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٢٠

التقوى


ئيس iهو
ية "ير�! �إلسالمية hمو� ZYد^ جنا�  V" سية

سالة Yم5 �ملؤمنني -YيدU �هللا- باللغة �لفا


سلها  حضرu مر�� مسر8
 ZYد -YيدU �هللا- لرtساs �لدr" =8اً�� لفتيل حرo عاملية ثالثة. Y ]ية �لv
* بعض �لرسائل �لتا
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٢٢

التقوى

}مدU 8نصلى على 
سوله �لكرمي 
 8على عبدU �ملسيح �ملوعو�

بفضل �هللا  8
Zته    هو �لناصر


إلسالمية  3
فخامة Aئيس QهوAية �ير
"مو1 �د~ جنا1                                                                             ٢٠١٢/٣/٧

ة 
هللا +بركاتهA+ لسال8 عليكم



لساحة 
لعاملية، �A· من 
لضر+A~ �3 �كتب �ليكم بصفتكم Aئيسا  ºلذ~ تشهد
Ç ضو  
لوضع 
خلط& 
بلدكم بصفة خاصة   Ç تؤثر سلبا  3� 
لé ميكن   �
A

لقر 
Öا}  
إلسالمية، +بيدكم =ما8  3
�ير جلمهوAية 

لعاÌ بأسرº بصفة عامة. يشهد 
لعاÌ حاليا موجة من 
الضطر
£ +عد8 
الستقر
A، +قد 
ندلعت حر+£ +
على مستو· صغ& Ç بعض 
ألماكن، +Ç �ماكن �خر· نر· 
لقو· 
لعظمى قد تدخلت +تتظاهر بأ�ا تعمل 
 Ç+ ،·لد+| �خر �ضًة �+ مساندAِما معا� �ملأسا
 ºهذ Ç |+لد
على �حال| 
لسال8. +قد توAطت كث& من 
َ̈ متطلبا� 
لعد| 
ملطلق، +بالتا� +بكل �سف نر· �3 فتيل حر£ عاملية ثالثة قد ُ�شِعل،  

خلضم Ì ُتر 
هذ

� نو+ية فتاكة. +Ç ظل 
شتعا| 
ألحقا1 +
لضغائن فيما Aلعظمى لديها قد
خصوصا �3 
لد+| 
لصغ&� +


حلر£ حتمية +تبد+ شاخصة �ما8 �عيننا.  ºبينها نر· �3 هذ

حلر£ 
لعاملية 
لثالثة سو¬ تكو3 حربا نو+ية فتاكة ال �مد  3� çألسلحة يع
 ºكما تعلمو3 فإ3 توفر هذ+

عقباها +ستؤ1~ �� كاAثة }
� عو
قب طويلة 
ملد· ستسبب Ç +ال1� �جيا| }
� عاها� +�عاقا�.   
 Ç 8لسال
ة للعاملني إلحال| A هللا عز +جل

لكرمي  � 
لذ~ �Aسله  ãلكامل للن

لر
سخ +
تباعي  ��3 �ميا

ملص& 
لفتا�. +حيث �3 �ير
3 لديها قو� ال ُيستها3 ֲדا عامليا، فلقد �صبح  

لعاÌ، يفرò عليَّ �3 �تصد· �ذ
لز
ما عليها �3 تلعب A+1ها ملنع +قو¨ 
حلر£ 
لعاملية 
لثالثة. �3 
لقو· 
لعظمى تتصر¬ بد+î1� 3 شك 

الضطر
£ +عد8 
الستقر
Q Ç Aيع �Ëا  
ملعموA�. +مع  Aنتشا
 Ç مبعاي& مز1+جة. +لقد تسببت مظاملهم
}لك ال ميكننا �3 نتجاهل حقيقة �3 بعض 
جلماعا� 
إلسالمية تتصر¬ بشكل غ& الئق يتعاòA مع تعاليم 


ئيس iهو
ية "ير�! �إلسالمية hمو� ZYد^ جنا�  V" -هللا� UيدY- م5 �ملؤمننيY سالة
ترiة 
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لتحقيق مآAֲדا +مصاحلها مستغلة  }Aيعًة  
لتصر¬ +
ستعملته   

لعظمى هذ 
لقو·  
ستغلت  
إلسال8. +قد 
 Ç كل جهو1كم +طاقتكم 

لد+| 
إلسالمية 
لفق&�. +بالتا�، فإنç �طلب منكم مر� �خر·، �3 تركز+

سبيل �نقا} 
لعاÌ من 
حلر£ 
لعاملية 
لثالثة. 

لقر´3 
لكرمي �نه �}
 كا3 للمسلمني �~ عد
+� مع بلد ´خر فيجب علينا �3  Ç هللا عز +جل
لقد علمنا 


ملائد�: �Aسو Ç ملطلق، حيث يعلمنا عز +جل
نتصر¬ +فق 
لعد| 
َ+َال  
لتَّْقَو· +َ 
ْلِبرِّ  َعَلى   
َ+َتَعاَ+ُنو  
َتْعَتُد+  3ْ�َ  8ِ

ْلَحَر 
ْلَمْسِجِد  َعِن  +ُكْم  3ْ�َ َصدُّ َقْو8ٍ  َشَنَآ3ُ  َيْجِرَمنَُّكْم  ﴿َ+َال 


هللا 3�َِّ 
هللا َشِديُد 
ْلِعَقاِ£﴾ (
آلية: ٥) 

تَُّقو+َ 3ِ
َتَعاَ+ُنو
 َعَلى 
ْإلِْثِم َ+
ْلُعْدَ+
+Ç نفس 
لسوA� جند 
لتعليم 
لتا� للمسلمني:


ْعِدُلو
 ُهَو  

ِمَني ِهللاَِّ ُشَهَد
َ  ِباْلِقْسِط َ+َال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنَآ3ُ َقْو8ٍ َعَلى َ�الَّ َتْعِدُلو ﴿َيا �َيَُّها 
لَِّذيَن ´َمُنو
 ُكوُنو
 َقوَّ

هللا 3�َِّ 
هللا َخِبٌ& ِبَما َتْعَمُلو3َ﴾  (
آلية: ٩) 
َ�ْقَرُ£ لِلتَّْقَو· َ+
تَُّقو


� قدمية +بغضا  +كر
هية. �نا �عر¬ �3 �سر
ئيل +
+بالتا� öب علينا �3 ال نعا1~ 1+لة �خر· بنا  على عد
جتا+=� كل 
حلد+1 ++جهت كل �نظاAها جتاº �ير
3. فمن حقكم �نه �}
 هاQتكم �~ 1+لة �3 تد
فعو
 عن 


ملستطا¨ من خال| 
ملفا+ضا� +
لوسائل 
لدبلوماسية.  Aخلالفا� قد
�نفسكم. +مع }لك öب �3 ُتحل 

لقو�. �3  8

جيا �3 تلجؤ+
 للحو
A حلل 
لنـز
عا� بدال من 
ستخدA 
بكل تو
ضع �قد8 لكم طلã هذ

لرجا  هو �نç من �تبا¨ }لك 
لشخص 
ملختاA من 
هللا عز +جل 
لذ~  

لسبب 
لذ~ فرò عليَّ تقدمي هذ

لعصر خا1ما صا1قا للنã "مد  � +
لذ~ �علن �نه 
ملسيح 
ملوعو1 +
إلما8 
ملهد~. +من �هم  
ُبعث Ç هذ

لنا§ بالطريقة 
لé علمنا �ياها سيدنا  Mلنا§ �� خالقهم +تقريبهم منه عز +جل +�قامة حقو
مهامه جلب 

ة للعاملني.A هللا
"مد 
ملصطفى  � 
لذ~ �Aسله 

لتعاليم 
جلميلة. ºألمة لفهم فحو· هذ
ندعوº عز +جل �3 ُيوفق 


لسال8+

ملخلص

د� A+مسر 
مر=

خلليفة 
خلامس للمسيح 
ملوعو1 +
إلما8 
ملهد~

�ما8 
جلماعة 
إلسالمية 
ألدية 
لعاملية


