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التقوى

 Éة: �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 * 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوc �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�@يَّاَ�  َنْعُبُد  @يَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر�÷   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ÷  �لصِّ
%َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (±مني) َ�ال �لضَّ

III‡ÊîÖ∆∏\;]‚Á_Á;€“Ë÷¡;!]dI‡ÊîÖ∆∏\;]‚Á_Á;€“Ë÷¡;!]d

%]æ∏\Â;€\Ö°\;\Êe“hÖh;ˆ%]æ∏\Â;€\Ö°\;\Êe“hÖh;ˆ

;;��;Ì�Şë∏\;]fie Ëet;€à]d;;Ì�Şë∏\;]fie Ëet;€à]d;

@? �ألحد�ú �ل« �قعت � الهو} 
بباكستا? � �ألياc �ألخ;! -حيث 
�أل#ديو?  �ملسلمو?  �سُتشهد 
�هم  ��لوحشية  �لظلم  مبنتهى 
ضر�  قد  �جلمعة-  صال!  يؤّ̂�? 
فيها �لظاملو? %بشع %مثلة �لوحشية 
بينهم  مصلني  ^ما�  سفكو�  حيث 
 ١٨ �% �لعمر ١٧  يبلغ من  شا� 
 ٩٣  �%  ٩٢ يبلغ   pعجو� عاًما 
عن  �ملسؤ�لو?  Øح  بينما  عاًما، 
�لدما�  هذ¥  بإ}�قة  �لقانو?  تنفيذ 
يسا}عو�  فلم  �م،  ملصلحة  �ل�يئة 
�لو  حينها؛   � �ملظلومني  إلغاثة 
 ¢��{%  Dُنقذ% فلرمبا  �لك  فعلو� 

غالية عديد!.
 على %ية حا�، �كما قلت من قبل 
�كما قا� معظم �أل#ديني، فليس 
بّثي  @منا %شكو  فعِلنا @ال قولنا:   ُّ̂ {َ
�حز� @< �هللا. فإننا ال نتوسل @ال 
�ملضطّر  ^عا�  ¤يب  �لذ�  �هللا   >@
كما %علن � بنفسه بأنه هو �لذ� 
�يكشف  �ملضطّرين  ^عا�  يقبل 
عن  �أل�¡  �يدفع  عنهم،  �لضرَّ 
عليهم  تضيق  �لذين  �ملظلومني 
�أل}¸ مبا }حبت، ��لذين يبتهلو? 
@ليه � �ضطر�} ��ضطر��، حيث 
قا� �: ﴿َ%مَّْن ُيِجيُب �ْلُمْضَطرَّ ِ@َ�� 

�خلطا0 �لنهائي حلضر� مر�� مسر�
 u3د (3يدp �هللا)
 y �جللسة �لسنوية جلماعتنا y 3ملانيا،

 � منهامي بتا}يخ ٢٧-٦-٢٠١٠
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َ�َيْجَعُلُكْم  وَ�  �لسُّ َ�َيْكِشُف  ََ̂عاُ¥ 
َقِليًال  �هللا  َمَع  %َ@َلٌه   ِ̧ �َألْ} ُخَلَفاَ� 
 �% (�لنمل:٦٣)..  ُر�َ?﴾  َتَذكَّ َما 
يستجيب  �لذ�   �� َمن  %خِبر��: 
^عا� �ملضطّر �لذ� ال ميلك حيلة، 
@نه هو �هللا �لذ� يرفع عنه �أل�¡، 
َمن  يا  سيجعلكم،  �لذ�  �هو 
تبتهلو? @ليه، �}ثَة �أل}¸ كلها � 
يوc من �ألياc. %هنا� معبو^ سو¡ 
هذ� �إلله �� �لقد}! �ملطلقة؟ قليال 

ما تتذكر�?. 
فإننا Ñن �ملسلمني �أل#ديني نؤمن 
كلها،  �لقو!  ميلك  �لذ�  �إلله  ֲדذ� 
�لكاملة   Dبالصفا يتصف  ��لذ� 
 �نقو  ?%  ��ملحا فمن  لذ�  كلها، 
�ملضطر  ¤يب  كا?  تعا<  �هللا   ?@
�آل?،  ¤يبه  ال  �لكنه  �ملاضي   �
تعا< كا?  @نه   �نقو  ?% �يستحيل 
�ملاضي–   � مباشرً!  �خللفا�  ¤عل 
%ما  %نبيا�-  �لذين جا��� � صو}! 
�لصفة،  فيه هذ¥  �آل? فقد تعطلت 
كال، بل @نه تعا< قا^} �ليوc %يًضا 
كليًما،  يشا�  من  ¤عل   ?% على 
 � هذ¥  بصفته  جتلى  قد  �بالفعل 
هذ� �لعصر %ميا جال� فجعل سيَدنا 
�ملسيح �ملوعو^ � خاَتَم �خللفا�. 
فاهللا �لذ� قد بعث �ملسيح �ملوعو^ 

�عد¥  ما  ينجز  سو�   cليو�  �
%^عية  يقيًنا، �لسو� يستجيب  به 
@نه  بل  حتًما،  �ملتضرعة  %تباعه 

يستجيب �ا فعًال. 
 :� �ملوعو^  �ملسيح  يقو� سيدنا 
@منا  تعا<  �هللا   cكال  � "�ملضطّر 
�ختباً}� ال  �لضر  ُيلَقى �  َمن   Àيع

عقاًبا". 
شها^!  من  }%ينا¥  ما  على  �بنا� 
�ستجابته  مشاهد  �ِمن  �لفعلية  �هللا 
�جه  على  نوقن  فإننا  أل^عيتنا 
 Dالبتال���  � ُنلقى  %ننا  �لبص;! 
بأمر �هللا تعا< حتًما، �لكن ال على 
قو!  الختبا}  بل  �لعقا�،  سبيل 
Iاعتنا  فتا}يخ  منا،  �ملؤمنني  @ميا? 
�ملمتد @< ١٢١ عاًما لشاهٌد على 

%بنا�ها  تعا<  �هللا  �بتلى  كلما  %نه 
��ّجههم  ثباًتا  �p^هم  منه  بقدٍ} 
�ستجا�   �  ،���البتها �لدعا�   >@
�صرخاִדم  �ملتضرعة  %^عيتهم 
ثانيًة  يقطعو?  �جعلهم  �ألليمة 
�لتقدc ��الp^ها} %كثر من  %شو�÷ 
ِر  �� قبل، 3قًقا فيهم قوله: ﴿�َبشِّ
�هللا   ?% تظنو?  فهل  �لصابرين﴾. 
تعا< لن يستجيب لتضرعاD %بنا� 
 � يتعرضو?  �هم   cليو� �جلماعة 
ظهر  �لذ�  لالضطها^  باكستا? 
 � �%بغضها  %شكاله  %بشع   �
عليهم،  ُشّن  �لذ�  �لشر¨   cجو��
�ثنني من بيوD �هللا، �� �قت   �
كانو� يعبد�? �هللا فيه، � ظلو� %ثنا� 
�جوc صابرين ֲדمة �ثباD ^�عني �

حضر! مر�p مسر�} %#د (%يد¥ �هللا) %ثنا� @لقا� �خلطا�
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�هللا تعا< باضطر�} ��بتها�، بل ال 
يز�� �أل#ديو? � كل مكا? من 
�لعا· � قلق ��ضطر�� �يتضرعو? 
مبتهلني.  باكني  تعا<  �هللا   >@
%قو�: %تظنو? %? �هللا ال يستجيب 
@نه  بل  كال،  �ملتضرعة؟  أل^عيتهم 
فهذ�  حتًما،  بإ�نه  �م  سيستجيب 
�عٌد منه. %حتسبو? %? غ;! �هللا لن 
تثو} على هذ¥ �لفظائع �ل« ُصّبت 
�ال تز�� ُتَصّب على �لذين يرفعو? 
�سم �هللا تعا<؟ كال، بل @�ا ستثو} 
يقيًنا، نعم @�ا ستثو} يقيًنا، نعم @�ا 

ستثو} يقيًنا.
على  �لظلم  هذ�  ُيَصّب  ملا��   
@منا  تر¡؟  يا  �أل#ديني  �ملسلمني 
لنا:  يقولو?  �ملعا}ضني   ?% سببه 
َتَخلَّو� عن �ملفهوc �حلقيقي لـ "ال 
@له @ال �هللا 3مد }سو� �هللا" ��ّتبعو� 
��لذ�  به،  نؤمن  �لذ�   cملفهو�
 �فيه @سا�! @< �هللا �}سوله. فأقو
�ملسلم   ?% �علمو�   :cلقو� �ؤال� 
بضر�  يرضى   ?% ميكن  �أل#د� 
�إلسا�!  يطيق  لن  �لكنه  عنقه، 
يقبل  لن  @نه   .� �}سوله  �هللا   >@
تعا<،  �هللا   Dلصفا �قصًر�  حتديد� 
�لن يطيق �لتقليل من مكانة 3مد 
�خامت  �لرسل  %فضِل  �هللا   �}سو

 :?% نعلن  عندما  فإننا   .� �لنبيني 
هو  }بنا   ?%  Àفنع �هللا"  @ال  @له  "ال 
�سيظل   �pأل� منذ  �حلق  �ملعبو^ 
�ألبد، �نعلن %? Iيع  كذلك @< 
 ?% ميكن  �حلقيقي  معبو^نا   Dصفا
فعًال-  تتجلى  @�ا  –بل  تتجلى 
�ليوcَ كما كانت تتجلى من قبل، 
 � له  îتاً}�  عبًد�  بعث  قد  فإنه 
يبعث  %يًضا كما كا?  �لعصر  هذ� 
�امه @� �حيه  مع  �ملصطفني  عبا^¥ 
إلصال¢ �ألمم �لفاسد! � �ملاضي. 
%نبيا�¥  يرسل  �هللا  كا?  �ملاضي   �
�بد�?  حيًنا،  جديد!  بشريعة 
%نه  @ال  ±خر،  حيًنا  جديد!  شريعة 
 öتعا< قد %كمل �لشريعة ببعثة �لن
� �@نز�� �لقر±? �لكرمي عليه، فهو 
�لكفيل  �ملتكامل  �لكامل  �ملنهج 
بسد حاجاD �لبشر � كل عصر 
تعا<  �هللا   ?% �لقيامة، غ;   cيو  >@

يشّر� مبكاملته �îاطبته   ?% ميكن 
َمن يّتبع �لنö � حق �الّتبا§ فيبّوئه 
مقاc �لنبو!، �بالفعل قد بّو% �ملسيَح 
لكي   ،cَملقا� هذ�   � �ملوعو^ 
�ل«  �حلقة  �لتعاليم  للنا¨  يكشف 
نزلت على �لنö � ��ل« كانو� قد 
�لكي  �لعصو}،  مر  على  نسوها 
يبني للعا· %ننا حني نقو� "ال @له @ال 
فحسب،  بلساننا  نر^^ها  فال  �هللا" 
بل نعلن %? معبو^نا هو �لك �إلله 
متصًفا   cليو�  Ìح  �يز� ال  �لذ� 
بصفاته �لكاملة كما كا? من قبل 
�، ��لذ� هو قا^} �ليوc على pأل�
�ستجابة %^عية �لذين Ûلصو? لدينه 
�يريد�? @}سا� �حد�نيته كما كا? 
يبعث �   ?% فيمكن  لذ�  قبل،  من 
�لدنيا -بل قد بعث فعال- شخًصا 
�لو�حد  �حلق  �إلله  �جه  يكشف 
�لفائد!  ما   �@ �لدنيا.  ألهل  �ألحد 

غw أن اهللا تعاz ميكن أن يشّرف مبكاملته و�اطبته 
النبوة،  مقام  فيبّوئه  االّتباع  حق   � الن�  يّتبع  َمن 
املقاَم،  هذا   � املوعود  املسيَح  بّوء  قد  وبالفعل 
على  نزلت  ال�  احلقة  التعاليم  للناس  يكشف  لكي 
العصور...  مر  على  نسوها  قد  كانوا  وال�   � الن� 
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� %? نظّل نقّر بلساننا %? "ال @له 
@ال �هللا" �نقوc بعبا^ته، �مع �لك 
نبتهل  �ل«  أل^عيتنا  يستجيب  ال 
ُحكمه �  �@}سا�  ^ينه  لغلبة  فيها 
�بتهاالتنا  من  �جلد�¡  �ما  �لعا·؟ 
قد  }بنا  قائلني  فيها   äنصر �ل« 
�لكامل  ^ينك  %تبا§  حالة   Dسا�
��ألخ;، فابعْث َمن يعو^ ֲדم @< 
�¤علهم  �حلق  معبو^هم  %عتا� 
�لر#ن مر! %خر¡، ف;^ �هللا  عبا^ 
 Àن% شك  ال  به:  -��لعيا�  علينا 
%نا �ملعبو^ �حلق، �لكÀ لن %جيب 

^عا�كم هذ�. 
�أل#ديني  غ;  �ملسلمني  تر�? 
بد  ال  %نه   cليو�  Ìح يصرخو? 
سفينة   Òإلخر� �خلالفة   cنظا من 
بر �ألما?، �مع �لك   >@ cإلسال�
يقولو? عن خامت �خللفا� �لذ� بعثه 
 � متفاٍ?  بقلٍب   cليو� تعا<  �هللا 
 ?% �حب �لنö �: كال، من �ملحا
�لقد}  يبعث �هللا �آل? شخًصا ֲדذ� 

��مل�لة. 
فاحلق %? عندنا @^}�ًكا تاًما لقولنا 
"ال @له @ال �هللا"، �لك %ننا حني %علّنا 
%? ال معبو^ سو¡ �هللا تعا< �%َنْبنا 
@ليه �عبْدنا¥، فإنه تعا< قد %جابنا 
�قا�: ها قد �ستجبُت �بتهاالِتكم 

ملحمد  �لصا^{  �لعاشق  فأ}سلُت 
}سو� �هللا � لتوطيد �حد�ني« � 
من  �كونو�  فا�هبو�  �لعصر،  هذ� 
%نصا}¥ � سبيل نشر �حد�ني« � 
من  نو§   �% على  �للقضا�  �لعا· 
�لدنيا. �لكن معا}ضينا  �لشر� � 
لنا:  فيقولو?  �لك  يطيقو?  ال 
بألسنتكم  مثلنا  تقولو�   ?% ميكنكم 
فقط: "ال @له @ال �هللا"، �ميكنكم %? 
تعلنو� بأفو�هكم %? ال معبو^ سو¡ 

�لكن  �هللا، 
 ?@ تقوُلنَّ  ال 
على  قا^}  �هللا 
 >@ يرسل   ?%
مصلًحا  �لدنيا 

%� مسيًحا %� نبًيا، �ستجابًة أل^عيتنا 
��بتهاالتنا. 

مناهضي  يا  �ُعو�  �Øعو�   :�فأقو
�معبو^كم  �كم @  ?@ �أل#دية، 
 D�{لقد� 3د�َ̂  يكو?   ?% ميكن 
��ملعبو^  �ألحد  �نا @ %ما  هكذ�، 

�حلق فهو متصف بالصفاD �لكاملة 
�من  كلها،  للقو!  �مالٌك  كلها، 
�ملحا� %? نتخلى عن هذ� �إلله %بًد� 

%بًد� %بًد�، �@ْ? ُقطعت }قابنا.
تريد�?  �ملعا}ضو?،  %يها  @نكم   �
 �منا %? ننكر %? 3مًد� � هو }سو
�هللا �خلا» �لذ� ال بد لإلنسا? من 
@قر�}¥  يصح   Ìح برسالته  �إلقر�} 
بوحد�نية �هللا �كوِنه �ملعبو^ �حلق، 
%ما بد�? �لك فمن �ملستحيل �آل? 
�@< يوc �لقيامة %? 
@نسا?   �% Üظى 
تعا<،  �هللا  بقر� 
�أل^عية  تبلغ   ?%�
معر�Ò �لقبو� عند 
�هللا تعا<. �علمو� %? �هللا تعا< %كثُر 
%حبُّ  هم  �لذين  لدعا�  �ستجابًة 
@ليه، ��لوصفة �ل« منحنا �هللا @ياها 
الستجابة �لدعا� من خال� �إلعال? 
�لذ� قاc به على لسا? }سوله � 
� �لقر±? هي: ﴿ِ@ْ? ُكْنُتْم ُتِحبُّوَ? 

وP يتبوأ املسيح املوعود � هذا املقام.. أع� درجة 
املسيحية وإمامة هذا العصر.. إال ب�كة حبه وطاعته 

الكاملني للن� �....

=!\;ÿÊàÑ;f´;◊pÑ;\É·=
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 �±) �هللا﴾  ُيْحِبْبُكُم  َفاتَِّبُعوِني  �هللا 
نعلن  ^منا  فما  عمر�?:٣١). 
%? ال   ��ملحا تعا< فمن  �هللا  Óب 
نستوعب Øو مكانة �لنö �، �ال 
�ّتباًعا   � الّتباعه  مستعّدين  نكو? 
�ملوعو^  �ملسيح  يتبو%   ·� كامًال. 
^}جة   Àع%  ..cملقا� هذ�   �
@ال  �لعصر..  هذ�  �@مامة  �ملسيحية 
 öللن �لكاملني  �طاعته  حبه  ب�كة 
�، فقد قالت �ملالئكة -� �ملشهد 
�لذ� }±¥ حضرته � � �لكشف 
 -cֲדذ� �لشأ? قبل تشرُّفه ֲדذ� �ملقا
Üب  }جل  "هذ�  @ليه:  مش;ين 
حضرته  شر¢  �قد  �هللا".   �}سو
 Àيع هذ�   �فقا �لوحي  هذ�   �
�لد}جة  هذ¥  لنيل  شر÷  %ك�   ?%
 ?%�  ،� �هللا   �@منا هو حب }سو
�ملالئكة %علنت %? هذ� �لرجل هو 
%شد �لنا¨ حًبا للرسو� �. فاحلق 
%? سيدنا �ملسيح �ملوعو^ � @منا 
بلغ هذ� �ملقاc نتيجة @^}�كه �لسليم 
�من   ،� �هللا   �}سو 3مد  ملكانة 
خالله تيسر له هذ� �إل^}�� %يًضا.

نلُت  لقد   "  :� يقو� حضرته   
جهد�  نتيجة  ال  �هللا  -بفضل 
تلك  من  كامًال  حًظا   -û{جد��
�لنعمة �ل« ُ%عِطَيها �ألنبياُ� ��لرسل 

 ���ألخيا} قبلي، �كا? 3اًال %? %نا
هذ¥ �لنعمة لو · %ّتبع سبل سيدنا 
�موالنا �فخر �ألنبيا� �خ; �لو}¡ 

3مد �ملصطفى �."
ما  كل   ?@" %يًضا:   �  ��يقو
 ،� له  �ّتباعي  ب�كة  نلُته  @منا  نلُته 
�@� %علم -مبا عند� ِمن علم حق 
يصل   ?%  ��ملحا من   ?% �كامل- 
%حد @< �هللا تعا< �Üظى باملعرفة 

".� öلتامة بد�? �ّتبا§ هذ� �لن�
�لعصر  هذ�   cما@ فبو�سطة   ،��ً@  
�لذ� %}سله �هللا مسيًحا �مهدًيا قد 
تيسر لنا هذ� �إل^}�� لسمّو مكانة 
�لنö �، %عÀ @^}�كنا %? �هللا تعا< 
 öُيدخل عبا^¥ -نتيجة �ّتباِعهم للن
حًقا  حبه   � �تفانيهم  حًقا   �
��لعمِل Óسبه حًقا- � pمر! �لذين 
نتيجة  �¤علهم  عليهم  �هللا  %نعم 
@نعامه عليهم من �لنبيني ��لصديقني 
%�م   �% ��لصاحلني..  ��لشهد�� 

يتبو%�? مقاماִדم �لعالية فعًال. 
@�?، فإننا نؤمن %? �لذين يعرفو? 
Øّو مكانة 3مد }سو� �هللا � معرفًة 
صا^قة �Üبونه حًقا، فإ? �هللا تعا< 
قا^} على %? مينحهم مر�تب هؤال� 
@ليه،  �لنا¨  �لذين هم %قر�   cلقو�
 �بل مينحهم @ياها فعًال، بينما يقو
تعّرفو�   ?% عليكم  �ملعا}ضو?،  لنا 
�لتعليم  �ذ�  � خالًفا   öلن� مكانة 
%عناقكم.  فسنضر�  �@ال  �لقر±� 
"ال  بـ  للعمل  جاهزين  كنتم   ��@
فبها  مفهومنا  Óسب  �هللا"  @ال  @له 
 ،Dللمو فاستِعّد��  �@ال  �نعمت، 
3مد  لتعريف  جاهزين  كنتم   ��@�
� Óسب مفهومنا فبها �نعمت، 
�جو�بنا  للقتل.  فاستعّد��  �@ال 
ֲדذ¥  ُنقسم  هو:  للمعا}ضني 
 ��لشها^! "ال @له @ال �هللا 3مد }سو
�بينكم  بيننا  ستفصل  �ل«   - �هللا" 
يوc �لقيامة فيما @�� كنا %� %نتم َمن 

احملمدي  املسيح  بعثة  أن  بأعلى صوتنا  نعلن  وإننا   ...
تكشف عظمة مقام ختم نبوته �، ألن تشرُّف فرٍد من 
أمته � بهذا املقام السامي لدليٌل على علّو شأنه �.
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يفي ֲדا- %نه ميكنكم %? تصّبو� علينا 
ما شئتم من ظلم �جو} ��ضطها^ 
�مبساند!  �لفانية  بقّوتكم  مغر�}ين 
�حلكوماD، @ال %ننا ُنشِهد �هللا على 
%? مفهوc �لشها^تني �حلقيقي �لذ� 
 � باجلنة  يبّشر  �لذ�  هو  نفهمه 
%نه  ��حلق  �خلالد!.  �آلخر!  �حليا! 
�هللا  �بتفهيم  �لشها^تني  هاتني  ِمن 
�ملوعو^  للمسيح  تيسر  قد  تعا< 
� �لفهم �حلقيقي خلتم �لنبو!، � 
�هللا  @ال  @له  "ال  فكلمة  @يا¥.  عّلمنا 
3مد }سو� �هللا" هي ند�� قلوبنا � 
هذ¥ �لدنيا، �هي �ل« ستشهد لنا � 
�آلخر! ±خذً! %عد��نا من تالبيبهم.

... �@ننا نعلن بأعلى صوتنا %? بعثة 
عظمة  تكشف  �ملحمد�  �ملسيح 
تشرُّ�  أل?   ،� نبوته  ختم   cمقا
فرٍ̂ من %مته � ֲדذ� �ملقاc �لسامي 
لدليٌل على علّو شأنه �. �قد بيَّن 
هذ�   � �ملوعو^  �ملسيح  سيدنا 

�ملعÿ � بيت شعر له تعريبه: 
من  أل}فُع   (�) %#د  شأ?   ?@
�لتصو} ��خليا�، @� تر�? %? خا^مه 

قد صا} مسيَح �لزما?. 
Øّو  �نؤكد  نثبت  �لذين  فنحن 
�ملصطفى  3مد  سيدنا  مكانة 
ֲדذ�  متمسكني   � �ملجت�  �%#د 

نتو�	  لن  �@ننا  �لسامي،  �لتعليم 
3مد  عظمة  @}سا�   � نتر^^  �لن 
عا·   �% شيخ  ִדديد  من  خوًفا   �
�@pها{  %مو�لنا  بنهب  حكومة   �%
%}��حنا، %� }عًبا من فتا�¡ قتِلنا %� 
بالقنابل  ُيستشهد�?  %حّبائنا  بر�ية 
 ?% نعلم  @ننا   .Dلرشاشا�  Dطلقا�
%بًد� عن تصرفاته  يرتد§  لن  �لعد� 
�لغا
ة �لد�مية، أل? هذ� هو ^يدُ? 
@خو�? �لشيطا?، غ; %? ما Üّز � 
قلوبنا هو %? هؤال� �لظاملني يرتكبو? 
�حلبيب   ìباسم }سو �لفظائع  هذ¥ 
�لذ� هو %م; �لسالc ��ملحسِن @< 
�لظاملني  هؤال�   ?@  .� �إلنسانية 
Üْرمو? �لضعفا� من كل سنٍد باسم 
هذ� �لرسو� �لعظيم �لذ� جا� سنًد� 
 ،cأليتا�� لأل}�مل  للضعفا� �مأ�¡ 
ليجعلو�  �لظلم  هذ�  فيما}سو? 
�ألطفا� يتامى ��لعر�ئس %}�مل، � 
يوpّعو? �حللوياD فرًحا على هذ¥ 

�جلرمية. @? هؤال� �لظاملني ينتهكو? 
�باسم  �إلنسانية  �لقيم  %بسط   Ìح
�لك �لرسو� �لعظيم � �لذ� جعل 
}بانيني.  %ناسا  �مجيني � �جلاهلني 
باهللا  عليكم!  باهللا  �لظاملو?،  %يها 
 ìسو{ Øعة  تشوِّهو�  ال  عليكم!  
تريد�?  ال  كنتم   ��@  .� �حلبيب 
�لغا
ة  تصرفاتكم  عن  �لكّف 
فهذ�  �ملمسوخة  فطرتكم  بسبب 
شأنكم، �@�� كنتم ال تتو}عو? عن 
هذ� �لظلم ��لوحشية فال تتو}عو�، 
�@�� كنتم تريد�? صّب كل ظلم 
�أل#ديني  �ملسلمني  على  �جو} 
�ألبريا� فافعلو� كما Üلو لكم، �@�� 
@}ضاً�   Dملوبقا� هذ¥  تأتو?  كنتم 
لكم،  بد�  كما  فافعلو�  حلكومة 
�لكن باهللا عليكم ال ترتكبو� هذ¥ 
 .� �حلبيب   ìسو{ باسم  �لر��ئل 
@نكم %نتم �لذين تسيئو? @< �لشها^! 
 ��حلبيبة "ال @له @ال �هللا 3مد }سو

وإذا كنتم تريدون صّب كل ظلم وجور على املسلمني 
األ"ديني األبرياء فافعلوا كما �لو لكم، وإذا كنتم تأتون 
هذه املوبقات إرضاًء حلكومة فافعلوا كما بدا لكم، ولكن 
باهللا عليكم ال ترتكبوا هذه الرذائل باسم رسو� احلبيب �. 
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التقوى

�هللا"، ال �أل#ديو? كما تزعمو?. 
�حلق  على  %نكم  تظنو?  كنتم   ?@�
فَتضّرعو� @< �هللا ��بتِهلو� لكي ُير� 
±يًة Óقكم، �لكن �علمو� جيًد� %? 
%^عيتكم �±هاتكم ضد هذ� �ملحبِّ 
�هللا  بعثه  ��لذ�   ،�  öللن �لصا^{ 
� هذ� �لزمن �ألخ;، ستتبّخر كلها 
�و��. فقد حتد¡ سيدنا �ملسيح � �
 ��قا معا}ضيه  � Iيع  �ملوعو^ 
يستجيب أل^عيتهم  لن   � �هللا   ?@
عليه، حيث كتب  ֲדا  يدعو?  �ل« 

:�
�َمن  �ملعا}ضني  للمشايخ   �"%قو  
لّف لفيفهم �نصيحًة هللا: @? �لسب 
�لشرفا�.  شيمة  من  ليس  ��لشتم 
سجّيتكم  هي  هذ¥  كانت  فإ? 
فشأنكم. �@�� كنتم حتسبونÀ كذ�ًبا 
علّي  تْدعو�   ?% %يًضا  فبإمكانكم 
فر�^¡،   �% �ملساجد   �  DٍاعاI
باكني   ìستئصا� تعا<  �هللا  ��سألو� 
بد  فال  كا�ًبا  كنُت  فلو  مبتهلني، 
-��حلق  %^عيتكم  تستجا�   ?%
�أل^عية  هذ¥  مبثل  تقومو?  %نكم 
^�ًما- �لكن �علمو� %نكم حÌ �لو 
}ّكزمت على �لدعا� علّي حÌ تنجر¢ 
%لسنتكم، �خر}مت ساجدين بالبكا� 
%نوفكم،   øִדتر  Ìح  ���البتها

�تتآكل حدقاD عيونكم، �تسقط 
}موشها من كثر! �لدمو§، �تضعف 
 Ìح �لبكا�،  كثر!  من  %بصا}كم 
تصابو� بنوباD �لصر§ %� �ملاليخوليا 
فلن  �لدما�،  ضعف  جر��  ِمن 
ُتستجا� ^عو�تكم، ألنÀ جئت من 
عند �هللا تعا<، فكل من يدعو علّي 
سو� ينقلب عليه ^عا�¥، �كل من 
يلعنÀ فإنه لعنته ترتّد عليه �تصيب 
}�حي   ?@ يشعر....   ?%  ?�^ قلَبه 
ُ%عطَيه  �لذ�  �لصد{  بذلك  تّتسم 
@بر�هيم �، �@? ì مع �هللا تعا< 
نسبة @بر�هيمية. ال يعر� سّر� غ; 
�هللا. @? �ملعا}ضني ُيهلكو? %نفسهم 
عبًثا، فلسُت بغر�¨ ميكن �ستئصاله 
%سالفهم  �جتمع  فلو  بأيديهم. 
�%مو�ִדم  �%حيا�هم  �%خالفهم 
�^عو� �الكي فسو� يرّ̂ }É كل 
 .Dٍجوههم لعنا� � Dتلك �لدعو�
منكم  �ألعد��   Dمئا  ?% تر�?  %ال 
يتركونكم  منكم  �لعقال�   Dمئا�
باستمر�}.  Iاعتنا   >@ �ينضّمو? 
هنا� ضجة � �لسما� �@? �ملالئكة 
فهل  @لينا.  �لطاهر!  �لقلو�  جتذ� 
بإمكا? �إلنسا? %? يرّ̂ قد} �لسما� 
ّ̂�¥ @? �ستطعتم،  هذ�؟ �@? كا? فُر
��مكر�� كل مكر �ِكيد�� كل كيد 

جلأ @ليه %عد�ُ� �ألنبيا� ضدهم ��سعو� 
جاهدين �ال تّدخر�� �سًعا، ��^عو� 
 �  ،Dملو� على  ُتشرفو�   Ìح علّي 
 Dشيًئا. @? ±يا Àنظر�� هل تضر�ن�
كاملطر  �لسما�  من  تنهمر   � �هللا 
�لغزير، لكن �ألشقيا� يعترضو? من 
ُطبع  قد  قلوًبا  نعا�  فكيف  بعيد. 
�ألمة،  هذ¥  �ْ}حْم  �للهم!  عليها. 
�خلز�ئن   ،٤ }قم  (%}بعني  ±مني". 
 -٤٧١«  ١٧ Ëلد  �لر�حانية 

(٤٧٣
يرتكبها  �ل«  �لغا
ة   Dلتصرفا�  ?@
�أل#دية  �إلسالمية  �جلماعة  %عد�� 
عاجز�?  %�م  على  لدليل  ضدها 
��ل�ها?،  بالدعا�  مو�جهتها  عن 
بالقو!  مقا�متها  يريد�?  فإ�م  لذ� 
%عد��  ^يد?  هو  كما  ��لسلطا? 
حا}بونا  �م:   �فأقو �ألنبيا�، 
تتباهو?  �ل«  �باحلكومة  بقوتكم 
تز�لو?  ال  %نكم  �حلق  بل  ֲדما، 
حتا}بو? ֲדما منذ ١٢١ عاما، فهل 
��p^هاُ}ها؟  �أل#دية   c تقدُّ توّقَف 
 �تز� ال  �أل#دية   ?@ بل  كال، 
تقطع %شو�÷ �لتقدc ��لرقي � كل 
%صحا�  �يتوجه  �صو�،  طر� 
�لنفو¨ �لطيبة @< �أل#دية بعد كل 
�نضم  قد  بل  �ملعا}ضة،  من  موجة 
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�ألخ;!  �الضطها^   úحد�% بعد 
 >@ �لنقية  �لفطر!   ��� من  �لعديُد 
فال  �حلقيقي،   cِإلسال� �أل#دية.. 
تز�� تأتيÀ بيعاD كث;! بعد فاجعة 
الهو}. ال شك %? هذ¥ �لفئة �ملث;! 
للفنت قد �D^�^p عد�ً� �بذ��ً! بعد 
هذ¥ �حلا^ثة، �مع �لك يتوجه �لنا¨ 
@< �أل#دية بعد %? Øعو� عن هذ¥ 

�ملجز}!.
 Dلقنو��  ?% �ملؤسف  �لغريب  �من 
هؤال�  بر�مج  تبّث  �لتلفزيونية 
��لبذ��!  بالسبا�  �ملليئة  �ملعا}ضني 
@�� }غبت  %ما   ،§p��� §^�{ منا�^
�ستضافة   �  Dلقنو�� @حد¡ 
�أل#ديني لبيا? تفاصيل �لفاجعة � 
 Dاñمسا لبيا?   �% �حلقائق،  ضو� 
باكستا?،  تأسيس   � �أل#دية 
Óجة  بعد  فيما  يلغى  �ل�نامج  فإ? 
 Dجلها� ِقبل  من  به  �لسما¢   cعد
�ملشايخ  @ما خوًفا من  �ملعنية ��لك 
مسئولو   �يقو  �% �حلكومة،  من   �%
%نه  %نفسهم  عند  من  نفسها  �لقنا! 
�لك  �ل�نامج.  ֲדذ�  �م  ُيسمح   ·
%تيحت   ��@ %نه  جيد�  يعلمو?  %�م 
موقفها  لبيا?  �لفرصة  للجماعة 
فسو� تتمز{ �حلجب �ل« �ضعها 
�ملشايخ �ملزعومو? على عيو? �لعامة 

بدعايتهم �ملسعو}! ضدنا، �سينقطع 
}pُقهم �لذ� يكسبونه بكيل �لشتائم 
�لنابية  �للغة   ���ستعما لأل#ديني 
�ملوعو^  �ملسيح  سيدنا  ضد  �لبذيئة 
�ملشايخ  هؤال�   ?% فاحلق   .�
�ملغرضني قد جعلو� باكستا? }هينًة 
هي   Dحلكوما�� حظها،  لسو� 
�ملشايخ  هؤال�   Dذ´� قد  �ألخر¡ 
�ًة �ا �تغّض �لطر� عن تصرفاִדم ±

�لغا
ة. 
فيا َمن تتما^�? � �لظلم مغر�}ين 
�لذ�  �هللا  �تقو�  �كثرتكم،  بقوتكم 
يقو�: ﴿َسَنْسَتْدِ}ُجُهْم ِمْن َحْيُث ال 
َيْعَلُموَ?﴾، فال تستعجلو� هالككم 

بتصرفاتكم هذ¥. �ستِمعو� @< ند�� 
�لذ� هو   �  öللن �لصا^{  �ملحب 
من  ±يٌة  فهو  �لزما?،  هذ�  منا^� 
±ياD �هللا. �ال تظّنو� %? عد��تكم له 
تعت��� هذ¥  لن تضّركم شيًئا، �ال 
�ملهلة �ل« مينحكم �هللا �نتصاً}� لكم، 
فإمنا ُتعَطو�ا Óسب �عد �هللا تعا<: 
 Dِْمِلي َلُهْم﴾. هال تدبرمت كلما%ُ�َ﴿
 :� ��إلنذ�} �إل�ي �لتالية حيث قا
 ?% فاعلمو�  َمِتٌني﴾.  َكْيِد�   َّ?@ِ﴿
فإنه  باملعتدين  يكيد  تعا< حني  �هللا 
Üيط ֲדم  من حيث ال Üتسبو?. 
@ننا ال نعر� كيف يكيد �هللا ֲדؤال� 
�هللا   ?% يقني  على  �لكننا  �لظاملني، 

مشهد عاc للحضو} ^�خل خيمة �ملؤمتر
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التقوى

ُينجز �عد¥ ^�ئًما، �لسو� ينجز¥ 
Óقنا %يضا بإ�نه.

يقو� سيدنا �ملسيح �ملوعو^ �: 
�لربا�   úملبعو� Üا}�  �لذ�   ?@"
�َهللا  Üا}�  �@منا  Üا}به  ال  فهو 
 � بطي�  �هللا   ?% ��علمو�  تعا<. 
�لعقا�، �لكن �لذين ال يكّفو? عن 
شر�}هم �يعا^�? }سوَله �يؤ��نه 
�هللا  %عتا�  على  �خلر�}  من  بدًال 
معترفني بذنوֲדم، فإ? �هللا يبـطش 

ֲדم � �اية �ملطا� يقـيًنا.
فيا %يها �أل#ديو?، ال تنـزعجو� 
من هذ¥ �العتد���D، أل? هذ� هو 
 ،�pأل� منذ  �إل�ية   Dجلماعا� قد} 
ففوِّضو� %مر هؤال� �لظاملني @< �هللا 
c �جلماعة �إلسالمية  تعا<. %ما تقدُّ
هذ¥  مبثل  يتوقف  فلم  �أل#دية 
�ألحد�ú � �ملاضي قط �لن يتوقف 
%بد� � �ملستقبل %يضا @? شا� �هللا. 
�سيعاقب  �هللا   ?% نؤمن  @ننا 
سيعاقبهم  @نه  نعم  حتًما،  �لظاملني 
 >@ ُننيب   ?% فعلينا  %ما Ñن  يقيًنا. 
�هللا تعا< �نستر#ه، فإننا قد %علّنا: 
 �ِ̂ ُيَنا ًيا  ِ̂ ُمَنا َسِمْعَنا  @ِنََّنا  ﴿َ}بََّنا 
فآَمّنا﴾..  ِبَربُِّكْم  َ±ِمُنو�   ?ْ%َ ِلِإلميَاِ? 
%� لقد �ستجبنا لند�� منا^ قا� لنا: 
±ِمنو� بأ? ال @له لكم @ال �هللا، ±ِمنو� 

هو  ��أل}¸   Dلسما���  َّ�{  ?%
�هللا �� �لقو! �ملتُني. ±ِمنو� بأ? خالق 
بينهما  �ما  ��أل}¸   Dلسما���
 öبَّها هو �هللا �. ±ِمنو� بأ? �لن{�
� هو %فضل �لرسل �خامت �لنبيني 
عليه.  �كتملت  قد  �لشريعة   ?%�
±ِمنو� بأ? �لقر±? �لكرمي هو �لشر§ 
�ألخ; �لذ� %نزله }�ُّ �لعاملني على 
سيدنا 3مد �. ±ِمنو� بأ? �ملالئكة 
 cّباملها  cتقو  �تز� ال  �%�ا  حق 
كانت  كما   cليو� @ليها  �ملوكولة 
�ملالئكة   ?%� �ملاضي،   � ֲדا   cتقو
بالوحي   �تتـنـز كانت  �ل« 
��إل�اc ما �pلت تعمل �ليوc بنشا÷ 
كما كانت تعمل � �ملاضي، �%? 
 �تز� ال  �لقد¨   ¢�{  Dِتأييد�
تر�فق �ملبعوثني �لربانيني �ليوc كما 
±ِمنو�  �ملاضي.   � تر�فقهم  كانت 
�هللا  %نبيا�  على  نزلت  �لكتب  بأ? 
�لرسل  Iيع  بأ?  ±ِمنو�  �لسابقني. 
كانو� من عند �هللا تعا< حيث جا� 
�كتا�  جديد!  بشريعة  بعضهم 
شريعة  لنشر  جا�  �بعضهم  جديد 
�لرسل  بأ?  ±ِمنو�  �لسابق.   öلن�
كلهم   ?%� �هللا  عند  من  كلهم 
سو�سية من هذ¥ �لناحية. ±ِمنو� بأ? 
�عد¥  %}سل حسب  قد  تعا<  �هللا 

�لك �ملبعوú �لتابع للنö � �لذ� 
حتقيًقا  �آلخرين   � �سينـز كا? 

 .� ِّöلنبو�! �لقر±ِ? ��لن
بعد Øا§ كل هذ¥ �ألمو} ِمن هذ� 
�ملنا^� لَّبينا¥ قائلني: ﴿َفآَمنَّا﴾. فيا 
%يها �ملسيُح �ملوعو^ ��إلماcُ �ملهد�، 
 ،� öيا %يها �ملحب �لصا^{ للن�
@ننا نؤمن بأنك نفس �ملهد� �لذ� 
بإ}ساله  �عد  قد  تعا<  �هللا  كا? 
%يها  نعاهد�  �@ننا  �لزمن،  هذ�   �
�ملسيح �ملوعو^ %ننا سنطيعك طاعة 
�ل«  �لكاملة  �لشريعة  �نّتبع  كاملة 
��ل«   � 3مد   öلن� على  نزلْت 
قد عِهد �ُهللا @ليك مهمة نشرها � 

�لعا· � هذ� �لزمن.
�يا   ،Dلدعو�� يا Ëيب  �هللا،  �يا   
نسألك  �لرحيم،  �لغفو}  هو  َمن 
معترفني بذنوبنا �لتوفيَق للوفا� ֲדذ� 
حياتنا،  من  حلظة  ±خر   >@ �لعهد 
مع  قطعنا¥  �لذ�  �لعهد  �لك 
مبعوثك حني بايعنا¥. ﴿َ}بََّنا َفاْغِفْر 
لََنا ُ�ُنوَبَنا َ�َكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاِتَنا َ�َتَوفََّنا 

َمَع �َألْبَر�ِ}﴾. 
@ننا ال نستطيع �لوفا� بعهد �لبيعة ما 
 cنستغفر �هللا من �نوبنا على �لد�� ·
�ما · نسَع لنتجّنب �لسيئاD. لن 
تكو? �فاُتنا مع �ألبر�} ما · نر�قب 
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%عمالنا �ما · نسَع جاهدين للوفا� 
بعهد �لبيعة كل حني �±?.

�ّفو�  �لذين  %�لئك  %سَعَدنا  ما   
بعهد بيعتهم �نالو� من �هللا شها^! 
�لرضو�?! @ننا نسمع قصص هؤال� 
�لشهد�� � هذ¥ �ألياc، �قد كتب 
ì بعض �أل#ديني � }سائلهم %ننا 
خطبكم   � �لشهد��  �كر  نسمع 
معرفة  منهم  بعضا  نعر�  �@ننا 
شخصية �@ننا لنشهد على %? كل 
حقًّا،  بعهد¥  �ّفى  قد  منهم  ��حد 
هنا�  }يب.  بال  مضي�  جنم  �%نه 
ִדد�   ،öلقط� �لنجم  مثل   ،cجنو
�لنا¨ � ظلماD �ل� ��لبحر، %ما 
هؤال� �لنا¨ فهم يهد�ننا @< سبل 
�لز}�§   >@� تعا<،  �هللا  مرضا! 
�ملخضّر! من �حلب ��لوفا�. ال شك 

%? هؤال� قد %�فو� بعهد �لبيعة.
 � �ملهد�   cإلما� سيدنا   �يقو  
بعد �كر �ستشها^ صاحبز�^¥ عبد 

�للطيف: 
�ماع« كث;�، أل?  %ملي  "يتقو¡ 
�هللا �ّفق بعًضا من %بنائها للتضحية 
بأ}��حهم @ضافة @< @نفا{ %مو��م 
جلًيا  يكشف  مما  �لسبيل،  هذ�   �
 � ´لق   ?% تريد  �هللا  مشيئة   ?%
هذ¥ �جلماعة %ناسا كث;ين يتحلو? 

�ملولو�  صاحبز�^¥  كر�¢  بر�¢ 
عبد �للطيف �لشهيد." 

 :��يقو له  كشًفا   � يذكر   �
لشجر!  عالًيا  غصًنا   ?% "}%يت 
�لَسْرِ� قد ُقطع من حديقتنا، فقلت: 
�p}عو¥ � �أل}¸ ثانية حÌ ينمو 

�يز^هر."
 � طّبق حضرته � هذ� �لكشف 
صاحبز�^¥  �ستشها^   ú^حا على 

 :�عبد �للطيف � فقا
 ?% �ملذكو}  �لكشف   Dففّسر"
Iاع«   � Ûلق  سو�  تعا<  �هللا 
 Àناسا كث;ين يقومو? مقامه. �@ن%
هذ�  كشفي  تفس;   ?% يقني  على 
�ألحيا?."  من  حني   � سيتحقق 
�خلز�ئن  �لشها^تني،  (تذكر! 

�لر�حانية �ملجلد ٢٠)
فمما ال شك فيه %? هذ� �لكشف 
بعهدهم  %�فو�  �لذين  على  ينطبق 

فهم  �%نفسهم،  بأمو��م  مضّحني 
�لغصن  �لك  من  �ملتفرعة  �لفر�§ 
بصو}!  �أل}¸   �  §{pُ �لذ� 
�لشهيد  �للطيف  عبد  صاحبز�^¥ 
�. @? �هللا تعا< %علُم َمن سيهبه 
�لذ�   �� �من  �لشها^!  ^}جة  �هللا 
سيوفِّقه �هللا للخدمة � Ëا� ±خر، 
�لكن ما ¤ب على كل ��حد منا 
بقر�   pللفو يسعى   ?% هو   cليو�
بعهد  بالوفا�  ��لك  تعا<،  �هللا 
 úبيعته �بالسعي جاهًد� أل? ُيحِد
� نفسه �لك �النقال� �لر�حا� 
�لربا�    �ملنا^�  كا?  �لذ�  �لعظيم 
 ?% منا  يريد  �لعصر  هذ�   �  �
�لك   Àع% %نفسنا،   � ُنحِدثه 
�لعالقة  �تلك  �لر�حا�  �النقال� 
باملسيح �ملحمد� �ل« كا? �لشهيد 
صاحبز�^¥ عبد �للطيف يتحلى ֲדا. 
لذ� فعلينا %? نبذ� كل ما � �سعنا 

فلـو قيل للمؤمـن الصادق إنك لن تنال شـيئا نتيجة 
أعمالـك، وليس هناك جنة وال نار، وال راحة وال متعة، 
فإنـه لن يتوا+ مع ذلك ! فعـل اخلwات ولن يتخلى 
عن حب اهللا تعـاz، ألن عبادته وعالقته مع اهللا � 
وتفانيه ! طاعته ال تكون طمًعا ! جزاء أو أمًال ! أجر. 
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التقوى

لنكو? صو}! متجسد! لشها^! %? 
�هللا"،   ��هللا 3مد }سو @ال  @له  "ال 
Øعنا  @ننا  ﴿}بنا  قولنا  فإ?  �@ال 
سيكو?  لإلميا?﴾  ينا^�  منا^يا 

هتافا فا}غا. 
منا؟  �ملوعو^  �ملسيح  يريد¥  ما�� 
عليه  ^لّنا  �لذ�  �لطريق  هو  �ما 
سأتنا�له  ما  هذ�  @مياننا؟  لتكميل 

 .pآل? بإ¤ا�
�ألمر   ?@"  :� حضرته   �يقو
�ألساسي �لذ� يد� على @ميا? �ملر� 
هو �إلميا? باهللا تعا<. �هذ� �إلميا? 
ال يبلغ ^}جة عليا ما · Üب �ملر� 

�َهللا تعا< حًبا خالًصا."
 فاملسلم َمن سّلم هللا تعا< �جو^¥ 
�بتغاَ�  كلها   حياته  له  �نذ}  كله 
�لوحيد!  غايته  �كانت  مرضاته، 
 pمن حيث �ملعتقد ��لعمل هي �لفو
برضا �هللا فقط. @? �ملؤمن �حلقيقي 
Üب �هللا تعا< موقًنا %? }به �حلبيب 
عنقه  فيضع  �مالكه،  خالقه  هو 
على %عتابه تعا<. فلو قيل للمؤمن 
نتيجة  شيئا   �تنا لن  @نك  �لصا^{ 
%عمالك، �ليس هنا� جنة �ال نا}، 
�ال }�حة �ال متعة، فإنه لن يتو�	 
�لن   D�;خل� فعل   � �لك  مع 
أل?  تعا<،  �هللا  حب  عن  يتخلى 

عبا^ته �عالقته مع �هللا � �تفانيه 
� طاعته ال تكو? طمًعا � جز�� 

%� %مًال � %جر. 
� يقو� �: "عليكم %? تتوبو� @< 
�هللا توبة نصوحا �ُترضو¥ بصدقكم 

��فائكم حÌ ال تغيب 
سكم."
قوية  عالقة  من  لنا  بد  فال   ،?�@
�لشمس  تبقى  لكي  تعا<  �هللا  مع 
 cملحمدية طالعة مضيئة على �لد���
�لكي ننتفع ^�ئًما من نو}ها �لذ� 
للمسيح  بيعتنا  ب�كة  منه  �نتفعنا 
غُ;نا  منه  ينتفع   · بينما  �ملحمد� 
�لشمس  طلو§  }غم  �ملسلمني  من 

�ملحمدية بد�? �نقطا§. 
��لعنف  �إل}ها�   úحد�% بعد 
}سائل  %تلقى   ��p% ال  �ألخ;! 
كث;! Û�� فيها %صحاֲדا %? هذ¥ 
�هللا  من  قرًبا  �p^ִדم  قد   úألحد��
تعا< �قد �p^ִדم @مياًنا على @ميا�م، 
@ال %نه من ��جب كل %#د� �آل? 
 Ò{ملزيد من مد�� �يثابر على بلو ?%
قر� �هللا تعا<، �عندها ستنظر�? 
}بنا  هو  -�لذ�  �هللا  Üقق  كيف 
��لذ� ميلك �لقد}! كلها- �لوعو^ 
�ملوعو^  �ملسيح  مع  قطعها  �ل« 
تأييدنا   >@ يسا}§  �كيف   ،�
كل  �ألعد��  Ñو}   � يرّ̂  �كيف 

مكر ميكر�نه �كل كيد يكيد�نه. 
 Dلتأييد�� هذ�  يومنا   >@ }%ينا  لقد 
هذ�  Iاعة  Óق  �لفعلية  �لربانية 
�ملسيح �ملحمد�، �هذ� ما يعتر� 
به �ألعد�� %يضا، فإ? �هللا تعا< قد 
�أل#دية  �إلسالمية  �جلماعة  #ى 
^�ئما، �كا? �ال يز�� يرشدها @< 
��الp^ها}،   cللتقد جديد!  سبل 
�لسو� يفعل كذلك  � �ملستقبل 

%يضا. 
يقو� �ملسيح �ملوعو^ �: "يوجد 
�ثنا?  فريقاِ?   ìحلا� �لوقت   �
تر¡  ناحية  تعا<، فمن  �هللا  بفضل 
%�ا  صد}  �نشر�¢  بكامل  Iاعتنا 
ير¡  ثانية  ناحية  �من  �حلق،  على 
كل   ?% غلّوهم  جر��  ِمن  %عد��نا 
�م  جائز  ��لكذ�  �لوقاحة  %نو�§ 
ضدنا. لقد }ّسخ �لشيطا? � قلوֲדم 
%? ال بأ¨ � مما}سة %� نو§ من 
�الفتر�� ��لبهتا? Óقنا، �ليس جائز� 

فحسب بل هو مدعا! للثو��. 
 cليو�  úدÜ �ألمر  هذ�   ?@  :�%قو
%يضا، فقد %خ�� %حد �إلخو! %? 
 D�� !قريًبا له }كب سيا}! �ألجر
على  �إل}هابيني   cهجو بعد   cيو
سائَق   �فسأ الهو}،   � مسجدنا 
%طر��  يتجا�با?  �ñا  �لسيا}! 
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جر¡  ما   ?% تر¡  %ال  �حلديث: 
ُ%طِلقت  لأل#ديني هو ظلٌم حيث 
 �فقا �ملسجد؟   � �لن;�?  عليهم 
 úحد ما   ?@ بل  كال،  �لسائق: 
صحيح متاما @� كا? هؤال� ينسجو? 
� معبدهم مؤ�مر! خط;! كا? من 
�إلسالمية  �ألمة  تدمِّر   ?% شأ�ا 

بأسرها -��لعيا� باهللا. 
�لو�قع %? هؤال� �ملشايخ �ملزعومني 
�لعامة   �عقو بغسل  قامو�  قد 
�لذين ¤هلو? �حلقيقة �}ّسخو� � 
من  �غ;ها  �ألمو}  هذ¥  %�ها�م 
�ملز�}!  بتر^يد قصصهم   Dلبهتانا�
%خر¡،  بعد  مر!  �أل#دية  ضد 

��لك ت�يًر� الضطها^ %بنائها. 
على %ية حا�، يقو� �ملسيح �ملوعو^ 
هؤال�  فقد  لقد  �لصد^  ֲדذ�   �
��لكذ�،  �لصد{  بني  �لتمييز 
 � جهو^نا  �د}  ال   ?% ¤ب  لذ� 
�لتصد� �م.. يعÀ %نه ال حاجة بنا 
للر^ على ُتهمهم بل ¤ب %? ننتظر 
 �نبذ  ?% بنا  ��حلر�  �هللا،  حكم 
بدًال  �لدعا� ��الستغفا}  %�قاتنا � 
بذ��ִדم  �لر^ على  من @ضاعتها � 
�سباֲדم. غ; %? نشر �لدعو! ��جب 
علينا أل? كث;� من %صحا� �لفطر! 
�لسليمة يريد�? معرفة �حلقيقة، فال 

بد %? نرشدهم @< �حلق. �بالفعل 
@? �لنا¨ يأتوننا من تلقا� %نفسهم 
بعد }�ية ما حدú، لذ� فإ? مهمة 
نشر �لدعو! سو� تستمر � كل 
�ألحو��. �لكن ليس صحيحا %? 
�ملشايخ �نرّ̂ على  نتصد¡ �ؤال� 
علينا  بل  �شتائمهم،  ترهاִדم  كل 
�لدعا�   � �لوقت  هذ�   �نبذ  ?%
للخو¸  حاجة  �ال  ��الستغفا}، 
� �لنقاð �لعقيم مع هؤال� علما� 
�لسو� ��� �أللسنة �لسليطة، أل�م 
لن يؤمنو� Óا� من �ألحو��، أل? 

� �لك �نقطا§ %}�pقهم. 
@ً��، فلو �نصرفنا @< �أل^عية �قمنا 
حًقا  عملنا  �لو   ،cلقيا� حقَّ  ֲדا 
 cِما@ �ملحمد�  �ملسيح  بتعاليم 
%نفسنا   � �%حدثنا  �لعصر،  هذ� 
�pّيّنا  منا،  يتوقعها  طيبة   D�;تغي
ليالينا بالدعا� ��البتها�، خاضعني 
تضّرنا  فلن  مستغفرين،  تعا<  هللا 
 D�^شيًئا هذ¥ �ملعا}ضُة ��الضطها
�جلماعة،  %سس  إلضعا�  �ا^فة �
 � �جلماعة   Àجت سو�  بل 
جناحها  شكل   � êا}ها  �ملستقبل 
@�ا  بل  �يقيًنا،  حتًما  ��p^ها}ها 
تقد}  �لن  %يضا،  �آل?  لَتجنيها 
قو! من قو¡ �لدنيا –مهما كانت 

�مهما فعلت- على �حليلولة ^�? 
فلو  ��p^ها}ها.  �جلماعة   cتقد
باستمر�}  تعا<  باهللا  صلًة  �p^^نا 
�إلسالمية  �جلماعة   Dجناحا لر%ينا 

�أل#دية �لعظيمَة � حياتنا. 
 ?% يظن   �@ جًد�   öغ �لعد�   ?@
%مو�لنا   � نتكبدها  �ل«  �خلسائر 
�لعد�   ?@� ^يننا.  عن  سُتبعدنا 
 ?% يزعم   �@ �لفهم  �قليل  أل#ُق 
%}��حنا   � نتكبدها  �ل«  �خلسائر 
قد   cلقو @نا  @مياننا.  سُتضعف 
}�ئعة  %مثلة  نضر�   �نز� �ال  كنا 
مذهلة، فإ? %}ملة %حد �لشهد�� � 
�جلمعة   cَيو  - %}سلت  قد  الهو} 
�لذ� تال �ستشها^ �pجها - �بَنها 
 ١٠ �% Dلبالغ من �لعمر ٩ سنو��
�جلمعة  صال!  أل^��  �ملسجد   >@
�قالت له: عليك %? تصلي �جلمعة 
� �ملكا? �لذ� �سُتشهد فيه ��لد� 
�سُتشهد  قد  %نه  ^�ئما  تذكر   Ìح
لديك  يكو?  �لكي  نبيل،  �د� 
شعو} ^�ئم %? �ملوD ال يقد} على 
%? ُيخّوفنا %� َيثِنينا من حتقيق هدفنا 

�لعظيم. 
فيها  يولد  �ل«  �ألمم   ?@  :��%قو
 cتقو ��ل«  �أل�ال^،  هؤال�  مثل 
%�ال^هن  بتربية   Dألمها� فيها 
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التقوى

 Dملو� ´ا�  ال  �لنحو،  هذ�  على 
قو!  �%ية  عد�  يستطيع  �ال  %بد�، 
%ما  %بًد�.  مها  تقدُّ تعيق   ?% ^نيوية 
 ���ألمو� �أل}��¢   � �خلسائر 
قبل  }بُّنا  ֲדا  %خَ�نا   ?% سبق  فقد 
 cقّد  ?% سبق  كما  عاما،   ١٤٠٠
3مٍد  �ُمطاِعنا  سيِدنا  %صحاُ� 
�ملصطفى خاَتِم �ألنبيا� � %سوَتهم 
}بط  �عندما  �لصد^،  ֲדذ�  �لر�ئعة 
%يًضا  �هللا �آلخرين باأل�لني %�ضح 
سيضربو?  �آلخرين  هؤال�   ?%
 �Ëا  � }�ئعـة  %مثلة  كاأل�لني 
تعا<  �هللا  بّشر   �  .Dلتضـحيا�
 Dجلنا�� Dآلخـرين بالفتوحـا�
 Dلتضحـيا� لقـا� هـذ¥  %يًضا 
ِر �لصابرين﴾. بقوله تعا<: ﴿�َبشِّ

 ال شك %? �ألحد�ú �حلالية �ل« 
قّدمت فيها �جلماعة تضحية كب;!، 
هتنا @< �هللا تعا< %كثر من  قد �جَّ
�� قبل، �ِمن ��جبنا �آل? %ال َنَدَ§ 
�هذ¥  �لنبيلة  �لعاطفة  هذ¥  جذ�! 
�حلرقة �إلميانية ´بو، �%ال نَد§ هذ¥ 
�هللا   cما%  Dالبتهاال��  Dلتضرعا�
 Dملحا�ال� هذ�  نَد§  �%ال  ´مد، 
�لطيبة   D�;لتغي�  úل« تتم إلحد��
نَد§  �%ال  تضعف،  نفوسنا   �

ضحو�  -�لذين  @خو�ننا   Dتضحيا
بأ}��حهم �^ّلونا على طر{ جديد! 
للتضحية- تذهب ُسًد¡ Óا� من 
 >@ %فكا}نا  بنا  صوَّ فلو   .��ألحو�
�هللا مشاهد  بإ�?  لر%ينا  �لنهج  هذ� 
نصر! �هللا بشكل خا}{، �لسمعنا 
�هللا تعا< يقو� بصوDٍ ُمَد�ٍّ Üيي 
�هللا  نصر   ?@ ﴿%ال  �ملّيتة:  �لقلوَ� 
قريب﴾، �لـر%ينا بُأcِّ %عيننا حتقَُّق 
فتْحنا لك  �لبشا}! �إل�يـة: ﴿@نا 

فتحا مبينا﴾. 
فاخضعو� %ماc �هللا تعا<، ��صرخو� 
بشدٍ! %ماc }بكم �لذ� ميلك �لقو! 
 Dلدعو�� �¤يب  كلها  ��لقد}! 
 Àلر#ن. �ّفقـ� ðيهتّز عـر Ìح

�هللا �@ياكم ملثل هذ¥ �أل^عية.
�مع  �مقصر�?  ضعفا�  @ننا  }بنا 
حتّقق  كيف  ^�ئًما  َ%ِ}نا  �لك 

..... عليك أن تصلي اجلمعة ! املكان الذي اسُتشهد 
فيه والدك ح� تذكر دائما أنه قد اسُتشهد lدف 
نبيل، ولكي يكون لديك شعور دائم أن املوت ال يقدر 

على أن ُ�ّوفنا أو َيثِنينا من حتقيق هدفنا العظيم. 

��ملحب  مسيَحك   Dَعد� ما 
�صفْح  }بنا   .� لنبّيك  �لصا^{ 
�نوبنا،  لنا  ��غفْر  تقص;�تنا،  عن 
��#ْلنا � حضن }#تك. }بنا ال 
�بتال� %� �ختبا} ُيضِعف  جتعْل %� 
@مياٍ?  @مياًنا على  p^نا  بل  @مياَننـا، 
من  �جنِّنا  �سـتْرنا،  �للهم  ^�ئما. 
��ملنـافقني،  �ملعـا}ضني  شر�} 
على  ��لفتـح  �لنـصر  ��}pْقنا 
�ملناهضني. ﴿َ}بََّنا َ%ْفِرْ� َعَلْيَنا َصْبًر� 
 cِْلَقْو� َعَلى  َ��ْنُصْرَنا  َ%ْقَد�َمَنا  َ�َثبِّْت 

�ْلَكاِفِريَن﴾.
 � فا�كر��  مًعا،  سندعو  �آل? 
^عائكم كافة �لشهد�� �عائالِتهم، 
�Iيع �ألسر¡ � سبيل �هللا %يضا. 
كا? �هللا معكم �#اكم �%�صلكم 
تعالو�  �عافية.   ;� بيوتكم   >@

�شتِركو� معي � �لدعا�. 


