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ـ              ـ  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حمم ده دا عب
* بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر   . ورسوله

     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي
   عنيتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ  * اه يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،.  
 هذه اجلماعة ومنحهـا     � تعاىل عن طريق املسيح املوعود       لقد أقام اهللا  

إنه ليس بشرف بسيط، وليست هي جبماعة عادية،        . شرف االلتحاق باألولني  
طـرة الـصاحلة    بل رحل من هذا العامل ألوف بل مئات األلوف من ذوي الف           

فنحن الذين ننسب أنفسنا إىل مجاعـة       . متمنني أن ينالوا هذا الشرف العظيم     
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 حباجة إىل التفكري يف تلك األمور اليت عمل ا األولـون            �املسيح املوعود   
 � بالبيعة وانضموا إىل أمته وأنشأوا يف ظل تربيتـه           �الذين ارتبطوا بالنيب    

ومن الناسِ مـن يـشرِي      �:  تعاىل عنهم  صلة قوية باهللا تعاىل حبيث يقول اهللا      
   اللَّه اةضراَء مغتاب هفْسفلقد أطاعوا أوامر اهللا تعاىل لنيـل       . )٢٠٨البقرة  ( �ن

رضاه وخاضوا يف املصائب دومنا مباالة، ألم كانوا يهدفون إىل نيل مرضاة            
كان .  تعد وال تحصى   اهللا تعاىل، فكان اهللا تعاىل أيضا ينعم عليهم بإنعامات ال         

الصحابة الكرام يسعون جاهدين للعمل بأحكام القرآن كلها، وكانوا تواقني          
 عن الطرق اليت تـؤدي ـم إىل        �لنيل رضا اهللا تعاىل لدرجة يسألون النيب        

هـذه لدرجـة أنْ      وكان البعض يكثرون من مثل أسئلتهم     . كسب احلسنات 
ناء نزول الشريعة، ألنه لو أعطي هلم بعـض         منعهم اهللا تعاىل من أن يسألوا أث      

ومبـا أن اهللا تعـاىل رؤوف       . األحكام بناء على مسألتهم ألوقعتكم يف حرج      
             ورحيم بالعباد فينظر إليهم بنظرة رمحة خاصة تنقذ من املصائب ذلك العبـد
الذي يستعد لتحمل كل نوع من املصيبة من أجل رضا اهللا تعـاىل ويتجهـز          

ومن .  تعاىل الذي مين وينعم عليه نتيجة لذلك بإنعام خاص         للعمل بأحكام اهللا  
ينشئ صلة قوية باهللا تعاىل يعكس صفاته تعاىل يف حميطه وحياول العمل جبميع             
أحكامه اليت أمر اهللا تعاىل ا ويعامل خلق اهللا تعاىل أيضا بـشفقة ورمحـة               

  .ويؤدي حقوقهم
باهللا تعاىل مث ينبهـه إىل      فهذا هو اإلسالم احلقيقي الذي ينشئ عالقة العبد         

أداء حقوق العباد، وهذا هو اإلسالم الذي وجده الصحابة فتعلموه مث عملوا            
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 ليطلعنا عليه ويعلمنـا     �به، وهو اإلسالم نفسه الذي جاء املسيح املوعود         
  .فال بد لنا أن حناسب أنفسنا من هذا املنظور أيضا. إياه وجيعلنا نسلُك سبله

 �صوص بعض املقتبسات من كالم املسيح املوعـود         أقدم لكم ذا اخل   
املقتبس األول الذي   . اليت تنبهنا إىل حالتنا الروحانية وحتثنا على حماسبة أنفسنا        

 حالةَ هذا الزمان مث أخربنا كيف ميكن أن �سأتناوله اآلن ذَكَر فيه حضرته 
  :يقول حضرته. تكون مجاعته

: قد آلت إىل ما حتتويه هذه اآليـة       أرى أن حالة العلماء يف العصر الراهن        "
أي أن حالة العلماء قد تـردت إىل        ( )٣الصف   (�لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ    �

. )درجة ينطبق عليهم قوله تعاىل يف القرآن الكرمي أم يقولون ما ال يفعلـون             
 إال  فلقد صاروا مصداقًا لقول اهللا تعاىل هذا، ومل يعد إميام بالقرآن الكـرمي            

لقـد ورد يف    . بالقول، إذ خرج الناس كليا من اخلضوع حلكومـة القـرآن          
يأيت على الناس زمان يرتفع القرآن الكـرمي إىل الـسماء،           : احلديث الشريف 

فأين توجد اليوم تلك الطهارة والتقـوى       . وأرى يقينا أن هذا الزمان قد حلّ      
ة املسلمني كذلك ملـا     اليت تنشأ بعد العمل بالقرآن الكرمي؟ لو مل تصبح حال         

وهذا ما ال يسع معارضونا فهمـه، ولكنـهم         . أسس اهللا تعاىل هذه اجلماعة    
  ."سريون أن صدقنا سوف ينجلي كالشمس يف وضح النهار

." إن اهللا تعاىل بنفسه يعد مجاعةً تؤمن بـالقرآن الكـرمي          : "يقول حضرته 
 حيث توقـع     على عاتق اجلماعة   �وهذه مسؤولية كبرية ألقاها حضرته      (

ليس اإلميان بالقرآن الكرمي  هو اإلميان       . منها أن تكون املؤمنة بالقرآن الكرمي     
سـوف  : "يقول حـضرته  . )بكتاب فقط بل هو عبارة عن العمل بأحكامه       
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فنحن حباجة إىل   (."  مجيع أنواع الشوائب   )أي من هذه اجلماعة   (تخرج منها   
. )نا مجيع أنـواع شـوائب الـدنيا   حماسبة أنفسنا إذ إن املتوقَّع هو أن تزال م 

لـذلك فـإنين أوصـيكم أن       . وينشأ حزب خالص، أال وهي هذه اجلماعة      "
تصبحوا ملتزمني كاملني بأحكام اهللا تعاىل وتحدثوا يف حياتكم ذلك التغـيري            

ال بد أن يصبح كل     (."  لئال يتعثر بسببكم أحد    �الذي أحدثه صحابة النيب     
كما أقول لكم أيضا أنـه مـن        : " قال حضرته  .)أمحدي منوذجا هلذا التعليم   

واجبكم مجيعا أن تنفصلوا عن كل طريق الكذب واالفتراء، واعلموا أن هذه            
أي أن اجلماعة تسلك على     (." اجلماعة هلي مجاعة أُسست على منهاج النبوة      

مـا  . ")منهاج النبوة، فاسلكوا تلك الطرق اليت تريدكم النبوةُ أن تـسلكوها         
 عندما ينـزل فضل اهللا تعاىل وتنـزل األمطـار علـى األرض            أعلمه هو أنه  

فتنبت األعشاب والنبات املفيدة والنافعة، وإىل جانب ذلـك تنبـت بعـض        
لقد أخرب حضرته ههنا أن هناك مـن سـيقومون          (." األعشاب الضارة أيضا  

فمن واجـب اجلميـع أن       ":)ببعض االدعاءات الكاذبة أيضا، يقول حضرته     
أي أن تتم تلك األمور اليت بعث املـسيح         (. قت لتتم املهمة  يدعوا يف هذا الو   

إن هذه اجلماعة   .  وأن يداوموا على هذا الدعاء     ) من أجل إمتامها   �املوعود  
قد أسست على النصوص القرآنية واحلديثية، عالوة على ذلك فقد أعطانا اهللا            

ماعـة  تعاىل خامتًا لآليات األرضية والسماوية اليت يريهـا لتأييـد هـذه اجل            
أي أن اهللا تعاىل قد أعطى هذه اآليات األرضية والسماوية الدالة           (. وتصديقها

 )على صدق هذه اجلماعة كما أعطى ختما حجةً على اجلميع لصدق اجلماعة           
تذكروا جيدا أن من يأيت من عند اهللا تعاىل يعطَى ختما منه وهـو اخلـتم                "
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 �أيت يف هذا العصر بعد النيب       ومن ي . احملمدي الذي مل يفهم معناه املعارضون     
، وسيعمل تابعا خلتمه ولكن النـاس ال        �فسيأيت من اهللا تعاىل يف اتباع النيب        

يفهمون، فعليكم أن تقدموا أسوتكم حىت يدرك العامل أن هذه اجلماعة قـد             
  ."أُسست إلنشاء عالقة خاصة مع اهللا تعاىل

كم القادر والكـرمي    كان اهللا معكم، وأعد   ! يا مجاعيت : "مث يقول حضرته  
اعلموا يقينا أن الدنيا ال تساوي      . �لسفر اآلخرة كما أُعد هلا صحابة النيب        

ملعونةٌ تلك احلياةُ اليت يعيشها اإلنسان للدنيا فقط، وشقي من كانـت            . شيئًا
ن مثل هذا اإلنسان يف مجاعيت فعبثًا يدخل فيها ألنـه           لو كا . الدنيا أكرب مهّه  

  ."لذي لن حيمل مثراكالغصن اجلاف ا
  :  طرقًا إلصالحنا والستقامتنا فيقول�مث خيربنا حضرته 

 وال ميكن أن يكون هناك طريق آخر        –إن الطريق األمثل للتزكية عندي      "
 أن ال يتكرب اإلنسان وال يتفاخر بشيء أيا كان نوعه ال بـالعلم              –أفضل منه   

التكرب موجودة يف النـاس،     هذه األنواع من    (وال بالنسب أو القوم وال باملال       
فبعضهم يتفاخرون بعلمهم وبعضهم بقومهم وآخرون بأمواهلم، ولكن حضرته 

  ). أال يتكرب اإلنسان أيا كان نوعهجيب: يقول
عينا ألحد فيتأكد أن النور الذي خيلِّ�ب اهللا فحني يه إمنا ن الظلمات ص م

 العني ال لسماوي، حىت النور اىل وأن اإلنسان دوما حباجة إ،يرتل من السماء
 ينـزل ضوء الشمس الذي يأيت من السماء، وكذلك تتمكن من الرؤية ما مل

 التقوى والطهارة د نورالنور الباطين الذي به تزول كل أنواع الظلمة ويولَ
مكاا ليرتل من السماء، إنين أقول لكم صدقا وحقا إن تقوى املرء وإميانه 
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 ،� السماء ويتوقف األمر على فضل اهللا وعبادته وطهارته كلها تنـزل من
  . فإذا أراد أبقاه وإذا أراد أاه
 وإذا أراد قطعها،  بفضله،بقاهاإبقاءها أإذا أراد وفكل أنواع النعم من اهللا 

إميانه، وال بعبادته وأدعيته، بفعالم التكرب، ينبغي أن ال يتباهى أحد بتقواه وال 
 يتكرب يف األمور املادية أيضا، فكل  كذلك كما سبق جيب أال،وال بطهارته

شيء يكسبه اإلنسان من اهللا لذا ال بد من اخلرور على عتبات اهللا واإلنابة إليه 
إن املعرفة احلقيقية تنحصر يف أن حيسب اإلنسان نفسه : على الدوام، فقد قال

ه بتواضع وانكسار  فضلَ� ، فليسأل اَهللاأي ال قيمة له وال مكانة له، عدما
خلرور على عتباته، ويلتمس منه نور املعرفة الذي حيرق ثوائر النفسانية، با

وخيلق فيه نورا ومحاسا وقوة إلحراز احلسنات، مث إذا نال نصيبا من فضله 
أي حظي بفضل من اهللا وأجيب (من البسط وانشراح الصدر وفاز بشيء 

ضعا يفتخر بذلك، وال يزدهي، بل ينبغي أن يزداد توا أال فيجب )دعاؤه
فحني انفتحت له أبواب فضله وشعر بأنه يتمتع بأفضال اهللا (وانكسارا، 

 ألنه بقدر ما سيعترب نفسه ال شيء فإنّ أنوار اهللا )فينبغي أن يتواضع أكثر
 حتسنت  حق اإلميان، وتكسبه النور والقوة، فإن اإلنسان إذا آمنتزيده إميانا

يف هذا العامل أيضا من التكرب ، فاعتبار املرء نفسه شيئا  اهللاأخالقه بفضل
أي حني ينشأ التكرب (ويؤدي به إىل هذه احلالة، مث يلعن اآلخرين وحيتقرهم، 

   ).يف اإلنسان فال يرى لغريه أي مكانة
 حباجة إىل استعراض أوضاعه لنعرف هل نسعى -كما قلت-فكل واحد منا 

  .  عليه�ملوعود سيدنا املسيح اللسري على الطريق الرائع العظيم الذي دلَّنا 
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 أيها السعداء، اعملوا حبماس بالتعليم الذي أُعطيته        :�مث يقول حضرته    
من أجل جناتكم، اختذوا اهللا واحدا ال شريك له، وال تشركوا به شيئا، ال يف               

غري أن الـذي    ال مينعكم اهللا من استخدام األسباب،       . السماء وال يف األرض   
لقد قال اهللا تعاىل منذ    . يهجر اهللا تعاىل ويعتمد على األسباب فقط فهو مشرك        

القدم إنه ال جناة دون تطهري القلوب، فكونوا أصفياء القلوب وختلَّـوا عـن              
فهذه الضغائن واألحقاد أيضا تهلك اإلنـسان وتبيـد         (. الضغائن والغضب 

ة تعج بأنواع النجاسة ولكن أسوأها ، إن نفس اإلنسان األمار)أخالقه وتدمرها
. إن التكرب أكرب األقذار والذنوب، ولوال الكرب ملا بقي أحد كافرا. جناسة الكبِر

إنكم تعظوم ليفـوزوا    . كونوا حليمي القلب، وواسوا بين البشر بشكل عام       
فعندنا أيضا علماء ودعاة يقدمون خدمات جليلة، لكنه حيدث أحيانا          . (باجلنة

ون كل هذا إذا كان األمر خيصهم يف قضية ما، فيـصابون بـالتكرب              أم ينس 
أنتم تلقون الوعظ ليفوز الناس باجلنة، لكن وعظَكم : �فقد قال .) واألنانية

حبيث تتخلون عن   (هذا كيف يصح إذا أردمت هلم السوء يف هذه احلياة الفانية،            
عملوا بفرائض  ا) مواسام يف أمور ختصكم وتعزمون على إحلاق الضرر م،        

إن األعمال اليت كتبـها علـيكم        أي. (اهللا خبشية قلبية ألنكم ستسألون عنها     
أكثروا من الـدعاء يف الـصلوات   ) .ستسألون عنها فأنشئوا يف قلوبكم خوفا   

ليجذبكم اهللا إليه ويطهر قلوبكم ألن اإلنسان ضعيف، وال يقدر على التخلص 
  . ذلك، وما مل ينل قوةً من اهللا لهمن أية سيئة ما مل ميكِّنه اهللا من 

 بـل   ،ليس اإلسالم أن تتسموا من الناطقني بالشهادتني كعادة فحـسب         
 �حقيقة اإلسالم أن ختر أرواحكم على عتبة اهللا تعـاىل، وأن تقـدموا اهللا               
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جيب على كل أمحدي أن يولد هـذه        . (أوامره على دنياكم من كل ناحية     و
م بصفة خاصة لنتمكن من جذب أفضال اهللا أكثر         احلالة يف نفسه يف هذه األيا     

  ) فأكثر
 قد وصـل إىل ايتـه، وأن        الزمنيا أبناء مجاعيت العزيزة، اعلموا يقينا أن        

انقالبا صرحيا قد ظهر، فال ختدعوا أنفسكم، وسارِعوا لتكونوا كـاملني يف            
  .التقوى

 ، وجيب أن تكون عالقـتكم بـاهللا       هذا األمر مهم جدا، فاختذوا الصدق     (
صادقة، وتعبدوه بصدق وإخالص، وتسعوا ألداء حقوق العباد، فإن أهم ما يف 

، وينبغي أن يتسم سـعيكم      ومها أداء حقوق اهللا وحقوق العباد     : الدين أمران 
ألدائها بصدق، وينبغي أن تتميز خدماتكم للجماعة والعالقات املتبادلة فيمـا       

  ) بينكم بالصدق
 واستنريوا به يف كل أمـر، وال تنبـذوا    اختذوا القرآن الكرمي مقتدى لكم  

 ألا أيضا مهمة جدا، وقد جمعـت ودونـت          ،األحاديث أيضا كاملهمالت  
جبهود شاقة، ولكن إذا خالفت قصةٌ من األحاديث قصص القرآن فـاتركوا            

لقد حفظ اهللا لكم القرآن الكرمي وبلَّغكم إيـاه         . ذلك احلديث لكيال تضلوا   
 هذا الكالم املقدس حق قدره، وال تقدموا عليه شـيئا،      باهتمام كبري، فاقدروا  

أي إن الـصدق والعمـل      . (فكل أنواع الصدق والصالح تتوقف على ذلك      
إن كالم املرء يؤثِّر يف الناس بقدر       ) بالصدق يتوقف على تعليم القرآن الكرمي     

 نـزداد معرفةً واتقاًء فإن كالمنا سـيؤثر يف       ا يثقون مبعرفته وتقواه، فعندما      م
  .�الناس أيضا بفضل من اهللا 
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اعلموا أن الذين ألبستهم رائعـة      :  واثقا بوعود اهللا   � مث يقول حضرته    
 وإمنا حيب اهللا    ،فاخرة وهم أثرياء وتتوفر هلم األطعمة الشهية فليسوا أحباء اهللا         

أولئك الذين يؤثرون الدين على الدنيا ويكونون هللا خالصة، فاهتموا ذا األمر    
أي ال تتوجهوا إىل الدنيا بل جيب أن تقدموا الدين علـى            (األول،  األخري ال ب  

هذا ما قـال    (حني أنظر إىل الوضع الراهن للجماعة يصيبين هم كبري          ) الدنيا
أن )  يوم كان تظهر تغيريات طاهرة عظيمة يف أبنـاء اجلماعـة           �حضرته  

  . الوضع ما زال ضعيفا جدا وأمامنا مراحل كثرية جيب أن جنتازها
 ومن مجلة وعـوده   . دما أنظر إىل وعود اهللا تعاىل يتحول مهّي إىل األمل         عن
إذا كـان   ( .وجاعلُ الَّذين اتبعوك فَوق الَّذين كَفَروا إِلَى يومِ الْقيامـة          :وحيه

 قلقا ذا الشأن يف ذلك الوقت ونصح أتباعه فعلينـا أن            �املسيح املوعود   
 طويل أكثر من قلقه بكثري حىت ال تـسوء حالتنـا            نقلق اآلن بعد مرور زمن    

لذا هناك حاجة ماسة لننتبه إىل هذا األمـر         . نتيجة بعدنا عنه من حيث الزمن     
  )  باستمرار ونفحص أنفسنا

صحيح متاما أن اهللا تعاىل سيهب أتباعي الغلبة على منكري : �فقال 
باعي كل من يبايع ومعارضي، ولكن اجلدير باالنتباه هو أنه ال يدخل يف أت

فما مل خيلق يف نفسه حالة االتباع الكامل ال يدخل يف . على يدي فقط
وما مل يتبع املرء اتباعا كامال لدرجة يفىن يف الطاعة متاما وال يتأسى . املتبعني

يبدو من : �فقال حضرته ". (االتباع"باألسوة كليا ال ينطبق عليه كلمة 
 اتباعا كامال، اعة ستفىن يف طاعيت وتتبعين يل مجذلك أن اهللا تعاىل قد قدر

  ) وهذا ما يطمئن قلبه وحيول مهّه إىل األمل
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إن نظري مركّز على وعود اهللا تعاىل وهو الذي :  ويقول�يتابع حضرته 
وملا كانت اجلماعة ضعيفة وحباجة ماسة إىل التربية لذا من . يطمئنين ويسلِّيين

اهللا تعاىل ب أن تقيموا عالقة صادقة الضروري جدا أن أوجه أنظاركم إىل
 الطاهرة أسوة لكم، وتأسوا �واعتربوا مجاعة النيب . قدموه على كل شيءتو

  . بأسوم
علموا أن الذي مهّه الوحيد هو ا: " بصدد تقدمي الدين على الدنيا�مث قال 

 ال. الدنيا وكان داخال يف هذا اجلماعة أيضا فهو ليس من اجلماعة يف نظر اهللا
فال يظنن أحد . يدخل يف هذه اجلماعة عند اهللا إال من يتنحى عن الدنيا متاما

أنه سيهلك نتيجة تبنيه هذا املبدأ فإن هذه الفكرة تبعد املرء عن معرفة اهللا 
إن اهللا كرمي، فمن . إن اهللا ال يضيع من كان هللا وحده بل يتكفّله بنفسه. تعاىل

 �أقول صدقا وحقا بأنه . ناله يف احلقيقةهو الذي يفيفقد شيئا يف سبيله 
ن حيدث أن يكون  ولمل. حيب من يعمل حبسب أوامره ويبارك يف أوالدهم

ال تباد الدنيا إال للذين يهجرون . املرء مطيعا صادقا هللا مث يباد هو أو أوالده
أليس صحيحا أن زمام كل أمر يف يد اهللا تعاىل؟ فال ميكن . اهللا وينكبون عليها

. �ن تربح قضية، وال ينال جناح وال ميكن أن تتسىن الرفاهية والراحة بدونه أ
ميكن أن حيوز املرء ثروةً ولكن من يستطيع أن يضمن أن أهله وأوالده 

فتأملوا يف هذه األمور واخلقوا فيكم . سيتمكنون من االستفادة منها بعد مماته
  . تغيريا جديدا
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ن تنتمون إيلّ تذكّروا جيدا أنه جيب أن فيا م: ته ناصحا مجاع�مث قال 
 دون متييز ألن هذا ما يعلّمه القرآن - أيا كان دينه -حتسنوا إىل كل شخص 

  . الكرمي
ويطْعمونَ الطَّعام علَى �ورد ذكرهم يف اآلية األسرى الذين ومعلوم أن معظم 

انظروا إىل مدى .  كفارا كانوا)٩ :اإلنسان( �حبه مسكينا ويتيما وأَسريا
إنين أرى أنه ال يوجد تعليم األخالق الكامل يف أي دين . املواساة يف اإلسالم

  . سوى اإلسالم
  :  هذا الكالم كان معتلّ الصحة فقال�عندما قال املسيح املوعود 

وبعد أن أُشفَى أريد أن أؤلّف كتابا حول األخالق وأود أن تظهر مشيئيت 
إنين أتأمل كثريا .  جلماعيت وأُري فيه سبل ابتغاء مرضاة اهللالتكون تعليما كامال

إن طبيعيت ال . حني أرى وأمسع كل يوم أن فالنا فعل كذا وفالنا فعل كذا
ال أزال أرى اجلماعة كطفل صغري خيطو خطوتني ويتعثر . ترتاح هلذه األمور

لذا . ملةولكنين على يقني أن اهللا تعاىل جيعل هذه اجلماعة كا. أربع خطوات
جيب أن تنصرفوا أنتم أيضا إىل السعي وااهدة واألدعية لريمحكم اهللا ألنه ال 

  ."عندما ينـزل فضل اهللا تعاىل يفتح السبل كلها. �يتم شيء دون فضله 
 وتوجهاته اليت حققها اهللا تعاىل يف �فبسبب أدعية سيدنا املسيح املوعود 

وحيققها من بعض النواحي يف  مناذج طيبة لسرية أصحابه، �حياته شاهد 
ولقد بلغت اجلماعة مرحلة البلوغ من بعض النواحي بفضل . هذا العصر أيضا

اهللا تعاىل، ولكن هناك بعض املساوئ أيضا تتطرق إىل بعض أفرادها مبرور 
فنرى يف بعضهم الكرب واألنانية العابثة بكثرة فريفع البعض قضايا ضد . الوقت
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فنحن حباجة إىل االنتباه جيدا إىل هذه . تبادلةبعض وتزداد النـزاعات امل
فإذا كنتم تريدون أن تعدوا من اجلماعة حقا فال بد أن تفحصوا . األمور

فائدة من العلم إن مل تظهر أخالقنا عند الما . أنفسكم دائما ويف كل حني
 بأنكم تبشرون �يقول املسيح املوعود . الضرورة وحسب مقتضى األمر

م ولكن حني يأيت دوركم فال تعملون بأنفسكم مبا تنصحون الناس وتنصحو
فالعلم احلقيقي هو ذلك الذي يرى . به غريكم، وال يظهر ذلك من عملكم

 علمنا سيكون غري جمد لذا إنّ. تأثريه يف أعمالكم أيضا ويالحظ عليكم ظالله
  .  يف عالقاتنا املتبادلةءا سوانمتاما ما مل جيعل ظاهرنا وباطن

 هذه األيام حني بلغت معارضة اجلماعة منتهاها جيب علينا أن ننبذ رغباتنا يف
الشخصية وأنانيتنا وراء ظهورنا ونضرب أمثلة عليا لوحدتنا كما قال املسيح 

 بأن اهللا تعاىل يريد أن جيعل هذه اجلماعة تتأسى بأسوة الصحابة، �املوعود 
  . ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لذلك

ال لدي بعض الشيء يف أثناء اخلطبة الثانية يف اجلمعة املاضية مما لقد طال السع
أقلق بعض اإلخوة، وجاءتين رسائل كثرية بالربيد وعرب الفاكس أيضا، مبا فيها 

 لىطمئنونا عتمن بالد العرب وغريها أيضا قال فيها أصحاا نرجو أن 
 وقد جاءت مع .ةصحتكم ألننا ال نستطيع أن ننتظر إىل خطبة اجلمعة القادم

ي علّلَف بتناوهلا الرسائل كثري من الوصفات الطبية أيضا حبيث إذا بدأت
على أية حال، لقد أظهر اإلخوة عواطفهم اللطيفة والطيبة . سأمرض أكثر

من املعلوم أن األمراض من هذا القبيل تستغرق بعض . فجزاهم اهللا مجيعا
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ب اهلوميوباثي، وأستعني وإنين أعاجل نفسي من خالل ط. الوقت قبل زواهلا
  . باألطباء اآلخرين أيضا حسب مقتضى األمر، فأرجو منكم الدعاء
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