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التقوى

 þة: �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 َ{Ïِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوk �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  C�َيَّاَ�  َنْعُبُد  Cيَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر�·   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ·  �لصِّ
&َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوÏ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Æمني) َ�ال �لضَّ

خطبة �جلمعة

�لz ]لقاها ]مS �ملؤمنني سيدنا مر��مسر"
 ]mد 
]يدg �هللا تعا| بنصرg �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� "�إلما` �ملهد* عليه �لسال`

٢٠١٠/٠٥/٢٨ kيو

Bمسجد بيت �لفتو� بلند ¯

خطبة �لجمعة

Cِنِّي  لِْلَمالِئَكِة  َ{بَُّك  َقاَ�   �ْCِ﴿
ْيُتُه  َخاِلٌق َبَشًر� ِمْن ِطٍني *  َفِإَ�� َسوَّ
َ�َنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُ{�ِحي َفَقُعو� َلُه 
�ْلَمالِئَكُة  َفَسَجَد   * َساِجِديَن 
ُكلُُّهْم َ&ْجَمُعـوCِ * Bَال Cِْبِلـيَس 
�ْلَكاِفِريَن﴾  ِمَن   Bََ�َكا �ْسَتْكَبَر 

(٧٢-٧٥ : )

 Bلشيطا� بني  `�ئر"   Ïحلر�
��إلنساB `�ئر" منذ بد� �خلليقة. 
 Bأل`يا� تا{يخ   å}ند �عندما 
 Ïحلر� &علن   Bلشيطا�  B& جند 
منذ &B نظر �هللا نظر" �حلّب على 
شعو��  حرًبا  �&علن   ،�  k`Æ
هذ�  ُ&عيد   ÷ &Lعني.  �لبشر  ضد 
�لتا{يخ̄  Íمن كل ن»، �ال يز�� 
يعا` AC يومنا هذ�. عندما ُيبعث 
�ألنبيا� ُيرشد�B �لناAC å �لطر� 
�ل¾ تؤ`� AC �هللا �، �من ناحية 
 B& `�ئما   Bلشيطا� ¬ا��  ثانية 
�لك  ¬ا��  ظل  �لفسا`،  يعيث 
&يضا.  مستقبال  �لك  �سيظل ¯ 
&ساليب  �لك  لفعل  çتا{  فهو 
�&حيانا   Áباإلطما &حيانا  Ôتلفة، 
 AC فيقو`هم  بالتخويف  &خر~ 
 ¯ مر�ً{�  �هللا  �كر  لقد  �لضال�. 

II;‹Ä˙;Ï“˜∏\;ÄÊqàII;‹Ä˙;Ï“˜∏\;ÄÊqà

„Ÿ]‚Ÿ;Ü]ßb;∫;8›;◊“’;Ï÷Ÿ]“’\;Ï¡]Ş’\„Ÿ]‚Ÿ;Ü]ßb;∫;8›;◊“’;Ï÷Ÿ]“’\;Ï¡]Ş’\
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بد&   Bلشيطا�  B& �لكرمي   BÆلقر�
بتنفيذ مكائد± منذ خلق k`Æ. �قد 
�لكرمي   BÆلقر�  ¯  Aتعا �هللا  حّذ{ 
AC سو{"  �لفاحتة  بد�� من سو{" 
�لناå من هجماG �لشيطاB، �&مر 
 B& ملؤمنني باجتناֲדا. �عّلمنا &يضا�
من  ينقذنا   B& `�ئما   Aتعا ندعو± 
هجماG �لشيطاB �للعني، �¬مينا 

¯ ظل $ايته `�ئما.  
لقد &علن �هللا تعاA ¯ �آلياG �ل¾ 
�خلطبة  مستهل   ¯ عليكم  تلوִדا 
&B �إلنساB >بوÏ عند± سبحانه 
�ملالئكة  �&مر  خلقه،   kيو منذ 
 kبطاعته طاعة كاملة ��النقيا` �لتا
برعونة  قا�   Bلشيطا� �لكن  له. 
&ََ&ْسُجُد  شديد" ��ستكبا{ مفر·: 
له  &سجد  ِطيًنا؟ هل  َخَلْقَت  ِلَمْن 
�&نا &ملك صفاG نا{ية؟ هذ� ما 

ُ�كر ¯ �آلية �لتالية. 
 Bإلنسا� Aفحني خلق �هللا تعا ،B�C
�&�`عه قد{�G تؤهِّله لالصطبا� 
&على   AC ��لوصو�  �هللا  بصبغة 
�ملالئكة  &مر   ،� قربه   ù}مد�

&يضا ºدمته. 
حني يرسل �هللا تعاA &نبيا�± �لذين 
 AC  Ïلقر� مر�تب  &على   B�Íو¬
نصيبا  �لك  ألجل   Bينالو� �هللا 

�لوحي ��إل�اk �إل�ي �{��  من 
�ملالئكة كله   kنظا  kفيقو  ،åلقد�
&هد�فهم،  لتحقيق   �& لتأييدهم.. 
 AC تدفع  نتائج  ألعما�م  فتظهر 
�لن»  ُيبعث  �ل¾  �ألهد�َ¦   kألما�
إلجناÍها، �½ر� قد{ �هللا �خلا  

ֲדذ� �لصد`. 
�حلقيقة  هذ±   Aتعا �هللا  بّين  لقد 
"بشر"  كلمة  مستخدما  &حيانا 
 ،"k`Æ" بكلمة  &خر~  �&حيانا 
�قا� بأنه قد خلق �إلنساB &شر¦ 
كله  �لعاَلم  �سّخر   Gملخلوقا�

��ملخلوقاG �ألخر~ خلدمته. 
�لبشر مقاk قرÏ �هللا  فعندما ينا� 
�يصبح  �لنبو"   kمقا  Íو¬�  Aتعا
 Gتأييد� فتحالفه  عصر±   "k`Æ"
 Bإلنسا� يسع  ال  �ل¾   Aتعا �هللا 
بلغ  ملا  &نه  نر~  فكما  تصو{ها. 

��ملؤمنني   � �لنّ»  معاند�  ظلم 
�ملدينة  بغز�  �لكفا{   kقا� �{�ته، 
نشبت  �ملسلمني  لقتل  �هاLوها 
نر~   ÷ بد{،   Bميد�  ¯ �ملعركة 
 Ïكفة �حلر Aكيف قلب �هللا تعا
�ملالئكة.  بو�سطة  �ملؤمنني  لصا� 
�نشاهد هذ± �ملشاهد ¯ �جلماعة 
&يضا على كافة �ألصعد". كذلك 
نر~ هذ± �ملشاهد ¯ تأييد �ألنبيا� 
&يضا.  ��ألفر�`  �ألمة  صعيد  على 
غز�"  نفسه ¯  �ملشهد  ÷ شوهد 
حنني &يضا. فإB �هللا تعاA قد &ّيد 
�لن» � ��ملؤمنني باملالئكة `�ئما. 
هذ�  من  كث<"  &حد�¡  �هنا� 
توحي   kإلسال� تا{يخ   ¯ �لقبيل 
بأB جيش �ملالئكة كاB `�ئما مع 

 .kلن» � منذ فجر �إلسال�
تعرضو�  �ملسلمني   B& صحيح 
خلسائر ¯ �أل{��� ��ألمو�� &يضا 
يتمكن   Ñ Cبليس   Ïحز �لكن 
Cبليس  ظل  لقد  مبتغا±.  نيل  من 
ما  كل   Bيبذلو  Bلشيطا�  Áشيا&�
`�ئما  �َسَعْو�  �سعهم،   ¯  Bكا
 ¯ ��لشكو�   åلوسا�� خللق 
قلوÏ عبا` �هللا، �خوَّفوهم بالقتل 
 Gجما���خلسائر ¯ �ألمو��، ��
 kمنشأ عد B& لسرية ��لعلنية. �حلق�

فعندما ينال البشـر مقام 
و�وز  تعـا+  اهللا  قرب 
ويصبـح  النبـوة  مقـام 
فتحالفه  عصـره  "آدم" 
 qتأييـدات اهللا تعا+ ال
ال يسع اإلنسان تصورها. 
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CمياB �ملعا{ضني باألنبيا� ��قوَعهم 
�حَد±  �لكُ�  هو   Bللشيطا فريسة 
من  مينعهم  �لذ�  �ألمر  `�ئما، 
�لتقدk على سبل �حلسناG. فإÈم 
�لنبو"  مدعي   Bبأ `�ئما   Bيقولو
�&تباعه كلهم فقر�� �&{���، بينما 
�لعلم   Ïصحا&�  kلقو� كبا{  ¶ن 
&كثر،  �لدين  نفهم  ¶ن  ��ملعرفة، 
فأّنى لنا &B ننضم AC هذ± �جلماعة 

�&ّنى لنا &B نبايعه؟ 
 kبإما  Bإلميا�  Bيرفضو ��لذين 
 Bيفعلو Cمنا  �لعصر  هذ�   ¯ Bلزما�

�لك نتيجة ك�هم. 
ملا خلق �هللا �إلنساB �&مر �ملالئكة 
من  �ملر�`  يكن   Ñ له  بالسجو` 
�لظاهر�،  �لسجو`  هو  �لسجد" 
Cال  �لظاهر�  �لسجو`   Íال ½و �C
 B& �لك  من  �ملر�`  بل  هللا �حد±. 
�هللا  بعثه  �لذ�  تطيعو�   B& عليكم 
طاعًة  �لدنيا   ¯ �لدين  لنشر   Aتعا
كاملة �تساعد�± ¯ CجناÍ مهمته، 
�ال تسمحو� للشيطاB& B ينجح̄  
خطته، فال تسمحو� له لينا� تلك 
تنصر��   B& عليكم  بل  �ألهد�¦. 
خطط  إلفشا�  �تؤيِّد�±  �هللا  ن» 
 Ïكلها، ��خلقو� ¯ قلو Bلشيطا�
�لفطر"  �سليمي   Ïلقلو� طي» 

�هللا  �معاملة  �لن»  `عو"  معرفة 
�ينضمو�  �حلق  ليعرفو�  معه   Aتعا
L ACاعته. ففي هذ± �حلالة سو¦ 
يشاهد هؤال� �لناå مشاهد معاملة 
�هللا معهم �نفخ �لر�� فيهم &يضا، 
�بذلك ُيصلحوB `نياهم �عقباهم 
�هللا  يأمر  فحني  �جلنة.   Bيرثو�
يؤيد��   B& &يضا   åلنا�� �ملالئكة 
نشر  مهمة   ¯ �ينصر�±  �لن» 
 Ïقلو �لغر¿  �ذ�  تنشط  �لدعو" 
 kملقا� هذ�  ففي  �لفطر".  سليمي 
يعلن �ملالئكة كلهم ¯ تأييد �لن» 
ُكلُُّهْم  �ْلَمالِئَكُة  ﴿َفَسَجَد  قائلني: 
عندها   (٣١ (�حلجر:   ﴾Bَْجَمُعو&َ
غ<   Gٍبركا �لن»  &عما�  ُتبَا{� 
فتتر��~  للعا`".  �خا{قة  عا`ية 
خال�  من  �لسجد"  هذ±  مشاهد 
�ل¾  مالئكية   Gصفا  ���  åنا&
هي سجد" �النقيا` �سجد" �لطاعة 

 G�}لقد� Lيع  توظيف  �سجد" 
��ملو�هب من &جل مو�صلة &عما� 
�لن» حيث يكوB كل ��حد منهم 
 ¯ �يشا{كه  للن»  نص<�  سلطانا 
�¶ن  Cليه.  �ملعهو`"   kملها�  ÍجناC
�لعصر  هذ�   ¯  � �هللا   B& نر~ 
مع  �ملعاملة  ֲדذ±  يتعامل  &يضا 
�ملحب �ملخلص للن» � �لذ� لقَّبه 
يقو� حضرته  بآ`k ¯ �حيه،  �هللا 
�ملبعو¡  Cهانة   B& "تذكر��   :�
هللا  Cهانٌة  �حلقيقة   ¯ هي  �هللا  من 
�، ��C &{`مت فيمكن &B تشتمو� 
 Gمللكو� Bفلكم ¯ �لك خيا{، أل
�لسما��̄  نظركم حق<". فالذين 
 Bيضا هم يعا{ضو& kليو� Bيعا{ضو
سيدنا   Bيعا{ضو �ال   � �هللا 
Lاعَته،   �&  � �ملوعو`  �ملسيح 
 BC" �ملثا�:  مبينا  حضرته  قا�   ÷
خليفة  &نا   �&  ã �حلقيقية  �خلالفة 

ملا خلـق اهللا اإلنسـان وأمر املالئكة بالسـجود له [ 
يكن املراد من السـجدة هو السـجود الظاهري، إذ ال 
vوز السـجود الظاهـري إال هللا وحده. بل املراد من 
ذلك أن عليكم أن تطيعوا الذي بعثه اهللا تعا+ لنشـر 
الدين ! الدنيا طاعًة كاملة وتساعدوه ! إجناز مهمته، 
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 Gُ`}&" اماته�C هللا". ÷ �كر &حد�
خليفَة   kَ`Æ فخَلقُت  &ستخِلف   B&
حضرته:  يقو�   ÷  ."Bلسلطا� �هللا 
"BC خالفَتنا {�حانية �øا�ية غ< 

&{ضية".
فقد �هب �هللا � له مقاk`Æ k هذ� 
لكونه تابعا �غالما للن» �، �حني 
&عطى له هذ� �ملقاk فقد &مر �ملالئكة 
حسب سنته �لسا{ية &B يسجد�� 
�خلصوصي   Bإلنسا� �ذ�   ..k`آل
 Gْ&فبد .úلذ� �صطفيته لنشر `ي�
�لعا`�  غ<  �إل�ي  �لتأييد  سلسلة 
 AC له حيث حتوَّ� شخص ��حد
�هللا  طْمأنه  فقد  �ملاليني.   Gعشر�
¯ �لوحي &� معك �&B مالئك¾ 
هم �آلخر�B مستعد�B كل حني 
�BÆ إلعانتك، فقد &�حى �هللا � 
 kليه قائال: "فإ� مع �لرسو� &قوC
�هللا  �نصر"  �ملالئكة".  �ينصر± 
لعبا`± ليست &ساط< �أل�لني، بل 
Cننا ال نز�� نشاهد  مشاهد نصر" 
لوعد±،  حتقيقا   Bآل�  AC  Aتعا �هللا 
فالشيطاB مشغو� ¯ نسج �ملكائد 
كما &B �ملالئكة هي �ألخر~ تعمل 
&عما�ا �ملعهو`" Cليها. فحني يشر� 
 Bفإ بو�سطة مالئكته  �لصد�{  �هللا 
 ��C� ،لعو�ئق كلها ترتفع�� Gلعقبا�

قمع   Bجلماعة ¬ا�لو� &عد��   Bكا
�جلماعة̄  مكاB بظلم ففي &ماكن 
�جلماعة   AC  åلنا� ينضم  &خر~ 
للجماعة.  &خر~   Áفر� فتظهر 
صفحة   ¯ مؤخر�..   G&قر لقد 
>مد  �ألستا�  يكتبها  �ل¾   Ïلعر�
�لفضل..  جريد"   ¯ ندمي   طاهر 
 kملرحو� �ألستا�  بيعة  تفاصيل 
�هللا  قا`±  �كيف  �لشافعي  حلمي 
�جتمع مع  فقد  AC �أل$دية،   �
 Bألستا� مصطفى ثابت �لذ� كا�
&$ديا قبله �كاÍ Bميله ¯ �لعمل 
¯ شركة ¯ صحر�� سينا�. يقو� 
�ألستا� حلمي عنه: كنت &الحظ 
&B هذ� �لشاç Ïتلف عن �آلخرين 
 kيد�� �هو  عنهم  منفصال  �ينفر` 
&�ال   َّãC فخيِّل   ،Gلصلو�� على 
 ÷ &خر~،  فرقة  من   �& ֲדائي  &نه 
حني {&يته يصلي بانتظاk قلت ¯ 
ֲדائيا،   Bيكو  B& ميكن  ال  نفسي 

ففكرG ¯ �لفر� �ألخر~ &نه قد 
 Gنشئ �لصال& G&ليها فبدC ينتمي
�ألفكا{   Gفوجد تد{½ا،  به 
يقدمها  �ل¾  ��ل��هني   Gلنظريا��
 AC غ< قابلة للنقض، فكنت &توجه
Æ{�ئه  عن  منهم  ألستفسر  �لعلما� 
غ< &نÑ ú &كن &قتنع �و�ֲדم، ÷ 
فرضْت �لظر�¦ عليَّ �النتقا� من 
أل�ِّ̀عه  Cليه  �هبت  فحني  هنا�، 
 AC سلَّم ã صند�� كتبه أل$له 
�لقاهر"، فقلت له: سآخذ± بشر· 
&B تسمح ã بقر��" هذ± �لكتب، 
�لكرمي   BÆلقر� تفس<  منها   G&فقر
 Gلد�ë باللغة �إلنكليزية ¯ �س
منها  &خر~  كتب   AC باإلضافة 
 G&فبد  ،kإلسال� تعاليم  فلسفة 
على   Gالعتر�ضا� عن  &§ث 
بعد   � �ملوعو`  �ملسيح  كتب 
�ملشايخ  كعا`"   Ïكتا قر��" كل 

��ملثقفني من غ< �أل$ديني. 

فت�اءى مشـاهد هـذه السـجدة من خـالل أناس 
ذوي صفـات مالئكيـة .. سـجدة االنقياد وسـجدة 
القـدرات  oيـع  توظيـف  وسـجدة  الطاعـة 
 Pالنـ أعمـال  مواصلـة  أجـل  مـن  واملواهـب 
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٢٠

التقوى

قد  هذ±  �العتر�¿  Cثا{"  �عا`ُ" 
بلغت �{�ִדا ¯ باكستاB، حيث 
يعتر¿ �ملشايخ على �لنصو  من 
كتب سيدنا �ملسيح �ملوعو` �. 
 Gالعتر�ضا� من  جليا  �يتبني 
 Bملعترضو� يقدمها  �ل¾  �لسخيفة 
�&Èم  علمهم،  قلة  عن  ناجتة  &Èا 
 Bيعملو �ال   Bلشيطا�  Bيتبعو
�لصحيحة.  �لفطر"  حسب 
حلمي:  �ألستا�  يقو�  باختصا{ 
 ¯ &جد   B& على  حريصا  كنت 
�لكتب ما &عتر¿ عليه، �عندما 
كنت &عر¿ {`�` �أل$ديني على 
�لعلما� Ñ &كن &قتنع بر`�`هم، ÷ 
حني قر&Gُ كتاÏ "فلسفة تعاليم 
�إلسالk" قد خلق ��ياù ¯ قل»، 
&يضا   kملحتر� ��لد�  على  فقر&ُته 
�ملؤلف،  عن  {&يك  ما  �سألُته: 
فقا�: من �ملؤكد &B مؤلف هذ� 
�لكتاã� Ïٌّ من &�ليا� �هللا. فسألته 
كيف يكوB {&يه ��C &علن �ملؤلف 
ففّكر  �ملوعو`،  �ملسيح  هو  &نه 
�العتر�¿   úيسع ال  �قا�:  مليًّا 
تأليف   Bأل  ،Ïلكتا� هذ�  على 
Cال  يتأتى  ال  �لر�ئع   Ïلكتا� هذ� 
من مقرAC Ïَّ �هللا، �مع �لك ال 
&ستطيع &B &غّير معتقد�ó ¯ هذ± 

بد&  �لك  �بعد  �ملتأخر".  �لسن 
�لتغي<�G حتد¡ ¯ قلب �ألستا� 
نْته من  حلمي؛ ففطرُته �لسليمة مكَّ
قبو� �حلق {غم �عتر�ضاته فبايَع. 
فاألحد�¡ من هذ� �لقبيل ال ُتَعدُّ 
�ال حتصى �هي تظهر ¯ �لعصر 
�هللا  يكشف  &يضا، حيث  �لر�هن 
�حلق على بعض �لناå عن طريق 
 ¯ تصل  �ل¾  فالرسالة   ،~êلر�

 ،Bال `خل فيها لإلنسا ~êلر�
نتيجَة  حتد¡  كلها  �ألمو{  فهذ± 
حترُّ� �ملالئكة ¯ �لنظاk كله �لذ� 
�هكذ�  ملبعوثه.  تأييد�  �هللا  çلقه 
ينجّر �لسعد�� AC �حلق باستمر�{. 
يتما`~  �آلخر  �لطر¦   ¯ لكن 
�ملعا{ضة،   ¯  Bلشيطا�  Áتبا&
حيث  عملهم   ¯  Bمشغولو فهم 
 BC� ��لعر�قيل،   Gلعقبا�  Bيضعو
ُرهم  ـُّ ما يدفعهم AC �لك هو تكب
�لذ� &شا{ �هللا Cليه، �هذ� �لتك� 
�ملالئكة  Íمر"  من  ُيخرجهم 
�ُيج�هم  �لتمر`  على  �يبعثهم 
على �القتفا� بأثر �لشيطاB. فعبا` 
�هللا   Gصفا مظاهر   Bيكونو �هللا 
 kبانتظا �هللا  مع  �تتقو~ عالقتهم 
&يضا،  �لر�حانية   ¯  Bيتقدمو�
 Bلشؤ��  ¯ Bيتقدمو �لك  �مثل 

�لدنيوية �ملا`ية �بتغا� مرضاG �هللا. 
�ملسيح  سيدنا  تفس<  لكم   kقد&
�ملوعو` � �ذ� �ملوضوÁ: يقو� 
�لتك� بال� ال يكا`   BC :حضرته
 B& ر�� �إلنساB يتخلص منه، تذكَّ
�½عل   Bلشيطا� من   óيأ �لتك� 
 Bشيطاًنا، �ال يَسع �إلنسا �ملتكَ�
�حلق  �قبوُ�  �ية C بفيو¿   Íُلفو�
�لطريق  يبتعد عن هذ�   Ñ بد� ما&

كلية.
&� ال يقبل &بد� {سالَة �هللا للحق 
�هللا  فيو¿  من  ينتفع  ال   ÷ �من 
لعد��"  نتيجة  �لك  �كل   ،�
 Bإلنسا� عَبد  فمهما  �ألنبيا�، 
�&كثَر �لسجد�G فال جتديه شيئا، 
�ملوعو`  �ملسيح  سيدنا  قا�  فقد 
�̄  موضع Æخر: مهما &كثرمت 
�لدعا� ضد� �خر{مت̄  �لسجو` 
�لك  مع  &نوفكم  ִדتر«  لد{جة 
 þ }حلا� &� ضرC لن تستطيعو�
ألB هذ� �لتك� ¬و� `�B �لك، 
 Áفينبغي &ال يصد{ منكم &� نو
بسبب  تغتر��  فال  �لتك�،  من 
مكانتكم   �& ثر�تكم   �& علمكم 
نسبكم   �& �ملجتمع   ¯ �ملرموقة 
 Bلسامي &� عائالتكم �لعريقة أل�
هذ± هي `��فع �لتك� عا`"، �ما 
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Ñ يطهِّر �إلنساB نفسه من بو�عث 
 B& هذ± فال ميكن �لغر�{ ��لتك�
يعّد عند �هللا من �ألجلة �ملختا{ين 
�ملعرفة  له  توهب  �ال  �ملحبوبني، 
حتر�   B& شأÈا  من  �ل¾  �إل�ية 
�ملو�` �لر`يئة ألهو�� �لنفس. فهذ± 
�لعلوk �جلوفا� تبقى علوما جوفا� 
 B& مبا  باملعرفة،  هؤال�   Íيفو �ال 
¬به  فال   Bلشيطا� نصيب  �لغر�{ 
�هللا �، فقد تك� �لشيطاB &يضا 
     .k`Æ نفسه خ<� من �عت� �C

&يضا   Bلشيطا� به  تك�  ما  هذ� 
 � k`Æ من �حيث َعدَّ نفسه &ك
ِمْن  َخَلْقَتِني  ِمْنُه  َخْيٌر  قائال: ﴿&ََنا 
َناٍ{ َ�َخَلْقَتُه ِمْن ِطٍني﴾ (�ألعر�¦ 
 ¯ مر`�ً̀�  صا{  &نه  Cال   ،(١٣
�ذ�  نتيجة   Aتعا �هللا  حضر" 
�جلميع  على  ½ب  لذلك  �لتك�، 
جتنبه. BC �إلنساB يزّ� �يتعثر �ال 
�ملعرفة   Íر¬  Ñ ما  �لك   AC ينتبه 
نا�  من  �لكن  �لكاملة.  �إل�ية 
�ملعرفة �إل�ية فإB �هللا تعاA ¬فظه 
�لزلة  من  لشي�  تعر¿  �لو   ðح

��لعثا{." 
�ملوعو` عليه  �ملسيح  BC معا{ضي 
معا{ضو  هم   kلسال�� �لصال" 
�ألنبيا� &نفسهم، �BC �لك� يسيطر 

عليهم فال ميكن &B يبقو� ¯ حفظ 
 Bحضا&  ¯  Bيقعو بل   Aتعا �هللا 

.Bلشيطا�
قا� حضرته �:

لقد �عتر¦ k`Æ � بضعفه عند 
�لزلة �ل¾ تعر¿ �ا �&يقن &نه لن 
 ،Aتعا �هللا  بفضل  Cال  شي�  يتم 
عندما  �هللا  فضل  نا�  فقد  لذلك 
`عا �هللا تعاA ֲדذ� �لدعا�: ﴿َ{بََّنا 
لََنا  َتْغِفْر  َلْم   BْCِ�َ &َْنُفَسَنا  َظَلْمَنا 
َ�َتْرَحْمَنا لََنُكوَننَّ ِمَن �ْلَخاِسِريَن﴾ 

(�ألعر�¦ ٢٤) 
ليت هؤال� �لذين ينسبوB &نفسهم 
هذ�   Bيفهمو �ملسلمة  �ألمة   AC
�ملسيح  معا{ضة   Bفيتركو �ألمر 
به  بشر  بالذ�   Bيؤمنو� �ملوعو` 
�ملؤيِّد"   Gباآليا فُبعث   � �لن» 
 Bإلميا� AC ينتبهو�� ،Aمن �هللا تعا
بإماk �لزماB بدال من �تباعهم من 
 Bلطغيا�� �لتمر`  &فكا{   Bملو¬
 .kإلما� ֲדذ�  لإلضر�{  �>ا�الִדم 

عليه  �ملوعو`  �ملسيح  قا�  لقد 
�لصال" ��لسالk مر�ً{�: لو Ñ تكن 
 Bلكا  Aتعا �هللا  �جلماعة من  هذ± 
بعيد.  &مد  منذ  عليها  قضي  قد 
 k`Æ `عا�   ¯ تفكر��   B& فيجب 
�ملسيح  معا{ضة  من  بدال   �

�ملوعو` �. 
ما  øعو�  قد  منكم  �لكث<ين  لعل 
�لتلفز"  �Íلت  �ال   kليو� حد¡ 
 Gملعلوما� úتعر¿ &خبا{±، �تصل
تباًعا &نه قد ُشنَّ هجوk عنيف ��سع 
للجماعة  مسجدين  على  �لنطا� 
 ¯ مسجدنا  &حد²ا  الهو{   ¯
مسجد   ¯ ��آلخر   "Bتا� "ما`� 
 ¯ åلنا� ùلذكر"، كما خر� }�`"
منطقة   ¯ �جلماعة  ضد  �لتظاهر" 
�جلماعة  تتلقى  �هكذ�  "كنر�". 
من  &خر~  &ماكن   ¯ معا{ضة 
بعض   Áتبا& يد  على  &يضا   Ñلعا�
�ملشايخ �ملزعومني. �لكن هل �ذ± 
�جلماعة  على  تقضي   B& �ملعا{ضة 

إن معارضي املسيح املوعود عليه الصالة والسالم هم 
معارضو األنبياء أنفسهم، وإن الك� يسيطر عليهم فال ميكن 
أن يبقوا ! حفظ اهللا تعا+ بل يقعون ! أحضان الشيطان.
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٢٢

التقوى

جنحت  هل  �أل$دية؟  �إلسالمية 
¯ �ملاضي هذ± �ملعا{ضة ¯ �لقضا� 
على �جلماعة؟ كال، Ñ �لن ¬د¡ 
يبطش  فسو¦  هؤال�  &ما  �لك. 
 Aبْطَش �هللا تعا َّBC� ،Aֲדم �هللا تعا
½علهم عرضة للعذ�Ï �إل�ي. يقو� 
 BC :ملسيح �ملوعو` � ناصحا لنا�
�لدعا� &مر عظيم، عند �حلرÏ بني 
حربة  &ية  ُتِفد   Ñ  Bلشيطا��  k`Æ
�بو�سطة  �لدعا�،  سو~  &خر~ 
على   k`Æ �نتصر  فحسب  �لدعا� 

�لشيطاÆ ¯ Bخر �ملطا¦. 
÷ يقو� حضرته:

على   k`Æ تغلب  كما  &نه  نعتقد 
�لشيطاB ¯ �لبد�ية بو�سطة �لدعا�، 
كذلك ¯ �لزمن �ألخ< &يضا يهب 
بو�سطة  ��النتصا{  �لغلبة   Aتعا �هللا 
 k`Æ نتصر� لقد  بالسيف.  �لدعا� ال 
�لدعا�  بفضل   Bلشيطا� على  �أل�� 
 BْCِ�َ حيث قا�: ﴿َ{بََّنا َظَلْمَنا &َْنُفَسَنا
ِمَن  لََنُكوَننَّ  َ�َتْرَحْمَنا  لََنا  َتْغِفْر  َلْم 

�ْلَخاِسِريَن﴾ (�ألعر�¦ ٢٤)
 Aقا� حضرته: �سو¦ ينيل �هللا تعا
 k`Æ ±اø ملسيح �ملوعو` � - �لذ��
�لثا� ��لذ� سيخو¿ حربا &خ<" 
مع �لشيطاB̄  �لزمن �ألخ< – غلبة 

�فتحا بو�سطة �لدعا� &يضا.

فما `�مت هذ± �ملعا{ضة تشتد بل 
تز`�` ¯ كث< من �ألماكن &ضعافا 
نركز   B& لنا  بد  فال  مضاعفة، 
تز`�`  �جلماعة   BC  .Gلدعو�� على 
�تز`هر بفضل �هللا تعاA {غم هذ± 
 B& كلها �{غم Gملعا{ضة ��لعقبا�
كل   ¯ باملرصا`  ½لس   Bلشيطا�
 BC Æخر  �لكن ¯ جانب  �لطر�. 
تنـز�  &يضا   Aتعا �هللا  مالئكة 
 åلنا� من  �لسعيد"  �لطبائع  على 
فال يز�لوB يدخلوB �جلماعة.  لقد 
علمنا �هللا تعاA ¯ سو{" �ألعر�¦ 
`عا� ﴿َ{بََّنا َظَلْمَنا &َْنُفَسَنا﴾، لذلك 
 Ïتم �هتماًما بالغا بالتقرÈ B& علينا
�بَنْيل  فأكثر  &كثر   Aتعا �هللا   AC
 Gلتجنب هجما �بالدعا�  بركاته 
بشكل  &نفسنا  �بإصال�   Bلشيطا�
�جلماعة  مستو~  �على  فر`� 

&يضا.
يقو� �ملسيح �ملوعو` �:

لقد خلقت �حلكمة �إل�ية ¯ فطر" 

�لبد�ية؛   ¯ �ثنتني  عالقتني   k`Æ
لقوله   Aحد�²ا عالقة مع �هللا تعاC
ْيُتُه َ�َنَفْخُت ِفيِه ِمْن  تعاA: ﴿َفِإَ�� َسوَّ
ُ{�ِحي َفَقُعو� َلُه َساِجِديَن﴾ (�حلجر 
 B& ٣٠) حيث يتبني من هذ± �آلية
�نْفِخه   k`Æ خْلِقه  بعد   Aتعا �هللا 
بينه بني  فيه {�َحه قد &نشأ عالقة 
فطر" k`Æ منذ �لبد�ية، ��لك لكي 
مع  بالعالقة   Bإلنسا� فطر"  ترتبط 
 B؛ �من ناحية &خر~ كاAهللا تعا�
ضر�{يا &B يرتبط بالعالقة �لفطرية 
 ��C مÈيضا أل& Bإلنسا� Áنو úمع ب
 B& مه فال بد`� k`Æ كانو� من حلم
يأخذ�� نصيبا من تلك �لر�� �ل¾ 

.k`Æ ¯ نفخت
فهذ� هو ��جبنا �آلB& B نز`�` عالقة 
هذ±  كانت  فإ��   ،Aتعا �هللا  مع 
فطرتنا  �صطبغت  صحيحة  �لعالقة 
&كثر  {كزنا   ãبالتا�  ،k`Æ بفطر" 
فعليكم  �لعبا`.  حقو�   ��`& على 
�ملسيح  ُبعث  �ل¾  �ملهمة  مو�صلة 

كمـا تغلب آدم على الشـيطان ! البداية بواسـطة 
الدعـاء، كذلـك ! الزمـن األخ^ أيضـا يهب اهللا 
تعا+ الغلبة واالنتصار بواسـطة الدعاء ال بالسيف.
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 B& ملوعو` � ألجلها، �تذكر���
جهنم  ميأل   Bبأ �عد  قد   Aتعا �هللا 

 .Bلشيطا� Áبأتبا
بشد"  ִדب  �ملعا{ضة  عو�صف   BC
حاليا. Ñ يظهر بشكل كامل حجم 
على   kجو�� عن  �لناجتة  �خلسائر 
هنا�  �لكن  الهو{،   ¯ مسجدْينا 
كث< من �لشهد�� ��جلرحى �حالُة 
بعُد  تتضح   Ñ خط<".  منهم  كث< 
�لصو{ُ" ¯ مسجد "`�{ �لذكر" فال 
نعر¦ �لعد` �حلقيقي للشهد�� �لذين 
�جلمعة  لصال"  �جتمعو�  قد  كانو� 
هنا�. على &ية حا�، سنعر¦ �لعد` 
�لتفاصيل  تصلنا  عندما  �حلقيقي 
�لشهد��   Gعشر� هنا�  �لكن 
 Aتعا �هللا  ندعو  �حلا`¡.  هذ�   ¯
�لشهد��،  Lيع   Gجا}` يرفع   B&

يشفيهم   B& &يضا  للجرحى  ��`عو� 
منهم  �لكث<ين  تعاA ألB حالة  �هللا 

خط<". 
ينتقم   B& على  قا`{   Aتعا �هللا   BC
من هؤال� �ملعا{ضني �لذين حا�لو� 
Cحلا� �لضر{ على مستو~ �جلماعة، 
�هو &علم كيف س<� يد قد{ته، 
�ملفسدين  ֲדؤال�  يبطش  �كيف 
½عل   B&  Aتعا �هللا  ندعو  �لظاملني. 
غ<ته   B�ْ يتَحدَّ �لذين  هؤال�  ع�ً" 
ظلما   B�`�`يز� &خر~  بعد  مر" 
�هللا   Bبإ� هذ�  �سيحد¡  �جوً{�. 

.Aتعا
½ب على �أل$ديني &B يدعو� �هللا 
تعاA بكل حرقة ��لتياÁ ل<� قد{�ته 
�طغياÈم  ك�هم  فيحطم  �قوته 
 `�Í� �ملزعومة،  �قوִדم  �عجرفتهم 

�أل$ديني Cمياًنا �يقيًنا، �&ال ُيضعف 
هذ� �البتال� Cمياننا &بد�. &طلب من 
 B& كله   Ñلعا�  ¯ �أل$ديني  Lيع 
يدعو� كث<� ¯ هذ± �ألياk أل$ديي 
ظر�¦  من   Bمير� ألÈم   Bباكستا
كث<�  �`عو�  كذلك  للغاية.  صعبة 
 Aتعا �هللا  ليهيئ  مصر   ¯ لألسر~ 

&سبابا لإلفر�ù �لفو{� عنهم.
�لفتر"   ¯ مت  قد  �لك   AC Cضافة 
ثالثة   �& &$دَيني  �عتقا�  �ألخ<" 
&يضا  با�ند  "ك<�له"  منطقة   ¯
 ¯ &يضا  فا�كر�هم  كا�بة،  بتهمة 
 Gتضحيا تذهب  لن  `عو�تكم. 
هؤال� �ألسر~ ��جلرحى ��لشهد�� 
هدً{�، �لن ينجح �لشيطاB �&تباعه 
¯ مر�مهم. {$نا �هللا تعاA �حفظنا 

Lيعا من كل �بتال�، Æمني.

تشـاء  ــا  م تفعل  ــــام  األي دِع 

الليـالى  حلــادثــه  ــــَزع  جت وال 

جلدا ـــواِل  األه على  ــال  رج ــن  وُك

القضاء حكم  إذا  نفسا  وطــب 

بقـاء ــا  ــي ــدن ال ـــــوادث  حل ــا  ــم ف

ــاء ــوف ــك الــســمــاحــة وال ــتُ ــم ــي وِش

�إلماk �لشافعي ({$ه �هللا)


