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التقوى

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

بفضل �هللا  �
Vته    هو �لناصر

فخامة :ئيس Aهو:ية Lير�1 �إلسالمية 
�مو/ �د� جنا/                                                                             ٢٠١٢/٣/٧

عزيز� �لسيد �لرئيس،
�لسال6 عليكم ':�ة �هللا 'بركاته

كتب Lليكم بصفتكم :ئيسا  1¤ ضو° �لوضع �خلط$ �لذ� تشهد¨ �لساحة �لعاملية، :@ من �لضر':� 
جلمهو:ية Lير�1 �إلسالمية، 'بيدكم ²ماñ� 6ا� �لقر�:�Q �ل� ميكن 1 تؤثر سلبا على بلدكم بصفة خاصة 
'�لعا¸ بأسر¨ بصفة عامة. يشهد �لعا¸ حاليا موجة من �الضطر�¾ 'عد6 �الستقر�:، 'قد �ندلعت حر'¾ 
على مستو@ صغ$ ¤ بعض �ألماكن، '¤ ماكن خر@ نر@ �لقو@ �لعظمى قد تدخلت 'تتظاهر بأ¶ا تعمل 
على Lحال, �لسال6. 'قد تو:طت كث$ من �لد', ¤ هذ¨ �ملأسا	 Lما معاِ:ضًة ' مساند	 لد', خر@، '¤ 
هذ� �خلضم ¸ ُتر�َ½ متطلباQ �لعد, �ملطلقة، 'بالتاJ 'بكل سف نر@ 1 فتيل حر¾ عاملية ثالثة قد ُشِعل، 
خصوصا 1 �لد', �لصغ$	 '�لعظمى لديها قد:�Q نو'ية فتاكة. '¤ ظل �شتعا, �ألحقا/ '�لضغائن فيما 

بينها نر@ 1 هذ¨ �حلر¾ حتمية 'تبد' شاخصة ما6 عيننا. 
1 �حلر¾ �لعاملية �لثالثة سو± تكو1 حربا نو'ية فتاكة ال Ýمد  ïكما تعلمو1 فإ1 توفر هذ¨ �ألسلحة يع'

   .QعاقاL' Qعاها Q�� ,جياعقباها 'ستؤ/� KL كا:ثة ��Q عو�قب طويلة �ملد@ ستسبب ¤ 'ال/	 
L 1Lميا� �لر�سخ '�تباعي �لكامل للنÊ �لكرمي  � �لذ� :سله �هللا عز 'جل :�ة للعاملني إلحال, �لسال6 ¤ 
تصد@ Xذ� �ملص$ �لفتا�. 'حيث L 1Lير�1 لديها قو	 ال ُيستها1 ֲדا عامليا، فلقد صبح  1�لعا¸، يفرÙ عليَّ 
لز�ما عليها 1 تلعب /':ها ملنع 'قو½ �حلر¾ �لعاملية �لثالثة. Lنه 'بد'1 /� شك 1 �لقو@ �لعظمى تتصر± 
مبعاي$ مز/'جة. 'لقد تسببت مظاملهم ¤ �نتشا: �الضطر�¾ 'عد6 �الستقر�: ¤ Aيع Ôا° �ملعمو:	. 'مع 


سالة ^م4 �ملؤمنني -^يدO �هللا- \] 
ئيس hهو
ية \ير�= �إلسالمية fمو� ^Vدe جنا� 
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�لك ال ميكننا 1 نتجاهل حقيقة 1 بعض �جلماعاQ �إلسالمية تتصر± بشكل غ$ الئق يتعا:Ù مع تعاليم 
لتحقيق مآ:ֲדا 'مصاحلها مستغلة  �:يعًة  �لتصر± '�ستعملته  �لعظمى هذ�  �لقو@  �ستغلت  �إلسال6. 'قد 
طلب منكم مر	 خر@، 1 تركز'� كل جهو/كم 'طاقتكم ¤  ïفإن ،J. 'بالتا	لد', �إلسالمية �لفق$�

سبيل Lنقا� �لعا¸ من �حلر¾ �لعاملية �لثالثة. 
 1لقد علمنا �هللا عز 'جل ¤ �لقر1Á �لكرمي نه ��L كا1 للمسلمني � عد�'	 مع بلد Áخر فيجب علينا 

نتصر± 'فق �لعد, �ملطلق، حيث يعلمنا عز 'جل ¤ سو:	 �ملائد	:
َ'َال  َ'�لتَّْقَو@  �ْلِبرِّ  َعَلى  َ'َتَعاَ'ُنو�  َتْعَتُد'�   1َْ �ْلَحَر�6ِ  �ْلَمْسِجِد  َعِن  'ُكْم  1ْ َصدَُّ َقْو6ٍ  َشَنَآ1ُ  َيْجِرَمنَُّكْم  ﴿َ'َال 

َتَعاَ'ُنو� َعَلى �ْإلِْثِم َ'�ْلُعْدَ'�1ِ َ'�تَُّقو� �هللا 1Lَِّ �هللا َشِديُد �ْلِعَقاِ¾﴾ (�آلية: ٥)
'¤ نفس �لسو:	 جند �لتعليم �لتاJ للمسلمني:

�ِمَني ِهللاَِّ ُشَهَد�َ° ِباْلِقْسِط َ'َال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنَآ1ُ َقْو6ٍ َعَلى َالَّ َتْعِدُلو� �ْعِدُلو� ُهَو  ﴿َيا َيَُّها �لَِّذيَن Áَمُنو� ُكوُنو� َقوَّ
ْقَرُ¾ لِلتَّْقَو@ َ'�تَُّقو� �هللا 1Lَِّ �هللا َخِبٌ$ ِبَما َتْعَمُلو1َ﴾  (�آلية: ٩)َ

'بالتاõ Jب علينا 1 ال نعا/� /'لة خر@ بنا° على عد�'�Q قدمية 'بغضا° 'كر�هية. نا عر± L 1سر�ئيل 
جتا'Q² كل �حلد'/ ''جهت كل نظا:ها جتا¨ Lير�1. فمن حقكم نه ��L هاAتكم � /'لة 1 تد�فعو� عن 

نفسكم. 'مع �لك õب 1 ُتحل �خلالفاQ قد: �ملستطا½ من خال, �ملفا'ضاQ '�لوسائل �لدبلوماسية. 
بكل تو�ضع قد6 لكم طلÊ هذ� :�جيا 1 تلجؤ'� للحو�: حلل �ل�ÒعاQ بدال من �ستخد�6 �لقو	. 1L �لسبب 
�لذ� فرÙ عليَّ تقدمي هذ� �لرجا° هو نï من تبا½ �لك �لشخص �ملختا: من �هللا عز 'جل �لذ� ُبعث ¤ 
هذ� �لعصر خا/ما صا/قا للنÊ �مد  � '�لذ� علن نه �ملسيح �ملوعو/ '�إلما6 �ملهد�. 'من هم مهامه 
جلب �لناKL Û خالقهم 'تقريبهم منه عز 'جل 'Lقامة حقوr �لناÛ بالطريقة �ل� علمنا Lياها سيدنا �مد 

�ملصطفى  � �لذ� :سله �هللا :�ة للعاملني.
ندعو¨ عز 'جل 1 ُيوفق �ألمة لفهم فحو@ هذ¨ �لتعاليم �جلميلة.

'�لسال6
�ملخلص

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

Lما6 �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �لعاملية


