
فيكم  تكو4   :� �هللا  ;سو�  يقو� 
 l تكو4...   40 �هللا   gشا ما   Kلنبو�
 .Kلنبو�  oمنها على  �خلالفة  تكو4 
�لن تكو4 *ا 0هد�( شخصية بل 
ستو�صل مهمة �لن� � �لكن بعد 
فترK من �لزمن ستنتهي هذ� �خلالفة 
�لر�شدK، �سُتنـزv منكم هذ� �لنعمة 
l يكو4 ُملٌك عضوa يتضايق منه 
�لنا° l تكو4 ملك ج�ية، l ִדيج 
 oخالفة على منها ;¯ة �هللا �تقو

�لنبوK مرK 0خر_.
 gعماp �0 فنر_ 40 �مللو{ �ملسلمني
�لد�� �لذين جاg�� D فتر�º 9تلفة 
0نفسهم  hّو�   �إلسال تا;يخ   D
مكانتهم  بأ4  يقولو4  �ظلو�   gخلفا
Vلك  مع  �لكن  �خلليفة،  كمكانة 
 gخللفا� يعدُّ�4  �ملسلمني  0غلبية   4<
بعد   ��gجا �لذين  �حدهم  �أل;بعة 
�عهدهم  ;�شدين،   gخلفا  � �لن� 
 ،Kلر�شد� �خلالفة  عهد  ُيَعّد  فقط 
 ;�E0 �قد  �نشِرها،  �*د�ية   Kفتر  �0
·سب  نظاَمهم  عهدهم   D  gخللفا�
 � �لن�   ��0; كما   �إلسال تعليم 
 gخللفا�  Kفتر  D تكن   { يدير�. 
�لر�شدين حكومة َقَبِليَّة، بل 0لبسهم 
�هللا تعا= ;g�E �خلالفة بو�سطة fاعة 
فقد  �آلخر�4   gخللفا� 0ما  �ملؤمنني. 
حافظو� على حكومة َقَبِليَّة، �بذلك 
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 Êة: �ملكتب �لعرfتر

ال  �حد�  �هللا  >ال  >له  ال   40 0شهد 
شريك لـه، �0شهد 40 �مًد� عبد� 
من  باهللا   Vفأعو بعد  0ما  �;سوله. 
�لشيطا4 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ;�ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�>يَّاَ{  َنْعُبُد  >يَّاَ{ 
�لَِّذيَن   ªِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   ªََر� �لصِّ
0َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Rمني) َ�ال �لضَّ

خـطبة جلمعـة
لعزيز cبنصر eهللا تعا cد �يدf� Aمسر� gلقاها سيدنا مر� hل

� Oملهد jإلماخلليفة خلامس للمسيح ملوعو+ �
٢٠١٥/٠٥/٢٩ يو
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فلما  � حرفيا.  �لن�   Kgنبو حتققت 
تلك  من   Aلثا�� �أل��   gجلز� حتقق 
�لنبوKg حرفيا فال بد 40 يتحقق قو� 
 Kgمن �لنبو yألخ� gلن� � عن �جلز�
�لذ�  �هللا   40 فيه   gجا �لذ�  0يضا 
 0;سل �لن� � بشريعة تد� >= يو
 =< نظر�   - ;¯ته  ستهيج  �لقيامة، 
�ملاEية  �ألمو;  على  �لنا°  عكو( 
�تقيم  �ملترEية-  �ملسلمني  �حالة 
�لدنيا   D Kلنبو�  oمنها �خلالفة على 
متأكد�4  �أل¯ديو4  ��ن   .�EدÓ
�عد�  هاجت ·سب  �هللا  ;¯ة   40
 oمنها على  �خلالفة   �0قا  � للن� 
��ملهد�  �ملسيح  بو�سطة   Kلنبو�

�ملوعوE حتقيقا لقو� سيدنا �موالنا 
 Eملوعو� �ملسيح  �هللا  0عطى  لقد   .�
� مقا �لن� D �ألمة �مقا خاَتم 
 40  �; مقدَّ كا4  ألنه  0يضا   gخللفا�
تقو سلسلة �خلالفة بو�سطة خاEمه 

� �لصاuE �خاَتم �خللفاg فقط. 
�ن سعد�g لكوننا من �لذين حُظو� 
 Jل�  K;ملذكو�  K;لبشا� من  بنصيب 
بّشر ֲדا ;سو� �هللا � عن قيا �خلالفة 
على منهاo �لنبوK.  فقد �ّضح �لن� 
� �آلية �ل J�D 9E; سو;K �جلمعة 
يلحقو�  ملا  منهم  ﴿�Rخرين  �هي: 
ֲדم﴾ �0حلق �آلخرين- ��ن منهم- 
·بيبه  �ملؤمنني  من  نا  �عدَّ باأل�لني، 

 �إلسال سيعيد  بأنه  عنه  قا�  �لذ� 
�هللا  ��فَّقنا   .a;أل�  =< �لثريا  من 
�ستطاعو�  �لذين  من  نكو4   40  �
>بال, سالمه   D جبهم��  ��Eيؤ  40
� >= �ملسيح ��ملهد�. l 0نعم �هللا 
بإقامة  للخالفة  �ملبايعني  على fاعة 
سلسلة �خلالفة بعد� ��فَّقنا لبيعتها. 
من  تقتضي  �إل*ية  �لِنعم  هذ�  فكل 
تعا=  �هللا  يشكر   40 0¯د�  كل 
يليق  تغيُّر�  نفسه   D Èَُيحد� عليها 
�هللا  من  باملبعوثني  يؤمنو4  بالذين 
 �Eتعا=. عندها فقط ميكننا 40 نؤ
للمسيح  مقد;�  كا4  �لبيعة.  حق 
 �إلسال يعيد   40  Eملوعو� ��ملهد� 
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لعزيز -  cهللا بنصر cد - �يدf� Aمسر� gمر pحضر

اخللفـاء  فـ~ة   j تكـن   �
الراشـدين حكومة َقَبِليَّة، بل 
ألبسهم اهللا تعا, رداء اخلالفة 
بواسطة bاعة املؤمنني. أما 
اخللفاء اآلخرون فقد حافظوا 
وبذلك  َقَبِليَّة،  على حكومـة 
حتققت نبوءة الن� � حرفيا. 



 D �يرسخه   a;أل�  =< �لثريا  من 
0¯د�  �كل  به.  �ملؤمنني  قلو� 
 _Eّ0 0نه   على   Kyبص على  يشهد 
 .ير� ما  0حسن  على  �لو�جب  هذ� 
�لكن ترسيخ �إلميا4 ال يقتصر على 
فقط   Eعقو بضعة  على   �0 حياتكم 
�لن�  سكو9  من   Eملر�� كا4  بل 
على  �خلالفة   بقيا  K;لبشا� بعد   �
منهاo �لنبوK 40 هذ� �إلميا4 سيبقى 
 =< �عظمته  شوكته  بكل  قائما 
نفسه  Iسب  من  كل  �لقيامة.   يو
�ب   �  Eملوعو� للمسيح  مبايعا 
 l قلبه   D �إلميا4  يرسخ   40 عليه 
��جب  فمن  بالنو�جذ.  عليه  يعّض 
هؤالg �ملؤمنني 40 يتمسكو� بأهد�� 
 Eملوعو� �ملسيح  بعد  �لقائمة  �خلالفة 
��لسالكة على مسلكه �ُيظهر�� هذ� 
�إلميا4 �ينشر�� f Dيع �0اg �لعا} 

�يقيمو� �حد�نيته D �لعا}. 
لقد 0;سل �هللا تعا= سيدنا �مطاعنا 
 aلغر� *ذ�   � �هللا  ;سو�  �مد� 
 aللغر  uEلصا� خاEمه  0;سل   l
�خلالفة   بقيا  � �لن�  �0نبأ  نفسه 
�بقائها >= يو �لقيامة إلجناp �ملهمة 
 Eملوعو� �ملسيُح  بّشر  لذلك  نفسها. 
�خل�  جانب   =< fاعته-   �
�حلزين بوفاته- قائال: ”>4 سنة �هللا 
قد;تني،  ُير�  تعا=  0نه  هي  �لقدمية 

كاVبتني  فرحَتني  بذلك  Iّطم  لكي 
لألعد�g.. فمن �ملستحيل 40 يغّير �هللا 
البد   V< �ألpلية...  سنته  �آل4  تعا= 
لكم من 40 تر�� �لقد;K �لثانية 0يًضا، 
�Eئمة  أل�ا  لكم،   yخ Óيئها   4<�

�لن تنقطع >= يو �لقيامة.“
>�Vً، فقد 0قا �هللا تعا= �لقد;K �لثانية 
إلقامة   �  Eملوعو� �ملسيح  بعد 
�هللا  يريد  ال   .a;أل� على  �إلميا4 
�لدين  40 يفرÂ �ملعا;ضو4 على 40 
�هللا  Iب  �ال  �لدنيا،  من   aنقر�
من  بل  �يعتّز.  �لشيطا4  يتباهى   40
 Â0فر� م  ُتحطَّ  40 �هللا  عند  �ملقد; 
�ملعا;ضني �لكاVبة، لذ� سيؤيد �Eئما 
بعد  �لدنيا   D �لقائمة  �خلالفة   نظا
�ملسيح �ملوعوE � من 0جل >قامة 
�إلميا4. �قد 0�جب �هللا تعا= على 

0نصا; �خلالفة-  40 يكونو�  �ملؤمنني 
من  �ستئصا*ا  يريد�4  �لذين  مقابل 
�إلميا4  Eعائم  لتوطيد  جذ�;ها- 
D �لعا}، �40 يعقد�� عزما صميما 
جاعلني عهد بيعتهم D �حلسبا4 �0م 
�ينوِّ;�4  >ميا�م  على  سيحافظو4 

�آلخرين 0يضا بنو; هذ� �إلميا4. 
بأ4 من   �  Eملوعو� �ملسيح  يقو� 
سنة �هللا �لقدمية 0نه ُير� قد;تني، �نعلم 
جيد� 40 �ملر�E من �لقد;K �لثانية هي 
قوية  عالقة  �خلالفة   فلنظا �خلالفة. 
مهمة  مسألة  �هي   ،rلدي�  بالتقد
 yبغ rلدي� للشريعة �إلسالمية. �لتقد
�خلالفة مستحيل متاما، كما ال ميكن 
�خلالفة.   yبغ �جلماعة   Kحد�  قيا
�خلالفة  بأهد��  يتمسك  من  كل 
من بيننا يعلم جيد� 40 بقاg �خلالفة 
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وقد أوجب اهللا تعا, على املؤمنني أن يكونوا أنصار 
اخلالفة- مقابل الذين يريدون استئصا5ا من جذورها- 
لتوطيد دعائم اإلميان j العا�، وأن يعقدوا عزما صميما 
سيحافظون  أنهم  احلسبان   j بيعتهم  عهد  جاعلني 
على إميانهم وينوِّرون اآلخرين أيضا بنور هذا اإلميان. 



D �جلماعة جزg من �إلميا4، �يعلم 
Eحضو�  �لذين  0�لئك  Vلك  0يضا 
كال مث�y �لفتنة عند �فاK �خلليفة 
�أل�� � ��عتصمو� باخلالفة أل�م 
كانو� يعلمو4 40 >مياننا لن يسلم >4 
} تكن �خلالفة فينا. �مد �هللا تعا= 
على 40 كث�y من 0�الE هؤالg �ألبر�; 
تضحياִדم  بسبب   �ليو يستفيد�4 
�قوK >ميا�م من بركا9 �خلالفة. لقد 
بذ� �خلليفة �لثاD � A هذ� �ملجا� 
 .�yتضحيا9 0كثر من غ� �Eجهو

 =<  Kyكث ִדًما  �ملتَِّهمو4  �ّجه  لقد 
سأضع   rلكن�  �  Aلثا� �خلليفة 
بني 0يديكم كيف كانت حالة قلبه 
على  �حرصه  هو،  بكلماته   ،�
¯اية �خلالفة ألنه جزg من �لتا;يخ، 
�من ��جبنا 40 نكو4 مّطلعني على 
�لتا;يخ إلنقاV 0نفسنا من �لفنت �هو 
>مياننا 0يضا. فيقو�  لتقوية  ضر�;� 

 :� Aخلليفة �لثا�
 D علي  �مد  �ملولو�  Eعو9  لقد 
غرفٍة من �لبيت �لذ� توفِّي فيه �خلليفة 
نقاشا  ُتِثر  ال  له:  �قلت   � �أل�� 
قيامها،   عد  �0 �خلالفة   قيا حو� 
 Kمقتصر 0فكا;{  40 جتعل  بل �ب 
شخٌص  خليفًة  ُينَتخب   40 على 
 D مصونة  �جلماعة  مصلحة  تكو4 
لُرِقّي  �لسعي  على   ;Eقا �هو  يد�، 

��ملصاحلة   �pلتنا� أل4   ،�إلسال
ميكن 40 تكوD 4 �ألمو; �لJ ميكن 
تقدمي �لتضحية فيها. فقلُت للمولو� 
باألمو;  يتعلق  فيما  بأنه  علي  �مد 
0ضحي   40 فأستطيع  �لشخصية 
بعو�طفي من 0جلك �لكن >�V كانت 
�ألمر  فسيكو4  باملبد0  تتعلق  �ملسألة 
�ملبد0  عن  �لتخلي  أل4  �ضطر�;يا، 
�لوحيد   uلفر� حا�.  بأ�   pو� ال 
بيننا �بينكم هو 0ننا �سب �خلالفة 
مسألة Eينية �نر_ �جوEها ضر�;يا. 
�0نتم 0يضا ال تستطيعو4 40 حتسبو� 
�جوEها غy جائز ألنكم حتر;مت للتو 
من ;بقة بيعة خليفٍة. (�0 قد بايعتم 
�آل4  توّفي  �لذ�   � �أل��  �خلليفة 
�حتر;مت من بيعته �تقولو4 �آل4 بأنه 
ال حاجة للخالفة �قد حتر;نا منها). 
 :� Eفقا� *م سيدنا �ملصلح �ملوعو

لقد ظللتم مبايعني >= ست سنني، 
ال  سنني  ست   =< جائز�  كا4  �ما 
�ملستقبل   D حر�ما  يصبح   40 ميكن 
بإقامته.  �هللا  0مر  ما  �خاصة  0يضا، 
0نه  هو  �بينكم  بيننا  �لوحيد   uلفر�
>�V »ليتم عن موقفكم �حلا` فإنكم 
بقيتم عليه >=  ما  ستختا;�4 حتما 
�خلليفة  بيعة   D تبقو4   �0  ،�ليو
�أل��. 0ما >�V »لينا �ن عن موقفنا 
الضطر;نا لتر{ ما كا4 تركه منافيا 
ملعتقدنا �Eيننا �لذ� } نعمل مبا ينافيه 
قط. فمن مقتضى �لعد� 40 تسلكو� 
سلكتمو�  �لذ�  �لسبيل  0يضا  �آل4 
>= �ليو �0ال تكرهونا على فْعل ما 

يناE Dيَننا �مسلَكنا. 
 0ما �لسؤ�� 0نه من يكو4 مفيد� لتقد
 �إلسال Eعائم  �ترسيخ  �جلماعة 

فسنقبل خليفة َمن �تفقتم عليه. 
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 ”إن سـنة اهللا القدميـة هي أنه تعا, ُيـري قدرتني، 
لكي kّطم بذلـك فرحَتني كاذبتـني لألعداء.. فمن 
املسـتحيل أن يغّ$ اهللا تعا, اآلن سـنته األزلية... إذ 
البـد لكم من أن تروا القدرة الثانية أيًضا، وإن �يئها 
خ$ لكـم، ألنها دائمة ولن تنقطـع إ, يوم القيامة.“



تريد  �جلماعة  من  �ألغلبية  كانت 
 نظا يستتب   40 تعا=  �هللا  بفضل 
للمسيح  �لبّين  �ألمر  أل4  �خلالفة 
�ملوعوE � كا4 موجو�Eً 0مامهم. 
�ظّل   vالجتما� هذ�  طا�  فلما 
�ملولو� �مد علي مصرًّ� على موقفه 
0خذ �لنا° يطرقو4 �ألبو�� �0ثا;�� 
�ُخذ��  سريًعا  قرِّ;��  قائلني:  ضجة 

بيعَتنا.
 Aلثا� �خلليفة  يقو�  حا�،  0ية  على 
�: قلت للمولو� �مد علي: لقد 
ينبغي  لذلك  ºا�فك،  fيَع  p0لُت 
 Â�ملطر� �لسؤ��  يكو4   40 �آل4 
�خلليفة؟  سيكو4  من  هو:  0مامك 
قا�  عدمه.  على  �إلصر�;  من  بدال 
�ملولو�: 0فهم جيًد� ملا�V تؤكد على 
من  تعر(  ألنك  Vلك  �ألمر،  هذ� 
. يقو� �ملصلح Eسيكو4 �خلليفة �لقا
ال   rلكن� له:  قلت   :�  Eملوعو�
0عر( من سيكو4 �خلليفة، بل سأبايع 
 � قا� حضرته   �0 تنتخبونه.  َمن 
للمولو� �مد علي: عندما سأبايع 
�ملؤيدين  فإ4  خليفًة  »تا;�نه  �لذ� 
فال  Vلك،   D  rسيطيعون للخالفة 
�لبتة.  �ملعا;ضة  مو�جهة  من  خو( 
يقبل   { علي  �مد  �ملولو�  �لكن 

Vلك �ظّل متشبًثا بآ;�ئه.
قلت   :�  Eملوعو� �ملصلح  يقو� 

 Ê  gتسي علي:  �مد  للمولو� 
�لظن كث�yً، �يا ليتr كنت 0ستطيع 
 r>ن�تكم ما بد�خله. g�;<� شّق قل�
تكو4  تضحية  كل  لتقدمي  مستعدٌّ 

 .Jباستطاع
 oخر�  �yً0خ �لباُ�  ُفتح  فلما 
�ملولو�  ;ّشح  �لغرفة  من   gهؤال
 �pمر �سم  �ألمر�هي  0حسن  �مد 
ليكو4  0¯د   Eمو� �لدين   yبش
 � Eللمسيح �ملوعو Aخلليفة �لثا�
 40 على  كلها  �جلماعة  �0صر9 
يأخذ حضرته منهم �لبيعة. لقد قا� 
حضرته مر�ً;� 0نه ال Iفظ كلما9 
سر�;  �ملولو�  �لكن  0يضا،  �لبيعة 
لك.  �0قر0ها  0حفظها  قا�:  شا� 
�هكذ� قد 0فشل �هللا تعا= -حتقيقا 
 K;لة �لفتانني إلثا�لقو� نبّيه �- �ا
 �لفتنة عند قيا �لقد;K �لثانية، �0قا
 Kلنبو� oهللا تعا= �خلالفة على منها�
 Kمر � Eملوعو� بعد �فاK �ملسيح 
ثانية. فمن �بتعد�� عن �خلالفة كانو� 
علماgً كباً;� D �لدين ��لدنيا 0يضا 
�كانو� مثقفني ��نكني �0صحا� 
�لثر�K ��جلا�، �كانو� هم �ملسيطرين 
على خزينة مؤسسة صد; 0جنمن >ال 

�0م } يلقو� >ال �خليبة ��خلسر�4.
بعد �نتخا� �خلليفة �لثاA } يكتف 
قاEيا4   K;Eمبغا علي  �مد  �ملولو� 

�ملبايعني   yغ فئة  0ثا;9  بل  فقط 
على   gلقضا� 0جل  من   Kyكث فتًنا 
 gنكر� هزمية  تلقو�  �0م  >ال  �خلالفة 
كل مر .K�Vلك أل4 >قامة �خلالفة 
مؤكًد�  �عًد�  كا4  ��ستمر�;ها 
 gهؤال كا4  فلما  تعا=.  �هللا  من 
بعد  �ائي  بشكل  قاEيا4   4�;Eيغا
خزينة   D كا4  ما  كل  0خذ��   40
�جلماعة فقد قالو� مشyين >= مب� 
مد;سة تعليم �إلسال: لن متّر عشر 
 Aملبا� سنني >ال �يسيطر على هذ� 
�آل;يو4 ��ملسيحيو4. �لكن �نظر�� 
تعا= �عو�E بكل  ينجز �هللا  كيف 
قو�  Iقق  �كيف  خا;قة؟  عظمة 
كيف  �الحظو�  �لكرمي؟  ;سوله 
حقق �هللا تعا= �لبشا;K �لJ 0عطانا 
 Eملوعو� �ملسيح  طريق  عن  >ياها 
 K;بصو يو بل �Iققها كل   �
جديدK. كانو� يتكلمو4 40 �آل;يني 
 A4 على مبا�ملسيحيني سيسيطر��
�جلماعة خال� عشر سنني، �لكن 
حيث  تعا=  �هللا  0فعا�   =< �نظر�� 
 l  Kلعشر� �لسنو4  تلك  قد مضت 
مضت بعدها عقوE من �لزما4 �ها 
 ١٠١ �لو�قعة  هذ�  على  مضى  قد 
مستمر  �Epها;   D �قاEيا4  عاما 
;غم �لظر�( غy �ملو�تية �لJ مر9 
�*ند   �نقسا  ÈEبينها حا �من  ֲדا 
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>= E�لتني حيث �ضطر9 �جلماعة 
ُتِر{  �ما  قاEيا4،  من   o�للخر
هنالك سو_ بضع مئا9 من �لنا° 
لقضاg �حلياK فيها كالد;��يش. 0ما 
 Kآل4 فقد 0نشئت هنا{ مبا4ٍ جديد�

.Kyكث
 كانو� يتكلمو4 عن �قوv مد;سة 
��حدD K قبضة �ألغيا; �لكن �آل4 
بكلفة   Kجديد مد�;°  هنا{  ُتنشأ 
Vلك   =< >ضافة  �لر�بيا9.  ماليني 
فقد توسع كث�y هنا{ نطاu 0عما� 
 { تعا=.  �هللا  بفضل  0يضا  �لتبليغ 
IدV Èلك D قاEيا4 فحسب بل 
تشهد على تأييد �هللا تعا= �نصرته 
للخالفة مبا4 شاهقة D شÑ بلد�4 
�لعا} �لJ ترتبط باخلالفة �أل¯دية، 
�من خال� هذ� �لنظا تصل تعاليم 
�إلسال �جلميلة >= 0تباv كل Eيانة، 
للخالفة  تعا=  �هللا  تأييد  هو  فهذ� 
مشاهد�  نر_  �لذ�  �أل¯دية 
هذ�  من  0ملانيا  »لو  �ال   ،يو كل 
تعا=  �هللا  يوصلها   Jل�  aلفيو�
لقد  �أل¯دية.  باخلالفة  يرتبط  ملن 
�شتر9 قبل 0يا قليلة منظمة 0نصا; 
مب�  0ملانيا   D �هللا   gما< �جلنة  �هللا 
ضخما Ø �Vسة طو�بق بسعر ١,٧ 
مليو4 يو;�. تلك �خلزينة �لJ تر{ 
فيها معا;ضو �خلالفة 0قل من ;�بية 

��حدK فحسب، �كانو� يضحكو4 
قائلني: سنر_ كيف َيسy نظاُمهم؟ 
فقد �شتر9 منظمتا4 فرعيتا4 فقط 
من 0حد �لبالE �ملرتبطة بتلك �خلالفة 
نفسها مب� ضخًما Ø �Vسة طو�بق 
ببذ� 0كثر من ١٩٠ مليو4 ;�بية. 
تعا=  �هللا  0فضا�  تكن هذ�  فإ4 } 
 �Vفما �أل¯دية  للخالفة  �تأييد� 
�خلالفة  عن  �نفصلو�  من  0ما  >4V؟ 
0يضا،  �ملركز�  نظامهم  �ختّل  فقد 
�>= �ليو فإ4 �لسعد�g منهم �لذين 
يشعر�Ù 4طئهم 0� V;يُتهم ينضمو4 
�جلماعة   �0 �ملبايعني  fاعة   =<
 gيستظلو4 بلو��إلسالمية �أل¯دية �

�خلالفة.
�لتبليغ  0عما�  فإ4  Vلك   =< >ضافة 
خال�  من  >ال  تتأتى  ال   باإلسال
�لزمن �لذ� يتم   D� .خلالفة� نظا
�جلماعة   تقو  �إلسال تشويه  فيه 
 K;صو  Kg�;بإ �أل¯دية  �إلسالمية 
�إلسال �لغر�g، �ألجل Vلك يثبت 
�أل¯دية  �خلالفة   uصد تعا=  �هللا 
 Èألحد�� بعض  هنا{  كله.  للعا} 
�إلنسا4  جتعل  ·يث  للغاية   Kملحّير�
يفكر مندهشا كيف �À �هللا تعا= 
�لناَ° عن صدu �جلماعة �عن تأييد� 
للخالفة �بالتا` يشرÂ صد�; َمن 
هنا  �V0كر  سليمة،  فطرִדم  كانت 

حدًثا 0� حدَثني فحسب.
هنا{ بلد D >فريقيا يسمى �لنيجر، 
يلي:  ما  �Eعيتنا  هنا{  من  �كتب 
 D �لقر_  من  0ئمة   Kعشر حضر 
�لد�;K �لتعليمية ��لتربوية للمبايعني 
قرية  ºتا;  معهم  �حضر   Eجلد�
 �Vملا ُسئل:  فلما  0يضا.  "��غونه" 
>;سالك  من  بدال  بنفسك  0تيت 
قد  �لد�;K كانت  �لقرية، أل4   >ما
قا�:  �ألئمة،  لتد;يب  ُخّصصت 
لألئمة،  تد;يبية   K;�E �0ا  0عر( 
باألمس   لإلما Vكر9ُ  ملا   rلكن�
 gملشا;كة فيها ;فض ·جة 40 علما�
�ملدينة –�لذين كانو� من �لوهابية- 
يقو�  كفا;.  �أل¯ديني   40 0خ��� 
�تأملت   �Eّ;  Aحّير �لقرية:  ºتا; 
 40 ميكن  كيف  �تساgلت:   � جدًّ
�كنت  كافرين؟  �أل¯ديو4  يكو4 
�لقرية   D  yبالتبش *م  hحت  قد 
كانو�   �Vفإ �لقرية،  ºتا;   Jبصف
مضاعًفا  كافًر�  صر9  فقد  كفاً;� 
تلك   D فدعو9  *م.  بسماحي 
�لليلة ·ر�;K (يقو� بعض �لنا° بأ4 
0هل >فريقيا 0مّيو4 ال يعقلو4 شيئا. 
�لكن �نظر�� >= ºتا; �لقرية هذ�، 
فلعله ليس مبثقٍف كث�yً >ال 0نه يكّن 
سليمة)  �فطرته  �هللا  ºافة  قلبه   D
 �yتعا= كث �هللا  لقد Eعو9  يقو�: 
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�هللا  مسترشًد�  �منت  �لليلة  تلك   D
ال  0مر  (�هو  >يا�  �مستهديا  تعا= 

يفقهه علماg كبا;).
باحللف:  مقر�4  بتصريح   =E0  l
قد  0نه   �ملنا  D �لليلة  تلك  ;0يت 
نزلت D بيJ جنو من �لسماg 0�ال 
l تبعهم �لبد; 0يضا. كنت 0;�ها عن 
 l .;4 40 0جد فيها �0 نو�E كثب
نز� D بيJ من �لسماg شخص يلبس 
 Jبي D فو; حلوله� ،gمالبس بيضا
 yغ بشكل  ��لبد;   �لنجو تنوّ;9 
عا�E �0صبح بيJ يفيض باألنو�;. 
��قع D قل� بشدK 40 هذ� �لشخص 
للجماعة  �لكبا;  �لشخصيا9  من 
>ليه �سألته: هل  فتقدمت  �أل¯دية 
خليفتها؟   0 �أل¯دية  �Eعية  0نت 

�بعد Vلك �ستيقظت.
فلما �E ��;0عيتنا 0لبو �لصو; �ضع 
�0خذ   Û;صو على  >صبعه  فوً;� 
يرEE مقسًما باهللا: هذ� هو �لشخص 
 gمن �لسما Jبي D الpلذ� ;0يته نا�

�·لوله �متأل بيJ نوً;�.
غامبيا:   D �جلماعة   y0م �كتب 
ُتدعى  قريٍة   D  Kلدعو� بّلْغنا  عندما 
عن  0هَلها  �0خْ�نا  "0سامبامبائى" 
بعثة �ملسيح �ملوعوE � �قر0نا *م 
قا�  fاعته   =<  �النضما  ª�شر
�للجنة  �;ئيس  �لقرية   >ما عفوًيا 

�ملعنية برقي �لقرية: لقد تنبأ �لن� � 
عن Óيg �إلما �ملهد�، �هذ� هي 
�ملرK �أل�= �لh0 Jع فيها عن ظهو; 
عرفُت   40 �منذ  �ملهد�.   �إلما
قا�:   l  .�yكث ֲדا  تأثر9ُ  �أل¯دية 
�حلقيقيو4  �ملسلمو4  هم  �أل¯ديو4 
أل4 لديهم قوK �خلالفة �لJ تربطهم 

fيًعا D سلك ��حد. 
 Û;صو له  �ُقّدمْت   rَع 0ُخِبر  فلما 
 ،pلتلفا� على   يو كل   ��;0 قا�: 
�ملوجوEين  fيع  بايع  Vلك  �بعد 
هنا{ ��نضمو� >= �أل¯دية، �كا4 
 ��0; فلما  تقريبا.   ٣٥٠ عدEهم 
 Èثال D 4 �لكرميRلقر� Aة معاfتر
هي  �أل¯دية   4< قالو�:  �لية  لغا9 
فرقة  توفق   { ألنه  �حلق   �إلسال
0خر_ *ذ� �لعمل �لنبيل كما �فق له 
�أل¯ديوl .4 قالو� D �لنهاية بأ�م 
 4Vبإ باأل¯دية  متشبثني  سيظلو4 
 �إلسال أل�ا  عنها  يتخلو�  �لن  �هللا 
�آلخر�4  �ملشايخ  0ما  �حلقيقي، 

فكانو� Àدعوننا.
 Âفتتا� مبناسبة  Vلك   =< >ضافة 
مسجدنا R" Dخن" �"هانا�" خال� 
�ليو4  0نا°  0بد_  �حلالية   Jجول
 =< ينتمو4  �كانو�  R;�ئهم   4�yكث
منهم  فكا4  �حلياK؛  Óاال9  ºتلف 
�بعضهم  0يضا،  ��لتجا;  �لساسة 

مد;سو4 ��آلخر�4 مثقفو4، �كا4 
بينهم ;جا� �نساg 0يضا، فقد قالت 
ببعض  شخصية  معرفة   `  :Kسيد
�أل¯ديني، �كنت 0ظن 0نr 0عر( 
 Jمعرف بسبب  �أل¯دية  عن   �yًكث
�لذ�   yلتأث� �لكن  �جلماعة،   Eبأفر�
0شعر   { خليفتكم   كالُ  Dّ تركه 
به D �لسابق قط. لقد عرفت �آل4 
حقيقة �إلسال بشكل صحيح �قد 
 u0عما  D �حلقيقة  هذ�  Eخلْت 

قل�. 
�ملنوطة  تعا=  �هللا  0فضا�  هي  فهذ� 
باخلالفة. 0ما 0نا فإA >نسا4 متو�ضع، 
 ` فليست  جيًد�،   Jحال �0عر( 
Vلك  كل  بل  Vلك،  تستحق   Kميز
بسبب �عد �هللا تعا= لتأييد �خلالفة 
�لذ�  �لوعد   uEهو صا� �نصرִדا، 
 D �ينصرها  �خلالفة  يؤيد  ظل 
�لسابق، �سيظل كذلك >4 شاg �هللا 
كما قا� �ملسيح �ملوعوE � 0يضا. 
0قامها   Jل� �لثانية   K;لقد� �هذ� هي 
تأييد  مشاهد  ;0ينا  �قد  تعا=،  �هللا 
�هللا *ا، فالذين يظلو4 0قوياg �إلميا4 
��لتأييد�9،  �آليا9  ير�4  سيظلو4 
لتقوية  باستمر�;  جاهدين  فاسعو� 
باخلالفة  عالقتم  �توطيد  >ميانكم 
 g�Eبأ  ��الهتما �أل¯دية  �إلسالمية 
�لذين  على  يقع  �لذ�  �لو�جب 
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�خلالفة.  بنعمة  تعا=  �هللا  �عدهم 
 D ملسلمو4 نعمَة �خلالفة� لقد ُحر
�لعصر �أل�� لإلسال حينما غلبت 
عليهم �ملاEية، 0ما �آل4 فسو( يستمر 
هذ� �لفيض �لرباA >4 شاg �هللا تعا=، 
�لكن �لذين ال يفو4 بعهدهم بإيثا; 
�لدين على �لدنيا سو( ُيحرمو4 من 
 ª�يفو� بالشر { �V<� ،لفيَض� هذ� 
�خلالفة  بنعمة  تعا=  �هللا  0ناطها   Jل�
لقد  �ملحر�مني.  من  فسيكونو4 
0مًنا  �خلو(  بتبديل  تعا=  �هللا  �عد 
هو  �لوعد  هذ�  �لكن  باخلالفة، 
 D تعا=  �هللا   uحقو  4�Eيؤ للذين 
 K;حقوقه تعا= �ملذكو ��0�لك، V
هنا: (يعبد�نr)، فإ4 كنتم تريد�4 
�لنعمة فال بد لكم  تتمتعو� ֲדذ�   40
من g�E0 حق �لعباKE، فحاِفظو� على 
بأ�Eئها  ��هتّمو�  �خلمس  صلو�تكم 
على 0حسن �جه. ��حلق �لثاA هنا 
لكل  شيئا).   Ê يشركو4  (ال  هو: 
 D جند�لدنيا، � D لوياته�شخص 0
هذ� �لبالE �ملتقدمة خاصة 40 �لنا° 
D سبا u�g�; �ملاKE، �بد0 �لبعض من 
fاعتنا يفّضلو4 �ألمو; �ملاEية على 
0حكا �هللا تعا=، حيث يلجأ�4 >= 
�لكذ� ��لتز�ير جلًبا لبعض �ملنافع 
�ملاEية، �هذ� 0يضا نوv من �لشر{، 
ب�كا9  يتمتعو�  لن   gهؤال �مثل 

�لبعض  لقد كتب `  شيئا.  �خلالفة 
�قتنع  قد  صديقا  له  بأ4  0ملانيا  من 
 uبصد� �أل¯دية  �ألفكا;  Üميع 
فلما   ،�لسال عليه   Eملوعو� �ملسيح 
قلت له عليك 40 تبايع �آل4 �تنضم 
 rن< �قا�  علي   Eّ; fاعتنا،   =<
0عر( كث�y من �أل¯ديني، بعضهم 
من 0قا;Ê، فهم ال يدفعو4 �لضر�ئب 
 D �يقعو4  �يكذبو4،  للحكومة، 
0;تكب  ال  �0نا  0خر_،  منكر�9 
�لضر�ئب   �E�0� �لسيئا9،  هذ� 
تاكسي   K;سيا سقت   �V<� كاملة، 
فأEفع عليها �لضريبة كاملة، فكيف 
E0خل f Dاعة هؤالg، فإA 0فضُل 
منهم هكذ�، �>4 كنت مقتنعا بكل 

�لعقائد �لJ تقو� ֲדا.
�لشخص  هذ�  جو��   40 شك  ال 

0مر  برفض  Óرًما  صا;  �قد  خطأ، 
له  �هللا  يقو�  �سو(  �;سوله،  �هللا 
 �Vلقد �نكشفت عليك �حلقيقة، فلما
�لنا°  بعض   Kyس بر�ية  ;فضَتها 
�لسيئة، �ملا�V } تستجب أل��مر�. 
>ال 40 هؤالg �أل¯ديني 0يضا يقعو4 
�خلاطئ  بسلوكهم   o�Eمز  l<  D
هذ�. >�م ُيحَرمو4 0فضاَ� �هللا تعا= 
كما Iِرمو4 غyَهم منها، �قد قا� 
 �ملسيح �ملوعوE عليه �لصالK ��لسال
 Jعh 4نكم تشوهو< gعن مثل هؤال
يشوهو4  فالذين   .َّ̀ < بانتمائكم 
 Kلصال� عليه   Eملوعو� �ملسيح  hعة 
��لسال Ý0 *م 40 يتمتعو� ب�كا9 
I 40اسبو�  فعليهم  �جلا;ية.  خالفته 

0نفسهم. 
�لغyهم  للمسئولني  0قو�  كذلك 
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إن هـذه الqكـة الu ترونهـا j أعمالكـم أو إن هذا 
التوفيـق الذي يهبكم اهللا خلدمة الدين إمنا هي منوطة 
بارتباطكم باخلالفة فقط، ولن تسـتطيعوا إجناز شيء 
أبًدا منفصلـني عن اخلالفـة. إذا كان بعضكم يرجع 
النتائج الطيبة لبعض أعمالنا إ, علمه وعقله وجهده 
فظنه باطل متاما. اعلموا أن األعمال الu يقوم بها أحد 
باسم الدين منفصال عن اخلالفة لن تباَرك مثقال ذرة. 



هذ�   4< للجماعة  يعملو4  ممن 
�ل�كة �لJ تر��ا D 0عمالكم 0� >4 
هذ� �لتوفيق �لذ� يهبكم �هللا خلدمة 
با;تباطكم  منوطة  هي  >منا  �لدين 
 pلن تستطيعو� >جنا�باخلالفة فقط، 
 �V< .0بًد� منفصلني عن �خلالفة gشي
�لطيبة  �لنتائج  يرجع  بعضكم  كا4 
�عقله  علمه   =< 0عمالنا  لبعض 
�علمو�  متاما.  باطل  فظنه  �جهد� 
40 �ألعما� �لJ يقو ֲדا 0حد باسم 
�لدين منفصال عن �خلالفة لن تباَ;{ 
Rنًفا  لكم  K;V. �قد Vكر9ُ  مثقا� 
 ما�V كانت نتيجة �ملنشقني عن نظا
�خلالفة، فعدEُهم D تناقص مستمر، 
 D نظامهم� ،���p D مركزيتهم�
�خلالفة  حب   40  جر فال  ��يا;. 
�طاعتها هي �لJ تو;È 0فضا� �هللا 
تعا= �تأÛ بنتائج طيبة، �Vلك أل4 
�خلالفة نظا قد 0قامه �هللا تعا=، �قد 
0ناª كل جهد لنشر �لدين ��Epها;� 
باخلالفة. فلو خطر9 ببا� 0حد من 
0صابه   �0  Kلفكر� هذ�  �ملسئولني 
 40 �علمو�  �الستغفا;.  فعليه  �لزهو 
 علو  =< ;�جًعا  ليس  ;قي fاعتنا 
�ال   gلعقال� عقو�   =< �ال   gلعلما�
 �V< �ملاEية.   �لعلو  gعلما K;مها =<
كا4 علُم عا} Eين 0� عقُل عاقل 0� 
 =<  �Eتؤ  �Eما �مها;Kُ عا}  علُم 

نتائج غy عاEية D 0عما� �جلماعة، 
 ªب�كة �ال;تبا�فإمنا هو بفضل �هللا 
تعا=  �هللا  أل4  فحسب،  باخلالفة 
قد �عد ֲדذ� �لنتائج َمن يعتصمو4 
يكتب  تعا=  >نه  �بالفعل  باخلالفة، 
لنا هذ� �لنتائج �لطيبة �ققا �عد�. 
 Kخل��� ��لعقل  �لعلم   40 شك  ال 
�لدنيا،  0عما�   D تنفع   40 ميكن 
�لكن �لذين ينتموf =< 4اعتنا ال 
للحصو�  �خلالفة  بد *م من طاعة 
0عما*م   D �لطيبة  �لنتائج  على 
 gعلما ��جب  من  كذلك  خاصة. 
�جلماعة 40 يعّلمو� 0بناgها �لذين هم 
حديثو �إلميا4 باملسيح �ملوعوE عليه 
�لسال 0� هم شبا� 0� صغا; ممن 
�هلو4 مكانة �خلالفة ��0ية �لعالقة 

�هي  �ألمو;.  ֲדذ�  ��À�هم  ֲדا، 
مسئولية �ملسئولني D �جلماعة 0يضا. 
يتقلد�4  بعضهم   40 ;0يت  لقد 
�ملناصب D �جلماعة �لكن ال علم 
مناصبهم   40 �يظنو4  بالدين،  *م 
يقو�  عندما  Eنيوية.  مناصب 
منصبا  يتقلد  بأنه  0مامي  بعضهم 
يقو�  بأال  �Eئما  0نبهه   Aفإ كذ�، 
منصب بل يقو� خدمة. فإ�V كا4 
�هللا تعا= قد 0تاÂ *م فرصة خدمة 
 D علمهم ��لدين فعليهم 40 يزيد�
�لدين �كذلك >خالصهم ��فاgهم 
�من  باخلالفة.  �صلتهم  �تقو�هم 
 pملسئولني َمن يسعى جاهد� إلبر��
يتعلق  فيما  �لكن  �منصبه،  �0يته 
��جبه   _E0 قد  0نه  فيظن  باخلالفة 
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التقوى

اعلمـوا أن رقـي bاعتنـا ليس راجًعـا إ, علوم 
العلمـاء وال إ, عقول العقـالء وال إ, مهارة علماء 
العلـوم املاديـة. إذا كان علـُم عا� ديـن أو عقُل 
عاقـل أو علُم ومهـارُة عا� مادي تـؤدي إ, نتائج 
غـ$ عادية j أعمال اجلماعـة، فإمنا هو بفضل اهللا 
وبqكة االرتبـاط باخلالفة فحسـب، ألن اهللا تعا, 
قد وعد بهـذه النتائج َمـن يعتصمـون باخلالفة...



 Kمر �خلالفة   بيو باالحتفا�  �وها 
 Kكر9 من قبل مرV لسنة. لقد� D
40 حضرK �ملصلح �ملوعوE ;ضي �هللا 
على  تركز  ال  �جلماعة   4< قا�  عنه 
>بر�p �0ية �خلالفة كما �ب. �بعد 
�خلطب  بد90  �ألمر  ֲדذ�   �yتذك
ال  �لكن  جلساتنا،   D �آل4  ُتلَقى 
يرَسخ  تز�� هنا{ حاجة ماسة أل4 
V0 Dها4 0بناg �جلماعة 40 يستمعو� 
به،  للعمل  �يسعو�  �خلليفة   لكال
��لذين  باخلالفة.  عالقتهم  �يقّو�� 
 y4 بتغي�يستوعبو4 هذ� �ألمر يشعر
طيب خا;D u نفوسهم 0يضا. فقبل 
قر�بة  لند4   D  Û;لزيا  gجا 0سابيع 
 J0كثر من مئ�مئة شا� من كند� 
شا� من �لواليا9 �ملتحدK، �كانو� 
مبختلف �ألعما;، �كا4 بينهم بعض 
ثالثة  هنا  �مكثو�   ،Eجلد� �ملبايعني 
ºتلفني  كانو�  ;جعو�  �عندما   ،0يا
متاما عما كانو� عليه من قبل. كانو� 
 gال��  gفا�� >خال   عن  يع��4 
كتبو�  �قد   ،y�� مدهش  بشكل 
�0عربو�  عوEִדم  بعد  ;سائل   `
�عاهد��  �حالتهم  �نطباعاִדم  عن 
على �0م سيو�ظبو4 على �لصلو�9 
�على  باجلماعة،  عالقتهم  �على 
0ما  باخلالفة.  صلة   4�E�Eسيز �0م 
عن  0ُخ���  قد  كانو�  فما  قبل  ِمن 

�0ية �خلالفة �ما كانت عندهم 0ية 
 جر ال  باخلالفة.  شخصية  عالقة 
يزيد  باخلليفة  �لشخصي   gللقا�  40
�لطرفني عالقة �حبا، �لكن لو بيَّن 
�جلماعة   gألبنا ��ملسئولو4   gلعلما�
 ��E�Ep�0يَة �خلالفة من حني آلخر ال
>ميانا �عالقة باخلالفة. >4 �ملسئولني، 
;ئيسا9   Ñح  gلنسا� �من  �لرجا� 
 جلنة >ماg �هللا، يريد�4 40 ي�p�� 0ما
ممثلو  �0م  ·جة  مكانتهم  �جلماعة 
�خلليفة، فكلما قا 0حدهم للخطا� 
قا� >A ممثل �خلليفة، �لكنه ال يرسخ 
كما  باخلليفة  �لعالقة  توطيد  �0ية 
بيا4  على  ;كز��  �0م  �لو  ينبغي. 
عالقة  لتوطيد  �سعو�  �خلالفة  �0ية 
�0يتهم  النكشفت  باخلليفة   Eألفر��
 r0ع�تلقائيا. فهذ� مسئولية علمائنا، 
�من  ��ملسؤ�لني   Kلدعا�  gبالعلما
��جبهم  فمن  �لدين.  علم  عندهم 
�خلليفِة،  0ياEَ� �سو�عَد  يكونو�   40
لتعليماته  �فًقا  َعَمَلهم  �علو�   40�
�ينصحو� �آلخرين بذلك. من �خلطأ 
�لظن �0م >�V قامو� بالوعظ مرK فهذ� 
يكفي ��نتهى ��جبهم، كال بل �ب 
>لقاg هذ� �لوعظ ��حلث على تقوية 
�لصلة باخلالفة مرK بعد 0خر_. كا4 
حضرK �ملصلح �ملوعوE ;ضي �هللا عنه 
نصيحة   gلعلما��  Kلدعا� 0�صى  قد 

عند�  مؤمن  كل  فقا�:  جد�  هامة 
للجماعة  ºلص  �هو  للدين  لوعة 
�يريد 40 تقا هذ� �جلماعة �لربانية 
 Eّيستر  40� �لعا}   D �hها  �يرفع 
عهد   D حققه  �لذ�  Óد�   �إلسال
 Eجهو تضيع  �0ال   � �لرسو� 
 D  �لسال عليه   Eملوعو� �ملسيح 
لذلك  40 يسعى  �لسبيل، عليه  هذ� 
�ا;،  ليل  �خلليفة   Kمبساعد جاهًد� 
فهذ� سيصلح �جلماعة فكرًيا 0يضا. 
 ª4 ثياֲדم اللتقا�فكما 40 �لنا° ميّد
ما ينثر� 0صحا� �لعر° على �لنا° 
 من متر �غ�y (علما 40 بعض �ألقو�
عندنا ينثر�D 4 عرسهم على �لنا° 
قا�  كلما  كذلك   ،(Eلنقو�� �لتمر 
�خلليفة شيئا إلصالÂ �جلماعة فعلى 
 0ما  ��EEّير� يلتقطو�   40  gهؤال
0بنائها مر�;� �تكر�;� حÑ يستوعبه 
 ªيهتد� >= �لصر��0يضا  0غÞ �لقو

�ملستقيم �ملؤ�E >= �لدين.
0سأ� �هللا تعا= 40 يوفق 0فر�E �جلماعة 
يستمعو�  أل4  �مسئوليها  �علماgها 
ملا تقوله �خلالفة، �ليس هذ� فحسب 
 ��E0 ال يظنو� �0م قد�بل يعملو� به، 
��جبهم بالتعبy عن �فائهم ��الئهم 
�ִדنئهتم بيو �خلالفة فقط. علينا 40 
 Ìندعو �هللا تعا= 40 يوفقنا لالحتفا

بنعمة �خلالفة. Rمني
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