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� هذ� �ليو� هو �لك �ليو� � تا�يخ �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �
�لذ3 بد0َّ �هللا تعا- فيه، مبحض فضله، خو# "اعة �ملسيح 
ن >م 5ينهم 8سب 6عو45  �ملوعو5 @مًنا بعد 6فاته �، 6مكَّ
� �هللا تعا- حافظ >م على نفس �لقوB �6لعز� �لذ3 @ Jع@ �
كانو� يتمتعو� به ِمْن قبُل � حياB �ملسيح �ملوعو5 �. �6هللا 
 �تعا- بشها5ته �لفعلية هذ4 @ثبت @� �ملسيح �ملوعو5 � كا
نبيا مبعوثا من عند4 تعا- 6هو خليفته �لذ3 كا� سُيبعث � 
�لقر� �لر�بع عشر ليجد5 �لدين �لذ3 نز0 على �لرسو0 �، 
�لقيامة  يو�   -� ستستمر خالفته   � 6فاته  بعد  �لذ3  6هو 

حسب نبو\�] �لرسو0 �.
 � �خلالفة  قيا�  على  عاًما  6تسعني  سبعة  مضي  بعد  �6ليو�   
 aٍجلماعة �إلسالمية �أل�دية، يشهد كل �كٍر 6@نثى 6كل صغ�
6كبaٍ � "اعتنا على @نه قد �@e هذ4 �لشهاB5 �لفعلية من �هللا 
 �تعا- تتحقق � هذ4 �لسنني �لسبع �6لتسعني، 6ال يز�لو� ير6
حتققها. �ألمر �لذ3 ال يشهد به �أل�ديو� فقط بل يعتر# به 

 �@ �هللا 6حد4 ال شريك لـه، 6@شهد  �ال  �له  � ال @ @شهد 
oمًد� عبد4 �6سوله. @ما بعد فأعو� باهللا من �لشيطا� �لرجيم 
 * �ْلَعاَلمَني   ِّs�َ هللا  �ْلَحْمُد   * �لرَّحيم  �لرَّْحَمن  �هللا  ﴿بْسم 
ين * �يَّاuَ َنْعُبُد 6َ�يَّاuَ َنْسَتعني *  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
َر�wَ �ْلُمْسَتقيَم * ِصَر�w �لَِّذيَن @َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير  �ْهدَنا �لصِّ

الِّنيَ﴾ yمني. �ْلَمْغُضوs َعَلْيهْم 6َال �لضَّ

اِلَحاِ] لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  ﴿6ََعَد �ُهللا �لَِّذيَن yَمُنو� ِمْنُكْم 6ََعِمُلو� �لصَّ
َلُهْم  َننَّ  6َلَُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف  َكَما  �َألْ�ِ{  ِفي 
َ@ْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن  لَنَُّهْم  6َلَُيَبدِّ َلُهْم  �ْ�َتَضى  �لَِّذ3  5ِيَنُهُم 
َيْعُبُد6َنِني ال ُيْشِرُكوَ� ِبي َشْيًئا 6ََمْن َكَفَر َبْعَد َ�ِلَك َفُأ6لَِئَك 
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غa �أل�ديني @يًضا. 
 Bل� تتعلق بقيا� �خلالفة بعد 6فا� B5ذ4 �لشها< Baمثلة كث@ uهنا
�ملسيح �ملوعو5 � � بعد 6فاB �خلليفة �أل06 �6لثا� �ضي 
 sهللا عنهما. 6لكن كما �كر] من قبل @نه بعد ��ية �نتخا�
�خلليفة �خلامس �لذ3 ُبّثت �ريا] @حد�ثه ع� �لقناB �لفضائية 
�إلسالمية �أل�دية، �عتر# �ملعا�ضو� @يًضا قائلني: ال نعر# 
@صا5قو� @نتم @� ال 6لكننا نشهد بأ� �لشهاB5 �لفعلية هللا تعا- 

هي معكم �6 صاحلكم.
هذ� فضل من �هللا تعا- 6نعمة عظيمة منه على "اعتنا �ل� ال 
� هذ� �نستطيع @� نؤ35 حق شكرها مهما حا6لنا لذلك. 6
تعا-: ﴿لَِئْن  يقو0  نعمًة كما  يزيدنا  تعا- سو#  �لشكر هللا 
َشَكْرُتْم َألِ�يَدنَُّكْم﴾، @3 لو �6ظبتم على �لشكر فإنJ سو# 

@�يدكم عطاً\ 6سو# @شبعكم @فضاًال 6ِنعًما.
@لقي هذ4 �خلطبة حو0 هذ� �ملوضو� بسبب @�ية هذ� �ليو�، 
@يا� �لذ3 هو يو� تأسيس �خلالفة �  @3 يو� ٢٧ من مايو/ 
�جلماعة، كما  ة سبب yخر @يًضا 6هو مقا0ٌ كتبه جنل �ملسيح 
 uد. �6 هذ4 �أليا� هنا�@ aملوعو5 � صاحبز�45 ِمر�� بش�

شخٌص �هو0 يرسله �- �لعديد من �أل�ديني.
 لقد كتب مر�� بشa @�د هذ� �ملقا0 لتوضيح مقا� �خلالفة 
 Bنه - 8سب ��يته - 6جهة نظر4 �لشخصية حو0 مد 6ضمَّ
متاًما  �لو�ضح  من  6لكن  6نوعيتها.  �جلماعة   � �خلالفة  بقا\ 
� ِمر�� بشa @�د � ¤ يقصد @بًد� ֲדذ� �ملقا0 نشر �لفسا5 @
�6لفتنة � �جلماعة. 6لكن هذ� �لشخص �لذ3 يو�� هذ� �ملقا0 
على �لنا¦ ¥ا06 @� يثa � @�ها� �جلماعة �لشكوu �6لشبها] 
حو0 �خلالفة. 6مما يد0 على @� نية هذ� �لشخص ليست صاحلة 
@نه ال يكتب �¨ه على �لظر# �لذ3 يرسل به �ملقا0 �ملذكو�، 
بل يكتب عليه: "هدية من @ª @�د3." لو كا� هذ� َحَسن 
 ��لنية لكتب �¨ه بوضو» على �خلطاs 6أل�سله بعد @خذ �إل�
 eبد@ لقد  �ملقا0.  هذ�  ينشر   �@ يريد  بأنه   Jم  6@ �ملركز  من 
� �لنسخة �ملرسلة @ ��حتذُلقا �� @�سل �ملقا0 65� قص 6لصق 
�لذ3 ¬تا�  تعا- هو  � �هللا �@مو� مثل:  تز�0 حتتو3 على  ال 
�خلليفة، 6ال ميكن عز0 �خلليفة. �الَّ @نه حا06 �بر�� 6جهة نظر 
ِمر�� بشa @�د � @نه سو# يأ® 6قت حني تأخذ �مللوكية 

مكا� �خلالفة.

هذ4 كانت 6جهة نظر ِمر�� بشa @�د. �6خلليفة �لثا� -�ملصلح 
�ملوعو5 �- بعد @� قر@ �لك �ملقا0 �5َّ عليه 6فنَّد هذ� �لر@3 
� شا\ �هللا تعا-. �� �سالة له سو# @قدمها لكم فيما بعد 
 �6لكن تصرُّ# �لك �لشخص يوحي 6كأنه يريد @� يثبت @
 uليست هنا �خالفة �خللفا\ �أل�بعة كانت صحيحة 6لكن �آل
 �� شا\ �هللا تعا- سو# @ُثبت من �ملقا0 نفسه @�@3 خالفة. 6
هناu خلًال � عقل هذ� �لشخص، 6سو# @سلِّط عليه �لضو\ 
ح° ��� كانت  ة شبها] � قلوs �إلخوB �لذين ُ@�سل >م 

هذ� �ملقا0 فستز06 بعد هذ� �لتوضيح.
6لكن قبل هذ� @�يد @� @شر» �آلية �ل� �ستهللت ֲדا خطب� 
 �حيث يقو0 �هللا تعا- بأ� �الستخال# من نصيب @قويا\ �إلميا
�لذين يعملو� �لصاحلا]. فاملؤمنو� عندما ¥ر�6� �ملستويا] 
6عد4  8سب   � �هللا   �فإ �6لصاحلا]،  �حلسنا]   � �لعليا 
سو# ¥قق >م 6عد4 6يقيم فيهم �خلالفة 6±علها تستمر فيهم 
8يث بعد 6فاB �لن² يكو� �خلليفة � يعقبه خلفا\ yخر6� 6ֲדذ� 
يتبد0 �خلو# @منا. هذ� بفضل �هللا تعا- ما نر�4 منذ  �لطريق 
قرٍ� من �لزما� تقريًبا، 6لكن �لشرw هو @� نكو� عابدين هللا 
 ���6حد4 6ال نتأثر من َلهو �لدنيا 6لعبها 6ال نقع � �لشرu. @ما 
صا� �لنا¦ ناكرين لنعمة �هللا تعا- هذ4 6تغافلو� عن �لعبا�5] 
6صا�] �لدنيا @حب لديهم من @�6مر �هللا تعا-، فإ³م بسبب 

عصيا³م هذ� سو# ُيحَرمو� من هذ4 �لنعمة.
¬افو�   �@ عليهم  �خلالفة  نعمة  @�ية   �يفهمو ال  �لذين   �فإ
� �خلليفة لن ُيحر�  من مقا� �خلالفة � ��6يفكر�6 � مصaهم، 
6�منا ُيحر� من �لك @6لئك �لذين ُيعت�6� فاسقني عند �هللا تعا- 
بسبب عد� تقديرهم ملقا� �خلالفة. 6سو# ُيدمر @6لئك �لذين 
 .�يستهز\6 هم  �6لذين  �خلالفة   6@ �خلليفة  مقا�   �يد�كو ال 
فهذ� حتذيٌر 6�نذ�ٌ� شديٌد ملن يّدعو� بكو³م مسلمني. @6 هو 
تنبيٌه لأل�ديني �لضعفا\ �لذين بدال من @� يدعو� لبقا\ �خلالفة 

�6ستحكامها يبحثو� عن مو�ضع �العتر�{. 
فمثًال كتب ¶ @حد � بد�ية عهد3 باخلالفة: لقد صر] خليفة 
نتيجة خلطة مدبرB! 6لكن ما هي هذ4 �خلطة �ل� كشفها هذ� 
�لر�بع -��ه  �خلليفة   B6فا عن   ��إلعال  �� قا0:  �لشخص؟! 
�هللا تعا-- كا� ينشر با¨ك � �لقناB �لفضائية �إلسالمية �6 
جريدB �لفضل كدعاية لنفسك!!. �نَّا هللا 6�نَّا �ليه ��جعو�. لقد 
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كنت مضطرًّ� لذلك �� كا� علي @� @قو� بذلك 8كم منص² 
كناظر @على ملؤسسة صد� @جنمن @�دية. 

فهذ� �لشخص �لذ3 @�سل ¶ هذ� �لكال� ال يتحلى بالشجاعة 
�� ¤ يكتب �¨ه على �لرسالة، لذ� فهو منافٌق. 6��� كا� ال 
يبقى @�ديًّا.   �@ فائدB من  فال مع« 6ال  �خلالفة  يعتمد على 
6لكنه ��� كا� يريد @� يبقى @�ديًّا، �6حلالة هذ4، فهو منافق 

بال شك.
ح �¨ي ملنصب �خلالفة،  6باملناسبة @خ�كم بإ±ا� @نه عندما ُ�شِّ
 Bًمؤيد @حٍد  يُد  ترتفع  @ال  @5عو  6كنت  عنيفة   Bهز  Jصابت@
فال  كلها  �خلليفة   sنتخا� عملية  حال� خال0  @ما  ترشيحي. 
� يفكر @حد � @ �يعلمها �ال �هللا 6نفسي. �نه ملن �لغبا\ مبكا
ترشيح �¨ه للخالفة. 6عندما يسألJ �لنا¦ هل كنت تعر# 
@نك سُتختا� خليفًة؟ @جيبهم ¼و�s �خلليفة �لثالث -��ه �هللا 
لعاقل  ليس   :sجا@ نفسه  بالسؤ�0  عندما سئل  �لذ3  تعا-- 
� يفكر � �لك. فهذ� �لشخص �لذ3 كتب ¶ هذ� �لكال� @
�لغريب �مَّا @نه يعت�� غبيًّا @6 هو بنفسه غ² ألنه بنفسه يفّند 
6يهدُّ ما يبنيه. مما يد0 على @نه ال يعت�� غبيًّا هو قوله ¶: �نك 

�شحت �¨ك للخالفة بتخطيط oكم.
½تلفة �  بأشكا0  كيد4  يكيد   ��لشيطا  �� حا0،  @ية  على   

�أل�منة �ملختلفة.
َر �لن² � باستمر�� �خلالفة � ُ@مَِّتِه �- يو� �لقيامة بعد  لقد بشَّ
�لشريف.  �حلديث  من  �6ضٌح  هو  � كما  �ملوعو5  �ملسيح 
Bُ ِفيُكْم َما َشاَ\ �ُهللا  قا0 حذيفة: َقا0َ َ�ُسو0ُ �ِهللا �: "َتُكوُ� �لنُُّبوَّ
� َتُكوَ� ُثمَّ َيْرَفُعَها ِ�َ�� َشاَ\ َ@ْ� َيْرَفَعَها ُثمَّ َتُكوُ� ِخالَفٌة َعَلى ْ@َ
Bِ َفَتُكوُ� َما َشاَ\ �ُهللا َ@ْ� َتُكوَ� ُثمَّ َيْرَفُعَها ِ�َ�� َشاَ\ �ُهللا  ِمْنَهاِ¾ �لنُُّبوَّ
ا (فيه عسف 6ظلم) َفَيُكوُ� َما  � َيْرَفَعَها ُثمَّ َتُكوُ� ُمْلًكا َعاضًّْ@َ
َشاَ\ �ُهللا َ@ْ� َيُكوَ� ُثمَّ َيْرَفُعَها ِ�َ�� َشاَ\ َ@ْ� َيْرَفَعَها ُثمَّ َتُكوُ� ُمْلًكا 
َجْبِريًَّة (فيه قهٌر 6ظلٌم شديد) َفَتُكوُ� َما َشاَ\ �ُهللا َ@ْ� َتُكوَ� ُثمَّ 
 Bِ َيْرَفُعَها ِ�َ�� َشاَ\ َ@ْ� َيْرَفَعَها ُثمَّ َتُكوُ� ِخَالَفًة َعَلى ِمْنَهاِ¾ �لنُُّبوَّ
ُثمَّ َسَكَت."(مشكاB �ملصابيح، باs �إلنذ�� �6لتحذير)، 6هذ4 
yخر  ُتقا� �  @³ا سو#   � �لرسو0  @خ�نا  �ل�  �خلالفة  هي 
�لزما� بو�سطة �ملسيح �ملوعو5 �، 6سكو] �لن² � يبني 
 Bخلالفة �ل� سو# ُتقا� بعد �ملسيح �ملوعو5 � مستمر� �@
� شا\ �هللا تعا- �56ئمة �- يو� �لقيامة، 6هذ� قدُ� �هللا تعا- �

� يغa قد� �هللا تعا-.@ 4a6 @حد غ@ �6ال يقد� @3 فتَّا
 ��� هذ4 �لقد�B �لثانية، @3 نظا� �خلالفة، سو# يبقى 6يد�6 �
شا\ �هللا تعا- 6ال عالقة له مبدB �خلالفة �لر�شدB بعد �لرسو0 
6��� قيل بأ� تلك �خلالفة �ستمر] حلو�¶ ثالثني سنة،  .�
فليكن معلوما @³ا قد �ستمر] �- تلك �لفترB حسب نبو\�] 
 Jيو� �لقيامة @يًضا مب -�� ��65 هذ4 �خلالفة ��لرسو6 ،� 0

على نبو\�] �لرسو0 � نفسه.  
 J6لكن �لقيامة،  يو�   -� حا5¿  هو  مبا  @علم  6حد4   � �هللا 
 -� �هللا   �بإ� تستمر  �خلالفة سو#  هذ4  سلسلة   �@ @خ�كم 
بقيت  ما  @جيالكم،  @جيا0  من  6�- عد5 ال ¥صى  @جيالكم 
فيكم �لتقوe �6لعمل بالصاحلا]. 6بسبب �لك منذ @� توليت 

ُز � خط² على �ملو�ضيع �ملتعلقة بالتربية. �خلالفة ُ@َ�كِّ
� هذ� �لوعد �6خل� �لذ3 @عطا4 �ُهللا �لن²َّ � قد جد45 � �
للمسيح �ملوعو5 �، حيث كتب حضرته � كتاs �لوصية 

ما تر"ته: 
"فاحلاصل @نه تعا- ُير3 قسمني من قد�ته: @6ًال، ُير3 يَد قد�ته 
 B6فا بعد  قد�ته  يَد  ُير3  6ثانًيا،  @نفسهم،  �ألنبيا\  @يد3  على 
 �� �ألمر �آل@ ��لن² حني تو�جه �ملحن 6يتقوe �ألعد�\ 6يظنو
 ��� هذ4 �جلماعة سو# تنمحي، ح° @ �قد �ختل، 6يوقنو
@عضا\ها @نفسهم يقعو� � �حلBa �6لتر55، 6تنقصم ظهو�هم، 
تعا- قد�َته  �هللا  ُيظهر  �لعديد من �ألشقيا\، عندها  بل 6يرتّد 
�لقوية ثانيًة 6ُيساند �جلماعة �ملنها�B. فالذ3 يبقى صامًد� صابًر� 
ح° �للحظة �ألخBa يرe هذ4 �ملعجزB �إل>ية، كما حصل � 
عهد سيدنا @À بكر �لصديق �، حيث ُظنَّ @� 6فاB �لرسو0 
� قد سبقت @�6َنها، ��6تد كثa من جها0 �ألعر�s، 6@صبح 
�لصحابة من شدB �حلز� كاملجانني، عندها @قا� �هللا تعا- سيدنا 
@با بكر �لصديق �، 6@ظهر منو�ًجا لقد�ته مرB @خرe، �6ى 
�لذ3  � 6عد4  @مت  �لوشيك. 6هكذ�  �النقر�{  �إلسال� من 
لّنهم من  ننَّ >م 5يَنهم �لذ3 ��تضى >م 6لُيبدِّ قا0 فيه: ﴿6لَُيمكِّ
يثّبت @قد�مهم بعد  @نه تعا- سو#  @مًنا﴾.. @3  بعد خوفهم 
بالضبط � �من موسى � حني  �خلو#. 6هذ� ما حد¿ 
 ��ختطفته يد �ملنو� 6هو � �لطريق ما بني مصر 6@�{ كنعا
�سر�ئيل �- غايتهم �ملنشوB5 حسب �لوعد.  Jيوصل ب �قبل @

�سر�ئيل."  Jبني ب aفقا� مبوته مأمت كب
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� يقو0 حضرته �:
ُير3  تعا-  @نه  هي  �لقدمية  �هللا  سنة  �5مت  ما  @حبائي،  "فيا 
فمن  لألعد�\..  كا�بتني  فرحَتني  بذلك  ¥ّطم  لكي  قد�تني، 
�ملستحيل @� يغّير �هللا تعا- �آل� سنته �أل�لية. لذلك فال حتزنو� 
 Bتر�6 �لقد� �ملا @خ�تكم به 6ال تكتئبو�، �� البد لكم من @
 -�� �يئها خa لكم، أل³ا �5ئمة 6لن تنقطع ��لثانية @يًضا، 6
� تلك �لقد�B �لثانية ال ميكن @� تأتيكم ما ¤ �يو� �لقيامة. 6
 Bَلقد�� @نا، 6لكن عندما @�حل سو# يرسل �هللا لكم  @غا�5 
�لثانية، �ل� سو# تبقى معكم �- �ألبد 8سب 6عد �هللا �لذ3 
� �لك �لوعد ال يتعلق �سجلُته � كتاÀ "�ل��هني �أل�دية"، 6
�� جاعل هذ4   :� �هللا  يقو0  @نتم. كما  بكم  يتعلق  بل   À

�جلماعة �لذين �تبعوu فوÂ غaهم �- يو� �لقيامة.
�لذ3  �ليو�  �لك  لِيليه  فر�قي  يوُ�  يأتيكم   �@ �لضر3�6  فمن 
6ِفيٌّ  �لوعد،   Â5صا �لـٌه  �لـهنا   �� �لد�ئم.  �لوعد  يو�  هو 
6صدÂ6، 6سُيحقق لكم كل ما 6عدكم به. 6بالرغم @� هذ4 
�لباليا  من   aكث  u6هنا �لدنيا،  من   Baألخ� �أليا�  هي  �أليا� 
� 6قوعها، 6لكن ال بد @� تظل �لدنيا قائمة y �6ملصائب �ل�
� تتحقق "يع تلك �ألنبا\ �ل� @نبأ �هللا تعا- ֲדا. لقد ُبعثُت @ -�
 .Bملتجسد� �هللا   Bقد� فأنا   ،� لقد�ته  تعا- كمظهر  �هللا  من 
6سيأ® من بعدy 3خر6�، سيكونو� مظاهر قد�B �هللا �لثانية. 
لذلك كونو� منتظرين لقد�B �هللا �لثانية �5عني ملجيئها �تمعني. 
6لتجتمع كل "اعة من �لصاحلني � كل قطر 6ليدعو� ح° 
�>كم �له قا�5  �تنـز0 �لقد�B �لثانية من �لسما\، 6ُترَيكم @
كل �لقد�B. @يِقنو� @� موتكم قريب، �� ال تعلمو� م° ستحل 

تلك �لساعة! 
� يأخذ�6 �لبيعة @ B6ينبغي لصلحا\ �جلماعة �36 �لنفو¦ �لطاهر
�- �لتوحيد  sذ± �من �لنا¦ با¨ي من بعد3. فاهللا يريد @
 ،Bلصاحلة من ½تلف @قطا� �ملعمو�� Bيع �أل��6» �36 �لفطر"
5ين  على  عبا45  � ±مع @6 yسيا،   6@ @6�6با  من  كانو�  سو�\ 
�6حد. هذ4 هي غاية �هللا � �ل� ُ@�سلت من @جلها �- �لدنيا. 
لذلك �جعلو� هذ4 �لغاية نصب @عينكم، 6لكن باللطف 6حسن 
�خللق 6كثرB �لدعا\. فإ- @� يقو� @حٌد مؤيَّد� بر6» �لقد¦ من 

عند �هللا، ثابر�6 "يًعا على �لعمل بعد3 متكاتفني." 
�لنا¦ � 6قت  بيعة  @كثر من شخص  يأخذ   �@  Jيع هذ� ال 

�6حد بل �ملر�5 @³م سو# يأتو� � @6قا] ½تلفة. � يقو0 
حضرته �: 

 Bلتوحيد "يع �أل��6» �36 �لفطر� -� sذ± �"فاهللا يريد @
�لصاحلة من ½تلف @قطا� �ملعمو�B، سو�\ كانو� من @6�6با @6 
yسيا، 6@� ±مع عبا45 على 5ين �6حد. هذ4 هي غاية �هللا � 
�لغاية  هذ4  �جعلو�  لذلك  �لدنيا.   -� @جلها  من  ُ@�سلت  �ل� 
�لدعا\.   Bخللق 6كثر� باللطف 6حسن  @عينكم، 6لكن  نصب 
فإ- @� يقو� @حٌد مؤيَّد� بر6» �لقد¦ من عند �هللا، ثابِِر�6 "يًعا 
على �لعمل بعد3 متكاتفني." (�لوصية، �خلز�ئن �لر6حانية ¾ 

(٣٠٤- ٣٠٧Ä ٢٠
� �هللا تعا- قد 6عد �ملسيح �ملوعو5 � بكل صر�حة @نه @ eفتر
 -�سيجعل هذ4 �جلماعة �لذين هم @تباعه غالبني على �آلخرين 
يو� �لقيامة. 6هذ4 �لغلبة ستتم بإقامة توحيد �هللا تعا- 6باالحتا5 
 Bٍنه سيقيم من @سر�� �هللا تعا- ¤ يقل هنا � .Bعلى يد �6حد
معينٍة @6 من بلٍد معٍني، @ناسا يسعو� لتمكني �لدين، بل يقو0 
�ملسيح �ملوعو5 �: ±ب @� جتتمع "اعة من �لصاحلني من 

كل قطر للدعا\.
 فبدًال من �خلو{ � �ملكائد �6حليل، ±ب @� تكونو� صاحلني 

�56عني �هللا � لتستمر �خلالفة فيكم �- �ألبد.
 ��6 �خلالفة،  شر#  �لشر#،  هذ�   �� قبل  من  قلت  6كما 
كا� على مدe قرٍ� من �لزما� تقريًبا � نصيب @نا¦ من بلد 
@نه البد   aملسيح �ملوعو5 �، غ� Bمعني @6 � نصيب @سر
 Æلدعا\ 6صا� �لبلد من  الستمر��4 � هذ4 �ألسرB �6 �لك 
�6لوفا\   Äسّباقة � �إلخال �تكو �ل�  فاألمة  6�الَّ  �ألعما0. 
�6لتقوe هي �ل� سو# حتمل هذ4 �لر�ية أل� �هللا تعا- 6عد 
�ملسيح �ملوعو5 � @� هذ4 �لقد�B �لثانية �5ئمة، ال شك � 
�لك، 6لكن هناu شرw6 منوطة بد��6 هذ4 �لقد�B �لد�ئمة، 

6هي �ألعما0 �لصاحلة.
@ثنا\ جول�  �ل� شاهدִדا  � منا�¾ 6فا\ �أل�ديني 6صدقهم �
�لعا� �ملاضي،  �لبال5 �ألفريقية، كما حد¿ �  �ألخBa لبعض 
 �يطو0 �حلديث حو>ا. هذ4 �ألمو� ميكن @� ¥س ֲדا �إلنسا
6لكن من �لصعب @� يبينها بالكلما]. � "تنـز�نيا" كانت 
 �� ح°   B6عر  Â�6لطر �لنائية  �ألماكن   � �جلماعة  فر�6 
 �@ @جل  من  @يا�   B6 عشر@  انية   Bملد للسفر  يضطر   ��إلنسا
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 Bلقد سافرنا بطائر .eيقطع ستمائة ميل فقط بني مدينة 6@خر
فجا\  �لنائية،  �ملناطق  هذ4   � نسبيا   Baمدينة صغ  -�  Baصغ
6� للقا\ من @ماكن بعيدB، 6لقد كا� �اسهم aنا¦ كث@ uهنا
جديٌر باملشاهدB. � كثaٍ من هذ4 �ألماكن ال يصل بث قناتنا 
�لبسطا\  هؤال\   �بأ يقو0   �@ @حد  يستطيع  ال  لذ�  �لفضائية، 
� هذ� �¥بو� �خلليفة أل³م يشاهد6نه ع� �لقناB �لفضائية. بل 
�حلما¦ يد0 على @� >ؤال\ �لعاملني بالصاحلا] عالقة حب 
يصعب   Jيصافحون كانو�  �6لذين  �6خلليفة.  باخلالفة   Äخا
 �ُ@عبَِّر عن مشاعرهم. @ضرs لكم مثال �6حد�: كا  �علي @
�لنا¦ �6قفني � طابو� ملصافح�، فمدَّ @حدهم �¶َّ يد4، 6عند 
�ملشاعر  هذ4  هل  مشاعر4.   wلفر  Bبشد يبكي  بد@  �ملصافحة 
6هذ4 �ملحبة ُتبدÉ eو �مللوu �6لسالطني؟! @� @� �هللا تعا- هو 

�لذ3 ¬لق هذ� �لقبو0 6هذ4 �ملحبة ألهله. 
نصف  (شلل   Êبالفا  sمصا �لسن   aكب شخٌص   uهنا  �كا
@�بعني  مسافة  من  6جا\  لقائي،  على  6@صر  طولًيا)  �جلسم 
6لكنه  مرضه،  بسبب  معوجة  يد4  6كانت  ميًال،  Ëسني   6@
عندما صافحJ شدَّ على يد3 بكل حر��B ح° ظننت @� يد3 
مأخو�B � قبضته �لقوية. فهل يتكبد @حد هذ� �لعنا\ من @جل 
�ألمو� �ملا5ية؟! لقد كانت �ملشاعر فياضة � كل مكا� �هبت 

�ليه. 
6نفس �ألمر شاهدته � �ملسلمني �أل�ديني من مناطق نائية � 
 �"كينيا" @يًضا. كما شاهد] �إلخالÄ �6لوفا\ نفسه � سكا
�ملناطق �لنائية � @6غند�. �قر��6 �لتقا�ير �ل� سو# ُتنشر فيما 
�خالÄ �لنا¦ للخالفة. 6هذ�  eمن خال>ا مد �بعد فستعرفو
 Bقو  -� �هللا  شا\   �� يؤ35  �لصاÆ سو#  �6لعمل   Äإلخال�

�خلالفة 6تدعيم نظامها � �جلماعة  �إلسالمية �أل�دية.
 � �ملهد3  �إلما�  لسيدنا  yخر  مقتبسا  �ليكم  @قد�   ��6آل

حيث يقو0: 
� �لكرمي �ل� تبشر باخلالفة yلقر� � Baيا] كثy علمو� @نه  ة�"
�لد�ئمة � هذ4 �ألمة، كما @نه هناu @حا5يث كثBa @يضا ֲדذ� 
�لثابتة  �حلقائق   �يعت�6 للذين  يكفي  @سلفنا4  قد  6ما   .��لشأ
 �@ من  @ك�  ظن  سو\   uهنا 6ليس  6يقبلو³ا.  عظمى  نعمة 
ُيعتَبر �إلسالُ� 5يًنا مّيًتا 6ُتعت� بركاته مقتصرB على �لقر� �أل06 

(٣٥٥Ä خلز�ئن �لر6حانية ¾ ٦� ،�yلقر� B5فقط." (شها

بعد هذ� ال يبقى �ا0 للخو{ � نقاشا] بأنه �- م° ستبقى 
 ���خلالفة 6م° ستتحو0 �- �مللوكية؟! فعلى �لد��6 سو# يولد 
شا\ �هللا تعا- من يعملو� �لصاحلا]، 6لسو# تستمر �خلالفة 
�- �ألبد. 6كما قا0 �ملسيح �ملوعو5 � بأنه ليس هناu سو\ 
 Bيعتَبر �إلسالُ� 5يًنا مّيًتا 6ُتعت� بركاته مقتصر �ظن @ك� من @
على �لقر� �أل06 فقط. 6من سو\ �لظن @يًضا @� يقا0 بأنه قد 
قامت �خلالفة �حلقة � �جلماعة �إلسالمية �أل�دية ح° �خلليفة 
�لر�بع على شاكلة �خلالفة �لر�شدB �أل6-، 6بعد �لك �نتهت 
قا5ً�� على  تعا- - 6حاشا هللا-  �هللا   �هذ4 �خلالفة. فهل كا
 Bتزيد على �خلالفة �لر�شد Bملد Bيعطينا نعمة �خلالفة �لر�شد �@
�أل6- ثالثة @ضعا# فقط 6بعد �لك �نتهت قد��ته؟!. ال منلك 

.��ال @� نقو0 على �لك: �نَّا هللا 6�نَّا �ليه ��جعو
من  بينته  كما  ½طئ  فهو   aلتفك� ֲדذ�  يفكر  @حد   �كا  ���6
�هللا   ��  .� �ملوعو5  �ملسيح  6كال�  �لنبو3  �حلديث  خال0 
 �تعا- ينجز 6عد4 ال oالة، @ما @نتم فعلى كل �6حد منكم @

ير�عي عمله 6¥اسب نفسه.
�ملقا0  بنشر4   - �لذ3  �لشخص  لذلك  حديثي  @6جه   ��6آل
�ملذكو� بكل حذلقة - @��5 @� يثa �لشبها] � قلوs �لبعض، 
� ±عل منهم @B�5 لـه @6 @� يشوÎ عليهم. 6لكنه ال يعر# @6
� غالبية �جلماعة بفضل �هللا تعا- ½لصٌة 66فيٌة 6صا5قٌة o6بٌة @
 6@ @خ��6  قد  �ملقا0  هذ�  �ليهم  @�سل  �لذين   ��6 للخالفة. 
با�6�5 بإعال� �لنظا� 6بعثو� �ملقا0 �لينا. فقد @قد� �لشيطا� على 
خطوB 6لكنه فشل 6@خفق. غa @نه من �6ج² @� @نبه �جلماعة 
� هذ� �لرجل قد @بر� من مقا0 �ح° تأخذ حذ�ها � �ملستقبل. 
 Bألبد بصو�� -�ِمر�� بشa @�د � �@يه بأ� �خلالفة ال تستمر 
متو�صلة بعد @3 ن² من �ألنبيا\. بل تستمر �- �لوقت �لذ3 
 �ير�4 �هللا تعا- مناسًبا لتكميل مهمة �لنبوB، � حتل �مللوكيُة مكا
�خلالفة �لر�شدB، @3 تنقطع سلسلة �خلالفة 6ال يأ® �خلليفة تلو 
�خلليفة، بل سو# تنتهي هذ4 �لسلسلة من �لناحية  �لر6حانية. 
6لكن �لسؤ�0 �لذ3 يطر» نفسه هنا هو: هل �كتملت مهمة 
 �� هذ� �لكال� كا��ملسيح �ملوعو5 �؟! 6كما قلت سابقا 
�@يًّا شخصًيا ملِر�� بشa @�د �. 6لقد �كر] � موضع @6 
�ثنني من �ملقا0 نفسه بعض �لكلما] �ملشاֲדة ملا سبق �كرها. 
6لكن على هذ� �لشخص @� يقر@ � نفس �ملقا0 ما كتبه ِمر�� 
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بشa @�د عند �كر عالما] �خللفا\ �لصا5قني. فقا0 حضرته 
� �لعالمة �أل6- �6لظاهرية هي @� Ïتا� "اعة �ملؤمنني شخصا @
 ¤@ :�خليفة >م باإل"ا� @6 باألغلبية. فليقل هذ� �لشخص �آل
 sخلليفة �خلامس؟ كانت جلنة �النتخا� sد¿ هذ� عند �نتخا¥
تضم كث�aً من �ألعضا\ �لذين ما كانو� يعرفونJ، 6لكنهم حتت 
تأثa �لقد�B �إل>ية @5لو� بأصو�ִדم لصاحلي. 6قالو�: لقد @لقى 

�هللا تعا- � قلوبنا هذ� �الختيا�. 
 Jن�� هذ� �ألمر موضٌح @يًضا � مقا0 ِمر�� بشa @�د �، 6�
ُ@�جع كالمي هذ� �- مقا0 ِمر�� بشa @�د أل� �ملقا0 نفسه 

يتضمن �لر565، �6لنصيحة @ال تستعجلو�.
� �لعالمة �لثانية �ل� لكو³ا عالمة �� يقو0 ِمر�� بشa @�د: 
yية   � تكمن  �منا   �aكث 6تدبر�  عميقا  فكر�  تتطلب  باطنية 
َلُهْم 5ِيَنُهُم �لَِّذ3  َننَّ  �الستخال# حيث يقو0 تعا-: ﴿6َلَُيَمكِّ
 aلَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َ@ْمًنا﴾. يقو0 ِمر�� بش �ْ�َتَضى َلُهْم 6َلَُيَبدِّ
@فر�5   � �لزلة  عموما  حتد¿  خليفة  كل   B6فا بعد  �نه  @�د 
�جلماعة 6يأخذهم �خلو# �6لذعر. 6من سنة �هللا تعا- @نه � 
مثل هذ� �لوقت يبّد0 خوفهم @مًنا 6ميّكن >م 5ينهم بو�سطة 
خليفته �لذ3 ¬تا�4. 6كل �6حد منكم شاهٌد بل يشهد كل 
بعد  هذ�  حد6¿  على  @يضا   �لصغا�  ح°  �لعا¤   � @�د3 
حالة  تعا-  �هللا   aيغ  ¤@ تعا-.  �هللا  ��ه  �لر�بع  �خلليفة   B6فا
خو# �جلماعة �- @مٍن؟!. ��� كا� هذ� �لشخص ال يكفيه هذ� 

�لدليل، فأمر4 �- �هللا.
�6لعالمة �لثالثة �ل� يذكرها ِمر�� بشa @�د حسب ��يته هي 
� �هللا تعا- ُيظهر بشكل من �ألشكا0 على نبّيه من سيخلفه � @
�ملستقبل، 6هذ� @مٌر متعلٌق بالن² 6ليس من �لضر3�6 @� يظهر4 

�لن² على �آلخرين �5ئما.
لذ� فإنJ @قو0 لذلك �لشخص بكلما] صاحب �ملقا0 نفسه 
حيث يقو0 حضرته: ±ب @� تقّد��6 هذ� �لزمن حق قد�4، 
تذكركم  بعدكم ح°  من  يأ®  ملن  ُ@سوB حسنة  تكونو�   �@6
�أل�دية   Bُبنا من  6تعت�كم  �6لفخِر،  بالعزِّ  �لقا5مة  �ألجيا0 

6ليس من ½ّربيها.
على @ية حا0، كما قلت سابقا بأنه عندما ُنشر هذ� �ملقا0 كتب 
�لثا� � بأنه ال يتفق مع  @À ِمر�� منصو� @�د �- �خلليفة 
ِمر�� بشa @�د فيما يتعلق بتحّو0 �خلالفة �- �مللوكية أل� هذ� 
�. 6@قو0  �ملوعو5  �ملسيح  يثبت من كتابا] 6�>اما]  ال 

باملناسبة بأنه سبق ¶ @� �ّطلعت شخصًيا على هذ4 �لرسالة �ل� 
@�سلها @À، ��ه �هللا تعا-، للخليفة �لثا� � 6قر@] تعليق 
�خلليفة �لثا� � @يضا حيث كتب @� �@يك سليم. 6قد مضت 
فترB طويلة على قر�\® >ذ4 �لرسالة غa @نJ @تذكر @� �خلليفة 
�لثا� � كا� قد كتب @يضا @� �خلالفة �أل�دية لن تتحو0 
�- �مللوكية. على @ية حا0 نشر �خلليفة �لثا� � ֲדذ� �لصد5 
مقاال � جريدB "�لفضل" 6سأقر@4 عليكم ح° يز06 �خلطأ من 

 .��أل�ها
�سالة  بسبب  @نه  تعا-  �هللا  من  قد��   6@ �لك صدفة  �عت��6 
�6لد3 �نتبه �خلليفة � �لك �لوقت �- هذ� �ملوضو� 66ّضح 

�ألمر. 
@�د  منصو�  ِمر��  عزيز3   Jنبه "لقد   :� حضرته  فقا0 
�- مقا0 كتبه ِمر�� بشa @�د عن �خلالفة َ�كر فيه @� �من 
�ملقا0  هذ�  قر@]  ما  �لنبو3.  �حلديث  مؤقٌت 8سب  �خلالفة 
على  �طلعت  @�د  منصو�  ِمر��  �سالة  بعد   J6لكن قبل  من 
 B66جد] @³ا ال تقد� حقيقة �خلالفة بصو� Bملذكو�� Bلفقر�
صحيحة. فاحلديث �لذ3 �ستد0 به ِمر�� بشa @�د @نه ال بد 
من @� تأ® �مللوكية بعد �خلالفة، ال يضع قانوًنا عامًّا بل يتنبأ 
 �عما سو# ¥د¿ � �من بعد �لرسو0 �. 6من �ملعلو� @
مثل هذ4 �لنبو�] تكو� لزمن معني 6ال حتيط باأل�منة كلها. 
ملك  تعقبه  �ل�   � �لن²  بعد  �خلالفة  عن   B\لنبو� حتقيق   ��
ج�ية ال يستلز� حد6¿ نفس �ألمر بعد خالفة كل مبعو¿ 
� �لكرمي �خلالفة �كر معها @³ا yمن �هللا تعا-. حيثما �كر �لقر
نعمة كبBa، فما بقي قو� @هال >ذ4 �لنعمة ظلت �لنعمة قائمة 

فيهم. 
6تبعته  �ال  ن²  من  ما  @نه  فهو   ��6لقانو باملبد@  يتعلق  ما  @مَّا 
من  نفَسه  �لقوُ�  ¥ر�   �@  -� �خلالفة  هذ4  6تستمر  �خلالفة، 
 �� تز06.   �@ بد  ال  �خلالفة   �@  Jيع ال  فهذ�  �خلالفة.  نعمة 
6ال   ،Bمستمر ��لت  ما   � مرمي  بن  عيسى  �ملسيح  خالفة 
باملع«   � لعيسى  خليفة  ليس  "�لبابا"   �بأ نقو0  @ننا  شك 
�لصحيح/ كما نقو0 بأ� �ألمة �ملسيحية ليست هي @مة عيسى 
بأ3  6لو  نالو�  ما  نالو�  قد  �لصحيح، 6مع �لك  باملع«   �
شكل. بل نعتقد بأ� خالفة موسى � كانت مؤقتة 6لكن 
خالفة عيسى � �ستمر] بشكٍل @6 بآخر آلال# �لسنني، 
هكذ� فاخلالفة �أل6- � �إلسال� بعد �لن² � كانت مؤقتة، 
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�- �من  B6لكن خالفة �ملسيح �ملحمد3 � ستبقى مستمر
غo aد5 على غر�� خالفة �ملسيح �ملوسو3. لقد @كد �ملسيح 
� هناu تشاֲًדا بني ��ملوعو5 � على هذ� �ألمر مر�ً�� 6قا0 
�ملسيح �ملحمد3 �6ملسيح �ملوسو3 � كل @مٍر يتعلق بالكما0 
فيها   �� �البتال\�]،  ببعض  تتعلق  @مو��  �الَّ  �للهم  �6ُحلسن، 
 �aًتغي 6حتد¿  �ملوسوية  �لعالقة  على  �ملحمدية  �لعالقة  تغلب 
� �ملسيح �أل06 قد ُعلَِّق على �لصليب �طيًبا. فعلى سبيل �ملثا0 
�ملسيح �أل06   �للمسيح �ملحمد3، �6لك أل 6¤ ¥د¿ هذ� 
مدعوٌ�  فهو  �لثا�  �ملسيح  @ما  �ملوسوية   eبالقو مدعوًما   �كا
�بتال\ لذلك  ِنعمة 6ليست  بالقوe �ملحمدية. 6مبا @� �خلالفة 
ميكن @� توهب �ألمة �ملحمدية نعمة @فضل مما 6ُهب للمسيح 
�أل06، 6لكن ال ميكن @� تبقى �ألمة � �من �ملسيح �ملحمد3 
oر6مة من تلك �لنعمة �ل� حظي ֲדا �ملسيح �ملوسو3. �6لك 
أل� �ملسيح �أل06 كا� مدعوما بالفيو{ �ملوسوية بينما �ملسيح 
 aلثا� مدعو� بالفيو{ �ملحمدية. لذ� @قو0 لكم @نه من �خلط�
� Ñو{ � موضو� حتديد مدB �خلالفة. 6عليه @ e66عدمي �جلد
 -�فإ� �خلالفة � �جلماعة �إلسالمية �أل�دية سو# تستمر 
فترB طويلة لد�جة ال ميكن @� نتصو�ها. 6��� حصل �نقطا� 
�نقطاعا   �يكو لن  فإنه  �خلالفة  �هللا - >ذ4  قد�  مؤقت - ال 
حقيقيا بل مثله كمثل @³ا� جتر3 حتت �أل�{ @حيانا � Ïر¾ 
لإلسال�  �أل6-   ��لقر6  � ما حد¿  @مَّا  ثانية.  �لسطح  على 
 ."�فكا� هذ� ½تصا بتلك �لظر6# 6ليس هو بقاعدB لكل �ماٍ

(١٩٥٢ �(جريدB "�لفضل" ٣ @بريل/نيسا
@�e @نه يكفي هذ� �لتوضيح من حضرB �خلليفة �لثا� ألنه � 
كا� يتلقى �لتوجيها] من �هللا تعا- حتما لكونه � خليفة 
تعا- عنه  �هللا  �ملوعو5 6مصلًحا موعو�5ً. 6لقد @خ�  للمسيح 
�6لباطنية.  �لظاهرية  بالعلو�  سُيمأل  بأنه   � �ملوعو5  �ملسيَح 
فمن �لظاهر @نه مهما كا� @حد عاملًا، فإنه بإ��\ �خلليفة يبقى 
65نه منـزلة أل� �هللا تعا- إل�شا5 �جلماعة 6مصلحتها ُيجر3 

على لسا� �خلليفة كلما] هي من مشيئة �هللا تعا-.
@ال  �أل�ديني  يسعى "يع   �@ سابًقا، ±ب  �كر]  كما  لذ� 
¬وضو� � �للغو 6ما ال طائل منه، 6@� يدعو �هللا تعا- لتمكني 
�خلالفة 6ترسيخ 5عائمها ح° تبقى بركاִדا فيكم 65ما. 6فيما 
 ���يتعلق À فإ�� 6جدمت �َّ @خطاً\ فيجب @� �6�Ï ֲדا. @مَّا 
�كرمت هنا 6هناu @6 بني @صدقائكم @� فيه عيبا @6 نقصا كذ� 

6كذ�، (كما نتلقى مثل هذ4 �لتقا�ير من بعض �ألماكن) فال 
¥ق �لك ألحد.

يقو0 �ملصلح �ملوعو5 � � مكا� yخر: @عتقد بأ� �أل�دية 
��� بقيت على �إلميا� باخلالفة 6��� سعت جاهدBً إلقامة �خلالفة 
�لقيامة 6لن  يو�   -�  Bعليها، فستبقى �خلالفة مستمر Ô�6حلفا

يتمكن @3 شيطاٍ� من @� ميسها بسو\. 
 �@6 عينيه  نصب  �ألمر  هذ�  @�د3  كل  يضع   �@ فيجب 
يستجلب باأل5عية تلك �ل�كا] �ل� 6عد �هللا تعا- ֲדا �ملسيح 
�ل�  �لتضحيا]  تلك  �جلميع  يتذكر   �@ �. 6±ب  �ملوعو5 
من  فعلى كل  6متكينها.  �خلالفة  �قامة  @جل  من  yبا�كم  بذ>ا 
دُثو� � @نفسهم  هو جالس @مامي 6يفهم لغ� 6كالمي @� ُيحِْ
تغي�a] طيبة، 6@� يز5هر�6 6يترقو� � �إلخالÄ �6إلميا� @كثر 
عد�  من  بالرغم  �لذين  @6لئك   -� ينظر�6   �@6 قبل،   3� من 
 aلكث� ��فهمهم لغ� مباشرB 6بالرغم من قلة لقائي معهم ح° 
 � �منهم قد �@�6 �خلليفة أل06 مرB، 6مع �لك فإ³م يز5هر6
�إلخالÄ �6لوفا\. من �ألمثلة �ل� �@يتها � @6غند� @نه عندما 
�نطلقت سيا�® كانت هناu �مر@B حتمل طفلها �لبالغ من �لعمر 
سنتني @6 @كثر، @خذ] تركض ¼و�� �لسيا�B. كانت نظرִדا 
�خلالفة  مع  �6لوال\  باحلب  6تترشح  �6ألنس   Äباإلخال مليئة 
�6جلماعة. ما كا� طفلها ينتبه �¶ � �لبد�ية فكانت تدير 6جهه 
 Bو3 لكي ير��، فبقيت تركض ملسافة طويلة ¼و�� �لسيا�É
على �لرغم من تد�فع �لنا¦ جر�\ �ال�5حا� �ال @³ا ¤ تكتر¿ 
��تاحت �ال عندما 6قع نظر طفلها علي � ³اية  بذلك. 6ما 
�ل�  �6البتسامة  �لبهجة   ��6 بيد4.   ¶ 6لو»  �6بتسم  �ملطا# 
علت 6جه �لطفل هي �ألخرe كانت توحي كأنه يعرفJ منذ 
 �مدB طويلة. فما ��5 فينا @مها] يترÖ � @حضا³ن @6ال5 ُمحّبو

� شا\ �هللا تعا-.�للخالفة فال خطر على �خلالفة �أل�دية 
6كما �كر] من قبل، @� �هللا تعا- ليس له صلة قر�بة مع @حد، 
غa @نه � ير3 قد�ته �ملؤمنني �لذين يعملو� �لصاحلا] 6ينجز 
>م 6عو45. فا��و� @نفسكم 6@جيالكم، 6بدال من �خلو{ � 
مثل هذ4 �ألمو� �لالغية @6 �السة @6لئك �لذين ¬وضو� � هذ� 
�للغو �نتبهو� �- �لعمل بأمر �هللا 6�- 6عو45 تعا- 6تقوية "اعة 
� �جلماعة قد �نتشر] كث�aً بفضل �هللا ��ملسيح �ملوعو5 �. 
تعا- لذ� ±ب @الَّ ¬طر ببا0 @حٍد @� @سرته @6 بلد4 @6 قومه 
� ��ية �أل�دية �آل� بيد �فحسب ¥ملو� ��ية �أل�دية، بل 
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�لذ3 يعمل صاًحلا 6يتمسك بأهد�s �خلالفة.
�ملئو3  �لعيد  ¥ني  سو#  تعا-  �هللا  شا\   �� @عو��  ثالثة  بعد 
على �قامة �خلالفة. 6كا� �خلليفة �لثالث -��ه �هللا تعا-- قد 
 -�ناشد �جلماعة قبل حلو0 �لعيد �ملئو3 على تأسيس �جلماعة 
 Bمر @نبهكم  6@نا كذلك  �أل5عية،  �ملو�ظبة على بعض   B�6ضر
�- تلك �أل5عية. لقد قا0 �خلليفة �لثالث ��ه �هللا: ±ب  eخر@
� فاقر��6 �لفاحتة ��� تقر\�6 سو�B �لفاحتة سبع مر�] يومًيا. @

بكل تدبر ح° تتقو� من كل فتنة 6فسا5 6مكر 56جل. 
كذلك �6ظبو� على 5عا\: َ�بََّنا َ@ْفِرْ× َعَلْيَنا َصْبًر� 6ََثبِّْت َ@ْقَد�َمَنا 

�6َْنُصْرَنا َعَلى �ْلَقْوِ� �ْلَكاِفِريَن. 
باإلضافة �- �لك @نبهكم �- 5عا\ yخر ¤ يكن � �أل5عية �ل� 
@كد عليها �خلليفة �لثالث 6هو كالتا¶: َ�بََّنا ال ُتِزْ× ُقُلوَبَنا َبْعَد 
�ْ� َهَدْيَتَنا 6ََهْب لََنا ِمن لَُّدْنَك َ�ْحَمًة �ِنََّك @َْنَت �ْلَوهَّاsُ، 6هذ� ِ
�ملسيح   B6فا فبعد   .sلقلو� الستقامة  جّد�  6عظيم  ها�  5عاٌ\ 
�ملوعو5 � �@] �لسيدB مبا�كة بيجو� �بنة �ملسيح �ملوعو5 
� � ��يا @� �ملسيح �ملوعو5 � قد جا\ها 6قا0 >ا ±ب 

� ُتكثر�6 من هذ� �لدعا\.@
�66ظبو� @يضا على �لدعا\: �للُهمَّ �ِنَّا َنْجَعُلَك ِفي ُنُحوِ�ِهْم 6ََنُعوُ� 

ِبَك ِمْن ُشُر6ِ�ِهْم.
كذلك ±ب @� تكثر�6 من �الستغفا� @3: @ستغفر �هللا �Ö من 

�ليه.  sكل �نٍب، 6@تو
�لسنو�]   �  � �لن²  على   Bلصال� من  ُتكثر�6   �@ كما ±ب 
�لقا5مة بشكل خاÄ. كذلك ±ب @� تصلو� �كع�  �لثال¿ 
نفل يومًيا 5�6عو� فيها ال�5ها� �جلماعة 6لبقا\ �خلالفة 6متكينها. 

6كذلك عليكم @� تصومو� من كل شهر يوًما نافلًة.
فليستغفر  شٌر  @حٍد  قلِب   �  �كا  ���  ،eخر@  Bًمر لكم  @قو0 
� "اعة �ملسيح �ملوعو5 ��هللا تعا- @� يتخلص من هذ� �لشر. 
 ��إلميا تعا- �  �هللا  بفضل  6تقدمت   �aًنتشر] كث� قد   �
�6إلخالÄ لد�جة @نه مهما كا� مكر @عد�ئها كب�aً فلن تنجح 
�بعا5 @فر�5 �جلماعة  -�بإ�� �هللا تعا- @3 خطة شريرB ִדد# 

عن �خلالفة.
@قو0 باملناسبة �نJ عد] بفضل �هللا تعا- بعد �جلولة �ل� ��] 
�لفر�6   -� @صل   �@ 6حا6لت  �فريقية شرقية  بال5  ثالثة  فيها 
�لبال5. 6كذلك جا\]  �لنائية �  �ملناطق  للجماعة �   Baلفق�
�6لكونغو  6بو�6ند3  �6لصوما0  �ثيوبيا  من  �جلماعة  6فو5 
6مو�مبيق ��6مبيا �6ميبابو3، �6حلمد هللا قابلتهم "يًعا. بعض 

هذ4 �لوفو5 قطعو� للقائي مسافة تزيد على @لفي كيلومتر �غم 
عد� تو�فر مر�فق �لسفر �6لطرÂ غa �ملعبدB، �6غم فقرهم فقد 
� تقد� �جلماعة �ليهم @ية @ �حتملو� بأنفسهم نفقا] �لسفر 65
@يًضا  �لدنيويني   u�6مللو للر�سا\   ��لنا¦ ±تمعو  ��  .Bمساعد
 �بل 6ُيجمعو� قهًر� � بعض �لبال5 مثل باكستا� حيث يأتو
 B5يدفعو� >م نفقا] �لسفر للعو �@ �ֲדم قهر� � يتركو³م 65
�- بيوִדم. 6لكن @� ±تمع �لنا¦ لشخٍص ليس من قومهم 6ال 
 ��الَّ @³م @�ديو� 6¥بو uيعر# لغتهم 6ليس بينهم قاسٌم مشتر
� هذ� �ألمر يد0 ��خلالفة 6لذلك تكابد�6 هذ� �لعنا\ 6تو�فد�6، 
بال شك على @³م ¥بو� �ملسيح �ملوعو5 � 6¥بو� �سو0 
�هللا � حقًّا، 6فوÂ كل �لك حتملو� كل هذ4 �ملصاعب لتنفيذ 
�جلماعة -   � �يولد6 @مثا0 هؤال\   ��5 فما  تعا-.  �هللا  @�6مر 
6سو# يولد6� بفضل �هللا تعا- �- �ألبد -  تظل �جلماعة تنا0 
نصيًبا من "يع تلك �لِنعم �ل� 6عد �هللا تعا- ֲדا �جلماعة �6ل� 
@خ�نا ֲדا �سو0 �هللا � �6ملسيح �ملوعو5 �. ��5 �هللا تعا- 
كل @�د3 � �إلخالÄ �6لوفا\ �6ألعما0 �لصاحلة 6يوفقهم 

للتمسك بأهد�s �خلالفة 65ًما.
 aتأث له   �6كا �جلولة  هذ4  @ثنا\  حصل  قد  مؤ¤  حا5¿   ة 
عميق � نفسي. عندما كا� 6فُد ��مبيا ��جًعا �- بلد4 تعر{ 
�جلماعة  مبشر  فيهم  مبن  @فر�5  Ëسة  �ستشهد  حيث  حلا5¿ 
�لسيد �بر�هيم �لذ3 كا� من غانا 6سائق �لسيا�B �لذ3 ¤ يكن 
 ��ميا �ألليم  �حلا5¿  هذ�  يزعز�   ¤ �هللا  بفضل  6لكن  @�ديا. 
�ملتوفني عالقة مع �جلماعة،  @فر�5 عائال]  عائالִדم، بل ��5�5 
 ��6عت��6 هذ� �ألمر قد�� من �هللا �6ضو� به. ندعو �هللا تعا- @

يقو3 �ميا³م 6@� يتغمد �ملتوفني بر�5\ ��ته 6غفر�نه.
كا� هذ� �ملبشر - ��ه �هللا تعا-- ½لًصا 66فيًّا 6شابا "يال، 
6ما��0 6جهه �لباسم متمثًال @ما� عيJ. بعد لقائه معي عز� على 
@نه سو# يسعى لينشر 5عوB �أل�دية 8ما¦ متجد5. 6قد عقد 
�لعز� قبل عو5ته لبال45 @ننا سو# نرتب مشا�يع جديدB لتربية 
بالسيا�B كانت  لغانا  �جلماعة 6تبليغ 5عوִדا. � طريق عو5ته 
معه عائلته �ملكونة من �6جته �6بَنيه، 6لقد �ستشهد �جلميع �الَّ 
�بًنا له عمرË 4س سنو�]، 6قد ُ@صيب بصدمة شديدB بسبب 
ما حد¿. ندعو �هللا @� ينقذ4 من كل مكر46 � �ملستقبل. 6لقد 
@�سل جثما� هؤال\ �لشهد�\ �- غانا حيث 5فنو�. ندعو �هللا 
تعا- @� يرفع �5جاִדم، 6بعد صالB �جلمعة سو# ُ@صلي عليهم 

.�صالB �لغائب. 6�نَّا هللا 6�نَّا �ليه ��جعو


