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التقوى

 ôة: �ملكتب �لعرIتر

ال  �حد�  �هللا  @ال  @له  ال   ?% %شهد 
شريك لـه، �%شهد %? 3مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو}  بعد  %ما  ��سوله. 
�لشيطا? �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�¡ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوc �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   �َ�@يَّاَ َنْعُبُد   �@يَّاَ
�لَِّذيَن   ÿِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   ÿََر� �لصِّ
%َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو¡ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Òمني) َ�ال �لضَّ
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خـطبة �جلمعة
�ل| 1لقاها 1مD �ملؤمنني 

سيدنا مر�� مسر!
 �1د 1يد{ �هللا تعا~ بنصر{ �لعزيز
Iعليه �لسال Hملهد� Iخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� !�إلما�

٢٠١٠/١٠/١٥  cيو

� مسجد بيت �لفتوù بلند?

ُعْرًفا * ﴿َ!�ْلُمْرسالِ" 
* َعْصًفا  َفاْلَعاِصَفاِ"   

 َ!�لنَّاِشـَر�ِ" َنْشًر� * 
* َفْرًقـا  َفاْلَفاِ
َقـاِ" 
�ْكـًر�*ِ َفاْلُمْلِقَيـاِ" 
*  �
ُنـْذً  !ْ1َ  �
ُعـْذً
* َلَو�ِقٌع   Aَ!ُتوَعُد rِنََّما 
 َفِإَ�� �لنُُّجوIُ ُطِمَسْت *

َما0ُ ُفِرَجْت *  �� �لسََّrِ!َ 
ُنِسَفْت *   aُْلِجَبا�  ��َrِ!َ
�� �لرُُّسُل 1ُقَِّتْت *﴾ َrِ!َ

(٢-١١ Dملرسال�)

بانتشا�  نبأ  على   Dآليا� هذ�  حتتو� 
�إلسالc � عهد �لنÎ � Ü � عهد 
صحابته، �قد حتقق öال¢ تاc �بذلك 
 cإلسال� بانتشا�   D�¢لنبو� حتققت 
كوضح �لنها�، كما %Áا حتتو� على 
 �  Üللن �لصا\{   c\خلا� بعثة  %نبا¢ 
كا?  فلقد  %يضا.  عهد�   >@ �تش; 
مقّدً�� من �هللا تعا< %? يظهر �ملسيح 
تالشي  عند  �ملهد�   cإلما�� �ملوعو\ 
�لتقو�، فيبد% بتجديد �إلسالc �غلبته 
مر! ثانية، �سيقوc مبهمة نشر �لتعاليم 
تعو\   Æح كله  �لعا±   � �إلسالمية 
هذ�  فإ?  �لغابر!.   cإلسال� عظمة 
�ملوعو\  �ملسيح  صد{  تثبت   Dآليا�
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�ل�  �جلماعة  �Ã\ها�   >@ �تش;   �
%سسها. 

�لو��\!   D�¢لنبو� بعض  حتقق  نر� 
كما  هذ�  عصرنا   �  Dآليا� هذ�   �
فيما سبق �سنر�  �%ينا حتقق بعضها 
�ملستقبل،   � �ألخر�  بعضها  حتقق 
@نه لكالc }لك �إلله  بإ}? �هللا تعا<. 
��أل�£،   Dلسما���  ¡� هو  �لذ� 
��لذ� هو %صد{ �لصا\قني. @? @�نا 
�ملتني  ��لقو�  �لقا\�  �إلله  }لك  �و 
�لذ� %��نا - بقد�ته �لعظيمة - حتقَُّق 
عصر   � �ملقد�!   Dالنقالبا� بعض 
بعضها  �س;ينا   � �ملوعو\  �ملسيح 
� �ملستقبل %يضا، �ألمر �لذ� يقتضي 
هذ�  مس;!  من  جزً¢�  نصبح   ?% منا 
جاهدين  نسعى   Úبالتا�  Dالنقالبا�
ا من هذ� �لنعم �ل� قد�ها  لنأخذ حظًّ
�هللا تعا< � هذ� �لعصر. فال بد لنا %? 
ñد· @نقالبا � %نفسنا %يضا من %جل 
%? نكو? جزً¢� لقد� �هللا هذ�، �هو ما 
سيجعلنا جز¢� من ��د� �لذ� ُبعث 
فنحظى  ألجله   � �ملوعو\  �ملسيح 
نز��ا  �هللا   ÿنا% �ل�   Dإلنعاما� بتلك 

باملسيح �ملوعو\ �. 
فإ? �ملر�\ من قوs �هللا تعا<: 

﴿َ!�ْلُمْرَسَالِ" ُعْرًفا﴾
 � هذ� �لسيا{ هي تلك �آلياD �ل� 

�ملسيح  صد{  على  تعا<  �هللا  %��ها 
بو�سطة  يريها   s�Ã �ال   � �ملوعو\ 
هذ�  ظهو�  عصر  بد%  �قد  �ملالئكة، 
�ملسيح  عصر  بد�ية  مع   Dلتأييد��
�ملوعو\ �، �@? هذ� �لدعو! �ل� هي 
عبا�! عن نشر �ل� ��حلسنة ��لطها�! 
�@�سا¢  ��لتقى  �لعليا  ��ألخال{ 
\عائمها قد �نتشرD بو�سطة صحابة 
 Dملسيح �ملوعو\ � � ظل �لتأييد��
%علن  �ملا  �لسما�ية.   Dآليا�� �إل�ية 
�ملسيح �ملوعو\ � عن \عو�� قوبل 
بالرفض، بل مرD هذ� �لدعو! بعصر 
�ملعا�ضة �لشديد!. �غم %? �ملعا�ضني 
�عترضو� طريق هذ� �لدعو! مبكائدهم 
من   - تعا<  �هللا   ?% @ال  �ملعاِ�ضة، 
على  �لباهر!   Dآليا� @ظها��   sخال
�من   ،� �ملوعو\  �ملسيح  صد{ 
خالs %\لة حضرته �بر�هينه �ل� هي 
�من  تعا<،  �هللا  من   DياÒ عن  عبا�! 
خالs تبليغ %تباعه - قد �فق �لطبائع 
�ملسيح  Iاعة   >@  cلالنضما �لسعيد! 
�ملوعو\ � ��يًد� ��يًد�، حÆ �صل 
عد\ %فر�\ �جلماعة � حياته � @< 
مئاD �أللو�. فكلما %�سل �هللا تعا< 
�سله بد% نشر �سالتهم ��يًد� ��يًد� 
%ضعافا  �نتشا�ها  سرعة  تتضاعف   Î
�سائل  �لبد�ية   � �تكو?  مضاعفة. 
نشر �لرسالة قليلة 3د�\! Î يزيد �هللا 

فائقة  بسرعة  �لوسائل  هذ�   � تعا< 
�آلياD؛  فتتكاثر  قّد��،  قد  ما  لينجز 
�ملوعو\  �ملسيح  Ãمن   � نر��  كما 
تعا<  �هللا  كا?  �ل�  �ألمو�   ?%  �
 �% �اًما @ عنها  �ملوعو\  �ملسيح   �ç
 D\�\Ã� قد  صا\قة   �ü� طريق  عن 
مر��  مع  ��يد�  ��يد�   Dتكاثر�
�لوقت، �قد شهد على }لك �ألحبا¡ 
��ألغيا� على حد سو�¢. على سبيل 
�ملثاs قد قدc �ملسيح �ملوعو\ �لطاعوَ? 
عهد�،  بد�ية   � صدقه  على  Òيًة 
 � Dنئٍذ قد ظهرÒ كانت هذ� �آلية�
بعض �ملناطق �ملحد�\!، �لكن توسع 
نطاقها ��يًد� ��يًد� حÆ %حاÿ با�ند 
  � كلها. �لكن كما قاs حضرته 
 ôها{ بعد  ستحقق  �ألمو�  بعض   ?%
من هذ� �لعا±، %� ستحد· للجماعة 
بعد �فاÄ بعض �ألحد�· �ملؤيد! �ا 
بتحققها � عهد  تعا<  �هللا  �ل� �عد 
�خلالفة.  عصر   �  �% �لثانية  �لقد�! 
 � لنا  هيأ  قد  تعا<  �هللا   ?% �نالحظ 
عصرنا هذ� �لوسائل ��لذ��ئع �ملناسبة 
�ملسيح  عنها   sقا �ل�  �ألمو�  لتحقيق 
�ملوعو\ � %Áا ستتحق � �ملستقبل. 
فهذ� هي سنة �هللا تعا< %نه ينجز بعض 
�ألمو� � حيا! �ألنبيا¢، ��ألخر� بعد 
�فاִדم، @ال %? تلك �لوعو\ �ل� يعطيها 
�هللا تعا< %نبيا¢� ال بد %? تتحقق. فلقد 
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قاs �هللا تعا< للنÜ: ﴿َفِإمَّا َنْذَهَبنَّ ِبَك 
َفِإنَّا ِمْنُهْم ُمْنَتِقُموَ?﴾ (�لزخر� ٤٢). 
فإ}� %خ� �هللا تعا< بشي¢ عن معا�ضي 
نÜ من �ألنبيا¢ فال بد %? تتحقق تلك 
%فاعيلهم.  يرتدعو� عن   ± ?@ �لوعو\ 
� �هللا تعا< �م �لعقا¡، %� %��\  فإْ? قدَّ
%? ينتقم منهم فال بد %? ¸د· }لك 
سو�¢ كا? � حيا! �لنÜ %� بعد �فاته. 
كذلك ال بد %? تتحقق � حياته %� 
بعد �فاته �ألنبا¢ �ملتعلقة بالفتح ��لنصر 
على  %جر�   �% نبيه  ֲדا  �هللا  %خ�  �ل� 
على  �ملحتوية   Dلكلما� بعض  لسانه 
عن   �  Üلن� تنّبأ  فلما   .D�¢لنبو�
سر�قة �%خ�� بلبسه سو�َ�� كسر� 
فقد تنبأ � �حلقيقة عن خضو� \�لة 
�لفر] لإلسالc. خالصة �لقوs، تنتشر 
�حلسنة ��يًد� ��يًد� � �لبد�ية îسب 
ما قد� �هللا تعا<، Î كلما �تسع نطاقها 
هيأ قد� �هللا تعا< له ظر�ًفا �%�ضاًعا 
مثل   Dتيسر فكلما  �%سر�،  %فضل 
نشر  مهمة   D\�\Ã� �لوسائل  هذ� 

�حلسنة سرعًة. 
�هللا   Dلقد�� حد�\  ال  %نه  �علمو� 
 Üلن� عصر   � %جنز   \��% فإ}�  تعا<؛ 
�حقق  له  %عطاها  �ل�  �لوعو\  Iيع 
يريد  %نه  @ال   ،Dالنتصا��� Iيع  له 
من  ا  حظًّ %يضا  �ملتأخرين   sينا  ?%
فإ?   .Dإلنعاما��  Dالنتصا��� هذ� 

 >@ تنّبهنا  �حلديثة  �لوسائل  سرعة 
صحيًحا،  �ستخد�ًما  نستخدمها   ?%
�لصحابة  Òثا�  �نقتفي  �نسّخرها 
 �فنصبح ناصرين إلماc �لزما? فنشتر
�لوسائل �لسريعة  @جناÃ مهمته. @?   �
�حلديثة تش; @< %? نعت�ها @نعاًما من 
تعا< علينا �نستخدمها من %جل  �هللا 

نشر �لدين.
لقد قاs �هللا تعا<: 

﴿َ!�لنَّاِشَر�ِ" َنْشًر�﴾
�لذين  �لنا]  %قدcِّ شها\ً! هؤال¢   �%  
ينشر�? �لرسالة نشًر� ��ئًعا. @Áا تلك 
 َّÜلن� تعا<  �هللا  ֲדا  بعث  �ل�  �لرسالة 
�، @Áا عبا�! عن }لك �لدين �لكامل 
��ملكمل �لذ� سيبقى @< يوc �لقيامة. 
�ملوعو\  �ملسيح  تعا<  �هللا  بعث  �لقد 
 � �جتديد�  �لدين  هذ�  إلحيا¢   �
�لعصر  هذ�   � لنا  �هيأ  �لعصر،  هذ� 
�لدين  لنشر هذ�  نفسه �سائل حديثة 
 Üلن� كا? صحابة  ما  �لرسالة.  �هذ� 
� ميلكو? هذ� �لوسائل �حلديثة، مع 
}لك فإÁم %\�� حق �لتبليغ على %حسن 
�لوسائل  هذ�  فكل  ñن  %ما  �جٍه، 
�كا?  لنا،  متاحة  �لسريعة  �حلديثة 
 Dالختر�عا� هذ�  ُتكتشف   ?% مقّدً�� 
كما   � �ملوعو\  �ملسيح  عصر   �
�آلية  @ليه  تعا< مسبًقا �تش;  �هللا  تنبأ 

ُحُف  �لصُّ  �{َ@ِ�َ﴿ �لتالية:  �لقرÒنية 
 ?@ فأ�ال   ،(١١ (�لتكوير   ﴾Dُْنِشَر
عصر  �و  هذ�  �ملوعو\  �ملسيح  عصر 
�ألجل   ،Dملنشو���� �لكتب  نشر 
 � �ملوعو\  �ملسيح   �تر فقد  }لك 
�لر�حانية  �خلز�ئن  من  �Ãخًر�  îًر�  لنا 
لعب  كما  عهد�،   �  Dصد� �ل� 
 � ��جبهم   ��\%� \��هم  �لصحابة 
نشرها. لقد عِلْمنا من خالs �طالعنا 
على بعض %حد�· �لصحابة %? بعض 
�لصحابة %عطى كتا¡ �ملسيح �ملوعو\ 
قلبه  فأّثر �  �لنا] فقر%�  � لبعص 
ظل  �هكذ�  �جلماعة،   >@ فانضم 
�لنا] يدخلو? �أل#دية ��يًد� ��يًد�. 
 ùلقد %جنز �لصحابة هذ� �ملهمة بر��
 � Üلفد�¢.. على شاكلة صحابة �لن�
� صد� �إلسالc، �بالتاÚ فإ? هؤال¢ 
تعا<  �هللا  برضى   ��Ãفا قد  �لصحابة 
فقدّمهم �هللا تعا< شها\ً! �%قسَم ֲדم. 
�لقد لعب صحابة �ملسيح �ملوعو\ � 
 Úبالتا� �  Üلن� \�ً�� مماثال لصحابة 
فقد نالو� –هم �آلخر�? - قر¡ �هللا 
تعا<. لقد هيأ �هللا تعا< �ليوc �سائل 
%كثر �%سر� لنشر �لكتب �للرّ\ على 
�لكتب   sصو� كا?  لقد  �ملعا�ضني. 
 >@ îاجة  �ملختلفة  �لعا±  بقا�   >@
�آل?  �لكن  �لسابق،   � طويل  �قت 
ُتذ�� �سالة من هنا �تنتشر @< %كنا� 
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�لبصر، �ُينشر كتا¡  �أل�£ � ملح 
ههنا �ُيطبع � �للحظة �لتالية من %� 
فإ?  �هكذ�  �لعا±.  من  Òخر  مكا? 
�لقرÒ? �لكرمي �كتب �ملسيح �ملوعو\ 
�ألخر�  �إلسالمية  ��لكتب   �
من  جديد!   sÃمنا تتخطى  كلها 
�إلنترنت  شبكة  �نتشا�ها ع�   sخال
 cإلعال� �سائل  من  �غ;ها   Ãلتلفا��
 cليو� �النشا�  سرعَة   Dْ\�Ã قد  �ل� 
يتصو�ها   ?% لإلنسا?  يكن  îيث ± 
فلقد  �لزما?.  من  عقو\  بضعة  قبل 
%تاù �هللا تعا< لنا هذ� �لفر° �لعظيمة 
لنستخدمها � تبليغ �إلسالc ��لدفا� 
عنه، �هذ� فضل من �هللا تعا< %نه قد 
�ملخترعاD �حلديثة ألجلنا  خلق هذ� 
حÆ نسخرها � Ëاs �لتبليغ، فيجب 
صحيًحا  �ستخد�ًما  نستخدمها   ?%
نستعملها   �% �ستخد�مها  نسي¢  �%ال 
�لالغية.  �ألمو�   � �لوقت  لتبديد 
�جلماعة  هذ�  %عضا¢  %صبحنا   �{@�
�ملحمد�  �ملسيح  �سالة  توصل  �ل� 
@< �لعا± فيمكن %? نصبح ñن %يضا 
 >@ �ننضم  �لفريق،  هذ�  من  جز¢� 
�لنا] �لذين %قسم �هللا � ֲדم. هذ� ما 
قلت ألعضا¢ %سر! �لفضائية �إلسالمية 
�حتفا�م مؤخر� %? كل  �أل#دية � 
عامل � �لفضائية حيثما كا? � %� 
بقعة من �لعا± �� %� ��Ãية من �لعا± 

فهو يعمل لتبليغ �سالة سيدنا �ملسيح 
�أل�ضني،  %طر��   >@  � �ملوعو\ 
��حلقيقة %? �هللا � هو نفسه سينجز 

هذ� �ملهمة كما �عد� � قائال: 
 ~r سأبّلغ �عوتك”

1قصى 1طر�� �أل
ضني.“ 
�لوسائل  خلق  قد  }لك  %جل  �من 
%يضا، فهذ� ما قّد�� �هللا، �تشهد على 
�حلديثة،   Dملبتكر�� هذ�  كل  }لك 
لكننا @}� ساíنا � @جناÃ هذ� �ملهمة 
بنّية �لفوÃ بقر¡ �هللا فعلينا %? ننظر @< 
%نفسنا �نتسا¢s هل ñن نص; جز¢� 
من هذ� �ملهمة %c ال. �عندئذ سنؤ\� 
ينبغي، �عندما سيفحص  حقها كما 
هذ�  على  %عما�م  �ملتطوعو?  هؤال¢ 
 ��إل\�� عندهم  فسيتولد  �لنحو 
�م  حتقق   �{@� �حلقيقية،  مبكانتهم 
�إل\��� مبكانتهم فسو� ينشأ لديهم 
�اللتفاD @< %\�¢ ما فر£ �هللا عليهم 
يكفي  فلن   ،Dلو�جبا�� �حلقو{  من 
Ëر\ �ملساعد! �لتقنية %� �لوقو� ���¢ 
 Ãمج %� @حر���لكام;� %� تسجيل �ل�
سو�  بل  �ألخر�   sألعما� بعض 
�هللا  عبا\!   >@ �النتباُ�  لديكم  ينشأ 
%يضا لتأ\ية حقوقه، �تلتفتو? @< �هللا 
لُيثمر كل عمل لكم بثما� طيبة، �من 
Î تلتفتو? @< �القتفا¢ بآثا� �لصحابة 
Òية   sمدلو �العتبا�  عني   � Òخذين 

سو�   ãع% َنْشًر�﴾،   Dَِ��لنَّاِشَر�﴿
 >@ @ضافة  �لعبا\!   Dمستويا ترفعو? 
�لعملي @< نصر! مسيح �هللا،  �لسعي 
�تسعو? لنشر هذ� �لرسالة � �لعا±، 
بطاقم  منوطة  ليست  �ملهمة  �هذ� 
تنحصر  ال   �% فقط،  �يه“   Ä ”�مي 
ل  ُتشكَّ �ل�  �لِفر{   � �ملساعي  هذ� 
مو�قع  بعض   � �ألسئلة  على  للر\ 
�النترنت، بل áب %? يساهم � }لك 
%بنا¢ �جلماعة �áب %?  كُل فر\ من 
تسعو� لنيل هذ� ��د� مثل �لصحابة 
كما %\َّ�� حقَّهم، �@}� كنا قد ضيَّعنا 
�لوقت @< �آل? %� ± نلتفت @< }لك 
بذلك  �إلحسا]  لدينا  يتولد   ±  �%
فثمة حاجة ماسة خلْلق هذ� �إلحسا] 
هذ�   >@  cيتقد �لعا±  أل?  نفوسنا   �
قد  �حلجة   ?% هائلة. صحيح  بسرعة 
نسعى   ?% ينبغي  }لك  �مع  ّمتت، 
 �{@� نستطيع.  ما  قد�  \��نا  لنؤ\� 
�جتهد كل مسلم %#د� ليؤ\� \��� 
فسنر� � �لقريب �لعاجل �نقالبا، @? 

شا¢ �هللا. 
Î يقوs �هللا �:

﴿َفاْلَفاِ
َقاِ" َفْرًقا﴾ 
�لذين  %�لئك  شها\!  �هللا   cيقد  �%
مييز�? �حلق من �لباطل، فبتبليغنا �سالَة 
�إلسالc ��ستعمالِنا �لوسائَل � سبيل 
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}لك يتحقق �متياÃُ �حلق من �لباطل. 
نشر  مهمة   � يساهم  %#د�  فكل 
هو   sألشكا� من  شكل   �  cإلسال�
عضو � ﴿�لفا�قاD فرقا﴾. فبو�سطة 
 Dلنشر��� Dيع �ملؤلفاÃالنترنت �تو�
%� �لعاملني � �Ä c �يه - �لذين هم 
�لذ�   cلنظا� يشكلو? جز¢� من هذ� 
يؤ\� مهمة نشر �لصحف ��لكتب � 
�لعا±، �ينشر�? �حلسناD، يتم �لَفْر{ 
بني �حلق ��لباطل. �ليوc بو�سطة هذ� 
��ملالهي  �أللعا¡  تشتهر   Dملبتكر��
لكن  �ملاضي،   �  Dُكر{ كما  %يضا 
�هللا  حز¡   �هنا �آلخر  �لطر�   �
�ملحمد�  �ملسيح  غلما?  �حز¡ 
�لذ� يسعى لنشر �سالة �هللا � �لعا± 
�ألخر�   Dلقنو��  ?% �صحيح  كله. 
�إلسالمية  �لتعاليم  لنشر  تسعى  %يضا 
�من  ناحية  من  3د\  لوقت  لكنها 
ناحية %خر� يقدمو? �لتفاس; ��لبَد� 
�إلسالمي  �لتعليم   ù�� تشو�  �ل� 
هذ�  َحَكم  لرفضهم  �}لك  %حيانا، 
فقد  �هللا،  من  �ملبعو·  �عْدله  �لعصر 
�ل��مج  هذ�  مثل   � بعضهم   sقا
ليس  �ملر%!  حجا¡   ?@ �إلسالمية 
ضر��يا أل? حكم غطا¢ �ملر%! �%سها 
%مر  �@منا  �لكرمي   ?Òلقر� غ; ���\ � 
�ُخلمر  بضر¡  �لنسا¢  �لكرمي   ?Òلقر�
على جيوֲדن فقط. مع %? هذ� �حلكم 

�حلكم   ?@ يقولو?   Î بصر�حة،   \��
�لنÜ فقط، �غم   é��Ãكا? خاصا بأ
نفسها  �آلية   � �لو��\  �حلكم   ?%
 sيضا. على كل حا% Dيشمل �ملؤمنا
 Î �خلاطئة   Dير��لت� هذ�  يقدمو? 
�لبدعاç� ،Dلقو? �ألعذ��  ُيحدثو? 
�هكذ�  �إلسالمية،   cألحكا� إللغا¢ 
�تعليم  �هللا   cحكا%  ù�� يشوهو? 
�إلسالc. فالتعليم �حلقيقي لإلسالc هو 
�لذ� ينتشر مبساعي �ملحب �ملخلص 
�ذ�  sلذ� هو �َحلكم ��لعْد� � Üللن
مييز  �لذ�  هو  �لتعليم  �هذ�  �لعصر، 
�حلق من �لباطل ��لصحيَح من �خلطأ 
 Dألموَ� �لدينية �خلالصَة من �ملحدثا��
�ملوعو\  �ملسيح  فمهمة  ��لبد�، 
يفّسر   ?% عْدال  َحكما  بصفته   �
صحيحا.  تفس;�  فرقا﴾   Dلفا�قا�﴿
فنحن îاجة @< %? òرé من �ملحيط 
�لوقت   � �لعا±   � �لسائد  �لدنيو� 
�حلقيقي  �ملحيط  هذ�  �نتخذ  �لر�هن 
�ملوعو\  �ملسيح  سيدنا  قدمه  �لذ� 
ال  �@ال  به،  �نتمسك  ألتباعه   �
يوجد بيننا �بني �آلخرين %ُ� فا�{، 
�لن يتجلى �لفرُ{ بيننا @ال @}� حدثْت 
� نفوسنا تغي;�Dٌ باإلضافة @< بر�Ëنا 
�نشاطنا �لتبش;�، �فحْصنا نفوسنا، 
�سعينا للعمل شخصيا بالتعليم �لذ� 
�لعا±،   � لنشر�  �نسعى  فهمنا� 

�قدمنا منا}é عملية له.
 >@ @ال  @< شي¢  îاجة  ليس  فالعا± 
قّدمه  �لذ�   cلإلسال �جلميل  �لوْجه 
�ملسيح �ملوعو\ � للعا±، �%ثبت %نه 
ميتاÃ عن �آلخرين ُحسنا �Iاال �هو 
قدمه  �لذ�   cلإلسال �حلقيقي  �لوجه 
 éتاñ ن %يضاñ� � هللا� sسيدنا �سو

 .cهذ� �لصو�! �لر�ئعة لإلسال >@
 ?% %�يد  �لدعو!  نشر  خصو°   ��
�ململكة   � هنا  �جلماعة   ?@  sقو%
توÃيع  ب�نامج  عملت  �ملتحد! 
به  عملت  كما  �لتبش;ية،   Dلنشر��
�قد  %يضا،  �ألخر�  �لبلد�?  بعض 
جد�  ��ئعة  @áابية  نتائج  �ا   Dظهر
�لنشر!  �لعا±، حيث ُقدc � هذ�   �
�إلسالمية  باجلماعة  موَجز  تعريٌف 
�أل#دية، �ُقدc تعليم �ملسيح �ملوعو\ 
� � �حلب ��لسالc بإáاÃ، فلهذ� 
�قد  �لعا±،   �  ôاá@ تأث;   Dلنشر��
ُنفِّذ هذ� �ل�نامج � �لوالياD �ملتحد! 
�أل#ديو?  �كا?  %يضا،  �ألمريكية 

فمهمة املسـيح املوعود 
� بصفته َحكما عْدال 
أن يفّسـر ﴿الفارقـات 
فرقا﴾ تفسqا صحيحا. 
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متر\\ين %نه قد ال ينجح �ل�نامج غ; 
بتوÃيع هذ�  �لعمل  باشر��  %Áم حني 
�لنشر�D تلّقاها �لنا] بسر�� ��ّحبو� 
ֲדا، �%عربو� %Áم شاهد�� �Ðعو� هذ� 
�لرسالة لإلسالs�% c مر!، �هكذ� قد 
ساهم � هذ� �ل�نامج ُكّتا¡ �ألعمد! 
�لرسالة  هذ�   ?@ �قالو�  �جلر�ئد،   �
نشا�ككم   ?% áب  تنشر�Áا  �ل� 
 � ساهم  فقد  %يضا،  نشرها ñن   �
�ألعمد!  ُكتا¡  كبا�  من  عدٌ\  }لك 
� �جلر�ئد �لقومية �ملشهو�! �ل� تطبع 
مبئاD �أللو�، ��لنا] هنا� يقر%�? 
هذ� �جلر�ئد. �معلوc %? �لنشر�D قد 
�سالة   ?% غ;  فقط  بألو�  Ãّ�ُعت 
�جلماعة قد �صلْت ع� هذ� �جلر�ئد 
�لوسيلة  �لنا]، فهذ�  @< �ملاليني من 
كما  �لبعض   ?% غ;  جد�،  ناجحٌة 
ح  قلت �فضو� %يضا، لكن حني �ضَّ
�م �أل#ديو? %? �سالتنا ليست كما 
 cتظنو? �@منا هي �سالة �حلب ��لسال

��لتآخي، قبلوها.
��سالة  �سالتنا  بني  �لفر{  هو  فهذ� 
�لزما?   cُما@ علََّمنا  حيث  �آلخرين، 
كتب  قد  بل  �لدعو!.  نشر  %ساليب 
�لنشر!   cقد %نه  �أل#ديني  %حد   Ú@
شديد  بغضب  @ليه   Dْفنظر لسيد! 
 � فعلتم  ما  عن   ãن��å% �قالت، 
نفذ��  �لذين  %لستم من  ١١ سبتم�، 

كال  �ا:   sفقا سبتم�؟   ١١ عملية 
لْسنا منهم �@? �سالتنا åتلف عنهم 
بعد  عليها  �%ثنْت  فتسلَّمْت  متاما، 
�حلسنَة   Dميز �لرسالة  فهذ�  �لقر�¢!. 
�لرسالة  بلغت  فحيثما  �لسيئة،  من 
 cلأل#دية %� �سالة �إلسال �حلقيقية 
حت �حلسنَة ��لسيئة  �حلقيقية فقد �ضَّ
من   cلإلسال �حلقيقي  �لتعليم  �متيَّز 
 >@ �لعا±  فتعرَّ�  �ملشّو�،  �لتعليم 
�بسبب   .cلإلسال �حلقيقي  �لتعليم 
�أل#ديو?  �لشبا¡  ع  تشجَّ }لك 
%بَد��  قد  �أل#دية   cحيث كا? خد�
�لسنو�  �جتماعهم   � �لتر\\  بعض 
جتا� هذ� �ل�نامج، لكنهم عندما �Ðو� 
�خلطة �باشر�� �لعمل ֲדا ��حب ֲדا 
 Dْلصحفيو? �كتبو� � %عمدִדم نشأ�
� قلو¡ هؤال¢ �خلد�c ثقٌة، �تشجع 
�لشبا¡ �بد%�� ينفذ�Áا �فق برنامج 
كا?  ما   s�Ã فهكذ�  م،  منظَّ مد��] 
لديهم من شعو� قليل بالد�نية، أل? 
�لشبا¡ حÆ �أل#ديني �لذين ليست 
تعاليم  عن  كافيٌة   Dمعلوما لديهم 
�ألعد�¢  من  يسمعو?  عندما   cإلسال�
يتولد   cإلسال� باسم  خاطئة  مفاهيم 
بالد�نية.  �لشعو�  من  نوٌ�  لديهم 
على كل حاs عندما Ðعو� �لثنا¢ من 
�ألغيا� نشأD لديهم ثقٌة، فهذ� بد�ية 
 sقو% فال  %خر�،  منافذ   >@ ستؤ\� 

@? مهمتنا قد �نتهت @} سو� نرفع 
خطو! تالية، �نفكر � �لرسالة �لتالية 
�هكذ�  �م،  نقدمها   ?% áب  �ل� 
�صلْتهم  ��لذين  �لعمل.  هذ�  يستمر 
هذ� �لرسالة �أل�< áب %? نفكر � 

�لرسالة �لتالية �ل� نقدمها �م. 
 �Ãتو  ?% علي   ùقتر� �إلخو!  %حد 
 �{@� %يضا،  كند�   �  Dلنشر�� هذ� 
من   sباجلّو� نصية  �سائل  ُ%�سلْت 
�ند ف;جى %? يكو? �ا تأث; %قو�. �
فريق   ُّ�%  :süتسا ينشأ  هنا  لكن 
 � جالس  �هو  �ملهمة  هذ�  سيتو< 
سُترسل  �لبال\  من   ٍّ�%  >@� �ند؟ �
�لعثو�  سيتّم  �كيف  �لرسائل  هذ� 
متكنو�  لو   Æح� �و�تف �  cقا�% على 
من �حلصوs على �أل�قاc من �لدالئل 
�لعو�ئق  بعض  سيو�جهو?  �اتفية �
�جتياÃُها،  �لصعب  من  �ل�  �لقانونية 
 ?% يريد  ال  %حدهم  كا?   �{@ فمثال 
ترَسل @ليه هذ� �لرسالة فممنو� قانونا 
%? نرسل @ليه هذ� �لرسالة. �@? كا? 
بنية حسنة مع   ùالقتر�� قدc هذ�  قد 
ناجحة  �لطريقة  لن تكو? هذ�  }لك 
�لرسالة  تسليُم  يؤّثر  مثلما  �مؤثر! 
�لرسالة  تسلِّمو?  حني  ألنكم  باليد، 
ففيه ُجهد شخصي  إلنسا? شخصيا 
%يضا �تنشأ �لعالقة �لذ�تية، أل? �لذ� 
ينظر  �لرسالة حني  @ليه هذ�  تقدِّمو? 
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%سلوبكم   >@� ُحليتكم،   >@� @ليكم 
للحديث فيقدِّ� ֲדذ� �ملالمح �لظاهرية 
يتعر�  فحني   ،cِّملقد� شخصيَة 
تنشأ  شخصيا  %حد   >@ �إلنسا? 
نشر  �سائُل  فتظهر  %كثر   Dلعالقا�
��لكتب   Dلنشر�� فتوÃيع  �لدعو!. 
فال  �لنصية  �لرسالة   sسا�@ %ما  مفيد، 
 �{@ ألنكم  متوخا!  نتائج   >@ يؤ\� 
كتبتم عنو�? مركز �جلماعة فال يرجى 
@ثر  �جلماعة  مركز  %حدهم  يز��   ?%
 sفإ�سا �لنصية.  �لرسالة  هذ�  تلقي 
 Dلإلعالنا تصلح  �لرسائل  هذ�  مثل 
يفيد  ال  لكنه   ،Dللشركا  Dلدعايا��
� �%يي لتبليغ �سالة �إلسالc �توÃيع 
@نشا¢  يتطلب  }لك  أل?   ،Dملطبوعا�
شخصي،  �جهد  شخصية  عالقة 
 sعما%  �  cلتقد� تستطيعو?  فال 
 Dالتصاال� تقّو��   ± ما  �لدعو!  نشر 
تو�جهو?  كنتم   �{@�  .Dلعالقا��
�لقانو?  مبوجب  ��لعو�ئق  �لعر�قيل 
�إلسالمية  �لبال\  �بعض  باكستا?   �
لتعريف  تسعو�   ?% فعليكم  �ألخر� 
 � جد�  ��سع  نطا{  على  �جلماعة 
�حلرية  فيها  تتوفر  �ل�  �ألخر�  �لبال\ 
بطباعة  �الكتفا¢  ينبغي  فال  �لدينية. 
 Dمئا  �% �أللو�   �  Dلنشر�� هذ� 
 cلتقد� �أللو� � كل بلد، بل áب 
��لتوسع � هذ� �لعمل، áب %? تصل 

 >@ cنشرُ! تعريف �جلماعة هذ� كل عا
مئاD �أللو�، ��لذين �صلْتهم áب 
%? تصل @ليهم �سالٌة تالية، �هذ� �لعمل 
�جلماعة   cنظا فيه   �يشا�  ?% يتطلب 
بأسر� بنشاÿ ملحو�. �كما قلت قد 
 Dلنشر�� هذ�  %خبا�  �جلر�ئد   Dنشر
ليس � �لوالياD �ملتحد! فقط بل � 
�سالة  فوصلْت  %يضا  �ألخر�  �لبال\ 
�أل#دية @< �ملاليني ع� هذ� �جلر�ئد، 
�ملسيح  سيدنا  �سالة  @ليهم  ��صلت 
�ملوعو\ �. فثمة حاجة ماسة أل? 

تستمر هذ� �حلملة بنشاÿ %ك�.
�ألنبيا¢،   Dمهما من  %يضا  فاإلنذ�� 
%تبا�  �يقوs �هللا تعا< %نه áب على 
�ألنبيا¢ %? يو�صلو� مهمتهم، �ذ� فإ? 
@نذ�� �لعا± �تنبيهه @< �إلنذ�� �إل�ي 

يكو? ضر��يا %حيانا.
يقوs �هللا � :

﴿َفاْلُمْلِقَياِ" ِ�ْكًر�﴾
 Üمن ��جب �ألتبا� �لصا\قني للن �% 
�لرسالة  �لنا]  مسامع  على  ُيلقو�   ?%
�إل�ية �ينضمو� @< Ãمر! �ملنِذ�ين، فبعد 
 sلرسالة �أل�< ال بد من @�سا� sصو�
�سالة تالية أل? }لك من %عماs %تبا� 
�لنÜ �لصا\قني، لكي جتتنب �لدنيا من 
�لسلو� على طر{ سيئة تسلكها حاليا. 
�هذ� هي مهمة �جلماعاD �لربانية %? 

تنقذ �لدنيا من �لسقوÿ � حفر! �لنا�، 
هذ�  يتابعو�   ?% �جلميع  على  فيجب 
�ذ�   ?@ تعا<   sقا لقد  \�ئما.  �ملهمة 

�لدعو! جز¢ين:

﴾�
﴿ُعْذً
� 1! ُنْذً
 ±  ?@� �لإلنذ��،  �حلجة   cإلمتا  �%  
يؤمنو� فيمكن %? ينـزs ֲדم بطش �هللا 
تعا<. يقوs �ملسيح �ملوعو\ � عن 

هذ� �آلية ��ل� سبقتها: 
�ملؤمن  بني  تفّر{   Üلن�  DياÒ  ?@"
�لنا]  سيعر�  �عندها  ��لكافر، 
 �%  cإلما� طاعة   � هل  �حلق؟  %ين 
ستفيد  �ملعرفة  �هذ�  معا�ضته.   �
 sقا كما  عليهم  كحجة  �لبعض 
سيقّر�?  %Áم   �ْ% ﴿عذ��﴾  تعا<: 
حني يوشكو? على �ملوÁ% Dم كانو� 
Ìطئني، �تفيد �لبعض �آلخرين كإنذ�� 
فيتوبو?  ﴿نذ��﴾  تعا<:   sقا كما 

 .Dميتنعو? عن �لسيئا�
قلو¡   � يترسخ   Üلن� صد{  فإ? 
��لتعنت  �لتعصب  �لنا] �لكن  بعض 
�لبعض  قبوله.   ?�\  sحتو ��ألنانية 
 ± ملا}�  �ُيسألو?  �هللا  عند  ¸اَسبو? 
للتوبة،  سيوفَّقو?  ��لبعض  تؤمنو�، 
كما جرD �لعا\!. �لكن @}� تر� �هللا 
يتوبو?  فال  غا�به  على  �لبعض  حبل 
فتكو?  سلوكياִדم  عن  يتوقفو?  �ال 
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عاقبتهم �خيمة كما قاs �هللا تعا< � 
 sفقا �لكرمي.   ?Òلقر�  � %ماكن  عد! 
ُتوَعُد�َ?  � مش;� @< }لك: ﴿@ِنََّما 
هذ�  لكا?  تؤمنو�   ± لو   �% َلَو�ِقٌع﴾ 
 ?% cمبنـزلة @نذ�� لكم. ��ملعلو �خل�
�هللا تعا< ُيظهر عو�قب �إلنذ�� � هذ� 
�لدنيا �ُينذ� بالعقوبة � �آلخر! %يضا. 
�لغلبة  بأ?  �Iاعته   Üلن� ُ�عد  �لقد 
��النتصا� �لنهائي سيكو? � نصيبهم 

حتما. ففي �آلية:

﴿rِنََّما ُتوَعُد!Aَ َلَو�ِقٌع﴾ 
بأنكم  للمعا�ضني  �أل�<:  �سالتا?، 
تعا<  �هللا  بطش  حتت  ستكونو? 
بصو�! �لعذ�¡، @ما � هذ� �لدنيا %� 
� �آلخر!. %ما بالنسبة @< �عد �لغلبة 
 sاعته فقد قاI� Üلن� ��النتصا� مع 
 sفيقو حتما.  يتحقق  سو�  @نه  عنه 
تقولو?  حني  بأنكم  للمنكرين  تعا< 
عند �ملثوs %ماc �هللا تعا< @ننا ± نعر� 
مر!  �لدنيا   >@ تعيدنا   ?%  �فنرجو
�هللا   sيقو حتما،  برسولك  فسنؤمن 
�م: كال، ال ميكن ألحد %? يعو\ @< 
فليس لكم  بعد %? ميوD مر!.  �لدنيا 

ه @ليكم مر!."  @ال �إلنذ�� �لذ� ُ�جِّ
للذين  كب;  خو�   cمقا فهذ�   ،?{@
للمعا�ضة \�? تفك; �صني.  يهبُّو? 

يقوs �هللا تعا< عن هذ� �لزمن:

﴿فإ�� �لنجوI ُطمست﴾
�ملزعومو?  �لعلما¢  سيصبح   �%  
�بسبب  Áائيا،  �لعلم  من  3ر�مني 
@نكا�هم @ماcَ �لزما? ¸رمو? %تباَعهم 
%يضا من �لنو�. �ملر�\ من ﴿ُطمست﴾ 
�لنو�،  من  بأنفسهم  �ملحر�مني   ?%
�لنو�؟   >@ �آلخرين  يرشد�?  فكيف 
يرشد  كيف  %صال  له  نو�  ال  فمن 
�لدنيا  على  عاكفني  فنر�هم  غ;�؟ 
فقط، �ليس �م شغل @ال كيل �لسبا¡ 

��لشتائم للمسيح �ملوعو\ �. 
يومني  منذ  %يضا،   cأليا� هذ�   �
�جلماعة   cخصو عقد  قد  بالتحديد، 
�بو!   �  cملزعو� �لنبو!  ختم  مؤمتر 
مبن  �لكبا�،  �ملشايخ  فيه   �يشتر
�غ;�.  @سالمية"  "Iاعة  %م;  فيهم 
%Áم  �آل?   >@ �لو��\!  �لتقا�ير   sتقو�
�لشتائم  كيل  @ال  بشي¢  يقومو?  ال 
��لسبا¡ �لبذيئة، @} ليس عندهم شي¢ 
سو� �لشتائم ��لسبا¡ %صال. فاملر�\ 

من طمس �لنجوc � �للغة �لعربية هو 
�لوقت  �ملزعومني � }لك  �لعلما¢   ?%
 �  \�� �قد  Áائيا.  �لدين  سيجهلو? 
 Dآلفا� ֲדم  حّلت  كلما  %نه  �ملعاجم 

.cقالو�: طمست �لنجو
سببا  %صبحو�  �لعلما¢   ?% هنا  فمعنا� 
�لنو�  ينشر��  من  بدال   cلظال� لنشر 
فأضلو�  �لدين،  عن  بعيدين  لكوÁم 
�لذ�  �إلنذ��   >@ ينتبهو�   ±� �لنا]. 
جا¢ من �هللا تعا< - نتيجة عملهم هذ� 
- بو�سطة عبد من عبا\� �. عندها 
 sفتنـز عمله،  تعا<  �هللا  قد�  يعمل 
�لليل  ُحلكة   � �يغيب  طبيعية   DفاÒ
بقد�   Äيأ كا?  �لذ�   cلنجو� نو� 

ضئيل مسبقا. 
Î يقوs �هللا تعا< � }كر هذ� �لزمن:

�� �لسما0 ُفرجت﴾@﴿
 %� حني حتد· �لصد�� � �لسما¢. 
�ذ� �ألمر عالقًة بدنيا �لعلوc �حلديثة  ?@
من ناحية، @} ُتكتَشف �ألكو�? �لو�سعة 
كو�كب  على  �لعثو�  �يتم  �جلديد!، 
 cجديد! بني فينة �فينة. ففي هذ� �أليا
 Dلثقو¡ � طبقا� sضجة حو �هنا
تغ;  �لذ� يؤ\� @<  �ألمر   ،?�Ãأل��
� �ملنا÷. %ما من حيث �لعا± �لر�حا� 
ففيه نبأ عن بعثة �ملسيح �ملوعو\ � 
ُتطَمس  عندما   :sيقو تعا<  �هللا  أل? 

العلماء  أن  هنـا  فمعناه 
لنشـر  سـببا  أصبحوا 
ينشروا  من  بدال  الظالم 
النور لكونهم بعيدين عن 
الناس.  فأضلـوا  الدين، 
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التقوى

هذ�  ففي  �لعلما¢  يفسد   �%  cلنجو�
�حلالة من �نتشا� �لظالc � كل حد¡ 
�صو¡ يرسل �هللا تعا< ضو¢� بو�سطة 
بو�سطة  �لنو�  هذ�  نيل  �بعد  مبعوثه. 
�جلماعة،  تتأسس  �إل�ي  �ملبعو·  هذ� 
 �üلر�� Dاما��تبد% سلسلة نز�s �إل
�لصا\قة من �هللا تعا< على �لنÜ �على 
بعض من %تباعه %يضا. يقوs �هللا تعا<: 
�جلماعة  تتأسس  عندما  %نه  تظنو�  ال 
 sسيُحو مبعوثنا  بعثة  بعد  �لر�حانية 
حني  بأنه   sقا بل  \�Áا.  �ملشايخ 
�ملشايخ  يسع  لن  �لسلسلة  هذ�  تبد% 
بقا¢هم   ?% �حلق  بل  \�Áا.  %? ¸ولو� 
منوÿ بإمياÁم ֲדذ� �لسلسلة �لر�حانية. 
يقوs �هللا تعا< ما %íية هؤال¢ �ملشايخ 
�قفت  لو  %نه  �حلق  بل  �%شياعهم، 
%نفسهم  يعت��?  �لذين   �%  -  sجلبا�
%قويا¢ مثل �جلباs - ��حلكوماD %يضا 
ضد هذ� �ملبعو· �لسما�� �%حبا¢ �هللا 

ملزِّقت متزيقا. فقاs تعا<:

�� �جلباa نسفت﴾r!﴿
فال  %صو�ا.  من   sجلبا� سُتقلع   �%   
يظّنّن %حد %? %صوله متأصلٌة �عميقٌة � 
 ôلشعب %� تساند� حكومة بلد عر�
 cنا مدعو% �% ،cفال� �هم #ا! �إلسال
فكلما  فالنية.  غربية  قبل حكومة  من 
هّب %حد مقابل مبعو· �هللا �Iاعته 

%مو�ُلهم  �ال  �لشعب  #اية  تنفعه  لن 
@Áم  قبيلته.  تنفعه  �لن  نصرִדم،  �ال 
ثابتة �متأصلة،  يزعمو? %? جذ��هم 
 ùلكن �حلق %نه سو� تذ��هم �لريا�
مع %�لئك �لذين يعتمد�? على #ايتهم 
�نصرִדم. @Áا نبو¢! من �هللا، �قد �%ينا 
 sبفضل �هللا تعا< نسف مثل هذ� �جلبا

\�ئما على مد� تا�يخ �جلماعة. 
هذ�  من  �قتبستها  �ل�  �ألخ;!  ��آلية 

�لسو�! يقوs �هللا تعا< فيها:

�� �لرسل 1ُقِّتت﴾ r﴿
�ملوعو\  �ملسيح  بعثة  عن  نبو¢!  هذ� 
سُيبعث   �%  .� �ملهد�   cإلما��
شخص ��حد ممثال عن Iيع �ألنبيا¢، 
�قد %نبأ مبجيئه �ألنبياُ¢ �لسابقو? كلهم 
� عصو�هم. �لقد حتققت هذ� �لنبو¢! 
� شخص �ملسيح �ملوعو\ �. لقد 

%�حى �هللا تعا< @ليه قائال:
 "جـرH �هللا � حلـل �ألنبيـا0." 
هذ�   �  � �ملوعو\  �ملسيح   sيقو
هو  �إل�ي  �لوحي  هذ�   Ýمع �لصد\: 
%نã ُ%عِطيُت نصيبا من %حد�· حدثت 

 ��üجا �لذين  �ألنبيا¢  Iيع  عصو�   �
سو�¢  �ألخ;  �لزمن   >@  c\Ò Ãمن  من 
غ;هم،   �% @سر�ئيليني  %نبيا¢  %كانو� 
صفاִדم  من  نصيبا  ُ%عطيت  كذلك 
نصيبا  ُ%عَط   ±  Üن ميض   ±� %يضا. 
 ?@ بل  Ãمنه.   � حدثت  %حد�·  من 
طابع كل نÜ منقوÍ � فطرÄ. هذ� 
@شا�!  }لك  عليه. ��  �هللا   ãطلع% ما 
%يضا @< %? معظم �لنا] � هذ� �لزمن 
 (cعليهم �لسال) ¢يشبهو? %عد�¢ �ألنبيا
 ��Ãلذين كانو� عطاشى لدمائهم �جتا��
� �لعد��! ��لعنا\ كل �حلد�\ فُأهلكو� 
 sبأنو�� من �لعذ�¡، فيمكن %? تنـز
هذ�  مثلهم أل?   Dعقوبا %يضا  عليهم 
�إلنذ�� قائم �آل? %يضا @? ± يتوبو�، @} 

هنا� تشابه بينهم �بني �لذين خلو�. 
�إل�ي  �لوحي  هذ�   �  ?@ باختصا�، 
جامع  �لزمن  هذ�   ?%  >@ @شا�! 
�ألشر��   Dألخيا� �كماال�  Dلكماال
�ألشر��  فإ?  �هللا  يرحم   ±  ?@� %يضا. 
%نو��  Iيع  يستحقو?  �لزمن  هذ�   �
%مٌة  فقد هلكت  �ل� سبقت.  �لعذ�¡ 
من �ألمم �لسابقة بالطاعو?، �هلكت 
 ،sمة %خر� بالصاعقة، �غ;ها بالزلز�%
 �% �ملا¢  بطوفا?  %خر�  %مًة  �%هلك 
�ألمم  بعض  �هلكت  �لعاتية.   ùلريا�
çشى   ?% áب  كذلك  باخلسف، 
�لزمن من تلك �ألنو��  �لنا] � هذ� 

فمن ال نور له أصال
 كيف يرشد غqه؟ 
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%نفسهم  يصلحو�   ±  ?@ �لعذ�¡  من 
 � موجو\!  كلها  �أل�جه  هذ�  أل? 
�لنا] �ملعاصرين. @? ِحلم �هللا �حد� 
�لعبا�!:   ?@ �آل?.   >@ %مهلهم  قد 
جلدير!  �ألنبيا¢  حلل   � �هللا  جر� 
%نه  تعا<  �هللا   sفيقو %كثر.  بتوضيح 
بأنو��  �لسابقني  �ألنبيا¢  عامل  كما 
%يضا   ãعامل فقد  ��لنصر!   Dلتأييد��
فإ?  �ملعاملة.  تلك  �ستستمر  مبثلها، 

هذ� �لسلسلة ± تنته بل مستمر!. 
�مبا %? �لزمن يعيد نفسه فيأÄ � �لدنيا 
سو�¢  باستمر��  �لنا]  هؤال¢   sمثا%
%كانو� صاحلني %c طاحلني، لذلك فقد 
 - ُتظهر   ?% �لعصر  هذ�   � �هللا   \��%
 é{منا  - %نا  �هو  ��حد  شخص   �
��لصا\قني  �ألطها�  �ألنبيا¢  Iيع 
فقد  كذلك  خلو�.  �لذين  �ملقدسني 
ظهرD � هذ� �لزمن منا}é �لطاحلني 
%يضا، سو�¢ %كانو� من قبيل �لفر�عنة 
 � �ملسيح  علقو�  �لذ�  �ليهو\   �%
جهل،   ô%  sمثا%  �% �لصليب،  على 
فكل هذ� �ألمثلة موجو\! � �لعصر 
�لر�هن. (كما %شا� �هللا تعا< @< هذ� 

 (éمأجو� éألمر � }كر يأجو�
يقوs �ملسيح �ملوعو\ � مش;� @< 
�لنائمو?،  هذ� �ألمر: "�ستيقظو� %يها 
�قت  فإ?  �لغافلو?  %يها  �قومو� 
��لوقت  حا?،  قد  �لعظيم  �النقال¡ 

�لرقا\، ��قُت  �لبكا¢ ال �قت  �قت 
�لتضر� ��البتهاs ال �قت �لسخرية 
��الستهز�¢ ��لتكف;. �\عو� �هللا تعا< 
%? يهبكم عيونا تنظر�? ֲדا @< �لظلمة 
�لنو� �لذ�  جيد� �تتمكنو� من �üية 
ْته �لر#ة �إل�ية للقضا¢ على هذ�  %عدَّ
�لظلمة. �ستيقظو� � ��زيع �ألخ; من 
�ال  باكني  �د� � �هللا  ��سألو�  �لليل 
تْدعو� عبثا للقضا¢ على هذ� �جلماعة 
لتدم;ها.  �لصا\قة، �ال تسعو�  �حلقة 
@? �هللا تعا< ال يتبع ما åططونه غفلة 
�جهال، بل سيكشف عليكم سخف 
معينا  �سيكو?  �%}هانكم،  قلوبكم 
�لشجر!  يقطع  �لن  لعبد�،  �نص;� 
�ل� غرسها بيد�. هل منكم من يقطع 
فكيف  ستثمر؟  %Áا  يتوقع  شجر! 
�%�حم  �لبص;  �حلكيم  }لك  يقطع 
 ?% ينتظر  �ل�  �لشجر!  تلك  �لر�#ني 
ال  \متم  ما  �ملبا�كة.   cأليا�  � تثمر 
لعاِلِم  فأّنى  بشر  �%نتم  }لك  تفعلو? 
�لغيب �لذ� ينظر ما � ُكْنِه �لصد�� 
%نكم  يقينا  فاعلمو�  }لك؟  يفعل   ?%
مبحا�بتكم @يا� � ُتطلقو? �لسيو� 
تلقو�  فال  %نتم.  جو��حكم  على 
�%نتم  حق،  بغ;  �لنا�   � بأيديكم 
تعلمو?، لكي ال حتر{ �لنا� %يديكم. 
د�� %نه @}� كا? }لك فعل @نسا?  تأكَّ
عليه.  يقضو�   ?% �لكث;�?  الستطا� 

هل تعرفو? مفتريا خال قاs �فتر�¢ على 
@< كل  يكّلمÎ ã سلم  �هللا  بأ?  �هللا 
هذ� �ملد!. �ألسف كل �ألسف على 
تذكر�?  شيئا �ال  تفكر�?  %نكم ال 
فيها  تعا<  �هللا   sيقو �ل�  �هللا   DياÒ
عن �لنÜ �:﴿َ�َلْو َتَقوsََّ َعَلْيَنا َبْعَض 
ُثمَّ   * ِ ِباْلَيِمني ِمْنُه  َألَخْذَنا  �َألَقاِ�يِل * 
َلَقَطْعَنا ِمْنُه �ْلَوِتَني﴾ (�حلاقة ٤٥-٤٧) 
 � Üهل من %حد %حب @< �هللا من �لن
حÆ يسلم @< �آل? بعد هذ� �الفتر�¢ 
نعم  من  �ف;�  حظا   sينا بل  �لعظيم 

�هللا %يضا؟ 
فيا %يها �إلخو! ��تدعو� عن %هو�ئكم 
 � �حلد�\   ��Ãتتجا� �ال  �لنفسانية، 
�لتعنت � %مو� åص علم �هللا �حد�. 
��لتقاليد   D�\لعا� سلسلة  �قطعو� 
�تقدمو� � سبل �لتقو� كأنا] جدٍ\ 
ُتر#و� �يعفو �هللا عن }نوبكم.   Æح
فاخَشو�، ��متِنعو�، %ليس منكم �جل 
�شيد؟ فإ? ± تنتهو� فسو� يأÄ �هللا 
بنصر! من عند� �ينصر عبد� �ميّز{ 
(@�Ãلة  شيئا."  تضر�نه  �ال  %عد�¢� 

�أل�هاc، �خلز�ئن �لر�حانية �ملجلد ٥)
ندعو �هللا تعا< %? يهب �لعاَلم عقال 
%يضا  �يوفِّقنا  �لرسالة،  هذ�  ليفهو� 
�لعا±،  %�جا¢   � �لدعو!  هذ�  لنشر 
�للسعي إلنقا} �لعا± قد� �ستطاعتنا، 

Òمني.




