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التقوى

تر½ة: �ملكتب �لعر© 

ال  �حد_  �هللا  ;ال  ;له  ال   �� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �� �مًد� عبد_ 
من  باهللا   wفأعو بعد  �ما  �9سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا 89َِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوz �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�;يَّاَ±  َنْعُبُد  ;يَّاَ± 
�لَِّذيَن  ِصَر�~   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ~  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو8 َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (uمني) َ�ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لm �لقاها سيدنا مر�l مسر�� �kد �يدP �هللا تعاi بنصرP �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعوo ��إلما� �ملهد< �
٢٠١٤/١٠/٣١ zيو

ُ�مٍَّة  َخْيَر  ﴿ُكْنُتْم   :� �هللا   Eيقو
عمر��:   Eu)  ﴾�لِلنَّاِ ُ�ْخِرَجْت 
١١١) �� �نتم �لذين قد ُخلقتم ملنفعة 
من  �جلليلة  فاملهمة  �فائدִדم.   ��لنا
مهما' �ملسلمني، �� ينفعو� سكا� 
�يسعو�  lم  ينصحو�   �� �لعا�، 
شرٌّ  يصيبهم   �� ال   �� ليصيبوهم 
على  نظر6  نلقي  حني  لكننا  منهم. 
�أل�ضا¡ �لسائدh 6 �لعا� نر� �� 
�ملنظما'   �� �لفئا'   �� �حلكوما' 
 �Pلعا� فسا� h 'إلسالمية قد نشر�
 zإلسال�سم �لعا� من �لد9جة �ا� 
��ملسلمني. فالطبيعي �Tم ;w� كانو� 
 �� ميكن  فكيف  �ملسلمني  �افو� 
يستمعو� ;` كالمهم �� يتوقعو� �� 
يصيبهم �خلُ� منهم. فالذين يتقاتلو� 
9قا8  بعضهم  �يضر8  بينهم  فيما 
بعض من �ملسلمني، �يقتلو� �ألبريا) 
 ��P  Èلشيو��  Eألطفا�� ��لنسا) 
حق  -بغ�  �يستعبد��  متييز،   ��
�بال م�9- ��لئك �لذين ال يتبعو� 
 �� منهم  يرجى  كيف  نظرياִדم، 
يطلبو� خ�� �منفعة لغ� �ملسلمني؟ 

فإ� �عماlم �تصرفاِتهم تؤ�P حتما 
كما  �ملسلمني  �لعا�  �ا�   ��  `;
لكنا  �لو�قع.   }9� على  نالحظ 
�نتأ�  ��ز�  �أل�ديني Õجل  �ن 
حتما حني نر� �عماE هؤال) �لذين 
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 sنتم �لذيـن قد ُخلقتـم ملنفعة �لنا� >�
مهما.  �جلليلة مـن  فاملهمة  �فائدִדـم. 
 �� ،vملسـلمني، �% ينفعـو� سـكا% �لعا�
ينصحـو� yم �يسـعو� ليصيبوهم 3x ال 
�% يصيبهم شـرٌّ منهـم. لكننا حني نلقي 
 Eنر vنظر| على �أل�ضا{ �لسائد| } �لعا
�% �حلكومـا. �� �لفئـا. �� �ملنظما. 
�إلسالمية قد نشر. } �لعاv فسا�o لد�جة 
�اX �لعاv من �سـم �إلسال� ��ملسلمني.
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حضر| مر�l مسر�� �kد - �يدP �هللا - 

�لذ�  �حلبيب  نبينا   `; ينتسبو� 
يسيئو�  فهم  للعاملني.  �9ًة  9�ُسل 
�سو6  �يقدمو�   zإلسال� Pين   `;
;ال  مشوهًة،  للعا�  �يضا   �  Íلن�
يائسني  لسنا  ��ديني  بصفتنا  �ننا 

�قانطني بسبب هذ� �ألمر. 
 ��  6ًPعا �ملسلمني  لغ�  �شر° 
Pليل  هي  هذ_  �ملسلمني   Eعما�
على صدY �لنÍ � ��إلسالz ألنه 
�من  سيأ�  بأنه  تنبأ  قد  كا�   �
هكذ�،  �ملسلمني  حالة  فيه  تكو� 
بيَّن �لعصر ��ملد6 �يضا، ��  بل قد 
بعد  ستبد�  �لعملي  ��طاطهم  حالة 
 zلظال� ��� عصر  �لزمن،  من  كذ� 

سيستمر ;` كذ�، �بعد_ سُيبعث 
�ملسيح �ملوعوP � �لذ� سينشر 
 zلإلسال ��جلميل  �حلقيقي  �لتعليم 
�لذ�  �لتعليم  wلك  �لعا�.   h
 h �لكرمي   �uلقر�  h  Pموجو هو 
حالته �ألصلية، ��لذ� جند_ مطبَّقا 
��ن   .�  Íلن� س�6   h حرفيا 
�أل�ديو� نوقن بأ� wلك �ملسيح 
�ملعهوP قد ظهر  �ملوعوP ��ملهد� 
Ãسب   Pبالفسا �مللي)  �لعصر   h
نبو)6 �لنÍ �. فهو � يدَّ¡ فقط، 
�أل9ضية  �آليا'  حتققت  قد  بل 
ֲדا  تنبأ  قد  كا�  �ل�  ��لسما�ية 
�يضا.   �  ُّÍلن�� �لكرمي   �uلقر�

فهذ� �ملسيح ��ملهد� عرَّفنا بالتعليم 
�جلميل لإلسالz، �نو9َّ قلوبنا. �;� 
 zليو� �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
فحني  �جلميل.  �لتعليم  ֲדذ�  تعمل 
ُ�خ�هم ֲדذ_ �ألمو9 ��شرحها lم 
 zإلسال� بأ�  �يقتنعو�  ֲדا  يتأثر�� 
هؤال)   Eعما� بل  خاطئا،  ليس 
�لعا�   h  Pلفسا� ينشر��  �لذين 
باسم �إلسالz هي �خلاطئة. فيجب 
Pعو6   �� ��د�  كل  يتذكر   ��
lم  �خل�  �طلب  �خل�،   `; �لعا� 
�هللا  أل�  ��د�.  كل  ��جب  من 
لإلميا�  �ِمنته  بفضله  �فَّقنا  قد   �
باملسيح �ملوعوP �. فال تنحصر 



وننصـح غـ3 املسـلمني أيضـا ونتمP nـم اخل3، 
وuن نواسـي النصـارى واليهود واPنـدوس وأتباع 
األديـان األخـرى بـل امللحدين أيضـا، ألننـا نريد 
أن نريهـم yيعـا السـبيل الـذي يقربهـم إw اهللا.
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 h ال� مساملني،  �لعيش   h مهمتنا
كل  عن   Pالبتعا�� �لسيئة  �جتنا8 
 zلسال�بل ;ّ� ;قامة  ،Pلفسا�¡ �نو�
 h �حلثيثة   Pجلهو�  Eبذ� �لعا�   h
 Eجبنا، �بذ�لك �يضا من �w سبيل
�لسيئا'  عن  �لعا�  لنْهي  �ملساعي 
�ملساعي   Eبذ� ��جبنا،  من  �يضا 
إلبعاP �لعا� من �لفنت ��ايته منها 
�يضا من ��جبنا. أل� هذ� �لعمل من 
مهما' �ملسيح �ملوعوP �. فقد 
�خل�   Eعما� لتجديد   � 9�ُسل 

 .zإلسال�ضو) تعليم  h لنصح��
للمسيح  �بيعَتنا  �لعا�  نْصَح  فإّ� 
�ملوعوP � ��ْمر �هللا � يقتضي 
منا �� نتقدz، �نبذE �جلهوP كلها 
�ن  �لشر.  �;��لة  �لعا�  لنصح 
�خل�،  �نتمl Ëم  �ملسلمني  نو�سي 
 Ëيضا �نتم� �ملسلمني  �ننصح غ� 
�لنصا�9  نو�سي  ��ن  �خل�،  lم 
�ألPيا�  ��تبا¡   ���lند�  Pليهو��
ألننا  �يضا،  �مللحدين  بل  �ألخر� 
�لسبيل  ½يعا  نريهم   �� نريد 
wلك  �ليس  �هللا.   `; يقرֲדم  �لذ� 
 h �ملتو9طني  ننصح  بل  فحسب 
كل �نـو�¡ �جلر�ئم، ��للـصو� 
��لظاـلمني   ،Yلطر� �قطا¡ 
 89  Pعبا ألTم  wلـك  كـلهم، 
½يَع  نـنصح  ��ن  �لعـاملني. 

نريهـم   �� �علـينا  �هللا  عباـد 
سبل  �جننِّبهم  �حلسـنا'  سبل 

�لسيئا'. 
ع �هللا نطاY �عمالنا كث��  لقد �سَّ
فعلينا   .﴾�لِلنَّاِ ﴿ُ�ْخِرَجْت  بقوله 
�لصحيحة  �لسبل  �لعا�  ُنر�   ��
للوصوE ;` �هللا نصحا lم �مو�سا6 
ههم لالستجابة  lم. علينا �� نوجِّ
 �� �هم Õ  �� علينا  �هللا،  أل��مر 
كل   ¯ يوما،  ستنتهي  �حليا6  هذ_ 
��حد سيناE جز�)_ من �لثو�8 �� 
فأنِشئو�  �عماله،  Ãسب  �لعقا8 
تكو�  لكي   � باهللا  �لعالقة 
عاقبتكم حسنة. لكننا ال نستطيع 
�� نشر° هذ_ �ألمو9 ألحد، ما � 
فهذ_  عاقبتنا،   `; �يضا  ننظر �ن 
ننجزها   �� علينا  عظيمة  مهمة 
باهتماz �خو� فاحصني �عمالنا. 
�ملهمة  هذ_  ;جنا�  �ثنا)  �سُنضطر 

ملو�جهة �ملشكال' �يضا كما نو�جه 
على �9{ �لو�قع سلفا، �;� تا9يخ 
�جلماعة يفيد �ننا ��جهنا هذ_ �ملعا9ضة 
��ملشكال' عند كل خطو6. �هذ� 
كلما  بل  فقط  �ألمر ال �صنا �ن 
ُبعث نÍ ��جه هو �½اعته �ملعا9ضة 
�Pما. لكنهم ملا كانو� قد ُبعثو� ;` 
منطقة �د�6P، ��مم �د�6P كانت 
 Íلن� �ما   .6Pد�� �يضا  معا9ضتهم 
�لعا�   `; ُبعث  قد  كا�  فقد   �
كلَّه  �لعا�   �� نالحظ  لذ�  بأسر_، 
عا9ضه �ال يز�E يعا9ضه. �للمسيح 
 Yنطا� نفسها  �ملهمة   �  Pملوعو�
�لعمل نفسه �يضا لكونه تابعا له �. 
لذ� قد عا9ضه �يضا �تباُ¡ كل Pين 
��مة عندما �علن Pعو�_ �ال يز�لو� 
متفا�تة  �ملعا9ضة  �هذ_  يعا9ضونه. 
ستستمر،  �هي  �ملختلفة،   Pلبال�  h

�لن تنقطع. 
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�لعا�   h  ��لنا بعض   �� صحيح 
إلقامة  �جلماعة  مساعي  ميدحو� 
سُتحر�  عندما  لكنه   ،zلسال�
Pينيا هائال فسو�  تقدما  �جلماعة 
نو�جه معا9ضة من �لشعو8 كلهم، 
 Pلبال�  h معا9ضة  نو�جه  �سو� 
�لغربية �يضا، �� على �ألقل نو�جه 
معا9ضة من قبل �ملتدينني �ملزعومني 
تظنّن  فال  لذ�  �ألخر�،  �مللل  من 
سو�  �ملثقفة   Pلبال� هذ_  �هل   ��
فهنا±   ،�� خ�نا  على   ��Pّير
معا9ضة  ُقسسها  يعا9ضنا  كنائس 
 ��جللو ;P�9ִדا  تريد  �ال  Ø9ية، 
 h يا�Pأل�معنا، فعندما عقدنا مؤمتر 
شبا~ �ملاضي، �جهنا ;` �لكنيسة 
�ل�يطانية �لدعو6 حلضو9ها، �لكنها 
� جتب على Pعوتنا �� Áضر ممثل 
lا. ;� �موعا' من �بنا) ½اعتنا 
 h� هنا  Pعوية  Ãمال'   zتقو
بعض   69�P; �كانت  �خر�،   Pبال
�لسكا�  قليلة  �ماكن   h �لكنائس 
 h عويةP '�م بإقامة ند�l حتØ
كنائسها مر6 �� مرتني، �لكنها ملا 
من  يتأثر��  بد���   ��لنا  ��  '�9

كالمنا شرعت h معا9ضتنا. 
¯ هنا± كّتا8 ملحد�� يعا9ضو� 
 Pتر �عندما  بشر�سة،   zإلسال�

عليهم ½اعتنا يكتبو� ضدنا. 

 �Pًعد ½اعتنا   'P�P�� فكلما 
�لكن  شد6ً.  معا9ضتها   'P�P��
�ألنبيا) يكونو� على يقني �� �لغلبة 
lم T hاية �ملطا�، ��هللا تعا` قد 
�هب lم هذ� �ليقني، �كا� �ملسيح 
�ملوعوP عليه �لصال6 ��لسالz �يضا 
موقنا بغلبته ;w صر° �هللا تعا` له بأ� 
�لغلبة له، �من �جل wلك ;ننا على 
تعا`،  �هللا   �wبإ له  �لغلبة   �� يقني 
كاwبا،  �عًد�  يعد  ال  تعا`  ألنه 
�ل�  �لفعلية  �هللا   '�Pشها  �� كما 
ال حصر lا تؤكد لنا �� �هللا معه، 
لذ� فليس هنا± م�9 لنا لالستهانة 
بدعو� �ملسيح �ملوعوP عليه �لصال6 
��لسالz �� ;سا)6 �لظن باهللا تعا`. 
لقد �تت على ½اعتنا ظر�� ®يفة 
جد� ح¤ ظن �لعد� h كل مرT� 6ا 
ستنها9 �آل�، �لكن ما حصل هو 

�� �لعد� مÄ بفشل 9wيع  مع كل 
�خرجت  قو6،  من  ميلك  كا�  ما 
مرفوعة  �أل�ما'  تلك  من  ½اعتنا 
�لر�� بفضل �هللا تعا`. فلتفعْل �لدنيا 
فإ�  شأTا،  فهذ�  lا،  Áلو  ما  بنا 
�سو�  حتالفنا،  �إلlية  �لتأييد�' 
 ��9Pقا بأننا  �Pما  موقنني  نظل 
على �لعمل بأحكاz �هللا تعا`، �لذ� 
�يضا،  هذ�  �هللا  Ãكم  نعمل  سو� 
�خل�  نا�ين  باستمر�9  قدما  فنمضي 
للنا�. Êب �� نكن لإلنسانية كلها 
�ننا  شك  �ال  �خ�.  نصح  مشاعر 
 (�P� h ناصحو� للعا�، �لن نقصر
 _wنا، أل� مهمة ;نقا�wu �;� جبنا��
منوطة بنا. ما P�z �هللا قد Øانا خ� 
�خل�،  تو�يع   h  Ù�نتو فلن  �مة، 
 zإلسال�خل� هو نشر 9سالة � �هذ�
�هل  تعا`.  �هللا   `;  ��لنا �Pعو6 

{ |دث قط أن انتشـر الشر والنجاسة واتباع أهواء 
النفس والسـخرية بأحكام اهللا تعاw كما انتشر اليوم، 
ح^ إن احلكومات ووسـائل اإلعالم أيضا تعمل على 
نشـرها. لعل الشيطان { يشـن هجمات قوية كهذه 
من قبـل، حيث تصل الصـور والقصص واألصوات 
القذرة من أقصـى األرض إw أقصاها � ملح البصر. 
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هنا± خ� �ك� من هذ�؟ � Áد� 
قط �� �نتشر �لشر ��لنجاسة ��تبا¡ 
�هو�) �لنفس ��لسخرية بأحكاz �هللا 
 �; ح¤   ،zليو� �نتشر  كما  تعا` 
�يضا   zإلعال� ��سائل  �حلكوما' 
�لشيطا�  لعل  نشرها.  على  تعمل 
من  كهذ_  قوية  هجما'  يشن   �
��لقصص  �لصو9  تصل  قبل، حيث 
��ألصو�' �لقذ69 من �قصى �أل9{ 
عندما  �لبصر.  ملح   h �قصاها   `;
له  تستجيب  فال  �خل�  نرفع صو' 
�ألكثرية، �لكن حني يرتفع صو' 
 .��لنا  h ثر كب�� له  �لسيئة ف�� 
�هتماما  صوتنا  يع���  �لذين  �ما 
فأكثُرهم يتعاملو� معنا كما يتعامل 
حيث  �لصغا9،   Eألطفا� مع  �لكبا9 
 ¯ فقط،  بأفو�ههم  بعملنا  يشيد�� 
�ل�  يعرضو� �يعو��P ;` سيئاִדم 

تبعدهم عن �خل� باستمر�9.
فعلينا �� ند9± جيد� �� هدفنا  لذ� 
مغتّرين   Eكاألطفا نفر°   �� ليس 
جنلس   ¯  ��لنا من  قليل  مبد° 
�لدعو6  تبليغ  بعد  �نظن  عاطلني، 
�ننا قمنا بإجنا�   ��لنا ;` حفنة من 
كب�، كال، بل Êب �ال ندخر �سًعا 
��ِو  �لدنيا   `; �خل�   Eيصا;  h
;��لة   h جهًد�  نألو  �ال  �لسيئا'، 
كل عائق �كل معا9ضة من طريقنا 

كما تزيل �لريح �لعاصفة �لقشة من 
طريقها، سو�) �كا� هذ� �لعائق من 
غ�  من   �� �آلخرين  �ملسلمني  قبل 

�ملسلمني ��  من �مللحدين. 
مد�  هذ�  من  تد9كو�   �� ميكنكم 
شاملة   Pجهو  `; �ملاسة  حاجتنا 
باحلر�  �كم  �مركز6،   6Pجا�
 h يسهم   �� ��د�  مسلم  بكل 
قو6  من  ��تيه  ما  بكل   Pجلهو� هذ_ 
 Pملوعو� �ملسيح  مهمة   �; �كفا)6. 
تبليغ  ;منا هي   zلسال�� �لصال6  عليه 
9سالة �إلسالz ;` �لعا� كله �تو�يع 
�هي  كافة،   ��لنا على  �خل�  هذ� 
نفسها مهمتنا �يضا. Êب �ال يهمنا 
بأ� �لدنيا ال تصغي لصوتنا �ال ִדتم 
 �به �ال تستجيب له ��ننا ندعو �لنا
;` �خل� فيزP���P شر� �سو)، ��� 
هذ_ �لشر�9 ترفع �9سها ضدنا من 
كل طر� �صو8، �السيما من قبل 
�ملسلمني حيث جتا��' معا9ضتهم 
 Pحلد��أل�دية �إلسالمية �للجماعة 
 �� شك  ال   .zأليا� هذ_   h كلها 
�آل�  يرفعو�  بد���  بينهم  من  �ناسا 
كما  ما،  حد   `; Ãقنا  �صو�ִדم 
حًقا  �حلق  ير��  من  بينهم  يوجد 
 zإلسال�أل�دية باعتبا9ها �يقبلو� �
�حلقيقي 9غم �نو�¡ �ملعا9ضة، �لكنه 
�لفتانني   Pبكل جال) �� عد �قد بد

شرفا)   ��  �� جد�،  كث�  �ملفسدين 
�الحتجا�  على  يقد��9  ال   zلقو�
بينما  منهم،  خوفا  تصرفاִדم  على 
ما  �يفعلو�  �ملفسد��  �ر� 

يشا)��.
�عمالنا  عن  نتوقف  هل  �لكن 
عن  �منتنع  �ملعا9ضة،  هذ_  بسبب 
�لعمل بأمر �هللا بنشر �خل� خوًفا من 
يوجد  uنفا،  قلت  لقد  �لدنيا؟  �هل 
�أل�دية  يقبلو�   ��نا �لدنيا   h
9غم كل هذ_ �ملعا9ضا' ��لعر�قيل 
يقصو�  منهم  �بعض  �لشيطانية، 
علينا قصص �نضمامهم ;` �أل�دية 
تو�جهها  �ل�  �ملعا9ضة   �; فيقولو� 
على  ساعدִדم  �ل�  هي  �أل�دية 
قبوlا. ففي خطبة �جلمعة �ملنصرمة، 
كنت قصصت عليكم حكاية شاعر 
�هللا  9ضي  �لثا²  �خلليفة  wكرها 
�ملسيح  كتب  مبطالعة  بد�  بأنه  عنه 
�ال   zلسال�� �لصال6  عليه   Pملوعو�
 9P” �لفا9سي  شعر_  سيما �موعة 
Âني“ Ãثا عن �العتر�ضا'، �لكن 
 `; به  Pفعت  نفسها  �ملطالعة  هذ_ 
قبوE �أل�دية، ;w �تضح له كوضح 
�شّد  هو  َمن  هنا±  ليس  �نه  �لنها9 
حبًّا �عشًقا لرسوE �هللا � من مر�� 

غالz ��د �لقاPيا² �. 
��صلنا   �w; بأننا   zتا يقني  على  ;ننا 
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�خل� مقابل �لشر فال بد �� �ر� من 
�يدخلو�  حبًّا  يفيضو�  من  هؤال) 
لقد  �ملحمد�.  �ملسيح   z�خد  h
 ��  �  Pملوعو� �ملسيح  عّلمنا 
lم   Ëنتم� �يضا  لألعد�)  ندعو 
هذ�  �تعرفو�  ;ليهم.  �نوصله  �خل� 
 zآلال� عن   �يع �لذ�  �يضا  �حلد� 
�قد   �  Pملوعو� للمسيح  �لقلبية 
wكرته h �خلطبة �ملاضية �يضا �هو 
�نه مع �� �هللا تعا` �9سل �لطاعو� 
�نه عندما  ;ال   � uية على صدقه 
فيما  يفكر  �خذ  ميوتو�   ��لنا بد� 
;w� ما' هؤال) فمن سيعبد �هللا �من 
سيؤمن به؟ فدعا إل��لة هذ� �لعذ�8 
Øعه  من   Eيقو لد9جة  مؤملًا  Pعا) 
بأنه كا� يتضر¡ �كأ� �مر�6 تعا² 
مستو�  هو  فهذ�  �ملخا{.   zالu
;يصاE �خل� ;` �هل �لدنيا ��لقد�6 
 Íملخلص للن�ملحُب �ل� تركها لنا �
 P�9� قد  فهو  �لعصر.  هذ�   h  �
;ميانا  هالكه  من  بدال  �لعا�  نصح 
منه بأ� �هللا صاحب �لقد9�' كلها 
فهو قا9P على �� يغ� حالة قلوֲדم 
��P هالكهم. فيجب �� نركز �ن 
 Pملوعو�ملسيح �يضا متأسني بأسو6 �
� �سيِد_ �ملطا¡ �لنÍ � على �� 
طريقة  بأ�  �lال±  من   ��لنا ينجو 
;خو6ً.  ;لينا  ينضمو�  لكي  ممكنة، 

فنحن Ãاجة ماسة ;` �لدعا) لذلك 
فنحن  له.  ��لسعي  قلبية،  Ãرقة 
�لعـا�  Pنيا سكا�  ن  نريد �� �سِّ
 Yلطـر�  `; بإ9شاPهم  �عقباهم 

�لصحـيحة. 
ح �يضا �ننا سنسيِّر  هنا ��P �� ��ضِّ
�لصحيحة  �لسبل  على  �لعا� 
لكنه  حتما،  �9حانيا  بإ9شاPهم 
�ملاPية  مساعدִדم  ;لينا  ُعهد'  قد 
ففي  �يضا.   �Pملا� �خل�   Eيصا;�
�لقر�u �لكرمي ���مر �صو� wلك. 
فقط  للمسلمني  �خل�  ُنسد�  فلن 
�ملسلمني  جو¡  إل��لة  نسعى  �لن 
Êب  بل  فقط  ��مر�ضهم  �عو9ִדم 
�يضا، �كل  �ألغيا9  �� نسعى خل� 
�w حاجة. ;� �ملوضو¡ �لذ� �بينه 
�آل� له عالقة باخل� �لر�حا² لكنه 
هنا.  �تنا�له   ��  Pّ��� �مٌر   ª; 9ُفع 
h �آل�نة �ألخ�w 6هب ��د� من 

لتفقد ��ضا¡  هنا ;` تركيا �لبنا� 
�لبلد �لعر©  �ملهاجرين �لالجئني من 
�ملجا�9، أل� ��ضاعهم بائيسة جد�، 
حيث قلة �ملو�P �لغذ�ئية ��حلاجيا' 
�ألخر� �يضا مثل �ملالبس، كما تتأثر 
 Eيضا. على كل حا� Pأل�ال�سة �9P
تسعى  ®تلفة  خ�ية  ½عيا'  هنا± 
لسد حاجاִדم، مع wلك هنا± نقص 
شديد. �قد �عتر{ �حد �أل�ديني 
z �جلماعة �ملساعد6  هنا± �نه ملاw� تقدِّ
تساعدنا   �� Êب   w; لأل��9بيني، 
 `; يش�  كا�  �لعله  فقط.  �ن 
�ملبالغ �ل� ندفعها للجمعيا' �خل�ية 
عليه   Pّ9فأ ���9با.   h هنا  �ملختلفة 
 �; E² ��قوuلقر�ألمر �سب Ã يضا�
من ��جبنا �� نساعد �جلميع �9حانيا 
�ماPيا ��P �� متييز. ;w حني �مر �هللا 
بإطعاz �جلائع فلم يقل �طِعمو� �جلائع 
�أل�د� �� غ�_ من �ملسلمني فقط 

إن من واجبنا أن نساعد اجلميع روحانيا وماديا دون أي 
متييـز. إذ حني أمر اهللا بإطعام اجلائع فلم يقل أطِعموا 
اجلائـع األ�دي أو غ3ه من املسـلمني فقط بل قال 
وا حاجة املسكني وذي احلاجة،  أطعموا كل جائع، وسدُّ
فمن واجبنا أن نسـد حاجة كل مسـكني وذي حاجة.
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التقوى

 �� بل قاE �طعمو� كل جائع، �سدُّ
حاجة،   �w� مسكني  حاجة كل 
كل  حاجة  نسد   �� ��جبنا  فمن 
 �� علينا  حاجة.   �w� مسكني 
نؤ�P كل هذ_ �لو�جبا'. فال يليق 
باملؤمن �العتر�{ ملاw� �عطي فالٌ� 
��جبا'  من  بل  فال�،  يعَط   ��
 ��  ��P �جلميع   zد�  �� �ملؤمن 
�ملس��'  نقيم  حني  �ثانيا  متييز. 
فهؤال)  �لت�عا'  جلمع  �لتطوعية 
يساÛو� w hلك بعدP كب�، �هذ_ 
�ملبالغ �ملجموعة تعطى للجمعيا' 
يساعد��  �يضا  �هم  �خل�ية، 
�ملنطلق  هذ�  �من  �خل�ية.  ½عيتنا 
�ملحلية  �خل�ية  �جلمعيا'  من حق 
�� نساعدها على خدمة �إلنسانية. 
 Eنه قا� � Íلن�سو6 � h منا جند;
ح¤ بعد �لنبو6  ما مفاP_: لو Pعا² 
�ليوz �حد ;` نصر��w 6 �حلاجة 
 `; ;شا9ُته  �كانت  ند�)_،  للّبيُت 
حلف �لفضوE، حيث كا� بعض 
لو� منظمة ملساعد6  سكا� مكة شكَّ
 Íلن�حلاجة قبل بعثة � ��w� (�لفقر�

� �كا� � عضو� فيها. 
فكما قلُت من قبل �نه Êب علينا 
�� نوسع P�ئر6 خ�نا باستمر�9 �ال 
نضّيقها �بد�. ال نريد �جر� على ما 
�ملاPية،  �ملساعد6  من   �للنا  zنقد

تو�يعنا  على  جز�)  نطلب  �ال 
;w� كا� h قلوبنا  �لر�حا².  �خل� 
�� �� حرقة فهي lد� ��حد �� 
خلقهم.  �لذ�  9ֲדم  �لعا�  يعر� 
�ال  تعا`،  �هللا  على  �جرنا   �ّ;�
نرجو جز�) من �حد. هذ� ما Pّ9 به 
�ألنبيا) P�ئما على ;ثر تو�يعهم �خل� 
جر'  كما  للعا�  �خل�  �طلبهم 
عاPִדم P�ئما. فهذ� Êب �� يكو� 
جو�8 ½اعا' �ألنبيا) P�ئما. �;` 
جانب wلك Êب �� تتذكر�� �يضا 
 Eألنبيا)- بعد ;يصا� Eنه كلما قا�
�هللا،  على  �جُرنا   -��لنا  `; �خل� 
��P�P عدP ال بأ� به منهم معا9ضًة 
�نه  جيد�  نفهم   �� فعلينا  لألنبيا). 
Êب �� Êزينا �عد�ºنا ��w �لفطر6 
;ليهم  �خل�   Eيصا; �جَر  �لسيئة 
ما  �هذ�  ��لعد��6،  �لضر9  بصو69 
�لو�قع.  صعيد  على  �يضا  Áد� 
بعض �لنا� ينظر�� ;لينا كما ينظر 
�لصيد  �لشا6 �يفر° ��  �ألسد ;` 
كمثل  َمثلنا   �; ®البه.   h ��قع 
�لذ� يرّبي �سد� �� منر� �ُيفّك حبُله 
يسيطر   �� صاحبه  فيسعى  صدفة، 
 h يفيد_   �� يتضر9  ال  ح¤  عليه 
 Yلنمر يسعى ليمّز�ملستقبل �لكن �

صاحبه ;9با. 
�بعض  باكستا�   h  ��نا فهنا± 

كلهم  �ملشايخ  بل  �ألخر�،   Pلبال�
�َمن على شاكلتهم ينسبو� �لكذ8 
متزيقا.  ميّزقونا   �� �يريد��  ;لينا 
جاهدين  نسعى  بد�9نا  �لكننا 
 �; �هللا.  بطش  �يأمنو�  Êتنبو�   ��
ألسبا8  ليست  لنا  معا9ضتهم 
شخصية. كل يوz يتلقى �أل�ديو� 
 Eيقو ִדديد�'  ®تلفة  �ماكن   h
�صحاֲדا بأننا سو� نفعل بكم كذ� 
�كذ� لذ� من �ألفضل لكم �� تتوبو� 
�حلق  ;لينا.  �تنضمو�  �أل�دية  عن 
 ��Pيعا �ال  �أل�دية   ��Pيعا �Tم 
شخصا معينا، �;w� عا�Pَ_ فبسبب 
;Tم  فقط.  �أل�دية   `; �نضمامه 
�أل�دية   zتقد  �� بوضو°  ير�� 
 zلشخصية �عد�منافعهم  E��� Äيع

;قباE �لنا� ;ليهم. 
تقدمت   �� �أل�ديو�   zتقد كلما 
�أل�دية ��جه هؤال) �لنا� ��طاطا 
�أل�دية  بأ�  ير��  ;Tم  �;Pبا9�. 
تسيطر  سو�  �لسريع  بتقدمها 
�كما  قريب.  مستقبل   h عليهم 
�جلماعة   zتقد بأ�  قبل  من  قلُت 
�ل�   Pلبال�� �لغربية   Pبالبال سيدفع 
ضد  �لتخطيط   `; نفوwها  حتت 
�أل�دية،  �إلسالمية  �جلماعة   zتقد
�wلك ظنا منهم �� �أل�دية ִדد� 
مع  حكوماִדم،  على  �لسيطر6   `;
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�نتشا9 �أل�دية ال يهد� ;`   ��
�ُحلكم ��لسلطة بل  �لسيطر6 على 
 zلسال�ألمن ��سيكو� سببا إلقامة 
فيهم بصو69 �فضل من �w قبل. 
 Pلبال�  h �ملسلمني  ننصح  فحني 
مع  �لعالقة  لتوطيد  �يضا  �ألخر� 
�خلاzP �لصاYP للنÍ � نفعل wلك 
إل��لة مصائبهم �مفاسدهم �لدنيوية 
 wلتحسني عاقبتهم، �كذلك إلنقا�
�تبا¡ �ألPيا� �ألخر� من غضب 

�هللا تعا`. 
 �  Pملوعو� �ملسيح  يتمنَّ   �
غلبته إلخضا¡ �لعا� لسلطته، �� 
�ال  �لغلبة.  من  �لنو¡  lذ�  يدُ¡ 
تسعى �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
من  �خلالفة،  مظلة  حتت  للغلبة، 
�حلكوما'  على  �لسيطر6  �جل 
بل  لسيطرִדا  �لعا�  إلخضا¡   ��
هدفها هو ;قامة ملكو' �هللا على 
 Íلطاهر للن�لتعليم �أل9{ �نشر �
� h �لعا�. Êب �� نرّكز P�ئما 
على 9P�سة حيا6 �لنÍ � �تا9يخ 
�إلسالz لنر� كيف ُ�شعلت ضد_ 
�ملعا9ضة  ن���  �صحابه  �ضد   �
 � �نه  من  �لرغم  على  ��لعد��6 
جا) برسالة �خل� ��لنصح lم. لقد 
 ،�  Íلن� على  �حلر�8  ُفرضت 
�لكنه مع wلك متّنى لقومه �لر�ة 

 �� جاهد�  �سعى  P�ئما،  ��lد�ية 
كلما  فقط.  منه خٌ�  �لعاَلم  يصل 
 h كا�  �حلر�8   �  Íلن� خا{ 
للمظا�  �حتاشيا  �الضطر�9  حالة 
�Pفاعا �من �جل �إلصال° فقط. 
هؤال)   Üلصا كا�  �يضا  �wلك 
�لنا� لينالو� خ�� T hاية �ملطا�، 
 Äكر معا9ضة بw 6�9لتو� h مثال جند
 .zلسال�اعيل عليهما Øإل Yسحا;
 Pليهو� عا9{  نفسه  �لنهج  �على 
 � �هللا   E9سو سيَدنا  ��لنصا�9 
h عصر_ على �لرغم من �ملعا9ضة 
��لنصا�9   Pليهو� بني  �ملرير6 
 h Êتمعو�  فكانو�  �نفسهم، 
Êتمعو�  كما   �  Íلن� معا9ضة 
�آل� �يضا. �بنا) على wلك �لتعليم 
 h �) كث��يذ; � َّÍلن� Pُليهو� �wu

�ملدينة �لكن �لنÍ � �بد� جتاههم 
;ال  P�ئما،  ��ملو�سا6  �خل�  عو�طف 
تنفيذ�  ملعاقبة �حد  �حيانا  ;w� �ضطر 
كا�  �يضا  �wلك  �لد�لة،  لقانو� 

ُبغية ;يصاE �خل� ;` �آلخرين. 
 Pملوعو� �ملسيح   �� نتذكر   �� علينا 
نائبا  �لعصر  9�ُسل h هذ�  � قد 
خاصة  عالقة  �هنا±   ،�  Íللن
 Pملوعو� �ملسيح  فسيو�جه  بينهما، 
على  ��لعد��6  �ملصائب  �يضا   �
 �� ضر�9يا  �كا�  نفسه.   E�ملنو�
كذلك  �هو  كذلك،  �ألمر  يكو� 

فعال. 
فال بد �� نو�جه- �ن �لذين بايعنا 
�ملعا9ضة،   -�  Pملوعو� �ملسيح 
�لو�قع.  صعيد  على  نو�جهها  كما 
 Ëب �� نتمÊ لكw لكن مع كل�

وكما قلُت من قبل بأن تقدم اجلماعة سيدفع بالبالد 
الغربية والبالد ال� حتت نفوذها إw التخطيط ضد 
تقدم اجلماعة اإلسـالمية األ�دية، وذلك ظنا منهم 
أن األ�دية تهدف إw السـيطرة على حكوماتهم، 
مـع أن انتشـار األ�ديـة ال يهدف إw السـيطرة 
علـى اُحلكم والسـلطة بل سـيكون سـببا إلقامة 
األمن والسـالم فيهم بصورة أفضـل من ذي قبل. 
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التقوى

متأسني  �نو�سيهم  خ��  للعا� 
.� Íلن�بأسو6 

�ألwها�  بعض   `; هنا   Yتتطر قد 
كأ�   zلكال� هذ�  بسما¡  فكر6 
�لكن  P�ئما،  ستال�منا  �ملعا9ضة 
قلت من  لقد  ليس صحيحا.  هذ� 
 � Pملوعو�ملسيح �قبل �يضا �� 
قد ُ�عطي �عوP� للغلبة �ل� ستتأّتى 
فقط،  �;wنه  تعا`  �هللا  بفضل 
�ليس نتيجة �التكاE على �سبا8 
Pنيوية. فال نستطيع �� ننجز شيئا 
بالتوكل على �هل �لدنيا. ��ّنى لنا 
��ن  �لدنيا  �هل  على  نتوكل   ��
فنحن  �مة“؛  ”خ�  ينا  ُسمِّ �لذين 
�لذين Êب �� نوّ�¡ �خل� عليهم. 
�لغلبة سو�  فكما قلُت بأ� هذ_ 
تعا` فقط، �هذ�  ُتناE بفضل �هللا 
قصا�9   Eنبذ  �� علينا  يوجب 
�هللا  فضل  على   Eللحصو جهوPنا 
تعا`. �lذ� �لغر{ Êب �� ننجز 
على خ� ما ير�z �ملهمة �ل� كّلفنا 
ننجز كل wلك   �� فعلينا  �هللا ֲדا. 
حائزين  مساعينا  على  معتمدين 
على �فضاE �هللا تعا`. ;� �عتماPنا 
على �آلخرين �� �العتد�P بالقو� 
�لدنيوية يعP Äما9نا. �ليكن معلوما 
تستعني  ال  �لربانية  �جلماعا'   ��
من   P�ملر� ما  �لدنيوية.  بالقو� 

�� �ر�  نستطيع  ֲדا  �ل�  مساعينا 
�لنجا°؟ ;Tا تكمن h 9سالة �خل� 
�ل� wكرُتها قبل قليل، ��ل� Êب 
فئة  كل  من  �أل�ديو�  يبّلغها   ��
فئة، �هذ_ حاجة ملحة.  ;` كل 
 h ينخر~   �� ��د�  كل  فعلى 
كا�  سو�)  �لدعو6،  تبليغ  مهمة 
�ج�� �� تاجر� �� طبيبا �� �اميا �� 
عاملا �� �ستاw� �� فالحا، ��� يبّلغ 
��ملو�سا6  �لنصح  9سالَة  باحلكمة 
من  �لشرÁة   `;� �اله   h هذ_ 
�ملجمتع �ل� حتيط به، ليّطلع �لعا� 
�حلقيقي.   zإلسال�� �أل�دية  على 
�هذ� سيؤ�P ;` ترسيخ جذ�9نا 
 �� قبل  �ملختلفة  �لعا�  مناطق   h
معا9ضة  بذ�9  فيها  �تنمو  ُتبذ9 

 إن اعتمادنـا على اآلخريـن أو االعتداد بالقوى 
الدنيويـة يعـa دمارنـا. وليكـن معلومـا أن 
اجلماعات الربانية ال تستعني بالقوى الدنيوية. ما 
املراد من مسـاعينا ال� بها نسـتطيع أن uرز 
النجاح؟ إنها تكمن � رسـالة اخلـ3 ال� ذكرُتها 
قبـل قليل، والـ� �ب أن يبّلغهـا األ�ديون 
مـن كل فئـة إw كل فئة، وهـذه حاجة ملحة.

على  يسيطر   �� �Êب  �جلماعة. 
�جلميل   zإلسال� تعليم  �ملناطق  تلك 
 �� قبل  ��ملو�سا6  �خل�  على   Äملب�

يتنشط حز8 �لشيطا�. 
فمن ��جب خد�z �ملسيح �ملحمد� 
 zإلسال� تعليم  يرسخو�   ��  zليو�
كل   h ��ملو�سا6  �خل�  على   Äملب�
�ملتو�صل  ��جلهد  باحلكمة  قلب 
تعا`،  �هللا   Eفضا� على  حائزين 
كا�  ما  كل  �لغر{  lذ�  �ليبذلو� 
 PياPال� حاجة  هنا±  �سعهم.   h
كل   h �تنشيطهم  �لدعا6   Pعد
مكـا�. ندعو �هللا تعا` �� يوفـق 
�فـر�P �جلمـاعة �;P�9ִדا �يـضا 
بكل  �ألمـر  هـذ�   `; لالنـتبا_ 

جـدية �جـهد. 




