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. بده ورسولها عه، وأشهد أن حممدـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل   
الْحمد *  بسمِ اهللا الرحمن الرحيم   �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      

    الَمنيالْع بحيم * هللا رن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *      ـاكإيو ـدبعن اكإي
عنيتسن *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *    يناط الَّـذرـر    صغَي هِملَـيع ـتمعأَن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني (.�الْم(   
" القوي"لقد ورد يف املواضع العدة من القرآن الكرمي أن اهللا قوي، فبالتايل إن 

، وعندما يوصف اإلنسان ذه الكلمة يكون معناها أن �من صفات اهللا 
لى إجناز عمل ما، أو إنه حائز املوصوف ا قوي يف اجلسم والعقل، وقادر ع

 فتعين الذات الذي حيوز �على برهان قوي علميا، لكنها حني ترِد صفةً هللا 
، فهو أكثر قدرة من مجيع  لهكل أنواع القدرة والذي ال كفء وال منافس

القادرين وأقوى من مجيع األقوياء بل له القوة كلها، فهو من جيعل خملوقاته 
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-  كما قلت -وإن القرآن الكرمي .  القدرات والقوىقوية بإعطائه هلا بعض
استخدمها يف مواضع عدة، ويف سياقات خمتلفة؛ إما تنبيها وإما إنذارا من 
العاقبة السيئة أو بيانا للمصري السيئ، أو ذكَر أولئك الذين مل يكونوا يعريون 

 أن كالم اهللا آذانا صاغية فحل عليهم عذاب اهللا، وإىل جانب ذلك بين أيضا
  . الذين يؤمنون بأن اهللا هو القوى والقادر هم يرثون أفضال اهللا

 يف سورة البقرة لكل من يعبد من �فقبل كل شيء أقرأ عليكم تنبيه اهللا 
دون اهللا من املشركني وعباد األصنام بأن شركهم هذا سيجلب عليهم 

 على كل العذاب، ومقابل ذلك بين من عالمات املؤمن أيضا أنه يؤثر حب اهللا
ومن الناسِ من يتخذُ �:  من سورة البقرة١٦٦ يف اآلية �فقد قال اهللا . شيء

من دون اِهللا أَندادا يحبونهم كَحب اِهللا والَّذين آمنوا أَشد حبا ِهللا ولَو يرى 
أَنَّ الْقُو ذَابنَ الْعوروا إِذْ يظَلَم ينذَابِالَّذالْع يددأَنَّ اَهللا شا ويعمفقد  �ةَ ِهللا ج

 ويذكره، �بين اهللا يف هذه اآلية أن الغاية من خلْق اإلنسان أن حيب اهللا 
لكن بعض الناس ينسون هذا اهلدف النبيل، بل ال يعريونه أي اهتمام، بل إن 

مه وتدرك أغلبية سكان العامل ال تعرف ما هو حب اهللا، وال حتاول أن تفه
مغزاه؛ بل إما أم قد حنتوا أصناما مادية فيعبدوا وإما جعلوا يف قلوم بعض 
أنواع األصنام املعنوية، مث يترسخ يف قلوم حبها لدرجة ال ختطر بباهلم فكرة 

أما املؤمنون احلقيقيون فيكنون يف قلوم حبا هللا تعاىل أشد . عن احلب اإلهلي
فإن هذه اآلية تتضمن تنبيها للذين ابتعدوا عن اهللا . خروأقوى من أي حب آ

تعاىل أم إذا كانوا يظنون أن حبهم لغري اهللا سينفعهم شيئا فليس صحيحا، 
ال متلك ) اليت يعبدوا من دون اهللا(بل جيب أن يتذكروا أن هذه األشياء كلها 
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 يف موضع � شيئا من القوة، وإمنا القوة احلقيقية هللا تعاىل وحده، وقد قال
فمتاع الدنيا املؤقت يبعدكم . آخر من القرآن الكرمي إنه لن يغفر أن يشرك به

عن اهللا وبالتايل يدفعكم حنو مصريكم السيئ، وقال اهللا للمؤمنني أيضا أنكم 
 �إذا كنتم تدعون اإلميان فاعلموا أن املؤمن احلقيقي يكون أشد حبا هللا 

حلب، ولن ينال ما قُدر له من حيث يكون حبه أقوى من كل أنواع ا
  .�اإلنعامات يف الدنيا واآلخرة إال بواسطة حبه هللا 

مث إن حب اهللا تعاىل يقود إىل حب من حيبهم اهللا تعاىل، إذن جيب أن يتذكر 
 حبا خالصا، فال � ال يكتمل إال إذا أحب رسوله �املؤمن دوما أن حبه هللا 

، وال بد )٣٢آل عمران  (�ونِي يحبِبكُم اُهللافَاتبِع �بد من استيعاب موضوع 
ينبغي أن ال يتغلب أي حب . �من اإلعراب عن حبكم بالصالة على النيب 

 أن حنب خملوقاته أيضا، فال بد �دنيوي على هذين احلُبني، مث أوصانا اهللا 
ال شك : مث قال. لإلنسان أن حيب الناس اآلخرين أيضا للفوز حبب اهللا تعاىل

ملشركني بشركهم سيجلبون هلم العذاب الذي سيحل م، غري أن الذين أن ا
يدعون اإلميان هم اآلخرون يظلمون أنفسهم إذا مل يهتموا بأنواع احلب اليت 
ينبغي أن تتولد تلقائيا نتيجة احلب اإلهلي، فكأم يف هذه احلالة مل يهتموا 

، وال ينتبه �ئق به هذه ومل يعطوه مقامه احلقيقي الال" القوي"بصفة اهللا 
من واجب املؤمن أن يدرك عند كل خطوة أن إهله . أمثال هؤالء إىل بطش اهللا

فمن ناحية نبه اهللا املشركني والذين يولون غري . ميلك القدرات والقوى كلها
، ومن ناحية حوادثهماهللا اهتماما أكثر من عاقبتهم الوخيمة وحذَّرهم بذكر 

كيف جيب أن .  إىل حتري احلب العميق هللا تعاىلأخرى لفت انتباه املؤمنني
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املسيح املوعود يكون هذا احلب؟ وما هي أعماقه؟ وما معناها؟ يقول عنها 
�:  

 اعلموا أن احلب ليس شيئا نابعا من التكلف والتصنع، بل إنه قوة من القوى 
وكما أن اخلواص . اإلنسانية، وحقيقته اجنذاب القلب إىل شيء إعجابا به

قية لكل شيء ال تظهر إال عند اكتماله، كذلك احلب ال تتجلى مزاياه إال احلقي
أي حني يبلغ احلب منتهاه (عند بلوغه ذروته ووصوله درجة الكمال والتمام، 

وأُشرِبوا في �يقول اهللا تعاىل ) ويكتمل فعندئذ تظهر مزاياه ونتائجه وحماسنه
 أحبوا العجل لدرجة وكأم أشربوا  أي أم)٩٤ :البقرة (�قُلُوبِهِم الْعجلَ

العجلَ نفسه كشراب، فاحلقيقة أن املرء حني حيب أحدا حبا كامال فكأنه 
يشربه أو يأكله ويصطبغ بأخالقه وسلوكه، وقدر ما يزداد احلب ينجذب 
اإلنسان بالطبع إىل االتصاف بصفات حبيبه لدرجة يصبح نسخة عنه، هذا هو 

ينال حسب قدراته على وجه الظلية ذاك النور  �السر يف أن من حيب اَهللا 
كما أن الذين حيبون الشيطان فال يكسبون إال . الذي يتجلى يف الذات اإلهلي

  ......الظالم الذي يكون فيه
من مقتضيات احلب احلقيقي أن حيب اإلنسان مجيع مشائل حبيبه وأخالقه 

روح والقلب  بال يف مشائله وأخالقه للتفاينبصدق القلب، ويسعىأسلوب و
لكي ينال بالتفاين يف حبيبه تلك احلياة اليت حازها احلبيب، إن احملب احلقيقي 

أي تبقى صورةُ حبيبه يف قلبه كل ( كيان حبيبه هيتفاىن يف حبيبه، ويظهر من
نفسه فيه والتصبغ بإفناء فيقال إنه . ويصوره يف قلبه وكأنه يشربه  .)حني وآن

 والتحبب. اس على أنه قد ضل يف حبه حقًابصبغته والوصال معه يربهن للن
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تحبب : وهناك مثَل يف العربية حيث يقال. كلمة عربية ومعناها االمتالُء
ن املاِء: احلمارمبعىن أنه إذا أراد العرب التعبري عن امتالء بطن احلمار . امتأل م

ماًء حىت امتالِء وإذا أرادوا التعبري عن شرب اإلبل . حتبب احلمار: ماًء قالوا
أيضا جاءت من " احلَب" وإن كلمة .تحببت حتى اِإلبلُ شرِبت: بطنِها قالوا

وعليه فمعىن . ومعناها أنه أوال امتأل بصفات احلَب كلها. املصدر نفسه
اإلحباب النوم، ألن من امتأل بصفات غريه فقَد وجوده وكأنه ينام ولن يبقى 

  ."جودهلديه أدىن شعور بو
إذن، فإن معىن حب اهللا احلقيقي بالنسبة إىل املؤمن هو أن حياول التضحية 

، مث لينظر ما الذي يفعل له اهللا القادر القوي �بكل ما لَه ابتغاء مرضاته 
  . الذي هو مالك كل قوة وقدرة

 من سورة احلج املؤمنني يف بيان أنه أقوى ٤١وقد طمأن اُهللا تعاىل يف اآلية الـ
وى الكفار، فقال هلم ما دام الظلم قد بلغ اآلن منتهاه، لذا قاتلوهم رغم من أق

كونكم ضعفاء وقليلي العدد ومع افتقاركم إىل العدة والعتاد، ألن الكفار قد 
واآلن القضية هي . وصلوا من الشرك قمته وقد وصلوا من الظلم أيضا الغايةَ

تفاقم، واملشركون باهللا لن قضية بقاء الدين بشكل عام وإال فالظلم سيظل ي
: �فيقول . حيتملوا أي دين وسيظلون جيعلون أصحاا عرضة لظلمهم

الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم بِغيرِ حق إِال أَنْ يقُولُوا ربنا اُهللا ولَوال دفْع اِهللا �
عبِيو عاموص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اسالن ما اسيهف ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو 

زِيزع إِنَّ اَهللا لَقَوِي هرصني ننَّ اُهللا مرصنلَيا وري٤١ :احلج (�اِهللا كَث(   
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إذن، فقد أذن اهللا تعاىل هلم بالرد على الظلم بشدة من أجل قيام األمن وقال 
فهنا قد ذكر اهللا تعاىل مبدأ . ونهبأنكم لو فعلتم ذلك حلالفتكم نصرة اهللا وع

وهذا . أساسيا أنه لو فُرضت عليكم احلرب الدينية فال بد لكم من الدفاع
الدفاع جيب أال يقتصر على دينكم أنتم، بل جيب أن تدافعوا عن األديان 

وذلك ألن . ألن املؤمن يعلن أنه ال يكرِه أحدا على تغيري دينه. األخرى أيضا
.  يتناىف مع تعليم اإلسالم ويؤدي إىل تدمري أمن العامل بأسرهاإلكراه يف الدين

إال أنه من واجب املسلم أن . إن هداية الناس أو عدم هدايتهم يف يده اهللا تعاىل
  . يؤدي واجب التبليغ باحلب والود واحلكمة ألن هذه مسؤوليته

من كان على واألمر الثالث هو أن اهللا ينصر حتما يف احلروب الدينية املظلوم و
 كانت قد �يف حياة النيب ) على املسلمني(وأنواع الظلم اليت مورست . احلق

األمر الذي كان يظهر يف كل حني وآن حالة املسلمني الباعثة . بلغت قمتها
وإذا كانت احلروب الدينية قد فُرضت فإمنا فُرضت على املسلمني . على الرثاء

وحني أذن . ه أنه قوي وعزيزفقد أثبت اهللا تعاىل حسب وعد. وحدهم
 رغم قلة عددهم وكوم عزال وعدميي اخلربة يف هذا - للمسلمني بالقتال 

ومن هنا تبني أيضا أن اهللا .  نصرهم وأرسل املالئكة أيضا لنصرم- اال 
فاجلهاد ليس إال التصدي . كان قد أذن بالقتال الدفاعي الستقرار األمن فقط

 سواء كانت بني الدول اإلسالمية - ا احلروب األخرى ملن يهامجون الدين، أم
واحلروب الناشبة .  فهي حروب سياسية أو قومية-أو بني املسلمني وغريهم 

مث أعلن اهللا تعاىل أنه . يف هذا العصر إمنا هي حروب سياسية وليست جهادا
وملا . قوي وقال إنين سوف أنصر أصحاب األديان مقابل الذين يهامجون الدين



 - ٧ - 

، لذا فقد وعد بنصر � الدين الكامل واألخري هو اإلسالم كما أعلن اهللا كان
 أنه لو فُرضت على �قوي عزيزلإن اهللا �وأعلن أيضا بقوله . املسلمني

فاحلروب واهلجمات اليت تشن يف العصر . املسلمني حروب دينية لينصرنهم
والفتوحات تدل الراهن حيث يواجه املسلمون اخلزي واهلوان بدل االنتصار 

بوضوح تام على أا ليست جهادا وال حروبا دينية يف نظر اهللا تعاىل، وبالتايل 
فيجب على املسلمني أن يتوجهوا إىل تقوية إميام . �ليست مؤيدة منه 

وإصالح أعماهلم بدال من محل البنادق واملدافع من أجل الدين، كما ينبغي أن 
عندئذ فقط يكونون قادرين على . ح نفوسهميتضرعوا أمام اهللا تعاىل إلصال

وكذلك قيل للمسلمني أنه ليس . جذب الدنيا إليهم بدون البندقية واملدفعية
مسموحا لكم على اإلطالق أن تشنوا حربا على أي دين أو تستخدموا القوة 

  . ضده
 هو التعليم اإلسالمي �ففي هذا العصر فإن تعليم سيدنا املسيح املوعود 

احلقيقي واملبين على القرآن الكرمي، فاعملوا ذا التعليم مث انظروا كيف يري 
 يف �لقد صور املسيح املوعود . اهللا القوي يد قدرته ويري مشاهد قوته

أحد األماكن مشهد الفترة األوىل لإلسالم واملظامل اليت صبت على املسلمني 
  : باجلهاد ونصرته هلم فيقول هلم �حينها مث إذْنه 

 بسبب - ملا كان املسلمون يف الفترة األوىل لإلسالم قليلني فإن أعداءهم "
 –االستكبار الذي كان متربعا يف قلوب هؤالء الناس وأذهام حبكم طبيعتهم 

الذين كانوا يعتربون أنفسهم أفضل من اآلخرين من حيث املال والثروة وكثرة 
أميا ) �أي الصحابة (ة عادوا يف ذلك الزمن املسلمني العدد واجلاه واملرتب
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بل بذلوا . معاداة، ومل حيتملوا أن تترسخ هذه الغرسة السماوية يف األرض
قصارى جهدهم هلالك األتقياء، ومل يدخروا جهدا يف إيذائهم، خلوفهم من 

فبسبب هذا . ترسخ أقدام هذا الدين فيؤدي تقدمه إىل تدمري دينهم وقومهم
وف املتربع يف قلوم بصورة مهيبة صدرت منهم تصرفات ظاملة وغامشة اخل

هذا ما صدر منهم إىل . قتلوا كثريا من املسلمني بأساليب مؤملة جدا. للغاية
وقد مزق بسيوف هؤالء األشرارِ والسباع .  عاما١٣مدة طويلة ممتدة على 

وقُتل األيتام والعجزة . ةعباد اهللا األوفياُء وفخر نوع البشر متزيقا بدون هواد
ومع ذلك كله قد أوصاهم اهللا . واملسكينات من النساء يف الطرق واألزقة

لقد . فهذا ما فعله بالضبط هؤالء األصفياء األتقياء.  الشر أبداجياواتعاىل أال 
لقد .  قد ذُحبوا كالقرابني ومل يتأوهوا،امحرت األزقة بدمائهم ولكنهم مل يئنوا

عليه السالم بال حدود من السماء -  ذلك الرسول الطاهر واملقدس أُهرق دم 
 مرارا كثرية برشقه باحلجارة، ولكن جبلَ الصدق واالستقامة هذا - واألرض 

وبسبب هذا التواضع . قد حتمل كل تلك اإليذاءات بصدر منشرح وحمبة
ه اجلماعة  ازداد املعاندون زهوا وتباهيا حىت اعتربوا هذ�والصرب الصادر منه 
 الذي ال حيب أن يتجاوز الظلم -عندها توجه اهللا تعاىل . املقدسة فريسة هلم

 إىل عباده املظلومني وثار غضبه على -  احلدودواالعتداء على األرض 
القرآن الكرمي أين .. األشرار، وأخرب عباده املظلومني بواسطة كتابه املقدس

إنين أنا اإلله القادر . نذ اليومأرى كل ما يفعل بكم وأمسح لكم بالتصدي م
فهذا هو األمر الذي مسي جهادا بكلمات . ولن أترك الظاملني بال عقاب

أخرى، والكلمات احملتوية على هذا األمر ما زالت موجودة يف القرآن الكرمي 
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 *صرِهم لَقَدير أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اَهللا علَى ن�: وهي كالتايل
قرِ حيبِغ مارِهيد نوا مرِجأُخ ينأي مسع اهللا استغاثة )٤١ - ٤٠:احلج( �الَّذ 

 . املظلومني الذين يقتلون ومسح هلم بالتصدي

 الزمن الذي كان من وهو، بد بل كان خمتصا بزمن معنيمل يكن هذا األمر لأل
احلكومة اإلجنليزية واجلهاد، ." (ألغناميذبح كالشياه وافيه دخل اإلسالم 

  )٦- ٥ ص ١٧اخلزائن الروحانية ج 
 من - الذي هو األقوى واألقدر من مجيع األقوياء - فلقد ثار غضب اهللا تعاىل 

أجل نصرة املظلوم، ويعرف العامل كله أنه بنصر ذلك اإلله القادر والقوي أنقذ 
 ومن يجلدون بالسياط على من الظلم كلّ من كان يعرض على النار يف مكة،

ظهورهم املكشوفة، ومن تقطع أبدام إىل نصفني ظلما، مثّ ولّي إليهم حكم 
فكما قلت . هذه هي قدرة اإلله القادر والقوي. بالد قيصر وكسرى أيضا

سابقا أن اهللا تعاىل ذكر يف عديد من آيات القرآن الكرمي أنه القوي، ويف 
عاقبة سيئة ألعدائه وأعداء أنبيائه، أو أسدى معظم هذه اآليات تقريبا ذكر 

ولقد ضمن اهللا تعاىل هذه اآليات بشارة مستقبلية أن اهللا . فيها نصحا للناس
تعاىل وأنبياءه سيغلبون يف املستقبل أيضا كما غَلبوا يف املاضي، فقال يف سورة 

  .)٢٢اادلة  (� قَوِي عزِيز لَأَغْلبن أَنا ورسلي إِنَّ اللَّهكَتب اُهللا�: اادلة
وهذه حقيقة تارخيية أن احلق ينتصر دوما، ويلقى أعداء األنبياء مصريهم 

فما دام املسلمون متمسكني بالتعاليم اإلسالمية احلقة وعاملني ا . السيئ
 توجهوا إىل  الدين واإلميانتركواولكن عندما . فسيحرزون جناحات باهرة

 أما حالة املسلمني اليوم فال يقال عنها أم يتمتعون .احلفاظ على سلطام
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بعظمة وقوة وهيبة، أو أن الناس يغبطوم على حالتهم املثلى، أو حتسدهم 
ال شك أن بعض الدول تغبط بعض . بعض البالد نظرا إىل قوم وعظمتهم

ل إن ب. البالد اإلسالمية اليت تتمتع بثروة النفظ ولكنها ال تنظر إال إىل ثروا
بعض البالد اإلسالمية الغنية أيضا تتطلع حنو بالد غري إسالمية للحفاظ على 

فال تتمتع البالد اإلسالمية يف العصر الراهن بعظمة وال قوة وال . سالمتها
ومقابل ذلك يرى كل من . شوكة وال حىت تظهر آثار الرقي واالزدهار فيهم

فهل كان وعد . املسلمنييتأمل من أجل حالة اإلسالم احنطاطا وذلة تسود 
 والعياذ باهللا، أو كان لزمن مضى، أو حصل تغري يف كون اهللا - الغلبة كاذبا 

إن وعد اهللا حق، وإن النبوءة عن . تعاىل قويا؟ كل ذلك ليس صحيحا ألبتة
" القوي"رقي وازدهار اإلسالم وبقائه إىل األبد أيضا صادقة، وإن صفة اهللا 

ولقد أرسل اهللا تعاىل املسيح املوعود . اته تعاىلأيضا صفة دائمة مثل باقي صف
 إماما هلذه العصر لكي يربهن على كون اهللا تعاىل قويا اآلن كما كان، �

كتب اهللا ألغلنب أنا : "وأهلمه اهللا الكلمات نفسها أي. وأن وعده للغلبة حق
 فال بد أن ينتشر نور اإلسالم مرة أخرى يف العامل كله، وال بد أن." ورسلي

لقد أطلع اهللا تعاىل املسيح املوعود . تترسخ دعائم هذا الدين يف العامل بكل قوة
  :  عن كونه قويا عزيزا وقادرا على نصره يف إهلامات عديدة منها�

  ) طبعة رابعة٨٢التذكرة ص ." (قوة الرمحن لعبيد اهللا الصمد"
  .أي إا قوة اهللا تعاىل اليت سوف يظهرها الغين املطلق لعبده

  :  قالمث
  )٦- ٥ ص ٢٠تذكرة الشهادتني، اخلزائن الروحانية ج ." (إنه قوي عزيز"
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  .أي إنه قوي وغالب
  :مث يقول

 ٢٢حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية ج . (إن ريب قوي قدير، إنه قوي عزيز
  )١٠٧ص 

  .أي إن ربي ذو القدرة العظيمة وهو القوي والغالب
  :وهناك إهلام آخر

 أهلها فأنكروه الدنيا، يف نذير جاء. قدريت من وأرفعك بريقي، سأري إين"
 .صولٍ بعد صول شديد قوي بصولٍ صدقه ويظهر يقبله، اهللا ولكن قبلوه، وما

ذلك اصرب كما صرب  فتنة؛ لتوجد" .العزم أولو صرب كما فاصرب هنا،ا ه الفتنة"
 يتجلى اهللا تعاىل ملا." دكا جعله للجبل ربه جتلى فلما. "أولو العزم من الرسل

إا قوة اهللا تعاىل ." قوة الرمحن لعبيد اهللا الصمد. "جلبل املشاكل يدكه دكا
مقام ال تترقَّى العبد فيه بسعيِ . "اليت سوف يظهرها الغين املطلق لعبده

وتعطى موهبة " عبد اهللا الصمد"أي هناك مرتبة روحانية تسمى " �.األعمال
الرباهني األمحدية، اخلزائن الروحانية . ( بسعي األعمالمن اهللا تعاىل وال تنال

  )٤ هامش على اهلامش رقم ٦٦٥ ص ١ج
عطاء رباين خاص، وال يناله العبد إال إذا تقدم " عبد اهللا الصمد"أي إن مقام 

 وال يعطى نتيجة ألعمال ،هو عطاء من اهللا رغم سعيه للتقدم إليهوحنو ربه، 

                                                 

�
  )املترجم (.إلهلام وليست ترمجة من األرديةعريب ل ما حتته خط هو نص  
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 حنو ربه يدل على عالقته مع اهللا تعاىل اليت بسببها  تقدم العبدأنّغري  ،اإلنسان
  :� يقول سيدنا املسيح املوعود .يغدق اهللا تعاىل عليه هذا العطاء اجلزيل

لقد بشرين اهللا جلّ شأنه أنه يدخل يف مجاعتنا بعض األمراء وامللوك أيضا، "
 سيتربكون امللوك إن حىت بركة تلو بركة أباركك سوف: وقال يل أيضا

  )٣٥ ص ٦بركات الدعاء، اخلزائن الروحانية ج ." (ابكبثي
  :مث قال حضرته

سيدخل يف بيعيت من يتحرى هذه الربكة، ومع دخوهلم يف بيعيت سوف "
 )رعاياهم أيضامعهم أي ملا يدخل امللوك اجلماعة تدخل (. يدخل قومهم أيضا

 ومل  صهوات اجليادممتطنيمث أُريت هؤالء امللوك يف صورة كشفية، فكانوا 
  ) الطبعة الرابعة٨التذكرة ص  (".السبعةالستة أو أقل من يكونوا 

بل هو وعد من اهللا القوي الذي ميلك مجيع حسن األماين وليس هذا من قبيل 
لقد رأينا ونرى  .هء أنبيابهنجز دوما كل ما وعد  والذي ي،القوى والقدرات

د يعترب البعض قولنا ق. اليوم أيضا حتقق وعوده الكثرية اليت ال تعد وال حتصى
  بعض نظرا إىل االضطهاد الذي نتعرض له يفحلم اانني  فارغًا أوهذا ادعاًء

دنا باكستان، ولكن جيب أن يعرفوا أن الناس مية وال سيما يف بلالبلدان اإلسال
كانوا يظنون مثل هذه الظنون دوما ولكن الذي يتحقق يف اية املطاف هو ما 

يقول املسيح املوعود .حبسب وعوده ره اهللا تعاىلقد �:  
 اإلنسانَ خلق أن منذانقطاع  ادومنفال يزال يبديها  اجلارية، اهللا سنة هي هذه"

 كتب� لقوله تعاىل الغلبة، هلم ويكتب. ورسله أنبياءه ينصر أنه ..األرض على
 واألنبياء الرسل أن كما أنه هو الغلبة من واملراد ،�ورسلي أنا ألغلنب اهللا
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 فإن مقاومتها، على أحد يقدر ال حبيث األرض على اهللا حجة تتم أن دونيري
املراد من الغلبة أن تتم حجتهم على األرض ( بالبينات، صدقهم يظهر تعاىل اهللا

 بأيديهم ويزرع )وتبلغ رسالتهم حبيث ال يتمكن أحد أن يقدم برهانا مقابلهم
شر بذرة احلق الذي يأيت به أي أنه ين (الدنيا، يف نشره يريدون الذي احلق بذرة

 اخلوف يصحبه وقت يف يتوفاهم بل. أيديهم على يكمله ال أنه غري )األنبياء
 ويستهزئوا ليسخروا للمعارضني االَ بذلك فيفسح الرأي، بادي الفشل من

 سخرية من جعبتهم يف ما كل أخرجوا قد يكونون وحينما. ويشنعوا ويطعنوا
 به تكتمل ما األسباب من ويهيئ الثانية، القدرة يد تعاىل اهللا يظهر واستهزاء
الوصية، اخلزائن  (".ما حلد مكتلمة غري احلني ذلك إىل كانت اليت األهداف

  )٣٠٤ ص ٢٠الروحانية ج
بأية سرعة نريد أن نرى هذه الغلبة املعهودة يف عصر القدرة الثانية؟ هذا األمر 

أدائنا حلقوقه و �نا معه ومع رسوله يتوقف على عالقتنا باهللا تعاىل وحب
  :�يقول املسيح املوعود . وحقوق عباده

ال خيذل أحدا من الصادقني، فلو إن اهللا تعاىل . من كان هللا كان اهللا له"
 القوة إن اهللا مطلق. يضره شيئا  أنما استطاععارضه العامل كله وعاداه 

 تعاىل ويرى عجائب فظ اهللاوإن اإلنسان بقوة إميانه يدخل حتت ح. والقدرة
اعلموا أن اهللا تعاىل هو األقوى . ال ميكن أن يواجه ذلة مابعد ذلك و، قدراته

زوا ركّوا بقلب صادق وفصلّ. واألقدر من مجيع األقوياء، وهو غالب على أمره
 من كان هللا بشكل كامل . أقاربكم وأعزائكمموا ذلك مجيععلى الدعاء، وعلِّ

  ".هو أصل كل ضر، بل الذنب  أي ضرما مسه
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، ونتجنب ارتكاب كل  دائماوفقنا اهللا تعاىل لنكون أوفياء كاملني هللا تعاىل
كل أمحدي إلشعال نار حب اهللا تعاىل يف قلبه لدرجة حتترق اهللا  وفق .ذنب

بواسطتها مجيع أنواع الشوائب، حىت نالعامل ري تلك املشاهداليت ن يف كن 
  . آمني.قلوبنا رغبة عارمة إلظهارها
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