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 ðة: �ملكتب �لعرLتر

ال  �حد½  �هللا  Cال  Cله  ال   B& &شهد 
شريك لـه، �&شهد &B >مًد� عبد½ 
من  باهللا  فأعو�  بعد  &ما  �}سوله. 
�لشيطاB �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ}¡ِّ �ْلَعاَلمَني * 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوs �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  C�َيَّاَ�  َنْعُبُد  Cيَّاَ� 
�لَِّذيَن   ôِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   ôََر� �لصِّ
&َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو¡ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (£مني) َ�ال �لضَّ

خطبة �جلمعة

�cد  
�لقاها �مX �ملؤمنني سيدنا مر��مسر' fل�
�يدg �هللا تعا^ بنصرg �لعزيز

iعليه �لسال Cملهد� iخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ' �إلما�

٢٠١٠/٠٤/٠٩ sيو

� مسجد �لبشا}" بإسبانيا

 B& لقد بّينت لكم � �خلطبة �ملاضية
 bملهمة �ل� &نيطت باملسيح �ملوعو�
�لدين  �لدين..  Cحيا¢  هي   �
�لذ� كاB قد فقد عظمَته مبر�} 
 ôطاþال�� bللفسا Üلزمن �تعر�
متاما تقريبا، �� يُعد ُيلَحظ صيُته 
صا}  بل  �لعا�،   � &حر�½  �لذ� 
طر¤  كل  من   sللهجو عرضة 
 Gصو¡،  ففي هذ� �لبلد بالذ��
s �ملا�b �لذ�  مثال بعد Cحر�� �لتقدُّ
 ôطاþ� قد &صابه Bبضعة قر� s�b
�ملسلمني  على  قضي  قد  لد}جة 
�قد  &يضا.  �Ôه   _��� باتا  قضا¢ 
�لقسو"   Bملسيحيو� �مللو�  ما} 
حا�لو�  �لذين  على  ��العتد�¢ 
 ��b�{&�  sباإلسال �لتمسك 
ر�هم قسر�،  �حلفا� عليه حé نصَّ
�العتر�¤  منهم  �ستصد}��   �&
باعتنا� �ملسيحية على &قل تقدير، 
&جيا�م  من   sإلسال�  Üنقر��
تد}çيا. &ما من �لناحية �لر�حانية 
 Bملسيحيو�  Bملبشر�� نشر  فقد 
نطا�  &�سع  على  �ملتني  شَرَكهم 
ِشر�كهم،   � �ملسلمني  �&�قعو� 
 BC £خر  بتعب<  نقو_   B& �ميكن 
�ملسلمني لضعفهم �لر�حا� كانو� 
يقعوB � فخ �ملبشرين �ملسيحيني. 

;‹˜à¸\;Ô]Ëtb;‹˜à¸\;Ô]Ëtb

ÏË›]m’\;Ïm¬e’\;◊Ω;∫ÏË›]m’\;Ïm¬e’\;◊Ω;∫

خطبة �لجمعة
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من  �أللو¤   Gمئا سقط  �قد 
 éملسلمني � حضن �ملسيحية ح�
 ºَصر تعت�  كانت  �ل�  �ند �  �
�إلسالs لوجوb كث< من �أل�ليا¢ 
هنا�. فكانو� يقعوB بأنفسهم � 
عندئذ  �لر�حا�.   Gملو� حضن 
�لثانية  للبعثة  �لوسائل   � �هللا  هيأ 
 sغال مر��  سيدنا  ببعثة   sلإلسال
مسيحا   � �لقاbيا�  &$د 
موعوC� �bماما مهديا، فمن خال_ 
تلقي �لعلم من �هللا � &ثبت � 
تعليم   B&  Bياbأل� Lيع  ألتبا¯ 
&فضل  �جلذ�¡  �جلميل   sإلسال�
�&حسن من تعليم كل bين، ففنَّد 
bعا�{ �لقسا�سة بتفضيل �ملسيح 
�لن¸ >مد �، �جعل  � على 
 B& Bلقسا�سَة �لذين كانو� يعلنو�
كلها  �ند �  � ستنتصر  �ملسيحية 
�ند � تنص<  �&Õم سيتمكنوB من 
قد  بل  للدفا¯،   Bيلجأ� بأكملها 
 Bهو هربو� من �مليد�B �بد&�� يوجِّ
&تباعهم &ال Äوضو� � &� حو�} 
bي� مع �ملسلمني �أل$ديني �Cال 
 Gبإثبا bينهم  عن  س<Õ�bم 
&فضلية �إلسالs على bينهم. �قد 
 � >مد�   B& �لقسا�سة  �عتر¤ 
&خذ يستعيد عظمته �أل�A بسبب 

�إلسالs �جلديد �لذ� يقّدمه �ملسيح 
�ملوعوb � �تعليَم �إلسالs �لذ� 
يتكلم عنه حضرته. كاB ما قدمه 
حضرته � جديد� � نظرهم، &ما 
� �حلقيقة فهو �إلسالs �حلقيقي. 
مه  قدَّ �لذ�   sإلسال� يكن  فلم 
سيُدنا �ملسيح �ملوعوb � جديد� 
ظهوَ}   Bكا بل   – قلت  كما   -
 bحيا¢ �ملوتى حتقيقا لوعوC مشاهد
�هللا �، &}�ها حضرُته بعلم من �هللا 
على   sإلسال� &فضلية  �&ثبت   �
 Bفإ  .Gلديانا� �سائر  �ملسيحية 
 � قلت  كما  �ملوتى  Cحيا¢  مهمة 
�خلطبة �ملاضية منوطة بكل &$د� 
�ليوç .sب &B تلفتو� �نتباها خاصا 

لتغي< &�ضاعكم �لر�حانية. 
 � �جلماعة  &بنا¢  من   bفر فكل 
 AC ينتبه   B&  AC ¹اجة  Cسبانيا 
على  ��ملساعي   bجلهو� بذ_ 
�لصعيد �لعملي، çب &B ينُفضو� 
منتفعني  �لكسل  مظاهر  كل 
�لعلمية  باألbلة ��ل��هني ��لكنو� 
سيدنا  &عطاناها  �ل�  ��لر�حانية 
 � لننشط   �  bملوعو� �ملسيح 
جليا  �ليتضح  �لدعوية.  مساعينا 
 sعا بشكل  �ملسيحيني  &غلبية   B&
بعيد�B عن �لدين، �ذ� ùة حاجة 

�لدين  بضر�}"  &�ال  إلقناعهم 
��ليقني بوجوb �هللا �، �هذ� كما 
�لر�حانية   � sلتقد� قلت يقتضي 
فتمس  �لعملية،   ýلنما�� �Cحر�َ� 
�لتقو{ ألنه   � sبنا �حلاجة للتقد
 B& لتقو{ ال ميكن� � sما � نتقد
مبا}كة.  �لدعوية  مساعينا   Bتكو
 sإلسال�  B&  � �هللا  &قد�}  فمن 
 BC كلها   Bياbأل� على  سيظهر 
شا¢ �هللا. فقد صد} �لقر�} من �هللا 
�حلقيقي ��حلي هو  �لدين   B&  �
صد}  قد  كما  �حد½،   sإلسال�
�إلعالB من �هللا � &C Bطاعة �لن¸ 
� �حدها ُتكسب �إلنساB حبَّ 
�هللا �، �BC �إلقر�} بوحد�نية �هللا 
� ��لعمل مبقتضاها فقط يشكل 
�د¤ � هو  فهذ�  للنجا"،  �سيلة 
�لدعا¢   AC ¹اجة  �لذ�  �لوحيد 
هو  �هذ�   .¡�èلد� ��لسعي 
 B& ب عليناç ألمر �لوحيد �لذ��
}سالة  �ننشر  &نفسنا  على  ننفذ½ 
�إلسالs لنجا" �لعا�. يقو_ سيدنا 
 Aهللا تعا� BC :� bملسيح �ملوعو�
Çب &ç Bذ¡ AC �لتوحيد Lيَع 
�أل}��º �لسعيد" �لقاطنة � Ýتلف 
بقا¯ �أل}Ü؛ سو�¢ � &�}�با &� 
bين  على   ½bعبا £سيا، �çمَع   �
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��حد، فهذ½ هي �لغاية �إل�ية �ل� 
فاسعو�  حتقيقها،  &جل  من  ُبعثت 
�لغاية  هذ½  لتحقيق  جاهدين 
نبيلة  �بأخال�  برفق  �ملتوخا" 

�بتركيز على �لدعا¢. 
�ملسيح  سيُدنا  Cلينا  َعِهد  لقد 
جاهدين  نعمل   B&  �  bملوعو�
&جله  من  �لذ�  �د¤ � لتحقيق 
ُ&}سل حضرته مستغلني كل قو�نا 

�قد}�تنا.
 BC &�}�با بل �لعا� كله � �لعصر 
باسم  �لشر�   �  ô{متو �لر�هن 
�لدين، &� هم يرفضوB �جوb �هللا 
Õائيا، �&حتد· عن &�}�با ألنكم 

تسكنوB فيها.
لقد &تى �من كاB فيه صوGُ "ال 
يدّ��  &ك�"  �"�هللا  �هللا"  Cال  Cله 
 bَجو� BC� �لبلد.  هذ�  &جو�¢   �
منه  �ملختلفة  �ملو�ضع  �ملساجد � 
 Gلكلما�  BC� �لك،  يعكس 
 éش  �  B�{جلد�  � �ملحفو}" 
هذ�  &جو�¢   B& تعلن  �ألماكن 
�لبلد معطر" بعب< CعالB �حد�نية 
الþطاطهم  �ملسلمني  لكن  �هللا. 
�لر�حا� جلبو� �م من ناحيٍة �لذلَة 
لعدs متكنهم من �حلفا�   Bو����
على �لتوحيد �&سقطو� هذ� �لبلد 

� حضن �لثالو· من ناحية ثانية. 
��آلB كما قد قا_ سيدنا �ملسيح 
 B& {ذ �هللا �لقر�È� قد � bملوعو�
يقيم �لعا� على �لتوحيد �çذֲדم 
AC �لدين �لو�حد، �قد &}سل � 
 bملوعو� �لزمن سيدنا �ملسيح  هذ� 
� حسب سنة �هللا �ملستمر" من 
�أل�_ - � بعثة �ألنبيا¢ لنيل هذ� 
 öخلا� بفضله  ��فََّقنا   - �د¤ �
Lاعته،   AC  sلالنضما �}$ته 
 AC نضمامنا� �لكن حضرته � يعت
Lاعته مبايعني �لغاية �ملنشوb" من 
حياتنا، بل قد قا_: BC �لغاية من 
بعث� C}ساُ¢ bعائم �لتوحيد �Lع 
فاتبعو�،  ��حد  bين  على  �لنا 
يقا_ � حقكم   B& ميكن  عندئذ 
Cنكم نلتم ��د¤ من بعث�، لكن 
�لك çب &B يكوB بالرفق. �هنا 
جتد} �ملالحظة &B �إلنساB يتحلى 
بالرفق حني ميلك �ألbلة ��ل��هني، 

 Bيستخدمو معا}ضينا   BC�
 Bيسبو� �قاسية  بذيئة   Gكلما
��لقسو"  �العتد�¢   Bميا}سو�
 - �لقو" ضدنا   sُتستخَد كما   -

ألÕم ال ميلكوB �ل��هني. 
فإB سيدنا �ملسيح �ملوعوb � قد 
&bلًة �بر�هني  &شبعتكم  لقد  قا_: 
تبق  �لكرمي لد}جة �   B£لقر� من 
لكم حاجة للغضب، فاÈِذ�� �لرفق 
�&ثِبتو�  �ِحو�}كم،  حديثكم   �
¹اجة  ليس   sإلسال�  B& للعا� 
تعليمه �جلميل  �لسيف لنشر½   AC
��خلال¡، فهو نو} ينوِّ} قلب كل 
�لسامي  �لتعليم  هو  �هذ�  سعيد، 
 Gملستويا� يرفع  �لذ�  �لرفيع 
 Bكا  ��C باستمر�}.  �ألخالقية 
 ¢�bبأ sهللا � يركز على �الهتما�
 sتعليم �إلسال Bحقو� �هللا � فإ
حقو�   ¢�b&  AC �نتباهنا  يلفت 
�ملسيح  &ما سيدنا  &يضا،   Bإلنسا�

وأثِبتوا للعاV أن اإلسـالم ليس Tاجة إo السـيف 
لنشـره تعليمـه اجلميـل واخلـالب، فهو نـور ينوِّر 
قلب كل سـعيد، وهذا هو التعليم السـامي الرفيع 
باسـتمرار. األخالقيـة  املسـتويات  يرفـع  الـذي 



١٧

التقوىاجمللد الثالث والعشرون، العدد األول - جمادى األولى والثانية  ١٤٣١ هـ  - أيار / مايو ٢٠١٠ م

 AC فقد لفت �نتباهنا � bملوعو�
&مر &سا؛ �هو &B هذ� �الّتبا¯ 
تتكلل  �تباعا حقيقيا �لن  ُيعّد  ال 
ُتر��ها  بالنجاº ما �  جهوbكم 
بالدعا¢  تستعينو�   � �ما  بالدعا¢ 
�لوحيد"  �لوسيلة   BC� لنجاحها، 
�لدين  ��نتشا}  �لتوحيد  إلقامة 
�لو�حد هي تقدمُّكم � �لر�حانية، 
�لن تتمكنو� من �لتقدs �لر�حا� 
 � باهللا  عالقتكم  تنشئو�   � ما 

بالتركيز على �لدعا¢. 
�هللا  Cنشا¢ عالقة حية مع   Bبد��
�لذ�  �لعمل  Cجنا�  ميكنكم  ال 
��لذ�  Cليه  �ألعما_  &حب  هو 
�من  هللا  به  تقومو�   B&  Bتريد�
نبََّهنا  فلقد  Cليه.  �لدعو"  &جل 
هذ½   AC  �  bملوعو� �ملسيح 
على  نركز   B& �ألساسية  �لنقطة 
فو�  Cحر��  �ألbعية ألنه ال ميكن 
 bملنشو� �د¤ � نيل  �ال  حقيقي 
 � bا. �قا_ �ملسيح �ملوعوÕبد�
بصو}" ��ضحة &ننا لن ننا_ �لفتح 
�لك   AC باإلضافة  باألbعية.  Cال 
 Bكا فإ��  &يضا.  �لتبليغ   AC نبََّهنا 
 ¡�èلد� �لسعي  ير�فق  �لدعا¢ 
�ملطلوبة.  بالثما}  يأتيا   B& بد  فال 
من  بد  ال  �لدعا¢   AC �باإلضافة 

حاالتكم  بتحسني   sالهتما�
�هللا  �جه  �حيثما  &يضا.  �لعملية 
نبههم  �لتبليغ   AC �ملؤمنني   Aتعا
فقا_:  &يضا  &عما�م  حتسني   AC
ْن bََعا Cَِلى  ﴿َ�َمْن َ&ْحَسُن َقْوًال ِممَّ
�ِهللا َ�َعِمَل َصاِلًحا َ�َقاَ_ Cِنَِّني ِمَن 
�ْلُمْسِلِمَني﴾ (فصلت ٣٤)، فقا_ 
&قو�لكم  BّC من &حسن   Aتعا �هللا 
�كالمكم bعوتكم �لناَ AC �هللا، 
 � �ألخر{  �ألعما_  Lيع  �تقع 
�لد}جة �لثانوية. فاستخدمو� كل 

 sألحكا� هذ½  ببعض  بالعمل 
فالعمل  بعضها.  عن  ُنهي  كما 
&مر  مبا   Bإلنسا�  sقيا هو  �لصا� 
ُنهي  عما  ��متناعه   Aتعا �هللا  به 
&نفسنا �جدنا  ���C حاسبنا  عنه. 
كث<� من �حلسناG �ل� نتجاهلها 
�لعائلية  �ألمو}   � كانت  سو�¢ 
�ليومية &� � �لقضايا �الجتماعية 
 �� �جلماعة   sبنظا �لتقيد   �  �&
للد�عي  بد  فال  &يضا.   G�bلعبا�
AC �هللا &B يعر¤ &B �هللا تعاA قد 
 Bيكو B& كر شرًطا هاما له �هو�
 Bكا لو  ألنه   ،Gلصاحلا� عامال 
 ºلصال�  AC �لنا  لدعا  صاحلا 
��حلسناG، �� هذ½ �حلالة ميكنه 
&B يدعو �آلخرين قائال BC مبعوثا 
 ºإلصال جا¢  قد   Aتعا �هللا  من 
هذ� �لزماB، �هو قد عّلم� طرقا 
 ،Aهللا تعا� Bباتباعها برضو� Gُفز
&� ميكن له �لقو_ على �ألقل بأن� 
&شعر بالسكينة ��لطمأنينة �لقلبية 
 Þخطو� BC� لطر�� تلك  باتبا¯ 
�لقد  �ملستمر،  �لرقي  þو   sتتقد
�لتعليم  ֲדذ�  للعمل  توجهت 
�لدنيوية   Þحيا حتسني  &جل  من 
ما  ��Ôعو�  فتعالو�  ��آلخر"، 
&قو_، فكما &حا�_ &B &كوB من 

وبدون إنشاء عالقة حية 
مـع اهللا ال ميكنكم إجناز 
العمـل الـذي هو أحب 
األعمـال إليـه والـذي 
تريدون أن تقوموا به هللا 
ومن أجـل الدعوة إليه. 

جاهدين  ��سعو�  �سعكم   � ما 
 Bيقومو �لذين  من  لتكونو� 
 B& ال بد� .Aهللا تعا� AC "بالدعو
تنتبهو� AC &عمالكم &يضا للدعو" 
 Gفاعملو� �لصاحلا ،Aهللا تعا� AC
�ل� &مر �هللا ֲדا. BC �لقر£B ملي¢ 
�ملؤمن  فيه  �ُ&ِمر   sألحكا�  Gمبئا
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&يضا  ميكنكم  �حلقيقني  �ملسلمني 
�لدين �تسعو� من  تقبلو� هذ�   B&
�عقباكم.  bنياكم  حتسني  &جل 
 AC للد�عي �ألمر ضر�}�  �هذ� 
�هللا، بل هو ضر�}� لكل &$د� 
 s& �لتبليغ   � نشيطا   Bكا سو�¢ 
ال، ألنه ��C كاB �ملجتمع ��لنا 
بد  &نه &$د� فال   Bيعرفو حوله 
&B يتذكر &نه حé لو لزs �لصمت 
�Ôه   Bقتر��  bمبجر فإنه  يبّلغ   ��
�هللا.   AC �bعيا  &صبح  باأل$دية 
}سائل   Bألحيا� بعض   � &تلقى 
 éح� &$ديني  غ<  مسلمني  من 
 Bيقولو &يضا  مسلمني  غ<  من 
 ºصال عن  كث<�  Ôعنا  فيها: 
&نكم  &يضا   Bتّدعو� Lاعتكم، 
&حسن Cسالما بني �ملسلمني كلهم 
قد  �أل$ديني  من  فالنا   B& Cال 
 B& ½ على�جت B& خدع� فأ}جو
يدفع ¶ حقي، فإB عمل &$د�ٍّ 
�جلماعة  تشويه  سبََّب  ��حٍد 
�لفطرَ"   Aتعا �هللا  يعر¤  كلها. 
ميكن  �ال  �ملعرفة،  حق  �إلنسانية 
كمعرفته  Ýلوقه  يعر¤   B& لغ<½ 
لذلك  خلقهم،  ألنه  ֲדم،  هو 
َقْوًال  َ&ْحَسُن  ﴿َ�َمْن  قا_:  عندما 
 ¤b{& فقد  �ِهللا﴾  Cَِلى  bََعا  ْن  ِممَّ

�هللا   AC �لد�عي   BC  Aتعا بقوله 
لألعما_  جاهًد�  يسعى   B& çب 
من  Cن�  �يعلن:  &يضا  �لصاحلة 
�ملسلمني &� &حا�_ &B &كوB من 
&$ديا  مسلما  فلست  �ملسلمني، 
قصا}{  &بذ_  بل  فقط،  باالسم 
 sبأحكا �لعمل  &جل  من  جهد� 
 Bيكو  B& ميكن  �ال   ،Aتعا �هللا 

عند   -  sلسال� عليهما  �ÔCاعيل 
}فعهما قو�عد �لبيت - لبعثة ن¸ 
�يعلمهم  £ياته  عليهم  يتلو  عظيم 
�يزكيهم،  ��حلكمة  �لكتا¡ 
�ما  بالدعا¢  &سلفا  قد  فإÕما 
﴿َ}بََّنا  قائلني:  &يضا  �لذ}يتهما 
َ��ْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َ�ِمْن ُ�}ِّيَِّتَنا 
َمَناِسَكَنا﴾  َ�َ&ِ}َنا  َلَك  ُمْسِلَمًة  ُ&مًَّة 
 B& ميكن  فال   ،(١٢٩ (�لبقر" 
يتحقق بد�B �لدعا¢ �لك ��د¤ 
�لذ� يبعث �ألنبيا¢ ألجله ��لذ� 
جا¢ ألجله &يضا �إلنساB �لكامل 
�&�_ �ملسلمني �لن¸ �لكرمي �. 

�هللا  كتا¡   Bإلنسا� يفهم  ال 
�حكمته ما � يتحّل بتزكية �لنفس 
�طها}ִדا، �ال تتأتى �لتزكية ما � 
�هللا   "bعبا &ساليب   Bإلنسا� يعلم 
 Aتعا �هللا  يرشد½   � �ما   Aتعا
ُتقبل  �ل�   "bلعبا� طر�  �يعلمه 
 �C سعد�¢  �أل$ديني  þن  لديه. 
£منا بالن¸ �لكرمي � �لذ� علمنا 
طر� �لعباb" �ل� هي مقبولة لد{ 
�هللا تعاA. × من سعاbتنا &يضا &ننا 
ُ�فقنا   -  Aتعا �هللا  قر¡  لنيل   -
 � للن¸   �bلصا�  sbباخلا  Bلإلميا
 "bلعبا�� �ألbعية   AC نبهنا  �لذ� 
&نه  لنا  ��ضح  &خر{،  بعد  مر" 

اجملتمـع  كان  إذا  ألنـه 
والناس حوله يعرفون أنه 
أ"دي فال بد أن يتذكر 
أنه ح� لو لزم الصمت 
وV يبّلـغ فإنـه مبجـرد 
اق�ان اسـمه باأل"دية 
أصبـح داعيـا إo اهللا. 

�ملسلم مسلًما حقيقيا ما � يتوجه 
�b& AC¢ حقو� �هللا تعاA �حقو� 
عباç .½bب &B تتذكر�� &B هنا� 
عالقة �طيد" بني &B يكوB �لعبد 
مسلًما �بني �لعباb". �قا_ �ملسيح 
من  هو  �ملسلم   BC  �  bملوعو�
�يو�ظب  �لدعا¢  باستجابة  يؤمن 
على �لت�عاG. فلما bعا Cبر�هيم 
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من  علوما  تتلقو�   B& لكم  بد  ال 
ينبغي  كما  �هللا   AC �لدعو"  &جل 
جهة  تصويب  على  حترصو�   B&
على  ��عملوها  &يضا،  &عمالكم 
 ،Aتعا �هللا  به  &مر  �لذ�  �لنحو 
�فو� كل �لك çب &B تركز�� 
كل  فعلى   ."bلعبا�� �ألbعية  على 
�ينتسب  &$ديا  نفسه  يعت�  من 
AC �ملسيح �ملوعوB& � b يصلح 
&عماله ألنه >ّط &نظا} �لنا، فلو 
علمه  لقلة  نشطا  �bعيا  يكن   �
�معرفته فإB &فعاله �&قو�له �&عماله 
�آلخرين.  �نتبا½  تلفت  فحسب 
فإ�� كانت &عماله صاحلة فال بد 
متأثرين  Cليه  �لنا  ينجذ¡   B&
 �  ��C �لكن  �حسناته.  بصالحه 
 B& تكن له &عما_ صاحلة فال بد
�لسيطر"   Bلشيطا� &تبا¯  Çا�_ 
&هد�فهم،  حتقيق  &جل  من  عليه 
غ<  &عما_   �  ô{يتو �çعلونه 
هؤال¢  مثل  �نتشر  لقد  الئقة. 
�لوقت   �  Bمكا كل   � �لنا 
يستحو���   B&  Bا�لوÇ� �حلاضر 
حتقيق   � ليستغلوهم  �لنا  على 
 ��C� �لسيئة.  �&هد�فهم  مآ}ֲדم 
&يديهم   � &لعوبة  �أل$د�  صا} 
فسيقع � �لسيئاG �بالتا¶ يشو½ 

Ôعة �جلماعة. 
قلت  }مبا  �لك   AC باإلضافة 
لكم � �خلطا¡ �لسابق &L Bيع 
�لذين  �لباكستانيني  �أل$ديني 
هاجر�� AC هذ½ �لبالC bمنا متكنو� 
من �لك بصفتهم &$ديني بشكل 
عاs. لذلك فعليهم – AC جانب 
يوفر�� على   B& – �لدنيا  كسبهم 
�ألقل يوما ��حد� &سبوعيا للدعو" 
�جلماعة   bفر�& نشط  فلو  �هللا.   AC
�لبالغ   bلبال� هذ½   � �لقاطنني 
 Gb�bال�  Gمئا بضع  عدbهم 
فلو كانت  &ضعافا.  �لتبليغ  سرعة 
مستو{  على  تبليغ  بر�مج  هنا� 
 Gجلماعة �على مستو{ �ملؤسسا�
�لفرعية للجماعة فال بد &B تصبح 
 bد< نطا�   � معر�فة  �جلماعة 
على �ألقل، BC � تكن � نطا� 
�كما  �ملجتمع.  هذ�  من  ��سع 
 bلبال� هذ½   Bسكا  BC لكم  قلت 

ضر�}"   Bير� ال   sأليا� هذ½   �
يؤمن  للدين �عدb كب< منهم ال 
يتم   B& بد  تعاA. فال  �هللا   bبوجو
�لتبليغ نظًر� AC معتقد كل فئة. ال 
 bهذ½ �لبال Bغالبية سكا B& شك
– }غم بعدها عن �لدين – Èضع 
�بسبب  �لكاثوليكية،  للمسيحية 
�مما}سة  للمسيحية  خضوعهم 
�ملسلمني  لتنص<  ��إلكر�½  �لظلم 
 � ُتحكى  تز�_  ال   Bلقر�� ع� 
تلك  ��لقبائل   Gلعائال� بعض 
من   Bينفر� çعلهم  مما  �لقصص 
�إلسالs فال يريد�B حé �لسما¯ 
منقطعني  &صبحو�  ÕCم  فإما  عنه، 

 .BافوÄ �& عن �لدين
�لبلد   � �لنا  بد&  فقد   Bآل� &ما 
��ضطر�ֲדم  قلقهم   Bُيظهر�
بالنسبة AC �ملسيحية. �قد &خ�� 
�ي" &B �حتفاال C {لدكتو} "منصو�
سيقاs � مدينة "فالنسيا" مبناسبة 

ال يفهـم اإلنسـان كتـاب اهللا وحكمته مـا V يتحّل 
 V بتزكيـة النفـس وطهارتهـا، وال تتأتـى التزكية ما
يعلم اإلنسان أسـاليب عبادة اهللا تعاo وما V يرشده 
اهللا تعـاo ويعلمـه طرق العبـادة ال� ُتقبـل لديه.
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حد·  على   sعا  ٤٠٠ مر�} 
�خلطة   B& فيه   Bسيعترفو� ما 
نّفذ�ها  �ل�  ��ملذ¹ة  �ملد}�سة 
الستئصا_  ��سع  نطا�  على 
�ملسملني كاB تصرفا خاطئا متاما، 
فلمزيد  عليه.  نعتذ}   B& �علينا 
�لذ�   - �لشعو}  �ذ�  �إلثا}"  من 
يظهر للعياB � �لوقت �لر�هن - 
 sلدينا كتب �نقو Bيكو B& بç
على  �ُنطلعهم  تبش<ية   ٍ̄ مبسا
�ملحتو�  �جلميل   sإلسال� تعليم 
على �حلب ��ألخو" �ملتباbلة �لذ� 
�ألخر{.   Bياbأل�  sحتر�� يعلِّّم 
�م &B ما حد·  ºنشر B& بç�
�هذ�  ظلما.   Bكا  bلصد� ֲדذ� 
للتعريف  سببا   Bسيكو �ألسلو¡ 
للمسا  حاجة  فال   .sباإلسال
�م  sنقد B& باملسيحية، بل علينا
��ملوعظة  باحلكمة   sإلسال� Lا_ 
 sيتعر¤ على �إلسال éحلسنة ح�
 × �لنا.  من  ممكن   bعد &ك� 
هي  هذ½   B& È��هم   B& ميكن 
�ل�   sلإلسال �لصحيحة  �لصو}" 
قدمها �ملسيح �ملوعوb � � هذ� 
بنجا"   sليو� �لكفيل  �هو  �لعصر، 

�لدنيا. 
BC �هللا تعاA هو �لذ� قد خلق هذ½ 

لنا �آلB فرصة  �لظر�¤ �قد هيأ 
 sلنا مبهمة تبليغ �إلسال - حيث ُ�كِّ
لننتهزها على &حسن  �لدنيا -   �
 sد �إلسالÀ "bجه �نسعى الستعا�
�لغابر � هذ� �لبلد. �هذ� لن يتم 
ما � يشعر كل &$د� يسكن هنا 
تقع  مسؤ�لية  �هللا   AC �لدعو"   B&
بالقو_  تطمئنو�  &ال  فيجب  عليه. 
BC �لنا غافلوB عن �لدين &� ال 
 sيسمعو� }سالة �إلسال B& Bيريد�
بسبب تأث< �لكاثوليك فيهم. هل 
كاB ألحد &B يفكر قبل ٤٠، &� 
 B& ميكن  &نه  عاما   ٦٠  �&  ،٥٠
 � ر��  يبشِّ  B& للمسلمني  ُيسمح 
�لبلد ¹رية، &� سنتمكن من  هذ� 
 Bكا هل   �& هنا؟  �ملسجد  Cنشا¢ 
 sهؤال¢ �لقو B& ليخطر ببا_ &حد
سيندموB على مظاملهم �ل� صبُّوها 
على �ملسلمني، &� يظهر�B ندمهم 
�مييلوAC B �العتذ�} على �لك. 

 B& فهذ� فعل �هللا �لذ� حني يريد
تنا_ �أل}��º �لسعيد" توفيقا ملعرفة 
�حلق ُيجر� �لرياº لتميل �لقلوُ¡ 
من تلقائها. فإC Bمالة �لقلو¡ بيد 
�هللا، �&ما �لتبليغ فهو من مسؤ�لية 
LاعاG �ألنبيا¢. فمن هذ� �ملنطلق 
علينا &B نبحث عن طر� جديد" 
للتبليغ نظر� AC �لظر�¤ �لسائد" 
�ل� نقطنها. È BCطيط   bلبال�  �
يقتصر  تبش<يا  مشر�عا  �ملبلغني 
على يوs &� يومني � �ألسبو¯ &� 
بضعة &ياs � �لسنة ال يكفي لتبليغ 
لتخطيط  حاجة  هنا�  بل  �لدعو" 
�هنا�  &كثر،  �بشجاعة  &�سع 
سنبّلغ  &ننا  �د¤ � لتحديد  حاجة 
باملئة &�  bعو" �جلماعة AC ��حد 
 Bباملئة على �ألقل من سكا �ثنني 
 bلو�حد مثال. ��لبال� sلبلد � �لعا�
�ل� تعمل على هذ� �ملشر�¯ �ֲדذ½ 
�لطريقة تظهر فيها نتائج مشجعة 

فال حاجة للمسـاس باملسـيحية، بل علينا أن نقدم 
iم �ال اإلسـالم باحلكمة واملوعظة احلسـنة ح� 
يتعرف على اإلسـالم أك� عدد ممكـن من النـاس.
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�ذ� �  .Aتعا �هللا  بفضل  �ناجحة 
 Bيتكاتف �ملبشر� B& بç Üلغر�
�نظاs �جلماعة ��ملنظماG �لفرعية 
 ._bملتبا�  Bبالتعا� �يعملو�  كلها 
هذ� ما كلَّف �هللا به �ألنبيا¢، �هذ� 
ما ُكلِّف به سيدنا }سو_ �هللا �، 
 �&  �  bملوعو� �ملسيح  �كذلك 

ليس عليك Cال �لبال�. 
يقو_ �هللا تعاA: ﴿َفِإBْ َ&ْعَرُضو� َفَما 
َعَلْيَك   BْCِ َحِفيًظا  َعَلْيِهْم  َ&ْ}َسْلَناَ� 
 (٤٩ (�لشو}{:  �ْلَبالُ�﴾  Cِال 
من  ��حد  كل  مسؤ�لية  فهذ½ 
 � يؤ�bها   B& بد  �ال  �أل$ديني 
فعلى  بلد.  كل �ألحو�_ �� كل 
هذ½   ��bيؤ  B& �لبلد  هذ�   Bسكا
حاجة  �ال  بلدهم.   � �ملسؤ�لية 
 ،Üذ� �لغر�لتو�يع كتب ضخمة 
 �& �}قة  تطبعو�   B& ميكنكم  بل 
�}قتني >تويتني على تعريف �جيز 
 Bيه �عنو�& Þ مي& Bباجلماعة �عنو�
��لذين  �إلنترنت.   � مثال  موقعنا 
 Bيتنبهو �ملوضو¯  }غبة �  لديهم 
على  çب  كذلك  بأنفسهم.  Cليه 
مناطق   � �لساكنني  �أل$ديني 
Ýتلفة &B يصلو� AC &نا معر�فني 
�ألمو}   Gجر فلو  مناطقهم.   �
على مسا}ها �لصحيح منذ �لبد�ية 

 Bلكا �ملركز   Gتوجيها �¹سب 
على  �لنا  يتعر¤   B&  Bباإلمكا
مسجد  بسبب   Bآل�  AC �جلماعة 
"�لبشا}"" �حد½ �لذ� مضى على 
 Gبنائه ٢٨ عاما. لو كانت عالقا
 sير� ما  خ<  على  قائمة  �جلماعة 
�ا  تعرضنا  �ل�  �لعرقلة  لكانت 
� مشر�¯ بنا¢ �ملسجد � مدينة 
�لبد�ية.  منذ  ��لت  قد  "فالَنسيا" 
 B& من  بدال   Bألحيا� بعض   �
طويل  Èطيط   � �إلخو"  يفكر 
�ألمد �يقيمو� عالقاG مستدمية ال 
يبد&�B بالتفك< �بذ_ �ملساعي Cال 
 B�C .لعر�قيل سبيلهم� Üحني تعتر
فهنا� حاجة C ACحد�· �لتغي< � 

طريقة �لتفك<. 
هنا   AC  bلوفو� بعض   G¢جا فإ�� 
 bيعو �لذ�   - �ملسجد  لزيا}" 
تا}Äه AC ٢٨ عاما - فهذ� ال يَعدُّ 

&جنزمت  &نكم  يع�  جناحا، �هذ� ال 
معركة  كسبتم   �& كب<"  مهمة 
 éح عندكم  تتوفر  ال  عظيمة. 
مطلوبة.  بكمية  �جلماعة  كتب  
�لدنيا تتو� �ليوB& s تسمع &� تقو_ 
��أل�ضا¯  �لعا�  &من  حو_  شيئا 
 sملعلو� من  �لسائد".  �القتصاbية 
 sإلسال� باسم   bجلها� فكر"   B&
قد شوهت صو}" �إلسالs كث<�، 
ف<غب �لنا � &B يسمعو� شيئا 
بد  فال  &يضا.   bجلها� فكر"  حو_ 
من Cعد�b �لكتب من هذ� �ملنطلق 

�توف< �لترLة باللغة �ملحلية.
 B& çب  &نه  قبل  من  قلت  لقد 
Èرجو� من �ملدB �لكب<" �تتوجهو� 
AC �ملدB �لصغ<" ��لقر{ �تعقد�� 
فيها جلساG �مؤمتر�G. &�ًال çب 
&B تتعرفو� جيد� على �لنا هنا� 
�ملختلفة   Bياbأل� �عما¢  تدعو�   ×

فـإن إمالـة القلوب بيـد اهللا، وأمـا التبليـغ فهو 
األنبيـاء. فمـن هـذا  مـن مسـؤولية �اعـات 
املنطلـق علينـا أن نبحـث طرقا جديـدة للتبليغ 
نظـرا إo الظـروف السـائدة ! بـالد نقطنهـا. 
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التقوى

&B يبينو� >اسن &bياÕم � جلسة 
 ��bحتد B& ميكن Üذ� �لغر�مثال. �
مو�ضيع Ýتلفة. ��C كاB �لسكرت< 
 sنظا Bللتبش< ��لتبليغ نشيطا �كا
 B& فيمكن  نشيطا  &يضا  �جلماعة 
 .Üلغر� �ذ�   Gقاعا تستأجر�� 
فهنا� عد" طر� لنيل هذ� ��د¤، 
 Gملنظما��  Bملبشر�� تنشط  فلو 
كث<،  عمل  Cجنا�  ألمكن  �لفرعية 
 � يالَحظ  تكاسل  هنا�  �لكن 
 B& نستطيع  �ال  �جلو�نب،  Lيع 
نّدعي بأننا &bينا حق �لتبليغ. هنا� 
هنا،   AC  Bيأتو �لز��}  من  كث< 
فيمكنكم &B تِعّد�� �م كتبا بصو}" 
 B& م. صحيح�جذ�بة �تقدموها 
�بعضهم  يقبلوÕا  ال  قد  بعضهم 
س<موÕا بعد مسافة �جيز" �لكن 
منهم   bعد هنا�   Bيكو  B& بد  ال 
 B& Cال  علينا  فما  &يضا.  سيقر&ها 
بأحسن  مسؤ�لياتنا   ¢�bبأ  sنقو
عاطلني  جلسنا  لو  �لكن  �جه. 
ظنًّا منا &ننا ال نتلقى �ستجابة جيد" 
فال يقو_ �هللا تعاA بأنكم لو قمتم 
�ستجابة   Bستتلقو �لرسالة  بتبليغ 
مشجعة �bئما بل يقو_: ﴿Cنك ال 
ִדد� من &حببَت �لكن �هللا يهد� 
من يشا¢﴾. B�C، من ناحية هنا� 

�لدنيا   ºلن¸ � إلصال� �ضطر�¡ 
�ستجابة  يقو_   Aتعا �هللا  �لكن 
�د�ية � يد �هللا يهد� � BC عيتهbأل
 Bميلكو �لذين ال  �لكن  يشا¢  من 
فطر" طيبة ال يهتد�B. فما عليكم 
على  ��لتركيز  �لرسالة  تبليغ  Cال 
ز��  �لدعا¢، فاستمر�� � �لك �}كِّ
 B& ميكن  فكيف  �ألbعية،  على 
سُتكلَّل  جهوbنا  كل   BC نقو_: 
تكم  بالنجاº ال >الة؟ BC �C َمَهمَّ
 × فأجنز�ها،  فقط  �حلجة   sمتاC
�هللا  نسأ_  �لدعا¢.  على  ز��  }كِّ
� &B يسترنا �يغض �لطر¤ عن 
�ألbعية  �هذ½  �َضعِفنا،  قصو}نا 
 ��C ֲדا.   Aتعا �هللا  ندعو   B& çب 
كانت جهوbنا �مساعينا � �الجتا½ 
 ºبالنجا تكّلَلها   Bفإ �لصحيح 
�لتأسي  من  بد  فال  �هللا.  من عمل 
باألسو" �ل� قدمها لنا }سو_ �هللا 
�ملساعي، هنا  �لدعا¢ �بْذ_   � �
&مر   AC �نتباهكم  &لفت   B& &}يد 
 bلو�قفني �جلد� bأل�ال� B& خر هو£
منهم � هذ�   bعد �تر قد  �لذين 
�للغة   Bيتقنو �هم  ��ملحيط  �جلو 
�ملر�هقة  بلغو� سن  �إلسبانية، �هم 
ينبغي &B يتقدمو� للد}�سة � �جلامعة 
�أل$دية لكي نستطيع سد �لنقص 

� �لدعا" �ملتقنني لِلغة �إلسبانية هنا 
�� بالb �لعا� �ألخر{ حيث �للغة 
�إلسبانية. �لكي نتمكن من Cيصا_ 
�لرسالة كما çب، &� نسعى لذلك 

على &قل تقدير. 
 :� bيقو_ سيدنا �ملسيح �ملوعو
þن ¹اجة AC &نا ينجز�B شيئا 
 Bيّدعو �ال  �لو�قع   Ü{& على 
�لعلم  �bّعا¢   Bأل فقط،   Bباللسا
 B& شيئا، çب  ال çد�   Bباللسا
يكونو� قد Èلَّو� Õائيا من كل ÿو" 

�ك�. 
نشر   BC  :� حضرته  يقو_   ×
 Gجلوال�  AC ¹اجة  �لدعو" 
يتطلب  �لك  لكن   ،G�{لزيا��
 Üلغر� �ذ�  حياִדم   Bيقفو &ناسا 
�� هذ� �لسبيل. كاB صحابة �لن¸ 
� &يضا يتوجهوAC B �لبالb �لنائية 

 .sلنشر �إلسال
� حو_ نشر  يقو_ حضرته   ×

�لدعو" � &�}�با �غ<ها: 
 bلبال� هذ½   AC يتوجه   B& بد  ال 
&هلها  لغة   Bيعرفو �لذين  &�لئك 
�طال¯ كا¤  �لديهم  �ملعرفة  حق 

على &ساليب بياÕم �&فكا}هم. 
ֲדذ½   }{b& ههنا  �لساكنني   Bفإ
�هللا  �فق  لقد  غ<هم.  من  �ألمو} 
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نذ}  �لو�لدْين  من  كثً<�   Aتعا
&�الbهم �ستجابًة ملشر�¯ "�قف 
يرّبوهم   B&  Bآل� �م  بد  فال  نو" 
على هذ� �لنحو منذ طفولتهم ¹يث 
 � للد}�سة  &نفسهم  هؤال¢   sيقد
�جلامعة �أل$دية �يتعلمو� لغة هذ½ 
�لبالb �&سلو¡ حياִדا. BC برنامج 
ليس  �جلماعة   � �هللا   AC �لدعو" 
برناÀا يستمر بضع سنو�G، �ال 
يقتصر حé على عشر سنو�G بل 
سيبقى مستمر� AC �ألبد، فال بد 
�لعميق  �لتفك<  بعد   – توضع   B&
- بر�مج �خطط ملد{ بعيد &يضا 
AC جانب �ل��مج �لطا}ئة ��ملؤقتة 
للدعو" AC �هللا، �بعد �لقياs بكل 
هذ� ميكننا &B نكوB من �لساعني 
أل�b¢ حق �لتبليغ. فال بد من �لسعي 
 ،öخالC بكل  �د¤ � هذ�  لنيل 
بالتقو{.  حياتنا  مل¢  من  بد  �ال 

çب &ال يقتصر �هتماs �ملسؤ�لني 
على مناصبهم بل çب &B يعرفو� 
�هللا  &عطى  �لذ�  �حلقيقي  �د¤ �
�م فرصة �خلدمة لتحقيقه. يقو_ 

:� bملسيح �ملوعو�
 B&  Aتعا �هللا  خشية  مقتضى  من 
مد{   �&  AC  Bإلنسا� يعر¤ 
�لقلب   BC فعله...  قوله  يطابق 
نظر   � يسا��  ال  �لطاهر  غ< 
قو_   Bكا مهما  شيئا   Aتعا �هللا 
صاحبه طاهًر�.... çب &B تفهم 
Lاع� &Õم قد &تو� Cّ¶ حé يتم 
فتصبح  تنمو  �ل�  �لبذ}"   ¯{�
يفكر   B& بد  فال  مثمر".  شجر" 
كل ��حد حé يعر¤ ما بد�خله 

�يد}� حالته �لباطنية.
 ¯{� يتم   éح" حضرته:  قا_ 
 Þلتأ ُتز}¯  �لبذ}"   Bفإ �لبذ}""، 
ليثمر   Bصو}تا �هنا�  بالثما}. 

بإحد�·  Cحد�óا  &$د�؛  كل 
�لتغي< � حالته �ثانيهما من خال_ 
�أل$دية  على  �}يته   sقد�& تثبيت 
 × بالتقو{،   Bيتمسكو �جعلهم 
بتبليغه �لنا �نشر �لتعاليم �لر�ئعة 
كله.  �لعا�   �  sلإلسال ��جلميلة 
Cال  فحسب  ��حد"  شجر"  فإÕا 
�ألنو�¯،   "bمتعد ùاً}�  حتمل  &Õا 
�ألمر �لذ� çب &B يفكر فيه كل 

&$د�.
بتعاليمه،  للعمل   Aتعا �هللا  �فقنا 
بني   Ü{تعا هنا�   Bيكو �&ال 
 Bنكو  B&� �&فعالنا،  &قو�لنا 
�bما   Aتعا &مامه  خاضعني 
لنيل }ضا½،  به �نسعى  �نستعني 
�&B نوفق أل�b¢ مهمة �لتبليغ �ل� 
ُعهدC Gلينا بو�سطة مبعو· هذ� 

�لزماB، £مني.

                    

* الصبر عند املصيبة.. إميان، وعند األكل.. قناعة،

وعند حفظ السر.. كتمان، ومن أجل الصداقة.. وفاء.




