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تر�ة: 0بر�هيم �%مي 0خلف

   �ªuم �خلامس، حضر_  �خلليفة  �لعاملية  �ألkدية  �إلسالمية  �جلماعة  0ما�  �لقى 
عقد   Pلذ� �لتـا%�ي  �لعا\  �7يا�  مؤمتر   ( �لرئيس  �خلطا;  �kد،  مسر�% 
يو� ٢٠١٤/٠٢/١١. �Dلك ) قاعة غيلدهو& �لشهu_ ) �لعاصمة �لºيطانية  

لند�، �كا� موضوf �ملؤمتر "�هللا ) �لقر� �حلاP7 ��لعشرين".
�قد نظمت �جلماعة �إلسالمية �ألkدية ) �ململكة �ملتحد_ هذ� �حلد� كجزF من �الحتفاال� 
بالذكر^ �ملئوية لتأسيسها، �قد حضر@ حو�  ٥٠٠ شخص، مبا ) Dلك %جا& �لدين من 
Ãتلف �لبلد��، ��لسياسيني، ��ملسؤ�لني �حلكوميني، ��عضاF �لسلك �لدبلوماسي ��ألكا7مييني 
�ممثلي عد7 من �ملنظما� غu �حلكومية، كما تلقى �ملؤمتر %سائل 7عم من صاحبة �جلاللة 
�مللكة 0ليز�بيث �لثانية، �قد�سة �لد�الP الما، �%ئيس �لو%ª�F �لºيطا� 7يفيد كام��u �عد7 

من �لشخصيا� �ألخر^.
�قد �لقى عد7 من كبا% �لشخصيا� �%جا& �لدين خطابا� ) هذ� �ملؤمتر.

�فيما يلي نص �لكلمة �لرئيسة �ل- �لقاها ) �ملـؤمتر حضر_ مªu�   مسر�% �kد �يد@ �هللا 
تعا[ بنصر@ �لعزيز:
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بسم $هللا $لرNن $لرحيم
 

�لضيو< �لكر��
�لسال� عليكم �%kة �هللا �بركاته

بد�يًة، ��7 �� �غتنم هذ@ �لفرصة ألشكر 
�يع �لضيو< �لكر�� حلضو%هم هذ� 
�حلد�. ���7 بصفة خاصة �� �عر; 
عن �متنا� للضيو< �ملحترمني �لذين 
 uٍ) �قٍت قص �لكلما� ���جز�� �لقو�
نظرهم.  ��جها�  معتقد�ִדم  جًد� 
 Fملستحيل للمر� �نه من  متاًما   �%7��
�� يشر� معتقد�ته ) مثل هذ@ �لفتر_ 
 \ %مبا  �بالتا   �لزمن  من   _uلقص�
يتمكن ضيوفنا �لكر�� من مناقشة كل 

ما كانو� ينو�� مناقشته.
من  �ناًسا   �� فإ� حقيقة  Dلك،  �مع 
هذ�  مًعا  �جتمعو�  قد  Ãتلفة  خلفيا� 
يد&  ألمٌر  ��حد_  منصة  على   Fملسا�
�ملختلفة،  �لديانا�   fتبا� �ننا،  على 
موحد�� برغبٍة �هدٍ< مشتر�. �هذ� 
�,د< �ملشتر� هو �لعمل على حتسني 
 ،M%أل�� ��لسما��حياِ_ خلِق خالِق 

حيث �لبشر هم �ألÁى بينهم.
�لعا�  مد�%  عقد� على  لقد 
�ملاضي �لعديد من �لفعاليا� لالحتفا& 
�جلماعة  لتأسيس  �ملئوية  بالذكر^ 
�إلسالمية �ألkدية ) �ململكة �ملتحد_، 

�لكن حد� �ليو� �فضلها �يًعا. 0نه 
مشتركة  منصة   uلتوف  _ªممتا �سيلة 
للناK لالجتماf مًعا ملناقشة �Rية �هللا 

) هذ@ �أل�قا�.
�بالتا ، يستحق �لذين قامو� بترتيب 
�0ن¾  ��متناننا.  شكرنا  �حلد�  هذ� 
ألنه  خاصة  بصفة  ,م  ممنت  شخصًيا 
تعرفت   Fملسا� هذ�  من خال& حد� 

على �لكثu من �لناK �جلد7.
ֲדا  �شعر  �ل-  هذ@  �المتنا�  �مشاعر 

�فًقا   Pلذ� �هللا،  ¤و  �نتباهي  حتّو& 
بإظها%  �إلنسا�  �مر  قد  7ي¾  لتعاليم 
�ستحق  �ينما  �إلنسا�  �المتنا� ألخيه 
ما  شخص  كا�   �D0 �بالتا ،  Dلك. 
لطيًفا معي فمن �لضر�%P �� �عر; 
�إلنسا�  شكر  أل�  له،   Pتقدير عن 

شر¸ �ساسي لشكر �هللا عز �جل.
�لتصو% عن �هللا �لذP يقدمه  هذ� هو 
�إلسال�. بالتأكيد، D0� كا� �ملرF يتبع 
�لتعاليم �حلقيقية لإلسال� �يؤمن حًقا 

حضرS مر%$ مسر!N& Rد " &يدQ $هللا "
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�لتعليم  هذ�  على   Fًبنا �يتصر<  باهللا 
فقط �بإخالÆ، فسو< ±د �� �متنانه 
سيكو� �سيلة لنشر �ملحبة ��ملو7_ ) 
�لزهر_  تفّتح   �� كما  متاًما  �ملجتمع، 
ينشر �جلما& ��لشذ^ ) sيطها بغض 

.uلعب� �نتشر هذ�قرٍ�  Pلنظر بأ�
D0� تصر< كل ��حد منا ֲדذ@ �لطريقة 
لوجدنا �� �ألحقا7 �حلا%قة �صر�عا� 
Ãتلفة،  ��قا�   ( تظهر  �ل-  �لعا\ 
7فنت  قد  Ãتلفة  �مناسبا�   cبطر�
�يعها مر_ ��حد_ �0[ �ألبد، �حلت 
sلها �ملحبة ��لسال� ) �يع �أل�قا� 

�) �يع �ألماكن.
مثاّ ،  �قوله  ما   �� �لبعض  يظن   قد 
�لكن  عملًيا.  حتقيقه  �ملستحيل  �من 
عندما ننظر 0[ �لتا%يخ �لطويل لأل7يا� 
�لر�فة  من  �ملجتمع  هذ�  مثل  ند%� 

��لرعاية �هو بالضبط ما يريد@ �هللا.
�لسو< حتقق �لبشرية هذ@ �ألهد�< 
هذ@  ملثل  �تصل  �هللا   �Dبإ �لنبيلة 
قد  �ألسبا;  �,ذ@  �ألخالقية.  �لقمة 
�نبياF@ �%سله 0[  �%سل �هللا باستمر�% 
�يع �¤اF �لعا\. لقد �%سلو� من �جل 
�حلب   ��% �تنمية  �لبشرية  0صال� 
��ألخو_ بني �يع  ��لتعاطف  �ملتبا7& 
�لناK. لقد �%سل �هللا %سله ح� يتوجه 
تعا[  �هللا   cقو´  Fلوفا� ¤و   Kلنا�

�حقوc بعضهم �لبعض.

لقد �ستطاf �نبياF �هللا ��ملصطفو� من 
مثل  حو,م من  �اعة  تشكيل   Kلنا�
ليعيشو�  جاهد��  �لذين   Kلنا�  Fهؤال
حياִדم �فًقا لتعاليمه تعا[، بينما ��جه 
%�فضوهم مصuً� مؤسًفا 7�ئًما. �كلما 
ُيقبلو� بصفة عامة  �%سل �هللا %سال \ 
�لدين  عا%ضو�   Æشخا� هنا�  �كا� 
�ملدعي   �0 يقولو�  قد  عنه.  �صد�� 
 ( �خلو<   Kغر 'ر7  :ا�&  كا� 
هنالك  يكن   \ �لو�قع   ( ��نه   Kلنا�
�مللك  مالك  باهللا  �إلميا�   ]0 حاجة 
 Kلنا�  Fهؤال �لكن  �لعزيز.   Pلقو�
�لذين %فضو� �هللا �عا%ضو� �ألنبياF قد 

7ُمر�� ) ¨اية �ملطا< 7�ئًما.
 Fَ� مثل هؤال�لكرمي يقّص �حد�لقر�� �
سبحانه  �هللا  عن  �بتعد��  �لذين   Kلنا�
 ��Fالبتال� فتو%طو� ) Ãتلف  �تعا[ 
��ملحن �7ُمر�� ) ¨اية �ملطا<. بينما 
فاª من �Ìذ عالقة �ثيقة مع �هللا �ثبت 
�لر��يا�  هذ@  مثل  7�ئًما.  �نتصا%هم 
فحسب،  �لقر��   ( مذكو%_  ليست 
لأل7يا�  �ملقدسة  �لكتب   ( �لكن 
 fاÁ  ��  _F�قر عند  �يًضا.  �ألخر^ 
هذ@ �لقصص نضطر للتفكر ��لسؤ�&، 
 uساط� 'ر7  �لقصص  هذ@  هل 
�خر�فا� �� �¨ا ��قعية جد�؟ هل هذ@ 
�لعو�قب �ل- حذ% منها َمن �صصفاهم 
هل  �لو�قع؟   ( حدثت  قد  تعا[  �هللا 

�علنها %سل �هللا؟  �ل-  حتققت �آليا� 
�ينعم  �تعا[  سبحانه  �هللا   Pز± هل 
لتعاليم  على من يصطفيهم؟ �كنتيجة 
باهللا  يؤمنو�  �لذين   uيس �ألنبياF، هل 
ٍ̧ ممهَّد باحلب ��لتعاطف مع  على صر�

�آلخرين؟
�ستطيع  ال   ،uلقص� �لوقت  هذ�   ( 
�� �شر� بعمق كل قضية على حد_، 
 �� ´قيقة  �ستشهد   �� ميكن¾  �لكن 
على  �إلجابة   �� يثبت  �لدين  تا%يخ 
كل هذ@ �ألسئلة هو بالتأكيد "نعم". 
�لكتا; �ملقدK �لذÍ� Pمن به، �لقر�� 
هذ@  كل   �� بوضو�  �ºنا  �لكرمي، 
سبحانه  �هللا   ��� صحيحة،  �ألمو% 
ִדد<  مهمة   (  @Fنبيا� يرسل  �تعا[ 
من  �ملمكنة   uملعاي� �على   Kغر  ]0
 F0نشا خال&  من  �لبشر   ( �لر�حانية 
خال&  �من  �هللا.  مع  �ثيقة  عالقة 
هذ@ �لعالقة ال يؤP7 �ملرF حقوc �هللا 
0ظها%@  خال&  �من  �لكنه  فحسب، 
 cحلقو� P7ألخالقية يؤ� uملعاي�ألعلى 
�يًضا. �كما قلت  �ملستحقة خللق �هللا 
ل �لبشر على  �نًفا، فإ� �هللا تعا[ قد فضَّ
�لتعليمْين  هذين  كال   �0 خلقه.  كل 
'تمع،   P�  ( س  ُ�سِّ لو  �ألساسيني 
�هللا  مرضا_  نالو�  ملا   Kلنا� ֲדما  ��لتز� 
َمن  �يًضا  سيكونو�  �لكن  فحسب، 

.Fإلخا�ملو7_ ��حلب ��ينشر 
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بعث  فقد  كمسلم،   Ç�ملعتقد �فًقا 
 � sمًد�  �لكرمي  �لن�  �جل  عز  �هللا 
هذ@   Kلغر� بأسر@  �لعا\  إلصال� 
 (� �لبشر.  بني  �لسامية  �ألهد�< 
�إلصال�،  ¤و  �لر�مية  جهو7@  خضم 
�ظّل  �إل,ية،  �لرسالة  هذ@  يبّلغ  ظّل 
±اهد ليل ¨ا% ��7 توقف. �\ تقتصر 
ليلة  �لتبليغ بل كا� كل  جهو7@ على 
�ر �ما� %به ) �لصال_، 7�عيا �هللا تعا[ 
يصبح  ح�  �حز�  �حرقة  بأ\  باكًيا 

.fمكا� سجو7@ غا%ًقا بالدمو
فما �لذP كا� يدعو ألجله �لن� �ألكر� 
� ֲדذ@ �حلرقة؟ \ يكن من �جل �� 

:صل على �جلا@ �� �لسلطة �\ يكن 
الغتصا; �P حكومة �� 70�%_، �0منا 
كا� يبخع نفسه ) كل 7عاF بعذ�ٍ; 
 Kلنا�مطلق متضرًعا 0[ %به بسبب �� 
 �Dملا �معنوًيا.  %�حانًيا  ينصلحو�  ال 
 �Dملا قسا�ִדم؟  عن  �لتخلي  يرفضو� 
ال يرغبو� بالتخلي عن �لظلم ��لشر؟ 
�بسبب كل هذ� ملاD� يرمو� �نفسهم 
�لن�   \� كا�  لقد  �لدما%؟  ها�ية   (
�لكرمي � �كربه عميقني جًد� �كا� 
 �� لد%جة  قلقه �ضيقه كبuين جًد�، 
�هللا ) �لقر�� قد خاطبه مباشر_، سائًال 
0يا@ ما D0� كا� سيبخع نفسه أل¨م \ 

يستمعو� �� يصغو� لرسالته.
 Pلذ� هو  �تعا[  سبحانه  �هللا  �لكن 
��لقلبية  �جلدية  �أل7عية   ]0 يستمع 
�هكذ� �جا; �7عية �لن� �لكرمي sمد  
� تلك. ��لتا%يخ يشهد على حقيقة 
�لذين كانو� جاهلني   Kلنا�  Fهؤال ��
�سكا%^،  متحضرين،   uغ� جًد� 
�ªنا_، �مقامرين �لصوصا �متو%طني 
�ستطاعو�  �لرD�ئل،   f�نو� �يع   (
Ìليص �نفسهم من كل هذ@ �لشر�% 
��ستبد�,ا بالقيم �ألخالقية �لر�ئعة. لقد 
تبد& هؤالF �لناK ��نشأ�� %�بطة �ثيقة 
 Pهللا سبحانه �تعا[. �ال ميكن أل�مع 

منصة �ملؤمتر لد^ 0لقاF حضرته �لكلمة �الختتماية
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سلطة 7نيوية على �إلطالc �� حتد� 
هذ@ �لثو%_ �لر�حانية.

�ملسلمو�  �لدنيوية كا�  �لناحية   �من 
�أل��ئل ضعاًفا جًد�، �ح� لو �كتسب 
�ملسلمو� بعض �لقو_، فقد كا� Dلك 
تلك  �خال&  جًد�.  الحق  �قت   (
�معَدمني   F�فقر ظلو�  �أل�[  �لفتر_ 
�بال �P حيلة، �لكن �بسبب 0ميا¨م 
فقد  باهللا  �لوثيقة  �عالقتهم   c7لصا�
كانو� مستعدين 7�ئًما للتضحية ´ياִדم 
) سبيله تعا[. لقد �صلو� 0[ �على 
%غبة   ]0� �لتضحية  من  مستو^ 
�لبشرية ح� 0¨م كانو�  عا%مة خلدمة 
ممتلكاִדم  كل  عن  للتخلي  مستعدين 
�عن كل ما كا� ) مناª,م من �جل 

مساعد_ �آلخرين.
قبل   Kلنا�  Fهؤال حيا_  قا%نا   �D0�
0ميا¨م باهللا �بعد@، فلن يكو� هنالك 
 uلكب�  uلتغ�� �لتحو&   ( شك   Î7�
كا�   Pلذ�� قلوֲדم،   ( �لذP حد� 
معرفة  من  �كتسبو@  ما  بسبب  متاًما 
شهد��  قد   Kلنا�  Fهؤال� هللا.  �فهم 
�ياٍ� ��ضحة على نصر �هللا. ��لثو%_ 
�لر�حانية �ل- حصلت \ تكن �ليد_ 
 P� لرغبة ) حتقيق�ملصا7فة �� بسبب �
 ���%� ملسو�  �لكنهم   ،P7نيو هد< 
قلب   ( �حلب  مشاعر   �� بأنفسهم 
 uآلخرين ال نظ�ألكر� � جتا@ �لن� �

,ا.
�ألكثر  �إلسال�  خصو�   �0 ح� 
قبو&  على  �%غمو�  قد  �مر�%_  ضر��_ 
على  شهو7ً�  كانو�  لقد  �حلقيقة.  هذ@ 
 7% قد   � �ألكر�   �لن�   �� حقيقة 
�هجماִדم  �حقدهم  �حشيتهم  على 
��لشفقة  ��لرkة  باملغفر_  �لشرسة 
حقيقة  على  شهو7ً�  كانو�  لقد  فقط. 
 � �لكرمي  �لرسو&  حّقق  عندما  �نه 
لإلسال�،   F�أللد�  F�ألعد� على  �لنصر 
��لذين \ يألو� جهًد� ) �لقضاF على 
بقوله  �تسامح  بسال�   7% �لدين، 
شخصية  عد��_   P�  Pلد ليس  ,م: 
من  �النتقا�   ( �%غب  �ال  جتاهكم 
�حلقتمو@   Pلذ� ��الضطها7  �لوحشية 
تتعهد��  �نكم  �طاملا  �ملاضي.   ( بنا 
 ( Fلبقا�% ) �بالعيش بسال� فأنتم �حر
بقسو_  معكم  �لتعامل  يتم  �لن  مكة. 
 �� �لدينية  �ختالفاتكم  �� ظلم بسبب 

�لعقائدية.
�لذين ال  �عد�F �إلسال�  عندما الحظ 
يعد�� �ال :صو� هذ� �ملثا& �لذP ال 
مثيل له من �إلحسا�، \ يكن لديهم 
خيا% 0ال �العتر�< به. �سأعطي مثاًال 
�لن�  سلو�  %Íية  عند  فقط:  ��حًد� 
معا%ضي  �حد  تلقائًيا  قا&   � �ألكر� 
�إلسال� ��Áه عكرمة �هو ممن �%تكب 
فظائع جسيمة ضد �ملسلمني، 0نه ميكن 

فقط ملن كا� حًقا من �هللا �من كا� 
حبه للبشرية منقطع �لنظu �� يتصر< 
مبثل هذ@ �لطريقة �لرحيمة. فرÍية �سو_ 
�لن� �ألكر� � جعلت �عد�F �إلسال� 
يعلنو� مر�ً%� �تكر�ً%� �� �لشريعة �ل- 
��حيت 0ليه هي بال شك صحيحة ��� 
�لكرمي  �لقر��  0يا@  �لذP منحه  �للقب 

بأنه "%kة للعاملني" له ما يº%@ متاًما.
من   fينبو يتدفق  بأنه  �عترفو�  لقد 
�لرkة ��لشفقة للبشرية من كل عضو 
�مسا� �جزF من جسمه. لقد �كد�� 
�لن�  �فعا&  من  فعل  كل   �� صر�حة 
 uلكرمي � كا� مثاًال على �على معاي�

�لرkة �يثبت صدc كال� �هللا. 
�) ضوF هذ@ �لتعاليم �لر�Íفة :تمل 
�بالفعل،   ،M�عتر�  �� تثا% مسألة   ��
قبل  من   M�العتر� هذ�  يثا%  ما   �uًكث
D0� كا�  �نه  �ملسلمني �هو   uبعض غ
�حلب  0ظها%  �ملسلمني  يعلم  �إلسال� 
كا�   �D0� �آلخرين،  جتا@  ��لتعاطف 
للعاملني"  "%kة  ´ق   � �ألكر�  �لن� 
لفهم  �لدينية؟  �حلر�;  ُشنت   �Dفلما
هذ@ �ملسألة ±ب �� تكونو� على بينة 
 ��� �ملبكر  لإلسال�  �حلقيقي  بالتا%يخ 

تأخذ�� ) �العتبا% نقطتني هامتني.
��,ما، �� �لتا%يخ يشهد على �حلقيقة، 
�ملستشرقيو�  ح�  ֲדا  يعتر<  �ل- 
 ( �نه  �هي  �ملسلمني،   uغ �لÑيهيو� 



١٥

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد الثاني عشر - جمادى الثانية ورجب ١٤٣٥هـ  -نيسان / ابريل ٢٠١٤ م

 Mتعر  � �ألكر�  �لن�  لدعو_  �أل�[  �لسنو�� 
 ( ��حشية  %عًبا  �ألكثر  لالضطها7  ��تباعه  هو 
�لذين 0ما \ يكونو� متدينني  مكة من قبل ��لئك 
من  �لعديد  لقى  �لو�قع   ( ��ثا�.  عبد_  كانو�   ��
�لرجا&  Dلك   ( مبا   � �ألكر�  �لن�  �صحا; 
��لنساF ��ألطفا& حتفهم. ��عطي مثاًال ��حًد� فقط 
على هذ@ �لطبيعة �لوحشية للمعا%ضة: لقد كانت 
هنا� حاال� لنساF مسلما� %بطن من �%جلهن 
0[ �لني � سا% �جلمال� ) �جتاهني متعاكسني، 
´يث كانت جثث �لسيد�� �ملسلما� ُتقطع 0%ًبا 

حقيقًة، �تقسم 0[ قطعتني.
�ألعما&  من  جًد�  طويلة  قائمة  هنالك  �لو�قع،   (
Dكرها  �ستطيع  ال  �لك¾  �قعت  �ل-  �لوحشية 
�لقسو_  هذ@  من  �لرغم  �على  �لكن،  هنا.  �يًعا 
يسعو�   \ �ملسلمني  فإ�  ��لوحشية  �إلنسانية   uغ
من  �بدًال  سًر�  كا�   ��  علًنا  لالنتقا�  شكل   Pبأ
Dلك، �بعد سنو�� من مو�جهة �الضطها7 �ملستمر 
�صحابه  �معظم   � �ألكر�  �لن�  هاجر  ��ملرير، 
للعيش  �ملسلمني  من  فريق  Dهب  حيث  مكة  من 
�ماكن   ]0 �خر  فريق  سافر  حني   ( �ملدينة،   (
�خر^. ) �ملدينة، حيث هاجر �لن� �ألكر� �، 
كفا%  �لكن  �إلسال�.   Kلنا� من   uكب عد7  َقِبل 
بسال�  يعيشو�  �ملسلمني  %Íية  يتحملو�   \ مكة 

�يستقر�� بشكل جيد.
�هكذ�، �بعد ١٨ شهًر� فقط من �,جر_ ها�و� 
'هز   Pجند قو�مه ١٠٠٠  Òيش  �ملدينة  مسلمي 
�ملسلمني  �باملقابل كا� جيش  جتهيًز� جيًد� جًد�. 
عبا%_ عن ٣٠٠ شخص فقط غu مسلحني تقريبا 

0ال من 'ر7 حفنة من �لسيو< ��لسها�. �D0� مت تقييم �ملز�يا �لنسبية 
للجيشني فليس هنالك شك ) �� �فضل خيا% للمسلمني كا� ) 
�نفسهم.  �لوقو< ��لدفاf عن  �نفسهم، �ليس )   Dجع �0نقا�لتر�
�لكن، �) Dلك �لوقت �مر �هللا سبحانه �تعا[ �خuً� �لن� �ألكر� 
� بالقتا& �لدفاعي �قد Dكر Dلك ) �لسو%_ %قم ٢٢ من �لقر�� 

�لكرمي (�حلج) ) �آليتني ٤٠-٤١ حيث قا& �هللا تعا[:
 * َلَقِديٌر  َنْصِرِهْم  َعَلى  �هللا   َّ�0ِ�َ ُظِلُمو�  ِبَأنَُّهْم  ُيَقاَتُلوَ�  لِلَِّذيَن   �َDِ�ُ﴿
َ�َلْوال  �هللا  َ%بَُّنا  َيُقوُلو�   ��َ 0ِالَّ  َحقٍّ  ِبَغْيِر  7َِياِ%ِهْم  ِمن  ُ�ْخِرُجو�  �لَِّذيَن 

مشهد عا� لقاعة �ملؤمتر
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التقوى

َمْت  7َْفُع �هللا �لنَّاKَ َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لَُّهدِّ
َصَو�ِمُع َ�ِبَيٌع َ�َصَلَو�ٌ� َ�َمَساِجُد ُيْذَكُر 
َمن  �هللا  َ�لََينُصَر�َّ   �ً uَكِث �هللا  �ْسُم  ِفيَها 

َينُصُرُ@ �0َِّ �هللا َلَقِوPٌّ َعِزيٌز﴾
 �D�ُ آليتني �نه عندما�يتضح من هاتني 
بال  �سُتهدفو�  �لذين  أل�لئك  بالقتا& 
 fلدفا�لك من �جل D ة فلم يكنk%
�جل  من  �0منا  فحسب،  �نفسهم  عن 
kاية �يع �أل7يا�. �هكذ� فإ� �لسبب 
 �D0 �نه  هو  بالقتا&   �Dإل�  F�%� �لثا� 
 F�عد� فإ�  بالقو_  �لظاملني  يتم صّد   \
�لدين لن يَدعو� �ملسيحيني، �ال �ليهو7، 
�تباP� f 7ين �خر  �ال �ملسلمني �ال 
 Fهؤال  �� ��حلقيقة  بسال�.  يعيشو� 
 Fلقضا� متنو�  قد  لإلسال�  �ملعا%ضني 
للسال�  �ملحبة  �لشعو;  �يع  على 
فقامو� بإغر�c �لعا\ بالفتنة ��لفوضى 

لتحقيق مكاسبهم �لشخصية.
تعا[  �هللا  قا&  �خللفية،  هذ@  �على 
للمسلمني �� ال �افو� ، ��� �جليش 
�ملكي �لقوP سُيهز� أل� نصر �هللا كا� 
على  �لتا%يخ  �يشهد  �ملسلمني.  مع 
كا�  �نصر@،  �هللا  بعو�  �نه  حقيقة 
�ملجهزين   uغ� �لقليلو�  �ملسلمو� 
�لذين  خصومهم  هزمية  على  قا7%ين 
 ( �لسال�   uتدم  ( يرغبو�  كانو� 
لإلسال�  نصًر�  هذ�  يكن   \� �لعا\. 
فقط، بل كا� �نتصاً%� خالًد� لكل َمن 

يرغب ) �� يتأسس �لسال� ) �لعا\. 
يرغب  شخص  لكل  نصًر�  كا�  لقد 
�لقيم �إلنسانية Ìّطى  ) �حلفا× على 
جلميع  �نتصاً%�  �كا�  �لزمن،  حد�7 
قو_  �لدين   �� يعتقد��  �لذين   Kلنا�

للخu �0حال& �لسال� ) �لعا\.
خال& حيا_ �لن� �لكرمي sمد � �) 
ªمن خلفائه �أل%بعة (�خللفاF �لر�شدين)، 
يشهد �لتا%يخ على حقيقة �� �حلر�; 
ألجل  كانت  �ملسلمو�  خاضها  �ل- 
0¨اF �لقسو_ �0حال& �لسال� ) �لعا\ 
 cإلحلا �بًد�  ُتَخض   \� فحسب. 
�عندما  �إل%ها;.   �� ��لظلم  �لقسو_ 
س  �لر�شد_،  تأسَّ فتر_ �خلالفة  �نتهت 

) مكا¨ا شكل من �شكا& �ملَلكية.
كانت  �ِحلقبة  تلك  خال&  �لألسف، 
ألسبا;   Mُتخا �حلر�;  معظم 
±ب  Dلك،  �مع  7نيوية.   �� سياسية 
�حلر�;  هذ@   �� ��ضًحا  يكو�   ��
�ªيا7_  �ملمالك  لتوسيع  خيضت  �ل- 
من  شكل   Pبأ ُتَخض   \ �لسلطة 
�ل-  �إلسال�  تعاليم  حسب  �ألشكا& 

جاF ֲדا �لقر�� �لكرمي.
يقا&   �� ميكن  ال  مماثل،   cسيا  (�
�إلسالمية  �حلكوما�  تصرفا�  عن 
�ليو�  �ملعا%ضة  �ملتمر7_  �جلماعا�   ��
�إلسال�  تعاليم  متثل   �� تعكس  �¨ا 
بأP شكل من �ألشكا&. ��قو& ��7 

�ملسلمني  بعض  �عما&   �0 تر77   P�
�ملتطرفني �ليو�، �ل- يقومو� ֲדا باسم 
0ال  تشو@  ال  �لو�قع   ( هي  �إلسال�، 
Áعة �إلسال� ��لدين نفسه. �D0� �تبع 
�لدينية  �أليديولوجية  هذ@  مثل   Kلنا�
فمن �لو�ضح متاًما �� �لدين �� �هللا ال 
ميكن �� يلعب �7ً%� 0±ابًيا ) 0حال& 
�لسال� ) �لعا\. �) �لو�قع، سيكو� 
من   �� ثبت  قد  بأنه  �العتر�<  علينا 
لنشر  سبًبا  كا�  �لدين  بأ�  يقولو� 

�لفوضى ) �لعا\ على حق.
عندما  بدي¾  0ميا�  يز7�7  Dلك،  �مع 
�قر� نبوF�� �توجيها� �لقر�� ��لن� 
�ألكر� � عن �أليا� �ألخu_. فالقر�� 
 F�لسو�ألكر� � قد تنبآ على �لن� ��
بأنه سيأª Çما� على �ملسلمني ينسو� 
فيه �لتعاليم �حلقيقية لإلسال� ��¨م لن 
 Fلقر��. كما تنبآ �يًضا �� هؤال� �يتبعو
�ملسلمني، �لذين يطلقو� على �نفسهم 
سيكونو�   ،@Fعماª� �لدين  %جا& 
��لفسا7  للفتنة  مصدً%�  �ألمر  ��قع   (
��لفوضى. �هذ� هو بالضبط ما نشهد@ 
�ليو�. �كما قلت عندما �الحظ كل 

هذ�، فإ� 0ميا� ال ينقص �0منا يز7�7.
�نا ال �صا; باإلحبا¸ �ال �فقد �ألمل، 
��لن�  �لكرمي  �لقر��  تنبأ  حيث  ألنه 
يرثى  �ل-  �ليو�  � ´الة عا\  �ألكر� 
,ا، فقد ªّفو� �يًضا بشر^ بعثة شخص 
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 F0حيا �جل  من  �ملسلمني  بني  من 
سيكو�   Pلذ�� �لصحيح،  �إلسال� 
 .Pملهد� ��إلما�  �ملوعو7  �ملسيح 
�لدينية،  �حلر�;  �يع   Fإل¨ا  Çسيأ�
على  �لقسو_  �شكا&  �يع  �سيحو& 
�ملجتمع  مستويا�  من  مستو^  كل 
كلل  بال  �سيعمل  ��ئا�.  سال�   ]0
من �جل حتقيق هذ@ �ألهد�< �لنبيلة، 
�سو< يبث �لر�� �حلقيقية لإلسال� 
بني �تباعه. �قد �%�7 �لر�� �حلقيقية 
�ل-  �لكرمي  �لقر��  �لتالية من  �آلية   (

تقو&:
�ِمَني هللا  ﴿َيا �َيَُّها �لَِّذيَن �َمُنوْ� ُكوُنوْ� َقوَّ
َشَنآُ�  َيْجِرَمنَُّكْم  َ�َال  ِباْلِقْسِط   F�ُشَهَد
َ�ْقَرُ;  ُهَو  �ْعِدُلوْ�  َتْعِدُلوْ�  َقْوٍ� َعَلى َ�الَّ 
ِبَما   uٌَخِب �هللا   َّ�0ِ �هللا  َ��تَُّقوْ�  لِلتَّْقَو^ 

َتْعَمُلوَ�﴾
ضر�%_  �آلية  هذ@   Mتستعر �هكذ� 
��إلنصا<.  بالعد&  7�ئًما  �اللتز�� 
ح�  �نه  هو  �ملطلوبة  �لعد�لة  �معيا% 
�لشها7_ ضد نفسك،  D0� كا� عليك 
�لقيا�  �� ��لديك �� �حبائك، فعليك 
بذلك ��7 تر77، أل� مثل هذ@ �لعد�لة 
هذ�  �لسال�.  إلحال&  �لضامن  هي 
سبحانه  �هللا  علمه   Pلذ� �ملعيا%  هو 
�لسؤ�&  �لكن  �لقر��،   ( �تعا[ 
هذ�  حتقيق  ميكن  كا�   �D0 ما  هو 
سابًقا،  Dكر�  كما  �لعا ؟  �ملستو^ 

تنبآ  قد   � �ألكر�  ��لن�  �لقر��  فإ� 
��لفوضى  �الضطر�;  من  ªمًنا   ��
 �� �ميكننا  �لعا\،  سيصيب  ��لفسا7 
نر^ بأّ� �عيننا �لطريقة �ل- قد حتقق ֲדا 
 uقع، 0نه 7ليل كب�لو�لك حرفًيا. ) D
جتلى  قد   c7لصا� �هللا  كال�   �� على 
�بالتز�من   �لطريقة،  �بنفس  بوضو�. 
مع 0حياF �إلميا�، �لذP سيحد� على 
يدP �ملسيح �ملوعو7 ��ملهدP، فإ� هذ� 
�ملعيا% �ملثا  من �لعد�لة سو< يتأسس 
) �لعا\ بينما لن يكو� عد�F �مة عقبة 

) 0نشاF �لعد�لة.
sظوظو�  �ألkديني،  �ملسلمني  ¤ن، 
بأننا ال نؤمن بتلك �لنبوF�� فحسب، 
بأ�  %�سًخا  0مياًنا  نؤمن  �يًضا  �لكننا 
�هللا  من  0%ساله  �ملوعو7  �لشخص 
شخص   ( ُبعث  قد  �تعا[  سبحانه 
مªu�   غال�  حضر_  �اعتنا،  مؤسس 
كذلك  �نؤمن   .� �لقا7يا�  �kد 
بد�ها  ��ل-  �إلسال�،   F0حيا مهمة   ��
�ليو�  تستمر   ،� �ملوعو7  �ملسيح 
-نظا�  �خلالفة  مؤسسة  خال&  من 
 cصد ثبت  �قد  �لر�حا�.  �خلالفة 
�ملسيح �ملوعو7 � بعو� �هللا �تأييد@ 
��آليا� �إل,ية �ل- ال ُتعّد �ال حتصى 

) حقه.
 &ªلزال�يا7_ ª لعالما��0حد^ هذ@ �
��لكو�%� �لطبيعية �ألخر^ �لناجتة عن 

حقيقة �� �لبشرية قد نسيت خالقها، 
 cلنطا� �لو�سع  �الضطر�;  �بسبب 
يثبت  �لتا%يخ  �لعا\.   (  f�لصر��
�لقر�   ( �لطبيعية  �لكو�%�  عد7   ��
�ملاضي قد جتا�ª عد7 كو�%� �لقر�� 
�لسابقة. �هنالك �ية �خر^ عبا%_ عن 
متعلقة   � �ملوعو7  للمسيح   _Fنبو
تنبأ  �قد  %�سيا.   ( �لقيصر  بسقو¸ 
�لوحشية،  �لقيصر  �عما&  بسبب  �نه 
�كما  �ملكه.  لقبه  من  ±ر7  سو< 
�يًضا.  هذ�  حتقق  فقد  �لتا%يخ،  يظهر 
�حلر�;  حو&  كانت  �لثالثة   _Fلنبو��
عامليتني.  حربني  شهدنا  �قد  �لعاملية 
Øالقنا  �نعتر<  طرقنا  نصلح   \  �D0�
�حلر�;  هذ@  من  �ملزيد  فسنشهد 
 ��Fلنبو� هذ@  �ملر�عة. كل  �نتائجها 
��%سل  �هللا  من  نذيًر�  كا�  �نه  تثبت 
�لصر�¸  �إلنسا� �جلبه ¤و  إلصال� 

�ملستقيم.
متاًما  �لو�ضح  فمن  Dلك،  على  عال�_ 
ميكن  ال  �هللا،  مساعد_   ��7 من  �نه 
ملّدfٍ من قرية صغu_ �نائية ) �,ند �� 
يشتهر ) �يع �¤اF �لعا\. �ال ميكنه 
�� �لف  �هللا،  عو�   ��7 �فاته،  بعد 
�ملز7هر_.  �جلماعة  هذ�  مثل   @F�%�
�لوثيق  ال%تباطها  نظًر�  �ل-،  �جلماعة 
نشر  تو�صل  �خلالفة،  مؤسسة  مع 
مهمته ) �يع �¤اF �لعا\، ��ل- هي 
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�لبشر ��هللا سبحانه  �لعالقة بني   F0نشا
�تعا[ �تطويرها ��لوفاF ´قوc �لبشر 
�لعد�لة.   uمعاي �على  �حلفا× على  مع 
�ألkدية  �إلسالمية  �جلماعة  متتلك 
مو�s 7%د�7_ جًد� �بالتا  فال ميكن 
لرسالتها �� تنتشر 0[ �¤اF �لعا\ ��7 

مساعد_ �هللا تعا[.
هذ�  كلُّ  ُيثبت  �حيث  �هكذ�، 
على  يد&  فإنه  ناحية،  من  �هللا  �جو7 
قد  �ألkدية  �إلسالمية  �جلماعة   ��
�إل,ي  ��لدعم  بالنصر  بقو_  تبا%كت 
من ناحية �خر^. ��ليو� �بناF �جلماعة 
يبذلو�  �لذين  هم  �ألkدية  �إلسالمية 
sا�لة   (  _uلكب� �ملالية  �لتضحيا� 
ملساعد_ �آلخرين، بل يضحو� ´ياִדم 
) sا�لة إلنشاF �لسال� ��حلفا× عليه 
بعض   ( �اعتنا   Mتتعر �لعا\.   (
�ترتكب  بشد_  لالضطها7  �لبلد�� 
�نو�f �لوحشية ضدنا، لكننا ال  �فظع 
نقو� بر7_ فعل �� ننتقم بأP شكل من 
�ألشكا& �ل- ميكن من خال,ا تعريض 

�لسال� ) �ملجتمع ألP خطر.

هذ� بال شك ألننا نعمل �فق �لتعاليم 
���ضحها  بينها  �ل-  للقر��  �إل,ية 
�ضوًحا تاًما مؤسس �اعتنا. �لذلك 
�7عو �هللا تعا[ �� يد%� �لعا\ حاجة 
 �� تعا[  �هللا  ��7عو  �مل  �لوقت. 
�ملختلفة  �لديانا�  ممثلي  ¤ن  نتمكن، 
0ظها%  من  �ليو�،  هنا  ��ملجتمعني 
نسعى   ��� عملًيا،  هذ@  �حلب  تعاليم 
عن  �لو�حد،  �هللا  عبا7_  ¤و  �يًعا 
طريق �لتعامل مع خلقه بالعد�لة �تأ7ية 
�لو�جبة. �بالتأكيد هذ@ هي  حقوقهم 

�لتعاليم �ألصلية جلميع �أل7يا�.
±ب علينا �الستفا7_ من �يع مو�%7نا 
�فضل،  'تمع  لتأسيس  �قد%�تنا 
�ملساعد_ خلق �هللا �نشر �ملحبة ��ملو7_ 
��لسال� على كافة �ملستويا�. فحاجة 
�لعا\ �مللحة ��حلرجة �ليو� هي 0حال& 
�لسال� ��إلميا� باهللا. D0� فهم �لعا\ هذ@ 
 F�، سو��لبلد� �حلقيقة فلن تنفق �يع 
كانت كبu_ �� صغu_، �ألمو�& باسم 
��ملليا%��  �ملاليني  �Ìصص   ،fلدفا�
قد%�ִדا  لتوسيع  �لد�ال%��  من 

�لعسكرية. بل ستنفق تلك �لثر�_ على 
للجميع  �لتعليم   uتوف�  ،fجليا� 0طعا� 
�لعا\   ( �ملعيشة  مستويا�  �حتسني 

�لنامي.
D0� قيَّمنا عا\ �ليو� بطريقة عا7لة فعلينا 
�لعا\  �قتصا7��  ح�  �نه  نقبل   ��
�ملتقد� قد �صبحت غu جدير_ بالثقة 
�غu مستقر_. ��لقد%_ �لشر�ئية ألفر�7 
 .uكب حد   ]0 تضاFلت  قد  �لشعب 
تظهر  �ملتحد_،  �ململكة   ( هنا  �ح� 
�ملقابال� على شاشة �لتلفاª �� �ألسر 
على  �لقد%_  لديها  كا�  �ملاضي   (
بصو%_  �لبيت   À%خا �لطعا�  تنا�& 
تنا�&  عن  ناهيك  �لكن  منتظمة، 
يضطر��  �آل�   ،À%خلا�  ( �لطعا� 
للجوf ) بيوִדم �حيانا. �ببساطة من 
�لطعا�  تنا�&  ,م  بالنسبة  �ملمكن   uغ
من  كانو�  مريح كما  بشكل  ��لعيش 
قبل، ��لسبب ) Dلك هو �� �لبلد�� 
��مليز�نيا�   fللدفا �أل�لوية  تعطي 
�لرفا@  ميز�نيا�   cفو �لعسكرية 
 ( عا%مة  %غبة  �هنالك  �الجتماعي. 

هذه ليسـت قصًصـا أو أسـاطi قدمية من املاضـي، بـل إّن اهللا � احلقيقة 
حـٌي � املاضـي، وحٌي اليـوم. ولقـد علََّمنا املسـيح املوعـود � أن اهللا 
ال يـزال يتحـدث إ* عبـاده الصاحلـني وُيظهـر oـم آياتـه الصحيحة.
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0%سا& �جليوÙ 0[ �7& �جنبية على 
بعد �ال< �ألميا& �0%سا& �ألسلحة 
بدًال من �اللتفا� 0[ �لتخفيف من 
�7,م  عتبا�  7�خل  �ملشاكل  حد_ 

�حل مشاكل شعوֲדم.
�لفوضى  نشر  يتم  ال  �بالتا ، 
 ( ينتشر  �لكنه  �لدين،  طريق  عن 
��لطموحا�  �أللعا;  نتيجة  �لو�قع 
��ألمم  �لشعو;  �سعي  �لسياسية  
لتأكيد تفوقهم على بعضهم �لبعض. 
هي  �مللحة  �لوقت  فحاجة  �بالتا ، 
�ألمم  ��يع   Kلنا� �يع  على   ��
يقف  فالعا\  �0ال  هذ�   ]0 �اللتفا� 
تصو%@.  ميكن  ال  7ماٍ%  شفا  على 
�لعا\   ( نر�@   Pلذ� �لدما%  �بعض 

�آلخر  بعضه  �نه  حني   (  ،Ç�D �ليو� 
للكو�%�  �ملر�عة  �لعو�قب  سببه 

�لطبيعية.
 Dاية �نفسنا �0نقاk بالتا  �من �جل�
�لبشرية ¤تاÀ للتوجه 0[ �هللا سبحانه 
�نفسنا  نعلق  أل�  ´اجة  ¤ن  �تعا[، 
باهللا �حلي �لذP \ يهجر �لن� موسى 
عيسى   �لن�  يهجر   \� �قومه   �
ُيحَر�   \ كما  �حو�%ييهم.   �
�ملسلمو� �حلقيقيو� من �حلصو& على 

بركا� �هللا �%Íية �7عيتهم مقبولة.
قدمية   uساط�  �� قصًصا  ليست  هذ@ 
من �ملاضي، بل 0ّ� �هللا ) �حلقيقة حٌي 
علََّمنا  �لقد  �ليو�.  �حٌي  �ملاضي،   (
يز�&  ال  �هللا   ��  � �ملوعو7  �ملسيح 

�ُيظهر  �لصاحلني  عبا7@   ]0 يتحد� 
فإ�  �بالتا ،  �لصحيحة.  �ياته  ,م 
من ��جبنا �اللتفا� 0[ كال� مصلح 
بر�ٍ�  يإلـهنا  ��العتر�<  �لزما� 
�ظهر  قد  �هللا   �� نشهد  حقيقية. 
�ياته من خال& �ملسيح �ملوعو7 � 

�يستمر ) �لقيا� بذلك �ليو�.
�) �خلتا� ��7 �� �قو& �نه بدًال من �� 
�على  �هللا  على  �خطائنا  بالئمة  نلقي 
�7ياننا، علينا �� ننظر ) �ملر�_ �نقيِّم 

��جه �لقصو% �خلاصة بنا.
مع هذ@ �لكلما�، ��7 �� �شكر مر_ 
�لوقت  لبذ,م  �لضيو<  كل  �خر^ 
للقد�� ��الستماf 0[ ما قلته �ليو�. 

شكًر� جزيًال.

حضر_ �مu �ملؤمنني يؤ� �حلضو% ) 7عاF �ختتامي


