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بسم �هللا �لر�ن �لرحيم

�مد� �نصلي على �سوله �لكرمي 
�على عبد� �ملسيح �ملوعو�

بفضل �هللا ��#ته... هو �لناصر

   0حبائي 0فر�� �جلماعة �ألعز�(  
�لسال6 عليكم ��#ة �هللا �بركاته

تكتمل �ليو6َ مئُة سنة على �خلالفة �إلسالمية �أل#دية. هذ� �ليو6ُ 
يعيد B0 CDهاننا تا�يَخ �جلماعة �إلسالمية �أل#دية �ملمتد ألكثر 
من قرK، كما يذّكرنا بتلك �لساعة �ملبا�كة حني 0علن عبد من 
عبا� �هللا �ملختا�ين، W شهر �BT�/ما�R عا6 6١٨٨٩، تأسيَس 
^اعة طاهرZ بأمر �هللا تعاC �طبًقا لنبو(Z نبينا �لكرمي �. �كانت 
س  �ملهمة �لd ُعهدCD c �ملسيح �ملوعو� � ��لغرaُ �لذ` 0سَّ
هذ� �جلماعة من 0جله، K0 يساعد �لناW R بنا( عالقٍة بينهم �بني 
 gعل ^يَع 0مم �لعاi� ،0ما6 �هللا �ألحد jֲَדم، �يعلِّمهم �خلضو�
 CD Rَيوّجه �لنا K0� ،� هللا� mسو�معهم حتت لو�( o Z0مًة ��حد
��0( حقوr بq جنسهم. لقد 0�سل �هللا � هذ� �لرجل �pّا� Dما6 

�لزماK ��ملسيح ��ملهد`. لقد ظّل هذ� �إلنساK منذ تأسيس �جلماعة 
�0خِذ �لبيعة من عا6 ١٨٨٩ CD عا6 ١٩٠٨- 0` حو�t ١٩ عاًما 
- يتقد6 بسرعة فائقة بتأييد �هللا �نصرته، بالرغم من 0نو�j �ملعا�ضة 
ِّ̀ �ِهللا"  ��لظر�~ غ{ �ملو�تية، ح| KD كّل َمن �قف W �جِه "َجِر

 .Kو���� َّmهذ� َلِقَي �لذ
KD كل من يأ� CD هذ� �لدنيا �لفانية يغا��ها W �لنهاية حسب قد� 
�هللا تعاC، 0ما هذ� �إلنساK �لذ` كاK عبًد� خاًصا هللا تعاC �عاشًقا 
صا�ًقا لرسوm �هللا �، فكاK يتوr ��ًما CD لقا( "�لرفيق �ألعلى" 
متأسًيا بأسوZ سيد� �. فلما 0خ� �هللا � هذ� �لعبَد �لذ` 0�سله 
 q0جلك قريب، �لك KD :ماًما للزمن �ألخ{ برحيله طمأَنه قائًالD
قد جعلتك Dما6 �لزمن �ألخ{ �سب �عد`، فلذ� يا حبيـ� �يا 
َمن هو باخٌع نفَسه من 0جل Dقامة توحيد` �حكومة نبيي �حلبيب 
� W �لعاg كله، ال تقلق بشأK �كتماm مهمتك �بلوِغها B��َتها 
 CD Zلنبو� 0نه ستقو6 �خلالفة بعد� على منها�  بعد �فاتك. �علْم 
يو6 �لقيامة �سب ما 0نبا به �سوt � �ملؤيَّد مq، �من خالm هذ� 
 gلعا�  W متكينها�  Z}ألخ�  dإلقامة شريع نظاًما  �خلالفة سأ�سس 
�ملسيُح  خاطب   Cتعا �هللا  عند  من   Z�لبشا� هذ�  تلقِّي  �بعد  كله. 

:mملوعو� � ^اعَته �قا�
 Kخلق �إلنسا K0 منذ jنقطا� K�� لّّيهاi m�� ما dمن سنة �هللا �ل KD"
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 :mسله، �يكتب �م �لغلبة، كما يقو�0نه ينصر 0نبيا(� � a�أل� W
�لرسل   K0 هو  �لغلبة  من  ��ملر��  َ�ُ�ُسِلي﴾.  0نا  َألْغِلَبنَّ  �هللا  ﴿َكَتَب 
��ألنبيا( كما يريد�K0 K تتم حجة �هللا على �أل�a �يث ال يقد� 
قوية،   cبآيا تعاC صدقهم  �هللا  ُيظِهر  0حد، كذلك  مقا�متها  على 
0نه  غ{  �لدنيا،   W نشر�   Kيريد� �لذ`  �حلق   Zَ�بذ بأيديهم   j�يز�
�خلوُ~  يصحبه  �قت   W يتوفاهم  بل  0يديهم،  على  ُيتّمه  ال   Cتعا
لَيسَخر��  للمعا�ضني   mَملجا� بذلك  فُيفسح  �لظاهر،   W �لفشل  من 
 W قد 0خرجو� كل ما Kيستهزئو� �يطعنو� �يشّنعو�. �حينما يكونو�
جعبتهم من سخرية ��ستهز�( ُيظهر �هللا تعاC يًد� 0خر� من قد�ته، 
�يهيئ من �ألسبا� ما تكتمل به �ألهد�~ �لd كانت تبد� ناقصة 

B CDلك �حلني. 
فاحلاصل 0نه تعاC ُير` قسمني من قد�ته: 0ّ�الًً، ُير` يَد قد�ته على 
0يد` �ألنبيا( 0نفسهم، �ثانًيا، ُير` يَد قد�ته بعد �فاZ �لن� حني تظهر 
 K0 Kقد �ختل، �يوقنو Kألمر �آل� K0 Kملحن �يتقو� �ألعد�( �يظنو�
 K0عضا(ها 0نفسهم يقعو KD |تبا�، ح K0 هذ� �جلماعة على �شك
W �حل{Z ��لتر��، �تنقصُم ظهو�هم، بل �يرتّد �لعديد من �ألشقيا(، 
 .Z�ملنها� �جلماعة  �ُيساند  ثانيًة  �لقوية  قد�َته   Cتعا �هللا  ُيظهر  عندها 
 Zملعجز� هذ�  ير�   Z}ألخ� �للحظة  يبقى صامًد� صابًر� ح|  فالذ` 
حيث   ،� �لصديق  بكر    0 سيدنا  عهد   W حصل  كما  �إل�ية، 
 mتد كث{ من جّها���0َنها، �� �لرسوm � قد سبقت   Zفا� K0 َُّظن
�ألعر��، �0صبح �لصحابة من شدZ �حلزK كاملجانني، عندها 0قا6 �هللا 
تعاC سيدنا 0با بكر �لصديق �، �0ظهر قد�ته مرZ 0خر�، �#ى 
�لذ` قاm فيه:  �لوشيك، �هكذ� 0جنَز �عد�   aإلسال6 من �النقر��
لّنهم ِمن بعد خوفهم  ننَّ �م �يَنهم �لذ` ��تضى �م �لُيبدِّ ﴿�لَُيمكِّ
(كتيب  �خلو~."  بعد  0قد�مهم  يثّبت  سو~   Cتعا 0نه   `0 0مًنا﴾.. 

"�لوصية"، �خلز�ئن �لر�حانية �ملجلد ٢٠ صفحة ٣٠٤-٣٠٥)
¨ قاm: "فيا 0حبائي، ما ��6 من سنة �هللا �لقدمية 0نه تعاC ُير` قد�َتني، 
ليحّطم بذلك فرحَتني كاBبتني لألعد�(.. فمن �ملستحيل K0 يغّير �هللا 
 BD ،سّنَته �أل�لية. فال حتزنو� ملا 0خ�ُتكم به �ال تكتئبو� Kآل� Cتعا
لكم،  0يًضا، �ª KDيئها خ{  �لثانية   Z�لقد� تر��   K0 لكم من  بد  ال 
�لثانية ال   Z�لقد� تلك   KD� �لقيامة.  يو6   CD تنقطع  �لن  ��ئمة  أل»ا 
ميكن K0 تأتيكم ما g 0غا�� 0نا، �لكن عندما 0�حل سو~ يرسل �هللا 
لكم �لقد�Zَ �لثانية، �لd سو~ تبقى معكم CD �ألبد �سب �عد �هللا 
�ملسجل W "�ل��هني �أل#دية"، �B KDلك �لوعد ال يتعلق   بل يتعلق 

بكم 0نتم، حيث قاm �هللا تعاD" :C¬ جاعُل هذ� �جلماعة �لذين �تبعو� 
فوr غ{هم CD يو6 �لقيامة."

�لذ`  �ليو6ُ  Bلك  بعد�  ليأ�  فر�قي  يو6ُ  يأتيكم   K0 �لضر��`  فمن 
 ،rِفيٌّ �َصد��� �لوعد،   rلٌه صا�D �Dنا   KD �لد�ئم.  �لوعد  يو6  هو 
�سُيريكم كل ما �عدكم به. �بالرغم من K0 هذ� �أليا6 هي �أليا6 
�ألخ{Z من �لدنيا، �هنا� كث{ من �لباليا ��ملصائب �لKT d �قوعها، 
 dل� �تتحقق ^يع تلك �ألمو K0 CD تظل �لدنيا قائمة K0 لكن ال بد�
0نبأ �هللا تعاC ֲדا. لقد ظهرcُ من عند �هللا تعاC كقد�Z له �، فأنا 
 Zِ�َمظاِهَر قد Kسيكونو Kخر�T `سيأ� ِمن بعد� ،Zد قد�Z �هللا �ملتجسِّ
�هللا �لثانية. لذلك فا�عو� ªتمعني W �نتظا� قد�Z �هللا �لثانية." (كتيب 

"�لوصية"، �خلز�ئن �لر�حانية، �ملجلد ٢٠ صفحة ٣٠٥-٣٠٦)
 ،� �بَّه  فلِحق  قبل،  من  0خ�  كما   � �حيله  �قت  جا(   ¨
��ستوC على قلو� �أل#ديني كلهم خو~ �حزK، �لكن �0عية 
 a�أل�  cفشهد  ،Cأل��  Kلقر��  qمؤم Bكر�  0حيْت  �ملؤمنني 
لَنَّهم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم  ��لسما( مشهَد حتقُِّق �عِد �هللا تعاC: ﴿َ�لَُيَبدِّ
 Z�على تلك �لثو Cنظا6 �خلالفة حافَظ �ُهللا تعا m0َْمًنا﴾، �ِمن خال
 W  ���T �لكال6  0بو  �لسيد   mقا لقد  ببعثته.   c0بد  dل� �لعظيمة 
Bلك  َنَعْم  �لشخص!  "Bلك   :� ��ته  عند  "�كيل"   Zجريد
�لشخص �لعظيم �لذ` كاK قلمه سحًر�، �لساُنه ِطَلْسًما، ��لذ` 
كاK جتسيد� للعجائب �لعقلية، كانت نظرُته ثو�Zً �صوُته حشًر�، 
�كانت 0سال� �لثو�Z مطوية بأصابعه، �كانت قبضتا� بطا�يتني 
 Kلطوفا�� mلك �لشخص �لذ` ظل مبثابة �لزلز�B ،كهربائيتني؛ نعم
W عاg �أل�ياCD K ثالثني سنة، �0صبح مبثابة ضجة �لقيامة �ظّل 
0#د  غال6  مر��  �لسيد   Zفا�  KD  ... �لر�حانيني   cألمو�� يوقظ 
�لقا�يا¬ ليست بالd ال نتعلم منها �لع�، �»ملها تا�كني 0مرها 
 W Z�لثو� Kو� �لدهر كث{� بالذين ُيحدثوi ليطويه. ال Kلزما� CD
عاَلم �لدين �0 �لعقل، بل KD 0بطاm �لتا�يخ �ألفذ�B هؤال( نا��� ما 
 Kفإ»م ُيحِدثو Kلكنهم عندما َيظَهر�� ،gعلى منصة �لعا Kيظهر�
ثو�W Z �لعاَلم." (جريدZ "�كيل" �لصا��W Z 0مرتسا�، يونيو 6١٩٠٨، نقًال عن 

تا�يخ �جلماعة �أل#دية �ملجلد �لثا¬ صفحة ٥٦٠) 
فتر� K0 �هللا تعاC قد جعل �ألغيا� 0يًضا يعترفوK بأفو�ههم �0قالمهم 
بذلك �النقال� �لعظيم، تأكيًد� منه � B K0لك �إلنساK كاK بالفعل 
 CD ينتبهو� g �هؤال( �ألغيا K0 مؤيًَّد� بتأييد� �خلا·. �لكن �ملؤسف
 �B هللا �لقدير� K0حدثها هذ� �ملؤيَّد �لربا¬، كا dلعظيمة �ل� Z�لثو� K0
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�لعجائب � قد �عد باستمر��ها على 0يد` 0تباعه من خالm نعمة 
�خلالفة، �بالفعل قد ��0 كث{ من �لناR حتقيق هذ� �لوعد عندما بويع 
حضرZ �ملولو` نو� �لدين � بصفته �خلليفة �أل�m للمسيح �ملوعو� 
�. �برغم K0 هؤال( �ملعا�ضني قد ���0 بأ6ّ 0عينهم ^اعًة منظمة 
0قامها �ملسيح �ملوعو� �، �برغم 0»م قد ���0 �خلالفة قد قامت 
فيها فعًال، Dال 0»م حا�لو� بتخطيط مدبر �لقضاَ( على هذ� �جلماعة 
�لd 0قامها �هللا تعاC بيد� �قاm �هللا فيها: "�Bُكْر نعمd. غرسُت لك 

بيد` �#d �قد��". (�لتذكرZ، صفحة ٤٢٨)
ُمِنَي هؤال( بالفشل ��ئًما، �هم �لذين  �طبًقا �ذ� �لوعد �لربا¬ 
كانو� قد متاَ��� W عد�ئهم لد�جة K0 كتبت Dحد� جر�ئدهم: 
”"لو سألَنا 0حد لقلنا غ{ خائفني لومَة الئم KD على �ملسلمني 
K0 يرمو� - KD �ستطاعو� - ُكتب �ملر�� W �لبحر بل W �لتنو� 
�مللتهب، �ليس هذ� فحسب، بل iب K0 ال يذكر �pَه 0حد من 
 W 6يخ �إلسال�يخ ��ند �0 تا�تا W خني �ملسلمني �0 غ{هم�ملؤ�
�ملستقبل." (جريدZ "�كيل" �لصا��W Z 0مرتسر، حزير�K/يونيو ١٩٠٨،  نقًال 

عن تا�يخ �جلماعة �أل#دية �ملجلد �لثالث صفحة ٢٠٥-٢٠٦)
 K0  -gلعا� يعلم  -كما  يشهد  �أل#دية  �جلماعة  تا�يخ  �لكن 
هؤال( �لقو6 ال يذكرهم �ليو6 0حد، بينما ال تز�m �أل#دية تنمو 

�تز�هر W �لعاg كله ب�كة �خلالفة �قد �خل فيها �ملاليني.
 cنشر  K0  � تّرهاִדم حدًّ  W قد جتا����  Kضو�ملعا� كاK هؤال( 
جريدZ "كر�K غزc" مقاال ��� فيه: "ما�B بقي لد� �ملر��ئيني 
�آلK؟ قد ُقطع �0سهم، ��لذ` 0صبح Dماًما �م �آلK لن يستطيع 
�لكرمي W 0حد �ملساجد."   KTلقر� يتلو عليهم   K0 الD )فعل شي

(تا�يخ �جلماعة �أل#دية �ملجلد ٣ صفحة ٢٢١)
لقد �قتبس حضرZُ �خلليفة �أل�m للمسيح �ملوعو� � هذ� �جلزَ( 
 mأل�� خطابه   W  Rلنا� مسامع  على  ليقر�0   Zجلريد�  mمقا من 
W �جللسة �لسنوية �أل�W C عهد خالفته، ¨ عّلق عليه بقوله: 

"سبحاK �هللا! هذ� هو عمُلنا، �ّفقنا �هللا تعاC للقيا6 به."
مقا6 �خلالفة،  0يضا  �جلماعة  يد�� بعض كبا�   g لسو( �حلظ�
 dل� �لغرسة  هذ�   mتز  g Bلك  �مع  ضدها،   cمؤ�مر� فحاكو� 
اعة �ملحبني  غرسها �هللا � مستمرW Zً �لنما( ��ال��ها�، �عدُ�̂ 
 g� ،� ال��يا� كما �عد �هللا � �ملسيح �ملوعو�� W ملخلصني�

تنجح 0` من ¾ا�الִדم.

�لثا� فان�� بعض كبا� �عضا�  �لس  & جا� عهد �خلليفة 
"صد� �جنمن" للمعا�ضة �لعلنية للخالفة، .لكن , يستطع كل 
هؤال� - �لذين كانو� مثقفني .=نكني بزعمهم - �9 يصمد.� 
 E بلغ  Gلذ� �لبالغ �خلمسَة .�لعشرين �بيًعا،   Kلف� �ماL هذ� 
 Mمعا� .بيا9   Nلدعو� .نشر  �فر�Oها  .تربية  �جلماعة  تنظيم 
.علوL �لقر9X �لكرمي مقاًما , يباU�ِ فيه �حد. لقد تو�لت على 
�جلماعة W تلك �لفترZ ���0� صعبة كث{Z من �ملحن ��ملعا�ضة، 
�لكن �جتا�ִדا �جلماعة بنجاÁ ب�كة �خلالفة. لو قر0مت 0حد�¿ 
لعرفتم ما  �ثنني �Âسني سنة   CD ملمتد�  � �لثا¬  عهد �خلليفة 

ِّ̀ �ِهللا" �ملوعوُ� هذ� من منجز�c �مآثر. 0جنز� �بُن "َجِر
 �عند �فاZ �ملصلح �ملوعو� � (�خلليفة �لثا¬) �عترc �جلماعَة 
0مًنا W بضع  َلها  َبدَّ  � �هللا  ثانية، �لكن   Zمر �خلو~  حالٌة من 
 Kحسب �عد�، �طلَع على �جلماعة قمر من{ جديد كا cساعا
مظهًر� ثالًثا للقد�Z �لثانية. فلم تزm هذ� �لقافلة تتقد6 �غم ¾ا�بة 
��غم  ضدها،  �لغاÃة  �لقو�نني  Dصد��  ��غم  �ا،   cحلكوما�
�ملعا�ضة �ملنظمة من ^يع �لِفرr �إلسالمية، �ظلْت جتمُع �ألقو�6َ 
��فِع   � �عوته  تبليغ   mمن خال � �لعر    mلرسو� لو�(  حتت 

.Z}حلب ��لو��� �خدمِة �لفقر�( من �ألقو�6 �لفق� cهتافا
با�ئه حسب   CD 0يًضا   - �هللا  �#ه   - �لثالث  �خلليفة  �نتقل   ¨
�لكن  ثانية،  ��خلا�جية  �لد�خلية  �لفنت  ��شر0ّبت   ،� مشيئته 
�هللا � نصر �جلماعة �إلسالمية �أل#دية حسب �عد� بو�سطة 
كما  مهدها،   W فتنة  كل  فماتت  لدينه،  متكيًنا  �لر�بع  �خلليفة 
�0�جلهم  �أل#ديني  0يد`  تكبيل   �����0 �لذين   � �هللا  0هلك 
 "Kسرطا" على   Kسيقضو 0»م  ��عمني  غاشم،   Kقانو مبوجب 
�أل#دية. لقد �ضطر �خلليفة حينها K0 يهاجر من باكستاK بسبب 
�لقانوK �لغاشم، �لكن هذ� ��جرZ فتحت Tفاًقا جديدZ ال��ها� 
�جلماعة، ��0ينا K0 �هللا تعاC قد 0جنز �عد�: "غرسُت لك بيد`" 
 mملنا� Zكانت تبد� بعيد Z0خر�. لقد �نفتحت سبل للدعو Zمر
�لر�بع - �#ه �هللا - قد حقق �هللا �  حينها. W �من �خلليفة 
َ�ْعَد� للمسيح �ملوعو� �: "سأبّلغ �عوتك CD 0قصى 0طر�~ 
�أل�a" من خالmta m بشكل مذهل. عندما ننظر CD مو���نا ¨ 
D CDطالr هذ� �لقناZ �لفضائية تنطلق كلماc �لتسبيح ��لتحميد 
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 Zلقنا� هذ�  0فحمت  لقد  تلقائًيا.  �ملؤمنني  صد��  من   � هللا 
 mملغر� �من �لشما� CD rالف لأل#دية من �ملشرÆ ليو6َ كّل�
CD �جلنو�. لقد �0خلت �لقناZ �إلسالمية �أل#دية صوc هذ� 
�لذين كانو� ÇلموK بأK ير��  �لقو6   cبيو W لرجل �ملجاهد�
 W نزلت dل� �لسما�ية -   Zُملائد� �خلليفة كاملشلوm. �ها هي 
معا�َ~  شكل   W�  Z}ألخ� �هللا  شريعِة  �لكرمي   KTلقر�  Z�صو
تفس{يٍة بّينها �ملسيُح �ملوعو� �- قد �صلت �ليوCD 6َ كل 

بيت بفضل �هللا �نصرته.
¨ ُتوW �خلليفة �لر�بع - �#ه �هللا - �سب �لقانوK �لربا¬ ﴿كلُّ 
َمن عليها فاKٍ﴾، ���0 �لعاg مشهًد� ��ئًعا عجيًبا، كما �0صلته 
�لصناعية.  �ألقما�   mخال من  بيت  كل   CD  c�}لكام�  Kعيو
كاK مشهًد� غريًبا لألحبا( ��ألغيا� على سو�(. كاK �ألحبا( 
 Kألعد�( يقولو� Kخلو~ 0مًنا، �كا� mهللا � قد بّد� Kفرحني بأ
B WهوD :m»ا ^اعة عجيبة! �ا�m �لقضا( عليهم منذ قرK من 
�لزماK، �لكنهم ال ي�حوK يتقدموK! ح| قاm 0حد �ملخالفني 
صر�حًة �هو Èاطب �أل#ديني: D¬ ال 0عت�كم صا�قني، �لكن 

بعد ��ية هذ� �ملشهد 0�� K0 �هللا � معكم فعًال.
قليل  DنساK ضعيف  يد  �جلماعة على  � هذ�  �هللا  ¨ ^ع 
�لعلم مثلي، �ما �نفكت هذ� �لعالقة تز��� قوZ يوما بعد يو6. 
0مر   Z���D  W سيفشل  �لشخص  هذ�   K0 تظن  �لدنيا  كانت 
�جلماعة، �س{�K �آلK يوًما يترقبونه منذ مئة سنة، �لكن قد 
َنِسَي هؤال( �لقوK0 6 هذ� �لغرسة قد غرسها �هللا � بيد�، 
�ال �خل فيها أل` DنساD� ،Kمنا تس{ كل 0مو�ها �سب 
�عد �هللا �تأييد�، �لذ` Çقق ما �0حى به CD �ملسيح �ملوعو� 

� قائال:

 "[نـي مـعـك .مـع �حبـائـك."

فهذ� قد� �هللا �. هذ� �عُد �هللا �لذ` ال Èلف �عد� بأK 0حبا( 
�ملسيح �ملوعو� � �ملتمسكني بالقد�Z �لثانية (�خلالفة) عمًال 
 � �هللا   K0 ��حلق  معهم.  �هللا   Kأل gلعا�  W  Kسيغلبو بوصيته 
معنا. لقد �كتملت �ليو6 مئُة سنة على ظهو� هذ� �لقد�Z، �نر� 
بإiا�  بيَّنُت  كما  جديد   Kبشأ يو6  كل  يتحقق   Cتعا �عد� 
من خالm تا�يخ �جلماعة. فمن ��جب كل 0#د` K0 يسعى 

متمسًكا  ما W �سعه  بكل   � �ملوعو�  �ملسيح  لتحقيق مهمة 
 mسو�جنمع �ملسيحيني حتت لو�(  K0 لثانية. �ليو6 ال بد� Z�بالقد
�هللا �، �نضم �ليهو� حتت لو�ئه �، �نضم ��ند�R 0يًضا حتت 
لو�ئه �، �نضم 0صحا� كل �لدياناc �ألخر� حتت لو�ئه �. 
�باالستمسا� �بل �خلالفة �إلسالمية �أل#دية سنجمع مسلمي 

�أل�a ^يًعا على يد �ملسيح �ملوعو� ��إلما6 �ملهد` �.
 فيا 0يها �أل#ديوK �لقاطنوÆ W Kتلف بقاj �أل�a، �ستمِسكو� 
و� �ملهمة �لd فّوضها Dليكم Dما6ُ �لزماK �ملسيُح  ֲדذ� �ألصل، �0َِتمُّ
�ملوعو� ��إلما6 �ملهد` � بأمر �هللا تعاC. لقد فوaَّ � هذ� 
يًعا بقوله: "B KDلك �لوعد ال يتعلق   بل يتعلق بكم  �ملسؤ�لية Dلينا̂ 

0نتم"، ��ملعر�~ K0 �لوعو� ال تتحقق Dال �BD توفرc شر�طها.

 Oملوعو� �ملسيح  �حّباَ�  .يا   ،Gملحمد� باملسيح  Xمنتم  َمن  فيا 
�، .يا �يتها �ألغصا9 �لغّضة �لنِضرN من شجرN كيانه، ُهّبو� 
.�ستِعّد.� لتقدمي كل تضحية لتمكني �خلالفة �إلسالمية �أل�دية 
لكي تنشر.� k Eيع �jا� �لعا, ما جا� به �ملسيح �ملحمدG من 
�سالة من عند سيدU .ُمطاعه � بأمر �هللا تعاl، مستمسكني 
qبل �هللا � هذ� بقوN. بلِّغو� كلَّ [نساE 9 �لعا, �9َّ بقا�U [منا 
 rلعا, منو� Lنشا� عالقته باهللا �ألحد فقط، .�9 سال] E يكمن
باالنضماk l] Lاعة �ملسيح �ملوعوO .�إلماL �ملهدG �، ألuا 
هي حاملُة لو�� �لتعاليم �إلسالمية �حلقة لألمن .�لسالL مبا ال 
يوجد له نظE y �لعا,. �علمو� 0نه ليس هنا� سبيل إلجنا� مهمة 
�ملسيح �ملحمد` � W �لعاg �َنْظم �لناW R سلك �لوحدD Zال 
�لتمسك باخلالفة �إلسالمية �أل#دية، �ِمن خال�ا سُيحد¿ 0هُل 

.gلعا� W Zَ�هللا �لثو�
�لر�ئعة  يبّلغ هذ� �حلقيقة   Kكلَّ مسلم 0#د` أل Cتعا �فَّق �هللا 

بإمياK ��سخ CD كل DنساW K �لعاT .gمني.

     ��لسال6 عليكم ��#ة �هللا �بركاته

�لعبد �ملتو�ضع

مـر�� مسـر�� 0#ـد
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� �




