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التقوى

بسم �هللا �لرeن �لرحيم
Ãمد� "نصلي على gسوله �لكرمي

 "على عبد� �ملسيح �ملوعو6


ته... هو �لناصرg" بفضل �هللا
لند&  ٩-١٢-٢٠٠٧

  fحبائي �فر�6 �جلماعة �ألعز��

ة �هللا "بركاتهg" لسال> عليكم�       

�أل
دية.  �إلسالمية  �خلالفة  على  سنة  مئُة  �ليوَ>  تكتمل 
�أل
دية  �إلسالمية  �جلماعة  تاgيَخ  �]هاننا   %( يعيد  �ليوُ>  هذ� 
�ملمتد على �كثر من قر&، كما يذّكرنا بتلك �لساعة �ملباgكة 
حني �علن عبد من عبا6 �هللا �ملختاgين، � شهر g�[¹/ماg¡ عا> 

١٨٨٩>، تأسيَس 2اعة طاهر� بأمر �هللا تعا% "طبًقا لنبو�f نبينا 
�لكرمي �. "كانت �ملهمة �لx ُعهد- )% �ملسيح �ملوعو6 � 
س هذ� �جلماعة من �جله، �& يساعد �لنا¡ �  "�لغرÁُ �لذ^ �سَّ
بناf عالقٍة بينهم "بني gֲדم، "يعلِّمهم �خلضوsَ �ما> �هللا �ألحد، 
"�عل 2يَع �مم �لعا� �مًة "�حد� �معهم حتت لو�g fسو\ �هللا 
�، "�& يوّجه �لناَ¡ )% �f�6 حقوL بÔ جنسهم. لقد �gسل 
�هللا � هذ� �لرجل "ّ®ا� )ما> �لزما& "�ملسيح "�ملهد^. لقد 
عا>  من  �لبيعة  "�خِذ  �جلماعة  تأسيس  منذ  �إلنسا&  هذ�  ظّل 
١٨٨٩ )% عا> ١٩٠٨- �^ حو�ß ١٩ عاًما - يتقد> بسرعة 
فائقة بتأييد �هللا "نصرته، بالرغم من �نو�s �ملعاgضة "�لظر"� 
ِّ̂ �ِهللا“ هذ�  غ� �ملو�تية، ح� )& كّل َمن "قف � "جِه ”َجِر

َلِقَي �لذ\َّ "� و�&. 
)& كل من يأ« )% هذ� �لدنيا �لفانية يغاg6ها � �لنهاية 

رسالة أم/ املؤمننيرسالة أم/ املؤمنني

حضر' مر!� مسر/� �eد (�يد� �هللا)

�خلليفة �خلامس لسيدنا �إلما> �ملهد^ �

 

(�يد� �هللا تعا% بنصر� �لعزيز)

إلى أفراد اجلماعة في العالم كله

مبناسبة حلول القرن اجلديد 

من اخلالفة اإلسالمية األحمدية
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حسب قدg �هللا تعا%، �ما هذ� �إلنسا& 
�لذ^ كا& عبًد� خاًصا هللا تعا% "عاشًقا 
صا6ًقا لرسو\ �هللا �، فكا& يتوL 6"ًما 
)% لقاf ”�لرفيق �ألعلى“ متأسًيا بأسو� 
سيد� �. فلما �خb �هللا � هذ� �لعبَد 
برحيله   ��ألخ للزمن  )ماًما  �gسله  �لذ^ 
 Ôلك" قريب،  �جلك   &( قائًال:  طمأَنه 
´سب   ��ألخ �لزمن  )ما>  جعلتك  قد 
"عد^، فلذ� يا حبيـ� "يا َمن هو باخٌع 
نفَسه من �جل )قامة توحيد^ "حكومة 
نبيي �حلبيب � � �لعا� كله، ال تقلق 
]g"َتها  "بلوِغها  مهمتك  �كتما\  بشأ& 
�خلالفة  ستقو>  �نه  �علْم  "فاتك.  بعد 
بعد_ على منها� �لنبو� )% يو> �لقيامة 
 ،Ôملؤيَّد م� � ßسوg سب ما �نبا به´
"من خال\ هذ� �خلالفة سأÓسس نظاًما 
إلقامة شريعx �ألخ�� "متكينها � �لعا� 
عند  من   �gلبشا� هذ�  تلقِّي  "بعد  كله. 
 � �ملوعو6  �ملسيُح  خاطب  تعا%  �هللا 

2اعَته "قا\:
 ”)& من سنة �هللا �لx ما �o\ �لّّيها 
 � �إلنسا&  خلق   &� منذ   sنقطا�  &"6
�ألÁg �نه ينصر �نبياg" �fسله، "يكتب 
�هللا            ﴿َكَتَب  يقو\:  كما  �لغلبة،   م 
�لغلبة  من  "�ملر�6  "gسلي﴾.  �نا  َألْغِلَبنَّ 
يريد"&  كما   fألنبيا�" �لرسل   &� هو 
تتم حجة �هللا على �ألÁg ´يث ال   &�
يقدg على مقا"متها �حد، كذلك ُيظِهر 
 sgيز" قوية،  بآيا-  صدقهم  تعا%  �هللا 

نشر�  يريد"&  �لذ^  �حلق   �َgبذ بأيديهم 
على  ُيتّمه  ال  تعا%  �نه   �غ �لدنيا،   �
يصحبه  "قت   � يتوفاهم  بل  �يديهم، 
فُيفسح  �لظاهر،   � �لفشل  من  �خلوُ� 
لَيسَخر"�  للمعاgضني  �ملجاَ\  بذلك 
"حينما  "يشّنعو�.  "يطعنو�  "يستهزئو� 
يكونو& قد �خرجو� كل ما � جعبتهم 
من سخرية "�ستهز�f ُيظهر �هللا تعا% يًد� 
 vألسبا� من  "يهيئ  قدgته،  من   Gخر�
ما تكتمل به �ألهد�� �لx كانت تبد" 

ناقصة )% ]لك �حلني. 
من  قسمني  ُير^  تعا%  �نه  فاحلاصل 
قدgته: �ّ"الًً، ُير^ يَد قدgته على �يد^ 
قدgته  يَد  ُير^  "ثانًيا،  �نفسهم،   fألنبيا�
 Gبعد "فا� �لن� حني تظهر �ملحن "يتقو
�ألعد�f "يظنو& �& �ألمر �آل& قد �ختل، 
"يوقنو& �& هذ� �جلماعة على "شك �& 
يقعو&  �نفسهم  �عضاfها   &( ح�  تبا6، 
ظهوgهم،  "تنقصُم  "�لتر66،   ���حل  �
عندها   ،fألشقيا� من  �لعديد  "يرتّد  بل 
ُيظهر �هللا تعا% قدgَته �لقوية ثانيًة "ُيساند 
صامًد�  يبقى  فالذ^   .�gملنها� �جلماعة 
هذ�   Gير  ���ألخ �للحظة  ح�  صابًر� 
�ملعجز� �إل ية، كما حصل � عهد سيدنا 
�� بكر �لصديق �، حيث ُظنَّ �& "فا� 
 ��لرسو\ � قد سبقت �"�َنها، "�gتد كث
�لصحابة  "�صبح   ،vألعر�� جّها\  من 
�قا>  عندها  كاملجانني،  �حلز&  شد�  من 
 ،� �لصديق  بكر  �با  سيدنا  تعا%  �هللا 


ى �إلسال> " ،Gته مر� �خرgظهر قد�"
�جنَز  "هكذ�  �لوشيك،   Áالنقر�� من 
 م  ننَّ  ﴿"لَُيمكِّ فيه:  قا\  �لذ^  "عد� 
ِمن  لّنهم  "لُيبدِّ  م  �gتضى  �لذ^  6يَنهم 
بعد خوفهم �مًنا﴾.. �^ �نه تعا% سو� 

يثّبت �قد�مهم بعد �خلو�."
�لر"حانية  �خلز�ئن  "�لوصية"،  (كتيب 

�ملجلد ٢٠ صفحة ٣٠٤-٣٠٥)
� قا\: "فيا �حبائي، ما �6> من سنة �هللا 
ليحّطم  قدgَتني،  ُير^  تعا%  �نه  �لقدمية 
فمن   ..fلألعد� كا]بتني  فرحَتني  بذلك 
سّنَته  �آل&  تعا%  �هللا  يغّير   &� �ملستحيل 
"ال  به  �خbُتكم  ملا  حتزنو�  فال  �ألoلية. 
 �gتكتئبو�، )] ال بد لكم من �& تر"� �لقد
�لثانية �يًضا، ")& ºيئها خ� لكم، أل²ا 
 &(" �لقيامة.  يو>   %( تنقطع  "لن  �6ئمة 
تلك �لقد�g �لثانية ال ميكن �& تأتيكم ما 
� �غاg6 �نا، "لكن عندما �gحل سو� 
يرسل �هللا لكم �لقدgَ� �لثانية، �لx سو� 
�هللا  "عد  ´سب  �ألبد   %( معكم  تبقى 
 &(" �أل
دية"،  "�ل�bهني   � �ملسجل 
بكم  يتعلق  بل  يتعلق �  �لوعد ال  ]لك 
جاعُل   4(" تعا%:  �هللا  قا\  �نتم، حيث 
�تبعو_ فوL غ�هم  �لذين  �جلماعة  هذ� 

)% يو> �لقيامة."
فر�قي  يوُ>  يأتيكم   &�  ^g"لضر� فمن 
يو>  هو  �لذ^  �ليوُ>  ]لك  بعد�  ليأ« 
 L6صا )لـٌه  )لـهنا   &( �لد�ئم.  �لوعد 
"سُيريكم كل   ،L"َصد" ""ِفيٌّ  �لوعد، 
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ما "عدكم به. "بالرغم من �& هذ� �أليا> 
 �هي �أليا> �ألخ�� من �لدنيا، "هنا_ كث
"قوعها،   &¹  xل� "�ملصائب  �لباليا  من 
"لكن ال بد �& تظل �لدنيا قائمة )% �& 
�هللا  �نبأ   xل�  gألمو� تلك  2يع  تتحقق 
تعا% ֲדا. لقد ظهرُ- من عند �هللا تعا% 
د�،  كقد�g له �، فأنا قد�g �هللا �ملتجسِّ
سيكونو&  ¹خر"&  بعد^  ِمن  "سيأ« 
فا6عو�  لذلك  �لثانية.  �هللا   �ِgقد َمظاِهَر 

ºتمعني � �نتظاg قد�g �هللا �لثانية.“
�لر"حانية،  �خلز�ئن  ”�لوصية“،  (كتيب 

�ملجلد ٢٠ صفحة ٣٠٥-٣٠٦)
 bخ� كما   � gحيله  "قت   fجا  �
من قبل، فلِحق gبَّه �، "�ستو% على 
"حز&،  خو�  كلهم  �أل
ديني   vقلو
 Gكر[ �حيْت  �ملؤمنني  �6عية  "لكن 
 Ágأل� فشهد-  �أل"%،  �لقر"&   Ôمؤم
تعا%:  �هللا  "عِد  حتقُِّق  مشهَد   fلسما�"
لَنَّهم ِمن بعِد خوفهم �مًنا﴾، "ِمن  ﴿َ"لَُيَبدِّ
خال\ نظا> �خلالفة حافَظ �ُهللا تعا% على 
ببعثته.  بد�-   xل� �لعظيمة   �gلثو� تلك 
لقد قا\ �لسيد �بو �لكال> 6�o¹ � جريد� 

""كيل" عند "فاته �: 
�لشخص  ]لك  َنَعْم  �لشخص!  "]لك 
"لساُنه  قلمه سحًر�،  �لذ^ كا&  �لعظيم 
للعجائب  جتسيد�  كا&  "�لذ^  ِطَلْسًما، 
"صوُته   �ًgثو نظرُته  كانت  �لعقلية، 
مطوية   �gلثو� �سال_  "كانت  حشًر�، 
بطاgيتني  قبضتا�  "كانت  بأصابعه، 

�لذ^  �لشخص  ]لك  نعم،  كهربائيتني؛ 
عا�   � "�لطوفا&  �لزلز�\  مبثابة  ظل 
مبثابة  "�صبح  سنة،  ثالثني   %( �أل6يا& 
�ألمو�-  يوقظ  "ظّل  �لقيامة  ضجة 
�لر"حانيني ... )& "فا� �لسيد مر�o غال> 

د �لقا6يا4 ليست بالx ال نتعلم منها �
�لزما&  �لعb، "²ملها تاgكني �مرها )% 
بالذين   ��كث �لدهر  �و6  ال  ليطويه. 
ُيحدثو& �لثو�g � عاَلم �لدين �" �لعقل، 
 �g6نا fيخ �ألفذ�] هؤالgبل )& �بطا\ �لتا
"لكنهم  �لعا�،  منصة  على  يظهر"&  ما 
 �  �gثو ُيحِدثو&  فإ²م  َيظَهر"&  عندما 

�لعاَلم.“
 ،gمرتسا� � �g6جريد� ”"كيل“ �لصا) 
يونيو ١٩٠٨>، نقًال عن تاgيخ �جلماعة 

�أل
دية �ملجلد �لثا4 صفحة ٥٦٠) 
 gألغيا� جعل  قد  تعا%  �هللا   &�  Gفتر
"�قالمهم  بأفو�ههم  يعترفو&  �يًضا 
منه  تأكيًد�  �لعظيم،   vالنقال� بذلك 
بالفعل  كا&  �إلنسا&  ]لك   &�  �
مؤيًَّد� بتأييد� �خلاÍ. "لكن �ملؤسف �& 
 �gلثو�  &�  %( ينتبهو�   �  gألغيا�  fهؤال
�لربا4،  �ملؤيَّد  �لx �حدثها هذ�  �لعظيمة 
قد   � �لعجائب   "[ �لقدير  �هللا  كا& 
من  �تباعه  �يد^  على  باستمر�gها  "عد 
 G�g قد  "بالفعل  �خلالفة،  نعمة  خال\ 
�لنا¡ حتقيق هذ� �لوعد عندما  كث� من 
 � �لدين   gنو �ملولو^  حضر�  بويع 
�ملوعو6  للمسيح  �أل"\  �خلليفة  بصفته 

قد  �ملعاgضني   fهؤال  &� "برغم   .�
�قامها  منظمة  2اعًة  �عينهم  بأّ>   �"�g
قد  �²م  "برغم   ،� �ملوعو6  �ملسيح 
g�"� �خلالفة قد قامت فيها فعًال، )ال �²م 
حا"لو� بتخطيط مدبر �لقضاfَ على هذ� 
�جلماعة �لx �قامها �هللا تعا% بيد� "قا\ 
لك  غرسُت   .xنعم �]ُكْر   ” فيها:  �هللا 

x "قدg«“ (�لتذكر�، صفحة g ^بيد

(٤٢٨
 fهؤال ُمِنَي  �لربا4  �لوعد   ذ�  "طبًقا 
قد  كانو�  �لذين  "هم  �6ئًما،  بالفشل 
كتبت   &� لدgجة  عد�ئهم   � متا6َ"� 
لقلنا  �حد  )حدG جر�ئدهم: ”لو سألَنا 
غ� خائفني لومَة الئم )& على �ملسلمني 
 �oيرمو� - )& �ستطاعو� - ُكتب �ملر &�
"ليس  �مللتهب،   gلتنو�  � بل  �لبحر   �
هذ� فحسب، بل �ب �& ال يذكر �َ®ه 
غ�هم   "� �ملسلمني  �ملؤgخني  من  �حد 
 � �إلسال>  تاgيخ   "� � ند  تاgيخ   �

�ملستقبل.“ 
(جريد� ”"كيل“ �لصا�g6 � �مرتسر، 
تاgيخ  عن  نقًال   ،١٩٠٨ حزير�&/يونيو 
صفحة  �لثالث  �ملجلد  �أل
دية  �جلماعة 

(٢٠٥-٢٠٦
يشهد  �أل
دية  �جلماعة  تاgيخ  "لكن 
�لقو>   fهؤال  &� �لعا�-  يعلم  -كما 
تز�\  ال  بينما  �حد،  �ليو>  يذكرهم  ال 
كله  �لعا�   � "تز6هر  تنمو  �أل
دية 

بbكة �خلالفة "قد 6خل فيها �ملاليني.



١٥

التقوىاجمللد الواحد والعشرون، العدد الثاني -  جمادى األولى والثانية ١٤٢٩ هـ  - حزيران / يونيو  ٢٠٠٨ م

 �  �"o"جتا قد  �ملعاgضو&   fهؤال كا& 
 &oنشر- جريد� ”كر &� � تّرهاִדم حدًّ
 G6 فيه: ”ما]� بقي لدg" غز-“ مقاال
�ملر�oئيني �آل&؟ قد ُقطع g�سهم، "�لذ^ 
فعل  يستطيع  لن  �آل&   م  )ماًما  �صبح 
شيf )ال �& يتلو عليهم �لقر¹& �لكرمي � 
�حد �ملساجد.“ (تاgيخ �جلماعة �أل
دية 

�ملجلد ٣ صفحة ٢٢١)
لقد �قتبس حضرُ� �خلليفة �أل"\ للمسيح 
�ملوعو6 � هذ� �جلزfَ من مقا\ �جلريد� 
خطابه   � �لنا¡  مسامع  على  ليقر�� 
 � �لسنوية،  �جللسة   � كخليفة  �أل"\ 
عّلق عليه بقوله: ”سبحا& �هللا! هذ� هو 

عمُلنا، "ّفقنا �هللا تعا% للقيا> به.“
 gكبا بعض   _gيد  � �حلظ   fلسو"
فحاكو�  �خلالفة،  مقا>  �يضا  �جلماعة 
مؤ�مر�- ضدها، "مع ]لك � تز\ هذ� 
�لغرسة �لx غرسها �هللا � مستمرً� � 
�لنماf "�ال6oهاg، "عد6ُ 2اعة �ملحبني 
�ملخلصني � �ال6oيا6 كما "عد �هللا � 
 ^� تنجح   �"  ،� �ملوعو6  للمسيح 

من �ا"الִדم.
� جاf عهد �خلليفة �لثا4 فانGb بعض 
�جنمن“   gصد” ºلس    fعضا�  gكبا
"لكن  للخالفة،  �لعلنية  للمعاgضة 
كانو�  �لذين   -  fهؤال كل  يستطع   �
مثقفني "�نكني بزعمهم - �& يصمد"� 
ãسَة  �لعمر  من  �لبالغ  �لف�  هذ�  �ما> 
تنظيم   � بلغ  �لذ^  gبيًعا،  "عشرين 

�لدعو�  "نشر  �فر�6ها  "تربية  �جلماعة 
�لكرمي  �لقر¹&  "علو>   �gمعا "بيا& 
تو�لت  لقد  �حد.  فيه   �gِيبا  � مقاًما 
على �جلماعة � تلك �لفتر� �g�"6 صعبة 
"لكن  "�ملعاgضة،  �ملحن  من   ��كث
�جتاoִדا �جلماعة بنجا¼ بbكة �خلالفة. 
لو قر�مت �حد�± عهد �خلليفة �لثا4 � 
�ملمتد )% �ثنني "ãسني سنة لعرفتم ما 
ِّ̂ �ِهللا“ �ملوعو6ُ هذ� من  �جنز� �بُن ”َجِر

منجز�- "مآثر.
 "عند "فا� �ملصلح �ملوعو6 � (�خلليفة 
�لثا4) �عتر- �جلماعَة حالٌة من �خلو� 
َلها �مًنا �  مر� ثانية، "لكن �هللا � َبدَّ
"طلَع  "عد�،  حسب  ساعا-  بضع 
كا&  جديد   �من قمر  �جلماعة  على 
مظهًر� ثالًثا للقد�g �لثانية. فلم تز\ هذ� 
�لقافلة تتقد> gغم �اgبة �حلكوما-  ا، 
ضدها،  �لغاäة  �لقو�نني   gصد�( "gغم 
 Lضة �ملنظمة من 2يع �لِفرgغم �ملعاg"
حتت  �ألقو�َ>  جتمُع  "ظلْت  �إلسالمية، 
لو�f �لرسو\ �لعر� � من خال\ تبليغ 
6عوته � "gفِع هتافا- �حلب "�لو6�6 

.��"خدمِة �لفقر�f من �ألقو�> �لفق
�هللا  
ه g  - �لثالث  �خلليفة  �نتقل   �
 ،� باgئه حسب مشيئته  �يًضا )%   -
"�شر�ّبت �لفنت �لد�خلية "�خلاgجية ثانية، 
"لكن �هللا � نصر �جلماعة �إلسالمية 
�خلليفة  بو�سطة  �أل
دية حسب "عد� 
فتنة  كل  فماتت  لدينه،  متكيًنا  �لر�بع 

�لذين   � �هللا  �هلك  كما  مهدها،   �
�6�g"� تكبيل �يد^ �أل
ديني "�gجلهم 
�²م  �oعمني  غاشم،  قانو&  مبوجب 
�أل
دية.  ”سرطا&“  على  سيقضو& 
يهاجر   &� حينها  �خلليفة  �ضطر  لقد 
�جلائر،  �لقانو&  بسبب  باكستا&  من 
"لكن هذ� � جر� فتحت ¹فاًقا جديد� 
تعا%  �هللا   &� "g�ينا  �جلماعة،   g6هاoال
بيد^“  لك  ”غرسُت  "عد�:  �جنز  قد 
مر� �خرG. لقد �نفتحت للدعو� سبل 
كانت تبد" بعيد� �ملنا\ حينها. � oمن 
قد حقق  �هللا -  
ه g - لر�بع� �خلليفة 
 :� �ملوعو6  للمسيح  َ"ْعَد�   � �هللا 
�طر��  �قصى   %( 6عوتك  "سأبّلغ 
بشكل   MTA خال\  من   “Ágأل�
 � مو�6gنا   %( ننظر  عندما  مذهل. 
تنبعث  �لفضائية  �لقنا�  هذ�   Lطال(  %(
� من  "�لتحميد هللا  �لتسبيح  كلما- 
�فحمت  لقد  تلقائًيا.  �ملؤمنني   g"صد
لأل
دية  Üالف  كّل  �ليوَ>  �لقنا�  هذ� 
من �لشرL )% �لغرv "من �لشما\ )% 
�إلسالمية  �لقنا�  �6خلت  لقد   .vجلنو�
�أل
دية صو- هذ� �لرجل �ملجاهد � 
بأ&  �لمو&  كانو�  �لذين  �لقو>  بيو- 
ير"� �خلليفة كاملشلو\. "ها هي �ملائدُ� 
�لسما"ية - �لx نزلت � صو�g �لقر¹& 
شكل   �"  ���ألخ �هللا  شريعِة  �لكرمي 
�ملوعو6  �ملسيُح  بّينها  تفس�يٍة   �َgمعا
بيت  كل   %( �ليوَ>  "صلت  قد   -�
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التقوى

بفضل �هللا "نصرته.
 - �هللا  
ه g  - �لر�بع  �خلليفة  ُتو�   �
�لربا4 ﴿كلُّ َمن عليها  �لقانو&  ´سب 
فاٍ&﴾، "G�g �لعا� مشهًد� �gئًعا عجيًبا، 
كل   %(  -���لكام عيو&  �"صلته  كما 
بيت من خال\ �ألقماg �لصناعية. كا& 
على   gألغيا�"  fلألحبا غريًبا  مشهًد� 
سو�f. كا& �ألحباf فرحني بأ& �هللا � 
 fألعد�� "كا&  �مًنا،  �خلو�  بّد\  قد 
عجيبة!  2اعة  )²ا  ]هو\:   � يقولو& 
من  قر&  منذ  عليهم   fلقضا� Ãا"\ 
يتقدمو&!  يbحو&  ال  "لكنهم  �لزما&، 
"هو  صر�حًة  �ملخالفني  �حد  قا\  ح� 
�عتbكم  ال   4( �أل
ديني:  pاطب 
�ملشهد  هذ�  Ógية  بعد  "لكن  صا6قني، 

�Gg �& �هللا � معكم فعًال.
يد  على  �جلماعة  هذ�   � �هللا  2ع   �
"ما  مثلي،  �لعلم  قليل  ضعيف  )نسا& 
�نفكت هذ� �لعالقة تز6�6 قو� يوما بعد 
يو>. كانت �لدنيا تظن �& هذ� �لشخص 
 &"�سيفشل � )�g�6 �مر �جلماعة، "س
�آل& يوًما يترقبونه منذ مئة سنة، "لكن 
قد َنِسَي هؤالf �لقو> �& هذ� �لغرسة قد 
غرسها �هللا � بيد�، "ال 6خل � منّوها 
"�6oهاgها أل^ )نسا&، ")منا تس� كل 
�لذ^  �موgها ´سب "عد �هللا "تأييد�، 
�ملوعو6  �ملسيح   %( به  �"حى  ما  �قق 
� قائال: ”)4 معك "مع �حبائك.“

�لذ^  فهذ� قدg �هللا �. هذ� "عُد �هللا 

ال pلف "عد� بأ& �حباf �ملسيح �ملوعو6 
� �ملتمسكني بالقد�g �لثانية (�خلالفة) 
عمًال بوصيته سيغلبو& � �لعا� أل& �هللا 
لقد  معنا.   � �هللا   &� "�حلق  معهم. 
�كتملت �ليو> مئُة سنة على ظهوg هذ� 
يتحقق كل  تعا%  "عد�   Gنر"  ،�gلقد�
من   oبإ�ا بيَّنُت  بشأ& جديد كما  يو> 
خال\ تاgيخ �جلماعة. فمن "�جب كل 

د^ �& يسعى لتحقيق مهمة �ملسيح �
�ملوعو6 � بكل ما � "سعه متمسًكا 
جنمع   &� بد  ال  �ليو>  �لثانية.   �gبالقد
 ،� �هللا  gسو\   fلو� حتت  �ملسيحيني 
"نضم   ،� لو�ئه  حتت  �ليهو6  "نضم 
"نضم   ،� لو�ئه  حتت  �يًضا  � ند"¡ 
حتت   Gألخر� �لديانا-  كل   vصحا�
�خلالفة  ´بل  "باالستمسا_   .� لو�ئه 
مسلمي  سنجمع  �أل
دية  �إلسالمية 
�ملوعو6  �ملسيح  يد  على  2يًعا   Ágأل�

"�إلما> �ملهد^ �.
 فيا �يها �أل
ديو& �لقاطنو& � Üتلف 
�ألصل،  ֲדذ�  �ستمِسكو�   ،Ágأل�  sبقا
)ماُ>  )ليكم  فّوضها   xل� �ملهمة  و�  "�َِتمُّ
�ملهد^  "�إلما>  �ملوعو6  �ملسيُح  �لزما& 
 �  Áَّفو لقد  تعا%.  �هللا  بأمر   �
 &(” بقوله:  2يًعا  )لينا  �ملسؤ"لية  هذ� 
يتعلق بكم  يتعلق � بل  �لوعد ال  ]لك 
�نتم“، "�ملعر"� �& �لوعو6 ال تتحقق 

)ال )]� توفر- شر"طها.
 fَفيا َمن ¹منتم باملسيح �ملحمد^، "يا �حّبا

�ملسيح �ملوعو6 �، "يا �يتها �ألغصا& 
ُهّبو�  كيانه،  شجر�  من  �لنِضر�  �لغّضة 
لتمكني  تضحية  كل  لتقدمي  "�ستِعّد"� 
�خلالفة �إلسالمية �أل
دية لكي تنشر"� 
�ملسيح  به   fجا ما  �لعا�   fاÃ� 2يع   �
سيد�  عند  من  gسالة  من  �ملحمد^ 
"ُمطاعه � بأمر �هللا تعا%، مستمسكني 
´بل �هللا � هذ� بقو�. بلِّغو� كلَّ )نسا& 
 fنشا(  � يكمن  )منا   �fبقا  َّ&� �لعا�   �
سال>   &�" فقط،  �ألحد  باهللا  عالقته 
�لعا� منوÂ باالنضما> )% 2اعة �ملسيح 
�ملوعو6 "�إلما> �ملهد^ �، أل²ا هي 
حاملُة لو�f �لتعاليم �إلسالمية �حلقة لألمن 
"�لسال> مبا ال يوجد له نظ� � �لعا�. 
�علمو� �نه ليس هنا_ سبيل إلجناo مهمة 
"َنْظم  �لعا�   �  � �ملحمد^  �ملسيح 
�لتمسك  )ال  �لوحد�  سلك   � �لنا¡ 
باخلالفة �إلسالمية �أل
دية، "ِمن خال ا 

سُيحد± �هُل �هللا �لثوgَ� � �لعا�.
أل&  
د^ � مسلم  كلَّ  تعا%  �هللا  "فَّق 
يبّلغ هذ� �حلقيقة �لر�ئعة بإميا& �gسخ )% 

كل )نسا& � �لعا�. ¹مني.


ة �هللا "بركاتهg" لسال> عليكم�" 

�لعبد �ملتو�ضع


د� g"مسر �oمر
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو6 �


