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التقوى

 Ìتر§ة: �ملكتب �لعر

ال   Oحد� �هللا  ^ال  ^له  ال   `Y Yشهد 
 Oمًد� عبدª `Y شهدY� ،شريك لـه
من  باهللا   kفأعو بعد  Yما  �7سوله. 
�لشيطا` �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا 7َ>ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو= �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   vَيَّا^�َ َنْعُبُد   vَيَّا^
�لَِّذيَن   Ò�ِصَر  * �ْلُمْسَتقيَم   Òَ�َر �لصِّ
Yَْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو> َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لj ;لقاها سيدنا مر�i مسر�? ;hد ;يدe �هللا تعاf بنصرe �لعزيز

� kملهد� lإلما�� nخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
يو= ٢٢ /٢٠١٣/٠٣

* مسجد بيت �لفتوº بلند`

�لصال�  عليه  �ملوعو&  �ملسيح  يقو_ 
��لسال= * بعض شعرO ما تعريبه: 

 eي� يقتضي  كا`  �لوقت  هذ� 
 1Iغ لُبعث  Yُبعث   o فلو  �ملسيح، 

حتما.
� يقو_ � * ^عال` له * Yحد 
Yن·   eألغبيا� بعض  ظنَّ   َّ̀ ^ كتبه: 
لظنٌّ   eً�فتر� �لوحي  تلقِّي  �ّ&عيُت 
باطل، بل �حلق Yنه َلِفْعُل kلك �إلله 
 ،eلقا&7 �لذ1 خلق �أل7] ��لسما�
�لذ1  �لزمن   * �لكو`.  �خلق 
يضعف فيه ^ميا` �لناV باهللا، ُيخَلق 
فيه شخص مثلي، فيكّلمه �هللا تعا[، 
 ]^ �لعجيبة،  Yفعاله  بو�سطته  �ُير1 

Y` ُيدv7 �لناY V` �هللا موجو&. 
* ٢٣ من �k�7 ُيحتفل * �جلماعة 
�ملوعو&  �ملسيح  بيعِة  kكر}   eبإحيا
تا7يخ   `Y للمر� �أل�[، �مع   �
Yن·  ^ال   ،7�k� من   ٢٢ هو  �ليو= 
�ليو=،  Yقد=   `Y �ملناسب  من  Y7يت 
 ،� �ملوعو&  �ملسيح  بكلما# 
Y&لة صدقه �تأييد�# �هللا تعا[ له، 
�ضر��7 ^ما= �لزما`، �&عوته � 
��إلميا`  مقامه  معرفة   ]^ �ملسلمني 

به. فيقو_ �ملسيح �ملوعو& �: 
��لسما�ية  �أل7ضية   t�ألحد�  `^"
�ملسيح  ظهو7  عالما#  هي   Mل�
�ملوعو&، قد ظهر# كلها * �م·، 
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حضرp مر�i مسر�? ;hد ;يدe �هللا

 tحد� على  مد�  مضت  فقد 
شهر   *  ��لكسو  �خلسو
 �k" �ملذنَّب  طلع  �قد  7مضا`، 
�لزال�_،  ��قعت  Yيضا،  �لسنني" 
�لدين  ��نتشر  �لطاعو`،  �ظهر 
 ،Òبكل قو� �نشا oملسيحي * �لعا�
 *  &7� كما  بشد�  Yيضا  �ُكفِّرُ# 
 �eنبو v1 كانت هناY) آلثا7 من قبل�
عندما  Yنه   Ôلصا� �لسلف  ֲדا  تنبأ 
 Oُيبعث �ملسيح �ملوعو& � سيكّفر
قد  باختصا7،  �يكّذبونه).   Vلنا�
�ظهر#  �لعالما#  §يع  ظهر# 

�لعلو= ��ملعا7 �لM ִדد1 �لقلو> 
^[ �حلق." (كتا> �ل�ية)

 `Y � &كر �ملسيح �ملوعوk 1 قدY
كل هذO �ألمو7 قد حتققت إلثبا# 
 ]^ Vلك ال يعو& �لناk صدقه، �مع

صو�ֲדم. � يقو_ * مكا` �خر: 
�لسنن  يتبعو�   `Y يريد�`  "�لذين 
فرصة  sم  �هللا   ºتاY قد  �لطبيعية، 
ال  �م Y kلك  &عو�1،  لقبو_  7�ئعة 
يو�جهها   Mل� �ملشاكل  يو�جهو` 
يعرفو`   k^ �آلخر�`،  معا7ضونا 
 1Y) *عيسى � قد ُتو `Y �جيد

قد   � عيسى   `Y يوقنو`  �لذين 
ما#، عليهم Y` يفّكر�� * &عو} 
�ملسيح �ملوعو&) باإلضافة ^[ kلك 
 �eلنبو� بأ`  �إلميا`  من  sم  بد  ال 
بظهو7 �ملسيح �ملوعو& * �ألحا&يث 
ينكرها  ال   Mل� �ملتو�تر�#  من  هي 
Yيضا من  ^kً� فال مناs iم  عاقل، 
�إلميا` بأ` �ملسيح �ملوعو& سيكو` 
من   `Y ^ال  حصر�.  �ألمة   Oهذ من 
ميكنهم  كيف  يسألو�   `Y حقهم 
�ملسيح  بكو�  ^عال�  يصّدقو�   `Y
�ملوعو&   `Y صحيح   1Y) �ملوعو&؟ 

أقدم  أن  املناسب  من  رأيت 
اليوم، بكلمات املسيح املوعود 
�، أدلة صدقه وتأييدات اهللا 
تعاa له، وضرورة إمام الزمان، 
 aإ املسلمني   � ودعوته 
معرفة مقامه واإلميان به. فيقول 
 ......  :� املوعود  املسيح 
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ما  �لكن  �ألمة،   Oهذ من  سيكو` 
�ّ&عى به هو  هي �أل&لة على Y` ما 
�لدليل على  صحيح �حق) �ما هو 

Yنك Yنت kلك �ملسيح �ملوعو&؟ 
 Mلزمن ��لبلد� �ل� `Y لكk <�فجو
يثبت من �لقر�` �لكرمي ��ألحا&يث 
فيها،  سيظهر  �ملوعو&  �ملسيح   `Y
�لغاية  ُعدَّ#   Mل� �ملعينة  ��ألفعا_ 
�ملوعو&،  �ملسيح  بعثة  من  �ملنشو&� 
��لسما�ية  �أل7ضية   t&�حلو��
�ملسيح  لظهو7  عالما#  ُعدَّ#   Mل�
 Mل�  ��ملعا7 ��لعلو=  �ملوعو&، 
ُعّد# ميز� �ملسيح �ملوعو&، فقد §ع 
شخصي   * كلها  �ألمو7   Oهذ �هللا 
 � هذ�.  بلد1   *� هذ�  �م·   *�
 Mل� �لسما�ية  �لتأييد�#  حتالف· 

َتَهُب �ملرe قناعة Yكثر. 
� يقو_ حضرته * بيتِني بالفا7سية 
قو=   ºإلصال Yُمرُ#  "ملا   :Oمعنا ما 
مرمي.  �بن  يُت  ُسمِّ  ،� �ملسيح 
�لسماe ُتمطر �يا#، ��أل7] تقو_ 
قا=  فقد  �لوقت،  هو  �لوقت   `^
هذ�` �لشاهد�` لتصديقي." (كتا> 

�ل�ية)
�لثابت من ^شا7�#   `Y �بيا` kلك 
مثيُل   � نبينا   `Y �لقر��  �لنص 
متاثل  خالفته  سلسلة   `Y� موسى، 
 `Y سلسلَة خالفة موسى متاما، �كما

بأنه عندما تصل  ُ�عد   � موسى 
سلسلة �لنبو� �إلسر�ئيلية منتهاها * 
^سر�ئيل  بنو   fتفتر�  ،Iألخ� �لزمن 
بعضها  �يكّذ>   ،�Iكث  fِفر على 
بعضها،  تكّفر  �ا ^ ح�  بعضا، 
حامَي  خليفًة  �هللا  سIسل  عندئذ 
 ،� عيسى   1Y �ملوسو1  �لدين 
�لذ1 سو ´مع عندO خر� ب· 
��َحلَمل *  �لذئب  ^سر�ئيل، �´مع 
�ألمم  سيجمع   1Y) ��حد  مكا` 
�خلالفا#  �يرفع  ��ملظلومة)  �لظاملة 
�لد�خلية بصفته َحكًما جلميع �مللل، 
 eجا فقْد  ��حلقد،  �لبغض  �يرفع 
 Iلكرمي �تش� �لقر�`  �عٌد مماثل * 
ا  َلمَّ ِمْنُهْم  ﴿َ��َخِريَن  �آليُة:  ^ليه 
تفّصل  ��ألحا&يث  ِبِهْم﴾،  َيْلَحُقو� 
 `Y فيها   &7� حيث   �Iكث kلك 
 fعلى فر fيضا ستفترY �ألمة   Oهذ

كث�I، مثل �ليهو&، �يكّذ> �يكفِّر 
سيز&�&�`  �كلهم  بعضا،  بعضها 
�ملسيح  ينـز_  ح�  �عناً&�،  بغًضا 
فIفع  َحَكًما،   oلعا�  * �ملوعو& 
´تمع  ح�   ،eلشحنا�� �لبغض 
مكا`   * �منه   * ��لذئب  �َحلَمل 
 �Y ��ملظلومو`  �لظاملو`   1Y) ��حد 
�ألقوياe ��لضعفاe سيجتمعو` على 
&ين ��حد �يسعو` للفو� برضا �هللا 
تعا[). �§يع �ملّطلعني على �لتا7يخ 
 *  eجا  � عيسى   `Y يعرفو` 
�إلسر�ئيلية  �لشعو>  كانت  �قت 
�فتر�ًقا كبI�، ح� كا`  قد �فترقت 
بعضها يكّذ> �يكّفر �آلخر، كذلك 
قد جاe هذ� �لعبد �ملتو�ضع * �من 
بلغت فيه �خلالفا# �لد�خلية منتهاها، 
�ألخر}.  تكّفر  ِفرقة  كل   #ْYبد�
�ألمة  كانت  هذ�  �لُفرقة  �من   *�

"قد جـاء هذا العبـد املتواضع E زمـن بلغت فيه 
اخلالفـات الداخليـة منتهاهـا، وبـدأْت كل ِفرقة 
تكّفـر األخـرى. وE زمـن الُفرقة هـذا كانت األمة 
احملمدية ~اجـة إa َحكٍم، فبعثـ| اهللا � َحكما." 
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فبعث·  َحكٍم،   ]^ µاجة  �ملحمدية 
�هللا � َحكما." (كتا> �ل�ية)

يتبا&لو`  �م Y Yيضا  �ليو=  فتر�` 
على  �حتد��  مهما   .Iلتكف� فتا�} 
معا7ضة �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
^ال  �تكفIها،  sا  �لشتائم  �كيل 
تز�_  ال  بعضهم  ضد  فتا��هم   `Y

موجو&� �قائمة. 
� يقو_ �ملسيح �ملوعو& �: "�من 
^ليها   Iتش  Mل� �لغريبة  �ملصا&فة 
��حلديث  �لكرمي  �لقر�`   iنصو
Yنه كما ظهر عيسى � بعد ثالثة 
عشر قرنا، 1Y * �لقر` �لر�بع عشر، 
من موسى �، كذلك ُبعث هذ� 
�لعبد �ملتو�ضع من �هللا * �لقر` �لر�بع 
عشر، �يبد� Yنه من هذ� �ملنطلق قد 
 `Y  ]^  �لكشو Yهل  كبا7  kهب 
�لقر`   * سُيبعث  �ملوعو&  �ملسيح 
�هللا  Yشا7  �قد  حصر�.  عشر  �لر�بع 
بتسميته  نفسه  �ألمر  هذ�   ]^ تعا[ 
^يا1 "غال= �Yد قا&يا�"، أل` هذ� 
�السم يشI ^[ عد& ١٣٠٠ بالتما= 
"غال=  عد&   `Y (يع·  ��لكما_. 
�Yد قا&يا�" µسب حسا> �ُجلّمل 
�لقر�`  هو ١٣٠٠). باختصا7، ^` 
�لكرمي ��حلديث يدال` مبا فيه �لكفاية 
على Y` �ملسيح �ملوعو& �آل� سيظهر 
�سيظهر *  �لر�بع عشر،  �لقر`   *

�فتر�f مذ�هب �إلسال= �غلبة  �من 
�لعنا& �ملتبا&_." (كتا> �ل�ية)

�لشيخ  كتب  لقد   :� يقو_   �
 iكشفه * كتابه "فصو Ìبن عر�
�ملوعو&)  �ملسيح   1Y) Yنه  �ِحلَكم" 
َتْوYًَما،  �سيولد  �لوالية،  خاَتُم 
بنٌت، �سيكو` صي·  معه  �ستولد 
قد   O&�جدY سيكو`   1Y �ألصل، 
�هللا  حقق  �قد  �لصني.  بال&  سكنو� 
بإ7�&ته كل هذO �ألمو7، فقد كتبُت 
معي  �ُ�لدْ#  توYًما،  ُ�لد#   �Y
يعيشو`  كانو�  Yجد�&1   `Y� بنت، 
* �رقند �لM كانت تابعة للصني." 

(كتا> �ل�ية)
� يقو_ �: 

كو`  &عو}   `Y سلًفا  كتبُت  "لقد 
تثبت  ال  تعا[  �هللا  من  مبعوثا   eملر�

µسب  �Yكمِله  �جٍه  Yمتِّ  على 
�لقر�` �لكرمي ^ال ^k� ثبتْت من ثالثة 
�Yجه، �Yًال: Y` تشهد على صّحتها 
�لنصوiُ �لصرuة، Y 1Y` ال تكو` 
�هللا،  لكتا>  �الفة  �لدعو}  تلك 
قها �لدالئُل  �ثانيا: Y` تؤيدها �تصدِّ
�آلياُ#  تصّدقها   `Y �ثالثا:  �لعقلية، 
من  متحققة  فدعو�1  �لسما�ية. 
�لثالثة  �أل�جه   Oهذ كل  منطلق 
�لنصوi �حلديثية  لالستدال_، فمن 
 �َIلبص� �حلق  لطالب  ִَדب   Mل�
µق  �لكاملة  ��لطمأنينة  �لكاملة 
�ا تثبت صدf &عو} Y 1Y) 1�عو&
�ال  �حلق  عن  يبحث  ملن  �ملدعي 
يكو` متعنتا �عنيد�، فإk� كا` باحثا 
 Oتوصله هذ `Y عن �حلق فعًال فال بد
�أل&لة ^[ بص�I كاملة �ُتريه �حلق) 
�ملوعو&  �ملسيح  مالمح   �ختالُ
�لبخا17  ففي  �إلسر�ئيلي.  ��ملسيح 
(كتا> �ألنبياe، با> نز�_ عيسى) 
�إلسر�ئيلي  �ملسيح  مالمح   #&7�
حيث  �تلفة،  �ملحمد1  ��ملسيح 
�ملوعو&  �ملسيح  عن  Yحا&يث  توجد 
 O�7 � Ãبينها حديث يفيد بأ` �لن�
�قد  بالكعبة،   يطو �لكشف   *
�7& عن مالªه Yنه 7َُجٌل �َ&ُ= َسْبُط 
�ملسيح  مالمح  عن   &7�  � َعِر،  �لشَّ
عيسى � �لذ1 كا` نبًيا ^سر�ئيليا 

" وقد حقق اهللا بإرادته 
كل هـذه األمور، فقد 
كتبُت أ= ُولدت توأًما، 
وُولدْت معي بنت، وأن 
يعيشون  كانوا  أجدادي 
الـ�  سـمرقند   E
كانت تابعـة للصني." 
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�قد   .VِYَّْلر� َجْعُد  Yَْحَمُر  7ُجٌل  Yنه 
كل  �لبخا17 * صحيحه *  �لتز= 
مكا` Yنه كتب عند �صف مالمح 
َسْبُط   =ُ&َ� 7َُجٌل  Yنه  �آل�  �ملسيح 
 � عيسى  مالمح  �kَكر  َعِر،  �لشَّ
يبني  مما   ،VِYَّْلر� َجْعُد  Yَْحَمُر  7ُجٌل 
�ملوعو&  �ملسيح  �َصف   �  Ãلن�  `Y
�ملسيح  عن  �تلًفا  �صًفا  �لقا&= 
"^مامكم  µقه:  �قا_  �لناصر1، 
منكم"، ��صف عيسى � �صًفا 
�تلفا عنه، �Yطلق على كليهما �سم 
بعض  على   eًبنا مرمي،  �بن  عيسى 

.tملماثال�
 `Y بالتأمل �هو Õة Yمر �خر جدير 
�لنÃ � حيثما kكر �ملسيح �ملوعو& 
o يكتف بوصف مالªه بأنه 7َُجٌل 
معه  kكر  قد  بل  َعِر،  �لشَّ َسْبُط   =ُ&َ�
�لدجا_ Yيضا * كل مكا`، �لكنه 
�لذ1   � عيسى  kكر  حني   �
معه  يذكر   o ^سر�ئيل  ب·  من  هو 
Yنه  على  يد_  Yيًضا  �هذ�  �لدجا_، 
� Yطلق �سم عيسى �بن مرمي على 
 =َ&َ� سُيبعث  �لذ1  YحدÖا  7جلني، 
��لثا�  �لدجا_،  �معه  َعِر  �لشَّ َسْبَط 
7ُجٌل Yَْحَمُر َجْعُد �لشعر �هو من ب· 

^سر�ئيل �o يذكر معه �لدجا_.
 �مما ´د7 باالنتباY Oيضا Y` عيسى 
� كا` من �لشا=، �ال يقا_ البن 

�لشا= Yنه "�َ&ُ="، 1Y َقْمِحّي  �للو` 
 1Y ،"=&�" بد�، بل يوصف بكلمةY
قمحي �للو`، سكا` �sند. �يتضح 
�ملسيح   `Y Yيضا  �لدليل  هذ�  من 
قمحي   1Y �آل&=،  �آل�  �ملوعو& 
�للو`، لن يكو` شاميا بل سيكو` 

هنديا. 
هنا ال يغيّنب عن �لبا_ Yيضا Yنه يتبني 
من تا7يخ �لنصاY {7يضا Y` عيسى 
� o يكن قمحي �للو` بل كا` 
�Yر �للو` كعامة Yهل �لشا=، بينما 
كأهل  ليست  �آل�  �ملسيح  مالمح 
من  ��ضح  هو  كما  قط،  �لشا= 

كلما# �حلديث." (كتا> �ل�ية)
� يقو_ �:

�ملعاصر�`  �ملشايخ  تأّمَل   �k^"  
متمسكني باألمانة ��لدين ملا �جد�� 
� من �إلقر�7 بأ` مهمة �د& �لقر`  بدًّ
�لر�بع عشر هي كسر �لصليب، فلما 
�ملسيَح،  Øص  �ملهمة   Oهذ كانت 
فُيستنبط من kلك بالضر�Y �7` �د& 
ب Y` يكو` هو  �لقر` �لر�بع عشر́ 
 �ملسيح �ملوعو&. صحيح Y` صنو
�خلمر  كشر>  ��لفجو7  �لفسق 
�لقر`   * متفشية  �غÖIا  ��لزنا 
�لر�بع عشر، غY I` �لتدبر يكشف 
 Mألمو7 �لتعاليُم �ل� Oسبب كل هذ `Y
خّلص  ^نسا`  بد=  �إلميا`  بأ`  تفيد 

�لذنو>.  �ملؤ�خذ� �ميع  �لناV من 
كل  �نتشا7   e�7� �لسبب   `Y  1Y)
�م Y ملسا�¡ هو �لنظرية �لقائلة� Oهذ
�لكفا�7  تعليم  بسبب  يؤ�َخذ��  لن 
��لفد�s� (eذ� جند �7�Y `Yبا سّباقة 
�جلميع * �7تكا> �جلر�ئم.  (علًما 
 Oكل �لبال& �أل��7بية تدخل هذ `Y
 Mلقائمة، �كذلك �لبال& �ألخر} �ل�
 Oفيها �حلرية �لز�ئد�، بل تتفشى هذ
�قد  مكا`)  كل   * �آل`  �جلر�ئم 
كل   * ��لتحر7  �إلباحية  تز�يد# 
 .eقو= بصفة عامة بسبب جو�7 هؤال
(�o يعد kلك مقتصر� على �7�Yبا 
 Vلنا�  eيوجد هؤال بل حيثما  فقط 
�حيثما يذهبو` بوسائل �تلفة منها 
يتحر7  �لتلفزيونية �غIها  �ملحطا# 
�يز&�&�`  �لقيو&  §يع  من   Vلنا�
بأمر�]   Vلنا� هلك  فلو  ^باحيًة) 
ببا_  �طر  فلن   ،eلوبا� ֲדم  �َفَتك 
�با_  �لعذ�>  هذ�  كل   `Y Yحدهم 
 `Y  1Y) فما سبب kلك؟  Yعماsم، 
صنو �لعذ�> ��لطوفا` ��لزال�_ 
�ال  Yعماsم،  عاقبة  هي  ^منا   Oهذ
kلك)   e�7� �لسبب  ما  يفكر  Yحد 
َفَتَر  �لسبب Y` حب �هللا قد  ^منا  Yال 
�Y` عظمة 1k �جلال_ من �لقلو> 
 * _Ùت Mلت. (فاآلفا# �لeقد تضا
تأملية،  �قفة   ]^ تدعو  �أليا=   Oهذ
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�علينا Y` نتوجه ^[ �أل&عية �´ب 
Y` يفكر �ملنكر�` Yيضا). باختصا7 
على  �ملترتبة  �إلباحية   `Y كما 
�لشعوَ>  شّجعْت  قد   e�لفد� عقيد� 
�خلمو7  تعاطي  على  �أل��7بية 
��لفجو7،  �لفسق  Yنو�6  ��7تكا> 
كذلك قد Yّثرt 7¶ية هذO �ألعما_ 
Yيضا،  �ألخر}  �لشعو>   * منهم 
��لفجو7  �لفسق   `Y  * شك  فأ1 
بقيت  لو  فمثال  ُمْعٍد،  مرٌ]  Yيضا 
�ملومسا#  صحبة   * �لشريفة   �Yملر�
ما  حد   ]^ قلبها  لفسد  �ا7  ليل 
حتًما  �لسيئة  �أل�ضا6   Oهذ بر¶ية 
صر�حة،  �لفاحشة  ترتكب   o  ْ̀ ^�
أل` �لصحبة تؤّثر، ��لظر� تؤثر، 

��لبيئة تؤثر." (كتا> �ل�ية)
� يقو_ حضرته �:

 `Y ��7ته  �هللا   �ُIغ  #&�7Y "قد   
ُتنقذ �لناV من تأثI �لعقيد� �لصليبية 
 Mل� �لدّجالية  ستر  �هتك  �لساّ=، 
كانت  �ملا  ^sًا.  �إلنسا`  ֲדا  �تُِّخذ 
عند  منتهاها  بلغْت  قد  �آلفة   Oهذ
بدe �لقر` �لر�بع عشر، فقد 7Y�& �هللا 
بفضله �عنايته Y` يكو` �د& �لقر` 
أل`  �لصليب،  كاسَر  عشر  �لر�بع 
�ملجد& يكو` مبنـزلة �لطبيب، �من 
��جب �لطبيب Y` يهتّم بإ��لة �ملر] 
 `Y كا` صحيحا �kفإ تفاقم.  �لذ1 

مهمة �ملسيح �ملوعو& كسُر �لصليب، 
�لقر`  �د&   `Y Yيضا  فالصحيح 
�لر�بع عشر �لذ1 ُعهد# ^ليه مهمة 
كسر �لصليب هو �ملسيح �ملوعو&." 

(كتا> �ل�ية)
�لصليب،  كسر  سيتم  كيف  Yما 

فيقو_ �ملسيح �ملوعو& �: 
"هنا ينشأ �لسؤ�_ طبًعا: كيف �بأ1 
�ملسيح  يكسر   `Y ينبغي  �لوسائل 
 v7باحلر> ��ملعاY ملوعو& �لصليب؟�
 =Y �ملعا7ضو`،  �ملشايخ  يعتقد  كما 
�ملشايخ   `Y فجو�به  Yخر}؟  بطريقة 
متاًما  �طئو`  حاsم-  �هللا  -7حم 
�لعقيد�، ^k ليس من مهمة   Oهذ *
�و]   `Y  � �ملوعو&  �ملسيح 
 `Y مهمته  بل   ،v7ملعا�� �حلر�> 
�لعقلية  باحلجج  �لفتنة   Oهذ يقمع 
لقد   .eلدعا�� �لسما�ية  ��آليا# 
 ،tألسلحة �لثال� Oهللا تعا[ ֲדذ� O&��
�قد �ضع * هذO �لثالt كلها قوً� 
Yبد�.  Yحد  فيها  ´ا7يه  ال  ^عجا�ية 
 ،�ֲדا سُيكَسر �لصليب �ايَة �ملطا
ح� يفقد �لصليب �لعظمة ��جلال_ 
Y`  كل   1Y) باحث.  نظر كل   *
��لتحقيق،  �لبحث  بعني  ينظر  من 
عظمة   Oنظر  * تتالشى   سو
سُتفتح   (OIتأث� �شوكته  �لصليب 
�لتوحيد،  لقبو_  �لو�سعة  �ألبو�> 

تد7´يا،   tدu  سو kلك  �كل 
تد7´يا،  تتم  كلها  �هللا  Yفعا_  أل` 
�بعضها  حياتنا   * يتحقق  بعضها 
�لبد�ية   * فاإلسال=  بعدنا.  يتحقق 
Yيضا تقد= تد7´يا، �* �لنهاية Yيضا 
تد7´يا."  �أل�[  حالته   ]^ سيعو& 

(كتا> �ل�ية)
� يقو_ �ملسيح �ملوعو& �: فينبغي 
 � �ملوعو&  باملسيح  �ملؤمنني  على 
�لو�جب  هذ�   e�&Y  ]^ ينصرفو�   `Y

�يسعو� إلقامة �حد�نية �هللا.
كونه  عن   � حضرته  يقو_   �

^ماًما �حكًما:
"�علمو� Y` لفظ ^ما= �لزما` يشمل 
 tَّملحد�� ��لرسو_   Ãلن� من  كالًّ 
ُيؤمر��   o �لذين  �لكن  ��ملجدِّ&. 
Yُعطو�  �ما  تعا[،  �هللا  خلق  ֲדد�ية 
�لزما`  ^ما=  يسمَّو`  فال  كماالִדا؛ 

ح� �لو كانو� �YلياY �Y eًبد�ال.
^ما= هذ�  بقي سؤ�_ YخI: من هو 
تعا[  �هللا  من  ُفر]  �لذ1  �لزما` 
عامًة،  �ملسلمني  §يع  على  �ّتباعه 
�لر¶}  �Yصحا>  �لزها&  �على 
كل  على   1Y) خاصة؟  ��مللَهمني 
�من   eلصلحا� فيهم  مبن  �ملسلمني 
يتلقو`  �من  صاحلة   {¶7 ير�` 
�حًيا من �هللا عن �يe �ملسيح �^ما= 

�لزما`) فأقو_ بال Ú&Y �7تيا>:
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التقوى

إن� إمام الزمان
�قد §ع  �عنايته،  تعا[  �هللا  >فضل 
�ملذكو�7  �لعالما#  كل   *ّ تعا[  �هللا 
 VY7 على  �بعث·  �لال�مة،   Òلشر���
هذ� �لقر` �لذ1 مضى منه Ûسة عشر 
�ألسطر)،   Oكتابته هذ عند   1Y) عاما 
�لقد ُبعثت * �قت كانت �ملعتقد�# 
بالّتناقضا#  مليئًة  فيه  �إلسالمية 
��حد،  معتقد  منها  َيسلْم   o لد7جة 
عن  خاطئة  Yفكا7  �نتشر#  كما 
 �خلال ��صل   ،� �ملسيح  نز�_ 
�لبعض  �عتقاِ&  لد7جة  �ملعتقد  هذ�   *
فاعتقد  مبوته؛  ��لبعض  عيسى،  µيا� 
�بعضهم  �جلسد1،  بنـز�له  بعضهم 
�بعضهم  �ل���1،  بنـز�له  �آلخر 
كا` ير} نز�له * &مشق ��آلخر * 
 Vمكة �ملكرمة ��لثالث * بيت �ملقد
�منهم  �إلسالمي،  �جليش   * ��لر�بع 
من كا` ير} نز�له * �sند. فكانت 
�ملختلفة   e�7آل�� �ألقو�_   Oهذ كل 
تستوجب حَكًما ليبتَّ فيها، فاعلمو� 
لكسر  �7Yُسلت  �حلَكم،  kلك  Yن· 
�لرفع  �لر�حانية  �لناحية  من  �لصليب 
�الختالفا#، �هذ�` �ألمر�` قد �قتضيا 
بعثM. ما كا` ± Y `Yقد= &ليال �خر 
�لعصر  حاجة   Iغ Yمر1  حقيقة  على 

�لM بنفسها تشكل برهانا على صدقي، 
(Y 1Y` �حلالة �لسائد� كانت تقتضي 
يكفي  �هو  �ملوعو&  �ملسيح  ظهو7 
فقد  kلك  &ليال على صدقه) مع كل 
لتأييد1،   �Iيا# كث� تعا[  Yظهر �هللا 
فكما Yن· حَكم للبّت * �الختالفا# 
كذلك فإن· حَكم Yيضا * قضية حيا� 
�فا�  قضية   * فأ7}  ��فاته،  �ملسيح 
��بن  مالك  �إلما=  قو_  �ملسيح صحَة 
حز= �7هما �هللا �قو_ �ملعتزلة، �Yعدُّ 
خطأ.  على  �لسنة  Yهل  من  �آلخرين 
�^ن· بصفM حَكًما Yُصد7 قر�17 هذ� 
بني �ملتخاصمني. ^` حز> Yهل �لسنة 
^§الية  معا�  Yخذهم   * حق  على 
لكلمة ”�لنـز�_“ ^k ال بد Y` يكو` 
�م Y نز�_ �ملسيح بصو�7 بر��ية، ^ال
Yخطأ�� * بيا` كيفية نز�له، فلم يكن 
هو  بل  حقيقيا  نز�ال  نز�له  من  �ملر�& 
�لنـز�_ بالصفة �ل���ية. Yما * قضية 
�فا� �ملسيح فإ` �ملعتزلة ��إلما= مالك 
أل`  حق،  على  �غIهم  حز=  ��بن 
ا َتَوفَّْيَتِني﴾ تقتضي  �آلية �لكرمية: ﴿َفَلمَّ
�ملسيحيني.  ضال_  قبل  �ملسيح  مو# 
�من  �حلَكم.   Mبصف قر�17  هو  هذ� 
ال يقبل قر�17 �آل` فإنه ال يقبل �لذ1 

جعل· حَكًما.
فلو سأ_ Yحد: ما �لدليل على كونك 
حَكًما؟ فجو�به: ^` �لزمن �لذ1 كا` 

�لزمن  sو  �حلَكم  فيه  ُيبعث   `Y ينبغي 
 `Y كا` ينبغي Mلر�هن، �^` �ألمة �ل�
يأ� �حلَكم إلصالY ºخطائها �لصليبية 
�آلياُ#  �ظهر#  Yيضا،  موجو&�  sي 
�لM كا` ´ب Y` تكو` شاهد� على 
تز�_  �ال  �حلَكم،  هذ�  ظهو7   fصد
مستمر�،  �آليا#   Oهذ ظهو7  سلسلة 
^` �لسماe ُتظهر �آليا#، �^` �أل7] 
Yيضا تظهرها، �مبا7كو` من ال تبقى 
(ضر��7  �آل`.“   ]^ مغَمَضة  عيو�م 

�إلما=)
�ألمة  عيو`  يفتح   `Y تعا[  �هللا  ندعو 

�ملسلمة فيؤمنو� باَحلَكم. 
يقو_ �ملسيح �ملوعو& �:

 * معا7ِضيَّ  يتأمل   `Y ينبغي   �"  
�ملوعو&  �ملسيَح  لو كنُت   �Y نفوسهم
 ،Oبأنه ساِعُد � Ãنفسه �لذ1 �َصفه �لن
 Oّ�ا� منه،  سالًما  ^ليه  Yهد}  ��لذ1 
َحكًما َعْدال، �^ماًما �خليفَة �هللا، فهل 
´و� ملِلٍك عا&1 (يشI حضرته عليه 
�لسال= هنا ^[ �لسلطا` �لتركي �لك· 
 َ̀ Yتركه جانبا) Y` يشتم مثل هذ� �إلنسا
�يلعنه؟ تأّملو� قليال بتهدئة ثو7تكم، ال 
± بل من Yجل �هللا �7سوله، هل كا` 
هذ� �لتصر جائز� جتاO هذ� �ملدعي؟ 
kلك،  من  Yكثر  Yقو_   `Y 7Yيد  ال 
مرفوعة  §يعا  ضدكم   Mقضي أل` 
�لشخص  kلك  كنُت   �k^  .eلسما�  *
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�لذ1 َ�عدْ# مبجيئه شفتا �لنÃ � �ملبا7كتا` فلم 
فلو   .� �هللا  Yجرمتم µق  قد  بل  ُتجرمو� µقي 
o يسبق * �آلثا7 �لصحيحة Yنه سيؤkَ}، �ُيلَعن 
�ملوعو&  �ملسيح   {kَيؤ  `Y �ملقد7  من  كا`   1Y)
 `Y كما �7& * �آلثا7 من قبل) ملا جتاسرمت على
تؤ��k كما �kيتمو�، ^ال Yنه كا` من �لضر�17 
تعا[  �هللا  من  ُكتبت   Mل�  iلنصو� تتحقق   `Y
 Mل�� إل&�نتكم،  كتبكم   * موجو&�  ��لت  �ما 
 Iبالتكف تقومو`  kلك  �مع  بألسنتكم  �ا �Yتقر
Yنتم �Yلئك  قو� بَعملكم هذ� بأنكم  ��للعن لتصدِّ
�لعلماe �ألشر�Y� 7صحاֲדم �لذين يكّفر�` �ملهد1 

�يقا�مو` �ملسيح."  (كتا> �ل�ية)
� يقو_ �: 

�لذ1  �إلنسا`  kلك  Yن·  تفّكر��   `Y ينبغي   �"
 Ãلن� قا_  ��لذ1  �ملوعو&  �ملسيح  هو  Yنه  يّدعي 
� µقه ^نه ^مامكم �خليفتكم، �عليه سال= �ِهللا 
�نبيِّه، �Y` عدO�ّ لعٌني �صديَقه حبيُب �هللا، �Yنه 
عا&ًال  سيكو`  �Yنه  كله،   oللعا َحَكًما  سيأ� 
 `Y {قو�له، فهل كا` من �لتقوY� فعالهY كل *
جتا��� بعد �ا6 &عو�1 �7¶ية �يا� �بر�هي· 
تظهر   oY ��لسخرية ��الستهز�e؟  �لشتائم  بأشنع 
 �آليا#؟ oY تظهر �لتأييد�# �لسما�ية؟ oY ُتعَر
�ملذكو�7 * �ألحا&يث  �أل�قا# ��ملو�عيد  §يع 
��آلثا7؟ فِلَم �لتجاسر ^[ هذO �لد7جة؟ غY Iنه 
^k� كنتم ما �لتم * شك من &عو��Y 1 كانت 
&الئلي ��يا� مشتبهة عليكم، فكا` من ��جبكم 
بتو�ضع  �لشبها#   Oهذ ^��لة  م·  تطلبو�   `Y

�مسكنة �صدf نية �تقو}." (كتا> �ل�ية)

سيدنا مر�i غالh; lد �لقاnيا\ �

� يقو_ �: 
Yحد.  يأِ#  فلم  شبهاتكم،  ��7فعو�  تعالو�   `Y مر�7�  قلُت  "لقد 
لقد &عوُ# كل ��حد للُحكم، فلم يتوجه Yحد ^[ هنا. �قلت 
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التقوى

�ستخ�I� �هللا ��سألوO باكني متضرعني 
Y` يكشف عليكم �حلقيقة، فلم تفعلو� 
شيئا، �o تكّفو� عن �لتكذيب Yيضا. 
k قا_ µقي: "جاs نذير  لقد صَدf �هللا̂ 
 ،eما قبلو�v �لدنيا، فأنكر�e ;هلها 
�لكن �هللا يقبله، �ُيظهر صدقه بصوٍ� 
قوkٍّ شديٍد صو� بعد صوٍ�". فهل 
�إلنسا` صا&قا  يكو`   `Y �ملمكن  من 
 `Y ميكن  �هل  يضا6؟   � �لو�قع   *
 Vيها �لناY من �هللا � يبا&؟ eيكو` �ملر
�هللا  يريد  عمٌل  فهذ�  �هللا،  حتا7بو�  ال 
^جنا�O من Yجلكم �من Yجل ^ميانكم، 
 فال تقا�موO. 7مبا تستطيعو` �لوقو
Yما= صاعقة، لكنكم ال تقد�7` على 
�لوقو Yما= �هللا تعا[. فلو كا` هذ� 
من فعل �لبشر ملا كانت هناv حاجة 
 Oحد�  � �هللا  كا`  بل  sجماتكم، 
�ألسف  كل  فاألسف  sالكه.  كافيا 
ال  �لكنكم  تشهد   eلسما�  `Y على 
تصرÞ ”�حلاجة،  ��أل7]  تسمعو`، 
Yيها  تنظر�`.  ال  �لكنكم  �حلاجة“ 
 `Y كيف  ��نظر��  قومو�   ،eألشقيا�
 * �ألقد�=  حتت  ِ&يَس  قد  �إلسال= 
�قت �ملصيبة هذY� ،Oهَني كاملجرمني، 
�مر�   * �ُكتب  �لكاkبني،  من  �ُعدَّ 
 `Y �لو�جب  من  يكن  Yفلم   ،Vألجنا�
�أل��`.  هذ�  مثل   * �هللا   �ُIغ جتيش 
تدنو  تز�_  ال   eلسما�  `Y فاعلمو� 

حني  لقريبة  �أليا=   `^� باستمر�7، 
 “nصوَ# ”;نا �ملوجو ٍ̀ kY تسمع كل

(1Y �هللا تعا[).“  (كتا> �ل�ية)
هو  مؤسفا  خ��  Yتنا�_   `Y  &�Y �آل` 
خ� �فا� شو&17 مباv7 مصلح �لدين 
�ملحتر= �لذ1 كا` يعمل �كيال للتعليم 
* �لتحريك �جلديد، �كا` من �خلد�= 
�لقد�مى للجماعة، فقد تو* * ١٦/

يناهز ٧٩ عاما،  ٢٠١٣/٣ عن عمر 
^نا هللا �^نا ^ليه 7�جعو`. 

 *  ١٩٣٤/٦/٢١  * �ال&ته  كانت 
من  �هو  ªمد  غال=  �لصو*  بيت 
صحابة �ملسيح �ملوعو& � �كا` َجدُّ 
�ملرحو= Yيضا معد�&� ضمن �لـ ٣١٣ 
صحابيا للمسيح �ملوعو& �، حيث 
بايع * ١٨٩٥/٦/٥ �كا`  قد  كا` 
قا&يا`  �نتقل ^[  �sند قد  �نقسا=  بعد 
�ملوعو&  للمسيح  �لثا�  �خلليفة  بأمر 
� ��نضم ^[ &7��يش قا&يا` (�هم 
قا&يا`  قا&يا` حلماية  ُتركو� *  �لذين 
��ألماكن �ملقدسة هناv)، �هناv تو* 

�ُ&فن * ֲדشM مق�� * قا&يا`....
�مو�ظًبا   eلدعا� مكثا7  �ملرحو=  كا` 
�مو�سًيا  �صاًحلا  �لتهجد  صال�  على 
 * �لعاملني  Yحد   ± كتب   .e�للفقر
�لغذ�ئية  �ملو�&  يرسل  كا`  Yنه  مكتبه 
بو�سطM ^[ بعض �لفقر�e ��ملحتاجني 
Yحد  يكن   o� 7مضا`  شهر  كل   *

غ1I يعر kلك. �فيما يتعلق بأمو7 
�ملكتب كا` �ملرحو= شخصيًة تتمسك 
�لكنه  ��لنظا=  بالقو�نني  شد�  بكل 
من ناحية Yخر} كا` يتسم بالتو�ضع 

.....e�الهتما= بالفقر��
"�كالة  قسم   * معه  عملُت  �لقد 
�ملا_" قر�بة Õا� سنو�#، �تعلمت منه 
يد صياغة �لرسائل  Yمو7ً� كث�I. كا`́ 
�ضع   * µنكة  �يتمتع  ��لتقا7ير 
كا`  �ألعما_  Yياِ= ضغِط   * �مليز�نية. 
مكتبه يظل مفتوًحا ^[ �لساعة �حلا&ية 
عشر� ليال، فلم يكن يترv �لعاملني * 
يبقى  بل كا`  بيته   ]^ �ملكتب �يعو& 
�يسهر  عملهم  على   �يشر معهم 

.eفا�� iلليا± بكل ^خال�
^شـر�فه  معه �حتت  Yعمـل  كنت 
� عندمـا Yصبحـت �لناظر �ألعلى 
الحظت Yنـه كا` يتمتـع بالطاعة 
�لبالغة، Yما بعد تو±َّ منصب �خلالفة 
 .eفقد ��&�& �ملرحـو= ^خالًصا ��فا
 O&ال�Y 7فع �هللا تعـا[ &7جاته ��ّفق
�7kيَته للتشـبث باخلالفة ��جلماعة. 

�مني.
 e�&Y سأصّلي عليه صال� �لغائب بعد�
صالَتي �جلمعة ��لعصر، ^` شاe �هللا.

 O&ال�Y 7فع �هللا تعا[ &7جاته ��ّفق
��جلماعة.  باخلالفة  للتشبث  �7kيَته 

�مني.


