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١٦

التقوى

ترIة: �ملكتب �لعر� 

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 µ�َِّ �ْلَعاَلمَني * 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوb �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   �َ�@يَّاَ َنْعُبُد   �@يَّاَ
�لَِّذيَن   õِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   õََر� �لصِّ
%َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوµ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Äمني) َ�ال �لضَّ

@? %عضاÂ منظمة %نصا� �هللا - � 
للجماعة  �لفرعية   Dملنظما�  bنظا
�لسن  من  مرحلة  بلغو�  قد   -
متاما،  ناضجا  فيها  �لتفك;  يكو? 
�ينجز  كذلك،  يكو?   ?% � ب 
�مهمة  عمل  كل  بطبعه  �إلنسا? 
� هذ£ �لسن بإعماp �لفكر بعيد� 
عن �لعو�طف �بإ\��� ��ْعي، @ال 
�لذين يبلغو? %�}p �لعمر فتضعف 
}�كرִדم �حو�سهم �%عضاÂ بدóم 
 >@ عا\��  قد  �كأóم  لد�جة 
�لطفولة، �هذ£ �لرسالة �ل� Êعتم 
� مسابقة نقل �لرسالة %صاµ َمن 
كتب: "� �لنهاية يأكل �ملخ كل 
 .*bال يبقى �ملخ �ال �لعظا� Âشي
على كل حاp ينضم �إلنسا? @< 
منظمة %نصا� �هللا بعد بلوغه %�بعني 
سنة �يناp �لتوفيق ملد! طويلة للعمل 
 ،Dملجاال� æملو�هب � ش� Âبد�@�
�يتمكن من @حر�� �لكماp � هذ£ 
�لسن � شئونه �لدنيوية، �@}� %��\ 
 �  pلكما� يبلغ   ?% يستطيع  فإنه 
�ألمو� �لر�حانية %يضا. �ال ميكن 
�ملحنك  �خلب;  �إلنسا?  %نصح   ?%
� سّن �لتفك; �لناضج كما %نصح 
�ألطفاp ��لشباµ، غ; %? �لتذك; 

خطا� .لقاu .م? �ملؤمنني 
�د -.يدu �هللا تعا� بنصرu �لعزيز-. 
سيدنا مر��مسر-

Uعليه �لسال bملهد� Uخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� - �إلما� 
٢٠٠٩/١٠/٠٤  bيو

مبناسبة  �جتما� Åلس "%نصا� �هللا" 
 � @سالÄ bبا\، مقاطعة سر� - بريطانيا
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ميكن، �@? كا? �لتذك; هو �آلخر 
نوعا من �لنصيحة �لْوًنا من %لو�? 

�لنصيحة بتعب; Äخر. 
@منا %توجه ֲדذ£ �لنصيحة لألنصا� 
بعض  ينسو?  بأóم  م�  ظنا 
عليهم  �هللا  %لقاها  �ل�   Dلو�جبا�
على  تقع  �ل�   Dملسئوليا��
�لعلم  متلكو?  فأنتم  عو�تقهم. 

 � pال ميكننا �لقو {@ ،bبشكل عا
حق َمن بلغ هذ£ �ملرحلة من �لعمر 
�جلماعة،   bنظا  � ينشط  �هو 
معينة  بأمو�  عْلم  �م  ليس   ?%
�لعلم   ?@ كال  �جلماعة.   bنظا  �
%óم  @ما  لكنهم  عندهم  موجو\ 
ال ينتبهو? @< بعض �ألمو� �غم 
كل  على  ينسوóا.   �% ֲדا  �لعلم 

حاp مهما يكن من سبب، �نظر� 
@< كل هذ£ �ألمو� ��نطالقا من 
تذك;هم  يتم   Dالحتماال� هذ£ 
ال  �ل�  �ألمو�   >@ ينتبهو�  بأ? 
 �% ينسوóا،   �% �هتماما  يع;�óا 
@}� كانو� منتبهني فليس باملستو� 
�لالئق باألنصا� ��ملطلوµ منهم، 
�لتذك;  هذ�   � �م   pيقا �ذ� 
�ألمو�،  لتلك  �النتبا£  يع;��   ?%
 Dلو�جبا� بتلك   bالهتما� �يولو� 
@ليهم.   Dُْعهد �ل�   pألعما��
حني سألُت �ئيس %نصا� �هللا: @}� 
كنت تريد %? %�جه �ألنصا� @< 
فأخ��   Ïخا بشكل  معيَّن  %مر 
قبل  �لتقرير   � قر%  -كما   pفقا
�الجتما�   Âثنا%  Dُْعقد �قد  قليل 
بعض �لند��D %يضا- @ننا �ضعنا 
 bعلى �%¢ قائمة %�لوياتنا هذ� �لعا
�لصال!،  @قامة   >@ �النتبا£  لْفت 
�د¾ � @حر��  نستطع   Ø لكننا 
تلفتو�   ?% %�\مت   �{@ �ذ�  �ملنشو\، 
�النتبا£ @< هذ� �جلانب فتفضلو�. 
%صاب�  قد  �لرئيس   µكا? جو��
بذهوp �%قلق� %يضا. ألن� %نصح 
مر���  ֲדذ�   pألطفا��  µلشبا�
�سيلة  %فضل  �لو�لد�?  �يعت� 

بعض  تعقد  �هللا،  �%نصا�  �أل#دية   pطفا%� �أل#دية   bخد� مثل  للجماعة  �لفرعية   Dملنظما�  �  *

�ملسابقاD مبناسبة �الجتما� �لسنو� �م �من بني هذ£ �ملسابقاD مسابقة نقل �لرسالة شفويًّا حيث 
�ملشا�كني،  %عضاÂ حسب عد\  %�بعة   �% 	سة  فريق من  �يتشكل كل  �لفر{  بني  �ملسابقة  تكو? 
� لس %عضاÂ كل فريق على بعد مسافة معينة حæ ال يسمع %حد �لرسالة خالp نقلها منه @< من بعد£ 
�يتلقى �ئيس �لفريق �سالة من َحكم �ملسابقة شفهيا �عليه %? ينقلها ع� %عضاÂ �لفريق @< �لعضو 
�ألخ; شفهيا � مد! معينة، %ما �لعضو �ألخ; فيستمع @ليها û يكتبها من �لذ�كر! � مد! 3د\! �جتمع 

هذ£ �لرسائل @< �حلكم �يفو� باجلائز! �لفريق �لذ� نقل �لرسالة %كثر \قة من غ;£.  (من �ملترجم)

µخلطا� Âلقا@ Âحضر! مر�� مسر�� %#د -%يد£ �هللا- %ثنا
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التقوى

ليسترعو� �نتبا£ �أل�ال\ @< �لصال!، 
�سيلة  �لو�لد�?  ميثل  �حلقيقة   ��
لكنه   ،pملجا� هذ�   � جد�  مؤثر! 
@}� كا? �آلباÂ �لذين %غلبيتهم من 
%نفسهم ال يع;�?  %نصا� �هللا هم 
ميكن  فكيف  �لعمل  �ذ�   bالهتما�
 >@ µلشبا�� pلنا %? نوجه �ألطفا
%Óية �لصال! %� كيف ميكن لنا %? 
نوضح �م %Óية �لصال! %� كيف 
ميكن %? ننصحهم بذلك، @} ميكن 
%? يقولو� @ننا Ø نالحظ من كبا�نا 
نَرهم   Ø� �لعمل  ֲדذ�   bالهتما�
�هذ�   .bباهتما �لصال!  يصّلو? 
 �{@ �ذ�  �خلطو�!،   � غاية  �ألمر 
كا? عدb �نتبا£ %نصا� �هللا للصال! 
على   pيد ناحية  من  كافيا  �نتباها 
حالتهم   �  õطاüال�  �% �لتوقف 
%خر�  ناحية  فمن  �لر�حانية 
 pألجيا� �نتبا£   bعد  � يتسبب 
�لقا\مة @< �لصال!، ��بتعاِ\هم عن 
�لتقو�. Ä ?@ ûثا� óاية �حليا! تبد% 
بالظهو� � سّن %نصا� �هللا، حيث 
يتبني لإلنسا? مع تقدمه � �لسن 
%? حياته ستنتهي %خ;� � يوb من 
 ?% هو مص;£.  ب  �هذ�   bأليا�
تكو? �خلطو�D �حلثيثة @< �لعاقبة 

بقلق  هذ�   >@ كث;�  �النتبا£  الفتًة 
�لذ�  فاملؤمن  كبَ;ين.   bهتما��
عاقبته  ير�  حني   � �هللا  ìشى 
 µيصا �لسن   � تقدمه  مع  قريبة 
باخلو¾، �حالة �خلو¾ هذ£ تدفعه 
 Dر على عتباì ?% >@ !بالضر��
قربه.  �يسأله   Ïبإخال تعا<  �هللا 
 � �مضا?  شهر  من  مر�نا  لقد 
 Âألخ;!، �%توقع %? �لضعفا� bأليا�
%يضا %حدثو� � نفوسهم تغ;� ما، 
من  نوعا  �لصال!  إلقامة  �%عا��� 
�الهتماb، �كما يتبني من حضو� 
�ملصلني � �ملساجد %نه قد حصل 
هذ�  �ألنصا�  جعل   �{@� �النتبا£، 
�الهتماb ��النتبا£ � كامل حياִדم 
تغ;�  �جلماعة   � نالحظ  فسو¾ 
 � Äثا�£  نشعر  لن  عظيما  طاهر� 
سو¾  بل  فحسب،  üن  نفوسنا 

نشعر£ � %�ال\نا �%���جنا %يضا. 
�لصال!   Â�\بأ تعا<  �هللا  %مر  فحني 
بذلك سيْحد§ �  %نه  %علن  فقد 
�لنا¢  طاهر.   µٌنقال� نفوسكم 
يولِّد  }ْكٍر   �%  Âعا\ عن  يسألو? 
 ?%� طاهر�،  تغ;�  نفوسهم   �
حد§،   �{@  µالنقال� }لك   bيد�
�%عظم   Âعا\ %ك�   ?@ �م   pفأقو
}كر هو �لصال! بشرõ %? تصلوها 
مؤّ\ين حقوقها. ��ذ� قد ��\ � 
�لنô � قاp: �لصال!  �حلديث %? 
فال  باملّخ  ظفر  فمن  �لعبا\!،  مخ 
من  نو�   �%  � حاجة  له  تبقى 
�أل}كا� ��أل\عية، هذ� �ملخ �لذ� 
�أل\عية  %نو��  كل  يشمل  ال 
 Dِحاال æيشمل ش بل  فحسب، 
�إلنسا? %يضا �ل� ُتكسبه قرµ �هللا 
من �لتو�ضع ��لتضر� ��خلضو�، 

الصالة مخ العبادة، فمن ظفر باملّخ فال تبقى له حاجة ! 
أي نوع من األذكار واألدعية، هذا املخ الذي ال يشمل كل 
أنواع األدعية فحسب، بل يشمل ش� حاالِت اإلنسان أيضا 
الh ُتكسبه قرب اهللا من التواضع والتضرع واخلضوع...
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فحني ُتسّمو? %نفسكم %نصا� �هللا 
�للقب  هذ�  على  يترتب  ما   pفأ�
من مقتضياD �%عظمها �%Óها هو 
%? تسجلو� %على مستوياD عبا\ته 

 .�
كما   - �هللا  %نصا�  ��جب  من 
لأل�ال\  %سو!  يقدمو�   ?%  - قلت 
 >@ باإلضافة  %يضا   µلشبا��
�جل  عز  باهللا  عالقتهم  تقوية 
�@}� كا? شر�ة كب;! من %نصا� 
 Â�\%  � باستمر��  مقصرين  �هللا 
�ألغلبية،  ر  تقصِّ  Ø  ?@� �لصال!، 
�لفريضة  ֲדذ£   bالهتما�  bبعد فهم 
 � باهللا  �ملهمة يضعِّفو? عالقتهم 
ناحية  من  �يرتكبو?  ناحية  من 
 Âالعتنا�  bبعد \ينية  جرمية  %خر� 

بفريضة \ينية كما  ب. فالصال! 
�ألÓية.   � غاية  %\�Éها  فريضة 
 Â�\% بعد   - �لصال!  فريضة  فإ? 
�لشها\تني �بيا? �حد�نية �هللا � 
 p�% ُجعلت   - �  ôبالن ��إلميا? 
 Â�\% ?كأ� ،bهم %�كا? �إلسال%�
 bلشها\تني @عال? باعتنا{ �إلسال�
عملية  صو�!  ��لصال!  باللسا?، 
 Ø� له، فاإلنسا? @}� �\َّعى بأمو�
يعمل ֲדا فإنه يرتكب جرمية. �ِمن 
لقو�نني  �لنا¢ ìضعو?   ?% �ملعتا\ 
حكومية، لكن %ال يعت� Åرما من 
�حلكومية  �لقو�نني  هذ£  ìالف 
بأعماله؟ بلى! @? �إلنسا? مبخالفته 
يرتكب جرمية،  �حلكومي  �لقانو? 
كذلك فإ? �لذ� ال يؤ\� �لصال! 

 ?@  û \ينية.  جرمية  يرتكب  فإنه 
مسؤ�لية تربية �أل�ال\ %يضا %لقيْت 
يقدمو�   Ø  �{@� �هللا،  %نصا�  على 
يؤ\��   Ø� حسنة  منا}¶  %مامهم 
يص;�?   Âفهؤال �ألمانة  هذ£  حق 
Åرمني � حق �ألمة. �@}� تطر{ 
أل?  }لك  فإمنا   bلقو�  >@ �لفسا\ 
يؤ\�óا  ال  باملسؤ�لية  �ملكلَّفني 
كما  ب. �@}� تطر{ �لفسا\ @< 
}�ياִדم فإمنا سبب }لك �لنقص � 
\عائهم �%سلوµ تربيتهم. فعندما 
%ننا  تعا< على  �هللا  تقولو?: üمد 
فهذ�  �هللا"  %نصا�  "Åلس   Âعضا%
يشمل  Åلس   Âعضا% %نكم  يع� 
 .Âشي كل   � �هللا   >@ �ألنصا� 
�هذ� يع� %يضا %ننا جاهز�? \�ئما 

مشهد عاb خليمة �جتما� Åلس "%نصا� �هللا" ب�يطانيا
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٢٠

التقوى

لتقدمي �خلدمة �لعملية من كل نو� 
��فع  �هللا  �حد�نية  \عائم   Âإل�سا
 .Øلعا�  Âاü% كل � � ôلن� ��ية 
��خلطو! �أل�< ��ألساسية للخدمة 
�لعملية �ل� فرضها �هللا هي �لصال!. 
منا}¶   Dلبيو�  �  bتقا �عندما 
%Óية  فيها  �ُتبيَّن  للعبا\!،  عملية 
سو¾  %óا  بّد  فال  �لصال!،  @قامة 
�لناشئ.  �جليل  %}ها?   � خ  تترسَّ
�هكذ� نثبِّت %جيالنا �نربيهم تربية 
حسنة على %سٍس لفت �هللا %نظا�نا 
 bها  ��\ �حلقيقة   � �هذ�  @ليها. 

جد� يلعبه �µ �ألسر! بصمت.
 � �لضعف   ?% \�ئما  فا}كر�� 
%عضاÅ Âلس "%نصا� �هللا" سيؤ\� 
�لقا\مة.   pألجيا�  � �لضعف   >@
 pقا حني  صغ;  طفل  صد{  لقد 
�للُت  لو  �لكبا�:   Âلصلحا� ألحد 
لو  %ما  ùر�¨،  %نا  ألِصبُت  %نا 
 Ø� .كلُّهم bُلقو� pّللَت %نَت لز�
 pقو من   
�لصا �لرجُل  يستنتج 
بل  فقط  ظاهريا  �ستنتاجا  �لطفل 
 pقا� عميقا.  %فكا�£  به  }هبت 
كث;ين  تالميذ   ÷  ?@ نفسه:   �
كث;�?، �%تباعا كث;ين كث;�?، 
فمن شأ? �لٍَّة صغ;! � سلوكي 

�عقباهم  %تباعي  حيا!  ُتفسد   ?%
%يضا. فهذ� هو �لتفك; �لذ�  ب 
على كل عضو من %عضاÂ �ملجلس 
%? ìلقو£ � %نفسهم، عندها فقط 
�هللا  %نصا�  @ننا  تقولو�   ?% ميكن 
Åلس  عضوية  فإ?  �@ال  حقيقًة، 
بعد  @ليه   bالنضما�� �هللا،  %نصا� 
�لبلو� من �لعمر %�بعني عاما، %� 
\فع �لت�عاD �ملترتبة عليهم حسب 
�جلماعة،  قبل  من  �ملحد\!  �لنسبة 

��جباִדم بصفتهم مؤمنني، �كيف 
ميكنهم �لعمل ֲדا بإخالÏٍ �لوجه 
 Dبالصلو�  bفاالهتما خالصة.  �هللا 
على  لذ�  جد�.   bها %مر  ��لعبا\! 
%عضاÅ Âلس %نصا� �هللا %? يُصبُّو� 

عليها �هتمامهم مئة باملئة. 
 ?% %�يد  }لك  على  �عال�! 
%يضا،  %خر�  %مو�   >@ هكم  %�جِّ
�لدينية   bبالعلو  bالهتما� منها 
@ال  ميكن  ال  �هذ�  �حتصليها، 
مبطالعة �لقرÄ? �لكرمي ��ألحا\يث 

�كتب �ملسيح �ملوعو\ �. 
�لعلم  "�طلبو�   :�  ôلن�  pقا لقد 
من �ملهد @< �للحد"، فطلُب �لعلم 
مسلم. ال ميكن  على كل  فريضة 
�صيد�  لديه  بأ?  يّدعي   ?% ألحد 
بطلب  له  حاجة  �ال  كب;�  علميا 
�لعلم %كثر من }لك. حني نطالع 
�لقرÄ? �لكرمي �نتدبر فيه تنكشف 
\�ئما.  �ملتجد\!  مفاهيمه  علينا 
ما ال  %يضا  �ألحا\يث  �هنا� من 
%يضا   Âلعلما� بعض  %حيانا  يفهمه 
هو  مبن  فيستعينو?   ب،  كما 
 û .pكثر منهم علًما � هذ� �ملجا%
هنا� كتب �ملسيح �ملوعو\ �، 
على  �نكشفت  قر%ناها  فكلما 

صغ¡  طفل  صدق  لقد 
حني قال ألحد الصلحاء 
الكبار: لو زللُت أنا ألِصبُت 
زللَت  لو  أما  |روح،  أنا 
كلُّهم. القوُم  لزّل  أنَت 

%� �الشتر�� � �لسبا{ �خل;�، %� 
� �الجتما� �لسنو� ليومني %� � 
بعض بر�Åه ال  علكم %نصا� �هللا 
باملعè �حلقيقي. بل @? %نصا� �هللا 
يتنبهو?  �لذين  باملعè �حلقيقي هم 
جيد� @< ما %مرهم �هللا به، �ما هي 
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متجد\!  �معا�¾   õنقا �لقا�� 
كل مر!. فال يسع %حد� %? يّدعي 
%نه قد قر% �لقرÄ? �لكرمي �ترIته 
بلغته �قر% بعضا من كتب �لتفس; 
��حلديث �قد %صبح عند£ �صيد 
�لعلم   >@ ®اجة  يُعد   Ø� كا¾ 
%كثر من }لك. بل  ب على كل 
��حد %? يهتم \�ئما بأ? يزيد � 
يزعمو?  ��لذين  علمه.  �صيد 
%óم علماÂ كبا� فإ? �عمهم هذ� 

خاطئ متاما.
لقد قاp سيدنا �ملصلح �ملوعو\ � 
مر! بأ? �لنا¢ ال يقر�É? جريد! 
ال  �يقولو?   ،bباهتما "�لفضل" 
تعا\  بل  جديد   Âشي فيها  يوجد 
قدمية   Dمقاال �ُتنشر  قدمية  %مو� 
 -  � �ملوعو\  فاملصلح  \�ئما. 
�لذ� %خ� �هللا عنه �ملسيَح �ملوعو\ 
�لظاهرية   bبالعلو سُيمأل  %نه   �
 د  ال  قد   :pيقو  - ��لباطنية 
هؤالÂ �ملثقفو? %� �لذين يزعمو? 
 � جديد�  شيئا  مثقفني  %نفسهم 
�جلريد! - �لعلهم %كثر م� علما 
- %ما %نا فأجد فيها شيئا جديد� 

\�ئما. 
فالذ� يرغب � طلب �لعلم فهو 

�قعت  �كلما  حيثما  \�ئما.  يقر% 
يقر%£.  فهو   µكتا على  يد£ 
@ليه  فليضيفو�  علم  لديهم  ��لذين 
من  ميلكو?  ��لذين  فشيئا،  شيئا 
 >@ فلينتبهو�  يس;�  قد��  �لعلم 
�لعلمي  �صيدهم   >@ �إلضافة 
حæ يزيدهم هذ� �لعلُم معرفًة من 
يكونو?  ثانية  ناحية  �من  ناحية 
فحني  %يضا.  أل�ال\هم  %سو! 
ÄباÂَهم   Dلبيو�  �  pُألطفا� ير� 
هم  يهتمو?  \ينية  كتبا   ?�Éيقر
صغر   � بقر�Âִדا  %يضا  �آلخر�? 
سنهم. ��ملعلوb %? هذ� �لعلم ينفع 
��لتبليغ.  �لدعو!   pاÅ  � كث;� 
 Âعد\ ال بأ¢ به من %عضا �هنا
Åلس %نصا� �هللا ليس لديهم عمل 
يظلو�   ?% من  فبدال  �ظيفة.   �%
فا�غني  ب   Dلبيو� جالسني � 
يضع   ?% �هللا  %نصا�  Åلس  على 
 £Éعضا% فيه   bُيستخَد برناÅا  �م 
 Âعضا% �على  �لتبليغ.   pاÅ  �
عندهم  يوجد  �لذين   - �ملجلس 
يقدمو�   ?%  - �لوقت  من  متسع 
 .pنفسهم �يساعد�� � هذ� �ملجا%
�من  �جلماعة  من  طلبت  لقد 
�ملنظماD �لفرعية %يضا %? �ا�لو� 

 bإلسال�  �% �أل#دية  \عو!  تبليغ 
�حلقيقي @< Iيع شر�ئح �ملجتمع. 
 Dططو� لعشر سنو�ì ?% فعليهم
تعريف  من  نتمكن   æح قا\مة 
بشكل  �لو  ��جلماعة   bإلسال�
 Dبسيط ألهل بريطانيا � �لسنو�
�لعشر �لقا\مة. �لنيل هذ� ��د¾ 
لُعشر  �جلماعة  تعريف  من  بد  ال 
  .bعد\ �لسكا? � �لبال\ كل عا
 ?% ميكن  �البتد�ئية  �ملرحلة  ففي 
تعريفية  نبذ!  على  �لدعو!  حتتو� 
�ملسيح  \عو!  ملاهية  �جيز! 
بعثته،  من  �د¾ ��  � �ملوعو\ 
 �� .bعا �لدين بشكل  �ضر��! 
��قة  ُتنشر   ?% ميكن  �لصد\  هذ� 
%� ��قتا? Òتصرتا? حتتويا? على 
عنو�?   >@ باإلضافة  بسيطة  ما\! 
موقعنا �قناتنا �لفضائية. �كما هو 
 Dمالَحظ %? �لر�غبني � معلوما
 Âكثر يهتمو? باملوضو� من تلقا%
%نفسهم. فهذ� �ألسلوµ %فضل من 
عقد �حتفاp تو�َّ� فيه على بعض 
يقر%�óا  ال  ضخمة  كتب  �لنا¢ 
يستفيد   ?% بدال من  فتضيع  عا\! 
 ?% عليكم  فأ�ال  غ;هم.  منها 
�لشخص  كا?   �{@ فيما  تفحصو� 
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 �% ֲדا  مهتما  كتبا  تعطونه  �لذ� 
بالدين بشكل عاb% b ال. 

كل   >@ تصل   ?% ينبغي  فأ�ال 
شخص ��قة حتتو� على تعريف 
%خر�   µبو�% ُتفتح   û باجلماعة، 
 Âعضا% كا?   �{@ ��يد�.  ��يد� 
ليس  �لذين  من  �هللا  %نصا�  Åلس 
� د�?  �ظيفة   �% شغل  لديهم 
ال  ممن   �% �لوقت،  من  متسعا 
يستطيعو? %? يقومو� بعمل شا{ 
منعهم  ممن   �% صحية،   µألسبا
�ألطباÂ من �لعمل فهم يستطيعو? 
على  �لتبليغ  بو�جب  يقومو�   ?%
يلعبو�   ?% �يستطيعو?  �ألقل. 
�لدعو!.  تبليغ  \��� هاما جد� � 
�باإلضافة @< }لك عندما يضعو? 

�لعملي  �لتبليغ   pاÅ  � قدمهم 
يتوجهو? تلقائيا @< �أل\عية ��فع 
 û �لدينية،   bلعلو�  � مستو�هم 
�ألمو�  هذ£   >@ �نتباها  يز\�\�? 
 �  bلتقد� على  يساعدهم  مما 
�ملهم  فمن  �هللا.  بإ}?  �لر�حانية 
 pاÅ � إلخو! %نفسهم� bيقد ?%

�لدعو! ��لتبليغ بشو{ �#ا¢. 
تقدمي  هو  ��ملهم  �لثا�  ��ألمر 
�لتضحياD �ملالية � سبيل �لدين. 
من  �إلخو!  %نظا�  �ّجهُت  �قد 
قبل %يضا @< %? � Åلس %نصا� 
�هللا شر�ة من �إلخو! �لذين بلغو� 
�لذ��! � بر�عتهم �ملهنية، �كذلك 
���تبهم �ملالية عالية. لذ� عليهم %? 
�ملالية  تضحيتهم  مستو�  يرفعو� 

%يضا  �لدين  سبيل   � �يدفعو� 
نصيبه من مدخوالִדم. 

لقد قلت سابقا %? �ا�p �إلخو! 
%نصا�  �لثا� � Åلس  �لصف   �
�لوصية،   bنظا  �  ��الشتر� �هللا 
فانتبهو� @< هذ� �ألمر �بالتا÷ قد 
�لوصية   bنظا  >@ معظمهم  �نضم 
@ليه  ينضم   ?% عليهم  بل  ب   -
Iيعهم - فاحلمد �هللا على }لك. 
@}� كا? هنا� قصو� � هذ�  %ما 
 Âملل Dلصد\ فال بد %? تتم 3ا�ال�
Åلس  مستو�  على  �لفر��  هذ� 
"%نصا� �هللا" �ملركز�. �@}� كانت 
�لد�جة   >@ ترقى  ال  %عمالكم 
�ملطلوبة فيجب �لسعي لذلك، أل? 
%عمالنا   ?@ يقولو?  �لنا¢  بعض 

حضر! مر�� مسر�� %#د -%يد£ �هللا- يأخذ عهد �لوفاÂ من %عضاÂ "%نصا� �هللا" ب�يطانيا
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 �  �نشتر ®يث  جدير!  ليست 
�م %?  pلوصية. �لك� %قو� bنظا
 bهذ� �لنظا � �يبا\��� � �الشتر�
حæ لو كانت %عما�م على �حلالة 
تعا<  �هللا  فلعل  يذكر�óا،  �ل� 
��لعمل  �ل�   ¨�� فيهم  ينفخ 
�لصا
 بسبب بركة �شتر�كهم � 
هذ� �لنظاb. �يكتب @ّ÷ كث; من 
�لنا¢ %óم �فقو� للصاحلاD تلقائيا 
�لوصية   bنظا  >@ �نضمامهم  بعد 
تعا<  �هللا   >@ تقربا  يزيدهم  مما 
 Â�\% �على  �أل\عية  على  �تركيز� 
�لصلو�D - كما  ب - �على 
فإ?   ،pحا %ية  على   .Dلتضحيا�
 Dلوصية تبعث على �فع �ملستويا�
�لر�حانية. ال شك %? �ألنصا� من 
%عما�هم  �لذين   -  pأل�� �لصف 
من ٧٠ @< ٧٥ عاما %� %كثر من 
 bنظا � �}لك - يسعو? لالشتر�
ظر�فهم  �ملركز  �ير�عي  �لوصية 
�صية  يقبل  عليها   Âبنا� �خلاصة 
على  �لكن  يرفضها،   �% �لبعض 
�ألنصا� من �لصف �لثا� - �لذين 
%عما�هم من ٤٠ @< ٥٥ عاما - 
 ،Ïيسعو� للوصية بشكل خا ?%
 ��الشتر�  >@ �النتبا£   ب  كما 

� �لصنا\يق �ملالية �ألخر� %يضا. 
 û �هللا"  "%نصا�  �Êكم   � متعنو� 
�نظر�� @< �لتضحياD �ل� تقومو? 
��ستفتو�  %نفسكم،  �حاسبو�  ֲדا 
تؤ\�?  حقًّا  كنتم   �{@ قلوبكم 
%نصا�  كونكم  جتا£  مسؤ�لياتكم 
هذ�  على  فكرمت   �{@� ال.   b% �هللا 
 Dلنحو فال بد %? ترتفع مستويا�
�لطيبة   D�;لتغي��  Dلتضحيا�
هذ£  ��تفا�   ?@  û نفوسكم.   �
�ملستوياD يكفل للجماعة حياִדا 
�من  �لر�حانَيني.  ���\ها�ها 
%يضا  �هللا"  "%نصا�   bمها @حد� 
�لعالقة �لوثيقة مع �خلالفة ��لسعي 
�هللا  �بفضل  �خلالفة،   bنظا لتقوية 
%فر�\  Iيع  لذلك  يسعى  تعا< 

@ظها�   � �يتسابقو?  �جلماعة، 
على  �لكن   ،Ïإلخال� منا}¶ 
"%نصا� �هللا" %? ير�قبو� هذ� �لوضع 
 Dملستويا� هذ£  تتوقف  ال   æح
تظل   ?%  ب  بل  ما  مكا?   �
 �{@ مستمر.  ���تفا�  ��\يا\   �
�هللا  %? هذ� �عد من  تر�?  كنتم 
– �هو �عد من �هللا – %? �خلالفة 
}كرها  �قد  للمؤمنني،  ضر��ية 
﴿َ�َعَد  بقوله:  �لكرمي   ?Äلقر�
َ�َعِمُلو�  ِمْنُكْم  Äَمُنو�  �لَِّذيَن  �هللا 
ِفي  لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم   Dِاِلَحا �لصَّ
�َألْ�ِ¦﴾ (�لنو� ٥٦)، فإنه تعا< 
 bقد �عد %نه يقيم � �ملؤمنني نظا
تتبع  �ملؤمنني  Iاعة   ?%� �خلالفة 
كل ما يأمر به هذ� �لنظاb �تطيعه 

واملسيح  اخلالفة  يهب  سوف  تعا�  اهللا  أن  فتيقنوا 
أيضا.  مستمر  بشكل  للدين  أنصارا   � املوعود 
قائمة  ستبقى  اهللا"  "أنصار  مؤسسة  فإن  وعليه 
الدين.  تعا�  اهللا  بهم  ينصر  أفرادا  تضم  لكونها 
الدين  لنصرة  مستعد  غ¡  أفرادها  أحد  كان  فإذا 
فسوف يأ¤ اهللا بأفراد وأقوام آخرين £سب وعده 
األبد. إ�  مستمرا  جاريا  اهللا  أنصار  نظام  وسيبقى 
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��خلليفة  �جلماعة  تصبح  لد�جة 
%فر�\  فيصبح  ��حد،  لكيا?  �Êا? 
�يصبح  للخليفة   Âًعضا% �جلماعة 
 � ��لذهن  �لقلب  مبنـزلة  �خلليفة 
��حد  كل  فكر   �{@� �لكيا?.  هذ� 
على هذ� �لنحو فال ميكن %? يصّر 
نكاته  �على  قر���ته  على  %حد 
 Ø �خلاصة.  %عماله  �على  �لعلمية 
®يث  �ملشهد  هذ�  قّط   Øلعا� يَر 
يأمر �لدماُ� - � جسم ما - �ليَد 
Äخر.  بعمل   bتقو� فترفض   Âبشي
 Dلصاحلا� �عملو�  Äمنو�  �لذين   ?@
عبا\ته  حق  �هللا  يعبد�?  ��لذين 
تعا<  �هللا  �عد  ®سب  يصبحو? 
يكو?  �لذ�  �جلسم  هذ�  من   �Âجز
تابعا للدما�، �يصبحو? جز�Â من 
ُقّد� �ا  هذ£ �جلماعة �ل� كا? قد 
%? تتأسس بيد �ملسيح �ملوعو\ � 
باأل�لني،  �تلحق  �ألخ;  �لزمن   �
�بسبب %عما�م يأخذ�? نصيبا من 
}لك �إلنعاb �إل�ي �لذ� لن ينقطع 
يتذكر   ?%  ب  �لقيامة.   bيو  >@
يأخذ��  لن  %óم  �هللا" \�ما  "%نصا� 
نصيبا من هذ� �إلنعاb ما Ø يضعو� 
 �Âًم ميثلو? جزó% عتبا�هم \�ما� �
جسم   �%) �جلسم  }لك   � هامًّا 

�جلسم  هذ�  حيا!   ?@� �جلماعة)، 
�بقاÂ£ منوõ بسالمة %عضائه. كما 
عليهم %? يتذكر�� %? من ��جبهم 
�سم  ألنفسهم  �Çا}هم  بعد   -
%نفسهم   علو�   ?%  - �هللا"  "%نصا� 
�جلزÂ �ألهم من �جلماعة �}لك بأ? 
�تغي;�ִדم  �لعملية  منا}جهم  تكو? 
من  بكث;  �%فضل  %كثر  �حلسنة 
�ألخر�  �لفرعية   Dملنظما�  Âعضا%
تكو?   ?% �جلماعة. كما  ب  من 
مستوياD تضحياִדم �ملالية %ك� من 
�آلخرين، �نشاطاִדم �لتبليغية %كثر 
 Dُمستويا �تكو?  �آلخرين،  من 
�آلخرين.  من  %�فع  %يضا  عبا\ִדم 
فستكونو?  }لك  حصل   ?@�
لقد  تعا<.  هللا  حقيقيني  %نصا�� 
�عد �هللا تعا< �ملسيح �ملوعو\ � 
�يكتب  �لغلبة  Iاعته  يهب   ?%
 ?% شك  ال  ��ال�\ها�.  �لرقي  �ا 
�جلماعة ��جهت �ستو�جه عر�قيل 
�لرقي  حتقق  ستظل  �لكنها  كث;! 
�عد  هذ�  كا?  فإ}�  ��ال�\ها�. 
باستمر��  �عد  �لذ�   - تعا<  �هللا 
نظاb �خلالفة %يضا - فتيقنو� %? �هللا 
تعا< سو¾ يهب �خلالفة ��ملسيح 
للدين بشكل  %نصا��   � �ملوعو\ 

مؤسسة  فإ?  �عليه  %يضا.  مستمر 
لكوóا  قائمة  ستبقى  �هللا"  "%نصا� 
تعا<  �هللا  ֲדم  ينصر  %فر�\�  تضم 
%فر�\ها غ;  %حد  فإ}� كا?  �لدين. 
مستعد لنصر! �لدين فسو¾ يأç �هللا 
بأفر�\ �%قو�Ä bخرين ®سب �عد£ 
جا�يا  �هللا  %نصا�   bنظا �سيبقى 
مستمر� @< �ألبد. فيجب %? تسعو� 
\�ئما ليصبح كل ��حد منكم ناصر 
 Â�\% ;لدين �يؤ\� هذ£ �ملهمة خ�
�قي   ?@ �هللا.  من  منة  @ياها  معتً�� 
 � نر�£  �لذ�  ���\ها�ها  �جلماعة 
هذ£ �ألياb ليس هو نتيجة مساعي 
فر\ خاI �% Ïاعة معينة %� %نصا� 
هذ£ �جلماعة %� تلك، بل هو فضل 
مساعي  نتيجة  �هو  تعا<  �هللا  من 
فيها  �هللا   �يبا� �ل�  كلها  �جلماعة 
جن�  �سنظل   ،bليو� ýر�ִדا  فنأكل 
لقد  �ألبد.   >@ �لطيبة  �لثما�  هذ£ 
%نصا�  كوóم  على  %جد�\نا  برهن 
 Dتضحيا فقدمو�  �حلقيقيني  �هللا 
للدين بكل @خالÏ ��فاÂ، �%صبح 
على  نركز   ?%  bليو� ��جبنا  من 
�لدعاÂ �نبذp جهوً\� خاصة لنسّهل 
 pيقو خلفنا.  ملن  �لطر{  هذ£ 
"لقد   :� �ملوعو\  �ملسيح  سيدنا 
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��ملسلمني  Iاعتنا   ?@ مر���  قلت 
 bآلخرين يشتركو? � �سم �إلسال�
مسلمو?  %نتم   {@ ظاهر!  بصو�! 
�@óم %يضا ُيدعو? مسلمني، �%نتم 
تنطقو? بالشها\تني كما %óم %يضا 
ينطقوóما، تّدعو? �تبا� �لقرÄ? كما 
 � Âيّدعو? }لك %يضا. فإنكم سو�
�هللا   ?% تذكر��  �لكن   .D�Âال\عا�
تعا< ال يرضى باال\عاD�Â �لفا�غة 
ما Ø تر�فقها حقيقة %� شها\! فعلية 

%� تغي; طيب � سلو� �إلنسا?.
معرفة  من  بد  ال  حضرته:   pقا
حقيقة �لبيعة ��اللتز�b ֲדا. �حقيقة 
نفسه   � �ملبايع  ُيحد§   ?% �لبيعة 
تغي;� حقيقيا �يوّلد � قلبه خشية 
�هللا تعا<، � ب %? يعر¾ �لغر¦ 

 bيقد �بالتا÷  �لبيعة  من  �حلقيقي 
 Ø ?ا. فإ�� حياته منو}جا حسًنا 

يفعل }لك فال فائد! من �لبيعة."
تبليغ  ��جبنا  "من  حضرته:   pيقو
�لنصح �م. نالحظ   Âلنا¢ �@سد��
%? Iاعتنا هذ£ قد %حر�D شوطا 
 �كب;� � �إلخالÏ ��ملحبة، �هنا
�قيا  حققو�  قد  �لنا¢  من  %لو¾ 
@ال   Ïإلخال�� �ملحبة   � ملموسا 
بسبب   - �ألحيا?  بعض   � %óم 
عا\�ִדم �لقدمية %� بضعفهم �لبشر� 
�لدنيوية  �ألمو�   � ìوضو?   -
 >@ هذ�  خوضهم  يؤ\�  ®يث 
هدفنا  %ما  �لدين.  عن  تغافلهم 
�Òلصني  طاهرين  يكونو�   ?% فهو 
�لدنيوية  لألمو�  يقيمو?  لد�جة ال 

 pتز�� �لدين،  مقابل   bهتما�  �\%
تؤ\�  �ل�  �لغفلة  من  %نو��  عنهم 

@< �البتعا\ عن �هللا تعا<."
قاp حضرته: "لذلك من �لضر�� 
عهًد�  \�ما  تستحضر��   ?%  � جدًّ
ستؤثر�?  %نكم  �هو  قطعتمو£ 
�لدنيا، �%? تقدمو� من  �لدين على 
�لعهد.  �ذ�  عمليا  منو}جا  حياتكم 
تذكر�� %نه ال ضما? حليا! �إلنسا? 
@} @? كث;� من �فاقنا %يضا يفا�قوننا 

كل سنة."
حياتنا  نقضي   ?% تعا<  �هللا  �فقنا 
�فق  عبا\تنا   Dفيها مستويا �نرفع 
تلك �ملناهج  �ل� يريدها �هللا تعا< 
�ملسيح  عليها  %كد  ��ل�  ��سوله 

�ملوعو\ �. Äمني.

العمل أبلغ كالم.

األفعال أبلغ من األقوال.

ليس املرء بصادق في أقواله حتى يؤيدها بأفعاله.




