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ال   x7حد �هللا  �ال  �له  ال   ;0 0شهد 
 xعبد 5مًد�   ;ّ0 07شهد  له،  شريك 
من  باهللا   gفأعو بعد  0ما  7!سوله، 
�لرَّْحمِن  �ِهللا  ِبْسِم  �لرجيم،  �لّشيطا; 
�لرَِّحيمِِ * �ْلَحْمُد هللا َ!�ِّ �ْلَعاَلِمني * 
يِن  �لرَّْحمـِن �لرَِّحيِم * َماِلِك َيْوِ� �لدِّ
�هِدَنا  َنْسَتِعني *   jََنْعُبُد �7ِيَّا  jَِيَّا�  *
�لَِّذيَن   âَِصَر�  * �ُملسَتِقيَم   âََر� �لصِّ
َعَليِهْم  �ملَغُضوِ�  َغِ�  َعَليِهْم  0َنَعمَت 

 * َ الِّني 7ََال �لضَّ

�ليو� هو ٢٣ من شهر ��g!/ ما!r؛ 
تا!يخ Dاعتنا،   �  Ql�0ية ك 7له 
قبل مائة ã7اR عشر� (١١٨)  ألنه 
 iملهد� �إلما�  سيدنا  0خذ  سنة 
�7ملسيح �ملوعوG � �لبيعة بأمٍر من 
تأسست Dاعتنا  7هكذ�  تعا9؛  �هللا 

تأسيسا !�ًيا. 
�; هذ� �ليو� 7g �0ية كب�� � �لبعثة 
g0كر   �لذلك سو �لثانية لإلسال�؛ 
�لدين  حلالة   ��لظر7 خلفية  لكم 

.jإلسالمي �نذ��
كا; كل مسلم غيو! على �إلسال� 
يتأ¡ من !�ية �حلالة �لدنية �لª كا; 
�ندية � �لقا!�   �7 �ملسلمو;.  عليها 
بالذ�@ كا; �إلسال� ُعرضًة �جما@ 
 r7ند�ِقبل �آل!يا � شرسة جًد� من 
�ملسيحيني  �7ملبشرين  �7لقسا7سة 
كانو�  �ملسلمني  علما�   ;0 لد!جة 
خائفني مذعو!ين، 7¡ يقد!�7 على 
�إلسال�  0عد��  هجما@  على   Gلر�
عندما  �لبعض   ;� بل  فحسب، 
�!تّد�7  عليها   Gلر� من  يتمكنو�   ¡
�7نضمو� �9 �ملسيحية، 0ما �آلخر7; 

فقد تركو� �إلسال� عملًيا.
�جما@  يتصدَّ   ¡ �لوقت  gلك   �
�الَّ   Qألخر� �7لديانا@  �ملسيحية 
7هو  �إلسال�  7بطل  �هللا   ُّiَجِر

خطبة �جلمعة �لs -لقاها سيدنا �خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� � 

�٢٠٠٧/٣/٢٣�  (٥ !بيع �أل�7 ١٤٢٨ هـ) � مسجد بيت �لفتو§  لند; بريطانيا 

"صَبوُت إ� إشراككم
يا معشَر العرب � هذه النعم" 

* تعريب: قسم الترجمة باجلماعة



املها�ني  هؤالء  مكائد  الكتاب  هذا  أفشل  لقد 
كانوا  الذين  فإن  وrذا  املسلمني،  همم  ورفع 
فقد  لإلسالم،  اإلخالص  فيه  ورأوا  حضرته  �بون 
ولكنه  البيعة؛  منهم  يأخذ  أن  حضرته  من  طلبوا 
بذلك. تعا�  اهللا  أمره  ح�  َأْخَذها  يرفض  كان 
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 .� “RياGم�|� غال� 0/د �لقا”
0تبا³  Dيع  �جما@   Qَّتصد لقد 
 r7ند��7  Q!لنصا� من  �لديانا@ 
 x7حد Qَّتصد .ä�7!يا 7بر��و �ا
�لª كانت  �لشرسة  لتلك ��جما@ 
 ،� �لن�   9�7 �إلسال�   9� توجه 
”�ل�lهني  �لعظيم  كتابه  خال�  من 
0!بع   �  xنشر  iلذ� �أل/دية“ 
�ألعد��  هؤال�  به  07فحم  wلد�@؛ 

تهم. 7بكَّ
من   R�7لثا �أل�7  �جلز�  ُنِشر  لقد 
هذ� �لكتا� � عا� ١٨٨٠ �7جلز� 
�لر�بع  �7جلز�   ١٨٨٢  � �لثالث 
فيه  حضرته   Xسا 7قد  ١٨٨٤؛   �
 Xصد على  �ملفحمة  �لد�مغة  �ألGلة 
07نه  �هللا  كال�  07نه  �لكرمي  �لقر�; 
 � نبينا   Xصد 7على  له،  مثيل  ال 
� Gعو�x للنبو�. 07علن حضرته 0; 
من يستطيع 0; يفند هذx �ألGلة فإن{ 
�x 0; يأÏ بثلث 70 !بع 70 ح°  0حتدَّ
 �åس �ألGلة �لª قدمـتها 7سـو
0عطيه عشر� �ال� من �لر7بيـا@ 
 j�g  � كب��  �ملبلغ  7كا;  جائز�، 

�لوقت.
لقد 0فشل هذ� �لكتا� مكائد هؤال� 
�ملهاDني 7!فع �م �ملسلمني، 7�ذ� 
فإ; �لذين كانو� �بو; حضرته 7!�70 

طلبو�  فقد  لإلسال�،  �إلخال¢  فيه 
�لبيعة؛  منهم  يأخذ   ;0 حضرته  من 
 x7لكنه كا; يرفض 0َْخَذها ح° 0مر
�هللا تعا9 بذلك. فنشر حضرته �عالًنا 
 lيسمG /�7أل�7 من كانو; �أل� �
”�لتبليغ“  بعنو�;:   �١٨٨٨ عا� 
قا� فيه: ”G70 0; 0بلِّغ ֲדذx �ملناسبة 
عامًة  �هللا  خلق   9�  Q0خر !سالة 
بأن{  7هي  خاصًة  �ملسلمني   9�7
�لذين  من  �لبيعة  �خذ   ;0 0ُِمرُ@  قد 
يبحثو; عن �حلق ليتيسر �م �إلميا; 
�حلقيقية  �إلميانية  �7لطها!�  �حلق 
يتخلو�  7لكي  �لصاGقة..  �هللا  57بة 
عن حيا� �لنجاسة �7لكسل �7لغد!. 
من  شيًئا  0نفسهم  فالذين Èد7; � 
�لقد!� على هذ� �ألمر؛ من �7جبهم 
0; يأتوR، ألن{ سأ�7سيهم 07سعى 
�هللا   j!7سيبا �صرهم.  عنهم  ألضع 
 ;0 شريطة   ª7!عاي Gعائي   � �م 

 â7يكونو� مستعدين حًقا للعمل بشر
7ضعها �هللا تعا9. هذ� 0مر �هللا 7قد 
�لعر¥  �7لوحي  �ليو�.  �ياكم  بلغته 
 �g�” هو:   Gلصد� ֲדذ�  تلقيته   iلذ�
عزمَت فتوكل على �هللا �7صنع �لُفلَك 
�منا  يبايعونك  �لذين  بأعيننا 77حينا. 
0يديهم“.   Xفو �هللا  يد  �هللا  يبايعو; 
�أل�7  �ملجلد  �إلعالنا@  wمو³   )

�لصفحة ١٨٨ طبعة لند;)
× نشر حضرته � �عالًنا �خر � 
١٢ من يناير عا� ١٨٨٩ 7سجل فيه 
 â7لشر� xللبيعة، 7هذ â7شر �عشر
يعرفها كل �7حٍد منَّا. 7لك{ 0قر0ها 
 æ�7نعا �لتذك�  0جل  من  عليكم 
�أل/ديو;،  منها  7ليستفيد  �لذ�كر� 
Dاعتنا  من  ليسو�  �لذين  7ليسمعها 
على  ُتشاهد  قناتنا   ;� حيث  0يًضا، 
نطاX �7سع. 7هذx �لشرâ7 هي ما 

يلي:
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�ملبايع  يعاهد   ;0 -%ال: 
على  �لقلب   Xبصد
ح°   jَلشر� Èتنب   ;0

�ملما@.
ثانيا: È ;0تنَب قوَ� �لز7!، 
7خيانَة   çلز� يقَرَ�  7ال 
Dيَع  7يتنكب  �ألعني، 
�7لفجو!  �لفسق   Xطر
�7لبغي  �7خليانة  �7لظلم 
�7لفساG؛ 07ال َيَد³َ �لثو�ئَر 
�لنفسانية تغلبه مهما كا; 
�لد�عي �ليها قويًّا 7هامًّا. 

على  يو�ظَب   ;0 ثالثا: 
�خلمس  �لصلو�@  �قامة 
أل�7مر  تبًعا  �نقطا³  بال 
يد�7َ�   ;07 7!سوله،  �هللا 
 ��G0 على  �ملستطا³  جهَد 
�7لصالِ�  �لتهجد،  صال� 
عليه  �هللا  صلى  �لن�  على 
7سلم، �7الستغفا! 7طلِب 
gنوبه  على  !به  من  �لعفو 
ِنَعَم  َيذُكَر   ;07 يو�؛  كل 
�لقلب  Òلو¢  7ِمَنَنه  �هللا 
من  يتخذ   × يو�،  كل 
 �Gً!7ِ عليها   x7شكر xد/

له.

�بعا: 0ال يؤiَg، بغ� حق، 

0حًد� من خلق �هللا عموًما 
من  خصوًصا  �7ملسلمني 
ال  �لنفسية..   xثو�ئر جر�� 
 iبأ 7ال  بلسانه  7ال   xبيد

طريق �خر.
7فيًّا  يكوَ;   ;0 خامسا: 
بقضائه  7!�ضًيا  تعا9  هللا 
حالِة  �ألحو��:  Dيع   �
�7لعسر  �7لَفَر§،  �لَتَر§ 
�7لِنَعم؛  �7لضنِك  �7ليسر، 
� لقبو�  07; يكوَ; مستِعدًّ
سبيله   �  Qg07 gلة  كل 
عنه  ُيعرَ£  07ال  تعا9، 
سبحانه 7تعا9 عند حلو� 
�ليه  ميشي  بل  مصيبة، 

ُقُدًما.
عن  يُكفَّ   ;0 سا�سا: 
�لفا!غة  �لتقاليد  �تبا³ 
 R�7ألهو�� �لنفسانية �7ألما
حكومَة  7يقَبَل  �لكاgبة، 
نفسه  على  �ملجيد  �لقر�; 
بكل معÔ �لكلمة، 7يتخَذ 
�لرسو�  7قو�  �هللا  قوَ� 
Dيع   � لعمله  Gستوً!� 

مناهج حياته.
 lَلك� يطلِّق   ;0 سابعا: 
�7لزهَو طالًقا باتًّا، 7يقضَي 

بالتو�ضع  حياته  0يا� 
Gَ7ماثة  �7النكسا! 

�ألخالX �7حللم �7لرِّفق.
�لديُن  يكوَ;   ;0 ثامنا: 
�إلسال�  7مو�ساُ�   xُّ7عز
7ماله  نفسه  من  عليه  0عزَّ 
هو  ما  كل  7ِمن   xG707ال

عزيز عليه.
مشغوًال  يظل   ;0 تاسعا: 
عامًة  �هللا  مو�سا� خلق   �
خالصًة،  تعا9  �هللا  لوجه 
07; ينفَع 0بنا� جنسه قد! 
�ملستطا³ بكلِّ ما !|قه �هللا 

من �لقوQ �7لنَِّعم.
هذ�  مع  يعقَد   ;0 عاشر�: 
�لعبد عهد �ألخّو� خالص¾ 
لوجه �هللا.. على 0; يطيَع{ 
من  به   xمر� ما  كل   �
�ملعر7�، × ال َيحيد عنه 
�ملما@،  ح°  ينُكثه  7ال 
�لعقد  هذ�   � 7يكو; 
بصو!� ال تعِد�ا �لعالقاُ@ 
كانت  سو��  �لدنيوية.. 
صد�قٍة   70 قر�بٍة  عالقا@ 

70 خدمٍة.
�لتبليغ"  "تكميل  (�عال; 
يناير   /Rلثا� كانو;   �

wموعة   -  �١٨٨٩
 ¢  ١  ä �إلعالنا@ 

 (١٨٩-١٩٠
متمسكو;  �أل/ديني   ;�
�7خلليفة  باخلالفة  �ليو� 
 ªل� �لبيعة   xهذ حسب 
!�بطة  خال�ا  من  عقد�7 
 Gملوعو� �ملسيح  بسيدنا 
�لتسلسل  7هذ�   ،�
�لر7حي يوصلهم بالرسو� 
ليت  تعا9.  7باهللا   �
يفهمو;  �ليو�  �ملسلمني 
تلك  فيجتنبو;  �ألمر  هذ� 
ֲדم  حّلت   ªل� �ملصائب 
للمسيح  �نكا!هم  بسبب 

.� Gملوعو�
كانت مهمة سيدنا �ملسيح 
كما   -  �  Gملوعو�
قلت من قبل - 0; ُيرسي 
Gعائم سلطا; �لرسو� � 
� �لدنيا؛ 07; ُيlهن على 
للعا¡.  �إلسال�   Xصد
0علن  gلك  0جل  7من 
من  Dاعًة  �قامة  عزمه 
بأمر  07قامها  �ملخلصني 
�لبيعة.  07خذ  تعا9،  �هللا 
كا; حبه للن� � قد بلغ 
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7كا;  �7ملنتهى،  �لذ!7� 
�لن�  ملكانة  حقيقًيا  عا!ًفا 
�. بل �حلُق 0نه ��g كا; 
 �عر قد  0حد  �لدنيا   �
مكانة �لن� � فهو سيدنا 

.� Gملسيح �ملوعو�
 :Gيقو� حضرته ֲדذ� �لصد
بعني  0نظر  �Gئما  ”�ن{ 
�لن�  هذ�   9� �إلعجا� 
�لعر¥ "5مد" (عليه 0لف 
7سال�).  صال�  0لف 
ميكن  ال  شأَنه!  0!فَع  ما 
�لعا¬،  مقامه  �و   j�!G�
7ليس بوسع �نسا; تقدير 
�ألسف،  �لقدسي.   xتأث�
مكانته  تقد!   ¡ �لدنيا   ;0
حق قد!ها. �نه هو �لبطل 
�لوحيد �لذi 0عاG �لتوحيد 
غا�   ;0 بعد  �لدنيا   9�
عنها. لقد 0حبَّ �هللا غاية 
�حلب، �g7بت نفسه متاًما 
شفقًة على خلق �هللا، لذلك 
بسريرته  �لعلِيم  �هللا  فإ; 
له على �ألنبيا� كلهم،  فضَّ
�7آلخرين  �أل7لني  7على 
Dيًعا، 7حقق له � حياته 
كل ما G�!0. هو � �ملنبع 

�Gعى  7من  فيض.  لكل 
من  مرتبة   70 فضيلة  بأية 
قد  بأنه   ��العتر� غ� 
 ،� �لن�  بو�سطة  نا�ا 
�7منا  بإنسا;،  هو  فليس 
�لشيطا;؛  g!ية  من  هو 
ألنه � قد 0ُعطي مفتاًحا 
لكل  7كنـًز�  خ�  لكل 
�لوحي،  معرفة".(حقيقة 
�ملجلد  �لر7حانية  �خلز�ئن 
٢٢ �لصفحة ١١٩7١١٨ 

طبعة لند;)
 :� حضرته  يقو�   ×
 iلذ� �إلنسا;  gلك   ;�"
من  !�ئًعا  منوgًجا   Q!0
خال�  من  �لتا�؛  �لكما� 
07فعاله  7صفاته  �gته 
خال�  7من  07عماله 
 xقو� من  �لزّخا!  �لبحر 
علًما  �لطاهر�  �لر7حانية 

7صدقًًا  07خالًقا  7عمًال 
�إلنسا;  Gُ7ِعَي  7ثباًتا 
�إلنسا;  �لكامل.... 
0كثر  حقًّا  كا;   iلذ�
نبًيا  7كا;  كماال،   rلنا�
بالlكا@  7جا�  كامال، 
�لقيامة  7ظهر@  �لكاملة، 
خال�  من  للدنيا  �أل97 
 ،x7حشر �لر7حانية  بعثته 
عاَلٌم من  ببعثه   Gعا حيث 
gلك  �حليا�؛   9� �ألمو�@ 
هو ”5مد“   j!ملبا� �لن� 
�ألنبيا�،  خاَتم  �ملصطفى 
ختم  �ألصفيا�،  �ما� 
�ملرسلني، فخر �لنبيني �. 
7سلم  صلِّ   �! �للهم 
�حلبيب  �لن�  هذ�  على 
تصلها   ¡ 7سالًما  صالً� 
على 0حٍد من �لعاملني منذ 
�حلجة  (�متا�  �أل|�.“ 

�ملجلد  �لر7حانية  �خلز�ئن 
طبعة   ٣٠٨ �لصفحة   ٨

لند;).
 Gملوعو� �ملسيح  سيدنا   ;�
من  يتوقع  كا;   �
�جلماعة 7كا; يوصيها 0; 
 � ”5مد“  سيدنا  حتب 
Dًّا  حبًّا  �لكرمي  �7لقر�; 
gكر  فقد  فلذ�  خالصا؛ 
�لعشر�   â7لشر�  � هذ� 
70صى  حيث  للمبايعة 
�جلماعة للصال� على �لن� 

� �7ملد�7مة عليها.
 :� حضرته  فيقو� 
�لضر7!ية  �لتعاليم  ”7من 
تتخذ�7  ال   ;0 هو  لكم 
�لقر�; مهجوً!�، فإ; لكم 
� �لقر�; 7حدx حيا�، من 
�لسما�7@   � ينل  يكرمه 
�إلكر��، 7من يفضله على 

أو  فضيلة  بأية  ادعى  ومن  فيض.  لكل  املنبع   � هو 
الن�  بواسطة  ناrا  قد  بأنه  االعuاف   Tغ من  مرتبة 
الشيطان....  ذرية  من  هو  وإمنا  بإنسان،  هو  فليس   ،�
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ل  ُيفضَّ قو�  كل  7على  حديث  كل 
� �لسما�. 0ال - ال كتا� لب{ نو³ 
7ال  !سو�  7ال  �لقر�;  �ّال  �إلنسا; 
شفيع لب{ �G� من بعد �ليو� �ّال 5مد 
 ;0 فاجتهد�7  لذلك   .� �ملصطفى 
تصلو� هذ� �لن� - �g �جلاx �7جلال�- 
بأ�7صر �حلب �خلالص، 07; ال تفضلو� 
عليه سو�i0 x تفضيل لكي ُتكَتبو� � 

�لسما�7@ من �لناجني. 
بالشي�  ليست  �لنجا�   ;0 �7علمو� 
�لنجا�  �7منا  �ملو@  بعد  يظهر   iلذ�
 xملعا}ا � هذ Qُير ªحلقيقية هي �ل�
 j�g لدنيا. من هو�لناجي؟ هو� �حليا�
�لذi يوقن بأ; �هللا حق 07; 5مًد� � 
شفيع بني �هللا 7بني �خللق، 07نه ليس 
من 0حد من �لرسل كفًو� له �، 7ال 
كتا� مثل �لقر�; حتت G0مي �لسما�، 
�7نه ¡ يشأ �هللا لن� 0; �يا خالًد� �ّال 
هذ� �لن� �ملصطفى � �لذi هو حي 
�9 0بد �آلبدين".(سفينة نو§ �خلز�ئن 
 ١٣ �لصفحة   ١٩ �ملجلد  �لر7حانية 

١٤7 طبع � لند;)
 ;0 � Gمن مها� �ملسيح �ملوعو ;�
�لسامي  �ملقا�  على  �ملسلمني   �ُيعرِّ
للن� �؛ 7كذلك من مهامه 0; يد�فع 
� من هجما@  �7لن�  �إلسال�  عن 
�ملعا!ضني؛ 7من مهامه 0يًضا 0; ينشر 

�0ا�   � لإلسال�  �لسامية  �لتعاليم 
تلك  على   rلنا�  �ُيعرِّ  ;07 �لعا¡، 
�لتعاليم �لª نزلت على �لن� صاحب 
 ،� "5مد"  سيدنا  �خلامتة  �لشريعة 
Dيع  على  غالًبا  �إلسال�  Èعل   ;07

�ألGيا; بنصر� �هللا عز 7جل.
 7قد 0علن حضرته � 0نه هو gلك 
مبجيئه.  7ُعد   iلذ� �7ملسيح   iملهد�
إلثبا@  كث��  نبو��@  نشر  7لقد 
عظيما،  حتققا  حتققت  7قد   xعو�G
7منها �لنبو��@ �ملتعلقة بوقو³ �لزال|� 
�ألخرQ؛  �7لنـبو��@  �7لطاعـو; 
 � �لنبو��@   xهذ من  ظهر  ما  7كل 
كا;  �7ا7ية  0!ضية  �فا@  صو!� 

حجة 7برهانا على صدقه � .
للن�  عظيمة  نبو��   jهنا كانت   ×  
 �باخلسو تتعلق  �ملهدi؛  عن   �
 ¡7 iملهد� Xإلظها! صد ��7لكسو
تظهر هذx �لظاهر� قبل gلك � حيا� 
�ملسيح.   70  iملهد� بأنه  �Gّعى  0حٍد 
 Gفأعلن حضرته 0ن{ 0نا �ملسيح �ملوعو
�7ملهدi �ملعهوG فإG!0 �gمت 0; ُتعَصمو� 
 .ªاعD 9� يع �آلفا@ فانضمو�D من
7¡ يكن هذ� شيًئا من قبيل �لصدفة؛ 
�منا هو مقا� تدبر للعاقلني �7ملتدبرين. 
 g� �لسعد��  من  هم  �7أل/ديو; 
7فقهم �هللا تعا9 لالنضما� �D 9اعة 

�آل;  فمهمتنا  �؛   Gملوعو� �ملسيح 
�لتوحيد   Gعوته لكي يسوG هي نشر
 � ”5مد“  !�ية  7تصبح  �لعا¡   �
 xهذ ;� �لعا¡ كله.  خّفاقًة �  عاليًة 
�ألمو! من قد! �هللا عز 7جل فال بد 
0; تتم، 7مع gلك فسو� Èزينا �هللا 
 .�تعا9 كل منا سعينا �و هذ� ��د
لقد قر! �هللا تعاÈ ;0 9مع �أل!�7§ 
�لسعيد� على �لتوحيد 07; يضمها �9 
0!سل مسيحه  7�ذ�  � �لن�  حز� 

7مهديه �.
"فاهللا   :�  Gملوعو� �ملسيح  يقو� 
Dيع  �لتوحيد  على  Èمع   ;0 يريد 
من  �لصاحلة  �لفطر�   @�g �أل!�7§ 
~تلف 0قطا! �ملعمو!�، ال فرX سو�� 
7يريد  �سيويني،   70 70!7بيني  كانو� 
 xين �7حد، فهذG على xGمع عباÈ ;0
0!سل{   ªل� 7جل  عز  �هللا  غاية  هي 
من 0جلها، لذلك �جعلو� هذ� �ملقصد 
نصب 0عينكم، منتهجني }ج �للطف 
7حسن �خللق 7كثر� �لدعا�" (�لوصية 
�خلز�ئن �لر7حانية �ملجلد ٢٠ �لصفحة 

٣٠٦ ٣٠٧7 طبعة لند;).
 فهذx هي مشيئة �هللا تعا9 بأ; تترسخ 
Gعائم حكم �لن� � � �لعا¡. �; هذ� 
 ��ألمر قد يبد7 صعًبا نظًر� �9 �لظر7
تفكر�7  7لكن  �لعا¡؛   � �لسائد� 
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قليًال � gلك �لشخص �لذi قا� � 
قرية نائية، ”قاGيا;“ 7كا; 7حيًد�، 
07علن 0نه �ملسيح �7ملهدi؛ فأ!�x �هللا 
عز 7جل � حياته مئا@ �أللو� من 
Gعوته  �7نتشر@  به  �منو�  قد   rلنا�
به  �7من  0يًضا  07مريكا  70!7با   9�
�لكث�7;. �7; ¤س كل يو� جديد 
�إلسالمية  �جلماعة  على  تطلع  حني 
من  جديد�  سبًال  ترينا  �أل/دية 
�7ليو�  �7لتقد�.  �7لتطو!  �ال|Gها! 
من  0كثر   � �جلماعة  ترسخت  قد 
١٨٥ بلًد� من �لعا¡ 7هذ� Gليٌل على 
 iلذ�  �  Gملوعو� �ملسيح   Xصد
�7حد.  Gين  على  �لبشر  ليجمع  جا� 
�ألمر  هذ�  حتقق  مشاهد   Qنر �7ننا 
�ملنتشرين   Gجلد� �ملبايعني  خال�  من 
 �g� �7ليو�  �لعا¡.  قا!�@  Dيع   �
فهو  �إلسال�  عن  يد�فع  0حٌد  كا; 
gلك �لذi يستقي من تعاليم �ملسيح 

.x7حد � Gملوعو�
هذ�  على  شاهد7;  0يًضا  �لعر�   ;�
من  كثً��  0ُ|عجو�  قد  فإ}م  �ألمر، 
�لسنو�@  �ملسيحية �  �جما@ � ِقبل 
 ِّiملاضية، 7ُخّد�� بطل �إلسال� 7َجِر�
قد  7حدهم  يديه  على  �ملتربو;  �هللا 
بّكتو� هؤال�؛ أل; �ألGلة �لقاطعة �ذ� 
 Gملوعو� للمسيح  0ُعطيت  قد  �لغر£ 

 xهذ� �لزمن؛ 7من خال� هذ � �
�ألGلة ميكن تبكيت هؤال� �ملعا!ضني، 
تلك  بو�سطة  �لباطل   G! ميكن  كما 
سيدنا  ֲדا  جا�   ªل� �لن��  �ل�lهني 
0يًضا  هذ�   ;�  .�  Gملوعو� �ملسيح 
تعا9  �هللا   Gلوعو حتقيًقا   Ùحد قد 
�لª قطعها مع �ملسيح �ملوعوG حيث 
 9� Gعوتك  "سُأبلُِّغ   :� له  قا� 
70صلنا  7كلما  �أل!ضني“.  0قاصي 
هذx �لدعو� �9 0قاصي �أل!£ يكو; 
سيدنا  0علنه  ما   Xصد على  Gليًال 
�ملسيح �ملوعوG �. �; هذx �جلماعة 
�لفق�� �لضعيفة - �لª ال متلك نفطا 
7ال 0سبابا 0خرQ من 0سبا� �لدنيا - 
¡ تكن حتلم 0; تستخد� هذx �لوسائل 
�حلديثة �ملتقدمة � نشر Gعوִדا؛ 7هذ� 
�ملسيح   Xصد على  �خر  Gليٌل  0يًضا 
 Qكما قلُت. �7ليو� نر � Gملوعو�

�هللا  قطعها   ªل�  Gلوعو� تلك  حتقق 
تعا9 مع �ملسيح �ملوعوG � بصو! 
~تلفة 7متجدG�، 7نرQ حتقق �إل�ا� 

� شأ; عظيم.
 ;0 7تعا9  سبحانه  �هللا  7فق  فاليو�   
 Gملوعو� �ملسيح  سيدنا  Dاعة  تفتتح 
 mta3” جديد�  فضائيًة  قناً�   �
 iلذ� �لصناعي  �لقمر  على  �لعربية“ 
يبثُّ للعر�؛ 7ستبث �ل�lمج �لعربية 
على مد�! �لساعة، 7ستستفيد �أل!�7§ 
�لسعيد� �لصاحلة �لعطشى من �لعر� 
من تلك �لفيو£ �لª 0جر�ها �ملسيح 
�ملعا!ضة  بد0@  7قد   .�  Gملوعو�
�ملخالفني  �لعر�  بعض  7ظهر  للقنا� 
عقدنا   ªل� �لشركة  للجماعة، 7ح° 
معا!ضًة  تو�جه  �لعقد  هذ�  معها 

مرير�.
 G7لكن كما قا� سيدنا �ملسيح �ملوعو

�اعة  تفتتح  أن  وتعا�  سبحانه  اهللا  وفق  فاليوم 
 mta3” سيدنا املسيح املوعود � قناًة فضائيًة جديدة
للعرب؛  يبثُّ  الذي  الصناعي  القمر  على  العربية“ 
وستبث ال�امج العربية على مدار الساعة، وستستفيد 
العرب  من  العطشى  الصاحلة  السعيدة  األرواح 
 .� املوعود  املسيح  أجراها  ال�  الفيوض  تلك  من 
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تنتشر   ;0 يريد  تعا9  �هللا  بأ;   :�
هذx �لدعو�. لذ� فإ; مشيئة �هللا تعا9 
 ;0 0حد  يقد!  7لن  تتحّقق   ;0 البد 
يعتر£ طريقها بإg; �هللا. فاGعو �هللا 
تعا9 �ؤال� �لذين يساعد7; � نشر 
هذx �لدعو� 0; ينقذهم �هللا عز 7جل 
 ªل� Gمن كل شر 7ُيَثبِّتهم على �لوعو
قطعوها، 07; يوفق �أل!�7§ �لسعيد� 
لالستفاG� من هذx �ملائد� �لر7حانية. 
من  �لساحقة  �ألغلبية   ;0 !يب  7ال 
�لدعو�   xهذ تقبل   �سو �ملسلمني 
0يضا مما 7عد  تعا9، 7هذ�  �هللا   ;gبإ
 Gهللا عز 7جل به سيدنا �ملسيح �ملوعو�
 R�” له:  7حي   �  G!7 كما   �
 rع �لناD�...معك يا �بن !سو� �هللا
على Gيٍن �7حد“. (�لتذكر� �لصفحة 
طبعة   �٢٠٠٤ �لر�بعة  �لطبعة   ٤٩٠
�لصفحة   ٨ �ملجلد  �مللفوظا@  !بو�، 
 /Rلثا� تشرين   � لند;  طبعة   ٢٦٦

نوفمl عا� ١٩٨٤�).
 ;� �إل�ا�:  هذ�  عن  حضرته  يقو� 
هذ� �ألمر D� - i0ع �لناr على Gيٍن 
�7حد- �منا هو 0مٌر من نو³ خا¢“. 
”فاألحكا�   :� حضرته  7قا� 
تكو;  70�ا  نوعني:  على  �7أل�7مر 
0قيمو�  مثل:  شرعية،  صبغة   @�g
تسفكو�  7ال  �لزكا�   �7G07 �لَصال� 

�أل�7مر   xهذ 7مثل  7غ�ها.  �لدما� 
من   jهنا سيكو;  0نه  نبو��  تتضمن 

ينتهكها �7الفها... 
 ،Rلكو� �ألمر  فهو   Rلثا� �لنو³  0ما 
�7لقد!؛  �لقضا�  قبيل  من  7يكو; 
 �Gًَبْر ُكوِني  َناُ!  ﴿َيا  تعا9:  كقوله 
7ََسالًما﴾ فحدÙ كما 0مر �هللا تعا9 
�لنا!).   @Gبر  i0) كامل  بشكل 
�امي �  �  G!لو�� �ألمر   ;0 7يبد7 
�هللا   ;0 �لنو³،  هذ�  من  هو  �ملذكو! 
تعا9 يريد È ;0تمع �لناr من Dيع 
7ال  �7حد،  Gيٍن  على  �ملعمو!�  �0ا� 
هذ�  يع{  7ال  gلك.  يتحقق   ;0 بد 
�لبتة؛ بل   �0نه لن يبقى فيهم �ختال
سيكو;  7لكن   ��الختال سيبقى 
 .“Xإلطال� على  بالذكر  جدير  غ� 
!قم   ٩ �ملجلد  ”�حلكم“  (جريد� 
 lنوفم/Rلثا� تشرين   ٣٠  Gعد  ٤٢
عا� ١٩٠٥� �لصفحة ٢، �مللفوظا@ 
 ٢٦٧  7  ٢٦٦ �لصفحة   ٨ �ملجلد 

طبعة لند; عا� ١٩٨٤�).
7فق �هللا تعا9 �ملسلمني �9 تلبية هذ� 
�لند�� wتمعني على يد �7حد� بأسر³ 
 xمشاهد حتقق هذ Qما ميكن ح° نر
كما   - �7ليو�  حياتنا.   �  Gلوعو�
للفضائية  ثالثة  قنا�  نفتتح   - قلت 
�لقنا�  7هي  �أل/دية  �إلسالمية 

�لعربية.  �لثالثة  �أل/دية  �إلسالمية 
�ملقتبسا@  بعض  0قر0  �ملناسبة   x7ֲדذ
 � Gمن كال� سيدنا �ملسيح �ملوعو
77جهها  �لعربية  باللغة  كتبها   ªل�
صد7!  تعا9  �هللا  شر§  �لعر�.   9�
�لعر� ليعرفو� �ما� هذ� �لزما;. يقو� 
حضرته � ~اطبا �لعر�: ”�لسالُ� 
ِمن  �ألصفيا�،  �ألتقياُ�  0يها  عليكم، 
يا  عليكم،  �لسال�  �لعربا�.  �لَعَرِ� 
�ِهللا  بيِت  7ج��َ;  �لنبّوِ�   £ِ!0 0َْهَل 
�لُعظمى. 0نتم خُ� 0مم �إلسالِ� 7خُ� 
 ;0 لقوٍ�  �َألعلى. ما كا;  �ِهللا  ِحزِ� 
7َمجًد�  َشَرًفا  ِ|Gمت  قد  شأَنكم.  يبُلغ 
7َمنـزًال. 7كاِفيكم ِمن فخٍر 0; �هللا 
ن�ٍّ  على  �Gَ� 7خَتم  من  7حَيه  �فتتَح 
7ََطـًنا  0!ِضكم  7ِمن  منكم  كا; 
7َمأQ7ً 7َمولًد�. 7ما G0َ!�كم َمن gلك 
�لن�ُّ! 5مٌد �ملصطفى، سيُِّد �َألصفياِ� 
7ِ�ماُ�  �لرسِل  7خاَتُم  �ألنبياِ�،  7فخُر 
�لَو!Q. قد ثَبت �حساُنه على كلِّ َمن 
 jَ!َG0َ على ِ!جلني 7َمَشى. 7قد َّ�Gَ
7َمعاٍ;  !موٍ|  ِمن  فائت  ُكلَّ  7حُيه 
َمن  ُكلَّ  Gِيُنه  0َ7حَيا  ُعَلى.  7ِنكاٍ@ 
َمْيـًتا ِمن معا!ِ� �حلق 7ُسَنِن  كا; 
�دQ. �للهّم فَصلِّ 7سلِّْم 7َباِ!jْ عليه �
بَعَدGِ كل ما � �أل!£ من �لقطر�ِ@ 
 Gِ�7لذّ!�ِ@ �7ألحياِ� �7ألمو�@، 7بَعَد
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كلِّ ما � �لسما�7@، 7بَعَدGِ كلِّ ما 
ظَهر �7ْخَتَفى، 7َبلِّْغه منا سالًما َيمُأل 
�ِمـل  لقو�  ُطوَبى  �لسماِ�.  0َ!جاَ� 
7ُطوَبى  !قبته،  على   � 5مـٍد  ِنَ� 
لقلبٍٍِ 0َفَضى �ليه 7خاَلَطه �7 ُحـبِّه 
7َِطـَئْتها   £ٍ!0 سّكاَ;  يا  فَنى. 
7َ!ِضَي  �هللا  َ!ِحَمكم  �ملصطفى  َقَدُ� 
عنكم 0َ7ْ!َضى، �; ظ{ فيكم جليٌل، 
 Gَعبا يا  غليٌل  للقائكم  !7حي   �7
بالGكم،  ِعياِ;   9� 0َِحنُّ   R�7 �ِهللا. 
َموِطَئ  أل|7َ!  سو�Gِكم،  7بركاِ@ 
ُكْحَل  07جعَل   ،Q!لو� خِ�  0قد�ِ� 
صالَحها  7َأل|7َ!   ،Qلثر� تلك  عي{ 
7ُعلماَ�ها،  7َمعاِلَمها  7ُصلحاَ�ها، 
7َتَقرَّ عي{ بر�يِة 70لياِئها، 7َمشاهِدها 
�لكQl. فَأْسَأ� �هللا تعا9 0; يرُ|َق{ 
!�يَة ثر�كم، 7َيُسرRَّ َمبر�كم، بعنايِته 
0ُِحبُّكم،   R� �خو�;  يا  �لعظمى. 
0ُ7ِحبُّ بالGَكم، 0ُ7حبُّ َ!ْمَل ُطُرِقكم 
على  70ُ7ِثُركم  ِسَكِككم،  0َ7حجاَ! 
كلِّ ما � �لدنيا. يا 0َكباGَ �لعر� قد 
7َمز�يا  0َث��،  بlكاٍ@  �ُهللا  كم  َخصَّ
ِفيكم   .Qlلك� 7َمر�ِحـِمه  كث�ٍ�، 
 ،Qلُقَر�  ُّ�0ُ ֲדا   jَ!ُِبو  ªل� �ِهللا  بيُت 
7فيكم !7ضُة �لن�ِّ �ملبا!j �لذi 0شا³َ 
�لتوحيَد � 0قطاِ! �لعاَلِم 0َ7ظَهَر جالَ� 
�ِهللا 7َجلَّى. 7كا; منكم قوٌ� نَصر�7 

7بكل  �لقلِب،  بكل  7!سوَله  �َهللا 
�لر7ِ§، 7بكل �لّنَهى. 7بَذلو� 0مو�َلهم 
7كتاِبه  �ِهللا  Gيِن  إلشاعِة  07نفَسهم 
بتلك  �ملخصوصو;  فأنتم  �َألْ|َكى. 
�لفضائِل، 7َمن ¡ ُيكِرْمكم فقد جاَ! 
�7عَتَدQ. يا �خو�ِ; �R 0كُتب �ليكم 
مكتو¥ هذ� بَكِبٍد َمرضوضٍة، G7مو³ 
مفضوضٍة، فاَ�عو� قو¬، جَز�كم �هللا 
خَ� �جلز��".(مر�� كماال@ �إلسال�، 
�خلز�ئن �لر7حانية �ملجلد ٥ �لصفحة 

٤١٩-٤٢٢ طبعة لند;).
× يقو� حضرته � : "�R معكم، 
يا جنبا� �لعر� بالقلب �7لر7§. �7; 
!¥ قد بّشرR � �لعر�، 07َ�َم{ 0; 
0ُموَِّنهم 0ُ7ِ!َيهم طريَقهم، 0ُ7صِلح �م 
شئو}م، 7ستجد7ن{ � هذ� �ألمر �; 
شا� �هللا من �لفائزين. 0يها �ألعز�، �; 
�هللا تبا!j 7تعا9 قد جتّلى عليَّ لتأييد 
�لتجليا@،  بأخصِّ   x7جتديد �إلسال� 
7َمَنَح علي �7بَل �لlكا@، 07نعم عليَّ 

بأنو�³ �إلنعاما@. 7بّشرR � 7قِت 
ألمة   rٍبؤ 7عيِش  لإلسال�   rٍعبو
�7لفتوحا@  بالتفضال@  �ألنا�،  خ� 
�7لتأييد�@؛ فصَبوُ@ �9 �شر�ككم، 
�لنعم،   xهذ  � �لعر�،  معشَر  يا 
�ملتشوقني.  من  �ليو�  �ذ�  7كنت 
 �! هللا   ¥ َتلحقو�   ;0 ترغبو;  فهل 
�خلز�ئن   ،Qلبشر� (/امة  �لعاملني؟". 
 ١٨٣7  ١٨٢  ¢  ٧  ä �لر7حانية 

طبع � لند;)
فيا سكا; بالG �لعر�! �ليو� 0لتمس 
منكم هللا تعا9، بصفª خليفًة لسيدنا 
ند��  تلبو�   ;0  �  Gملوعو� �ملسيح 
هذ� �البن �لر7حاR لسيدنا !سو� �هللا 
حبه  من  ُنبذ�  لكم  قدمت   iلذ�  �
 �gفإ 7تعاليمه.   � للرسو�  �لعظيم 
0معنتم �لنظر � كالمه؛ فلن جتد�7 �الَّ 
7حبه   x7حد تعا9  باهللا  �ملتينة  صلته 
7عشقه للن� � 7غ�ته له. فإ�g نظرمت 
بقلٍب صاٍ�؛ لوجدمت 0; كل حلظٍة 

فيا سكان بالد العرب! اليوم ألتمس منكم هللا تعا�، 
تلبوا  أن   � املوعود  املسيح  لسيدنا  بصف� خليفًة 
نداء هذا االبن الروحا� لسيدنا رسول اهللا � الذي 
قدمت لكم ُنبذة من حبه العظيم للرسول � وتعاليمه. 
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من تا!يخ �جلماعة �إلسالمية �أل/دية 
�ملمتد على 0كثر من مائة سنة تشهد 
 xذ� 7نصرته  تعا9  �هللا  تأييد  على 
�لرسالة   xهذ 7صو�   ;� �جلماعة. 
هو  �لصناعي  �لقمر   lع �ليو�  �ليكم 
0يًضا حلقة من سلسلة تأييد �هللا تعا9 

7نصرته.
Dاعة  �ليو�  0كر�  قد  تعا9  �هللا   ;�
�ملؤمنة �7لفق��   � Gملسيح �ملوعو�
�ليكم  !سالته  إليصا�   Gجلهو� ببذ� 
عl �لقمر �لصناعي 7بتوف� قرæ بعد 
قرæ �بتغاً� ملرضاِ� �هللا تعا9. فا}ضو� 
سو�  متجنبني  هذ�  �هللا   iجر لُنصر� 
7جل،  عز  �هللا  �به  ال   iلذ� �لظن 

57سنني فيه �لظن لتنالو� !ضو�; �هللا 
تعا9. 7بدًال من �نكا!x 7معا�Gته لّبو� 
ند�� �ملسيح �ملهدi هذ� �لذi 0!سله 
�لثانية  �لنشأ�  Gعائم  لترسيخ  تعا9 
قطعه   iلذ� للوعد  حتقيًقا  لإلسال� 
فتعالو�   .� تعا9 مع !سو� �هللا  �هللا 
لتكونو� من 0نصا!x �9 �هللا بدًال من 
0; تكذبوx، أل; جنا� 0مة �إلسال� بل 
�لعا¡ كله متوقفة على مساعد� هذ� 

�ملحب �لصاXG لرسو� �هللا �.
 � 7لِّد�7  �لعر�!   Gبال سكا;  يا 
من  7سا!عو�  �هللا  خشية  قلوبكم 
0جل �هللا �9 هذ� �لند�� �لفيا£ باأل¡ 
يوجهه   iلذ� �لند��  7لّبو�  �7حلرقة، 

�ليكم �ملسيح �7ملهدi �، فتعالو� 
ليكن كل �7حد منكم سلطاًنا نصً�� 
 xتعا9 قد 7عد �هللا   ;0 له. 7تذكر�7 
0نه سيجعل له �لغلبة على �لدنيا كلها؛ 
َتستفيد   �فسو 0نتم  تفعلو�   ¡ فإ; 
0جيالكم من هذ� �لفيض 7من �ملؤكد 
0}ا ستتأسف عليكم قائلًة: ليت �با�نا 
0طاعو� �لن� � 7قدمو� يد �لعو; �ذ� 
 Gملسعو�  i�7ملهد  Gملوعو� �ملسيح 

7نصرx7 �7نضمو� �D 9اعته. 
لتد!كو�  ندعو �هللا تعا9 0; يوفقكم 
هذx �حلقيقة �ليو�، 7ندعوx عز 7جل 
 ،xعو�تنا 7تضرعاتنا هذG 0; يستجيب

�مني.

حتيط أسرة ”التقوى“ قرائها األفاضل في العالم العربي علًما أنه بإمكانهم التقاط
 برامج القناة الفضائية األحمدية العربية الثالثة التي تبث برامجها على مدار الساعة.

وستجد املعطيات التقنية في آخر هذا العدد.

وبهذه املناسبة تتقدم األسرة بفائق الشكر والتقدير والتهاني القلبية

 حلضرة أمير املؤمنني مرزا مسرور أحمد -أيده اهللا-  

على هذا اإلجناز الذى مت حتت إشراف وتوجيهات حضرته.

 أطال اهللا عمر إمامنا الهمام  وتقبل منا جميعا ما نقوم به خدمة للدين واإلنسانية.




