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أما بعد فأعوذ باهللا من . ده ورسوله     أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عب
مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * بسِم اهللا الرحمن الرحيم �. الشيطان الرجيم

 * عنيتسن اكإيو دبعن اكإي * قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ* اه اط الَِّذينال ِصرو هملَيوب عضغر الْمغَي ِهملَيع تمعن
الِّنيآمني، �الض .  

ولن . مث تكون اخلالفة على منهاج النبوة... تكون فيكم النبوة ما شاء اهللا أن تكون: �يقول رسول اهللا 
ة  ولكن بعد فترة من الزمن ستنتهي هذه اخلالف�تكون هلا أهداف شخصية بل ستواصل مهمة النيب 

 يتضايق منه الناس مث تكون ملك جربية، مث لك عضوضكون ميالنعمة مث الراشدة، وستنـزع منكم هذه 
  .يج رمحة اهللا وتقوم خالفة على منهاج النبوة مرة أخرى

يف فترات خمتلفة يف تاريخ اإلسالم مسوا أنفسهم وا ءجافنرى أن امللوك املسلمني أو زعماء الدول الذين 
 ةاخللفاء األربع يعدون ولكن مع ذلك إن أغلبية املسلمني ، يقولون بأن مكانتهم كمكانة اخلليفةخلفاء وظلوا

 خلفاء راشدين، وعهدهم فقط يعد عهد اخلالفة الراشدة، أي فترة اهلداية �بعد النيب وا اءجوحدهم الذين 
مل تكن يف فترة .  يديره�رأوا النيب ونشِرها، وقد أدار اخللفاء يف عهدهم نظامهم حبسب تعليم اإلسالم كما 

أما اخللفاء اآلخرون .  بل ألبسهم اهللا تعاىل رداء اخلالفة بواسطة مجاعة املؤمننيقَبِلية،اخللفاء الراشدين حكومة 
فلما حتقق اجلزء األول والثاين من تلك .  حرفيا�وبذلك حتققت نبوءة النيب  قَبِلية،فقد حافظوا على حكومة 

 عن اجلزء األخري من النبوءة أيضا الذي جاء فيه أن اهللا الذي �ة حرفيا فال بد أن يتحقق قول النيب النبوء
 األمور املادية على نظرا إىل عكوف الناس -  بشريعة تدوم إىل يوم القيامة، ستهيج رمحته�أرسل النيب 

 متأكدون أن رمحة نيحنن األمحديو. ددا وتقيم اخلالفة على منهاج النبوة يف الدنيا جم-وحالة املسلمني املتردية



بواسطة املسيح واملهدي املوعود حتقيقا  النبوة وأقام اخلالفة على منهاج � للنيباهللا هاجت حبسب وعده 
األمة ومقام خاتم اخللفاء أيضا ألنه  يف مقام النيب �لقد أعطى اُهللا املسيح املوعود . �لقول سيدنا وموالنا 
  .  الصادق وخاتم اخللفاء فقط� سلسلة اخلالفة بواسطة خادمه كان مقدرا أن تقوم

 عن قيام �حنن سعداء لكوننا من الذين حظُوا بنصيب من البشارة املذكورة اليت بشر ا رسول اهللا 
وآخرين منهم ملا �: وردت يف سورة اجلمعة وهياليت ية اآل �فقد وضح النيب .  اخلالفة على منهاج النبوة

 وحنن منهم-  وأحلق اآلخرين�ميلحقوا -نا من املؤمنني حببيبه الذي قال عنه بأنه سيعيد  باألولني، وعد
إبالغ سالمه  يف أن نكون من الذين استطاعوا أن يؤدوا واجبهم �ووفَّقنا اهللا . اإلسالم من الثريا إىل األرض

  . إقامة سلسلة اخلالفة بعده ووفَّقنا لبيعتهامث أنعم اهللا على مجاعة املبايعني للخالفة ب.  إىل املسيح واملهدي�
 تغيرا يليق  يف نفسهحدثَهلية تقتضي من كل أمحدي أن يشكر اهللا تعاىل عليها ويفكل هذه الِنعم اإل

كان مقدرا للمسيح واملهدي . عندها فقط ميكننا أن نؤدي حق البيعة. بالذين يؤمنون باملبعوثني من اهللا تعاىل
وكل أمحدي يشهد على بصرية . اإلسالم من الثريا إىل األرض ويرسخه يف قلوب املؤمنني بهاملوعود أن يعيد 

ولكن ترسيخ اإلميان ال يقتصر على حياتكم أو على بضعة . على أحسن ما يرامب جالواعلى أنه  أدى هذا 
 أن هذا اإلميان  بعد البشارة بقيام اخلالفة على منهاج النبوة�عقود فقط بل كان املراد من سكوت النيب 

 جيب � كل من حيسب نفسه مبايعا للمسيح املوعود. سيبقى قائما بكل شوكته وعظمته إىل يوم القيامة
فمن واجب هؤالء املؤمنني أن يتمسكوا بأهداب اخلالفة . عليه أن يرسخ اإلميان يف قلبه مث يعض عليه بالنواجذ

ظهروا هذا اإلميان وينشروه يف مجيع أحناء العامل ويقيموا القائمة بعد املسيح املوعود والسالكة على مسلكه وي
  . وحدانيته يف العامل

 هلذا الغرض مث أرسل خادمه الصادق للغرض �لقد أرسل اهللا تعاىل سيدنا ومطاعنا حممدا رسول اهللا 
 �ملسيح املوعود لذلك بشر ا. وبقائها إىل يوم القيامة إلجناز املهمة نفسها اخلالفة بقيام �نفسه وأنبأ النيب 

إن سنة اهللا القدمية هي أنه تعاىل يري قدرتني، لكي حيطّم : " قائال-زين بوفاتهاحلرب اخل إىل جانب -مجاعته
إذ البد لكم من أن ... فمن املستحيل أن يغير اهللا تعاىل اآلن سنته األزلية.. بذلك فرحتني كاذبتني لألعداء
  ."ئها خري لكم، ألا دائمة ولن تنقطع إىل يوم القيامةتروا القدرة الثانية أيضا، وإن جمي

ال يريد اهللا أن .  إلقامة اإلميان على األرض�إذًا، فقد أقام اهللا تعاىل القدرة الثانية بعد املسيح املوعود 
د بل من املقدر عن. يفرح املعارضون على أن الدين انقرض من الدنيا، وال حيب اهللا أن يتباهى الشيطان ويعتز

اهللا أن تحطَّم أفراح املعارضني الكاذبة، لذا سيؤيد دائما نظام اخلالفة القائمة يف الدنيا بعد املسيح املوعود 
 مقابل الذين -على املؤمنني أن يكونوا أنصار اخلالفةتعاىل وقد أوجب اهللا .  من أجل إقامة اإلميان�



لعامل، وأن يعقدوا عزما صميما جاعلني عهد  لتوطيد دعائم اإلميان يف ا-يريدون استئصاهلا من جذورها
  . بيعتهم يف احلسبان أم سيحافظون على إميام وينورون اآلخرين أيضا بنور هذا اإلميان

 بأن من سنة اهللا القدمية أنه يري قدرتني، ونعلم جيدا أن املراد من القدرة الثانية �يقول املسيح املوعود 
التقدم الديين بغري .  وهي مسألة مهمة للشريعة اإلسالمية،التقدم الديينبالقة قوية فلنظام اخلالفة ع. هي اخلالفة

كل من يتمسك بأهداب اخلالفة من . اخلالفة مستحيل متاما، كما ال ميكن قيام وحدة اجلماعة بغري اخلالفة
لذين دحضوا كالم بيننا يعلم جيدا أن بقاء اخلالفة يف اجلماعة جزء من اإلميان، ويعلم أيضا ذلك أولئك ا

 واعتصموا باخلالفة ألم كانوا يعلمون أن إمياننا لن يسلم إن مل تكن �مثريي الفتنة عند وفاة اخلليفة األول 
حنمد اهللا تعاىل على أن كثريا من أوالد هؤالء األبرار يستفيدون اليوم بسبب تضحيام وقوة . اخلالفة فينا

  .  أكثر من غريه وتضحيات يف هذا اال جهودا�ليفة الثاين لقد بذل اخل. إميام من بركات اخلالفة
ه املتا كثرية إىل اخلليفة الثاين ِهلقد وجم قلبه  كانت حالة ولكنين سأضع بني أيديكم كيف�مون � ،
اخلالفة ألنه جزء من التاريخ، ومن واجبنا أن نكون مطّلعني على التاريخ  وحرصه على محايةبكلماته هو، 

  : �فيقول اخلليفة الثاين . قاذ أنفسنا من الفنت وهو ضروري لتقوية إمياننا أيضاإلن
ال تِثر نقاشا :  وقلت له� توفِّي فيه اخلليفة األول  الذيبيتال  منغرفٍةلقد دعوت املولوي حممد علي يف 
 تكون ةً شخصجيب أن جتعل أفكارك مقتصرة على أن ينتخب خليف حول قيام اخلالفة أو عدم قيامها، بل

كون تأن ميكن التنازل واملصاحلة مصلحة اجلماعة مصونة يف يده، وهو قادر على السعي لرِقي اإلسالم، ألن 
فقلت للمولوي حممد علي بأنه فيما يتعلق باألمور الشخصية . يف األمور اليت ميكن تقدمي التضحية فيها

 ألن ،املبدأ فسيكون األمر اضطرارياألة تتعلق باملسفأستطيع أن أضحي بعواطفي من أجلك ولكن إذا كان 
الفرق الوحيد بيننا وبينكم هو أننا حنسب اخلالفة مسألة دينية ونرى . التخلي عن املبدأ ال جيوز بأي حال

وأنتم أيضا ال تستطيعون أن حتسبوا وجودها غري جائز ألنكم حتررمت للتو من ربقة بيعة . وجودها ضروريا
ه وتقولون اآلن بأنه ال حاجة ت الذي توفّي اآلن وحتررمت من بيع�عتم اخلليفة األول أي قد باي(. خليفٍة

لقد ظللتم مبايعني إىل ست سنني، وما كان : � فقال هلم سيدنا املصلح املوعود ).للخالفة وقد حتررنا منها
الفرق الوحيد . امتهجائزا إىل ست سنني ال ميكن أن يصبح حراما يف املستقبل أيضا، وخاصة ما أمر اهللا بإق

 تبقون ما بقيتم عليه إىل اليوم، أي فإنكم ستختارون حتمابيننا وبينكم هو أنه إذا ختليتم عن موقفكم احلايل 
أما إذا ختلينا حنن عن موقفنا الضطررنا لترك ما كان تركه منافيا ملعتقدنا وديننا الذي مل . يف بيعة اخلليفة األول

  سلكتموه إىل اليوم وأال تكرهونا الذيسبيلاليضا أسلكوا اآلن تتضى العدل أن فمن مق. نعمل مبا ينافيه قط
  .  فعل ما ينايف ديننا ومسلكَناعلى

  . أما السؤال أنه من يكون مفيدا لتقدم اجلماعة وترسيخ دعائم اإلسالم فسنقبل خليفة من اتفقتم عليه



لمسيح املوعود ن لاألمر البيتب نظام اخلالفة ألن كانت األغلبية من اجلماعة تريد بفضل اهللا تعاىل أن يست
�أمامهما كان موجود  .  

فلما طال هذا االجتماع وظلّ املولوي حممد علي مصرا على موقفه أخذ الناس يطرقون األبواب وأثاروا 
  .ناذوا بيعتروا سريعا وخقر: ضجة قائلني

 ، لذلك ينبغيمجيع خماوفك لقد أزلت: حممد عليقلت للمولوي : �على أية حال، يقول اخلليفة الثاين 
: قال املولوي. عدمهاإلصرار على من سيكون اخلليفة؟ بدال من :  أن يكون السؤال املطروح أمامك هواآلن

 يقول املصلح املوعود.  ملاذا تؤكد على هذا األمر، ذلك ألنك تعرف من سيكون اخلليفة القادمأفهم جيدا
للمولوي  �أي قال حضرته . ن تنتخبونه أعرف من سيكون اخلليفة، بل سأبايع م الينولكن: قلت له: �

 فال خوف من ، فإن املؤيدين للخالفة سيطيعونين يف ذلكعندما سأبايع الذي ختتارونه خليفةً: حممد علي
  .ظلّ متشبثًا بآرائهمل يقبل ذلك وولكن املولوي حممد علي . املعارضة البتةمواجهة 

ليتين كنت أستطيع شق   ويا،تسيء يب الظن كثريا: قلت للمولوي حممد علي: �ملوعود يقول املصلح ا
  .  لتقدمي كل تضحية تكون باستطاعيتوإنين مستعد. قليب وإراءتكم ما بداخله

ح املولوي حممد أحسن األمروهي اسم مرزا بشري الدين فلما فُتح البابا وخرج هؤالء من الغرفة رشأخري 
 منهم  حضرته وأصرت اجلماعة كلها على أن يأخذ� د ليكون اخلليفة الثاين للمسيح املوعودحممود أمح

 أحفظها :لعل املولوي سرور شاه قالولكن ،  أيضالقد قال حضرته مرارا أنه ال حيفظ كلمات البيعة. البيعة
ثارة الفتنة عند قيام القدرة  حماولة الفتانني إل- �حتقيقا لقول نبيه -وهكذا قد أفشل اهللا تعاىل . وأقرأها لك

فمن ابتعدوا عن . مرة ثانية � وأقام اهللا تعاىل اخلالفة على منهاج النبوة بعد وفاة املسيح املوعود ،الثانية
مثقفني وحمنكني وأصحاب الثروة واجلاه، وكانوا هم كانوا الدنيا أيضا وو  يف الديناخلالفة كانوا علماء كبار

  .سة صدر أجنمن إال أم مل يلقوا إال اخليبة واخلسرانن على خزينة مؤسياملسيطر
قاديان فقط بل أثارت فئة غري املبايعني فتنا غادرة مباملولوي حممد علي كتف بعد انتخاب اخلليفة الثاين مل ي

إقامة اخلالفة واستمرارها  وذلك ألن. وا هزمية نكراء كل مرةكثرية من أجل القضاء على اخلالفة إال أم تلق
 أخذوا كل ما كان يف  أنفلما كان هؤالء يغادرون قاديان بشكل ائي بعد.  من اهللا تعاىلا مؤكدا وعدكان

 هذه على ويسيطرعشر سنني إال ر متلن : خزينة اجلماعة فقد قالوا مشريين إىل مبىن مدرسة تعليم اإلسالم
عوده بكل عظمة خارقة؟ وكيف حيقق قول  و اهللا تعاىلكيف ينجز انظرواولكن . املباين اآلريا واملسيحيون

بل  � البشارة اليت أعطانا إياها عن طريق املسيح املوعود  اهللا تعاىلكيف حققالحظوا رسوله الكرمي؟ و
 سيسيطرون على مباين اجلماعة خالل نيكانوا يتكلمون أن اآلريا واملسيحي. ة جديدبصورةوحيققها كل يوم 

 اهللا تعاىل حيث قد مضت تلك السنون العشرة مث مضت بعدها عقود من عشر سنني، ولكن انظروا إىل أفعال



اليت اتية وامل عاما وقاديان يف ازدهار مستمر رغم الظروف غري ١٠١الزمان وها قد مضى على هذه الواقعة 
 وما تِرك، من قاديانلخروج ل اضطرت اجلماعة  إىل دولتني حيثمرت ا ومن بينها حادث انقسام اهلند

  جديدةمباٍنأما اآلن فقد أنشئت هناك .  من الناس لقضاء احلياة فيها كالدراويشات سوى بضع مئهنالك
  .كثرية

 كانوا يتكلمون عن وقوع مدرسة واحدة يف قبضة األغيار ولكن اآلن تنشأ هناك مدارس جديدة بكلفة 
مل حيدث . يضا بفضل اهللا تعاىلإضافة إىل ذلك فقد توسع كثريا هناك نطاق أعمال التبليغ أ. ماليني الروبيات

يف شىت بلدان العامل اليت مبان شاهقة يد اهللا تعاىل ونصرته للخالفة على تأيان فحسب بل تشهد ذلك يف قادي
، فهذا هو  إىل أتباع كل ديانة تعاليم اإلسالم اجلميلةومن خالل هذا النظام تصلترتبط باخلالفة األمحدية، 

 الذي نرى مشاهده كل يوم، وال ختلو أملانيا من هذه الفيوض اليت يوصلها اهللا محديةاهللا تعاىل للخالفة األيد تأي
مبىن  أنصار اهللا وجلنة إماء اهللا يف أملانيا منظمةقبل أيام قليلة  تاشترلقد .  يرتبط باخلالفة األمحديةنتعاىل مل
رضو اخلالفة أقل من روبية تلك اخلزينة اليت ترك فيها معا.  مليون يورو١,٧ ذا مخسة طوابق بسعر اضخم
 منظمتان فرعيتان فقط هم؟ فقد اشترتسري نظامسنرى كيف ي: ، وكانوا يضحكون قائلني فحسبواحدة

.  مليون روبية١٩٠من أحد البالد املرتبطة بتلك اخلالفة نفسها مبىن ضخما ذا مخسة طوابق ببذل أكثر من 
من انفصلوا عن اخلالفة فقد اختلّ أما ة األمحدية فماذا إذن؟ فإن مل تكن هذه أفضال اهللا تعاىل وتأييده للخالف

هم ينضمون إىل مجاعة نظامهم املركزي أيضا، وإىل اليوم فإن السعداء منهم الذي يشعرون خبطئهم أو ذريت
  . األمحدية ويستظلون بلواء اخلالفةيةاإلسالم املبايعني أي اجلماعة
ويف الزمن الذي يتم فيه . تأتى إال من خالل نظام اخلالفةباإلسالم ال ت التبليغ فإن أعمال إضافة إىل ذلك

اإلسالم تقوم اجلماعة اإلسالمية األمحدية بإراءة صورة اإلسالم الغراء، وألجل ذلك يثبت اهللا تعاىل تشويه 
 مندهشا  حبيث جتعل اإلنسان يفكريرة للغاية احملهناك بعض األحداث. للعامل كلهصدق اخلالفة األمحدية 

كيف خيرب اهللا تعاىل الناسم  عن صدق اجلماعة وعن تأييده للخالفة وبالتايل يشرح صدور من كانت فطر
  .سليمة، وأذكر هنا حدثًا أو حدثَني فحسب

يف الدورة القرى من حضر عشرة أئمة :  ما يلينيجر، وكتب من هناك داعيتناالهناك بلد يف إفريقيا يسمى 
ملاذا أتيت بنفسك : فلما سئل. أيضا" ووغونه" للمبايعني اجلدد وحضر معهم خمتار قرية التعليمية والتربوية

أعرف أا دورة تدريبية :  خصصت لتدريب األئمة، قال كانت قدبدال من إرسالك إمام القرية، ألن الدورة
الذين كانوا من – ملشاركة فيها رفض حبجة أن علماء املدينةا لإلمام باألمس ذكرتلألئمة، ولكنين ملا 

كيف ميكن أن : حيرين رده وتأملت جدا وتساءلت: يقول خمتار القرية.  أخربوه أن األمحديني كفار-الوهابية
 فإذا كانوا كفارا ،يكون األمحديون كافرين؟ وكنت قد مسحت هلم بالتبشري يف القرية بوصفي خمتار القرية



يقول بعض الناس بأن أهل إفريقيا (يف تلك الليلة حبرارة فدعوت .  بسماحي هلمفقد صرت كافرا مضاعفًا
خمافة يف قلبه ، فلعله ليس مبثقٍف كثريا إال أنه يكن  هذاولكن انظروا إىل خمتار القرية. أميون ال يعقلون شيئا

ديا إياه لقد دعوت اهللا تعاىل كثريا يف تلك الليلة ومنت مسترشدا اهللا تعاىل ومسته:  يقول)اهللا وفطرته سليمة
  ). يفقهه علماء كباروهو أمر ال(

رأيت تلك الليلة يف املنام أنه قد نزلت يف بييت جنوم من السماء أوال مث : مقرون باحللفمث أدىل بتصريح 
مث نزل يف بييت من السماء شخص يلبس . كنت أراها عن كثب دون أن أجد فيها أي نور. تبعهم البدر أيضا

. باألنوار يفيضت النجوم والبدر بشكل غري عادي وأصبح بييت  بييت تنور وفور حلوله يف،مالبس بيضاء
هل أنت : ووقع يف قليب بشدة أن هذا الشخص من الشخصيات الكبار للجماعة األمحدية فتقدمت إليه وسألته

  . استيقظتوبعد ذلكداعية األمحدية أم خليفتها؟ 
 هذا هو الشخص : صوريت وأخذ يردد مقسما باهللافلما أراه داعيتنا ألبوم الصور وضع فورا إصبعه على

  . نورا من السماء وحبلوله امتأل بييترأيته نازال يف بييتالذي 
ها عن بعثة نا أهلَوأخرب" أسامبامبائى"دعى  تنا الدعوة يف قريٍةغعندما بلّ: وكتب أمري اجلماعة يف غامبيا

اعته قال عفويا إمام القرية ورئيس اللجنة املعنية برقي  وقرأنا هلم شروط االنضمام إىل مج�املسيح املوعود 
مسع فيها عن ظهور اإلمام هدي، وهذه هي املرة األوىل اليت أعن جميء اإلمام امل �لقد تنبأ النيب : القرية

قيقيون ألن لديهم قوة احلاألمحديون هم املسلمون : مث قال.  ا كثريا األمحدية تأثرتومنذ أن عرفت. املهدي
  . اخلالفة اليت تربطهم مجيعا يف سلك واحد

فلما أُخِبر عمتأراه كل يوم على التلفاز، وبعد ذلك بايع مجيع املوجودين هناك :  له صوريت قالين وقُد
فلما رأوا ترمجة معاين القرآن الكرمي يف ثالث لغات حملية .  تقريبا٣٥٠ وكان عددهم ،وانضموا إىل األمحدية

مث .  األمحديون لهية هي اإلسالم احلق ألنه مل توفق فرقة أخرى هلذا العمل النبيل كما وفقإن األمحد: قالوا
قالوا يف النهاية بأم سيظلون متشبثني باألمحدية بإذن اهللا ولن يتخلوا عنها ألا اإلسالم احلقيقي، أما املشايخ 

  .خيدعونناكانوا اآلخرون ف
خالل جوليت احلالية أبدى أناس حمليون " هاناو"و" آخن" إضافة إىل ذلك مبناسبة افتتاح مسجدنا يف

، وبعضهم  أيضاآرائهم وكانوا ينتمون إىل خمتلف جماالت احلياة؛ فكان منهم الساسة والتجار كثريون
 بعضبيل معرفة شخصية : سيدةأيضا، فقد قالت مدرسون واآلخرون مثقفون، وكان بينهم رجال ونساء 

 ولكن التأثري الذي تركه ،أعرف كثريا عن األمحدية بسبب معرفيت بأفراد اجلماعةاألمحديني، وكنت أظن أنين 
خليفتكم مل أشعر به يف السابق قطيفّ كالم  .هذه لقد عرفت اآلن حقيقة اإلسالم بشكل صحيح وقد دخلت 

  . احلقيقة يف أعماق قليب



جيدا، فليست يل حاليت متواضع، وأعرف إنسان إين ف أنا أما. فهذه هي أفضال اهللا تعاىل املنوطة باخلالفة
ظل اخلالفة ونصرا، وهو صادق الوعد الذي  بل كل ذلك بسبب وعد اهللا تعاىل لتأييد ،ميزة تستحق ذلك

وهذه هي  . أيضا�وسيظل كذلك إن شاء اهللا كما قال املسيح املوعود  يف السابق، يؤيد اخلالفة وينصرها
عاىل، وقد رأينا مشاهد تأييد اهللا هلا، فالذين يظلون أقوياء اإلميان سيظلون يرون القدرة الثانية اليت أقامها اهللا ت

وتوطيد عالقتم باخلالفة اإلسالمية األمحدية اآليات والتأييدات، فاسعوا جاهدين باستمرار لتقوية إميانكم 
رم املسلمون نعمةَ لقد ح. واالهتمام بأداء الواجب الذي يقع على الذين وعدهم اهللا تعاىل بنعمة اخلالفة

اخلالفة يف العصر األول لإلسالم حينما غلبت عليهم املادية، أما اآلن فسوف يستمر هذا الفيض الرباين إن 
هذا الفيض، وإذا مل من الدين على الدنيا سوف يحرمون  بإيثار ولكن الذين ال يفون بعهدهم ،شاء اهللا تعاىل

 لقد وعد اهللا تعاىل بتبديل اخلوف. عمة اخلالفة فسيكونون من احملرومنييفوا بالشروط اليت أناطها اهللا تعاىل بن
: ، وأول حقوقه تعاىل املذكورة هنايف ذلكأمنا باخلالفة، ولكن هذا الوعد هو للذين يؤدون حقوق اهللا تعاىل 

وا على ، فإن كنتم تريدون أن تتمتعوا ذه النعمة فال بد لكم من أداء حق العبادة، فحاِفظ)يعبدونين(
لكل ). ال يشركون يب شيئا: (ق الثاين هنا هواحلو. صلواتكم اخلمس واهتموا بأدائها على أحسن وجه

شخص أولوياته يف الدنيا، وجند يف هذه البالد املتقدمة خاصة أن الناس يف سباق وراء املادة، وبدأ البعض من 
يلجأون إىل الكذب والتزوير جلبا لبعض املنافع مجاعتنا يفضلون األمور املادية على أحكام اهللا تعاىل، حيث 

لقد كتب يل البعض من . املادية، وهذا أيضا نوع من الشرك، ومثل هؤالء لن يتمتعوا بربكات اخلالفة شيئا
أملانيا بأن له صديقا قد اقتنع جبميع األفكار األمحدية وبصدق املسيح املوعود عليه السالم، فلما قلت له عليك 

ن وتنضم إىل مجاعتنا، رد علي وقال إنين أعرف كثريا من األمحديني، بعضهم من أقاريب، فهم ال أن تبايع اآل
يدفعون الضرائب للحكومة، ويكذبون، ويقعون يف منكرات أخرى، وأنا ال أرتكب هذه السيئات، وأؤدي 

اعة هؤالء، فإين  الضريبة كاملة، فكيف أدخل يف مجاالضرائب كاملة، وإذا سقت سيارة تاكسي فأدفع عليه
  . وإن كنت مقتنعا بكل العقائد اليت تقول ا،أفضلُ منهم هكذا

ال شك أن جواب هذا الشخص خطأ، وقد صار جمرما برفض أمر اهللا ورسوله، وسوف يقول اهللا له لقد 
 أن إال. انكشفت عليك احلقيقة، فلماذا رفضتها برؤية سرية بعض الناس السيئة، وملاذا مل تستجب ألوامري

إم يحرمون أفضالَ اهللا تعاىل كما . هؤالء األمحديني أيضا يقعون يف إمث مزدوج بسلوكهم اخلاطئ هذا
مون غريهم منها، وقد قال املسيح املوعود عليه الصالة والسالم عن مثل هؤالء إنكم تشوهون مسعيت حيِر

ة والسالم أىن هلم أن يتمتعوا بربكات خالفته فالذين يشوهون مسعة املسيح املوعود عليه الصال. بانتمائكم إيلَّ
  . فعليهم أن حياسبوا أنفسهم. اجلارية



ولغريهم ممن يعملون للجماعة إن هذه الربكة اليت تروا يف أعمالكم أو إن هذا لني ئوللمسكذلك أقول 
عوا إجناز شيء أبدا التوفيق الذي يهبكم اهللا خلدمة الدين إمنا هي منوطة بارتباطكم باخلالفة فقط، ولن تستطي

باطل وجهده فظنه إذا كان بعضكم يرجع النتائج الطيبة لبعض أعمالنا إىل علمه وعقله . منفصلني عن اخلالفة
وقد ذكرت . اعلموا أن األعمال اليت يقوم ا أحد باسم الدين منفصال عن اخلالفة لن تبارك مثقال ذرة. متاما

 يف زوال، مهم يف تناقص مستمر، ومركزيتهعن نظام اخلالفة، فعددلكم آنفًا ماذا كانت نتيجة املنشقني 
فال جرم أن حب اخلالفة وطاعتها هي اليت تورث أفضال اهللا تعاىل وتأيت بنتائج طيبة، .  يف ايارهمونظام

فلو خطرت . وذلك ألن اخلالفة نظام قد أقامه اهللا تعاىل، وقد أناط كل جهد لنشر الدين وازدهاره باخلالفة
اعلموا أن رقي مجاعتنا ليس راجعا إىل . هذه الفكرة أو أصابه الزهو فعليه االستغفارولني ئاملسببال أحد من 

إذا كان علم عامل دين أو عقلُ عاقل . علوم العلماء وال إىل عقول العقالء وال إىل مهارة علماء العلوم املادية
ة يف أعمال اجلماعة، فإمنا هو بفضل اهللا وبربكة االرتباط أو علم ومهارةُ عامل مادي تؤدي إىل نتائج غري عادي

باخلالفة فحسب، ألن اهللا تعاىل قد وعد ذه النتائج من يعتصمون باخلالفة، وبالفعل إنه تعاىل يكتب لنا هذه 
ال شك أن العلم والعقل واخلربة ميكن أن تنفع يف أعمال الدنيا، ولكن الذين . النتائج الطيبة حمققا وعده

كذلك من .  خاصةمينتمون إىل مجاعتنا ال بد هلم من طاعة اخلالفة للحصول على النتائج الطيبة يف أعماهل
 أو هم شباب أو مواجب علماء اجلماعة أن يعلّموا أبناءها الذين هم حديثو اإلميان باملسيح املوعود عليه السال

يف اجلماعة ولني ئولية املسئمسوهي . م ذه األمورصغار ممن جيهلون مكانة اخلالفة وأمهية العالقة ا، وخيربوه
املناصب يف اجلماعة ولكن ال علم هلم بالدين، ويظنون أن مناصبهم  يتقلدونلقد رأيت أن بعضهم . أيضا

عندما يقول بعضهم أمامي بأنه يتقلد منصبا كذا، فإين أنبهه دائما بأال يقول منصب بل يقول . مناصب دنيوية
هللا تعاىل قد أتاح هلم فرصة خدمة الدين فعليهم أن يزيدوا علمهم يف الدين وكذلك فإذا كان ا. خدمة

من يسعى جاهدا إلبراز أمهيته ومنصبه، ولكن ولني ئاملسومن . إخالصهم ووفاءهم وتقواهم وصلتهم باخلالفة
لقد ذكرت من قبل . فيما يتعلق باخلالفة فيظن أنه قد أدى واجبه حنوها باالحتفال بيوم اخلالفة مرة يف السنة

. مرة أن حضرة املصلح املوعود رضي اهللا عنه قال إن اجلماعة ال تركز على إبراز أمهية اخلالفة كما جيب
وبعد تذكريي ذا األمر بدأت اخلطب تلقَى اآلن يف جلساتنا، ولكن ال تزال هناك حاجة ماسة ألن يرسخ يف 

والذين يستوعبون . ة ويسعوا للعمل به، ويقووا عالقتهم باخلالفةأذهان أبناء اجلماعة أن يستمعوا لكالم اخلليف
فقبل أسابيع جاء لزياريت يف لندن قرابة مئة شاب من . هذا األمر يشعرون بتغيري طيب خارق يف نفوسهم أيضا

، كندا وأكثر من مئيت شاب من الواليات املتحدة، وكانوا مبختلف األعمار، وكان بينهم بعض املبايعني اجلدد
كانوا يعربون عن إخالص . ومكثوا هنا ثالثة أيام، وعندما رجعوا كانوا خمتلفني متاما عما كانوا عليه من قبل

والء بشكل مدهش وحمري، وقد كتبوا يل رسائل بعد عودم وأعربوا عن انطباعام وحالتهم وووفاء 



. اخلالفةبى أم سيزدادون صلة وعاهدوا على أم سيواظبون على الصلوات وعلى عالقتهم باجلماعة، وعل
ال جرم أن . أما ِمن قبل فما كانوا قد أُخربوا عن أمهية اخلالفة وما كانت عندهم أية عالقة شخصية باخلالفة

 ةَألبناء اجلماعة أمهيولون ئواملس العلماء  لو بيناللقاء الشخصي باخلليفة يزيد الطرفني عالقة وحبا، ولكن
، الرجال ومن النساء حىت رئيسات جلنة ولنيئاملسإن . زدادوا إميانا وعالقة باخلالفةاخلالفة من حني آلخر ال

إماء اهللا، يريدون أن يربزوا أمام اجلماعة مكانتهم حبجة أم ممثلو اخلليفة، فكلما قام أحدهم للخطاب قال إين 
أم ركزوا على بيان أمهية اخلالفة ولو . ممثل اخلليفة، ولكنه ال يرسخ أمهية توطيد العالقة باخلليفة كما ينبغي

الدعاة علمائنا، وأعين بالعلماء ولية ئمسفهذه . وسعوا لتوطيد عالقة األفراد باخلليفة النكشفت أمهيتهم تلقائيا
فمن واجبهم أن يكونوا أيادي وسواعد اخلليفِة، وأن جيعلوا عملَهم وفقًا .  علم الدينومن عندهم واملسؤولني

من اخلطأ الظن أم إذا قاموا بالوعظ مرة فهذا يكفي وانتهى واجبهم، . صحوا اآلخرين بذلكلتعليماته وين
كان حضرة املصلح املوعود . كال بل جيب إلقاء هذا الوعظ واحلث على تقوية الصلة باخلالفة مرة بعد أخرى

للدين وهو خملص كل مؤمن عنده لوعة : رضي اهللا عنه قد أوصى الدعاة والعلماء نصيحة هامة جدا فقال
للجماعة ويريد أن تقام هذه اجلماعة الربانية ويرفع امسها يف العامل وأن يسترد اإلسالم جمده الذي حققه يف 
عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأال تضيع جهود املسيح املوعود عليه السالم يف هذه السبيل، عليه أن 

ثيام أن الناس ميدون فكما . هذا سيصلح اجلماعة فكريا أيضايسعى لذلك جاهدا مبساعدة اخلليفة ليل ار، ف
علما أن بعض األقوام عندنا ينثرون يف عرسهم ( العرس على الناس من متر وغريه  ينثره أصحاباللتقاط ما

 كذلك كلما قال اخلليفة شيئا إلصالح اجلماعة فعلى هؤالء أن يلتقطوه ويرددوه ،)على الناس التمر والنقود
  .م أبنائها مرارا وتكرارا حىت يستوعبه أغىب القوم أيضا ويهتدي إىل الصراط املستقيم املؤدي إىل الدينأما

ألن يستمعوا ملا تقوله اخلالفة، وليس هذا وليها ئومسأسأل اهللا تعاىل أن يوفق أفراد اجلماعة وعلماءها 
. والئهم ونئهتم بيوم اخلالفة فقطوفائهم فحسب بل يعملوا به، وال يظنوا أم قد أدوا واجبهم بالتعبري عن و

  آمني. علينا أن ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لالحتفاظ بنعمة اخلالفة
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