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التقوى

تر�ة: �ملكتب �لعر� 

ال  "حد«  �هللا  }ال  }له  ال   Z
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
J Zمًد� عبد« 
من  باهللا  فأعو�  بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطاZ �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�§ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو[ �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"}يَّاَ�  َنْعُبُد  }يَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر�¸   * �ْلُمْسَتقيَم   َ̧ َر� �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو§ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (ßمني) َ"ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لv 2لقاها سيدنا مر�� مسر-� u2د 2يدs �هللا تعاt بنصرs �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� -�إلما: �ملهد^ �
يو[ ٩ /٢٠١١/١٢

Zبلند ïمسجد بيت �لفتو ¬

�إلسالمية  �جلماعة  معا�ضو   jيز� ال 
�أل-دية – منذ بعثة �ملسيح �ملوعو� 
 jقبو  Zيرفضو  – �ليو[   òح"  �
�عو�« تعصًبا "ِكْبر� "
نانيًة ال بدليل 

ما �ملسيح �ملوعو� � فقد  .Zبرها"
 Zßال¼ �أل�لة من �لقرß قّد[ ¬ �ملقابل
�لشريف  �لنبو�  "�حلديث  �لكرمي 
�لصا�  "�لسلف  �لعلما�   jقو�
 "من 
"تفس�Nִדم "
ثبت %م من خال%ا 
نه 
هو �ملسيح "�ملهد� �لذ� "��� عنه 
}ضافة  "�حلديث.   Zßلقر�  ¬ �لنبو�� 
تلك  تفصيل  �كر  فقد  �لك   z{
لتأييد«،  ظهر�  �ل»  �إل%ية  �آليا� 
كما 
"ضح صدقه من خالj معاملة 
�هللا تعاz معه عند كل مناسبة، "لكن 
 "
 قلوֲדم  تعاz على  �لذين ختم �هللا 
�لذين ال يريد �هللا تعاz هد�يتهم فال 
يفتح   "
 يهديهم   Z
 
حد  يستطيع 
�لفطر�  طاهر"  
ما  قلوֲדم.   jقفا

�لذين كتب �هللا تعاz %م �%د�ية فقد 
� "ُسعد"�  �ملوعو�  باملسيح  ßمنو� 
ببيعته. 
ما �لذين ± يبايعو« خوًفا من 
�ملشايخ �ملزعومني 
" �تباًعا %م فهم ال 
يز�لوJ Zر"مني من هذ� �لفضل "هذ� 
بغز���.  هطوله  �غم  �لر"حا&  �ملطر 
 ïبالصال  Zيتسمو �لذين  "لكن 
"�لسعا�� فإ¾م يقبلوZ �ملسيح �ملوعو� 

يضا كما قبلو« ¬ عهد«،  Zآل� �

II; žk˙;!\;Öë›;‡bII; žk˙;!\;Öë›;‡b
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سيدنا مر�� مسر-� u2د 2يدs �هللا تعاt بنصرs �لعزيز

أل¾م يعرفوZ متاًما 
Z �يع �لنبو��� 
�ملتعلقة عن فسا� �لزماZ قد حتققت، 
�لدنيا  على  �حلر÷  تفاقم  قد  ألنه 

هو�ئها "قّلْت خشية �هللا، "قد بلغ "
�لسيل �لز	 Æيث }Z هؤال� �ملشايخ 
�Ãّطو�  قد  
يًضا  
تباعهم " �ملزعومني 
لقد  �الÃطا¸.  ��جا�  
قصى   z{
 Zعو�يتو ال  
¾م  ��جة   z{ �Ãّطو� 
كتا§  حق   ¬ �إلهانة  ��تكا§  عن 
�هللا "�سوله ليتخذ"ها ��يعة ملما�سة 
 Zلظلم على �أل-ديني، فإ¾م ينسبو�
�لذين ال  هذ« �إلسا�� }z �أل-ديني 
 Zيعرفو ال  بل  شيئا،  عنها   Zيعلمو
شيئا عن تلك �إلسا�� }ال عندما تصل 

�لشرطة }z بيوִדم من 
جل �عتقا%م، 

" يعرفوZ عنها لد� تظاهر� 
صحا§ 
ضد  �لشو���   ¬ �لوسخة   Zأل�ها�
هذ« �إلسا�� �ملفتر�� على �أل-ديني. 
 Zيكتبو 
¾م  �لوضيعة  
ساليبهم  "من 
 Z��جد من  الئق   Nغ  Zمكا على 
�ملد�سة �سم سيدنا "مطاعنا �ملصطفى 
� - �لذ� يستعد كل 
-د� كل 

جل  من  بنفسه  للتضحية   Zß" حني 
بل  "مكانته،  شرفه  على   õحلفا�
يستعد ليضحي بأ"ال�« 
يضا ¬ هذ� 
�لسبيل- ñ يرموZ ֲדذ� �لفعل �لطالَ§ 
طر�هم  يتم   vبالتا" �أل-ديني، 
للظلم   Zيتعرضو  "
 �ملد�سة،  من 

"�الضطها� "�لضر§ "�لتعذيب، بل 
تتم Jا"ال� لرفع قضايا ضد هؤال� 
 öألبريا� ¬ �ملحاكم بتهمة }هانة �لن�
�، "�ملعلو[ 
نه ال تقبل �لكفالة فيمن 
�عتقل ֲדذ« �جلرمية، كما 
Z عقوبتها 

يضا تبلغ ��"ִדا. ُتنسب }z �لطال§ 
%م  ½طر   ± فعلة  �ألبريا�  �أل-ديني 
على باj قط. فعندما يصل �الÃطا¸ 
تتالشي  "عندما  حد"�«،  
قصى   z{
�لقلو§ خشية �هللا تعاz "عندما  من 
 Zّفإ ُترتكب 
شنع �ألفاعيل "
سوئها 
تعمل  "ßهاِتهم  �ملظلومني  تضرعا� 
عمَلها. لقد َنبَّْهُتكم 
كثر من مر� -

 Zكًر� �لظر"¼ �ل» مير ֲדا �أل-ديو��

اال�طاط  يصـل  فعندمـا 
إb أقصى حـدوده، وعندما 
القلوب خشية  تتالشـي من 
اهللا تعـاb وعندمـا ُترتكب 
أشـنع األفاعيـل وأسـوئها 
فـإّن تضرعـات املظلومني 
عمَلهـا. تعمـل  وآهاِتهـم 
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Zَّ علينا 
Z جنعل �قي  -Zباكستا ¬
Jو�  �حلقيقي  �إلسال[   �
 �أل-دية 
 zيبطش �هللا تعا òعو�تنا، "�لك ح�
باسم  �لظلم   Zسو�ميا بالذين  سريًعا 
 z{ �إلسا��   Zا"لوË" "�إلسال[  �هللا 
�هللا "}z �إلسال[ "}z سيدنا "موالنا 
 z{ ننتبه   Z
 "ينبغي   .� Jمد 
 ï�"�أل� zيوفق �هللا تعا Z
�لدعو�� 
 Zلزما� بإما[   Zلإلميا منهم  �لسعيد� 
�ملتصلني   Z{  .�  öلن� "تبليغه سال[ 
 Zنا �ملباشر� على قناتنا يفهمو
¬ بر�
 Zيبايعو  ñ  zتعا �هللا  بفضل  �حلقيقة 
معظم   Z
 صحيًحا  ليس  
يضا. 
�ملسلمني صا�"� جزً�� من هذ� �لظلم 
 �Nكث Z
"�لفسا� "لكن �لصحيح هو 

Z يفهمو� �عو�  Z"من �لنا� ال يريد
�أل-دية خوًفا "جهال. "}�� فهموها 
�لبلد ال يعطي �أل-ديني   Zقانو  Zفإ
حقوقهم كمو�طنني عا�يني خوفا من 
�ملشايخ. فالبلد ال Ëكمه �لقانوZ بل 
لقد  �أليا[.  هذ«   ¬ �ملشايخ  Ëكمه 
�لنا�  �ملشايخ ¬ قلو§ عامة  �ّسخ 
 Z"يعت� �أل-ديني   Z
 �ملثقفني   Nغ
خاَتم  �لقا�يا&  
-د  غال[   �ÅNم
 jسو�مد J من سيدنا بدال  �لنبيني 
�هللا � - "�لعيا� باهللا - لكن �لك  
نؤمن  Ãن  �لصحة.  من  له  
صل 
�ملحب    ،� �ملوعو�  �ملسيح   Zبأ

�لصا�� للنö � جا� ¬ حلل �ألنبيا� 
�يعا ليجمع 
تبا� �يع �أل�ياZ عند 

قد�[ �لنö � "ليس ليضاهيه. "�حلق 

نه قد 
فحم �يع �ملعترضني باأل�لة 
�ملرصو÷   Zكالبنيا "قا[  "�ل��هني. 
�إلسال[   Zيها�و �لذين  "جه   ¬
�، "± يضع حد� %جماִדم   öلن�"
"هاجم  
يضا.  هزمهم  بل  فقط، 
�لعد" باأل�لة "�ل��هني Æيث ± Ýد 
لقد  "�لتقهقر.  �لفر��  من   � ُبدًّ �لعد" 

تلقى � }%اما نصه:
 Z{ �لباطل،  "Åهق  �حلق  جا�  ”قل 
من  بركة  كل  Åهوقا.   Zكا �لباطل 

Jمد � فتبا�� من عّلم "تعّلم.“ 
هذ�، "قد 
"�� حضرته � }%اما� 
 ¬ jقا ñ سية�ية "�لفا��خر� باأل


كتابه ”تريا� �لقلو§“: 
”كل هذ« �إل%اما� تضمنت نبو�� 
يد�  على  سيثبت   zتعا �هللا   Z

 Zأل�يا�  Zبطال" �إلسال[  صد� 

�ملعا�ية كلها. فقد حتققت �ليو[ تلك 
�لنبو�� ألنه ال 
حد ميلك قو� "قد�� 
مقابلي ليثبت صد� �ينه. }Z �آليا� 
�لسما"ية تظهر على يد�، "بقلمي 
تلمع �حلقائق �لقرßنية "معا�فه. فهبُّو� 
ِمن  هل  كلها،  �لدنيا   ¬ "�Æثو� 
 "
�ليهو�   "

حد ِمن بني �لنصا�� 
فرقة 
خر� يسعه  
ية  
" من  �لسيخ 

Z يبا�Å& ¬ }���� �آليا� �لسما"ية 

نا  "�حلقائق؟  �ملعا�¼   Zبيا  ¬  "

 ïعنه �حلديث ¬ �لصحا ��لذ� "�
}ال  كلها  �مللل  Åمنه   ¬ ستهلك  
نه 
 ± مبا  عندها  سيلمع  �لذ�  �إلسال[ 
يسبق له نظN ¬ �لعصو� �لوسطى." 
 ÷  ١٥  � �لر"حانية  (�خلز�ئن 

(٢٦٥-٢٦٨
�جلميل  �إلسال[  تعليم   Z
 فنر� 
كله  �لعا±   ¬ �أليا[  هذ«   ¬ ُينشر 
}ً��، فإZ �اعته  بو�سطته هو �. 
�إلسال[  �عو�  بتبليغ  تقو[  �ل»  هي 

�ن نؤمن بأن املسـيح املوعود �  احملب الصادق 
للنـ� � جاء ! حلل األنبيـاء �يعا ليجمع أتباع 
�يع األديان عند أقدام الن� � وليس ليضاهيه.
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Æسب نظا[ متر�بط "مد�"� حتت 
�إلسالمية  فاجلماعة  �خلالفة.  مظلة 
صو��  تقد[  �ل»  هي  �أل-دية 
�إلسال[ �لصحيحة "�حلقيقية ¬ كل 
�لبال� سو�� 
كاZ �ألمر يتعلق بتبليغ 
 ¬ "

"�"با  ¬ "
�إلسال[ ¬ 
فريقيا 

�لقا��� �ألخر�. 

عد��   Zبأ للجماعة  قلُت  عندما 
 öلن� على  يشنوZ هجما�  �إلسال[ 
 Zßلقر� "تعليم  �إلسال[  "على   �
 Zßلقر� Ï�نقيم معا Z
�لكرمي فعلينا 
�جلميل  �إلسال[  تعليم  لتقدمي  �لكرمي 

ُقيمت  قد  فإّنه  صحيحة..  بصو�� 
تعاz ¬ ¿تلف  �ملعا�Ï بفضل �هللا 
 ¬ تقا[   jتز� "ال  "�ألماكن،  �لبال� 
"تصلنا  �لعا±.   ¬ �ألماكن  ¿تلف 
�ألغيا�   Z
  Zمكا كل  من  �لتقا�ير 
يقولوZ ��ئما بأZ تعليم �لقرZß �لكرمي 
ميّثل  
نتم  تقدمونه  �لذ�  "�إلسال[ 
}سالما �يال جد� Æيث }ننا نستغر§ 
�إلسال[،  هذ�  عاَ�ْضنا  كيف  بشد� 
منه  �جلانب  هذ�  على  نطّلع   ±  �{
تاما.  كنا جنهله جهال  بل  قبل،  من 
بأسلو§  �لكال[  هذ�  مثل   Zفيقولو
 Zßلقر�  Z"يأخذ" �العتذ��،  يعلو« 
�ألخر�.  �إلسالمية  "�لكتب  �لكرمي 
سو��  "�ملهّذبني  �ملثقفني  �يع   Z{
�ملسيحيني   "
 �ملسلمني  من  
كانو� 

�لذين  
خر�   Zيا�
  z{ �ملنتمني   "

 �Nֲדا كث  Z"يشيد  Ï�ملعا�  Z"�"يز
 Zتقومو بأنكم   Zيقولو" �ستثنا�  بال 
 ¬ �حلظ  لسو�  "لكن  جبا�.  بعمل 

يضا  �ملشايخ  فئة  هنا�  �لبال�  بعض 
 ،Ï�ملعا� هذ«   Zضو�يعا �لذين 
تعليم  نشر   Zضو�يعا "بذلك  "هم 

يضا  قبل  من  قلت  لعلي  �إلسال[. 
بأننا عقدنا معرضا للقرZß �لكرمي ¬ 
�%ي با%ند ¬ صالة كب�N �ستأجرناها 
من �حلكومة. فأثا� �ملشايخ مع بعض 
 �Nكب ضجة  
شياعهم  من  �أل"با� 
يومني  بعد  إل¾ائه  �ضطر�نا   òح
ثالثة   z{ عقد«  مزمعا   Zكا 
نه  مع 

يضا  �ليومني  هذين   ¬ "لكن  
يا[. 
هنا�   Zكا  .�Nكب }Ýابيا   �Nتأث تر� 
بالغ  نفو�   "�" جد�  مثقف  مو�طن 

ثنا�  jقا" ،Zقا�يا ��Å ñ Ïملعر� ��Å
 z"أل� للمر�  هنا   z{ �لزيا��: جئت 

�لذين  يسكنه  �لذ�   Zملكا� أل�� 
ÂدموZ �لقرZß �لكرمي "�إلسال[ هذ« 

ماكن ¿تلفة  ��Å" .خلدمة �لعظيمة�

خذ �نطباعا جيد� جد�. " Zقا�يا ¬

فر��   Zبأ متأسفا   jقو
 "لكن 
}حد�   ¬ معرضا  
قامو�  �جلماعة 
�ملدZ �ل�يطانية قبل بضعة 
يا[ "لكن 
بسبب ضجة 
ثا�ها �ملشايخ �لتمست 
من   Zملحليو�  Zملسؤ"لو�" �لشرطة 
علينا  Ýب  ما  }لغا�«.  �اعتنا  
فر�� 
فعله مبدئيا جتا« مثل هذ« �لطلبا� هو 
�ملسؤ"لني   باأل�لة "لكن  نرفضها   Z

قبلو�  �جلماعة  من  �لفر�  �لك   ¬
طلب �لشرطة "
لغو� �ملعرÏ. ¬ هذ� 
�لبلد "كذلك ¬ بال� 
"�"بية 
خر� 

¾ا  �حلكوما�  "تعلن  �حلرية  تسو� 
 ��{ "لكن  للجميع.  �حلرية  تعطي 
غا�ֲדم  على  �ملشايخ  حبل  تركنا 
�لتطر¼  نشر  �ملسا¶ني ¬  َلُكّنا من 

يقولون  األغيار  أن  التقارير من كل مكان  وتصلنا 
دائما بأن تعليم القرآن الكرمي واإلسالم الذي تقدمونه 
نستغرب  إننا  إسالما �يال جدا �يث  ميّثل  أنتم 
بشدة كيف عاَرْضنا هذا اإلسالم، إذ p نطّلع على 

هذا اجلانب منه من قبل، بل جنهله جهال تاما. 
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 ïنشر Z
 �لبلد. Ýب علينا  ¬ هذ� 
"Ýب  جيد�  للمسوýلني  �ألمر  هذ� 

خر�.  مر�   Ïملعر� لعقد  ندبر   Z

يقوj بعض 
فر�� �جلماعة بأنه ميكن 
 ��{ :jقو

Z نعقد« خفية "بصمت. 
عقدمتو« بصمت هكذ� فما �لفائد� منه 

صال؟ من ناحية نّدعي 
ننا سنو�صل 
 ñ جر� �هللا ¬ حلل �ألنبيا� �Nمس
نقو[ باملد�هنة من جانب ßخر؟ هذ� 
كما   .jألحو�� من   jاÆ ميكن  ال 
يسو�«  �لبلد  هذ�   Zبأ قبل  من  قلت 
 Zبأ تّدعي  
يضا  �لقانوZ. "�حلكومة 
نطلب   Z
 فعلينا  فيه،  يسو�   Zلقانو�
تنفذ"�   Z
 "�جبكم  من   Z
 منهم 
حقوقهم  �ملو�طنني  "تعطو�   Zلقانو�

"حتافظو� عليها. 
على 
ية حاj، هذ« هي حالة �ملشايخ 
 Zßلقر� تبليغ �عو�   j"اÃ بأننا حني
يعرقل  }سالمية   Nغ بال�   ¬ �لكرمي 
بدال   - مساعينا   Zملزعومو� �ملشايخ 
 - �ملسلمني   Nغ �لك  يفعل   Z
 من 
بلساZ حا%م: كيف ميكنكم  قائلني 
 �{  Nخلط� �لعمل  ֲדذ�  تقومو�   Z

 ¬ �لكرمي   Zßلقر� �سالة   Z"تنشر
نتحمل   Z
 نستطيع  ال  Ãن  �لعا±، 

 !!jمن �ألحو� jاÆ لك�
للذين  �حلقيقية  �لصو��  هي  فهذ« 
سدنة  بأ¾م   ��"Å" كذبا   Zيّدعو

 ¬ نستمر   Z
 علينا  "لكن  �لدين. 
معا�ضي  نفحم   Z
 بد  "ال  عملنا 
 ،jألحو�� كل   ¬ �يعا  �إلسال[ 
"ننشر تعليم �لقرZß �لكرمي ¬ �لعا± 
بإ�Z �هللا. "سو¼ نو�صل هذ« �ملهمة 
عند  �يعا  �لنا�  جنمع  لكي  حتما 

 .� öقدَمي �لن
فكما قلت قبل قليل بأZ �لبال� �لغربية 
 Zم يعاملو¾
تتميز بشكل عا[ مبيز� 
�ملسا"��.  قد[  "على   jبالعد �جلميع 
 ¬ طريقنا  يعرقل  
حد   Zكا  ��{ لذ� 
 .Zنستعني بالقانو Z
هذ« �لبال� علينا 
حيث  �لصد�  ֲדذ�  مثال  
ضر§  هنا 

نر� �لقانوZ سائد�. 
لقد قمُت �ولة ¬ 
"�"با قبل فتر� 
"جيز� "Å�ُ� هولند� 
يضا ¬ 
ثنائها 
 ¬" هنالك.  �جلمعة  خطبة  
لقيت "
�جل   z{ �سالة  "جهُت  �خلطبة 
 ،Zل�ملا� عضو  "هو  هنالك  سياسي 
�³ه  
يضا  سياسي  حز§  "�ئيس 
"خ�N ِ"لد�" "قلت ¬ �سال» بأنك 

جتا"�Å �حلد"� ¬ بذ��� �للساZ ضد 
�إلسال[ "�لنö � "تستخد[ كلما� 
نابية "قد جتا"�Å �حلد"� ¬ �لعد�"�. 
"�خش  �لك  من  ترتد�   Z
 عليك 
حني  على   jتنـز �ل»  �هللا  عقوبة 
 zتعا "�هللا  
مثالك. " "تبيد�  غر� 
قا�� على 
Z يبطش بأمثالك. "قلُت 

يضا بأنه ليس عندنا 
ية قو� "لكننا 

سنو�جهكم بالدعا�. 
على   Éملب� �لصحفي   Zلبيا� 
ِعد ُ  ñ
 j"ملسؤ�  َّv{ به  "جا�  �خلطبة  تلك 
 Zعن مكتب �إلعال[ ¬ �جلماعة "كا
عد�  ما  �ألمو�  كل  فيه  سجل  قد 
هذ« �جلملة فقلت له 
Z يضيف تلك 
�جلملة بوجه خا÷ حيث قلُت بأننا 
ال منلك 
سلحة �نيوية "لكننا ندعو 


Z يدّمر� "
مثالك.  zهللا تعا�

عد��نا  سنو�جه  
ننا  �حلق  هو  "هذ� 
"�ل��هني  بالدالئل  "معا�ضينا 

ننا  �حلقيقة  هي  "هذ«  "بالدعا�. 
}ما  "�ألعد��  للمعا�ضني  نتصد� 

وهذا هو احلق أننا سنواجه أعداءنا ومعارضينا بالدالئل 
وال�اهـني وبالدعاء. وهذه هـي احلقيقة أننا نتصدى 
للمعارضني واألعداء إما بالدالئل أو بالدعاء فوق ذلك. 
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بالدالئل 
" بالدعا� فو� �لك. 
على 
ية حاj، لقد قر
 هذ� �لسياسي 
ِ"لد�" هذ�   �Nملدعو "خ� �%ولند� 
 z{ برسالة  بعث   ñ �لصحفي   Zلبيا�
 z{ حلكومة ""جه فيها بعض �ألسئلة�
"عندما  �حلكومة.   ¬ �لد�خلية  "Åير 
ُنشر� هذ« �ألسئلة ¬ �جلر�ئد �ملحلية 
كتب }vَّ �ملسؤ"لوZ ¬ �اعة هولند� 
بأZ هذ� �لشخص قد 
ثا� 
سئلة كذ� 
�لشي�  "كذ�، "كانو� خائفني بعض 
 ��{ بأنه  %م  فقلت  يبد".  ما  على 
��عي  فال  �لدخلية   ���Å" سَألَْتكم 
للقلق بل عليكم 
Z تشرحو� موقف 
 Z
�جلماعة بكل "ضوï "تبياZ، "هو 
هذ� �لشخص هو �لذ� "ضع 
ساسا 
سيئا بتصرفاته �ملشينة. هو �لذ� صنع 
"�ستخد[   �  öلن� عن  بذيئة  
فالما 
لغة قاسية جد� "شّو« ³عة �إلسال[. 

ما Ãن فلم نفعل شيئا }ال 
Z ���نا 
يغا�   zتعا �هللا   Zبأ "قلنا  �لك  على 
باملسي�  يبطش   Z
 على  "قا��  لنبيه 

}ليه. 
هذ�  "ّجه  فقد   ،jحا 
ية  على 
�لشخص بعض �ألسئلة }z �حلكومة، 
بعد  عليها   ��ّ� بد"�ها  "�حلكومة 
جريد�   ¬ ُنشر�  "قد  
يا[  بضعة 
Jلية 
يضا. كاZ من �لة �ألسئلة �ل» 
 ���Å" �

ثا�ها "ِ"لد�": هل تعر¼ (

:Zبعنو� jلد�خلية) عن �ملقا�

World Muslim leader sends 

warning to Dutch Politician 

Geert Wilders?

نعم،  �لد�خلية:  كاZ جو�§ "Åيـر 
 .jهذ� �ملقا �

عر¼ �لـك "قد قر
 :Zير كاÅلو� z{ ه "سؤ�له �لثا& �ملوجَّ
قاj �مل�ÅN مسـر"� 
-د: �³ع 
نت 
"حزبك "كل شـخص مثلك 
نكم 
سو¼ ִדلكوZ حتما ¬ ¾اية �ملطا¼. 
ñ قاj "ِ"لد�" شـا�حا هذ� �لكال[ 
بنفسه: ما هي �إلجر���� �ل» تنو� 
�لـو�Å�� �½ا�ها ضـد تلك �ملنظمة 
 Nملث� Zإلسـالمية بنا� على هذ� �لبيا�
للفسا�؟ فقاj �لوÅير ¬ �جلو�§: لقد 
 Zسب �لبياÆ د-
قاj �مل�ÅN مسر"� 
�لصحفي بأZ هؤال� �لنا� "�ألحز�§ 
سو¼ يهلكوZ بالدعا� "ليس æطط 
�نيوية. "ال 
�� ¬ هـذ� �لبياZ ما 

قو[  òلفسا� ح� Nيث Z
من شـأنه 
�إلسـالمية  �جلماعة  بإجر���� ضد 

�أل-دية. 
"جا� ¬ سـؤ�له �لثالـث: ما عالقة 
�جلماعة �إلسالمية �أل-دية ¬ هولند� 
�لعاملية  �أل-دية  �إلسالمية  باجلماعة 

"�مل�ÅN مسر"� 
-د؟ 
قاj �لوÅيـر ¬ �جلو�§: }Z �جلماعة 

�إلسالمية �أل-دية ¬ هولند� جز� من 
�جلماعة �إلسالمية �أل-دية �لعاملية. 

فمن هنا يتبني متسـك هؤال� �لقو[ 
بالعدj "�إلنصا¼. فهذ� �لشـخص 
(ِ"لد�) �جل سياسي ¬ �لبال� "هو 
 Zل�ملا� "عضو  سياسي  حز§  Åعيم 

يضا "يعتنق �لدين نفسه �لذ� يعتنقه 
�لوÅير. "مع �لك ير� عليه بإجابا� 

مبنية على �حلق "�لعدj متاما. 
لقد ³عنا مؤخـر� 
Z "ِ"لد�" يقو[ 
حاليا مبزيد من �لبحث "�لتحقيق عن 
�جلماعة ليّطلع بأية طريقة ممكنة على 
نقا¸ �لضعف فيها. فأقوj: فلُيخر� 
�ملعا�ضوZ كل ما ¬ جعبتهم ¬ هذ� 
�لصد� "لكن Ýب 
Z يعلمو� 
Z هذ« 
�جلماعة �اعـة �بانية "ال تقوj }ال 
�حلق "�لصد�. هذ� ما سN"نه فيها. 
 ¬ Zنبّلغ �عو� }ما[ �لزما Z
فقد ُكلِّفنا 
�يع 
Ãا� �لعا± "
Z نفحم �ملعا�ضني 
باأل�لة "�ل��هـني، "هذ� ما يقو[ به 
كل 
-د� جهد �ملستطيع. "حيثما 

عد�َ� �إلسال[ يشنوZ �%جو[  Z
ير� 
عليه يد�فع عنه "ير� عليهم �ّ�� مفحما 
"يشرï �حلقيقة 
يضا للعا±. "�ملعلو[ 

Z هذ� �لعلم "�ملعرفة �ل» نستخدمها 
تلقيناها من �إلما[ �ملهد� �،  قد 
 Z"�- د�-
"بنـا� عليها يبّلغ كل 
 z{ ]بالد"نية- �عوَ� �إلسال �شـعو
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�لدينيني  "�لزعما�  �لسياسيني  �لزعما� 
 Zفعندما يقابلو Z"ما �آلخـر

يضا. 
�لدنيوية  �ملنافع  �لزعما� يطلبوZ منهم 

نفسهم شجاعة  ¬ Z"دÝ فقط، "ال

لتبليغهم �عو� �إلسال[.
 ¬ �جلماعة   Nم
 مؤخر�  سافر  فقد 
"كتب  "فد.  مع  }يطاليا   z{  Nلكباب�
مع  مسافر   Éن{" �لسفر:  قبل   َّv{
¿تلف  من  �لدين   jجا� يضم  "فد 
 ،Éي� �جتما�   ¬ لالشتر��   Zأل�يا�
�لبابا  سنقابل  
ننا  مؤشر��  "هنا� 
هنا� ألننا مسافر"Z بدعو� من �لبابا 
�سالة  �لبابا  
بّلغ   Z
  �"
 لذ�  
صال، 
 Z
" مناسبا،  �لك  
يتم �  ��{ با³كم 
�لكرمي   Zßلقر� معا&  تر�ة  
عطيه 
هذ�  قلت:  �إليطالية."  باللغة  
يضا 

�سلُت   ñ .فلتفعل �لك جيد جد�، 
�لبابا، "جعل   z{ هة  معه �سالة موجَّ
منها 
مN �جلماعة عد� نسخ. فسّلمها 
 ¬ �آلخرين  �لقسا"سة  "لكبا�  للبابا 
�ملصحف  �لبابا  
هد� "  ،Zلفاتيكا�
�لشريف 
يضا. "قد ُنشر� صو�ته ¬ 

قر
 عليكم  �ملناسبة ¬ �جلر�ئد.  تلك 
�آلZ جز�� من هذ� �لتقرير �لذ� كتبه 
�للقا�،  هذ�  بعد  عو��  شريف  Jمد 

:jيقو
"لقد قابلت قد�سة �لبابا بنديكت �لـ 
١٦ ¬ مقر« بالفاتيكاZ �"ما }يطاليا 

من  "فد  مع   ١٠-١١-٢٠١١ يو[ 
�جاj �لدين "�ýسا� �أل�ياZ من �لبال� 
منهم �حلاخا[ �ألك� إلسر�ئيل "بعض 
�ملسيحيني  من  �لكبا�  �لدين   jجا�

"�ليهو� "�ملسلمني.
"قد سّلمُت للبابا �سالة 
مN �ملؤمنني، 
�ملهمة  �لرسالة  هذ«   Z
 
خ�ته  "قد 
�أل-دية  �إلسالمية  �جلماعة  }ما[  من 
"كذلك  بيد«.  فاستلمها  �لعاملية، 
قدمُت له تر�ة �جلماعة للقرZß �لكرمي 
 Zلتلفزيو� بّث  "قد  �إليطالية.  باللغة 

يضا  �إلسر�ئيلي   Zلتلفزيو�"  vإليطا�
صَو�� مع �لبابا، كما نشر� صو� 
�إليطالية  �جلر�ئد   ¬ �لبابا  مع  �لوفد 

"�إلسر�ئيلية �لعربية "�لع�ية منها.
�لبابا كاZ هنا� مؤمتر  �للقا� مع  بعد 
 jلرجا  Zلفاتيكا� }��عة   ¬ صحفي 
�لدين "قد 
طلعُت �لصحافة �إليطالية 

يد«  �خلليفة  �سالة   Zمضمو على 
�هللا، ""Åعُت عليهم نسخة من هذ« 

 jللكر�ينا سّلمتها  كما  �لرسالة، 
�ملسؤ"j عن كنائس �لشر� �أل"سط 
نائب  قابلُت  كذلك   .Zلفاتيكا�  ¬
�حلو��  جلنة   j"مسؤ "هو   jلكر�ينا�
بني �أل�ياZ فأخذ مÉ عنو�& ليدعو& 
 ¬ سيعقد  �لذ�  �لقا�[  مؤمترهم   ¬

س�Nييفو �لعا[ �لقا�[."
�لبابا   z{ "ّجهُتها  �ل»  �لرسالة  
ما 
فملّخصها 
¾ا تستهّل ببعض كلما� 
�لتالية:  �آلية  فيها   ���"
  ñ �لدعا�، 
﴿ُقْل َيا َ
ْهَل �ْلِكَتاِ§ َتَعاَلْو� }َِلى َكِلَمٍة 
�هللا  ِ}الَّ  َنْعُبَد  
الَّ َ َ"َبْيَنُكْم  َبْيَنَنا  َسَو�ٍ� 
َبْعُضَنا  َيتَِّخَذ  َ"َال  َشْيًئا  ِبِه  ُنْشِرَ�  َ"َال 
 Zعمر� jß) ﴾هللا� Zِ"�ُ َباًبا ِمْن�ْ
َبْعًضا َ
٦٥). ñ �كر� بأZ �إلسال[ "تعاليمه 

صبحت ¬ هذ« �أليا[ عرضة للهجو[. 
تصرفا�   z{ ��جع  هذ�   Z
 صحيح 
�لسبب  هذ�  "لكن  �ملسلمني،  بعض 
ألجله  عرضة  �إلسال[   ZعلوÝ �لذ� 
�، "مع �لك ال  %و سبب خاطئ جدًّ

فلُيخـرج املعارضـون كل مـا ! جعبتهـم ! هـذا 
الصـدد ولكن �ـب أن يعلمـوا أن هـذه اجلماعة 
�اعـة ربانية وال تقـول إال احلق والصـدق... فقد 
ُكلِّفنـا أن نبّلـغ دعوة إمـام الزمـان ! �يع أ�اء 
العـاp وأن نفحـم املعارضـني باألدلـة وال�اهني...
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شن  من  
يضا  �ملثقفني  بعض  يتو�� 
هجما� على �إلسال[ "�لنö � ֲדذ� 
 Zتعاليم �أل�يا Z
�لسبب نفسه. فكما 
}نشا�  على  حتث  مؤسسيها   " كلها 
يعّلمه  تعاz، كذلك  باهللا  �لعبد  صلة 
�إلسال[  تعليم   Z{ بل  
يًضا،  �إلسال[ 

فضل من تعاليم �يع  jهذ� �ملجا ¬
هجما�  ُتشّن  
ال  فينبغي   ،Zأل�يا�
على �إلسال[ بسبب تصرفا� خاطئة 
يعّلمنا  �إلسال[   Z{ 
هله.  بعض  من 
ُ�كر"�  �لذين  كلهم  �ألنبيا�  �حتر�[ 
�لكرمي   Zßلقر�" �ملقد�  �لكتا§   ¬
لسيدنا   Zمتو�ضعو خد�[  Ãن  
يضا. 
�ملصطفى �، "مما يؤملنا كث�Nً "يؤ�ينا 
 öلن�  Ïِعر على  ُتشّن  �%جماُ�   Z

�. Ãن نقو[ بو�جب �لر� على تلك 
تقدمي   jخال من  "لكن  �%جما� 
 jخال "من  �لر�ئعة،  �إلسال[  تعاليم 
هي  �ل»  �لكرمي   Zßلقر� تعاليم   Ïعر
�لتعاليم   Z{ "�ألخو�.  �ملحبة  تعاليم 
�ألساسية لإلسال[ هي �اللتز�[ بتقو� 
�لذ�  �لصو�  هو  "هذ�   .zتعا �هللا 
مر��  س  مساجدنا  من  يرتفع 
يومًيا لنشر تلك �لرسالة �ملحتوية على 
 Z
عظمة �هللا تعاz "يعلن من خال%ا 

Jمًد� �سوj �هللا �.
 ¬ �ألك�  �لسبب   Z
 فيها  كتبت   ñ
هو  �أليا[  هذ«   ¬ �لعا±  
من  }فسا� 

�آلخرين  مبشاعر  �لبعض  تالعب 
�لفكر "�لر
�، "}حلاقهم  Æجة حرية 
�لناحية  من  بالنا�  "�أل��  �ألضر�� 
�لدينية. لقد نشبت ¬ �لعا± حر"§ 
على نطا� ضيق، "�لعا± �ليو[ Æاجة 
هذ«  مثل  إل¾ا�  �جلهو�  تكثيف   z{
حر§   z{  jتتحو قد  أل¾ا  �حلر"§ 
�ما�ها  حجم  ُيقدَّ�  ال  ك��  عاملية 

�لذ� سيلحق بالعا±. 
من  فبدال  
يضا:  له  فيها  كتبت   ñ
 Z
�لتفكN ¬ تطو� �لعا± ما�يًّا ينبغي 
ننتبه }z }نقا�« من هذ� �لدما� �ملحقق. 
�لسعي   jبذ �لدينيني  �لزعما�  "على 
�لعد�"��  من  �لعا±  }نقا�  
جل  من 

�لد�خلية "غصب �حلقو�.
كما كتبت له 
يضا: 

لك صو� ُيسَمع ¬ �لعا±، "لك 
تبا� 
 Z"تتعا Zتسعى أل Z
كثر، لذ� �لرجا� 
إل�سا�  سعًيا  بينها  فيما  �لعا±   Zيا�

�لنا�  يهتم  "لكي  �لعا±،   ¬ �لسال[ 

مبعرفة �ֲדم �ألحد �لذ� خلقهم.

�لبابا،   z{ �سال»  هي خالصة  هذ« 

Z يكوZ قد قر
ها  zعو �هللا تعا�
"
"�ستوعبها، "
Z يكوZ هؤال� �لقو[ 
 ZترموË" ملُُثل �إلنسانية� Zممن يرسو
�لدين، "فو� كل �لك يعرفوZ �ֲדم 

�ألحد. 
"كما هو "�ضح من تقرير �ألستا� Jمد 
�ملناسبة  هذ«   ¬  Zفكا عو��  شريف 
�جاال� �لدين �إلسالمي "شخصيا� 
}سالمية با��Å، "لكن ± يوّفق إلهد�� 
�سالة �إلسال[ "�سالة �لقرZß للبابا }ال 
"�حٌد من غلماZ }ما[ هذ� �لزماZ �لذ� 

³ا« �هللا ”َجِرّ� �هللا“. 
 Z
  Zضو�ملعا� هؤال�  يزعم   ñ

¾م " مسلمني  ليسو�  �أل-ديني 
 �  öلن�  z{ �هللا-  –معا�   Zيسيئو
 jنز� ال  
ننا  �حلق  �لكرمي.   Zßلقر�"
نر� �نتصا��� �إلسال[ بشأZ جديد 
�ّتباعنا للمسيح �ملوعو� �،  ب�كة 
قلوֲדم  خلت  �لذين  �ألغيا�   Z{ بل 
 Z
  Zيعترفو 
يًضا  �لبغض "�حلقد  من 

ورسـالة  اإلسـالم  رسـالة  إلهـداء  يوّفـق   p
إمـام  غلمـان  مـن  واحـٌد  إال  للبابـا  القـرآن 
هـذا الزمـان الـذي سـماه اهللا ”َجـِرّي اهللا“. 
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التقوى

�لغاية  حقق  قد   � �ملوعو�  �ملسيح 
�ل» ُبعث من 
جلها يقيًنا. فهنا� قضية 
شه�N �فعها �لقسيس �لدكتو� ما�تن 
 ،� �ملوعو�  �ملسيح  ضد  كال�� 
"�لك �نتقاًما منه بسبب �%زمية �لنكر�� 
 �N¬ مناظر� شه ��ֲדا �لنصا Éل» ُم�
تفاصيلها ¬  بينه "بينهم "جند  جر� 
كتابه � "جنك مقد�“ 
� �حلر§ 
�فعها  �ل»  �لقضية  "هذ«  �ملقدسة. 
�ملوعو�  �ملسيح  ضد  كال��  ما�تن 
� بتهمة قتل مزّ"�� جند تفاصيلها 
 Zكتابه � "كتا§ �ل�ية“. "كا ¬
�لقاضي ”�لنقيب �"غلس“ قد حكم 
منها،   � �ملوعو�  �ملسيح  ب���� 
لقب  �لقاضي  هذ�  على   � فأطلق 
تفاصيل  "هنا�  �لثا&“،  ”بيالطس 

ما  فيها.   Ïللخو ��عي  ال   �Nكث
لقي �ًال  فقد  �لدكتو� ما�تن كال�� 
كب�N ¬ هذ« �لقضية حò قاj �لقاضي 
للمسيح �ملوعو� � ميكنك 
Z ترفع 

ضد« قضية �ملسا� بسمعتك. 
"قبل بضعة 
يا[ 
خ�& �لسيد ßصف 

نه قد �تصل  )MTAلذ� يعمل ¬ (�
بابِن حفيِد هنر� ما�تن كال�� "
نه 
يريد لقا�كم. فقلت له: 
هًال "سهًال 
به، فأِ� به ¬ 
حد �أليا[. فقابَلÉ قبل 
 ،Éيقابلون" Zيا[. "�لنا� يأتو
بضعة 
ما  ببعض  
حّدثكم   Z
 
�يد   &
  Nغ

فيه   �{ حديث  من  "بينه   Éبي جر� 
�ليل على صد� �ملسيح �ملوعو� �، 
 zهللا تعا� Z
حيث يكشف لنا كيف 
ال يز�j يؤيد حضرته � �ليو[ 
يًضا 

بشأZ عظيم. 
 z{ معه  �حلديث   jخال تطرقُت  لقد 
 jفقا �ملقدسة“،  ”�حلر§  مناظر� 
�لصد�  ֲדذ�  �لتحقيق   

بد  ±  &{  :v
 Z
}ال مؤخر�، "لكÉ قد عرفت �ليو[ 
هنر� ما�تن كال�� قد صا� قصة من 
�ملاضي - الحظو� 
Z �بن حفيد هنر� 
قصة  
نه صا�  يعتر¼  ما�تن كال�� 
حقق  فقد  خصمه  
ما  �ملاضي-  من 

�لنجاï ¬ �لعا± كله.
 ñ قاv j: كنُت ال 
عر¼ من قبل 
 �ُ
بد كنُت  }منا  جد�،  
بو  هو  َمن 
فتر�  قبل  �لقد�مى  ßبائي  عن  �لبحث 
ما�تن  هنر�   Z
 فعرفُت  "جيز�، 

كال�� هو 
بو جد�.
نصف  قر�بة  �للقا�  هذ�  �ستمر  لقد 
Æيطة  معي  يتحد�   Zكا" ساعة، 
"بلهجة ها�ئة، فظننت 
Z هذ� 
سلوبه، 
"لكنه قاj للسيد ßصف بعد �للقا� 
نه 
خالj �للقا� كله ظّل ¬ حالة عاطفية 

جًد�. 
حديث   ¬ ßصف  �لسيد  
خ�«   ñ
طويل معه 
Z �ملسيح �ملوعو� � قد 
�ستعمل ¬ حق هنر� ما�تن كال�� 

 z{ ��جعة  "لكنها  قاسية،  كلما� 
 Nألخ� 
ظهر¶ا  �ل»  "�ملكابر�  �لعنا� 
هذ«   
قر لو  �ملر�   Z
 مع  �ملناظر�،   ¬
�ملناظر� كلها لتبني له متاما 
Z �إلسال[ 
هنر�  ظل  بينما  فيها،  �ملنتصر  هو 
 Zبأ قوله  على  مصر�  كال��  ما�تن 
له   jفقا فيها،  �ملنتصر�  هي  �ملسيحية 
�ملسيح �ملوعو� � حسًنا، فلُيحَسْم 
�ألمر بالدعا� لكي ُير� �هللا تعاß zية 
 jق من هو على �حلق. فقاÆ ضحة�"
�بن حفيد هنر� ما�تن كال�� بشكل 

عفو�:
‘God has certainly

 shown a sign even today.’

 òية حتًما حß ��

Z �هللا تعاz قد  �


نه 
��ها �ليو[ 
يًضا. 

عن  ßصف  �لسيد  مع  حتد�  "قد 

يًضا، "قد 
مرُ�  �للقا�  �نطباعته عن 
�لسيد ßصف 
Z يكتب مقاًال عن �لك 

لُينشر. 
باختصا�، }Z �هللا تعاz ُير� �ليو[ ßيا� 
باعتر�¼   � �ملوعو�  �ملسيح  صد� 
�لك  "مع  هؤال�،  �إلسال[  معا�ضي 
 � صدقه  يد��  ال  
حد   Zكا  ��{

¾م  Zفهم هؤال� �ملشايخ �لذين يظنو

Ëتكر"Z �إلسال[. 
َمن   Z{"  :� �ملوعو�  �ملسيح   jيقو
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�هللا  ينكر  
نا "}منا  ينكر&  ينكر& فال 
فال   Éيكّذب من   Zأل  ،� "�سوله 
 Z
يكذبÉ "}منا يكّذ§ �هللا، }� ير� 
 �Å"جية قد جتا�لفنت �لد�خلية "�خلا�
حد"�ها "± يدبِّر �هللا � للقضا� عليها 
ْكَر َ"}ِنَّا  �غم "عد« ﴿}ِنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا �لذِّ

نه  َلَحاِفُظوZَ﴾ (�حلجر ١٠)، مع  َلُه 
 Zكا  � �هللا   Zبأ �لظاهر   ¬ يؤمن 
بإقامة  �الستخال¼  ßية   ¬ "عد  قد 
سلسلة �خللفا� ¬ �ألمة �ملحمدية 
يضا 
لكنه  �ملوسوية،  �ألمة   ¬ 
قامها  كما 
� "�لعيا� باهللا ± ُينجز "عد« هذ�، 
فال يتو�جد 
� خليفة ¬ هذ« �ألمة، 
"ليس �لك فحسب بل سو¼ يدفعه 
 � öْصف �لن"َ Zبأ �إلنكا� z{ لك�
¬ �لقرZß �لكرمي مبثيل موسى � هو 
 Zآلخر ليس بصحيح "�لعيا� باهللا، أل�
بتلك  �ألمة "مشاֲדتها  مماثلة هذ«  
ََتمَّ 
تقتضي "ال�َ� مسيٍح ¬ هذ« �ألمة ¬ 
�ملسيُح   Zكا كما  عشر  �لر�بع   Zلقر�
 Zلقر�  ¬ �ملوسوية  �ألمة   ¬ ظهر  قد 
من  بدٌّ   Zيكو لن  كما  عشر،  �لر�بع 
ر  تبشِّ �ل»  �لكرمي   Zßلقر� ßية  تكذيب 
بظهو� �ل�"Å �أل-د� ¬ ﴿َ"ßَخِريَن 
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾ (�جلمعة ٤)،  ِمْنُهْم َلمَّ
من   Nٍكث تكذيُب  سيستلز[  "هكذ� 
بتحّد  
علن  بل  �لكرمي،   Zßلقر� ßيا� 
 Zßلقر� تر�  من  بدٌّ   Zيكو لن  
نه 

 z{ ”�حلمد“  كلمة  من  كله  �لكرمي 
 öتكذي هل  فتأمَّلو�  ”�لنا�“،  كلمة 

مٌر سهل هني؟ فأنا ال 
قوj لكم من 
 Z{ مقسما باهللا jقو
عند نفسي "}منا 
بÉ فقد كذَّ§  �حلق 
Z من تركÉ "كذِّ
 ±  Z{"  - كلَّه  �لكرمي   Zَßلقر� بعمله 
يكذ§ بلسانه- "تر� �َهللا، "}z �لك 

يضا، "هو ”
نت  ðحد }%اما
 Nيش
 öتكذي Z

نا منك“ من �ملؤكد " Éم
 �  Zإلميا�  Z{" �هللا،  تكذيَب  يستلز[ 
 Zُتصديق �هللا "يتقو� �إلميا z{ يؤ��
�لذ� يكذِّبÉ فهو ال يكذِّ§  
ما  به، 
نفسي فإمنا يكذ§ �سوjَ �هللا �، فقبل 

حٌد على تكذيö "}نكا��  

Z يتجر
عليه 
Z يفكر قليال ¬ نفسه "يستفتيه 
به؟“ (ملفوظا� �  
ّنه َمن �لذ� يكذِّ

(٤ ÷ ١٤-١٥
 ñ يقوj حضرته � ¬ كتا§ ßخر: 
”�علمو�  �إلسال[:  كماال�   �ßمر
 Zتضربو �حلر§  هذ«   ¬ 
نكم  يقينا 
فال  
نتم.  
عضائكم  على  بالسيو¼ 
لئال  بغN حق  �لنا�  بأيديكم ¬  تلقو� 
"جتعلها  يدكم  "حتر�  �لنا�  تضطر[ 
�ما��. "�علمو� يقينا 
نه لو كاZ �لك 
من صنع �إلنساZ لنشأ كثZ"N ليقضو� 
 �ْ
عليه، "ملا بلغ هذ« �ملد� من �لعمر 
�ثÉ عشر عاما "هو عمر �لرشد. هل 
�هللا  على  �فتر�  قبل  من  مفتريا  
يتم �

�ملديد  �لعمر  هذ�  بلغ   ñ يكّلمه  بأنه 
سليما معا�؟ 

�ألسف عليكم 
نكم ال تفكر"Z "ال 
حيث  �لكرمي   Zßلقر� ßيا�   Z"تذكر
يقوj �هللا جّل شأنه عن �لنö � بأنك 
لو تقّولَت علي لقطعُت منك �لوتني. 
 òح � öلن� فَمن 
حبُّ }z �هللا من 
 z{ Nعلى �فتر�ئه �لكب Zآل� z{ َيْسَلَم
من  "�فر�  يناj حظا  بل  �لد�جة  هذ« 


يضا؟  zِنعم �هللا تعا

هو��كم  �تركو�  �إلخو�  
يها  فيا 
 ¬ �حلد"�   �"Å"تتجا "ال  �لنفسانية 
�هللا  علم  ½ص  
مو�  على  �إلصر�� 
"ليكن  �لعا��  سلسلة  "مزِّقو�  "حد«. 
"�سلكو�  جديد�  }نسانا  منكم  كل 
�هللا  "ليغفر  لُتر-و�  �لتقو�  مسلك 
"��تدعو�.  فاخشو�  �نوبكم.  لكم 


ليس فيكم �جل �شيد؟ 
-�1 { تنتهو� فسو| يأz �هللا بنصر� 
 se2عد� kميّز- sينصر عبد- sمن عند
-ال تضر-نه شيئا." (�خلز�ئن �لر"حانية 

(٥ ÷ ٥٣-٥٥ �
سيدنا  
عد��  يوفق   Z
  � �هللا   jنسأ
�لعقل   jإلعما  � �ملوعو�  �ملسيح 
�هللا  
Ë Zمي " �لرسالة،  هذ«   ����{"
� �يع �أل-ديني ¬ كل مكاZ من 
 ..� "يوفـقنا  �لشـر،  
نو��  كل 

ندعو« منيبني }ليه 
كـثر فأكثر. 
                      

 


