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التقوى

 üتر�ة: �ملكتب �لعر

ال   µحد" �هللا  |ال  |له  ال   Y
 
شهد 
 µمًد� عبدJ Y
شريك لـه، "
شهد 
من  باهللا   rفأعو بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطاY �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو[ �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"|يَّاَ�  َنْعُبُد  |يَّاَ� 
�لَِّذيَن   ßِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   ßََر� �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (°مني) َ"ال �لضَّ

iخطا' .لقا

 .nد .يدi �هللا تعا] بنصرi �لعزيزEسيدنا مر�� مسر
� oملهد� pإلما�E خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو��

يو[ ١٦ /٢٠١١/٠٩

± �جتما§ ÿلس خد�[ �أل-دية بأملانيا

�أل-دية  خد�[  ÿلس  يعقد  �ليو[ 
�جتماَعهما  
ملانيا   ± �هللا  |ما£  "جلنة 
�جتما§  �ليو[   
يبد كما  �لسنو�، 
بريطانيا   ± �أل-دية  خد�[  ÿلس 

يضا، |ضافة |} بعض �لبال� �ألخر¤ 
�جتماعا�  �ليو[  فيها   
تبد �ل² 
تعا}  �هللا  جعل  سنوية.  "جلسا� 
ناجحة  كلها  �الجتماعا�   µهذ
بفضله �خلاÑ، ""فق �ملشتركني فيها 
�%د�  "لتحقيق  �ملرجو�  لالستفا�� 
�الجتماعا�،   µمثل هذ �حلقيقي من 
�ملشتركني  تعا} مع �يع  �هللا   Yكا"
"مّن عليهم ôفظه "
مانه ""قاهم من 
شر �ملخالفني �حلاسدين. نر¤ بفضل 
�جلماعة مع طلو§  ���ها�  تعا}  �هللا 
سرعة  ���يا�  "مع  جديد.  يو[  كل 
���ها� �جلماعة يز��� عد� �حلاسدين 
"�ألشر�� 
يضا، "لكن �يا�� عد�هم 
بفضل  تتقد[  �جلماعة   Y
 على  �ليل 
كله.   Äلعا�  ± �ألما[  Ôو  تعا}  �هللا 
|Y مكائد �ألعد�£ "�ملعا�ضني صا�� 
�جلماعة  ���ها�  عليه   Uيقا معياً�� 

ال  فيجب   ،bحا 
ية  على  "�قيها. 
قلق  مصد�  �ملعا�ضة   µهذ  Yتكو
للمؤمن، بل |�r كاY هنا� 
مر çب 
 
يطر  Y
 فهو  �لقلق  على  يبعثه   Y

مع  عالقته  على  فتو�   "
 
� ضعف 
 Y
 "
�جلماعة "|خالصه مع �خلالفة 
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 .nد .يدi �هللا تعا] بنصرi �لعزيزEسيدنا مر�� مسر

 bلقد قا .ßبا%بو µمستويا� تقو� 
تبد
توقفت  لو  
نه   � �ملوعو�  �ملسيح 
عند  "تقو�كم  صالحكم  مستويا� 
 Nخط 
مر  فهو  تتقد[   Ä"  Yمكا
rلك   Yأل  ،Nلتفك� على  "يبعث 
�لر"حا&.  �ملستو¤  تد&   {| يؤ�� 
"عليه فعلى �أل-ديني �جاال "نسا£ 
 Y
 "شيوًخا  شباًبا  "كباً��،  "صغاً�� 
 Y"� bوÕ ينتبهو� لعد"هم هذ� �لذ�
تقدمهم ± ��"� �لتقو¤ "يعتر¼ 
سبيل كسب �حلسنا�. يقوb سيدنا 
�ملسيح �ملوعو� �: "
كر� نصيح² 
�ألعد�£  ملعا�ضة  يلقو�  
ال  للجماعة 
�لتقو¤   ± �لتقد[  
حر�مت  فلو  باًال؛ 

"تو}  معكم  �هللا   Yلكا "�لطها�� 
 :bضني بنفسه، ألنه يقو�اسبة �ملعاJ
﴿ِ|Yَّ �هللا َمَع �لَِّذيَن �تََّقْو� َ"�لَِّذيَن ُهْم 

ُمْحِسُنوYَ﴾ (�لنحل ١٢٩)."
�ألما[  تتقد[ Ôو  
قد�منا  كانت  فلو 
"نيل  �حلسنا�  كسب   bاÿ  ±
�لتقو¤ فال يسع �لعد" �إلضر�� بنا، 
 Yهذ� ما نالحظه فيما مضى من قر"
 µير�" µهذ� ما نر�" ،Yبع من �لزما�"
�جلميع 
يضا بأY �لعد" قد متكن من 
�لقضا£ على حيا� بعض 
حبائنا "من 
Íْب 
مو�لنا، "لكن �لذين �حلو� من 
متتعو�  قد  ظلمهم  جر�£  �لدنيا   µهذ
 ± �خلو�   zبالتا" تعا}  �هللا  برضى 

كما  �ألبدية،  �حليا�   Yينالو �لذين 
عوَّ¼ �هللا تعا} عن خسائرهم �ملالية 

يضا، "هو 
مر يشهد عليه معظمكم 

مامي �ليو[. 
ما �لنعم  Yلذين جتلسو�
�جلماعة  على  تعا}  �هللا  
نز%ا  �ل² 
%ا.  فال حصر  �لتضحية   µهذ مقابل 
يؤ�قنا   Y
 
مر çب  هنا�   Yكا �rفإ
 Yْ
"يقلقنا فليس مكر �ألعد�£ بل هو 
�سر مستويا� �لتقو¤ �ملطلوبة لنيل 

Õ YْدÏ نقص   "
 تعا}  �هللا  �ضى 
فيها. "لو كانت عالقتنا مع �هللا تعا} 
"ثيقة جللبْت �عو�ُتنا 
فضاb �هللا تعا} 
�ملعا�ضني  Jاسبة  تعا}  �ُهللا  "لََتوّلى 

مر  يتو}   bيز� ال  هو  بل  بنفسه، 

فإذا كان هناك أمر �ب أن 
مكر  فليس  ويقلقنـا  يؤرقنا 
األعـداء بل هو أْن �سـر 
مسـتويات التقوى املطلوبة 
لنيـل رضى اهللا تعـاu أو 
فيهـا.  نقـص  أْن �ـدث 
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التقوى

 Ä �ملعا�ضني  ضجة   Y| Jاسبتهم. 
تؤثر على �ألجو�£ �ملحلية 
" Ä تنتشر 
�لبال�  بعض  ��خل   ± �ملعا�ضة  نا� 
فحسب بل ُتو�جه �جلماعُة معا�ضَة 
 bخال من  كله   Äلعا�  ± �ألعد�£ 
لكن  �لفضائية.  "�لقنو��  �جلر�ئد 
�حلقيقة   ± �ملعا�ضني  جهو�  جّل 
 ± باجلماعة  �لتعريف   {| تؤ�� 
�ملوعو�  �ملسيح   Yكا  .�Nكث 
ماكن 
� يقوb: ال نعر� كيف تنتشر 
�عوتنا. "قاb حضرته � ± بعض 

ÿالسه:
 µهذ  ±  Yيدخلو  Uلنا� 
صبح ”
�لظاهر   ± نعلم  ال  بكثر�.  �جلماعة 
كيف يتم rلك، |r مò عّيّنا "ّعاًظا 
هو  |منا  �لدعو�؟   µهذ  Uلنا�  Yيبّلغو
 ± تعا}  �هللا  خلقه  �لذ�  �جلذ� 

�لقلو� فينجذ� �لناU |لينا.“
 §�"
 قاb حضرته: بأY �هللا تعا} قد 
�لقلو� جذبا جلماعتنا. "حيثما يريد 
�جلماعة   µهذ �عو�  تبليغ  تعا}  �هللا 

ُيو�§ �جلذ� ± قلو� 
هلها. 
لقد �نتبه بعض �لناU |} هذµ �جلماعة 
باالطال§ على �عا"¤ �ملسيح �ملوعو� 
� "قر�£� كتبه، "بعضهم �نتبهو� 
به  قا[  �لذ�  �لتبليغ   bليها من خال|
للجماعة،  "�ملبلغني  �لو�عظني  بعض 
 Uلنا� بعض  تعا}  �هللا  هد¤  كما 

للهد¤ "�لرشا� "ال  نظًر� اللتياعهم 
يز�b ُيطلعهم على �لطريق �لصحيح.

 � �ملوعو�  �ملسيح  rكر  "لقد 
عن  بسماعهم  �هتد"�  �لذين  
"لئك 
هذµ �لدعو� من هنا "هنا� 
" هد�هم 
تعا}  �هللا   Yأل بنفسه،  تعا}  �هللا 
 Yفينجذبو �%د�ية  
سبا�  %م  يهيئ 
�جنذ�َ�   � �ملوعو�  �ملسيح  Ôو 
لقد ظل هؤال£  للمغناطيس.  �حلديد 
 � �ملوعو�  �ملسيح  Ôو   Yينجذبو
± عصرµ �لذ� كاY فيه حيًّا بينهم، 
كما ينجذ� ± عصرنا هذ� 
يضا َمن 
 "
تصلهم �عو� �جلماعة بأ� صو�� 
َمن يسألوY �هللا �%د¤ من 
صحا� 
�هللا   §�"
 "لقد  �لسعيد�.  �لفطر� 
�ليو[  �لقلو�   ± �جلذ�  هذ�  تعا} 
صد�  على  �ليال  يشكل  مما  
يضا، 
�ملسيح �ملوعو� �، فإY �هللا تعا} 
يهيئ �ليو[ 
يضا 
سباًبا ôيث ينجذ� 
�لناÔ Uو �ملسيح �ملوعو� �، "ال 
تز��� هطوال  تعا}  �هللا   bفضا
  bتز�

على �اعة �ملسيح �ملوعو� � �غم 
�ملعا�ضة �لشديد� �ل² تو�جهها. لقد 
حتدÏ �ملسيح �ملوعو� � ± 
حد 
ÿالسه عن معا�ضة �ملعا�ضني "|���� 
 :bفقا �ملعا�ضة   µهذ من  تعا}  �هللا 
لقد تلقيت �لليلة |%اًما من �هللا تعا}: 
”|Y فرعوY "هاماY "جنو�ùا كانو� 
هذ�   Ëمع حضرته  rكر  خاطئني.“ 
بأن�  تعا}  �هللا   bيقو  :bفقا �إل%ا[ 
 ..Yفرعو Yاية �ملطا� بأÍ ± ظهر
ُ
 ..Yهاما" سNته،  على  هم  من   �

"جنو�ùا  سNته،  على  �لذين   �


 .Yلذين معهم كلهم خاطئو�
 :bفقا �إل%ا[  هذ�  � شرÎ حضرته 
�إل%ا[.  هذ�  �لليلة  تلقيت  ”لقد 
 Yبأ  Yيوقنو  µجنو�"  Yفرعو  Yكا
�لدما�   Yيلقو سو�  |سر�ئيل  ب� 
 ± عليهم  �لقضا£  من   Yسيتمكنو"
ملح �لبصر، لكن �هللا تعا} قاb بأÍم 
هذ�.  تفكNهم   ± ¿طئني  كانو� 
"�ملعاندين  �ملعا�ضني   Yفإ كذلك 
جلماعتنا هذµ يقولوY بأÍا ستتعر¼ 
للدما� |ال 
Y |���� �هللا تعا} ¿تلفة 

عن تفكNهم.“
فال يسع 
هل �لدنيا – سو�£ كانت 

حز��   "
 منظما�   "
 حكوما� 
�إل%ية.  �جلماعا�  على  �لقضا£   –
لقد جا£ ± �لدنيا فر�عنة "هامانا� 
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�لعاÄ خائبني  كبا� "مَضْو� من هذ� 
خاسرين، كما ظهر ± �لعاÄ حّسا� 
بنا�  �حترقو�  
يضا  
Íم  |ال  كبا� 
حسدهم، "ال يز�لوÕ YترقوY فيها، 
�ألشر��  
يضا كثN من   Yآل� "يهّب 
شر"�هم   Y
 |ال  باجلماعة  لإلضر�� 

حتيق ֲדم ± Íاية �ملطا�.   
تعا}  �هللا   bفضا
 rكر  بصد�  Ôن 
 µهذ  {|  Uَلنا�  � ه  يوجِّ "كيف 
�ملوعو�  �ملسيح  rكر  "قد  �جلماعة. 

يضا بأننا ال نعلم كيف تصل  �
�لنائية.  �ألماكن  بعض   {| �عوتنا 
على  حية  
مثلة  
يضا  �ليو[  "نر¤ 
rلك بل نر�ها بكثر�. "لقد �ختر� 
�ألمثلة   µهذ من  بعًضا  �ليو[  لكم 
عصرنا   ± تظهر  �ل²   Ïألحد��"

هذ�.
فلسطني  من  
-د  عو¼  �لسيد 

:bيقو
لقد �
يت سيدنا Jمد� � ± �لصغر 

حد  Yكو
 Yبأ "تلقيت منه بشر¤ 
جنو� �ملهد�، فمنذ rلك �لوقت "
نا 
يو[   ±" �ملهد�.  �إلما[  عن  
ôث 
من �اليا[ "
ثنا£ جتو�z بني �ملحطا� 
"قفت فجأ� على قنا� مسيحية حيث 
فرجعُت   ،�  ýلن�  Yيسبو كانو� 
�ملختلفة ألجد  �لقنو��  على  سريًعا 
"جدُ�  "لكن�  عليهم،  ترّ�  قنا� 

�لسحر  عن   Yيتحدثو �ملشايخ 
�ôية.  "�عايا�   ø�"لز�" "�لطال� 
قنا�  بالصدفة  شاهد�  مد�  "بعد 
هوال£   Y
  Uحسا| فانتاب�   MTA


خيا� "صاحلني فأخذ� 
تابع  Uلنا�
��خلي.  من  هزت�  �ل²   MTA قنا� 
 Y
 
�يد  �لصد�   Îنشر�� بعد   Yآل�"

.bجًيا �لقبو��بايع 

"هنا� 
حد �إلخو� "هو �لسيد 
-د 
�لعربية   b"لد� |حد¤  من  |بر�هيم 

:bيقو
�لعربية   MTA قنا�  شاهد�  لقد 
بر�ÿها،  
تابع   �
"بد بالصدفة، 
"�حلمد  �لبد�ية،   ± متر���  كنت 
 Îحتُت "�نشر�� �لتر�ِ�  فترِ�  بعد  هللا 
صد�� لدعوتكم. لقد �ستخر� �هللا 
�لكرمية:  �آلية  �جلو��  فأتا&  تعا} 
 Yيبايعو |منا  يبايعونك  �لذين   Y|﴿

�هللا﴾! 
|ن� 
جابه مشاكل من 
هلي بسبب 
 Yيسمعو ألÍم  باجلماعة  �قتناعي 

للمشايخ. 
بالثبا�  له  
�عو   Y
  z كتب   �

"با%د�ية ألهله.
�لطيبة  
منياته  �يع  تعا}  �هللا  حقق 

"تقبل �عو�ته.
"هنا� 
حد �إلخو� من مصر �لسيد 

:bمد عبد �لعاطي يقوJ
 µلقنا� شاهد�  تقريبا  عامني  قبل 
�خلاصة باجلماعة �إلسالمية �أل-دية 
 Y
 "كا�  îعت  ما  "هال�  صدفًة، 
يطN عقلي، فوجد� نفسي 
ôث ± 
�لقر°Y �لكرمي "± مغز¤ �ألحا�يث 
بترٍ" "تريث شديد، "± نفس �لوقت 
 Y
 z لفضائيا�. "تبني� óتابع شيو


نكم " ع�،  غائبة  كانت  �حلقيقة 

لقد جاء ! الدنيـا فراعنة وهامانات كبار ومَضْوا من 
هذا العاi خائبني خاسرين، كما ظهر ! العاi حّساد 
كبار إال أنهم أيضا اح�قوا بنار حسـدهم، وال يزالون 
��قـون فيها، ويهـّب اآلن أيضا كثj من األشـرار 
لإلضرار باجلماعة إال أنهم يصبحون عرضة لشرورهم. 
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حقًّا تقدموY �إلسال[ �جلميل "�لنقي 
�لصا± من �لشو�ئب "�خلر�فا� �ل² 

 .Y"يطلقها �آلخر

-د �هللا �لذ� هد�& |} �حلق  �Nخ
"

"�لصو��.
ضد   êسر
" بسيط،  مسلم  
نا 
�إلسالمية  للجماعة  �نضمامي 
�أل-دية "rلك بسبب عملية غسيل 
 óله على يد شيو Yملخ �لذ� يتعرضو�
يهديهم   Y
 �هللا   bسأ�" �لفضائيا� 

�يعا. 
تقبل �هللا تعا} �يع 
منياته �لطيبة.

"يقوb �لسيد حس� من مصر:
من  "لدنا  "كأننا  �لبيعة  بعد  شعر� 
 Ä .�  ýلن� "نعيش ± �من  جديد 
�لقضايا كوفا�  من   �Nًنفهم كث نكن 
"جدنا  هللا  "�حلمد  "غNها،  �ملسيح 
للعلما£  rهبنا  �جلماعة.   ± ضالتنا 
كّفر"نا  "لكنهم  باجلماعة  لنخ�هم 

مباشرً� "حا�بونا.  
عندنا بيت كبN، ما شا£ �هللا! "كانت 
عندنا �غبة - منذ �من طويل - ± 

Ô Yّوله ملسجد، "سبحاY �هللا Ä يتّم 
 Yسيكو هللا  "�حلمد  قبل،  من  rلك 

rلك من نصيب �جلماعة. 
"يناقشونا  Õا�بوننا  �ملشايخ   
بد
|مياننا ± �إلما[ �ملهد�.  لNّ�"نا عن 
 ü� لقد �ستخر� �هللا فيهم فأجاب�

بأÍم يكّذبوY �إلما[ �ملهد�.  
بو�سطة  منكم  نسمعه  موضو§   �

�لقنا� Ôفظه "نناقش فيه �لناÔ" Uن 

متمكنوY منها. 
لقد �عُتقلُت "
"rيُت ± سبيل �هللا ± 

خذ"&  لقد  �ملاضية،  �حلكومة  عهد 
± �ألمن بسبب بعض �ملشايخ �لذين 
"سألو&  ع�.  ملّفقة  تقا�ير  كتبو� 
فعرضت  فكرهم؟   ± 
عجبك   �rما
 bخال" �أل-د�،  �لفكر  عليهم 
بأن�   ßلضبا� 
حد   z  bقا �لتحقيق 
�قتنعت بوفا� �ملسيح �لناصر� �.
 "سألو& ما �
يك باجلها�؟ فقلت 

نؤمن باجلها� �لدفاعي.
من   µ�ّ� هدفهم   Yكا (الحظو�، 
لالقتنا§  �ضطر"�  
Íم  |ال  �أل-دية 
شبكته   ± �لصائد  يقع  فلم  بصدقه. 
 .µصيِد  Yحضا
  ± فريسًة  "قع  بل 
هذ� هو 
ثر �لتعاليم �جلميلة �ل² جا£ 

به �ملسيح �ملوعو� �)
:óهذ� �أل bيقو

�جلماعة  
فر��  
îا£  م�  "طلبو� 
تدعو   �rملا "سألو&:  مصر،   ±

لفكرهم؟ 
لفكرهم..  
�عو  ال  
نا  %م  فقلت 

نا  
جيبه،  يسأل� سو�  من  "لكن 

-د� "�أل-د� ال يكذ� 
بد�!!!

ميز�  �لصفة   µهذ تصبح   Y
 ("çب 

"عالمة با��� لأل-ديني. |Y �لكذ� 

لقيت  "لقد  كله.   Äلعا�  ± ينتشر 
�ملوضو§.  هذ�   bملاضية حو� �خلطبة 
 µֲדذ �لتحلي  �"ًما  نتذكر   Y
 "علينا 
�مليز� "�لتشبث ֲדا. |Y �ملبايعني �جلد� 
بأÍم  �%د�  هذ�  ألنفسهم   Yيضعو
�لتمسك   Yا"لوÕ" 
لبتة  يكذبو�  لن 
 Yم يعلموÍֲדذ� �ملوقف بكل ثبا� أل

نه لن Õصل �لتغيN �لطيب ± قلوֲדم 
بعد بيعتهم للمسيح �ملوعو� � ما 
Ä تكن كل قدمهم هي قد[ صد� 
فهذ�  صد�.   bقو هو  قو%م  "كل 
هو شعا� 
-د� "çب على �جلميع 
�لتمسك ֲדذ� �ألصل بأY �أل-د� ال 

يكذ�).
 �r| :ألمن� ± z قالو� :óهذ� �أل bيقو
بقيت تدعو لفكرهم سو� نّتهمك 

بقضية متفجر��!!!
�ل²  �ملعا�ضة  تتخيلو�   Y
 (ميكن 

يتعر¼ %ا �أل-ديوY �جلد�)
 zبا
على 
ية حاb قاb هذ� �ألó:  ال 

.Yمبا تصنعو
�"ج²،  على  يؤثر"�   Y
 حا"لو�   �
"ناقشها بعض �لشيوó �لكبا� "قالو� 
مع  "هو  �"جك  بك  غر�  لقد  %ا: 

�أل-ديني!

-دية  
نا  
جابت: " ثباִדا  فأظهر� 

قبله.
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 فهذµ �لشجاعة �إلميانية "�لعظمة قد 
 � �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا  "لَّدها 

بصدقه ± هذ� �لعصر. 
 Ä :سامة من �جلز�ئر
� يقوb �لسيد 
 òجلماعة ح� شيئا عن  
عر�  
كن 
�ب�  
خ�&  يو[  فذ��  سنتني  قبل 
�إلسالمية  �لفضائية  عن  باملصا�فة 
باستهز�£.  منها  فضحكت  �أل-دية 
� حصلْت z بعض �ملشاكل �لعائلية 

فكر ± حيا� �ألنبيا£ "
مو�  �ُ
فبد
قناتكم  شاهدُ�  "حني  �لدين، 
 ýقل Yجدُ� فيها �حلق كله فاطمأ"
 Nلتفس� �ُ
لتعاليمكم "تفاسNكم، قر
 �
�لكبN فاقتنعت به، "بعد قر�£ته بد
�ملعا�ضة،  فو�جهُت  �لدعو�  نشر 
"حني 
لقيت �لنظر على س�N �ألنبيا£ 
�ملعا�ضة  "�جهو�  قد  
يضا  "جدִדم 
 � �ملوعو�  �ملسيح  ُعو�¼  كما 
 bجو قبو�
"ما |} rلك من �ألمو�، 
بيع² "سأحا"b �المتثاb أل"�مركم. 
 Ñإلخال�  ± َمهم  تقدُّ 
عظم  ما 

"�لوفا£!
 Yبيا  ± �لطيب  �لسيد   bيقو  �
�ملغر�  من  "هو  بيعته  تفصيل 
قنا�  تكن   Ä لو  
سبانيا:   ± "مقيم 
بيعة   {| �هتديُت  ملا  �ملسيحية  �حليا� 
أل&  �؛  �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا 
طويلة  مد�  �لقنا�   µهذ شاهد�  قد 

باالستما§ |}  
تضايق جد�  "كنت 
 {| "|سا£�ִדم  "شتائمهم  سباֲדم 
على  �ملسلمني  "سكوِ�   �  ýلن�
rلك عاجزين. � ��r يو[ "جدُ� 
باملصا�فة قنا� MTA �لعربية مع 
ن� 
ال 
شاهد عا�� قنو�� "هو� بر�"، 
حيث كاY �حلو�� مع �ملسيحيني عن 
 Uملقد� �لكتا�  حتريف  موضو§ 
 �Nكث ففرحُت  �ألنبيا£  "عصمة 
ملد�  متابعتها  "بعد  ""جدُ� ضاّل² 
قص�N �قتنعُت، "ها 
نا 
�سل |ليكم 
�سالة �لبيعة. "|Y تفاسN �ملشايخ عن 
تثN ضحكي  "�جلن  "�لنملة  �%دهد 
 ± ֲדا  
عَجب ُ كنت  
ن�  مع   Yآل�

�ملاضي، "
مدحها. 
�ملغر�  من  �هللا  عبد  �لسيد   bيقو  �
من  بر�ÿكم  
تابع  
نا   :µمعنا مبا 
|���ككم  
عجب�  "قد  
شهر  بضعة 
"�لفكر  �لكرمي   Y°لقر� ملضامني 
 Y
 "معلو[  �لبنَّا£،  �إلسالمي 
�خلر�فا�،  من   �Nكث تضم   Nلتفاس�
 ± ترسخت  �ل²  �خلاطئة   Nلتفاس�"
�ألمو�  من   Nٌكث فيها   Uلنا� قلو� 
�ملخالفة للعقل "�ملنطق. فمثال كنت 
سلفا 
فّند فكر� �جلن �لشبحي �لذ� 
 b�� هذ� �ملر¼ ما") .Uيركب �لنا
موجو�� ± بعض �أل-ديني ضعا� 
�لذين  
يضا  �لبال�  بعض   ±  Yإلميا�

Ä يتلقو� تربية صحيحة 
" �لذين ال 
"صحيح  �لنسا£،  "خاصة   Yيتعلمو
 Yميو
 "هم  جد�  قليل  عد�هم   Y

 bمثا
 Y
�لفهم، لكن� îعت  قليلو 
هؤال£ موجو�"Y هنا ± 
ملانيا 
يضا، 
فيجب 
Y يتذكر"� 
Y كل عاقل يرّ� 
�لنو§  هذ�  من  فاجلن  �لفكر�،   µهذ
موجو�.)   Nغ  Uلنا� يركب  �لذ� 
 ]�° Y
��r يو[ تكلمُت مع �ملدير 
� Ä يكن 
"b بشر، "قلُت له: 
َمْن  ِفيَها  
ََتْجَعُل ﴿ �ملالئكة   bقو  Y|
 bيد َماَ£﴾  �لدِّ َ"َيْسِفُك  ِفيَها  ُيْفِسُد 
"|ال   ،]�° قبل  �لبشر  "جو�  على 
سفك  عن  �ملالئكة  عِلمِت  كيف 
�ألفكا�   µهذ  Y|  z  bفقا �لدما£؟ 
خط�N جد�، فال تْذكْرها 
ما[ 
حد. 
� ��r يو[ باملصا�فة "جدُ� قناتكم 
ففرحُت جد� باالستما§ |} بيانكم 
 �Nمن كتابا  �لكرمي   Y°لقر�  Yعن كو

نه  "منته   � �هللا  فضل  فمن  حيا، 
بعث سيدنا مر�� غال[ 
-د �لقا�يا& 

%مه 
سر��µ �لنو��نية ليقضي على "
 ± �ملتر�كمة  "�لشبها�  �لشكو� 
عقو%م  مسخت  �ل²   Uلنا�  bعقو
"تسببت ± Éّلف �لعر� عن �ْكب 
 Yيتعرضو حيث   ،Yلتمد�" �حلضا�� 
"�الفتر��.   ßطاÔال�" للترّ�� 

�جو قبوb بيع² فاليو[ 
شعر بفخٍر 
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�إلسالمية  �جلماعة   {| بانضمامي 
�أل-دية. 

سلطنة  من  ياسر  �لسيد   bيقو  �
يونيو   ± �لرسالة  
�سل  "قد   ،Yُعما

نه كاY يبحث عن �حلق من  ٢٠١١
�من طويل "�آلY قد "جدµ، فاحلمد 
قائال:  ير��   � rلك.  على  هللا 
�لبائسة  �حلالة  
الحظ  عندما  كنت 
 �  ýلن� يعو�   Y
  Ëمت
 للمسلمني 

مته، فذ�� يو[ كنُت 
�ير  Îإلصال
 MTA لقنو�� فوجد� باملصا�فة قنا��
�ملهد�  �إلما[  صو��  
يُت � "حني 
 ،� ýلن� ��ا صوÍشعرُ� كأ �
 .�Nعجبُت ֲדا كث
شغفت� حبًّا ֲדا، "ُ
�إلخو�  
حد   z rكر  يو[   ��r  �
ظهوَ� �إلما[ �ملهد� "قاY| :b �ملر�� 
من �لدجاb �لقسا"سُة فعا�ضُته لكن 
تلك  ففي  الحقا،   z تبينت  �حلقيقة 
 òح  MTA قنا�  
شاهد  بقيُت  �لليلة 
�لذ�  فاحلمد هللا  ليال،  �لثانية  �لساعة 
""فَّق�  �لصحيح  �إلسال[   {| هد�& 
لقبوb �حلق، "قد قر
ُ� كتب سيدنا 
 Nلكب� Nملسيح �ملوعو� � "�لتفس�
 ± شديد�  �غبة   z"  �Nكث فأعجب� 

 .z تدعو� Y
لقائكم، "
�جو 
 Y"يزيد بل  فقط   Yيبايعو ال  فهؤال£ 
فالذين  �لبيعة،  بعد  
يضا  علومهم 
 Y
  Y"يَر" بالوال��   Yديو-
 هم 

��عي  ال  
نه " �مائهم،   ± �أل-دية 
"�ْفِع  "ال   ، �لعلم  من  مزيد�  لتلقي 
 Y
 فعليهم  �حلسنا�،  مستويا� 

يتأملو� "يتفكر"�.
� تقوb �لسيد� بNيفاY "هي كر�ية 
 ±  :Yلد�" "%ا  �لنر"يج   ± تقيم 
 MTA خر ٢٠٠٦ تعرفُت |} قنا��"

 Yناسا يتكلمو
باملصا�فة حيث �
يُت 
ֲדا  فُأعجبُت  �لصحيح  �إلسال[  عن 

تابعها، � 
ضعُتها   Y
كث�N فقر�ُ� 
 ± "جدُتها   � 
عر�،   Y
  Y"�
برنامج  çر�   Yكا" تلقائيا   ٢٠١٠
 �Nكث به  فأعجبُت  �ملباشر  �حلو�� 
ظهرْ�  "حني  îعُت،  مبا  فانبهرُ� 
�إلما[  صو�ُ�  �ل�نامج  �نتها£  بعد 

شّك ± صدقه "ال  Ä � ملهد��

îع   Ä �rملا "ُصدمُت  "�حد�  حلظة 
�لوحيد �لذ�  به حò �آلY. "�لشي£ 
 z فلما شرحْت ،ýنه ن

قبْله هو  Ä
�جلماعُة هذ� �ملوضو§ �قتنعُت "
صبح 

 Yآل�" "معقوال،  مفهوما  شي£  كل 

شهد 
Y مر�� غال[ 
-د هو �إلما[ 
"كنت  �ملوعو�،  "�ملسيح  �ملهد� 
تقدمونه  �لذ�  على  
حسدكم  ��ئما 
 Yسبيل نشر �لدين �لصحيح، "�آل ±
نقطة  "لو  ألقد[  �لفرصة  جا£ت�  قد 

من �لبحر �لذ� تقدمونه. 
َهنا  "جَّ �لذ�  �لر�ئع  �جلها�  هو  فهذ� 
من   � �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا  |ليه 
هو  "هذ�  "�حلديث،  �لكرمي   Y°لقر�
�لزمن،  هذ�   ± عرفه  �لذ�  �جلها� 
فقط   bلرجا� فيه  ينشغل  ال  "�لذ� 
 Uماô كنهم�يضا يشا
بل |Y �لنسا£ 
 ± 
حيانا  يسبقَنهم  بل   ،Ñخال|"

بعض �ملجاال�. 
� يقوb �لسيد حسني Jمد �لصاé من 
�جلز�ئر ± �سالته |z، بأنه قبل عشر 
�إلسال[  عن  يعر�  يكن   Ä سنو�� 
يو�جه   Yفقط، "كا باالسم  |ال  شيئا 
 
يقر  Yكا 
نه   Nغ  ،�Nكث مشاكل 

َهنا إليه سـيدنا املسيح  فهذا هو اجلهاد الرائع الذي وجَّ
املوعـود � من القـرآن الكرمي واحلديـث، وهذا هو 
اجلهاد الذي عرفه ! هذا الزمن، والذي ال ينشغل فيه 
الرجال فقط بل إن النسـاء أيضا يشاركنهم gماس 
وإخـالص، بـل يسـبقَنهم أحيانا ! بعـض اجملاالت. 
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فذ��  فهمه،   b"اÕ" �لكرمي   Y°لقر�
يو[ كاY يبحث عن �لقنو�� �لدينية 
MTA حيث كاY �حلو��  قنا�  فوجد 

سلوبه " مبوضوعه  فُأعجب  �ملباشر 
�ملشا�كني  ن  متكُّ "خاصة  "بعلمه، 
"خاصة   ،Yأل�يا� علو[  �يع  من 
|ن� 
-د�   :bبعلو[ �إلسال[. "يقو
�"حانيا  "تقدمت  �ليو[  rلك  منذ 
من   Nكث عند�   :bيقو  �  .�Nكث
�لكتب �لعربية "�لفرنسية "�ملجال�، 
 Nلتفس� نّزلُت  "قد  
يضا،  "ُخطبك 

يضا فطبعته ليسهل عليَّ نشر  Nلكب�
 bسا�| عن  تأخرُ�  لقد  �لدعو�، 
�لبيعة أل& كنت 
عت� نفسي 
-ديًّا، 
 ýسخ ± قل�قد  Yإلميا� �يكن نو Ä"
م�  يصد�   Y
 
خا�  "كنت  بعد، 
 Y

مٌر õالف عهد �لبيعة، فا�عو� �هللا 

يغفر z "يثّبت�. 
يبديه  �لذ�  "�لقلق  �خلو�  هو  هذ� 
�جلد�، "çب على �أل-ديني �لقد�مى 
�لذين هم 
"ال� �لصاحلني 
Y يولِّد"� 
± نفوسهم هذ� �لقلق "�خلو� 
يضا، 
عهد  على  Õافظو�   Y
 عليهم   َّY

�لبيعة "
Y يبذلو� ± سبيل rلك �يع 
 Y
 ميكن  "عندئذ  "�ملساعي،  �جلهو� 

و� 
-ديني حقيقيني.  يسمَّ

يضا من  ناصر "هو  �لسيد   bيقو  �
 ýقل  ± نشأ  لقد  �لعر�:  �إلخو� 

�النتباµُ |} �لبحث عن �حلق قبل 
�بع 
مناظر��  شاهدُ�  "قد  سنو��، 
-"هي  عشرية  "�الثنا  �لسنة  
هل 
عشر  باث�   Yيؤمنو شيعية،  فرقة 
�لسنة  
هل  �الئل  فوجدُ�  |ماما- 

قو¤. � قبل ثالÏ سنو�� تعرّفُت 
 rألستا� لفت  حيث   MTA قنا�   {|
ها& طاهر �نتباهي، "����� �هتمامي 
ُيشا§  ما   Y
 "�كتشفُت  باجلماعة، 
�إلسالمية  �جلماعة  عن   Uلنا�  ±
�أل-دية مب� بشكل عا[ على ُكتب 
�ملشايخ من �خلصو[ مثل |حساY |%ي 

فكا�  
قلَق�  "كذلك   .µNغ"  Nظه
�ملشايخ ± �ملجتمع �صوÑ �لتعامل 
هنا   Uفالنا  ،�
�لر  ± �ملخالفني  مع 
"Õتقر"Íم،  �لشيعة  من   Y"يسخر
"كنت ��ئما 
قوb ± نفسي بأنه çب 
°با£نا   Yأل �ينه،   ± �ملر£  ُيطعن  
ال 

يضا كانو� شيعة 
" نصا�¤. "كنت 
�"ما 
قوY| :b كنُت على حق فعليَّ 

تك� عليهم  Y

�عو لآلخرين، ال  Y

�ألنبيا£،  سنة  هي   µفهذ 
حتقرهم. "
"كذلك ما كنُت 
�¤ �لسلفيني على 
 rألستا� مع  
تفق  مبدئيا  "|ن�  حق، 
�ل²  بالدالئل  "مقتنع  طاهر  ها& 

�لة   z ترسلو�   Y
 
�جو  يقّدمها. 
�ملوعو�  �ملسيح  صد�  على  
كثر 

خِبر"& ماç �rب عليَّ بعد " ،�

�لبيعة؟ ساِعد"& "
�شد"&. فهكذ� 
 ± �لطيبة  مشاعرهم   Uلنا� يبد� 

�لرسائل. 
� يقوb �لسيد غريب Jمد من �لعر��: 

نا 
تابع قنا� MTA من ثالÏ سنو�� 
�ðيا   �
  �َ
  Ä" "�ستخرُ�  "ôثُت 
لعد� 
يا[، فاستمرْ�� ± �الستخا��، 
 Y|  :z bيقو 
حد�  �لرðيا  فر
يُت ± 
 bيدعو�. فانطلقُت معه "قا � ýلن�
"صاِفْحه  �خليمة  تلك  ��خل   :z
تلَّة،  فو�  �خليمة   {| فمشيُت   ،�
"صافحُت �لنý �. � قاz b �لرجل 
�لثانية  �لتلة   {| r�ِهْب   Yآل� نفُسه: 
فاستغربُت  هنا�،   �  ýلن� فصاِفِح 
 ýُلن� Yيكو Y
± �لرðيا كيف ميكن 
�ثنني، لكن� �خلُت �خليمة على �لتلة 
�لثانية فر
يُت �لنýَّ � باملالمح نفسها 
فاقتعنُت  بقليل.  
قصر  طوله   Y
  Nغ
صد��   Îنشر�" �لرðيا   µهذ بعد 

عجب�  "مما   .Yآل� 
بايع   Y
 
�يد "
كث�N ± �جلماعة 
Y �لناU من ¿تلف 
 Yينضمو "�لبال�   Yأللو��" �لشعو� 
�لعاÄ كلِّه  |} �جلماعة. "مهمة ْ�ع 
على �ليد �لو�حد� �ملعهو�� |} �ملسيح 
�جلماعُة  �ليوُ[  ُتنجزها   � �ملوعو� 
 .Äإلسالمية �أل-دية "حَدها ± �لعا�
� يقوb �لسيد خالد: ��r يو[ rكر 
�أل-ديني   Nغ �ألصدقا£  
حد   z
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�ملسيح   Yبأ  Yيؤمنو �أل-ديني   Y

 z كرr" ،ند%� قد ظهر ±  �ملوعو� 

فكا�� 
خر¤ للجماعة، فاقتنعُت ֲדا 
شاهدُ�  حني   � �أل"}،  �لوهلة   ±
قنا� MTA حصلْت z �لقناعُة 
كثر. 
 z bبايع. فقا
 Y
فقلُت له: 
نا 
�يد 
 Y| :باستغر��: هل ُجِننَت؟ فقلت له

بايع، "كنت  Y
قلý قد �قتنع، "
�يد 
سلفا قد �قتنعُت بصد� سيدنا �ملسيح 
 � صو�ته.  �ðية  بعد   � �ملوعو� 
تعّرفُت |} �لصو�� �لصحيحة لإلسال[ 
 .� Yماِ[ �لزما|" MTA بو�سطة قنا�
سنة  قبل  �لرðيا   ±  �  ýلن� 
يت �
فاشتكيُت  "جهي،   ± فقبَّل�  تقريبا 
له �لوْضَع �لسيئ حلكومتنا "ُحّكامنا. 
من  
خرجتمونا " عيوننا  فتحتم  لقد 
�هللا  جز�كم  �حلق،  
�يتم " �لظلما� 


بايع على يديكم.  Y
 Ëمت
 ،�Nخ
� هنا� حا�Ï �خترته من 
فريقيا – 
 bيث يقوô - �Nلكث� Ïمن �ألحد�
منطقة   ± غامبيا:   ± �جلماعة   Nم

|يريا“ 
عّد� �جلماعة برناÿا   µ�با”
�جلماعة  �ئيس  |شر��  حتت  تبليغيا 
�ملحلية، "�تصلو� ôسب هذ� �ل�نامج 
كما��"  "عليو  �îه  مسلم  بشخص 
(هنا� عا�� شائعة ± �لبال� �ألفريقية 
�حلر�  على  �لضمة   Yيضعو 
Íم 
�ألخN من �السم "هكذ� حتّوb �السم 

�السم   Yفإ "|ال  "عليو"،   {| "علي" 

خ� ُ" كما��)  علي  هو  �لصحيح 
 
�لنقا "�ستمر  �جلماعة،  مبعتقد�� 
له   bقا  � تقريبا.  
سبوعني   {| معه 
�ئيس �جلماعة: عليك 
Y تسترشد �هللا 
تعا} ± هذ� �ملوضو§، "سأ�عو لك 

نا 
يضا. فكاY من قد� �هللا تعا} 
نه 

¤ ± �لليلة �لو�قعة بني ٢٥ "٢٦-�

�ملنا[ شخصا صاحلا   ± ]٥-٢٠١١
 :bيقو" |ليه   µيدعو" عمامة  يلبس 
 Îهنا، �%د�ية هنا. "± �لصبا {| bتعا
 éلصا� �لرجل   Yبأ  bقا"  µياð� سر�
�لذ� �
يته ± �ملنا[ هو �إلما[ �ملهد� 
ألنه قد �
¤ هذµ �لصو�� ± ÿلة من 
�لبيعة "قيل له  قبل. فُأعطي �ستما�� 
 
فقر ملئها.  قبل   Yبإمعا يقر
ها   Yبأ
جيد�  �الستما��  كما��  علي  �لسيد 

طيل �النتظا�،  Y
"قاb: ال 
ستطيع 
فمأل �الستما�� ± �حلاb "�نضم |} 

�جلماعة. 
 :øجلماعة ± ساحل �لعا� Nم
 bيقو"
"كو&  �îه  شخص  هنا�   Yكا
"نيا  قرية  �لتمائم ±  يكتب  |بر�هيم" 
�ملنا[ شخصا صاحلا   ± ¤
فر كا��" 
�لنý عيسى. فجا£  بأنه هو  له   bيقو
�أليا[  
حد   ± �جلماعة  مركز   {|
 {| بالنظر  �لشديد  �ستغر�به  
ظهر "
 Yبأ bملسيح �ملوعو� � "قا� ��صو

هذ� هو �لشخص �لذ� عّر� نفسه 
± منامي على 
نه �لنý عيسى. فبايع 

± حينه "تا� عن كتابة �لتمائم. 
 �Nكث  Ïحد�
 هنا�   ،bحا 
ية  على 
من هذ� �لقبيل يتبني منها كيف يهد� 
 òلطبائع �لصاحلة بش� �"r {هللا تعا�
�لطر� على �لرغم من 
نو�§ �ملعا�ضة 
إلغو�£  "غNهم  �ملشايخ  "Jا"ال� 
من  نو§  فيهم  يتولد  "كيف   .Uلنا�
�جلذ� على |ثر îاعهم �عو� �ملسيح 
 .� صو�ته  �ðيتهم   "
 �ملوعو� 
�هللا  بفضل  تتقد[  �جلماعة   Y
 "�حلق 
�ل²  مساعينا  من   Nبكث 
كثر  تعا} 
�لذ�  تعا}  �هللا  لكال[  |نه  ֲדا.  نقو[ 
"لكن  �هللا.   Yrبإ Jالة  ال  سيتحقق 
هذ� �لتقد[ يوّجه 
نظا�نا |} ما çب 
قد  �لذين  عليه حالتنا Ôن   Yتكو  Y

�نضمامنا  على  طويلة  مد�  مضت 
�لذين  
"ال�  هم  �لذين   "
 للجماعة 
 �rعلينا فعله؟ "ما �rنضمو� |ليها، "ما�
 bنا؟ فكما يقوNمعاي Yتكو Y
çب 
�ملسيح �ملوعو� � بأنكم |�r بد
مت 
بالتأخN ± �حلسنا� فعليكم 
Y تقلقو� 
 µهذ ± Yإلنسا� Yهذ� �ألمر، أل µجتا
�حلالة يظل يسقط |} �ألسفل "يصل 
|} �لد�� �ألسفل. فيجب 
Y نفكر 

��ئما ما�r علينا فعله بعد �لبيعة. 
مبا�كة  كلما�  عليكم   

قر  Yآل�"



٢١

التقوىاجمللد الرابع والعشرون،  العدد السادس - ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٢ هـ  - تشرين األول / أكتوبر٢٠١١ م

على  حتتو�   � �ملوعو�  للمسيح 
 :� bليها. يقو| µالنتبا� �دç �مو

çب  مِهمَّني  جانبني  للشريعة   Y|"
عليهما،  Õافظ   Y
  Yإلنسا� على 
�لعبا�.  �هللا "�آلخر حق  
حدùا حق 
"طاعته  �هللا  حب  هو  �هللا  حق   Y|
"عبا�ته "�لتوحيد "عد[ |شر�� 
حد 
± �rته "صفاته. "حق �لعبا� هو 
ال 
يعامل �ملر£ |خوته بأ� نو§ من �لك� 
 Yال يكو
"�خليانة "�لظلم، 
� çب 
 Yما �لتاÍ| .± �ألخال� �هنا� فتو
"لكن  �لكلما�  حيث  من   Yخفيفتا

�لعمل ֲדما ± غاية �لصعوبة." 
"هذ� ما ُكلِّف به �أل-ديوY ± هذ� 
سهلة.  ليست  �ملهمة  "لكن  �لعصر 
لسنا ��غبني ± مل£ بطوننا باحللو¤ 
 Y
 علينا  بل  �آلخرين،  �ملشايخ  مثل 
على  فيجب  |صالحنا،  على  نعكف 
كل 
-د� 
ç Yعل هذ� �ألمر نصب 


عينه ��ئما. 
يتابع حضرته � "يقو�r|" :b ّمن 
فقط  فعندها   Yإلنسا� على  تعا}  �هللا 
�جلانبني."  ِكال  على  يثبت   Y
 ميكنه 
لذ� عليكم 
É Yضعو� 
ما[ �هللا تعا} 
تتأخر  
ال  فضله "çب  طالبني  ��ئما 
�ملقصرين  من   Yنكو فال  
بد�  
قد�منا 
 Y
 ينبغي  بل  �حلسنا�.  كسب   ±
نتقد[ ± �لتقو¤ ل�Nفقنا فضل من �هللا 

 Uنا
تعا} ��ئما. � قاb �: "هنا 
عندهم،  متز�يد�  �لغضب  قو�   Yتكو

Íم يستشيطوY غضبا بسرعة)  �
)
فعندما تثو� هذµ �لقو� "يغضب �ملر£ 

فال يبقى قلبه طاهر� "ال لسانه."
�لو�قع،  صعيد  على   µنر� ما  "هذ� 
"نز�عا�   �Nكث شجا���  فهنا� 
 ،µمتعد�� منشأها  هذ� �لسبب "حد
"تتولد �لضغائن ± �لقلو�، 
" ُيطلق 

نه  يبد"  ôيث  لساÍم   Uلنا� بعض 
 øرÉ  òح مطلقا  مؤمن   Yلسا ليس 

منه كلما� غN الئقة. 
 Yططوõ""  :� حضرته   bيقو  �
مكائد  |خوִדم  ضد  �لقلو�   ±
 Yُينشئو"  ،Yباللسا "يشتموÍم  سيئة 
�لضغائن. فمنهم َمن تغلبه قو� �لشهو� 
�هللا.  حد"�  "ينقض  فيها   ß�فيتو
(علما 
Y مشاهد� بعض �لناU �ألفال[ 
�ألحا�يث   {| "�ستماعهم  �خلالعية 
 ÏدÕ ملنَكر�، "�لتوجه |} �للغويا��
لعد[ "جو� �لتقو¤ ± �لقلو�، فعلى 
 {| ينتبهو�   Y
  Ñبوجه خا �لشبا� 

هذµ �ألمو�) 
فيقوb حضرته: "فباختصا� ما Ä تكن 
حالة �إلنساY �ألخالقية صحيحة فال 
�لكامل   Yإلميا� فيه  يتولد   Y
 ميكن 
�لصا�قة  للمعرفة  �لوسيلة  هو  �لذ� 
عليهم".  �ملنعم  حز�   ± "ُيدخله 

(فهذ� �لوضع يبعثنا �يعا على �لقلق 
|ميانا،  سنـز���  بأننا  نّدعي  كنا   �r|
بينما يقوb �ملسيح �ملوعو� � بإنه 
|�r بقيت فيكم هذµ �ألمو� لن ينشأ 

�إلمياY �لكامل مطلقا). 
 Y
 �ملر£  "فعلى  حضرته:    bيقو  �
 Îصال|  {| Íا�  ليل  جاهد�  يسعى 
 �r|  �
) د�.  موحِّ كونه  بعد  
خالقه 
 µهللا "حد� 
نه سيعبد  �ملر£ على  عز[ 
فال بد له 
Õ Yّسن 
خالقه 
يضا بعد 
 ¤�
"  :bيقو" يتابع حضرته  rلك.) 
 ± جد�  متر�ية  �ألخالقية  �حلالة   Y

�أليا[" (مع 
Y معايN �ألخال�   µهذ
± �من �ملسيح �ملوعو� كانت عالية 
 Yلكنه كا" ،µيامنا هذ
 باملقا�نة مع 

Y ير�ها 
على 
يضا. لذ� علينا  Ëيتم
��ئما)  "حالتنا  
نفسنا  نفحص   Y

�لظن  سو£  مر¼   Y|"  :�  bيقو
فال   Uلنا� بعض   ± متفاقما   Yيكو
 Yيظنو بل  بإخوִדم،  �لظن   YسنوÕ
 Y"ينسبو �ֲדم ظنونا سيئة ألتفه �ألمو
 �"ðلو ُنسبت |ليهم الستا ��مو
|ليهم 

"ال  �لضر"��  من  لذ�  بشد�.  منها 
"قبل كل شي£ 
ال يسي£ �ملر£ �لظن 
بإخوته بل Õسنه ֲדم ألr Yلك يؤ�� 
|} ���يا� �حلب "�ُألنس "خلق �لقو� 
من   Yإلنسا� çتنب   zبالتا" �ملتبا�لة 
"�حلسد  �لبغض  مثل:  
خر¤  عيو� 
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عند  �حلسد  نا�   Y|) "غùNا. 
بشكل  ضدنا  مضطرمة  معا�ضينا 
Ôن  قمنا  "لو  سبب،  "�"منا  ��ئم 
�لفائد�  فما   µكهذ بتصرفا�  
يضا 

من �لبقا£ ± �جلماعة 
صال) 
 Y
 ¤�
 :bيتابع حضرته � "يقو
هنا كثNين ال يو�سوY |خوִדم شيئا، 
فال  يتضو� جوعا  
خوهم   Yكا �rفإ
�لرعاية   "
 �الهتما[   {| 
حد  يتوجه 
به. 
" |�r كاY يو�جه مشاكل 
خر¤ 
فال يبذلوY شيئا من ما%م من 
جله. 
لقد "�� ± �حلديث �لشريف تأكيد 
شديد على �الهتما[ باجلY�N، بل قد 
مرقة  طبختم   �r| بأنكم  
يضا   ��"
لتطعمو�  قليال  ما£  |ليها  فأضيفو� 
 ÏدÕ �لذ�  "لكن  
يضا.   Y�Nجل�
حاليا هو 
Y �لكّل يهمه |شبا§ بطنه 
�"Y �الهتما[ بغµN. "ال تظنو� �ملر�� 
من �جلا� هو من يسكن قر� بيتكم 
بل |خوتكم ± �لدين 
يضا ج�Nنكم 
 bعلى ُبعد �ألميا Yكانو� يسكنو Y|"

منكم." 

صلحنا نفوسنا لكنا ± �حلقيقة  �rفإ
�ملسيح  بيعة  حق   Y"يؤ� �لذين  من 
�نضمامنا  "حق   � �ملوعو� 
 Y
 تعا}  �هللا  ندعو  �اعته.   {|
للرفع  
يضا  �جلد�  �ملبايعني  يوفق 
يوفق   Y
 "كذلك  معايNهم،  من 

�لذين  "�لكسا}  �لقد�مى  �أل-ديني 
نسو� �فعة معايµN لNفعو� معايNهم 
�"Õققو�  بيعته   حق  "يؤ�"� 

�%د� من �لبيعة. 
rكر   ±  � حضرته   bيقو  �
معا�ضة  "rكر  بعثته  من  �%د� 

�ألعد�£ "بياY تقد[ �جلماعة: 
”هنا� هدفاY �ثناY لبعث²، 
حدùا 
يتحّلو�   Y
 "هو  �ملسلمني  õص 
بالتقو¤ "�لطها�� حقًّا "
Y يصبحو� 
مسلمني بكل ما 
���µ �هللا تعا} من 
õص  "ثانيهما  �ملسلم؛  كلمة   Ëمع
ُيكَسر صليُبهم،   Y
 �ملسيحيني "هو 
 Y
" �ملختَلق،  |%هم  على  "ُيقضى 
ينساµ �لعاÍ Äائًيا "تنتشر عبا�� �إلله 

�لو�حد.“
� قاb حضرته �:

بعد   Uلنا� يعا�ض�   �rملا  ���
 "ال 
 �
) هذµ؟  
هد�±  على  �الطال§ 
 (Ñضني من �ملسلمني بوجه خا�ملعا�
مع 
z Y هدفني �ثنني، |قامة �لتقو¤ 
õالفون�  فالذين  �لتوحيد.  "|قامة 
على �لرغم من �طالعهم على هذين 
�ألمو�   Y
 يعرفو�   Y
 çب  �%دفِني، 
�لدنيا  
طما§ " �لنفا�  على  �ملبنية 
�لدنيئة سو� ִדلك ֲדذ� �لسم تلقائيا. 
 Yبأ Yضو�يعر� �ملعا Y

� çب )
 Yكا لو  
نا  به  
قو[  �لذ�  �لعمل 
ممز"جا بأطما§ �لدنيا "�غباִדا "نابعا 
�لنفا� ± طبيع² لسو� يهلك  عن 
تلقائيا ֲדذ� �لسم). هل ميكن 
Y يفلح 
�هللا   Y|﴿ :{تعا �هللا   bيقو �لكا�r؟ 

ال يهد� من هو مسر� كذ��﴾ 
�لكذ� "حدµ يكفي %ال� �لكّذ��. 

فيتبـّني من األحداث الw ذكرتها لكم كيف �لق اهللا 
تعـاu ! قلوب الناس يقينـا، فيلقي ! قلوب البعض 
منذ صغره أنه سـيكون جنديا لإلمـام املهدي عندما 
يكـ�. � يك� هذا الشـخص ويعلم بعـد مرور وقت 
طويـل أن اإلمام املهـدي قد ظهر. فبهـذه الطريقة 
�لـق اهللا تعاu من عنده أنصارا للمسـيح املوعود.
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 bجال �ل² ִדد� |} |ظها� �ما �ألمو

"|ثباִדا  �سوله  بركا�  "|ظها�  �هللا 
�لذ�   �r "من  غرسة،  مبنـزلة  فهي 
بيد  ُغرست  "قد  ُيتلفها   Y
 يستطيع 
 Yكا �r| هللا تعا} "حتفظها �ملالئكة؟�
عملي هذ� كله ملنفعة �نيوية سو� 
 Yكا  �r| "لكن  Íائيا.  �îه  ينمحي 
�حلقيقة،  تعا}، كما هو ±  �هللا  من 
"لو  حتما  "يز�هر  ينمو  فلسو� 
�لدنيا كلها، "سو� حتميه  عا�ضته 
�ملالئكة. |ن� على يقني 
نه لو Ä يبق 
معي شخص "�حد "Ä ينصر& 
حد 

لسو� 
جنح بالتأكيد." 
rكرִדا  �ل²   Ïألحد�� من  فيتبّين 
لكم كيف õلق �هللا تعا} ± قلو� 
�لناU يقينا، فيلقي ± قلو� �لبعض 

نه سيكوY جنديا لإلما[  µمنذ صغر
هذ�  يك�   � يك�.  عندما  �ملهد� 
"قت  مر"�  بعد  "يعلم  �لشخص 
ظهر.  قد  �ملهد�  �إلما[   Y
 طويل 
من  تعا}  �هللا  õلق  �لطريقة   µفبهذ
 � �ملوعو�.  للمسيح  
نصا��   µعند
يقوb � بأY �هللا تعا} سينصر& 
من  
حد  ينصر&   Ä  Y|"  µعند من 
"ستنمو  �اعة   Yستتكّو"  Uلنا�
"تز�هر، "لكن علينا Ôن 
Ô Yاسب 

نفسنا. يقوb �ملسيح �ملوعو� � 
ير�ها  بل  باملعا�ضة،   zيبا ال  بأنه 

ضر"�ية لتقد[ �اعته. 
�لدنيا   {| جا£   Y
 قط   ÏدÕ  Ä
"َقِبله  �هللا  من  خليفة   "
  Ïمبعو
حالة   Y| "صمت.  ֲדد"£   Uلنا�
 Yعو�يتو ال   r| حقا  لغريبة  �لدنيا 
 Yإلنسا�  Yكا مهما  �ملعا�ضة  من 
ميلك فطر� طيبة مثل �لصديقني، بل 

يظلوY يعترضوY عليه باستمر��. 
يقوb �: بفضل �هللا تعا} تتقد[ 
بعض  �لعا��. ±   Nعلى غ �جلماعة 
�ألحياY تأتي� �لقو�ئم �ملحتوية على 

�بع مئة 
" ìس مئة بيعة. 
ما قائمة 
 êس عشر� بيعا� فتأì "
لعشر� 
كل يو[، "rلك باإلضافة |} �لذين 

“.Yهنا شخصيا "يبايعو Y"ضرÕ
 � �ملوعو�  �ملسيح  قاله  ما  هذ� 
°نذ��، "كما سر�ُ� عليكم بعض 
�ألحد�Ï �ل² يتبّين منها 
Y �هللا تعا} 
 Uلتوجيه �لنا ��تيا Äجر¤ ± �لعا
قد 

|} �لبيعة |r يربو عد� �ملبايعني على 
 ،Yس مئة مبايع ± بعض �ألحياì
"قد يصل |} �آلال�. |Y �هللا تعا} 
ُيتم مشيئته ��ئما "باستمر��. ندعو 
حق  نؤ��   Y
 يوفقنا   Y
 تعا}  �هللا 
�جلماعة   µهذ  {| "�النضما[  �لبيعة 

على خN ما ير�[. 
�عا£  عليكم   

قر  Nألخ�  ±"
�ملسيح �ملوعو� � �مللي£ باملعرفة 
تأّلم  "�لذ� من خالله تتبني كيفية 
rُكر�  �ملر��  |حد¤  ففي  قلبه. 

خر¤  
نو�§ "  bلزال�� ÿلسه   ±
�لدما�  
نو�§   Y"تر للدما� - كما 
 bيضا - فقا
�ل² حتل ± هذµ �أليا[ 
Õفظ   Y
 تعا}  �هللا  ندعو   :�
 ýلن� Y
 Äجلماعة منها "يظهر للعا�
� كاY �سوال صا�قا، "
Y يتولد 
تعا}.  باهللا   Yإلميا� Uلنا� ± قلو� 
ندعو  لكننا   bلزال�� حدثت  مهما 
�هللا تعا} 
Y ير¤ �لناU "جهه تعا} 

 “.µبوجو� Yم �إلميا% Ëيتس"
ندعو �هللا تعا} 
Y يعر� �لناU �ليو[ 

يضا rلك �لرسوb، نظر� |} 
نو�§ 
 ،�Nلكث� �آلفا�   bحلو" �لدما� 
�ملحب  
يضا   Yملسلمو� يعر�   Y
"
 �  ýللن "�ملخلص  �لصا�� 
"بذلك يستعيد"� عظمتهم �لغابر�، 
�لتوحيد،  إلقامة  سببا  "يكونو� 

°مني.   

يقـول املسـيح املوعود 
يبـا�  ال  بأنـه   �
يراها  بـل  باملعارضـة، 
ضرورية لتقدم �اعته. 


