
92/5/0202 اجلمعة  خطبةملخص   

ن عالقة احلب و خطبة هذه اجلمعة للحديث عأيده هللا تعاىل بنصره العزيز أفرد حضرته مبناسبة يوم اخلالفة 
 الوقت ابملسيح املوعود عليه السالم مث ابخلالفاء إىل البدء اإلخالص والتفاين اليت ربطت أفراد اجلماعة منذ

عة أيضا إن رقي اجلماو  احلايل ووضح أن هذه العالقة هي حتقيقا لوعود هللا تعاىل وعالمة لوحدة اجلماعة.
 منوط هبذه العالقة اليت ُتكنها اجلماعة للخليفة واخلليفة مع اجلماعة.

أشكر هللا الذي أعطاين مجاعة خملصة ووفية. إنين أرى ناسبة: "يف م ما قاله فاقتبس عن املسيح املوعود  
أن العمل والغرض الذي أدعوهم إليه يسبقون إليه غريهم بكل قوة وسرعة ومحاس بقدر استطاعتهم وقدرهتم. 

 "  وأرى أن فيهم صدقا وإخالصا.
فإن لك ذومع  ،هللا تعاىلمن هذا اخلرب اجلماعَة بوفاته بعد تلقيه  حني أخرب املسيح املوعود وأضاف 
عاىل. فقال وذلك بوحي من هللا ت ،فيها من بعدهقائمٌة سلسلة اخلالفة ليطمئنها أبن بشر اجلماعة حضرته 
 يف كتيب الوصية:  حضرته 

"ال حتزنوا ملا أخربتكم به وال تقلقوا، إذ ال بد لكم من أن تروا القدرة الثانية أيًضا، وإن جميئها خري لكم، ألهنا 
وإن تلك القدرة الثانية ال ميكن أن أتتيكم ما مل أغادر، ولكن عندما أرحل  ائمة ولن تنقطع إىل يوم القيامة.د

سوف يرسل هللا لكم القدرةَ الثانية، اليت سوف تبقى معكم على مدى األايم، كما وعد يف "الرباهني األمحدية"، 
ن ل هللا عز وجل: إين جاعُل هذه اجلماعِة الذيوإن ذلك الوعد ال يتعلق يب بل يتعلق بكم أنتم. كما يقو 

   اتبعوك فوق غريهم إىل يوم القيامة"
نظام اخلالفة يف اجلماعة ألن يكون حبسب الوعد اإلهلي هذا. وال حقيقة  فبدأ نظام اخلالفة بعد وفاته 

طيع أن يُنشئ  وحده يستما مل تكن عالقة اإلخالص والوفاء واحملبة واملودة بني اخلليفة وأبناء اجلماعة، وهللا
هذه العالقة وال يسع أي إنسان أو أي سعي إنساين أن يُنشئ هذه العالقة، وهذه العالقة هي الضمان لوحدة 

 اجلماعة ورقيها وهي الدليل على حتقق وعود هللا تعاىل وعلى أتييد هللا تعاىل ونصرته للمسيح املوعود 
واإلخالص واحملبة واملودة هذه بني أفراد اجلماعة واخلالفة ومع فعالقة احلب وعلى صدق اجلماعة األمحدية. 

 إمنا تتقوى ابستمرار. املسيح املوعود 
  مث قدم حضرته العديد من األحداث اليت تشهد على هذا:وهذا ثبوت لتأييد هللا تعاىل ونصرته. 

  :بدأ بعهد خليفة املسيح األول ف



َوْه اَبَجَوْه" صحابيا للمسيح املوعود كان   حضرة أبو عبد هللا  ومنها أن . كان جيالس من بلدة "ِكي ْ
، فقال حلضرته يوما: أرجو أن توصيين بشيء فقال له خليفة املسيح األول حضرة خليفة املسيح األول 

 ال أرى شيئا كان جيب فعله ومل تفعله، ومل يبق اآلن إال حفظ القرآن الكرمي. فبعد مساع قول خليفة :
رغم هذا العمر  قرآنَ ال اً ح األول بدأ حيفظ القرآن الكرمي يف مخسة وستني من عمره تقريبا وأصبح حافظاملسي

 الكبري. ومل يكن اهلدف إال امتثال أمر اخلليفة. 
 :يف زمن خليفة املسيح الثاين من األمثلة و 

اخلارج، فسمع ندائي  التبليغ يفقال حضرة اخلليفة الثاين رضي هللا عنه: يف السنة املنصرمة دعوت اإلخوة إىل 
شابٌّ من قرية سناوة مبحافظة سرجودها، ووصل إىل أفغانستان بدون جواز السفر. وبدأ تبليغ الدعوة. فاعتقلته 
احلكومة وألقته يف السجن. فبدأ يقوم بنشر الدعوة بني السجناء وإدارة السجن، كما تعّرَف على بعض 

دعوته يف البعض. فشكاه مسؤولو السجن أنه يؤثّر بدعوته داخل األمحديني وهو داخل السجن، وأثّرت 
السجن أيضا. فأفىت املشايخ بقتله، ولكن الوزير قال إنه من رعااي احلكومة اإلجنليزية فال ميكن أن نقتله. مث 

 احلكومة األفغانية يف محايتها إىل اهلند. هأوصلت
لت عدة أشهر. وقد بلغ من مهته وشجاعته أنين ملا قيقول اخلليفة الثاين: رجع هذا الشاب من هنالك بعد  

له لقد أخطأَت فيما فعلت، فهناك دول أخرى كثرية كان بوسعك الذهاب وتبليغ الدعوة بدون أن تُعتقل، 
 فقال يل على الفور: ُدلُّوين على ذلك البلد فسوف أذهب إليه فورًا.

، الذهاب فورًا إىل دولة أخرى بدون اللقاء أبمهإىل ا إن أم هذا الشاب ال تزال على قيد احلياة، وكان مستعد  
 ولكنه سيذهب اآلن للقائها أبمر مين.

يقول اخلليفة الثاين رضي هللا عنه: لو أن الشباب اآلخرين عقدوا العزم واهلمة كمثل هذا الشاب البنجايب،  
 لقلبوا العامل رأسا على عقب يف فرتة وجيزة.

حممد الشوا، وكان له شرف مرافقة حضرة املصلح املوعود رضي هللا عنه يف وكان هناك أخ من سوراي امسه 
اميا  حماميا انجحا وكان شديد العالقة ابخلالفة. ولكونه حم األخ سفره إىل لبنان خالل جولته لسوراي. كان هذا

ما كان منه ، فكان يريد أن يكون كل أمر مدعما ابلدليل والربهان، ولكنه لو قيل له أن هذا األمر من اخلليفة
إال أن يقول: لقد انتهى األمر، ألن هذا ما دام من اخلليفة فهذا هو القرار واحلكم. هكذا كانت عالقة هذا 

 األخ مع اخلالفة. 

كانت األخت نعيمة لطيف من الوالايت املتحدة األمريكية حتب   عهد اخلليفة الثالث رمحه هللا. منمث  
ث وكانت طاعة اخلليفة أولّيتها األوىل. ذات مرة ألقى حضرة اخلليفة الثال اخلالفة واخلليفة إىل درجة العشق،



رمحه هللا خالل جولته للوالايت املتحدة األمريكية خطااًب حول أمهية احلجاب يف إحدى اجلامعات احلكومية، 
مرتديًة  ىفما إْن مسعْت هذه األخت خطابه حىت احتجبت. وكانت يف منطقتها السيدة الوحيدة اليت كانت تُر 

 احلجاب اإلسالمي يف ذلك الوقت. 

مة احلاصلة يف القارة : إن هذه الثورة العظيرمحه هللا ، ويقول حضرتهمث جاء زمن اخلليفة الرابع رمحه هللا تعاىل
األفريقية إمنا حصلت نتيجة تضحيات الواقفني القدامى. إن التغريات املدهشة اليت تُرى هنالك اليوم عظيمة 

ن األمحديون يف تلك البالد ليتصوروا وقوعها. لقد أخربين ثالثة من األمحديني الذين هم ذوو خربة حبيث ما كا
ونفوذ يف حكومات بالدهم وقالوا: مل نكن حنن أيضا نعلم أن شعبنا قد بلغ هذا املبلغ يف حب األمحدية 

 والتعاون معها واالستعداد لسماع رسالتها.
يل شخص ال أرى ذكر امسه وال بلده مناسبا: ال أدري ما هذا الذي جيري. : لقد قال رمحه هللا يقول حضرته

مل أكن ألتصور أن شعبنا سيوفَّق خلدمة خليفة اجلماعة األمحدية هكذا ويعرّب له احلبَّ على هذا املنوال. مل 
 خيطر ببايل هذا قط.

ري، هي روح الصدق نداء الرب واخل تلبية: إن هذه الروح اليت تتحلى هبا مجاعتنا، روَح رمحه هللا يقول حضرته
 احلقيقية، وإن روح الصدق هذه ال ميكن أن يوّلدها يف الناس شخص كّذاب.

 ومن عهد خالفة حضرته نصره هللا:
ذكر أحداث من بالد خمتلفة تظهر كل منها مدى شوق أفراد اجلماعة للقاء اخلليفة وإخالصهم وحبهم للخالفة 

هذا   ينشأوال فيه أن هللا تعاىل وحده قادر على خلق هذا النوع من احلبمما ال شك  الذي يفوق البيان. 
 احلب إال لوجه هللا فقط.  

لقد حض ر ُعقدت فيها اجللس ة الس نوية، حيث  2008غاان يف إىل حض رته نص ره هللا  ومن هذه الوقائق زايرة
من أعض     اء جملس خدام األمحدية جاءوا ابلدراجات قاطعني  300مبن فيهم من بوركينا فاس     و  اجللس     ة إخوة

م رس             الة هفعندما وص             لت فطلب اخلليفة املريب االعتذار منهم،مل جيدوا طعاما، و كلومرت ،   1600مس             افة 
 االعتذار قالوا: لقد حققنا اهلدف الذي جئنا من أجله، أما الطعام فهو ال يهمنا إذ نتناوله كل يوم. الطعام

 الروحاين الذي أنكله ونستفيد منه اآلن ال جيود به الدهر كل يوم.  
إن األمحديني شبااب أو أطفاال أو نساء، سواء  كانوا من أمريكا أو كندا أو من أي بلد من أورواب يظهرون يف  

 كل مكان مناذج اإلخالص والوفاء، وال ميكن ألي سعي إنساين أن خيلق مثل هذا اإلخالص والوفاء.
هو أن هللا  يقول السيد قاسم من األردن: إن أمجل وأعظم دليل ابلنسبة يل على صدق املسيح املوعود 

تعاىل قد خلق بنفسه حب اخلالفة يف قليب. قبل سنوات ملا اختذت قرار البيعة خطر ببايل هل اجلماعة ال زالت 



أم ال؟ إىل ذلك الوقت مل أكن  على احلق وإهنا ما زالت مستمرة من أجل حتقيق هدف املسيح املوعود 
أعرف شيئا عن اخلالفة، فأراين هللا تعاىل يف الرؤاي أن خليفة املسيح ينشر األمن والسالم وحيكم بني املتشاجرين 
واملتخاصمني، )يكتب إيل هذه الرسالة فيقول:( فوضعت يدي يف يدكم، وقّبلُت اخلامت ويف ذلك الوقت شعرت 

ل ليب حّبكم العارم الذي يزداد يوًما بعد يوم. أريد أن أجدد البيعة وأتربأ من كعطفكم وشفقتكم وتولدت يف ق
 شخص خيرج من طاعتكم.

  إن هللا تعاىل يري مثل هذه املشاهد لتقوية اإلميان واليقني وذلك ليؤكد على أن ما قاله املسيح املوعود 
 كان من هللا تعاىل، وكان صدقا وحقًّا.

قعة حمبة طفل أمحدي للخالفة فيقول: خالل اجلولة يف تركيا زرت أحد األمحديني يكتب السيد طاهر ندمي وا
يف بيته، وما أن جلست عنده حىت جاء ابنه البالغ الثالثة أو األربعة أعوام، وبعد السالم قال يف أذين: أريد 

فذهب ذلك  .سأمحلها معي ؟أن أبعث رسالة إىل اخلليفة، هل تستطيع أن توصلها إليه؟ قلت: نعم، مل ال
الطفل وسّطر على وريقة بعض اخلطوط غري املنتظمة يف سطرين وأعطاين إايها. سألته: ماذا كتبت يف رسالتك؟ 

 فقال: لقد كتبت للخليفة: إين أحبك. 
يقول: أبنين أعطيت هذه الرسالة للخليفة. مث أُرسل له الرد من قبلي. يقول والد هذا الطفل أنه ملا تلقى ابنه 

 رسالته كانت فرحته وفرحة عائلته عارمة وكبرية. الرّد على
تقول السيدة إميان من اليمن: إن اخلليفة أحبُّ إيل من نفسي ومن أوالدي وأهلي والناس أمجعني، إنين أجد 

وقامت بعده خالفٌة  سكينة وأطمئن وآمل أن األوضاع ستتحسن إن شاء هللا. فقد بعث املسيح املوعود 
اي إهلي إن مل تكن غاضبا  ألمل يف قلوبنا الثقيلة هبموم الدنيا. إنين أقول كما قال النيب ليتم اإلصالح وينشأ ا

أن أكون من الذين حيبهم اخلليفة ويرضى عنهم وأزواِجهم  فال أابيل بكل هذا وذاك. إنين أدعو هللا  عليّ 
 وأوالِدهم. 

مايو أي يوم اخلالفة قد مت تعديل بسيط يف تقسيم القنوات وقد  27فمن  MTAمث أعلن حضرته عن 
 حيدث تغيري يف التنسيق أيضا، لكنها ستعمل كاملعتاد وليس هناك تغيري عمومي. 

لنشر رسالة اإلسالم احلقيقي أكثر من  MTAأن يبارك يف هذا النظام، ويوفق  نسأل هللا  حال على كل  
                                   .           ، آمنيذي قبل
        

 


