
بسرعة  تسو9  �لعا_   Nضا��  �8
�حلظ  سو9  �من   ،eأليا� هذ*   j
�إلسالمية  �جلماعا�  بعض   ��
 X6هي �لسبب �9�6 [لك. ال يد
حكاe �لبال) �إلسالمية �xعماÔها 
 Cحتا� eملعا)ية لإلسال� yلقو� ��
®اصرִדا. �8 �ألعماC �لغاØة �ل` 
��جلها)   eإلسال� باسم  ُترتكب 
كما  بصلة،   eإلسال�  H8 متت  ال 
�حلكوما�  تصبه   Xلذ� �لظلم   ��
عالقة  6عاياها ال  على  �إلسالمية 
تتصر¯  k8ا  �بد�.   eباإلسال له 
فأين   ،eإلسال� لتعاليم  خالًفا 
k8م   � �ألبريا9.  �قتلو�   �ْ�  (6�
 mغ  eإلسال� باسم  يقتلو�  ال 
�ملسلمني فحسب، بل يقتلو� من 
مبن  غmهم،  من  �كثر  �ملسلمني 
��لنسا9.   Ùلشيو��  Cألطفا� فيهم 
�8 قو5 �لد�C �إلسالمية j ضعف 
 yلقو� تتمنا*  ما  �هذ�  مستمر، 
 eعد تريد  فإkا   ،eلإلسال �ملعا)ية 
�إلسالمية،   Cلد��  j �الستقر�6 
�إلسالمية  �لبال)   yتتقو ��ال 
 �8 سالما.  �ال  �مًنا  �ال  معيشًة 
حكاe �لبال) �إلسالمية �مشاEهم 
تعاليم  يفهمو�  ال  يرّبوkم  �لذين 
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تر¼ة: �ملكتب �لعر¬ 

ال  �حد*  �هللا  8ال  8له  ال   �� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �� ®مًد� عبد* 
من  باهللا  فأعو[  بعد  �ما  �6سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا I6َِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوe �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   uَ8�َيَّا َنْعُبُد   uَ8يَّا
�لَِّذيَن   Ûِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Ûََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوI َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (}مني) َ�ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لm �لقاها سيدنا مر�l مسر�k� cد �يدh �هللا تعاj بنصرh �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو: ��إلماC �ملهد" �
٢٠١٦/٠٧/٢٩ eيو

j مسجد بيت �لفتو^ بلند�

⁄‘6◊ÚÉ˜W66ÊÍWÄ_⁄‘6◊ÚÉ˜W66ÊÍWÄ_
bX‹�˜W‡6{XÑ≈–W6”X’ºY6bX‹�˜W‡6{XÑ≈–W6”X’ºY6



�إلسالe �ال يريد�� �� يفهموها. 
جا9  من  صو�   Nا· يرفضو� 
8ماًما  �لعصر  من عند �هللا j هذ� 
�ها)يا، ��لذX قد بعثه �هللا بنفسه 
نبو��9  �¡سب  �عد*  ¡سب 
 eإلسال� تعاليم  لنشر   � �لن� 
�لزمن.  �لعا_ j هذ�   j حلقيقية�
يا  �إلنكا6  هذ�  نتيجة  هي  فما 
ترy. �لنتيجة كما بينت }نًفا �� 
حامٍل  �كُ�  هو   Xلذ�  eإلسال�
 eللو�9ِ 68سا9 )عائم �ألمن ��لسال
هذ*  ر  يذكِّ  �� ينبغي  �لعا_،   j
�لد�C �إلسالمية بأ� 68سا9 �ألمن 

��لسالe هو �ك� ��جباִדا، �لكنها 
��لعدC. كل  �ألمن  تدّمر  نفسها 
8سالمية  )�لة  �ية   j تقع  فتنة 
سببها  �ليس  �ملغرضو�،  يغتنمها 
8ال �� �حلكوما� �إلسالمية تؤثر 
�لعمل  على  �لشخصية  منافعها 
�فالحها.  برعاياها   pللنهو
 _� �ملسلمني،  يقتلو�  �ملسلمو� 
�نا5.  �ال  صٌ�   eحلكا�  j يبَق 
�لتمر) �لذX حصل j تركيا   �8
 Cا® ت�ير*   �� ال شك  مؤخر�، 
 ،eإلسال� تعاليم  ¡سب  مطلًقا 
��ذִדا  �ل`  �إلجر���9   �� 8ال 

�حلكومة �لتركية �ال تز�C تتخذها 
�يضا غاØة، حيث k8ا تعمل ضد 
بغض  �لسياسيني  معا6ضيها  كل 
�لنظر عما 8[� كانو� ِضلًعا j هذ� 
�[لك  ال،   e� �لفاشل   Iالنقال�
قد   eحلكا� هؤال9   �� من  بالرغم 
���6 بأe �عينهم فيما حوhم كيف 
هذ*  مثل  على  �لفعل   5(6 تكو� 
�إلجر���9 �لقمعية، سو�9 عاجال 
�� }جال. 8[� �ستمر �لظلم فال بد 
�ملعا)ية   yلقو�� فعل،   5(6 من 
هذ*  �لفعل   5(6 تؤجج   eلإلسال
تبيع   yلك��  yفالقو �تستغّلها. 
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إن قوة الدول اإلسالمية 3 ضعف 
مسـتمر، وهذا ما تتمناه القوى 
املعادية لإلسالم، فإنها تريد عدم 
االسـتقرار 3 الدول اإلسالمية، 
اإلسـالمية  البالد  تتقـوى  وأال 
معيشـًة وال أمًنـا وال سـالما.



عندها �سلحتها �ُتظهر تعاطفا مع 
 eحكا  �� �ملؤسف  من  �لطرفني. 
 H8 يعو)��  ال  �إلسالمية  �لبال) 
 j هذ�  كل  Ô6ية  6غم  صو�ֲדم 
�غmها.  �سو6يا  �ليبيا   Dلعر��
 j �لتدبر  يريد��  ال  كانو�   �]8
كانو�   �]8� �لكرمي،  �لقر}�  تعاليم 
ال يريد�� �لعيش كمسلمني حًقا، 
يّتخذ��   �� �لعقل  مقتضى  فمن 
 H8 �ينظر��  حذ6ين،  �خلطو�� 
 �� خالفاִדم  من  �ملنتفع  �ملستِغّل 
 Iبال)هم من �ضطر� j صلQ مما
ال  �لكنهم  �ستقر�6.   eعد�
 uفهنا لذ�  �ألمر.  هذ�  يستوعبو� 
حاجة ماسة لكثm من �لدعا9 من 
 eهذ* �أليا j جل �لبال) �إلسالمية�
 .Iبأ� يلهمهم �هللا �لعقل ��لصو�
 eتقو �إل6هابية  �لتنظيما�   �8  �
بتشويه ·عة �إلسالe بقتل �ألبريا9 
هذ*   j ��لظلم  �لوحشية  مبنتهى 
 �� مبستبعد  �ليس  �لغربية.  �لبال) 
 eلإلسال �ملعا)ية   yلقو� تكو� 
هي �ل` تستعمل هؤال9 �ملجرمني 
 j لبشعة� Cهذ* �ألعما Iال6تكا
�لبال) غm �إلسالمية، �[لك 8سا5ً9 
إلنشا9  ت�يًر�  ��يضا   eإلسال�  H8
�إلسالمية  �لبال)   j hا  قو�عد 

¡جة مساعد5 �هلها �8نقا[ �لعا_ 
هؤال9  كا�  لو   .Iإل6ها� من 
يعلمو� تعاليم �إلسالe �لصحيحة 
حًقا أل)6كو� �� �إلسالe ال يعّلم 
 Cبًد� سفك )ما9 �ألبريا9، ��غتيا�
�ملسافرين j �ملطا��6 ��ملحطا�، 
 Ùلشيو�� ��لنسا9   Cألطفا� �قتل 
��ملرضى، ��قتحاe �لكنائس �قتل 
 � Cلقسيسني فيها. كا� �لرسو�
 �� ��صاهم  جيًشا  �6سل  كلما 
�لنسا9 �ال �ألطفاC �ال  ال يقتلو� 
��لقسس،  �لرهبا�  �ال   Ùلشيو�
)عك  بسو9،  hم  يتعرضو�  ��ال 
Qمل  ال  َمن  كلَّ  يقتلو�   �� من 
 j  uيشتر ال   �� عليهم  �لسال^ 

�ملسلمني بأX شكل  �حلرI على 
من �ألشكاC. �ما ما يفعله هؤال9 
فليس من تعاليم �لقر}� �لكرمي �ال 
من تعاليم �لرسوC �، �ليس ثابتا 
�لر�شدين  منه � �ال من خلفائه 
�هللا  6ضو��  صحابته  من  �ال 
عليهم �¼عني. لقد ·ى �هللا )يننا 
�إلسالe، �هذ� �السم نفسه يفند 
�إلكر�* ��لتطر¯، �يعطي 6سالة 
 Êمع  �8  .eلوئا�� ��لصلح  �ألمن 
�منح   eبسال �لعيش  هو   eإلسال�
 Hتعا �هللا   Cقا�  .eلسال� �آلخرين 
َيْدُعو  ﴿َ��هللا  �لكرمي   �لقر}�   j
 (٢٦ (يونس   ﴾  eَِال �لسَّ  6ِ�(َ 8َِلى 
، � �8 �ملسلم �حلق عندما يصلي 
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من املؤسف أن حكام البالد اإلسالمية ال يعودون 
إX صوابهم رغم رؤية كل هذا 3 العراق وليبيا 
وسـوريا وغ}ها. إذا كانوا ال يريـدون التدبر 
3 تعاليم القرآن الكـرمي، وإذا كانوا ال يريدون 
العيش كمسـلمني حًقا، فمـن مقتضى العقل 
 Xأن يّتخـذوا اخلطوات حذريـن، وينظروا إ
املسـتِغّل املنتفع من خالفاتهـم أو مما �صل 
3 بالدهـم من اضطـراب وعدم اسـتقرار.



فإنه يسأC �هللا تعاH ³6ته �فضله، 
يؤمنو�  ال  �لظاملني  هؤال9  �لكن 
به،  يعملو�  �ال  �لكرمي  بالقر}� 
من  �ختلقو�  �8منا  يصلو�،  �ال 
�شرًعا  جديد�  )يًنا  �نفسهم  عند 
�ملسلم  يصلي  عندما  جديد�. 
 ��  Hتعا �َهللا   Cيسأ� �حلقيقي 
�لشر  �تنب  فإنه   eلسال� يعطيه 
�يضا،  ��لفجو6  ��لفسق  ��لك� 
َال5َ  حيث قاC �هللا تعاH ﴿�8َِّ �لصَّ
َ��ْلُمْنَكِر﴾  �ْلَفْحَشا9ِ  َعِن  َتْنَهى 

(�لعنكبو� ٤٦). 
 eبإلقا9 �لسال يأمر   e�8 �إلسال �
 .eلسال� �نشر  �آلخرين  على 
 j منحصًر�  ليس   eلسال� �8لقا9 
�ملسلمني فقط، ��8 كا� �لقانو� 
 mبتأث� �حتكر  قد  باكستا�   j
على   eلسال� حتية  8لقا9  �ملشايخ 
حيث   eأليا� هذ*   j �ملسلمني 
 yق ألحد سوQ ال �نه  يزعمو� 
�ما  �لتحية،  هذ*  8لقا9  �ملسلمني 
�أل³ديو� فال حق hم مطلًقا �� 
يسلمو� على �حد. ��لو�قع �� حتية 
�جلميع  على  ُتلقى  كانت   eلسال�
 Cلرسو� xمن   j �صيص  بد�� 

.�
�ل`   eإلسال� مز�يا  بعض  هذ* 

�مو6  بضعة  �هذ*  لكم،  [كرִדا 
تنا�لناها  �لو   ،xبإ�ا لكم  بينتها 
بالتفصيل، �نظرنا X� H8 من هذ* 
لثبت  ��xية،  �ية  �من   eألحكا�
 eلسال�� �ألمن  )ين   eإلسال�  ��
 .Iال )ين �إل6ها ،eلصلح ��لوئا��
�لنا�   Iبقلو  xلفو� كا�  فإ[� 
 e8[� كا� نشر �إلسال� ،Nٍمبستطا
[لك  يتأتى  فإمنا  ممكًنا،  �لعا_   j
بنشر تعاليمه �لر�ئعة �جلميلة، �ليس 
�ملتشد)��  �خترعه   Xلذ� بالتعليم 
ال  �لكن  ��لعلما9.  �لنا�  من 
ميكن ألحد 8نا5َ6 هذ� �لطريق 8ال 
hذ�  8ماًما   Hتعا �هللا  بعثه   Xلذ�

8قامة  �حد  يستطيع  �ال  �لزما�. 
 H6سله �هللا تعا� Xلذ�  mغ Cلعد�
تنفيذ  يستطيع  �ال  عدال،  حكًما 
 Xلتعاليم �إلسالمية �لر�ئعة 8ال �لذ�
�قامه �هللا تعاH على هذ� �ملنصب. 
}منا  ألننا  سعد�9  �أل³ديني  ªن 
�ملوعو)  باملسيح   X� �لزما�   eبإما
 uَالشتر�� فُوِقينا   Xملهد�  eإلما��
 Cيقو �لدنيا.  �لظلم ألهل  j هذ� 

�ملسيح �ملوعو) �: 
قسم �إلسالe تعليمه H8 ِقسمني. 
 Dهللا، ��لثا�: حقو� Dحقو :Cأل��
 �� �هللا   Dحقو من  �ملر�)  �لعبا). 
يؤمن �إلنسا� �� طاعته - سبحانه 
�تعاH - ��جبة عليه. ��ملر�) من 
حقوD �لعبا) �� يو�سي خلق �هللا. 
�ليس صحيحا �� يؤ[X �إلنسا� 
�حد� ملجر) �الختال¯ j �لدين. 
شي9،  �حلسنة  ��ملعاملة  �ملو�سا5 
��الختال¯ j �لدين شي9 }خر. 
�8 فئة من �ملسلمني �لذين Eطئو� 
 �� �يز��  �جلها)   Êمع فهم   j
 mغ  Dبطر �لكفا6   Cمو�� تؤَخذ 
kب   xو�Þ �فتو�  �قد  شرعية، 
 Cاع`، (�ال تز�¼ Cمو�¦ ��مو��
 H8  Cملفعو� سا6ية   yلفتو� هذ* 
 Cيقو �أل³ديني.  ¡ق  هذ�  يومنا 

 لقد سـمى اهللا ديننا 
االسم  اإلسـالم، وهذا 
اإلكراه  يفنـد  نفسـه 
ويعطـي  والتطـرف، 
رسـالة األمن والصلح 
والوئام. إن مع� اإلسالم 
هـو العيـش بسـالم 
ومنح اآلخرين السالم. 
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kب   xو�Þ �فتو�  �قد  حضرته:) 
k8م  ح¥  ¼اع`   Cمو��� �مو�¦ 
�xجاִדم،  �ختطا¯   xو�Þ �فتو� 
�لسيئة  �لتعليما�  هذ*   �� مع 
 Xلذ�  eإلسال�  H8 بصلة  متت  ال 
 �� ميكن  �طاهر.  نزيه  )ين  هو 
 Iٍ� كمَثل   eإلسال� مَثل   Iنضر
يطالب ¡قوD �بوته، �يوّ) �يضا 
�� يو�سي ��الُ)* بعضهم بعضا، 
�ال Qب �� يضرI �حد �آلخر. 
��حلاC نفسه ينطبق على �إلسالe؛ 
فهو يريد من ناحية �ال ُيشرu باهللا 
شي9، �من ناحية �خرy يريد �� 
 Ìمو)5 ��حد5 بني ب uتكو� هنا

�لبشر."
يستطيع   Xلذ� �لتعليم  هو  فهذ� 
8قامة ¨د �إلسالe مر5  �ملسلمو� 
�خرy بالعمل به، �هو �� يعرفو� 
بعضهم  �حّق   Hتعا �هللا  حق 
�لبعض، ��� يسعو� جاهدين خللق 
�ملحبة ��ملو)j 5 بÌ �لبشر بغض 
�لنظر عن �نتمائهم �لديÌ. �بدال 
 �� عليهم  ظلًما  �ألبريا9  قتل  من 
��لصلح  �ألمن  سيَف  يستخدمو� 
به  فُيخِضعو�   eلإلسال  eلسال��
�لن�   eقد�� H8 يأتو� ֲדا� Iلقلو�
�. �لَيْسَعو� إلحر�x ®بة �هللا �قربه 

بدًال من سخط �هللا تعاH �غضبه 
 �� �النتحا6ية  �hجما�  جرير5 
�علو�   �� عليهم  �لظلم.  مما6سة 
®بة  كظّل  ظالًّ   eإلسال� كنف 
�ألI �³6ته بدال من �� يتيحو� 
فرًصا  �لظاملة  �فعاhم   Cخال من 
 eإلسال� على   pلالعتر�  yخر�
فليعلم  ضد*.  �hجما�  �شّن 
فال  يرتدعو�   _  �8 �kم  هؤال9 
 Cخال من   eإلسال� نشر  يسعهم 
حيلهم �لدنيوية �هجماִדم هذ*.

 �� �يضا  �أل³ديني  ªن  �علينا 
كل  تنّبهنا   �� �ب  �نه  نتذكر 
 eإلسال� باسم  -يشنُّها  هجمة 
حتقيق   H8 �لضالو�-  هؤال9 
مسئولياتنا �كثر من [X قبل. �ال 
عمل  بعد كل  �لعا_   �²  �� بد 
 �� eتشويه �سم �إلسال H8 X(يؤ
 ،eيتأسس على �ألمن ��لسال Ìي(
�ال بد �� يقوe به كل ��حد منا. 
 eإلسال�  Nتبا� من  �حد  كا�   �]8
 mتدم  H8  X(يؤ فعل  على   eُيْقد
 Åلذ�� فهذ� عمله   eلسال�� �ألمن 
من  Qقق  ألنه  طائفته،  عمل   ��
ميت  �ال  خاصة،  �هد�ًفا  خالله 
�إلسالمية  �لتعاليم   H8 هذ�  عمله 
 mغ  Cألعما� هذ*  مطلًقا.  بصلة 

مسئوليتها  �تقع  بتاًتا،  مشر�عة 
على فاعليها �ليست على �لتعاليم 

�إلسالمية. 
�جلماعة   �� �هللا  من  فضل  هذ� 
�إلسالمية �أل³دية تسعى لشر^ 
�حتقق  بلد،  كل   j ملوقف� هذ� 
هذ* �خلطو5 تأث�mً طيًبا حيث بد� 
بعض كتاI �ألعمدj 5 �جلر�ئد 
�لنحو نفسه، فمثال  يكتبو� على 
 j عندما ُقتل �حد �لقسس ظلًما
 :Iفرنسا كتب �حد هؤال9 �لكتا
 ��  H8 �النتبا*  �لعمل  هذ�  يلفت 
 j بد��  قد  �لدينية   Iحلر��

�لعا_. 
ليست  �حلقيقة  �لكن   :¯(6�  �
�ملغرضني   Iحر ألkا  كذلك، 
�لذين  �لنفسيني  �ملرضى   Iحر�

��ذ�� �لدين )6يئة hم.
بياًنا ¼يًال  �يضا  �لبابا   H(� �لقد 
هذ*   �� شك  ال   :Cقا حيث 
�حلرI قد حتولت H8 حرI عاملية 
�لكنها ليست باحلرI �لدينية بل 
هي حرI �ملصا« ��ألهد�¯. k8ا 
من خالhا  يريد��  �لذين   Iحر
حتقيق �هد�فهم، �[لك ألنه ليس 

من )يٍن يعّلم �لظلم.
متّكن H8 �آل� هؤال9 غm �ملسلمني 
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بأنفسهم،  �لوضع   u6تد� من 
�لظلم  هذ�  يتفاقم  عندما  �لكن 
�لفعل   (�(6 تظهر   �� بد  فال 
 �(�(x� [لك   H8 �نظًر�  له، 
 ..eمسئولياتنا لنبلغ 6سالتة �إلسال
كل   j  ..eلسال�� �ألمن  6سالة 
 ،Cية حا� �لعا_. على  مكا� من 
هذ� هو �لوضع �لسائد من ناحية، 
�من ناحية �خرy هناu من بلغْته 
يلبسها    ��  Cا�Q �لكنه  6سالتنا 
 �� �حٌد   َّ¦8 كتب  سلبية.  معا� 
 -eشخًصا –�لعله �6تّد عن �إلسال
..من  تويتر  ع�  6سال`  6�َسَل 
 �� �يضا..   Å6صو نشر*   Cخال
 ��� ،eين �ألمن ��لسال( eإلسال�
�لن� � قد منع �لظلم ��لوحشية، 
�لكنه عّقب باستهز�9: ... �لكن 
هذ� �حلكم ال يتعلق بالنسا9، �ال 
�عال�.  بفال�  �ال  باملرتدين، 
�يضا  �لشخص  hذ�   Cمثا�  uفهنا
�لذين عندما ير�� �� �لنا� بد��� 
يتأثر�� بصو56 �ألمن ��لسالe �ل` 
 eتقدمها �جلماعة �أل³دية لإلسال
Qا�لو� �x8لة هذ� �لتأثm. �ميكن 
8يصاC �لرسالة H8 }ال¯ �لنا� بل 
�لنا� من  �أللو¯ من  مئا�   H8
خالC �سائل �لتو�صل �الجتماعي 

كتويتر �فيسبوu �غVmا. فال بد 
من �النتبا* H8 مثل هؤال9 �لنا�، 
�من ��جبنا �لر) عليهم. ما �xلت 
عندنا �عماC كث5m إليصاC 6سالة 
�إلسالe �حلقيقي H8 �لعا_، �علينا 
�جلماعة   �� ننجزها. صحيح   ��
عرَّفت  قد  �أل³دية  �إلسالمية 
�كثر  �لر�هن  �لعصر   j  eإلسال�
[لك  �مع  قبل،   X] من   mبكث
فعلنا.  مبا  نطمئن   �� نستطيع  ال 
حيث  هذ�  �ملعا6ضة  عهد   j
 mمن غ �ملعا6ضة   eإلسال� يو�جه 
�ملسلمني �تو�ِجه �أل³دية معا6ضة 
�ملسلمني غm �أل³ديني، علينا �� 
نبذC جهو)� مكثفة �نعمل مبنتهى 
�نتشا6   �� �ملحتم  من  �حلكمة. 
�إلسالj e �لعا_ قد ُقد6 �8 شا9 
 ��  j شك  Éة  ليس  كما  �هللا، 

�لثانية لإلسالe مقد56 من  �لنشأ5 
بإ[�  �أل³دية،  بو�سطة   � �هللا 
جاهدين  نسعى   �� �علينا  �هللا. 
�ندعو �هللا تعاH �� ُيرينا مشاهد 
�لتقدe ��الx)هاj 6 حياتنا، �ال 
عنا  يبعد  تقص�mِتنا �ضعفنا   Nيَد
ماسة  Éة حاجة  لذ�   .eلتقد� هذ� 
للدعا9 �بذC �جلهو) لكي يسترنا 
قلت  كما  �فضاله.   Iجنذ� �هللا 
من  �ملعا6ضة  نو�جه  8ننا  سابقا 
�لقوy �ملعا)ية لإلسالe ��ملسلمني 
�ملزعومني  �لعلما9  يتبعو�  �لذين 
 y6قصا  Cنبذ  �� �علينا  �يضا. 
�ملسيح  مهمة  لتحقيق  جهو)نا 
 Xبأ }ֲדني   mغ  � �ملوعو) 
خو¯. لقد سألÌ بعض مر�سلي 
 j جلر�ئد ��لصحفيني 8[ قد سئلُت�
���6با �j �جلولة �ألخ5m للسويد 

ولقـد أدX البابا أيضا بياًنا �يـًال حيث قال: ال 
شـك أن هذه احلـرب قد حتولت إX حـرب عاملية 
ولكنها ليست باحلرب الدينية بل هي حرب املصا� 
واألهـداف. إنها حـرب الذين يريـدون من خال!ا 
حتقيق أهدافهم، وذلك ألنه ليس من ديٍن يعّلم الظلم.
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 Cحد �لصحفيني �قا� Ìيضا سأل�
�جلماعا�  من  تعا6َضو�  8نكم 
�خلطر  تو�جهو�  ��نكم  �إل6هابية 
تنجز��  فكيف  حياتكم،  على 
���جه  �نا  نعم  فقلت  �عمالكم؟ 
�خلطر ��بنا9 �جلماعة �يضا، 8ال �� 
هذ� �خلطر ال يستطيع �� مينعنا من 
�لر�هن  �لعصر  8جناx �عمالنا. ففي 
كل ��حد j كل مكا� j خطر، 
�قلت له: بل �نت �يضا j خطر 
فهو ال Eص �أل³دX �� �ملسلم. 
هؤال9  خطط  ينفِّذ  ال  من  فكل 
 pَّمعر يؤيدهم  �ال  �ملغرضني 
للخطر. �ما �أل³ديو� فيعا6ضهم 
 .eإلسال� �معا6ضو  �لعنصريو� 
فاخلطر QدD بنا من كال �جلانبني، 
�ألمو6  ֲדذ*  يبا¦  ال  �ملؤمن  لكن 
 ،Cحا كل   j باإلميا�  �يتمسك 
�سو¯ يظل كل �³دX متمسكا 

به �8 شا9 �هللا.     
�لعا_   j �لسائد5   Nأل�ضا�  �8
��حتما9 كل �³دX من كل شر 
�8تقا9 �جلماعة- من حيث  �فتنة 
 j �ألشر�6  شر�6  من  �جلماعة- 
�لتركيز  منا  يقتضي  مكا�،  كل 
 j ��لصدقة  �لدعا9  على   mلكب�
ֲדذ�   eالهتما� �ب   .eأليا� هذ* 

 Nفأ�ضا خاصة.  بصفة  �جلانب 
�لعا_ كما قلت تتأex كل يوe من 
سيئ H8 �سو�. نسأC �هللا �� �عل 
 H8 شر�6 هؤال9- �لذين يسيئو�
�هللا  )ين  �إلسالe �يشوِّهو� ·عة 
��العتد���9  �ملظا_   Iبا6تكا
 Cنسأ ֲדم.  حتيق   -eإلسال� باسم 
عاجال،  ֲדم  يبطش   ��  Hتعا �هللا 
��لباليا.  �ملشاكل  ¼يع  �يزيل 
 H8 لن� � الفتا �نتباهنا� Cلقد قا
 Iَُبا ِمْنُكْم  َلُه  ُفِتَح  َمْن  �لدعا9: 
�لرَّْحَمِة   Iَُْبَو�� َلُه  ُفِتَحْت  َعا9ِ  �لدُّ
َ�َما ُسِئَل �هللا َشْيًئا َيْعِني َ�َحبَّ 8ِلَْيِه 
 Cُ6َُسو Cَْلَعاِفَيَة. َ�َقا� Cَِمْن َ�ْ� ُيْسَأ
َعا9َ  �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم �8َِّ �لدُّ
ا  ا َنَزCَ (من �البتال9) َ�ِممَّ َيْنَفُع ِممَّ
َعا9ِ.  َلْم َيْنِزCْ َفَعَلْيُكْم ِعَباَ) �هللا ِبالدُّ

 (Xلترمذ�)
� قاj � C موضع }خر: ال شي9 
 Cعند �هللا من �لدعا9. � قا eكر�
�تقا9ً  قو�  تصدَّ �لصدقا�:  عن   �
 :� Cمن �لنا6 ��البتال9، بل قد قا
مسلم.  كل  على  ��جبة  �لصدقة 
يكن   _ َمن  �لصحابة  سأله  فلما 
 :Cفقا يفعل؟  فما[�  شي9  عند* 
فليعمل   X� باملعر�¯،  فليعمل 
�ليعمل  �إلسالمية،  باأل��مر 

�ملنكر��،  عن  �ينهى  �حلسنا�، 
لكن  له،  �لصدقة  مبنـزلة  فهذ� 
 Dَّتصد Xيظن �لذ �� Ìهذ� ال يع
�ملعر�¯  عن  ميتنع   �� ميكن  �نه 
بأ�،  فال  �ملنكر��،  �تنب  �ال 
�هللا  بل  كال  �لصدقة.  )فع  فقد 
فإ[�  عبا)*،   H8 بر³ة  ينظر   �
كا� �حٌد مضطر� �ال ميلك ماال 
فإ� �هللا � يعّد �لعمل باملعر�¯ 
��جتناI �لسيئا� صدقة منه. �ما 
�لذX ال Qرx �حلسنا� �ال ميتنع 
لصدقته  قيمة  فال  �لسيئا�  عن 
�لصال5   �� فكما  �يضا.   Cباملا
ֲדا   Iُيضر بل  hا  �Vيَة  ال  6يا9ً 
�جُهه، فال �Vية ملثل هذ* �لصدقة 
�نه  �ملؤمن  من  ُيتوقع  8منا  �يضا. 
�هللا  �يدعو  صدقة  Eر�  حني 
فهو يسعى ليصد6 منه كل عمل 
لنيل 6ضو�� �هللا �، �حالته هذ* 
�إلنسا�  �هللا �تنقذ   Cفضا�  Iجتذ
��ملشكال�. �j هذ�  �لباليا  من 
 :� �ملوعو)  �ملسيح  سيدنا   Cقا
�لباليا.  تدفع  ��لصدقة  �لدعا9 
�ل`  �حلالة  عن  حضرته   Cيقو  �
إلجابة  �لدعا9:  8جابُة  تقتضيها 
 �� �إلنسا�  على  �ب  �لدعا9 
ُيحد� �لتغيj m نفسه، فإ[� كا� 
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ال �تنب �لسيئا	 �ينقض حد�� 
�هللا فال تأث� لدعائه. 

على  كث��  نركز   &' �ب   &()
�لدعا1 ��لصدقة ضمن حد�� �هللا 
لكي جنذ7 'فضا5 �هللا باستمر�2. 
�ملوعو� �  يقو5 سيدنا �ملسيح 
الفتا �نتباهنا (A �لدعا1: (ن? '�عو 
�هللا ��ما �عليكم '& تنشغلو� 'نتم 
'يضا J �لدعا1 على �لد��I. ��ِ�مو� 
على �لصالL ��لتوبة، �()� حققتم 
�هللا  Oفظكم   Pفسو �حلالة   Rهذ
كله شخص  �لبيت   J كا&   �()�
 Pفسو �لقبيل  هذ�  من  �حيد 
Oمي �هللا بسببه �آلخرين 'يضا.     
(ميانا  يؤمنو&  �لذين   :� قا5 
خالصا يتو7 �هللا عليهم �Oميهم 

بنفسه. 
_ قا5 �: (& �هللا تعاA ال [ذ5 
�لعا`   Rعا��  �()� 'بد�.   aلصا��
 aكله �عا2ضه لن يقد2 على (حلا
 Lلقو� ميلك  �هللا   &) به.  �لضر2 
Oظى  �إلنسا&  كلها.   L2لقد��
 dير� �إلميا&،  نتيجة  fمايته 
عجائب قد�2ته �قو�R، �ال تصيبه 
)لة. �علمو� '& �هللا 'قوd من كل 
 ��ُّ�' .Rهو غالب على 'مر� ،iقو
�لصلو�	 بصدa �لقلب، ��ستمر�� 

J �لدعا1، �علِّمو� )لك 'قا2بكم 
 A)  kينحا �'عزتكم كّلهم. �من 
 &)  .L2خسا يو�جه  ال  كليا  �هللا 

'صل �خلساL2 هو �لذنب.
 A) ماسة  fاجة  فنحن  'قو5: 
�خلضوA) q �هللا تعاA ��الستعانة 
��ملشاكل  �لباليا  �ُهللا  ليزيل  به 
كلها، �[يِّب �لعد� �ُيفشل مكايد 
�هجماִדم  �ألtدية  معا2ضي 
كلها. لقد عّلمنا �هللا تعاA بعض 
�أل�عية J �لقرw& �لكرمي، فيجب 
فهِمها  بعد  تر�يدها  من  نكثر   &'
جيد�. �قد '2شدنا �ملسيح �ملوعو� 
�لكرمي   &wلقر� '�عية   J  �
عّلمنا   xل� �أل�عية   &' نكتة  �بّين 

(منا  �لكرمي   &wلقر�  J (ياها  �هللا 
 zعّلمناها ليدعو ֲדا �ملؤمن }لو
�لنية فيقبلها �هللا تعاA منه. فيجب 
�لتركيز على �أل�عية �لقرwنية إل�kلة 
فهنا{  �لشر�2.  ��جتنا7  �لباليا 
�لكرمي   &wلقر�  J  Rعّلمنا �عا1 
�نقر'J R �لصالL 'يضا عا�L، �قد 
هنا �ملسيح �ملوعو� � 'يضا  �جَّ
(A تر�يدR بكثرL �هو: ﴿2َبََّنا wِتَنا 
ْنَيا َحَسَنًة َ�ِفي �آلِخَرLِ َحَسَنًة  ِفي �لدُّ
َ�ِقَنا َعَذ�7َ �لنَّا2ِ﴾. يقو5 �ملسيح 
 :qملوضو� هذ�   J  � �ملوعو� 
من  شيئني   A) fاجة  �إلنسا& 
هو  'حد�ا  نفسه،  (سعا�  'جل 
 J يو�جهه  مما  مأمن   J يبقى   &'

إن اهللا تعـا� ال �ذل الصـادق أبـدا. وإذا عاداه 
العا& كلـه وعارضه لن يقدر على إحلاق الضرر به. 
إن اهللا ميلـك القوة والقدرة كلها. اإلنسـان )ظى 
>مايته نتيجـة اإلميان، ويرى عجائب قدراته وقواه، 
وال تصيبـه ذلة. اعلمـوا أن اهللا أقوى من كل قوي، 
وا الصلوات بصدق القلب،  وهو غالب على أمره. أدُّ
واسـتمروا J الدعاء، وعلِّموا ذلك أقاربكم وأعزتكم 
كّلهم. ومن ينحاز إ� اهللا كليا ال يواجه خسـارة. إن 
أصل اخلسـارة هو الذنب. (املسـيح املوعود عليه السالم)
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�حلياL �لدنيا �لوجيزL من �ملصائب 
�ثانيهما  ��البتال�1	،  ��لشد�ئد 
هو '& ينجو من �لفسق ��لفجو2 
 Rُتبعد  xل� �لر�حانية  ��ألمر�� 
حسنة  من  فاملر��   .Aتعا �هللا  عن 
�لدنيا هو '& يبقى �إلنسا& �فوظا 
جسديا  كا&  سو�1  بال1  كل  من 
 Lحليا�  iخز �من  �2حانيا   �'
 :J �حلسنة  من  ��ملر��  �لسيئة... 
حسنة   &' حسنة“   Lآلخر�  J�”
�آلخرL 'يضا �رLٌ حلسنة �لدنيا، فلو 
 J &نا5 �إلنسا& حسنة �لدنيا لكا

.Lلك تفا�ال حسنا عن �آلخر(
�لنا2:  عذ�7  عن   � قا5   _
 xليس �ملر�� من �لنا2 هنا �لنا2 �ل
 J لقيامة بل توجد� Iستكو& يو
�لن��&.   qنو�'  Pالw يضا' �لدنيا 
شرحا   qملوضو�  �  ��k  _
 qنو�' J &لن��� Rقا5: تتمثل هذ�
��ملعامال	   Pملخا��� �لقالقل 
مع �ألقا72، ��ألمر��. فاملؤمن 
يدعو '& Oفظه �هللا من هذR �لن��& 
�عا1   Aتعا �هللا  عّلم   _ كلها. 
 &'  Iملعلو�� ��لثبا	.  للصمو� 
�إلنسا& يو�جه 'حيانا ظر�فا صعبة 
مو�تية ��بتال�1	 فقد علِّم '�عية 
�ألعد�1،  ضد   Lلنصر�� للثبا	 

ُ)ُنوَبَنا  لََنا  �ْغِفْر  ﴿2َبََّنا  �منها: 
َ'ْقَد�َمَنا  َ�َثبِّْت  َ'ْمِرَنا  ِفي  َ�ِ(ْسَر�َفَنا 
�ْلَكاِفِريَن﴾.   Iِْلَقْو� َعَلى  َ��ْنُصْرَنا 
من   :� �ملوعو�  �ملسيح  يقو5 
�لو�ضح 'نه لو ` يكن �هللا ليغفر 
�لذنو7 ملا عّلم هذ� �لدعا1 'بد�. 
 &wلقر� J �2� خرw 1هنا{ �عا _
�لكرمي: ﴿72َِّ (ِنِّي ِلَما 'َْنَزْلَت (َِليَّ 
ِمْن َخْيٍر َفِقٌ�﴾. �ب �إلكثا2 من 
تر�يدR 'يضا. هذ�، �هنا{ '�عية 
�لكرمي،   &wلقر�  J  	�2�  Lكث�
�ب علينا تر�يدها جلذ7 'فضا5 
�ملوعو�  �ملسيح  يقو5   .Aتعا �هللا 
بأ&  قبل  من  )كرُ	  كما   ،�
 &wلقر�  J أل�عية� تلك  �هللا )كر 
�لكرمي، �)لك ليدعو ֲדا �إلنسا& 
 _ منه.  �هللا  فيقبلها  �لنية   zلو{

هنا{ '�عية �عا ֲדا 2سو5 �هللا � 
�ملوعو�  �ملسيح  ֲדا  �عا   dخر'�
�. يقو5 �ملسيح �ملوعو� � 
عن �عا1ٍ '& �هللا تعاA 'لقاR عليه 
كل   7ّ2” �هو:   Rيا) عّلمه   i'
فاحفظ?   7ّ2 خا�مك،  شي1 
��نصر� ��t2?“. _ قا5 �: 
�السم  بأنه  �2ُعي   J 'ُلقي  لقد 
�ألعظم. �َمن قر' هذR �لكلما	 

جنا من كل wفة. 
ندعو �هللا تعاO &' Aفظنا -'فر��� 
شر  �يرّ�  شّر  من كل  ��اعة- 
�يهب  �و2هم.   J �ملعا2ضني 
 Lملسلمني عقال �فطنة ليلّبو� �عو�
تعليم  �ينشر��  �هللا،  من  �ملبعو� 
�لعا`   J جلميل ��آلمن�  Iإلسال�

 .Lهم 'مة ��حد�

اإلنسـان >اجة إ� شـيئني من أجل إسعاد نفسه، 
أحدهما هـو أن يبقى J مأمن ممـا يواجهه J احلياة 
الدنيا الوجيزة من املصائب والشـدائد واالبتالءات، 
وثانيهمـا هـو أن ينجـو مـن الفسـق والفجـور 
واألمـراض الروحانيـة الe ُتبعده عـن اهللا تعا�. 
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