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 Ïتر�ة: �ملكتب �لعر

ال  +حد�  �هللا  8ال  8له  ال   >3 3شهد 
شريك لـه، +3شهد 3<  مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو(  بعد  3ما  +�سوله. 
�لشيطا< �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا r�َِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ+8يَّاَ�  َنْعُبُد  8يَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر�¶   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ¶  �لصِّ
3َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوr َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (vمني) َ+ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لعزيز wبنصر xهللا تعا� wد $يدy$ -
� مسرzل} $لقاها سيدنا مر�

� Qملهد��إلما. 
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو^ 
يو� ٢٠١٥/١٠/٢

� مسجد �لفضل بلند<

 uِْلَخْو� ِمَن   Uٍَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشـْي
َ﴿
 Vِ��ْألَْمَو ِمـَن  
َنْقٍص َ �ْلُجـوِ� 
َ
اِبِريَن  ِر �لصَّ 
َبشَِّ 0ِ��لثََّمَر
�ْألَْنُفِس َ
َ
� َ$َصاَبْتُهـْم ُمِصيَبـٌة Wَ>ِ لَِّذيـَن� *
َقاُلـو� ِ<نَّا هللا َ
ِ<نَّا ِ<َلْيـِه َ-�ِجُعوَ�﴾

 nصفا nهذ� �آليا � nلقد ُ(كر
 Jحلو عند  ُيبد+7ا   Bل� �ملؤمنني 
�هللا   Jيقو ֲדم.  +�ملصاعب  �ملصائب 
تعاq بأ< �ملؤمن يكو< مؤمنا حقيقيا 
عندما يتحلى ֲדذ� �لصفاn. 3حيانا 
بصفتهم  خسا�^  �ملؤمنو<  يو�جه 
�لشخصية +3حيانا 3خر� يو�جهو7ا 
�ملؤمن  +لكن  �جلماعة،  حيث  من 
�حلقيقي �رÇ من كل موقف يو�جه 
فيه �خلسا�^ ناجحا +نائال �ضا �هللا 
تعاq، +هكذ� yب 3< يكو< �ألمر 
�1ئما. لقد 3لقى �ملسيح �ملوعو1 � 
�ملوضو¡  بالتفصيل على هذ�  ضو�0 
� كتبه +ملفوظاته +بّينه من Øتلف 
لكم  +سأقد�  +�لنو�حي.  �لز+�يا 
بعضا من مقتبساته � حوJ هذ� 

 :Jملوضو¡ حيث يقو�
من  يستا0  3ال  �ملر0  على  "yب 
ليس  منها  يستا0  +�لذ�  �ملصائب، 
مؤمنا. يقوJ �هللا تعاq: ﴿َ+لََنْبُلَونَُّكْم 
ِبَشْي0ٍ ِمَن �ْلَخْوِ� َ+�ْلُجوِ¡ َ+َنْقٍص 
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�لعزيز -  wهللا بنصر� wد - $يدy$ -
� مسرzحضر[ مر

 nِلثََّمَر��+َ َ+�َألْنُفِس   Jَِألْمَو�� ِمَن 
 �)َ8ِ �لَِّذيَن   * اِبِريَن  �لصَّ ِر  َ+َبشِّ
َ+8ِنَّا  ِهللا  8ِنَّا  َقاُلو�  ُمِصيَبٌة  3ََصاَبْتُهْم 
8ِلَْيِه َ��ِجُعوَ<﴾، +عندما حتل �ملعانا^ 
 ،nنفسها بالرسل تبشرهم باإلنعاما
تدّمرهم.  بغgهـم  حتل  +عندما 
فعلى �ملر0 3< يقـوJ: ﴿8ِنَّا ِهللا َ+8ِنَّا 
طالبا  �ملصائب  عند  َ��ِجُعوَ<﴾  8ِلَْيِه 

 .qضا �هللا تعا�
 Bل� �حلسنة  جز�0<.  �ملؤمن  حليا^ 
 �� يكسبها �ملؤمن يكو< 3جرها مقدَّ
عليه  يترتب  �لص
 شي0  +لكن  له، 
 rحسا+ عدٍّ   gبغ +�ألجر   rلثو��
+لكن  طبعا  ثو�با  للحسنة   >3  �3)
 qهللا تعا� Jيقو .(
ثو�r �لص
 3ك

78م هم �لصابر+< +هم �لذين عرفو� 
 
�لص مع�  يد�كو<  �لذين  �هللا. 
yعل �هللا تعاq حياִדم جز3ين. 3+ال: 
عندما يدعو �لصابر yيب �هللا 1عا�0 
3َْسَتِجْب  ﴿�1ُْعوِني   :Jيقو كما 
َلُكْم﴾ +يقوJ 3يضا: ﴿3ُِجيُب 1َْعَوَ̂ 

�ِ¡ 8َِ(� 1ََعاِ<﴾.  �لدَّ
ثانيا: � بعض �ألحيا< ال يستجيب 
فينقا1  ما  حلكمة  �ملؤمن  1عا0  �هللا 
على   Jيقا  .qتعا ألمر�  �ملؤمن 
يعامل   qتعا �هللا  بأ<   Jlلتنا� سبيل 
 �)8 فكما  �لصديق.  معاملة  �ملؤمن 
كا< هنا� صديقا< فيمتثل 3حُدÌا 
3خر�  3حيانا  +يريد  3حيانا  لآلخر 
َمثل  هو  هذ�  �آلخر.  له  �ضع   >3

فيجيب  �ملؤمن  مع   qتعا �هللا  عالقة 
قوله:   � كما  3حيانا  �ملؤمن  1عا0 
+يريد  َلُكْم﴾  3َْسَتِجْب  ﴿�1ُْعوِني 
من �ملؤمن 3< �ضع أل+�مر� 3حيانا 
ِبَشْي0ٍ  ﴿َ+لََنْبُلَونَُّكْم   :Jفيقو 3خر� 
 >3 �إلميا<  فمن  �ْلَخْوِ�...﴾.  ِمَن 
ز على  يد�� �ملر0 هذ� �ألمر +ال يركِّ

جانب +�حد. 
عند  2ز<  3ال  �ملؤمن  على  yب 
 kفو ليس  ألنه  �ملصائب   Jحلو
�ألنبيا0. �حلق 3< ينبو¡ �حلب يتفجر 
مصيبة  من  ما  �ملصيبة.   Jحلو عند 
vال�  ֲדا   k+يتذ+ 8ال  باملر0  حتل 
�للذ�n.... �ملصائب على 3حبا0 �هللا 
ال تنـزJ بسبب �لذنوr... �نظر+� 

أحيانا يواجه املؤمنون خسارة 
وأحيانا  الشـخصية  بصفتهم 
أخـرى يواجهونهـا من حيث 
اجلماعة، ولكن املؤمن احلقيقي 
nرج مـن كل موقف يواجه 
ونائال  ناجحـا  اخلسـارة  فيه 
وهكـذا   ،Mتعـا اهللا  رضـا 
qـب أن يكون األمـر دائما.
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مثال كيف 3ُظهرn 3خالkُ �لن� � 
� lمن �ملعانا^ +� lمن �لنصر^. لو 
� يو�جه �لن� � �ملصائب ما(� كا< 
بإمكاننا 3< نبّين عن 3خالقه �آل<؟ 
ال شك 3< �آلخرين ير+< مصائب 
ال  �ملؤمن  +لكن  كمعانا^  �ملؤمن 

ير�ها كذلك. 
 Jِّفباختصا�، من �لضر+�� 3< ينـز
3كثر  vالما  مقربيه  على   qتعا �هللا 
 nملو� يو�جه  �ملؤمن  �آلخرين.  من 
كل يو�. +من �لضر+�� 3< يثبت 
3نه  �ملر0 على توبته �لصا1قة +يفهم 
فإ<  جديد^.  حيا^  بسببها   Jينا
�لتوبة  ¿ا�  جتنو�   >3 تريد+<  كنتم 
 mيغر عندما   .Jباألعما فأكملوها 
�لبستا� شجر^ يسقيها +يعت¯ ֲדا. 
بشجر^  يتعلق  فيما   Jحلا� كذلك 
لذ�   .Jباألعما ُتسقى  فهي  �إلميا< 
 Jألعما�  q8 ماسة  حاجة  هنا� 
 Jُتر�فق �ألعما �لتكميل �إلميا<. لو 
�إلمياَ< لكانت كأشجا� يابسة 1+< 
خائبني  3صحاֲדا  +سيكو<  شك 

خاسرين.
 :� Jيقو |

+3نتم  �البتال0  من  تتحّرجو�  ال 
من  8ال  منه  يستا0  لن   )8 مؤمنو<؛ 
 >vلقر�  Jيقو كامال.  مؤمنا  ليس 
ِمَن  ِبَشْي0ٍ  ﴿َ+لََنْبُلَونَُّكْم  �لكرمي: 

 Jِْلَخْوِ� َ+�ْلُجوِ¡ َ+َنْقٍص ِمَن �َألْمَو��
اِبِريَن  ِر �لصَّ َ+�َألْنُفِس َ+�لثََّمَر�nِ َ+َبشِّ
* �لَِّذيَن 8َِ(� 3ََصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلو� 8ِنَّا 
 Jيقو  �3 َ��ِجُعوَ<﴾.  8ِلَْيِه  َ+8ِنَّا  ِهللا 
3حيانا  سنبتليكم  بأننا   qتعا �هللا 
باألمو�J 3+ باألنفس 3+ باأل+ال1 3+ 
بالنقص � �لز�+¡ +غgها. +�لذين 
رهم  فبشِّ +يشكر+<  فيها   >+
يص
3< 3بو�r ��ة �هللا مفتوحة tم على 
�هللا   nبركا  Jستنـز+ مصا�عها. 
على �لذين يقولو< عندئذ: ﴿8ِنَّا ِهللا 
َ+8ِنَّا 8ِلَْيِه َ��ِجُعوَ<﴾ �3 3ننا +كّل ما 
 qيتعلق بنا 8منا هو من عند �هللا تعا
 �+8ليه نعو1 � 7اية �ملطا�. فال يؤ
مقا�   � يسكنو<  بل  حزٌ<  قلوֲדم 
�لرضا. 3+لئك هم �لصابر+< �لذين 

 .rحسا gم 3جر عند �هللا بغt
 :� Jيقو |

بعض �لناm يتهمو< �هللا 3نه ال yيب 
 >3 �أل+ليا0   �يطعنو<   +3 1عا0هم 
�حلق  ُيقبل.   � +كذ�  كذ�  1عا0هم 
3< قليلي �لفهم هؤالy 0هلو< قانو< 
�ملعاملة  هذ�  يو�جه  �لذ�   >8 �هللا. 
مع �هللا تعاq يكو< على معرفة تامة 
بقانو< 3< �هللا تعاq جعل منو(جني؛ 
فإما yيب 1عا0 �لعبد +8ما يريد منه 
هذين   Jقبو  >8+ ملشيئته.  ينقا1   >3
�ألمرين هو �إلميا<. فال ترّكز+� على 
جانب +�حد فقط لئال ªالفو� مشيئة 

�هللا � +تنقضو� قانونه �جلا��.
هنا� سبيال< �ثنا< لتقد� �إلنسا<: 
تلقا0  من  �إلنسا<  يعمل  3+ال: 
�لشريعة مثل �لصال^  نفسه بأحكا� 
+�لصو� +�لزكا^  +�حلج +غgها من 
�لتكاليف �لشرعية §سب 3+�مر �هللا. 
ا كانت هذ� �ألمو� بيد  +لكن لـمَّ

احلق أن ينبوع احلب يتفجر عند حلول املصيبة. ما 
من مصيبة حتل باملرء إال ويتذوق بها آالف اللذات.... 
املصائب على أحباء اهللا ال تنـزل بسبب الذنوب... 
انظروا مثـال كيف أُظهرت أخالُق النy � ^ زمن 
 � yيواجه الن V املعانـاة و^ زمـن النصرة. لـو
املصائب ماذا كان بإمكاننا أن نبّني عن أخالقه اآلن؟ 
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3حيانا  �لكسل  منه  يصد�  �إلنسا< 
� �13ئها، 3+ يوِجد لنفسه فيها سببا 
�لثا�  +�لطريق  +�لسهولة.  للر�حة 
�إلنسا<  على  يِر1  �لذ�  (لك  هو 
سبب  +هو  مباشر^   qتعا �هللا  من 
لتقد� �إلنسا< بصو�^ حقيقية. أل< 
�لشرعية  �لتكاليف   � �إلنسا< yد 
+�لر�حة.  للتخلص  سبيال  لنفسه 
فمثال لو 3ُعطي 3حد سوطا � يد� 
+ُطلب منه 3< يضرr به نفسه فال بد 
3< يهيج � قلبه �حلب لنفسه. من (� 
�لذ� يريد 3< يوقع نفسه � �ملعانا^. 
لذلك فقد سّن �هللا تعاq طريقا vخر 
لتكميل �إلنسا< +قاJ: ﴿َ+لََنْبُلَونَُّكْم 
ِبَشْي0ٍ ِمَن �ْلَخْوِ� َ+�ْلُجوِ¡ َ+َنْقٍص 
 nِلثََّمَر��+َ َ+�ْألَْنُفِس   Jِْألَْمَو�� ِمَن 
 �)َ8ِ �لَِّذيَن   * اِبِريَن  �لصَّ ِر  َ+َبشِّ
3ََصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلو� 8ِنَّا ِهللا َ+8ِنَّا 8ِلَْيِه 
yتهد  كيف  �نظر+�  َ��ِجُعوَ<﴾... 
�حلا�� +2ر� �أل�L +يسّويها | 
يز�عها | يتحمل مصاعب �لسقي 
+�لرّ�، | حني تصبح �ملز�عة جاهز^ 
بعد حتمل 3نو�¡ �ملشاكل +�ملساعي 
+�حلماية ينـزJ �لَبَر1 3حيانا نتيجة 
حكمة �هللا �لدقيقة، 3+ تدمَّر �ملز�عة 
بسبب �جلدr 3حيانا 3خر�. فهذ� 
تكاليف  تسمَّى   Bل� �ملشاكل  َمثل 
�لتعليم  هو  +كم  +�لقد�.  �لقضا0 

 � �ملسلمو<  3ُعطيه  �لذ�  �لطاهر 
 k1صا  m�1+  Ç)منو �حلالة  هذ� 
+هذ�  +قضائه،  �هللا  بقد�  للرضا 

نصيب �ملسلمني فقط“.
فيجب 3ال �طر ببالنا 3بد� ملا(� يبتلينا 
�هللا Ôسائر كبg^ +�بتالn�0 قاسية، 
كذلك yب 3ال نقلق على سخرية 
�هللا  كا<  لو  بأنه  +قوtم  معا�ضينا 

معكم ملا تعرضتم للخسا�^. 
�ملوعو1  �ملسيح  بّينها   Bل� �ألمو� 
3قد� لكم   nملقتبسا� � هذ�  �
فقد  3خر�،  مر^  نقاطها  بعض 
�ملصائب   >3 تذكر+�   :�  Jقا
+3حبائه  �هللا  برسل  حتّل  +�ملصاعب 
 nماعا¦ حتل  +بالنتيجة  3يضا 
�ألنبيا0 3يضا �لذين يّتبعو< تعليمهم 
�هللا  3حبا0   >8 باختصا�،  �لصحيح. 
مير+< باملصائب +لكن �هللا تعاq ال 
ليُصّب عليهم معانا^ 3+  يبتليهم ֲדا 
 .nباإلنعاما يبشرهم  بل  ليعاقبهم 
�ملصائب  هذ�  مثل  حتل  +عندما 
�ألشر��  +على  +�سله  �هللا  بأعد�0 
جتيحهم +ִדلكهم. | قاJ � بأ< 
�لصابرين على �ملصائب يرثو< 3جر� 

 .rال 7اية له +ال حسا
 .
�لص مع�  يفهم   >3 �ملؤمن  فعلى 
ليس �ملر�1 من �لص
 3ال ُيبد� �ملر0 
3سفه على خسا�^، بل �ملر�1 منه 3ال 

يتأثر من �خلسا�^ 3+ �إليذ�0 لد�جة 
يفقد فيها صو�به 3+ يقنط y +3لس 
عاطال 1+< �ستخد�� قو�� �لعملية. 
�خلسا�^  على  �لتأسف  8ظها�   >8
q8 حد معقوJ جائز +مسمو¬ به 
(لك  جانب   q8 +لكن  لإلنسا<. 
yب عليه 3< يسعى 3كثر من (� 
 q8 قبل +يعقد عزما صميما للتقد�

 طاn تالية. 
| ال بد من �لتذكر 3يضا 3< �لصابر 
�لدعا0،  حقيقة  يد��  �لذ�  هو 
 �+ فو��  1عا�0  �هللا  yيب  فأحيانا 
يقبله  ال  �ألخر�  �ألحيا<  بعض 
حلكمة ما. +لكن yب على �ملؤمن 
 qتعا �هللا  برضا  ��ضيا  يكو<   >3
من  يشكو  +3ال   ،Jألحو�� كل   �

ميـرون  اهللا  أحبـاء  إن 
اهللا  ولكـن  باملصائـب 
تعـاM ال يبتليهـم بهـا 
ليُصـّب عليهـم معاناة 
أو ليعاقبهم بل يبشـرهم 
وعندمـا  باإلنعامـات. 
حتل مثل هـذه املصائب 
بأعداء اهللا ورسله وعلى 
األشرار جتيحهم وتهلكهم.
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هذ�   .qتعا �هللا   J3فعا من  فعل   �ّ3
حتّلى   �)8+ �حلقيقي،   
�لص هو 
ُينعم �هللا   
�لص �لنو¡ من  �ملر0 ֲדذ� 
�ملسيح   Jيقو  .^gكث  n8نعاما عليه 
�ملوعو1 � بأ< عبا1 �هللا �حلقيقيني 
3يضا  �لصعبة  �لظر+�   � يتلذ(+< 
�ملصائب  هذ�   0��+  >3 ير+<  أل7م 
8نعاماn �هللا +3فضاله �لB ال ُتَعّد +ال 
�ملوعو1  �ملسيح   Jيقو  ،�)ً8 حتصى. 
ال  +�ملصائب  �ملشاكل  بأ<   �
تنـزJ على �ملؤمنني بسبب (نوֲדم 
ليعر�  �هللا،  من  �متحانا   Òتأ بل 
��ضني  يكونو<  �هللا  عبا1   >3  mلنا�
 �  Jيقو  .Jألحو�� كل   � باهللا 
8نسا<  3حب  كا<   � �لن�  بأ< 
q8 �هللا تعاq +لكنه مع (لك +�جه 
مشاكل كثg^، منها ما كانت متثل 
 r3صا ما  +منها  شخصية  مصائب 
3حد  يو�جه   �3نه  +�ملعلو�  �اعته. 
 Jمن �ملصائب ما +�جهه سيدنا �سو
�هللا �. +لكن منو(Ç �لص
 +�لرضا 
مبشيئة �هللا �لذ� نر�� � حياته ال نر�� 
� غ�g. +هذ� �ألخالk �لفاضلة هي 
كلهم.  للمسلمني  �حلسنة  �ألسو^ 
يقوJ �ملسيح �ملوعو1 موجها 3نظا�نا 
3يضا  �لتوبة   >3 �لصا1قة  �لتوبة   q8
 �ضر+�ية جد� لنجاحكم +فوlكم 

 .n�0البتال�

 q8 يلتفت   >3 �ملؤمن  +�جب  فمن 
�لتوبة 3يضا مع �لعمل، y �3ب 3< 
مشكلة  كل   � بتقص�gته  يعتر� 
+�متحا<   منيبا q8 �هللا � | يستمر 
 Jحلسنة، يقو� J8صالحه باألعما �
يسقي  �لبستا�   >3 كما  حضرته 
�لشجر^ بعد �lعها +يعت¯ ֲדا +يهتم 
ֲדا كذلك yب على �ملؤمن 3< يسقي 
شجر^ �إلميا< مبا0 �ألعماJ �حلسنة، 
+8< فعلتم (لك فيصبح (لك حصر� 
+سيلة لنجا¬ �ملؤمن، فقاJ �: ال 
 gفكث ،mلنا� J�1عي للقلق من 3قو�
ظلو�   mفالنا يتكلمو<،   mلنا� من 
 >3 3يضا  �هللا  3+ليا0  على  يعترضو< 
 �1عا0هم �لفال� � ُيَتَقبَّل +�لعال� 
هؤال0   >8 حضرته   Jفقا ُيستجب، 
سنة  yهلو<  �حلقيقة   � �ملعترضني 
�هللا، 3ما �ملؤمن فيعر� 3< �هللا 3حيانا 
يستجيب للعبد +3حيانا يفرL عليه 
مشيئته، فقد نصحنا قائال ال تكونو� 
من �لذين ينقضو< هذ� �لسنة. فقد 
صديقه   >3 �أل�ديني  3حد   �
3خ
�حلريق  3ثنا0  له   Jقا �أل�د�   gغ
كانت   >8 �لفتو¬:  بيت   � هنا 
شب  فلما(�  ُتقبل   ^gلكث� 13عيتكم 
tذ�  تعرضتم  +ملا(�  عندكم  �حلريق 
 �3 �أل�د�:  له   Jفقا �ملشكلة، 
 Lلن�َّ 3+ 3ال يتعر� ُتِصب �ملشاكُل 

�ملؤمنو< للمشاكل؟ لكن �ملعترضني 
 ،Jحا كل   �  nالعتر�ضا�  >+gيث
فيقوJ حضرته ال تكونو� من �لذين 
تد+�  ال   Jفقا �لسنة،  ينقضو< 
�ملؤمنني،  على  +�ملشاكل  �ملصائب 
فاجذبو�  +تنقضي،  تصيب  فهي 
3فضاJ �هللا بالص
 +�لدعا0 +3عمالكم 
�ملشاكل  +�جهتم  فكلما  �لصاحلة، 
+تعرضتم للمسائل فكونو� من �لذين 
يقولو< 8نا هللا +8نا 8ليه ��جعو<، فإنه 
ر هؤال0، فحني نقوJ ”8نا هللا“  يبشِّ
�خلسائر   +3 �ملصائب  مو�جهة  عند 
فمعنا� 3نه ما 1منا هللا � فلن يضيِّعنا 
3بًد�، 8(� كانت قد 3صابتنا �3 مصيبة 
فلعل �هللا يريد y >3هزنا لتلقي 8نعا� 
3ك
 من (� قبل، | نقوJ ”+8نا 8ليه 
��جعو<“ منيبني 8ليه سائلني 8يا� 3< 
8نعا�  تلقي   � عائق   �3 2د�  ال 
تقصgنا،  بسبب  �ملستقبل   �  
3ك
لذ� نسألك هذ� �إلنعا� منيبني 8ليك، 
فوفقنا  1+ًما،  3فضالك  +نسألك 
 � 3يضا  3عمالنا  +حتسني   
للص
�ملستقبل، +�إلنابة 8ليك 1+ما. فعندما 
�قق هذ� �حلالة فسو� �رl �لرقي 
+يظهر  �هللا،  شا0   >8 3يضا  +�لتقد� 
من   gبكث 3كثر  �جلماعة  �1lها�  لنا 
(� قبل، فليس بإمكا< �لعد+ بعد�ئه 
+سخريته 3< يلحق بنا �3 ضر�، 8(� 
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كانت لنا عالقة حقيقية باهللا �. 
3ضر��  +قعت  �ملاضي  �ألسبو¡   �
�حلريق  بسبب  3خ
تكم  كما  بالغة 
باملسجد،  �ملتصلتني  �لقاعتني   �
فحني  جد�،  Øيفة  �لنا�  كانت 
نشرn �لقنو�n �لتلفزيونية ++سائل 
3بد�   
�خل هذ�  �ألخر�  �إلعال� 
+�حلقد  �لبغض   � �ملتما1ين  بعض 
فرحة كبg^، كما (كرnُ لكم مثاال 
جد�  +قالو� حسن  3يضا،   قبل  من 
يقولو<  هم  بل   k2تر �ملسجد   >3
 k8نه ليس مسجد� بل معبدهم 2تر
مسلمني،  ليسو�  �أل�ديني  أل< 
لكنهم الحقا حني عرفو� 3< �ملسجد 
 � ملا(�  3نه  �ألسى  3بد+�   k2تر  �
2ترk �ملسجد ملا(� �حترقت قاعتا< 
 �فقط، فهذ� حاJ بعض �ملسلمني 
كلهم  ليسو�  لكنهم  �لر�هن  �لعصر 
سو�0، فقد قد� �ملسلمو< � بعض 
�ملناطق مو�سا^ لنا، 73م vسفو< على 
 kحتر� قد  3< جز�0 من مسجدكم 
3نه  +قالو�  قاعتا<،  �حترقت  قد   +3
 � �حلريق  نشب  3شهر  بضعة  قبل 
�ملسجد  +كا<  3يضا  مسجدهم 
قبل  +�آل<  3شهر،  عد^  من  مغلقا 
+قد  جديد،  من  ُفتح  3يا�  بضعة 
 gغ �ملحليني  �إلجنليز  بعض   Jقا
�جلماعة   nمعتقد� (على  �ملطلعني 

+(لك  جيد�،  حصل  3نه  +3عماtا) 
 � �ملسلمني  ضد  نفو��  هنا�  أل< 
+�لذين  لكن ج�gننا  �ملناطق،  بعض 
على   �+ُّ1� قد  �جلماعة  يعرفو<  هم 
3يضا  �أل�ديني   gغ+ �ملسلمني   gغ
78ا �اعة  ª >3جلو�،  +قالو� yب 
تعمل بتعليم �إلسال� �لصحيح، كما 
نّبههم q8 هذ� �ألمر قنو�n ++سائل 
 .��لعا  � 3يضا  �ألخر�  �إلعال� 
3+�+بية   nقنو�  �  
�خل هذ�  ُنشر 
 
3ك  � نشب  حريقا   >3  nكر)+
 n3+�+با، +ظلت �لتعليقا �مسجد 
هذ�  ما  فيها:  مبا  ُتطر¬،  +�ألسئلة 
�جلماعة +من هم هؤال0 �لناm؟ فهذ� 
�جلماعة  تعريف   q8  �1ّ3 �حلا�1 
على نطاk +�سع � �لعا�. صحيح 
+ص
نا  (لك  على  متأسفو<  3ننا 
8ليه  8نا هللا +8نا  على �حلا�1 +قر3نا 

��جعو< 3يضا، +لكن �هللا تعاq 3قا� 
+قت   � �جلماعة  تأييد   �  mلنا�
تكبَّدִדا   Bل� +�خلسا�^  �البتال0  هذ� 
3نه   mللنا +بذلك كشف  �جلماعة، 

مع هذ� �جلماعة. 
 rنشو  0��+ �لسبب  كا<  ما(� 
على  +�ضحا  ليس  هذ�  �حلريق؟ 

+نا بشي0، � ��لشرطة q8 �آل<، +
+لكن �الحتماJ �ألك
 هو 3< �حلريق 
بد3 من �ملخز<، حيث كانت بعض 
�ألشيا0  +بعض  �لبالستيكية  �ألشيا0 
�لنا�   Jشتعا�  q8  �1ّ3 مما  �ألخر�، 
تنتشر  +ظلت  سريعا،  +�نتشا�ها 
3كثر فأكثر بو�سطة خشب �لسقف 
3يا  �لكهربائية.  �ألسال�  +بو�سطة 
فإنه يشq8 g ضعف  �لسبب،  كا< 
تدبg �لعاملني +�ملسئولني +�ملشرفني 
+عليهم  �ملسجد،  شئو<   ^��18 على 

املشـاكل واملصائـب ال تنـزل على املؤمنني بسـبب 
ذنوبهم بل تأ� امتحانا من اهللا، ليعرف الناس أن عباد 
اهللا يكونـون راضني باهللا ^ كل األحـوال. يقول � 
بأن النy � كان أحب إنسـان إM اهللا تعاM ولكنه مع 
ذلك واجه مشـاكل كث`ة، منها ما كانت متثل مصائب 
 V شـخصية ومنها مـا أصاب �اعتـه. واملعلوم أنه
يواجه أحد من املصائب ما واجهه سيدنا رسول اهللا �.
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 r8< 3سلو .�g3< يستغفر+� �هللا كث
بأنه  �لنا� +�نتشا�ها يوحي   rنشو
كا< من �ملمكن 3< يؤq8 �1 خسائر 
�إلطفا0  فريق   Jقا+  .gبكث  
3ك
خسا�^  من  3نقذكم  �هللا  بأ<  3يضا 
كبg^ أل< �1جة �حلر��^ كانت قد 
بلغت �ملئاn بل q8 �أللو� +كا< 
 
باإلمكا< 3< تؤq8 �1 خسا�^ 3ك

مقا�نة باخلسا�^ �لفعلية. 
 qتعا �هللا  3نشأ  كيف  3(كر  كنت 
بو�سطة  �جلماعة  عن  جيد�  �نطباعا 
+سائل   >3 �ملعلو�  من  �آلخرين. 
نشر  على  معتا1^  تكو<  �إلعال� 
�ألخبا� �ملباَلغ فيها فأصحاֲדا يبحثو< 
عن 3خبا� لينشر+� بو�سطتها �لرعب 
+�لضجة +�حلساسية �ملفرطة. عندما 
كانت �لنا� مشتعلة جا0 ممثل 8حد� 
مقابلة  بإجر�0  +سائل �إلعال� +بد3 
 � +�لصحافة  �لنشر   gسكرت مع 
�اعتنا +�قفا � �خلا�Ç ألنه � يكن 
مسموحا ألحد 3< يقترq8 r مكا< 
�حلريق، فسأله: ما طبيعة عالقاتكم 
كا<  �نطباعاִדم؟  +ما   >�gجل� مع 
 Jلسؤ�� طر¬  طو�   � �ملمثل  هذ� 
8(� بسيا�^ تقف ¦نبهما +خرجت 
3نا  +قالت:  8جنليزية  سيد^  منها 
�ملسجد،   rقر +3سكن  جا�تكم 
جا0  كذلك  خدماִדا.  عرضت   |

3ناv mخر+< 3يضا بكثر^ مبن فيهم 
ممثل  Âع  فحني  �لكنيسة.  مند+بو 
 :Jقا مباشر^  �نطباعاִדم  �لصحافة 
لقد +جدnُ جو�با على سؤ�¸ +ال 

حاجة ¸ ألسألكم شيئا. 
ناحية هذ� هو موقف �ألكثرية  من 
�لB هي ليست مسلمة، +من ناحية 
3خر� موقف بعض �ملسلمني �لذين 
يفرحو< +ير11ّ+< ”سبحا< �هللا“، 
�هللا“  يقولو< ”سبحا<  كانو�   �)8+
�هللا   ^gغ بذلك   �+gليث �ستهز�0 
 qتعا �هللا  بفضل  +لكننا  فليقولو�، 
 �) من  +�3ل  3حسن  مب�  سنب¯ 
قبل +سنقوJ كلمة ”سبحا< �هللا“ 

+“ما شا0 �هللا“ مبعناها �حلقيقي. 
�هللا  سنة  من  �البتال0   >3 قلُت  كما 
�لسبب  نعر�  ال  �آل<   Èح+  ،�

كيف حد� هذ� �حلا�1 كله، 8(� 
كا< مؤ�مر^ +فتنة فال ميكن 8يقا� 
�قي �جلماعة مبثل هذ� �ألشيا0، 8ال 
3نه yب 3< يكو< هذ� �حلا�1 باعثا 
��18ُتنا q8 تقص�gִדا +تتمعن  لتنظر 
قلُت  كنت  +كما  tا.  +تنتبه  فيها 
� خطبة �لعيد 8< كا< �tد� من 
8حلاk �لضر� باجلماعة +8شعاJ �لنا� 
على   +3 عليها  �لقضا0  هو  ضدها 
�لغاية �لB من 3جلها �3سل �سوله، 
فإ7م لن ينجحو� � (لك 3بد�، +8(� 
كا< 3حد 2مل نية سيئة فقد ينجح 
 rضر� بسيط، +8ْ< 3صا k8حلا �
يعطي   qتعا �هللا  فإ<  بسيط  ضر� 
 n33يضا. قد بد nلصابرين بشا���
 >�gلن�  J8شعا+  nملؤ�مر�� سلسلة 
ضد �ملسيح �ملوعو1 � منذ بد�ية 

كان هذا املمثل̂  طور طرح السؤال إذا بسيارة 
تقف �نبهمـا وخرجت منها سـيدة إجنليزية 
وقالت: أنا جارتكم وأسـكن قرب املسـجد، � 
عرضت خدماتها. كذلك جاء أناس آخرون أيضا 
بكثرة مبن فيهم مندوبو الكنيسة. فحني سمع ممثل 
الصحافة انطباعاتهم مباشرة قال: لقد وجدُت 
جوابا على سـؤا� وال حاجة � ألسألكم شيئا. 
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�عو��، �لكن ما هي �لنتيجة؟ نر� 
�قي �جلماعة � كل مكا�. 

�حلسد  نا�  �هنا$  ما�ية،  نا�  هنا$ 
��حلقد ��لبغض �ل* تشتعل � ��خل 
�إلنسا�، صحيح �6 �جلز4 �ملالصق 
ملسجدنا قد 6صيب ;ريق � �لظاهر، 
تد��$  سيتم  قلت-  –كما  �لكن 
خسا�تنا بفضل �هللا تعاB �سنكو� 
ممن ينالو� نصيبهم من بشا��G �هللا 
�، �صْبرنا هذ� ��6عيتنا ستأخذنا 
 � ظله   ��  Bتعا �هللا  حضن   �
�لنا�  هذ�  بسبب  �لكن  �لد�فئ، 
�حلسد  نا�  �شتعلت  قد  �لظاهرية 
�كما  �جلماعة.   Tمعاند  Uقلو  �
قلُت �Z كثX� من �لناW فرحو� ֲדذ� 
يأسفو�  [لك  مع  �لكنهم  �حلريق 
تر_ مسجدهم   ̀a �]6يضا على 6نه ملا
�ملا[� حصلت خسائر بسيطة �كا� 
 .Xخلسائر 6كثر بكث�ب �6 تكو� f
�كأ� ما 6شعلو� من نا� ضدنا هي 
�ملسيح  معا�ضي  حتر_  �حلقيقة   �
حسدهم   i�صو  �  � �ملوعو� 

�حقدهم �بغضهم. 
�ألjدية  �جلماعة   l6عما تتوقف   a
ال  �حلريق.  هذ�   oحد� 6ثنا4   qح
 r�خا  �6 لند�   r�خا عن   o6حتد
لند�  ��خل   � كنا  بل  بريطانيا 
6يضا مستمرين � 6عمالنا. ال شك 

كما  �لكن  قلقني  كانو�  ُعمالنا   �6
6خGُt بأ� �إلنسا� يشعر باألسف 
ال  �لكن  طبيعي  6مر  �هذ�   i�خلسا

ينبغي �6 يستوv �ألسف عليه. 
موجو�  6يًضا  6يه   y 6مي  من  جز4 
هنا بل �جلز4 �ألكt هو هنا، �كا� 
 �ِ��” برنامج  �ليو{  [لك   � سُيبث 
� �لtنامج �6م  هد�“ حيًّا فر�6 ُمِعدُّ
Zستديو   BZ  lلوصو� يستطيعو�  ال 
 Tرf ما[�  يعرفو�  �ال  Zيه   y 6مي 
هنا$ �ال يستطيعو� �خوله فقّر��� 
�لtنامج حيًّا � [لك  يبثو� هذ�  6ّال 
مسجال.  برنا�ا  سيبثو�  بل  �ليو{ 
�عندما عِلمُت بذلك قلت سيكو� 
�لtنامج حيًّا من مسجد �لفضل �ال 
 �6 �م  ينبغي  �ال  [لك.   � مانع 
يتخذ�� مثل هذ� �لقر���G بأنفسهم 
من ��� �لرجو� vZ، كا� fب �6 

يسألو� فو�� عما fب فعله بالنسبة 
�ذ� �لtنامج �حلّي. �Zم 6����� Zلغا�4 
�6 قنطو� a �6 يستطيعو� ��ا[ �لقر�� 
هذ�  بّث  يكن   a فلو  �لفو�،  على 
 BZ� دينيjأل� BZ نامج لذهبتtل�
كله  نظامنا   �6 �سالٌة  كله   aلعا�
�ختل  قد  يكن   a 6نه  مع  �ختل  قد 
هد�“   ���” برنامج  فُبّث  حقيقة. 
حيًّا من �ستديو مسجد �لفضل فو�� 
�جاG4 مكاملاG �مت �لر� عليها مما 
طمأ� �لناWَ �6��حهم. فال ينبغي �6 
جنلس قانطني على خسا�i �6 نذهب 
هنا$ ملجر� �6 نتفرr ��قفني، كا� 
مع  �تمعني   Wلنا� من   Xكث هنا$ 
 BZ �ب عليهم �6 يذهبوf 6نه كا�
فو��  ُيسعى   �6 fب  بل  6عما�م، 
�لباقي  �ُيتر$  �إلمكا�  قد�  لبديل 

 .Bهللا تعا�على 

إن كان ا�ـدف مـن إحلاق الضرر باجلماعة وإشـعال 
النـار ضدها هو القضـاء عليها أو علـى الغاية ال� 
من أجلها أرسـل رسـوله، فإنهم لن ينجحوا , ذلك 
أبـدا، وإذا كان أحـد :مـل نية سـيئة فقـد ينجح 
, إحلـاق ضـرر بسـيط، وإْن أصاب ضرر بسـيط 
فـإن اهللا تعـاG يعطـي الصابرين بشـارات أيضا.
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التقوى

كا� �لسيد مX �مو� j6د موجو�� 
بأنه   t6خ �هو  �أليا{  تلك   � هنا 
�بد6   iبو�  BZ  iجر�� متت  عندما 
عمر��ا فكانت حالة �جلماعِة �ملا�يُة 
ضعيفًة للغاية �كا� هنا$ حتدٍّ لبنا4 
مدينة جديدi �كانت سُتشيَّد مكاتب 
�كانت  �ملساجد،  �ُتب�  �جلماعة 
ر مدينة جديدi � قفر، �كا�  سُتعمَّ
فحني  �6له.  من  شي4  كل  سُيشّيد 
ُجهَِّز � [لك �لوقت سقف �ملسجد 
 a ملسجد�شُتهر �6 سقف �$ �ملبا�
كا�  �غالبا  صحيح،  بشكل  ُيْبَن 
 � iجيد ��ُتستخد{ مو a ُيعتقد 6نه
بنا4 �لسقف �6نه سو� ينها�. جا4 
للصالi ��َقف   � �ملوعو�  �ملصلح 
 �  iنظر �نظر  �ملسجد  ��خل   �
ميكن  �لسقف  هذ�  بأ�   lيقا  :lقا
�د��؛  لبنائه  �سُنضطر  يسقط   �6
من   Xكث توجد  حيث  ألنه  فليكن 
��حد�  هذ�  فليكن  6خر�   G�4بتال�
�نقسا{  بعد  �لزمن  [لك   � �خر. 
هنا$  كانت  ��لباكستا�  ��ند 
�بتال4�G كثiX �ال يقد� على فهم 
 �6 يستطيعو�  �لذين  Zال  �ألمر  هذ� 
يقّد��� حالة �جلماعة �ملا�ية �نذ�$، 
أل� �لظر�� �ليو{ �تلف كثX� عن 

ظر�� [لك �لزمن. 
�ال  �ألمو�  �ذ�  نقلق   a كل  على 

 oحلا�� �كا� هذ �Z .ينبغي �6 نقلق
�بتال4ً فَعلينا �6 نتعهد �نثبَت بعملنا 
خاضعني  �البتال4  ֲדذ�  سنمّر  6ننا 
�لدعا4،  على  �عاكفني   Bتعا هللا 
�جلماعة  على   Bتعا �هللا  فضَل   �Z
�سيتم   ،Xكب �ملا�ية  �لناحية  من 
6حسن  بوجه   i�خلسا� هذ�  تد��$ 
�Z شا4 �هللا. 6يا كا� �لسبب ���4 
هذ� �خلسا�i �6يا كا� �ملسبِّب �ا 
فإ�ا Zما نتجْت عن تقصXنا �6 عد{ 
طا� ،   oحا� هو   �6 �حتياطنا 
مهما كا� �لسبب فإننا سنعيد بنا�4 
بشكل ¡يل مرi 6خر� بفضل �هللا 

 .Bتعا
ال ��عي ألT مشر�� خا¢ ֲדذ� 
�ال حاجة أل�عو �جلماعة BZ [لك 
�لكن �لناW تلقائيا بد£�� يرسلو� 
 lألطفا�� بأنفسهم،   l�ألمو�
�ذ�  يتtعو�  بد£��  خصوصا 
بل  حّصاالִדم  بأنفسهم  �يقّدمو� 
�6عطو�  كاملة  حّصاالִדم  6�سلو� 
كل ما ¡عو� من نقو�. فقد قالت 
�بنُة سبِع �6 ¥ا� سنو�G لو�لدها: 
 Gلقاعا� تلك   BZ نذهب  كنا  Zننا 
 Gمناسبا �¦ضر  �نلعب  �نأكل 
بنائها   � نسهم   �6 fب  لذلك 
من جديد، هذ� هي عو�طف بنت 
صغiX �قالت: لذلك 6قّد{ ما ¡عُته 

فإ[�  ;ّصالتها.   G4جا� نقو�،  من 
مبثل  يتحلو�  6يضا  قو{  �6ال�  كا� 
�لعز{ فمن يستطيع f �6علهم  هذ� 
 i�خلسا� هذ�  قيمة  �ما  قانطني، 

�لبسيطة؟!  
ا�لو� �6  �هنا$ جX�ننا فهم 6يضا̀ 
يؤّ��� حقهم. 6خt 6مX �جلماعة بأ� 
مدير �ملد�سة هنا 6�سل �سالة تفيد 
بأ� طالU هذ� �ملد�سة يريد�� �6 
fمعو� تtعا �يعطو� لبنا4 هذ� �ملب� 
من جديد. هذ� هي �ألخال_ �لعالية 
�ملسلمو�  يظهرها   �6 fب  �ل* 
�لكن يظهرها غX �ملسلمني. بغض 
�لنظر عن 6ننا نأخذ منهم شيئا �6 ال 
نأخذ فإ�م 6بد�� عو�طفهم، �ال بد 

�6 نقّد� عو�طفهم. 
 qح iشديد �لنا�كما قلُت كانت �
�حلديدية  �لعو��»  بعض   Gْْلَتَو�
�لكن  �لقش  ُيلو�  مثلما  ��لقناطر 
�ملكاتب  بعض  ُحفظت  [لك  مع 
�سجالִדا 6يضا مثل مكتب �لوصية 
�ملكاتب  �بعض  �لقضا4  �مكتب 
 y ألخر� 6يًضا، �مكتب قناتنا 6مي�
فيه  �كانت  �فوظا  كا�  كله  6يه 

6غر�» ¥ينة جد�.
�قد بد6 �لعمل 6يضا من �ليو{ بفضل 
متصال  كا�  �جلز4  هذ�   .Bتعا �هللا 
عندما  �ملذكو�تني.  بالقاعتني  متاما 
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 ،lحلا� بطبيعة  قلقت  بذلك  علمت 
عن  علمت  بعدما  بالدعا4   G6بد�
 BZ حلريق�ملوضو�. ألنه لو �صل �
[لك �ملكا� كا� مع� [لك 6نه ميكن 
�6 تصل �لنا� BZ �ملسجد. على 6ية 
حاl، قد 6نقذ� �هللا بفضله. صحيح 
 �Xكث �يه قد تضر�.y.ميZ شيف��6 6
�لكننا كنا قد نقلنا سبعني باملئة من 
�ملا�i �ملخز�نة فيها BZ مكا� �خر. 
�لبث  بقسم  �ملتعلق  �جلز4  كذلك 
بإ[�  فقد سلم  �ملكتبة  �ملحفو � 
�هللا. 6�� �6 �ألشرطة �ل* ضاعت 
شابه  �ما   Gجلوال� تفاصيل  كانت 
 i�خلسا� �تلك  فيها  مسجلة  [لك 
ليست بال* ميكن �6 يقاl عنها بأ�ا 
BZ G�6 ضيا� تا�®نا أل� �ألجز�4 
�ملختا�i منها �فوظة. j �Zاية �مي 
أل�  [�ִדا  ;د   iمعجز 6يضا  �يه   y
6حرقت   �6 بعد  تر�جعت  �لنا� 
سقف �لبنا4 �مللتصق به، �6 �فق �هللا 
تعاB فريق �إلطفا4 للسيطرi عليها. 
��ملسجد  ”طاهر“  قاعة  كذلك 
�فوظا� متاما بفضل �هللا تعاB كما 
تر��. كذلك 6نقذ �هللا تعاB �جلماعة 

من 6ية خسا�i � �أل���¯. 
كا� 6حد �لعاملني يعمل � �ملكتبة 
 �]Z  r�خلا�  �  Tرf ما يد�$   a�
كا� منهمكا � عمله، فيقوl عندما 

�خل  منه  �خرجت   Uلبا� فتحت 
�ألسو�  �لدخا�  من   Xكث �لغرفة 
 U6هر  �6 �حا�لت   iبشد �قلقت 
�لدخا�  كا�  �لكن   r�خلا�  BZ
 a� مكا�  كل   � منتشر�  �ألسو� 
 G£ية شي4 �شعر�على  ��6عد قا�
 G6بد بأن°   lيقو� �لنفس.  بضيق 
جد���  �ملست  �جلد���  6حتسس 
6مشي   G6بد�  r�خلا�  BZ  Tيؤ�
6يضا  �6عو  �كنت  �جلد��.  المسا 
أل� ±* كا�G ִדبط �كنت 6شعر 
قبل.   T] من  6كثر  �لنفس  بضيق 
 lقا  Bتعا �هللا  بأ�  نفسي   � قلت 
خا�مة  �لنا�  بأ�  �ملوعو�  للمسيح 
�6نا  خد�مك،  خا�مة  هي  بل  لك 
فأنقذ�  �ملوعو�  �ملسيح  6حد خد�{ 
يا �³. لقد  �6شكت على �لسقو² 
سقط  لو   :l6قو  .G�مر  oثال
 i��حلر� كانت   iحد�� للحظة 
�لكنه  متاما.  تشويه  سو�  �لعالية 
من  نفسه �±ته �ظل ميشي  متالك 
 a� �لسائد  �ألسو�  �لدخا�   lخال
 Uلبا� BZ ال عندما �صلZ �لنو�ير 
نظفت  عندما   :lيقو  � �خلا�جي. 
�جهي �مضمضُت باملا4 خرr من 
��خل �لفم ما4 6سو� �للو� Z[ كا� 
كانت  هذ�  بالسو��.  مليئا  �لفم 
حالته، �لكن �هللا تعاB 6نقذ حياته 

بصو�i معجزi. ال شك �6ا كانت 
معجزi عظيمة بالنسبة له. على 6ية 

حاj ،lا� �هللا بفضله ��jته. 
ال شك �6 �حلاسدين سو� يز����� 
حسد� لذ� fب عليكم �6 تركز�� 
على �أل�عية مثل: ”�U كل شي4 
��نصر�  فاحفظ°   U� خا�مك 
 � جنعلك  Zنا  �"�للهم   ."°j���
¦و�هم �نعو[ بك من شر��هم". 
�لدعا4:  تر����   �6 fب  �كذلك 
 iآلخر�لدنيا حسنة �� �بنا �تنا � �"

حسنة �قنا عذ�U �لنا�". 
 oحلا�� �4 هذ��لسبب �� Z[� كا� 
هو خطأ �لعاملني هنا$ �6 تقصXهم 
�الستغفا�،   � �إلكثا�  من  بد  فال 
مسؤ�ليتنا  أل��4   Bتعا �هللا  ليوّفقنا 
على 6حسن �جه �يبعد تقصX�تنا، 
 Bهللا تعا�بتال4 فوفَّقنا � �كا� هذ �Z�
بإنعاماته  �6كرَمنا  بنجا¯  به  لنمرَّ 
نا من �6لئك  6كثر من [T قبل �َعدَّ
يبّشرهم �نر�  �لذين هو  �لصابرين 

�ال¶�ها� 6كثر من [T قبل. 
يصلح   �6  Bتعا �هللا  ��عو�   ...
¡يع  �يلهم  سو�ية،   � �أل�ضا� 
�لعقل ��لصو�U، �يوفقهم  �ملسلمني 
متر�jني  حقيقيني  مسلمني  ليكونو� 
�ليؤمنو� بإما{ هذ� �لزما� بدًال من �6 

يضرU بعضهم �قاU بعض. �مني.




