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١٢

التقوى

تر�ة: �ملكتب �لعر� 

ال  �حد;  �هللا  Xال  Xله  ال   :/ /شهد 
شريك لـه، �/شهد /: ~مًد� عبد; 
من  باهللا   Tفأعو بعد  /ما  ��سوله. 
�لشيطا: �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�3ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوV �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  �Xيَّاَ± َ َنْعُبُد  Xيَّاَ± 
�لَِّذيَن  ِصَر�¯   * �ْلُمْسَتقيَم   َ̄ َر� �لصِّ
/َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو3 َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (%مني) �ال �لضََّ

خطبة �جلمعة 
�لU tلقاها سيدنا مر`� مسر�� rUد Uيدo �هللا تعاp بنصرo �لعزيز

� uملهد� Gإلما�� Dخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
٢٠١٤/٠٥/٢٣ Vيو

& مسجد بيت �لفتو� بلند:

Xِالَّ  َتُمو8َ   :ْ/َ لَِنْفٍس  َكاَ:  �َما َ﴿
ُيِرْ*  �َمْن َ ًال  ُمَؤجَّ ِكَتاًبا  �هللا   :ِTِْبِإ
ُيِرْ*  �َمْن َ ِمْنَها  ُنْؤِتِه  ْنَيا  �لدُّ َثَو�3َ 
ِمْنَها َ�َسَنْجِز4  ُنْؤِتِه   Yَِثَو�3َ �آلِخَر
َقاَتَل  َنِبيٍّ  ِمْن  �َكَأيِّْن َ  * اِكِريَن  �لشَّ
ِلَما  �َهُنو� َ َفَما   ٌMَكِث ِ�بِّيُّوَ:  َمَعُه 
َضُعُفو�  �َما َ �هللا  َسِبيِل  ِفي  َ/َصاَبُهْم 
اِبِريَن  �َما �ْسَتَكاُنو� َ��ُهللا ُيِحبُّ �لصََّ
�َما َكاَ: َقْوَلُهْم Xِالَّ َ/ْ: َقاُلو� َ�بََّنا َ *
َ/ْمِرَنا  ِفي  �Xِْسَر�َفَنا َ Tُُنوَبَنا  لََنا  �ْغِفْر 
 Vِْلَقْو� َعَلى  ��ْنُصْرَنا َ َ/ْقَد�َمَنا  �َثبِّْت َ
ْنَيا  �ْلَكاِفِريَن * َفآَتاُهُم �هللا َثَو�3َ �لدُّ
ُيِحبُّ  ��هللا َ  Yِآلِخَر� َثَو�3ِ  �ُحْسَن َ
�ْلُمْحِسِنَني﴾ (%F عمر�:: ١٤٦-

(١٤٩
ِفي  ُقِتُلو�  �لَِّذيَن  َتْحَسَبنَّ  �ال َ﴿
ِعْنَد  َ/ْحَياٌ�  َبْل  َ/ْمَو�ًتا  �ِهللا  َسِبيِل 
َ%َتاُهُم  ِبَما  َفِرِحَني  ُيْرWَُقوَ: *  َ�بِِّهْم 
ِبالَِّذيَن   :َ��َيْسَتْبِشُرَ َفْضِلِه  ِمْن  �ُهللا 
َ/ال  َخْلِفِهْم  ِمْن  ِبِهْم  َيْلَحُقو�  َلْم 
 * َيْحَزُنوَ:  ُهْم  �َال َ َعَلْيِهْم  َخْوٌ# 
�َفْضٍل َ �ِهللا  ِمَن  ِبِنْعَمٍة   :َ�َيْسَتْبِشُر
�ْلُمْؤِمِننيَ﴾  َ/ْجَر  ُيِضيُع  �َهللا ال   َّ:/َ�َ

(%F عمر�:: ١٧١-١٧٢)
/نه  �منته   gتعا �هللا  فضل  ملن  Xنه 
/ناسا   � �ملوعو*  �ملسيَح  /عطى 
�يد�كو:  عهدهم   ��� يد�كو: 
يد�كو<ا  �ال  �لتضحيا8،   ���

تضحيات أبناءتضحيات أبناء
اجلماعة اإلسالمية األ(ديةاجلماعة اإلسالمية األ(دية

/ سبيل اهللا/ سبيل اهللا
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حضرY مر�W مسر�� /�د - /يد; �هللا - 

هذ�   & /يضا  يضربو:  بل  فقط 
 kلعا�  & =ا   Mنظ ال  /مثلة   Fملجا�
�لذين  /ين   :Fٌسؤ�  Mُث/  �TX كله. 
�لدين،  بأمو�=م & سبيل  يضحو: 
�إلسالمية  �جلماعة  /فر�*  فإ: 
للعيا:.  ميثلو:  �لذين  هم  �أل�دية 
�TX ُطلبت تضحية �لوقت لوجد8 
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة   &
�حدها منا�T سامية لتضحية �لوقت 
 Fكا: �لسؤ� �TX�من /جل �لدين. 
فتالَحظ  بالكر�مة  �لتضحية  عن 
 & /يضا  بالكر�مة  �لتضحية   �Tمنا
 �TX� �أل�دية.  �إلسالمية  �جلماعة 
�لدين  سبيل   &  Yحليا� نذ�  ُطلب 

�لذين  �ملخلصني  حز3  هو  فهذ� 
 Fملجا� هذ�   & /نفسهم  يقدمو: 
 Yمشاهد ُ/�يد8   �TX� /يضا. 
تا�يخ  فإ:   ���باأل� �لتضحية 
هو  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
�لذ4 يقّدV منا�T هذ; �لتضحيا8 
على �جه �حلقيقة. باختصا�، لقد 
�إلسالمية  �جلماعة   gتعا �هللا  خلق 
لتقدمي   Vأليا� هذ;   & �أل�دية 
�هللا  ��مر / �سب  �لتضحيا8 
كا:  /يا  �لكرمي  �لوجهه   gتعا
Jا=ا. لقد /عطى �هللا تعاg �ملسيَح 
 ���ملوعو* �اعة /غلبيتها تد�± �
��لوقت   ����لر  Fألمو�� تضحية 

��لشر# �هي جاهزY لتقدمي هذ; 
هنا±  �لكن  *�ئما.  �لتضحيا8 
علمهم  لقلة  /حيانا  يقولو:  بعض 
يقولو:   �/ باملؤمنني،  يليق  ال  ما 
يتأثر  ما  �لبشرية  مقتضى  �سب 
 �� /Tها: غM ناضجة /�T به سلبا
 ÇX يكتب��لذين تعوWهم �لتربية. 
بعضهم /: فترY �البتال� ��المتحا: 
قالو� بأ:   �TX /ما   .�Mقد طالت كث
فترY �البتال� ��ملصاعب قد طالت 
�ندعو �هللا تعاg /: يهيئ من /مرنا 
يسر� �يسهل �ألمو� سريعا فهذ� ال 
بأH فيه ألنه عندما تبلغ �ملصاعب 
�لرسل  ينا*4  منتهاها  ��البتال��8 

لقـد خلـق اهللا تعـا� 
اإلسـالمية  اجلماعـة 
األ\ديـة P هذه األيام 
سب  لتقدمي التضحيات̂ 
أوامر اهللا تعا� ولوجهه 
الكـرمي أيـا كان bا�ا.
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١٤

التقوى

��اعة �ملؤمنني قائلني: ﴿م� نصر 
 .mلغر� =ذ�  /يضا  �يدعو:  �هللا﴾ 
�لكن �لكالV �لذ4 ينم عن �لتوجه 
��لتمّسك  �لدنيوية  �لوسائط   gX
فمثال  باملؤمنني.  يليق  ال  بأسباֲדا 
 kملظا�  :/  Yإلخو� /حد   ÇX كتب 
 & �جلماعة  /فر�*  على  ُتَصّب   rل�
 kب علينا /: ُنطلع �لعاD :باكستا
جز�   Vُيستخد  :/ �Dب  عليها. 
كبM من بر�مج قناتنا �لفضائية /يضا 
لذكر هذ; �ملظاk لنخ� �لعاk عنها، 
�Tلك باإلضافة gX �ختيا� �سائل 
/خرf لرفع �لصو8 & �لعاk ضد 
�لرسالة  من  فشعر8ُ   ،kملظا� هذ; 
 :/ يريد  صاحبها  كأ:   Y�ملذكو�
 Hلنا� �لr  تا�ها  Öتا� �ألساليب 
�لعا*يو: من Xثا�Y �لشغب ��لضجيج 
لعل  Tلك  شابه  �ما  ��الحتجا� 
Tلك يوجه �حلكوما8 �لr تعا*ينا 
 Yفتر فتنتهي  حقوقنا   ��*/  gX �آل: 
�بتالئنا �مشاكلنا. · قاF صاحب 
�لرسالة بأ: صديقه �لشيعي قاF له 
بأ: ما �د³ مع �جلماعة �إلسالمية 
�أل�دية لو حد³ معهم خلرجو� & 
بأسلو3  ��الحتجا�  �لتظاهر�8 
�كذ�،  كذ�  �لفعلو�  �كذ�  كذ� 
يتعرضو:  عندما  بأ<م  /يضا   Fقا�
 kلعا� �: ضجة & Mيث fT/ ¿*أل

Tلك  يفعلو:  ال  �أل�ديني  �لكن 
عليهم   Fتطو لذلك  �تجو:  �ال 

 .kملظا��فترY �البتال� 
ر; & هذ�  �F ما Dب تذكُّ/ :Fقو/
نّدعي  كنا   �TX /نه  هو  �ملوضو� 
نتذكر   :/ فعلينا  �بانية  �اعة  /ننا 
ال  �لربانية  �جلماعا8   :/ /يضا 
�لدنيوية  �حلكوما8  على  تعتمد 
��الحتجاجا8  �لتظاهر�8   �/
�ال  *خل  �ال  *نيوية،  بأساليب 
 Vملا*يني & تقد� Hلنا� Yلنصر ��*
 :/  Vملعلو� من  �لربانية.  �جلماعا8 
 :��ملساعد�8 �لدنيوية ال تكو: *
بل  معينة  /هد�#   Mبغ �ال  ¯�شر
ִדد# �لقوf �ملساعدX gX Yخضا� 
 �متلّقي �ملساعدY /مامهم بأسلو3 /
%خر. �TًX، ال ميكن للمؤمن �حلقيقي 
/: يرنو gX �لدنيا �/هلها من /جل 
لالبتال�   mنتعر فكلما   .Yملساعد�
��المتحا: �نرفع صو8 "م� نصر 
�هللا" Öضع /ماV �هللا تعاg مستعينني 
/مامنا سبل  فتفتح  بفضله ���ته، 

��لرقي.  Vللتقد Yفا} جديد%�
 & Vليو� :�X: /فر�* �جلماعة �ملنتشر
�لعاk كله ��لعائشني & ٢٠٤ من 
بال* �لعاk يشهد�: /: كل �بتال� 
 Vلتقد  Yجديد سبال  /مامهم  يفتح 
�جلماعة ��W*ها�ها، �تقطع �جلماعة 

/شو�طا جديدY & هذ� �ملجاF. فال 
قد  �البتال�   Yفتر  :/ على  تقلقو� 
 gX ��طالت كث�M بل Dب /: تنظر
تعاg علينا �على  /فضاF �هللا  سعة 
�جلماعة �تر�� كم �تسعت *�ئرִדا. 
�فيما يتعلق باaاT �لوسائل �لدنيوية 
فهذ� صحيح متاما �ال شك فيه أل: 
�aاT �ألسبا3 �لظاهرية ليس ممنوعا 
�Dب علينا �aاTها �نتخدها /يضا 
ُتصبُّ  كيف   kلعا�  �Ö� فعال، 
 kلعا�  �Ö� �اعتنا.  على   kملظا�
 Ç��لد �ملجتمع  يسع   k  :X /نه 
سو#   Vليو�  kملظا� هذ;  لر*� 
�لن يبقى �ألمر  �Mتتسع *�ئرִדا كث
مقتصر� على �أل�ديني فقط بل لن 
 kلعا�  :/ ��حلق  /حد.  منها  يسلم 
يرf �ليوV هذ; �ملظاk منتشرY على 
نطا} ��سع. �لكن بعد �aاT كل 
على  هو  توّكلنا   :X �لوسائل  هذ; 
 �/ حكومة  على  �ليس   gتعا �هللا 
على /ية منظمة Xنسانية، �هذ� هو 
�ملوضو� �لذ4 /شرحه منذ خطبتني 
� ثال³ خطب ماضية �قلُت فيها /
 Yمرّكز تكو:   :/ Dب  نظرتنا   :/
�لنتائج.  على   Fللحصو �هللا  على 
 Hلنا� �ملؤمن.   YMس هي  �هذ; 
�: �لشغب ��لضجيج، Mلعا*يني يث�
� رجو:  جلسا8   :��يعقد
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 Fبأعما �يقومو:  تظاهر�8   &
�ينتقمو: من �لظلم  Vد=���لكسر 
بالظلم، �لكنهم k ُيعَطو� �عد� بأ: 
�النتصا� �لنهائي هو & نصيبهم. /ما 
 kبأ: �ملظا gعدنا �هللا تعا��ن فقد 
��إليذ���8  عليكم  ُتصّب   rل�
مبو�فقة  �Tلك  تو�جهو<ا،   rل�
مبو�فقة   �/ �حلكوما8   �/ �حلكومة 
�لعاملني   �/ �ملسؤ�لني & �حلكومة 
حتت مظلتها- Xال /: �هللا تعاg قد 
قريبا  مقابلها  ستنالو:  /نكم  قّد� 
Xنعاما8 يتلقاها �ملؤمنو: بفضل �هللا 
هذ;  Xنعاما8  �سترثو:   ،sخلا�
 :X /يضا.   Yآلخر� �Xنعاما8  �لدنيا 
لن  تضربو<ا   rل� �لتضحية  /مثلة 
 Mألخ� �لفتح   :X�  fسد تذهب 
سيكو: & نصيبكم /نتم. �لطريقة 
�لفتح  هذ�  على   Fللحصو �ملثلى 
ما  فبقد�  �أل*عية،  هي  ��النتصا� 
هذ;   F�ستز �لدعا�   & تستغرقو: 
 :��ملشاكل سريعا. �بقد� ما تلجأ
كنفه   &  :�Tتلو�  gتعا �هللا   gX
�سريعا  /كثر   gتعا �هللا  يتجلى 

 .Y*قة للعا�ُير4 %ياته �خلا�
منهج  بني  شاسع  ُبعد  هنا±   ،�TًX
�آلخرين.  �لدنيا  /هل  �فكر  فكرنا 
لقد بايعنا XماV �لوقت �لذ4 �عدنا 
�قد   ،gتعا �هللا  من  بالفتوحا8 

من   Yجديد %فا}  بفتح  �عدنا ُ
�كما  ��النتصا��8.  �لفتوحا8 
 Vليو� �ملشاهد  هذ;   fنر Xننا  قلُت 
/يضا. �لكن هذ; �لوعو* k ُيعطاها 
�آلخر�:. /ما �لذين يذكر�: سلو± 
فليعلمو�  �ملوضو�  هذ�   & �لشيعة 
/: �لشيعة /يضا k �ققو� /هد�فهم 
بالتظاهر�8 ��الحتجاجا8 حسبما 
 Fما �د³ هو /عما :/ Mغ ،f�/
�ما T gXلك، �هذ�  Vد=���لكسر 
يؤ*gX 4 �نتشا� �لفسا* /كثر من 

4T قبل. 
لن  �حلالة  فإنه & هذ;  قلت  فكما 
يكو: �النتقاV من �لظلم Xال بالظلم 
 .Fحا بأ4  نفعله  لن  �هذ�  فقط، 
 fهنا /ضر3 مثال على سلو± �لقو
�لدنيوية، فكما قلُت من قبل بأ<م 

فيهتمو:  /حد   Yمساعد  ��*�/  �TX
مؤخر�  ُنشر  لقد  �ال. / مبصاحلهم 
فيه  مقاF & جريدY ~لية هنا قيل 
ليسو�  هنا  �لساكنني  �ملسلمني   :/
لذ�  يسكنو<ا   rل� للبال*  Åلصني 
�لغربية.  �لبال*  من  ُينفو�   :/ Dب 
بالنشر   zملع� �ملكتب  عليه  فرّ* 
هذ�   :/ هنا  �اعتنا   &  Vإلعال��
يأمر   Vإلسال� بل  صحيح   Mغ
�حب  �لد�لة  بقو�نني   Vبااللتز�
 Y�ملذكو�  Yجلريد� فكتبت  �لوطن، 
�ملسلمني  من   fألخر� �لِفر}  بأ: 
 :/ عليكم  لذ�  �ملبد/  ֲדذ�  تعمل  ال 
حسنا،  قلنا  به.  بالعمل  تنصحوها 
لنشر   Yكانت جريدتكم جاهز �TX
 Fبياننا فال مانع عندنا & كتابة �ملقا
حوF هذ� �ملوضو�. �عندما كتبنا 

أما hن فقد وعدنا اهللا تعا� بأن املظاe الd ُتصّب 
عليكم واإليذاءات الd تواجهونها، وذلك مبوافقة احلكومة 
أو احلكومات أو مبوافقة املسؤولني P احلكومة أو العاملني 
حتت مظلتها- إال أن اهللا تعا� قد قّدر أنكم سـتنالون 
مقابلها قريبا إنعامات يتلقاها املؤمنون بفضل اهللا اخلاص، 
وسvثون إنعامات هذه الدنيا وإنعامات اآلخرة أيضا.
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التقوى

�فينا /� شر�طهم  �سب  مقاال 
��للجنُة  Yفض مديُر �جلريد�بوعدنا 
متذ�عني  نشر;،  باملوضو�  �ملعنية 
 fخر/ مقاال8  �صلتهم  قد  بأنه 
من هذ� �لقبيل لذ� ال نستطيع نشر; 
Tلك  �ستطعنا   �TX  fسنر بل  �آل: 
 k ;هذ�فيما بعد.   fمبناسبة /خر
تكن Xال مماطلة �تلكؤ�، ��حلق /<م 
ِفرقا  لُيسخطو�  ميلكو: شجاعة  ال 
�إلسالمية  �جلماعة  /فكا�   m�تعا
�ققو�   :/  :�يريد ال   �/ �أل�دية 
��إلنصا# أل<م  Fلعد� مقتضيا8 
 #�يكّنو: & /نفسهم بعض �ملخا
من  �لِفر}  بعض   :�ير �عندما 
تز*�*   Yلقسو�  gX ميالني  �ملسلمني 
 Fقو/ *�ئما  /نا  /كثر.  Åا�فهم 
�لوسائل  �قا*ִדا  �لبال*  لزعما� 
 :�تريد كنتم   :X /نه   Vإلعال�
Xقامة �ألمن فعليكم /: تعدلو� �ال 
فيعتر#  تسلكو� سلوكا مز*�جا، 
 :��يقّر هذ�  بسلوكهم  معظمهم 
/: هذ� �لعيب موجو* فيهم، �هذ� 
هو �حلق، ح� يقوF بعضهم بأننا 
مصا×  لنا   :/ بوضو�  نعتر#  ال 
/ننا  �قد خططنا =ا �لكن �حلقيقة 
 Hلنا� Vقامة �ألمن /ماX نتحد³ عن
نريد  شخصية  مصا×  لنا  �لكن 

حتقيقها. 

لنا   Fيقا �لذين   Fحا هو  هذ�   ،�TًX
 Yملساعد� طالبني  Xليهم  نتوجه   :/
منهم. من �ملعلوV /: �العتما* على 
/صحا3 سلو± مز*�� غM ممكن 
حل  على   Y�قد ميلكو:  �ال  قطعا 
هذ;  مثال   ��خذ /صال.  �ملشاكل 
 k فهي  %نفا  Tكرִדا   rل�  Yجلريد�
جتر( على /: تنشر مقاال يرّكز على 
حب �لوطن فقط *�: /: يكو: فيه 
ما يؤ*gX 4 فسا* /� نز�� *�خلي 
ح� تكو: لديهم حتفظا8 عليه. 

نرّكز   :/ علينا   :�Mيش فالذين 
عليهم  نعتمد   �/ Xليهم  /نظا�هم 
�العتما*  ميكننا  كيف   ��يفكر  :/
/�د4  كل   ±�*/ فلو  عليهم؟ 
 gتعا �هللا  على  �لتوكل  حقيقة 

�=و��   & يتبخر  به سو#  ��لعمل 
ب على  ب�كة *عائهم كل ما ُيصَّ
��لضيق   Yلقسو� من  �أل�ديني 
هو  �لشر¯  �لكن  كانت.  حيثما 

/: يؤ*�� حق �لدعا�. 
Dب /: نتذكر /يضا /: �ملضايقا8 
 rل� kملظا� ��لr تو�جهها �جلماعة /
باكستا:   & /فر�*ها  على  ُتَصّب 
�لقانو:  مظلة  حتت   fخر/ �بال* 
�ال  حديثة   Yظاهر ليست  فهذ; 
عقدين   �/ عقد   gX تا� ا  يعو* 
 :/ منذ  جا�ية  هي  بل  �لزمن  من 
*عو�;   � �ملوعو*  �ملسيح  �ّ*عى 
�/سس �اعته. لقد ظلت �اعته 
��لقسوY منذ �لبد�ية،  kتو�جه �ملظا
/نه  ُظّن  حني  Wمن  هنا±  كا:  بل 

اإلعالم  ولوسائل  وقادتها  البالد  لزعماء  أقول  دائما 
أنه إن كنتم تريدون إقامة األمن فعليكم أن تعدلوا وال 
تسلكوا سلوكا مزدوجا، فيعvف معظمهم بسلوكهم هذا 
 Sويقّرون أن هذا العيب موجود فيهم، وهذا هو احلق، ح
يقول بعضهم بأننا ال نعvف بوضوح أن لنا مصاx وقد 
خططنا �ا ولكن احلقيقة أننا نتحدث عن إقامة األمن 
نريد حتقيقها.  لنا مصاx شخصية  ولكن  الناس  أمام 
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قريته  من   Yللهجر سيضطر   �
 Yجد�* منذ مد/��لr ملكها %با(; 
~فوظا  حضرته  يكن  فلم  طويلة. 
�لو���   gX ُعدنا لو  بل  /يضا.  فيها 
 Yحيا مر�حل  ُجّل   :/ لر/ينا  /كثر 
�لنØ � مر8 & مو�جهة �ملظاk من 
�جته W جهت��ِقبل �ألعد��. كم 
�لعزيزY على قلبه - �لr كانت متلك 
ثر�Y ُتَعّد مبئا8 �آلال# �عشر�8 
�لعبيد �كانت من /غ® نسا� مكة 
- من �ملشاكل بعد Xسالمها! فقد 
 & �طنها  من   Yللهجر �ضطر8 
�ليس Tلك فحسب  .Yسّن متأخر
 gX ْعب بل �ضطر8 للبقا� & �لشِّ
فترY طويلة & حالة ُيرثى =ا حيث 
��ملا�، �هذ;  Vعانت من قلة �لطعا
صا�8  نفسها  �لقاسية   #��لظر
كّل  حتملت  �لكنها  ملوִדا.  سببا 
هنا±   :/ %ملة  نبيل،  =د#  Tلك 
بعد  ��النتصا�   Yبالنصر �عو*� 
�لتضحيا8 �ستتحقق حتما.  هذ; 
من  بنفسه   �  Øلن� ��جه  كم   ·
ُصّبت  لقد  ��ملصائب.  �ملصاعب 
عليه �ملظاgX k ١٣ عاما متتالية & 
مكة. �قد تعّرm للهجوV بالعصي 
Tلك،   gX �ما   Y�حلجا��  Vلسها��
بل k يدخر �ألعد�� جهد� إليذ�ئه 
� حتّمل  �لكنه  بأية طريقة ممكنة 

��لبسالة،  بالشجاعة  Tلك  كل 
�gX جانب Tلك حتمل تضحيا8 
�أل���� �لr قدمها /قا�به �/صحابه 
�كلما ُطلب منه � �لدعا�  ،Vلكر��
�لصاحلهم  =م  *عا   kلظا� على 
�ما. لقد ُ/*مي 8�T يوV جُسمه *
�قد  Y�ميه باحلجا�لشريف نتيجة �
ّعد �لنØ � بنفسه هذ� �ليوV /قسى 
يوV & حياته، �& هذ� �لوقت سأله 
�هللا تعاX g: شا� /: يسحق هؤال� 
�لظاملني بني �جلبلِني �لكنه � *عا 
 Fجلبا� عليهم  ُيطِبق  /ال   gتعا �هللا 
يقبلو:  �لذين  منهم  سيكو:  لعله 
�حلق �قاF بأنه يأمل /نه يصبح منهم 
نو:  حتما �لذين يقبلو: �حلق ��سِّ
*نياهم �/خر�هم. · بد/8 سلسلة 
 ��لعد أل:   Yجر=� بعد   3��حلر

كا: يشّن �=جوV بالتكر��. 
طويل  تا�يخ  هنا±  فباختصا�، 
تا�يخ  هنا±  �كذلك   ،kللمظا
 Fسو�لرضا سّجله ��طويل للص� 
�هللا �، TX كا: مقد�� عند �هللا /: 
جانب  /على & كل  مثال  يضر3 
�كذلك ضر3  ،Yمن جو�نب �حليا
/صحابه /يضا منا�T عليا للتضحيا8 
على   Yمرّكز كانت  نظرִדم  أل: 
مقد��  كا:  �ملا   .gتعا �هللا  �عو* 
 � �ملوعو*  �ملسيح  ُيبعث   :/

�هللا   Fلرسو صا*}  �مطيع  كتابع 
فقد قاF بكل �ضو� /نه ��اعته 
�لظلم  من  �لنو�  =ذ�  سيتعرضو: 
 Yملعانا� فتر�8  �ستأتيهم   :����لعد
بأ:   � �ّضح  �قد  ��ملصاعب. 
باألWها�  مفر�شا  ليس  طريقه 
Dهل  /حد�  يتر±   k�  *���لو�
 gX هذ� �ملوضو�. فكل من ينضم
على  جيد�  مطلعا  يكو:  �جلماعة 
��ملصائب.  �ملصاعب  ستأتيه  /نه 
�ملبايعني   Fسأ/ �ألحيا:  بعض   &
�جلد* ألعلم هل هم مطّلعو: على 
مفر�شا  ليس  �أل�دية  طريق   :/
 gX جا� Vفقْبل بضعة /يا .*�بالو�
�جلد*  �ملبايعني  بعض   Y�للزيا هنا 

 وقـد وّضـح � بـأن 
مفروشـا  ليس  طريقـه 
 eو والـورود  باألزهـار 
يـvك أحـدا �هل هذا 
املوضوع. فكل من ينضم 
إ� اجلماعة يكون مطلعا 
جيـدا على أنه سـتأتيه 
واملصائـب. املصاعـب 
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التقوى

هذ�  عليهم  فطرحُت  بريطانيا  من 
 Fصو/ من  كانو�  أل<م   Fلسؤ��
�جلو�3   & فقالو�  باكستانية، 
جيد�   ��فّكر  :/ بعد  بايعو�  بأ<م 
 :�جاهز �/<م  �ألمو�  هذ;   &
نوعها.  كا:  /يا  �ملشا}  لتحمل 
�لسيد�8  بعض  هنا±  كانت 
�للو�° �ضطر�: لتحمل مثل هذ; 
�ملشاكل �لكن k يتركن �إلميا:. 
إل*��كهم  Tلك  كل  فعلو�  �قد 
�لدنيا،  على  �لدين  تقدمي  حقيقة 
��ملو8 بيد �هللا.  Yكو� /: �حليا�*/�
��لسعد�� هم �لذين ُيبد�: �لصمو* 
��لثبا8 & سبيل �هللا فيجعلهم �هللا 
��ثة �جلنة & �لعاَلَمني. �هذ� ليس 
كالما فحسب بل �ملشاهد من هذ� 
 Vليو� �جلماعة   & تالَحظ  �لقبيل 
هذ;   �Tمنا  Yإلخو�  Vيقد� /يضا، 
�لتضحيا8 لد�جة تتر± �إلنسا: & 
حYM من /مر;. �كما قلت من قبل 
X: �ملسيح �ملوعو* � قد �ضح 
لنا كل Tلك منذ �لبد�ية �نصحنا 
للشماتة  Jاال  لألعد��  نفسح  /ال 
�ملصاعب  هذ;  لكل   mلتعر� بعد 
لكم  /عّد  قد   gتعا �هللا  أل:  /يضا 
نتيجة  �لد��ين   &  YMكب Xنعاما8 
�ستقامتكم �صمو*كم. لقد Tكر 
�هللا تعاg هذ� �ألمر مر��� & �لقر%: 

�لكرمي، كما & �آليا8 �لr تلوִדا 
& مستهل �خلطبة. 

ال شك /: �ملو8 سيو�جهه �جلميع 
�هللا  �ّضح  لقد  %جال.   V/ عاجال 
هو  بيد;   Yحليا�� �ملو8   :/  gتعا
 ��يأ° بإTنه. فأكثر ما ميكن للعد
�ملو8؛  من   وِّفنا   :/ هو  فعله 
�لكننا ال نباÇ به �TX جا� & سبيل 
باإلنعاما8  �عوٌ*  هنا±  أل:  �هللا 
تا�يخ   &  fنر ��لبشا��8. 
كا:  �لوليد  بن  خالد   :/  Vإلسال�
على فر�� �ملو8 �Tهب شخص 
بر(يته.  بالبكا�  �/جهش  لعيا*ته 
ظن هذ� �لز�ئر /: خالد بن �لوليد 
لقد  خالد  يا   :Fفقا �ملو8   ا# 
�قعَت مر��� كثYM & شر± �ألعد�� 

�تا�  شجاعة  *�ئما  �/ظهر8َ 
 �Tليها فلماX إلنسا: من /مر; نظر��
aا# �ملو8 �آل:؟ فقاF له خالد 
�، ��فع ثو� عن جسمي ففعل 
�جد; مليئا بآثا� �جلر�� حيث �
طعنا،  يتلق   k مكا:   4/ يكن   k
· طلب منه /: يشمِّر عن ِ�جليه 
 ���جلر %ثا�  �جد  /يضا  �هنا± 
كلتيهما.  �جليه  على   Yملنتشر�
/بكي  ال  /نا   � خالد  له   Fقا  ·
بكائي   Mيث �Xمنا  �ملو8  من  خوفا 
 & ُ/ستشَهد   k  ]/ على  ر  �لتحسُّ
�ملعا�± �/مو8 �آل: على فر�شي، 
بينما Tهبُت gX كل معركة متمنيا 
ما   :X� �د³،   k� �الستشها* 
ُيبكيz هو �خلو# /: يكو: مو° 

لقـد أُدمـي ذات يوم جُسـمه الشـريف نتيجة رميه 
باحلجارة وقد ّعد الن� � بنفسـه هذا اليوم أقسـى 
يوم P حياته، وP هذا الوقت سـأله اهللا تعا� إن شاء 
أن يسـحق هؤالء الظاملني بـني اجلبلِني ولكنه � دعا 
اهللا تعا� أال ُيطِبق عليهم اجلبال لعله سـيكون منهم 
الذين يقبلـون احلق وقال بأنه يأمـل أنه يصبح منهم 
ـنون دنياهم وأخراهم. حتما الذين يقبلون احلق و�سِّ
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 :/ فأخا#   ،Çعما/ على  عقابا 
باالستشها*   zيكرم  k �مبا  �هللا 
هو  فهذ�  علي.  �لسخط  بسبب 
 fكو: مغز�لذين كانو� ُيد� Vمقا
 �تقدمي �لتضحيا8 & سبيل �هللا /
حالة  كانت  فهذ;   .Yباحليا �جلو* 
�لعو�طف  فهذ;   � خالد  قلب 
كانت عند هؤال� للمو8 & سبيل 
�هللا، لكن �هللا � يقوF عن هؤال� 
�ملجاهدين /: =م /يضا بشا��8. 
· & هذ� �لعصر /يضا توجد �ألمثلة 
=ذ� �إل*��± ألÃية �لتضحية، فحني 
قاF �مللك لصاحبز�*; عبد �للطيف 
�تكر���  مر���  بإصر��  �لشهيد 
�ملوعو* �  /نكر �ملسيح   �TX /نه 
فسو#  لي سبيله، فأغر�; بذلك 
 �TX :Yله كل مر Fلكن �لشهيد قا
كا: �هللا � مين علي �ليوV مبو8 
ُيكسب �إلنسا: Xنعاما8ِ �هللا فأ¿ 
Ç /: /نكر; من /جل هذ; �لدنيا! 
فأنت تطلب مz كاجلاهلني صفقة 
�ملؤمنني  شأ:  هو  فهذ�   .Yخاسر
عنهم & هذ;   � �هللا   Fقا �لذين 
Tُُنوَبَنا  لََنا  �ْغِفْر  ﴿َ�بََّنا  �آلية: 
َ/ْقَد�َمَنا  �َثبِّْت َ َ/ْمِرَنا  ِفي  �Xِْسَر�َفَنا َ
 F%) ﴾ْلَكاِفِريَن� Vِْنُصْرَنا َعَلى �ْلَقْو��َ
عمر�:: ١٤٨)، �X: ما يثM نقمة 
�ليوV /يضا /<م ملا�T ال  �ملعا�ضني 

يِهُن �أل�ديو: �ملا�T ال  ضعو: 
ال  لكنهم  �ضطها*نا؟  نتيجة  لنا 
يعرفو: /: �أل�د4 �حلقيقي ينظر 
 ،:%� حني  كل  �حد;  �هللا   gX
فقد  �ما. * �ضو�نه  لنيل  �يسعى 
لطلب  /يضا  �لدعا�  �هللا  علََّمنا 
Tلك  ��لثبا8،  �هللا  من  �لرضو�: 
أل: قوY �إلميا: تأ° من �هللا فقط. 
فأهل �لدنيا يستنـزفو: جهو*هم 
إلضعا# Xميانكم، فحذ�� /: تؤثر 
قر/ُته  ما  �لدعا� هو  فيكم، فذلك 
Tُُنوَبَنا  لََنا  �ْغِفْر  /4 ﴿َ�بََّنا  عليكم 
َ/ْقَد�َمَنا  �َثبِّْت َ َ/ْمِرَنا  ِفي  �Xِْسَر�َفَنا َ
�ْلَكاِفِريَن﴾،   Vِْلَقْو� َعَلى  ��ْنُصْرَنا َ
فإ�T كا: �هللا � علَمنا �لدعا� /: 
نركن gX �هللا & كل ميد�: �قضية 
ففي �لوقت نفسه علمنا /: �لنجا� 
 gX /نيبو�  لذ�  فقط.  بالدعا�   Fُينا
يدعو  فحني  ��سألو;،  �حد;  �هللا 
ير³  فهو   sبإخال �َهللا  �إلنسا: 

ثو�3 �لدنيا ��آلخرY /يضا.
 Y�سو من   fألخر� �آليا8   :X  ·
قلت  /يضا كما  ففيها  %F عمر�: 
مَطمئنة  كلما8  �هللا   *��/ لكم، 
 � �هللا   Fقا فقد  �إلميا:،  لتقوية 
X<م ليسو� /مو�تا بل /حيا�، فامليت 
من k يؤخذ ثأ�;، ��لذ4 ال  لفه 
ال  ��لذ4  /هد�فه،  لتحقيق  /حد 

ميوتو:  فالذين  �ز:.  �ال  ييئس 
بل هم  /مو�تا  ليسو�  �هللا  & سبيل 
/حيا� TX سو# يأخذ �هللا ثأ�هم، 
�/: �لذين  لفو: هؤال� �لشهد�َ� 
بل  يستكينو�،  �لن  َيضعفو�  لن 
سو# تبقى *�ما فئٌة تتم® �ملو8 
& سبيل �هللا، �/: هؤال� �لشهد�� 
عالية  مكانة  �هللا  عند  َيكسبو: 
�Wقا  �هللا  عند  يعَطو:  �سو# 
يفرحو: به، فموִדم ال يبعث على 
سبب  قد  بل  ��حلز:،  �ألسف 
/<م  يفرحو:  فهم  �لفرحة،  =م 
بأ:  �آلخر   kلعا�  &  :�سيستبشر
تضحيتهم قد َخلقت �اعة تتم® 
�هللا  سبيل   & �لتضحيا8  تقدمي 
 gX تؤ*4  سو#  تضحياִדم   :/�
�النتصا� �لنهائي على �لعد�. فهذ; 
��البتال��8  ��ملحن  �لتضحيا8 
�ال  منا  تقدُّ سرعة  تزيد  �ملؤقتة 

 .Hليأ� gX تدفعنا
فقد قاF �هللا � & موضع %خر: 
ُثمَّ  �ُهللا  َ�بَُّنا  َقاُلو�  �لَِّذيَن   َّ:X﴿
�ْلَمالِئَكُة  َعَلْيِهُم   Fََُّتَتَنز �ْسَتَقاُمو� 
 ���/َْبِشُرَ َتْحَزُنو�  �ال َ َتَخاُفو�  َ/ال 
ِباْلَجّنِة �لِتي ُكْنُتْم ُتوَعُد�َ: * َنْحُن 
�ِفي َ �لدْنَيا   Yِْلَحَيا� ِفي  �لَِياُ(ُكْم ْ/َ
(ُفّصلت:٣١-٣٢)..   ﴾Yَِآلِخَر�
/4 /: �لذين قالو� �بنا �هللا �aلو� 
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التقوى

�ستقامو�،   · �لباطلة،  �آل=ة  عن 
�الختبا��8  /نو��   & ثبتو�   4/
عليهم   FÙتت �لباليا،  �صنو# 
�ال  aافو�  ال  قائلني:   Yملالئك�
��فرحو�  �بتهجو�  بل  حتزنو�، 
 Y*ثَة تلك �لسعا��ألنكم /صبحتم 
�ليا(كم & / Xننا  �عدمت ֲדا. ُ rل�
 Yآلخر�  &� �لدنيا   Yحليا� هذ; 
�لكلما8  ֲדذ;  نبه  �لقد  /يضا. 
�ضى  ُتكسب  �الستقامة   :/  gX
�الستقامة   :/ �حلق   .gتعا �هللا 
�الستقامة   Fكما��لكر�مة.  فو} 
من  حاصرتنا  قد  �لباليا   fنر  :/
/نفسنا  �/: جند  �أل�بع،  �جلها8 
للخطر  عرضًة  �شرفنا  �ِعرضنا 
سبيال  جند  �ال  �هللا،  سبيل   &
/يضا  �هللا   :X ح�  للسلو�:.. 
�X=امه  ;�)��ُيمسك عنا كشوفه 
�يتركنا  �الختبا�،  سبيل  على 
كل  ��غم  مهولة..  /خطا�   &
Tلك ال ُنبد4 فشال، �ال نتقهقر 
كاجلبنا�، �ال Öِّل & �فائنا، �ال 
نقصر & صدقنا �ثباتنا، بل نفر� 
على �لذلة، �نرضى باملو8، �ال 
ننتظر صديقا يكو: لنا عونا على 

(Vفلسفة تعاليم �إلسال) .لثبا8�
فلتحقيق هذ; �حلالة Dب /: يسعى 
مستحيل  �هو  منا،  ��حد  كل 

�: �لفضل من �هللا، فحني يستعد *
�هللا  يتركه  فال  تضحية  لكل  �ملر� 
/بد�، بل يتقدgX V عبد; ليمسكه، 
�علَّم  باجلنة،  �عدهم  �لذلك 
��النتصا�   Vألقد�� لثبا8  �لدعا� 
على �ألعد��. فاملر�* من Tلك /: 
�هللا سيتقبل /*عيتهم �يفتح /بو�3 
 �للعد يبقى  لن  �يث  �لفتو� 
 rل� �لوعو*   :X� مهر3.   4/
قطعها �هللا � مع �ملسيح �ملوعو* 
 :X� �هللا  شا�   :X حتما  ستتحقق 
 gفإ حليفنا.  هو  �لنهائي  �لفتح 
�لتضحيا8  هذ;  يقدمو:  �لذين 
من  �لبشا��8  يتلقو:  ��لذين 
لنا  %خر   Ú/  Vليو� �نضم  قد  �هللا 
/قصد خليل /�د �ملحترV �بن فتح 

 F��~مد �ملحترV، من بلدY ֲדو4 
حيث  شيخوبو�;،  ~افظة  من 
�شُتشهد & ٢٠١٤/٥/١٦ Xنا هللا 

�Xنا Xليه ��جعو:. 
�تفصيل Tلك /: �ملعا�ضني كانو� 
نشر�8ٍ  �لقرية   & /لصقو�  قد 
معا*ية للجماعة فبعض �أل�ديني 
/�Wلوها مما /*gX f مشا*Y كالمية، 
فبنا� على Tلك خر� �ملعا�ضو: 
�/لقيت  �لقرية   &  Yمظاهر  &
من  �جلماعة  ضد   YMملث� �خلطب 
خالF مك��8 �لصو8، �طالب 
تسجيل  �لشرطة  من   :��ملتظاهر
 ،���ملر حركة  �قفو� /� �لقضية 
�لشرطة  َسجلت  =م  فاستجابًة 
�أل�ديني  من  /�بعة  �لقضية ضد 
 Vغال�  ،Vملحتر� /�د  مبشر  هم 
 ،Vخليل /�د �ملحتر� Vد �ملحتر�/
��عتقلْت  ،Vحسا: /�د �ملحترX�
�ملذكو�ين  �ملتَهمني  من  �لشرطة 
/�د  خليل  �ملبدئي  �لتقرير   &
�ضعْتهم � /قا�به  �بعَض   Vملحتر�
�ملتهمني  بقية  /ما  �لزنز�نة.   &
ُ/طلق  قد  كا:  فقد  �ملذكو�ين 
 Vملرحو� /ما  بكفالة.  سر�حهم 
�إلجر���8  فكانت  /�د  خليل 
قيد  بكفالته  سر�حه  إلطال} 
�لعمل، TX جا� شا3 يدعى سليم 

إذا كان اهللا � مين علي 
ُيكسب  مبوت  اليوم 
اهللا  إنعاماِت  اإلنسان 
أنكره من  أن  فأ� � 
أجل هذه الدنيا! فأنت 
تطلب م� كاجلاهلني 
صـفـقة خــاسرة.
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��لربع &  Yَلساعة �لثانيَة عشر� &
�لقرية  ٢٠١٤/٥/١٦ من سّكا: 
�لشرطة  مركز  �*خل   Y���ملجا
/�د  �لطعاV خلليل  Xحضا�  �جة 
�عند �قتر�به من �لزنز�نة  ،Vملرحو�
�عند  /�د،  خليل  هو  َمن   Fسأ
 Hباملسد �لنا�  عليه  /طلق  تعيينه 
 ��Éر فأصيب  �جهه  على 
Xطال}   Vملجر�  F�حا  ·  ،Yشديد
/يضا  �أل�ديني  بقية  على  �لنا� 
ينطلق   k  TX ~ا�لته  تنجح  فلم 
�لقبض  �لشرطة  /لقت   .Hملسد�
خليل  �َ/خرجت  �لقاتل  على 
كا:  /نه  Xال  �لزنز�نة  من   Vملحتر�
قد جتر� كأH �الستشها*، Xنا هللا 

�Xنا Xليه ��جعو:. 
�لقبض  /لقت  �لشرطة   :/ صحيح 
على �لقاتل & �لظاهر لكن �حلقيقة 
/: كل ما Dر4 من هذ; �ألحد�³ 
ضد �أل�ديني كا: /ماV �ملسئولني 
هذ�  �لشرطة،   Fجا�� �حلكوميني 
قد  �ملشايخ  كا:  �لذ4  �لشا3 
�َفع  لأل�دية  عد�ئه   & /عَمو; 
نلُت �جلنة"، فهذ� ما  �=تا# "قد 
�لر�هن،  �لعصر   & �ملشايخ  يعلِّمه 
TX يقوF �هللا ��سوُله X: جز�� قاتل 
بينما  جهنم،  بالشها*تني  �لناطق 

هؤال� يبشر�<م باجلنة. 

من  تنحد�   Vملرحو� عائلة  كانت 
�أل�دية  �كانت   ،F�� ֲדو4 
طريق  عن  �لعائلة   gX جا�8 
حيث   ،Vملحتر� ~مد  فتح  ��لد; 
كا: قد بايع برفقة /خَوين سر*�� 
�تشو*�4 عمر *ين  Vمد �ملحتر~
 ١٩١٨  & �لثا[  �خلليفَة   Vملحتر�
 ،Y*بالوال /�ديا  �لشهيد  �كا: 
�كا:  عاما،   ٦١ عمر;  �كا: 
�كا:  �لثانوية،  ح�   H�* قد 
مديرية  �لوظيفة &  من  تقاَعد  قد 
�نصف.  شهر  قبل  �لكهربا� 
على   V�يد�  Vملحتر�  Vملرحو� كا: 
�لصلو�8 �خلمس ��لتهجد /يضا، 
كما كا: يقر/ �لقر%: �لكرمي /يضا 
�كا: Åلصا جد�  ،Vبانتظا يوميا 
للخالفة، كا: يستمع gX خطب 
 rل�  fألخر� ��ل��مج  �جلمعة 
شو}  بكل  �خلليفة،  فيها  يشا�± 
�أل�ال*  ينصح  �كا:   ،Vهتما��
��قفي  �ب  كا:  بذلك.  /يضا 
��ترمهم جد�، �كا: يتميز  Yحليا�
يفتخر  �كا:  �لضيف،   Vبإكر�
�ملركز،  من  �لضيو#  بتضييف 
جد�.  �Åلصا  /مينا  /�ديا  كا: 
 Yباإلخو لالعتنا�  يسعى  كا: 
 Vخد �لقد  ��لفقر��،  �لضعا# 
 Yللدعو  Mلسكرت� بصفة  �جلماعة 

gX �هللا �Wعيما ملجلس /نصا� �هللا. 
/حدÃا  ��بنني  �بنتني  /�ملة  تر± 
�هو لئيق /�د �هو يقيم & /ملانيا 
��لثا[ يقيم & �لقرية نفسها �هو 
كتب  لقد  �أل�دية.   Vخد� قائد 
 :/ قريتهم   & �أل�د4  �لد�عية 
�لدعا�،  من  ُيكثر  كا:   Vملرحو�
�خلشو�  مبنتهى  يدعو  �كا: 
��لنو�فل،  �لسنة  �كعا8  �يطيل 
بعد  �لغائب   YWجنا عليه  سأصلي 

 .Yلصال�

للد�عية   fخر/  YWجنا �هنا± 
 Vملحتر� X=ي  Xحسا:  �أل�د4 
�لذ4 كا: يقيم هنا & لند: بعد 
/٥/١٧  & تو&  فقد  �لتقاعد، 

٢٠١٤ عن عمر يناهز ٨٤ عاما، 
Xنا هللا �Xنا Xليه ��جعو:. 

هي  هنا   Y*موجو  YWجنا �هنا± 
 rنسرين َبّت �ملحترمة، �ل Yللسيد
توفيْت & ٢٠١٤/٥/١٨ Xثر نوبة 
قلبية عن عمر يناهز ٤٨ عاما، Xنا 

هللا �Xنا Xليه ��جعو:.

 
�غفر  �يعا  *�جاִדم  �هللا  �فعهم 

=م ���هم.       




