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التقوى

ال  "حد�  �هللا  )ال  )له  ال   &� �شهد 
شريك لـه، "�شهد �& �مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو]  بعد  �ما  "gسوله. 
�لشيطا& �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا vgَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين  �لدِّ َيْو>  َمالك   * �لرَّحيم  �لرَّْحَمن 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ")يَّاَ_  َنْعُبُد  )يَّاَ_   *
�لَِّذيَن   Âِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Âََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوv َعَلْيهْم 

الِّنيَ﴾. (¹مني) َ"ال �لضَّ

 sألسبو� هذ�  من  قليلة  �يا>  قبل   
�حتفلنا بيو> �خلالفة بفضل �هللا تعا% 
بتلك   xكلم  � قلت  "كما  "مّنته. 
�ملناسبة فقد كا& ليو> �خلالفة � هذ� 
�لعا> �Ùية عظيمة، أل& هذ� �ليو> ال 
مر�  )ال  عا6ً�  �إلنسا&  حيا�   � يأ« 
طويلة  حيا�   Îعا  �[(  "� "�حد�، 
"�حد�  مر�  يأ«  �ليو>  هذ�  مثل  فإ& 
� حياته "هو � كامل "عيه، �للهم 
عليه  مّن  قد  تعا%  �هللا  كا&   �[( )ال 
منة خاصة فأعطا� قوG قوية سليمة، 
فظّل � كامل "عيه gغم طو\ �لعمر. 
على �ية حا\، )نه ملن فضل �هللا علينا 
ال   &� �أل
ديني  من   �لكث �تا¼   &�
بل  فحسب،  �خلالفة  يوبيل  يشهد"� 
يوبيلني �ثنني � تاgيخ �جلماعة �ملمتد 
�ملنن  )% هذ�  فنظًر�  )% ١٢٠ سنة. 
متتلئ قلوv �أل
ديني مبشاعر �لشكر 
هللا تعا%. فقد �حتفلنا باليوبيل �ملئو^ 
عا>   �  Ôع� عاما   ١٩ قبل  �أل"\ 
على  عا>  مئة   g"مر  Gلد  <١٩٨٩
تأسيس �جلماعة �إلسالمية �أل
دية، 
� �حتفلنا � ٢٧ مايو / �ياg من هذ� 
�لعا> بعيد �لشكر على مر"g قر& على 
Üتلف  تز�\  "ال  �خلالفة،  نظا>  قيا> 
ֲדذ�  حتتفل  �لعا�   � �جلماعة   s"فر
 � �ألطفا\  من   ��كث  &(" �ملناسبة. 
ُ"لد"�  قد  يكونو�   � �ليو>  �جلماعة 

خطبة �جلمعة
�لr �لقاها �مS �ملؤمنني سيدنا مر!�مسر/� �eد �يدk �هللا تعا� بنصرk �لعزيز

sعليه �لسال tملهد� sخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� / �إلما�
يو>  ٣٠- ٥ - ٢٠٠٨

� مسجد بيت �لفتو¼ بلند&

احتفاالت يوبيل اخلالفة..احتفاالت يوبيل اخلالفة..
مشهد من مشاهد وحدة األمةمشهد من مشاهد وحدة األمة

تر2ة: �لقسـم �لعر� باجلمـاعـة
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قد  يكونو�   �  "�  ،<١٩٨٩ عا>   �
 ��كثً  &� كما   ،_�g6إل� سن  بلغو� 
�نضمو�  قد  يكونو�  من �أل
ديني � 
�لعا>، فال  بعد ]لك  )ال  )% �جلماعة 
يعر� هؤالf شيئا عن �ليوبيل �ملئو^ 
�حتفلو�  �²م   �غ �جلماعة،  لتأسيس 
"ال  �خلالفة،  يوبيل  �ليوبيل  ֲדذ� 
مير"&  يز�لو&  "ال  مر"�  قد  �²م  بد 
�قا>  لقد   ا.  مثيل  ال  �gئعة  بتجربة 
كله  �لعا�   � �أل
ديو&  �ملسلمو& 
�خلالفة  بيوبيل  �حتفاًال  بر�مج خاصة 
 ،��"ال يز�لو& يقيمو²ا � فر"s كث
�الحتفا\   � شاgكو�  �²م  كما 
تستمر  قد   .MTA بو�سطة  �ملركز^ 
بر�مج بعض فر"s �جلماعة )% ²اية 
�ملحلية.  لظر"فهم  نظًر�  �لسنة  هذ� 
�ما �الحتفا\ �ملركز^ �لذ^ ُعقد � 
”)كسل سنتر“ بلند& فقد بلغ عد6 
 ١٩٠٠٠  "�  ١٨٠٠٠ فيه   gحلضو�
من  مند"بو&  فيها   _gشا" نسمة، 
 &( كله.  �لعا�   � �جلماعة   s"فر
مشاهد �حلضوg �لx ُنقلت من قا6يا& 
"gبو� قد تركت �ثًر� عجيبا � نفو¡ 
�ملشاهدين، فقد بد�- تصلg Ôسائل 
"فاكسا- �إلخو� "�ألخو�- حاملًة 
�هللا  فبفضل  �لصد6.  ֲדذ�  مشاعرهم 
")حسانه، قد �ستولت حالة g"حانية 
خاصة ليس على �حلضوg �ملوجو6ين 

بل  فقط،  �لصالة  تلك   � �مامي 
كانو�  �لذين  �أل
ديني  2يع  على 
هذ�  فعاليا-  "يشاهد"&  يستمعو& 
 ،�gملعمو� fجاg� تلفÜ � \الحتفا�
منفر6ين  يشاهد"²ا  كانو�   fسو�
 "� بيوִדم   � �جلماعة،  �فر�6  مع   "�
"�حد  فكل  "عائالִדم،  �قاgֲדم  مع 
�حلالة  هذ�  من  نصيًبا  نا\  منهم 
قد  تعا%  �هللا  "كأ&  �لر"حانية، 
بال6  ش�   � �أل
ديني  2يع  جعل 
g"حانية  بتجربة  مير"&  �لعا�   sبقا"
�لوحد�.  سلك   � خرطتهم  فريد� 
 Lصد على  6ليل  هذ�   &� جر>  "ال 
�ملسيح �ملوعو6 �، "حتقيق لوعو6 
به  عايَنه "شعر  تعا% معه، "لقد  �هللا 
 &( .fعلى حد سو� gألغيا�" vألحبا�
�كتملت  �لذ^   gيا�  / مايو  يو> ٢٧ 
 � �خلالفة  قيا>  على  عا>  مئة  فيه 
 gألغيا�" vَألحبا� Gg� دية، قد
�أل
لقد  "نصرته.  تعا%  �هللا  تأييد  ¹ياِ- 
سا6- هذ� �حلالة �لر"حانية كل من 
gجاال  �لصالة  تلك   � حاضًر�  كا& 
"نساf "�طفاال ´يث �خ4b كل من 
6 )ميانه.  لقيÔ �& هذ� �الحتفا\ قد جدَّ
"كما قلُت، � يكن حا\ �أل
ديني 
�لعا� Üتلًفا عن حا م،  �آلخرين � 
)] �عرv �جلميع ِمن كل مكا& عن 
للخالفة.  ""الئهم  "تقديرهم  حبهم 

 Ôكأن �شعر  �حدهم:   ß كتب  فقد 
جديد.  من  
ديا � �ليو>  �صبحت 
كانت  �لذين  �لبعض  هنا_  "كا& 
تر�"6هم بعض �لشكو_ gغم بيعتهم 
قلوֲדم  تكن   �" �خلامس،  للخليفة 
 fهؤال كتب  فقد  متاًما،  مطمئنة 
 ��كث تعا%  �هللا  �ستغفرنا  لقد  �يضا: 
�آل&، "نعتر� لكم بأ& �هللا تعا% قد 
طّهر قلوبنا بbكة هذ� �الحتفا\، بل 
"نّقاها  قد غّسلها  تعا%  �نه   Gألحر�
�آل&  نعاهدكم  )ننا  "ها  "صَقلها، 
�لصميم  من  مستعّدين  سنكو&  �ننا 
�خلالفة،  �جل  �ية تضحية من  لتقدمي 
كما سننفخ � ]gياتنا g"ًحا جتعلهم 
على  �خلالفة   Áبفيو يستفيضو& 

�لد"�> بإ]& �هللا تعا%.
ºلس  كا&   �[( �حدهم:  "كتب 
هذ�  فكا&  �ملوتى   fإلحيا سبًبا  ما 
]لك  ميّثل  فيه  "خطابكم  �الحتفا\ 

�ملجلس.
هذ�  يكو&   &� تعا%  �هللا  �6عو 
�الحتفا\ قد �حد± �نقالبا حقيقيا � 
تعا%  �6عو�  كما  �أل
ديني،  نفو¡ 
نكو&   &�"  ،vالنقال� هذ�  لد"�> 
عبا�6 شاكرين له "Ãافظ 6"ما على 
�لتغي��- �حلسنة �حلاصلة � قلوبنا. 

حو\  �لساكنو&  �لنا¡  نظر  لقد 
�أل
ديني   %( سنتر“  ”)كسل 
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التقوى

شديد�   ��´ هنا_  �جتمعو�  �لذين 
علًما  �لقو>؟   fهؤال من  متسائلني: 
 &� �"g"با   � �لسائد   sالنطبا�  &�
"ال   Âالنضبا� يعرفو&  ال  �ملسلمني 
غريبة؛  عجيبة  تقاليد  " م  �لنظا>، 
 ���لقو> قد 6ُهشو� كثً  fلكن هؤال"
�الحتفا\  هذ�   � �أل
ديني   �"�g ملا 
)] قالو� )²م يبد"& مسلمني "لكنهم 
معظمهم   &� "برغم  �لنظا>،  ير�عو& 
هنا_   &� )ال  ¹سيوية  جنسيا-  من 
�ناًسا من جنسيا- �خرG قد �نضمو� 
 fنسا" gجاال  2يعا  "�²م  )ليهم، 
"شيوخا "شبابا "�طفاال مّتجهو& )% 
جهة "�حد�، "�ما�g- �حلب "�لتقدير 
�ملتبا6لني �للذين يضمر"²ما � قلوֲדم 
با6يٌة � "جوههم، بل ترشح من كل 

عضو من �عضائهم.
 � �ألمن  موظفا-   Gحد( قالت   
 &( 
دية: � لسيد�  سنتر“  ”)كسل 
 4(" ،ß بالنسبة �ملشهد غريب  هذ� 
�أل"%،  للمر�  �لتجربة  هذ�  مبثل  �مّر 
 Ôليو> ما هو �إلسال>، ")ن� "عرفت 
برÓية  �إلسال>  �عتنق   &�  � �gغب 

هذ� �ملشاهد "حدها. 
من  بسرعة  ينفعلو&  �لقو>   fهؤال &(
 �gفو �نطباعهم  فُيبد"&   gألمو� بعض 
)�f�o، "لكننا ندعو �& �عل �هللا تعا% 
تغ��- حسنة  ُتحدُ±  �ملشاهد  تلك 

� قلوֲדم. )& غايتنا �& يعر� �لعا� 
خالَقه، "�تمع حتت �gية سيدنا �مد 
�لوسيلة �لx يفهم به  �يا كانت   ،�

هذ� �حلقيقة.
قد  �خلالفة  ليوبيل  �الحتفا\  هذ�   �
G�g �ألحباv "�ألغياg مشاهد "حد� 
�ليو>   Íخا هو  �لذ^  �ألمر  �ألمة، 
�ماعة �ملسيح �ملوعو6 �. �ليو> )]� 
كانت هنا_ 2اعة � حرo �لعافية طبًقا 
لوعد �هللا تعا% فإمنا هي 2اعة �ملسيح 
فهم  �آلخر"&  �ما  فقط،  �ملحمد^ 
"سيبقو&  "�لتشر]>،  للتشتت  عرضة 
هكذ� ما � ُيَقدgِّ"� نعمة �هللا هذ� حق 
�لن�  قدgها، "ما � يستجيبو� لدعو� 
ظهر   �[( �نه  �ألمة  �"صى  �لذ^   �
�إلما> �ملسيح "�ملهد^: ”َفَمْن َ�gَ6َْكُه 
(مسند  الَ>“  �لسَّ ِمنِّي  َفْلُيْقِرْئُه  ِمْنُكْم 
 &("  .(� هرير�   �� مسند  
د، �
شاهد   �خ �آلخرين  �ملسلمني  حالة 
على �لفرقة "�لتشتت. ")& �بتعا6 �هل 

لدليل  تعا%  �هللا  عن   Gألخر� �أل6يا& 
على �²م سقطو� � حضن �لشيطا&، 
"نسو�  خلقهم،  �لذ^  ) هم  "نسو� 
�جلها،  من  �إلنسا&  ُخلق   xل� �لغاية 
بل �صبحو� ال يشعر"& �آل& )]� كا& 
�ليو>  فليس  خلقهم.  من  هد�  �ة 
� د�  هذ�  تعر�  2اعة  �لعا�   �
"تسعى جاهد� للوصو\ )ليه )ال 2اعة 
�ليو>  "ليس   ،� �ملوعو6  �ملسيح 
 x2اعة �ملسيح �ملوعو6 � �ل Gسو
 xل� �لوثقى  �لعر"�  بتلك  �ستمسكت 
�عطى   xل�" �لقومية،  g6"ֲדا   ا   �تن
 ا.  �نفصا>  ال  بأنه   ا  ضمانا  �هللا 
لقد "فق �هللا مبحض فضله �أل
ديني 
 fليو> �& يستمسكو� بعر"� ]لك �إلنا�
�ملسيح  بو�سطة  تعا%  �هللا  مأل�  �لذ^ 
 fنه ما( �ملحمد^ مباg f"حاo 4ال\. 
�ملؤمن  يستطيُع  "ِبُشربه  �حليا�،  يهب 
بلو· �لدgجا- �لعلى من �لر"حانية. 
بالعر"�  لالستمسا_  ¹خر   Èمع "�ة 

S هذا االحتفال ليوبيل اخلالفة قد رأى األحباب 
هو  الذي  األمر  األمة،  وحدة  مشاهد  واألغيار 
 .� املوعود  املسيح  �ماعة  اليوم  خاص 
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يسَلْم  ֲדا  يستمسْك  من   &� "هو 
�ملسيح  طاعة   � يدخل  فمن  )مياُنه. 
�ملحمد^، "يعقد معه عهد �لبيعة، � 
يز6�6  فسو�  ´سبه،  �لعمل  �ا"\ 
)ميا&  "سيبقى  �لد"�>،  على  )مياًنا 
 � سليما  �لعر"�  ֲדذ�  �ملستمسكني 
معاgضة.  كل  "عند  �ألحو�\  2يع 
ֲדذ�  يستمسك  �لذ^  �ملؤمن  فإ& 
ضحى  "لو  عنها  يتخلى  ال  �لعر"� 
 fملي �أل
دية  تاgيخ   &( ´ياته. 
عو�صف   &� تؤكد  ""قائع  بأحد�± 
)ميا&   oعزعة  تستطع   � �ملعاgضة 
لقد  �لوثقى.  بالعر"�  �ملستمسكني 
 fما> �ألمها-، "ُقتل �آلبا� fُقتل �ألبنا
على مر�G من �ألبناf بتعذيب شديد، 
 ،fآلبا� �عني  �ما>   fألبنا� "�سُتشهد 
لصنو�  عرضًة  �أل
ديو&  "ُجعل 
)ميا²م،  لر6ّهم عن  "�لتعذيب   G[أل�
شديد  لتعذيب  بعضهم   Áتعر ح� 
يزلز\   � ]لك  "مع  مستمر،   fبطي
�لقو^  )ميا²م  من  �قد�مهم  كله  هذ� 
قصصا  ليست  )²ا  عليه.  ثبتو�  �لذ^ 
�حد�±  حدثت  قد  بل  �ملاضي  من 

مماثلة � �لسنة �لر�هنة �يضا.
فإ& �حتفالنا �ليو> بيوبيل �خلالفة، )منا 
هو تعب�نا عن فرحتنا بنـز"\ �فضا\ 
�هللا علينا �مطا�gً غزير� حيث �كتملت 
مئة عا> على قيا> �خلالفة. )نه �حتفا\ 

�لقر&  هذ�   fثنا� تعا%  �هللا  �عطانا  مبا 
من حد�ئق غّناf نتيجة �عتصامنا ֲדذ� 
عندما  �خلالفة.  نعمة  �إل ية،  �لنعمة 
 fلغّنا� �حلد�ئق  هذ�  برÓية  نفر¼ 
شاكرين �هللا تعا%، فيجب �& نتذكر 
�لذين سقو� هذ�  �أل
ديني   fلشهد��
"ضربو�  �لزكية،  بدمائهم  �حلد�ئق 
هي  �مثلة   s"g� )ميا²م  قو�  على 
�لتاgيخ. "علينا �&  فصو\ ]هبية من 

ندعو  م "أل"ال6هم.
�ألخضر  �ملرعى  �لعر"�:  معا4  من 
نتيجة  يذبل  ال  �لذ^  �خلضر�  �لد�ئم 
�ملرعى  من  �ملر�6   ،&[( �ملطر.  شح 
�هللا  �عطاها   xل� �ملؤمنني  2اعة  هنا 
 ذ�   gملقد� "من  �ملوعو6،  للمسيح 
�ملرعى �& يبقى Üضرًّ� )% �ألبد، )] 
 fًعا خضر�"go تكفيه �قل بّلة لتجعله
ֲדذ�  متسكتم  فلو   .fغّنا "حد�ئق 
�لعر"� �لوثقى لوgثتم هذ� �إلنعاما- 
قا\  �لعظيمة كابًر� عن كابر. فحني 
اُغوِ-  ِبالطَّ َيْكُفْر  ﴿َفَمْن  تعا%:  �هللا 
﴿َفَقِد  بعدها:  قا\  ِباِهللا﴾   َ"ُيْؤِمْن 
�ْنِفَصاَ>  ال  �ْلُوْثَقى  ِباْلُعْرَ"ِ�  �ْسَتْمَسَك 
َلَها "�هللا ®يٌع عليم﴾.. �^ �& �لذين 
 Íبإخال �لنعمة  ֲדذ�  يتمسكو& 
ليوفقهم للتمسك  "يدعو& �هللا تعا% 
�هللا   &� فليعلمو�  �لوثقى  �لعر"�  ֲדذ� 
 � ما  "يعلم  �لدعو�-،  ºيب  تعا% 

�لصد"g، فلن يضيع �جلهو6 "�أل6عية 
قلوبنا  "ستظل  �لنية،  ´سن  تتم   xل�
نتمتع   ¼bن "لن  باإلميا&،  عامر� 
باإلنعا> �إل ي �يضا، "يقّو^ �هللا )ميا& 
كل "�حد منا. "بسبب حسن نّياتنا 
�إلميا&،  "]gياتنا  تعا%  �هللا  س�oقنا 
 fخضر� go"عا  "]gياتنا  "يوgثنا 

.fحد�ئق غنَّا"
�ليو> مبناسبة  �لx نشاهدها  فاملشاهد 
�خلالفة،  قيا>  على  عا>  مائة   g"مر
"�حلقو\  )مياننا،  ֲדا  Ãيي   xل�"
متمثلة � "حد�  نر�ها   xل�  fخلضر��
�]هلت   xل�" "�6oهاgها  �جلماعة 
منهم  �حلسا6  بعض   -6�o"  gألغيا�
حسًد� كما �د± � باكستا& مثال، 
نتيجة  )ال  ليس  كله  هذ�   &( �قو\ 
"متسكنا  �ملوعو6  باملسيح  إلمياننا 
باخلالفة كما تنبأ به سيدنا gسو\ �هللا 
�. يقو\ �ملسيح �ملوعو6 �: ")& 
معجز�- �ألنبياf �لسابقني قد �نتهت 
مع "فاִדم، �ما معجز�- نبينا �ألكر> 
"لن  �ليو>  ح�  تظهر  تز�\  فال   �
"كّل  �لقيامة.  يو>   %( تظهر  تز�\ 
هو  )منا  لتأييد^  ¹يا-  من  يظهر  ما 

معجز�- �لن� � � �حلقيقة." 
2يع  يوفق   &� تعا%  �هللا  ندعو 
 � بعتبته  للتمسك  �أل
ديني 
خد�ًما  "�علنا   ،� �لن�   vبأهد�"
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التقوى

 L6للمسيح �ملوعو6 �لعاشِق �لصا fفيا"�
للوفاf �ميع  �يضا  "يوّفقنا   ،� للن� 
حلماية  عليها  عاهدنا�   xل� �لعهو6 
�خلالفة �إلسالمية �أل
دية. �لو�قع �& 
�ملشاهد �لx شاهدناها �ليو>، "�لوحد� 
�ملوجو�6 � �جلماعة، "عو�طف �حلب 
"�لوفاf للخالفة كل ]لك كا& له "قٌع 
]�ته  ´د  )نه  بل   ،gألغيا� على  عظيم 
ملعجز� توجب علينا �& نظل خاضعني 
�هللا  ليجعل  عليها،   ëللحفا تعا%  هللا 
تعا% )نعاماته علينا �6ئمة نتيجة شكرنا 
قد "عد  تعا%  �هللا  �. ]لك أل&  له 
�ملؤمنني �²م لو شكر"� لز�6هم ِنعمة 
�لد"�>  على  �فضاله  "�"gثهم  ")ميانا، 
gَبُُّكْم  َتَأ]ََّ&   [ْ(ِ"َ﴿ تعا%:  قا\  حيث 
()بر�هيم:  َألoِيَدنَُّكْم﴾  َشَكْرُتْم  لَِئْن 

(٨
 xهذ� �أليا> حني �قر� �لرسائل �ل �"
�تلقاها من قبل �إلخو� تطر� على قل� 
كيف  نفسي   � "�فكر  غريبة،  حالة 
 &(  [( تعا%،  �هللا  شكر  حق   ^6Ó�
�فضاله تنـز\ على �جلماعة ´يث )]� 
قامت كل ]�g من �جسامنا ´مد �هللا 
"�ّطلع  حقه.   f�6� من  متكنا  ملا  تعا% 
�يضا من خال\ �لرسائل كيف تشكر 
�جلماعة على نعمة �خلالفة �لx �كرمها 
�هللا ֲדا بو�سطة �ملسيح �ملوعو6 �. 
�لرسائل  �عد��6 كب�� جد� من  �تلقى 

�ملحتوية على �لشكر على هذ� �لنعمة 
´يث �ستطيع �لقو\ بد"& �ì6 تر66 
)نه ليس � �لدنيا �حد )ال �فر�6 2اعة 
�إلما> �ملهد^ � يقو> بأf�6 "�جب 
�لشكر )% هذ� �حلد. "ما �6مت مثل 
هذ� �لعو�طف للشكر باقية "مستمر� 
تعا%.  �هللا  ِنعم  "]gياتنا  Ãن  "gثنا 
فعليكم �ال تَدعو� هذ� �لعو�طف تفتر 
�" £مد. فإ& �لشكر هو �لذ^ سو� 
 gباستمر�  fخضر� حد�ئق  لنا   sgيز

"يقو^ )مياننا بإ]& �هللا.  
"�للعب،  �للهو   � �ليو>  غاgقة  �لدنيا 
 .vليس هنا_ َمن يرشدهم )% �لصو�"
هي   � �ملوعو6  �ملسيح  "2اعة 
حتت  �جتاهاִדا   vِّتصو  xل� �لوحيد� 
�gية �خلالفة. ال شك �²ا لنعمة عظيمة 
مهما  شكرها  تأ6ية حق  لنا  ميكن  ال 
لو  بأنكم  يقو\  تعا%  "�هللا  حا"لنا. 
باللسا&  �لشكر - لكن ليس  حا"لتم 
فقط - بل بإصال¼ �ألعما\ ألكثرُ- 

عليكم نعمx. لذ� فعليكم �& تكثر"� 
 ß تدعو�   &� فأgجوكم   .fلدعا� من 
"�نا بد"g^ سأ6عو لكم ح� ال تفتر 
تنقطع  ال   ßبالتا" �لشكر  عو�طف 
ِنعم �هللا تعا% علينا بل تبقى � �6oيا6 

 .gستمر��"
gسائل   Ôتصل قبل،  من  قلت  "كما 
قبل  من  �لفاكس   bع" بالbيد   ��كث
�يضا،   gلصغا�" "�ألخو�-  �إلخو� 
فأحا"\ قدg �ملستطا6g� &� s بنفسي 
باحلب  �لفياضة  �لرسائل  تلك  على 
"�إلخالÍ "بأسرs ما ميكن، "لكن 
ميكن �& �د± بعض �لتأخ� � ]لك 
 gهذ� �أليا> � �مو � ßلكثر� )نشغا
للجوال-   -���لتحض مثل   Gخر�

�ملقبلة �لx سأقو> ֲדا بإ]& �هللا قريبا. 
قبل،  من  قلت  كما  حا\،  �ية  على 
 &� تعا%  �هللا  "�6عو  "�قو\   gكر�"
من  ")خالصا.  )ميانا  2يًعا  يزيدكم 
مغلوبا   Ôعل� ما  �تلقاها   xل� �لرسائل 

"إن معجزات األنبياء السابقني قد انتهت مع وفاتهم، 
أما معجزات نبينا األكرم � فال تزال تظهر ح� اليوم 
ولن تزال تظهر إ� يوم القيامة. وكّل ما يظهر من 
آيات لتأييدي إمنا هو معجزات الن� �S احلقيقة." 
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بالعو�طف، "�قو\ � نفسي ما �2ل 
تعا%  �هللا  جعلها   xل�  gهاoأل� هذ� 
تتفتح � حديقة سيدنا �ملسيح �ملوعو6 
بيا&  من  �إلنسا&  يعجز   xل�"  �
 &� G2ا ا. �6عو �هللا تعا% مر� �خر

يزيدكم )ميانا ")خالصا. 
من ِنعم �هللا تعا% �يضا �لقمر�لصناعي 
�حلديثة  �الكتشافا-  من  هو  �لذ^ 
تعا%  �هللا  �عطا�  "قد  �لعصر،  � هذ� 
للمسيح �ملوعوg� .� 6يد �آل& �& 
 ���قو\ شيئا عنه. كما تعلمو& �& كث
من �ملتطوعني يعلمو& � قناتنا �لفضائية 
MTA، "قليل جد� هم �لذين يتقاضو& 

�gتبا، بل )& معظهم يكرِّسو& �"قاִדم 
للعمل � هذ� �لقنا� بد"& �& يتقاضو� 
 Ggقصا يبذلو&  فإ²م  شيئا.  مقابلها 
"بثها  ناجحة  بر�ºها  جهو6هم جلعل 
ير�ها  بأحسن "جه، كما  �لقنا�  على 
�لعا� كله. فهم يعملو& لكي يقدمو� 
للنا¡ مشاهد نز"\ �فضا\ �هللا تعا% 
تلك  مشاهد  "ُير"هم  �جلماعة،  على 
�لوحد� �لx �كر> �هللا تعا% ֲדا 2اعة 
"يو�صلو&   ،� �ملوعو6  �ملسيح 
جهو6هم ليوصلو� gسالة �هللا "gسوله 
تتوجه  لكي  �لعا�  �كنا�   %(  �
�حلق  فتعر�  �لسعيد�   ¼�"gأل� )ليها 

 .Lلصد�"
�ملوعو6  �ملسيح  تعا%  �هللا  بشر  لقد 

عن  "تقدمها  �جلماعة   g6هاoبا  �
طريق �إل اما- "مأل قلبه باليقني بأنه 
فهنا_  حتما.  �لغلبة  "2اعته  سينا\ 
 � حضرته  تلقاها   ��كث ) اما- 
)ليه  �هللا  �"حى  ما  منها  �لصد6،  هذ� 
بكلما- ¹ية قر¹نية: "كتب �هللا ألغلنب 

�نا "gسلي". 
"هذ� �لبشرG )شا�g )% غلبة �إلسال> 
")% غلبة 2اعة �ملسيح �ملوعو6 � 
�يضا، أل& gقي �إلسال> "غلبته � هذ� 
�ملوعو6 ´سب  باملسيح  منوطة  �لزمن 
تعا%.  �هللا  ""عو6   � �لن�   -�fنبو
فمن �ملقدg �& �هللا تعا% سو� يهب 
�لغلبة،  هذ�   � �ملوعو6  للمسيح 
"لكن ال بد له من �سباv ما6ية، "قد 
 � vهيأ �هللا تعا% من �جله هذ� �ألسبا
�لوقت �ملناسب �6ئما "سيظل يهيئها. 
)& �لكتب �لx �لفها "نشرها حضرته 
 &( �قو\   &�  Gألحر� بل   - oمنه   �
هذ� �لكنـز �لكب�  �لذ^ "oعه على 
هذ�  "سائل   Gحد( كانت   – �لدنيا 
�لغلبة �ملوعو�6. �ما � هذ� �لعصر فقد 
لتبليغ  �سبابا جديد�  تعا%  �هللا  له  هيأ 
 bلعا� ع�  fاÃ� لكنـز )% كل� هذ� 
MTA. كما جعل � قناتنا �لفضائية 

MTA "سيلة إلظهاg بركا- �خلالفة 

�إلسالمية �أل
دية �لx قامت حسب 
"عد �هللا تعا%. )]&، فقناتنا �لفضائية 

هي )حدG �لوسائل �لx �"صلت "ال 
كل   %( �أل
دية  6عو�  توصل  تز�\ 
عا\  بصو-  معلنًة   ،Ágأل� �طر�� 
ُ�حسَن   �[( �حلديثة  �الكتشافا-   &�
�ستخد�مها � "قت من �أل"قا-، فإمنا 
مت ]لك � oمن �ملسيح �ملوعو6 �. 
)& �لقنو�- �لثال± لـ MTA ال تعمل 
جاهد� على تربية �بناf �جلماعة فقط، 
 xضني باأل6لة �لgبل تفحم �يضا �ملعا
فاهللا   .� �ملوعو6  �ملسيح  ֲדا  o"6َّنا 
 MTA تعا% قد جعل قناتنا �لفضائية
سالًحا لنيل �لغلبة من جهة، "من جهة 
ثانية جعلها "سيلة إلظهاg هذ� �لغلبة. 
كلها  �لبيو-   � قناتنا  6خلت  لقد 
�ملوعو6  �ملسيح  بعثة  �هد�َ�  �ققًة 
�.. �^ �لقياَ> باملهما- �لx كلف 
ֲדا "قا> ֲדا سيد� "سيدنا gسو\ �هللا 
لت )% �ملسيح �ملوعو6 �  �، )] ُ"كِّ
فيها  مبا  �ألعما\،  نفس  �لزمن  هذ� 
 vلقلو� "تزكية  �ملعجز�-   gظها(
"نثر آللئ  �لكرمي  �لقر¹&  تعليم  "نشر 

�حلكمة بني بÔ �لبشر.  
"جدنا  �ليو>   sضا"� �ستعرضنا   �[("
�لقنا� �لفضائية �إلسالمية �أل
دية هي 
 Áتفي ֲדذ� �ألغر� xلقنا� �لوحيد� �ل�
قنو�-  هنا_  كـلهـا.  "�ألهد�� 
�إلسالمية  �لبلد�&   �  ��كث حكومية 
للمنظما-  خاصة  قنو�-   %( )ضافة 
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�إلسالمية �لعديد�، "لكنكم )]� �معنتم 
�لنظر � بر�ºها فلن جتد"� � �^ منها 
هذ� �ألموg �ألgبعة ºتمعة. فإ]� بّثت 
فإ²ا  مر�،  جيد�  شيئا  �لقنو�-  هذ� 
 �تث 6gيئة  بر�مج   ��كث  �gمر� تبث 
�لضحك، "ال تقد> �^ فكر� صحيحة 
�لعا� عد6  هنا_ �  �إلسال>. �  عن 
�لصعب  "من  �لقنو�-،  من  هائل 
مشتملة  6عايا-  بد"&  �ستمر�gها 
على لغو " و ")باحية، "هذ� هو حا\ 
قنو�- �لبلد�& �إلسالمية �يضا، حيث 
باسم  سخيفة  عابثة  بر�مج  يقدمو& 
فهنا_  "�الستر�حة.  "�لترفيه  �لتسلية 
�ليو> قنا� "حيد� حتقق �لغاية �ملنشو�6 
من خلق �لبشر، �لغاية �لx من �جلها 
ُبعث �لن� �، "هي قنا� غلما& �ملسيح 
�ملحمد^. فعلى �أل
ديني �& ينتبهو� 
من  تربيتهم  �جل  من  قناتنا  �Ùية   %(
 gناحية، "من ناحية أل& هذ� �لقنا� تد�
فعليكم   .�gجبا  sمسا" جهو6  ببذ\ 
�& تشاهد"ها "تستمعو� )ليها باهتما> 
�جلمعة  خطب  "السيما   ،Íخا
"�ل�bمج �لتربوية �ألخرG. فثمة حاجة 
"�قو\  �ألمر.  هذ�   %( لالنتبا�  ماسة 
�هللا  شكر   %( �نتباهكم  أللفت  ]لك 
ال  ِنعم  من  به  �كرمنا  ما  على  تعا% 
على  منَّ  ما  "على  حتصى،  "ال  ُتَعّد 
�ملوعو6 حسب "عو�6  �ملسيح  2اعة 

من نعمة �خلالفة �لx تصل 6عوִדا )% 
�لعا� عb شاشة MTA. هنا �ب �& 
�"ضح �نه )]� � تكن �خلالفة فينا ملا 
 �g�6( �" منظمة  كا& بوسع �^ هيئة 
هذ� �لقنا� كما جتر^ �آل& عندنا على 
ما ير�> مهما ُبذلت �جلهو6 لذلك بنية 
بركة عظيمة   MTA فإ&   �[ً( حسنة. 
من بركا- �خلالفة "فضٌل من �فضا\ 
�هللا على 2اعة �ملسيح �ملوعو6 �، 
فينبغي �& نستفيد منها حق �الستفا�6. 
"قد قلت )& من �ملستحيل )�g�6 �لقنا� 
بد"& �خلالفة على �لشاكلة �لx ]كرִדا 
منكم  "�حد  كل  عند  يتولد  لكي 
�لشعوg بأ& كل نظا> �عطا� �هللا تعا% 
"عد�  ´سب   � �ملوعو6  للمسيح 
فاحتِرموها  �خلالفة  بنعمة  gبطه  فقد 
كل   � حد±  �لذ^   �"�لتغ �6ئما. 
باليوبيل  �الحتفا\  مبناسبة  
د^ �
�ملئو^ على تأسيس �خلالفة �إلسالمية 
�أل
دية �ب �ال يكو& مؤقتا، "�ب 
�ال يكو& هذ� �حلما¡ مؤقًتا عابًر�، بل 
 �fينبغي �& تتذكر"� �6ئًما "جتعلو� جز
يتجز� من حياتكم. كنت �خذ-  ال 
 �منكم ֲדذ� �ملناسبة ميثاقا "كا& له تأث
با6ٍ �   ��لتأث �لنفو¡، "هذ�   � �كب
�لعهد  تنسو� هذ�  �ال  فاسعو�  �جلميع، 
﴿َ"َ�ْ"ُفو�  قا\:  تعا%  �هللا  أل&  �بًد�، 
َمْسُئوال﴾  َكاَ&  �ْلَعْهَد   َّ&(ِ ِباْلَعْهِد 

هذ�   �تأث  &( (�إلسر�f ٣٥). "حيث 
�]هانكم   � حيًّا  يز�\  ال  �حلد± 
�لعهد  بأ& هذ�   Gخر� مر�  فأ]ّكركم 
6"ًما  �عينكم  نصب  يظل   &� �ب 
"�]كر"�   .gباستمر� )ميانكم  ليقو^ 
�يضا �& �^ عهد "�^ �مر ال يتحقق 
بد"& فضل �هللا تعا%، "هذ� ما يشعر 
 �  ß فيقولو&  �إلخو�،  من   �كث به 
�لرسائل )ننا قد عقدنا �لعهد، "سو� 
نسعى للعمل به "�لوفاf "�لتمسك به 
بإ]& �هللا، لكن نرجو منك �لدعاf بأ& 
ال   [( �ملر�>،  هذ�  تعا% �  �هللا  يوفقنا 

يتأتى ]لك بد"& فضله تعا%.
�هللا  علَّمنا  مبا  �لعمل  من  بد  فال   �[ً(
ترفعو�   &� "هو  �لعهد.  ֲדذ�   fللوفا
مستوG عبا�6تكم �كثر من ]^ قبل، 
"�& تعملو� �خل��- �كثر من ]^ قبل، 
"�& تسعو� جاهدين لألعما\ �لصاحلة 
�يضا،  �جلماعة  نظا>  طاعة  منها   xل�
 -���خل لفعل   fملر� يوفَّق  ال  فبد"نه 
"ال للوفاf ֲדذ� �لعهد، أل& �خلالفة هي 
�لx �قامت نظا> �جلماعة، فال بد من 
�حتر�مه "طاعته. "فَّق �هللا كلَّ "�حد 
به،   fلوفا�" بعهد�  للتمسك  منكم 

.gليه تعا% باستمر�( vلتقر�"
مد�  منذ  جاهدين  نسعى  "كنا  هذ�، 
)يطاليا   �  Ág� قطعة   fلشر� طويلة 
"�آل&  هنا_،  للجماعة  مركز   fلبنا
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مايو  من  "�لعشرين  �لسابع  �ليو>   �"
بالضبط تلقينا بشا�g من �هللا �& �لبلدية 
"�خbته  �جلماعة  ممّثَل  �ستدعت  هنا_ 
لنا بشر�f قطعة �Ág، "قد  بسماحها 
ُعقد- �لصفقة �يًضا. هذ� �لبلد �لذ^ 
قيا6ִדا  "مقر  �ملسيحية  عاصمة  فيه 
فيه،  لنا  �لدينية )% �آل& قد "هب �هللا 
عند �كتما\ مائة عا> على )قامة �خلالفة 
�أل
دية، �gًضا لنبÔ فيها مركز� لغلما& 
�ملسيح �ملحمد^ "نشيد فيها بإ]& �هللا 
مسجًد� ُيرَفع من مآ]نه �سم �هللا �ألحد 
"يصدg عنه )عال& "حد�نية �هللا تعا%. 
باكستا&   � �أل
ديني  �ملسلمني   &(
�يضا قد �حتفلو� ֲדذ� �ملناسبة بفضل �هللا 
فاشتركو�  �ملشايخ.  ضجة  gغم  تعا% 
عMTA b   � �الحتفا\ �لذ^ �قمنا� 
هنا، كما �قامو� �حتفاال- �لية �يضا. 
�حتفالنا  على   Á"ملفر� �حلظر  "gغم 
)ال  �حلكومة،  قبل  من  �ليو>   "� �مس 
�& �أل
ديني � يشعر"� باحلرما& �لذ^ 
�صاֲדم عند �ليوبيل �ملئو^ على تأسيس 
 gجلماعة � عا> ١٨٨٩، حيث صد�
عندها مرسو> حكومي مينع �أل
ديني 
من �الحتفاال- gغم 2يع �الستعد��6- 
"�لترتيبا-، "ُفرÁ مبوجبه حظٌر على 
"بأ^  
د^، �  ^� يبديها  فرحة   ^�
�حللويا-  توoيع  ح�  كانت،  طريق 
هي  هذ�  �أل"ال6.  على  "�لسكاكر 

�أل"ضاs هنا_. 
�أل
ديو&  كا&  �يضا  �ملر�  هذ�   �"
منطقة   � �حلاكم   vحلز� أل&  قلقني 
�لبنجاv �لx تقع فيها مدينة gبو� مركُز 
 Áلذ^ فر� vجلماعة، هو نفس �حلز�
�حلظر � �ملاضي، "لكن �هللا تفضل علينا 
"�كرمنا "�نقضى يو> �لسابع "�لعشرين 
بسال>، "شاg_ �أل
ديو& � �الحتفا\ 
�ملركز^ �لذ^ ُبث عMTA  b من هنا 
�لية؛ حيث  Gقامو� باحتفاال- �خر"
"oِّعت �ألطعمة "�حللويا- �يًضا. "مبا 
مبنتهى  متت  قد  كلها  �ل�bمج  هذ�   &�
� د"f "� يتنبه  ا �لكث�"&، فقد ظن 
من  مفر"ًضا  كا&  �حلظر   &� �ملشايخ 
قد  �جلر�ئد   &� خاصة  �حلكومة،  قبل 
نشر- )عالنا- كهذ�، لذ� فقد �علن 
�ملشايخ تفاخًر� بأ& �حلكومة قد فرضت 
”�لقا6يانيني“  �حتفا\  على  �حلظر 
على  �حللويا-  توoيع  من  "منعتهم 
�أل"ال6 "منعتهم من �البتها�، "هكذ� 
"�نقذ-  عظيم  )سالمي   oبإجنا قامت 
�ألمة  فكأ&   .gلدما� من  �ملسلمة  �ألمة 
�ملسلمة )منا ִדلك بتوoيع �حللويا- على 
�أل"ال6! فهذ� هو مبلغ عقلهم!! )²م ال 
يدgكو& �& تصرفاִדم هذ� تدفعهم )% 
هو� � ال_. لذ� فأgجو منكم �& تدعو 
 g لباكستا& �يضا. �ما �ملشايخ فلم ُيقدَّ
 م � دG على ما يبد"، فا6عو� للشعب 

 Âلصر�� �هللا  يهديه   &� �لباكستا4 
"�لرشا6.   vلصو�� "يلهمه  �ملستقيم 
�ملغرضو&  �لساسة  يظل  �ال  "�6عو� 
�لشخصية،  مصاحلهم   f�g" يلهثو& 
"مسؤ"لياִדم  بو�جباִדم  يقومو�  بل 
 sأل"ضا�  &(  .fلفقر��  Lحقو "يؤ6"� 
فاخلزينة  جد�،  سيئة  باكستا&   �
متوفر�.   �غ "�مليا�   fلغذ��" خالية، 
"�لسرقة،  �لنهب  �حد�±  كثر-  قد 
�لشعب  "ميو-  �لرشو�،  "عمت 
جوعا، "�حلكومة ال حتر_ ساكنا، "ال 
�هللا  gحم  �ملناصُب.  )ال  �صحاَبها  يهّم 
نقيم  حني  "Ãن  �لباكستا4.  �لشعب 
�لعا�   �  g"لسر�" �لفر¼  �حتفاال- 
بنعمة  علينا  �نعم  ما  على  شكًر�  كله 
 ��جلماه ننسى  ال   &� فعلينا  �خلالفة، 
�هللا  فا6عو�  �يًضا.  باكستا&   � fلفقر��
ن �"ضاعهم "يفّر� عنهم  تعا% �& �سِّ
�لقا�6 �لظاملني "يهديهم  "pلِّصهم من 
)% طريق �لصو�v. كما �6عو� للبلد�& 
�إلسالمية بشكل خاÍ بأ& يوفق �هلها 
ملعرفة �ملسيح �ملحمد^ "لإلميا& به. � 
�6عو� للعا� بشكل عا> �& �فظه �هللا 
�حلق،  ملعرفة  "يوفقه  عذ�به،  من  تعا% 
ليشاهد  �6عو�   .gلدما�  %( مندفع  فإنه 
 Ágلعا� مشاهد ملكو- �هللا على �أل�
�لن� �  مر� �خرG، حيث نر�g Gية 
¹مني.      كله.  �لعا�   � عاليا  ترفر� 
                                       


