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التقوى

تر�ة: �ملكتب �لعر£ 


شـهد 
Z ال zلـه zال �هللا "حد° 
 Z
ال شـريك لــه، "
شـهد 
Hمًد� عبـد° "�سـوله. 
ما بعد 
فأعو� باهللا من �لشـيطاZ �لرجيم.

﴿بْسـِم �هللا �لرَّْحَمـن �لرَّحيـم* 
َ * �لرَّْحَمن  �ْلَحْمُد هللا َ�²ِّ �ْلَعاَلمني
ين *  �لرَّحيـم * َمالـك َيـْو^ �لدِّ
zيَّاَ� َنْعُبُد َ"zيَّاَ� َنْسـتَعُني * �ْهدَنا 
�لَِّذيَن   ãِصَر� �ْلُمْسَتقيَم *   ãََر� �لصِّ

َْنَعْمـَت َعَلْيِهْم َغْيـر �ْلَمْغُضو² 
Éمني. ني﴾،  الـِّ �لضَّ َ"ال  َعَلْيهـْم 

”�لضيو¼ �لكر�^،
      �لسال^ عليكم "�(ة �هللا،

بعد  
خر¯  مر�  هنا  �ليو^  جنتمع 
مضي عا^ طبًقا لتقليدنا �ملتَّبع بوجه 
�الجتما�  هذ�  
صبح  "قد  عا^، 
 ¡ ��ئمة  
ساسية  عالمة   Zآل�
تقومي �جلماعة �إلسالمية �أل(دية، 
"غالبية �حلاضرين هم 
صدقا� 
عز�� 

من خا�¾ �جلماعة.
"هذ� �حلد� يهد¼ لغر³ "�حد 
مًعا   Åجللو�" �حلضو�  "هو  فقط، 
عن  "�حلديث  "�ية،  جلسة   ¡
�لغاية �لو�حد� "عن �%د¼ �ملشتر� 
�لذ� Öمعنا "�لذ� هو تعزيز �ملحبة 

خطا~ Cم? �ملؤمنني 
حضر� م?��   مسر,
 vCد Cيدq �هللا تعاn بنصرq �لعزيز 

�خلليفُة �خلامس للمسيح �ملوعو� �، 
,�ماUُ �جلماعة �إلسالمية �ألvدية �لعاملية  

¡ مؤمتر �لسال^ 
�لذ� ُعقد ¡ "قاعة طاهر" 
Zمبسجد بيت �لفتو� بلند

٢٦-٣-٢٠١١ ¡ 
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"�ملو�� "�ألخو� "�لسال^. 
"على �لرغم من 
ننا Òن �ملسلمني 
�لسال^  مؤمتر  ينظم  من  �أل(ديني 
 Jغ 
ننا  من  �لرغم  "على  هذ�، 
�جلماعا~  بعض  قبل  من  Hبوبني 
�لطو�ئف  بعض   "
 �إلسالمية 
�إلسالمية �ألخر¯، zال 
Z لدينا بني 
�حلاضرين عدً�� كب�Jً من �ألصدقا� 
�ملسلمني �لذين «ضر"Z هذ� �ملؤمتر 

بسر"�.

 Zصدقا·نا �ملسيحيو
"باملثل «ضر 
 Å"ند%� "�ألصدقا�  "�ليهو� 
يوجد  �حلضو�  بني  "من  "�لسيخ، 

حÏ بعض �مللحدين.
من   Åفالنا �لك   vz "باإلضافة 
 Z"ضر» "�ألمم   Zلبلد�� Ýتلف 
هذ° �ملناسبة، فقد ُ
خ�ُ~ 
نه حضر 
�ليو^ ممثلوZ من عشر �"� تقريًبا.

zظها�  هو  �ملؤمتر  هذ�   Zفإ "هكذ� 
�جليد�  �لطبائع   �"� Åلنا� لتجمع 

�إلنسانية  �لقيم  �عم  
جل  من  مًعا 
"تنميتها، بغض �لنظر عن �ختالفاִדم 
�لدينية "�لثقافية "�لسياسية "�لوطنية 
بذلك   Zفيثبتو �لنظر،  ""جها~ 

zنسانيتهم.
يأÑ �لناvz Å هنا ¡ Hا"لة إل�سا� 
هذ° �لقيمة �ملشتركة �ل§ ميكن من 
 ¡ "�لوئا^  �لسال^  zحال�  خال%ا 
مثا�  هذ�  
خر¯،  "بعبا��  �لعا¥، 
صغJ من لقا� �لثقافا~ "�جلنسيا~ 

وهكذا فإن هـذا املؤمتر هو 
الناس ذوي  إظهار لتجمـع 
الطبائـع اجليـدة مًعـا من 
اإلنسـانية  القيم  أجل دعم 
النظـر  بغـض  وتنميتهـا، 
عـن اختالفاتهـم الدينيـة 
والسـياسـية  والثقـافـية 
والوطنيـة ووجهات النظر، 
إنسـانيتهم. بذلك  فيثبتون 



اجمللد الرابع والعشرون، العدد الثالث - رجب وشعبان ١٤٣٢ هـ  - متوز / يوليو ٢٠١١ م

١٤

التقوى

�ملتعد�� من 
جل �لقضية نفسها.
"على �لرغم من 
Z هذ� �الجتما� 
لن يطوِّ� �لسال^ ¡ �لعا¥ فوً��، zال 

نه ميكننا من خال� �جتما� بعضنا 
�إلنسانية  �لقيم   cنعّز  Z
 ببعض 

�ملوَ�عة فينا. 
 ¡ �لعا¥   Zبلد� من  �لعديد  حتتو� 
متعد��  �تمعا~  على  �أليا^  هذ° 
ملختلف  موطًنا  "ُتَعّد  �لثقافا~ 
 vz من خال� �الستما�" .Zأل�يا�
É��� ""جها~ نظر بعضهم �لبعض، 
"من خال� �جتماعهم بانتظا^، يتّم 
�لتخلص من �لشكو� "�لشبها~، 

�ألمر �لذ� يزيد ¡ �لتسامح.
"لو  �آلخرين  على  تتعر¼  فعندما 
�ملسائل  تثا�  لن  Hد"��،  لد�جة 
 ¡ جتاهلها  يتم  بل  �لبسيطة، 

�لو�قع.
نتفاعل  عندما  �لك،   vz باإلضافة 
يقو�نا  فهذ�  �لبعض  بعضنا  مع 

كثر   Zنكو  Z
  vz طبيعي  بشكٍل 

�نفتاًحا "عطاً�.
تلك  zحد¯  هي  �ملتحد�  �ململكة 
 Jلكث �ل§ 
صبحت موطًنا   Zلبلد��
�لثقافا~  Ýتلف  من   Åلنا� من 
 Z
"�ألمم "�أل�ياZ ¡ �لعا¥، "مع 
�ململكة �ملتحد� صغ�J �حلجم نسبًيا 

 Z
 zال  �لك�¯،  �لد"�  مع  مقا�نة 
سعة 
فق تفكJ شعبها جعلت منها 

عاَلًما ¡ حد ��ته.
 Zلبلد�� لبعض   Zفإ عا^،  "بشكٍل 
حو�   �Jكب حتفظا~  �أل"�"بية 
تعاليم �إلسال^ "تقاليد°، "¡ �لو�قع 
"ضعت  قد   Zلبلد�� بعض   Zفإ
"�لتقاليد،  �لتعاليم  هذ°  على  قيوً�� 
zمكانية   ¡ ينظر  �آلخر  "بعضها 
�لقيا^ بذلك، "مع �لك فإZ �ألمر 

¡ �ململكة �ملتحد� ليس هكذ�.
"�ملتقدمة  �ملنفتحة  �لطبيعة  فبسبب 
هذ�  يسو�  �ملتحد�،  �ململكة  ألهل 
 �ّ
  Z
  íيع مما  Özا£،   Jتأث �لبلَد 
حز² سياسي يأvz Ñ �لسلطة ال 
�لديانا~ عند  
تبا�  يعبث مبشاعر 

مناقشة �لقضايا �لدينية. 

�عو �هللا 
Z تبقى هذ° �لرغبة  >z"
�لذ�  مبد
هم  �لعد�لة  حتقيق   ¡

يسترشد"Z به.

فيه  حكم  �لذ�  �لوقت   ¡
مؤسس  قّد�  �%ند،   Zل�يطانيو�
 � �أل(دية  �إلسالمية  �جلماعة 
نشر   ¡ �ل�يطانية  �لد"لة  �غبة 
 ìث
�لعد�لة "
شا� ֲדا مر�ً��. "لقد 
على "جه �خلصوÜ على �حلكومة 
لها ¡ �حلرية �لدينية. فإ��  لعد^ تدخُّ
�حلرية  �ملسيحيني  للمبشرين   Zكا
كانت  بدينهم،   Jللتبش �لكاملة 
�لكاملة  �حلرية  
يضا  للمسلمني 
�ينهم  شعائر  مما�سة   ¡ مثلهم 

"نشر°. 
عد�  ُ�فعت  �لفتر�  تلك  خال� 
�عا"¯ قضائية ضد مؤسس �جلماعة 
�لسبب   Zكا"   ،� �أل(دية 
هو  �ال�عا��~  هذ°   ���" �لرئيس 
للطو�ئف  �ملعا�³   íلدي�  ãلنشا�
"�ملسيحيني  �ألخر¯  �ملسلمة 
�اعتنا  مؤسس  ضد   Å"ند%�"
�ملحاكم  هذ°   Å
تر "قد   .�

وبشـكٍل عام، فإن لبعض البلدان األوروبية حتفظات 
كب~ة حول تعاليم اإلسـالم وتقاليده، و! الواقع فإن 
بعـض البلدان قد وضعت قيوًدا علـى هذه التعاليم 
والتقاليد، وبعضها اآلخر ينظر ! إمكانية القيام بذلك، 
ومع ذلك فـإن األمر ! اململكة املتحـدة ليس هكذا.
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"قد   ،Zبريطانيو  Zمسيحيو قضا� 
�فعت بعض هذ° �لقضايا من قبل 
�ملسيحيني 
نفسهم، "لكن �لقضا� 
فأصد�  عا�ًال   Zكا �ل�يطا< 
�لذين   Åلنا� هؤال�  ضد  
حكاًما 
"هكذ�  �ينهم،   vz  Zينتمو كانو� 
ُمنَح كل مو�طن، ¡ ظل �حلكومة 
"من  متسا"ية.  حقوًقا  �ل�يطانية، 
ميكن  فقط  �لنـز�هة  هذ°  خال� 
 Z
zحال� �لسال^ ¡ �ملجتمع. Éمل 
�لتمسك  �ل�يطانية  �ألمة  تو�صل 

Óا  
توقع " �لكرمية،  �لصفة  ֲדذ° 
نفسه  �ملنو��  على  �"�ها  ستلعب 

¡ �لوضع �لعاملي �لر�هن. 
�كر~ Éنًفا 
Z هذ� �الجتما� هو 
Ýتلفة،   �"� من  شخصيا~  لقا� 
إلحال�  �لسعي  هو  منه  "�لغر³ 
"�إلخا�،  �ملحبة  "تعزيز  �لسال^، 
"لكن ليس بوسعنا 
Z نسعى لذلك 

zال ¡ �تمعاتنا "Hيطنا فقط.
Ýتلف  من  �لليلة  هنا  �لضيو¼ 
بعض  فهنا�  �ملجتمع،  شر�ئح 
�لسياسني، "بعض �جا� �حلكومة، 
�لسلك  من  �آلخر  �لبعض  
تى "
من  �آلخر  "بعضهم  �لدبلوماسي، 
حتا"�  �ل§  "�جلماعا~  �ملنظما~ 
حتقيق �لسال^ ¡ �لعا¥، مثل صديقنا 
�ملحتر^، �للو�� zير� zيف��، �لذ� 
هو ¡ �لطليعة ��ئًما للحفا� على 
معنا  "كذلك   .Zإلنسا� حقو� 
 Zل�ملا� عضو�  ماكد"نا  سيبوهني 
عن هذ° �ملنطقة، �لذ� يؤ�� حق 
�لصد�قة "�لعد�لة على حٍد سو��. 
عضَو�  
يًضا  
�كر   Z
  �"
"
جريف،  �"نيك  �ل�يطا<   Zل�ملا�
َ" �zِ �يفي، "كّلهم يساعد"ننا ¡ 
تعزيز �لسال^ قد� ما نستطيع. ¡ 
بعض �ألحياZ، يصبح من �لصعب 

جًد� �لوفا� Ôقو� �لصد�قة "�لعد�لة 
مًعا، "لذ� فإ< 
قد� كل �ألصدقا� 
"�لقا�� �لسياسيني �لذين 
�"� هذ° 

�لو�جبا~ على حد سو��.
�يع  سعى   ��z 
نه  Ôق  
عتقد 
 ¡ جاهدين  �لكر�^  �لضيو¼ 
�االִדم �خلاصة %ذ� �%د¼ �ملشتر� 
�ملتمثل ¡ �لسال^، فيمكنهم -مع 
"�النتقا�  �لتوسع  �لوقت-  مر"� 
بالفعل للعب �"� ¡ z�سا� �لسال^ 

¡ �لعا¥ بأسر°.
�جلماعة  �اعتنا   �"� ناحية  من 
�غبة  فلدينا  �أل(دية،  �إلسالمية 
شديد� جًد� ¡ zحال� �لسال^ ¡ 
�حلقيقية  �إلسالمية  �لتعاليم  ضو� 
"لكن  للقسو�.  حد  ""ضع 
ال  �لعملية  �لناحية  من  لألسف، 
نستطيع حتقيق �لك ألننا ال منلك 


� قو� �نيوية.

مشهد عا^ ملنصة �ملؤمتر
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Òن �اعة �ينية صغ�J نسبًيا، ال 
ُتعت� ¡ �لوقت �حلاضر ��~ 
ùية 

هد�فنا  Zلعا¥، "مع �لك، فإ� ¡
�ملطا¼  Óاية   ¡ ستؤ��  �لسامية 

Z نلعب �"ً�� حقيقًيا إل�سا�  vz

سـاًسا  يقو^  �لذ�  �لسـال^ 
�إلسالميـة  �لتعـاليم  على 

�حلقيقيـة.
سيد�� �لعا¥ 
Z "�إلسال^" نفسه 
�لتعاليم   Z
" للسال^،  منا��  هو 
كٍل  مبساعد�  تأمرنا  �إلسالمية 
علم  "عندما  "�ملظلو^؛  �لظا¥  من 
قالو�  هذ�   � Hمد   üلن� صحابة 
�ملعتد�؟  �لظا¥  ننصر  له: "كيف 

جا² ببساطة تنصر"نه بكّف يد° 

عن �لظلم. 
بقوته  يستطيع  
نه  �لظا¥  يعتقد 
"لكن 
صحا²  zخضا� خصمه، 
�هللا   Zبأ  Zيؤمنو �لدينية  �مليو� 
جلميع  �ملالك  هو   vتعا" سبحانه 
�لقو¯ "سيعاقب �لظا¥ بالتأكيد. 
ملساعد�  �لطريقة   Zفإ "هكذ�، 
 ºلظا¥ هي كفه عن قسوته، "بالتا�

zنقا�° من غضب �هللا.
لد¯  ليس  
نه  من  �لرغم  على 
�اعتنا حالًيا �لوسائل �لكافية ملنع 
جتعل  "�ل§  ظلمهم،  عن  �لظاملني 

 ���
 على  يعمل  "�ملظلو^  �لظا¥ 
"لكننا  عليهم،  �لو�جبة  �حلقو� 

شكا�  لوقف �يع  نبذ� جهدنا 
توجيه  خال�  "من  بالدعا�  �لظلم 
�لسلطة  
صحا²   vz �لنصح 

"�لنفو�. 
"�ملنظما~  �حلكوما~  تقم   ¥  ��z
�ملنظما~  "باألحر¯  �لسياسية، 
�لقو�  cما^  متلك  �ل§  �لد"لية، 
بد"�ها ¡ zحال� �لسال^ ¡ �لعا¥، 
�لقو¯ كلها عدمية  فستكوZ تلك 

�جلد"¯ Óائيا. 

�ألمم   Zآل� "فحصنا  قيَّمنا   ��z"
تا�¸ها  ع�  فسنجدها  �ملتحد�، 
مناسبا~  عن  �لنظر  بصر¼   -
�لعد�لة،  قليلة - ¥ تف مبتطلبا~ 
�"�ها   ���
  ¡ فشلت   ºبالتا"

بشكل صحيح.
عديد�  عو�مل   vz عائد  "�لك   
�لكتل  "تشكيل  كاملا�ية 
�خلاصة،  "�ملصا�  "�لتحالفا~ 
"�ألحقا�  �لشخصية  "�لعد�"� 
�ل§ قد "قفت �يعها  "�لضغائن، 

عقباٍ~ ¡ "جه �لعد�لة �لو�جبة.

سـيدرك العا( أن "اإلسالم" نفسه هو منارة للسالم، 
وأن التعاليـم اإلسـالمية تأمرنـا مبسـاعدة كٍل من 
الظـا( واملظلوم؛ وعندما علـم صحابة الن^ 9مد 
� هـذا قالوا لـه: وكيف ننصـر الظـا( املعتدي؟ 
أجـاب ببسـاطة تنصرونه بكـّف يده عـن الظلم. 

املتحـدة،  األمــم  اآلن  وفحصنـا  قيَّمنـا  وإذا 
فسـنجدها عـ� تار�هـا - بصـرف النظـر عن 
مناسـبات قليلـة - ( تـف مبتطلبـات العدالـة، 
وبالتـا� فشـلت ! أداء دورهـا بشـكل صحيـح.
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�ملتحد�  �ألمم  تقد�  فلم  "هكذ� 
على zحال� �لسال^، ألÓا ¥ تظهر 

�حليا� �حلقيقي "�لتعامل �لعا��. 
كما قلت، ال ميكن حÏ لألغلبية 
zحال�  �ليو^  هنا  �جلالسني  من 
�لسال^ ¡ �لعا¥ ألننا ال منلك �لقو� 
"على  بذلك،  للقيا^  �ملو���  "ال 
�لرغم من هذ� فنحن لسنا يائسني 
من �لوضع �لسائد ¡ �لعا¥ �ليو^. 
�ملستويا~  كل  على  Òا"�  "Òن 
"سو¼  جهدنا  قصا�¯  بذ� 
 ��z" .نستمر ��ئًما ¡ �لقيا^ بذلك
كاZ ميكننا �لتأثJ على �آلخرين ¡ 
مناطق صغ�J "ترغيبهم ¡ �لعمل 
نفّو~  لن  فإننا  �لعد�لة،  
جل  من 
�لسبب  "%ذ�  �لفرصة،  هذ°  مثل 
نعقد ند"� �لسال^ هذ° كل عا^. 
لذ� Òا"� نشر �لسال^ ¡ �ملجتمع 
ال  لذ�  �لفرصة،  لنا  كلما سنحت 
 Åلنا� فيه  يضطر  يو^   Ñيأ  Z
 بد 
للتوجه  
يضا  "�سعة  مناطق   ¡
 Å�لد�  Zأل "�لك  �لسال^.   vz
�ألساسي �لذ� علَّمنا zيا° مؤسس 
 Z
 هو   � �أل(دية  �جلماعة 
 Z"بد يتحقق   Z
 ميكن  ال  �لسال^ 
تأسيس  ميكن  ال  
نه " �لعد�لة. 
�لعد�لة بد"z Zنشا� �لعالقة مع �هللا 

تعاv. فالعالقة مع خالق هذ� �لعا¥ 
�لعد�لة.  
ساÅ لتحقيق  ãهي شر
لقد منحنا �هللا سبحانه "تعاv عدً�� 
"علَّمنا  �ل�كا~  من  «صى  ال 
 Zإلنسا� على  �ألهم  �لو�جب   Z

من  جنسه   íب حقو�  zعطا�  هو 
zقامة  جانب   vz "�لنسا�  �لرجا� 

عالقة معه سبحانه. 
�جلماعة  مؤسس   Zفإ �لو�قع   ¡"

حقو�   Z
 عّلمنا   � �أل(دية 
�لعبا� تصبح 
كثر 
ùيًة ِمن حقو� 

مثلة  "جند  معينة،  ظر"¼   ¡ �هللا 
Hمد  حيا�   ¡ �لك  على   �Jكث
 ¯�ّ
 حيث   ،r �لكرمي  �لرسو� 
حقو� �لعبا� قبل 
��� حقو� �هللا. 
�لفريضة  كانت  �ملثا�  سبيل  فعلى 
"تعطى  الحق  "قت   ¡ تؤ�¯ 

�ألفضلية خلدمة �لبشرية. 
نعتقد 
Z ¡ هذ�  "Òن �أل(ديني 
�لعصر، قد 
�سل �هللا � مؤسَس 
�لذ�   ،� �أل(دية  �جلماعة 
"�إلما^  �ملوعو�  �ملسيح  بأنه  نؤمن 
�لتعاليم  z�سا�  إلعا��  �ملهد�، 
 ¡ كتب  "قد  لإلسال^.  �حلقيقية 
 íقام
 �ل§  �ملهمة   Zz" 
حد كتبه: 

األمم  تقـدر  فلم  وهكـذا 
املتحـدة علـى إحـالل 
السالم، ألنها ( تظهر احلياد 
احلقيقي والتعامل العادل. 

قاعة �جلمعية �لعامة مبنظمة �ألمم �ملتحد�، نيويو�� - �لواليا~ �ملتحد� �ألمريكية
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cيل   Z
 هي  ֲדا  للقيا^   vتعا �هللا 
�هللا  بني  حصل  �لذ�  �خللَل  �لك 
�ملحبة  بينهما صلة  
�سَي " "َخْلقه، 
�حلر"²  
لغَي " ثانية؛   Üإلخال�"
�عائم  ُمرِسًيا  �حلق   Zبتبيا �لدينية 
�لدينية  �حلقائق  
كشف " �لصلح؛ 
 ".Åلنا� 
عني  عن  �ختفت  قد  �ل§ 
�لر"حانية  �خلز�ئن  الهو�،  (Hاضر� 

(١٨٠ Ü ملجلد ٢٠�
هنا�   Z
  Åلنا�  ���
  ��z "هكذ� 
مع  �ملحبة  عالقة  تطوير   vz حاجة 
�هللا، "��z فهمتم 
Z �هللا «ب خلقه، 
فمن �لطبيعي 
Z يطو� �إلنساZ حبَّه 
لآلخرين من �"Z قلق على مصاحله 

�لشخصية.
عظيمة  حكمة  حضرته  بّين  "قد   
�عائم  بإ�سا�  
نه  "هي  للغاية؛ 

�لصد� ستنتهي �حلر"² �لدينية.
"¡ �لو�قع، لن تنتهي �حلر"² �لدينية 
 Åألسا� سيوضع  "zمنا  فحسب، 

للسال^ "�لتصا�.
�لعا¥   ¡ جند  
ننا  من  �لرغم  على 
لتحقيق  �ملبذ"لة  �جلهو�  بعض 
نا� مظا¥   Z
�لسال^ "�لتصا�، zال 
معينة تستمر ¡ �الضطر�^، "نتيجة 
لذلك ال يكوH Zا"لة �czلة �ألحقا� 

"z�سا� �لسال^ مبنيًة على �لعد�. 

�لعد�  للسال^ هو  �حلقيقي   Åألسا�
�لذ� ينبع من �لقلب.


ننا ال جند ¡ عا¥  �لرغم من  على 
�النتقا^   Z
 zال  �ينية،  حر"ًبا  �ليو^ 
يعامل  �ل§  �لطريقة  هو  �لنية  "سو� 

ֲדا �لبعُض �لبعَض �آلخر.
zحد¯  تّتضح  سابًقا،  �كر~  كما 
 Jغ �حلر²  %ذ°  �ملؤسفة  �لنتائج 

Z �حلظر  Zلبلد�� �ملسّلحة ¡ بعض 
ُيفر³ على بعض �ملما�سا~ �لدينية 
�ملسلمني  تقاليد  على  �حلد  "يوَضع 
 ¯�
  �
 تشكل  ال  
Óا  مع  متاًما، 
 Z
  Zيزعمو �لك  "مع  لآلخرين، 
هذ° �إلجر���~ ال عالقة %ا بالدين 
بل هي قيو� الcمة ملساعد� �ملسلمني 
على �الندما¾ ¡ �ملجتمع �ملحلي. 

على 
� حا�، هذ� نقا� يطو� "ال 
.Zخو³ فيه �آل
 Z
 �"


هذ°  على  فعل  كر�ِّ  "لكن، 

�إلجر���~، �نغمس بعض �ملسلمني 
لتعاليم  متاًما  Ýالفة  
نشطة   ¡

.Zال يعدال Zإلسال^؛ لذ� فالطرفا�
يتطو� �حلب �ملتبا�� نتيجة �لتمسك 
بالصد�؛ �لذ� يقتضي عد^ "جو� 
قلبك "�لطريقة  فر� بني ما هو ¡ 
�ل§ تتصر¼ ֲדا ¡ �لعا¥ �خلا�جي، 
�لشخص  يعطي  
Z ال  ينبغي  حيث 
"هذ°  نفسه.  عن  خاطئة  صو�� 
�ملعايJ �لعالية من �لصد� ال تالَحظ 
"ال  �ملحلي  �ملستو¯  على  ال  عا�� 

 .º"على �ملستو¯ �لد
كيف  نالحظ  �ملثا�،  سبيل  على 
�ليو^  �لعا¥   Zبلد� بعض   ¡ يوجد 
حيث  Hلية،  سياسية  �ضطر�با~ 
"قف �لشعب ضد حكامهم، "جند 
�لد"�  بعض   ¡ �لك  على  
مثلة 
 Ïفريقيا "ح
�لعربية "�خلليج "�ا� 
نر¯  حيث  
فريقيا،  غر²   �"�

و أن السـالم ال ميكـن أن يتحقـق بـدون العدالـة. 
وأنـه ال ميكـن تأسـيس العدالـة بـدون تشـكيل 
فالعالقـة مـع خالـق   .�تعـا اهللا  العالقـة مـع 
هـذا العـا( هي شـرط أسـاس لتحقيـق العدالة. 
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�لشقا� "�لنـز�� �لد�خلي.
هذ� ميكن 
Z يشكل ִדديًد� للسال^ 
يشعر  "لذلك  �لد"ليني،  "�ألمن 
"تضغط  بالغ،  بقلق  بأكمله  �لعا¥ 
�حلكوما~  على  �لد"لية  �ملنظما~ 
لتحقيق حقو� �لشعب ""قف قمع 
�حلفا�  
جل  من  لشعوֲדا  �حلكا^ 

على �لقيم �إلنسانية. 
مساعد�   ¡ ترغب  كنت   Zz"
�لشعب "zنقا�° من ظلم حكامهم، 
 ،Jنقا� �لعا¥ من �ضطر�² كبz ¡"
فإZ �لتعبJ �حلقيقي للنـز�هة يتطلب 
 Zبأ 
يًضا  �لشعب  تنصح   Z
 منك 
ال يشا�� ¡ �الضطر�با~ �لعنيفة، 

ال ميضي ¡ �ألعما� �ل§ من شأÓا "

�إلضر�� باقتصا� �لبال�.
"فوَ� �ستتبا² �لسال^ ينبغي �حلفا� 

.
عليه باتبا� هذ� �ملبد

 Jلصد� "�ألمانة غ� Zمع �لك فإ"
 Zِهنا� َبلد� Zملحو�، لذ� قد يكو
�لظر"¼ نفسها،   Zيو�جها  ZتلفاÝ
"لكن �ملجتمع �لد"º يدعم حكومة 
على  �لصو��يخ  "يطلق  
حدùا، 
Ôجة  �آلخر  �لبلد  حكومة  قو�~ 

حترير �لشعب.
مر�سل  �لتقى  قليلة،  
يا^  "قبل 
�لبيت  ممثَل  �ل�يطانية  �ال��عة  هيئة 
�ألبيض "��� �حلديث حو� �لوضع 
�لصحا¡  "طر�  �لعا¥.   ¡ �لر�هن 
سؤ�ًال مفا�° 
نه ال يستطيع 
Z يفهم 
ملا�� ��ذ~ �لواليا~ �ملتحد� Óًجا 
باملقا�نة مع Óجها  ليبيا Ýتلًفا  جتا° 

خر¯.  Zمع �لبحرين "�ليمن "بلد�
 "
"¥ يعط �ملتحد� zجابة "�ضحة 

مناِسبة على هذ� �لسؤ��. 
 Z
 
نتم " 
نا  جيًد�  ند��   Zآل�

^ مر�ً�� "تكر�ً��  �ملصا� �خلاصة ُتقدَّ
"ترغب  "�لعد�لة،  �لصد�  على 
�لوصو�  �لعا¥ ¡  �لقوية ¡  �لد"� 
معينة   Zبلد� "مو���  ثر"�   vz
�لتنافس  �جتنا²  "حتا"�  بسهولة، 
مع �"� 
خر¯ ترغب ¡ �لسيطر� 
"هذ�  نفسها.  �ملو���  على  �لكاملة 
��ا� قر���~ Ýتلفة  هو �لسبب ¡ 
Ôجة   "
 �لشعب،  مساعد�  Ôجة 

zقامة �لسال^ ¡ �لعا¥.
�لكتلتني   Zكأ �ألمر  يبد"  قد 
�لرئيستني �للتني كانتا موجو�تني ¡ 
�لعا¥ ¡ �ملاضي قد كسرتا "�cلتا، 
�لو�قع ùا ¥ تكسر� "¥  "لكن ¡ 
 Zتز"ال بل �خلتا ¡ سبا~ "تتحركا

عند �حلاجة. 
"�القتصا��  �لسياسي  �ملشهد   ¡"
�لر�هن ¡ �لعا¥ جند 
Z هذ° �لكتل 

مشهد عا^ لقاعة �ملؤمتر
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٢٠

التقوى

تتشكل مر� 
خر¯ "بشكل "�ضح 
جًد�.

 ¡ �ئيس  عامل  هنا�  �لو�قع   ¡"
%ذ°  �لسياسية  �لظر"¼  تشكيل 
�القتصا��  �لوضع  "هو   Zلبلد��
�لد"º �حلاº �لذ� Öّرنا Òو حر² 

عاملية 
خر¯.
هذ°   Zفإ فعًال  �لعد�  ُ�"ِعَي  "لو 
�لد"� تستطيع �الستفا�� من بعضها 
�لبعض بطريقة عا�لة بتوطيد عالقا~ 
صناعية "�قتصا�ية قائمة على �لتعامل 
لالستفا��  �لسعي  ينبغي  ال  �لعا��. 
 Jبعضها �لبعض بطريقة غ ��من مو�
مشر"عة، بل عليها 
Z تسعى للعمل 

مًعا "ملساعد� بعضها بعضا.
ثر"�  عن  �لكرمي   ZÉلقر� عّلمنا  لقد 
 ¡ �آلخرين   Üألشخا�  "
  Zلبلد��
حيث  طه،  سو��  من   ١٣٢ �آلية 
Zَّ َعْيَنْيَك  يقو� �هللا تعاv ﴿َ"ال َتُمدَّ
cَْهَرَ�  
cَْ"�ًجا مِّْنُهْم َ ِبِه  َمتَّْعَنا  َما  zَِلى 
نَيا لَِنْفِتَنُهْم ِفيِه َ"ِ�cُْ� َ�بَِّك  �ْلَحَياِ� �لدُّ

َخْيٌر َ"
َْبَقى﴾.
 Zأل �لوصية،  هذ°  قدِّمت  لقد 
ما،  بلد   ¡ �لد�خلي  �الضطر�² 
 Zلعد�� بني �لد"�، ينشأ��" �Jلغ�"
بعضها  "مو���  ثر"�~  بسبب 
تندلع  �جلشع  %ذ�  "نتيجة  �لبعض، 

 vz تؤ��  قد  �ل§  �ملشاجر�~ 
عو�قب "خيمة.

�حلر"²  
سبا²  
ك�  
حد   Zكا"
هذ�  من  �حلسد  �ملاضية  �لعاملية 

�لقبيل.
"تفا�ًيا ملثل هذ° �ملشاكل قد 
مرنا 
�هللا تعاv بأنه Öب على �لبال� ��~ 
 �Jبغ عيوÓا  متّد  
ال  �لقليلة  �ملو��� 
جتا° مو��� �آلخرين، كذلك Öب 
 Z
 �Jلوف� ��على �لد"� ��~ �ملو�
ִדتم بالبال� �ملحتاجة "�ألقل يسًر�.

 Z
 �يعا  �ألمم  من  فاملطلو² 
�آلخرين  مو���  من  يستفيد"� 

بطريقة مشر"عة.
على 
ية حا�، ال ميكن تغطية هذ� 
�ملوضو� بالكامل ¡ "قٍت Hد"�.

�لذ�  �الضطر�²   Zفإ "باختصا�، 
سو��  �أليا^،  هذ°  �لعا¥   ¡ Öر� 
 ،º"لد�  "
 �ملحلي  �لصعيد  على 

"هو  فقط،  "�حد  عامل  سببه 
"�لذ�  للعد�لة  �لكامل  �لغيا² 

يسبب cيا�� �لقلق "�الضطر�².
�لسؤ�� �لذ� يطر� نفسه هو: ما 
�لعا¥؟  �لر�هن ¡  �لوضع  هو حّل 
 ¡ �لسؤ��  هذ�  على  
جبُت  لقد 
"قت سابق عندما نقلت �قتباسا~ 
من كال^ مؤسس �جلماعة �أل(دية 
� �لذ� نَصَحنا بإقامة عالقة مع 

�هللا "�لتمسك بالصد� "�لعد�لة.
�ألسف  مع   - �لقو�  من  بد  ال   
 Åلنا� تركنا   ��z zننا   – �لشديد 
 Zيّدعو �لذين   Zفإ جانبا،  �ملا�يني 

"لئك  باألحر¯   "
 �لدين.  �ّتبا� 

Óم ميّثلوZ �إلسال^.  Zلذين يّدعو�
�لتعصب  �لو�قع   ¡  Z"ينشر zمنا 
 Z
 íمع �لك فهذ� ال يع" .íلدي�

�لعالقة مع �هللا ليس هو �حلّل.  
�أل(دية،  �إلسالمية  �جلماعة 

ومـع ذلـك فـإن الصـدق واألمانة غـ~ ملحوظ، 
لذا قـد يكـون هنـاك َبلـداِن ¡تلفـان يواجهان 
الظـروف نفسـها بالضبـط، ولكن اجملتمـع الدو� 
يدعـم حكومـة أحدهمـا، ويطلـق الصواريخ على 
قـوات حكومة البلـد اآلخر ¦جة حترير الشـعب.
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"ّ�ية  بعالقا~  معنا   Zملرتبطو�"
نرفع  ال  zننا  �لك،  على   Z"يشهد
"لكن  فحسب،  �لسال^  شعا��~ 
نبذ� جهوً�� عملية  �لو�قع Òن   ¡
لتأسيس �لسال^ "�لتسامح "�لص�، 
بشكل  �إلسال^  تعاليم  نتبع  "ֲדذ� 
صحيح، "Zّz بلوæ مرضا� �هللا � 

يشكل �أل"لوية لنا.
ُجرحت   "
 �اعتنا  عانت  كلما 
zال  �لك  تو�جه   ¥ مشاعرها 
ُحرمنا  فعندما  "�لتسامح؛  بالص� 

ظهرنا  كمو�طنني،  حقوقنا  من 
�لص� "�لتسامح. "عندما يلحق بنا 
�لص�  ُنظهر  �ملا��،  �لضر�  عمًد� 
"�لتسامح. "عندما ُتنهب ممتلكاتنا 
"�لتسامح.  �لص�  نظهر  تدمر،   "

�لص�  نظهر  ُنقتل  عندما   Ïح"
عن  ُنهينا   Zباكستا  ¡ "�لتسامح. 
مما�سة �يننا، "على �لرغم من هذ� 

¥ �لق 
� �ضطر�².

يا� / مايو �لعا^ �ملاضي �ستشهد  ¡

ثنا� صال�   ¡ 
(ديا  مسلما   ٨٦
�جلمعة، فتحملنا هذ° �ملأسا� بص�. 
 ¡  Zديو)
 �ستشهد  "مؤخًر� 
"قاسية،  ùجية  بطريقة  zند"نيسيا 
بأ�  نقم   ¥" بعنف  نر�   ¥"
هجما~ سرية. "مع �لك، ال يز�� 

�أل(ديوZ ¡ باكستاz" Zند"نيسيا 
فيها   Zيعيشو  Zلبلد�� من  "غJها 

كمو�طنني مساملني. 
 Zيعيشو 
يًضا   Zأل(ديو�  ^�� فما 
�ملحلية  "�جلماعا~  �لشعو²  بني 
من   
يتجز ال  جز�  "Ózم  نفسها، 
�ملجتمعا~ نفسها �ل§ «د� فيها 
 Z
هذ� �إل�ها²، فكاZ من �لو��� 

يضا  �اعتنا  
فر��  بعض   ã�يتو
علنا  فيها  مرغو²   Jغ 
نشطة   ¡

" سر�. zال 
ننا كجماعة ¥ نظهر 
��� فعل قاسية 
" تصر¼ خاطئ 
�لص�  ُعّلمنا  ألننا  نو�،   �
 من 

"�لتسامح.
 Zلقد طبقنا ��ئما تعاليم �إلسال^ بأ
بأيدينا   Zلقانو� نأخذ  ال   Z
 علينا 
مصلحة  على  ��ئًما   ÜرÒ  Z
"

بًد�،  �لفوضى  خلق  "عد^  �لبلد 
ألZ هذ� هو شرã �حلب �حلقيقي 

لبلد�.
�لعا¥،   ¡  Zأل(ديو� يقيم  حيثما 

تو�  �لذ�  �لبلد  عن  �لنظر  بغض 

فا�قة  "
منه، سو�� 
كانو� Éسيويني 

مريكيني،  "

"�"بيني  "

" عربا 

فسلوكهم هو نفسه ��ئًما. 
 Z"جل نيل مرضا� �هللا يبتعد
فمن 
�لفوضى.  
شكا�  عن �يع  ��ئًما 

ينقذ  لن  �لذ�  �لسلو�  هو  "هذ� 
يوًما  فحسب  �لفوضى  من  �لعا¥ 
يضمن  "حد°  
نه  �حلق  بل  ما، 

سال^ �لعا¥.
�لعا¥ ¡ حاجة ماسة �ليو^ للتمسك 
ֲדذ� �ملوقف على كافة �ملستويا~، 
�حلقو�  "حتقيِق  �خلالق،  "معرفِة 

�لو�جبة جتا° خلقه.
شعو²  �هتما^  يقتصر  
ال  ينبغي 
بل  فقط،  مصاحلهم  على  �لعا¥ 
"�جباִדم   vz يتنبهو�   Z
 عليهم 


يضا جتا° �آلخرين. 
ينبغي تطبيق هذ� �ملبد
 على �ملستو¯ 
 íلوط� �ملستو¯  "على  �لفر�� 
به  يتمسك   Z
 "Öب   ،º"لد�"
�لقا�� �ملحليوZ كما ينبغي مر�عاته 

من قبل �لد"� �لك�¯ ¡ �لعا¥.

� جهد ُيبذ� لن  Zهذ� فإ Z"بد"
تأثJ مؤقت، "لن  له سو¯   Zيكو

يضمن �لسال^ �لد�ئم. 
قريًبا  تتحقق   Z
  vتعا �هللا  
�عو "
�لسال^  توطيد  �غب§ "�غبتكم ¡ 

¡ �لعا¥.

شكركم   Z
  �ّ"
 �لنهاية،   ¡
 üقل 
عما�  من  
خر¯  مر�  �يًعا 
"�الستما�  �ملسا�  هذ�  لتشريفكم 

vz كلم§.   شكر� لكم". 




