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التقوى

تر�ة: ,ملكتب ,لعر� 

ال   Qحد- ,هللا  �ال  �له  ال   G� �شهد 
 Qمًد, عبد  G� شهد�شريك لـه، -
من  باهللا   sفأعو بعد  �ما  -�سوله. 
,لشيطاG ,لرجيم. ﴿بْسم ,هللا ,لرَّْحَمن 
ِّ̀ ,ْلَعاَلمَني *  ,لرَّحيم * ,ْلَحْمُد هللا َ�
ين*  ,لرَّْحَمن ,لرَّحيم * َمالك َيْو: ,لدِّ
,ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ-�يَّاَ�  َنْعُبُد  �يَّاَ� 
,لَِّذيَن  ِصَر,�   * ,ْلُمْسَتقيَم  َر,َ�  ,لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير ,ْلَمْغُضو` َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ-ال ,لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�ل] �لقاها سيدنا مرZ� مسر� �Yد �يدU �هللا تعاW بنصرU �لعزيز

� Dملهد�إلما\ �� Hملوعو�خلامس للمسيح �خلليفة �
يوم ٢٠١٤/١٢/١٩

Gلند  - "U7 مسجد "بيت ,لفتو 

�G �مثلة ,لظلم -,لوحشية ,ل^ نر,ها 
7 هذQ ,أليا: 7 ,لبال� ,إلسالمية ال 
جندها 7 ,لبال� غ� ,إلسالمية، �- ال 
,لكثر�   Qألمثلة ֲדذ,  Qفيها هذ توجد 
�حد,<  حتد<  عندما  ,ألقل.  على 
,ألصو,%  ترتفع  ,لقبيل  هذ,  من 
 -� ,ملتقدمة  ,لبال�   7 عا��  ضدها 
,لبال� غ� ,إلسالمية �يضا بكل قو� 
,لظلم  هذ,  ,�تكب  سو,3  -شد�، 
ما  حز`   -� ,حلكومة   7  Gلعاملو,
,لفر�8.  ,ملستو4  على  شخص   -�
,ألحد,<   Qهذ مثل  حدثت  لقد 
عليها  -,حتّج  مؤخر,  �م�كا   7
يأمر  ما  بقد�  -لكن  بشد�.  ,لنا� 
باألخو�  بالعيش  �تباعه  ,إلسال: 
-,حلب ,ملتبا��، تقو: ,حلكوما% 7 
,ألحز,`  -كذلك  ,إلسالمية  ,لبال� 
لت  تشكَّ ,ل^  ,ألخر4  -,ملنظما% 
-,العتد,3  بالظلم  ,إلسال:  باسم 
بالقد� نفسه باسم ,إلسال: من �جل 
�قامة  بعذ�   -� ,لشخصية  مصاحلها 
,ألمن. � 8�Vم يتصرفوG مبا يعا�� 
 Qهذ توجد 7  متاما.  ,إلسال:  تعليم 
ال  كث��،  ��هابية  منظما%  ,أليا: 
باسم   -� ,إلسال:  باسم  \ا،  حصر 
,ملظا�  من  -تصّب  ,لشريعة،  تنفيذ 
 Qمر� من  ,إلنساG 7 ح��  يتر�  ما 
 Qֲדذ Gيتسا�3 ,ملر3 هل ,لذين يقومو-
,ملظا� �نا� �- هم سباq ضا�ية �- 
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حضرA مرZ� مسر� �Yد - �يدU �هللا - 

خلٌق �سو� منها 7 شكل �نساG. لقد 
شاهدنا 7 باكستاG مؤخر, حا�ثا ال 
ميكن -صفه بالظلم ,لعظيم فقط بل 
-,لوحشية  للهمجية  مثا�  �شنع  هو 
حا�<  �نه  ,جللو�.  \ا  تقشعر  ,ل^ 
مرّ-q للغاية صرخت \وله ,إلنسانية 
�عا3، -,ضطر` كل من كاG فيه 
شعبة من ,لقيم ,إلنسانية. لقد ُنفِّذ% 
,ملجر�v من هذ, ,لنوq قبل �و ��بعة 
�عو,: 7 مسجَدينا 7 مدينة الهو�. 
لقد sكر% قنا� تلفزيونية هنا- لعلها 
�سو�  من  ×سا  سي-   �  � قنا� 
 7 Gألحد,< ,ل^ حدثت 7 باكستا,
بضعة �عو,: ماضية، -sكر% ضمنها 
,حلا�ثني ,للذين -قعا 7 مسجَدينا 7 

الهو�. 
تر   � ,لباكستانية  ,حلكومة  -لكن 
ُصّب  ,لذ8  -,لظلم  ,لصدمة   Qهذ
تر   � كما  باالهتما:،  جدير,  علينا 
,حلكومة -ال ,ألغلبية من عامة ,لنا� 
ضر-�� ملو,ساتنا -�ظها� ,حلزG معنا. 
-لعل sلك كاG بسبب ,خلو� من 
,ملشايخ. -لكن �ن ,ألjديني نكّن 
 Qجتا ,ملو,سا�  عو,طف  قلوبنا   7
حني  -نضطر`  -نقلق  ,لبشرية 
فما  عا:،  بوجه  ,لبشر  معانا�  نر4 
مو,طنونا؟  هم  ,لذين  ֲדؤال3  بالك 
�نفسهم   Gيسمو ممن  �يعا  -لعلهم 
مسلمني، فإG قلوبنا v,خر� بعو,طف 
 Gة \م. �ن مضطربوjلشفقة -,لر,

 7 -قع  ,لذ8  ,حلا�<  بسبب  جد, 
,لضحايا  -نو,سي  مؤخر,،   Gباكستا
نتيجة  ,ضطر,بنا   G�  .Hألعما, من 
هذ, ,لظلم �مر طبيعي ألنه كما قلت 
من قبل، �G ,لضحايا ليسو, �خو� 7 
,ملو,طنة لكث� ,لباكستانيني ,جلالسني 
كانو,  بل  فحسب،   Gآل, �مامي 

مسلمني �يضا. 
 7 قمة  ,ملذكو�  ,حلا�<   Gكا
من  كانت   s� -,لقسو�  ,\مجية 
�يضا  بريئة  طفلة  ,لظلم  هذ,  ضحايا 
-قد  ستة،   -� �عو,:  ×سة  عمرها 
صغا�  �طفا�  ,حلا�<   7 ,سُتشهد 
�عما�هم ما بني ١١ -١٣ عاما، بل 
بني  ما  �عما�هم  �طفا�  منهم   Gكا

توجد m هذه األيام منظمات 
إرهابية كثlة، ال حصر Nا، 
باسم اإلسالم أو باسم تنفيذ 
 oالشريعة، وتصّب من املظا
ما يyك اإلنسان m حlة من 
أمره ويتساءل املرء هل الذين 
يقومون بهـذه املظاo أناس 
أو هم سـباع ضارية أو خلٌق 
أسوأ منها m شـكل إنسان.
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 Hعو,: ,لذين � يعرفو, ,لفر�٥ -٦ 
يعرفو,   �-  ،Qغ�- ,إل�ها`  بني 
-لكنهم   ،Qغ�- ,ملسلم  بني   Hلفر,
,هللا  ندعو  -َجو�,.  ظلما  ُقتلو,  �يضا 
-يلهم  -يرjهم  \م  يغفر   G� تعا� 
ُجعل  لقد   .G,لسلو,-  Wلص, �با3هم 
 Gأل للظلم  عرضة  ,ألطفا�  هؤال3 
,لر,غبني 7 تنفيذ ,لشرعية ,ملزعومني 
هؤال3 كانو, يريد- G�G ينتقمو, من 
هذ,  �سال:   8ّ� ,لباكستا¨.  ,جليش 
 � É؟ لقد منع ,لنQية شريعة هذ�-
�طفا�  على  ,لسيف  �فع  من  بشد� 
غ� ,ملسلمني �يضا -نسائهم ح½ 7 
,حلر`. s,% مر� قتل �حد ,لصحابة 
 Éلن,  Qفنهر ,حلر`   7 يهو�يا  طفال 
� بشد�، فقا� ,لصحا�: يا �سو� 
,هللا، كاG طفال يهو�يا فما ,لض� لو 
يكن   ��  :�  Éلن, قا�  خطأ؟  ُقتل 

طفال بريئا؟    
فهذQ هي ,ملعاي� ,ل^ جندها 7 �سو� 
,إلنسانية.  ,حتر,:  إلقامة   �  Éلن,
هذQ هي �سو� ,لنÉ � -لكن ,لذين 
 Gملظا� باسم ,إلسال: يقومو, Gيصّبو

بأعما� شنيعة كما نر,ها. 
 ،Gظهر كل �نسا�ية حا�، لقد �على 
سو,3 �كاG مسلما �- غ� مسلم �سفه 
-حزنه على هذ, ,لظلم ,لشنيع. قبل 
بريطانيا   7 هنا  ,مر��  عيِّنت  يومني 
حفل   7 �جنليزية  كنيسة   7 �سقفة 

�قيم ֲדذ, ,لشأG، -قد �ظهر-, 7 هذ, 
لدقيقة  -صمتو,  تأملهم  �يضا  ,حلفل 

-�َعو, للضحايا بأسلوֲדم. 
 Gباحلز شعر   Gنسا� كل  باختصا�، 
-,أل� على هذQ ,حلا�< ,ملريع بغض 
-لكن  ,لدي¹.  ,نتمائه  عن  ,لنظر 
مسلمني  �نفسهم   Gيسّمو ,لذين 
من  هم  �Vم   v,عتز, بكل  �علنو, 
,�تكب هذ, ,لظلم. -� ترتكب هذ, 
,لظلم منظمة -,حد� �- منظمتاG بل 
,شتر� 7 هذQ ,لفعلة ,لشنيعة ثال< 
�- ��بع منظما% بالتعا-G ,ملشتر�، 
خجلني  ليسو,  بأVم  �صحاֲדا  -قا� 

مما فعلو,. 
من  شيئا  ميلك  من  كل   G� فنر4 
على  �سفه  �ظهر  قد  �يضا  ,إلنسانية 
,ألjديني  �ن  �ما  ,حلا�<.  هذ, 

قلوبنا   7  Gبأ قبل  من  قلُت  فكما 
تأملا كب�, -عميقا جد, جتاQ ,لبشرية. 
ملو,سا�  �,ئما   G-مستعد -�ن 
 Gحتز- تتأ�  قلوبنا   G�- ,لبشرية، 
من  �يضا  بسيط  على حا�<  بشد� 
هذ, ,لقبيل. لقد تلقيُت عد� �سائل 
حو� هذ, ,حلا�< قا� فيها �صحاֲדا 
بأننا مضطربوG -متأملوG جد, نتيجة 
هذ, ,حلا�<. -هذ, صحيح متاما. لقد 
تر� هذ, ,حلا�< ,ملهو� تأث�, سلبيا 
جد, علّي �يضا طو� ,ليو: ,لذ8 -قع 
هؤال3  على  ,أل�عية  -كانت  فيه، 
 G� ,لقلب عفويا  ,لظاملني تصعد من 
ندعو  تسحيقا.  ,لظاملني  ,هللا  يسحق 
,لظاملني  من  ,لبال�  يطهر   G� ,هللا 
منهم  يطّهر  بل  سريعا  -,ألشقيا3 
 G� لبال� ,إلسالمية بأسرها. ال شك,
,ل^  باملظا�  تذّكرنا  ,ألحد,<   Qهذ
ُصّبت على ,ألjديني، -لكننا بطبيعة 
�جل  من  شديد  بأ�  نشعر  ,حلا� 
,لضحايا ,ألبريا3 \ذ, ,حلا�<. ندعو 
,لصغا�  هؤال3  يوفق   G� تعا�  ,هللا 
-يتكفل  -يرjهم،  -,ملثابر�   Wللص
قلُت  كما  �با3هم.  فقد-,  ,لذين 
من قبل �G هذ, ,لنوq من ,إل�ها` 
 7 -ملحوظة  سائد�  كا�ثة  -,لظلم 
�يع ,لبال� ,إلسالمية تقريبا. � يعد 
,ألمر مقتصر, على باكستاG فحسب 
بل ُتَصب ,ملظا� 7 ,لعر,H -سو�ية 

ال]   lاملعاي هي  فهذه 
 � الن>  أسوة   m جندها 
اإلنسانية.  احyام  إلقامة 
 � الن>  أسوة  هي  هذه 
 oولكن الذين يصّبون املظا
يقومون  اإلسالم  باسم 
بأعمال شنيعة كما نراها. 
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�يضا.  ,لبال�  من  -غ�ها  ليبيا   7-
 Qهذ  G� sلك  من  -,ألمّر  -,أل�هى 
,ملظا� كلها ُترتكب باسم ,هللا تعا� 
,لتقا�ير  Âسب  ُقتل  لقد  -�سوله. 
,لد,ئر  ,لقتا�   7 -حدها  سو�يا   7
مئة  قر,بة  ,لسنة  -�هل  ,حلكومة  بني 
طفل.   ٦٦٠٠ بينهم  �لف  -ثالثني 
 .Gعا�يو Gثُلث ,لقتلى هم مو,طنو-
يد  على  ,لنا�  �ال�  ُقتل  كما 
على  ,لرصا«  ُ�طلق  -قد  �,عش. 
�يقافهن  بعد  -,لفتيا%  ,لنسا3  مئا% 
من   y,-لز, �فضن  ألVن  صف   7
هؤال3 ,لظاملني. -تقو� بعض ,ملصا�� 
�كثر  ,لقتلى  ,ملظا� -عد�  �G حجم 
حقيقة  يعلم  ,لذ8  بكث�.  sلك  من 
,ملظا�   Qهذ ير4  عندما  ,إلسال: 
-يتسا�3:  بالد-,�  ��سه  يصا` 
هل هذ, كله ?د< باسم ,إلسال:؟ 
بالنظر �� sلك   Gيضطر` ,إلنسا-
يعمل  لإلسال:  تعليم   8ّ� -يستغر` 
به هؤال3 ,لنا�؟ هل هذ, كله ?د< 
باسم ,هللا ,لذ8 هو ,لرjن -,لر�-� 
لد�جة  -,سعة  -�jته  -,لرحيم؟ 
 Qهذ -ُترتكب  تصو�ها؟  ميكن  ال 
�jة  ,هللا   Qاx �سو�  باسم  ,ملظا� 
بالعد�  تأمر  للعاملني، -باسم شريعة 
-,إلنصا� مع ,لعد- �يضا، �s يقو� 
�َمُنو,  ,لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا  تعا�:  ,هللا 
,ِمَني هللا ُشَهَد,3َ ِباْلِقْسِط َ-ال  ُكوُنو, َقوَّ

َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآGُ َقْوٍ: َعَلى َ�الَّ َتْعِدُلو, 
لِلتَّْقَو4 َ-,تَُّقو, ,هللا   ُ̀ َ�ْقَر ,ْعِدُلو, ُهَو 

﴾Gَهللا َخِبٌ� ِبَما َتْعَمُلو, َّG�ِ
لقد �فع ,هللا تعا� 7 هذQ ,آلية معاي� 
بأنه  -قا�  -�نصافه،  ,ملؤمن  عد� 
 G� ال تدفعكم عد,-� قو: على�ب ¢
 � -من  -,إلنصا�،  ,لعد�  تتركو, 
يعمل ֲדذ, ,ألمر فال �مياG له �صال. 
�مثلة  بعملكم  تضربو,   G� فعليكم 
ينكشف  ح½  ,لعد�  لتعليم  سامية 
على ,لعا� تعليم ,إلسال: ,جلميل بكل 
جال3، -لتكوG مناsجكم ,ملبنية على 
,لعد� -,إلنصا� شاهد� على تعليم 
 Úبأ� ُيشا�  فال  ,جلميل،  ,إلسال: 
سو3 �� ,إلسال:. ليت هؤال3 ,لذين 
 Gاسبو? مسلمني  �نفسهم   Gيسمو
جتذ`  �سوִדم  كانت  هل  �نفسهم 
غ� ,ملسلمني �� ,إلسال:؟ بل ,حلق 

�نفسهم  ,ملسلمني  تدفع  �عما\م   G�
,لذين  لألطفا�  ميكن  هل  بعيد,. 
 G� جيتهمÁ- صا�-, عرضة لظلمهم
حسبوهم   ,s�- مسلمني؟  ?سبوهم 
�sهاVم   Ûا¡ فسو�  مسلمني 
سؤ,�: هل لنا �G نقبل ֲדذ, ,إلسال:؟ 
�sً,، هؤال3 ,لنا� ال يرتكبوG ,لظلم 
فقط  ظاهريا  ,لدما3  -سفك  -,لقتل 
�يضا  ,ملستقبل  �جيا�   G-يدّمر بل 
ليت  ,إلسال:.  عن  بعيد,  -يدفعوVم 
مسلمني  �نفسهم   Gيسمو ,لذين 
,إل�هابية  ,لعصابا%   Qهذ -خلقو, 
باسم ,جلها� -,لعنصرية �G يصححو, 
-يبّلغو,  نظرهم،  --جهة  ,جتاههم 
,لصحيَح،  ,إلسال:  �جيا\م   ��
,لصحيح  ,لتعليم   Uيستخدمو, سال-
 Qهذ شأفة  الستئصا�  لإلسال: 
,لعصابا% ,إل�هابية. -هذ, ال ميكن 

إن هذا النوع من اإلرهاب والظلم كارثة سائدة وملحوظة 
m �يع البالد اإلسالمية تقريبا. o يعد األمر مقتصرا 
على باكستان فحسب بل ُتَصب املظاm o العراق وسورية 
وm ليبيا وغlها من البالد أيضا. واألدهى واألمّر من ذلك 
أن هذه املظاo كلها ُترتكب باسـم اهللا تعا� ورسوله. 
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-يعملو,   Gلزما, بإما:  يؤمنو,   � ما 
,آلخرين  بو,  -يرغِّ ,حلقيقي  باإلسال: 
,ملسيح  قا�  لقد  به.  ,لعمل  �يضا 7 
 Hلصا�, ,ملحب   ،� ,ملوعو� 
,ملشايخ -موجها  ناصحا   �  Éللن

 :Uنظا�هم �� ,إلصال�
�Vم  ,ملشايخ ُمجِمعني على  لو �ّكز 
,ملسلمني   Gهاs� من   Gسُيخرجو
,إل�ها`   8� ,خلطأ-  ,\مجيني 
 Qهذ لكانت  ,لعد-,¨-  -,جلها� 
 Ú�� G-� :منتهم ,لعظيمة على ,لقو
شك. -ليس sلك فحسب بل ستتبني 
على ,لنا�  اسن ,إلسال: ,لعظيمة، 
,ل^  ,لكر,هية   q,نو� �يع  -ستز-� 
ضد   Gلدينيو,  Gملعا�ضو, يكّنها 

,إلسال:. 
,ملسيح  سيدنا  jا�  هو  فهذ, 
,لتعليم  لنشر  -,ْلتياعه   � ,ملوعو� 
,جلميل لإلسال:، -بنا3 عليه قد طلب 
 G� �يضا  ,ملشايخ غ� ,ألjديني  من 
يطر�-, تعليم ,إل�ها` -,لتطر� من 
�sهاVم -ير-ِّجو, تعليم ,حلب -,ملو�� 
من �جل ,هللا، لكن م½ يستعد ,ملشايخ 
لالستماq �� هذ, ,لقو�، فإG هدفهم 
هو حتقيق ,ملصاÑ ,لسياسية ,لشخصية 
,إلسال:،  قد,سة  �قامة  من  بدال 
,ملشايخ  ُيظهر   � الحظت  فحسبما 
حزنا -غضبا على هذQ ,حلا�ثة بقو�، 
-لعل ,لبعض يكونوG قد �بَد-, sلك 

 G� ¢ب  ,ليو:.  ,جلمعة  خطبة   7
يتذكر-, �-ما �مر ,هللا: ﴿َ-,تَُّقو, ,هللا 
G�َِّ ,هللا َخِبٌ� ِبَما َتْعَمُلوGَ﴾ فاهللا � 
ال يّطلع على كل حا�< للعلم فقط، 
 ،Qيقر� مص� Gبل كل عمل لإلنسا
عاقبتهم   Gيبلغو سو�   Gفالظاملو

,لوخيمة حتما. 
نو, �نياكم  فإG كنتم تريد- G�G حتسِّ
-عقباكم، فضعو, �-,مر ,هللا 7 ,لعد� 
ح½ مع ,ألعد,3 نصب �عينكم �-ما، 
�ما ,لناطقوG بالشها�تني فقد قا� ,هللا 
لكن  َبْيَنُهْم﴾،  ﴿ُ�َحَما3ُ  فيهم:   �
هؤال3 يعاملوG ,ملسلمني معاملة �سو� 
من ,ألعد,3، -نالحظ َمشاهد sلك 
�لف  مائة -×سني  فقتُل  باستمر,�. 
-,حد،  بلد  تقريبا 7  �لف  مائ^   -�
 -� ,ملسلمني،  مع  ,لظلم  مشاهد  ملن 
�يضا  ,ملد�سة   7 ,أل-ال�  ,ستشها� 
من ,لظلم ,لبشع غ� ,ملحد-�. فهل 
?سبوG �نه لن ُيبطش ֲדم على هذ, 
,ل^  ,ملظا�   -�  Qتكبو�, ,لذ8  ,لظلم 
?د<  لن  كال  عا��؟  يرتكبوVا 
sلك، فقد قا� ,هللا � ﴿َ-َمْن َيْقُتْل 
َخاِلًد,  َجَهنَُّم   Qُ�ُ,َفَجَز ًد,  ُمَتَعمِّ ُمْؤِمًنا 
َ-َ�َعدَّ  َ-َلَعَنُه  َعَلْيِه  ,هللاَُّ  َ-َغِضَب  ِفيَها 
َلُه َعَذ,ًبا َعِظيًما﴾ (,لنسا3: ٩٤)، � 
يقو� ,هللا تعا� ﴿َ-َال َتُقوُلو, ِلَمْن �َْلَقى 
َالَ: َلْسَت ُمْؤِمًنا﴾ فقد �قا:  �ِلَْيُكُم ,لسَّ
 Gكا  ,sفإ ,لتآخي،  قد,سة  ,إلسال: 

�حد يقضي على هذQ ,لقد,سة -يقتل 
 G� ,ملؤكد  فمن  بالشها�تني  ,لناطَق 

مثو,Q جهنم، هذ, ما قاله ,هللا �. 
فالذ8 ميو% 7 عمليته ,لتفج�ية �- 
,حلكومية  ,ألجهز�  مع  ,ملو,جهة   7
باملو%،  ,هللا   G,ضو� نا�  �نه  -يظن 
,لباطل  ,لتعليم  بسبب   Gيكو فهذ, 
,هللا  لكن  ,ملشايخ.   Qيا� علَّمه  ,لذ8 
ال  ,ملؤمن  بقتل  �نكم  ح  قد -ضَّ  �
 Gضا ,هللا � بل تصبحو� Gتكسبو
 ل لعنة ,هللا -�G جهنم هي مثو,كم 
,ألبد8. فقد قا� �s, كاG �حد يلقي 
 G� ,بد�عليكم ,لسال: فال ?ق لكم 
تقتلوQ. فليخWنا �حد ما sنب هؤال3 
 Gيد�سو فكانو,  ,ألبريا3؟  ,أل-ال� 
ليكونو, شر?ة جيد� للمجتمع -ثر-� 
,لسال:،  نشر  من  -ليتمكنو,  للبلد 
\ذ,  ,ملد�سة   7 سجلو,  قد  فكانو, 
 �� �ستمع  حني  �ستغر`  ,\د�. 
 Gقو,� ,لعلما3 ,ملزعومني ,لذين يعلِّمو�
-جو�  �غم  -,لتطر�  ,إل�ها` 
فبعد  لإلسال:.  ,جلميل  ,لتعليم  هذ, 
,جلَهلة  يتأثر  كالمهم   ��  qالستما,
بتصرفا%   Gيقومو- ,لعلم  -قليلو 
-,لوحشية.  ,لبهيمية  ُتثبت سو4  ال 
جز,3هم جهنم.   G� ,هللا  �خWنا  -قد 
لكن هؤال3 �مبا يظنو G�G جهنم �مر 
 G- هم ال يؤمنو�فتر,ضي -خيا�، ,
بكال: ,هللا Âيث ال يؤثر فيهم �نذ,� 
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,هللا هذ,، -يستمر-G 7 قطع �قا` 
 Gيكونو, يؤمنو � ,s� .بعضهم ,لبعض
باآلخر� �ميانا كامال فقد �خWهم ,هللا 
� عاقبتهم 7 هذQ ,لدنيا �يضا، �Vم 
,لدنيا  �s, �مَّر-, كر,مة ,إلخو� ففي 
�يضا ستتالشى هيبُتهم، -لن يتمكنو, 
من حتقيق ,لفو,ئد 7 هذQ ,لدنيا �يضا، 
-لن ?ظو, ح½ بالدنيا ,ل^ من �جلها 
يفعلوG كل هذ, -s,�. فقد قا� ,هللا: 
َتَناvَُعو,  َ-َال  َ-َ�ُسوَلُه  ,هللا  ﴿َ-َ�ِطيُعو, 
 َّG�ِ ,-َفَتْفَشُلو, َ-َتْذَهَب ِ�ُ?ُكْم َ-,ْصِبُر

اِبِريَن﴾ (,َألْنفا�: ٤٧) ,هللا َمَع ,لصَّ
باملئة  مئة  ينطبق  هذ,   � ,هللا  فقو� 
على �-ضاq ,ملسلمني ,لر,هنة، Âيث 
 Qهذ بسبب  ,ملسلمني،  قو�  تالشت 
صا�  فقد  -,خلصوما%.  ,لÜ,عا% 
بسبب  ,حلر`   G,ميد ,لبال�  معظم 
ال  ,ل^  ,ملتطرفني  فئا%  ل  تشكُّ
�ما:  �يديهم   G-ميّد فهم  \ا.  حصر 
هنا�   G� -صحيح  ,لغربية.  ,لقو4 
لكن  �يضا  ,إلسالمية  للبال�  منظمة 
هنا�  فليس  �Áية،  -ال  \ا  قيمة  ال 
-,ألمن  ,لسال:  ֲדا  يتحقق  -حد� 
-ال  �Áية  -ال  ,لبال�.   7 -,لسكينة 
مكانة \م �ما: ,لبال� غ� ,إلسالمية. 
�يد8   7 ֲדم  ,لتحكم   vجها  Gفإ
�ئيس  يأ¿  -حني   ،4Wلك, ,لقو4 
�حد هذQ ,لبال� ,إلسالمية �- �ئيس 
,لو�v,3 �- ح½ قائد ,جليش -يتكلم 

 G-يبد -هم  ,لبال�   Qهذ ��سا3  مع 
\م شيئا من ,الهتما: فيحسبو G�Vم 
-تركو,  كلها.  ,لدنيا  بثر-,%   ,-vفا
 Gائيا -تغافلو, عنه، -هم �,غبوV هللا,
-سيلة  -يعّد-Vم  ,لدنيا،  �هل   7

بقائهم. 
-كم من �مو� تقو� ,لبال� ,إلسالمية 
�sكرها، Âيث   G� ,لدما� ميكن   ��
?د< ظلم -يبقى تأث�Q على ,لعامة 
,لضجة،   G-يث�  s� ,أليا:  من  عد�, 
غالبيتهم  تصبح  ,لوقت  مبر-�  لكنه 
,لظاملني  هؤال3  �يد8   7  ,vجها
�نفسهم يتحكموG ֲדم، فسو� تظل 
 � ما  ,لظاملة  ,ألحد,<   Qهذ حتد< 
يؤمن ,لنا� مبا قاله ,هللا � -� يتحلَّو, 
بالعد� ح½ جتاQ ,ألعد,3، -� يهيئو, 
,لسال:  �ليهم  يلقي  من  لكل  ,ألمن 
-� يقيمو, فيهم معاي� ,لتآخي، -� 

ُيطِع   �- بالشعب  ,حلكومة  تعِنت 
خشية  تنشأ   �- ,حلكومة،  ,لشعب 
,هللا 7 ,لقلو`. ليت ,حلكا: -,ملشايخ 
 G� ,ألمو�.   Qهذ  Gيفهمو -,لعامة 
معانا� ,ألمة ,إلسالمية تؤملنا. -sلك 
ألVم ينتسبوG �� سيدنا -حبيبنا �، 
فقد علََّمنا  �ما: ,لزماG � �ساليب 
 Gينتسبو ,لذين  مع  -,ملو,سا�  ,حلب 
�� سيدQ -مطاعه � فقد قا� باللغة 

:Qلفا�سية ما معنا,
يا قلÉ ¢ب �G تر,عي -تعت¹ ֲדؤال3 
�يضا -,نظر �ليهم Âب -عطف، فهم 
V 7اية ,ملطا� يدَّعوG حب �سو� 

 .�
-�منا  ننتقم  فال  يظلموننا  كانو,   ,s�
يطهِّر   G� -ندعو  عليهم  نتأسف 
 Gبأ ,حلقيقة  يد�كو,  ح½  قلوֲדم 
عو,طف   Gيكّنو فقط  ,ألjديني 

إذا كانـوا يظلموننا فال ننتقم وإمنا نتأسـف عليهم 
ـر قلوبهم حQ يدركـوا احلقيقة  وندعـو أن يطهِّ
بـأن األ�ديني فقـط يكّنون عواطف املواسـاة 
احلقيقية والنصح Nم. وهذه العواطف للمواسـاة 
والنصح قد ولدها فينا سـيدنا املسيح املوعود � 
... فقد نصحنا أن جنعل عواطف مواسـاتنا تشمل 
األحبة واملعارضني �يعا �سـب تعليم اإلسالم. 
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التقوى

 Qملو,سا� ,حلقيقية -,لنصح \م. -هذ,
قد  -,لنصح  للمو,سا�  ,لعو,طف 
,ملوعو�  ,ملسيح  سيدنا  فينا  -لدها 
� كما sكر% �نفا. فقد نصحنا 
تشمل  مو,ساتنا  عو,طف  جنعل   G�
Âسب  �يعا  -,ملعا�ضني  ,ألحبة 

تعليم ,إلسال:. 
-,لعطف  بالرفق  ُ�مرنا  قد  قا�  فقد 
على ,ملؤمنني -,ملسلمني، فضعو, هذ, 

نصب �عينكم �-ما.
 G� منكم  -,حد  كل  على  قا�:   �
يتمسك  مد4  أل8  نفسه  يفحص 
يو,سي  مد4  -أل8  ,ألمو�،   Qֲדذ

�خوته -يرفق ֲדم.
� قا�: �G ,لقاسم ,ملشتر� 7 ,\د� 
�نشا3  هو  ,ألنبيا3  �يع  بعثة  من 
معيا�  -خلق  هللا،  ,حلقيقي  ,حلب 
متميز للحب بني ب¹ ,لبشر -,إلخو� 
 � -ما  حقوقهم.  بتأ�ية  -,الهتما: 
�يع  ستبقى  ,ألمو�   Qهذ تتحقق 

,ألعما� &ر� تقليد فقط. 
-ال   ،Qعبا� ,�jو,   :� قا�   �
-ال  باليد  -ال   Gباللسا ال  تظلموهم 
جاهدين  -,سعو,  ,حليل.  من  Âيلة 
على   ,-Wتتك ال  �-ًما.  ,َخلْلق  خل� 
-ال  مر�-َسكم،   Gكا -لو  �حد 
تسّبو, �حًد, -لو كاG يسّبكم. كونو, 
مساكني حلما3 صاحلي ,لنية مو,سني 

للَخلق، لتكونو, من ,ملقبولني. 

� قا� حضرته: �منا يريد ,هللا �G تعامل 
sلك   Hفو- بالعد�،  ,لبشر  �يع 
�ليك،  ?سن   � من   �� حتسن   G�
,هللا  خلق  تو,سي   Gْ� sلك   Hفو  �
-تعاملهم  ,ألقربوG؛  �قا�بك  كأVم 
كما تعامل ,ألّمهاُ% �-الَ�ُهّن؛ sلك 
�Gّ ,إلحساG يشوبه شي3 من ,لزهو 
-,لكW ألG ,ملحسن قد ميّن بإحسانه، 
-لكن ,لذ8 يفعل ,خل� بد,فع طبيعي 
كما تفعل ,أل: فال ميكن �G يز�هي 
لذ, فمنتهى ��جا% ,خل� هو  �بًد,، 

,لد,فع ,لطبيعي له كد,فع ,أل:.
,ملعاي�   Qهذ على  حائزين  كنا   ,sفإ
,لتعليم  تلقينا  قد  كنا   -� للمو,سا� 
به  عاملني  -كنا  ,ملعاي�   Qهذ بنيل 
-�ن  ,آلخرين،  مبعانا�  فسنشعر 
نكّن لب¹ ,لبشر هذQ ,لعو,طف، �8 
غالبيتنا بفضل ,هللا، -ينبغي �G يكّن 
كل �jد8 هذQ ,لعو,طف، �s, كنا 
,لنا�  لعامة  ,لعو,طف   Qهذ نكّن 
للمسلم  مو,ساتنا   Gتكو  G� فيجب 
ظلم  لكلِّ  فنتأ�  sلك،  من  �كثر 
مياَ�� على �8 مسلم، �ما هذ, ,لظلم 
,لذ8 صد� 7 باكستاG فمن ,ملؤكد 
�نه قد سّبب لنا �ملا شديد, جد,، كما 
,لعا�   7 صا��  ظلم   8� من  نتأ� 
,إلسالمي من �8 جهة، -هذ, ,أل� 
للعا�  نقو�  حني  �كثر  -ْقعه  يشتد 
قد   � ,هللا   G� عاٍ�:  بصوٍ%  كله 

 Qعد- Âسب  ,ملوعو�  ,ملسيح  بعث 
 Gملظا�، ,لذ8 كا, Qللقضا3 على هذ
سينشر ,حلب -,ملو�� بإVا3 ,حلر-` 
-,لتطر�، فاستِمعو, له لكي تتمكنو, 
,حلفيقي  ,إلسال:  بتعاليم  ,لعمل  من 
 G-�,يز� علما3   Gيسمَّو ,لذين  لكن 
عد,3ً لنا �كثر من غ�هم �غم ند,ئنا 
تتالشى  ,لوضع  هذ,  مثل   7- هذ,، 
,لنتيجة   Gتكو- -,لعد�.  ,ملو,سا� 
كل   7 تنتشر  -,لفسا�  ,لفنت   G�
&تمع -تر,H �ما3 ,ألبريا3، -هذ, ما 
?د< ,ليو: �يضا. ليت هؤال3 ,لذين 
 Gيد�كو ,ملسلمني  علما3   Gُيدَعو
هذ, ,ألمر، -بدًال من ,لسعي لتدم� 
بينهم..  ,لُفرقة  بإحد,<  ,ملسلمني 
ليتهم يرسخوG بني ,ملسلمني تعاليم 
-,ألمن  ,لسال:   �� ,لد,عية  ,إلسال: 
عند  ما   Gيزيلو- -,لوئا:،  -,ملحبة 
خاطئ   qنطبا, من  ,ملسلمني  غ� 
بأG ,إلسال: �ين ,لتطر� -,لسيف، 
كما مت� ,ملسيح ,ملوعو� �. ندعو 
,لصو,`.  يلهمهم   G� تعا�  ,هللا 
,إلسالمية  -,لد-�   Gلباكستا ,�عو, 
تعا�  ,هللا  يرسي   Gبأ كث�,  ,ألخر4 
يعر�   G�- -,الستقر,�  ,لسال:  فيها 
,ملُُثل  -حكاًما،  مو,طنني  �هلها، 
تعا�  ,هللا  -�سأ�  ,حلقة.  ,إلسالمية 
على  سامية  �مثلة  لضر`  يوفقنا   G�
,ملو,طنني   G� شك  ال  �مني.  sلك. 



٢١

التقوىاجمللد السابع والعشرون، العدد الثامن - صفر وربيع األول ١٤٣٦هـ  كانون األول / ديسمبر ٢٠١٤ م

,لعا�يني 7 ,لعر,H -ليبيا -غ�Áا من 
,لبال� ,إلسالمية يعانوG من ,لظر-� 
,ملسلمني   G� �ال  هنا�،  ,لسائد� 
معانا�   Gيعانو فيها  ,ألjديني 
مضاعفة، �-ًال لكوVم من ,ملو,طنني، 
-ثانيا لكوVم من ,ألjديني، فا�عو, 
إلخو,نكم هؤال3 خاصة بأG ينجيهم 
,هللا من هذQ ,ملعانا�، فإG كث�, منهم 
,لسما3  حتت  ,لعر,3   7  Gيعيشو
بد-G ملجأ -مأ-4، -كال ,لطرفني، 
,ملسلحة،  -,لعصابا%  ,حلكومة 
,ملعونة  لتوصيل  سبيل  -ال  يعا�يهم، 
�ليهم 7 ظل هذQ ,لظر-�، فنسأ� 
,هللا تعا� �G يرjهم بفضله -يكشف 

عنهم كر-ֲדم. 
بعد ��,3 ,لصال� سو� �صلي صال� 
,جلنا�v على بعض َمن تو7 مؤخًر,، 
 Qباجو �jد  مبا��  ,لسيد  �حدهم 
,بن ,لسيد �م� �jد باجوQ من قرية 
كتهو-,�“   `  y  ٣١٢ ”جك 
,لذ8  سنغ“،  تيك  ”توبه  مبحافظة 
 .Gجعو,� �ليه  -�نا  �نا هللا  ,سُتشهد. 
 7 مز�عته  من   Gهولو& ,ختطفه 
 Qمص� -ظل   ،٢٠٠٩/١٠/٢٦
&هوال، -قبل بضعة �يا: فقط �لقت 
 7 ��هابيني  على  ,لقبض  ,لشرطة 
�حدهم  -,عتر�  غجر,%،   افظة 
 Qقا�: لقد قتلنا ,ملدعو مبا�� باجو-
,لذ8 كاG قد �سا3 �� ,لرسو� �، 

-�فّناQ 7 حفر� قريبا من قرية ”ֲדني 
هللا  �نا  غجر,%.  مبحافظة  برناله“ 
�ليه �,جعوG. فتر- G�G هؤال3  -�نا 
 Qلفتا-4 كهذ, G-يصد� Gإل�هابيو,

�يضا. 
,لشهيد  عائلة   7 ,ألjدية  �خلت 
,لسيد   Qجد بو,سطة  �jد  مبا�� 
,لولع  شديد   Gكا ,لذ8   مد  ب� 
,لشهيد  عائلة  كانت  باألjدية. 
متدينة جد,. -,لشهيد �jد8 باملولد، 
حيث ُ-لد فيها عا: ١٩٥٣. بعد �Vا3 
باشر  ,البتد,ئية  ,ملد�سة   7 ,لد�,سة 
,ألمانة  شديد   Gكا ,لز�,عة.  �عما� 
ا.  َبشًّ ا  ,لس�� -َهشًّ -صاحلا -حسن 
 Qباجو �jد  �م�  ,لسيد   Qلد,-  Gكا
�ئيًسا لفرq �اعتنا 7 ”كتهو-,�“ 
�jد  �شيد  ,لسيد   Qخو� تو�   �
�بنائه  �حد  هنا�.  ,لرئاسة   Qباجو

,جلماعة  خد:  �jد  ظهو�  ,لسيد 
,ألjدية.  خد,:  &لس  قائد  بصفته 
,لسيد�  ��ملته   Q3,�- ,لشهيد  تر� 
شاهد بيغم -��بعة �بنا3 ظهو� �jد 
-�خوين  �jد،  -عتيق  �jد  -نص� 

-�ختا. 
 Qستشها�, حا�<  تفاصيل  �ما 
على   Gهولو& جا3  كاآل¿:  فهي 
,لسيد  -,ختطفو,  ليًال  سيا�تني 
مع  مز�عته  من   Qباجو �jد  مبا�� 
,لسيد سكند�  خا�مه غ� ,ألjد8 
عاما،   ١٤ ,لعمر  من  ,لبالغ   مو� 
ليلة   7 سنو,%  ×س  قبل  -sلك 
�يا:  بضعة  -بعد   .٢٠٠٩/١٠/٢٦
 Qعطو�  G� بعد  ,خلا�:  سبيل  �خلو, 
هاتفا نقاال، � ,تصلو, بعائلة ,لشهيد 
عW هذ, ,\اتف مطالبني �ياهم بغر,مة 
 � �-بية،   Gمليو عشرين  قد�ها 

إن اهللا � قد بعث املسيح املوعود �سب وعده للقضاء 
على هذه املظاo، الذي كان سينشر احلب واملودة بإنهاء 
احلروب والتشدد، فاستِمعوا له لكي تتمكنوا من تنفيذ 
علماء  ون  يسمَّ الذين  لكن  لإلسالم.  احلقيقي  التعليم 
 mهم رغم ندائنا هذا، وlيزدادون عداًء لنا أكثر من غ

مثل هذا الوضع تتالشى املواساة والعدل. 
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٢٢

التقوى

 G� شريطة Gخّفضو, ,ملبلغ �� مليو
مدينة ”كوها%“   �� ,ملبلغ  يرسل 
فتر�  بعد   � جنا�“.   Qبا�”  -�
,نقطعت ,لصلة مع  ,ملختطفني، -� 
�ية   �� ,لتوصل  على  ,لشرطة  تقد� 
نتيجة. -,آلG قبل بضعة �يا: �خWنا 
تيك  �م� �اعتنا 7  افظة ”توبه 
سنغ“ �G مدير شرطة ,ملحافظة �عا 
,لسيد عزيز �jد  ,لشهيد -هو  �خا 
معلوما%  هنا�   G�  QWخ�-  ،Qباجو
مدير شرطة  عند  �خيك  مص�  عن 
تذهب   G� فعليك  غجر,%   افظة 
 QWللقائه. فذهب -قابل ,ملدير، فأخ
�Vم قد �لقو, ,لقبض على �فر,� من 
-هو  ,لعسكر8“،  ”�فضل  حز` 
�حد فر-q تنظيم ”طالباG“- علًما 
 -Gلطالبا عديد�  �حز,`  هنا�   G�
�Vم  -,جد،  -,xه  �حدهم   Wخ�-
 Qد باجوj� قامو, باختطا� مبا��
 7 جثته  -�فِن  بالسكاكني  -Âِsه 
قرية ”برناله“. فذهب ,لسيد عزيز 
�jد باجوQ مع بعض ,إلخو� ملقابلة 
,ملدعو -,جد ,ملحجوv عند ,لشرطة، 
من  ,لشهيد  ألهل  قيل  ما   Hفصّد
�حد من   Gِقبله. -ملا سئل: هل كا
,حلا�<،   7 متو�طا  ,لشهيد  قرية 
قا�: نعم، كاG شخص باسم �jد 
من ,لقرية ,ملجا-�� �خWنا �G مبا�� 
�jد باجوQ يسي3 �� ,لرسو� �. 

 Gكا هذ,  �jد  ,ملدعو   G� علًما 
مسيحيا من قبل، � �سلم -,نضم �� 
خا�ًما   Qلد,-  Gكا-  ،Gطالبا تنظيم 
,ملدعو   Wخ�- باجو�.  عائلة  عند 
,لشهيد  ,ختطا�  بعد  �Vم  -,جد 
مسجد 7  تسوية حتت   7 Qضعو-
بالسالسل،  مكبًال  ”كوتلي“  قرية 
� بعد �يا: ÂsوQ بعد صال� ,لعشا3 
 Qفنو�- جثته  -قطعو,  بالسكاكني 
7 حفر� خا�y ,لقرية. فلما سألته 
فعلتم؟  ما  به  فعلتم   ,sملا ,لشرطة: 
قا�: كاG قائدنا �مرنا بقتله إلسا3ته 
 Gلرسو� ,هللا صلى عليه -سلم، -كا

تنفيذ �-,مر قائدنا -,جبا علينا. 
sنب  فما   .Gطالبا حالة  هي   Qهذ
قتلوهم  ,لذين  ,ألبريا3  ,ألطفا� 

حاليا؟ 
�فع ,هللا ��جا% ,لشهيد -�\َم �هله 

-�-ال�Q ,لصW -,لسلو,G. �مني. 
كنا نعر� من قبل �نه £طو�، -قد 

 .Qمص� Gعلمنا ,آل
�مينة  للسيد�  هي  ,ألخر4   �vجلنا,-
توفيت  ,لكباب�، حيث  عسا� من 
,هللا 7 ٢٠١٤/١٢/١٢،  �� �jة 
كانت   .Gجعو,� �ليه  -�نا  هللا  �نا 
 Gدية باملولد حيث كاj� ملرحومة,
 �,-� من  عسا�  ,لسيد  -,لدها 
,هللا  -ّفقها  لقد  ,ألjديني 7 حيفا. 
تعا� خلدمة ,جلماعة بصفتها �ئيسة 

لتنظيم نسا3 ,جلماعة ”جلنة �ما3 ,هللا“ 
-سكرت�� ,لتبليغ فيها.كانت عابد�, 
 7 سّباقة  مضيافة,  ,لدعا3,  كث�� 
-£لصة.  صاحلة  ,ملالية,  ,لتضحيا% 
كانت ִדتّم بضيافة ,لضيو� ,لو,��ين 
,جلماعة.  مبركز  ,لضيافة   �,�  7
كانت تقو: بالدعو� بني ,لنسا3 على 
�حسن -جه. كانت �ص عائال% 
,لدعا� باحلب -,لعناية. تWعت مببلغ 
بنا3 مسجد  مو�  عند  به  بأ�  ال 
,لضيافة  بتقدمي  -قامت  ,لكباب�   7
تكّن  بنائه. كانت  للذين عملو, 7 
للخلفا3.  عظيمني  -,حتر,ما  حبا 
 Wع Éكانت تستمع بعناية �� خط
,مي ¿ ,8، كما كانت �W ,آلخرين 
�-,مر  بكل  تعمل   Gكا- مبلخصها، 
�-حها.  -بكل  قلبها  بكل  ,خلليفة 
 Gلقر�, ,أل-ال�  من  كث�,  عّلمت 
كلهم  ,لكباب�  �هل   Gكا ,لكرمي. 
-فقها  -,حتر,ما.  حبا  \ا   Gيكّنو
,هللا تعا� أل�,3 ,لعمر� �يضا. كانت 
 Gقا�يا لزيا��  شديد�  �غبة  عندها 
-,لدعا3 عند قW ,ملسيح ,ملوعو� عليه 
\ا،  ,هللا  فحققها  -,لسال:،  ,لصال� 
حيث -فقها حلضو� ,جللسة ,لسنوية 
كانت  مر,%.  ثال<   Gقا�يا  7
منخرطة 7 نظا: ,لوصية. ,ملرحومة 
هي خالة ,لسيد  مد شريف عو�� 
من�  -,لسيد  بالكباب�  ,جلماعة  �م� 
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عو�� مدير ,إلنتاy 7 ,مي ¿ ,8. 
كتب ,لسيد من� عو��: قضت خال^ 
�مينة حياִדا 7 خدمة ,إلسال:. قامت 
غا`  -كلما  \ا،  كأ-ال�  بتربيتنا 
�بو,نا بعيد, عنا بسبب ,لعمل، ,عتنت 
نو,ظب  -جعلتنا  �-ما،  -�بتنا  بنا 
من  كانت  بانتظا:.  ,لصال�  على 
كانت  ,لكباب�.   7 ,ملوصني  �-,ئل 
مو,��ها  -�غم  باخلياطة،  تشتغل 

ال  كانت  ,ملحد-�� 
من  مساعد�   8� تقبل 
�-ال�  تعني  بل  �حد، 
��,ستهم  على  ,لعائلة 
عند  ,ألهل  -تساعد 

بعض  -كانت   ،y-تتز  � ,حلاجة. 
يدها  طلبت  ,ألjدية  غ�  ,لعائال% 
-لكنها �فضت -قالت: �¨ �jدية 
-ال ميكن �G �تز-y من غ� �jد8، 
 �- باألjدية  متمسكة  فظلت 
,لوفا�،  -قت  Èنبها  كنت   .y-تتز
,هللا.  �ال  �له  ال  قو\ا:  �خر   Gكا-
لقد �-صت قبل -فاִדا بتسليم �يع 

�مو,\ا -�ثاثها للجماعة. 
,لكباب�   7 �,عيتنا  v-جة  -قالت 
,لسيد� بشرá 4س: كانت ,ملرحومة 
حتّب ,لنÉ � حبا شديد,، فذ,% يو: 
كنت �سقيها ,لد-,3 فلم تشر` منه 
\ا:  فقلت  فقط،  -,حد�  جرعة  �ال 
ثال<  ,لشر`  ?ب   �  Éلن,  Gكا

جرعا%، فلم تلبث �G شربت جرعة 
�خر4، مع �فضها من قبل.

�بر,هيم  للمرحو:  هي  ,لثالثة   �vجلنا,
تو7 7  ,لذ8  ,لبخا�8  ,لرjن  عبد 
٢٠١٤/١٢/١٣ عن عمر يناهز ,لثالثة 

.Gلستني. �نا هللا -�نا �ليه �,جعو,-
,لعمر  مقتبل   7 -هو  ,ملرحو:  بايع 
-sلك  سنة   ١٨  Qعمر  Gكا حيث 
sلك   Gكا-  ،١٩٦٩ عا:   7 تقريبا 

 مد  ,ملرحو:   sألستا,  Gكا عندما 
بسيو¨ �ئيسا للجماعة 7 مصر. لقد 
عاصر ثالثة خلفا3 .. ,لثالث -,لر,بع 
,خلامس.  للخليفة  �يًضا  ,لبيعة  -جد� 
,ألjديني  صحبة  من  ,ستفا�  لقد 
بسيو¨   مد  ,ألساتذ�  مثل  ,أل-,ئل 

-مصطفى ثابت -حلمي ,لشافعي.
ظل ,ألâ على عهد ,لبيعة طو� ٤٥ 
سنة �غم ما تعر� له بسبب ,نضمامه 
لألjدية من مضايقا% -,ضطها� من 
ִדديد,  �يضا  -تلقى  عمله   7- �هله 
-لكن  -,أل-ال�  ,لز-جة  عن  بفصله 
sلك � يثِنه -� يضعفه. كاG ,ملرحو: 
?تاy لالستمر,� 7 عمله �� �خصة 
-لكن ,ملسئولني كانو, يؤخر-Vا كث�, 

مما كاG يسبب له ضغوطا نفسية �� 
جانب ,لتأث� ,لسلÉ على عمله. 

تز-y -كاG سبًبا بعد فضل ,هللا تعا� 
7 �خو� حرمه ,ألjدية -�جنبا بنًتا- 
- مو�  �jد  �-ال�  -ثالثة  مرمي- 
بفضل  ,ملولد  �jديو  -كلهم  - مد 

,هللا.
خلدمة   Qال�-�- -�هله  هو  سافر 
 ١٩٨٨ عا:  نيج�يا   7 ,جلماعة 
للغة  مد�سا  -عمل 
لعامني  هنا�  ,لعربية 

-نصف.
على  مو,ظًبا   Gكا
حضو� صال� ,جلمعة 
,أليا:   7 -خاصة  ,لتWعا%  -�ْفِع 
,ألخ�� �غم ظر-فه ,لصحية ,لصعبة. 
,هللا  بفضل  جد,  £لصا  �نسانا   Gكا
مع  -طيد�  عالقة  على   Gكا- تعا� 
خلفه  ,ملرحو:  تر�  لقد  ,خلالفة. 
��ملة -,بنة "مرمي" -ثالثة �بنا :3�jد 
 Gديوj� كلهم  - مد.  - مو� 
,بنته  تعا�.  ,هللا  بفضل  بالوال�� 
 Q,لد-- �مريكا   7 -تعيش  متز-جة 
 7 Gيعيشا- Gد - مو� متز-جاj�
بريطانيا �ما ,بنه ,ألصغر فهو 7 مصر 
مع �مه -هو طالب 7 ,ملرحلة ,لثانوية 

عمرQ ١٦ سنة.
 Wلص, �هله  يلهم   G� تعا�  ,هللا  ندعو 

 .Q-ال��يبا�� 7  G�- G,لسلو,-

َّا إِلَْيِه رَاِجُعوَن  َّا ِهللاِ وَإِن إِن


