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� ٢٧ من مايو/�يا�  ٢٠٠٨ � قاعة �ملؤمتر�� "�يكسل سنتر" بلند�

�شهد �� ال (له (ال �هللا �حد� ال شريك لـه، ��شهد �� �مًد� عبد� ��سوله. �ما بعد فأعو� باهللا من �لشيطا� �لرجيم. 

ين * (يَّا2َ َنْعُبُد َ�(يَّا2َ َنْسَتعني*  ﴿بْسِم �هللا �لرَّْحَمن �لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا 7�َِّ �ْلَعاَلمَني * �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو6 �لدِّ

الِّني﴾ (>مني) َر�Eَ �ْلُمْسَتقيَم * ِصَر�E �لَِّذيَن َ�ْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو7 َعَلْيهْم َ�ال �لضَّ �ْهدَنا �لصِّ

حضرته يأخذ �لعهد �لتا�(ي من �بنا' �جلماعة � $يع
 �=ا' �لعا> ع; �لفضائية �إلسالمية �أل5دية
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بفضل  هنا  �ليو@  �جتمعنا  لقد 
 Cعلى �كتما Fلنشكر Hهللا تعا�
�خلالفة  Lقامة  على  عا@  مئة 
 Nيشتر كما  �أل5دية،   Pلر�شد� �إلسالمية 
�ملسلمو�  �جلليلة  �ملناسبة   Fهذ  � معنا 
قناتنا  ع;  �لعا>   Sبال $يع  من  �أل5ديو� 
�إلسالمية �أل5دية MTA. فأTًال Tقبل كل 
شي' �هنئكم T$يَع �أل5ديني � ش\ بقا] 

�لعا>.
Lننا نشاهد �ليو@ مشهد TحدP عاملية ب;كة 
 .� aملهد�T اعة �ملسيح$ HL نضمامنا�
�نزcا   eل� �إلcية   Cألفضا� �مطا�  Tبسبب 
Tال   �  Sملوعو� �ملسيح  على   Hتعا �هللا 
 ،� معه   Fلوعد طبًقا  علينا  ُيْنزcا   Cيز�
�لقرية  تلك  من  مناظر  �يضا  �ليو@  نشاهد 
ع; شاشة �لتلفاn، تلك �لقرية �لe كانت 
 ،Nفة للعا> حينذ�Tمعر oغT جد� Poصغ
قرية   sتعر ال  كلها  �لدنيا  فإ�  �ليو@  �ما 
 sفحسب، بل تعر Fهذ aملسيح �ملحمد�

�nّقَتها Tمنا�ִדا �لبيضا' �لe ُشيِّدْ� Lعالًنا 
بأ� �ملسيح �ملحمدa � قد ُبعث. كما 
حتقَُّق   ،Pلعطر� �ملناسبة   Fֲדذ �ليو@  نشاهد 
�حد �إلجنا��n �لعظيمة �لe ّمتْت على يد 
 �T� من  كا�   aلذ�  Sملوعو� �لعظيم  �بنه 
ملسيحه   Hتعا �هللا  Tعد  �سب  �لعز@، 
مدينة  من  مشاهد  نر�  حيث  �ملختا�، 
 ،Sملوعو� �البن  هذ�  �نشأها   eل�  "Pبو�"
 [�n a� oكانت � �لبد�ية قفر� غ eل�T
 Pَّضر� Pعامر Pبلد HL ال شجر، فتحوَلتT

��� �شجا� n�Tها� ��Tا�.
�L هذF �ملشاهد �لe تصل �ليو@ من �لشر� 
 Hعد �هللا تعاT سب� Sلغر� � تعو� HL
على   Pًشاهد Tصوته،  �خلليفة   Pصو� مع 
�هللا   Cفضا�  CTنزT �لثانية   Pلقد��  @�TS
علينا، ير�ها �لنا� �ليو@ � �لشر� �Tلغر� 
�Tلشما�T Cجلنو�، T�T� �Tبا �T �مريكا 

�Tسيا �Tفريقيا.
ر كلَّ مسلم  ال جر@ �� هذF �ألحد�� ُتذكِّ

�5دa �� �هللا تعاH قد �T بوعوT FSال 
 PعوS بّلغ  قد   Hتعا �Tنه  ֲדا،  يفي   Cيز�
�قصى   HL  �  Sملوعو� �ملسيح  سيدنا 
���نا  لقد  يبّلغها.   Cيز� �=ا' �أل��، Tال 
Tقيا@   Fتأييد مشاهد  �ملاضي   � Hتعا �هللا 
�خلالفة،  ب;كة  �جلماعة  Sn�Tها�  �خلالفة 
Lننا  �ليو@.  ح\   Fتأييد يرينا   Cيز� Tال 
 eميا� بر�ية �ملعاملة �لL مياًنا علىL S�Sلنـز
�أل5دية  �إلسالمية  �خلالفَة  �هللا  ֲדا  عامَل 

ع; �لتا�يخ �ملمتد على مئة عا@ مضت. 
�ال تدفعنا هذF �ألمو� كلها HL �� نكو� 
عباS �هللا تعاH �لشاكرين، Tنع; عن شكرنا 
له؟ �Tحلق �� خطا� هذ� �يضا تعبo عن 
هذ� �لشكر. �L هذ� �ليو@ �لذa طلع بفضل 
�هللا تعاH علينا ليؤ�� فصال �هبيا جديد� 
 @Sخلا� $اعة  بو�سطة  �إلسال@  تا�يخ   �
فإ�  لذ�   .� �هللا   Cسو� لسيدنا  �ملخلص 
 eمن �الحتفاال� �ل FoغT Cهذ� �الحتفا
�لعا> حتديًثا   Sليو@ � �تلف بال� نعقدها 
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Tشكر� cذF �لنعمة �إلcية �لعظيمة ليست 
�لو�قع   � هي  بل  فحسب،  جائز�  �مًر� 
�متثاC ألمر �هللا تعا�T﴿ :Hما بنعمِة �بِّك 

فَحدِّْ�﴾ (�لضحى: ١٢). 
 :� Sسيدنا �ملسيح �ملوعو Cيقو

 a�Tضر شر¦  �Tلتذلل  �لتو�ضع   �L"
للعبوSية، Tلكن ال بد من �لتحديث بنعمة 
�هللا تعاH �يضا لقوله تعا�T﴿ :Hما بنعمة 

�بك فحدِّ�﴾" 
 Sلو��� Hطبًقا ألمر �هللا تعاT" :� Cيقو �
� قوله: ﴿�Tما بنعمة �ّبك فَحدِّْ�﴾ ال 
�ترSS � �لقو�L C �هللا �لرحيم قد �عطا§ �نا 
�لعبد �لضعيف -Tمبحض فضله 5�Tته- 
حًظا �Tفًر� من كل تلك �ألمو�، T> يبعث» 
بل  �ية،   �Tبد يرسل»   <T �ليدين،  صفر 
 Fتظهر � هذ eآليا� �ل� Fعطا§ كل هذ�
Tلن  �يضا،  �ملستقبل   � Tستظهر  �أليا@ 
ي; �هللا تعاH ُيظهرها HL �� تقو@ �حلجة 

بشكل �Tضح.
�Tجب  من   ��  �Tتذكر"  :�  Cيقو  �
 �ّ�T �Tًال،  �لدعا'   � يستمر   �� �إلنسا� 
﴿�Tما   :Hتعا �هللا  بأمر  يعمل   �ْ� عليه 
بنعمِة �بك فحدِّْ�﴾ ثانيا. Lً�� فال بد من 
بِنَعم �هللا تعاH، فهذ� يزيد �ملر'  �لتحديث 
حًبا هللا تعا5T Hاًسا لطاعته �. Tليس 
يذكرها   �� بالنعمة  �لتحديث  من   Sملر��
 �� من  بد  ال  بل  فقط،  باللسا�  �إلنسا� 

ُير� �ثرها على �جلسم �يضا."
��L، فال بّد لكم من �حلديث عن نعم �هللا 
 �TS ينعم ֲדا Cال يز�T نعم ֲדا علينا� eل�
لتكونو�   - بد�Tمها  Tعد  Tقد  �نقطا] - 
تنقص  ال  Tلكي   ،� له  شاكرين   �Sعبا
بركاִדا HL �ألبد، بل يطلع عليكم �بكم 
�ملسيح   Cقا لقد  جديد.  بشأ�  يو@  كل 

شر¦  �Tلتذلل  �لتو�ضع   ��  �  Sملوعو�
 aجب كل �5د�T ية، لذ�Sساسي للعبو�
�� ينتبه جيد� HL هذ� �لشر¦ �ملهم �Sئما، 
هللا  Tتو�ضًعا  خضوًعا  �SSnنا  كلما  ألننا 
تعاH، ليس � �لظاهر فقط بل من �عما� 
�لتقو�،   �T�S على   oبالسT �لقلو� 

�SSnنا حًظا من هذF �لنعمة �إلcية. 
 �Tمر على  به  =تفل   aلذ� �ليو@  هذ�   �L
مائة عا@ على قيا@ �خلالفة، �T سنحتفل به 
رنا  يذكِّ  �� كلها، ±ب  �لسنة  مد��  على 
للعمل  Tسعنا   � ما  كل   Cسنبذ �ننا 
سالكني  ينبغي،  كما  Tنو�هيه  �هللا  بأ�Tمر 
طر� �لتقو� �Tلتو�ضع. ليس هدفنا �ليو@ 
�لبالونا�  �ألناشيد LTطال�  ببعض  �لتغّني 
Tترتيب بعض �ل;�مج �Tالحتفاال� �Tكل 
�حللويا� �Tألطعمة �لشهية. كال، ال تع» 
 � T� ،تفل ֲדا �ليو@ هنا= eملناسبة �ل� Fهذ
 �� Sخر� للجماعة � �تلف �لبال� [Tفر
فقط. صحيح  �Tبتهاجنا  فرحتنا  عن  نع; 
�� هذ� �يضا ضمن �هد�فنا �L هو حتديث 
 �� ±ب  Tلكن  قلُت،  كما  �هللا  بنعمة 
يوجهنا �لك HL �لسo على سبل �لتقو�. 
�البتها³  على  �هد�فنا  �قتصر�   ��L �ما 
عقد   � �Tلتساُبق  �لضجيج  LTحد�� 
�صبح  �لدنيوية،  �لناحية  من  �الحتفاال� 
هذ� �لعمل مكرTًها، كما ُيكَرF �� ´ضر 
�حدكم �الجتماَ] �لسنو�TS a �� ´د� 
 Fُيكَر �T كما  تغيo حسن،   a� نفسه   �
برضا  ´ظى  ال   aلذ�  µلصا�  oغ �لعمل 
عهٍد  عقِد  يوُ@  هذ�  يومنا   �L  .Hتعا �هللا 
�ليو@  هذ�  بتا�(نا.  تذكoنا  Tيوُ@  جديٍد، 
ُ�صيَب   aلذ� �ليو@  بذلك  �يًضا  رنا  يذكِّ
بزلز�C شديد، حيث  �جلماعة  �عضا'  فيه 
هّز  َجَلٌل  َحَدٌ�  Tيوٍ@  عاٍ@  مئة  قبل  Tقع 

�جلماعة كلها، �ع» يو@ ٢٦ �يا� ١٩٠٨@ 
 HL حيث �نتقل فيه حبيب �هللا مسيُح �هللا
 F;قد �خ Hكا� �هللا تعا .H5ة �به تعا�
�لزمن،  من   Pفتر قبل  �حلد�  هذ�  بوقو] 
Tكا� � قد �ّكر $اعته ֲדذ� �ألمر � 
 HL �جلماعة  �بناَ'  Tنبَّه   ،Pعديد مناسبا� 
هذ� �ألمر � كتابه "�لوصية" بشكل خا¹ 
 Cاº � @نصحهم بالتقدT ،@بوضو تاT
�طمئنا�  �جل  من   CقاT �Tلتقو�،  �إلميا� 
�جلماعة: ال تظنو� �� يد تأييد �هللا سُترفع 
 Hهللا تعا� SعوT �L بل ،»�Sعنكم بعد مغا

ستتحقق لكم من بعدa باستمر��. 
 HL »من سنة �هللا �� َمن يأ �L باختصا�
هذF �لدنيا فال بّد �� يغا�Sها يوًما ال ¼الة، 
�سب  �يضا  �ألنبيا'  $يع  غا�Sها  Tقد 
هذF �لسنة �إلcية �TTثو� جنة �ֲדم �ألبدية 
�لe كانو� يتحرTْ½ا على �لدT .@�Tجند �� 
كل   � كا�  �يضا   �  Sملوعو� �ملسيح 
 eل�  Pآلخر�  Pحيا يتم¾  حياته  من  حلظة 
 < � �ألبدية، Tعندما تو�   Pحليا� هي 
يصد� كثo من �بنا' �جلماعة Tفاته، �غم 
�� �ملسيح �ملوعوS � كا� يعدُّ $اعته 
منذ فترP لتلقي هذ� �حلا�L ،�S كا� يتلقى 
 Sֲדذ� �لصد Pاما� متكر�cL Hمن �هللا تعا
�Tلوقت  �لرحيل   � "�لرحيل  فيها:  جا' 
قريب". فلما علمو� �� حاT �Sفاته � 
قد Tقع حًقا، حدثت ضجة كالقيامة من 
سقف  هز�   Cالبتها�T �Tلتضر]  �لبكا' 
 Pصال �ثنا'   � �ملبا��T"Nلك  "�ملسجد 

 .�TTلر�� aTملغر�، كما ير�
بلغت  ثانية  ناحية  Tمن  ناحية،  من  هذ� 
فقد  ��Tִדا.  �لشائنة  �ملعا�ضني  تصرفا� 
$عو� �ألTباَ¿ حوC مب¾ "�5دية بلدنغز" 
 � جثمانه  Tُضع  حيث  (بالهو�) 
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�لطاهر، �Tخذ�T يرفعو� هتافا� Tيتغنو� 
بأغاٍ� منحطة تعب�oً عن فرحهم �Tبتهاجهم 
على TفاP �ملسيح �ملوعوS �، ح\ بلغو� 

� �لسفاهة �Tلوقاحة منتهاها.
 يتوقع �ملر' هذF �لتصرفا� �لشائنة من قبل 
�ألTبا¿، Tلكن �لغريب �� بعض �صحا� 
�Tلر�ية  �ملنحط   Nلسلو�  aT� �جلر�ئد 
�لضيقة �يضا �ظهر�T خبث باطنهم حيث 
�عربو� عن ֲדجتهم Tسر�Tهم على Tفاته 
سُتدمَّر  �جلماعة   Fهذ  �� �nعمني   ،�
�ملتفوهو�  هؤال'  �خطأ  Tقد   .SُتباT �آل� 
 �oًكا� هذ� تفك �L ،عمو�n ذيا� فيماcبا
�أل��  Sيد��  من  باطلة  �Tمنية  معوًجا 
�لذين  هؤال'  من  خطًأ  هذ�  كا�  هؤال'. 
> يعلمو� �� �هللا تعاH يغا� للذين يبعثهم 
 � عقوcم  كانت   .Poكب  Poغ  Fعند من 
غطا' Tعيو½م � غشاPT، فلم يعرفو� �� 
�ليو@  �لدنيا   �Sقد غا  aلذ� �لشخص  هذ� 

Tمطاعه   Fسيد لنبو'��  مصد�ًقا  كا�  قد 
هذ�   ��T قرنا،   ١٤ قبل  ֲדا  تنبأ   eل�  �
قد  �ملؤمنني $اعة  من  �نشأ  قد  �لشخص 
 Cِّضحة �� يبد�T بكلما� Hعد �هللا تعاT
خوفها �مًنا، Tيؤيدها بتأييدT FنصرF. لقد 
سبق �� بّشر �هللا تعاH �ملؤمنني �لصاSقني 
على لسا� سيدنا �سوC �هللا � �� فرحة 
 aملهد�T Sملسيح �ملوعو� PفاT ألعد�' على�
�ملعهوS ستكو� فرحة مؤقتة Tكا�بة، �Tنه 
تعاH يستر خد�مه �ملخلصني بر�S' �5ته 

Tفضله. 
�لشريف عن  � � حديثه   Áلن� تنبأ  لقد 
�لزمن   HL nمنه  من  بدً'�  ستقع  �حد�� 
 Cسو� Cعن حذيفة قا S�T فقد ،oألخ�
�هللا �: تكو� �لنبوP فيكم ما شا' �هللا �� 
 � يرفعها،   �� شا'   ��L يرفعها   � تكو�، 
فتكو�   ،Pلنبو� منها³  على  خالفة  تكو� 
ما شا' �هللا �� تكو� � يرفعها ��L شا' �هللا 

ا، فيكو�  �� يرفعها، � تكو� ُملًكا عاضًّ
شا'   ��L يرفعها   � يكو�   �� �هللا  شا'  ما 
فتكو�  َجْبريًة  ُملكا  تكو�  يرفعها، �   ��
شا'   ��L يرفعها   � تكو�   �� �هللا  شا'  ما 
منها³  على  خالفًة  تكو�   � يرفعها،   ��
حديث  �5د،  (مسند  سكت.   �  ،Pلنبو�

 (oلنعما� بن بش�
 eلطمأنينة �ل�T هي كلما� �لسكينة Fفهذ
 ��ً بشر ֲדا �لنÁ � �ملؤمنني �لذين كا� مقدَّ
 �Sاعِة �لعاشق �لصا$ HL م �� ينضمو�c
تفو� �5ة   �� �ملقد�  �. كا� من   Áللن
 .� aملهد�T هللا من �جل �تبا] �ملسيح�
 Pلنبو� منها³  على  �لد�ئمة  �خلالفة  كانت 
 .�  aملهد�T �ملسيح  ألتبا]   P� مقدَّ
Tمهما �فع �ألعد�' هتافا� فا�غة Tمهما 
�خلالفة  فإ�  �Tالبتها³  �لفر   Cطبو Sقُّو� 
 .sخو كل  عند  �ألمن  لنا  ִדيئ   sسو
 Cا�  FُّS� ميكن  ال   aلذ� �هللا  قد�  هذ� 

لقطة �ثنا' خطا� �خلليفة �خلامس - نصرF �هللا - � قاعة �ملؤمتر�� " �يكسل سنتر" بلند�
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�ملؤمنني  نصيب  هو  Tهذ�   .Cألحو�� من 
�ألTبا¿  من  حفنة  تقد�  Tلن  �لصاSقني، 
بعلمهم  �Tملعجبني  �لضيقة  �آلفا�   aT�

�ملزعو@، على �Sِّ هذ� �لقد� �ملحتو@. 
  لقد S�n �ملسيح �ملوعوS � هذ� �ألمر 
الطمئنا�  "�لوصية"  كتابه   � Tضوحا 
�ألعد�'   ��  sيعر كا�   �L �جلماعة، 
 sئما �� $اعا� �ألنبيا' سو�S يزعمو�
فيترقب  Tفاִדم.  Lثر  على   SُتباT ُتدمَّر 
تلك  �فتر��   �Tير  �� �Tملنافقو�   �Tملعاند�
 F'نبيا� يرسل   aلذ� �هللا  Tلكن  �جلماعة، 
�لك   �L عندئذ..  قد�ته   aلُير �لدنيا   HL
�لرسل  �فضل  �لدنيا   � بعث  حني  �إلله 
Tخامت �ألنبيا' سيدنا ¼مد� � �علن على 
شك  ال  �Tبدية.  �Sئمة  شريعته   �� لسانه 
�ملحن  لبعض  ستتعر�  �يضا  $اعته   ��
بعد Tفاته، Tلكن �حلديث �لنبوa يبني �� 
nمن غلبة �إلسال@ سيبد� ثانيًة ببعثة �ملسيح 
�ملوعوT Sسيمتد HL يو@ �لقيامة. ستكو� 
هناN معا�ضة، Tلكنها سوs تزCT كغثا' 
 � �لغبا�  يتالشى  كما  Tتتالشى  �لسيل 

�cو�'. 
 �  Sملوعو� �ملسيُح  طمأَ�  فقد   ،��L
 Hتعا بنا' على علم من عند �هللا  �جلماعَة 
�ستهز�'  بسبب  يقلقو�  �ال  Tنَصَحهم 
ֲדذ�  حضرته   Cفيقو Tسخريتهم.  �ألعد�' 

�لصدS � كتابه "�لوصية":
 �TS لّّيها± C�n ما eمن سنة �هللا �ل �L" 
�أل��  �إلنسا� �  �� خلق  منذ  �نقطا] 
cم  Tيكتب  �Tسله،   F'نبيا� ينصر  �نه 
�لغلبة، كما يقوC: ﴿َكَتَب �هللا َألْغِلَبنَّ �نا 
�Tسلي﴾. �Tملر�S من �لغلبة هو �� �لرسل 
�هللا  حجة  تتم   ��  �Tيريد كما  �Tألنبيا' 
على �أل�� �يث ال يقد� على مقاTمتها 

صدقهم   Hتعا �هللا  ُيظِهر  كذلك  �حد، 
�حلق   Pَبذ� بأيديهم  Tيز�]  قوية،  بآيا� 
 Hنه تعا� oلدنيا، غ� � Fنشر �Tيريد aلذ�
ال ُيتّمه على �يديهم، بل يتوفاهم � Tقت 
�لظاهر،   � �لفشل  من   sُخلو� يصحبه 
 �Tللمعا�ضني لَيسَخر Cَفُيفسح بذلك �ملجا
Tحينما  Tيشّنعو�.  Tيطعنو�  Tيستهزئو� 
يكونو� قد �خرجو� كل ما � جعبتهم من 
سخرية �Tستهز�' ُيظهر �هللا تعاH يًد� �خر� 
من قد�ته، Tيهيئ من �ألسبا� ما تكتمل 
 HL ناقصة   Tتبد كانت   eل�  sألهد�� به 

�لك �حلني. 
فاحلاصل �نه تعاH ُيرa قسمني من قد�ته: 
�ألنبيا'   aيد� على  قد�ته  يَد   aُير �Tّالًً، 
 PفاT يَد قد�ته بعد aثانًيا، ُيرT ،نفسهم�
�ألعد�'  Tيتقو�  �ملحن  تظهر  حني   Áلن�
Tيظنو� �� �ألمر قد �ختل �آل�، Tيوقنو� 
�� هذF �جلماعة على Tشك �� تباS، ح\ 
 Poحل�  � يقعو�  �نفسهم  �عضا'ها   �L
Tيرتّد  بل  ظهو�هم،  Tتنقصُم   ،SSلتر�T
�هللا  ُيظهر  عندها  �ألشقيا'،  من  �لعديد 
�جلماعة  Tُيساند  ثانيًة  �لقوية  قد�َته   Hتعا
ح\  صابًر�  صامًد�  يبقى   aفالذ  .Pملنها��
�للحظة �ألخPo ير� هذF �ملعجزP �إلcية، 
كما حصل � عهد سيدنا �� بكر �لصديق 
قد   �  Cلرسو�  PفاT  �� ُظنَّ  �، حيث 
 Cجّها من   oكث ��Tتد  ��Tَنها،  سبقت 
 Pشد من  �لصحابة  �Tصبح  �ألعر��، 
 Hتعا �هللا  �قا@  عندها  كاملجانني،  �حلز� 
سيدنا �با بكر �لصديق �، �Tظهر قد�ته 
مرP �خر�، 5Tى �إلسال@ من �النقر�� 
�لوشيك، Tهكذ� �جنَز TعدF �لذa قاC فيه: 
cم  ��تضى   aلذ� Sيَنهم  cم  ننَّ  ﴿Tلَُيمكِّ
لّنهم ِمن بعد خوفهم �مًنا﴾.. �a �نه  Tلُيبدِّ

 ".sيثّبت �قد�مهم بعد �خلو sسو Hتعا
("�لوصية"، �خلز�ئن �لرTحانية �ملجلد ٢٠ 

صفحة ٣٠٤-٣٠٥)
:� Cقا �

 "فيا �حبائي، ما �S@ �هللا تعاH ُيرa قد�َتني 
ֲדما  ليحّطم   - �لقدمية  سنته  حسب   -
فرحَتني كا�بتني لألعد�'.. فمن �ملستحيل 
فال  �ألnلية.  سّنَته  �آل�   Hتعا �هللا  يغّير   ��
�L ال  تكتئبو�،  به Tال  ملا �خ;ُتكم  حتزنو� 
�يًضا،  �لثانية   Pلقد��  �Tتر  �� لكم من  بد 
Tلن  �Sئمة  أل½ا  لكم،   oخ ºيئها   �LT
 Pلقد�� تلك   �LT �لقيامة.  يو@   HL تنقطع 
�لثانية ال ميكن �� تأتيكم ما > �غا�S �نا، 
Tلكن عندما ��حل سوs يرسل �هللا لكم 
 HL تبقى معكم sسو eلثانية، �ل� Pَلقد��
�ألبد �سب Tعد �هللا �ملسجل � "�ل;�هني 
 � يتعلق  ال  �لوعد  �لك   �LT �أل5دية"، 
 :Hهللا تعا� Cبل يتعلق بكم �نتم، حيث قا
"L§ جاعُل هذF �جلماعة �لذين �تبعوN فو� 

غoهم HL يو@ �لقيامة."
فر�قي  يوُ@  يأتيكم   ��  a�Tلضر� فمن 
ليأ« بعدF �لك �ليوُ@ �لذa هو يو@ �لوعد 
�لوعد،   �Sصا Lلـٌه  Lلـهنا   �L �لد�ئم. 
TTِفيٌّ TَصدT ،�Tسُيريكم كل ما Tعدكم 
به. Tبالرغم من �� هذF �أليا@ هي �أليا@ 
�ألخPo من �لدنيا، TهناN كثo من �لباليا 
�Tملصائب �لT �� eقوعها، Tلكن ال بد �� 
تظل �لدنيا قائمة HL �� تتحقق $يع تلك 
�ألمو� �لe �نبأ �هللا تعاH ֲדا. لقد ظهرُ� 
 Pله �، فأنا قد� Pكقد� Hمن عند �هللا تعا
 �Tخر� aسيأ« ِمن بعدT ،Pد �هللا �ملتجسِّ
�لثانية....."  �هللا   Pِقد� َمظاِهَر  سيكونو� 

(�ملرجع �لسابق)
 � Sقتبَس منها �ملسيح �ملوعو� eآلية �ل�T
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�Tلe تسمى �ية �الستخالs هي كاآل«: 
Tََعِمُلو�  ِمْنُكْم  �َمُنو�  �لَِّذيَن  �هللا  ﴿Tََعَد 
َكَما  �َألْ�ِ�  ِفي  لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  اِلَحاِ�  �لصَّ
َلُهْم  َننَّ  Tَلَُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف 
ِمْن  لَنَُّهْم  Tَلَُيَبدِّ َلُهْم  �ْ�َتَضى   aلَِّذ� Sِيَنُهُم 
ُيْشِرُكوَ�  ال  َيْعُبُدTَنِني  َ�ْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد 
ِبي َشْيًئا Tََمْن َكَفَر َبْعَد َ�ِلَك َفُأTلَِئَك ُهُم 

�ْلَفاِسُقوَ�﴾ (�لنو�:٥٦)
للمؤمنني،  �آلية تضم بشر� عظيمة   Fهذ
�لقلو�  لتسكني  َبْلَسٍم  مبنـزلة  Tهي 
 Hتعا  Fشكر حق   '�S� نستطيع  ال  �يث 
مهما حاTلنا. Tمن ناحية �خر� L½ا تبعث 
 Hتعا �هللا   Cقا قد   �L �يضا،  �لقلق  على 
 aT� هذ� خا¹ باملؤمنني aعدT �L هنا
�إلميا� �لقو�T ،aلذين يقيمو� �لصلو��، 
 Hحقو� �هللا تعا �TSيؤT ،Pيؤتو� �لزكاT
مكا�  بالغيب  �إلميا�  T´تل  �يضا.  كلها 
�هللا  بينها   eل� �إلميا�  مر�تب   �  Pلصد���
تعاH � مو�ضع �تلفة، �L ال يسمى �ملر' 
Lميانه  �صبح   ��L Lال   � هللا  حقيقيا  عبد� 
�هللا  لرضا  كامال Tصا� حبه كله خاضًعا 
قلو�  تبقى  �حلالة   Fهذ مثل   �T  .Hتعا
�ملؤمنني خاشعة له تعاT ،Hيسلكو� سبل 
�لتقو�، Tيعملو� بأ�TمرF � بكل ما � 

�لكلمة من معاٍ�.
 � يقوC �هللا تعاT � Hصفهم ﴿Tعملو� 
 Pلصال� تكفي  فال   ��L �لصاحلا�﴾. 
Tال   ،FحدT �لصيا@  يكفي  Tال  Tحدها، 
بد من  بل ال  فقط،  �لزكا�T Pحلج  تكفي 
�لعمل Êميع �ألعماC �لصاحلة �لe �كرها 
�هللا تعاH � �لقر�� �ملجيد. �حلق �� �إلميا� 
�TألعماC �لصاحلة متر�بطا�، �L ال فائدP من 
�ألعماC بد�T �إلميا�، Tال يكتمل �إلميا� 
بد�T �ألعماC �لصاحلة. فاهللا تعاH يريد -

 aSتمع يؤº بربط �ملؤمنني باخلالفة- َخْلَق
 CيقوT �يضا.   FSعبا Tحقو�  �هللا  حقو� 
�ملسيح �ملوعوS � موضًحا �لعالقة بني 

�إلميا� �TألعماC �لصاحلة:
�لكرمي  �لقر��   �  Hتعا �هللا  �كر  "لقد 
 Sملر��T باإلميا�.  مقرTنا   µلصا� �لعمَل 
 ÌS� تشوبه  ال  ما  هو   µلصا� �لعمل  من 
شائبة من �لفساS. �علمو� �� هناN لصوصا 
�Sئما.  �إلنسا�  عمل  يسرقو�   ��  �Tيريد
 �L !لئك �للصو¹؟T� كم ما هم��S� ماT
�Tلُعجب،  �لريا'،  هم:  �للصو¹  هؤال' 
تصد�   eل� �Tلذنو�  �لسيئا�  �Tنو�] 
�لعمل  LTمنا  �عماله.  تبطل  �ملر'، أل½ا  من 
�لصاµ ما ال (طر بباC صاحبه �بًد� ظلٌم 
Tال ُعجب Tال �يا' Tال �ستكبا� Tال هضم 
 Pَإلنسا� �لنجا� Cحقو� �حد.  فكما ينا
كذلك  �لصاحلة،   Cباألعما  Pآلخر�  �
�لدنيا �يضا بسبب   Fهذ � Pبالنجا ´ظى 
�ألعماC �لصاحلة نفسها. لو كا� � �لبيت 
شخص �Tحد يعمل �لصاحلا� فُينَقذ �هله 
�إلميا�  من   Pفائد ال   �� �Tعلمو�  كلهم. 
ُيعت;  �لصاحلة. Tال   Cألعما� �Tبد FحدT
مشيئتنا  به حسب  قمنا   ��L �لعمل صاحلا 
�لصاحلة   Cألعما� بل  �لشخصية،  �Tغبتنا 
�حلقيقية هي تلك �لe ال تشوֲדا �ÌS شائبة 
 .Sلفسا� نقيض  �لصال  �لفساS، أل�  من 
فكما �� �لطعا@ يكو� طيبا ��L > يكن نيًئا 
Tال مطبوخا �كثر من �لالT ،@n> يكن من 
شي' �aS'، بل من شي' يصبح جزً'� من 
 a�Tجلسم على �لفو�، كذلك من �لضر�
 Sشائبٌة من �لفسا µال تشو� �لعمل �لصا�
قط.. �a ±ب �� يكو� منسجما مع ��Tمر 
�هللا تعاT Hسنة �لنT ،� Áال يشوبه كسل 
 ��Sصا يكو�  Tال  �يا'،  Tال  ُعجب  Tال 

عن �غبة شخصية �T �هو�' نفسية. فلو مت 
�لعمل على هذ� �ملنو�C ُسمِّي عمال صاحلا 

�Tصبح مبنـزلة �لك;يت �أل5ر." 
 �SناT  Poكب قيمة   �� شيًئا  يصبح   a�)
�لوجوS جد�، Tهذ� هو �لعمل �لذa ±ب 

�� يقو@ به �ملؤمنو�)
يقوC �هللا تعاL Hنه َيِعد �لذين ُيحدثو� � 
�نفسهم هذ� �النقال� �½م سينالو� فيو� 
�خلالفة �Sئما. L½م ´مو� �خلالفة �Tخلالفة 
حتميهم. �LT مشاهد هذF �لفيو� �Tحلماية 
 ..Pعتصمو� بدين �هللا بقو� ��L الL لن تتيسر
 �� �Tهذ� �لوعد ليس للذين يريد �� a�

يعملو� �سب �غباִדم �لشخصية. 
�ألمة   � �ليو@   aجتر ¼اTلة  من  كم 
كلها  Tلكنها  �خلالفة!  إلقامة  �ملسلمة 
ستبو' بالفشل Tلن تنجح �بد�، �لك أل� 
�صحاֲדا يريد�T �� يفرضو� Sيًنا ينسجم 
 Fين ��تضاS مع �غباִדم �لشخصية بدًال من
خالفة  يطيعو�   �� من  Tبدًال   .Hتعا �هللا 
�قامها �هللا تعاH يريد�T �� يقيمو� خالفة 
من ُصنع �لبشر. L½م مصر�T على �فض 

قر�� �هللا �غم شعو�هم Ðطئهم.
�L تا�يخ �أل5دية Tخاصة تا�يخ خالفتها 
 aهب كل �5دT ملمتد على مئة سنة قد�
 Hعطاها �هللا تعا� eًكا كامًال للبشر� �ل��SL
�ملؤمنني � �ية �الستخال�T sلT eّضحها 
لنا �ملسيح �ملوعوS �، حيث �صبح كل 
�لغزيرP من  مسلم �5دa مهبًطا لألمطا� 
كل   N�S� لقد  بالفعل.   Hتعا �هللا   Cفضا�
لأل5ديني  �Tضحا  Tليكن  �ليو@،   a5د�
ال  �لبشر�   Fهذ  �� �يضا،  �ملستقبل   �
 �� ´اTلو�  �لذين  ألTلئك  Lال  تتحقق 
 Cيقومو� بأعماT ،ميا½مL � يكونو� كاملني
صاحلة. �L �ألغيا� حني ير�T هذF �ملشاهد 
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يعترفو� علنا - Tلو على سبيل �الضطر�� 
- �نه لو ���S �حد �� ير� � هذ� �لزمن 
كيف تتحوC حالة �خلوHL s �ألمن فلينظر 
HL �جلماعة �إلسالمية �أل5دية. فكم =ن 
�أل5ديني سعد�' �L ِصرنا �هًال cذF �لنعمة 
 Sاعة �ملسيح �ملوعو$ HL نتيجة �نضمامنا

 .�
 sالستخال� �ية  تسمى   eل� �آلية   Fفهذ
 Cقو من  عليكم  قر�ته  فيما  Ñعناها   eل�
�ملسيح �ملوعوS �.. ُتنبِّهنا، كما قلت، 
�Tعمالنا  Lمياننا  على   Òحلفا�  P�Tضر  HL
باهتما@ كبT .oكما بينت لكم �� �عد�' 
�جلماعة هؤال' �يضا يشعر�T بأÓية �خلالفة 
T´اTلو� Lقامتها، Tلكنهم لن ينجحو� � 
�بًد�، أل½م يفسر�T �خلالفة حسب  �لك 
 ��  �Tيريد فهم  Tمصاحلهم،  �هو�ئهم 
يفرضو� خالفتهم على �لنا� بدًال من �� 
 .Hتعا �هللا  �قامها   eل� للخالفة  َيخضعو� 
فكيف ميكن �� ُيبدCَّ خوُفهم بأمن؟ �Tَنَّى 
cم �� ينجحو� � Lقامة نظا@ �خلالفة فيهم؟ 
 Cا يبّدcمن خالT ،خلالفة نعمة من �هللا� �L
ناحية،  من  �مًنا  �ملؤمنني   sخو Hتعا �هللا 
يْنز] من قلب �خلليفة  Tمن ناحية �خر� 
Tيهب  �لدنيوية،   sTملخا� من  نو]  كل 
له �لقوP للتصدa لألهو�T ،CُينـزC عليه 
�حلرجة،  �لساعا�   � بفضله  �لسكينة 
فأنَّى  �جلماعة.   Sفر��  F�Tبد هو  ليطمئن 
 Cحتو �� �لدنيوية   Sجلهو�T �ملاSية   oللتد�ب

�TS قد�P �هللا Tمشيئته؟ 
لقد قاC �هللا تعاH من �جل �طمئناننا Lنه ال 
بد �� يبدC خوفنا �مًنا، LTنه تعاH سoشد 
�خلليفة حتًما، Tال بد �� يظل �خلليفُة مهتًما 
بعباPS �هللا تعاT ،Hلن يتخذ ִדديد�� �لعا> 
كله Tال Lغر�'�ته شريًكا مع �هللا تعاT ،Hلن 

�لتأييد��   Fهذ �LT .بًد�� يكفر بنعمة �هللا 
�خلليفة  من  صد�  لو  �نه  تؤكد  �لربانية 
�هللا-   � قدَّ ال   - �لقبيل  هذ�  من  ضعف 
هه Tيصّحح  لكونه بشًر� فإ� �هللا بنفسه يوجِّ
ِقبلته، Tلسوs يأ« بالنتائج �لطيبة ح\ � 
 .Fختا��  aلذ� تعاH هو  �حلالة، ألنه   Fهذ
غo �� من �Tجب �فر�S �جلماعة �� يولو� 
�لعباPS �هتماما كبT �oًيأخذ�T �حلذ� كله 
ِمن �� تنشأ � قلوֲדم شائبة من شو�ئب 
�لشرN. فُكونو� عباS �هللا �لشاكرين �Sئًما 

 .Fعلى نعمته �جلليلة هذ
 كنت �قوC ±ب على �فر�S �جلماعة �� 
�لعظيمة،  �لنعمة   Fهذ على  �هللا   �Tيشكر
 sخوT قلق  كل  فلينفضو�  �لك  Tبعد 
من قلوֲדم، أل� �هللا تعاH سيكو� �مامهم 
فلن  Ôاcم،  Tعن  ميينهم  Tعن  Tخلفهم 
يستطيع �حد �� يضرهم بشي'. لقد ��ينا 
$اعة  على  تطر�   sخلو� من  �حلالة   Fهذ
 Sكل فر Cَلزnُ قامها بنفسه حني� eهللا �ل�
 ،� Sملسيح �ملوعو� PفاT ثرL من �جلماعة
 Fعمني �� هذ�n فرًحا Cألعد�' �لطبو� �ّST

�Tال½يا�.  �لتشتت  Tشك  على  �جلماعة 
 Õكالمهم �لفا�T قد@ لكم بعض هذيا½م�
�Tملبايعو�  �جلديد  جيلنا  لع  ليطِّ  Cكمثا
 a� يتركو�   < �ألعد�'   �� على   Sجلد�
�لفتنة  يبّثو�  لكي  �لشائعا�  لنشر  Tسيلة 
"�لشيخ  �تبا]  �شا]  فمثال  �جلماعة.   �
 a�) ئيني�nاعت علي" بني �لنا� �� �ملر$
�أل5ديني) يرتد�T عن Sينهم بكثرP، يع» 
�½م يتركو� �أل5دية Tيدخلو� � "Lسال@ 
هؤال' �ألعد�'". �Tحلق �� �إلسال@ �حلقيقي 
كانت  هكذ�  نفسها.  �أل5دية  هو  �آل� 
�ليو@  �. Tنسمع  Tفاته  مز�عمهم عند 
�لسذ³،  �عد�ئنا  من  مماثلة  �Sعا'��  �يضا 
�ليو@ كما  �مانيهم هذF لن تتحقق  Tلكن 
�جلماعة  �عد�'   �L �ملاضي.   � تتحقق   <
�Snها�  بر�ية  منبهرين  صو�ֲדم   �Tفقد قد 
�جلماعة، فإ½م يدَّعو� من ناحية �½م قد 
متكنو� من �لقضا' على �أل5دية، Tمن ناحية  
�خر� ميا�سو� �لضغو¦ على �حلكوما� 
من  "�لقاSيانية"  �منعو�  قائلة:  �إلسالمية 
�لتقد@ LTال سوs ُيضل هؤال' �لقاSيانيو� 

�ألمة �إلسالمية بأسرها.
 هذS� Fعا'�ִדم Tمز�عمهم �ليو@.

عند  هؤال'  جلأ  لقد  �نفا:  �كر�  لقد 
TفاP �ملسيح �ملوعوHL � S كل Tسيلة 
مثال  لكم  �قد@  غليلهم.  لشفا'  منحطة 
بعض ما فعلو�. لقد قاC �ملولوa ثنا' �هللا 
 �noمل� مؤلفا�  $يع  �لُقو�   :aألمرتسر�
(�a كُتبه �) ال � �لبحر، بل � �لتنو� 
�مللتهب، Tليس �لك فحسب، بل ±ب �ال 
 T� مؤ�� من �ملسلمني ُّa� ه �بًد�Ñ� َيذكر

غoهم � تا�يخ �إلسال@ �T تا�يخ �cند.
 �ما �خلو�جة حسن نظامي - �لذa كا� 
على  منطويا  T�Sيشا  �جال  �لظاهر   �

 

كم مـن �ا�لة جترM �ليوL 6 �ألمة 
�ملسـلمة إلقامة �خلالفة! �لكنها كلها 
ستبو[ بالفشل �لن تنجح �بد�، �لك 
أل� �صحاֲדا يريد�� �� يفرضو� ^يًنا 
ينسـجم مع �غباִדم �لشخصية بدًال 
من ^ين ��تضـا� �هللا تعاd. �بدًال من 
 dيطيعـو� خالفة �قامهـا �هللا تعا ��
يقيمـو� خالفة من ُصنع  يريد�� �� 
�فض  على  (hم مصـر��  �لبشـر. 
jطئهم. �غـم شـعو�هم  �هللا  قر�� 
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نفسه - فقد كتب مقتِرًحا على �أل5ديني 
�� يعلنو� بر�'ִדم من Sعو� �مل�no بكونه 
LTال  مهديا،  LTماما   Sموعو مسيحا 
ستتعر� �جلماعة �أل5دية، بسبب غيا� 
 Pلثو�  ،�noمل� مثل  ٍم  منظِّ فِطٍن  لِبٍق  Lنسا� 

من قبل �ملعا�ضني Tتتشتت.
�ستخد@  قد  نظامي  �لسيد   ��  �Tفتر
كلما� لّينة TمؤSبة � حق �جلماعة، لكنه 
�عاS �القتر� نفسه بأ� (ر³ �أل5ديو� 

.Fعو�S يرفضو�T Sعن بيعة �ملسيح �ملوعو
حيث  �لوقت،  �لك   � حد�  ما  هذ�   
 �Tلشر يهذ�T Sكا� �ملطبوعو� على �لفسا
�يضا  �Tلنبال'  �لشرفا'  لكن  Tيستِخّفو�، 
بد��T (رجو� ما ُتِكن صد�Tهم، لكنهم 
 HL الL �Tيني فلم ينظرSملا كانو� �ناًسا ما
 SعوT  HL يلتفتو�   <T  Pلظاهر� �ألTضا] 
�هللا تعاT ،Hما كا� cم �� ينظرL �Tليها، 
 :Cقا  �L �هللا  مسيح  �علنه  ما  يد�كو�  فلم 
 Pَيرسل �هللا لكم �لقد� sعندما ��حل سو
 aبأT كيف Fقد شهد �لعا> بأسرT .لثانية�
عظمة حتققت TعوS �هللا تعاH �لe قطعها 

�نقلبت  لقد   .aملحمد� �ملسيح  هذ�  مع 
�لدنية  Tمتنياִדم  �جلوفا'  �Sعا'�ִדم  عليهم 
يتمنو�  كانو�   eل� �ملؤلفا�  أل�  �cابطة، 
حرقها قد �نتشر� � �لعا> كله بعد �� 
تر$ْت HL ش\ �للغا�، لتقد@ ما' nالال 
�لعظيم  �إلنسا�   �LT �لسعد�'،  للعطاشى 
 ���T� ه منÑ� sحذ �Tكانو� يريد aلذ�
�لتا�يخ ُترفع �ليو@ هتافا� باÑه � �T�Tبا 
�Tمريكا �Tسيا �Tفريقيا فيقاC: يعيش غال@ 
�5د! يعيش غال@ �5د!. �ليو@ يصل �سم 
Tصو�ُته   � �لقاSيا§  �5د  غال@   �nمر
Tكتبه HL كل بيت � كل بقعة من �لعا> 
 �� nعمو�  �لذين   �L �cو�'.  موجا�  ع; 
�جلماعة �إلسالمية �أل5دية لن تقد� على 
�حياً'  كانو�  لو  �ملعا�ضني،   Pثو� مقاTمة 
لوجد�T �� �أل5دية قد �نتشر� �ليو@ � 
 �Tيفّر �ملعا�ضني   ��T �لعا>،  مد�  $يع 
من مو�جهة �أل5ديني على مائدP �حلو��، 
ناهيك عن عد@ قد�ִדم على �لتصدc aم، 
تسمعو�   �� فيمكن  �Tلشتائم  �لسبا�  �ما 
لديهم  كانت  فإ��  شئتم.  ما  قد�  منهم 

فرصة  Lسالمي  بلد  كل  فليقد@  شجاعة 
لأل5ديني � �إل��عة �TلتلفزP �لقومية لشر 
موقفهم بسهولة، T±ب على �حلكوما� 
�حلماية   oلتوف مسؤTلياִדا   '�S� �إلسالمية 
 ،sإلنصا�T Cفًقا ملقتضى �لعدT لأل5ديني
�لدين، فكل عاقل سيميز   � Fكر�L ال �L
�خلبيث من �لطيب. فِممَّ (افو� ��L؟ ال 
 Pحد يستطيع �� ±عل �حًد� �5ديا عنو�

Tقسًر�.
قناتنا  �ملعا�ضو� ´اTلو� Lغال�   فهؤال' 
�لفضائية مطالبني �حلكوما� بذلك، لكن 
 ،Pجديد �سباًبا   Fعند من  (لق   Hتعا �هللا 
�تا  مكا�،   � Lغالقها   � جنحو�  فإ�� 
�هللا cا � �ماكن �خر� فرًصا �ك;. �نَّى 
cجماִדم �� تضر �جلماعة شيًئا؟ فإ� قناتنا 
فيهم  بثت  قد  Tحدها    MTAلفضائية�
 SعوT شو�هد على حتقُِّق Fلرعب. كل هذ�
�هللا لنا. فإ�� كا� �حد يريد �� ´ا�� �هللا 
لقد ��� هؤال' مصoهم على  فليحا�به. 

مّر �لتا�يخ، TْليشاهدFT �ليو@ �يضا. 
جهوSهم  �ألعد�'   sØست� قد  باختصا�، 

مشهد عا@ من جلسة يوبيل �خلالفة � قاعة �ملؤمتر�� "�يكسل سنتر" بلند�
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 HL �TجلأT �  Sملوعو� �ملسيح   PفاT ثرL
كلِّ حيلة TمكيدP ليقتلعو� شجرP �أل5دية، 
لكن �هللا  تعاH كا� قد �Tحى HL حضرته 
 e5�  aبيد لك  "غرسُت  سلًفا:   �
Tقد�«"، لذ� فقد �خطأ هؤال' � nعمهم 
�� غر�� �أل5دية ال يز�C � بد�ية منائه، 
 �L بل  كال،   .� Tفاته  بعد  Tسيذبل 
 e5نا قد غرست بر� §L :Cقا Hهللا تعا�
تنمو   �� cا  Tُقّد�   ،Pَلشجر�  Fقد�« هذT
TتزSهر Tتتأصل جذ�Tها � �أل�� Tتعانق 
فرTعها �لسما'. �Tلقد�P �لثانية �لe بشر ֲדا 
سيدنا �ملسيح �ملوعوS � بناً' على Tحي 
�هللا تعاH معلًنا �½ا �Sئمة كانت � �لو�قع 
�هللا  غرسها   eل�  Pلشجر�  Fهذ بأ�   P'نبو
Tنر�  Tتثمر.  TتزSهر  ستنمو   Fبيد  Hتعا
 Fبيد Hغرسها �هللا تعا eل� Pلشجر� Fهذ ��
�Tلe كانت ستؤaT �أل��T �لسعيدP من 
كافة بلد�� �لعا> حتت ظلها �ملريح، تظلهم 
 �� �ألقز�@  cؤال'  فَأّنى  فعًال.  بظلها  �آل� 

يتمكنو� من nعزعتها ؟
 :� Sللمسيح �ملوعو Hهللا تعا� Cلقد قا 
"(m معك �مع �حبائك"، Tقد ��ينا هذ� 
�لوحي �إلcي يتحقق كل يو@ بشأ� عظيم 
 Pمر CT� باستمر��. لقد حتقق هذ� �لوحي
 Sفر�� Hفاته �، حني $ع �هللا تعاT ثرL
�لدين  نو�  سيدنا  يد  على  �جلماعة كلهم 
سكينًة   � حلضرته   CT� كخليفة   �
cم. كا� �ألعد�' يزعمو� � �لك �لوقت 
�� هذ� �لشيخ �cِر@ �لبالغ من �لعمر �انني 
حوًال سيفشل � قياPS هذ� �جلماعة. فقد 
نشر� جريدP "َكْرnَْ� َجَزْ�": "ما�� بقي 
��سهم،  ُقطع  قد  �آل�؟  �ملر�nئيني  لد� 
يستطيع  لن  �آل�  cم  Lماًما  �صبح   aلذ�T
�لقر��  عليهم  يتلو   �� Lال  شي'  فعل 

�لكرمي � �حد �ملساجد." (تا�يخ �جلماعة 
�أل5دية �ملجلد ٣ صفحة ٢٢١)

 لكن �لرجل �لذa ظنو� �نه ال يقد� على 
شي' قد �جنز حتًما تلك �ملهمة �لe > تكن 
 sمعا� بيا�  �ع»  �Óية..   ��� عندهم 
هي  �½ا  �Tحلق  Tحقائقه.  �لكرمي  �لقر�� 
�ملهمة �لe من �جلها بعث �هللا تعاH نبينا 
�لكرمي � �ستجابًة لدعوL Pبر�هيم �، 
 Hمن �جلها بعث �هللا تعا eهي �ملهمة �لT
Tهي  �آلخرين،   �  �  Sملوعو� �ملسيَح 
تعاH نظا@  �قا@ �هللا  �لe من �جلها  �ملهمة 
�أل5دية.  �إلسالمية  �جلماعة   � �خلالفة 
لكن �Ì للعيو� �ملاSية �� تد�N قيمة هذ� 

�إلجناn �جلليل؟
�ملهم، �� �خلليفة �ألCT � قاC معلًقا على 
تصريح هذF �جلريدT :Pفَّق» �هللا تعاH أل� 

�قر� عليكم �لقر�� �لكرمي. 
 لقد nعم �ألعد�' Tبعض �ملنافقني من 
�جلماعة �� �خلليفة �ألCT � ُمسّن ضعيف 
�لسيطرP على �جلماعة. بل كا�  Tسيفقد 
ستتشتت  �جلماعة   Fهذ  �� ´سب   Tلعد�
 ،a��Sإل� �لضعف  بسبب  عليها  Tُيقضى 
�لذين كانو�  �ملنافقني  �ما بعض �أل5ديني 
´سبو� �نفَسهم Sعائم �جلماعة فزعمو� �� 
 � �ملسيح  خليفة  هي  "�ألجنمن"  مؤسسة 
Lليهم.  ُيتَرN �ألمر كله   �� �لو�قع، T±ب 
cاتني   �  CTأل� �خلليفة  سيدنا  فتصد� 
توهب  ال  بصر�مة  �cجمتني   T� �لفتنتني 
فعًال.  للخالفة   Hتعا �هللا   Fتا�) ملن  Lال 
 Fلقا�  aلذ� �خلطا�  ½اية   �  Cقا فقد 
عقب �نتخابه خليفة: �Tآل�، مهما كانت 
تطيعو�   �� فعليكم  Tطبائعكم،  ميولكم 
$يع ��Tمرa. فإ� كا� هذ� �ألمر مقبوال 
طوعا  �ملسئولية   Fهذ �حتمل  فإ§  لديكم، 

�T كرها.
على  قائمة  للبيعة   Pلعشر�  ¦Tلشر�  �L
بوجه خا¹،  Lليها،  �ضيف  LTن»  حاcا، 
 Pلزكا� نظا@  Tتقوية  �لكرمي  �لقر��  تعليم 
 eل� �ألخر�  �Tألمو�  �لو�عظني   oتوفT
قلÁ بني حني   � Hتعا �هللا  يلقيها   sسو
�لدين  تعليم  يكو�   �� بد  ال   � �Tخر. 
 eلدينية حسب �غب� �Tلتعليم � �ملد�سة 
لوجه  �ملسئولية   Fهذ �Tحتمل   .eمو�فقT
�هللا TحدF �لذa قاTَ﴿ :Cْلَتُكْن مِّنُكْم ُ�مٌَّة 
 �� �Sئما   �Tكر��T �ْلَخْيِر﴾،  Lَِلى  َيْدُعوَ� 
 eل� �جلماعة  أل�   ،Pلوحد�  � كله   oخل�
ال Lما@ cا مّيتة." (حياP نو� ¹ ٣٣٤- 

                         (٣٣٥
 > تتحقق �منية �ألعد�' � �� ير�T �جلماعة 
تتشر�@ Tما كانت لتتحقق، لكن �ألخطا� 
�فعت  �ملنافقني  بعض  ِقبل  من  �لد�خلية 
�لفتنة   Fهذ ظهر�  Tكلما  فعًال.  ��سها 
مبنتهى  cا   �  CTأل� �خلليفة  cا  تصد� 
�حلكمة �Tلصر�مة. ففي Lحد� �ملر�� �لقى 
بقاSيا�   Nملبا�� �ملسجد  خطابا جالليا � 
قاC فيه بعد Ñاعه �قو�C �ملعا�ضني: "لقد 
لد�جة  شديًد�  Lيذ�'  بتصرفكم  ��يتمو§ 
�ملسجد  من  �جلز'  �لك   � �قف  ال  �ن» 

�لذa �نشأمتوF �نتم." 
لقد مت �لتوسيع � بنا' �ملسجد �ملبا�N، �ما 
�لبنا' �لقدمي فكا� قد �ُنشئ � nمن �ملسيح 
�ملوعوS �، فقا@ حضرته � � �لك 
�جلز'، �ما �جلز' �آلخر فقد �نشئ فيما بعد 

بت;عا� �فر�S �جلماعة.
بتصرفكم  ��يتمو§  "لقد  حضرته:   Cفقا
Lيذ�' شديًد� لد�جة �ن» > �قف � �لك 
�جلز' من �ملسجد �لذa �نشأمتوF �نتم، بل 

".�noمل� Áقفت � مسجد حبيT
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 � قا�: "�� قر��� هو �� �لقو
 	�ألجنمن 
	�ا  �خلليفة،  يطيعو�   �� &ب  كليهما 
له  مستشا�  �ألجنمن   ��	 له؛  خا/ما� 

		جو/4 ضر	�� للخليفة." 
� قا�: "َمن كتب �� مهمة �خلليفة تقتصر 
على �� يأخذ �لبيعة، 	��َّ �لسلطة �لنهائية  
 Bتعا �هللا  أل�   ،Dيتو  �� عليه  لألجنمن، 
�خOP �نه �M �Nلى عL 	�حد 	��تّد فإنه 
 Qلنا� ينعم علّي Rماعة من   Uسو Bتعا

بدال منه." 
� قا�: "يقا� Y �� مهمة �خلليفة تقتصر 
يعقد   	�  Z[جلنا�  	�  Zلصال�  
يؤ  �� على 
هذ�   �� مع  �لبيعة!  يأخذ   ��  	� �لِقر�� 
بسيط،  �� شيخ  به   
يقو  �� �ألمر ميكن 
 Lن�	  .gلغر� iذ�  للخليفة  حاجة  	ال 
��m �� مثل هذ4 �لبيعة تسا	� شيئا، بل 
�لبيعة �حلقة هي تلك �لo يطيع فيها �ملبايع 
�	�مر  من  �مر  عن  rيد  	ال  كاملة  طاعة 

�خلليفة." 
شهو/  يقو�  uيث  جالليا  خطابه  	كا� 
قا/يا�   B� �لذين حضر	�   ��  wعيا�: ح
�خلالفة  مناهضي  بأقو��  متأثرين  	كانو� 
 Dلكر�  Zشد من  	يتلّو	�  يتقلبو�  بد�	� 
�لسمك  يتقلب  كما  �ملسجد   g�� على 

.zخا�} �ملا
 Uي بّد� �هللا به خوi� ٍّجتل �	هذ� كا� �
�جلماعة،  �فر�/  جربه  	قد  �مًنا،  �جلماعة 
كما جتلى � شخص خليفة Nلك �لوقت 
�يًضا، حيث �علن �خلليفة �أل	� � عندها 
/	منا خو�N� :U كا� �حد يريد �ال�تد�/ 
فل�تّد، فسوU يهب �هللا Y �اعًة عوًضا 
فسأجد  	�حد  �جل   Lترك  �N�	 عنه، 

�اعة من عند �هللا. 
	قد �صلح هذ� �إلعال� �ملؤمنني �ملخلصني 

	]�/هم �ميانا 	�خالصا من ناحية، 	ناحية 
 ،Zملد �تفي  �ملنافقني   Dَحز جعل   mخر�
 � 	�سعة  �شو�ًطا  تقطع  �جلماعة  	ظلت 

�لتقد
 	�ال]/ها�.
� حلق �خلليفة �أل	� برفيقه �ألعلى � ١٣ 
�هللا  سنة  	فق   
١٩١٤  
عا  ��N�  /Qما�
�ملذكو�Z � قوله تعاB: ﴿ُكلُّ َمْن َعَلْيَها 
�جلماعة  فأصيبت   ،(٢٧ (�لر�ن  َفاٍ�﴾ 
كبا�   �� حيث   ،mخر�  Zمر عنيفة   Zֲדز
كانو�  �لذين  �ألجنمن"  "مؤسسة   zعضا�
	كانو�  �جلماعة  عمائد  �نفسهم   �	Pيعت
�فعو�  �أل	�،  �خلليفة  هيبة  نتيجة  صامتني 
��	سهم مرZ �خرm 	بد�	� يقولو�: &ب 
�� ُتخوَّ� �يع �لصالحيا� �B "�ألجنمن" 
لتكو� iا �لسلطة �لتامة بدًال من �خلليفة. 
ميوتو�  يكا/	�  �ملخلصو�  كا�  	بينما 
 � حزًنا 	�سى على 	فاZ �خلليفة �أل	� 
�جل  من   zلدعا�  � منهمكني  	كانو� 
 zهؤال كا�  �لثانية"،   Zلقد��" �ستمر�� 
منشغلني �  بعلمهم  �ملغر	�	�  "�لعمائد" 

نسج �ملكائد 	�ملؤ�مر��.
مر]�   Zحضر �قنا�   zهؤال حا	�  لقد 
 مو/ ��د � بأ� "�ألجنمن" هي �خلليفة 
ال   ��	  ،� �ملوعو/  للمسيح  �حلقيقي 
/�عي النتخاD �� خليفة �خر، لكنه �/ 

للجماعة  يكو�   �� بد  ال  بقوله:  عليهم 
�ألجنمن  على  �التكا�  ميكن  ال   N� خليفٌة 
�ملوعو/  �ملسيح  قاله  ما  	هذ�  	حدها، 
�. � �كد � iم �نه هو 	�فر�/ عائلته 
سوU يبايعو� بصد¢ �لقلب ��َّ شخص 
ينتخبونه خليفًة، فعليهم �� ال يرتعبو� 	ال 
�افو� منه، فهو ال يطمح �� يكو� خليفًة 
rسبو�  كانو�  �لذين   zهؤال لكن  �بًد�. 
�فاضَل �صر	� على ��يهم   zَنفسهم علما�
بعنا/ بأ� تكو� �ألجنمن هي �خلليفة، 	�ال 
 m�� خً�� حني�	حاجة أل� خليفة �خر. 
�فر�/ �جلماعة �� هؤالz �ملناهضني للخالفة 
 � �غلبيتهم  �جتمع  عنا/هم  يتركو�  ال 
 Oلثا� �خلليفة   Dنتخا� 	مت  "نو�"  مسجد 
���N ١٩١٤ حيث   / Q١٤ ما� � �
ضم  حشد  من  ترتفع  �ألصو��  �خذ� 
 Zَحضر �مليا�،   Zَحضر قائلة:  �نسا�  �لفي 
بش�  مر]�   Zحضر نريد  �ننا   �� �مليا�، 
 Qبد� �لنا	لدين  مو/ ��د � خليفة. �
يتقافز	� من على ��	Q �آلخرين ليبايعو4. 
 
	يقو� �لذين ��	� هذ� �ملشهد �لعظيم بأ
&ّر	�  �ملالئكة  كأ�  يبد	  كا�  �عينهم: 
من  كا�  �لذ�   Dالنتخا� هذ�   B�  Qلنا�
�ملشهد  هذ�  ��ية  	بعد   .Bتعا �هللا  عند 
�لذين  �خلالفة  مناهضو  هنا§  من  �ختفى 
كانو� عمائد � �ألجنمن 	كانت �مو�iا � 
حو]ִדم. 	هكذ� مّكن �هللا تعاB للجماعة 
 Zمر �مًنا  خوفهم  	بد�  	عد  كما  /ينها 

�خرm من خال� �خلالفة �أل�دية.
�لعهد �مليمو� �ملمتد على ٥٢ عاما   �	 
�لعظيم �لذ� كا�  خلالفة �ملصلح �ملوعو/ 
للمسيح  �ملوعو/  	�البن   
�لعز  B	� من 
�ملوعو/ �، قد ��m �فر�/ �جلماعة من 
 Oتأييد �با �	ما ال يتأتى بد 
�لرقي 	�لتقد

"َمن كتب �� مهمة �خلليفة تقتصر 
علـى �� يأخذ �لبيعة، ���َّ �لسـلطة 
�لنهائيـة لألجنمن، عليـه �� يتو&، 
أل� �هللا تعا5 �خ34 �نه 01� /لى ع. 
��حـد ��?تّد فإنه تعا5 سـو9 ينعم 
علـّي Eماعة من �لناD بـدال منه." 
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�فرغو�  �لذين  �لقو@  هؤال'  ليت  خا¹. 
خزينة �جلماعة �Tلذين خرجو� من قاSيا� 
عليها..   �Tلنصا�� سيسيطر�  �� مّدعني 
كانو� على قيد �حلياP ل�To �� �لك �البن 
 sال� $ع  من  متكَن  قد  �لعظيم   Sملوعو�
�لنصا�� حتت ��ية �ملسيح �ملحمدa، بدًال 

من �� تقع قاSيا� � �يدa �لنصا��.
 � حني ظهر� فتنة "�ألحر��يني" �لذين 

قاSيا�   �Tسيدمِّر �½م  �Sّعو� 
سيدنا  �علن  ا،  Sكًّ Tيدّكو½ا 
 [Tمشر  �  Sملوعو� �ملصلح 
"�لتحريك �جلديد"، Tنشر شبكة 
 � �أل5دية  �إلسالمية  �ملر�كز 
�لعا> كله. �LT تفسFo للقر�� 
�ألخر�  �لقيمة  Tكتبه  �لكرمي 
بالفعل  كا�  �نه  على  لتشهُد 
Tباطنة   Pظاهر بعلو@  مفعًما 

�نتشر� بو�سطته � �لعا>.
 � حني �ضطر للهجرP من قاSيا� قا@ بتوجيه 
ن �أل5ديو� من  �جلماعة �يث متكَّ  Sفر��
�cجرP من �cند HL باكستا� بسال@ �Tغم 
قاSيا�   �  NترT جد�.  �لصعبة   sTلظر�
حلمايتها �ناسا متحلني برT �لتضحية مبن 
قاSيا�  �ماية  فقامو�  �يضا،   Fبنا�� فيهم 

�Tلدفا] عنها بكل غا�T Cخيص.
 P�Tباكستا� شعر بضر HL Pجرc� بعد � 
بفر�سته   Cَّفحو للجماعة  جديد  مركز 
مدينة   HL  [�n  a�  oَغ S�Tيا  Tتوجيهه 
ع;  مشاهدها  بعض  �آل�  نر�  خضر�' 
�لشاشة. فذلك �لف\ �لبالغ من �لعمر ٢٥ 
 � �لقو@  كبا�  حا�به   aلذ�T فقط،  عاما 
 Hتعا �هللا  من  تأييًد�   Cنا -حني  nعمهم 
 Pللقد� مظهر�  فصا�  خليفًة  �هللا   Fختا��T
سّجل   -Hتعا �هللا  Tعد  حسب  �لثانية 

Tظل،  �نتصا�،  تلو  �نتصا��  ناجح  كقائد 
بتأييد �هللا Tنصرته، يبّدC خوs �ملؤمنني به 

Tخوs خد�@ �ملسيح �ملحمدa �مًنا.
�نتقل حضرته � من هذ�   �Tخ�o حني 
 � F5ة �هللا حسب قد�� HL §لعا> �لفا�
نوفم; / تشرين �لثا§ عا@ ١٩٦٥، جتلى 
�هللا علينا باملظهر �لثالث للقد�P �لثانية. لقد 
�متد عهد �خلليفة �لثا§ � HL ٥٢ عاما، 

 Cجيا� Pطويلة متتعت فيها عد Pكانت مدT
 aقد �صبح لكل �5دT ،بفيو� �خلالفة
عالقة خاصة �ضرته �، Tكا� ُيخشى 
�� ال تتحمل �جلماعة صدمة Tفاته، لكن 
 sَخو Cْعٌد من �هللا فهو يبّدT كا� �َة ��L
��ينا  Tقد  �لبصر.  ملح   � �مًنا  �ملؤمنني 
�ملشهد نفسه � عهد �خلليفة �لثالث، حيث 
Tفَتح   ،Cاº �Tلرقي � كل  �لتقد@   nحر�
Tقطع  �فريقيا،   � �Tملد���  �ملستشفيا� 

شوًطا كبº � �oًاC �لدعو�T Pلتبليغ.
تكن   <١٩٧٤ عا@  �ضطر�با�   �L  �  
قاسية على �جلماعة � باكستا� فحسب، 
بل كا� $يع �أل5ديني � �تلف بلد�� 
 � �ملسيح  خليفة  على  جًد�  قلقني  �لعا> 
لكل  تصّد�  �جلماعة  لكن  باكستا�. 
منها  Tخرجت   ،Cألهو��T �ألخطا�   Fهذ

ساملة ��T' ُجّنة �خلالفة، Tمضت قدًما � 
�Snها�ها.

 � طلع علينا عا@ ١٩٨٢ SّTTعنا �خلليفة 
 Hتعا �هللا  لكن   - �هللا  -�5ه  �لثالث 
ساند $اعته � هذ� �لوقت �لعصيب Tمت 
 .Hتعا �هللا  �5ه  �لر�بع  �خلليفة  �نتخا� 
 Pفا� جديد� � Fفتقدمت �جلماعة � عهد
بر�ية  لبُّه  Tطا�  صو�َبه   Tلعد� فقد  ح\ 
�لقضا'   CTفحا �جلماعة،  �Snها� 
على �خلالفة Tبالتا� �لقضا' على 
�هللا  لكن  nعمهم،   � �جلماعة 
�ألعد�' � مكائدهم  تعاH خيب 
 HL �لر�بع  �خلليفة   Pضر� Tجا' 
Tتضامًنا   Fبوعد Tفاً'  بسال@؛  هنا 
 ،�  Sملوعو� �ملسيح  �حبا'  مع 
�لقضا'   S���  aلذ�  FTّعد �Tهلَك 
على �خلالفة ح\ > تسلم ��P من 

جثته.
 Tبعد هجرP �خلليفة �لر�بع HL هنا بد� عهد 
جديد لدعوP �إلسال@، Tتأسست فضائيتنا 
 � Sملسيح �ملوعو� PعوS فبلغت ،MTA

Tحتّقق  ��ئع،  بشكل   Pملعمو�� ��جا'   HL
 Sبنا مع �ملسيح �ملوعو� SعوT ْعد �خر منT
 CTا´ Tفكا� �لعد .CجالT بشوكة �
كالعضو  ليجعلها  �خلالفة  على  �لقضا' 
 Cإليصا خّطط   Hتعا �هللا  لكن   ،Cملشلو�
Sعوته � HL بيو� �لنا� �يث ال ميكن 
 �ُS�� لوT .تعيقها �ية عو�ئق جغر�فية ��
ينتهي  فلن  بالتفصيل  �جلماعة  تقد@  �كر 
 CTسأتناT ،Pهذ� �لذكر � ساعا� عديد

هذ� �لبيا� � خطب �جللسة �لسنوية.
�ملهم �� هذ� �لعهد �لذهÁ للخليفة �لر�بع 
غايا�  للجماعة  كشف   - �هللا  �5ه   –
�بريل   � �Tنتهى  �Tلرقي،  للتقد@   Pجديد

 

فذلـك �لف{ �لبالغ مـن �لعمر ٢٥ عاما 
فقط، ��لـذM حا�به كبا� �لقـوL 6 ~عمهم 
-حـني نا� تأييـًد� من �هللا تعـاd ��ختا�� �هللا 
خليفًة فصا� مظهر� للقد�� �لثانية حسـب �عد 
�هللا تعاd- سـّجل كقائد ناجـح �نتصا�� تلو 
 uنتصا�، �ظل، بتأييد �هللا �نصرته، يبّد� خو�
�ملؤمنني به �خوu خد�6 �ملسيح �ملحمدM �مًنا.
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/ نيسا� ٢٠٠٣ حسب مشيئة �هللا. Tعند 
TفاP سيدنا �خلليفة �لر�بع �5ه �هللا خرَّ� 
�جلماعة ساجدPً على �عتا� �هللا تعاH من 
شدP �خلوs، أل� هذ� ما ُ�مر به �ملؤمنو� 
Tهذ� ما يتميز�T به، فإ½م كلما تعرضو� 

ملحنة خضعو� هللا تعا�T Hنابو� Lليه.
باختصا�، T �Lعد �هللا تعاH بالتأييد Tعد 
�Sئم، Tهذ� ما طمأننا �هللا به مسبقا. لقد 
 PفاT جلماعة �مًنا بعد� sخو Hهللا تعا� Cبد
سيدنا �ملسيح �ملوعوS �، ليتحقق قوُله 
بل  �نا  (ص»  ال  �لوعد  هذ�   �L"  :�
(صكم �نتم"، �Tيضا قوُله �: "�L �هللا 
 Hتعا �هللا  هّيأ  قد  كذلك  قد�تني"،   aُير
للجماعة �ألمَن مرPً �خر� عند TفاP �خلليفة 
 Sملسيح �ملوعو� Cلر�بع �5ه �هللا حتقيقا لقو�
�: "�L �لقد�P �لثانية �Sئمة." Tقد ��� 

�لعا> بأسرF هذ� �ملشهد مرP �خر�.    
 CTلعهد �أل� � Pكانت �خلالفة �لر�شد ��L
خلفا'،  ��بعة  على  �قتصر�  قد  لإلسال@ 
 � �هللا   Cسو�  P'نبو �سب  �لك  فكا� 
كما S�T � �حلديث �لشريف �لذa �كرته 
 � Sمن قبل، �ما بعد بعثة �ملسيح �ملوعو
فقد كا� من �ملقد� �� يفتح تا�يخ �إلسال@ 
Tعليه  �ملجاال�،  $يع   �  Pجديد �بو�با 
�خلليفة  �Tنتخا�  �خلالفة  �ستمر��  فإ� 
�خلامس � هذ� �لعصر هو با� جديد � 
 .Hتعا �هللا   SعوT �سب  �إلسال@  تا�يخ 
�LT هذ� �لبا� ميّثل صفعة قاسية � Tجه 
فأخذ  فرحته.  قاضية على  �لعدT ،Tضربة 
�شد،  �ليو@ �سد  �جلماعة  �قي   HL ينظر 
أل� �ألعد�' ير�T بكل حسرP �� �جلماعة 
�إلسالمية �أل5دية ال تز�C متضي قدًما � 

.Pظل �خلالفة �غم معا�ضتهم �لشديد
 HL لبث� CصوT �� Tحضرته: يبد Cيقو)

�بوP يتأخر �كثر منه HL قاSيا�، فقيل له: 
نعم. فقاL :Cً�� ±ب �� �متهل قليال)

 �� Pبكل حسر �Tأل� �ملخالفني ير :Cقو�
�جلماعة �إلسالمية �أل5دية متضي قدما � 
ظل �خلالفة �غم �لصعا� �Tلعر�قيل، Tال 
يز�C �هللا ´ّقق فيها TَْعَدF ﴿ليستخلفنهم﴾ 
مرP بعد �خر�، Tميّكن cا Sينها � كل 
�صوcا  Tتترسخ  جذ�Tها  Tتتقو�   ،Pمر
 Cيبّد  Hتعا �هللا   Cيز� Tال  فأكثر،  �كثر 
Êُّنة  ´ميهم  حيث  �مًنا  �ملؤمنني   sخو
�خلالفة، Tال يز�C �أل5دa - �غم معا�ضة 
 � Sملسيح �ملوعو� PعوS يوصل - Tلعد�
�هللا  �بل  متسكه  نتيجة  �لعا>   sكنا�  HL
 PSمع �لضالني �ملنحرفني عن جا±T ،هذ�
�لصو�� حتت ��ية �لنÁ �، ليعرفو� �ֲדم 
�لذa خلقهم. �L هؤال' �ملعا�ضني يعترفو� 
بأنفسهم �� �حتاS �ألمة �إلسالمية مستحيل 
Tال  لإلسال@  �قي  ال   ��T �خلالفة؛   �Tبد
TحدP للمسلمني بد�T �خلالفة، Tلكن قد 
ُ�غشيْت �بصا�هم، فoفضو� َمن بعثه �هللا 
تعاH كخاَتِم �خللفا' � هذ� �لعصر �Tقا@ 

.Fخلالفة بعد�
��كر هنا بعض �ألمثلة �لe تبني حسرִדم 
بصدS �خلالفة. يقوC �ملولوa عبد �لر5ن 

Tهو مدير �جلامعة �ألشرفية بكر�تشي:
منها³  على  �خلالفة  بنظا@  يتعلق  فيما 
 ،[T��T نظا@ �فضل منه Nفليس هنا Pلنبو�
ِمَن  �ْشَتَر�  �هللا  ﴿Lِنَّا   :Cقا  Hتعا �هللا  أل� 
َلُهُم  ِبَأ�َّ  Tََ�ْمَو�َلُهْم  �ْنُفَسُهْم  �ْلُمْؤِمِنني  
�ملؤسف  Tلكن   ،(١١١ (�لتوبة:  �ْلَجنََّة﴾ 
� �� �لنـز�عا� �لد�خلية بني �ملسلمني  جدًّ
هي على �شدها �ليو@، فمن Þتا�F خليفًة؟ 
فسيكو�  �ملكرمة  مكة  من   Fخترنا� فلو 
 ��Tلقد شاT .عني لهnملنا� CT� ل;يلويو��

 HL صلناTT صو¹ �خلالفةÐ مالئي �يضاn
 Tيبد ما  على   - �ملستحيل  من   �� نتيجة 

- Lقامة نظا@ �خلالفة � باكستا�. 
�حد   - جوهر  Óايو�  كتب  كذلك   
له   Cمقا  �  - باكستا�   � �ملفكرين 
 :a�) هوتا هى"   nغا� كا  "سَفر  بعنو��: 
 CTأل� كانو�  Sيسم;/   � �لرحلة)  بد�ية 
٢٠٠٥@:  جند �نفسنا �ليو@ � هوP سحيقة 
�جلوفا'  �Tلتقاليد   Pلفاسد� �ألفكا�  من 
بنا،  �الجتماعية حتيط  �Tلعيو�  �Tجلهالة. 
 .sإلنصا�T Cمن �نعد�@ �لعد Pٍنعا§ بشدT
 SياSn� � «لدي�T هذ� �لتلو� �ألخالقيT
مستمر مع مر�T �أليا@، لذلك فما �حوجنا 
هو�'  نسمة  مبنـزلة  يكو�  َمن   HL �ليوَ@ 
 aألمة، �ألمر �لذ� Cعليل ح\ يصلح �حو�
يتطلب عزمية قوية 5Tاسا عاليا نابعا من 
صالبة �ملوقف TقوP �إلميا�. Tال يتأتى �لك 

Lال بو�سطة نظا@ �خلالفة � �ملسلمني".
 P�Tبضر �Tيشعر �L هذF هي حسر�ִדم، 

�خلالفة Tلكنهم ال يستطيعو� Lقامتها.
لقد نقلت فضائيُة MTA للعا> كله مشاهَد 
�نتخا� �خلليفة �خلامس �Tخِذ �لبيعة. Tلقد 
لنا  حتققت  كيف  كلها  �لدنيا  شاهدِ� 
هذF �ألمو� �لe يذكر�T متحسرين، فقد 
حققت $اعتنا �لوحدP باجتماعها على يد 
صر�حة   sعتر� بعضهم   �L ح\   Pحد�T
قائال: يبدT من خالC �لوقائع �� �هللا معكم. 
بدًال  هذ�  بر�ية  حسد�   �TS�Sيز Tلكنهم 
من �� يصلحو� �نفسهم. يعقد �ملشايخ � 
باكستا� �ليو@ �جتماعا� ضد �جلماعة ال 
لشي' Lال �½م ال يتحملو� TحدP �جلماعة 
 Fهذ  �L Sn�Tها�ها.  �أل5دية  �إلسالمية 
�حلسر�T Pحلسد قد صا�� نصيب هؤال'، 
 FتأييدT �هللا  نصر  �يا  �صبحت  بينما 
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جلماعتنا ִדّب بقوP �آل�. �L �ما§ هؤال' 
ستتبخر  ¼اTالִדم   �LT ستخيب  �لقو@ 
بإ�� �هللا تعاH. فيا معا�ضي �أل5دية ها 
كنتم �لصني   ��L مدTية:  لكم  �قوcا   §L
طائعني  خد�ًما  فتعالو�  �خلالفة  Lقامة   �
لتكونو� جز'� من هذ�   aللمسيح �ملحمد
�لنظا@ �ألبدa �لذa �قامه �هللا تعاLT ،Hال 
فسوs متوتو� ساعني إلقامة �خلالفة Tلن 
تستطيعو� �لك �بد�. ��LT �نتهجْت ��ياتكم 
منهجكم فلن تستطيع هي �ألخر� Lقامتها 

HL يو@ �لقيامة مهما حاTلت لذلك.
�سعو�  بل   ،Hتعا  Fحتا�بو Tال  �هللا  �تقو� 
�ما  ����Tيكم.  �نفسكم  إلنقا�  جاهدين 
=ن �أل5ديني فينبغي �� ال نفر على ما 
�كرته عن معا�ضينا Tال نكتفي بالشفقة 
 Tعليهم، بل ±ب �� نأخذ �حلذ� من �لعد
�لذa ´تر� حسد� Tكمًد� � هذF �أليا@. 
باأل5ديني،  �لضر�  Lحلا�   CTسيحا Lنه 
Tحيثما ±دهم ِضعافا يها$هم. لذ� فعلى 
�أل5ديني �ملتمسكني �بل �خلالفة �ليو@ �� 
�هللا  ليحفظهم  �أل5ديني  إلخو�½م  يدعو� 
تعاH من شر هؤال' �حلاسدين �Tألشر��، 
Lضافًة S HLعو�ִדم لتقوية �خلالفة Tترسيخ 

Sعائمها.
�خلليفة  عهد  �لعهد،  هذ�   �� �علمو� 
�خلامس، �لذa ندخل فيه � �لقر� �جلديد 
للخالفة cو عهُد �Snها� �جلماعة �إلسالمية 
لكم  ��كد  LTن»  �Tنتصا��ִדا،  �أل5دية 
�بو��  �لعهد  ُفتحْت علينا � هذ�  �نه قد 
تفتح؛   Cتز� Tال  �إلcي  للتأييد   Pجديد
يقّربنا =و غلبة  �يث �L كل يو@ جديد 
�جلماعة �Tنتصا�ها بأسر] من سابقه. �ما 
 �L خجلُت،  نفسي   � نظرُ�  فكلما  �نا 
Lن» عبد بسيط، ال يصلح لشي'، خّطا'. 

�لكامنة  �إلcية  �حلكمة   sعر� ال   §L
��T' �ختيا� �هللا تعاL Hياc aذ� �ملنصب، 
 �L  Poلبص� Tجه  على  لكم   Cقو� Tلكن» 
 Poهذ� �لعهد بركا� كث Nسيبا� Hهللا تعا�
Tسيكتب لنا �لرقي بعد �لرقي، Tلن يقد� 
�حد �� ´وSn� �TS Cها� �جلماعة � هذ� 
�لرقي �TالSnها�  �لعهد، Tلن يتوقف هذ� 
 ،Pمستمر �خلالفة  Tستبقى  �ملستقبل،   �
�أل5دية  �إلسالمية  �جلماعة  Tستمضي 
عن  حتدثت  لقد   .Hتعا �هللا  بإ��  قدما 
�فضاC �هللا �لناnلة على �جلماعة � غضو� 
ßس سنو�� ماضية � خطابا� �جللسا� 
�لسنوية �ملاضية Tسأحتد� عنها هذF �لسنة 
�يضا؛ فإ� �لرقي �ملنو¦ باخلالفة �أل5دية 
 �  �  Sملوعو� �ملسيح   Fكر�  aلذ�  -
½اية  ال  �قي  cو   - �يضا  �لوصية  كتيب 
له، فكل من يتمسك باخلالفة TيزL S�Sميانا 
تلك   Hتعا �هللا  يريه   sعمال صاحلا سوT
�إلنعاما� �لe ينـزcا على كل فرS من 
 sلسوT باخلالفة.  متسكه  ب;كة  �جلماعة 
يهب �هللا تعاH خلفاَ' �أل5دية �Tلئك �خلد�@ 
�ألTفيا' �لذين سيزL �TS�Sخالصا Tتفانيا، 
الستمر��  Tنفيسهم  بنفسهم  Tيضّحو� 
�خلالفة Tترسيخ Sعائمها، �Tلذين قد شحن 
�هللا قلوֲדم حبًّا للخالفة Tال يز�C يشحنها 
Tسيظل يشحنها � �ملستقبل �يضا. LTن» 
بلد  كل  من  �لك  مشاهد   ��� يو@  كل 
 eجول Cلعا>. لقد شاهدمت خال� Sمن بال
�لسابقة مشاهد حّب �هل �فريقيا للخالفة. 
باحلب  مفعمني  كانو�  كم  ��يتم  لقد 
�لصا�S. �ما �نا فقد طمَأَن» �هللا تعاH قبل 
 Fُيعّد ِمن عند sسو Hمد طويل بأنه تعا�
عهدهم.   � �Tملخلصني  �ألTفيا'  �Tلئك 
فامضو� قدًما ح\ يكو� كل �Tحد منكم 

– من خالC فحص Lميانه �Tعماله - من 
�لذين سيجعلهم �هللا بنفسه سيوًفا مسلولة 

للدفا] عن �خلالفة.
 لقد كتب �L �حد �إلخوP قبل �يا@ �ننا 
عا@  مئة  �كملْت  قد  �خلالفة  أل�  نفر 
قد  ألننا  �يضا  نقلق  Tلكن  قيامها،  على 
�بتعدنا عن عصر �ملسيح �ملوعوS مبئة سنة، 
ÞTاs �� يؤaS �لك HL تطر� �لضعف 
�لدي» فينا. ال شك �� قلق هذ� �أل� � 
 Hتعا �هللا   SعوT Tضعنا   ��L Tلكننا  ¼له، 
 Sملوعو� �ملسيح   Cقو��T  �  Áلن� Tحديث 
 Cحلسبا� فسنظل مؤهلني ألفضا� � �
كنا  متسُّ نتيجة   @�Tلد� على  LTنعاماته  �هللا 
 Sلتو��� من   ��  ���T �هللا.  بإ��  باخلالفة 
�لربا§ �ن» حني �ستلمت مع هذF �لرسالة 
�سالًة �خر� من �حد �ملبشرين � �مريكا 
�نتباهي HL عهٍد �خذF �ملصلح  لفت فيها 
�ملوعوS � من �خلد�@ (شبا� �جلماعة) � 
�جتماعهم �لسنوa عا@ ١٩٥٩@، T�Tجب 
�أل�بعني  عن  يزيد  (َمن  "�ألنصا�"  على 
على  �لعهد  هذ�  ترSيد  �يضا  �جلماعة)   �
�جتما]،  كل   �  Sَّد±  �� �Tمر   ،@�Tلد�
ُينَقل من جيل HL جيل HL �� يغلب  بل 
�إلسال@ �Tأل5دية على كل بقعة من بقا] 
�ألمر  هذ�   � �فكر  كنت  لقد   .Pملعمو��
 S�n لكنT ،CTسالة �أل� �أل� CصوT بعد
 Poصلت �لرسالة �ألخT هتمامي به عندما�
 SSعجب» �القتر� �� ير�T ،عاتناS من �حد
�أل5ديو� � �لعا> كله هذ� �لعهد مبناسبة 
�خلالفة.  نظا@  Lقامة  على  عا@  مئة   �Tمر
 aفسآخذ منكم �آل�، مبناسبة �ليوبيل �ملئو
للخالفة، هذ� �لعهَد بعد Lجر�' تغيo بسيط 
فيه، لكي ال تبعدنا �عمالنا عما �مرنا �هللا به 
�Tسوله Tعن �سوته � Tعن تعاليم �ملسيح 
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�ملوعوS � بسبب �لبعد �لزم»، Tلكي 
�كثر  T±علنا  Lال  يو@   a� علينا  يطلع  ال 
تقديًر� لوعوS �هللا تعا�T .Hآل� سوs �خذ 
منكم هذ� �لعهد، �Tلتمس من �ملوجوSين 
هنا �� يقومو� كلهم �جاال Tنسا'، كما 
�قوC لأل5ديني � �لعا> �$ع �� يقومو� 

�يضا Tير�TSS معي هذ� �لعهد.
له  Lال �هللا TحدF ال شريك  Lله  �ال  �شهد 

�Tشهد �� ¼مًد� عبد�T Fسوله.
سنة  مئة   �Tمر مبناسبة  �ليو@  نعاهد 

�جلماعة   � �خلالفة  نظا@  Lقامة  على 
باهللا  حالفني  �أل5دية،  �إلسالمية 
�ننا سنو�صل جهوSنا ح\ �خر   Hتعا
�إلسال@   PعوS لنشر  حياتنا  من  حلظة 
�Tأل5دية Tلتبليغ �سم ¼مد �سوC �هللا 
� HL �قصى �=ا' �أل��. Tلتكميل 
نكر�   sسو �ملقد�  �لو�جب  هذ� 
 ،� �Tسوله   Hتعا �هللا  لوجه  حياتنا 
�إلسال@ � $يع  ��ية  ��فعني  Tسنظل 
مقدِّمني  �لقيامة  يو@   HL �لعا>  �قطا� 
كل تضحية مهما كانت كبT .Poنقّر 
 HL جاهدين  نسعى  سنظل  �ننا  �يضا 
على   Òللحفا حياتنا  من  حلظة  �خر 
نظا@ �خلالفة Tلتقويته، Tسوs نوصي 
�TالSنا �يضا نسًال بعد نسل بالتمسك 
باخلالفة �TالستفاPS من بركاִדا، لكي 

مصونة  �أل5دية  �إلسالمية  �خلالفة  تظل 
يظل  Tلكي  �لقيامة،  يو@   HL T¼فوظة 
�إلسال@ ينتشر بو�سطة �جلماعة �إلسالمية 
 sترفر Tلكي  �لقيامة،  يو@   HL �أل5دية 
�لعا>  ��يا�  فو�   � ¼مد  سيدنا  ��ية 
�لعهد،  ֲדذ�  لإليفا'  Tّفْقنا  �للهم  كلها. 

�للهم �مني، �للهم �مني، �للهم �مني.
�يتها  Tيا   ،aملحمد� �ملسيح  خّد�َ@  فيا 

 

�يتها  �يا   ،Mملحمد� �ملسيح  خّد�6َ  "فيا 
على   m) كيانه،  لشجر�  �خلضر�[  �ألغصا� 
فيكم  نفخ  قد  �لعهد  هذ�  بأ�  كب�  �مل 
لديكم مشاعر  ��ثا�  �اسا ���حا جديدين، 
فا^خلو�  قبل.   M� من  �كثر  هللا  �لشكر 
�أل�دية  �إلسالمية  للخالفة  �جلديد  �لقرَ� 
�لشكر.  �مشاعر   xحلما�� �لر��  ֲדذ� 
�يا� ��ًحا  فينا يو6 ٢٧ مايو/  ينفخ  �ب �� 
جديد�، �ُيحد� فينا ثو�� تؤ^d) M حد�� 
�لقيامة." يو6   d) ��ياتنا  حيا�   L ثو��� 

�ألغصا� �خلضر�' لشجرP كيانه، L§ على 
فيكم  نفخ  قد  �لعهد  هذ�  بأ�   oكب �مل 
لديكم  �Tثا�  جديدين،  T�Tحا  5اسا 
قبل.   a� من  �كثر  هللا  �لشكر  مشاعر 
�إلسالمية  للخالفة  �جلديد  �لقرَ�  فاSخلو� 
Tمشاعر  �Tحلما�   Tلر�  Fֲדذ �أل5دية 
�لشكر. ±ب �� ينفخ فينا يو@ ٢٧ مايو/ 
 Pثو� فينا  Tُيحد�   ،Pجديد �Tًحا  �يا� 
تؤHL aS حد�T ثو��� � حياP ��ياتنا 
 Cتوفيق �هللا لنا بالدخو �L .يو@ �لقيامة HL

لدليل  �جلديد  �Tلعصر  �لعهد  هذ�   �
لنصبح  جاهدين  نسعى  بالفعل  �ننا  على 
�ألغصا� �خلضر�' من شجرP كيا� سيدنا 
 Pَِعها ِمن نظرT�� فما .� Sملسيح �ملوعو�
 �  Sملوعو� �ملسيُح  ينظر ֲדا  حٍب كا� 
�لظن  ֲדا  ُيحِسن  كا�  Tكم  $اعته!   HL
 oعنا: ال يوجد � �لعا> كله نظ Cحني قا
�فر�S $اعتنا من �قي �Tحا§   Fnملا �حر

علينا  يفر�  �ال   :Cقو�T حسن.   oتغيT
هذ� �لظنُّ �حلسن ِمن قبله � بأ� نسعى 
إلحد�� �نقال� حسن � �نفسنا �كثر من 
�a قبل، ��T نكو� مستعدين لتقدمي كل 
تضحية للوفا' بعهدنا، ��T نتحر� غاياٍ� 
�لرTحا§ شاكرين  �لرقي   Cاº � Pًجديد
 Pلينا � صو�L �سد�ها   eل� مّنته  على  �هللا 
�لبيعة  بعهد  للوفا'  نسعى   ��T �خلالفة، 
مستو�  نرفع   ��T قبل،   a� من  بأفضَل 
 ��T ،لد�جا� �لعلى� HL طاعتنا للخالفة
نرSSّ على �لد�T@ �ناشيد �حلب 
�TلوS�S بني �ألحبا� �Tألغيا�، 
شكًر� على هذF �ملنة �إلcية. ال 
تكو�   �� �Tجبنا  من   �� جر@ 
هذF �حلسنا� �Tلشكر مطمح 
�نظا�نا �Sئًما، Tينبغي �� تتدفق 
ينابيع �ملحبة �TملوPS من قلوبنا، 
 aلتحر� يكو�   �� Tينبغي 
للوفا'   Pجلديد� �لسبل  عن 
فإ��  بالعهد هو هدs حياتنا. 
من  �عُت;نا  �لك  كل  حصل 
 Hتعا �هللا  نعمة   �Tيقّد� �لذين 
هذ�  حصل   ��LT قد�ها،  حق 
فسوs نستفيد بفيو� �خلالفة 
علينا  ִדطل   sسوT �لد�ئمة، 

�مطا� �فضاC �هللا بال ½اية. 
 �Tقفز�T حباَ' �حبائي، �½ضو��T فيا �حبائي
بعزمية  بعهوSكم  للوفا'  �حللبة   Fهذ  HL
 Hة عالية، خاضعني �ما@ �هللا تعاÓT Pجديد
 aمستعينني به، ألنه هو �لسبيل �لوحيد �لذ
يضمن بقا'كم Tيضمن بقا' ��ياتكم، بل 
 Hعو �هللا تعاS� .'يضمن بقا' �لبشرية $عا
�للهم  بعهوSنا،  للوفا'   aياLT يوفقكم   ��

�مني.




