



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
صو�ته   � باإلسال�   �
�لعو هدفها 
�ألصلية �ل. جا, ֲדا سيد �خللق '�عني سيدنا $مد 
'سس  2قد  �لعا4.  كل   7 نشر8   ;  ،� �ملصطفى 
�جلماعة   �  Bيا
�لقا 'Dد  غال�   �Eمر حضر� 
�إلسالمية �ألDدية بأمر من �هللا تعا� سنة �١٨٨٩ 7 
 
'نه �ملسيح �ملوعو �Pند. 2قد 'علن  7 Qيا
مدينة قا

.
�ملعهو Rملهد�2

  7 �إلسال�  تنشر  �ألDدية  �إلسالمية 
2باحلجة  �لسلمية،   Uبالطر �لعا4  'Vا, 
2�ل[هاQ، 2هي �لنمو\] �ألمثل E 7مننا هذ� للمجتمع 
�إلسالمي �لقومي �لذR 'قامه سيدنا $مد � 2'صحابه 

�هللا عليهم. Q��ضو

2�ألخالقي    cلدي�  dملستو� �فع  على 
2�ألخـوية  �لو
ية  �لعالقة  2نشا, 
�لعـا4  �لسال� �حلقـيقي 7   fحال2 gلشعو� بني 
�لصحيحة  �إلسـالمية  �لتعـاليم  ضو,  على  2\لك 

�لسمحـا,.

�ملالية من ت[عاl 'بنائها ال غ�، حيث 
من  معلو�  بقد�   
فر كل   m]يتـ
2
فع   dخر'  lت[عا جانب   �  Rلشهر� 
خلـه 

�لزكا�.

�لكرمي   Qqلقر�  Bمعا تر�جم  �جلماعة 
 �2كثً� 
ينية  2كتًبا   tش عاملية   lبلغا

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

تبث  فضائية   lطا$  wثال بفضله  �هللا 
�يع   � �لساعة   ��مد على  بر�yها 
'قطا� �أل�} ُمقدمًة �إلسـال� �لصحـيح �لذR 'تى 

به سيد �خللـق �.
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 |��فريقيا q2سيا كث� من �ملد f2
 t7 ش
�لنا|  خل�  تعمل   .lملستشفيا�2 2�ملعاهد 

.R
2�ملا Bلر2حا�2تعليمهم 2تثقيفهم 2لرفع مستو�هم 

'جل  من   �yاهد حياته  كل  مؤسسها 
 mقتال�2 2�لكفر،  �لشر~  صليب  كسر 
بني  2�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �لة E2  ،
�إلحلا جذ�2 
 lئيليا��لكث� من �إلسر gلنا| كنتيجة مباشر� لتسر�
�لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر  �2�ملفاهيم �خلاطئة 
�لبشر  من  كب�   mقطا بني  �لتوحيد   mلضيا 'ملًا  قلبه 
�هللا  مع   ���ذ2  2' Pا،  �لعاجز   Qإلنسا�  �جعلو �لذين 
  .
�إلحلا � ��هللا 2مالو 
Pqة 'خرd، '2 'نكر2� 2جو
�هللا 2تأييد8 'كثر من �انني كتابا  Qفألف حضرته بعو
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة 2عشرQ2 بلغة �لضا
�لعقائد �لفاسد� �ل. �2ثها  Qهللا بطال�2'ثبت بتأييد من 

، 2'نشأ هذ8 ��ألخرd عن �آلبا, 2�ألجد Qيا
'هل �أل

ها على �ل[ ��جلماعة لتحمل �للو�, من بعد8، 2'قا� 'فر
�هللا  � صحابته  f�2باهم على ما �� �سو ،dلتقو�2

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

 �  �  Rملهد� �إلما�  حضر�   fنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا� ما 2عد به �سـوله �لكرمي سيدنا $مد �ملصطفى 
�لنبو�  منها]  على  �لر�شـد�  �خلالفة   �
عو مـن   �
�ألمة �إلسالمية، فكاQ موالنا نو� �لدين � خليفته  7
 
� بش� �لدين $موEحضر�  مر Bلثا��ألf2، تبعه �خلليفة 
� ناصر 'Dد Eلثالث حضر� مر�'Dد  � ; تال8 �خلليفة 
 �Eبع حضر� مر�- �Dه �هللا تعا� - ; تال8 �خلليفة �لر
 7 Qآل�طاهـر 'Dـد - �Dه �هللا تعا� - V2ـن 
مسر�2   �Eمر حضر�  �خلـامس  خلليفته  �ملبا�~  �لعهد 

'Dد 'يد8 �هللا تعا� بنصر8 �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألDدية.
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مقا� ظهو	 �لقد	� �لثانية.
�ملكا� �لذ� �نُتخب فيه �خلليفة �أل��

 لسيدنا �ملسيح �ملوعو& عليه �لسال�

� ذكرى التجلي العظيم للقدرة الثانية..        "كلمة "التقوى"٢ - ٣
الغرض من َسرد القرآن الكرمي أحوال األمـم السابقة       � رحاب القرآن الكرمي٤- ٧

آية االستخالف  (سورة النور: ٥٦)٨
من نفحات أكمل خلق اهللا سيدنا @مد املصطفى �      أحاديث نبوية شريفة �تارة٩

 لكي ال Lلو الدنيا من بركات النبّوة         اقتباس من كتابات املسيح املوعود �١٠ 
فاستمِسكوا اآلن Mبل اهللا      اقتباس من كالم حضرة اخلليفة األول � ١١

فإن اخلالفة ستستمر فيها إQ يوم القيامة بإذن اهللا تعاQ   اقتباس من كالم حضرة اخلليفة الثا9 �   ١٢ 
 اهللا سبحانه وتعاY Qتار اخلليفة بنفسه    اقتباس من كالم حضرة اخلليفة الثالث (ر<ه اهللا)١٣ 
ها واستوت � نظر اهللا تعاQ  اقتباس من كالم حضرة اخلليفة الرابع (ر<ه اهللا)١٤  فإنها قد بلغت أُشدَّ

فإن الdكات كلها � الصلة الوثيقة باإلمام      اقتباس من كالم حضرة اخلليفة اخلامس (أيده اهللا)١٥
وصايا أمj املؤمنني لتوديع القرن األول من اخلالفة واستقبال القرن اجلديد١٦ - ٣٦

إسالمية شهرية تصدر عن املكتب العربي
 باجلماعة اإلسالمية األحمدية العاملية في لندن، بريطانيا.
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٢

التقوى

تشهد مشا�� �أل�� �مغا�ֲדا �حتفا �ملسلمني 
�أل/ديني مبر�� قر+ من �لزمن على قيا# �خلالفة 
�لنبو1.  منها5  على  �لثانية  �لر�شد1  �إلسالمية 
ُخ هذB �ملناسبة �ملبا�كة = @?هاننا �<ن = �لعهد �ملبا�;  �ُترسِّ
?لك   �  Hملوعو� ��ملسيح   Jملهد� لإلما#  �خلامس  للخليفة 
@/د  سيدنا  مبجيئها  بشر   Qل� �لثانية  للقد�1  �لعظيم  �لتجلي 
� عند �قتر�] @جله، ��لذJ كا+ حتققها Vية عظيمة على 
�لثانية  صدقه �صد� Hعو�B. لقد \ى � �خلالفة بالقد�1 
�@كد بأ+ �هللا تعا^ ُيرJ  قسمني من قد�ته ��حد1 على يد 
�لنf ��ألخرd بعد �فاته. �@كد @+ �حلكمة من ���a ?لك هو 
 gملبعو� Hعو1   +@ يظنو+  �لذين  �هللا ��سله   a�عد@ فرحة  iق 
مندثر1 مبغا�Hته �حليا1 �لدنيا ال iالة، فُيظهر �هللا = ?لك �لوقت 
@قد�مهم  �يثبت  �ملؤمنني  nاعة  ليسند  �لثانية  قد�ته  �لعصيب 

�qزV Jما �ملنافقني �ملكذبني. 
 ،� @/د  سيدنا  �فا1  بعْيد  �لعظيم  �لنبأ  هذ�  �هللا  حقق  لقد 
�كا+ @� جتل للقد�1 �لثانية سيدنا �حلكيم نو� �لدين �؛ ?لك 
�لصحاw �جلليل �لذJ صا� @� خلفاa �إلما# �ملهدJ ��ملسيح 
�ملوعوH؛ حيث كا+  � من @كz �ملصّدقني �ملناصرين لدعو�B؛ 
ح| نا من سيدنا @/د � لقب �لصدّيق لو�عه �تقو�B �حبه 

�نصرته للدين. 
 Jخي �لقا��، �+ �خلالفة �نعا# �ّبا~ عظيم، ��عد يقي{ حصر@
للذين Vمنو� �عملو� �لصاحلا�،كما بني سبحانه �تعا^ = قوله: 
اِلَحاِ� لََيْسَتْخِلَفنَُّهم ﴿َ�َعَد �هللا �لَِّذيَن Vَمُنو� ِمنُكْم َ�َعِمُلو� �لصَّ
َننَّ َلُهْم Hِيَنُهُم ِفي �ْألَْ�ِ� َكَما �ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َ�لَُيَمكِّ
لَنَُّهم مِّن َبْعِد َخْوِفِهْم َ@ْمًنا َيْعُبُد�َنِني َال �لَِّذJ �ْ�َتَضى َلُهْم َ�لَُيَبدِّ

ُيْشِرُكوَ+ ِبي َشْيًئا َ�َمن َكَفَر َبْعَد َ?ِلَك َفُأْ�لَِئَك ُهُم �ْلَفاِسُقوَ+﴾ 
(�لنو�:٥٦)

�أل�^  �لبعثة   = �لعظيم  �لربا~  �إلنعا#  هذ�  معا�  �قد جتلت 
�طأ1  فيه  �شتد�  حيث  �؛  �ملصطفى  �فا1  بعد  لإلسال# 

�كُثر�  �لفنت  �هاجت  �ملرتدين،  @لسنة  �تطا�لت  �ملنافقني 
�ملحن، �@حاطت �لباليا ��ملنايا  باملسلمني، ��بتليت كل نفس 
مؤمنة بن��+ �لفنت كالن��+ �ملحرقة، �ُملئت صد��هم خوفا 
�فزعا، ففي ?لك �أل��+ @قا# �هللا �لصّديق �جعله @� مظهر 
�إلسال#   +@ �لظانو+  فيه  ظن  �قٍت   = �إلنعا#،  هذ�  لسلسلة 
فيه  @�كانه �سقطت خيامه، �@فلت �سه �صا�   �ْ ُهدَّ قد 
�لغيو#  �ترقة  @شعتها  ُتشر�  �الستخال�  بشمس   ?�� �لبو#، 
�@نا��  �حلجب،  ظلمة  �لنا�  @عني  عن  فأ��لت  ��لسحب، 
بضيائها �لقريَب ��لبعيَد ��ستقا# @مر �خلالفة �ّجنى �هللا �إلسال# 
سلسلة  �تو�لت  Hينهم  �م  �مّكن  �آلفة،  من  ��ملسلمني 
فتّجر@  �ألمة،  �لصا  =  ��لعمل  �إلميا+  بقي  ما  �الستخال� 
�لنبيني  للطعن = ��ثاa خامت  بأهو�ئهم �مكابرִדم   +�aملتجر�
��لتنقيص من سلطا¤م �لر�حي.  فكانت تلك �حلقبة صفحة 

في ذكرىفي ذكرى
التجلي العظيمالتجلي العظيم
للقدرة الثانية ..للقدرة الثانية ..

كلمة �لتقو�
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V¦ة من صفحا� �لغد� ��خليانة، �شر��1 فنت مهلكة مزقت 
�حد1 �ملسلمني �كيا¤م، من علياa شاهق �^ حضيض ماحق، 
فافترقت �ألمة فرقا �شيعا، كل حز] مبا لديهم فرحو+، �صا� 
كيا+ �ألمة جسًد� خامًد� ال حو له �ال قو1، فتد�عى �ملتد�عو+ 
عليه من كل حد] �صو] يصولو+ عليه �يتطا�لو+، �متتد 
 �aلسنتهم َلْسًعا. فشا@ d1 تا�1 َصْفًعا �@خر�Hليه @يديهم �لغا�
 � Hغ�1 �هللا على @مة �ملصطفى � فأ�سل �ملسيح �ملوعو
ائلني،  �لصَّ َصْوَلِة  من  �حلنيف  �لدين  ليخلص  عدال،  َحَكًما 
�يْفصل = �آل��a �لQ ب{ عليها �لتشاجر ��خلال� بني فر� 
�ملسلمني، �ليعيد للجسد عافيته، �ليحقق �عد �الستخال� = 

�من �آلَخرين كما كا+ = �من �أل�لني.
كا+ سيدنا @/د � يؤمن �ميانا يقينيا ªتمية بقاa �خلالفة 
= �ألمة كعالمة على حيا1 �إلسال# ��ستمر�� فيوضه، �»مل 
حصر  على  �فهمم  نظرִדم  قصر�  �لذين  @�لئك  على  بقو1 
 Bهذ @حد  تدّبر  "فإ?�  قائال:   �أل� �الستخال�   = �خلالفة 
�آليا� �@نعم �لنظر فيها فكيف ال ُيد�; @+ �هللا سبحانه �تعا^ 
يِعد هنا �ملسلمني بوضو� باخلالفة �لد�ئمة، فإْ+ � تكن �خلالفة 
= هذB �ألّمة �^ �ألبد فما �لقصد �ً?� من تشبيههم ¯لفاa �ألمة 
�ملوسوية. ��?� كانت �خلالفة �لر�شدi 1د�1H = ثالثني سنة 
ªيث ينتهي ��Hها �^ �ألبد بعد مضّي هذ� �ألمد فهذ� يستلز# 
@+ �هللا سبحانه �تعا^ � ُيِرHْ @+ تظّل @بو�] �لسعا1H مفتوحة 
�ذB �ألّمة �^ �ألبد، ?لك أل+ مو� �لسلسلة �لر�حانية يستلز# 
من   #�H ما  @نه  بقوله  �ألمر  هذ�   � �@كد  �لدين."  مو� 
سنة �هللا �لقدمية @نه تعا^ ُيرJ قد�َتني، ليحّطم بذلك فرحَتني 
كا?بتني لألعد�a.. فمن �ملستحيل @+ يغّير �هللا تعا^ �آل+ سّنَته 
�أل�لية. فال حتزنو� ملا @خzُتكم به �ال تكتئبو�، �? ال بد لكم 
لكم، أل¤ا  @يًضا، ��+ ±يئها خ�  �لثانية  �لقد�1  تر��   +@ من 
H�ئمة �لن تنقطع �^ يو# �لقيامة. ��+ تلك �لقد�1 �لثانية ال 
ميكن @+ تأتيكم ما � @غا�H @نا، �لكن عندما @�حل سو� 

يرسل �هللا لكم �لقد�1َ �لثانية، �لQ سو� تبقى معكم �^ �ألبد 
ªسب �عد �هللا..."

@خي �لقا�� �ننا �<ن <تفل بيوبيل �خلالفة �لر�شد1 �لثانية على 
منها5 �لنبو1 نستذكر ?لك �لعطاa �لعظيم �ذB �لد�حة �ملبا�كة 
عz سلسلة من خلفائها �لربانيني �ألطها� �لذين صانو� �إلسال# 
�لعظيم �حياضه �@شاعو� @نو��B �@�كانه  = كل �بو³ �أل�� 
ֲדدJ كتا] �هللا �سنة �سوله �ملطهر1 �، �قدمو� @��³ @مثلة 
�لقيا1H �لرشيد1 = �لس� ´ماعة �ملسلمني <و علياa �إلسال# 
�لشكر  قلوبنا متتلئ مبشاعر   +@ ��لو�قع  �لر�حية،  �حليا1  �بث 
��المتنا+ حني نرd �هللا تعا^ قد �فقنا لإلميا+ بإما# هذ� �لزما+ 
= ظر�� ُنصب فيها �لعد�a لنا �تربص بنا �ملتربصو+ �لد��ئر 
فا�قة  �الستخال� كعالمة  بوعد  علينا  �@نعم  �مللل،  من كل 
 = �م  ��باطا  �ملؤمنني  لصف  nعا   Bتأييد� �هللا  �ضى  على 
��ملوقف  ��ملص�  ��د�   = ��حد1  �إلميانية،  �لوحد1  سلك 
��لفكر كاجلسد �لو�حد. فاليو# عندما نشكر  �هللا على مر�� 
قر+ من �لزما+ على جتلي �لقد�1 �لثانية نستلهم كل هذB �ملعا~ 
Vباaنا  Hعائنا   = ننسى  �ال  �خلالفة،  تتضمنها   Qل� ��لzكا� 
�@سالفنا �لذين سبقونا باإلميا+ �سهلو� لنا �لطريق بإميا¤م بإما# 
 Bهذ �لينا  بلغت  ح|  �إلسال#،  سبيل   = �تضحياִדم  �لزما+ 
�ملبا�كة   1Hلقيا� ظل   = باأل�لني،  نلحق  بأ+  �ُشرِّفنا  �لدعو1 
�لر�شد �خلامس �ملنصو� باهللا مسر�� @/د نصرB �هللا  خلليفتنا 
سائرين =  �ملس�1   يوفقنا الستكما  +@ تعا^  نسأله   .Bيّد@�
متمسكني  �لرسوله،  هللا  ��إلخال¶   a�لفد�� �لطاعة   [��H

ªبل �هللا "�خلالفة" �لQ تربطنا معها @��صر �لبيعة �لشرعية. 
جعل �هللا �خلالفة �إلسالمية �أل/دية �Hما �@بد� حامية حلمى 
 1Hمللة ��لدين، �جعل لو�ئها خفاقا = �لعاملني، �@مت ֲדا �لسيا�
�ملسلمني  صف  �حد1  ֲדا   Hعا@� �لعظيم،  لإلسال#  �ملجيد1 
 .. Vله �صحبه �خلفائه  �على  على سيدنا iمد  �هللا  �صلى 

Vمني · Vمني.
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 حضر1 مر�� بش� �لدين iموH @/د
� Hملصلح �ملوعو�

� Hملسيح �ملوعو�� Jخلليفة �لثا~ حلضر1 �إلما# �ملهد�

:���H من

(سو�� هو�)

َ�ْنُفَسُهْم  ﴿َ�َما َظَلْمَناُهْم َ�َلِكْن َظَلُمو� 

َيْدُعوَ�  �لَِّتي  َ'ِلَهُتُهُم  َعْنُهْم  َ�ْغَنْت  َفَما 

َ�ْمُر  َجاَ.  ا  َلمَّ َشْيٍ.  ِمْن  �هللا   �ِ��ُ ِمْن 

 :Hَ�بَِّك َ�َما �7َُ��ُهْم َغْيَر َتْتِبيٍب﴾ (هو
( ١٠٢

شر= �لكلما>: 
تتبيب: تبََّبه: @هلكه (�ألقر]).

�لتفسـ<:
 dبعد @خر �لكرمي مر1   +Vلقر�  يؤكد 
@ننا � ُنعاقب @ية @مة �ال بسبب @عما�ا، 
��لسبب  منا.  ��جحاًفا  ظلًما  �ليس 
�ذ� �لتأكيد �ملتكر� من �لقرV+ �لكرمي 
@نه   �أل� منذ  يعلم  تعا^  �هللا   +@ هو 
فيه  يقو#  �ما+  �لنا�  على   ºسيأ
بعض �ملتكّلفني �ياaً بالدفا³ عن تلك 
�لبائد1 مدعني بأ+ �هللا تعا^ قد  �ألمم 
ظلمهم �@غلظ عليهم �لعقا]، مع @¤م 
�ال   aٍخطا@ من   Bتكبو�� ما  يرتكبو�   �
نتيجة قضاa �هللا �قد�B! �لذلك جند �هللا 
تعا^ � يتحدg = �لقرV+ عن عقا] 
قوٍ# �ال �نفى �لظلم عنه، �هكذ� @نكر 
له من  ��فض �جوJ@ H قضاa �قد� 
قوًما  سبحانه  يرفع  بأ+  �لقبيل،  هذ� 
 Jّ@ +�H خرينV منا �ستحقا� �يضع�H

عّلٍة @� سبب.

الغرض من َسرد الغرض من َسرد 
القرآن الكرمي أحوال األمـمالقرآن الكرمي أحوال األمـم  السابقةالسابقة

$tΒ uρöΝßγ≈ oΨôϑ n=sßÅ3≈ s9uρ(#þθ ßϑ n=sßöΝåκ|¦ à�Ρ r&(!$yϑ sùôM uΖ øî r&öΝåκ÷]tããΝåκçJ yγ Ï9#uÉL©9$#tβθãã ô‰tƒÏΒÈβρ ßŠ

«! $#ÏΒ&óx«$£ϑ ©9u!% y`â� ö∆ r&y7 În/u‘($tΒ uρöΝèδρßŠ# y—u�ö�xî5=ŠÎ7 ÷Gs?∩⊇⊃⊄∪š� Ï9≡x‹x.uρä‹÷{r&y7În/u‘!#sŒ Î)

x‹ s{r&3“ t� à) ø9$#}‘Éδuρîπ uΗÍ>≈ sß4¨βÎ)ÿ… çνx‹÷{r&ÒΟŠ Ï9r&î‰ƒÏ‰x©∩⊇⊃⊂∪¨βÎ)’ Îûy7Ï9≡sŒZπ tƒUψôyϑÏj9t∃% s{

z>#x‹ tãÍοt�Åz Fψ $#4y7 Ï9≡sŒ×Π öθtƒ×íθßϑ øg¤Χçµ ©9â¨$¨Ψ9$#y7Ï9≡sŒ uρ×Π öθtƒ×Šθ ßγ ô± ¨Β∩⊇⊃⊆∪$tΒ uρÿ… çνã� ½jz xσçΡ�ω Î)

9≅y_L{7Šρ ß‰÷è ¨Β∩⊇⊃∈∪tΠ öθ tƒÏN ù'tƒŸωãΝ̄= x6s?ë§ ø� tΡ�ωÎ) ÏµÏΡ øŒ Î*Î/4óΟ ßγ ÷ΨÏϑ sù@’ Å+x©Ó‰‹ Ïè y™uρ∩⊇⊃∉∪
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في �حا� �لقر��
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تش�   Bهذ  +Vلقر� كلما�   +@ كما 
مالئًما  يكو+  @مة  كل  عقا]   +@  ^�

حلالتهم �نتيجًة منطقية ألعما�م.
عنهم  @غنْت  ﴿فما  بقوله  �@شا� 
�Vتهم﴾ �^ @+ كل ما = �لكو+ من 
ماaٍ @� هو�aٍ @� ناٍ� فإنه ينفعهم، �لكن 
 ُّJ@ نفع. فمثًال J@ تهم ال متلك �م�V
شك = @+ سيو� �لكفا� قد نفعتهم 
= حرֲדم ضد �ملسلمني حيث تسببت 
 ،� fبعض @صحا] �لن Hستشها� =
�لكن م| نفعتهم �Vتهم بصو�1 عملية 
كهذB؟ فما @شّدهم غباaً حيث يتخذ�+ 

ما ال Àلب �م @J نفٍع �ً�ا.
�قوله تعا^ ﴿ملا جاa @مر �بك﴾ �شا�1 
�^ @+ �يف �آل�ة �لباطلة �منا ينكشف 
حينما يقضي �هللا بكشف بطال¤ا �بيا+ 
تنفع،  �ال  تضر  ال  @�ها#   Hر± كو¤ا 
يعز�+  �لنا�  ينفّك  فال  ?لك  قبل  @ما 
�لكن  ��لzكا�،  �ملنافع  ش|  �ليها 
حني ينـز �لقضاa من �هللا تعا^ فال 
بطال+  �يظهر  شيًئا،  حياَلُه  ميلكو+ 

شركهم للعيا+.
 +Vلقر� �هنا يطر� سؤ� نفسه: ما با
�لكرمي يعلن من جهة @+ �آل�ة �لباطلة 
جهٍة  �من  ضرًّ�،  �ال  نفًعا  متلك  ال 
���Hهم غَ�  يقو عنها ﴿�ما   dخر@
�لباطلة  �آل�ة   Bهذ  +@  J@ تتبيب﴾.. 

��Hִדم خسر�ًنا �هالًكا؟

نوعا+:  �لضر�   +@ نعلم   +@ Àب  هنا 
�لضر�   �مثا  .J��ضطر��  Jخيا�
بصاحبه  @حد  ُيلحق   +@  Jخليا��
ضرً�� عن قصٍد ����1H، �مثا �لضر� 
مثًال  �لسقف  يسقط   +@  J��الضطر�
 1H��� Jخل ألH على @حد �يهلكه، فال
من جهة �لسقف = هالكه، �منا كا+ 

هذ� نتيجًة طبيعيًة لسقوطه عليه.
�لضر�  من  �لنوعني  هذين  فهم  �بعد 
 ;��H�  aملر� على  يصعب   +@ ينبغي  ال 
مر�H �لقرV+ �لكرمي = هاتني �لعبا�تني. 
ضر�   J@ �لكرمي   +Vلقر� ينفي  فعندما 
 Jخليا�� �لضر�  به  يع{  �آل�ة  قبل  من 
�لذJ يكو+ ناجتÃ عن ���1H تلك �آل�ة، 
�Vتهم  تلحقهم  عّما   gيتحد �حينما 
 J��من ضر� فيقصد به �لضر� �الضطر
 J@� فيه.  �آل�ة   Bذ� Hخل  ال   Jلذ�
�لسبب  هي  �لباطلة  �آل�ة   +@  = شك 
 J��الضطر� �لضر�  �حلا�   =  zألك�
بالنا�، أل+ �إلشر�; باهللا هو @كz من 
@ية جرمية @خرd (سو�1 لقما+: ١٤).

عندما @مر �لنf � عند فتح مكة بقتل 
ال  @نه  معلًنا  �ملجرمني  كبا�  من  بعٍض 
�لكعبة   ^�  aهؤال ُ@هر³  �م،  @ما+ 
ֲדا،  الئذين  بغالفها  �@مسكو�  �ملشرفة 
ظنÃ منهم @+ �Vتهم �لQ �ضعوها فيها 
سو� حتميهم، �لكنهم ُقتلو� مع ?لك. 
(�لس�1 �حللبية، فتح مكة). �لو @¤م � 
يفكر�� هذ� �لتفك� �خلاطئ لرمبا ال?�� 
بالفر�� �جنو� من �لقتل. �هكذ� فإ+ قوله 
تعا^ (فما ���Hهم غ� تتبيب) يع{ @+ 
فساH عقائد �ملشركني يؤJH �^ خلل 

�فسـاH = مكائـدهم @يًضا.

 Aَ�َخَذ �ْلُقَر �EَFِ َ�َكَذِلَك َ�ْخُذ َ�بَِّك﴿

َشِديٌد﴾  َ�ِليٌم   Iَُ�ْخَذ  َّ�Fِ َظاِلَمٌة  َ�ِهَي 

(١٠٣ :Hهو)

�لتفسـ<: 
 لقد ?كر هنا �لغرَ� من َسرH @حو�
�ألمم �لسابقة، �بّين @نه �?� نز �لعذ�] 

لقـد ذكـر هنـا الغرَض مـن َسـرد أحـوال األمم 
السـابقة، وبـّني أنه إذا نـزل العذاب بسـاحة قوم 
,ـا كل أثر 8ـم. فليحذر الذيـن يناصبون ,مًدا 
العداء، فال يسـلكوا طريًقا يـؤدي بهم إ> العذاب!
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فليحذ�  �م.  @ثر  iا كل  قو#  بساحة 
فال   ،a�لعد� iمًد�  يناصبو+  �لذين 
يسلكو� طريًقا يؤJH ֲדم �^ �لعذ�]!

�كلمة (ظاملة) جا�a هنا مبعÅ مشركة. 
 Åلكرمي �لظلم مبع� +Vفقد �ستخد# �لقر
�لشر; = مو�ضع عديد1 منه، كما @+ 
 �لرسو @حاHيث   = ثابت   Åملع� هذ� 
�لدخا+)،  �لتفس�،   ،Jلبخا��)  �
 Æي Jمن �آلية @+ �لعذ�] �لذ H�ملر��
�حلقيقي  �لتوحيد   ��� عند  قو#  على 
للغاية،  مدّمًر�   Ãعذ�ب يكو+  بينهم  من 
نتيجة  باألمم   Æي  Jلذ� ��ال;  @ما 
�لعو�مل �لطبيعية فيحل ֲדم تد�Àًيا �ال 

.يكو+ شديدÇ مثل �أل�

 Lََعَذ�  Mََخا َِمْن  َآلَيًة  Eَِلَك  ِفي   َّ��ِ﴿

 Pُلنَّا� َلُه   Rٌَمْجُمو  Tٌَيْو Eَِلَك  �ْآلَِخَرِ� 

(١٠٤ :Hهو) ﴾�ٌَمْشُهو Tٌِلَك َيْوEَ�َ

�لتفسـ<: 
 هنا @حد: ما �لفائد1 من aميكن @+ يتسا
�لعذ�] ما H�# ال يعتz بآية �لعذ�] �ال 
 Jشى �آلخر1 من قبل، �@ما �لذq Jلذ�

ال qافها من قبل فال يستفيد منها.
�جلو�]: Àب @+ نتذكر جيدÇ @+ كلمة 
(�آلية) ال تع{ هنا @+ ?لك �لعذ�] يكو+ 
 �aليًال على عذ�] �آلخر1، ��منا جاH

 = شك   Jّ@�  ،1zلع�  Åمبع هنا  (�آلية) 
 1ًzع يكو+  �منا   Jلدنيو� �لعذ�]   +@
 +?� �آلخر1.  عذ�]   Hبوجو يؤمن  ملن 
فاآلية تتحدg فقط عن �ملؤمنني باآلخر1 
 Jلدنيو� �لعذ�]  �Éية   +�  :�تقو
تذّكرهم بعذ�] �آلخر1، فيجّد�+ @كثر 

= �لسعي لكسب �لد�� �آلخر1.
له  ±مو³ٌ  يوٌ#  ﴿?لك  تعا^  �قوله 
�لنا�﴾ يع{ @+ ?لك �ليو# = حد ?�ته 
�إلنسا+،  ��حانية  لتكميل   Jضر��
هو  ��منا  Vخر  �د�  �سيلة  هو  فليس 
 +@ بّين  �هكذ�  �غاية.  مقصد  بنفسه 
ليس  معني  يو#   = كلهم  �خللق  nع 
 ،Ãعتباطي� ÃثHبد�+ غاية، �لن يكو+ حا
بل سيتم مبشيئة ��يٍة ��د� خا¶ هو 

كشف �حلقائق كلها.
يبّين @+ كل ما  �لقرV+ �لكرمي  �حلق @+ 
ال  فإنه  عمل  من  �إلنسا+  عن  يصد� 
يكو+ = �حلقيقة عمًال خالًصا من لدنه 
متأثر1  كلها  @عماله  تكو+  بل   ،Bحد�
بعو�مل كث�1 من ِقبل �آلباa ��لظر�� 
�مالئه  ِقبل  ِمن   �@  ،BHمليال �لسابقة 
سيأتو+  �لذين  ِقبل  �من  �@خالقهم 
بعدB، �ال بد من �لنظر �^ هذB �لعو�مل 
��لتأث��� كلها عند تقييم @J عمل من 

@عما �إلنسا+.
 Hهنا; شخص قد تعو فعلى سبيل �ملثا
 Bته هذHعلى ��تكا] �جلر�ئم، �لكن عا

ه َ�ِ�َثـُه  ناnة عن خلل تكوي{ = ُمخِّ
عن @حد Vبائه �أل��ئل �لذJ كا+ ±نوًنا 
 نقو  +@ نستطيع  فال  ±نو+.  شبه   �@
بأ¤ا جرميته فقط، بل ال بد @+ نضع = 
��ال  هذ�،   Bجلّد �لعقلية  �حلالة  �العتبا� 
فسو� نكو+ �طئني ال iالة = تقييم 
هذB �جلرمية. �ما H�# �ألمر كذلك فال 
مع  كافًة  �لنا�  فيه  ُيجَمع  يو#  من  بد 
@عما�م لُينظر = �لظر�� �لQ ��تكبوها 
فيها، ?لك لكي يرd كل ��حد منهم 
ّمتت   Qل� ��لظر��  �لعلل  مع  @عماله 
فيها، فتنكشف له �لغ�B حقيقة @عما�م 
�نكشاًفا تاًما، فيد�كو+ �يطمئّنو+ بأ+ 
�لتفا�� = جز�a �لنا� ال ظلم فيه �ال 
�جحا�، �منا هو عد �قسط من �هللا 
تعا^ �لذJ يرHّ كل فعل يقترفه �إلنسا+ 
�إل��Hية  ��لد��فع  �حلقيقية  مسبباته   ^�

.Ba��� تكمن Qية �لH�غ� �إل��

 :Hالَّ ِألََجٍل َمْعُد�ٍ�﴾ (هوFِ Iُُر ﴿َ�َما ُنَؤخِّ

.(١٠٥

شر= �لكلما>:
�عشر�+  �ثنا+  �جلا1ِ�ّ  ِلّال#  ألجٍل: 
 J@) (^�) لثامن منها مو�فقة�� ،Åًمع
�ليه   J@ له @¤ا تكو+ مبعÅ �^) <ُو: 

(�ألقر]).



٧

التقوىاجمللد الواحد والعشرون، ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٢٩ هـ  - مايو / أيار  ٢٠٠٨ م

�لتفسـ<: 
من  نقله  ميكن  @جٌل  نوعا+:  �ألجل 
 +@ ميكن   1Hدi H�ئر1  له  حيث  مكانه، 
يتقد# @� يتأخر فيها �H+ @+ يتجا��ها، 
 يطو  +@ فيمكن  �إلنسا+،  عمر  �مثاله 
@� ينقص = H�ئر1 معينة �لكن يستحيل 
@+ يتعد�ها. �هنا; @جٌل Vخر ال »يد عن 
�لكو+،  بعمر  خا¶  @جل  �هو  مكانه، 
موعد  »ني  فعندما   ،Hّدi  Hمعد� فهو 
فنائه ال ميكن @+ »يد عنه قيَد @منلٍة، فال 

يتقد# @� يتأخر �ال للحظة ��حد1.

ِبِإEِْنِه  Fِالَّ  َنْفٌس  َتَكلَُّم  ال  َيْأِ>   Tََيْو﴿

(١٠٦ :Hهو) ﴾َفِمْنُهْم َشِقيٌّ َ�َسِعيٌد

�لتفسـ<:
قيا#  �قت  هو  �لوقت  ?لك   +@  J@  
�هللا  حكم  �صد��  �إل�ي  �حلسا] 
تعا^، فلن يتكلم عندئذ @حد �ال بإ?+ 

�هللا جّل جالله.
�ملحاكم   = للنا�  ُيسمح  ال  @نه  �علم 
�ملوظف  من  بأمر  �ال  بالكال#  �لدنيوية 
�ملجا� �?لك منعÃ للضجيج �لناتج عن 
�لنا� �ملتد�خل، �لكن ليس هذ�  كال# 
هو �لسبب = �متنا³ �لنا� عن �لكال# 
 Ãيو# �لقيامة، بل �¤م لن يتكلمو� �طالق
�ال َمن @ِ?َ+ �هللا له، أل+ كل نفس سو� 

تعر� @+ ال جد�d من تقدمي �ملعا?ير 
@ما# عا� �لغيب. غ� @+ �هللا تعا^ سو� 
بر/ته   BHعبا عن  �لدفا³  بنفسه  يتو^ 
عندهم  ما  بتقدمي  �م  �يسمح  �لكاملة 
مما ميكن @+ ينفعهم @� ينفع غ�هم = 

Íفيف جر�ئمهم @� تعظيم حسناִדم.
@ما قوله تعا^ ﴿فمنهم شقي �سعيد﴾ 
فاعلم @+ �لشقي هو من ليس فيه ميل �^ 
�خل� �ال يتأثر قلبه من �H�عيه. ��لسعيد 
تكلف  �Hمنا  بطبعه  �خل�   ^� مييل  من 
ُيكَر#  سو�  �ليو#  ?لك   =�  .aيا�  �@
 ُيخذ �سو�  �ميانه  لصد�  �لسعيد 

�لشقيُّ �ُيها+.

﴿َفَأمَّا �لَِّذيَن َشُقو� َفِفي �لنَّاِ� َلُهْم ِفيَها 

(١٠٧ :Hهو) ﴾7َِفٌ< َ�َشِهيٌق

شر= �لكلما>:
@خر5َ  ��فً��:  َ�فًر�  يزفر  �َفَر  �ف�: 
B �ياB؛ ��فر� �لنا�: ُسمع  نَفَسه بعد مدِّ
 ُ�@ �لد�هيُة؛  ��لزف�:  لتوقُّدها.  صو� 

صو� �حلما� (�ألقر]).
يشهـق  �لرجل  شهق  شهيـق: 
 .Bصـد�  =  aُلبكا�  HََّHتر شهـيًقا: 
صوته.  Vخر  �حلمـا�:  �شهيُق 

(�ألقر]).

�لتفسـ<: 
لقد شّبه �لقرV+ هنا �لكفا� باحلما�. �قد 
?كر @حَد @سبا] هذ� �لتشبيه = موضٍع 
Vخر منه بأنه كما ال ميكن للحما� @+ 
 ،Bظهر على  �لكتب  ªمل  عاملًا  يص� 
 بل  يبقى /اً�� كما هو، كذلك حا
�ملعرضني عن �حلق، فإ¤م �غم علومهم 
�لظاهر1، يبقو+ iر�مني متامÃ من �ملعرفة 

��لر�حانية �حلقيقيتني.
@نه  بغبائه،كما  مشهو�  �حلما�   +�  ·
﴿كأ¤م  تعا^  قوله  �فق  جبا+  حيو�+ 
ُحُمٌر مستنفر1ٌ فرَّ� من قْسو�1ٍ﴾ (�ملّدّثر: 
 .Ãلكفا� @يض� ٥١ �٥٢). �هذ� هو حا
 +@ أل�Hكنا  �لنظر  @معّنا  لو  @ننا  ��حلق 
هذين �ألمرين ميّثال+ @كz عائق = سبيل 
�ميا+ �لنا�. ?لك �ما @¤م ال ينتفعو+ مبا 
بسبب  �معا��  علو#  من  �ليهم  يقّد# 
يقبلو+ �حلق  /قهم �غبائهم @� @¤م ال 
�قد �ستيقنته @نفسهم خوفÃ من �جلّبا�ين 
من �لقو#. �= كلتا �لصو�تني يؤكد�+ 

شَبَههم باحلما�.
�شهيق﴾  �ف�  فيها  ﴿�م  تعا^  �قوله 
تصد�  سو�  �ألصو��   Bهذ  +@ يؤكد 
من  فاتضح  �جلحيم.   = يدخلو+  عمن 
?لك @+ �آليا� �لQ يبد� منها @+ �جلحيم 
هي �لQ سو� ُتحدg هذB �ألصو�� �منا 
معناها �حلقيقي @+ هذB �ألصو�� سو� 
تصد� نتيجة بكاa @هل �لنا� �عويلـهم.
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من نفحات أكمل خلق اهللامن نفحات أكمل خلق اهللا
سيدنا �مد املصطفى سيدنا �مد املصطفى ��

1ُ ِفيُكْم َما َشاaَ �هللا @ْ+ َتُكوَ+،  ُثـمَّ َيرَفُعَها  عْن ُحذيَفَة َقاَ: َقاَ َ�ُسوُ �هللا �: َتُكوُ+ �لُنبوَّ
1ِ،  َفَتُكوُ+ َما َشاaَ �هللا @ْ+ َتُكوَ+،  �َ?� َشاaَ @ْ+ َيْرَفَعَها، ُثـمَّ َتُكوُ+ ِخالفة َعَلى ِمْنَها5ِ �لُنبوَّ
ا،  َفَيُكوُ+ َما َشاaَ �هللا @ْ+ َيُكوَ+، ُثـمَّ َيْرَفُعَها �َ?� َشاaَ �هللا @ْ+ َيْرَفَعَها،  ُثـمَّ َتُكوُ+ ُمْلًكا َعاضًّ

ُثـمَّ َيرَفُعَها �َ?� َشاa @ْ+ َيرَفَعَها،  ُثـمَّ َتُكوُ+ ُمْلًكا َجْبـرَِّيًة،  َفَتُكوَ+ َما َشاaَ �هللا @ْ+ َتُكوَ+، 
· َيرَفُعَها �َ?� َشاaَ @ْ+ َيرَفَعَها،  ُثـمَّ َتُكوُ+ ِخالفًة َعلى ِمْنَها5ِ �لُنبو1َِّ، ُثـمَّ َسَكَت.   

(مسند @/د بن حنبل، حديث �لنعما+ بن بش�)

عْن @بÏي ُهَريَر1َ � َقاَ: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد �لنfِّ � َفُأْنِزَلْت َعَلْيِه ُسو1ُ�َ �جلمَعِة: َقا ُقلُت: 
،  َ�َضَع َ�ُسوُ �هللا  َمْن ُهْم َيا َ�ُسوَ �هللا؟ َفَلْم ُيَر�ِجْعُه َح| َسَأَ َثالًثا  �ِفيَنا َسْلماُ+ �لَفاِ�ِسيُّ

.aَِ�ُجل ِمن َهُؤال �ْ@َ � َيَدBُ َعلى َسلما+  ·َّ َقاَ: َلو َكاَ+ �إلميا+ ِعْنَد �لُثَريَّا لََناَلُه  ِ�َجا
(صحيح �لبخا�J، كتا] �لتفس�، تفس� سو�1 �جلمعة)

عْن َعْبِد �لرَّْحمِن ْبِن َسْهٍل َقاَ:  َقاَ َ�ُسوُ �هللا �: َما َكانْت ُنُبو1َّ َقطُّ ِ�الَّ َتِبَعْتَها ِخَالَفة.
(كنـز �لعما، �بن عساكر،  عبد �لر/ن بن سهل)
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مقتبسان من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

املسيح املوعود واإلمام املهدي  �

"�خلليفة هو �َخلَلف، �خليفة �لنf ال يكو+ �ال �لذJ »ظى ظّلًيا بكماال� 
�لنf مبعناها �حلقيقي، لذلك ما @��H �لنf � @+ ُتطلق كلمة �خلليفة على 
�مللو; �لغا�ني، �?لك أل+ �خلليفة هو ظّل �لرسو = حقيقة �ألمر، �مبا 
@ّنه ال ُخلوH ألحد من �لبشر، لذ� @��H �هللا تعا^ @+ Àعل �ألنبياa، �لذين هم 
@شر� �ملخلوقا� �@فضلها، خالدين �^ �ألبد، فقّر� �هللا سبحانه �تعا^ 
�خلالفة لكي ال Íلو �لدنيا من بركا� �لنبّوJ@ = 1 �قت من �أل�قا�."
 (شها1H �لقرV+ - �خلز�ئن �لر�حانية # ٦ ¶ ٣٥٣)

اِلحاِ� لََيسَتخِلَفنَُّهم = �َأل�ِ�  ﴿َ�َعَد �ُهللا �لَِّذيَن Vَمُنو� ِمنُكم �َعِمُلو� �لصَّ
 Bَكَما �سَتخَلَف �لَِّذيَن ِمن َقبِلِهم﴾  (�لنو�:٥٦) ...... فإ?� تدّبر @حد هذ
�آليا� �@نعم �لنظر فيها فكيف ال ُيد�; @+ �هللا سبحانه �تعا^ يِعد هنا 
�ملسلمني بوضو� باخلالفة �لد�ئمة، فإْ+ � تكن �خلالفة = هذB �ألّمة �^ 
�ألبد فما �لقصد �ً?� من تشبيههم ¯لفاa �ألمة �ملوسوية. ��?� كا+ �خلالفة 
�لر�شدi 1د�1H = ثالثني سنة ªيث ينتهي ��Hها �^ �ألبد بعد مضّي 
@بو�]  تظّل   +@  Hُْيِر  � �تعا^  سبحانه  �هللا   +@ يستلز#  فهذ�  �ألمد  هذ� 
�لسعا1H مفتوحة �ذB �ألّمة �^ �ألبد، ?لك أل+ مو� �لسلسلة �لر�حانية 
يستلز# مو� �لدين."   (شها1H �لقرV+ - �خلز�ئن �لر�حانية # ٦ ¶ ٣٥١-٣٥٣)

النبّوة  بركات  من  الدنيا  تخلو  ال  لكي  النبّوة   بركات  من  الدنيا  تخلو  ال  لكي   
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"�= �ألخ� @�يد @+ @�صيكم بأمر Vخر �هو عليكم 
�لكرمي   +Vلقر� �تتخذ��  �Hًما،  �هللا  ªبل  تعتصمو�   +@
 نز� مينع  �لتنا�³  أل+  َتناَ�عو�  �ال  للحيا1،  Hستو�� 
�لفيو� �إل�ية، فقد هلك قو# موسى � = �لzية 
بسبب هذ� �لعيب فيهم، لكن @مة �سو �هللا � جتنبْت 
هذ� �لعيب ففا��. ��لد�� �لثالث لكم �آل+، فيجب 
@+ تكونو� = يد �مامكم كما يكو+ جثما+ �مليت = 
يد �لغّسا. Àب @+ متو� nيع @مانيكم ��غباتكم، 
�لقطا�  عرباِ�   Ñَتبا�� بإمامكم  ترتبطو�   +@ �Àب 
�لظلما�  من  Íرجو+  كيف  تر�+  عندها  بالقاطر1، 
على  �H�ِ�مو�  �الستغفا�،  من  َ@كِثر��  يو#.  بعد  يوما 
 zل�  = ر��  تقصِّ �ال  �لوحد1،  على  �حاِفظو�   ،aلدعا�
بعد  �لزمن  هذ�  �جدمت  لقد  �آلخرين.   ^� ��إلحسا+ 
ثالثة عشر قرنا، �لن يعوH هذ� �لزمن بعد ?لك �^ يو# 
�لقيامة. فإ+ شكركم على هذB �لنعمة سيزيدكم ِنَعًما لقوله تعا^: ﴿لئن شكرمت أل�يدنكم﴾، لكن �لذJ ال 

يشكر فليتذكر قوله تعا^: ﴿�+ عذ�w لشديد﴾." (جريد1 "�َحلَكم" ٢٤ يناير ١٩٠٣#)   

"لقد قلُت مر1 بعد @خرd، مستشِهًد� بالقرV+ �لكرمي، �+ �قامة �خلليفة ليس من عمل �إلنسا+، ��منا هو من 
عمل �هللا تعا^. َمن �لذJ جعل HVَ# خليفًة؟ �ُهللا تعا^ حيث قا: ﴿�~ جاعٌل = �أل�� خليفًة﴾. لقد �عتر� 
�ملالئكة على خالفة HV#، �لكن ما �لذJ جَنوB من ?لك؟ �ِقر�É� �لقرV+، ستجد�+ فيه @¤م � Àد�� مناًصا من 
�لسجوH آلV = #Hخر �ملطا�. فلو �عتر� @حد على خالفQ ، ��+ كا+ مالًكا، لقلُت له: �ْسُجْد @ما# خالفة 
ْر ما جناB �بليس من معا�ضة HV#.... �@ُقِسُم باهللا  HV#، فهو خ� لك. @ما �?� @Ò ��ستكz �صا� �بليًسا فليتذكَّ

(١٩١٢/٧/١١# ¶ ٤-٥ Hيا+ عدH1 = قا�Hجريد1 "بد�" �لصا) ".جعل{ @يًضا خليفًة Jلعظيم @نه هو �لذ�

فاستمِسكوا اآلن �بل اهللافاستمِسكوا اآلن �بل اهللا

حضر� �حلاf �حلكيم نو� �لدين �
� Jإلما# �ملهد�� Hللمسيح �ملوعو �خلليفة �أل�
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 "كما @+ �لغصن �ملتصل بالشجر1 هو �حدB ميكن @+ 
»مل @¦اً��، @ما �ملقطو³ عن �لشجر1 فال ميكن @+ يثمَر، 
متصال  نفسه  Àعل   Jلذ� �لشخص  فإ+  متاما  كذلك 
 Jميكن @+ ينجز عمال مفيد�. لكن �لذ Bباإلما# هو �حد
ال يكو+ على صلة باإلما# فلن يتمكن من �جنا� ما ميكن 

@+ ينجزB �َجلْدJُ ��+ كا+ عاملا بعلو# �لدنيا بأسرها."

يستجيب  �خلالفة  ملنصب  @حًد�   � �هللا  qتا�  "عندما 
مساًسا  ميّثل  @Hعيته  �ستجابة  عد#  أل+  @كثر،  Hعو�ته 

باختيا�B �." (منصب �خلالفة ¶ ٣٢ طبعة ١٩١٤#)

"تذكر�� @+ �إلميا+ ليس �\ا لشيa معني، ��منا �إلميا+ 
 Jهللا �لذ� gينبعث من فم مبعو a�لكل ند aهو تلبية �ملر
 � Hنه مؤمن باملسيح �ملوعو@ aعى �ملرH� قامه.... مهما@
 B�مهما صّر� بأنه مؤمن باأل/دية، �ال @نه ال قيمة لدعا��
�قامة  @��H �هللا  عند �هللا تعا^ ما � يضع يدB = يد �جل 
�إلسال# بو�سطته = هذ� �لعصر. �ما H�# كل فرH من @بناa �جلماعة ال يطيعه طاعة تبلغ حد �جلنو+ �ال يقضي 
كل حلظة من حياته = طاعته، فال يستحق @J نو³ من �لفضل ��لعظمة." (خطبة �جلمعة  ٢٥ �كتوبر ١٩٤٦# 

(١٩٤٦# ¶  ٦ zملنشو�1 = جريد1 �لفضل ١٥ نوفم�

 "نصيحQ لكم: @نكم مهما بلغتم من �لعقل ��لذكاa، فلن تنفعو� �لدين بالعمل بتد�ب�كم �عقولكم �لن تفو��� 
بنصر �هللا �عونه، ما � تكن تد�ب�كم �عقولكم تابعًة للخالفة، �� تقتفو� Vثا� �مامكم. فإ?� كنتم تريد�+ نصَر 
�هللا �تأييدB فاعلمو� @نه ال سبيل لذلك �ال @+ يصبح قيامكم �قعوHكم ��قوفكم �س�كم �كالمكم �سكوتكم 

                 (١٩٣٧# ¶ ٨ zجريد1 �لفضل ٤ سبتم) ".Ö خاضعا

إن اخلالفة ستستمر فيها إ& يوم القيامة بإذن اهللا تعا&إن اخلالفة ستستمر فيها إ& يوم القيامة بإذن اهللا تعا&

حضر� �حلاf مر�7 بش< �لدين jمو� �iد �
� Jإلما# �ملهد�� Hخلليفة �لثا~ للمسيح �ملوعو�
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"�+ عقيدتنا هي @+ �هللا سـبحانه 
�تعـا^ يصطفي �خلليفة بنفسـه، 
 Hلـو كا+ هذ� �ألمر متر�ًكا للعبا�
ظنِّهم،  حسـب  �ألفضل  الختا��� 
لكن �هللا سبحانه �تعا^ qتا� �خلليفة 
بنفسه، �ال عيـب = �ختيا�B. �نه 
 Bتا�q ^يه @عني �لنا�، لكـن �هللا تعا�Hتز Jلضعيف �لذ� Bتعـا^ يصطفي عبـد

�يتجلى عليه بعَظمته �جالله."
(١٩٦٧ ��?V /جريد1 "�لفضل" ١٧ ما��) 

وتعا&  سبحانه  وتعا& اهللا  سبحانه  اهللا 
:تار اخلليفة بنفسه:تار اخلليفة بنفسه

حضر� مر�7 ناصر �iد  (�iه �هللا)
� Jإلما# �ملهد�� Hخلليفة ��لثالث للمسيح �ملوعو�
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١٤

التقوى

"@�ّ� لكم �ليو# بشرd سا1�ّ، �هي @+ �خلالفة = �جلماعة 
�إلسالمية �أل/دية لن تتعر� ألJ خطر من �آل+ فصاعًد� 
ها ��ستو� = نظر �هللا  @ُشدَّ �+ شاa �هللا، فإ¤ا قد بلغت 
تعا^، �لن تقد� عٌني معاHية @� قلب عد� @� سعي عد��~ٌّ 
@+ ينا منها شيًئا، بل �¤ا ستو�صل ��Hها�ها �ملطرH بقّو1 
 ".� Hهللا حسبما �عد �هللا � �ملسيَح �ملوعو� aشا +�

(جريد1 "�لفضل" ٢٨ يونيو/حزير�+ ١٩٨٢)
"@�يد @+ @كشف عليكم  @ن{ الحظت = �ملاضي �سو� 
ينظر �^  @+ @J @/دJ ال  @يًضا  �ملستقبل  يكو+ هذ� = 
منصب �خلالفة بعني �إلجال ��إلكبا� �ال »ترمها، �ال 
�حلب  بأ��صر  به  يرتبط  �ال  صاHًقا،  حًبا  �خلليفَة  »ّب 
�لصا�H، ��منا يقصدB لدd �حلاجة ليطلب منه �لدعاa، فلن 
تستجا] Hعو�� �خلليفة = حقه، �منا تستجا] ªق َمن 
ير�سله بإخال¶ طالًبا منه �لدعاa، �يؤكد بعمله @نه ملتز# 
H�ئًما بعهدB بأنه سيطيع �خلليفة = كل معر��..... �?� 
كانت عالقته باخلليفة تتسم ֲדذB �لصفة، ��?� @جنز �عدB بوفاa �بذ كل جهوBH للطاعة فلن تقتصر �الستجابة 
على Hعو�ته �لQ يتلفظ ֲדا فحسب، بل سُتستجا] Hعو�ته  �لQ � يتلفظ ֲדا بعد، بل تلك �لQ ال تز� كامنة = 

صد�B بصو�1 �ألما~."      (جريد1 �لفضل �ليومية �لصا1�H = �بو1  = ١٩٨٢/٧/٢٧#)

 ".... لقد طْمَأَ+ �خللفاaُ قبلي َمن يأتو+ بعدهم قائلني: عليكم @+ تتوكلو� على �هللا �ال Íافو� �ملعا�ضة مهما 
كانت شديد1، �@نا @قو حالًفا باهللا للخلفاa �لذين يأتو+ بعدJ: عليكم بالتحلي بالشجاعة ��لعزمية ��لصz مثلي 
�عد# �خلو� من @ية قو1 من قوd �لعا�. فو�هللا �+ �هللا �لذJ قد قضى على �ملعا�ضة �لضعيفة نسبًيا سيدمر �ملعا�ضة 
�ألقوd @يًضا = �ملستقبل �سيمحو @ثرها من �لدنيا. ��+ �جلماعة �إلسالمية �أل/دية ستحر� فتوحا� ��حد1 بعد 

�ألخرd حتًما، �ليست ¦ة قو1 من قوd �لدنيا ميكن @+ حتو �H+ ظهو� هذ� �لقد� �إل�ي." 
(خطبة �جلمعة ٢٩ يوليو/ متو� ١٩٨٤#)

ها واستوت > نظر اهللا تعا& ها واستوت > نظر اهللا تعا&إنها قد بلغت أُشدَّ إنها قد بلغت أُشدَّ

حضر� مر�7 طاهر �iد  (�iه �هللا)
� Jإلما# �ملهد�� Hخلليفة �لر�بع للمسيح �ملوعو�
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�ألمة  لتوحيد  �هللا  من  عظيمة  نعمة  �لثانية  �لقد�1   +�"
�/ايتها من �لُفْرقة ��لتشتت. �¤ا كمثل خيٍط تنتظم به 
�جلماعة كما تنتظم �لآللئ = �لعقد. �+ �لآللئ �ملتناثر1 
ال تكو+ iفوظة �ال تبد� nيلة، �لكنها �?� �نتظمت = 
خيط ��حد صا�� iفوظة �nيلة @يضا. �لوال �لقد�1 
�لثانية (�خلالفة) ملا ��Hهر �إلسال# �طالقا.  فكونو� على 
 aلقد�1 بكامل �إلخال¶ ��حلب ��لوفا� Bصلة �ثيقة ֲדذ
حًبا  �@حبُّوها  �خلالفة  طاعة  على  �H�ِ�مو�   ،aلوال��
 @مامه كل قر�بة ���بطة @خرd، فإ+ �لzكا� aتتضا
كلها = �لصلة �لوثيقة باإلما#، �هو �لذJ ميّثل لكم ُجنَّة 

" .��aحتميكم من @نو�³ �لِفَتن ��البتال
           (�سالته حضرته للجماعة = ١١ @يا�/مايو ٢٠٠٣#)

"�علمو� @+ �بنا صا�H �لوعد، �@ّنه ال يز� »مي هذB �جلماعة �ملبا�كة ملسيحه �حلبيب. �نه لن qذلنا 
@بد�، ال لن qذلنا @بد�، لن qذلنا @بد�. �نه ال يز� ح| �ليو# ينجز �عوBH �لQ قطعها مع مسيحه كما 
�ملاضي، ��نه ال يز� ُيكرمنا بر/ته �@فضاله �سو� يظل يكرمنا ֲדا =   = aجنزها = عهد �خللفا@
�ملستقبل @يضا بإ?نه تعا^. �منا �ملهم @+ نأخذ �حلذ� كله ح| ال يتعثر @حد منا مبخالفته َ@��مر �هللا تعا^، 
فيفسد عاقبته. فخّر�� على عتباته H�ئًما، H�عني �ياB، منيبني �ليه، سائلني فضله، مستمسكني ֲדذB �لعر�1 

�لوثقى، �عندها لن يضركم @حد شيًئا، �فقنا �هللا nيعا لذلك، Vمني."    (خطبة �جلمعة ٢١ مايو ٢٠٠٤#)    
           

فإن الIكات كلها > الصلة الوثيقة باإلمامفإن الIكات كلها > الصلة الوثيقة باإلمام

حضر� مر�7 مسر�� �iد  (�يدI �هللا بنصرI �لعزيز)
� Jإلما# �ملهد�� Hخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
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التقوى

ترnة: �لقسـم �لعرw باجلمـاعـة

ال   Bحد� �هللا  �ال  �له  ال   +@ @شهد 
iمًد�   +@ �@شهد  لـه،  شريك 
باهللا  فأعو?  بعد  @ما  عبدB ��سوله. 
�هللا  ﴿بْسم  �لرجيم.  �لشيطا+  من 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا  َ�]ِّ 
�ْلَعاَلمَني * �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك 
 ُ ين * �يَّاَ; َنْعُبُد َ��يَّاَ; َنْسَتعني َيْو# �لدِّ
 Ñ�ْلُمْسَتقيَم * ِصَر� Ñَ�َر * �ْهدَنا �لصِّ
�لَِّذيَن @َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو] 

الِّني﴾ (Vمني) َعَلْيهْم َ�ال �لضَّ

@لقاها  كلمًة  �ليو#   wخلطا �خترُ�  قد   
�جللسة   =  �  Hملوعو� �ملسيح  سيدنا 
@لقيها  �لسنوية عا# ١٩٠٧#، �لك{ لن 
بل  �لوقت؛  لضيق  �لكاملة  بصو�ִדا 
سأحا� تلخيص بعض �ألمو� �لQ بينها 
� = خطابه ��لQ ما ��لت ?�� @Úية 
 +� بالغة ح| �ليو#، بل �حلرw J �لقو
 �  Hملعهو�  Jملهد��  Hملوعو� �ملسيح 
 �Hصا �عاشق  ��حّي  �بن  هو   Jلذ�
للنf �لكرمي � قد ُبعث َحَكًما َعْدًال = 
هذ� �لزما+، ��+ شرحه لتعاليم �إلسال# 
 �لرسو �ملجيد ��صايا   +Vلقر� �@حكا# 
� هو �لشر� �لذJ سيهدJ �لنا� �^ 
�لصر�Ñ �ملستقيم �^ يو# �لقيامة �يوصل 
حقيقية،  صلًة   � �لكرمي   fبالن �ملؤمنني 
�يقّر]  �لكرمي،   +ِVلقر� َفْهَم  �م  �يَهب 
بر�بط  به  �يربطهم   � �ֲדم  من   Hلعبا�
�ليس   .� عرفاَنه  �يَهبهم  شخصي، 
حضرته   = شخصية  ميز1  نتيجة  هذ� 
�، ��منا نا هذ� �إلنعا# حلبه �لشديد 

لسيدنا �ملصطفى �.
يقو حضرته �: ”عندما ننظر بعني 
جند  كلها   aألنبيا� سلسلة   ^�  �لعد
��حانية  حيا1ً  �@عظَمهم  @شجَعهم   +@
�@كثرهم حبًّا �حظو1ً عند �هللا تعا^ هو 
 aشخص ��حد فقط، @ال �هو سيد �ألنبيا
 Jفخر �لرسل �تا5 �ملرسلني كلهم، �لذ�
�؛   Üملجت� �\ه iمد �ملصطفى �@/د 
بالعيش = ظل @سوته   aملر�  ينا  Jلذ��

وصايا أم� املؤمننيوصايا أم� املؤمنني
لتوديع القرن األول من اخلالفةلتوديع القرن األول من اخلالفة

واستقبال القرن اجلديدواستقبال القرن اجلديد

ملخص �خلطابني �الفتتاحي ��لنهائي �للذ�+ @لقاÚاملخص �خلطابني �الفتتاحي ��لنهائي �للذ�+ @لقاÚا

  �� Hسيدنا مر�� مسر�� @/د �خلليفُة �خلامس للمسيح �ملوعو Hسيدنا مر�� مسر�� @/د �خلليفُة �خلامس للمسيح �ملوعو

= �جللسة �لسنوية = بريطانيا عا# = �جللسة �لسنوية = بريطانيا عا# ٢٠٠٧٢٠٠٧##

اخلطاب االفتتاحي
 ..� �ملوعو�  �ملسيح  بعثة  من   sلغر�

uلعا� v لكرمي� �نشر تعاليم �لقر'
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لعشر1 @يا# نوً�� � يكن متيسًر� من قبل 
فالوصية �ألخ�1 هي  = @لف سنة..... 
�تبا³  بzكة  نو�  كل  �جدنا  قد  @ننا 
من  �، �كل  �ُألّمّي   fلن�  �لرسو هذ� 
يتبعه Àد هو �آلخر ?لك �لنوَ�، �يصبح 
مقبوال ªيث ال يبقى @مامه @مر مستحيل، 
@عني  عن  �خلفيُّ  �حليُّ  �إللُه  �سيصبح 
�لنا� �ً�ا له، �سُيد�� حتت @قد�مه كل 
�آل�ة �لباطلة �ُتسَحق، �سيكو+ مبا�كا 
��ية“.   dقو �تصاحبه  مكا+،  كل   =
�ملجلد  �لر�حانية  �خلز�ئن  من�،  (سر�5 

١٢ ¶ ٨٢ �٨٣ طبعة لند+).
تعا^  �هللا  �هبه   Jلذ� �ملفهو#  هو  هذ� 
للمسيح �ملوعوH � فيما يتعلق مبعرفة 
�لعالية  �مكانته   � �لكرمي   fلن�  ��?
 � �جد  لقد   .� �هللا   ��? �معرفة 
 ·  ،� �هللا   �سو بو�سطة  �لنو�  هذ� 
@صحاُ]  به  ليستن�  �لنا�  بني   Bنشر

�لقلو] �لطاهر1 ��لطبائع �لسليمة.

�لغرs من بعثة �ملسيح �ملوعو� �
هذ�  ُيرَسل   �”  :� حضرته   يقو
�لعبد �ملتو�ضع �ال ليبّلغ َخْلَق �هللا @نه ليس 
بني @Hيا+ �لعا� �ملوجو1H كلها Hيٌن حٌق 
��تضاB �هللا تعا^ �ال �لدين �لذJ قد @تى 
 ^� به �لقرV+ �لكرمي، �@+ با] �لدخو
�ال  �له  ”ال   1Hشها �ال  ليس  �لنجا1   ��H
�هللا iمد �سو �هللا“. (حجة �إلسال#، 
 ٥٢  ¶  ،٦ �ملجلد  �لر�حانية  �خلز�ئن 

�٥٣ طبعة لند+)
فإ+ حضرته � هو �لذJ ُبعث = هذ� 
 برسو @هلها  ليعّر�  �لدنيا   = �لعصر 
�حد�نية  �ل�سي  �ملعرفة،  حق   � �هللا 
�هللا تعا^ فيها. @ال ��+ تأييد �هللا حليفه، 
يقد� على حتقيق هذ�  �ليس هنا; @حد 

.� Bد� غ���
· يقو حضرته مبّيًنا هد� بعثة عيسى 
”�قد  �لثانية:  بعثته   ^� �مشً��   �
لنفس  @يًضا  �ملتو�ضع  �لعبد  هذ�  ُبعث 
 +Vلقر� @حكا#  ليوضح   J@ �لغر�.. 
�منا هو  �لوحيد  �يضاًحا. ��لفر�  �لكرمي 
@+ ?�; �ملسيح قد ُ@عطَي ملوسى �، 
ملثيل موسى  @عطَي  فقد  �ملسيح  @ما هذ� 
�، فثبتت بذلك �ملماثلُة �لتامة بينهما. 
�حليا1  نالو�  �لذين   +�  @قو ��حلق  �حلق 
على يد �ملسيح �لناصرJ قد ماتو�، �لكن 
 Qكأ� �حليا1 �ل Jيشر] ِمن يد Jلذ�
 Qتيُتها فلن ميو� @بد�. �+ �لكلما� �ل�@ُ
ִَדب �حليا1 ��لQ @تفوB ֲדا، ��+ �حلكمة 
على  @حد  قد�  لو  فمي،  من  �لÍ Qر5 
�هللا  فاعلمو� @~ لست من  مبثلها  �إلتيا+ 
�حلكمة   Bهذ جتد��   �  +� �لكن   .�
�حليا1   aما مبنـزلة  هي   Qل� ��ملعرفة 
فال   ،J�سو @حد  عند  �مليتة،  للقلو] 
�ذ�  �فضكم  جرمية  على  لديكم  عذ� 
�لنبع �لذJ �نبجس من �لسماa. ال @حد 
فال  @بًد�،  �غالقه  على  يقد�  �أل��   =
تتعمد�� �الفة  للمو�جهة، �ال  تتسرعو� 

لَْيَس  َما  َتْقُف  ﴿َ�ال  تعا^:  �هللا   قو
 Hَ�ْلُفَؤ��َ َ��ْلَبَصَر  ْمَع  �لسَّ  َّ+�ِ ِعْلٌم  ِبِه  َلَك 
�ال  َمْسُؤ�ًال﴾.  َعْنُه  َكاَ+  ُ@�لَِئَك  ُكلُّ 
 aلشك �ظن �لسو� = Hتتجا���� �حلد�
كيال تؤ�َخذ�� بأعمالكم، فتقولو� = ?لك 
�ملكا+ مكاِ+ �آلال# �لشديد1: ﴿َما لََنا ال 
ُهْم ِمَن �َألْشَر�ِ�﴾".  َنَرd ِ�َجاًال ُكنَّا َنُعدُّ
(���لة @�ها#، �خلز�ئن �لر�حانية �ملجلد ٣ 

¶ ١٠٣ �١٠٤ طبعة لند+)......

xتطوُّ� �جلماعة �ملستمر �شكُر �هللا تعا
 ^� كلمته   =  � حضرته  نّبه  لقد 
 ^� @�شدنا   ?� تعا^  هللا  �لشكر  ضر��1 
 Bسبيل ��د�ية ��ّفقنا أل+ ندخل = هذ
�جلماعة. · @علن حضرته � @+ نصر 
�لدليل على ?لك  �هللا تعا^ حليفه، �@+ 

:� ��Hهاُ� nاعته �ملستمر. يقو
”�نظر��، @�ًال، �نه ملن �H�عي �لشكر هللا 
- جل شأنه - @نه هدd قلوبكم ��ّفقكم 
لالنضما# �^ nاعQ �غم تكذيب �آلال� 
من مشايخ ��ند ��لبنجا] Ö �تسميتهم 
�ياH Jجاًال �كافر�. ��نه إلعجا� �با~ 
 HياH�� = كب� بأ+ هذB �جلماعة ال تز�
��لتكف�  �لتكذيب   dفتا� �غم   Hمطر
�ملعا�ضو+  يبذ�ا   Qل� �ملضنية   Hجلهو��
عدn Hاعتنا   +@  d�@� ¤ا�.  ليل  ضدنا 
�آل+ قد جتا�� @�بع مائة @لف“ - �هذ� 
�لكال# = �من حضرته � @J = عا# 
١٩٠٧# - ”�¤ا ملعجز1 عظيمة حقًّا @+ 
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معا�ضينا يسعو+ جاهدين �يضعو+ بشّق 
�ألنفس خطًطا ش|، �يبذلو+ كل ما = 
�سعهم للقضاa على nاعتنا، �لكن �هللا 
تعا^ يزيدها @كثر �@كثر. هل تعلمو+ ما 
يبعثه  من   +@ �حلكمة  ?لك؟   = �حلكمة 
�هللا تعا^ �يكو+ منه � حقًّا فإنه يتقد# 
يو#؛  بعد  يوما  nاعته  �تزHهر  H�ئًما 
 +@� باستمر��،  �ُيدمَّر   ُيَذّ  Bعد�  +@�
معا�ضيه �مكذبيه ميوتو+ ªسر1 شديد1 
= ¤اية �ملطا� كما تر�+، حيث هلك 
�لذين عا�ضونا  �لعشر�� من  ح| �آل+ 
@حد  ال  nاعتنا.  على   aلقضا�  ��H��@�
 Qمشيئة �هللا �ل +�H يقد� على @+ »و
�لسعي  كل  سعى  �لو  حقًّا  مشيئته  هي 
��حتا بألف حيلة. �?� @سس �هللا nاعة 
�@��H @+ يزيدها فلن يستطيع @حد منعها؛ 
ألنه لو قد� على منعها لز# �العتقاH @نه 
هذ�   +@ مع   ،� �هللا  على  غالًبا  @صبح 
iا“. (�مللفوظا� �ملجلد �خلامس ¶ 

٣٧٤ طبعة جديد1).

نبو.� عظيمة �ظهو�ها
 º�من معجز� :� Hملسيح �ملوعو� قا
�Vيا� صدقي @+ �هللا تعا^ @خz~ سلًفا 
بل  Vال�  عن  �أل/دية“  ”�لz�هني   =
مئا� �آلال� من �لنا� �لذين يز���ن{، 
�تلف   ^� �لكتا]  هذ�  ُ@�سل  �لقد 
 1aلنبو�  Bهذ  +@  � بّين  لقد  �لبلد�+. 
�لشأ+.  عظيمة  هي  بل  بسيطًة  ليست 

�كانت هذB �لنبو1a باللغة �لعربية �هي:
 ”يأتيك ِمن كل فجٍّ عميٍق، يأتو+ ِمن 
 .Bعند ِمن  �هللا  ينصر;  عميق.  فجٍّ  كل 
عليك  نعمَته  �ُيِتّم  ِ?ْكَر;  �هللا  يرفع 
�هللا  نصر   aجا  �?� ��آلخر1.  �لدنيا   =
@ليس  �لينا.  �لزما+  @مُر  ��نتهى  ��لفتُح، 
ليتركك ح|  �هللا  �ما كا+  باحلق؟  هذ� 
ُتعاَ+  �لطيب. فحا+ @+  مييز �خلبيَث من 
 ~� ناصُر;،   ~� �لنا�.  بني  �ُتعَر� 
�ماًما.“  للنا�  جاعُلك   ~� حاِفُظك، 
 ٣٧٥ �خلامس ¶  �ملجلد  (�مللفوظا�، 

طبعة جديد1).
كلماته  ”�¤ا   :� حضرته   يقو
�ليو#  �حيد  @نك  منها:   H�ملر�� (تعا^)، 
�ما+  عليك   ºسيأ �لكن  شك،  �ال 
�ليك   ºسيأ بل  �حيًد�،  فيه  تبقى  لن 
�لبلد�+“.  @قاصي  من  @فو�ًجا  �لناُ� 
 ٣٧٥ �خلامس ¶  �ملجلد  (�مللفوظا�، 

طبعة جديد1).
 Bهذ� هو نص �لوحي، �معنا :� يقو
عليك   ºسيأ �لكن  �آل+،  �حيد  @نك 

�ما+ لن تبقى �حيًد�، بل سيأتيك �لنا� 
من بالH نائية @فو�ًجا (�ملرجع �لسابق)

”�ال  تعا^:  �هللا   ”قا  :�  يقو  ·
من  تسأْ#  �ال  تعا^  �هللا  َخلْلِق  تصعِّْر 
�لنا�“. يع{ سيأº �ليك �َخلْلُق بكثر1، 
تعاملهم  �ال  �لكثر1   Bهذ من  تقلْق  فال 
ُنشر هذ� �إل�ا# =  �ُخللق. عندما   aبسو
”�لz�هني �أل/دية“ كانت قاHيا+ قرية 
يعرفها  ال  كzية،  �كانت  معر�فة،  غ� 
�جلالسني  من  @حد  يستطيع  هل  @حد. 
هنا @+ يقو �نه كانت �ا هذB �لشهر1 
�ملجلد  (�مللفوظا�،  �لوقت؟“  ?لك   =

�خلامس ¶ ٣٧٥ طبعة جديد1).
-كلكم  ”�نكم   :� حضرته   يقو
تقريبا - � تكونو� تعرفو+ هذB �لقرية. 
لشخٍص  ميكن  كيف  �آل+،  فأخِبر�~ 
�حيٍد مغمو� - من 1H��� +�H �هللا � 
- @+ يّدعي قبل àس @� سّت �عشرين 
�ليه   aسيجي @يا#  عليه   ºستأ بأنه  عاما 
فيها Vال� �لنا� مع ش| ��د�يا �ملختلفة، 
�سيذ�³ صيته = �لعا� @nع؟ �نظر��، �+ 

".... فحان أن ُتعاَن وُتعَرف بني الناس.
 إ4 ناصُرك، إ4 حاِفُظك، إ4 جاعُلك للناس إماًما"
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�ألنبياa �لذين خلو� من قبل � يكن �م 
معجز�� كث�1، بل كا+ للبعض معجز1 
��حد1 فقط. ��+ �ملعجز1 �لQ قد بّينُتها 
�لنو�حي،  كل  من  ثابتة  عظيمة  ملعجز1 
 J�عوH بعد ?لك @+ يصّد� aال بد للمر�
�?� � يكن عنيًد� متعصبا“. (�مللفوظا�، 
طبعة   ٣٧٦�٣٧٥  ¶ �خلامس  �ملجلد 

جديد1).....
ش|  من  هنا  �أل/ديو+  �جتمع  ملا?�   
نتيجة  هنا  �جتمعو�  لقد  �لعا�؟   Hبال
 ،�  Hملوعو� للمسيح  �لقدسية  �لقّو1 
فيها   dرÀ  Qل� �جللسة   Bهذ @جل  �من 
 ?كُرB � �?كُر �إلسال# �?كُر �سو
�هللا � �?كُر �هللا تعا^. · هنا; سبب 
�جللسا�   Bهذ  +@ برغم  @نه  �هو  Vخر، 
�لسنوية ُتعقد = بلد�+ كث�1 @خرd، �ال 
�لنا� يأتو+ هنا بكثر1 ليشتركو� =   +@
هذB �جللسة خاصة أل+ مند�] �ملسيح 
قرية   +� »ضرها.  (خليفُته)   Hملوعو�
قاHيا+ �لQ كانت ±هولًة قبل مائة سنة 
قد @صبحت �ليو# iط @نظا� للعا�. لقد 
 �  Hملوعو� �ملسيح  معا�ضو  جعلها 
َعِلَم  ح|  معا�ضتهم   خال من  شه�1 
�لناُ� من هو م��� غال# @/د �لقاHيا~ 
�ملسيح �ملوعوH � �ما هي Hعو�B. ما 
 �@ @فريقيا   dصحا� سكا+  بوسع  كا+ 
غاباِتها �لبعيد1ِ، @� @هاÖ @���با �@مريكا 
 dألخر� Hِهل �لشرِ� �ألقصى ��لبال@ �@
@+ يتصّو��� @+ يصل �ليهم �سم قاHيا+ 

�لقرية �لصغ�1 = �لبنجا]؛ @� @+ qطر 
�حلب  مبشاعر  ستفيض  قلوֲדم   +@ ببا�م 
�حلبيب  هذ�  بسبب  �لقرية   Bهذ  Bجتا
ملا  �لبشر   Hمبجهو هذ�  كا+  لو   .�

تكّللت جهوHهم بالنجا� @بًد�....
@ليس كل ��حد منكم Vية بينة على صد� 
�ملسيح �ملوعوH � @خz عنها بناa على 
 1aلنبو�  Bهذ  +@ ��حلق  تعا^.  �هللا  �حي 
 Bهذ بأ+  @يًضا  للخليفة  �صية  تتضمن 
�لدهر،  Vخر   ^� �آل+  ستستمر  �لعملية 
مندفعني  يأتونه  �لذين  من  ميّل  @ال  فعليه 
على   َّHير  +@ عليه  بل  �ملحبة،  مبشاعر 
iبتهم مبثلها. @سأ �ُهللا تعا^ @+ يوّفق{ 
بل  باملحبة،  iبتكم  على   Hّ�@ @يضا أل+ 
@عامل @حّباaَ �ملسيح �ملوعوª  � Hب 

@شّد ِمن حّبهم  خللفائه.

�عد �حلماية من شر�� �ألشر��
 dفتا�  +�  �  Hملوعو� �ملسيح   قا  ·
�لتكف� ��لتكذيب ضّدنا - �لQ سبقت 
�إلشا�1 �ليها - �معا�ضة @هل �لديانا� 
�هللا   ~zخ@ قد  �جلماعQ؛   Ö �ملختلفة 
Íف،  ال   :Ö  �قا مسبًقا  عنها  تعا^ 
�لفتا�d ��لعد�a�� لن تضر;   Bأل+ هذ
 Hشيًئا. هذ� َ�ْعُد �هللا تعا^ للمسيح �ملوعو

 :� حيث يقو
قد @خz~ عن  تعا^  �هللا   +@ ”��لغريب 
قائال:  قبل...  من  �عد�ئهم  معا�ضتهم 
”يعصمك �هللا ِمن عندB ��ْ+ � يعصمك 

�لناُ�“.. @J @+ �هللا تعا^ بنفسه يتو^ 
�ألشر��  شر��  من  �»فظك  /ايتك 
�هللا  يzئك  سو�   .a�ألعد� �مكائد 
تعا^ من كل ما يرميك به �ألشر�ُ� من 
�لنا� ��  يعصمك   � +ْ�� ִדم �ֲדتا+، 
 1aلنبو� Bينصر�;. �نظر�� �^ عظمة هذ
يبحث   Jلذ�  +� فعًال.  حتققت  قد   Qل�
عن �حلق ال بد له من @+ يؤمن ֲדا، @ما 
�لذJ ليس بصا�H فما?� نفعل من @جله، 
@عظَم  فما   .�Hليس بصا �? ال Hين ملن 
هذB �ملعجز1َ! حيث حتدd �هللا تعا^ بأننا 
سُننجز �عدنا مهما سعى �ألعد�a �بذلو� 
�ملجلد  (�مللفوظا�،  �سعهم.“   = ما 

�خلامس ¶ ٣٧٧ طبعة جديد1). 

�ل~�.� من �ִדاما> �ملعا�ين     
 = حياته � ُبذلت �جلهوH لرفع قضايا 
 ،d?أل�� a�تعّرَ� لالستهز� ،Bش| ضد
�حلكومة   ^� �لباطلة   dلشكا�� �ُ�ِفَعت 
�عد  �لكن  �تلفة،  جر�ئم   = لتو�يطه 
 � بر�aته  تعا^ حتقَق، �@صبحت  �هللا 
 Bيًة بّينًة. فال شك @+ هذV من كل �لتهم

�ألمو� تزيد كلَّ @/دJ �مياًنا.
طريق  بكل   a�ألعد� يقعد  @يًضا  ��ليو# 
�يتكلمو+  ��ملقا�مة،  �ملعا�ضة  بقصد 
 ،1a�بوقاحة �بذ � Hضد �ملسيح �ملوعو
�يرمونه بش| �ألكا?يب ��لتهم، �لكن 
من  كثً��  تدفع  نفسها   Bهذ تصرفاִדم 
�مر1   ^� �النضما#   ^� �لطيبة  �لنفو� 
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 +@ �ليو#   dنر �ننا   .� له  �ملبايعني 
nاعته  ضد  �ملعا�ضني  مكائد  nيع 

� تبوa بالفشل �لذ�يع كل حني. 
 � ساحته   �zُي تعا^  �هللا  فإ+   �?ً�

�ليو# @يًضا من �لتهم �لباطلة. 
@ف|  بأنه  حياته   = ُيتهم   � كا+ 
بإلغاa �جلهاH ��ضاaً �م ألنه كا+ غر�� 
�لصو�  ل�فع   Bقامو@ �لذين  �إلجنليز 
ضد �جلهاH كي ال يقد� �إلسالُ# على 
 +@ مع  �ملسيحية.  �جه   = �لوقو� 
�لو�قع @نه � �لن يستطيع @حد @+ يد�~ 
 = BHِهللا“ هذ� � = جها� َّJَجِر”
كشف صد� �إلسال# �تبليغ Hعوته �^ 
@هل �ألHيا+ كلها. نعم، �نه � @علن 
 بأمر �هللا تعا^ �ªسب نبوa�� �سو
�هللا � @+ �جلهاH �ليو# ليس بالسيف بل 
�آل+  فعليكم  ��لz�هني.  بالقلم ��ألHلة 
 Hها´ عليكم  ��لتبليغ،  �لدعو1   Hها´
بدًال  �جلميلة،   �إلسال#  بتعاليم  �لعمل 
�تقـومو�  �لسيو�  تشهر��   +@ من 
بقتل �لنا� �سفـك �لدمـاa ���ها� 
بالعمـليا�  متييز  �Hمنا  �لنفو� 

�النتـحا�ية. 

�جلها� بالسيف قد �نتهى من �آل�
من  �ليو#  تعا^  �هللا   B@بّر كيف  فتر�+ 
 Hلبال�  aساÉفر @يًضا،   �لتهمة   Bهذ
�إلسالمية ��لعلماa ��ملسلمو+ �ملثقفو+ 
@خذ�� يعرِّفو+ �جلهاH كما عّرفه �ملسيح 

�ملوعوH �. لقد قا � = ?كر 
بأمٍر،  �ليكم  جئُت  لقد  �جلهاH: ”@ال، 
�هو @+ �جلهاH بالسيف قد �نتهى منذ 
نفوسنا  لتزكية   Hجلها�  +@ غ�  �آل+، 
بل   ،Jعند من  ?لك  قلُت  �ما  باٍ�. 
فها  لذلك  �هللا......  مشيئة  هي   Bهذ
 +@  Qاعn Hخلو�  قد  �لذين  Vُمُر   ~�
 +@ عليهم  �ألفكا�.   Bهذ عن  يتخّلو� 
يطهِّر�� قلوֲדم، �يطّو��� عاطفة �لر/ة 
�ملكر�بني،  �يو�سو�  فيهم،  �إلنسانية 
هذ�  أل+  �أل��،   = �لسلم  �ينشر�� 
(�حلكومة  Hينهم“.  �نتشا�   = يتسبب 
�لر�حانية،  �خلز�ئن   ،Hجلها�� �إلجنليزية 

�ملجلد ١٧ ¶ ١٥).
· قا �: ”يا علماa �لعا� �إلسالمي 
��حلق  �حلق  �\عو� كالمي.  �مشاqه! 
 Hجلها� �قت  �لوقت  هذ�  ليس   :@قو
�آل+  من  ��جتِنبو�   ....(�لقتا (يع{ 
بالسيف  تتم   Qل� �لدينية  �حلر�َ] 
�إلجنليزية  (�حلكومة   .“aلدما� �سفِك 
�ملجلد  �لر�حانية،  �خلز�ئن   ،Hجلها��

.(١٧¶ ٩�٨
 Bضد بد@�  �إلعال+  هذ�  على   aًبنا�
ال   Qل� �لتكف�   dفتا� سلسلُة   �
 Bقامو@ �لذين  هم  �إلجنليز  بأ+  �ا  ¤اية 
�ليو#؟   gد« ما?�  لكن  �لغر�.  �ذ� 
 aساÉفكما ?كرُ�، @خذ �لعديد من �لر
 Hجلها� عن  يقولو+  �ملشايخ   aلعلما��
نفس ما قاله �ملسيح �ملوعوH �. هنا; 

�جلر�ئد،   = ُتنشر   Qل� �لبيانا�  مئا� 
�لطريق   +@ على  ساطع  Hليل  �كلها 
 �  Hملوعو� �ملسيح  �قترحه   Jلذ�
إلشاعة �إلسال# كا+ �لطريق �لصحيح، 
�كا+ مطابًقا لتعاليم �إلسال#، �قد بد@ 

هؤالa @نفسهم يتبعونه �ليو#....

Iتأييد� xنصر� �هللا تعا
هذ�   =  �  Hملوعو� �ملسيح   يقو
 +@ ”�علمو�  تعريبه:  ما  نفسه  �خلطا] 
�ال  @بد�،  يفلح  ال  ��لكذ�]   Jملفتر�
أل+  @بد�،  �عونه  تعا^  �هللا  نصر  »الفه 
يو#  بعد  يوًما  �لنجا�  @حر�  لو   dملفتر�
موضع  �ُملكه  تعا^  �هللا   Hجو� لصا� 
شك كب�. �+ من سنة �هللا �ملستمر1 منذ 
يبعثه  َمن  ملعا�ضة  ִדّب  �لدنيا   +@  �أل�
 حو حتتشد  �لكال]   +@� تعا^.  �هللا 
�ملسافر �لغريب �تنبح عليه �تث� ضجة، 
كذلك يتد�عى �لنا� على من ُيبعث من 
عند �هللا تعا^ ألنه ال يكو+ من @مثا�م، 
 Bضد �يث��+  كالكال]  عليه  فيثبو+ 
صخب �ملعا�ضة �يسعو+ إليذ�ئه، �لكن 
عند  عني  طرفة   = nيًعا  يهلكهم  �هللا 
�خلامس  �ملجلد  (�مللفوظا�  �لنهاية“.  

¶ ٣٧٨ طبعة جديد1). 

ال يكفي �إلسالT باللسا� 
بعدما بّين لنا �ملسيح �ملوعوV � Hياِ� 
تأييد �هللا له نّبهنا �^ ضر��1 @+ نصبح 
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:مسلمني حًقا، فقا
حظ  لذ�  �نه  كذلك،  �آل+  ”�\عو�   
عظيم َمن �عتنق Hيًنا مقدًسا كاإلسال#، 
 ~�” �لكن ال ÀدJ �ملرa شيئا @+ يقو
 +�H ،مسلم، �~ مسلم“ بلسانه فقط
�لعمل بتعاليمه بقلب صا�H. �+ @كثر 
�لنا� هم من تلك �لفئة �لH�� Q عنها 
�لذين  لقو�   �?��﴿ �لكرمي:   +Vلقر�  =
Vمنو� قالو� Vمّنا ��?� خَلو� �^ شياطينهم 
مستهزئو+﴾  <ن  �منا  معكم  �نا  قالو� 
�لقو# �لذين  (�لبقر١٥:1)، �هؤالa هم 
باملنافقني.  �لكرمي   +Vلقر� �صفهم  قد 
فلذلك ال يدخل @حد = �إلسال# حقيقًة 
 +Vلقر�  +� حقًّا.   +Vبالقر يعمل   � ما 
 Jلذ� �لكرمي  �لكتا]  ?لك  هو  �ملجيد 
جاa �^ �لدنيا = �لوقت �لذJ �نتشر� 
من  �لكث�  �شا³  كب�1  مفاسد  فيه 
�ألخطاa �لعقدية ��لعملية، �كا+ �جلميع 
- تقريًبا - متو�طني = �ألعما �لسيئة 
تعا^  �هللا  @شا�  �قد  �خلاطئة.  ��لعقائد 
= �لقرV+ �^ هذ� �ألمر بقوله: ﴿ظَهر 
�لفساHُ = �لz ��لبحر﴾ (�لر�#:٤٢).. 
@هل  من  @كانو�   aً�سو �لنا�؛  @J كل 
�لكتا] @� من غ�هم، كانو� متوّ�طني 
�لدنيا   = �كا+  �لفاسد1،  �لعقائد   =
�لعصر  هذ�  مثل  ففي  عظيم.   Hفسا
@�سل  كلها  �لباطلة  �لعقائد  �لدحض 
 +Vهللا تعا^ �د�يتنا كتابا كامال كالقر�
�ملجيد �لذJ فيه �Hٌّ على كافة �ألHيا+ 

�لباطلة“. (�مللفوظا�، �ملجلد �خلامس 
¶ ٣٧٩�٣٧٨ طبعة جديد1).

 ال شك @+ نصر �هللا �عونه كا+ �ال 
 ،�  Hملوعو� �ملسيح  يز� مع سيدنا 
سيعطيه  @نه   Bَعد� تعا^  �هللا  كا+  فقد 
nاعة طاهر1، · حقق �عدB هذ�. فعلى 
يسعى   +@ بيعته   = Hخل   Jد/@ كل 
جاهًد� لُيحدg = نفسه تغ��� طيبة 
�حلقيقي، �@�صانا  للمسلم  منها  بد  ال 
خطابه   =  �  Hملوعو� �ملسيح  ֲדا 
 JHيؤ �لنبو1  �من  عن  �لبعد   +� هذ�. 
�لقلق ��ملخا��، فعلينا  @نو�³ من   ^�
�<ن نستقبل �لسنة �ملائة على تأسيس 
�خلالفة = �جلماعة �إلسالمية �أل/دية، 
@+ نر�جع @نفسنا لنرd ما �?� كنا نسعى 
 Hملوعو� �ملسيح  منا  توقعه  ما  لتحقيق 
�؟ @# @+ �سالمنا هو ±رH تسمية؟ 
�@ننا مسلمو+ @/ديو+ باالسم فقط؟ 
فعلى كل @/دJ @+ يفكر H�ئما فيما 
توقعه منه �ملسيح �ملوعوH � بقوله: 

”ال يدخل @حد = �إلسال# حقيقًة ما 
� يعمل بالقرV+ حقًّا“.

�ً?� فتال�1 �لقرV+ �فهمه ��لعمل به ها# 
فعلى  تعا^.  باهللا  �لعالقة  لتوطيد  جد� 
بقلق  �ألمر  ֲדذ�  يهتم   +@  Jد/@ كل 
��ضطر�]، �عندها يستطيع @+ يتطهر 
 Jهو �لذ +Vمن مفاسد �لدنيا؛ أل+ �لقر
طّهر �لدنيا من �لفساH سابقا، كما @نه 
�حدB �لذJ سينقذ �لدنيا �آل+ @يًضا من 
كل �ملفاسد، ��حانية كانت @# ماHية. 
�� ُيبعث �ملسيح �ملوعوH � �ال لنشر 
تعاليم �لقرV+ = �لعا�. فبعد �نضمامنا 
قد�   @+ <ا� � Àب  �^ nاعته 
هذ�  �فق  @عمالنا   áنصو  +@ �ملستطا³ 
 JHسيؤ ما  هو  �هذ�   .~Vلقر� �لتعليم 
�لدنيا  �تطه�  نفوسنا   = �نقال]   ^�
 Jمن �ملفاسد. فمن مسؤ�لية كل @/د
يعاهُد �ملسيَح �ملوعوH � عند �لبيعة 
على �لعمل بالتعليم �لذJ جاa به سيدنا 
iمد �، �@نه سيسعى لُيحِدg �نقالًبا 

إًذا فتالوة القرآن وفهمه والعمل به هام جدا لتوطيد 
العالقة باهللا تعا>. فعلى كل أNدي أن يهتم بهذا األمر 

بقلق واضطراب...  وW ُيبعث املسيح املوعود � 
..Wالعا Z إال لنشر تعاليم القرآن
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٢٢

التقوى

 ،Hلفسا�� �لفنت  من  بتطه�ها  �لدنيا   =
�النقال]  هذ�   g�إلحد �آل+  يهّب   +@
�يسعى جاهد� لتطه� نفسه جلمع �لعا� 

كله حتت ��ية iمد �ملصطفى �.
· يقو حضرته �: لن تستطيعو� @+ 
@نفسكم  �لطيب =  �لتغي�  هذ�  ُتحِدثو� 
باهللا  �توقنو�   +Vلقر� بتعاليم  �تعملو� 
 قو جعلتم   �?� �ال  كامًال  يقيًنا  تعا^ 
ِمن حبل  �ليه  @قرُ]  تعا^: ﴿�<ن  �هللا 
معكم  ﴿�هو  تعا^  �قوله  �لو�يد﴾ 
فعندما  @عينكم.  نصَب  كنتم﴾  ما  @ين 
تعا^  �هللا  بأ+  �لكامل  �ليقني  لنا  يتيسر 
حبل  من  @قر]  هو  بل  مكا+  كل   =
�لو�يد �@+ مالئكته ير�قبو+ كل @عمالنا 
�يكتبو¤ا، فلن جتدينا ±رH �ألقو� نفًعا، 
@عمالنا كلها،  لنا من حتسني  بد  بل ال 
معنا  �هو  ير�قبنا = كل حني  �هللا  أل+ 
هذ�   aملر� عند  توّلد  �لو  كنا.  حيثما 
�لشعو� �فِهم قو �هللا هذ�، ملا صد� منه 
تعا^.  �هللا  @��مر  يتعا�� مع  @J عمل 
مر�َقبة من  @عماله  @+ كل  �حني يد�; 
خطو�ته  كل  فستتوجه  تعا^،  �هللا  عند 
<و �لتغ��� �لطاهر1 �سيؤثر �ضا �به 

= كل @عماله.
:� Hسيدنا �ملسيح �ملوعو يقو

ر�� @+ �ألقو� فقط ال جتدJ نفًعا   ”َتذكَّ
ما � تتحسن �حلالة �لَعملية. �من يؤمن 
�بُّه   Bحد� تعا^  �هللا  بأ+  �إلميا+  حق 
�@نه هو مالُك يوِ# �لدين فمن �ملستحيل 

كالسرقة  شنيعة  @فعاال  يرتكب   +@
يعلم  ألنه  �غ�ها،  ��لقما�  ��لفاحشة 
@+ هذB �ألمو� كلها موبقا�، ���تكاֲדا 
معصية سافر1 ألمر �هللا تعا^. باختصا� 
�+ من �ملحا @+ ينا �إلنسا+ �لفيو� 
��لzكا� �لQ ينا�ا �ملقربو+ ما � يؤكد 
�ميانا صاHقا  تعا^  باهللا  يؤمن  @نه  بَعمله 
على   تتنـز  Qل� �لفيو�   +� ��سًخا. 
 تتنـز �منا   � لديه  �ملقربني  �هللا  @هل 
أل¤م يكونو+ قد بلغو� @على مرتبة من 
على  تعا^  �هللا  �Vثر��  ��لعمل،  �إلميا+ 
كل شيa“. (�مللفوظا� �ملجلد �خلامس 

¶ ٣٨٣ طبعة جديد1).
 Bفقد بّين � هنا @نه عندما تتيسر هذ
 Bينصر� تعا^  �هللا   Bيؤيد  aللمر �حلالة 
 = �لفتح  له  �يكتب  �لغيب  من  �يعينه 
 aكل موطن. · بني � @نه ال بد للمر
من �لسعي ��الجتهاH لوصا �هللا تعا^ 
�قرِبه، �@+ �لذJ يسعى �Àاهد لوصاله 
فقد  �عد.  كما  له  �به  يصبح  تعا^ 
 âيتفا�  Bجهد  يبذ ”من   :�  قا
ممتاً��  � يصبح   = حب �هللا �عشقه 
تعا^،  �هللا  عند  �مقبوًال  �آلخرين  عن 
 قا كما  نصرته  بنفسه  �هللا  فيتو^ 
لنهدينهم  فينا  تعا^: ﴿��لذين جاهد�� 
�خلامس  �ملجلد  (�مللفوظا�  سبلنا﴾." 

¶ ٣٨٠ طبعة جديد1).
يهديهم  �لذين   +� سابقا،  قلُت  فكما 
�هللا سبله يصبحو+ هللا �يصبح �هللا �م، 

�يعصمهم من كل شر، �»فظهم كل 
 Hملوعو� �ملسيح  سيدنا   aجا �قد  حني. 
� لتوطيد عالقاتنا مع هذ� �إلله �ألحد 
صديق  كل  من   ã�@ هو   Jلذ� �لفريد 
�ّ=، ��لوصو �^ هذ� �إلله هو ��د� 
�لنهائي لكل @/دJ ��لذJ عاهَد عليه 
 Bهذ �لبيعة.  عند   �  Hملوعو� �ملسيَح 
هي غاية حياته، �هذ� هو �ملقا# �ألخ� 
�لذJ ينبغي @+ يكو+ هكذ�، ?لك لكي 
 “Hُلدنيا من حالة ”ظهر �لفسا� تتحو
�^ �ألمن ��لسال#، �نرd = �لعا� كله 

.Bمن يركعو+ هللا �ألحد �حد
تعا^  �هللا  منحكم   Qل� �أليا#   Bهذ ففي 
@يا# = جوٍّ ��حا~،   aفيها فرصة قضا
 g�إلحد جهدكم  تبذلو�   +@ عليكم 
تغ��� طيبة = @نفسكم منيبني �^ �هللا 
تعا^. عليكم @+ تدعو� �هللا تعا^ لغلبة 
�إلسال# ��أل/دية. �Hعو� �هللا @+ ُيرينا = 
حياتنا ��يَة Hينه �ألخ� ��سوله �ألخ� 
� مرفرفًة على �لعا� @nع، �يوفقنا أل+ 
 Qل�  Hلوعو� كل  حتقَُّق  @عيننا  بأ#   dنر
�عد ֲדا �ملسيَح �ملوعوH �، ��لQ ال 
ال   - ُنبَعد  قد  �لكن  حتققها،   = شك 
قد� �هللا - من �من هذB �لzكا� نتيجة 
 aلدعا��  aفبالدعا �@خطائنا.  تقص��تنا 
 Bكا�، = هذzل�  Bعو� هذn� aلدعا��
�أليا# �فيما بعد @يًضا بشكل متو�صل. 
َنْد³ُ  تعالو�  تعا^ nيعا �ذ�.  �هللا  �ّفقنا 

�آل+.
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اخلطاب النهائي

�لصال� ُمخُّ �لعبا��  

ال   Bحد� �هللا  �ال  �له  ال   +@ @شهد 
iمًد�   +@ �@شهد  لـه،  شريك 
فأعو?  بعد  @ما  ��سوله.   Bعبد
﴿بْسم  �لرجيم.  �لشيطا+  من  باهللا 
هللا   �ْلَحْمُد   * �لرَّحيم  �لرَّْحَمن  �هللا 
�لرَّحيم *  �لرَّْحَمن  �ْلَعاَلمَني *   ِّ[�َ
ين * �يَّاَ; َنْعُبُد َ��يَّاَ;  َمالك َيْو# �لدِّ
�ْلُمْسَتقيم*   Ñَ�َر �لصِّ �ْهدَنا  َنْسَتعُني* 
َغْير  َعَلْيِهْم  @َْنَعْمَت  �لَِّذيَن   Ñ�ِصَر
الِّني﴾  �لضَّ َ�ال  َعَلْيهْم  �ْلَمْغُضو] 

(Vمني)

 سأ��صل �ليو# @يًضا قر�1a بعض ما قاله 
 Jلذ� خطابه   =  �  Hملوعو� �ملسيح 
@لقاB = �جللسة �لسنوية عا# ١٩٠٧#. 
ال ميكن{ تقدمي �خلطا] كّله كما هو، 
كما ال »يط بيا~ بكل ما قّدمه � 
�لعلم  من  كنـز  خطابه  فإ+  �بّينه؛ 
��ملعرفة فتحه علينا، �من فضل �هللا � 
علينا @نه �ّفقنا لالنضما# �^ nاعته � 
�لعظيم،  �لكنـز  ح| نستفيد من هذ� 
فمن ��جب كل ��حد منا @+ يضع هذ� 
��د� نصب عينيه H�ئًما، فنعمل <ن 
طاهر1  بقلو]  �لنصائح   Bֲדذ �@�الHنا 

جاهدين  �نسعى   ،dبالتقو متمسكني 
لتحقيق ما توقعه منا حضرته � �ما 

قد @�سله �هللا � للقيا# به.
 

هدM بعثة �ملسيح �ملوعو� �
:� يقو

�لصد�  �من   Hليعو ُبعثُت  "...لقد 
�لقلو]  �تعُمَر   dخر@ مر1  ��إلميا+ 
من  �لغاية  هي   �ألعما  Bهذ  .dبالتقو
بعثQ. لقد ُ@خzُ� @+ �لسماa ستقتر] 
عنها  بُعد�   +@ بعد  ثانية  �أل��  من 
�خلز�ئن  �لzية،  (كتا]  كثً��“. 
�لر�حانية، �ملجلد �لثالث �لصفحة ٢٩٣ 

�٢٩٤ �حلاشية). 
  هل �من �لصد� ��إلميا+ �ملشا� �ليه 
= قوله هذ� كا+ iد�Hً� �^ حياته � 
من  �إلميا+  نيل  عملية  �هل  ترd؟  يا 
�لثريا كانت منحصر1 = فتر1 بقائه = 
�لدنيا؟ كال، بل لقد َ�َعَد �هللا تعا^ �@نبأ 
�مسيحنا  مهدينا  �من   +@  �  �لرسو
�ملسيِح  �+ خالفة  �لقيامة.  يو#   ^� ممتد 
��ملهدJ خاَتِم �خللفاa �لQ ستكو+ على 
ستبقى  بل  مؤقتة  ليست  �لنبو1،  منها5 
 Jيو# �لقيامة، ?لك أل+ �إلميا+ �لذ ^�
�ملسيح  به   Hيعو  +@ �ملقد�  من  كا+ 
 Hال يعا Jمن �لثريا ثانية، ��لذ Jملهد��
قد   Jلذ��  ،Bتأييد�  � �هللا  بفضل  �ال 
مر�ً�� ح|   Hَملوعو� �ملسيَح  به  �هللا  �عد 
 �لرسو مع   ~�” تكر�ً��:  �ليه  @�حى 

سيقو#  �إلميا+  هذ�   +�  @قو @قوُ#“، 
فيها  �سيبقى   Hيعو  +@ بعد  �أل��   =
 ،Hملوعو� �ملسيَح  �ُهللا  �عد  ما  ªسب 
�أل/دية  �إلسالمية  �جلماعة  �ستعمل 
�هللا  بإ?+  �بقائه  �إلميا+  هذ�  �قامة  على 
غ�  �خلالفة.  بأهد�]  متمسكة  تعا^ 
تكو+  بقو#   Ñمنو �إلميا+  هذ�   aبقا  +@
قلوֲדم عامر1 بالتقوd ��لو�³، �يسعو+ 
 aللس� = سبل �ضو�+ �هللا �، �هؤال
�لذين   �  Hملوعو� �ملسيح   aحّبا@ هم 
@�حى �هللا �ليه بشأ¤م: ”�~ معك �مع 
@حبائك“. �ً?� فمن �ملقد� @+ �هللا تعا^ 
سينصر بعد �فا1 حضرته �- �لذين 
يؤمنو+ به �يعملو+ بتعاليمه �»افظو+ 
على �ميا¤م. غ� @+ �لسماa لن تقتر] 
من �أل�� �لن يستجيب �بنا Hعو�تنا 
�ياها  عّلمنا   Qل� �لطر�  �تبعنا   �?� �ال 
على   äللحفا  �  Hملوعو� �ملسيُح 
عالقتنا باهللا �حلّي �، �عندها نستطيع 
@+ ندعو �لعا� قائلني: ”تعالو� ��نظر�� 
@جل  من  @فضاله  تعا^  �هللا   Jُير كيف 
 ،�  Jملهد�� باملسيح  Vمنو�  �لذين 
فإ+ كل يو# جديد يطلع على nاعتنا 
من  جديد1  �فيو�  بzكا�  مصحوًبا 
 dعند �هللا تعا^، �= كل يو# جديد نر
�أل��؛  من   aلسما� �قتر�]  مشاهد 
ُتنـشأ  كيف  منا  �َتعلَّـمو�  فهلمو�، 
على   �Hلقـا� �ملالك  باهللا  �حلية  �لعالقة 

.aكل شي
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�لتقوA �حلقيقية
ما هي �لتقوd �حلقيقية؟ يوّضح �ملسيح 
كتبه  بعض   = ?لك   �  Hملوعو�

قائال:
 ”ال جتتمع �جلهالة مع �لتقوd �حلقيقية، 
بل �+ �لتقوd �حلقيقية تصطحب معها 
﴿َيا  شأنه:  جل  �هللا   قا كما  نوً��، 
َيْجَعْل  �هللا  َتتَُّقو�   +ْ�ِ Vَمُنو�  �لَِّذيَن  @َيَُّها 
َسيَِّئاِتُكْم﴾  َعْنُكْم  َ�ُيَكفِّْر  ُفْرَقاًنا  َلُكْم 
َلُكْم  �قا: ﴿َ�َيْجَعْل   ،(٣٠:(�ألنفا
(�حلديد:٢٩)..  ِبِه﴾  َتْمُشوَ+  ُنوً�� 
 dيها �ملؤمنو+، لو متسكتم بالتقو@ J@
عليها  مثابرين   aالّتقا� بصفة  �حتليتم 
بينكم  �هللا  جلعل   � �هللا  �جه   aَبتغا�
�بني من سو�كم َفْرقا بيًنا، ��ملر�H من 
نوً��  سُتعَطو+  @نكم  �لبني  �لفر�  هذ� 
 +@  J@ كلها..  سبلكم   = به  متشو+ 
@فعالكم  كافة   =  Jسيسر �لنو�  هذ� 
�@قو�لكم �قو�كم �حو�سكم، فيكو+ 
Íميناتكم   =� نو�،  عقولكم   =
V?�نكم   =� نو�،  عيونكم   =� نو�، 
حركاتكم   =� �بيانكم  �@لسنتكم 
 Qسكناتكم نو�، �ستصبح �لطر� �ل�
كل   +� باختصا�،  من�1.  تسلكو¤ا 
سبلكم �طر� قو�كم �طر� حو�سكم 
نو�   = فستمشو+  نوً��،  ستمتلئ 
على نو�“. (مر1V كماال� �إلسال#، 
صفحة   ٥ �ملجلد  �لر�حانية  �خلز�ئن 

.(١٧٧ �١٧٨

... يقو حضرته �:
َمظهِر  �سُم   �لدجا  +@ "�علمو� 
ُيِضّل  �لو�قع، �معناB: من  �لشيطا+ = 
عن �لطريق �حلق. �تقر@�+ = �لكتب 
�لسابقة عن �لزمن �ألخ� @نه ستقع فيه 
حر] َضر�� ضد �لشيطا+  فُيهز# = 

¤اية �ملطا�“. 
يقو حضرته �: "مع @+ �لشيطا+ 
كا+ ُيهَز# = �من كل نf = �ملاضي، 
�كانت  عابر1،  هزمية  كانت  �لكنها 
هزميته �حلقيقية مقد�1 على يد �ملسيح 
 � �هللا  �عد  �قد   ،�  Hملوعو�
﴿َ�َجاِعُل  قوله:   = �لنهائية  بالغلبة 
�َِلى  َكَفُر��  �لَِّذيَن  َفْوَ�  �تََّبُعوَ;  �لَِّذيَن 
عمر�+:٥٦)..   V)﴾ْلِقَياَمِة� َيْوِ# 
فو�  �حلقيقيني  �ألتبا³  سأجعل   J@
باختصا�،  �لقيامة.  يو#   ^� �لكافرين 
�+ �لشيطا+ يصو صوال� شديد1 = 
هذ� �لزمن �ألخ�، �لكن �لنصر �لنهائي 

لن يكو+ �ال لنا“. 
فيقو �: ال شك @+ �لفتح حليفي 
لوعد  طبًقا  �لشيطا+  ضد  �حلر]   =
�هللا �، �لكن لن يغلب �لشيطاَ+ �ال 
كل  Àتنبو+  �لذين  �حلقيقيو+  @تباعي 

Hجل عاملني بالتعليم �لذJ @تيت به.
�قا � = كتابه ”سفينة نو�“:

 Bعلمو� @+ �قر�� �لبيعة باللسا+ �حد�” 
�لتا#  �لعمل  ير�فقه   � ما   aبشي ليس 
يعمل   Jلذ� فإ+  لذ�  �لقلب،  بعزمية 

 J��H  = يدخل  �لعمل  حق  بتعليمي 
�هللا  �حي   = عنها  �لوعد  سبق   Qل�
تعا^: ”�~ @حافظ كلَّ من = �لد��“. 
�لر�حانية،  �خلز�ئن  نو�،   (سفينة 

�ملجلد ١٩، ¶ ١٠، طبعة لند+).
 Hصفة �صفها لنا �ملسيح �ملوعو� Bفهذ
مصيبة  نو³  كل  من  للنجا1   �
فإ?�  �بالa �هجو# شيطا~.  �مشكلة 
عملنا ֲדذ� �لتعليم بصد� �لقلب /انا 
 aبال كل  من   Bعد� تعا^ حسب  �هللا 
�لشيطا+، بل  به  يقو#  �Hجل �هجو# 
�ألسلحة  تلك  @يدينا   = بفضله  �ضع 
 Hملوعو� للمسيح  �لQ �هبها  �لر�حانية 
�، ��لQ ֲדا سننتصر على �لشيطا+ 

= هذ� �لزمن....

ضر��� �لدعا. �حقيقته
:� · يقو

 aما � تتيسر للمر :"�حلق ��حلق @قو
�لفيو� �لربانية ظّل ُحبُّ �لدنيا طوًقا 
 Jلذ� �ال  منه  يتخلص  �ال  عنقه،   =
�لفيض   +�� بفضله،  عليه  �هللا  ميّن 
�إل�ي @يًضا يبد@ بالدعاa نفسه. �لكن 
�للسا+  ثرثر1  هو   aلدعا�  +@ تظنو�  ال 
�ملو�  من  نو³  هو  بل  كال،  فقط. 
حتصل بعدB �حليا1، كما يقا = لغتنا 
فا?هب  يسأ ميو�،  �لبنجابية: ”من 

للسؤ� بعد @+ متو�“ 
 �?� �ال  �لربا~  �لفيض   تنا لن   J@  
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حضر� �^ �لعتبة �إل�ية متذلًال متفانًيا 
  .كاملتسو

@ثًر� كاملغناطيس Àلب   aلدعا�  = +�”
 Jلذ�  aلدعا� قيمة  ما  ��لفضل.  �لفيض 
 Ñَ�َر �لصِّ ”�ْهِدَنا  بلسانه:  يقو صاحُبه 
@نه  قلبه   = يفكر  �هو  �ْلُمْسَتِقيَم“، 
لديه  بقي  �@نه  سيعقـد صفقة كيت، 
 aلشي� يفعل   +@ �عليه  كذ�،  عمل 
سـيفعل  كذ�  حصل   �?� �@نه  هكذ�، 
للعمر.  مضيـعة  �ال  هذ�   +� كذ�. 

�لعـبد  يقّد#   �  �?�
يعمل   �� �هللا  كتا] 
ªسـب @حـكامه، 
�ال  صلو�ته  فليست 
للـوقت.  مضـيعة 

﴿َقْد  صر�حة:  �لكرمي   +Vلقر�  قا لقد 
َ@ْفَلَح �ْلُمْؤِمُنوَ+ �لَِّذيَن ُهْم ِفي َصالِتهÏْم 
 J@ َخاِشُعوَ+﴾(�ملؤمنو+:٣�٢).. 
 aلدعا�  = �إلنسا+  قلب  يذ�]  عندما 
�صد�  بإخال¶  �هللا  عتبة  على  �qّر 
كأنه قد �منحى = ?�ته تعا^، طالًبا منه 
 Bفكا�@ ناسًيا  ��لفيض،  �لعوَ+   Bحَد�
تركيًز� شديًد�  �مرّكًز�  كلها،  �خططه 
ح| حتصل له �لرقة ��خلشو³ ��لذ�با+، 
فتخمد  �لفال�،  با]  له  ُيفَتح  عندها 
أل+  ?لك  قلبه،   = �لدنيا  ُحبِّ  جذ�1ُ 
مستحيٌل،  �لقلب   = �َملحّبَتِني  �جتما³ 
ما  بالفا�سية  بيت شعر   =) يقا كما 
تعريبه): تريد �َهللا ��لدنيا �لدنّيَة مًعا، �+ 

 قا �لذ�  �هٌم �iا �جنو+.  �ال  هو 
ُهْم  ﴿َ��لَِّذيَن  مباشر1:  بعدها   � �هللا 
ُمْعِرُضوَ+﴾(�ملؤمنو+:٤).  �للَّْغِو  َعِن 
 J@ لدنيا نفُسها؛� �للغو هنا  ��ملر�H من 
@+ �ملرa �?� تيسر له �خلشو³ ��خلضو³ 
قلبه.  �لدنيا =  �لصلو�� àد ُحبُّ   =
�هذ� ال يع{ @+ يتر; بعد ?لك مشاغله 
�ظيفة   �@ جتا�1   �@ ���عة  من  �لدنيوية 
�ما �^ ?لك، بل �ملعÅ @+ ُيعِر� عن 

كل ما qدعه فيلهيه عن �هللا تعا^ من 
@عما �لدنيا“

�لدنيا باستمر��،    @J @+ يقو# بأعما
�لكن خو� �هللا �?كرB يظل مسيطًر� 

على قلبه �Hًما.
ُتْلِهيِهْم  ال   ﴿ِ�َجاٌ تعا^:  �هللا   ”يقو
�هللاَِّ﴾  ِ?ْكِر  َعْن  َبْيٌع  َ�ال  ِتَجا1ٌ�َ 
ال  لنا   Hعبا هنا;   J@ (�لنو�:٣٨).. 
�شتغا�م  �غم  ��حد1  حلظة  ينسوننا 
يذكر   Jلذ�  +� �جتا��ִדم.  بأعما�م 
�هللا تعا^ = @ثناa �لعمل ال ُيعتz �نساًنا 
ينَسى  من   JHملا� �إلنسا~  �منا  ماHًيا، 
�ملجلد  (�مللفوظا�،  متاًما“.   � �هللا 
�حلاشية،   ،٤٠١ �لصفحة  �خلامس، 

�لطبعة �جلديد1).....

كيف �ب �� نصّلي
 ��ُّH@  !Jملحمد� �ملسيح  خد�#  فيا 
بالطريقة   ��Hبالعبا �قومو�  �لصلو�ِ� 
 Jليوَ# �ملسيُح �ملحمد� �ياها  �لQ علمنا 

 :� �. يقو
 aلشي� ?لك  هي  �لصال1   +@ "َتذّكر�� 
 �لذJ تسهل به �لصعا] كلها، �تز�
من  @قصد  ال  �لكن  كلها.  �لباليا  به 
يؤHيها   Qل� تلك  �لصال1 
سبيل  على  �لنا�  عامة 
@قصد  بل   ،1Hلعا�� �لتقليد 
يلـني   Qل� �لصال1  تلك 
على  �qّر  �لقلـب  ֲדا 
عـتبة �هللا �ألحد � �كـأنه يذ�] 

 .âيتفـا�
�ليكْن مفهوًما @يًضا @ننا ال <افظ على 
�لصال1 أل+ �هللا � ªاجة �^ صالتنا. 
 ^� ªاجة  ليس  تعا^  �هللا   +� كال، 
�ليس  �لعاملني،  عن  غ{ٌّ  فهو  صلو�تنا، 
�إلنسا+ ªاجة  بل  @حد،   ^� له حاجة 
يريد  �إلنسا+   +@ ��ملعر��   .� �ليه 
عو+  يطلب  �لذلك  H�ئًما،  مصلحته 
�هللا؛ أل+ �حلق @+ فو� �ملرa بوصا �هللا 
تعا^ هو �لفو� باخل� بعينه. �مثل هذ� 
 ��H��@� �لنا� كلهم   B�Hلو عا �إلنسا+ 
�هللا   H��@ �لو  شيًئا،   Bضر�@ ملا  هالكه 
�لباليني من   �@ �ملاليني  تعا^ @+ يهلك 

اعلموا أن هذه الصالة شيء َتصلُح به دنيا 
املرء ودينه أيًضا، ولكن أكثر الناس يصّلون 

صالًة تلعُنهم
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�إلنسا+ ألهلَكهم  هذ�  @جل  من  �لبشر 
 Bهذ  +@ �علمو�  مكانه.  �@فناهم 
�لصال1 شيa َتصلُح به Hنيا �ملرH� aينه 
يصّلو+  �لنـا�  @كـثر  �لكن  @يًضا، 
صـال1ً تلعُنهم“. (�مللفوظا�، �ملجلد 
�لطبعة   ،٤٠٣�  ٤٠٢ �لصفحة  �خلامس 

�جلديد1).....

��فعو� مستوA عبا��تكم
 +@ �ليو#  منا  ��حد  كل  ��جب  فمن 
عباHته   dمستو لرفع   � باهللا  يستعني 
تلبيًة   Öلعا�  dملستو� هذ�  على  ��لثباِ� 
 لند�a �ملسيح �ملوعوH �، �? من �ملحا
تعا^،  �هللا  بعو+  �ال  ��د�  هذ�  حتقيق 
�خلشو³  يتيسر  "ال   :�  قا �كما 
��البتها @ما# �هللا تعا^ �ال بالتو�ضع له 
قائال:  Hلّنا على طريق ?لك  �". �قد 
”ال qُلَو+َّ ¤ا�كم �ال ليلكم بل @ية حلظة 
(�مللفوظا�،   .“aلدعا� من  حياتكم  من 
�لطبعة   ،٤٠٣ �لصفحة  �خلامس  �ملجلد 

�جلديد1).
�هللا   Hعو� ��ثنا  �ملقا#  هذ�  بلغنا  فإ?� 

تعا^. 
�قا � مبّيًنا حقيقة �لعبا1H �لQ يقبلها 

�هللا تعا^:
يقَبلها   Qل�  1Hلعبا� حقيقة   +@ ”�علْم   
برÉية  �لتا#  �لتذّلُل  هي  بامتنانه،  �ملو^ 
عليه   aُلثنا�� شأنه،  �ُعُلوِّ  عظمِته 
 B�ُيثا�� �حسانه،  �@نو�³ِ  ِمننه  مبشاهد1 

�تصوُِّ�  مبحّبِة حضرِته   aشي كل  على 
iامدn� Bاِله �ملعانه، �تطـهُ� �جلنا+ 
من �سا�� �ِجلّنة نـظًر� �^ ِجنانه“. 
سو�1  تفسـ�  من  �ملسيح،  (�عجا� 
 �  Hملوعو� �ملسيح  لسيدنا  �لفاحتة 

�لصفحة ٢٠١).
 Bئًما @+ هذ�H يتذكر +@ Jفعلى كل @/د
�لصلو�ِ�  @H�ئه  بعد  له  تتيسر  �منا  �حلالة 
مؤمًنا  يص�  �عندها  �جه،  @حسن  على 
��ألحكا#  باألمو�  سيهتم  �منا  حقيقًيا. 
�لQ @مر �هللا �ملؤمنني ֲדا �?� @صبح تصوُُّ� 
 Bعظمة �هللا �علّو شأنه مستولًيا على @فكا�
 Bئًما. فينبغي @+ يكو+ /د �هللا �شكر�H
بذكر نعمه تعا^ �@فضاله �لصفَة �لبا��1 
 1zليس عند @حد �ِخل ?� ،Jكل @/د =
بنعم �هللا �@فضاله كما عند �أل/دJ. فإ+ 
 Jأل/د� على  تعا^  �هللا  منن  @عظم  من 
لقد  �لزمن.  هذ�  بإما#  لإلميا+  �فقه  @نه 
 Qجنانا �هللا تعا^ من �سا�� �لشيطا+ �ل
فكفر��  �أل��   = َمن  @كثَر  ֲדا  @غر� 
قلوبنا  تزيد  @مو�  �هي  �ما¤م.  بإما# 
حبًّا هللا � �عبا1ًH له، �Àب @+ تكو+ 
كذلك. لقد @�سل �هللا � مسيَح Vخر 
�لزما+ بصفته خاَمت �خللفاa، �ما H�# �هللا 
تعا^ قد بعث عاشـَق نبيِّه �حلبيب iمد 
بصفته   �  aألنـبيا� خاَتِم  �ملصطفى 
�ما# Vخر �لزمـا+ �خاَمت �خللـفاa، فال 
بد @+ ميـتد �من خالفتـه هو �^ يو# 

�لقيامة.....

��خلو� �لقر� �جلديد للخالفة باأل�عية 
��لعبا��>

تأسيس  على  �ملائة  �لسنة   = �آل+  <ن   
خالفة �ملسيح �ملوعوH �، �سندخل - 
�+ شاa �هللا تعا^ - �لسنة �آلتية مستقبلني 
�لقر+ �جلديد من �خلالفة �أل/دية، �قد 
قلت من قبل �ننا لن نرg @فضا �هللا تعا^ 
بإخال¶  �هللا   ^� ُترَفع   Qل� باألHعية  �ال 
�جلديد  �لقر+  ندخل   +@ فينبغي  كامل، 
حني  كل  باألHعية  منهمكني  للخالفة 
تعا^  �هللا  نعم   gلنر تعا^،  هللا  �لصني 
نصحتكم  ?لك كنت  @جل  �من  �Hما. 
 Ö�حو قبل  �جلمعة  خطب   dحد�  =
سنتني باستقبا �لقر+ �جلديد من �خلالفة 
 ��Hلعبا� ملتزمني ببعض �ألHعية �بعض 
فقط  @شهر  عشر1  �ال  يبق   �� �لنافلة، 
�لنعمة   Bهذ على  سنة  مئة   �كتما على 
 .Qلربانية، �@ملي @نكم تعملو+ بنصيح�
�@�H �ليو# تذك�كم ֲדذ� �ألمر مر1 ثانية، 
 Bيو�ظب على هذ +@ Jلكل @/د فأقو
Hخلنا   �?� ح|  خا¶  بتركيز  �ألHعية 
�لقر+ �آلº متو�ضعني هللا � @نز على 
�جلماعة �أل/دية منًنا @كثر �مّتعنا بأياHيه 
 +@  Jد/@ كل  فعلى  فأكثر.  @كثر   �
يقد# �^ �هللا تعا^ هدية Hعو�ته @كثر من 
 BيدHنصحتكم بتر aعاH قبل. فإ+ كل J?
»مل = طياته كنوً�� من �لzكا�، �له 
@Úية خاصة بصدH �خلالفة @يًضا. �ها �~ 

@تنا� ?كرها بإÀا�.
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تفصيـل �أل�عيـة �ملتعلقة 
باخلّطـة �لر�حانيـة للعيد 

�ملئو� للخالفة �ألiدية

* سـو�� �لفاحتـة:
سو�1  �ألHعية   Bهذ �من 
�لفاحتة. �لو تدبرمت فيها مليًّا 
 aعاH جدمت @+ كل لفظ فيها�
�متكينه  �لدين  إلقامة  ��ئع 
�لتطوير  �خلالفة  �لتثبيت 
�ميا+ كل ��حد منكم. ��¤ا 
 Ñ�صر  ^� ִדدينا  نو�  منا�1 
�¤ا  تعا^.  باهللا   �لوصا
خالصة تعاليم �لقرV+ �لكرمي 

@يًضا.
:� Hملسيح �ملوعو� يقو

�لقرV+ مبا   ُّ#@ُ  "�ِمن @\ائها 
َجمعت مطالَبه كلَّها بأحسن 
كَصَدٍ�  �تأبطْت  �لبيا+، 
Hَُ�َ� �لفرقاِ+، �صا�� كُعشٍّ 
(�عجا�  �لعرفا+“.  لطِ� 
�لر�حانية  �خلز�ئن  �ملسيح، 

�ملجلد ١٨ �لصفحة ٧٤).
:� �يقو

 aا\@ �ا  �لسو�1   Bهذ"  
كث�1، فأّ�ُلها فاحتة �لكتا]، 
ُيفتتح  ألنه  بذلك  �ُسّميت 
ֲדا = �ملصحف �= �لصال1 

من   aلدعا� مو�ضع   =�
@¤ا   Jعند� �أل�با].   [ّ�
�ُهللا  جَعلها  ملا  ֲדا  ُسّميت 
َحَكًما للقرV+، �ُمِلَئ فيها ما 
كا+ فيه ِمن @خبا� �معا�� 
جامعة  �@ّنها  �ملّنا+،  �هللا  من 
�ليه  �إلنسا+  »تا5  ما  لكل 
 J@)  Hملعا�� �ملبد@  معرفة   =
كمثل  ��آلخر1)،  �لدنيا 
�الستدال على �جوH �لصانع 
 = ��خلالفة  �لنبو1  �ضر��1ِ 
�ألخبا�  @عظم  �من   .Hلعبا�
بزما+  تبّشر  @¤ا  �@كzها 
 Jيا# �ملهد@� Hملسيح �ملوعو�
�ملسيح،  (�عجا�   .“Hملعهو�
�خلز�ئن �لر�حانية �ملجلد ١٨ 

�لصفحة ٧٠ �٧١). 
من  كلمة  كل   1a�فقر  �?ً�  
��معا+  بتدبر  �لسو�1   Bهذ
�لر�حا~،  �لتطو�   ^� JHتؤ
�إلنسا+  Àعل  �لتطو�  �هذ� 

���ًثا لنعم �هللا �. 
�لسو�1ُ   Bهذ تنا�لْت  فقد 
تعا^،  �هللا  @�بًعا من صفا� 
�لر/ن،  �لعاملني،   [ّ� �هي 
�لدين.  يوِ#  ماِلك  �لرحيم، 
 Bهذ عن  حتدثت  �قد 
 ،fخط  = كثً��  �لصفا� 
بإÀا�  �آل+  @?كر   +@  H�@�
 Hعالقتها بزمن �ملسيح �ملوعو
حضرته  ?كرها  كما   �

بنفسه.
 :�  قا

"لقد حتّقَق قوله تعا^ ﴿�حلمد 
هللا﴾ = ُظهوَ�يِن لرسو �هللا 
�@/د.  iمد   = @ع{   �
�لصفا�   Bهذ ?كر  فبعد 
�لكامل   fلن� حق   = �أل�بع 
� قد حققها �هللا فعًال بشأ+ 
�لصحابة � @يضا. �كأ+ �هللا 
� يريد @+ مينحه � صفاته 
�هذ�  �لِظّلّية،  �لطريقة  على 

�هللا“..   = aلفنا�”  Åمع هو 
@J @+ يدخل �إلنسا+ حتت 
��آل+  �إل�ية.  �لصفا�  ظل 
 Bֲדذ �هللا  جتلى  كيف  �نظر�� 
 خال من  �أل�بع  �لصفا� 
�لرسو � = حق �لصحابة 
 �  fلن� ُ�لد  فعندما   .�
كا+ @هل مكة كطفل »تا5 
�^ �لرضاعة، @J كانو� ªاجة 
يعيشو+  كانو�  �لربوبية.   ^�
��لسبا³،   åلوحو� عيشة 
فقا# �لنf � بتربيتهم كاأل# 
 · ��حانيا.  لبًنا  بإ�ضاعهم 
بالر/انية،  عليهم  �هللا  جتلى 
»تاجو+  ما  كل  �م  فهيأ 
�ال  جهد   J@ بد�+  �ليه 
@عطاهم  حيث  منهم،  سعي 
�@سو1  �لكرمي   +Vلقر� نعمة 
�لرسو � �حلسنة. · جتلى 
فأثاֲדم  �لرحيمية  بصفته  �م 
�شّر�  جهوHهم،  على 

ومن هذه األدعية سورة الفاحتة. ولو تدبرمت فيها مليًّا وجدمت أن 
كل لفظ فيها دعاء رائع إلقامة الدين ومتكينه ولتثبيت اخلالفة 
ولتطوير إميان كل واحد منكم. وإنها منارة نور تهدينا إ> صراط 
الوصال باهللا تعا>. إنها خالصة تعاليم القرآن الكرمي أيًضا.
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التقوى

يدْعهم   ��  ،بالقبو �ميا¤م 
مثل  �لضاللة   = يقعو+ 
�لنصا�d، بل منحهم �لثبا� 
من    H�ملر�  ?� ��الستقامة، 
�لzكة = �لسعي @+ �هللا تعا^ 
من  يرتد   � �ألقد�#.  يثّبت 
@صحا] �لنf � @حد، �قد 
 aتد �آلال� من @تبا³ �ألنبيا��
�لكال#،  خالصة  �آلخرين. 
 �لرسو �حيمية  @ثر  من   +�
كانو�   � �لصحابة   +@  �
(جريد1  ��سخني.“  ثابتني 
يناير/كانو+  ”�َحلَكم“، ٢٤ 
�لصفحة   #١٩٠١ عا#  �لثا~ 
٤، �ملأخو? من تفس� سيدنا 
�ملجلد   �  Hملوعو� �ملسيح 

�أل� �لصفحة ١٧١).
يقو حضرته �:

﴿مالك  صفة  ظهر�   ·"  
يو# �لدين﴾ = حيا1 �لصحابة 
جعل  حيث  َعملًيا  ظهوً�� 
غ�هم  �بني  بينهم   � �هللا 
�iبته  �هللا  معرفة   +� فرقاًنا. 
جز�aهم  كانت  ُ@عطوها   Qل�

= �لدنيا.
 Bهذ جتلت  قد  باختصا�،   
�لصحابة   = �أل�بع  �لصفا� 
�جلدير   +@ غ�   .� �لكر�# 
�خلطأ  من   +@ هنا  بالتذكر 

فقط  هم  �لصحابة   +@ �لظن 
خلو�  �لذين  �لقو#  @�لئك 
فئة  هنا;  بل  قبل. كال،  من 
�هللا  ?كرهم  قد  منهم   dخر@
= �لقرV+ �لكرمي، �هم �لذين 
 Jلذ�  gملبعو� مع  سيكونو+ 
تعا^:   قا @/د،  بر��  هو 
َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ ِمْنُهْم  ﴿V�ََخِريَن 
 J@ ِبِهْم﴾(�جلمعة:٤).. 
فقط   aهؤال  +@ حتسبو�  ال 
كال،  �لصحابة،  nاعة  هم 
 = تكو+   Qل� �جلماعة   +�
 �  Hملوعو� �ملسيح  �من 
قد  �لصحابة.  من  @يًضا  هي 
�جلماعة   +@ �ملفسر�+  @قّر 
هي  �آلية   Bهذ  = �ملذكو�1 
 تد  ،Hملوعو� �ملسيح  nاعة 
@¤م  على  ”منهم“  كلمة 
كالصحابة   - يستفيضو+ 
لقد   .�  fلن� من   -  �
 � �لصحابة  تربية  ّمتْت 
 =  � �لكرمي   fلن� يد  على 
@يًضا  �لقو#   aهؤال� �لظاهر، 
 �  Bيد على  �لتربية  يتلقو+ 
غ� @+ @حًد� لن يرd ?لك، 
�لفئة   Bهذ  aلعلما� \ى  �لذ� 
 Bيًضا صحابًة. �كما @+ هذ@
�لصفا� �أل�بع قد جتلت = 
من  كا+  �أل��ئل،  �لصحابة 

nاعة   = تتجلى   +@ �ملحتم 
�لصحابة �لذين كانو� مصد�ًقا 
ِمْنُهْم  ﴿V�ََخِريَن  تعا^  لقوله 
(جريد1  ِبِهْم﴾.  َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ
يناير/كانو+  ”�َحلَكم“، ٢٤ 
�لصفحة   #١٩٠١ عا#  �لثا~ 
 H٤،  من تفس� �ملسيح �ملوعو
�لصفحة   �أل� �ملجلد   �

.(١٧٢
على  بايعو�  ممن  كثً��   +�  
�لعاشِق   Hملوعو� �ملسيح  يد 
 � �لكرمي   fللن  �Hلصا�
 � فيوضه  ��ستفاضو� من 
= حياته، كانو� يبحثو+ قبل 
ظهو�B عمن يأتيهم باحلليب 
كب�   Hعد كا+  �لر�حا~. 
عن  �بتعد��  قد  �ملسلمني  من 
�لقرV+ �لكرمي = ?لك �لزما+، 
 ^� صعد  قد  �إلميا+  �كا+ 
�لكرمي   fلن� @نبأ  كما  �لثريا 
مسيح   � �هللا  فأ�سل   ،�
هذ� �لزما+ = �لعا� كمظهٍر 
مثل  فقا# -  �لربوبية،  لصفته 
بتربية   -  � �مطاعه   Bسيد
نفس  �@�ضعهم  صحابته 
عيونه  تتفجر   Jلذ� �حلليب 
من تعاليم �لقرV+ �لكرمي. ��نه 
ملن فيو� صفة �هللا �لر/انية 
 Hنه تعا^ جعل �ملسيح �ملوعو@

� @يًضا مظهًر� لر/انيته = 
 Bعلى يد dهذ� �لعصر �@جر
�معا�فه،   +Vلقر� حقائق  ¤ر 
��نه ملن تأث� �لصفة �لر/انية 
@نه تعا^ @نز معه � فيض 
 Qخلالفة على منها5 �لنبو1 �ل�
�لقيامة.  �عد ببقائها �^ يو# 
بصفته  تعا^  �هللا  جتلى  كما 
�لعصر  هذ�   = �لرحيمية 
 �  Hملوعو� �ملسيَح  فأحلَق 
ªسب  �أل�لني  بالصحابة 
من  nاعة  له  ��هب   Bعد�
�لذين ضربو� @��³  �لصحابة 
�ألمثلة = �لثبا� ��لتضحيا�، 
 ،��Hبذلو� جهدهم = �لعبا�
فنالو� فيو� �لصفة �لرحيمية 
�هللا   بأفضا �متتعو�  @يًضا، 
تعا^ �لQ ال حتد �ال حتصى. 
�لرحيمية  �لصفة  فيو�   +��
@يًضا،  �ليو#  سا�ية   Bهذ
بأهد�]  سيتعلقو+  فالذين 
عاملني   �لعد �َحلَكم  هذ� 
بأحكا# �هللا تعا^، سيحظو+ 
 ��ألفضا بالنعم  @يًضا  �ليو# 
 �?ً� �أل�لو+.  منها  ¤ل   Qل�
ما  �لفيو�   Bֲדذ ستتمتعو+ 
@عمالكم  تصوغو+  Hمتم 
طبًقا لتعليمه تعا^ مستوعبني 
معÅ قوله تعا^ ﴿ماِلِك يوِ# 
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�لدين﴾، فتؤثر�+ حب �هللا �معرفته على 
 Qبة �هللا �معرفته هي �لi +أل ،aكل شي
ستصبح لنا جز�a، فتميزنا عن �آلخرين، 
جيال  �لنعم   Bهذ  نز� عملية  �ستتو�^ 

بعد جيل.
 فعلى كل @/دJ @+ يعيش حياته ��ضًعا 
�إل�ية  �لصفا�   Bهذ معا~  �حلسبا+   =
لكي  �لفاحتة  سو�1   = �ملذكو�1  �أل�بع 

تتو�^ علينا @فضا �هللا بد�+ ¤اية .
 :aعاH عّلمنا  @نه  تعا^  �هللا  مّنة  ِمن   ·
﴿�يا; نعبد ��يا; نستعني﴾، لكي ميّتعنا 
بنعمه �ليخzنا @+ عباH�تكم ال جتديكم 
 Hملسيح �ملوعو� شيئا بد�+ فضلي. يقو

:Hֲדذ� �لصد �
”تر�+ @+ �هللا تعا^ عّلمنا 
نعُبد﴾،  ﴿�يا;   :aعاH
�ملمكن  ملا كا+ من  �لكن 
@+ يصا] �إلنسا+ بالغر�� 

�هللا  عن  �يبتعد  هذ�  قوله  نتيجة  بقوته 
 :aعاH 1ًتعا^، فعّلمه �هللا بعد ?لك مباشر
﴿��يا; نستعني﴾.. @J ال تظنو� @نكم 
تقومو+ ֲדذB �لعبا1H بقوتكم �طاقتكم. 
كال، بل ال تقد��+ على فعل شيa ما 
� تستعينو� باهللا تعا^ �ما � يوفقكم هو 
�ُيِعْنكم“. (جريد1 ”�َحلَكم“ ٢٤ يناير 
�ملسيح  �تفس�   ،٤ �لصفحة   #١٩٠١
�لصفحة   �أل� �ملجلد   �  Hملوعو�

(٢٠٤
 :فعلينا @+ نقو# ֲדذ� �لدعاa بكثر1 �نقو

�فق  �لعمَل  علينا  �شترطت  قد  �بنا، 
تعليمك ��لقياَ# بعباHتك من @جل �لفو� 
 Hملوعو� �ملسيح  �ملنوطة بشخص  بنعمك 
 Bحق هذ a�H@ لكننا ال نستطيع� ،�
فَأِعنَّا  عونك،  بد�+   ��Hلعبا�� �ألHعية 
@حسن  على   ��Hلعبا�  Bֲדذ �لقيا#  على 
�جه، لكي نتمتع بنعمائك H�ئًما. فوفِّْقنا 
H�ئًما،  �ملستقيم   Ñ�لصر� على  للس� 

قائمني بعباH�تك. 
عّلمنا   dد��  Ñ�صر على  نس�  فلكي 
 Ñ�لصر� �لدعاa: ﴿�هدنا  هذ�  تعا^  �هللا 
 Hسيدنا �ملسيح �ملوعو �ملستقيم﴾. يقو

:�

 Ñ�لصر� ﴿�هدنا  تعا^  قوله  "@ما   
�لقومي،  �لنهَج  َ@ِ�نا   :Bفمعنا �ملستقيم﴾، 
�َثبِّْتنا على طريٍق يوصل �^ حضرتك، 
�ينّجي من عقوبتك“. (�عجا� �ملسيح، 
�لصفحة   ١٨ �ملجلد  �لر�حانية  �خلز�ئن 

.(١٧٥
�ملؤHية �^ �هللا  �لسبل   ^� �لوصو �يتم 
تعا^ باتبا³ @�لئك �لذين @نعم �هللا عليهم. 
فنحن سعد�a حقًّا بأننا Vمّنا بالذJ @نعم 
�هللا عليه �@يدB = هذ� �لعصر �قا له �~ 
 fياٍ� َتَنّبأ ֲדا �لنV Bمعك، · @ظهر لتأييد

�آليا�  تلك  �من  سلًفا،  ֲדا   zخ@�  �
�لعظيمة  ��لكسو�“  ”�خلسو�  Vية 
�لQ ظهر� = موعدها. فكيف ال نوقن 
 Jلذ�  aخللفا� �خامت   Hملوعو� �ملسيح   +@
تصديقه   Jلذ��  �  fلن� عنه  @نبأ  قد 
سينجينا من �لعذ�]، قد جاa. �بتصديق 
�ملسيح �ملوعوH � � ننُج من �لعذ�] 
Hخلنا،  قد  Hعائه  بzكة  بل  فحسب، 
�لألبد، = �مر1 �ملنعم عليهم �لذين @قا# 

.Bفيهم نظا# �خلالفة لألبد حسب �عد
:� Hملسيح �ملوعو� يقو

�عملو�  Vمنو�  �لذين  �عد  "�كذلك   
�أل��   = ليستخلفّنهم  �لصاحلا� 
كما  ��لعنايا�،  بالفضل 
قبلهم  من  �لذين  �ستخلف 
��لتقا1“.  �لصال�  @هل  من 
�خلز�ئن  �ملسيح،  (�عجا� 
 ١٨ �ملجلد  �لر�حانية 

�لصفحة ١٧٦).
�لنو�: ﴿َ�َعَد  يقو �هللا تعا^ = سو�1 
اِلَحاِ�  �هللاَُّ �لَِّذيَن Vَمُنو� ِمْنُكْم َ�َعِمُلو� �لصَّ
�ْسَتْخَلَف  َكَما  �ْألَْ�ِ�  ِفي  لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم 
�لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم ﴾(�لنو�:٥٦). �لذلك 
�: "فثبت من   Hملوعو� �ملسيح   يقو
�لقرV+ @+ �خللفاa سيكونو+ من �ملسلمني 
من  @حد   ºيأ لن  �@نه  �لقيامة،  يو#   ^�
�ألمة“.   Bهذ من  ُيبَعثو+  بل   ،aلسما�
(�عجا� �ملسيح، �خلز�ئن �لر�حانية �ملجلد 

١٨ �لصفحة ١٧٧).

”إنكم سoون بعدي القدرة الثانية
 (يعr اخلالفة) وسوف تكون دائمة“.
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 Jلذ� aخامت �خللفا� Jملسيح ��ملهد� +��
من  كا+   ،1aلنبو� ªسب   ºسيأ كا+ 
�ملقد� @+ ُيبعث من هذB �ألمة نفسها. 
 aخامت �خللفا� Jفُبعث هذ� �ملسيح ��ملهد
 ��aنبو ªسب  عشر  �لر�بع  �لقر+   =
�Hخل   ،Bعد� �هللا  �@جنز   ،�  fلن�
 dنر �ملؤمنو+ به = �ألمن. كما ال نز�
منذ قر+ من �لزما+ حتقَُّق �عِد �هللا �ملشا� 
 =  �  Hملوعو� �ملسيح   قو  = �ليه 
 Jكتابه ”�لوصية“: ”�نكم ستر�+ بعد
�سو�  �خلالفة)  (يع{  �لثانية  �لقد�1 

تكو+ H�ئمة“.
 Bعو� �هللا تعا^ @+ ميّتعنا بنعمته هذHفا 
تث�   Qل�  �ألعماَ �Hًما  �Àّنبنا  H�ئًما، 
�لذين  غضبه علينا، @� ُتدخلنا = �مر1 
ضلو� فوقعو� حتت بطشه تعا^. فسو�1 
تدبر  بكل   B@نقر  +@ Àب   aعاH �لفاحتة 

¯صو¶ �خلالفة @يضا.

* ��ية �لصال� على �لن� � �بركاִדا
لقد كانت �لصال1 على �لنf � @يًضا من 
بترHيدها  نصحتكم   Qل� �ألHعية  ضمن 
ما  �ملئوية.  �خلالفة  سنة  مشر�³   Hبصد
هي @Úية �لصال1 على �لنf � �ما هي 
علّي،  "َصلُّو�   :�  fلن�  قا بركاִדا؟ 
 aفإ+ صالتكم علّي �كا1ٌ لكم“. (جال
ما  با]  �جلو�ية،  �لقيم  البن  �ألفها#، 
جاa = �لصال1 على �سو �هللا، �لفصل 

�أل�، �قم �حلديث ٢٢)

�منا �لغاية من �نضمامنا �^ nاعة �ملسيح 
�ملوعوH � تطه� �لقلو]، �قد @خzنا 
صّلو�   :فقا لذلك  �لسبيَل   �  fلن�
�يساعدكم  سيطّهركم  هذ�  فإ+  علّي 
�ماHًيا،  ���حانًيا،  Hينًيا  �لتقد#  على 
 Qسيهديكم �هللا تعا^ ֲדا �^ �لطر� �ل�

تأخذكم �^ �جلنة.
 :قا  � عبا�  �بن  عن  ���ية  �هنا; 
�لصال1َ  َنِسَي  "َمن   :� �هللا   قا �سو
�بن  (سنن  �جلنة“.  طريَق  َخِطَئ  عليَّ 
��لسنة  �لصلو��  �قامة  كتا]  ماجه، 

 .(� fفيها، با] صال1 �لن
 aما هو طريق �جلنة؟ �منا هو @+ يؤثر �ملر
�لدنيا  نعمائه =   gتعا^، ف� �هللا  �ضا 

��آلخر1.
 fيصلي على �لن +@ aغ� @نه ال بد للمر 
كلماִדا.   = متدبًر�  �لقلب  ¯لو¶   �
فقد قا �لنf � مر1: ”َمن صلى علّي 
عشَر  عليه  �ُهللا  صّلى  نفسه  من  صاHًقا 
صلو��، ��فعه عشر �Hجا�، �كتب 
له ֲדا عشر حسنا�“. (جالa �ألفها#، 
 =  aجا ما  با]  �جلو�ية،  �لقيم  البن 
 �أل� �لفصل  �هللا،   �لصال1 على �سو

�قم �حلديث ١٤٥).
 فمثل هذB �لصال1 على �لنf � توصل 
@ما كيف �ّضح  �لد�جا�..  @على   ^�
@Úية   �  Hملوعو� �ملسيح  سيدنا  لنا 
�لعصر؟  هذ�   =  �  fلن� على  �لصال1 
��ا# �با~  بعد تسجيل   �  قا فقد 

تلقاB �هو ”�كا+ @مر �هللا مفعوال“:
”��إل�ا# �لذJ تلقيُت بعدB هو: ”َصلِّ 
 #َHV ُ�ْلِد  سيِد  iمد   V� iمد  على 
�خاَتِم �لنبيني“. �. �فيه �شا�1 �^ @+ 
��لعنايا�   ��ألفضا �ملر�تب   Bهذ كل 
له  حبنا  على   a�جز� بسببه  هي  �منا 
 Qل� �ملكانَة  @\ى  ما  �هللا!  سبحا+   .�
� عند �حلضر1  �لكو+  »ظى ֲדا سيد 
 !� لديه  قرًبا   Bكثر@ �ما  �ألحدية! 
عند  iبوًبا  يصبح   � ُمحّبه   +� حيث 
�د�#  ُيصبح   � �خاHمه  تعا^،  �هللا 
@ن{ صليت  هنا  تذكر�  �قد  �لعا�“. 
بكثر1   Öلليا�  dحد�  =  �  fلن� على 
ح| تعطَر ֲדا �لقلب ��لر��، فر@يت = 
�لليلة نفسها @¤م (@J �ملالئكة) قد @تو� 
 ،بيQ بِقَرٍ] من نو� = شكل ماa �ال
�قا @حدهم: هذ� ما صليَت على iمد 
مماثال  غريًبا  �آل+ حاHًثا  �تذكرُ�   .�
 +@  B�فحو ��اًما  مر1  تلقيت  بأ~  Vخر 
 +@  J@ خصومة؛   = �ألعلى  �ملأل  @هل 
�لدين،   aإلحيا هائجة  �إل�ية  �ملشيئة 
�لكن � ينكشف بعُد على �ملأل �ألعلى 
هم  فلذلك  �ملحيي،  �لشخص  تعيُني 
qتلفو+. �= @ثناa ?لك �@يت = �لرÉيا 
@+ �لنا� يبحثو+ عن هذ� �ملحيي، �@تى 
 �قا �ملتو�ضع  �لعبد  هذ�  @ما#  @حدهم 
 �سو »ب  �جل  ”هذ�   :Öّ� مش�� 
�هللا �." �كا+ �ملر�H من قوله هذ� @+ 
 fذ� �ملنصب هو حب �لن� Ñٍعظم شر@
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متوفر =   Ñلشر� �هذ�   ،�
(�لz�هني  �لشخص“.  هذ� 
�أل/دية، �خلز�ئن �لر�حانية، 
�ملجلد �أل� صفحة ٥٩٨-

٥٩٧ �حلاشية).
�مسيح  �لعصر  هذ�  فإما# 
�هللا  بعثه   Jلذ� �لزما+  Vخر 
ُ»ْز   � �لدين   aإلحيا تعا^ 
بسبب  �ال  �ملنصب  هذ� 
iمد   Bسيد عشق   = تفانيه 
صالته  �نتيجة  �ملصطفى 
بأفضاله  �للتمتع   .� عليه 
�ليو#  لنا  بد  ال   � �نعمائه 
من �ستخد�# �لوصفة نفسها 
 ^� �نضمامنا  بعد  @يًضا 
 .� Hاعة �ملسيح �ملوعوn
 ^� aلنعما� Bهذ gلكي نر�
نصلي   +@ علينا  �لقيامة  يو# 
�نسّلم على �لنf � بصد� 
فلو  �لنية.  �خلو¶  �لقلب 
 aَلدعا� هذ�   Jد/@ Vثر كل 
 ،dألخر� @Hعيته  كافة  على 
كما  ��حانًيا،  س�تقي  فإنه 
Hعائه،  �ستجابة  Vيا�   dير
متمتًعا بأفضا �هللا �نعمائه. 
 +@  �  fلن� لنا  ضِمن  فقد 
�هللا  ªمد  يتم   Jلذ�  aلدعا�
هو   � عليه  ��لصال1  تعا^ 
بتحقيق  �كفيل  ±ا]   aعاH

كما   - �لكن  حاجاتكم. 
هذ�   +� قبل-  من  قلت 
فإ?�  باإلخال¶؛   Ñمشر�
بإخال¶،   aلدعا� هذ�  مت 
عليه   Jتنطو فيما  �لتدبر  مع 
عميقة  معا+  من  كلماته 
من  لنبع  بالغة،  �حكمة 
�من  �حرقة.  بلوعة  �لقلب 
معا~  لكم  @بني  ?لك  @جل 

هذ� �لدعاa من حيث �للغة.

على  صلِّ  ”�للهم   aعاH  +�
iمد“ يع{ عند @هل �للغة: 
�بَّنا ��فع ِ?ْكَر �لنfّ ��كتْب 
له �لعز1 = هذB �لدنيا ´عِل 
باقيًة  �شريعته  غالبًة  �سالته 
H�ئمة، �قبوِ شفاعته = @مته 
@جرهم   1ِHيا�� �لقيامة  يو# 

@ضعاًفا مضاعفة. 
�يقو علماa �للغة ¯صو¶ 
Hعاa ”�للهم با�; على iمد 
 :Bمعنا +@  iمد“ V على�
�بنا i �ِVمًد� � ما قّد�َ� 
�شأ+  �عظمة  عز1  من  له 

�±د، ��جعْله عزًّ� @بدًيا.

 �ملحا من  �لبعض:   �قا
@+ نفي حق ما @مرنا �هللا به 
 ،�  fلن� على  �لصال1  من 
بيد  �ألمر  نفو�  فلذلك 
@نت   @نزْ �بنا  H�عني:  �هللا 
نعماa; �بركاتك عليه فإنك 
�ألعلم مبا يستحقه. فاحلق @+ 
حتديد معا~ هذ� �لدعاa غ� 

ممكن.
 � Hملسيح �ملوعو� �قد قا

تعا^:  �هللا   قو تفس�   =
ُيَصلُّوَ+  َ�َمالِئَكَتُه  �هللا   َّ+�ِ﴿
�لَِّذيَن  @َيَُّها  َيا  �لنَِّبيِّ  َعَلى 
َ�َسلُِّمو�  َعَلْيِه  َصلُّو�  Vَمُنو� 
َتْسِليًما﴾(�ألحز�]:٥٧): 
 +@ �آلية   Bهذ من  يتضح 
بلغت  قد   �  fلن�  @عما
من �لر�عة ��لكما ªيث � 
يستخد# �هللا تعا^ = مدحها 
كلما� معينة. لقد كا+ = 
 aلوفا�� �لصد�  من  ��حه 
 dلد iبوبة  @عماله  �كانت 
�هللا تعا^ ªيث @مر � �لنا� 
بالصال1 عليه �^ �ألبد شكًر� 

له“. (تقرير �جللسة �لسنوية 
 ٥٠ �لصفحة   #١٨٩٧ سنة 
�ملسيح  تفس�  من   ،٥١�
�لثالث  �ملجلد   �  Hملوعو�

�لصفحة ٧٣٠).
معا~  توسيع  من  بأ�  فال 
مهما  iمد“  على  ”َصلِّ 
 +@ �لو�قع  �ألمر  �ّسعناها. 
تعا^ @+  علينا @+ نسأ �هللا 
ينـز على iمد كل @نو�³ 
�لQ ال  ��لzكة ح|  �لفضل 
�عندها  @فكا�نا،  ֲדا  حتيط 
تتولد = قلب �ملؤمن مشاعر 
 Bهذ �مثل   ،� له  �لشكر 
صميم  من  �لنابعة  �لصال1 
�لقلب هي �لQ تنفع �ملؤمن، 
�ستجابة   = تتسبب  كما 

Hعائه.
 Hملوعو� �ملصلح  قا#  لقد 
للمسيح  �لثا~  (�خلليفُة   �
�ملوعوH �) بشر� �لصال1 
لطيف  بأسلو]  �إلبر�هيمية 
Vخر. �قد �قتبست من شرحه 
 Bيث� نه �لرH على سؤ� لتضمُّ
�لبعض، �هو: �+ �لنf � هو 
خامت �ألنبياa، �شريعته تغطي 
شر�ئع �ألنبياa كلهم، بل قد 
 � @موً��  �لكرمي   +Vلقر� بني 
�ألمم  تفهمها   �� يعرفها 

”هذا رجل Mب رسول اهللا �." 
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�لسابقة، ��+ عصرB � ممتد 
�^ يو# �لقيامة، فلما?� @مرنا 
�هللا تعا^ @+ ندعو: ”�للهم 
 V �على  iمد  على  صل 
على  صليت  كما  iمد 
�ستخد#  �ملا?�  �بر�هيم“؟ 
صليت  ”كما  كلمة  هنا 

على �بر�هيم“؟
كلمة   +@ ��ضًحا  فليكن 
�ملسا��1  تع{  ال  ”كما“ 
 aمن هذ� �لدعا H�هنا، بل �ملر
@+ �بر�هيم � كما @صبح 
كامًال �فريد� من نوعه، فيا 
كامال   �  َّfلن� �جَعِل  �بَّنا 
 +@ ?لك  نوعه.  من  �فريد� 
 ^� نبيا  كا+   � �بر�هيم 
 �لكماَ �بلغ  �سر�ئيل،  ب{ 
�ملختصني   aألنبيا� بني  من 
باألقو�#، فأنزْ يا �بنا @عظَم 
بركاتك  �@كمل  @فضالك 
على �لنf � �ملبعوg للعا� 
 �  fلن� كا+  �ملا   .Bبأسر
مبعوًثا للعا� @nع �� يكن 
فحسب،  ��حد  لقو#  نبيًّا 
�لكاملة  بركاته  فانتشا� 
@عظم  جتعله  كله  �لعا�   =
عليهما  �بر�هيم  من  �Hجة 

�لسال#.
 � Hلقد بني �ملصلح �ملوعو

:ºخر @يًضا كاآلV Åمع
 = �لعا�مة  �غبته  نتيجَة   
 = �هللا  �حد�نية   Hتسو  +@
�ملنطقة @�سل �بر�هيم � 
@حد �بنيه �^ بلد عامر ليبلغ 
تر;  بينما  �هللا،  �سالة  فيه 
 J? غ�   Hٍ��  = �لثا~  �بنه 
�هللا  �سالة  ليبّلغ  مبكة   ³��
@هَل تلك �لzية عند عمر�¤ا 
= �ملستقبل، ��^ كل عابر 
سبيل مير من هنا;. فكانت 
 aقلبه �غبة عا�مة إلعال  =
 Hلبال�  = تعا^  �هللا  كلمة 
فعّمر   ،J��zل�  =� �لعامر1 
بعد  �لzية  تلك  تعا^  �هللا 
حلرقة  تقديًر�  طويلة  مد1 
فعندما   .Bهذ �بر�هيم  قلب 
على  صل  ”�للهم   :نقو
كما   iمد V �على  iمد 
�على  �بر�هيم  على  صليت 
 �بر�هيم �نك /يد ±يد، V
نتذكر، بل Àب @+ نتذكر، 
�إلبر�هيمية  �للوعة   Bهذ
قلوبنا   = فتتولد  @يًضا، 
 � مبحمد  �ملؤمنني  <ن 
�سالته  لتبليغ  عا�مة  @منية 
�لتكب�  هتا�  ��فِع   �
 =�  J��zل�  =� �ملد+   =
كما  �ملعمو�1،   aجا�@ كل 

 aإلعال  � �بر�هيم  سعى 
�سم �هللا = منطقته. �عندما 
�إلبر�هيمية  بالصال1  ندعو 
�بر�هيم   Hال�@  +@ �نفّكر 
 Jلذ� ��جبهم   ��H@  �
 zُعهد �ليهم، �@ننا @يًضا نعت
��حانيني   �Hًال�@ @نفسنا 
للنf � = هذ� �لعصر، فلن 
�ال  عليه  �لصال1  حق  نفي 
� ��فعنا  بّلغنا �سالته   �?�
 = تعا^  �هللا  باسم  �لتكب� 
كل شz من �لعا�. ��ال فإ+ 
@يضا  �مالئكته  تعا^  �هللا 
يصّلو+ على �لنf � سلًفا، 
نصلي   +@ ليس ªاجة  �هو 
عليه. �لو�قع @+ �لصال1 عليه 
�النقال]   g�إلحد هو  �منا 
@فكا�نا  ��د�ية  @?هاننا،   =
�ملستقيم،   Ñ�لصر�  ^�
 ،�  fللن حبنا  �إلظها� 
�لتذك�نا بأ+ @�الH �بر�هيم 
يستطيعو+  كانو�   �?�  �
فلما?�  �لتضحيا�  تقدمي 
 �  fلن�  Hال�@ يستطيع  ال 
علينا  تقدميها.  �لر�حانيني 
@+ نكو+ @كثر تضحية منهم 
للعا�   aجا  fبن نؤمن  ألننا 
@nع �±ا عملنا هو �لعا� 

كله.

”سبحا�  �عا.:  ��ية   *
�هللا  سبحا�   Iمد�� �هللا 
على  صل  �للهم  �لعظيم، 

jمد �'� jمد“.
�ألHعية   Bهذ بني  �كا+ 
بترHيدها  نصحتكم   Qل�
Hعاa علَّمه �ُهللا تعا^ سيَدنا 
 =  �  Hملوعو� �ملسيح 
جًد�،  خط�  مر�   aثنا@
هذ�  بفضل  منه  فُشفي 
”سبحا+  �هو:   .aلدعا�
�هللا  سبحا+   Bمدª� �هللا 
على  صل  �للهم  �لعظيم، 
�بعد  iمد“.   V� iمد 
@+ متاثل للشفاa @�حي �ليه 
= �لتو باللغة �لعربية: ”َ��ْ+ 
َنزَّْلَنا  ا  ِممَّ َ�ْيٍب  ِفْي  ُكْنُتْم 
َعلى َعْبِدَنا َفْاُتْو� ِبِشَفاaٍ مِّْن 
 aباجلز يتعلق  فيما  ِمْثِله“. 
 H�� فقد aذ� �لدعا� �أل�
هرير1   w@ عن  �حلديث   =
�هللا   �سو  قا  :قا  �
خفيفتا+  "كلمتا+   :�
 = ثقيلتا+  �للسا+،  على 
�مليز�+، حبيبتا+ �^ �لر/ن، 
سبحا+ �هللا �ªمدB سبحا+ 
 ،Jلبخا��) �لعظيم“.  �هللا 
 قو با]  �لتوحيد،  كتا] 
�ْلَمَو�ِ�يَن  َ�َنَضُع  تعا^:  �هللا 
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�ْلِقْسَط) 
 = تعا^  �هللا  nع  لقد 
 Bَد/ �إل�امي   aلدعا� هذ� 
على  �لصال1  مع  �عظمَته 
�سيلًة  �جعله   �  fلن�
��لر�حا~   JHملا�  aللشفا
مًعا، فعلينا @+ ُنكثر من هذ� 

.aلدعا�
�لعطف  ُحِذ� حر�  لقد 
 aلدعا� هذ�   = ”على“ 
�إل�امي فقيل: ”�للهم صل 
iمد“،   V� iمد  على 
 V ”�على  من  بدًال 
�خلليفة   قا �قد  iمد“، 
تعا^  �هللا  �/ه   - �لر�بع 
�لعلماa �آلخرين  - �بعض 
�حلذ�  ֲדذ�  مت  لقد  @يًضا: 
�ليه   � iمد   V ضمُّ 
شد1   ^� لإلشا�1  مباشر1 
 .� منه  �لر�حا~  قرֲדم 
قد  تعا^  �هللا   +@ �ال شك 
 �  Hملوعو� �ملسيَح  منح 
@كثر  �لر�حا~  �لقر]  هذ� 
هو  �هذ�  �جلميع،  من 
سيسـتمر   Jلذ� �لقرُ] 
�لقيامة  يـو#   ^� فـيُضه 
= nاعـته � �nاعة 
�ملؤمنـني حتت ظل نـظا# 

�خلالفة.

* ��ية �عا. ”َ�بََّنا ال ُتِزْ� 
ُقُلوَبَنا َبْعَد EْFِ َهَدْيَتَنا َ�َهْب 
Fِنََّك  َ�ْحَمًة  َلُدْنَك  ِمْن  َلَنا 

 “Lَُ�ْنَت �ْلَوهَّا
�ألHعية   Bهذ ضمن  �من 
ال  ”َ�بََّنا   :~Vلقر�  aلدعا�
َهَدْيَتَنا   ?ْ�ِ َبْعَد  ُقُلوَبَنا   áُْتِز
َ�َهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َ�ْحَمًة 
 V)“[ُْلَوهَّا� @َْنَت  �ِنََّك 
@خzتكم  لقد  عمر�+:٩). 
 +@  dخر@ مناسبة   =
بيغم  مبا�كة  نو�]  �لسيد1 
بنَت  عنها -  �هللا  - �ضي 
 -  �  Hملوعو� �ملسيح 
بعد  �لرÉيا   = �ْ@� كانت 
حضرته   +@  � �فاته 
@تاها �@�صاها باإلكثا� من 
 Bهذ فر�ْ�   .aلدعا� هذ� 
 �لرÉيا لسيدنا �خلليفة �أل�
سأ��ظب   ~�  :فقا  ،�
�ليو#  منذ   aلدعا� على هذ� 
 aعاH فهذ�  منه.  �َألُكِثرّ+ 
من �هللا تعا^ لتقوية �إلميا+، 
�لالستمسا; ªبل �خلالفة.

تقو �لسيد1 نو�] مبا�كة 
بيغم �ضي �هللا عنها: كنت 
 dيا إلحدÉلر� Bحكيت هذ
فوعد�  عندنا،  �خلاHما� 
هذ�  على  ستو�ظب  بأ¤ا 

بركة  من  �كا+   .aلدعا�
هذ� �لدعاa @نه عندما �بتعد 
بل ��تد ��5 هذB �خلاHمة 
عن �جلماعة فيما بعد، فإ+ 
 Bهذ من  سلمها  تعا^  �هللا 
متمسكًة  فظلت  �لفتنة، 
��جها  فخالعْت  باخلالفة، 
 ^� بأ�الHها  �?هبت 
@ِمن  �هكذ�  قاHيا+، 
هذ�  شرِّ  من  @يًضا  @�الHُها 

�لرجـل.
 � جدًّ مهمٌّ   aلدعا� هذ�   �?ً�
�لألمِن  باخلالفة  للتمّسك 
��ال<ر��.   �لضال من 
�لبعض  قلب  يزيغ  فأحياًنا 
 �هللا عليه من Æنتيجة ما ي
تتولد   +@ من  بدًال  نعم، 
فمثًال  �لشكر،  مشاعر  فيه 
 dÉلر� بعَض   d@�  �?�
@صبح  @نه  حِسب  �لصاHقة 
تعا^  �هللا   aليا�@ كبا�  من 
يبايع   +@ حاجة  له  �ليس 
عليه  �نكشف   �@ �خلالفة، 
�لقرVنية  �ملعا��  من   aشي
فأخذB �لزهو فظن @نه عا� 
مقاَ#  مقاُمه   Jيسا� فذ 

�خلليفة. 
�لشياطني  من  @نو�³  فهنا; 
�لذين يتمكنو+ من �لقلو]، 

�لشياطني   aهؤال �لقتِل 
 Hملوعو� �ملسيح  نَصحنا 
 aلدعا� ֲדذ�  بالقيا#   �
�لزهو  هذ�  فإ+   .~Vلقر�
��ال;   ^� باإلنسا+  يدفع 
�يلقيه = حفر1 �لدما�. هذ� 
�لذJ منع معظم  �لزهو هو 
 aَلعلما� �خاصًة  �ملسلمني، 
باملسيح  يؤمنو�   +@ ِمنهم، 
 Jملهد� ��إلما#   Hملوعو�
�. لكن سيكو+ �ألسو@ 
هذ�   dير َمن  منهم  حًظا 
�لطريق �ملستقيم · ينحر� 
مهمٌّ   aلدعا� فهذ�  لذ�  عنه. 
�@�الHكم  جلْعلكم  جًد�  
�ملسيح  جلماعة  مال�مني 
فد��مو�   ،�  Hملوعو�
 H�� فقد .aعلى هذ� �لدعا
 �  fلن�  +@ �لر��يا�   =
 +@ مع  عليه،  يد��#  كا+ 
قلبه كا+ طاهًر� نقيًّا �كا+ 
H�ئًما.  �هللا  مرضا1  يبتغي 
@�صانا  قد   � @نه  فالو�قع 
تعا^  �هللا  ندعو   +@ بأسوته 
�لقلو]،  �يغ  إل��لة  �Hًما 
�هللا  برضا  سنفو�  �عندها 
تعا^ �نرg نعمه، �سنصبح 
 � Hنصا� �ملسيح �ملوعو@

= حتقيق @هد�فه. 
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التقوى

�عا. للص~ ��لثبا> 
�كا+ من ضمن هذB �ألHعية 
َعَلْيَنا   áْْفِر@َ ﴿َ�بََّنا   :aعاH
َ��ْنُصْرَنا  َ@ْقَد�َمَنا  َ�َثبِّْت  َصْبًر� 
�ْلَكاِفِريَن﴾  �ْلَقْوِ#  َعَلى 
 aلدعا� هذ�  (�لبقر1:٢٥٠) 
�ثبا�   zللص جًد�  مهمٌّ 
من   “áْْفِر@َ” �كلمة  �لقد#. 
 Åهر�قه. فاملع� J@ aملا� á�فر�
 �zًص  zنص أل+  َ�فِّْقنا  �بنا 
على  ثابتني  �نظل  كامًال 

�إلميا+ عند كل مصيبة.
�ملسيح  معا�ضو   d?V لقد   
@تباعه  @يًضا   �  Hملوعو�
�يذ�aً ال ميكن معه �لثبا� على 
�إلميا+ لوال فضل �هللا، لذلك 
 Bندعو  +@ تعا^  �هللا  فعلََّمنا 
كامًال،   �zًص لنا  يهب  بأ+ 
�نكو+ ��ضني برضاB، �ال 

تتزعز³ @قد�ُمنا @بًد�.
@ما قوله تعا^ ﴿��نُصْرنا﴾ 
َنَصَر  �ملعاجم:   =  H�� فقد 
 Bّجنا� �ملظلوَ#  ساعَد   J@
فيع{  �عليه  �لعد�.  من 
�ْجعلنا  �لّلهم   :aلدعا� هذ� 
 �?� �لصz، ح|  كاملني = 
سبيل   = �ملصائب  @صابتنا 
 .zلص� نفقد  فال  Hينك 
�لعاشق  يد  على  باَيْعنا  لقد 

لرسولك   �  �Hلصا�
�لكرمي �، · �لتزمنا بطاعة 
�خلالفة بعدB، فَوفِّْقنا للتحّلي 
�لكاملني،  �ملؤمنني  بأسو1 
 +@  [� يا  نرجو;  �لكن 
َينا  تنجِّ  +@� ُنصرتك  ُتِرينا 

  .a�من �ألعد

* �لدعا. للنجا� من هجما> 
�لعد�

 Qل� �ألHعية  ضمن  �من 
�ليوبيل  سنَة  ֲדا  سنستقبل 
�ملئوJ للخالفة Hعاa: ”�للهم 
�نا جنعلك = <و�هم �نعو? 

بك من شر��هم.“ 
 w@ عن  حديث   =  H��
@بيه  عن  �هللا  عبد  بن   1Hبر
 �  fلن� كا+  عندما   :قا
فكا+  قو#  من  ¯طر  يشعر 
جنعلك  �نا  ”�للهم  يدعو:  
من  بك  �نعو?  <و�هم   =
 ،H��H w@ شر��هم.“(سنن
 كتا] �لصال1، با] ما يقو

�لرجل �?� خا� قوًما)
 � �لثا~  �خلليفة  قا#  لقد 
�هو  �حلديث  هذ�  بشر� 
 aلدعا� على  �جلماعة  »ّث 
 fكا+ �لن :?�� مر1، فقا
� يقو# ֲדذ� �لدعاa �?� ما 

فقد  قو#.  من   �aًسو  d@�
��H = عدH من �ألحاHيث 
�?� @حس خوًفا من  @نه � 
قو# يريد�+ �لضر� باإلسال# 
�نا  ”�للهم   :ºكاآل Hعا 
�نعو?  <و�هم   = جنعلك 

بك من شر��هم.“
 �  fلن�  1Hعا فكانت   �?ً�
 .aلدعا� هذ�  من  �إلكثا� 
ملثل  Hعاa خا¶  @نه  ��حلق 
هذB �حلاال�، @J = حالة 
على  �ألقو�#  ش|  هجو# 
موحًد�.  هجوًما  �إلسال# 
منر  @يًضا  <ن  �ننا  �حيث 
 +� حيث  مماثلة  ªالة  �ليو# 
±تمعة  تسعى   �لد� بعض 
´ماعتنا،  �لضر�  إلحلا� 
يث�  كثً��.  ندعو   +@ فعلينا 
�ملشايخ ضدنا �ملشاكل تا�1ً 
مبساعد�H 1لة �تا�1ً بالتآمر 
�ننا  ح|   ،dخر@ �Hلة  مع 
 = �ملشاكل   Bهذ ُنو�جه 
�إلسالمية  غ�   Hلبال� بعض 
ندعو   +@ علينا  لذ�  @يًضا. 
�هللا تعا^ ֲדذ� �لدعاa كثً��، 
 � باهللا  �الستعانة  فيه  أل+ 
»فظنا  بأ+   a�ألعد� على 
هنا;  كلها.  شر��هم  من 
طريقتا+ �جو# �لعد�؛ فإما 

علًنا  �ألما#  من  يهاجم  @نه 
��ما   ،Bبصد�  aملر�  Bفيتلقا
من  �لشّر  �يبّث  يتآمر   +@
 .dخللف من حيث ال ُيد��
�هذ� �لدعاa يرH كيد �لعد� 
هجومه.  طريقة  كانت  @ًيا 
فاجلملة �أل�^: ”جنعلك = 
<و�هم“ Hعاaٌ لرH ��جمة 
�لظاهر1 �لQ تقع من �ألما#، 
ألعلى   يقا �لنحُر  أل+ 
@ماًما،  يكو+   Jلذ� �لصد� 
فكأننا نقو: �بنا نسألك @+ 
<و�هم.   ^� هجمتهم   Hّتر
 aعاH ما �جلملة �لثانية فهي@
�لذين  �ألشر��  شر��   Hلر
 ^�  1aلإلسا سرًّ�  يكيد�+ 
فعلينا  �@فر�Hها.  �جلماعة 
ليحمينا  تعا^  �هللا  ندعو   +@
 aً�سو كلها،  �لعد�  شر�� 
من   �@ @مامنا  من  هاnَنا 
ֲדذ�  ندعو   +@ خلفنا. Àب 
�هللا   ^� �إلنابة  أل+  �لتفك� 
من  حتمينا  �حدها  تعا^ 
 J@ منلك  �ننا ال  شر��هم. 
قو1. ليس لدn dاعة �ملسيح 
��ملهدJ � �سيلة = هذ� 
�لزمن �ال �لدعاa. لقد @�تينا 
سال� �لدعاa �لذJ علينا @+ 
من  به  �<تمي  نستخدمه 
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شر�� �لعد�، ��لذJ ميّكننا 
هجما�  من  �لدفا³  من 
Àب  فلذ�  كلها.  �لشيطا+ 
@+ ִדتمو� بالعباH�� �هتماًما 

كب�� �تدعو �لدعاa كثً��.

* ��ية �الستغفا� �حقيقته
�ألHعية  تلك   Hبصد�
ضر��1   ^� نّبهتكم  كنُت 
 w� الستغفا�: ”@ستغفر �هللا�
من كل ?نب �@تو] �ليه“. 
 Hملوعو� �ملسيح   قا لقد 

� = شر� �الستغفا�:
 = هو  �الستغفا�   +�”  
تعا^  �هللا  �حلقيقة �جاa من 
 Jلبشر� �لضعف  يستر   +@
 +@� ينكشف  يَدعه  فال 
�إلنسانية  �لفطر1  ُيساند 
كنف   = �يأخذها  بقّوته 
/ايته �نصرته. هذB �لكلمة 
 J@ ”َغَفَر“  من  مشتقٌَّة 
�ُهللا  يستر   +@ فمعناها  َسَتَر، 
تعا^ بقّوِته ما = �لشخص 
 .Jملستغِفر من ضعف فطر�
�الستغفا�   Åمع �لكن 
@كثر،  �لنا�  لعامَّة  يتسع 
�هللا  يستر   +@  H�ملر� فيكو+ 
تعا^ ما صد� من �ملرa من 
�ألصلي   Åملع� �لكن  Vثا#؛ 

هو  لالستغفا�  ��حلقيقي 
من  �ملستغِفَر  �ُهللا  »مي   +@
بكامل  �لطبيعي  ضعفه 
قّوته  من  له  �يهب  قد�ته، 
�يعطيه من ِعلمه �ينوB�ِّ من 
تعا^  �هللا  أل+  ?لك   .Bنو�
 +@ بعد   Bعبد عن  يتخّل   �
خلقه، بل �نه تعا^ كما هو 
 B�قو �خالُق  �إلنساِ+  خالُق 
�لد�خلية ��خلا�جية، كذلك 
تعا^  @نه   J@ له..  قّيوٌ#  هو 
بقد�ته  عليه  »افظ   يز� ال 
من    +� �حيث  �خلاصة. 
”�لقيو#“،  تعا^  �هللا   aا\@
خلقه  على  �ملحافظ   J@
 +@ لإلنسا+  بد  فال  بقد�ته، 
 Hمي نقَش خلِقه من �لفسا«
”�لقيو#“  �هللا  صفة  بفيض 
�هللا  صفة  بفيض  ُخلق  مثلما 
”�خلالق“....... �ً?� فكانت 
لإلنسا+  طبيعية  حاجة   Bهذ

باالستغفا�.  ُ@ِمَر  �لذلك 
 = �ألمر  هذ�   ^� @ش�  �قد 
تعا^:  بقوله  �لكرمي   +Vلقر�
�حليُّ  هو  �ال  �لَه  ال  ﴿�ُهللا 
قّيو#   � فهو  �لقّيوُ#﴾.. 
كما هو خالق، �عمُل صفته 
خلق  عند  ينتهي  ”�خلالق“ 
صفته  عمل  لكن  �إلنسا+، 
�Hًما،  مستمر  ”�لقّيو#“ 
 ^� �إلنسا+ ªاجة  يظل  لذ� 
فاحلاصل  �Hًما.  �الستغفا� 
�لصفا�  من  صفٍة  لكل   +@
��الستغفاُ�  فيٌض،  �إل�ية 
من  �الستفاضة  على  يساعد 
”�لقيو#“،  �هللا  صفة  فيض 
نعبد  ﴿�يا;  Vيُة  تش�  ��ليه 
سو�1   = نستعني﴾  ��يا; 
 +@ نسألك   J@ �لفاحتة.. 
��بوبّيِتك،  بقّيوميِتك  تعيننا 
لكيال   �لضال من  فتحفظنا 
فال  �لضعُف،  منا  يصد� 

عباHتك“.  من  نتمكن 
±لة   Review of Religions

 ٢ �ألHيا+“،  ”مقا�نة 
�ملجلد   ،#١٩٠٢ @يا�/مايو 
�لصفحة   ٥ �قم   ،�أل�

.(١٨٧-١٨٩
مهمٌّ   aٌعاH فاالستغفا� 
��جما�  من  للنجا1  جًد� 
تقع عند كل   Qل� �لشيطانية 
�لشيطا+  لقتل  ليس  خطو1. 
بنا عند كل خطو1  �ملتربص 
 +@ �هو  ��حد  طريق  �ال 
منه  �نطلب  باهللا  نستعني 
�لقو1. �قد بيَّن �هللا تعا^ نفُسه 
هو  �الستعانة  طريق   +@ لنا 
فإنه »ميكم من  �الستغفا�، 
هجما� �لشيطا+، �ميّكنكم  
من  �ُيطهركم  مقا�مته،  من 
�ُينقذكم  �لسابقة،  �لذنو] 
�لبشرية.  �لنقائص  من 
��لذين سُينيبو+ �^ �هللا تعا^ 

القـرن  ونسـتقبل  اخلالفـة  مـن  األول  القـرن  ع  فنـودِّ
اجلديـد بأدعيـة جتـذب حـبَّ اهللا تعـا>.. أدعيـٍة تهـزُّ 
قوائـم عـرش الرNن.. أدعيـٍة تنفـخ الـروَح Z األموات.



اجمللد الواحد والعشرون، ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٢٩ هـ  - مايو / أيار  ٢٠٠٨ م

٣٦

التقوى

بعباHته  �يهتمو+  �يدعونه 
تعا^  �هللا  فإ+  �يستغفر�نه، 
�يكو+  بقيُّوميَِّته  سيشملهم 
كل  من  �ينقذهم  معهم 

سيئة. 
أل+  ماّسة  حاجة  هنا;   �?ً�
ُنكثر �ند��# على �الستغفا� 
باهتما#  باهللا  ��الستعا?1 
 Bهذ  #��H @جل  من  خا¶، 
علينا  �هللا  @نز�ا   Qل� �لنعمة 
تظل  ح|  �خلالفة  بصو�1 
يو#   ^� @�الHنا   = مستمر1 
كلَّ  تعا^  �ُهللا  �ّفق  �لقيامة. 
من  �لغاية  »قِّق  @/دJ أل+ 
 +@�  Hملوعو� �ملسيح  بعثة 
 Jلذ�  � فيضه  من  ينهل 
فينا بصو�1  تعا^  �هللا  @فاضه 
 �خلالفة، فنو³ِّH �لقر+ �أل�
�لقر+  �نستقبل  �خلالفة  من 
حبَّ  جتذ]  بأHعية  �جلديد 
قو�ئم  ִדزُّ  @Hعيٍة  تعا^..  �هللا 
تنفخ  @Hعيٍة  �لر/ن..   åعر
فإ?�  �ألمو��.   = �لر�َ� 
�Hّعنا هذ� �لقر+ �Hخلنا = 
بأHعيتنا  �جلديد هكذ�  �لقر+ 
فسو�  نفوسنا،   �تزكية 
نرd �عد �هللا تعا^ ﴿كَتب 
��سلي﴾  @نا  ألغلّنب  �هللا 
بشكل  حياتنا   = متحقًقا 

@فضل �@��³.
 ،Jملحمد� �ملسيح   aحّبا@ فيا 
 Qألمانة �ل� Bحاِفظو� على هذ
 � Hُسلمها �ملسيُح �ملوعو@َ
تنتفعو� من �عد  �ليكم لكي 
�ملؤمنني.  �لذJ قطعه مع  �هللا 
بعملكم  عليها  فحافظو� 
مع  ��Hخلو�  �@Hعيتكم، 
�لقر+ �جلديد  �لنعمة =   Bهذ
 Bهذ ُتعطي  لكي  باألHعية 
�لد��#  على  @ُكلها  �لشجر1ُ 
نتيجة �لتضحيا� �لQ قّدمها 
VباÉكم �قّدمتموها @نتم. لقد 
@كلتم ¦ا� ما ��عه VباÉكم، 
فا��عو� �آل+ ���ًعا جديد1 
ليأكل  بأHعيتكم  ��سقوها 
�لطيبة  ¦ا�ها  @يًضا  @�الHُكم 
= �لقر+ �جلديد من �خلالفة. 
 ³�Hهذ� هو �لطريق �ألمثل لو
�لقر+ �أل� ��ستقبا �لقر+ 
ال  ��ال  �خلالفة،  من  �جلديد 
ُتَعّد�+ من �ملؤمنني �لذين هم 
��عو+.  �عهدهم  ألماناִדم 
 aللوفا nيًعا  تعا^  �ُهللا  �ّفقنا 

بعهوHنا.
بعد  �جللسة   Bهذ ستنتهي 
nيًعا  �هللا  �ّفقنا   .aلدعا�
ساملني  Hيا�نا   ^�  1Hللعو
 aغامنني، ��قاكم من كل سو

�حز+،  �@جا] = حقكم 
ֲדا  Hعا   Qل� �ألHعية  كل 
�ملسيح �ملوعوH � جلماعته 
�للذين »ضر�+ هذB �جللسة. 
@متÅ لكم �لعو1H �^ بيوتكم 
بعض   âعا لقد  بالسالمة. 
�لضيو� من �ألحو� �جلوية 
�ملر��.  حركة   = ��لصعا] 
�لذين  @�لئك  كل  �هللا   dجز
 dخر@ بعد  مر1  هنا  حضر�� 
�غم هذB �ملعانا1. لقد �@يت 
 = يتبللو+   aلنسا��  �ألطفا
@ظن  �كنت  ساعا�،  �ملطر 
@¤م �مبا ال يأتو+ غًد�، �لكن 
�لتاÖ كا+  �ليو#  �حلضو� = 
�حلماسة   Bهذ كالسابق. 
خصوصيا�  من  �إلميانية 
عليها  فحاِفظو�   ،Jأل/د�
تفتر  تَدعوها  �ال  H�ئما 

�تتالشى.
 = �ملر��  شرطة  @خطأ  لقد 
�تدّخَل  �أل/ديني،  تقييم 
بعض ضباÑ شرطة �ملر�� = 
 ،³�H بد�+  �حلاال�  بعض 
مع @+ مترير �لنا� كا+ ممكًنا 
 aهؤال  +� �لسهولة.  مبنتهى 
�حتفاالִדم  �ال  يشاهد��   �
يعرفو+  �ال  فقط،  �ملاHية 
�إلسالمية  �جلماعة  مز�5   +@

�أل/دية qتلف عن �آلخرين 
د�#  متاما، �لو @¤م �ستعانو�̄ 
�جلماعة = �ملر�� ملا حصلت 
�ملهم،  �لقد�.  ֲדذ�  �ملشاكل 
�خلا�5  من  @تو�  �لذين   +@
تعرضو� للمعانا1 �ذ� �لسبب 
@يًضا، �لكن ال بد من حتمل 
سبيل   = �لبسيطة  �ملشاكل 
�ضا �هللا تعا^، �ال بأ� لو 
تعا^  �هللا  أل+  �ا،  تعرضنا 
ُيجز �جلز�a عليها. حفظكم 
�هللا � كلكم، �@بلغكم �^ 
بيوتكم حتت /ايته ��عايته. 

Vمني.
@ما فيما يتعلق بعدH �حلضو� 
@نه  �ملسؤ�لو+   ~zخ@ فقد 
شخًصا،   ٢٥١٢٨ بلغ  قد 
مع @¤م كانو� qافو+ بسبب 
 +@ �جلوية   �ألحو�  aسو
يكو+ �حلضو� @قلَّ من هذ�. 
�+ ٢١٩٣ شخًصا منهم قد 
@تو� من باكستا+، � ٤٨١٥ 
من @ملانيا، �^ جانب عدH ال 
بأ� به من بالH @خرd. @ما 
@Hعو  هنا.  من  فهم  �لباقو+ 
�جلميع  Àعل   +@ تعا^  �هللا 
��ثًة ألفضاله �@+ يستجيب 
nيع هذB �ألHعية = حقهم. 

تعاَلو� َنْد³ُ �آل+.
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