   ¦ قا�   ð
بلو� �ضطهاb �لظاملني منتها£ ¦ مكة 
فمن خ< لكم &B ִדاجر�� لتنجو� من 
ظلمهم ألB هذ£ ��جر" سو¯ ִדيئ 
تظنو�  ال  للوسعة.  كث<"  &سباًبا  لكم 
 bما حتملتمو£ من �لظلم ��الضطها B&
تعاA سو¯  �هللا  بل  هدً|�،  سيذهب 
ال  �&جو|  بأفضا�  عليكم  ينعم 
تستطيعوB& B حتصوها، �هذ� هو جز�� 
 Aتعا �هللا  قد جعلهم  �لذين  �لصابرين 
 Gُعِهد� كث<"   bلبال  "ًbقا بعد  فيما 
 BC �لكث<".   Gحلكوما�  jما� Cليهم 
�هللا  بأ��مر   jاللتز��� بالتقو}  �لتحلي 
��لضعفا�  �لُعزَّ�  من  جعل  قد   Aتعا
ِشقا�  من  �Cنه  كث<".   bلبال ُحّكاما 
>كومني  صا|��  &¿م   jليو� �ملسلمني 
|غم متّلكهم �ماj �حلكوماG �لكث<"، 
�لكن �هللا تعاA يِعد �عَد �حلّق، �هو 
�ملظاهر  هذ£  كل   �  َّéلن�  {|& قد 
مسبًقا، �&خ�£ &ù Bا| �لتقو} ��لص� 
ال تقتصر على �من من �أل�ماB، بل 
 Aأل�� Bلقر�� ¦ Bكما &ظهر �ملسلمو
منا�¶ �لتقو} ��لص� فأكلو� ùا|�ا، 
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كذلك بعد �نقضا� عهد مظلم سو¯ 
ثانية، �بشر �هللا  �ملؤمنوB مر"  يأكلها 
تتّم  �لنB& � é غلبة �إلسالj سو¯ 
�Lاعته،   ~bلصا� خاbمك  يد  على 
�Lاعته   ~bلصا�  jbخلا� هذ�  �سيمر 
ֲדا  مر  �ل³  �لظر�¯  هذ£  نفس  من 
فكما   .Aأل��  Bلقر��  ¦  Bملسلمو�
ملا  &نه   jإلسال� عهد  بد�ية   ¦ حصل 
ُضّيقت �أل|¬ على �ملسلمني فتح �هللا 
 ،jإلسال� نشر  &بو��  &مامهم   Aتعا
كذلك كاB مقّدً|� &B تضيق �أل|¬ 
 ð  �  bملوعو� �ملسيح  &تبا¨  على 
&�صى  لقد  �ألبو��.  تلك  �م  ُتفَتح 
من  تكونو�  ال   B& &مته   �  éلن�
�ملعا|ضني للمسيح �ملحمد� بل Üب 
عليه   ��ïقر�� &نصا|£  من  تكونو�   B&
مá �لسالj. ��ليوj يشهد كل &$د� 
�أل|¬ ¦  علينا  ُضّيقت  قد  &نه  على 
&نو�¨  علينا  ُفرضت  حيث   Bباكستا
من �لتضييق، �لكن �هللا تعاA �ليوj قد 
بلد�   ١٩٥  ¦ �أل$دية  غرسة  غر¥ 
من بالb �لعاÜ .Áب &B تتذكر�� �bما 
&B |قي �ألفر�b منو® برقي �جلماعة، 
باخلسائر  �جلماعة  ��bها|  يتعثر  �ال 
 bستشها� Ëُية. لقد فَتَحت &حد�bلفر�
&بو�َ�   Aأل�� �أل�منة   ¦ �ملسلمني 
 �bستؤ &يضا   jليو�� جديد"،   bبال
تضحياG �ملسلمني �أل$ديني AC |قي 

�أل$دية ���bها|ها. تصل �ليوb jعو" 
كله   Áلعا�  AC  �  bملوعو� �ملسيح 
ع� �لقنا" �لفضائية �إلسالمية �أل$دية 
�ليس ùة بلد ¦ �لعاÁ �ليوj ال تصله 
 Bهذ£ �لدعو" &� ·لو من �لذين يصّلو
على �لنé �، بل عندما ُتَبّث �لصال" 
 ¦ تنتشر  فإ¿ا   MTA ع�   éلن� على 
&جو�� كل هذ£ �لبالb حç لو Á يكن 
 Gكر� فكما  �لك.   bbير من  فيها 
BC بث MTA �ليوj يصل �ُيشاَهد ¦ 
١٩٥ بلد� من بالb �لعاÁ، �ال يوجد 
 B& فضائية تضمن  قنا"  �لعاÁ كله   ¦
 ¦ Gبثها ُيشاهد ¦ �قت من �أل�قا

 .Áلعا� G�|يع قاL ١٩٥ بلد� من
�أل$ديني  غ<  يشاهدها  قناتنا   BC
&يضا؛ بعضهم ֲדد¯ �لتعّلم �بعضهم 
فإ¿م   ،Gالعتر�ضا� نقا®  عن  Ïثا 
 Bيع �ألحو�� &يا كاL ¦ يشاهد�¿ا

�د¯ من مشاهدִדم. على &ية حا�، �
BC �لقصد من �كر هذ£ �ألمو| هو &نه 
 Gكلما ُضّيقت �أل|¬ على �جلماعا
يهيئ �م - ¦   Aتعا �هللا   Bفإ �إل�ية 
&ماكن &خر} �بطر~ &خر} - &سباًبا 
 B& �ملقد|  من   Bكا� للوسعة.  كث<" 
Lاعة  مع   Aتعا �هللا  معاملة   Bتكو
 Bملسيح �ملحمد� على هذ� �لنحو، أل�
�لغلبة �ألخ<" لإلسالj منوطة باملسيح 
 bعو�  ¦ جا�  حسبما   �  bملوعو�
عن   "b|لو��  Gلنبو���  ¦�  Aتعا �هللا 

.� éلن�
لند|�  يوقفنا   B&  Aتعا �هللا  ندعو 
 �bفر بشكل  �ملسؤ�لية  هذ£  &�ية 
&يضا �نلتزj بطر~ �لتقو} حÐ çقق 
 bملوعو� �ملسيح  ُبعث  �لذ�  �د¯ �
&عيننا مشاهد |�~   jبأ ألجله �نر} 

�هللا بغ< حسا�، Çمني.

                          

القليل من البالد اإلسالمية الغنية ! الظاهر فهي أيضا 
أعرضت عن ربها احلقيقي وخالقها ومالكها ومعبودها 
وتوجهت إ5 أربابهـا الدنيوية ومالكيها ومعبوديها...... 
كان مـن املفـروض أن يكونـوا قـادة العـاU كله ... 
أصبحـوا <كومـني لدرجة وكأنهـم مقّرنني بأصفاد 
العبودية، األمر الذي ينا! منافاة تامة مع قدر اهللا .....


