



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
هدفها �لتجديد � �إلسال� �� �جا� 
�ل"  �لدين �حلنيف ظاهًر� -باطًنا ( صو�ته �ألصلية 
�حضر; ֲדا ( �لدنيا سيد �خللق ��عني سيدنا 4مد 
�ملصطفى �، F نشر; � كل �لعاB. -قد �سس حضر< 
�إلسالمية  �جلماعة   �  Mيا
�لقا �Oد  غال�   �Pمر
مدينة   � سنة �١٨٨٩  تعا(  �هللا  من  بأمر  �ألOدية 
 
قا
ياX� ،Yند معلًنا �نه �ملسيح �ملوعو
 -�ملهد� �ملعهو
 Zلديانا� �هل   Yلزما� [خر   � ظهو�;  ينتظر  �لذ� 

�لسما-ية �يعا.

�إلسالمية �ألOدية -حيد< aد `�ته �ل"  
 bبالطر  Bلعا�  cاd�  � �إلسال�  تنشر 
�لسلمية، -باحلجة -�لgهاY، -هي �لنمو`f �ألمثل � 
Pمننا هذ� للمجتمع �إلسالمي �لقومي �لذ� �قامه سيدنا 

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

-�ألخالقي    mلدي�  nملستو� �فع  على 
بني  -�ألخوية  �لو
ية  �لعالقة   cنشا-
حالp �لسال� �حلقيقي � �لعاB -`لك على - qلشعو�

.cلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� cضو

�ملالية من تgعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�g كل 


فع �لزكا<.- nخر� Zعاgجانب ت )�لشهر� 

�لكرمي   Y]لقر�  Mمعا تر�جم  �جلماعة 
-كثً��  
ينية  -كتًبا   xش عاملية   Zبلغا

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

بنعم  �هللا 4طة فضائية تفخر ֲדا حتديثا 
�هللا على �{ا �-p فضائية سالمية، تبث 
بر��ها على مد�� �لساعة ( �يع �قطا� �أل�� ُمقدمًة 

�إلسال� �لصحيح �لذ� �تى به سيد �خللق �.
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فريقيا -[سيا كث� من �ملد���  p-
 xش �
�لنا�  خل�  تعمل   .Zملستشفيا�- -�ملعاهد 

.�
-تعليمهم -تثقيفهم -لرفع مستو�هم �لر-حاM -�ملا

�جل  من  �اهد�  حياته  كل  مؤسسها 
-�قتال�  -�لكفر،  �لشر�  صليب  كسر 
بني  -�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �Pلة -  ،
�إلحلا جذ-� 
 Zلكث� من �إلسر�ئيليا� qلنا� كنتيجة مباشر< لتسر�
-�ملفاهيم �خلاطئة ( �لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر 
�لبشر  من  كب�  قطا�  بني  �لتوحيد  لضيا�  �ملًا  قلبه 
�هللا  مع  ��ذ-�   -� Xا،  �لعاجز   Yإلنسا� جعلو�  �لذين 
  .
[Xة �خرn، �- �نكر-� -جو
 �هللا -مالو� ( �إلحلا
فألف حضرته بعوY �هللا -تأييد; �كثر من �انني كتابا 
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة -عشر-Y بلغة �لضا
-�ثبت بتأييد من �هللا بطالY �لعقائد �لفاسد< �ل" -�ثها 
�هل �أل
ياY �ألخرn عن �آلباc -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 gها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�c من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوn، -�باهم على ما �� �سوp �هللا  � صحابته 

 .bلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

 )  � �ملهد�  �إلما�  حضر<   pنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا( ما -عد به �سـوله �لكرمي سيدنا 4مد �ملصطفى 
�لنبو<   fمنها على  �لر�شـد<  �خلالفة   >
عو مـن   �
� �ألمة �إلسالمية، فكاY موالنا نو� �لدين � خليفته 
 
�أل-p، تبعه �خلليفة �لثاM حضر<  مر�P بش� �لدين 4مو
�Oد  � F تال; �خلليفة �لثالث حضر< مر�P ناصر �Oد 
 �Pتال; �خلليفة �لر�بع حضر< مر F - )ه �هللا تعاO� -
 � Yـن �آلd- - )ه �هللا تعاO� - ـدO� طاهـر
مسر-�   �Pمر حضر<  �خلـامس  خلليفته  �ملبا��  �لعهد 

�Oد �يد; �هللا تعا( بنصر; �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 
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مقا� ظهو	 �لقد	� �لثانية.
�ملكا� �لذ� �نُتخب فيه �خلليفة �أل��
 لسيدنا �ملسيح �ملوعو& عليه �لسال�

� ذكرى التجلي العظيم للقدرة الثانية..        "كلمة "التقوى"٢ - ٣
الغرض من َسرد القرآن الكرمي أحوال األمـم السابقة       � رحاب القرآن الكرمي٤- ٧

آية االستخالف  (سورة النور: ٥٦)٨
من نفحات أكمل خلق اهللا سيدنا @مد املصطفى �      أحاديث نبوية شريفة �تارة٩

 لكي ال Lلو الدنيا من بركات النبّوة         اقتباس من كتابات املسيح املوعود �١٠ 
فاستمِسكوا اآلن Mبل اهللا      اقتباس من كالم حضرة اخلليفة األول � ١١

فإن اخلالفة ستستمر فيها إQ يوم القيامة بإذن اهللا تعاQ   اقتباس من كالم حضرة اخلليفة الثا9 �   ١٢ 
 اهللا سبحانه وتعاY Qتار اخلليفة بنفسه    اقتباس من كالم حضرة اخلليفة الثالث (ر<ه اهللا)١٣ 
ها واستوت � نظر اهللا تعاQ  اقتباس من كالم حضرة اخلليفة الرابع (ر<ه اهللا)١٤  فإنها قد بلغت أُشدَّ

فإن الdكات كلها � الصلة الوثيقة باإلمام      اقتباس من كالم حضرة اخلليفة اخلامس (أيده اهللا)١٥
وصايا أمj املؤمنني لتوديع القرن األول من اخلالفة واستقبال القرن اجلديد١٦ - ٣٦

إسالمية شهرية تصدر عن املكتب العربي

 باجلماعة اإلسالمية األحمدية العاملية في لندن، بريطانيا.
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٢

التقوى

تشهد مشا	X �أل	q �مغا	ֲדا �حتفا� �ملسلمني 
�أل*ديني مبر�	 قر� من �لزمن على قيا� �خلالفة 
�لنبو�.   tمنها على  �لثانية  �لر�شد�  �إلسالمية 
 h	لعهد �ملبا� u نv� هانناf, u كة	ملناسبة �ملبا� wُخ هذ �ُترسِّ
fلك   � �ملوعو&  ��ملسيح   gملهد� لإلما�  �خلامس  للخليفة 
,*د  سيدنا  مبجيئها  بشر  �ل{  �لثانية  للقد	�  �لعظيم  �لتجلي 
� عند �قتر�� ,جله، ��لذg كا� حتققها ~ية عظيمة على 
�لثانية  صدقه �صدX &عو�w. لقد �ى � �خلالفة بالقد	� 
�,كد بأ� �هللا تعا? ُيرg  قسمني من قد	ته ��حد� على يد 
�لن� ��ألخر� بعد �فاته. �,كد ,� �حلكمة من �	�f lلك هو 
�ملبعو�  &عو�   �, يظنو�  �لذين  �هللا �	سله   lعد�, فرحة  7ق 
مندثر� مبغا&	ته �حليا� �لدنيا ال 7الة، فُيظهر �هللا f uلك �لوقت 
,قد�مهم  �يثبت  �ملؤمنني  Hاعة  ليسند  �لثانية  قد	ته  �لعصيب 

��زg ~ما� �ملنافقني �ملكذبني. 
 ،� ,*د  سيدنا  �فا�  بعْيد  �لعظيم  �لنبأ  هذ�  �هللا  حقق  لقد 
�كا� ,�� جتل للقد	� �لثانية سيدنا �حلكيم نو	 �لدين �؛ fلك 
�لصحا� �جلليل �لذg صا	 ,�� خلفاl �إلما� �ملهدg ��ملسيح 
�ملوعو&؛ حيث كا�  � من ,كk �ملصّدقني �ملناصرين لدعو�w؛ 
ح� نا� من سيدنا ,*د � لقب �لصدّيق لو	عه �تقو�w �حبه 

�نصرته للدين. 
 gعظيم، ��عد يقي� حصر Uّبا	نعا� A خلالفة� �A ،�	خي �لقا,
للذين ~منو� �عملو� �لصاحلاD،كما بني سبحانه �تعا? u قوله: 
اِلَحاDِ لََيْسَتْخِلَفنَُّهم  ﴿َ�َعَد �هللا �لَِّذيَن ~َمُنو� ِمنُكْم َ�َعِمُلو� �لصَّ
َننَّ َلُهْم ِ&يَنُهُم  ِفي �ْألَْ	qِ َكَما �ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َ�لَُيَمكِّ
لَنَُّهم مِّن َبْعِد َخْوِفِهْم َ,ْمًنا َيْعُبُد�َنِني َال  �لَِّذg �ْ	َتَضى َلُهْم َ�لَُيَبدِّ
ُيْشِرُكوَ� ِبي َشْيًئا َ�َمن َكَفَر َبْعَد fَِلَك َفُأْ�لَِئَك ُهُم �ْلَفاِسُقوَ�﴾ 

(�لنو	:٥٦)
�أل�?  �لبعثة   u �لعظيم   Uلربا� �إلنعا�  هذ�  معا¢  �قد جتلت 
�طأ�  فيه   Dشتد� حيث  �؛  �ملصطفى  �فا�  بعد  لإلسال� 

 Dكُثر� �لفنت  �هاجت  �ملرتدين،  ,لسنة  �تطا�لت  �ملنافقني 
�ملحن، �,حاطت �لباليا ��ملنايا  باملسلمني، ��بتليت كل نفس 
مؤمنة بن�9� �لفنت كالن�9� �ملحرقة، �ُملئت صد�	هم خوفا 
�فزعا، ففي fلك �أل��� ,قا� �هللا �لصّديق �جعله ,�� مظهر 
�إلسال�   �, �لظانو�  فيه  ظن  �قٍت   u �إلنعا�،  هذ�  لسلسلة 
فيه  ,	كانه �سقطت خيامه، �,فلت §سه �صا¦   Dْ ُهدَّ قد 
�لغيو�  ¨ترقة  ,شعتها   Xُتشر  ªالستخال� بشمس   fA� �لبو�، 
 D	نا,� �حلجب،  ظلمة  �لنا»  ,عني  عن  فأ¬�لت  ��لسحب، 
بضيائها �لقريَب ��لبعيَد ��ستقا� ,مر �خلالفة �ّجنى �هللا �إلسال� 
سلسلة  �تو�لت  &ينهم  ¯م  �مّكن  �آلفة،  من  ��ملسلمني 
فتّجر,  �ألمة،   u ±لصا� ��لعمل  �إلميا�  بقي  ما   ªالستخال�
�لنبيني  للطعن u �	ثاl خامت  بأهو�ئهم �مكابرִדم   ��lملتجر�
��لتنقيص من سلطاµم �لر�حي.  فكانت تلك �حلقبة صفحة 

في ذكرى في ذكرى 

التجلي العظيم التجلي العظيم 

للقدرة الثانية ..للقدرة الثانية ..

كلمة �لتقو�
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~·ة من صفحاD �لغد	 ��خليانة، �شر�	� فنت مهلكة مزقت 
�حد� �ملسلمني �كياµم، من علياl شاهق A? حضيض ماحق، 
فافترقت �ألمة فرقا �شيعا، كل حز� مبا لديهم فرحو�، �صا	 
كيا� �ألمة جسًد� خامًد� ال حو� له �ال قو�، فتد�عى �ملتد�عو� 
عليه من كل حد� �صو� يصولو� عليه �يتطا�لو�، �متتد 
 Dlلسنتهم َلْسًعا. فشا, �Aليه ,يديهم �لغا&	� تا	� َصْفًعا �,خر
غ�9 �هللا على ,مة �ملصطفى � فأ	سل �ملسيح �ملوعو& � 
ائلني،  �لصَّ َصْوَلِة  من  �حلنيف  �لدين  ليخلص  عدال،  َحَكًما 
 Xبني فر ªل{ ب� عليها �لتشاجر ��خلال� l�	آل� u يْفصل�
 u ªملسلمني، �ليعيد للجسد عافيته، �ليحقق �عد �الستخال�

¬من �آلَخرين كما كا� u ¬من �أل�لني.
كا� سيدنا ,*د � يؤمن Aميانا يقينيا «تمية بقاl �خلالفة 
u �ألمة كعالمة على حيا� �إلسال� ��ستمر�	 فيوضه، �¼مل 
حصر  على  �فهمم  نظرִדم   Dقصر �لذين  ,�لئك  على  بقو� 
 wهذ ,حد  تدّبر   �fفإ" قائال:  �أل��   ªالستخال�  u �خلالفة 
�آلياD �,نعم �لنظر فيها فكيف ال ُيد	h ,� �هللا سبحانه �تعا? 
يِعد هنا �ملسلمني بوضو¦ باخلالفة �لد�ئمة، فإْ� ¢ تكن �خلالفة 
u هذw �ألّمة A? �ألبد فما �لقصد �fًA من تشبيههم Àلفاl �ألمة 
�ملوسوية. ��fA كانت �خلالفة �لر�شد� 7د�&� u ثالثني سنة 
«يث ينتهي &�	ها A? �ألبد بعد مضّي هذ� �ألمد فهذ� يستلز� 
,� �هللا سبحانه �تعا? ¢ ُيِرْ& ,� تظّل ,بو�� �لسعا&� مفتوحة 
¯ذw �ألّمة A? �ألبد، fلك أل� موD �لسلسلة �لر�حانية يستلز� 
من   ��& ما  ,نه  بقوله  �ألمر  هذ�   � �,كد  �لدين."   Dمو
سنة �هللا �لقدمية ,نه تعا? ُيرg قد	َتني، ليحّطم بذلك فرحَتني 
كاfبتني لألعد�l.. فمن �ملستحيل ,� يغّير �هللا تعا? �آل� سّنَته 
�أل¬لية. فال حتزنو� ملا ,خkُتكم به �ال تكتئبو�، fA ال بد لكم 
لكم، ألµا  ,يًضا، �A� Âيئها خ9  �لثانية  �لقد	�  تر��   �, من 
&�ئمة �لن تنقطع A? يو� �لقيامة. �A� تلك �لقد	� �لثانية ال 
 ªحل سو	,نا، �لكن عندما , 	تأتيكم ما ¢ ,غا& �ميكن ,

يرسل �هللا لكم �لقد	َ� �لثانية، �ل{ سوª تبقى معكم A? �ألبد 
«سب �عد �هللا..."

,خي �لقا	� Aننا �vن vتفل بيوبيل �خلالفة �لر�شد� �لثانية على 
ذw �لد�حة �ملبا	كة  منهاt �لنبو� نستذكر fلك �لعطاl �لعظيم̄ 
عk سلسلة من خلفائها �لربانيني �ألطها	 �لذين صانو� �إلسال� 
 q	أل� Ãبو	كل  u  كانه	,� w	لعظيم �حياضه �,شاعو� ,نو��
ֲדدg كتا� �هللا �سنة 	سوله �ملطهر� �، �قدمو� ,	�Ã ,مثلة 
�لقيا&� �لرشيد� u �لسÄ 9ماعة �ملسلمني vو علياl �إلسال� 
�لشكر  قلوبنا متتلئ مبشاعر   �, ��لو�قع  �لر�حية،  �حليا�  �بث 
��المتنا� حني نر� �هللا تعا? قد �فقنا لإلميا� بإما� هذ� �لزما� 
u ظر�ª ُنصب فيها �لعد�l لنا �تربص بنا �ملتربصو� �لد��ئر 
فا	قة  �الستخالª كعالمة  بوعد  علينا  �,نعم  �مللل،  من كل 
 u ¯م  �	باطا  �ملؤمنني  لصف  Hعا   wتأييد� �هللا  	ضى  على 
��ملوقف  ��ملص9   ªد¯�  u ��حد�  �إلميانية،  �لوحد�  سلك 
��لفكر كاجلسد �لو�حد. فاليو� عندما نشكر  �هللا على مر�	 
 Uملعا� wلثانية نستلهم كل هذ� �	على جتلي �لقد �من �لزما �قر
~باlنا  &عائنا   u ننسى  �ال  �خلالفة،  تتضمنها  �ل{   Dكاkل��
�,سالفنا �لذين سبقونا باإلميا� �سهلو� لنا �لطريق بإمياµم بإما� 
 wهذ Aلينا  بلغت  ح�  �إلسال�،  سبيل   u �تضحياִדم  �لزما� 
�ملبا	كة  �لقيا&�  ظل   u باأل�لني،  نلحق  بأ�  �ُشرِّفنا  �لدعو� 
�لر�شد �خلامس �ملنصو	 باهللا مسر�	 ,*د نصرw �هللا  خلليفتنا 
 u سائرين �ملس�9  يوفقنا الستكما�   �, تعا?  نسأله   .wيّد,�
متمسكني  �لرسوله،  هللا   Æإلخال��  lلفد��� �لطاعة   ��	&

«بل �هللا "�خلالفة" �ل{ تربطنا معها ,��صر �لبيعة �لشرعية. 
جعل �هللا �خلالفة �إلسالمية �أل*دية &�ما �,بد� حامية حلمى 
�مللة ��لدين، �جعل لو�ئها خفاقا u �لعاملني، �,مت ֲדا �لسيا&� 
�ملسلمني  صف  �حد�  ֲדا  �,عا&  �لعظيم،  لإلسال�  �ملجيد� 
 .. ~له �صحبه �خلفائه  �على  على سيدنا 7مد  �هللا  �صلى 

~مني Ç ~مني.
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 حضر� مر¬� بش9 �لدين 7مو& ,*د
�ملصلح �ملوعو& �

�خلليفة �لثاU حلضر� �إلما� �ملهدg ��ملسيح �ملوعو& �

من &	�»:

(سو
� هو�)

َ"ْنُفَسُهْم  َ+َلِكْن َظَلُمو�  ﴿َ+َما َظَلْمَناُهْم 

َيْدُعوَ/  �لَِّتي  4َِلَهُتُهُم  َعْنُهْم  َ"ْغَنْت  َفَما 

َ"ْمُر  َجا8َ  ا  َلمَّ َشْي8ٍ  ِمْن  �هللا   /ِ+�ُ ِمْن 


بَِّك َ+َما َ��ُ�+ُهْم َغْيَر َتْتِبيٍب﴾ (هو&: َ
( ١٠٢

 :Dلكلما� Eشر
تتبيب: تبََّبه: ,هلكه (�ألقر�).

:Fلتفسـ�
 �بعد ,خر �لكرمي مر�  �لقر~�   يؤكد 
,ننا ¢ ُنعاقب ,ية ,مة Aال بسبب ,عما¯ا، 
��لسبب  منا.  �Aجحاًفا  ظلًما  �ليس 
¯ذ� �لتأكيد �ملتكر	 من �لقر~� �لكرمي 
,نه  �أل¬�  منذ  يعلم  تعا?  �هللا   �, هو 
فيه  يقو�  ¬ما�  �لنا»  على   Èسيأ
بعض �ملتكّلفني 	ياlً بالدفاÃ عن تلك 
�لبائد� مدعني بأ� �هللا تعا? قد  �ألمم 
ظلمهم �,غلظ عليهم �لعقا�، مع ,µم 
Aال   lٍخطا, من   wتكبو	� ما  يرتكبو�   ¢
نتيجة قضاl �هللا �قد	w! �لذلك جند �هللا 
تعا? ¢ يتحد� u �لقر~� عن عقا� 
قوٍ� Aال �نفى �لظلم عنه، �هكذ� ,نكر 
له من  �	فض �جو& ,g قضاl �قد	 
قوًما  سبحانه  يرفع  بأ�  �لقبيل،  هذ� 
 gّ, ��& يضع ~خرين� Xمنا �ستحقا�&

عّلٍة ,� سبب.

الغرض من َسرد الغرض من َسرد 
القرآن الكرمي أحوال األمـمالقرآن الكرمي أحوال األمـم  السابقةالسابقة
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في �حا� �لقر��
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تش9   wهذ �لقر~�   Dكلما  �, كما 
مالئًما  يكو�  ,مة  كل  عقا�   �,  ?A

حلالتهم �نتيجًة منطقية ألعما¯م.
عنهم  ,غنْت  ﴿فما  بقوله  �,شا	 
~¯تهم﴾ A? ,� كل ما u �لكو� من 
ماlٍ ,� هو�lٍ ,� ناٍ	 فإنه ينفعهم، �لكن 
 ُّg, نفع. فمثًال g, تهم ال متلك ¯م¯~
شك u ,� سيوª �لكفا	 قد نفعتهم 
u حرֲדم ضد �ملسلمني حيث تسببت 
u �ستشها& بعض ,صحا� �لن� �، 
�لكن م� نفعتهم ~¯تهم بصو	� عملية 
كهذw؟ فما ,شّدهم غباlً حيث يتخذ�� 

ً̄ا. A نفٍع g, لب ¯مÎ ما ال
�قوله تعا? ﴿ملا جاl ,مر 	بك﴾ Aشا	� 
A? ,� ¬يف �آل¯ة �لباطلة Aمنا ينكشف 
حينما يقضي �هللا بكشف بطالµا �بيا� 
تنفع،  �ال  تضر  ال  ,�ها�  Âر&  كوµا 
يعز��  �لنا»  ينفّك  فال  fلك  قبل  ,ما 
�لكن   ،Dكاkل�� �ملنافع  ش�  Aليها 
حني ينـز� �لقضاl من �هللا تعا? فال 
بطال�  �يظهر  شيًئا،  حياَلُه  ميلكو� 

شركهم للعيا�.
�هنا يطر¦ سؤ�� نفسه: ما با� �لقر~� 
�لكرمي يعلن من جهة ,� �آل¯ة �لباطلة 
جهٍة  �من  ضرًّ�،  �ال  نفًعا  متلك  ال 
¬�&�هم غ9َ  يقو� عنها ﴿�ما   �,خر
�لباطلة  �آل¯ة   wهذ  �,  g, تتبيب﴾.. 

¬�&ִדم خسر�ًنا �هالًكا؟

نوعا�:  �لضر	   �, نعلم   �, Îب  هنا 
�لضر	  �مثا�   .g	ضطر���  g	خيا
بصاحبه  ,حد  ُيلحق   �,  g	خليا�
ضرً	� عن قصٍد �A	�&�، �مثا� �لضر	 
مثًال  �لسقف  يسقط   �,  g	الضطر��
 �&�	A gعلى ,حد �يهلكه، فال &خل أل
من جهة �لسقف u هالكه، Aمنا كا� 

هذ� نتيجًة طبيعيًة لسقوطه عليه.
�لضر	  من  �لنوعني  هذين  فهم  �بعد 
 h�	&A  lملر� على  يصعب   �, ينبغي  ال 
مر�& �لقر~� �لكرمي u هاتني �لعبا	تني. 
ضر	   g, �لكرمي  �لقر~�  ينفي  فعندما 
 g	خليا� �لضر	  به  يع�  �آل¯ة  قبل  من 
�لذg يكو� ناجتÑ عن A	�&� تلك �آل¯ة، 
~¯تهم  تلحقهم  عّما  يتحد�  �حينما 
 g	الضطر�� 	فيقصد به �لضر 	من ضر
 g,� فيه.  �آل¯ة   wذ¯ &خل  ال   gلذ�
�لسبب  هي  �لباطلة  �آل¯ة   �,  u شك 
 g	الضطر�� �لضر	   XحلاA  u  kألك�
بالنا»، أل� �إلشر�h باهللا هو ,كk من 
,ية جرمية ,خر� (سو	� لقما�: ١٤).

عندما ,مر �لن� � عند فتح مكة بقتل 
ال  ,نه  معلًنا  �ملجرمني  كبا	  من  بعٍض 
�لكعبة   ?A  lهؤال  Ãهر,ُ ¯م،  ,ما� 
ֲדا،  الئذين  بغالفها  �,مسكو�  �ملشرفة 
ظنÑ منهم ,� ~¯تهم �ل{ �ضعوها فيها 
سوª حتميهم، �لكنهم ُقتلو� مع fلك. 
(�لس�9 �حللبية، فتح مكة). �لو ,µم ¢ 
 ��fيفكر�� هذ� �لتفك9 �خلاطئ لرمبا ال
بالفر�	 �جنو� من �لقتل. �هكذ� فإ� قوله 
تعا? (فما ¬�&�هم غ9 تتبيب) يع� ,� 
فسا& عقائد �ملشركني يؤ&A g? خلل 

�فسـا& u مكائـدهم ,يًضا.

 Iَخَذ �ْلُقَر"َ �MَNِ بَِّك
﴿َ+َكَذِلَك َ"ْخُذ َ

َشِديٌد﴾  َ"ِليٌم   Qُْخَذ"َ  َّ/Nِ َظاِلَمٌة  َ+ِهَي 

(هو&: ١٠٣)

 :Fلتفسـ�
لقد fكر هنا �لغرqَ من َسر& ,حو�� 
�ألمم �لسابقة، �بّين ,نه �fA نز� �لعذ�� 

لقـد ذكـر هنـا الغرَض مـن َسـرد أحـوال األمم 
السـابقة، وبـّني أنه إذا نـزل العذاب بسـاحة قوم 
@ـا كل أثر rـم. فليحذر الذيـن يناصبون @مًدا 
العداء، فال يسـلكوا طريًقا يـؤدي بهم إQ العذاب!
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فليحذ	  ¯م.  ,ثر  7ا كل  قو�  بساحة 
فال   ،lلعد�� 7مًد�  يناصبو�  �لذين 
يسلكو� طريًقا يؤ&g ֲדم A? �لعذ��!

�كلمة (ظاملة) جاDl هنا مبعÓ مشركة. 
 Óلكرمي �لظلم مبع� �فقد �ستخد� �لقر~
�لشرu h مو�ضع عديد� منه، كما ,� 
�لرسو�  ,حا&يث   u ثابت   Óملع� هذ� 
�لدخا�)،  �لتفس9،   ،g	لبخا�)  �
 �Ôي gلعذ�� �لذ� �ملر�& من �آلية ,��
�حلقيقي  �لتوحيد   ���¬ عند  قو�  على 
للغاية،  مدّمًر�   Ñعذ�ب يكو�  بينهم  من 
نتيجة  باألمم   �Ôي  gلذ�  hال¯� ,ما 
�لعو�مل �لطبيعية فيحل ֲדم تد	Îًيا �ال 

يكو� شديدÕ مثل �أل��.

 Sََعَذ�  Tََخا َِمْن  َآلَيًة  Mَِلَك  ِفي   َّ/Aِ﴿

 Wُلنَّا� َلُه   Yٌَمْجُمو َيْوٌ]  Mَِلَك  �ْآلَِخَرِ� 

َ+Mَِلَك َيْوٌ] َمْشُهوٌ�﴾ (هو&: ١٠٤)

 :Fلتفسـ�
ميكن ,� يتسا�l هنا ,حد: ما �لفائد� من 
�لعذ�� ما &�� ال يعتk بآية �لعذ�� Aال 
 gشى �آلخر� من قبل، �,ما �لذ� gلذ�

ال �افها من قبل فال يستفيد منها.
�جلو��: Îب ,� نتذكر جيدÕ ,� كلمة 
(�آلية) ال تع� هنا ,� fلك �لعذ�� يكو� 
 Dlمنا جاA� ،ليًال على عذ�� �آلخر�&

 u شك   gّ,�  ،�kلع�  Óمبع هنا  (�آلية) 
 �ًkع يكو�  Aمنا   gلدنيو� �لعذ��   �,
 �fA �آلخر�.  عذ��  بوجو&  يؤمن  ملن 
فاآلية تتحد� فقط عن �ملؤمنني باآلخر� 
 gلدنيو� �لعذ��  	×ية   �A �تقو�: 
تذّكرهم بعذ�� �آلخر�، فيجّد�� ,كثر 

u �لسعي لكسب �لد�	 �آلخر�.
له   ÃٌموÂ يوٌ�  ﴿fلك  تعا?  �قوله 
�لنا»﴾ يع� ,� fلك �ليو� u حد �fته 
�إلنسا�،  	�حانية  لتكميل   g	ضر�
هو  �Aمنا  ~خر   ªد¯ �سيلة  هو  فليس 
 �, بّين  �هكذ�  �غاية.  مقصد  بنفسه 
ليس  معني  يو�   u كلهم  �خللق  Hع 
 ،Ñعتباطي� Ñحا&ث �غاية، �لن يكو �بد�
بل سيتم مبشيئة A¯يٍة �¯دª خاÆ هو 

كشف �حلقائق كلها.
يبّين ,� كل ما  �لقر~� �لكرمي  �حلق ,� 
ال  فإنه  عمل  من  �إلنسا�  عن  يصد	 
يكو� u �حلقيقة عمًال خالًصا من لدنه 
متأثر�  كلها  ,عماله  تكو�  بل   ،wحد�
 ªلظر��� lبعو�مل كث�9 من ِقبل �آلبا
¬مالئه  ِقبل  ِمن   �,  ،w&مليال �لسابقة 
سيأتو�  �لذين  ِقبل  �من  �,خالقهم 
بعدw، �ال بد من �لنظر A? هذw �لعو�مل 
��لتأثD�9 كلها عند تقييم ,g عمل من 

,عما� �إلنسا�.
فعلى سبيل �ملثا� هناh شخص قد تعو& 
 wتكا� �جلر�ئم، �لكن عا&ته هذ	على �

ه َ�ِ	َثـُه  ناHة عن خلل تكوي� u ُمخِّ
عن ,حد ~بائه �أل��ئل �لذg كا� Âنوًنا 
نقو�   �, نستطيع  فال  Âنو�.  شبه   �,
 u نضع �ا جرميته فقط، بل ال بد ,µبأ
�Aال  هذ�،   wجلّد �لعقلية  �حلالة  �العتبا	 
فسوª نكو� ¨طئني ال 7الة u تقييم 
هذw �جلرمية. �ما &�� �ألمر كذلك فال 
مع  كافًة  �لنا»  فيه  ُيجَمع  يو�  من  بد 
,عما¯م لُينظر u �لظر�ª �ل{ �	تكبوها 
فيها، fلك لكي ير� كل ��حد منهم 
ّمتت  �ل{   ªلظر��� �لعلل  مع  ,عماله 
فيها، فتنكشف له �لغw9 حقيقة ,عما¯م 
�نكشاًفا تاًما، فيد	كو� �يطمئّنو� بأ� 
�لتفا�u D جز�l �لنا» ال ظلم فيه �ال 
AجحاA ،ªمنا هو عد� �قسط من �هللا 
تعا? �لذg يرّ& كل فعل يقترفه �إلنسا� 
�إل	�&ية  ��لد��فع  �حلقيقية  مسبباته   ?A

.wl�	� &ية �ل{ تكمن�	غ9 �إل�

ُرNِ Qُالَّ ِألََجٍل َمْعُد+ٍ�﴾ (هو&:  ﴿َ+َما ُنَؤخِّ

.(١٠٥

:Dلكلما� Eشر
�عشر��  �ثنا�  �جلاّ	ِ�  ِلّال�  ألجٍل: 
 g,) (?A) لثامن منها مو�فقة�� ،Óًمع
Aليه   g, له ,µا تكو� مبعv (?A Óُو: 

(�ألقر�).
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 :Fلتفسـ�
من  نقله  ميكن  ,جٌل  نوعا�:  �ألجل 
 �, ميكن  7د&�  &�ئر�  له  حيث  مكانه، 
يتقد� ,� يتأخر فيها &�� ,� يتجا�¬ها، 
يطو�   �, فيمكن  �إلنسا�،  عمر  �مثاله 
,� ينقص u &�ئر� معينة �لكن يستحيل 
,� يتعد�ها. �هناh ,جٌل ~خر ال ¼يد عن 
�لكو�،  بعمر   Æخا ,جل  �هو  مكانه، 
موعد  ¼ني  فعندما  7ّد&،  معد�&  فهو 
فنائه ال ميكن ,� ¼يد عنه قيَد ,منلٍة، فال 

يتقد� ,� يتأخر �ال للحظة ��حد�.

ِبِإMِْنِه  Nِالَّ  َنْفٌس  َتَكلَُّم  ال   Dَِيْأ ﴿َيْوَ] 

َفِمْنُهْم َشِقيٌّ َ+َسِعيٌد﴾ (هو&: ١٠٦)

:Fلتفسـ�
قيا�  �قت  هو  �لوقت  fلك   �,  g,  
�هللا  حكم  �صد�	  �إل¯ي  �حلسا� 
 �fال بإA تعا?، فلن يتكلم عندئذ ,حد

�هللا جّل جالله.
�ملحاكم   u للنا»  ُيسمح  ال  ,نه  Aعلم 
�ملوظف  من  بأمر  Aال  بالكال�  �لدنيوية 
�ملجا¬ �fلك منعÑ للضجيج �لناتج عن 
�لنا» �ملتد�خل، �لكن ليس هذ�  كال� 
هو �لسبب u �متناÃ �لنا» عن �لكال� 
 ÑطالقA م لن يتكلمو�µA يو� �لقيامة، بل
 ªكل نفس سو �هللا له، أل� �َfِ, ال َمنA

تعرª ,� ال جد�� من تقدمي �ملعاfير 
 ªهللا تعا? سو� �ما� عا¢ �لغيب. غ9 ,,
بر*ته   w&عبا عن   Ãلدفا� بنفسه  يتو? 
عندهم  ما  بتقدمي  ¯م  �يسمح  �لكاملة 
 u ينفعهم ,� ينفع غ9هم �مما ميكن ,

Ûفيف جر�ئمهم ,� تعظيم حسناִדم.
,ما قوله تعا? ﴿فمنهم شقي �سعيد﴾ 
 ?A لشقي هو من ليس فيه ميل� �فاعلم ,
�خل9 �ال يتأثر قلبه من &��عيه. ��لسعيد 
تكلف  &�منا  بطبعه  �خل9   ?A مييل  من 
ُيكَر�   ªسو �ليو�  fلك   u�  .lيا	  �,
ُيخذ�   ªسو� Aميانه   Xلصد �لسعيد 

�لشقيُّ �ُيها�.

﴿َفَأمَّا �لَِّذيَن َشُقو� َفِفي �لنَّاِ
 َلُهْم ِفيَها 

َ�ِفFٌ َ+َشِهيٌق﴾ (هو&: ١٠٧)

:Dلكلما� Eشر
 tَخر, �¬ف�9ً:  َ¬فًر�  يزفر  ¬َفَر  ¬ف9: 
A wياw؛ �¬فرD �لنا	: ُسمع  نَفَسه بعد مدِّ
 �ُ�, �لد�هيُة؛  ��لزف9:  لتوقُّدها.   Dصو

صوD �حلما	 (�ألقر�).
يشهـق  �لرجل  شهق  شهيـق: 
 .w	صـد  u  lُلبكا� تر&ََّ&  شهـيًقا: 
صوته.  ~خر  �حلمـا	:  �شهيُق 

(�ألقر�).

 :Fلتفسـ�
لقد شّبه �لقر~� هنا �لكفا	 باحلما	. �قد 
fكر ,حَد ,سبا� هذ� �لتشبيه u موضٍع 
~خر منه بأنه كما ال ميكن للحما	 ,� 
 ،wظهر على  �لكتب  «مل  عاملًا  يص9 
بل  يبقى *اً	� كما هو، كذلك حا� 
�ملعرضني عن �حلق، فإµم 	غم علومهم 
�لظاهر�، يبقو� 7ر�مني متامÑ من �ملعرفة 

��لر�حانية �حلقيقيتني.
,نه  بغبائه،كما  مشهو	  �حلما	   �A  Ç
﴿كأµم  تعا?  قوله  �فق  جبا�  حيو�� 
ُحُمٌر مستنفرٌ� فرDَّ من قْسو	ٍ�﴾ (�ملّدّثر: 
 .Ñ,يض 	٥١ �٥٢). �هذ� هو حا� �لكفا
 �, أل&	كنا  �لنظر  ,معّنا  لو  ,ننا  ��حلق 
هذين �ألمرين ميّثال� ,كk عائق u سبيل 
Aميا� �لنا». fلك Aما ,µم ال ينتفعو� مبا 
بسبب   ª	معا� علو�  من  Aليهم  يقّد� 
يقبلو� �حلق  *قهم �غبائهم ,� ,µم ال 
�قد �ستيقنته ,نفسهم خوفÑ من �جلّبا	ين 
من �لقو�. �u كلتا �لصو	تني يؤكد�� 

شَبَههم باحلما	.
�شهيق﴾  ¬ف9  فيها  ﴿¯م  تعا?  �قوله 
تصد	   ªسو  Dألصو��  wهذ  �, يؤكد 
من  فاتضح  �جلحيم.   u يدخلو�  عمن 
fلك ,� �آلياD �ل{ يبد� منها ,� �جلحيم 
هي �ل{ سوª ُتحد� هذw �ألصو�A Dمنا 
 ªسو Dألصو�� wهذ �معناها �حلقيقي ,
تصد	 نتيجة بكاl ,هل �لنا	 �عويلـهم.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفى سيدنا �مد املصطفى ��

ُ� ِفيُكْم َما َشاlَ �هللا ,ْ� َتُكوَ�،  ُثـمَّ َيرَفُعَها  ُ� ِفيُكْم َما َشاlَ �هللا ,ْ� َتُكوَ�،  ُثـمَّ َيرَفُعَها : َتُكوُ� �لُنبوَّ عنعْنْ ُحذيَفَة َقاَ�: َقاَ� َ	ُسوُ� �هللا  ُحذيَفَة َقاَ�: َقاَ� َ	ُسوُ� �هللا ��: َتُكوُ� �لُنبوَّ
ِ�،  َفَتُكوُ� َما َشاlَ �هللا ,ْ� َتُكوَ�،  ِ�،  َفَتُكوُ� َما َشاlَ �هللا ,ْ� َتُكوَ�، �fَA َشاlَ ,ْ� َيْرَفَعَها، ُثـمَّ َتُكوُ� ِخالفة َعَلى ِمْنَهاtِ �لُنبوَّ �fَA َشاlَ ,ْ� َيْرَفَعَها، ُثـمَّ َتُكوُ� ِخالفة َعَلى ِمْنَهاtِ �لُنبوَّ
ا،  َفَيُكوُ� َما َشاlَ �هللا ,ْ� َيُكوَ�،   ا،  َفَيُكوُ� َما َشاlَ �هللا ,ْ� َيُكوَ�،  ُثـمَّ َيْرَفُعَها �fَA َشاlَ �هللا ,ْ� َيْرَفَعَها،  ُثـمَّ َتُكوُ� ُمْلًكا َعاضًّ ُثـمَّ َيْرَفُعَها �fَA َشاlَ �هللا ,ْ� َيْرَفَعَها،  ُثـمَّ َتُكوُ� ُمْلًكا َعاضًّ
ُثـمَّ َيرَفُعَها �fَA َشاl ,ْ� َيرَفَعَها،  ُثـمَّ َتُكوُ� ُمْلًكا َجْبـرَِّيًة،  َفَتُكوَ� َما َشاlَ �هللا ,ْ� َتُكوَ�، ُثـمَّ َيرَفُعَها �fَA َشاl ,ْ� َيرَفَعَها،  ُثـمَّ َتُكوُ� ُمْلًكا َجْبـرَِّيًة،  َفَتُكوَ� َما َشاlَ �هللا ,ْ� َتُكوَ�، 

Ç َيرَفُعَها �fَA َشاlَ ,ْ� َيرَفَعَها،  ُثـمَّ َتُكوُ� ِخالفًة َعلى ِمْنَهاtِ �لُنبوَِّ�، ُثـمَّ َسَكَت.   Ç َيرَفُعَها �fَA َشاlَ ,ْ� َيرَفَعَها،  ُثـمَّ َتُكوُ� ِخالفًة َعلى ِمْنَهاtِ �لُنبوَِّ�، ُثـمَّ َسَكَت.   
      (مسند ,*د بن حنبل، حديث �لنعما� بن بش9)(مسند ,*د بن حنبل، حديث �لنعما� بن بش9)

عْنعْن ,بÝي ُهَريَرَ�  ,بÝي ُهَريَرَ� �� َقاَ�: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد �لن�ِّ  َقاَ�: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد �لن�ِّ ��  َفُأْنِزَلْت َعَلْيِه ُسوَ	ُ� �جلمَعِة: َقا� ُقلُت: َفُأْنِزَلْت َعَلْيِه ُسوَ	ُ� �جلمَعِة: َقا� ُقلُت: 
،  َ�َضَع َ	ُسوُ� �هللا  ،  َ�َضَع َ	ُسوُ� �هللا َمْن ُهْم َيا َ	ُسوَ� �هللا؟ َفَلْم ُيَر�ِجْعُه َح� َسَأَ� َثالًثا  �ِفيَنا َسْلماُ� �لَفاِ	ِسيُّ َمْن ُهْم َيا َ	ُسوَ� �هللا؟ َفَلْم ُيَر�ِجْعُه َح� َسَأَ� َثالًثا  �ِفيَنا َسْلماُ� �لَفاِ	ِسيُّ

.lُِجل ِمن َهُؤال	َجا� َ,ْ� َ	ِعْنَد �لُثَريَّا لََناَلُه  ِ �إلميا� �َقاَ�: َلو َكاَ َّÇ  �َعلى َسلما wَُيَد .lُِجل ِمن َهُؤال	َجا� َ,ْ� َ	ِعْنَد �لُثَريَّا لََناَلُه  ِ �إلميا� �َقاَ�: َلو َكاَ َّÇ  �َعلى َسلما wَُيَد ��
  (صحيح �لبخا	g، كتا� �لتفس9، تفس9 سو	� �جلمعة)(صحيح �لبخا	g، كتا� �لتفس9، تفس9 سو	� �جلمعة)

عْنعْن َعْبِد �لرَّْحمِن ْبِن َسْهٍل َقاَ�:  َقاَ� َ	ُسوُ� �هللا  َعْبِد �لرَّْحمِن ْبِن َسْهٍل َقاَ�:  َقاَ� َ	ُسوُ� �هللا ��: َما َكانْت ُنُبوَّ� َقطُّ Aِالَّ َتِبَعْتَها ِخَالَفة.: َما َكانْت ُنُبوَّ� َقطُّ Aِالَّ َتِبَعْتَها ِخَالَفة.
(كنـز �لعما�، �بن عساكر،  عبد �لر*ن بن سهل)(كنـز �لعما�، �بن عساكر،  عبد �لر*ن بن سهل)
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مقتبسان من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

املسيح املوعود واإلمام املهدي  �

 Dظى ظّلًيا بكماال¼ gال �لذA �خلليفة هو �َخلَلف، �خليفة �لن� ال يكو�"
�لن� مبعناها �حلقيقي، لذلك ما ,	�& �لن� � ,� ُتطلق كلمة �خلليفة على 
�مللوh �لغا§ني، �fلك أل� �خلليفة هو ظّل �لرسو� u حقيقة �ألمر، �مبا 
,ّنه ال ُخلو& ألحد من �لبشر، لذ� ,	�& �هللا تعا? ,� Îعل �ألنبياl، �لذين هم 
,شرª �ملخلوقاD �,فضلها، خالدين A? �ألبد، فقّر	 �هللا سبحانه �تعا? 
".Dقت من �أل�قا� g, u لنبّو�� Dلو �لدنيا من بركاÛ خلالفة لكي ال�
(٣٥٣ Æ - �خلز�ئن �لر�حانية � ٦ �شها&� �لقر~) 

 qِ	َأل� u لََيسَتخِلَفنَُّهم Dِاِلحا ﴿َ�َعَد �ُهللا �لَِّذيَن ~َمُنو� ِمنُكم �َعِمُلو� �لصَّ
 wتدّبر ,حد هذ �f:٥٦) ...... فإ	َكَما �سَتخَلَف �لَِّذيَن ِمن َقبِلِهم﴾  (�لنو
�آلياD �,نعم �لنظر فيها فكيف ال ُيد	h ,� �هللا سبحانه �تعا? يِعد هنا 
 ?A ألّمة� wهذ u ¢ تكن �خلالفة �ملسلمني بوضو¦ باخلالفة �لد�ئمة، فإْ�
�ألبد فما �لقصد �fًA من تشبيههم Àلفاl �ألمة �ملوسوية. ��fA كا� �خلالفة 
�لر�شد� 7د�&� u ثالثني سنة «يث ينتهي &�	ها A? �ألبد بعد مضّي 
,بو��  تظّل   �, ُيِرْ&   ¢ �تعا?  سبحانه  �هللا   �, يستلز�  فهذ�  �ألمد  هذ� 
�لسعا&� مفتوحة ¯ذw �ألّمة A? �ألبد، fلك أل� موD �لسلسلة �لر�حانية 
(٣٥١-٣٥٣ Æ - �خلز�ئن �لر�حانية � ٦ �شها&� �لقر~)   ".لدين� Dيستلز� مو

النبّوة  بركات  من  الدنيا  تخلو  ال  لكي   
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"�u �ألخ9 ,	يد ,� ,�صيكم بأمر ~خر �هو عليكم 
�لكرمي  �لقر~�  �تتخذ��  &�ًما،  �هللا  «بل  تعتصمو�   �,
نز��  مينع   Ã¬لتنا� أل�  َتناَ¬عو�  �ال  للحيا�،  &ستو	� 
�لفيوq �إل¯ية، فقد هلك قو� موسى � u �لkية 
بسبب هذ� �لعيب فيهم، لكن ,مة 	سو� �هللا � جتنبْت 
هذ� �لعيب ففا¬D. ��لد�	 �لثالث لكم �آل�، فيجب 
 u مليت� �جثما �مامكم كما يكوA يد u تكونو� �,
يد �لغّسا�. Îب ,� متوH Dيع ,مانيكم �	غباتكم، 
�لقطا	   Dِعربا  Þَتبا	� بإمامكم  ترتبطو�   �, �Îب 
 Dلظلما� من  Ûرجو�  كيف  تر��  عندها  بالقاطر�، 
على  �&�ِ�مو�  �الستغفا	،  من  َ,كِثر��  يو�.  بعد  يوما 
 kل�  u ر��  تقصِّ �ال  �لوحد�،  على  �حاِفظو�   ،lلدعا�
بعد  �لزمن  هذ�  �جدمت  لقد  �آلخرين.   ?A ��إلحسا� 
ثالثة عشر قرنا، �لن يعو& هذ� �لزمن بعد fلك A? يو� 
�لقيامة. فإ� شكركم على هذw �لنعمة سيزيدكم ِنَعًما لقوله تعا?: ﴿لئن شكرمت أل¬يدنكم﴾، لكن �لذg ال 

يشكر فليتذكر قوله تعا?: ﴿A� عذ�� لشديد﴾." (جريد� "�َحلَكم" ٢٤ يناير �١٩٠٣)   

"لقد قلُت مر� بعد ,خر�، مستشِهًد� بالقر~� �لكرمي، A� Aقامة �خلليفة ليس من عمل �إلنسا�، �Aمنا هو من 
 qخليفًة﴾. لقد �عتر q	أل� u جاعٌل UA﴿ :جعل ~&َ� خليفًة؟ �ُهللا تعا? حيث قا� gعمل �هللا تعا?. َمن �لذ
�ملالئكة على خالفة ~&�، �لكن ما �لذg جَنوw من fلك؟ �ِقر×�� �لقر~�، ستجد�� فيه ,µم ¢ Îد�� مناًصا من 
�لسجو& آل&� u ~خر �ملطاª. فلو �عترq ,حد على خالف{ ، �A� كا� مالًكا، لقلُت له: �ْسُجْد ,ما� خالفة 
ْر ما جناA wبليس من معا	ضة ~&�.... �,ُقِسُم باهللا  ~&�، فهو خ9 لك. ,ما ß, �fA ��ستكk �صا	 Aبليًسا فليتذكَّ

(٤-٥ Æ عد& �١٩١٢/٧/١١ �قا&يا u �	&" �لصا	جريد� "بد) ".جعل� ,يًضا خليفًة gلعظيم ,نه هو �لذ�

فاستمِسكوا اآلن �بل اهللا

حضر� �حلاl �حلكيم نو
 �لدين �
� gخلليفة �أل�� للمسيح �ملوعو& ��إلما� �ملهد�
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١٢

التقوى

 "كما ,� �لغصن �ملتصل بالشجر� هو �حدw ميكن ,� ¼مل 
,·اً	�، ,ما �ملقطوÃ عن �لشجر� فال ميكن ,� يثمَر، كذلك 
هو  باإلما�  متصال  نفسه  Îعل   gلذ� �لشخص  فإ�  متاما 
�حدw ميكن ,� ينجز عمال مفيد�. لكن �لذg ال يكو� على 
 gَُجلْد� wينجز �جنا¬ ما ميكن ,A صلة باإلما� فلن يتمكن من

�A� كا� عاملا بعلو� �لدنيا بأسرها."

"عندما �تا	 �هللا � ,حًد� ملنصب �خلالفة يستجيب &عو�ته 
 ".� w	عد� �ستجابة ,&عيته ميّثل مساًسا باختيا �كثر، أل,

(منصب �خلالفة Æ ٣٢ طبعة �١٩١٤)

�إلميا�  �Aمنا  معني،   lلشي ��ا  ليس  �إلميا�   �, "تذكر�� 
 gلذ� �هللا  مبعو�  فم  من  ينبعث   lند� لكل   lملر� تلبية  هو 
 � �ملوعو&  باملسيح  مؤمن  ,نه   lملر� �&عى  مهما  ,قامه.... 
 wقيمة لدعا�� ,نه ال  بأنه مؤمن باأل*دية، Aال  �مهما صّر¦ 
Aقامة  �هللا   &�	, 	جل  يد   u  wيد يضع   ¢ ما  تعا?  �هللا  عند 
�إلسال� بو�سطته u هذ� �لعصر. �ما &�� كل فر& من ,بناl �جلماعة ال يطيعه طاعة تبلغ حد �جلنو� �ال يقضي 
كل حلظة من حياته u طاعته، فال يستحق ,g نوÃ من �لفضل ��لعظمة." (خطبة �جلمعة  ٢٥ �كتوبر �١٩٤٦ 

(٦  Æ �١٩٤٦ kجريد� �لفضل ١٥ نوفم u �	ملنشو�

 "نصيح{ لكم: ,نكم مهما بلغتم من �لعقل ��لذكاl، فلن تنفعو� �لدين بالعمل بتد�ب9كم �عقولكم �لن تفو¬�� 
بنصر �هللا �عونه، ما ¢ تكن تد�ب9كم �عقولكم تابعًة للخالفة، �¢ تقتفو� ~ثا	 Aمامكم. فإ�f كنتم تريد�� نصَر 
�هللا �تأييدw فاعلمو� ,نه ال سبيل لذلك Aال ,� يصبح قيامكم �قعو&كم ��قوفكم �س9كم �كالمكم �سكوتكم 

                 (٨ Æ �١٩٣٧ kجريد� �لفضل ٤ سبتم) ".á خاضعا

إن اخلالفة ستستمر فيها إ& يوم القيامة بإذن اهللا تعا&

حضر� �حلاl مر�� بشF �لدين pمو� "oد �
� gللمسيح �ملوعو& ��إلما� �ملهد Uخلليفة �لثا�
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"A� عقيدتنا هي ,� �هللا سـبحانه 
�تعـا? يصطفي �خلليفة بنفسـه، 
�لـو كا� هذ� �ألمر متر�ًكا للعبا& 
ظنِّهم،  حسـب  �ألفضل  الختا	�� 
لكن �هللا سبحانه �تعا? �تا	 �خلليفة 
بنفسه، �ال عيـب u �ختيا	A .wنه 
 w	يه ,عني �لنا»، لكـن �هللا تعا? �تا	تز& gلضعيف �لذ� wتعـا? يصطفي عبـد

�يتجلى عليه بعَظمته �جالله."
(١٩٦٧ 	�f~ /«	جريد� "�لفضل" ١٧ ما) 

وتعا&  سبحانه  اهللا 
:تار اخلليفة بنفسه

حضر� مر�� ناصر "oد  (
oه �هللا)
� gخلليفة ��لثالث للمسيح �ملوعو& ��إلما� �ملهد�
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١٤

التقوى

",¬ªّ لكم �ليو� بشر� ساّ	�، �هي ,� �خلالفة u �جلماعة 
�إلسالمية �أل*دية لن تتعرq ألg خطر من �آل� فصاعًد� 
ها ��ستوu D نظر �هللا  ,ُشدَّ A� شاl �هللا، فإµا قد بلغت 
 ٌّUعٌني معا&ية ,� قلب عد� ,� سعي عد�� 	تعا?، �لن تقد
,� ينا� منها شيًئا، بل µAا ستو�صل �¬&ها	ها �ملطر& بقّو� 
A� شاl �هللا حسبما �عد �هللا � �ملسيَح �ملوعو& �." 

(جريد� "�لفضل" ٢٨ يونيو/حزير�� ١٩٨٢)
 ªملاضي �سو� u ,كشف عليكم  ,ن� الحظت �يد ,	,"
 ?A ينظر ,� ,g ,*دg ال  ,يًضا  �ملستقبل   u هذ� �يكو
منصب �خلالفة بعني �إلجال� ��إلكبا	 �ال ¼ترمها، �ال 
�حلب  بأ��صر  به  يرتبط  �ال  صا&ًقا،  حًبا  �خلليفَة  ¼ّب 
�لصا&A� ،Xمنا يقصدw لد� �حلاجة ليطلب منه �لدعاl، فلن 
تستجا� &عو�D �خلليفة u حقه، Aمنا تستجا� «ق َمن 
ير�سله بإخالÆ طالًبا منه �لدعاl، �يؤكد بعمله ,نه ملتز� 
 �fA .....ªكل معر� u بأنه سيطيع �خلليفة wئًما بعهد�&
كانت عالقته باخلليفة تتسم ֲדذw �لصفة، ��fA ,جنز �عدw بوفاl �بذ� كل جهو&w للطاعة فلن تقتصر �الستجابة 
 u على &عو�ته �ل{ يتلفظ ֲדا فحسب، بل سُتستجا� &عو�ته  �ل{ ¢ يتلفظ ֲדا بعد، بل تلك �ل{ ال تز�� كامنة

(�١٩٨٢/٧/٢٧ u  بو�	 u �	&جريد� �لفضل �ليومية �لصا)      ".Uألما� �	بصو w	صد

 ".... لقد طْمَأَ� �خللفاlُ قبلي َمن يأتو� بعدهم قائلني: عليكم ,� تتوكلو� على �هللا �ال Ûافو� �ملعا	ضة مهما 
كانت شديد�، �,نا ,قو� حالًفا باهللا للخلفاl �لذين يأتو� بعدg: عليكم بالتحلي بالشجاعة ��لعزمية ��لصk مثلي 
�عد� �خلوª من ,ية قو� من قو� �لعا¢. فو�هللا A� �هللا �لذg قد قضى على �ملعا	ضة �لضعيفة نسبًيا سيدمر �ملعا	ضة 
�ألقو� ,يًضا u �ملستقبل �سيمحو ,ثرها من �لدنيا. �A� �جلماعة �إلسالمية �أل*دية ستحر¬ فتوحاD ��حد� بعد 

�ألخر� حتًما، �ليست ·ة قو� من قو� �لدنيا ميكن ,� حتو� &�� ظهو	 هذ� �لقد	 �إل¯ي." 
(خطبة �جلمعة ٢٩ يوليو/ متو¬ �١٩٨٤)

ها واستوت > نظر اهللا تعا& إنها قد بلغت أُشدَّ

حضر� مر�� طاهر "oد  (
oه �هللا)
� gخلليفة �لر�بع للمسيح �ملوعو& ��إلما� �ملهد�
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�ألمة  لتوحيد  �هللا  من  عظيمة  نعمة  �لثانية  �لقد	�   �A"
�*ايتها من �لُفْرقة ��لتشتت. µAا كمثل خيٍط تنتظم به 
�جلماعة كما تنتظم �لآللئ u �لعقد. A� �لآللئ �ملتناثر� 
 u نتظمت� �fA يلة، �لكنهاH 7فوظة �ال تبد� �ال تكو
خيط ��حد صا	D 7فوظة �Hيلة ,يضا. �لوال �لقد	� 
�لثانية (�خلالفة) ملا �¬&هر �إلسال� Aطالقا.  فكونو� على 
 lحلب ��لوفا�� Æبكامل �إلخال �	لقد� wصلة �ثيقة ֲדذ
حًبا  �,حبُّوها  �خلالفة  طاعة  على  �&�ِ�مو�   ،lلوال��
 Dكاkل� �فإ ،�تتضا�l ,مامه كل قر�بة �	�بطة ,خر
كلها u �لصلة �لوثيقة باإلما�، �هو �لذg ميّثل لكم ُجنَّة 

" .D�lلِفَتن ��البتال� Ãحتميكم من ,نو�
           (	سالته حضرته للجماعة u ١١ ,يا	/مايو �٢٠٠٣)

"�علمو� ,� 	بنا صا&X �لوعد، �,ّنه ال يز�� ¼مي هذw �جلماعة �ملبا	كة ملسيحه �حلبيب. Aنه لن �ذلنا 
,بد�، ال لن �ذلنا ,بد�، لن �ذلنا ,بد�. Aنه ال يز�� ح� �ليو� ينجز �عو&w �ل{ قطعها مع مسيحه كما 
 u يظل يكرمنا ֲדا ªنه ال يز�� ُيكرمنا بر*ته �,فضاله �سوA� ،ملاضي�  u lعهد �خللفا u جنزها,
�ملستقبل ,يضا بإfنه تعا?. Aمنا �ملهم ,� نأخذ �حلذ	 كله ح� ال يتعثر ,حد منا مبخالفته َ,��مر �هللا تعا?، 
فيفسد عاقبته. فخّر�� على عتباته &�ئًما، &�عني Aياw، منيبني Aليه، سائلني فضله، مستمسكني ֲדذw �لعر�� 

�لوثقى، �عندها لن يضركم ,حد شيًئا، �فقنا �هللا Hيعا لذلك، ~مني."    (خطبة �جلمعة ٢١ مايو �٢٠٠٤)    
           

فإن الIكات كلها > الصلة الوثيقة باإلمام

حضر� مر�� مسر+
 "oد  ("يدQ �هللا بنصرQ �لعزيز)
� gخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو& ��إلما� �ملهد�
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١٦

التقوى

تر�ة: �لقسـم �لعر باجلمـاعـة

ال  �حد�  �هللا  �ال  �له  ال   �! !شهد 
%مًد�   �! �!شهد  لـه،  شريك 
باهللا  فأعو(  بعد  !ما  عبد� �0سوله. 
�هللا  ﴿بْسم  �لرجيم.  �لشيطا�  من 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا  0َ;ِّ 
�ْلَعاَلمَني * �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك 
 ُ ين * �يَّاDَ َنْعُبُد َ��يَّاDَ َنْسَتعني َيْوE �لدِّ
 Fْلُمْسَتقيَم * ِصَر�� Fََر� * �ْهدَنا �لصِّ
�لَِّذيَن !َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو; 

الِّني﴾ (Qمني) َعَلْيهْم َ�ال �لضَّ

!لقاها  كلمًة   Eليو�  خلطا  Vُختر� قد   
�جللسة   Y  �  Zملوعو� �ملسيح  سيدنا 
!لقيها  �لسنوية عاE E١٩٠٧، �لك[ لن 
بل  �لوقت؛  لضيق  �لكاملة  بصو0ִדا 
سأحا�k تلخيص بعض �ألمو0 �لf بينها 
� Y خطابه ��لf ما �mلت (�l! Vية 
 �� kلقو�  nبل �حلر ،Eليو� pبالغة ح
 �  Zملعهو�  nملهد��  Zملوعو� �ملسيح 
 qZصا �عاشق  �0حّي  �بن  هو   nلذ�
 Y لكرمي � قد ُبعث َحَكًما َعْدًال� vللن
 Eشرحه لتعاليم �إلسال ��هذ� �لزما�، �
 kلرسو� �ملجيد ��صايا   �Qلقر�  Eحكا!�
 {�� هو �لشر{ �لذn سيهدn �لنا| 
�لصر�F �ملستقيم �} يوE �لقيامة �يوصل 
حقيقية،  صلًة   � �لكرمي   vبالن �ملؤمنني 
�يقّر;  �لكرمي،   �ِQلقر� َفْهَم  �م  �يَهب 
بر�بط  به  �يربطهم   � 0ֲדم  من   Zلعبا�
�ليس   .� عرفاَنه  �يَهبهم  شخصي، 
حضرته   Y شخصية  ميز�  نتيجة  هذ� 
�منا ناk هذ� �إلنعاE حلبه �لشديد � ،�

لسيدنا �ملصطفى �.
يقوk حضرته �: ”عندما ننظر بعني 
جند  كلها  �ألنبيا�  سلسلة   {�  kلعد�
�0حانية  حياً�  �!عظَمهم  !شجَعهم   �!
�!كثرهم حبًّا �حظوً� عند �هللا تعا} هو 
شخص ��حد فقط، !ال �هو سيد �ألنبيا� 
 nفخر �لرسل �تا� �ملرسلني كلهم، �لذ�
�؛  �ملجت�  ��ه %مد �ملصطفى �!�د 
بالعيش Y ظل !سوته  �ملر�   kينا  nلذ��

وصايا أم� املؤمننيوصايا أم� املؤمنني
لتوديع القرن األول من اخلالفةلتوديع القرن األول من اخلالفة

واستقبال القرن اجلديدواستقبال القرن اجلديد

ملخص �خلطابني �الفتتاحي ��لنهائي �للذ�� !لقاlاملخص �خلطابني �الفتتاحي ��لنهائي �للذ�� !لقاlا

  �� Zمسر�0 !�د �خلليفُة �خلامس للمسيح �ملوعو �mسيدنا مر Zمسر�0 !�د �خلليفُة �خلامس للمسيح �ملوعو �mسيدنا مر

EE٢٠٠٧٢٠٠٧ Eبريطانيا عا Y جللسة �لسنوية� Y Eبريطانيا عا Y جللسة �لسنوية� Y

اخلطاب االفتتاحي
 ..� �ملوعو�  �ملسيح  بعثة  من  �لغر� 

نشر تعاليم �لقر�� �لكرمي � �لعا�
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لعشر� !ياE نو�0ً � يكن متيسًر� من قبل 
فالوصية �ألخ�� هي  Y !لف سنة..... 
�تبا�  ب�كة  نو0  كل  �جدنا  قد  !ننا 
من  �، �كل  �ُألّمّي   vلن�  kلرسو� هذ� 
يتبعه �د هو �آلخر (لك �لنو0َ، �يصبح 
مقبوال �يث ال يبقى !مامه !مر مستحيل، 
!عني  عن  �خلفيُّ  �حليُّ  �إللُه  �سيصبح 
�لنا| �ً�ا له، �سُيد�| حتت !قد�مه كل 
�آل�ة �لباطلة �ُتسَحق، �سيكو� مبا0كا 
��ية“.  قو¡  �تصاحبه  مكا�،  كل   Y
�ملجلد  �لر�حانية  �خلز�ئن  من�،  (سر�� 

١٢ ¤ ٨٢ �٨٣ طبعة لند�).
تعا}  �هللا  �هبه   nلذ�  Eملفهو� هو  هذ� 
للمسيح �ملوعوZ � فيما يتعلق مبعرفة 
�لعالية  �مكانته   � �لكرمي   vلن�  V�)
 � �جد  لقد   .� �هللا   V�) �معرفة 
 ¦  ،� �هللا   k0سو بو�سطة  �لنو0  هذ� 
!صحاُ;  به  ليستن�  �لنا|  بني  نشر� 

�لقلو; �لطاهر� ��لطبائع �لسليمة.

�لغر� من بعثة �ملسيح �ملوعو� �
هذ�  ُيرَسل   �”  :� حضرته   kيقو
�لعبد �ملتو�ضع �ال ليبّلغ َخْلَق �هللا !نه ليس 
بني !Zيا� �لعا� �ملوجو�Z كلها Zيٌن حٌق 
�0تضا� �هللا تعا} �ال �لدين �لذn قد !تى 
 {� kبا; �لدخو �لكرمي، �!� �Qبه �لقر
�ال  �له  ”ال   �Zشها �ال  ليس  �لنجا�   0�Z
 ،Eهللا“. (حجة �إلسال� kهللا %مد 0سو�
 ٥٢  ¤  ،٦ �ملجلد  �لر�حانية  �خلز�ئن 

�٥٣ طبعة لند�)
فإ� حضرته � هو �لذn ُبعث Y هذ� 
 kبرسو !هلها  ليعّر®  �لدنيا   Y �لعصر 
�حد�نية  �ل�سي  �ملعرفة،  حق   � �هللا 
�هللا تعا} فيها. !ال ��� تأييد �هللا حليفه، 
يقد0 على حتقيق هذ�  �ليس هناD !حد 

��د® غ�� �.
¦ يقوk حضرته مبّيًنا هد® بعثة عيسى 
”�قد  �لثانية:  بعثته   {� �مشً��   �
لنفس  !يًضا  �ملتو�ضع  �لعبد  هذ�  ُبعث 
 �Qلقر�  Eحكا! ليوضح   n! �لغر¯.. 
�منا هو  �لوحيد   qيضاًحا. ��لفر� �لكرمي 
!� (�D �ملسيح قد ُ!عطَي ملوسى �، 
ملثيل موسى  !عطَي  فقد  �ملسيح  !ما هذ� 
�، فثبتت بذلك �ملماثلُة �لتامة بينهما. 
�حليا�  نالو�  �لذين   ��  kقو! ��حلق  �حلق 
على يد �ملسيح �لناصرn قد ماتو�، �لكن 
 fكأ| �حليا� �ل nيشر; ِمن يد nلذ�
 fل� Vلكلما� ��ُ!�تيُتها فلن ميوV !بد�. 
ִَדب �حليا� ��لf !تفو� ֲדا، ��� �حلكمة 
على  !حد  قد0  لو  فمي،  من  �لf ²ر� 
�هللا  فاعلمو� !³ لست من  مبثلها  �إلتيا� 
�حلكمة  هذ�  جتد��   �  �� �لكن   .�
�حليا�  ما�  مبنـزلة  هي   fل� ��ملعرفة 
فال   ،nسو� !حد  عند  �مليتة،  للقلو; 
�ذ�  0فضكم  جرمية  على  لديكم  عذ0 
�لنبع �لذn �نبجس من �لسما�. ال !حد 
فال  !بًد�،  �غالقه  على  يقد0  �أل0¯   Y
تتعمد�� µالفة  للمو�جهة، �ال  تتسرعو� 

لَْيَس  َما  َتْقُف  ﴿َ�ال  تعا}:  �هللا   kقو
 Zََ��ْلُفَؤ� َ��ْلَبَصَر  ْمَع  �لسَّ  َّ��ِ ِعْلٌم  ِبِه  َلَك 
�ال  َمْسُؤ�ًال﴾.  َعْنُه  َكاَ�  ُ!�لَِئَك  ُكلُّ 
تتجا���m �حلد�Y Z �لشك �ظن �لسو� 
كيال تؤ�َخذ�� بأعمالكم، فتقولو� Y (لك 
�ملكا� مكاِ� �آلالE �لشديد�: ﴿َما لََنا ال 
ُهْم ِمَن �َألْشَر�0ِ﴾".  َنَر¡ 0َِجاًال ُكنَّا َنُعدُّ
��mلة !�هاE، �خلز�ئن �لر�حانية �ملجلد ٣ )

¤ ١٠٣ �١٠٤ طبعة لند�)......

تطوُّ+ �جلماعة �ملستمر 'شكُر �هللا تعا#
 {� كلمته   Y  � حضرته  نّبه  لقد 
 {� !0شدنا   )� تعا}  هللا  �لشكر  ضر��0 
سبيل ��د�ية ��ّفقنا أل� ندخل Y هذ� 
�جلماعة. ¦ !علن حضرته � !� نصر 
�لدليل على (لك  �هللا تعا} حليفه، �!� 

:� kها0ُ �اعته �ملستمر. يقوZm�
”�نظر��، !�ًال، �نه ملن ��Zعي �لشكر هللا 
- جل شأنه - !نه هد¡ قلوبكم ��ّفقكم 
�} �اعf 0غم تكذيب �آلال®  Eلالنضما
من مشايخ ��ند ��لبنجا; ¹ �تسميتهم 
�ياZ nجاًال �كافر�. ��نه إلعجاm 0با³ 
 ZياZm� Y kهذ� �جلماعة ال تز� �كب� بأ
��لتكف�  �لتكذيب  فتا�¡  0غم   Zمطر
�ملعا0ضو�  يبذ�ا   fل� �ملضنية   Zجلهو��
عدZ �اعتنا   �!  ¡0!� «ا0.  ليل  ضدنا 
�آل� قد جتا�m !0بع مائة !لف“ - �هذ� 
 Eعا Y n! � من حضرتهm Y Eلكال�
�«ا ملعجز� عظيمة حقًّا !� ” - E١٩٠٧
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معا0ضينا يسعو� جاهدين �يضعو� بشّق 
 Y كل ما �يبذلو� ،pألنفس خطًطا ش�
�سعهم للقضا� على �اعتنا، �لكن �هللا 
تعا} يزيدها !كثر �!كثر. هل تعلمو� ما 
يبعثه  من   �! �حلكمة  (لك؟   Y �حلكمة 
 Eمنه � حقًّا فإنه يتقد �هللا تعا} �يكو�
يوE؛  بعد  يوما  �اعته  �تزZهر  �Zئًما 
 �!� باستمر�0،  �ُيدمَّر   kُّيَذ عد��   �!�
معا0ضيه �مكذبيه ميوتو� �سر� شديد� 
Y «اية �ملطا® كما تر��، حيث هلك 
�لذين عا0ضونا  �لعشر�V من  حp �آل� 
!حد  ال  �اعتنا.  على  �لقضا�   ��Z�0!�
 fمشيئة �هللا �ل ��Z k½و �يقد0 على !
�لسعي  كل  سعى  �لو  حقًّا  مشيئته  هي 
��حتاk بألف حيلة. �(� !سس �هللا �اعة 
�!Z�0 !� يزيدها فلن يستطيع !حد منعها؛ 
ألنه لو قد0 على منعها لزE �العتقاZ !نه 
هذ�   �! مع   ،� �هللا  على  غالًبا  !صبح 
%اk“. (�مللفوظاV �ملجلد �خلامس ¤ 

٣٧٤ طبعة جديد�).

نبو45 عظيمة 'ظهو+ها
قاk �ملسيح �ملوعوZ �: �من معجز�¾ 
�QياV صدقي !� �هللا تعا} !خ�³ سلًفا 
بل  Qال®  عن  �أل�دية“  ”�ل��هني   Y
مئاV �آلال® من �لنا| �لذين يز��0ن[، 
µتلف   {� �لكتا;  هذ�  ُ!0سل  �لقد 
�لنبو��  هذ�   �!  � بّين  لقد  �لبلد��. 
�لشأ�.  عظيمة  هي  بل  بسيطًة  ليست 

�كانت هذ� �لنبو�� باللغة �لعربية �هي:
 ”يأتيك ِمن كل فجٍّ عميٍق، يأتو� ِمن 
عند�.  ِمن  �هللا   Dينصر عميق.  فجٍّ  كل 
عليك  نعمَته  �ُيِتّم   Dْكَر)ِ �هللا  يرفع 
�هللا  نصر  جا�   �)� ��آلخر�.  �لدنيا   Y
!ليس  �لينا.  �لزما�  !مُر  ��نتهى  ��لفتُح، 
 pليتركك ح �هللا  �ما كا�  باحلق؟  هذ� 
ُتعاَ�  �لطيب. فحا� !�  مييز �خلبيَث من 
 ³�  ،Dناصُر  ³� �لنا|.  بني  �ُتعَر® 
�ماًما.“  للنا|  جاعُلك   ³� حاِفُظك، 
 ٣٧٥ �خلامس ¤  �ملجلد   ،Vمللفوظا�)

طبعة جديد�).
كلماته  �«ا ”  :� حضرته   kيقو
 Eليو� �حيد  !نك  منها:   Zملر��� (تعا})، 
mما�  عليك  سيأ¾  �لكن  شك،  �ال 
�ليك  سيأ¾  بل  �حيًد�،  فيه  تبقى  لن 
�لبلد��“.  !قاصي  من  !فو�ًجا  �لناُ| 
 ٣٧٥ �خلامس ¤  �ملجلد   ،Vمللفوظا�)

طبعة جديد�).
يقوk �: هذ� هو نص �لوحي، �معنا� 
عليك  سيأ¾  �لكن  �آل�،  �حيد  !نك 

mما� لن تبقى �حيًد�، بل سيأتيك �لنا| 
من بالZ نائية !فو�ًجا (�ملرجع �لسابق)

”�ال  تعا}:  �هللا   kقا”  :�  kيقو  ¦
من   Eْتسأ �ال  تعا}  �هللا  َخلْلِق  تصعِّْر 
�لنا|“. يع[ سيأ¾ �ليك �َخلْلُق بكثر�، 
تعاملهم  �ال  �لكثر�  هذ�  من  تقلْق  فال 
 Y Eُنشر هذ� �إل�ا �ُخللق. عندما  بسو� 
”�ل��هني �أل�دية“ كانت قاZيا� قرية 
يعرفها  ال  ك�ية،  �كانت  معر�فة،  غ� 
�جلالسني  من  !حد  يستطيع  هل  !حد. 
�نه كانت �ا هذ� �لشهر�  kيقو �هنا !
�ملجلد   ،Vمللفوظا�) �لوقت؟“  (لك   Y

�خلامس ¤ ٣٧٥ طبعة جديد�).
-كلكم  �نكم ”  :� حضرته   kيقو
تقريبا - � تكونو� تعرفو� هذ� �لقرية. 
لشخٍص  ميكن  كيف  �آل�،  فأخِبر�³ 
��Z�0 �هللا �  ��Z حيٍد مغمو0 - من�
- !� يّدعي قبل Âس !� سّت �عشرين 
�ليه  سيجي�   Eيا! عليه  ستأ¾  بأنه  عاما 
فيها Qال® �لنا| مع شp ��د�يا �ملختلفة، 
 ���سيذ�� صيته Y �لعا� !�ع؟ �نظر��، 

".... فحان أن ُتعاَن وُتعَرف بني الناس.
 إ� ناصُرك، إ� حاِفُظك، إ� جاعُلك للناس إماًما"
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�ألنبيا� �لذين خلو� من قبل � يكن �م 
معجز�V كث��، بل كا� للبعض معجز� 
��حد� فقط. ��� �ملعجز� �لf قد بّينُتها 
�لنو�حي،  كل  من  ثابتة  عظيمة  ملعجز� 
 nعو�Z qيصّد �ال بد للمر� بعد (لك !�
 ،Vيكن عنيًد� متعصبا“. (�مللفوظا � �)�
طبعة   ٣٧٦�٣٧٥  ¤ �خلامس  �ملجلد 

جديد�).....
 pش من  هنا  �أل�ديو�  �جتمع  ملا(�   
نتيجة  هنا  �جتمعو�  لقد  �لعا�؟   Zبال
 ،�  Zملوعو� للمسيح  �لقدسية  �لقّو� 
فيها  �ر¡   fل� �جللسة  هذ�  !جل  �من 
 kكُر 0سو)� Eكُر� � �(كُر �إلسال)
�هللا � �(كُر �هللا تعا}. ¦ هناD سبب 
 Vجللسا� هذ�   �! برغم  !نه  �هو  Qخر، 
�لسنوية ُتعقد Y بلد�� كث�� !خر¡، �ال 
 Y هنا بكثر� ليشتركو� �لنا| يأتو�  �!
هذ� �جللسة خاصة أل� مند�; �ملسيح 
قرية   �� ½ضرها.  (خليفُته)   Zملوعو�
قاZيا� �لf كانت Ãهولًة قبل مائة سنة 
قد !صبحت �ليوE %ط !نظا0 للعا�. لقد 
 �  Zملوعو� �ملسيح  معا0ضو  جعلها 
َعِلَم   pح معا0ضتهم   kخال من  شه�� 
�لناُ| من هو م��m غالE !�د �لقاZيا³ 
�ملسيح �ملوعوZ � �ما هي Zعو��. ما 
 �! !فريقيا  صحا0¡  سكا�  بوسع  كا� 
غاباِتها �لبعيدِ�، !� !ها¹ !��0با �!مريكا 
!� !هل �لشرqِ �ألقصى ��لبالZِ �ألخر¡ 
!� يتصّو��0 !� يصل �ليهم �سم قاZيا� 

�لقرية �لصغ�� Y �لبنجا;؛ !� !� Äطر 
�حلب  مبشاعر  ستفيض  قلوֲדم   �! ببا�م 
�حلبيب  هذ�  بسبب  �لقرية  هذ�  جتا� 
ملا  �لبشر   Zمبجهو هذ�  كا�  لو   .�

تكّللت جهوZهم بالنجا{ !بًد�....
 qية بينة على صدQ ليس كل ��حد منكم!
�ملسيح �ملوعوZ � !خ� عنها بنا� على 
�لنبو��  هذ�   �! ��حلق  تعا}.  �هللا  �حي 
هذ�  بأ�  !يًضا  للخليفة  �صية  تتضمن 
�لدهر،  Qخر   {� �آل�  ستستمر  �لعملية 
مندفعني  يأتونه  �لذين  من  ميّل  !ال  فعليه 
على   َّZير  �! عليه  بل  �ملحبة،  مبشاعر 
%بتهم مبثلها. !سأk �ُهللا تعا} !� يوّفق[ 
بل  باملحبة،  %بتكم  على   Zّ0! !يضا أل� 
!عامل !حّباَ� �ملسيح �ملوعوZ �  �ب 

!شّد ِمن حّبهم  خللفائه.

'عد �حلماية من شر'+ �ألشر�+
فتا�¡   ��  �  Zملوعو� �ملسيح   kقا  ¦
�لتكف� ��لتكذيب ضّدنا - �لf سبقت 
 Vليها - �معا0ضة !هل �لديانا��إلشا�0 
�هللا  !خ�³  قد  �جلماعf؛   ¹ �ملختلفة 
²ف،  ال   :¹  kقا� مسبًقا  عنها  تعا} 
 Dلن تضر Vلفتا�¡ ��لعد���� أل� هذ� 
 Zشيًئا. هذ� َ�ْعُد �هللا تعا} للمسيح �ملوعو

 :� kحيث يقو
قد !خ�³ عن  تعا}  �هللا   �! ”��لغريب 
قائال:  قبل...  من  �عد�ئهم  معا0ضتهم 
”يعصمك �هللا ِمن عند� ��ْ� � يعصمك 

�لناُ|“.. !n !� �هللا تعا} بنفسه يتو} 
�ألشر�0  شر�0  من  �½فظك  �ايتك 
�هللا  ي�ئك  سو®  �ألعد��.  �مكائد 
تعا} من كل ما يرميك به �ألشر�0ُ من 
�لنا| ��  يعصمك   � �ْ�� ִדم �ֲדتا�، 
ينصر�D. �نظر�� �} عظمة هذ� �لنبو�� 
يبحث   nلذ�  �� فعًال.  حتققت  قد   fل�
عن �حلق ال بد له من !� يؤمن ֲדا، !ما 
�لذn ليس بصاqZ فما(� نفعل من !جله، 
!عظَم  فما   .qZليس بصا �( ال Zين ملن 
هذ� �ملعجزَ�! حيث حتد¡ �هللا تعا} بأننا 
سُننجز �عدنا مهما سعى �ألعد�� �بذلو� 
�ملجلد   ،Vمللفوظا�) �سعهم.“   Y ما 

�خلامس ¤ ٣٧٧ طبعة جديد�). 

�ل<�45 من �ִדاما> �ملعا�ين     
 Y حياته � ُبذلت �جلهوZ لرفع قضايا 
َ̄ لالستهز�� ��أل(¡،  شp ضد�، �تعّر
�حلكومة   {� �لباطلة  �لشكا�¡  �0ُِفَعت 
�عد  �لكن  µتلفة،  جر�ئم   Y لتو0يطه 
 � بر��ته  تعا} حتقَق، �!صبحت  �هللا 
من كل �لتهم Qيًة بّينًة. فال شك !� هذ� 

�مياًنا. nألمو0 تزيد كلَّ !�د�
طريق  بكل  �ألعد��  يقعد  !يًضا   Eليو��
�يتكلمو�  ��ملقا�مة،  �ملعا0ضة  بقصد 
ضد �ملسيح �ملوعوZ � بوقاحة �بذ���، 
�يرمونه بشp �ألكا(يب ��لتهم، �لكن 
من  كثً��  تدفع  نفسها  هذ�  تصرفاִדم 
mمر�   {�  Eالنضما�  {� �لطيبة  �لنفو| 



اجمللد الواحد والعشرون، ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٢٩ هـ  - مايو / أيار  ٢٠٠٨ م

٢٠

التقوى

 �!  Eليو� نر¡  �ننا   .� له  �ملبايعني 
�اعته  ضد  �ملعا0ضني  مكائد  �يع 

� تبو� بالفشل �لذ0يع كل حني. 
 � ساحته   Æُي� تعا}  �هللا  فإ�   �)ً�

�ليوE !يًضا من �لتهم �لباطلة. 
 pف! بأنه  حياته   Y ُيتهم   � كا� 
�0ضاً� �م ألنه كا� غر�|  Zبإلغا� �جلها
 Vلصو� ل�فع  !قامو�  �لذين  �إلجنليز 
ضد �جلهاZ كي ال يقد0 �إلسالEُ على 
 �! مع  �ملسيحية.  �جه   Y �لوقو® 
�لو�قع !نه � �لن يستطيع !حد !� يد�³ 
 Y �Zجها Y � ِهللا“ هذ��  َّnَجِر”
 {�كشف صدq �إلسالE �تبليغ Zعوته 
!هل �ألZيا� كلها. نعم، �نه � !علن 
 k0سو Vبأمر �هللا تعا} ��سب نبو��
�هللا � !� �جلهاZ �ليوE ليس بالسيف بل 
�آل�  فعليكم  ��ل��هني.  بالقلم ��ألZلة 
 ZهاÇ عليكم  ��لتبليغ،  �لدعو�   ZهاÇ
بدًال  �جلميلة،    Eإلسال� بتعاليم  �لعمل 
�تقـومو�  �لسيو®  تشهر��   �! من 
 qهاm�بقتل �لنا| �سفـك �لدمـا� �
 Vبالعمـليا متييز  �Zمنا  �لنفو| 

�النتـحا0ية. 

�جلها� بالسيف قد �نتهى من �آل�
من   Eليو� تعا}  �هللا  بّر!�  كيف  فتر�� 
 Zلبال� فرÉسا�  !يًضا،   �لتهمة  هذ� 
�إلسالمية ��لعلما� ��ملسلمو� �ملثقفو� 
!خذ�� يعرِّفو� �جلهاZ كما عّرفه �ملسيح 

�ملوعوZ �. لقد قاY � k (كر 
بأمٍر،  �ليكم  جئُت  لقد  �جلهاZ: ”!ال، 
�هو !� �جلهاZ بالسيف قد �نتهى منذ 
نفوسنا  لتزكية   Zجلها�  �! غ�  �آل�، 
بل   ،nعند من  (لك  قلُت  �ما   .qٍبا
فها  لذلك  �هللا......  مشيئة  هي  هذ� 
 �!  fاع� Zخلو�  قد  �لذين  Qُمُر   ³�
 �! عليهم  �ألفكا0.  هذ�  عن  يتخّلو� 
يطهِّر�� قلوֲדم، �يطّو��0 عاطفة �لر�ة 
�ملكر�بني،  �يو�سو�  فيهم،  �إلنسانية 
هذ�  أل�  �أل0¯،   Y �لسلم  �ينشر�� 
(�حلكومة  Zينهم“.  �نتشا0   Y يتسبب 
�لر�حانية،  �خلز�ئن   ،Zجلها�� �إلجنليزية 

�ملجلد ١٧ ¤ ١٥).
¦ قاk �: ”يا علما� �لعا� �إلسالمي 
��حلق  �حلق  ��عو� كالمي.  �مشاÄه! 
 Zجلها� �قت  �لوقت  هذ�  ليس   :kقو!
�آل�  من  ��جتِنبو�   ....(kلقتا� (يع[ 
بالسيف  تتم   fل� �لدينية  �حلر�َ; 
�إلجنليزية  (�حلكومة  �لدما�“.  �سفِك 
�ملجلد  �لر�حانية،  �خلز�ئن   ،Zجلها��

.(١٧¤ ٩�٨
ضد�   V!بد �إلعال�  هذ�  على  �بناً� 
ال   fل� �لتكف�  فتا�¡  سلسلُة   �
!قامو�  �لذين  هم  �إلجنليز  بأ�  �ا  «اية 
�ليوE؟   Êد½ ما(�  لكن  �لغر¯.  �ذ� 
فكما (كرVُ، !خذ �لعديد من �لرÉسا� 
 Zجلها� عن  يقولو�  �ملشايخ  ��لعلما� 
 Dهنا .� Zنفس ما قاله �ملسيح �ملوعو

�جلر�ئد،   Y ُتنشر   fل�  Vلبيانا�  Vمئا
�لطريق   �! على  ساطع  Zليل  �كلها 
 �  Zملوعو� �ملسيح  �قترحه   nلذ�
إلشاعة �إلسالE كا� �لطريق �لصحيح، 
�كا� مطابًقا لتعاليم �إلسالE، �قد بد! 

....Eهؤال� !نفسهم يتبعونه �ليو

Eنصر4 �هللا تعا# 'تأييد
هذ�   Y  �  Zملوعو� �ملسيح   kيقو
 �! ”�علمو�  تعريبه:  ما  نفسه  �خلطا; 
�ال  !بد�،  يفلح  ال  ��لكذ�;   nملفتر�
أل�  !بد�،  �عونه  تعا}  �هللا  نصر  ½الفه 
 Eيو بعد  يوًما  �لنجا{   mحر! لو  �ملفتر¡ 
موضع  �ُملكه  تعا}  �هللا   Zجو� لصا0 
شك كب�. �� من سنة �هللا �ملستمر� منذ 
يبعثه  َمن  ملعا0ضة  ִדّب  �لدنيا   �!  kmأل�
 kحو حتتشد  �لكال;   �!� تعا}.  �هللا 
�ملسافر �لغريب �تنبح عليه �تث� ضجة، 
كذلك يتد�عى �لنا| على من ُيبعث من 
عند �هللا تعا} ألنه ال يكو� من !مثا�م، 
ضد�  �يث���  كالكال;  عليه  فيثبو� 
صخب �ملعا0ضة �يسعو� إليذ�ئه، �لكن 
عند  عني  طرفة   Y �يًعا  يهلكهم  �هللا 
�خلامس  �ملجلد   Vمللفوظا�) �لنهاية“.  

¤ ٣٧٨ طبعة جديد�). 

ال يكفي �إلسالI باللسا� 
 VِياQ � Zبعدما بّين لنا �ملسيح �ملوعو
تأييد �هللا له نّبهنا �} ضر��0 !� نصبح 



٢١

التقوىاجمللد الواحد والعشرون، ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٢٩ هـ  - مايو / أيار  ٢٠٠٨ م

:kمسلمني حًقا، فقا
حظ  لذ�  �نه  كذلك،  �آل�  ”��عو�   
 ،Eيًنا مقدًسا كاإلسالZ عظيم َمن �عتنق
 ³�” kيقو �ملر� شيئا !� nلكن ال �د�
 ��Z ،³ مسلم“ بلسانه فقط�مسلم، 
�� !كثر  .qZلعمل بتعاليمه بقلب صا�
�لنا| هم من تلك �لفئة �لZ0� f عنها 
�لذين  لقو�   �)��﴿ �لكرمي:   �Qلقر�  Y
Qمنو� قالو� Qمّنا ��(� خَلو� �} شياطينهم 
مستهزئو�﴾  Ìن  �منا  معكم  �نا  قالو� 
�لقوE �لذين  (�لبقر�:١٥)، �هؤال� هم 
باملنافقني.  �لكرمي   �Qلقر� �صفهم  قد 
فلذلك ال يدخل !حد Y �إلسالE حقيقًة 
 �Qلقر�  �� حقًّا.   �Qبالقر يعمل   � ما 
 nلذ� �لكرمي  �لكتا;  (لك  هو  �ملجيد 
 Vنتشر� nلوقت �لذ� Y لدنيا� {�جا� 
من  �لكث�  �شا�  كب��  مفاسد  فيه 
�ألخطا� �لعقدية ��لعملية، �كا� �جلميع 
- تقريًبا - متو0طني Y �ألعماk �لسيئة 
تعا}  �هللا  !شا0  �قد  �خلاطئة.  ��لعقائد 
�} هذ� �ألمر بقوله: ﴿ظَهر  �Qلقر� Y
 ..(٤٢:Eلر��) ﴾ل� ��لبحر� Y Zُلفسا�
!هل  من  !كانو�  سو�ً�  �لنا|؛  !n كل 
�لكتا; !� من غ�هم، كانو� متو0ّطني 
�لدنيا   Y �كا�  �لفاسد�،  �لعقائد   Y
�لعصر  هذ�  مثل  ففي  عظيم.   Zفسا
!0سل  كلها  �لباطلة  �لعقائد  �لدحض 
 �Qهللا تعا} �د�يتنا كتابا كامال كالقر�
�ملجيد �لذn فيه Z0ٌّ على كافة �ألZيا� 

�لباطلة“. (�مللفوظاV، �ملجلد �خلامس 
¤ ٣٧٩�٣٧٨ طبعة جديد�).

 ال شك !� نصر �هللا �عونه كا� �ال 
 ،�  Zملوعو� �ملسيح  يز�k مع سيدنا 
سيعطيه  !نه  �َعد�  تعا}  �هللا  كا�  فقد 
�اعة طاهر�، ¦ حقق �عد� هذ�. فعلى 
يسعى   �! بيعته   Y Zخل   nد�! كل 
جاهًد� لُيحدY Ê نفسه تغ��V طيبة 
�حلقيقي، �!�صانا  للمسلم  منها  بد  ال 
خطابه   Y  �  Zملوعو� �ملسيح  ֲדا 
 nZيؤ �لنبو�  mمن  عن  �لبعد   �� هذ�. 
�لقلق ��ملخا�®، فعلينا  !نو�� من   {�
�Ìن نستقبل �لسنة �ملائة على تأسيس 
�خلالفة Y �جلماعة �إلسالمية �أل�دية، 
!� نر�جع !نفسنا لنر¡ ما �(� كنا نسعى 
 Zملوعو� �ملسيح  منا  توقعه  ما  لتحقيق 
�سالمنا هو ÃرZ تسمية؟  �! E! ؟�
باالسم فقط؟  �!ننا مسلمو� !�ديو� 
فعلى كل !�دn !� يفكر �Zئما فيما 
توقعه منه �ملسيح �ملوعوZ � بقوله: 

”ال يدخل !حد Y �إلسالE حقيقًة ما 
� يعمل بالقرQ� حقًّا“.

 Eفهمه ��لعمل به ها� �Qفتال�� �لقر �)ً�
فعلى  تعا}.  باهللا  �لعالقة  لتوطيد  جد� 
بقلق  �ألمر  ֲדذ�  يهتم   �!  nد�! كل 
��ضطر�;، �عندها يستطيع !� يتطهر 
 nهو �لذ �Qلقر� �من مفاسد �لدنيا؛ أل
طّهر �لدنيا من �لفساZ سابقا، كما !نه 
�حد� �لذn سينقذ �لدنيا �آل� !يًضا من 
كل �ملفاسد، �0حانية كانت !E ماZية. 
�ال لنشر  � Zُيبعث �ملسيح �ملوعو ��
تعاليم �لقرQ� Y �لعا�. فبعد �نضمامنا 
قد0   kا�Ì �! � �ب  �} �اعته 
هذ�  �فق  !عمالنا   Îنصو  �! �ملستطا� 
 nZسيؤ ما  هو  �هذ�   .³Qلقر� �لتعليم 
�لدنيا  �تطه�  نفوسنا   Y �نقال;   {�
 nمن �ملفاسد. فمن مسؤ�لية كل !�د
يعاهُد �ملسيَح �ملوعوZ � عند �لبيعة 
على �لعمل بالتعليم �لذn جا� به سيدنا 
%مد �، �!نه سيسعى لُيحِدÊ �نقالًبا 

إًذا فتالوة القرآن وفهمه والعمل به هام جدا لتوطيد 
العالقة باهللا تعا8. فعلى كل أ3دي أن يهتم بهذا األمر 

بقلق واضطراب...  وB ُيبعث املسيح املوعود � 
..Bالعا E إال لنشر تعاليم القرآن
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التقوى

 ،Zلفسا�� �لفنت  من  بتطه�ها  �لدنيا   Y
�النقال;  هذ�   Êإلحد� �آل�  يهّب   �!
�يسعى جاهد� لتطه� نفسه جلمع �لعا� 

كله حتت �0ية %مد �ملصطفى �.
¦ يقوk حضرته �: لن تستطيعو� !� 
!نفسكم   Y لطيب� �لتغي�  هذ�  ُتحِدثو� 
باهللا  �توقنو�   �Qلقر� بتعاليم  �تعملو� 
 kقو جعلتم   �)� �ال  كامًال  يقيًنا  تعا} 
ِمن حبل  �ليه  !قرُ;  تعا}: ﴿�Ìن  �هللا 
معكم  ﴿�هو  تعا}  �قوله  �لو0يد﴾ 
فعندما  !عينكم.  نصَب  كنتم﴾  ما  !ين 
تعا}  �هللا  بأ�  �لكامل  �ليقني  لنا  يتيسر 
حبل  من  !قر;  هو  بل  مكا�  كل   Y
�لو0يد �!� مالئكته ير�قبو� كل !عمالنا 
�يكتبو«ا، فلن جتدينا ÃرZ �ألقو�k نفًعا، 
!عمالنا كلها،  لنا من حتسني  بد  بل ال 
معنا  �هو  ير�قبنا Y كل حني  �هللا  أل� 
هذ�  �ملر�  عند  توّلد  �لو  كنا.  حيثما 
�لشعو0 �فِهم قوk �هللا هذ�، ملا صد0 منه 
تعا}.  �هللا  !��مر  يتعا0¯ مع  !n عمل 
مر�َقبة من  !عماله  !� كل   D0حني يد�
خطو�ته  كل  فستتوجه  تعا}،  �هللا  عند 
Ìو �لتغ��V �لطاهر� �سيؤثر 0ضا 0به 

Y كل !عماله.
:� Zسيدنا �ملسيح �ملوعو kيقو

ر�� !� �ألقو�k فقط ال جتدn نفًعا   ”َتذكَّ
ما � تتحسن �حلالة �لَعملية. �من يؤمن 
0بُّه  �حد�  تعا}  �هللا  بأ�  �إلميا�  حق 
�!نه هو مالُك يوEِ �لدين فمن �ملستحيل 

كالسرقة  شنيعة  !فعاال  يرتكب   �!
يعلم  ألنه  �غ�ها،  ��لقما0  ��لفاحشة 
!� هذ� �ألمو0 كلها موبقاV، ��0تكاֲדا 
معصية سافر� ألمر �هللا تعا}. باختصا0 
�� من �ملحاk !� يناk �إلنسا� �لفيو¯ 
��ل�كاV �لf ينا�ا �ملقربو� ما � يؤكد 
�ميانا صاZقا  تعا}  باهللا  يؤمن  !نه  بَعمله 
على   kتتنـز  fل� �لفيو¯   �� �0سًخا. 
 kتتنـز �منا   � لديه  �ملقربني  �هللا  !هل 
أل«م يكونو� قد بلغو� !على مرتبة من 
على  تعا}  �هللا  �Qثر��  ��لعمل،  �إلميا� 
كل شي�“. (�مللفوظاV �ملجلد �خلامس 

¤ ٣٨٣ طبعة جديد�).
فقد بّين � هنا !نه عندما تتيسر هذ� 
�ينصر�  تعا}  �هللا  يؤيد�  للمر�  �حلالة 
 Y �لفتح  له  �يكتب  �لغيب  من  �يعينه 
كل موطن. ¦ بني � !نه ال بد للمر� 
من �لسعي ��الجتهاZ لوصاk �هللا تعا} 
�قرِبه، �!� �لذn يسعى ��اهد لوصاله 
فقد  �عد.  كما  له  0به  يصبح  تعا} 
 Ðيتفا� جهد�   kيبذ ”من   :�  kقا
 �mًممتا � يصبح   Y حب �هللا �عشقه 
تعا}،  �هللا  عند  �مقبوًال  �آلخرين  عن 
 kقا كما  نصرته  بنفسه  �هللا  فيتو} 
لنهدينهم  فينا  تعا}: ﴿��لذين جاهد�� 
�خلامس  �ملجلد   Vمللفوظا�) سبلنا﴾." 

¤ ٣٨٠ طبعة جديد�).
يهديهم  �لذين   �� سابقا،  قلُت  فكما 
�هللا سبله يصبحو� هللا �يصبح �هللا �م، 

�يعصمهم من كل شر، �½فظهم كل 
 Zملوعو� �ملسيح  سيدنا  جا�  �قد  حني. 
� لتوطيد عالقاتنا مع هذ� �إلله �ألحد 
صديق  كل  من   Ò�! هو   nلذ� �لفريد 
�} هذ� �إلله هو ��د®  kلوصو�� ،Yّ�
�لنهائي لكل !�دn ��لذn عاهَد عليه 
هذ�  �لبيعة.  عند   �  Zملوعو� �ملسيَح 
هي غاية حياته، �هذ� هو �ملقاE �ألخ� 
�لذn ينبغي !� يكو� هكذ�، (لك لكي 
 “Zُلدنيا من حالة ”ظهر �لفسا� kتتحو
�} �ألمن ��لسالE، �نر¡ Y �لعا� كله 

من يركعو� هللا �ألحد �حد�.
تعا}  �هللا  منحكم   fل�  Eأليا� هذ�  ففي 
!ياY E جوٍّ �0حا³،  فيها فرصة قضا� 
 Êإلحد� جهدكم  تبذلو�   �! عليكم 
تغ��V طيبة Y !نفسكم منيبني �} �هللا 
تعا}. عليكم !� تدعو� �هللا تعا} لغلبة 
 Y ُيرينا �عو� �هللا !Z� .أل�دية�� Eإلسال�
حياتنا �0يَة Zينه �ألخ� �0سوله �ألخ� 
� مرفرفًة على �لعا� !�ع، �يوفقنا أل� 
 fل�  Zلوعو� كل  حتقَُّق  !عيننا   Eبأ نر¡ 
�عد ֲדا �ملسيَح �ملوعوZ �، ��لf ال 
ال   - ُنبَعد  قد  �لكن  حتققها،   Y شك 
قد0 �هللا - من mمن هذ� �ل�كاV نتيجة 
��لدعا�  فبالدعا�  �!خطائنا.  تقص��تنا 
�ل�كاY ،V هذ�  ��لدعا� ��عو� هذ� 
�ألياE �فيما بعد !يًضا بشكل متو�صل. 
َنْدُ�  تعالو�  تعا} �يعا �ذ�.  �هللا  �ّفقنا 

�آل�.
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اخلطاب النهائي

�لصال4 ُمخُّ �لعبا�4  

ال  �حد�  �هللا  �ال  �له  ال   �! !شهد 
%مًد�   �! �!شهد  لـه،  شريك 
فأعو(  بعد  !ما  �0سوله.  عبد� 
﴿بْسم  �لرجيم.  �لشيطا�  من  باهللا 
هللا   �ْلَحْمُد   * �لرَّحيم  �لرَّْحَمن  �هللا 
�لرَّحيم *  �لرَّْحَمن  �ْلَعاَلمَني *   ِّ;0َ
 Dَيَّا�ين * �يَّاDَ َنْعُبُد َ� َمالك َيْوE �لدِّ
�ْلُمْسَتقيم*   Fََر� �لصِّ �ْهدَنا  َنْسَتعُني* 
َغْير  َعَلْيِهْم  !َْنَعْمَت  �لَِّذيَن   Fِصَر�
الِّني﴾  �لضَّ َ�ال  َعَلْيهْم  �ْلَمْغُضو; 

(Qمني)

 سأ��صل �ليوE !يًضا قر��� بعض ما قاله 
 nلذ� خطابه   Y  �  Zملوعو� �ملسيح 
 .E١٩٠٧ Eجللسة �لسنوية عا� Y لقا�!
ال ميكن[ تقدمي �خلطا; كّله كما هو، 
كما ال ½يط بيا³ بكل ما قّدمه � 
�لعلم  من  كنـز  خطابه  فإ�  �بّينه؛ 
��ملعرفة فتحه علينا، �من فضل �هللا � 
�} �اعته �  Eعلينا !نه �ّفقنا لالنضما
�لعظيم،  �لكنـز  حp نستفيد من هذ� 
فمن ��جب كل ��حد منا !� يضع هذ� 
��د® نصب عينيه �Zئًما، فنعمل Ìن 
طاهر�  بقلو;  �لنصائح  ֲדذ�  �!�الZنا 

جاهدين  �نسعى  بالتقو¡،  متمسكني 
لتحقيق ما توقعه منا حضرته � �ما 

قد !0سله �هللا � للقياE به.
 

هدR بعثة �ملسيح �ملوعو� �
:� kيقو

 qلصد� mمن   Zليعو ُبعثُت  "...لقد 
�لقلو;  �تعُمَر  !خر¡  مر�  ��إلميا� 
من  �لغاية  هي   kألعما� هذ�  بالتقو¡. 
بعثf. لقد ُ!خ�Vُ !� �لسما� ستقتر; 
عنها   Vبُعد  �! بعد  ثانية  �أل0¯  من 
�خلز�ئن  �ل�ية،  (كتا;  كثً��“. 
�لر�حانية، �ملجلد �لثالث �لصفحة ٢٩٣ 

�٢٩٤ �حلاشية). 
  هل mمن �لصدq ��إلميا� �ملشا0 �ليه 
�} حياته �  �Zً%د� �قوله هذ� كا Y
من  �إلميا�  نيل  عملية  �هل  تر¡؟  يا 
 Y فتر� بقائه Y لثريا كانت منحصر��
�لدنيا؟ كال، بل لقد َ�َعَد �هللا تعا} �!نبأ 
�مسيحنا  مهدينا  mمن   �!  �  kلرسو�
�ملسيِح  �� خالفة  �لقيامة.   Eيو  {� ممتد 
��ملهدn خاَتِم �خللفا� �لf ستكو� على 
ستبقى  بل  مؤقتة  ليست  �لنبو�،  منها� 
 nلذ� �إلميا� �لقيامة، (لك أل� Eيو {�
�ملسيح  به   Zيعو  �! �ملقد0  من  كا� 
 Zال يعا nمن �لثريا ثانية، ��لذ nملهد��
قد   nلذ�� �تأييد�،   � �هللا  بفضل  �ال 
 pمر��0ً ح  Zَملوعو� �ملسيَح  به  �هللا  �عد 
 kلرسو� مع   ³�” تكر��0ً:  �ليه  !�حى 

 Eسيقو �إلميا�  هذ�   ��  kقو!  ،“Eُقو!
فيها  �سيبقى   Zيعو  �! بعد  �أل0¯   Y
 ،Zملوعو� �ملسيَح  �ُهللا  �عد  ما  �سب 
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة  �ستعمل 
�هللا  بإ(�  �بقائه  �إلميا�  هذ�  �قامة  على 
غ�  �خلالفة.  بأهد�;  متمسكة  تعا} 
تكو�   Eبقو  Fمنو �إلميا�  هذ�  بقا�   �!
قلوֲדم عامر� بالتقو¡ ��لو�0، �يسعو� 
للس� Y سبل 0ضو�� �هللا �، �هؤال� 
�لذين   �  Zملوعو� �ملسيح  !حّبا�  هم 
!�حى �هللا �ليه بشأ«م: ”�³ معك �مع 
!حبائك“. �ً(� فمن �ملقد0 !� �هللا تعا} 
سينصر بعد �فا� حضرته �- �لذين 
يؤمنو� به �يعملو� بتعاليمه �½افظو� 
على �ميا«م. غ� !� �لسما� لن تقتر; 
من �أل0¯ �لن يستجيب 0بنا Zعو�تنا 
�ياها  عّلمنا   fل�  qلطر� �تبعنا   �)� �ال 
على   Óللحفا  �  Zملوعو� �ملسيُح 
عالقتنا باهللا �حلّي �، �عندها نستطيع 
!� ندعو �لعا� قائلني: ”تعالو� ��نظر�� 
!جل  من  !فضاله  تعا}  �هللا   nُير كيف 
 ،�  nملهد�� باملسيح  Qمنو�  �لذين 
فإ� كل يوE جديد يطلع على �اعتنا 
من  جديد�  �فيو¯   Vب�كا مصحوًبا 
عند �هللا تعا}، �Y كل يوE جديد نر¡ 
�أل0¯؛  من  �لسما�  �قتر�;  مشاهد 
ُتنـشأ  كيف  منا  �َتعلَّـمو�  فهلمو�، 
على   0Zلقـا� �ملالك  باهللا  �حلية  �لعالقة 

كل شي�.
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�لتقوT �حلقيقية
ما هي �لتقو¡ �حلقيقية؟ يوّضح �ملسيح 
كتبه  بعض   Y (لك   �  Zملوعو�

قائال:
 ”ال جتتمع �جلهالة مع �لتقو¡ �حلقيقية، 
بل �� �لتقو¡ �حلقيقية تصطحب معها 
﴿َيا  شأنه:  جل  �هللا   kقا كما  نو�0ً، 
َيْجَعْل  �هللا  َتتَُّقو�   �ْ�ِ Qَمُنو�  �لَِّذيَن  !َيَُّها 
َسيَِّئاِتُكْم﴾  َعْنُكْم  َ�ُيَكفِّْر  ُفْرَقاًنا  َلُكْم 
َلُكْم  �قاk: ﴿َ�َيْجَعْل   ،(٣٠:kألنفا�)
(�حلديد:٢٩)..  ِبِه﴾  َتْمُشوَ�  ُنو�0ً 
!n !يها �ملؤمنو�، لو متسكتم بالتقو¡ 
عليها  مثابرين  �الّتقا�  بصفة  �حتليتم 
بينكم  �هللا  جلعل   � �هللا  �جه  �بتغاَ� 
�بني من سو�كم َفْرقا بيًنا، ��ملر�Z من 
نو�0ً  سُتعَطو�  !نكم  �لبني   qلفر� هذ� 
 �!  n! كلها..  سبلكم   Y به  متشو� 
!فعالكم  كافة   Y  nسيسر �لنو0  هذ� 
�!قو�لكم �قو�كم �حو�سكم، فيكو� 
²ميناتكم   Y� نو0،  عقولكم   Y
Q(�نكم   Y� نو0،  عيونكم   Y� نو0، 
حركاتكم   Y� �بيانكم  �!لسنتكم 
 fل� qسكناتكم نو0، �ستصبح �لطر�
كل   �� باختصا0،  من��.  تسلكو«ا 
سبلكم �طرq قو�كم �طرq حو�سكم 
نو0   Y فستمشو�  نو�0ً،  ستمتلئ 
 ،Eإلسال� Vكماال �Qعلى نو0“. (مر
صفحة   ٥ �ملجلد  �لر�حانية  �خلز�ئن 

.(١٧٧ �١٧٨

... يقوk حضرته �:
َمظهِر  �سُم   kلدجا�  �! "�علمو� 
ُيِضّل  �لو�قع، �معنا�: من   Y �لشيطا�
عن �لطريق �حلق. �تقر!�� Y �لكتب 
�لسابقة عن �لزمن �ألخ� !نه ستقع فيه 
 Y Eفُيهز  �حر; َضر�| ضد �لشيطا

«اية �ملطا®“. 
يقوk حضرته �: "مع !� �لشيطا� 
كا� ُيهَزm Y Eمن كل نY v �ملاضي، 
�كانت  عابر�،  هزمية  كانت  �لكنها 
هزميته �حلقيقية مقد�0 على يد �ملسيح 
 � �هللا  �عد  �قد   ،�  Zملوعو�
﴿َ�َجاِعُل  قوله:   Y �لنهائية  بالغلبة 
�َِلى  َكَفُر��  �لَِّذيَن   qََفْو  Dَتََّبُعو� �لَِّذيَن 
عمر��:٥٦)..   kQ)﴾ْلِقَياَمِة�  Eَِيْو
 qفو �حلقيقيني  �ألتبا�  سأجعل   n!
باختصا0،  �لقيامة.   Eيو  {� �لكافرين 
 Y شديد� Vصوال kيصو �لشيطا� ��
هذ� �لزمن �ألخ�، �لكن �لنصر �لنهائي 

لن يكو� �ال لنا“. 
فيقوk �: ال شك !� �لفتح حليفي 
لوعد  طبًقا  �لشيطا�  ضد  �حلر;   Y
�هللا �، �لكن لن يغلب �لشيطاَ� �ال 
كل  �تنبو�  �لذين  �حلقيقيو�  !تباعي 

Zجل عاملني بالتعليم �لذn !تيت به.
�قاY � k كتابه ”سفينة نو{“:

 ”�علمو� !� �قر�0 �لبيعة باللسا� �حد� 
 Eلتا� �لعمل  ير�فقه   � ما  بشي�  ليس 
يعمل   nلذ� فإ�  لذ�  �لقلب،  بعزمية 

 n0�Z  Y يدخل  �لعمل  حق  بتعليمي 
�هللا  �حي   Y عنها  �لوعد  سبق   fل�
تعا}: ”�³ !حافظ كلَّ من Y �لد�0“. 
�لر�حانية،  �خلز�ئن  نو{،   (سفينة 

�ملجلد ١٩، ¤ ١٠، طبعة لند�).
 Zفهذ� �صفة �صفها لنا �ملسيح �ملوعو
مصيبة  نو�  كل  من  للنجا�   �
فإ(�  �بال� �هجوE شيطا³.  �مشكلة 
عملنا ֲדذ� �لتعليم بصدq �لقلب �انا 
بال�  كل  من  �عد�  تعا} حسب  �هللا 
�لشيطا�، بل  به   Eيقو  Eجل �هجوZ�
�ألسلحة  تلك  !يدينا   Y بفضله  �ضع 
 Zملوعو� للمسيح  �لf �هبها  �لر�حانية 
�، ��لf ֲדا سننتصر على �لشيطا� 

Y هذ� �لزمن....

ضر'+4 �لدعا5 'حقيقته
:� kيقو ¦

"�حلق ��حلق !قوk: ما � تتيسر للمر� 
�لفيو¯ �لربانية ظّل ُحبُّ �لدنيا طوًقا 
 nلذ� �ال  منه  يتخلص  �ال  عنقه،   Y
�لفيض   ��� بفضله،  عليه  �هللا  ميّن 
�إل�ي !يًضا يبد! بالدعا� نفسه. �لكن 
�للسا�  ثرثر�  هو  �لدعا�   �! تظنو�  ال 
 Vملو� من  نو�  هو  بل  كال،  فقط. 
حتصل بعد� �حليا�، كما يقاY k لغتنا 
فا(هب   ،Vميو kيسأ �لبنجابية: ”من 

 “Vمتو �بعد ! kللسؤ�
 �)� �ال  �لربا³  �لفيض   kتنا لن   n!  
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�} �لعتبة �إل�ية متذلًال متفانًيا  Vحضر
  .kكاملتسو

!ثًر� كاملغناطيس �لب  �لدعا�   Y ��”
 nلذ� �لدعا�  قيمة  ما  ��لفضل.  �لفيض 
 Fََر� �لصِّ ”�ْهِدَنا  بلسانه:  يقوk صاحُبه 
!نه  قلبه   Y يفكر  �هو  �ْلُمْسَتِقيَم“، 
لديه  بقي  �!نه  سيعقـد صفقة كيت، 
�لشي�  يفعل   �! �عليه  كذ�،  عمل 
سـيفعل  كذ�  حصل   �)� �!نه  هكذ�، 
للعمر.  مضيـعة  �ال  هذ�   �� كذ�. 

�لعـبد   Eيقّد  �  �)�
يعمل   �� �هللا  كتا; 
�سـب !حـكامه، 
�ال  صلو�ته  فليست 
للـوقت.  مضـيعة 

﴿َقْد  صر�حة:  �لكرمي   �Qلقر�  kقا لقد 
َ!ْفَلَح �ْلُمْؤِمُنوَ� �لَِّذيَن ُهْم ِفي َصالِتهÕْم 
 n! َخاِشُعوَ�﴾(�ملؤمنو�:٣�٢).. 
�لدعا�   Y �إلنسا�  قلب  يذ�;  عندما 
 qصد� بإخال¤  �هللا  عتبة  على  �Äّر 
كأنه قد �منحى Y (�ته تعا}، طالًبا منه 
!فكا�0  ناسًيا  ��لفيض،  �لعوَ�  �حَد� 
تركيًز� شديًد�  �مرّكًز�  كلها،  �خططه 
حp حتصل له �لرقة ��خلشو� ��لذ�با�، 
فتخمد  �لفال{،  با;  له  ُيفَتح  عندها 
أل�  (لك  قلبه،   Y �لدنيا  ُحبِّ  جذ�ُ� 
مستحيٌل،  �لقلب   Y �َملحّبَتِني  �جتما� 
ما  بالفا0سية  بيت شعر   Y) kيقا كما 
 ��تعريبه): تريد �َهللا ��لدنيا �لدنّيَة مًعا، 

 kقا �لذ�  �هٌم �%اk �جنو�.  �ال  هو 
ُهْم  ﴿َ��لَِّذيَن  مباشر�:  بعدها   � �هللا 
ُمْعِرُضوَ�﴾(�ملؤمنو�:٤).  �للَّْغِو  َعِن 
 n! لدنيا نفُسها؛� �للغو هنا  ��ملر�Z من 
!� �ملر� �(� تيسر له �خلشو� ��خلضو� 
قلبه.   Y لدنيا� �لصلو�Â Vد ُحبُّ   Y
�هذ� ال يع[ !� يترD بعد (لك مشاغله 
�ظيفة   �! جتا�0   �! �0mعة  من  �لدنيوية 
�ما �} (لك، بل �ملعÖ !� ُيعِر¯ عن 

كل ما Äدعه فيلهيه عن �هللا تعا} من 
!عماk �لدنيا“

�لدنيا باستمر�0،   kبأعما Eيقو �! n! 
�لكن خو® �هللا �(كر� يظل مسيطًر� 

على قلبه �Zًما.
ُتْلِهيِهْم  ال   kٌ0َِجا﴿ تعا}:  �هللا   kيقو”
�هللاَِّ﴾  ِ(ْكِر  َعْن  َبْيٌع  َ�ال  ِتَجا0ٌَ� 
ال  لنا   Zعبا  Dهنا  n! (�لنو0:٣٨).. 
�شتغا�م  0غم  ��حد�  حلظة  ينسوننا 
يذكر   nلذ�  �� �جتا�0ִדم.  بأعما�م 
�هللا تعا} Y !ثنا� �لعمل ال ُيعت� �نساًنا 
ينَسى  من   nZملا� �إلنسا³  �منا  ماZًيا، 
�ملجلد   ،Vمللفوظا�) متاًما“.   � �هللا 
�حلاشية،   ،٤٠١ �لصفحة  �خلامس، 

�لطبعة �جلديد�).....

كيف \ب �Z نصّلي
 ��ُّZ!  !nملحمد� �ملسيح   Eخد� فيا 
بالطريقة   V�Zبالعبا �قومو�   Vِلصلو��
 nملسيُح �ملحمد� Eَليو� �ياها  �لf علمنا 

 :� kيقو .�
�لشي�  (لك  هي  �لصال�   �! "َتذّكر�� 
 kتسهل به �لصعا; كلها، �تز� nلذ�
من  !قصد  ال  �لكن  كلها.  �لباليا  به 
يؤZيها   fل� تلك  �لصال� 
سبيل  على  �لنا|  عامة 
!قصد  بل   ،�Zلعا�� �لتقليد 
يلـني   fل� �لصال�  تلك 
على  �Äّر  �لقلـب  ֲדا 
عـتبة �هللا �ألحد � �كـأنه يذ�; 

 .Ðيتفـا�
�ليكْن مفهوًما !يًضا !ننا ال Ìافظ على 
�لصال� أل� �هللا � �اجة �} صالتنا. 
 {� �اجة  ليس  تعا}  �هللا   �� كال، 
�ليس  �لعاملني،  عن  غ[ٌّ  فهو  صلو�تنا، 
�إلنسا� �اجة  بل  !حد،   {� له حاجة 
يريد  �إلنسا�   �! ��ملعر�®   .� �ليه 
عو�  يطلب  �لذلك  �Zئًما،  مصلحته 
�هللا؛ أل� �حلق !� فوm �ملر� بوصاk �هللا 
تعا} هو �لفوm باخل� بعينه. �مثل هذ� 
 ��Z�0!� �لنا| كلهم   ��Zلو عا �إلنسا� 
�هللا   Z�0! �لو  شيًئا،  !ضر��  ملا  هالكه 
�لباليني من   �! �ملاليني  تعا} !� يهلك 

اعلموا أن هذه الصالة شيء َتصلُح به دنيا 
املرء ودينه أيًضا، ولكن أكثر الناس يصّلون 

صالًة تلعُنهم
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�إلنسا� ألهلَكهم  هذ�  !جل  من  �لبشر 
هذ�   �! �علمو�  مكانه.  �!فناهم 
�لصال� شي� َتصلُح به Zنيا �ملر� �Zينه 
يصّلو�  �لنـا|  !كـثر  �لكن  !يًضا، 
صـالً� تلعُنهم“. (�مللفوظاV، �ملجلد 
�لطبعة   ،٤٠٣�  ٤٠٢ �لصفحة  �خلامس 

�جلديد�).....

�+فعو� مستوT عبا��تكم
 �!  Eليو� منا  ��حد  كل  ��جب  فمن 
عباZته  مستو¡  لرفع   � باهللا  يستعني 
تلبيًة  �لعا¹  �ملستو¡  هذ�  على   Vِلثبا��
 kمن �ملحا )� ،� Zلند�� �ملسيح �ملوعو
تعا}،  �هللا  بعو�  �ال  ��د®  هذ�  حتقيق 
�خلشو�  يتيسر  "ال   :�  kقا �كما 
��البتهاk !ماE �هللا تعا} �ال بالتو�ضع له 
قائال:  Zلّنا على طريق (لك  �". �قد 
”ال Äُلَو�َّ «ا0كم �ال ليلكم بل !ية حلظة 
 ،Vمللفوظا�) �لدعا�“.  من  حياتكم  من 
�لطبعة   ،٤٠٣ �لصفحة  �خلامس  �ملجلد 

�جلديد�).
�هللا   Zعو� �0ثنا   Eملقا� هذ�  بلغنا  فإ(� 

تعا}. 
�قاk � مبّيًنا حقيقة �لعبا�Z �لf يقبلها 

�هللا تعا}:
يقَبلها   fل�  �Zلعبا� حقيقة   �! ”�علْم   
برÉية   Eلتا� �لتذّلُل  هي  بامتنانه،  �ملو} 
عليه  ��لثناُ�  شأنه،  �ُعُلوِّ  عظمِته 
�يثا�0ُ � �حسانه،  �!نو�ِ�  ِمننه  مبشاهد� 

�تصو0ُِّ  مبحّبِة حضرِته  شي�  كل  على 
%امد� ��اِله �ملعانه، �تطـهُ� �جلنا� 
من �سا�| �ِجلّنة نـظًر� �} ِجنانه“. 
سو�0  تفسـ�  من  �ملسيح،   mعجا�)
 �  Zملوعو� �ملسيح  لسيدنا  �لفاحتة 

�لصفحة ٢٠١).
فعلى كل !�دn !� يتذكر �Zئًما !� هذ� 
 Vِلصلو�� !�Zئه  بعد  له  تتيسر  �منا  �حلالة 
مؤمًنا  يص�  �عندها  �جه،  !حسن  على 
 Eألحكا�� باألمو0  سيهتم  �منا  حقيقًيا. 
�لf !مر �هللا �ملؤمنني ֲדا �(� !صبح تصو0ُُّ 
عظمة �هللا �علّو شأنه مستولًيا على !فكا�0 
�Zئًما. فينبغي !� يكو� �د �هللا �شكر� 
 �m0بذكر نعمه تعا} �!فضاله �لصفَة �لبا
�( ليس عند !حد �ِخل��  ،nكل !�د Y
بنعم �هللا �!فضاله كما عند �أل�دn. فإ� 
 nأل�د� على  تعا}  �هللا  منن  !عظم  من 
لقد  �لزمن.  هذ�   Eبإما لإلميا�  �فقه  !نه 
 fل� �جنانا �هللا تعا} من �سا�| �لشيطا
فكفر��  �أل0¯   Y َمن  !كثَر  ֲדا   qغر!
قلوبنا  تزيد  !مو0  �هي  mما«م.   Eبإما
حبًّا هللا � �عباZً� له، ��ب !� تكو� 
كذلك. لقد !0سل �هللا � مسيَح Qخر 
�لزما� بصفته خاَمت �خللفا�، �ما E�Z �هللا 
تعا} قد بعث عاشـَق نبيِّه �حلبيب %مد 
بصفته   � �ألنـبيا�  خاَتِم  �ملصطفى 
�ماQ Eخر �لزمـا� �خاَمت �خللـفا�، فال 
 Eيو {�بد !� ميـتد mمن خالفتـه هو 

�لقيامة.....

��خلو� �لقر� �جلديد للخالفة باأل�عية 
'�لعبا��>

تأسيس  على  �ملائة  �لسنة   Y �آل�  Ìن   
خالفة �ملسيح �ملوعوZ �، �سندخل - 
�� شا� �هللا تعا} - �لسنة �آلتية مستقبلني 
�لقر� �جلديد من �خلالفة �أل�دية، �قد 
قلت من قبل �ننا لن نرÊ !فضاk �هللا تعا} 
بإخال¤  �هللا   {� ُترَفع   fل� باألZعية  �ال 
�جلديد  �لقر�  ندخل   �! فينبغي  كامل، 
حني  كل  باألZعية  منهمكني  للخالفة 
تعا}  �هللا  نعم   Êلنر تعا}،  هللا  µلصني 
نصحتكم  (لك كنت  !جل  �من  �Zما. 
حو�¹  قبل  �جلمعة  خطب  �حد¡   Y
سنتني باستقباk �لقر� �جلديد من �خلالفة 
 V�Zلعبا� ملتزمني ببعض �ألZعية �بعض 
فقط  !شهر  عشر�  �ال  يبق   �� �لنافلة، 
�لنعمة  هذ�  على  سنة  مئة   kكتما� على 
 .fبنصيح �لربانية، �!ملي !نكم تعملو�
�!�Z �ليوE تذك�كم ֲדذ� �ألمر مر� ثانية، 
فأقوk لكل !�دn !� يو�ظب على هذ� 
Zخلنا   �)�  pح خا¤  بتركيز  �ألZعية 
�لقر� �آل¾ متو�ضعني هللا � !نزk على 
�جلماعة �أل�دية منًنا !كثر �مّتعنا بأياZيه 
 �!  nد�! كل  فعلى  فأكثر.  !كثر   �
�} �هللا تعا} هدية Zعو�ته !كثر من  Eيقد
(n قبل. فإ� كل Zعا� نصحتكم بترZيد� 
½مل Y طياته كنو�mً من �ل�كاV، �له 
 ³�!lية خاصة بصدZ �خلالفة !يًضا. �ها 

.mكرها بإ�ا) kتنا�!
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تفصيـل �أل�عيـة �ملتعلقة 
باخلّطـة �لر'حانيـة للعيد 

�ملئوe للخالفة �ألdدية

* سـو+4 �لفاحتـة:
سو�0  �ألZعية  هذ�  �من 
�لفاحتة. �لو تدبرمت فيها مليًّا 
�جدمت !� كل لفظ فيها Zعا� 
�متكينه  �لدين  إلقامة  �0ئع 
�لتطوير  �خلالفة  �لتثبيت 
�ميا� كل ��حد منكم. ��«ا 
 Fصر�  {� ִדدينا  نو0  منا�0 
�«ا  تعا}.  باهللا   kلوصا�
خالصة تعاليم �لقرQ� �لكرمي 

!يًضا.
:� Zملسيح �ملوعو� kيقو

�لقرQ� مبا   ُّE!ُ  "�ِمن !�ائها 
َجمعت مطالَبه كلَّها بأحسن 
كَصَدٍ®  �تأبطْت  �لبيا�، 
0َ0َZُ �لفرقاِ�، �صاV0 كُعشٍّ 
 mعجا�) �لعرفا�“.  لطِ� 
�لر�حانية  �خلز�ئن  �ملسيح، 

�ملجلد ١٨ �لصفحة ٧٤).
:� kيقو�

!�ا�  �ا  �لسو�0  "هذ�   
كث��، فأّ�ُلها فاحتة �لكتا;، 
ُيفتتح  ألنه  بذلك  �ُسّميت 
ֲדا Y �ملصحف �Y �لصال� 

من  �لدعا�  مو�ضع   Y�
!«ا   nعند� �أل0با;.   ;ّ0
�ُهللا  جَعلها  ملا  ֲדا  ُسّميت 
َحَكًما للقرQ�، �ُمِلَئ فيها ما 
كا� فيه ِمن !خبا0 �معا0® 
جامعة  �!ّنها  �ملّنا�،  �هللا  من 
�ليه  �إلنسا�  ½تا�  ما  لكل 
 n!)  Zملعا�� �ملبد!  معرفة   Y
كمثل  ��آلخر�)،  �لدنيا 
�الستدالk على �جوZ �لصانع 
 Y ��خلالفة  �لنبو�  �ضر�0ِ� 
�ألخبا0  !عظم  �من   .Zلعبا�
بزما�  تبّشر  !«ا  �!ك�ها 
 nملهد� Eيا!� Zملسيح �ملوعو�
�ملسيح،   mعجا�)  .“Zملعهو�
�خلز�ئن �لر�حانية �ملجلد ١٨ 

�لصفحة ٧٠ �٧١). 
من  كلمة  كل  فقر���   �)ً�  
�معا� � بتدبر  �لسو�0  هذ� 
�لر�حا³،  �لتطو0   {� nZتؤ
�إلنسا�  �عل  �لتطو0  �هذ� 

��0ًثا لنعم �هللا �. 
�لسو0ُ�  هذ�  تنا�لْت  فقد 
تعا}،  �هللا   V0بًعا من صفا!
�لر�ن،  �لعاملني،   ;ّ0 �هي 
�لدين.   Eِيو ماِلك  �لرحيم، 
هذ�  عن  حتدثت  �قد 
 ،vخط  Y كثً��   Vلصفا�
 mبإ�ا �آل�  !(كر   �!  Z�!�
 Zعالقتها بزمن �ملسيح �ملوعو
حضرته  (كرها  كما   �

بنفسه.
 :� kقا 

"لقد حتّقَق قوله تعا} ﴿�حلمد 
هللا﴾ Y ُظهو0َيِن لرسوk �هللا 
�!�د.  %مد   Y !ع[   �
 Vلصفا� هذ�  (كر  فبعد 
�لكامل   vلن� حق   Y �أل0بع 
� قد حققها �هللا فعًال بشأ� 
�لصحابة � !يضا. �كأ� �هللا 
� يريد !� مينحه � صفاته 
�هذ�  �لِظّلّية،  �لطريقة  على 

�هللا“..   Y لفنا��”  Öمع هو 
!n !� يدخل �إلنسا� حتت 
��آل�  �إل�ية.   Vلصفا� ظل 
ֲדذ�  �هللا  جتلى  كيف  �نظر�� 
 kخال من  �أل0بع   Vلصفا�
�لرسوY � k حق �لصحابة 
 �  vلن� ُ�لد  فعندما   .�
كا� !هل مكة كطفل ½تا� 
�} �لرضاعة، !n كانو� �اجة 
يعيشو�  كانو�  �لربوبية.   {�
��لسبا�،   Ùلوحو� عيشة 
 Eبتربيتهم كاأل � vلن� Eفقا
 ¦ �0حانيا.  لبًنا  بإ0ضاعهم 
بالر�انية،  عليهم  �هللا  جتلى 
½تاجو�  ما  كل  �م  فهيأ 
�ال  جهد   n! بد��  �ليه 
!عطاهم  حيث  منهم،  سعي 
�!سو�  �لكرمي   �Qلقر� نعمة 
�لرسوk � �حلسنة. ¦ جتلى 
فأثاֲדم  �لرحيمية  بصفته  �م 
�شّر®  جهوZهم،  على 

ومن هذه األدعية سورة الفاحتة. ولو تدبرمت فيها مليًّا وجدمت أن 
كل لفظ فيها دعاء رائع إلقامة الدين ومتكينه ولتثبيت اخلالفة 
ولتطوير إميان كل واحد منكم. وإنها منارة نور تهدينا إ8 صراط 
الوصال باهللا تعا8. إنها خالصة تعاليم القرآن الكرمي أيًضا.
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٢٨

التقوى

يدْعهم   ��  ،kبالقبو �ميا«م 
مثل  �لضاللة   Y يقعو� 
 Vلنصا0¡، بل منحهم �لثبا�
من    Zملر��  )� ��الستقامة، 
�ل�كة Y �لسعي !� �هللا تعا} 
من  يرتد   �  .Eألقد�� يثّبت 
!صحا; �لنv � !حد، �قد 
�0تد �آلال® من !تبا� �ألنبيا� 
 ،Eلكال� خالصة  �آلخرين. 
 kلرسو� 0حيمية  !ثر  من   ��
كانو�   � �لصحابة   �!  �
(جريد�  �0سخني.“  ثابتني 
يناير/كانو�  ”�َحلَكم“، ٢٤ 
�لصفحة   E١٩٠١  Eعا �لثا³ 
٤، �ملأخو( من تفس� سيدنا 
�ملجلد   �  Zملوعو� �ملسيح 

�أل�k �لصفحة ١٧١).
يقوk حضرته �:

﴿مالك  صفة   Vظهر  ¦"  
يوE �لدين﴾ Y حيا� �لصحابة 
جعل  حيث  َعملًيا  ظهو�0ً 
غ�هم  �بني  بينهم   � �هللا 
�%بته  �هللا  معرفة   �� فرقاًنا. 
جز��هم  كانت  ُ!عطوها   fل�

Y �لدنيا.
هذ�  جتلت  قد  باختصا0،   
�لصحابة   Y �أل0بع   Vلصفا�
�جلدير   �! غ�   .�  Eلكر��
�خلطأ  من   �! هنا  بالتذكر 

فقط  هم  �لصحابة   �! �لظن 
خلو�  �لذين   Eلقو� !�لئك 
فئة   Dهنا بل  قبل. كال،  من 
�هللا  (كرهم  قد  منهم  !خر¡ 
Y �لقرQ� �لكرمي، �هم �لذين 
 nلذ�  Êملبعو� مع  سيكونو� 
تعا}:   kقا !�د،   mبر� هو 
َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ ِمْنُهْم  ﴿Q�ََخِريَن 
 n! ِبِهْم﴾(�جلمعة:٤).. 
فقط  هؤال�   �! حتسبو�  ال 
كال،  �لصحابة،  �اعة  هم 
 Y تكو�   fل� �جلماعة   ��
 �  Zملوعو� �ملسيح  mمن 
قد  �لصحابة.  من  !يًضا  هي 
�جلماعة   �! �ملفسر��  !قّر 
هي  �آلية  هذ�   Y �ملذكو�0 
 kتد  ،Zملوعو� �ملسيح  �اعة 
!«م  على  ”منهم“  كلمة 
كالصحابة   - يستفيضو� 
لقد   .�  vلن� من   -  �
 � �لصحابة  تربية  ّمتْت 
 Y  � �لكرمي   vلن� يد  على 
!يًضا   Eلقو� �هؤال�  �لظاهر، 
 � يد�  على  �لتربية  يتلقو� 
غ� !� !حًد� لن ير¡ (لك، 
�لفئة  هذ�  �لعلما�  �ى  �لذ� 
!يًضا صحابًة. �كما !� هذ� 
 Y أل0بع قد جتلت� Vلصفا�
من  كا�  �أل��ئل،  �لصحابة 

�اعة   Y تتجلى   �! �ملحتم 
�لصحابة �لذين كانو� مصد�ًقا 
ِمْنُهْم  ﴿Q�ََخِريَن  تعا}  لقوله 
(جريد�  ِبِهْم﴾.  َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ
يناير/كانو�  ”�َحلَكم“، ٢٤ 
�لصفحة   E١٩٠١  Eعا �لثا³ 
 Z٤،  من تفس� �ملسيح �ملوعو
�لصفحة   kأل�� �ملجلد   �

.(١٧٢
على  بايعو�  ممن  كثً��   ��  
�لعاشِق   Zملوعو� �ملسيح  يد 
 � �لكرمي   vللن  qZلصا�
 � فيوضه  ��ستفاضو� من 
Y حياته، كانو� يبحثو� قبل 
ظهو�0 عمن يأتيهم باحلليب 
كب�   Zعد كا�  �لر�حا³. 
عن  �بتعد��  قد  �ملسلمني  من 
�لقرQ� �لكرمي Y (لك �لزما�، 
 {� صعد  قد  �إلميا�  �كا� 
�لكرمي   vلن� !نبأ  كما  �لثريا 
مسيح   � �هللا  فأ0سل   ،�
هذ� �لزما� Y �لعا� كمظهٍر 
مثل   - Eفقا �لربوبية،  لصفته 
بتربية   -  � �مطاعه  سيد� 
نفس  �!0ضعهم  صحابته 
عيونه  تتفجر   nلذ� �حلليب 
من تعاليم �لقرQ� �لكرمي. ��نه 
ملن فيو¯ صفة �هللا �لر�انية 
 Zنه تعا} جعل �ملسيح �ملوعو!

 Y يًضا مظهًر� لر�انيته! �
هذ� �لعصر �!جر¡ على يد� 
�معا0فه،   �Qلقر� حقائق  «ر 
�نه ملن تأث� �لصفة �لر�انية �
!نه تعا} !نزk معه � فيض 
 fخلالفة على منها� �لنبو� �ل�
�لقيامة.   Eيو {��عد ببقائها 
بصفته  تعا}  �هللا  جتلى  كما 
�لعصر  هذ�   Y �لرحيمية 
 �  Zملوعو� �ملسيَح  فأحلَق 
�سب  �أل�لني  بالصحابة 
من  �اعة  له  ��هب  �عد� 
�لذين ضربو� !��0  �لصحابة 
 ،Vلتضحيا�� Vلثبا� Y ألمثلة�
 ،V�Zلعبا� Y بذلو� جهدهم�
فنالو� فيو¯ �لصفة �لرحيمية 
�هللا   kبأفضا �متتعو�  !يًضا، 
تعا} �لf ال حتد �ال حتصى. 
�لرحيمية  �لصفة  فيو¯   ���
!يًضا،   Eليو� سا0ية  هذ� 
بأهد�;  سيتعلقو�  فالذين 
عاملني   kلعد� �َحلَكم  هذ� 
بأحكاE �هللا تعا}، سيحظو� 
 kألفضا�� بالنعم  !يًضا   Eليو�
 �)ً� �أل�لو�.  منها  «ل   fل�
ما  �لفيو¯  ֲדذ�  ستتمتعو� 
!عمالكم  تصوغو�  Zمتم 
طبًقا لتعليمه تعا} مستوعبني 
 Eِقوله تعا} ﴿ماِلِك يو Öمع
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�لدين﴾، فتؤثر�� حب �هللا �معرفته على 
 f%بة �هللا �معرفته هي �ل �كل شي�، أل
ستصبح لنا جز��، فتميزنا عن �آلخرين، 
جيال  �لنعم  هذ�   kنز� عملية  �ستتو�} 

بعد جيل.
 فعلى كل !�دn !� يعيش حياته ��ضًعا 
�إل�ية   Vلصفا� هذ�  معا³  �حلسبا�   Y
لكي  �لفاحتة  سو�0   Y �ملذكو�0  �أل0بع 

تتو�} علينا !فضاk �هللا بد�� «اية .
Zعا�:  عّلمنا  !نه  تعا}  �هللا  مّنة  ِمن   ¦
�ياD نعبد ��ياD نستعني﴾، لكي ميّتعنا ﴿
بنعمه �ليخ�نا !� عبا�Zتكم ال جتديكم 
 Zملسيح �ملوعو� kفضلي. يقو �شيئا بد�

:Zֲדذ� �لصد �
”تر�� !� �هللا تعا} عّلمنا 
نعُبد﴾،   Dيا�﴿ Zعا�: 
�ملمكن  ملا كا� من  �لكن 
!� يصا; �إلنسا� بالغر�0 

�هللا  عن  �يبتعد  هذ�  قوله  نتيجة  بقوته 
تعا}، فعّلمه �هللا بعد (لك مباشرً� Zعا�: 
�ياD نستعني﴾.. !n ال تظنو� !نكم �﴿
تقومو� ֲדذ� �لعبا�Z بقوتكم �طاقتكم. 
كال، بل ال تقد�0� على فعل شي� ما 
� تستعينو� باهللا تعا} �ما � يوفقكم هو 
�ُيِعْنكم“. (جريد� ”�َحلَكم“ ٢٤ يناير 
�ملسيح  �تفس�   ،٤ �لصفحة   E١٩٠١
�لصفحة   kأل�� �ملجلد   �  Zملوعو�

(٢٠٤
 :kֲדذ� �لدعا� بكثر� �نقو Eنقو �فعلينا !

�فق  �لعمَل  علينا  �شترطت  قد  0بنا، 
 mتك من !جل �لفوZبعبا Eَتعليمك ��لقيا
 Zملوعو� �ملسيح  �ملنوطة بشخص  بنعمك 
�، �لكننا ال نستطيع !��Z حق هذ� 
فَأِعنَّا  عونك،  بد��   V�Zلعبا�� �ألZعية 
!حسن  على   V�Zلعبا� ֲדذ�   Eلقيا� على 
�جه، لكي نتمتع بنعمائك �Zئًما. فوفِّْقنا 
�Zئًما،  �ملستقيم   Fلصر�� على  للس� 

قائمني بعبا�Zتك. 
عّلمنا  ��د¡   Fصر� على  نس�  فلكي 
 Fلصر�� �لدعا�: ﴿�هدنا  هذ�  تعا}  �هللا 
 Zسيدنا �ملسيح �ملوعو kملستقيم﴾. يقو�

:�

 Fلصر�� ﴿�هدنا  تعا}  قوله  "!ما   
�لقومي،  �لنهَج  َ!0ِنا  فمعنا�:  �ملستقيم﴾، 
�َثبِّْتنا على طريٍق يوصل �} حضرتك، 
�ينّجي من عقوبتك“. (�عجاm �ملسيح، 
�لصفحة   ١٨ �ملجلد  �لر�حانية  �خلز�ئن 

.(١٧٥
�ملؤZية �} �هللا  �لسبل   {� kلوصو� �يتم 
تعا} باتبا� !�لئك �لذين !نعم �هللا عليهم. 
فنحن سعد�� حقًّا بأننا Qمّنا بالذn !نعم 
 ³��هللا عليه �!يد� Y هذ� �لعصر �قاk له 
 vَتَنّبأ ֲדا �لن VٍياQ معك، ¦ !ظهر لتأييد�

 Vآليا� تلك  �من  سلًفا،  ֲדا  �!خ�   �
�لعظيمة  ��لكسو®“  ”�خلسو®  Qية 
�لf ظهرY V موعدها. فكيف ال نوقن 
 nلذ� �خللفا�  �خامت   Zملوعو� �ملسيح   �!
تصديقه   nلذ��  �  vلن� عنه  !نبأ  قد 
سينجينا من �لعذ�;، قد جا�. �بتصديق 
�ملسيح �ملوعوZ � � ننُج من �لعذ�; 
Zخلنا،  قد  Zعائه  ب�كة  بل  فحسب، 
 Eمر� �ملنعم عليهم �لذين !قاm Y ،لألبد�

فيهم نظاE �خلالفة لألبد حسب �عد�.
:� Zملسيح �ملوعو� kيقو

�عملو�  Qمنو�  �لذين  �عد  "�كذلك   
�أل0¯   Y ليستخلفّنهم   Vلصاحلا�
كما   ،Vلعنايا�� بالفضل 
قبلهم  من  �لذين  �ستخلف 
��لتقا�“.  �لصال{  !هل  من 
�خلز�ئن  �ملسيح،   mعجا�)
 ١٨ �ملجلد  �لر�حانية 

�لصفحة ١٧٦).
�لنو0: ﴿َ�َعَد  يقوk �هللا تعا} Y سو�0 
 Vِاِلَحا �هللاَُّ �لَِّذيَن Qَمُنو� ِمْنُكْم َ�َعِمُلو� �لصَّ
�ْسَتْخَلَف  َكَما   ِ̄ �ْأل0َْ ِفي  لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم 
�لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم ﴾(�لنو٥٦:0). �لذلك 
�: "فثبت من   Zملوعو� �ملسيح   kيقو
�لقرQ� !� �خللفا� سيكونو� من �ملسلمني 
من  !حد  يأ¾  لن  �!نه  �لقيامة،   Eيو  {�
�ألمة“.  هذ�  من  ُيبَعثو�  بل  �لسما�، 
�عجاm �ملسيح، �خلز�ئن �لر�حانية �ملجلد )

١٨ �لصفحة ١٧٧).

”إنكم سcون بعدي القدرة الثانية
 (يعf اخلالفة) وسوف تكون دائمة“.



اجمللد الواحد والعشرون، ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٢٩ هـ  - مايو / أيار  ٢٠٠٨ م

٣٠

التقوى

 nخامت �خللفا� �لذ� nملسيح ��ملهد� ���
من  كا�  �لنبو��،  �سب  سيأ¾  كا� 
�ملقد0 !� ُيبعث من هذ� �ألمة نفسها. 
فُبعث هذ� �ملسيح ��ملهدn �خامت �خللفا� 
 Vنبو�� �سب  عشر  �لر�بع  �لقر�   Y
�Zخل  �عد�،  �هللا  �!جنز   ،�  vلن�
�ملؤمنو� به Y �ألمن. كما ال نز�k نر¡ 
منذ قر� من �لزما� حتقَُّق �عِد �هللا �ملشا0 
 Y  �  Zملوعو� �ملسيح   kقو  Y �ليه 
 nبعد �نكم ستر��كتابه ”�لوصية“: ”
�سو®  �خلالفة)  (يع[  �لثانية  �لقد�0 

تكو� �Zئمة“.
 فاZعو� �هللا تعا} !� ميّتعنا بنعمته هذ� 
تث�   fل�  kَألعما� �Zًما  ��ّنبنا  �Zئًما، 
�لذين  غضبه علينا، !� ُتدخلنا m Yمر� 
ضلو� فوقعو� حتت بطشه تعا}. فسو�0 
تدبر  بكل  نقر!�   �! �ب  Zعا�  �لفاحتة 

Üصو¤ �خلالفة !يضا.

* lZية �لصال4 على �لنj � 'بركاִדا
لقد كانت �لصال� على �لنv � !يًضا من 
بترZيدها  نصحتكم   fل� �ألZعية  ضمن 
ما  �ملئوية.  �خلالفة  سنة  مشر��   Zبصد
هي !lية �لصال� على �لنv � �ما هي 
علّي،  "َصلُّو�   :�  vلن�  kقا بركاִדا؟ 
فإ� صالتكم علّي mكاٌ� لكم“. (جال� 
ما  با;  �جلوmية،  �لقيم  البن   ،Eألفها�
جا� Y �لصال� على 0سوk �هللا، �لفصل 

�أل�k، 0قم �حلديث ٢٢)

�منا �لغاية من �نضمامنا �} �اعة �ملسيح 
�ملوعوZ � تطه� �لقلو;، �قد !خ�نا 
صّلو�   :kفقا لذلك  �لسبيَل   �  vلن�
�يساعدكم  سيطّهركم  هذ�  فإ�  علّي 
�ماZًيا،  ��0حانًيا،  Zينًيا   Eلتقد� على 
 fل� qلطر� {��سيهديكم �هللا تعا} ֲדا 

تأخذكم �} �جلنة.
 :kقا  � عبا|  �بن  عن  ��0ية   Dهنا�
�لصالَ�  َنِسَي  "َمن   :� �هللا   k0سو kقا
�بن  (سنن  �جلنة“.  طريَق  َخِطَئ  عليَّ 
��لسنة   Vلصلو�� �قامة  كتا;  ماجه، 

 .(� vفيها، با; صال� �لن
ما هو طريق �جلنة؟ �منا هو !� يؤثر �ملر� 
�لدنيا   Y نعمائه  Êتعا}، ف� �هللا  0ضا 

��آلخر�.
 vيصلي على �لن �غ� !نه ال بد للمر� ! 
كلماִדا.   Y متدبًر�  �لقلب  Üلو¤   �
فقد قاk �لنv � مر�: ”َمن صلى علّي 
عشَر  عليه  �ُهللا  صّلى  نفسه  من  صاZًقا 
صلو�V، �0فعه عشر 0ZجاV، �كتب 
 ،Eجال� �ألفها) .“Vله ֲדا عشر حسنا
 Y جا�  ما  با;  �جلوmية،  �لقيم  البن 
 kأل�� �لفصل  �هللا،   kلصال� على 0سو�

0قم �حلديث ١٤٥).
 فمثل هذ� �لصال� على �لنv � توصل 
!ما كيف �ّضح   ..Vلد0جا� !على   {�
!lية   �  Zملوعو� �ملسيح  سيدنا  لنا 
�لعصر؟  هذ�   Y  �  vلن� على  �لصال� 
��اE 0با³  بعد تسجيل   �  kقا فقد 

تلقا� �هو ”�كا� !مر �هللا مفعوال“:
”��إل�اE �لذn تلقيُت بعد� هو: ”َصلِّ 
 EَZQ ُ�ْلِد  سيِد  %مد   kQ� %مد  على 
 �! {��خاَتِم �لنبيني“. �. �فيه �شا�0 
 Vلعنايا��  kألفضا�� �ملر�تب  هذ�  كل 
له  حبنا  على  �جز��  بسببه  هي  �منا 
 fل� �ملكانَة  !�ى  ما  �هللا!  سبحا�   .�
� عند �حلضر�  �لكو�  ½ظى ֲדا سيد 
 !� لديه  قرًبا  !كثر�  �ما  �ألحدية! 
عند  %بوًبا  يصبح   � ُمحّبه   �� حيث 
 Eد�µ ُيصبح   � �خاZمه  تعا}،  �هللا 
!ن[ صليت  هنا   Vتذكر �قد  �لعا�“. 
بكثر�  �لليا¹  �حد¡   Y  �  vلن� على 
 Y تعطَر ֲדا �لقلب ��لر�{، فر!يت pح
�لليلة نفسها !«م (!n �ملالئكة) قد !تو� 
 ،kالm شكل ما� Y 0بِقَرٍ; من نو fبي
�قاk !حدهم: هذ� ما صليَت على %مد 
مماثال  غريًبا  �آل� حاZًثا   Vُتذكر�  .�
 �! فحو��  ��اًما  مر�  تلقيت  بأ³  Qخر 
 �!  n! خصومة؛   Y �ألعلى  �ملأل  !هل 
�لدين،  إلحيا�  هائجة  �إل�ية  �ملشيئة 
�لكن � ينكشف بعُد على �ملأل �ألعلى 
هم  فلذلك  �ملحيي،  �لشخص  تعيُني 
Äتلفو�. �Y !ثنا� (لك 0!يت Y �لرÉيا 
!� �لنا| يبحثو� عن هذ� �ملحيي، �!تى 
 kقا� �ملتو�ضع  �لعبد  هذ�   Eما! !حدهم 
 k0سو ½ب  0جل  ”هذ�   :¹ّ� مش�� 
�هللا �." �كا� �ملر�Z من قوله هذ� !� 
 vذ� �ملنصب هو حب �لن� Fٍعظم شر!
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 Y متوفر  Fلشر� �هذ�   ،�
(�ل��هني  �لشخص“.  هذ� 
�أل�دية، �خلز�ئن �لر�حانية، 
�ملجلد �أل�k صفحة ٥٩٨-

٥٩٧ �حلاشية).
�مسيح  �لعصر  هذ�   Eفإما
�هللا  بعثه   nلذ� �لزما�  Qخر 
ُ½ْز   � �لدين  إلحيا�  تعا} 
بسبب  �ال  �ملنصب  هذ� 
%مد  سيد�  عشق   Y تفانيه 
صالته  �نتيجة  �ملصطفى 
بأفضاله  �للتمتع   .� عليه 
 Eليو� لنا  بد  ال   � �نعمائه 
من �ستخد�E �لوصفة نفسها 
 {� �نضمامنا  بعد  !يًضا 
 .� Zاعة �ملسيح �ملوعو�
 {��لكي نرÊ هذ� �لنعما� 
نصلي   �! علينا  �لقيامة   Eيو
 qبصد � vنسّلم على �لن�
فلو  �لنية.  �خلو¤  �لقلب 
�لدعاَ�  هذ�   nد�! Qثر كل 
�ألخر¡،  !Zعيته  كافة  على 
كما  �0حانًيا،  س�تقي  فإنه 
Zعائه،  �ستجابة   VياQ ير¡ 
متمتًعا بأفضاk �هللا �نعمائه. 
 �!  �  vلن� لنا  ضِمن  فقد 
�هللا  �مد  يتم   nلذ� �لدعا� 
هو   � عليه  ��لصال�  تعا} 
بتحقيق  �كفيل  Ãا;  Zعا� 

كما   - �لكن  حاجاتكم. 
هذ�   �� قبل-  من  قلت 
فإ(�  باإلخال¤؛   Fمشر�
بإخال¤،  �لدعا�  هذ�  مت 
عليه   nتنطو فيما  �لتدبر  مع 
عميقة  معا�  من  كلماته 
من  لنبع  بالغة،  �حكمة 
�من  �حرقة.  بلوعة  �لقلب 
معا³  لكم  !بني  (لك  !جل 

هذ� �لدعا� من حيث �للغة.

على  صلِّ  ”�للهم  Zعا�   ��
%مد“ يع[ عند !هل �للغة: 
0بَّنا �0فع ِ(ْكَر �لنvّ ��كتْب 
له �لعز� Y هذ� �لدنيا Çعِل 
باقيًة  �شريعته  غالبًة  0سالته 
�Zئمة، �قبوkِ شفاعته Y !مته 
!جرهم   �ِZياm� �لقيامة   Eيو

!ضعاًفا مضاعفة. 
�يقوk علما� �للغة Üصو¤ 
Zعا� ”�للهم باD0 على %مد 
!� معنا�:  �على kQ %مد“ 
 Vَ0مًد� � ما قّد% VِQ 0بنا
�شأ�  �عظمة  عز�  من  له 

�Ãد، ��جعْله عزًّ� !بدًيا.

 kملحا� من  �لبعض:   kقا�
!� نفي حق ما !مرنا �هللا به 
 ،�  vلن� على  �لصال�  من 
بيد  �ألمر  نفو¯  فلذلك 
!نت   kْنز! 0بنا  �Zعني:  �هللا 
نعما�D �بركاتك عليه فإنك 
�ألعلم مبا يستحقه. فاحلق !� 
حتديد معا³ هذ� �لدعا� غ� 

ممكن.
 � Zملسيح �ملوعو� kقد قا�

تعا}:  �هللا   kقو تفس�   Y
ُيَصلُّوَ�  َ�َمالِئَكَتُه  �هللا   َّ��ِ﴿
�لَِّذيَن  !َيَُّها  َيا  �لنَِّبيِّ  َعَلى 
َ�َسلُِّمو�  َعَلْيِه  َصلُّو�  Qَمُنو� 
َتْسِليًما﴾(�ألحز�;:٥٧): 
 �! �آلية  هذ�  من  يتضح 
بلغت  قد   �  vلن�  kعما!
من �لر�عة ��لكماk �يث � 
يستخدE �هللا تعا} Y مدحها 
 Y �معينة. لقد كا Vكلما
��لوفا�   qلصد� من  �0حه 
لد¡  %بوبة  !عماله  �كانت 
�هللا تعا} �يث !مر � �لنا| 
بالصال� عليه �} �ألبد شكًر� 

له“. (تقرير �جللسة �لسنوية 
 ٥٠ �لصفحة   E١٨٩٧ سنة 
�ملسيح  تفس�  من   ،٥١�
�لثالث  �ملجلد   �  Zملوعو�

�لصفحة ٧٣٠).
معا³  توسيع  من  بأ|  فال 
مهما  %مد“  على  ”َصلِّ 
 �! �لو�قع  �ألمر  �ّسعناها. 
تعا} !�  علينا !� نسأk �هللا 
ينـزk على %مد كل !نو�� 
�لf ال   pل�كة ح�� �لفضل 
�عندها  !فكا0نا،  ֲדا  حتيط 
تتولد Y قلب �ملؤمن مشاعر 
هذ�  �مثل   ،� له  �لشكر 
صميم  من  �لنابعة  �لصال� 
�لقلب هي �لf تنفع �ملؤمن، 
�ستجابة   Y تتسبب  كما 

Zعائه.
 Zملوعو� �ملصلح   Eقا لقد 
للمسيح  �لثا³  (�خلليفُة   �
�ملوعوZ �) بشر{ �لصال� 
لطيف  بأسلو;  �إلبر�هيمية 
Qخر. �قد �قتبست من شرحه 
نه �لرZ على سؤ�k يث��  لتضمُّ
�لبعض، �هو: �� �لنv � هو 
خامت �ألنبيا�، �شريعته تغطي 
شر�ئع �ألنبيا� كلهم، بل قد 
 � !مو�0ً  �لكرمي   �Qلقر� بني 
�ألمم  تفهمها   �� يعرفها 

”هذا رجل �ب رسول اهللا �." 
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�لسابقة، ��� عصر� � ممتد 
�} يوE �لقيامة، فلما(� !مرنا 
�هللا تعا} !� ندعو: ”�للهم 
 kQ �على  %مد  على  صل 
على  صليت  كما  %مد 
 Eستخد� �ملا(�  �بر�هيم“؟ 
صليت  ”كما  كلمة  هنا 

على �بر�هيم“؟
كلمة   �! ��ضًحا  فليكن 
�ملسا���  تع[  ال  ”كما“ 
هنا، بل �ملر�Z من هذ� �لدعا� 
�بر�هيم � كما !صبح  �!
كامًال �فريد� من نوعه، فيا 
كامال   �  َّvلن� �جَعِل  0بَّنا 
 �! (لك  نوعه.  من  �فريد� 
 {� نبيا  كا�   � �بر�هيم 
 kَلكما� �بلغ  �سر�ئيل،  ب[ 
�ملختصني  �ألنبيا�  بني  من 
باألقو�E، فأنزkْ يا 0بنا !عظَم 
بركاتك  �!كمل  !فضالك 
على �لنv � �ملبعوÊ للعا� 
 �  vلن� كا�  �ملا  بأسر�. 
مبعوًثا للعا� !�ع �� يكن 
فحسب،  ��حد   Eلقو نبيًّا 
�لكاملة  بركاته  فانتشا0 
!عظم  جتعله  كله  �لعا�   Y
عليهما  �بر�هيم  من  0Zجة 

.Eلسال�
 � Zلقد بني �ملصلح �ملوعو

معQ Öخر !يًضا كاآل¾:
 Y �لعا0مة  0غبته  نتيجَة   
 Y �هللا  �حد�نية   Zتسو  �!
�ملنطقة !0سل �بر�هيم � 
!حد �بنيه �} بلد عامر ليبلغ 
 Dتر بينما  �هللا،  0سالة  فيه 
 n) غ�   Zٍ��  Y �لثا³  �بنه 
�هللا  0سالة  ليبّلغ  مبكة   �0m
!هَل تلك �ل�ية عند عمر�«ا 
Y �ملستقبل، ��} كل عابر 
سبيل مير من هناD. فكانت 
قلبه 0غبة عا0مة إلعال�   Y
 Zلبال�  Y تعا}  �هللا  كلمة 
فعّمر   ،n0ل���  Y� �لعامر� 
بعد  �ل�ية  تلك  تعا}  �هللا 
حلرقة  تقديًر�  طويلة  مد� 
فعندما  هذ�.  �بر�هيم  قلب 
على  صل  ”�للهم   :kنقو
كما  kQ %مد  �على  %مد 
�على  �بر�هيم  على  صليت 
�بر�هيم �نك �يد Ãيد،  kQ
نتذكر، بل �ب !� نتذكر، 
�إلبر�هيمية  �للوعة  هذ� 
قلوبنا   Y فتتولد  !يًضا، 
 � مبحمد  �ملؤمنني  Ìن 
0سالته  لتبليغ  عا0مة  !منية 
�لتكب�  هتا®  �0فِع   �
 Y�  n0ل���  Y� �ملد�   Y
كما  �ملعمو�0،  !0جا�  كل 

إلعال�   � �بر�هيم  سعى 
�سم �هللا Y منطقته. �عندما 
�إلبر�هيمية  بالصال�  ندعو 
�بر�هيم   Zال�!  �! �نفّكر 
 nلذ� ��جبهم   ��Z!  �
ُعهد �ليهم، �!ننا !يًضا نعت� 
�0حانيني   �Zًال�! !نفسنا 
للنY � v هذ� �لعصر، فلن 
�ال  عليه  �لصال�  حق  نفي 
� �0فعنا  بّلغنا 0سالته   �)�
 Y تعا}  �هللا  باسم  �لتكب� 
كل ش� من �لعا�. ��ال فإ� 
!يضا  �مالئكته  تعا}  �هللا 
يصّلو� على �لنv � سلًفا، 
نصلي   �! ليس �اجة  �هو 
عليه. �لو�قع !� �لصال� عليه 
�النقال;   Êإلحد� هو  �منا 
!فكا0نا  ��د�ية  !(هاننا،   Y
�ملستقيم،   Fلصر��  {�
 ،�  vللن حبنا  �إلظها0 
�بر�هيم  Z!�ال �لتذك�نا بأ�
يستطيعو�  كانو�   �)�  �
فلما(�   Vلتضحيا� تقدمي 
 �  vلن�  Zال�! يستطيع  ال 
علينا  تقدميها.  �لر�حانيني 
!� نكو� !كثر تضحية منهم 
للعا�  جا�   vبن نؤمن  ألننا 
!�ع �Ãاk عملنا هو �لعا� 

كله.

”سبحا�  �عا5:  lZية   *
�هللا  سبحا�   Eمدn' �هللا 
على  صل  �للهم  �لعظيم، 

qمد '�q rمد“.
�ألZعية  هذ�  بني  �كا� 
بترZيدها  نصحتكم   fل�
Zعا� علَّمه �ُهللا تعا} سيَدنا 
 Y  �  Zملوعو� �ملسيح 
جًد�،  خط�  مر¯  !ثنا� 
هذ�  بفضل  منه  فُشفي 
”سبحا�  �هو:  �لدعا�. 
�هللا  سبحا�  ��مد�  �هللا 
على  صل  �للهم  �لعظيم، 
�بعد  %مد“.   kQ� %مد 
!� متاثل للشفا� !�حي �ليه 
 �ْ�Y �لتو باللغة �لعربية: ”َ�
َنزَّْلَنا  ا  ِممَّ 0َْيٍب  ِفْي  ُكْنُتْم 
َعلى َعْبِدَنا َفْاُتْو� ِبِشَفاٍ� مِّْن 
باجلز�  يتعلق  فيما  ِمْثِله“. 
 Z0� ذ� �لدعا� فقد� kأل��
هرير�   ! عن  �حلديث   Y
�هللا   k0سو  kقا  :kقا  �
خفيفتا�  "كلمتا�   :�
 Y ثقيلتا�  �للسا�،  على 
�مليز��، حبيبتا� �} �لر�ن، 
سبحا� �هللا ��مد� سبحا� 
 ،n0لبخا�) �لعظيم“.  �هللا 
 kقو با;  �لتوحيد،  كتا; 
�ْلَمَو�mِيَن  َ�َنَضُع  تعا}:  �هللا 
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�ْلِقْسَط) 
 Y تعا}  �هللا  �ع  لقد 
�َد�  �إل�امي  �لدعا�  هذ� 
على  �لصال�  مع  �عظمَته 
�سيلًة  �جعله   �  vلن�
��لر�حا³   nZملا� للشفا� 
مًعا، فعلينا !� ُنكثر من هذ� 

�لدعا�.
�لعطف  ُحِذ® حر®  لقد 
�لدعا�  هذ�   Y ”على“ 
�إل�امي فقيل: ”�للهم صل 
%مد“،   kQ� %مد  على 
 kQ ”�على  من  بدًال 
�خلليفة   kقا �قد  %مد“، 
تعا}  �هللا  �0ه   - �لر�بع 
�لعلما� �آلخرين  - �بعض 
�حلذ®  ֲדذ�  مت  لقد  !يًضا: 
�ليه   � %مد   kQ ضمُّ 
شد�   {� لإلشا�0  مباشر� 
 .� منه  �لر�حا³  قرֲדم 
قد  تعا}  �هللا   �! �ال شك 
 �  Zملوعو� �ملسيَح  منح 
!كثر  �لر�حا³  �لقر;  هذ� 
هو  �هذ�  �جلميع،  من 
سيسـتمر   nلذ� �لقرُ; 
�لقيامة   Eيـو  {� فـيُضه 
Y �اعـته � ��اعة 
 Eملؤمنـني حتت ظل نـظا�

�خلالفة.

 tْية �عا5 ”َ+بََّنا ال ُتِزlZ *
ُقُلوَبَنا َبْعَد yْzِ َهَدْيَتَنا َ'َهْب 
zِنََّك  َ+ْحَمًة  َلُدْنَك  ِمْن  َلَنا 

Zَْنَت �ْلَوهَّاُ{“ 
�ألZعية  هذ�  ضمن  �من 
ال  ”0َبََّنا   :³Qلقر� �لدعا� 
َهَدْيَتَنا   )ْ�ِ َبْعَد  ُقُلوَبَنا   Îُْتِز
َ�َهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك 0َْحَمًة 
 kQ)“;ُْلَوهَّا� !َْنَت  �ِنََّك 
!خ�تكم  لقد  عمر��:٩). 
 �! !خر¡  مناسبة   Y
بيغم  مبا0كة  نو�;  �لسيد� 
بنَت  عنها -  �هللا  - 0ضي 
 -  �  Zملوعو� �ملسيح 
بعد  �لرÉيا   Y Vْ!0 كانت 
حضرته   �!  � �فاته 
!تاها �!�صاها باإلكثا0 من 
هذ�   Vْفر� �لدعا�.  هذ� 
 kيا لسيدنا �خلليفة �أل�Éلر�
سأ��ظب   ³�  :kفقا  ،�
 Eليو� منذ  �لدعا�  على هذ� 
Zعا�  فهذ�  منه.  �َألُكِثرّ� 
من �هللا تعا} لتقوية �إلميا�، 
�لالستمساD �بل �خلالفة.

تقوk �لسيد� نو�; مبا0كة 
بيغم 0ضي �هللا عنها: كنت 
حكيت هذ� �لرÉيا إلحد¡ 
 Vفوعد عندنا،   VماZخلا�
هذ�  على  ستو�ظب  بأ«ا 

بركة  من  �كا�  �لدعا�. 
هذ� �لدعا� !نه عندما �بتعد 
بل �0تد ��m هذ� �خلاZمة 
عن �جلماعة فيما بعد، فإ� 
هذ�  من  سلمها  تعا}  �هللا 
متمسكًة  فظلت  �لفتنة، 
�mجها  فخالعْت  باخلالفة، 
 {� بأ�الZها  �(هبت 
!ِمن  �هكذ�  قاZيا�، 
هذ�  شرِّ  من  !يًضا  !�الZُها 

�لرجـل.
 � جدًّ مهمٌّ  �لدعا�  هذ�   �)ً�
�لألمِن  باخلالفة  للتمّسك 
��الÌر�®.   kلضال� من 
�لبعض  قلب  يزيغ  فأحياًنا 
نتيجة ما يkÝ �هللا عليه من 
تتولد   �! من  بدًال  نعم، 
فمثًال  �لشكر،  مشاعر  فيه 
 ¡Éلر� بعَض   ¡!0  �)�
!صبح  !نه  حِسب  �لصاZقة 
تعا}  �هللا  !�ليا�  كبا0  من 
يبايع   �! حاجة  له  �ليس 
عليه  �نكشف   �! �خلالفة، 
�لقرQنية  �ملعا0®  من  شي� 
فأخذ� �لزهو فظن !نه عا� 
 Eَمقا مقاُمه   nيسا� فذ 

�خلليفة. 
�لشياطني  من  !نو��   Dفهنا
�لذين يتمكنو� من �لقلو;، 

�لشياطني  هؤال�  �لقتِل 
 Zملوعو� �ملسيح  نَصحنا 
�لدعا�  ֲדذ�   Eبالقيا  �
�لزهو  هذ�  فإ�   .³Qلقر�
 Dال��  {� باإلنسا�  يدفع 
�يلقيه Y حفر� �لدما0. هذ� 
�لذn منع معظم  �لزهو هو 
�لعلماَ�  �خاصًة  �ملسلمني، 
باملسيح  يؤمنو�   �! ِمنهم، 
 nملهد�  Eإلما��  Zملوعو�
�. لكن سيكو� �ألسو! 
هذ�  ير¡  َمن  منهم  حًظا 
�لطريق �ملستقيم ¦ ينحر® 
مهمٌّ  �لدعا�  فهذ�  لذ�  عنه. 
�!�الZكم  جلْعلكم  جًد�  
�ملسيح  جلماعة  مالmمني 
فد��مو�   ،�  Zملوعو�
 Z0� على هذ� �لدعا�. فقد
 �  vلن�  �!  Vلر��يا�  Y
 �! مع  عليه،   Eيد�� كا� 
قلبه كا� طاهًر� نقيًّا �كا� 
�Zئًما.  �هللا  مرضا�  يبتغي 
!�صانا  قد   � !نه  فالو�قع 
تعا}  �هللا  ندعو   �! بأسوته 
�لقلو;،  mيغ  إل�mلة  �Zًما 
�هللا  برضا   mسنفو �عندها 
تعا} �نرÊ نعمه، �سنصبح 
 � Zنصا0 �ملسيح �ملوعو!

Y حتقيق !هد�فه. 
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التقوى

�عا5 للص< '�لثبا> 
�كا� من ضمن هذ� �ألZعية 
َعَلْيَنا   Îْْفِر!َ ﴿0َبََّنا  Zعا�: 
َ��ْنُصْرَنا  َ!ْقَد�َمَنا  َ�َثبِّْت  َصْبًر� 
�ْلَكاِفِريَن﴾   Eِْلَقْو� َعَلى 
�لدعا�  هذ�  (�لبقر�:٢٥٠) 
 Vثبا� للص�  جًد�  مهمٌّ 
من   “Îْْفِر!َ” �كلمة   .Eلقد�
 Öهر�قه. فاملع� n! ملا�� Îفر��
صً��  نص�  أل�  َ�فِّْقنا  0بنا 
على  ثابتني  �نظل  كامًال 

�إلميا� عند كل مصيبة.
�ملسيح  معا0ضو   ¡)Q لقد   
!تباعه  !يًضا   �  Zملوعو�
�يذ�ً� ال ميكن معه �لثباV على 
�إلميا� لوال فضل �هللا، لذلك 
ندعو�   �! تعا}  �هللا  فعلََّمنا 
كامًال،  صً��  لنا  يهب  بأ� 
�نكو� �0ضني برضا�، �ال 

تتزعز� !قد�ُمنا !بًد�.
!ما قوله تعا} ﴿��نُصْرنا﴾ 
َنَصَر  �ملعاجم:   Y  Z0� فقد 
�ّجنا�   Eَملظلو� ساعَد   n!
فيع[  �عليه  �لعد�.  من 
�ْجعلنا  �لّلهم  �لدعا�:  هذ� 
 �)�  pلص�، ح�  Y كاملني 
سبيل   Y �ملصائب  !صابتنا 
�لص�.  نفقد  فال  Zينك 
�لعاشق  يد  على  باَيْعنا  لقد 

لرسولك   �  qZلصا�
�لكرمي �، ¦ �لتزمنا بطاعة 
�خلالفة بعد�، فَوفِّْقنا للتحّلي 
�لكاملني،  �ملؤمنني  بأسو� 
 �!  ;0 يا   Dنرجو �لكن 
َينا  تنجِّ  �!� ُنصرتك  ُتِرينا 

من �ألعد��.  

* �لدعا5 للنجا4 من هجما> 
�لعد'

 fل� �ألZعية  ضمن  �من 
�ليوبيل  سنَة  ֲדا  سنستقبل 
�ملئوn للخالفة Zعا�: ”�للهم 
�نا جنعلك Ì Yو0هم �نعو( 

بك من شر�0هم.“ 
 ! عن  حديث   Y  Z0�
!بيه  عن  �هللا  عبد  بن   �Zبر
 �  vلن� كا�  عندما   :kقا
فكا�   Eقو من  Üطر  يشعر 
جنعلك  �نا  ”�للهم  يدعو:  
من  بك  �نعو(  Ìو0هم   Y
 ،Z��Z شر�0هم.“(سنن !
 kكتا; �لصال�، با; ما يقو

�لرجل �(� خا® قوًما)
 � �لثا³  �خلليفة   Eقا لقد 
�هو  �حلديث  هذ�  بشر{ 
�لدعا�  على  �جلماعة  ½ّث 
 vلن� �كا :kمر�، فقا V�)
� يقوE ֲדذ� �لدعا� �(� ما 

فقد   .Eقو من  سوً��   ¡!0
�Y Z0 عدZ من �ألحاZيث 
�(� !حس خوًفا من  !نه � 
 Eلضر0 باإلسال� �يريد� Eقو
�نا  ”�للهم  كاآل¾:  Zعا 
�نعو(  Ìو0هم   Y جنعلك 

بك من شر�0هم.“
 �  vلن�  �Zعا فكانت   �)ً�
�لدعا�.  هذ�  من  �إلكثا0 
ملثل  Zعا� خا¤  !نه  ��حلق 
هذ� �حلاالY n! ،V حالة 
على   Eألقو��  pش  Eهجو
موحًد�.  هجوًما   Eإلسال�
منر  !يًضا  Ìن  �ننا  �حيث 
 �� حيث  مماثلة  �الة   Eليو�
Ãتمعة  تسعى   kلد�� بعض 
Çماعتنا،  �لضر0   qإلحلا
يث�  كثً��.  ندعو   �! فعلينا 
�ملشايخ ضدنا �ملشاكل تا0ً� 
مبساعد� �Zلة �تا0ً� بالتآمر 
�ننا   pح !خر¡،  �Zلة  مع 
 Y �ملشاكل  هذ�  ُنو�جه 
�إلسالمية  غ�   Zلبال� بعض 
ندعو   �! علينا  لذ�  !يًضا. 
�هللا تعا} ֲדذ� �لدعا� كثً��، 
 � باهللا  �الستعانة  فيه  أل� 
½فظنا  بأ�  �ألعد��  على 
 Dهنا كلها.  شر�0هم  من 
طريقتا� �جوE �لعد�؛ فإما 

علًنا   Eألما� من  يهاجم  !نه 
�ما � بصد�0،  �ملر�  فيتلقا� 
من  �لشّر  �يبّث  يتآمر   �!
�خللف من حيث ال ُيد0¡. 
�هذ� �لدعا� يرZ كيد �لعد� 
هجومه.  طريقة  كانت  !ًيا 
 Y فاجلملة �أل�}: ”جنعلك
Ìو0هم“ Zعاٌ� لرZ ��جمة 
 ،Eتقع من �ألما fلظاهر� �ل�
ألعلى   kيقا �لنحُر  أل� 
!ماًما،  يكو�   nلذ� �لصد0 
فكأننا نقوk: 0بنا نسألك !� 
Ìو0هم.   {� هجمتهم   Zّتر
!ما �جلملة �لثانية فهي Zعا� 
�لذين  �ألشر�0  شر�0   Zلر
 {� لإلسا��  سرًّ�  يكيد�� 
فعلينا  �!فر�Zها.  �جلماعة 
ليحمينا  تعا}  �هللا  ندعو   �!
سو�ً�  كلها،  �لعد�  شر�0 
من   �! !مامنا  من  هاَ�نا 
ֲדذ�  ندعو   �! خلفنا. �ب 
�هللا   {� �إلنابة  أل�  �لتفك� 
من  حتمينا  �حدها  تعا} 
 n! منلك  �ننا ال  شر�0هم. 
قو�. ليس لد¡ �اعة �ملسيح 
��ملهدn � �سيلة Y هذ� 
�لزمن �ال �لدعا�. لقد !�تينا 
سال{ �لدعا� �لذn علينا !� 
من  به  �Ìتمي  نستخدمه 
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شر�0 �لعد�، ��لذn ميّكننا 
 Vهجما من  �لدفا�  من 
�ب  فلذ�  كلها.  �لشيطا� 
!� ִדتمو� بالعباV�Z �هتماًما 

كب�� �تدعو �لدعا� كثً��.

* lZية �الستغفا+ 'حقيقته
�ألZعية  تلك   Zبصد�
ضر��0   {� نّبهتكم  كنُت 
 �الستغفا0: ”!ستغفر �هللا 0
من كل (نب �!تو; �ليه“. 
 Zملوعو� �ملسيح   kقا لقد 

� Y شر{ �الستغفا0:
 Y هو  �الستغفا0   ��”  
تعا}  �هللا  �حلقيقة 0جا� من 
 nلبشر� �لضعف  يستر   �!
 �!� ينكشف  يَدعه  فال 
�إلنسانية  �لفطر�  ُيساند 
كنف   Y �يأخذها  بقّوته 
�ايته �نصرته. هذ� �لكلمة 
 n! ”َغَفَر“  من  مشتقٌَّة 
�ُهللا  يستر   �! فمعناها  َسَتَر، 
تعا} بقّوِته ما Y �لشخص 
 .nملستغِفر من ضعف فطر�
�الستغفا0   Öمع �لكن 
!كثر،  �لنا|  لعامَّة  يتسع 
�هللا  يستر   �!  Zملر�� فيكو� 
تعا} ما صد0 من �ملر� من 
�ألصلي   Öملع� �لكن  QثاE؛ 

هو  لالستغفا0  ��حلقيقي 
من  �ملستغِفَر  �ُهللا  ½مي   �!
بكامل  �لطبيعي  ضعفه 
قّوته  من  له  �يهب  قد0ته، 
�يعطيه من ِعلمه �ينو�0ِّ من 
تعا}  �هللا  أل�  (لك  نو�0. 
 �! بعد  عبد�  عن  يتخّل   �
خلقه، بل �نه تعا} كما هو 
قو��  �خالُق  �إلنساِ�  خالُق 
�لد�خلية ��خلا0جية، كذلك 
تعا}  !نه   n! له..   Eٌقّيو هو 
بقد0ته  عليه  ½افظ   kيز� ال 
من    �� �حيث  �خلاصة. 
 ،“Eلقيو�” تعا}  �هللا  !�ا� 
خلقه  على  �ملحافظ   n!
 �! لإلنسا�  بد  فال  بقد0ته، 
 Zمي نقَش خلِقه من �لفسا½
 “Eلقيو�” �هللا  صفة  بفيض 
�هللا  صفة  بفيض  ُخلق  مثلما 
”�خلالق“....... �ً(� فكانت 
لإلنسا�  طبيعية  حاجة  هذ� 

باالستغفا0.  ُ!ِمَر  �لذلك 
 Y �ألمر  هذ�   {� !ش�  �قد 
تعا}:  بقوله  �لكرمي   �Qلقر�
�حليُّ  هو  �ال  �لَه  ال  ﴿�ُهللا 
 Eقّيو  � فهو   ..﴾Eُلقّيو�
كما هو خالق، �عمُل صفته 
خلق  عند  ينتهي  ”�خلالق“ 
صفته  عمل  لكن  �إلنسا�، 
�Zًما،  مستمر   “Eلقّيو�”
 {� �إلنسا� �اجة  يظل  لذ� 
فاحلاصل  �Zًما.  �الستغفا0 
 Vلصفا� من  صفٍة  لكل   �!
��الستغفا0ُ  فيٌض،  �إل�ية 
من  �الستفاضة  على  يساعد 
 ،“Eلقيو�” �هللا  صفة  فيض 
نعبد   Dيا�﴿ Qيُة  تش�  �ليه �
سو�0   Y نستعني﴾   Dيا��
 �! نسألك   n! �لفاحتة.. 
�0بوبّيِتك،  بقّيوميِتك  تعيننا 
لكيال   kلضال� من  فتحفظنا 
فال  �لضعُف،  منا  يصد0 

عباZتك“.  من  نتمكن 
Ãلة   Review of Religions

 ٢ �ألZيا�“،  ”مقا0نة 
�ملجلد   ،E١٩٠٢ !يا0/مايو 
�لصفحة   ٥ 0قم   ،kأل��

.(١٨٧-١٨٩
مهمٌّ  Zعاٌ�  فاالستغفا0 
 Vجما�� من  للنجا�  جًد� 
تقع عند كل   fل� �لشيطانية 
�لشيطا�  لقتل  ليس  خطو�. 
بنا عند كل خطو�  �ملتربص 
 �! �هو  ��حد  طريق  �ال 
منه  �نطلب  باهللا  نستعني 
�لقو�. �قد بيَّن �هللا تعا} نفُسه 
هو  �الستعانة  طريق   �! لنا 
فإنه ½ميكم من  �الستغفا0، 
هجماV �لشيطا�، �ميّكنكم  
من  �ُيطهركم  مقا�مته،  من 
�ُينقذكم  �لسابقة،  �لذنو; 
�لبشرية.  �لنقائص  من 
��لذين سُينيبو� �} �هللا تعا} 

القـرن  ونسـتقبل  اخلالفـة  مـن  األول  القـرن  ع  فنـودِّ
اجلديـد بأدعيـة جتـذب حـبَّ اهللا تعـا8.. أدعيـٍة تهـزُّ 
قوائـم عـرش الر3ن.. أدعيـٍة تنفـخ الـروَح E األموات.
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التقوى

بعباZته  �يهتمو�  �يدعونه 
تعا}  �هللا  فإ�  �يستغفر�نه، 
�يكو�  بقيُّوميَِّته  سيشملهم 
كل  من  �ينقذهم  معهم 

سيئة. 
أل�  ماّسة  حاجة   Dهنا  �)ً�
ُنكثر �ند��E على �الستغفا0 
 Eباهتما باهللا  ��الستعا(� 
هذ�   E��Z !جل  من  خا¤، 
علينا  �هللا  !نز�ا   fل� �لنعمة 
تظل   pح �خلالفة  بصو�0 
 Eيو  {� !�الZنا   Y مستمر� 
كلَّ  تعا}  �ُهللا  �ّفق  �لقيامة. 
من  �لغاية  ½قِّق  !�دn أل� 
 �!�  Zملوعو� �ملسيح  بعثة 
 nلذ�  � فيضه  من  ينهل 
فينا بصو�0  تعا}  �هللا  !فاضه 
 kأل�� �لقر� �ِّZخلالفة، فنو�
�لقر�  �نستقبل  �خلالفة  من 
حبَّ  جتذ;  بأZعية  �جلديد 
قو�ئم  ִדزُّ  !Zعيٍة  تعا}..  �هللا 
تنفخ  !Zعيٍة  �لر�ن..   Ùعر
فإ(�   .Vألمو��  Y �لر�َ{ 
 Y خلناZ� �عنا هذ� �لقرZّ�
بأZعيتنا  �جلديد هكذ�  �لقر� 
فسو®  نفوسنا،   �تزكية 
نر¡ �عد �هللا تعا} ﴿كَتب 
�0سلي﴾  !نا  ألغلّنب  �هللا 
بشكل  حياتنا   Y متحقًقا 

!فضل �!��0.
 ،nملحمد� �ملسيح  !حّبا�  فيا 
 fحاِفظو� على هذ� �ألمانة �ل
 � Zُسلمها �ملسيُح �ملوعو!َ
تنتفعو� من �عد  �ليكم لكي 
�ملؤمنني.  �لذn قطعه مع  �هللا 
بعملكم  عليها  فحافظو� 
مع  ��Zخلو�  �!Zعيتكم، 
�لقر� �جلديد   Y لنعمة� هذ� 
هذ�  ُتعطي  لكي  باألZعية 
 Eلد��� على  !ُكلها  �لشجرُ� 
نتيجة �لتضحياV �لf قّدمها 
QباÉكم �قّدمتموها !نتم. لقد 
!كلتم àا0 ما 0mعه QباÉكم، 
فا0mعو� �آل� �0mًعا جديد� 
ليأكل  بأZعيتكم  ��سقوها 
�لطيبة  àا0ها  !يًضا  !�الZُكم 
Y �لقر� �جلديد من �خلالفة. 
 ��Zهذ� هو �لطريق �ألمثل لو
�لقر� �أل�k ��ستقباk �لقر� 
ال  �ال � �خلالفة،  من  �جلديد 
ُتَعّد�� من �ملؤمنني �لذين هم 
�0عو�.  �عهدهم  ألماناִדم 
للوفا�  �يًعا  تعا}  �ُهللا  �ّفقنا 

بعهوZنا.
بعد  �جللسة  هذ�  ستنتهي 
�يًعا  �هللا  �ّفقنا  �لدعا�. 
ساملني  Zيا0نا   {�  �Zللعو
غامنني، ��قاكم من كل سو� 

�حز�،  �!جا; Y حقكم 
ֲדا  Zعا   fل� �ألZعية  كل 
�ملسيح �ملوعوZ � جلماعته 
�للذين ½ضر�� هذ� �جللسة. 
�} بيوتكم  �Zلكم �لعو Öمت!
بعض   Ðعا لقد  بالسالمة. 
�لضيو® من �ألحو�k �جلوية 
�ملر�0.  حركة   Y ��لصعا; 
�لذين  !�لئك  كل  �هللا  جز¡ 
!خر¡  بعد  مر�  هنا  حضر�� 
0غم هذ� �ملعانا�. لقد 0!يت 
 Y يتبللو�  ��لنسا�   kألطفا�
!ظن  �كنت   ،Vساعا �ملطر 
!«م 0مبا ال يأتو� غًد�، �لكن 
�لتا¹ كا�   Eليو�  Y 0حلضو�
�حلماسة  هذ�  كالسابق. 
 Vخصوصيا من  �إلميانية 
عليها  فحاِفظو�   ،nأل�د�
تفتر  تَدعوها  �ال  �Zئما 

�تتالشى.
 Y �ملر�0  شرطة  !خطأ  لقد 
�تدّخَل  �أل�ديني،  تقييم 
 Y 0شرطة �ملر� Fبعض ضبا
 ،��Z بد��   Vحلاال� بعض 
مع !� مترير �لنا| كا� ممكًنا 
هؤال�   �� �لسهولة.  مبنتهى 
�حتفاالִדم  �ال  يشاهد��   �
يعرفو�  �ال  فقط،  �ملاZية 
�إلسالمية  �جلماعة  مز��   �!

�أل�دية Äتلف عن �آلخرين 
 Eد�Ü متاما، �لو !«م �ستعانو�
�جلماعة Y �ملر�0 ملا حصلت 
�ملهم،  �لقد0.  ֲדذ�  �ملشاكل 
�خلا�0  من  !تو�  �لذين   �!
تعرضو� للمعانا� �ذ� �لسبب 
!يًضا، �لكن ال بد من حتمل 
سبيل   Y �لبسيطة  �ملشاكل 
0ضا �هللا تعا}، �ال بأ| لو 
تعا}  �هللا  أل�  �ا،  تعرضنا 
ُيجزk �جلز�� عليها. حفظكم 
 {��هللا � كلكم، �!بلغكم 
بيوتكم حتت �ايته �0عايته. 

Qمني.
!ما فيما يتعلق بعدZ �حلضو0 
!نه  �ملسؤ�لو�  !خ�³  فقد 
شخًصا،   ٢٥١٢٨ بلغ  قد 
مع !«م كانو� Äافو� بسبب 
 �! �جلوية   kألحو�� سو� 
يكو� �حلضو0 !قلَّ من هذ�. 
�� ٢١٩٣ شخًصا منهم قد 
!تو� من باكستا�، � ٤٨١٥ 
من !ملانيا، �} جانب عدZ ال 
بأ| به من بالZ !خر¡. !ما 
!Zعو  هنا.  من  فهم  �لباقو� 
�جلميع  �عل   �! تعا}  �هللا 
�0ثًة ألفضاله �!� يستجيب 
�يع هذ� �ألZعية Y حقهم. 

تعاَلو� َنْدُ� �آل�.
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