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�لدكتوG �ساa �ل\�قي

 Jملؤمنني حضر� Tم! Mقا
�خلليفة �خلامس !يد) �هللا 
 � �لعزيز  بنصر)  تعا� 
-١٦-٠٨  � !لقاها  �ل�  خطبته 

:٢٠١٣
�لوعد  فهم   � dطئو�  �لبعض   �,"
ببعثة �ملجد�ين � كل قر�، حيث 
ببعثتهم  $عد  هنا4   L�� ما  يقولو� 
� كل قر� فأين �د� هذ� �لقر�؟ 
�ملجد�$�  هم   Gخللفا�  �! فليعلمو� 
 � H. $قد تنا$لت هذ� �ملوضو�آل�

,حد�  �خلطب مفصال..." 
هذ�   � $قع  َمن  هنا4  Rلك  $مع 
�خلطأ ظانني !� �لتجديد يكو� من 
خا�� �خلالفة، $لذلك نذّكرهم هنا 
بأهم ما $�� � �خلطبة �ملشا� ,ليها، 

!لقا)  خطا�   �  ��$ مبا  $كذلك 
حضرJ �خلليفة �لثالث ��ه �هللا. 

نصر)  �ملؤمنني   Tم!  Mقا لقد  ��ًال: 
-١٠-٠٦ Lهللا � خطبة �جلمعة يو�

:٢٠١١
"لقد   :� �ملوعو�  �ملسيح   Mيقو
Äيث  كله  �لعصر  هذ�  حالة  ¤لت 
كل   � لإلصال�  �حلاجة  مّسْت 
تعا�  �هللا  !�سل  قد  لذلك  مكا�، 
�ملسيح  �ا)  �د��  �لعصر  هذ�   �
 Jُينتَظر منذ مد �كا kملوعو�، �لذ�
كلهم،   Gُألنبيا� به  !نبأ  $قد  طويلة. 
$كا� �لصلحاG قبله يوّ�$� !� 1د$� 
 Å  ٩ �ملجلد   Fمللفوظا�) bمنه". 

(٩٤

حالة  �هللا   �!� لقد   :�  Mيقو  �
مليئة  �أل��  $$جد  �لر�هن  �لعصر 
 ،Mلضال�$ $�ملعاصي  �لفسق   Hبأنو�
 ... $�إلصالِ�  �حلق  بتبليغ  فأمر§ 
�لقر�   �$bجتا� قد  �لنا�  كا�  حني 
�لثالث عشر $$صلو� ,� �!� �لقر� 
تنفيذ�   -kنا�!  F!بد عشر  �لر�بع 
لذلك �ألمر - بني �لنا� عن طريق 
Rلك  !نا  بأن�  $�خلطب،   Fلنشر��
من  سُيبعث  كا�   kلذ� �لشخص 
�لقر�  هذ�   �!� على   � �هللا  عند 
�أل��   �, ُألعيد  �لدين،  لتجديد 
�إلمياَ� �لذk كا� قد ��تفع منها“. 
�ملجد�- كما Rكر  هذ) هي مهمة 
$�إلصال�  �حلق  تبليغ   k!  -  �
��تفع   kلذ� �إلميا�  �عائم   Gسا�,$
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fب أن يكون واضًحا بأن كل خليفة هو �دد عصره 
ألنه يتابع مهام املسيح املوعود � سواء أأعلن بكونه 
�دًدا أم ال، ألن كون اخلليفة �دًدا ال يزيده مكانة 
مة على اجملددية. أسمى من اخلالفة بل اخلالفة مقدَّ

من �أل��. 
َ!جِذَ�   �!$  ...":�  Mيقو  �
�لعاَ{، بعو� �هللا $µاRبية يد) هو �، 
$�لصد?،  $�لتقو�  �إلصال�   �,
$!صّحح !خطاGَهم �لعقدية $�لعملية. 
 Fلك بضع سنو�R ملا مضت على$
ُكشف علي صر�حًة بالوحي �إلgي 
gذ)  موعو��  �لذk كا�  �ملسيح   �!
 Tألخ� kملهد� �ألمة منذ �لبد�ية، $!�
�لذk كا� سيناg� Mد� من �هللا تعا� 
 Lإلسال� ��طا×  bمن   �  Jمباشر
$�نتشا� �لضالM، $�لذk كا� �ملقد� 
 Jملائد� تلك   L يقدِّ  �! �هللا  عند  له 
 kلذ�$ للنا� من جديد،  �لسما$ية 
بّشر به �سوM �هللا � قبل ١٣ قرنا، 

هو !نا.“ (تذكرJ �لشها�تني)
,�Rً، فإ� مكانته � ليست مكانة 
منصب  �تّل  ,نه  بل  فقط  �ملجد� 
على   Gبنا$ !يضا،  $�ملسيح   kملهد�

 .Jمنصب �لنبو Mلك ناR
فاملسيح �ملوعو� � ال �تل منصب 
منه  !على  منصًبا  بل  فقط  �ملجد�ية 
��ئما  ننتبه   �! بد  فال  لذ�   .Tبكث
ليس   � �ملوعو�  �ملسيح   �!  �,
�د�� فقط للقر� �لر�بع عشر بل هو 
�ملسيح $�ملهدk؛ فمكانته !على من 

 .Tملجد� بكث�
:� Mيقو �

�علمو� !نه قد ثبث ,�اال من حديث 
 rتعا� سو �هللا   �!  � �هللا   Mسو�
يبعث إلصال� هذ) �ألمة على �!� 
�ينها،  gا  1د�  من  سنة  مئة  كل 
$لكن بالنسبة ,� �لقر� �لر�بع عشر 
بعثة  عن   Jلبشا��  ÅصوÏ  k!  –
مهدk جليل �لشأ� على �!� �لقر� 
 Fشا��, F��$ لر�بع عشر - فقد�
 ٌّk! ينكرها  ال  لد�جة   JTكث نبوية 

من �لباحثني. 
:� Mقا �

 Mلرسو� هذ�  تعا�  �هللا  !�سل  "لقد 
هذ�   � ليثبت  �لكامل  �ملجد�   k!
�لعصر نقص �يع �أل�يا� $�لتعاليم 

“.Lمقابل �إلسال
 � به  �ظى  عظيم  منصب  فهذ� 

$هو !نه �د� عظيم $كامل.
خالفة  �نتهت  لقد   :�  Mقا  �
عيسى  على  �د�يته   $! موسى 

عليهما �لسالL، $لكن �لن« � !نبأ 
ببعثة �د�ين على �!� كل مئة سنة 
 ،Lإلسال� تعاليم   Jنضر على  حفاًظا 
$قضاGً على �لسيئاF $�لبدعاF �ل� 
مئة   Mخال ,ليها  تسربت  قد  تكو� 
,ليه  �حتا�  مبا  �ملجد�   Lيقو$ سنة، 
�لو�قع  للضعف  ,صال�  من  �لدين 

فيه. 
 Lما!  � �ملوعو�  �ملسيح   Lقد لقد 
يكذبونه  كانو�  �لذين  معا�ضيه 
صدقه  على  �ليال   Èلتا�  kلتحد�
حيث قاM: ما ��L �ملجد�$� ُيبعثو� 
يبعث   }  �Rفلما �لقر�  هذ�  قبل 
بل كا� ال  �لقر�؟  !حدهم � هذ� 
�لقر�  هذ�   � �د�  ُيبعث   �! بد 
قد   kTغ !حًد�  جتد$�  $ال  !يضا، 
!علن !نه �د� هذ� �لقر�. فإن� �د� 
هذ� �لقر� $!نا �ملسيح �ملوعو� $فق 
نبوJG �لن« �لكرمي �، $مبا !� �ملسيح 
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التقوى

فـإذا أقيمت اخلالفة على منهاج النبوة فإنها سـتقوم 
مبهمة جتديد الدين بصورة حقيقية. ألن املسيح املوعود 
� قـال: ”لقد ُبعثُت من اهللا تعـا` كمظهر لقدرته  
سـبحانه وتعا`، فأنا قدرة اهللا املتجسدة. وسيأs من 
بعدي آخرون، سيكونون مظاهر قدرة اهللا الثانية.“ فكان 
مقّدًرا من اهللا تعا` وفق هذا احلديث أن تقام اخلالفة 
على منهـاج النبوة بعد بعثة �ـدد األلفية األخpة. 

�ملوعو� قد ُ$هَب ��جة �لنبوJ لذلك 
فإن� �ملجد� �لكامل.

يقوM �ملسيح �ملوعو� � � كتابه 
:“Fسيالكو Jاضر�”

تعا�  �هللا  �ا)   kلذ�  Lإلما� ”$هذ� 
مسيحا موعو�� !يضا؛ gو �د� �لقر� 

$�د� �أللفية �ألخJT !يضا.“ 
 JTألخ� �أللفية  مع�   � $$ضح 
 � نعيش   kلذ�  L�¤ bمن   �,  Mقا$
عصر) �توk على سبعة ¤الr سنة، 
�لسابعة  �أللفية  من  منّر  �آل�  $�ن 
 � �لن«  $لقد ّ�ى  منها.   JTألخ�$
 ،Lأللفية �لسا�سة منها بعصر �لظال�
 Lنبأ بظهو� �ملسيح �ملوعو� $�إلما! �
من  عشر  �لر�بع  �لقر�   �  kملهد�
 .Lإلسال� Gَبعثته �، $!ناَ× به ,حيا
لقد ُبعَث �د�$� كثT$� � مناطق 
,ال   Jملذكو��  Lلظال� !لفية  ¿تلفة � 
كو_ا  تعد$  ال  كانت  مكانتهم   �!
مناطقهم   FGضا!  JTصغ مصابيح 
 ،J�$د�  Jلفتر$ �د$�  نطا?  على 
 �$  JTكث بأعد��  ُبعثو�  فقد  $عليه 
مناطق كثJT � $قت $�حد. $لكن 
قد حظي �د� �لقر� �لر�بع عشر ֲדذ� 
�لشرR, r ُسمي باملجد� �ألعظم بل 
مبجد� �أللفية �ألخJT من عمر هذ) 

�لدنيا. 
$قاM �: "مبا !� هذ) �أللفية هي 

�أللفية �ألخJT لذلك كا� ال بد !� 
يبعث ,ماL ¤خر �لزما� على �!سها 
$ال يكو� ,ماL $ال مسيح بعد) ,ال 
�لذk يكو� ظال له $يستفيض بفيضه 

(Fسيالكو Jاضر�) “.تابًعا له$
 Gضح مع� هذ� �لظّل على ضو$ � 

 :Èلتا� kحلديث �لنبو�
�هللا   Mَُ�ُسو  Mقا  :Mََقا ُحَذْيَفة  عن 
�هللا   Gََشا َما  ِفيُكْم   Jُ �لنُُّبوَّ َتُكوُ�   :�
 �ْ!َ  Gََشا  �Rَ,ِ َيْرَفُعَها  ُثمَّ  َتُكوَ�،   �ْ!َ
َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ِخَالَفٌة َعَلى ِمْنَهاِ� 
Jِ، َفَتُكوُ� َما َشاGَ �هللا َ!ْ� َتُكوَ�.  �لنُُّبوَّ
ُثمَّ َيْرَفُعَها ِ,�Rَ َشاGَ �هللا َ!ْ� َيْرَفَعَها. ُثمَّ 
 Gََشا َما  َفَيُكوُ�  ا،  َعاضًّ ُمْلًكا  َتُكوُ� 
 Gََشا  �Rَ,ِ َيْرَفُعَها  ُثمَّ  َيُكوَ�،   �ْ!َ �هللا 
َجْبِريًَّة،  ُمْلًكا  َتُكوُ�  ُثمَّ  َيْرَفَعَها.   �ْ!َ
ُثمَّ  َتُكوَ�،   �ْ!َ �هللاَُّ   Gََشا َما  َفَتُكوُ� 

َيْرَفُعَها ِ,�Rَ َشاGَ َ!ْ� َيْرَفَعَها. ُثمَّ َتُكوُ� 
Jِ ُثمَّ َسَكَت.  ِخَالَفًة َعَلى ِمْنَهاِ� �لنُُّبوَّ

(مسند !�د، مسند �لكوفيني)
منها�  على  �خلالفة  !قيمت   �Rفإ
�لنبوJ فإ_ا ستقوL مبهمة جتديد �لدين 
بصو�J حقيقية. أل� �ملسيح �ملوعو� 
� قاM: ”لقد ُبعثُت من �هللا تعا� 
$تعا�،  سبحانه  لقد�ته  كمظهر 
فأنا قد�J �هللا �ملتجسدJ. $سيأÑ من 
مظاهر  سيكونو�  ¤خر$�،   kبعد

قد�J �هللا �لثانية.“
 فكا� مقّدً�� من �هللا تعا� $فق هذ� 
�حلديث !� تقاL �خلالفة على منها� 
 ،JTبعد بعثة �د� �أللفية �ألخ Jلنبو�
لستو�صل �خلالفُة مهمة جتديد �لدين 
فيما  �ملجد�$�  به   Lيقو كا�   kلذ�

سبق. 



٢٧

التقوىاجمللد الثامن والعشرون، العدد األول - رجب وشعبان  ١٤٣٦هـ  أيار / مايو  ٢٠١٥ م

ُيعلن   &� ميكن  هل   :MJنتسا هنا 
�حد z �ملستقبل �ملجدFية؟

ميكن  �هللا:  نصر)  �ملؤمنني   Tم!  Mقا
$$فق  �ملذكو�  �حلديث  $فق  !يضا 
يعلن   �!  � �ملوعو�  �ملسيح   Mقو
!حد � �لقر$� �لقا�مة بأنه �د� من 
تابًعا  يكو�   �! بشر×  $لكن  �هللا، 
يكو�   �!$  � �ملوعو�  للمسيح 
مظهًر� للقد�J �لثانية �ل� !علن �ملسيح 
�ملوعو� � بظهو�ها. فلو شاG �هللا 
تعا� ألعطى !حَد �خللفاG على �!� 
مئة سنة مقاLَ �ملجد� $�َفعه لإلعال� 
به. مع �لعلم !� كث�Tً من �ملجد�ين 
عّدهم  بل  �د�$�،  بأ_م  يعلنو�   }
�لنا� �د�ين بعد $فاִדم، $من هذ� 
ضر$�يًّا،  ليس  فاإلعال�  �ملنطلق 
منه  تعا� طلب  �هللا   Gشا  �R, $لكن 

�إلعال� !يضا بأنه �د� �لقر�.
 باإلضافة ,� Rلك 1ب !� يكو� 
�د�  هو  خليفة  كل  بأ�  $�ضًحا 
عصر) ألنه يتابع مهاL �ملسيح �ملوعو� 
� سو�G !!علن بكونه �دً�� !L ال، 
يزيد)  ال  �دً��  �خلليفة  كو�  أل� 
�خلالفة  بل  �خلالفة  من  !�ى  مكانة 

مة على �ملجد�ية. مقدَّ
فإّ� كلَّ خليفٍة �دٌ�، $مع� �ملجد� 
$فق شر� �ملسيح �ملوعو� � من 
يقضي على �لبدعاF $يقدL �لتعاليم 

$يسعى  �لنقية  بصو�ִדا  �ألصلية 
لإلصال� $تبليغ �إلسالL $فق خّطة 
هذ)  �يع  فإ�  مد�$سة.  �كمة 
حتت   Jصو� بأحسن  تتم   Mألعما�
,شر�r �خلالفة �أل�دية، بل هذ� ما 
يقوL به كثT من �أل�ديني � �يطهم 
$كذلك �لدعاJ �لذين يعملو� حتت 
,شر�r نظاL �خلالفة. فإ� مثل هذ) 
ال  �لدين  لتجديد   JTلصغ� �ملصابيح 

تز�M تضيG � كل مكا�. 

هل عدF �ملجدFين �ثنا عشر؟
!ما  �هللا:  نصر)  �ملؤمنني   Tم!  Mقا
�لقوM بأ� �ث� عشر �دً�� قد بعثو� 
قبل بعثة �ملسيح �ملوعو� � �ّدً�� 
للقر� �لر�بع عشر، فاعلمو� !نه يثبت 
من تا�يخ �إلسالL !� �ملجد�ين كانو� 
صحة  فال  منطقة،  كل   � يبعثو� 
لتحديد عد�هم � �الث� عشر، بل 
عصر.  كل   �  �Tًكث عد�هم  كا� 
 Lهللا تعا� �ملجد�ين حيثما لز� Lقا!$
,صال� �لدين. يقوM �ملصلح �ملوعو� 

:�
فيما  �لنا�  عند  فهم   Gسو $هنا4 
 �! ظنو�  حيث  باملجد�ين،  يتعلق 
�لعا{   �, ُيبعث  كا�  $�حًد�  �دً�� 
كله، $هذ� خطأ. �حلق !� �هللا تعا� 
يبعث �ملجد�ين � كل قطر $� كل 

منطقة، $لكن �لنا� يظنو� !نه �د� 
 L�� ما Lإلسال� �للدنيا كلها، مع !
 Tُيبعث كث �لز�ًما ! �للعا{ كله فكا
من �ملجد�ين � شÂ بقاH �لعا{... 
فكل هؤالG �لذين قامو� Ïدمة �لدين 
$!�$� $�جب �إلصال� كانو� �د�ين 
Äد �Rִדم، كذلك كا� �د�$� � 
�gند، $�لفر? �لوحيد هو !� بعضهم 
كا� �د�� !كo ��جة $�آلخر !صغر 
 �, �ملنصب.  حيث  من  قليال  منه 
نالو�  �gند   � �د�ين   �$Gجا �لذين 
!Ìية أل_م جاG$� � بلد كا� �ملقد� 
�ملوعو�، فكانو�  !� يأÑ فيه �ملسيح 
قبله   �$Gجا أل_م   � له  ,�هاصا 
�ملوعو�  �ملسيح  بأ�   �$oخ!$  �
على $شك �لظهو� $!علنو� !نه �د� 

�لقر� �لر�بع عشر. 
�لدين  جتديد  مبهمة   Lيقو من  فكل 
نتيجة �إلgاL فهو �د� �$حا§. $كل 
�لتجديد   Lمها من  مبهمة   Lيقو من 
فهو  �ملسلمني   $!  Lإلسال� !جل  من 
�$حانيا.  �د��  يكن   }  �,$ �د� 
فاحلق !نه كا� هنا4 !كثر من �د� 
يكو�   �! بل ميكن  � $قت $�حد 
هنا4 !لوr منهم، بينما يكو� هنا4 
فمن  $�حد.  $قت  $�حد �  خليفة 
هو �ألعلى مرتبة ,�Rً؟ هل �لذk كا� 
كانو�  �لذين   L! عصر)،   � $حيد� 
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التقوى

�عد� كبT � ¤� $�حد؟ لقد !عطى 
 Mقا R, لنُ« � �خلالفَة مرتبة عظيمة�
 }$ ،Jعلى منها� �لنبو �بأ_ا ستكو
ُيعِط !Ìية ملحوظة للمجد�ية، فهنا4 
 Jَحديث عن �ملجد�ين: َعْن !َِبي ُهَرْيَر
 َّ�,ِ :Mَِهللا � َقا� Mِِفيَما َ!ْعَلُم َعْن َ�ُسو
�َهللا َيْبَعُث ِلَهِذِ) �ُألمَِّة َعَلى َ�ْ!ِ� ُكلِّ 
ُ� َلَها ِ�يَنَها. (سنن  ِماَئِة َسَنٍة َمْن ُيَجدِّ
!� ��$$�، كتا� �ملالحم). $كلمة 
”َمن“ � �لة: ”َمن 1د� gا �ينها“ 
 k! ،تفهم بصغية �جلمع !يضا �ميكن !
سُيبعث � هذ) �ألمة من 1د�$� gا 
$يرغِّبو�  فسا�ها،  $يصلحو�  �ينها 
�لنا� � �لدين $ينفخو� فيهم �$� 
�لتضحية. فالن« � يع� بأ� �ملجد� 
 $! سنة  مئة  كل   �!� على  سُيبعث 
 Mقا �R, كل مئة سنة، بغض �لنظر �
�د�� !$ �د�ين... $�ملعلوL !� �لن« 
ببعثة  يقل   } $سلم  عليه  �هللا  صلى 
كانت   kلذ� �لقر�  Rلك   � �د� 
 Jموجو�  Jلنبو� منها�  على  �خلالفة 
 Jحليا� قيد  على  �لصحابة  $كا�  فيه 
هنا4  تكن   } R, �لتابعو�،  $كذلك 
كتب  لقد  فيه...  للمجد�  حاجة 
كتبه، كما   � � �ملوعو�  �ملسيح 
 Gلتا�يخ !يضا، !نه قد جا� يثبت من 
!كثر من �د� � $قت $�حد، $لكن 
 Gعندما بّشر �لن« � � حديثه مبجي

�لعظيم  �ملجد�   k! �ملوعو�،  �ملسيح 
 �! بعد   � �ألخJT، سكت  لأللفية 
بشر باخلالفة على منها� �لنبوJ. فإ� 
مهمة �ملجد� هي جتديد �لدين � ��ئرته 
�ملحد$�J بتلقي �gد�ية $�إل�شا� من 
قائمة   J�$لضر� هذ)  $كانت  �هللا، 
 ،� �ملوعو�  �ملسيح  بعثة  ,� حني 
 kلذ� �ملوعو�  �ملسيح  ظهر  !ما حني 
هو �د� �لقر� �لر�بع عشر $كذلك 
 Lفالنظا !يضا   JTألخ� �أللفية  �د� 
بعد   Lيقو  �! �ملقد�  من  كا�   kلذ�
Rلك ,منا هو نظاL �خلالفة على منها� 
بأ_ا  �ملوعو�  �ملسيح   Mقا �ل�   Jلنبو�
,ليها  �هللا   kيهد �ل�  �لقوية   Jلقد��
�لناَ� من عند). $�ُهللا تعا� ُيطِلع ِمن 
خالM �لر¸� $�ملناماF على �خلليفة 
�لقا�L !ناًسا من !قو�L $شعو� ¿تلفة 
�$� !� تكو� gم صلة مع �جلماعة. 
$بذلك يؤكد على !� �لنظاL �حلقيقي 
$باال�تبا×  �خلالفة،   Lنظا هو  �آل� 
مع هذ� �لنظاL فقط ميكن ,جناb مهمة 
�ملجد�ية  بقيت  فاآل�  �لدين.  جتديد 
خامت  ظهو�  بعد  فقط  ظلية   Jبصو�
 �,$  .JTألخ� �أللفية  $�د�   Gخللفا�
�لظل �حلقيقي هو نظاL �خلالفة، $هو 
�لذk ينشغل � جتديد �لدين $سيظل 
�خلو�  من  فبدًال  �هللا.   �Rبإ ينشغل 
�د�  هو  َمن  (�لعقيم)   Êلنقا�  �

$هل  سيظهر،   Âم$  Lلقا�� �لقر� 
سيظهر !L ال، !$ هل ميكن !� يظهر 
 ،Fلك من �لتسا¸الR �, ال، $ما L!
 Fمتّس بنا �حلاجة ,� مو�صلة مهما
مؤمنني   � �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا 
بثقٍة بدعا$يه. فثمة حاجة أل� نضع 
� �حلسبا� ,صالَ� !نفسنا $,صالَ� 
حاجة  $هنا4  !يضا،  �لقا�مة  !جيالنا 
!يضا  �لقا�مة  !نفسنا $!جيالنا  حلماية 
لتطبيق  حاجة  $هنا4   ،Hلِبد� من 
على  �حلقيقي  �إلسالمي  �لتعليم 
 Mعما!  �, �لعا{.   � $نْشر)  !نفسنا 
�لزمن  هذ�   � ُتنَجز   Lإلسال� نشر 
علينا  !لقيْت  $قد  ¿تلفة  بوسائل 
مسئولية مو�صلة هذ) �ملهمة، فيجب 
!� نسعى جاهدين إلجناb هذ) �ملهمة. 
,� �لِبَدH $�ملستحدثاF �ل� تسربت 
سيُدنا  عليها  قضى  قد   Lإلسال�  �,
�ملسيح �ملوعو� � $تسعى �خلالفة 
فيجب  �ملهمة،  هذ)  ملتابعة  �أل�دية 
على كل !�دk !� يوÈ هذ) �ملهمة 
على  يّطلع  فالعا{  كامال.  �هتماما 
�ملسيح  سيدنا  بو�سطة  �ألمو�  هذ) 
 Lعا مائة  مر$�  فبعد   ،� �ملوعو� 
بل  �جلديد  للمجد�  حاجة  Ùة  ليس 
هو   � �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا   �,
Rكر  كما  �لكاملة،  لأللفية  �ملجد� 
 �! منا  يتطلب  $هذ�  بنفسه،  Rلك 



٢٩

التقوىاجمللد الثامن والعشرون، العدد األول - رجب وشعبان  ١٤٣٦هـ  أيار / مايو  ٢٠١٥ م

فينـا والعيـب  زماننـا  نعيـب 

ذنـب بغيـر  الزمـان  ذا  ونهجـو 

وليـس الذئـب يـأكل حلـم ذئب

ومـــا لــزمــانــنــا عــيــب ســوانــا

هجانا لنا  ــان  ــزم ال نطق  ــو  ول

عيانا بعًضا  بعضنا  ويــأكــل 

�إلماL �لشافعي (��ه �هللا)

�لكاملني  $!نصا�)  سو�عد)  نكو� 
�لتعليَم  �لعا{  على  نعر�  لكي 
$لقد  نقيا.  صافيا   Lلإلسال �حلقيقي 
 Lهيأ �هللا � للمسيح �ملوعو� $�إلما
هذ)   Tألخ� �أللف  $�دِ�   kملهد�
�لوسائَل، فعلينا !� نستخدمها لتربية 
�لعا{. فكل من سيسعى لتطبيق هذ� 
�لتعليم �جلميل على نفسه $نْشِر) � 
 �Tسلطانا نص �آلخرين $1تهد ليكو�
 Lخلليفة �ملسيح �ملوعو� � فهو يقو

بأمر �لتجديد متاما. ¤مني.
�ملؤمنني   Tم! خطبة   � ��$ مما  هذ� 
�ملذكو�J، $ننصح �جلميع  نصر) �هللا 

بقر�Gִדا كاملة.

ثانيا: $� �لنهاية Ýتتم مبقتبسني من 
كالL �خلليفة �لثالث مر�b ناصر !�د 

:Mقا kه �هللا �لذ��
�لثالث  �خلليفة  bمن   � �آل�  ”�ن 
�أل�دية.  �إلسالمية  �جلماعة   �
�للذين  $,§ متفق متاما مع �خلليفتني 
هو  خليفة  كل   �! على  سبقا§ 
�دٍ�  كل  ليس  $لكن  !يضا،  �د� 
��جة  !على  �خلالفة  أل�  خليفًة، 
�لنهائي  (�خلطا�  �ملجد�ية..."  من 
 ٦ ،kلسنو� � ��È خد�L �أل�دية 
�ألقصى،  �ملسجد   ،١٩٧٧  ،oنوفم

�بوJ، باكستا�)
$قاM ��ه �هللا: 

 Mيقو  kلذ� �ملنافق   �! شك  "ال 

� كا� �ر�  �ملوعو�  �ملسيح  بأ� 
�د�، !$ !� �د�� ¤خر سيأÑ على 
�!� �لقر�، فإنه بقوله هذ� �ّط من 
 } kمكانة �ملسيح �ملوعو� � �لذ
يكن �د�� فحسب، بل كا� �ملسيح 
$�د�   Tألخ� �لزمن   Lما,$  kملهد�$
�أللفية �ألخJT..." (�خلطا� �لنهائي 
 ٦ ،kلسنو� � ��È خد�L �أل�دية 
�ألقصى،  �ملسجد   ،١٩٧٧  ،oنوفم

�بوJ، باكستا�)
سبل  $يهدينا  يفهمنا   �! �هللا   Mنسأ
 Mلضال�$ �لغي  سبل  $1ّنبنا  �لرشا� 
 Mلقو� يستمعو�  ممن  1علنا   �!$
$�Rيتنا  نكو�   �!$ !حسنه  فيتبعو� 

سالطني ناصرين للخالفة. ¤مني  


