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خطبة �لجمعة١٠

ال   �"حد �هللا  )ال  )له  ال   &� �شهد 
 �عبد �مًد�   &� "�شهد  له،  شريك 
من  باهللا   Eفأعو بعد  �ما  "Aسوله، 
�لشيطا& �لرجيم، ﴿ِبْسِم �ِهللا �لرَّْحمِن 
�ْلَعاَلِمني*   ِّ�Aَ هللا  �ْلَحْمُد   * �لرَِّحيمِِ 
َيْوِ>  َماِلِك   * �لرَِّحيِم  �لرَّْحمـِن 
 * َنْسَتِعني   dَِيَّا(" َنْعُبُد   dَِيَّا( يِن*  �لدِّ
 Gَِصَر�  * �ُملسَتِقيَم   Gََر� �لصِّ �هِدَنا 
�ملَغُضوِ�   �َغِ َعَليِهْم  �َنَعمَت  �لَِّذيَن 

الِّني﴾. Fمني. َعَليِهْم َ"َال �لضَّ

يقوL سيُدنا �ملسيح �ملوعو6 �: 
"p �يا> �البتالh "�ملحن تظهر لأل6عية 
 &� "�حلقُّ  عجيبٌة.   -ٌ��"تأث خو�× 
�ستجابة   Lخال من   xُيعر )�نا 

�أل6عية."
tب   cلذ� �ألسا@  �ألمر  هو  "هذ� 
يدAكه   &� حقيقي  مؤمن  كل  على 
باإلمياِ&   hِلال6عا  Òمع "ال  بعمق. 
6"& �لدعاhِ "�خلشوِ� "�خلضوِ� �ما> 
�ملسيح  سيدنا   Lقا "كما  تعا%.  �هللا 
من   xُيعر )�نا   &(  :� �ملوعو6 
هي   �فهذ �أل6عية،  �ستجابة   Lخال
�أليا>   �هذ  p ֲדا  يتميز  �ل�  �مليز� 
ֲדا،  يتحلى   &� بد  كلُّ �
دc، "ال 
 p فحسب، بل hيا> �البتال� p ليس
�يضا.  "�ألمن  "�لرفاهية  �لر�حة  �يا> 
تعا%  �هللا  �ما>  �ضعو&  �لذين   &(
 �Aقد" طاقة  كلِّ   Aمصد "يعتB"نه 
"يكّنو& p قلوֲדم خشيته �حلقيقية هم 
�ملؤمنو& حقا. "عندما حتل ֲדم �ملحن 
فإ}م يز6�6"& )ميانا به سبحانه "تعا% 
�كثر من cE قبل. "ال يز6�6"& )ميانا 
 �"A6 على  يتقدمو&  بل  فحسب، 
�إلميا& مسرعني، "ينشطو& �كثر من 
تعا%.  �هللا  Aضو�&  نْيل   p قبل   cE
�لعاAضة  "�لعقبا-   -�hالبتال�  &(
جتعلهم  )}ا  بل  �قد�مهم،  تزعز�  ال 
ُيكثر"& من �لعبا�6- "�البتهاL �ما> 

خطبة �جلمعة 

د "�يد� �هللا بنصر� �لعزيز"� A"ل� �لقاها حضر� مر�� مسر�
 �خلليفة �خلامس لسيدنا �إلما> �ملهدc "�ملسيح �ملوعو6 �

 p مسجد بيت �لفتوÀ - لند& p ١٥ ف�Bير ٢٠٠٨
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�هللا تعا%.
فهذ� هو �النقال� �لذc �حدثه سيدنا 
�أل
ديني.   p  � �ملوعو6  �ملسيح 
 �هذ على  "³افظ  ند�">  6منا  "ما 
 xفلسو "�الستقامة   Bبالص �حلالة 

نظل جنذ� �فضاL �هللا تعا%. 
يقوL سيدنا �ملسيح �ملوعو6 �: 

 hٌل باإلنسا& �بتالr ��"p �حياٍ& كث
 hلدعا� بني  ما  فتر�   p  hٍبتال� تلو 
"�ستجابته. "p بعض �ألحيا& تكو& 
للظهر،  قاصمة   -�hالبتال� تلك 
 �هذ على  "�لصابر  �لسعيد  "لكن 
�ثنائها   p يشتمُّ  "�ملصاعِب  �ملحِن 
�يضا شذ5 �فضاL �هللا تعا%، "ير5 
بعدها   -ٍF �لنصر   &� �لفر�سة  بعني 
 p �لكامنة   Aألسر�� "من  حتما. 
 hلدعا� %( hا تدفع �ملر{� -�hالبتال�
يز6�6  ما   Aبقد ألنه   ،Gمفر �ما@ 
ما   Aبقد "�الضطر�ُ�   Aُالضطر��
من  ُيَعدُّ   cلذ� �ألمر   ،À"لر� تذ"� 
6"�عي �ستجابة �لدعاt ،�Eً( .hب �ال 
�لظن   hيسي "ال  �بد�  �إلنساُ&  يقلق 
 .Bلص� "قلة  �لقلق  نتيجة  تعا%  باهللا 
� ال hب �ال يظن �حد �بد� �& 6عاt
يستجا�، �" لن يستجا�. )& هذ� 
�لنو� من �لوهم ُيعتA Bفضا لصفة �هللا 
 ٤� (�مللفوظا-  �لدعو�-".  "�يب 

(٤٣٤×

كال>  من  �ملقتبس  هذ�  من  لنا  يتبني 
سيدنا �ملسيح �ملوعو6 � �& �خلشو� 
"�خلضو� p حضر� �هللا تعا% tب �& 
 &�" .cد
يكو& ميز� متميز� لكل �
 �هذ تزيد  �ملؤقتة  "�ملحن   -�hالبتال�
 Lقو� �ملنطلق  هذ�  فمن   .hجال �مليزَ� 
 dهنا "كأ&  �أليا>   �هذ  p "يبد )نه 
�لبال6  �لوطيس p بعض  
لة حامية 
 Tحلا(" إل�عاجهم  �أل
ديني  ضد 
خطٌط   dُتحا حيث  ֲדم،   Aألضر��
ملضايقتهم.  مباشرٍ�   �"غُ مباشرٌ� 
�ل� تدفع تلك  لَناA �حلسد  �}ا  �حلق 
"�حلكوماِ-  "�جلماعاِ-  �ألحز�َ� 

)% �yاE هذ� �خلطو�-.
"كا& من �ملقدA �& تشتعل ناA �حلسد 
هذ� بشد� �كثر p �من �ملسيح �ملوعو6 
�، من �لد�خل "من �خلا�A �يضا، 
�c من ِقبل �ملسلمني "غ� �ملسلمني: 
�ملسلمني، أل}م ال rتملو&   �ِمن غ
� p �من �ملسيح Aتقد> �إلسال> "��6ها
áAية  يستطيعو&  "ال   ،� �ملوعو6 
ظهوA �إلسال> على �أل6يا& �ألخر5. 
 hلزعما� "بعض  �ملشايخ  ِقبل  ِمن  �ما 
 &� ِمن  فِلخوفهم  "قا6ִדم  �ملسلمني 
"لو  "سلطاִדم.  منابرهم  �سر"� 
�ضطر"� للخضو� �ما> غ� �ملسلمني 
 n مصاحلهم  على   âحلفا� �جل  من 

ير"� عيبا E pلك �يضا.

نسأL �هللا �& يهبهم �لعقل "ير
هم! 
�لتصرفا-   �هذ مبثل  بقيامهم  أل}م 
�ملشينة يهلكو& �نفسهم "يبحثو& عن 
حتفهم بيدهم. "ال يفعلو& Eلك )ال 
من �جل معاAضة �أل
دية، "لكنهم 
)�E كانو� يريد"& �اAبة قدA �هللا تعا% 

لفَنو� "�لكو� حتما.
�ملو�سا�  علينا �& ندعو �م من �6فع 
�إلسال>  بشها�6  ينطقو&  أل}م  �م 
 p "لو  مسلمو&  "هم  �ألقل،  على 
�لظاهر، لذ� tب علينا ³ن �أل
ديني 

�& ندعو �م.
�ملسيح  بعثة  تعا%  �هللا  �علن  عندما 
�ملوعو6 � من خالL قوله تعا%: 
ِبِهْم﴾  َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ ِمْنُهْم  ﴿َ"Fَخِريَن 
�نه: ﴿ُهَو  نفسها  �آلية   p يضا�  Lقا
تعا%  �علن  فبذلك  �ْلَحِكيُم﴾  �ْلَعِزيُز 
"قاL )نÅ �نا مرسُل هذ� �ملبعوَ¥ "�نا 
تعا%  فاهللا  "�حلكيم.  "�لغالب  �لعزيز 
غالب "حكيم، "ال يسع �حٌد �& مينع 

 .�Aقد
ميكن  ال  �نه   Aقر "قد  حكيم،  )نه 
�حلصوL على آللئ �لتعليم �إلسالمي 
ֲדذ�   GتباAال�  Lخال من  )ال  �حلكيم 
 &� نريد  كنا   �Eفإ  .cملهد�" �ملسيح 
كلِّه،   nلعا�  %( �لرسالَة   �هذ نوصل 
حسد  من   Àٍبنجا ãُر�   &� "نريد 
�حلاسدين "من هذ� �البتال�hِ- �يضا 
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على  �لتركيز   %( حاجة  بأمسِّ  فإننا 
�أل6عية.

tب على �أل
ديني �لذين يتعرضو& 
حيثما   - "�الضطها6   hلالعتد�
ليثّبت  تعا%  �هللا  يدعو�   &�  - كانو� 

�قد�مهم. 
تعا%  �هللا  بعتبا-  يتشبثو�   &� "tب 
ح§  "جل  عز  �مامه  "�ضعو�  بقو� 
�ستجابة   AَثاF" �لفتوحاِ-  تلك  ير"� 

�لدعو�- بأسر� ما ميكن. 
ال  �لذين  �أل
ديني  على  "كذلك 
يتعرضو& للمصاعب بصو�A مباشر�، 
بل يعيشو& p �من "سال> �& يدعو� 
َمثل  أل&  �ملضطَهدين.  إلخوִדم 
�ملؤمنني هو كَمثل جسد، فإ�E �شتكى 
منه عضو تد�عى له سائر �جلسد. لذ� 
 5Eديني لأل
فإ& تعّرَ� �حٌد من �أل
p بلد من �لبال6 فيجب �& يشعر به 
�أل
ديو& كلُّهم. بل )& قلب �ملؤمن 
 nأل  nيتأ �نه  لدAجة  حساسا  يكو& 

كل )نسا& �يا كا&.
فإْ& تضرْعنا )% �هللا تعا% "�بتهْلنا من 
بسرعة   -ِ�hالبتال�  �هذ }اية  �جل 
 cفإ& �هللا �لذ ،Àخلر"ِ� منها بنجا�"
سيستجيب  �لدعو�-  �يب  هو 
عن  "سيفرِّ�  حتما  بفضله  �6عيَتنا 
)خوتنا �أل
ديني "سوx يزيل عنهم 

كر"ֲדم. 

 �هذ شأ&  من   &� �ملعاند"&  يزعم 
 &� "�ملصاعب  "�ملضايقا-  �لعقبا- 
�أل
دية.  �جلماعة  تقد>   &"6  Lحتو
فأقوL: لو كا& هذ� من صنع �إلنسا& 
منذ  ִדب  �ل�  �لعد�"�   ÀياA لقضت 
مائة عا> على �جلماعة منذ �مد بعيد.  
فهل من �
دc ال يعرx �& معاAضة 
�أل
دية p باكستا& هي �ل� هيأ- 
 Aال�6ها�" "�لتقد>  �لنمو  ُفَر×  لنا 
بسرعة �كB من cE قبل. n نكتر¥ 
�آل&  نظن  "ال  قبل  من  باملعاAضة 
 Aعلى �& تعرقل ��6ها Aيضا �}ا تقد�

�جلماعة "تقدِمها.
 p �أل
دية  مبعاAضة  يتعلق  فيما 
مستمر�  فهي  عا>  بشكل  باكستا& 
�ما  عهدها،  بد�ية  منذ   dهنا" هنا 
�آل& فقد �ث�- هذ� �ملعاAضة بشد� 
 ��س "من  جديد.  "بأسلو�  �كثر 
فرصة  "جد"�  كلما  �}م  �ملعاAضني 

Aفعو� قضايا ��ئفة ضد �أل
ديني.
�لشرطُة  سجلت  �يا>  بضعة  فقبل 
قضية ضد طفل عمر� ١٣ سنة فقط، 
عليه  للشرطة  �ملشايخ  �شتك  حيث 
مّدعني �نه ضر� �حد �لشيوº ضربا 
 �Aقا�  &� �ألمر   p �لغريب  مBحا. 
 �هذ ينكر"&  �ملزعو>  �ملضر"� 
�لتهمة بينما هؤالh قد سجلو� �لقضية 
�& �لطفل �لذc عمر� ١٣ سنة فقط 

ضر� هذ� �لشيخ ضربا مBحا ح§ 
�لغريب  من  �ليس  �ملستشفى.  ُ�6خل 
 cلقو� �لضخم  �لرجل  هذ�   &� جد� 
 n" ظل يتحمل ضربا- هذ� �لطفل

يقا"مه "n يظهر �6A فعل.
�حلق �}م من خالL تصرفاִדم يهدفو& 
)% �& يبّثو� �لرعب "�لذعر p �جليل 
�جلديد لأل
دية، �يث )}م )�E ظّلو� 
على حد   - Eلك  بعد كل  
ديني �
�عم �ملعاAضني - فيجب �ال يكونو� 


ديني نِشطني.�
بفرضهم  �}م  �لنا@   hهؤال يزعم 
)يانا  "منعهم  �جتماعاتنا  على  �حلظر 
كانت  �ل�  �لتربوية  نشاطاتنا  من 
معاقني  جعلونا  قد  Aبو�   p ُتعقد 
�جليل   &� يزعمو&  كما  مقيدين. 
�جلماعة  عن  يبتعد  لأل
دية  �جلديد 
تدtAيا، "�}م لو جعلو� �جليل �جلديد 
عرضة العتد��hִדم �كثر لتخّلفو� عن 

�أل
دية تلقائيا. 
"ال  يدAكو&  ال  �لعميا&   hفهؤال
يفهمو& �& �ملصابيح �ل� �ضاhها �هللا 
بأفو�ههم.  ُتطفأ   &� ميكن  ال  تعا% 
"�حلب   hبالوفا �لفياضة  �لرسائل 
�لشبا�  من  �تلقاها  �ل�  "�إلخال× 
بكل  "تBهن  تشهد  باكستا&   p
جالh على �& هؤالh �لشباَ� يوفو& 
بعهو6هم حيث قالو�: )ننا مستعد"& 
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"�A"�حنا  بأمو�لنا  للتضحية  �6ئما 
�خلالفة  على   âللحفا "شرفنا 
�لتضحية   �هذ نقد>  ")ننا  �أل
دية، 
�لد"�>،  على  نقدمها   Lنز� "لن  �آل& 

"ال ميكن للعد" �& يزعز� �قد�منا.
)�Eً فإ& سبب قو� �لعالقة باخلالفة هو 
 .� �ملوعو6  باملسيح  �لعالقة  قو� 
لة باملسيح �ملوعو6 نابعٌة عن  ")& �لصِّ
�لذc هو   � بسيدنا �مد   GتباAال�
�هللا   %(  Lللوصو �لوحيد�  �لوسيلة 
 hجلوفا� �لتهديد�-   ��ذ فأّنى  تعا%. 
�& yيف �"لئك �لذين عالقتهم باهللا 
قوية ")ميا}م به متني؟ كال! µ كال! 
�ملسلمو&!  �أل
ديو&  �لشبا�  فأيها 
َقوُّ"� )ميانكم باهللا تعا% �كثر فأكثر. 
 ،cد
�أل �لشا�  به  يتميز  ما  فهذ� 
ما  "هذ�   cد
�أل �ملسلم  "�لرجل 
تتميز به �ملر�� �ملسلمة �أل
دية "يتميز 

.cد
به �لطفل �ملسلم �أل
 p rد¥  ما  هذ�  عن  �تلف  "ال 
�أليا>.   �هذ  p ��ند  مناطق  بعض 
�ملسلمو&  يسكنها  �ل�  �ملناطق  ففي 
�ملشايُخ  فيها  يضايق  باألكثرية 
Eلك  "يفعلو&  �أل
ديني.  �ملسلمني 
باسم �إلسال>، p حني �}م �نفُسهم 
يعرفو&  ال  فقط،  باالسم  مسلمو& 
قر�hَ� �لقرF& "ال كلماِ- �لصال� "ال 
كلمَة �لشها�6، "كلُّ ما يعرفونه هو 

�& �أل
ديني ليسو� مسلمني، "بالتا� 
يهد6"& مبشرينا "6عاَتنا. 

 cد
"كما قلت، )& من "�جب �أل
ֲדا.  ُكّلفنا  �ل�  �عماله   p يستمر  &�
 -ِ�hالعتد��  �هذ يقا">   &� "tب 
"�خلضو�   hبالدعا "�الضطها�6ِ- 
�هللا  حفظ  تعا%.  �هللا  �ما>  "�خلشو� 

تعا% 2يع �أل
ديني! 
لنا،  عد�"�  يز6�6"&  �ملعاAضني   &(  
"هم عاقد"& �لعز> على Eلك لسبب 
حسدهم   Aنا  &� "هو  �يضا  Fخر 
تدفعهم )% Eلك ألنه قد مر- �آل& 
بعد  �خلالفة  تأسيس  على  سنة  مائة 
 Lفيقو  .� �ملوعو6  �ملسيح  "فا� 
�2عنا  قد  )ننا كنا  �ملعاAضو&   hهؤال
على �لقضاh عليهم "لكنهم �ططو& 
 A"على مر cباليوبيل �ملئو  Lلالحتفا
مائة سنة على خالفتهم. فهذ� �لعد�"� 
�إلسالمية  �جلماعة   &� لنا  تBهن 
�أل
دية بفضل �هللا تعا% تتقد> على 

A6"� �لرقي "�لتقد>. 
معاAضة  فإ&  خلت  سنني  بضع  منذ 

على  �يضا  )ند"نيسيا   p �جلماعة 
�شدها، حيث ُنهبْت بيو- �أل
ديني 
ُ�حرقت  كذلك  "ُ�حِرقت،  "هدِّمت 
"هدِّمت.  �أل
ديني  مساجد 
�لبد�ية   p �يضا  �ملركزية  "�حلكومة 
 c�"مث معاAضينا  حتالف  كانت 
�ملشايخ،  من  خوفا  "�لفتنة  �لشغب 
�قاليَم   p �حلكوما-  كانت  Aمبا   "�
كانت  حيث  �ملشايخ  تدعم  Ìتلفٍة 

�لفتنة شديد� �لوطأ�.
�لزمن  من  فتر�  بعد   ،Lحا �ية  على 
- نظر� )% �ملظاn �ل� كانت ُتصبُّ 
على �جلماعة منذ فتر� طويلة، "نتيجًة 
للفتنا �نتبا� �حلكومة )% هذ� �ملشاكل 
�حلكومة   -Aقر  -  Tلطر� مبختلف 
 �هذ حّل  )ند"نيسيا   p �ملركزية 
�لقضية، "قد ُعقد- معاهد� َنشر- 
مشوهة،   �Aبصو عنها   �Bخ �جلريدُ� 
منها  �لكلما-  بعض  قد عرضت   E(
تتضح  فلم  �خر5  كلماٍ-  "تركت 
صو�A �ملعاهد� جيد�. "هذ� ما Eكرُته 

p )حد5 �خلطب �ملاضية �يضا. 

أj vّـذه التهديدات اجلوفـاء أن sيف أولئك الذين 
عالقتهـم باهللا قويـة وإميانهم به متـني؟ كال! w كال! 
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على كل حاL، ُنقل �خلB من �جلريد� 
�الطال�  "بعد  �يضا.  �إلنترنت   %(
Aمبا   "� �إلنترنت،   p  6A" ما  على 
بعد �الستما� )% خطب� فإ& بعض 
�أل
ديني �لذين n يعرفو� �ألمر على 
 p حر�  ال  �نه   � �ظهر"�  حقيقته 
 hلقضا� بغية  شر"طهم  بعض   Lقبو
 xعلى �لفتنة. "كتبو� �يضا �ننا ال نعر
�أل"ضا� بالتفاصيل فقد يكو& �ألمر 
"ضر�  هكذ�.  يكو&  "قد  هكذ� 
 Lلرسو�  &� مثاال  Eلك  على  �حدهم 
 Gألكر> � �يضا كا& قد قبل شر�
 &� "قِبل  �حلديبية،  صلح   p  Aلكفا�
 Lهللا. فأ"ال �قو� LسوA ُتشطب كلمة
�6A على Eلك �نه من �لذc شطبها؟

شطبها.  قد  نفسه  هو   �  Ðلن�  &(
فقد  عنه  �هللا  Aضي  عليٌّ  سيدنا  �ما 
Aفض ِفعل Eلك "قاL يا سيدc �نا ال 

�ستطيع �& �فعل Eلك.
نفسه  هو   �  Ðلن�  &( قلُت  فكما 
 ،�بيد  � �هللا   LسوA كلمة  شطب 
 Aلكفا� مع  ُتعَقد  �ملعاهد�  بأ&   Lقا"
�هللا،   LَسوA بكو�  يؤمنو&  ال  "هم 
�لكلمة.   �هذ �شطب   &�  Åميكن لذ� 
بأنه نÐُّ �هللا  يؤمنو&  �لذين كانو�  �ما 
على  يتجاسر"�  فلم  "Aسوُله  تعا% 

Eلك. 
"�لنÐ � �يضا �dA6 عو�طفهم، فلم 

يأمرهم �& يشطبو� كلمة AسوL �هللا. 
فال يليق بنا �& نلجأ )% �ملد�هنة، �" 
�ملسيح  مقا>  من  بتصرr xطُّ  نقو> 
 .�  Ðللن  Tِ6لصا� �لعاشِق  �ملوعو6، 
�لقا6يا�  
د � غال>  مر��   Bنعت )ننا 
عليه �لصال� "�لسال> مسيحا موعو�6 
"مهديا معهو�6، "ال قيمة "ال حقيقة 

لنا بعد �لتخلي عن هذ� �ملوقف.
 p تكمن  )منا  "�ينتنا  2النا   &(
�ملوعو6  �ملسيح  2اعة   %( �نضمامنا 
 cمؤمنني بأنه هو �ملسيح �ملوعو6 �لذ

 .Aبني �لظلمة "�لنو Tَّقد فر
)& موقَفنا "6عو�نا هو �& هذ� �إلما> 
�لشها6ِ�  كلمِة  حقيقَة  لنا  بني  قد 
قلوبنا   Aنّو" هذ�،  �لظلمة  عصر   p
بالنوA �حلقيقي �ذ� �لكلمة. ")& هذ� 
 Tَعّلمنا طر cهو �لذ cَملسيَح "�ملهد�
�لوصوLِ )% �هللا تعا% حسب تعاليم 
�لقرF&. ")& �ملسيَح "�ملهدcَ "�لعاشَق 
عّلمنا   cلذ� هو   �  Ðللن  Tَ6لصا�
"�لغو×   Aلإل�ا �جلديدَ�  �ألساليَب 

.� Çلعر� Lعشق �لرسو p
 ِّcملهد� �إلماِ>  نتخلى عن Eلك  فهل 

"مهديا  مسيحا   �  Ðلن�  �Õا  cلذ�
من  للتخلص  "مهدينا"،   :�"نا�6
Aضا  "لكسب  �ملؤقتة  �ملشاكل 
عن  "نتخلى  "�ملشايخ،  �حلكوما- 

)مياننا بكونه �ملسيح �ملوعو6؟
�ل�  "�آلياُ-  �لعالماُ-  حتققت  لقد 
�سبها،   Éسيأ �ملوعو6  �ملسيح  كا& 
")& هذ� �لدعو5 ماثلٌة �مامنا، "�لزما& 
�يضا قد حقق 2يَع �ملقتضياِ- �لد�عيَة 
 Aألمو� �لبعثته، فهل بعد áAيِة كلِّ هذ
ميكن لنا Aغم �نضمامنا )% 2اعته �& 
نسعى، )Aضاhً للنا@ �" خوفا منهم، 
  �  Ðغم �& �لنA خرF لتسميته باسم
قد Õا� مسيحا "مهديا؟ "هل ميكن 
يؤEَينا  �ال  ملجر6  بذلك  نقو>   &� لنا 

�ملعاAضو&؟ 
 xِلكسو� Fيَة  نطّبق   &� ميكن  فهل 
بعد   ��غ شخص  على   xِخلسو�"
�إلما>  حق   p تعا%  �ُهللا  �ظهرها   &�
�ملهدA" � c�ينا حتققها بأ>ِّ �عيننا؟ 
�" هل لنا �& نكذَِّ� شها�6 �هللا تعا%، 
 -�hباهللا؟ �" هل نكّذُ� نبو Eلعيا�"
"ننكر حتقَقها p هذ�  �لكرمي   &Fلقر�

هذا اإلمام قد بني لنا حقيقَة كلمِة الشـهادِة � عصر 
الظلمـة هذا، ونّور قلوبنا بالنور احلقيقي jذه الكلمة. 
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�لزمن؟
�" هل ميكن �& نبايعه � من ناحية 
�صطفاهم  �لذين  من  بكونه  "نؤمن 
�هللا تعا%، "من ناحية �خر5 نكّذ� 
قائال:   �ر بشَّ )ليه حني  �هللا  �"حى  مبا 
يرقبوَنه،   cلذ� �ملوعو6َ  �ملسيَح   &("
ينتظر"نه هو   cلذ� "�ملهدcَّ �ملسعو6َ 

�نت." 
""ال   :Lفقا )ليه  تعا%  �هللا  �"حى   µ

تكونن من �ملمترين."
 �E( ديني
"هل ميكن �& ُنَعدَّ من �أل
قمنا بكل هذ� �لتصرفا-، �ل� Eكرִדا 
من قبل، من �جل مصاحلنا فقط؟ ففي 
�ملسيِح  )& Aفَض منصِب  �حلالة   �هذ
بعينه.  �أل
دية  Aفض  هو  �ملوعو6ِ 
 cد
� ُّc� هذ� ما ال ميكن �& يقبله"

�بد�. 
 �ُAملذكو� �جلريدُ�  نشرته   cلذ�  Bخل�
�ل�  �ملعاهد�   Lحو مشوهٍة   �ٍAبصو
"�أل
ديني،  �حلكومة  بني  عقد- 
من  �لالهوAيو&  "جد  قد   Bخل� هذ� 
"نشأ  �لضجة،   �Aإلثا فرصَة  خالله 
 �Bخ "نشر"�  جديد،  
ا@  فيهم 
موقفهم.   �"�غ قد  �أل
ديني   &�
 c�) Eلك   h�A" من  يهدفو&  "كانو� 
�لالهوAيني، �" غَ� �ملبايعني للخالفة) 
}اية   p �نتصر"�  �لذين  هم  �}م 
 Eديني، "�لعيا
�ملطاx، �يث )& �أل

باهللا، قد �عترفو� بأ& سيدنا مر�� غال> 

د �لقا6يا� � ليس نبيا ")منا هو �

�د6 "مرشد فحسب.
من  مكونة  جلنًة   &� هو   L"أل� �ألمر 
)ند"نيسيا   p �أل
ديني  �ملسؤ"لني 
مسئو�  مع   Aللحو� Eهبو�  �لذين 
�حلكومة n تكن p با�م �å6 شائبة 
�" فكر� �ننا ال نؤمن بسيدنا حضر� 
 � �لقا6يا�  
د � غال>   �Aمز
ال  كما   ،Ðكن  "� موعو6  كمسيح 

دc �& يتصوA بذلك. � cميكن أل
)& 2اعة )ند"نيسيا بفضل �هللا متقدمٌة 
كث�� p �إلخال× "�لوفاh "هي من 
 xلصفو�  p تصنف  �ل�  �جلماعا- 
"تضحيا-   .Lملجا� هذ�   p �أل"% 
من  يقدمو}ا  �ل�   À�"Aأل�"  Lألمو��
�نه  على  شاهد   �خل �جلماعة  �جل 
)خالصهم   p نقص   c�  dهنا ليس 
""فائهم. فإ}ا لتهمة �ُلصقت æماعة 
 �E( ִדمة،  �}ا  شك  "ال  )ند"نيسيا، 
�جل  من  ضعفا  �بَد"�  قد  بأ}م  قلنا 
"قَّعت  �ل�  �ملعاهد�  مؤقتة.   Ôَمصا
عليها �حلكومة n حتتِو على كلما- 
صرrة كهذ� بل كانت حتتوc على 
 Tتلفة، "بقبو�ا ال ميكن )لصاÌ 6بنو
�نه  
دp c )ند"نيسيا � cلتهمة بأ�
�ظهر   "� )ميانه  مع   Ûيتنا شيئا   Lقا
ضعفا p )ميانه، �ألمر �لذc صرحت به 

2اعة )ند"نيسيا A pسالتهم �ملوجهِة 
)�. "لكن مبا �& �لكلما- ”�ملسيح 
تكن   n  “cملهد� "�إلما>  �ملوعو6 
مذكو�A صر�حة p نص �ملعاهد� لذ� 
سا³ة  �لفرصة  �جلريد�  "جد-  فقد 
 n �Bلصحفي، "نشر- خ� TEللتحا

دå6� c شائبة � c� هنE p يكن
هذ�  �لالهوAيو&  تلّقف   µ قط.  منه 
"�سع.   Tنطا على   �"��Eعو  Bخل�
حُت �ألمر p )حد5  "لكن عندما "ضَّ
�جلريد�  "نشرْ-  �لسابقة  �خلطب 
 cلذ� �ألمر   - Àبوضو موقفنا  �يضا 
 Lعلى نز�هة �جلريد� على �ية حا Lيد
"تصلبهم  �لالهوAيني   Aصر�( فإ&   -
"�تصاَ�م  �لضجة  ")ثاAִَדم  ملوقفهم 
هاتفيا p مكتبنا لإلعال> هنا "قوَ�م 
بأ& �ألمر n يتضح بعد ليس )ال تعنتا 
صاAخا منهم. "ال ميكن )قناعهم )ال 
لر�يه  �حد  فلو تصلب  �هللا،   hيشا  &�
"n يكن جاهز� لقبوc� L شيh فال 
�ما  يقنعه.   &� Fخر  إلنسا&  ميكن 
³ن فقد قلنا ما كنا قائلني ""ضحنا 

موقفنا بصر�حة.
ح �ألمر �ليو>  على �ية حاL فإنÅ �"ضِّ
 �مر� �خر5 ألقوL لالهوAيني �" غِ
 �"áملبايعني للخالفة �ِ& �تقو� �هللا، "�قر�
نبو�hِ- سيدنا AسوL �هللا �، "تأملو� 
 µ  ،�  cملهد� �إلما>  )�اماِ-   p
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حاسبو� �نفسكم. تفكر"� فيما )�E كا& 
 56� قد  �ملوعو6  �ملسيح  موقفكم عن 
بكم )% �c تقد> "��6هاA؟ هل �لذين 
�خلالفة  على  حاكمة  �ألجنمن   �"Bعت�
 p "�أل
دية  �إلسال>  �Aية  Aفعو�  قد 
�لعاn �" حا"لو� لذلك مكابدين �حلرقة 
من  Eلك  �> كا&  قلوֲדم؟   p <آلال�"
نصيب �"لئك �لذين Fمنو� �ضر� مر�� 
موعو�6ً  مسيًحا  �لقا6يا�  
د � غال> 
 �"نبيا صا6قا "Fمنو� باخلالفة �حلقة بعد
للخالفة  �ملبايعو&  �"صل  لقد  �؟ 
�حلقيقَي  �إلسالَ>   c� �أل
دية  6عوَ� 
 cلكن ما �لذ" ،nلعا� p ١٨٩ بلد� %(
�جنزمتو� �نتم؟ هل شها�6- �هللا �لفعلية 
هي مع �لذين يعتB"نه نبيا �> مع �لذين 
ال يعتB"نه )ال ناسكا "مرشد� "�د�6 
فحسب؟ فاتقو� �هللا "َ�}و� هذ� �لُفرقة 
"�النفصاL. "تأملو� فيما يقوله �ملسيح 
�ملوعو6 � عن نفسه. ال شك �نكم 
تعا%  �هللا  ندعو  "لكن  كتبه  تنشر"& 
�يضا.  "فهمها  ملطالعتها  يوفقكم   &�
�فتحو� �لقرFَ& �لكرَمي "�قرá"� ما يقوله 
ببعض  يؤمنو&  �لذين  عن  تعا%  �هللا 

"يكفر"& ببعض. 
يقوL سيدنا �ملسيح �ملوعو6 �: 

 Ðلن� يكو&   &� �ملفر"ِ�  من  "ليس 
)ال موهبة  ليست  فإ}ا  مشرِّعا حتما، 
فما  غيبية.   Aٌمو� من خال�ا  تنكشف 

6مُت قد تلقيت )% هذ� �أل"�& حو�� 
حتققها  "A�يُت   �ًhنبو "éسني  مائة 
بأ>ِّ عيÅ فكيف ميكن �&   hبكل جال
 Lِلرسو� "� Ðتسميِة �لن Tفض )طالA�
على نفسي. "ما �6> �هللا تعا% بنفسه 
 &�  � فأّنى  �الÕني  ֲדذين  Õا�  قد 
سبحانه   ��غ  xخا�  "� �Aفضهما 
 ،ÅسلA�  cلذ� باهللا  �حلف  "تعا%؟ 
�مللعونو&  )ال  عليه   cيفتر ال   cلذ�"
موعو�6.  مسيحا   ÅسلA� قد  هو  �نه 
"كما �نá� Åمن بآيا- �لقرF& �لكرمي 
 cلذ� بالوحي  �áمن  متاما  كذلك 
)ميا�  بني   Tفر  å6�  &"6  -  Lُنز�
 Lلوحي �لصريح �لنا��" &Fبآيا- �لقر
 Lتبني � صدقه من خال cعلي- �لذ
�آليا- �ملتو�تر� �ل� حتققت. "�ستطيع 
�& �حلف باهللا p بيت �هللا �حلر�> �& 
�لوحَي �لطاهر �لذc ينـزL علي )منا 
هو كال> Eلك �إلله �لذc �نزL كالَمه 
"سيدنا  "عيسى  موسى  سيدنا  على 
شهدْ-  لقد   .� �ملصطفى  �مٍد 
كذلك  �يضا.   hلسما�"  �Aأل�  �

نطقْت من �جلي �لسماhُ "�ألAُ� بأ� 
خليفُة �هللا. "لكن كا& مقد�A �سب 
 Aإلنكا�" �لرفض  �القي   &�  -�hلنبو�
غشا"�  قلوֲדم  على  �لذين  أل&  �يضا 
تعا%  �هللا   &� يقينا  "�علم  يؤمنو&.  ال 
 �hنبيا� يؤيد  سيؤيد� حتما كما ظل 
�6ئما. ال يسع �حٌد �& يقف p طريقي 

أل& تأييد �هللا ليس معهم. 
)منا  �لرسالة   "� �لنبو�  �نكرُ-  "حيثما 
فعلُت Eلك مبعÒ �نF n Å- بشريعة 
 Åلك مستقال.  نبيا  "لست  مستقلة 
شريعة   �بغ "لكن   -  Ðن"  LٌسوA
�لفيو�  نلُت   Åن�  Òمبع  - جديد� 
باÕه  �، "ُسميُت  �ملقتد5   Ðلن� من 
تعا%  �هللا  من  �لغيب  بعلم  "حظيت 
بو�سطته �. "A� nفض كو� نبيا من 
هذ� �ملنطلق قط. بل ֲדذ� �ملعÒ نفِسه 
نا��6 �هللا تعا% نبيا "Aسوال. فال �نكر 
ֲדذ�  "Aسوال  نبيا  كو�  �يضا  �آل& 

 “.Òملع�
()��لة خطأ، �خلز�ئن �لر"حانية �١٨ 

(٢١٠-٢١١×

قد أوصل املبايعون للخالفة دعوَة األTدية أي اإلسالَم 
احلقيقَي إi ١٨٩ بلدا � العاS، ولكن ما الذي أجنزمتوه أنتم؟ 
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فهل يبقى �c )ֲדا> بعد هذ� �يضا فيما 
نفسه  عن   �  ُّcملهد� �إلماُ>   Lيقو
 � �علن  فقد  تعا%؟  �هللا  من  بأمر 
فبكل   .Ðن  Åن�  :Lقا"  Àضو" بكل 
 hإلخو�ننا هؤال Lقو�  Lحتر�> ")جال�
�لذين ضلو� �لطريق: تعالو� "�شتركو� 
 cهذ� �النقال� �لر"حا� �لذ p معنا
من �جله بعث �هللا تعا% حضرَ� مر�� 
مسيحا   � �لقا6يا�  
د � غال> 
ظليا،  "نبيا  معهو�6  "مهديا  موعو�6 
كا&   cلذ�  ُّcملهد�" �ملسيُح  Eلك 
 "� �أل
دية  ينشر 6عو�   &� له   �Aمقد
 T6صا كخا6>   - �حلقيقي  �إلسال> 
 h³ا� 2يع   p  -  � �ألكر>   Ðللن
"هو  بالضبط،  فعله  ما  "هذ�   ،nلعا�
َمن قاL له �هللا تعا% بكلماٍ- صرrٍة 
 xبأ� سأبلغ 6عوتك )% �قصى �طر�
�ملعاAضة.   �هذ كل  Aغم  �ألAضني 
)ال  �لوعَد  هذ�  حتقَق  ير5  ال  "�ليو> 
"�ملتمسكو&   Ðكن به  يؤمنو&  �لذين 
 ��. )& هذ  �بعد بأهد�� �خلالفة 
�لدعوَ� تصل �ليو> عB ��و�h )% 2يع 
�³اh �لعاn. فإ& �النتصاA "�لفوَ� �ليو> 
)منا هو من نصيب �"لئك �لذين يؤمنو& 
به مسيحا "مهديا "نبيا. ")& �هللا تعا% 
 p �ملعجز�ِ-   cُير" نبيه  يؤيد  بنفسه 
قوٌ�  �لدنيا   p "ليست  �لدعو�،  تبليغ 
تقدA على عرقلتها. )& قوL �هللا تعا% 

 6�A� من  ُمعني   �(" )هانتك   6�A� من 
 ،cسر  dُّسر"  ،Åم �نت  )عانتك. 
 p "جيه  �نت  "معي.   c6مر� "�نت 
حضرÉ. �خترتك لنفسي. (�لتذكر�: 

 (١٦١- ١٦٢
 xطمأنه �هللا تعا% من كل خو cفالذ
�نه  "�علن  تأييد�ته،  على  له  "�كد 
�نه  "�علن  )عانته،   6�A� من  سيعني 
سيهني من �6�A )هانته ""ْضَع �لعر�قيِل 
 p تعا%  �هللا   �عّد  cلذ�" سبيله،   p
 xا� &� �6عي  فال  �خلو�×  �صفيائه 
بسبب  لقلقهم   ABم "ال  �يضا  �تباعه 

�لعر�قيل �ملؤقتة �لعاAضة.
�قد�>   Lِتزلُز Aغم  �حد  غز"�  ففي 
تعرضهم  "Aغم  مؤقتا،  �ملسلمني 
 n  À�"Aأل�"  Lألمو��  p  �Aللخسا
”�هللا  كلما-:   &( بل  �لعد"،  ينتصر 
 p على "�جّل“ هي �ل� كانت غالبة�

 .xاية �ملطا{
فما �6> �هللا تعا% �ألعلى "�ألجل قد 
�علن �ليو> �يضا تأييد� "نصرته للعاشق 
لنا ³ن  �6عي  فال   � حلبيبه   T6لصا�
�ملؤمنني به للقلق "�الضطر�� بسبب 

هذ� �لعر�قيِل "�ملصاعِب �ملؤقتة. 
تعر�  �ملاضية  �لقليلة  �أليا>   Lخال
�إلخو� �لعر� �يضا مبن فيهم �أل
ديو& 
"غ�هم ممن يو�سوننا "يتعاطفو& معنا 
"�الضطر��،  للقلق  �إلسال>  "مع 

سـأبـلـغ دعوتك إلـى
أقصى أطـراف األرضني

 �Aسأبلغ 6عوتك“ يتضمن )شا �(”
عر�قيُل  هنالك  ستكو&   �نه   %( لنا 
عو�صُف  "ستهب  �لسبيل  هذ�   p
�ملعاAضة "ترتفع �يُب �لناA من �ليمني 
�حلكوماُ-   L"ستحا"  ،Lلشما� "من 
�إلله   ..Åلكن" �لعر�قيل،  "ضع  �يضا 
 ..hعلى كل شي A6لعزيز �لغالب "�لقا�
 ،cملهد�" �ملسيح  �يها  يا  �َطْمئنك 
 Åَطْمئن �تباعك �يضا يا َمن �نت م�"
فقد  لذ�   É6عو لنشر  جاهد�  "تسعى 
قرAُ- �& تأييد�É ستكو& معك �6ئما 
"�بد�، "�نا سأبلغ 6عوتك )% �قصى 

�Aجاh �ألAضني.
ففي )حد5 �ملر�- �"حى �هللا تعا% )ليه 

يطمئنه فقاL ما نصه: 
مع   Øٍما" معك.   Åن( yف.  ”ال   
يعلمها  ال  مبنـزلة   Åم �نت  َمْشِيك. 
�َخلْلق. "جدُتك ما "جدُتك. )� ُمهٌني 

إ� ُمهٌني من أراد إهانتك 
وإ� ُمعني من أراد إعانتك.
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 ��"Eلك أل& بعض �لد"L �لعربية �لكب
قد �غلقت قناتنا �لفضائية MTA3 �ل� 
كانت تبثُّ عNile Sat B �لذc متلكه 
�لعربية. �حلق �}م فعلو� Eلك   L"لد�
خلوفهم من بعض �ملشايخ "�لقسا"سة 
�ملسيحيني، "الحتر�قهم p ناA �حلسد 
 &� شك  ال  �أل
دية،  تقد>  بسبب 
هذ�   %( 6فعتهم  �ل�  �ألسبا�  �حد 
كا& حسدهم. "مبا �}م �غلقو� قناتنا 
ضاAبني æميع �لِقيم �ألخالقية ُعر� 
لذ�  مسبق   Aشعا( "بد"&  �حلائط 
�أل
ديو&  �لعر�  �إلخو�  بعث  فقد 
على  �ملشرفني   %("  َّ�( "غُ�هم 
عن  فيها  �عربو�   �ً�كث Aسائَل  قناتنا 
هذ�  ظلم   c� قائلني:   Gملفر� قلقهم 
�لقنا�   Tغال( مت  "كيف  "قع!   cلذ�
فقلنا �م  فجأ� "6"& )شعاA مسبق. 
�ِ& �صB"� فلسوx ³ا"L )عا�6 بثها 
�ليو>  �ما  �هللا.   &Eبإ "قت  �قر�   p
بعد Õا� خطب� فيكونو& قد علمو� 
 �هذ  &( �لقنا�.   Tغال(  h�A" �لسبب 
على  �قدمت  �ملد�ِهنَة  �حلكوماِ- 
)غالT قناتنا خوًفا من �لنا@ "حسًد� 
معاAضٌة   dهنا كانت  �نه  Eلك  لنا؛ 
�يضا؛  �ملسيحيني  �لقسا"سة  قبل  من 
)E كنا نُر6ّ عليهم p قناتنا، فشّد6"� 
على )غالقها، أل}ا تترd تأث�� سلبيا 

(على حد قو�م) على �ملسيحيني. 

�مرهم �آل& p يد   &( Lية حا� على 
�هللا  �هل  عا6َ"�  �لذين  �"لئك  �هللا. 
ميلكو&  �}م  ظانني  تعا%  �هللا  باسم 
�لقو� "�لقد�A كلَّها. "لكن �هللا �لعزيَز 
يعلن  �لقد�A- "�لقو5  "مالَك 2يِع 
"�هللا  �هللا  "مكر  ﴿"مكر"�   :Lيقو"

خ� �ملاكرين﴾.
ضد  قبُل  من  �ملكائد  حيكت  لقد 
 َّcلناصر� �ملسيَح   c�  L"أل� �ملسيح 
�ملسيح  ضد   dُحتا "�ليو>   ،�
تعا%  �هللا  "لكن   ،�  cملحمد�
يضعو&  فالذين  �6ئما،   �عبا6 يَطْمئن 
مطلقا  ãافهم  ال  سبيلنا   p �لعر�قيل 
أل& �ألمر p يد �هللا "هو �لذc بعث 
يوصل  "هو   ،� �ملوعو6  �ملسيَح 
�إلنسا&  يتصوAها  ال   Tبطر �لدعو� 

قط. 
مقابل  �هللا  �عطانا   �Eما نر  فتعالو� 
لبضع  �لقنا�  ُ�غِلقت  لقد  Eلك!  كل 
 &� قبل  "�حد  ليو>  Aمبا   "� ساعا- 

مؤقتة.   �Aبصو بديلة  بترتيبا-  نقو> 
"لكن مقابل )غالقهم قناتنا "فقنا �هللا 
تعا% لالتصاL بشركة �"A"بية متلك 
 ��كث حا"لنا  "لقد  صناعيا.  قمر� 
 n "لكن  �يضا  سابقا  ֲדا   Lلالتصا
توفر  لعد>  �ملاضي   p �ا"لتنا  ُتفلح 
�لصناعي.  �لقمر  Eلك  على   Lملجا�
�لعر�قيَل   hهؤال "ضع   &� بعد  "لكن 
 Lَملجا� لنا  تعا%  �هللا  "ّفر  �ملر�   �هذ
على هذ� �لقمر بفضله �خلا×. �لقمر 
ُتَبثُّ  �طتنا  كانت   cلذ� �لصناعي 
� قبل )غالقها كا& يغطي مساحة Bع
 %( يصل  �لبث  "كا&  نسبيا،  �ضيق 
بعض �لبال6 �لعربية فقط،  �ما �لقمر 
مساحًة  بّثه  فيغطي  �حلا�  �لصناعي 
كانت  سابقه.  من   �بكث �"سع 
من  �لرسائل  تصلنا   - سبق  فيما   -
�ملغر� "�لبال6 �ملجا"�A �ا �& �لنا@ 
ال يستطيعو& مشاهد� MTA3 �لعربية 
يرجو&  فكانو�  )ليها،  حاجتهم  Aغم 

بعض الـدول العربيـة الكبـ�ة قد أغلقـت قناتنا 
 Nile Sat الـ� كانـت تبـثُّ عـ� MTA3 الفضائيـة
الـذي متلكه الـدول العربية. احلق أنهـم فعلوا ذلك 
خلوفهم من بعض املشـايخ والقساوسـة املسيحيني، 
والحdاقهم � نار احلسـد بسـبب تقـدم األTدية، 
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"�آل&  �يضا.  مشاهدִדا  �م  نوفر   &�
�لصناعي  �لقمر   %( "صولنا  بسبب 
 �Eً( .جلديد فقد ُسدَّ هذ� �لنقص �يضا�
 T6هو صا cهللا تعا% �لذ� Lفعا� �فهذ
عابر�  عر�قيل   &� شك  ال  �لوعد. 
�يضا،  �ملستقبل   p "ستظهر  ظهر- 
هجما-  "�حلسا6   hألعد�� "سيشّن 
 َّc� لكE ب �ال يدفعt خر5، "لكن�
"بسبب   .Gقنو  "� يأ@   %(  cد
�
هذ� �لعر�قيل - كما قلت من قبل - 
ينيب �ملؤمن )% �هللا تعا% �كثر، أل& 
ز"� على  هذ� هي س�� �ملؤمنني. فركِّ
 �"ُّ6�" صلو�تكم،  نو�  "حسِّ  ،hلدعا�
فر�ئضكم "توّجهو� )% �لنو�فل، أل& 
�أل6عية "�لعبا�6- هي �ل� ستساعدنا 
على حتقيق �هد�فنا. �كِثر"� ِمن Eِكر 
علينا  سيفتح  هذ�  أل&  تعا%،  �هللا 
 �فهذ �هللا.   &Eبإ  -�Aالنتصا� �بو�� 
على  tب  �ل�  �ملركزية  �لنقطة  هي 
عينيه  ُنْصَب  tعلها   &�  cد
� كل 

�6ئما.
�ل�  �أليا>   �هذ ففي  قلت:  "كما 
 A"مج مبناسبة مر�Bديو& �ل
ُيعِّد �أل
مائة عا> على تأسيس �خلالفة يسعى 
باجلماعة   Aلضر�  Tحلا(  %( �حلسا6 
من  Eلك  فعلو�  "قد  قبل،  من  �كثر 
بنا   Aلضر�  Tحلا( "سيحا"لو&  قبل، 
حسد� منهم أل& �خلالفة قد �نُتزعْت 

منهم، بينما يتمتع ֲדا �أل
ديو& "هم 
�افظو& على "حدִדم. 

يقولو&  �ملسلمني  من  معاAضينا   &(
Eلك علنا )ننا لن ننجح 6"& �خلالفة 
�بد�. ")& جر�ئدهم "�الִדم مكتظٌة 
 p" �ملوضو�.  هذ�   Lحو باملقاال- 
كل يو> جديد ُينشر خطاٌ� �" مقالٌة 
�م p هذ� �ملوضو�. "قد �حضرُ- 
معي مقاال "�حد� كنمو�E "�قر� منه 

على مسامعكم. 
�لر
ـن  حبيـُب  �ملفـ�   Lيقـو

Aْ6َخاْس�:
نظا>  من  �فضَل  نظاٌ>   dهنا ”ليس 
�خلالفة �إلسالمية على منها� �لنبو�. 
�لعظيم   xد�� "ال ميكن حتقيق هذ� 
6"& �جتما� �هل �حلق على "جهة 
"�حد�. p هذ� �حلالة �ل� �بُتليْت ֲדا 
 cهذ� �لعصر �لذ p ألمة �إلسالمية�
كل  من  حلرما}ا  �ا"ال-  فيه  تتم 
شيh بش§ �لطرT، ال بد من حتقيق 
عظيمة  تضحية  �جله  من  ُقدِّمت  ما 
من ِقبل �ألمة �إلسالمية ح§ حصلت 
على 6"لة باكستا&. )& هذ� �لتضحية 
�ننا سنناL بلد� مستقال  كانت بأمل 
(�Õعو�  �إلسالمي،  �لنظا>  فيه  لنقيم 
فيه  سنقيم   :Lيقو  E( جيد�  تعليقه 
�حللم  هذ�  "لكن  �إلسالمي)  �لنظا> 
قد حتقق بصو�A �لغش "�خلد��.... 

بلد  على  حصلو�  قد  كانو�   c�)
مستقل إلقامة �لنظا> �إلسالمي "لكن 
"�خلد��،  �لغش  )ال  فيه  rد¥   n
�سب �عتر�فه هو، µ يقوL:) )& سر 
 p ها يكمن�بقاh �ألمة �ملسلمة "خ
�الحتا6 "�التفاT ")قامِة نظاِ> �خلالفة 

�إلسالمية على منها� �لنبو�.“  
عد6  �حلق  ضربة  �لشهرية،  (�ملجلة 

يناير ٢٠٠٤ ×٢)
بأ&  "يؤمنو&  تعنتهم  يتركو&  ليتهم 
ينتظر"نه  �لذc كانو�   cملهد� �إلما> 
تصريح   p  6A" (حيث  ظهر.  قد 
 Éسيأ  cملهد� �إلما>   &� �م  Fخر 
"بعد� ستقو> �خلالفة). �ال فليعلمو� 
ينتظر"نه   cلذ�  cملهد� �إلما>   &�
�يضا  �خلالفة  قامت  "قد   ،hجا قد 
�خر5  خالفة  ُتقا>  "لن  بو�سطته 
حا"لو�  مهما  �لنبو�  منها�  على 
لذلك. فاليو> حني يدعو �أل
ديو& 
من  تعا%  �هللا  ينقذهم  بأ&  ألنفسهم 
"يوفَقهم  �قد�مهم  "يثبَت  شر  كل 
 cملهد� 2اعة  بأهد��  للتمسك 
 -�hنبو جاh حسب   cلذ� "�ملسيح 
 &� عليهم   ،� �هللا   LسوA سيدنا 
�ملسلمني   hؤال� �يضا  تعا%   �يدعو
�لز�ئغني عن جا�6 �حلق بأ& يوفقهم 
هذ�  2اعة   %( لالنضما>  تعا%  �هللا 

، Fمني.   ِّcملسيِح "�ملهد�


