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 �� �لقد�� �لثانية (�خلالفة) نعمة عظيمة من �هللا 
غايتها توحيد �ألمة �'ايتها من �لُفرقة ��لتشتت. 
�2ر�1َ  �جلماعة  فيه  تنخر1  سلٍك  مبنـزلة  �<ا 
فال  متناثر�  �لآللئ  كانت   �C� �لعقد.   D �لآللئ 
 D 2رطت� لو  Fما  تبد� Gيلة.  هي Kفوظة �ال 
لوال  Fيضا.  �Gيلة  Kفوظة  لكانت  ��حد  سلك 
�لقد�� �لثانية (�خلالفة) ملا ُكتب �لتقدR ��الPQها� 
�لقد��   Uֲדذ �ثيقة  صلة  على  فكونو�   .Rلإلسال
��Pِ�مو�  ��ال[،  �َ�فا[  �حب  �خال^  بكامل 
كل  لكم  تبد�  dيث  �حبِّها  �خلالفة  طاعة  على 
قر�بة FخرiPF j منها، فإ� �لgكاf كلها تكمن 
لكم  ميّثل   mلذ� �هو   ،Rباإلما �لوثيقة  �لصلة   D
 pيقو .f�]البتال��لِفَتن � qنو�F ُجنًَّة حتميكم من
حضر� �ملصلح �ملوعوP � �خلليفة �لثاx للمسيح 
�ملوعوP �: "كما �F �لغصن �ملتصل بالشجر� 
هو �حدU ميكن �F �مل F~اً��، Fما �ملقطوq عن 
 mهكذ� متاما فإ� �لذ�يثمَر،  �F لشجر� فال ميكن�
يتمسك بأهد�� �إلماR هو �حدU ميكن �F ينجز 
على  يكو�  ال   mلذ� Fما  للجماعة،  مفيد�  عمال 
 mَُجلْد� Uينجز �F فلن ينجز ما ميكن Rصلة باإلما
ح� لو كا� متمكنا من علوR �لدنيا بأسرها." فإ� 
كنتم تريد�� �F حتوQ�� �لتقدR ��لرقي ��النتصا� 
 �F هي  لكم   ���سال  �نصيح فإمنا  �لعا�  على 
تتمسكو� باخلالفة، ��عتصمو� dبل �هللا هذ� على 

.R��لد�
�� �قيَّنا كله يتوقف على �ال�تبا1 �لوثيق باخلالفة. 
�لكامل  للوفا[  Fعانكم �هللا Gيعا �'اكم ��فقكم 

باخلالفة �أل'دية ��لتمسك ֲדا." 

(Aسالة خاصة �� !فر�B �جلماعة عند �فا� �خلليفة �لر�بع 
A@ه �هللا، "�لفضل" �ألسبوعية �لعاملية ٢٣ مايو ٢٠٠٧)

حضرته يلتقي بَبرما جنا �يرنست يوُنهي Aئيس ���Ap بوAكينافاسو 

حضرته يلتقي برئيس بنني

حضرته يلتقي برئيس �لو��Ap �لتنـز�� فريدAيك � سومي
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بافتتا�   Qقا  k  .�Aجوكو��  � �أل@دية 
�جلنا� �جلديد للمستشفى � !بابا.  

١٤ �بريل/نيسا�: عاB حضرته �� لند�.
بافتتا�  حضرته   Qقا �بريل/نيسا�:   ٢٣

�لقنا� �لثانية للفضائية �أل@دية.
 � حضرته   Iشتر�  :Aمايو/!يا  ١٩-٢١
�الجتما2 �لسنو6 ملجلس خد�Q �أل@دية 

بأملانيا. 
٢٣ مايو/!ياA: �فتتح حضرته مسجد "بيت 

�لطاهر" � كوبلنـز بأملانيا.
 �� حضرته  سافر  يونيو/حزير��:   ٢-٦
يونيو/ من  �لسابع   � �Aجع  هولند�، 

حزير�� �� لند�.
 �� حضرته  سافر  يونيو/حزير��:   ٢١

كند�. 
�جللسة  حضرته  �فتتح   :pيوليو/متو  ٢-٤
�!لقى  �جلمعة  ¨طبة  كند�   � �لسنوية 

خطاًبا �ختتامًيا.
�i/!غسطس:   ١  ��  pيوليو/متو  ٣٠
عقد� �جللسة �لسنوية �لـ٣٨ � بريطانيا 
� تلفوBA �سالi QباB، ��شترI فيها !كثر 
بلًد�.   ٧٥ من  شخص   ٢٥٠٠٠ من 
�ُنشر� ترHة معا� �لقر�i للمر� �أل�� 

� لغة Kannada (لغة � �¥ند).
!بنا�  حضرته  حث  �i/!غسطس:   ١
 �� Qلعا{ كله على �النضما� �جلماعة � 

نظاQ �لوصية. 
١٦ �i/!غسطس: خر© حضرته � جولٍة �� 
!ملانيا �سويسر� �بلجيكا �هولند�، �قاQ بافتتا� 

مسجد "بيت �حلبيب" � !ملانيا.
�جللسة  �نعقد�   :�i/غسطس!  ٢٠-٢٢
�لسنوية ألملانيا، �!لقى حضرته خطابا� فيها.

بافتتا�  حضرته   Qقا  :cيلو!/wسبتم  ٣
¨طبة  سويسر�  جلماعة  �لسنوية  �جللسة 

حضرته يلتقي بالرئيس �لتنـز�� �لياQ مكابا 

 .cيلو!  ٥  � خطاًبا  فيها  �!لقى  �جلمعة، 
لسويسر�  �أل��  �لسنوية  �جللسة  �كانت 

�ل| يشترI فيها خليفة.
٧ سبتمw/!يلوA :cجع حضرته �� !ملانيا 
مدينة   �  "ªد¥�" مسجد  �فتتح  حيث 

 .Usingen

 � حضرته   Iشتر�  :cيلو!/wسبتم  ١١-  ١٠
�جللسة �لسنوية لبلجيكا �!لقى فيها �خلطابا�.

٣٠ سبتمw/!يلوc: �فتتح حضرته مسجد 
"A�B �لwكا�" � برمنجهاQ بwيطانيا.

 Qقا  :cأل�� Bيسمw/كانو�   ٢٢-٣١
حضرته �ولة �� فرنسا.

٢٦ Bيسمw/كانو� �أل�c: !لقى حضرته 
�خلطا� �الفتتاحي � �جللسة �لثالثة عشر� 
لفرنسا �!لقى خطابا � �جللسة �لـ ١١٣ 

 .mta wيا� من فرنسا عBلقا

 حضرته يقّدQ هدية لرئيس ���Ap كند�.. بوc ماAتن
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كا� �لنا� D �خلالفة �أل�� يظنو� �F �أل'دية لن تعيش 
 D� ،� Pفا� �ملسيح �ملوعو�بعد  RياF كثر من بضعةF
 pفقا �لد�خلية،  �لفتنة   fتولد  �  xلثا� �خلليفة  عهد 
 Rجنمن" هي من يدير نظاF خلالفة �� "صد�� ��نكرF لذين�
�ملصلح  �كا�  للخالفة.  ضر��ٌ�  هنا�  �ليس  �جلماعة 
�ملوعوP (�خلليفة �لثاx) � D �لـ ٢٤ من عمرU �نذ��، 
Qعمهم)،   D) �جلماعة  �عمائد  �لعلما[  جهابذ�  ��نشّق 
 �F شاهدنا  �لكنا  �خلليفة،  مع  �لنا�  من  قليل  �بقي 
 fمتد ٥٢ سنة، تطو�� mعهد خالفته، �لذ D جلماعة�
 D �لتبش�  مر�كز  �فتتحت  �ملبا��   Uعهد ففي   .Pباطر�
�فريقيا �F D���با Fيًضا، ��ضع حجر �ألسا� للمسجد 
هنا D لند� بعد ١٠ سنو�f من تو� حضرته �خلالفة. � 
جا[ عهد �خلليفة �لثالث، فانتشرf �أل'دية �ترسخت 
D بالP �فريقيا خاصة..... � جا[ عهد �خلليفة �لر�بع، 
 D يومًيا  تطلع  �جلديد  ��لتطو�  �لرقي  �س  فشاهدنا 
 D �جلماعة   fنتشر�� Fيًضا،  �سيا   D� �F���با  �فريقيا 
 � Pملسيح �ملوعو� pلقد قا .mta gا[ �لعا� ع�F كل
�ستبقى  �Pئمٌة  أل<ا  منه،  بد  ال  �لثانية  �لقد��  �� �ي[ 
�Pئًما، ��لشي[ �لذm يتطو� �Pئًما يبقى �� �ألبد. �قد 
مع  �لصلة  �نتيجة  تعا�  �هللا  بفضل  �جلماعة   fتطو�
�خلالفة. �عندما �ّالx �هللا هذ� �ملنصب بعد �حيل �خلليفة 
�لر�بع Fخذ �هللا كل شيٍ[ بيدU، �قد كنت Fخا� على 
كما  بسرعة  تتطو�  �جلماعة  فظلَّت  �جلماعة،   Rنظا س� 
كانت تتطو� من قبل �ستظل تتطو�، أل� �هللا تعا� قد 
�عد �ملسيَح �ملوعوF x� :� P�صل Gاعتك �� �Fجا[ 
�ملعمو��. فبفضل �هللا تعا� بلغت �جلماعة Fقاصي �أل�  
 �� Fفو�ًجا.... فستتحقق �عوP �هللا  �ليها  �لنا�  �ينضم 
شا[ �هللا �ستتحقق غلبة �إلسالR ��أل'دية على �لعا� كله 
يوًما من �ألياR، �لكن هذ� كله منو1 با�تباطنا باخلالفة 
�طاعتنا أل��مر �خلليفة ��يثا�ها على مصاحلنا �لشخصية. 

(٢٠٠٥ Aبو� ٢٥ مايو/!ياA جريد� �لفضل)

 حضرته يقدQ هدية لوpير �لبيئة �لكي» 

حضرته يو2p �حللوª على �ألطفاc � كينيا

حضرته D تنـز�نيا
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٧ يناير/كانو� �لثا�: �فتتح حضرته �جللسة 
�جلمعة،  ¨طبة  �سبانيا   � للجماعة  �لسنوية 
 Iل| يـشتر� Iكانت �جللـسة �أل�� هنا�

.� Bفيها خليفٌة للمـسيح �ملوعو
١٤ يناير/كانو� �لثا�: !لقى حضرته خطبة 

�جلمعة � مسجد "�لبشا�A" � �سبانيا. 
 ¬�E٢٦ �بريل/نيسا�: سافر حضـرته �� ن
 Mr Josaf  ملا�wير �لp� كينيا، حيث �ستقبله
نيابًة عن حكومة كينيا. �كانت   Nayaga

هذY !�� جوالته �� كينيا. 
كلمة  حضرته  !لقى  �بريل/نيسا�:   ٢٨
 � للجماعة  �لسنوية  �جللسة   � �فتتاحية 
كينيا، ��شترI فيها نائب Aئيس �لبالB !يضا. 
�هي �جللسة �أل�� هنالك �ل| يشترI فيها 

خليفٌة. 
�فتتاحيًة  كلمًة  حضرته  !لقى   :Aمايو/!يا  ٩
لتنـز�نيا، �هي جلستها  �لسنوية  � �جللسة 

حضرته يقابل ضيفا � جولته � �سبانيا عاQ ٢٠٠٥، �على يساA حضرته جنل �لد�عية �أل�c � �سبانيا 
(cلوكيل �إلضا� للما�) د ظفر@! IAي ظفر، يليه مبا¥� Qألستا� كر�

على يد حضرته ٢٠٠ شخص.
 Qلسال� A�B صل حضرته من� :A١١ مايو/!يا

.Iالفتتا� مسجد هنا YAمتو� ��
�جلمعة  خطبة  حضرته  !لقى   :Aمايو/!يا  ١٣
�ل|   "Qلسال�  A�B"  �  "Qسال" مسجد   �
 ��Ap� ئيسA قابل k .mta wبثت مباشرً� ع

تنـز�نيا.
 � مسجًد�  حضرته  �فتتح   :Aمايو/!يا  ١٥

.Chalinze

تنـز�نيا  من  حضرته  �صل   :Aمايو/!يا  ١٧
�� !�غند�. 

كلمًة  حضرته  !لقى   :Aمايو/!يا  ١٩-٢٠
�لسنوية  �جللسة   � �ختتاميًة   k �فتتاحيًة 
�ل|   Iهنا �أل��  �جللسة  �كانت  أل�غند�، 
�شترI فيها خليفٌة. �قد ُبّثت خطبة حضرته 

مباشرً� عmta w با¥اتف.
مدينة   �� حضرته  سافر   :Aمايو/!يا  ٢١
حجر  ��ضع  مسجًد�،  �فتتح  حيث  بوسيا 
�أل@دية  مستشفى   � �لتوليد  لقسم   aسا!

 .zنبا! �

حضرته � �سبانيا، �على يساYA �لد�عية سيد عبد �هللا ندمي، يليه !مH Eاعة �سبانيا

�أل�� �ل| يشترI فيها خليفة. 
 � خطاًبا  حضرته  !لقى   :Aمايو/!يا  ١٠
�جتما2 جلنة �ما� �هللا، k !لقى كلمًة �ختتاميًة 
بايع  �بعدها  لتنـز�نيا،  �لسنوية  �جللسة   �
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حضرته ¢طب
 D �جللسة �لسنوية

 D فرنسا

حضرته !ماQ قصر فرسا6، �على ميينه �ألستا� عطا� �ملجيب �Aشد، �على يساYA حفيدY منصوA !@د 

مدينة   �� حضرته  �صل   :Aمايو/!يا  ٢٢
Iganga حيث �ضع حجر !ساa مسجد. 

٢٣ مايو/!ياA: !لقى حضرته خطاًبا � حفلة 
 � مسجًد�  ��فتتح  "مساكا"،   �  cستقبا�

Kyaniale

٤ يونيو/حزير��: غاAB حضرته �� كند�.
حجر  حضرته  �ضع  يونيو/حزير��:   ١١

 .Aينكو�� � cملسجدنا �أل� aألسا�
حجر  حضرته  �ضع  يونيو/حزير��:   ١٨
 � �جلماعة   Yتشيد مسجد   cأل�  aألسا�

."Aكيلغر6 �ُسمِّي "بيت �لنو
Aئيَس  حضرته  قابل  يونيو/حزير��:   ٣٠

�لو��Ap �لكند6.

IIIÏŸ]ËŒ’\;‹ÊÁ;∞b;;Ï…˜£\;ÌŒeià
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�لر�شد�  �خلالفة  Qمن   �F  � �لن£  Fنبأ  لقد 
 gخF فوقع ما ،p�لعصر �أل� D ��ًسيكو� قص
 �F �ألخ�  �لزمن  هذ�  Fنبأ عن   � �لكنه  به، 
�خلالفة �ل� ستقوR بعد بعثة تابعه �لصاP¤ على 
منها¥ �لنبو� ستستمر �� يوR �لقيامة..... Fال 
تعا�  �هللا  حبل  هو   �  Pملوعو� �ملسيح   ��
�آل�، ��لعمُل طبق تعاليمه ��ال¦كم للخالفة 
�حدتكم  �مز  �خلالفة  �ستكو�  سيقويكم، 
�قوتكم، �توصلكم �� �هللا تعا� بو�سطة سيدنا 
فاعتصمو�   .�  Pملوعو� ��ملسيح   � Kمد 
به سُيفَصل، �لن  dبل �هللا، ��لذm ال ميسك 
يهلك �ال نفسه، بل سيتسبب D هال� نسله 
Fيًضا، لذ� فليحذ� كل من يفكر ¨ال� هذ�.

(خطبة �جلمعة ٢٦ !غسطس/�i ٢٠٠٥، جريد� "�لفضل" 
(٢٠٠٥ ¦ ٦ cيلو!/wلعاملية ١٦-٢٢ سبتم�
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   حضرته � حديث مع � © Q �يوA 6ئيِس جزA فيجي

حضرته يلتقي نائب Aئيس موAيشيوu�®A a ُبْدهنحضرته يلتقي برئيس موAيشيوa �لسi Eنر��B جكنا�

حضرته مع �لرئيس �لس�Eليو� �حلا© تيجا� كابا            

BAيتشاA فر�نسيس ..�Aحضرته يلتقي 'اكم جبل طا

حضرته يدعو عند �فتتا© 
حضرته D كينيامستشفى D غانا

حضرته يقدQ هدية للرئيس �أل�غند6 يو�I 6A.موسيفي»
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قاc حضرته �هو ¯ث على �النضماQ �� نظاQ �لوصية:
D ٢٠٠٥ ستكتمل ١٠٠ عاR على قياR نظاR �لوصية �� 
 Rهذ� �لنظا � Pنشأ �ملسيح �ملوعوF شا[ �هللا تعا�. لقد
 Rلنظا� هذ�   D �ملشتركني   � بشر  كما   ،١٩٠٥  D
فيها  يكو�   �F �جلماعة  من  �توقع  عديد�،   fمناسبا  D
تعا�  هللا   fبالتضحيا يقومو�  �لذين  �ملؤمنني  هؤال[  مثل 
Fبنا[   �F لو�قع� �يتطو��� D �لر�حانية باستمر��. �لكن 

�جلماعة � ينضمو� �� هذ� �لنظاR بالسرعة �ملطلوبة .... 

 

�هذ� ما يقلق. ستكتمل ١٠٠ عاR على قياR نظاR �لوصية 
قريًبا �� شا[ �هللا تعا�، �F�F �F PقدF Rمامكم Pعو� بشأ� 
�النضماR �� هذ� �لنظاR لتطه� حياتكم �حيا� F�الPكم، 
 Pح� يصبح عد Rتبذلو� جهدكم لتتقدمو� �� �ألما �F هي�
�ملوصني �جلدP ١٥ Fلًفا خالp هذU �لسنة ليبلغ عدPهم ٥٠ 
 pخال Uهذ� �¯د� قد حققنا �� pلف شخص ح� نقوF
ند�[  لبو�  �لذين  �ملؤمنو�  �ليستبني   ،Rعا �لـ ١٠٠   Uهذ

مسيح �هللا تعا� �قامو� بالتضحياf باملستوj �ألعلى. 

  (١ !غسطس/�i ٢٠٠٤، مبناسبة �جللسة �لسنوية)

�جللسة �لسنوية  � بريطانيا 
 ٢٠٠٤ Qعا

�جللسة �لسنوية 
D فرنسا 

 ٢٠٠٤ Rعا



٢٦٤

�جللسة  حضرته  �فتتح   :pيوليو/متو  ٢٩
 jA! يطانيا � قطعةwلسنوية للجماعة ب�
"iلُتن"  منطقة   � �جلماعة  �شترִדا  ��سعة 
حضرته  �qاها   ،Bباi  Qسال� من  قريًبا 

"حديقة �ملهد6". 
�لسنة   Yهذ  cخال بايع   :pيوليو/متو  ٣٠
٢٠٩٧٩٩ شخصا من ٢٩٠ قوما �١٠٩ 
بالB، �ُب» خالc هذ� �لعاQ ١٨٩ مركًز� 

للدعو�.
برنامج   c�! بث  بد!   :�i/غسطس!  ٤
 ...(mta) w6 مباشر باللغة �لعربية عAحو�
�قد تطوA �لwنامج فيما بعد ليصبح �qه 
"�حلو�A �ملباشر"، �ما c�p ُيبث حيًّا ألAبعة 

!ياQ � كل شهر.
 �� حضرته   ABغا  :�i/غسطس!  ۲۲
!ملانيا، �� �لطريق با� � مركز �جلماعة 

"بيت �لسالQ" � بر�كسل ببلجيكا.
٢٤ !غسطس/�i: �فتتح حضرته مسجد 

"بيت �لعليم" � Warzburg بأملانيا.
 aضع حضرته حجر �ألسا� :�i/٢٥ !غسطس

ملسجد "�لبشBensheim � "E بأملانيا.
توpيع �حللوª بعد �فتتا� مسجد � كينيا

Fسا� حضرته F D�غند� حجر  تضع  طفلة 
مسجد D نيكو�� D كينيا 

منظر جو6 حلديقة �ملهد6 خالc �جللسة �لسنوية



٢٦٥

 حضرته يصافح !بنا� �جلماعة بعد �فتتا� مسجد �  كينيا

حضرته يفتتح مسجد� � كينيا، �ُيرY��A� ª !مH Eاعة كينيا �سيم !@د تشيمه

حضرته D نيكو�� 
بكينيا بعد �لصال�

٢٦-٢٨ !غسطس/�i: �فتتح حضرته �جللسة �لسنوية ألملانيا ¨طبة 
�جلمعة، ��2p �لشها��B ��أل�qة على �لطلبة ��لطالبا� �ملتفوقني 

� �ABستهم، �!لقى �خلطابا� � بقية !ياQ �جللسة !يضا. 
هي   Yهذ �كانت   ،IAلدمنا�  �� حضرته  �هب   :cيلو!/wسبتم  ٦

جولته �أل�� للدمناIA بعد !� صاA خليفة.
�مند��   TV2 �لقومي   pلتلفا� مند��   ªجر!  :cيلو!/wسبتم  ٦

�جلريد� �لقومية Jyllands Post مقابلًة مع حضرته.
 Kristelig Dagblad مند�� جريد� ªجر! :cيلو!/w۷ سبتم

 مقابلًة مع حضرته.
 Bلبال� جلماعا�  �لسنوية  �جللسة  عقد�   :cيلو!/wسبتم  ١٦
�السكندينافية � غوتنبE¶ � �لسويد، �كانت !�c جلسة مشتركة 

جلماعا� هذY �لبالB يشترI فيها خليفة. 
١٧ سبتمw/!يلوc: !لقى حضرته خطاًبا � جلسة "جلنة �ما� �هللا" � 

�لسويد. k قابله �pير �لتعليم �لسويدp�� 6ير �لشؤ�� �لدينية. 
١٩ سبتمw/!يلوc: غاAB حضرته �� �لنر�يج حيث �لتقى به عمد� 

!�سلو. 
٢٣ سبتمw/!يلوc: !لقى حضرته خطبة �جلمعة � �لنر�يج.

٢٤ سبتمw/!يلوc: حظي �لسيد Lars Riise عضو برملا� �لنر�يج 
 �  cستقبا� حفلة   � حضرته  خطب   k حضرته،  لقا�   uبشر

فند�.
"بيت  ملسجد   aألسا� حجر  حضرته  �ضع   :cيلو!/wسبتم  ٢٦

�لناصر" � Isselburg � !ملانيا.
٢٨ سبتمw/!يلوA�p :c حضرته �كمة �لعدc �لد�لية � "الها6"، 
�ª!A هناI �لغرفة �ل| ُعلِّقت فيها صو�A �مد ظفر �هللا خا� � 

�لذ6 كا� Aئيس �لقضا� فيها. 
١ !كتوبر/تشرين �أل�c: �فتتح حضرته �جلامعة �إلسالمية �أل@دية 

� بريطانيا، �هي �أل�� � !��Aبا. 
۱۱ نوفمw/تشرين �لثا�: �فتتح حضرته مسجد "بيت �لناصر" 

� هاAتليبوc بwيطانيا.
 Aجلز �ولة  حضرته   Qقا  :cأل�� Bيسمw/كانو�   ١٠  ��  ٦

 .aيشيوAمو
١٠ Bيسمw/كانو� �أل�c: غاAB حضرته موAيشيوa �� قاBيا�.

�صل  قد  قاBيا�  من  �فد  كا�   :cأل�� B۱۱يسمw/كانو� 
 Eم! ��صل  !@د.  �سيم   �pEم  uشر�� حتت  B¥ي   �� الستقباله 



٢٦٦

 "6Bا¥� "بيت  �جلماعة  مسجد   �� �ملؤمنني 
!فر�B �جلماعة  �ستقبله  � B¥ي ظهًر�، حيث 

.�Aًستقباًال حا�
حضرته  قابل   :cأل�� Bيسمw/كانو�   ۱۲
على  بناً�   YA�B  � �¥ند6  �لwملا�  Aئيَس 

Bعوته.
حضرته  �هب   :cأل�� Bيسمw/كانو�   ۱۲
للدعا� على قw حضر� ¨تياA �لكعكي !حد 
�أل�ليا�، كما قاQ بزيا�A بعض �آلثاA �لقدمية 

�ألخرB � ª¥ي.
حضرته  �هب   :cأل�� Bيسمw/كانو�   ۱۳

.Yملشاهد� "تا© �ل" بآغر
حضرته  عقد   :cأل�� Bيسمw/كانو�   ١٤

مؤمتًر� صحفيا � B¥ي � مركز �جلماعة.
١٥ Bيسمw/كانو� �أل�c: �صل حضرته �� 
قاBيا� � �لساعة �خلامسة مسا�، فانطلقت 
هتافا� �لتكبE � !جو�ئها. ��هب حضرته 

� B¥ي: حضرته يدعو عند قw خو�جه ¨تياA �لكعكي 

Qعليه �لسال Bملسيح �ملوعو� wحضرته يدعو عند ق

;Ê· ;∞]¬hÂ ;„›]ueà ;!\
ÍÉ’\

 Ï�Ë÷£\;Ñ]i¨

"من �مياننا �F �هللا تعا� ¢تا� �خلليفة 
 D ال عيب�ال خلـل �بنفسـه، 
�نتخابه. �من Fلبسـه �هللا تعا� هذ� 
�لقميص لن يقـد� Fحد على خلعه 
عنه F� نزعه منه. �� �هللا تعا� ±ت£ 
عبدU �لضعيـف �لذm يعتUg �لنا� 
حقً�� Fحياًنا، �لكن �هللا تعا� ينتخبه 
�يظهر عليه عظمتـه �جالله ح� 
 fقد�� D عـني �لدنياF يغيب عن
 D هللا تعـا�، فيحملـه �هللا تعا��
حضنه، �يؤيد�P Uئًما، �يوqP قلَبه 
 D Pٍَهـمَّ �جلماعة، فيشـعر كلُّ فر
�جلماعة �F هنا� شـخًصا يتأ� من 
Fجله �يو�سيه، �يدعو �هللا تعا� له."

 ٢٠٠٣ Aمايو/!يا �ليومية ٣٠  �لفضل  (جريد� 

فوA �صوله �� "ֲדش| مق�w" للدعا� على 
 .� Bضريح �ملسيح �ملوعو

جا��   :cأل�� Bيسمw/كانو�   ١٦



٢٦٧

;Ï…˜£\;‹]æ›

 � ÿÊàÖ’\;Ï¡]ö;k]Œ÷t;flŸ; fiÏŒ÷t

 ،� pسلسـلة طاعة �لرسو fخلالفة حلقٌة من حلقا� Rنظا
��� مشا�يع Gع �ألمو�p لسّد حاجاf �لدين D هذ� �لزمن 
ال ¢الف ����P �هللا ��سوله، ألنه ��C � تكِف Fمو�p �لزكا� 
للضر���f �لدينية، فال بد من هذU �ملشـا�يع، حيث كا� 
�ملاp ±مع من �ملسـلمني Q Dمن �سـوp �هللا � ��C � تف 
Fمو�p �لزكا� باحلاجاf. ال خال� ³F Dية �لزكا�، �لكن 
قد Cكر �لقر�� �لكرمي �لتgعاf �ملالية لسد حاجاfٍ كث�ٍ� 
FخرF .j�F �F P�ضح هنا �F بعض �لنا� D �جلماعة يظنو� 
 �� pننا ال <تم ֲדا! فأقوF� فيها Pٍلزكا� ليس مبوجو� Rنظا �F
نظاR �لـزكا� ملوجوD Pٌ �جلماعة، �من �جبت عليه �لزكا� 
 �F لضعفا[ �ميانا� �F يها. �� بعض �ملنافقـنيPيؤ �F فعليـه
باألحرj �جلاهلني يلقو� هذU �لوسوسـة CF Dها� �لبعض، 
فيتعثر ֲדا �جلدP من �أل'ديـني Fحياًنا، فيظنو� �F �جلماعة 
�إلسالمية �أل'دية تريد فر  نظامها �ملا� �خلا^ بدًال من 
 �F لطريقة �إلسـالمية (�لزكا�). فليكن معلوًما� Uلعمل ֲדذ�
�لزكا� ليست فرًضا على �جلميع، �C هنا� شر�1 لوجوֲדا، 
 fمقـد�� �ملبالغ �حلاصلة منها قليـٌل جًد� ال يفي باحلاجا�
�لدينية D هـذ� �لزمن. �كما قلت كانت �ألمو�p �ملطلوبة 
للمصا�يف �لز�ئد� ُتجَمع Q Dمن �سوp �هللا � Fيضا �ضافًة 
 �� pفرضيتها، فأقو�³ية �لزكا� F حد ينكرF لزكا�. ال� ��
م من �F يؤPّ�ها، �هي جتُب  �لذين جتُب عليهم �لزكا� ال بد̄ 
خاصًة على �لنسـا[ �للو�¸ �تفظن باحللي، فالزكا� ��جبة 
على �لذهب. ��ألمر �لثاx هو، كما قلت، �� �خلالفة حلقٌة 
من حلقاf سلسـلة �لنبو�، �هنا� نبو[� عن قياR �خلالفة 
 fعاgلت� Uهـذ� �لعصر، لذ� فإ� هذ D على منها¥ �لنبو�
��ملشا�يع �ملالية �ل� يدعوكم �خللفا[ �ليها هي مطابقة ألمر 
�هللا ��سوله؛ �بالتا� ينبغي �الهتماR ֲדا. �� �لبعض يعتر  
 D �PًدK فيقولو� � يكـن مقد��ها fعاgعلـى مقد�� �لت
عهد �ملسـيح �ملوعوP �. فليعلمو� �F مقد��ها ��C كا� 
قـد ُحّدP فيما بعد فإمنا ُحّدd Pسـب �حلاجـاf �لدينية. 

(خطبة �جلمعة ۱۳ �بريل/نيسا� ۲۰۰۷)

��لدته �ملحترمة لزياAته من باكستا�. �تشر��AB uَيُش قاBيا� بلقا� 
حضرته.

١٦ Bيسمw/كانو� �أل�c: !لقى حضرته خطبة �جلمعة � �ملسجد 
�ألقصى بقاBيا� �قد بثت عmta w � �لعا{ كله.

 A�B فتتح� k .لقى حضرته خطبة �جلمعة! :cكانو� �أل�/wيسمB ٢٣
�لضيافة "سر�6 طاهر" بالدعا�. 

�جللسة   � �فتتاحيًة  كلمًة  !لقى حضرته   :cأل�� Bيسمw/كانو�   ٢٦
�لسنوية بقاBيا�.

٢٧ Bيسمw/كانو� �أل�c: !لقى حضرته خطاًبا للنسا� � خيمتهن، 
باكستا�  من  �ملتفوقا�  �لطالبا�  على   ��Bشها بتوpيع   Qقا �قبله 

��¥ند � �ملجاc �لعلمي.
 � للمتفوقني   ��Bشها حضرته  منح   :cأل�� Bيسمw/كانو�   ٢٨
 � �ختتاميًة  كلمًة  !لقى   k ��¥ند،  باكستا�  من  �ملاضية  �لسنو�� 

�جللسة �لسنوية.
�لـ٧٠   ªAلشو� تر!a حضرته ¾لس   :cأل�� ٢٩ Bيسمw/كانو� 

للجماعة � �¥ند .




