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التقوى

 Zتر�ة: �ملكتب �لعر

ال  .حد�  �هللا  =ال  =له  ال   F� �شهد 
شريك لـه، .�شهد �F 2مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو-  بعد  �ما  .4سوله. 
�لشيطاF �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا �4َِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوB �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   Qَيَّا=.َ َنْعُبُد   Qَيَّا=
�لَِّذيَن  ِصَر�»   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ»  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (nمني) َ.ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لe <لقاها سيدنا مر�d مسر.c> Qد <يد` �هللا تعاa بنصر` �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو& .�إلماH �ملهد% �
٢٠١٣/٠٩/١٣ Bيو

Fبلند sمسجد بيت �لفتو "

�لدما4   P=  Qتتحر �لعاملية   R.لظر�
 " Tلسائد� R.بسرعة هائلة، .�لظر
سو4ية خاصة، بل " �لبال6 �لعربية 
بوجه عاB ميكن �F تؤP= W6 6ما4 
شامل .خط�. .لو تو4طت �لقو/ 
�خلا4جية " �حلر� " سو4ية فلن 
يو�جه �لدما4َ �لعالـُم �لعرZ فقط، 
بل تتضر4 به بعض �لبال6 �آلسيوية 
 Q4يضا ضر�4 كب��. .لكن ال تد�
حكوما& �لبال6 �لعربية .ال �لقو/ 
�لك5/ �ألخر/ �F هذ� �حلر� لن 
تقتصر على سو4ية فقط، بل ميكن 
�لعاملية.  �حلر�  مقدمة   Fتكو  F�
باملحب   Fيؤمنو �لذين   Fفاأل ديو
�لصاu6 للن� � �لذW جاi إليصا* 
�ألمن  .خْلق   Pتعا �هللا   P= �لعا� 
.�ألخوT متبًعا سيد� .مطاعه 2مًد� 
يكثر.�   F� عليهم    � �ملصطفى 
هذ�  من  �لعا�  إلنقا-   iلدعا� من 
عندنا .سيلة سو/  ليست  �لدما4. 
�لدعاi ميكننا �F ننقذ ֲדا �لعا� من 
4 �لعا�  �لدما4. ال يسعنا =ال �k Fذِّ
�لنتائج  تلك  من  �لك5/  .�لقو/ 
حني  بني  نفعله  ما  .هذ�   ،Tخلط��
.nخر بقد4 ما هو " .سعنا. =ن° 
�حذ4 قد4 �إلمكاF 4جا* �لسياسة 
شا4كت°  .لقد  .�حلكوما&. 
 " �أل دية  �إلسالمية  �جلماعة 
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حضرj مر�d مسر.c> Qد <يد` �هللا

نشر هذ� �لرسالة على نطاu .�سع 
 iهؤال .يقو*  كله.  �لعا�  بال6   "
 Tقو بكل  �لسياسة  �لزعماi .4جا* 
متاما  صحيح  تقوله  ما   Fبأ  Tشد.
.4سالتك هذ� جاi& " .قتها متاما 
 oكالمي، .لكن عندما يأ F.يؤيد.
.قت �لعمل به تتغ� �.لويا& �لقو/ 
ما  نفعل  بأننا  قلت  كما  �لك5/. 
�لسالs �حلقيقي  �ما  فعله،  نستطيع 
" يدنا جلذ� �فضا* �هللا تعاP فهو 
�لدعاi، لذ� �ب على �بناi �جلماعة 
�F يكثر.� من �لدعاi للبشرية بوجه 
عاB .إلنقا- �ألمة �ملسلمة من �لدما4 

بوجه خا�. 
سيدنا  �لقى  تقريبا  عاما   ٨٨ قبل 
حو*  خطبة   �  zلثا� �خلليفة 
 Qنذ�n �لسائدT " سو4ية   R.لظر�
 " موغل  6مشق  تا4يخ   Fبأ .قا* 
مركز  �ملدينة  هذ�  كانت   -=  Bلِقد�
 Bإلسال� قبل  �ألخر/   Fأل6يا�
 .Tكب� �Óية  حتتل  .كانت  �يضا 
 P= �يضا   Bإلسال� عاصمة  .ظّلت 
nثا4  فيها  توجد  كما  طويلة   Tمد
�يضا.  �ألخر/  �لقدمية   Fأل6يا�
عن  خطبة   zلثا� �خلليفة  �لقى  لقد 
.-كر   B١٩٢٥  Bعا  " 6مشق 

 L.4لد� F� لك، .هو- i�4. لسبب�
 " .شا4كهم  باالستقال*،  طالبو� 
-لك �ملسلموF �يضا. كانت قبائل 
�لدL.4 تسكن " �جلبا* .شا4كهم 
�ملدF حيث   " Fلقاطنو�  Fملسلمو�
قا*  فقد  حتكمها.  فرنسا  كانت 
لأل.ضا�  حتليله   "  zلثا� �خلليفة 
فرنسا   F�  Qنذ�n  Qهنا  Tلسائد�
كانت حتكمها من �لناحية �إل4�6ية، 
كانو�  .�ملشايخ  �ملفتني  .لكن 
�كمو�ا من حيث �خذ �لقر��4&، 
 .�  Fحكومتا حتكمها  كانت   W�
�حلكومة  .لكن  حكوما&،  ثالثة 

يدنا   M السـالح احلقيقـي
 uجلـذب أفضـال اهللا تعا
هو الدعاء، لذا xب على 
يكثروا  أن  اجلماعـة  أبنـاء 
من الدعاء للبشـرية بوجه 
عام وإلنقاذ األمة املسـلمة 
مـن الدمار بوجـه خاص. 
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التقوى

 Tلسيطر خاضعة  كانت  �لسياسية 
 Fملفتو� Fفرنسا على �ية حا*. .كا
�. �ملشايخ �كمو�ا مبع¹ �نه =-� �6�4 
�حد �F ينشر شيئا من �أل6بيا& �. 
فر� حظر  �ملف%  .قر4  6ينيا  كتابا 
قا�46  �يضا  �حلاكم  يكن  فلم  عليه 
على �F يفعل شيئا جتا� موقفه. .قد 
ضر� �ملصلح �ملوعو6 � مثال على 
�جلماعة  �ستأ-نت  لقد  قائال:  -لك 
�حلاكم  من  �أل دية  �إلسالمية 
�يضا  .ُنشر&  كتبها  بعض  لنشر 
.لكن �ملف% فر� �حلظر عليها بعد 
�لشكو/  4ُفعت  .عندما  طباعتها. 
�ماB �حلاكم قا*: ال �ستطيع �F �فعل 
بل  �ألمر،   " خيا4   ¬ .ليس  شيئا 

هذ� �خليا4 " يد �ملف%. 
حتكم  كانت  فرنسا   F= باختصا4، 
 �-=. �إل4�6ية،  �لناحية  من  �لبال6 
4فع �حد عق�ته ضدها من �لناحية 
 .Tشديد  Tبقسو عوِمل  �لسياسية 
�4ية   Fملحليو� �لنا¢  4فع  .عندما 
باألحر/   .� �حلكومة  ضد  �لتمر6 
لنيل �حلرية شّنت فرنسا غاT4 جوية 
.يقا*  6مشق  على   uلنطا� .�سعة 
 P= بأنه ظلت �لقذ�ئف تطَلق عليها
٥٧ �. ٥٨ ساعة متتالية، .ُهدمت 
.بذلك  �ملدينة   " تا�4ية  بنايا& 
 Rالn .ُقتل  كله،  تا�4ها  ُمحي 

�ملدينة  هدِّمت  ملا-�  .لكن  �لنا¢. 
.ملا-� ُقتل �لنا¢؟ أل�م طالبو� باحلرية 
 .Tملستعمر� �لقو/  من  .�الستقال* 
لقد تلّقى �ملسيح �ملوعوt= � 6اما 
نصه: ”بالi 6مشق“. فقا* �ملصلح 
حالة  =ليه  nلت  ما   Fبأ  � �ملوعو6 
�جلوية   T4لغا� نتيجة  6مشق  مدينة 
 Bاt= كانت توحي بتحقق T4ملذكو�
�ملسيح �ملوعو6 � =- ُهدمت �يع 
تا4يخ  .ُمحي  �لتا�4ية  �لبنايا& 
 iكلها، .� تشهد 6مشق بال Fأل6يا�
.6ما�4 �ك5 منه قبل -لك. .قد حّل 
 W� ،Qنذ�n جنبية� Tبيد قو iهذ� �لبال
 Bشّنتها فرنسا. من �ملعلو T4نتيجة غا
�F بعض �إلtاما& تتحقق �كثر من 
 Tحّل بيد قو Wلذ� iفهذ� �لبال ،Tمر
 P= جنبية .6ّمر �ملدينة بأسرها �ستمر�

٥٧ �. ٥٨ ساعة، .يقو* �لبعض =نه 
 Qلفا شخص، .هنا� T4ما& " �لغا
 F.عشر فيها  ما&  بأنه  يقو*  من 
�لتقدير�&  .تقو*  شخص.  �لف 
nالR شخص   ٨  .�  ٧  F� �لدقيقة 
�قو*  .لك°  حا*.  �ية  على  هلك 
 Wلذ�  iلبال� -لك   Fبأ �سف  بكل 
حّل بيد �ألغياP= /6ّ� 4 �خلسائر �ل% 
-كرִדا، .لكن هناQ بالn iخر حل 
�آلF .قد حل بيد �ملسلمني �نفسهم 
ُتدمَّر  .سو4ية  6مشق  تز�*  .ال 
سنتني  منذ  �قصاها   P= �قصاها  من 
من  �كثر  ُقتل  .قد  تقريبا،  .نصف 
تقدير�&  �سب  شخص  �لف  مئة 
�لقتلى  عد6  �لبعض  .يقّد4  6قيقة، 
ُشر6  .قد  بكث�.  -لك  من  بأكثر 
بيوִדم  .حتولت  �لنا¢  من  ماليني 
=P �نقا� .صا4& �ألسو�u خر�با 
على  �لقذ�ئف  ُ�طلقت  .قد  يبابا، 
.�لبنايا&  .�ملطا�4&  �لرئاسة  قصر 
nمن   Fمكا  Qهنا يعد   �. �ملختلفة 

قط. 
�ملو�طنني  تقتل  �حلكومة   Õجيو
.�ملو�طنوF يقتلوF �ملو�لني للحكومة 
.غ�هم.  �جليش  4جا*  فيهم  مبن 
.�هُل  �لسنة  �هَل   Fيقتلو  Fلعلويو�
�لسنة يقتلوF �لعلويني. يّدعوF بأ�م 
�ل%  فاجلهو6  نفسه،  بالن�   Fيؤمنو
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من  �حلكومة  معا4ضو   Qهنا يبذtا 
�لسنة باسم �حلرية  �لعامة .هم �هل 
قد �نضم =ليهم �إل4هابيوF �يضا باسم 
�ملساعدT، فاألضر�4 �ل% تصيب �لبلد 
من هؤالi �إل4هابيني ستتبني الحقا. 
 iهذ� �لبال F� باختصا4 من �ملؤسف
 Tيتخذ �ة خط� Tتى هذ� �ملر� Wلذ�
��م   Fيعرفو ال   iهؤال.  ،BLيتأ.
نتيجة مما4ستهم �ملظا� ضد بعضهم 
يرتكب  يضعفوF -حيث   Q4لتعا�.
�حلرية،  باسم  �ملظا�   Fملو�طنو�
باسم  �ملظا�  �حلكومة  ترتكب  كما 
=حال* �ألمن- ح� تستRÖ �لقو/ 
�لعظمى �جلهو6َ لنيل مصاحلها �جة 
�لظلم.  على   iلقضا�.  Bلسال� =قامة 
�ملساعي  هذ�   F�  Rتعر ال  لكنها 
�لعا�  تدم�   P=  W6تؤ قد  .�جلهو6 
�لك5/  �حلكوما&  فبعض  كله، 
�يضا  �إلقليمية  �حلكوما&  .بعض 
تساعدها،   .� سو4ية  موقف  تؤيد 
تدعم  �ألخر/  �حلكوما&  .كذلك 
�غلبية  بل  �يضا  �ملعا4ضة  .تساند 
فهذ�  معها.  �لك5/  �حلكوما& 
�أل.ضا� كما قلت �P= &َّ6 خطر 
�ملسلمني  على  �ألسف  لكن  كب�، 
 Wلذ� بالتعليم  �لعمل   Fيدَّعو �لذين 
قا* �هللا � �قه =نه قد بلغ �لكما*، 
كما يدَّعوF �النتماP= i �مة .صفها 

�هللا بـ ”خ� �مة“. لكن �W عمل 
خ�W تقوB به هذ� �لبال6 �إلسالمية 
 Tلعصر �حلاضر؟ فلم تبق مو�سا� "
من   iجز  Wبأ  Fيعملو هم  .ال 
�لتعليم. .قد تالشت عندهم �حلمية 
=- يطلبوF �ملساعدT من �ألغيا4 لقتل 
يقو*  ما-�  لنقر�  �ملسلمني،  =خوִדم 
�لوضع،  هذ�  مثل  �لكرمي "   Fnلقر�
 W� ..ظهر& هذ� �أل.ضا� �-= W�
=-� Éاصمت �اعتاF يقو* �هللا �: 
�ْقَتَتُلو�  �ْلُمْؤِمِنَني  ِمَن   Fَِطاِئَفَتا  Fْ=ِ.َ﴿
َفَأْصِلُحو� َبْيَنُهَما َفِإFْ َبَغْت ِ=ْحَد�ُهَما 
َعَلى �ْألُْخَر/ َفَقاِتُلو� �لَِّتي َتْبِغي َحتَّى 
َتِفيiَ =َِلى َ�ْمِر �ِهللا َفِإFْ َفاiَْ& َفَأْصِلُحو� 
َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِ* َ.َ�ْقِسُطو� ِ=Fَّ �َهللا ُيِحبُّ 
بينهم  �صلحو�   W� �ْلُمْقِسِطَني﴾، 
 Rإلنصا� معيا4  .بيَّن   ،Rباإلنصا
 " قا*  حيث  جد�  4فيع  �نه  �يضا 

 Fُخر: ﴿َ.َال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنَآn موضع
كنتم  فإ-�  َتْعِدُلو�﴾..  َ�الَّ  َعَلى   Bٍَقْو
 iألهو�� من  بدال  �هللا  حب   F.تريد
�ملا6ية فمهمة �ملسلم �F يقيم �لعد* 
فقا*:  �يضا،  .غ�هم  �ملسلمني   "
﴿هو �قر� للتقو/﴾ �ل% ُ�مر �ملسلم 

مر��4 .تكر�F� �4 يتحلى ֲדا. 
�لرئيس �إلسر�ئيلي قد   F� فاملؤسف
 Fكا ما  �لك5/  �لقو/  على  �شا4 
�ب �F يش� عليها �ملسلموF، لكن 
لو سلمنا �نه � �طر ببا* �ملسلمني 
�ب   Fفكا �ملسلمني،   Bحلكا�  W�
-عندما  �لعربية  �لد.*  جامعة  على 
�شا4 �لرئيس �إلسر�ئيلي بذلك على 
 Pتعلن �ننا سنتو F� -لقو/ �لغربية�
منطقتنا   " �حلاصلة  �لفنت   sصال=
فيها  يقيم  �ل%  �ملنطقة   " .خاصة 
بإله   Fملؤمنو� kن  6يننا.  �صحا� 
.�حد .4سو* .�حد .نعمل بتعليم 
�لكتا�  هذ�  .نعّد  .�حد،  كتا� 
قد   Rخلال�  Fكا  Fفإ لنا.  6ستو�4 
نشأ فينا، .=-� كاF �لقتا* قد قاB بني 
طائفتني " بلد .�حد �. بني �لشعب 
.�حلكومة لسبب جائز �. غ� جائز، 
فسوR نعثر على حل tذ� �ملشكلة 
" �لتعليم �لكامل لكتابنا. فإ-� كانت 
طائفة منا قد بغْت فللقضاi على هذ� 
 Tلغ� ملساعد�  P= �حتجنا   �-= �لبغي 

الرئيـس  أن  فاملؤسـف 
اإلسـرائيلي قد أشـار على 
القوى الك,ى ما كان *ب 
أن يشـ3 عليها املسلمون..
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التقوى

تقنية �. �سلحة فيمكن �F نتلقاها، 
.�ألشخا�  �لعمل  خطة   F� =ال 
�لذين ُيستخدموF للقضاi على هذ� 
�لفتنة سيكونوF منا. فإ-� كاF لد/ 
�ملسلمني هذ� �لتفك� ملا جتر� �W من 
�لبال6   P= ينظر   F� على  �آلخرين 
ميكن  4غبة   Wفأ  ،iبسو �إلسالمية 
�F تكوF عند �حد جالس على ُبعد 
nالR �ألميا* " بلد معني؟ =منا هي 
=ما �F يضع يد� على ثر.T -لك �لبلد 
 Tخلصم كقو� على  هيبته  يفر�   .�
على  سيطرته  يفر�   .� عظمى؟ 
حتد¶  �ل%   Tلفق��  Tلصغ�� �لبال6 

فيها �لفنت، .يثبت �فضليته. 
لد4جة  يتجر�  �لغ�   F= باختصا4 
��ا  �لبال6  �حد  حكومة  �علنت  قد 
ستشن �tجوB على سو4ية ح� لو 
بشن  tم   Tملتحد� �ألمم  تسمح   �
�لغاT4 عليها -.سبب -لك �F �لبال6 
�إلسالمية قد ضعفت .�F �ملسلمني 
حقنا  من  فهذ�  تعليمهم-  نسو�  قد 
 F� طفو¬  بدليل  �حلق   F.45ي.
�ألمم �ملتحدT ال تستطيع �F تفر� 
�خلا4جية.  سياستنا  على   Tلسيطر�
ֲדذ�؟  �خلا4جية  �لسياسة  عالقة  فما 
تر/  -4.ته  �لعد.   iعد� يبلغ  فحني 
 Fبعض �ملثقفني ظاهرًيا �يضا يتكلمو
 P= ننظر  kن  �جلهل،  عن  ينّم  مبا 

جد�،   iعقال بأ�م  منا  ظنا   iهؤال
لكنهم يتكلموF كالما جاهليا. فال 
على  جالسني  بالقضية  لكم  عالقة 
 Wألميا*، .=-� كانت أل� Rالn ُبعد
 Fتكو F� مؤسسة عالقة ֲדا .ينبغي
هذ�   Fأل فقط،   Tملتحد� �ألمم  فهي 
بلد   Wأل .ليس  فيها.  عضو  �لبلد 
معيَّن عالقة شخصية بالقضية، كما 
�ملشاكل  فيه   Wلذ� �لبلد  ل  يشكِّ ال 
عالقة  فما  عليه.  مباشر�  خطر� 
- فأنا  بالقضية؟  �خلا4جية  �لسياسة 

�ملنطق.  هذ�  �فهم   � �ألقل-  على 
 Bمنا هو عنا6 .تعنت .سعي مذمو=.
إلثبا& �لسيطرT. فالسالB ال يستتب 
.=قامة  �ألسلو�،  ֲדذ�  �لعا�   "
�لسالB تتطلب �i�6 مقتضيا& �لعد* 
.�إلنصاR. فليس هناQ تعليم �يل 

مينعنَّكم من  �إلسالB: ال  تعليم  مثل 
�لعد* عد�iُ �لعد.. فمن هذ� �ملنطلق 
 F� مر��4  �لعا�   Bحكا �نتباَ�  لفتُّ 
هذ�  بتنفيذ  =ال  تتم  ال   Bلسال� =قامة 
 Bال تترسخ 6عائم �لسال W� ،لتعليم�
�ل%  �آلية  هذ�  بتعليم  بالعمل  =ال 
 Tملتحد� �ألمم  سعِت  فإ-�  تلوִדا. 
�ملبد�  هذ�  �سب   Bلسال�  iإلنشا
فسيستتب �لسالB، .=-� سعت �لبال6 
 Fّفإ �لظلم  ملكافحة  متكاتفًة  كلها 
�لعد* سيسو6، .ال يتحقق -لك =-� 
 Tبعضها يتمتع �ق �لفيتو .�لقو Fكا
Éّص  ال  فالقضية  4غباته.  لتنفيذ 

�لسياسة �خلا4جية ألWّ بلد.
لن  قائلة:  �لد.*  =حد/  .صرحت 
سو4ية  ��4ضي   P= �جليش  نرسل 
بل نشاQ4 " شن �لغا�4& �جلّوية. 

وهذا يعـI أنهم يريـدون أن 3ّولـوا تلك املدن 
والبلد خراًبا ودماًرا كما فعلوه أول مرة، وسيقتلون 
األبريـاء، وميحقون األطفـال والنسـاء أيضا كما 
فعلـوه M العـراق وليبيا دون أن يعثـروا على ما 
كانوا يّدعونه، والنتيجة نفسـها ست|ز ههنا أيضا.
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�ّولو�   F�  F.يريد ��م  يع°  .هذ� 
.6ما�4ً  خر�ًبا  .�لبلد   Fملد� تلك 
 Fسيقتلو.  ،Tمر  *.� فعلو�  كما 
 iألطفا* .�لنسا� Fميحقو. ،iألبريا�
.ليبيا   uلعر��  " فعلو�  كما  �يضا 
يّدعونه،  كانو�  ما  �ققو�   F�  F.6
�يضا.  ههنا   L5ست نفسها  .�لنتيجة 
لقد حتولت �ملدF هناP= Q �خلر�� 
�ملناطق  تلك  �Lلت  .ال  .�ألنقا� 

.Bألمن .�لسال� P= تفتقر
من  بينهم  من   Pتعا �هللا   Bقا� لقد 
4ئيس  �صد4  فقد  يو�جهو�م. 
�لوi�4L �لر.سي بيانا باألمس بل لعله 
قر��4تكم   F= فيه:  قا*  مقاال  كتب 
 F� منفر6ين ال ميكن  �Éذمتوها  �ل% 
كنتم   �-= �لعد*،  على  قائمة   Fتكو
�لقر��4&  هذ�  مثل  �Éا-   F.تريد
ֲדذ� �لطريقة فلما-� =ً-� �نشأمت منظمة 
�ألمم �ملتحدT؟ =-� �ستمر �حلا* على 
 Tمنظمة �ألمم �ملتحد Fهذ� �ملنو�* فإ
عصبة  منظمة  مآ*  ستلقى  �يضا 
�ألمم، .لقد �4سلنا لكم سابقا �يضا 

هذ� �لرسالة مرT بعد �خر/.“
 ال شك �F ما قاله صحيح. ` =�م 
�طاحو� باحلكومة " مصر �جة ��ا 
ال تؤW6 حقوu �لشعب .تقتل �لنا¢ 
بال هو�T6 من �جل =حكاB سيطرִדا 
 -= حقًّا،  صحيح  كالمهم  عليهم. 

كانت �حلكومة �لسابقة تسلك هذ� 
�ل%  �حلكومة  .لكن  متاًما  �ملسلك 
�عقبتها كانت للمتشد6ين .�ملجانني 
6ينًيا، مما �قضَّ مضاجع هذ� �لقو/ 
.�خذ.�  �خر/،   Tمر �لك5/ 
جتاهها.  فعله  ميكنهم  فيما   F.يفّكر
�لكبا4  �لصحفيني  �حد  سأل°  لقد 
 " .�سع   uنطا على  ُتنَشُر   Tجلريد
=قامة  =مكانيا&  هي  ما  �م�كا: 

هذ�  بعد  مصر   "  Bلسال�. �ألمن 
�لوقت:  -لك   " له  فقلت  �لتغي�؟ 
لفر�  �حلكومة  بتلك  �طْحتم  لقد 
سيطرتكم .لكن �لذين تولو� �حلكم 
حائزين  ليسو�   F.آلخر� هم   Fآل�
�لشعب،  4ضى  .ال  4ضاكم  على 
يعا4ضو�م.  �لشعب  معظم   F=  -=
 F.مشتعلة، .ستر T.لت �جلذ�L فال
�F �لدماi سُتهرu بغز�T4 بعد بضعة 

nثا4 �لدما4 " سو4ية
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التقوى

�هرقت  �ل%  �لشاكلة  على  �شهر 
�لوقت  قبل  -لك  حتقق  لقد  قبلها. 
مصر  .�.ضا�  �قد�4،  كنت   Wلذ�

" �ألياB �لسابقة ماثلة �مامنا.
�P= &6 حد.¶  �ل%  �ألسبا�  لعل 
�إلسالمية  �لبال6   " �الضطر�با& 
كلما  .لكن  شعبها  عند  م45ها  tا 
تدخلت �لقو/ �لك5/ " شؤ.F هذ� 
�لبال6 �6/ -لك =P =ثاT4 �لفنت .نشر 
�لفسا6. .لقد �لقيت خطبتني �. ثالثة 
 Bعا مطلع   " �ملوضو�  هذ�  حو* 
�خلطط   F� فيها  .�.ضحت   ٢٠١١
�لظاهرT .�خلفية �ل% ستضعها �لقو/ 
نظًر�   Bلسال�. �ألمن  باسم  �لك5/ 
ستضر   T4ملتدهو� �ملسلمني  أل.ضا� 
.لن   ،Rملطا� �اية   " باملسلمني 
ترضى هذ� �لقو/ �ا* من �ألحو�* 
 F� ،Fتتضر4 مصاحلها. فانظر.� �آل F�
هذ� �لقو/ 6عمت �لشعب " �عما* 
 Q4لقتل .�لدما4 " عهد حس° مبا�
ضجة  .�ث�&  �حلكم  عن  فُأقصَي 
كب�T، .لكن عندما � تر�� �حلكومة 
�لقو/  هذ�   Úمصا �يضا  �لتالية 
�لك5/ توP �جليش �حلكَم .�4يقت 
.مع  سابًقا،  �4يقت  مما  �كثر   iلدما�
كل -لك � يبِد �حد مو�ساT للشعب 
هذ� �ملرT، .� �رQ �حد ساكًنا. =�ا 

�6L.�جية " �ملو�قف. 

�لبال6  حلكوما&   Fn لقد  باختصا4، 
 F� غ�ִדا، .عليها Wُتبد F� إلسالمية�
بدال  �ملسلمة  �ألمة   Úمصا  P= تنظر 
يتأتى  .ال  فقط.  بال6ها   Úمصا من 
-لك =ال =-� تولد& �لتقو/ " قلو� 
جاهدين  .سعو�  .�لشعب   Bحلكا�
 P=  � للن�  �حلسنة   Tباألسو للعمل 
�حلاكم  .شعر  �به،  �6عائهم  جانب 
.عملو�   � �لن�   Bبآال .�لشعب 

بتعليمه. 
�قدB فيما يلي بعض �قو�* �لن� � �ل% 
تنبه �حلّكاB .�لشعب =P مسئولياִדم. 
عن  �ألحا6يث  بعض  �.ال   Bقد�.

:Bحلكا�
َعْن �َِبي ُهَرْيَرT َعْن �لنَِّبيِّ � َقاَ* َسْبَعٌة 
ُيِظلُُّهْم �هللا ِفي ِظلِِّه َيْوBَ َال ِظلَّ ِ=الَّ ِظلُُّه 

 ،W4لبخا�) �ْلَعا6ُِ*.   Bُْإلَِما� (�.tم) 
(F�-كتا� �أل

من  كب�  جانب  على  يقع  فالعد* 
�ألÓية.

�ِهللا  4َُسوُ*  َقاَ*  َقاَ*  َسِعيٍد  �َِبي  .َعْن 
� ِ=Fَّ َ�َحبَّ �لنَّاِ¢ =َِلى �ِهللا َيْوBَ �ْلِقَياَمِة 
َعا6ٌِ*   Bٌَما=ِ َمْجِلًسا  ِمْنُه  َ.6ْ�ََناُهْم 
ِمْنُه  َ.�َْبَعَدُهْم  �ِهللا  =َِلى  �لنَّاِ¢  َ.�َْبَغَض 
َمْجِلًسا ِ=َماBٌ َجاِئٌر. (�لترمذW، �بو�� 

(Bألحكا�
4َُسو*  عن  �خر/  4.�ية   Qهنا.
ِمْن  4َِعيًَّة  َيِلي   *ٍ�.َ ِمْن  َما   :� �هللا 
َلُهْم   ٌّÕَغا َ.ُهَو  َفَيُموُ&  �ْلُمْسِلِمَني 
 ،W4ْلَجنََّة. (�لبخا� َعَلْيِه  ِ=الَّ َحرBََّ �هللا 

 (Bكتا� �ألحكا
..64 " 4.�ية �F �حًد� سأ* عائشة 

W�6خل �ملسجد �ألمو
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َعْن َشْيiٍ َفَقاَلْت ُ�ْخِبُرQَ ِبَما َسِمْعُت 
ِمْن 4َُسوِ* �ِهللا � َيُقوُ* ِفي َبْيِتي َهَذ� 
(.هذ� نو� من �لدعاi) �للهمَّ َمْن َ.ِلَي 
ِمْن َ�ْمِر ُ�مَِّتي َشْيًئا َفَشقَّ َعَلْيِهْم َفاْشُقْق 
َشْيًئا  ُ�مَِّتي  َ�ْمِر  ِمْن  َ.ِلَي  َ.َمْن  َعَلْيِه 
� د،  (مسند  ِبِه.  َفا4ُْفْق  ِبِهْم  َفَرَفَق 

باقي مسند �ألنصا4)
على  ينبغي  �ل%  �ألمو4  هي  فهذ� 
كانو�  فإ-�  فيها،  يفكر.�   F�  Bحلّكا�
 F� فعليهم Pظل 4 ة �هللا تعا F.يريد
 Bإلسال�  Fيّدعو كانو�   �-=. يعدلو�، 
فال بد ��م يرغبوF " ظل 4 ة �هللا 
تعاP، .=-� كانو� يريد.F� F يكونو� 
يكفو�   F� بد  فال  �هللا  عند  مرضيني 
عن �لظلم .يتخذ.� قر��4ִדم مترفعني 
�لشخصية.  .�ملنافع  �ألغر��  عن 
�جلنة  يدخلو�   F�  F.يريد .=-� كانو� 
على  لشعبهم  ينصحو�   F� بد  فال 
�جلحيم هي   Fفإ .=ال   ،T�.ملسا� مبد� 
مأ.�هم على حد قو* �لن� �. .=-� 
كاF �حد مؤمًنا فإF �حلديث �ألخ� 
�لتا¬:   iلدعا� .هو  �6خله  من  يهّز� 
يشق   Wلذ� �ألم�  على  �شقق  �للهم 
على �لنا¢ .�4فق مبن يرفق ֲדم. �للهم 
.فق حكاB �ملسلمني ليتعقلو� .يفكر.� 

" هذ� �ألمو4 .يتدبر.ها.
` مبا-� �مر �لن� � �لشعب، .كيف 
حكامهم؟  مع  �لتعامل  عليهم  ينبغي 

هناQ 4.�ية عن Lَْيد ْبن َ.ْهٍب َسِمْعُت 
َعْبَد �ِهللا َقاَ*: َقاَ* لََنا 4َُسوُ* �ِهللا �: 
َ.ُ�ُمو�4ً   Tًََثَر�  Wَبْعِد  Fَ.َْسَتَر =ِنَُّكْم 
ُتْنِكُر.َنَها، َقاُلو�: َفَما َتْأُمُرَنا َيا 4َُسوَ* 
�ِهللا؟ َقاَ*: 6�َُّ.� =ِلَْيِهْم َحقَُّهْم َ.َسُلو� �َهللا 

َحقَُّكْم. (�لبخاW4، كتا� �لفنت)
�لقتل  .�عما*  �إلضر�با&   Lجتو فال 
ألخذ  �لنا¢  ֲדا   Bيقو �ل%  .�لدما4 
حقوقهم، =-� سألتم �هللا تعاP حقكم 
عنها  تقصر  عجيبة  �مو�4ً  ُيظهر  فإنه 

�نظا4 �لعا� كله.
` هناQ 4.�ية �خر/ تقو*: =F �حد 
 Fْ=ِ �4َ�ََْيَت   :� �لن�  سأ*  �لصحابة 
َحقَُّهْم  َيْسَأُلوَنا   iُُ�َمَر� َعَلْيَنا  َقاَمْت 
(هذ�  َتْأُمُرَنا  َفَما  َحقََّنا  َ.َيْمَنُعوَنا 
�لسؤ�* نفسه يسألنيه �أل ديوF من 
َسَأَلُه  ُثمَّ  َعْنُه  َفَأْعَرَ�   (Zلعر� �لعا� 
 .ْ�َ �لثَّاِنَيِة  ِفي  َسَأَلُه  ُثمَّ  َعْنُه  َفَأْعَرَ� 
َقْيٍس  ْبُن  �َألْشَعُث  َفَجَذَبُه  �لثَّالَِثِة  ِفي 
َ.َقاَ* �ْسَمُعو� َ.َ�ِطيُعو� َفِإنََّما َعَلْيِهْم َما 
(مسلم  ْلُتْم.  ُحمِّ َما  َ.َعَلْيُكْم  ُلو�  ُحمِّ

(T4كتا� �إلما
.هناQ 4.�ية َعْن ُجَناTَ6َ ْبِن �َِبي ُ�َميََّة 
اِمِت  �لصَّ ْبِن   Tَ6َُعَبا َعَلى  6ََخْلَنا  َقاَ*: 
 ¶ْ َ.ُهَو َمِريٌض ُقْلَنا َ�ْصَلَحَك �هللا، َحدِّ
ِمن  َسِمْعَتُه  ِبِه  �هللا  َيْنَفُعَك  ِبَحِديٍث 
�لنَِّبيِّ �، َقاَ*: 6ََعاَنا �لنَِّبيُّ � َفَباَيْعَناُ� 
َعَلى  َباَيَعَنا   Fْ�َ َعَلْيَنا  َ�َخَذ  ِفيَما  َفَقاَ* 

اَعِة ِفي َمْنَشِطَنا َ.َمْكَرِهَنا  ْمِع َ.�لطَّ �لسَّ
ال   Fْ�َ.َ َعَلْيَنا   Tًََثَر�.َ َ.ُيْسِرَنا  َ.ُعْسِرَنا 
ُكْفًر�  َتَرْ.�   Fْ�َ ِ=ال  َ�ْهَلُه  �َألْمَر   �َLُِنَنا
 .Fٌُبْرَها ِفيِه  �ِهللا  ِمن  ِعْنَدُكْم  َبَو�ًحا 

(�لبخاW4، كتا� �لفنت)
�W -لك �لكفر �لذW جتد.F عندكم 
مثل  .ليس  عليه،  .�ضًحا  برهاًنا 
مو�قفهم   F.45ي �لذين   Bليو� مشايخ 

بإصد�4 فتا./ �لتكف� �ملطلوبة.
ِفيَما 4ََ./  َعْن �َِبي َ-4ٍّ َعْن �لنَِّبيِّ � 
َيا  َقاَ*:  �َنَُّه  َ.َتَعاَلى   Qَ4ََتَبا �ِهللا  َعن 
ْلَم َعَلى َنْفِسي  ِعَباW6ِ =ِنِّي َحرَّْمُت �لظُّ
َتَظاَلُمو�.  َفَال  ُمَحرًَّما  َبْيَنُكْم  َ.َجَعْلُتُه 

(مسلم، كتا� �ل5 .�لصلة).
فإF كنتم تريد.F �لنجاT من �خذ �هللا 
�مر  .فّوضو�  .�جباتكم  فأ6.�   Pتعا
على  .4ّكز.�   Pتعا �هللا   P=  Bحلكا�

�لدعو�&.
�ما كفر �حلكاB �ملذكو4 " �حلديث 
 Bلألحكا ©الفتهم  فمعنا�  �لسابق 
 ".  ،� جدًّ .�ضح  بشكل  �لشرعية 
�بًد�.  فيها  تطيعوهم  ال  �حلالة  هذ� 
 " باأل ديني  ُيفَعل  ما  مثًال  خذ.� 
باكستاF حيث يقا* tم: ال تْشهد.� 
تسّلمو�  .ال  تصّلو�،  .ال  �لشها6تني، 
 ،Fمسلمو بأننا  نقو*:  �حد.  على 
 Bبأحكا �لعمل  من  =يانا  منُعهم  �ما 
 Bحكا� ملخالفة  .6فعنا  �لشريعة 
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التقوى

�لقرFn �لكرمي، فال طاعة tم " مثل 
هذ� �ألمو4، �ما قو�نني �لبلد �ألخر/ 
فال بد من �لتقّيد ֲדا .طاعتهم فيها.

 "  64. قد  �لكامل  �لتعليم  فملخص 
تظاملو�،  ال   W� �ألخ�  �حلديث  هذ� 
فال يظلمّن �حلكاBُ �لشعَب .ال يقومنَّ 
�لشعب لنيل حقوقه بظلم nخر. فمن 
 F� كليهما  .�لرعية   Bحلكا� .�جب 
 B� �لتعليم  ֲדذ�   Fيعملو هل  ينظر.� 
معاي�  �4فع   Bحلكا�  Lر� .هل  ال، 
�إلنصاB� R ال؟ فهل يعملوF بتعليم 
�هللا Ûعله شاهد� على كل قر�t 4م؟ 
هل  �يضا  �لشعب  فلينظر  .كذلك 
قائلني   Bحلكا�  Bحكا� سائر   F.ينفذ
�.�مر  تنا"  �ل%  =ال  .�طعنا“  ”�عنا 
 Bما�  Fيبكو هم  فهل  بوضوs؟  �هللا 
فال  �جلائرين؟   Bحلكا� ضد  فقط  �هللا 
�ليوB =ال  �عتقد �F �حد� يقوB بذلك 
 P= سنعو6  فكأننا   F-=  ،Fأل ديو�
Lمن ..ْضع كاF قد ظهر فيه �لفسا6 
 oيأ F� �4مقد Fل5 .�لبحر. .كا� "
على �ملسلمني هذ� �لزمُن. فمثل هذ� 
 Bمن �إلماL " T4أل.ضا� كانت مقد�
�ملهدW .�ملسيح �ملوعو6 � �سب 
فثمة   .� .�لن�  �لكرمي   Fnلقر�  Tiنبو
 Fيبحث �ملسلمو F� P= حاجة ماسة
من  �ملبعو¶  عن  �يضا  .حكاُمهم 
 sإلصال �إلtي  �لوعد  �سب  �هللا 

فليتدبر  به.  .ميسكو�  �لفسا6  هذ� 
عموما   Fملسلمو�. خاصة   Fلسو4يو�
هذ� �إلtاBَ �لذW تلقَّا� �ملسيح �ملوعو6 
عليهم  فسيتبني  6مشق“   iبال"  �
من  مبعو¶   Tiلنبو� هذ�  �F صاحب 
يقد4  �حد  .=ال ال  له  فليسمعو�  �هللا، 
على �إل4شا6 .�لتوجيه " هذ� �لزمن 
هذ�  فبسبب  �هللا.   �4سله  من  =ال 
�لوضع  ستستغل  للبال6  �لتصرفا& 
�ملنظماُ& �لدينية �ملتطرفة �. �ملنظما& 
�ل% تريد =قامة �حلكومة باسم �لدين. 
-لك  بعد  ستظهر  �ل%  �ألعما*  .�ما 
.�لتحا�4   iلدما� .سفك  �لقتل  من 

.�لتقاتل فال Éطر ببا*. 
�tم �هللا �لقاTَ6 �ملسلمني .شعوֲדم �لفهم 
﴿َ.َتَعاَ.ُنو�  موضو�   Q�46فَّقهم إل..
َعَلى �ْلِبرِّ َ.�لتَّْقَو/﴾، ليتقدمو� " �ل5 
.يفتحو�  �حلب  .ينشر.�  .�لتقو/، 

بفتح  =ال  �حلكومة  ُتنا*  فال  �لقلو�، 
�لقلو�، .تأ6ية حقوu �لشعب. فكل 
هذ�   Q4يد  F�  P= قائد مسلم �اجة 
حيث  تا�4هم   P= فلينظر.�  �ملغز/، 
Lمن   " �لنصا4/   Fملو�طنو�  Fكا
�ملسلمة  �حلكومة  لعد*  نظر�   Fيْدعو
 Bلِّصهم �هللا من �حلكا� F� نصافها=.
من   Fملسلمو� ليحكمهم  �ملسيحيني 
جديد. �ما �ليوB فاملسلم يظلم مسلما 
 i4 ا” يكونو�   F� من  فبدال  nخر، 
بعضهم،  4قا�   Fيقطعو بينهم“ 
.�ملسلموF يندفعوP= F �لبال6 �ملسيحية 
لنيل �للجوi .�لعيش �آلمن، .�حلصو* 
على �إلنصاR، .�لعيش �رية.  ليت 
 Fيد4كو �إلسالمية  �لبال6   Bَحكا
=ليهم  تصل   F� �هللا  نسأ*  .�جباִדم. 
4سالتنا هذ�. .كذلك فْليصْل كالمي 
�لعظمى  .�لقو/  �لغربية  �لبال6   P=

فليتدبر السـوريون خاصة واملسـلمون عموما هذا 
اه املسيح املوعود � "بالء دمشق“  اإل�اَم الذي تلقَّ
فسـيتبني عليهم أن صاحب هـذه النبوءة مبعوث 
مـن اهللا، فليسـمعوا لـه وإال ال أحد يقـدر على 
اإلرشـاد والتوجيه M هذا الزمن إال من أرسله اهللا.
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.صلْت  قد  قلت  كما   Wلذ�- �يضا 
=ليهم هذ� �لرسالة بوسائل ش�- �نه 
�لعملية  تتوسع   F� �ملستبعد  من  ليس 
ضد سو4ية .تصيب �لعا� كله. فمن 
 " مقيم   Wد � كل   iفا. مقتضى 
�ملقيمني  �أل ديني  .خاصة  بلد   W�
من  �لسياسيني  ينبهو�   F� �لغر�،   "

 .B6لدما4 �لقا�
 Fلإلميا �لعا�  يوفق   F�  � �هللا  ندعو 
 Bحلكا� .يوفق   � �ملوعو6  باملسيح 
لينجو� من  .�لشعو� ألi�6 .�جباִדم 
 F�. �ألهلية،  �حلر�   iبإ�ا �لدما4 
.�لغر�  �.4.با   Bحكا  Fعيو يفتح 
لكي يعدلو� .ينصفو� .�تنبو� �لظلم، 
بلد مهما  .ليسعو� ألi�6 حقوu كل 
كاF صغ��، .�F ال تكوF مساعدִדم 
بل  �خلاصة،   Úللمصا نظر�  بلد   Wأل
 ى  �حلق.  تأ6ية  على   iبنا  Fتكو
هذ�  شر  من  �جلماعة   iَبنا�  � �هللا 
حيث  سو4ية   " .خاصة  �أل.ضا� 
�يضا.  �أل ديني  من  �لكث�  يتضر4 
=نذ�4يا  =tاما  �نز*  قد   � �هللا   Fكا
�ق سو4ية كما .64 ”بالi 6مشق“، 
ر �يضا حيث قا*  فليحقق �إلtاBَ �ملبشِّ
�لشاB .عبا6  �بد�*  �هللا ”يدعوF لك 
 Tهللا من �لعر�“ .بذلك يهيِّئ لنا قر�
�لعر�   oيأ  F�  � �هللا  نسأ*  �عني. 
 Wملحمد� �ملسيح   iلو� حتت  كلهم 

 Zلعر� �لعا�  �ضطر��  يتحو*  لكي 
 P=  ،Zلعر� بالربيع  �لعا�  �َّا�   Wلذ�
ما6يا.   Fيكو .ال   zلر.حا� �لفيض 
.ليكونو� مصّلني على �ملسيح �ملوعو6 
� .يكونو� ناشرين للتعليم �حلقيقي 
 T6ملو�. �حلب  تعليم   W�  Bلإلسال
.�ألمن " �لعا�، .ينضمو� =P �اعته. 

فلينظـروا إu تار�هـم حيـث كان املواطنـون 
النصـارى M زمـن يْدعون نظرا لعـدل احلكومة 
املسـلمة وإنصافهـا أن �لِّصهـم اهللا من احلكام 
املسـيحيني ليحكمهـم املسـلمون مـن جديد...

.فقنا �هللا kن �يضا إلQ�46 مسئولياتنا 
لر ة  جا-بني   Fنكو .=جناLها، ح� 
6.ما  �لعا�   Wمرشد  Fنكو  F�. �هللا 
.�لعد*   Bللسال .مقيمني  �حلق،   P=
 Pذ� �لتعليم، ندعو �هللا تعاt Wناشر.
�F �مي �لعا� �يضا من 6ما4 �حلر� 

.فظائعها. 

 
ساحة �ملرجة " 6مشق


