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التقوى

ُ>ُعو�   �xَ�ِ �ْلُمْؤِمِنَني   Eََقْو َكاَ*  ﴿�ِنََّما 
 *ْ�َ َبْيَنُهْم  لَِيْحُكَم  َ�َ@ُسوِلِه  �ِهللا  �َِلى 
ُهُم  َ�ُ��لَِئَك  َ�َ�َطْعَنا  َسِمْعَنا  َيُقوُلو� 
َ�َ@ُسوَلُه  �َهللا  ُيِطِع  َ�َمْن   * �ْلُمْفِلُحوَ* 
َ�َيْخَش �َهللا َ�َيتَّْقِه َفُأ�لَِئَك ُهُم �ْلَفاِئُز�َ* 
لَِئْن  �َْيَماِنِهْم  َجْهَد  ِباِهللا  َ�َ�ْقَسُمو�   *
َ�َمْرَتُهْم لََيْخُرُجنَّ ُقْل َال ُتْقِسُمو� َطاَعٌة 
 * َتْعَمُلوَ*  ِبَما  َخِبٌ�  �َهللا   َّ*�ِ َمْعُر�َفٌة 
َفِإْ*   Eَلرَُّسو� َ�َ�ِطيُعو�  �َهللا  َ�ِطيُعو�  ُقْل 
َل َ�َعَلْيُكْم َما  َتَولَّْو� َفِإنََّما َعَلْيِه َما ُحمِّ
ْلُتْم َ�ِ�ْ* ُتِطيُعوُ_ َتْهَتُد�� َ�َما َعَلى  ُحمِّ
ُ * َ�َعَد �هللا  �لرَُّسوEِ ِ�الَّ �ْلَبَالÎُ �ْلُمِبني
 اِلَحاِ �لَِّذيَن aَمُنو� ِمْنُكْم َ�َعِمُلو� �لصَّ
لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي �ْألَْ@ِ} َكَما �ْسَتْخَلَف 
َننَّ َلُهْم ِ>يَنُهُم  �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َ�لَُيَمكِّ
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد  �لَِّذr �ْ@َتَضى َلُهْم َ�لَُيَبدِّ
ُيْشِرُكوَ*  َال  َيْعُبُد�َنِني  َ�ْمًنا  َخْوِفِهْم 
ِبي َشْيًئا َ�َمْن َكَفَر َبْعَد xَِلَك َفُأ�لَِئَك 
َالَ#  �لصَّ َ�َ�ِقيُمو�   * �ْلَفاِسُقوَ*  ُهُم 
a�َُتو� �لزََّكاَ# َ�َ�ِطيُعو� �لرَُّسوEَ َلَعلَُّكْم 

ُتْرَحُموَ*﴾ (�لنو@ ٥٢-٥٧)
= شهر �يا@ هناi يو� خاÂ للجماعة 
 ٢٧ يو�  �هو  �أل�دية،  �إلسالمية 
يوما  �جلماعة  به  حتتفل   rلذ� �يا@ 
�خلطبة   gموضو  ��ختر للخالفة. 
مبا يالئم هذ_ �ملناسبة، ��* كا* هذ� 
�ملوعد بعد ثالثة �يا�. كا* يو� ٢٦ 
للجماعة  مهّوال  يوًما   ١٩٠٨ مايو 

ترhة: �ملكتب �لعر� 

ال  �حد_  �هللا  �ال  �له  ال   *� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �* �مًد� عبد_ 
من  باهللا   xفأعو بعد  �ما  �@سوله. 
�لشيطا* �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ@fِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   iََ��يَّا َنْعُبُد   iَيَّا�
�لَِّذيَن  ِصَر�§   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ§  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوf َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (aمني) َ�ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
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هّز  يوًما  �كا*  �أل�دية،  �إلسالمية 
قلًقا ��ضطر�ًبا  �لكث�ين، �بّث  �مياَ* 
جر�  يوًما  �كا*  كث�#،  طبائع   =
�مشاعرهم،  �جلماعة  �فر�>   fقلو
�ليو� �لذr سجل فيه  �نه xلك  كما 
 Hعد�� �فاعيل  بعض  �أل�دية  تا@يخ 
عند  �إلنسا*  يندهش  �أل�دية. 
 :EHيتسا� �ملشينة  �ألمو@  هذ_   #Hقر�
هذ_   �� �حد  ينحّط   *� ميكن  هل 
�ألفاعيل  هذ_  مثل  فيفعل  �لد@جة 
�ل� �قد� عليها �ملعا@ضو* عند �فا# 
من  فإSم  �؟!  �ملوعو>  �ملسيح 
للعاملني“  ينتسبو* �� ”@�ة  ناحية 
مثل  يفعلو*  �خر?  ناحية  �من   �
كل   ،Eحا �ية  على   .Eألفعا� هذ_ 
َقَدَ@  �لكنَّ  طبيعته.  ¶سب  يعمل 
�تتحقق  �يضا   iيتحر تعا�  �هللا 
�عو>_، �هذ� ما حصل = يو� ٢٧ 
�يا@ �بالتاÒ حتوE برً>� �سالًما على 
�جلماعة �إلسالمية �أل�دية ألنه طلع 
مصطحًبا بشا@# حتقق �عو> �هللا �ل� 
 Hعطاها للمسيح �ملوعو> �، �جا�
إلحر�� �لعد� = نا@_ �لكي يقضي 

على كل فرحته.
فليس هذ� �ليو� بيو� عا>rّ للجماعة 
��ية  �تز>�>  �أل�دية،  �إلسالمية 
 yلن� #Hليو� عندما نر? �* نبو� هذ� 
�فر�>  معظم   *� فيه.  حتققت  قد   �

�جلماعة   �� ينظر�*  �ملسلمة  �ألمة 
أل*  ¶سد،  باألحر?  بل  بتحّسر، 
�خلالفة قائمة فيها، = حني �Sم قامو� 
�خلالفة  إلقامة  عديد#   مبحا�ال
 بالفشل �لذ@يع >�ًما، Hا باS� غ�
�مر  |الفو*  �Sم  xلك   = ��لسبب 
 .Âشا>_ = هذ� �خلصو@�� � yلن�
ظهر   �x� بأنه   �  yلن� ��صاهم  لقد 
 � rملسيح �ملوعو> ��إلما� �ملهد�

فاقصد�_ �بايعو_ �لو حبًو� على �لثلج 
باإلضافة  �لسال�.  م¯  عليه  ��قر��� 
�� xلك فقد �خ� �لنy � عن بعض 
�نه  عليهم  ��ّكد   ��لعالما  �آليا
 *� فاعلمو�   �آليا هذ_  حتققت   �x�
 �آليا هذ_  بعض  صا>�؛  �ملّدعي 
هذ_  ُتذَكر  �@ضية.  ��خر?  Ãا�ية 
 *� �جلماعة عموًما، كما   = �آليا
مها �ما� �ملعا@ضني �يضا.  �جلماعة تقدِّ
على   Hلضو� تسليط   �� �تطر�  لن 
xكر_  �@يد   rلذ� بل   �آليا هذ_ 
 � �لذين   Hشقا على   Eيد �نه  هو 
مصاحلهم  بد�فع  �ملبعو«  هذ�  يقبلو� 
 Hلعلما� من  خوًفا   �� ��غر�ضهم، 
أل��مر  �صغائهم  لعد�   �� �ملزعومني 
�لنy �. �هناi بعض �ملشايخ �لذين 
�ذ_  للجماعة  معا@ضتهم  تفاقمت 
Àا~  �يضا   �حلكوما  *� �لد@جة 
�حلكومة حتت  �فر�ُ>  فيستخد�  منهم 

اليـوم  هـذا  فليـس 
للجماعة  عـادّي  بيـوم 
األrديـة،  اإلسـالمية 
وتـزداد أهمية هذا اليوم 
نبوءة  أن  نـرى  عندمـا 
الن4 � قد حتققت فيه. 

اجلماعة   Mإ ينظرون  املسلمة  األمة  أفراد  معظم  إن 
 P ،سد، ألن اخلالفة قائمة فيهاl بتحّسر، بل باألحرى
 vحني أنهم قاموا مبحاوالت عديدة إلقامة اخلالفة غ
أنها باءت بالفشل الذريع دوًما، والسبب P ذلك أنهم 

|الفون أمر الن4 � وإرشاده P هذا اخلصوص. 
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هذ�  ضد  �قبيحة  بذيئة  لغًة  تأث�هم 
�ملبعو« كما يقومو* بأعماE هابطة 
ضد_ مع �Sم يعرفو* معرفة جيد# �* 
dمن  �نه  صوته  بأعلى   r<ينا �لزمن 
تعا�  �هللا   *�  .rا�Ã مبعو«  بعثة 
�ما  يريها.   Eيز� �آليا �ال   ?@� قد 
هذ�  معا@ضة   = فيستمر�*   Hهؤال
يو�  كل  يتعرضو*   Òبالتا� �ملبعو« 
لعذ�f جديد �لكنهم ال يتعظو* �ال 
يتخلو* عن �ملعا@ضة. �هذ� يدE على 

شقائهم.
 *� لكم  قلت  كما   ،Eحا �ية  على 
�قد  �ليو�،  �ذ�  كب�#  ��ية   iهنا
�حد?   = xلك  عن   �  yلن� �علن 
تا@ً|ا  يذكر   � �نه  صحيح  نبو�Hته. 
�ّدً>� �لكنه xكر = تلك �لنبوH# عن 
�ملوعو>  �ملسيح  �لصا>�  خا>مه  بعثة 
فهل  بعد_.  �خلالفة  قيا�  عن  �خ�   2
�؟   yلن� عنه  يتنبأ  مما  �هم  �مر  من 
�@> = �حد �حا>يثه �: عن ُحَذْيَفَة 
َعَلْيِه  �هللا  َصلَّى  �ِهللا   Eُُسو@َ  Eََقا  :Eَقا
ِفيُكْم َما َشاHَ �هللا   #ُ �لنُُّبوَّ َ�َسلََّم َتُكوُ* 
َ�ْ* َتُكوَ* ُثمَّ َيْرَفُعَها �xَ�ِ َشاHَ َ�ْ* َيْرَفَعَها 
 #ِ �لنُُّبوَّ  Tِِمْنَها َعَلى  ِخَالَفٌة  َتُكوُ*  ُثمَّ 
َفَتُكوُ* َما َشاHَ �هللا َ�ْ* َتُكوَ* ُثمَّ َيْرَفُعَها 
�xَ�ِ َشاHَ �هللا َ�ْ* َيْرَفَعَها ُثمَّ َتُكوُ* ُمْلًكا 
ا َفَيُكوُ* َما َشاHَ �هللا َ�ْ* َيُكوَ* ُثمَّ  َعاضًّ
َتُكوُ*  ُثمَّ  َيْرَفَعَها   *ْ�َ  Hََشا  �xَ�ِ َيْرَفُعَها 

 *ْ�َ �هللا   Hََشا َما  َفَتُكوُ*  َجْبِريًَّة  ُمْلًكا 
َيْرَفَعَها   *ْ�َ  Hََشا  �xَ�ِ َيْرَفُعَها  ُثمَّ  َتُكوَ* 
ِ# ُثمَّ  ُثمَّ َتُكوُ* ِخَالَفًة َعَلى ِمْنَهاTِ �لنُُّبوَّ
َسَكَت. (مسند ��د بن حنبل، مسند 
بش�  بن  �لنعما*  حديث  �لكوفيني، 

(� yعن �لن
فأ�ال xكر �لنy � نبّوته x 2كر �خلالفة 
�لر�شد# �ل� ستكو* على منهاT �لنبو# 
�ستمضي قُدًما �حتقق @قًيا ��d>هاً@�. 
�أل@بعة   Hخللفا�  *� �لعا�   ?�@ �لقد 
�لذين هم �خللفاH �لر�شد�* قد �جنز�� 
معرضني  باخلالفة  �ملتعلقة  مهامهم 
عن �لدنيا �مناصبها �بتغاH ملرضا# �هللا 
xلك  بعد   2  .*a� حني  كل  تعا� 
بشكل حر=   �  yلن�  #Hنبو حتققت 
�x حلت �مللوكية �ل �خلالفة �كانت 
 =� كثً��  مؤxية   �لفتر� بعض   =
بعضها �قل �يذ�Hً للنا� نسبًيا. �هكذ� 
 �  yللن �يضا   #Hلنبو� هذ_  حتققت 
��قيمت �مللكّية بعد �خلالفة �لر�شد#. 
���x قر�نا �لتا@يخ عرفنا �نه قد مو@� 
�لظلم ��لشد# = فتر# �مللكّية هذ_ أل* 
�مللكّية كانت مائلة �� �لدنيا �كثر من 
�لدين. 2 قاE �لنy � بأ* �هللا تعا� 
�فق سنته = �ألdما* �لسابقة س�حم 
عبا>_ �ستفو@ @�ته �خً�� �سُيقضى 
على  �خلالفة  �ُتقا�  �لظلم  على عصر 
منهاT �لنبو#. 2 �@> = �حلديث �نه 

سكت.
يستطيع  �حلديث  هذ�   = �بالتدبر 
 yلن� #Hكل �نسا* �* يالحظ �* نبو
قد  �أل��  �لر�شد#  �خلالفة  عن   �
�لعا}  �مللك  عن  �نبوHته  حتققت، 
 �xفلما حتققت،  �يضا  �جل�ية  ��مللك 
 Hته �لو�@># = �جلزHتتحقق بعد نبو �
 �لعالما  *� حني   = منه  �ألخ� 
�قد  كلها؟  حتققت  قد  ֲדا  �ملتعلقة 
�علن �هللا تعا� �يضا ﴿a�ََخِريَن ِمْنُهْم 
 r�  (٤ ِبِهْم﴾(�جلمعة:  َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ
�* �هللا تعا� سيبعث �لنy � = قو� 
aخرين � يلحقو� باأل��ئل، بتعب� aخر 
على  �خلالفة  قيا�   fسبا� سيهيئ  �نه 
منهاT �لنبو#، 2 يقوE تعا�: ﴿َ�ُهَو 
�نه   r� (جلمعة: ٤�)﴾ْلَحِكيُم� �ْلَعِزيُز 

غالب على xلك �صاحب �حلكمة.
�ملا  �لبالغة  �هللا  حكمة  قضت  فلما 
لتخّلص  �سباًبا  خلق  @�ته   فا@
�ملسلمني من تلك �مللوكية �ملؤxية، �ملا 
�لنبو#   Tمنها على  �خلالفة  �قامة   <�@�

فقد نّفذ �@�>ته �فعل xلك.
حيث   � جدًّ  Hسعد� �أل�ديني  فنحن 
 yمن حديث �لن Eأل�� Hنصّد� �جلز
� �نؤمن بصدقه �حتّققه كما نؤمن 
بصد� �جلزH �ألخ� منه �نوقن يقيًنا 

كامال �نه �يضا قد حتقق.
هناi حديث aخر للنy � حوE هذ� 
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�هللا   Eقو  =  <@� �كذلك   gملوضو�
َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ ِمْنُهْم  ﴿a�ََخِريَن  تعا�: 
 Hهؤال من  سيكو*   r� ِبِهْم﴾، 
�لزمن  حالة  س��*  �لذين  �آلخرين 
 rملهد�� �ملوعو>  باملسيح  �سيؤمنو* 
 �لعالما بعد مشاهد# حتقق  �ملعهو> 
كلها. لقد ُ�طلق على �ملسيح �ملوعو> 
= حديث aخر خطاf ”نy �هللا“. 
كذلك قاE @سوE �هللا �: "ليس بي¯ 
�بينه نy“. ��ضافة �� xلك فقد عدَّ 
�هللا تعا� بعثة �ملبعو« = �لزمن �ألخ� 
بعثًة  منهم“  ”�aخرين  aية:  ¶سب 
ملحمد @سوE �هللا �. �r �* �ملسيح 
�لنبو#  >@جة   Eسينا �ملقبل  �ملوعو> 
بسبب فنائه = @سوE �هللا � �بسبب 
 .� �هللا   Eلرسو كامل  كظل  بعثته 
�عندما شر� @سوE �هللا � هذ_ �آلية 
�ضع يد_ على كتف سلما* �لفا@سي 
�قاE بأ* �ملبعو« �ملقبل سيكو* من 
�بذلك   ،fلعر� غ�  من   r�  ،Hهؤال
�صعو>_  �إلميا*   Hختفا� بعالمة  �خ� 
 *� كلهم  �ملشايخ  يعتر~  �لثريا.   ��
�لزمن �لذr �ّ>عى فيه �ملسيح �ملوعو> 
�إلميانية  �ملسلمني  حالة  كانت   �
كا*  �إلميا*  �كأ*  فيه ضعيفة جد�، 
قد �ختفى عن �جه �أل@}. �S� ،�xًم 
بأ�  كلها   �لعالما هذ_  ير�* حتقق 
�ملسيح   *� يبيِّن  حتققها   *ّ�� �عينهم، 

�ملوعو> جاH = �لوقت �ملناسب متاما. 
�يضا  aخر  �مر�  ��ّضح   *� �@يد  هنا 
�ملوعو> � بصفته خامت  �* �ملسيح 
�خللفاH �صل �� قمة �خلالفة �ل� هي 
�ملعيا@ �ألعلى ملنهاT �لنبو#، �� بتعب� 
�لنبو#.   Tملنها مرتبة  �على   Eنا aخر 
�لكونه �ملسيح �ملوعو> �بسبب فنائه 
 Eهللا �قو� Eهللا � ¶سب قو� Eسو@ =
�لظلية.  �لنبو#  �لرسوE � حاd مرتبة 
�نظا� �خلالفة �لذr قا� بو�سطته � 
قائم على �سلوf بّينه @سوE �هللا � 
�هو منهاT �لنبو# = �حلقيقة. �مهمة 

هذ� �لنظا� �r نظا� �خلالفة هي �قامة 
�ملسلمني،   = �لكرمي   *aلقر� شريعة 
�حقو�  �هللا  حقو�   H�<أل ��لسعي 
�لكرمي،   *aلقر� تعليم  ¶سب  �لعبا> 
��لعمل  xلك،  على  �ملسلمني  �حثُّ 
بُسّنة @سوE �هللا � ��لتأسي بأسوته، 
�حثهم  ֲדا  للعمل  �جلماعة  �نصيحة 

على �ّتباg تلك �ألسو#.
�ستمر�@  �أل�دية  �خلالفة   *�  ،�xً�
نشأ#  فتر#   = �لر�شد#  للخالفة 
�إلسال� �لثانية. لقد �نبأ @سوE �هللا � 
بنهاية  تعا�  �هللا  من  �لعلم  تلقي  بعد 

مسجد بيت �لنو@ بـ“كالغرr“ كند�
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�خلالفة �لر�شد# �أل�� بعد مد# معينة. 
ر  �ما �خلالفة = �لزمن �ألخ� فقد بشَّ
باستمر�@ها �� �ألبد بعد تلقي �لعلم 
من �هللا تعا�. �لكن َمن هؤالH �لذين 
رهم ֲדا؟ هم ��لئك �لذين يتمسكو*  بشَّ
بأهد�f �خلالفة حق �لتمسك، ��لذين 
�يعملو*  �لتقو?  مسلك  يسلكو* 
 .�لعبا>�  = �يتقدمو*   �لصاحلا
�لذين يدخلو*  �لنا�  هناi كث� من 
�لكنهم  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
لذ�  باخلالفة  �ال@تبا§  يؤ>�* حق  ال 
حظ�#  من  تعا�  �هللا  قد@  يطر>هم 
باجلماعة  يلتحقو*  �ألSم  �جلماعة. 
من  ُيطر>�*  �ما  لذ�  >نيوية  ألغر�} 
منها  خر�جهم  ُيعلنو*   �� �جلماعة 
بأنفسهم. �لكن هل غّير خر�T �نا� 
مثلهم = تقد� �جلماعة شيئا �� توّقف 
تقدمها = �قت من �أل�قا؟ كال، 
�جلماعة شخص  من   Tكلما خر بل 
��حد عّو} �هللا تعا� Õماعة مقابله. 
تنمو  �ليابسة  �ألغصا*  ُتقطع  عندما 
�ألغصا* �خلضر�H �كثر. فلما �عد �هللا 
تعا� �نه سُيبقي نظا� �خلالفة �أل�دية 
بنفسه  تو�  فقد  لذ�  �ألبد   �� جا@يا 
 Eֲדا �@عايتها. فال ميكن ¶ا Hالعتنا�
 #Hال �قق �هللا تعا� نبو� Eمن �ألحو�
فقد  �حلبيب.  �نبّيه  �ليه  �لنا�  �حب 
�ستظل  حتما   #Hلنبو� هذ_  حتققت 

تتحقق �� �ألبد بإx* �هللا. ال شك �نه 
 Hحني يزعم �ألعد� تأÆ بعض �لفتر�
�جلماعة  هذ_   *� �إلميا*  �ضعا~ 
ستنقر} �آل* �لكن aيا تأييد �هللا 
تعا� ُتخرجها من تلك �لفتر# �حلرجة 
�ألكثر  �لفتر#   *� شك  ال  بنجا�. 
باجلماعة  �ل� حّلت  تلك  من  حرجا 
�ملسيح  سيدنا  توفِّي  عندما  كانت 
عندها   Hألعد�� كا*   .� �ملوعو> 
�قلقني.  حزينني  ��أل�ديو*  فرحني 
قد  كا*   � �ملوعو>  �ملسيح  �لكن 
�لصدمة �قد  �عّد �جلماعة سلفا �ذ_ 
 tبأ* �هللا تعا� قد �خ� Eسبق له �* قا
مر�@� �تكر�@� �* �ق� قريب �لكن ال 
 � �لَّف  فقد  ��ليأ�.  للقلق  >�عي 
�ال  فيه  �كتب  ”�لوصية“  كتيب 
تقلقو�، ��خ� فيه بوفاته ��� جانب 
 tلر�حا� �جلماعة  نظا�  �ّضح  xلك 
بقيامه  ��نبأ  �يضا   r@�<إل��  Òملا��

�بقائه �� �ألبد. فقاE، ال تقلقو� فقد 
�عدt �هللا تعا� بأنه س��d �جلماعة 
تقدما أل* هذ_ هي �جلماعة �ل� �نبأ 
نظا�  �قيا�  بتقدمها   � �هللا   Eسو@
�ملوعو>  �ملسيح   Eفقا فيها.  �خلالفة 
كال�   t�|” ”�لوصية“:   =  �
�هللا �* �حلو�>« ��قعة ��آلفا ناdلة 
 Æحيا Hعلى �أل@}، فمنها ما يقع �ثنا

“.rمنها ما يقع من بعد�
 rفاحلاصل �نه تعا� ُير" :� E2 قا
قسمني من قد@ته: ��ًال، ُيرr يَد قد@ته 
�ثانًيا،  �نفسهم،   Hألنبيا�  rيد� على 
حني   yلن� �فا#  بعد  قد@ته  يَد   rُير
تو�جه �ملحن �يتقو? �ألعد�H �يظنو* 
�* �ألمر �آل* قد �ختل، �يوقنو* �* 
هذ_ �جلماعة سو~ تنمحي، ح� �* 
�حل�#   = يقعو*  �نفسهم  �عضاHها 
��لتر>>، �تنقصم ظهو@هم، بل يرتّد 
ُيظهر  عندها   ،Hألشقيا� من  �لعديد 
�ُيساند  ثانيًة  �لقوية  قد@َته  تعا�  �هللا 

�جلماعة �ملنها@#“. 
�قاE �يضا: ”البد لكم من �* تر�� 
خ�  µيئها   *�� �يًضا،  �لثانية  �لقد@# 
لكم، ألSا >�ئمة �لن تنقطع �� يو� 

�لقيامة.“ 
�@حل  عندما  "�لكن   :�  Eقا  2
سو~ يرسل �هللا لكم �لقد@َ# �لثانية، 
�ألبد   �� معكم  تبقى  سو~  �ل� 

”البـد لكم مـن أن تروا 
أيًضا،  الثانيـة  القـدرة 
وإن �يئهـا خـv لكم، 
ألنها دائمـة ولن تنقطع 
القيامـة.“  يـوم   Mإ
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 = سجلُته   rلذ� �هللا  �عد  ¶سب 
كتا� ”�ل��هني �أل�دية“، ��* xلك 
�لوعد ال يتعلق � بل يتعلق بكم �نتم. 
هذ_  جاعل   t�  :� �هللا   Eيقو كما 
�جلماعة �لذين �تبعوi فو� غ�هم �� 

يو� �لقيامة.“ (�لوصية)
فال نز�E نر? حتقق هذ� �لوعد �إل�ي 
 سنو�  ١٠٥ منذ  تعا�  بفضله 
 مضت. لقد ��جهت �جلماعة فتر�
على  تتقد�   Eتز� ال  �لكنها  Öتلفة 
طريقها بسرعة هائلة بفضل �هللا تعا�. 
عندما يسعى �لعد� خللق �جو�H قاسية 
بالظلم ��ل�برية = بلد يفتح �هللا تعا� 
�جلماعة  لتقد�   Eللعقو  #�� سُبال 
فحسب  xلك  �ليس  aخر.  بلد   =
بوجه  �جلماعة  �فر�>  �ميا*   rيقو بل 
فيه  يتعرضو*   rلذ� �لبلد   =  Âخا
-  ?@� �حني   .��ملضايقا للقسو# 

تعا�  �هللا  �عل  كيف  @غم ضعفي- 
�لتقد�  طر�  على   rجتر �جلماعة 
تعا�  باهللا  �مياًنا   <�<d� هائلة  بسرعة 
بتحقق  �ليقني  �يكتمل  فأكثر،  �كثر 
 � �هللا  يد  بأ*  �كثر،   � �هللا  �عو> 
على  حتما  �جلماعة  متسك  �ل�  هي 
باستمر�@،  ��الd>ها@  �لتقد�   f@<
 = خليفًة  �هللا  سيجعله  من  كل   *��
بتأييد�ته  �يضا  عليه  سيمّن  �ملستقبل 
بغض �لنظر عن حالته �لشخصية، �* 

شاH �هللا. 
لقد �ّكد �هللا � بشها>ته �لفعلية �ثر 
 #Hنبو بأ*  �خلامس  �خلليفة   fنتخا�
�لنyِّ � ��بِّه �ملخلص بد��� �خلالفة 
�هللا  َلقد@  لإلسال�،  �لثانية  �لنشأ#   =
�لنظا� سيستمر =  ��* هذ�  �ملؤكد، 
�ملستقبل �يضا بفضل �هللا �. �ال �* 
هناi بعض �لعالما �ل� xكرها �هللا 
للمستفيضني من �خلالفة �هي مفصلة 
 *� �ب  �ل�  تلوִדا  �ل�   �آليا  =
تتحقق فيهم. يقوE �هللا � �* �ملؤمنني 
حني ُيدَعو* �� �هللا �@سوِله ليحكم 
 Hهؤال� ��طعنا،  Ãعنا  يقولو*  بينهم 
هم �ملفلحو*، �هم �لذين سيحالفهم 
�لنجا� ��لفوd. فاملالحظ �نه � يذكر 
هنا �لعبا>َ# ��موَ@ �لدين فقط، بل كما 
يدعي �لقرa* �لكرمي �نه كما يتضمن 
تفاصيل  يتضمن  �هللا  حقو�  تفاصيل 
نظا�  �تفاصيل  �يضا،  �لعبا>  حقو� 

�حلكم،  نظا�  �تفاصيل  �ملجتمع، 
فالقرa* �لكرمي >ستو@ �حليا# �لكامل. 
�لذين  أل�لئك  حتذير�  يضم  فهذ� 
�ملدنية لتسوية  يتوجهو* �� �ملحاكم 
 �لقضايا �ال سيما �ملتعلقة بالنـز�عا
 Tلز�� بني   ��خلصوما �لعائلية 
��لز�جة، ُمعرضني عن نظا� �جلماعة 
 Hضو  = �ألمو@  تسوية   Eا��  rلذ�
نية  فساُ>  �يتبني  ��لقانو*.  �لشريعة 
هؤالH حني يعو>�* �� نظا� �جلماعة 
بعد صد�@ �حلكم من �ملحكمة ضدهم 
�� حني ال �د�* ما كانو� يتوقعونه، 
قبل  من  @فضو�  قد  يكونو*  �Sم  مع 
فهذ_  �جلماعة.  نظا�   �� �لتوجه 
 .Hألمو@ تسفر عن ضعف �ميا* هؤال�
مو*  �كِّ �ملؤمنني   *�  � �هللا   Eيقو
 <�� هنا  قضاياهم.   = �@سوله  �هللا 
�جلماعة   = �ملسئولني  ��لئك  �نبِّه   *�
�حيانا  �لقضايا   = يتعمقو*  ال  �لذين 

"ولكن عندما أرحل سوف يرسل اهللا لكم القدرَة الثانية، 
ال/ سوف تبقى معكم إM األبد lسب وعد اهللا الذي 
سجلُته P كتا� ”الcاهني األrدية“، وإن ذلك الوعد ال 
يتعلق � بل يتعلق بكم أنتم. كما يقول اهللا �: إ` جاعل 
هذه اجلماعة الذين اتبعوك فوق غvهم إM يوم القيامة.“
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¶سب  �لقر�@  ُيصد@�*  ال   2 �من 
شخصيا  فهم  ��لسنة،  �لكرمي   *aلقر�
يرتكبو* �×ا �يتسببو* = �بتعا> �لنا� 
 عن نظا� �جلماعة �يضا. فمن �ملهما
�ملنوطة باخلليفة �* �كم بالعدE بني 
توسع  قد  �جلماعة  نظا�  لكن  �لنا�، 
كث�� بفضل �هللا � = �لعصر �لر�هن 
لد@جة � يعد ممكنا للخليفة �* يصل 
�� كل مكا* �يتو� �حلكم = كل 
قضية شخصيا، �حيثما تقطع �جلماعة 
�شو�§ �لتقد� ��الd>ها@ سيز>�> هذ� 
��ملسئولو*  فالعاملو*  صعوبة.  �ألمر 
 � �x� ،ليهم هذ_ �ملهمة� �لذين ُعهد
�كمو� Øشية �هللا �� ينجز�� �عما�م 
بالتقو?، فسو~ يسيئو* �� �خلليفة، 
�يدفعو*  �هللا  عند  �إل2  �يرتكبو* 

�خلليفة �يضا �� �@تكاf �لذنب. 
 Hألمر��� ��ملسئولو*  خاصة  فالقضا# 
 ،Hلذين �لقيت عليهم مسئولية �لقضا�
�خلالفة  نظا�  لتقوية  يسعو�   *� �ب 
��ال  �إلنصا~،   fبأهد� متمسكني 
�لظاهر   = مناصب   fصحا� فهم 

لكنهم ينخر�* بنظا� �خلالفة. 
فإ�x كا* �هللا � قد عّد ��لئك �لذين 
هللا  Öلصني   Hتقيا�  �لنجاحا ينالو* 
�لكاملة  طاعتهم  نتيجة  عند_  فائزين 
 Eفأقو �خلالفة،  �نظا�  �جلماعة  لنظا� 
�ليهم   ُعهد �لذين  �ملسئولني  جلميع 

مهمة �Àاx �لقر�@� مبن فيهم �لقضا# 
¶سب  �يضا  هم  يعملو�   *� �يضا 
مبا  يقومو�  �ال  �@سوله.  �هللا  �مر  ما 
عن  �ُيبعدهم  �لتقو?  عن  بعيد  هو 
 H�<أل جاهدين  فليسعو�  �إلنصا~. 
يفعلو�   �  *�� �خلليفة،  متثيل  حق 
xلك فسو~ يأd Æمن يتعرضو* فيه 
للبطش حتما، �يو�جهو* �لعقوبة = 
يتعرضو�  �يضا، �ميكن �*  �لعا�  هذ� 

لعقاf �هللا �يضا. 
هذ�   Eمسئو كل  |ا~   *� فيجب 
�ألمر، فال ينبغي �* يفر� �ملرH مبجر> 
يعد   *� �ب  بل  ما،  مبنصب   dلفو�
 2 �هللا.  من  جسيمة  مسئولية   _dجنا�
يقوE �هللا � ��x كنتم تدَّعو* �إلميا* 
 �x�� �ملوعو>،  ��ملسيِح  �@سوِله  باهللا 
�لدنيا  على  �لدين  �يثا@  تدَّعو*  كنتم 
�هللا  به  �مر  ما  جلميع  فاستجيبو� 
�ماُ�  لكم   Eقا مبا  فاعملو�  �@سوُله، 
�لصا>@#   �لتوجيها �نفِّذ��  �لزما*، 
�َْيمانكم  فإ*  ��ال  �لزمن،  خليفة  من 
��>عا�Hتكم �لصا@خة بأنكم ستنجز�* 
من  �كذ�  كذ�   *�dحتر� �كذ�  كذ� 
 r� �ا  تبقى  لن   ��ملهما  Eألعما�
قيمة. �* �هللا تعا� مطلع على قلوبكم 
تفعلو*.  �ما  تقولو*  مبا  عليم  �هو 
 gنكم جتد>�* �لعهد = كل �جتما�
�لعمَل  عليكم  ��جًبا  سَتُعدُّ�*  �نكم 

معر�~،  ِمن  �خلليفة  يأمر  ما  بكل 
لكن ال تعملو* عمليا بأبسط �ألمو@ 
بل  فحسب  xلك  �ليس  ��صغرها. 
 *aال تسعو* لالستجابة ألحكا� �لقر
�لكرمي �يضا، �ال تسعو* إلحر�d ح� 

�قل �ملعاي�. 
�قد� لكم مثاال �* = �جللسة �لسنوية 
�لغربية قد حدثت �مو@ كث�#  لكند� 
 *�  <ّ�� �آل*  لكن¯  تظهر الحقا،  قد 
لفّت  كنت  حيث   Hلنسا� عن  �تكلم 
كلِّ  لباُ�  يكو*   *�  �� �نتباههن 
��ديٍة تقيم = �لبال> �لغربية �تشما، 
�تستر   fحلجا�  rترتد  *� ��ب 
نفسها، فهذ� ما �مر به �لقرa* �لكرمي 
�ينبغي �* ال يستها* به، �x قد @كز 
عليه �لقرa* �لكرمي خاصة، فالعمل به 
��جب، لكن¯ الحظُت بعد قليل �نه 
ليس هناr� i �هتما� ֲדذ� �ألمر، بل 
ُ�كِرْهَن  @مبا   Æلال�  ،Hلنسا� بعض   *ّ�
 مسئوال من   fحلجا�  Hتد�@� على 
 fهللا“، قد �لقْين باحلجا� Hجلنة �ما”
�لذr َتلقَّينه من �لنظا� = �ملسجد عند 
 = �لعاملو*  �معها  ��آل*  �ملغا>@#، 

قسم �لنظافة. 
�لرجل  �مر  قد  �إلسال�   *� شك  ال 
�ملر�#  به  ��مر   ،Hباحليا كليها  ��ملر�# 
�ملوعو>  �ملسيح   Eقا لقد  خاصة. 
 Hلنسا� على  ��لسال�:  �لصال#  عليه 
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�حشمتهم  حيائهم  على  �افظن   *�
طليقة،   Eلرجا�  نظر� أل*  خاصة، 
ملصلحة  بذلك  �إلسال�  �مر  �قد 
ال  ֲדذ�  �لعمل   *� �حلق  �جلنسني. 
�لكن  كب��،  ماًال �ال جهًد�  يكّلف 
يهتمو*  فال  �لنا�  على  غالبة  �ملا>ية 
 � �نه  يعلن  تعا�  �هللا  �لكن  بذلك. 
�تبيا*   Îلبال� �ال  @سوله  على  �عل 
�ألحكا�. فإ�x عملتم بأ��مر_ �صبحتم 
�لذين  �من  ��ملفلحني  �ملهتدين  من 
تعملو�   �  �x� �ما  �لبيعة،  يؤ>�* حق 
 Hشي بكل  تعا�  �هللا   *� فاعلمو�  ֲדا 
صرمت  قد  �نكم  تفرحو�  فال  عليم. 
من �ملسلمني �أل�ديني، �� �لدمت = 
�ملوعو>  �ملسيح  أل*  ��دية،   بيو
لن   :Eيقو ��لسال�  �لصال#  عليه 
 Ùتشفعوها بصا � �x� بيع�  تنفعكم 

 .Eألعما�
2 هناi �لصال#، �هو حكم �ساسي 

قد عّد_ �هللا تعا� غاية حيا# �إلنسا*. 
 Òلكن يقّصر فيها ح� بعض مسؤ��
 Eجلماعة. �* بعضهم يقومو* بأعما�
 �خلدما  = نشطني  �جتدهم  كث�# 
�ملسجد   �� �تو�   �x�� بيوִדم،   T@خا
�يًضا،   Eبتها��  gشوØ صلو�  @مبا 
ليسو�  �Sم  |�ن¯  نساHهم  �لكن 
 =  �لصلو�  H�<� على  مو�ظبني 
يعملو* ¶كم  ال  >�مو�  فما   .�لبيو
@باt ها� جًد�، فباطلٌة >عا��هم بأننا 
سنفعل كذ� �كذ�. عليكم �* تصلحو� 
�نفسكم ��ًال، ��عملو� بكل حكم من 
�حكا� �هللا تعا� ��سعو� للفوd برضا_ 
سعًيا حثيثا، عندها سُتَعّد�* ��ديني 
Ãعنا  �عالنكم:   = صا>قني  مؤمنني 
��طعنا. �لو عملتم ֲדذ�، �سعيتم بعد 
حق  �إلميا*   = �ملطر>  للتقد�  �إلميا* 
 ،�لسعي، �@كزمت على فعل �لصاحلا
�خلالفة   بركا من  النتفعتم 

 gباالنتفا tباستمر�@، أل* �لوعد �لربا
بعد  ��لتمكني  �خلالفة   بركا من 
�لضعف، �تبديل �خلو~ �مًنا، �منا هو 
 ،�لصاحلا يؤمنو*، �يعملو*  للذين 
 iيعبد�* �هللا تعا�، �يتجنبو* �لشر�
�يشكر�*  ��شكاله،  �نو�عه  بكل 
�لنعمة.. نعمة �خلالفة.  �هللا على هذ_ 
�كما قلت �* �هللا تعا� قد �قا� نظا� 
ميكن  �ال  فقط،  �أل�دية   = �خلالفة 
�* يقا� �آل* عند �آلخرين، �ال شك 
لذ��  �أل�ديني  �ملسلمني  7ن  �ننا 
�خلالفة  نعمة  �جدنا   x� عظيم  حظ 
عليه  �ملوعو>  باملسيح  �مياننا  ب�كة 
�لصال# ��لسال�، لذ� فعلينا �* نتذكر 
 بركا من   gالنتفا� �عد   *� >�ًما 
بل  ليس غ� مشر�§، كال،  �خلالفة 
ֲדا  �ّفينا   �x�� بشر�§،  مشر�§  هو 
�لضعف،  بعد  �لتمكني  لنا  �هللا  َكتب 
لقد  باستمر�@.  �مًنا  خوفنا   Eبّد�

 فأقول جلميع املسـئولني الذين ُعهدت إليهم مهمة ا�اذ القرارات مبن فيهم 
القضاة أيضا أن يعملوا هم أيضا lسب ما أمر اهللا ورسوله. وال يقوموا مبا هو 
بعيد عن التقوى وُيبعدهم عن اإلنصاف. فليسـعوا جاهدين ألداء حق متثيل 
اخلليفة، وإن : يفعلوا ذلك فسـوف يـأ� زمن يتعرضون فيه للبطش حتما، 
ويواجهـون العقوبة P هذا العا: أيضا، وميكن أن يتعرضوا لعقاب اهللا أيضا. 
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التقوى

مر�ً@�  �ألمر  هذ�  �جلماعة   Hبنا� شاهد 
�تكر�ً@�، بل �* �ألغيا@ �يًضا قد @��� 
 *� كيف  �أليا�  هذ_   = �عينهم  بأ� 
�هللا تعا� �نزE �لسكينة على �ملسلمني 
ليس خافًيا  �ألمر  �* هذ�  �أل�ديني. 
على هؤالH �ألغيا@، فقد xكرُ من 
قبل بأ* �ألغيا@ كانو� مد@كني لقلق 
�حز* �أل�ديني قبيل �نتخاf �خلليفة 
�خلامس، �كا* بعضهم يتوقعو* �Sيا@ 
hاعتنا، �لكن �هللا تعا� قد �جنز �عد_ 
عليه  �ملوعو>  �ملسيح  مع  قطعه   rلذ�
 Hهؤال �xهل   �dًجنا� ��لسال�  �لصال# 
كيف   ���@ فقد  �ֲَדرهم،  �ألغيا@ 
ح�  �مًنا،  خوفنا   Eبّد تعا�  �هللا   *�
غ�  �ملتصوفني  من  طائفة  dعيم   Eقا
من  �كا*  �خو�ننا  لبعض  �أل�ديني 
معا@فه: �t ال �قوE �نكم صا>قو*، 
غ� �t �صد� بعد @Úية هذ_ �ملشاهد 
معكم  تعا�  �هللا   *� قناتكم  على 
بشها>ته �لعملية. كأنه قاE: ال شك 
�* �هللا تعا� يؤيدكم �لك¯ لن �قبل 
�حلق. فيوجد = �لدنيا �نا� ير�* كل 
شيH �مع xلك يصر�* على �إلنكا@ 

�يعاند�*. 
تسو>  �ل�  �الضطها>  موجة   *�
�أل�ديني  �ملسلمني  ضد  باكستا* 
�عتر�فهم  على  لدليل  �أليا�  هذ_   =
@قيا   *�dر� �أل�ديني  بأ*  �لعملي 

باستمر�@،  @قعتهم  �تتسع  @قي،  بعد 
�مهما سعو� للقضاH عليهم يز>�>�*، 
على  نقضي  كيف  يقولو*  �كأSم 

هؤالH؟ 
��قوE �م: يا �عد�H �أل�دية، �علمو� 
 rلك �إلله �لذx موالنا ��لّينا هو *�
يدعكم  لن  ��نه  كلها،  �لقد@#  ميلك 
�بًد� تنجحو* = خطتكم. �* �d>ها@ 
�ملسيح  يد  على  �آل*  مقد@  �إلسال� 
 *�� ��لسال�،  �لصال#  عليه  �ملوعو> 
@فع @�ية �مد @سوE �هللا � مرفرفة 
 gتبا� بيد  �آل*  مقد@  �لعا�   = عالية 
�ملسيح �ملوعو> عليه �لصال# ��لسال�، 
�س�فعها �لذين يوقنو* باخلالفة على 
منهاT �لنبو#، ��لذين هم مستمسكو* 
نظا�  باخلالفة، �منخرطو* = سلك 
فلن  �هللا.  ¶بل  �معتصمو*  �جلماعة، 
�ال  شر�@كم  �ال  جهو>كم  تقد@ 
هجماتكم �ال >عم �حلكوما لكم 
�خلالفة  حتقيق   *�< �حليلولة  على 
�ال  ألهد�فها،  �أل�دية  �إلسالمية 

على �عاقة �d>ها@ �أل�دية.  
�لكن من ��جب �بناh Hاعتنا، كما 
قلت aنًفا، �* يتذكر�� >�ًما �* �لتحلي 
 = ��لتسابق  �لصال#  ��قامة  بالتقو? 
يزيدهم   rلذ� هو  �ملالية   �لتضحيا
 بركا من  �القتبا�   = باستمر�@ 
�خلالفة، لذ� على كلٍّ منكم �* يسعى 

حق �لسعي لكي يناE حًظا �ف�� من 
@�ة �هللا. 

�آل* �قر� على مسامعكم بعض ما كتبه 
�ملسيح �ملوعو> عليه �لصال# ��لسال� = 
كتيب "�لوصية" للذين سيستمر فيهم 
 نظا� �خلالفة، �� �لذين ينالو* بركا
�خلالفة، �� �لذين يظلو* مستمسكني 
باخلالفة، للفوd برضا �هللا تعا�. لقد 

قاE عليه �لصال# ��لسال�:
 ��@ من  نصيًبا  تنالو�   *� "ينبغي 
�لقد� بالتعاطف فيما بينكم �تزكية 
�نفسكم، �xلك أل* �لتقو? �حلقيقية 
�َتَخلَّو�  �لقد�.   ��@ بد�*   Eُتنا ال 
��سلكو�  متاًما،  �لنفسية  ثو�ئركم  عن 
مرضا#   Hَبتغا� ��ضيَقها  �لطر�  �عسَر 
�هللا تعا�. ال ُتفتنو� مبلذ� �لدنيا فإSا 
�ختا@��  بل  تعا�،  �هللا  عن  ُتبعدكم 
�أل�  فإَ*   ، �ملر�@#  حياَ#  �هللا  لوجه 
�لذr فيه @ضا �هللا خ� من لذ# جتلب 
غضبه، ���زمية �ل� ُترضي �هللا �فضل 
من �نتصا@ يوجب غضبه، فاقَلعو� عن 

�ملحبة �ل� ُتدنيكم من غضبه.
�لصافية   fبالقلو �قبلتم على �هللا  �لو 
يقد@  �لن  موطن،  كل   = لَنَصركم 
لن  �لكن  منكم.  �لنَّيِل  على  عدّ� 
تنالو� @ضا �هللا تعا� ما � تتخّلو� عن 
�@�>تكم �ملذ�تكم �عّزتكم ��مو�لكم 
��نفسكم، �ما � تتجّشمو� = سبيله 
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 .عز �جل تلك �ملر�@َ# �ل� تشبه �ملو
�لكن لو كابدمت �ملر�@# لكنتم كالطفل 
�حلبيب = حضن �هللا، �ُجلِعلتم �@ثًة 
ملن خال قبلكم من �لصّديقني، �ُتفتح 
لكم �بو�fُ كل نعمة. �لكن قليل هم 

�لذين يفعلو* xلك.
 *�  :Eقا� �هللا عز �جل  لقد خاطب¯ 
�لتقو? غرسٌة ينبغي d@عها = �لقلب، 
أل* �ملاH �لذr تتغذ? به �لتقو? �تنمو 
َيْر�r حديقَة �لنفِس كلها. �منا �لتقو? 
�نعد� صا@ كل شيH بعد_   �x� جذٌ@ 
.Hَسِلَم سلم كل شي �x�� ،بال طائل

من  �إلنسا*  يستفيد   *� عسى   �xما
µر> ثرثر# �للسا*، فيّدعي بأنه يطلب 
�هللا �لكن ال |طو 7و_ بقد� �لصد�؟ 
َمن  �الك  �نه   :Eقو� ��حلق   .. �حلق 
شو�ئب  ببعض  مشوًبا  >ينه  كا* 
ممن  جًد�  لقريبة  جهّنم   *�� �لدنيا. 
بل  هللا،  خالصة  كلها  نّياته  تكن   �
كانت بعضها هللا �بعضها للدنيا. فإْ* 
�لدنيا  نياتكم مشوبة بشو�ئب  كانت 
فإ* عبا>�ِتكم كلَّها   ،#@x Eلو مثقا�

َعَبٌث." 
2 يقوE حضرته �:

"�À �xليتم عن �هو�H �لنفس حًقا فإ* 
�يكو*  فيكم،  سيتجلى  تعا�  �هللا 
معكم، �تتبا@i �لد�@ �ل� تسكنوSا، 
�تتَنّزE @�ة �هللا على جد@�* بيوتكم، 

ح� تتقّد� �ملدينة �ل� يقطنها شخص 
مثلكم.

�كلُّ  �مماتكم،  حياُتكم  كانت   *�
�لِيُنكم  حركاتكم،  من  حركة 
 �� �حد_،  �هللا  لوجه  �شّدُتكم، 
�مر�@#،  عند كل مصيبة  �َهللا  متتحنو� 
سرمت  بل  صلتكم،  عنه  تقطعو�   ��
�ليه ُقُدًما، فاحلق ��حلق �قوE .. �نكم 
�نكم  �ملختا@#.  �هللا  �ّمة  ستصبحو* 
فال  ��كم،  هو  ���ي  كمثلي،  بشر 
ُتضيعو� قو�كم �لقدسية. لو �نبتم �� 
�هللا حقًّا فإt �خ�كم، تبًعا ملشيئة �هللا، 
�ملختا@#.  �هللا  �ّمة  ستصبحو*  �نكم 
�ال  قلوبكم،   = �هللا  عظمة  �غرسو� 
تكتفو� باإلقر�@ بتوحيد_ باللسا* فقط 
ليتجلى �هللا عليكم  �يضا،  بالعمل  بل 
بلطفه ��حسانه فعًال. �جتِنبو� �لبغض 
��لضغينة، �عاِملو� ب¯ �لبشر باملو�سا# 
�لصا>قة. �سلكو� كل سبيل من سبل 
�لسبل   rبأ تد@�*  ال  ألنكم  �خل�، 

ُتقَبلو*.
 ��  fلتقّر� ميد�*  فإ*  لكم!   Üطو
على  عاكفة  �مة  كل  خال.  قد  �هللا 
به  �لعا� عما يرضى  �لدنيا، ��عرَ} 
�هللا. فالذين يريد�* �* يقتحمو� هذ� 
فالفرصة سا7ة �م  �لباf بكل قو#، 
لُيبد�� قد@�ִדم = هذ� �ملجاE �ينالو� 

بركا �هللا �خلاصة.

ال تظنو� �* �هللا تعا� سو~ يضيعكم، 
�نتم َبْذ@ٌ# َبَذَ@ها �هللا تعا� = �أل@} 
بيد_. يقوE �هللا تعا�: �* هذ_ �لَبْذ@# 
�َتَتَفرgَُّ = كل  �َتْزَ>ِهُر  َتْنُمو  سو~ 
طر~، �َلَسْو~ تصبح َ>ْ�َحة عظيمًة. 
فطوÜ ملن يؤمن بقوE �هللا تعا� �ال 
 �لعابر#، �x البد من ِ�Hا~ �البتال|
�هللا  |ت�كم  لكي  �يضا،   �Hالبتال�
�>عائه   = منكم  �لصا>�  َمن  �يعلم 

” .fxللبيعة �من �لكا
قاE حضرته �:

 *�  rَيَّا� Öاطبا  تعا�  �هللا   Eقا "لقد 
ُ�ْخ� hاع� بأ* �لذين يؤمنو* �ميانا 
�ليس  �لدنيا،  من  شاِئبٌة  تشوُبُه  ال 
 ِ �ُجلنب  �� بالنفا�  ُملوَّثا  �إلميا*  xلك 
فأ�لئك  �لطاعة،  من  خالًيا  �ليس 
 Eيقو� تعا�.  �هللا  عند  �ملَْرِضيُّو*  هم 
قدُ�  قدُمهم  �لذين  �Sم هم  تعا�  �هللا 

ِصْد�.“
يوفقنا hيًعا أل*   *ْ� تعا�  �هللا   Eسأ�
نكو* عند حسن ظن �ملسيح �ملوعو> 
hاعته،   Hبأبنا ��لسال�  �لصال#  عليه 
��* نكو* صا>قني = �الئنا ��فائنا 
للخالفة �إلسالمية �أل�دية، ��* نْبُلَغ 
نصل   *�� �لطاعة،  مستو? =  �على 
ننتفع  لكي  �لعبا>#،   = �ملعاي�  �Ãى 
�بًد�.  >�ئًما  �خلالفة  نعمة  من  كلُّنا 

aمني.




