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ا عبـده   شهد أن حممـد   ه، وأ ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل         
 بسمِ اهللا الرحمن الرحيم   �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . ورسوله

 *     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عنيتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *ـر      صغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذر

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني (.�الْم(   
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا            �

  )١٨٧: ةالبقر (�لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ
لقد لفت انتباه أبناء اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف خطـايب األخـري يف             
اجللسة السنوية يف بريطانيا إىل تبليغ الدعوة متأسني بأسوة األنبياء، كما بينت            

 يف هـذا  �سيدنا املسيح املوعود هلم أننا ال نستطيع حتقيق اهلدف من بعثة         
 الـيت   - �سيدنا املسيح املوعود    ة  الزمن ما مل نسع جاهدين إليصال رسال      
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 إىل العامل -هي رسالة اإلسالم احلقيقي الصادق وهي رسالة تضمن جناة العامل   
وأود أن أحدثكم   . كله مدركني مسؤولياتنا وحمدثني يف نفوسنا تغريات طاهرة       

عن بعض األمور حول الدعوة واإلرشاد والتبليغ اليت كنت أريد أن أبينها يف             
 لكنين مل أستطع لضيق الوقت، فقررت أن أحـتفظ بـبعض            جلسة بريطانيا 

املالحظات اليت كنت سجلتها ألتناوهلا يف خطايب يف جلسة أملانيا، وسأحاول           
ومع أن هذا الكالم قد يبدو تكرارا ولكنه ليس كـذلك،  . أن أبني بعضا منها  

وما ظهر من ردود الفعل من قبل أبنـاء         . وحىت لو حصل التكرار فهو مفيد     
عة يف ذلك الوقت وال تزال تظهر قد أيدت رأيي هذا أكثر يف أن أتناول               اجلما

على كل حال كان لذلك اخلطاب تـأثري يف         . املوضوع نفسه بتوضيح أكثر   
وهذه هي ميـزة اجلماعـة اإلسـالمية        . الناس وأوجد لديهم اهتماما بذلك    

. عةاألمحدية وشأا املتميز أنه حني يوجه إليهم النصح فهم يتفـاعلون بـسر           
فكانت هناك ردة فعل فورية أبداها العرب أثناء اجللسة وشاهدها العامل كلـه       

لبيـك،  "، ونتيجة مشاهدة ردة الفعل تلك ومساع هتاف         MTAعرب شاشة   
من العرب تلقيت الرسائل والفاكسات من األمحديني يف خمتلف بـالد           " لبيك

 أنفِسهم هـم    كما تولَّد يف  . العامل عرب فيها أصحاا عن إخالصهم ووفائهم      
. شعور بعد االستماع إىل خطايب، فثمة حاجة ماسة للحفاظ على هذا الشعور        

وحني يتولد فيكم هذا الشعور بقوة وحتافظون عليه فـسوف يـستنـزف            
. املعارضون أيضا جهودهم ويكيدون كل كيد لقمع اجلماعة حسب زعمهم         

ا يشكل دليال   فهذه هي عادة أعداء مجاعات األنبياء على مر الدهور، وهذا م          
وبرهانا على صدق النيب، أن املعارضني ال يدخرون جهدا يف قمع تلك الرسالة 
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. لكن أبواب تأييد اهللا تعاىل ونصرته للجماعة تفتح أكثر من ذي قبـل         . الفتية
سيدنا املسيح يقول . فتذكروا على الدوام أن املعارضة دليل على صدق املدعي        

  :   يف هذا اخلصوص�املوعود 
 بنفـسه تتعـرض     � سنة اهللا املستمرة أن اجلماعة اليت يقيمهـا اهللا           من"

واجلماعة اليت ال تواجه معارضـة أو تواجـه         . للمعارضة بصورة أكثر مرارة   
فمن أبرز عالمات اجلماعة الصادقة أا تتلقى       . معارضة بسيطة فليست صادقة   

املعارضـون   أنه مرسل من اهللا أثار �حني أعلن نبينا الكرمي  . معارضة شرسة 
أما حني ادعى مسيلمة الكـذاب      . األشقياء ضجة وعارضوه معارضة شديدة    

       ه أحدوالسبب هو أن الـشيطان ال      . بكونه نبيا حتالف معه اجلميع ومل يعارض
أما الصادق فيتكاتف اجلميع ضده وال يـدخرون جهـدا يف           . يعادي كاذبا 

عد كلهم أعداء له     واألبا �انظروا كيف صار أقارب نبينا الكرمي       . معارضته
وكل من العلماء واجلهالء صاروا له أعداء وناصبوه العداء وعزمـوا علـى             

واحلالة . معارضته، حىت إن الذين مل تكن هلم أي عالقة بالدين صاروا له أعداء   
. نفسها يف هذه األيام أيضا حيث إن اجلميع قد عقدوا العزم على املعارضـة             

ملنغمسني يف املعاصي والذنوب عازمون على      حىت إن كبار ارمني احملترفني وا     
هناك كثريون يلهثون وراء طلب الدنيا وال يذكرون الدين حىت باخلطأ           . عدائنا

ويبقون منغمسني دائما يف الزراعة والوظائف وال يولون الدين أدىن اهتمـام،            
وال تكون هلم أي عالقة بالدين، وهم يعادوننا ويستشيطون غضبا رد مساع            

كأين أسوأ اخللق عندهم، فاآلن سيحكم اهللا تعاىل بنفسه يف أمر هؤالء            امسنا،  
  ."القوم
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إن معارضـينا حيتجـون بـأن       . واملعارضة نفسها مستمرة إىل يومنا هذا     
املسلمني كلهم قد قضوا بإخراج األمحديني من زمرة املسلمني وهذا يدل على            

عجزون عن  واحلق أن املشايخ العرب حني ي     . كذب األمحديني حسب زعمهم   
تفنيد حججنا وبراهيننا ودحضها يصرحون بأنه ما دام املشايخ يف باكـستان            
واهلند حني أصدروا الفتوى ضد األمحديني فال شك أم أصـدروها علـى             
أساس قوي، رغم أم يف األوضاع العادية يعتربون أنفسهم أعلم الناس بالدين            

ون لو كان األمحديون علـى      والقرآن الكرمي لتمكنهم من اللغة العربية، ويقول      
فأقول هلم إن املشايخ املزعومني يف باكستان       . حق ملا استنكرهم هؤالء املشايخ    

واهلند كان مههم الوحيد هو احلفاظُ على منابرهم ومكانتـهم املرموقـة ومل             
يكونوا خملصني يف نيام ومل يتحلوا بالتقوى حـىت يتـدبروا يف املوضـوع              

 وذلك ألـم    �سيدنا املسيح املوعود    ا ضد   خاشعني هللا، لكنهم اجتمعو   
وكما هو دأب أعداء األنبياء على مر التاريخ فقد         . كانوا يهمهم ملء البطون   

استصدروا من القوم كلهم غصبا عنهم يف باكستان خاصة أن يعلنوا أن سيدنا           
فكـل مـواطن    .  كان كاذبا والعياذ بـاهللا     �مريزا غالم أمحد القادياين     

. وقِّع على مثل هذه العبارات عند ملء كل استمارة رمسية         باكستاين مضطر لي  
 فإن األوضاع نفسها نالحظها سـائدة       �سيدنا املسيح املوعود    وكما قال   

 غري صالة العيد وهم     - على أغلب الظن     -اليوم أيضا إذ إن الذين ال يصلّون        
بل القوم كلهم   -غارقون يف كسب الدنيا، وحالتهم األخالقية أيضا متدهورة         

 -وهذا ما تصرح به اجلرائد الوطنية       . قد بلغوا من االحنطاط األخالقي منتهاه     
 الذي بعث �أما سيدنا مريزا غالم أمحد القادياين . يعدون مسلمني خملصني
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 �وآخرِين منهم لَما يلْحقُـوا بِهِـم      � وحبسب اآلية    �حتقيقا لنبوءات النيب    
فيذكرونه بأمسـاء سـيئة   ) والعياذ باهللا( دجاال  فهو يعترب عندهم   )٤ :اجلمعة(

  . أخرى كثرية
، أما  "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا      " فقد عرف املسلم مبن قال       �أما النيب   

املسلم عند هؤالء املشايخ املزعومني فهو من يسب سيدنا مريزا غالم أمحـد             
رداء الغـرية   مث يلقون على هذه املسبات والـشتائم        .  فحسب �القادياين  
 وختم النبوة ويعتربوا خدمة لإلسالم، ويسممون أذهان املسلمني  �للرسول  

 ومجاعته، وال يفكرون فيما يترتـب       �سيدنا املسيح املوعود    البسطاء ضد   
 إن أمرهم   �سيدنا املسيح املوعود    فكما قال   . على ذلك من نتائج وخيمة    

ذه األيام فإمنا هي إظهار لقـرار       إن ما آلت إليه حالتهم يف ه      . يف يد اهللا تعاىل   
. �لكن أنى هلم أن يدركوا ذلك؟ إمنا يدركه من خيشون اهللا            . اهللا يف حقهم  

فهذه هي سرية  . فهذه املعارضة تتسبب يف تقوية إمياننا، وهكذا جيب أن يكون         
فلم يكف األنبياء عن تبليغ رسالتهم رغم كل هذه املعارضة          . مجاعات األنبياء 

 �فقد واجه الـنيب     . ميتنع من ذلك أتباعهم أيضا ومل يرتعبوا منها       املريرة ومل   
مث كيف تعامـل األعـداء      . من املعارضة الشرسة ما ترتعد بتصوره األوصال      

؟ فهذه سلسلة من األحداث األليمة اليت تتـأثر ـا           �األقوياء مع صحابته    
لقلب قلوب من يستمع هلا من ناحية، ومن ناحية أخرى يتصاعد الدعاء من ا            

للصحابة الذين نذروا حيام وجادوا بأرواحهم ومل يدعوا التوحيد يتعـرض           
 ألي اعتراض حيـث حتملـوا علـى         �ألي ضرر ومل يعرضوا حبهم للنيب       

صدروهم العارية أحجارا ثقيلة مستلْقني على رمال ساخنة وأبـردوا اجلمـر            
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 مل يتحملـوا    املتوقد بشحمهم الذائب وحتملوا نشر أبدام مبناشري لكنـهم        
مث حني جـاء عهـد املـسيح        . التخلي عن إميام باهللا ورسوله وحبهم هلما      

 رأينا أن حضرة الصاحبزادة عبـد اللطيـف        �املوعود، احملب الصادق للنيب     
 الذي كان حائزا على ثروة مادية أيضا وكان له آالف املريدين            - �الشهيد  

 بعدما رأى   � املهدي سالم النيب     حني بلَّغ إمام الزمان املسيح املوعود واإلمام      
ورغم تلقيه رسالة متكررة من امللك .  غُرس يف األرض حيا ورجم  -احلق معه   

 فقط ولكنه مل يكل     �أنه ميكنه أن ينجو من اهلالك بإنكار املسيح املوعود          
فقد حافظ على السالم الـذي      . �حلياته أي وزن يف سبيل حتقيق قول النيب         

 بنذر حياته، ألنه كان يعرف أن إلقاءه السالم على          �عود  بلَّغه املسيح املو  
املسيح املوعود سيقربه من اهللا ورسوله، وكان يـدرك أيـضا أن املالئكـة              
سيسلِّمون عليه مقابل هذا السالم، وكان يدرك أنه سيكون عن قريب مصداقا 

  . )٥٩ :يس (� من رب رحيمٍسالم قَوالً�: لقول اهللا تعاىل يف كالمه ايد
سالم  يريدون أكثر أولئك الذين يبلغ إميانهم الذروة ويستحقون        ماذا تراهم 

رب رحيم مقابل حيام نتيجة تبليغهم السالم للمسيح واملهدي؟ كذلك كان           
فهـذان  .  قد جاد حبياته غري عابئ باملعارضـة       �املولوي عبد الرمحن خانْ     

 معايري تضحية سجلها    � املوعود   سيدنا املسيح الشيخان قد أقاما يف حياة      
مث كما هو دأب اجلماعات اإلهلية ". تذكرة الشهادتني" يف كتابه    �حضرته  

وإن تاريخ اجلماعة   . فإن أفراد اجلماعة يستمرون يف نذر حيام إىل هذا اليوم         
لم كل  : ولكن السؤال هو  . اإلسالمية األمحدية حافل بشىت أنواع التضحيات     

. إا بسبب إيصال رسالة املسيح احملمدي إىل العامل كله        هذه التضحيات؟ أال    
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اآلخرون أيضا يقولون إم ضحوا وال يزالون يـضحون بـأرواحهم لكـن             
فقد ورد يف احلـديث يف      . �تضحيتهم هذه تنايف التعليم الذي جاء به النيب         

 .ويده لسانِه من نَالْمسلمو سلم من الْمسلم قَالَ � النبِي عن: تعريف املسلم 
  ) ويده لسانِه من الْمسلمونَ سلم من الْمسلمخباري كتاب اإلميان باب (

 قد ـى عـن      �إن النيب   . أما هؤالء فينفُون هذا علنا جمات انتحارية      
إحلاق الضرر بشيوخ األعداء ونسائهم وأطفاهلم حىت يف احلرب، أما هـؤالء            

 ظلما سكان بلدهم وأتباع دينهم وقد أوصلوا عمليات القتل وسفك           فيقتلون
إننا حنـن املـسلمني     . الدماء منتهاها، وكل هذا جيري باسم اإلسالم والدين       

األمحديني نؤمن بأنه لن حيدث أي انقالب دموي ببعثة املسيح واملهدي بـل             
املهدي  سالما للمسيح و   �فإذا كان تبليغ النيب     . سوف يضع احلروب الدينية   

 ومن ناحية ثانية يـشري إىل أن        �يتضمن من ناحية توجيها إىل اإلميان به        
املسيح واملهدي سيكون رسولَ احلب واملودة الوئام والسالم لكونه مظهـرا           

فعليكم أن تنشروا يف كل حدب وصوب رسالة احلب         . �السم أمحد للنيب    
.  للمسيح واملهـدي   �والوئام والصلح باالنضمام إىل مجاعة تبلِّغ سالم النيب         

وعرفوا العامل باهللا خالقكم باحلب واملودة والسالم، واسعوا جاهدين جلمـع           
حنن نقتـل   . �العامل كله حتت راية حمسن اإلنسانية سيدنا حممد رسول اهللا           

أما . عقابا على نشر احلب واملودة ألن ذلك أيضا يعد جرمية عند هؤالء القوم            
. حيام فيفعلون ذلك للظلم وسفك دماء اآلخرين      إذا كان اآلخرون يبذلون     

باإلضافة إىل أن سدنة الدين هؤالء يقومون بغسل أدمغة األوالد األبرياء للقيام            
يسألون األمهات أن ينذرن فلـذات      . بالعمليات االنتحارية ويفتخرون بذلك   
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. أكبادهن ولكنهم شخصيا ليسوا جاهزين لنذر ولد واحد من أوالدهم أبـدا           
يات اجلماعة اإلسالمية األمحدية وحدها اليوم خالصة من أجل الدين          إن تضح 

ومن أجل نشر الدين وعزة اإلنسانية، وهذه التضحيات كما قلت قبل قليـل             
 وتستمر إىل اليوم، وال يوجد ولو       �سيدنا املسيح املوعود    بدأت يف حياة    

 مثال واحد حيث أهرق أي أمحدي دمه متحالفا مع الظامل أو لسفك دمـاء             
إن الفوضى منتشرة يف باكستان كمـا       . غريه مث اعترب فعلته هذه خدمة الدين      

لكن كما قال   . قلت مرارا قبل هذا ويقع األمحديون فريسة هلا دائما كاملعتاد         
والسبب هلذه الفوضى   .  إن أمر الظاملني يف يد اهللا      �سيدنا املسيح املوعود    

وبذاءم اليت حيـاولون أن  والفساد عائد إىل سوء معاملتهم  وتصرفهم املشني  
  . يعاملوا ا مبعوث اهللا ومجاعته يف كل حني وآن

فيا أيها املشايخ العميان ويا أعداء األمحدية عودوا إىل صوابكم وأعملوا الفكر            
، �أما املسلمون األمحديون فقلوم عامرة حبب الـنيب         . قليال فيما يفعل معكم   

وميكـنكم أن   . رسول اهللا عالمة املسلم األمحدي    وشهادةُ أن ال إله إال اهللا حممدا        
متحوا هذه الشهادة من جدران مبانينا لكن حموها من ألواح قلوبنـا مـستحيل              

ومن هذا املنطلق أيضا متارس االعتداءات الكثرية على املسلمني األمحديني          . عليكم
  .يف هذه األيام، حيث ميسح هؤالء األعداء هذه الشهادة من اجلدران

فقبل أيام . انت منقوشة فيها بإمسنت فهم يستخدمون املطارق حملوها     وإذا ك 
القريبة من فيصل آباد، إذ قام ذا اإلجناز        " اليانواال"حدث كل هذا يف قرية      

ال خنـاف   : "من رجال الشرطة مكتوب على ظهورهم     " جماهد"قرابة ثالمثائة   
 حـني   �ا لكن اهللا    ميكن أال ختافوا أحدا يف هذه الدني      : فأقول هلؤالء ". أحدا
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حنن . ينتقم من الذين يؤذون أحباءه فهو يدمرهم ويسحقهم يف الدنيا واآلخرة          
وال مننعهم من الظلم الذي بقومون به باسـم         " محاة القانون "ال نتعرض لـ    

القانون ألن نشر الفساد والفوضى باالصطدام مع مؤسسات حكومية لـيس           
من سدنة الـدين املزعـومني وال       لكن مل خيَف أي أمحدي يف املاضي        . مبدأنا

فكما هو معروف أن األنبياء وأتبـاعهم       . ميكن أن يرتعب منهم يف املستقبل     
ففي هذه األيام تالحـظ الـشدة يف معارضـة          . يقدمون التضحيات دائما  

وكـل  األمحديني حيث يجعلون عرضةً للمظامل واالعتداءات حبجج واهيـة،         
 لقد ضربت لكم مثالً ما حصل يف        .ذلك يتم بتحريض من املشايخ املزعومني     

إال أن مثل هذا الظلم بشكل عام ميارس بطريق أو بآخر يف " فيصل آباد"مدينة 
وإنه ظنهم الباطل أم بواسطة حيلهم هـذه سـينجحون يف           . أماكن خمتلفة 

إا جلماعة أسسها اهللا تعاىل بيده فال . القضاء على اجلماعة اإلسالمية األمحدية 
ال تواجـه   . ولة دون ازدهارها وال يسعهم إطفاء نورها بأفواههم       ميكنهم احليل 

اجلماعة مثل هذه املعارضة يف باكستان فحسب بل تعانيها يف بالد خمتلفة من             
حيـاول  . ، كما أسـلفت �العامل، وهو برهان على صدق املسيح املوعود    

ـ             رض املشايخ إثارة الفتنة ضد اجلماعة يف البلدان األخرى اليت يتمكنون من ف
 إن األمحديني يتحملون كل نوع      - كما قلت    -ولكن  . رأيهم ونفوذهم فيها  

من األذى ألم ال يبتغون الفساد، وألجل ذلك ينسحبون فورا عندما تتدخل            
عندما يقدم األمحديون التضحية بأنفسهم فإمنا يقدموا من        . الدوائر احلكومية 

سدنة الدين فال يتورعـون  أجل حياة اآلخرين، أما هؤالء الذين يزعمون أم     
فكما قلت لكـم    . عن إزهاق أرواح النساء واألطفال األبرياء لتحقيق مآرم       
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آنفا إن املعارضني يف هذه األيام قد أوصلوا معارضتهم للجماعة أوجها، ولكنه 
لَزعم باطل أم يستطيعون إحداث زلزلة يف ثبات األمحديني الصادقني، فـال            

 من قلوبنا وال يـسعهم احليلولـة دون         �ول  يستطيع هؤالء نزع حب الرس    
 يف  �لقد أعدنا املسيح املوعـود      . تبليغنا رسالة إمام الزمان إىل العامل كله      

  :يقول حضرته. البداية
إن .... إين ال أدري كم سأقطع من الغابات املخيفة والرباري الـشائكة          "

والباليـا  الذين هم مين فلن خيذلوين أبدا بسبب السباب واملصائب واحملـن            
هل ميكن أن خناف من وقوع الزالزل؟ هل ميكن أن خناف من            ..... السماوية

االبتالءات يف سبيل اهللا؟ هل ميكن أن ننفصل عن إهلنا احلبيـب بـسبب أي               
أنوار اإلسالم، اخلزائن   (." ابتالء يبتلينا به سبحانه؟ كال ال ميكن لنا ذلك أبدا         

  )٢٤-٢٣ ص ٩الروحانية الد 
إنْ متـسكتم بالـصدق     . ألن اهللا معكم  واقفزوا فرحا وسعادة    فافرحوا،  "

واإلميان فستعلِّمكم املالئكةُ، وستنـزل علـيكم الـسكينةُ مـن الـسماء،            
وستنصرون بروح القدس، وسيكون اهللا معكم عند كل خطوة، ولن يتغلـب           

 وكونوا الشتائمامسعوا .  فانتظروا فضل اهللا تعاىل بصرب وثبات،عليكم أحد أبدا
 على قدر اإلمكان وجتنبوا. حتملوا الضرب والتعذيب وكونوا صابرين. امتنيص

تذكرة الشهادتني،   (." يف السماء من املقبولني    اوتبك حىت ت   بالشر الشرمقاومة  
  )٦٨ ص ٢٠اخلزائن الروحانية جملد 

، ويعـرف كـل     �فهذا هو التعليم الذي أعطانا إياه املسيح املوعود         
حية يف سبيل اهللا، وال ميكن أن متتنـع اجلماعـات           أمحدي أنه ال بد من التض     
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فال بد لكل أمحدي أن يهب من أجل        . اإلهلية من تبليغ الرسالة بسب املعارضة     
التبليغ، وال بد أن يقوم به بكل إخالص ووفاء محدثًا تغيريات طيبة يف نفسه              

وكما ذكـرت أنـين     . وحمقِّقًا وموفيا عهد البيعة، وهذه هي مهمة احلواريني       
 من مجيع البقاع واألصقاع ومن      - بعد اجللسة السنوية يف بريطانيا       -تلقيت  

وإنـه  . الشرائح املختلفة من الناس ردة فعل إجيابية جدا ألداء هذه املسؤولية          
هناك واجب عام وهو    .  يف أنفسنا  �لَإنقالب عظيم أحدثه املسيح املوعود      

ليت أحبها لنفـسه، ولكـن   أن يبلّغ كل أمحدي يف حميطه هذه الرسالة الطيبة ا        
. القرآن الكرمي ذكر فئة معينة من الناس الذين يقومون بتبليغ رسالة القـرآن            

  : يقول اهللا تعاىل. فيتعلمون الدين مث ينذرون حيام لتبليغ تعاليمه
 عـنِ   ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهـونَ         �

  )١٠٥آل عمران ( �الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ
  :مث قال تعاىل

وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً فَلَولَا نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ ليتفَقَّهوا             �
   )١٢٢التوبة (� إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَفي الدينِ ولينذروا قَومهم إِذَا رجعوا

أوال، إا مسؤولية كل مؤمن بشكل عام أن يوصل لآلخرين ذلك اخلـري             
ال شك  . الذي نال حظا وافرا منه، وال يدع أي نوع من اخلوف حيول دونه            

أن فراسة املؤمن تقتضي مراعاة احلكمة يف مجيع األمور، ولكن املوعظة احلسنة       
وكما قلت يف اجللسة السنوية يف بريطانيا أن عـددا          . ضا ختمد نريان العداء   أي

فال بد  . كبريا من الناس يبحثون عن سبل األمن والسالم بكل قلق واضطراب          
فبما أنه يستحيل على اجلميع أن يكونوا       . لكل واحد منا أن يقوم ذه املهمة      
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به لذلك فإن اهللا تعـاىل      على درجة كبرية يف العلم ويوفروا وقتا كافيا الكتسا        
ألقى مسؤولية إجناز هذه املهمة على عاتق فئة من األمة، وتتبع اجلماعة نظـام        

فعلى كل شاب يتقدم الكتـساب      . الوقف أو نذر احلياة ألداء هذه املسؤولية      
العلوم الدينية مث نشرِها وتبليغها أن يفكر أنه قد عقد عهدا وثيقا مع املـسيح               

، وبلغتنا هذه النعمة يف صورة �شريعة اليت جاء ا النيب   لنشر ال  �املوعود  
فمن واجب أولئـك    . فيجب الوفاء ذا العهد ولو بفداء النفس      . خري عظيم 

الذين يتعمقون يف دراسة هذه العلوم أن يبذلوا قصارى جهودهم إلنقاذ العامل            
هـم  ال يسع اجلميع أن يبلغوا من العلـم والف        . من الوقوع يف حفرة من النار     

فمن واجب املبلغني واملعلمني أن ينشروا      . مستوى يبلغه الدارسون هلذه العلوم    
ذلك العلم الذي أعطاهم اهللا تعاىل من فضله وأنفقت عليهم اجلماعة ومكّنتهم            

كذلك هناك  . �ليصبحوا جماهدي الصف األول من جنود املسيح املوعود         
األمحديني وتعليمهم وذلـك    مهمة كبرية ملقاة على عواتق املبلغني وهي تربية         

لتدارك الضعف الذي قد يطرأ على أفراد اجلماعة ويؤدي إىل حرمام مـن             
وسوف تزداد هذه املسؤولية بأضعاف كثرية عندما يأيت        . األفضال واإلنعامات 

 الذي يدخل فيـه النـاس يف        - ويبدو أن حلوله وشيك اآلن       -ذلك العصر   
ل أمحدي أيضا أن حياسب نفسه من       ال شك أا مسؤولية ك    . اجلماعة أفواجا 

هذا املنطلق، ولكنه فرض واجب على أولئك الذين عينـوا خصيـصا هلـذا              
الغرض، والذين قدموا أنفسهم ليمثّلوا الصف األول من جنود املسيح املوعود           

فيجب أن يعاهد اليوم الشباب الدارسون يف       .  أن حياسبوا أنفسهم اليوم    �
م لن يدعوا الرغائب الدنيويـة حتـول دون         خمتلف جامعات اجلماعة على أ    
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أما الذين يعملون يف ميدان العمل فعليهم أيضا        . وفائهم بعهدهم الذي قطعوه   
أن حياسبوا أنفسهم ما إذا كانوا حيققون اهلدف من نذرهم حيـام خلدمـة              

مثة عدد كبري من الواقفني اجلدد على وشك التخرج من جامعـات            . اإلسالم
فابدأوا ببذل  .  أن جيدوا أمامهم مناذج حسنة للواقفني القدامى       اجلماعة، فال بد  

جيـب أن   . كل ما يف وسعكم بكل إخالص من أجل حتقيق متطلبات الوقف          
، كما جيب أن    �تأخذوا بعني االعتبار تلك النماذج اليت قدمها صحابة النيب          

يضعوا نصب أعينهم تلك النماذج اليت قدمها الصحابة الذين تربوا على يـد             
ال شك أن هناك عددا ال بأس به من املبلغني ينظـر إىل      . �املسيح املوعود   

جيب أن  ) حزب املبلغني (تضحيام بعني التقدير واإلكرام إال أن هذا احلزب         
يكون كل رجاله بشكل كامل يقدمون مثل هذه التضحيات، وتكون منـاذج   

م بني أفراد اجلماعة مثاال حيتذى به لدرجة جيب أال ترتفع أبدا إصـبع              حيا
رغم أنه من . االام واالعتراض حنو أي مبلغ أو مرب أو معلم أو واقف احلياة          

املستحيل أن يتحقق ذلك بصورة كاملة ألن بعض النـاس يعتـادون علـى              
 أن سـرية    إال. االعتراض على اآلخرين فال بد أن يعترض مثل هؤالء النـاس          

واقف احلياة جيب أن تكون نزيهة وطاهرة حبيث متثل حبد ذاا صفعة يف وجه              
  .مثل هذا املعترض

يدعونَ إِلَـى الْخيـرِ ويـأْمرونَ       �:  اآلية �لقد ترجم املسيح املوعود     
أي الذين يـدعون النـاس إىل الـرب    :  وقال �بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ   

  . نة، ويتخذون األمر باملعروف والنهي عن املنكر منهجا حليامواحلس
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الحظوا اآلن، من يصلح لدعوة الناس إىل اخلري والرب؟ هو من يقوم بنفسه 
ميكن أن يعفى عن شخص جاهل غري عامل . أيضا بأعمال الرب واخلري واحلسنة

 وال إذا تورط يف بعض األخطاء ولكنه مقام خوف للعامل الذي يعظ الناس
لذلك جيب على علماء الدين االنتباه حملاسبة . ينتبه إىل أخطائه وتقصرياته

إم يتخذون األمر : �وكما قال املسيح املوعود . أنفسهم أكثر بكثري
ال ميكن العمل بأمر اآلخرين . باملعروف والنهي عن املنكر منهجا حليام

مها يف نفسه أيضا، ويتحلى باملعروف ويهم عن املنكر إال إذا كان أحد ينفذّ
بكثري من رحابة الصدر والتواضع، ويراعي مشاعر اآلخرين، ويعتاد على حتمل 

 ومبا أن لزوجة -املشقة، ويسعى لتحويل حياته العائلية إىل جنة أرضية 
أيضا نصيبا يف هذا األمر لذلك عليها أن ال تطالبه مبطالبات تفوق " الواقف"

أن يركز على الصلوات والدعوات وأداء النوافل ، كما جيب -سعته ومقدرته 
أكثر من أي أمر آخر، ألنه ليس بوسع أحد أن يستميل الناس إىل احلسنات أو 
ينهاهم عن املنكرات والسيئات باجلرب واإلكراه، بل هذا األمر حيتاج إىل تأييد 

 فإن كنتم تتحلون بكل هذه. من اهللا تعاىل، وال يناله اإلنسان إال باألدعية
األمور فإنكم مبلغون وواعظون مثاليون، وإال فإنكم حتت وعيد اهللا تعاىل 

أريد أن أوضح هنا أن هذا . )٣الصف  (� تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَلم �: اآليت
 وإن كان عليهم أن يضعوه نصب أعينهم أكثر -األمر ال خيص املبلغني فقط 

املؤمنني، فال بد جلميع األمحديني بل خاطب اهللا تعاىل فيه مجيع  -من اجلميع 
أن حيققوا مستويات عليا يف هذا اخلصوص، األمر الذي يؤدي إىل ازدهارنا يف 

وحىت لو بذل أحد املبلغني قصارى جهده، بينما كان . ميدان التبليغ والدعوة
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أفراد اجلماعة يقومون بتصرفات تعد حجر عثرة لآلخرين فلن جتديهم جهود 
جيب أن يتذكر كل فرد من أفراد اجلماعة أنه سفري اجلماعة حيثما . املبلغ نفعا

  .فكلما كثّفنا من مثل هذه احملاوالت املوحدة توسع نطاق التبليغ والتبشري. كان
أعود إىل موضوع املبلغني وأقدم أمامهم مقتبسا من كالم املسيح املوعـود            

. وا على التدبر فيه   ، ولعلهم قد قرأوه مسبقا ولكنه ال ينفعهم ما مل يواظب          �
أي جيب أن يكون هناك     ": "التفقه يف الدين  "يقول حضرته وهو يوضح معاين      

، وال يعين ذلك أن     �رجال يتفقهون يف الدين الذي علمنا إياه سيدنا حممد          
حيفظوا كل شيء مثل الببغاء وال مييلون إىل التدبر والتفكر فيه، إذ ال ميكـن               

، ولكن ملا كان مستحيال أن يصبح اجلميـع         �ذه الطريقة حتقيق مراد النيب      
على هذه الشاكلة لذلك ما طلب اهللا تعاىل من اجلميع أن يكونوا كذلك بل              
قال جيب أن ينفر من كل فرقة ومجاعة أناس يشكلون مجاعةً من مثل هـؤالء              
الذين يقومون مبهمة التبليغ ونشر الدين، وذلك لعدم إمكانية حتلي اجلميع مبثل           

  ." وامليولهذه الطبائع
فعلى املبلغني يف ميدان العمل أن يزيدوا من علمهم، كمـا جيـب علـى               
الدارسني يف جامعات اجلماعة يف خمتلف البالد تعويد أنفسهم على التفكـر            

 جيب على اإلنسان أن يطلب العلم حىت وصـوله          �وكما قال النيب    . والتدبر
دبر ليكون نافعا هلم يف لذلك جيب التركيز الشديد على القراءة والت     . إىل اللحد 

 مث علموا اآلخرين، وقدموا مناذج طيبة من        �لقد تعلم صحابة النيب     . التبليغ
حيام، واستمالوا قلوب الناس، ورفعوا تضرعام وابتهاالم اليت اهتزت هلا          
أركان العرش، وانتشروا يف الشمال واجلنوب والشرق والغرب، وردوا علـى       
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 الـيت   -لقد وصلتنا روايات األحاديـث      . مفحمةاملعترضني ردودا مسكتة    
 بواسطة هؤالء األجالء الذين كانوا يعكفون علـى         -صارت مصدر علم لنا     

لقد تأخر إسالم أيب هريرة إال أن له أيادي علينا بسبب كثـرة     . �باب النيب   
 حبثا عن رفاهية أو رغد العيش، بل        �مل يكن جيلس عند باب النيب       . رواياته

مث جيـب علـى     . مل اجلوع والفاقة لدرجة كان يغمى عليها      كان يضطر لتح  
الواقفني خصوصا وعلى أفراد اجلماعة عموما االطالع على أحـداث سـرية    

 الذين أدوا فريضة التبليغ، كما جيب أن يتذكروا         �صحابة املسيح املوعود    
ولعلكم جتدون بعض هؤالء الصلحاء القدامى الذين قـضوا         . تضحيام أيضا 

.  نشر الدين ولكن مل يتقدم أحد من أوالدهم للتفقـه يف الـدين   أعمارهم يف 
واآلن بفضل اهللا تعاىل انتبه أفراد اجلماعة إىل هذا األمر من خـالل تلبيتـهم               

ولكن جيب أن   ). أي مشروع لنذر األطفال   " (وقف نو "لالشتراك يف مشروع    
هـؤالء  يسعى أفراد اجلماعة للوصول إىل تلك املستويات السامية اليت حازها           

مل يكترث هـؤالء    . الصلحاء واليت أدت إىل إنشاء صلتهم املتينة مع اهللا تعاىل         
بالدنيا ومناصبها، بل ختلى بعضهم عن وظائفهم احملترمة وجاؤوا خلدمة الدين،         

كلمـا  . مث آثروا الدين على الدنيا حبيث مل ختطر الدنيا بباهلم طوال حيـام            
 إىل جانب التفقه يف الدين - علينا  وجب�ابتعدنا عن زمن املسيح املوعود 

.  السعي الدؤوب املقرون بالدعاء اخلاص لتحري سبل معرفة اهللا تعاىل وقربه–
نـضرب  . وجيب أن جنهز أنفسنا لتحمل كل نوع من املشقة يف هذا السبيل           

النحل مثالً لنربهن على استمرار الوحي، ولكن مثة ميزة أخرى للنحل وهـي             
دان العمل حني تذهب جلمع رحيق األزهار اللـهم إال  أا متوت عموما يف مي    
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مث هنـاك   . وبشكل عام متوت وهي تنجز أعماهلا     . إذا قتلها أحد عند خليتها    
ميزة أخرى وهي أن األنثى منها ال تبيض رغم قدرا على ذلك ألنـه مـن                

مل يهبـها اهللا    . وفيه درس للطاعة الكاملة والتضحية    . صالحيات ملكة النحل  
ولكـن اهللا   . ل بل فطرها على أن تضحي بنفسها وتؤثر حق امللكة         تعاىل العق 

تعاىل خلق اإلنسان أشرف املخلوقات أمجع ووهبه العقل وقدرةَ التدبر والفهم، 
وأمره بتوسيع نطاق علمه وأن يبلغ يف كسبه منتهاه، ومن عليه بإعطائه قدرة             

 باتبـاع   ولكن اهللا أمـره   . لكشف نكات جديدة وحتري جوانب كامنة منه      
فقال له رغم علمك الواسع، وقـدرتك       . األنبياء واخللفاء يف النظام الروحاين    

على استخراج بعض النكات التفسريية ورغم بلوغك الـدرجات العليـا يف            
وال حيق لكم أن  . الروحانية إنك مأمور باتباع النيب يف زمنه واخلليفة يف عصره         

وقت مهما كانـت النكـات      تنشروا يف الناس تفاسريكم بدون إذن خليفة ال       
من املمكن أن خيطر ببال أحـد بعـض        . املعرفية دقيقة وسامية حسب ظنكم    

النكات الدقيقة ولكن جيب أال تقدم أمام اجلماعة إال بإذن اخلليفة، وينبغي أن             
وإذا كان اخلليفة ال يشعر بانشراح الصدر إزاء أية نقطة معرفية           . يكون هكذا 
." اإلمام جنةٌ: " حيث قال� املفهوم من كالم النيب ويترشح هذا. فال قيمة هلا

فمن معاين التفقه يف الدين أيضا أن تنشروا كل ما كسبتم من علوم الدين يف               
ضوء تعليمات اإلمام وبإذن منه، وإال فسيتالشى تصور اخلالفة على منـهاج            

. مث يتولد الفقهاء الذين يشرحون الدين حسب فهمهم وعلمهم        . النبوة أصال 
ال شك يف أنه ال ميكن التشكيك يف نيام بل كانت هناك حاجة إىل ذلك يف                

ولقد قـال اهللا تعـاىل      . عصر ولدوا فيه، ولكن ذلك قضى على وحدة األمة        
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 أن جيمع املسلمني كلهم على دين واحد حيثما كـانوا        �للمسيح املوعود   
ء على الفرق   واملراد من ذلك أن تصبح األمة أمة واحدة بعد القضا         . يف العامل 

ال شك يف أن الناس يستخرجون نقاطا معرفيـة حـسب مـزاجهم             . كلها
فمـا دمنـا    . ومذاقهم ولكن لن تنشر منها إال ما كان مؤيدا من قبل اخلالفة           

مؤمنني إميانا كامال بأن اخلالفة ستبقى قائمة يف املؤمنني والقائمني باألعمـال            
 تعاىل حتما حسب نبوءة سيدنا رسول      الصاحلة فال بد أن تكون مؤيدة من اهللا       

  . � وأقوال املسيح املوعود �اهللا 
فمـن  . مث يف النحل درس آخر وهو أا تكون جاهزة دائما حلماية امللكة           

واجب كل أمحدي سواء كان ممن نذورا حيام خلدمة اجلماعـة أو كـان              
ملـسيح   مع العلم أن األمحدي ال يكون عاديا، فالذي بـايع ا           -أمحديا عاديا   

 أن يضع أمام عينيه     - ال يعود عاديا بل يصبح هاما، وله مكانته          �املوعود  
 يف معركـة أُحـد      � الذي وضع يده أمام وجه النيب        �دائما أسوة طلحة    

فلم يتـأفف   .  كان واجبه األول واألهم    �واضعا يف االعتبار أن محاية النيب       
 - ولو قلـيال     - قط ألي سهم أصاب يده خشيةً منه أنه لو تأفف            �طلحة  

     كَت يده وأصيب النيبلّت يده     �لتحروهذا ما .  بأذى، وكانت النتيجة أن ش
ال تشوهوا مسعتنا بعد االنتماء     : "توقّعه املسيح املوعود من كل أمحدي، مث قال       

جيب أن تـضعوا يف     . لذا فإن كل أمحدي مهم ومهم جدا يف حد ذاته         ". إلينا
سالم احلقيقي وراء يدكم اليوم، فال تـدعوه        االعتبار أن وجه األمحدية أو اإل     

وعلى كل أمحدي أن    . يتضرر أبدا وكونوا حذرين يقظني دائما يف هذا الصدد        
يفي بالعهد الذي قطعه حلماية اخلالفة األمحدية أنه سوف يـضحي يف هـذا              
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وهذا لن يتحقق ما مل حيافظ كل أمحدي        . السبيل بنفسه وماله ووقته وعرضه    
  . نبه إىل أعمالهعلى صلواته ويت

 يقول الـبعض  -مث تعلّمنا النحل درسا آخر وهو أا تسافر آالف األميال  
إا تتكبد هذا اجلهد    .  إلنتاج ملعقة واحدة من العسل     -إا تسافر أللفي ميل     

وحنن . والتعب عمال بالوحي الذي أنزله اهللا تعاىل على تلك احلشرة الصغرية          
 وندعي كوننا خري أمة أُخرِجت للناس، ونعتـرب         الذين نعد أشرف املخلوقات   

، ونعد أنفسنا ممن بـايعوا املـسيح        �أنفسنا مؤمنني إميانا كامال برسول اهللا       
 كم حري بنا حنن أن نوصل هذه الرسالة ملن          �املوعود احملب الصادق للنيب     

 وهي � تلك الرسالة اليت أنزهلا اهللا تعاىل علينا بواسطة النيب! حولنا بكل جهد
خيربنا تاريخ األنبياء أن منكريهم كانوا      . الوسيلة املثلى لبقاء البشر اليوم أيضا     

فقد عوقبوا بسقوط احلجارة عليهم مرة وبـالزوابع أو         . حمل عقاب اهللا تعاىل   
فـإن  . الزالزل مرة أخرى، وقد هبت عليهم الرياح العاتية يف بعض األحيان          

ؤذين هلم كانوا عرضة لعقاب اهللا تعـاىل        منكري األنبياء واملستهزئني م وامل    
  . دائما، سواء أعاقبهم يف الدنيا أو يف األخرى

 إىل العامل أمجع وإن جناة الدنيا وبقاءها يكمن اليوم         �لقد بعث رسول اهللا     
فحري بالناس أن يفكروا يف مدى وقوعهم يف بطش اهللا          . يف محلها نري طاعته   

 ينجوا من العقاب بسبب إميام به       بسبب الرفض واإلنكار، وكيف ميكن أن     
إن اآلفات املنتشرة يف العصر احلاضر واحلروب وكثرة املفاسد بعد بعثـة            . �

املسلمون ليـسوا   .  إمنا هي نتيجة هذا اإلنكار والرفض      �املسيح احملمدي   
حمفوظني إلنكارهم املسيح احملمدي، والدنيا بشكل عام أيضا ليست مـصونة           
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فمن واجبنا حنن األمحديني أن نوصل . �الستهزاء بالنيب لتجاوزها احلدود يف ا
هذه الرسالة إىل أكناف العامل حىت يتجنب بنو البشر الدمار واهلالك باالنصياع 

خيربنا تاريخ األديان أن الذين     . هلذه الرسالة وقبوهلا بدال من الرفض واإلنكار      
 � تعاىل قوم يونس وذا الصدد قد ذكر اهللا. جلأوا إىل االستغفار قد أُنقذوا

فَلَوال كَانت قَريةٌ آمنت فَنفَعها إِميانها إِال قَوم يونس لَما آمنوا كَشفْنا            �: فقال
 يف  )٩٩ :يـونس  (�عنهم عذَاب الْخزيِ في الْحياة الدنيا ومتعناهم إِلَى حنيٍ        

    شروا بعذاب مـن اهللا، ولكنـهم حـني تـابوا           البداية رفضوا رسول اهللا وب
وهكذا فقد نفعهم بكـاؤهم وتـضرعهم       . واستغفروا كُشف عنهم العذاب   

وما زال املبدأ نفسه ساري املفعول إىل اليوم ومن شأنه أن ينقذ مـن    . وإميام
وذا الذكر قد حذَّر اهللا تعاىل املسلمني أنه حني يـأتيكم  . العذاب اليوم أيضا  
 يحائز على مقام النبوة فال ترفضوه ألن يف اإلميان به جناتكم            مسيحي ومهد 
فلـو  . لن تنالوا جمدكم الغابر إال بإميانكم باملسيح املوعود       . وجناة القوم أيضا  

داومتم وثابرمت على التوبة واالستغفار واعتصمتم باملسيح املوعود حلزمت تلـك           
 بعد انـضمامكم إىل     والعدل الذي تسعون إلقامته اليوم لن يقوم إال       . املكانة

يسرد القرآن الكرمي قصصا من غابر األزمان من        . �مجاعة املسيح املوعود    
وهناك نبـوءة  . أجل املوعظة والعربة والتجنب مما يكنه املستقبل من األحداث        

 يف يـوم مـن األيـام        �أن أغلبية املسلمني ستؤمن باملـسيح املوعـود         
ذا ما يتبني من إهلام املسيح املوعـود        وه. وسيتوجهون إىل التوبة واالستغفار   

امجع املسلمني كلهم على دين واحد حيثما كـانوا يف          :  الذي جاء فيه   �
واهللا تعاىل بنفسه يهيئ وسائل وأسبابا هلذا اجلمع كما يهيئهـا حاليـا      . العامل
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عندما يأمر اهللا تعاىل نبيه بشيء يهيئ لتحققه أسبابا وحني يبشره ببشارة . أيضا
وما علينا إال أن نتضرع إىل اهللا تعاىل أن تتحقق          . لتحققها الوسائل أيضا  يهيئ  

  . هذه األسباب والنتائج يف حياتنا
 أمرا وهو أن بعـض النـاس        �أريد أن أوضح بالنسبة إىل قوم يونس        

 بعد خروجه من بطن احلوت وذلـك        ينيظنون أن يونس ذهب إىل قوم آخر      
 احلسىن  �ذه الفكرة لصارت صفاته     فلو قبلنا ه  . ألن قومه كانوا قد هلكوا    

مثل الغفار والتواب والرحيم وايب وغريها الكثري عرضة لالعتراض لعـدم           
مث مـا دام املـسيح      . لذا فإن هذه الفكرة خاطئة متاما     . قبوله التوبة من عباده   

 توبتهم فال قيمة وال جواز ألي قول أو         � تبنى فكرة قبول اهللا      �املوعود  
  . تفسري آخر

 كان قد بعث إىل العامل كلـه، وهـذا          � قلت من قبل، إن النيب       وكما
اإلعالن ليس بدون دليل بل احلق أن تعليمه كان كامال من كـل اجلوانـب               

 بصورة � قد تعهد حبماية شريعة نزلت على النيب       	وما دام اهللا    . والنواحي
  الكفـار  �فقد جعـل    . القر آن الكرمي فهو الذي يهيئ أسبابا هلذه احلماية        

 قرنا  ١٤ قبل   �وكذلك قد تنبأ النيب     . مبهوتني بإظهار معجزة شق القمر هلم     
بظهور الكسوف واخلسوف يف شهر رمضان تأييدا للمسيح املوعود جميئُه، مث           
أظهر اهللا تعاىل هذه املعجزة حتقيقا هلذه النبوءة اليت ما كان حتققها ممكنـا إال               

وجند . ممتدا إىل يوم القيامة    � على كون زمنه     �وهكذا أكد   . �بتأييد منه   
 مذكورة يف القرآن الكرمي وقد زادها املسيح املوعود شـرحا        �معجزات النيب   

 ومعجزة عصاه مل    �إن معجزة اليد البيضاء ملوسى      . وتوضيحا يف هذا العصر   
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تعد قائمة يف هذا العصر وكذلك انتهت معجزة  احلمامة اليت نزلت على عيسى              
  . أيضا بصورة هليب النار كما يقولون مث ظهرت على حواريه �

وإذا كانت املعجزات باقية وحيةً إىل اليوم وتري اآليات بصورة متجـددة          
بل نرى  . � فحسب اليت أظهرها املسيح املوعود بعده        �فإا معجزات النيب    

ولكن جيب أن نعرف أن     . إىل يومنا هذا آيات التأييدات اإلهلية ظاهرة وباهرة       
  . �سيدنا رسول اهللا إىل ود فضل كل ذلك يع

علينا أن ننتبه إىل مسؤولياتنا جيدا من أجل االستفادة من هذا الدين األبدي 
وعلينا أن ندعوا العامل كله أيضا إىل االستفادة من تلـك           . واملعجزات األبدية 

املعجزات، وخنربهم أن هذه االستفادة منوطة بالعمل على تعليم احلب واملودة           
  . ، كما هي منوطة بأداء حقوق اهللا وحقوق العباد�نيب الذي جاء به ال

، ولكن لو تأمل    )والعياذ باهللا (يتهم األعداُء اإلسالم أنه انتشر حبد السيف        
املعترضون لرأوا كم كان عدد الداخلني يف اإلسالم بعد صلح احلديبية كبريا،            

واحلق أن  . ووجدوا أيضا أن نطاق انتشار اإلسالم يف فترة األمن كان األوسع          
اإلسالم مل ينتشر بالسيف بل بفضل أدعية ذلك املتفاين يف اهللا اليت قام ا يف                

  . ليال حالكة الظالم، واليت أحيا ا األموات منذ قرون
ويف هذا العصر قد بعث اهللا تعاىل املسيح احملمدي ألنه كان مقدرا أن يرمي 

لذا فقد قال النيب . إلرهابفيه األعداُء اإلسالم بكل شدة وقوة بتهمة العنف وا
�              ردأن املسيح املقبل سوف يضع احلرب أي يبطل احلروب الدينية لكي ت - 

 يف وجه األعداء مة العنف واإلرهاب اليت كانوا يوجهوا إىل           -بإعالنه هذا   
اإلسالم، ولكي يوضح هلم أن ما تقولونه ليس صحيحا بل اإلسالم يعلِّم احلب 
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الن موجه إىل املسلمني أيضا الذين يعملون مبا يتناىف مع هذا   فهذا اإلع . والوئام
التعليم وعليهم أن يعملوا حبسب تعليم املسيح احملمدي ويفتحوا قلوب الناس           

  . باحلب والوداد
إذن، فإن تعليم املسيح احملمدي احملتوي على احلب والود هو الذي يقـدر             

وإن براهني املـسيح    . صواباليوم على أن يرشد األديان كلها إىل الطريق ال        
لقد ترك  . احملمدي وحججه هي اليت تقدر على كسر الصليب وقتل اخلنـزير         

 وراءه كتبا كثرية تقع كسيف ذي حدين على كل مـن          �املسيح املوعود   
وبتأليفه تلك الكتب احملتوية على التفـسري       . جيعل اإلسالم عرضة العتراضاته   

 سالحا لن   �نبوية الشريفة قد أعطانا     احلقيقي للقرآن الكرمي واألحاديث ال    
 ويظهر معجزاته إىل يومنـا هـذا   �يفلّ إىل يوم القيامة بل يري عظمة النيب   

لقد أعطى اهللا تعاىل املسيح املوعود هذه األدلة والرباهني ألنه كان           . باستمرار
  .  كاألبطال� وعشقه، وبرز يف ميدان الدفاع عنه �نشوانَ يف حبه 

 إمنا سببها �ليت نراها اليوم ظاهرة بواسطة املسيح املوعود إن املعجزات ا 
وإن النبوءات الـواردة يف القـرآن الكـرمي         . عائد إىل أن يد اهللا تعاىل تؤيده      

وقد أعطانا كنوزا من املعارف ال      . �واألحاديث الشريفة تتحقق يف حقه      
. تنتهي وتشكل دليال واضحا على أفضال اهللا عليه وكونـه مـن اهللا تعـاىل             

  . وبتعليم من اهللا تعاىل جعلنا نبحر يف حبر القرآن الذي ال شاطئ له
 –فمن واجبنا اليوم كحوارييه أو تالميذه املخلصني أن نوزع على الـدنيا        

وجنعل أهل الدنيا يبحرون يف     .  هذه الكنوز  -من أجل بقائها وحياا األبدية      
  . بديةهذا البحر الروحاين الذي يهب هلم السعادة واحلياة األ



 - ٢٤ -

أقول لألمحديني يف أملانيا أيضا إنه من واجبكم أن تضعوا برناجما سـريعا             
ومدروسا جيدا من أجل تبليغ دعوة األمحدية يف بالدكم ألن األملان مييلـون             

قبل فترة قابلين موظف يف السفارة األملانية وقـال أثنـاء           . بطبعهم إىل الدين  
سالم، وقال أيضا إن ثالمثئة من األملـان        املقابلة إن هناك ميال يف األملان إىل اإل       

وأظهر أمنيته أنـه إذا كـان       . قد انضموا مسبقا إىل اإلسالم حسب تقديراتنا      
األملان يريدون أن يسلموا فلينضموا إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية، ألن هذا           

فاسعوا لتوجيه ميلهم هذا إىل اإلسالم احلقيقي، وبلِّغـوا  . هو اإلسالم احلقيقي  
وإن مل تفعلوا ذلك فإنكم ال تـؤدون        . سالة اإلسالم إىل الذين يبحثون عنه     ر

. حق كونكم أمحديني حقيقيني، ألنكم قد تركتموهم يتخبطون خبط عشواء         
  . فعليكم أن تبذلوا قصارى جهدكم يف هذا السبيل

 يف أحد خطاباته إىل نـوع مـن         �لقد سبق أن وجهنا املصلح املوعود       
 قرنا من الزمان وقد أحدثت ثـورة يف الـدنيا           ١٥ت قبل   املوسيقى اليت عزف  

ولقد عزف املسيح احملمدي قبل     . �ومجعت العرب والعجم على عتبات اهللا       
 عاما تلك على املوسيقى مرة أخرى، وقد فضح أمر اآلهلة الباطلة، ونفخ ١٢٠

يف الصور وأعلن قيام ملكوت اهللا الواحد األحد وأنقذ البشر من تأليه العبـاد              
لقد لفت سيدنا املصلح    . �أعلن جبمع العامل كله على أقدام حممد املصطفى         و

 أنظار اجلماعة إىل هذه املوسيقى لترى الدنيا مشاهد قيام ملكوت           �املوعود  
إن هذه املوسيقى ضرورية حلياتنا وبقائنا كما هي ضرورية حلياة الدنيا . السماء

  . وبقائها أيضا
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ا العصر أنتم حباجة اليوم مرة أخـرى إىل         فيا من حتصنتم حبصن حصني هلذ     
العزف على املوسيقى نفسها وبشأن جديد حىت تتغلب على مجيـع أنـواع             

اهللا أكـرب، اهللا    "املوسيقى يف العامل كله ولكي يسمع يف الدنيا هتاف واحـد            
  ".أال إله إال اهللا حممد رسول اهللا: "، وتنطَق شهادة واحدة هي"أكرب

 سواء كان من سكان الشرق      -ن جيعل كل أمحدي     فأذكِّركم مرة أخرى أ   
هذا العام بدايةً وعالمةً على رفـع هـذا          -أو الغرب أو الشمال أو اجلنوب       
ولتكن بداية القرن اجلديد للجماعة والعـام       . اهلتاف بشأن جديد وبعزم خاص    

ولتسمع أصوات هـذا اهلتـاف      . األول منه معلَما إلحداث االنقالب يف العامل      
.  هذه املوسيقى يف أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا واجلـزر يف آن معـا             وأحلان

  . فاضوا وسخروا جلّ قدراتكم يف هذا السبيل، وفقكم اهللا ووفقنا مجيعا، آمني
واآلن سندعو معا، وال تنسوا يف دعائكم السجناء والشهداء يف سـبيل اهللا     

ألضرار بشكل أو بـآخر     وأوالدهم، وغريهم من املنكوبني الذين تلحق م ا       
النتمائهم إىل اجلماعة، وكذلك ال تنسوا الواقفني اجلدد، والذين نذروا حيام        

وفوق كل ذلك جيب أن تدعوا      . خلدمة اجلماعة، واملرضى واحملتاجني وغريهم    
بصفة خاصة لتقوية إميانكم وعالقتكم مع اخلالفة والتوفيق إليـصال دعـوة            

  . معي يف الدعاءاإلسالم، تعالوا اآلن اشتركوا 
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