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التقوى

 Ñتر�ة: �ملكتب �لعر

ال   Dحد� �هللا  Nال  Nله  ال   1/ /شهد 
 Dشريك لـه، �/شهد /1 �مًد� عبد
من  باهللا   Jفأعو بعد  /ما  �8سوله. 
�لشيطا1 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا �8َِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  N�َيَّاَ�  َنْعُبُد  Nيَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر�½   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ½  �لصِّ
/َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال �لضَّ

خطبة &جلمعة 
&لp �لقاها سيدنا مرX& مسرo� ;Lد �يدl &هللا تعاm بنصرl &لعزيز

� qملهد& Gإلما&L ^خلليفة &خلامس للمسيح &ملوعو&
١٦ /٢٠١٣/٠٨ �يو

G مسجد بيت �لفتوª بلند1

/يا� �طلعُت صدفة على  قبل بضعة 
 G بالتربية  �ملتعلقة  �ألمو8  بعض 
 G ثنا% �حلديث مع /حد �ملسئولني/
�جلماعة، � طلبُت منه تقرير� خطيا 
/يضا، فخطر ببا; بعد قر�%2 �لتقرير 
/1 فيه بعض �ألموw� 8امة �ل^ ال بد 
/فر��  من  فئة  هنا�  بيا,ا، أل1  من 
 ªشر  _N zاجة  �لذين  �جلماعة 
�ألمو8  بعض  فهنا�  �ألمو8،   Dهذ
 Bمعلوما _N 1ل^ �تا° �ملسئولو�
عنها. �هذD �ألمو8 كما هي مهمة 
جلميع  مهمة  فهي  هنا،  للجماعة 
�لعا�   G  
�ألخر �جلماعة   tفر�
�جليل  عليها  يّطلع   1/ �Åب  كله، 
�آلخر�1  �جلماعة  �/فر��  �لناشئ 
�لذين ليسو� نشطا% /� ال يساÔو1 
Åب.  كما  �جلماعة   Bنشاطا  G
 ªألمو8 ال ُتبيَّن بشر� Dعلًما /1 هذ
�لدعا2  يبيِّنها  ال   JN عا�2ً،  �تفصيل 
��ملسئولوG 1 �جلماعة كما Åب، 
�لبعض  /Jها1   G سئلة ش�/ فتنشأ 
�خاصة J/ Gها1 �لشبا� �لكنهم 
ال يسألو1 ظانني /1 /فر�� �جلماعة 
قد  �با%هم   �/ /قا8ֲדم   �/ �آلخرين 
�باaهم  يو�جه   �/ منها،  يستا1�% 
�لطبيعي  �لوضع  بينما  موقفا صعبا، 
/فر��  بني   Bلعالقا� تكو1   1/ هو 
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حضرc مرX& مسرo� ;Lد �يدl &هللا

مثالية  ��ملسئولني  ��لدعا2ِ  �جلماعة 
 Bملنظما� /عضا%  يستطيع  ح� 
 �خد� Äلس  /عضا%   �/ �لفرعية 
�ألVدية �عضو�B جلنة Nما% �هللا /1 
يسألو� مسئوليهم بكل سهولة لكي 
شكوكهم  �تز�`  معلوماִדم  تز��� 
يكّنو,ا.  كانو�   �JN /يضا  �شبهاִדم 
�بإمكا,م /1 يكتبو� Nّ; كما يكتب 
 
/خر بال�  �من  هنا  من  �لبعض 
فأ8ّ�  بالَغني،   ���حتر� بأ��  /يضا 

على /سئلتهم.
 1/  ; تبّين  لقد  حا`،  /ية  على   

يعرفو1  ال  /يضا  �ملسئولني  بعض 
بالتفصيل  عملهم  ���ئر2  ��جباִדم 
��جباִדم  يؤ���   1/ يستطيعو1  فال 

 .�كما Åب �يلز
بعضها  يتعلق  سأبينها  �ل^  �ألمو8 
 oنعر  1/ بد  �لعقدية، فال  باألمو8 
ملا�J نعتنق �عتقا�� معينا، �كذلك ما 
هي �حلكمة من ��8% بعض �ألمو8 
ه  �ل^ ُيطَلب منا �لعمُل ֲדا، /� توجَّ
/نظا8نا Nليها، �ملاÅ �Jب على كل 
/Vد� /1 يعمل ֲדا؛ فمنها �لتضحية 
 nملالية على سبيل �ملثا`، ف\يد �لنا�

فيما  كذلك  تفاصيلها،  يعلمو�   1/
�إل��8ية  �ملسئولني   Bبو�جبا يتعلق 
/��ئها،  /سلو�  يعرفو�   1/ فيجب 

�ما هي ��ئر2 صالحياִדم. 
�سأتنا�` �ليو� /مريِن �ثنني باختصا8 
من تلك �ألمو8. �ألمر �أل�` يتعلق 
باملعتقد، �Åب على كل /Vد� /1 
يعلمه. ال شك /1 هذ� �ألمر ُيذكر 
بالدقة  ليس  �لكن  �خر � بني حني 
جيد�  �ملسئولو1  ينتبه  �ال  �ملطلوبة 
N_ /نه ضر��8 لتربية /فر�� �جلماعة 
/نفسهم. ُيَظّن /1 �ألVديني بالوال�2 

جهـد  qـاول  أن  rـب 
كل  ننقـذ  أن  املسـتطيع 
فرد مـن أفـراد اجلماعة من 
كل  واجب  وهـذا  الضيـاع، 
مسـئول 9 اجلماعة، وواجُب 
كلِّ داعية وواجب كل منظمة 
فرعيـة علـى كل األصعدة. 
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يعرفو1 جيد� ما هو �wدo من بعثة 
�إلميا1  Åب   �Jملا� �ملوعو�  �ملسيح 
به، علما /1 �ملبايعني �جلد� يعرفو1 
هذD �ألمو8 جيد� أل,م يبايعو1 بعد 
��8سة متأنية �بعد �لبحث ��لتدقيق. 
�جلماعة   G %ليسو� نشطا �لذين  /ما 
�جلماعة   Bجتماعا� �ضر�1  �ال 
�جلساִדا - ��لناn من هذ� �لقبيل 
كا1   1N� بلد  كل   G موجو��1 
عد�هم ضئيال - فعلينا /1 ,تم ֲדم 
�لفرعية مثل   Bملنظما� /كثر، �على 
"Äلس خد�� �ألVدية" �"جلنة Nما% 
�لغر}  �هللا" /1 يشكلو� بر�مج wذ� 
 �خاصًة �يعملو� ֲדا. كذلك على نظا
من  بدال  يقرֲِّדم   1/ /يضا  �جلماعة 
Oعما  �جلماعة   �نظا طر�هم خا°8 
/N 1صالحهم ليس ممكنا، Nال �لذين 
يقولو1 علًنا /,م ال يريد�1 /1 يبقو� 
 �نظا فعلى  �جلماعة.  مع  صلة  على 
 Bملعلوما� يهيئ   1/  ��لعا �جلماعة 
 Bللمنظما  nلنا� هؤال%  مثل  عن 
�لفرعية. �لقد لوحظ /يضا /1 بعض 
�لشبا� يرفضو1 �لبقا% على صلة مع 
�جلماعة بسبب معاملة قاسية من ِقبل 
بعض �ملسئولني �ملتقدمني G �لسّن، 
/بناُ% جيلهم  معهم  �JN حتا8�َ  �لكن 
طبائعهم  مع  طبائعهم  تتو�فق  �لذين 

�حيثما  Nصالحهم.  يتم   1/ ميكن 
�لنتائج  كانت  �ألسلو�  ֲדذ�  ُعمل 
مشجعة ��ئما بفضل �هللا تعا_. هنا� 
بعض �ملسئولني G �جلماعة (سكرت\ 
بر�مج  �ضعو�  �لذين  مثال)  �لتربية 
 nتربوية ��ضعني /سلو� تفك\ �لنا
�كانت  باحلسبا1   Dعال/ �ملذكو8ين 
�هللا  بفضل  �مشجعة  جيد2  �لنتيجة 

تعا_. 
على /ية حا`، Åب /u 1ا�` جهد 
�ملستطيع /1 ننقذ كل فر� من /فر�� 
��جب  �هذ�   ،tلضيا� من  �جلماعة 
���جُب  �جلماعة،   G مسئو`  كل 
كلِّ ��عية ���جب كل منظمة فرعية 
على كل �ألصعد2. �ألمر �أل�` �لذ� 
/8يد JكرD بعد هذ� �ألمر �ملبدئي هو 

ما  /Vد�  يعرo كل   1/ /نه Åب 
�ملوعو�  �ملسيح  بعثة  �wدo من  هو 
 
فأ8 به،  �إلميا1  �ملاÅ �Jب   �
 Bلك بكلماJ من �ملناسب /1 /بني
حيث  نفسها   � �ملوعو�  �ملسيح 

يقو`: 
8سو`  عظمة  ألقيم  ُ/8سلُت  ”لقد 
حقائق   �َ8/ُ� Äد��  �لغابر2  �هللا 
كله  �لعمل  �هذ�  �لكرمي.   1��لقر
�لذين  �لكن  �سا�   �قد على  جا8ٍ 
 1/ مع  ير�نه  ال  معصوبة  عيو,م 
/مر هذD �جلماعة صا8 ��ضحا �آل1 
�ضوª �لشمس، ��JN ُجمع �لشهو� 
بعد�  لصا��8  �ياִדا �معجز�ִדا  على 
ملٍك   �ّ/  Öجيو عد�  يبلغه  ال  قد 
على �جه �أل1N .{8 /�جه صد� 

لقد أُرسلُت ألقيم عظمة رسـول اهللا الغابرة vددا 
وأُرَي حقائق القرآن الكرمي. وهذا العمل كله جاٍر على 
قدم وسـاق ولكن الذين عيونهم معصوبة ال يرونه مع 
أن أمر هذه اجلماعة صار واضحا اآلن وضوح الشمس، 
وإذا ُ�ع الشهود على آياتها ومعجزاتها لصاروا بعدد 
قـد ال يبلغه عدد جيـوش أّي ملٍك على وجه األرض
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هذD �جلماعة كث\2 لد8جة ال يسهل 
 ��إلسال ُ/هَني  لـّما  �لكن  بيا,ا. 
عظمَة  تعا_  �ُهللا   
8/ Nهانة شديد2 
هذD �جلماعة مقابل تلك �إلهانة." 

حيا2  على  يقتصر  ال  �ألمر  �هذ� 
 1/ �حلق  بل   � �ملوعو�  �ملسيح 
 � به  �ّضح  �لذ�  �ألسلو� 
عظمة مكانة 8سو` �هللا � �صد� 
كتبه  خال`  من  �لكرمي   1��لقر
عظمة  ُيثبت  يز�`  ال  �ملفوظاته 
8سو` �هللا � �صد� �إلسال� على 
/كثر  بّينُت  لقد   .��ليو  _N �ألعد�% 
جو�نب  بّينُت  كلما  /نه  مر2  من 
�تلفة من س\2 سيدنا 8سو` �هللا � 
�حلقيقية /ما� غ\ �ملسلمني �ضطر�� 
للقو` بأنه �JN كانت هذD هي س\ته 
� �هذ� هو تعليم �إلسال� فقد كنا 
/حد   G مثال  ضربُت  لقد  �طئني. 
خطاباÃ ألحد معاند� �إلسال� من 
Äلته   G نشر  قد  كا1  �لذ�  كند� 
جريد2   G منشو28  مسيئة  8سوما 
عندما  �لكنه  �ملاضي،   G �منا8كية 
هنالك  جول^  /ثنا%   G  Ñع خطا¿
�جلميل   ��إلسال تعليم  عن  �عِلم 
علم  /نه  جريدته   G ليكتب  �ضطر 
 �Nما خطبة   tا¿ بعد  �ألمر  حقيقة 
�جلماعة فقط، ��عترo ×طئه. �لقد 

JكرG Bُ خطب^ �ملاضية /1 8جال 
سياسيا كب\� من /م\كا /t�J برناÄا 
حو`  �إل�Jعية  �طته   G جد�  سيئا 
 Dهذ _N جلمعة، �/1ّ عد� �ملستمعني�
�إل�Jعة يبلغ مئاB �آلالo، � كتب 
مقاال �يال  �ألVديني  �لشبا1  /حد 
�حقيقتها  �جلمعة  /Ôية  فيه  �ضح 
G ضو% �لقر�1 �لكرمي، �ُ�ضع هذ� 
�ملقا` على موقع �جلماعة. � كتب 
 - �لشخص  هذ�   _N /Vد�  شا� 
�له  كب\  سياسي  8جل  /نه  علما 
تأث\ �نفوJ كب\- بأ1 ما قلَته ليس 
/يضا  تعطينا   1/ لذ� عليك  صحيحا 
فرصة �حلديث على �طتك لنوضح 
موقفنا، ففعل. Åد8 بالذكر /نه كا1 
من ُنبله /نه /عطانا �قتا لبيا1 موقفنا، 
فتحد� /حد شبابنا G هذD �إل�Jعة 
 1��لقر عظمة  �عن  �جلمعة  عن 
ح�  �8ئًعا،  حديًثا  �كا1  �لكرمي، 
�ستمع  لقد   .Dطأ× �لرجل   oعتر�
 nلنا�  1N �ملاليني.  �لhنامج  wذ� 
�آل1  يعرفو1  /,م  يعترفو1  كلهم 
�جلماعة  بو�سطة  �حلقيقي   ��إلسال
�إلسالمية �ألVدية. لقد بّين �ملسيح 
 Dهذ  ���لسال �لصال2  عليه  �ملوعو� 
بعثه  قد  تعا_  �هللا  أل1  �حلقائق 
مكانة  لكشف  /ع¥  �ملهمة،   Dذw

�لكرمي   1��لقر �صد�   ،� �لن® 
 .nللنا  ��إلسال تعاليم  �نصاعة 
جديد  من   ��ليو ُترَسى   Dيد فعلى 
 G � ®1 ��لن�عظمُة �إلسال� ��لقر
عندنا  تكو1  أل1  ��عي  فال  �لعا�. 
/� شعو8 بالد�نية. على شبابنا /1 
يرفعو� Ôمهم، �حيثما يكو1 شبابنا 
/عد�%  يفحمو1  فإ,م  نشيطني، 

�إلسال� بفضل �هللا تعا_. 
 :oيعر  1/ منا  ��حد  كل  على   �
�ملوعو�  باملسيح  �إلميا1  Åب   �Jملا
ه  يوجِّ حني   .���لسال �لصال2  عليه 
�ملر�هقو��J 1 �أل8بعة عشر عاما هذ� 
�بائهم فإ,م ال Åيبو,م  _N `لسؤ��
/جيب   �N �ها  صحيحة.  Nجابة 
عليها بكلماB �ملسيح �ملوعو� عليه 
�لصال2 ��لسال� نفسه. 1N قوله هذ� 
 G لفرعية� Bطويل، �ميكن للتنظيما
�جلماعة /1 تقّسمه لشرحه للصغا8، 
بأقو�له  �الستعانة  ميكنها  كما 

.
�ألخر
�ملسيَح  �ملشايخ  بعُض  سأ`  لقد 
�ملوعو� عليه �لصال2 ��لسال� �قالو�: 
 1�بالقر �نؤمن   ��نصو نصلي  Nننا 
لإلميا1  �حلاجة  فما   ،� ��لرسو` 
�لصال2  عليه  فقا`  Jلك؟  بعد  بك 

 :���لسال
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باهللا  �إلميا1  �ّ�عى  َمن  "�نظر��، 
 ��8سوله �كتابه، ��1 �لعمل بأحكا
�ملفصلة من صال2 �صو� �حج  �هللا 
�/عرَ}   ،t8��  
�تقو �Oكا2 
عن تعاليمه �ل^ تساعد على تزكية 
�لنفس �تر� �لشر �فعل �خل\، فهو 
/1 يسمى مسلًما، كما  ال يستحق 
ال ميكن /1 يتحّلى باإلميا1. كذلك 
فمن � يصّد� باملسيح �ملوعو� /� ال 
ير
 حاجة لذلك، فهو �آلخر جاهل 
zقيقة �إلسال� �غاية �لنبو2 ��لرسالة، 
�ال يستحق /1 يسمى مسلما صا�ًقا 
�مطيعا هللا �لرسوله حقا، Jلك أل1 
 G  ��ألحكا /نز`  كما  تعا_  �هللا 
 ،� 8سوله  بو�سطة  �لكرمي   1��لقر
/نبأ على يد 8سوله  فإنه كذلك قد 
بنبو%2 عظيمة عن بعثة �خلليفة �ألخ\ 
ال  �لذين  �¿ى  �ألخ\،  �لزمن   G
بني  فر�  هنا�  فاسقني.  يصّدقونه 
ֲדذ�  ��حلديث   1��لقر  Bكلما
�لشأ1، غ\ /1 كلماB �حلديث Nمنا 
هي تفصيل للنبو%2 �لقر�نية، كل ما 
G �ألمر /1 �لقر�1 �لكرمي /طلق على 
هذ� �ملوعو� لفظ �خلليفة، بينما ¿ى 
�حلديُث هذ� �خلليفَة �ألخ\ مسيًحا 
مسلًما  يكو1  فكيف  موعوً��. 
ֲדذ�  لإلميا1  حاجة  ال   1/  
ير من 

 1��لقر  ��ستخد قد  �لذ�  �لشخص 
�لكرمي لبعثته لفظ �لوعد تعظيًما له؟

 :�� قا` عليه �لصال2 ��لسال
بعثة  سلسلة  تعا_  �هللا  مّد  لقد 
�خللفا% N_ يو� �لقيامة، �ِمن عظمة 
�إلسال� �خصائصه /1 �ملجد�ين قد 
قر1  كل   G  Dجتديد�  Dلتأييد ُبعثو� 
قد  تعا_  /1 �هللا  �علمو�  �سُيبعثو1. 

شّبه نبينا � مبوسى �.
 G ]طئو1  �لبعض   1N /قو`:  �هنا 
�ملجد�ين  ببعثة  �لوعد  هذ�  فهم  
 ��� ما  يقولو1  قر1، حيث  G كل 

هنا� �عد ببعثتهم G كل قر1 فأين 
Äد� هذ� �لقر1؟ فليعلمو� /1 �خللفا% 
تنا�لت  �قد  �آل1.  �ملجد��1  هم 
�خلطب    
Nحد  G  tملوضو� هذ� 
منها  تستفيد��   1/ فيمكن  مفصال، 
�ملوعو�  �ملسيح  بني  �لقد  /يًضا. 
عليه �لصال2 ��لسال� هذ� �ألمر بياًنا 
مسجلة  �ألمو8   Dهذ �كل  شامًال، 
�ملسيح  يقو`  �جلماعة.   Bبيا�/  G

:��ملوعو� عليه �لصال2 ��لسال
لقد شبه �هللا نبينا � مبوسى �، 
(كما).  كلمة  من  ثابت  هو  كما 

١ يبد� /1 �ملسيح �ملوعو� � يش\ N_ قو` �ملسيح � هذ�: "�ْلَحَجُر �لَِّذ� 8ََفَضُه �ْلَبنَّا1َ�aُ ُهَو َقْد َصا8َ 

nَ/ْ8َ �لزَّ�ِ�َيِة" (َمتَّى ٢١ : ٤٢)، فاملسيح يصف نفسه بأنه حجر �لز��ية، �لذ� 8فضه �ليهو�. (�ملترجم)

 كان من ُنبله أنه أعطانا وقتا لبيان موقفنا، فتحدث 
أحد شبابنا 9 هذه اإلذاعة عن اجلمعة وعن عظمة 
القـرآن الكـرمي، وكان حديًثا رائًعـا، ح� اع�ف 
الرجل �طأه. لقد اسـتمع Oذا ال1نامج املاليني. 
إن الناس كلهم يع�فون أنهم يعرفون اآلن اإلسـالم 
احلقيقي بواسـطة اجلماعة اإلسـالمية األ�دية.
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�كما كا1 عيسى  � �خَر خليفٍة 
قا`  حيث  �ملوسوية،  �لشريعة   G
بنفسه Nن¥ �خر لبنة (١)،  كذلك قد 
جا% �خللفا% ��ًما G �ألمة �ملحمدية 
 oجتديدها، �سو� شريعتها  خلدمة 
 1/ غ\  �لقيامة،   �يو  _N ُيبعثو1 
مسيحا  ُسّمي  قد  �ألخ\  خليفتها 
موعو�� لوجو� �لشبه بينه �بني عيسى 
�بني مهمَتْيهما. �� يذكر �هللا تعا_ 
 Bكر عالماJ كر� عابر�، بلJ ه¿�
�لسما�ية  �لكتب   G مفصلة  Äيئه 
كلها �G �لتو2�8 ��إلجنيل. �قد Jكر 
�لكرمي   1���لقر �لشريف  �حلديث 
عالماB بعثته /يًضا. كل �ألمم من 
متفقو1  �مسلمني،   
�نصا8 يهو� 
ُيَعّد  �كيف  �ينتظر�نه.  Äيئه  على 
مسلًما َمن ينكر مثل هذ� �ملوعو�؟ � 
Nنه Jلك �إلنسا1 �لذ� قد /ظهَر �هللا 
�أل8}،   G� �لسما%   G  Bِآليا� له 
�ظهر  له،  تأييد�  �لطاعو1  �جا% 
 Dموعد  G  oخلسو��  oلكسو�
فالذ�  متاما.  �لنبو2%  �ملحد� zسب 
ُتر� �لسماُ% لتأييدD �آلياBِ، �تقو` 
يكو1  هل  �قته،  �لوقُت  �أل8} 
شخصا عا�يا ح� يكو1 �إلميا1 به 
�عدمه سّيِني، �يظل �ملنكر له مؤمنا 

��بوبا عند �هللا تعا_؟ كال. 

 :��قا` عليه �لصال2 ��لسال
"�علمو� /1 �يع عالماB بعثة هذ� 
ّجنست  لقد  حتققت.  قد  �ملوعو� 
/نو�tُ �ملفاسِد �لدنيا كلَّها. لقد حّد� 
�لزمن  هذ�  ��أل�ليا%  �لعلما%  /كثُر 
�لقر1  /ع¥  �ملوعو�،  �ملسيح  لبعثة 
/مٌر  عليه  �شتبه  �َمن  عشر.  �لر�بع 
ما مع هذD �لشها�2 �ملتفق عليها ِمن 
فعليه  ��أل�ليا%،  �لعلما%  معظم  قبل 
/1 يتدبر �لقر�1 �لكرمي �يقر/ سو28 
�لنو8 بإمعا1. �علمو� /نه كما ُبعث 
عيسى � بعد موسى � بأ8بعة 
ُبعث  قد  متاما  كذلك  قرنا،  عشر 
�ملسيح �ملوعو� بعد �لن® � بأ8بعة 
عشر قرنا، �كما كا1 عيسى  � 
خاَتَم �خللفا% G �لسلسلة �ملوسوية، 
كذلك جا% �ملسيح �ملوعو� هنا خاَمت 

 (Bمللفوظا�) .%خللفا�
لقد قا` �ملسيح �ملوعو� عليه �لصال2 
�أللف،  هذ�  خليفة   �N  :���لسال
�كل من يأÃ �آل1 يكو1 تابًعا ;. 

كا1  Äيئه  �لذ�  �ملوعو�  فاملسيح 
�لقر�نية   B�%لنبو� zسب  مقد�8 
 �Oحلديثية �لو�ضحة، هو سيدنا مر��
�لصال2  عليه  �لقا�يا�  /Vد   �غال
مسلم  كل  فعلى  لذ�   .���لسال
/Vد� /1 يطالع كتبه عليه �لصال2 

�أل�8ية   oيعر ال  �من   .���لسال
باإلجنليزية  يوجد  ما  يقر/   1/ فعليه 
 B�8منشو من   Bللغا� من  �غ\ها 
يوجد  تعا_،  �هللا  �بفضل  �جلماعة. 
ما   Bللغا� بش�   B�8ملنشو� من 
�ملوعو�،  �ملسيح  بعثة  غاية  يوضح 
 1N  .ªيضاN /ميا  به  �إلميا1  �ضر�28 
كل ��حد منا zاجة N_ تقوية عقيدته 
�لطاعنني.   Bعتر�ضا� على  ��لر�ِّ 
بأنفسكم،  /نفسكم  ُتِعّد�1  حني 
ستز����1 علما، �تكونو1 جاهزين 
�باإلضافة   .Bالعتر�ضا� على  للر� 
على   �8 من  �لفر�   Dيعّد ما   _N
�جلماعة   �نظا فعلى  �ملطاعن، 
�كذلك على �لتنظيماB �لفرعية /1 
يعّد�� بر�Äهم لتعليم كل فر� لكي 
يعلم ما هي غاية بعثة �ملسيح �ملوعو� 
عليه �لصال2 ��لسال�، �ملا�J �إلميا1 

به ضر��8.
هذ� فيما يتعلق بالعقيد2. ��ألمر �لثا� 
�لذ� /�� JكرD هو �لتربية، �عالقة 
/بنا% �جلماعة باخلالفة. 1N �هللا تعا_ 
بفضله قد �تانا (MTA)  �سيلًة قوية 
لربط �لناn باخلليفة. � هنا� موقعنا 
ماسة  حاجة  فهنا�   alislam.org
/بنا% �جلماعة،  لربط كل ��حد من 
صغ\� �كب\�، �Jكر� �/نثى، بالقنا2 
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١٨

التقوى

�باملوقع. فعلى نظا� �جلماعة �على 
ֲדاتني  8بطهم  �لفرعية   Bلتنظيما�
من  كب\�  عد��   1N �لوسيلتني. 
سعيا  يسعو1  ��أل�فيا%  �ملخلصني 
كب\� حلضو8 �ملسجد هنا �يستمعو1 
 G 2ا �إلخوw للخطبة، كما يستمع
 .(MTA)  hع �لعا�  /uا%  ش� 
فقط،   �بانتظا wا  يستمعو1  ال  N,م 
بل يكتب ; بعضهم /,م يستمعو1 
هنا�  �لكن  ثالثا.  بل  مرتني  wا 
�لذين  �إلخو2  من  به   nبأ ال  عدً�� 
�ململكة  ففي  للخطبة.  يستمعو1  ال 
�ملتحد2 نفسها /شخا¼ ال يستمعو1 
�ل�hمج  للخطبة، كما ال يشاهد�1 
�ضر�1  �ال  قناتنا،  على   
�ألخر
 G �لبعض  كا1  �جلماعة.   Bفعاليا
تصرفو�  هنا  �جلماعة   tفر� /حد 
�اعتنا،  تعاليم  مع   Ýتتنا  Bتصرفا
 Bلعقوبا� مما �ضطر� لفر} بعض 
عليهم، �ملا حترينا �ألمر /كثر عرفنا 
 �/ �خلطبة  يستمعو1  /كثرهم ال   1/
�جلماعة   Bفعاليا  G يشتركو1  ال 
�ال �ضر�1 بر�Äها. �مع Jلك فإ1 
�ألVدية جتر� G �مائهم، لذ� فلما 
��لقيو�   Bلعقوبا� عليهم  ُفرضت 
8سائل   ; �كتبو�  �لقلق  /صاֲדم 
مليئة باأل� ��لقلق يستعطفو1، �قد 

قابل¥ بعضهم �بكو�. لو كانو� من 
هكذ�.  فعلو�  ملا  �ملا�يني  �لدنيا  /هل 
فمنهم من تشغله شو�غل �لدنيا عن 
 �ر فإنه يتند �لدين، �لكنه عندما يذكَّ
لتقوية  �يسعى  �يستغفر  �يتو� 
��ملر�قبة  فالتذك\  باجلماعة.  صلته 
من  �جلماعة   �نظا ��جب  من  Ôا 
سكرت\يني ��عا2 �كذلك مسئولني 
G �لتنظيماB �لفرعية �يًعا. فاسعو� 
��حد  لكل  مباشر2  صلة  إلنشا% 
�سعو�  باخلالفة.  �جلماعة  /بنا%  من 
 Dجتا ��لوفا%  �حلب  فتيل  إلJكا% 
�خلالفة �لذ� هو موجو� G قلوֲדم 
�ألمو8  wم  تشرحو1  عندما  سلًفا. 
سيتجلى �فاaهم /كثر �يز�` ما به 
من غبا8 �يظهر للعيا1N .1 �فا%هم 
هذ� يتجلى بشد2 حني ُتفر} عليهم 

بعض �لعقوباB. لو /1 شعبة �لتربية 
 �بانتظا بنصحهم  قامت  �اعتنا   G
باخلالفة  �ملباشر2  �لعالقة  بإنشا% 
خلط®   tالستما� على  �حّثتهم 
 Bالجتماعا� �مشاهد2   Ãخطابا�
فإ1   ،
�ألخر ��ل�hمج   Bجللسا��
كما  باخلالفة  صلتهم  سيقو�  هذ� 
�ملتعلقة  �ملشاكل  من  �لكث\  �ل 

بالتربية 1N شا% �هللا تعا_. 
�ألمر �لتا; �لذ� /�� توجيه /نظا8كم 
 Bعاhليه هو تبيا1 ضر�28 �فع �لتN
/قوله  ما  �علمو� - �هذ�  للجماعة. 
��ئًما ملسئو; �ملا`- /1 هنا� حاجة 
 Bعاhلت� بأ1   nللنا �ألمر  لتوضيح 
من  ��جب  هي  بل  ضريبة،  ليست 
 1��لقر  G ֲדا  �هللا  /مرهم  ��جباִדم 
�لكرمي مر��8. فمثال قا` �هللا تعا_: 

أبناء  من  واحد  لكل  مباشرة  إلنشاء صلة  فاسعوا 
اجلماعة باخلالفة. اسعوا إلذكاء فتيل احلب والوفاء 
جتاه اخلالفة الذي هو موجود 9 قلوبهم سلًفا. عندما 
تشرحون Oم األمور سيتجلى وفاؤهم أكثر ويزول ما 
به من غبار ويظهر للعيان. إن وفاءهم هذا يتجلى 

بشدة حني ُتفرض عليهم بعض العقوبات. 
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َ��ْسَمُعو�  �ْسَتَطْعُتْم  َما  �هللا  ﴿َفاتَُّقو� 
ِألَْنُفِسُكْم  َخْيًر�  َ�/َْنِفُقو�  َ�َ/ِطيُعو� 
ُهُم  َفُأ�لَِئَك  َنْفِسِه  ُشحَّ  ُيوَ�  َ�َمْن 
َقْرًضا  �هللا  ُتْقِرُضو�   1ْNِ  * �ْلُمْفِلُحو1َ 
َحَسًنا ُيَضاِعْفُه َلُكْم َ�َيْغِفْر َلُكْم َ��هللا 
َشُكو8ٌ َحِليٌم﴾ (�لتغابن: ١٧-١٨)

 G لنا /1 �إلنفا� هذD �آلياB تبني 
سبيل �هللا ضر��8 جًد� لكل مؤمن. 
 G 1للذين ينفقو ªفإمنا ُيكَتب �لفال
سبيل �هللا. يقو` �هللا تعا_ 1N �إلنفا� 
G سبيله يشبه قرًضا يعطيه �لعبد هللا 
مضاعفة.  /ضعافا  له   D�ّ\ل تعا_، 
 ; يكتبها  كث\2  /حد��  �هنا� 
سبيل   G ينفقو1  حيث  �إلخو2 
/ضعاًفا  ينفقو1  ما  wم  �هللا  ف\ّ�  �هللا 
مضاعفة. �قد قر/B على مسامعكم 
 Bمناسبا  G �ألحد��   Dهذ مثل 
zاجة  �ليس  غ¥،  �هللا   1N عد2. 
ألمو�لنا، Nمنا يريد بذلك /1 يطّهرنا 
�يكشف لنا مد
 طاعتنا له �حّبنا 
 
للبحث عن سبل تقو�D، �ليعَلم مد
بالغا;  بالتضحية  ��عائنا   G صدقنا 
تعا_  �هللا  يقو`  سبيله.   G لنفيس��
/نِفقو� G سبيله �G سبيل نشر �ينه 
 1/ /Vد�  كل  فعلى  لذ�  �تقويته، 
 .Bعاhلت� �فع   %�8� �حلكمة  يد�8 
سكرتَ\  لُيرضي  يدفعها  كا1   �Jفإ

�ملا` /� 8ئيَس �جلماعة، /� ليتخلص 
 G فائد2  فال  �ملتكر8،  سؤ�wما  من 
Nنفاقه، ��ألفضل له /1 ال ينفق شيئا. 
/� �JN كا1 ينفق تنافًسا �تباهيا فال 
 
جد�
 منه /يًضا. فكل غاية سو
8Nضا% �هللا ��8% �إلنفا� مر���2 عند 
 Bعاhب /1 تدفعو� �لتÅ ._هللا تعا�
تعا_  �هللا  بأ1  �حلسبا1   G ��ضعني 
 G ّفقكم لإلنفا�� JN قد مّن عليكم
بإنفاقكم  متنو1  /نكم  �ليس  سبيله، 
فعلى كل  �جلماعة.  �هللا �على  على 
منفق /1 ينفق G سبيل �هللا لكي ير� 
 Bلتضحيا�  1N تعا_.  �هللا  /فضا` 
�ملالية مهمة جًد� للجماعاB �لربانية، 
�لذلك قد قلت جلميع فر�t �جلماعة 
G �لعا� /1 يسعو� إلشر�� �ملبايعني 
�جلد� ��ألطفا` G تhعاB "�لوقف 

�لو  �جلديد"،  �"�لتحريك  �جلديد" 
بدفع 8مز�، ح� �لو كا1 قرشا، 
�ل\ثو�   ،thلت� على  ليعتا���  Jلك 

/فضا` �هللا تعا_.
�لصال2  عليه  �ملوعو�  �ملسيح  يقو` 

:Bعاhية �لتÔ/ G ���لسال
 Dهذ  G كث\�  �ملا`  �ب  �إلنسا1 
تعب\  علم   G قيل  �لذلك  �لدنيا، 
/خر°  قد  /نه   
/8 من   1/ �لرaيا 
/نه  فتأ�يله   ،D\غ  Dعطا/�  Dكبد
قد  Jلك  /جل  �من  ماال.  سيعطيه 
/علن �هللا تعا_ /1 �إلنفا� ضر��8 
  
�لتقو على  �حلصو`  /جل  من 
قا`  حيث  �لصا��،  ��إلميا1  �حلقة 
تعا_ ﴿لن تنالو� �لh ح� تنفقو� مما 
حتّبو1﴾، /� لن تنالو� �لh �حلقيقي 
ما � تنفقو� من /مو�لكم �ل^ حتبو,ا 
�هللا  خلق  مو�سا2   1/ Jلك  كث\�. 
بإنفا�  منوطة N_ حد كب\  �ِبّرهم 
�هللا  خلق  �مو�سا2  عليهم.  �ملا` 
�بد�نه  �إلميا1،  نصف  هو  �برهم 
ال يكو1 �إلميا1 كامًال �ال �8سخا. 
فما � يوثر �إلنسا1 غ\D على نفسه 
بل  كال،  ينفعه؟   1/ ميكنه  فكيف 
�آلخرين  لنفع  ضر��8  �إليثا8   1ّN
﴿لن  تعا_  �هللا  �قو`  �مو�ساִדم، 
حتبو1﴾  مما  تنفقو�  ح�   hل� تنالو� 

هنـاك حاجـة لتوضيح 
بـأن  للنـاس  األمـر 
الت1عات ليست ضريبة، 
بـل هـي واجـب مـن 
واجباتهـم أمرهم اهللا بها 
9 القـرآن الكـرمي مرارا.
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٢٠

التقوى

يعّلم �إليثا8 ��ّث عليه. 
فإنفا� �ملا` G سبيل �هللا معيا8 ملعرفة 
�ملر% �تقو�D. لقد بلغ سيُدنا  سعا�2 
/بو بكر G �قف كل شي% G سبيل 
�هللا تعا_ بأ1 �عا �لن®ُّ � N _Nنفا� 
مر2،   B�J حاجٍة  /جل  من  �ملا` 

فجا%D /بو بكر بكل ما G بيته. 
فمن ��جب مسؤ�; �ملا` G �جلماعة 
/1 يربو� /بنا% �جلماعة zيث يز����1 
�تقاً% �Nميانا عند كل تضحية مالية. 
�من ��جب �لدعا2 /يًضا /1 ينصحو� 
/فر�� �جلماعة ֲדذ� �ألمر كلما /تيحت 
wم �لفرصة لذلك. هنا� حاجة ماسة 
هنا�  باستمر�8.  ֲדذ�  لتذك\هم 
حاجة أل1 يكو1 مسؤ�لو �ملا` على 
كل صعيد نشطا%. من ��جبهم /1 
يتو�صلو� مع كل فر�، ال /1 يفّوضو� 
��جبهم هذ� N_ �لتنظيماB �لفرعية 
 1/ ميكن  �لفرعية   Bُلتنظيما� كليا. 
�ّثو�  بأ1  ما  حد   _N تساعدهم 
/عضا%هم على �لتعا�1 مع مسؤ�; 

 .Bعاhلت� ª�8 ��8�N� `ملا�
 
مغز تفهيم   1N حا`  كل  على   
 Bلتنظيما� ��جب  من   Bعاhلت�
�لفرعية، Nال /1 هذ� ال يعفي مسؤ�; 
�ملالية من مسؤ�ليتهم، �ال يكفي /1 
 Bلتنظيما� من  طلبو�  /,م  يقولو� 

 Dلفرعية �لتعا�1 �� تساعدهم، فهذ�
مسئوليتهم هم، �ال بد /1 ينجز�ها. 
من ��جب مسؤ�; �ملا` /1 يِصلو� 
 Bاتف ��ملو�صالwكل بيت، فا _N
 G �هي  �حلاضر،  �لعصر   G متاحة 
�ملاضي   G /ما  نسبيا.  /كثر  /��8با 
مثل  �ملد1   G �ملسؤ�لو1  فكا1 
كر�تشي �الهو8 يعملو1 ,ا�8 �بعد 
�لد��� ح� �ملسا% يتجولوG 1 �ملدينة 
 ،Bعاhلت� جلمع   Bلبيو� ليز���8 
�خر  _N ينتقلو1 من مكا1  �كانو� 
�نتباD /بنا% �جلماعة  بالد�8جة ليلفتو� 
لدفع �لتhعاB �ينصحوهم G سبيل 
Jلك. /ما �آل1 فالتسهيالB �لكث\2 
تعملو1،  ال  Jلك  �مع  متوفر2، 
بعض  ضد   
شكا� �صل¥  فقد 
�ملسؤ�لني هنا /1 تhعاִדم �لشخصية 
فإ1  مقبو`،   
مستو على  ليست 
على  �لشخصية  تhعاִדم  تكن   �
ميكنهم  فكيف  مطلو�   
مستو
�لعمل  فهذ�  �آلخرين؟  ينصحو�   1/
فاشرحو�  ��للني،  �للطف  يتطلب 
ألفر�� �جلماعة /Ôية �لتضحية باملا`. 
بعض �لناn ُيبد�1 قسو2، فإ�J 8فض 
بعضهم مر2 فاJهبو� Nليه ثانية �ثالثة 
��8بعة ��1 /1 يظهر على �جهكم 

.nعبو �/

 �نظا  1/ /حدكم  ببا`  ]طر1  ال 
�لذ�  تhعاته،  على  يتوقف  �جلماعة 
 .
يز�D8 سكرت\ �ملا` مر2 بعد /خر
كال فقد �عد �هللا عز �جل �ملسيَح 
ضائقة  يو�جه  لن  /نه   � �ملوعو� 
مالية �/1 �ألعما` ستظل تس\ على 
ما ير��، 1N شا% �هللا تعا_. �Nمنا كا1 
 G شى /1 ال تنَفق /مو�` �جلماعة[
�لها �بوجه صحيح. فنظا� �جلماعة 
يبذ` �جلهو� �يهتم /1 يتم �إلنفا� 
 �JN� ،قد8 �إلمكا1 على �جه صحيح
ظهرB �لالمباال2 من /حد G �إلنفا� 
يصد8 له �لتنبيه /يضا، �لذلك يوجد 
 Bحلسابا� تدقيق   �نظا �جلماعة   G
/م\  مسئولية  ِمن   1ّ/ كما  /يضا، 
 Bحلسابا� ير�قب   1/ /يضا  �جلماعة 
حتما  يو�فق  ال   1/ ينبغي   JN بدقة، 
ط  على كل فاتو28 ترفع Nليه. فلينشِّ
نظا� تدقيق �حلساباz ،Bيث يكو1 
�ملدقق حر� G عمله، �متمتعا بكل 

 .Bلصالحيا�
�فيما ]ص �لنفقاB /�� /1 /خhكم 
/1 تكاليف �مي Ã �يه باهظة، �لتوف\ها 
ُتطلب �لتhعاB بصفة خاصة. لكن 
�لنفقاB قد تز�يدB كث\� JN تعمل 
G �لعا� fسة /� ستة /قما8 صناعية 
لبث بر�مج �مي Ã �يه. فال تكفي تلك 
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�لتhعاB �خلاصة، لذ� ينَفق على �مي 
للجماعة  �لعامة  �مليز�نية  من  �يه   Ã
يتطلب  /يضا  �لصند��  فهذ�  /يضا، 
 ��الهتما� منكم. لو �ستمعتم باهتما
N_ خطاÑ �لذ� /لقيه G �ليو� �لثا� 
منكم  كلٌّ   oلعر بريطانيا،  جللسة 
كم با�8 �هللا � G /مو�` �جلماعة، 
�كيف يتسع نطا� /عما` �جلماعة، 
�كيف  �ألعما`،   Bتكاثر �كم 
كل  �جلماعة   َ̀ /مو� �هللا  ُيثمر  �كم 
كل   1ّ/  � �هللا  فضل  فمن   ،�عا
/بنا%   Bبتضحيا تتم   Bلنفقا�  Dهذ

�جلماعة.
/لفت   1/  ��/ Jلك   _N باإلضافة 
�نظا8كم N_ بعض �ألمو8 �إل��8ية، 
فكما قلت سابقا Nنه ملن �لضر��8 
�جلمعة  خطب   _N  tالستما� جد� 
يلقيها  �ل^   
�ألخر  Bخلطابا��
 Bملناسبا� �تلف   G �لوقت  خليفة 
��جب  من  فإ�J كا1  فيها.  ��لتدبر 
�جلماعة  /فر��  ينبِّهو�   1/ �ملسئولني 
J _Nلك ففي �لوقت نفسه Åب /1 
ينتبه J _Nلك �ملسئولو1 هم /نفسهم 
 �JN يضا. فمن ��جب /م\ �جلماعة/
 _N خلطب /� لفتٌة� G صد8 توجيٌه
 _N جانب تربو� /1 يسجله �يرسله
Åب   � للجماعة.  �ملحلية   tلفر��

�لتنفيذ.   
مد  �بانتظا ير�قب   1/
عاملني  �ألمر�%  بعض  يكو1  فقد 
ֲדذ� �لتوجيه سلفا، لكن فيما ]ص 
8Nسا` �لتقرير عن هذ� �لعمل، فإ1 
 G لكJ م\كا يذكر/ G م\ �جلماعة/
تقريرD، فإ�J كا1 /� توجيه /� �صية 
بصفة  يسجلها  فهو  خطبة   �/  G
خاصة � يرسلها N_ فر�t �جلماعة 
للعمل ֲדا، فليعمل �ألمر�% �آلخر�1 
/يضا على هذ� �لتوجيه. 1N بريطانيا 
بلد صغ\ فلو ُنفذ هذ� �لتوجيه هنا 
نتائج   Bلظهر صحيح  �جه  على 
 G �جلماعة   tفر� كل  من  /فضل 
�لعا�. �باإلضافة J _Nلك Åب /1 
�ملختلفة   Bلتوجيها� فو�8  ترسلو� 
�ل^ تصلكم م¥ /� من �ملركز /يضا 
تابعو�   � �جلماعة.   tفر� سائر   _N

 .Bقد ُنفِّذ 
�ألمر ��8قبو� أل� مد
/م\  يكتفي  ال   1/ ينبغي  كذلك 
 
مستو على  �ألمر�%  بتشكيل  �لبلد 
مقتنعا  ,ائيا،  عليهم  �يتكل  �ملناطق 
يصح،  ال  هذ�  كال  يعملو1.  بأ,م 
أل1  كذلك،  يكو1   1/ ينبغي  �ال 
Jلك N_ �آل1 كما الحظُت يؤ�� 
N_ �لُبعد بني �ملركز �فر�t �جلماعة 
 tفر� /بنا%   G  nإلحسا� �ينشأ 
�جلماعة /,م ال يستطيعو1 �لوصو` 
�جلماعة  مركز   �/ �ملركز..   _N
إل�Oلة  حاجة  فهنا�  معني.  بلد   G
هذ� �إلحساn، لذ� Åب على /م\ 
�جلماعة هنا �على �ألمر�% G �لبال� 
�ألخر
 /1 يهتمو� بذلك، Å JNب 
/1 يعقد�� �جتماعني على �ألقل مع 
سرعة  �يفحصو�  �جلماعة  a8سا% 

إنه ملـن الضـروري جـدا االسـتماع إ< خطب 
اجلمعـة واخلطابـات األخرى الـ� يلقيها خليفة 
الوقـت 9 �تلـف املناسـبات والتدبـر فيهـا. 
فـإذا كان من واجـب املسـئولني أن ينبِّهوا أفراد 
اجلماعـة إ< ذلك ففـي الوقت نفسـه rب أن 
ينتبـه إ< ذلـك املسـئولون هم أنفسـهم أيضا.
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التقوى

بريطانيا- N_ كل فر� من �ملسئولني، 
 _N بإ8ساله  �لتبش\  �كالة  فلتْهتم 

�جلميع G كل مكا1. 
/�� /1 /ضيف شيئا ×صو¼ �ألمو8 
 1/ مسئو`  كل  على   1/ �إل��8ية 
 oيقر/ قو�عد مكتبه، فيجب /1 يعر
�ما  ��جباته  ما  مكتب  كل  8ئيس 

صالحياته. 
 1/ �لوط¥  لألم\  توجيه  هنا� 
�ألعما`  عن  /يضا  �ملركز   h[
�ل^ يفوضها N_ /م\   Bلصالحيا��
�ملنطقة، فحسب ما /علم ال �د� 
هذ� G /� بلد، ألن¥ � /ستلم قط 
عيَّن  قد  /نه  �ألم\  من  8سالة   �/
فالنا /م\� G منطقة معينة، �/1 ما 
يلي صالحياته. فالقاعد2 8قم ١٧٧ 
جد�،  ��ضحٌة  �ألجنمن  قو�عد  من 
بتنفيذها،   �لالهتما حاجة  فهنا� 
كتا�  من  يقر/��   1/ �ألمر�%  فعلى 
 _N  ٢٥٩ 8قم  �لقو�عد  �لقو�عد، 
٢٦٤ حتما، �يضعوها G �حلسبا1 
��ما �يعملو� ֲדا، �خاصة �JN كانو� 

سيتخذ�1 �لقر�G 8 قضية معينة. 
ر  /Jكِّ  1/  ��/ �خلصو¼  هذ�   G
مسئولياִדم،  يؤّ���   1/ /يضا  �لدعا2 
بتعليم  يهتمو�   1/ مسئولياִדم  �من 

عن  �لتقرير   ;N �ل\سلو�   ،��لتقد
�لرaسا% �لذين ال يعملو1 جيد� 8غم 

�لتنبيه. 
مع  �ألم\  Åتمع   1/ Åب  �كذلك 
/يضا  ��لتبليغ  ��لتربية  �ملا`  مسئو; 
 � �JN لسنة على �ألقل� G 2مر2 ��حد
يستطع مرتني، ليستعر} �ألعما`، 
�ملسئولو1  هؤال%  ط  تنشَّ  �JN ألنه 
 G �ملسائل  من  كث\  تنحل   oفسو
�ألقسا� /� �لُشعب �ألخر
 تلقائيا. 
�لبلد  /م\  ُيِعّد   1/ Åب   ��ليو فِمن 
خطًة لتفعيل نظا� �جلماعة بالوصو` 
N_ كل فرt للجماعة. فهذ� �لعمل 
ليس صعبا G بريطانيا �بال� صغ\2 
�ضر��   1/ ميكن  فهم   ،
/خر
لالجتماG t �ملركز /� /� منطقة، 
/ما �لبال� �لكب\2 مثل /م\كا �كند� 
�ألم\  يضع   1/ فيجب  �غ\Ôا، 
�لشخصية  �لعالقة  إلنشا%  خطة 
 ،
مستو كل  على  �جلماعة  بأبنا% 

طهم.  لينشِّ
�هنا� /مر �خر مهم جد� قد تنا�لته 
مر�G �8 �لسابق /يضا، هو /1 تتعاملو� 
مع /بنا% �جلماعة بلطف �8فق. Åب 
-�لذ�  �لصغ\  �خلطاُ�  يصل   1/
جلماعة   
�لشو8 Äلس   G /لقيُته 

 �Jفإ �لكرمي،   1َ��لقر �جلماعة  /فر�� 
فعليهم  جولة   G خرجو�  قد  كانو� 
�أل�ال�  يعلِّمو1  /ساتذ2  ُيِعّد��   1/
ال  �لذين  ��لكبا8َ  �لكرمي   1َ��لقر
/يضا.  �لكرمي   1��لقر قر�2%  يعلمو1 
�هذD �لد�B�8 لتعليم �لقر�1 �لكرمي 
 1/ يكفي  �ال  تنقطع،  ال   1/ Åب 
 G نامج مر2 /� مرتنيhيكو1 هذ� �ل
كل  يكو1   1/ Åب  بل   ،tألسبو�
�لعشا%.   �/ �ملغر�  صال2  بعد   �يو
 G لدعا2 موجو�ين� يكو1  �عندما 
�لكرمي   1��لقر فليعلِّمو�  مر�كزهم 
ُترفع  �لكث\2   
فالشكا� شخصيا، 
/�ال�نا  ليعلِّم  متوفر  /حَد  /1ْ ال   َّ;N
مضطر�1  �/ننا  �لكرمي،   1��لقر
/حيانا إل8ساwم N_ غ\ �ألVديني. 
تعلُّم   _N �تاجو1  فالذين  �كذلك 
Nياها.  فليعلِّموهم  �لقر�2%   Éمبا�
باملسجد  �أل�ال�  ستربطو1  �بذلك 
 G جد�  سيفيدكم  �هذ�  ��ملركز 
 1�Äا` �لتربية، /ما فائد2 تعليم �لقر

�لكرمي فو�ضحة. 
يغيَّر�1  /,م  /يضا  �لدعا2  فليتذكر 
 �JN �/ ،28بعة عا�/ �/ �بعد ثالثة /عو�
طر/B �حلاجة يتم �لتبديل قبله /يضا 
من  �صَلنا  �قد  نفسه،  �لبلد  ��خل 
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بعض �لبال� G مثل هذ� �لوضع /1 
 1N مw `نزعاجا شديد� يظهر، فأقو�
هذD �لتغي\�Å Bب /1 ُتقبل برحابة 
- يوجد  ال  �هذ�  �بسر�8،  صد8 

 G 2لدعا�  G تعا_-  �هللا  فضل  من 
 .oبريطانيا حسب ما /عر

حاجة  كانت   �JN /نه  /يضا  تذكر�� 
N_ لفت �نتباD �ألم\ /� /� مسئو` 
فمثال  Jلك،  فافعلو�  معني،  /مر   _N
�JN كانت هنا� قضية تعا8} تقاليد 
فيها   �/ ��ضحا،  تعا8ضا  �جلماعة 
بأ��  �نتباهه  فالِفتو�  شرعي،  مانع 
�الحظتم  يستجب   �  �JN� �8فق، 
/1 �جلماعة تتضر8 /� ]اَلف �حلكم 
 1/ ينبغي  �ال  فأخِبر��،  �لشرعي 
 �/ من  �عنا�  جد�`  بينكم  يكو1 
تشتت   _N يؤ��  Jلك  أل1   ،tنو
 1N مر2  قلت   �/ صحيح  �جلماعة. 
 _N �ألمر�%  ينبِّهو�   1/ ميكن  �لدعا2 
يتطلب  Jلك  لكن  �ينية،  /مو8 
��لتحّلي  �لقاعد2   Dهذ  tّتبا� منهم 
بال^  Jلك  يتم  كي  باألخال�، 
 �بنظا �لضر8  بد�1  /حسن،  هي 
 1/ �يعا   � �هللا  �فَّقنا  �جلماعة. 
�نؤ��  حقيقيني  /Vديني  نكو1 

مسئولياتنا كما Åب. 

 2Oجنا سأصلي  �جلمعة  صال2  بعد 
�ل^  تانية خا1ْ  �لعزيز2  �لغائب على 
خا1  �صف   Jألستا� �Oجة  كانت 
سكرت\ �لشئو1 �خلا8جية G �اعة 
 ٢٠١٣/٨/٦ G كند�. فقد ُتُوفِّيت
عن عمر يناهز ٣٨ عاما، Nنا هللا �Nنا 

Nليه �8جعو1.
مقيمة  �ألصل  لبنانية  �ملتوفا2  كانت 
G كند� �بايعت G ١٩٩٨، كانت 
نشيطة G �لدعوN 2_ �هللا مولعة بنشر 
�لتبليغ  سكرت\2  فكانت  �لدعو2، 
�ملركزية G كند�،  �هللا  Nما%  G جلنة 
خلدمة  ُ�فقت  Jلك   _N �باإلضافة 
�جلماعة على مستو
 مركز� ��لي 
عضو2  كانت  �تلفة،   BاالÄ  G
��ئمة G فريق �مي Ã �يه كند�، كانت 
 �نشيطة لنشر 8سالة �ألVدية �إلسال
�لصحيح عh �سائل �إلعال�، �لنيل 
هذ� �wدo سافرN B_ /قصى �لبال� 
كانت  /يضا،  �/م\كا  كند�   G
ند�2  كل   G  ��إلسال موقف   � تقدِّ
كانت  جد�،  �مؤثر  �8ئع  بأسلو� 
 _N مد8ّسة، �مؤخر� كانت 8ُفعت
منصب نائبة مدير2 �ملد8سة، كانت 
 G ما تسعى خللق �لقيم �إلنسانية��
بصفتها  /�¿ة  عد2  نالت  �لطال�، 

باخلالفة  عالقتها  كانت  مد8ّسة، 
عالقة حب ��فا% حيث كانت تل® 
تتمسك  كل مشر�t، كما كانت 
خدمة  بعاطفة  �تتحلى  باحلجا� 
�خللق، كانت قد تhعت بأعضائها 
للفقر�%،  �لوفا2، كانت مو�سية  بعد 
��Oجة مثالية �/مًّا مثالية، بل كانت 
تز�جت  كانت  قر�بة،  كل  تر�عي 
 Bلعا��� مع  فتأقلمت  باكستانيا 
سيد2  كانت  عا��،  غ\  بشكل 
�لصة حتافظ على �لقيم �إلسالمية، 
 G منخرطة   � �هللا  بفضل  كانت 
تركْت  /يضا،  �لوصية“   �”نظا
 �ثال� بناB كلُّهن موقوفاG B نظا
معا8فها  نطا�  كا1  نو“.  ”�قف 
فقد حضرBْ جناOَتها  ��سعا جد�، 
�/عضا%  �لوالية،   %�8O� 8ئيسُة 
من  كب\  �عدٌ�  ��لبلدية  �لhملا1 
 o8ساتذ2 �ملد8سة ��لطال� ��ملعا/
على  حائز2  كانت  �ألVديني،  غ\ 
¿عة طيبة جد� �شعبية كث\2، �لقد 
¿عُت مْدَحها من كل صغ\ �كب\، 
��هب  �8جاִדا  �8فع  wا  �هللا  غفر 
��لسلو�1.   hلص� ��Oَجها  بناِتها 

�مني.




