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

٢

التقوى

ال شك �� ِنعم �هللا � على �إلنسا� ال ُتعد 
�ال حتصى، �حتديد� نعمة �ألمن ��لسال� 
�ل- ,ا مكانة مرموقة ) 'ا& %قي �إلنسا� 
ما7يا �%�حانيا، حيث 0نه ال ُيقبل على �هللا � 0قباًال 
كامال D0� كا� يتهد7@ خو< �� �ضطر�; �� :يق به 

ما ير�عه.
 @Fنبيا�  � �هللا  بعث  �لنعمة  هذ@   حتقيق  �جل  �من 
 Kلنا� �ُيعرفو� M%أل�لسال� ) � �سله... لكي يقيمو%�
برֲדم. �قد� �إلسال� �سسا �قو�عد إلقامة �لسال�، �من 
على   Pلقو� بانتصا%  يتحقق  ال  فالسال�  �لعد&.  �Rها 

�لضعيف، بل يتحقق بإقامة �لعد& بينهما.
 Fً�عتد��  V%جو�  Wخوف �متأل   Pلذ� �لعصر  هذ�   (�
�حر�بW.. ُبعث �ملسيح �ملوعو7 � لكي يعيد �لسال� 
مر_ �خر^ 0[ �لعا\ �ميأل �أل%M عدًال  �قسًطا كما 
حتقق  ملا   Pلسما�� �لوحي  �لوال  �جو%�.  ظلما  ُملئت 
�لعد& على �إلطالc، أل� كل �مة تر^ �لعد& من �جهة 
�يبلغ  �أل7يا�  ��هل  �ألمم   f%تتصا �عندما  نظرها، 
للحكم  بوحيه   � �هللا  يتدخل  عندئذ  D%�ته   f�لصر�
�لعد& لكي :كم بني �لناK فيما �ختلفو� فيه �يرشدهم 

0[ طريق 0قامة �لعد& ��لسال�.
�لسال�   F�لو حتمل  �ليو�  �ألkدية  �إلسالمية  ��جلماعة 
�تقف ) �ملقدمة �تدعو كل �لعا\ 0[ 0قامة �لصلح مع 

�هللا ��هب �لسال�.
يؤمن �ألkديو� بأ� �لناK سو�سية �ما� �هللا � �هو �حد@ 
�لذP ميلك �حلق ) sاسبة �لناK على معتقد�ִדم، �ليس 
فالذين  معتقد�ته..  على   @uاكم غ: �� �لبشر  من  ألحد 
يفعلو� هذ� ينطبق عليهم قوله تعا[ ﴿َ�ْ� َلُهْم َنِصيٌب ِمن 

(٥٤ Fلنسا�) ﴾Vuَنِق Kَلنَّا�ال ُيْؤُتوَ�  VDْلُمْلِك َفِإ�

فاجلماعة �إلسالمية �ألkدية هي �لر�ئد_ ) طريق �لسال� 
7�عيًة �هل �أل7يا� 0[ نبذ �لكر�هية ��لشحناF، ��لتمتع 

بر�� �ملحبة ��إلنسانية.
�) هذ� �لسياc جاF خطا; �مu �ملؤمنني �يد@ �هللا تعا[ 
ُعقد   Pلذ� �لتا%�ي  �لعا\  �7يا�  مؤمتر  �لعزيز )  بنصر@ 
�إلسالمية  �جلماعة  نظمت  �قد   .٢٠١٤/٠٢/١١ يو� 
من   Fكجز �حلد�  هذ�  �ملتحد_  �ململكة   ( �ألkدية 
�الحتفاال� بالذكر^ �ملئوية لتأسيسها هنا�، �Dلك ) 
 fمدينة لند�، �كا� موضو ( _uلشه�قاعة غيلدهو& 

�ملؤمتر "�هللا ) �لقر� �حلاP7 ��لعشرين".
فقد �ّكد حضرته على �� شكر �إلنسا� ��متنانه ألخيه 
�سيلة  �هو  �إلسالمية  �لتعاليم  جوهر  من  هو  �إلنسا� 

لنشر �ملو7_ ��لسال� بني �لبشر. 
عن  �لناجتة  �لوخيمة  �لعو�قب  من  حضرته  حّذ%  كما 
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يرسل   � �نه  موضحا   � �هللا  تعاليم  عن  �البتعا7 
�ملمكنة   uملعاي� �نبياF@ ) مهمة ִדد< 0[ غرK �على 
�ثيقة  عالقة   F0نشا من خال&  �لبشر   ( �لر�حانية  من 

مع �هللا.
كما ��ضح حضرته �� �لن� sمد � كا� �ال يز�& �ملثل 
�ألعلى ) كل �لقيم �إلنسانية ال سيما ) �لعد& ��ملحبة 
��إلحسا� 0[ �لعا\، ح� �0َّ �عد�F@ �عترفو� بأنه يتدفق 
ينبوf من �لرkة ��لشفقة للبشرية. لقد �كد�� صر�حة 
�� كل فعل من �فعا& �لن� �لكرمي � كا� مثاًال على 

�على معايu �لرkة �يثبت صدc كال� �هللا.
���ضح حضرته �� �لدين ال :ض على �حلر�; �لدينية 
 �D�ُ عندما  ��نه  �حد  على  للعد���  �تباعه  يدعو  �ال 
بالقتا& أل�لئك �لذين �سُتهدفو� بال %kة فلم يكن Dلك 
�نفسهم فحسب، �0منا من �جل  �لدفاf عن  من �جل 

 �Dإل� F�%� لثا��لسبب �فإ�  �أل7يا�. �هكذ�اية �يع k
 F�لظاملني بالقو_ فإ� �عد�يتم صّد  \ �D0 بالقتا& هو �نه
�لدين لن يَدعو� �ملسيحيني، �ال �ليهو7، �ال �ملسلمني �ال 
 Fحلقيقة �� هؤال�7ين �خر يعيشو� بسال�. � P� fتبا�
�ملعا%ضني لإلسال� قد متنو� �لقضاF على �يع �لشعو; 
��لفوضى  بالفتنة  �لعا\   c�بإغر فقامو�  للسال�  �ملحبة 

لتحقيق مكاسبهم �لشخصية.
�ليو�،  �ملأسا�ية  �لظر�<  على   Fلضو� �لقى حضرته   �
ر �لعا\ ببعثة �ملخّلص  ��ضح ��َّ �لن� sمد� � قد بشَّ
 ]0 ��لوئا�  ��ملحبة  ��لسال�  �ألمن  يعيد  سو<   Pلذ�

.Pلبشر�جلنس �
�قوله مثاّ  )  �� ما  �لبعض  � علق حضرته: قد يظن 
�لو�قع، �من �ملستحيل حتقيقه عملًيا. �لكن عندما ننظر 
�لتا%يخ �لطويل لأل7يا� ند%� �� مثل هذ� �ملجتمع   ]0

من �لر�فة ��لرعاية هو بالضبط ما يريد@ �هللا.
�هللا   �Dبإ �لنبيلة  �ألهد�<  هذ@  �لبشرية  حتقق  �لسو< 
قد  �ألسبا;  �,ذ@  �ألخالقية.  �لقمة  هذ@  ملثل  �تصل 
�يع   ]0 �لصاحلني  �%سله   @Fنبيا� باستمر�%  �هللا  �%سل 

�¤اF �لعا\.
�لقا%¥ نكو� قد المسنا �هم معا\ هذ�   Pعزيز �هكذ
7�خل  تفاصيله  جتد   Pلذ� �لعظيم  �لتا%�ي  �خلطا; 
�لعد7. �هكذ� تكتمل �لشها7_ �لتا%�ية على �� �جلماعة 
هذ�   ( �لعاملي  �لسال�   F�لو حاملة  �ألkدية  �إلسالمية 
�لعصر ��¨ا قامت بتبليغ %سالة �لدين �حلنيف �لغر�F على 

�حسن �جه.
�فقنا �هللا �0ياكم ملا :به �يرضا@ ��خر 7عو�نا �� �حلمد 
هللا %; �لعاملني ��لصال_ ��لسال� على خامت �لنبيني سيدنا 

�موالنا sمد صاc7 �لوعد �ألمني �.

اجلماعة اإلسالمية األدية اليوم حتمل لواء 
السالم وتقف � املقدمة وتدعو كل العا� 
إ* إقامة الصلح مع اهللا واهب السالم.


