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عندما جئـت لصـال� 
جلمعة ¯ 

ملسجد هنا يو7 
جلمعة 
ملاضية �Fيت 
 Íال بأ 
عند نز+� من 
لسياF� عد0
به من ممثلي +سائل 
إلعال7 +
قفني 
�مامي. +�خ;� �م& 
جلماعة هنا ¯ 
بريطانيا عند 
ستفسـاEF عن 
ألمر 
�®م شاهد+
 0F� فعل عامة 
ملسلمني 
 �� Õلقلو
 ñّرË ²على ِفلم مؤ -
�قصى 
حلـد+0 ُصنع ¯ �م&كا عن 
 

آل2 جا�+
 هنا ليّطلعو+ -� ºلن

على 0ّF� فعل 
ملسلمني 
ألديني. 

قلت: حسـنا، قل Kم بأنÁ سألقي 

ملوضو� +سأبني  

خلطبة حو= هذ
فيها 0F� فعل 
ملسـلمني 
ألديني. 

هللا �2 جعل  Fئب قـد
�نـه ملن غر
عد0
 ال بأÍ به من ممثلي +سـائل 

إلعال7 »ضـر+2 هنا، +قبل �لك 

ملوضو�  
�لقى̄  قلº �2 �تنا+= هذ
 Çكا2 ببا� من قبل �2 �حتد .�
بالذ
حو= موضو� Úخر +لكن 
هللا تعا� 
+ّجه �نظاEF قبل يو7 �� �نه ينبغي 

ملوضو�. على �ية حا=،  
تنا+= هذ

هللا تعـا� يديرها كما  F
�®ا �قـد

لو
قعة   Ç
�ثبتت 
ألحد يشا�. +قد 

ملوضو�  
بعد �لك �2 تنـاُ+= هذ
كا2 بتأييد من 
هللا تعا�. ال شـك 
�2 تنا+= 
ملوضـو� ² يكن ممكنا 
�ال باإلËاÂ فقـط ¯ +قت 
خلطبة 

 Äلعر
ترfة: 
ملكتب 

ال  +حد�  
هللا  �ال  �له  ال   2� �شهد 
شريك لـه، +�شهد �2 "مًد
 عبد� 
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  +Fسوله. 

لشيطا2 
لرجيم. ﴿بْسم 
هللا 
لرَّْحَمن 

ْلَعاَلمَني *  ِّÕFَ ْلَحْمُد هللا

لرَّحيم * 
ين*  
لرَّْحَمن 
لرَّحيم * َمالك َيْو7 
لدِّ

ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ+�يَّاَ�  َنْعُبُد  �يَّاَ� 

لَِّذيَن   Ó
ِصَر  * 
ْلُمْسَتقيَم   Óَ
َر 
لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 
ْلَمْغُضوÕ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Úمني) َ+ال 
لضَّ

خطبة �جلمعة 
�ل; 2لقاها سيدنا مر�� مسر4
 32د 2يد* �هللا تعا. بنصر* �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� �4إلما? �ملهد> �
يو7 ٢٨ /٢٠١٢/٠٩

¯ مسجد بيت 
لفتوñ بلند2
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لوجيز. +لكن كنت �Fيد �2 �+ّجه 

لكال7 �+ ما  
Fسـالة من خال= هذ
قلته تلخيصا، +شـا� 
هللا تعا� �2 
تصل هذ� 
لرسالة على نطا_ +
سع  

م 
ألدية �يضا.  �� خاF¬ عالـَ
على �ية حـا=، عندما خرجت من 

ملسـجد بعد صال� 
جلمعة قا= � 
�م& 
جلماعـة بأ2 ممثلي +سـائل 
معكم   
يتحدثو  2� يريد+2  
إلعال7 
0قائق   Çثال  +� لدقيقتني  مباشـر� 
+يريد+2 �2 يطرحو
 بعض 
ألسئلة. 
قلـت له بأ� بّينت كل شـي� ¯ 

خلطبة +قد �Fيُتهم �يضا جالسـني 
 

لشـرفة مع كام&
ִדـم +كانو ¯

يأخذ+2 
لصوF +يسـجلو2 
خلطبة 
+كانو
 يستمعو2 �� ترfتها �يضا. 
 
فما� 
لرسالة،  قد +صلتهم  +بذلك 
 
يريد+2 �كثر مـن �لك؟ +مع هذ
 
فال بأÍ سـآþ ألقابلهم حو= هذ

حتجنا �� مزيد  

ملوضو�، ألنه ��
من 
حلديث من �جل شر¤ سيدنا 
Fسـو= 
هللا � فال بأÍ ¯ �لك. 
لو +صلت بو
سطة 
ملقابلة �� 
لعا² 
 � ºلن
Fسالُة 
إلسال7 ++قائع س&� 

لطاهر� بشكل �+ضح +�حسن لكا2 
�فضل لذ
 سـأقابلهم حتما. عندما 
 �
0خلت 
لغرفة +جدُ� ممثلي 
لقنو

لفضائية �يضا �� جانب 
لصحفيني 

  News Night مبن فيهم ممثل برنامج
 Ä Ä عة
�� ¤

لذE يَبّث حتت �شر
سي. كذلك كا2 هنا� ممثل مستقل 
 Âسـي +ممثـل تلفا Ä Ä عـة
إل�
 Âكذلك ممثل تلفا+ Áلوط
 
نيوÂيلند
فرنسـا 
لوطÁ +غ&هم من 
ملمثلني 
 

لكث&ين. �2 ممثـل تلفاÂ نيوÂيلند

لذE كا2 جالسـا على مييÁ +جد 

لسـؤ
= قبل غ&�،  ñفرصـة لطر
فسـألÁ بد
ية: ما هي 
لرسالة 
ل� 
تريد+2 توجيهها؟ قلت: لقد Ûعتم 

لترfة  
خلطبة +سجلتموها +Ûعتم 

إلجنليزية 
لفوFية �يضا +قد شرحُت 
 ºلن
فيها موقف 
جلماعة عن مكانة 

حضرE مر�� مسر4
 32د 2يد* �هللا

على أيـة حال، لقـد بلغت 
احلقيقـي  اإلسـالم  رسـالة 
وتعريـف اجلماعة بواسـطة 
القمر االصطناعي وبواسطة 
موقعهم كافة أ�اء نيوزيلندا 
وبالد oاورة ورقعة واسـعة 
من األرض ال� ما كنا قادرين 
على إيصا�ا إليها مهما حاولنا. 
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� +قلت بأ2 له مكانة عظيمة 
لشأ2 
+هو �سو� حسـنة لنا fيعا +Ëب 
على كل مسـلم �2 يتأسى ֲדا. �ما 
0F� فعل 
ملسلمني 
لعا0يني 
ل� تنم 
عن سخطهم +عدF 7ضاهم فكا2 ال 
بد منها +�2 كانو
 ُيبد+®ا على +جه 
 2� غ& سـليم ¯ بعض 
ألماكن. 

ملكانة 
ل� »تلها 
لنº � ¯ قلوبنا 
 ،E0ملا
ال ميكن �2 يدFكها 
لشخص 
 2+Fلعا0يني ال يد
 Íلنـا
لذ
 فإ2 
 2� .
كم تأ�ينا بسبب سلوكهم هذ

لسلو� ُيفسد �من 
لعا².  
مثل هذ
 
كا2 هنا� ممثـل Úخر من نيوÂيلند
+كا2 يرّكز علـى �2 كلماþ بأ2 
fيع هؤال� سيدخلو2 جهنم قاسيٌة 
�يضا من  جد
، +بذلك صرنا عند� 
 ² !�Fملذكو

لفعـل  �0F Õصحا�

تكن هـذ� كلماته بالضبط +لكنها 

ملفهو7 +�عا0  
كانت تتضمن هـذ

لكال7 �كثر مـن مر�. فقلت  
هذ
 
هـو2 مثل هذ لـه: �2 
لذين يوجِّ

لكال7 �� �حبا� 
هللا +يسـتهزئو2 
ֲדم ¾ يصـر+2 على �لك +يظلو2 
+ال  للسـخرية  عرضة  Ëعلو®ـم 
 EرË منها؛ 
يرتدعو2 مهمـا ُمنعو
 Õ

هللا +قد »ل ֲדم 
لعذ Fعليهم قد
�يضا +يبطـش 
هللا تعا� ֲדم. فلز7 

لصمت على قو� هذ
، +لكن كا2 
يبد+ �نه خائف بعض 
لشي�. +قد 

خل; ¯ 
ملحطة 
لتلفزيونية  
نشر هذ
 Fألخبا
 نيوÂيلند
 ضمن   ¯ 
لوطنية 

ل� �Fسلها �ليها، +كانت �+= مر� 
فيها خ; عن 
جلماعة. فكا2  ينشر 
 
من حسـن حظ fاعـة نيوÂيلند

�� ُعرِّفت fاعتنـا ¯ بال0هم من 
خال= 
خلطبة +مـن خال= مقابل� 
مع ممثلي +سائل 
إلعال7 �يضا. قا= 
مترجم 
خلطبة ¯ �ثنا� ترfته fلًة: 
جهنم“،  سيدخلو2   Íلنا
 ”هؤال� 
+قد سـجلو
 هذ� 
جلملة �يضا ¯ 
كا2  +لكن  
عوهـا، ��+ �خباFهم 
فيهم شي� من 
لنبل +
لنباهة 
ل� ال 
توجد �حيانا ¯ بعض ممثلي +سائل 

إلعال7 غ& 
ملسلمني �� �ما �®م ال 
يبّثو2 مثل هذ� 
ألخباF �+ يعرضو2 
 �Fجلمل مقطوعة من سـياقها بصو


نطبا�  E� نطباعا سلبيا +تزيل
تتر� 
جيـد، �+ �2 
هللا تعـا� �لقى ¯ 
 Âلتلفا
 يبثو
 مقابل� على  قلوֲדم �2 
+كلماþ حني قلـت بأننا ال ÿب 
 ،�
�عما= 
لتكس& +
Kد7 +
لتظاهر

مشهد عا7 لبيت 
لفتوñ خال= صال� 
جلمعة
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 �Fديني يشافلن تر+
 �حد
 من 
أل

Kد7 + 
لفسـا0  عيـث  عملية   ¯
 ¾ 

لتكسـ&. لقد بثـو
 بيا� هذ+
عّلق مذيع 
ألخباF على fل� هذ� 
+قـا= بأ2 هذ� 
جلماعـة �قلية بني 
fاعا� 
ملسلمني +ال تتلقى معاملة 
حسنة من ِقبل غ&هم من 
ملسلمني، 
+لكن سنر¥ هل تؤثر هذ� 
لرسالة 

ل� +ّجهها 
خلليفة ¯ 
ملسلمني غ& 
 ¯ 

ألديني �يضا �7 ال. +هنا بثو

خللفية سـلو� عامة 
ملسلمني غ& 

ألديني +هم يقومو2 بأعما= 
Kد7 
خاFجني  
ملشايخ   
+F�+ 
لتكس&، +


فعني 
Kتافا�. F+ �

لتظاهر ¯
علـى �ية حا=، لقد بلغت Fسـالة 

إلسـال7 
حلقيقي +تعريف 
جلماعة 
بو
سطة 
لقمر 
الصطناعي +بو
سطة 
+بال0   
نيوÂيلند �ÿا�  كافة  موقعهم 

ل�  ÀFأل
óا+F� F+قعة +
سعة من 
ما كنا قاF0ين على �يصاKا �ليها مهما 
حا+لنـا. +
آل2 ينبغي على 
جلماعة 
 2�  
نيوÂيلند 
ألدية ¯  
إلسالمية 

لتعريف + 
إلسـال7  0عو�   
يوصلو
باجلماعة ¯ كافة �ÿا� 
لبال0. ال بد 
 ¯ �Fملذكو
�نه قد شوهد� 
ملقابلة 

لبـال0 
ل� جتا+F نيوÂيلند
 لذ
 على 

جلماعـة ¯ تلك 
لبال0 �يضا  0
�فر
�2 يضعو
 بر
مج مدF+سة +متكاملة 

إليصا= 0عو� 
إلسـال7 ¯ بال0هم 
 .� ºلن
بو
سطة س&� 

هنا� برنامج ُيبـّث ¯ قنا� فضائية 
¯ بريطانيا 
Ûه ”نيوÂ نايت“ قا= 
ممثـل هذ� 
لقنا�: ”لقد شـاهد� 

لفلم +ليس فيـه ما يدعو ��  
هذ

حلد �+ ��  

لضجة �� هـذ �Fثا�
�2 ُيظهر 
ملسلمو2 ضجة كب&� على 

لنحو، ¾ قـا= � بأنك �يضا  
هذ

ملوضو�  
�لقيت خطبة حـو= هذ
بكل  موقفهم  فّندَ�  +قد  بالتفصيل 

لفلم �ال  
شـد� �حيانا، �� ليس هذ

مز
حا خفيفا.“ 
ال يسـعÁ هنا �ال �2 �قو=: �نا هللا 
 Fهو معيا 

جعـو2، هذF نا �ليه�+
�خالقهـم! قلت لـه: ال ميكن �2 
تدFكـو
 مكانة 
لنـº � ¯ نظر 

ملسلمني +قلوֲדم +ال تفقهو2 �لك 
 ºللن يكّنه 
ملسـلمو2   Eلذ
 
حلب 


ألكـر7 �. +قلت �يضـا: �نا ² 

لفلم +لكـن �مر
 �+ �مرين  
�F هذ
 �+�F لذين
 �+لئـك  �خ;� عنهما 
يستحيل 
حتماKما، +�نت تقو= بأنه 
ليس فيه ما ميكن �2 يث& 
حلفيظة؟! 
�ما �نا فال يسـعÁ �2 �شاهد 
لفلم 
أل2ّ ما قيل فيـه يدمي 
لقلب +يث& 

إلنسا2 لدFجة ال يطا_. قلُت له: 

 شـتم �حد �با� +
ستخد7 ´قه ��
كلما� نابية +�طلق عليه لسانا بذيئا 
فما�
 عسـى �2 تكو0ّF 2� فعلك؟ 

آل2 �خِبر� هل ما �قوله صحيح �7 

لنº � »تل مكانة  2� 
ال؟ +
علمو

ملسلمني ال يقرֲדا  Õعظيمة ¯ قلو
 Fملذكو
�حد قط. ¾ عا0 
لصحفي 
ليتحدÇ عن 
لفلـم فقلت له: هل 
تستسيغ �2ْ يسـي� �حد ¯ كالمه 
�� �بيك، �خ;� بنعم �+ ال؟ +لكنه 
² ير0ّ على �لك +لز7 
لصمت. Fمبا 

إذا شتم أحد أباك واستخدم �قه كلمات نابية وأطلق 
عليه لسانا بذيئا فماذا عسى أن تكون رّدة فعلك؟ اآلن 
 � wأخِ�� هل ما أقوله صحيح أم ال؟ واعلموا أن الن
}تل مكانة عظيمة T قلوب املسلمني ال يقربها أحد قط.
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  ̄

لصحفي كالمي هذ 
يُبث هـذ
+سـائل 
إلعال7 
ملعنية حني سألته 
ما�
 سـتكو0ّF 2� فعلك ��
 سّب 
�حد �با�. +لكن +سـائل 
إلعال7 
 

ألخر¥ نشـر� هذ� 
جلملة كث&
+¯ عـد� �ماكـن +ُ+ضعت على 
مو
قـع 
النترنت +مو
قـع 
جلر
ئد 
�يضا، +عّلق كث& من 
ملعلقني +منها 
جريد� باكستانية على خطبة 
جلمعة 
موقف   

لصحفي +نشـر+ 
ملؤمتر +

جلماعة ¯ 
لعا² على نطا_ +
سع.


لبعض علقو
 على قو�  فإ�
 كا2   

ألغلبيُة  +�شا�0  
النترنت   ¯  
هذ

ئعة +�ثنو
 عليه، F بعظمته بكلما�
جديد   E� �يضا:  بعضهم  قا=  فقد 
ما   
فهذ د؟ �  F+مسر  
Âمر بيَّنه 
يقوله كل عاقل. لكن �حد 
ألديني 
fيع   �� 
ستمع  �نه   �� كتب 
 Fألخبا

لتعليقا� +
طلع على fيع 
+قر� fيع تصر»ا� 
ملشايخ +
لقا0� 
 

لسياسيني �يضا، فقد تكلمو
 كث&

لفلم لكن ال �حد منهم  
حو= هذ
 
يصّلو  2�  �� 
ملسلمني  
نتبا�  لفت 
ه �ما7  على 
لنº � بكثر�، +�منا +جَّ
فقط  
ألدية  
إلسالمية  
جلماعة 
على  
لصال�  من   
ُيكثر+  2� �تباعه 
 0+0F �حد  �يضا   
فهذ  ،�  ºلن

هني  -موجِّ  
كتبو +بعضهم  
لفعل. 

 2� 
ملسلمني-  عامة   ��  Õخلطا

من  +تطر0+®م  تكفِّر+®م  
لذين 
 7 حظ&� 
إلسال7 هم +حدهم من قدَّ

0F� فعل �سالمية صحيحة.
خطب�  ُنشر�  قد  حا=  كل  على 
فبذلك  
سع، + نطا_  على  هذ� 
حقيقية  فعل   �ُ0F للعا²  ظهر� 

لعا²  
طلع + 
حلقيقي،  للمسلم 
لإلسال7  
لصحيحة  
لتعاليم  على 

إلسالمية  
جلماعة  ُتقدمها  
ل� 

لعا² + 
لعا²  تلقَّى  كما  
ألدية، 
 2� ينبغي  كيف  Fسالة  
إلسالمي 

ملسلمو0F 2� فعل على +جه  Eُيبد
عظيما  فضال  �لك  فكا2  صحيح. 
Fسال�   2� منه   
+تأييد 
هللا  من 
لو  +�ال  
سع، + نطا_  على  ُنشر� 
بذلنا 
ملساعي بأنفسنا ملا 
طلع 
لعا² 
تتخذ�   Eلذ
 
لصحيح  
ملوقف  على 
+ملا  
ألدية  
إلسالمية  
جلماعة 
متكّنا من نشرها ¯ 
لعا² على نطا_ 

سع. +�2 متابعتها 
آل2 +
الستفا0� +
فر�  ملسئوليُة كل  
لتغطية  هذ�  من 

لعا²،   ¯ Eدللجماعة بل كل �
 ûصو� 
ملركز  من  
لتوجيه  �ما 

ملنهج  
êا� + 
ملساعي  بْذ=  كيفية 
فقد +ّجهت بنشر 
خلطبة. على كل 
ستصل  
ل�  
لتوجيها�  هذ�  حا= 
 Áملع
�� فر+� 
جلماعة من 
ملكتب 

�بنا� 
جلماعة  
ملركز +من ¾ ��  ¯
كا2  لو   Ùح +قتا،  تستغر_  قد 
بضعة �يا7. فجميع 
ألديني 
لذين 

لفرصة  
يسمعونÁ عليهم �2 يغتنمو

ل� هيأها 
هللا Kم، فأ+ال كما قلت 
 
تعرِّفو  2� Ëب  
ملاضية  
خلطبة   ¯
من  
جلميلة  
إلسال7  بتعاليم  
لعا² 
خال= �عمالكم +باإلضافة �� �لك 
Ëب على 
ملكتب 
ملركزE +فر+� 
تترجم   2� قلت  �يضا كما  
جلماعة 

للغا� 
ملحلية +تنشرها  خطب� �� 

 باإلضافة �� Fسع فو
على نطا_ +
�يضا،  
إلعال7  +سائل   ¯ نشرها 
 ��  
هذ 
إلسال7  موقف  +توصل 
كل عاقل. لقد كانت 
خلطبة قص&� 
�نكم  �يضا  فيها  ُيذَكر   2� +Ëب 

جلو
نب  على  
الطال�  �0Fمت   
��

لر
ئعة 
خلالبة لس&� 
لنº � فنحن 

حلقائق  ضو�   ¯ 
لكتب  لكم  ®يئ 
لكم،  ®يئ   2� ميكن   +� 
لتاFيخ، +

النترنت  على  موقع  لنا  +كذلك 
ֲדذ�   Íلنا
  
تعرِّفو  2� ينبغي  �يضا. 

ملو
قع +
ملوقع 
ملركزE �يضا حيث 
قد  قلت  
لكتب. +كما  هذ�  تتوفر 
 Íلنا
هت من قبل �يضا +بعض  +جَّ
�Fسلو
 مقترحاִדم �نه Ëب �2 نبذ= 
على  
لضو�  إللقا�  
جلهو0   ¥Fقصا
 ºلن

جلو
نب 
ملختلفة 
جلميلة لس&� 
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غتناما النتشاF موقف 
جلماعة  ،�
خطب�  خال=  من  
لعا²   ¯ بكثر� 

+مقابل� مع 
لصحفيني.   
Ëب �2 تو0ِعو
 ُكتب 
جلماعة عن 

ل� ترfت �� 
للغة  � ºلن
س&� 
 ¯ 
ملحلية  
ملكتبا�   ¯ 
إلجنليزية 
بريطانيا   +� �+F+با   ¯  E� بال0كم 

للغة  فيها  ُتحَكى  
ل�  
لبال0   +�

إلجنليزية، +��
 كانت هنا� حاجة 
فيمكن  óانا  معينة  لطبقة  لتوف&ها 
نطا_  على  تنشر   2� Ëب  �يضا. 
قد  
ل�  
لكتب  تلك  خاصة  
سع +
نشر� ترfتها باللغة 
إلجنليزية �+̄  
�E لغة �خر¥، فمثال كتاÕ سيدنا 
"مد“  "حيا�   � 
ملوعو0  
ملصلح 
 Life إلجنليزية باسم
موجو0 ¯ 
للغة 
of Muhammad +كذلك قد متت ترfة 

�جنليزية جلز� من كتاÕ ”س&� خامت 
د � بش&   
Âمر حلضر�  
لنبيني“ 
�، +Ëب �2 ُتِعّد +كالة 
لتصنيف 

لبقية �يضا +تنشرها عاجال.  ترfة 
 Life of  Õكتا  2� حا=  كل  على 

ملوعو0  
ملصلح  لسيدنا   Muhammad

� كما قلت كتاÕ صغ& +موجز، 
 � ºلن
تنا+= fيع 
جلو
نب لس&� 
باختصاF، فهو ¯ 
حلقيقة جز� من 

لكرمي +يتنا+=  2Úلقر
مقدمة تفس& 

لس&� +
لتاFيخ �يضا، فكتاÕ حيا� 

هذ�  من  جز�  كُله   
هذ  � "مد 

ملقدمة تنا+= فيه حضرته � س&� 


لتاFيخ 
ملتعلق به. + � ºلن

باختصاF، بقر
�ته يتجلى كل جانب 
من حيا� 
لنº � بوضوñ، لذ
 Ëب 
نطا_  على   Õلكتا
  
هذ ُينشر   2�
+كيُل   َّ�� َيرفع   2� Ëب  
سع. +

لتصنيف  ++كيُل  
لنشر + 
لطباعة 
 ¯  �+;Ü+  ûخلصو
  
ֲדذ  
تقرير
ترfته  نشر�  قد  
للغا�  من   ٍّE�
متوفر�  
لتر
جم  هذ�  تكن   ²  
��+
ترfته   2� �عتقد   .
Fفو فلُتنشر 
موجو0�.  �يضا  
لفرنسية + 
ألملانية 
�، فمن 
;Ü 2� بË =على كل حا

باجلو
نب  
لعا²  نعرِّ¤   2� 
جبنا +

جب + 

خلالبة لس&� 
لنº �، هذ
علينا +ال بد �2 ننجز� ببذ= 
ملساعي 

حلثيثة، فاجلماعة 
إلسالمية 
ألدية 

لعمل   
هذ تنجز   2� ميكن  +حدها 

ملساعي   
فابذلو 
هتما7. + بشو_ 
 
هذ حو=  
ملتنوعة  
ل;
مج   0
إلعد
 E� من  �كثر  باهتما7  
ملوضو� 
 �

لند+  
تعقد+  2� Ëب  قبل، 

لضيو¤   
+تدعو 
الجتماعا� +
بأعد
0 كب&�. +Ëب  
ملسلمني  غ& 
�2 ُتترَجم خطب� 
ملاضية كما قلت 
¯ كل لغة +تنشر ¯ صوF� كتيب 

ملنظمة  
حلملة  شاكلة  على   �َّÂُتو+

حضر� �م& 
ملؤمنني خال= 
لند+�  
لصحفية
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ألمن  عن   �

لنشر +Âَّعنا  كما 
ال   2� +Ëب  
لسابق.   ¯ 
لسال7 +
طويال،  +قتا  
لعمل   
هذ يستغر_ 
خال=   �Âُجنا� ميكن  
لعمل   
فهذ
 2� +ينبغي  �يا7  عشر�   +� �سبو� 
تنجز+� خال= هذ� 
ملد� حتما. �2 
مهمة نشرها ¯ 
لبال0 
لكب&� ميكن 
�2 تنَجز بسهولة. فهؤال� 
لناÍ لن 
يكّفو
 عن هذ� 
لتصرفا�، +
نطالقا 

لفعل 
ل� يبديها 
ملسلمو2  �0F من
على  عاÂمو2  هؤال�   2� يبد+  عا0ً� 
جرñ قلوبنا �كثر، فتصرفاִדم 
خلبيثة 
 ،F
هذ� تنتقل من بلد �� Úخر باستمر
فقد َنشر� �حد¥ 
جلر
ئد̄  �سبانيا 
�يضا هذ� 
لرسو7 
ملسيئة +قالت �نه 
يبديها  فْعل   0+0F على   ٌّ0F+  ñ
مز


ملسلمو2. 
 ¥Fقصا لبذ=  حاجة  بأمس  فنحن 
 Fإلخبا+ Íلنا

جلهو0 إلفها7 هؤال� 
 

لنجبا� +
ملثقفني على 
ألقل �2 هذ
لكي  
لعا²،  سال7  يدمِّر  
لسلو� 
نتمكن من كشف حقيقة سلوكهم 

لغاشم على 
لعا² قدF ما نستطيع. 
 
فقد كانت هنا� 
حتفاال� مؤخر

لكومنويلث  بال0   ¯+ بريطانيا   ¯
للملكة،  
ألملاسي  
ليوبيل  مبناسبة 

لعا7 ضجة +
هتما7  F
+كا2 على مد

مللكة  كانت  عندما   .=
Â +ما 


ألملاسي  بيوبيلها  حتتفل  فكتوFيا 

ملوعو0  
ملسيح  سيُدنا  �ليها  �Fسل 
قيصرية“  ”حتفة  باسم  كتيبا   �

لـُمِحّبة  حكومتها  على  فيه   úث�
ثانية  ناحية  +من  ناحية،  من  للعد= 
بلَّغها Fسالة 
إلسال7 +لفت 
نتباهها 
+تبا0ُِ=  
لعا²   ¯ 
لسال7  �قامة   ��

لعالقا� بني �تبا� 
أل0يا2 
ملختلفة 

أل0يا2  +مقدسي  
ألنبيا�   7ِ

حتر+
 ñملختلفة +تعظيِمهم +كا2 قد شر

بالتفصـيل ما هي 
ألسـاليب  Kا 
0عـائم  لترسـيخ  
لطر_ +


لسال7.
باليوبيل  
الحتفا=  مت  حني  
آل2 +
�Fسلُت  
ليز
بيث  للملكة  
ألملاسي 

لطبعة 
جلميلة 
ملمتاÂ� لكتيب  �ليها 

لتحفة 
لقيصرية نفسه بغال¤ فاخر 
 ¯  Áملع
 فاملكتب   ،Áم Fسالة  مع 

لقصر �Fسل Fسالة شكر �كر فيها 

لكتب  
لكتيب قد ُ+ضع ضمن   2�
 .�ôستقر +�®ا  
مللكة  تقر�ها  
ل� 
�7 ال،  
مللكُة  على كل حا=  قر�ته 

ملهم �ننا قد سعينا أل0
� مسئوليتنا. 

لسال7 نفسها تسو0  Õفأ+ضا� غيا
كما  �يضا  
حلاضر  
لعصر   ¯ 
لعا² 
كانت ¯ �لك 
لزمن، بل �كثر من 

لنو
حي. فهؤال� يتما2+0 ¯  بعض 
 � ºلن
شن 
Kجو7 على 
إلسال7 +


حلد+0،  
+Â+به بل قد جتا �

الستهز+
فاليو7 �يضا متّس 
حلاجة لنشر Fسالة 
+السيما  هذ�   � 
ملوعو0  
ملسيح 
 ،7

جلز� 
ملتعلق منه بالسال7 +
الحتر
تعقد   2� Ëب  �نه   � �كر  كما 

ملوضو�   
هذ لتحقيق   �

ملؤمتر
فهنا�  عقدها.  كيفية  عن  +تكلم 
شكل   ¯ 
ملا0�  هذ�  لطبع  حاجة 
كله.  
لعا²   ¯+ هنا  +نشِرها  نشر� 
 Fملنشو
 

. هذFًلعمل بذلك فو
Ëب 
صفحا�،  �س  ÿو  من  سيتكو2 

ملسيح  من  Fسالة  على   Eتو«+
بشأ2   Õضر حيث   � 
ملوعو0 
 2� لو  +قا=  مثاًال  
ألنبيا�   7

حتر
كّذ
ًبا 
ختلق من عند� قانوًنا +حا+= 
 Íللنا موحًيا  
حلكومة  باسم  نشر� 
تتحر�  �فال  حكومي،  مسؤ+=  �نه 

لشخص �+ مثل  

حلكومة ملعاقبة هذ
�2 يسمح   
لفئة؟ فكيف ميكن  هذ� 
تعا�  �ليه  ينسب   2�  Eللمفتر 
هللا 

ألنبيا�  7
مفترياِته +ال يعاقبه. فما 0
يعلنو2 �®م جا�+
 برسالة 
هللا تعا�، 
 
+ما 0
مت fاعاִדم 
0Âهر�، فهذ
0ليل ساطع على �2 هؤال� +fاعاִדم 
كانو
 من عند 
هللا تعا�، لذ
 ال بد 

لذين يأتو2 من عند 
هللا  7
من 
حتر
تعا�، +�لك من �جل 
حلفا� على 

سال7 
لعا². 
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آل2 �قر� على مسامعكم فقر� بّين +
كيف   � 
ملوعو0  
ملسيح  فيها 
يسو0 
لسال7 
لعا²َ، +ما هي مكانة 


ألنبيا� عليهم 
لسال7؛ قا= �: 
+هذ� 
لقاعد� نفسها ساFية ¯ سنة 

ل�  
لقاعد�  تلك   E�) 
لقدمية  
هللا 
مبوجبها ال تقبل 
حلكوما� 
لدنيوية 
تقله،   ² ما  �ليها  ُتنسب   2� �يضا 
فكيف ميكن �2 يقبل 
هللا تعا� مثل 
+هذ�  حضرته:  يقو=  
ألمر)   
هذ

هللا  سنة   ¯ ساFية  نفسها  
لقاعد� 
 Õلكا�
 
ملّدعي  �نه ال ميهل  
لقدمية 
عقابه.  فينا=  عاجال  به  يبطش  بل 
+نظر
 �� هذ� 
لقاعد� Ëب �2 ننظر 
 
باحتر
f �� 7يع �+لئك 
لذين �علنو
0عو
هم  +نالت  ما،  Âمن   ¯ 
لنبو� 
 ¯ 0يُنهم  
نتشر + +تأصلت،  قبوال 

لعا² +ترسخت 0عائمه +عا� مد� 
صا0قني.  نعدَّهم   2�+ 
لزمن،  من 

لسما+ية  كتبهم   ¯ +جدنا   
��+
�خطا�، �+ +جدنا �تبا� �لك 
لدين 
متوFطني ¯ 
لتصرفا� 
ملشينة، فال 
تلك  مؤسسي  َنِصَم   2� لنا   ÂوË

أل0يا2؛ ألنه من 
ملحتمل �2 يكو2 
 0F

لو +من  
لتحريف،  �صاֲדا  قد 

الجتها0ية  
ألخطا�   Õتتسر  2�
 E� ¯ بينما ال ميكن تفاس&ها،   ¯
�حٌد   Eيفتر  2�  =

ألحو من  حا= 

 ºعلنا +يزعم �نه ن Õلكذ
على 
هللا 
كال7  ”�نه  مصرًِّحا:  كالمه  +يقد7 
يكـو2  ال  �نه  حـني   ¯ 
هللا“، 
كـالُمه  يكو2  +ال  حقيقًيا  نبيًّا 

هللا  ميهلـه  �لـك  +مع  
هللا،  من 
ميكن  ال   E�) كالصـا0قني،  تعا� 
�2 ميهـله 
هللا تعا� مع كـل هذ� 
قبـوَله  +ينـشر   (�
�

الفتـر

كالصـا0قني. 
 - 
ألنبيا�  fيع  عدِّ  مبد�  فإ2   
Kذ

لذين 
ستقر 0يُنهم +عا� مدً� +قِبله 
صحيح  صا0قني   -Íلنا
 ماليُني 
للسال7.  س  +مؤسِّ  �Fمبا+  
جد
به  متسك  لو   ،
جد 
ئع F مبد�  +هو 

ملفاسد  Úال¤  الختفت  كُله  
لعا² 

تدّمر  
ل�  
أل0يا2   ��  �

إلسا�+
سال7 عامة 
لناÍ. فمن 
لبني 
جللي 
كني بدين ما  
لذين يعدُّ+2 
ملتمسِّ 2�
�تباَ� �نسا2 ير+نه كا�با +مفتريا ¯ 

حلقيقة، فإ®م ֲדذ� 
لفكر� يؤسسو2 
جر
ئم  +يرتكبو2  كث&�،  لفنت 
 ¯ +يستخدمو2  حتًما،  
إلسا�� 
 ،
حق �لك 
لنº كلما� مسيئة جد
بسال7   
Fضر +ُيلحقو2  +يسّبونه، 
 
ֲדذ �®م  مع  
لعامة،  +�من  
ملجتمع 
+ُيَعّد+2  �صال،  خاطئو2  
لتفك& 
ظاملني عند 
هللا بسبب �قو
Kم 
ملسيئة 
»ب  ال  
لكرمي  
لرحيم  فاهللا  تلك. 
�بد
 �2 َيخد� 
لناÍَ بَوْضعه 
لقبوَ= 
 Õلكا�
للكا�ù+ ،Õْعِله 0يَن �لك 

مشهد Úخر من  
لند+�
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مستقرًّ
، كما ال Ëيز �2 »وÂ �حد 
- مع 
فتر
ئه +كذبه - مكانة 
ألنبيا� 

 .Íلنا

لصا0قني ¯ نظر 

لقو= بصد_ fيع 
ألنبيا� 
لذين  2ّ�

هللا  خ  Fسَّ 
لذين + 
لعا²   ¯  
ظهر+
 Õلقلو
عظمتهم +عّزهم ¯ ماليني 
عا�  ´يث  0ينهم  0عائم  +�Fسى 
fيل  جدُّ  مبد�ٌ  قر+نا  
لدين   
هذ
للسال7  +يؤسس  
ألمن  +ُيرسي 
 �
سو 
ألخالقية،  
لـُمثل  +يدعم 
 ¯ +� 
Kند  
ألنبيا� ¯  هؤال�  �كا2 
بلد   E�  ¯  +� 
لصني   ¯  +�  ÍFفا

Úخر.
 2Úلقر
 علََّمنا�   Eلذ
 
ملبد�  هو   
هذ
ننظر  
ملبد�   
هذ ضو�   ¯+ 
لكرمي. 
باحتر
7 +�جال= �� مؤسس كل 0ين 

لتعريُف،   
هذ سو
ÿه  على  ينطبق 
سو
� كا2 مؤسس 
لديانة 
Kند+سية 
�+ 0يانة 
لُفرÍ �+ 0يانة �هل 
لصني 
 .¥Fلنصا
 0يانة   +� 
ليهو0  0يانة   +�
يعاملنا  ال  
ألسف  مع  +لكن 
+ينسو2  
ملعاملة،  ֲדذ�  معاFضونا 
سنة 
هللا 
لطاهر� غ& 
ملتبدلة؛ �نه ال 

ملدَّعي 
لكا�Õ +ال يكرمه  ¯ �Fيبا
 Õلكا�
كالصا0_، +ال يستقر 0يُن 
0ين  يستقر  مثلما  يعيش طويال  +ال 

لصا0_ +يعيش طويال. فالذين  ºلن

يعتقد+2 مبعتقٍد يدفعهم �� تكذيب 

�نبيا� 
ألمم 
ألخر¥ +
إلسا�� �ليهم، 
0+ًما،  
لسال7 +
ألمن  يعا2+0  فإ®م 

لفنت من  �Fليس هنا� �0عى إلثا ��
مهم 
ألمُم. فإ2  كيل 
لشتائم ملن تعظِّ
لقبو=  
إلنسا2 بطبعه يستعد �حيانا 

ملو� بدال من �2 يتحمل 
إلسا�� �� 
 Àٌ
قائد� 
لر+حي. فلو كا2 لنا 
عتر
لنا  ينبغي  فال  0ين   E� تعليم  على 
 

ملؤِسس Kذ  ºلن
  À2 ®اجم ِعر�

لدين، �+ �2 نسي� �ليه، بل ينبغي لنا 
�ال نعترÀ �ال على ما 
نتهجته تلك 
 
��  Áيع) 
لر
هن،  
لوقت   ¯ 
ألمة 
كانت ¯ تلك 
ألمة بعض 
ألخطا� 
فلكم �2 تعترضو
 على هذ� 
ألخطا� 
+لكن ال »ق لكم �2 تعترضو
 على 
بأ2  نفسه  
لوقت   ¯ +نثق  
ألنبيا�) 

ل;ها2 
ملحكم على كو2 مؤسسه 

قد  تعا�  
هللا   2� هو  
هللا  من  نبًيا 
ماليني   Õقلو  ¯ 
لقبو=  له  +ضع 
على شرفه ع;  +حافظ  
لبشر،  من 

لقر+2. فلو ² يكن مقبوًال عند 
هللا 
على   7

إلكر+ بالشر¤  حظي  ملا 

لنطا_ 
لو
سع. فليس من سنة  
هذ
+ينشر   Eملفتر
 ُيكر7   2� تعا�  
هللا 
 Íلنا
 من  
ملاليني   �
عشر  ¯ 0يَنه 
+»فظ 0ينه 
لقائم على 
الفتر
� ملد� 

نتشر ¯ 
لعا²  Eلذ
طويلة. فالدين 

ستقر +نا= 
لعّز +
لعمر، ال ميكن +
�2 يكو2 كا�با من حيث �صالته، �ما 

 كا2 
العتر
À يِر0 على تعليمه ��
(لقد �كر   �� �ما  يرجع �لك  فإمنا 
 À

العتر 0+Fلو Õثالثة �سبا �

لر
هن،  
لعصر  
لدين ¯  على �لك 


لسبب 
أل+= يرجع ��)

 wشـن ا�جوم على اإلسـالم والن T فهؤالء يتمادون
� واالسـتهزاء به بل قد جتاوزوا احلدود، فاليوم أيضا 
متّس احلاجة لنشـر رسـالة املسـيح املوعود � هذه 
والسـيما اجلزء املتعلق منه بالسالم واالح\ام، كما ذكر 
� أنه �ب أن تعقد املؤمترات لتحقيق هذا املوضوع 
وتكلم عـن كيفية عقدها. فهنـاك حاجة لطبع هذه 
املادة T شـكل نشـرة ونشـِرها هنا وT العـا@ كله.



٢٣

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،   العدد الثامن -محرم وصفر ١٤٣٣هـ  - كانون األول / ديسمبر ٢٠١٢ م

 ºلن
 �لك  توجيها�   ¯ حتريف   
جا�  
ل�  
Kد
ية  تلك  تغي&  مت   E�)

لسبب 
لثا� يرجع + .ºلن
ֲדا �لك 

(:��
�®ا   E�) توجيهاته،  تفس&  خطأ ¯ 
ُفسر� بتفس&
� خاطئة، +
لسبب 


لثالث يرجع �� �نه:)
يكو2  ال   2�  0F

لو 
ملحَتمل  من 
 ² E�) .ضه

ملعترÀ مصيًبا ¯ 
عتر
يفهمه 
ملعترÀ فاعترÀ. كما يهّب 
على  +يعترضو2   Íلنا
 بعض  
آل2 
 
شخصية 
لنº � مع �®م ² يطلعو
 Ç
�حد  
يقر�+  ²+ 
لتاFيخ  على 

لكرمي.   2Úلقر
 يفهمو2  +ال  س&ته 

قا= �:)

لقسا+سة  بعض   2� نالحظ  فإننا 
على  يعترضو2  فهمهم   Fلقصو
 �0F+ ل� قد

لكرمي  2Úلقر
تعاليم 
صحيحًة  +عّد+ها  �يضا   �
Fلتو
  ¯
 
هذ فمثل  �Kية،  تعاليم  بأ®ا   
+Úَمنو
 +� خطئهم  عن  ناشئ   À

العتر


لتسر� بال شك.
+�مَنه  
لعا²  خ&   2� 
لقو=:  فغاية 

خلشية 
إلKية �منا + �َFلو
+سالمه +
�2 ال  
ملبد�:   
تكمن ¯ متسكنا ֲדذ
قهم  صدَّ 
لذين  
ألنبياَ�   
�بد  Õِّنكذ
ع;   Íلنا
 من  
ملاليني   �ُ
عشر
منذ  
إلKي  
لتأييد  
لقر+2 +حالَفهم 

كل  بأ2  يقني  على   Áن�+ 
لقد7. 
 +� Úسيويا  كا2   �
سو حق  طالب 
�+F+بيا، سُيعَجب مببدئنا هذ
 +يقو= 
7 0يُنه مثل هذ�  متحسر
 ملا�
 ² يقدِّ
 �� 
لكال7   � (يوجه  
ملباÏ0؟ 


مللكة فيقو=:)

ملبد� ��  
�نÁ �هد¤ من تقدمي هذ

ملعظمة  
مللكة  جاللة  
نتبا�  لفت 
هذ�  (كانت   
+�جنلتر 
Kند  قيصر� 
 ��  (�
Úنذ �يضا  
Kند  
مللكة حتكم 
هو  به  نتمسك   Eلذ
 
ملبد�   
هذ  2�

لعا²   ¯ 
لسال7  نشر  يكفل  +حد� 
كله. +لإلسال7 �2 يفتخر بأنه يتميز 
 .Õ

جلذ+ 
جلميل  
ملبد�   
هذ مبثل 
هل يليق بنا �2 نسي� �� مقدسني 
 Íلنا
�خضع 
هللا �مامهم عالـًما من 
فضال منه، +ظل 
مللو� ع; 
لقر+2 
يطأطئوôF 2+سهم �مامهم بإجال=؟ 
فهل ËدF بنا �2 نسي� باهللا 
لظّن بأنه 

لعا² بإكر
مه 
لكا�بني  �
يريد خد
كالصا0قني  +جْعِلهم  كالصا0قني 

ملاليني من  �
قاً0� F+حانيني لعشر

لناÍ، +�عطائه لدينهم عمًر
 طويال، 
 
تأييد 
لسما+ية  
آليا�   �Fظها�+
لدينهم؟ فإ�
 كا2 
هللا � هو نفسه 
Üدعنا فأ
 لنا �2 منيز 
لكا�Õ من 


لصا0_؟! 

 �2 ال تنتشر  �نه ملن 
ملسائل 
Kامة جدًّ


لكا�Õ +ال شوكته +ال  ºلن
عظمة 
قبوله كالصا0قني، +ال تتسم خططه 
ֲדا  تتسم  بر+نٍق +شوكة  +مشاFيعه 
 Âبر� فإ2  لذلك  
لصا0قني.  شئو2 
عالما� 
لصا0_ �نه يتمتع بسلسلة 

هللا شجر�  Íي، +يغرKإل
من 
لتأييد 

ملاليني من   �
قلوÕ عشر 0ينه ¯ 
 Eلذ
  ºفالن 
لبشر +يعّمرها طويال. 
تتو
فر ¯ 0ينه هذ� 
لعالما� +جب 

لزعيم  �� �لك  �2 ال نسي�  علينا 

لصا� متذكرين موتنا +يو7َ 
لدين، 
 
تقديًر له  +نكّن  ÿبه   2� ينبغي  بل 

+تعظيًما خالًصا.
 Eلذ
باختصاF، هذ
 هو 
ملبد� 
أل+= 
ا  حظًّ به  ++Fثنا   ،� 
هللا  علََّمنا� 

فًر
 من 
ألخال_ 
لسامية. (
لتحفة +
 ¬ 
لر+حانية،  
خلز
ئن  
لقيصرية، 

(٢٥٧-٢٦٢û ،١٢
 �
لقد 
قترñ � �يًضا عقد 
ملؤمتر

أل0يا2   Ùش �هُل  فيها  ليبني 

"اسنها. 
+لو نظرنا 
ليو7 لوجدنا �2 
إلسال7 
»تّل 
آل2 
ملكا2َ 
أل+= بني 0يانا� 
 ،
عد0  �
لثا 
ملكا2 + عملًيا،  
لعا² 
لذ
 Ëب على �هل 
أل0يا2 
ألخر¥ 
حق   �
0�+ 
ملسلمني  مشاعر   7

حتر

لنº �، +�ال سيقع 
لفسا0  7

حتر
كنا   
�� �ننا  
لعا².   ¯ 
لفوضى +
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+نعدُّ  
ألخر¥  
لعا²  �0يا2  ÿتر7 
عند  من  مبعوثني  +كباFها  �نبيا�ها 
بسبب  �ال  �لك  فليس  تعا�،  
هللا 
+عّلَمنا�  
لكرمي   2Úلقر
 Úتانا  ما 

لرسو= � من تعليم fيل. فمع �2 
 ��
ببذ يتكلمو2  
إلسال7  معاFضي 
 
Fًله صو +يرÛو2   � Fسولنا  ضد 
سخيفة، فإننا ال نتكلم بكلمة سيئة 
ضد �نبيا� �E 0يانة +ال كباFها، +ال 
بأ®م  
ملسلمو2  ُيّتهم  ֲדم.   Ïنستهز
يدمر+2 سال7 
لعا²، مع �2 هؤال� 
تصرفا�  �+ًال  يتصرفو2  
ملتِهمني 
يث&  ما  يأتو2  حيث  
لسال7،  تدمر 
 

ملشاعر، +��
 ثا�F يقولو2 
نظر+

كم هؤال� 
ملسلمو2 متطرفو2، +ال 
بد من عقاֲדم. 

 2� 
ملاضية  
خلطبة   ¯ قلت  +كما 
يتجاسر+2  �منا  
إلسال7  مناهضي 

ملسلمني  أل2  
لتصرفا�  هذ�  على 
�ما  متحدين.  يعيشو2  ال  
آلخرين 
تعا�  
هللا  فإ2  
ألديو2  
ملسلمو2 
قد fعهم على يد +
حد� يِد 
ملسيح 

ملوعو0 �، ++
جبنا �Fشا0ُ 
لعا² 

لوئا7. + 
لسال7 + 
Kد¥  طر_   ��

ل�   � 
ملوعو0  
ملسيح  فرسالة 
قر�ִדا عليكم Ëب �2 تنشر+ها على 
ما  
لدنيا  تعلم  لكي  
سع + نطا_ 
هو 
إلسال7 
حلق. �2 �هل 
لدنيا ال 

يعلمو2 مطلًقا مد¥ 
ملكانة 
لعظيمة 
قلوبنا   ¯  �  ºلن
 ֲדا  يتمتع  
ل� 
قلب كل مسلم حقيقي، كما   ¯+
تعاليمه  fا=  مد¥  
لدنيا  تعلم  ال 
على  +يستحيل  
حلسنة.  +�سوته 
هؤال� تقدير 
حلب 
لذE يكّنه 
ملسلم 

حلب  
جتا� 
لنº �. لقد ع; عن هذ
سيدنا حسا2   �  ºلن
 جتا�  
لعظيم 
قرًنا  عشر  �Fبعة  قبل   � ثابت  بن 
+�لك ¯ بي� شعر� عند +فاته � 

حيث قا=: 

E0َ لناظر
كنَت 
لسو
                فَعِمي علّي 
لناظُر 

مشهد عا7 لبيت 
لفتوñ خال= صال� 
جلمعة
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من شا� بعد� فليمْت
Fُفعليك كنُت �حا�        

فبموتك   ،Áعي حدقة  كنت   E�
مبن  �با�  فال   ،Áعي عميت  قد 
�خا¤  كـنت   �فإ بعد�  ميو� 

موتـك.
 � 
ملوعو0  
ملسيح  �شعل  +لقد 
 �  ºللن 
حلب +
لعشق  
جذ+� هذ

لعصر. فقد  
بشد� من جديد ¯ هذ
قرÀ � ¯ حب 
لنº � +عشقه 
منها  +�قتبس  طويلة،  عربية  قصيد� 


ألبيا� 
لتالية: 
قو�F 7+� +�مٌة قد ُ�خ;ْ� 

�
لذE �صبا Fلبد
        ِمن �لك 
يبكو2 ِمن �كر 
جلما= صبابًة      
2ِ
  +تألـًما من لــوعة 
Kجـر

لقلوÕ لد¥ 
حلناجر كربًة    ¥F�+

لغر+Õ تسيلها 
لعينا2ِ ¥F�+       

+يقو= ¯ Úخرها، +هو بيت »فظه 
+ير�00 �+ال0نا 
لصغاF �يًضا: 

جسمي يط& �ليك ِمن شوٍ_ عال 
2ِ
          يا ليَت كانت قوُ� 
لط&

نكّنه   Eلذ
 
لعشق + 
حلب  هو   
هذ


لتعليم،   
هذ نتيجة   �  ºلن
 جتا� 
هؤال�  
ملا0يني  
لدنيا  �هل  +لكن 

لرسو7  هذ�   ¯ 
حلر¬  ما  يقولو2 
بسيط   ñ
مز óر0  �نه  
لفيلم، +
Kذ�  
لقيم  تنقلب  عندما  فحسب. 
 �� 
ألخال_  +تتر¥0  
لدFجة 

حلضيض بدًال من �2 تسمو +ترتقي 
+كما  +لكن،  
لعا².  سال7  ُيدّمر 
 ¯ ما  كل  بذُ=  
جبنا + ِمن  قلت، 

لس&�  جو
نب   Ùش لتقدمي  +سعنا 
+�فَضُل  
لعا²،  �ما7  
لعطر�  
لنبوية 

ملوضو�  
+�+جُز كتاÕ يتنا+= هذ
 +� “LIFE OF MUHAMMAD" هو
 ºلن
 على س&�   Eتو« Eلذ
 
جلز� 
� ¯ "0يباجة تفس& 
لقر2Ú". على 
كل مسلم �دE �2 يقو7 مبطالعته، 

¾ عليه �2 يقر� غ&� من كتب س&� 
+Fغبته  �+قه  ´سب   � 
لرسو= 

لعلمي، ¾ ُيْطِلع 
لدنيا على  �
+مستو

لطر_  Ùبش � ºلن
حسن +�حسا2 


� +مناش&. Fمن مقاال� +منشو
 Eد� مسلم  كل  تعا�  
هللا  +ّفق   

لو
جب 
Kا7 على �حسن  
أل0
� هذ

لعقَل  
لدنيا  �هَل  +�Kم  +جه، 
بينهم  من   E;ين  Ùح  ،Õ

لصو+

لعقل 
ملستن& للر0 على هؤال�  ++�

لسخرية +  �

Kر  
هذ يأتو2  
لذين 

لبغيض،   �

لعد+ 
لظاملة  
لشنيعة 
+�لك لكي تنجو 
لدنيا من 
لفوضى 
تعا�.  
هللا   Õ
+عذ 
لسال7   7

نعد+
كذلك.  يكو2   2� تعا�  
هللا  ندعو 

Úمني. 
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ترfة خطبة 
جلمعة 
ل� �لقاها حضر� 
 ٢٠١٢/٠٩/٢١ بتاFيخ  
ملؤمنني  �م& 
+هي متوفر� ع; موقع 
جلماعة  

.� �كتاÕ حضر� 
خلليفة 
لثا

لكتاÕ متوفر للتنـزيل

 ع; موقع 
جلماعة


