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التقوى

 æتر}ة: �ملكتب �لعر

ال  "حد¨  �هللا  {ال  {له  ال   ]
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
[ Mمًد� عبد¨ 
من  باهللا  فأعو�  بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطا[ �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوb �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"{يَّاَ�  َنْعُبُد  {يَّاَ� 
�لَِّذيَن   ìِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   ìََر� �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Àمني) َ"ال �لضَّ

خـطبة �جلمعة
�لF sلقاها FمW �ملؤمنني 

سيدنا مر�� مسر$
 vFد FيدB �هللا تعاt بنصرB �لعزيز
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� $�إلماw �ملهد[ �

١٥ /٢٠١١/٠٤ bيو

� مسجد بيت �لفتو  بلند[

�خلطبة   � حتدثُت  
سبوعني  قبل 
 bخلاطئة "عد� bعن تصرفا� �حلكا
�هتمامهم بأ��§ حقو� �لشعب على 
"جه صحيح، "سلو� �لشعب "�ّ�� 
 � كلَّه  �لك  حُت  ""ضَّ فعلهم، 
ضو§ تعاليم �لقرÀ[ �لكرمي "
حا�يِث 
�ملوعو�  �ملسيح   Zقو�
"  �  Zلرسو�
 ]
 ينبغي  كيف  "بّينُت   ،�
مثل   � �حلقيقي  �ملسلم   Æيتصر
�لشعو�   ]
 "مبا   .Ðأل"ضا� هذ¨ 
 �  bأليا� هذ¨   � تنشط  �لعربية 
�لسعي لإلطاحة Ãكامهم "�ستعا�� 
�ملسلمني  فإ[  منهم،  حقوقهم 
�لبلد�[   � �ملقيمني  �أل-ديني 

كثر،  Ðلعربية يهتّمو[ ֲדذ� �ملوضو�
فإ[   ،bالهتما�" �لرغبة  %ذ¨  "نظًر� 
�لقنا�  على  �ملباشر“  ”�حلو��  
سر� 
�لعربية - �لثالثة  �إلسالمية �أل-دية 

�لذ� ُيبث مباشر� كل شهر أل�بعة 
من   Z"أل� �خلميس  من  بدً§�   bيا

تنا"لو�  قد  �ألحد-  لغاية  شهر  كل 
�ل�نامج هذ�  �ملوضوÐَ � هذ�  هذ� 
�لشهَر. "مع 
�م â يتحدثو� مباشرً� 
 � �لسائد�  �لسياسية   Ðأل"ضا� عن 
تكلمو�  قد  
�م  {ال  �لعربية،  �لبال� 
عن 
"ضاÐ �ملسلمني �لسائد� بشكل 
b هذ� �ل�نامج  عاb. "لقد 
خ�D مقدِّ
�لسيد Mمد شريف عو�� عن بعض 
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"اقرأوا قصص السابقني ! الكتاب املبني، 
وما ُبّدلْت ُسنن اهللا ! اآلِخرين."
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سيدنا مر�� مسر$
 vFد FيدB �هللا تعاt بنصرB �لعزيز

{}اًال،  �ل�نامج  هذ�   �  zجر ما 
من  �ملقتطفا�  بعض   َّÌ} 
�سل   ê
 “zلتبصر� ملن ير�" zكتا� ”�%د
 -  � �ملوعو�  �ملسيح  لسيدنا 
قد  �لكتا�  هذ�  من   Z"أل� "�جلز§ 

يضا-  �أل��ية  �لتر}ة  معه  ُنشرْ� 

[ كل هذ� �ملضمو[ ينطبق  Dخ�
"
�çسا§   Zحو�
 على  خاصة  بصفة 
هذ¨ �لبال� �لÉ تندلع فيها هذ¨ �لفنت 
 bَص �حلكاÄ نه ال
حاليا. بل �حلق 
 Ðضا"
 على  ينطبق  بل  فحسب 
 Ïيضا، فقد حتد
�جلماهQ "�ملشايخ 
سيدنا �ملسيح �ملوعو� � � �جلز§ 
�لتاÌ للكتا� عن �لعلما§ "�ملشايخ. 
قد  �ملباشر“  ”�حلو��  
عضا§  "لعّل 

تكلمو� بالتفصيل � �ل�نامج �نطالقا 
 .Ðمن هذ� �ملوضو


تكلم  ]
 bليو� �"
 ،Zعلى كل حا

نا 
يضا حوZ هذ� �ملوضوÐ قليال، 
فالصو�� �ل É�ôها �ملسيح �ملوعو� 
 Éل� �لبال�  بعض  °ّص  ال   �
متحمسا   bليو� فيها  �لشعب  ثا� 
�مللو�  صو��   ]} بل   ،bحلكا� ضد 
"�لشعو�   bحلكا�" �ملسلمني 
 � حضرته  �ôها   Éل� "�ملشايخ 
تؤكدها   ،bعا مائة  يقا��  ما  قبل 
 � 
يضا   bليو� �ملسلمني  تصرفا� 
ما  "تصدِّ�  �إلسالمية  �لبال�  }يع 
قاله حضرته � عندها، {� نالحظ 
�لر�هن  �لعصر   �  Ðأل"ضا� نفس 


كثر  Ðيضا. "{�� تعمقنا � �ملوضو

 � يكن   â �لوضع  هذ�   ]
 "جدنا 
�ملسيح  ¦من   � �إلسالمية  �لبال� 
هذ�   ]} بل  فقط،   � �ملوعو� 
"مشايخ  "شعو�   bحكا  Zحا هو 
بعد  ظهر�   Éل� �إلسالمية  �لبلد�[ 
�ملوعو�  �ملسيح   ]}  ê  .� "فاته 
� â يكتِف � كتابه بذكر هذ� 
�لوضع �ملخيف "�ملخجل للمسلمني 
�حلل  %م  بيَّن  قد  بل  "ملوكهم، 
�لذ�  �لزما[  
[ مسيح  
يضا، "هو 
 ÆالÀ  ]
"  ،Zنز قد  نا¦ًال  كا[ 
تشهد  �لسما"ية  "�لتأييد��  �آليا� 
�ملسلمني  سالمة   ]
" بعثته،  على 
�آل[ {منا تكمن � �إلميا[ به حتقيًقا 

 c � إن املسـيح املوعـود
يكتـِف ! كتابـه بذكـر هذا 
واخملجـل  اخمليـف  الوضـع 
للمسلمني وملوكهم، بل قد بنيَّ 
nم احلل أيضا، وهو أن مسيح 
الزمان الذي كان نازًال قد نزل، 
وأن آالف اآليـات والتأييدات 
بعثته... على  تشهد  السماوية 
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لسالمتهم  "ليس   ،�  îلن� لنبو§� 
قاَبلو¨  
بًد�. "لكنهم قد  سبيل Àخر 
مبعا�ضة شرسة بدًال من 
[ يقبلو¨. 

مٌر  
نه ظهر بعد {عالنه �عو�¨   Qغ

عد�§ �أل-دية  ]
حسن 
يضا، "هو 
 bينشطو[ � نشر �إلسال �"

يضا بد
Ãقيقة  
علم  "�هللا  خدمته،  مدَّعني 
 ،bلتياعهم لإلسال� zمساعيهم "مد
ال  �لك.  تفاصيل   � 
خو�  "لن 
�إلسالمية  �ملنظما�  بعض   ]
 شك 
 ،bإلسال� �سالة  لنشر  سعْت  قد 
"حيث {�ا تفتقر {v �لتوجيه �إل%ي 
�ملباشر، فقد ظهر� منهم كثQ من 
ظلَّو�  
�م   "
 "�ملستحدثا�   Ðلِبَد�
ملد��سهم  �خلاصة  �ألفكا�  يرّ"جو[ 
{ليها،  ينتمو[  كانو�   Éل� �لفكرية 
�ألصيل   bإلسال� تعليَم  مهملني 
�لذ�   Zُلَعْد� �َحلَكُم  
ما   .Íألسا�
كا[  "�لذ�  ظهو�¨   vتعا �هللا   � قدَّ
"�لباطَل  �لصو��  من  �خلطأ  سيميز 
"�حد�،  شخصا  فكا[  �حلق  من 
 Zلعْد� �َحلكم  بذلك  �إلميا[  "بد"[ 
�لنظريا�  تسو�   ]
 بدهيًّا  كا[ 
 ،Zخلاطئة "�لبدعا�. على كل حا�
 � "تولد�  �ملسلمو[،  حتّرَ�  قد 
بالفعل  �لدين   � �لرغبة  منهم  طبقة 
"¦���. "كا[ مبعث هذ¨ �لرغبة � 
�لكامن  �لقلق  �حلقيقة سعُيهم إل¦�لة 

� �لنفوÍ، "هذ� 
يضا كا[ Ãسب 
عن  ليبحثو�  "�لك  �إل%ي  �لقد� 
"ال  �لزمن.  هذ�   � �إل%ي   Ïملبعو�
 Zنز �لذين  �لسعد�§  بعض   ]
 شك 
�هللا  فضل  عليهم   Zينـز  Zيز� "ال 
� ينجحو[ � هذ� �لبحث، "لكن 
�لبعض �آلخر ُيتوفَّو[ � �لطريق 
ثنا§ 
سعيهم إل¦�لة ما � نفوسهم من قلق 
"قوعهم  نتيجة  "�لك  "�ضطر�� 
تِصل¥  فحينما  �خلاطئني.  
يد�   �
تفاصيُل �حلة �ملبايعني {v �أل-دية 
يتبني Ì مدz قلق �أل�"�  �لسعيد� 
هد�هم  "كيف  �حلق،   v}  Zللوصو
يعت�"[  بعضهم   ]}  .�Qًخ
  � �هللا 
"صو%م {v �ُ%دz مصا�فًة، "�حلق 

�ا ليست مصا�فة بل هي تصديٌق 
َمْن  ﴿َيْهِد�   :Dلربا� لإلعال[  
 Ïٌحد�
 هنا�  باختصا�  َيَشاُ§﴾. 
كث�Q جد� سأتنا"%ا الحقا � "قت 
 � لكم  �كرُ�  كما  �أل"قا�  من 

صحابة   Ïَحد�
 �ملاضية  �خلطبة 
�لدنيا  لتعلم   ،� �ملوعو�  �ملسيح 

يضا  bليو� 
[ �هللا � يهد� عبا�¨ 
حني  �ملاضي.   � يهد�  كا[  كما 
 bَ الحظِت �حلكوما� �إلسالمية تقدُّ
"�نتشاَ�  �لدعوّ�  "نشاطها  �جلماعة 
تعاليم �إلسالb �جلميلة � �لعاâ �هو� 
 �"� �ملسلمني   Zصو"" �أل-ديني 

حضا[ �أل-دية  v} لفطر� �لسلمية�
هذ¨  بعض  حا"لت  فقد   ،bيو كل 
�لد"Z {�ساZ مشاÄها ببذZ جز§ من 

مو�%ا، فُفتحت �ملد��Í � �لبلد�[ 

ّسست ُ" ُتفتح،   Zتز� "ال  �ألفريقية 
�لد"�ئر "�ملؤسسا� باسم �جلامعا� 
�لبالِ�  هذ¨  "حكوماُ�  �إلسالمية. 
 bتقّد �لر�قية   Qِغ  "
 "�لناميِة   �Qلفق�
%ذ¨ �ملؤسسا� تسهيالٍ� طمًعا � 
بال�ها   v} �خلا�جية  �لثر"�  جلب 

كثر حتسيًنا القتصا�ها، لكن هؤال§ 
�ملشايخ �ملزعومني �لذين �هبو� هكذ� 

إن النور الذي ينـزل من اهللا � ال يسـتطيع الناس 
مقاومتـه وال ميكـن ألية جهـود بشـرية مناهضته. 
فمهمـا حاولت هـذه البـالد الغنّيـة إبعـاد الناس 
عن األ"دية باسـم خدمة اإلسـالم فلـن تنجح...
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�ملر�كز  هذ¨  باسم  �لدعو�  لنْشر 
�إلسالمية â يسعو� لتربية �ملسلمني 
�لتخطيط  على  �ّكز"�  ما  بقد� 
�أل-دية،  �إلسالمية  �جلماعة  ضد 
يز�لو[  "ال  سعيهم   � فشلو�  "قد 
 ]
  Qغ �هللا.  شا§  ما  {ال  يفشلو[ 

"ضاÐ �لفقر�§ � بعض هذ¨ �لبال� 
ما  حد   v} نت  حتسَّ قد  �ألفريقية 
 Íللنا يتبني  عندما  �لطريقة.  ֲדذ¨ 
 Zمن خال bلتعليُم �حلقيقي لإلسال�
 � �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا  �عو� 
فكلُّ  مر�،  �لدعو�  هذ¨  "يفهمو[ 
�لدين يوÌ هذ¨  يتأâ من 
جل  من 
كل  لتقدمي  "يستعّد  
Êيًة  �لدعوَ� 

نو�Ð �لتضحية � سبيلها. {[ �لنو� 
�لذ� ينـزZ من �هللا � ال يستطيع 
�لناÍ مقا"مته "ال ميكن ألية جهو� 
حا"لت  فمهما  مناهضته.  بشرية 
عن   Íلنا� {بعا�  �لغنّية  �لبال�  هذ¨ 
فلن   bإلسال� خدمة  باسم  �أل-دية 
�لصد�  مييز  لبيب  كل   ]} تنجح، 
"لو  �لدنيوية  فاجلهو�  �لكذ�.  من 
كانت باسم �هللا، {�� ما كانت منافية 
ملشيئة �هللا، فال ميكن 
[ يبا�� فيها، 
{منا �لعمل �لذ� ير�فقه �لتأييد �إل%ي 
هو �لذ� يباَ�� فيه "تظهر له نتائج 
حسنة. {[ �عا� �أل-دية "معّلميها 
�ملناطق   � يقيمو[  �لذين  
بنا§ها "

�لÉ تظهر فيها هذ¨ �لتأييد�� �إل%ية 
يالحظو�ا  حني   ،]À" حني  كل 
يز���"[ {مياًنا على {ميا�م باستمر��. 
لقد �كر سيدنا �ملسيح �ملوعو� � 
Àية �بانية جليلة تظهر تأييًد� له كل 
يوb. يقوZ � "هو يتحدÏ عن 
”�ل��هني  كتابه   � �لو����  نبو§�ته 

�أل-دية“: 
لقد علََّم¥ �هللا � � هذ� �لكتا� 
 :Ì} حى"
�عاً§، 
ع¥ 
نه تعاv قد 
 Qخ 
نت " فر��   D�ْتذ ال   ِّ��َ”
"حيد�  تترك¥  ال   :�
 �لو��ثني“، 
 �  Dعد"  ê }اعًة.  �جعْل¥  بل 
كل  ِمن  ”يأتيك  Àخر:  موضع   �
يهيئ   Æسو  :�
 عميٍق“،  فجٍّ 
ضيافة   bَ¦لو�"  Zألمو��  Ì  � �هللا 

�م "  ،Æطر كل  من  �لقا�مني 
سبيل.  كل  من  يأتون¥   Æسو
ر"� �آل[ هل كا[ 
حد يأتي¥ �  ففكِّ
�لزمن �لذ� ُنشرْ� فيه هذ¨ �لنبو§� 
باهللا  
قوZ حلًفا  للناÍ؟  ُ�كرْ�   "

� â يكن 
حد من �لناÍ يعرف¥، 

حيانا كانت تصل¥ �سالٌة "�حد� "
�لسنة   � "حيد  ضيف  يأيت¥   "

�لكاملة، "
حيانا â يكن يأتي¥ ح£ 
 ê .سالة "�حد� "ال ضيٌف "�حد�
قاZ حضرته �: {[ �¦�يا� �لزّ"�� 
Àيٌة  "مبايعتهم  �ملخلصني  "حضو� 

 zنر Zن ال نز�Õ") bتتجد� كل يو
فرغم   ،bليو� ح£  �آلية  هذ¨  حتقُّق 
}يع 
نو�Ð �ملعا�ضة "جهوِ� بعض 
 Ðُألطما� 
بعدْتهم  �لذين  �ملرتدين 
 � 
تلقى  {ن¥  �لدين،  عن  �لدنيوية 
عشر��  بشا��  يوميا  �لرسائل 
 ،Ðلبيعا� بال �نقطا� Æلو
"مئا� "
 Éل� �لبيعة  �ستما��ُ�  تصل¥  حيث 
مما  �إلميا[  تزيد  "قائع  على  حتتو� 
يدZ على 
[ ال 
حد غQ �هللا يقد� 
قلو�  �حلالة �  هذ¨   Ïحد�} على 
�جلد�.  �ملبايعني  هؤال§  "مشاعر 
من  �ملبايعني  بعض   Zسأ
 حني   ê
عن  �ملقابلة  
ثنا§  
"�"با " 
مريكا 
قصة بيعتهم يقولو[: لقد �غبنا � 
�لبحث عن �إلسالb بو�سطة صديق 
نشأ   "
 
-د�،   Qِغ %م  مسلم 
 bباإلسال  bُالهتما� تلقائيا  عندهم 
�ملسلمني   v} باملصا�فة  "تعرَّفو� 
 ،bإلسال� فاعتنقو�  �أل-ديني   Qغ
لكن حالة عدb �ال�تيا  "�لطمأنينة 
 ê تال¦مهم،  "ظلت  عنهم   Zْتُز  â
مصا�فًة   � �هللا  من  بفضل  تعرَّفو� 
من  مناصا  ÷د"�   â" �أل-دية   v}
"�للجو§  �حلقيقي   bإلسال� �عتنا� 
بالطمأنينة  �لفو¦   � طمعا  {ليه 
 Æآلال� كذلك   .Zلبا� "��حة 
�ملسلمني  من   Æآلال� مئا�  بل 
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�حلق  عن  يبحثو[  حني  �لسعد�§ 
تنكشف  �لسليمة  فطرִדم  بسبب 
فو��،  �حلق  فيقبلو[  �حلقيقُة  عليهم 
فهؤال§ �لذين ينضمو[ {v �أل-دية 
 Zقبو بعد  يو�جهو[  �ملسلمني  من 
�أل-دية مشكال� جسيمة بشكل 
خاó من قبل عائالִדم "ïتمعهم، 
"يتعرضو[ 
حيانا لأل"ضاÐ �ملؤ�ية 
جد�، لكنهم بفضله � يثبتو[ على 

يضا  م¥  "يطلبو[  �"ما،   bألقد��
على �لد"�b �لدعا§ الستقامتهم، فهم 
َيثبتو[، لئال يرتكبو� �لذنب باالبتعا� 
{�م  عرفوها.   ]
 بعد  �حلقيقة  عن 
 ]
 علمائهم  حالة  برçية  يعلمو[ 

قو�%م  بني  صا�ًخا  تعا�ًضا  هنا� 

فعا%م. "ليس عندهم من �لعلم ما "
يستطيعو[ به �لر� على مطاعن 
هل 
بعضهم   ]} بل   ،zألخر� �أل�يا[ 
يد�فعو�   ]
 عنك   Ðْ�َ يد�هنو[، 
��عي  ال  يقولو[   "
  ،bإلسال� عن 
لنقا� هؤال§ �لقوb، أل[ �إلسالb ال 
-"ال  �لعر�   ]} بنقاشهم.  يسمح 
 � �مي  قناتنا  �لذين يشاهد"[  سيما 
�نضم  من  منهم  سو�§  �لعربية،   �

 ���
{v �أل-دية 
â b ينضم- قد 
علمائهم  من  
حد  ال   ]ْ
 معظمهم 
�لقسيسني  مطاعن  �حض  يستطيع 
"تبكيتهم باأل�لة "�ل��هني كما يفعل 

علما§ �أل-دية، بل {[ علما§هم ال 
يبلغو[ شأ" علما§ �أل-دية � هذ� 
 �Qكث �سائل  
تلقى  {ن¥   .Zملجا�
كنا  {ننا  يقولو[  �لذين  �لعر�  من 
 Ðاô كثر�  من  شديد  كر�   �
 ،bإلسال� على  �لقسس  مطاعن 
يكشف   ]
  vتعا �هللا  ندعو  "كنا 
 ،bإلسال� عظمة  "ُيرينا  هذ�  كربنا 
"�طلعنا  �عا§نا،  �هللا  فاستجا� 
لقد   .�
  � �مي  قنا�  على  بالصدفة 
�لطاعنني  على  �أل-دية  علما§   �ّ�
بال��هني  مدعما   ��ً�  bإلسال� على 
جعلنا  كما  "بّكتهم،  سّكتهم  مما 
 .Í"çنعيش مطمئنني "مرفوعي �لر
 � مسامعكم  على   

قر  Æسو"
فرصة 
خرz ما �كر"¨ � �سائلهم 
"�نطباعا�،  "مشاعر   Ïحد�
 من 

قدb لكم بعض ما  Æما �آل[ فسو

قاله سيدنا �ملسيح �ملوعو� � � 
 "zير ملن  "�لتبصر�   zد%�" كتابه 
�ملسلمني  ملو�  حالة   "صف   �

"حكامهم "مشايخ "عامتهم. 
يقوZ حضرته �:

"ظهر �لفسا� � �ملسلمني، "صا�� 
�لصاحلني  ُ¦َمُر  
-َر  كك�يٍت 
(يع¥: قد �نعدb �لصال  ِمن بينهم) 
 ،bإلسال� 
خال�  فيهم   zتر ما 
من  ينتهو[  ال   .bلكر�� مو�سا�  "ال 

"÷ّرعو[  باخلليط،  "لو  �لتخليط 
يؤ�"�م)،   �
) �حلميم  من   Íَلنا�
"لو كا[ 
حد كالوÌّ �حلميم. "ال 
 "
 ø
بالعشQ، "لو كا[  يكافئو[ 
�لعشQ. ال يصافو[ شفيقا "ال  من 
يعت�"نه   :�
) "يستِقّلو[  شقيقا، 
قليال) جزيَل �ملو�سني "ال ُيحسنو[ 
من   Íلنا� "Äّيبو[  �ملحسنني.   v}
 .Æ�معا من  كانو�  "لو   ،Æ�عو�
َمر�فقهم،  عندهم  مبا  "يبخلو[ 

جلَت   ��} بل  ُمر�فَقهم،  كا[  "لو 
فيهم بصر�، "كّر�َ� � "جههم 

كثَر طو�ئف هذ¨  نظر�، "جد� 
�لفسق "تر�  ثيا�  لبسو�  قد  �ملّلة، 
�لديانة "�لعّفة. "{ّنا نذكر ههنا ُنبًذ� 
"غQهم  ¦ماننا  ملو�  حاال�  من 
من 
هل �ألهو�§، ê نكتب بعد¨ ما 

��� �هللا لدفع تلك �ملفاسد "تد�ُ�ِ� 

�إلسالb "�ملسلمني من �لسما§."
حاال�  عن  حضرته   Zيقو  ê)

قرُ
 �لتر}ة �أل��ية   ،bملو� �إلسال
�لعبا��  حتت  حضرته  كتبها   Éل�

�لعربية):

كثر طو�ئف  ]
"�علْم، �-ك �هللا، 
�لذين  "�إلمر�،  �ألمر   Ì"
" �مللو� 
قد  �ملّلة،  هذ¨  ك��§  ِمن  ُيَعّد"[ 
�مليل  بكل  �لدنيا  ¦ينة   v} مالو� 
من  شغل  %م  بقي  "ما  "�%ّمة... 
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"�لشهو��  "�لزمر  �خلمر   Qغ
الستيفا§  خز�ئن  يبذلو[  �لنفسانية. 
�لصهبا§  "يشربو[  �لفانية،  �للّذ�� 
�ملصّر��  �أل�ا�  شاطئ  على  جهرً� 
�لباسقة،  "�ألشجا�  �جلا�ية،  "�مليا¨ 
�ملنّو��،  "�أل¦ها�  �ليانعة،  "�ألáا� 
جالسني على �ألمناì �ملبسوطة، "ال 
يعلمو[ ما جرz على �لرعّية "�ملّلة. 
�لسياسي  بالقانو[  معرفٌة  %م  ليس 

عطَي ُ "ما   ،Íلنا� مصا¸   Qِتدب"
"�لعقل  �ألمو�  ضبط  من  %م حظ 
"�لقياÍ... كذلك يقُربو[ حرماِ� 
�هللا "ال ÷تنبو[، "ال يؤّ�"[ فر�ئض 
ير"[  "لذلك  يّتقو[،  "ال  �لوالية 
 bهزمية على هزمية، "تر�هم كل يو
� تنـزZُّ "منقصة؛ فإ�م 
سخطو� 
خدمة  {ليهم  "ُفوَِّ�  �لسما§،   �ّ�
 v} �"خلد
فما 
ّ�"ها حق �أل��§....
 zلتقو� من  %م حّظ  
نَّى " �أل�� 
�لتاb؟ "لذلك ينهزمو[ ِمن كل َمن 
مع  �لدبر  "يوّلو[  للمخالفة،  �ض 
كثر� �جلند "�لد"لة "�لشوكة، "ما 
هذ� {ال 
ثُر �لسخط �لذ� نزZ عليهم 
من �لسما§، مبا Àثر"� شهو�ِ� �لنفس 
قّدمو�  "مبا  �لك�يا§،  حضر�  على 
على �هللا مصا¸ �لدنيا �لدنّية، "كانو� 
"مالهيها  لّذ�ִדا   � �لنهمة  عظيم 
 z�سا
ُ كانو�  �لك  "مع  �لفانية، 

� �ميمة �لنخو� "�لُعْجب "�لريا§، 
�لكساv � �لدين "�لفاتكني � سبل 
�ألهو�§... فإ�م بَسأ"� بالشهو��، 
 �"�ّ
 "ما  "�ينهم  �عاياهم  "نسو� 
·سبو[  "�ملر�عا�.  �لتكّفل  حّق 
"�ثو¨  تالٍد   "
  Æٍ�كطا Zملا� بيت 
من �آلبا§، "ال ينفقو[ �ألمو�Z على 
�الّتقا§،   ìشر هو  كما  مصا�فها 
"يظّنو[ كأ�م ال ُيسألو[، "{v �هللا 
ال ُيرجعو[. فيذهب "قُت �"لتهم 
�ّطلعَت  "لو   ...bألحال�  Ïكأضغا
على 
فعا%م القشعّر� منك �جللد�، 
ر"�..  ففكِّ  .�Qحل� عليك  "�ستولت 

هؤال§ يشّيد"[ �لدين "يقومو[ له 

كالناصرين؟"
�مللو�،  هؤال§   Zحا هي  (هذ¨ 
يسعو[   - قلت  كما   - "لكنهم 
�ملسيح  مهمة   Zإلفشا جاهدين 
�إلفريقية،  �لبال�   �  � �ملوعو� 

عما%م  على  ينفقو[  ال  
�م  �غم 

هذ¨ 
قل من جز§ "�حد من �أللف 
ُيعت�  �لك  مع  "لكنه  ثر"�ִדم  من 
كث�Qً أل�م ميلكو[ ثر"�� هائلة من 
�لنفط. â يرسلو� مبشريهم {v هذ¨ 
فQسلو�م  �آل[  
ما  سابقا،  �لبال� 
 .� �ملوعو�  �ملسيح  لعرقلة مهمة 
 � حضرته   Zيقو  Zحا 
ية  على 

عن �مللو�:)
بل  �لشريعة،   bألحكا" %م  "ما 
ِ�ْبقتها  ِمن  Äرجو�   ]
 يريد"[ 
"يعيشو� باحلرّية. "
ين %م كاخللفا§ 
"كاألتقيا§  �لعزمية،  قو�  �لصا�قني 
�حلق  مع  متقّلب  قلب  �لصاحلني 
�خلالفة  ُسُرُ�   bليو� بل  "�ملعدلة؟ 
خالية من هذ¨ �لصفا�." ("لكنهم 
مع �لك يقولو[ بإقامة �خلالفة فيهم، 
ê يكر�"[ Mا"الִדم فيقدمو[ �سم 
فقاZ حضرته  مر�،  "��� كل  هذ� 
{[ قلوֲדم خالية من هذ¨ �لصفا�، 
لذلك ال ميكن 
[ ينجحو� � {قامة 

"ليـس nـم معرفـٌة بالقانـون السياسـي وتدب0ِ 
مصـا¨ الناس، ومـا أُعطَي nم حـظ من ضبط 
األمـور والعقل والقياس... كذلـك يقُربون حرماِت 
الواليـة  فرائـض  يـؤّدون  وال  وال �تنبـون،  اهللا 
وال يّتقـون، ولذلـك يـرون هزمية علـى هزمية..."
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حضرته:)   Zيقو  ê فيهم.  �خلالفة 
�كد�  كيف  �ملّلة  ير"[  "ال 
�·ها، "خبْت مصابيحها، "ُكّذ� 
جتد  بل  "ُغّلط صحيحها،  �سو%ا، 
�ملَنهّيا�،  على  مصّرين  
كثَرهم 
 v} �لشهو��  َسْو�  على  �ملجترئني 
ميا�سو[  (يع¥  �ملحّرما�."  ُسو� 
منع   Éل� �ملوبقا�  ��تكا�  علًنا 
حضرته:   Zقا عنها،   vتعا �هللا 
من  ُخُضّلة   � "�ملصبحني  تر�هم) 
�للّذ��.   Ðنو�
 "�ملمسني �  �لعيش 
مع  �حلضر�،  من  ُيؤيَّد"[  فكيف 
هذ¨ �ألعماZ �لشنيعة "�ملعصية؟ بل 
على  �هللا  غضب  
سبا�   Z"
 ِمن 
�لسالطني  هذ¨  "جوُ�  �ملسلمني 
{[ "جو�هم   �
) �ملترفني،  �لغافلني 
 v} �"خلد
عقا� للمسلمني) �لذين 
�أل�� كاخلّر�طني، "ما بذلو� لعبا� 
�هللا ُجْهَد �ملستطيع، "صا�"� كظالٍع 
"ما َعَد"� كالِطْرÆ �لضليع، "ألجل 
�لسما§،  نصرُ�  معهم  بقي  ما  �لك 
كما  �لَكَفر�  عيو[   � �عٌب  "ال 
بل  �ألتقيا§،  �مللو�   óمن خو� هو 
هم يفّر"[ من �لَكَفر�، كاُحلُمر من 
�لَقْسو��، "كفى أللٍف منهم �ثنا[ � 
موطن �مللحمة.... "كيف ُيْعَضد"[ 
�لغو�ية  هذ¨  مع  "�إلعانة،  بالنصر� 
سّنته   Zِّيبد ال  �هللا  فإ[  "�خليانة؟ 

�ملستمّر�. "ِمن سّنته 
نه يؤّيد �لَكَفرَ� 
 zتر "لذلك  �لَفَجر�،  يؤّيد  "ال 
�لنصا�z يؤيَّد"[ "ُينَصر"[،  ملوَ� 
"يأخذ"[ ثغو�هم "يتمّلكو[، "ِمن 
 bكل حَدٍ� ينسلو[."("�نظر"� �ليو
�ملسلمني   bحكا  bما¦ فإ[  
يضا، 
 zألخر� �لبال�  بيد  "�قتصا�هم 
بصو��  �لك  يكن   â "لو  حقيقًة 
لر-ته  �هللا  نَصرهم  ""ما  ظاهر�)  
يعانو[  �ملسلمني   ]}  �
) عليهم." 

حالة سيئة 
ما غQهم فيتلقو[ نصًر� 
 Zéبعد نصر، "لكن هذ� �لنصر ال ي
�هللا عليهم �-ة ֲדم)، "بل نصرهم 
كانو�  لو  �ملسلمني  على  لغضبه 
حضرته   bالÀ هي  (هذ¨  يعلمو[." 
�لكتا�  يكتبه  ما  "هو  للمسلمني، 
�جلر�ئد   � �ملنصفو[  "�ملحللو[ 
لقد قر
� � جريد� "جنغ"   .bليو�
�لباكستانية مقاال كتبه �لدكتو� عبد 
�لقدير خا[ -�لذ� يعت� عاâ �لذ�� 
�لباكستاD- حيث كتب مستشهًد� 
كذ�  نعمل  
ننا  �لقرÀنية  باآليا� 
 Z"نز تسبب   Éل� �ألمو�  من  "كذ� 
هذ¨   Zحا 
ية  على  علينا.  �لعذ�� 
هي حالتهم، ê يقوZ حضر� �ملسيح 

�ملوعو� �:)
 ]ْ} 
عد�çُهم  عليهم  
ْظِهَر ُ "كيف 
�لدعا§  تركو�  ملا  بل  يّتقو[؟  كانو� 
فبما  �ֲדم...  ֲדم  َعَبَأ  ما  "�لتعّبد، 
حد"�  "نقضو�  �هللا  عهد  نكثو� 
طو�ئح  ֲדم  طّوحْت  �لفرقا[، 
 Qكث 
يديهم  من   Åخر" �لزما[، 
من �لبلد�[... نكاًال من �هللا "
خًذ� 
ِعد�هم،  
خز�هم  �لَدّيا[... "ما  من 
 bما
"لكن �هللا 
خز�هم، فإ�م عصو� 

عني �هللا فأ��هم ما 
��هم، "تركهم 
""¦��çهم  ّجناهم.  "ما  Àفا�   �
قوb مغشوشو[." (ê �كر حضرته 

أثـُر  إال  هـذا  "ومـا 
الـذي نـزل  السـخط 
عليهـم من السـماء، مبا 
النفس  شـهواِت  آثـروا 
الك�ياء" حضـرة  على 

"وكيف ُيْعَضدون بالنصرة 
واإلعانة، مع هذه الغواية 
ال  اهللا  فـإن  واخليانـة؟ 
ل سـّنته املسـتمّرة.  يبدِّ
وِمـن سـّنته أنـه يؤّيد 
الَكَفرَة وال يؤّيد الَفَجرة" 
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 â يهمQهم "مش§��¦" ]
بالتفصيل 
يؤ�"� حقوقهم بل سبقوهم � �لغش 

"تر� �ألمانة. ê يقوZ حضرته:)
�جلر�ئد   �  vكسا قوما  و�  ""ُسمُّ  
�حلقيقة  هي  ("هذ¨  �ملغربية." 
 Zيقو  ê  .bليو� هذ�  ح£  �لسائد� 
 �Qس فيهم  بقي  ""ما  حضرته:) 
يد�"مو[  ال   ...Zلرجا�  Qس من 

هو�çهم  "صا��  �لصال�،  على 
صّلو�   ]ْ}" كالصال�،  سبلهم   �
"ال  كالنسا§،  �لبيو�   � فيصّلو[ 
كاألتقيا§...  �ملساجَد  ·ضر"[ 
"ال يطيقو[ 
[ يسمعو� من �لوعظ 
"�و�،  كً��  عّزٌ�  فيأخذهم  كلمة، 
"يكو[   .�Qغ" غضبا  "يتوّغر"[ 
%م  ¦ّين  َمن  عندهم   Íلنا�  bُكر

 �
) 
عما%م " "-دهم  حا%م، 
"�لثنا§  �لتملق  {ال  يرضيهم  ال 
فسقهم  �هللا   z
� "ملا  عليهم)... 
"¦"�هم،  "ظلمهم  "فجو�هم، 
عليهم  سّلط  "كفو�هم،  "بطرهم 
ما  "كلَّ  يتسّو�"[ جد���م،  قوًما 
Àباçهم  مَلكه  "مما  يتسّلقو[،  عال 
حَدٍ�  كل  "ِمن  يتمّلكو[، 
مفعوال   äمر
 �لك  "كا[  ينسلو[. 
ال  "لكن   ]Àلقر�  � تقر
"نه  
نتم "
تفّكر"[... فُقّلبت 
مو� �نياهم مبا 
على  "كانو�  �لقلو�،   zتقو قّلبو� 

يغّير  ال  �هللا   ]}" ÷ترئو[.  �ملعاصي 
بأنفسهم  ما  ُيغيِّر"�  ح£   bبقو ما 
يلعن  �هللا  بل  ُير-و[،  هم  "ال 
فيها  فيها "بال��   Íلنا� بيوًتا يفسق 
÷ترمو[، "تنـزZ �ملالئكة على ��� 
�لفسق "�لظلم "يقولو[: ما عّمرِ� 
�هللا يا ��ُ�، "خرَّبك يا جد��... فال 
تذكر"�  "ال   z�لنصا� ملو�  تسّبو� 
كم ِمن 
يديهم "ال تلومو� {ال  ما مسَّ


نفسكم 
يها �ملعتد"[. 
كال،  لكم؟   Zقو
 ما  
تسمعو[ 
لكم  
َنَّى " "تشِتمو[.  تعِبسو[  بل 

ين " تفهم،  "قلو�  تسمع   ]��À
�ألكل  من  َتنقَّلو�   ]
 �لفر��  لكم 
{v �لعقل، "{v �لَدّيا[ من �لِدنا[، 

ين فيكم فتيا[ يتذّكر"[؟ 
تسّبو[ "
ما  جز�ُ§  {ال  نالكم  "ما  
عد�§كم 

كنتم تكسبو[."
عامة  íاطًبا  حضرته   Zيقو  ê)
�إلضر��  ميا�سو[  �لذين   Íلنا�

"�العتصاb � هذ¨ �ألياÄ" bرجو[ 
� �لتظاهر��:) 

صاحلني  كنتم   ]} 
نكم  ""�علمو� 
ألصلَح �مللوَ� لكم، "كذلك جر� 
من  "�نتهو�  يّتقو[.   bلقو �هللا  ُسّنة 
{طر�§ ملو� �إلسالb "�ستِغفر"� %م 
{[ كنتم تنصحو[.... "قد جعلهم 
%م  "جعلكم  كُمِعّد��،  لكم  �هللا 
 zكآال�، فتعا"نو� على �ل� "�لتقو
على  "َنبِّهوهم  °لصو[.  كنتم   ]}
هفو�ִדم،  على  
عِثر"هم َ" سيئاִדم، 
 Zفقا) تنافقو[."  ال  كنتم   ]}
 bما
حضرته: ال بد من كلمة �حلق 
%م  توجهو�   ]
 بد  "ال  �لسلطا[، 

�لنصيحة. ê يقوZ حضرته:)

[ قلوֲדم قاسية بل  zتاهللا {ّنا نر""
 ...Zجلبا� 
حجا�  من  قسوً�  
شّد 
فثبت من  "{�م قوb ال يتضّرعو[. 

�م 
سخطو�  ،Zألعما�" Zهذ¨ �ألفعا

كلو� " ،Z"� طر� �لضال�ֲדم "�ختا�
�عاياهم  فيه  
شركو�   ê ¦عاًفا  ôًّا 
فهل   ....Zلوبا� من  سهماِ[  فلُهْم 
هذ¨  نتائج  ُيفهِّمهم  �جل  فيكم 
 bيها �ملتكّلمو[؟ فإ�م قو
 ،Zخلصا�
 ،Zألعما�" لألهو�§  �ينهم  ضّيعو� 
 Zيع �ألحو�{ � Zَ"� كأحو�صا"
تعد  فلم  
بصا�هم  ¦�غت   �
)
ُعْمًيا  
��هم  �çيتهم مستقيمة)، بل 

"وما نَصرهم اهللا لر"ته 
عليهـم، بـل نصرهـم 
لغضبه على املسلمني لو 

كانوا يعلمون."
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ال يبصر"[.
 "ال 
قوZ لكم 
[ °رجو� ِمن ِ�بقتهم 
"تقصد"� سبيل �لبغا"� "�لقتاZ، بل 
 Zطلبو� صالحهم من �هللا �� �جلال�
لعلهم ينتهو[ (
� ميكن 
[ توجهو� 
يسمح  ال  "لكن  �حلق،  كلمة  %م 
لكم مبحا�بتهم. ê "ّجههم حضرته 
{v �لدعا§ "�الستغفا�). "ال تتوّقعو� 
منهم 
[ ُيصلحو� ما 
فسد� 
يد� 

" يقيمو� �ملّلة بعد ִדاُفتها  ،Zلدّجا�
"لكّل   ،Zالختال� من  ظهر  "بعدما 
"هل  تعلمو[،  كما   Zجا� موطٍن 
 "
 �ملّيت  من   Íلنا� {حيا§  ُيرجى 
من  �ملطر   "
  ،Zلضا� من  �%د�ية 
 ìخليا� َسّم   �  Åلولو�  "
  ،bَجلها�
من �ِجلماZ؟ فكيف منهم تتوقعو[؟ 
ح£  صالحهم  نتوّقع  ال  {ّنا  "تاهللا 
ُنِد�  "لكن  �الحتضا�،  يوقظهم 
{لينا �إل�كا� (
� علينا {سد�§ �لنصح 
"�لتذكQ "�ملثابر� عليهما)... َفَقد"� 
�لسياسة،   Zصو
" �لفر�سة،  قّو� 
مكائد ج��Qم  يتعّلمو�   ]
  �"���
"
من �لنصا�z، فما بلغوهم � �قائق 
فمثلهم  �حلر�سة،  "حيِل  �لدساسة 

[ يضاهي �لنسر �  ���
كمثل ِ�يٍك 
 bهذ� مثل ملو� �إلسال ...]�Qلط�
عّما  
عرضو�  �لصلبا[.  
هل  مبقابلة 
"ما  �الّتقا§،  "صايا  من  ُعّلمو� 

كاألعد�§...  �ملكائد   � كملو� 
ال   ]
 �ينه  مللو�  �هللا  كتب  "قد 
 ���
ينصرهم 
بًد� {ال بعد تقو�هم، "

[ ÷علهم فائزين مبكرهم  z�للنصا
موالهم....  �ملؤمنو[  
سخط   �ْ}
 bإلسال� �م ·فظو[ ثغو�

تظّنو[ 

�م  
تزعمو[  �لَكفر�؟...  من 
كهف �إلسالb؟ يا سبحا[ �هللا! ما 

كَ� هذ� �لغلَط! "{ّنما هم ÷يحو[ 
 ]
ببدعاִדم �يَن خQ �ألناb. "لكم 
ُتحسنو� �لظن فيهم "تنـّزهوهم عن 
�لعالما�؟  بأ�  "لكن  �لسيئا�، 
 bهللا "حر� bم ·فظو[ حر�

°الو[ 

 bحلر� بل  كال..  كاخلّد�b؟  �سوله 
·فظهم الّ�عا§ �إلسالb "�ّ�عاِ§ Mّبِة 

�م ·بو[  يّدعو[   �
).bألنا�  Qخ
�إلسالb "�لنî � "·فظو[ �حلرمني 
 bحلر�  ]
 �حلقيقة  "لكن  �لشريفني 
 â لعقوبة لو� ·فظهم) "قد ُحّقت 
فَمن   .bلعّال� �ملقتد�  �هللا   v} يتوبو� 
"Äّوفهم  �هللا   bبأيا يذّكرهم  فيكم 
 bإلسال� ]
من سو§ �ألياb؟ 
ال تر"[ 
"َجوٍ�  ها�،  �هٍر  ِمن  تكّسَر  قد 
"ال  عليه  �لفنت مطر�   ]
" فا�، 
 Åفو�
 لصيد¨   bقا" �لو�بل،  كمطر 
�لِعد� كاحلابل، "ما بقي شي§ يسّر، 

"َفَقـدوا قّوة الفراسـة، وأصول السياسـة، وأرادوا 
أن يتعّلمـوا مكائـد ج0انهـم مـن النصـارى، فما 
بلغوهم ! دقائق الدساسـة وحيِل احلراسة، فمثلهم 
كمثـل ِديٍك أراد أن يضاهي النسـر ! الط0ان... "

"وقـد كتـب اهللا مللوك دينـه أن ال ينصرهـم أبًدا 
أن �علهـم  للنصـارى  وأراد  تقواهـم،  بعـد  إال 
فائزيـن مبكرهـم إْذ أسـخط املؤمنـون موالهم..." 



٢١

التقوىاجمللد الرابع والعشرون، العدد األول - جمادى األولى واآلخرة ١٤٣٢ هـ  - أيار/ مايو ٢٠١١ م

"ظهر  �لكر"�،   
"تد� �لقلو�، 
فلو��،   � كَعطاشى  �ملسلمو[ 
سكر��...  عند  مرضى  "كمثِل 
�ملسلمني  على  ميّر"[   bقو  ...bفاليو
{ليهم  ينظر"[  "Àخر"[  ضاحكني، 
قست،  �لقلو�   ]
 "تر"[  باكني. 
"�لذنو� كثر�، "�لصد"� ضاقت، 
�لغفلُة  "عّمت  تكّد��،   Zلعقو�"
"�لكسل "�لعصيا[، "غلبت �جلهالة 
 zلضاللة "�لطغيا[، "ما بقي �لتقو�"
"خَطفه �لشيطا[، "â يبق � �لقلو� 
"َنَجَس  �إلميا[،  منه   zيقو نو� 
�ألبصاُ� "�أللسن "�آل��[، "فُسد� 
�لد��يا�،  "ُسلبت  �العتقا���، 
"�لعمايا�،  �جلهال�  "ظهر� 
"�خل �لريا§ � �لعبا��، "�خليال§ � 
�لزها��، "ظهر� �لشقا"�، "�نتفت 
�لتحابب  يبق   â" �لسعا��،  Àثا� 
"�التفا�، "ظهر �لتباغض "�لشقا�. 
"هو  {ال  "ال جهالة  �نب  بقي  "ما 
موجو� � �ملسلمني، "ال ضيم "ال 
نسائهم   � يوجد  "هو  {ال  ضاللة 

مر�çهم  سّيما  "�لبنني،   Zلرجا�"
�لصر�ì." (كما قلت سابًقا  تركو� 
{�م تركو� كل هذ¨ �ألمو� �ملذكو�� 

�م  ح£  
ضلوهم  �ملشايخ  "لكن 
مع  �أل-دية  معا�ضة  على  عكفو� 
تقرير  على  �طلعت   .Íلنا� عامة 

�ملاضية، كا[   bأليا� 
حد مبلغينا � 
 v} من �%ند bله صديق مسيحي قد
هنا "
قاb عند صديقه �ملسلم "كا[ 
يتعاطى  �ملسلم  هذ�   ]
 علم  على 
بينما  �ملر��   zحد} ففي  �خلمو�. 
 �} قبالته  �خلمر  يشر�  �ملسلم  كا[ 
قاZ له �ملسيحي: Ì بعض �ألصدقا§ 
�ملسلم  عليه  فرّ�  
يضا،  �أل-ديني 
{�م   – �خلمر  يشر�  "هو   –
�ملسيحي:  له   Zفقا مبسلمني.  ليسو� 
�خلمر،  يشربو[  ال  �أل-ديو[ 

��هم " �لصلو��  على  "يو�ظبو[ 
يعملو[ "فق �لتعاليم �لقرÀنية مع �لك 

ما  
يك، � ليسو� مسلمني �  فإ�م 


نت فتخالف تعاليم �لقرÀ[ "تتعاطى 
مسلم!  فأنت  �لك  "مع  �خلمر 
 Zينبس ببنت شفة. فقا â" فسكت
هذ�  �كر�  تقلق،  ال  �ملسيحي  له 
تو�صل   ]
 فبإمكانك  عرًضا،  �ألمر 
شر� �خلمر، فو�صل �"منا توقف. 
فهذ¨ هي حالة �ملسلمني �ليوb، "مع 
ليسو�  �أل-ديني  بأ[  يدعو[  �لك 

مبسلمني. ê يقوZ حضرته:)
 Zظهر� �آليا� فما قبلوها فنـز""
�لعذ��   �"
� "ملا  �لر-ا[.  سخط 
قالو� {ّنا تطّيْرنا بك، "بكذِبك جا§ 
�ملسيح  يعت�"[  
�م   �
) �لطاعو[ 
�ملوعو� � جنًسا "Õًسا ظنًّا منهم 

[ �لسبب � نز"Z �لعذ�� "�آلفا� 
هو ��عا§ �ملسيح �ملوعو� �، "ال 
¦�لو� يقولو[ مبثل هذ¨ �لكالb ح£ 

ئْن  معكم  طائُركم  قيل   .(bليو�
"ما  مسرفو[.   bقو 
نتم  بل  ُ�ّكرمت 

�سل �هللا من �سوZ {ال "ُ
�سَل معه 
لعلهم  "�أل��  �لسما§  من  عذ�� 
"�آلفا�  �لعذ��  (فإ[  يرجعو[. 

فظون  أنهم  "®الون 
رسوله  وحرم  اهللا  حرم 
احلرم  بل  كال..  كاخلّدام؟ 
فظهم الّدعاء اإلسالم 
واّدعاِء Eّبِة خ0 األنام."

"وما بقي ذنب وال جهالة إال وهو موجود ! املسلمني، 
وال ضيـم وال ضاللـة إال وهـو يوجـد ! نسـائهم 
والرجال والبنني، سـّيما أمراؤهـم تركوا الصراط." 
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�لنا¦لة ظهر� لتأييد �ملسيح �ملوعو� 
 D"�ُفأ حضرته:)   Zيقو  ،�
ُفْلًكا  صنع  ملوككم  من  مِلٍك   �ّ

مع  
غرقو� ُ بل  �لطوفا[؟  هذ�  عند 
مقر�ُ�  
ظفاَ�هم  "قلَّم  �ملغَرقني، 
�لقتُر،  "جوَههم  "�َهق  �لزما[، 
"فا�َقهم  �لدهُر،  ماَ§هم   Æنتز�"
عظمتهم  تالشت   �
)  Zإلقبا�
نفعهم  فما  "�حتالو�  "شوكتهم)، 
كانو�  ما  فنت  "ظهر�   ،Zالحتيا�
 ،zملنتد�"  z�بالشو ُيصلحوها   ]

ثغو�  على   Ïلبعو�  Qبتجم "ال 
"بعثو�  
سلحة،  تقّلد"�  �لِعد�، "�مبا 
{ال  مآ%م  كا[  فما  ïّند�،  جنوً�� 
"�لذلة  "�%و�[  "�%زمية،  �خلز� 
تر"[  ما��  �لعظيمة....فانظر"� 
�ُألسا�؟  طو�ئف  يا  �ملد�"��  طر� 

جتد"[ هؤال§ �ألمر�§، يدفعو[ تلك 
�مللو�،  هذ¨  من  
تتوّقعو[  �لبال§؟ 
من  �لدين  حديقة  يطّهر"[  
�م 
هذ¨   ]
 تزعمو[   "
 �لشو�؟  تلك 
�إلسالمية   Z"لد� ِمن   
ُتَ�ُ �ألمر�� 
"�هدهم �ملعلوb؟ كال، بل هو 
مٌر 
�لرطب �جلّ¥  تتوقعو�   ]

عسُر ِمن 
غشية   � "هم  "كيف   ،bلزّقو� من 

سهم � يرفعو[  "كيف  �لوجوb؟ 
"هم حتت 
لوÆ من �%موb؟ "�حلق 
ليس  Àفاٌ�  هذ¨   ]}  ..Zقو
 "�حلق 

"�ألمر�§.  �مللو�  "سع   � �فُعها 

يهد� �ألعمى 
عمى Àخر يا �"� 

�لدها§؟
كانو�   ]ْ}" �مللو�،  هذ¨   ]}  ê  
�ملخلصني  من   "
 �ملسلمني،  من 
نفوسهم  ليست  "لكن  �ملو�سني، 
"ما  �ملطهَّرين،  �لكاملني   Íكنفو

عطَي %م نوٌ� "جذٌ� كاملقدَّسني، ُ
فإ[ �لنو� ال ينـزZ قط من �لسما§ 
�لفنا§،   ]�Qبن 
حِرَ� ُ قلب  على  {ال 

ْعطَي ِمن حّب شغفه "ُغِسَل ِمن ُ ê
 �Qَل بكحل �لبص عني �لرضا§، "ُكحِّ
"�لصد� "�لصفا§، ê ُكِسَي ِمن ُحلل 
له  ُ"ِهَب   ê "�الصطفا§،  �الجتبا§ 
مقاb �لبقا§. "كيف ُيزيل �لظلمة َمن 
هو قاعد � �لظلما�؟ "كيف يوِقظ 
�للّذ��؟  
��ئك  على  نائم  هو  َمن 
�لزما[ ليست  "�حلق 
[ ملو� هذ� 
%م مناسبٌة باألمو� �لر"حانية، "قد 
�لسياسا�   v} ِهممهم  �هللا   Æصَر
من  مبصلحة  "نصبهم  �جلسمانية، 

"قّيد  �ملّلة،  قشر�  حلماية  عند¨ 
%م  فما  �لسياسية،  باألمو�  حلظهم 
فر�ئضهم  "ليست  "�حلقيقة.  "لِلُّبِّ 
�النتظاb حلفظ  
¦يَد من 
[ ·سنو� 
ظو�هَر  "يتعهد"�   ،bإلسال� ثغو� 
�ألعد�§  بر�ثن  من  "يعصمو¨  �ملُلك 

ّما بو�طن �لناÍ، "تطهQها " ،bللئا�
من �أل�ناÍ، "تنجية �خللق من شر 
من  "حفُظهم   ،Íخلّنا�  Íلوسو��
�آلفا� بعقد �%ّمة "�لدعو��، فهذ� 

مٌر 
�فُع من طاقة �مللو� "ِهممهم 
 �
كما ال Äفى على �"� �حلصا� (
ال عالقة %م بالر"حانية). "ما ُفّوَ� 

يد� �لسالطني، {ال  v} ملُلك� bما¦
بطش  من  �إلسالمية  �لصو�  حلفظ 
�لشياطني، ال لتزكية �لنفوÍ "تنوير 
ملن  "�لتبصر�   zد%�) �لعمني." 

 (zير

 :� Zيصف حالة �لعلما§ فيقو ê
ال  كالد�§   bلإلسال 
كثرهم   ]}

"فإن النور ال ينـزل قط من السماء إال على قلب أُحِرَق 
بن0ان الفناء، ± أُْعطَي ِمن حّب شغفه وُغِسَل ِمن عني 
َل بكحل البص0ة والصدق والصفاء، ± ُكِسَي  الرضاء، وُكحِّ
ِمن ُحلل االجتباء واالصطفاء، ± ُوِهَب له مقام البقاء"
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 Íلنا�  Zمو�
 ÷لبو[  كالد"�§. 
بأ�  مكيد�،  كل  ِمن  
نفسهم   v}
يقولو[  حيلة.  "بأية  �ّتفق  طريق 
"ال يفعلو[، "يِعظو[ "ال يّتعظو[. 
ُمفِحشة،  
لسُنهم " قاسية،  قلوֲדم 
"À��çهم  ُمظِلمة،  "صد"�هم 
ضعيفة، "قر�ئحهم جامد�، "عقو%م 

عما%م " سافلة،  "Êمهم  ناقصة، 
فاسد�. ما ترz نّيَتهم فيمن خالفو¨ 
بأ� حيلة  فيه،  ُيفيضو�   ]
  Qِمن غ
يكّفر"نه 
" يؤ�"نه، "� ماله �لذ� 
ُيرجى حصوله بأ� طريق يأخذ"نه. 

.Qيتكّبر"[ بعلم قليل يس
:� Zيقو ê

مّلتهم،  "�حلسد  فطرُتهم،  �لبخل   
 ،��ً}) ِشْرعتهم  �لشريعة  "حتريف 
 ê بأنفسهم،   Ðلشر� ·ّرفو[  فهم 
يّتهمو[ �أل-ديني بذلك). هم عند 
"ال  ليس سخطهم  ِ�يا�.  �لغضب 
�ضاهم {ال لنفوسهم �ألّما��، "ليس 
للنَّّظا��.  {ال  "تسبيحهم  �كرهم 
�قاِ�  ماِلَك  
نفسهم  ·سبو[ 
�لناÍ (ما 
صدَ� ما قاله � هنا، 
 � ""ضوًحا  جالً§  
شدَّ  صا�  "قد 
يظنو[   �}  ،bأليا� هذ¨  باكستا[ � 
 ]ْ} (Íقا� �لنا�م ميلكو[ �
بالفعل 
شا§"� يسّموهم مالئكة، "{[ شا§"� 
يوجد  ال   .Íخلّنا� {خو�[  يسّموهم 

باÃِ Ðَّدِ�  فيهم 
ثُر ِحلٍم بل سبقو� �لسِّ
�ألسناِ[، "َ
َسَلِة �للِّساِ[. يأتونكم � 
مفترسة  �يا�  "هم  �لضا[،  جلو� 

يديهم  "تكتب  �لبهتا[.   Ðبأنو�
فتا"z �لز"� "�لبهتا[، "ُيجيح {مياَنهم 
��هٌم 
" ��Êاِ[. مينعو[ �لناÍ من 
كُثر  كالشيطا[.  "يوسوسو[  �حلق 
يقد�"[  تدبُّرهم. ال  تكبُّرهم، "قلَّ 
يزيد"[  بل   ،Íلنا� يفيد  نطٍق  على 
بقو%م �لشبهة "�لوسو�Í. {�� صمتو� 
فصْمُتهم ترٌ� للو�جب "صقٌع، "{�� 
نطقو� فنطُقهم ميٌت ليس له "قٌع. ما 
بقي %م َمسٌّ مبعضال� �لشريعة، "ال 
"�العتقا�  �لطريقة.  �قائق   � �خٌل 
مبو� عيسى له "جه بّيٌن، "تاهللا {�م 

.bما يقصد"[ فتح �إلسال
:� Zيقو ê

 ما 
عطاهم قسمُة �هللا {ال �لضوضا§. 
{ال   ]ُÀلقر� مسَّ  "ما   ،]Àلقر�  �"
قر
جناَنهم،   ]ُÀلقر�  z
� "ما  �للساَ[، 

"ما �
z جناُنهم �لفرقاَ[.
:Zيتابع � "يقو"

"قّلت  "�لغفلة،  �لكسُل  فيهم  كُثر   
جذبا�  من  تر�هم  بل  �لفطنُة، 

هو�ئها   �"  ،z�كالُسكا �لنفس 
كاألسا�z. ما %م 
[ يكشفو� عن 

"جه �ملعضال� �لنقاَ�.
:� Zيقو ê

فكيف  �لر-انية،  �حلقو�  جهلو�   
�لتعصُب  �لدين؟  نصر�  منهم  ُيتوقَّع 

"وكيف ُيزيل الظلمة َمن هو قاعد ! الظلمات؟ وكيف 
يوِقظ َمن هو نائم على أرائك اللّذات؟ واحلق أن ملوك 
هذا الزمان ليسـت nم مناسـبٌة باألمـور الروحانية" 

الشريعة  وحتريف  مّلتهم،  واحلسد  فطرُتهم،  "البخل 
ِشْرعتهم. هم عند الغضب ِذياب. ليس سخطهم وال رضاهم 
إال لنفوسهم األّمارة، وليس ذكرهم وتسبيحهم إال للنَّّظارة." 
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التقوى

من  "مَنعهم   ،Ðبا �لسِّ Mّلَة  
حلَّهم 
�لقبوZ بل من �لسماÐ. ليس �ينهم 
"�لد��هم  "�لرغفا[  �ألهو�§،  {ال 
�لبيضا§. ال ·زنو[ "ال يبكو[ على 

هِله ("{�� بكو�  �ِ�ّ�ِ" bمصيبة �إلسال
كانت �موعهم كدموÐ �لتماسيح). 
"ال   ،bحلّكا� برçية  فر�ئصهم  ترتعد 
ال   .bإلكر��"  Zجلال�  �� �هللا  Äافو[ 
 ،Zلضال�  Ðبشيو  Æٌخو يأخذهم 
 Zحلو" �لفنت  ظهو�  "يشاهد"[ 

 .Zألهو��
 zَهَو قلوَبهم   

ص منهم  فريق 
على  �جلهال§  "ُيْغُر"[  �جلهاِ�، 
�ِحلد��،  باملرهفا�  �لعنا�  ضر� 
سبيل،  "عابِر  غريب  كلَّ  فيغتالو[ 

"ال يّتقو[. 

عليكم  قر
ُتها  íتا��  ُجمٌل  هذ¨ 
�ملسيح  لقد �كر  �لكتا�.  من هذ� 
�ملوعو� � هذ¨ �ألمو� قبل 
كثر 
�ôه  ما   ]}" �لزما[،  من  قر[  من 
�لك   � �ملسلمني  حالة  من   �

يًضا {� ينطبق  bلوقت هي هي �ليو�

يًضا مئة  bهذ� �لوصف عليهم �ليو
تؤكد  "تصرفاִדم  فأعما%م  باملئة، 
�كر  لقد   .zنر كما  متاما  �لك 
به،  �هللا  
خ�¨  ما  عنهم  حضرته 
كما بني � عالÅ هذ¨ �لفنت � 

    :Zلكتا� نفسه، فقا�
�لِفر�  هذ¨  من  
حد  كل  فاتركو� 
لعل  "َتحّسسو�   ،¨ "َكدِّ كيد¨  مع 
 ]
 (علًما  عند¨.  ِمن  
مًر�  يأ�  �هللا 
بعد "صف  �كر  قد   � حضرته 
فئا�  حالَة  "�ملشايخ   bحلكا� حالة 

شا�  "{ليهم  �ملسلمني،  من   zخر

 Åعال ]
 �علمو�  �لِفر�)  بلفظ  هنا 

يد�   � ال  �لسما§،   �  bلقو�
�لسابقني �  �قر
"� قصص  �لعقال§. 
ُبّدلْت ُسنن �هللا  �لكتا� �ملبني، "ما 

� �آلِخرين.
:� Zيقو ê

"قت  ليس  �لوقت   ]
 تظّنو[   "َ
  
غلبة  بأعينكم  "تر"[  �إلماb؟ 
"تر"[  �جلهالة،  "طوفا[  �لضاللة، 
ميسم �إلسالb كمسيِم مريٍض �يَس 
ما  لكم  ي�   ال   ê  .bآلال� حتت 
 bفيكم خّد� zنزلْت من �لباليا، ما نر
�لضاللة.  هذ¨  طوفا[  عند  �لدين 
ُلّقنوها   Éل� �لر-ا[،  "صايا  نسو� 

�ستضعفو�  
�م  "تبّين   ،]Àلقر�  �
سفا�� �لرسوZ �ملقبوZ، بل يو�فقو[ 
�لضالال�،  من   Qكث  �  z�لنصا�
"ال  �حلاال�،  
كثر   � "ير�فقو�م 
 øبذ" "�لشر�  �ألكل  {ال  %م  َهمَّ 
�لدين  ُيرجى صال   �حليا�، فكيف 

من هذ¨ �لناÍ؟
ê يقوZ حضرته �: 

"يقولو[ {نه (
� عيسى �) هو 
"نسو�  �لشيطا[،  مّس  من   bملعصو�
ما قاZ �بنا: ﴿ِ{[َّ ِعَباِ�� لَْيَس َلَك 
َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌ[﴾. 
ليس سّيُد �لرسل 
حتت  �نب  "ليس  �ملعصومني؟  من 
�لسما§ 
كَ� من �لقوÃ Zيا� عيسى، 

.z�نتم تؤيد"[ به �لنصا
"
ê قاZ حضرته �:

فّكر"� � 
نفسكم ما حالة �لزما[، 
"قد �فتر� �ألّمُة {v ِفَرٍ� ال ُيرجى 
يكّفر  �لر-ن.  يد  ِمن  {ال  �حتا�هم 
�ألمُر  �جنّر  "�مبا  بعضا،  بعضهم 
ر"�..  ففكِّ  .Zلقتا�  v}  Zجلد�� من 

"يأتونكم ! جلود الضان، وهم ذياب مف@سة بأنواع 
البهتان. وتكتب أيديهم فتاوى الزور والبهتان، وُ�يح 
احلق  من  الناس  مينعون  درهماِن.  أو  درهٌم  إمياَنهم 

ويوسوسون كالشيطان. "
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تستطيعو[ 
[ ُتصلحو� ��َ� بينهم 
"جتمعوهم � ِبر�ٍ¦ "�حد بعد {¦�لة 
هذ¨ �جلباZ؟ كال..("حالتهم �لر�هنة 
ختم  حتفظ  "ïلس  كا[   :Ìكالتا
 zعقد �جتماعه � {حد ���
�لنبو�" 
�جتمع  حيث  �لباكستانية  �ملد[ 
"�ل�يلويو[  �لسنة  
هل " �لشيعة 
"�لديوبنديو[ "غQهم ضد �جلماعة 
�إلسالمية �أل-دية، {ال 
�م �ختلفو� 
 Ðالجتما� عقد  قبل  بينهم  فيما 
 ]
 v} ֲדم �ألمر ZÀ" ،بيومني تقريبا
قر�"� عقد هذ� �الجتماÐ � ثالثة 
 zحد}  ����
 "ملا  íتلفة،  
ماكن 
هذ¨ �لفر� �لثالثة عقد �جتماعها � 
مكا[ "صلت �لشرطة "
ج�ִדا على 
Àخر.  مكا[   v} فتوجهو�  {خالئه 
�لنبو�  ختم  قضية   ]
 ير"[  كانو� 
هي �لقضية �لÉ �تفقت �لفر� كلها 
على معا�ضة �أل-دية فيها "صا�"� 
جسًد� "�حًد�، {ال 
�م â يتفقو� فيما 
بينهم على هذ¨ �لقضية 
يضا فعقد"� 
íتلفة  
ماكن  ثالثة   � �جتماعاִדم 
 ،Zحا 
ية  على  "�حد�.  مدينة   �

يقوZ �ملسيح �ملوعو� �:)

تقد�"[ على فعل هو فعل �هللا ��  
�جلالZ؟ "لن ÷مع �هللا هؤال§ {ال بعد 
"�لصو�  �لسما§،  من  و�  �لصُّ نفخ 
فيها  ُينَفخ  �ملرسلني  قلو�  �حلقيقي 

"�حد�  كلمة  على   Íلنا� ليجمعو� 
جرْ�  "كذلك  �لتفرقة.   Qغ ِمن 
�ألّمة  من  
حًد�  يبعث  
نه  �هللا  ُسّنة 

إلصال  �ألّمة. 
�هللا   ¨���
 �لذ�   Åلعال� "لكن 
ال  
مر  هو  �آلفا�  هذ¨  إلصال  
 vهللا تعا� ]
يرضى به �لقوb، � حني 
جعل �لسلسلتني �ملوسوية "�ملحمدية 
�بن  عيسى  بعث  فكما  متشاֲדتني، 
مرمي عند �ختالZ �لسلسلة �ملوسوية 
 � �ملوعو�  مسيحه  بعث  كذلك 

"ولكن العالج الذي أراده 
اهللا إلصالح هذه اآلفات 
هو أمر ال يرضى به القوم، 

"ما Àمنو� مبثيل عيسى كما â تؤمن 
�ليهو� بعيسى من قبل بل كّذبو� كما 
هْم   bفاليو �لزما[،  ُكّذ� � سابق 
على مكا[ "�حد � �لعصيا[. فرقتا[ 

مكّذبتا[، "قر·تا[ متشاֲדتا[.
�ألمة  تفهم   ]
  vتعا �هللا  ندعو 
�لك  هو   � 
[ حضرته  �ملسلمة 
�ملبعوÏ �ملوعوُ� مبجيئه جلمع كلمة 
"يوفق  �لزما[،  هذ�   � �ملسلمني 
�ملسلمني ليفهمو� 
[ �ملوعو� مبجيئه 
قد ظهر من �هللا تعاv فليقبلو¨ "يقفو� 
� صف جر�ِّ �هللا هذ� � �جلها� من 
معا�ضي  Mا"ال�  على  �لرّ�  
جل 
�إلسالb لتشويهه، حيث سيهزb �هللا 

 .zبو�سطته �أل�يا[ �ألخر vتعا
 Íينهض بني �لفينة "�لفينة بعض �لنا
يلصقو[  �لذين  
"�"با " 
مريكا   �
"يسيئو[  شنيعة  �ִדاما�   �  îبالن
فليس  �لكرمي،   ]Àلقر�  v}  "
 {ليه 
هنا� بطل غQ حضرته يقوb باجلها� 
من   - "بإمكانكم   ،bليو� ضدهم 
علو  {ثبا�   - به   ìتبا�ال�  Zخال
كعب �إلسالb "تعاليم �لقرÀ[ �لكرمي 
على �أل�يا[ �ألخرz "كتبها، ميكننا 
�لذ"�   - به   ìتبا�ال�  Zمن خال  -
عن شرÆ �لنî � "كر�مته "{ظها� 
مكانته �لعظيمة للعاâ كله. "فقنا �هللا 

تعاv لذلك. Àمني.
                         

       

�نقضت  ملا  �ملحمدية  �ألمة  هذ¨ 
�لكرمي،   îلن� هذ�  هجر�  على  مّدٌ� 
عيسى  بني  كانت  مّدٍ�  كمثل 
"�لكليم، فكا[ هذ� مقاb �لشكر ال 
من  "كا[  "�لكفر�[،  �إلنكا�   bمقا
�لو�جب 
[ يتلقى �ملسلمو[ هذ� �لنبأ 
"·سبو¨  كالعطشا[،  عظيم   Zبإقبا
 bلقو� �لر-ن. "لكن  
َجّل منن  ِمن 
 ،]Àكفر"� بالقر" Íلنا� Zقو�
�ّتبعو� 


