



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
صو�ته   � باإلسال�   �
�لعو هدفها 
�ألصلية �ل. جا, ֲדا سيد �خللق '�عني سيدنا $مد 
'سس  2قد  �لعا4.  كل   7 نشر8   ;  ،� �ملصطفى 
�جلماعة   �  Bيا
�لقا 'Dد  غال�   �Eمر حضر� 
�إلسالمية �ألDدية بأمر من �هللا تعا� سنة �١٨٨٩ 7 
 
'نه �ملسيح �ملوعو �Pند. 2قد 'علن  7 Qيا
مدينة قا

.
�ملعهو Rملهد�2

  7 �إلسال�  تنشر  �ألDدية  �إلسالمية 
2باحلجة  �لسلمية،   Uبالطر �لعا4  'Vا, 
2�ل[هاQ، 2هي �لنمو\] �ألمثل E 7مننا هذ� للمجتمع 
�إلسالمي �لقومي �لذR 'قامه سيدنا $مد � 2'صحابه 

�هللا عليهم. Q��ضو

2�ألخالقي    cلدي�  dملستو� �فع  على 
2�ألخـوية  �لو
ية  �لعالقة  2نشا, 
�لعـا4  �لسال� �حلقـيقي 7   fحال2 gلشعو� بني 
�لصحيحة  �إلسـالمية  �لتعـاليم  ضو,  على  2\لك 

�لسمحـا,.

�ملالية من ت[عاl 'بنائها ال غ�، حيث 
من  معلو�  بقد�   
فر كل   m]يتـ
2
فع   dخر'  lت[عا جانب   �  Rلشهر� 
خلـه 

�لزكا�.

�لكرمي   Qqلقر�  Bمعا تر�جم  �جلماعة 
 �2كثً� 
ينية  2كتًبا   tش عاملية   lبلغا

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

تبث  فضائية   lطا$  wثال بفضله  �هللا 
�يع   � �لساعة   ��مد على  بر�yها 
'قطا� �أل�} ُمقدمًة �إلسـال� �لصحـيح �لذR 'تى 

به سيد �خللـق �.

طور
� س

دية 
	

ة األ
المي

إلس
عة ا

جلما
مح ا

مال

 |��فريقيا q2سيا كث� من �ملد f2
 t7 ش
�لنا|  خل�  تعمل   .lملستشفيا�2 2�ملعاهد 

.R
2�ملا Bلر2حا�2تعليمهم 2تثقيفهم 2لرفع مستو�هم 

'جل  من   �yاهد حياته  كل  مؤسسها 
 mقتال�2 2�لكفر،  �لشر~  صليب  كسر 
بني  2�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �لة E2  ،
�إلحلا جذ�2 
 lئيليا��لكث� من �إلسر gلنا| كنتيجة مباشر� لتسر�
�لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر  �2�ملفاهيم �خلاطئة 
�لبشر  من  كب�   mقطا بني  �لتوحيد   mلضيا 'ملًا  قلبه 
�هللا  مع   ���ذ2  2' Pا،  �لعاجز   Qإلنسا�  �جعلو �لذين 
  .
�إلحلا � ��هللا 2مالو 
Pqة 'خرd، '2 'نكر2� 2جو
�هللا 2تأييد8 'كثر من �انني كتابا  Qفألف حضرته بعو
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة 2عشرQ2 بلغة �لضا
�لعقائد �لفاسد� �ل. �2ثها  Qهللا بطال�2'ثبت بتأييد من 

، 2'نشأ هذ8 ��ألخرd عن �آلبا, 2�ألجد Qيا
'هل �أل

ها على �ل[ ��جلماعة لتحمل �للو�, من بعد8، 2'قا� 'فر
�هللا  � صحابته  f�2باهم على ما �� �سو ،dلتقو�2

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

 �  �  Rملهد� �إلما�  حضر�   fنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا� ما 2عد به �سـوله �لكرمي سيدنا $مد �ملصطفى 
�لنبو�  منها]  على  �لر�شـد�  �خلالفة   �
عو مـن   �
�ألمة �إلسالمية، فكاQ موالنا نو� �لدين � خليفته  7
 
� بش� �لدين $موEحضر�  مر Bلثا��ألf2، تبعه �خلليفة 
� ناصر 'Dد Eلثالث حضر� مر�'Dد  � ; تال8 �خلليفة 
 �Eبع حضر� مر�- �Dه �هللا تعا� - ; تال8 �خلليفة �لر
 7 Qآل�طاهـر 'Dـد - �Dه �هللا تعا� - V2ـن 
مسر�2   �Eمر حضر�  �خلـامس  خلليفته  �ملبا�~  �لعهد 

'Dد 'يد8 �هللا تعا� بنصر8 �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية

تعمل

مو���ها

صد� تُ

�هبها

�ا

قضى

بعد

تلك



القرآن الكرمي وتصحيح املغالطات التار�ية    كلمة "التقوى"٢ - ٣
أمور ثالثة ال مناص للباحث عن احلق منها    � رحاب القرآن الكرمي٤ - ٧

من نفحات أكمل خلق اهللا سيدنا 4مد املصطفى �     أحاديث نبوية شريفة �تارة٨
حقيقة الدعاء      مقتبس من قصيدة سيدنا المسيح الموعود � ٩  

اآلثار املدمرة للحرب النووية واحلاجة املاسة إ@ العدالة املطلقة  خطاب أمير المؤمنين -أيده اهللا- ١٠ - ٢١ 
رسالة أمير المؤمنين إلى الملك عبد اهللا بن عبد العزيز                 ٢٢  - ٢٣
رسالة أمير المؤمنين إلى رئيس الواليات المتحدة األمريكية باراك أوباما٢٤ - ٣٥

 رسالة أمير المؤمنين إلى رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو٣٦ - ٣٧

رسالة أمير المؤمنين إلى رئيس جمهورية إيران اإلسالمية محمود أحمدي نجاد ٢٨ - ٢٩ 

سيرة المهدي (١)  مختارات من سوانح سيدنا المسيح الموعود �٣٠ - ٣٤

وجود اهللا تعا@      فتحي عبد السالم٣٥ - ٣٦


ئيس �لتحرير
بو �ز	 �لتونسي

هيئة �لتحرير
عبد �ملؤمن طاهر
هـا� طاهـر
عبد �ملجيد عامر
�مد طاهر ندمي
�مد �د نعيم

��يئة �إل��
ية
نص$ �د قمر

من$ �د جا'يد

عبد �ملاجد طاهر

�ملجلد �خلامس '�لعشر'1، �لعد/ �أل', - 

Aا/@ �لثانية ':جب ١٤٣٣ هـ ، يا:/ مايو ٢٠١٢ 6

�لتو�يع
مظفر �د

"Eمسجد "بيت �لفتو
مو:/1 - بريطانيا �لعظمى

Vإسالمية شهرية تصدر عن املكتب العر

 باجلماعة اإلسالمية األ\دية العاملية ] لندن، بريطانيا.

:Jلعنو�1 �لتا� KL ه Aيع �التصاالQ '�ملر�سالQ ُتوجَّ

�Xاتف '�لفاكس:

http://www.islamahmadiyya.netموقعنا ع\ شبكة �إلنترنت:

�altaqwa@islamahmadiyya.net0044  20 85421768ل\يد �اللكتر'�:

© Aيع �حلقوr �فوظة للشركة �إلسالمية �لد'لية
ISSN 1352 - 9463

The Editor Al Taqwa, P.O.Box 54094 London SW19 3XF, United Kingdom

�الشتر�� �لسنو� ٢٠ جنيها �سترلينيا ' ما يعا/, �لك بالعملة �لصعبة
ASI.Ltd ملصرفية '�ل\يدية باسم� Qتكتب �حلو�ال



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد األول- جمادى الثانية ورجب ١٤٣٣هـ  - أيار / مايو  ٢٠١٢ م

٢

التقوى

كلمة �لتقو�

�لتا:يخ  �إلنسا� حافل باملعطياQ '�ملر�جع 
من  �ملاضي  مالمح  للبشرية  ُتشخص  �ل� 
خال, حد�� ''قائع. '�ة سؤ�, يطرحه 
كل باحث ¤ هذ� �ملجا, 'هو ُينقب عن �حلقيقة بني كمٍّ 
 rثو' متسائال عن مد@   ،Qلد:�سا�' �لكتب  من  كب$ 
كل صغ$	 'كب$	 ':/Q ¤ هذ¨ �ملر�جع 'ما حتتويه من 
�ختالفاQ 'تناقضاQ، ليصل به فكر¨ L KLشكالية مد@ 

مانة �ملؤ:خني 'نز�هتهم ¤ عملية �لتأ:يخ '�لتد'ين؟!
�ملعر¤  �حلقل  Lثر�°  �لتأ:يخ ساهم ¤   1 'ال خال± ¤ 
�إلنسانية ع\ جيا,،  �لثقافة   Q/فا  Qمن خال, معطيا
فأصبحت شاهد عصر حلقبة ²منية متباعد	 تناساها �لزمن 
 r1 نصد �لدهر. 'لكن هل ميكننا  غبا:  عليها  سد, '
شاكلة  على  هم  'هل  �ملؤخني؟؟  قال6  تُه  خطَّ ما  كل 
'�حد	 من حيث :جاحة �لر� '�لتقو@ ¤ نقل 'حتليل 
'نصب  حسباننا   ¤ نضع   1 علينا   6 ²ما¶م؟   Qريا·
بل  مينة  بأيا/  كله  ُيكتب   ¸ �لتا:يخ   1 بالبد�هة  عيننا 
 Qميوال' Q�$سا«ت ¤ خّطه بعض �أليا/� ¤ ظل تأث

'مصا¼ 'مو�قف!!
�إلنسا1  فكر   ¤ '�لنـز�هة  �ألمانة   ½²�' غيا¾   1L
�لزمن  ع\  مفعوXا  سر@  بالغة  ضر�ً:�  نتج  خالقياته '
شو�هد  /الئل  هي  'كم  �لسلف.  عن  �خللف  'تو�:ثها 
�لتا:يخ شاخصة 'متجسد	 Xذ¨ �حلقيقة خصوصا لد@ Lلقا° 
�لتوحيدية  �لسما'ية 'صوXا   Qلديانا� تا:يخ  نظر	 على 
'ما Áلت Lليه من شر� 'خر�فة 'جهالة نتيجة �نعد�6 مانة 
لتحصيل  مو�ضعه  عن  �لكلم  حرَّفو�  �لذين  �لدين  :جا, 

مآ:¾ 'مطامع تتناÂ مع قدسية �لنص �لسما'�.
Åقائق  علقت  �ل�   Qلشبها� �لكرمي   1Áلقر�  ,�² 'لقد 
َنُقصُّ  ﴿َنْحُن   � �لكرمي   Êلن� Ëاطبا  عديد	  تا:Ìية 

 ﴾...1َÁَِلَْيَك َهَذ� �ْلُقْرL َحْيَنا'َْعَلْيَك َْحَسَن �ْلَقَصِص ِبَما َ
�لكرمي   1Áلقر� /'¶ا  �ل�  �لَقصص   1  �  .(٤ (يوسف 
ُموثَّقة حيث �صطبغت بصبغة �لوحي �لذ@ ¸ تÏحر± 
كتا¾  :سى  'هكذ�  'فحو�¨.  نصه  �ملفسدين  يا/� 
�لغابر	  �لتا:Ìية   Qللمعطيا جديد�  مقياسا  �لكامل   �هللا 
/خلها حتت مظلة عا¸ �لغيب. 'من هذ� �ملنطلق نؤمن '
ستحصل  �ل�  '�ألحد��  �لوقائع  يغطي  ال  �لغيب   1
يضا.  �ملندثر  �ملاضي  غطى  'لكن  فحسب  �ملستقبل   ¤
�ألمر ¤ موضع  فيه هذ�  �لذ� ال :يب  �لكتا¾  'يؤكد 
Áخر  ﴿َ�ِلَك ِمْن َْنَباِ° �ْلَغْيِب ُنوِحيِه Lِلَْيَك َ'َما ُكْنَت َلَدْيِهْم 
 �ْLِ َيُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيَم َ'َما ُكْنَت َلَدْيِهْمLِْ� ُيْلُقو1َ َْقَالَمُهْم 

َيْخَتِصُمو1َ﴾ (Á, عمر�1 ٤٥)
'ال شك 1 :سالة �لقر1Á �لكرمي هي عظم ثو:	 تصحيحية 
 Qية مغالطاÌ:للفكر �إلنسا� �لذ� خالطت سجالته �لتا
�أليا/� غ$ �ألمينة '�الجتها/�Q غ$ �لدقيقة. 'من هنا 

€ÁÖ“’;\;‡`ÖŒ’\€ÁÖ“’;\;‡`ÖŒ’\
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تكمن حاجة �لبشرية KL �لقر1Á �لكرمي مصدً:� مينا ُمÒَّها 
'�ملا/ية  �لر'حية  �لنو�حي  كل  من  متكامال  �لشك،  من 
�لباحثني  من  �لعديد  بشها/	  ثبت  ما  'هذ�  '�لفكرية، 

مستشرقني 'غ$هم!
 'صحيح 1 �لقر1Á �لكرمي ليس كتا¾ تا:يخ ' فلك 
 Qموضوعا Óل  تشريع  كتا¾  كونه  مع  لكنه  فلسفة 
َيَسْع �ملنصفني  كونية 'علمية 'غيبية بشكل Lعجا�² ¸ 
Lال Ô� 1نو� له Lجالال 'Lقر�ً:� Åقائقه �ل� ¸ يكن لفكر 
بشر� من سبيل 1 يالمس مال�ه 'سر�:¨ قبل ما يزيد 
�ألمية  Õة  عليهم  غلبت  قو6  بني  قرنا  عشر  :بعة  على 

'�لَقبلية!!
ما تا:يخ �إلسال6 �ملعاصر �لذ� تتصد: هم حد�ثه �جلماعة 
�إلسالمية �أل�دية فلم يهمشة �لكتا¾ �لكامل بل شا: 
Lليه بالبنا1 '�لتبيا1. فمنذ فجر تأسيسها ¸ حتظ �جلماعة 
Åقوقها �ملشر'عة بل ُعرضت عقائدها بطريقة مشوهة، 
 Qبالذ� للعا¸ �إلسالمي  �لنظ$  �ملنقطعة  'ُ/فنت خدماִדا 
 Ùهذ� �حلد بل ُفر KL مقابر �لنسيا1. '¸ يتوقف �ألمر ¤
عليها تعتيم Lعالمي '�سع �لنطاr. 'ُسنَّت ضدها قو�نني 
غاÓة حتر6 بنا°ها من حقوقهم �لدينية '�ملدنية. 'سلسلة 
'�حلقيقة  عرضها.  هنا ¤ �ل  'لسنا  طويلة   Q�°العتد��
�ل� غابت عن كل من خطط 'نفذ هذ¨ �جلر�ئم نه ال 
ميكن Xم حرما1 �لعا¸ من نو: �إلسال6 �لذ� كلف �هللا 
عز 'جل �جلماعة لنشر¨ ¤ هذ� �لزمن. 'ال شك ¶م مثل 

�لذ� يغطي نو: �لشمس بغربا,!!
�لدنيا  مالمح  �لتكوير  سو:	   ¤ جل  عز  �هللا  بني  'لقد 
شا:: '  � �ملصطفى  /ين  غلبة  فجر  على  تطل  'هي 
ُحُف ُنِشَرQْ﴾. 'لقد شهدQ �لدنيا قاطبة نه  ﴿َ'Lَِ�� �لصُّ
¤ عصرنا �حلاJ �نتشرQ �ملو�/ �لعلمية '�لدينية '�لثقافية 

 Qنتشا:� منقطع �لنظ$. '¸ تقتصر �لصحف على �ملطبوعا�
لدينا  فأصبح  �اللكتر'�  �ملجا,  غطت  'لكنها  �لو:قية 
صحفا مقر'°	 'مسموعة 'مرئية. 'شا° قد: �هللا 'كسر 
 Qكل �جلد:�1 'حطم �حلو�جز �ل� ُ'ضعت إلخفا° صو
�جلماعة. فها هي �ليو6 تدخل كل بيت على 'جه �ملعمو:	 
 Ûصبح �لناع\ قنو�ִדا �لفضائية 'مو�قعها �إللكتر'نية. '
'يستفسر'1  كالمها  علو6  مع  يتفاعلو1  كانو�  ينما 
مباشر	 من بنائها عن عقائدها. 'هكذ� ظهرQ �لصو:	 
�لصحيحة للجماعة للقاصي '�لد�� 'صبح بإمكا1 كل 
 ¨Ý 1كم بنفسه بنا° على ما يسمعه 'ير�¨ 'يقر �: ��

مباشر	 'بد'1 'سيط.
فكما بيَّنا Áنفا فإ1 خدماQ �جلماعة قد ُ'ئدQ ¤ �ملاضي 
 Qلصحف �سترجعت هذ¨ �خلدما� Q1 �نتشر'لكن بعد 
هي  'ها  خر@.  مر	  للدنيا   Q²بر' حقوقها  �ملو°'/	 
�جلماعة كعا/ִדا تتألق ¤ ميد�1 خدمة �إلنسانية غ$ طامعة 
¤ جز�° 'ال شكو:. 'ما قا6 به مؤخر� LماA 6اعتنا حضر	 
مر�² مسر': �د يد¨ �هللا بنصر¨ �لعزيز Xو حسن شاهد 
�ملحيط  �خلطر   Ûجر حضرته   r/ فقد  نقو,؛  ما  على 
باإلنسانية حاليا حيث 1L �أل'ضا½ �خلط$	 �ل� تشهدها 
�لساحة �لعاملية ميكن 1 تقو/ KL حر¾ عاملية ثالثة. '¸ 
يتأخر حضرته ¤ توجيه �لنصح لرßسا° 'ملو� �ألطر�± 
�ملتناحر	 'ملن لديهم قد:	 تغي$ �لقر�:�Q ع\ :سائل هامة 

سيفخر �لتا:يخ �إلسالمي لضمها بني /فتيه.
 عزيز� �لقا:á جتد /�خل هذ� �لعد/ عينة من هذ¨ �لرسائل 
KL جانب خطا¾ حضرته �لتا:Ìي �لذ� لقا¨ ¤ مؤمتر 

�لسال6 �لذ� عقدته �جلماعة ¤ �ململكة �ملتحد	 مؤخر�.
هد�نا �هللا 'Lياكم ملا Ýبه 'يرضا¨ 'جنب مة �ملصطفى � 

'�إلنسانية Aعا° �ملخاطر �ملحدقة بالعا¸.
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 حضر	 مر�² بش$ �لدين �مو/ �د
�ملصلح �ملوعو/ �

�خلليفة �لثا� حلضر	 �ملسيح �ملوعو/ '�إلما6 �ملهد� �

:Û':/ من

في �حا� �لقر��

(سو:	 �حلجر)


َبَمـا َيَو�ُّ �لَِّذيـَن َكَفُر�� َلْو ُ﴿

َكاُنـو� ُمْسـِلِمني﴾ (�آلية: ٣)

شر0 �لكلمـا.: 
) '(ما). '(ُ:¾)  
مبا: صله: (ُ:¾َّ
حرُ±   ( َّ¾:ُ)' 'Ìفَّف.   / يشدَّ
للكوفيني،  خالًفا  �سمٌ،  ال  جرٍّ 
ال  �لتقليُل  �ملشهو:   ¤ 'معناها 
�لتكثُ$. 'قا, بو عبد �هللا �لر��²: 
هنا� ALا½ لد@ �لعلما° على ¶ا 
ير�¨  ما  'هذ�  للتقليل.  موضوعة 
ير'@  'لكن  يًضا.  �لزËشر� 
¶ا للتكث$.  åعن سيبويه '�لزجا
'قا, Áخر'L :1¶ا ال تفيد تقليًال 
 QثباL ±ُال تكثً$�، بل هي حر'
�ملحيط،  '�لبحر  �لعر¾،  (لسا1 

'�لكشا±، '�لر��²).
�لو�قع 1 كلمة ﴿:مبا﴾ تفيد هنا 
بكو¶ا  قالو�  �لذين  أل1  �لتكث$، 
 çلوها هنا مبع'ّللتقليل يًضا قد 

�لتكث$. (�نظر لسا1 �لعر¾)
'هنا� �ختال± Áخر بني �لنحويني 
تفيد �ملستقبل  :( حو, كلمة (ُ:¾َّ
¶ا  ير'1  '�ألكثر  �ملاضي؟   6
 ,'ّ 'لذلك  �ملاضي،  Lال  تفيد  ال 
 (َّ/'َ)  çمبع ﴿يوّ/﴾  كلمة  هؤال° 

$yϑt/•‘–Š uθ tƒtÏ%©!$#(#ρã� x� Ÿ2öθ s9(#θ çΡ%x.tÏϑÎ=ó¡ ãΒ∩⊂∪

öΝ èδö‘sŒ(#θ è=à2 ù' tƒ(#θ ãè−GyϑtGtƒ uρãΛÏι Îγ ù=ãƒ uρã≅ tΒF{$#(t∃ öθ |¡ sùtβθçΗs>ôètƒ∩⊆∪

ì]fiŸ;ˆ;Ïl˜l;ÑÊŸ^ì]fiŸ;ˆ;Ïl˜l;ÑÊŸ^

]‚fiŸ;œ¢\;fl¡;nt]e÷’]‚fiŸ;œ¢\;fl¡;nt]e÷’

ÏÁÂÊfi’\;gÖu÷’;ÎÖŸÅ∏\;Ñ]l˙\

ÏŒ÷Ş∏\;Ï’\Å¬’\;∞b;Ïà]∏\;Ïp]¢\Â;
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مستقبًال  بوقوعه  �هللا   \Ì ما  أل1 
فإنه سيتحقق حتًما 'كأنه حقيقة 

قد ثبت 'قوعها ¤ �ملاضي. 
  'لكن �لبحث يد, على ¶ا تفيد 
هند ²'جة  قالت  يًضا.  �ملستقبل 

è سفيا1:

يا ُ:¾َّ قائـلٍة غـًد� 
               يا Xـف 6 معـا'يه

'قا, سليم �لقش$�:
'معتصٍم باُجلنب ِمن خشية �لر/@

      س$/@، 'غا²ٍ مشفٍق سيؤ'ُ¾
      (�لبحر �ملحيط)

 
تديََّن  �لرجُل:  سلَم  مسلمني: 
�هللا:   KL مَر¨  سلَم  باإلسال6. 

سّلَمه.

�لتفســ4:
هنا� �ختال± بني �ملفسرين حو, 
فقا,  هذ¨،  �لكفا:  منية ُ ²من 
منيتهم  عن  يع\'1  L¶م  �لبعض 
'قا,  �ملسلمني،  غلبة  عند  هذ¨ 
يو6  سيحد�  هذ�   1L �آلخر'1 
بأ¶م  غ$هم  قا,  بينما  �لقيامة. 
�²/ها:  كل  لد@  �لك  يو/'1 

Ýققه �ملسلمو1 (فتح �لبيا1).
نه ال بأÛ ֲדذ� �ملعç، أل1  @:'
 1'/ غَ$¨  يعا/�  حني  �إلنسا1 
يفعلو1  �لكفا:  كا1  كما  م\:- 
كلما  يتحسر  فإنه   -  �  Êبالن
'يقو,:  �²/هاً:�،  خصمه  Ýقق 
لو ¸ ناصب هذ� �لشخص �لعد�° 
�لعر¾  يكن   ¸  .J خ$�  لكا1 
يعا/'1 �لنL � Êال حسًد� فقط، 
غ$   Q�²جناL حقق  حينما  'لكنه 
'Lمنا  Ýسد'نه  يعو/'�   ¸ عا/ية 
ليتنا  حسر	:  بكل  يقولو1   �'بد
فمثال  مسلمني.  'كنا  نعا:ضه   ¸
معركة   ¤ ُيقَتلو1  كانو�  حينما 
 1بد: فال بد ¶م كانو� يتمنو1 
 1 غر'  فال  مسلمني.  كانو�  لو 
نفسهم  يقولو1 ¤  �لكفا: كانو� 
 Q�:نتصا� عند  حسر	  بكل 
مسلمني.  كنا  ليتنا  يا  �ملسلمني: 
قوًال  �لكرمي   1Áلقر� سجل  لقد 
صرÝًا كهذ� للمنافقني، 'ال شك 
1 هذ¨ كانت حالة �لكفا: يًضا، 

فهذ� مر طبيعي ال ميكن Lنكا:¨.
1 لآلية معÁ çخر يًضا ¸  @:'
�ملفسر'1 أل¶م يهتمو1  Lليه  ينتبه 
�لظاهر	   1Áلقر� مبحاسن  عموما 
 ،Qمعجز�' 'بالغة  فصاحة  من 
'قلما يتحدثو1 عن �اسنه �لباطنة 
من تعاليم سامية 'معا:± عالية. 
ك\ /'�عي نـز',  1 @: ïنL
�لقر1Á هو تعاليمه �لكاملة '�لر�ئعة، 
 Kليها ¤ قوله تعاL $ش'هي �ل� ُ
'هي  �لكتا¾﴾،   QياÁ ﴿تلك 
 � Êل� كا1 �لكفا: يغبطو1 �لن�
�اسن  برßية  ¶م   çمبع بسببها، 
يتمنو1  كانو�  �إلسالمية  �لتعاليم 
حصل  لقد  مسلمني.  يكونو�   1
هذ� منهم مر�:� ¤ �ملاضي 'سو± 

يتكر: ¤ �ملستقبل يًضا.
قا,  يهو/يًّا   1 �حلديث   ¤  /:'
لسيدنا عمر �: Áيٌة ¤ كتابكم 
�ليهو/  معشَر  علينا  لو  تقَر'¶ا 
عيًد�!  �ليو6  �لك  الñذنا  نزلْت 
قا,: � Áية؟ قا, ﴿�ليو6 كملُت 

*'نصُّ �حلديث هو: "قـا,: :جل من �ليهو/ لُعمر: يا م$ �ملؤمنني، لو 1 علينا نزلت هذ¨ �آلية: 
﴿�ليو6 كملُت لكم /ينكم 'متمُت عليكم نعم� ':ضيُت لكم �إلسال6 /يًنا﴾ الñذنا �لك �ليو6 
عيـًد�! فقا, عمر: �L ألعلم �َّ يو6 نزلْت هـذ¨ �آلية. نزلْت يو6َ عرفة ¤ يوA 6عة."(�لبخا:�: 

كتا¾ �العتصا6، با¾ �العتصا6 بالكتا¾ '�لسنة) 
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لكم /ينكم 'متمُت عليكم نعم� 
/يًنا﴾.  �إلسال6  لكم  ':ضيُت 
فقا, لليهو/�: كا1 لنا ¤ �لك 
�ليو6 عيد�1: عيُد يو6 عرفة 'عيُد 

�جلمعة. 
'¤ :'�ية خر@ 1 يهو/يًّا قا,: 
يتر�   ¸ شرعكم   1 �ملحّير  من 
جانًبا من جو�نب �حليا	 Lال 'سّلط 

عليه �لضوَ°. *
 Qتولد �ل�  �ألما�  بعض  هذ¨ 
معا:ضي  من  �آلال±  قلو¾   ¤
Lال  ֲדا  يتفو¨   ¸ 'لكن  �إلسال6، 
�لقليلو1. 'قد شا: �لقر1Á �لكرمي 
يًضا KL �لك حيث ¸ يستخد6 
كلمة (يقولو1) بل قا, ﴿يوّ/﴾، 
 ¤ �لك  يتمنو1  ¶م   ïيع مما 

قلوֲדم، 'لكن ال يتفوهو1 به.
جند  يًضا  �لعصر  هذ�   ¤'
يشيد'1  �إلسال6  معا:ضي 
بالتعاليم �إلسالمية ¤ شô �لقضايا 
كالطالr '�إل:� '�خلمر. فعندما 
õب  نه  �أل':'بيني  حد  يفكر 
كما   rلطال� حو,  �لقو�نني  سن 
هي عند �ملسلمني.. فإنه ¤ �لو�قع 
يقو,: ليتï كنت مسلما. 'حينما 
يقو, حد �ألمريكا1 ¤ نفسه بأنه 
�خلمر..  تعاطي  على  �حلظر  õب 

 ¤ 1Áلقر� علنه  فكأنه يصدr ما 
لو  كفر'�  �لذين  يو/  ﴿:مبا  قوله 
قليلة  مد	  قبل  مسلمني﴾.  كانو� 
 ¤ عضًو�  كا1  هند'سي  تقد6 
�لتشريعي �Xند� مبسو/	  �ملجلس 
قانو1 عن å�'² �لقاصر�Q، 'قا, 
Åسر	  �ملجلس  ما6  خطابه   ¤
Ôن  لدينا  ليس  �لقلب:  تعتصر 
�Xند'Û قانو1 عن �لز'�å كالذ� 

سّنه �إلسال6، '�ى به ·تمعه.
  'قد ':/Q ¤ �آلية يًضا كلمة 
�لتكر�:،  على  تد,  �ل�  ﴿:مبا﴾ 
يهتمو�  لن  �ملعا:ضني   1  çملع�'
'Lمنا  كلية،  �إلسال6  بتصديق 
من  تعاليمه  بسبب  فقط  يغبطونه 
حني آلخر.. 'يو/'1 لو 1 هذ� 
�لتعليم ' ��� �حلكم موجو/ ¤ 

شرعهم.  
'�ملسلم من ُيسِلم مر¨ 'نفسه هللا 
سلمُت ﴿  1Áلقر�  ¤  /:' كما 
(�لبقر	:١٣٢).  �لعاملني﴾  لر¾ 
 ïيع فقد   çملع� هذ�  ضو°  'على 
قوله تعاK ﴿لو كانو� مسلمني﴾ 
مكائدهم  فشل  ير'1  �لكفا:   1
�لدنيوية ضد �لنÊ � �لذ� Ýقق 
على  متوكال   Eجنا تلو  جناحا 
ك\هم  يكسر  مما  'حد¨..  �هللا 
�لوقت..  لبعض  'غطرستهم 
ليتنا  يا   1 حسر	  بكل  فيتمنو1 
'فّوْضنا  �هللا،  مع  صلة  على  كنا 
هذ¨  نلقى  ال   ôح Lليه،  مَرنا 

�Xزمية '�Xو�1.
يًضا من يهيئ �ألمن  ïملسلم يع�'
'�لسال6 لآلخرين. فاملر�/ من �آلية 

هذه بعـض األماb الa تولـدت ] قلوب اآلالف من 
معارضي اإلسـالم، ولكـن f يتفوه بهـا إال القليلون. 
 f وقد أشـار القـرآن الكـرمي أيًضا إ@ ذلـك حيث
 mيسـتخدم كلمة (يقولـون) بل قال ﴿يـوّد﴾، مما يع
أنهـم يتمنون ذلـك ] قلوبهم، ولكـن ال يتفوهون به.
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�ملؤمنني   6 تقدُّ ير'1  عندما  ¶م 
يقولو1 ¤ نفسهم ليتنا ¸ Ôا:ֲדم 
بل عشنا مساملني كي ال نر@ هذ� 

�ليو6 �ملشؤ'6.


ُهْم َيْأُكُلو� َ�َيَتَمتَُّعو� َ�ُيْلِهِهُم ْ<َ﴿

�ْألََمُل َفَسْوَ< َيْعَلُموَ=﴾ (٤)

شر0 �لكلما.:
�لشيَ°:  تأّملُت  �لرجا°.  �ألمل: 
نظرL Qليه مستثبًتا له (�ألقر¾).

�لتفـسـ4: 
�ملعا:ضني   1 �آلية  هذ¨  ñ\نا 
تعاليم  بفضل  يعترفو1  سو± 
�حليا	،   Qاال·  ôش  ¤ �إلسال6 
'لكنهم لن يوفَّقو� الñا� �خلطو	 
من  �ر'مني  سيظلو1  بل  �لتالية، 
مصاحلهم  جر�°  �إلسال6  قبو, 
�ملا/ية من مأكل 'مشر¾، 'جتا:	 
'هذ�  عريضة.  ما1ٍ ' 'حرفة، 
يًضا،  �ليو6  Ýد�  ما  بالضبط 
يعترفو1  ':'با  هل  جند  حيث 
'لكنهم  �إلسال6،  تعاليم  بفضل 
بسبب  العتناقه  مستعدين  غ$ 
 �ًّ/: Q°تمعهم. 'كأ1 �آلية جا·

على سؤ�, نشأ من �آلية �لسابقة، 
 - يتمنو1  هؤال°   6�/ ما  'هو: 
يكونو�   1  - قلوֲדم  صميم  من 
مسلمني فلما�� ال يسلمو1�L 1؟ 
فقيل: 1L عيشهم �ïX° 'جشعهم 
�ملا/� 'مانيهم �لعريضة هي �ل� 

حتو, /'L 1سالمهم. 
تعلِّمنا هذ¨ �آلية نه ال بد لقبو, 
�ألكل   ¤ �لبساطة  من  �حلق 
�لدنيا  حب  '�جتنا¾  '�لشر¾ 
'طو, �ألمل. 1L �لذ� يبحث عن 
من جتنب  لـه   øمنا �حلقيقة ال 
هذ¨ �ألمو:. ما �لذ� ال يتجنب 
�حلقيقة  عن  Åثه  فإ1  �لثالثة  هذ¨ 
قبو,  من  �ر'ًما  'سيبقى  عبث، 

�حلق :غم �نكشافه عليه.
�لكفا:   1  KL �آلية  تش$  كما 
�ملو�ئد، 'õمعو1   Ûللنا يوّسعو1 
�ألمو�, '�لثر'�Q، 'يتخذ'1 من 

ليبّثو�  �لتصو:،   rيفو ما  �ملكائد 
'لكن  �لقو6،  قلو¾   ¤ �لرعب 
مكائد   KL يلجأ  ال   � �مًد� 
�لفو²  �لك سيكو1  'مع  كهذ¨، 
 1 Lال  �لكفا:  ميلك  'لن  حليفه، 
Ýترقو� حسرً	 'ميوتو� كمًد� برßية 

:قيه �لعظيم �. 
:غبة   1  KL �آلية  تش$  كما 
مؤقتة،  عابر	  �إلسال6   ¤ �لكفا: 
كل  هي  �حلقيقية  :غبتهم   1'
�لطعا6 �لشهي 'Aع �ملا, �لطائل؛ 
تنفع صاحبها.  �لعابر	 ال  '�لرغبة 
�إلسال6  فرغبتهم ¤  �ملؤمنو1  ما 
�ألكل   ¤ ':غبتهم  /�ئمة،  :غبة 
لذلك  �لتد�ب$  '�ñا�  �ملا,  'Aع 
فقط؛  �حلاجة  لسد   � مؤقتة 
�هللا  هد�  ينالو1  فإ¶م  'لذلك 
�لكفـا:  يبقى  حني   ¤  ،Kتعا

�ر'مـني منه.

إن الـذي يبحـث عـن احلقيقـة ال منـاص لـه من 
جتنـب هـذه األمـور. أمـا الـذي ال يتجنـب هذه 
الثالثـة فـإن }ثه عـن احلقيقـة عبث، وسـيبقى 
4روًمـا مـن قبـول احلـق رغـم انكشـافه عليه.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

َِبي ُموَسى 1َّ �لنَِّبيَّ َ� َقاَ,: َمَثُل َما َبَعَثِني ��هللا ِبِه ِمن �ْلُهَد@ َ'�ْلِعْلِم َكَمَثِل �ْلَغْيِث �ْلَكِث$ِ، ََصاَ¾  ����
ْ:ًضا َفَكا1َ ِمْنَها َنِقيٌَّة َقِبَلت �ْلَماَ° َفَأْنَبَتْت �ْلَكَألَ َ'�ْلُعْشَب �ْلَكِث$. َ'َكاَنْت ِمْنَها ََجاِ/ُ¾ َْمَسَكت �ْلَماَ° َ
َفَنَفَع �هللا ِبَها �لنَّاÛَ َفَشِرُبو� َ'َسَقْو� َ'²ََ:ُعو�، َ'ََصاَبْت ِمْنَها َطاِئَفًة ُْخَر@ Lِنََّما ِهَي ِقيَعا1ٌ َال ُتْمِسُك َماً° 
َ'َال ُتْنِبُت َكَألً. َفَذِلَك َمَثُل َمْن َفُقَه ِفي ِ/يِن �هللا َ'َنَفَعُه َما َبَعَثِني �هللا ِبِه َفَعِلَم َ'َعلََّم َ'َمَثُل َمْن َلْم َيْرَفْع ِبَذِلَك 

ًسا َ'َلْم َيْقَبْل ُهَد@ �هللا �لَِّذ� ُْ:ِسْلُت. (صحيح �لبخا:�، ِكَتا¾ �ْلِعْلم)ْ:َ

َماِ° ُثمَّ َقاَ,: َهَذ� ََ'�1ُ ُيْخَتَلُس �ْلِعْلُم  ْ:َ/�ِ° َقاَ,: ُكنَّا َمَع َ:ُسوِ, �هللا � َفَشَخَص ِبَبَصِرِ̈ Lَِلى �لسَّ َِبي �لدَّ ����
: َكْيَف ُيْخَتَلُس ِمنَّا َ'َقْد َقَرَْنا  ِمن �لنَّاÛِ َحتَّى َال َيْقِدُ:'� ِمْنُه َعَلى َشْيٍ°.  َفَقاَ, ²َِياُ/ ْبُن لَِبيٍد �ْألَْنَصاِ:�ُّ
َ� ِمْن ُفَقَهاِ° َْهِل  �ْلُقْر1َÁ، َفَو�ِهللا لََنْقَرَنَُّه َ'لَُنْقِرَئنَُّه ِنَساَ°َنا َ'َْبَناَ°َنا. َفَقاَ,: َثِكَلْتَك ُمَُّك َيا ²َِياُ/ 1ْLِ ُكْنُت َألَُعدُّ
�ْلَمِديَنةِ، َهِذِ̈ �لتَّْوَ:�ُ	 َ'�ْإلِْنِجيُل ِعْنَد �ْلَيُهوِ/ َ'�لنََّصاَ:@ َفَماَ�� ُتْغِني َعْنُهْم؟ (سنن �لترمذ�، ِكَتا¾ �ْلِعْلِم)

ََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَ,: َما َخَطَبَنا َنِبيُّ �هللا � Lِالَّ َقاَ,: َال Lِميَا1َ ِلَمْن َال ََماَنَة َلُه َ'َال ِ/يَن ِلَمْن َال َعْهَد  ����
َلُه. (مسند �د، َباِقي ُمْسَنِد �ْلُمْكِثِريَن)

َتُعوُ,. (صحيح  ِبَمْن   َ'�ْبَدْ ِغًنى  َظْهِر  َعْن  َكا1َ  َما  َدَقِة  �لصَّ َخْيُر  َقاَ,:   � �لنَِّبيَّ   1 ُهَرْيَرَ	   ِبي   ����
�لبخا:�، ِكَتا¾ �لزََّكا	)
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من كال� �إلما� �لمهد�

�لدعاD هو �لفا:r �ألعظم بني �ألبر�: 'بني �ألشر�:، 'هو سرٌّ عظيم بني �هللا 'بني عبد¨ 
'ُ�'�  كلَّ �إليذ�ِ°، 'ُلِطُمو� من يد� �لسفها°، فآِخُر ما ُ ��L 1ا�1َّ عباَ/ �لرL' .:ملختا�
ُيقضى به بينهم 'بني عد�ئهم هو �لدعاُ°. 'هو �لذ� ترتعد به �أل:Ù 'تنفطر به �لسما°. 
منتهاها،  �لر�ن  عبا/  مبقابلة  �لشيطا1ِ  جنوِ/   	ُجر بلغْت   ��L نه  �هللا  عا/	   Qجر 'قد 
'�شتعلت ناُ:¨ '�متدQَّ َلظاها، Ìلق قلًقا 'كرًبا ¤ قلوِ¾ عبا/¨ �ملرسلني إلصالE �لرجا,، 
فيبتهلو1 قائمني 'ساجدين شدَّ �البتهاِ,، 'يستفتحو1 من �هللا �� �جلال,، 'ُيقِبلو1 على 

حضرته كل �إلقبا,، فُيقضى �ألمر 'ُيخا¾ كل جبَّاٍ: عنيٍد كا1 من ُحما	 �لضال,.
'�علمو� 1 �لدعاَ° Áخر حربٍة َيقتل �لدجاَ,، كما كا1 هو ', 'سيلٍة آل/6 فدفع 'با, 
�لذنب '�لنكا,. فهو �أل', 'هو �آلخر، 'لوال هو Xلك Á/6 ¤ �أل',، 'Xلكت �:�:يِه 

¤ �ملآ,.
'1L �لدعاَ° من عظم عالماQ �أل'ليا°، 'ال ُيَر/ُّ قط ��L صد: مع شر�ئطه 'ليس كمثله 
كثَر �لناÛِ ال يعلمو1 حقيقَتُه، 'ال يسلكو1  1شيٌ° من �ألشياِ°. '�ألسف كل �ألسِف 
مسلَكُه، فينكر'1 شأنه، مبا ال ير'1 ملعاَنُه. فذهب بعضهم 1 �لدعاَ° ليس بشيٍ° ُيرجى 

منه /فُع �لبالِ°، '1 �لكائَن كائٌن 'لو بالدعا° ' من غ$ �لدعاِ°.
 ¤ �'�لـُمخلصني، 'L¶م : �لد�عَني  يقبله جتا:¾  �لرَ� ال  1Lَّ هذ�  قوُ,  فاحلقُّ '�حلقَّ 
�لقياÛَ �ملجر/ ال يقا'6ُ   1L' .ُملستيقنَني� �لرßيِة من  �لبالِ°، فصا:'� بعد كثر	  �لدعا° :/َّ 

�لتجربَة.
(من ':�r سيدنا مر�² غال6 �د �لقا/يا� عليه �لسال6)

ŽÔ]¡Å’\;
ˇ
ÏŒËŒtŽÔ]¡Å’\;
ˇ
ÏŒËŒt
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ترAة:
 �لدكتو: �مد حامت حلمي �لشافعي 

�نعقد   ٢٠١٢ لعا6   :��Á/Û:ما شهر  من  '�لعشرين  �لر�بع   I
ك\ -  Eلفتو� بيت  مسجد   ¤ �لتاسع  �لسنو�  �لسال6  منتد@ 
بيت  مبسجد  �مو/  سيدنا  قاعة   ¤ ':'با-  غر¾   ¤ مسجد 

�لفتوE "مو:/1" حتت :عاية �جلماعة �إلسالمية �أل�دية باململكة �ملتحد	.
 لقد جذ¾ هذ� �حلد� كثر من ١٠٠٠ مشا:� من بينهم '²:�° 'سفر�° 
كبا:  من  'غ$هم  لند1  'عمد	   Q�/:للو�' �لعمو6  ·لسي  من  عضا° '
�Xند  منها  خر@   ,'/ عد	  من  �لدبلوماسي  �لسلك  ':جا,   .Qلشخصيا�
 Qتلف قطاعاË ند'نيسيا 'غينيا. '�خل\�° '�جل$�1 '�لضيو± منL' كند�'

�ملجتمع. 'كا1 موضو½ �ملنتد@ Xذ� �لعا6 هو"�لسال6 �لعاملي".

Lما6 �جلماعة �إلسالمية �أل�دية  م�²$  لقا¨  �لذ�  يلي نقد6 �خلطا¾  فيما 
�إلما6  لسيدنا  �خلامس  �خلليفُة  �لعزيز،  بنصر¨   Kتعا �هللا  يد¨  �د،  مسر': 

�ملهد� '�ملسيح �ملوعو/ �:

ì]fiŸ;ˆ;Ïl˜l;ÑÊŸ^

]‚fiŸ;œ¢\;fl¡;nt]e÷’

ÏÁÂÊfi’\;gÖu÷’;ÎÖŸÅ∏\;Ñ]l˙\ÏÁÂÊfi’\;gÖu÷’;ÎÖŸÅ∏\;Ñ]l˙\

ÏŒ÷Ş∏\;Ï’\Å¬’\;∞b;Ïà]∏\;Ïp]¢\Â;ÏŒ÷Ş∏\;Ï’\Å¬’\;∞b;Ïà]∏\;Ïp]¢\Â;
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ال  'حد¨  �هللا  Lال  Lله  ال   1 شهد 
شريك لـه، 'شهد 1 �ّمًد� عبد¨ 
من  باهللا  فأعو�  بعد  ما  ':سوله. 
�لشيطا1 �لّرجيم. ﴿بْسِم �هللا �لرَّْحَمن 
 * �ْلَعاَلمَني   ِّ¾:َ هللا  �ْلَحْمُد  �لرَّحيم* 
ين  �لدِّ َيْو6  َمالك   * �لرَّحيم  �لرَّْحَمن 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ'Lيَّاَ�  َنْعُبُد  Lيَّاَ�   *
�لَِّذيَن   üِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   üََر� �لصِّ
َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو¾ َعَلْيهْم 

الِّنيَ﴾، Áمني. َ'ال �لضَّ
عليكم  �لضيو±..�لسال6  �لسا/	 

':�ة �هللا 'بركاته
 J  Eتتا عا6،  مر':  'بعد  �ليو6، 
بالضيو±  للترحيب  ·دً/�  �لفرصة 
�ملنتد@،  هذ�  حضر'�  �لذين  �لكر�6 
ملا  �لشكر  جزيل  شكركم   ïنL'
للحضو:  'قاتكم  من  بذلتمو¨ 
'�ملشا:كة. ¤ �لو�قع 1L �لكث$ منكم 
'�ملعر'±  �حلد�  ֲדذ�  علم  على 
تنّظمه  '�لذ�  �لسال6"  "منتد@  بـ 
�جلماعُة �إلسالمية �أل�دية كلَّ عا6. 
Lنه '�حد من تلك �جلهو/ �لكث$	 �ل� 
نبذXا ¤ �ا'لة لتحقيق ما نأمله من 

توطيد �لسال6 ¤ �لعا¸ Aع.
حضر'�  جد/  صدقا°  �ليو6  يشا:� 
هذ¨ �لفعالية أل', مر	، بينما �آلخر'1 
هم صدقا° قد�مى يدعمو1 جهو/نا 
حا,  ية  على  طويلة.   Qسنو� منذ 

Aيعكم على مستو@ عا, من �لثقافة 
'تشا:كوننا �لرغبة ¤ توطيد �لسال6 
Aيًعا  حضرمت  'Xذ�  كله،  �لعا¸   ¤
هذ¨ �ملنتد@. لقد جئتم �ليو6 بقلو¾ 

ميلؤها �ألمل 1 يعّم �حلب '�ملو�سا	 
�لِقيم  هي  هذ¨  كله.   َ̧ �لعا '�لتآخي 
�لغالبية  Lليها   rيتو �ل�  '�لـُمثل 
�لعا¸ 'هم Åق  �لعظمى من شعو¾ 

حضر	 م$�² مسر': �د، -يد¨ �هللا- خال, Lلقا°¨ �خلطا¾ 
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التقوى

فإ1 هذ¨ هي  Lليها.  مس �حلاجة  ¤
�ألسبا¾ �ل� جعلتكم Aيًعا جتلسو1 
 Qخلفيا من  نكم  مع  �ليو6  مامي 

'شعو¾ '/ياناË Qتلفة.
�ملؤمتر  هذ�  نعقد  فإننا  قلت،  'كما 
كل عا6، '¤ كل مر	 Ýد'نا Aيًعا 
�لشعو: نفسه '�ألمل 1 يعّم �لسال6 
ما6 عيننا، 'لذ� فإنï كل عا6  َ̧ �لعا
طلب منكم 1 نسعى لتعزيز �لسال6 
� مكا1 تسنح لكم فيه �لفرصة،  ¤
'مع كل من تتصلو1 به. 'باإلضافة 
'لئك  من  يضا  طلب  �لك،   KL
�لذين Xم عالقة باألحز�¾ �لسياسية 
1 ينقلو� :سالة �لسال6  Qحلكوما� '
ملن  Lنه  نفو�هم.  /�ئر	   KL هذ¨ 
من  نه  �جلميع  يد:�   1 �لضر':� 
هنا�  �لعا¸،   ¤ �لسال6  توطيد  جل 
�لرفيعة  �ألخالقية  للقيم  ماسة  حاجة 

كثر من � 'قت مضى.
�إلسالمية  باجلماعة  يتعلق  فيما  ما 
�أل�دية، فحيثما 'كلما سنحت لنا 
 Eضو' بكل  نعِر¾  فإننا  �لفرصة، 
سو@  هنا�  ليس  Lنه  علًنا  'نقو, 
�لدما:  �لعا¸ من  طريق '�حد إلنقا� 
 1 'هو  Ôو¨،  يتجه  �لذ�  '�خلر�¾ 
'�ملو/	  �ملحبة  لنشر  �جلميع  يسعى 
�ملجتمع.   KL باالنتما°  '�لشعو: 
�لعا¸  على  ينبغي  �لك،  من  '�ألهم 

�لذ� هو �هللا   ،� 1 يعر± خالَقه 
هي   � �خلالق  معرفة  فإ1  �ألحد. 
�ل� تقو/نا Ôو �حلب '�لر�ة خللقه، 
Õتنا،  من  جزً°�  هذ�  يصبح  'عندما 
عندها نكو1 مستحقني ملحبة �هللا �. 
 KL نرفع صوتنا /�عني  باستمر�:  Lننا 
�لسال6 ¤ �لعا¸، 'هذ� �أل¸ '�ألسى 
�لذ� نشعر به ¤ قلوبنا يلهمنا �لعمل 
'جعل   Ûلنا� معانا	  ñفيف  على 
فضل.  مكاًنا  فيه  نعيش  �لذ�  �لعا¸ 
¤ �لو�قع، هذ¨ �ملهمة هي '�حد	 من 
جل  من  نبذXا  �ل�  �لعديد	  �جلهو/ 

حتقيق هذ� �Xد±.
منكم  '�حد  كل  Áنًفا،  قلت  'كما 
'Lضافة  �لنبيلة.   Qلرغبا� هذ¨  لديه 
'تكر�ً:�  مر�ً:�  لقد طلبت  �لك،   KL
�لدينيني  '�لزعما°  �لسياسيني  من 

'على  �لسال6.  جل  من  يسعو�   1
�لرغم من كل هذ¨ �جلهو/ KL �آل1 
�ستمر�:   ¤ '�الضطر�¾  �لقلق  فإ1 
'�²/يا/ ¤ Aيع Ôا° �لعا¸. ¤ عا¸ 
�ليو6، هنا� �لكث$ من �لصر�½ '�لتوتر 
جند  �لبلد�1  بعض   ¤ '�الضطر�¾. 
'يتحا:بو1  يتقاتلو1  �لشعب  فر�/ 
فيما بينهم، '¤ بال/ خر@ �لشعب 
يقاتل �حلكومة، ' على �لعكس جند 
 Qو1 شعبهم. '�جلماعاAحلكا6 يها�
�إل:هابية تدعم �لفوضى '�الضطر�¾ 
مبن  عابئة  غ$  مصاحلها  جل  من 
ُيقتلو1 من �لنسا° '�ألطفا, '�ملسنني 
جند  �لبلد�1،  بعض   ¤' �ألبريا°. 
حتقيًقا  تتحا:¾  �لسياسية  �ألحز�¾ 
تعمل   1 من  بدًال  �خلاصة  ملصاحلها 
مًعا من جل حتسني حو�, بلد�¶م. 

... رجـال السياسـة الذين لنا معهـم عالقات ودية 
ويتفقـون معنا دائما عندما يكونون ] صحبتنا، فإنهم 
غ� قادريـن أيضا على احلديـث. وعوًضا عن ذلك 
جنـد أصواتهـم حتجـب وُمينعون من طـرح وجهات 
نظرهم. هذا إما ألنهم ��ون على اتباع سياسـات 
احلـزب، أو رمبا بسـبب ضغوط خارجيـة من قوى 
عامليـة أخرى أو حلفاء سياسـيني يضغطون عليهم.
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كذلك جند بعض �حلكوماQ '�لد', 
�لد',  مو�:/   ¤ باستمر�:  طامعة 
�لك\@  �لد',  'تستهلك  �ألخر@. 
على  �ملحافظة   ¤ جهو/ها  �لعا¸   ¤
حتقيق   ¤ 'سًعا  تدخر  'ال  سلطا¶ا، 

هذ� �Xد±.
فإننا  �العتبا:،   ¤ هذ�  كل  Áخذين 
�لغالبية  'ال  �أل�دية  �جلماعة  جند  ال 
لديها  �لشعب،  �لذين هم من  منكم، 
 Qلسلطة على 'ضع �لسياسا� '�لقد:	 
إلحد�� تغي$ õLاè، '�لك ألننا ال 
منلك � سلطة حكومية ' نفو�. ¤ 
:جا,   ôنه ح �لقو,   ïميكن �لو�قع، 
�لسياسة �لذين لنا معهم عالقاQ '/ية 

يكونو1  عندما  /�ئما  معنا  'يتفقو1 
يضا  قا/:ين  غ$  فإ¶م  صحبتنا،   ¤
�لك  عن  'عوًضا  �حلديث.  على 
من  'ُيمنعو1  حتجب  صو�ִדم  جند 
طرE 'جهاQ نظرهم. هذ� Lما أل¶م 
�حلز¾،   Qتبا½ سياسا� على   1'\·
من  خا:جية   üضغو بسبب  :مبا   '
قو@ عاملية خر@ ' حلفا° سياسيني 

يضغطو1 عليهم.
'مع �لك، فنحن �ملشا:كو1 ¤ ند'	 
�لسال6 هذ¨ ¤ كل عاÝ ،6د'نا �ألمل 
¤ توطيد �لسال6، 'نعر¾ عن Á:�ئنا 
�ملو/	  تتوطد   1 ينبغي  نه  'مشاعرنا 
�أل/يا1  Aيع  بني  '�ألخو	  '�لر�ة 

� ¤ �لو�قع  ..rألعر��' Qجلنسيا�'
لألسف  ننا  Lالَّ   .Ûلنا� Aيع  بني 
عاجز'1 1 ُنخرå هذ¨ �لرßية للنو:، 
فليس لدينا �لسلطة ' �لوسيلة لتحقيق 

ما نطمح Lليه.
�لقاعة  هذ¨   ¤' سنتني  منذ  �كر 
نفسها خال, ند'تنا للسال6، كنت قد 
بالتفصيل  فيها  شرحت  كلمة  لقيت 
�لسال6  لتحقيق  '�لوسائل  �لسبل 
�لعاملي، 'حتدثت يضا عن كيفية قيا6 
�لك،  بعد  �ألمر.  ֲדذ�  �ملتحد	  �ألمم 
�للو:/  '�ملحتر6  �لعزيز  صديقنا  علق 
 1 Lيف\�"  "L-Eric AveBuryيريك 
هذ� �خلطا¾ õب 1 يلقى ¤ �ألمم 

مشهد منصة �لشر± 
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�ملتحد	 نفسها. كا1 قوله هذ� نابًعا من 
نبل خالقه 'كرمه، 'لكن ما '/ قوله 
�اضر	   ' خطبة  Lلقا°  ·ر/   1 هو 
 KL �/اعها ليس كافًيا 'لن يؤÕ '
 üلشر�  1L �لو�قع،   ¤ �لسال6.  Lقامة 
 Ûألسا� �Xد±  هذ�  لتحقيق  �لرئيس 
هو �لعد�لة �ملطلقة '�إلنصا± ¤ Aيع 
�لكرمي،   1Áلقر� عطى  'قد  �ملسائل. 
 �ملبد  ،١٣٦ �آلية  �لنسا°،  سو:	   ¤
�لذهÊ '�لد:Û �لذ� يرشدنا ¤ هذ� 
�ملوضو½ حيث تنص �آلية نه حتقيًقا 
كانت  لو   ôفح �لعد�لة،   Qملتطلبا
 ' '�لديك   ' نفسك  ضد  �لشها/	 
فعليك  �ملقربني،  '�ألصدقا°  �ألقا:¾ 
�لعد�لة  هي  هذ¨  بذلك.  تشهد   1
ى �ملصا¼ �لشخصية  �حلقيقية حيث ُتنحَّ

جانبا من جل �لصا¼ �لعا6.
��L تفكرنا ¤ هذ� �ملبد على �ملستو@ 
نه  ند:�  سو±  فإننا  �جلماعي، 
�الستمالة  'سائل  عن  �لتخلي  ينبغي 
'�لقائمة  �ملشر'عة  غ$  '�السترضا° 
'بدال  '�لنفو�.  �لثر'	   Ûسا على 
'سفر�°  ممثلي  على  ينبغي  �لك،  من 
�لعمُل بإخالø 'برغبة ¤  كل /'لة 
õب  '�ملسا'�	.  �لعد�لة   á/مبا /عم 
علينا �لقضا° على Aيع شكا, �لتحيز 
'�لتمييز، أل1 هذ� هو �لسبيل �لوحيد 
لتحقيق �لسال��L .6 نظرنا KL �جلمعية 

�لعامة لألمم �ملتحد	 ' ·لس �ألمن، 
' كلماQ تلقى  Q�:1 عبافإننا جند 
¤ كث$ من �ألحيا1 �لكث$ من �ملديح 
 çال مع 	لشكر، 'لكن هذ¨ �إلشا/�'
قد  تكو1  �حلقيقية   Q�:لقر�� أل1  Xا 

حتد/Q سلفا.
 Q�:لقر�� �ñا�  يتم  حيث  'هكذ�، 
�لقو@  من   Qبالتحالفا  ' بالضغط 
�لدميقر�طية  �لوسائل  �لك\@ بدال من 
فعًال،  فإ1 هذ¨ �خلطب ُتجعل جوفا° 
خلد�½  �:يعة  'تتخد   çملع� 'عدمية 
 ïيع ال  �لك،  'مع  �خلا:جي.  �لعا¸ 
كل هذ� 1 ُنحبط ' نتخلى عن كل 
ينبغي  جهو/نا. بل عوًضا عن �لك، 
1 يكو1 هدفنا -ضمن قو�نني �لبال/- 
 Qالستمر�: ¤ تذك$ �حلكومة مبتطلبا�
�لوقت. õب علينا يضا تقدمي �ملشو:	 
�ل�   Qجلماعا� لتلك  صحيح  بشكل 

لديها �هتماماQ خاصة على �ملستو@ 
'عندها  �لعد�لة.  تسو/  لكي  �لعاملي 
صبح  'قد  �لعا¸  نر@  سو±  فقط 
نأمله  �لذ�  '�لوئا6  للسال6  مالً�� 

Aيًعا.
لذ� فإننا ال نقد: على 1 نتخلى عن 
جهو/نا 'ال ينبغي لنا �لك. ��L توقفنا 
عن :فع صو�تنا ضد �لقسو	 '�لظلم، 
فسو± نصبح من 'لئك �لذين ليس 
لديهم قيم خالقية ' مثل عليا على 
 ' صو�تنا  ُسمعت  سو�°   .rإلطال�
كاX 1ا تأث$ 6 ال فليس هذ� هو �ملهم، 
بل �ملهم 1 نستمر ¤ نصح �آلخرين 
شعر /�ئما  ïنL �لسال6.  'حثهم Ôو 
من  نه   @: عندما  �لسر':  ببالغ 
':غم  �إلنسانية  �لقيم  Lعال°  جل 
فإ1  ' �جلنسية،  �لدين  �الختال± ¤ 
�لكث$ من �لناÛ يأتوKL 1 هذ� �ملنتد@ 

... �رد إلقاء خطبة أو 4اضرة أو سماعها ليس 
إن  الواقع،   [ السالم.  إقامة  إ@  يؤدي  ولن  كافًيا 
هو  األساس  ا�دف  هذا  لتحقيق  الرئيس  الشرط 
العدالة املطلقة واإلنصاف ] �يع املسائل. وقد 
أعطى القرآن الكرمي، ] سورة النساء، اآلية ١٣٦، املبدأ 
املوضوع...  هذا   [ يرشدنا  الذي  والدرس  الذه� 
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لالستما½ '�لتعلم '�لتحد� عن سبل 
Lحال, �لسال6 '�لتر�حم ¤ �لعا¸. لذ� 
نسعى   1 Aيعا  منكم  طلب   ïفإن
لتحقيق �لسال6 بأقصى ما ¤ 'سعكم 
حô نتمكن من �ملحافظة على بصيص 
1 يأ� �لوقت �لذ� يتوطد  KL ألمل�
فيه �لسال6 �حلقيقي '�لعد�لة ¤ Aيع 

Ôا° �لعا¸.
õب 1 نتذكر نه ��L فشلت �جلهو/ 
يصد:  سو±   � �هللا  فإ1  �لبشرية، 
قر�:¨ لتحديد مص$ �لبشرية. لذ� قبل 
�لتنفيذ  حيز  �إلXي  �لقر�:  يدخل   1
له  �إل�عا1  على   Ûلنا�  \õ 1 'قبل 
�إلنسانية،   rحقو يوفو�   1 'على 
 Û1 ينتبه �لنافإنه من �ألفضل بكث$ 
ֲדذ¨  �الهتما6   KL بأنفسهم  �لعا¸   ¤
�ملسائل �حلاÕة، ألنه ��L قر: �هللا � 
�ñا� Lجر�°�Q ֲדذ� �لشأ1، فإ1 غضبه 

بشد	  �لبشر�  �جلنس  يعم  سو± 
'بصو:	 :هيبة حًقا.

للقر�: �إلXي  �لرهيبة  حد �ملظاهر  1L
يكوÅ 1ر¾   1 ميكن  �ليو6  عا¸   ¤
عاملية خر@. ما من شك Á 1ثا: هذ¨ 
�حلر¾ '�لدما: �لذ� سو± حتدثه لن 
 ôح  ' نفسها،  �حلر¾  على  يقتصر 
على هذ� �جليل، بل ¤ �لو�قع سو± 
عديد	  ألجيا,  �ملر'عة  نتائجه  تظهر 
قا/مة. حد هذ¨ �لنتائج �ملأسا'ية ملثل 
هذ¨ �حلر¾ هو تأث$ها على �ألطفا, 
 ¤  ' �آل1  سو�°  �لوال/	  حديثي 
�ليو6  �ملتاحة  �ألسلحة   1L �ملستقبل. 
هي سلحة مدمر	 KL /:جة ¶ا ميكن 
بعيو¾  طفا,  'ال/	   KL تؤ/�   1
':�ثية ' خلقية خط$	 متتد ألجيا,.

 Qشهد �ل�  �لبلد  هي  �ليابا1   1L
�لنو'ية  للحر¾  �لوخيمة  �لعو�قب 

بالقنابل  للهجو6  تعرضت  عندما 
�لثانية.  �لعاملية  �حلر¾  خال,  �لنو'ية 
'KL �ليو6 عندما تز': �ليابا1 'تلتقي 
بالناÛ هنا�، فإنك تر@ �خلو± من 
Xا '�ضحة  �ملطلقة  '�لكر�هية  �حلر¾ 
�لقنابل   1 Lالَّ  قو�Xم. ' عيو¶م   ¤
�لنو'ية �ل� �ستخدمت ¤ �لك �لوقت 
قل  هي  '�سع،  /ما:   ¤ 'تسببت 
�لنو'ية  �ألسلحة  تلك  من  بكث$  قو	 
�لد',   ôليو6 ح� �لد',  متتلكها  �ل� 

�لصغ$	 جًد�.
'ُيقا, ¤ �لياباL 1نه على مر': سبعة 
عقو/، Lالَّ 1 �آلثا: �ملترتبة على �لقنابل 
�لذ:ية ال تز�, مستمر	 بوضوE على 
طِلقت ُ  ��L �لوال/	.  حديثي  �ألطفا, 
 ¤ �ملمكن  فمن  شخص  على  �لنا: 
�حليا	  قيد  على   ¨ßبقا �ألحيا1  بعض 
 ��L 'لكن   ،Êلط�  åلعال� خال,  من 

مشهد عا6 لقاعة �ملنتد@
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'لئك  فإ1  نو'ية  حر¾  �ندلعت 
�لذين هم على خط �لنا: لن يكوX 1م 
 Qحظ من هذ� �لقبيل. بل سو± ميو
هؤال° �لناÛ على �لفو: 'õَمد'1 مثل 
 1L .لتماثيل، 'سو± تذ'¾ جلو/هم�
 Qلنباتا�' '�لغذ�°  �لشر¾  ميا¨  Aيع 
سو± تتلو� 'تتضر: من �الشعا½، 
�ل�   Ùألمر�� نو�½  نتصو:   1 'لنا 
سيؤ/� هذ� �لتلو� Lليها. حô تلك 
�ألماكن �ل�̧  ُتضر¾ مباشر	 'تكو1 
 Qإلشعاعا� على  �ملترتبة  �آلثا:  فيها 
قل حد	، فإ1 خطر �ألمر�Ù '�لعلل 
يكو1  'سو±  ك\،  يصبح  سو± 
�ألجيا,  على  كب$	  خطو:	  هنا� 

�لقا/مة.
�آلثا:  فإ1  Áنًفا،  قلت  'كما  لذلك، 
�ملدمر	 '�خلر�¾ �لذ� يسببه هذ� �لنو½ 
�حلر¾  على  يقتصر  لن  �حلر'¾  من 
'تد�عياִדا، 'لكن سو± ينتقل من جيل 
�لعو�قب �حلقيقية  KL جيل. هذ¨ هي 
Xذ� �لنو½ من �حلر'¾، '�ليو6 هنا� 
ناÛ على /:جة من �ألنانية '�حلمق 
باختر�عاִדم  يفخر'1  ¶م  حٍد   KL
تلك، 'Ýسبو¶ا هدية للعا¸. '�حلقيقة 
1 ما يسمى باجلو�نب �ملفيد	 للطاقة 
�لنو'ية ميكن 1 يكو1  '�لتكنولوجيا 
تدم$   KL 'تؤ/�  �خلطو:	،  غاية   ¤
 ' �إل«ا,  بسبب  Lما   rلنطا� '�سع 

مثل  بالفعل  شهدنا  لقد  �حلو�/�. 
�حلا/�  'قو½  مثل  �لكو�:�،  هذ¨ 
�لنو'� ¤ عا6 ١٩٨٦ ¤ تشرنوبيل 
بأ'كر�نيا. 'كذلك ¤ �لعا6 �ملاضي بعد 
'قو½ �لزلز�, '�لتسونامي ¤ �ليابا1، 
مما /@ KL تعرÙ �لبال/ خلطر كب$ 
مثل  حتد�  عندما  شديد.  'خو± 
�لصعب  من  يكو1  �ألحد��،  هذ¨ 
�ملتضر:	.  �ملناطق  Lعما:  Lعا/	  جد� 
'�ملأسا'ية،  �لفريد	  جتا:ֲדم  'بسبب 
غاية  صبح ¤  قد  �ليابا1  فإ1 شعب 
�حلذ:، 'بالفعل فإ1 شعو:هم باخلو± 

'�لرعب له ما ي\:¨.
 ¤ ميوتو1   Ûلنا�  1 '�ضح  مر  Lنه 
�حلر'¾ 'عندما /خلت �ليابا1 �حلر¾ 
'شعبا  حكومة  كانت  �لثانية  �لعاملية 
يد:كو1 جيًد� 1 بعض �لناÛ سو± 

ُيقتلو1. ُيقا, 1 ما يقر¾ ٣ ماليني 
شخص لقو� حتفهم ¤ �ليابا1، 'هذ� 
Ôو ٤٪ من �لسكا1. ح1L' ô كا1 
عد/ من �لبلد�1 �ألخر@ قد عا� من 
�لعد/  حيث  من  على   Qفيا' نسب 
'�لنفو:  �لكر�هية   1 Lالَّ   ،JاAإل�
�لشعب   ¤ جندها  �ل�  �حلر¾  من 
باملقا:نة  بكث$  على  يز�,  ال  �ليابا� 
بسيط  لسبب  '�لك  �آلخرين،  مع 
'هو بالتأكيد �لقنبلتا1 �لنو'يتا1 �للتا1 
�حلر¾  خال,  �ليابا1  على  سقطتا 
�لعاملية �لثانية، '�لعو�قب �ل� ما �²لو� 
يشاهد'¶ا 'يكابد'¶ا حô �ليو6. لقد 
ثبتت �ليابا1 عظمة 'مر'نة من خال, 
قد:ִדا على Lعا/	 Lعما: 'تأهيل مد¶ا 
بسرعة نسبًيا. 'لكن ليكن '�ضحا نه 
مر	  �لنو'ية  �ألسلحة  �ستخدمت   ��L

إذا اندلعت حـرب نووية فإن أولئـك الذين هم على 
خط النار لن يكون �م حظ من هذا القبيل. بل سوف 
ميوت هؤالء الناس على الفور و�َمدون مثل التماثيل، 
وسوف تذوب جلودهم. إن �يع مياه الشرب والغذاء 
والنباتات سـوف تتلوث وتتضرر من االشعاع، ولنا أن 
نتصور أنواع األمراض الa سـيؤدي هذا التلوث إليها. 
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 1 جًد�  �ملمكن  فمن  �ليو6،  خر@ 
متحى جز�° من بعض �لبال/ متاما من 

�خلريطة 'تز', من �لوجو/.
�لقتلى  لعد/  �ملتحفظة   Qلتقدير��  1L
Ôو  كانت  �لثانية  �لعاملية  �حلر¾   ¤
Ôو   1 'ُيقا,  شخص  مليو1   ٦٢
�ملدنيني.  من  كانو�  منهم  مليو1   ٤٠
من  �لقتلى  عد/  فإ1  خر@،  'بعبا:	 
�ملدنيني يفوr بكث$ �لعسكريني. لقد 
'قع كل هذ� �لدما: مع 1 �ألسلحة 
�ملستخدمة ¤ تلك �حلر¾ -باستثنا° 
�ليابا1- كانت تقليدية ¤ كل مكا1 
�ملتحد	  �ململكة  حتملت  'لقد  Áخر. 
شخص.  مليو1  نصف  Ôو  فقد�1 

كانت  �لوقت،  �لك   ¤ 'بالطبع، 
�ململكة �ملتحد	 ال تز�, قو	 �ستعما:ية 
'كانت مستعمر�ִדا حتا:¾ يضا نيابة 
عنها. فإ�� Aعت هذ¨ �خلسائر يًضا، 
ماليني.   KL يرتفع  �لقتلى  عد/  فإ1 
'¤ �Xند 'حدها فإÔ 1ّو ١,٦ مليو1 

شخص فقد'� حياִדم.
ما �ليو6 فلقد تغ$ �لوضع 'تلك �لبلد�1 
للمملكة   Qمستعمر� كانت  �ل� 
�ملتحد	 'قاتلو� من جل �إلم\�طو:ية 
�ل\يطانية من �ملمكن Ý 1ا:بو� �ليو6 
ضد بريطانيا �لعظمى ¤ حا, �ندال½ 
'كما  �لك،   KL 'باإلضافة  �حلر¾. 
�لبلد�1  بعض   ôح سابًقا،   Qكر�

�ألسلحة  على  حصلت  قد  �لصغ$	 
�لنو'ية.

هو  �خلو±  من  كثً$�  يسبب  فالذ� 
�لنو'ية  �ألسلحة  هذ¨  مثل   1 معرفة 
هؤال°  مثل  يد�   KL يصل   1 ميكن 
حسن  ميلكو1  ال  Lما  �لذين   Ûلنا�
�لتصر± ' يفضلو1 عد6 �لتفك$ ¤ 
عو�قب فعاXم. ¤ �حلقيقة، مثل هؤال° 
�لناÛ ال يع$'1 /� �هتما6 للعو�قب، 

'هم مولعو1 بإطالr �لنا:.
�لك\@  �لقو@  تتعامل   ¸  ��L لذلك 
مشاعر  على  تقِض   ¸' بالعد,، 
 ¸ ��L' 	$لد@ �لد', �لصغ üإلحبا�
فإ1  تتنبَّ سياساQ عظيمة 'حكيمة، 

حضرته مع ثلة من �لضيو±
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�لسيطر	.  عن   åرÌ سو±  �لوضع 
هو  �ألمر  هذ�  سيتبع  �لذ�  '�لتدم$ 
'تقدير�تنا،  تصو:�تنا  من  بكث$  بعد 
بالفعل  �ل�  �لعا¸   ,'/ غالبية   ôح
ֲדا  يعصف  سو±  �لسال6   ¤ ترغب 

هذ� �لدما:.
قا/	  يد:�   1 'Áمل   çمت  ïفإن لذ�، 
�لو�قع  هذ�  �لك\@  �لد',  Aيع 
 Qلسياسا�  ïتب من  'بدًال  �لرهيب، 
لتحقيق  �لقو	  '�ستخد�6  �لعد'�نية 
 ïتب  KL يسعو�   1 'غاياִדا،  هد�فها 
�لعد,  تعزيز  شأ¶ا  من   Qسياسا

'تأمينه '�ملحافظة عليه.
�لقا/	  كبا:  حد  مؤخًر�  صد:  لقد 
خطً$�  حتذيًر�   Û'لر� �لعسكريني 
للحر¾  �ملحتملة  �ملخاطر  حو, 
�لنو'ية، 'كا1 من :يه نه لن تندلع 
 �  ¤  ' Áسيا   ¤ �حلر¾  هذ¨  مثل 
مكاÁ 1خر، 'لكن سو± ñاÙ على 
حد'/ ':'با، 'بأ1 �لتهديد مبثل هذ¨ 
بلد�1  من  'يشتعل  ينشأ  قد  �حلر¾ 
 Ûلنا� بعض   1 مع  �لشرقية.  ':'با 
يه : هو  هذ�   1 ببساطة  يقولو1  قد 
عتقد  ال  شخصيا  نا ' �لشخصي، 
'لكن  �تملة،  غ$  نظر¨  'جهة  بأ1 
نه  يضا  عتقد  �لك،   KL باإلضافة 
فمن  �حلر¾،  هذ¨  مثل  �ندلعت   ��L
Áسيوية   ,'/  ü:تتو  1 جًد�  �ملرجح 

فيها يًضا.
مؤخًر�  Xا  كا1  �ل�  �ألخبا:  'من 
طرحه  ما  '�سع  Lعالمي  �نتشا: 
 Q�:الستخبا� بوكالة  سابق  :ئيس 
مقابلة  خال,  –�ملوسا/-  �إلسر�ئيلية 
مشهو:	  م$كية  تليفزيونية  قنا	  مع 
-شبكة سي Û� è- قا, Lنه صبح 
من �لو�ضح :غبة �حلكومة �إلسر�ئيلية 
 1L 'قا,  Lير�1.  على  ¤ شن حر¾ 
من  سيكو1  �Xجو6،  هذ�  مثل  'قع 
تنتهي  ' كيف  ين  �ملستحيل معرفة 
بشد	   Ù:يعا فإنه  لذ�  �حلر¾،  هذ¨ 

� هجو6.
'¤ هذ� �ملوضو½، فإ1 :يي 1 مثل 
هذ¨ �حلر¾ ستنتهي بالدما: �لنو'�. 
لقد قرQ ¤ �آل'نة �ألخ$	 مقاًال �كر 
فيه �لكاتب 1 �لوضع ¤ �لعا¸ �ليو6 
هو مشابه متاما للوضع ¤ عا6 ١٩٣٢ 
'�لسياسية  �القتصا/ية  �لناحية  من 
يًضا. 'كتب قائال: ¤ بعض �لبلد�1 
 ' �لسياسة  :جا,   ¤  Ûلنا� يثق  ال 
 1ما ُيسمى بالدميقر�طية. 'قا, يضا 
معا  جتتمع  كث$	  تشابه  'جه  هنا� 
�حلا,  كا1  ملا  مشابه  'ضع  لتشكيل 
عليه قبيل �ندال½ �حلر¾ �لعاملية �لثانية. 
قد Ìتلف �لبعض مع بعض حتليالته، 
 @: �لسبب  'Xذ�  معه  تفق   ïلك'
�لعا¸   Qحكوما تشعر   1 ضر':	 

�لر�هن.  �لوضع   °�²L �لبالغ  بالقلق 
�جلائرين  �لقا/	  على  يتعني  'باملثل، 
لبعض �لبال/ �ملسلمة �لذين ال هم Xم 
'سيلة  بأ�  بالسلطة  �لتشبث  سو@ 
'بأ� �ن 1 يعو/'� KL :شدهم. 'Lال 
يكو1  سو±  '�قهم  تصرفاִדم  فإ1 
'�لدفع  حكمهم،   ,�'²  ¤ �لسبب 

ببلد�¶م Ôو مص$ مرعب.
Ôن عضا° �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
�لعا¸  إلنقا�  جهدنا  قصا:@  نبذ, 
 ¤ ألننا  '�لك  �لدما:،  من  '�لبشرية 
هذ� �لزمن قد Áمنا بإما6 �لعصر �لذ� 
�ملوعو/  �ملسيح  'هو   � �هللا  :سله 
�لكرمي  للرسو,  خا/ًما  جا°  �لذ� 
للعاملني.  :�ة  ُبعث  �لذ�   � �مد 
 � �لكرمي  �لرسو,  تعاليم  نتبع  'ألننا 
�لشديد  باأل¸  قلوبنا   ¤ نشعر  فإننا 
'�لكر¾ من حالة �لعا¸. '�لك �أل¸ 
هو �لذ� يدفعنا لبذ, �جلهو/ من جل 
Lنقا� �لبشرية من �لدما: '�ملعانا	. لذ� 
فإنï 'سائر �ملسلمني �أل�ديني نسعى 
جاهدين للوفا° مبسؤ'لياتنا جتا¨ حتقيق 

�لسال6 ¤ �لعا¸.
من  حا'لت  �ل�   rلطر� هذ¨  حد 
خالXا تعزيز �لسال6 هو L:سا, سلسلة 
من �لرسائل لبعض ²عما° �لعا¸. قبل 
�لبابا   KL برسالة  بعثت  شهر،  بضعة 
بنديكت �لسا/Û عشر، سلمها له ممثل 
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�ملسلمني �أل�ديني.  شخصي J من 
قلت له ¤ �لرسالة نه ملا كا1 ²عيما 
 ¤ �لدينية  �لطو�ئف  ك\  من  لطائفة 
إلحال,  يسعى   1 õب  فإنه  �لعا¸، 
�آل'نة   ¤ مماثل،   rسيا  ¤' �لسال6. 
�ألعما,  'بناً° على مالحظة  �ألخ$	 
�لعد�ئية بني Lير�L' 1سر�ئيل 'تصاعدها 
KL مستو@ ¤ غاية �خلطو:	، بعثت 
�لو²:�°  :ئيس  من  كل   KL برسالة 
�إلسر�ئيلي، بنيامني نتنياهو، '�لرئيس 
�إلير��، �مو/ �د� جنا/، حثهما 
على �لتخلي عن كل شكا, �لتسر½ 
'�لك   ،Q�:لقر�� �ñا�  عند  '�لتهو: 

من جل صا¼ �لبشرية. 
كما نï قد كتبت مؤخًر� KL �لرئيس 
با:�� 'باما ':ئيس �لو²:�° �لكند�، 
 KL منهما  كال  /�عًيا  ها:بر،  ستيفن 
Ôو  'مسؤ'لياִדما  بد':«ا  �لقيا6 
�لعا¸.   ¤ '�لوئا6  �لسال6  L:سا° 
يًضا  �لقريب  �ملستقبل   ¤ نو� '
�لكتابة 'حتذير :ßسا° �لد', '�لقا/	 
كانت   1L عر±  ال   ïنL �آلخرين. 
يكو1  سو±  �لقا/	  Xؤال°  :سائلي 
Xا قيمة ' '1² عندهم 6 ال، 'لكن 
ًيا كانت :/	 فعلهم، فهي �ا'لة من 
جانÊ كو� �خلليفة '�لزعيم �لر'حي 
 ¤ �أل�ديني  �ملسلمني  من  للماليني 
Ôا° �لعا¸ لنقل مشاعرهم جتا¨ �لوضع 

�خلط$ �لذ� عليه �لعا¸.
عن  عر¾   ¸  ïن '�ضًحا  'ليكن 
Lمنا  شخصي،  خلو±  �ملشاعر  هذ¨ 
'قد  لإلنسانية.   r/صا حب  بد�فع 
 ¤  Ûنغر�' للبشرية  �حلب  هذ�  منا 
Aيع �ملسلمني �حلقيقيني بسبب تعاليم 
�لرسو, �لكرمي �مد �، �لذ� كما 
:�ًة  :سَل ُ قد   ،Qشر  1 سبق 
'مو�سا	 جلميع �لبشر. :مبا تندهشو1 
' تصدمو1 عندما تسمعو1 1 حبنا 
لتعاليم  مباشر	  نتيجة  هو  للبشرية 
 ,ßلرسو, �لكرمي �، 'قد ينشأ تسا�
�لذ� õعل  �لسبب  فما  ¤ عقولكم، 
تلك �جلماعاQ �إل:هابية �ملسلمة تقتل 
 Qحكوما هنا�  ملا��   ' �ألبريا°، 
�لقتل   Qعمليا ترتكب  مسلمة 
�جلماعي ألفر�/ من شعوֲדم من جل 

�اية كرسّي سلطا¶م؟
فليكن '�ضًحا متاًما 1 هذ¨ �ألعما, 
�لشرير	 ¤ '�قع �ألمر تتناÂ متاًما مع 
 1Áلقر�  1L �حلقيقية.  �إلسال6  تعاليم 
�لكرمي ال يسمح حتت � ظر± من 
�لظر'± بالتطر± ' �إل:ها¾. '¤ 
هذ� �لعصر، 'Åسب Lمياننا قد :سل 
�إلسالمية  �جلماعة  مؤسس   � �هللا 
�لقا/يا�  �د  م$�²   غال6  �أل�دية، 
�، �ملسيح �ملوعو/ '�إلما6 �ملهد�، 
تابًعا كامال للرسو, �لكرمي �مد �. 
'قد ُ:سل �ملسيح �ملوعو/ � لنشر 
لإلسال6  '�لصحيحة  �حلقيقية  �لتعاليم 
'�لقر1Á �لكرمي. لقد جا° لتأسيس :�بطة 
Ýد/  'لكي   ،� '�هللا  �إلنسا1  بني 
 Qلإلنسا1 'يعرفه ما عليه من '�جبا
:ِسل إل¶ا° ُ لقد  �إلنسا1.  خيه  جتا¨ 

] اآلونـة األخ�ة وبنـاًء على مالحظـة األعمال 
العدائيـة بـني إيـران وإسـرائيل وتصاعدها إ@ 
مسـتوى ] غاية اخلطورة، بعثت برسـالة إ@ كل 
من رئيس الوزراء اإلسـرائيلي، بنيامـني نتنياهو، 
والرئيـس اإليـراb، 4مود أ\دي جنـاد، أحثهما 
على التخلي عن كل أشـكال التسرع والتهور عند 
ا ـاذ القرارات، وذلك من أجل صا� البشـرية. 



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد األول- جمادى الثانية ورجب ١٤٣٣هـ  - أيار / مايو  ٢٠١٢ م

٢٠

التقوى

'قا,  �لدينية.  �حلر'¾  شكا,  كافة 
Lنه ُ:سل لتوطيد �الحتر�6 '�لتشريف 
 �  Êن  ' مؤسس  لكل  '�لتكرمي 
 KL �النتبا¨  للفت  :ِسل ُ لقد  /ين. 
حتقيق على مستوياQ �لقيم �ألخالقية 
'�لر�ة  '�ملحبة  �لسال6  'Lحال, 

'�ألخو	 ¤ Aيع Ôا° �لعا¸.
�لعا¸،  من  مكا1   �  KL �هبتم   ��L
سو± جتد'1 هذ¨ �لصفاQ جزً°� ال 
�أل�ديني  �ملسلمني  Aيع  من   يتجز
 '�حلقيقيني. 'Lننا ال نُعدُّ �إل:هابيني 
�ملتطرفني منو�ًجا، 'ال هؤال° �لطغا	 من 
�ملسلمني، 'ال �لقو@ �لغربية يًضا، Lمنا 
'نقتد�  حذ'¨  Ôذ'  �لذ�   åلنمو��
�لكرمي   Êلن� �إلسال6،  مؤسس  هو  به 
�مد �، '�لتعليماQ �ل� نسترشد ֲדا 

هي �لقر1Á �لكرمي.
بعث  هذ�،  �لسال6  منتد@  من  لذ� 
:سالة   1 بأسر¨،  �لعا¸   KL برسالة 
'�لر�ة  �ملحبة  هي  'تعاليمه  �إلسال6 

'�لعطف '�لسال6.
�ملسلمني  من  قلية  هنا�  لألسف، 
تقد6 صو:	 مشوهة متاًما عن �إلسال6 
'تعمل 'فق معتقد�ִדا �ملضللة. 'قو, 
هو  هذ�   1 تظنو�  ال  Aيًعا،  لكم 
تلك  من  'تتخذ'�  �حلقيقي،  �إلسال6 
مشاعر  إليذ�°  �:يعة  �خلاطئة  �ألفعا, 
 1  ' �ملسلمني  من  �ملساملة  �ألغلبية 

جتعلوها هدًفا للقسو	.
 Û1 �لكرمي هو �لكتا¾ �ملقدÁ1 �لقرL
جلميع �ملسلمني، '�ستخد�6 لغة مسيئة 
'بذيئة ¤ حقه ' حرقه هو بالتأكيد 
لقد  �ملسلمني.  ملشاعر  عميق   Eجر
ينا نه عند حد'� �لك، فإنه يؤ/� :
'غ$  متاما  خاطئ  فعل   /:  KL غالبا 

مناسب من قبل �ملتطرفني �ملسلمني.
 ¤ حا/ثني  عن  مؤخًر�  Õعنا  'لقد 
�جلنو/  بعض  قا6  حيث  فغانستا1، 
�ألم$كا1 بتصرفاQ فيها عد6 �حتر�6 
من  �ألبريا°  'قتلو�  �لكرمي،   1Áللقر
�لنسا° '�ألطفا, ¤ مناX²م. 'باملثل، 
فقتل  :�ة  بال  شخص  �لنا:  طلق 
جنو¾   ¤ �لفرنسيني  �جلنو/  بعض 
�لك  'بعد  سبب،   �  1'/ فرنسا 
ثالثة  'قتل  يا6 /خل مد:سة  ببضعة 
'Lحد@  �ألبريا°  �ليهو/  من  طفا, 
�لسلو�  هذ�   1 نر@   .Qملد:سا�
خاطئ متاما 'ال ميكن بأ� حا, من 
�ألحو�, 1 يؤ/� KL �لسال6. 'نر@ 
�لوحشية  �ألعما,  هذ¨  مثل  يضا 
ماكن ' باكستا1   ¤ بانتظا6  حتد� 
�ألعما, خصو6  هذ¨  'تعطي  خر@ 
حقدهم  لصب  �لذ:يعة  �إلسال6 
 .rنطا 'سع  على  هد�فهم  'حتقيق 
�ل�  �لوحشية  �ألعما,  هذ¨  مثل   1L
ليست  �د'/،   rنطا على  حتد� 

حقا/،   ' عد�'�Q شخصية  بسبب 
 Qللسياسا نتيجة  �لو�قع   ¤ هي  Lمنا 
 ،Qلظاملة �ل� تنتهجها بعض �حلكوما�
سو�° على �ملستو@ �ملحلي ' �ملستو@ 

.J'لد�
لذ�، من جل Lحال, �لسال6 ¤ �لعا¸، 
�لصحيحة  �ملعاي$   åنتها� من  البد 
�ملستوياQ '¤ كل  للعد, على كل 
 1Áلقر� عدَّ  لقد  �لعا¸.  بال/  من  بلد 
�لكرمي قتل شخص بر�° /'1 سبب 

هو مبÒلة قتل �لبشرية Aعا°.
مسلم   ïألن' خر@،  مر	  'هكذ� 
ال  �إلسال6   1 متاما  لكم  'ضح 
بأ� شكل  �لظلم   ' بالقسو	  يسمح 
مطلًقا  مًر�  ليس  هذ�  �ألشكا,.  من 
 1Á1 �لقرL بد'1 �ستثنا° فحسب، بل'
كا1  لو   ôح نه  يضا  يأمرنا  �لكرمي 
 � 'بلد   �بيننا 'بني  هنا� عد�° 
�لتصر±  من  �لك  مينعنا  ال  شعب، 
معهم بالعد, '�ل�Òهة �لتامة 'نه ينبغي 
 Qخصوما ' Q�'عد� �ال تدفعنا 
KL �النتقا6 ' �لتصر± على Ôو غ$ 
يًضا  �لكرمي   1Áلقر� 'يأمرنا  صحيح. 
نه  'هو  �أل«ية  غاية   ¤ Áخر  بأمر 
 KL طمع 'ينبغي 1 ننظر Åسد  ال 

ثر'�Q 'مو�:/ �آلخرين.
 ،üلنقا� بعض  فقط   Qكر� لقد 
تضع  أل¶ا  �أل«ية  غاية   ¤ 'لكنها 
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 ¤ '�لعد�لة  �لسال6  لتحقيق   Ûألسا�
 � �هللا  /عو  Aع.  '�لعا¸  �ملجتمع 
�لقضايا  Xذ¨  �هتماًما  �لعا¸   Jيو  1
�لعا¸  ُننَقذ من /ما:   ôألساسية، ح�
�لذ� õرنا Lليه �لظاملو1 '�لكا�بو1.

العتذ:  �لفرصة  هذ¨  غتنم   1  /''
 1 �حلقيقة  'لكن  �إلطالة،  عن 
موضو½ Lحال, �لسال6 ¤ �لعا¸ مر 

¤ غاية �أل«ية.
�لوقت ينفد، 'قبل فو�Q �أل'�1 علينا 
Aيًعا 1 ُنوJ ما يفرضه علينا �لوقُت 

�هتماًما كبً$�.
عن  حتد�   1  /' ¶ي   1 قبل 
شي° ها6، كما نعر± Aيًعا ¤ هذ¨ 
�أليا6 ُيحتفل باليوبيل �ملاسي لصاحبة 
 ��L �لثانية.  Lليز�بيث  �مللكة  �جلاللة، 
�لو:�°   KL �لساعة  بعقا:¾  عدنا 
كا1   ،١٨٩٧ عا6   KL عاًما   ١١٥
للملكة  �ملاسي  باليوبيل  ُيحتفل  يًضا 
بعث  �لوقت،  �لك   ¤ فيكتو:يا. 
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة  مؤسس 
برسالة ִדنئة KL �مللكة فيكتو:يا بلَّغها 
يضا  'بعث  �إلسال6،  تعاليم  فيها 
برسالة يدعو فيها للحكومة �ل\يطانية 
�ملسيح  �لعمر. كتب  'للملكة بطو, 
فضل   1 :سالته   ¤  � �ملوعو/ 
Aيع   1 هو  �مللكة  حكومة   ¤ ما 
�لدينية حتت  �حلرية  ُمنحو�  قد   Ûلنا�

حكمها. 
�ل\يطانية  �حلكومة  تعد   ¸ �ليو6 
حاكمة لشبه �لقا:	 �Xندية، 'لكن ال 
تز�, مبا/á �حلرية �لدينية ¤ �ملجتمع 
خالXا  من  �ل�  'قو�نينه  �ل\يطا� 

ُيمنح كل شخص حريته �لدينية.
Aل مثا, Xذ¨ �حلرية  1L ،لو�قع� ¤
هو ما نشاهد¨ �لليلة �L �جتمع تبا½ 
 Qلعقائد '�ملعتقد��' Qتلف �لدياناË
 KL 'ساعني  Áملني  '�حد  مكا1   ¤

Lحال, �لسال6 ¤ �لعا¸.
 Qلدعو��' Qلذلك 'باستخد�6 �لكلما
نفسها �ل� �ستخدمها �ملسيح �ملوعو/ 
غتنم هذ¨ �لفرصة لتقدمي �لتها�  �

�لقلبية للملكة �ليز�بيث قائال:
'�المتنا1  �لسعا/	  مبنتهى   °çه”
جلاللة   çمت' �لرحيمة  ملكتنا 
'�لرضا".  �لسعا/	   6�'/ �مللكة 

للملكة   � �ملوعو/  �ملسيح  '/عا 
مر	   خر@  ستخد6 ' فكتو:يا، 

كلماته نفسها:
يها �إلله �لقا/: �لكرمي، َْسِعْد ملكَتنا "
مَة بفضلك 'كرمك كما نعيش  �ملعظَّ
'لطفها،  كرمها  حتت  سعد�°  Ôن 
Ôن  كما  'Lحسا1  بلطف  'عاِمْلها 
ظل  حتت  ':خا°  سال6   ¤ نعيش 
حكومتها �لعا/لة '�ملحِسنة.  (�لتحفة 

�لقيصرية) 
هذ¨ هي مشاعر �المتنا1 �ل� Ýملها 
يًضا ' �د�  مسلم  هو  من  كل 

مو�طن بريطا�.
عّبر مر	 خر@ عن  1 /'¤ �لنهاية 
 ،Êقل  rعما من  Aيًعا  لكم  �متنا� 
�ملحبة  عن  عربتم  قد  فبحضو:كم 

'�ملو/	 '�ألخّو	 لنا.
شكًر� جزيال لكم.

قد أُرِسل إلنهاء كافة أشكال احلروب الدينية. وقال 
إنه أُرسل لتوطيد االح£ام والتشريف والتكرمي لكل 
مؤسـس أو ن� أي دين. لقد أُرِسـل للفت االنتباه 
إ@ حتقيق أعلى مستويات القيم األخالقية وإحالل 
.fالسالم واحملبة والر\ة واألخوة ] �يع أ¤اء العا
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٢٢

التقوى

PمدO �نصلى على 
سوله �لكرمي 
 �على عبدO �ملسيح �ملوعو�

بفضل �هللا �
Vته    هو �لناصر

لند1 ٢٠١٢/٤/١٠
خا/6 �حلرمني �لشريفني جاللة �مللك عبد �هللا بن عبد �لعزيز حفظه �هللا

�لسال6 عليكم ':�ة �هللا 'بركاته 

توّجه KL جاللتكم 	طاè هذ� �لذ� يتضمن مًر� ¤ غاية �أل«ية. Lنكم تتمتعو1 بفضل �هللا  1يسّر� 
مبقا6 عظيم بني �لشعو¾ �إلسالمية ملا منَّ �هللا تعاK به عليكم من هذ� �للقبني �لعظيمني. 'ِلَم ال، ففي 
�لعا¸ عند �ملسلمني  قدÛُ بقعة ¤  �للتا1 «ا  �ملنو:	  �ملقدسة تقع مكة �ملكرمة '�ملدينة  :Ù بال/كم 
َحبُّها 'َعزُّها عليهم، '�للتا1 حبُّهما جز° من Lميا¶م، كما ¶ما مركز�1 لتطو:هم �لر'حا�، 'بسببهما '
تتمتعو1 ¤ �لعا¸ �إلسالمي كله مبكانة ال مثيل Xا. 'هذ¨ �ملكانة �لعظيمة تقتضي من جاللتكم �لقيا6َ 
�لبلد�1 �إلسالمية  بتوجيه �ألمة �إلسالمية KL �لصو�¾، كما تفرÙ عليكم خْلَق جوٍّ من �لسال6 بني 
'جوٍّ من �حلب '�لوئا6 بني مسلمي �لعا¸ 'L:شا/هم KL �لعمل بقو, �هللا تعاK فيهم: ﴿ُ:َحَماُ° َبْيَنُهْم﴾ 
(�لفتح ٣٠). كما تفرÙ هذ¨ �ملكانة �لعظيمة عليكم بذ, جهو/كم إلحال, �لسال6 ¤ �لعا¸ ملا فيه خ$ 

�إلنسانية Aعا°.  
Lنï بصف� Lماًما للجماعة �إلسالمية �أل�دية 'خليفًة إلما6 هذ� �لعصر سيدنا �ملسيح �ملوعو/ '�ملهد� 
�ملعهو/ –عليه �لصال	 '�لسال6- لتمس منكم -بغّض �لنظر عما يوجد بني �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
'بني باقي �لفرr �إلسالمية من بعض �الختالفاQ �لعقائدية- 1 نتكاتف لبذ, �جلهو/ إل:سا° �لسال6 ¤ 
�لعا¸ 'إلْطالِعه على تعاليم �إلسال6 �لسمحة �لد�عية KL �حلب '�لوئا6 كثَر فأكثر، 'لكي نزيل بذلك 
�لتصو:�Qِ �خلاطئة عن �إلسال6 �ل� هي منتشر	 ¤ �لبال/ �لغربية 'سائر �لعا¸. 'õب ال مينعنا ما يوجد 
 :Kعن �لتمسك بالعد, '�إلنصا± عمًال بقوله تعا Qمن عد�° 'خالفا rلِفر� 'بني �ألمم '�أل/يا1 
'ُكْم َعِن �ْلَمْسِجِد �ْلَحَر�6ِ َ1ْ َتْعَتُد'� َ'َتَعاَ'ُنو� َعَلى �ْلِبرِّ َ'�لتَّْقَو@ َ'ال  ﴿َ'ال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآ1ُ َقْو6ٍ َ1ْ َصدُّ


سالة ^م4 �ملؤمنني -^يدO �هللا- \] �مللك عبد �هللا بن عبد �لعزيز
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َتَعاَ'ُنو� َعَلى �ْإلِْثِم َ'�ْلُعْدَ'�1ِ َ'�تَُّقو� �هللا 1Lَِّ �هللا َشِديُد �ْلِعَقاِ¾﴾ (�ملائد	 ٣)
1L هذ� �ملبد �لذهÊ هو �لذ� علينا 1 نضعه ¤ �حلسبا1 /�ئما لكي نؤ/� '�جبنا لتقدمي Aا, �إلسال6 

للعا¸.
قو, �لك معبًِّر� عن بالغ مشاعر �أل¸ '�لـُحرقة لألمة �إلسالمية، ملتمًسا من جاللتكم /�° /':كم  ïنL 

�Xا6 ֲדذ� �لشأ1 نظًر� KL مكانتكم �لعالية �ل� بّوكم �هللا Lياها. 
1L �لقو@ �لغربية ¤ هذ� �لعصر تبذ: بذ': �لكر�هية ضد �إلسال6 للنيل من مكانة نبينا صلى �هللا عليه 'سلم 
�لعظيمة، 'تشويًها لتعاليم �إلسال6 �جلميلة. 1L �لصر�½ �إلسر�ئيلي �لفلسطيï يتفاقم يوما فيوما، كما 1 بو�/: 
فتيل هذ¨   ½Òتلعبو� /':كم بسرعة ل  1�لصر�½ بني Lسر�ئيل 'Lير�1 تز/�/ 'ت$ִדا بسرعة، 'هذ� يقتضي 
�ل�ÒعاQ بصفتكم قائًد� عظيما لألمة �إلسالمية. ما فيما يتعلق باجلماعة �إلسالمية �أل�دية فإ¶ا تسعى /�ئًما 
للحيلولة /'1 �جلهو/ �ل� ُتبذ, لنشر �لكر�هية ضد �إلسال6 'تأجيج �لصر�عاQ كلما 'جدQْ فرصة لذلك ¤ 
� مكا1 ¤ �لعا¸، 'لكن �لسال6 ال ميكن Ý 1ّل Lال ��L بذلت �ألمُة �إلسالمية كلها جهو/ها متكاتفة. لذ� 
فإ� لتمس منكم 1 تبذلو� كل ما 'تيم من قو	 ֲדذ� �لصد/، '�لك نه ��L كا1 نشو¾ �حلر¾ �لعاملية �لثالثة 
هو �لَقَد: �ملقد': من عند �هللا تعاK فال نريد 1 تبد شر�:ִדا من �لبلد�1 �إلسالمية، لكي ال تّتهم �ألجياُ, 
�َّ بلد Lسالمي بأ¶م كانو� هم �لسبب ¤ نز', هذ� �لدما: ¤ �لعا¸، '�لذ� سو±  '�لقا/مة �ألمَة �إلسالمية 
تعا� منه �إلنسانية لعشر�Q �لعقو/. 'ال شّك 1 �حلر¾ �لعاملية �لقا/مة ستكو1 نو'ية، 'قد :ينا منو�ًجا 

بسيًطا من �لدما: �لنو'� ¤ �حلر¾ �لعاملية �لثانية من خال, ما حل مبدينتني ¤ �ليابا1.
فأ:جو من جاللتكم 1 تستغّلو� نفو�كم 'تأث$كم إلنقا� �لعا¸ من هذ� �لدما:. يدكم �هللا 'نصركم. Áمني

 üلصر�� KL °لدعا° لألمة كلها باالهتد�� حرَّ  Kطيب �ألما� لكم 'ألمتنا �إلسالمية، /�عًيا �هللا تعامع 
�ملستقيم. 

'�لسال6 عليكم ':�ة �هللا 'بركاته 
  �ملخلص

مر�² مسر': �د
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو/ '�إلما6 �ملهد�

Lما6 �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �لعاملية
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٢٤

التقوى

PمدO �نصلى على 
سوله �لكرمي 
 �على عبدO �ملسيح �ملوعو�

بفضل �هللا �
Vته    هو �لناصر

فخامة �لرئيس با:�� 'باما
:ئيس �لوالياQ �ملتحد	 �ألمريكية

�لبيت �ألبيض، '�شنطن                                                                               ٢٠١٢/٣/٨

عزيز� �لسيد �لرئيس،
كتب Lليكم بصفتكم :ئيسا لد'لة عظمى؛  1¤ ضو° حالة �لقلق �لشنيعة �ل� يشهدها �لعا¸، :@ من �لضر':� 
�لوالياQ �ملتحد	 �ألمريكية، '¤ يدكم سلطة صنع �لقر�:�Q �ل� تؤثر على بلدكم بصفة خاصة 'باقي /', �لعا¸ بصفة 

عامة. 
تشهد �لساحة �لعاملية حاليا حالة �ضطر�¾ 'عد6 �ستقر�:، حيث �ندلعت بعض �حلر'¾ على نطاr صغ$ ¤ بعض 
 ،Qحال, �لسال6 ¤ �ملناطق �ل� تشهد �لصر�عاL ¤ 1 �لقو@ �لعظمى قد فشلت فشال �:يعا�ملناطق. 'لسو° �حلظ جند 

	ال± �آلما, �ملعلقة عليها. 
نر@ 1 معظم /', �لعا¸ �ليو6 قد تو:طت ¤ هذ¨ �لصر�عاQ؛ Lما بدعم ' معا:ضة �ألطر�± �ملتنا²عة، 'Ýد� كل 
 Ûساهذ� ¤ غيا¾ �لعد, �ملطلق. 'من /'�عي �ألسف �لشديد ننا نالحظ من خال, هذ¨ �لظر'± �لشنيعة 1 حجر 
�لعد�'	  �لد', �لصغ$	 '�لعظمى لقد:�Q نو'ية ¤ تضخيم  �متال� بعض  حر¾ عاملية خر@ قد ُ'ضع. 'قد ساهم 
ما6 عيننا شر�:�Q �ندال½ �حلر¾ �لعاملية �لثالثة بصو:	 مؤكد	. 'بال شك  Eتلو r²لضغينة بينها. 'من خال, هذ� �ملأ�'
1 �ألسلحة �لنو'ية سُتستعمل ¤ هذ¨ �حلر¾ مما سيتسبب ¤ خسائر جسيمة على 'جه �أل:Ù. فلو �ُتبع مسا: �إلنصا± 

'�لعد�لة بعد �حلر¾ �لعاملية �لثانية ملا 'جد �لعا¸ نفسه �ليو6 حتاصر¨ لسنة Xيب �حلر¾ مر	 خر@.
'كما ند:� Aيعا 1 �لسبب �لرئيس �لذ@ تسبب ¤ �حلر¾ �لعاملية �لثانية هو فشل عصبة �ألمم  KL جانب �أل²مة 
�القتصا/ية �لعاملية �ل� بدQ ¤ مطلع سنة ١٩٣٢. 'تفيد تقا:ير خ\�° �القتصا/ 1 هنالك �لعديد من 'جه �لشبه بني 

�حلالة �القتصا/ية �لر�هنة 'تلك لسنة ١٩٣٢. 
 Qخالفا' Qنز�عا KL' 	$حر'¾ بني /', صغ KL @/'ها Ôن �ليو6 نشهد 1 تر/� �حلالة �لسياسية '�القتصا/ية قد 


سالة ^م4 �ملؤمنني -^يدO �هللا- \] 
ئيس �لواليا. �ملتحدa �ألمريكية با
�` ^�باما
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'�ضطر�باQ /�خلية ¤ تلك �لد',. 'ال شك 1 هذ¨ �حلالة ستؤ/� ¤ ¶اية �ملطا± KL �ستال6 قو@ صاعد	 مقاليد �حلكم 
،مما سيؤ/� KL حر¾ عاملية.

 Qجتمعا' Qلسياسية '�لدبلوماسية سيتم تشكيل تكتال� Qمن خال, �ملفا'ضا 	بني �لبلد�1 �لصغ$ Qعا�Ò1 ¸ حتل �لL
جديد	 ¤ �لعا¸. '/'1 /� شك ستصبح ساÛ �ندال½ حر¾ عاملية ثالثة.

 'بالتاJ -'بدال من �لتركيز على �لتقد6 '�ال²/ها: ¤ �لعا¸- فأعتقد 1 �حلر� بنا بل لز�ما علينا 1 نكثِّف جهو/نا إلنقا� 
�لعا¸ من /ما: �تم. هنالك حاجة ماسة للبشرية للتعر± على �إلله �لو�حد.. خالق هذ� �لكو1، أل1 هذ� هو �لضما1 �لوحيد 

لبقا° �لبشرية، 'Lال فإ1 �لعا¸ متوجه بسرعة ¤ �جتا¨ �لتدم$ �لذ��.
:جائي لكم 'لكل قا/	 �لعا¸ هو 1 تستخدمو� �لدبلوماسية '�حلو�: '�حلكمة بدال من �ستخد�6 �لقو	 لقمع �لد',. �لقو@ 

�لعظمى ¤ �لعا¸ 'على :سها �لوالياQ �ملتحد	 �ألمريكة õب 1 تلعب /':ها ¤ Lحال, �لسال6.
�لقو@ �لعظمى ¤ �لعا¸، مثل �لوالياQ �ملتحد	، õب 1 تلعب /':ها من جل Lحال, �لسال6. 'ال ينبغي 1 تستغل سو° 
تصر± �لبلد�1 �لصغ$	 �:يعًة لزعزعة �نسجا6 �لعا¸. حاليا �ألسلحة �لنو'ية ليست حكر� على �لوالياQ �ملتحد	 �ألمريكية 
�لبلد�1  �لدما: �لشامل؛ حيث 1L بعض قا/	 هذ¨  �لعظمى �ألخر@ بل هنالك بلد�1 صغر نسبيا متتلك سلحة  '�لد', 

يسعدهم �لضغط على �لزنا/ /'1 تفكر ' متعن.
لذ� تقد6 لكم 'بكل تو�ضع 1 تبذلو� قصا:@ جهدكم لتجنيب �لقو@ �لك\@ '�لصغر@ من �خلوÙ ¤ حر¾ عاملية 

ثالثة. 
õب 1 ال ينتابنا شك ¤ نه ��L فشلنا ¤ هذ¨ �ملها6 فأÁ 1ثا: مثل هذ¨ �حلر¾ 'عو�قبها لن تقتصر على �لد', �إلفريقية 
'�أل':'بية '�ألمريكية �لفق$	، 'Lمنا سو± يلحق �لضر: بالبشرية كافة 'ستتحمل �ألجيا, �ملقبلة تلك �لعو�قب �ملر'عة 

ألعمالنا حيث سيولد'1 معوقني 'مشوهني. 'لن يغفر'� آلبائهم �لذين قا/'� �لعا¸ KL كا:ثة عاملية. 
 1بدال من 1 نباJ فقط مبصاحلنا فعلينا 1 نفكر ¤ مصا¼ جيالنا �لقا/مة 'نسعى لصنع مستقبل مشرX rم. /عو �هللا 

يوفقكم 'Aيع �لقا/	 ¤ �لعا¸ 1 تفقهو� :سال� هذ¨.

'�لسال6
�ملخلص

مر�² مسر': �د
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو/ '�إلما6 �ملهد�

Lما6 �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �لعاملية
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التقوى

PمدO �نصلى على 
سوله �لكرمي 
 �على عبدO �ملسيح �ملوعو�

بفضل �هللا  �
Vته    هو �لناصر

�لسيد بنيامني نتانياهو :ئيس حكومة Lسر�ئيل،                                                  ٢٠١٢/٠٢/٢٦

�لسال6 عليكم ':�ة �هللا 'بركاته

كنت قد بعثت KL :ئيس �لد'لة �لسيد Óعو1 ب$Û قبل يا6 :سالة فيما يتعلق بالوضع �لعاملي �لذ� ال يبشر 
خ$�.

شرككم بند�ئي هذ�، لكونك تقف  1حيث 1L �لتطو:�Q ¤ هذ� �ألمر متالحقة 'مقلقة، ':يت من �ملناسب 
على :Û متخذ� �لقر�: ¤ بال/كم.

1L تا:يخ شعبكم مرتبط بالوحي '�لنبو	 �:تباًطا كب$�، بل قد ثبت �لتا:يخ 1 �ألنبيا° ¤ بL ïسر�ئيل قد تنبأ'� 
بشكل /قيق عن مستقبل شعبكم، 'كا1 �الÔر�± عن توجيهاQ �ألنبيا° '�لغفلُة عن هذ¨ �لنبو°�Q سبًبا فيما 
تعّرÙَ له هذ� �لشعب من صعوباQ 'كو�:�. 'كا1 من �ملمكن جتنُّب كث$ من �لكو�:� لو ُ'فِّق قا/	 شعبكم 
كثر من غ$كم.  Q1 ترّكز'� على هذ¨ �ألنبا° '�لتوجيهالطاعة هؤال° �ألنبيا°. لذلك فلعله من �ألنسب لكم 
 ïب 	خوL ¤ ُبعث للعاملني، '�لذ�  ُبعث :�ًة  �لذ�   �  Êلن� �لذ� هو خا/6  �ملهد�  لإلما6  'بصف� خليفًة 
نقل :سالة �هللا لكم Áمًال 1 تكونو� من  1 Êسر�ئيل مثيًال ملوسى (�لتثنية ١٨:١٨)، فمن '�جL ïسر�ئيل لبL
�لسعد�° �لذين يستجيبو1 لند�° :ֲדم 'ينجحو1 ¤ تلمُّس طريقهم بناً° على هد� �هللا �لذ� بيد¨ ملكوQ �لسما° 

.Ù:أل�'
1 �لنتائج �ملر'عة للحر¾ �لعاملية  @: ïير�1، 'لكL نكم ُتعّد'1 للهجو6 علىنسمع ¤ هذ¨ �أليا6 ¤ �ألخبا: 
�لثانية ماثلة ما6 عينكم حô �ليوE�: �L ،6 ضحيتها �ملاليني من �لناKL ،Û جانب مئاQ �آلال± من �ليهو/ يضا. 
 1'كرئيس حكومة، ِمن '�جبكم 1 تعملو� على �اية :'�E شعبكم، أل1 �أل'ضا½ �ملتغ$	 ¤ �لعا¸ تدّ, على 
�حلر¾ �آل1 لن تبقى بني /'لتني، بل سو± يتكّتل �لعا¸ ¤ كتلتني متضا/تني، 'هنا� خطر كب$ لنشو¾ حر¾ 


سالة ^م4 �ملؤمنني -^يدO �هللا- \] 
ئيس حكومة \سر�ئيل بنيامني نتانياهو
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عاملية خر@ تشّكل خطًر� على كل يهو/� 'مسيحي 'مسلم، 'ستبد سلسلة طويلة من Lبا/	 �لناÛ 'هالكهم، 
'ُتسفر هذ¨ �حلر¾ عن خلق جيا, من �ملعّوقني '�ملشوَّهني، أل1 هذ¨ �حلر¾ ستكو1 نو'يًة حتًما. 

Lليها، 'تسعو� جاهدين  �لعا¸  تبذلو� كل ما ¤ 'سعكم لتجنُّب  �حلر¾ بدًال من /فع   1لتمس منكم  لذ� 
' تشويهاQ، بل ُنهد� Xا  QٍعاقاL ، لكي ال ُنهد� ألجيالنا �لقا/مة	بدًال من �لقو Qحلّل �ملشاكل باملفا'ضا

مستقبًال مشرقا. 
حا', �آلL 1يضاE قصد� على ضو° ما ':/ ¤ تعاليم كتبكم، �L ':/ ¤ �ملز�م$: 

�َألْخَضِر  �ْلُعْشِب  َ'ِمْثَل  ُيْقَطُعو1َ،  َسِريًعا  �ْلَحِشيِش  ِمْثَل  َفِإنَُّهْم  �ِإلْثِم،  اَ,  ُعمَّ َتْحِسْد  َ'ال  �َألْشَر�ِ:،  ِمَن  َتَغْر  "ال 
، َفُيْعِطَيَك ُسْؤَ, َقْلِبَك. َسلِّْم  ْ� ِبالرَّ¾ِّ َيْذُبُلو1َ. �تَِّكْل َعَلى �لرَّ¾ِّ َ'�ْفَعِل �ْلَخْيَر. �ْسُكِن �َألْ:Ùَ َ'�ْ:َ½ �َألَماَنَة. َ'َتَلذَّ
ِهَ$ِ	. �ْنَتِظِر �لرَّ¾َّ َ'�ْصِبْر َلُه،  لِلرَّ¾ِّ َطِريَقَك َ'�تَِّكْل َعَلْيِه َ'ُهَو ُيْجِر�، َ'ُيْخِرåُ ِمْثَل �لنُّوِ: ِبرََّ�، َ'َحقََّك ِمْثَل �لظَّ
َخَط، َ'ال َتَغْر  َ'ال َتَغْر ِمَن �لَِّذ� َيْنَجُح ِفي َطِريِقِه، ِمَن �لرَُّجِل �ْلُمْجِر� َمَكاِيَد. ُكفَّ َعِن �ْلَغَضِب، َ'�ْتُرِ� �لسَّ
رِّيُر.  رِّ ُيْقَطُعو1َ، َ'�لَِّذيَن َيْنَتِظُر'1َ �لرَّ¾َّ ُهْم َيِرُثو1َ �َألْ:Ùَ. َبْعَد َقِليٍل ال َيُكو1ُ �لشِّ رِّ، َأل1َّ َعاِمِلي �لشَّ ِلِفْعِل �لشَّ
المِة." (�َْلَمَز�ِمُ$ ٣٧ : ١-١١) ُ�'1َ ¤ َكْثَرِ	 �لسَّ ِلُع ¤ َمَكاِنِه َفال َيُكو1ُ. َمَّا �ْلُوَ/عاُ° َفَيِرُثو1َ �َألْ:Ùَ، َ'َيَتَلذَّ َتطَّ

'كذلك ':/ ¤ �لتثنية: "ال َيُكْن َلَك ¤ ِكيِسَك َْ'1ٌ�²َ ُمْخَتِلَفٌة َكِبَ$ٌ	 َ'َصِغَ$ٌ	. ال َيُكْن َلَك ِفي َبْيِتَك َمَكاِييُل 
ُمْخَتِلَفٌة َكِبَ$ٌ	 َ'َصِغَ$ٌ	. َ'1ٌ²ْ َصِحيٌح َ'َحقٌّ َيُكو1ُ َلَك، َ'ِمْكَياٌ, َصِحيٌح َ'َحقٌّ َيُكو1ُ َلَك، ِلَكْي َتُطوَ, َيَّاُمَك 
ا، َمْكُر'ٌ̈ َلَد@ �لرَّ¾ِّ XِLَِك."  َعَلى �َألْ:Ùِ �لَِّتي ُيْعِطيَك �لرَّ¾ُّ XُLَِك. َأل1َّ ُكلَّ َمْن َعِمَل �ِلَك، ُكلَّ َمْن َعِمَل ِغشًّ

(�لتَّْثِنَية ٢٥ : ١٣-١٦) 
لذ� من '�جب حّكا6 �لعا¸ عموًما، ''�جِبكم خصوًصا 1 تتخّلو� عن فكر	 �لسيطر	 '�لتسلط بالقّو	، 'ال 
تتسّببو� ¤ ظلم �ملستضعفني، بل عليكم 1 تسعو� لنشر �لعد, '�لسال6 'تْدعو� Lليهما، فإ1 هذ� سو± يضمن 

لكم �لسال6 '�لصيت �حلسن ¤ �لعا¸، كما يضمن �لسال6 �لعاملي. 
1 يوفقكم نتم 'غ$كم من �حلكا6 لتتفهمو� ما قو,، '1 تر�عو� مكانتكم 'تؤ/'� '�جبكم.  Kعو �هللا تعا/

Áمني.
باحتر�6

مر�² مسر': �د
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو/ 

Lما6 �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �لعاملية
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٢٨

التقوى

PمدO �نصلى على 
سوله �لكرمي 
 �على عبدO �ملسيح �ملوعو�

بفضل �هللا  �
Vته    هو �لناصر

فخامة :ئيس Aهو:ية Lير�1 �إلسالمية 
�مو/ �د� جنا/                                                                             ٢٠١٢/٣/٧

عزيز� �لسيد �لرئيس،
�لسال6 عليكم ':�ة �هللا 'بركاته

كتب Lليكم بصفتكم :ئيسا  1¤ ضو° �لوضع �خلط$ �لذ� تشهد¨ �لساحة �لعاملية، :@ من �لضر':� 
جلمهو:ية Lير�1 �إلسالمية، 'بيدكم ²ماñ� 6ا� �لقر�:�Q �ل� ميكن 1 تؤثر سلبا على بلدكم بصفة خاصة 
'�لعا¸ بأسر¨ بصفة عامة. يشهد �لعا¸ حاليا موجة من �الضطر�¾ 'عد6 �الستقر�:، 'قد �ندلعت حر'¾ 
على مستو@ صغ$ ¤ بعض �ألماكن، '¤ ماكن خر@ نر@ �لقو@ �لعظمى قد تدخلت 'تتظاهر بأ¶ا تعمل 
على Lحال, �لسال6. 'قد تو:طت كث$ من �لد', ¤ هذ¨ �ملأسا	 Lما معاِ:ضًة ' مساند	 لد', خر@، '¤ 
هذ� �خلضم ¸ ُتر�َ½ متطلباQ �لعد, �ملطلقة، 'بالتاJ 'بكل سف نر@ 1 فتيل حر¾ عاملية ثالثة قد ُشِعل، 
خصوصا 1 �لد', �لصغ$	 '�لعظمى لديها قد:�Q نو'ية فتاكة. '¤ ظل �شتعا, �ألحقا/ '�لضغائن فيما 

بينها نر@ 1 هذ¨ �حلر¾ حتمية 'تبد' شاخصة ما6 عيننا. 
1 �حلر¾ �لعاملية �لثالثة سو± تكو1 حربا نو'ية فتاكة ال Ýمد  ïكما تعلمو1 فإ1 توفر هذ¨ �ألسلحة يع'

   .QعاقاL' Qعاها Q�� ,جياعقباها 'ستؤ/� KL كا:ثة ��Q عو�قب طويلة �ملد@ ستسبب ¤ 'ال/	 
L 1Lميا� �لر�سخ '�تباعي �لكامل للنÊ �لكرمي  � �لذ� :سله �هللا عز 'جل :�ة للعاملني إلحال, �لسال6 ¤ 
تصد@ Xذ� �ملص$ �لفتا�. 'حيث L 1Lير�1 لديها قو	 ال ُيستها1 ֲדا عامليا، فلقد صبح  1�لعا¸، يفرÙ عليَّ 
لز�ما عليها 1 تلعب /':ها ملنع 'قو½ �حلر¾ �لعاملية �لثالثة. Lنه 'بد'1 /� شك 1 �لقو@ �لعظمى تتصر± 
مبعاي$ مز/'جة. 'لقد تسببت مظاملهم ¤ �نتشا: �الضطر�¾ 'عد6 �الستقر�: ¤ Aيع Ôا° �ملعمو:	. 'مع 


سالة ^م4 �ملؤمنني -^يدO �هللا- \] 
ئيس hهو
ية \ير�= �إلسالمية fمو� ^Vدe جنا� 
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�لك ال ميكننا 1 نتجاهل حقيقة 1 بعض �جلماعاQ �إلسالمية تتصر± بشكل غ$ الئق يتعا:Ù مع تعاليم 
لتحقيق مآ:ֲדا 'مصاحلها مستغلة  �:يعًة  �لتصر± '�ستعملته  �لعظمى هذ�  �لقو@  �ستغلت  �إلسال6. 'قد 
طلب منكم مر	 خر@، 1 تركز'� كل جهو/كم 'طاقتكم ¤  ïفإن ،J. 'بالتا	لد', �إلسالمية �لفق$�

سبيل Lنقا� �لعا¸ من �حلر¾ �لعاملية �لثالثة. 
 1لقد علمنا �هللا عز 'جل ¤ �لقر1Á �لكرمي نه ��L كا1 للمسلمني � عد�'	 مع بلد Áخر فيجب علينا 

نتصر± 'فق �لعد, �ملطلق، حيث يعلمنا عز 'جل ¤ سو:	 �ملائد	:
َ'َال  َ'�لتَّْقَو@  �ْلِبرِّ  َعَلى  َ'َتَعاَ'ُنو�  َتْعَتُد'�   1َْ �ْلَحَر�6ِ  �ْلَمْسِجِد  َعِن  'ُكْم  1ْ َصدَُّ َقْو6ٍ  َشَنَآ1ُ  َيْجِرَمنَُّكْم  ﴿َ'َال 

َتَعاَ'ُنو� َعَلى �ْإلِْثِم َ'�ْلُعْدَ'�1ِ َ'�تَُّقو� �هللا 1Lَِّ �هللا َشِديُد �ْلِعَقاِ¾﴾ (�آلية: ٥)
'¤ نفس �لسو:	 جند �لتعليم �لتاJ للمسلمني:

�ِمَني ِهللاَِّ ُشَهَد�َ° ِباْلِقْسِط َ'َال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنَآ1ُ َقْو6ٍ َعَلى َالَّ َتْعِدُلو� �ْعِدُلو� ُهَو  ﴿َيا َيَُّها �لَِّذيَن Áَمُنو� ُكوُنو� َقوَّ
ْقَرُ¾ لِلتَّْقَو@ َ'�تَُّقو� �هللا 1Lَِّ �هللا َخِبٌ$ ِبَما َتْعَمُلو1َ﴾  (�آلية: ٩)َ

'بالتاõ Jب علينا 1 ال نعا/� /'لة خر@ بنا° على عد�'�Q قدمية 'بغضا° 'كر�هية. نا عر± L 1سر�ئيل 
جتا'Q² كل �حلد'/ ''جهت كل نظا:ها جتا¨ Lير�1. فمن حقكم نه ��L هاAتكم � /'لة 1 تد�فعو� عن 

نفسكم. 'مع �لك õب 1 ُتحل �خلالفاQ قد: �ملستطا½ من خال, �ملفا'ضاQ '�لوسائل �لدبلوماسية. 
بكل تو�ضع قد6 لكم طلÊ هذ� :�جيا 1 تلجؤ'� للحو�: حلل �ل�ÒعاQ بدال من �ستخد�6 �لقو	. 1L �لسبب 
�لذ� فرÙ عليَّ تقدمي هذ� �لرجا° هو نï من تبا½ �لك �لشخص �ملختا: من �هللا عز 'جل �لذ� ُبعث ¤ 
هذ� �لعصر خا/ما صا/قا للنÊ �مد  � '�لذ� علن نه �ملسيح �ملوعو/ '�إلما6 �ملهد�. 'من هم مهامه 
جلب �لناKL Û خالقهم 'تقريبهم منه عز 'جل 'Lقامة حقوr �لناÛ بالطريقة �ل� علمنا Lياها سيدنا �مد 

�ملصطفى  � �لذ� :سله �هللا :�ة للعاملني.
ندعو¨ عز 'جل 1 ُيوفق �ألمة لفهم فحو@ هذ¨ �لتعاليم �جلميلة.

'�لسال6
�ملخلص

مر�² مسر': �د
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو/ '�إلما6 �ملهد�

Lما6 �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �لعاملية
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٣٠

التقوى

PمدO �نصلي على 
سوله �لكرمي                                      بسم �هللا �لرVن �لرحيم 
�على عبدO �ملسيح �ملوعو� مع �لتسليم  

�ملقـدمـة:   خرå �إلما6 �لبخا:� عليه �لر�ة :'�ية عن عمر بن �خلطا¾ � َ1َّ َ:ُسوَ, �ِهللا � َقاَ,: ”�ْألَْعَماُ, ِبالنِّيَِّة َ'ِلُكلِّ 
�ْمِرáٍ َما َنَو@.“ (�لبخا:�، كتا¾ �إلميا1)

نا �لعبد �ملتو�ضع مر�² بش$ �د بن مر�² غال6 �د �لقا/يا� �ملسيح �ملوعو/ '�إلما6 �ملهد� عليه �لصال	 '�لسال6 :/Q – '�هللا 
Aع كلماQ حضرته 'حو�َله 'سو�Ôه 'ما KL �لك من مو: نافعة متعلقة بس$ته 'ُخُلقه 'صفاته 'غ$ها، من جل  1�ملوّفق – 

'لئك �لذين ¸ يتمتعو� بصحبته '¸ Ýظو� برßيته.
فأبد هذ� �لعمل �ملبا:� �ليو6 �أل:بعا° بتا:يخ ٢٥ شعبا1 ١٣٣٩هـ �ملو�فق لـ ٤|٠|6١٩٢١ بعد صال	 �لظهر 'نا جالس ¤ 

بيت �لدعا° للمسيح �ملوعو/ � /�عًيا �هللا � 1 يثبتï على �لصر�ü �ملستقيم 'يوفقï إلمتا6 هذ� �لكتا¾، �للهم Áمني.
Aع ¤ هذ� �لكتا¾ Aيع تلك �ألمو: �ملهمة �ل� كتبها �ملسيح �ملوعو/ � بنفسه 'كتبها �آلخر'1 عنه  1:يد – '�هللا '�ملوفق – 
باإلضافة KL تلك �لر'�ياQ �ل� 'صلتKL ï �آل1 ' �ل� ستصلï ¤ �ملستقبل ' �ل� عَلُمها شخصًيا ' عاينُتها بأ6 عيï. 'سأكتب 
تلك �لر'�ياQ �ل� عّدها صحيحة Lال نï ال /عي صحة كلماQ �لر'�ية 'ال ستطيع �لتثبت منها كما هو حقها. كما Lنï سأ�كر 
Aيع �لر'�ياQ باللغة �أل:/ية '1L كانت قد ُ:ِ'يت بلغة خر@. سأنقل �لر'�ياQ - بشكل عا6 - /'1 � ترتيب موضوعي معني 

.K1 شا° �هللا تعاL فسأ:تبها فيما بعد بترتيب موضوعي Kهللا تعا� ïفق' ��L 
 ،JL اXسب ترتيب 'صوÅ بل سأسر/ها
قد يطو, �لكال6 عن �لشر'ü �ل� :�عيتها لقبو, �لر'�ية لذلك جتا'² �كر¨، �للهم 'فِّْق 'َِعْن فإنك نت �ملوفِّق '�ملستعا1.

�لعبد �ملتو�ضع 
�لر�قم �خلّطا°

مر�² بش$ �د من قا/يا1

(�لقسط �أل',) 
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١. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم
�ملسيح   1 �ملحترمة  '�لد�   ïحدثت
 '�ملوعو/ � قا, Xا: علمُت من �هللا 
نه ينبغي �إلكثا:  Kمن �هللا تعا Qُخِبرُ
”سبحا1  �آلتية:   Qلكلما� تر/يد  من 
�لعظيم“.  �هللا  سبحا1  'Åمد¨  �هللا 
كا1  �لك  على  بنا°  '�لد�:  تقو, 
 Qُيكثر من تر/يد هذ¨ �لكلما  �
تقلبه  عند   ôح يذكرها  كا1  لد:جة 

ليال على �لسرير من جانب آلخر. 
�لر'�ية  هذ¨   Qكر� عندما  قو,: 
لقد  قا,:   � علي  ش$  للمولو� 
الحظت نا يضا 1 �ملسيح �ملوعو/ 
� كا1 يكثر من كلماQ: سبحا1 

Õعه يستغفر. * ¸ ïن�هللا، '
Õعُت  فقد  شهدُته.  ما  �آل1  قد6 
سبحا1  ير//:   � �ملوعو/  �ملسيح 
 Qهللا. كا1 � يذكر هذ¨ �لكلما�
على مهٍل 'ببط° شديد 'بكل سكينة 
'طمأنينة 'بكل لني 'كأنه يفكر ¤ 
هذ¨  تر/يد¨  ثنا°   Kتعا �هللا   Qصفا

.Qلكلما�

 ïن �لرحيم. حدثت�٢. بسم �هللا �لر
�ملوعو/  �ملسيح   1 �ملحترمة  '�لد� 
'ضوئه،  على  Ýافظ  كا1   �
عا/  كلما  'ضـوَ°¨  õد/  'كا1 
 ��L Lال  �للهم  حاجته  قـضا°  من 
 ' Ùكا1 هنـا� مانع بسبب �ملر

غـ$¨.

 ïن �لرحيم. حدثت�٣. بسم �هللا �لر
�ملوعو/  �ملسيح   1 �ملحترمة  '�لد� 
� كا1 يؤ/� عموًما نوعني من 
�لتز�مه   KL باإلضافة  �لنفل  صال	 
صال	  حد«ا  �خلمس   Qبالصلو�
 (Qبع :كعا: '�لضحى (:كعتا1 
ثانيهما  حياًنا.  يصليها  كا1  �ل� 
�ل�   (Qكعا: (�ا�  �لتهجد  صال	 
كا1 يد'�6 عليها Lال ��L كا1 مريًضا 
�، L �Lنه ¤ هذ¨ �حلالة كا1 يدعو  جدًّ
�لسرير.  على  مضطجًعا   Kتعا �هللا 
يصلي  فكا1  عمر¨  Áخر   ¤ ما 
جر�°  عموًما  جالًسا  �لتهجد  صال	 

�لضعف.

 ïن �لرحيم. حدثت�٤. بسم �هللا �لر
�ملوعو/  �ملسيح   1 �ملحترمة  '�لد� 
بعد  قص$  لوقت  ينا6  كا1   �
صال	 �لفجر ألنه كا1 يقضي معظم 
ليله ساهًر� نظًر� الضطر�:¨ ¤ معظم 
�ألحيا1 لكتابة بعض �ملقاالQ، فيظل 
�لليل، كما  يكتبها لوقت متأخر من 
عديد	   Qملر� لالستيقا�  يضطر  نه 
للبو,، 'باإلضافة KL �لك كله كا1 

يستيقظ لقيا6 �لليل يضا.
خ\تï '�لد� يضا:̧  ُيعجبه � '
على  يعمل   åٍسر� ضو°   ¤ �لعمل 
قنا/يل  يستخد6  لذلك كا1  �لوقو/، 
قص$	  ملد	  '�ستخد6  �لشمع.  من 

سر�ًجا يعمل على �لغا².
 � �ملوعو/  �ملسيح  كا1  قو,: 
ُيشعل عد	 قنا/يل '��L �نطفأ حدها 
شعل مكانه Áخر. 'كا1 يطلب عد/� 
كب$� من �لقنا/يل ليدخرها ¤ �لبيت. 
تذكر 1 �ملسيح �ملوعو/ � كا1 
جالًسا ¤ Lحد@ �ملر�Q على �أل:يكة 
�لباحة �ل�  قر¾ �جلد�: �لشماJ من 

نه كا1 ال يستغفر. فما /�6 كاÝ 1ث تباعه على �الستغفا: بكثر	 فال يعقل نه ¸ يكن يستغفر.  ïاعه �الستغفا: من حضرته � ال يعÕ 6عد *
ر صفاQ �هللا �حلسç 'تÒيهه تعاK عن �لنقص مقابل حاجة �إلنسا1 هللا 'ضعفه  Lضافة KL �لك 1 �لتسبيح هو نو½ من �الستغفا:؛ حيث يتضمن َتَذكُّ
�لبشر�، 'هذ� يتضمن تلقائيا /عا° �هللا تعاK باملغفر	 لتز'يد �إلنساÅ 1اجاته 'تد�:� ضعفه �لبشر�. '�ملقصو/ هنا على ما يبد' نه كا1 يسمع منه 

صيغة �لتسبيح جهر� بكثر	، 'لكنه ¸ يسمع منه صيغة �ستغفا: خر@. (�ملترجم) 
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'لعله  �لفكر“  ”بيت  Óا,  تقع 
كا1 مشغوال ¤ مر ها6 'كا1 قد 
 Qمر فلما  �لقنا/يل،  بعض  شعل 
هذ¨  قر¾  من  �ملحترمة  '�لد� 
من  :/�ئها  طر±  �شتعل  �لقنا/يل 
1 تعر±  1'/ rترÝ خذ�خللف '
�ملسيح  �لك   KL �نتبه  فلما  �لك، 
طفأ ' فوً:�  ¶ض   � �ملوعو/ 
�لنا: بيد¨. صا¾ '�لد� �ملحترمة 

¤ هذ� �لوقت شي° من �لقلق.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٥
حدثتï '�لد� �ملحترمة 1 �ملسيح 
�لسنن  يؤ/�  كا1   � �ملوعو/ 
�ملكتوبة   Qللصلو� '�لبعدية  �لقبلية 
¤ �لبيت Lال نه كا1 حياًنا يصلي 
�لسنن �لبعدية ¤ �ملسجد. سألتها: 
 6 طويلة  يصليها   � كا1  هل 
خفيفة؟ قالت '�لد�: كا1 يصليها 

خفيفة عموًما.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٦
حدثتï '�لد� �ملحترمة 1 �ملسيح 
�ملوعو/ � كا1 يتÒ¨ ¤ بستانه، 
�لنا:نج  شجر	  قر¾  من  مّر  فلما 
قلُت (� '�لد� �ملحترمة) ' قا, 
:غبة  نفسي   ¤ جد  غ$�:  حد 

�: هل  فقا,  �لنا:نج.  كل   ¤
 ' '�لد�  فقالت  �لنا:نج؟  تريد 
شخص غ$ها: نعم، فضر¾ � 
بيد¨ غصا1 �لشجر	 فلما �نفصلت 
يد¨ عنها كانت ֲדا حبة من �لنا:نج 

فقدمها قائال: خذيها.
تلك  '�لد�: كيف كانت  سألت 
نا:جنة  كانت  جابت:  �لنا:جنة؟ 
ناضجة صفر�° �للو1. سألتها: هل 
�لك.  تذكر  ال  قالت:  كلتها؟ 
بيد¨   � ضر¾  كيف  سألتها: 
�لك  ففعلْت  �لشجر	؟  غصا1 
 � يد¨  بأ1   ïخ\ت  
 بيدها 
�لشجر	  غصا1  على  تتوقف   ¸
كما تتوقف عموًما يد جا� �لثما: 
فوً:�.  :جعها   
 بيد¨  ضر¾  بل 
سألُتها: هل كا1 �لك موسم �ا: 
تلك   1 كما  ال،  قالت:  �لنا:نج؟ 
من  متاًما  خالية  كانت  �لشجر	 

�لثمر. 
�لر'�ية للمولو� ش$  �كرQُ هذ¨ 
هذ¨  Õعت  لقد  فقا,:   � علي 
للمسيح  �لثا�  �خلليفة  من  �لر'�ية 
يقو,  'كا1  يضا   � �ملوعو/ 
�لرغبة  تلك  بد@  من  هو  بأنه 
فضر¾ � بيد¨ �لشجر	 'عطا¨ 

نا:جنًة.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٧
حدثتï '�لد� �ملحترمة 1 �ملسيح 
�ملوعو/ � قا, Xا: بينما كنُت 
 ¤ �لسفر  من  قا/يا1   KL عائًد� 
Lحد@ �ملر�Q 'صلُت KL ”بتاله“ 
'كا1  حصا1،  عربة   Qفاستأجر
معي ¤  ��هًبا  يضا   Û'ندX� حد 
�لعربة نفسها. فلما :/نا �لركو¾ 
�Xند'سي 'جلس ¤ �جلهة  سر½ 
 Q:لشمس فاضطر� �ل� ال تو�جه 
تو�جهها.  �ل�  �جلهة   ¤  Ûللجلو
قا,  �: فلما خرجنا من �ملدينة 
 ïبي 'حالت  فجأ	  جا°Q سحابٌة 
طيلة  معي  'ظلت  �لشمس  'بني 

�لرحلة. 
�لك  تكلم  هل  '�لد�:  سألُت 
تذكر  قالت:  بشي°؟  �Xند'سي 
�لك  َنِد6  يقو,:  كا1   � نه 

�Xند'سي '�عتذ: كثً$�. 
�أليا6  تلك  كانت  '�لد�:  قالت 

يا6 �حلّر �لقائظ.
من  �لر'�ية  هذ¨  Õعت  قو,: 
�ملولو� ش$ علي � يضا 'كا1 قد 
Õع هذ¨ �لقصة من �ملسيح �ملوعو/ 
 �L �$ً1 هنا� �ختالًفا يس� Lال 
بدال  مرتسر“ ” مدينة  �سم  �كر 
 1من ”بتاله“. 'كد على Õاعه 
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�لك �Xند'سي قد شعر ֲדذ� �ألمر 
�خلا:r للعا/	 'ظهر ندَمه.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٨
�ملوعو/  �ملسيح   1 '�لد�   ïحدثت
 KL 	ًا: كنت ��هًبا مرX ,قا �
قضية ¤  ملتابعة  ”/Xو�²“  جبا, 
 �L ملحكمة، 'بينما كنا ¤ �لطريق�
هطلت �ألمطا: بغز�:	 فÒلنا - نا 
كانت  �ل�  �لعربة  من   -Êصاح'
تقّلنا '�جتْهنا Ôو بيت حد سكا1 
على  'كا1  �جلبلية،  �ملنطقة  هذ¨ 
مقربة من هذ� �لطريق �لعا6. تقد6 
�لبيت  صاحب  '�ستأ�1   Êصاح
فحصلت  منعه  نه  Lال  للدخو, 
صبح   ôح كالمية  مشا/	  بينهما 
�لشتائم.  له  يكيل  �لبيت  صاحب 
Õاعي  لد@  تقدمُت   :� قا, 
نظا:نا  �لتقْت  فلما  �ملشاجر	  هذ¨ 
قو, له شيًئا،  1خضع :سه قبل 
شابة  بنًتا   J  1 �حلقيقة  قا,:   

يدخل   1  Êألجن Õح  ال  لذلك 
على  '�/خل  فتعا,  نت  ما  بي�، 
�لرحب '�لسعة. كا1 � يقو,: 
جـنبًيا،  �لشخص  �لك  كا1 
كا1  هو  'ال  عرفه  كـن   ¸

.ïيعـرف

 ïن �لرحيم. حدثت�٩. بسم �هللا �لر
'�لد� �ملحترمة 1 �ملسيح �ملوعو/ 
 Qملر�� Lحد@   ¤ Xا:  قا,   �
لقضا°  قمنا ' سفر  على  كنت 
�لثا�  �لطابق   ¤ غرفة   ¤ �لليلة 
 'ألحد �لبيوQ، 'كا1 معنا سبعة 
�لغرفة   ¤ Áخر'1   øشخا �انية 
'مضى  �جلميع  نا6  فلما  نفسها. 
هزيع من �لليل Õعُت صوQَ ”تك 
هذ¨  1 سقف   Jببا فخطر  تك“ 
على  فنا/يُت  يسقط،  كا/  �لغرفة 
خشى  له  'قلت  بيك“  ”مسيتا 
�آل1.  �لغرفة  سقف  ينها:   1
�لبيت  أل1  '«ك،  هو  Lمنا  فقا,: 
جديد،  '�لسقف  �لبنا°  حديث 
فاستلقيت   :� قا,  ها/ًئا.  فَنْم 
بعد  نفُسه  �خلو±  سا':�  'لكن 
هذ�   Êصاح فأيقظُت  يضا  قليل 
 /ّ: ما  مبثل  علّي  فرّ/  خر@  مرً	 
مر	  فاستلقيُت   ،K'أل� �ملر	  به ¤ 
خر@ Lال نه قد غلَب عند� هذ� 
�لظن بشد	 1 �لعا:ضة �خلشبية ¤ 
�لسقف تكا/ تنكسر، فقمُت قلًقا 
�لشد	:  من  بنو½   Êلصاح 'قلُت 
على 'شك  �لسقف   1 لك  قو, 
تقو6؟  ال  فلما��  َفُقْم،  �ال¶يا: 
�آلخرين  يقظنا ' مكرًها  فنهض 

يضا فقلت Xم Ì 1رجو� بسرعة 
'يÒلو� من �لسلم قر¾ با¾ �لغرفة 
فوقفت عند �لبا¾ 'خذ �آلخر'1 
نز,  فلما  تلو Áخر،  يÒلو1 '�حًد� 
�جلميع «مُت باالنصر�± من �لك 
-بل  قدمي  :فعت   1 'ما  �ملكا1 
�لغرفة   å:خا كا1  نصفها  لعل 
'�لنصف �آلخر ال يز�,  ¤ �لعتبة- 
حô هو@ �لسقف بشد	 حô �¶اَ: 
يضا،  �أل',  �لطابق  سقف  بذلك 
كنا  �ل�  �ألسر	  �لك  بعد  ينا :'

نائمني عليها قد حتّطمت.
كا1  من  �ملحترمه:  '�لد�  سألُت 
فقالت:  �ملذكو:؟  بيك“  ”مسيتا 
يعمل  'كا1  جلّد�،  يقر¾  كا1 

عند¨ يضا.
للمسيح  �لثا�  �خلليفة  �كر  قو,: 
�ملوعو/ � هذ¨ �لر'�ية مرً	 فقا,: 
 Qلو�قعة ¤ سيالكو� حدثت هذ¨ 
موظًفا،  يعمل   � كا1  حيث 
'كا1 � يقو,: 'قع ¤ نفسي 
Áنئٍذ 1 �لسقف ينتظر خر'جي من 
تلك �لغرفة. كما �كر �خلليفة �لثا� 
يضا   Û'ندX� 1 بعض  يضا   �
كانو� موجو/ين /�خل تلك �لغرفة 
فأصبحو� يكنو1 له �حتر�ًما 'تقديًر� 

كب$ين بعد هذ¨ �حلا/ثة.
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�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٠
�ملوعو/  �ملسيح   1 '�لد�   ïحدثت
�ملر�²  كا1  ملا  نه  خ\ها   �
�ملوعو/  �ملسيح  '�لد   �) �لكب$ 
كانت  كشم$،   ¤ موظًفا   (�
 J يقو,  تقو,:  ما  كثً$�  '�لدتنا 
�ليو6 1 شيًئا ما سيصلنا من   Êقل
كشم$، فكا1 يأتينا ¤ �ليو6 نفسه 
شخص من كشم$. 'حصل حياًنا 
 ô1 تنهي كالمها ح1 '�لدتنا ما 
حٌد �لبا¾ فلما نسأله نعلم  rيطر

نه جا° من كشم$. 
يرسل  جّد�  كا1  '�لد�:  تقو, 

من  'مبلٍغ  :سالٍة  إليصا,  حًد� 
كا1  شهر.  بضعة  كل  بعد  �ملا, 
�لذهب  قطع  من  'غ$¨  �ملا,  هذ� 
'�لفضة يأ� Ëيًطا ¤ صد:ية يظل 
ثنا°  يلبسها  �ملوَفد  �لشخص  هذ� 
قا/يا1   KL 'صوله  عند   
 سفر¨ 
 åلبيت فُيخر�  KL لعها 'يرسلهاÌ
منها هل �لبيت تلك �لنقو/ 'غ$ها 
�لشخص   KL �لصد:ية  'يعيد'1 

�ملوفد.
جد�  كا1  '�لد�:  قالت  كما 
يشغل منصب ”صوبه“ ¤ Lحد@ 
كنا  'بينما  كشم$.   ¤ �ملناطق 

�لثا�  �خلليفة  Lلينا  صعد   �L نتكلم 
للمسيح �ملوعو/ � فقا,: كا1 
منصب ”صوبه“ ¤ مناطق كشم$ 
 ' �حلاكم  يو��²  �أليا6  تلك   ¤

نائب �حلاكم ¤ حكومة �إلجنليز.
�ملسيح  '�لد	  جدتنا  كانت  قو,: 
”جر��  '�Õها   -  � �ملوعو/ 
حيا	   ¤ توفيت  قد   -“è  è
جّدنا، 'كانـت حتّبه � حـبًّا 
شـديًد�، 'كا1 � يضـا يكّن 
'الحـظت  كـبً$�  حبًّا  Xـا 
�غر':قت  �كرهـا  كلمـا  نه 

عيـنا¨.

�مد عبد �لكا¤

حقـا بالعـني  تـر@   1L   تر�نـا 
نر�كـم ¤ 'ضوE �لشـمس ح$@
�لقطيـع فكـر  Aوعكـم   يقـو/ 
Ûß'لـر� بال ضـرٍ¾ بـال قطـِع 
مـٍر لـر/ِّ  �لقلـو¾  جتا'ُبـه 
ببسـمـته 'ضحـكتـه حـنونـا
نقـاٍ° مـن  �ملشـاعر   ُّJطفـو   
 

حـافظينـا لـلتـو//  كـر�ًمـا 
تـر'نـا ¤ �لـليـاJ مـهتدينـا
مـينـا :جـل  Aوعنـا  يقـو/ 
لـيـنـا  
 Åـبٍّ  ُكـرٍ̈  بـال 
بنبضتـهـا Õـعنـا طـائعيـنـا
:ضينـا :ضينـا¨  قـد  لطيـفـا 
مسـلمينا جئنـا  �إلسـال6  لـذ� 
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�ملؤمـنـني  �هللا  'عـد 
نه  �مد  مة  من  صدقا 
 .Ù:سيستخلفهم ¤ �أل
�ستخلف  كما  كامل  بشكل  متاما 

�لذين من قبل. 
' لشئو1  E'ما لشئو1 �لرL خلالفة�'

�لر'E '�لبد1.
'�خلالفة ساسها �حلب �لتا6.

للمؤمنني  'جو/¨  يثبت  �هللا  'كا1 
كانو�  حني  '�لعو1  �ملعية   Qبكر�ما
Ëلصني Lخالصا كامال هللا ':سوله.  

�هللا  'جو/  Ýسو1  يو6  كل  كانو� 
مايثبت   rفو  Qل\كا�'  Qبالكر�ما

 .Qلقياسا�' Qباملعقوال
بني �حلني '�حلني  يقو, Xم  �هللا  كا1 
هأنذ� موجو/   :QاماXإل�'  Qبال\كا

فعال، 'ها هو كماA' JاJ يتألق.
لرسوXم  �جلمهو:  طاعة  'ملا ضعفت 

�لقلو¾  على  فتغبش  �ملعية  غا/:ִדم 
�لعيو1   Q:صا' ��ته،  �هللا  'جو/ 
'كماله،  �هللا  Aا,  تر@  ال  �لر'حية 
 ¤ �هللا  كال6  'بني  بينهم  'حد� 

�لقر1Á حجا¾.
'حدها  �لعقلية  �ل\�هني   Ùتعو  ¸'
بسمة  تتسم  ال  أل¶ا  �لنقص،  �لك 

�لكما,. 
�لكامل   øإلخال� �جلمهو:  'تر� 
للتوحيد، 'هو �حتال, �لقلب بكامله 
�لقلب،   ¤ له  الشريك  'حد¨،  هللا 
بإلغا°  'قامو�  �خلليفة،  حب  فضعف 
�حتا/هم ¤ ظل �لتوحيد فحلت عليهم 
�لتفرقة، 'غا/:ִדم �خلالفة ¤ �لشئو1 
Xم  ميسك  لن  �خلليفة  أل1  �لبدنية، 

سوطا يرغمهم به على حبه.
تركو�  ملا   Ûلنـا� شـقي  'قد 
لـلخـليفة.  �جلمـاعي  �حلـب 

كامـال. شقـاßهم  'كا1 
 'لكن :�انية �هللا ال تغا/: �إلنسا1 
�لشئو1  تدب$   ¤ �خلالفة  �هللا  فأبقى 
من  حق   ¤ تبقى  لكنها  �لر'حية، 

Ýبها، 'ملن يريدها بشغف تا6.
 Ù:ل �ألñ ¸' ¨هللا 'عد� rلقد صد' 
من خالفة :'حية منذ شرقت Óس 
�مد � على �لعا¸. تربصا بيو6 يتم 

�هللا نو:¨ على كل �أل:Ù بكاملها.
�ملستقبلية  �إلسال6   Qبشريا 'ترتكز 
خلليفة  خاصا  شأنا  هنا�   1 على 
Ëصوø، ¤ ظر± Ëصوø، يرسله 
�هللا حني تنضج �ر	 بعثه. 'ضر¾ �هللا 

له مثال مرمي �بنة عمر�1.
 فحني يوجد مثيل مرمي ¤ �إلحصا1 
لينتقل  :'حه،   ¤ بالنفخ  �هللا  يكرمه 
 KL لسلو� من حالة مرمي� å:مد� ¤

حالة عيسى �.

lفتحي عبد �لسال 

;∞]¬h;!\;ÄÊpÂ;;∞]¬h;!\;ÄÊpÂ;
;;;;
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'�لسبب هو نه قد حصن قلبه حتصينا 
 � من  بالشر�  يتلو�  فلم  كامال 

نو½.
 ' �لقلب  خيانة  من  نو½  '�لشر�   
غ$	  �ل  فهو  'لذلك   ،Êلقل� �لزنا 
�هللا تعاK، 'ال يغفر¨ Lال بتطهر كامل 
من جناسته، 'هو تطهر صعب �ملنا,، 
حدنا  اليغفر  كما   ،Qملو� 'يشبه 
لز'جه ñ 1ونه. 'هذ� هو سر مثا, 
�لكافرين '�ملؤمنني ¤ سو:	 �لتحرمي. 
به  'عد  �لذ�  �هللا  مسيح  هو  'هذ� 
�ملها6  ينفذ  جا°  �لذ�  �إلسال6.  مة 
�مد    Q�°نبو  ¤ عليها   øملنصو�
�لبخا:�   ¤ تفصيال  '�ملذكو:	   ،�
'مسلم ( �نظر صحيح مسلم: كتا¾ 

�لفنت 'شر�ü �لساعة). 
�ملسيح  سبحانه  �هللا  :سل  'لقد 
عيسى بن مرمي �ملوعو/ ليثبت 'جو/¨ 
�ملوجو/،  �هللا  نا   ïنL هأنذ�،  قائال: 
 Qباآليا معه  'جو/¨  �هللا  ثبت  'لقد 
منها مثال: حني 'هبه �هللا معرفة تامة 
معرفة  يعرفه  �لذ� ال   èلعر� باللسا1 

.Êال نL تامة
'كتب �لك �Xما6 كتبا عربية عجيبة، 
ال تفس$ لغر�بتها سو@ ¶ا من عو1 

�هللا �لعجيب.
 ¤ �لصا/قني   Qكر�ما كتا¾   ¤'
 Kتعا �هللا  ملحامد  بيا1  �لفاحتة  تفس$ 
 ¤ 'جند¨  :بنا  على  نعثر  'كيف 

كماالته �جلامعة.
نعثر عليه حني نأ� Lليه تعاK طائعني 
متطهرين، 'Ôر: طلبا للهد�ية صا/قا 
/'1 :يا° ' متثيل، فُنفاَجأ ننا جند �هللا 

فعال ها/يا.
'يثبت �هللا لنا 'جو/¨ يوميا عن طريق 

�ستجابة /عا° �لصال	 �ليومي.   
�لفاحتة  تفس$   ¤ �لذ'با1  جربنا  'لو 
بعد  يوما  حال'ته  '�ستحلبنا  �لك، 
معجز	  ما6  نفسنا  فسنجد  يو6، 
بكل  :'عتها  تعصف  كاسحة  :بانية 

 .E'شك عند �لر
يرتبط 'جو/ �هللا تعاK بصفة �لكما,، 

' �جتما½ كل �ملحامد �لالئقة.
'عندما تقر كتا¾ كر�ماQ �لصا/قني 
��تا   Kتعا �هللا  بكما,  نفسك  تنطبع 
'صفة، 'كما, كالمه Aاال 'تطبيقا، 
عبيد¨  'كما,  مناهجه  'كما, 
 ¤ متمثال   1Áلقر� 'كما,  �ملرسلني، 
�لفاحتة بيانا أل:كا1 �لكما, 'عمو/¨ 

سسه 'بنائه �ملشيد.'
 Qنك قد 'جد E'اسة �لرÅ حتس'
�هللا تعاK يفسر لك �لفاحتة �لعظمى.  

عن  �حلجا¾   Kتعا �هللا  كشف  لقد 
يصنع  كي  للمهد�  �لفاحتة  كنـز 
'�لك  �لسو°،  علما°  'بني  بينه  فرقا 
 .Kهو فقه كال6 �هللا تعا r:عند حد فا
فالتفس$ هو معتر� :جا, �لتلقي عن 

  .Kهللا تعا�

'�لكتا¾ بياA 1يل مكتمل عن عظم 
Aل  نص  'هو   ،Ù:أل�  ¤ نص 
كمل،  لكنه لألسف ال يؤبه له من 
مة حتمله، 'لو قد ֲדت به لقد تغ$ 

'جه �لتا:يخ.
للناظرين  �ملقا,  فصل  هو  كتاٌ¾   
بلسا1  �ملهد�،  قلم  كتبه  �لعاملني، 
عرè مبني، برهن �د�:	 كاملة 1 �هللا 
'هبه 'حي �لعربية، 'برهن 1 �لكما, 
 Qيكمن ¤ طو�يا كل كلمة من كلما

�لفاحتة، لذ� فهي مفتاE �لكما,.
كتا¾ يعلمك كيف جتد �هللا، ليثبت 

نه موجو/) ثبوتا كامال. )
عن  ناشئ  :'حا�،  فتح  �لفاحتة   ¤
�هللا  جتد  نك   �L متكاملة،  منظومة 
 ¤ �لذ'با1  بعد  �حلق  �Xا/�  �ملعني 

قولك Lيا� نعبد 'Lيا� نستعني. 
ألنك  نتيجة  هو  نعبد  Lيا�  'قولك 
من   Qشاهد'  Qجد'' يت :
 °�²L ترتيب 'تنسيق �لفاحتة، ''ضعها
 ¾: هو  �هللا   1 بنا،  �ملحيط  �لكو1 
�لعاملني '�لر�ن '�لرحيم 'مالك يو6 

�لدين. 
'�لك هو تصديق �حلمد هللا، فمحامد¨ 
�لربوبية  مطر   Jتتا من   QياÁ Xا 
فالر�انية فالرحيمية هي ترAة كماله 
 üلصر��' جالله.  'كما,  'Aاله 
Aاال  �إلنسا�  �لكما,  هو  �ملستقيم 

'حسنا 'Lحسانا.  
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