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٢٠

التقوى

N[ كل من يؤمن بالثو�� 
�ملستبد،  �حلاكم  على 
تلك �لثو�� �ل� تتساقط 
فيها �لدماD، �ُيحسب �� من ما. 
�يتفر,   ،Dلشهد�� من  سبيلها   5
�طيافه  بني  �يتفشى  �لشعب  بعدها 

:Dلعد��
هويتكم   5 مكتوبا  يكو�  قد 
�نفسكم  حتسبو�  �قد  مسلمو�، 
�قد  �لعقيد�،  �حر�&  �لدين  ُحما� 
فإنكم  ثو��  ماIمتم  بأنكم  تتوHو� 
ال  �قر��،  كر�مة  �صحا|  �حر��، 
 yهذ كل  ®خر   ]N �لدنية..  تقبلو� 

�لنعر�. �لعنترية..

�لكن، هل حقا �نتم مؤمنو�؟! �هل 
حتقق لكم �لثو��. �لكر�مة؟!

جتيبو�   �� قبل  حالكم   5 تأملو� 
 �� كفاكم  �Nال  تتوبو�،  لعلكم 
تقولو� �سلمنا �ملا يدخل �إلميا� 5 

قلوبكم!
هذ�  �جلمعة،   xيو من  صنعتم  فما�� 
 Yهللا  خ� Uعنه �سو Uلذ7 قا� xليو�
�نتم  يوx طلعت عليه �لشمس.. ها 
قد جعلتموy يوx شر على بالIكم.. 
هذ� �ليوx �لذ7 �مرمت فيه بقوU �حلق 
الُ�  �لصَّ ُقِضَيِت  ﴿َفِإَ��  �جل:  عز 
ِمْن  َ��ْبَتُغو�   nِ�َْْأل� ِفي  َفاْنَتِشُر�� 
َلَعلَُّكْم   �ً Yَ��ْ�ُكُر�� �هللا َكِث �ِهللا  َفْضِل 

قضيتم   ��N بكم  فإ��  ُتْفِلُحوَ�﴾، 
صالتكم تنتشر�� 5 �أل�n يضر| 
بعضكم �قا| بعض، �بدال من �كر 
�هللا ��فع �كفكم Nليه بالدعاD، فإنكم 
ترفعو� عقYتكم بالشتائم ��oتافا. 

5 مظاهر�. �مليونيا.!
هذ�  �لفتنة؟!  �قت  تفعلو�  ما�� 
�لعو�قب  فيه  ُيؤَمن  ال  �لذ7  �لوقت 
�تشتعل فيه �خلالفا. ��لذ7 �مركم 
تكسر��  بأ�   � �هللا   Uسو� فيه 
�تلزمو�  ��تا�كم  ِقِسيَُّكْم، �تقطعو� 
�جو�¤ بيوتكم.. �تكونو� َكاْلَخيِِّر 

ِمِن �ْبَنْي ®xَIَ؟!
�لن�،   xكال ُتكسر��  �نتم  ها 

بقلم: هالة شحاتة عطية

gÖzz¡;;]zzÁ;;\ÊzzďÊzz
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فتخرجو� من بيوتكم N[ �لشو��� 
ِقِسيَُّكْم  ��تا�  �جتذبو�  ��ملياIين، 
تكونو�  �ال   ،xلسها� منها  لتنطلق 
َكاْلَخيِِّر ِمِن �ْبَنْي ®N� ،xَIَمنا كالذ7 

بسط يدN yليه ليقتله!
�ما�� فعلتم بقوU �هللا عز �جل: ﴿هو 
َ��ْسَتْعَمَرُكْم   nِ�َْأل� مَِّن  �َنَشَأُكم 

ِفيَها﴾ ؟!
�خفضو� ��Òسكم N[ �أل�n لتر�� 
��نظر��  عليها،  �ملسفوكة  Iمائكم 
فيها   yحدثتمو� ما  لتجد��  حولكم 
من خر�| �Iما� من جر�D ثو��تكم 
�ملزعومة، لتعرفو� بأنكم ال تستحقو� 

�الستخال¤ فيها!
يثو���  �نظر�� N[ ك»�Dكم �هم  
 Uى �سوX حرصا على �إلما�� �ل�
ند�مة  �Xا   Uقا� طلبها،  � عن  �هللا 
يتناحر�� من  فإ�� ֲדم  �لقيامة،   xيو
�جل �لوصوN Uليها، �ال مانع عندهم 
 Uالغتيا �لتخطيط   �� �لتحايل  من 
خصومهم من �جل �لسيطر� عليها!

يستعينو�  �هم  Nليهم  ��نظر�� 
للتظاهر  فيحشد�نكم  بالثو�� 
بينهم  �قا�نو�  �لغضب،  �Nعال� 
Nسر�ئيل   rب مع  موسى   Uحا �بني 
فرعو�،  على  باهللا  �ستعانو�  �لذين 
�هلها  �جعل   nأل��  5 عال  �لذ7 

منهم،  طائفة  ��ستضعف  ِشَيًعا، 
نساDهم،  ��ستح§  �بناDهم  ��بح 
�كا� من �ملفسدين.. فلم ينصحهم 
�Nمنا  فرعو�،  على  بالثو��  موسى 
قاo Uم كما ��I 5 �لذكر �حلكيم 
 nَ�َْْأل� َّ�Nِ ْسَتِعيُنو� ِباهللا َ��ْصِبُر���﴿
  yِIِِعَبا ِمْن   Dَُيَشا َمْن  ُيوِ�ُثَها  ِهللاَِّ 
َ��ْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقَني﴾  �ملا �شتكو� من 
�تعذيبه  فرعو�  قهر  مكث   Uطو
قائلني ﴿ُ��ِ�يَنا ِمْن َقْبِل َ�ْ� َتْأِتَيَنا َ�ِمْن 
على  موسى  �صر  ِجْئَتَنا﴾-  َما  َبْعِد 
 Uفقا فيه  ��ّغبهم  �لص»  يلزمو�   ��
َعُد�َُّكْم  ُيْهِلَك   ��َ َ�بُُّكم  ﴿َعَسى 
َفَيْنُظَر   nِ�َْْأل� ِفي  َ�َيْسَتْخِلَفُكْم 

َكْيَف َتْعَمُلوَ�﴾ ! 
�ها هم سحر� فرعو�، �لذين كانو� 
oم  تبني  �ملا   ،yنصا�� من   Dلبد�  5
�لبينا.،  من  جاDهم  بعدما  ظلمه 

 yُيشجعو  T كما  عليه،  يثو���   T
 yتأييد على  يصر��   T� بغيه  على 
بعدما   xللحكا �ملو�لو�  يفعل  كما 
يتبني �ستبد�Iهم، �Nمنا قالو� له حني 
توعدهم ﴿َلن نُّْؤِثَرwَ َعَلى َما َجاDََنا 
َما  َفاْقِض  َفَطَرَنا  َ��لَِّذ7  �ْلَبيَِّناِ.  ِمَن 
�ْلَحَياَ�   yَِهِذ َتْقِضي  Nِنََّما   nٍَقا �َنَت 
ْنَيا Nِنَّا ®َمنَّا ِبَربَِّنا لَِيْغِفَر لََنا َخَطاَياَنا  �لدُّ
َ��هللا  ْحِر  �لسِّ ِمَن  َعَلْيِه  َ�ْكَرْهَتَنا  َ�َما 
َخْيٌر َ��َْبَقى Nِنَُّه َمن َيْأِ. َ�بَُّه ُمْجِرًما 
َفِإ�َّ َلُه َجَهنََّم ال َيُموُ. ِفيَها َ�ال َيْحَيى 
اِلَحاِ.  َ�َمْن َيْأِتِه ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل �لصَّ

َ�َجاُ. �ْلُعَلى﴾   َفُأ�لَِئَك َلُهُم �لدَّ
�هكذ�، لثقتهم باهللا ��عتز��هم به، 
كما  شئت!  ما  �ْفَعْل  لفرعو�  قالو� 
�لسلطا�  �هو   - �جهه   5 قالو� 
من  �لو�  ال  حق  كلمة  �جلائر- 
عاقبة  من  �لترهيب  من  فيها  �للني، 

فـإذا بكم إذا قضيتم صالتكم تنتشـروا Q األرض 
لتضربوا رقـاب بعضكم بعض، وبدال من ذكر اهللا 
ورفع أكفكم إليه بالدعاء، فإنكم ترفعون عقIتكم 
بالشـتائم واhتافـات Q مظاهـرات ومليونيات!
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التقوى

�ملجرمني، �من �لترغيب 5 ثو�| 
�آلخر�!

�ها هي Xاية كل فرعو�، �بشا�� 
لنا  تلخصها  �ملستضعفني،  كل 
�لذكر   7® ���ئع  من  ��ئعة 
�كم   5 �هللا   Uيقو  �N �حلكيم، 
�لَِّذيَن   xَْلَقْو� ﴿َ�َ�ْ�َ�ْثَنا  �لتàيل: 
 nِ�ََْكاُنو� ُيْسَتْضَعُفوَ� َمَشاِ�َ, �ْأل
َ�َتمَّْت  ِفيَها  َباَ�ْكَنا  �لَِّتي  َ�َمَغاِ�َبَها 
َبِني   áَعَلى  áْلُحْسَنى� َ�بَِّك  َكِلَمُت 
َما  Iَ�َمَّْرَنا  َصَبُر��   ِبَما  Nِْسَر�ِئيَل 
َ�َما  َ�َقْوُمُه  ِفْرَعْوُ�  َيْصَنُع  َكاَ� 
�نتقم  فهكذ�  َيْعِرُشوَ�﴾!  َكاُنو� 
�لذين  �قومه  فرعو�  من  �هللا 
Nسر�ئيل   rب على  �َمنَّ  �ستك»��، 
 5 باالستخال¤  �ستضعفو�  �لذين 
�عملو�  ص»��  مبا   �Dجز�  nأل��
�لصاحلا.، �ليس جز��D مبا ثا���، 
�هللا  �صد,  �ملظاهر�.!  �عملو� 
�لعظيم �N يقوU: ﴿َنْتُلو� َعَلْيَك ِمن 
 xٍِلَقْو ِباْلَحقِّ  َ�ِفْرَعْوَ�  ُموَسى  نََّبِإ 

ُيْؤِمُنوَ�﴾ !
فهل حقا �نتم مؤمنو� �قد تركتم 
َمن  فمنكم  ��سوله؟  �هللا   xكال
�جنر¤ ���D �ألفكا� �ل� ليست من 
�إلسالx 5 شيD، �منكم من �تبع 
يسترخصو�  �لذين   Dلسو�  Dعلما

�يتلونو�  بالبغض،  �يتَعّبد��   xلد�
على كل لو�، فقبل �ندال� �لثو��. 
 hخلر�� جو��   xبعد يفتو�  كانو� 
�ما  على �حلاكم ��N كا� مستبد�، 
بانت بشائر  �ندالعها �بعد ��  بعد 
 Iفتو� باجلها� -xسقو6 بعض �حلكا
�ملزعوx ضد �حلاكم �N كا� مستبد�، 
 nالنقضا�  5 منهم  �غبة  ��لك 
 ،Iبالبال �لويل  فحا,  �حلكم،  على 
 T� جو�،  من   Iلعبا� ُيطَعم   T�

يأمنو� من خو¤!
ببعيد،  عنكم  سو�يا  مثل  �ما 
 hفخر ®منا،  كا�  �لذ7  �لبلد  هذ� 
إلثر�ִדم  �لنا&  على   Dلعلما�  Dهؤال
�مر�   5 ليدخل  حاكمها،  على 
 ،Rلعر� بالربيع  يسمى  ما   U�I
�تناثر.  بالشتا.،  �هله  فابتلي 
حّل  ما  به  �حّل  كالذبائح،  �جلثث 
كا�  سو�يا  قبل  �من  خر�|!  من 

 bح بالفنت  يشتعل  �لذ7  �لعر�,، 
سنو�.،  عشر  من  �كثر  منذ  �آل� 
��لك بعد �� �فتو� باالستعانة على 
�لوقت   5 باألمريكا�،  حاكمها 
مو�ال�  ¬رمة  فيه  يتشدقو�  �لذ7 
�ملزيد   5 �نتم  �تفّكر��  �لكافرين! 
تلك   Dجر� من  �ملنكوبة   Iلبال� من 
 Dعلما  I�� �ل�   �ملزعومة،  �لثو��. 
�لسوN 5 Dشعاoا بدال من ÇNاIها، 
ֲדد¤ �عتالD �حلكم �فقا ألفكا�هم 

�ملسمومة! 
حقا XNم من هؤالD �لذين حذ� منهم 
�سوU �هللا � 5 نبو�Dته بقوله: �يل 
��صفهم   ،Dلسو�  Dعلما من  ألم� 
بأXم شر من حتت �Iمي �لسماD من 

!Iلفتنة �فيهم تعو� hعندهم �ر
فهل حققت لكم �لثو��. مر�Iكم؟! 
�x �نكم حتفظو� ماD �جوهكم ألXا 
فشلت 5 حتقيق �غباتكم، فتقولو� 

هكـذا انتقـم اهللا مـن فرعـون وقومـه الذيـن 
استك�وا، وَمن على ب� إسرائيل الذين استضعفوا 
باالسـتخالف Q األرض جزاءا مبا صـ�وا وعملوا 
الصاحلات، وليس جزاءا مبا ثاروا، وعملوا املظاهرات! 
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�لثو��  ��لت  �ال  تكتمل   T XNا 
مستمر�؟! 

 �� فاحلق  عناIكم،  عن  فكّفو� 
 xلثو��. ليست من �إلسال� تلك 
 Yبغ �لعز�  �بتغى  �َمن   ،Dشي  5
قد  �نتم  �ها  �هللا،  ��له   xإلسال�
Nال  تزIكم  فلم  به  �لعز�  �بتغيتم 
 :Uيقو �N ال! �صد, �هللا �لعظيم�
ِريَقِة  �لطَّ َعَلى  �ْسَتَقاُمو�  َلِو   ��َ�َ﴿

َألَْسَقْيَناُهْم َماDً َغَدًقا﴾ !
فإ� كنتم حقâ مؤمنني، كفو� عن 
�لثو��. هى  بأ�  �نفسكم  خد�� 
��ستقيمو�  �لكر�مة،   ]N �لسبيل 
فاستلهمو�   xإلسال� طريق  على 
�َهد7  �هللا  كتا|  من  �إلصال� 

.Dلسو� Dليس من علما� Uلرسو�
�ال تنخدعو� بالتصفيق لثو��تكم، 
فعن �7 �بيع عرR تتحدثو�، ��7 
تركتم   �� بعد  تتنسمو�  نسائم 
هد� �لقر®�، فقمتم بالثو�� على 
حكامكم �كتا| �هللا v»كم بأ� 

ثو�� على فرعو� T تقم!
 Uاكم �لرسوX تنتهو� عما T� هذ�
�T تأخذ�� مبا �مركم، فلقد Xاكم 
عن �ال تعو��I بعدy كفا�� يضر| 
�لكنكم  بعض،  �قا|  بعضكم 
تكونو�  بأ�  �مركم  �لقد  عدمت! 

�لكنكم   ،xَIَ® �ْبَنْي  ِمِن  َكاْلَخيِِّر 
كأخيه!

 �Dغبا كفاكم  عر|،  يا  فتوبو� 
َكاْلَخيِِّر  �كونو�   ،Dجوفا �عنترية 
�لر�يا.  ���فعو�   xَIَ® �ْبَنْي  ِمِن 
من  عندكم  تبقى  ملا  حقنا   Dلبيضا�
عسى  ثو��تكم  من  توبو�   ..DماI
 U�� ليكن� ،.�Yا خoهللا �� يبد�
�حلكم  �عتلو�  من  منكم  �لتائبني 

بتلك �لثو��...
�ال  Nليه،   Uباالبتها باهللا  ��ستعينو� 
فلو  قيمته،   Dلدعا� سال�  ُتبخسو� 
�قبلتم حقا على �هللا ألعزكم، �لو 
IعومتوI yعاD �ملضطر 5 يوx �جلمعة 
مظاهر�تكم!  من  لكم   �Yخ لكا� 
 5 ��قاتكم  تضييع  من  �بدال 

واستعينوا باهللا باالبتهال 
إليه، وال ُتبخسـوا سالح 
فلـو  قيمتـه،  الدعـاء 
أقبلتـم حقـا على اهللا 
دعومتوه  ولـو  ألعزكم، 
دعـاء املضطـر Q يوم 
خـIا  لـكان  اجلمعـة 

للصر�عا.  �لتفّر�  �من  �قفا. 
 nأل��  5  ��Yس ��ل�àعا.، 
 ��Iنشغلو� بعما�ִדا، لعلكم تعو��
��تقو�  �ألندلس!   5 كنتم  كما 
�هللا ليجعل لكم iرجا �ال ُيسلط 
عليكم من ال vافه �ال ير�كم، 
تكونو�  فكما  �نفسكم  ��صلحو� 
ُيو[ عليكم! ��نصحو� حكامكم، 
�قولو� oم قوال لينا، �ال �شو� 5 
لومة الئم، �ع»�� عن  �حلق   Uقو
 Åئكم 5 سياساִדم مبا ال ُيحد��®

�لفنت ��لقالقل..
قومو� مبا عليكم، �T �N جتد�� 5 
�يديكم  فاغسلو�   �Yخ حكامكم 
��ص»��،  باهللا  ��ستعينو�  منهم، 
عد�كم  يهلك   �� �بكم  عسى 

 ..nيستخلفكم 5 �أل��
�لذ7   xإلسال�  ]N  ��Iعو� توبو� 
جاD به خامت �لنبيني، ��لذ7 عاI به 
 xغال  ��Yم حضر�  �ألمني  خاIمه 
فهو   ،Yألخ� �لزمن   5 � ��د 
 Iملوعو� ��ملسيح  �ملهد7   xإلما�
حبو�  �لو  مببايعته  �لن�  �مر  �لذ7 

على �لثلج!
عــر|، يــا  تـوبــو� 

 �Nال �يل لكم من شر قد �قتر|، 
!yَُ�ْفَلَح َمْن َكـفَّ َيَد


