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 Rة: �ملكتب �لعرÔتر

ال   yحد� �هللا  Nال  Nله  ال   �� �شهد 
 yشريك لـه، ��شهد �� �مًد� عبد
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  ��سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�|ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوx �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   wَيَّاN�َ َنْعُبُد   wَيَّاN
�لَِّذيَن  ِصَر�6   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�6َ  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو| َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (®مني) َ�ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لr @لقاها سيدنا مر�q مسر�p@ Kد @يدn �هللا تعاo بنصرn �لعزيز

� sملهد� ��خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو9 ��إلما
٠٦ /٢٠١٣/١٢ xيو

5 مسجد بيت �لفتو� بلند�

�ملاضية �جهت �ألنظا�  5 �خلطبة 
سيدنا  خطب  Nحد�   Uخال من 
�ملصلح �ملوعوI � �سرIُ. �يضا 
سيدنا  �سو�  من   Åألحد�� بعض 
خاIمه   wسلو�  � �هللا   Uسو�
�لصاI, � ��كرُ. من خالoا 
�بّينُت  مفصال،  ”�لصد,“  صفة 
ثابتا  كا�  �لذ7  �لرفيع  �ملستو� 
 Uسو� �مد  �موالنا  سيدنا  عليه 
�هللا � �خاIمه �لصاI,، ��كرُ. 
�يضا �ملر�تب �لعليا �ل� �صل Nليها 
نتيجة  عنهم  �هللا  �ضي  �لصحابة 
�لتأسي ֲדذy �ألسو�. �حلديث عن 
 Uملثا� سبيل  على  كا�  �لصد, 
�إلصال�  �صل   �� �حلق  �لكن 
�هللا  �َمرنا  حسنة  كل  كسب  هو 
سيئة  كل  عن  ��المتنا�  بكسبها 
�مرنا باالمتنا� عنها. Nً��، سنكو� 
مؤمنني حقيقيني �ُنعّد �فر�Ô Iاعة 
Nماx �لزما� على �جه �حلقيقة حني 
��ألخال,  �حلسنا.  فينا  تتولد 
�لسامية �ل� �مر �هللا تعا[ �ملؤمنني 
عندما  �كذلك  Âلقها،  �حلقيقيني 
Nياها  كا�هني  سيئة  كل  نستنكر 
بشد� متناهية -أل� �ملؤمن يبحث 
ֲדا  يعتصم   È كلها  �حلسنا.  عن 
- �كذلك يفر من �لسيئا. بكل 
فقط  عندها  �لك  فعل   ��N� قوته، 
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حضرj مر�q مسر�p@ Kد @يدn �هللا

 Uبالعد yيقد� على �� يسّو7 �مو�
  Iمبجر �لك  يتم  �ال   ،Uالعتد���

 .Iفا�غة 5 هذ� �لصد .�DعاI�
لقد �كرُ. 5 �خلطبة �ملاضية �يضا 
�ننا من حيث �ملعتقد�. منلك �Iلة 
 � Iمغة �عطاناها �ملسيح �ملوعو�I
على صد, �إلسالx �صد, �جلماعة 
�إلسالمية �أل�دية، �هذ� �ألمر ²عل 
كّفتنا ��جحة على معا�ضينا �Iئما. 
�ما T ��N يعتر¤ بذلك �حد نتيجة 
تعّنته �عناyI �شقا�� قلبه فهذ� �مر 
معا�ضي   �� �حلقيقة  �لكن  ®خر، 

�إلسالx ال ميلكو� ��I على �Iلتنا 
 5  nخلو� يتحاشو�  لذلك  قط 
على  يّطلعو�  عندما  معنا   Ùلنقا�
لقد   .Ùلنقا�  5 �أل�ديني  منهج 
�عتر¤ عديد من �ملسيحيني �يضا 
”�حلو��   Rلعر� برناÆنا   Dثنا�  5
�إلسالمية  �جلماعة   �� �ملباشر“ 
�أل�دية متلك �Iلة قوية ال ِقبل oم 
صد,  على  قوية  �Iلة  فلدينا  ֲדا. 
�جلماعة �إلسالمية �أل�دية �يضا، 
 xإلسال� صد,  نثبت  ناحية  فمن 
ناحية  �من  �ملسلمني   Yغ على 

�آلخرين  �ملسلمني  على   Iنر �خر� 
�لذين يعترضو� على �جلماعة. فإ� 
 xيقر��� كال T� يتعّنت �ملعا�ضو� T
 xما�  yيقدمو  T�  Iملوعو� �ملسيح 
�آلخرين مشوًها مبُتوً�� عن  سياقه، 
فال بد �� يعترفو� بصد, �أل�دية. 
�لشخصية  �ملشايخ   Úمصا �لكن 
�لنا&  عامة   Dغو�N  ]N تدفعهم 
ال  �عندما  ��ألباطيل.  باألكا�يب 
²د�� Iليال يستخدمو� لسانا بذيئا 

 .� Iضد �ملسيح �ملوعو
كفتنا  فإ�  باألIلة  يتعلق  فيما  �ما 

لقد اع\ف عديد من املسيحيني 
أثنـاء برنا^نا العر[   Q أيضا
”احلـوار املباشـر“ أن اجلماعة 
اإلسـالمية األdدية متلك أدلة 
قويـة ال ِقبـل hم بهـا... فمن 
ناحية نثبت صدق اإلسالم على 
غI املسلمني ومن ناحية أخرى 
اآلخرين  املسـلمني  علـى  نرد 
اجلماعة. على  يع\ضون  الذين 
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 nئما مقابل كل من يعا��I جحة��
�إلسالx ��أل�دية. �N �لذين يقر��� 
كتب �ملسيح �ملوعوI �يسعو� لفهم 
مضامينها ال ميكن �� يقف �مامهم 
 Iملوعو� �ملسيح   Uقا �حد قط، كما 
كت�  قر�مت   ��N بأنكم  بنفسه   �
يقد�  فلن  مضامينها  ��ستوعبتم 
عندما  �لكن  مبا��تكم.  على  �حد 
كا�  �لذ7  �لعملي  �جلانب  نفحص 
فينا   yير�  ��  Iّيو  Iملوعو� �ملسيح 
تلقائيا:   Uلسؤ�� �ينشأ  قلق  يصيبنا 
لكل  يتصد�  منا  ��حد  كل  هل 
 Dتمعنا �يقد� على �لقضاÆ 5 سيئة
بيئتنا  عليها؟ هل كل من يعيش 5 
�جو��نا يتأثر بعمل كل ��حد منا، 
�x �ّنا Üن �لذين نتأثر سلبا باملجتمع 
��يد�  تقاليدنا  �ننسى  بنا  �ملحيط 
منا  ��حد  كل  يسعى  هل  ��يد�؟ 
جاهد� إلصال� �عماله كما يقتضي 
منا تعليم �ملسيح �ملوعوI � �هل 
يقتر|  ال   bلصد, ح� معيا�  بلغنا 
هل  �إلطال,؟  على  منا  �لكذ| 
ز على �آلخر� مع �نشغالنا  نظُرنا مركَّ
�لدين  ®ثرنا  هل  Iنيانا؟  �مو�   5
جنتنب  هل  �حلقيقة؟   5 �لدنيا  على 
حذ�  بكل  سيئ  �عمل  سيئة  كل 
�حيطة؟ هل جنتنب غصب حقو, 
�آلخرين �كل سلوw غY الئق؟ هل 

�خلمس؟  بالصلو�.  ملتزمو�  Üن 
�نعبد  �Iئما   Dلدعا�  5 نستمر  هل 
��النكسا�؟  بالتو�ضع  تعا[  �هللا 
 wيتر سيئ  �فيق  كل  تركنا  هل 
®باDنا   xد¿ هل  سيئا؟   �Yتأث فينا 
�ملعر�¤؟   5 �نطيعهم  �Üترمهم 
هل نعامل ��جاتنا ��قا�ֲדن بالرفق 
من  ج�Yننا   xرÜ هل  ��إلحسا�؟ 
 D؟ هل نعفو عن �خطا.�Yخل� ÝI�
�ملخطئني 5 حقنا؟ هل قلوبنا خالية 
 Dلُبغض ��لشحنا� من كل نو� من 
¬سب  نعمل  هل  �آلخرين؟   yجتا
هل  �نفسنا؟  �Üاسب  �لبيعة  عهد 
�الִדاما.  توجيه  من  خالية  Æالسنا 
N[ �آلخرين �غيبتهم؟ هل ُيذكر �ُهللا 

��سوله 5 معظم Æالسنا؟ 
��N كا� جو�| هذy �ألسئلة بالنفي 
�ملسيح  تعليم  عن  بعيد��  فنحن 
على  نقلق   �� �²ب   �  Iملوعو�
��ضاعنا �لعملية، �ما ��N كا� جو�ֲדا 
�لذين  ��لئك  منا   Dفالسعد� بنعم 
ير��I على هذy �ألسئلة بنعم X� �Nم 
يؤ��I حق �لبيعة باالهتماx ¬التهم 
�لعملية. لكنه ��N نظرنا بعني �حلقيقة 
فسنر� �ننا 5 �غلب �ألحيا� ال Xتم 
بغالبية هذy �ألمو� متأثرين باملجتمع، 
��� مسا�£ �ملجتمع تسعى مر� بعد 
�خر� �� تتسر| Nلينا، �Üن نعجز 

ال   .�Yكث �حيانا  مقا�متها  عن 
شك �� ٩٩,٩٩ باملائة منا يدَّعو� 
�Xم �قوياD عقيدً�، �ال �حد يقد� 
�ننا  Nال  NمياXم  عن  �عزعتهم  على 
²ب �� نتذكر �� �لضعف �لعملي 
هجما.  نتيجة   Åد¨ عندما 
�حيانا  ִדز  فهي  �لقوية  �ملجتمع 
فالشيطا�  �يضا،   Iالعتقا� جذ�� 
 U�� ففي  ��يد�.  ��يد�  يهاجم 
 xنظا عن  �إلنسا�  يبتعد  �ألمر 
خطو�  يزيد  �عندما  �جلماعة، 
�يضا،  �خلالفة  عن  يبتعد  �خر� 
��حد�  ضعفا   �� نتذكر   �� فعلينا 
 �Yخ�� ®خر،  ضعف   ]N  7Iيؤ
جنن   .Dشي كل  �إلنسا�  vسر 
يكمن  �أل�دية   UاÔ  �� نعر¤ 
 xأل�ديني 5 سلك نظا� x5 �نتظا
�جلماعة �نظاx �خلالفة، �5 �لك 
تكمن قوُتنا �لعقدية ��لعملية �يضا. 
 Dألخطا� يكشفو�   Dخللفا�  �N لذ� 
�جلماعة  �نظا�  �يلفتو�  �Iما 
نقا6   ]N ينظر��  لكي  إل��لتها، 
ضعفهم باالستغفا� �يسعو� إل��لتها 
لد�جة  ��د7   7� يبتعد   �� قبل 
 .�Iبعدها مسد� �I²د طريق �لعو
�هللا  منَّها  �ل�  �ملِّنة  يذكر��  �لكي 
من  �فد   rقابل لقد  عليهم.   �
�لعلماD ��ملثقفني غY �أل�ديني من 
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 Uالستقبا� حفل  مبناسبة  Nند�نيسيا 
 �Yجول� �ألخ U5 سنغافو�� خال
بينت  �كما  �ألقصى،  �لشر,   ]N
سابقا  �جلولة   Åحد��  Iسر  Uخال
�نطباعا  �بَد��  �لضيو¤   Dهؤال  ��
²ب  �إلند�نيسيني   Dلعلما�  ��
�جلماعة   xماN  xكال يسمعو�   ��

�إلسالمية �أل�دية. 
 �ًّI� مo كنت قد قلت Uعلى كل حا
�جلماعة   �N تساÒالִדم:  �حد  على 
�لوحيد�  هي  �أل�دية  �إلسالمية 
 xليو� �أل�ضية  �لكر�  سطح  على 
�ل� ليست Nقليمية �� �Iلية بل هي 
عاملية، �ُتعر¤ 5 �لعاT كله باسم 
Ôاعة. �متتا� بالوحد�، �هي تتبع 
نظاما معينا �هي مرتبطة بإماx ��حد 
�تضم �فر��I من كل �مة �شعب 5 
 Uليل عظيم على قوI فهذ� .Tلعا�
�لن� � �نبوDته: "ستكو� 5 �ألمة 
قد  �إلسالمية Ôاعٌة"، حيث كا� 
على  ستكو�  Ôاعة   �N  �  Uقا
�لصر�6 �ملستقيم. �هذ� هو برها� 
للن�  �ملخلص  �ملحب  صد,  على 
من   bح  Dلسعد��  Dفالعقال  .�
يسمعو�  عندما  �يضا  �ملعا�ضني 
�لصمت،  يلزمو�  �لدليل  هذ� 
منا  ��حد  كل  لكن  �يتدبر��. 
�لعملية  حاالته  فحص   ]N ¬اجة 

للمحافظة على هذ�  كل حني �®� 
�لر�هن  �لعصر  فالشيطا� 5  �لدليل. 
فاخلطر  قبل،   7� من  �كثر  Ôّا� 
ع  توسُّ هو  بنا  ¨د,  �لذ7  �لعملي 
 ]N نطا, سيئا. �ملجتمع، باإلضافة
�اية  oا  تعطى  �لسيئا.  بعض   ��
 ،xلكال�� Yقانونية باسم حرية �لضم
�لزمن  هذ�  قبل  �لسيئا.  فكانت 
 �I7 كانت سيئة �حليِّ �د�� .�Iد��
5 �حلي فقط �كانت سيئة �ملدينة 5 
�ملدينة �سيئة �لبلد 5 �لبلد، �� على 
�قصى حد كا� �جل��Y يتأثر�� ֲדا، 
لكن �ليوx بسبب �لسهولة 5 �لسفر، 
 xلتلفا� ��النترنت ��سائل �إلعال��
�ملحلية  �لسيئة  قد صا�.  �ملختلفة، 
�النترنت  فبو�سطة  عامليًة.  �لفرIية 
 Dبإنشا ��ملنكر�.  �لفو�حش  ُتشا� 
 ،Uألميا� ®ال¤  بعد  على  �لعالقا. 

�ُيبعد�  ُيخدعن  �لشاّبا.  فالفتيا. 
تضعيفهن  عنك   �I �لدين  عن 
عمليا. 5 �آل�نة �ألخ�Y عرفت �� 
بعض �لشابا. 5 باكستا� �بعض 
 hألخر� �يضا ُيخدعن بالز��� Iلبال�
�X 5اية �ملطا¤ ُيجَعلن مومسا.، 
حيث يتم �لز��h ֲדن مؤقتا È ُيحوَّلن 
��صحا|  �لدعا��،  مما�سا.   ]N
هذy �لتصرفا. يعملو� عامليا. فحني 
لع �ملرD على هذ� �لوضع �ملخيف  يطَّ
�كذلك   ،Uأل�صا� منه  ترتعد  جد� 
ُيَشّلو� بطر, iتلفة عمليا  �لشبا| 
�هللا  ندعو  كنا  فإ��  �يضا.  �عقائديا 
��د7  كل  ¨فظ   �� ناحية  من 
ففي  ��خلبائث،  �لفو�حش   yهذ من 
بنفسه  ��د7  كُل  نفسه  �لوقت 
²اهد   ��  ]N حاجة  بأمس  �يضا 
ضد هذy �خلبائث مستعينا باهللا �. 

اليوم بسبب السهولة Q السفر، والتلفاز واالن\نت ووسائل 
اإلعالم اخملتلفة، قد صارت السيئة احمللية الفردية عامليًة. 
فبواسطة االن\نت ُتشـاع الفواحش واملنكرات بإنشاء 
العالقات على بعد آالف األميال، فالفتيات الشـاّبات 
xُدعن وُيبعدن عن الدين دع عنك تضعيفهن عمليا. 
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�ملبتكر�. �حلديثة  �N �الستفا�I من 
 �� Nال  ممنوعة،  ليست  ��لسهوال. 
كل ��د7 ²ب �� يتذكر �Iما �� 
 � Iعليه �� يساعد �ملسيح �ملوعو
على تكميل نشر �oد� مستفيد� من 
من  بدال  �حلديثة  �ملخترعا.   yهذ
بالوقاحة   Dألعد��  ]N �لنفس  تسليم 

 .Iالعتقا� Dسو� Iإلحلا��
��د7  كل  من  يتطلب  �ألمر  هذ� 
�� يفكر �يتدبر. فيجب على �لكبا� 
ِسنًّا فينا �� يضربو� �مثلة عليا لكي 
جتتنب �جيالنا �لقاIمة �لفساI �ملنتشر 
على  كما  �هجماته.   Tلعا�  5
�لشبا| �يضا �� ينقذ�� �نفسهم من 
ما 5  با�لني كل   Dألعد�� هجما. 
�سعهم �مستعينني باهللا تعا[. �لعد� 
 xملحو بوجه عا Yيهاجم بطريق غ
�لترفيه �متضية  باسم  بيوتنا  �يقتحم 
شبا|   5 يؤثر   �� �يريد  �لوقت 
�جلماعة �ضعا¤ �إلميا� �يسعى �� 
يعيث فيهم �لفساI. ال شك 5 �� 
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة   Dخلفا
 ]N �جلماعة  �نظا�  �Iئما  يوجهو� 
حتسني حالتهم �لعملية. هذ� ما فعله 
 Uخال من  سبقو   �لذين   Dخللفا�
�ألنظا�  ��ّجه  �يضا  ��نا  خطبهم 
 .Iلفسا� هذ�  Nصال�   ]N �Iئما 
��ملنظما.  �جلماعة   xنظا فيخطط 

 yهذ Dبر�مج 5 ضو �يضا  �لفرعية 
شر¨ة  كل  Nنقا�  ُبغية  �لتعليما. 
��د7  �كل  �جلماعة  شر�ئح  من 
�يا كا� عمرy من هذo� yجما.. 
�لكن ��N عزx كل ��حد منا على 
 yهذ Uصال� نفسه �تصد� إلفشاN
�لك  �ليس   ،Dلألعد� �oجما. 
فحسب بل ��N قاx عا�ما إلصال� 
�عد�D �لدين �يضا فضال عن �لدفا� 
مبع� �� يشن �لة Nصالحهم �يضا، 
��نشأ oذ� �لغرn عالقة �طيد� مع 
�هللا تعا[ سننحج بفضل �هللا تعا[ 
�لدين   Dعد�� هجما.   UفشاN  5
Nصالحهم  من  �يضا  �سنتمكن 
 ]N �Nضافة   .Tلعا� عاقبة  �حتسني 
�لك نقضي على �لفتنة �ل� تريد �� 
تلتهم �جيالنا �لناشئة بتأثYها �لسيئ، 
�Üافظ  �جيالنا  سنحمي  �بذلك 
على Nمياننا. È تنتقل �لة �إلصال� 
 yمة �ستستمر هذIلقا� Uألجيا� ]N
�سو¤  �لقيامة.   xيو  ]N �لسلسلة 
لتبليغنا  جديد�  ®فا,  علينا  تفتح 
�ستكو�  �نفَسنا.  Nصالحنا  نتيجة 
لنشر  سببا  �جلديد�  �الكتشافا. 
بقا�  من  بقعة  كل   5 �هللا  �سم 
�لسيئا..  نشر  من  بدال   nأل��
علينا �� نتذكر �Iئما �نه ال يسعنا 
�� نغض �لطر¤ عن �حلقائق، أل� 

تنوN 7صال�  �ملتقدمة ��ل�   xألقو��
�نقالبا  فيه   Åُتحد  �� �تريد   Tلعا�
 ��N �لكن  �Iئما.  �خطائها   ]N تتنبه 
�غلقنا عيوننا �قلنا، "كل شيD على 
ير�x" فإ� هذ� �لسلوw سو¤ يكو� 

عرقلة 5 �عمالنا. 
 yنه ال بد لنا من �النتبا� Uفلبا| �لقو
�نه  N[ �حلقائق. ال ميكننا �� نفر� 
 ��N بل  باملئة  Nصال� Çسني  مت  قد 
 Tنقالبا 5 �لعا� Åكنا نريد �� ُنحد
فال بد لنا �� يكو� هدفنا �إلصال� 

مئة باملئة. 
هنا ��يد �لقوU �يضا بأنه ��N جنحنا 
�لعملي  �إلصال�   5 باملئة  مئة 
��خلصوما.  �لنـز�عا.  ستتالشى 
�ملحاكم،   5 �ملرفوعة  ��لقضايا 
باآلخرين  �لضر�  Nحلا,  ��ا�ال. 
ضر�� ماليا، �سينتهي كل نو� من 
�لسيئا. مثل �جلشع للماU �مشاهد� 
�ل»�مج �لسيئة على �لتلفا� ��لوسائل 
�آلخرين،   xحتر�� �قلة  �ألخر�، 
جّو   Iسيسو� إلسقاطهم،  ��لسعي 
�حلب ��لوئاx ��ألخو� �لذ7 سYينا 
مشاهد �جلنة 5 هذ� �لعاT. �لسيئا. 
 �N عمليا،  �مامنا  متثل  �كرִדا  �ل� 
 5 �ألمو�   yهذ من   Dشي  Åد¨
�كرִדا  لذلك  �حيانا  �يضا  �جلماعة 
منا  ��حد  كل   5 توّلد  فإ��  هنا. 
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vدمو�  سو¤  مبسئوليته  شعو� 
�Xا  �حلسبا�   5 ��ضعني  �جلماعة 
 Uفضل من �هللا تعا[ فقط. قد يقو
 yֲדذ �جلماعة   xد¿ بأننا  هنا  �حد 
ينطبق  ال  هذ�  �لكن  متاما  �لعاطفة 
 5 �ملسئولني  من  باملئة  مئة  على 
�جلماعة. تصلr �حيانا �خبا� توحي 
يتحلو�  ال  �ملسئولني  بعض  بأ� 
��جلَلد.  ��لتحمل  �لصد�  برحابة 
بصو.  شيئا  �حد  oم   Uقا فلو 
��لعز�  �حلمية  تأخذهم  قليال  مرتفع 
�لز�ئفة، �5 بعض �ألحيا� يلجئو� 
N[ �لكذ|. ��ملعلوx �� �لذ7 يعمل 
�هللا  Nياy فضال من  �7ّ عمل حاسبا 
فهو يتحمل كل شيD �بتغاD مرضا� 
يدفعه  هللا"  "�لعز�   :Uلقو�  �N� �هللا. 
عن  �لبحث  من  بدال  �لتو�ضع  على 

عز� نفسه. 
Iقيقة  بنظر�  �نفسكم  فحصتم  فإ�� 
سو¤ تر�� �� �لعمل بـ "�حِسبو� 
 ،Iمن كل ��حد" مفقو ÝI� نفسكم�
�يثو�  حينا،  ִדيج  �ألنانية   ���
�لكذ| حينا ®خر. Nننا نستمتع من 
�عجب  "لقد   Iملوعو� �ملسيح   xاoN
�لناحية  �ستمتاعا من  تو�ضُعك"  �َهللا 
 ]N لذ�قية �نّدعي �يضا بأننا ننتمي�
�هللا  �عجب  "لقد  oِ�َُم:  َمْن  Ôاعة 
تو�ضُعك" �لكن ال نتقدx على �لك 

�ال ند�w �نه قد عّلم �تباعه �نكم 
��N كنتم على صلة R فعليكم �� 

 .wتتحلو� ֲדذ� �لسلو
 �  Iملوعو� �ملسيح  �خ»نا  لقد 
�هللا   Uتعليم �سو  Dإلحيا Dبأنه جا
�سو�   ]N �يوجهنا  جديد  من   �
خد�مه  �حد  ير�7  كما   � �لن� 
قاسية  بكلما.  vاطبه   T �نه   �
قط. �حدÅ ��. مر� �� شخصا 
��تعد. فر�ئصه نتيجة �عب �لن� 
� �هيبته فقاU له: ”َهوِّْ� َعَلْيَك 
َفِإنِّي َلْسُت ِبَمِلٍك Nِنََّما �ََنا �ْبُن �ْمَرَ�ٍ� 

َتْأُكُل �ْلَقِديَد“.
 5 �لصفة   yهذ تظهر   �� فيجب 
�لعملية لكل مسئوU، �كلُّ  �حليا� 
 ��  ]N ¬اجة  �جلماعة   5 عامل 

يتصف ֲדا 5 �حليا� �لعملية. 

 �� �7ُ ��د7 منصبا  يعَطى  فعندما 
مسئولية �� ُتعَهد Nليه خدمة، عليه �� 
يضع 5 �حلسبا� �Iما قوU �ملسيح 
غريبا  ”كنت  تعريبه:  ما  �ملحمد7 
�خل»�“.  �عدمي  �Æهوال  �مسكينا 
��لتو�ضع  �ملسكنة  سُنظهر  فعندما 
�لعملية  حاالتنا   5 �خل»�   xنعد���
سنتمكن من �D�I حق �خلدمة �يضا. 
�آلخر  قوله  فينا  يتحقق   �� �نرجو 
بذلك  ”لعلكم  تعريبه:  ما   �
 Åد  ̈T �N� .“Uلوصا� ��I تدخلو�
�لك فيمكن �� نكو� على حق 5 
�لدعو�، بأنا قد ®منا بإماx �لزما�، 
�لو�قع فنكو�  �ما على صعيد �ألمر 
بلسا�   DعاIال� هذ�  من  ساخرين 
تضرنا  لن  �حلالة   yهذ ففي   .Uحلا�
يفضحنا  سو¤  بل  غYنا،  عد��� 

فلو قال hم أحد شـيئا بصوت مرتفع قليال تأخذهم 
احلميـة والعزة الزائفـة، وQ بعض األحيـان يلجئون 
إ{ الكـذب. واملعلـوم أن الـذي يعمـل أّي عمـل 
حاسـبا إيـاه فضال مـن اهللا فهو يتحمل كل شـيء 
ابتغـاء مرضـاة اهللا. وإن القول: "العـزة هللا" يدفعه 
علـى التواضع بـدال مـن البحث عن عزة نفسـه. 
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التقوى

N[ سخط  باإلضافة  �نفسنا،  نفاُ, 
�هللا عز �جل. فكل من ُعهد. Nليه 
�7 مسئولية ¬اجة N[ �� يفحص 
��د7  بصفة خاصة، �كل  نفسه 
بشكل عاx �يضا ²ب �� ¨اسب 
 �َّIيؤ ال  �لبيعة  حق  أل�  نفسه، 
فهو  باللسا�،  �إلميا�   DعاI�  Iمبجر
عدمي �جلد�� متاما ما T تتجلَّ معه 
�� عيسى  نعلن  �لعمل. فحني  قوُ� 
� قد ما. �T ُيستثَن من �ملو. 
 ��N� ،نسا� �خللُدN 7ُيكتب أل T �N
كنا نعلن �� �هللا ميكن �� يبعث نبيا 
 Dتابعا للن� � �هو يكلِّم َمن يشا
 ،Dيشا من   ]N �يوحي  �يضا   xليو�
 �Iد�� ليست  صفاته  من  �يًّا  أل� 
�� خاصة بزمن معني، �نقوU بأ� 
�لقاIيا   ��د   xغال مر��  سيدنا 
للن�  �ملخلص  �ملحب  هو   �
�ُبعث نبيا غYَ مشّر� حلبه ��تباعه 
�لكامل له �، �®منا به، ���N كنا 
نوقن بأ� �لقر®� �لكرمي هو �لكتا| 
على  �ملحفو   Yألخ� �لتشريعي 
عشر  ��بعة  منذ  �ألصلية  حالته 
قرنا أل� �هللا تعا[ بنفسه قد تكفل 
كتا|   7�  wهنا �ليس  حفظه، 
�ألصلية  صو�ته   5 �فوظا  ®خر 
 Tعندما ¿» �لعا� .xليو� bمثله ح
�نكم مهما صرختم ��ثرمت �لضجة 

بأ� �لقر®� �لكرمي ليس �فوظا 5 
قبل  �ُلِّف  قد   �� �ألصلية  صو�ته 
ُنثبت  فنحن  فقط،  قر��  بضعة 
خطأكم �نفند �عمكم هذ�، كما 
 ��  xإلسال�  Dعد�� بعض  يسعى 
 xية لإلسالIيثبتو� 5 �لقنو�. �ملعا
 ��  xأليا�  yهذ  5 �يضا  ��لكتب 
على   Uينـز  T �لكرمي  �لقر®� 
�لن� � ��لعيا� باهللا بل قد ُكتب 
�� سبعمائة سنة  قبل ستمائة سنة 
فقط، فاليو�N x �جلماعة �إلسالمية 
مز�عمهم  تدحض  �أل�دية 
باألIلة  �تتحد�هم  ��Iعا�Dִדم، 
��ل»�هني، �I� �Nلتنا مؤثر� لد�جة 
حني Iَعونا هذ� �لذIّ� 7عى �لك 
 Uقا� هنا  تلفزيونيا  برناÆا  �عمل 
فيه �N �لقر®� �لكرمي ليس صحيفة 
ا��نا �فض. باختصا�  Ëا�ية ��̈ 

بأ�  نؤمن  Nننا  �قوله   �� ��يد  ما 
بأ�  �نؤمن  ما.  قد   � عيسى 
 5  �  Iملوعو� �ملسيح  َبعث  �هللا 
هذ� �لزمن مثيال للمسيح، Üن نوقن 
بأ� �لكتا| �لتشريعي �ألخY �لذ7 
 xليو� ]N على �لن� � �فو Uنز
 y5 صو�ته �ألصلية، فهل كل هذ
�الIعا�D. ��ملعتقد�. سو¤ جتعلنا 
ناجحني 5 مهمتنا �ُتحقِّق هدفنا؟ 
 ��N �ملؤكد: ال. ألنه  فجو�| �لك 
كا� حتقق نبو�D بعثة �ملسيح �لثانية 
بعد Nثبا. �فاته مقد�� 5 شخص 
�ملخلص  �به   7�  � �لن�  �مة  من 
 5 يفيدنا  لن   Iالعتقا�  IرÆ فإ� 
شي��N ،D كنا ال ÜدÅ 5 نفوسنا 
صحابة   5 ظهر.  �ل�   .�Yلتغي�
هذ�  �حلسبا�   5 ��ضعني   � �لن� 
ا  �ألمر 5 ضوD ﴿َ�®َخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ

حني نعلن أن سـيدنا مرزا غـالم أdد القاديا� � 
 �هو املسـيح املوعود نفسـه الـذي تنبأ مبجيئـه النُ
 Iوأن اهللا � كان يكلِّمـه فـال بـد أن ُنظهـر تأثـ �
كالمه فينا أيضـا، وإال فاالعتقاد وحـده ال مع� له. 
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َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾. حني نعلن �� سيدنا 
مر�� غالx ��د �لقاIيا  � هو 
تنبأ  �لذ7  نفسه   Iملوعو� �ملسيح 
كا�   � �هللا   ���  � �لنُ�  مبجيئه 
يكلِّمه فال بد �� ُنظهر تأثY كالمه 
فينا �يضا، �Nال فاالعتقاI �حدy ال 
�لقر®�  Üسب  كنا  فإ��  له.  مع� 
نعمل  ال  �لكن  �فوظا  �لكرمي 
ضر��ية  هي  �ل�   yمر��� ¬سب 
بالدفا�  Nعالننا   IرÆ فإ�  حلياتنا 
 �N شيئا.  ينفعنا  لن   xإلسال� عن 
�مؤثر�  مفيد�  سيكو�  هذ�  Nعالننا 
عندما نطبق هذ� �لتعليم على �نفسنا 
نسعى    �� علينا  �لعملية.  �حالتنا 
جاهدين ألD�I �ملسئولية �لعملية �ل� 
 ،��ًN �ملعتقد�..   yهذ علينا  توِقعها 
مسئولية  �لعملية  �حلالة  حتسني   �N

كب�Y ²ب علينا �Ò�Iها. 
 :� Iملسيح �ملوعو� Uيقو

�لكالx �حدy ال   �� "�علمو� جيد� 
�لكلما.   Iملجر قيمة  �ال  ينفع، 
�لعمل....  ير�فقها   T ما  �هللا  عند 
على  �نفسكم  حتاسبو�   �� عليكم 
من  �إلميا�.  �ينة  �لعمل  �عمالكم. 
كانت حالته �لعملية غY سليمة فال 
Nميا� له. �ملؤمن يكو� Ôيال، فكما 
Nنسا� Ôيل حلية بسيطة  �ُلبس  لو 
�N عمال  �كثر كذلك  له  �يضا جتمِّ

 ،�Yكث �ملؤمن  ²مِّل  �يضا  بسيطا 
 xفلن تقو Uكا� سيئ �ألعما ��N�
�إلميا�  يتولد  عندما  قائمة.  له 
�حلقيقي 5 �إلنسا� حتصل له متعة 
ֲדا  تتفتح   Uألعما�  5 عاIية   Yغ
عني معرفته. فيصلي كما هو حق 
�لصال�. �يت»� من �لذنو| �ينفر 
نفسه   5 �²د  �لسيئة.  �ملجالس 
إلظها�  خاصة  �حرقة  �اسا 
 È .هللا ��سوله �عظمتهما� Uجال

 :� Iملسيح �ملوعو� Uيقو
"قاU �سوU �هللا � لد� �ستفسا� 
قد  أل    Iٌُهو َشيََّبْتِني  �لنا&: 
بسبب  جسيمة  مبسؤ�لية  ُكلِّفت 
�إلنسا�  تسوية   �N �ألمر.  هذ� 
تعا[  �هللا  بأ��مر  �عمَله  نفسه 
�لكن  له.  ممكٌن  حقها  هو  كما 
ليس  كذلك  �آلخرين  جعُل 
سهال. فمن هنا تتبني عظمة نبينا 
�ألكرx � �قوته �لقدسية. �نظر�� 
فقد  �ألمر!  ֲדذ�   � عمل  كيف 
�لصحابة  من  طاهر�  Ôاعة  جهَّز 
�ضو�� �هللا عليهم حb قاU �هللا 5 
حقهم: ﴿ُكْنُتمْ َخْيَر ُ�مٍَّة ُ�ْخِرَجْت 
 :Uيقو  Dند� لِلنَّاِ&﴾�Ëعو� 
﴿َ�ِضَي �ُهللا َعْنُهْم َ�َ�ُضو� َعْنُه﴾. 
�ملدينة   5  � حياته   5 يبق   T�
�لطيبة منافق. فقد حا� � جناحا 

ن�   7� حيا�  �قائع   5 له   Yنظ ال 
 D��� خر. �كا� �هللا تعا[ يريد من®
�لقيل  على  �ألمر  يقتصر  �ال  �لك 
مقتصر�  بقي   ��N ألنه  فقط،   Uلقا��
فحسب   Dلريا��  Uلقا�� �لقيل  على 
فما �لذ7 مييزنا عن غYنا؟ �هل لنا 
فضل على غYنا؟ عليكم �� ُتظهر�� 
 bسوتكم �لعملية �ل� فيها ملعا� ح�

يقبلها �لنا&.“
�ملسيح  نصح  �لتمهيد  هذ�  بعد 
 �� �جلماعة   Iفر��  �  Iملوعو�
�لباهر�  �لعملية  �سوִדم  ُيظهر�� 
 �N ألنه  تلقائيا،  �آلخر��  فيقبلها 
يقبلها  لن  جذ�بة  �سوتكم  تكن   T
شيئا  ¨ب  ال  �إلنسا�  أل�  �حد 
 5 �Yبقعة صغ ُ�جد.  فإ��  قذ��. 
 T لثو| ال يبد� جيد�. كذلك ما�
تكن حالتكم �لعملية نقية �المعة لن 
ينجذ| Nليكم �حد أل� كل شخص 
 T جليد فحسب. فإ�� Dب �لشي¨
تبلغو�  فلن  حسنة  �خالقكم  تكن 
�7 مرتبة. ندعو �هللا تعا[ �� يوفقنا 
�لفاضلة  باألخال,  للتحلى  Ôيعا 
ملعانه  يوّجه   �Yتغي فينا   Åُيحد�
سـبل  علينا  �تفتح  Nلينا  م  �لعالـَ
ننجز   �� �يوفقـنا  للتبليغ  جديد� 
 Iملسيح �ملوعـو� Dملهمة �ل� جـا�

� من �جلـها.


