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. عبده ورسولها ه، وأشهد أن حممدـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل
الْحمد *  بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 الَمنيالْع بحيم* هللا رن الرمحين*  الرم الدوالك يم *  اكإيو دبعن اكإي
عنيتسن * قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *يناط الَّذرر صغَي هِملَيع تمعأَن 

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني (.�الْم(  

يف القرآن الكرمي يف ثالث آيات من ثالث سور " متني"لقد وردت كلمة 
يف القرآن الكرمي، يف سورة األعراف ويف سورة الذاريات ويف سورة 

صفةً " متني" يف كل موضع استخدم فيه كلمة - �لقد أشار اهللا . القلم
وقبل أن .  إىل العاقبة الوخيمة للمنكرين واملشركني أو وجه هلم التنبيه-له 

أتناول ما بينه اهللا تعاىل يف هذه املواضع حسب السياق، أود أن أقدم لكم 
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من القواميس، فلهذه الكلمة استخدام عام، كما " متني"معاين كلمة 
وطبعا . اها يف كلتا احلالتنيتستخدم صفةً هللا تعاىل أيضا، فسنرى ما معن

إن املعىن األساسي للكلمة يف كلتا احلالتني سيبقى واحدا إال أا حني ترد 
  .  تتوسع معانيها�صفة هللا 

صلُب واملتني صلْب الظهر، وقال بعض أصحاب القواميس : متن متانةً
يها القوي ومن معان .الظهر صلْب بينهما معصوبتان لَحمتان واملَتنةُ تناملَ

  .  الصلب
  . صلْب قَوِي :متن رجل: أما لسان العرب فمن املعاين الواردة فيه

  :أما معاين الكلمة كصفة من صفات اهللا تعاىل فقد ورد يف لسان العرب
  .القَوِي اهللا صفة يف واملَتني، والشدة االقتدار ذو معناه املَتني القُوة ذو
 كُلْفة وال مشقةٌ أَفعاله يف يلحقه ال الذي الشديد لقويا هو اَألثري ابن قال
 قَوِيال :واملتني. والقوة القدرة بالغ فهو ،والقُوة الشدة واملَتانةُ .تعب وال

  .والشديد والصلب
فاهللا تعاىل من حيث بلوغه الكمال يف قوته وكيده القوي الصلب ميكر 

يبلغه تفكري املخالفني حىت يتمكنوا ضد معارضي أحبائه وأنبيائه حبيث ال 
وال ميكن أن ينجو منه اإلنسان إال بالتوبة واالستغفار . من النجاة منه

كذلك فإن . وطلب العفو عن الذنوب قدر املستطاع قبل حلول بطش اهللا
األنبياء هم أنفسهم أيضا ال يعلمون جزما كيف وبأية وسائل سوف 
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كيفيته، ) على النيب(هللا هو نفسه يبطش اهللا باملعارضني إال أن يكشف ا
 مصري بعض زعماء الكفار يف معركة بدر �كما كشف على النيب 

  .وكشف عليه مصرعهم
واآلن أفسر بإجياز اآليات اليت ذكرا، وكيف أن اهللا تعاىل تولّى بنفسه 

ففي آييت . مهمة االنتقام من املعارضني، وماذا نصحنا يف هذا اخلصوص
والَّذين كَذَّبوا بِآياتنا � � األعراف يقول اهللا  من سورة١٨٤-١٨٣

مث . � وأُملي لَهم إِنَّ كَيدي متني*سنستدرِجهم من حيثُ ال يعلَمونَ 
فَذَرنِي ومن يكَذِّب بِهذَا الْحديث � :يقول اهللا تعاىل يف سورة القلم

القلم (� وأُملي لَهم إِنَّ كَيدي متني* ال يعلَمونَ سنستدرِجهم من حيثُ
٤٧-٤٦(  

 وصحابته يف �إن الكافرين بآيات اهللا الذين ضيقوا اخلناق على النيب 
مكة مل يكونوا يعرفون كيف سيعاقَبون على مظاملهم واعتداءام هذه، 

ت هاتان حيث أرى اهللا تعاىل املشهد األول له يف معركة بدر، لقد نزل
السورتان يف مكة، وقد قيل عن سورة القلم إا من بضع السور األوىل، 

وهي -وعند البعض نزلت بعد سورة العلق، كذلك وردت يف الذاريات 
على .  كلمات مشاة؛ حيث يذكر اهللا أنه ذو القوة املتني-مكية أيضا

 كل حال إن األوضاع البائسة للمسلمني وكوم مظلومني يف مكة باب
 يف هذا الوضع الصعب طمأن النيب �أليم يف تاريخ اإلسالم، لكن اهللا 
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 قائال إين متني وإن بطشي شديد وصلب لدرجة يستحيل على أعداء �
 �مث يف غزوة بدر كيف أحاط اهللا . اإلسالم االنفالت أو التخلص منه

م وحاصرهم ليكسر غطرستهم وكربهم كسرا مل يسبق له نظري يف 
  .التاريخ

 لقد بين اهللا تعاىل يف هاتني السورتني أن الذين يكذبون بآياتنا سنبطش 
فقد . م من حيث لن خيطر بباهلم ما الذي أصام أو ما الذي يفعل م

إن الذين يكذّبونك ال تبالِ بتكذيبهم إياك، وال تأبه : قال اهللا تعاىل لنبيه
يك وعلى أتباعك نتيجة هلم، بل فوض  إيلَّ املظاملَ اليت متارس عل

تكذيبهم، وال تظن أم سينجحون يف أهدافهم ذه املظامل أو سيتمكنون 
كال، لن ينجحوا يف ذلك، ألين أنا أملك . ا من إبعاد املؤمنني عنك

القوة كلها وأنا القادر وذو كيد متني فسأريهم مصريهم حىت يكونوا عربة 
ضهم يصلحون أنفسهم ويكفون عن وإنين أمهلُم قليال لعلّ بع. لآلخرين

وإذا كان اهللا ميلي هلم فهذا ال يعين أن ذلك ناتج عن . تصرفام الشيطانية
كال، بل احلق أن كل شيء خاضع لقدرته، وبيده حياة كلِّ . �ضعفه 

إنسان وكلِّ شيء؛ ألنه خالق كل شيء وهو قادر عليه؛ فهو قادر على 
 ليس يف عجلة من أمره، فسوف هلذا فإن اهللا. أن يبطش م مىت شاء

وإذا مل يكفوا . يبطش ؤالء الظاملني مىت شاء ويسحقهم نتيجة مظاملهم
. عن تصرفام فسوف تدور عليهم رحى اهللا تعاىل بشدة جتعلهم رمادا
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 يف ذلك احلني، يف �فهذه هي الطمأنينة اليت أنزهلا اهللا على قلب النيب 
إن : يقول اهللا تعاىل. االضطهاداتمكة، يوم كانوا يتعرضون للمظامل و

حكمته البالغة ستذيق هؤالء األشرار األشقياء وبال أمرهم حتما يف 
وحني يقرر قدر اهللا وقضاؤه كيف يكون مصري األعداء . الوقت املناسب

وقد سبق " متني"فإنه يأخذ أعداَء أحبته ببطش متني، كما يتبني من كلمة 
 �؟ فقد أرى اهللا � من نبيه الكرمي �ومن يكون أحب إىل اهللا . ذكره

نبيه احلبيب مشهدا عظيما لنصرته والبطشِ بأعدائه الظاملني يف معركة 
حيث إن زعماء الكفار مثل عتبة وشيبة وأيب جهل الذين كانوا . بدر

ميارسون الظلم على املسلمني معتربين أنفسهم ذوي قوة جسدية ومعنوية 
 عربة وهم مضرجون بالدماء وذوي بطش شديد قد صاروا كلهم

  .والتراب
انظروا كيف انتقم اهللا من أيب جهل الذي كان قد سبق اجلميع يف التكرب 
والغطرسة لقوته وكأنه فرعون عصره، فأراه اهللا عاقبته الوخيمة إذ قد قتله 

وحني كان يلفظ أنفاسه األخرية قال بكل . صغريان من األنصارفتيان 
إن أهل املدينة كانوا يشتغلون يف الزراعة ". قَتلَنِي كَّارٍأَ غَير فَلَو: "حسرة

وكان أهل مكة ينظرون إليهم بازدراء ويسموم فالحني احتقارا منهم، 
لكن اهللا تعاىل انتقم منه انتقاما شديدا حيث مل يقتل على أيدي أولئك 

 بعض القىكذلك  منهم، فتيينالفالحني فحسب، بل على أيدي 
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 من زعيما ٢٤ بدفن �لقد أمر النيب . رساأل  ذلةخرينرؤسائهم اآل
أتاهم ة، فلما ألقوا فيها  مكة الذين قتلوا يف احلرب يف بئر واحدزعماء

 ما وجدت فَإِني حقا ربكُم وعد ما وجدتم هلْ: النيب وقال خماطبا جثثهم
 أَنتم ما فَقَالَ ؟فيها أَرواح ال أَجسادا تكَلِّم عمر فَقَالَ .حقا ُهللا وعدنِي
عما بِأَسمأَقُولُ ل مهنسنن النسائي، كتاب اجلنائز. (م(  

أي ال شك أم أموات اآلن إال أم قد وصلوا إىل مكان يسمعون فيه 
  . هذهكلمايت

أعاملهم،  كيف نظرض أمرهم إيلّ مث ا لنبيه احلبيب فوفلما قال اهللا تعاىل
 من  مؤلف جيشٍ ظهرعتاد حريب متواضع صغري ب جيشركسحصل أن ف

مثل تتحققال ميكن أن . العتاد احلريبع انوأ  جبميعزٍخرباء وحمنكني وجمه 
ومل يتوقف . ه بأي مكر دنيوي كما مل يشهد العامل مثيلَ النكراءهذه اهلزمية

ه وبطشه حىت ذ أخ بل قد أرى اهللا تعاىل مشاهد،األمر إىل هنا فحسب
ل يده إىل فلما حاول ملك الفرس تطاو.  بل وما بعده أيضا،فتح مكة

مث مل يتوقف قدر اهللا تعاىل إىل .  اهللا تعاىل من خالل ابنهبطش به �النيب 
 حىت دخلت � بل مل متض مدة طويلة على وفاة النيب ،سبهذا احلد فح

قد محل ك الفرس ل مصحيح أن. رس حتت سيطرة املسلمنياأراضي ف
عاصمولكن اهللا تعاىل جعل هذا ،هلا من التراب إذالال  بن عمرو كيس 

  اهللافهذه هي مشاهد كون.  لفتح بالد الفرسالكيس من التراب عالمةً
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جيعل الضعفاء غالبني على أنه تعاىل قويا ومتينا، وهكذا يكون بطشه 
  . عندما حيني موعد بطشه ماألقوياء

 قد أتاح لألعداء فرصة ليفهموا  فنرى أن اهللا تعاىل�ن النيب نعود إىل زم
 استفادوا لوف ،أتيحت هلم فرص كثرية لينصلحواف. احلقيقة ولعلهم يعقلون

  معركةمل يتصفوا بصفات فرعونية ملا وصل األمر إىل نشوب و منها
فلو كانت .  أيضا�فقد القوا ثالث فرص أثناء هجرة النيب ". بدر"

، �ة وكانوا يعقلون ألدركوا يقينا أن قوة ما ترافق النيب رم سليمفط
البطش ر على دقْال حمالة تف �ى احلفاظ على النيب رت اليوم علدوإن قَ

أتتهم ملا  -إىل التفكري  اليت كان جيب أن تدعوهم –فالفرصة األوىل . م
ستر اهللا عيوم حيث  املشددة خارقا حراستهم من بيته �خرج النيب 

ر من أمامهم، فكان ينبغي أن تدعوهم هذه الفرصة إىل التفكري يف فم
 صاصقَ وكان �  يف الغار مع أيب بكر الصديق� مث ملا كان النيب. أمره

  نسج العنكبوتب الغار، ولكن بسبحىت بلغقد تتبع آثار قدم النيب األثر 
نهم مل ولك. إما إنه يف هذا الغار أو رفع إىل السماء: قال على مدخله بيته

علهم مل يفكروا يف فل. يروا يف هذا الوقت أيضا أن األمر يدعو إىل التفكري
 أن يلقوا عاقبتهم،  أبوا إال أصحاب هذه الطبائع الفاسدةألنهذا األمر 

مث فشلت مجيع حماوالم ألسر . لذلك مل ينتبه منهم أحد إىل هذا األمر
 تعاىل إىل املدينة صله اهللاو ويف اية املطاف قد أ،أثناء سفره هذا �النيب 
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 هؤالء الناس  معمل اهللا تعاىلعن كيفية تعا سابقا كما ذكرت. بكل أمان
 وحىت "بدر" من هؤالء بدءا من �م النيب عصكيف بني حني وآخر و

ال�: يقول اهللا تعاىل. ش باألعداءح مكة وبعده أيضا وبطَفتو نبسحي 
نفُِسهِم إِنما نملي لَهم ليزدادوا إِثْما لي لَهم خير َألنما نمالَّذين كَفَروا أَ

هِنيم ذَابع ملَه١٧٩آل عمران  (�و(   
فإمنا ميلي اهللا تعاىل هلم لعل أصحاب الطبائع السليمة منهم يفقهون 

 إال أن هذا اإلمهال يزيد ،فيعرفون احلق ويعصمون من أخذ اهللا تعاىل
للذنوب، وإلنكارهم  ارتكابايزدادون ني واملعتدين ظلما واعتداء فلظاملا

 ويف النهاية يناهلم أخذُ عزيز .مبعوثًا ربانيا يزدادون ذنوبا فوق ذنوم
أي  فال يبقى ملثل هؤالء الناس .بون بعذاب مهنيمقتدر وقوي متني فيعاقَ

. سحقا، فيسحقون يف رحى عذاب اهللا اليت تسحقهم مفتوح للتوبةباب 
 مث ه مدة أمهل تعاىللقد بني اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي مثال فرعون أنه
بطش وقد  أيضا، �أخذه أخذا وبيال، كذلك سوف يبطش بأعداء النيب 

 معاركوعصر  عصرا جالليا كان �إن عصر النيب .  بطشههللا سبلُ. م
 عليه احلروب، وقد أخذ اهللا تعاىل األعداء وا سلطألن األعداء ،أيضا

 ذلك من، وكان  الذي قد استخدموه لإلضرار باملسلمنيبالطريق نفسه
 استخدموها إليالم لقد أذل األعداء بالطريقة نفسها اليت. ى الوقتمقتض

  . املسلمني وأراهم بطشه الشديد
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 املاضي، تعمل عملها اليوم أيضا كما كانت تعمل يف" املتني"إن صفة اهللا 
وإن اهللا تعاىل يري اليوم أيضا مشاهد �نيتي مدإِنَّ كَي مي لَهلأُمو� 

وكما قلت لكم إن هللا .  وسوف يريها يف املستقبل أيضا)١٨٤األعراف (
،  من العصورتعاىل طرقا وأساليب خاصة للبطش باألعداء يف كل عصر

 را ويستهزئون بهالتهم ظلما وزومبؤسس اإلسالم أما الذين يلصقون 
 بل اهللا أعلم ،فسيبطش م اهللا تعاىل بطرق ال نعلمها وال حىت نتصورها

 مبثل هؤالء �ولقد بطش اهللا تعاىل يف عصر املسيح املوعود . ا
ولقد أخربنا اهللا تعاىل . األعداء وجعلهم عربة لآلخرين وشهد العامل كله

 ولكن ليس قينا ي أنه سوف يبطش ؤالء� املسيح املوعود بواسطة
 ولكن ماذا جيب أن يكون دوركم .بطريق اجلهاد بل بطريقته اليت يريدها

فلقد رأينا . ذا اخلصوص؟ هو أن تسامهوا فيه باستخدامكم حربة الدعاء
 آم والدكتور دوئي إىل أن يلقوا أن هذه احلربة أدت بليكهرام وعبد اهللا

 يأمنفال . يضا مصريهم، كما القى مجيع املعارضني اآلخرين أمصريهم
 ويسيئون إليه سواء أكانوا �بطش اهللا من يستهزئون بالنيب اليوم أيضا 

أحداث  القرآن الكرمي يذكر. ينتمون إىل دين من األديان أم أم الدينيون
أنه كلما مارس فيخربنا  �أحداث النيب األنبياء اآلخرين أيضا إىل جانب 

 عليهم مكائدهم بعد  اهللا ألقى تعاىلأنبياء اهللاملعارضون اضطهادهم ضد 
العقل اإلنساين يدركال ميكن أن . م أنبياءه من كيدهمإمهاهلم قليال وعص 
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لقد . حدده اهللا تعاىل ملعاقبة األعداء من أجل أحبائه الذي بدقة املوعد
 أيضا فلقد جعل أحدهم عربة �عاقب اهللا تعاىل أعداء املسيح املوعود 

 � اهللا وأراهم جناحات املسيح املوعود مم أمهله، وبعضهبإفناء حياته
فهذا األمر بيد .  وهو أيضا أحد طرق بطش اهللا تعاىل،حىت ميوتوا بغيظهم

 اهللا تعاىل إىل أوحىلقد . ؤالءكيف ومىت يبطش وهو يعرف اهللا تعاىل 
ى ضقَتومكروا ومكر اهللا واهللا خري املاكرين، مث ي: "�املسيح املوعود 

  ."  رينعلى املاك
  . عليهم ليفنيهمينقض أن اهللا تعاىل " على املاكرين يتقَضى "وتفسري 

فلما ميكر اهللا تعاىل فإنه يفين البعض بإهالكه والبعض اآلخر بإهانته 
 فإنَّ قدر اهللا تعاىل سوف يعمل علمه حتما بل ال يزال .وإذالله يف الدنيا

 كان أحب الناس إىل اهللا  الذي�يعمل، ولكن جيب أن تتذكروا أن النيب 
تعاىل والذي بعثه اهللا بالشريعة الكاملة، والذي حتققت نبوءاته يف حياته 
أكثر من أي نيب آخر، فقد أمره اهللا تعاىل أيضا كما ورد يف القرآن 

 علما أن هذا األمر موجه إىل )٣: الكوثر (�فَصلِّ لربك وانحر�: الكرمي
 هذه التضحيات واملستويات الرفيعة للعبادات هي اليت وإن. األمة أيضا

 أكثر فأكثر، لذا هناك حاجة ماسة اليوم أيضا للرفع �جتذب أفضال اهللا 
  . من مستويات مجيع أنواع التضحيات
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 لضرب أمثلة عليا للتضحيات والعبادات تفوق �لقد وفق اهللا تعاىل النيب 
 وىف اهللا بوعده بعد  لنا أسوة حسنة، مث�تصور اإلنسان، وقد ترك 

 �فالذين اعترضوا على النيب .  إىل تلك الدرجات السامية�وصوله 
ليس له أوالد ذكور تبدأ منهم سلسلة نسله فقد رد اهللا تعاىل : وقالوا

، فترقَّبوا ما الذي سوف يفعل سيصبحون بتراعليهم قائال بأم هم الذين 
 مث رأت الدنيا أن أبناءهم الذين .م يف قادم األيام وكيف سيخزيهم اهللا

 يفتخرون -  حسب النبوءة اإلهلية -كانوا حيسبوم أوالدا هلم بدأوا 
فكما هو . ويعتزون بانتسام إىل النيب بدال من انتسام إىل آبائهم املاديني

معلوم أن أوالد زعماء قريش كلهم قد وقعوا يف أحضان النيب على إثر 
وعكرمة بن أيب جهل خري مثال . خورين بذلكانتصار اإلسالم وكانوا ف

.  ودينه�على ذلك، الذي بعد إسالمه ضحى بنفسه من أجل النيب 
 فقد ضرب �، أما ابنه خالد �كذلك كان الوليد من ألد أعداء النيب 

وهناك . من أجل اإلسالم أمثلة الشجاعة والبسالة اليت ال يوجد هلا نظري
، ولكن ابنه عمرو بن �ودا له شخص آخر باسم العاص كان عدوا لد

. العاص قام خبدمات جليلة لإلسالم، وعد قائدا عظيما جليش املسلمني
فاهللا تعاىل الذي هو أقوى األقوياء وخري املاكرين ظل يرفع من شأن النيب 

 يوما إثر يوم، وظل العدو يتلقى اخليبة واخلسران، وقد جاء اهللا تعاىل �
  . �لنيب بأوالدهم أيضا إىل عتبات ا
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إن : " أيضا إهلاما بكلمات نفسها أي�لقد تلقى املسيح املوعود 
، مث رأت الدنيا كيف أحلق اهللا اخلبية واخلسران بالعدو "شانئك هو األبتر

وقد رأينا هذه . يف عديد من املناسبات وال يزال يلحقهما إىل اليوم
 ليس هذا أوأال يدل كل ذلك على كيد اهللا املتني؟ . املشاهد بأم أعيننا

. ؟ ال شك يف ذلك�إظهارا لوفاء اهللا تعاىل بوعوده للمسيح املوعود 
فعلى أبناء اجلماعة اإلسالمية األمحدية أن يفكروا ويتأملوا يف هذه األمور 

  .وينبغي أن يكثروا من الدعاء لريوا حتقق هذه الوعود يف حيام
  : �يقول املسيح املوعود 

ى أن يتنبأ عن العاقبة، ومن يعرف عن األيام من يقدر سوى اهللا تعاىل عل"
األخرية إال هو العاملِ بالغيب؟ يقول العدو إنه من األفضل أن يهلك هذا 
الشخص بالذلة واهلوان، واحلاسد يتمىن أن حيل به عذاب ال يبقي منه 

وقد قرب أن تعود عليهم أفكارهم . شيء وال يذر، ولكنهم عميان كلهم
والذي يقول إنه . ال شك أن املفتري يهلك سريعا. سيئةاخلبيثة ونواياهم ال

من اهللا وحيظى بإهلامه وكالمه، وهو ليس من عند اهللا وال حيظى بكالمه 
. وإهلامه ميوت موتا سيئا جدا، وتكون عاقبته سيئة للغاية وجديرة بالعربة

 يحيون بعد موم أيضا، ألن يد �أما الصادقون والذين هم من عنده 
فلو ديسوا يف االبتالءات .  تعاىل تكون عليهم، وفيهم روح احلقفضل اهللا

ومزقوا إربا وجعلوا ترابا ونزلت عليهم أمطار اللعن والطعن من كل 
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لم ال .  كله لتدمريهم ملا هلكوا الدهر أعداؤهمحدب وصوب وخطط
ينـزل اهللا . يهلكون؟ بسبب بركة عالقتهم الصادقة مع احملبوب احلقيقي

عليهم مصائب أكثر من غريهم، ولكن ال ليهلكوا بل ليزدادوا مثارا 
والسنة اجلارية لكل من كان جوهرة مثينة هي أنه يكون عرضةً . وزهورا

فانظروا إىل األرض مثال فإن الزارع حيرثها إىل . املصائب والشدائد أوال
كذلك فإن ذلك الزارع ..... شهور طويلة ويظل يشق صدرها باحلراثة

حلقيقي يطرح عباده اخلواص يف التراب فيمشي عليهم الناس ويدوسوم ا
بأقدامهم وتظهر للعيان ذلتهم بكل أنواعها، مث بعد أيام قالئل خترج تلك 
احلبوب بصورة اخلضرة وتنمو بلون غريب ورونق عجيب فيتعجب الناظر 

 يف فهذه هي سنة اهللا منذ قدمي الزمان مع األصفياء أم يوقَعون. إليها
دوامة كبرية ولكن ليس ليغرقوا بل لريثوا الآليل املوجودة يف قعر حبر 

أي أن اهللا تعاىل ال ينـزل املصائب على األبرار ليقضي (. الوحدانية
عليهم أو يغرقهم بل املصائب حتل باألتقياء لكي يغوصوا أكثر من ذي 

  ) قبل يف حبر وحدانية اهللا ويبحثوا فيه عن الآليل
يستهزأ . يف النار لكن ليس ليحرقوا بل لكي تظهر قدرة اهللا تعاىليلقَون  "

 ،عذَّبون ويؤذَون بألسنة حدادلعنون ويؤذَون بكل نوع اإليذاء ويم وي
وتزداد الظنون السيئة م لدرجة ال يكون يف حسبان الكثري من الناس أم 

 ملا تعرضتم ملثل وهذا ما يقال لنا اليوم بأنكم إذا كنتم صادقني(. صادقون
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هذه املصائب وملا تكاتف املسلمون كلهم أمجعون واقفني يف صف واحد 
  )فاحتني جبهةً ضدكم

فهذا ما . بل الذي يؤذيهم ويلعنهم يزعم أنه يقوم بعمل يثاب عليه كثريا"
وإذا طرأت على هذا الصفي حالة من القبض . حيدث إىل مدة من الزمن

إين : ويقول. فاصرب كما صرب األولون:  قائالمبقتضى البشرية يطمئنه اهللا
. فيصرب الصفي إىل أن يبلغ األمر املقدر أجله املسمى. معك أمسع وأرى

عندها تثور الغرية اإلهلية من أجل ذلك املسكني ومتزق األعداَء إربا بتجلٍّ 
أي (. فالنوبة األوىل هي لألعداء دائما مث تأيت نوبته يف األخري. واحد

يفرح األعداء أول األمر على إيذائهم عباد اهللا ولكن تكون العاقبة لعباده 
� (  

فهكذا أخربين اهللا تعاىل مرارا وتكرارا أنه سيكون هناك استهزاٌء وسخرية 
ويلعن الناس ويؤذون كثريا لكن النصرة اإلهلية تدركك يف اية املطاف، 

   ."وسيجعل اهللا املعارضني كلهم مغلوبني ونادمني
رأيت يف أحد الكشوف أن مالكا ظهر يل : " كشفًا له وقال�مث ذكر 

من أين جئت؟ فرد بالعربية : فقلت له. إن الناس دائرون ظهورهم: وقال
: فذهبت به إىل جانب يف خلوة وقلت. جئت من حضرة الوِتر: وقال

. حنن معك: الناس دائرون ظهورهم، فهل أنت أيضا أدرت ظهرك؟ قال
لكن هذه األمور كلها تقع بني حني . إىل حاليت السابقةعندها عدت 
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أي أن هذه األمور اليت تقع بني حني وآخر إمنا هي سلسلة . (وآخر
وما تقرر بالنسبة إىل العاقبة هو أن اهللا ) األحداث اجلارية وال متثل العاقبة

 من خالل اإلهلامات واملكاشفات املتكررة البالغة إىل -تعاىل كشف علي 
 أنين سأرزقك -الف وهي واضحة جلية مثل وضوح الشمس عدة آ

الفتح يف اية املطاف وسأبرئ ساحتك من كل مة وستنال الغلبة 
سأظهر ) �(وقال . وتكون مجاعتك غالبة على املعارضني إىل يوم القيامة

  .  شديدةبصوالتصدقك 
بل ألن وليكن معلوما أين مل أكتب هذه اإلهلامات ليقبلها الناس فورا، 

فعندما حيني موعد حتقق هذه اإلهلامات تكون . لكل شيء مومسا ووقتا
. هذه العبارات مدعاة لتقوية اإلميان واالطمئنان واليقني لألرواح السليمة

 ٩أنوار اإلسالم، اخلزائن الروحانية ج." (والسالم على من اتبع اهلدى
  ) ٥٤-٥٢ص

باألدعية والتضحيات واإلميان ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا للثبات على الدين 
  . األمحدية أي اإلسالم احلقيقي، آمني) تقدم(القوي ويرينا دائما مشاهد 

واآلن أريد أن أوجهكم إىل دعاء وهو أنه عليكم أن تكثروا من الدعاء 
لسالمة باكستان، لكي ينقذ اهللا هذا البلد بسبب اجلماعة اإلسالمية 

بوا دورا بارزا وقدموا تضحيات عظيمة األمحدية، ألن أبناء اجلماعة قد لع
إن الذين حياولون اليوم تدمري باكستان ويعيثون فيه فسادا مل . ايف تأسيسه
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أما .  أصالا قط، بل ما كانوا راضني عن تأسيسهايسامهوا يف تأسيسه
اآلن فقد أوجدوا طريقة أخرى وهم عاكفون على تدمري البالد باسم 

دعو اهللا تعاىل أن يبطش مبعاندي البالد ن. التعاطف مع البالد واإلسالم
  . سريعا وينقذ بلدنا، آمني
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