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خلليفة َمن �ُلف ��دّ� لديَن. �خللفا� هم لذين يقومو� مقا� "
ألنبيا� �يأتو� إل1لة لظلمة ل- تنتشر بعد عصر ألنبيا�."

مللفوظا9 8 ٤ 7 ٣٨٣)) 

 َ�َعِمُلو ِمْنُكْم   @َمُنو لَِّذيَن  هللا  @ية ﴿َ�َعَد  لبعض عمو�  "ينكر 
ِمْن  لَِّذيَن  ْسَتْخَلَف  َكَما   HِIَْأل ِفي  لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  اِلَحا9ِ  لصَّ
لصحابة فقط،  ملر� من كلمة (منكم)   �Q َقْبِلِهم﴾... يقولو�
حلقة قد نتهْت TQ 1منهم، �بعدها لن تعو�  Wشدخلالفة لر �Z�
لتبقى ثالثني  لقيامة. �كأ� خلالفة جا�9  إلسال� TQ يو�  _
سنة d تنقرH كاحللم �خلياc، �بعدها �قع إلسال� _ حضيض 

لقر@�، خلزئن لر�حانية 8 ٦  7 ٣٣٠) Wألبدية!" (شها�لنحوسة 

 jلذخلليفة هو َمن �ُلف Zحًد، �خليفة لنl ال يكو� Qال "
 �IZ ما  لذلك  حلقيقي،  مبعناها   lلن بكماال9  ظّلًيا  qظى 

لغاsني، �rلك   uمللو خلليفة على  � Qطالv كلمة   lلن
أل� خلليفة هو ظّل لرسوc _ حقيقة ألمر. �مبا Zّنه ال ُخلو� 
هللا تعا�Z T �عل ألنبيا� - لذين  �IZ ألحد من لبشر لذ
 Iقّر� ألبد،   TQ �Zفضلها- خالدين  ملخلوقا9  Zشر}  هم 
 _ Wلنبّو لدنيا من بركا9  Qقامة خلالفة لكي ال |لو   �
لذj يعتقد ببقا� خلالفة TQ ثالثني  �Q� .9أل�قا�قت من 
 هلكت لدنيا بعد rلك، فإنه _ rQ سنة فقط �ال ير~ حرًجا
 �Z {خلالفة، �ال يعرلوقع ُيعِرH بسبب غبائه عن غاية 
هللا  cسوI Wلرسالة بعد �فاهللا تعاT � ُيرْ� قط Qبقا� بركا9 
خللفا� TQ ثالثني سنة فقط، كال..... هل يليق  j1 _ �
هللا تعاZ Tنه هتّم ֲדذ� ألمة ثالثني  TQ لسخيفنسبُة لظن 
 Iلنوألبد، �r �Zلك  TQ cلضالسنة فقط، d تركها تتيه _ 
 W@مر cلسابقني من خاللذj كا� هللا � ُيريه Zمَم ألنبيا� 
خلالفة � َيْر�Z Hَ ُيِرَيه هذ� ألمَة؟ هل يقبل لعقل لسليم 
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هللا لرحيم لكرمي؟ كال!  TQ Iألمونسبَة هذ� 
 :cتقو  rQ ألئمة  خالفة  على  تشهد  Zيًضا  لتالية  لكرمية  آلية �
 jَ�َِيِرُثَها ِعَبا HَIَْأل َّ�Zَ ْكِر ﴿َ�َلَقْد َكَتْبَنا ِفي لزَُّبوIِ ِمْن َبْعِد لذِّ
ئمة، أل� � خلالفة إلسالمية  �Z متاًما  rQ تصر�  اِلُحوَ�﴾،  لصَّ
 Wألخ� Wلفتر كانت rQ نهZ لكr ،�كلمة "يرثها" تقتضي لد�
للفاسقني فإ�م هم لذين سو} يرثو� ألHI �ليس "لصاحلو�". 

لقر@�، خلزئن لر�حانية 8 ٦ 7 ٣٥٣-٣٥٤) Wشها�)

خللفا� هم من لصحابة  �Z على cكلمة (منكم) تد �Q لو قيل�"
لصحابة فقط، فهذ� لفكرW باطلة  TQ خلطا� موجهحصر، أل� 
لقر@� بتدبر، ��  Zال من � يقرQ لكال� متاما، �ال يتفو� مبثل هذ
ملؤمنني ألحيا� _  TQ خلطا� موجها Iعتبا �Q .ساليبهZ {يعر

rلك لوقت فقط يقلب لقر@� ZIسا على عقب.....
َلُكْم  Zَْكَمْلُت  َْلَيْوَ� ﴿  Tتعا قوله  Zيضا  هنا   Hملعتر  �I�Z لقد   
لدين  �عترH قائال: ما � d ،﴾َْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتيZ�َ ِ�يَنُكْم
 jZ من   lن �ال  ملجد�  حاجة  فال  متت  قد  لنعمة � كتمل  قد 

نو�. 
نفسه،  لقر@�  يعترH على  Zنه  يفكر   � Hملعتر  �Z ملؤسف 
أل� لقر@� لكرمي قد �عد بوجو� خللفا� _ هذ� ألمة كما 
 _ يتقو~  سو}  لدين   �Z  Tتعا هللا  Zخ�  حيث  rكر�،  مر 
ألمن  �يأ�  لتذبذ�، � لضعف   cيز�� خللفا�  هؤال�  1من 
كا�  Zيا  عمل..   ُّjZ  جائًز يكن   � �لو   ،هذ خلو}.  بعد 
فستصبح   ،Hملعتر يزعم  كما  لدين   cكتما بعد  نوعه.. 
كتمل  قد  لدين  أل�  باطلة،  سنة   ٣٠ ستمر9  ل-  خلالفة 
جلاهل قد قد�  Hملعتر �Z لك. فاحلقr فال حاجة ألحد بعد
َْلَيْوَ� Zَْكَمْلُت َلُكْم ِ�يَنُكْم﴾ _ غ� �له. م� قلنا ﴿ Tقوله تعا
ملحد¡ يأ� لينقص من لدين �Z يزيد فيه؟ Qمنا  �Z ملجد� �Q
لفاسدW على لتعاليم ملقدسة  Iألفكا Iكم غبانقوc عندما يتر
لزمن ��تفي �جه حلق خلـالص يأ� ملجـد���  Iبعد مر�
ملحدثو� �خللفا� لر�حـانيو� ليكشفو عن �جهه جلميل �

مرZ Wخر~."
لقر@�، 7 ٣٢٤-٣٣٩-٣٤٠) Wشها�) 

"هذ� بشاWI باخلالفة لظاهرW، �لكن كما هي لسنة إل¤ية _ 
آليا9  فهذ�  Zيضا،  �Iحانًيا  مع¥  ¤ا   �Z لكرمي  لقر@�  @يا9 
تش� TQ خالفة �Iحانية Zيضا.. jZ عند كل حالة خو} حني 
|لو لقلو� من حب هللا تعاT �تنتشر ملذهب لفاسدW _ كل 
لدنيا، �ُيخشى على لدين، سيقيم هللا  TQ ¦لنامكا�، �مييل 
 Wيديهم ُنصرZ لتتحقق على  ،�لد� تعاT خلفا� �Iحانيني على 
لباطل، rلك لكي يعو� لدين  cحلق �يذهللا �فتح لدين، �يعز 
ألبد، �لكي يأمن  TQ Wألصلية _ كل مرZ TQصالته �نضاIته 

لدين."  Iندثا� cلضال Iنتشاملؤمنو� من 
خلزئن لر�حانية ملجلد١ 7 ٢٦٠ ¤امش)  ،cأل�ل�هني ألªدية جلز� )

ملرَسلني �لنبيني  cساIQ ة هوªلر cلطريق لثا» إلنز ....."
ملستقيم  ¬لصر TQ ¦لنا jخللفا�، ح� يهتدألئمة �أل�ليا� ��
بالتأسي بأسوִדم.   Wلنجا  بوسطة هديهم �القتد� ֲדم، �ينالو
لعبد  هللا � �Z يتحقق كال جلزZين من خالIr cية هذ �Iفأ

ملتوضع."
إلعال� ألخضر، خلزئن لر�حانية 8 ٢ 7 ٤٦٢، ¤امش)) 

"لقد Zنبأ» هللا قائال Qن¯ سأقيم جلماعتك ِمن Irيتك شخصا، 
�سأخصه بقر° ��حيي، �بوسطته سو} يز�هر حلق، �سيقبله 
لكث� من لنا¦. فانتظر� تلك أليا�. �علمو �Z كل مبعو¡ 
نه rQ يبد� للنا¦ قبل rلك شخصا بسيطا �Z يكو� �Z _ {ُيعر
خلا�عة، شأنه شأ� إلنسا�  Iألفكا�ل عترH من جر� بعض 
لذj يكو� ±ر� نطفة �Z علقة _ لبطن قبل �Z يصبح Qنسانا 

كامَل ِخلْلقة."
لوصية، خلزئن لر�حانية 8 ٢٠ 7 ٣١٥ هامش)) 

"�Q ِمن سنة هللا جلاIية.. ل- ما 1c يبديها ��� نقطا� منذ 
�Z خلق إلنسا� _ ألZ ..HIنه ينصر Zنبيا�� �مرسليه، �يكتب 
 �¤م لغلبة، كما يقوc: ﴿َكَتَب هللا ألغِلنبَّ Zنا �Iُُسلي﴾، �ملر
لرسل �ألنبيا� يريد�� �Z تتم حجة هللا على  �Z لغلبة هومن 
هللا  ُيظِهر  كذلك  مقا�متها،  على  Zحد   Iيقد ال  ³يث   HIأل
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حلق لذj يريد��  WَIبأيديهم بذ �Iصدقهم بالبينا9، �يز Tتعا
له على Zيديهم، بل يتوفاهم  نشر� _ لدنيا، غ� Zنه تعاT ال يكمِّ
لرjZ، فُيفسح بذلك  jَلفشل با�_ �قت يصَحبه خلوُ} من 
ملجاcَ للمعاIضني لَيسَخر� �يستهزئو �يطعنو �يشّنعو، �حينما 
 �ستهز� من سخرية  جعبتهم  ما _  كل   Zخرجو قد  يكونو� 
لثانية، �يهيئ من ألسبا� ما تكتمل  WIلقدُيظهر هللا تعاT يَد 

ل- كانت r TQلك حلني غ� مكتملة حلدٍّ ما.  {به ألهد
فاحلاصل Zنه تعاT ُيرj قسمني من قدIته: �Zًال، ُيرj يَد قدIته 
 lلن Wته بعد �فاIيَد قد jنفسهم، �ثانًيا، ُيرZ ألنبيا� jيدZ على
ألمر آل� قد ختل،  �Z يظنو�� �حني توجه ملحن �يتقو~ ألعد
�يوقنو� �Z هذ� جلماعة سو} تنمحي، ح� Z �Qعضا�ها Zنفسهم 
لتر��، �تنقصم ظهوIهم، بل �يرتّد لعديد من � Wحل�يقعو� _ 
ألشقيا�، عندها ُيظهر هللا تعاT قدIَته لقوية ثانيًة �ُيساند جلماعة 
ملنهاWI. فالذj يبقى صامًد صابًر ح� للحظة ألخ�W ير~ هذ� 
إل¤ية، كما حصل _ عهد سيدنا Z° بكر لصديق �،  Wملعجز
كث�  Iتد � َنها، �Z سبقت  قد   �  cلرسو  Wفا�  �Z ُظنَّ  حيث 
حلز� كاملجانني،  Wلصحابة من شدألعر�، �Zصبح  cمن جها
عندها Zقا� هللا تعاZ Tبا بكر لصديق �، �Zظهر منوrًجا لقدIته 
Zمت   �هكذ لوشيك.   Hالنقر من  إلسال�  �ªى  Zخر~،   Wمر
Iَْتَضى   jلَِّذ ِ�يَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  ﴿َ�لَُيَمكِّ فيه:   cقا  jلذ �عد�   �
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم Zَْمًنا﴾.. Z jZنه تعاT سو} يثّبت  َلُهْم َ�لَُيَبدِّ
Zقدمهم بعد خلو}. �هذ ما حد¡ بالضبط _ 1من موسى � 
حني ختطفته يُد ملنو� �هو _ لطريق ما بني مصر �HIZ كنعا� 
قبل �Z يصل بب¯ Qسرئيل TQ غايتهم ملنشو�W حسب لوعد، فقا� 
مبوته مأمت كب� بني ب¯ Qسرئيل، فظّلو يبكو� �ينوحو� IZبعني 
W. �هذ ما Iلتو _ �I� ملفاجئ، كمايوما بسبب صدمة موته 
حد¡ _ 1من عيسى � Zيضا حيث تشتَت حلوIيو� كلهم 

عند حا�¡ لصلب �Iتّد �حد منهم Zيًضا.
فيا Zحبائي، ما �مت سنة هللا لقدمية هي Zنه تعاT ُيرj قدIتني، 
لكي qّطم بذلك فرحَتني كاrبتني لألعد�.. فمن ملستحيل �Z يغّير 
آل� سنته أل1لية، لذلك فال حتزنو ملا Zخ�ُتكم به �ال  Tهللا تعا
لثانية Zيًضا، ��Q ±يئها  WIلقد تكتئبو، rQ ال بد لكم من �Z تر�

 WIلقدخ� لكم، أل�ا �ئمة �لن تنقطع TQ يو� لقيامة. ��Q تلك 
لثانية ال ميكن �Z تأتيكم ما � Zغا�Z Iنا، �لكن عندما IZحل سو} 
ألبد   TQ معكم  تبقى  سو}  ل-  لثانية،   WَIلقد لكم  هللا  يرسل 
 �Q� ،"ديةªأل³سب �عد هللا لذj سجلُته _ كتا° "ل�هني 
 «Q :� هللا cنتم. كما يقوZ لوعد ال يتعلق ° بل يتعلق بكمrلك 

جاعل هذ� جلماعة لذين تبعوu فوv غ�هم TQ يو� لقيامة.
فمن لضر��Z jI يأتيكم يوُ� فرقي لِيليه rلك ليو� لذj هو 
 ،vلوعد، �ِفيٌّ �َصد� vلـٌه صا�Q لـهناQ �Q .ئميو� لوعد لد
�سُيحقق لكم كل ما �عدكم به. �مع �Z هذ� أليا� هي أليا� 
 �@ ل-  ملصائب � لباليا  من  كث�   uهنا� لدنيا،  من   Wألخ�
�قوعها، �لكن ال بد �Z تظل لدنيا قائمة �Z TQ تتحقق ¼يع 
تلك ألنبا� ل- Zنبأ هللا تعاT ֲדا. لقد ُبعثُت من هللا تعاT كمظهر 
هللا ملتجسدW. �سيأ� من بعدj @خر��،  WIته �، فأنا قدIلقد
هللا لثانية  WIقد هللا لثانية. لذلك فانتظر� WIيكونو� مظاهر قد
عني ملجيئها ±تمعني، �لتجتمع كل ¼اعة من لصاحلني _ كل �
 �Z لسما�، �ُترَيكملثانية من  WIلقد cح� تنـز قطر �ليْدعو
Q¤كم Qله قا�I كل لقدZ .WIيِقنو �Z موتكم قريب، rQ ال تعلمو� 

م� ستحل تلك لساعة! 
لبيعة  لنفو¦ لطاهر�Z W يأخذ� j�r جلماعة�ينبغي لصلحا� 
لتوحيد  TQ ذ�� �Z يريد Tفاهللا تعا *.jلنا¦ با¾ي من بعدمن 
 ،WIملعمو IقطاZ لصاحلة من ¿تلف Wلفطر j�r ��Iأل¼يع 
سو� كانو من �I�Zبا �Z @سيا، ��Z �مع عبا�� على �ين �حد. 
لدنيا. لذلك  TQ جلهاZ سلُت منIZُ -لهذ� هي غاية هللا � 
جعلو هذ� لغاية نصب Zعينكم، �لكن باللطف �حسن خللق 
لدعا�. فإ�Z T يقو� Zحٌد مؤيَّد بر�� لقد¦ من عند  Wكثر�

هللا، ثاِبر� ¼يًعا على لعمل بعدj متكاتفني". 
(كتيب "لوصية"، خلزئن لر�حانية ±لد ٢٠ 7 ٣٠٤-٣٠٧)

 

-------------
تفق عليه IZبعو� مؤمنا  jلذملؤمنني، فالشخص  jZI vتفا* يتوقف نتخا� مثل هؤال� على 

Zنه Zهٌل ألخذ لبيعة با¾ي فهو ±ا1 لذلك، �عليه �Z يكو� ZسوW حسنة لآلخرين. منه.




