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التقوى

ترAة:
 �لدكتو: �مد حامت حلمي �لشافعي 

�نعقد   ٢٠١٢ لعا6   :��Á/Û:ما شهر  من  '�لعشرين  �لر�بع   I
ك\ -  Eلفتو� بيت  مسجد   ¤ �لتاسع  �لسنو�  �لسال6  منتد@ 
بيت  مبسجد  �مو/  سيدنا  قاعة   ¤ ':'با-  غر¾   ¤ مسجد 

�لفتوE "مو:/1" حتت :عاية �جلماعة �إلسالمية �أل�دية باململكة �ملتحد	.
 لقد جذ¾ هذ� �حلد� كثر من ١٠٠٠ مشا:� من بينهم '²:�° 'سفر�° 
كبا:  من  'غ$هم  لند1  'عمد	   Q�/:للو�' �لعمو6  ·لسي  من  عضا° '
�Xند  منها  خر@   ,'/ عد	  من  �لدبلوماسي  �لسلك  ':جا,   .Qلشخصيا�
 Qتلف قطاعاË ند'نيسيا 'غينيا. '�خل\�° '�جل$�1 '�لضيو± منL' كند�'

�ملجتمع. 'كا1 موضو½ �ملنتد@ Xذ� �لعا6 هو"�لسال6 �لعاملي".

Lما6 �جلماعة �إلسالمية �أل�دية  م�²$  لقا¨  �لذ�  يلي نقد6 �خلطا¾  فيما 
�إلما6  لسيدنا  �خلامس  �خلليفُة  �لعزيز،  بنصر¨   Kتعا �هللا  يد¨  �د،  مسر': 

�ملهد� '�ملسيح �ملوعو/ �:

ì]fiŸ;ˆ;Ïl˜l;ÑÊŸ^

]‚fiŸ;œ¢\;fl¡;nt]e÷’

ÏÁÂÊfi’\;gÖu÷’;ÎÖŸÅ∏\;Ñ]l˙\ÏÁÂÊfi’\;gÖu÷’;ÎÖŸÅ∏\;Ñ]l˙\

ÏŒ÷Ş∏\;Ï’\Å¬’\;∞b;Ïà]∏\;Ïp]¢\Â;ÏŒ÷Ş∏\;Ï’\Å¬’\;∞b;Ïà]∏\;Ïp]¢\Â;
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ال  'حد¨  �هللا  Lال  Lله  ال   1 شهد 
شريك لـه، 'شهد 1 �ّمًد� عبد¨ 
من  باهللا  فأعو�  بعد  ما  ':سوله. 
�لشيطا1 �لّرجيم. ﴿بْسِم �هللا �لرَّْحَمن 
 * �ْلَعاَلمَني   ِّ¾:َ هللا  �ْلَحْمُد  �لرَّحيم* 
ين  �لدِّ َيْو6  َمالك   * �لرَّحيم  �لرَّْحَمن 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ'Lيَّاَ�  َنْعُبُد  Lيَّاَ�   *
�لَِّذيَن   üِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   üََر� �لصِّ
َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو¾ َعَلْيهْم 

الِّنيَ﴾، Áمني. َ'ال �لضَّ
عليكم  �لضيو±..�لسال6  �لسا/	 

':�ة �هللا 'بركاته
 J  Eتتا عا6،  مر':  'بعد  �ليو6، 
بالضيو±  للترحيب  ·دً/�  �لفرصة 
�ملنتد@،  هذ�  حضر'�  �لذين  �لكر�6 
ملا  �لشكر  جزيل  شكركم   ïنL'
للحضو:  'قاتكم  من  بذلتمو¨ 
'�ملشا:كة. ¤ �لو�قع 1L �لكث$ منكم 
'�ملعر'±  �حلد�  ֲדذ�  علم  على 
تنّظمه  '�لذ�  �لسال6"  "منتد@  بـ 
�جلماعُة �إلسالمية �أل�دية كلَّ عا6. 
Lنه '�حد من تلك �جلهو/ �لكث$	 �ل� 
نبذXا ¤ �ا'لة لتحقيق ما نأمله من 

توطيد �لسال6 ¤ �لعا¸ Aع.
حضر'�  جد/  صدقا°  �ليو6  يشا:� 
هذ¨ �لفعالية أل', مر	، بينما �آلخر'1 
هم صدقا° قد�مى يدعمو1 جهو/نا 
حا,  ية  على  طويلة.   Qسنو� منذ 

Aيعكم على مستو@ عا, من �لثقافة 
'تشا:كوننا �لرغبة ¤ توطيد �لسال6 
Aيًعا  حضرمت  'Xذ�  كله،  �لعا¸   ¤
هذ¨ �ملنتد@. لقد جئتم �ليو6 بقلو¾ 

ميلؤها �ألمل 1 يعّم �حلب '�ملو�سا	 
�لِقيم  هي  هذ¨  كله.   َ̧ �لعا '�لتآخي 
�لغالبية  Lليها   rيتو �ل�  '�لـُمثل 
�لعا¸ 'هم Åق  �لعظمى من شعو¾ 

حضر	 م$�² مسر': �د، -يد¨ �هللا- خال, Lلقا°¨ �خلطا¾ 
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فإ1 هذ¨ هي  Lليها.  مس �حلاجة  ¤
�ألسبا¾ �ل� جعلتكم Aيًعا جتلسو1 
 Qخلفيا من  نكم  مع  �ليو6  مامي 

'شعو¾ '/ياناË Qتلفة.
�ملؤمتر  هذ�  نعقد  فإننا  قلت،  'كما 
كل عا6، '¤ كل مر	 Ýد'نا Aيًعا 
�لشعو: نفسه '�ألمل 1 يعّم �لسال6 
ما6 عيننا، 'لذ� فإنï كل عا6  َ̧ �لعا
طلب منكم 1 نسعى لتعزيز �لسال6 
� مكا1 تسنح لكم فيه �لفرصة،  ¤
'مع كل من تتصلو1 به. 'باإلضافة 
'لئك  من  يضا  طلب  �لك،   KL
�لذين Xم عالقة باألحز�¾ �لسياسية 
1 ينقلو� :سالة �لسال6  Qحلكوما� '
ملن  Lنه  نفو�هم.  /�ئر	   KL هذ¨ 
من  نه  �جلميع  يد:�   1 �لضر':� 
هنا�  �لعا¸،   ¤ �لسال6  توطيد  جل 
�لرفيعة  �ألخالقية  للقيم  ماسة  حاجة 

كثر من � 'قت مضى.
�إلسالمية  باجلماعة  يتعلق  فيما  ما 
�أل�دية، فحيثما 'كلما سنحت لنا 
 Eضو' بكل  نعِر¾  فإننا  �لفرصة، 
سو@  هنا�  ليس  Lنه  علًنا  'نقو, 
�لدما:  �لعا¸ من  طريق '�حد إلنقا� 
 1 'هو  Ôو¨،  يتجه  �لذ�  '�خلر�¾ 
'�ملو/	  �ملحبة  لنشر  �جلميع  يسعى 
�ملجتمع.   KL باالنتما°  '�لشعو: 
�لعا¸  على  ينبغي  �لك،  من  '�ألهم 

�لذ� هو �هللا   ،� 1 يعر± خالَقه 
هي   � �خلالق  معرفة  فإ1  �ألحد. 
�ل� تقو/نا Ôو �حلب '�لر�ة خللقه، 
Õتنا،  من  جزً°�  هذ�  يصبح  'عندما 
عندها نكو1 مستحقني ملحبة �هللا �. 
 KL نرفع صوتنا /�عني  باستمر�:  Lننا 
�لسال6 ¤ �لعا¸، 'هذ� �أل¸ '�ألسى 
�لذ� نشعر به ¤ قلوبنا يلهمنا �لعمل 
'جعل   Ûلنا� معانا	  ñفيف  على 
فضل.  مكاًنا  فيه  نعيش  �لذ�  �لعا¸ 
¤ �لو�قع، هذ¨ �ملهمة هي '�حد	 من 
جل  من  نبذXا  �ل�  �لعديد	  �جلهو/ 

حتقيق هذ� �Xد±.
منكم  '�حد  كل  Áنًفا،  قلت  'كما 
'Lضافة  �لنبيلة.   Qلرغبا� هذ¨  لديه 
'تكر�ً:�  مر�ً:�  لقد طلبت  �لك،   KL
�لدينيني  '�لزعما°  �لسياسيني  من 

'على  �لسال6.  جل  من  يسعو�   1
�لرغم من كل هذ¨ �جلهو/ KL �آل1 
�ستمر�:   ¤ '�الضطر�¾  �لقلق  فإ1 
'�²/يا/ ¤ Aيع Ôا° �لعا¸. ¤ عا¸ 
�ليو6، هنا� �لكث$ من �لصر�½ '�لتوتر 
جند  �لبلد�1  بعض   ¤ '�الضطر�¾. 
'يتحا:بو1  يتقاتلو1  �لشعب  فر�/ 
فيما بينهم، '¤ بال/ خر@ �لشعب 
يقاتل �حلكومة، ' على �لعكس جند 
 Qو1 شعبهم. '�جلماعاAحلكا6 يها�
�إل:هابية تدعم �لفوضى '�الضطر�¾ 
مبن  عابئة  غ$  مصاحلها  جل  من 
ُيقتلو1 من �لنسا° '�ألطفا, '�ملسنني 
جند  �لبلد�1،  بعض   ¤' �ألبريا°. 
حتقيًقا  تتحا:¾  �لسياسية  �ألحز�¾ 
تعمل   1 من  بدًال  �خلاصة  ملصاحلها 
مًعا من جل حتسني حو�, بلد�¶م. 

... رجـال السياسـة الذين لنا معهـم عالقات ودية 
ويتفقـون معنا دائما عندما يكونون ] صحبتنا، فإنهم 
غ� قادريـن أيضا على احلديـث. وعوًضا عن ذلك 
جنـد أصواتهـم حتجـب وُمينعون من طـرح وجهات 
نظرهم. هذا إما ألنهم ��ون على اتباع سياسـات 
احلـزب، أو رمبا بسـبب ضغوط خارجيـة من قوى 
عامليـة أخرى أو حلفاء سياسـيني يضغطون عليهم.
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كذلك جند بعض �حلكوماQ '�لد', 
�لد',  مو�:/   ¤ باستمر�:  طامعة 
�لك\@  �لد',  'تستهلك  �ألخر@. 
على  �ملحافظة   ¤ جهو/ها  �لعا¸   ¤
حتقيق   ¤ 'سًعا  تدخر  'ال  سلطا¶ا، 

هذ� �Xد±.
فإننا  �العتبا:،   ¤ هذ�  كل  Áخذين 
�لغالبية  'ال  �أل�دية  �جلماعة  جند  ال 
لديها  �لشعب،  �لذين هم من  منكم، 
 Qلسلطة على 'ضع �لسياسا� '�لقد:	 
إلحد�� تغي$ õLاè، '�لك ألننا ال 
منلك � سلطة حكومية ' نفو�. ¤ 
:جا,   ôنه ح �لقو,   ïميكن �لو�قع، 
�لسياسة �لذين لنا معهم عالقاQ '/ية 

يكونو1  عندما  /�ئما  معنا  'يتفقو1 
يضا  قا/:ين  غ$  فإ¶م  صحبتنا،   ¤
�لك  عن  'عوًضا  �حلديث.  على 
من  'ُيمنعو1  حتجب  صو�ִדم  جند 
طرE 'جهاQ نظرهم. هذ� Lما أل¶م 
�حلز¾،   Qتبا½ سياسا� على   1'\·
من  خا:جية   üضغو بسبب  :مبا   '
قو@ عاملية خر@ ' حلفا° سياسيني 

يضغطو1 عليهم.
'مع �لك، فنحن �ملشا:كو1 ¤ ند'	 
�لسال6 هذ¨ ¤ كل عاÝ ،6د'نا �ألمل 
¤ توطيد �لسال6، 'نعر¾ عن Á:�ئنا 
�ملو/	  تتوطد   1 ينبغي  نه  'مشاعرنا 
�أل/يا1  Aيع  بني  '�ألخو	  '�لر�ة 

� ¤ �لو�قع  ..rألعر��' Qجلنسيا�'
لألسف  ننا  Lالَّ   .Ûلنا� Aيع  بني 
عاجز'1 1 ُنخرå هذ¨ �لرßية للنو:، 
فليس لدينا �لسلطة ' �لوسيلة لتحقيق 

ما نطمح Lليه.
�لقاعة  هذ¨   ¤' سنتني  منذ  �كر 
نفسها خال, ند'تنا للسال6، كنت قد 
بالتفصيل  فيها  شرحت  كلمة  لقيت 
�لسال6  لتحقيق  '�لوسائل  �لسبل 
�لعاملي، 'حتدثت يضا عن كيفية قيا6 
�لك،  بعد  �ألمر.  ֲדذ�  �ملتحد	  �ألمم 
�للو:/  '�ملحتر6  �لعزيز  صديقنا  علق 
 1 Lيف\�"  "L-Eric AveBuryيريك 
هذ� �خلطا¾ õب 1 يلقى ¤ �ألمم 

مشهد منصة �لشر± 
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�ملتحد	 نفسها. كا1 قوله هذ� نابًعا من 
نبل خالقه 'كرمه، 'لكن ما '/ قوله 
�اضر	   ' خطبة  Lلقا°  ·ر/   1 هو 
 KL �/اعها ليس كافًيا 'لن يؤÕ '
 üلشر�  1L �لو�قع،   ¤ �لسال6.  Lقامة 
 Ûألسا� �Xد±  هذ�  لتحقيق  �لرئيس 
هو �لعد�لة �ملطلقة '�إلنصا± ¤ Aيع 
�لكرمي،   1Áلقر� عطى  'قد  �ملسائل. 
 �ملبد  ،١٣٦ �آلية  �لنسا°،  سو:	   ¤
�لذهÊ '�لد:Û �لذ� يرشدنا ¤ هذ� 
�ملوضو½ حيث تنص �آلية نه حتقيًقا 
كانت  لو   ôفح �لعد�لة،   Qملتطلبا
 ' '�لديك   ' نفسك  ضد  �لشها/	 
فعليك  �ملقربني،  '�ألصدقا°  �ألقا:¾ 
�لعد�لة  هي  هذ¨  بذلك.  تشهد   1
ى �ملصا¼ �لشخصية  �حلقيقية حيث ُتنحَّ

جانبا من جل �لصا¼ �لعا6.
��L تفكرنا ¤ هذ� �ملبد على �ملستو@ 
نه  ند:�  سو±  فإننا  �جلماعي، 
�الستمالة  'سائل  عن  �لتخلي  ينبغي 
'�لقائمة  �ملشر'عة  غ$  '�السترضا° 
'بدال  '�لنفو�.  �لثر'	   Ûسا على 
'سفر�°  ممثلي  على  ينبغي  �لك،  من 
�لعمُل بإخالø 'برغبة ¤  كل /'لة 
õب  '�ملسا'�	.  �لعد�لة   á/مبا /عم 
علينا �لقضا° على Aيع شكا, �لتحيز 
'�لتمييز، أل1 هذ� هو �لسبيل �لوحيد 
لتحقيق �لسال��L .6 نظرنا KL �جلمعية 

�لعامة لألمم �ملتحد	 ' ·لس �ألمن، 
' كلماQ تلقى  Q�:1 عبافإننا جند 
¤ كث$ من �ألحيا1 �لكث$ من �ملديح 
 çال مع 	لشكر، 'لكن هذ¨ �إلشا/�'
قد  تكو1  �حلقيقية   Q�:لقر�� أل1  Xا 

حتد/Q سلفا.
 Q�:لقر�� �ñا�  يتم  حيث  'هكذ�، 
�لقو@  من   Qبالتحالفا  ' بالضغط 
�لدميقر�طية  �لوسائل  �لك\@ بدال من 
فعًال،  فإ1 هذ¨ �خلطب ُتجعل جوفا° 
خلد�½  �:يعة  'تتخد   çملع� 'عدمية 
 ïيع ال  �لك،  'مع  �خلا:جي.  �لعا¸ 
كل هذ� 1 ُنحبط ' نتخلى عن كل 
ينبغي  جهو/نا. بل عوًضا عن �لك، 
1 يكو1 هدفنا -ضمن قو�نني �لبال/- 
 Qالستمر�: ¤ تذك$ �حلكومة مبتطلبا�
�لوقت. õب علينا يضا تقدمي �ملشو:	 
�ل�   Qجلماعا� لتلك  صحيح  بشكل 

لديها �هتماماQ خاصة على �ملستو@ 
'عندها  �لعد�لة.  تسو/  لكي  �لعاملي 
صبح  'قد  �لعا¸  نر@  سو±  فقط 
نأمله  �لذ�  '�لوئا6  للسال6  مالً�� 

Aيًعا.
لذ� فإننا ال نقد: على 1 نتخلى عن 
جهو/نا 'ال ينبغي لنا �لك. ��L توقفنا 
عن :فع صو�تنا ضد �لقسو	 '�لظلم، 
فسو± نصبح من 'لئك �لذين ليس 
لديهم قيم خالقية ' مثل عليا على 
 ' صو�تنا  ُسمعت  سو�°   .rإلطال�
كاX 1ا تأث$ 6 ال فليس هذ� هو �ملهم، 
بل �ملهم 1 نستمر ¤ نصح �آلخرين 
شعر /�ئما  ïنL �لسال6.  'حثهم Ôو 
من  نه   @: عندما  �لسر':  ببالغ 
':غم  �إلنسانية  �لقيم  Lعال°  جل 
فإ1  ' �جلنسية،  �لدين  �الختال± ¤ 
�لكث$ من �لناÛ يأتوKL 1 هذ� �ملنتد@ 

... �رد إلقاء خطبة أو 4اضرة أو سماعها ليس 
إن  الواقع،   [ السالم.  إقامة  إ@  يؤدي  ولن  كافًيا 
هو  األساس  ا�دف  هذا  لتحقيق  الرئيس  الشرط 
العدالة املطلقة واإلنصاف ] �يع املسائل. وقد 
أعطى القرآن الكرمي، ] سورة النساء، اآلية ١٣٦، املبدأ 
املوضوع...  هذا   [ يرشدنا  الذي  والدرس  الذه� 
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لالستما½ '�لتعلم '�لتحد� عن سبل 
Lحال, �لسال6 '�لتر�حم ¤ �لعا¸. لذ� 
نسعى   1 Aيعا  منكم  طلب   ïفإن
لتحقيق �لسال6 بأقصى ما ¤ 'سعكم 
حô نتمكن من �ملحافظة على بصيص 
1 يأ� �لوقت �لذ� يتوطد  KL ألمل�
فيه �لسال6 �حلقيقي '�لعد�لة ¤ Aيع 

Ôا° �لعا¸.
õب 1 نتذكر نه ��L فشلت �جلهو/ 
يصد:  سو±   � �هللا  فإ1  �لبشرية، 
قر�:¨ لتحديد مص$ �لبشرية. لذ� قبل 
�لتنفيذ  حيز  �إلXي  �لقر�:  يدخل   1
له  �إل�عا1  على   Ûلنا�  \õ 1 'قبل 
�إلنسانية،   rحقو يوفو�   1 'على 
 Û1 ينتبه �لنافإنه من �ألفضل بكث$ 
ֲדذ¨  �الهتما6   KL بأنفسهم  �لعا¸   ¤
�ملسائل �حلاÕة، ألنه ��L قر: �هللا � 
�ñا� Lجر�°�Q ֲדذ� �لشأ1، فإ1 غضبه 

بشد	  �لبشر�  �جلنس  يعم  سو± 
'بصو:	 :هيبة حًقا.

للقر�: �إلXي  �لرهيبة  حد �ملظاهر  1L
يكوÅ 1ر¾   1 ميكن  �ليو6  عا¸   ¤
عاملية خر@. ما من شك Á 1ثا: هذ¨ 
�حلر¾ '�لدما: �لذ� سو± حتدثه لن 
 ôح  ' نفسها،  �حلر¾  على  يقتصر 
على هذ� �جليل، بل ¤ �لو�قع سو± 
عديد	  ألجيا,  �ملر'عة  نتائجه  تظهر 
قا/مة. حد هذ¨ �لنتائج �ملأسا'ية ملثل 
هذ¨ �حلر¾ هو تأث$ها على �ألطفا, 
 ¤  ' �آل1  سو�°  �لوال/	  حديثي 
�ليو6  �ملتاحة  �ألسلحة   1L �ملستقبل. 
هي سلحة مدمر	 KL /:جة ¶ا ميكن 
بعيو¾  طفا,  'ال/	   KL تؤ/�   1
':�ثية ' خلقية خط$	 متتد ألجيا,.

 Qشهد �ل�  �لبلد  هي  �ليابا1   1L
�لنو'ية  للحر¾  �لوخيمة  �لعو�قب 

بالقنابل  للهجو6  تعرضت  عندما 
�لثانية.  �لعاملية  �حلر¾  خال,  �لنو'ية 
'KL �ليو6 عندما تز': �ليابا1 'تلتقي 
بالناÛ هنا�، فإنك تر@ �خلو± من 
Xا '�ضحة  �ملطلقة  '�لكر�هية  �حلر¾ 
�لقنابل   1 Lالَّ  قو�Xم. ' عيو¶م   ¤
�لنو'ية �ل� �ستخدمت ¤ �لك �لوقت 
قل  هي  '�سع،  /ما:   ¤ 'تسببت 
�لنو'ية  �ألسلحة  تلك  من  بكث$  قو	 
�لد',   ôليو6 ح� �لد',  متتلكها  �ل� 

�لصغ$	 جًد�.
'ُيقا, ¤ �لياباL 1نه على مر': سبعة 
عقو/، Lالَّ 1 �آلثا: �ملترتبة على �لقنابل 
�لذ:ية ال تز�, مستمر	 بوضوE على 
طِلقت ُ  ��L �لوال/	.  حديثي  �ألطفا, 
 ¤ �ملمكن  فمن  شخص  على  �لنا: 
�حليا	  قيد  على   ¨ßبقا �ألحيا1  بعض 
 ��L 'لكن   ،Êلط�  åلعال� خال,  من 

مشهد عا6 لقاعة �ملنتد@
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'لئك  فإ1  نو'ية  حر¾  �ندلعت 
�لذين هم على خط �لنا: لن يكوX 1م 
 Qحظ من هذ� �لقبيل. بل سو± ميو
هؤال° �لناÛ على �لفو: 'õَمد'1 مثل 
 1L .لتماثيل، 'سو± تذ'¾ جلو/هم�
 Qلنباتا�' '�لغذ�°  �لشر¾  ميا¨  Aيع 
سو± تتلو� 'تتضر: من �الشعا½، 
�ل�   Ùألمر�� نو�½  نتصو:   1 'لنا 
سيؤ/� هذ� �لتلو� Lليها. حô تلك 
�ألماكن �ل�̧  ُتضر¾ مباشر	 'تكو1 
 Qإلشعاعا� على  �ملترتبة  �آلثا:  فيها 
قل حد	، فإ1 خطر �ألمر�Ù '�لعلل 
يكو1  'سو±  ك\،  يصبح  سو± 
�ألجيا,  على  كب$	  خطو:	  هنا� 

�لقا/مة.
�آلثا:  فإ1  Áنًفا،  قلت  'كما  لذلك، 
�ملدمر	 '�خلر�¾ �لذ� يسببه هذ� �لنو½ 
�حلر¾  على  يقتصر  لن  �حلر'¾  من 
'تد�عياִדا، 'لكن سو± ينتقل من جيل 
�لعو�قب �حلقيقية  KL جيل. هذ¨ هي 
Xذ� �لنو½ من �حلر'¾، '�ليو6 هنا� 
ناÛ على /:جة من �ألنانية '�حلمق 
باختر�عاִדم  يفخر'1  ¶م  حٍد   KL
تلك، 'Ýسبو¶ا هدية للعا¸. '�حلقيقة 
1 ما يسمى باجلو�نب �ملفيد	 للطاقة 
�لنو'ية ميكن 1 يكو1  '�لتكنولوجيا 
تدم$   KL 'تؤ/�  �خلطو:	،  غاية   ¤
 ' �إل«ا,  بسبب  Lما   rلنطا� '�سع 

مثل  بالفعل  شهدنا  لقد  �حلو�/�. 
�حلا/�  'قو½  مثل  �لكو�:�،  هذ¨ 
�لنو'� ¤ عا6 ١٩٨٦ ¤ تشرنوبيل 
بأ'كر�نيا. 'كذلك ¤ �لعا6 �ملاضي بعد 
'قو½ �لزلز�, '�لتسونامي ¤ �ليابا1، 
مما /@ KL تعرÙ �لبال/ خلطر كب$ 
مثل  حتد�  عندما  شديد.  'خو± 
�لصعب  من  يكو1  �ألحد��،  هذ¨ 
�ملتضر:	.  �ملناطق  Lعما:  Lعا/	  جد� 
'�ملأسا'ية،  �لفريد	  جتا:ֲדم  'بسبب 
غاية  صبح ¤  قد  �ليابا1  فإ1 شعب 
�حلذ:، 'بالفعل فإ1 شعو:هم باخلو± 

'�لرعب له ما ي\:¨.
 ¤ ميوتو1   Ûلنا�  1 '�ضح  مر  Lنه 
�حلر'¾ 'عندما /خلت �ليابا1 �حلر¾ 
'شعبا  حكومة  كانت  �لثانية  �لعاملية 
يد:كو1 جيًد� 1 بعض �لناÛ سو± 

ُيقتلو1. ُيقا, 1 ما يقر¾ ٣ ماليني 
شخص لقو� حتفهم ¤ �ليابا1، 'هذ� 
Ôو ٤٪ من �لسكا1. ح1L' ô كا1 
عد/ من �لبلد�1 �ألخر@ قد عا� من 
�لعد/  حيث  من  على   Qفيا' نسب 
'�لنفو:  �لكر�هية   1 Lالَّ   ،JاAإل�
�لشعب   ¤ جندها  �ل�  �حلر¾  من 
باملقا:نة  بكث$  على  يز�,  ال  �ليابا� 
بسيط  لسبب  '�لك  �آلخرين،  مع 
'هو بالتأكيد �لقنبلتا1 �لنو'يتا1 �للتا1 
�حلر¾  خال,  �ليابا1  على  سقطتا 
�لعاملية �لثانية، '�لعو�قب �ل� ما �²لو� 
يشاهد'¶ا 'يكابد'¶ا حô �ليو6. لقد 
ثبتت �ليابا1 عظمة 'مر'نة من خال, 
قد:ִדا على Lعا/	 Lعما: 'تأهيل مد¶ا 
بسرعة نسبًيا. 'لكن ليكن '�ضحا نه 
مر	  �لنو'ية  �ألسلحة  �ستخدمت   ��L

إذا اندلعت حـرب نووية فإن أولئـك الذين هم على 
خط النار لن يكون �م حظ من هذا القبيل. بل سوف 
ميوت هؤالء الناس على الفور و�َمدون مثل التماثيل، 
وسوف تذوب جلودهم. إن �يع مياه الشرب والغذاء 
والنباتات سـوف تتلوث وتتضرر من االشعاع، ولنا أن 
نتصور أنواع األمراض الa سـيؤدي هذا التلوث إليها. 



١٧

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون، العدد األول- جمادى الثانية ورجب ١٤٣٣هـ  - أيار / مايو  ٢٠١٢ م

 1 جًد�  �ملمكن  فمن  �ليو6،  خر@ 
متحى جز�° من بعض �لبال/ متاما من 

�خلريطة 'تز', من �لوجو/.
�لقتلى  لعد/  �ملتحفظة   Qلتقدير��  1L
Ôو  كانت  �لثانية  �لعاملية  �حلر¾   ¤
Ôو   1 'ُيقا,  شخص  مليو1   ٦٢
�ملدنيني.  من  كانو�  منهم  مليو1   ٤٠
من  �لقتلى  عد/  فإ1  خر@،  'بعبا:	 
�ملدنيني يفوr بكث$ �لعسكريني. لقد 
'قع كل هذ� �لدما: مع 1 �ألسلحة 
�ملستخدمة ¤ تلك �حلر¾ -باستثنا° 
�ليابا1- كانت تقليدية ¤ كل مكا1 
�ملتحد	  �ململكة  حتملت  'لقد  Áخر. 
شخص.  مليو1  نصف  Ôو  فقد�1 

كانت  �لوقت،  �لك   ¤ 'بالطبع، 
�ململكة �ملتحد	 ال تز�, قو	 �ستعما:ية 
'كانت مستعمر�ִדا حتا:¾ يضا نيابة 
عنها. فإ�� Aعت هذ¨ �خلسائر يًضا، 
ماليني.   KL يرتفع  �لقتلى  عد/  فإ1 
'¤ �Xند 'حدها فإÔ 1ّو ١,٦ مليو1 

شخص فقد'� حياִדم.
ما �ليو6 فلقد تغ$ �لوضع 'تلك �لبلد�1 
للمملكة   Qمستعمر� كانت  �ل� 
�ملتحد	 'قاتلو� من جل �إلم\�طو:ية 
�ل\يطانية من �ملمكن Ý 1ا:بو� �ليو6 
ضد بريطانيا �لعظمى ¤ حا, �ندال½ 
'كما  �لك،   KL 'باإلضافة  �حلر¾. 
�لبلد�1  بعض   ôح سابًقا،   Qكر�

�ألسلحة  على  حصلت  قد  �لصغ$	 
�لنو'ية.

هو  �خلو±  من  كثً$�  يسبب  فالذ� 
�لنو'ية  �ألسلحة  هذ¨  مثل   1 معرفة 
هؤال°  مثل  يد�   KL يصل   1 ميكن 
حسن  ميلكو1  ال  Lما  �لذين   Ûلنا�
�لتصر± ' يفضلو1 عد6 �لتفك$ ¤ 
عو�قب فعاXم. ¤ �حلقيقة، مثل هؤال° 
�لناÛ ال يع$'1 /� �هتما6 للعو�قب، 

'هم مولعو1 بإطالr �لنا:.
�لك\@  �لقو@  تتعامل   ¸  ��L لذلك 
مشاعر  على  تقِض   ¸' بالعد,، 
 ¸ ��L' 	$لد@ �لد', �لصغ üإلحبا�
فإ1  تتنبَّ سياساQ عظيمة 'حكيمة، 

حضرته مع ثلة من �لضيو±
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�لسيطر	.  عن   åرÌ سو±  �لوضع 
هو  �ألمر  هذ�  سيتبع  �لذ�  '�لتدم$ 
'تقدير�تنا،  تصو:�تنا  من  بكث$  بعد 
بالفعل  �ل�  �لعا¸   ,'/ غالبية   ôح
ֲדا  يعصف  سو±  �لسال6   ¤ ترغب 

هذ� �لدما:.
قا/	  يد:�   1 'Áمل   çمت  ïفإن لذ�، 
�لو�قع  هذ�  �لك\@  �لد',  Aيع 
 Qلسياسا�  ïتب من  'بدًال  �لرهيب، 
لتحقيق  �لقو	  '�ستخد�6  �لعد'�نية 
 ïتب  KL يسعو�   1 'غاياִדا،  هد�فها 
�لعد,  تعزيز  شأ¶ا  من   Qسياسا

'تأمينه '�ملحافظة عليه.
�لقا/	  كبا:  حد  مؤخًر�  صد:  لقد 
خطً$�  حتذيًر�   Û'لر� �لعسكريني 
للحر¾  �ملحتملة  �ملخاطر  حو, 
�لنو'ية، 'كا1 من :يه نه لن تندلع 
 �  ¤  ' Áسيا   ¤ �حلر¾  هذ¨  مثل 
مكاÁ 1خر، 'لكن سو± ñاÙ على 
حد'/ ':'با، 'بأ1 �لتهديد مبثل هذ¨ 
بلد�1  من  'يشتعل  ينشأ  قد  �حلر¾ 
 Ûلنا� بعض   1 مع  �لشرقية.  ':'با 
يه : هو  هذ�   1 ببساطة  يقولو1  قد 
عتقد  ال  شخصيا  نا ' �لشخصي، 
'لكن  �تملة،  غ$  نظر¨  'جهة  بأ1 
نه  يضا  عتقد  �لك،   KL باإلضافة 
فمن  �حلر¾،  هذ¨  مثل  �ندلعت   ��L
Áسيوية   ,'/  ü:تتو  1 جًد�  �ملرجح 

فيها يًضا.
مؤخًر�  Xا  كا1  �ل�  �ألخبا:  'من 
طرحه  ما  '�سع  Lعالمي  �نتشا: 
 Q�:الستخبا� بوكالة  سابق  :ئيس 
مقابلة  خال,  –�ملوسا/-  �إلسر�ئيلية 
مشهو:	  م$كية  تليفزيونية  قنا	  مع 
-شبكة سي Û� è- قا, Lنه صبح 
من �لو�ضح :غبة �حلكومة �إلسر�ئيلية 
 1L 'قا,  Lير�1.  على  ¤ شن حر¾ 
من  سيكو1  �Xجو6،  هذ�  مثل  'قع 
تنتهي  ' كيف  ين  �ملستحيل معرفة 
بشد	   Ù:يعا فإنه  لذ�  �حلر¾،  هذ¨ 

� هجو6.
'¤ هذ� �ملوضو½، فإ1 :يي 1 مثل 
هذ¨ �حلر¾ ستنتهي بالدما: �لنو'�. 
لقد قرQ ¤ �آل'نة �ألخ$	 مقاًال �كر 
فيه �لكاتب 1 �لوضع ¤ �لعا¸ �ليو6 
هو مشابه متاما للوضع ¤ عا6 ١٩٣٢ 
'�لسياسية  �القتصا/ية  �لناحية  من 
يًضا. 'كتب قائال: ¤ بعض �لبلد�1 
 ' �لسياسة  :جا,   ¤  Ûلنا� يثق  ال 
 1ما ُيسمى بالدميقر�طية. 'قا, يضا 
معا  جتتمع  كث$	  تشابه  'جه  هنا� 
�حلا,  كا1  ملا  مشابه  'ضع  لتشكيل 
عليه قبيل �ندال½ �حلر¾ �لعاملية �لثانية. 
قد Ìتلف �لبعض مع بعض حتليالته، 
 @: �لسبب  'Xذ�  معه  تفق   ïلك'
�لعا¸   Qحكوما تشعر   1 ضر':	 

�لر�هن.  �لوضع   °�²L �لبالغ  بالقلق 
�جلائرين  �لقا/	  على  يتعني  'باملثل، 
لبعض �لبال/ �ملسلمة �لذين ال هم Xم 
'سيلة  بأ�  بالسلطة  �لتشبث  سو@ 
'بأ� �ن 1 يعو/'� KL :شدهم. 'Lال 
يكو1  سو±  '�قهم  تصرفاִדم  فإ1 
'�لدفع  حكمهم،   ,�'²  ¤ �لسبب 

ببلد�¶م Ôو مص$ مرعب.
Ôن عضا° �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
�لعا¸  إلنقا�  جهدنا  قصا:@  نبذ, 
 ¤ ألننا  '�لك  �لدما:،  من  '�لبشرية 
هذ� �لزمن قد Áمنا بإما6 �لعصر �لذ� 
�ملوعو/  �ملسيح  'هو   � �هللا  :سله 
�لكرمي  للرسو,  خا/ًما  جا°  �لذ� 
للعاملني.  :�ة  ُبعث  �لذ�   � �مد 
 � �لكرمي  �لرسو,  تعاليم  نتبع  'ألننا 
�لشديد  باأل¸  قلوبنا   ¤ نشعر  فإننا 
'�لكر¾ من حالة �لعا¸. '�لك �أل¸ 
هو �لذ� يدفعنا لبذ, �جلهو/ من جل 
Lنقا� �لبشرية من �لدما: '�ملعانا	. لذ� 
فإنï 'سائر �ملسلمني �أل�ديني نسعى 
جاهدين للوفا° مبسؤ'لياتنا جتا¨ حتقيق 

�لسال6 ¤ �لعا¸.
من  حا'لت  �ل�   rلطر� هذ¨  حد 
خالXا تعزيز �لسال6 هو L:سا, سلسلة 
من �لرسائل لبعض ²عما° �لعا¸. قبل 
�لبابا   KL برسالة  بعثت  شهر،  بضعة 
بنديكت �لسا/Û عشر، سلمها له ممثل 
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�ملسلمني �أل�ديني.  شخصي J من 
قلت له ¤ �لرسالة نه ملا كا1 ²عيما 
 ¤ �لدينية  �لطو�ئف  ك\  من  لطائفة 
إلحال,  يسعى   1 õب  فإنه  �لعا¸، 
�آل'نة   ¤ مماثل،   rسيا  ¤' �لسال6. 
�ألعما,  'بناً° على مالحظة  �ألخ$	 
�لعد�ئية بني Lير�L' 1سر�ئيل 'تصاعدها 
KL مستو@ ¤ غاية �خلطو:	، بعثت 
�لو²:�°  :ئيس  من  كل   KL برسالة 
�إلسر�ئيلي، بنيامني نتنياهو، '�لرئيس 
�إلير��، �مو/ �د� جنا/، حثهما 
على �لتخلي عن كل شكا, �لتسر½ 
'�لك   ،Q�:لقر�� �ñا�  عند  '�لتهو: 

من جل صا¼ �لبشرية. 
كما نï قد كتبت مؤخًر� KL �لرئيس 
با:�� 'باما ':ئيس �لو²:�° �لكند�، 
 KL منهما  كال  /�عًيا  ها:بر،  ستيفن 
Ôو  'مسؤ'لياִדما  بد':«ا  �لقيا6 
�لعا¸.   ¤ '�لوئا6  �لسال6  L:سا° 
يًضا  �لقريب  �ملستقبل   ¤ نو� '
�لكتابة 'حتذير :ßسا° �لد', '�لقا/	 
كانت   1L عر±  ال   ïنL �آلخرين. 
يكو1  سو±  �لقا/	  Xؤال°  :سائلي 
Xا قيمة ' '1² عندهم 6 ال، 'لكن 
ًيا كانت :/	 فعلهم، فهي �ا'لة من 
جانÊ كو� �خلليفة '�لزعيم �لر'حي 
 ¤ �أل�ديني  �ملسلمني  من  للماليني 
Ôا° �لعا¸ لنقل مشاعرهم جتا¨ �لوضع 

�خلط$ �لذ� عليه �لعا¸.
عن  عر¾   ¸  ïن '�ضًحا  'ليكن 
Lمنا  شخصي،  خلو±  �ملشاعر  هذ¨ 
'قد  لإلنسانية.   r/صا حب  بد�فع 
 ¤  Ûنغر�' للبشرية  �حلب  هذ�  منا 
Aيع �ملسلمني �حلقيقيني بسبب تعاليم 
�لرسو, �لكرمي �مد �، �لذ� كما 
:�ًة  :سَل ُ قد   ،Qشر  1 سبق 
'مو�سا	 جلميع �لبشر. :مبا تندهشو1 
' تصدمو1 عندما تسمعو1 1 حبنا 
لتعاليم  مباشر	  نتيجة  هو  للبشرية 
 ,ßلرسو, �لكرمي �، 'قد ينشأ تسا�
�لذ� õعل  �لسبب  فما  ¤ عقولكم، 
تلك �جلماعاQ �إل:هابية �ملسلمة تقتل 
 Qحكوما هنا�  ملا��   ' �ألبريا°، 
�لقتل   Qعمليا ترتكب  مسلمة 
�جلماعي ألفر�/ من شعوֲדم من جل 

�اية كرسّي سلطا¶م؟
فليكن '�ضًحا متاًما 1 هذ¨ �ألعما, 
�لشرير	 ¤ '�قع �ألمر تتناÂ متاًما مع 
 1Áلقر�  1L �حلقيقية.  �إلسال6  تعاليم 
�لكرمي ال يسمح حتت � ظر± من 
�لظر'± بالتطر± ' �إل:ها¾. '¤ 
هذ� �لعصر، 'Åسب Lمياننا قد :سل 
�إلسالمية  �جلماعة  مؤسس   � �هللا 
�لقا/يا�  �د  م$�²   غال6  �أل�دية، 
�، �ملسيح �ملوعو/ '�إلما6 �ملهد�، 
تابًعا كامال للرسو, �لكرمي �مد �. 
'قد ُ:سل �ملسيح �ملوعو/ � لنشر 
لإلسال6  '�لصحيحة  �حلقيقية  �لتعاليم 
'�لقر1Á �لكرمي. لقد جا° لتأسيس :�بطة 
Ýد/  'لكي   ،� '�هللا  �إلنسا1  بني 
 Qلإلنسا1 'يعرفه ما عليه من '�جبا
:ِسل إل¶ا° ُ لقد  �إلنسا1.  خيه  جتا¨ 

] اآلونـة األخ�ة وبنـاًء على مالحظـة األعمال 
العدائيـة بـني إيـران وإسـرائيل وتصاعدها إ@ 
مسـتوى ] غاية اخلطورة، بعثت برسـالة إ@ كل 
من رئيس الوزراء اإلسـرائيلي، بنيامـني نتنياهو، 
والرئيـس اإليـراb، 4مود أ\دي جنـاد، أحثهما 
على التخلي عن كل أشـكال التسرع والتهور عند 
ا ـاذ القرارات، وذلك من أجل صا� البشـرية. 
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التقوى

'قا,  �لدينية.  �حلر'¾  شكا,  كافة 
Lنه ُ:سل لتوطيد �الحتر�6 '�لتشريف 
 �  Êن  ' مؤسس  لكل  '�لتكرمي 
 KL �النتبا¨  للفت  :ِسل ُ لقد  /ين. 
حتقيق على مستوياQ �لقيم �ألخالقية 
'�لر�ة  '�ملحبة  �لسال6  'Lحال, 

'�ألخو	 ¤ Aيع Ôا° �لعا¸.
�لعا¸،  من  مكا1   �  KL �هبتم   ��L
سو± جتد'1 هذ¨ �لصفاQ جزً°� ال 
�أل�ديني  �ملسلمني  Aيع  من   يتجز
 '�حلقيقيني. 'Lننا ال نُعدُّ �إل:هابيني 
�ملتطرفني منو�ًجا، 'ال هؤال° �لطغا	 من 
�ملسلمني، 'ال �لقو@ �لغربية يًضا، Lمنا 
'نقتد�  حذ'¨  Ôذ'  �لذ�   åلنمو��
�لكرمي   Êلن� �إلسال6،  مؤسس  هو  به 
�مد �، '�لتعليماQ �ل� نسترشد ֲדا 

هي �لقر1Á �لكرمي.
بعث  هذ�،  �لسال6  منتد@  من  لذ� 
:سالة   1 بأسر¨،  �لعا¸   KL برسالة 
'�لر�ة  �ملحبة  هي  'تعاليمه  �إلسال6 

'�لعطف '�لسال6.
�ملسلمني  من  قلية  هنا�  لألسف، 
تقد6 صو:	 مشوهة متاًما عن �إلسال6 
'تعمل 'فق معتقد�ִדا �ملضللة. 'قو, 
هو  هذ�   1 تظنو�  ال  Aيًعا،  لكم 
تلك  من  'تتخذ'�  �حلقيقي،  �إلسال6 
مشاعر  إليذ�°  �:يعة  �خلاطئة  �ألفعا, 
 1  ' �ملسلمني  من  �ملساملة  �ألغلبية 

جتعلوها هدًفا للقسو	.
 Û1 �لكرمي هو �لكتا¾ �ملقدÁ1 �لقرL
جلميع �ملسلمني، '�ستخد�6 لغة مسيئة 
'بذيئة ¤ حقه ' حرقه هو بالتأكيد 
لقد  �ملسلمني.  ملشاعر  عميق   Eجر
ينا نه عند حد'� �لك، فإنه يؤ/� :
'غ$  متاما  خاطئ  فعل   /:  KL غالبا 

مناسب من قبل �ملتطرفني �ملسلمني.
 ¤ حا/ثني  عن  مؤخًر�  Õعنا  'لقد 
�جلنو/  بعض  قا6  حيث  فغانستا1، 
�ألم$كا1 بتصرفاQ فيها عد6 �حتر�6 
من  �ألبريا°  'قتلو�  �لكرمي،   1Áللقر
�لنسا° '�ألطفا, ¤ مناX²م. 'باملثل، 
فقتل  :�ة  بال  شخص  �لنا:  طلق 
جنو¾   ¤ �لفرنسيني  �جلنو/  بعض 
�لك  'بعد  سبب،   �  1'/ فرنسا 
ثالثة  'قتل  يا6 /خل مد:سة  ببضعة 
'Lحد@  �ألبريا°  �ليهو/  من  طفا, 
�لسلو�  هذ�   1 نر@   .Qملد:سا�
خاطئ متاما 'ال ميكن بأ� حا, من 
�ألحو�, 1 يؤ/� KL �لسال6. 'نر@ 
�لوحشية  �ألعما,  هذ¨  مثل  يضا 
ماكن ' باكستا1   ¤ بانتظا6  حتد� 
�ألعما, خصو6  هذ¨  'تعطي  خر@ 
حقدهم  لصب  �لذ:يعة  �إلسال6 
 .rنطا 'سع  على  هد�فهم  'حتقيق 
�ل�  �لوحشية  �ألعما,  هذ¨  مثل   1L
ليست  �د'/،   rنطا على  حتد� 

حقا/،   ' عد�'�Q شخصية  بسبب 
 Qللسياسا نتيجة  �لو�قع   ¤ هي  Lمنا 
 ،Qلظاملة �ل� تنتهجها بعض �حلكوما�
سو�° على �ملستو@ �ملحلي ' �ملستو@ 

.J'لد�
لذ�، من جل Lحال, �لسال6 ¤ �لعا¸، 
�لصحيحة  �ملعاي$   åنتها� من  البد 
�ملستوياQ '¤ كل  للعد, على كل 
 1Áلقر� عدَّ  لقد  �لعا¸.  بال/  من  بلد 
�لكرمي قتل شخص بر�° /'1 سبب 

هو مبÒلة قتل �لبشرية Aعا°.
مسلم   ïألن' خر@،  مر	  'هكذ� 
ال  �إلسال6   1 متاما  لكم  'ضح 
بأ� شكل  �لظلم   ' بالقسو	  يسمح 
مطلًقا  مًر�  ليس  هذ�  �ألشكا,.  من 
 1Á1 �لقرL بد'1 �ستثنا° فحسب، بل'
كا1  لو   ôح نه  يضا  يأمرنا  �لكرمي 
 � 'بلد   �بيننا 'بني  هنا� عد�° 
�لتصر±  من  �لك  مينعنا  ال  شعب، 
معهم بالعد, '�ل�Òهة �لتامة 'نه ينبغي 
 Qخصوما ' Q�'عد� �ال تدفعنا 
KL �النتقا6 ' �لتصر± على Ôو غ$ 
يًضا  �لكرمي   1Áلقر� 'يأمرنا  صحيح. 
نه  'هو  �أل«ية  غاية   ¤ Áخر  بأمر 
 KL طمع 'ينبغي 1 ننظر Åسد  ال 

ثر'�Q 'مو�:/ �آلخرين.
 ،üلنقا� بعض  فقط   Qكر� لقد 
تضع  أل¶ا  �أل«ية  غاية   ¤ 'لكنها 
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 ¤ '�لعد�لة  �لسال6  لتحقيق   Ûألسا�
 � �هللا  /عو  Aع.  '�لعا¸  �ملجتمع 
�لقضايا  Xذ¨  �هتماًما  �لعا¸   Jيو  1
�لعا¸  ُننَقذ من /ما:   ôألساسية، ح�
�لذ� õرنا Lليه �لظاملو1 '�لكا�بو1.

العتذ:  �لفرصة  هذ¨  غتنم   1  /''
 1 �حلقيقة  'لكن  �إلطالة،  عن 
موضو½ Lحال, �لسال6 ¤ �لعا¸ مر 

¤ غاية �أل«ية.
�لوقت ينفد، 'قبل فو�Q �أل'�1 علينا 
Aيًعا 1 ُنوJ ما يفرضه علينا �لوقُت 

�هتماًما كبً$�.
عن  حتد�   1  /' ¶ي   1 قبل 
شي° ها6، كما نعر± Aيًعا ¤ هذ¨ 
�أليا6 ُيحتفل باليوبيل �ملاسي لصاحبة 
 ��L �لثانية.  Lليز�بيث  �مللكة  �جلاللة، 
�لو:�°   KL �لساعة  بعقا:¾  عدنا 
كا1   ،١٨٩٧ عا6   KL عاًما   ١١٥
للملكة  �ملاسي  باليوبيل  ُيحتفل  يًضا 
بعث  �لوقت،  �لك   ¤ فيكتو:يا. 
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة  مؤسس 
برسالة ִדنئة KL �مللكة فيكتو:يا بلَّغها 
يضا  'بعث  �إلسال6،  تعاليم  فيها 
برسالة يدعو فيها للحكومة �ل\يطانية 
�ملسيح  �لعمر. كتب  'للملكة بطو, 
فضل   1 :سالته   ¤  � �ملوعو/ 
Aيع   1 هو  �مللكة  حكومة   ¤ ما 
�لدينية حتت  �حلرية  ُمنحو�  قد   Ûلنا�

حكمها. 
�ل\يطانية  �حلكومة  تعد   ¸ �ليو6 
حاكمة لشبه �لقا:	 �Xندية، 'لكن ال 
تز�, مبا/á �حلرية �لدينية ¤ �ملجتمع 
خالXا  من  �ل�  'قو�نينه  �ل\يطا� 

ُيمنح كل شخص حريته �لدينية.
Aل مثا, Xذ¨ �حلرية  1L ،لو�قع� ¤
هو ما نشاهد¨ �لليلة �L �جتمع تبا½ 
 Qلعقائد '�ملعتقد��' Qتلف �لدياناË
 KL 'ساعني  Áملني  '�حد  مكا1   ¤

Lحال, �لسال6 ¤ �لعا¸.
 Qلدعو��' Qلذلك 'باستخد�6 �لكلما
نفسها �ل� �ستخدمها �ملسيح �ملوعو/ 
غتنم هذ¨ �لفرصة لتقدمي �لتها�  �

�لقلبية للملكة �ليز�بيث قائال:
'�المتنا1  �لسعا/	  مبنتهى   °çه”
جلاللة   çمت' �لرحيمة  ملكتنا 
'�لرضا".  �لسعا/	   6�'/ �مللكة 

للملكة   � �ملوعو/  �ملسيح  '/عا 
مر	   خر@  ستخد6 ' فكتو:يا، 

كلماته نفسها:
يها �إلله �لقا/: �لكرمي، َْسِعْد ملكَتنا "
مَة بفضلك 'كرمك كما نعيش  �ملعظَّ
'لطفها،  كرمها  حتت  سعد�°  Ôن 
Ôن  كما  'Lحسا1  بلطف  'عاِمْلها 
ظل  حتت  ':خا°  سال6   ¤ نعيش 
حكومتها �لعا/لة '�ملحِسنة.  (�لتحفة 

�لقيصرية) 
هذ¨ هي مشاعر �المتنا1 �ل� Ýملها 
يًضا ' �د�  مسلم  هو  من  كل 

مو�طن بريطا�.
عّبر مر	 خر@ عن  1 /'¤ �لنهاية 
 ،Êقل  rعما من  Aيًعا  لكم  �متنا� 
�ملحبة  عن  عربتم  قد  فبحضو:كم 

'�ملو/	 '�ألخّو	 لنا.
شكًر� جزيال لكم.

قد أُرِسل إلنهاء كافة أشكال احلروب الدينية. وقال 
إنه أُرسل لتوطيد االح£ام والتشريف والتكرمي لكل 
مؤسـس أو ن� أي دين. لقد أُرِسـل للفت االنتباه 
إ@ حتقيق أعلى مستويات القيم األخالقية وإحالل 
.fالسالم واحملبة والر\ة واألخوة ] �يع أ¤اء العا


