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التقوى

 Ûة: �ملكتب �لعرvتر

ال  "حد�  �هللا  |ال  |له  ال   ^
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
^ Mمًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو�  بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطا^ �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�ªِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوb �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"|يَّاَ�  َنْعُبُد  |يَّاَ� 
�لَِّذيَن   þِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   þََر� �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوª َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (¥مني) َ"ال �لضَّ

خـطبة �جلمعة
�لy 7لقاها 7مJ �ملؤمنني 

سيدنا مر�� مسر/
 7}د 7يدO �هللا تعاz بنصرO �لعزيز
� hملهد� fخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� /�إلما�

٢٠١١/٠٢/٢٥  bيو


لفت �نتباهكم �ليوr| b �لدعا�  ^
 �"

مقتضى  فمن  بأسر�،  �إلسالمي  للعا³ 
�حلقيقي  �أل-د�  �ملسلم  مؤ�سا� 
 ^
  � Mمد  لسيدنا  "حبِّه  للمسلمني 
يدعو لكل من ينتمي |r حضرته � 
يتعرَّ±  من  "لكلِّ  بالشها�تني  "ينطق 
أل� خسا�� بسبب |سالمه، "لكل بلد 
 .ªسالمي يسو�� �لفوضى "�الضطر�|
هذ�   bبإما �ملؤمنني  çن  علينا  فيجب 
�لزما^ 
كثر من �جلميع 
^ نبد� مؤ�ساتنا 
للمسلمني. ألنه |�� كنا نتعهد £ عهد 
 ^
 فيجب  عامة  �لبشر  مبؤ�سا�  �لبيعة 
تكو^ مؤ�ساُتنا للمسلمني 
كثر، çن ال 
منلك �حلكومة �لدنيوية "�لوسائل �ملا�ية 
�ملسلمني  مساعد�  من  نتمكن   Üح

�ِّ بلد Mتا¾ |r �ملساعد�.  "
عمليا 
 £ �لر�هن  �لسياسي  للوضع  "نظر� 
�لوسائل  �لبال� خاصة فال منلك  بعض 
 Qغ |ليها،  بالوصو�  �لعو^  يد  لتقدمي 
�لدعا�،   £ ننشغل   ^
 نسطيع  
ننا 
مسلم  كل  ينتبه   ^
 »ب  �لك   r|"
�لذين  "�أل-ديو^  �لعا³.   £ 
-د� 
تسو�ها   Ëل� �لبال�  هذ�   £ يقيمو^ 
 ،bملشاكُل "�الضطر�باُ� £ هذ� �أليا�
خا�جها  "يسكنو^  مو�طنوها  هم   "

 ��| 
نه  �لدعا� -   r| باإلضافة  فعليهم 
�ملسؤ"لني  مع  عالقا�  ألحدهم  كا^ 
�حلكوميني "�جا� �حلكم "�لسياسيني 
لو� �ملصا�  
^ يفضِّ r| يوّجههم ^
 -
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�لوطنية على مصاحلهم �لشخصية. فحني 
يتوr �لسياسيو^ من �ملسلمني �حلكم، 

" يصلو^ |r سد� �حلكم، 
" ينالو^ 
مسؤ"لياִדم  ينسو^  فهم  سلطة،   َّ�

"حقوَ� �لعبا� |ال ما ند�. "من �جللي 
قلة   r| عائد  %ذ�  �حلقيقي  �لسبب   ^

 r| ينتسبو^  
¶م  فالغريب   ،uلتقو�
�سو� �هللا � "يّدعو^ �إلميا^ بالقر¥^ 
"ينسو^  ناحية،  من  "تال"َته  �لكرمي 
له،  �ألساسي  �ألمَر   uخر
 ناحية  من 
غQهم  من  �ملسلمني  مييز  ما   ^
 "هو 
�المتيا�  هذ�  �ختفى   ��|"  .uلتقو� هو 

طماعها " �لدنيا  حب   ^
 فالظاهر 
�سَم  �ستخد�مهم  �غم  عليهم  تستو¬ 

¶م  يّدعو^  "هم  "�ملسلِم.   bإلسال�
 �حقو يغتصبو^  �لك  "مع  مسلمو^ 
 ،bإلسال� باسم  �لعبا�   �"حقو �هللا 

"يْؤثر"^ �لثر"َ� "حبَّ �لسلطة "سكر� 
�لقو� على �أل"�مر �إل%ية، 
" يعتمد"^ 
على  للحفا«  �ألجنبية  �لقو��  على 
�لثر"� "تقوية �حلكومة، فيعت�"^ -اية 
مصا� �لقو�� �ألجنبية 
همَّ من -اية 
�إلسالمية،  "�ألمِة  مو�طنيهم  مصا� 
على  �لظلم  مما�سة  عن  يتو�عو^  "ال 
�لوضع. � نالحظ  �قتضى   ��| شعبهم 

^ جشع �ملا� قد جعل �Íسا� �لبال� 
يعد   ³ لد�جة  �ألمو��  �مع  مهتمني 
 �هنا� �ا� للمقا�نة بني �الهتماÊ bقو
فإ��  �لشخصية،  خز�ئنهم  "مل�  �لعبا� 
كانو� قد خصصو� ألنفسهم مائًة مثال 
"�حٌد  هنا�   uألخر�  ��حلقو فأل��� 
بأ^  تفيد   ªتتسر  Ëل� فاألخبا�  فقط. 
مئاِ�  �لبلد  من  
خر¾  �لرÍسا�  بعض 
�لكيلوغر�ما� من �لذهب، "�آلخُر قد 

مأل ½ابئه من �لثر"� �لقومية، "بعضهم 

"�� ثر"� �لبلد £ �لبنو� �لسويسرية 
£ حسابه �لشخصي، "بعضهم �شتر"� 
 £ "�إلحصا�  �لعّد   �تفو عقا��� 
بأمس  �لشعب  بينما  �ألجنبية  �لبال� 
 £ ليس  �لوضع  فهذ�  للخبز.  حاجة 
�لبال� �لعربية فقط بل £ باكستا^ 
يضا 
لد�جة  �لفاحش  �لغال�  يسو�  حيث 
تتوفر  بالكا�  �لذين   ^"Qلكث� يتو�جد 
�جا�  
ما  يوميا،  "�حد�  "جبٌة  %م 
ثر"��  من  فينفقو^  "�لقا��  �حلكم 
�لقوb مئاِ� �آلال® من �جلنيها� على 
متا�  شر��  "على  قصو�هم  �يكو� 
�لذين  �ملسلمو^  فالرÍسا�  شخصي. 
 ªلكتا�" "�لشريعة  �لسنة  
يديهم  بني 
�ملرشد �لذ� ما ��� Mفوظا £ صو�ته 
�هللا   �َيغصبو^ حقو  bليو�  r| �ألصلية 

املسلم  مؤاساة  مقتضى  فمن 
للمسلمني  احلقيقى  األ"دي 
وحبِّه لسيدنا Iمد � أن يدعو 
لكل من ينتمي إ1 حضرته � 
من  ولكلِّ  بالشهادتني  وينطق 
بسبب  خسارة  ألي  يتعرَّض 
إسالمي  بلد  ولكل  إسالمه، 
يسوده الفوضى واالضطراب. 

سيدنا مر�� مسر/
 7}د 7يدO �هللا تعاz بنصرO �لعزيز
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التقوى

"حقو� �لعبا� بأبشع صو�� �غم هذ� 
 £ 
كانو�  سو��  "�إل�شا�،  �لتوجيه 
�أل"سط،   ��لشر بال�   "
 باكستا^، 
 ^

" بعض �لبال� �ألفريقية. فبدال من 
 uألخر� �لبال�   £ �ملسلمني  يساعد"� 
فإ¶م يغصبو^ 
مو�� مو�طنيهم، فكيف 
ُيتوقع من هؤال� 
¶م سيحكمو^ �لبال� 
�لك،  على  قا��"^  هم   "
  uبالتقو
�لفسا�   £ يتسببو�   ^
 ميكن  فهؤال� 
�لبلد،   £ ªلفوضى "�الضطر�� "نْشر 
 �Qقص ملد�  �لبال�  ¯كمو�   ^
 "ميكن 
�لسكينة  يهيئو�   ^
 ميكن  "ال  بالقو� 
هذ�  مثل  ففي  للشعب.  "�لر�حة 
�أل"ضا� تظهر ��� فعل تبد" مفاجئة، 
�حلقيقة   £ مفاجئة  تكو^  ال  
¶ا   Qغ
بل يكو^ �ل�كا^ ينمو £ �خلفا� منذ 
�ما^، "هذ� �ل�كا^ قد بد
 يظهر £ 
 £ موعد�   £ "سيظهر  �لبال�  بعض 
�ل�كا^  هذ�  ينفجر  فحني   .uألخر�
يكو^  ال  "ملا  �ألقويا�.  �جلبابر�  يدّمر 
هنا� 
� برنامج معني 
" خطة مد�"سة 
 ��� تكو^  بل  هذ�  فعل   ��� لظهو� 
vيع  فُتبذ�  �لظا³  ضد   bملظلو� فعل 
 �  ،ªلرقا� لتحرير  "�لقد���   uلقو�
لنيل  مساعيه   £  bملظلو� ينجح  حني 
�لظلم.  يبد
 هو �آلخر مبما�سة  �حلرية 
"%ذ� 
قو� |^ على �أل-د� 
^ يدعو 
خا×  بشكل  �إلسالمي  للعا³   �Qكث
بلد  بكل  �لظلم  هذ�  ¯يط   ^
 قبل 

فتظهر سلسلٌة طويلة للمظا³. "فَّق �هللا 

^ ُيعملو� �لعقل  ªحلكوما� "�لشعو�

"يسQ"� على ��ª �لُتَقى. 
متحلية  �إلسالمية  �لقيا��  كانت  لو 
�لبال�  �Íسا�  لكا^  "�إلميا^   uبالتقو
ُحكًما  �لبال�  ¯كمو^  �لذين  هؤال� 
¯كمو^  �لذين  �لساسُة   "
 َمَلكيًّا 
 ��لبال� باسم �لدميقر�طية ُمر�عني حلقو
|سالمية،  منظمة  هنا�   �  - �لشعب 
|�� ³ تكن هي �ألخرu باالسم فقط 
بعُضها  �إلسالمية  �لبالُ�  ساعد�  بل 
بعضا مبقتضى �لعد� "�إلنصا® - "لو 
 Ëل�  ªلألحز� مساعدين  يكونو�   ³
�ملصا�  لنيل  �أل�±   £ �لفسا�   Qتث
 uلتقو�  ªبأهد� "متسكو�  �لشخصية 
"جَعل  شأ^  �إلسالمي  للعا³  لكا^ 

�لدنيا تعتر® بأ�يته. 
"حكوما�  |سالمية  بال�  فهنا� 
قا��  من   �Qكب جز��  تشغل  |سالمية 
�لقا���  من  �ألجز��  "بعَض  ¥سيا 
كل  ُتعت�  �لك  "مع  
يضا.   uألخر�

 �Qهذ� �لبال� £ �لعا³ عموما شعوبا فق
"غQ متقدمة "بعضها تعت� �"ال نامية. 
�لنفط  بثر"�  �لغنية  �لد"�  هذ�  بعض 
خاضعة للحكوما� �لكب�Q. فميز�نياִדا 
"�لديو^ �لË ُتقدمها لغQها من �لبال� 
 �Qلفق� للبال�  تقدمها   Ëل� "�ملساعدُ� 
�لبال�  ملساعد�  �ملخصصة  �مليز�نية   "

"سبب  غQهم.  فيها  يتحكم   �Qلفق�
 bِنعد��" �لعبا�  خو®   r| عائد  �لك 
�لكفا��   bعد" "�جلهل  �إل%ي  �خلو® 
"�لسعي لنيل مصاحلهم �لشخصية، فلم 
ينفقو� 
مو�%م £ مصا�® صحيحة £ 
بال�هم حيث ³ يطو�"� �لصناعة "ال 
�لز��عة، مع 
^ �لثر"� �ملشتركة للبال� 
�إلسالمية كانت جدير� بز�� �لز�"� 
�ملختلفة "فقا للطقس "�ملناÈ £ ½تلف 
�لبال� �إلسالمية، "|^ �لبال� �إلسالمية 
تستطيع بثر"� �ملو��� �لطبيعية �ملختلفة 
 ^
 �ملبتكر�  "�لعقو�  �لعاملة  "�أليد� 
كانت  "ملا  �لعا³،   £ �نقالبا  ُتحد¹ 
فال  ½تلفة  "�لتفضيال�  �أل"لويا� 

فالرؤساء املسلمون الذين بني أيديهم السنة والشريعة 
صورته   ! Iفوظا  زال  ما  الذي  املرشد  والكتاب 
األصلية إ1 اليوم َيغصبون حقوق اهللا وحقوق العباد 

بأبشع صورة رغم هذا التوجيه واإلرشاد،
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يتوجه  ملا��   .ªنقال�  �
 يتحقق 
إلحر��  �ملسلمو^  "�ملبتكر"^  �لعلما� 
�ملبتكر�  عقو%م  بتقدير  �العتر�® 
ال  أل¶م  �لك  �ملتقدمة،  �لبال�   r|
"ال  بال�هم  �لالئق £  �لتقدير  »د"^ 
�لتسهيال�،  %م   b تقدَّ "ال  ֲדم  ُينتفع 
 ª�� على   bلتقد�  ^"
يبد "حني 
 "
 �لبال�  �Íسا�  فإ^  "�لتطو�  �لرقي 
ملصاحلهم  يوقفو¶م  
عو�¶م " �مللو� 
بلد�  تعت�  مثال  فماليزيا  �لشخصية. 
�لتكنولوجيا   £ جد�  متقدما  |سالميا 
"مع �لك تعّدها �لبال� �ملتقدمة ضمن 
�لد"� �لنامية. باختصا� هنا 
يضا يعو� 
"مع   uلتقو� �ختفا�   r| كله  �لسبب 
كل   £  bإلسال� �سم  ُيقحمو^  �لك 
باسم  تصر®  بكل  "يقومو^  قضية، 
 .Qملعاي�" �لقيم   �Qتغ فقد   ،bإلسال�
فإ�� كنا نريد 
^ نتقدb فال بد من معرفة 
قَيمنا �لصحيحة. فكم تبعث �أل"ضا� 
 ^|  !ªالضطر��" �لقلق  على  �لر�هنة 
�إلسالb يعت� �ملؤمنني |خو� |�� �شتكى 
عضو تد�عى له �جلسد كله كما قا� 
|ِنََّما   ﴿ �آلخر  هو  �لكرمي  �لقر¥^ 
 (١١ (�حلجر��  ِ|ْخَوٌ�﴾   َ̂ �ْلُمْؤِمُنو
مثال  مصر  من  �ألخبا�   �ِ��" بينما 
�حلكومة   ^
 
يضا   uخر
 بال�  "من 
³ تقتصر على بعض �إلجر���� ضد 
قد  بل  فقط  �لقانو^  مبقتضى  �لشعب 
بعضا،  بعضه  يتقاتل  �لشعب  جعلت 

�ملو�لية   �للفر �ألسلحة  هيأ�  حيث 
ساعد�  �حلكومة  فكأ^  للحكومة، 
بعض �ملو�طنني من بلد "�حد ليقاتلو� 
�لبال�  كانت  فإ��  ¥خرين.  مو�طنني 
�حلكم   ªسلو
 ��ا�  تعلن  �إلسالمية 
تتمسك   ^
 �حلكومة  فعلى  �ميقر�طيا 
�لشعُب  يبِد   ³ ما  
يضا  بالص� 
�ألخبا�  تفيد  بينما  عنيفا.  �حتجاجا 

^ �حلكومة قتلْت مئا� �أل�"�É على 
 £  bحلكا� فهؤال�  �لشعب.  �حتجا¾ 
يرفعو^  ناحية  من  �إلسالمية  �لبال� 
 ªللغر تقليد�  �لدميقر�طية  هتا® 
بأ�]  يتحلو^  ال   uخر
 ناحية  "من 
�ملسلم   ^
 له  يرثى  "مما  ٍل،  ص� "حتمُّ
يظلم مسلما ¥خر، فإ�� كانو� يريد"^ 
يتمسكو�   ^
 فعليهم  �لدميقر�طية  تب¿ 
بالص� 
يضا، فمنظمة �ملؤمتر �إلسالمي 
هي �ألخرu ³ تؤّ� �"�ها كما كا^ 
 ،Éلإلصال تْسَع  فلم  عليها،  »ب 
بضعة  من  جتر�  �ألمو�  هذ�  فكل 

سابيع £ مصر "تونس "بعض �لبال� 

"ما  ليبيا.  مثل   uألخر� �إلسالمية 
من  
فغانستا^ " باكستا^   £ »ر� 
مد� طويلة على 
يد� �ملتطرفني يسي� 
 Ëينا£ �ملؤ�خا� �ل" ،bعة �إلسال¡ r|
هذ�  كل  "سبب  ֲדا،  �ملسلمو^  
مر ُ
�ألعما� يعو� كما قا� سيدنا �ملسيح 
�ملوعو� � |r �نعد�b �لتقوu متاما. 
¡عة  على  �حلفا«  
جل  من   ،��ً|
"بني  �لبال�  �ألمن £  "نْشر   ،bإلسال�
"�لسلطة  �حلكم   ªصحا
" �لرعايا 
ما  للتقوu، "لكن  هنا� حاجة ماسة 
من 
حد جاهز للتوجه |r �لك على 
 ^
 هو  �لوحيد   ªألسلو�" يبد".  ما 
ُينيب كل "�حد |r �هللا تعاr بالتوبة 
 .uلتقو� سبل   uيتحّر" "�الستغفا�، 
 "
"ليفّكر ما �لذ� »ب 
^ ينتبه |ليه 
﴿ظهر  حالة:   uير حني  عنه  يبحث 
لقد  سائد�؟  "�لبحر﴾  �ل�  �لفسا� £ 
قّدb �هللا تعاr حال لذلك "بّينه سيدنا 
�لطريق   ^
 "هو  
يضا   � �هللا  �سو� 
�إلميا^  هو  �لفسا�  هذ�  لرفع  �لوحيد 

يعود السبب كله إ1 اختفاء التقوى ومع ذلك ُيقحمون 
تصرف  بكل  ويقومون  قضية،  كل   ! اإلسالم  اسم 
كنا  فإذا   .�واملعاي القيم  تغ�ت  فقد  اإلسالم،  باسم 

نريد أن نتقدم فال بد من معرفة قَيمنا الصحيحة. 
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|ليه.   � "تبليغ سالمه  �لزما^  مبسيح 
�لك   r| �ملسلمو^  يتوّجه   ³ "ما 
 ^|" طمعا،  يز���"^  يظلو^  سو® 
ظالما  تز���  سو®   Éإلصال�  �طر
بدال من �الستنا��. "ليس هنا� سبيل 
¥خر لنيل هذ� �ملر�b |ال �لتقوu "�لصلة 
|ال  باهللا  �لصلة   bتقو "لن   .rتعا باهللا 
 rشدنا |ليه �ُهللا تعا�
باألسلوª �لذ� 

.� Ñلن�"

�سل ¬ 
حد �إلخو�  bيا
قبل بضعة 
مو�قع  
حد  من  باإلجنليزية  مقاال 
�إلنترنيت، "كا^ �ملقا� يتضمن تعليقا 
 Ëل� �لدينية  �ملنظما�   uحد| قبل  من 
�لد�ئم  �حلل   r| �النتبا�  لفت   ����

�إلسالمية  �لبال�   £ �لسائد  للوضع 

حاليا. 
سأ"جز ما "�� فيه، فقد �كر صاحب 
�ملقا� �لبال� �إلسالمية "قا� |^ �إلخو� 
كلها  �إلسالمية  �لبال�   £ "�ألخو�� 
 Ëل� �لتحرير  حركة  على  سعد�� 
 bحلكا� ضد  "تونس  مصر   £ جر� 
�ملستبدين. � قا� معلقا على �لظر"® 
"كلنا  �ال�،  تبّين  قد  بأنه  �لسائد� 
لُيرفع  �آل^  Êاجة   bإلسال�  ^
 نشهد 
 ^|" �لغا ني.   bحلكا� ضد  �لصو� 

حد�¹ مصر "تونس قد 
خ�� �لعا³ 
�لفاسدين ممكن. �   bحة �حلكا��|  ^

�لغربية   bإلعال� "سائل  على  يعّلق 
 bإلسال� ضد  تستعمل  بأ¶ا  "يقو� 

 bَإلسال� ُيظهر  مما  غريبة  مصطلحا� 
�ملسلمني   ^|  � جد�.  ½يف  كدين 
 Ëخلالفة �ل� bليسو� جاهزين لقبو� نظا
�حليا� £ ضو�   bنظا تصو�  %م   bتقد
 � �لشريف.  "�حلديث  �لكرمي  �لقر¥^ 
|ننا نرu -لة من 
جل تبديل  يقو�: 

سلوª �حليا� بالطريقة �إلسالمية منذ 
�حلملة  هذ�  ُشّنت  فقد   .bعو�
 عشر� 
 Ñلن� على �حلجاª "�لقر¥^ "شخص 
"هي  "كر�متها،  �لشريعة  "حرمة   �
 r| �لنا  عامة  حيا�  من  بد��  تؤثر 

قصو� �لسياسة. 
� يتابع "يقو�: ملا كانت �خلالفة حائز� 
على سلطة 
ساسية £ مملكة |سالمية 
لذ�  �إلسالمي  �حلكم   ªسلو
  "

فاخلالفة �"É �يننا. "|^ 
مل �لوحد� 
£ �لعا³ �إلسالمي منوþ ֲדا "تستطيع 

^ �لق "حد� £ بال� مثل مصر "غز� 
هي  �خلالفة   ^| يقو�:   � "�لسو��^. 
بنظر�   bتر�قب �حلكا  ^
 تستطيع   Ëل�
 .bإلسال�  £ �حلكم   ªسلو
  £ ثاقبة 

أل^ 
صحاª �ملناصب �لذين ُينتَخبو^ 
يكونو^   bإلسال�  £ �حلكم   bنظا  £
مسؤ"لني 
ماb �لد"لة. "حتظى �ملحاكم 
""سائل �إلعالÊ bرية تامة £ ظل هذ� 
�لنظاb، حيث ُتعطى �ملر
� مكانة سامية 

ما "�"جا "
ختا، "ال فضل  بصفتها 
فيه ألبيض على 
سو�، "¯كمه قانو^ 
"�مللة  �لدين  بسبب  متييز   ^"� "�حد 
 bلطعا� ִדيئ  "�لد"لة  "�لفقر.   åلغ�"
هو  فهذ�  للرعية.  "�ملسكن  "�للبا 
�لسبيل �لذ� بالسلو� عليه ميكن لألمة 
 bإلسال� قيم  نو�  �لدنيا   £ تنشر   ^


�ألخالقية "�لر"حانية �د��. 
¯ث   ^
 �ملقا�  كاتب  ¯ا"�   �
حق   £ بدعاية   bلقيا� على  �ملسلمني 
ضد  صوִדم  يرفعو�   ^
"  ،bلنظا� هذ� 
 r| .حلكم �لدنيو� �لسائد حاليا� bنظا

هنا �نتهى ملخص كالمه. 
�لوحيد   bلنظا� هي  �خلالفة  فإ^   ،^�|
خلق   r| ُيرشد   ^
 ميكن  �لذ� 
"خلق  �ملسلمني  بني  "�لعد�  �لوحد� 

 ! األمن  ونْشر  اإلسالم،  سمعة  على  احلفاظ  أجل  من 
هناك  والسلطة  احلكم  وأصحاب  الرعايا  وبني  البالد 
ُينيب  أن  الوحيد هو  واألسلوب  للتقوى...  حاجة ماسة 
ويتحّرى  واالستغفار،  بالتوبة  تعا1  اهللا  إ1  واحد  كل 

سبل التقوى. 
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 ^
 فيه  "مما ال شك  �لدنيا.  �ألمن £ 
�النتبا�  لفت  تضمن  "حدها  �خلالفة 
|r حقو� �حلكاb "�لعو�b "�لعمل ֲדا 
 �لقد صد "مؤثر�.  بصو�� صحيحة 
�خلالفة  عن  قا�  فيما  �ملقا�  صاحب 
|قامتها   ªسلو
  ���" فكرته  "لكن 
»ب  بأنه  يقو�   �| صحيحة؛  ليست 

^ يثو�"� "يقيمو� �خلالفة،  bعلى �لعو�
فيه  �لفكر� خاطئة. مما ال شك  فهذ� 
 bليو�  þمنو �ملسلمة  �ألمة  بقا�   ^

باتباعهم �خلالفَة. فكما قلُت من قبل 
بأ^ �ملنظمة �ملذكو�� قد خرجت Êل 
صحيح متاما إلبر�� 
�ية �ألمة �ملسلمة 
�لصحيح.   ª�لد� على  "لتسيQها 
"لكن هذ� �ملر�b ال ميكن نو�له مبساعي 
قامت  هل  |نسانية.  "جهو�   bلعو��
�خلالفة �لر�شد� �أل"r مبساٍ� |نسانية؟ 

با بكر�  bقا
بل �هللا تعاr هو �لذ� 
�ملؤمنني   ªقلو على  بالتصر®  خليفة 
جد�.  قاسية  ظر"®  من  �لرغم  على 
منه   bنعا|"  rتعا �هللا  مّنة من  فاخلالفة 
 bبقيا � Ñلن� 
نبأ  على �ملؤمنني. لقد 
 ^
�خلالفة �لر�شد� بعد "فاته، � بني 
�نتهائها سيحمل  بعد  يوb جديد  كل 
£ طياته ظلما� متعد��. � 
��نا بريق 

مل كما نر�� £ �لنبو�� �لقر¥نية �لقائلة: 
ֲדم﴾  يلحقو�  ملا  منهم  ﴿"¥خرين 
سيتحقق  �لك   ^
  �  Ñلن� "فّسرها 
سيكو^  �لذ�  "�ملهد�  �ملسيح  ببعثة 

فا�سي  سيكو^  بل   ªلعر�  Qغ من 
نبو��  على  حائز�  "سيكو^  �ألصل. 
 Ñتشريعية لكونه خا�ما صا�قا للن Qغ
� "بتصديق منه. فإ�� كا^ �ملسلمو^ 
يريد"^ |قامة �خلالفة فليفعلو� �لك £ 

ضو� هذ� �ملبد
 كدليل %م. 
َقاَ�  ُحَذْيَفَة  عن  �"�ية:   £ جا�  لقد 
ُ� ِفيُكْم َما  ُ̂ �لنُُّبوَّ َ�ُسوُ� �ِهللا �: َتُكو
ِ|َ�� َشاَ�  َيْرَفُعَها  َ̂ ُثمَّ  َتُكو  ْ̂ 
َ َشاَ� �ُهللا 
ُ̂ ِخالَفٌة َعَلى ِمْنَهاِ¾  ْ̂ َيْرَفَعَها ُثمَّ َتُكو 
َ
 َ̂ َتُكو  ْ̂ 
َ �ُهللا  َشاَ�  َما   ُ̂ َفَتُكو  �ِ �لنُُّبوَّ
ُثمَّ  َيْرَفَعَها   ْ̂ 
َ �ُهللا  َشاَ�   ��َ|ِ َيْرَفُعَها  ُثمَّ 
ُ̂ َما َشاَ� �ُهللا  ا َفَيُكو ُ̂ ُمْلًكا َعاضًّ َتُكو
ْ̂ َيْرَفَعَها  
َ̂ ُثمَّ َيْرَفُعَها ِ|َ�� َشاَ� َ ْ̂ َيُكو 
َ
ُ̂ َما َشاَ�  ُ̂ ُمْلًكا َجْبِريًَّة َفَتُكو ُثمَّ َتُكو
 ْ̂ 
َ َشاَ�   ��َ|ِ َيْرَفُعَها  ُثمَّ   َ̂ َتُكو  ْ̂ 
َ �ُهللا 
ِمْنَهاِ¾  َعَلى  ِخَالَفًة   ُ̂ َتُكو ُثمَّ  َيْرَفَعَها 
 ªد، كتا-
ِ� ُثمَّ َسَكَت. (مسند  �لنُُّبوَّ


"� مسند �لكوفيني)
نتيجة   bستقو �خلالفة  فإ^   ،^�|
نتيجة  "ليس   rتعا �هللا  �-ة  هيا¾ 
هل  حكوماִדم.  ضد  �ملسلمني  ثو�� 

سيقيمو^ �خلالفة ֲדذ� �لطريقة £ كل 

ية  يد  فعلى  �لك  حد¹   ��|" بلد؟ 
بينما  ِفرقة سيجتمع �ملسلمو^ كلهم، 
ال يصلي 
تبا� ِفرقة "��� |ماb من ِفرقة 


خرu؟ 
فاحلل �لوحيد %ذ� �ملعضلة هو 
^ يؤمنو� 
باملسيح �ملوعو� � يقبلو� خالفته بعد�. 
 ِّ�� نتيجة  قامت  ما  �خلالفة  هذ�  فإ^ 
 ��لعنف بالعنف، "³ تقم نتيجة |طال
 "
 �ملسلمة  �ألمة  فئا�  بني  �لرصا× 
�لقتل "سفك �لدما�. بل هذ� �خلالفة 
 .rتعا �هللا  �-ة  هيا¾  نتيجة  قامت 
�هللا  �-ة  نتيجة   bتقو  Ëل� "�خلالفة 
حتما   bلوئا�" �حلب  ستضمن  "منته 
�لعا³  
من  ستضمن  بل  �ملسلمني  بني 
ه �حلكوما� |r �لعد�  كله، |� ستوجِّ
�لرعية  ه  "ستوجِّ  uلتقو�" "�ألمانة 

��� "�جباִדم بأمانة "جهو�  r| يضا

�أل-دية  �إلسالمية  فاجلماعة  ½لصة. 
تقدb كاملعتا� حال "�حد� لد�� �لفسا� 
�ملنتشر £ هذ� �ألياb، "هو 
^ جتتمعو� 

مة،   Qخ لتكونو�  "�حد�  يد  على 

التقوى  إال  املرام  لنيل هذا  آخر  وليس هناك سبيل 
إال  باهللا  الصلة  تقوم  ولن  تعا1.  باهللا  والصلة 

باألسلوب الذي أرشدنا إليه اُهللا تعا1 والن� �.
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"�حلب  لألمن  ضمانا  تكونو�  "لكي 
�خلو®  بإ��حة  كله  للعا³   bلوئا�"
 ^
 عليكم  كذلك  �لنا.   ªقلو من 
د"� عالقتكم باهللا تعاr "تصلحو�  توطِّ
يقني  على  "كونو�  "عقباكم.  �نياكم 

يضا من يشا�  bيكّلم �ليو rهللا تعا� ^

 uتتقو" 
مة   Qخ  bُمقا يتجّلى   Üح
كل  "لكن  "باستمر��.  ��ئما  شوكته 
�لوثيقة  �لعالقة  نتيجة  سيتحقق  �لك 
مع 
ماb �لزما^. "ֲדذ� �لطريقة "حدها 
ستتحسن حالة �ملسلمني. يقو� �ملسيح 

�ملوعو� �: 
 bحكا
كذلك ُ
�سلُت 
نا 
يضا ألبيِّن 
�لقر¥^ �لكرمي بوضوÉ تاb. � يقو�: 


قو� صدقا "حقا |^ �لذين ُ
ْحُيو� على "
"لكن  ماتو�،  قد  مرمي  �بن  �ملسيح  يد 
 Ëل� �لكأ  يد�  من   ªسيشر �لذ� 

حد  �ستطا�   ��| ميو�.  لن  
عِطيتها ُ

^ يأð مبثل �لكالb �ملحيي �لذ�  �Qغ
�ر¾ من   Ëل� 
نا، "�حلكمة  به  
تكلم 
�هللا.  من  جئُت  ما   D
 فاعلمو�  فمي، 

ما |�� كا^ �لعثو� على هذ� �حلكمة "
�حليا�  ما�  حكم   £ هي   Ëل� "�ملعرفة 
لديكم  فليس  �مليتة مستحيال،   ªللقلو
عذٌ� جلرمية |نكا�كم ينبوعها �لذ� ُفّجر 
£ �لسما�، "ال يسع 
حد� على �أل�± 

^ يوصد�، فال تتسرعو� للمو�جهة "ال 
ُتلقو� بأنفسكم حتت مغّبة ُحّجة قو� �هللا 
تعاr: ﴿َ"ال َتْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم 

ْمَع َ"�ْلَبَصَر َ"�ْلُفَؤ�َ� ُكلُّ ُ
"لَِئَك  َّ̂ �لسَّ |ِ
َ̂ َعْنُه َمْسُئوال﴾. (�إلسر��: ٤٧) ال  َكا
تتجا"�"� �حلد"� £ سو� �لظن حÜ ال 

تؤ�َخذ"� مبا تفوَّهْت به 
فو�هكم."
 ^| �ملسلمو^،  
يها "  :� يقو�   �
"�سوله   rتعا باهللا  تؤمنو^  كنتم 
"تنتظر"^  �لقلب،   �بصد  � �ملقد 
 ^�"
  ^¥ قد  
نه  فأيِقنو�  �هللا،  نصر� 
�لنصر�، "
^ هذ� �ألمر ليس من صنع 
كال،  |نسا^.  كيد  "ليس  �إلنسا^،  
 ��لصا� �لصبح  �لك  �نبال¾  هو  بل 
�ملطهر�  �لصحف   £ به  ُبّشر  �لذ� 

حر¾   £ �هللا  َ�َكركم  لقد  قبل.  من 
"شك  على  كنتم  
شدها. " �أل"قا� 
يد  فأ��كْتكم  �%ال�  هو�   £ �لوقو� 

�-ة �هللا بسرعة، فاشكر"� له "َتهّللو� 
حياتكم   bيو عا�  فقد  "غبطة،  فرًحا 
 ªّرÓ ^
من جديد. ال يريد �هللا 
بًد� 
بستانا ُسقي بدما� �لصا�قني، "ال يريد 
مثل  
يضا   bإلسال� يصبح   ^
 |طالقا 

�يا^ 
مم 
خرu؛ �موعة قصص بالية 
ال بركة فيها. |نه � يرسل من عند� 
نو�� عند غلبة �لظالb �لكاملة." (|��لة 
 ٣ �ملجلد  �لر"حانية  �خلز�ئن   ،bأل"ها�

  (١٠٣-١٠٥ ×
 r-ة �هللا تعا�سلته �
فخليفة �هللا �لذ� 
قد 
قاb �إلميا^ على �أل�± بعد 
^ ناله 
�سو�  سيدنا  نبو��  Êسب  �لثريا  من 
�هللا � "
با^ لنا نو� �إلسالb �حلقيقي. 
بعد� Êسب  �خلالفة  قامت سلسلة   �
�حلديث  ضو�   £ "قا�   .� نبو�ته 
عليكم  قر
ته  �لذ�  �لشريف  �لنبو� 
لكم  سيقيم   rتعا �هللا  بأ^  قليل  قبل 
ستبقى   Ëل� �لثانية  �لقد�َ�   ðفا" بعد 
 � Ñألبد، "هذ� ما بّينه �لن� r| معكم

بنفسه. 
 ^
فمن "�جب �أل-ديني حيثما كانو� 
بأنكم  �سالة  �ستطاعتهم  بقد�  يبلغو� 
|�� كنتم تر"^ £ �خلالفة ُترسا لنجاتكم 
فإ^ �خلالفة قائمة Êسب نبو�� �سو� 
لثو��،  
جلها  من  �. "ال حاجة  �هللا 
 �إلطال حاجة  "ال  نوعها،  كا^  
يا 
ُتنا�  |منا  �لنعمة  هذ�   ^
" �لرصا×، 
هو  كما  فقط   rتعا �هللا  طاعة  نتيجة 

هل قامت اخلالفة الراشدة 
إنسانية؟  مبسـاٍع  األو1 

إذن، فإن اخلالفة ستقوم 
نتيجة هيـاج ر"ة اهللا 
ثورة  نتيجة  وليس  تعا1 
املسلمني ضد حكوماتهم. 
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ُتنا� Êركا� شعبية  �حلا� فعال، "ال 
جز��  "كونو�  فتعالو�  باملساعي.  "ال 
من �لنظاb �لرّباD "مدعا� لتقوية �ألمة 
�لوحيد   ªألسلو� هو  هذ�  �ملسلمة. 
باهللا  �إلميا^  |كما�   £ يتسبب  �لذ� 
ُيظهر  �لذ�  �لطريق  هو  "هذ�   ،rتعا
بصو��  "حبه   � �لرسو�  طاعة 
حقيقية. "فق �هللا تعاr �ملسلمني لفهم 
 þلصر�� يسلكو�   Üح �لنقطة  هذ� 
�ملستقيم - �لذ� "جهنا �هللا تعاr |ليه 

- �"^ �لتخبط هنا "هنا�.
على 
ية حا�، هذ� هو �لطريق �لذ� 
�لوحيد  �حلل  بكونه  بعضهم  �عتر® 
�لطريقة  "هي  �ملذكو��،  للمشكلة 

فضا� �هللا تعاr "ال  ªلر"حانية جلذ�
"هي  �تباعها  من  �إلسالمية  لألمة  بد 
�أل-ديني  çن  نلفت   Ëل� �لطريقة 
لنا  
تيحت  كلما  |ليها  �لنا  
نظا� 
�لفرصة لذلك، "سنو�صل مهمتنا هذ� 
باإلميا^   þمنو جناִדم   ^
 بإخبا�هم 
باإلماb �ملهد� "�ملسيح �ملوعو�. على 
يركز"�   ^
 �أل-ديني  على  
ية حا�، 
على �لدعا� للمسلمني �آلخرين، كما 
إلفهامهم  جاهدين  يسعو�   ^
 »ب 

^ يهب  rعني �هللا تعا�� �هذ� �ألمو
للبال� �إلسالمية قيا�� عا�لة "حكيمة 
 ^
�شى �هللا تعاr. لقد تبني |r �آل^ 
سا��   Ëل�  - �لبال�  هذ�   £ �لقا�� 
 Ëل� "
فيها 
جو�� �لقلق "�الضطر�با� 

يبد" فيها �%د"� £ �لظاهر - ال ִדمهم 
Óتلف  "ال  �لشخصية  مصاحلهم  |ال 
حا� �لذين يتطّلعو^ للوصو� |r سد� 
�لوجو�   Qتتغ "هكذ�  بعدهم،  �حلكم 

ساليبه. " �حلكم  منط   Qيتغ  ^
  ^"�
 uلد �لز�  �لسيل  بلغ  عندما  "�آل^ 
ظهو� ��� فعل �لنا £ بعض �لبال� 
يرفعو^  
يضا  �جلبابر�  �مللو�  
صبح 
تذكر"�  فلو  �لشعب.   �حقو نعر� 

حلقت ُ ملا  �لوقت  قبل هذ�  �ألمر  هذ� 
"�ألنفس، "كثر�  باألمال�  �ألضر�� 
 ^
 يبد"  لد�جة  �الضطر�با�  هذ� 

صبحت  �ملنطقة  هذ�   £ �لبال�  vيع 
تلعب   Ëل�  uلقو� هي  فما  ¥منة.   Qغ
فعال  هي  هل  �ألحد�¹؟  هذ�   ���"
تتوخى |قامة �ألمن £ �لبال� 
b تتطلع 
للوصو� |r كرسي �حلكم، 
" تقتصر 
 bمهمتها على نشر �لفسا�؟ هنا� نظا
َمَلكي مستحكم £ �لسعو�ية مع �لك 
نظًر� |r ما  
علنت حكومتها -  فقد 
 Q%ا – بتوف ��ر� £ �لبلد�^ �ملجا"«

 £ لشعبها.   uخر
 "مر�فق  معونا� 
بعض  تستعد  �ألحد�¹  هذ�  خضم 
�لقوu �ألخرu للنهو± "ميكن �لقو� 
�لساحة   r| للنـز"�  �طط  بأ¶ا 
بُعّدִדا �جلديد� "عتا�ها �ملتطو�، منها 
 uيعطو� للقو ^

"لئك �لذين يريد"^ 
�لك�u �نطباًعا بأنكم جربتم عبيدكم 
�لسابقني "لكن ¥^ �أل"�^ 
^ جتربونا 
çن 
يضا، كما 
^ �لقا�� �لقد�مى 
يضا 

سيا�هم   r| �لنا  بعض  قدمو�  قد 
 ^
 |ال  �حلكم،  ساحة   £ ليخلفوهم 
"صو%م |r �حلكم سيكو^ مشر"ًطا 
مما  �لسابقة  �حلكومة  خطة  مبو�صلتهم 
 uيضمن �حلفا« على مصا� هذ� �لقو
يؤ��   uخر
 ناحية  "من  ناحية  من 
�لنا  تغيQ �لوجو� |r كسب �ضى 
"�لقالقل  �الضطر�با�  من  "�لتخلص 
خال�  من  يظهر  "لكن  مؤقًتا.  "لو 
�لذ�  �لنا  شعو�   ^
 �ملحلليني   ���¥
بد
 يسو� 
غلبية �لنا يوحي بأ¶م لن 
يدعو� �ألمو� تسQ على �لنحو �ملذكو� 
"بالتا¬ تستمر هذ� �الضطر�با� "قد 
تطو� سلسلتها. "�ألمر �لثاD �%اb هو 
حتا"�  قد  
يضا  �لدينية   ªألحز��  ^

�ستغال� هذ� �أل"ضا� بل هى حتا"� 
 ªيضا. قد تتظاهر هذ� �ألحز�
�آل^ 
بالتسامح "�العتد��  �لبد�ية  �لدينية £ 

¶ا ال متيل |r �لتشد� |ال 
^ خططها "
ستنكشف �"يًد� �"يًد� مما ينذ� ببد� 

فاحلـل الوحيـد Fـذه 
املعضلة هـو أن يؤمنوا 
 ¡ املوعـود  باملسـيح 
بعده.  يقبلـوا خالفتـه 
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التقوى

فتر� معانا� قاسية للمسلمني £ �لعا³ 
�لظاهرية  �خلطة   ^
 �لو�ضح  كله. 
 uلك��  uلقو� ستضعها   Ëل� "�خلفية 
 r| ستؤ��  �أل"ضا�  هذ�  ملعاجلة 
لن  أل¶ا  باملسلمني،  �ألضر��   �|حلا
تقبل 
بًد� 
^ تتضر� مصاحلها £ هذ� 
�ملناطق. عال"� على �لك -ي "طيس 

يضا  uلك�� uبني �لقو ���لبا� ªحلر�
مر� 
خرu مما يؤ�� |r �عمها لبعض 
"�لفنت  لالضطر�با�   �Qملث�  ªألحز��
 Dتعا �لفسا�.  �نتشا�  يكثر  "بالتا¬ 
بعض �لبال� �إلسالمية £ �لعا³ �لثالث 
�ليوb من �لفسا� �لد�خلي "�لسبب £ 
 uمصا� هذ� �لقو ª�لك هو تضا�
قا��   ^
 �ألمر   £ "�ملؤسف   .�Qلكب�
 bلبال� �إلسالمية ال يؤ�"^ بشكل عا�
"�لبلد،  �لشعب  مصا�  �عاية  حق 
"من  "ك�هم  
نانيتهم  بسبب  فإ¶م 
فحسب  �لشخصية  مصاحلهم  
جل 
يلعبو^ "يتحركو^ بإشا��� �ألغيا�. 
لبا  عن  عر��  
¶م  فبما  �ملشايخ  
ما 
من   �Qًكث 
خطر  فإ¶م  لذلك   uلتقو�
"�لعا³.  �لبلد  ألمن  �لساسة  هؤال� 
"هذ� ما يدعو |r �لقلق "يبعث على 

 .Qلدعا� �لكث�
 uيع هذ� �لقوv خالصة �لقو�، تسعى
للوصو� |r سد� �حلكم "�لسيطر� على 

�ية موقع  r| ִדا نظًر��Qها "خ��مو�
 uصبحت �لقو
هذ� �ملنطقة، "هكذ� 

�لد�خلية "�خلا�جية £ �لعا³ �إلسالمي 
�ألمو�  �لسيطر� على هذ�  تتسابق £ 
مما يؤ�� |r سحق شعوª هذ� �لبال� 

حد هذ�  bملعانا�. فلو تقد� £ �حى 
 uلبال� بضع خطو�� جّرته هذ� �لقو�
�لو���.   r|  �Qكث خطو��  �ملغرضة 
 �كانو� يقولو^ £ �مٍن خال 
^ �لعر�

نه  َلظّن  
حد   ���� لو  لد�جة  يز�هر 
�لر�قية،  �ملتطو��  �لبال�  
حد  يز"� 
لقد  �لك؟  بعد  حصل  ما��  "لكن 
"�الضطر�با�  �لفسا�  
عما�  حولته 
 r| ملمتد� على عشرين سنة� ªحلر�"
هذ�   �نطا توسع   � "�ما�،   ªخر�
�الضطر�با� "
جو�� �لقلق |r �لبلد�^ 
�لعربية "�لبلد�^ �إلفريقية �ملجا"�� %ا. 
سلطا¶ا  لبسط   uلك��  uلقو� تسعى 
مو���ها   r| نظًر�  �ملنطقة  هذ�  على 

�يتها، كما 
^ �ملنظما� �إلسالمية "


ما  عليها،  سيطرִדا  مد  حتا"�  
يضا 
فيعَطو^ "عوً�� "¥ماًال كا�بة  �لشعب 
�لساسة  كا^  فلو  �جلانبني.  كال  من 

منا�، "كا^ قا�� هذ� �لبال� يريد"^ 
يسعو^   � �لنية  Êسن  لشعبهم   Qخل�
فال  حقوقهم  على  للحفا«  جاهدين 
"�لقلق،   ªالضطر�� يسو�   ^
 ميكن 
�ملنظما�  ل�"�  �ا�  
ة  يكو^  "ال 
�خلا�جية   uلقو� تسع  "ال  �ملتشد��، 

حتقيق مآ�ֲדا.
�لر�هنة  �ألحد�¹   ^| �لقو�،  خالصة 
"�لظلم �لسائد £ كل مكا^ »ّر �لعا³ 
�لنفو   £ تتولد   ³ فلو  �لدما�،  çو 
�لتقوu �حلقيقية "بالتا¬ ³ تسَع إلقامة 
هذ�  ¯يط   ^
 بد  فال  �لعا³   £ �لعد� 
�لدما� "�حلرª �لعا³ كله، "قد تصبح 
�لبال� �إلسالمية مسوÍلة عن �لك. هذ� 
 rما يبعث على �لقلق، "ندعو �هللا تعا

 إذا كنتم ترون ! اخلالفة ُترسا لنجاتكم فإن اخلالفة 
قائمة �سب نبوءة رسول اهللا �. وال حاجة من أجلها 
لثورة، أيا كان نوعها، وال حاجة إلطالق الرصاص، وأن 
هذه النعمة إمنا ُتنال نتيجة طاعة اهللا تعا1 فقط كما 
هو احلال فعال، وال ُتنال �ركات شعبية وال باملساعي.

Tفتعالوا وكونوا جزءا من النظام الرّبا 
 ومدعاة لتقوية األمة املسلمة.
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^ يهب �لبال� �إلسالمية قا�� منصفني 
عا�لني "ملتزمني بالتقوu يعملو^ باألمر 
 ﴾uَتَعاَ"ُنو� َعَلى �ْلِبرِّ َ"�لتَّْقَو"َ﴿ :D¥لقر�
�آلخرين  مع  يتعا"نو^   �
  (٣ (�ملائد� 
"يريد"^ منهم �لتعا"^ على 
سا �ل� 
 uبالتقو ملتزمني  كانو�  فإ��   .uلتقو�"
� يريد"^ من �لنا 
^ يعا"نوهم على 
�لّ�، "|�� كانو� يّ�"^ ��Q¶م، "يؤ�"^ 
حقو� �لعبا� متمسكني بالتقوu، فال بد 

^ يسو� �ألمن "يز�هر �لبلد. ال تبشر 
�أل"ضا� �لسائد� بظهو� 
ية صو�� من 
﴿َ"َتَعاَ"ُنو� َعَلى �ْلِبرِّ َ"�لتَّْقَوu﴾ بل على 
﴿َظَهَر  مشهد:   bتقد |¶ا  �لك  عكس 
 .(٤٢ b"لر�) ﴾ْلَبْحِر�"َ �ْلَبرِّ  �ْلَفَساُ� ِفي 
|ال  �أل"ضا�  هذ�  مثل   £ يسعنا  فال 
�لتركيز على �لدعو�� 
" |سد�� نصحنا 
|r عد� قليل من �لنا. |^ �أل-ديني 
�ليوb ميثلو^ ضماًنا ألمن �لعا³، أل^ �لدنيا 
مكائدهم  على  كلًيا  يعتمد"^  
هلها "
 uQف �أل-د�  
ما  �لدنيوية  "½ططاִדم 
بأb عينيه ¥يا� �هللا تعاr، لذلك يتوكل 
�هللا  قد��  يرu مشاهد  عليه كلًيا، ألنه 
كل  
مامه  �خلضو�  "يعت�  "Óشا� 

شي�.
بضعة  قبل  بنغا¬  بر"فيسو�   Dجا�
 ��| 
نه  يضمن  �لذ�  ما  فقا�:   bيا

�أل-دية  �إلسالمية  �جلماعة  عد�  كثر 
 uألخر� "�ملذ�هب   ��لفر تضطهد  فال 
له:  �لنا؟ فقلت   �"لن تغتصب حقو

خال�  من  تكونت   Ëل� �ألكثرية   ^|
معها  تأخذ   Ëل�" �لنا،   ªبقلو �لفو� 
"�إلكر��،  �جل�  من  بدال  �ملحبة  �سالة 
فال يسعها �لظلم "�الضطها� بل ستنشر 
�هللا   uتقو تر�عي  أل¶ا  "�لو���،  �حلب 
تتعا"^  فإ¶ا  �ضو�نه،  "تبتغي   rتعا
 uلتقو�" �ل�  
سا  على  �آلخرين  مع 
"على �ألسا نفسه تلتمس �لتعا"^ من 
�لر�شد�  �خلالفة   bنظا  ^|  � �آلخرين. 
"|عطا�  �لعد�  بإقامة  كفيل   bنظا %و 
كل �� حق حقه "ال عالقة له بغصب 
حقو� �آلخرين. "سيكو^ من "�جب 
�حلكومة �ملبايعة للخالفة 
^ تركز على 

��� حقو� �لعبا� "لن تسعى Êا� من 
�ألحو�� لغصب هذ� �حلقو�. ال شك 

^ هنا� �حتماال لصد"� بعض �لقر���� 
�لبشر� |ال  �لنابعة من �لضعف  �خلاطئة 

صحاֲדا  كا^   ��| |صالحها  ميكن  
نه 

.uيتحلو^ بالتقو
�ملسلمني  
غلبية   ^| حا�،  
ية  على 
يناصبو^ �أل-ديني �لعد�� �آل^ بتحريض 
من �ملشايخ 
" خوًفا من Mيطهم "بالتا¬ 
فيعرضو¶م للظلم "�الضطها�. هذ� هو 
لو %م، 
ما �أل-ديو^  
ֲדم، "ليفعلو� ما̄ �
فيضطربو^ �آل^ نظًر� لأل"ضا� �لسائد� 
£ �لبال� �إلسالمية "بعضهم يكتبو^ |¬ 
�لعا³  حالة  �Íية  يطيقو^  ال  
¶م  
يضا 
"�جبنا  فمن   .bأليا� هذ�   £ �إلسالمي 
�ألحو��  vيع   £ باملسلمني   bالهتما�

"مو�ساִדم "�لدعا� %م "سنبقى مو�ظبني 
على سQتنا هذ�.


قو� مر� 
خرu لأل-ديني  Qألخ� £"
�لقاطنني £ �لبال� �لعربية 
نه لو كانت 
"�لقا��  �لساسة  مع  عالقا�  %م 
 ^
 فينبغي  �إلسالمية  �حلكوما�   £
سباִדم  من  يفيقو�   ³  ^| 
نه  �Ó"هم 
�آل^ "³ يسعو� لاللتز�b بالتقوu "إلقامة 
�لعد�، "³ ¯ا"لو� للتخلص من سيطر� 
�ملشايخ، "³ ير�قبو� عن كثب نشاطا� 
�ألحز�ª �ملتشد�� فليس ببعيد 
^ ¯ا"� 
�ملشايخ للوصو� |r سد� �حلكم باسم 
 � �لدين، مما سيسفر عن نتائج ½يفة جدًّ
Êيث   ،bلظال� مها"�   r| �لنا  تدفع 
باسم   uخر
 فرقًة  فرقٌة  ستضطهد 
�لتدخل   uلك��  uللقو يتيح  مما  �لدين 
"هكذ�  
هو�ئها،  "فق  �لبال�  هذ�   £
للدخو�  �¡ية  "ثيقة  %ا  ستمنحو^ 
|قامة  Êجة  فيها  "�جللو  �لبال�   r|
�ألمن "�لسالb، "هو ما يؤ�� |r نشر 
�لفسا� "�إلضر�� باألمو�� "�ألنفس "قد 
�لبال�  �لنهاية |r "قو�  يؤ"� �ألمر £ 
 "
 مباشر  بشكل  �لعبو�ية  سالسل   £
يقيًنا  سيحد¹  ما  هو  بل  مباشر،   Qغ
�ملطا®، "�أل�هى "�ألمّر كما  £ ¶اية 
�لنطا� قد حتيط  بينت 
^ حرًبا "�سعة 
بالعا³ كله. �حم �هللا تعاr �ألمة �ملسلمة 
""هب قا�ִדا �لعقل "�لتدبر حÜ يوّلد"� 

£ قلوֲדم ½افة �هللا تعاr. ¥مني.


