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التقوى

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

بفضل �هللا  �
Vته    هو �لناصر

�لسيد بنيامني نتانياهو :ئيس حكومة Lسر�ئيل،                                                  ٢٠١٢/٠٢/٢٦

�لسال6 عليكم ':�ة �هللا 'بركاته

كنت قد بعثت KL :ئيس �لد'لة �لسيد Óعو1 ب$Û قبل يا6 :سالة فيما يتعلق بالوضع �لعاملي �لذ� ال يبشر 
خ$�.

شرككم بند�ئي هذ�، لكونك تقف  1حيث 1L �لتطو:�Q ¤ هذ� �ألمر متالحقة 'مقلقة، ':يت من �ملناسب 
على :Û متخذ� �لقر�: ¤ بال/كم.

1L تا:يخ شعبكم مرتبط بالوحي '�لنبو	 �:تباًطا كب$�، بل قد ثبت �لتا:يخ 1 �ألنبيا° ¤ بL ïسر�ئيل قد تنبأ'� 
بشكل /قيق عن مستقبل شعبكم، 'كا1 �الÔر�± عن توجيهاQ �ألنبيا° '�لغفلُة عن هذ¨ �لنبو°�Q سبًبا فيما 
تعّرÙَ له هذ� �لشعب من صعوباQ 'كو�:�. 'كا1 من �ملمكن جتنُّب كث$ من �لكو�:� لو ُ'فِّق قا/	 شعبكم 
كثر من غ$كم.  Q1 ترّكز'� على هذ¨ �ألنبا° '�لتوجيهالطاعة هؤال° �ألنبيا°. لذلك فلعله من �ألنسب لكم 
 ïب 	خوL ¤ ُبعث للعاملني، '�لذ�  ُبعث :�ًة  �لذ�   �  Êلن� �لذ� هو خا/6  �ملهد�  لإلما6  'بصف� خليفًة 
نقل :سالة �هللا لكم Áمًال 1 تكونو� من  1 Êسر�ئيل مثيًال ملوسى (�لتثنية ١٨:١٨)، فمن '�جL ïسر�ئيل لبL
�لسعد�° �لذين يستجيبو1 لند�° :ֲדم 'ينجحو1 ¤ تلمُّس طريقهم بناً° على هد� �هللا �لذ� بيد¨ ملكوQ �لسما° 

.Ù:أل�'
1 �لنتائج �ملر'عة للحر¾ �لعاملية  @: ïير�1، 'لكL نكم ُتعّد'1 للهجو6 علىنسمع ¤ هذ¨ �أليا6 ¤ �ألخبا: 
�لثانية ماثلة ما6 عينكم حô �ليوE�: �L ،6 ضحيتها �ملاليني من �لناKL ،Û جانب مئاQ �آلال± من �ليهو/ يضا. 
 1'كرئيس حكومة، ِمن '�جبكم 1 تعملو� على �اية :'�E شعبكم، أل1 �أل'ضا½ �ملتغ$	 ¤ �لعا¸ تدّ, على 
�حلر¾ �آل1 لن تبقى بني /'لتني، بل سو± يتكّتل �لعا¸ ¤ كتلتني متضا/تني، 'هنا� خطر كب$ لنشو¾ حر¾ 


سالة ^م4 �ملؤمنني -^يدO �هللا- \] 
ئيس حكومة \سر�ئيل بنيامني نتانياهو
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عاملية خر@ تشّكل خطًر� على كل يهو/� 'مسيحي 'مسلم، 'ستبد سلسلة طويلة من Lبا/	 �لناÛ 'هالكهم، 
'ُتسفر هذ¨ �حلر¾ عن خلق جيا, من �ملعّوقني '�ملشوَّهني، أل1 هذ¨ �حلر¾ ستكو1 نو'يًة حتًما. 

Lليها، 'تسعو� جاهدين  �لعا¸  تبذلو� كل ما ¤ 'سعكم لتجنُّب  �حلر¾ بدًال من /فع   1لتمس منكم  لذ� 
' تشويهاQ، بل ُنهد� Xا  QٍعاقاL ، لكي ال ُنهد� ألجيالنا �لقا/مة	بدًال من �لقو Qحلّل �ملشاكل باملفا'ضا

مستقبًال مشرقا. 
حا', �آلL 1يضاE قصد� على ضو° ما ':/ ¤ تعاليم كتبكم، �L ':/ ¤ �ملز�م$: 

�َألْخَضِر  �ْلُعْشِب  َ'ِمْثَل  ُيْقَطُعو1َ،  َسِريًعا  �ْلَحِشيِش  ِمْثَل  َفِإنَُّهْم  �ِإلْثِم،  اَ,  ُعمَّ َتْحِسْد  َ'ال  �َألْشَر�ِ:،  ِمَن  َتَغْر  "ال 
، َفُيْعِطَيَك ُسْؤَ, َقْلِبَك. َسلِّْم  ْ� ِبالرَّ¾ِّ َيْذُبُلو1َ. �تَِّكْل َعَلى �لرَّ¾ِّ َ'�ْفَعِل �ْلَخْيَر. �ْسُكِن �َألْ:Ùَ َ'�ْ:َ½ �َألَماَنَة. َ'َتَلذَّ
ِهَ$ِ	. �ْنَتِظِر �لرَّ¾َّ َ'�ْصِبْر َلُه،  لِلرَّ¾ِّ َطِريَقَك َ'�تَِّكْل َعَلْيِه َ'ُهَو ُيْجِر�، َ'ُيْخِرåُ ِمْثَل �لنُّوِ: ِبرََّ�، َ'َحقََّك ِمْثَل �لظَّ
َخَط، َ'ال َتَغْر  َ'ال َتَغْر ِمَن �لَِّذ� َيْنَجُح ِفي َطِريِقِه، ِمَن �لرَُّجِل �ْلُمْجِر� َمَكاِيَد. ُكفَّ َعِن �ْلَغَضِب، َ'�ْتُرِ� �لسَّ
رِّيُر.  رِّ ُيْقَطُعو1َ، َ'�لَِّذيَن َيْنَتِظُر'1َ �لرَّ¾َّ ُهْم َيِرُثو1َ �َألْ:Ùَ. َبْعَد َقِليٍل ال َيُكو1ُ �لشِّ رِّ، َأل1َّ َعاِمِلي �لشَّ ِلِفْعِل �لشَّ
المِة." (�َْلَمَز�ِمُ$ ٣٧ : ١-١١) ُ�'1َ ¤ َكْثَرِ	 �لسَّ ِلُع ¤ َمَكاِنِه َفال َيُكو1ُ. َمَّا �ْلُوَ/عاُ° َفَيِرُثو1َ �َألْ:Ùَ، َ'َيَتَلذَّ َتطَّ

'كذلك ':/ ¤ �لتثنية: "ال َيُكْن َلَك ¤ ِكيِسَك َْ'1ٌ�²َ ُمْخَتِلَفٌة َكِبَ$ٌ	 َ'َصِغَ$ٌ	. ال َيُكْن َلَك ِفي َبْيِتَك َمَكاِييُل 
ُمْخَتِلَفٌة َكِبَ$ٌ	 َ'َصِغَ$ٌ	. َ'1ٌ²ْ َصِحيٌح َ'َحقٌّ َيُكو1ُ َلَك، َ'ِمْكَياٌ, َصِحيٌح َ'َحقٌّ َيُكو1ُ َلَك، ِلَكْي َتُطوَ, َيَّاُمَك 
ا، َمْكُر'ٌ̈ َلَد@ �لرَّ¾ِّ XِLَِك."  َعَلى �َألْ:Ùِ �لَِّتي ُيْعِطيَك �لرَّ¾ُّ XُLَِك. َأل1َّ ُكلَّ َمْن َعِمَل �ِلَك، ُكلَّ َمْن َعِمَل ِغشًّ

(�لتَّْثِنَية ٢٥ : ١٣-١٦) 
لذ� من '�جب حّكا6 �لعا¸ عموًما، ''�جِبكم خصوًصا 1 تتخّلو� عن فكر	 �لسيطر	 '�لتسلط بالقّو	، 'ال 
تتسّببو� ¤ ظلم �ملستضعفني، بل عليكم 1 تسعو� لنشر �لعد, '�لسال6 'تْدعو� Lليهما، فإ1 هذ� سو± يضمن 

لكم �لسال6 '�لصيت �حلسن ¤ �لعا¸، كما يضمن �لسال6 �لعاملي. 
1 يوفقكم نتم 'غ$كم من �حلكا6 لتتفهمو� ما قو,، '1 تر�عو� مكانتكم 'تؤ/'� '�جبكم.  Kعو �هللا تعا/

Áمني.
باحتر�6

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

Lما6 �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �لعاملية


