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التقوى

PمدO �نصلى على 
سوله �لكرمي 
 �على عبدO �ملسيح �ملوعو�

بفضل �هللا �
Vته    هو �لناصر

لند1 ٢٠١٢/٤/١٠
خا/6 �حلرمني �لشريفني جاللة �مللك عبد �هللا بن عبد �لعزيز حفظه �هللا

�لسال6 عليكم ':�ة �هللا 'بركاته 

توّجه KL جاللتكم 	طاè هذ� �لذ� يتضمن مًر� ¤ غاية �أل«ية. Lنكم تتمتعو1 بفضل �هللا  1يسّر� 
مبقا6 عظيم بني �لشعو¾ �إلسالمية ملا منَّ �هللا تعاK به عليكم من هذ� �للقبني �لعظيمني. 'ِلَم ال، ففي 
�لعا¸ عند �ملسلمني  قدÛُ بقعة ¤  �للتا1 «ا  �ملنو:	  �ملقدسة تقع مكة �ملكرمة '�ملدينة  :Ù بال/كم 
َحبُّها 'َعزُّها عليهم، '�للتا1 حبُّهما جز° من Lميا¶م، كما ¶ما مركز�1 لتطو:هم �لر'حا�، 'بسببهما '
تتمتعو1 ¤ �لعا¸ �إلسالمي كله مبكانة ال مثيل Xا. 'هذ¨ �ملكانة �لعظيمة تقتضي من جاللتكم �لقيا6َ 
�لبلد�1 �إلسالمية  بتوجيه �ألمة �إلسالمية KL �لصو�¾، كما تفرÙ عليكم خْلَق جوٍّ من �لسال6 بني 
'جوٍّ من �حلب '�لوئا6 بني مسلمي �لعا¸ 'L:شا/هم KL �لعمل بقو, �هللا تعاK فيهم: ﴿ُ:َحَماُ° َبْيَنُهْم﴾ 
(�لفتح ٣٠). كما تفرÙ هذ¨ �ملكانة �لعظيمة عليكم بذ, جهو/كم إلحال, �لسال6 ¤ �لعا¸ ملا فيه خ$ 

�إلنسانية Aعا°.  
Lنï بصف� Lماًما للجماعة �إلسالمية �أل�دية 'خليفًة إلما6 هذ� �لعصر سيدنا �ملسيح �ملوعو/ '�ملهد� 
�ملعهو/ –عليه �لصال	 '�لسال6- لتمس منكم -بغّض �لنظر عما يوجد بني �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
'بني باقي �لفرr �إلسالمية من بعض �الختالفاQ �لعقائدية- 1 نتكاتف لبذ, �جلهو/ إل:سا° �لسال6 ¤ 
�لعا¸ 'إلْطالِعه على تعاليم �إلسال6 �لسمحة �لد�عية KL �حلب '�لوئا6 كثَر فأكثر، 'لكي نزيل بذلك 
�لتصو:�Qِ �خلاطئة عن �إلسال6 �ل� هي منتشر	 ¤ �لبال/ �لغربية 'سائر �لعا¸. 'õب ال مينعنا ما يوجد 
 :Kعن �لتمسك بالعد, '�إلنصا± عمًال بقوله تعا Qمن عد�° 'خالفا rلِفر� 'بني �ألمم '�أل/يا1 
'ُكْم َعِن �ْلَمْسِجِد �ْلَحَر�6ِ َ1ْ َتْعَتُد'� َ'َتَعاَ'ُنو� َعَلى �ْلِبرِّ َ'�لتَّْقَو@ َ'ال  ﴿َ'ال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآ1ُ َقْو6ٍ َ1ْ َصدُّ


سالة ^م4 �ملؤمنني -^يدO �هللا- \] �مللك عبد �هللا بن عبد �لعزيز
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َتَعاَ'ُنو� َعَلى �ْإلِْثِم َ'�ْلُعْدَ'�1ِ َ'�تَُّقو� �هللا 1Lَِّ �هللا َشِديُد �ْلِعَقاِ¾﴾ (�ملائد	 ٣)
1L هذ� �ملبد �لذهÊ هو �لذ� علينا 1 نضعه ¤ �حلسبا1 /�ئما لكي نؤ/� '�جبنا لتقدمي Aا, �إلسال6 

للعا¸.
قو, �لك معبًِّر� عن بالغ مشاعر �أل¸ '�لـُحرقة لألمة �إلسالمية، ملتمًسا من جاللتكم /�° /':كم  ïنL 

�Xا6 ֲדذ� �لشأ1 نظًر� KL مكانتكم �لعالية �ل� بّوكم �هللا Lياها. 
1L �لقو@ �لغربية ¤ هذ� �لعصر تبذ: بذ': �لكر�هية ضد �إلسال6 للنيل من مكانة نبينا صلى �هللا عليه 'سلم 
�لعظيمة، 'تشويًها لتعاليم �إلسال6 �جلميلة. 1L �لصر�½ �إلسر�ئيلي �لفلسطيï يتفاقم يوما فيوما، كما 1 بو�/: 
فتيل هذ¨   ½Òتلعبو� /':كم بسرعة ل  1�لصر�½ بني Lسر�ئيل 'Lير�1 تز/�/ 'ت$ִדا بسرعة، 'هذ� يقتضي 
�ل�ÒعاQ بصفتكم قائًد� عظيما لألمة �إلسالمية. ما فيما يتعلق باجلماعة �إلسالمية �أل�دية فإ¶ا تسعى /�ئًما 
للحيلولة /'1 �جلهو/ �ل� ُتبذ, لنشر �لكر�هية ضد �إلسال6 'تأجيج �لصر�عاQ كلما 'جدQْ فرصة لذلك ¤ 
� مكا1 ¤ �لعا¸، 'لكن �لسال6 ال ميكن Ý 1ّل Lال ��L بذلت �ألمُة �إلسالمية كلها جهو/ها متكاتفة. لذ� 
فإ� لتمس منكم 1 تبذلو� كل ما 'تيم من قو	 ֲדذ� �لصد/، '�لك نه ��L كا1 نشو¾ �حلر¾ �لعاملية �لثالثة 
هو �لَقَد: �ملقد': من عند �هللا تعاK فال نريد 1 تبد شر�:ִדا من �لبلد�1 �إلسالمية، لكي ال تّتهم �ألجياُ, 
�َّ بلد Lسالمي بأ¶م كانو� هم �لسبب ¤ نز', هذ� �لدما: ¤ �لعا¸، '�لذ� سو±  '�لقا/مة �ألمَة �إلسالمية 
تعا� منه �إلنسانية لعشر�Q �لعقو/. 'ال شّك 1 �حلر¾ �لعاملية �لقا/مة ستكو1 نو'ية، 'قد :ينا منو�ًجا 

بسيًطا من �لدما: �لنو'� ¤ �حلر¾ �لعاملية �لثانية من خال, ما حل مبدينتني ¤ �ليابا1.
فأ:جو من جاللتكم 1 تستغّلو� نفو�كم 'تأث$كم إلنقا� �لعا¸ من هذ� �لدما:. يدكم �هللا 'نصركم. Áمني

 üلصر�� KL °لدعا° لألمة كلها باالهتد�� حرَّ  Kطيب �ألما� لكم 'ألمتنا �إلسالمية، /�عًيا �هللا تعامع 
�ملستقيم. 

'�لسال6 عليكم ':�ة �هللا 'بركاته 
  �ملخلص

مر�² مسر': �د
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو/ '�إلما6 �ملهد�

Lما6 �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �لعاملية


