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دا عبده د أن حممأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشه     
* بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر. ورسوله

 الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين * الرم الدوالك يم *   ـدبعن ـاكإي
 عنيتسن اكإيو * قيمتساطَ الْمرا الصدناه *رـر  صغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذ

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني، �الْم.  
 وجملس خـدام األمحديـة يف أملانيـا يف    لقد عقد اجتماع جلنة إماء اهللا

وتسبب يف نـزول أفضـال اهللا كاملعتـاد،     �األسبوع املاضي بفضل اهللا 
فالرسائل اليت أتلقاها من اخلدام والسيدات تفيد بأن فطرم السعيدة هزم من 
الداخل بعد االستماع إىل األمور اليت لفت انتباههم إليها، وهذه هـي ميـزة   

ب أن يتميز ا كل أمحدي، أم حيثما يتلقون التذكري، عمال األمحديني وجي



 

وإن عددا كبريا مـن أبنـاء اجلماعـة    . ، يصغون إليه�ذَكِّر�باهلدي اإلهلي 
 إِذَا والَّـذين �يستحقون أن يعدوا يف زمرة املؤمنني الذين قال اهللا يف وصفهم 

فهـم   )٧٤ :الفرقـان ( �وعميانا صما لَيهاع يخروا لَم ربهِم بِآيات ذُكِّروا
يقولون إم مل يعلموا ماذا قيل وماذا كان جيري هناك وال يدرون شيئا عـن  
اجلو السائد هنالك؟ بل إذا كانوا مقصرين فيظهرون الندم والشعور باخلجل، 

كانوا عاملني ذه احلسنات سلفا، فيسـعون ألن يـزدادوا اهتمامـا     إذاأما 
إنين أقدر عدد احلضور اإلمجايل يف كـال االجتمـاعني   . اطا يف إحرازهاونش

بنصف أبناء اجلماعة يف البلد، وإذا متكنت أغلبية املشاركني يف االجتماع من 
إحداث التغيري الطاهر يف نفوسهم، فسوف يسامهون يف حتقيق االنقالب الذي 

ب على مجاعته أن إلصالح العامل، والذي جي �كان يريده املسيح املوعود 
ألن من احلضور من ال يتأثرون ذه " األغلبية"لقد استخدمت كلمة . تحدثه

النصائح كثريا، غري أن الذين تأثروا واستعرضوا أوضاعهم وكتبوا إيلَّ الرسائل، 
فليتذكروا هم أيضا أم إذا مل يرددوا هذه النصائح بني حني وآخـر، وإذا مل  

رعية هذه األمور اليت وجهتكم إليها بعد كل فترة، فسيطرأ جتدد املنظمات الف
فلتتـذكر املنظمـات   . فتور على هذا احلماس والشعورِ بالندم مبرور الوقت

 MTAكان املشاركون يف االجتماع والذين استمعوا له عـرب   إذاالفرعية أنه 
ـ  تغلوا قد تأثروا فلتعلم املنظمات الفرعية أن احلديد ساخن لذا عليهم أن يس

يف هذا العصر  �اخلادم البار للنيب  �الوضع خللق تلك الروح اليت أرسل اهللا 
لقد تكلمت آنفا عن الذين استمعوا إىل هذه الربامج عـرب شاشـة   . خللقها
MTA    فأتلقى منهم أيضا الرسائل الفياضة بالعواطف، بل قد سـجل فيهـا



 

م شاهدوا على وجوه بعض اآلباء واألمهات مشاعر األوالد الصغار أيضا، أ
سنة فقط آثار الندم أثناء استماعهم إىل  ١١أو  ١٠األوالد البالغني من العمر 

وقد كتبت إحدى األمهات أن ابنها الصغري قد وضع أمام وجهـه  . اخلطاب
إن األمور اليت ينهى عنها أمري املـؤمنني،  : وسادة صغرية خجال وحياء فقال
الشاشة خييل إيلَّ أنه ينظر إيل وينبه إىل هذه  أرتكبها أنا أيضا، وحني أراه على

  . األمور، هلذا قد أخفيت وجهي عنه حىت ال يراين
يف األوالد  �فهذه هي الفطرة السعيدة وهذه الروح اليت خلقها اهللا 

فهم ال خيرون على . اليوم �سيدنا املسيح املوعود الصغار من مجاعة 
فكان بعض . إلصالح أعماهلم نادمني النصائح صما وعميانا بل يسعون

ينتظرون أثناء الدرس أن  -بدال من االنتباه إىل الدرس يف الصف  - األوالد 
تبدأ الفسحةُ أو ينتهي الدوام لينصرفوا إىل األلعاب يف موبايالم أو ينشغلوا يف 
أعمال اللغو والفضول اليت هي مهيأة يف املوبايل يف هذه األيام، لكنهم حني 

عوا إىل توجيهايت تركوا ذلك كله، وقالوا لن نستخدم املوبايل هلذا استم
الغرض ولن نعود إىل هذه األلعاب اليت ال متكِّن اجلسم من الصحة كما ال 
يئ الرياضة الفكرية له، بل إا تصيب بنوع من النشوة أو اجلنون فينشغل فيه 

 فقط بل إن الكبار الذين لكننا ال نفرح ذا القدر من التغري. املرء على الدوام
عندهم وعي وإدراك عليهم أن يفحصوا وخيتربوا نفوسهم بانتظام وصرب، 
كذلك هناك حاجة أن يذكِّر اآلباء واألمهات أوالدهم على الدوام، أم حني 

. متكَّنوا من إنشاء خصلة حسنة فعليهم أن يداوموا عليها، وال يتأثروا مبحيطهم
ألفراح املؤقتة ال تطَمئننا، ألنه ما دامت أفراحنا تذكَّروا على الدوام أن ا



 

ما . وحسناتنا ال تحدث يف نفوسنا تغيريا دائما فلن نقتنع ا ولن جنلس دوء
دمنا ال نداوم على استعراض نفوسنا وفحصها، فلن نتمكن من املسامهة يف 

يدة فكما قلت يف االجتماع إن الفوز باملعايري اجل. ظهور االنقالب العظيم
وليات أكثر على الصعيد الفردي ؤمدعاة للقلق أكثر ويلقي على عواتقنا مس

  . وعلى نظام اجلماعة أيضا
ومما أفرحين وأثَّر يفَّ كثريا هذا العام جلوس البنات والسيدات يف 

إنين . اجتماعهن دوء، واستماعهن إىل خطايب يف خيمتهن مبنتهى االهتمام
 النساء خالل أربعني دقيقة أو مخس وأربعني أحاول عادةً أن أي خطايب يف

دقيقة نظرا ملزاج النساء، لكنين حني نظرت إىل الساعة هذه املرة عند اية 
خطايب كان قد مضى ساعةٌ وربع من الوقت تقريبا، ومع ذلك الحظت أن 
البنات الصغريات والصبايا والسيدات كلهن ظللن يستمعن إىل اخلطاب 

ال . أي أن يدوم هذا التأثري.. تعاىل أن يؤثر فيهن خطايب أسأل اهللا. باماك
تفرح منظمة جلنة إماء اهللا أن اجتماعهن كان ناجحا ونال اإلعجاب، بل 
جيب أن تدرج هذه األمور يف قائمة أعماهلن للعمل ا بصفة دائمة، وعلى 
 املسؤولني أن يفحصوا أنفسهم وأفراد اجلماعة أيضا، وعندئذ فقط ميكن أن

، وعندئذ ميكن أن نعد من أهل ذلك الزمن �نكون أنصار املسيح املوعود 
 درى أوله خري أم آخرهمثل أميت كاملطر ال يعنه،  �الذي قال رسول اهللا 

فما هو الزمن األخري . أي أن كل زمن له شأنٌ مستقل )..مسند الشهاب(
خيص اآلخرين  بالزمن األول؟ أال إن هذا الزمن األخري �الذي ربطه النيب 

حيث يلحق هؤالء اآلخرون باألولني بواسطة  القرآن الكرمياملذكورين يف 



 

وحمبه الصادق، الذي كان قد قُدر له أن ينال اإلميان من  �اخلادم البار للنيب 
يف العامل، فهذا ال يعين والعياذ باهللا أن النيب  �الثريا، ويقيم ملك النيب 

درجة، وأنه سيكون من الصعب  �اوي النيب سيس) يف اآلخرين(املبعوث 
لقد قال . فهذا مستحيل؛ إذ إن أحدمها سيد والثاين خادم! حتديد أيهما أفضل

بأنه كما نشر نور اهلدى يف العامل يف زمنه، سيأيت بعد ذلك زمن  �النيب 
يف  حصينٍ بن عمرانَالظالم، والذي جنده يف أحاديث كثرية، أما رواية 

 يلُونهم الَّذين ثُم قَرنِي خيركُم إِنَّ قَالَ � اِهللا رسولَ أَنَّ: سلم فيقولصحيح م
ثُم ينالَّذ مهلُوني ثُم ينالَّذ مهلُونانُ قَالَ يرمرِي فَال عولُ أَقَالَ أَدساِهللا ر � 

دعب نِهنِ قَريترم ثَالثَةً أَو كُونُ ثُمي مهدعب مونَ قَودهشال يونَ ودهشتسي 
مسلم . (السمن فيهِم ويظْهر يوفُونَ وال وينذرونَ يؤتمنونَ وال ويخونونَ

  )كتاب فضائل الصحابة
وبعد هؤالء الناس كما يثبت من الروايات األخرى ويتبني من توجيه النيب 

تنقشع فيه سحب الظالم عن األمة اإلسالمية، حيث هذا أيضا سيأيت زمن  �
يقيم فيه املسيح واإلمام املهدي املبعوث من اهللا يف اآلخرين أبراج النور يف كل 
مكان بتأييد من اهللا ونصرته، ويهيئ طرق اهلدى يف كل مكان ومن كل 

هذا املوضوع فقال إن الدين  �سيدنا املسيح املوعود ولقد بني . ناحية
سيتم  �وبلغت نعمة اهلدى كمالَها بواسطته  �كتمل على النيب الذي ا

نشره يف هذا الزمن الذي فيه حتول العامل إىل قرية عاملية نتيجة تقارب الناس 
بسبب الوسائل املختلفة واالتصاالت، ففي هذا الزمن يتحقق نشر اهلدى 

مال اهلدى أما كان زمن إك �أي أن زمن النيب . �الكامل النازل على النيب 



 

فسواء الزمن األول . زمن املسيح احملمدي فهو زمن إكمال نشر ذلك اهلدى
فحني . �لألمة أو الزمن األخري هلا، فكال الزمنني مبارك ألما يتعلقان بالنيب 

فتقع على عواتقنا املسؤوليةُ  �سيدنا املسيح املوعود نعلن انتسابنا إىل 
لن نتمكن من نشر اهلدى إال إذا هيأنا اجلسيمة إلكمال اهلدى ونشره، و

أمثلة ذلك العهد  -بتجديد العهود  -الوسائل هلدايتنا أنفسنا، فعلينا أن حنقق 
ومسلمو القرون األوىل بعد اكتمال  �األول الذي قدم فيه صحابةُ النيب 

اهلدى أسوةً يف اتباعه والعمل بذلك التعليم، وأحرزوا العمل به بأقواهلم 
وختلُّقهم بأخالق سامية  �م، وبرؤية أسوم وأعماهلم وعالقتهم باهللا وأفعاهل

إن اإلسالم متهم بأنه : �سيدنا املسيح املوعود يقول . أُعجب العامل م
أي جيش إسالمي هاجم ) املتهِمني(انتشر بقوة السيف وأنا أسأل هؤالء 

أي املسلمني : ساءلإن حضرته بتقدمي هذا املثال يتالصني ونشر فيه اإلسالم؟ 
إن التجار والدعاة  :ذهبوا إىل هناك حاملني السيوف للحرب؟ مث قال

واملمتهنني مبهن خمتلفة من الصحابة أو أقارم من التابعني هم الذين نشروا 
اإلسالم هناك، حبيث ذهب إىل هناك هؤالء التجار أو املرتبطون بأعمال خمتلفة 

املقدس، فانتشر اإلسالم هناك، واليوم يعيش يف  وقدموا أسوم وبينوا تعليمهم
  .  الصني عشرات املاليني من املسلمني

فكل طبقة حباجة إىل أن تنظر إىل أوضاعها، وتدرك مسؤولياا بصرب أنه 
كيف ميكن نشر اإلسالم؟ وكيف جيب أن حنسن حالتنا؟ لقد ضربت مثل 

سيح احملمدي يف الصني الصني آنفا، ولكين أريد القول بأن تبليغ دعوة امل
ولكن ملا كان العصر احلاضر عصر . بصورة مباشرة صعب يف هذه األيام



 

تكميل إشاعة اهلداية لذا خيلق اهللا تعاىل من عند اهللا سبال خمتلفة بني حني 
ومن غرائب قدرة اهللا أن اجلماعة يف أملانيا . وآخر لتبليغ هذه الدعوة املباركة

دية أو اإلسالم احلقيقي يف أملانيا إذ يهيئ اهللا تعاىل جتد فرصا لتبليغ دعوة األمح
هلم وسائل خمتلفة لنشر الدعوة، ومن ناحية ثانية وفِّقت مجاعة أملانيا نفسها 
قبل سنتني تقريبا إلقامة معرض يف الصني وتبليغ دعوة اجلماعة وتوزيع كتبها 

يدة إلجناز هذه يف اللغة الصينية إىل أهلها، وبذلك يفتح اهللا تعاىل آفاقا جد
لو مل تكن الكتب يف اللغة الصينة موجودة لتعذّر إمتام هذه املهمة، . املهمة

إن املكتب الصيين يف اجلماعة يعمل على . ولكن اهللا تعاىل قد دبر ذلك مسبقا
خري ما يرام بفضل اهللا تعاىل، ويرأسه السيد حممد عثمان الصيين احملترم، يعمل 

وكما . اين القرآن الكرمي ونشر الكتب األخرىهذا املكتب على ترمجة مع
قلت إن اهللا تعاىل بفضله ورمحته يوفق اجلماعة يف أملانيا إليصال الكتب إىل 

وكذلك يوفقهم إليصال القرآن الكرمي والكتب األخرى إىل بالد نائية . هناك
وهذه يف احلقيقة عالمة ذلك الزمن املبارك الذي تصل فيه . يف لغتها احمللية

ومباركون أولئك الذين . إىل أرجاء املعمورة بفضل اهللا تعاىل �وة النيب دع
  .  �يسامهون يف تكميل نشر اهلداية وينالون رضا النيب، ويذكّرون بزمنه 

فيجب على كل أمحدي أن يدرك هذا األمر جيدا، إذ ال يكفي إظهار 
 يهيئها العواطف مؤقتا بل هناك حاجة لالستفادة بصورة دائمة من الفرص اليت

وهناك حاجة للسعي الدؤوب ذا . �اهللا تعاىل واعتبارها فضال خاصا منه 
  . الصدد



 

فكما قلت من قبل بأن اهللا تعاىل يوفق مجاعة أملانيا لنشر الدعوة يف الصني 
فعليهم أن يسعوا جاهدين جلذب فضل اهللا . باإلضافة إىل بالد جماورة أخرى

مئات منهم متوجهني إىل هذا األمر من  وإذا كان بعض اإلخوة أو بضع. تعاىل
قبل فقد توجه إليه اآلن بعد اجتماعام احلالية باآلالف، كما يبدون عواطفهم 

. ذا الصدد من خالل مناذجهم الطيبة وأعماهلم الصاحلة وبتجديدهم العهود
بأن  �فقد سامهوا يف هذه املهمة وانضموا إىل أولئك الذين بشرهم النيب 

فاملباركون يف الزمن األخري هم أولئك الذين . ألخري أيضا زمن مباركالزمن ا
البشارات اليت بشر اهللا تعاىل ا . �يسامهون يف إجناز مهمة املسيح املوعود 

فالبشارة عن اخلالفة اليت . عن األمة تتضمن بشارة عن اخلالفة أيضا �النيب 
 ا اُهللا تعاىل النيب راعة أو قولوا إن شئتم بأن تضمن مركزية اجلم �بش

فقال . البشارة املركزية واألمر اهلام الذي يعتمد عليه تقدم األمة هو اخلالفة
مث يأيت . يعتمد على اخلالفة الراشدة فقط �أن تقدم األمة بعده  �النيب 

بعدها ملك عضوض ويأيت عصر امللوك اجلبارين حيث ستشعر األمة جتاهه 
ذا العصر عصر الظالم، ولكن سيأيت فيما بعد وسيكون ه. بالضيق والكآبة

 �زمن حني يج رمحة اهللا، وينظر اهللا تعاىل إىل األمة بنظر احلب فينهي اهللا 
. زمن الظلم واالضطهاد وتقوم اخلالفة على منهاج النبوة اليت تدوم لألبد
 .ويجدد أمر كون األمة املسلمة خري أمة للعامل كما جعلها اهللا تعاىل من قبل

إن العلماء املسلمني من فئات خمتلفة وكذلك املنظمات املختلفة تثري هذه 
القضية بني حني وآخر ويقولون بأنه ال بد من وجود اخلالفة يف املسلمني، 

ولكن من جانب . وذلك ألم يعرفون مجيعا أنه ال بقاء لألمة دون اخلالفة



 

 تعاىل الذي آخر عصبوا عيوم فليسوا جاهزين لقبول املبعوث من اهللا
القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة . بواسطته قامت اخلالفة على منهاج النبوة

تؤيد فكرة أن بقاء األمة وجناا من املظامل واالضطهادات والظلمات تقتضي 
إن . �نظاما سيقيمه اهللا تعاىل بواسطة املسيح املوعود واملهدي املعهود 

لى صوا أنه ال بد من التفكري والتأمل احلالة الداخلية لكل مسلم تصرخ بأع
فيما تواجهون، وتدعو اجلميع بأن تعالوا إىل ما يدعوكم اهللا تعاىل ورسوله 

واحلل الوحيد للقالقل واالضطرابات . ألن يف ذلك يكمن حلّ مشاكلكم
من ثروات بالدكم وخرياا  الداخلية يف بالدكم وما تطمع به الدول الكربى

فهذه هي الرسالة اليت . هو أن تؤمنوا باملسيح واملهدي الذي جاء من عند اهللا
والرسالة نفسها موجهة إىل أملانيا وإىل بقية البالد . جيب أن نبلّغها للعامل كله

األوروبية وآسيا، وإىل البالد العربية، وغريها من البالد اإلسالمية بوجه خاص 
لقد هاجت . واعرِفوا املسيح واملهدي. لوا إىل ما يدعوكم اهللا ورسولهأن تعا

اليوم رمحة اهللا تعاىل إذ قد بعث فيكم عبده احلبيب نتيجة تلك الرمحة فكونوا 
  . مناصريه ففي ذلك يكمن بقاؤكم

مع أن أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية يتعرضون يف معظم البالد 
ضطهاد ولكنهم مع ذلك مثابرون على تبليغ هذه اإلسالمية ملختلف أنواع اال

احلق أن الرسالة هي رسالة سيدنا . الدعوة مدفوعني بعاطفة مواساة األمة
فنحاول أن ينضم معظم الناس إىل الذين األولني ليدركوا زمن  �رسول اهللا 

  . اآلخرين وينضموا إىل السعداء من األمة



 

كما أركّز عليها  - ة فما دام واجب كل أمحدي أن ينشر هذه الرسال
لذا علينا أن حناسب أنفسنا لنرى كم منا، حنن الذين نعترب أنفسنا  -عادة 

أمحديني يفكرون بعمق مرة على األقل يف اليوم أو يف األسبوع أو يف الشهر ما 
هي املسؤوليات اليت تقع علينا بعد انتمائنا إىل املسيح املوعود، أو بعد اعتبارنا 

؛ فماذا جيب أن تكون معايري عباداتنا، وماذا جيب أن �أننا ننتمي إليه 
إننا ندعي ونعلن بكل اعتزاز بأن اخلالفة على منهاج . يكون مستوى أخالقنا

النبوة موجودة فينا ولكن ما هو الدور الذي نلعبه ملؤازرا؟ فهذا يهيئ لنا 
شخصا  �صحيح أن رمحة اهللا تعاىل قد هاجت إذ بعث اهللا . وقفة تأملية

ولكن . إلصالحنا ووفَّقنا لبيعته �عظيما وحمبا صادقا مثل املسيح املوعود 
بأن الزمن األخري هلذه األمة أيضا  �هل البيعة وحدها تكفي؟ فلما قال النيب 

خري كزمنها األول كان يقصد من ذلك أن املؤمنني باملسيح احملمدي 
من  �ملوعود سيكونون سببا لذلك االنقالب العظيم الذي بعث املسيح ا

أجله، وسيسامهون يف إحداث التغري الذي بعث املسيح املوعود إلحداثه يف 
وسيكونون سببا خللق اجلنة يف الدنيا اليت ستساعدهم لريثوا هذه اجلنة . العامل

فمن واجب كل أمحدي اليوم أن يؤدي دوره يف . يف احلياة األخروية أيضا
ا يرام يف إحداث تغير عظيم يف إحداث تلك الثورة ويلعب دوره على خري م

وهلذا الغرض ال بد لنا . العامل ويساهم قدر اإلمكان يف حتويل الدنيا إىل اجلنة
وجيب أن نعيش يف ضوء . من العودة إىل القرآن الكرمي والعمل بأوامره

األساليب اليت تؤدي إىل إحداث االنقالبات والتغيريات وتكون سببا خللق 
  . هذه احلالة سوف تتبعنا الدنيا حتما ودون أدىن شك ففي. اجلنة يف الدنيا



 

اليوم حنن ضعفاء، وال أمهية لنا ظاهريا يف نظر العامل، وحنن عرضة للمظامل 
ولكننا حني ب بعزم جديد عارفني حقيقة بيعتنا فلسوف . يف كل مكان

تفتخر ذريات هؤالء الناس حتما يوما من األيام باالنضمام إىل خدام املسيح 
فعلى كل أمحدي أن حياول . ملهدي، وإن مل يوفَّق بذلك املوجودون حالياا

فال تغيبوا يف مغريات اتمعات . ليساهم كلُّ قوله وفعله يف أداء حق البيعة
فإذا كنتم ترون أن هذه االجتماعات تؤثر فيكم فال جتعلوا تأثرياا . الغربية

  . يتجزأمؤقتة بل ينبغي أن جتعلوها جزءا من حياتكم ال 
يوجد يف اجلماعة بفضل اهللا تعاىل أناس كثريون يدركون هذه احلقيقة، 

فأمثال هؤالء . فيضحون بنفوسهم ويدركون روح التضحية أيضا كما جيب
كنت يف املاضي قلقا . الناس يوجدون بني الشباب ويف الرجال والنساء أيضا

وجه الصحيح بأم ال يدركون على ال" وقف نو"حول املشتركني يف مشروع 
كانوا قد دخلوا يف سن الشباب وكانوا يظنون ". وقف نو"ما هو املراد من 

بأن الذين يلتحقون مبعهد تأهيل الدعاة هم الذين سيعملون للجماعة وال 
إذ كانوا يبدؤون أعماهلم حبسب رغبتهم دون . هدف غريه وراء هذا املشروع

يظنون بأننا حصلنا على فكانوا . أن يعرف املركز عنهم وعن أشغاهلم شيئا
أما اآلن فحني أسأل الدارسني يف الكليات . هذا اللقب وهذا يكفي

. واجلامعات يقولون بأننا ننال هذا التعليم بعد االستشارة منكم ومن املركز
ال شك يف . وسنكون حاضرين خلدمة اجلماعة بإذن اهللا بعد إاء هذا التعليم

فعليكم أن تبعدوا . هللا تعاىل فقطأنه هذه الروح قد نشأت فيهم بفضل ا



 

واحلق أن أفراد اجلماعة . أنفسكم من األمور السيئة كلها يف هذا اتمع
  . حياولون أن يكونوا نزيهني متاما من هذه الشوائب

وفيما يتعلق بالتضحيات، فجاءتين البارحة سيدة وقدمت قدرا كبريا من 
سأقدمها للجماعة تربعا، واآلن  احللي وقالت بأنين كنت عاهدت اهللا تعاىل أين

حمرمة علي ت على . هذه احلليبقي بعضها عندها ولكنها أصرهلا أن ت قلت
فهذا . موقفها وقالت بأين عاهدت اهللا تعاىل بذلك فأرجو أال متنعين من إيفائه

إن أفراد . يف أفراد مجاعته �هو االنقالب الذي أحدثه املسيح املوعود 
يف عبادام وعاملون بأوامر الشريعة سواء أكانت تتعلق اجلماعة خاشعون 

  . بأمور التجارة أم باألمور املنـزلية، لكي تكون بيوم وجمتمعهم نظري اجلنة
معلوم أن املادية واألنانية سائدة يف كل حدب وصوب يف العصر الراهن، 

امة ولكن التمسك باحلسنات واملثابرة عليها والدعاء من اهللا تعاىل لالستق
ال شك أن أناسا مثلهم . يتسبب يف نيل رضا اهللا تعاىل حتما كما قلت من قبل

موجودون يف اجلماعة ولكن جيب أن يكثر عددهم لكي يرث اجلو احمليط بنا 
وكذلك اتمع كله جنات اهللا تعاىل يف هذه الدنيا ويف األخرى أيضا، كما 

فمباركون الذين . �نةُ أُزلفتوإِذَا اجلَ�: يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي
، ولْيحذَر �يستمتعون ذه اجلنة املزدلفة هلم نتيجة اإلميان باملسيح املوعود 

 �لقد بين املسيح املوعود . الذين ال ينتفعون ذه النعمة الربانية كما ينبغي
أن اهللا مل يقل قط إنكم ستفوزون برضاه الكامل بفعل عمل صاحل من نوع 

بل ال بد لكم من فعل الصاحلات بكل أنواعها لكي ينظر اهللا إليكم معني، 
إذن، فال بد لنا من فحص أعمالنا كلها لكي نفوز بنظرة حب . نظرة حب



 

لقد آمنا بإمام هذا الزمان . اهللا تعاىل واجلنة اليت أزلَفَها لنا برمحته والواسعة
وأداء حقوق اهللا وحقوق الذي نبهنا مرارا وتكرارا إىل السري يف سبل التقوى 

ال تكونوا من الذين يعبدون أولياء اهللا، بل كونوا أولياء : العباد، وأرشدنا قائال
؟ إنه يطالبنا بأمر عظيم إذ �انظروا ماذا يتوقع منا املسيح املوعود . اهللا

يقول كونوا أولياء اهللا، أي جيب أن يكون كل واحد منا وليا، ولكن ليس 
املوجودين اليوم، الذين يتخذون اإلسالم سخريا، ويغوون  كاألولياء الزائفني

أن  	لقد روى اخلليفةُ الثاين . الناس إىل النار بإغرائهم باجلنة كذبا وزورا
كان حيكي لنا أن إحدى أخواته كانت من أتباع أحد  	اخلليفة األول 

لك أن  أمل يأن: ذات مرة 	هؤالء األولياء الزائفني، فقال هلا اخلليفة األول 
ختايف اهللا وتتويب وتنضمي إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية ليكون مآلك خريا 

ال حاجة يب لالنضمام إىل األمحدية، ألين قد : فقالت له. يف الدنيا واآلخرة
ال حاجة بك إىل فعل : بايعت فالنا من أولياء اهللا الكبار، وقد قال يل

نك من أتباعنا املخلصني، وقد محلنا الصاحلات مطلقًا، بل افعلي ما شئت أل
  . عنك خطاياك كلها

مما يعين أن عقيدة الكفّارة والفداء ال توجد عند النصارى فحسب، بل (
فكيف حيق هلم . قد اختلقَها هؤالء األولياء املزيفيون من بني املسلمني أيضا

  :يقول 	بعدها أن يدعوا خري أمة؟ املهم أن اخلليفة األول 
 أن شك ال: له قويل القادمة املرة يف صاحبك تزورين عندما: خيتأل فقلت

 عدد يف فكّرت فهل القيامة، يوم ذنوبه اءجر بالنعال سيضرب إنسان كل
 بأن أخيت فوعدتين ك؟أتباع مجيع ذنوب محلت قد، فستتلقاها اليت الضربات



 

هل: هاتفسأل ينجاءت الزمن من مدة وبعد. الرجل إىل السؤال هذا هتوج سألت 
 معضلةاألمر الذي هو عندك  حلّ قد ولكنه نعم،: قالت لك؟ قلت ما الرجل
 املالئكة يسألك عندما: يل قال: قالت كيف؟: قلت. البساطة مبنتهى عويصة

 يفيخلّ ،هذا الشيخ سيدي اسألوا بل ،ئًاشي عنها أعرف ال: فقويل ذنوبك عن
 عندماأما أنا ف. رعةبس اجلنة إىل نيركضفت ،ولن ينظروا إليك سبيلك املالئكةُ
 قدمه ما يكفكم أمل: بعيون محراء هلم وأقول غضبا سأستشيط املالئكة يسألين
! ملضايقيت اليوم جئتم حىت عظيمة تضحية من كربالء يف احلسني اإلمام جدي

 لقد ضيق علينا أهلُ الدنيا اخلناق يف احلياة الدنيا، أما اليوم فجئتم لتضايقوين
 اجلنة فأدخل سبيلي، وخيلون املالئكة فسيتندم ؟ثانية بالسؤال عن أعمايل

  . مرفوع الرأس يف هيبة وجالل
هذا هو حال هؤالء األولياء املزيفني اليوم، فإم يعطون الناس اجلنة بدون 

إم سيلقَون يف . واحلق أم يعطوم النار. أن يقوموا بأية أعمال صاحلة
للناس يف هذا العصر  إن اجلنة اليت أُزلفت. فيها أتباعهمون اجلحيم كما يلقُ

اليوم، وذلك  �املبارك إمنا هي تلك اليت قد هدانا إىل سبلها املسيح املوعود 
من خالل بيانه تفاسري القرآن واحلديث اجلميلة، وتنبيهه إىل ضرورة فعل 

أساليب  اخلريات، وقضائه على البدع والعبث من األعمال، وإرشاده إىل
هذه هي سبل اجلنة، وا قد أُزلفت . اخلرور واالبتهال على أعتاب اهللا تعاىل

وهؤالء املتصوفة الكَذَبة واألولياء الزائفون مل يتواجدوا يف املاضي . اجلنة اليوم
ففي . ، بل يتواجدون اليوم أيضا	فحسب، كما أشار اخلليفة األول 

سالمية، هناك شرحية كبرية من باكستان واهلند، بل يف معظم الدول اإل



 

املسلمني املثقفني أو ممن يرون أم مثقفون مبن فيهم الزعماء والسياسيون 
فضالً عن عامة الناس الذين  - الذين أعرف العديد منهم معرفة شخصية 

ال يصلّون وال يتلون القرآن، بل يرون الكفاية يف أدعية  - يسودهم اجلهل
واحلق أنه لو كانت اجلنة تزلَف وتنال . ين يتبعومهؤالء األولياء املزعومني الذ

  .هكذا ملا كانت هنا حاجة إىل القرآن الكرمي وال العمل بأحكامه
فما من شك أننا لذَوو حظ عظيم إذ عرفْنا إمام هذا الزمان وعرفنا كيف  

إن عديدا من أبناء اجلماعة يسألونين . ندخل اجلنة ونفوز برضا اهللا تعاىل
، وعندما أسأل بعضهم ما إذا كان مواظبا على أداء الصلوات يقول ال، الدعاء

عليك أن تدعو بنفسك أوالً وساعدين بدعائك على استجابة : فأقول له
، فذات مرة جاءه صحايب وطلب �وأفعلُ ذلك عمالً بأسوة الرسول . دعائي

  .أَعني على ذلك بدعائك: �منه الدعاء، فقال 
تمع املسلم، أعين على املرء أن يهتم بإصالح هكذا جيب أن يكون ا

أعماله ويدعو لنفسه بنفسه، وإذا طلب من أحد الدعاَء فيجب أن يساعده 
الشريفة واألساليب  �فإمنا جتاب األدعية اليت تكون وفقًا لسنته . بالدعاء له

مث جيب على املرء أن يقدم . اليت بينها لنا، وليس مثة سبيل آخر لالستجابة
إذا أمضينا أيام احلياة على . الدعاء من أجل غلبة الدين على أدعيته األخرى

هذا النحو مهتمني بالدعاء فعندها ستقع تلك الثورة العظيمة اليت بعث اهللا من 
هناك . ، والذي مبجيئه قد أُزلفت اجلنةُ للناس�أجلها هذا اخلادم العظيم للنيب 

فكاره على هذا النحو ويصلح حاجة ماسة ألن يصوغ كل مسلم أمحدي أ
 .أعماله على هذا املنوال



 

  : لقد قال: �أقرأ على مسامعكم اآلن بعض ما قاله املسيح املوعود 
نعم، ميكن أن جتتمع . أقول واحلق أقول إن الدين والدنيا ال جيتمعان أبدا
مل نسمع قط أن أحدا . الدنيا مع الدين كخادمة، ولكن ال كشريك وند أبدا

من الواصلني باهللا تعاىل وصاالً صادقا صافيا اضطر لسؤال الناس كسرات 
وما دام األمر كذلك . كال، بل إن اهللا تعاىل يرحم أوالده أيضا بسببه. اخلبز

اعلموا أنه لن يعد من مجاعتنا . فلماذا يضع البعض الشروط وجيمع النقيضني
عندما يقوم املرء . يه يف البيعةإال الذي يؤثر الدين على الدنيا كما عاهد عل

كم يبعث حالُ . باألعمال مراعيا عهده هذا فإن اهللا تعاىل يعينه ويقويه
 	انظروا إىل سيدنا عمر . الصحابة على السرور، فقد طهرهم اهللا تطهريا

ال ندري من من أبناء مجاعتنا الذين . كيف تغير بعد اإلسالم رأسا على عقب
ميانية وتتطور مثل الصحابة، إمنا يعلمه اهللا الذي هو عامل ستنمو قواهم اإل

ولوال أن هناك فئة تتطور قواهم ويشكّلون مجاعة صادقة، فما الفائدة . الغيب
غري . من تأسيس هذه اجلماعة؟ ال فائدة من مجاعة ال تتقدم يف سبل مرضاة اهللا

. ييد روح القدسأن التقدم يف سبيل اهللا سهل إذا ما مشل املرَء رضا اهللا وتأ
 :قال اهللا تعاىل. ولكن هذا ال يتأتى ألحد ما مل يضح بنفسه وعمل وِفْق ذلك

 �فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى *وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى�
ا حني ينه مما يوضح أن حياة اجلنة تبدأ من هذه الدني. )٤٢- ٤١:النازعات(

واملقام الذي قد وصفه الصوفية بالفناء إمنا هو . املرء نفسه عن اتباع األهواء
  .ي النفس عن اهلوى



 

إمنا أستهدف من ذكر هذه األمور مرة بعد أخرى البيانَ أن : �مث قال 
اهللا تعاىل ال يريد من تأسيس هذه اجلماعة إال إرساء املعرفة احلقيقة اليت هي 

الدنيا وتوطيد التقوى والطهارة احلقيقية اليت ال أثر هلا يف أهل هذا  مفقودة يف
فالكرب منتشر يف العامل عموما اليوم، فالعلماء مصابون مبرض . العصر

االستكبار والزهو مبا عندهم من العلم، وأما املتصوفون فليسوا على ما يرام، إذ 
فقط، ولذلك قد ابتدعوا ال يعنيهم إصالح النفوس، وإمنا مهم األبدانُ 

أم قد : يعين(جماهدات وممارسات جسدية ال جند هلا أثرا يف ينبوع النبوة 
أراهم ال يهتمون ) مطلقًا �اختلقوا من عند أنفسهم جماهدات مل يقم ا النيب 

وجماهدام هذه ال . بتطهري قلوم، إنْ هم إال أجساد ال أثر فيها للروحانية
وهذا العصر خال متاما، إذ . ب نورا من املعرفة احلقيقية تطهر القلوب وال

تركوا الطريقة النبوية ونسوا العمل ا كلية، وقد أراد اهللا تعاىل إعادة العهد 
النبوي وإرساء التقوى والطهارة من جديد، وذلك بإقامة هذه اجلماعة، 

ة اليت سنها النيب فعليكم أن تموا باإلصالح احلقيقي باتباع الطريقة اإلصالحي
  .لنا �

لكي  �ندعو اهللا تعاىل ألن نصوغ حياتنا كما أراد منا املسيح املوعود 
 .إن شاء اهللا تعاىل. نكون جزًءا من الثورة املقدرة على يده
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