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التقوى

خطبة �لجمعة

 äتر5ة: �ملكتب �لعر

ال   zحد& �هللا  +ال  +له  ال   *� �شهد 
 zمًد� عبد�شريك لـه، &�شهد �* 
من  باهللا   Jفأعو بعد  �ما  &gسوله. 
�لشيطا* �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا igَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو< �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   َ̀ َ&+يَّا َنْعُبُد   َ̀ +يَّا
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوi َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ&ال �لضَّ

الصW والصالة..الصW والصالة..
وصفة إ0ية ناجعة عند نزول املصائبوصفة إ0ية ناجعة عند نزول املصائب

�ل� $لقاها $م: �ملؤمنني سيدنا مر�� مسر8
 $�د 
$يدQ �هللا تعا� بنصرQ �لعزيز

� yخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� �8إلما� �ملهد�
يو< ٠٢-١٠-٢٠٠٩

j مسجد بيت �لفتوÈ  بلند*

ْبِر  ﴿َيا �َيَُّها �لَِّذيَن �َمُنو� �ْسَتِعيُنو� ِبالصَّ
 * اِبِريَن  �لصَّ َمَع  �هللا   َّ*+ِ َالِ�  َ&�لصَّ
�ِهللا  َسِبيِل  ِفي  ُيْقَتُل  ِلَمْن  َتُقوُلو�  َ&ال 
َتْشُعُر&َ*  ال  َ&َلِكْن   lٌْحَيا�َ َبْل  َ�ْمَو�0ٌ 
�ْلَخْوِ¢  ِمَن   lٍِبَشْي َ&لََنْبُلَونَُّكْم   *
َ&�ْلُجوِ� َ&َنْقٍص ِمَن �َألْمَو�Dِ َ&�َألْنُفِس 
 �Jَ+ِ اِبِريَن * �لَِّذيَن ِر �لصَّ َ&�لثََّمَر�0ِ َ&َبشِّ
+ِلَْيِه  َ&+ِنَّا  +ِنَّا ِهللا  َقاُلو�  ُمِصيَبٌة  َ�َصاَبْتُهْم 
�gَِجُعوَ* * ُ�&لَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَو�0ٌ ِمْن 
gَبِِّهْم َ&gَْحَمٌة َ&ُ�&لَِئَك ُهُم �ْلُمْهَتُد&َ*﴾ 

(�لبقر� ١٥٤-١٥٨)
 هذz �آليا0 �ل� �ستهللُت ֲדا خطب� 
 j &قعو�   �J+ �لذين  �ملؤمنني  تصف 
+ميا�م،  يتزعز�   x &�متحا*   gختبا�
بل ´�8ִדم �الختبا0�g +مياًنا &+نابًة +( 

�هللا تعا(. 
�أل&(،  �آلية  من  &�ضح  هو  &كما 
فإ* �هللا تعا( قد �&صى فيها �ملؤمنني 
�هللا  يعلن  &كأمنا  &�لصال�.   aبالص
يتحلى   *� �ملؤمن  على   *� هنا  تعا( 
ֲדاتني �مليزتني عا8ً�، &ال سيما j �يا< 
&جيزتا*،  كلمتا*  +�ما  �ملصائب. 
مفاهيم  على  تنطويا*  &لكنهما 
 lِملر� ُ̀ &�سعة. فأحد معا� �لصa: تر
ُله  &حتمُّ مصيبة   Dحلو عند  �لشكو� 
 �gًختبا�  zيا+  �aًمعت بد&* عويل  +ياها 
من �هللا تعا(، Jلك �نه قد ¬ُرÎ من 
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&�لشكو�  �لعويل   lثنا� �إلنسا*  فم 
كلما0ٌ  �لعو�طف  غلبة   lجر� ِمن 
 :aللص �لثا�  &�ملع±  كفًر�.   aُتعت
�لثالث:   zمعنا& &�الستقامة.  �لثبا0 
&من  تعا(،  �هللا  بأ&�مر  �لتمسك 
عنه.  �هللا  �ى  عما   lالنتها� معانيه: 
 lملر� يظل   *� �&³ما  نوعا*:   aفالص
ثابًتا على موقفه متحلًيا با³مة &�َجلَلد 
 �J�& نة� _� Dلشجاعة عند حلو�&
�يث ال َتِزDُّ قدُمه بعد ثبوִדا. &�لثا� 
&نو�هيه  �هللا  بأ&�مر  عامًال  يعيش   *�

&منيًبا +ليه على �لد&�<. 
 aلص� بعد  �لصال�  �هللا  Jكر   �
&قد  �كثر.   lلدعا� على  ليحّث 
²تلفة  معا*  �لقو�ميس   j  08g&
للصال� ملّخصها: �الهتما< بالصال�، 
&�إلكثاg من �أل8عية �ألخر� عال&ً� 
على �لصال�، &�لتمسُك بالدين بقو�، 
&�الهتما< بالدعاl &�الستغفاJ& gكِر 
 .� Êلن� �هللا &
دz، &�لصال� على 
 *� هنا  بّين  قد  تعا(  �هللا  فإ*   *J+
يتحمل   *�  P8لصا� �ملسلم  ميز�  ِمن 
�أل�J �8ئًما بكامل �لصa &�³مة عند 
حلوD �ملصائب &�لشد�ئد، &ال يقّصر 
�بًد� j فعل �خل#�0 &�لتحّلي بسمو 
بالصلو�0  �كثَر  &يهتم   ،Pألخال�
 Êكر �هللا &�لصال� على �لنJ& lلدعا�&
� j �يا< �لشد� &�لبالl. فإ�J �ستعا* 

�ملرl باهللا على هذ� �لنحو من �لتفك# 
 gالختبا� فتر�   *� فليعلْم  &�لعمل 
جناحه  عن  ُتسِفر  سو¢   zهذ �لعابر 
�ألخ#  �لسند   *� &لنعلْم   .zgنتصا�&
تعا(.   ¥gلبا�  0�J هو  +منا  للمؤمن 
&من �ملحاD �* ينكر �أل
د_ &جو8 
باهللا  +ميانه  +�J ضعف  ألنه  تعا(  �هللا 
يُعْد �
دًيا، &خال قلبه من   x )تعا
�ملسلم   >�8 فما  &�إلسال<.  �أل
دية 
�أل
د_ يؤمن باهللا تعا( غيًبا فعليه 
�* يوقن يقيًنا كامًال �* سندz �لوحيد 
j كل حاD هو 0�J �لباg¥ تعا(. 
لذ� فمن مقتضى �لعقل &�إلميا* �يًضا 
�ل�   0�gالختبا�& �ملحن  �يا<   j
 gبصو �لعد&  قبل  من  علينا  تنصّب 
�لذ_ هو  باهللا  نز8�8 صلًة   *� ²تلفة 
مالJنا &�لقاg8 على �* ينجينا منها. 
�يا<   j تعا(  �هللا   )+ ننيب  &عندما 
 ،Ùبوجه خا lلدعا�& aملحن بالص�
فال بد �* ينصرنا، فهو �شدُّ حبًّا ِمن 
كل �ب، بل هو �كثُر حًبا لعبدz من 
�أل< �لرl&< �ل� تدفعها �مومتها إل´�لة 
طريق.  بأ_  &لدها  عن   �J�  _�
مع  �هللا   *+﴿ بقوله  �هللا  نّبهنا  لقد 
�لصابرين  ناصُر   ��  )+ �لصابرين﴾ 
بد  ال  �نه  غ#  حتًما،   ä �ملستعينني 
 *+ �8ئًما  �لعبا�8  حق   l�8� من  لكم 
فّصلُت  &قد   .Íنصر تريد&*  كنتم 

من قبل كيف ميكن �l�8 حق عبا�8 
�هللا تعا(، &هو �* ال َتِزDَّ َقَدُمنا بعد 
ثبوִדا j �يا< �ملحن &�الختبا0�g، بل 
 zهللا ²لصني. هذ� iضع على �عتاè
�ليو<.  
د_ � مسلم  كل  مسئولية 
&كما بّينُت مر�j �g �خلطب �ملاضية 
 j *ديني يو�جهو
�ملسلمني �أل  *�
 j جد�  قاسية  �&ضاًعا  �أليا<   zهذ
باكستا* &بعض �لبال8 �لعربية &بعض 
 j #ملد* �³ندية �يضا. ال يوجد نظ�
�لعاx لأل&ضا� �لسائد� j باكستا* 
ضد �أل
ديني، &تز8�8 هذz �أل&ضا� 
بلغت  لقد  &بسرعة.   gباستمر�  lسو
�لفظائع &�العتد�0�l هنا` منتهاها، 
�ملشايخ قضية جديد�  يث#  يو<  فكل 
تدعمهم،  &�حلكومُة  �جلماعة،  ضد 
�حلكوميو*  �ملسئولو*  يدخر  &ال 
�أل
ديني  �ملسلمني   lيذ�+  j جهًد� 
بعض   j عليهم   Pخلنا� &تضييِق 
بعض   j& �لباكستانية.  �ملناطق 
على  �حلظر   tُفر �ألخر�  �لبال8 
صالِ�  ح�  5اعًة  �أل
ديني  صال� 
مكاتب  تستدعيهم  حيث  �جلمعة 
&ال  �تمعو�  �ال  &تأمرهم  �ملخابر�0 
 Dيقو تعا(  �هللا  لكن  5اعًة.  يصّلو� 
 zهذ j لنا -كما بّينُت سلًفا- �ب
نو�  &حتسِّ +مياًنا  تز8�8&�   *� �أل&ضا� 
�عمالكم &ترفعو� معاي# عبا�8تكم، � 
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التقوى

�نظر&� كيف يأÍ �هللا لنصرتكم. 
يقوD سيدنا �ملسيح �ملوعو8 � ֲדذ� 

 :Ùخلصو�
أل*  لتتطهَّر&�،  جاهدين  "�سَعو� 
 *� بعد  +ال  �لُقدُّ&7َ  �إلنسا* ال �د 

يتطهر بنفسه."
 �_ �* �هللا تعا( طاهر قد&7، &ال 
 *� من  بوصاله  للفو´  لإلنسا*  بد 

يكو* طاهر�،
 "َ�َما &كيف تفو´&* ֲדذz �لنعمة؟ فقد 
�جاi �هللا على Jلك &قاj D �لقر�* 
الِ�﴾  ْبِر َ&�لصَّ �لكرمي ﴿َ&�ْسَتِعيُنو� ِبالصَّ
+�ا  �لصال�؟  هي  "ما   (٤٦ (�لبقر�: 
بالتسبيح  �هللا   )+ به  ُيتوسل   l8عا
 .gالستغفا�& &�لتقديس  &�لتحميد 
 j تتقّيد&�  فال  صليتم   �J+ لذلك 
oر�8  �لعربية   êباأللفا 8عو�تكم 
�لذين   *+  _� �لنا7،  من  كالغافلني 
يدعو�   *� ينبغي  �لعربية  يعرفو*  ال 
بلغتهم. بيد �نكم حني صليتم ال بأ7 
عليكم +g �Jفعتم �لتضرعا0 بلسانكم 
�ثناlَ 8عو�تكم �لعامة عال&� على �يا0 
&�أل8عية  �هللا  هو كال<  �لذ_  �لقر�* 
 .�  Dلرسو� كال<  هي  �ل�   �gملأثو�
&تلك  �لتضر�  هذ�  يأخذ   *� فعسى 
(سفينة   ."zمأخذ قلوبكم   j ملناجا��
نوÈ، �خلز�ئن �لر&حانية، �ملجلد ١٩ 

(٦٨-٦٩ Ù

�لضر�عة  كلما0  �ستخدمو�   _�  
&تكو*  �لتضر�   Úسيحد فبهذ� 
 ،iمنبعثة من �لقلو& �g8لكلما0 صا�
 j iفثمة حاجة ماسة خللق �ضطر�
 iأل8عية &حني يتحقق هذ� �الضطر��
فعندئذ يستجيب �هللا 8عاl عبدz على 
 � Dحقه كما يقو j حسن &جه�
 �Jَ+ِ �ْلُمْضَطرَّ  ُيِجيُب  ﴿َ�مَّْن  بنفسه: 
 lََيْجَعُلُكْم ُخَلَفا&َ lَو 8ََعاzُ َ&َيْكِشُف �لسُّ
�َألtِgْ﴾ (�لنمل: ٦٣) فاأل8عية �ل� 
 iحالة خاصة &�ضطر� j ُيدعى ֲדا
 ،xلعا� j نقالبا� Úمن شأ�ا �* حتد
�هللا   )+ �حب  يكو*   *� ميكن  فمن 
&�ملحن   lالبتال� يو�جهو*  �لذين  من 
 �J� كل  يتحملو*  فهم  سبيله؟   j
&�x من �جله، فقد بشر �هللا تعا( هنا 
 0�lالبتال� zحتمل هذ j �&ستمر� *�
ُتجعلو*  يو<   Íفسيأ  lلدعا�&  aبالص
 0�lفاالبتال  .tgأل� &gثة  �نتم  فيه 
 j �أل
ديو*  �ملسلمو*  ֲדا  مير  �ل� 
خاصة  باكستا*   j �حلاضر  �لعصر 
�لتضحيا0   zهذ& سلفا  بينت  كما 
 gل� يقدمو�ا ليس من شأ�ا �* ُتهد�
&تضيع، فهذz �لتضحيا0 �ل� يقدمها 
 x  *+ غد�  &ُتزهر  سُتثمر  �أل
ديو* 
تثمر �ليو<، �ما &�جبنا فيجب �* منر 
ֲדذz �البتال0�l &�ملحن مستعينني باهللا 
تعا( 8&* �لنطق بأ_ كلمة شكو�. 

� يقوD �هللا تعا( +* �البتال0�l &�ملحن 
&�لنفس،   È&بالر  lلفد�� تصل  قد 
�لذين   *� �لد&�<  على  تذكر&�  لكن 
�هللا  مرضا�   lبتغا� بأg&�حهم  �و8&* 
فإ* �ستشها8هم ال يسا&_ قتل �حد 
 x إلسال< حني� gمن �لنا7. ففي صد
تكن �حلر&i فرضت على �ملسلمني 
جند للتضحيا0 �مثلة ال حصر ³ا، � 
 j على �ملسلمني iحني ُفرضت �حلر
�لعهد �لثا� �_ بعد �³جر� +( �ملدينة 
للتضحيا0  سجلو�  �ملؤمنني   *� جند 
�مثلة ال تعد &ال حتصى حيث ضّحى 
�لصحابة بأg&�حهم، &+* �لذين ُقتلو� 
فقد  �لعهدين  كال   j �لصحابة  من 
 êحلفا� �جل  من  بأg&�حهم  ضّحو� 
بأg&�حهم  &جا8&�  �هللا،  8ين  على 
�هللا  تقبل  &قد  �هللا،  &حد�نية  إلقامة 
&قاj D حقهم: ال  تعا( تضحياִדم 
سبيل   j بنفسه  ي  يضحِّ ملن  تقولو� 
�هللا �مو�تا بل هم �حياl ﴿َ&ال َتُقوُلو� 
َبْل  َ�ْمَو�0ٌ  �هللا  َسِبيِل  ِفي  ُيْقَتُل  ِلَمْن 
َ�ْحَياlٌ﴾ (�لبقر� ١٥٥).. أل�م قدمو� 
�لعظيم.  �³د¢  �جل  من  �لتضحية 
�ملضّحني   lهؤال �جر  كا*   �J+&
عند   *�& يز8�8 كل حني  بأg&�حهم 
5اعة  �حيْت  نفسه  �لوقت  ففي  �هللا 
تضحياִדم  بذكر  �Ñاlهم  �ملؤمنني 
 lحيا+ أل*  يكو*،   *� �ب  &هكذ� 
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ضمانا  يص#   lلشهد��  lهؤال  lاÑ�
�نفسهم،  هم  �ملؤمنني  5اعة  حليا� 
فحني ينظر �ملؤمنو* +( هذz �ألمثلة 
�لر�ئعة يستعد&* هم �يضا لتقدمي كل 
نو� من �لتضحية �قتد�l ֲדؤالl �لذين 
&لن  &نفوسهم،  بأg&�حهم  ضحو� 
سبيلها،   j *ُمضّحو فيها  �مٌة  متو0 
من  بأg&�حهم  يضحو*  �لذين  �ما 
�جل �هللا &�بتغاl مرضاته فإ* �هللا تعا( 
يكرمهم بتأييد�ته بشكل خاÙ. �ليو< 
حيث   � �ملوعو8  �ملسيح  ´من   j
 j ُيقتل �ال  �لدينية،   i&حلر� �نتهت 
يناD حيا� خالد�  َمن  سبيل �هللا �آل* 
بعد موته هذ� &�لب للمؤمنني �حليا� 
�قق  *� gيضا؟ فحني كا* من �ملقد�
"�آلخرين" مستويا0 سامية j حلاقهم 
باأل&لني فال بد ��م كانو� سيضحو* 
"�آلخرين"   lفهؤال �يضا،  بأg&�حهم 
�لذين سجلو� �g&� �ألمثلة للتضحية 
�ملسيح  سيدنا  حيا�   j بالنفس 
&�gُ&نا   ،Dكابو tgبأ  � �ملوعو8 
بالتضحية  �خلالد�  �حليا�   )+  Pلطر�
�جلماعة   lبنا�  Dيز� &ال  بأg&�حهم، 
 )+ بأg&�حهم  يضحو*  Jلك  بعد 
كل  كانت   �J+& بانتظا<،  �ليو<  هذ� 
ترفع  
د_ � شهيد  كل  من  قطر� 
 gباستمر� �آلخر�  �حليا�   j g8جاته 
ففي �لوقت نفسه ִדيئ �لوسائل حليا� 

�جلماعة باطر�8. فإ�J كا* �لعد& يظن 
�نه بتصرفاته هذz يؤثر سلبيا j حيا� 
+ميا�م  ُيضعف   &� &يضرها  �جلماعة 
فهذ� من ´عمه �لباطل. أل* �هللا تعا( 
يقوD: ﴿َ&َلِكْن ال َتْشُعُر&َ*﴾ ، &+* 
ال  فهم  عابر�  بنظر�  ينظر&*  �لذين 
�حدثه  �لذ_   iالنقال� بأ*  يدgكو* 
سيدنا �ملسيح �ملوعوj � 8 5اعته 
 j �gساÞ ليس من شأنه �* يتوقف
 �g0 قدlقد شا& ،È�&gأل�& Dألمو��
�هللا تعا( �* هذz �جلماعة سُتقيم 8ين 
�هللا j �ألj tg �اية �ملطا¢. فكل 
�جل  من  �يضا  �ليو<  ُتقد<  شها�8 
كل   j جديد�  g&حا  تنفخ  �جلماعة 
&+ناثا   �gكوJ �جلماعة   lبنا� من  فر8 
�ل�  فالرسائل  &�طفاال،  &شيوخا 
كل  بعد  �جلماعة   lبنا� من  �تلقاها 
شها�8 يتخذ �صحاֲדا �ساليب جديد� 
لإلعر�i عن �إلخالÙ &�لوفاl &تقدمي 
�لتضحيا0، فعن هؤالl قد قاD سيدنا 
�ملسيح �ملوعو8 �: +نn �تعجب من 

+خالÙ هؤالl &&فائهم.
يظنو*  �جلماعة   lعد�� كا*   �Jفإ
 j Þسائر  �أل
ديني  بإصابة  ��م 
مرتدين  �علو�م   È�&gأل�&  Dألمو��
متاما،  �لباطل  ظنهم  فهذ�  �إلميا*  عن 
كال بل +* كل �متحا* يقّو_ +ميا�م 
 lهؤال كا*   �J+  &� �خaتكم،  كما 
مبعاgضتهم  ��م  يزعمو*  �ملعاgضو* 
سيتمكنو* من �لقضاl على �أل
دية 
�لباطل. لقد  فهذ� هو �آلخر ´عمهم 
&بعض  باكستا*   j �لقو�نني  ُسنَّت 
�لد&D �ألخر� �ل� متنع �فر�8 �جلماعة 
 Úمن �لدعو� &�لنشا�، لكن �ألحد�
�ل� تظهر نتيجة معاgضتهم للجماعة 
حيث  تلقائيا  لنا   Pلطر� ֲדا  َتنفتح 
gغبتهم  �لكث#&* g jسائلهم  ُيبد_ 
&من  باكستا*  من  ح�  �لبيعة   j
�لبلد�* �لعربية. فهذz �ملعاgضة تؤ8_ 
فيمكن   ،gال´8ها�& �لتقد<   )+ بنا 
�* يقضي هؤالl �ألعد�l على بعض 
 ،Dألمو�� &ينهبو�   È�&gأل�& �لنفو7 

فاألدعية ال� ُيدعى بها ! حالة خاصة واضطراب 
من شأنها أن حتدث انقالبا ! العا�، فمن ميكن أن يكون 
أحب إn اهللا من الذين يواجهون االبتالء واحملن ! سبيله؟
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&ميكنهم +حلاPُ �لضرg بأبنيتنا &+يقا¢ 
ليس  لكن  مساجدنا،   lبنا  Dِعما�
�بد� �* ُيضعفو� +مياننا. فإ*  بوسعهم 
على  تaهن  &�ملحن   0�lالبتال�  zهذ
 � �هللا  ر  بشَّ كما  معنا.   � �هللا   *�
�لصابرين بذكر هذz �خلسائر �ملحتملة 
﴿َ&لََنْبُلَونَُّكْم   :Dقا حيث  مفصال 
ِبَشْيlٍ ِمَن �ْلَخْوِ¢﴾ (�لبقر�: ١٥٦) 
�بتالl �خلو¢  &+�J مرgمت بنجاÈ من 
سترثو*  بأنكم  لكم  فبشر�  هذ� 
�خلو¢  �نو��  هي  فما  �إلنعاما0، 
�لعد&  هجما0  من  �خلو¢  فهنا` 
كل حني &خو¢ شر �ملشايخ &gفِع 
&خو¢   gألمو� ألتفه  ضدنا  �لقضايا 
ִדديد�0  &خو¢  �حلكوما0  قو�نني 
�ملسئولني �حلكوميني، لكن �ملؤمنني ال 
من  نو�   _� بسبب  +ميا�م  ُيضيعو* 
يْضعفو*  &ال  Jكرִדا،  �ل�  �ملخا&¢ 
�حلشو8  �جتما�  من  خوفا  +مياًنا 
من  ليس  (كما  �لaملانا0   0�gقر�&
 *� �لaملانا0   0�gشأ* �حلشو8 &قر�
تضِعف +ميا�م) � هنا` �بتالl باجلو� 
&جند �مثلته على نطاP &�سع j تاgيخ 
�جلماعة، &هذz �ألحد�Ú تظهر �ليو< 
�ل�  �أل&ضا�  لكن  &هنا`  هنا  �يضا 
باكستا*   j عا< ١٩٧٤  j ُخلقت
�لقاسية   0�lالعتد�� موgست  حيث 
على �جلماعة حيث x يكن مسموحا 

 )+ iألحد �* يوصل �لطعا< &�لشر�
مسموحا  يكن   x& �أل
ديني  بيو0 
 )+ qرجو�   *� �نفِسهم  لأل
ديني 
 �J+&  iلشر��& �لطعا<   lلشر�  Pلسو�
كا*   Pلسو�  )+  Î&خلر� من  متكنو� 
 *� �ملحال0   iصحا� على  ممنوعا 
 �  .iلشر�& لألكل  شيئا  يبيعوهم 
�أليا<   zففي هذ  ،Dألمو�� هنا` �ب 
 Dمو�� لنهب  �ملساعي   Dُتبذ �يضا 
�ملستطا�،   gقد &هضِمها  �أل
ديني 
&+�J جلأ �_ �
د_ +( �لقانو* لنيل 
حقوقه فتخلق له �حيانا ظر&¢ صعبة 
فبمجر8  قا8يا�،  +نه   :Dيقا حيث 
ميتنع  
د_ �  &� قا8يا�  كلمة  Ñا� 
بعض �جلالسني على كرسي �لعدD عن 
+عطاl حقه له &+غاثته. هذ� &قد ُنهبت 
�مو�D �جلماعة على مستو� �جلماعة 
�حلكومة  غصبت  قد   J+  ١٩٧٤  j
كانت  (�ل�  gبو�   tg� من   �lجز
للمشايخ  &سلَّمْته  للجماعة)  ِمْلكا 

�ملُعا8ين للجماعة، حيث �قيم مشر&� 
سكn لغ# �أل
ديني باسم "مشر&� 
مسلم". � قبل فتر� مت �الستيالl على 
 �g&ملجا� �لز�gعية  �جلماعة  ��gضي 
لكلية تعليم �إلسال< بربو�، باإلضافة 
 g�8 حي j ميد�* &�سع Dحتال� )+
�لنصر بربو� حيث صاg8ִדا �حلكومة 
 � حكومية،  ��gضي  ��ا  بدعو� 
&�لنفو7 حيث  باأل&ال8   lبتال� هنا` 
�أل&ال8  لتدم# مستقبل  �جلهو8   Dُتبذ
 j *سي، حيث ُيجعلو�gديني �لد
�أل
�ملد�7g عرضة للسخرية &�لضحك، 
ما  هذ�  �لد�gسة،  �لطفل  يتر`  ح� 
يس#�  فتر�  قبل  بالضبط  حصل  قد 
�با8  فيصل  مدينة   j لطب� j كلية 
من  �أل
ديو*  �لطلبة  ُمنع  حيث 
�لد�gسة، &تعرفو* �يضا ما حصل مع 

ديني j مدينة "لَيَّْه" � Dبعة �طفاg�
فلو  &قسو�.  ظلما  سجنوهم  حيث 
بر�lִדم عن  �ألgبعة   lهؤال lبا� �علن 

اجلماعة سُتقيم  أن هذه   nتعا اهللا  قدرة  وقد شاءت 
دين اهللا ! األرض ! نهاية املطاف. فكل شهادة ُتقدم 
اليوم أيضا من أجل اجلماعة تنفخ روحا جديدة ! كل 

فرد من أبناء اجلماعة ذكورا وإناثا وشيوخا وأطفاال...
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 iتكاg� قضية �gًدية لتغ#0 فو
�أل
+هانة �لرسوD � �ل� مبوجبها ُ&ضع 
أل�م  �لسجن،   j  Dألطفا�  lهؤال
�أل
ديو*  يرتد   *� يريد&*  كانو� 
 zعن +ميا�م نتيجة هذ� �خلو¢. فهذ
 8ّg ֲדا  يستهدفو*  مكائدهم  هي 
ال  لكنهم  �أل
دية  عن  �أل
ديني 
�ملسلمو*  هم  �أل
ديني   *� يعرفو* 
�حلقيقيو* &يؤمنو* بكل حر¢ من 
�خaهم  فقد  �لكرمي  �لقر�*  حر&¢ 
 zֲדذ سُتبتَلو*  �نكم  مسبقا:  �هللا 
�ملسلم �أل
د_   i�8 فِمن  ،lألشيا�
�لعاقبة،   gُنتظا�& �لقد<  &ثبا0ُ   aُلص�
�gَِجُعوَ*﴾  +ِلَْيِه  َ&+ِنَّا  ِهللا  ﴿+ِنَّا   �ُlقر�&
فاأل
د_  مصيبة.  كل   Dحلو عند 
�ألحز�*   zهذ على   aبالص يتمسك 
يشعر   *� ميكن  فاإلنسا*  &�آلال<، 
مقتضى  من  لكن   ،xأل�& باحلز* 
�لصa �ال يفقد �ملرl صو�به &ال يرفع 
�لشكا&� �بد�، بل �ب �* ينظر +( 
�هللا عند كل �بتالl &مصيبة، &�ب �* 
 0�lالبتال� zيكو* على يقني بأ* هذ
�اية   j تعا(  �هللا  &سيجعلها  مؤقتة 
�ملطا¢ خ#� j حقه، �ب �* يفكر 
&gJيته  g&حه   *�  �gخسا كل  عند 
 zهذ  j مؤقت  متاٌ�   zgعقا& &ماله 
�حليا� �لدنيا، &+�J كا* يضحي ֲדا من 
فسو¢  تعا(  �هللا  برضا  �لفو´  �جل 

 _J من  �كثر  
ته g& �فضاله   Úير
ِهللا  ﴿+ِنَّا  �إلنسا*   Dيقو فحني  قبل. 
يكو*   *� �gَِجُعوَ*﴾ �ب  +ِلَْيِه  َ&+ِنَّا 
هللا  �يضا  �ن  بأّنا  كامل  يقني  على 
تعا( &�مو�لُنا &gJيتنا هي �ألخر� هللا 
تعا(، &+�J كا* � يريد �* يستعيد 
َقنا +ياها فال �8عي أل_  َ́ g لِنعم �ل��
جزٍ� &بكاl &عويل ألنه يقوD: ﴿+ِنَّا 
﴿+ِنَّا   Dنقو &عندما  �gَِجُعوَ*﴾.  +ِلَْيِه 
تعا(  �هللا  من  نتلقى  �gَِجُعوَ*﴾  +ِلَْيِه 
نعًما  �آلخر�   j  Dسننا بأننا  &عًد� 
�لدنيوية.  �حليا�   j مما كانت �فضل 
&+�J فّكر �ملؤمن على هذ� �لنحو فقد 
تسبِّب له �خلسائُر �لدنيوية �ملًا مؤقتا 
مزمنة.  �ال<   )+  Dتتحو ال  ��ا  +ال 

يقوD �ملسيح �ملوعو8 �:
&�نتم  سيًِّئا  شيًئا   lالبتال�  �&aتعت "ال 
مؤمنو*، +J ال يعتza سيئا +ال َمن ليس 
�لكرمي:  �لقر�*   Dيقو كامل.  مبؤمن 
�ْلَخْوِ¢  ِمَن   lٍِبَشْي ﴿َ&لََنْبُلَونَُّكْم 
َ&�ْلُجوِ� َ&َنْقٍص ِمَن �َألْمَو�Dِ َ&�َألْنُفِس 
 �Jَ+ِ اِبِريَن * �لَِّذيَن ِر �لصَّ َ&�لثََّمَر�0ِ َ&َبشِّ
َ�َصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلو� +ِنَّا هللا َ&+ِنَّا +ِلَْيِه 
(�لبقر�:١٥٧-١٥٨)..  �gَِجُعوَ*﴾ 
Þسائر  �حياًنا  نبتليكم  سو¢   _�
j �ألمو�D �& �ألنفس �& �أل&ال8 �& 
�لزg&� &غ#ها، &لكن �لبشر� للذين 
 zهذ  j &شاكرين  صابرين  يظّلو* 

�هللا  
ة g iبو�� بأ*  �يضا  �لظر&¢ 
�جلهم،  مفتوحة على مصاgعها من 
&ستنـزD بركاg 0بانية على �لذين 
هللا  ﴿+نا  �أل&ضا�:   zهذ  j يقولو* 
&ُكلُّ  �ننا  مبع±  �gجعو*﴾  +ليه  &+نا 
 Ôبالتا& تعا(،  �هللا  من  منلكه هو  ما 
�اية   j �هللا   )+ �يضا  gجوعنا  فإ* 
�ية  على  �ًسى  فال �ترقو*  �ملطا¢. 
ينعمو*  +�م  نو�.   _� من   �gخسا
يرضو*  ��م   _� تعا(..  �هللا  برضى 
برضى �هللا تعا( &يرغبو* j �لعيش 
g jضو�نه �. +* مثل هؤالl �لنا7 
هم �لصابر&* حقًّا، &+* �هللا قد �عد 

".iللصابرين �جًر� بال حسا
 *� �ب  �لذ_   ÎJلنمو� هو  هذ� 
&بفضل  �أل
د_،  �ملسلم  به  يتحلى 
�هللا تعا( قد حتلى به �فر�8 �جلماعة +( 
 .lآل*، لذ� �ب �ملو�ظبة على �لدعا�
ال شك �* من &�جبنا �* ندعو �هللا 
ينقذنا من �البتال0�l كما  تعا( �* 
�مرنا بذلك، لكن حني تصيبنا مصيبة 
 *� فاعلمو�  تعا(  �هللا  من   lبتال�  &�
�هم شيl هو �لثبا0 فيه، �ألمر �لذ_ 

يضمن �جًر� عظيًما من �هللا تعا(. 
بعد Jكر هذz �ألموg- �عn �* �هللا 
 j lلشهد�� �لصابرين &�*  تعا( مع 
 *�& �بدية،  حيا�  ينالو*  �هللا  سبيل 
قد  أل�م  عظيمة   0�gبشا للصابرين 
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�هللا  ملرضا�  تابعة  �فر�حهم  جعلو� 
تعا(- قاD �ملسيح �ملوعو8 � عن 
�ملبعوثو*  ³ا   tيتعر �ل�  �ملصاعب 

من عند �هللا &5اعاִדم: 
&قد  +ال  �هللا  من   Úمبعو يأ0   x"
�ملسيح  ُسِجَن  لقد   .lلالبتال  tَتعّر
�لتعذيب،  لصنو¢   tَتعّر&  �
 ،lإليذ�� �نو��   � موسى  &القى 
&تعّرtَ �لنÊ � للمحاصر�، &لكن 
�لعاقبة تكو* �حلس± �8ئًما. (�_ �* 
عاقبة هذz �ألموg كلها تكو* خ#�)

ينَعم   *� تعا(  �هللا  سنة  كانت  لو   
�لر�حة  �يا�   zعند ِمن   *&gملأمو�
&�لتر¢، &�* تتمتع 5اعتهم بأطعمة 
 Pعسى �* يكو* �لفر �Jشهية، فما

بينهم بني غ#هم من �هل �لدنيا؟
بعد  �هللا  �هللا &شكِر  �لتلفظ �مد   *+
سهٌل،  �مر  �لشهية  �ألكال0   D&تنا
 zهذ j لشكر� l�8� فاجلميع يستطيع
�حلالة بال �ë8 تكلف، &لكن عظمة 
�إلنسا* تكمن فيما لو شكر �هللا تعا( 

بالر&È نفسها j �ملصائب �يضا.
 zيشكر& �هللا  �مد   *� �ب   _�)  
 È&لر� بنفس  �يضا  �ملصاعب   j
 zيشكر& ֲדما   zمد� �ل�  &�حلما7 

j ´من تلقيه ِنَعم �هللا تعا(.)
&5اعاִדم  �لربانيني  �ملأموgين   *+
�³ال`  &ملو�طن   D´للزال يتعرضو* 

&هذ�  �ملتنوعة،   gألخطا� من  &غ#ها 
هو مع± ﴿ُكِذُبو�﴾ * 

�نه   Úألحد��  zهذ فو�ئد  من  ثانيا: 
�إلميا*   lقويا�  gختبا� يتم  بو�سطتها 
 j يكونو*  �لضعا¢   *+ &ضعافه. 
صحبتك &�نت j يسر &�gحة، فما 

+* حتل بك �ملصائب ح� ينفصلو�.
 (�_ +* �ملصائب تشكل �ختبا�g  مييز 
بني قو_ �إلميا* &ضعيفه، +J +* قد< 
�ما  �ملشاكل،  عند  تتوقف  �لضعيف 
�ألما<  �و  فيتقدمو*  منهم   lألقويا�

ح� j �ملصاعب &�ملحن) 
فال  معي،  تعا(  �هللا  سنة  هي   zهذ&
 َّD8� &ال   .lبتال� بد&*  �ية   Ô تظهر
على حب �هللا �لشديد لعباz8 ِمن �نه 
ِر  يلقيهم j �البتالl كما يقوD: ﴿َ&َبشِّ

اِبِريَن * �لَِّذيَن ِ+�Jَ َ�َصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة  �لصَّ
�gَِجُعوَ*﴾..  +ِلَْيِه  َ&+ِنَّا  هللا  +ِنَّا  َقاُلو� 
تعا( عند  �هللا   )+ يرجعو*  ��م   _�
حلوD كل مصيبة &��J، &َمن حتلى 
باالستقامة &�لثبا0 ناD +نعاًما من �هللا 
�لفرÈ حلو�  �يا<  تعا(. ال شك �* 
تثمر  ال  لكنها  �لر�_،  با¥8  لذيذ� 
بشيl. +* �لذ_ يعيش حيا� �لتر¢ 
 j باهللا  صلته  تنقطع  &�للهو  &�لتنعم 
تعا(  �هللا  ُحب  &ِمن  �ملطا¢.  �اية 
لُيظِهر   gالختبا� j نه يلقيهم�  z8لعبا
�إلنسا*  عظمة   *�  _�) عظمتهم. 
(lالبتال� Dقو� +ميانه تظهر من خال&

 Êيأُمْر كسر� بقتل �لن x فمثال لو 
� ملا ظهر0ْ معجز� هالكه j نفس 
 َّÊهُل مكة �لن� Îُْيخِر x لليلة، &لو�
� ملا Ñعنا ند�l �هللا له: ﴿َفَتْحَنا َلَك 
منوطة  معجز�  فكل  ُمِبيًنا﴾.  َفْتًحا 
&�لتر¢  �لغفلة  حيا�  �ما   ،lباالبتال
 Dفال عالقة ³ا مع �هللا تعا(. فلو نا
�إلنسا* جناحا تلو جناx È يبق على 

تعا(:  قوله   )+ حضرته  يش#  (حاشية:   *

َقْد  �َنَُّهْم  َ&َظنُّو�  �لرُُّسُل  �ْسَتْيَئَس   �Jَ+ِ ﴿َحتَّى 

ُكِذُبو�﴾ (يوسف:١١٢)

--------

فمثال لو � يأُمْر كسرى بقتل الن� � ملا ظهرْت معجزة 
 َّ�هالكه ! نفس الليلة، ولو � ُ�ِرْج أهُل مكة الن
� ملا سمعنا نداء اهللا له: ﴿َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمِبيًنا﴾.
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�هللا  مع   Dالبتها�& �لتضر�  عالقة 
تعا(، j حني �* �هللا يريد للعبد �* 
لذلك  تعا(،  تستمر صلته هذz معه 
ال بد من حد&Ú مثل هذz �حلاال0 

�ملؤملة."
قاD �هللا تعا(: ﴿+* �هللا مع �لصابرين﴾ 
&+* �لشهد�j l سبيل �هللا ينالو* حيا� 
�بدية، &قد بّشر �لصابرين، � قاD تعا( 
j �آلية �ألخ#� من بني �آليا0 �ل� 
 :Dقوله �لسابق فقا gتلوִדا حيث كر
gَبِِّهْم  ِمْن  َصَلَو�0ٌ  َعَلْيِهْم  ﴿ُ�&لَِئَك 
بركا0  ينالو*  &�لذين  َ&gَْحَمٌة﴾. 

ته فإ�م ُهُم �ْلُمْهَتُد&َ* حقًّا، g& هللا�
هي  �آلية   j  �8gلو�� �لكلما0  أل* 
بركا0  &معنا�ا  
ة" g& "صلو�0 
 aمغفر�، �_ �* �لذين يتحلو* بالص&
&يلتزمو* بالدعاl فإ�م ير&* مشاهد 
نز&D بركا0 �هللا &مغفرته �ل� سو¢ 
 nترفع من مر�تبهم �لر&حانية. &ال يع
لفظ "صلو�0" بأ* �هللا يدعو ³م، بل 
�ملر�8 �نه تعا( ينـزD عليهم بركاته 
فال  كذلك  حصل   �J+& &مغفرته، 
�لر&حانية،  مد�gجهم  ترتفع   *� بد 
�يضا،  تعا(  �هللا  
ة g &حتالفهم 
�لدنيوية  �خلسائر  عن  �هللا  &يعّوضهم 
تضحية  لتقدمي كل  يستعد&*  حيث 
تبحثو�   *� ميكنكم  تعا(.  سبيله   j
ينجح   x �نه  &ستجد&*  �ألمر   j

قصعة  لوضع  �جلماعة   lعد�� قط 
�لشحاJين j يد �حٍد من �أل
ديني، 
 j *بل قد ُ&ضعْت تلك �لقصعة �آل
�ضطهد&�  قد  �لذين  �&لئك  �يد_ 
مسلمني  غ#  &�عتa&هم  �أل
ديني  
 )+ lيُعْد هؤال x �Jبنص �لقانو*. فإ
يعو8&�،   *� يريد&*  ال   &� صو�ֲדم، 
تعا(  �هللا  تأييد  مشاهدִדم  بعد  ح� 
�ن  �حد.  بيد  حيلة  فال  لأل
ديني 
ال منلك +ال �* ندعو ³م �* يلهمهم 

�لعقل &�لفهم. 
� يقوD �هللا تعا( j �اية هذz �آلية: 
 _� �ْلُمْهَتُد&َ*﴾..  ُهُم  ﴿َ&ُ�&لَِئَك 
تعا(  �هللا  
ة g تشملهم  �لذين   *�
&بركاته هم �ملهتد&* حقًّا، كما ��م 
يز8�8&* هد� على �لد&�<. فبما ��م 
�يضا   lلدعا�&  aلص� على  يو�ظبو* 
كما   - ُهًد�  تعا(  �هللا  فيزيدهم 
 Dلوصو� سبل  &يريهم   - �سلفت 
بقربه.  �لفائزين  من  فيصبحو*  +ليه، 
 lلدعا� على  �ملو�ظبة  علينا  �ب  لذ� 
من  
د_ � كل  تعا(  �هللا  ليحمي 
 �J+ &لكن  &�ملصاعب.  �ملشاكل 
تعرt �حدنا لالبتالl &�ملحن فندعو 
�هللا تعا( �* يوفقه للمر&g منها ملتزًما 
كما   ،lلدعا�& &�لصلو�0   aبالص
يرشدنا   *� تعا(  �هللا  �* ندعو  �ب 
 Dيقو �لظر&¢.   zهذ مثل   j 8&ما 

�ملسيح �ملوعو8 �:
"عندما ��g معاناتكم من جهة، &من 
جهة ثانية ��g �لقد0ِ�g �إل³ية �لكرمية 
نعمُت ֲדا  &�ل�  بنفسي  �ل� جّربُتها 
�هللا   *� �عر¢   nقلق مطلقا ألن� فال 
تعا( هو �لقاg8 �ملطلق، &هو �ملخّلص 
من �ملصائب &�لشد�ئد �لكب#�، &َمن 
�8�g �هللا به �* يز8�8 معرفًة �نزD عليه 
 *� يستطيع  �ملصائب الختباzg، ألنه 
خالصة  �لقنو�.  من  �ألمل  qلق 
&�لرحيم.  &�لكرمي   g8لقا� +نه   Dلقو�
من  ُحرمنا  �ننا  نفهم  �ال  �ب   _�)
�فضاله خالD �البتالl، بل +نه �لكرمي 

&�لرحيم ح� j هذ� �البتالl �يضا)
� يقوD حضرته: +* سبل فضل �هللا 
كانت  مهما  8&ما  مفتوحة  تعا( 
³ا   tيتعر �ل�  �خلط#�   tgلعو��
يرجو   *� �إلنسا*  على  �إلنسا*. 

ته تعا(، &يركز j تلك �لظر&¢ g
على �لتوبة &�الستغفاg. &هنا` نقطة 
جدير� بأخذها بعني �العتباg �* من 
تر` عند نز&D �لبالl عيبا له �& Jنبا 
x ُير8 ترَكه ֲדذz �لسرعة j �لظر&¢ 
له  يصبح  �لعمل  هذ�  فإ*  �لعا8ية 

كفا�g عظيمة.   
له  Jنبا   &� سيئة  �حد  تر`  لو   _�)
 lلبال�& &�ملحن  �ملصائب   D&نز عند 
 �gفسيصبح له كفا ،�aخذ� منه �لع�
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التقوى

 gصد �هللا   Èيشر عندما  عظيمة). 
Jلك  ظلمة  معه  تنقشع  �إلنسا* 
 _�) �ألمل،  باgقة  له   Èيلو&  ،lلبال�
 Èينشر �ألمر  هذ�   Úد� عندما 
 gِلنو� )+ Dإلنسا* كما تتحو� gصد
Jلك  بسبب  �ملنتشرُ�  �لظلمُة  تلك 
على  �ألمل  باgقة   Èتلو  &�  ،lلبال�
كل   j �جلماعة  �فر�8  &على  �ألقل. 
مكا* �لتركيُز على �أل8عية نظر� +( 
بعض   j للجماعة  �حلالية  �لظر&¢ 
�لبال8، كما عليهم �لتنبه +( �خطائهم 
� بذD �لسعي للوصوD +( �هللا تعا(. 
لو قا< كل فر8 من �فر�8 �جلماعة مبثل 
 gتيا  )+  Dتتحو فإ�ا  �ملساعي   zهذ
 gتفع هذ� �لتياg� �J+& ،5اعي عظيم
+( �لسماl فال بد �* �لب بركا0 


ته.g& من �هللا
للقيا<  �جلماعة  �فر�8  5يع  �هللا  &ّفق 
 Ô يبد&  ألنه   ،È&لر�  zֲדذ باأل8عية 
بالنظر +( �أل&ضا� �لر�هنة &ال سيما 
سو¢  �أل
ديني   *� باكستا*   j
 0�lمن �بتال g&يضطر&* هنا` للمر
ال  �حلمقى  �ملعاgضني   *+ �خر�. 
�ملوقف بل يظنو*   �gكو* خطوgيد
بالنسبة  سهل  هد¢  �أل
ديني   *�
 z³م، &��م لو متكنو� من حتويل �نتبا
�لنا7 من �لفوضى �ملنتشر� j �لبال8 
فإ* مشاكلهم سو¢  +( �أل
ديني 

تنحّل تلقائيا. &لكن كما قلت لكم 
+* هؤالl �حلمقى ال يعرفو* ��م ال 
بل  �حلقيقة   j باأل
ديني  يضّر&* 
�لعوبة   �&gصا أل�م  بالبلد  يضر&* 
�لبال8  جتزئة  �ا&لو*  من  �يد_   j
�لكث#   lلدعا� فيجب  &تفريقها. 
لأل&ضا� j باكستا* �* يرحم �هللا 

تعا( �هلها.
�ليو<  �لغائب  صال�  �صلي  سو¢ 
�يضا على �حد �لشهد�Ñ� ،lه �مد 
�عظم طاهر �بن �حلكيم �مد �فضل. 
كا* من سكا* بلد� "�Î شريف"، 
&قد �ستشهد j ٢٦ سبتمa، +نا هللا 
مع  عائد�  كا*  �gجعو*.  +ليه  &+نا 
&�لنصف  �لثامنة  �لساعة   j  z8ال&�
 Î�&´ حفلة   j �شتر�كه  بعد  ليال 
ألحد �بناl �خيه، +J �&قفه شخصا* 
j �لطريق فلم يستطع �لسيطر� على 
�لد�gجة �لناgية �ل� يركبها فسقطت 
gفع   D&حا فلما   ،tgأل� على 
�&الz8 �لساقطني على �ألtg &صل 
�ملها5ا* +ليه &&ضع �حد�ا �ملسد7 
ما  يأخذ   *� له   Dفقا صدغه،  على 
 Ùيريد &ينصر¢ &لكنه �طلق �لرصا
فاستشهد فو�g. كا* قد 7g8 طب 
بلدته.   j مياgسه  &كا*   iألعشا�
قد  كا*  �جلميع.  لد�  �بوبا  كا* 
&يبلغ  �يضا  �لوصية  نظا<   j �شتر` 

خلوقا،  كا*  عاما،   ٥١ �لعمر  من 
&مطيعا  ²لصا  &عامال  مضيافا، 
 lلدعا� على  &مو�ظبا  �جلماعة،   j
&�لعبا�8، &كا* يعمل حاليا سكرت#� 
خلفه  تر`  لقد  �جلماعة.   j  Dللما
�بنني &بنتا &�حد�. كذلك له ìسة 
من �إلخو� &�ألخو�0، &�حد +خوته 
�حليا�  قيد  على   zلد�&& �ملبلغني،  من 
 z8بفضل �هللا. �³م �هللا تعا( �هله &�&ال
 zلسلو�* &&فقهم لتحمل هذ�& aلص�
�لصدمة، &´�8نا �هللا تعا( +ميانا &تقرًبا 
+ليه بسبب هذ� �الستشها8 &�ستشها8 
 j *&حبائنا �آلخرين �لذين يستشهد�

سبيل �هللا.
 x �يضا  �خر�*  شهيد�*  &هنا` 
ُيستشهد� بسبب �
ديتهم بل Jهبو� 
ضحية �إلgهاi �ملستشر_ j �لبال8، 
&كما قلت +* �إلgهاi منتشر بكل 
qطو*  &�صحاُبه  �لبال8   j سرعة 
�لشهيد�*  �لبال8.  متزيق  �و  بسرعة 
 tياg &�ا  �خوين  كانا   *�gملذكو�
 j &�ستشهد�  
د � &�متيا´  
د �
 j �لبنو`  �حد   iقر &قع   gنفجا�
�ألخ#�،  �أليا<   j  g&بيشا مدينة 
&قت   �gلشا� على  ماgّين  كانا 
�النفجاg فسقطا ضحيته. +نا هللا &+نا 
+ليه �gجعو*. كا* عمر �حد هذين 
�ألخوين �gبعني عاما، &كا* متز&جا 
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&تر` خلفه &لدين &�آلخر كا* يبلغ 
�صلي  &سو¢   .zعمر من  �لعشرين 
بعد  �لغائب  صال�  �يضا  عليهما 

�جلمعة.
كذلك هنا` جنا´� �خر� &هي ألم# 
 _g8بريطانيا شو j جلماعة �ألسبق�
 ٢٤ j كاهلو* �لذ_ &�فته �ملنية gنو�
بريطانيا   j قد سكن  كا*   .aسبتم
طويلة  لفتر�  يعمل  ظّل  طويلة.  فتر� 
³ا،  �مً#�   � هنا  للجماعة  gئيًسا 
&قبل  �يضا.   lلقضا� جلنة  &gئيس 
حيث  كالكوتا   j يقيم  كا*  Jلك 
 j �#ًعمل �مً#� للجماعة. � كا* �م

"�8كا" �يضا. كا* عضو� j مؤسسة 
فضل عمر. كا* على صلة متينة مع 
 j فقه�g& � *ظفر �هللا خا _g8شو
هاجر  &ملا  له.  سكرت#�   gسفا� عد� 
عا<  هنا   )+ �هللا  
ه g لر�بع� �خلليفة 
١٩٨٤ &شكل جلنة ملر�جعة �لتر5ة 
�إلنكليزية للقر�* �لكرمي جعله عضو� 
 lللجنة. كا* على عالقة &فا� zهذ j
كث#  &كا*  �خلالفة،  مع   Ùخال+&
�الحتر�< لو�قفي �حليا� &�ملبلغني. غفر 


ه، �مني.g& هللا له�
"فو´ية  لـ  &هي  �خر�  جنا´�  Øة 
 >8� iبنة مبلغنا عبد �لوها� "iها&

 7g8 لذ_ هو من �صل غا� &قد�
من  &هو  بربو�  �أل
دية  �جلامعة   j
�ملبلغني �أل&�ئل �لذين Jهبو� للد�gسة 
هنا`. &هو يعمل حاليا �م# �جلماعة 
&gئيس �ملبلغني j غانا. كانت فو´ية 
&�صيبت  بيد&،  �مد  ´&جة   iها&
&قبل  فتر�،  منذ  كليتها   j  tمبر
 *� +ال  �لكلية   �g´ lألطبا�  gقر �يا< 
قدg �هللا تعا( قد غلب فتوفيت عن 
�صلي  يناهز ٢٨ عاما. سو¢  عمر 
³ا  غفر  �لغائب.  صال�  �يضا  عليها 
 aها &�³م &�لديها �لص
g& )هللا تعا�

&�لسلو�*، �مني.

�ألفاضل  قر�ئها  �يع  حتيط   5$  "mلتقو�" $سر�  ُيسعد 
خلطب  لعربية   � �لتر�ة  تنـزيل  بإمكا�م  $نه  علًما 

�جلمعة �ل� يلقيها حضر� $م: �ملؤمنني:
١. كتسجيل صو� 

٢. كنسخة 8
قية ميكن طباعتها.

شيف خطب �جلمعة$ :
 W8لك بالضغط على �
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