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التقوى

 Éتر]ة: �ملكتب �لعر

ال  'حد·  �هللا  �ال  �له  ال   1 شهد 
شريك لـه، 'شهد 1 �مًد� عبد· 
من  باهللا  فأعو<  بعد  ما  '�سوله. 
�لشيطا1 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو4 �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ'�يَّاَ�  َنْعُبُد  �يَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Üمني) َ'ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لi 'لقاها سيدنا مر�� مسر,
 'hد 'يدe �هللا تعاf بنصرe �لعزيز

� jخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ,�إلما] �ملهد�
يو4 ٢٠ /٢٠١٢/٠٧

� مسجد بيت �لفتو½ بلند1

تعا�  �هللا  فضا;  نشاهد  عندما 
�ألغلبية  لسا1  على  '�نعاماته جتر� 
منا كلمة: "�حلمد هللا" عفويا عندما 
كانو�  سو�×  سبحانه،  ِنعمه  نذكر 
 � 4يد�كو1 �ملع¸ �لعميق للحمد 
يد�كو·. 'لكن بسبب تلّقي �لتربية 
� بيئة معينة يكّن �جلميع شعو�� بأنه 
ال بد من �لقو; "�حلمد هللا" '�1 كا1 
شخص  فكل  �لتكلف.  سبيل  على 
مهما كا1 قليل �لعلم يشعر � قر��	 
 ��لكلما ֲדذ·  �لتفو·  بضر'�	  قلبه 
�لº تش$ �� �د �هللا '�لثنا× عليه. 
على  تنـز;  عندما  فباختصا�، 
'نعمه  تعا�  �هللا  فضا;  �أل�د� 
 ' بشخصه  <لك  تعّلق  سو�×    -
باجلماعة - جتر� على لسانه كلمة 
نه Æب  '�حلق  حتما.  "�حلمد هللا" 
هذ·  مبثل  �د�  ֲדا كل  يتفو·   1
�ملناسبا� كلها، 'لكن �<� قاFا �ملر× 
كانت  '�'حها  حقيقتها  مد�كا 
كثر بركة له. °ن �أل�ديو1 سعد�× 
جد� من هذ· �لناحية ألننا Üمنا بإما4 
هذ� �لزما1 '�ملسيح �ملوعو/ '�ملهد� 
ال  �إلميا1  هذ�  'بسبب  �ملعهو/. 
نو�جه مشكلة � فهم معا� "�حلمد 
من  خر±  كلمة  ية  مع¸   ' هللا" 
�لقر1Ü �لكرمي أل1 �ملسيح �ملوعو/ قد 
'ّضح لنا تلك �لر'½ بتعليم من �هللا 
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تعا�، 'قد شر½ كلمة "�حلمد هللا" 
بأساليب �تلفة. '�آل1 سأ<كر لكم 
هو،  بكلماته   µاÆبإ "�حلمد"  مع¸ 

فيقو; �: 
�لفعل  على  ثناٌ×  �حلمد   1 "�علْم 
'مدٌ½  �لثنا×،  يستحق  ملن  �جلميل 
ملنِعٍم نعَم من �إل��/	 'حسَن كيف 
شا×. 'ال يتحقق حقيقُة �حلمد كما 
هو حقُّها �ال للذ� هو َمْبَد جلميع 
على  'ُمحِسٌن  '�ألنو��،   Öلفيو�
�لشعو�  غ$  ِمن  ال  �لبص$	،  'جه 
هذ�  يوجد  فال  �الضطر��،  من  'ال 
�ملع¸ �ال � �هللا �خلب$ �لبص$، '�نه 
 � كلها  �ملِنُن  'ِمْنه  �ملحسن  هو 

�حلمد � هذ·  'له  '�ألخ$،  �أل'; 
�لد��، '�ليه يرجع كلُّ  �لد�� 'تلك 
 µعجا�) �ألغيا�.“   �� ُينَسب  �د 

�ملسيح)
�لذ� تتضمنه كلمة  فهذ� هو �ملع¸ 
�إلنسا1  قا;   �>�' ”�حلمد“. 
”�حلمد هللا“ '�ضعا كل هذ· �ألمو� 
�حلمد  هو  <لك  كا1  �العتبا�   �
�حلقيقي �لذ� Æب 1 ¡مد به �َهللا 

كلُّ مؤمٍن. 
 �لقد '�/� كلمة ”�حلمد“ � Üيا
عديد	 � �لقر1Ü �لكرمي للفت �نتباهنا 
 Øد �هللا تعا�. 'لكن�إلكثا� من � ��
�ملقتبس  منطلق  من  �ليو4  سأحتد  

�ملوعو/  �ملسيح  كال4  من  �ملذكو� 
�ألمو�  قليال.  'سأشرحه   �
�لثالثة �لº 'ّجه �ملسيح �ملوعو/ � 
� هذ� �ملقتبس نظا�نا �ليها شا�حا 
على  ثناٌ×  ”�حلمد  هي:  ”�حلمَد“، 
�لثنا×“.  يستحق  ملن  �جلميل  �لفعل 
يضا ُيحَمد'1،  ª1 �لنامن �ملعلو4 
�ملستحق  بأ1  يقو;   � 'لكنه 
'من  تعا�  �هللا  هو  للحمد  �حلقيقي 
حق باحلمد سو± �هللا تعا�؟ فأ'ال 
Æب 1 يكو1 معلوما 1 �حلمد كله 
يقو;  به.  �ألحق  هو  ألنه  تعا�  هللا 
�ملسيح �ملوعو/ �: "'مدٌ½ ملنِعٍم 
تنـز;  فعندما  �إل��/	“،  من  نعَم 

كل أ[دي  يتذكر  أن  �ب 
على  حائزا  كان  مهما   -
من  أنشأ  ومهما  الشهادات 
أن   - الناس  مع  عالقات 
جنعل  أن  املنشودة  غايتنا 
العاx يعبد إ~ا واحدا، وأن 
يرفرف   � الن�  لواء  جنعل 
فوق ألوية {يع املؤسسات.

حضرm مر�� مسر,
 'hد 'يدe �هللا
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نعم �هللا تعا� فهي تنـز; مبشيئة �هللا 
�حلائز  فعل  نتيجة  منها  كثر  تعا� 

على تلك �لنعم.
�ملر×  �1 �هللا � حيانا يتجلى على 
 � صد'�   1'/ 'يكرمه  بر�انيته 
عمل منه، ' يكرمه كثر من �لعمل 
نعم على حد  �>� ' ،�بآال¥ �ملر�
مبشيئته  يضا  فهو  �لرحيمية  بتجلي 
ليقو4  �لعبد  يوفِّق  تعا�  فاهللا  تعا�، 
نتائُج  له  لتظهر  /عا×،   ' ما  بعمل 

جيد	، فيكرمه �هللا مر	 خر±.
من  نعم ” هو  �لثالث  �ألمر   ï
فَمن  مبشيئته،  حسن   � �إل��/	“ 
 ' بإ��/ته  �حسانا  �هللا  ِمن  كثر 
يريد   � فاهللا  ما؟  لعمل   �µحر��
ع  'سَّ قد  'لذ�  عبا/·،  على  ميّن   1
�هللا  'عوُ/  تتحقق  عندما   ï ��ته. 
تعا� مبشيئته فتنـز; ِنعُمه 'فضاله 
�إلنسا1.  ¡صيها  ال  èيث  'مننه، 
هذ·   � �هللا  معاملة  نالحظ  فنحن 
�لر�هن جتا· ]اعة سيدنا  �لعصر   �
�هللا  أل1  <لك   � �ملوعو/  �ملسيح 
نه  èُْكمه  علن ' 'عد·  قد   �

ليغلنب. 
حقيقة  يتحقق  ”'ال   :� قا;   ï
�حلمد كما هو حقها �ال للذ� هو 
'�ألنو��“،   Öلفيو� جلميع   مبد
فحني يقو; �ملر× ”�حلمد هللا“ فليقل 

هو  'حد·   � �هللا   1  � بالتفك$ 
 ،Öمن ينا; منه �إلنسا1ُ ]يَع �لفيو
 �َماَ'�ِ �لسَّ ُنوُ�  ﴿�هللا  فــ 
َ'�ْألÖِ�َْ﴾ (�لنو�: ٣٦)، فإ<� كا1 
يتو�   1 �إلنسا1  فعلى  نو��   �
�ليه،  'ينيب  �ليه،  'يتقد4  �ليه، 
من  �حلامد  �إلنسا1  Ýر´  'بذلك 
باستمر��. 'هنا  �لنو�   ��  ��لظلما
يبد موضوÜ Âخر ملنة �هللا �، كما 
Üَمُنو�  �لَِّذيَن  َ'ِليُّ  ﴿�هللا   :� يقو; 
�لنُّوِ�﴾  �َِلى   �ُلَماِ �لظُّ ِمَن  ُيْخِرُجُهْم 
�لذ�  فاإلنسا1   ،(٢٥٨ (�لبقر	: 
يكو1 �ُهللا � 'ليَّه يتحقق له �/��� 
جديد لـ "�حلمد هللا" فتبد سلسلة 
جديد	 ملنن �هللا، فكأ1 �حلامد �حلقيقي 
ير  فضا; �هللا �لº ال تنقطع لألبد، 
على  Üخر  تلو  فضٌل  عليه  فينـز; 
�لد'�ï .4 قا; �: "'�سن على 
�لشعو�  غ$  من  ال  �لبص$	  'جه 
يعر¥  فهو  �الضطر��"،  من  'ال 
يريد  'ال  �إلحسا1  ֲדذ�  يقو4  نه 
نه  �ال  �إلحسا1،  هذ�  على  جز�× 
�<� شكر '�د �د�  نه  �لعبَد  علَّم 
�لعبو/ية فسو¥  حقيقيا '/± حق 
﴿ألµيدنكم﴾،  قا;:  كما  يزيدنَّه 
� ستز/�/ �نعاما÷ 'منØ هذ· كثر 
باستمر��. 'هذ� �الستمر�� � نز'; 
ليس  عليكم  '�ملنن   ��إلنعاما هذ· 

مقصو�� على هذ· �لدنيا، بل سو¥ 
تتمتعو1 ֲדا � �آلخر	 يضا، 'سو¥ 
للحمد  منقطعة  غ$  �ا��  تتنا'لو1 
�حلقيقي. ï قا; يضا بأنه ال يغينب 
عن �لبا; 1 �حلمد �لذ� تقومو1 به 
لغ$ �هللا ' �لوِقه � هذ� �لعا� هو 
 1 'ينبغي   � �هللا   �� يقو/  �آلخر 
عند  يكو1   1 Æب  �ليه.  يقو/كم 
 � �هللا  قو;   �ُ��/� �حلقيقي  �ملؤمن 
'فْهُمه نه هو مرجع كل �د، أل1 
�لقد���، 'هو  �هللا هو مالك ]يع 
خالق �أل�Ö '�لسما× 'كّل �ألشيا× 
 �حيو�نا كانت  سو�ً×   �'�ملخلوقا
 ،ªلنا�  '  �نباتا  '  �]ا/�  '
 �'هو َمن يو/Â فيها خو��َّ 'ميز�
èيث يستطيع �إلنسا1 �النتفاÂ ֲדا. 
فال ميكن 1 يتحلى � شي× مبيز	 
فريد	 'ال öية <�تية 'ال قو	 خا�قة 
�هللا  Ýلقها   � ما  لإلنسا1  مفيد	 
�ألشيا×  من  كث$�  'نر±  فيه.  تعا� 
على 'جه �أل�Ö ال يقد� �إلنسا1 
�لº 'ضعها  �النتفاù Âو�صها  على 
تعا�  �هللا  يشأ   � ما  فيها  تعا�  �هللا 
<لك. فإ<� كانت كل ميز	 'خاصية 
'���/ته  �هللا  مبشيئة  �ال  توهب  ال 
�لشكر  يسد�   1 لإلنسا1  بد  فال 
�حلقيقي هللا 'حد· عند �ستفا/ته ֲדذ· 
تعا� 'حد· خلق  �ألشيا×، أل1 �هللا 
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ينتفع   ºل� '�ألشيا×  �ألسبا�  هذ· 
 1ֲדا عبد �هللا �ملؤمن. 'لكننا ُمرنا 
نشكر عبا/ �هللا يضا، � �<� �نتفعتم 
تكونو� شاكرين   1 بد  فال  بإنسا1 
�لنية  ֲדذ·   ªلنا� شكرمت  فلو  له. 
 'أل1 �هللا تعا� �سلهم إلفا/تكم 
جعلهم 'سيلة مفيد	 لكم فإ1 <لك 
يضا يتحو; �� شكٍر هللا تعا�. �1 
�لعاملني  لر�  هو  �حلقيقي  �لشكر 
�لذ� خلقنا 'هيأ سباًبا لربوبيته لنا 
خر±. فلو فّكر �إلنسا1  �'ملخلوقا
�هللا  عبا/  جعل  ملا  �لنحو  هذ�  على 
FÜة له، 'ال يظن نه بسبب فال1 قد 
عماُله ' بسببه قد حَرµَ ما  �ِجنزُْ
حرµ·، أل1 �لر� �حلقيقي هو �� 
نه  �ملؤمن   �/ هو  فهذ�  �لعاملني. 
عند شكر· للعبا/ �منا يتوخى شكر 
لإلحسا1  منبًعا  'يعّد·  تعا�  �هللا 
'�ملنن، بل كلما تلّقى معاملة حسنة 
من حد فإنه يعّد �هللا تعا� سبًبا فيها 
ألنه قد 'قع � قلب شخص Üخر 
فعند  حسنة.  معاملة  �ليه  لُيسد� 
�نتفاÂ �ملؤمن �حلقيقي بشي× – من 
� طريق كا1 هذ� �النتفاÂ– يتوجه 
<لك  'عند  تعا�،  �هللا   �� فكر· 
ما  'هو  �حلقيقي  �حلمد  منه  يصد� 
نّبه �ليه �ملسيح �ملوعو/ � ''صانا 

للقيا4 مبثل هذ� �حلمد. 

�1 معظم فر�/ �جلماعة يقومو1 بأ/�× 
شـكر �هللا تعا� ֲדذ� �لتفك$ نفسه 
'ينبغي 1 يكو1 �ألمر كذلك أل1 
�إلميا1 يضا يز/�/ 'يترقى بو�سـطة 
مثـل هذ� �حلمـد �حلقيقي. 'لكن 
Æب 1 يكـو1 تفك$نا كجماعة 
يضا على هذ� �لنحو èيث نشـكر 
�هللا تعا� كلما �ينا �جلماعة تز/هر 
�لر'½  نعر¥   1 'تتقدÆ' ،4ـب 
�حلقيقية حلمد �هللا تعا� ï °مد· � 
èسبها. فلو ّمت �د �هللا تعا� � كل 
مكا1 على هذ� �لنحو Fطلْت مطا� 
فضا; �هللا تعا� ضعاًفا مضاعفة. �1 
مثل هذ� �حلمد �حلقيقي ُيحد  � 
�إلنسا1 �نقالًبا �'حانًيا كما ينقذ· 
نو�Â �لشر� يضا، 'Æعله  X/من 
�نساًنا عابًد� حقيقًيا هللا تعا�، 'يوفقه 
مر ֲדا  ºللعمل بتلك �ألحـكا4 �ل
�هللا تعا�، 'ينّبهه �� �لتحلي بالقيم 
�لسامية،   Xألخال�' �ملثلى  �إلنسانية 
�لذ� Æب  هذ� هو �حلمد '�لشكر 

/�ئه. Xعلينا �لبحث عن طر
لقد <كرُ� � خطبة �جلمعة �ملاضية 
لقيتها � كند� – 1 �هللا تعا�  ºل� -
'ّفق �لشـبا� �أل�ديني � م$كا 
'كند� للقيا4 ببعض عما; �جلماعة 
بكل نشا� 'حيوية، 'ال سيما �نشا× 
�لعالقا� 'تطويرها، �< حرµ'� فيها 

قصب �لسـبق على غ$هم، 'تظهر 
نشـأ'ها  ºنتائج طيبة لعالقاִדم �ل
مع �لفئة �ملثقفـة من �لناª مبا فيهم 
شخصيا� با�µ	 من بال/هم. ï ملا 
 ،É ×ֲדم للقا �'ðبلدهم جـا �ُ�µ
'كا1 معظمهم ِمن '�ضعي �خلطط 
يضعو1  'ممن  '�لبال/،   �للحكوما
للعا� خطًطا 'مشـا�يع. ُيَظّن عن 
مثل هؤال× Ðم ال يأتو1 ملقابلة حد، 
غـ$ Ðم قد تـو� � /�� �جلماعة 
'قابلو� حيـث تيحْت � �لفرصة 
�لنصح 'فّهمهم بعض  ألسد� Fم 
�ألمو� 'قو; Fم شـيئا. كل <لك 
 ،�قد حصل بسـبب هذ· �لعالقا
'قد لعب شـبابنا هنا� /'ً�� كبً$� 
نّبه هؤال×  1� <لك. 'هنـا �يد 
 '�لشبا� - سو�× كانو� من م$كا 
كند� ' من � بلد Üخر - ال يعّد'� 
ية عالقة /نيويـة جناًحا كبً$� Fم، 
بل عطاكـم �هللا تعا� هذ· �لفرصة 
للوصو; �� هـل �لدنيا من جل 
�يصا; �لتعاليـم �حلقيقية �ملبنية على 
لترتيب  ' 'فقكم  �لعد; '�لقسط، 
 Øمعهم 'لقائي ֲדم، فوفق Âجتمـا�
طلعهم على �لتعاليم ُ 1�هللا تعـا� 
�إلسـالمية �لر�ئعة 'ُخ8َ هؤال× - 
 ��جاال كبا�  ُيَعّد'1 مـن  �لذين 
�لبلد '�لذين يسـيطر'1 � �حلقيقة 
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على �لعا� – كيف ميكنهم ��شـا/ 
�لعا� 'تنوير·. فأ'; ما �يد �لقو; 
لشـبابنا � كل مكا1، 'ال سيما 
للشبا� � م$كا 'كند� - ألنØ قد 
�لبلدين  �جعت من جولة � هذين 
ال ¡سـبو� عالقاִדم 'جناحاִדم  -
هذ· نتيجـة كفا×�� 'ميز�� <�تية 
Fم بل Æب 1 يعّد'ها فضًال من �هللا 
تعا� '¡مد'· عليها �< هيأ Fم هذ· 
 .��لفرصة إلنشا× مثل هذ· �لعالقا
ال نتوخى من هذ· �لعالقا� حتقيق 
هد�¥ شـخصية 'ال مكاسـب 
خاصة، 'ليس هو هدفنا، بل Ðد¥ 
 Xلعا� '�طالعه على �لطر� إل�شا/ 
 �>�  ï ،ملستقيم� �لصر��  �ملؤ/ية �� 
قبل �لعـا� نصحنا فبها 'ِنعم، '�ال 
نكو1 قـد /ينا '�جبنـا. البد لنا 
من �نقا< �لعا� من �لفسـا/ '�لدما� 
ألنه لو �سـتمر سـائًر� على Ðجه 
�حلا� لو�جَه /مـاً�� �ّقًقا، فال بد 
1 نبذ; �جلهـو/ لتحويل �لعا� �� 
�هللا تعا�. لـو كا1 حد يزعم نه 
بسبب بعض كفا×�تنا 'مؤهالتنا قد 
حظينا بتلك �لعالقا� على �ملستو± 
�لعا�، ' يظن ننا Ðد¥ من خال; 
هـذ· �لعالقـا� �� حتقيق بعض 
1 �قي �جلماعة يرتبط  'مكاسبنا، 
ֲדـذ· �لعالقا� فهو µعم باطل، بل 

�حلق كما بينت قبل قليل � شـر½ 
موضوÂ �حلمد 1 هذ· مشـيئة �هللا 
تعا� نه يهب ]اعة �ملسيح �ملوعو/ 
� �لرقي '�الµ/ها�. فإ1 جهو/نا 
ما  ،� ֲדذ� �خلصـو� متو�ضعة جدًّ
�لنتائج �لº تظهر فهي �حسـا1 من 
�هللا تعا�. فليست نتائج هذ· �جلهو/ 
��جعة �� ميز�� 'مسـاعي <�تية 
بـل ترجع �� فضـل �هللا تعا� � 
 Âحلقيقة. فلو حافظنا على هذ� �لنو�
من �لتفك$ لكثـر� هذ· �ألفضا; 
ما هل �لدنيا هؤال× فال  .�/�/µ�'
نريد منهم شيًئا، 'ليس هو هدفنا. 

لقد ُنشرْ� � جريد	 �لفضل تقا�ير 
مـ$كا، 'لعـل فر�/  � ºجولـ
�جلماعة قد قر'ها يضا. �1 �ملكا1 
 ªعضا× �لكونغر�لذ� Æلـس فيه 

'Ïلس �لشيو¹ �ألم$كي 'يبّتو1 فيه 
� قضايا بلدهم 'قضايا بال/ �لعا� 
�ملكا1 "كابيتو;  كله، يسمى <لك 
'لقد   ،(CAPITOL HILL) هيـل" 
قيم � �حـد± قاعا� <لك �ملب¸ 
حفـٌل لقيت فيه خطاًبـا �تصًر�. 
��/ بعـض معا�ضينـا �ثا�	 هذ� '
�إلسـالمية  �جلماعة  �ملوضوÂ ضد 
'ال سـيما � باكستا1 لكي يؤلبو� 
�لناª ضد �جلماعة كثر، �ال Ðم � 
يتلقو� �هتماًما ُيذكر. 'كا1 موقفهم 
بأنØ <هبت �� هنا� لطلب �لعو1 
لأل�ديني مـن �حلكومة �ألم$كية 
' توجهت �� هنا� لتدب$ مكيد	 
ضد باكستا1- '�لعيا< باهللا. 'لعلهم 
يسـتطيعو1 1 يكتشـفو� حقيقته 
قلت  ما   ��  Âباالسـتما بأنفسهم 

ما أريد القول لشبابنا \ كل مكان، وال سيما للشباب 
\ أمaكا وكندا - ألنـ� قد رجعت من جولة \ 
هذين البلدين - أال �سبوا عالقاتهم وجناحاتهم 
هذه نتيجة كفـاءات وميزات ذاتية ~م بل �ب 
أن يعّدوها فضًال من اهللا تعا� و�مدوه عليها إذ 
هيأ ~م هذه الفرصة إلنشاء مثل هذه العالقات. 
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هنا� �<� كانو� يتحلو1 بعني �لعد; 
'لكن مع �ألسـف ال يتحلو1 ֲדا، 
'لكن يستطيع كل عاقل 1 يعر¥ 
قصد� من �لذها� �� هنا�، 'ما 
�<� كنت قد <هبت �� هنا� من جل 
خذ شـي× 4 �عطائه Fم '�فا/ִדم. 
ال نعتمد �ال علـى �هللا تعا�، '�1 
�قي �جلماعة منو� بفضل �هللا تعا� 
فحسـب 'ليس بدعم ية حكومة، 
'� Ýطر ببالنا قط مثل هذ� �لتفك$. 
ما تدب$ مكيد	 ضد بلد�، فأقو; 
بأننـا كثر حبًّـا لوطننا من هؤال× 
�لذين ليس Fـم � /'� ُيذكر � 
�نشا× /'لة باكستا1 'ال � �ملحافظة 
 �عليها، بل هم �لذين ينهبو1 ثر'�
�لبلـد بكلتا �ليديـن 'يدفعونه °و 

�لدما� �ملحقق.
مـا فيما يتعلق بأخذ شـي× منهم 
م$كا  ��µ ملـا Øفأخ8كـم بأن
� ٢٠٠٨ مبناسـبة �ليوبيل �ملئو� 
للخالفة، قيم هنا� حفل �شـتر� 
فيـه بعـض �لنـاª �ملحليني، '� 
¡ضر سو± عضو '�حد من Ïلس 
�لشـيو¹ �ألم$كي �لذ� جا× ملد	 
 ï ، لعله جلس خلمس /قائق	قص$
<هـب 'كا1 <لك قبل بد× �حلفل، 
'� ¡ضر Üنذ�� � عضو Üخر من 
 .ªلكونغر� من  'ال  �لشيو¹  Ïلس 

<كر نـØ حتدثت �ليـه لدقيقتني 
فحسب، سـألØ فيهما: ما<� تريد 
مØ؟ شعر� 'كأنه يريد �لقو;: ما 
�لذ� جا× بك �� هنا فتسـتجد� 
� �� هنا ألخذ Ü � :منا؟ فقلت له
شـيئا. 'لقد خ8ته � <لك �لوقت 
يضا بأنـØ جئت هنا أل/لكم على 
�لطرX '�خلطط �لº ال بد لكم من 
�اللتز�4 ֲדا �<� كنتم تريد'1 �حال; 

�لسال4 � �لعا� كله.
على ية حا;، هذ� هو �لعضو �لوحيد 
�لذ� جا× Üنذ�� من Ïلس �لشيو¹ 
�ألم$كي، 'تكلم معي بضع /قائق 

ï غا/�. 
ما فيما يتعلق بأöية خطاÉ � �حلفل 
هيل"  "�لكابيتو;   � �نعقـد  �لذ� 
 Âطال� توخى مـن خالله  فكنت 
هؤال× �لرجـاال� �لكبا� '�ملثقفني 
على بعض جو�نب �لتعاليم �إلسالمية 
 �� ينتبهو1  �ليها   Âباالستما لعلهم 
�خلطـو � �الجتا· �لصحيح إلحال; 

�لسال4 � �لعا�.
قبل هذ� �حلفل بيو4 سجل مند'� 
مـن شـبكة (CNN) مقابلة معي، 
'باإلضافة �� مو� خر± قا; �: 
 ،� ستتهيأ لك �آل1 مناسبة هامة جدًّ
فما هو شـعو�� جتاهها؟ 'كانت 
 Øكلماتـه توحي بأنه كا1 يتوقع م

شعر èماª كب$، 'لكØ قلت  1
Ðا مناسبٌة  ±�له بصو�	 عفوية: ال 
حتتّل جانبا كب$� من �ألöية عند� 
èيث ُبد� Fا �اًسـا كبً$�، أل1 
م$كا  � ºهد� �ألساسي من جول
هو لقـا× فر�/ ]اعº 'تنبيههم �� 
حتسني حالتهم �ألخالقية '�لر'حانية. 
فقا;: �1 قولك هذ� يشكل صدمة 
تعطيهم  �< ال  �ألم$كا1  للساسـة 
öية. ï قا; � مبتسـًما: لن خ8 

�لساسة �ألم$كا1 عن قولك هذ�.
على ية حا;، قـد يكو1 � نظر 
هل �لدنيا öية غ$ عا/ية Fذ� �ألمر 
'لكن ليست له تلك �ألöية �لكب$	 
عندنا، 'ينبغي ال تكو1. 'لكن البد 
1 نبد� خالًقا ُعليا 'نشكرهم على 

.Âحسن �الستما
�جا;  بعض   ºملقابل جا×  كذلك 
�لدين �خلاصني مبختلف �لِفرX �لدينية 
حد   �عالقا بسبب  �جليش   �
 ' �بعة  'كانو�  معهم  �أل�ديني 
�سة، فقا; � حدهم ثنا× �ملقابلة 
غد�  ستلقي  �ل8نامج:  قبل  '�للقا× 
خطابا � عضا× �لكونغرÏ' ªلس 
باالضطر��؟  تشعر  فهل  �لشيو¹ 
فقلت له: كال، فأنا سو¥ خ8هم 
ما قا; �لقر1Ü �لكرمي '�إلسال4ُ، فال 
/�عي أل1 يكو1 هنا� � �ضطر��، 
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 ��ملحاضر� إللقا×   Øيوفِّق  � فاهللا 
�ملناسبا� بني حني 'Üخر.   Ìش �
عندها قا; من عند نفسه: ما °ن 
هذ·  مثل   � كب$	  مشكلة  فنو�جه 
ننا  مع  نضطر�،  حيانا ' �ل�8مج 

 .�نلقي كث$� من هذ· �ملحاضر�
 1�' هؤال×  أل1  <لك  قا;  لقد 
كانو� �جا; /ين خصوصيني قد مت 
 ' �لدينية،   ªلطقو� أل/�×  تعيينهم 
�ال  /ينيني،  قا/	  َتُعّد'هم   1 ميكن 
 >� عليهم،  غالبة  �ملا/ية  �لسمة   1
Ïر/ �سم ”كاِبيتو; ِهل“ يهيبهم، 
�ملؤمن  ما  م$كا1.  كانو�  لو   Ìح
بإلٍه '�حد فإمنا �إلله �لو�حد هو كل 
يكو1   1 'Æب  له  بالنسبة  شي× 
على  يعترضو1  �لذين   1� كذلك. 
يضا  هم  �ملسلمني)  (من  �جلماعة 

يرتعبو1 من هل �لدنيا، كما يرتعب 
 �هؤال×، فهم يضا يعقد'1 �ملقابال
 � لكنهم  هنا�   �'�الجتماعا
�لرعب-  هذ�  -بسبب  قط  يوفَّقو� 
�إلسال4 '�سالة  يبلِّغوهم �سالة   1

�هللا '�سالَة �لقر1Ü �لكرمي. 
'لقد äع حد �أل�ديني حَد عضا× 
�نتها×  بعد  لزميله  يقو;   ªلكونغر�
�لقا/	  يكو1   1 ”Æب  �ل8نامج 
حيث  �لنحو  هذ�  على  �ملسلمو1 
''ضو½  þال×  يتكلمو�   1 Æب 
'يبينو� �حلقيقة بكل قو	.“ على كل 
حا; هذ� هو �نطباعه، فلم يوفِّق �هللا 
� لذلك �َّ قائد مسلم ' �ðساَ× 
�لدنيا   �� مييلو1  يضا، ألÐم  �لبال/ 
ينشئ   1 فينبغي  �لدين.  من  كثر 
�لقا/	  هؤال×  مع   ��لعالقا �لشبا� 

نكسب  لن  ننا  بفكر	  �لدنيويني 
منهم شيئا '�منا لكي نعطيهم شيئا. 
عو�طف  لديكم  تكو1   1 Æب 
�جلميع،  من  كثر   � هللا  �لشكر 
�هللا  فضاُ;  َتكثر  كيف  �نظر'�   ï
 1 �لد'�4  على  تذكر'�  باستمر��. 
�لدنيا  فعا; �جلماعة ال تالئم حّب 
هم  �لدنيا  هل  عَد/مت  فإ<�  بد�، 
كلَّ شي×، فإ1 �هللا �ملنعم قا/� على 

�ستعا/	 نَعمه يضا. 
هدُفنا  يكو1   1 ينبغي  باختصا�، 
كما  /'ما  برضا·   µلفو�' �هللا  �َد 
'ليس  �لو�قع.   Ö� على  هو 
من   �ّ مع   ��لعالقا �نشا×  منتهانا 
�لدنيا '� تكن 'لن تكو1 �  هل 
ليست  كما  �هللا،  شا×   1� �ملستقبل 
هل  من  �الكتساَ�  حياتنا  غايُة 

 وكان موقفهم بأن� ذهبت إ� هناك لطلب العون لأل[ديني من احلكومة 
األمaكية أو توجهت إ� هناك لتدبa مكيدة ضد باكستان- والعياذ باهللا. 
قلت  ما  إ�  باالستماع  بأنفسهم  حقيقته  يكتشفوا  أن  يستطيعون  ولعلهم 
بها،  يتحلون  ال  األسف  مع  ولكن  العدل  بعني  يتحلون  كانوا  إذا  هناك 
ولكن يستطيع كل عاقل أن يعرف قصدي من الذهاب إ� هناك، وما إذا 
وإفادتهم.  أم إعطائه ~م  كنت قد ذهبت إ� هناك من أجل أخذ شيء 
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سو�×  �ليهم،  '�لنفو<  هؤال×  �لدنيا 
م$كا   � هيل  �لكابيتو;  كانت 
' كا1 �يو�نا Üخر، فلم تكن �قامُة 
�ل8نامج فيه غايَتنا �ملتوخا	 � �حليا	 
ال � �ملاضي 'لن يكو1 � �ملستقبل 
ليست  فهي  يكو1،  ال   1 'Æب 
غايتنا. فيجب 1 يتذكر كل �د� 
 �- مهما كا1 حائز� على �لشها/�
 ªلنا� نشأ من عالقا� مع  'مهما 
1 غايتنا �ملنشو/	 1 جنعل �لعا�  -
لو�×  جنعل   1' '�حد�،  �Fا  يعبد 
]يع  لوية   Xفو يرفر¥   �  êلن�
�ملؤسسا� '�لبال/. 'لعلكم شاهدمت 
يضا  �لتقرير   � 'قرمت   MTA  �
1 ما قلت هنا� �منا كا1 � ضو× 
 1 'حا'لُت  �لكرمي   1Üلقر� تعليم 
خ8هم عن تعاليم �إلسال4 عن �حلق ُ
 � ميز	   �  � فليست   ،Xلصد�'
<لك. '�منا �± نفسي �نسانا بسيًطا 
قليَل �لعلم، �ال 1 �ملسيح �ملحمد� 
�لذ� <هبُت إللقا× �خلطا� ممثال له، 
قد 'عد· �هللا � هو 'سيَد· 'مطاَعه 
'مطاعنا ]يعا سيَدنا �مد� �سوَ; 
�هللا � بقوله: ”ُنِصرَ� بالرعب“.. 
هنا�   �� �لتوجه  ثنا×  ببا�  فخطر 
نا � �لسيا�	 1 هؤال× يقولو1 �1 '
هذ� �يو�1 عظيم 'سا4ٍ جد�، - 'قبل 
فكر  Ìمناسبة ح �<لك � حتد  

� هذ� �ملوضوÂ - فدعوُ� �هللا � 
قائال يا �Fي �منا نا عبد� �لضعيف 
'�� حامل �� هنا� �سالتك، ممثال 
 Øتري  1 فأ�جو  �ملوعو/،  مسيَحك 
�ليو4 نا يضا َمشاهد حتقُّق �لوْعد: 
قطعَته  �لذ�  بالرعب“   �”ُنِصرَ
�هللا  فاستجا�  �ملوعو/.  �ملسيح  مع 
�أل�ديو1  <لك  'الحظ   �  �
عربو� ' �لسليم،   X'لذ� صحاُ� 
<لك  عن  قد حدَّ   بل  <لك،  عن 
هنا�   �'� Ðم  يضا،  �آلخر'1 
مشهد ”ُنِصرَ� بالرعب“. فالسيد 
نو� �مو/ خا1ْ �بن �ملرحو4 موالنا 
هنا�  يقيم  �لذ�  خا1ْ  �ملالك  عبد 
'هو عضو � �Fيئة �إل/��ية جلماعة 
م$كا، قد كتب مقاال موجز� عن 
�ملوجز	   �'�لتعليقا �ل8نامج  هذ� 
<لك  على  هنا�  �لسياسة  لرجا; 
نه   ±�' يتأثر'1،  كانو�  'كيف 
 ��لفضل 'Ïال ينشر· �   1 Æب 

�جلماعة �ألخر±. 
لقد حضر �ل8نامج قر�بة ٢٩ عضو� 
من عضا× �لكونغرÏ' ªلس �لشيو¹ 
�لبنتاغو1  �لقر���� '�جا;   Âصّنا'
�ملنظما� غ$  �ملسؤ'لني �  'بعض 
'�لعد/   ،�'�ل8'فيسو�� �حلكومية 
 ١١٠ بلغ  هؤال×  لكل  �إل]ا� 
 1 هنا�  �لسائد	  فالعا/	  تقريبا. 

�لشيو¹  'Ïلس   ªلكونغر� عضا× 
فال  معا  برنامج   � حضر'�   �>�
بعد  ينصرفو1  بل  طويال  Æلسو1 
 Âبضع /قائق فقط 'هذ� هو �النطبا
�لسائد عنهم، - فهذ� من خالقهم 
عنهم  فيعر¥  بذلك!-   ±�/ 'هم 
مع  Æلسو1  ال  Ðم  '�حد  كُل 
لكنهم  ينهضو1 عاجال،  بل  بعض، 
� هذ� �ل8نامج جلسو� طو; �لوقت 
قد  كانو�  منهم  ثالثة   ' �ثنني  �ال 
خذ'� �إل<1 سلفا، بل قد قا; حد 
هيل“  ”كابيتو;   � �لب$'قر�طيني 
منذ µمن بعيد: ”�نØ هنا منذ �سة 
عشر ' عشرين عاما '� الحظ قط 
حضو�� كثر من عشر	 عضا× من 
 � مًعا  �لشيو¹  'Ïلس   ªلكونغر�
� برنامج، 'ثانيا عر¥ من خ8÷ 
بضع  من  كثر  Æلس  ال  حد�   1
ُمهًما.  �ل8نامج  كا1  مهما  /قائق 
فهم ينصرفو1 حÌ لو كا1 �لضيو¥ 
 � Æلسو1  ال  بل  �لبال/  �ðساَ× 
مناسباتنا �خلاصة يضا. ï قا;: 'قد 
�ألحز��  µعما×   1 كث$�  حيَّر� 
'�حلكومة  �ملعا�ضة  من  �ملختلفة 
Ïلس  فعضو  جالسني.  ظلو�  كلهم 
نه  �لذ� <كرُ� قبل قليل  �لشيو¹ 
ثنا× µيا�÷ � عا4 ٢٠٠٨  � Øقابل
'كا1 سلوكه ينم عن تك8 عظيم، 
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هو �آلخر � ¡ضر �ل8نامَج فحسب، 
بل قد جا× �� �ملنصة 'لقى كلمته 
�خلطا�  طو;  جالسا  'ظل  يضا، 
'كا1   .Éخطا Ðاية  بعد  '�نصر¥ 
'Ïلس   ªلكونغر� عضا×  بعض 
لقلة  �خلطا�  ثنا×  '�قفني  �لشيو¹ 
ك8  �لقاعة  هذ·   1 مع  �ملقاعد 
”�لغرفة  'تسمى  هنا�   ��لقاعا
�لذهبية“ 'تقا4 هنا� بر�مج مهمة. 
'معلو4 نه ال تكو1 قاعاٌ� '�سعة 
جد� � مثل هذ· �ملجمعا�، فهؤال× 
�جلماعة  بنا×  بعض  مع  �لضيو¥ 
�خلطا�   �� يستمعو1  ظلو�  يضا 
'�قفني لقلة �ملقاعد، '�جلدير بالذكر 
Ðم ظلو� يستمعو1 �� مو� � تكن 
 1 �تالئم مز�جهم على �ألغلب؛ 

يتمسكو� بالعد;. 
 1 عليكم   1 هو  Fم  قلت  �لذ� 
تعدلو� � كل �ألحو�;، '�1 � تقيمو� 
�ملحافظة  من  تتمكنو�  فلن  �لعد; 
على حكوماتكم يضا مهما كانت 
تر�عي   1 �لقوية  �ألمم  فعلى  قوية. 
�ألمم �لضعيفة، 'هذ� ضر'�� جد� 
إلقامة �ألمن. فيجب 1 جتلس �ألمم 
�ألمم  'هيئة  �ألمن  Ïلس   � كلها 
'Æب  �ملسا'�	.  قد4  على  �ملتحد	 
ال ينظر بلد �� ثر'	 بلد Üخر. هذ� 
ملخص ما قلت Fم، 'بطبيعة �حلا; 

طبائعهم،  تطابق  ال  �ألمو�  هذ· 
تعليم  <لك � ضو×  Fم  قلُت  'قد 
�لقر1Ü �لكرمي. بعد خطاÉ هنا� قا; 
 ªلكونغر�  � مسلم  عضو   ;'  �
بأ1  �ألصل،  �فريقي  م$كي  'هو 
هو  خطابك   � كث$�   Øعجب ما 
مم  �نه Æب ال تنظر'� �� ثر'�
 1� '�جلشع.  �لطمع  بنظر  خر± 
هؤال× �لناª يعرفو1 على ية خطو� 
جتر� سياستهم 'بأية نظر	 ينظر'1 
�� �ألمم �ألخر±. 'قا; يضا: Æب 
 Âَّµُينشر هذ� �خلطا� فو�� 'يو  1
�آلخرين.   ªلكونغر� عضا×  على 
م$كا èاجة  بأ1  'قا; عضو Üخر 

ماسة �� هذ· �لرسالة �ليو4. 
�إلسال4  تعليم  تبليغ  فرصة   1�  ،�>ً�
�جلميل �� هؤال× �لناª قد تيحت 
'لكن  فقط.  تعا�  �هللا  فضل  نتيجة 

تأثر'�  ' هل  4 ال  به  يتأثر'1  هل 
 Ìيبقى هذ� �لتأث$ 'م Ìمؤقتا '�� م
ميكن 1 يز';، ' هل ُيصغوF 1ذ· 
�لرسالة 4 ال؛ فهذ� مر Üخر، 'لكن 
تعليم �إلسال4 �جلميل قد �تضح Fم 
على ية حا;. فاحلمد كله هللا �لذ� 
ما  هذ�  كلها،  �ألسبا�  هذ·  هيأ 
Æب 1 يعلمه كل �د�. كذلك 
'جهُت نظا� �جا; �لسياسة فيهم 
 �� معهم   ��ملقابال ثنا×   � يضا 
بذلك  عملو�  فإ<�  �لعد;،  �قامة 
'ينجو  �لدما�  من  ينجو1  فسو¥ 
�هللا  قد�  فسيعمل  '�ال  يضا،  �لعا� 

عمله. 
سكرت$  قا4  قد  يضا  كند�   �'
�ألمو� �خلا�جية � �جلماعة '�لفريُق 
مع  جديد	   �عالقا معه  �لعامل 
على  �ملحافظة   �� باإلضافة   ªلنا�

عبدك  أنا  إمنا  إ~ي  يا  قائال   � اهللا  فدعوُت 
ممثال  رسالتك،  هناك  إ�  حامل  وإ�  الضعيف 
مسيَحك املوعود، فأرجو أن تري� اليوم أنا أيضا 
الذي  بالرعب“  ”ُنِصرَت  الوْعد:  ق  حتقُّ َمشاهد 
قطعَته مع املسيح املوعود. فاستجاب اهللا � � 
والحظ ذلك األ[ديون أصحاُب الذوق السليم...
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 1 يضا  فعليهم  �لقدمية.   ��لعالقا
�< 'ّفقهم خلدمة  يشكر'� �هللا تعا� 
 �� Xجلماعة 'ليوصلو� �حلق '�لصد�
لقد حضر  معهم.  �لعالقة  صحا� 
كث$ من µعما× �ألحز�� �لسياسية 
�لسياسة 'قابلو�. ال شك  '�جا; 
�لبال/  ساسة  تفهيم  من  بد  ال  نه 
�لقوية 'كذلك �لشر¡ة �ملثقفة منهم 
ثنا×  ففي  �لعا�.   � �ألمن  إلقامة 
�جلولة �حلالية ُعقد � كند� حفال1، 
حدöا كا1 حفل �الستقبا; مبناسبة 
”قاعة  باسم  جديد	  قاعة  �فتتا½ 
به   ªبأ ال  عد/  'حضر·  طاهر“ 
من �لكنديني �ملحليني، باإلضافة �� 
�جا; �لسياسة 'غ$هم من �ملثقفني 
 � ألخاطبهم  �لفرصة   � فأتيحت 
 Øضو× �لتعليم �إلسالمي. 'قد 'صلت
�لضيو¥  بعض   �تعليقاُ بعد  فيما 
'كانت �Æابية جد�. /عو �هللا تعا� 
�إلÆابية   ��لتعليقا هذ·  تكو1   1
<هاÐم   � �لتغ$  إلحد�   مدعا	 

'�ستر�تيجيتهم. 
<كر فيما يتعلق ֲדذ· �لقاعة  1 /'
 �بأ1 منظمة حكومية تساعد �ملنظما
�حلكومية  غ$   �'�ملنظما �خل$ية 
�ألخر± قد 'عد� مبساعد	 قد�ها 
مليونا1 'نصف مليو1 /'ال� كند� 
 1 �غبتها   �ظهر' �لقاعة،  لبنا× 

تدفع �جلماعة جز×� من نفقا� هذ� 
�ملشر'Â 'ستدفع تلك �ملنظمة جز×� 
قلت  بذلك  علمُت  عندما  منها. 
يعيد'�   1 �جلماعة   � للمسؤ'لني 
 Øتب  1' �ملبلغ شاكرين،  هذ�  �ليها 
�جلماعة بنفسها �1 كانت قا/�	 على 
 1ْ<لك. فكا1 من فضل �هللا تعا� 
'فَّق �جلماعة لبنائها ببذ; عد	 ماليني 
<لك  جانب   ��'  .��لد'ال�� من 
نشأ� �جلماعة بناية جديد	 للجامعة 
مع  �لدعا	)  تأهيل  (معهد  �أل�دية 
بفضل  تعمل  كند�   � �جلماعة   1
�هللا تعا� على مشا�يع ضخمة لبنا× 
�ملساجد 'تقتضي هذ· �ملشا�يع عد	 
ماليني من �لد'ال���. هذ· �جلماعة 
بفضل  كث$	  مالية   �تضحيا تقد4 
 � يبا��   1  � فندعو·  تعا�  �هللا 
مو�Fم 'نفوسهم. �لبناية �لº كانت 
للجامعة �� �آل1 كانت  مستخدمة 

'لكن  قبل  من  �جلماعة  �شترִדا  قد 
 �ُشيِّد 'قد  �آل1.  �ملكا1  ֲדا   Xضا
�آل1 غر¥ '�سعة 'جيد	 للصفو¥ 
للجامعة.  �لتابعة  للمكاتب  'كذلك 
 Peace village � لبناية تقع� هذ· 
نفسها حيث �إلشر�¥ عليها يكو1 
�جلامعة  تنتقل  سو¥  نسبيا.  سهال 
�ملقبل بإ<1  �لعا4  �لبناية �  �� هذ· 

�هللا. 
�هللا  èمد  ُيمأل  �لقلب   1 شك  ال 
/عو  ،�تعا� نظر� �� هذ· �لترقيا
�هللا تعا� Æ 1عل ]يع فر�/ �جلماعة 
على  تعا�  هللا  'حامدين  شاكرين 
ِنعمه. 'بسبب عالقا� �جلماعة صر 
'نتا�يو“ ” �قليم   � �أل';  �لوµير 
 �عالقا  1� مأ/بة.  عقد  على 
�جلماعة 'طيد	 � <لك �إلقليم يضا 
علم  فعندما   .��ملستويا كافة  على 
�لوµير بزيا�÷ لكند� صر على عقد 

كذلك وجهُت أنظار رجال السياسـة فيهم أيضا 
\ أثنـاء املقابالت معهم إ� إقامـة العدل، فإذا 
عملوا بذلك فسـوف ينجون مـن الدمار وينجو 
العـاx أيضـا، وإال فسـيعمل قـدر اهللا عمله. 
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<لك  عن   ��عتذ�  Øلك' �ملأ/بة 
نظر� �� ُبعد �ملسافة 'لضيق �لوقت 
أل1 �لذها� '�إليا� �� حيث يقع 
 'مكتبه � �ملدينة ' /'� �لضيافة 
كا1  سُتعقد  �ملأ/بة  كانت  حيثما 
 Xيستغر  1 شأنه  من  'كا1  صعبا 
�<� كا1  �لوµير:  فقا;  'قتا طويال. 
�ألمر كذلك فسأقيم مأ/بة قر� مقر 
�قامتكم 'لكن �جو 1 حتضر'ها. 
'بالتا� � يبق عندنا Ïا; لالعتذ��. 
 �فعقد �ملأ/بة '<َكر �جلماعة بكلما
]يلة جد�، '<كر عالقا� �جلماعة 
هذ·   � 'فِّقُت  'قد  '�جنا�µִדا. 
�إلسال4  تعليم   
يضا إلبال �ملناسبة 
تقريبا  ثلثها   ' ساعة  لربع  �جلميل 
فباختصا�،  �ملأ/بة.  حضر'�  للذين 
فإ1   ��لعالقا بإنشا×  يتعلق  فيما 
 � �جلماعة   � �ملسؤ'لني  بعض 
كند� 'فر�/ها بشكل عا4 يضا قد 
كذلك  ير�4.  ما  خ$  على  قاموها 
قبل  من  ُنشئت   ºل�  ��لعالقا فإ1ّ 
'تتوسع  تتقد4  بل  قائمة  تز�;  ال 
 1كثر بإ<1 �هللا تعا�. 'لكن Æب 
قبل  من  قلت  كما  /�ئما،  تتذكر'� 
نتيجة  هو  �منا  <لك  كل   1 يضا، 
عن  ناجتا  'ليس  تعا�  �هللا  فضل 

مساعي �لشبا� ' غ$هم. 
�1 ]اعة كند� متقدمة � �إلخال� 

لقد سبق  تعا�.  �هللا  بفضل  '�لوفا× 
شر� � �خلطبة �لسابقة ��  1 �
 �ظهر' �لنظا4   �  ��لثغر� بعض 
فكلما  <لك.  على  قليال  ُسخطي 
جا× فر�/ �جلماعة للقائي بعد <لك 
بعثو�  'بعضهم  باكني  �لعفو  طلبو� 
 Øن مع  �خلصو�،  ֲדذ�  �لرسائل 
�خلفيف  ظهر� سخطي  قد  كنت 
على  �ملشرفة   Â'لفر� بعض  على 
 �' '�ملسؤ'لني،  �جللسة   �ترتيبا
�جلماعة  فر�/   �� موجها  يكن 
بوجه عا4. لقد قلت نظر� �� حب 
لوال  بأنه  فر�/ �جلماعة '�خالصهم 
مر�عا	 �خالصهم لنقلنا جلستهم �� 
شكو±   Å/ لدّ�  ليست  م$كا. 
من فر�/ �جلماعة غ$ نه من �لطبيعي 
 �1 حتد  بعض �ألخطا× � ترتيبا
�ملشرفني  من  حَدَثْت  'قد  �جللسة 

�ألفر�/  بعض  'من  ترتيباִדا  على 
 � ضجة  هنا�  تكو1  كأ1  يضا، 
 � بأÐن  'يقا;  عامة  �لنسا×  خيمة 
يسمعن بر�مج �جللسة باهتما4. كل 
نتيجة  �صالحها  ميكن  �ألمو�  هذ· 
'�جباִדم   �'�لعامال �لعاملني   ×�/
على 'جه صحيح. فإ<� كانت هنا� 
 1ضر'�	 لطلب �لعفو فكاÆ 1ب 
�لعاملني  'بعض  �ملسؤ'لو1  يطلبه 
ما  <لك،   �� ينتبهو�   � 'لكنهم 
عامة فر�/ �جلماعة فهم �لذين بد'� 
قلقهم '�ضطر�ֲדم �� �ظها�� بعض 

�لسخط.
'كما قلت يغمر قلê �ُد �هللا عند 
�ðية �خال� ''ال× �جلماعة بكند� 
بفضل �هللا تعا�. مـا �'Âَ هؤال× 
�لذين 'هبهم �هللا للمسـيح �ملوعو/ 
�! 'يـا Fا من ]اعـة بلغت 

عندما علمُت بذلك قلت للمسؤولني \ اجلماعة 
أن يعيـدوا إليهـا هذا املبلغ شـاكرين، وأن تب� 
اجلماعـة بنفسـها إن كانت قـادرة على ذلك. 
ـق اجلماعة  فـكان من فضـل اهللا تعـا� أْن وفَّ
لبنائهـا ببـذل عـدة ماليـني من الـدوالرات.
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�لذ�'	 � حبهـا ''الئها للخالفة 
 Peace " يًضـا. كانت منطقـة
village“ (قريـة �لسـال4) مفعمة 

ياما  باحليا	 '�لبهجة. مكثُت هنا� 
 � ºقليلة لقـر� �مضا1، مع �غب
�ملكو  ياما كثر ملا �يته منهم من 

�خال� ''ال×. 
�نه ملن فضـا; �هللا علينا 1 مكا1 
�الجتماÂ � كنـد� صا� ضيًقا من 
بعض �لنو�حي، فكانت هنا� مشكلة 
كب$	 إليقا¥ �لسـيا��� مثًال، لذ� 
فمن '�جب ]اعتنا هنا� 1 يبحثو� 
عن مكا1 'سـع للجلسة. عليهم 
ال يفّكر'� من ين يأ÷ �ملا; لشر�× 
مكا1 'سـع. ما /�4 �هللا تعا� قد 
�µ/ حاجتنا فال بد 1 يوفقنا إلÆا/ 
 1�ملكا1 يًضا �1 شا× �هللا، شريطة 
نكو1 عبا/· �لشـاكرين '�حلامدين 

حًقا. 

نبه �ليه  1ْ /''هنـا� مر Üخـر 
بناَ× �جلماعة � كند� بل � م$كا 
'بريطانيـا يًضا، 'هو 1 �لالجئني 
�جلد/ يأتو1 من باكسـتا1 �� هنا 
 1بكثـر	، فعلى هـؤال× �إلخو	 
يتذكر'� 1 �هللا تعا� قد نعم عليهم 
كثً$�، فلكي يسـتÙلو� فضا; �هللا 
كثر عليهم 1 يتقربو� �� �هللا تعا� 
'يعملو� بأحكامـه 'يفوµ'� برضا· 
بدًال من �النغمـاª � متع �لدنيا. 
'ليعلْم �لشـبا� خاصة Ðم كلما 
�µ/�/'� شكًر� '�ًد� هللا تعا� نزلت 
عليهـم فضا; �هللا كثـر. عليهم 
1 يضعـو� � �العتبا� /�ئًما �ملحَن 
'�لشد�ئد �لº ِمن جلها هاجر'� من 
باكستا1، فهذ� يساعدهم على <كر 
�هللا تعا� /�ئًما. على �لقا/مني �جلد/، 
<كوً�� '�ناًثا، 1 يكونو� شـديد� 
�حلر� على �لتحّلـي باملثل �لعليا، 

فهكذ� ُيو�ثهم �هللا فضا; �هللا كثر، 
'Æعلهم سـو	 حسـنة لأل�دين 
عليهم  سلًفا.  هنا  �ملقيمني  �آلخرين 
1 يضعو� � �حلسبا1 كل حني Ðم 
� يأتو� هنا من جـل �لدنيا فقط، 
نه ال بـد Fم من �الهتما4 بالدين '

يًضا.
 فيبد �مضا1 هنـا بعد يومني �1 
م$كا  � شا× �هللا تعا�، 'سـيبد
فلَيْسـَع  'كند� غًد� على �ألغلب، 
كلُّ �د� 1 ينتفع من هذ� �لشهر 
�بُلغو�  قصى حـد.   �� �لفضـيل 
�لـذ�'	 � /عيتكم 'عبا/�تكـم. 
هذ· يـا4ُ �سـتنـز�; فضا; �هللا 
تعا�، فعـلى كل مسـلم �د� 
�غتـنامها جيـًد�. 'فَّقنا �هللا ]يًعا 
�هللا  فـضا;  نـر±   Ìلـذلك ح
تعا� تÙ; عليـنـا كثر من <� 

قبـل. �للهم Üمني.

 من عمل هللا كفاه اهللا الناس، ومن عمل للناس وّكله اهللا إليهم..


