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التقوى

 Óلعر
ترxة: 
ملكتب 

ال   iحد� 
هللا  �ال  �له  ال   �. .شهد 
 iعبد 
شريك لـه، �.شهد .� �مًد
من  باهللا   zفأعو بعد  .ما  �Yسوله. 

لشيطا� 
لرجيم. ﴿بْسم 
هللا 
لرَّْحَمن 

ْلَعاَلمَني *  ِّ̀ Yَ ْلَحْمُد هللا

لرَّحيم * 
ين*  
لدِّ Hلرَّحيم * َمالك َيْو

لرَّْحَمن 

ْهدَنا   * َنْسَتعُني   kَيَّا��َ َنْعُبُد   kَيَّا�

لَِّذيَن   Ô
ِصَر  * 
ْلُمْسَتقيَم   Ôَ
َر 
لصِّ
.َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 
ْلَمْغُضو` َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال 
لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لu +لقاها سيدنا مر�m مسر,k+ Zد +يد\ �هللا تعاt بنصر\ �لعزيز

� Iملهد� Bإلما�, Tخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
٢٠١٤/٠٣/٢١ Hيو

 � مسجد بيت 
لفتوX بلند�

 Hكال من  مقتبسا+   Hليو
  Hسأقد
فيها  
ل� zكر   �  Oملوعو
 
ملسيح 
بعض �يا+ صدقه �معجز
ته. �لكن 
.قو¡ شيئا حو¡   �. .Yيد  قبل zلك 
خطب� 
ملاضية. لقد قر.+ فيها بعض 

هللا  معرفة  بأ�ية  
ملتعلقة  
ملقتبسا+ 
قد  �كنت  عليها،  
حلصو¡  �طر/ 
شرحُت مقتبسا .� مقتبسني صعبِني، 
�لكن عندما �عت 
لترxة 
إلجنليزية 

أل�لية للخطبة، �من َثّم .لقيُت عليها 

لفضل" " �نظر� قبل 
لنشر � جريد
 Xملقتبسِني & ُيشَر
شعرُ+ .� .حد 
 �. 
ملمكن  فمن  حقه.  كا�  كما 
يكو� 
ملترxو� � لغا+ Õتلفة قد 
�كذلك  
لترxة   � بصعوبة   
شعر�
.يضا  
لذين كتبوها  يو
جه   �. ميكن 
بعض 
لصعوبة. لذ
 سأقر. .�ال بضعة 
.سطر .� 
جلز� 
أل�¡ منه �سأحا�¡ 
.� .شرحه بكلما+ سهلة �سلسلة. 
تأمل   ��  Lتا® 
إلنسا�   �.  Hمعلو

ملسيح   Hكال لفهم  عميق  �تدبر 

 .� Oملوعو

 �.  �  Oملوعو
 
ملسيح  �ّضح  لقد 
 Rممكن بغ Rهللا تعا� غ

لعمل بأ�
مر 

معرفة 
هللا تعا�، فقا¡:

ملعرفة � 
لعلم  تعا�  
هللا  جعل  "لقد 

k حقيقة 
إلسالH، مع .� YOسيلة إل�

كها؛ YOيضا إل. Nسائل .خر� kهنا
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حضر^ مر�m مسر,k+ Zد - +يد\ �هللا - 


لدعا� �
لعمل � �
لصال� Hلصو
مثل 
بكافة .�
مر 
هللا 
ل� تربو على ستمئة 
 ªYلبا
 بعظمة  
لعلم  �لكن  .مر، 

ملعرفُة � 
ِته، z �بوحد
نيِة  
�ه  عّز 

جلمالية، � 
جلاللية  �صفاِته  بشؤ�نه 
هي .عظُم 
لوسائل 
ل� تتوقف عليها 

لوسائل 
ألخرN كُلها؛ كيف لغافل 

لقلب �
ملحر�H متاما من معرفة 
هللا 

لدعا�، .� � �
لصال� Hيوفَّق للصو �.

لد
فع  z� ؟Nألخر
 +
Rخل
يكسب 

ألعما¡ 
لصاحلة هو  iكل هذ �
Y�
 Nألخر

ملعرفة، �هي منشأ 
لوسائل 
كلها، �هي تتولد منها �هي مبنـزلة 

.بنائها �بناִדا."

هذ
 مقتبس هاH جد
 لذ
 Y.يت من 
ليفهمه  قليال  حه  .�ضِّ  �. 
ملناسب 

ألمر  بسهولة.  .يضا   jلنا
 عامة 

ملسيح  بّينه   qلذ
 
أل�¡  
ألساسي 
 Hإلسال
 حقيقة   �. هو  هنا   Oملوعو

يسعى   qلذ
 على  �ال  تنكشف  ال 
عليه  
الطال_  .جل  من  فيه  �يتعمق 


حلصو¡ على معرفته.  �.
 kبأ� هنا � Oملوعو
يقو¡ 
ملسيح 
�سائل عديد� لالطال_ على حقيقة 

إلسالH، �لكنها ال تنكشف �ال على 
 .H

ستخد  Rخ يستخدمو4ا  
لذين 
حقيقة  
ملر�  على  تنكشف  ال   q.
 � ما  بكل  سعى   
z� �ال   Hإلسال



ل� � 
لوسائل،  تلك   Yسعه الختيا�

لدعا� �غRها � Hلصو
� �منها 
لصال

لقر��   �  +OY� 
ل�  
أل�
مر  من 
ست  من  بأكثر   Y تقدَّ 
ل� � 
لكرمي 

الطال_  �ّ.  

علمو .مر. �لكن  مئة 
حقيقة  �على   �
لصال حقيقة  على 

مر �. k
YO�� لدعا�

لصوH �حقيقة 

حلقيقة  �جه  على  
لكرمي  
لقر�� 

ّطلع 
إلنسا�  
z� بعمق، ال ميكن �ال�
على عظمة 
هللا تعا� �معرفته معرفة 

إلنسا�  عر�   
z� ��ال  حقيقية، 
�علم  تعا�،  
هللا  �حد
نية  حقيقة 
�ال  
حد � 
هللا   �. 
ليقني  �جه  على 
قا¡   ¶ هو.  �ال  �له  �ال  له  شريك 

إذا أردمت فهـم الروح الكامنة 
 Vو والصـوم  الصـالة   V
األحـكام األخرى فال بد من 
اهللا  معرفة  علـى  احلصول 
تعـا]، ألن صفاتـه تتجلى 
وتظهر بشـأن جديد لقوله 
تعا]: ﴿كل يوم هو V شأن﴾.
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التقوى

.� هللا صفاٍ+   �  Oملوعو
 
ملسيح 

جلاللية  
لصفا+  فيها  مبا  Õتلفًة 

إلنسا�  يعر�   & فما  
جلمالية، �
يدYكها   & �ما   �Oملتجد
 بشؤ�4ا 
ميكنه  فال  سليما  فهما  �يفهمها 
 kYهللا تعا�. عندما يد

لعمل بأ�
مر 
�يعرفها  تعا�  
هللا  صفا+  
إلنسا� 
حق 
ملعرفة عندها فقط سيقدY على 
 
z�  q. � صحيحة. Yبصو ֲדا  
لعمل 
 �
لكامنة � 
لصال X�لر
.OYمت فهم 
فال   Nألخر
  Hألحكا
  ��  Hلصو
�

هللا  معرفة  على  
حلصو¡  من  بد 
�تظهر  تتجلى  صفاته  أل�  تعا�، 
 Hبشأ� جديد لقوله تعا�: ﴿كل يو

ألساسية  فالنقطة  شأ�﴾.   � هو 
 +
Oلعبا
�  Hإلسال
 حقيقة  لفهم 
عظمة  معرفة  هي  
إل�ية   Hألحكا
�
بد  �ال  ��حد
نيته.  تعا�  
هللا   +
z
لصفاته  
ملختلفة  
جلو
نب  معرفة  من 
مظاهر   kهنا 
جلمالية أل� � 
جلاللية 

لسعي  من  بد  فال  لصفاته،  Õتلفة 

ملظاهر �
لعلم ֲדا. فعلى  iملعرفة هذ
للحصو¡  O�ًما  يسعى   �. 
إلنسا� 
 �
Oأل تعا�  
هللا  صفا+  معرفة  على 
بأحسن  بأحكامه  
لعمل � 
ته Oعبا
 Hألحكا
 ¾ميع  
لعمل  أل�  �جه 

ملعرفة  على   
حصر يعتمد  
إل�ية 


إل�ية.

لقد قا¡ حضرته: .ّنى للقلب 
لغافل 

لذq ال يدkY ما هي 
ملعرفة 
إل�ية، 
هي  �ما  
هللا   +
z معرفة   �مع �ما 

ته �صفاته.. z نيته �ما عظمة
�حد
 �
لصال حق   �
Oأل يوفَّق   �. له  .ّنى 

لصوH، .� كيف يستطيع .� يهتم �
�يتصد/   Hالهتما
 حق  بالدعا� 
كما هو حق 
لصدقة؟ فقا¡ 
ملسيح 
 �
Y� لوحيد

لد
فع  �� � Oملوعو


ألعما¡ 
لصاحلة كلها هي معرفة 
هللا 
تعا�. فاملعرفة 
إل�ية هي 
ل� تدفع 
فكلما  
لصاحلة.  
ألعما¡   �� 
ملر� 
 �� 
نتبه  
ملعرفة  على  
إلنسا�   wحا
 +
Oلعبا
� 
لصاحلة  
ألعما¡  كسب 

مدYًكا Y�حها. 
على  
حلصو¡   ��  
جيد 
نتبهنا  فلو 
معرفة 
هللا لتوجهنا �� 
لعمل بأ�
مر 

ملعرفة   �. فأكثر. صحيح  .كثر  
هللا 

لطبائع  ��z� ¥

هللا 
خلو Oينا�ا عبا
vYانية  نتيجة  
لبد
ية   � 
لسليمة 

نتيجة   O
Oتز تظل  �لكنها  تعا�  
هللا 

ألعما¡  �كسب  
إلميا�  حسن 
مبلغا  
إلنسا�  يبلغ  ح¹  
لصاحلة، 

ملعرفة  
حلقيقي حق   Hإلسال
 يعر� 
فال يبقى 
إلسالH عندi باالسم فقط 

بل يستنR صدiY مبعرفة 
هللا تعا�. 
فهذ
 هو 
ألمر 
لذÅ qب .� يسعى 

حلقيقي،  Hإلسال
لنيله كلُّ من يّدعي 

ملوضو_  

إليضاX .بد. هذ 
�بعد هذ

لبد
ية، .قصد zكر  
لذz qكرُته � 
 /Y

خلو� +
�بيا� شي� من 
لتأييد
 Æلصا � 
ل� .ظهرها 
هللا  
ملختلفة 
يومني  بعد   .�  Oملوعو
 
ملسيح 

لعا&   � 
جلماعة  فر�_  ستحتفل 
 �� .يضا   �  Oملوعو
 
ملسيح   Hبيو
شا� 
هللا، حيث يلقي 
لعلما� 
خلطب 

ملوضو_، �يتكلمو� عن  
حو¡ هذ
جو
نب ش¹ له �يتنا�لو� � خطبهم 
 �.  +

لتأييد�  /Y

خلو  iهذ بيا� 

ملسيح  ببعثة  
ملتعلقة  
ملوضوعا+ 

إن الدافع الوحيد وراء األعمال الصاحلة كلها هي معرفة 
اهللا تعـا]. فاملعرفة اإلeية هي الـd تدفع املرء إ] 
األعمال الصاحلة. فكلما حاز اإلنسان على املعرفة انتبه 
إ] كسـب األعمال الصاحلة والعبادات مدرًكا روحها. 
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من   ��  Yباختصا  .�  Oملوعو

 

ليوH هذ 
ملصاOفة 
لطيبة .� .تنا�¡ 

ليوH قبل   

نطالقا من هذ 
ملوضو_ 

ملجا¡   
يومني من موعدi. �� هذ
 Hلعا
  
هذ  �  �. .يضا  .بني   �.  O�.
هناk برنامج باللغة 
لعربية ُيبث من 
قاOيا� مباشر
 على شاشة 
مي ¸ 
يه 
 Oملوعو

ملسيح  Hمبناسبة يو Hلثالثة .يا
 �
إلخو  kهنا  �� �قد �صل   ،�
 Hليو
 

لعر` 
لذين سيبينو� .�ية هذ

ل,نامج   
�هذ 
ملوضو_،   
هذ  �.
سيبث حيا مباشر
 من قرية قاOيا�، 
Yسال�  .يضا  .نا   Hقد.  �.  qنو.�
 Oجلهو
  �
إلخو فليبذ¡  
ألحد،   Hيو


ل,نامج .يضا.    
لالنتفا_ من هذ
 Hقّد 
ملقتبسا+.  بعض   Hقد. 
آل� �

لكسو�   �  Oملوعو
 
ملسيح 
�صدقه  بعثته  على  �ية  
خلسو� �

فقد شرحها �قا¡:
 TقطY

لد صحيح   �  OY� "لقد 
حديث عن 
إلماH �مد 
لباقر: "ِ��َّ 
َخْلِق  ُمْنُذ  َتُكوَنا  َلْم  �َيَتْيِن  ِلَمْهِديَنا 

ْلَقَمُر  َيْنَكِسُف   �ِYَْأل
�َ  +ِ
َمَو 
لسَّ
َ�َتْنَكِسُف  Yََمَضاَ�  ِمْن  لَْيَلٍة  َأل�َِّ¡ 
َتُكوَنا  َ�َلْم  ِمْنُه  
لنِّْصِف  ِفى  ْمُس  
لشَّ
 ".�َYَْأل
�َ  +ِ
َمَو 
لسَّ 
ُهللا  َخَلَق  ُمْنُذ 

لليلة   � 
لقمر  كسو�  سيقع   q.
 �  q. 
لكسو�   Íليا من  
أل�� 

�سيقع خسو�  
لثالثة عشر،  
لليلة 

لشمس � يوH يتوسط .ياH خسو� 
شهر  من   ٢٨ بتاYيخ   q. 
لشمس، 
 �  
هذ ®د½   &� نفسه.  Yمضا� 
خْلق  منذ  ن²   �. Yسو¡   q. wمن 
 �  
Yمقد حد�ثه  كا�  ��منا  
لدنيا 
كافة  �تشهد   .Oملعهو
  qملهد
 wمن 
�علما�  
ألOYية � 
إلجنليزية  
جلر
ئد 

خلسو� � 
لكسو�   �. 
لفلك 

للَذيِن مضى عليهما ١٢ عاما تقريبا 

لشكل   
�ֲדذ Yمضا�   � يقعا   &
حديث   �  OY� كما   ،Tمw  � �ال 

لكسو�  
�خر .يضا. �قد �قع هذ
فقد  مرتني.  Yمضا�   � 
خلسو� �
 �
لبلد ¶ للمر 

أل�� � هذ ��قع للمر

لثانية � .مRكا، �حدثا � 
لتو
Yيخ 
نفسها 
ل� .شاY �ليها 
حلديث. �ملا 
& يوجد -� wمن 
لكسو�- على 
.نه  يّدعي   qَ
�جه 
أل�Y .حد سو
 qRينشر .حد غ &� ،Oملعهو

ملسيح 
باألOYية  
لدنيا   � 
إلعالنا+  مئا+ 

لكسو�  

لفاYسية �
لعربية، معت,�
 �. Yفقد تقر 
�ية على مهد�يته، لذ
من  قد ظهر+  
لسما�ية  
آلية   iهذ

.جلي .نا. 

لدليل 
لثاu على zلك .� 
هللا تعا� �
ظهوYها  قبل  
آلية   iهذ عن   u,خ.

خل, �  ل  �قد ُسجِّ عاما.  بـ ١٢ 

 iهذ Yقبل ظهو 
ل,
هني 
ألvدية" "
من  
أللو�  مئا+   � 
شتهر � 
آلية 


لناj. (حقيقة 
لوحي)

لكسو�  عن  
آل�  
لبعض  يتكلم 
حد½  قد  .نه  �يثبتو�  
خلسو� �

لكسوفني   �ميز �لكن  .يضا،  سابًقا 
 � wمن حضرته  
للذين حدثا � 
قبل  حد�ثهما  عن  قا¡  .نه  هي 


لوقت. يقو¡ حضرته: 

حلديث ®توq على .مر غي² ظهر "
للعيا� بعد ١٣٠٠ عاH، �ملخصه .� 

ملوعوO سيقع  qملهد
 Yمن ظهوw �
 � �
لثالثة عشر 
لليلة   � 
لكسو� 
سيقع  نفسه  
لشهر   �� Yمضا�، 

لثامن �
لعشرين،  Hليو

خلسو� � 
�لن ®د½ هذ
 � wمن .q مّدٍ_ �ال 

لظاهر .نه ال � .Oملعهو
 qملهد
wمن 
يسع .حد
 �ال 
لن² .� يكشف مثل 

لغيب 
ملبني. يقو¡ 
هللا تعا� �  
هذ

لقر�� 
لكرمي: ﴿َفال ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه 
َ.َحًد
 * ِ�ال َمِن 
Yَْتَضى ِمْن Yَُسوٍ¡﴾ 
متاما  حتققت  قد   �
لنبو� 
مت O فما 
 Y

ألعذ فمن   Nملغز
 حيث  من 

لو
هية 
لقو¡ �� 
حلديث ضعيف .� 
هو قو¡ 
إلماH �مد 
لباقر. 
حلق .� 
تتحقق   �. يريد��  ال   jلنا
 هؤال� 
 +

لن² � .� نبو� +
نبو�� من نبو�


لقر�� 
لكرمي. 
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لقد .�شكت 
لدنيا على 
النتها� �& 
نبو�� عن  تتحقق، حسب wعمهم، 
 Nقو. حديث   q.�  .Rألخ
 
لزمن 

ملحدثو�،   iينقد  &  qلذ
  
هذ من 
YOجة  .على  على  .نه  بنفسه  �.ظهر 
قبو¡   Hعد  �.  Rغ 
لصحة؟  من 
�يا+ 
هللا شي� �خر، ��ال فهي �ية 
عظيمة 
لشأ� ظل .لو� من 
لعلما� 
حتققها،  يأملو�  قبلي  
ملحدثني �
على  باكني  يتذ
كر�4ا   
�كانو
من  �مد   qملولو
 ��خرهم  
ملنابر. 

لعصر،  
لكهوكي 
لذq كا� � هذ
 "�
آلخر ¡
�قد كتب � كتابه ".حو
عن 
لكسو� نفسه بيتا .نبأ فيه عن 

ملوعوO. فقا¡ � بيت  qملهد
wمن 

 :iلبنجابية ما معنا
شعرi باللغة 

ية .� � تلك �Y لقد كتب صاحب"

لسنة سينكسف 
لقمر � 
لـ ١٣، 
�ستنخسف 
لشمس � 
لـ ٢٧ من 

Yمضا�."
�خر،   Æصا Yجل  يقو¡  كذلك   

�بيته معر�� منذ مئا+ 
لسنني:

لر
بع  
لقر�   � يلي:  كما  �تعريبه 
سيقع   -١٣١١ -سنة  عشر 

لكسو� �
خلسو� � شهر �
حد 
 qملهد
  Yظهو على  �ية  �سيكو� 


لدجا¡. (حقيقة 
لوحي)� Oملعهو

يقع  
ل�  
لسنة  
لبيت   
هذ  � zُكر 

فيها 
لكسو� �
خلسو�.
¶ zكر حضرته عن معاملة 
هللا تعا� 
معه قبل �عالنه Oعوته، حيث طمأنه 
حضرته  فقا¡  بوحيه،  تعا�  
هللا 

:�
 �. ُ.خ,+   u. 
آليا+  تلك  ”�من 


حلا¡ �تلقيت ��اما ثانيا: �

عبـد\".   zٍبـكا �هللا  "+ليـس 

كأ�   Hإل�ا
  
هذ �ثر  قل²   Nفتقّو
 �
حد� Oفعة  
ندمل  مؤملا  جرحا 
 
Y
بتأثR مرهم. 
حلق .u جرَّبت مر

تية z  �مبيز يتسم  
إل�ي  
لوحي   �.
 �
مليز  iهذ  jسا.� 
لقلب،  ُتَطمئن 
�لكننا  بالوحي.   qلقو
 
ليقني  هو 
هؤال�  ��اما+  نوعية  على  نتأسف 

لناz� j يقولو� مع 
Oعائهم بتلقي 
 qYاماتنا ظنية، فال ند�� �� :Hإل�ا


لرvن،  ِمن   H. هي  
لشيطا�  .ِمن 

إل�اما+ .كثر  iمثل هذ Yضر ���
باهللا  حلًفا  .قو¡   Tلكن� نفعها.  من 
بالقر��   uكإميا بإ�اما¸  .¿من   u�
�كما   ،Nألخر
 
هللا  �كتب  
لكرمي 

هللا 
لقطعي  Hلكرمي كال
.عت, 
لقر�� 
 qلذ
 Hلكال

ليقيT كذلك .�قُن .� �
 NY. Tهللا ألن
 Hينـز¡ عليَّ هو كال
 Lzهللا، �.جد منا

 من Yًمعه بريًقا �نو


هللا تعا� معه.  �Yقد
فباختصاY، حني تلقـيت ��اما:

عبـد\"،  zبـكا �هللا  "+ليـس 

لن  تعا�  
هللا   �. 
حلا¡   � تيقنت 
 �  Hإل�ا
  
هذ فكتبت   .Tيضيع
مل   
مال� 
�ه - �ند�سي  
حلا¡ 


لدq سُيتوفَّى بعد غر�` 
لشمس �
�ثر  
لبشرية  مبقتضى  طبعا  فحزنُت 
ا كانت معظم  
خل,. �َلمَّ 
تلقي هذ
.سبا` معاشنا مرتبطة به، كما كا� 
قبل  من  .يضا  
لتقاعد   Öمعا يتلقى 
كا�  �كذلك  
إلجنليزية  
حلكومة 
يأخذ مبلغا ال بأj به منحًة، �كا� 
 Íلك مرتبطا ¯ياته؛ فخطر بباz كل
عّما عساi ®د½ بعد �فاته، �قلقُت 
ضيق   Hيا. بنا  حتّل  قد  .نه   Tم ظنا 

خلاطر بالبا¡ �  
�معانا�. �خطر هذ
 jنعا Tقل من ثانية كال,/. ¶ غلب.

�  Tخامت �ملسيح �ملوعو
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يسكن � قاOيا� �ال يز
¡ على قيد 
كلها،  
لقصة  له  �قصصت   -�
حليا
�.Yسلته �� مدينة .ْمرْتَسر ليصنع منه 
 �
خلامت مبساعد فّص   � iخامتا ¯فر
شريف  �مد   qملولو
 
حلكيم 

�ند�سي  

لكالنوqY. �كّلفت هذ
 iعلى هذ 

لعمل ليكو� شاهد 
ֲדذ
 qملولو
 �ليكو�  
لعظيمة   �
لنبو�

لشاهدين.  من  .يضا  شريف  �مد 
Y�بيا+  ببذ¡ ×س  
خلاَتم   Tفوصل
 .....  .Yملذكو
  qملولو
 طريق  عن 
.ياH كا�   � Hإل�ا
 
لقد تلقيت هذ

حتنا كلها تعتمد Y `معاشنا �.سبا

لزهيد. �& يكن  qلد
على Oخل �
.حد من 
لناj يعرفT، �كنت خامل 

�ية 
خلمو¡ � w � لذكر منـز�يا

قرية غR عامر� هي قاOيا�. ¶ �ّجه 
نبو�ته  حسب  عاَلًما   َّÍ� تعا�  
هللا 
ال  متتالية  بفتوحا+  باملا¡   Tعان.�
كنت  ما  لذكرها.  
لكلما+  .جد 
سأجد   u. حال�   ��  
نظر .توقع 
�لكن  شهريا،  Y�بيا+  عشر  ح¹ 
 `

لتر من   �

لفقر يرفع   qلذ
 
هللا 
.خذ  قد  تر
با  
ملتك,ين  �Åعل 
بيدq، فأستطيع .� .قو¡ باليقني �نه 
.لف  مئة  ثال½  
آل�   ��  uجا� قد 
ما  متوسط   Y �يقدَّ .كثر.   �. Y�بية 

لضيافة بألف �×س  Y
O ُينَفق على

 .H
.عو  �عد منذ  شهريا  Y�بية  مئة 
�z �� Oْwلك .قساًما .خرN تقتضي 

ملدYسة �طباعة  مثل   Nخر. نفقا+ 
حتققت  كيف   ،
فانظر� 
لكتب. 
نبو�� ".ليس 
هللا بكا� عبدi" بعظمة 
 �. مفتر  هذ
 عمل  تاH! هل  �جال� 
هو  �منا  بل  كال،  شيطا�؟   j�سا�

لذلة �  �
لعز  iيد  �  qلذ
 
هللا  فعل 
ال  كنتم   ���  .Ôال¬طا
� 
لرقي �
سجال+   
فافحصو بكالمي  تثقو� 
لعشرين  
حلكومية  
لد�
ئر   � 
ل,يد 
علّي  ُفتح  لتعرفو
 كيف  ماضية  سنة 
كلها.   �
ملد  iهذ .ثنا�  
لدخل  با` 

(حقيقة 
لوحي)

لضيافة هذi ُفتحت 
آل� �  Y
O ���

لعا& كله، �هي قائمة هنا .يضا، �قد 
 �
.قيمت 
آل� على .سس متينة بإشر

خلالفة، فعلى 
ملسؤ�لني عن 
لضيافة 
هنا .� يهتمو
 بالضيو� 
لذين يأتو� 
هنا �يركز�
 على ضيافتهم. ال شك 

إلسر
� ممنو_ �ال بد .� يكو�  �.

لتخطيط 
لصحيح لكل شي� �لكن 
ينتج عن zلك Øل، أل4ا  .ال  ينبغي 

ملسيح  �ليست مائدتكم بل هي مائد
 N�ترفع .حياًنا شكا .� Oملوعو

ضد 
لعاملني � قسم 
لضيافة �ضّد 
 
هذ  �� ينتبه   �. فينبغي  مسؤ�ليها، 

لقسم   
هذ يعمل �  من  
ألمر كل 

سو
� كا� � Yبو� .� قاOيا� بل � 
كل مكا�.

Yقي  عن  �حيه  حضرته  يذكر   ¶

جلماعة فيقو¡:


ألvدية"  
ل,
هني "  �  �نبو�  kهنا
 _Yكز" �نصها:  
جلماعة   Hتقد عن 
 Nفاستغلظ فاستو iYwفآ iشطأ Lخر.
على سوقه". هذi نبو�� عظيمة .ُنبئ 
فيها عن منو 
جلماعة �
OwهاYها قبل 
�عشرين  ×سة  قبل   q. تأسيسها 
عاما من 
ليوH، حني & يكن للجماعة 
من  .حد  معي  كا�  �ما   Oجو�  q.
يعر�  .حد  يكن   & بل  
ملبايعني، 
بعد  تعا�  
هللا  خلق   ¶ 
�ي.  ح¹ 
zلك بفضله �vYته xاعة يزيد 
آل� 
عدOها على ثال½ مئة .لف شخص. 
� ُبذY+ بيد 
هللا Rصغ �Yكنت كبذ
من   �مد  �� Õفيا  ظللت   ¶ تعا� 

لزمن، ¶ ظهرُ+ �.صبح Í فر�_ 

لنبو�� بيد 
هللا  iفتحققت هذ .�Rكث

تعا� �حدi. (حقيقة 
لوحي)

نتشر+  
جلماعة   �.  Nنر  Hليو
�
من   
بلًد  ٢٠٤  � تعا�  
هللا  بفضل 

جلماعة  O
.فر  Oلعا& �بلغ عد
  Oبال

ملسيح   �Oعو �تبلغ  
أللو�،  مئا+ 

لعا& عن  .كنا�   ��  �  Oملوعو


طريق .مي ¸ .يه.
¶ يقو¡ حضرته �:
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ل,
هني   �  Nخر.  �نبو�  kهنا”

ألvدية �نصها:

",�هللا يعصمك من عند\ 
,لو � يعصمك �لنا~".

 .q سيعصمك 
هللا تعا� من 
آلفا+ 
منها.  ُتعَصم   �.  jلنا
  Oير  &  ���
 �� .يضا   �
لنبو�  iهذ تاYيخ   Oيعو

خلمو¡  
�ية w  � فيه  كنت  wمن 
 .��
عد �ال  بيعٌة  بأحد   TبطتY �ما 
 Oملوعو

ملسيح  u. عندما .علنت ¶
مثل  �.شياعهم  كلهم  
ملشايخ   Yصا
 qضد Yفع   Hأليا
 تلك   ��  .Yلنا


ئفة w قضية   kYتن كالYما 
لقسيس 

لقضية علمت  iبالقتل. �� .ثنا� هذ

ملشايخ � 
لبنجا` عطاشى لدمي  �.

ملسيحي  zلك  من  .سو.   Tيعدُّ�ن�
�يشتمه؛   � للن²  عد�  هو   qلذ

 iملحكمة � هذ
أل� بعضهم حضر 
 Æلصا qته ضدOبشها �O.� لقضية

على  عكف  �بعضهم  
لقسيس. 

لدعا� ليفلح 
لقسا�سة. ��عت من 
مصاYO موثو/ ֲדا .4م كانو
 يدعو� 
 ِّ̀ Y ملساجد باكني �يقولو�: يا
 �
�لكن  فتحا.  
wYقه � 
لقسيس  
نصر 
فلم  قط.  �م  يسمع   & 
لعليم  
هللا 

+ � مر
مهم Oلشها
ينجح .صحا` 
كما & ُتقبل .Oعية 
لد
عني. فهؤال� 


لدين! هؤال� هم  �هم 
لعلما� �vا

لناj من .جلهم  Ùلذين يصر
 Hلقو

كل   
.خرجو لقد  صوִדم.  بأعلى 
ُألشَنق،  
ملكايد  من  ُجعبتهم   � ما 

 عد� 
هللا �Yسوله. �هنا «طر �Yw��
 Hلقو
بالبا¡ حتًما .نه ملا كا� مشايخ 
عطاشى   
�Yصا قد  �.تباعهم  xيعا 
 Yلنا

لذq .نقذu من  
z لدمي فمن
تسعة   �. Ðانية   �. مع  
ملضطرمة 
لتجرميي؟  
ִדم Oبشها  
.Oلو .شخا¥ 
 qلذ
  uنقذ. لقد  هو:   `

جلو�
�عدu قبل ٢٥ عاما .� قومك لن 
 Tبل سيسعو� لتهلك، �لكن k�ينقذ
سأنقذk. كما قا¡ � من قبل �هو 
ل � 
ل,
هني 
ألvدية منذ ٢٥  مسجَّ

عاما �نصه:
"ف�َّ+\ �هللا مما قـالو� 

,كـا/ عند �هللا ,جـيها".
 (حقيقة 
لوحي)


ليوH .يضا بكل  
آلية  iحتققت هذ�
 Yلدكتو
 
بن  حفيد  جا�   z� جال� 
جّد   �. معلًنا  �قا¡   kYكال ماYتن 

 غالv. Hد wكا� على خطأ �مر Ó.
 �Oشها �هي  صاOًقا.  كا�   uياOلقا


ُسجلت .ثنا� 
جللسة 
لسنوية هنا.
�ية  عن   � حضرته  يقو¡   ¶

:Nخر.
 RستغO Hغال qملولو
"لقد Oعا عليَّ 
"فتح  كتابه   � مباهال   qYلقصو

 Hعا  qضد ُنشر   qلذ
  "uاvY
 qدv. مطبعة   � هـ   ١٣١٥

لصفحة ٢٦  � OY� ِبُلدهيانه. فقد

�٢٧ منه Oعا¿i علّي كما يلي: 
يا   H

إلكر� 
جلال¡   
z يا  
للهم "
بدعا�  .هلكَت  كما  
مللك،  مالك 
�مد   �حضر  uلربا
 
لعا&  �سعي 
 ،"Yلبحا
طاهر مؤلِف كتا` "Ïمع 
(كا�  
ئفا w �مسيحا  كاzبا  مهديا 

وحتققت هذه اآلية اليوم أيضا بكل جالء إذ جاء حفيد 
ابن الدكتور مارتن كالرك وقال معلًنا أن جّد أm كان 
صادًقا.  كان   pالقاديا أqد  غالم  ومرزا  خطأ  على 

وهي شهادة ُسجلت أثناء اجللسة السنوية هنا.
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�يبتهل  يدعو  كذلك  wمنه)،   �
معه  
هللا  كا�   qYلقصو
  Rلفق
  
هذ
لتأييد  �سعه   � مبا  يسعى   qلذ
-
 uياOلقا
 
wملتني- .� توفِّق مر
Oينك 

 & يكن z�� .Xلنصو
�حو
Yييه للتوبة 

آلية   /
فاجعْلهم مصد  
Yمقد zلك 

لَِّذيَن   Hِْلَقْو
 
ِبُر Oَ ﴿َفُقِطَع  
لقر�نية: 

ْلَعاَلِمَني﴾،   ِّ̀ Yَ ِهللا  
ْلَحْمُد �َ  
َظَلُمو
�نك على كل شي� قدير، �باإلجابة 
 �  Tع كتب   ¶ �مني."  جدير، 

لكتا`  من   ٢٦ 
لصفحة  هامش 
.نا  فها  �ألتباعه".  له  "تبًّا   :Yملذكو

�قد  تعا�  
هللا  بفضل  حيا  wلُت  ال 

O عدO .تباعي .يضا ¬و ×سني Ow

مر� مقاYنًة بذلك 
لزمن. �
لظاهر .� 

حلكم  kقد تر RستغO Hغال qملولو

لآلية: ﴿فُقطع   Óكذ �. � صدقي 
 Tتع 
ل�   ﴾
ظَلمو 
لذين   Hلقو
 
بُر O
سُيقَطع  
لظا&   �. 
لسيا/   
هذ  �

بُرi. �ال «فى على .حد من .هل O
يقع  عاما  مفهوما  لآلية   �. 
لعلم 
 qY�لضر
 فمن  
لظا&.  على   iRتأث
كا�  �ملا  بتأثRها.  
لظاُ&  يهلك   �.
غالO HستغR ظاملا � نظر 
هللا تعا� 
فلم ُيعط مهلًة ح¹ يشهد نشر كتابه 

جلميع  �يعلم  zلك.  قبل  ما+  بل 
 Hببضعة .يا 
.نه ما+ بعد Oعائه هذ

فقط. 

 Hجلها¡ �� غال
يقو¡ بعض 
ملشايخ 
OستغR & يباهل بل Oعا على 
لظا& 

H قد طلب O قو¡: ما. Tفقط. �لكن
ظاملا   uَّعد� مبو¸  
هللا  من  
حلكم 
 
zملا� Oعا¿i؟  عليه   َّOYُ  �z�  
zفلما

لوقت   �  RستغO  Hغال 
ُهللا  .هلك 

لذq كا� 
لناj فيه ينتظر��  Lحلر

حكم 
هللا؟ �حني كا� يتم� هالكي 
هلك  كما  .نه  للدنيا  ليثبت  بدعائه 

ملسيح 
لكاz` بدعا� �مد � qملهد


لشخص   
هذ .هِلك  كذلك  طاهر 
 Rتأث لدعائه  ظهر   
zفلما بدعائي، 

معاكس متاما؟ 
 `zلكا

ملسيح � qملهد
صحيح .� 
Oعا  �قد  طاهر،  �مد  بدعا�  هلك 
عليَّ باملثل غالO HستغR .يضا. فيجب 

 كا� تأثO Rعا� �مد zلتأمل هنا ما

 Hغال Oعا�   Rتأث كا�   
zما� طاهر، 
 Hغال مو+   �� قلتم   
z� OستغR؟ 
فال  
لصدفة  قبيل  من  كا�   RستغO
 qملهد
بد .� تقولو
 .يضا �� مو+ 

ملذكوY .يضا كا� من قبيل  `zلكا


لصدفة �& يكن ملحمد طاهر كر
مة 

� zلك؛ لعنة 
هللا على 
لكاzبني. 
 RستغO Hلقد مضت على مو+ غال
�قد  تقريبا.  سنة   �عشر  Nحد�
�خّر`  ظاملا  كا�  من  
هللا  .هلك 
من  �عدال  صدقا  
آل�   
فقولو بيته. 

�قع   qلذ
 �من  
برi؟ O ُقِطع   qلذ

عليه �با¡ 
لدعا� 
ملذكوY؟ يقو¡ 
هللا 

ِئَر َعَلْيِهْم �َ تعا�: ﴿َ�َيَتَربَُّص ِبُكُم 
لدَّ
تعا�  
هللا  سنة  فإ�  ْوِ�﴾؛  
لسَّ  �
ِئَرُOَ

آلية هي .نه َمن  iحسب منطو/ هذ
 �� .i¿عاO عليه َّOYُ /Oعا على صاO
نصو¥  من  ثابتة  
إل�ية  
لسنة   iهذ
 
فقولو 
حلديث.  �نصو¥  
لقر�� 

لدعا�  
باهللا، .ما+ OستغR بعد هذ
.H ال؟ ¶ قولو
 ما 
لسر � .� 
ملسيح 

لكاz` ما+ بدعا� �مد طاهر، .ّما 

لذO qعا علّي فقد ما+ هو بنفسه؟ 
�قد .طا¡ 
هللا عمرq �ما wلت حيا 
.ما  سنة،   �عشر  Nحد� منذ   /wY.ُ
لشهر  �ال  مهلة  ُيعِطه  فلم   RستغO


حد. (حقيقة 
لوحي)�
¶ يقو¡ حضرته عما .عطي من 
هللا 
 � 
لبالغة � 
لفصاحة  �ية  من  تعا� 


للغة 
لعربية:

ألvدية"  
ل,
هني "  � �نبو�  kهنا"
تقو¡ �نك ُتعَطى فصاحة �بالغة � 

للغة 
لعربية لن يسع .حد
 .� ÅاYيك 
 �. 
آل�   �� .حد  يستطع  فلم  فيها، 
يباuwY فيها.... فقد تلقيت من 
هللا 


لصدO ��اما نصه: 
تعا� � هذ

"كالB +فِصحت من لد/
 Z& كرمي". 
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�فيما يلي تفصيل 
لكتب 
ل� .لفتها 
 &�  ،
�نثر نظما  بالعربية  
آل�   ��

لعلما� 
ملعاYضو� على 
إلتيا�  Yيقد
عاقبة  كتا`  ملحق   (١) بنظRها. 
 .٢٨٢  ��  ٧٣ 
لصفحة  من  �ִדم 
 �مر� بكتا`  ملحق  
لتبليغ،   (٢)
كر
ما+   (٣)  .Hإلسال
 كماال+ 
 .Nلبشر
 vامة   (٤) 
لصاOقني. 

حلق،  Y(٦) نو .¡

ألبد �R(٥) س

حلق، 
جلز�  Yأل�¡. (٧) نو

جلز� 
 w(٩) �عجا .O

لثاu. (٨) حتفة بغد
 (١١) 
حلجة.   Hمتا�  (١٠) 
ملسيح. 
حجة 
هللا. (١٢) سر 
خلالفة. (١٣) 
 wعجا�  (١٤) 
لرvن.  مو
هب 

إل�امية.  
خلطبة   (١٥)  .qدv.
 .Nير ملن   �
لتبصر�  Nد�
  (١٦)
 �بتذكر 
مللحقة  
ملقربني،  عالما+ 

ل�  
لعربية  
لكتب  .ما  
لشهاOتني. 
مت تأليفها �لكنها & ُتطَبع بعد فهي: 
�جنم   Yلنو
 جلة  
ملؤمنني،  ترغيب 


�دN. (حقيقة 
لوحي)
 �  Oملوعو
 
ملسيح  zكر  لقد 
مّن  تعا�  
هللا  بأ�  
لوقت  zلك   �

لكتب  iآلية ¶ .لف هذ
 iعليه ֲדذ
بفصاحتها  يعتر�   Hليو
� بالعربية 
كما  .نفسهم،  
لعر`  �بالغتها 

خلطب  بعض   �  
Õتصًر zكر+ 


ملاضية.

 Oملوعو
 
ملسيح   �حضر يقو¡   ¶
:�


+ مر� جا�u � قاOيا� هند�سي z
.عقد   �. .Yيد  �قا¡:  
�ه  .zكر  ال 
حو¡  مقاال  فاكتْب  Oينيا.   
مؤمتر

ملؤمتر.   � ُيقر.  ح¹  Oينك   +
ميز
.صر  �لكنه  zلك،  عن   +Yفاعتذ

 على .� .كتب شيئا. �ملا كنت Rكث
.عمل   �. .ستطيع  .u ال  يقينا  .علم 
شيئا بقو¸ بل ال .ملك 
لقو� .صال، 
 �. ��O ال .ستطيع .� .نطق بشي��
 NY. �. على Yهللا، �ال .قد
 Tُينطق

هللا  Oعو+  �؛  ُيرينيه   �. �ال  شيئا 
تعا� .� يلقي � قل² مضمو� مقا¡ 
يفو/ xيع 
ملقاال+. فوجد+ بعد 
نفسي،   � ُنفخت   �قو  �. 
لدعا� 
�شعر+ ¯ركة قو� �ا�ية بد
خلي. 
 
كانو 
لذين  
ألصدقا�  �xيع 
 u. 

k يعرفو� جيدz ين عندOموجو
� للمقا¡. بل .خذ+ Oكتب مسو. &

Yجتاال،  شي�  كل  �كتبُت  
لقلم 
ح¹  هائلة  بسرعة  .كتب  �كنت 
بالسرعة  نسَخه  
لناسخ  على   Yتعذ
تلقيت  
ملقا¡  .4يت  �حني  نفسها. 

من 
هللا تعا� �حيا جا� فيه: 

"لقد فا� �ملقا?".


ملقا¡  ªنه حني ُقر. Hلكال
فملخص 


لوجد  من  حالة  كانت  
ملؤمتر   �
�كانت  
ملستمعني،  على  مستولية 

إلعجا` �
لتقدير تتصاعد  +
.صو
 Lمن كل حد` �صو`. ح¹ خر
هند�سي  فم  من  عفوية   �Yبصو

جللسة: لقد فا/ 
ملقا¡  j.كا� يتر
xيع 
ملقاال+ 
ألخرN. �قد نشر+ 

جلريد� "سيفل 
يند ملترq غاwيت" 
 
هذ باإلجنليزية   Yالهو  �  �YOلصا

كذلك  تفوقه.  على   �ًOشها 
ملقاَ¡ 
.OYية   �جريد عشرين  قر
بة  .Oلْت 
� نفسها، �كا� على .لسنة Oبالشها

ملسيحيني   
عد ما   jلنا
 xيع 

ملتعصبني .� 
ملقا¡ فا/ 
جلميع. �ال 

لناj يشهد�� ��  يز
¡ مئا+ من 

� نفسها. Oلشها
 Hليو

 �Oبشها نبو�¸  حتققت   ،Yباختصا

جلر
ئد 
إلجنليزية  �Oكل فرقة �شها
 +

ملحاضر كل  فا/  قد  
ملقا¡   �.
 �wYملبا
  iهذ كانت  
ملقاال+. �

لسحر�؛  مع  موسى   �wYمبا مثل 

ملختلفة   Yألفكا
 .صحا`   ��  z�
قد قر.�
 مقاال+ عن .Oيا4م، منهم 

ملسيحيو� �.تبا_ 
�ند�سية من فئة 
سناتن OهرY�� Hيا �بر
�و �
لسيُخ 
معاYضينا  بعض   �� باإلضافة  .يضا 

جلميع حّياٍ+  
ملسلمني. فصنع  من 
خيالية من عصيِّهم، �لكن ملا .لقى 
هللا 
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تعا� بيدq عصا صد/ 
إلسالH على 

ملقدسة  �Yمليئة باملعا �هيئة �اضر
.مامها، صاY+ حيًة �لقفْت 
حلّيا+ 

ألخرN كلها. �ال يز
¡ مقاÍ ُيذكر 

ليوH باملديح �
لثنا�، فاحلمد هللا  ��

على zلك. (حقيقة 
لوحي)
& يقتصر 
ألمر على zلك 
لعصر بل 

لكتا`  

آل� .يضا يعتر� قر
� هذ
تتم  بأ�  .قو¡  zلك  بعظمته �ألجل 

لكتا` �Åب .�   
Oعاية كافية �ذ
 Rكث  Í� يكتب   .jلنا
 على   _wيو
 

ألvديني .يضا .4م تعرفو Rمن غ
على xا¡ 
إلسالH من خال¡ قر
�ִדم 
بعض  .سأ¡  �عندما  
لكتا`،   
�ذ

ملبايعني 
جلدO مب تأثر�
 .كثر Åيبو� 
.� كتا` فلسفة تعاليم 
إلسالH هو 
 Hإلسال
.كثر ما تأثرنا به، �Yغبنا � 


نتبهنا �� 
جلماعة.�
:� Oملوعو
يقو¡ 
ملسيح 

 +

لنبو� 
لزمن   
هذ  � حقق  �قد 

لقائلة:

"َما َكاَ/ �ُهللا ِلَيْترَكَك 
يِِّب" َحتَّى َيِمْيَز �َخلِبْيَث ِمَن �لطَّ

فتر�� .نه � & «ذلT على 
لرغم من 
عد
�تكم 
ملرير� �Oعو
تكم 
ملعاOية، 
بل ظل ®ميT � كل موطن. كّل 
�كل   .iبيد  iتلّقا عليَّ  Yُِشَق  حجر 

 .�

ألعد �� iOّY ميُت به قدYُ سهٍم
 ،u
فآ�  N�مأ �ال  حيلة  بال  كنت 
كنُت  ما   ،Tفاحتضن  
�حيد كنت 
 �
_ صي� مقر�نا بالعزzشيئا ُيذكر فأ
من  
آلال�  مئا+  �جعل   H

إلكر�

 .qّمن مريد jلنا

:jملقد
¶ يقو¡ تعا� � �حيه 

"Jَ]� َجاHَ َنْصُر �ِهللا...
َ,َتمَّْت َكِلَمُة Zَبَِّك 

َهَذ� �لَِّذI ُكْنُتْم ِبِه َتْسَتْعِجْلو/".

 .qْ حني ُيقبل �Íّ خلق 
هللا �تظهر 
سيقا¡  للعيا�،  
ملالية   �
لنصر
كل  يتحقق   &.  

نظر� للمنكرين: 
حتقق  فقد  تستعجلو�؟  به  كنتم  ما 

ليوH كل zلك. �غTّ عن 
لبيا� .� 
مئا+  �جعل   iعهد zكر  تعا�  
هللا 
علّي،  ُيقبلو�   jلنا
 من  
آلال� 

ملالية 
ل� ما  �
لنصر _
�.عطاu .نو
كا� ألحد .� يتصوYها .� �طر له 

على با¡. 
فيا .يها 
ملعاYضو�، vYكم 
هللا �فتح 
ر�
 قليال، هل ميكن .�  عيونكم تفكَّ

إلنسا�؟  مكايد  من  zلك  يكو� 
لقد ُ�عد بكل zلك � wمن تأليف 
 OرÏ دية" حني كا�vأل
 
ل,
هني "
 �مدعا  Hلقو
  Hما.  Yألمو
  iهذ zكر 
.ية .�ية .�   Í للضحك، �ما كا�

منكم  من   .¡Oخر حبة  �ال   �w�
يستطيع .� «ّطئT � بياu هذ
؟ هل 
 
منكم من يستطيع .� يثبت .� .حد
كا�   jلنا
 من  
آلال�  هؤال�  من 
مقبال علّي حينذ
k؟ بل كنت � wمن 
نشر "
ل,
هني 
ألvدية" خامل 
لذكر 

لطبع  قيد   
هذ  Óكتا كا�  لدYجة 
� مطبعة � .مرتسر ميلكها قسيس 

�ه "Yجب علي" �كنت .سافر �� 
 +
Oمسو لتصحيح   qحد� .مرتسر 
 ،qمنها �حد Oلكتا` �طبعه �.عو

O�� .� يسألT .حد zهابا ��يابا من 
.نت؟ �ما كا� .حد يعرفT �ما كنت 
.ملك مرتبة جدير� باالحتر
H. يشهد 
قاOيا�  .يضا �  
آلYيو�   iال� هذ¯
 qلذ
 "شرمبت"  
ملدعو  فيهم  مبن 
بعض  معي  �سافر   
Oموجو  ¡
w ما 

ألحيا� �� مطبعة "Yجب علي" � 

ل,
هني "  Óمرتسر حيث كا� كتا.

لناسخ  كا�  
لطبع.  قيد  
ألvدية" 
 ،+

لنبو� iملطبعة ينسخ كل هذ
 �
�كا� 
لقسيس 
ملذكوY .يضا يقر.ها 
كيف  �يقو¡:  شديد   `
باستغر
شخص  على  
لدنيا  ُتقبل   �. ميكن 
 iهذ كانت  ملا  �لكن  مثله؟   qOعا

ألموY من عند 
هللا �& تكن من تلقا� 
�ال  موعدها   � فتحققت  نفسي 
تز
¡ تتحقق. كا� هناk �قت حني 
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 ¶ لر¿يتها  
إلنسا�  عيوُ�  
ستغربت 
Y.+ حتققها � �قت �خر. (
ل,
هني 


ألvدية، 
جلز� 
خلامس)

آليا+ 
آل� بكل جال�  iتتحقق هذ
�كما  تعا�.  
هللا  بفضل  �عظمة 
 �� تصل   �
لدعو  �� قبل  من  قلت 
xيع .¬ا� 
لعا& بو
سطة 
مي ¸ 
يه. 
كا� 
ملسيح 
ملوعوO � يذهب �� 
.مرتسر لطباعة 
لكتب .ما 
آل� فتعمل 

لتقنيا+  كل  مع  قاOيا�   � 
ملطبعة 


حلديثة �ُتطبع 
لكتب هنالك.
¶ يقو¡ حضرته �:

 Yإلظها تعا�  
هللا  .ظهر  ”�قد 
صدقي .كثر من ثال½ مئة .لف �ية 

لكسو�  حد½  �قد  
لسما�.  من 
ال   qلذ
� Yمضا�.   � 
خلسو� �
�يكذِّ`  �Yسوله  
هللا  بقو¡  يؤمن 
 

لكرمي �يرOّ �يا+ 
هللا عمد 
لقر�� 
 Oمفتريا مع �جو uُّيتها، �يعد¿Y بعد
مؤمنا؟  يكو�  كيف  
آليا+  مئا+ 

(حقيقة 
لوحي) 

آليا+  بعض  .مامكم  قدمت  لقد 
فقط من بني مئا+ 
آلال� منها كما 
قا¡ 
ملسيح 
ملوعوO � �كلها متثل 
 iلة قوية على صدقه �. ��� هذO.

لعصر بل ال  

آليا+ & تنقطع � هذ
تز
¡ سلسلتها جاYية �قد 
نضم �� 
 iية هذ¿Y بعد jلنا

جلماعة �ال� 


ملحب  يبايعو�  يز
لو�  �ال  
آليا+ 
شّك  ال   .� 
هللا  لرسو¡   /Oلصا

.ّ� هناv. kديني يو
جهو� مشاكل 
� بعض 
لبالO، �لكن سيأ¸ �قت 
قريبا حني تز�¡ تلك 
ملشاكل .يضا 

O يقينا ��ميانا Oا نز�

هللا، �بز� �zبإ

�معرفة.


لوحي)

ليوH قد مضى على تأسيس 
جلماعة 
بفضل  
لركب   
�هذ عاما   ١٢٥
.فال  مستمر،   H تقدُّ  �  � 
هللا 
.لن  عقو�م؟   jلنا
 هؤال�   Hيستخد

ملعاYضة؟  عن  
ملعاYضو�  يكفَّ 
يهب   �. فقط   � 
هللا  ندعو  �منا 
 Hما� ملعرفة  �يوفقهم  
لعقل،  �م 

لبطش  يأ¸  ��ال حني   � 
لزما� 
 
كانو مهما  
ملعاYضني  فإ�  
هللا  من 
 Xلريا
 �تذY�هم  يتبخر��،  .قويا� 


جلافة، �يتالشو�. /
Y�كاأل
 H
نسأ¡ 
هللا تعا� .� يوفقهم الستخد

 .

لعقل ليعرفو

ليوH .يضا .�O .� .حثكم على 
لدعا� 
سوYية   � فاألvديو�   ،Nخر.  �مر

لدعا�،   �� 
حلاجة  بأمس  .يضا 
.يضا  باكستا�   � 
ألvديو� �
�كذلك  
لدعا�،   �� خاصة  ¯اجة 
بعض  يعانو�  مصر   � 
ألvديو� 
xيعا،  عنهم  
هللا   Lفر. 
ملشاكل، 
.يضا  
خلصو¥   iهذ  � �ية  
نا Y.�
 Yظها� من  
ألvديو�  يتمكن  لكي 
�ليه  Oينهم ¯رية، �.� نكو� منيبني 
 Oلقيو
.يضا، �.� يرفع 
هللا عنا 
حلظر �
� بعض 
ألماكن حيث ال نستطيع 
.� نصلي �نعبد 
هللا، نسأ¡ 
هللا تعا� 


لعقبا+.  iيع هذx يرفع �.

:� Oملوعو
يقو¡ 
ملسيح 

لكر
H، .ناشدكم باهللا .�  �
”.يها 
لقر

ملقاH جيد
 ليجاwيكم  
تتأملو
 � هذ
 Tع يقطع   & 
هللا   �.  

علمو� 
هللا، 
تأييد
ته �ال �ياته. �.قسم باهللا 
لعظيم 
.نه لن يتوقف ما & يكشف صدقي 

على 
لدنيا. 
�ال  
هللا   

تقو  !Tتسمعون َمن  فيا 

حلد�O. لو كا� zلك كيد  
�w�تتجا

لقضية  iملا بقي �ذ� Tنسا� ألهلك�
كيف  Y.يتم  �لكن   .
.بد .ثر   q.

هللا، �قد نزلت �يا+  �حتالفT نصر

تفو/ 
لعّد �
حلسا`. 

نظر�
، كم من 
ألعد
� هلكو
 نتيجة 
هل   ،
ر� فكِّ 
هللا   Oعبا يا  مباهل�! 
(حقيقة  
لكاzبني؟  
هللا  يعامل   
هكذ


