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التقوى

 ëة: �ملكتب �لعرIتر

ال  "حد�  �هللا  (ال  (له  ال   '
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
' Tمًد� عبد� 
من  باهللا   cفأعو بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطا' �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"(يَّاَ}  َنْعُبُد  (يَّاَ} 
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (½مني) َ"ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لy _لقاها سيدنا مر�� مسر6� x_د _يدv �هللا تعاw بنصرv �لعزيز

� Eملهد� Hخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� �6إلما�
يو� ١٧ /٢٠١٢/٠٢

¢ مسجد بيت �لفتوÝ بلند'

  

�لديـن �حلـي هو �لذv تتر�¶Õ فيه 
مناc¯ قد�� �هللا تعا) ��ئما. "�إلسال� 
 vهو �لدين �لوحيد ¢ هذ� �لعصر �لذ
ال يكتفي باإلعال' 
نه هو �لدين �حلي 
بل يقد� على cلك 
�لة عملية 
يضا. 
(' (له �إلسال� هو �إلله �لذv يستطيع 

' ¸عل َمن يشا¶ كليًما �آل' 
يضا، 
"ُيريه جتليا>  
�عيته  فيكلِّمه "¸يب 
قد�ته. "¢ هذ� �لعصر 
�سل سيدنا 
�هللا تعا) �ملسيح �ملوعو� � إلظها� 

نبأ سيُدنا  vسب "عد� �لذÐ ته�قد

�لنÍُّ � بتحققه ¢ هذ� �لعصر. 
هي  �أل�دية  �إلسالمية  فاجلماعة 
�ملسلمني   Uِفر بني  �لوحيد�  �جلماعة 
كلها �ل� تؤمن �ليو� 
يضا باِهللا قا��� 
كافة  مع  "مقتد��  شي¶  كل  على 
على  ��سخة  "هي  "قد��ته،  صفاته 
يقني 
' �هللا تعا) متصف �ليو� 
يضا 
ظل  كما  "ُيريها  نفسها  بالقد��> 
ُيريها منذ �أل�f. "لكْن قّد� �هللا تعا) 
خاَتم  هو   vلذ�  �  Íلن� بعثة  بعد 
�آل'  �لوحيد�  �لوسيلة   '
 �ألنبيا¶ 
تعا)  �هللا  (نعاما>  على   fللحصو
"�لطريَق للوصوf (ليه � هو سيدنا 
خامت �ألنبيا¶ Tمد �ملصطفى � فقط. 
 Jد �لقا�يا�
"(' سيدنا م��� غال� 
 vملهد�" �ملوعو�  �ملسيح  هو   �
"�لكامل   Uلصا�� "�ملحب  �ملعهو� 
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سيدنا مر�� مسر6� x_د _يدv �هللا تعاw بنصرv �لعزيز

للنÍ � "قد 
�سله �هللا تعا) ¢ هذ� 
جديد،  من  �إلسال�  إلحيا¶  �لزمن 
"قد "عد� �هللا تعا) بتكميل �%د�ية. 

حد كتبه عن cلك   ¢ �  fفيقو

�إلله �حلي: 
كياننا  من   ��c "كل  
�"�حنا   ')”
 Uلصا��" �لقا��  �إلله  لذلك  تسجد 
كل  ُخلقت  بيد�   vلذ� "�لكامل 
مع  �ملخلوقا>  من   ��c "كل   Ý"�
�لذv بوجو�� يقو� كل  كل قو�ها، 
علمه  عن  شي¶  ïر¯  ال  "جو�. 
��ئر�  عن  "ال  سيطرته  عن  "ال 
"�لر�ا>  �لصلو�>  "½ال¬  َخلقه. 
Tمد  �لطاهر   Íلن� على  "�ل�كا> 

"جدنا  بو�سطته   vلذ�  � �ملصطفى 
�لذv ي�هن على "جو��  �إلله �حلي 
 Uتفو ½يا>  "بإظها��  بكالمه. 
�لعا�� ُيرينا "جها من�� لقد��ته "قو�� 
�لقدمية "�لكاملة. فقد "جْدنا �سوال 

��نا "جَه �هللا تعا)، ""جْدنا (لـًها 
ما  �لكاملة.  بقد�ته  شي¶  كل  خلق 
 () �ل� ال ïر¯ شي¶  قدَ�َته  
عظم 
بقا¶ ألvّ شي¶  "ال  بد"²ا،  �لوجو� 
بركا>   "c لـهنا �حلق)  ') بغ�ها! 
حسن   "c" عظيمة  "قد��>  كث�� 
سو��.“  (لـه  "ال  عظيم  "(حسا' 
�لر"حانية  �خلز�ئن  �لدعو�،  (نسيم 

�ملجلد ١٩)

نبيُّنا  (يا�  
��نا   vلذ� (%نا  هو  فهذ� 
�ملوعو�  �ملسيح   fيقو  .� �ألكر� 

 :� Íعن مقا� �لن �
”عندما ننظر بعني �إلنصا¬ جند نبيا 
عظيما "�حد� حائز� �لد�جة �لعليا ¢ 
�لنبو� كلها "نبيا حيا "�حد�  سلسلة 

حبَّ �ألنبيـا¶ () �هللا تعا)، بطال "
"�حد�، 
v سيد �ألنبيا¶ "فخر �لرسل 
�Ïه Tمد   vلـذ� �ملرسـلني  "تا¯ 
 v، �لذ � �د �ملجت�
�ملصطفـى "
 fيا� لنا
لو سا� 
حد ¢ ظله لعشر� 

لف سـنة.“  () fما كا' لُينا ��نو
(�لسـر�¯ �ملن�، �خلز�ئن �لر"حانية، 

(٨٢ Î ملجلد ١٢�

اآلن  الوحيـدة  الوسـيلة 
للـحصول على إنعـامات 
والـطـريـَق  تعـا�  اهللا 
للـوصـول إليـه � هـو 
بواسطة سيدنا خامت األنبياء 
� فقط.  Aمد املصطفى 
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التقوى

 () �لعـا´  ��عيـا   �  fيقـو"
�إلسال�: 

”يا سكا' �أل��، "يا 
يتها �لنفو� 
�لبشرية ¢ 
كنا¬ �لشرU "�لغر�، 
 '
  () "شد�  قو�  بكل  
�عوكم 
�آل'  �أل��  "جه  على  �حلق  �لدين 
�حلق  �إلله   '
" "حد�،  �إلسال�  هو 
�إلسال�،  قّدمه   vلذ� �إلله  
يضا هو 
 ُّÍلن� هو   � �ملصطفى  Tمد�   '
"
�لر"حانية  �حليا�  صاحُب  �لوحيد 
 fجلال�  Áعر على  "�ملتربُع  �ألبدية 
"�لُقدُّ"سية، �لذv "جْدنا �ليال على 
حياته �لر"حانية "جالله �ملقد� بأننا 
مبكاملة  "حبه  طاعته  بسبب  øظى 
"�آليا>  �لقد�   Ý"بر" تعا)  �هللا 
�لسما"ية.“ (ترياU �لقلو�، �خلز�ئن 

(١٤١Î لر"حانية، �ملجلد١٥�
 � �ملوعو�  �ملسيح  
فحم  لقد 
كقائد ناجح معا�ضي �إلسال� ليس 
بإ��¶�  بل  فقط  "�أل�لة  بال��هني 

يضا.  �خلاصة  "½ياته  �هللا  تأييد�> 
ال  
مو�� " نبو¶�ٍ>  �لعا´  
ما�  "قّد� 
يسع 
حد� �الطالä عليها (ال �هللا عا´ 

Õ �لعاَلم كيف حتققت � Ä .لغيب�
مؤيِّد�  "½يا>   Ýضو"" جال¶  بكل 
ֲדا  تنبأ  �ل�  �لنبو¶�ُ>  تلك  عظيمة 
بتلقي �لعلم من �هللا تعا). كم كا' 
� يتأ´ من 
جل �إلسال� "كيف 

�لذين  �إلسال�  معا�ضي  يفهِّم  كا' 
 ،� Íطو� من مقا� �لن× '
حا"لو� 
"بأv �ضطر�� "قلق كا' يدعو ¢ 
حضر� �هللا إلفحا� هؤال¶ �ملعا�ضني؛ 
�ل�  س�ته  سو�نح  من  cلك  يتبني 
�ّ"²ا 
صحابه �ضي �هللا عنهم، كما 
يظهر cلك بكل جال¶ ""ضوÝ من 

�عيته  جند   .Õألخر� "كتاباته  كتبه 
ُيحصى  ال  بعد�  �هللا  حضر�   ¢
إلفحا� �ملعا�ضني "من 
جل �آليا> 
�لسما"ية. "كا' يدعو ��ئما بسبب 
(بر���  ليس  قلبه   ¢  Uلشو�" �للوعة 
�إلسال�  
فضلية  إلثبا>  بل  لنفسه 
"�لنÍ �. فبسبب 
�عيته هذ� 
عطا� 
Iلتها  من  عظيمة.  ½ية  تعا)  �هللا 
تعا)  �هللا  
' "ّجَهُه  بعد  
عطيها ُ ½ية 
"�العتكا¬  هوشيا�بو�   () للسفر 
هنا} للعبا�� 
�بعني يوما. "¢ 
ثنا¶ 
�هللا  خلع  "�لعبا��  �العتكا¬  هذ� 
�ملوعو�  باالبن  تتعلق  ½ية  عليه  تعا) 
باسم  Iيعا  �أل�ديو'  "يعرفها 
(²ا  �ملوعو�“.  ”�ملصلح  �لنبو¶� عن 
نبو¶� عظيمة جا¶ فيها 
' �بنا سيوَلد 
¢ مد� معينة "يكو' متصفا بصفا> 

نه  منها  �لنبو¶�،   ¢ cُكر>  معينة 
هذ�  كل  طويال.  عمر�   Uس��
�لنبو¶�  عظمة  على   fتد �لعالما> 
"تزيد حتما (ميانا 
"لئك �لذين جا¶"� 

حرفا  �لنبو¶�  حتقق   �"
�" بعد  فيما 
شخص   ¢ كذلك   �"
�" حرفا، 
cلك �البن �ملوعو� - سيدنا �ملصلح 
 fيع �ألعماI ملوعو� � -  حتقَق�
�ملوعو�  �ملسيح  بّينها  �ل�  "�ملهما> 

� ¢ �لنبو¶�. 
�لنبو¶�،  كلما>  عليكم  �آل'   
فأقر
"(ْ' كنتم قد Ïعتوها مر��� من قبل 
�ملقبلة  �أليا�   ¢ 
يضا  "ستسمعو²ا 
مبناسبة  �جللسا>  سُتعقد  حيث 
cكرÕ هذ� �لنبو¶� �ل� ُ
�ليت بتا�يخ 
�لنبو¶�  كلما>  شبا�/ف��ير.   ٢٠
�إلعالنا>“  ”�موعة   ¢ مذكو�� 
�ملوعو�  �ملسيح  سيدنا  كتب  حيث 

 :�
لقد خاطب� �هللا �لرحيم �لكرمي �لعظيم 
�لكب� �لقدير على كل شي¶ - جّل 

:fه- بوحيه "قاÏُ� شأُنه "عّز
Ðسبما  ��ٍة  ½يَة  
عطيك   J)”
تضرعاِتك،  Ïعُت  فقد  سألت�. 
õالص   fبالقبو 
�عيَتك  "شّرفت 
 v
���، "با�كُت �حلَتك هذ� (
"لدهيانه).  هوشيا�بو�   ()  vسفر
ستوهب  "قربٍة  "��ٍة  قد�ٍ�  فآيُة 
لك. ½يُة فضل "(حسا' سُتمنح لك، 
لك.  ستعطى  "ظفر  فتح  "مفاتيح 
 fيقو هكذ�  مظفر.  يا  عليك  سال� 
�هللا تعا)، لكي ينجَو ِمن بر�ثن �ملو> 



١٥

التقوىاجمللد الرابع والعشرون، العدد العاشر - ربيع األول والثاني ١٤٣٣هـ  - شباط / فبراير  ٢٠١٢ م

�لقبو�  ِمن  "ُيبعَث  �حليا�،  يبتغي  َمن 
�إلسال�  شرُ¬  "ليتجلَّى  
هُلها، 
"عظمة كال� �هللا للنا�، "ليأâَ �حلق 
�ميع  �لباطل  "يزهَق  بركاته،  بكل 

نا �لقا��  J
øوساته، "ليعلَم �لناُ� 

فعل ما 
شا¶، "ليوقنو� 
J معك،  ..
باهللا  يؤمن  ال  َمن  بينًة  ½يًة   Õلَير"
"كتابه  "�يِنه  �هللا   () "ينظُر  تعا)، 
 � �ملصطفى  Tمد  �لطاهر  "�سوِله 
"لتستبَني  "تكذيٍب،  �فٍض  نظرَ� 

سبيل �ملجرمني. 
طاهًر�.  "جيًها  "لًد�  فستعطى  
َْبِشْر 
صلبك  من  �كًيا  غالًما  ستوهب 
Iيل  غال�  "نسلك.  "c�يتك 
عند}.  كضيف   fسينـز طاهر 
 â"
 لقد  "بش�.  عنمو�ئيل  �Ïه 
من كلِّ  مطهَّر  "هو  مقدسة،  �"ًحا 
 vلذ� مبا�}  �هللا.  نو�  هو  �جس. 
 fينـز "�لفضل  �لسما¶،  من   âيأ
 fجلال� صاحب  سيكو'  بنـز"له. 
�لدنيا   ()  âسيأ "�لثر�¶.  "�لعظمة 
بَنَفسه  
مر�ضهم  من  �لكثَ�  "يشفي 
(نه  �حلق.   Ý"� "ب�كة  �ملسيحي 
كلمة �هللا، أل' ��ة �هللا "غ�ته قد 
سيكو'  �لتمجيد.  بكلمة  
�سلته 
cهيًنا "فهيًما  بصو�� خا�قة "حليَم 
�لقلب. سو¬ ُيمُأل بالعلو� �لظاهر� 

�بعة.  �لثالثة  سيجعل  (نه  "�لباطنة. 

�الثنني.  يو�  مبا�}  �الثنني،  يو�  (نه 
َنْجٌل ֲדجة �لقلب كرمي نبيل، َمظهر 
"�لعال،  �حلق  َمظهر  "�آلِخر،   f"أل�
ظهوُ��  �لسما¶.  من   fنز �هللا  كأ' 
ِجدُّ مبا�} "مدعا� لظهو� جالf �هللا 
تعا). بشرÕ لك، يأتيك نوٌ� مسَحه 
�هللا بطيب �ضو�نه. سو¬ ننفخ فيه 
�"حنا، "سُيظّله �هللا بظّله. سو¬ ينمو 
سريًعا، "سيكو' "سيلًة لفكِّ �قا� 

�جا¶   () �ألسا�Õ، "سيذيع صيُته 
�أل��، "سيتباَ�} منه 
قو��، Ä ُيرفع 
�لسما¶.   v
  .. �لنفسية  نقطته   ()
 ٢٠ ((عال'  مقضيًّا.“  
مًر�  "كا' 
في��ير  �١٨٨٦، �ملنشو� ¢ ”تبليغ 
 ،٥٩-٦٠  Î ،f"
 �لد  �لرسالة“ 
 Î ،f"
"�موعة �إلعالنا>، �لد 

(١٠٠-١٠٢
�خلليفة  كا'  قبل  من  قلت  "كما 

�لثاJ �  مصد�قا %ذ� �لنبو¶� حتما 
 �١٩٤٤ عا�   ¢ بنفسه  
علن  كما 
حني 
خ�� �هللا تعا) 
نه هو ”�ملصلح 
هذ�   Õبذكر  fلالحتفا" �ملوعو�“. 
جلسا>  �جلماعة   ¢ ُتعقد  �لنبو¶� 
�ملوعو�“  �ملصلح   Õكرc” بعنو�': 
"سُتعقد ¢ �أليا� �لقليلة �ملقبلة 
يضا 
¢ �تلف فر"ä �جلماعة ليعلم 
فر�� 
عظيمة  نبو¶�  كانت  
²ا  �جلماعة 

 .fحتققت بكل عظمة "جال"

"ضح ضمنيا 
مر� ½خر،  '
هنا 
�يد 

يضا  قبل  من  cكرُته  قد  "(' كنت 
بعض   Ýيطر cلك  مع  "لكن  مر��� 
قليل  �لدي�  علمهم  �لذين  �إلخو� 
�مليال�  بيو�   fالحتفا� عن  سؤ�ال 
 '
 "يو�"'   ،vنيو� بتأث�  متأثرين 
فيقولو':  ميال�هم،  بيو�  ُيحتَفل 
�ملصلح  ميال�  بيو�  øتفل  �منا  ما 

لقد أفحم املسـيح املوعود � كقائد ناجح معارضي 
اإلسالم ليس بال�اهني واألدلة فقط بل بإراءة تأييدات 
اهللا وآياته اخلاصة أيضا. وقّدم أمام العا� نبوءاٍت وأمورا 
ال يسع أحدا االطالع عليها إال اهللا عا� الغيب. � رأى 
العاَ� كيف حتققت بكل جـالء ووضوح وآيات مؤيِّدة 
عظيمة النبوءاُت الu تنبأ بها بتلقي العلم من اهللا تعا�.
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 Õبذكر øتفل  ال   �cفلما �ملوعو� 
ميال�هم؟  "بأيا�  �آلخرين  �خللفا¶ 
بيو�   fالحتفا� يريد"'  
²م  "�حلق 
مبيال�   fباالحتفا متذ�عني  ميال�هم 

"ضح   '
 فأ�يد  �آلخرين.  �خللفا¶ 
هنا بأننا ال øتفل بيو� ميال� سيدنا 
أل'  
�د  Tمو�  �لدين  بش�  مر�� 
يو� "ال�ته هو �١٨٨٩/١/١٢، 
ما 
�لنبو¶� �ملعنية فقد 
ُنبئ ֲדا قبل "ال�ته 
 Õتفل بذكرø نø" .<سنو� úبثال
 ¢ ֲדا  
ُنبئ  �ل�  �لنبو¶�  هذ�  حتقق 
�١٨٨٦/٢/٢٠، "كانت ִדد¬ () 
(حيا¶ �إلسال� من جديد "متّثل َمعَلما 

من �ملعا´ ¢ هذ� �لسبيل. 
�لتوضيح 
عو� () صلب  "بعد هذ� 
�آل'   f"سأتنا بأن�   fقو
" �لكال� 
كث��  جو�نب  من  فقط  جانبني 
�ملسيح  عّد�  َمن  
"%ما:  للنبو¶�. 
�ملوعو�“؟  "�ملصلَح   � �ملوعوُ� 
�ملوعو�  �ملصلح  حالة  كانت   �cما"
� �لقلبية عن �إلسال� "�لنÍ �ألكر� 

� "�ألمة �ملسلمة؟
"مبا 
نه ال يسع� ¢ هذ� �لوقت �لضيق 
كلما>  تتضمنه  ما  كل   f"تنا
  '

 ٥٢ على   vحتتو أل²ا  �لنبو¶�  هذ� 

مرين  منها   f"فسأتنا تقريًبا،  نقطة 
�ملسيح  عدَّ  لقد  cكر>.  كما  �ثنني 
�ملوعو� � مر�� بش� �لدين Tمو� 


�د مصلًحا موعوً�� "مصد�ًقا %ذ� 
 Uكتابه تريا ¢ � fيقو c) �¶لنبو�
�لقلو�، �خلز�ئن �لر"حانية، ¯ ١٥، 

:٢١٩ Î
”(' �ب� �ألك� هو ”Tمو�“، "قد 

نبأُ> بوال�ته ¢ (عال' ُنشر ¢ ١٠/

على  نشر  (عال'   ¢"  ،�١٨٨٨/٧
 .�١٨٨٨/١٢/١  ¢ خضر�¶  "�قة 
"قد كتبنا 
يضا ¢ �إلعال' �ألخضر 

' �سم هذ� �لولد سيكو' ”Tمو�“، 
مئا>   ¢ �إلعال'  هذ�  
شيع ُ "قد 
�آلال¬ من �لنا� قبل "ال�ته. "ال بد 

' تكو' مئا> �إلعالنا> �ملطبوعة 
على 
"��U خضر�¶ موجو�� () �آل' 
عند معا�ضينا، كما ال بد 
' تكو' 
¢ بيو> معا�ضينا 
عد�� من (عال' 
"ملا  
يضا.  ُنشر ¢ �١٨٨٨/٧/١٠ 
 fلكما� حد  �لنبو¶�  شهر�  بلغت 

ِفرقة  جتهلها   ´" �إلعالنا>،  ع� 
"�%ند"�  "�ملسيحيني  �ملسلمني  من 
”Tمو�“  "��ته  �هللا  بفضل  ُ"لد 
بتا�يخ �١٨٨٩/١/١٢  �لسبت  يو� 
�ملو�فق لـ ٩ Iا�Õ �أل") ١٣٠٦ 
 ¢ بوال�ته  
نبأُ>  "قد  �%جر�.  من 
عنو�ُنه:  عريض  õط  ُكتب  (عال' 
فيه  لت  "ُسجِّ �لتبليغ“،  ”تكميل 
�لشر"� �لعشر� للبيعة، "¢ �لصفحة 
�ملوعو�  �البن  عن  (%ا�  منه   ٤

(تعريبه):
يا فخر �لرسل قد �ّطَلْعُت على مر�تب 
قربك من �هللا تعا)، فقد تأخرَ> ¢ 


تيت من مكا' بعيد.“ c) ¶ملجي�
"�لسر�¯  كتابه   ¢  �  fيقو  Ä
 ،١٢  ¯ �لر"حانية،  �خلز�ئن  �ملن�"، 

:٣٦ Î
"�لنبو¶� �خلامسة تنبأُ> ֲדا بوال�� �ب� 

أريـد أن أوضح هنا بأننا ال �تفل بيوم ميالد سـيدنا 
مرزا بشـ� الدين Aمود أ"د ألن يوم والدته هو ١٢/

١٨٨٩/١م، أمـا النبوءة املعنية فقد أُنبئ بها قبل والدته 
بثالث سنوات. و�ن �تفل بذكرى حتقق هذه النبوءة 
الu أُنبئ بها ! ١٨٨٦/٢/٢٠م، وكانت تهدف إ� إحياء 
اإلسالم من جديد ومتّثل َمعَلما من املعا� ! هذا السبيل. 
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Tمو� 
نه سيولد "يسمى Tمو��. لقد 

"��قا  �لنبو¶�  هذ�  لنشر  �ستخدمُت 
خضر�¶ ال تز�f موجو�� لدv، "قد 
فقد  �لنا�،  من  
لو¬  على  ُ"ّ�عت 
ُ"لد cلك �البن ¢ ميعا� �لنبو¶� "هو 

�آل' ¢ �لتاسعة من عمر�."
حقيقة  كتابه   ¢  �  fيقو  Ä
�لر"حانية، ¯ ٢٢،  �خلز�ئن  �لوحي، 

:٣٧٣ Î
 f"أل� �ب�  توفِّي  عندما  ""كذلك 

شياعهم " �جلهلة  �ملشايخ  
ظهر 
كب��  فرحة  "�%ند"�  "�ملسيحيو' 
بأ'  مر���  %م  قيل  "قد  "فاته.  على 
 �١٨٨٦/٢/٢٠  ¢ �ملنشو��  �لنبو¶� 
فكا'  �ألبنا¶،  بعض  "فا�  تتضمن 
ضر"�يا 
' ُيتوفَّى 
حدهم ¢ �لصغر، 
عن  يتو�عو�   ´ cلك  مع  "لكنهم 
�هللا   Jفبّشر �العتر�ضا>.  توجيه 
عن  بشا��   <��" "قد  ½خر،  بابن 
من   ٧ �لصفحة   ¢ ½خر  �بن  "ال�� 
بش��   U�َسُتر" �ألخضر:  �إلعال' 
 ´ 
نه  مع  "Tمو�".   Jلثا� �Ïه  ثانيا 
سبتم�/ من   f"أل� تا�يخ  يوَلد ح� 


يلوf �١٨٨٨، "لكنه سيوَلد حتما 
¢ �ملد� �ملحد�� له Ðسب "عد �هللا. 
"�لسما¶  �أل��   f"تز  '
 ميكن 
تز"f "عو�   '
 �ملستحيل  "لكن من 
�هللا. فبحسب هذ� �لعبا�� �لو���� ¢ 

�لصفحة ٧ من �إلعال' �ألخضر "ُلد 
 �١٨٨٩ Jالبن ¢ يناير/كانو' �لثا�
 Uحيا ُير� fمو�" "ال يز�T" ينا�Ï
"
بفضل �هللا تعا) "هو �آل' ¢ �لسابعة 

عشر� من عمر�."
�لقلو�"،   Uتريا"  ¢  �  fيقو  Ä
 Î  ،١٥  ¯ �لر"حانية،  �خلز�ئن 

 :٢١٤
هو   vلذ� "Tمو�"   f"أل� �ب�   ')  "
عندما  ُ"لد  قد  كا'  ما   ،Uُير� حّي 

يت �" �لكشف   ¢ بوال�ته  
خ�ُ> ُ
جد��  على  مكتوبا  "Tمو�"  �Ïه 
 U��"ملسجد. فنشرُ> (عالنا على �أل�
�خلضر�¶ بتا�يخ �١٨٨٨/١٢/١ بني 

لو¬ من �لنا�. "ال يز�f �لكث� من 

".vنسخه موجو�� لد
عاقبة  ضميمة   ¢  �  fيقو  Ä
 Î ،١١¯ �لر"حانية،  �خلز�ئن  ½ִדم 

:٢٩٩
تنبْأُ>  
ن�  هي   Õخر
 ½ية  هنا}   Ä

بنائي  من  "�حد  كل  "ال��  قبل 
فالنبو¶� عن  �آل'،  �ملوجو�ين  �لثالثة 
�ألك� Tمو�، موجو��  �البن  "ال�� 
بصر�حة مع �Ïه ¢ �إلعال' �ألخضر 
خضر�¶   U��"
 على  نشرُته   vلذ�
"فا�  عند  كتيب  صو��  على  كث�� 

".f"البن �أل�
يعدُّ  كا'   � �ملوعو�  �ملسيح  فإ' 

�د  Tمو�  �لدين  بش�  مر��  �بنه 
مصد�ًقا %ذ� �لنبو¶�، فُولد cلك �البن 
نظًر�  �لعا´ كله.  �نقالًبا ¢   úحد
"
"ضحت  �لنا�  بعض  �عتر��   ()
�ملصلح   Jلثا� �خلليفة  عهد   '
 �ألمر 
�ملوعو� � �ملمتد () ٥٢ عاًما �ليل 
�ال¶.  �لنبو¶�  هذ�  حتقق  على  بيِّن 
باأل´  تفيض  "خطاباته  كتاباته   ')"

فـإن املسـيح املوعـود � كان يعدُّ ابنه مرزا بشـ� 
الديـن Aمـود أ"د مصداًقـا ]ذه النبـوءة، فُولد 
ذلـك االبـن وأحـدث انقالًبـا ! العا� كلـه. نظًرا 
إ� اعـ�اض بعـض النـاس وضحت األمـر أن عهد 
اخلليفـة الثـا¨ املصلـح املوعـود � املمتـد إ� ٥٢ 
عاًمـا دليـل بنيِّ علـى حتقق هـذه النبـوءة ©الء. 
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التقوى

من  قلبه  تكتنف  كانت  �ل�  "�حلرقة 
 �  Íلن�" �إلسال�  مكانة  �فع  
جل 
¢ �لعا´ كله. كما 
' علمه "معرفته 

يضا �ليل ساطع على 
' �هللا تعا) قد 

مأل� بالعلو� �لظاهرية "�لباطنية.
�مليز�>  هذ�  حتقق   Õنر باختصا�، 
½خر  منطلق  من   –  ٥٨  "
 �لـ٥٢ 
 .� �ملوعو�  �ملصلح  حيا�   ¢  –
"كما cكر> بأن� سأتكلم عن هذ� 
بعرضي    Õخر
 ��"ية  من   äملوضو�
�ل�  �ملقتبسا> من كالمه �  بعض 
يرشُح منها عزمه �لصميم �لد�f على 
 ¢  �  fقا عالية.  عزمية   �c كونه 

(حدÕ �ملناسبا>: 
"كلما ُبعث �سل �هللا تعا) تيقن كل 
من �خل ¢ Iاعته 
نه لن يقو� õدمة 
�لدين 
حد سو��، �c) Ä �ستوعب هذ� 
 ¢ قو��  Iيع  ر  يسخِّ فإنه  �ملسؤ"لية 
 fيقا '
(جنا� هذ� �ملهمة، بل ميكن 

بأنه صا� �نوًنا لتحقيق هذ� �ألمر. 
� Ïعُت  �ملوعو�  �ملسيح  تو¢  ملا 
قد  "فاَته  بأ'  يقولو'  �لنا�  بعض 
سبقْت 
"�َنها. ´ يكن 
صحا� هذ� 
�ألقو�f يكّذبو' �ملسيح �ملوعو� � 

صحا� هذ� �ألقو�f كانو�  '
 v
)

�ديني يؤمنو' باملسيح �ملوعو� �) 
(ال 
²م كانو� يقولو' بأنه قد تو¢ ¢ 
حني 
نه ´ يبّلغ �عوَ� �هللا تبليًغا جيًد� 

كما 
' بعض نبو¶�ته ´ تتحقق بعد. 
كا' عمرc ¢ vلك �لوقت ١٩ سنة، 
فلما Ïعت مثل هذ� �ألقو�c fهبُت 
""قفُت عند �
سه "�عو> �هللا تعا) 
قائال: �للهم كا' هذ� Tبوبك، "لقد 
قّد� طوf حياته تضحيا> ال حتصى 
(ليك  �عوَته  ملا  "�آل'  �ينك،  إلقامة 

خَذ �لناُ� يقولو' بأ' "فاته سبقْت 
 fألقو�� هذ�  مثل   vتؤ� فقد  
"�²ا، 
�لتعثر   () برفقائهم   "
 بأصحاֲדا 
"قد حتصل تفرقة ¢ �جلماعة، لذلك 
فإن� 
عاهد} يا (%ي 
نه (' ��تد> 
فسأضحي  �ينك  عن  كلها  �جلماعة 
مع cلك Ðياâ من 
جله. ففي هذ� 
سيقو�  من  
نا  
ن�  
��كُت  �للحظة 
 ¢  Íقل مأل  ما  "هذ�  �ملهمة،  ֲדذ� 
�لتاسعة عشر من عمرv �اًسا "ناً�� 
�فعت� () بذf كل حياâ ¢ خدمة 
�ألهد�¬  Iيع  تركُت   c) �لدين 
هذ�  عي�  
ما�  ""ضعت   Õألخر�
تلك  سأ"�صل  بأن�  �لوحيد  �%د¬ 
�ملهمة �ل� ُبعث �ملسيح �ملوعو� � 

جد ¢ قلÍ حال"ً�  f��
ألجلها. "ال 
�ل� نشأْ> ¢  �لعزمية  لتلك  متجد�ً� 
cلك �لوقت؛ "ال يز�f ير�فق� cلك 
�لعهد �لذv قطعته على نفسي "�قًفا 
عند �
سه �. �نه cلك �لعهد نفسه 
�لذv ثّبت� على عزمي� بكل قو�، فقد 

عو�صف  من   äألنو�� مئا>  هّبت 
�ملعا�ضة (ال 
²ا تبد�> ملا �صطدمت 
مع صخر� عزمي� �لكأ��¶ �ل� ثبت� �هللا 
عليها، "لقد ُ�ّ�> ¢ øو� �ملعا�ضني 
"مكايدهم   vضد Tا"الִדم  Iيع 
بفضله  تعا)  �هللا  
نال� " "شر"�هم، 
موطن،  كل  عند  جناحا>   Îخلا�
ح� 
' �لذين كانو� يقولو' عند "فا� 
سبقت  قد  
²ا   � �ملوعو�  �ملسيح 

"�²ا �ندهشو� عند �ùيتهم جناحا> 

مهمته �."
لقد �قتبسُت هذ� �ملقتبس من خطابه 
نبه � ¢   Ä .حد �ملجالس
 ¢ �

خطابه هذ� �جلماعَة 
يضا قائال:
 ""من "�جب كل فر� من �جلماعة 
بأنه   Ý"لر� هذ�  نفسه   ¢ ïلق   '

�لدين.  خدمة  مبهمة  سيقو�  "حد� 

' خدمة �لدين "مو�صلة  {��
"من 
صا�>   � �ملوعو�  �ملسيح  مهمة 
مسؤ"ليته �آل' فال بد 
' يعقد عهًد� 
كل  على  �لدين  خدمة  سيؤثر  بأنه 
فعلتم  فلو   .'½" حني  كل   ¢ شي¶ 
×ققو'  �لذين  من  فستكونو'  cلك 
�ملوعو�  باملسيح  �إلميا'  من  �%د¬ 
�%د¬ هو مو�صلة  �، أل' cلك 

مهمة �ملسيح �ملوعو� �."
 Ý"لو نشأ> فينا هذ� �لر" :� fقا Ä
لنا  تر�¶>  بل  مشكلٍة  
ية  بقيت  ملا 
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مشاكل �لطريق كلها هينة يس��."
c Äكر � حرقة قلبه "½المه من 
جل 

�إلسال� "�لنÍ � بالكلما> �لتالية:
(�"لة  (سالمستا'  (قامة  هو  "�ملهم 
هي  غايتنا   ') �لعا´.   ¢ �إلسال�) 
توحيد �ملسلمني كلهم على يد "�حد�. 
(' �%د¬ هو �فع ��ية �إلسال� ثانية 
¢ بلد�' �لعا´ كلها. (' مقصدنا هو 
نشر �سم Tمد �سوf �هللا � مع �لعز 
"�لشر¬ ¢ كل بقعة من بقاä �لعا´. 
ال شك 
ننا نفرÝ عندما ترفر¬ ��ية 
باكستا' عاليًة، "ُنَسّر عندما ترفر¬ 
عندما  "نبتهج  مرتفعًة،  مصر  ��ية 
ترفر¬ ��ية �ململكة �لعربية �لسعو�ية 
¢ �ألعا&، "لكنا سنفرÝ حًقا حني 
"تضع  كلها  �إلسالمية   f"لد� تّتحد 
غايتنا   ') إلسالمستا'.  �ألسا� 
�ستر��� �د �إلسال� �لغابر. (' هدفنا 
 ') �لعا´.   ¢ �هللا  حكومة  تأسيس 
ُبْغيتنا (قامُة حكم Tمد �سوf �هللا � 
 f. (' مقصدنا توطيد �لعد��أل� ¢
"�لقسط ¢ �لدنيا. "سنجعل باكستا' 
س على �لعدf "�إلنصا¬  �ل� ستؤسَّ
�الحتا�  تأسيس  ُسّلم   ¢ ��جة   fََّ"

هي  هذ�  (سالمستا'   ') �إلسالمي. 
�لعا´  �حلقيقي ¢  �لسال�  ترسي  �ل� 
"�عما¶ها  باكستا'  شعب  (ليت 
برفع  �لد�عني  �ملزعومني  "علما¶ها 

هذ�  يد�كو'  �ليو�  عالًيا  باكستا' 
للجميع  ستستر�  �ل�  "هي  �ألمر) 
�حلقيقي.  �لسال�  "توطد  حقوقهم، 
تنجحا'  "حدÒا  "�ملدينة  مكة   ')

م�كا  فيه  فشلت  فيما  �هللا  شا¶   ')
"�"سيا. ال جر� 
' هذ� �ألمو� تبد" 
�آل' ضرًبا من �جلنو'، "لكن معظم 
�لنا� �لذين ُيحدثو' ثو�� عظيمة ¢ 
�لعا´ ُيْدعو' �انني، فلو �ماJ �لنا� 
 Jيدعو ما  cلك   ¢ فليس  باجلنو' 
"حرقة  نا��   Íقل  ¢  ') �خلجل.   ()

�يد  حني.  كل  قلًقا  تترك�  "لوعة 
ثانية.  "�د�  �إلسال�  عز  �ستر��� 

"ّ� نشر �سم Tمد �سوf �هللا � ¢ 
�لعا´. 
حّب (�سا¶ حكم  كل 
øا¶ 
 .Õخر
 مر�  �لدنيا   ¢ �لكرمي  �لقر½' 
ال 
��v ما (�c كا' هذ� سيتحقق ¢ 
 '

� ال، "لك� 
علم 
ن� 
�يد  âحيا
�لعا&  �إلسال�   Ýصر ¢ vبيد 
ضع 
�للبنا>.  من   & �هللا  شا¶  ما   "
 لبنًة 

 "

�يد تكميل صرÝ �إلسال� �لعظيم 

�فعه. "سو¬  '
�ْفَعه ما شا¶ �هللا & 
من   ��c كل  تعا)  �هللا  بفضل   fبذ

هذ�  من �"حي ¢  قو�  كياJ "كل 
�لسبيل، "لن تقد� قو� ¢ �لعا´ على 

 ".â���) '"� حليلولة�
هذ� هو �البن �ملوعو� من 
"& �لعز� 
�لقلبية بكل  لنا عن �غبته  �لذv عّبر 

ننا øتفل ¢ هذ�  صر�حة. ال شك 
�أليا� بيو� "�ملصلح �ملوعو�"، "لكننا 
 �c) (ال  حقيقة  �ليو�  ֲדذ�  øتفل  لن 
"�حلرقة،  �للوعة  ֲדذ�  معظمنا  حتّلى 
"سامية  عالية  مقاصدنا   '
  {��
"
"�فيعة للغاية "تتطلب منا َ�ْفَع �%مم 
�لسامية،  �لطيبة  �لتغي��>   úَحد�)"
"(نشاَ¶ �لصلة مع �بنا، "َخْلَق �حلرقة 
 äَجل �إلسال�، "�اللتيا
¢ قلوبنا من 
"�حلب "�لعشق للنÍ � "�لتعبَ� عنه 

عمليا. 
 � �ُهللا  ½تاها  �ل�  �لبشا��  هذ�   ')

ال شـك أننـا �تفـل ! هذه األيـام بيـوم "املصلح 
املوعـود"، ولكننا لـن �تفل بهذا اليـوم حقيقة إال 
إذا حتّلـى معظمنـا بهذه اللوعة واحلرقـة، وأدرك أن 
مقاصدنا عالية وسـامية ورفيعة للغاية وتتطلب منا 
َرْفـَع ا]مم وإحـداَث التغي�ات الطيبة السـامية...
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التقوى

�لصال�  عليه  �ملوعو�  �ملسيح  سيَدنا 
صاحِب  �ملوعو�  باالبن  "�لسال� 
 ¢ كانت  "�ملحاسن،  �ملز�يا  هذ� 
 Õخر
 عميقة  �سالة  تتضمن  �لو�قع 
منحصر�  تبقى  لن  �عوتك   '
 "هي 
تبقى  لن  مهمتك   '
" نفسك،   ¢
يو�صلها  بل  حياتك،   ¢ Tد"�� 
 ¢ �لنظ�  عدمي  يكو'   vلذ� �بنك 
علو �%مة "�لعزمية، "يكو' مثيَلك ¢ 
�اللتياä لنشر �إلسال� ¢ �لعا´ 
Iع، 
"سيحمل بني جنبيه قلًبا ُموَجًعا قلًقا 
من 
جل �فع ��ية Tمد �سوf �هللا � 
بل  فحسب،  cلك  "ليس  �لعا´.   ¢
لقد "عد �هللا �ملسيَح �ملوعو� � من 

جل نشر �عوته () كل 
øا¶ �لعا´ 
�ل�  بعد�  (�خلالفة)  �لثانية  بالقد�� 
"تو�صل  �لقيامة،  يو�   () ستستمر 
مهمته، كما "عد � 
' هذ� �خلالفة 
جتد سالطني ناصرين يساعد"²ا على 
 Íللن  Uلصا�� نشر �عو� هذ� �خلا�� 


كثر فأكثر. �
 � تقدِّ  c) �ملوعو�"  "�ملصلح  فنبو¶� 
�ملسيح   Uصد على  بّيًنا  �ليًال  لنا 
�ملوعو�  � فإ²ا تذّكر كل "�حد 
�ملوعو�  �البن  هذ�  فإ'  بو�جبه.  منا 
عليه  �ملوعو�  �ملسيَح  �ُهللا  بّشر   vلذ�
متحلًيا  سيكو'  بأنه  "�لسال�  �لصال� 
مبحاسن كث��، قد 
�شد �جلماعَة () 

طرU �لتقد� "�ال��ها�، "½تاها لتربية 
"لتبليغ �سالة �إلسال� �جلميلة  
بنائها 
() كافة 
طر�¬ �أل�ضني نظاًما ��ئًعا 
Tَكًما نرÕ نتائجه �ملدهشة كل يو�. 
 ¶��
  vد�
 مسلم  كل  "�جب  "من 
"�جبه لتقوية هذ� �لنظا� 
كثر فأكثر. 
�هللا  بفضل  �ليو�  قائم  �لنظا�  هذ�   ')
 Õخر
 بال�   ¢" �لعر�،  بال�   ¢
(فريقيا   ¢ قائم  هو  كما  ½سيا،  من 

"�"با "
م�كا "
ستر�ليا "¢ �جلز� "

يًضا. عندما يؤسس �أل�ديو' فرًعا 
هذ�  من  جزً¶�  "يصبحو'  للجماعة 
�لنظا�، فعليهم 
' يضعو� ¢ �العتبا� 
ال  "�جبهم   '
  Îو خاø على 
يًضا 
فقط،  
نفسهم   Ýصال)  ¢ ينحصر 
على  ×افظو�   '
 "�جبهم  من   ') بل 

جيا%م �لتالية 
يًضا، "
' يرّسخو� ¢ 
يكونو�   '
 عليهم   '
 
يًضا  
نفسهم 

بًد�  ناسني  �لنظا� غ�  هذ�  من  جزً¶� 
غايتهم �لعظيمة 
ال "هي (قامة "حد�نية 
 fسو� Tمد  ��ية  برفع  �لعا´   ¢ �هللا 
مستعّدين  "يكونو�  �لدنيا،   ¢  � �هللا 
لتقدمي 
ية تضحية ¢ هذ� �لسبيل، "ال 
يطمئّنو� ح� ×ققو� غايتهم �ملنشو��، 
 Ý"لر� هذ�  cّ�ّياִדم   ¢ ينفخو�   '
"
هذ�  يَدعو�  لن  
²م   v
 "�حلما�، 

�لغاية �لعظيمة ُتنَسى فتمو>.
�إلسالمية  �جلماعة   ') ½نًفا  قلت  لقد 

�أل�دية قائمة �ليو� ¢ كل بقعة من 
بقاä �أل��، "
' هذ� �لصو> �ملرتفع 
من قا�يا' قد "صل كل 
øا¶ �لعا´، 
�ملصلح  لسيدنا  كا'  قد  
نه  "�علمو� 
بفضل  عظيم  كب�   �"�  � �ملوعو� 
 ¢ �لصو>  هذ�  نشر   ¢ تعا)  �هللا 
ش� 
كنا¬ �لعا´ �غم �أل"ضاä غ� 
�الجتماعا>  تعقد"'  فعندما  �ملو�تية. 
�ملوعو�"  �ملصلح  "نبو¶�  بتحقق  فرًحا 
فعليكم 
' تنفخو� ¢ Òمكم "بر��كم 
� ثانيًة ما 
عر� عنه �ملصلح  �"ًحا جتدِّ
�ملوعو� � من 
ماٍ' "طموحاٍ> "قد 
cكرִדا 
مامكم ½نًفا. 
ع�: ِمن "�جب 
كل 
�دv قاطن ¢ 
ية �"لة (سالمية 

' يسعى جاهًد� إلقامة (سالمستا'. 
سنؤسس (سالمستا' �ل� 
���ها سيدنا 
"موالنا Tمد �ملصطفى � �لذv كا' 
 vة للعاملني. (سالمستا' �ل� تؤ���
حقوU �جلميع �"منا متييز بني �ألحبا� 
�إلنسانية،  �لـُمُثَل  "�ألغيا�، "ترسي 
لكي تعَلم �لدنيا 
' نبينا � جا¶ Tسًنا 
() �إلنسانية. هذ� هو �%د¬ �لعظيم 
"نعرضه  للدنيا  نعّلمه   '
 علينا   vلذ�
(سالمي.  بلد  كلَّ  به  "نذّكر  عليها، 
 Íلن� جا¶  ما  "هذ�  هدفنا،  هو  هذ� 
�، "هذ� �ملهمة �ل� بعث �هللا �ملسيَح 
هو  "هذ�  
جلها.  من   � �ملوعو� 
�إلسالمية  �جلماعة  على   vلذ� �لعمل 
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�أل�دية �ليو� (جنا��. علينا 
' نذّكر 
كل مسلم "كل بلد (سالمي بأ' هذ� 
هي 
هد�فنا. (�c كا' هؤال¶ ال يعملو' 
%م  ندعو   '
 "�جبنا  فمن  بنصحنا 
 fمضطربني مبتهلني لكي يعو� ما نقو
من  منعنا  على  يقد�  
حد  (c ال  %م، 
 "
�لدعا¶ %م. فسو�¶ كانت باكستا' 
 "
 مصر   "
 �لسعو�ية  �لعربية  �ململكة 
�لشا� 
" (ير�' 
" (ند"نيسيا 
" ماليزيا 
(سالمية  �"لة   v
  "
 �لسو��'   "


خرÕ، علينا 
' ��هم 
' ال عّز لكم 
"ال كر�مة منفصلني. (منا عز هذ� �لبال� 
"بقاùها "هيبتها ¢ 
' يفكر"� "يهتمو� 
بعظمة �إلسال� متحدين "متخلني عن 
Iيع �لفر"U ¢ بال�هم ��خليا "عند 
¸ب  �لرسالة  فهذ�  
يضا.  ج��²م 
علينا 
' نوصلها () هذ� �لبال�. �ليو� 

يضا  مصر  ملصا�  نسعى   '
 علينا 
نوصل هذ�   '
 علينا  
يضا،  "لسو�يا 
�حلاليني  �لسلطة  �لرسالة () 
صحا� 
لو' قبائلهم  ¢ ليبيا 
²م (�c ظلو� يفضِّ
"ِفَرقهم "يبيحو' �لظلم ¢ سبيل cلك 
من  بال�هم  ُيضِعفو'  يظلو'  فسو¬ 
على  قو�   v
 ُيحِر�"�  فلن  �لد�خل، 
�لبلد "ال على مستوÕ �ألمة   Õمستو
�إلسالمية بل سو¬ يز���"' ضعفا، 
فيهم  ينشبو'  سو¬  �ألعد�¶   '
"

ظافرهم "بر�ثنهم "يفرضو' سيطرִדم 

 '
  fحتما� هنا}  cلك  "بعد  عليهم 
�لعبو�ية   fغال
  ¢ �لبال�  بعض  ُتَغّل 
�لرسالة  (ليهم  
' نوصل  فعلينا  
يضا، 
يركز"�  "ال  صو�ֲדم   () يعو�"�   '

�لشخصية،  مصاحلهم  على  �هتمامهم 
"ال ينحا�"� () قبائلهم "ِفرقهم بغ� 
حق "(ال سو¬ ïسر"' كل شي¶. 
فبدال من �ملحافظة على �%وية �لفر�ية 
جاهدين  يسعو�   '
 ¸ب  بلد  لكل 
�إلسال�، كما  متحدين إلقامة عظمة 
�هللا  بعثه  من  كال�  يتدبر"�   '
 ¸ب 

إلقامة هذ� �لعظمة.
مو�طن  كل  على   v
 علينا،  ¸ب 

' يستمر ¢ 
��¶ �"�� لنيل  vد�

�ملناسبة  Ðسب  �لعظيم  �%د¬  هذ� 
 () "�للجو¶  �لتفهيم   fخال "من 
 ¢ قلت  كنت  كما  (ن�  �لدعا¶. 
 vيؤ�  '
 ينبغي  
يضا  �ملاضية  �لسنة 
من  �ملصلح   �َ"� منا   vد�
 كل 
خالf بذله �ملساعي على هذ� �لنحو 
من  نتمكن  لكي  �لعا´،   Ýإلصال
�ل�  �ملوعو�  �ملصلح  
هد�¬  حتقيق 
هي ¢ �حلقيقة مو�صلة 
هد�¬ سيدنا 
 ä"ملسيح �ملوعو� � بل هي مشر�
لو�¶  حتت  كلِّه  �لعا´  جلْعل  عظيم 
�لنÍ �. فهذ� �لعصر �لذv هو عصر 
تفشي �لفسا� بانتظا� �لذv تنظر من 
مقّد��>   () �لعظمى   Õلقو� خالله 

�لبال� �إلسالمية جشعا "طمعا فيها، 
علينا øن �أل�ديني 
' نكثف �جلهو� 
ضمن نطاقنا لتخليص كل بلد (سالمي 

يضا "�ألمَة �إلسالمية 
يضا من ِ�بقة 
 '
�لطماعني، "فوc Uلك كله علينا 
�لدعا¶ كما قلت سابقا.  نركز على 
نسأf �هللا � 
' يهب �لعقل "�لفهَم 
"�لسياسيني  �إلسالمية  �لبال�  لقا�� 
ر"� بعيد� عن �ملصا� �لشخصية،  ليفكِّ
َيعّدهم  �لذين   - �ملشايَخ  يوفق   '
"
�لعامُة حائزين على �لعلم "�لر"حانية 
 J½} �لتعليم �لقر��كثر - للسعي إل�

 '
 من  بدال   Õبالتقو يتحلو�   '
"
ُيشعلو� فتيل �لقتاf "�ل��ä بني �لعامة 
"�حلكا� كسبا ملصاحلهم، "(' 
فضل 

Iل حل كما قلت قبل قليل يكمن "
¢ Ïاعهم لند�¶ (ما� �لزما' "�لعمل 
�لعامة  يوفق   '
 تعا)  �هللا   fنسأ به. 
فر�ستهم  نو�  لتقوية  للسعي  
يضا 
يتكلمو'  للذين  
عمى  لتقليد  "ليس 
كالما فا�غا متجاهلني 
"ضاä �لزمن 
�لقا��   "
 �ملشايخ  من  كانو�  سو�¶ 
يرينا   '
 تعا)  �هللا   fلسياسيني. نسأ�
لرغبة  حتقيقا  �جلميل  "(سالمستاَ'" 
�حلل  هو  �، "هذ�  �ملوعو�  �ملصلح 
�لعا´  ×مي   '
 ميكن   vلذ� �لوحيد 
�لعقـل  �لعا´  �هللا  
%م  �لفنت،  من 

"�لسـد��. 




