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التقوى

تر�ة: �ملكتب �لعر© 

ال  �حد]  �هللا  Fال  Fله  ال   �� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �� 7مًد� عبد] 
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  �8سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا 8َ,ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  F�َيَّاَ»  َنْعُبُد  Fيَّاَ» 
�لَِّذيَن  ِصَر�°   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ°  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو, َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Tمني) َ�ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لn �لقاها سيدنا مرm� مسر+ �lد �يدh �هللا تعاj بنصرh �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� +�إلماI �ملهد� �
١٨ /٢٠١٣/١٠ �يو

R مسجد بيت �nدR d سيد� بأستر�ليا

ِهَي  �لَِّتي  و�  َيُقولـُ ِلِعَبـا3�ِ  ﴿ُقْل 
 َّ�Fِ َبْيَنُهْم  Âَُيْنَز ْيَطاَ�  َ�ْحَسُن �Fَِّ �لشَّ
� ُمِبيًنا﴾  ْيَطاَ� َكاَ� ِلْإلِْنَساِ� َعُد�ًّ �لشَّ

 (٥٤ :mإلسر��)
�هللا   �� �آلية  تر�ة  من  كما zعتم 
كالما  يقولو�   �� عبا�]  �مر   Nتعا
حسنا ��ئما. ��لكال� �حلسن Fمنا هو 
 Hلذ3 ُيَعّد حسًنا عند �هللا. �قد قا�
�هللا تعاN: يا عبا�3، �بذلك ��جب 
يتحر��   �� عبا�]  هم  �لذين  على 
�� يكونو� عبا�] �ال تبقى nم 8غبة 
عليهم  بل  شخصية،  مرضا�   ��
�يتحر��  مرضاִדم  عن  يتخلو�   ��
مرضاته هو سبحانه، �ليبحثو� عن 
يرضاها. �قد �ّضح  �ل�  �حلسنا/ 
�هللا تعاN هذ� �ألمر �كثر R سو�8 
ِعَبا3�ِ  َسَأَلَك   ��َFِ�َ﴿  :Hفقا �لبقر� 
 hِ� َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُ�ِجيُب َ�ْعَوَ� �لدَّ
Fَِ�� َ�َعاِ� َفْلَيْسَتِجيُبو� ِلي َ�ْلُيْؤِمُنو� ِبي 

َلَعلَُّهْم َيْرُشُد�َ�﴾ (�لبقر�: ١٨٧) 
كلمة  �ملوعو�  �ملسيح  شر�  لقد 
باهللا  يؤمنو�  �لذين   �� ”عبا�3“ 
 R يدخلو�  �لذين  هم  �8سوله 
من  �لقريبو�  �هم  ”عبا�3“، 
 NF �نضمامهم  نتيجة   Nتعا �هللا 
يؤمنو�  ال  �لذين  �ما  ”عبا�3“، 
�هللا   Hفيقو  .� عنه  بعيد��  فهم 
wميع  يعملو�   �� عليهم   ��  Nتعا

﴿َكُبَر َمْقًتا ِعْنَد �ِهللا َ�ْ* َتُقوُلو� َما ال َتْفَعُلوَ*﴾



١٣

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد السابع -ذو احلجة ومحرم ١٤٣٤هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٣ م

حضرt مرm� مسر+ �lد �يدh �هللا

ليكونو�  Fمياuم  �يقوُّ��  ���مر3 
هذ]  نالو�   ��F� �لصا�قني.  عبا�3 
على  حائزين  سيكونو�  �لد8جة 
��عيتهم.  �جتا,  كلها،  �حلسنا/ 
على  oب  بأنه   Nتعا �هللا   Hفيقو
ما  �يفعلو�  يقولو�   �� ”عبا�3“ 
ُيرضي �هللا تعاN، �ال بد �� يقوُّ�� 
 Nم �يبحثو� عن ���مر �هللا تعاuمياF
�oب �� oعلو� �عماnم جدير� بأ� 
ُتعّد حسنة �َمرضّية عند �هللا، �F ال 
شيئا   Hنقو� شيئا  نعمل   �� ميكن 
مع  �عمالنا  تتعا�8   ��  3� Tخر، 
���مر �هللا، ¬ ننصح �آلخرين بالعمل 
عّد  لقد  �8سوله.   Nتعا �هللا  بأ��مر 

�هللا تعاN �لتناقض بني �لقوH ��لفعل 
Tَمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا   :Hفيقو ÕFًا، 
ِلَم َتُقوُلوَ� َما ال َتْفَعُلوَ� * َكُبَر َمْقًتا 
َتْفَعُلوَ�﴾  َما ال  َتُقوُلو�   �ْ�َ �ِهللا  ِعْنَد 
�لتناقض   �F  ،��ًF (�لصف: ٣-٤)، 
بني �لقوH ��لعمل مبغو� عند �هللا 
�لعمل ال  بشد�. �إلميا� ��'���جية 

oتمعا� R مكا� ��حد. 
�zعو�   :� �ملوعو�  �ملسيح   Hيقو
 s  �F �نه  جيد�  �تذّكر��  كالمي 
يكن كال� �إلنسا� نابعا عن �لقلب 
لن  �لعمل  قو�  حتالفه   s� �لصا�� 
 �� oب   3� �بد�.   bتأث  3ّ� يتر» 
�مصحوبا  صا�قا   ��لكال يكو� 

شيئا.  ينفع  لن  �Fال  �لقائل،  بعمل 
فاملر�� من ”يقولو� �ل� هي �حسن“ 
هو �نه oب على �ملرm �� يقوH ما 
يظنه  ما  ليس  �لكن  �ألحسن،  هو 
كذلك  ُيَعّد  ما  بل  �حسن   gلنا�
�نتشا8   NF يؤ�3  ما   3� �هللا،  عند 
�حلسنا/ �مينع �ملنكر�/. ال يصح 
لكل فال� �عال� �� يقوH بناm على 
مؤمن  �نه  عند]  من  تعريف ¸ترعه 
قوله  بني  تناُقض  ال  ألنه  حقيقي 
�فعله؛ فمثال ��F قاH شا8, �خلمر 
فاشَرֲדا  �خلمر  �شر,  بأ�   [bلغ
 ،Hقو� ما  �فعل  ��نا  �يضا،  �نت 
يدخل  �ال  حسنة،  ليست  فهذ] 

لقد عّد اهللا تعاY التناقض بني 
القول والفعـل إoًا، فيقول: ﴿َيا 
ِذيَن آَمُنوا Eَِ َتُقوُلوَن َما ال  َهـا الَّ َأيُّ
َ َمْقًتا ِعْنَد اِهللا َأْن  ُ̀ َتْفَعُلوَن * َكـ
َتُقوُلوا َمـا ال َتْفَعُلوَن﴾ (الصف: 
بـني  التناقـض  إن  إًذا،   ،(٣-٤
القول والعمل مبغوض عند اهللا 
بشـدة. اإلميان وازدواجية العمل 
ال {تمعـان N مـكان واحـد. 
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 dنر .¬F ألحسن، بل هو� R كالمه
هنا»   �� �يضا  �ملجتمعا/  هذ]   R
فو�حش كث�b ُترتكب باسم �حلرية 
��النترنيت  �لتلفا'   R �ُتنشر  علًنا. 
7توية  ��عاياٌ/  Fعالناٌ/  ��جلر�ئد 
 mيا'� ُتعر�  كما  �لفو�حش.  على 
تلبسها �لفتيا/ �هّن شبه عا8يا/. 
ال شك �� قوH هؤالm �لقو� �فعلهم 
�هللا  عند  مبغو�  �لكنه  ��حد، 
 .Nتعا �هللا  ���مر  �¸الف  �خطيئة 
فهنا» بعض �لناg �� �لشبا, �لذين 
يتأثر�� من �مثاnم، �يقولو� بأ� هذ� 
�جهني   �� �ليس  صا��  �لشخص 
فليعلمو�  سيا�.  �باطنه  ظاهر]  بل 
�لظاهر  �حد�  من   hلنو� هذ�   ��
��لباطن �عد� كونه �� �جهني ليس 
حسنة بل هي �عاية لنشر �لفو�حش 
�لُبعد عن �هللا تعاN. فالذين  �نتيجة 
8جاال  �ملجتمع،  هذ�   R يقيمو� 
 �� oب  �شيوخا  �شبابا   mنسا�
يسعو� الجتنا, هذ] �ألمو8 با�لني 
 �� �عليهم  �سعهم.   R ما  كل 
�8كعني  خاضعني   Nتعا �هللا  يدعو 
�مامه ليوفقهم للسلو» على �لصر�° 
�ملستقيم، �oنِّبهم �لشيطا�. �عليهم 
 Nتعا �هللا  يتوقعه  عما  يبحثو�   ��
 ،Nتعا �هللا  به  يأمر  �ما  �ملؤمن  من 
باألمو8  للعمل  جاهدين  �يسعو� 

عبا�]   Nتعا �هللا   dهد �ل�  �حلسنة 
�عّلمهم  قربه  لنيل  منه  J8ة  Fليها 
 � 8ضا]  على   Hحلصو� طر� 
ُمعَجًبا  للثو�,  مستحقني  �جعلهم 
بأعماnم �بصد� مقاnم. �للبحث 
عن هذ] �ألموo 8ب على �ملؤمن �� 
يتحرd ���مر �هللا تعاN ليتمكن من 
�ليعلم   [bغ� �ألحسن  بني  �لتمييز 
حقيقته فيكو� من �لذين zاهم �هللا 
بإجابة  �بّشرهم  ”عبا�3“،   Nتعا
��عيتهم. فهذ] مسئولية كب�b علينا 
ألننا  �لعصر  هذ�   R �ألJديني  �ن 
Tمنا بإما� �لعصر �تعّهدنا �� يكو� 
فعلنا يطابق قولنا، ��� نعمل �نسعى 
لكل ما كا� �حسن عند �هللا. فيجب 
ألقو�لنا،  مطابقًة  �عمالنا  تكو�   ��
�حسن،  هو  عّما  Êثا  نرجع،   ���
فيه  �لذ3 ��8/  �لكرمي   �Tلقر�  NF

�لفر�  فيه  ح  �ُ�ضِّ  ��ألحكا مئا/ 
بني �ألحسن �غb]، �ُ�كر فيه �نكم 
 ،Nفعلتم كذ� لنلتم قر, �هللا تعا ��F

���F فعلتم كذ� كنتم 7ط غضبه.
سأ�كر هنا بعض هذ] �ألمو8. منها 
ُ�مٍَّة  َخْيَر  ﴿ُكْنُتْم   :Nتعا �هللا   Hقو
ِباْلَمْعُر�ِ�  َتْأُمُر�َ�   gِلِلنَّا ُ�ْخِرَجْت 
َ�َتْنَهْوَ� َعِن �ْلُمْنَكِر َ�ُتْؤِمُنوَ� ِباِهللا﴾ 
�هللا  عّد  لقد   (١١١ عمر��:   HT)
تعاR N هذ] �آلية عبا�] �� �حلائزين 
�فضل  �لرJن  عبا�  مكانة  على 
�لناg �يعا. ملا�� هم �ألفضل؟ ألuم 
�فعال  قوال  �ألحسن  على  قائمو� 
�ألuم   ،Nتعا �هللا  قاله  ما  Êسب 
 �� من  �بدال  باملعر��.  يأمر�� 
�لنفسانية،  8غباִדم   m�8� يركضو� 
يأمر�� بالعمل بالتعليم �لذ3 �عطى 
قرَبه.  إلعطائهم  عبا�]   Nتعا �هللا 
ألنكم  �مة   bخ بأنكم   Nتعا  Hفقا
من  �متتنعو�  �ملنكر،  عن  تنهو� 
بأنفسكم �متنعو�  كل �نب �سيئة 
�هللا.  ُسخط  لتجتنبو�  �يضا  �آلخرين 
�F �Fميانكم باهللا تعاN قو3 ألنكم 
 �� يقينا  تعلمو�  �ألنكم  �مة،   bخ
�هللا تعاN يرd كل قولكم �فعلكم. 
Fنكم ثابتو� على Fميا� �� �أل8با, 
يسد��   �� يستطيعو�  ال  �لدنيويني 
�لعاملني   ,8 �هللا  بل  حاجاتكم 

{ب أن  يكون مسـتوى 
شـهادتكم رفيعا لدرجة 
ال متتنعـوا من الشـهادة 
ولـو علـى أنفسـكم أو 
فهذا  واألقربني،  الوالدين 
الصدق. إقامة  معيار  هو 
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�oيب  يسدها  �لذ3  �لوحيد  هو 
 s��² �لعاË �� عيتكم. ¬ عليكم��
بقاmكم   ��  Hلقو� هذ�  عن  �يضا 
��لعمل  به  �لتمسك  على  يعتمد 

بأ��مر] ال R �مللذ�/ �ملا�ية.
 ¬ �F �هللا � قد بيَّن تفاصيل هذ] 
�ألمو8 �حلَسنة ��حلَسنا/ ��لسيئا/ 
 Hقا فقد  �لكرمي،   �Tلقر�  R �كثر 
�لز8َ�ُّ  َيْشَهُد�َ�  ال  ﴿َ��لَِّذيَن  مثال 
ِكَر�ًما﴾  َمرُّ��  ِباللَّْغِو  َمرُّ��   ��َFِ�َ
(�لفرقا�: ٧٣). ففي هذ] �آلية uى 
��لثا�  �لكذ,  �حدÖا  �مرين،  عن 
تشهد��  ال   �� oب   3� �للغو، 
�لظر��.  كانت  مهما  �بد�  �لز�8 
oب  Tخر  موضع   R  Hقا قد  بل 
8فيعا  شها�تكم   dمستو يكو�   ��
�لو  �لشها��  من  متتنعو�  ال  لد8جة 
على �نفسكم �� �لو�لدين ��ألقربني، 
فإ��  �لصد�.  Fقامة  معيا8  هو  فهذ� 
فسو�  �ملعيا8  هذ�  �إلنسا�  حقق 
�هللا  نظر   R �ألحسن  من  قوله  ُيعّد 
�هللا  قر,   Hينا لذلك  �نتيجة   ،�
تعاN، �يتقد� على �8, �حلسنا/ 
�كثر �ُيعّد من عبا� �هللا �حلقيقيني. ¬ 
يقوH �هللا � عن �لصد�: ﴿َيا �َيَُّها 
َقْوًال  َ�ُقوُلو�  �هللا  �تَُّقو�  Tَمُنو�  �لَِّذيَن 
َسِديًد�﴾ (�ألحز�,: ٧١)، �3 �يها 
�قولو�  �هللا   dبتقو حتلَّو�  �ملؤمنو�، 

فهذ�  تعقيد.   3� فيه  يكو�  قوال ال 
�لصد�  معيا8  إلقامة  �ألحسن  هو 
�لذ3 ُ�ِمرنا بالعمل به �نْشِر]، لكننا 
��F �ستعرضنا ��ضاعنا ال نرd هذ] 
خطو�  كل  فعند  للصد�.   bملعاي�
فكم  �لنفسانية.   mألهو�� تعتر� 
يستعد��  �نفسنا  فحصنا   ��F منا 
للشها�� على �نفسهم عند �حلاجة، 
 ¬ ��قا8ֲדم؟  �لو�لدين  على   ��
يرتقو� حt يصبح كالمهم �ليومي 
كل  من  م×هة  �غbها  �معامالִדم 
نوh من �لتعقيد ��اللتو�m. فاملالحظ 
�لشخصية  �ملصا¢  تعتر�  �نه حني 
ال  �ألنانيُة،   �� �ألقا8,  مصا¢   ��
يستعد �ملرm لالعتر�� ·طئه �يسعى 
يتخلص �Vقق  لكي  �ألمو8  لتعقيد 
 Hبالقو فالتمسك  �لذ�تية.  مآ8به 
�ملند8جة  �إلnية  �أل��مر  �لسديد من 
 �� ميكن   �� ”�حسن“،  ضمن 
نقو�F H �ألحسن عند �هللا �� يكو� 
�لصد� خالصا �ال يكو� فيه �ٌّ �� 
تعقيد، ���F عملنا ֲדذ� �ألمر �لو�حد 
 �mبد نز�عاتنا  �يع  Ëتفي  فسو� 
 NF لبيت� R من �خلصوما/ �لعائلية
�لشجاR /�8 �ملجتمع. فلن تبقى لنا 
 NF �ال  �ملحاكم   NF  mللجو حاجة 
��8 �لقضاm، بل سو� يسو� �لصلح 
�ترتفع  مكا�،  كل   R  ���لسال

معايb �لصد� R �ألجياH �لقا�مة.
من  فو�8  باالنصر��  �مر  كما   
�ملجالس �ل� Ëلو من �لصد� �oر3 
�لسخيفة  �ألمو8   Hحو فيها   ��لكال
�ل�  �ملجالس  حتضر��  فال  �nابطة. 
�هللا،  تعليم  ضد   �كالٌ فيها   Hيقا
�لسخيفة  �ألمو8  هذ]   �� ��ملالحظ 
 R  �� �لبيو/   R  Hُتتنا� ��لالغية 
حيث  قصد،   ��� �حيانا  �ملجالس 
يد�8 �لكال� ضد نظا� �جلماعة. لقد 
لديكم  كانت   ��F بأنه  مر��8ً  قلت 
�ملسئولني �ال  �لشكا�d ضد  بعض 
يتم تد�8كها �� Fصال� تلك �ألمو8 
 ،�ّF جلماعة فابعثوها� dعلى مستو
Éالسكم   R تنا�لتموها   ��F �لكن 
لن  uFا   �F �للغو،  من  سُتعد  فإuا 
تعّمق  بل  NF �إلصال�   HاÊ 3تؤ�
عن  �ُتسفر  ��خلصوما/  �لفتنة 

Fفسا� �ألمو8.
قذ�8   ��فال هنا»  �لك   NF Fضافة 
ُتعر� على �لتلفز� كما �uا موجو�� 
�هنا»  �يضا،  �إلنترنت  شبكة  على 
�يضا،  �لقبيحة  ��ألغا�  �لرقص 
 ��ألفال من  �ألغا�  بعض  �هنا» 
 ��nندية �ل� ُيتوسل فيها باسم �صنا
�nTة غb �هللا �� ُيث¼ عليها مما يؤ�3 
F NFنكا8 �إلله �لو�حد �لقوu� �� ،3ا 
 �توحي �كأ� هذ] �آلnة �� �ألصنا
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�سيلة للوصوNF H �هللا. كل هذ� من 
��لكذ,  ��لشر»  ��لشر»،  �للغو 
�zا� لشيm ��حد. فينبغي �جتنا, 

zاh مثل هذ] �ألغا�. 
¬ هنا» Éالس تقا� على �لفيس بو» 
�على �لتويتر �� على مو�قع �لد�8شة 
فريقني  �ألخرd، �عند �خلصا� بني 
 �يتم تبا�H �لكلما/ �لقذ�8 ��لكالِ
 �ّF لسافر ��لسافل. ��حياًنا ُيرِسل�
 Øلنقا� هذ�   dفحو �لشبا,  بعض 
�لد�ئر R تلك �ملجالس، مما يدH على 
�uم �يضا يشتركو� فيها. uFا �مو8 
 3� يسع  ال  لد8جة  �منحطة  قذ�8 
شريف �نبيل zاعها �� مشاهدִדا، 
�لشبا,  بعض  فيها  �يشتر» 
��لشابا/ من عائال/ شريفة �هكذ� 
ُيظهر�� على �لناg عو�8ִדم. فعلى 
�ألJدo �� 3تنبها كليًّا ألنه مأمو8 
بأ� يبحث عن �لقوH �ألحسن �لذ3 
��لك  حسنة،  بعد  حسنة  يزيدكم 
 Nلصني هللا تعاª ��ًلكي تكونو� عبا
�للعنة  من  �نفسكم  تنقذ��  �بالتا� 

 .mل� تقع على مثل هؤال�
 Hللقو �bكث hباختصا8، هنا» �نو�
�ألحسن علمنا �هللا تعاF Nياها، منها 
 g8شا� �لناF� bا� سبل �ل² ��خلË�
�منع  �لسيئة  عن   hالمتنا�� Fليها 
للعبد   Nتعا �هللا   Hيقو عنها.   gلنا�

�حلقيقي: oب �� يكو� كل قولك 
 :Nتعا  Hفقا �ألحسن.   Hلقو� هو 
َفاْسَتِبُقو�  ُمَولِّيَها  ﴿َ�ِلُكلٍّ ِ�ْجَهٌة ُهَو 
�ْلَخْيَر�ِ/﴾ (�لبقر�: ١٤٩) �3 لكل 
�جهة ير�عيها �oعلها نصب عينيه، 
هي  �جهتكم  تكو�   �� �ينبغي 
 R فإ�� تسابقتم ./�bخل� R لتسابق�
�� تسعو� جاهدين  بد  �خل�b/ فال 
 Hيقو �لشيطا�.  هجما/  لتجنب 
�هللا تعاR N �آلية �ل� �ستهللت ֲדا 
ْيَطاَ� َيْنَزÂُ َبْيَنُهْم﴾  �خلطبة: ﴿�Fَِّ �لشَّ
�لشيطا�   ��  3�  (٥٤  :mإلسر��)
معاٍ�  �هنا»   .gلنا� بني  يفسد 
عديد� للشيطا�، �نعلم �� �لشيطا� 
�لرJن،  �هللا  ���مر  يعا�8  َمن  هو 

�ألضر�8  �يلحق  �يبغي  يتك²  �Fنه 
�Fنه  �تباعه،   NF �يستميلهم  بالعبا� 
 R gنا8 �حلسد، �يوسو  R تر�V
�لشيطا�   �F باختصا8،  �لقلو,. 
هو  ما  كل  ·ال�  �يأمر  يعا�8 
 Nتعا �هللا  به  �مر  ما  �كل  �حسن 
�حقو�  �هللا  حقو�   m��� �جل  من 

�لعبا�. 
�ألمو8   “Âلنـز�” كلمة  تع^ 
�لشيطانية �� �ملشو�8 �ل� يستهد� 
ֲדا تأليب �لناg ضد بعضهم �نشر 
بأ�   Nتعا �هللا   Hيقو بينهم.  �لفسا� 
�لشيطا� عدّ� مبني لإلنسا�. �لكن 
s �F تقولو� �ألحسن �s تعملو� به 
فستخرجو�   � عباً��  كونكم  بعد 

هناك �الس تقام على الفيس بوك وعلى التوي� أو على 
مواقع الدردشة األخرى، وعند اخلصام بني فريقني يتم 
تبادل الكلمات القذرة والكالِم السافر والسافل. وأحياًنا 
 N ُيرِسـل إّ� بعض الشباب فحوى هذا النقاش الدائر
تلك اجملالس،.. إنها أمور قذرة ومنحطة لدرجة ال يسع 
أي شـريف ونبيل سماعها أو مشاهدتها، ويش�ك فيها 
بعض الشـباب والشـابات من عائالت شريفة وهكذا 
ُيظهرون على الناس عوراتهم. فعلى األ�دي أن {تنبها 
كليًّـا ألنه مأمور بـأن يبحث عن القول األحسـن..... 
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 R �تقعو�  �لرJن  �هللا  عبو�ية  من 
فيكم  يولد  �لذ3  �لشيطا�  حضن 
�Vرضكم  ��لبغي  ��لك²  �لكذ, 
 gنه يوسوF .على �إلضر�8 باآلخرين
�حلسد.  بنا8  �Vرقكم  قلوبكم   R
 Æ8سو �mبقر�  �  kلن� ��صانا  لقد 
�لفلق ��لناg ثالًثا عند �لنو� ��لنفخ 
ُنعصم  لكي  �جسا�نا  على  ֲדما 
 gلوسا��� �لشيطانية  �ألفكا8  من 
��لسيئا/. �ينبغي بعد قر�mتكم nما 
�� تنتبهو� NF �نكم ال بد �� تسعو� 
 gجاهدين لتجنب �ألفكا8 ��لوسا�
�هللا  تدعو   �� �ينبغي  �لشيطانية،  

تعاN �� ينقذكم منها.
”بال�  �لعمل  Êالة  تتمتعو�  فال 
”�لتسابق  Êالة  �ال  �حسن“  هي 
Fال  �لشيطا�  �جتنب   “/�bخل�  R
Vالفكم،   Nتعا �هللا  عو�  كا�   ��F
�تتحر��  �nد�ية  منه  �تطلبو� 
 Nتعا �هللا  ��عني  بأ��مر]  �لعمل 
 Hيقو �لشيطا�.  الجتنا,  �ساعني 
�لشيطا�   �F  :� �ملوعو�  �ملسيح 
إلضالله  ��ئًما  باإلنسا�  يتربص 
يريد  �نه  �إلفسا� �عماله NF �8جة 
�يضا  �حلسنة  �عماله   R يغويه   ��
بآخر.   �� بطريق  إلفسا�ها  �يكيد 
�لشيطا�   ��8� �إلنسا�  صلى  فإ�� 
�� يفسد صالته بإضافته Fليها شيًئا 

بعض  قلبه   R يوقع   3�)  mلريا� من 
يعّر�  �Fنه  صالته)   mثنا� �ألفكا8 
Fماَ� �لصال� �يضا nذ� �لبالm. فينبغي 
هجماته  عن  �إلنسا�  يتغافل  �ال 
على  �سافر�  ��ضحة  تكو�  ألuا 
�لفاسقني ��لفاجرين �كأuم صيُد]، 
�ما �لزها� فال يتركهم �يضا �يقتنص 
 �� بطريق  �يضا  ملها�تهم  فرصة 
بآخر. فأما �لذين هم حتت فضل �هللا 
تعاN �مطلعو� على شر�8 �لشيطا� 
لتجنبها،   Nتعا �هللا  فيْدعو�  �لدقيقة 
�لكن �لذين ليسو� بالكاملني بل هم 
ضعفاm فيتعرضو� nا. �هنا» طائفة 
جتنًبا  سيئاִדا  �تظهر  حسناִדا  Ëفي 
فرقة  �� هنا»   3�) mلريا�� للعجب 
تقوo Hب �ال تظهر�� حسناتكم بل 
�ظهر�� سيئاتكم حt ال يقوH �حد 
 Hيقو ��طها�8ً)  بأ� هؤالm صاحلني 
حضرته: يظن هؤالm �كأuم ينقذ�� 
�نفسهم من هجما/ �لشيطا� ֲדذ] 
�حليلة. �لك^ �u� d8م �يضا ليسو� 
كاملني أل� �جو� غb �هللا ميأل قلبهم. 
لو s يكن �لك ملا فعلو� ما فعلو]. 
يكتمل �إلنسا� R �ملعرفة ��لسلو» 
عندما ينتفي �جو� غb �هللا من قلبه، 
 NF لذين يصلو�� mم فرقة �ألنبياuF�
هذ] �لد8جة uF �Fم حز, �لكاملني 
 bغ �جو�  من  قلوֲדم  Ëلو  Êيث 

�هللا.“ 
�حد  يفهم  �ال  ينبغي   Hية حا� على 
يرتقي NF هذ]  �نه ال �حد  من هنا 
�ملكانة غb �ألنبياm فال حاجة للسعي 
لنيلها ألuا ال تعطى ألحد سو�هم! 
 � �ملوعو�  �ملسيح   Hقا بل  كال، 
 �� ينبغي   :�bكث مناسبا/   R
تو�صلو� جهو�كم لرفع مستوياتكم 
 �� حا�لو�   :Hقا بل  �لر�حانية، 
تكونو� ��لياm �هللا، �ال تكونو� عبد� 

.mأل�ليا�
 kمامنا �سو� �لن� Nهللا تعا� �لقد قّد
لكم  حسنة  �ألسو�  هذ]   Hقا�  �
حاجة  فهنا»  ֲדا.  �لتأسي  فحا�لو� 
هجمة  لتجنب  �لسعي   Hلبذ ماسة 
 Hبالقو ��لشيطا� �ال بد من �اللتز�
كما  �لغر�  هذ�  لتحقيق  �ألحسن 
مر�عا�  من  بد  ال   .Nتعا �هللا  يقوله 
 ��حكا� �هللا تعاR N كل عمل يقو
 Nتعا �هللا  علََّمنا  �لقد  �إلنسا�.  به 
�عاmً لتجنب كل نوh من هجما/ 
 R سو8تني  Tخر  �هو  �لشيطا� 
 :Nتعا �هللا   Hيقو  ¬ �لكرمي.   �Tلقر�
 Âٌَنْز ْيَطاِ�  �لشَّ ِمَن  َيْنَزَغنََّك  ﴿Fِ�َمَّا 
ِميُع �ْلَعِليُم﴾  َفاْسَتِعْذ ِباهللا Fِنَُّه ُهَو �لسَّ
�صابك   ��F  3�  (٣٧ (فصلت: 
 Hالفة ألحسن �لقوª 8لشيطا� بأمو�
 :��ّ8�  �bكث ���عو]  باهللا  فاستِعذ 
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�عو� باهللا من �لشيطا� �لرجيم؛ � ال 
 Nال باهللا. يوّلد �هللا تعاF ال قو�� Hحو
Tماال R �لقلو, بأنكم ��F �عومت �هللا 
تعاÊ Nسن �لنية فإنه سيستجيبها. 

�هنا �8يد �� ��ضح بأ� نا8 �حلسد 
فيها  �حتر�  �ل�   � جدًّ  �bخط
 Uخر�  ��T طاعة  فرفض  �لشيطا� 
منها ¬ تعّهد Êر� �لناg فيها. uFا 
تلك �لنا8 �ل� تقض مضاجع �ملجتمع 
كله، فعلى كل �Jد3 �� يتجنبها. 
 Hهللا �يدعو] بابتها� NF hيتضر ���
�لشيطا�  هجمة   �F نفسه.  إلنقا� 
على نوعني، Fنه يهاجم لقطع عالقة 
ناحية  �من   ،Nتعا �هللا  عن  �إلنسا� 
�إلنسا�  يقطع صلة   ��  Hا�V ثانية
 Hلقو� �حسن  �ما  �إلنسا�.  بأخيه 
 Nحب �هللا تعا NF فيؤ�3 باإلنسا�
¬ يولد R قلبه حبًّا للناg لوجه �هللا 
تعاN. �3 كما قلت سابقا: ال ميكن 
Fال  �لعبا�  �حقو�  �هللا  حقو�   m���
�ألحسن.   Hلقو�  hتبا� طريق  عن 
نرفعه  �لذ3  �لشعا8  هذ�  فإ�  لذلك 
كر�هية  �ال  للجميع  �حلب  ��ما: 
�ال  �يضا  �ألغيا8  به  يتأثر  ألحد، 
يأتو�  عندما  �كر]  من   � بدًّ oد�� 
É NFالسنا، �لكن لو s نظهر هذ� 
 m�8� بيننا فال طائل من فيما  �حلب 
هذ� �لشعا8 �8فع هذ� �nتا�. Fن^ 

�قد� مر� بعد �خرd �ما� �جلماعة �مر 
�هللا تعاJ8” Nاm بينهم“ �3 ينبغي 
كل  �ليعامل  �حتابو�  تتر�Jو�   ��
��ملحبة  بالر�فة  �آلخر  منكم  ��حد 
أل� مثل هؤالm �لناg مؤمنو� حقًّا. 
هذ] هي ميز� �ملؤمنني. �ما ��F �لقينا 
هذ�  Fثبا/  �حا�لنا  8نانة  خطًبا 
�ألمر �� شعا8نا هو ”�حلب للجميع 
 ���� �ال كر�هية ألحد“، ��نه ميثل 
لوحد� �اعتنا، لكن مساعينا كلها 
 ��F Fال  نتيجة حقيقية  لن تسفر عن 
�عاملنا  7يطنا   R �جلو  هذ�  خلقنا 
بعضنا برJة �عفو. هذ] �يضا حسنة 
�َمَر �هللا تعاN بالعمل ֲדا بوجه خا�، 

فقاH: ﴿�لَيعفو� �لَيصفحو�﴾.
 Fً��، هنا» عد� ���مر من شأuا �� 
نو�جه  �لكننا   .Nتعا �هللا   NF تقّربنا 
�لشيطا� عند كل خطو�، �هو يريد 

�� ُيبعدنا  عن �هللا تعاN ·لق �لتناقض 
بني قولنا �فعلنا �ال سيما R �ألمو8 
�ل� �مر �هللا تعاN ֲדا �ملؤمَن �حلقيقي 
نعر�   �� فعلينا  �لرJن.  عَبد   ��
��ئما.  عمله  سيعمل  �لشيطا�   ��
منذ   Nتعا �هللا  من  �ملهلة  طلب  فقد 
 �bبأنه سيغو3 كث  Hقا� ��T ال���
 ��� فيّتبعونه،  بأسلو,   gلنا� من 
�عبا�  قلة  سيكونو�  �لرJن  عبا� 
�لشيطا� كثر�. فقاH �هللا تعاN بأ� 
نا�8.  سأ�خلهم  يتبعونك  �لذين 
 �bكث  mشيا� هنا»  �لزمن  هذ�  ففي 
 NF gَكما �كرُ/ من قبل جترُّ �لنا
سخط �هللا تعا�F .N �ستخد�� هذ] 
ليس سيئا  بصو�8 صحيحة   mألشيا�
 NF يؤ�3  �ستخد�مها   mسو �لكن 
نشر �لسيئا/ ��أل8جاg ��لذنو,. 
��ألشياm نفسها ميكن �� تكو� سببا 

إن هجمة الشـيطان على نوعني، إنـه يهاجم لقطع 
عالقة اإلنسـان عـن اهللا تعـاY، ومن ناحيـة ثانية 
�ـاول أن يقطـع صلـة اإلنسـان بأخيه اإلنسـان. 
أما أحسـن القـول فيـؤدي باإلنسـان إY حب اهللا 
 .Yقلبـه حبًّا للناس لوجـه اهللا تعا N يولد � Yتعـا
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مَثَل  لنأخذ  �يضا.  �حلسنا/  لنشر 
�لتلفا' فهو ُيطلعنا على �مو8 علمية، 
بسببه.  تنتشر  �يضا  �لسيئا/  �لكن 
�حلق �� �ألJديني هم �لذين Vسنو� 
�ستخد�� �لتلفا' R هذ] �أليا�. لقد 
 ��يا  R �إلخو�  �نظا8  Fليه  �ّجهُت 
 �bتأث �لك  تر»  �قد  �يضا  �جللسة 
 �F فكتب .gابيا على بعض �لناoF
يشاهد��  كانو�  ما  �uم  بعضهم 
بد���  �لكنهم  قبل  من  �يه   Æ �مي 
�نظا8هم  لفّت   �� بعد  مبشاهدִדا 
Fليها. �قالو�: نتأسف �آل� على �ننا 
ֲדا  نرتبط   s� قبل من  نشاهدها   s
 dلبعض بأ� �ملستو� Hمن قبل. �قا
 �bلر�حا� ��لعلمي قد تطو8 فينا كث�
R غضو� عشر� �يا� فقط مبشاهد� 
�جلماعة  عن  علمنا  �قد  �يه،   Æ �مي 
على �جه �حلقيقة. فأكر8 ���ّكركم 
تنتهبو�   �� oب  �نه   dخر� مر� 
�هل  ��جعلو�  جيد�  �ألمر  هذ�   NF
�لنعمة  هذ]  من  يستفيد��  بيوتكم 
�ل� �كرمنا �هللا ֲדا لتربيتنا �لنـز��� 
علما ��8حانية، �لكي َتثبت �جيالنا 
 �� فعلينا  �ألJدية.  على  �لقا�مة 
نسعى جاهدين �� نربط �نفسنا مع 
�مي Æ �يه. Fضافة NF �خلطب هنا» 
مباشر�  ُتبث   �bكث  dخر� بر�مج 
حيث  من  ��8حانيا  علما  �تزيدنا 

مئا/  ُتنفق  �جلماعة  ��لدنيا.  �لدين 
Tال� من �لد�ال�8/ عليها سنويا، 
�جلماعة   mبنا� منها  يستفد   s  �F�
 �� منها. �حلق  �نفسهم  فسيحرمو� 
 bحد كب NF ألغيا8 يستفيد�� منها�
�يتضح nم صد� �إلسال� �يّطلعو� 
 ��إلسال �صد�  �هللا  �حد�نية  على 
فيجب  حقيقته.  على  �يد8كونه 
 mيع ��ا� R ديني هنا بلJعلى �أل
�لعاs �� يستفيد�� من �مي Æ �يه حق 
�الستفا��. من بركا/ �مي Æ �يه �uا 
�جلماعة  �فر��  لربط  عظمى  �سيلة 
باخلالفة، فيجب �الستفا�� منها كما 
oب. لقد �عطى �ُهللا �إلنساَ� عقال 
�مو8]  من  لنفسه  �هيأ  فاستخدمه 
َجَعْلَنا  تعاF﴿ :Nِنَّا  �هللا   Hيقو يسر�. 
لَِنْبُلَوُهْم  َلَها  ِ'يَنًة  �َأل8ِْ�  َعَلى  َما 
(�لكهف: ٨)  َعَمال﴾  َ�ْحَسُن  �َيُُّهْم 
كّل ما نكتشفه جديد� فقد عّد] �هللا 
لكل  بأ�   Hقا� �حسَن،  هنا   Nتعا
 ��F Fال  ينفع  �لكنه ال  �Öيته،   mشي
فقد  �لعمل.  بأحسن  منوطا  كا� 
 mنَصحنا �� نستفيد من هذ] �ألشيا
�لكن Êسن �لعمل. �F ُحسن هذ] 
 ��F ينفعنا  Fمنا  �جلديد�  �الكتشافا/ 
 Nتعا �هللا  8ضا  �ستخدمناها Êسب 
 s  �F� ��لفسا�.  �لفتنة  خللق  ال 
 Hستتحو �لعمل  ُحسن  هنا»  يكن 

هذ] �ألشياNF m �بتالm، لقد ضربت 
�مثلة من هذ� �لقبيل من قبل �يضا. 
نافع �مضر  فهو  مثال  �لتلفا'  خذ�� 
 bهنا» كث �F لوقت نفسه� R يضا�
�لبيو/ �ل� خربت �� R طو8  من 
�خلر�, بسبب �النترنيت ��ملكاملا/ 
��لك  �أل�ال�،  �يفسد  بو�سطته، 
 �ُتستخد �حلديثة  �الكتشافا/  أل� 
�حلرية.  باسم  شرعية   bغ بصو�8 
 Hلقو� نضع   �� مأمو��8  �لكننا 
�حلسبا�   R �حلسن  ��لعمل  �حلسن 
�حلقيقيني،  �هللا  عبا�  لنكو�  ��ئما 
8ضا  نيل  هو  ��ئما  هدفنا  �ليكو� 
�هللا تعاN. من �ملعلو� �� هنا» ���مر 
�لكرمي   �Tلقر�  R مذكو�8   �bكث
�ن^   bغ هنا،  تفصيلها  ميكن  �ال 
�مر   NF هنا  �ألنظا8  ��ّجه   �� �8يد 
�يضا،  �خلطبة  بد�ية   R �كرُته  قد 
��ئما  به  ִדتمو�   ��  Nتعا �هللا   Hقا�
 ،�bبه �هللا كثV� حلسن� Hلقو� عند 
ْن َ�َعا  فقاH: ﴿َ�َمْن َ�ْحَسُن َقْوال ِممَّ
Fَِلى �ِهللا َ�َعِمَل َصاِلًحا َ�َقاF Hَِنَِّني ِمَن 
فهذ�   (٣٤ (فصلت:  �ْلُمْسِلِمَني﴾ 
هو �لتعليم �جلميل ��لتصر� �جلميل 
�لذ3 ُيتوقع من �لعبد �حلقيقي. لقد 
 R آلية �ل� تلوִדا� R Nهللا تعا� Hقا
ِهَي  �لَِّتي  ﴿َيُقوُلو�  �خلطبة:  مستهل 
َ�ْحَسُن﴾ ��ملعلو� �� �حسن �حلديث 
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 Hفقا به.   Nتعا �هللا  �مرنا  �لذ3  هو 
 Hألقو�� �� كل  �آلية  تعاR N هذ] 
�لذ3   Hلقو� هذ�   R جتتمع  �حلسنة 
 Nهللا تعا� NF لدعو�� �� R يتلخص
هي �لقوH �حلسن. ��ملعلو� �� �لذ3 
نفسه  �هللا سو� Vاسب   NF يدعو 
باألمو8  يعمل   dمد  3ّ�  NF �يضا 
 R ليها. لقد قلتF gل� يدعو �لنا�
َم  ”لـِ  :Hيقو  Nتعا �هللا   �� �لبد�ية 
Fً��، ال بد  تقولو� ما ال تفعلو�“. 
فعله   Nتعا �هللا   NF �لد�عي  �� oعل 
قبل.   من  قلت  كما  لقوله،  مطابقا 
تابعني  �نفسكم  جْعل  من  بد  فال 
متاما ملرضا� �هللا �، فهذ� هو �zى 
�ْ�عو�   �� �إلسالمي  للتعليم   Hمثا
قوال  �حسن  هنا»  فليس  �هللا؛   NF
�هللا، لكن   NF من هذ�، �هو �حب
هذ] �لدعو� تقتضي منكم �� تقومو� 
بال� هي �حسن. فالعمل �لصا¢ ما 
يو�فق �nد3 �إلnي �يتبعه �هو نشر 
�حلسنا/ Êسب ما يقتضيه �لعصر، 

�يتسبب R �إلصال�. 
�قد� هنا مثاال للعمل �لصا¢ �ليس 
لكنه   hباملوضو مباشر�  عالقة  له 
قبل  قلت  لقد  للتبيا�،  ضر�38 
جيد  عمٌل  ��لصفح  �لعفو   �F قليل 
بذلك،   � �هللا  �مرنا  �قد  �حسٌن، 
�ملعتا�  �لسا�8  عن  �لعفو   �� Fال 

�ألحسن  من  ليس  �ملعتا�  �لقاتل   ��
صاحلا،  عمال  ليس  �هو   ،mشي  R
هذ]  مثل   R هنا  �لصا¢  فالعمل 
�لقضية �� يعاَقب من يرتكب هذ] 
��لك  �مر��8،  عمد  عن  �خلطايا 
 hُير�� �لضر8  من  �ملجتمع  ليسلم 
 �bكث �مثلة  �هنا»  �لسيئا/.  عن 
لذلك. باختصا8 يقوH �هللا � ليس 
هنا» �حسن من �لذ3 يدعو NF �هللا، 
فهذ� �لعمل 7بب NF �هللا كث�b، بل 
�لد�عي NF �هللا �  oب �� يتذكر 
�� Éر� �لدعو� ال يكفي، بل oب 
�� يكو� كُل عمل له صاحلا، �F ال 
ميكن �� يقوH �إلنسا� من ناحية �نا 
عبد �هللا �خلا� لذ� من �لو�جب عليَّ 
FيصاH 8سالة �هللا، �R �لوقت نفسه 
���ال�]،  '�جته  حقو�  يؤ�3  ال 

بيتها  ִדتم Êفظ  �ملر�� ال  �� كانت 
تربية ��ال�ها،  �� كانت غافلة عن 
عمل  بأ3  يعمل  ال  �حد  كا�   ��
كانت   ��F فمثال  Tخر.  Fسالمي 
ال   mباحليا �هللا  �مرها  قد  �ل�  �ملر�� 
ִדتم بلباسها �كانت نشيطة R نشر 
 ��لدعو�، فعندما سيعتنق �حٌد �إلسالَ
�لكرمي   �Tلقر� �يقر�  �عوִדا،  نتيجة 
 ،�فسيقوn Hا قد �عوِت^ NF �إلسال
 mباحليا يأمر  �لكرمي   �Tلقر� لكن 
��حلجا, �يضا ��نت ال تعملني به. 
مثل   ،�bكث سيئا/  هنا»  �كذلك 
 Hألعما�� ��لنميمة  ��لز�8  �لكذ, 
�ملنَكر�، فلن ُيعفى منها �حد ملجر� 
 � �هللا   Hيقو �لتبليغ.   R نه نشيط�
ينبغي  ”�حسن“   Hيقو �لذ3   �F
Fنه   Hيقو� �يضا  صاحلا  يعمل   ��

هـذه هي ميزة املؤمنـني. أما إذا ألقينـا خطًبا رنانة 
وحاولنـا إثبـات هـذا األمر أن شـعارنا هـو ”احلب 
للجميـع وال كراهية ألحـد“، وأنه ميثـل أداة لوحدة 
�اعتنـا، لكن مسـاعينا كلها لن تسـفر عن نتيجة 
حقيقيـة إال إذا خلقنـا هذا اجلـو N -يطنا وعاملنا 
 Yبعضنا بر�ة وعفو. هذه أيضا حسـنة أَمَر اهللا تعا
بالعمل بها بوجه خاص، فقال: ﴿ولَيعفوا ولَيصفحوا﴾.



٢١

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد السابع -ذو احلجة ومحرم ١٤٣٤هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٣ م

 Hيقو� �لكامل.  �ملطيع   3� مسلم، 
��طعنا“،  ”zعنا  �مر  كل  عند 
�لصا��.  �ملسلم  عالمة  هي  �هذ] 
فمن هذ� �ملنطلق ��� �� �لفت �نظا8 
�جلماعة R �ستر�ليا �يضا �نه صحيح 
 NF 7بب  عمٌل  �هللا   NF �لدعو�   ��
�هللا Fال �نه يقتضي �� تكو� �عمالنا 
 Uمنا�  mَبد�F�  � �هللا  ���مر  Êسب 
�لذ3  �لبلد  هذ�  �لكاملة.  �لطاعة 
مليونا   ٢٣ بـ  سكانه  عد�  يقد8 
مساحًة،  جد�  ��سع  لكنه  تقريبا، 
بل هو قا�8، لكن سكانه 7صو��8 
 �� شك  �ال  فقط،  بضع  مدٍ�   R
لكن^  شاسعة،  �ملد�  بني  �ملسافا/ 
كما قلت لكم R �جللسة �يضا، �� 
�هللا   mماF �3 جلنة  �لفرعية  �ملنظما/ 
 ��هللا �نظا ��نصا8  �خد�� �ألJدية 
�جلماعة �يضا oب �� يهتم بالتبليغ 
 HيصاF ��جبنا   �F كامال.  �هتماما 
فإ��  �هللا،  فعلى  �لنتائج  �ما  �لرسالة 
�عونا NF �هللا � مع �لعمل فسو� 
oب  �هللا،  بإ��  �يضا  �لنتائج  َتظهر 
 sلعا� R gحد من �لنا� Hال يقو ��
�F ال �عر� �جلماعة �ألJدية. لقد 
�لذ3  �ل²نامج  مصا�فًة  شاهد/ 
كا� ُيبث من ستو�يو �مي Æ �يه هنا 
�ألستا�  هنا   bألم� نائب  �zعُت 
�خلليفة   �F  Hيقو �هللا  سيف  خالد 

صال�   َّ�� قد  كا�  �هللا  J8ه  �لر�بع 
�لعيد ��جلمعة هنا R ١٩٨٩ �كا� 
�ملسجد يبد� كب�b حيث كا� عد� 
�ما  تقريبا،  مصليا   ٢٥٠ �ملصلني 
�آل� فيقد8 عد� �ملصلني بـ ٢٥٠٠ 
�لفو8ية  فعلي   ��8 فكانت  تقريبا. 
�� قلت �حلمد هللا �oب �� نشكر  
�هللا على �نه '�� عد�نا، لكن^ حني 
فكر/ قليال نشأ لد3 �ضطر�, �نه 
�غلبية هذ�   �F تقريبا  بعد ٢٤ عاما 
باكستا�  من  مهاجر��  هم  �لعد� 
�� فيجي، فلعل بضعة �شخا� من 
�Jديني  ُجعلو�  �ملحليني  �لسكا� 
 ٢٤ ففي  ֲדم،  ُيعَنت   s �يضا  �هم 
فإ��   .٢٤ mيبلغ عد� هؤال  s عاما
كا� عد�كم قد �'��� على حسا, 
�لعد� R باكستا� �فيجي،  نقصا� 
مساعي  نتيجة  �ال'�يا�  Vصل   s�
�اعة �ستر�ليا، فيجب �� ال نغمض 
 �� oب  بل  �حلقائق،  عن  �لعيو� 
ُمقلق  فهذ�   ،Hلبا�  R ��ما  نضعها 

جد� � على �ألقل.
�ملحليني  �لسكا�   NF �باإلضافة 
 mجا قد  �ستر�ليني  يسمَّو�  �لذين 
�يضا   dخر� شعو,  هنا»   NF
 ،dألخر� ��لشعو,  �لعر,  مثل 
Fليهم  �لرسالة   Hإليصا حاجة  فثمة 
�يضا، فيجب �� تكو� هنا» خطة 

 �� الحظت  فقد  للتبليغ،  مد�8سة 
�لصد8  برحابة  يتمتعو�  �ألستر�ليني 
 �� �يريد��   Hلقو� يستمعو�  فهم 
ֲדم  �لعالقا/  �نشأمت  فإ��  Vا���8، 
فسيخرU منهم بعض �لسعد�m حتما 
ممن يقبلو� �لدين �حلق. فمن ��جبنا 
��حلب  �ألمن  8سالة  نوصل   ��
طبقة  كل   NF �إلسالمية  ��لتآخي 
 R قابلو�  gلنا� �لناg، فبعض  من 
ملبو�8 فهم يعرفو� �ألJديني لكن 
�غلبيتهم ال يعرفو� �لرسالة �حلقيقية 
لإلسال�، فهم يظنو� �� �ألJديني 
�خال�  �صحا,  �عضاeها  منظمة، 
 !gنبيلة، �هم على صلِة صد�قٍة بالنا
�لرسالة   �� هذ�  ظّنهم  �سبب 
فثمة  َتبلْغهم.   s  �لإلسال �ألساسية 
 R هذ�.   NF لالنتبا]  ماسة  حاجة 
�ملخلصني  ألحد  ُمنحت  �جللسة 
 hَّ'� جائزٌ� على �نه 8غم كونه معاقا
 �لإلسال تعريفية  نشر�   ٢٠٠٠٠
 R عد�كم �F تقولو� .gلنا� على 
�لبلد كله ٤٠٠٠ �Jد�F� 3 كنت 
�ظن �� �لعد� �ك² من �لك. لو �� 
قامو�  �إلخو�  �لعد� من  نصف هذ� 
 bبتو'يع نصف هذ� �لعد� من �ملناش
ماليني  عشر�  تو'يع  من  لتمكنو� 
تبليغ  من  متكنو�  �هكذ�  منشو8ٍ، 
��لصو�8   �لإلسال  ��لسال 8سالة 
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سكا�  نصف   NF له  �لصحيحة 
�ستر�ليا تقريبا. ¬ ميكنهم �� ينشر�� 
منشوT �8خر، �لو ��صلناها NF 8بع 
ֲדا  الهتّمت  ُعشر]  بل  �لعد�  هذ� 
�سائل �إلعال�، أل� �جلر�ئد بنفسها 
باقي   Nتتو� �خل²  هذ�  مثل  تنشر 
بال�   R هذ�  حد±  �قد  �لعمل، 
عديد� منها بلد كبb مثل �لواليا/ 
�ملتحد�. �F على علم بأنكم ִדتمو� 
بوسائل �إلعال� �لكم عالقا/ طيبة 
 �� Fال  �لك،  شاهدُ/  �قد  معها، 
��جبنا �� نغتنم هذ] �لعالقا/ لنشر 
هنا   NF هاجر  لقد   .��إلسال 8سالة 
�Jديو�  �يًضا   dخر� بال�   NF�
كب�b �لسن، ��قوn Hم سو�m كانو� 
هنا �� R �3 بلد Tخر: �نه ال عمل 
عندكم عا��، بل جتلسو� R �لبيو/ 
بد�� عمل، فعليكم �� تقومو� بوقف 
��قاتكم �تقومو� بتو'يع �ملنشو�8/ 
�غbها من �عماH �جلماعة. �خرجو� 
 �bلكب��  �bلصغ� باملنشو�8/ 
 NF ���عوهم   gلنا� على  ��ّ'عوها 

 .��إلسال
Fمنا  �كرִדا  �ل�   ��أل8قا هذ]   �F
تد8كو�   �� �جل  من  �كرُتها 
مسئوليتكم. �F على علم �� �اعتنا 
R �ستر�ليا 8مبا ال تقد8 حاليا على 
Jل نفقا/ طبع �ملناشb ֲדذ� �لعد�، 

�F لو كانت تكلفة طبع منشو8 ��حد 
Ýسة �� عشر� قر�Ø، لكّلف طبُع 
Ýسمئة  منها  نسخة  ماليني  عشر� 
�لك  �مع  �ألقل.  على  ��ال8  �لف 
باملاليني  ال  باآلال�  طبعتم  لو 
صعب-  بأمر  �ليس  ممكن  -هذ� 

 .bجنا' عمل كبF فتستطيعو�
�لعالقا/   �F �لك،   NF باإلضافة 
تساعد   ��إلعال �سائل  مع  �لطيبة 
قلت  كما  �ملهمة  هذ]  Fجنا'  على 
Tنفا. لقد zعُت �نكم تعملو� ·طة 
 �� �لكن oب  �يًضا،   �بالد  h²لت�
فهذ�   ،��إلسال باسم  ֲדا  تقومو� 
سيكشف للناg تعاليم �إلسال� عن 
سيهتمو�  �بالتا�   ،���لسال �ألمن 
�سينفتح   ،Nتعا �هللا   mشا  �F به 
�ملزيد من �ألبو�, للدعو� ��لتبليغ. 
�لكن �هّم شيm إلجنا' هذ] �لعملية 
تعملو�   ��  Nتعا �هللا   Hقا كما  هو 
 R �تتسابقو�  �لصاحلة،   Hألعما�
�خل�b/، �تؤمنو� باهللا Fميانا كامال، 
�هللا   Hنسأ  .mلدعا�  NF �تتوجهو� 
�لذين  عبا�]   R يدخلنا   ��  Nتعا
 R �يتسابقو�  �لصاحلا/،  يعملو� 
�خل�b/، ��� نعمل �عماًال يرضاها، 
يز���  بثما8 طيبة، ���  يثمرها   ���
عد�نا �يًضا بانضما� �هل هذ] �لبال� 

NF �إلسال�. Tمني.

صال�  �صلي  سو�  �لصال�  بعد 
�لسيد�  �لصاحبز��3  على  �لغائب 
�مة �ملتني. �هي بنت سيدنا �ملصلح 
�ملوعو� 8ضي �هللا عنه �'�جة �لسيد 
لقد  ناصر.  �Jد  7مو�   bم سيد 
توفيت R �لساعة �لثانية عشر� ليال 
 R �لشهر  هذ�  من  عشر  �لر�بع   R
Fليه �8جعو�. قد  Fنا هللا �Fنا  8بو�. 

ُ�فنت ��H �مس يوَ� �لعيد هنا». 
 R  ١٩٣٦/١٢/٢١  R ُ�لد/  لقد 
��8 �ملسيح R قا�يا�. لقد �عْت nا 
عند مولدها �� �ملؤمنني �سيدنا �خلليفة 
�لثا� -8ضي �هللا عنها- كث�b. هي 
بنت �لسيد� سيد� مرمي صديقة بنت 
 Hِخا zFاعيل،  7مد   bم �لدكتو8 
�هللا  8ضي  �ملوعو�  �ملصلح  سيدنا 
�ية  �ملوعو�  للمصلح  يكن   s عنهم. 

��ال� Tخرين من هذ] �لز�جة. 
�ملوعو�  �ملصلح  سيدنا  قَر�  لقد 
بعض  هذ]  لبنته  عنه  �هللا  8ضي 
�يو�نه   R منشو8  �هو  �لشعر، 
�ناشيد  صو�8  على  7مو�"   �"كال
 dحدF �مطلع  ��لبنا/،   Hلألطفا

هذ] �ألناشيد هو:
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��حـد�   mًند� uا8  ليل  �نا�3   :3�
nذ�  ��حًد�  nًFا  هنا»  بأ�  فقط 

.sلعـا�
سيدنا  ��ال�   R الحظت  لقد 
�ملصلح �ملوعو� 8ضي �هللا عنه، �ال 
يتمتعن  كلهن  �uن  بناته،   R سيما 
بزلفى عظيمة عند �هللا تعاu�� ،Nن 
�خلمس  �لصلو�/  على  يو�ظنب  ال 
فقط، بل يؤ�ينها ·شوh ��ستغر�� 

كبbين، �يصلني طويًال. 
 bم �لسيد  �هو  �ملرحومة   U�'  �F
7مو� �Jد ��قٌف حلياته، �قد عمل 
��عية F Rسبانيا ��لواليا/ �ملتحد�، 
 �� ينبغي  كما  معه  عاشت  �قد 
 R كانت  ��عيٍة.  '�جُة  تعيشها 
�لبشا�8  مسجد   mبنا عند  Fسبانيا 
Fعد��   R  �bكث عملت  �قد  هنا»، 
�لوقت، s �F تكن  �لطعا� R �لك 
لقد �كر حضر�  ��8 ضيافة.  هنا» 
�uا  �يًضا  �هللا  J8ه  �لر�بع  �خلليفة 
 ��حياًنا كانت تفرÂ من �لعمل �تنا
فكانت  تقريبا،  �لثالثة  �لساعة   R
قد  بأنه  مسر��8   Nتعا �هللا  تشكر 
�تا� nا �لنو� R تلك �لليلة. كانت 
ساعا/   R  ��أليا تلك   R تعمل 
�هللا  �بفضل  بالليل،  جًد�  متأخر� 
مسجد  �فتتا�  مناسبة  كانت   Nتعا
�لبشا�8 موفقة جد�. كانت بنفسها 

للخليفة   ��لطعا Fعد��  على  تشر� 
�لر�بع J8ه �هللا �للضيو� �آلخرين 
ضيافة   8�� هنا»  تكن   s  �F �يضا 

كما قلُت. 
كاليفو8نيا   R عاشت  كما 
تكن   s طويال.  �ملتحد�  بالواليا/ 
جيد�  للجماعة  �ملا�ية  �لظر�� 
غسالة،  بيتها   R تكن  فلم  Tنذ�»، 
فكانت تباشر بنفسها �عماH �لبيت 
كلها من غسيل �غb]، �لو عر� 
عليها �حد �ملسـاعد� s تقبلـها. 
كانت معتا�� �� تعمل �عماH �لبيت 

بنفسـها. 
لقد خدمت R جلنة Fماm �هللا �ملركزية 
 R  �bسكرت مبنصب  بباكستا� 
 mلوال� شديد�  عديد�.كانت  شعب 
 �� �بعد  خال�،  هي  للخالفة. 
�حتر�ًما   �  /���'� خليفًة  صرُ/ 
 NF  /mجا عندما  �تقدير�.  �حبا 
 �bمر� قالت للبعض مش H�� لند�
�F: ال �ستطيع �� �تباسط معه �آل� 
�جللسة  حضرْ/  لقد  �حلديث.   R
�ملنصرمة  �لسنة   R لند�  R لسنوية�
مرضها  8غم  �يًضا  �لسنة  هذ]   R�

�لشديد، �قابلت^. 
 bجها هو �لسيد م�' �F كما قلت
7مو� �Jد ناصر. �nما �8بعة بنني 
�بنائهما  من  �ثنا�  ��حد�.  �بنٌت 

�لدين �Öا  نذ�8 حياִדما خلدمة  قد 
�لذ3   ،ßفر �Jد   �غال �لدكتو8 
 R �لدكتو�8]  شها��  على  حصل 
علو� �لكمبيوتر R �لواليا/ �ملتحد�، 
مكاتب   R حاليا  �جلماعة   ��¸د
"صد8 �جنمن �Jدية" بربو�. ��البن 
�لثا� �لو�قف للحيا� هو �لسيد 7مد 
�Jد، �لذ3 كا� �ستقاH من �ظيفته 
R �لواليا/ �ملتحد� �حضر R لند� 
هنا  حضر  قد  �كا�  معي.  للعمل 
معي، �قد �هب NF 8بو� عند �فا� 
��لدته قبل بضعة �يا�. �كال �ألخوين 
¸دما� بوفاm تا�، �فقهما �هللا لذلك 
R �ملستقبل �يضا. �8فع �هللا �8جا/ 
فهي  �ملرحومة  بنت  �ما  �ملرحومة. 
تقيم R هولند�. ��حد �بناm �ملرحومة 
طبيب يعمل n� ،©� Rا �بن Tخر 
�فقهم  �ملتحد�.  �لواليا/   R يقيم 
�هللا �يًعا أل� يظلو� ��فياm للجماعة 

��خلالفة. 
يشعر  �Jد  7مو�   bم �لسيد   �F
 Nهللا تعا� Hبالوحد� �آل� جد�، ��سأ
�� يلهمه �لسكينة فضًال منه، �ميأل 
هذ� �لفر�Â برJته. بعد حيا� طويلة 
بالوحد�.   mملر� يشعر   �� بد  مًعا ال 
�كما  �ملرحومة.  �8جا/  �هللا  8فع 
صال�  عليها  �صلى  سو�  قلت 

�لغائب بعد ���m �لصال�. 


