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التقوى

خطبة اجلمعة اليت ألقاها
 أمري املؤمنني سيدان مرزا مسرور أمحد أيده

 هللا تعال بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم

ف مسجد بيت الفتوح - لندن
يوم  23 /2018/3

أشهد أن ل إله إل هللا وحده ل شريك لـه، 
وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

 أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم. 
بْسِم هللا الرَّمْحَن الرَّحيم *

ين *  ْوم الدِّ  اْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
رَاَط اْلُمْسَتقيَم * َك َنْسَتعنُي *  اْهداَن الصِّ ْعُبُد َوإايَّ َك نـَ إايَّ

الِّني، آمني.  َعْمَت َعَلْيِهْم   َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َول الضَّ ِصرَاط الَِّذيَن أَنـْ

 )العناوين اجلانبية من إضافة أسرة التقوى(

املسيح  ليوم  التارخيية  اخللفية 
 املوعود

اليوم هو 23 من آذار/ مارس، وهذا 
اليوم ُيعرُف يف اجلماعة بيوم املسيح 
تعقد  واجلماعة   ، املوعود 
اجتماعات أيضا مبناسبة هذا اليوم، 
ومعظم فروع اجلماعة ستعقد هذه 
القادمني  اليومني  يف  االجتماعات 
واألحد،  السبت  يومي  يف  أي 
التارخيية هلذا  اخللفية  فيها  وسُيذكر 
احلدث واألمور األخرى املتعلقة به. 
من  املقتبسات  بعض  اآلن  سأقدم 
كالم املسيح املوعود  اليت ذكر 
فيها اهلدف من بعثة املسيح املوعود 
وحاجة العصر ومقام هذا املبعوث. 
بعد إعالنه  عن دعواه استنفد 
يف  جهودهم  املزعومون  العلماء 
أتليب عامة املسلمني ضد حضرته 
وسعهم  يف  ما  وبذلوا كل   
لتحقيق مرامهم وال يزالون يفعلون، 
ولكن مجاعته  بتأييد هللا تعاىل 
ال تزال ترتقى وتزدهر، وال يزال ذوو 
الفطرة الصاحلة ينتظمون يف سلك 

هذه اجلماعة. 
بعثته    املوعود  املسيح  يذكر 
أنه  ويعلن  تعاىل  وعود هللا  حبسب 
جميئه  املزمع  املوعود  املسيح  هو 

فيقول:

  َبْعَثُة الَحَكِم الَعْدِل
 ِبَحَسِب ُسَنِن اللِه



11

التقوىالمجلد الحادي والثالثون، العدد الحادي عشر، جمادى الثانية ورجب 1440 هـ، آذار/ مارس 2019 م

واالعتداء  ابلظلم  هوجم  »ملا 
  النيب  وعفة  احلقيقُي  التوحيُد 
وشرفه وصدقه وكون كتاب هللا من 
أن  املفروض  من  يكن  أفلم  عنده، 
ُتنـزِل كاسر  أن  هللا  غرية  تقتضي 
الوقت؟!  هذا  يف  هذا  الصليب 
زَّْلَنا  نـَ َنُْن  ﴿ِإنَّ  وعده:  هللا  أفنسي 
َلُه حَلَاِفُظوَن﴾؟! اعلموا  الذِّْكَر َوِإنَّ 
يقينا أن وعود هللا حق متاما، فقد 
أرسل حبسب وعده نذيرا يف الدنيا، 
فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن هللا 
بصوٍل  وُيظهر صدقه  يقبله حتما، 
صوٍل.  بعد  صول  شديٍد  قويٍّ 
إين جئت  لكم:  أقول  واحلق  احلق 
هللا  وعد  حبسب  موعودا  مسيحا 
تعاىل فاقبلوين إن شئتم أو ارفضوين 
إن شئتم. إال أن رفضكم لن يغري 

شيئا، بل سيتحقق ما أراد هللا تعاىل، 
ألنه قد سبق أن قال يف »الرباهني 
األحدية«: صدق هللا ورسوُله وكان 
 /10 )احلكم،  مفعواًل.«  وعًدا 

1901/9م ص 1 - 2(
مث قال حضرته يف مناسبة أخرى:

»اخترِبوا هذه اجلماعة على منهاج 
احلُق.  حيالفه  من  انظروا  مث  النبوة 
واالقرتاحات  املزعومة  املبادئ 
املوهومة ال تفيد شيئا، وال أصّدق 
نفسي ابألمور املزعومة واملوهومة بل 
النبوة،  ادعائي على منهاج  أعرض 
إًذا ال خُيترب صدقي حبسب  فلماذا 

املبدأ نفسه؟!
يسمعون  الذين  أبن  موقن  إين 
منشرحة  بقلوب  كالمي 
الذين  ولكن  ويؤمنون  سيستفيدون 

يف قلوهبم العناد والتعنت لن ينفعهم 
مثلهم كمثل  وإن  شيئا،  كالمي 
اأَلْحَول الذي يرى الشيء شيئني، 
واحد  شيء  أنه  يقبل  يكاد  وال 
من  له  قدمتم  مهما  شيئني  وليس 
األدلة. ُيروى أنه كان ألحد الناس 
أن  سيده  له  فقال  أحول،  خادٌم 
أييت من الغرفة مبرآة، فدخل اخلادم 
مرآاتن  هناك  وقال:  وعاد  الغرفة 
قال  أحضر؟  فأيهما  الداخل،  يف 
وإمنا  مرآاتن،  هناك  ليس  السيد: 
األحول:  اخلادم  قال  واحدة.  مرآة 
أفأكذب أن؟! قال السيد: حسنا، 
تبني  فلما كسرها  إحدامها.  اكِسْر 
هؤالء  على  أرّد  فبماذا  خطؤُه.  له 

احُلْول الذين يتعرضون ل؟! 
يقّدمونه  ما  أن  نرى  ابختصار، 

السيد: ليس هناك مرآتان، وإمنا مرآة واحدة.  قال 

قال الخادم األحول: أفأكذب أنا؟! قال السيد: حسنا، 

اكرِسْ إحداهام. فلام كرسها تبني له خطُؤه. فبامذا 

أرّد عىل هؤالء الُحْول الذين يتعرضون يل؟! 
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أقاويل  إمنا هو جمموعة  مرارا وتكرارا 
منها،  يقني  على  أنفسهم  هم  ليسوا 
الظن أبنفسهم  يقّدموهنا على درجة 
زمان  سيأيت  أنه  يدرون  وال  أيضا، 
حني يضحك الناس على ما عندهم 
من الغث والسمني« )أي سيضحك 
الناس على ما يتكلم به هؤالء الناس 

من أمور ال أصل هلا(.

املسيح  تكذيُب  يستلزم  كيف 
املوعود  تكذيَب النيب ؟! 

ابحث  لكل  »حيق  حضرته:  يقول 
دليال  مين  يطلب  أن  احلق  عن 
أمٌر  الدليل  )وطلُب  اّدعائي،  على 
صحيح وهو حق لكل ابحث( ولن 
إذ  األنبياء،  قّدمه  ما  إال  له  أقدم 
واحلديث  القرآن  من  نصوص  هناك 
العصر  حاجة  أي  العقلية،  واألدلة 
اليت تقتضي مصلحا، مث اآلايت اليت 
لقد  يدي.  على  تعاىل  هللا  أظهرها 
مئة  يقارب  ما  تضم  قائمة  أعددُت 
ماليني  عليها  ويشهد  آية  ومخسني 
السخيفة  األمور  تقدمي  إن  الناس. 

ليس من شيمة السعداء.
لذلك قال رسول هللا  إن املسيح 
عندما  )أي  َحَكما  سيأيت  املوعود 
سيأيت  فإنه  املوعود  املسيح  سيبعث 
يف  والذين  ُحكمه.  فاقَبلوا  حكًما( 

يريدون  وال  والشر  اخلبُث  قلوهبم 
يقدمون  ذلك  بسبب  يقبلوا  أن 
ولكن  واهية  وحججا  اعرتاضات 
تعاىل  هللا  أن  يتذكروا  أن  عليهم 
املطاف  هناية  يف  صدقي  سُيظهر 
قوية صول  حبسب وعوده بصوالت 

بعد صول.
افرتيُت ألهلكين  لو  موقن أبين  إنين 
إمنا  به  أقوم  ما  ولكن كل  فورا،  هللا 
من  جئُت  وقد  هللا  صنع  من  هو 
لذا  تكذيبه  هو  تكذييب  وإن  عنده، 
بنفسه.«  صدقي  هللا  ُيظهر  سوف 

)امللفوظات(
مث يذكر حضرته أبن تكذيب املسيح 
إىل  بكم  سيؤدي  وإنكاره  املوعود 
أيضا،    رسوله  وإنكار  إنكار هللا 

 : فيقول حضرته
فقط  عليَّ  يقتصر  ال  إنكاري  »إن 
 ألن  والرسول  إنكار هللا  هو  بل 
تكذييب  قبل  فإنه  يكذبين  الذي 
حيسب هللا كاذاب، والعياذ ابهلل، حني 
يزعم أن املفاسد الداخلية واخلارجية 
تعاىل  احلدود ولكن هللا  قد جتاوزت 
مل يفعل إلصالحها شيئا على الرغم 
الذِّْكَر  زَّْلَنا  نـَ َنُْن  ﴿ِإنَّ  وعده:  من 
 ،)10 )احلجر:  حَلَاِفُظوَن﴾  َلُه  َوِإنَّ 
هللا  أبن  ظاهراي  يؤمن  أنه  حني  يف 
االستخالف  آية   يف  وعد  تعاىل 

األمة  يف  اخللفاء  سلسلة  سيقيم  أنه 
املوسوية  األمة  مثل  أيضا  احملمدية 
والعياذ  وعده،  حيقق  مل    ولكنه 
خليفة  األمة  يف  يوجد  ال  إذ  ابهلل، 
بل  فحسب  ذلك  وليس  حاليا. 
اعتبار  أبن  أيضا  للقول  سيضطر  
القرآن الكرمي النيب َّ  مثيَل موسى 
ابهلل،  والعياذ  صحيحا،  ليس  أيضا 
املماثلة  لتحقق  ضروراي  كان  ألنه 
أن  السلسلتني  بني  التامة  واملشاهبة 
ُيبعث يف هذا القرن الرابع عشر من 
أمة  ُبعث يف  مسيٌح كما  األمة  هذا 
موسى يف القرن الرابع عشر، وكذلك 
القرآنية: اآلية  لتكذيب  سيضطر 
هِبِْم﴾  ْلَحُقوا  يـَ ا  َلمَّ ُهْم  ِمنـْ ﴿وَآَخرِيَن 
بروز  بظهور  خترب  اليت  )اجلمعة:4( 
قرآنية  آايت  هناك  أحدي؛ كذلك 
كثرية يستلزم تكذيبها. بل أقول بكل 
يضطر  اإلنسان  هذا  مثل  أبن  حتّد 
»احلمد«  من  بدءا  القرآن كله  لرتك 
تكذييب  ففّكروا هل  »والناس«.  إىل 
تلقاء  من  ذلك  أقول  ال  َهنّي؟  أمر 
أن  أقول حلفا ابهلل حقًا  بل  نفسي 
يكّذب  فإنه  ويكّذبين  يرتكين  الذي 
مل  وإن  بعمله  هللا  ويرتك  القرآن كله 
إىل  أشري  ولقد  بلسانه.  ذلك  يفعل 
»أنت  وهو:  إهلامايت  أحد  ذلك يف 
مين وأن منك«. ال شك أن تكذييب 
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يستلزم تكذيب هللا، وإن إقرار صدقي 
يعين تصديق وجود هللا وتقوية اإلميان 
به . مث إن تكذييب ال يقتصر على 
تكذيب  يستلزم  بل  فقط  تكذييب 
رسول هللا . فقبل أن يتجاسر املرء 
على تكذييب وإنكاري عليه أن يفكر 
َمن  ليعلم  قلبه  ويستفيت  جيدا  أوال 

يكّذب؟.«
وبنّي  شرحا  املوضوع    زاد  مث 
النيب  يستلزم تكذيُبه تكذيَب  كيف 
هللا  رسول  تكذيب  »أما  وقال:   
على  جمدد  بعثة  وعد  فألن   ،
والعياذ  بطالنه  ثبت  قرن  رأس كل 
»إمامكم   : النيب  قال  وقد  ابهلل. 
والعياذ  أيضا،  ابطال  وكان  منكم« 
املسيح  مبجيء    بّشر  وقد  ابهلل. 
عند فتنة الصليب ولكن ذلك أيضا 
ألن  ابهلل،  والعياذ  بطالنه،  ثبت 
الفتنة ظهرت ومل أيت اإلمام املنتَظر. 
فعندما يقبل أحد هذه األمور عمليا 
َعّد مكّذب النيب  أم ال؟.« هل سيـُ
مث يقول : »فأقول بكل وضوح 
أن تكذييب ليس أبمر هنّي بل ال بد 
للمرء أن يكون كافرا بنفسه أوال قبل 
أن يكّذبين. إن مرحلة اعتباري ملحدا 
وضاال أتيت متأخرة وسيضطر مكّذب 
أوال،  إقرار ضالله وسواد وجهه  إىل 
القرآن واحلديث  وقبل تسمييت اترك 

يضطر إىل ترك القرآن واحلديث أوال. 
واحلديث  القرآن  أترك  لن  أن  )أي 
الذي  يتهمين برتكهما هو  الذي  بل 

يرتكهما(
واحلديث  القرآن  ق  ُمصدِّ أن 
أن  بل  ضاال  لست  ومصداقهما. 
مصداق:  بل  لسُت كافرا  مهدي، 
»أن أول املؤمنني«. لقد كشف هللا 
علي أن ما أقوله إمنا هو صدق وحق. 
بصدق  ويؤمن  ابهلل  يؤمن  من كان 
أن  حجة  يكفيه    والنيب  القرآن 
يسكت بعد مساع ذلك من لساين، 
وقحا  كان  ملن  عالج  ال  ولكن 

ومتجاسرا! سيفّهمه هللا بنفسه.« 
  املوعود  املسيح  شرح  لقد 
جاء  لضيف  كلها  األمور  هذه 
لزايرته، وقال يف أثناء احلديث: »ال 

تستعجلوا يف أمري بل فكروا حبسن 
مبناسبة    وقال  والتجرُّد.«  النية 

أخرى: 
»الذي يتبعين ابلصرب وصدق القلب 
ينال نصيبا من احلياة  ُيهَلك بل  لن 
اليت لن تفىن أبدا. )أي سينال العزة 
واإلكرام يف هذه الدنيا وحيظى ابلِنَعم 
فمن   ... أيضا(  األخروية  احلياة  يف 
له  أقدم  هللا  وخيشى  نقيا  قلبه  كان 
العودة،  عن    عيسى  حكم 
  املسيح  قاله  ما  هل  وليفّهمين 
جميء  -أن  اليهود  سؤال  على  رّدا 
صحيح  املسيح-  قبل  ضروري  إيليا 
يقّدمون كتاهبم  اليهود  ال؟ كان  أم 
أن ما ُذكر يف صحيفة النيب مالخي 
ُيذكر جميء مثيل  إيليا ومل  هو عودة 
الذي كان  أن  املسيح  يقول  إيليا. 
شئتم.  إن  فاقبلوه  يوحنا  هو  قادما 
واآلن قدموا هذه القضية أمام عادٍل 
مث انظروا لصاحل َمن سيحكم؟ سوف 
ولكن  حتما.  اليهود  لصاحل  حيكم 
تعاىل ويعلم  الذي يؤمن ابهلل  املؤمن 
كيفية جميء رسل هللا سيوقن أبن ما 
الصحيح  هو  به  املسيح وعمل  قاله 
يف  اآلن  حيدث  ما  هل  والصواب. 
لو  غريه؟  أم  نفسه  األمر  هو  حاليت 
هللا  خشية  من  شيء  عندهم  كان 
على  جتاسرهم  عند  قلوهبم  الرتعبت 

عىل  يقترص  ال  تكذيبي  إن  ثم 

تكذيبي فقط بل يستلزم تكذيب 

رسول الله . فقبل أن يتجارس 

املرء عىل تكذيبي وإنكاري عليه 

ويستفتي  جيدا  أوال  يفكر  أن 

قلبه ليعلم َمن يكّذب؟.«
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أسف  ملقام  إنه  دعواَي.  تكذيبهم 
الناس  هؤالء  ميلك  ال  إذ  وحسرة 
إميان مثلما ملكه رجل من آل فرعون 
الذي قال أبنه إذا كان كاذاب سيهلك 
َقوا بشأين الكتفوا هبذا  اتـّ لو  تلقائيا. 
نصرة  ينصرين  هل هللا  ولرتّقبوا  القول 
بعد نصرة ويؤيدين أتييدا بعد أتييد أم 

يقضي على مجاعيت؟«
من  صعد  الذي  الصوت  إن  أقول: 
قرية صغرية قد انتشر بفضل هللا تعاىل 
العامل.  بالد  من  بلدان   210 إىل 
ل دليال قاطعا على صدقه  وهذا يشكِّ
األحدية  رسالة  بلغت  ولقد   .
أن  ألحد  ما كان  نئية  مناطق  إىل 
أو  ثالثني  قبل  إليها  وصوهلا  يتصور 
أربعني عاما. ومل تصلها دعوة اجلماعة 
فقط بل قد وهب هللا تعاىل للجماعة 
أنسا أقوايء اإلميان جدا. أضرب هبذا 

الشأن مثاال واحدا فقط. 
امسه  صغري  بلد  هناك  أفريقيا  ففي 
قراه  إحدى  يف  س  ُأسِّ وقد  »بينني« 
2012م.  عام  يف  اجلماعة  فرع 
امسه  شخص  القرية  هذه  يف  وانضم 
السيد إبراهيم، وكان مسلما من قبل 
وكان عاملا أيضا. وبعد انضمامه إىل 
اإلخالص  يف  يتقدم  ظل  اجلماعة 
والوفاء أبقدام حثيثة، وشرع يف تبليغ 
فانزعج  وإخوته.  أقاربه  إىل  الدعوة 

أخوه من تبليغه الدعوة وقال أبنه يريد 
خياصمه،  وبدأ  ديننا،  عن  يرُّدن  أن 
ولكن السيد إبراهيم استمر يف تبليغه 
األحدية  أيضا دعوة  اآلخرين  وتبليغ 
هللا  وبفضل  احلقيقي.  اإلسالم  أي 
تعاىل انضمت إىل اجلماعة اإلسالمية 
نتيجة  جماورة  قرى  ثالث  األحدية 
إبراهيم  السيد  أخو  وخطط  تبليغه. 
أصدقائه  أحد  مع  ابلتواطئ  لقتله 
وعالجه  األحدية  ينشر  أنه  زاعما 
الوحيد هو قتُله. يقول السيد إبراهيم 
املذكور  أخاه  أن  املنام  يف  رأى  أنه 
وصديقه حفرا حفرة وألقا فيها شيئا. 
يتابع السيد إبراهيم قائال: بعد ثالية 
أايم من رؤييت هذه الرؤاي مرض صديُق 
بدأ  عندها  ولقي حتفه.  فجأة  أخي 
قد  األحدي  إبراهيم  أن  يشيع  أخي 
وبعد  صديقي.  على  سحره  ألقى 
فرتة وجيزة رأيُت رؤاي أخرى أن أخي 
يقيس نفسه واقفا إىل شجرة. علما أن 
هناك عادة يف تلك املنطقة أن الناس 
ليحفروا  شجرة  إىل  مواتهم  يقيسون 
قربه حبسب ذلك القياس. وقد حدث 
بعد بضعة أايم أن زوجة أخي احلامل 
مرضت وماتت يف غضون يومني من 
أيضا ميرضون  أوالده  بدأ  مرضها. مث 
ومل يتحسنوا. عندئذ بدأ أخي يشيع 
الرجل  أن هذا  إل  مرة أخرى مشريا 

يقوم ابلسحر والشعوذة، وشكاه إىل 
ملك أو زعيم حملي واستنجده. طلب 
ليحسم  املال  من  مبلغا  الزعيم  منه 
املبلغ،  أخوه  له  فدفع  املوضوع،  يف 
إبراهيم  السيد  امللُك  استدعى  مث 
الغيظ  مبنتهى  له  قال  حضوره  وعند 
والغضب: ما هذا الدين اجلديد الذي 
اعتنقته؟ ارتّد عنه فورا وُتب، وإال لن 
لن  أي  الغد؛  الشمس  عليك  تطلع 
تصبح غدا حيًّا. فقال له إبراهيم: ال 
اخرتُته  مذهب  عن  االرتداد  يسعين 
بعد أن رأيته حقا، أما املوت فأؤمن 
أبن احلياة واملوت بيده هللا . فقال 
املنطقة  هذه  أما  امللك  أو  الزعيم  له 
فأن إهلها حيث أفعل ما أريد، وأنت 
تعرف ما الذي أن فاعل بك. فالذي 
أقول حبقه أنه سيموت غدا فهو ميوت 
حتما. فقال له إبراهيم: حسنا، لعلك 
تقول ذلك لعامة الناس فأن ال أقول 
لك شيئا بصوص ذلك، وإمنا أقول: 
لن أختلى عن ديين، ألن احلق أن هذا 
فاستشاط  الصحيح.  اإلسالم  هو 
غضبا وأمر رجاَله أن حيبسوه يف غرفة. 
فلما أخذوه إىل هناك قال هلم إبراهيم 
يف الطريق أن ال يتورطوا يف أمره وخيّلوا 
سبيله وال حيجزوه. فرتكوه مقابل مبلغ 
ألن هؤالء عادة يكونون طماعني. يف 
صباح اليوم التال أصيب امللك بفاجل 
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يرى  أن  له  السماح  عدم  من  بدال 
طلوع الشمس، فلم يستطع التحرك، 
وبعد يومني فارق احلياة. عندها قال 
العائلة  ألفراد  املعارض  األكرب  أخوه 
أن يصلحوا بينهما. فقال إبراهيم: أما 
أحد،  مع  خصومة  ل  تكن  فلم  أن 
هو  وهذا  مساملون،  أصال  فنحن 

التعليم الصحيح لإلسالم. 
فلظهور هذه اآلية وموت الزعيم كان 
أتثري كبري يف املنطقة وانتشر اخلرب على 
األحدية.  وتبني صدق  واسع  نطاق 
هذه  حتدث  أيضا  العصر  هذا  ففي 
األمور تصديقا لسيدن املسيح املوعود 

 : يقول حضرته ،
»أُقسم ابهلل  أنه قد جتلت آالف 
اآلايت الدالة على صدقي، وال تزال 
هذا  لو كان  تنقطع(،  )فلم  تتجلى، 
من تدبري إنسان ملا نل العون والنصرة 

أبدا.« )حقيقة الوحي( 
ينـزل  ولذا  فقط  إهلي  تدبري  فهذا 

أتييده. 

مبعوث    املوعود  املسيح 
 حبسب نواميس هللا

إىل  للحاجة  بيان    قال حضرته 
املصلح واملسيح املوعود:  

للحصاد،  موعدا  هناك  أّن  »وكما 
القضاء على  قد حان وقت  كذلك 

هذه املفاسد. )أي املفاسد والسيئات 
اليت قد انتشرت يف العامل قد آن أوان 
إهانة  بلغت  قد   .. عليها(  القضاء 
مل  منتهاها.  إليه  واإلساءة  الصادق 
والزنبور  الذابب  قدر    نبينا  ر  يقدَّ
أيضا والعياذ ابهلل. إن اإلنسان خياف 
ال  ولكنهم  أيضا،  والنمل  الزنبور 
يتورعون عن سّب نبينا ، وصاروا 
ُبوا  ﴿َكذَّ تعاىل:  هللا  لقول  مصداقا 
ما  ألسنتهم  أطالوا  لقد  ِبَاَيِتَنا﴾. 
أفواههم.  مبلء  وشتموه  استطاعوا، 
فال شك أنه قد حان أن يتدارك هللا 
أنه خيلق  تعاىل  فمن سنة هللا  األمر. 
يف مثل هذا الوضع دائما عبدا يتمتع 
وجالله.  هللا  لعظمة  شديد  حبماس 
املعونة  تسانده  اإلنسان  هذا  ومثل 
الغيبية. واحلّق أن هللا تعاىل يفعل من 
مثل  خلق  ولكن  شيء،  عنده كل 

تعاىل.  هلل  سنة  حيقق  اإلنسان  هذا 
ولن جتد لسنة هللا تبديال. لقد حان 
حبسب  فأرسلين  اآلن  الوقت  ذلك 

سنته تعاىل.
إن التدبر يف نواميس هللا يكشف أن 
السماء  يف  مّت  احلّد  جتاوز  إذا  األمر 
هي  وهذه  عليه.  للقضاء  استعداد 
العالمة على أن وقت هذا االستعداد 
قد جاء. إن أكرب عالمات النيب احلّق 
إمنا هي أن أييت يف  والرسول واجملدد 
فليحلف  ميعاده وعند احلاجة متاما. 
الناس: أمل أيِت األوان ليتم االستعداد 
الناَس  حضرته  )يسأل  السماء؟  يف 
أن يقولوا مقسمني ابهلل أمل يئن وقٌت 
حلدوث هذا االستعداد؟ هذا ما يصرح 
به الناس مرارا وتكرارا اليوم أيضا إهنم 
بل يف ابكستان  مصلح،  إىل  حباجة 
يصرح هبذا املشايخ هم أنفسهم، ومع 

يف صباح اليوم التايل أصيب امللك بفالج بدال من عدم السامح له أن 

الحياة.  فارق  يومني  وبعد  التحرك،  يستطع  فلم  الشمس،  يرى طلوع 

عندها قال أخوه األكرب املعارض ألفراد العائلة أن يصلحوا بينهام. فقال 

أنا فلم تكن يل خصومة مع أحد، فنحن أصال مساملون،  أما  إبراهيم: 

وهذا هو التعليم الصحيح لإلسالم. 
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التقوى

 ) ذلك يكفرون ابملسيح املوعود
ُينجز كل  اعلموا أن هللا تعاىل بنفسه 
أبناء  ومجيع  أن  جلسُت  فلو  شيء، 
العمل  هذا  لََتمَّ  احلجرات  يف  مجاعيت 
األايم  ﴿تلك  الزواَل،  الدجال  وواجه 
يدل  إن كماله  الناس﴾،  بني  نداوهلا 
على أن زواله قريب، )حني حيرز أحد 
ملك  أنه  وحيسب  الغاية  ويبلغ  العلو 
مجيع القدرات وكل أنواع الرقي عندها 
يبدأ زواله، وكذلك قد بدأ زوال هذه 
القوى  كانت  سواء  أيضا،  القوى 
املعادية لإلسالم أو معارضي األحدية 
واملسيح املوعود ( إن ارتفاعه خُيرب 
منتهى  بلغ  )فقد  اآلن،  سينحّط  أنه 
أنه سيرتدى  االرتفاع وهذا يوحي إىل 
اآلن( وإن عمارَته عالمُة خرابه. )فهو 
يظن أنه أحرز كثريا من القوة والعمران، 
لكن ذلك نفسه سينقلب إىل دماره( 
نعم قد بدأ النسيم ابهلبوب، وإن أفعال 
هللا تعاىل تتم تدرجيا. )أي صحيح أن 
اآلية قد ظهرت، إال أن أفعال هللا تتم 

تدرجيا فسوف تتحقق إن شاء هللا(
دليل  أي  أبيدينا  يكن  مل  لو  حىت 
نظرا  املسلمني  واجب  أنه كان  إال 
يف  خيرجوا  أن  الزمن  هذا  أحوال  إىل 
األرض كاجملانني ويبحثوا ويقولوا: ملاذا 
حىت  الصليب  لكسر  املسيح  أيت  مل 
يدعوه  أن  هلم  ينبغي  أما كان  اآلن؟ 

حلل نزاعاهتم )فلو كانت عندهم غريٌة 
للدفاع  املسيح  عن  لبحثوا  لإلسالم 
ألّن  نزاعاهتم(،  حلل  ال  اإلسالم  عن 
واجبه كسر الصليب، وهذا ما يتطلبه 
قال حضرته يف  ذلك  )ومثل  العصر. 
موضع آخر: إن اإلحلاد أيضا مستشر 
ومن  أيضا(.  عليه  للقضاء  وُبعثت 
لو  املوعود.  املسيح  مسي  ذلك  أجل 
أن املشايخ أرادوا خري الناس وفالحهم 
ملا فعلوا بنا ما يفعلونه. كان ينبغي أن 
يفكروا ماذا جَنوا من إصدار الفتاوى 
 حبقه: كن،  قال هللا  ضدن، فمن 
َمن ذا الذي يقدر على أن يقول له: 
ال تكن؟ )فما الذي كسبوا من كتابة 
تتقدم  زالت  ما  اجلماعة  إذ  الفتوى، 
يقضي  وذلك ألن هللا حني  وتزدهر، 
حبق شيء أن يكون فيكون، وال مانع 
الذين  أن هؤالء  احلق  ذلك(.  من  له 
يعارضوننا إمنا هم خدامنا أيضا، ألهنم 
يبلِّغون أمرن إىل الشرق والغرب بطريق 

املعارضة  يبدون  )فالذين  بخر.«  أو 
فهم يف احلقيقة يبلِّغون رسالة األحدية 
أي اإلسالم الصحيح، ألن ابملعارضة 
وكثريون  األحدية،  إىل  الناس  يلتفت 
يتواصلون ويقولون إننا مسعنا من شيخ 
فالين كالما ضدكم أو قد مسعنا أنسا 
يتكلمون ضدكم لذا قد نشأت لدينا 
رغبة يف التعرف إليكم، فبدأن البحث 
االنضمام  نريد  احلقائق  حتري  وبعد 
فأدبيات  اآلن  أما  اجلماعة.  إىل 
اجلماعة،  موقع  على  تتوفر  اجلماعة 
املقارنة.  لعقد  تتوفر  املعلومات  وشىت 
فمعارضة املشايخ أيضا إحدى وسائل 

نشر الدعوة(

تزيد  مجاعتنا  أبن  القول  أصحيح 
اإلسالم فرقة؟!

يعرتض بعض الناس ويقولون أننا نعمل 
بتعليم اإلسالم وهناك ِفرٌَق كثرية سلًفا 
فما احلاجة إلنشاء ِفرقة جديدة؟ وما 
الداعي لالنضمام إىل مجاعتكم؟ يقول 
هذا  على  ردا    املوعود  املسيح 
أيضا  األحديني  بعض  إن  االعرتاض 
املعرتضني  أقوال  مساع  عند  يصمتون 
كهذه. ويف هذه األايم أيضا يصمت 
البعض وال يدرون ماذا جييبون. يقول 

  : حضرته
احلاجة  ما  قائلني  يعرتضون  »كثريون 

الحــق أن هؤالء الذيــن يعارضوننا 

ــم  ــا، ألنه ــا أيض ــم خدامن ــا ه إمن

الــرق  إىل  أمرنــا  يبلِّغــون 

بآخــر.« أو  بطريــق  والغــرب 



17

التقوىالمجلد الحادي والثالثون، العدد الحادي عشر، جمادى الثانية ورجب 1440 هـ، آذار/ مارس 2019 م

إىل هذه اجلماعة، أال نصلي ونصوم؟ 
من  وليس  خيدعون،  بذلك  فهم 
املستبعد أن ينخدع من كالمهم بعض 
غري املطلعني، ويقولوا منضمني إليهم ما 
دمنا نصلي ونصوم ونردد بعض األوراد 
ُأّسست  )ملاذا  الُفرقة؟  هذه  فلماذا 
نصوم  أيضا  نن  جديدة،  طائفة 
فلماذا ندخل مجاعتكم؟ وما  ونصلي 
الداعي إلحداث الفتنة اجلديدة؟ قال 
حضرته : لكن اعلموا أن األمور 
املعرفة،  وانعدام  الفهم  قلة  عن  نمجة 
وإذا كان  أن،  النظام ال خيصين  فهذا 
يتسبب يف الفرقة فإمنا هللا  قد بّث 
هذه الفرقة، الذي أقام هذه اجلماعة، 
بنفسي  أُنشئ هذه اجلماعة  )ألنين مل 
بل أنشأها هللا تعاىل( ألن حال اإلميان 
انعدمت  قد  حىت  تدرجيا  ضعف  قد 
أن    هللا  ويريد  هنائيا،  اإلميان  قوة 
ينفخ روح اإلميان احلقيقي، وقد قصد 
ففي  اجلماعة،  هذه  إنشاء  من  ذلك 
هذه احلالة اعرتاض هؤالء يف غري حمله 
خياجلن  أال  جيب  فتذكروا  وسخيف، 
أبدا،  أحد  قلب  الوسوسة  هذه  أبدا 
الكامل  الفكر  ووظفتم  تدبرمت  وإذا 
فإمنا  أصال،  الوسوسة  هذه  تنشأ  فال 
حيث  التدبر  عدم  بسبب  تنشأ  هي 
يقول هؤالء نظرا إىل الوضع الظاهري 
أن اآلخرين أيضا مسلمون، فاإلنسان 

يهلك عاجال من هذه الوساوس. 
هذا  من  الرسائل  بعض  قرأُت  لقد 
النوع للذين هم من مجاعتنا يف الظاهر 
)وهم مبايعون( ويقولون إنه حني قيل 
لنا إن املسلمني اآلخرين أيضا يصلون 
ابلشهادتني  وينطقون  الظاهر  يف 
صاحلة،  أعماال  ويعملون  ويصومون، 
ويبدون صلحاء فما احلاجة إىل هذه 
رغم كوهنم  فهؤالء  اجلديدة؟  اجلماعة 
مساع  بعد  يكتبون  مجاعتنا  أبناء  من 
مل  أننا  واالعرتاضات  الوساوس  هذه 
أترحم  فأن  ذلك،  على  الرد  نستطع 
وأبدي األسف حلالتهم بعد قراءة مثل 
غايتنا  يدركوا  مل  ألهنم  الرسائل،  هذه 
املتوخاة وهدفنا فهم ينظرون فقط أن 
مثلنا  ميارسون  وتقليداي  رمسيا  هؤالء 
الفرائض  ويؤدون  اإلسالم،  شعائر 
اإلهلية، مع أن روح احلقيقة ال تكون 

أداء  يكون  أن  ينبغي  ال  )أي  فيهم، 
العبادات رمسيا وظاهراي فقط بل جيب 
والواجبات  العبادات  أداء  يكون  أن 
هذه  تعمل  لذا  إبخالص(  األخرى 
الوساوس واألمور عمل السحر، )أتيت 
هذه الوساوس وتؤثر يف الذين يقولون 
فهم  السحر(  أتثري  األشياء  هذه 
نريد  أننا  يفكرون  ال  الوضع  هذا  يف 
ينقذ  الذي  احلقيقي،  اإلميان  إنشاء 
ما  وهو  الذنوب،  موت  من  اإلنسان 
خيلو منه أتباع هذه العادات والتقاليد، 
فقط، ال إىل  الظاهر  إىل  ينظرون  هم 
مغزى  ال  قشر  أيديهم  يف  احلقيقة، 

معه.« )امللفوظات( 
ال شك أن املسلمني يعملون يف الظاهر 
ولكن ختلو أعماهلم من روح التقوى، 
يقول حضرته  إن كانت أعمال 
ال  فلماذا  صاحلة  املزعومني  املسلمني 

إننـــي ال أصـــدق أن يكـــون املـــرء مؤمنـــا متقيـــا يعمـــل الصالحـــات ثـــم يعـــادي 

أهـــل الحـــّق. أمـــا هـــؤالء فإنهـــم يســـموننا زنادقـــة وملحديـــن، وال يخافـــون 

ـــذي أرســـلني  ـــه تعـــاىل هـــو ال ـــأن الل ـــه تعـــاىل ب ـــه. لقـــد قلـــت حلفـــا بالل الل

ـــه تعـــاىل ملـــا أنكـــروا وخافـــوا  ـــم لل ـــو كان يف قلوبهـــم أدىن تعظي مأمـــورا، فل

ـــه تعـــاىل.  ـــن يســـتهينون باســـم الل ـــن الذي وا م ـــدُّ ـــه تعـــاىل خشـــية أن ُيَع الل
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تظهر هلا نتائج صاحلة؟ يقول حضرته 
 هبذا اخلصوص:

ماذا  )يعين  جيدون  ماذا  ندري  »ال 
جيد املسلمون( فينا خالَف اإلسالم! 
ونصلي  هللا  إال  إله  أال  نشهد  إننا 
الزكاة،  ونؤدي  الصيام  أايم  ونصوم 
املسلمون غري األحديني  يقول  )أي 
اإلسالم  وفق  به  نقوم  شيء  كل 
بواسطته  نفهم  شيء  مثة  وليس 
نتيجة  حقيقة اإلسالم بوجه أحسن 
شهادَتني  نشهد  ألننا  بكم  االرتباط 
ونصلي ونصوم ونعطي الزكاة، يقول 
أعماهلم  إّن  أقول  ولكين   :
وإمنا  صاحلة،  أعماال  ليست  كلها 
وإال  فيه،  لبَّ  ال  الذي  القشر  هي 
ال  فلماذا  صاحلة  أعماال  لو كانت 
وتكون  طيبة؟  نتائج  عليها  ترتتب 
من كل  خلت  إذا  صاحلة  األعمال 
فساد وشائبة، ولكنهم ليسوا كذلك. 
إنين ال أصدق أن يكون املرء مؤمنا 
يعادي  مث  الصاحلات  يعمل  متقيا 
أهل احلّق. أما هؤالء فإهنم يسموننا 
هللا.  خيافون  وال  وملحدين،  زندقة 
هللا  أبن  تعاىل  ابهلل  حلفا  قلت  لقد 
فلو  مأمورا،  أرسلين  الذي  تعاىل هو 
كان يف قلوهبم أدن تعظيم هلل تعاىل 
ملا أنكروا وخافوا هللا تعاىل خشية أن 
وا من الذين يستهينون ابسم هللا  َعدُّ يـُ

تعاىل. ولكن هذا كان ممكنا لو آمنوا 
اجلزاء  يوم  إميان حقيقيًّا وخافوا  ابهلل 
ْقُف َما  وعملوا بقول هللا تعاىل ﴿اَل تـَ
لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم﴾ )اإلسراء:37(«. 
املوعود  املسيح  بعثة  من  اهلدف  إن 
الفنت  من  اإلسالم  حاية  هو   
به  أنبأ  ما  وهذا  واخلارجية  الداخلية 
  يقول حضرته  أيضا،    النيب 

يف شرح ذلك: 
الزمن  عن    الرسول  أنبأ  »قد 
األخري أنه ستظهر عندها فتنتان يف 
اإلسالم داخلية وخارجية، أما الفتنة 
الداخلية فهي أن املسلمني لن يبقوا 
على اهلدى احلّق، بل خيضعون لتأثري 
الشيطان، )لن يعملوا أعماال صاحلة( 
يف  ابلوقوع  هللا  حدود  ويتجاوزون 
القمار والزن وشرب اخلمر وكل نوع 

مبا  يبالوا  ولن  والفجور،  الفسق  من 
هنى هللا عنه. يرتكون الصوم والصالة 
من  ويسخرون  هللا،  أوامر  وخيالفون 
الفتنة  )هذه  الكرمي.  القرآن  أحكام 
الداخلية أبن حالة املسلمني الداخلية 
على  املسلمني  وأكثرية  فسدت،  قد 
بعضا(  بعضهم  يظلم  إذ  احلالة  هذه 
أما الفتنة اخلارجية فهي أّن شخصية 
تتعرض لالفرتاء،  املباركة    الرسول 
)وهذا أيضا حيدث اليوم أكثر بكثري 
من ذي قبل( وُيسعى بكل نوع من 
اهلجمات إىل توهني اإلسالم وختريبه، 
وُتبذل كل حيلة وتدبري ليؤمن الناس 
على  ملعون  وكونه  املسيح  أبلوهية 
على  للقضاء  ابختصار،  الصليب. 
الداخلية  العظيمتني  الفتنتني  هاتني 
بشارة أبن    النيب  تلقى  واخلارجية 
فيقضي  أمته  يف  سُيبعث  شخصا 
الدين  وُيبطل  اخلارجية  الفتنة  على 
الصلييب، فيسمى املسيح بن مرمي من 
هذا املنطلق. كما يقضي على الفرقة 
الداخلية واالنرافات الداخلية ويثبت 
هذا  ومن  احلّق،  اهلدى  على  الناس 
املنطلق يسمى مهداي. وقد ُأشري إىل 
هذه البشارة يف قوله تعاىل ﴿وَآَخرِيَن 

ُهْم﴾ أيضا.« )امللفوظات(  ِمنـْ
فمن واجبنا نن الذين آمنا ابملسيح 
املوعود عليه السالم أن يكون مستوان 

عرضة  املرء  عمل  أن  اعلموا 

أولئك  هم  ومن  دامئا.  للسارقني 

السارقون؟ هم الرياء )أي أن يعمل 

)أي  والُعجب  للناس(  رياًء  املرء 

وأنواع  بعمله(  نفسه  يف  يفرح  أن 

املعايص واآلثام، مام يبطل أعامله. 
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يف التعلق ابهلل وتقوى هللا أعلى من 
وجيب  اآلخرين،  املسلمني  مستوى 
أال تكون صورتنا كاليت رمسها املسيح 
أن  جيب  بل  القوم،  هلؤالء  املوعود 
منهم.  أحسن  العملية  حالتنا  تكون 
جيب أن تكون أعمالنا دائما حبسب 

رضا هللا تعاىل وصاحلة. 
السالم  عليه  املوعود  املسيح  وقال 
هبذا الشأن: »على املبايع أال يكتفي 
احلق  على  اجلماعة  هذه  أبن  إبميانه 
ال  وحده  احلقيقة  قبول  أن  )أي 
ال  هللا  إن  الربكة(  يورث  وال  يكفي 
يكن  مل  ما  فقط  ابلتصديق  يرضى 
دمتم  فما  الصاحل.  ابلعمل  مقرون 
قد دخلتم هذه اجلماعة فاسعوا ألن 
تكونوا صاحلني متقني. اجتنبوا  كل 
الدعاء،  يف  أوقاتكم  واقضوا  سيئة، 
يف  وهنارا.  ليال  هللا  إىل  وتضرعوا 
هللا  غضب  يكون  االبتالء  وقت 
الوقت  هذا  مثل  يف  فتضرعوا  اثئرا، 

ولّينوا  الصدقات،  وأخرجوا  هللا  إىل 
االستغفار،  على  وواِظبوا  ألسنتكم، 
وادعوا يف الصلوات. هناك مثل شهري 
أبن الذي يتوسل ال يهلك. اإلميان 
وحده ال ينفع اإلنسان )أي إذا كان 
أحد يؤمن مث يلقي إميانه وراء ظهره 
فال فائدة له منه، وجيب أال يشتكي 
بعده أن البيعة مل جتده نفعا( إن هللا 

ال يرضى ابلقول فقط.« 
مث يبني حضرته عليه السالم ما هو 
العمل الصاحل ويقول: »إن هللا تعاىل 
الصاحل  العمَل  اإلميان  مع  جعل  قد 
ال  ما  هو  الصاحل  والعمل  أيضا. 
اعلموا  ذرة.  مثقال  الفساد  يشوبه 
أن عمل املرء عرضة للسارقني دائما. 
ومن هم أولئك السارقون؟ هم الرايء 
للناس(  رايًء  املرء  يعمل  أن  )أي 
نفسه  يف  يفرح  أن  )أي  والُعجب 
مما  واآلاثم،  املعاصي  وأنواع  بعمله( 
يبطل أعماله. والعمل الصاحل هو أال 

خيطر ببال املرء الظلم والرايء والتكرب 
أن  وكما  اآلخرين.  حقوق  وهضم 
صاحل  بسبب  اآلخرة  يف  ينجو  املرء 
عمله كذلك ينجو به يف الدنيا )أي 
تتسبب يف  الصاحلة كما  أعماله  أن 
جناته يف اآلخرة ورضوان هللا وإنعامه 
الصاحلة  أعماله  فإن  عليه، كذلك 
واملشاكل  املصائب  أنواع  من  تنجيه 
البيت شخٌص  لو كان يف  الدنيوية( 
واحد ذو أعمال صاحلة لنجا البيت 
ال  وحده  اإلميان  أن  اعلموا  كله. 
العمل  ينفع صاحَبه ما مل يكن معه 
للمريض  يكتب  الطبيب  الصاحل. 
شرب  عليه  أن  يعين  وهذا  وصفة، 
مل  إذا  أما  فيها،  املكتوبة  األدوية 
ابلوصفة  واحتفظ  األدوية  يشرب 
اآلن،  تبتم  لقد  منها.  اجلدوى  فما 
ويريد هللا أن يرى يف املستقبل مدى 
تطهريكم أنفسكم نتيجة هذه التوبة. 
يف هذا الوقت يريد هللا تعاىل أن يفرّق 

اعلمـــوا أن اإلميـــان وحـــده ال ينفـــع صاحَبـــه مـــا مل يكـــن معـــه العمـــل الصالـــح. الطبيـــب يكتـــب للمريـــض 

وصفـــة، وهـــذا يعنـــي أن عليـــه رشب األدويـــة املكتوبـــة فيهـــا، أمـــا إذا مل يـــرب األدويـــة واحتفـــظ 

ــم  ــدى تطهريكـ ــتقبل مـ ــرى يف املسـ ــه أن يـ ــد اللـ ــم اآلن، ويريـ ــد تبتـ ــا. لقـ ــدوى منهـ ــام الجـ ــة فـ بالوصفـ

ــوى.  ــوم بالتقـ ــني القـ ــرّق بـ ــاىل أن يفـ ــه تعـ ــد اللـ ــت يريـ ــذا الوقـ ــة. يف هـ ــذه التوبـ ــة هـ ــكم نتيجـ أنفسـ
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الناس  من  ابلتقوى. كثري  القوم  بني 
يفحصون  وال  تعاىل  هللا  يشكون 
نفسها  اإلنسان  إهنا مظامل  أنفسهم. 
وإال فإن هللا رحيم وكرمي. بعض الناس 
ال  وبعُضهم  اإلمث،  حقيقة  يدركون 
يدركون ذلك، ولذلك فإّن هللا تعاىل 
قد جعل االستغفار واجًبا إلزامًيا يف 
يدوام  أن  املرء  على  األوقات.  مجيع 
على االستغفار ليكون يف حاية هللِا 
منها وما  ما ظهر  اخلطااي  من مجيع 
وسواء  واجملهولة،  واملعلومة  بطن، 
ابلرِجل  أو  ابلَيد  ذات صلة  أكانت 
أو ابألنف أو ابلعني. )أي على املرء 
أن يستغفر أبال يصدر اإلمث من أي 
شيء له أو عمل له أو من أي جزء 
تكون  لكي  فليستغفر  جسده.  من 
كل أجزاء جسده حمفوظة من اإلمث( 
يف هذه األايم جيب القيام بدعاء آدم 
ذلك  هو  وما  خاصة  السالم  عليه 
أَنُفَسَنا  َظَلْمَنا  َنا  ﴿رَبـَّ هو:  الدعاء 
ِمَن  لََنُكوَننَّ  رَْحَْنا  َوتـَ لََنا  ْغِفْر  تـَ َوِإن ملَّْ 
اخْلَاِسرِيَن﴾. لقد ُأجيب هذا الدعاء 
الذي  إن  غافلني،  تعيشوا  ال  سلفا. 
أنه  أمل كبري  هناك  غافال  يعيش  ال 
لن يقع يف بالء غري عادي )أي أن 
الذي يعيش مع خشية هللا ال يلقى 
يف مشاكل ومصائب غري عادية( ال 
اإلهلي،  اإلذن  بدون  بالء  أي  حيل 

رب  الدعاء:  هذا  إلَّ  ُأوحَي  كما 
فاحفظين  رب  خادمك،  شيء  كل 

وانصرين وارحين.« 
أن كل  نؤمن  »إننا  حضرته:  وقال 
شيء بيد هللا تعاىل سواء ابألسباب 
أن كل  )أي  األسباب.  بدون  أو 
شيء بيد هللا سواء  فعله بسبب أو 
بدون سبب( لذلك جيب ترديد هذا 

الدعاء.« 
وجيب  الدعائني  هذين  ترديد  جيب 
فعلى  وتعوه.  األمر  هبذا  هتتموا  أن 
أن  األحديني  نن  منا  واحد  كل 
آمن  قد  أنه  ويفكر  نفسه  يفحص 
فهل  السالم  عليه  املوعود  ابملسيح 
اإلميان  هذا  حبق  يفي  ذلك  بعد 
والبيعة. لقد فحصُت الناس فوجدت 
يف معظم األحيان أن كثريين منا ال 
أدائها. وليس  الصلوات حق  يؤدون 
عند بعضهم االهتمام ابلصالة مطلقا 

حقوق  وأداء  ابالستغفار  وكذلك 
حالنا  هو  هذا  إذا كان  اآلخرين. 
نعمل  إننا  القول  لنا  حيق  فكيف 
املسيح  بيعة  ونؤدي حق  الصاحلات 
اآلخرين  إن  السالم.  عليه  املوعود 
آمثني  يصبحون  يصدقوه  مل  الذين 
فنصبح  نن  أما  به،  اإلميان  بعدم 
آمثني بعدم إحداث أي تغيري طيب 
فينا بعد اإلميان وبسبب عدم الوفاء 
ابلعهد الذي قمنا به. فهناك حاجة 
منا  واحد  يفحص كل  ألن  ماسة 

نفسه بقلق واهتمام كبريين. 
أدعو هللا تعاىل أال نتفل بيوم املسيح 
نؤدي  بل  فحسب،  املوعود كتقليد 
عليه  املوعود  ابملسيح  اإلميان  حق 
السالم وأن ننجو من كل الفنت سواء 
الداخلية أو اخلارجية. حان هللا تعاىل 
بالء  من كل  وجنان  دائما  حاه  يف 

ومصيبة. 

ــد  ــود كتقليـ ــيح املوعـ ــوم املسـ ــل بيـ ــاىل أال نحتفـ ــه تعـ ــو اللـ أدعـ

فحســـب، بـــل نـــؤدي حـــق اإلميـــان باملســـيح املوعـــود عليـــه 

الســـالم وأن ننجـــو مـــن كل الفـــن ســـواء الداخليـــة أو الخارجيـــة. 

ـــة. ـــالء ومصيب ـــن كل ب ـــا م ـــا ونجان ـــامه دامئ ـــاىل يف ح ـــه تع ـــا الل حامن
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﴾﴿

املبعوث الكم وجريدته »الكم«
وهو  أيضا  سار  وخرب  إعالن  هناك 
اليت كانت تصدر  احَلَكم  أن جريدة 
استؤنف  مث  البداية،  يف  قاداين  من 
توقف  مث   ،1934 عام  صدروها 
من  صدروها  اليوم  سيبدأ  صدورها، 
اإلجنليزية.  ابللغة  هنا  من  جديد 
فإن  املوعود  املسيح  يوم  يف  اليوم 
اليت كانت أول جريدة  هذه اجلريدة 
يف زمن املسيح املوعود عليه السالم 

سُتطَبع  إصدارها.  نستأنف  سوف 
على  أيضا  متوفرة  وتكون  ورقيا، 

االنرتنت، عرب  املوقع التال: 
www.alhakam.org

وغريها  النقالة  اهلواتف  وعلى 
 ،al-hakam ابسم  التطبيقات  من 
وقراءهتا  هناك  من  تنزيلها  وميكن 
فورًا  اخلطبة  بعد هذه  بكل سهولة. 
على  متوفرا  التطبيق  هذا  سيكون 
هواتف آبل وأندرويد النقالة  لتنزيل 

اجلريدة. وهذا العدد هو عدد خاص 
وبعده  املوعود،  املسيح  يوم  مبناسبة 
جديد  عدد  مجعة  يوم  سينشر كل 
بعدد  اجلريدة  هذه  ستطبع  منها. 
هللا  نسأل  األغلب.   على  قليل 
تعاىل أن يستمر صدور هذه اجلريدة 
وألهنا  انقطاع.  بدون  املرة  هذه 
ابللغة اإلجنليزية فيجب على امللمني 
أقصى  منها  االستفادة  ابإلجنليزية 

استفادة ممكنة.

لقي ُمنّص �أعرابيا فدعاه للم�سيحية و�أخربه ب�أن الآلهة ثالثة، فقال الأعرايب: مــا �أطعنا واحدا تريدان 

�أن نطيع ثـالثة..؟!

* مرَّ رجل عاقل مبجنون يكتب رساةل ف��أهل: ملن تكتهبا؟ ف�أجابه: �أكتهبا لشخيص!!

فقال هل الرجل: وماذا كتبت فهيا؟ ف�أجابه: اي جمنون �أىنَّ يل �أن �أخربك فالرساةل مل تصلين بعد !!!

* القايض: هل دليك ما تدافع به عن نف�ك؟

اللص: ل، لقد �أخذ مين هذا الرشطي ال�كنَي والعصا !!

جلس �أشعب وهو صيب مع قوم ي�ألكون.. فبىك، ف��ألوه عن سبب باكئه. فقال: الطعام ساخن. 

فقالوا: متهل عليه حىت يربد. فقال: ولكنمك لن تدعوه !! 
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