
اجمللد الواحد والعشرون، العدد الثالث - جمادى الثانية ورجب ١٤٢٩ هـ  - متوز / يوليو  ٢٠٠٨ م

٢

التقوى

كلمة �لتقو�

جليلة   0�Cجنا+ �ملنصر?  �لقر'  شهد 
�لعاملية  �أل�دية  �إلسالمية  للجماعة 
#تشييد  �لعظيم  �إلسال?  خدمة   q
#مو�سا	  �لقدسية   rJنو� #+شاعة  �إلميانية  صر#حه 
�خلالفة  نظا?  بركا0   &+ هذ�  #يعو9  �إلنسانية. 
 xل� �جلماعة  صلب   q �لنبو	   yمنها على  �لر�شد	 
يعتليها �خلليفة بصفته م�� للمؤمنني #قائًد� للجمو} 
�ملؤمنة. #لعل هم ما مييز 9عو	 �أل�دية عن غ�ها هو 
 j�J# 	سلك �لوحد q فر�9هانظامها �ملحكم #�نتظا? 
+ما? #�حد. #�ملسلمو' �أل�ديو' �لذين هم من قو�? 
#بلد�' #مزجة �تلفة جتدهم Jغم كل هذ� �لتمايز 
 Jثا� ميسمهم  على  تتجلى  د  موحَّ بطابع  ينصبغو' 
#�ملقاصد  �ألهد��  لتحقيق  #�لسعي  #�لصال�   gل�

..jلر#حية �لغر��
�جلماعة   q c#لسما� �لنظا?  قر' على هذ�   J#مر '+
�ألصعد	  ش�   q  rJا�# #�ستحقاقه  جد�Jته  ثبت 
صلها ثابت #فرعها  aلظال� 	9#حة عظيمة #�فر Jصا#
بإ`' Jֲדا Jغم كل  كلها كل حني  تؤ�   jلسما�  q
ما هب عليها من عو�صف �ملعاJضة #�ملؤ�مر�0 لكن 
يد �هللا �ملتدنية عليها.. �لقوية على عد�ئها.. كفلت �ا 
 cقوية تستهو 	0 �لنبتة شجرJلرعاية #�حلماية ح� صا�
�لناظرين #يعم خ�ها على �لنا� 5عني بعدما �متد0 
فر#عها #غصا�ا +& كل مكا'.. #يتساaj كث� من 
 rهذ 	يد من قر' عن سر قوC�لباحثني #�ملنصفني منذ 
�لسلمية  #مببا9ئها  باإلسال?  #متسكها  �ملؤمنة  �جلماعة 
�لسياسيني  مؤ�مر�0   aسيو من  �ا  9ُّبر  ما  كل  Jغم 
 L#0 �لتشويه #�لتدليس، #تعصب �ملشائخ، #فتاjفتر��#

 jلغوغا�# jالضطها9، #�نقيا9 �لد�ا� aعما�لتكف�، #
ئمة �لضاللة للفتنة #�لفوضى. +' قرنا من �لزما'  j�J#
ثبت صمو9 هذr �جلماعة �ملباJكة ما? �لعا9يا0 منذ 
�ملسيح  �د  سيدنا  يد  على  تعا&  �هللا  بأمر  نشأִדا 
�لقسس  #ال   d9نا�� #ال  �ملشائخ  فال   .� �ملوعو9 
 jلقضا� q فلحو�#ال �لسيخ #ال �لدهريني #ال غ�هم 
حياته   q ال   jألنبيا� حلل   q �هللا   cجر 9عو	  على 
�ملتأخرين جنحو� q مر�ميهم  � #ال سالفهم من 
�لشيطانية q �لتعتيم #حجب �س �أل�دية �ملشرقة، 
 jألكا`يب #مقالة �لسو� Qالحديث �إلفك #�ختال#

              شهادة قرن... 
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#Jمي �ألبرياj #نشر �لباطل منع هل �لفطر	 �لسعيد	 
 `+ �لكرمي  Jبنا   Qحلقيقة.. #صد�  &+ يصلو�   ' من 
ْيَطاِ' َكاَ' َضِعيًفا﴾  قاq a كتابه �لعزيز ﴿ِ+'َّ َكْيَد �لشَّ

(٧٧ :jلنسا� )
قسيس  شها9	  �ألسطر   rهذ كتب  نا # §ضر¦ 
 Jنقدمها له حلضو 	ُمسن يستجيب لكل 9عو cجنليز+
مؤمتر �لسال? �لذc تعقدr �جلماعة q بريطانيا.. +` 
بالرغم   Jحلضو� مد�#مته  يو? عن سر   0�` سألته 
من بعد +قامته #تقدمه q �لسن �لذc غالبا ما يكو' 
ليال.  متأخر	  ساعة   q بيته   &+ Jجوعه   q عائقا 

فأجا¨: بيد 5اعتكم قـر' كامل يثبت �ا 5اعة 
حـضر   ' لز�ما  علي  ªعـل  ما  #هذ�  مسـاملة 

مؤمتركم!
خي �لقاJ¬ لسنا هنا q معر» `كر شها0�9 �لتاJيخ 
q حق �جلماعة منذ Cيد من قر' لكننا نضع مامك 
 q #تقدمها  فالحها  #سر  لأل�دية  �حلقيقية   	Jلصو�
 cال #هو نظا? �خلالفة �لذنظامها �إلسالمي �ألصيل 
على  �لشها0�9   rهذ #ستبقى   cملئو� بيوبيلها  �حتفلنا 
لسا' �ملنصفني كثر فأكثر بفضل �هللا.. ناصر Jسله، 
#مؤيد �ملؤمنني.. تباdJ #تعا&.. #ها °ن نعيش �ليو? 
�لصال	  عليه  �د  لسيدنا  �خلامس  �خلليفة  قيا9	  حتت 
�د – يدr �هللا تعا&  J#مسر �C�لسال? - موالنا م�#
بنصرr �لعزيز. #ندعو �هللا تعا& ' تستمر هذr �لسلسلة 
�ملباJكة من �خلالفة �إلسالمية بإشر�قاִדا �لر#حانية +& 
' ير³ �هللا �ألJ» #من عليها بعد ' §قق �إلسال? 
 cلَِّذ� ﴿ُهَو  #تعا&:  سبحانه   aقا كما  �ملنشو9  هدفه 
يِن  لُِيْظِهَرrُ َعَلى �لدِّ ِباْلُهَدL َ#9ِيِن �ْلَحقِّ  Jَْسَل Jَُسوَلُه َ
 µر° 'ُكلِِّه﴾. #ªب علينا °ن �ملسلمني �أل�ديني 
#عملو�  �منو�  �لذين  من  نكو'   ' على   µحلر� كل 
�لصاحلا0 كي تستمر هذr �لنعمة فينا. #قد شهد تاJيخ 
 x0 �ل�Jجلماعة بفضل �هللا سجال حافال من �النتصا�
فر� ֲדا �ملؤمنو' خلف خلفاj �جلماعة #�لذين حتققت 
"�إلسال?  قر' #�أل�دية  �خلالفة. #كل   0�Jما فيهم 
�للهم على سيدنا  �لصحيح" q تقد? #�9CهاJ #صلى 
�مد #على �له #صحبه 5عني #على خا9مه �ملسيح 

�ملوعو9.. �مني ¶ �مني.

  ِبَيـِد Vاعتكـم قــرن كامل يثبت 
أنها Vاعة مسـاملة وهذا ما Yعـل 
علـي لزامـا أن أحـضـر مؤمتركم!»
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