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خطبة �جلمعة
�ل{ #لقاها #مD �ملؤمنني سيدنا مر�� مسر1
 #}د #يدo �هللا تعاI بنصرo �لعزيز

Lملهد~ عليه �لسال� Lخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� �1إلما�
يو<  ٠٣-  ١٠ - ٢٠٠٨
y  مسجد بيت �لفتوÍ بلند(

تر4ة: �لقسـم �لعر· باجلمـاعـة

"�ملهيمن"،  �هللا  صفة  تنا%لت  لقد 
�سابيع  بضعة  قبل  �جلمعة  y خطبة 
معانيها  بعض  %بينت  لكم  %فسرִדا 
ر  �لو�y �7e �ملعاجم �ملختلفة. %ُتفسَّ
هذp �لصفة عا�7 على �( "�ملهيمن" 
%�ملأ%�.   dللجو� يهيئ  من  هو 
%�ملأ%�  �مللجأ   pحد% هو  �هللا   )*%
 dشي كل   Dينا حيث  �حلقيقي 
ُير;   � %هو  %�لصيانة.  �حلماية 
±يا/ عجيبة %خاeقة للذين يؤمنو( 
بإخال�.  بعتباته  %يتمسكو(  به 
%من معا� كلمة "�ملهيمن"، �لشاهد 
حني   � �هللا   )* حيث  �يضا، 
�ملقربني   p7عبا شاهد� y حق  يقو< 
على  يشهد  فهو   dألنبيا� سيما  %ال 
ִדمة  كل  من  *ياهم  م`ئا  صدقهم 
يلصقها ֲדم �عد�¼هم %يفند كل فرية 
�م. %من معانيها: �لشهيد %�حلفيظ 
%من  %�موeهم.  �خللق  شؤ%(  على 
 .kمعانيها َمن يهيئ �ألمن من �خلو
%عندما يتجلى �هللا � بصفته على 
عباp7 �خلو��، فتظهر �ذp �حلمايِة 
 dقة. %*( هؤالeلشها�7 ±ياٌ/ خا�%
�لنا6 - كما قلت - يكونو( مظاهر 
لصفا/ �هللا �حلسÎ حيث تظهر �م 
هم   dألنبيا� %يكو(  �لصفا/.   pهذ
صفا/  من  بركا/  على  �حلائز%( 

ال   pحد% �هللا  *ال  *له  ال   )� �شهد 
 pمًد� عبد�شريك لـه، %�شهد �( 
من  باهللا   Kفأعو بعد  �ما  %eسوله. 
�لشيطا( �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا eَ{ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو< �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ%*يَّاَ_  َنْعُبُد  *يَّاَ_ 
�لَِّذيَن   Þِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Þََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو{ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (±مني) َ%ال �لضَّ

بركات جتليبركات جتلي
صفة اهللا  "املهيمن"صفة اهللا  "املهيمن"

خطبة �لجمعة
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من  تنشط �م كل صفة  �هللا حيث 
صفا/ �هللا � بشكل خاQe %ُتثبت 
صدقهم؛ %Kلك لكي ينكشف على 
�هللا.  من  �لرجل  هذ�   )� �لدنيا  �هل 
® *( هذp �لصفا/ تتجلى y �تبا} 

�لنÔ �يضا إلثبا/ صدقه.
 %�آل( سأقد< لكم بعض �ألحد�� 
�ملوعو7  �ملسيح  سيدنا  حيا�  من 
�لو�سعة  �ملعا�  من  �نطالقا   �
�لu حتتو; عليها صفة �هللا �ملهيمن، 
باإلضافة *) بعض �ألحد�� لبعض 
�لذين  �جلماعة  من   eلكبا�  dلصلحا�
مشاهد   � �هللا   �e� بو�سطتهم 

ايته %ِحْفظه بشكل معجز ليثبت 
صدQ سيدنا �ملسيح �ملوعو7 �. 
فكل ما %جدp سيدنا �ملسيح �ملوعو7 
 pنتيجة �تباعه لسيد pفإمنا %جد �
%مطاعه سيدنا �مد �ملصطفى �. 
%لقد منَّ �هللا عليه � �يضا لُيظهر 
%مؤسِسه  �إلسال<   Qصد بو�سطته 
�. %�ملوضو} �لذ; �نا بصدp7 قد 
 � �ملوعو7  �ملسيح  سيدنا  تنا%له 

:� Ôشأ( �لن y Dيضا %قا�
حيا�   y ظهر/  قد  �نه  "�علمو� 
 � �لنè � Ôسة �حد�� خط"� جدًّ
حيث كا( خر%جه منها سليما يبد% 
eسوال   � يكن   � %لو  مستحيال. 

صا7قا من �هللا ُألهِلك. فمر� حاصر 
%كانو�   �  Ìلب� بيت  قريش   eكفا
قد حلفو� على ��م سيقتلونه � ال 

�الة.
قد %صلو�   eلكفا� 1ثانيا حني كا( 
�لذ;   eلغا� مدخل   (* هائل  بعد7 
كا( eسوD �هللا � قد جلأ *ليه برفقة 

سيدنا �· بكر �.
1ثالثا حني كا( حضرته � %حيد� 
قد   eلكفا� %كا(  ُ�ُحٍد  ميد�(   y
%شنو�   ،� به  %�حاطو�   p%حاصر
عليه ��جو< بسيوk كث"� لكنها � 

تصبه، %كانت معجز�. 
ت له �   %�حلا�7 �لر�بع حني 7سَّ
�لسم  %كا(  �للحم،   y ¯ا  يهو7يٌة 

قويا %قاتال %بكمية كب"�.
فكا( خط"�  �خلامس  �حلا�7  �ما   
جد� حني صمم �مللك خسر% بر%يز 
%�eسل   �  Ôلن� قتل  على  �لعز< 

�جللي  %من   .� العتقاله  �لشرطة 
 pهذ كل  من   �  Ôلن� Õلُّص   )�
 y peألحد�� �خلط"� جد� %�نتصا�
 dعلى كل �%لئك �ألعد� kاية �ملطا�
ساطعا  %برهانا  قاطعا  7ليال  ل  يشكِّ
كا(  �هللا   )�% كا( صا7قا  �نه  على 
من   :� حضرته   Dيقو  ® معه." 
�لعجيب �نÌ �نا �آلخر قد تعرضت 
كا(  حيث  �خلمسة  �ألحد��  ملثل 

e%حي %شرy عرضة للخطر.
ماeتني   eلدكتو� eفع  حني  #1ال: 
�ملحكمة   y ضد;  7عو�   _eكال

%�ִדمÌ بالتخطيط لقتله. 
قضية  �لشرطة  eفعت  حني  ثانيا: 
�كمة نائب �حلاكم  y ;جنائية ضد

 e�7سبوeمدينة غو y "7%ئي"
eفعها   uل� �جلنائية  �لقضية  ثالثا: 
 y "ضد; شخص �¯ه "كر< 7ين

مدينة جهلم

وعندمـا يتجلى اهللا � بصفته على عباده اخلواص، 
فتظهـر �ذه احلمايِة والشـهادة آيـاٌت خارقة. وإن 
هؤالء النـاس - كما قلت - يكونون مظاهر لصفات 
اهللا احلسـ� حيـث تظهـر �ـم هـذه الصفات. 
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eفعها   uل� �جلنائية  �لقضية  
�بعا: 
 y نفسه  �لدين  كر<  ضد; 

 .e�7سبوeغو
%متشيط  تفتيش  مت  حني  خامسا: 
 dثر قتل "ليخر�<" %كا( �ألعد�* uبي
�ستنـزفو� جهو7هم إل�7نu بالقتل، 
�لقضايا خابو�   p4يع هذ y لكنهم

%�خفقو�." 
كل  تفاصيل   y �خلو~   Ìيسع ال 
هذp �لقضايا، �ما �لقضية �لe uفعها 
فكانت   _eكال ماeتني   eلدكتو�
من  تصريٌح   eسُتصِد� حيث   �e%مز
*ميا(  %ال  له  7ين  ال  �لذ;  �لشا{ 
�لعمل  عن  %عاطال  كذ�با  %كا( 
سيدنا  بأ(  �لشا{  هذ�   Dقا حيث 
 - �eسله  قد   � �ملوعو7  �ملسيح 
%�لعياK باهللا - لقتل �لدكتوe ماeتني 
كالe_. %كا( هذ� �لشا{ يغيِّر 7ينه 
 (*  dجا قد  %كا(  فتر�،  كل  بعد 
�يضا  �لبيعة   y eغبة  %�بد�  قا7يا( 
لكن سيدنا �ملسيح �ملوعو7 � � 
يقبل بيعته بعد �( �طلع على �حو�له 

%تصرفاته �ملشينة.
 �ما �لدكتوe فكا( طبيَب �لكنيسة، 
%كا( من �عد�ئه �، أل( حضرته 
� كا( يرفع �لصو/ ضد �لتعليم 
%ظّل  �7ئما،  للمسيحية  �خلاطئ 

ُيثبت �( سيدنا عيسى � � يكن 
يزعم  كما  *�ا  يكن   �% نبيا،  *ال 

�ملسيحيو(. 
فباختصاe قد �%صل 4يع �ملخالفني 
�لقضية   pهذ  y  pمنتها  (* مكرهم 
ح£ *( �لشيخ �مد حسني �لبطالو; 
ضد  بالشها�7   dلإل7ال تقد<  �يضا 
حضرته � y �ملحكمة. لكن �هللا 
بفضل  �نه  سلفا   pنبأ� قد  كا(   �
َّ̀� y هذp �ملحكمة. فاحلاكم  منه سُي
"7%جال6" برَّ� حضرته بعد تقصي 
�حلقائق. كيف كا( �هللا يقو< شاهد� 
لت`ئة  %يعصمهم  �حبائه  éانب 
ساحتهم؟ �¯عو� تفصيل Kلك بلسا( 

�حلاكم "7%جال6".
 eحيد غال<  �eجه  �لسيد   Dيقو
موظفا  
ديا %كا( � يكن  �لذ; � 
قبل   - �لقاضي   )* �ملحكمة:   y
يتمشى  كا(   -eلقر�� يعلن   )�

�ملحطة   y �لرصيف  على  يو<   /�K
مبنتهى �الضطر�{ فسألته عن سبب 
 !Dتسأ ال   Dفقا �ملتناهي،  �ضطر�به 
 )� منذ   :Dقا عليه   /eصر� %حني 
من   �e� �مل"��  سيا�7  %جه  e�يت 
 Ç  Dيقو مَلكا  %كأ(  �للحظة  تلك 
�مل"��  حضر�  عن  نيابة   pيد �eفعا 
 d;بر %هو  ¨رما  ليس  حضرته   )*
من هذ� �الִדا<. ® حني غيَّر �حلاكم 
مساe �لتحقيق %سلَّم �ملتهم للشرطة 
 uتبني �حلق، كذلك بقية �لقضايا �ل
 Qفعها �لعد% بنية *هانته � %*حلاe
 y هللا� p�َّبالفشل %بر /dبه با eلضر�
كل مر� بعز� %كا( ¾`p عن �لت`ئة 

قبل �لوقت. 
للمسيح  �لثا�  �خلليفة  سيدنا  يذكر 
بقضية  �ملتعلقة   pيا¼e  � �ملوعو7 
ما   :Dفيقو  _eتني كالeما  eلدكتو�
 _eتني كالeلت �تذكر �( �لقس ما�

ومـن اجللـي أن �لُّـص النـ� � مـن كل هذه 
األحـداث اخلط�ة جدا وانتصـاره ! نهاية املطاف 
ل دليال قاطعا وبرهانا  على كل أولئك األعداء يشـكِّ
سـاطعا على أنـه كان صادقـا وأن اهللا كان معه.
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سيدنا  ضد  �لدعو�  eفع  حني 
 y ملسيح �ملوعو7 � 7عو/ �هللا�
e�يت   ® شديدين،  %قلق  �ضطر�{ 
�ملدeسة  من  عائد   Ìن� �لر¼يا   y
 {eلشا� من   uبي  D7خو  D%حا�%
�لذ; مير éانب بيت �مل"�� سلطا( 
هنا_  %e�يت  قا7يا(.   y 
د �
مرتدين  �لشرطة   Dجاe من  كث"� 
�%ال  �حدهم   Ìمنع% �لر¯ي  �يهم 
من  *نه  �آلخر:   Dقا%  .Dلدخو� من 

�هل �لبيت فينبغي 
له  ُيسمح   )�
فحني   .Dبالدخو
 Dلدخو�  /7e�
عن طريق �لدهليز 


ه e ;جد pحيث كا( قبو قد بنا
 àe7ُ �لغرفة  éانب  %كا(  �هللا. 
�صبح  �لذ;  �لقبو  Kلك   (* يؤ7; 
يستخَد< فيما بعد مستو7عا للوقو7 
%شك  على  كنت  حني  %�حلطب. 
قد  �لشرطة  e�يت  �لبيت   D7خو
�%قفت سيدنا �ملسيح �ملوعو7 �، 
�حلطب  من  كومة   y ُجعل  %قد 
 Ç يبد%  فال  �لر%�،  من  �ملصنو} 
 Dجاe يت�e ® .منه � *ال عنقه
�لشرطة يصبُّو( �لزيت على �حلطب 
%يريد%( *شعاD �لناe فيه. فتقدمت 

%حا%لت *طفاdها. فبَطش · بعض 
بعضهم   Ìفأمسك �لشرطة،   Dجاe
�لقميص،  من  %بعضهم  �لظهر  من 
 eلنا� فقلقُت كثً"� »افة �( يشعلو� 
y �حلطب. ففي هذp �ألثناe dفعُت 
بصر;، فوجد/ مكتوبا على �لبا{ 
 eيقد �لذ;   �K "من  عريض:  êط 

على *حر�Q عبا7 �هللا �ألحباd"؟ 
�قوD: *( عبا7 �هللا تعا) ال يتمتعو( 
باألمن %�لسال< y �آلخر� فقط، بل 

y هذp �لدنيا �يضا كما بّين سيدنا 
e�ينا  %لقد   .� �ملوعو7  �ملسيح 
�ألحد��  عشر�/   � حياته   y
من هذ� �لقبيل حيث 
اp �هللا تعا) 
�حلماية  �سبا{  �نعد�<  eغم  �7ئما 
 y � يقوD حضرته  �لظاهر.   y
كتابه "حقيقة �لوحي" y بيا( ±يا/ 

صدقه: 
هي  %�لعشر%(  �خلامسة  "%�آلية 
 uل� �جلنائية  بالقضية  تتعلق   �dنبو
كر<  ُيدَعى  شخص  ضد;  eفعها 
"جهلم".  مدينة   y �جلهلمي  7ين 

من  تلقيتها   uل�  �dلنبو� %كلما/ 
 ِّ}e" هي:  �لشأ(  ֲדذ�  تعا)  �هللا 
 Ìفاحَفْظ  ِّ}e خا7مك،   dشي كلُّ 
%�نُصْر� %�eَحْمÌ". %كانت هنا_ 
%عد  على  �حتو/  �خر�  *�اما/ 
�هللا من  برَّ��  قد  %بالفعل  �خلال�. 
�لوحي،  (حقيقة  �لقضية."  تلك 
 ٢٢ �ملجلد  �لر%حانية  �خلز�ئن 

(٢٢٤�
�نظاeكم  توجيه   7ّ%� �ملناسبة   pֲדذ%
*) �لدعاd. فقد e�يُت 
بضعة  قبل  �لر¼يا   y
يكيد  �لعد%   )� �يا< 
�تنبه   Ìلك% كيًد� 
 ،pتنفيذ قبل  لذلك 
 ِّ}e"  :dلدعا�  77e� بد�/  %عندها 
 Ìفاحفظ  ِّ}e خا7مك،   dشي كلُّ 
 Çببا فخطر   ."Ì
e�% %�نصر� 
 )� علّي   )�  dلدعا� هذ�   77e� %�نا 
�7عو ֲדذ� �لدعاd للجماعة �كثر من 
�جلماعة  �Óل   )� ×ب  لذ�  نفسي، 
 dبنا� فعلى  هذ�.  7عائي   y �يضا 
�جلماعة �( ير77%� هذ� �لدعاd �يضا 
ضمن �أل7عية �ألخر�، فيسألو� �هللا 
تعا) �( �مي �جلميع من كل شر 

%فتنة، %�فظ �جلماعة. 
�ملوعو7  �ملسيَح  �ُهللا سيَدنا   �e� لقد 

"من ذا الذي يقدر على إحراق عباد اهللا األحباء"؟
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كث"�  �خر�  %كشوًفا   �¼e  �
تبشً"�  »تلفة  �ماكن   y  �eمذكو
تعا)  �هللا   pفوعد لقلبه،  %تثبيتا  له 
موطن،  كل   y معه  سيكو(  �نه 
*�ا<  فهنا_  �لقد6.   Í%بر  pينصر%
 kهللا ال خو� dفيه: "�ال *( �%ليا dجا
(�ل`�هني  �زنو(".  هم  %ال  عليهم 
�ملجلد  �لر%حانية  �خلز�ئن  �أل
دية، 

 (١ �٦٢٠
%يقوD حضرته �: "لقد %عد� 
سيكو(   _�eيبا من   )� تعا)  �هللا 

مغلوًبا �7ئما". 
ِحّبي   )*" ±خر:  مكا(   y  Dيقو%
%يريد%(  مستتٌر.  قريب  *نه  قريب، 
�( يقتلو_، يعصمك �هللا. يكلؤ_ �هللا. 
حافُظك."  �هللا  عنايُة  حافُظك.   �*
�لر%حانية  �خلز�ئن   ،٢ eقم  (�eبعني 

�ملجلد ١٧ �٣٨٤-٣٨٥) 
%هنا_ *�ا< ±خر جاd فيه: "يريد%( 
�( يطفئو� نوe �هللا، قِل �هللا حافُظه، 
عنايُة �هللا حافُظك. Ýن نّزلنا %*نا له 
حلافظو(. �ُهللا خٌ" حافظا %هو �eحم 
�لر�
ني. %¾وِّفونك ِمن 7%نه. �ئمة 
�لكفر. ال Õْف *نك �نت �ألعلى.. 
%�ل`ها(  باحلجة  �لغالب  �نت   ;�
 y �هللا  ينصر_  %�ل`كة..   Dلقبو�%
 y �لغلبة  لك  تكو(   ;� مو�طن.. 

%�ملباحثا/.  %�ملجا7ال/  �ملناظر�/ 
�هللا  كتب  عظيم.  لفصٌل  يومي   )*
Dَ لكلما/  ألغلنبَّ �نا %eسلي. ال مبدِّ
 Dفعا�  )�  ;� للنا6..  بصائر  �هللا. 
�هللا..  7ين   Qصد على  حجة  �هللا 
َلُدّني. *� ُمنجيك من  نصْرُتك ِمن 
�لغم، %كا( eبك قدير�". (�ل`�هني 
�ملجلد  �لر%حانية  �خلز�ئن  �أل
دية، 

(٦٦٧-٦٦٩� D%أل�
�لu ��مها   هذp كلها كلما/ �هللا 

*ليه �. 
تتعلق  كث"�  �خر�  �حد��  %هنا_ 
منصب   � نيله  بعد  ما  بفتر� 
 Dيبّد كا(  تعا)  �هللا  %لكن  �لنبو�. 
خوفه �مًنا. يبني حضرته � هذ� 
%فا�  بذكر حا�7 شه" عن  �ألمر 
 ·� %فا�  قربْت  عندما   :Dفيقو �بيه 
(�مل"�� غال< مرتضى �ملرحو<)، %� 
تبق على %فاته *ال سويعا/ معد�7%، 
�خ`� �هللا بذلك %عّز�� بكلما/: 

�( كثً"�  "%�لسماdِ %�لطاQe". %مبا 
من �سبا{ معاشنا كانت مرتبطة به 
فخطر بباÇ مبقتضى �لبشرية �( %فاته 
 kستسبب لنا مصائب كث"�، %لسو
ُنحَر< كثً"� من �ألمو�D �لu كانت 
 pياته. %ما *ْ( خطرْ/ هذº مرتبطة
�لفكر� بباÇ ح£ تلقيُت *�اما ±خر: 
فغابت   ."pعبَد  kٍبكا �هللا  "�ليس 
�لفكر� من KهÌ كما يغيب �لظال< 
 yليو< نفسه ُتو� y% .eلنو� àبانبال
ما  ºسب  �لشمس  مغيب  عند   ·�
%y 7e �لوحي. %�إل�ا< �لذ; تلقيُته 
 ،"pعبَد kٍبكلما/: "�ليس �ُهللا بكا
�خ`ُ/ به كث"� من �لنا6 مبن فيهم 
َمل"  مال%�  "الله   % شرمبت"  "الله 
�يضا ��ند%سيا( �لقاطنا( y قا7يا(، 
%يستطيعا( �( �لفا على Kلك. %بعد 
%فاته ُنقشْت كلما/ �إل�ا< y فصِّ 
ُ�عِطيْت   )�  eألقد��  /dشا% خاَتٍم. 
مال%�"  "الله  لـ  �لكلما/  تلك 

باألمـن  يتمتعـون  ال  تعـا�  اهللا  عبـاد  إن 
والسـالم ! اآلخـرة فقـط، بـل ! هـذه الدنيـا 
أيضـا كمـا بـّني سـيدنا املسـيح املوعـود �.
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 (* �Kهًبا  كا(  نفسه حني   eملذكو�
 Ìلبعض شأنه. (يع "eمدينة "�مرتسا

 uل� �لكلما/  تلك 
سيدنا  خاَتم   y ُنقشْت
 ،� �ملوعو7  �ملسيح 
من  �خلامت  هذ�  كا(   ®
بعد   dخللفا� نصيب 
 D�� %ما   ،� %فاته 

كابر).  عن  كابر�  يلبسونه   dخللفا�
كلما/  مال%�")  ("الله  فُأعِطي 
�إل�ا< ليصنع خامتا منقوًشا y فصه 
بو�سطة  فصنعه  �لكلما/.   pهذ
�خلامت  %هذ�  �لر
ن.  فضل  �حلكيم 
موجو7 عند; *) �آل(، %�ثبِّت هنا 

نقشه %هو: "�ليس �هللا 
 ."pعبد kبكا

�لذ;   D%أل� فاألمر 
�إل�ا<  هذ�   y حتقق 
%فا�  حا�7   )� هو 
عند  %قع  %�لد; 
كما  �لشمس  غر%{ 
جاy d �إل�ا<. %Kلك 
متاثل  قد  كا(  �نه  مع 

%كا(  �لسابق،  مرضه  من   dللشفا
با7ية  �ملر~   eثا± تكن   �%  ìمعا
عليه، %� يكن ألحد �( يتصوe �نه 
سيمو/ ح£ بعد عا<. %لكنه �نتقل 


ة �هللا) بعد غر%{ �لشمس e) (*
K yلك �ليو< نفسه.

حيث  �يًضا  �آلخر  �إل�ا<  حتقق   ®
�ملرحو<  %�لد;  %فا�  بعد  �%�جه   �
%�ملغفوe له �ية صعوبة 7نيوية كنت 
�خشاها، بل ستر� �هللا �لقاe7 بظل 
لطفه ح£ جعل �لدنيا حتتاe% .eعا� 
*نه حفظÌ من كل  %تكّفَلº Ìيث 

 ٢٤ مضّي  eغم  %معانا�  مشكلة 
عاما على %فا� %�لد; �ليو< بتاeيخ 
٢٠ ±{ عا< ١٨٩٩< �ملو�فق للربيع 
�لثا� ١٣١٧ هـ. %من �ملعلو< �� 

حيا�  �من   y �لذكر  خامل  كنت 
 uهللا صي� {�K� لد;. %بعد %فاته�%
مئا/   y �لتكرمي  مبنتهى 
�أللوk من �لناy .6 حيا� 
 �eلد; � يكن عند; قد�%
%لكن  �ملالية،  �لناحية  من 
قد  �آل(   (* %فاته  منذ 
تأييًد�   - تعا)  �هللا   Ìعان�
�ذp �جلماعة - ºيث *نه ظلَّ يؤّمن 
�لر%بيا/ ألنفقها على  Ç ±الفا من 
�e7%يش �جلماعة %فقر�ئها %ضيوفها 
باملئا/  �لو�فدين  �حلق   Ôطال %على 
من كل حد{ %صو{، %على *جنا� 
�ألمر  %�لتصنيف،  �لتأليف   Dعما�
�لذ; يشهد عليه �كثر 
�ملسلمني  من  �لفني  من 
 pهذ من  %��ند6% 

�ملنطقة.
مر��  حضر�  لنا  �كي 
بعض   � 
د � بش" 
حيا�  من  �حد�� 
 � �ملوعو7  �ملسيح 
�لu تدD على حفظ �هللا 

:Dله، فيقو
يتقن   � �ملوعو7  �ملسيح  كا( 
%كا(  جيًد�.  %�لفر%سية  �لسباحة 
�%شكت  �ملر�/  *حد�   y  :Dيقو

"ربِّ كلُّ شيء خادمك،
"n  ربِّ فاحَفْظn وانُصْر� وارَ"ْ

هذا  يرددوا  أن  اجلماعة  أبناء  فعلى 
الدعاء أيضا ضمن األدعية األخرى، 
اجلميع  أن �مي  تعا�  اهللا  فيسألوا 
من كل شر وفتنة، و�فظ اجلماعة. 
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التقوى

صغر   y �لسباحة   dثنا�  Qلغر� على 
 pe�  � عجو�  eجل  فأنقذ�   ،Ìس
من قبل هذ� �حلا�7 %ال بعدp قط.

ملًكا  �eسل  قد  تعا)  �هللا   )�  ;�)
 pKإلنقا �لشخص  Kلك   �eبصو

(�
%كا( � يقوD �يضا: eكبُت مر� 
�لسيطر�.  %فقد/  فجفل  حصانا، 
%لكنه  إليقافه  جهد;  حا%لُت 
�ندفع  كا( 4وًحا، فلم يتوقف بل 
بكل قوته Ýو شجر� �% جد�e ح£ 
%ما/  e�سه   íفانشد به،  �صطد< 
 Ìلكن �هللا تعا) حفظ% ،eعلى �لفو

.p%مكر ;� Ìمن �( يصيب
 :� 
د � بش"  مر��   Dيقو
 � �ملوعو7  �ملسيح  %كا( 
eكو{  بعد<  7%ًما  ينصحنا 
لقد   ;�)  .Íجلمو� �حلصا( 

منه،  خا�  بفضل  تعا)  �هللا   pنقذ�
 eحلذ� بأخذ  �آلخرين  ينصح  فكا( 
�لشديد من هذ� �ألمر) %كا( � 
يقوD �يضا: كا( Kلك �حلصا( يريد 
 pظهر عن  %قعت   Ìن� غ"  قتلي، 

جانًبا فنجو/، %لكنه ما/.
%Kكر �خلليفة �لثا� للمسيح �ملوعو7 

:Dحا7ثا حصل معه فيقو �
لقد ُحكم على �حد �ملسيحيني ��نو7 

قتل  �نه  جرميته  %كانت  باإلعد�<، 
�%جته y ثو�e غضبه. فلما eُفعت 
�لقضية �ما< �لقاضي  قاD �ملتََّهم: ملا 
�هللا   dثنا �ملولو;  خطابا/  ¯عُت 
�أل
ديني   )� e�يُت  �ألمرتسر; 
�عد�d 4يع �لديانا/، فإ�م يعا%7( 
%�لسيخ  %��ند6%  �ملسيحيني 
%�ملسلمني كلهم، فقرe/ قتل *ما< 
فلما  �أل
دية.  �إلسالمية  �جلماعة 
%صلُت *) قا7يا( ֲדذp �لنية علمُت 
�نه  سافر *) ”ֲד"%جيجي“ (قرية 
تلك  فقصدُ/  لقا7يا()،   �e%ا¨
�ملسد6  على  حصلُت  لقد  �لقرية. 

على  عا�ما  %كنت  ما،  مكا(  من 
�ن�K* Ì %جدته �مامي فسأطلق عليه 
قرية   (* %صلت  فلما  �لرصا�. 
”ֲד"%جيجي“ %Kهبت للقائه e�يُت 
شخصا %�قفا معه ينّظف �لبندقية -

يقوD �خلليفة �لثا� � كا( �ملرحو< 
Kلك   y بندقيته  ينظف  خا(   î�
هذ�   y ��جو<   e� فلم   – �لوقت 
�لوقت مناسبا، بل ال بد من تأجيله. 

فذهبت *) مكا( ±خر حيث خطر 
بباÇ �( �ُمّر ببيu، فلما %صلُت *) 
بيu ¯عُت بعض �ألموe �ملنكر� عن 
�%جu فلم �متالك نفسي، فأطلقُت 
%قع  لقد  فقتلُتها.  �لرصا�  عليها 
هذ� �حلا�7 صدفًة *K كنت �تعمد 

قتَل شخص ±خر.
�نظر%�   :� �لثا�  �خلليفة   Dيقو
�لعر�قيل عند  تعا)  كيف %ضع �هللا 
�لرجل،  هذ�  خطاها  خطو�  كل 
 Ìتى قا7يا( %لك� K* ،فشل خططه�%
 (* فتوجه  فيها،  موجو�7  �كن   �
هنالك  ×د�  فلم  ”ֲד"%جيجي“، 
 ��e لبد�ية، %ملا %جد�� y
بندقية  �مل  شخصا  معي 
بباله  فخطر  بصدفة،   pبيد
 y مناسبا  ليس  ��جو<   )�
 Dيتجو فأخذ  �لوقت،  هذ� 
هنا %هنا_ ح£ %صل *) بيته حيث 

قتل �%جته، فتلقى عقوبة �إلعد�<.
 p7عبا تعا)  �هللا  يعني  فهكذ� 

%�فظهم.
�لقد�مى  �ملبلغني  ألحد  حا�7  ðة 
%كا(  �لو�حد،  عبد  �لشيخ  %�¯ه 
مبلغا y جزe ”فيجي“. �y 7�e عا< 
للجماعة  مركًز�  يفتح   )�  >١٩٦٨
�ذ�  بيًتا  فاشتر�   ،“dبا” مدينة   y

"أليس اهللا بكاٍف عبَده"
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�لغر~، %لكنه لقي معاeضة شديد�، 
يَدعو�  لن  *�م  �ملعاeضو(   Dقا%
 y برنامج نشر تعاليم �إلسال< ينجح
هذp �ملنطقة. %كا( �عيمهم شخص 
بأ(  �علن  �لذ;  بكر“  ”�بو  ُيدعى 
هنا  مركز�  �شتر%�   �K* �أل
ديني 
 :eلشيخ �ملذكو� Dرقه. يقوÝ kفسو
»فرها  %كا(  �لشرطة  �بلْغنا  لقد 
�لذ;  �لبيت  هذ�  من  مقربة  على 
سيقومو(  بأ�م  فوعد%نا   ،pشترينا�
�لقى  Kلك  %مع  �لبيت؛  ºر�سة 
�حدهم بنـزيًنا على �لبيت %�حرقه 
بالناe %الK بالفر�e الطمئنانه ��ا لن 
�طفأها   � �هللا  %لكن  �آل(.  ُتخمد 
7%( �( تلحق بالبيت �ضر��e. فلما 
علم �أل
ديو( بذلك %جد%� �نه � 
�رQ من �لبيت سو� بعض �خشابه 

�لصغ"� �لu مت تصليحها بسهولة.
 هكذ� حفظهم �هللا تعا). 

�7عيتنا  كا(   :eملذكو� �لشيخ   Dيقو
 y فقا<  هنا_،   “eنو� �حلق   eنو”
صغ"   dجز  Qَحر�ُ  uل� �لغرفة  تلك 
�أل�   pملؤ بصو/  %7عا  منها 
َمن  بيت  تعا)  �هللا   Qَحر� %�ألسى: 
لتبليغ 7ين  �ملركز  حا%D حرQ هذ� 
�ندلعت   )� فحدَ�  �إلسال<.  �هللا 
�ملعاeضني  �عيم  بيت   y �لن"�( 

�ملدعو ”�بو بكر“، %� تنطفئ eغم 
بيته   Qفاحتر إلèا7ها،  �ملحا%ال/ 

بكل ما فيه من �ثا� %متا}.
�هللا  يظهرها   uل� �آليا/  هي   pفهذ
%*نه   .eألخيا�  p7عبا �جل  من  تعا) 
 Dلك �إلله يبّدK )� 7ليل %�ضح على
�خلوk �مًنا من خالD صفته �ملهيمن، 
كما �نه 7ليل على �نه شهيد %eقيب 
 )� على  %ي`هن   ،p7عبا  eمو� على 
%�لسال<.  �ألمن  منه  ×د  يأته  من 
لذلك ينبغي �لسعي 7%ما للبحث عن 

 .pKمال
يقوD سيدنا �ملسيح �ملوعو7 �:

 )� على  �أل7لة  لذكر  حاجة  ال 
�لباليا  مأمن من   (*  àتا��إلنسا( 
 dللدعا بد  (فال  �لقص"�.  حياته   y
�لباليا)،  لتجنب  فر7;  بشكل 
�لباليا  مأمن من   y يبقى  )� %يريد 
%�ألمر�~ �لu حتّل به نتيجة �عماله 
بالتوبة  *ال  Kلك  يتأتى  %ال  �لسيئة. 

وإنـه دليـل واضـح علـى أن ذلـك اإللـه يبّدل 
املهيمـن، صفتـه  خـالل  مـن  أمًنـا  اخلـوف 

�لنصوÍ. (�; من يتب توبة نصوحا 
%يؤمن *ميانا كامال �فظه �هللا تعا) 

(ñ%ملسا� pمن 4يع هذ
يقوD حضرته �: من فو�ئد �لتوبة 
تعا) يكو( حافظا %شاهد�  �( �هللا 
على �لتائب، فُيبعد عنه 4يع �لباليا، 
%ينقذp من كل مكٍر ِمن عد%p. %ال 
¾ّص فضله هذ� %بركته �حًد� %7( 
 .p7عبا �لنا6  4يع   )* بل   ،pسو�
يصبح   pمر�%� %يتبع  يأته  من  فكل 
كمن تا{ �%ال. فإنه � �فظ كل 

تائب من �لباليا %�به. 
فبسبب �يا�7 �إلميا( %كماله، %من 
تعا)،  �هللا  مع  �لعالقة  توثيق   Dخال
 pسب �%�مرº ميكن لكل من يعمل
مثل  ير�   )�  �  Ôلن� %يتبع  تعا) 

هذp �آليا/ بأ< عينيه.
�ألصل،  هذ�  لفهم  تعا)  �هللا  %فقنا 
eعايته  كنف   y 4يعا  %جعلنا 

%حفظه، ±مني.




