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التقوى

 Êلعر�ملكتب �تر�ة: 

ال   D6حد �هللا  Iال  Iله  ال   �� �شهد 
 Dعبد �مًدn ��شريك لـه، 6�شهد 
من  باهللا   bفأعو بعد  �ما  6!سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ!dِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو= �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  I6َيَّاَ¡  َنْعُبُد  Iيَّاَ¡ 
�لَِّذيَن   Ç�ِصَر  * �ْلُمْسَتقيَم   Çَ�َر �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوd َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) 6َال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
� �7د �يد/ �هللا تعا3 بنصر/ �لعزيز�ل= �لقاها سيدنا مر�8 مسر

�إلما@ �ملهد< � Bخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�

�2 مسجد بيت �لفتوw بلند

يو= ٢٧ /٢٠١١/٠٥

لَِئْن  �َْيَماِنِهْم  َجْهَد  ِباهللا  �ْقَسُمو� َ6َ﴿
�َمْرَتُهْم لََيْخُرُجنَّ ُقْل َال ُتْقِسُمو� َطاَعٌة َ
 * ��َّ �هللا َخِبZٌ ِبَما َتْعَمُلوَIِ َمْعُر6َفٌة
 �َ̀ َفِإْ ُقْل َ�ِطيُعو� �هللا 6ََ�ِطيُعو� �لرَُّسو
6ََعَلْيُكْم  َل  ُحمِّ َما  َعَلْيِه  َفِإنََّما  َتَولَّْو� 
6ََما  َتْهَتُد6�   Dُُتِطيُعو  �ْIِ6َ ْلُتْم  ُحمِّ َما 
 *  ُ �ْلُمِبني  Âُْلَبَال� Iِالَّ   ِ̀ �لرَُّسو َعَلى 
6ََعَد �هللا �لَِّذيَن �َمُنو� ِمْنُكْم 6ََعِمُلو� 
اِلَحاUِ لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي �ْألَْ!1ِ  �لصَّ
َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف  َكَما 
�ْ!َتَضى   cلَِّذ� ِ�يَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  6َلَُيَمكِّ
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َ�ْمًنا  َلُهْم 6َلَُيَبدِّ
َيْعُبُد6َنِني َال ُيْشِرُكوَ� ِبي َشْيًئا 6ََمْن 
 �َكَفَر َبْعَد bَِلَك َفُأ6لَِئَك ُهُم �ْلَفاِسُقوَ
�لزََّكاَ�  6ََ�ُتو�  َالَ�  �لصَّ �ِقيُمو� َ6َ  *
 ﴾�َ̀ َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَ �ِطيُعو� �لرَُّسوَ6َ

(�لنو! ٥٤- ٥٧)
هنا¡ �ية من هذD �آلياU �ل" تلوִדا 
�الستخال+  بآية  ُتعر+  �مامكم 
Äاعكم  خال`  من  الحظتم  كما 
 wشر 6لقد  �يضا.  معانيها  تر�ة 
 2 �آلية   Dهذ  � �ملوعو�  �ملسيح 
على   Aلضو� 6سلط  �ملختلفة  كتبه 
كتابه   2 6لكنه  جو�نبها،  �تلف 
�لوصية  كتيب   2  yباألحر  6�
Iقامة  بشا!�  �ملنطلق  هذ�  من  bكر 
�إلسالمية  �جلماعة  �خلالفة 2  نظا= 
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� �7د �يد/ �هللاحضرG مر�8 مسر

 � حضرته  �ّلف  لقد  �أل±دية. 
 ١٩٠٥ �يسم³   2 �لكتيب  هذ� 
مثل  �Sامة  �ملو�ضيع  بعض  6ضّمنه 
�لتقوy 6�لتوحيد 6مكانته 6�خلالفة 
 dقر لنيل  �لوصية  نظا=  6مشر6« 
�جلماعة  �سس  6متتني   Nتعا �هللا 
6تأسيس نظا= �لتضحية �ملالية فيها، 
 A��بأ µحلقيقة نظا= فريد ُيع�6هو 2 
بأحسن  �لعبا�   t6حقو �هللا   tحقو
 c�قتصا�نظا=  c�صو!� 6ال يو�kيه 
�خر، أل� �يع �لنظم �ألخرº yلو 
من �لتقوy 6ال تر�عي Iال فئة معينة 
�6 ال تغطي Iال جو�نب  ،qلنا�من 
باختصا!   .��إلنسا حيا�  من  معينة 

هنا¡ تفاصيل 6جزئياU كثS �Zذ� 
بعض  لكم  �قد=   Á6لكن �ملوضو« 
�ملقتبساU من هذ� �لكتيب حلضرته 

.�
تأليف  منذ  �لوصية  نظا=   �بد لقد 
�ما  ،=2 ١٩٠٥ c�هذ� �لكتيب.. 
ما bكرD حضرته � من �مر ها= 
�الستخال+  �ية  شرحه   tسيا  2
موضو«  6هو   – �لكتيب  هذ�   2
بعد  حتقق  فقد   – �أل±دية  �خلالفة 
6فاته.. �c بعد تأليف هذ� �لكتيب 
مايو  بثالT سنني 6حتديًد� 2 ٢٧ 
Sو  �خلالفة  نظا=   �فإ  .=١٩٠٨
 ��نظا= �نعم �هللا تعاN به علينا بعد 

ُحرمنا منه طيلة ثالثة عشر قرًنا من 
 .��لزما

من   Uمقتبسا لكم  �قد=   �� قبل 
�عّر�  Hخلصو� �كال= حضرته ֲדذ
�ل"   Uآليا�  Dهذ  wشر على  قليال 
تأخذ6�  ح�  �خلطبة  ֲדا  �ستهَلْلُت 
بعني �العتبا! �حكا= �لقر�� �ملتعلقة 
باخلالفة. تضمنت هذD �آلياU خطة 
عمل كاملة للمؤمنني باهللا 6!سوله 
bكر  ما   `6�6  ،Aللخلفا 6�ملبايعني 
فيها هو �لر� على �لسؤ�`: ما هي 
�لطاعة 6ما مستو�ها �ملطلوd بشكل 
� تقسمو� �حقيقي؟ ليست �لطاعة 
 �مستعد6 �نكم  �ميانكم  باهللا جهد 

واملعلـوم أن اخلالفة الراشـدة 
تأj ملواصلة مسـiة الرسول، 
 k وهي استمرار للنبوة وبركاتها
احلقيقة. فقد قال النm �: عليكم 
بسنp وسـنة خلفاء الراشدين 
املهديـني. ولقد قـال ذلك ألن 
يواصلون  الراشـدين  اخللفـاء 
مهمة النm � وسنته وشريعته.
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التقوى

كلما  �لعد6  مع   dحلر� خلو1 
 Áتغ ال  بل  كال،  �حلاجة،  �قتضت 
 ^ ما  منها  طائل  6ال  �ألقسا=   Dهذ
تظهر6� طاعة كاملة 2 كل شيA؛ 
�لكاملة  �لطاعة  �بديتم  لو  6لكن 
ل³هنتم على صدt �عا6يكم �ملتعلقة 
بالتضحية بأنفسكم عند لز6= �ألمر، 
به  �مر  بالعمل مبا  تتقيد6�  لو ^  �ما 
� �عا6�كم ��هللا تعاN 6!سوله لثبت 
�يضا كاbبة. فاألصل 2 هذ�  �Zلكب�
�لكاملة  �لطاعة  هو  كله  �ملوضو« 
بشكل عملي. فلو ^ تطيعو� عملًيا 
�عا6�كم   Uلبد  �Zلصغ� �ألمو!   2
6لقد  Sا.   µمع ال   Aجوفا  �Zلكب�
بقوله:  �لنقطة   Dهذ Nتعا �هللا  6ضح 
 c� ..﴾�َتْعَمُلوَ ِبَما   Zٌَخِب �هللا   َّ�Iِ﴿
 qلنا� خد�«   �تستطيعو لعلكم 
 cلذ�هللا �« �خد �6لكن ال تستطيعو
6كلُّ   ،Z6خب عليم   Aشي بكل  هو 
فيجب  �مامه.  6ماثٌل  ظاهٌر  خفٍي 
 �� ��ئما   ��حلسبا  2 تضعو�   ��
 ،��6 حني  كل   2 ير�نا   Nتعا �هللا 
 NI ينتبه ��6يتحتم على كل مؤمن 
يستيقن  6عندما  ��ئما.  �ألمر  هذ� 
يكتفي  فال  ير�نا   Nتعا �هللا   ��  Aملر�
باألحال+ للطاعة فقط بل تظهر منه 
طاعة باملعر6+ على صعيد �لو�قع، 

بالطاعة  معر6+  ُحكم  كل  6ينفذ 
�لكاملة، 6يكو� حريصا على طاعة 
�لسبيل  هذ�   2 6يبذ`  6!سوله  �هللا 
� طاعة �قصا!y جهدD. من �ملعلو= 
�ألمZ 6نظا= �جلماعة �يضا ضر6!ية 
كما  6!سوله  �هللا  طاعة  جانب   NI
�هللا  �طيعو� ﴿  :Nتعا �هللا  يقو` 
6�طيعو� �لرسو` 6�Å6 �ألمر منكم﴾ 
6تتوجب طاعة �خلليفة �يضا بطبيعة 
�6لئك   Nتعا �هللا  <اطب   ~ �حلا`. 
�لذين ال يقومو� بالطاعة �لكاملة بل 
�لشخصية،  يعملو� �سب !غباִדم 
6يقو` بأنكم ستو�جهو� مغبة عد= 
عنها،  6�إلعر�1  باأل6�مر  عملكم 
6لن  bلك،  عن   ��ملسؤ6لو 6�نتم 
ُ̀ عن �عمالكم 6لن تقع  ُيسأ` �لرسو
�لرسو`  على  �لصد�  ֲדذ�  �ملسؤ6لية 
�لشريعة،  �6�مر  بّلغكم  قد   bI قط، 
~ بّلغكم �خلليفُة �6�مَر �هللا 6!سوله 
 �نيابة عن �لرسو` 6طاعًة له. bًI� فإ
�لناصحني 6مبّلغي �6�مر �لشريعة قد 
��6َّ� 6�جبهم، ~ �لذين ال يعملو� ֲדا 
لقد  تصرفاִדم.  عن   ��ملسؤ6لو هم 
!بطُت طاعة �خلليفة بطاعة �لرسو` 
 Å6�لقوله تعاN 2 �لقر�� �لكرمي: ﴿
�خلالفة   �� 6�ملعلو=  منكم﴾،  �ألمر 
�لر�شد� تأÍ ملو�صلة مس�Z �لرسو`، 

 2 6بركاִדا  للنبو�  �ستمر�!  6هي 
عليكم   :�  Lلن� قا`  فقد  �حلقيقة. 
�لر�شدين   Aخلفا 6سنة  بسن" 
 Aخللفا� ��ملهديني. 6لقد قا` bلك أل
 �  Lلن� مهمة   �يو�صلو �لر�شدين 
 cلذ� 6�حلديث  6شريعته.  6سنته 
َعْبِد  َعْن   :Åكالتا هو  Iليه   Uُشر�
َلِميِّ �َنَُّه َسِمَع  �لرَّْحَمِن ْبِن َعْمٍر6 �لسُّ
6ََعَظَنا   : ُ̀ َيُقو َساِ!َيَة  ْبَن  �ْلِعْرَبا1َ 
ِمْنَها  bََ!َفْت  َمْوِعَظًة   � �ِهللا   ُ̀ َ!ُسو
َفُقْلَنا   dُْلُقُلو� ِمْنَها  6َ6َِجَلْت   ��ْلُعُيوُ
�َّ َهِذDِ َلَمْوِعَظُة ُمَو�ٍِّ« Iِ ِهللا� َ̀ َيا َ!ُسو
َتَرْكُتُكْم  َقْد   َ̀ َقا Iِلَْيَنا  َتْعَهُد   �bََفَما
َعَلى �ْلَبْيَضاAِ لَْيُلَها َكَنَهاِ!َها ال َيِزيُغ 
َيِعْش  َمْن  َهاِلٌك؛  Iِال   cَبْعِد َعْنَها 
ِمْنُكْم َفَسَيَرy �ْخِتالًفا َكِثZً�، َفَعَلْيُكْم 
 Aِْلُخَلَفا� 6َُسنَِّة  ُسنَِّتي  ِمْن  َعَرْفُتْم  ِبَما 
َعَلْيَها  و�  َعضُّ  َ �ْلَمْهِديِّني �لرَّ�ِشِديَن 
 �ْIِ6َ اَعِة  ِبالطَّ 6ََعَلْيُكْم  ِبالنََّو�ِجِذ. 
َعْبًد� َحَبِشيًّا َفِإنََّما �ْلُمْؤِمُن َكاْلَجَمِل 
�بن  (سنن  �ْنَقاَ�.  ِقيَد  َحْيُثَما  �َألِنِف 

ماجه، كتاd �ملقدمة)
� هذD هي �لطاعة ّI Nهللا تعا�فيقو` 
 �I6﴿ يقو`:   ~ منكم،  �ملطلوبة 
 Dطعتمو�  �bI  c� ִדتد6�﴾   Dتطيعو
�عطى   ~ �Sد�ية.  جا��  على  بقيتم 
�حكاما عن �خلالفة 6هي  Nتعا �هللا 
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�ية �الستخال+ حيث  مذكو!� 2 
�لذين  �هللا  ﴿6عد   :Nتعا �هللا  يقو` 
�منو� منكم 6عملو� �لصاحلاU﴾ فقد 
بّين 2 هذD �آلية 6عدD للمؤمنني، ~ 
 ��إلميا معيا!   N6أل� �آلية  6ضح 2 
عليكم   �� 6هو  �لصاحلة  6�ألعما` 
�لطاعة   Zن !قابكم  على  حتملو�   ��
 2 للتقد=   �ستَوفَّقو عندها  �لكاملة 
�حرkمت هذ�  �bI6 .لصاحلة�ألعما` �
I6ال  �خلالفة،  بنعمة  حظيتم  �ملعيا! 
فال. ^ يقل �هللا بأ� �خلالفة ستستمر 
�ألحو�`،  كل   2 �ملسلمني   2
 .Ç6مشر  � منه  6عد  هذ�  بل 
 �� تكو�6�لشرÇ �أل6` 6�ألهم هو 
�نقطعت  لقد  كاملة.  طاعة  هنا¡ 
 �أل  N6أل� �لر�شد�  �خلالفة  سلسلة 
�لطاعة،  !بقة  من  خرجو�  �ملسلمني 
ُحرمو�  �لطاعة  من  خرجو�  6حني 
تقو`   U�6بد �حلقيقية.  �خلالفة  من 
بعض �جلماعاU خر6جا عن �لطاعة 
 �6كا  ،Ç6بشر بيعتنا   Çنشتر Iننا 
�لثأ!  �خذ  bلك   A�!6  Zكب سبب 
�6 صا!6� 2  ،� �باستشها� عثما
متأثرين  �لطاعة  �خلا!جني عن  kمر� 
� �لصحابة �ببعض مثcZ �لفنت، مع 
موجو�ين.  �لزمن  bلك   2 كانو� 
�لكاملة  �لطاعة  عن  خرجو�  فحني 

ُحرمو� من �خلالفة. 6ملا كا� �هللا � 
�خلليفة،  جْعل  قر�!  تلقَّى  نفسه  هو 
�ختالفهم  بعد   - خابت  فقد 
�يُع   – �لطاعة  عن  6خر6جهم 
 Uذº�6 �خلليفة   dنتخا� جهو� 
�خلالفُة صو!� �مللكية، فحني قا` �هللا 
� ﴿لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي �َألْ!1ِ َكَما 
�ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم﴾ فمعلو= 
صو!�   2  Aخلفا جعلهم   � �نه 
فيهم  يرسل   �  ��لنبو�، حيث كا
� �لشريعة ��ألنبياA بنفسه، 6�آل� مبا 
� �لنL � هو �ملشّر« �قد �كتملت 6
نظا=   � �قا=  فقد  �لقيامة  يو=   NI
 dنتخا�شد�، حيث يتم �لر�خلالفة �
�لظاهر،   2  qلنا� بو�سطة  �خلليفة 
 dالنتخا� هذ�  نَسب   � �نه  Iال 
 D6تأييد �لفعلية  بشها�ته  نفسه   NI

�ملتكر!. على كل حا` ملا كا� �هللا 
�لغلبة   �� تكو� �لقر�!  �ºذ  قد   �
� تكو� �لشريعة ��ألخ�Z لإلسال= 6
 ،�Zألخ� �لشريعة  هي  �إلسالمية 
 �  Lللن تابعا  نبيا   �بأ تنبأ  قد  Sذ� 
 �Aلنبو�  Dهذ 6تفصيل  سُيبعث، 
ِمْنُهْم  ﴿�6ََخِريَن  �ية   2 مذكو!� 
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾ (�جلمعة ٤)، 6قد  َلمَّ
�لنLُ � بقوله �نه ” ليس  حها  6ضَّ
�بو ��6�). فسيدنا ) “Lٌ6بينه ن Áبي
مرk� غال= �±د �لقا�يا² � مسيٌح 
موعو� I6ماٌ= مهدc 6هو نLٌّ 6خاُمت 
هذ�  �هللا  �!سل  فقد  �يضا،   Aخللفا�
�خلليفة حتقيقا لوعدD �لذc قطعه مع 
فنا`  قرنا،  �!بعة عشر  قبل  �ملؤمنني 
 � Lلن�مة �شر+ �لنبو� لكونه من 
فتسبب 2 ظهو! �خلالفة من جديد. 

واآلن مبا أن الشـريعة قد اكتملت وأن النm � هو 
املشـّرع إc يوم القيامة فقد أقام � نظام اخلالفة 
الراشـدة، حيث يتـم انتخاب اخلليفة بواسـطة 
النـاس k الظاهر، إال أنه � نَسـب هذا االنتخاب 
إc نفسـه بشـهادته الفعليـة وتأييـده املتكرر. 
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 ،yخر� مر�   � �هللا  قا`  حيث 
�إلسال=  لكم  �!تضيُت   ²� صحيح 
�حلقيقي  بفيضه   kلفو�  �� بْيد  �ينا، 
يتحقق  لن  �مًنا  �خلو+  6تبديَل 
�خلالفة  بنظا=  بالتمسك  Iال  لكم 
بكامل �لطاعة. فهو ضرc!6 جد�، 
فالذين يظلو� متمسكني ֲדذ� �لنظا= 
فسو+ يتبد` به كلُّ خوٍ+ Sم �منا 
حصر�   Aخللفا� 6بو�سطة  بانتظا=، 
6قد  �إلسال=،  غلبة  �ياُ=   dستقتر
� من 6�جب �ملتمسكني I :قا` هنا
على  6تقع  6�خلليفة،  باخلالفة 
� يهتمو� �عو�تقهم مسئولية جسيمة 
 .Hبإخال  �Zكب �هتماما  بالعبا�� 
لنشر  6�لسعي  �لصال�  Iقامتهم   �فإ
نعمة  سُتكسبهم  �خلالص،  �لتوحيد 
�هللا  ¾يب  فسو+  �لد�ئمة،  �خلالفة 
6ميّتعهم  �ضطر�ֲדم،  6يزيل  ��عيتهم 
عن   �ميتنعو �لذين  �ما  بنعمه، 
�لتمسك باخلالفة ح� بعد مشاهد� 
�لفاسقو�، فسو+  كل bلك، فهم 
 �6ُيْحرمو فسقهم  على   �يعاَقبو
�نا  .�من �لِنعم �ل" 6ُعد ֲדا �ملؤمنو
�ليو=  �نتم   �6تالحظو مر�!�  �قو` 
 Çحا� قد  6قلقا  �ضطر�با   �� �يضا 
بعامة �ملسلمني، 6هم بسبب ضغط 
�لشعو!  فقد6�  قد  عليهم  �آلخرين 

باآلخرين   ��ملسلمو يستعني  لد!جة 
 ��  Nتعا �هللا  نسأ`  �ملسلمني،  ضد 

يوفِّق �ألمة ملعرفة �حلق. 
هذ�  قر�ُتها 2  �ل"   �Zألخ� �آلية   ~
 yخر� مر�   Dالنتبا� تلفت   ،tلسيا�
�لصال�  Iقامة  هي  �مو!  ثالثة   NI
I6يتاA �لزكا� 6�لطاعة �لكاملة، لكي 
منه.  !±ًة  نعمه  Iنز�`  �هللا  يو�صل 
 kلفو� يريد   cد±� كل  على  ¾ب 
بفيض �إلنعاماU �ل" بد�ها �هللا � 
 � �ملوعو�  �ملسيح  بو�سطة   ��آل
� يتذكر �نه � قد قطع 6ْعدD مع �
 ��ملطيعني حق �لطاعة، �لذين يضعو
�6ما،  �عينهم  نصَب   � �هللا  عبا�� 
 Dيذكر cلذ�لكامل هو �ملطيع � �أل
�مثل   �I6  .D6يعبد �لد6�=  على   �
Iقامة  هو  للعبا��   Dُعلِّمنا  dسلو�
 �� يكو� �إلنسا��لصال�، فال ميكن 
عضو �جلماعاU �إلSية بوجه حقيقي 

Iال bI� سعى جاهد� إلقامة �لصال�. 
قد  �لصال�  إلقامة  �لر�ئع   Zلتفس�6
بيَّنه �ملصلُح �ملوعو� � حيث قا`: 
�جلمعة  صال�  هي  صال�  �فضل   �I
6يوجه  خطبة  �إلما=  يلقي  حيث 
� �خلليفة ينصح I6 ،لنصح�لوعظ 6�
�ملسلمني 6يقد= Sم �لتوجيهاU بني 
�لعا^  أل6ضا«  نظر�  �6خر  حني 
�سب �الحتياجاU �لطا!ئة ملختلف 
 NI  c�يؤ مما  �لعا^،   2  dلشعو�
�لقومي،  6�لتضامن  �لقومية  �لوحد� 
 �يركز6 يْسعى جلعل �جلميع  �يث 
جند  6�ليو=  موحد.  هد+  على 
حيث  Sذ�،  �حلقيقية  �لصو!�  �مامنا 
�أل±دية  �إلسالمية  �جلماعة  جند 2 
خطبة  ُتسمع  حيث  �لصو!�   Dهذ
�خلليفة 2 كل بقا« �لعا^ 2 �لوقت 
�سب  �حلديث   �6يكو �لو�حد، 
�ملختلفة.   Uالحتياجا�6 �ألمزجة 

مسيٌح   �  yالقاديا أzد  غالم  مرزا  فسيدنا 
اخللفاء  وخاُمت   ٌّmن وهو  مهدي  وإماٌم  موعود 
أيضا، فقد أرسل اهللا هذا اخلليفة حتقيقا لوعده 
أربعة عشر قرنا،  املؤمنني قبل  الذي قطعه مع 
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فال  6�لقيها  �خلطبة  ر  �حضِّ فحني 
�مامي   ��جلالسو  Åبا  2  �تكونو
�لتركيز   �� يكو�فقط، بل �حا6` 
�كثر  �6!6با  �6ضا«  على  �حيانا 
من   Áتصل �ل"  �لتقا!ير   Aضو  2
�حا6`  6�حيانا  �لعا^   AاÑ� كافة 
بلد  �لتركيز على �6ضا«   �� يكو�
عن  �تكلم   6� �كثَر،  �سيا  بال�  من 
عا=،  بشكل  �سيا  بال�  �6ضا« 
6�حيانا  �فريقيا  عن   yخر� 6�حيانا 
�ينا  �إلسال=   �كا 6ملا  �جلز!،  عن 
 2 هنا  �تنا6له  حديث  فكل  عامليا، 
�خلطبة يضم نصيحة لكل طبقة من 
 ��أل±ديني 2 كل بلد، �يث ¾د6
2 بلدهم �يضا شيئا من �لقضية �ل" 
�حلديث   �كا مهما  عنها،   Tحتد�
 ÁنI6 معني.  بلد  عن   Êخطا  2
�لرسائل بعد �خلطبة من ش�  �تلقى 
 �بال� �لعا^، فهي تصل من �لسكا
�ألصليني 2 �لوالياU �لر6سية، 6من 
�يضا،  yخر��ألفا!قة 6سكا� بال� 
6يعرd فيها �صحاֲדا عن �نطباعاִדم 
 D2 هذ dخلطا� �يبد6 كأ قائلني: 
هذ�  باختصا!  Iلينا،  موجه  �خلطبة 
�لصال�،  Iقامة  لكلمة   Zلتفاس� �حد 
�أل±دية  عا^   2 !�ئج  به  6�لعمُل 

بو�سطة �خلالفة. 

�ألمو�`،  تزكية   6� �لزكا�   AيتاI  ~
�ملعر6فة  �لزكا�  تشمل  فهي 
�يضا،   yألخر� �ملالية   Uلتضحيا�6
فهذ� �لنظا= �يضا نر�D !�ئجا 2 �لعا^ 
بو�سطة �جلماعة �إلسالمية �أل±دية 
�فر��   Uحتياجا� ُتسّد  �يث  فقط، 
بو�سطة  �جلماعة  6مر�كِز  �جلماعة 
 �bI6 ،خلليفة�بتوجيه  Uلت³عا�نظا= 
ُيسّد  فهو  بلد   2 نقٌص  هنا¡   �كا
مبساعد� بلد �خر، كما bI� كا� بلد 
ُتسّد  فبأمو�له  �ملا`   2 بسعة  يتمتع 
حاجاUُ �لبال� �لفق�Z �ملتعلقة بنشر 
6نشرها  �لكتب  6طباعة  �لدعو�، 
6بناA �ملساجد. فهذD �حلاجاU ُتقضى 
!�ئج  �لنظا=  فهذ�   ،tلطر� مبختلف 
�خلليفة،   Uتوجيها A6يعمل 2 ضو
 Uسب توجيها� Zلنظا= يس� �فهذ
 Uته، �يث تسد حاجا�خلليفة 6قيا�
�لفقر�A 2 بعض �ملناطق، 26 مناطق 
 26 �ملرضى   Uحاجا ُتسد   yخر�
 dلطال� Uملناطق تسد حاجا�بعض 
�خرy تسد نفقاU نشر �عو�  26

�إلسال=.
�ملوعو�  �ملسيح  سيدنا  قد=  فحني 
�لوصية  6نظا=  �خلالفة  نظا=   �
 Dهذ �يع  سدَّ  bكر  فقد  معا 
�لذين   �I  ~ �يضا،   Uالحتياجا�

تامة  ثقة  فلديهم   Uلت³عا�  �يقدمو
�للهو  على  تضيَّع  لن  مبالغهم   �بأ
6�للعب 6�للغو، بل سو+ ُتنَفق على 
�عما` �خلZ، 6لنيل هدٍ+ نبيل، بل 
�يضا  �أل±ديني   Zغ  ��ملسلمو ح� 
يثقو� بأ�م bI� قدمو� �مو�` �لزكا� 
nلها.   2 تنَفق  فسو+  لأل±ديني 
عندما كنت 2 غانا كا� كثZ من 
على  �لزكا�   Å  �يقدمو �ملز�!عني 
�مو�Sم   �بأ منهم  Iميانا  مز!6عاִדم 
 �يقدمو فكانو�  nلها،   2 ستنَفق 
 ��مو�Sم 2 مركز �جلماعة، كما كا
 �يدفعو �لفالحني  معا!2  من   Zكث
Å �لزكا� على شكل غال` ألصرفها 
 �bI :Å �2 مصا!فها، فكانو� يقولو
قّدمنا �لزكا� ملشا<نا 6�ئمتنا فسو+ 
ينفقوها  6لن  �ألمو�`   Dهذ  �يأكلو
 ÁنI بل  �لصحيحة،  مصا!فها   2
�ليو=  ح�  �ستفسا!  !سائل  �تلقى 
�لعا^  �جلماعة 2  فر6«  من �تلف 
�أل±ديني   Zغ �ملسلمني  بعض   ��
� يقدمو� صدقاִדم 6�مو�` � �يريد6
�لزكا� للجماعة لتنفقها 2 مصا!فها، 
� تستلم �جلماعة منهم �فأقو` ميكن 
�مو�` �لزكا� 6�لصدقاU 6هي سلفا 
 Uلت³عا�ما �تستلم حسب !غبتهم، 
 2 �ملعر6فة  �لتطوعية   6� �إللز�مية 
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�جلماعة فهي تؤخذ من �بناA �جلماعة 
� نظا= �لزكا� هو I !. باختصا�حصر

�آلخر مرتبط بنظا= �خلالفة. 
26 �ألخb Zَكر مر� �خرy موضو« 
�لطاعة. فنشوA �لعالقة �لصا�قة باهللا 
نتيجًة  باخلالفة  6�لتمسك  6!سوله 
لذلك يتمحو! حو` �لطاعة �لتامة، 
 T!�لطاعُة فسو+ يتو�حتققت  �bفإ

�ملؤمن �إلنعاماU �إلSية بانتظا=.
قليال  �حدثكم   ��  �6�  ��آل
�لوصية،  كتيب   2  �!6 مما  �نطالقا 
�ملوعو�  �ملسيح  سيدنا  تكلم  فقد 
� عن �لوعد �إلSي 6�لنبأ �إلSي، 
 Dنبأ�فكا� هنا¡ 6عد 6نبو�A، �يث 
 � لكنه  قريبة،  6فاته   ��  � �هللا 
 ���نبأD 2 �لوقت نفسه �نه ال شك 
�يع  عنه   dّسيذ لكنه  قريبة  6فاته 
هو�ُنه  ֲדا  �!يد  �ل"   Uضا�العتر�
b6لُته، 6قا` له �: �نا !�1ٍ عنك، 
~ 6عدD بأ� �آلياU �لبينة �لو�ضحة 
ستظهر �6ما لتصديقه. 6!�U �لدنيا 
يبتغو� bلته 6سعو�  �لذين كانو�   ��
 �6�Sو�  cخلز� لقو�  سعٍي  كل  Sا 
بأنفسهم، n6يْت �ثاُ!هم من �لدنيا 
6^ يعد 2 �لدنيا من يذكر �ÄاAهم. 
هلكو�  قد  6�ملّتهمني  �لشامتني   �I
6�بيد6� من 6جه �أل!1، �ما �اعته 

بأقد�= حثيثة،  تتقد=  تز�`  � فال 
 2  U�بد �ل"   Uآليا� سلسلة   �I6
�يضا.  �ليو=  جا!ية  تز�`  ال  kمنه 
� مئاU �آلال+ من �إلخو� �لذين I
معظمهم  يبايع  عا=  كل   �يبايعو
 Dهللا بصو!� مباشر�. فهذ�من  cֲדد
�ملؤيد�  �هللا   Uيا� من  �يضا  �لظاهر� 
�ل" تد` على صدقه �. ~ يقو` 
 �� �هللا  كال=  �خ²³  "لقد   :�
ناkلٌة على   Uآلفا�6 6�قعٌة   T��حلو�
 Íحيا Aثنا��أل!1، فمنها ما يقع 2 
 � I6نه   .cبعد من  يقع  ما  6منها 
سو+ يرtk هذD �جلماعة كل تقد= 
6بعضه   cيد على  بعضه  6�k�ها!، 

".cآلخر من بعد�
 cلذ� �هللا  من  6عد  فهذ�   ،�bًI
 NI  �Aلنبو�  Dهذ 6حتقق  حتققه   yنر
�يضا   Uآلفا�  yنر يومنا هذ�. كما 
نسمع   bI يو=  Iثر  يوما  �شتد��   2
2 كل يو= جديد خ³� عن �فة 2 
يو=  كل   yفنر b�¡؛   6� �لبلد  هذ� 
 Uآلفا�6 �خر عرضة آلفة من �بلد� 
�ملسيح  تنبأ   �� �لطبيعية. 6لقد سبق 
 ،Uآلفا� Dمن قبل �لو` هذ �ملوعو�
لفتح   dأللبا�  Å6� bلك  يكفي  �ال 
 ��  2 يتفكر6�   �� عليهم  عيو�م؟ 
�خ³ بعد تلقي �لعلم  ��مّدعيا سبق 

 ��� �آلفاU ستحل 6� Nهللا تعا�من 
 yنر Ñن  6ها   ،dستضر  `kلزال�
بالدنيا  nيطًة   Uآلفا�  ��لو� �ليو= 
نتأمل 2 كال=   �� علينا  لذ�  كلها، 
� يقو= ��ملرَسل من �هللا. هذ� ما ¾ب 
�ملوعو�  �ملسيح   �يعا!ضو �لذين  به 
يهيئ  �لوضع  هذ�   �I6 �ليو=.   �
مئز!هم  شد6�  للذين  تأملية  فرصة 
 �� ليفكر6�   � معا!ضته  على 
�جلماعة ال تز�` تتقد= NI �ألما= 2 
كل حلظة على �لرغم من معا!ضتهم 
ميكن  فهل  6�ملستميتة،  �ملستمر� 
تنا`   ��  �Iنسا فعل  من   �يكو  ��
ֲדا  6تتأثر  تقد=  Iثر  تقدما  �جلماعة 
� �هللا �قلوd �لناq تلقائيا؟ بل �حلق 
 qلنا� dيصر+ قلو cلذ�هو  Nتعا
�َهللا   d!ا حّتا=   .��لزما Iما=   NI
�ملحا!بة  �لقوُ=؟ لن ¾نو� من   Aهؤال
لقد  عاقبتهم.  يفسد6�   �� Iال  شيئا 
ملعا!ضيه   � �ملوعو�  �ملسيح  قا` 
بكلماU 6�ضحة 6صرة بأنكم لن 
6لن  شيئا  تضر²6   �� على  تقد!6� 
� فقئت عيو�م I6 عيتكم�� dُتستجا
�لسجو�  بكثر�  �نوفهم  6تآكلت 
 Dهذ"  :� فيقو`  �أل!1.  على 
� خلق � منذ  �جلا!ية،  �هللا  سنة  هي 
 cيبد  `�k ما  �أل!1   2  ��إلنسا
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ينصر  �نه  �نقطا«   �6� �لسنة   Dهذ
�نبياDA 6ُمرَسليه. 6يكتب Sم �لغلبة، 
�نا  �هللا ألغلنب  يقو`: ﴿كتب  كما 
�نه  هو  �لغلبة  من  6�ملر��  6!سلي﴾ 
 �� �� �لرسل 6�ألنبياA يريد6�كما 
�يث  �أل!1  على  �هللا  حجة  تتم 
 �فإ مقا6متها،  على  �حد  يقد!  ال 
 ،Uبالبينا صدقهم  يظهر   Nتعا �هللا 
 cلذ� �حلق  بذ!�  بأيديهم  6يز!« 
�نه ال   Zلدنيا، غ�  2 Dنشر �يريد6
له على �يديهم. بل يتوفاهم 2  يكمِّ
�لفشل  من  �خلوُ+  يصحبه  6قت 
 َ̀ �ملجا بذلك  فُيفسح   ،c��لر  cَ�با
6يستهزئو�  لَيسَخر6�  للمعا!ضني 
 �يكونو 6يشّنعو�. 6حينما  6يطعنو� 
قد �خرجو� كل ما 2 جعبتهم من 
سخرية 6�ستهز�A ُيظهر �هللا تعاN يَد 
�لقد!� �لثانية، 6يهيئ من �ألسباd ما 
 NI ل" كانت�+ �ألهد�تكتمل به 

bلك �حلني غZ مكتملة حلدٍّ ما." 
�ليو=  شاهد  �جلماعة  تا!يخ   �I
نبوAته   6� هذ�،  �هللا  6عد   �� على 
 �هذD �ل" �علنها بو�سطة Iما= �لزما
6بعظمة  جديد   �بشأ �ليو=  تتحقق 
�خلليفة  عهد   ��كا  A�سو جديد�. 
�أل6` حني �طلت �ملعا!ضة �خلا!جية 
 6�بر�سها NI جانب �لفنت �لد�خلية، 

�لثا² حني ظلت  كا� عهد �خلليفة 
�لفنت �ملختلفة 6�لد�خلية تطل بر�سها 
�خلالفة  �اية عهد   NI يو=   `6� من 
تقريبا ح� �نشق جزA من �جلماعة، 
�يضا  �خلا!جية  �ملعا!ضة   Uذº�6
صو!� ±لة شعو�A، 6لكن مع كل 
 ~ �جلماعة.  تقد=  يتوقف   ^ bلك 
6�لفنت  �خلا!جية   UجماS� �طلت 
�خلليفة  kمن   2 بر�سها  �لد�خلية 
ظلت  �جلماعة  6لكن  �يضا،  �لثالث 
تتقد= 6ظلت �خلالفة تدفع �جلماعة 
عهد   Aجا  ~ باستمر�!.  �ألما=   NI
�خلليفة �لر�بع 6هاجم �لعد6ُ �جلماعة 
بكل ما كا� ميلك من قو� 6قد!�، 
kعمه  �سب  متينة  ¢طة  6قا= 
للقضاA على �جلماعة ح� بد� بقاAها 
سبيل  هنا¡  يكن   ^  bI مستحيال، 
للنجا�. 6لكن حتققت كلماU �ملسيح 

�ملوعو� � بكل عظمة 6شأ� مر� 
ُيظهر   Nتعا بأنه  قا`  حيث   yخر�
 Uلثانية بكل قو�، فقد ظهر�قد!ته 
�لو�قع.  صعيد  على  �لقد!�  تلك 
�هلكت  �لعظيمة  �لقد!�  تلك   �I6
6�با�ִדم �ائيا. ~ جاA عهد  A�ألعد�
�لعهد  هذ�   26 �خلامس،  �خلليفة 
نا! �حلسد 6�ملعا!ضة   Uشتد�يضا �
 ��أل±ديو 6تعر1  �ضطر�ما 
�لغاÈة   Uللهجما 6�لعّز`   Aلضعفا�
�هرقت �ماÞهم �ل³يئة بظلم يتعذ! ُ6
� ميّيز هل هذD �ألعما` � Aملر�على 
 ��6 من خلق �سو qنا�صد!U من 
متت  6قد  �لضا!ية.   zلوحو� من 
خللق  �ألماكن  بعض   2  Uملحا6ال�
حيث  �جلماعة   2 �لد�خلية  �لُفرقة 
 �Aمتنكرين بعبا qلنا�ا بعض S سعى
 Uتصد 6لكن  �جلماعة.  مو�سا� 

أنـا إنسـان ضعيف عـدمي احليلة ال أهميـة �، ولكن 
 cدية حتظـى بتأييد ونصرة من اهللا تعاzاخلالفة األ
الذي هو قـادر وقوي ومصدر كل قـوة وقدرة. وقد 
وعد اهللا تعاc املسـيح املوعود � بأنه سُيظهر قوًة 
عظيمة، فال يزال ُيريها وسـiيها k املسـتقبل أيضا. 
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التقوى

�ملؤيَّد�  �خلالفة   c� �لثانية..  �لقد!� 
من �هللا SذD �ملحا6الU بكل قو� 6ال 
تز�` تتصدy بكل حز= 6عز= بفضل 
� �هللا تعاN هو ��هللا تعاN، بل �حلق 
�لذc يتصدS yا. �نا Iنسا� ضعيف 
عدمي �حليلة ال �¹ية Å، 6لكن �خلالفة 
�أل±دية حتظى بتأييد 6نصر� من �هللا 
تعاN �لذc هو قا�! 6قوc 6مصد! 
 Nهللا تعا�كل قو� 6قد!�. 6قد 6عد 
�ملسيح �ملوعو� � بأنه سُيظهر قوً� 
عظيمة، فال يز�` ُيريها 6سZيها 2 
فلسو+  �لعد6  �ما  �يضا.  �ملستقبل 
يز�` يفشل  يفشل 6<يب 6ال 6لن 
 �I 6هجماته.  6خططه   Dمكائد  2
�لعد6 يستخد= 2 هذD �أليا= 6سائل 
�إلعال= �اللكتر6نية مبا فيها �النترنت 
كتب  من   U�!لعبا� لتقدمي  6غZها 
�ملسيح �ملوعو� بقص 6لصق 6بقطعها 
قد  ثانية  ناحية  6من  سياقها.  عن 
�عطى �هللا تعاN �ملسيَح �ملوعو� � 
 dلشبا�خلالفة فوجا من � ��2 ظل قيا
�لذين يلعبو� 2 كل بلد �6! طلحة 
بكل شجاعة  للعد6   �6يتصد6  �
6بسالة، 6ير�6� على �لعد6 مبا ميأل 
�لقلب �مد �هللا تعاN تلقائيا، 6يز��� 
 .Nتعا �هللا  بوعو�  I6يقانا  Iميانا   Aملر�
يطمئننا سيدنا �ملسيح �ملوعو� � 

عن �ستمر�! �لقد!� �لثانية 6يقو`: 
" فيا �حبائي، ما ��مت سنة �هللا 
قد!تني،   cُير  Nتعا �نه  هي  �لقدمية 
كاbبتني  فرحَتني  بذلك  ّطم  لكي 
� يغّير �هللا �لألعد�A.. فمن �ملستحيل 
فال  لذلك  �ألkلية.  سنته   ��آل  Nتعا
 bI ،�خ³تكم به 6ال تكتئبو�حتزنو� ملا 
� تر6� �لقد!� �لثانية �ال بد لكم من 
أل�ا  لكم،   Zخ aيئها   �I6 �يًضا، 
�لقيامة.  يو=   NI تنقطع  6لن  ��ئمة 
 ��� تلك �لقد!� �لثانية ال ميكن I6
تأتيكم ما ^ �غا�! �نا، 6لكن عندما 
�!حل سو+ يرسل �هللا لكم �لقد!َ� 
 NI معكم  تبقى  �ل" سو+  �لثانية، 
�ألبد �سب 6عد �هللا �لذc سجلُته 
 �I6 �أل±دية"،  "�ل³�هني   Êكتا  2
يتعلق  بل   Ê يتعلق  ال  �لوعد  bلك 
 ²I  :� �هللا  يقو`  �نتم. كما  بكم 
�تبعو¡  �لذين  �جلماعة   Dهذ جاعل 

فوt غZهم NI يو= �لقيامة.
يوُ=  يأتيكم   ��  c!6لضر� فمن 
هو   cلذ� �ليو=  bلك  لِيليه  فر�قي 
� Iلـهنا Iلـٌه I .ئم�لد� �لوعد  يو= 
 ،t66صد 6ِفيٌّ  �لوعد،   t�صا
به.  ما 6عدكم  لكم كل  6سُيحقق 
�أليا=  هي  �أليا=   Dهذ  �� 6برغم 
�ألخ�Z من �لدنيا، 6هنا¡ كثZ من 

6قوعها،   �� �ل"  6�ملصائب  �لباليا 
 NI لدنيا قائمة�تظل  ��6لكن ال بد 
� تتحقق �يع تلك �ألنباA �ل" �نبأ �

�هللا تعاN ֲדا."
 Nتعا �هللا  6عد  لقد  فباختصا!، 
6هذ�  ستد6=،  �أل±دية  �خلالفة   ��
فيما   �سيأتو بالذين  يتعلق  �لوعد 
متمسكني   �يظلو 6�لذين  بعد 
طاعتهم   �6ُيظهر6 �خلالفة،  بنظا= 
 Hإلخال�على صلة  ��لكاملة 6يبقو
حتقق   �6Zفس �خلالفة،  مع   Aلوفا�6
 �I  .Nتعا �هللا  بفضل  �لوعد  هذ� 
من  nر6مة   Aألشقيا�  A�ألعد�  �عيو
 U�تأييد مشاهد   �ير6 فال   �Zلبص�
قد!�  مشاهد   yنر بينما   Nتعا �هللا 
 ،Nبفضله تعا ��هللا 2 كل حلظة �6ٍ
مظاهر  جديد  بتجّل  لنا   yA�6تتر
حتقق �لوعو� �ملتعلقة بنا �ل" قطعها 
 .� �ملوعو�  �ملسيح  تعاN مع  �هللا 
�ملسلح  6هجومه  �لعد6ّ   A�عتد�  �I
كا+  �ليل  �لعّز`  �أل±ديني  على 
على �نه ال قبل له مبو�جهتنا باحلجة 
�أل±ديني  Iفحا=   �I6  .�6�ل³ها
�ليال  ميّثل   �6�ل³ها باحلجة   qَلنا�
 bI ،يضا� Nهللا تعا� �على حتقق 6عو
قا` �هللا تعاN للمسيح �ملوعو� �: 
"سأجعل �تباعك غالبني على غZهم 
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 Dهذ 6تتحقق  �لقيامة“،  يو=   NI
�لغلبة 2 صو!� �ل³�هني �ل" ال تسع 

�حَد �ملعا!ضني مقا6متها. 
�خلالفة   � حضرته  bكر   ~
 Aلضو� 6سلط   yخر� مر�  �أل±دية 
 w6شر �لثانية  �لقد!�  ظهو!  على 

طريق Iقامة �خلالفة، فقا`:
�نا قد!� �هللا �ملتجسد�. 6سيأÍ من ”
مظاهر   �سيكونو  ،��خر6  cبعد
كونو�  لذلك  �لثانية.  �هللا  قد!� 
��عني  �لثانية  �هللا  لقد!�  منتظرين 
كل  6لتجتمع  aتمعني.  ملجيئها 
قطر  كل   2 �لصاحلني  من  �اعة 
�لثانية  �لقد!�   `ßت ح�  6ليدعو� 
Iله  SIكم   �� 6ُترَيكم   ،Aلسما� من 
� موتكم ��يِقنو�  �لقد!�.  قا�! كل 
قريب، bI ال تعلمو� م� ستحل تلك 
�جلماعة   Aلصلحا 6ينبغي  �لساعة! 
يأخذ6�   �� �لطاهر�   qلنفو�  c6b
 .cبعد من  باÄي   qلنا� من  �لبيعة 
�لتوحيد   NI  dذ¾  �� يريد  فاهللا 
�يع �أل!6�c6b w �لفطر� �لصاحلة 
 A�سو �ملعمو!�،  �قطا!  �تلف  من 
� ¾مع �كانو� من �6!6با �6 �سيا، 6
عبا�D على �ين 6�حد. هذD هي غاية 
�هللا - عز 6جل - �ل" ُ�!سلت من 
 Dهذ �جعلو�لدنيا. لذلك � NI جلها�

�لغاية نصب �عينكم، 6لكن باللطف 
 Nفإ  .Aلدعا� 6كثر�  �خللق  6حسن 
 qلقد�  w6بر مؤيَّد�  �حٌد  يقو=   ��
من عند �هللا، ثابر6� �يًعا على �لعمل 

بعدc متكاتفني.“
ما  هنا   � حضرته  6ضح  فلقد 
 NI 6فاته  بعد  من  به  �لعمل  ¾ب 
� يتم �نتخاd �خلليفة، ~ ما ¾ب �
6فا�  بني  ما  �لفتر�   2 به  �لعمل 
�خر،  خليفة   dنتخا�6 خليفة  كل 
6�كد على �ال تضلو� 2 هذD �لفتر� 
�لقص�Z من يو= �6 يومني �6 بضعة 
� تتمتعو� � ��يا=، bI6� كنتم تريد6
 �� بد  فال  �لثانية  �لقد!�   Uب³كا
خال`  6متحدين  متكاتفني  تبقو� 
على  6تو�ظبو�  �لوسطية  �لفتر�   Dهذ

�لدعو�U ح� تنتخبو� �خلليفة. 
حضرته  بقو`  �حد  ينخدعن  فال 
�جلماعة   Aلصلحا "6ينبغي   :�

يأخذ6�   �� �لطاهر�   qلنفو�  c6b
 “cبعد من  باÄي   qلنا� من  �لبيعة 
� �خلالفة �ح� يسّوÂ لنفسه �لقو` 
ال تتعلق بشخص 6�حد بل مبجموعة 
 Zغ فئة   �فإ �جلماعة،  �فر��  من 
�ملبايعني متسكو� ֲדذ� �لقو` فاعت6³� 
”�ألجنمن“ �!فع مكانة من �خلليفة، 
� حضرته � قد شرحه �2 حني 
نفسها  �لصفحة  على  �حلاشية   2
 Aهؤال dنتخا�حيث قا`: ”يتوقف 
�c �ملؤمنني، فمن �تفق ! tتفا�على 
 � حضرته  �ستخد=  (هنا  عليه 
بأنه  مؤمنا   ��!بعو �لو�حد)   Zضم
 kاa فهو  باÄي  �لبيعة  يتأهل ألخذ 
 Zيضا ^ يستخد= ضم�لذلك (6هنا 
 ���جلمع بل قا` فهو aاk). 6عليه 
(فلم  لآلخرين.  �سو� حسنة   �يكو
”�ألجنمن“  تصبح   �� هنا  يذكر 
�سو� حسنة لآلخرين بل قا` ¾ب 

” أنـا قـدرة اهللا املتجسـدة. وسـيأj مـن 
بعـدي آخـرون، سـيكونون مظاهـر قدرة 
اهللا الثانيـة. لذلـك كونوا منتظريـن لقدرة 
�تمعـني.“  جمليئهـا  داعـني  الثانيـة  اهللا 
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التقوى

� يكو� هو �سو� لآلخرين).�
�ملر�� هو ”�ألجنمن“ من  يكن  فلم 
 �صيغة �جلمع حيثما !6�I6 Uمنا كا
بعد   �يأتو �لذين   Aخللفا� منه  �ملر�� 
 �حضرته � 6هم �لذين سيأخذ6
bلك   NI Iضافة  عنه.  نيابة  �لبيعة 
فهنا¡ مؤسسة قائمة 2 نظا= �جلماعة 
باسم ”aلس �نتخاd �خلالفة“ �ل" 
من   Aخللفا�  dنتخا� على  �شرفت 

بعد 6فا� �خلليفة �لثا² �. 
� هذ� �فلو قا` �حد: ما �لدليل على 
�يضا.  Nهللا تعا�ختيا! �هو  dالنتخا�
6تأييد�ته  �لفعلية  �هللا  شها��  فيكفيه 
يريها  �ل"  �لصاحلة   yÞلر�للخليفة 6
�فر��  طاعة   ~ �جلماعة،  ألفر�� 
صميم  من  �خلليفة  أل6�مر  �جلماعة 
تأييد  Ñو   dلقلو� 6ميل  �ألفئد� 
� �هللا ��خلليفة، كل bلك يد` على 
تعاN بنفسه قد جعله خليفة. 6لقد 
عليه   d�� ما  على  �ألمثلة  ضربت 
 y!��لعد6 على مّر �لسنني 6على ما 
يوجه  �لعظيمة.  �ياته  من   Nتعا �هللا 
� 2 هذ�  �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا 

�لكتيب نصيحة 6يقو`:
 w6! من  نصيًبا  تنالو�   �� ”ينبغي 
بينكم  فيما  �لتعاطف  ب³كة   qلقد�
 yلتقو� �6تزكية �نفسكم، b6لك أل

 .qلقد� w6! ��حلقيقية ال ُتنا` بد6
متاًما،  �لنفسية  ثو�ئركم  عن  6َتَخلَّو� 
6�ضيقها   tلطر� �عسَر  6�سلكو� 
تفتتنو�  ال   .Nتعا �هللا  مرضا�   Aَبتغا�
�هللا  ُتبعدكم عن  فإ�ا  �لدنيا   U�مبلذ
تعاN، بل �ختا!6� حياَ� �ملر�!� لوجهه 
تعاN، فإَ� �أل^ �لذc فيه !ضاA �هللا 
غضبه،  جتلب  �ل"  �للذ�  من   Zخ
�فضل  �هللا  ُترضي  �ل"  �Sزمية   �I6
غضبه،  يوجب   cلذ� �النتصا!  من 
من  تدنيكم  �ل"  �ملحبة  عن  فَأقِلعو� 
 dبالقلو �هللا  على  �قبلتم  لو  غضبه. 
موطن،  كل   2 لنصركم  �لصافية 
�لنَّيِل  على  بعدها  عد6ّ  يقد!  6لن 
 Nتعا �هللا   Aضا! تنالو�  6لن  منكم. 
ما ^ تتخّلو� عن I!��تكم 6ملذ�تكم 
6ما  6�نفسكم،  6�مو�لكم  6عّزتكم 
^ تتجشمو� 2 سبيله عز 6جل تلك 
لو  6لكن   .Uملو� تشبه  �ل"  �ملر�!َ� 

كابدمت �ملر�!� لكنتم كالطفل �حلبيب 
2 حضن �هللا، 6ُجلِعلتم 6!ثة ملن خال 
من قبلكم من �لصديقني 6ُتفتح لكم 

�بو�dُ كل نعمة.“ 
~ يقو` حضرته �:

سو+   Nتعا �هللا   �� تظنو�  "ال 
 Nهللا تعا�نتم َبْذ!ٌ� َبَذَ!ها �يضيعكم، 
 :Nتعا �هللا  يقو`   .Dبيد �أل!1   2
� هذD �لَبْذ!� سو+ َتْنُمو 6َتْزَ�ِهُر I
6َلَسْو+  طر+،  كل   2 6َتَتَفرَُّ« 
ملن   âفطو عظيمًة.  َ�6َْحة  تصبح 
<ا+  6ال   Nتعا �هللا  بقو`  يؤمن 
من  البد  ألنه  �لعا!ضة،   Uِ�Aالبتال�
�هللا  <ت³كم  لكي  �يضا   U�Aالبتال�
للبيعة  ��عائه   2  t�صا منكم  َمن 
ّ̀ بسبب  6من هو كاdb. 6�لذc َيِز
�البتالA لن يضر �هللا شيئا، 6�لشقا�6 
 ^ 6لو  �جلحيم،   NI ُتوصله  سو+ 
�لذين  6لكن  له.   �Zًخ  �َلكا ُيْوَلد 
�َملطاِ+ 2 حني  ِنهاَية   NI  �يص6³
6َتُهبُّ  �ملصائب   `kالk عليهم   Íتأ
عليهم عو�ِصُف �البتالA�U، 6َتْسَخُر 
6ُتعامُلهم   ،�6تستهز �ألقو�ُ=  منهم 
فأ6لئك  �لكر�هية؛  مبنتهى  �لدنيا 
6� 2 �خِر �ألمر، kلذين سو+ يفو�
على   Uِل³كا�  dُ�بو� عليهم  6ُتفَتح 
ِمْصر�َعْيها. لقد قا` �ُهللا تعاN �اطبا 
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