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

اكإي دبعن اكإيو عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتسالْم * اطصر ينالَّذ تمعأَن هِملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو 
الِّنيآمني ،�الض.  
 قُلُوبِكُم بين فَأَلَّف أَعداًء كُنتم إِذْ كُمعلَي اللَّه نِعمةَ واذْكُروا تفَرقُوا ولَا جميعا اللَّه بِحبلِ واعتصموا�

متحبفَأَص هتما بِنِعانوإِخ متكُنلَى وفَا عش ةفْرح نارِ مالن قَذَكُما فَأَنهنم ككَذَل نيبي اللَّه لَكُم هاتآي لَّكُملَع 
  �الْمفْلحونَ هم وأُولَئك الْمنكَرِ عنِ وينهونَ بِالْمعروف ويأْمرونَ الْخيرِ إِلَى يدعونَ أُمةٌ منكُم ولْتكُن * تهتدونَ

  )١٠٥-١٠٤: عمران آل(
�عبِيلِ إِلَى ادس كبكْ ربِالْحةم ظَةعوالْمو ةنسالْح ملْهادجي وبِالَّت يه نسإِنَّ أَح كبر وه لَمأَع نلَّ بِمض 

نع هبِيلس وهو لَمأَع يندته١٢٦: النحل (�بِالْم(  
 افتتاح هذا املسجد الثاين يف إسبانيا، حيث كان أفراد اجلماعة وال يزالون �باخلطبة املاضية متّ بفضل اهللا 

مسرورين جدا، وتكلمت معكم عن بعض األمور انطالقا منه، واآلن أيضا أحب أن ألفت انتباهكم إىل بعض 
إن مجاعتنا : " أيضا� املوعود  وقد قال سيدنا املسيح،وكما نعرف يف كل مكان يف العامل. األمور األخرى

فاملسجد بيت اهللا، واعلموا أن القرية أو املدينة اليت يوجد . يف العصر احلاضر بأمس احلاجة إىل بناء املساجد
سلمون، أو وإذا كانت مثة قرية أو مدينة ال يوجد فيها م. فيها مسجد لنا قد وضع فيها أساس رقي مجاعتنا

كان عددهم فيها قليال، وأردمت رقي اإلسالم فيها، فابنوا فيها مسجدا، فسوف جيذب اهللا املسلمني إليه، شريطة 



 

- ٢ -

أن يكون وراء بناء املسجد نية حسنة وإخالص، فال يبىن إال البتغاء مرضاة اهللا، وال يكون لألهواء النفسية أو 
  ."يه بركةالشر والفساد دخلٌ فيه، عندها سيجعل اهللا ف

لقد تناولت هذا املقتبس مرارا يف السابق أيضا ألن األمور الواردة فيه مهمة جدا لدرجة جيب أن يستعرضها 
  .كل أمحدي مرارا وتكرارا

فاألمر األول فيه هو أن املساجد بيوت اهللا وعلينا أن ننتبه إىل اآلداب اليت تقتضيها بيوت اهللا، فإذا كنتم توقنون 
 يوقن بأنه موجود، فال بد لكم من االهتمام باحترام بيته وتعظيمه � وكل أمحدي بفضل اهللا بأن اهللا موجود،

 فسوف تمون بأداء حقوق عباده أيضا إىل �وعمرانه، مث إذا كان اهتمامكم بعمران بيت اهللا ابتغاَء مرضاته 
  . جانب عبادته، وهذا حيتم عليكم التعايش باحلب والوئام

جيب على أبناء : " انطالقا من ذكر املسجد موجها انتباهنا إىل هذا األمر�يقول حضرة املسيح املوعود 
ق بركة عظيمة، أما التشتت فيؤدي إىل اجلماعة أن يصلّوا مجاعةً يف هذا املسجد متحدين، ففي اجلماعة واالتفا

االفتراق واخلصومة، ويف الوقت الراهن جيب أن نتقدم يف االحتاد واالتفاق جدا، ونتجاهل توافه األمور املؤدية 
  . إىل اخلصومة واالختالف

فاألمر الذي جيب أن تتذكروه انطالقا من املساجد هو أا بيوت اهللا، وعلى كل أمحدي من سكان هذه 
وحق العبادة مجاعةً ينبغي أن يلفت انتباهنا إىل أن نتعايش . نطقة أن يؤدي حقها باالهتمام بالصالة مجاعةًامل

واملالحظ أن ". جيب أن نطور االحتاد واالتفاق كثريا يف العصر الراهن: "�فقد قال حضرته . باحلب والوئام
 تتم � أعوام، ويف ذلك الزمن كانت تربية صحابة املسيح املوعود ١٠٨ قال هذا قبل �املسيح املوعود 

على يد حضرته وكانوا حائزين على معايري رفيعة جدا للتقوى باملقارنة مع اليوم، حيث كانوا خيافون اهللا أكثر 
لكن من مهمة النيب أن .  قويةً جدا�كان اهتمامهم بأداء الصالة أكثر بكثري، بل كانت عالقتهم باهللا منا و

 االعتبار  أتباعه واضعا يف�لذا قد نصح حضرته . يهدي أتباعه إىل أرفع املعايري نظرا جلميع دقائق التقوى
كان حضرته قلقا ألنه . كل احتمال نظرا ألوضاعهم، أم حباجة ماسة إىل االهتمام بكذا أو كذا من األمور

عهد بدئي وكان خياف أنه إذا مل تكن معايري تقواهم رفيعة فلن تكون أمام القادمني مناذج يسعون لنيل أرفع 
 �ت سلسلة بيان أحداث صحابة املسيح املوعود عندما بدأ. مستويات التقوى واضعني إياها يف احلسبان

وأرى أا كانت نزرا يسريا منها ألنه مل تجمع روايات مجيع الصحابة، أما املتوفرة فهي أيضا قليلة جدا 
 – الصحابة ذرية ينبه أن جيب األمر وهذا الصحابة، بدعوات يتعلق منها إلينا نقل ما أن غري ،وموجزة جدا

 بالنسبة أما. اخلصوص وجه على هلم والدعاء آبائهم آثار اقتفاء إىل – أيضا إسبانيا يف يسكنون بعضهم ولعل
 من قرون قبل فقدوه الذي جمدهم البلد هذا لسكان سنعيد ألننا فيه كبرية أعمال إىل حباجة فإننا البلد هذا إىل

 ما وأهم. اإلسالمي الدين ميزات على إطالعهم خالل من � حممد سيدنا راية حتت وسنجمعهم الزمان،
 مل. منظمة كوحدة التبليغ بواجب والقيام به، واالستعانة تعاىل اهللا عبادة حق ألداء السعي هو حتقيقه إىل حنتاج
 كبري بإعالن قمنا أيضا اليوم بل والوئام والتوافق الوحدة تعزيز عصر وحده هو � املوعود املسيح عصر يكن
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 عليا مستويات وحنقق احتادا نزداد أن لنا بد فال اإلسالم، راية حتت البلد هذا أهل سنجمع أننا وهو جدا
 بواجبه منهم كلٌّ يقم مل ما تعاىل اهللا وعبادة املسجد حق أداء اجلماعة أفراد وكل املسؤولني يسع فال. للوحدة

 مل ما نفعا يجدي ال الظاهري املسجد مجال أن لكم قلت أنْ سبق ولقد. املطلوبة الوحدة هذه إقامة أجل من
 وأفعاله أمحدي كل أقوال يف والوداد احملبة عواطف تترشح مل ما ذلك يتأتى ولن ملرتاديه، الروح مجال يرافقه

 اآلية يف لنا وشرحه ضوًءا املوضوع هذا على الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا سلط ولقد. بالعبادة التزامه جانب إىل
 واعلموا. بينكم فيما واملودة احملبة أواصر إنشاء يف تتلخص اليت ترمجتها ومسعتم اخلطبة مستهل يف مسعتموها اليت
 وحد أنه عليكم تعاىل اهللا  منة وهذه. تعاىل اهللا عن بعيدين الضالل يف ستظلون األواصر تلك إنشاء بدون أنه

 هذه من أحد يستثىن ال. اهللا عند من يأتيه وتعليم أمرٍ كل يتدبر أن اآلن املؤمن واجب من فأصبح بينكم،
. أنثى أم كان ذكرا اجلماعة أفراد من فرد أي وال مبلغ أو داعية أي وال مسؤول أي وال أنتم وال أنا ال األمور

 بتعاليم وعاملني تعاىل، اهللا حببل متمسكني دمنا ما أيضا بيته وحقوق تعاىل اهللا حلقوق يناملؤد من سنكون ألننا
 حلق املؤدين من وسنكون. عليها والثبات األمحدية لقبول وفّقنا أنه هذه اهللا نعمة ومتذكرين الكرمي، القرآن
 كان وإذا. � للنيب الصادق واخلادم زمانال إمام عليه أكد مبا متمسكني دمنا ما ومننه وأفضاله تعاىل اهللا نعمة
 اهللا أفضال يقدرون ممن سيعد فإنه ا، للعمل ويسعى أقواله إىل يستمع اخلليفة مع البيعة عهد يعقد من كل

 واخلالفة � املوعود واملسيح � الكرمي والنيب الكرمي القرآن من كالّ أن فاعلموا لذلك. قدرها حق تعاىل
 من حفرة حنو يقدم ممن فسيعد الوثيقة العرى هذه أحد أمحدي أي جتاهل وإذا. تعاىل اهللا حبل ميثل األمحدية

  .النار
 لن عليها وشكره اهللا لنعمة وتذكُّره اهللا حببل متسكَه أن راالعتبا بعني األمر هذا يأخذَ أن أمحدي كل فعلى

 مل وما اآلخرين، مع املتبادل احلب إلقامة يسع مل ما العمل إىل القول حيز من خيرج ولن احلقيقة إىل يتحول
 من ناآلخري منقذَ ويعد اهلداية على حائزا األمحدي يسمى أن ميكن فقط ذلك وعند ،بأخوة اآلخرين يعامل

 يسمى أن ميكنه فقط عندها الفُرقة من نوع كل من نفسه أمحدي كل ينـزه عندما. النار هوة يف السقوط
 اهللا لوجه اآلخرين وحيب والتعايل األنانية من نوع كل من نفسه أمحدي كل ينقذ وعندما حقيقيا، أمحديا
 وفعلهم قوهلم وجيعلون الطريقة ذه يفكرون الذين هم فالسعداء. صادقا أمحديا األمحدي يكون فقط عندها
 ونستطيع اإلسالم إىل اآلخرين ندعو أن نستطيع فقط عندها املعايري هذه نبلغ وعندما. اخلطوط هذه على يسري

 من كبرية فئة هناك أن شك ال. فقط هنا اهللا نور ستنالون ألنكم هنا إىل الناس أيها تعالوا: قائلني نعلن أن
 يف وخاصة عام، بوجه الدين عن منحرفون العامل يف الناس من عدد أكرب إنّ بل يام،األ هذه يف منحرفة الناس
 من واسعة شرحية هناك زالت فما إسبانيا يف أما. أيضا تعاىل اهللا وجود ينكرون أم لدرجة األوروبية البالد
 برملان رئيس وكان اإلسبان الضيوف مع استقبال حفل أُقيم يومني قبل. الدين يف رغبة لديهم الذين الناس

 األيام هذه يف الناس بأن واالضطراب القلق ملؤها بلهجة احلديث أثناء يف يل فقال مين بالقرب جالسا فالنسيا
 يكونون املستوى ذا هم من أن املعلوم من. إليه إلعادم نسعى أن وعلينا عام، بشكل الدين عن مبتعدون
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 قابلت إسبانيا يف وهنا. أوروبا يف قابلته من يف الحظته ما وهذا ة،املادي إىل وميالني عادةً الدين عن بعيدين
 قلقون أيضا إسبانيا يف املستوى هذا على فالناس. الدين إىل ميال فيهم ووجدت املستوى هذا على املسؤولني

 سواه ندي فال وحده، اإلسالم هو اآلن احلقيقي الدين أن تام بوضوح تعاىل اهللا بين لقد. الناحية هذه من
 الذي اآلن الوحيد الدين هو فاإلسالم. ذلك على قدرة ميلك ال إذ تعاىل اهللا إىل اإلنسان يقرب أن يستطيع

 لالعتصام ووفَّقهم اإلسالم نشر مبسؤولية تعاىل اهللا كلّفهم الذين أما. تعاىل اهللا إىل اإلنسان تقريب على يقدر
 على بقينا وإذا وفعلنا، قولنا بني تناقض هناك كان إذا ولكن. غريهم دون األمحديون فهم اآلن اهللا حببل

 عنها تسفر أن ميكن اليت الطيبة النتائج دون وحتول بوحدتنا تضر أن شأا من بسيطة أمور يف املتبادلة اخلالفات
  . حتما تعاىل اهللا أمام عنها مسؤولني فسنكون مساعينا

 عدة قبل اإلسالم هو األصلي دينهم كان الذين اإلسبان من آالفا هناك أن أيضا السابقة خطبيت يف ذكرت لقد
 واجبنا فمن احلقيقي، اإلسالم يعرفون ال ولكنهم. يعتنقونه يزالون وال جمددا اإلسالم اعتنقوا قد وهم قرون،

 أهلُ اعتنق أخرى غربية وبالد أوروبا يف األمحديني من كثري فهناك. احلقيقي اإلسالم على نطلعهم أن حنن
 الروحاين املقام ذلك إىل يرشدوهم مل املشايخ أو املسلمني الزعماء ولكن الروحانية، عن حبثا اإلسالم بالدهم

 اإلسالمية اجلماعة إىل وجذَبتهم الروحانية عن البحث يف الرغبة عندهم فثارت. عنه يبحثون كانوا الذي
 األمحدية، كنف يف الروحانية السكينة جيدون اجلدد القادمني أن إىل مجيعا األمحديون ينتبه أن فيجب. األمحدية

 األمحديون يؤد مل إن. دائما احلسبان يف األمر هذا نضع أن خاص بوجه القدامى األمحديني حنن علينا وجيب
 عن الباحثني لدفع سببا فسيكونون جيب، كما مسؤوليتهم اخلارج يف الساكنني الباكستانيني وخاصة القدامى

 املنطلق هذا من مسؤوليته يدرك أن أمحدي كل فعلى. بأعماهلم احلق عن سيبعدوم أي الدين، عن بعيدا احلق
  .أيضا
 بعد ملقابليت جاءت مث. بإجياز اإلسالم لتعليم خمتلفة جوانب آنفا، ذكرته الذي االستقبال حفل يف بينت لقد

 منصبا حتتل أا أيضا وقالت لمة،مس بأا وأخربتين وشاحا البسة وكانت إسبانية، يل تبدو كانت سيدةٌ الطعام
 مجيل بأسلوب اجلميل اإلسالم تعليم شرحت قد بأنك يل وقالت اإلسالمية، املنظمات إحدى يف وكذا كذا

 أبناء أحد حينذاك معي كان إسبانية، أنك مالحمك من يبدو: هلا قلت. سرور أميا بذلك سرت وأا جدا،
 حديثا، اإلسالم دخلت ولكنها إسبانية هي نعم: فقال األسبق ماعةاجل داعية ظفر إهلي كرم املولوي املرحوم
 الناس من كثري هنا فيوجد. وأجدادي آبائي دين إىل جمددا عدت قد بل حديثا، اإلسالم أدخل مل: فورا فقالت
 يف ومتواصل دؤوب بسعي لنعمل ماسة حاجة فهناك. املفقودة آثارهم وعن أجدادهم دين عن يبحثون الذين
 أوامر حبسب أنفسنا نغير أن فعلينا عملنا، يف اهللا يبارك أن نريد كنا إذا بأنه وأقول أكرر ولكنين. املناطق هذه
 قال عندما. احلقيقي اإلسالم عن للبحث عطشهم نروي أن نستطيع الذين األمحديني حنن أننا واحلق. تعاىل اهللا

 وضع قد حضرته فإنّ اإلسالم، تقدمِ أساس وضع قد أنه فاعلموا مسجد بين حيثما بأنه � املوعود املسيح
 فائدة عن ذلك يسفر أن ميكن فقط فعندها خملصة، بنية املسجد يبىن أن جيب أنه أيضا شرطا األمر هلذا
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 وال علم وال طارةش وال حذلقة تنفع ولن وعمارته املسجد بناء يف ينفع الذي هو فاإلخالص إذًا،. ملحوظة
 اإلخالص، هو املوضوع يف األهم ولكن جنب إىل جنبا عملها تعمل أيضا األشياء هذه أن شك ال. عقلٌ

 عن مترفّعني اجلميع فكّر وإذا. املوضوع يف واألهم األساس األمر هو تعاىل اهللا رضا على احلصولُ وكذلك
 طيبة نتائج وسنرى آباد بيدرو يف" البشارة "مسجد عمارة بركة سنرى الشخصية واملصاحل واألنانية املناصب
  .أيضا فالنسيا يف" الرمحن بيت "ملسجد

 على االحتفال نسقت إسبانيا مجاعة أن علما قبل، من قلت كما املسجد هذا افتتاح بعد استقبال حفل أُقيم لقد
 ورجال احلكوميون وظفونوامل - اجلريان إىل باإلضافة - املثقفون وحضرها مرة، ألول الواسع النطاق هذا

 مسعوا بأم معظمهم قال. جدا جيد بانطباع ورجعوا اتمع، شرائح من شرحية كل من ورجاالت السياسة
 امللحدين من بعض أظهر بل عواطفهم، يتمالكوا مل بأم آخرون وقال. مرة ألول اجلميل اإلسالمي التعليم هذا

  . اإلسالم عن علموا أم على وسرورهم مسعاد تعاىل، باهللا يؤمنون ال الذين أيضا،
 أحد كان إذا إذًا،. بعواطفهم مغلوبني وكانوا معارفه من كانوا هؤالء بأن احملترم منصور الدكتور أخربين وقد

 اإلسالمية اجلماعة أبناء فهم الدين مجال على ويطلعهم تعاىل اهللا بوجود اليقني للناس يهب أن اليوم يستطيع
 اهللا حببل ليعتصموا تعاىل اهللا وفقهم الذين مجاعته إىل واملنتمون � املوعود باملسيح آمنوا لذينا فقط األمحدية

 بعض ايه يت امي قناتنا سجلت وقد. أيضا التقارير يف ذلك وسينشر بعد فيما الربامج يف ذلك وسترون. تعاىل
 وكان املسجد، هذا وعن اإلسالم عن انطباعام االستقبال حفل يف املشتركني من كثري فيها بين اليت املقابالت

. مدريد إىل سافر لعله املنطقة، خارج إىل مسافرا كان. فالنسيا برملان باسم املتحدثُ الضيوف هؤالء بني من
 السفر يستغرق كم يعرفون احملليني واإلخوة - بالقطار تقريبا ساعتني يستغرق هنا إىل مدريد من والسفر

 لديه كان بأنه وقال وصل، ولكنه هنا إىل يأيت لن بأنه زمالؤه قال حىت هنا إىل الوصول يف فتأخر - بالتحديد
 املسجد، يف حبفلنا اهتم أنه أي. مباشرة املقابلة من قادم وهو اليوم ظُهر بعد اخلارجية وزير مع للمقابلة موعد
 أطال لكنه يغادر، مث ساعة لنصف معنا جيلس أن بدايةً بباله وكان. اشرةمب املذكورة املقابلة بعد حضره حبيث

 هناك كان. جدا مجيل بينته الذي اإلسالم تعليم بأن يل وقال الكبرية سعادته وأظهر طويال وحتدثنا اجللوس
 انطباعا عاجلمي أخذ وقد الربملان، وأعضاء واألطباء واحملامون السياسة رجال فيهم مبن مثله كثريون ضيوف

 قرابة فيه فاشترك مرة، ألول واسع نطاق وعلى احلفل هذا نسقت إسبانيا مجاعة بأن قبل من قلت وكما. جيدا
 املسجد بناء سابقا يعارضون كانوا الذين أيضا اجلريان من عديد احلفل حضر وقد. اإلسبان من ضيفا ١٠٨

 أمهية من احلديث بدأت إذ خطايب بعد التز ولكنها أيضا ذكروها اليت الشبهات بعض لديهم وكانت. هنا
  . اإلسالم يف اجلريان حقوق

 األخبار ونشر افتتاحه بعد االنتباه هذا يزداد وسوف خاص، بانتباه املسجد إىل ينظرون الناس إن فباختصار،
  . هذه مسؤولياتنا ندرك ألن ماسة حاجة فهناك يرام، ما أحسن على دورنا نلعب أن علينا لذا اجلرائد يف عنه
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 األوىل اآلية يف تعاىل اهللا أكّد وقد عمران آل سورة من هي خطبيت ا استهللت اليت اآليات من الثانية اآلية
 قال مث. باستمرار اهللا إنعامات من نصيبا وتأخذوا الضالل وجتتنبوا اهلداية على قائمني لتبقوا الوحدة على منها
 قد أي ،�الْمنكَرِ عنِ وينهونَ بِالْمعروف ويأْمرونَ الْخيرِ إِلَى يدعونَ أُمةٌ منكُم ولْتكُن�: الثانية اآلية يف تعاىل

 واملبشرين الدعاة مجاعة هي اجلماعة فهذه. املنكر عن والنهي باملعروف األمر مبهمة تقوم مجاعة فيها ذُكرت
 بتكليفهم العامل يف أيضا أخرى بالد وإىل هنا أرسلهم قد اخلليفة ألن غريهم قبل اآلية يف املخاطَبون هم أي

 كنتم إذا بأنكم للناس ويقولون النصيحة مبهمة يقومون الذين الوعاظ هم فالدعاة. الدعوة وتبليغ التربية مبهمة
 احلب تروجوا أن فعليكم وأخراكم دنياكم حتسنوا أن تريدون كنتم وإذا اهللا، بلحب فاعتصموا النجاة تريدون
 ينصحوا أن هلم فأنى اال هذا يف قُدوم واملبشرون الدعاة يقدم مل وإن. واسع نطاق على واألخوة والوئام

  . أيضا الدعوة وتبليغ التربية تتضمن فمهِمتهم اآلخرين؟
 الصرب مستويات أعلى إىل الوصول من بد وال املهمتنيِ، كلتا إلجناز األفق وسعة رالصد رحابة من بد فال

 من بد وال نفسه، لألمر أيضا اآلخرين ونصيحة بأنفسهم للطاعة عليا أمثلة ضرب من بد ال كذلك. واجلَلد
 الديين جلماعةا تقدم منطلق من اخلليفة ميثلون الدعاة بأن قليل قبل قلت فكما. والفعل القول بني التطابق

. أيضا صعبة ظروفا ذلك يف يواجهوا أن بد ال. التمثيل هذا حق ليؤدوا جاهدين يسعوا أن فعليهم والروحاين،
 صربهم ينفد أن ميكن األحيان بعض ويف قلقهم، تثري قد بتصرفات املناصب وأصحاب الناس بعض يقوم وقد
 يف ويضعوا فورا واالستغفار الدعاء إىل احلالة هذه يف يتوجهوا أن عليهم ولكن حال، أية على بشر ألم أيضا

 وسيجمعون اجلماعة تربية جمال يف أعلى مثال سيضربون بأم وعهدوا اهللا، سبيل يف حيام نذورا أم احلسبان
 أن أحد كالم يقدر لن االعتبار يف األمر هذا واضعني تفكرون عندما. � النيب راية حتت الضالة البشرية
 أمامكم وسيبقى دوما، أعينكم نصب" هللا العزة "وستبقى أهدافكم، لنيل السعي عن أو أهدافكم عن حيرِفكم
 وإن. أنفسكم كربياء وليس دائما وعزته اهللا كربياء أمامكم وسيبقى قطعتموه، الذي احلياة لنذر عهدكم

 على قائمني ستكونون ألنكم تعاىل اهللا رضا سيكسبكم سؤولنيامل قبل من الئقة غري تصرفات احتمالكم
  . األحوال كل ويف دائما" املنكر عن وينهون باملعروف يأمرون"

 أيضا اآلخرين يبعد أن واجبه من بل النار وهوة الفُرقة من نفسه إنقاذ على تقتصر ال الداعية مهمة إن إذًا،
 املسؤولني فئة املذكورة اآلية يف ذُكرت مث. تضحية دون حتقيقها كنمي ال املهمة وهذه. النار وهوة التشتت من

 ال فالذين إليهم، سلِّمت أمانة هذه أن فليعلموا. خلدمتها أنفسهم قدموا الذين اجلماعة يف املناصب وأصحاب
 واضحة رةبصو الكرمي القرآن يف ذكر تعاىل اهللا ألن تعاىل، اهللا بطش حتت يقعوا أن ميكن األمانة حق يؤدون
 املناصب تتولوا أال وجيب. فعلكم مع قولكم توافق دون األمانة حق أداء ميكنكم وال. ذلك عن ستسألون أنكم

 تتذكروا أن بد وال والوفاء، اإلخالص مناذج وإلظهار اخلدمة بعاطفة بل شأنكم، إعالء أجل من اجلماعة يف
 على أيضا اجلماعة أفراد تبعث اجلماعة يف املناصب ألصحاب احلسنة األسوة إن. خادمهم القوم سيد: أن دوما

 هذه يف بل لآلخرين، النصح سيسدون وجه فبأي أفعاهلم مع يتعارض قوهلم كان إذا ولكن بالصاحلات، العمل
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 الدينية وحالتكم أخالقكم وحسنوا ألسنتكم، ولينوا أوال أخطاءكم صححوا: اآلخرون لكم سيقول احلالة
 مستويات وارفعوا الدنيوي تعاملكم يف العدل وأقيموا صحيحة بطريقة صلواتكم لّواوص أوال، والروحانية

 محاسا قلبه يف خيلق أن اجلماعة يف منصبا يتوىل من كل مسؤولية فهذه. اآلخرين ا تنصحوا أن قبل أمانتكم
  .األمحدية بالدعوة التبليغ أجل من والتياعا
 يف اخلليفة ميثلون الذين الدعاة حيترموا أن أكربها ومن عةاجلما يف املناصب أصحاب واجبات أهم ومن
 والباطنة الظاهرية حالتكم إلخضاع جاهدين اسعوا باختصار،. مسؤول كل واجب هو بل الدينية التربية

 ومن. املنكر عن وينهون باملعروف يأمرون الذين يف دخلتم بأنكم القول ميكنكم ذلك وبعد اإلسالمية، للتعاليم
 فإنه وإال رئيسها، أو أمريها سيما وال نفسه اجلماعة يف مسؤول كل ليحاسب ماسة حاجة هناك طلقاملن هذا

 احتراما الناس أكثر يكون أن اجلماعة أمري أو اجلماعة رئيس على. اجلماعة صفوف بني التفرقة بث إىل يؤدي
 وإصالحا تواضعا ذلك يزيدهم أن ينبغي بل حقهم، من االحترام هذا يعدوا أال للمبلغني وينبغي. للمبلغني
 أيضا اجلماعة تربية مسائل من كثريا أن فسنرى الصعد كل على املستويات هذه حنقق وعندما. لنفوسهم
 املتبادل واالحترام االحتاد إن. اهللا شاء إن أيضا التبليغ جمال يف كبرية فتوحات سنحقق كما تلقائيا، ستنحل

  .مباركة أعمالكم مجيع سيجعالن
 جدا هام أمر وهو املطلوب، املستوى املسؤولني بني التعامل يبلغ أن ينبغي أنه أيضا هنا أوضح أن بد وال

 وأنانيته، عزته واحد كل وآثر والشقاق، التشتت ظهر لو إذ األعمال، يف الربكة أجل من به االلتزام من بد وال
  .جدا سلبية نتائج عن ذلك لَأسفَر والسماحة الصرب وقلّ

 احلكام أحد إىل رجل شكا: التالية القصة القرآنية اآليات بعض تفسري يف � األولُ املسيحِ خليفةُ ذكر لقد
 وكال القريب أو األمري ذلك امللك دعا. الشتائم أقبح يل كال قد أمرائك من أو أقاربك من فالنا أن امللوك أو
 ملاذا امللك سأله هذا كل بعد. شفة ببنت ينبس ومل صامتا األمري ظل بينما هلا حصر ال اليت ئموالشتا السباب له

ن هو: األمري فقال الرجل؟ هذا شتمتيلَ أوالً إيل أساء مصربي فَع ا وانفجرتلقد: امللك له قال. له شتم 
 شتائمي استمعت كيف وإال الصرب تستطيع أنك على يدل مما مطبق، بصمت تسمعها بقيت بينما شتمتك

 حقريا؛ اعتربته وألنك شأنا منك أقل ألنه إال إليه وأسأت الرجل هذا شتمت ما أنك على ذلك ويدل. كلها
 وقد اآلن صربك اختربت كما ذلك تستطيع وكنت صربا، وتبدي بالصرب تتحلى أن عليك ينبغي كان بينما
  .أمامي به متحليا بقيت

 أو منصبا منا أعلى هو من أمام نصرب كنا فإذا بالصرب، التحلي يف حنققها أن جيب اليت املستويات هي فهذه
 منا؛ أضعف أو مرتبة دوننا هو أو مكانة يوازينا من أمام املماثل بالصرب نتحلى أن فينبغي منا أقوى هو أو مكانة
 ونبلغه كله العامل إىل يحةالنص نوجه إننا. والفساد الفنت من نوع كل على القضاء نستطيع ذلك كل وبعد

 هذه حققنا إذا. به التمسك املوقف يقتضي عندما الصرب أهداب يترك معظمنا ولكن الرائعة اإلسالمية التعاليم
 حيام الواقفني واجبات هي هذه أن اجلماعة أفراد عامة يظن أال جيب. أيضا التبليغ سبل لنا فتنفتح املستويات
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 التصاحل أجواء على احلفاظ على واحلرص والوداد التحاب إن بل كال فقط، املسؤولني مسؤوليات من هي أو
 مستويات لرفع والسعي ا، والعمل � ورسوله اهللا ألوامر واإلصغاء تعاىل، اهللا حببل واالعتصام والوئام،
 الذي األمر وهو أمحدي، كل واجبات هلي اخلليفة، نداء وتلبية ،� املوعود املسيح تعاليم وفق التقوى
 اجلماعة، أفراد من فرد كل واجب اجلماعة أمور يف وطاعتهم املسؤولني احترام إن. اجلماعة وحدة سيكفل
  . النار حفرة يف الوقوع من ينقَذون وبذلك

 من أنفسهم يقدمون الذين أولئك أو واملبلغني الدعاة خيص أمر لتبليغا إن تعاىل اهللا يقل مل ذلك إىل إضافة
 إذا. به يعنون املؤمنني من طائفةٌ تكون أن القرآن يف ذُكر وإنْ اجلميع؛ خيص أمر هو بل اهللا، إىل الدعوة أجل
 وإىل. أيضا التبليغ جمال يف � نتبعه أن لنا بد فال شيء كل يف � النيب بأسوة بالتأسي أمرنا تعاىل اهللا كان
 اجلميع واجب من تعاىل اهللا جعل حيث النحل سورة من وهي تلوا اليت الثالثة اآلية يف تعاىل اهللا نبه ذلك

 أيضا إليه الدعوة طريق علّمنا مثّ. نساًء أم كانوا رجاال مسؤولني؛ أو مبلغني كانوا سواء اهللا سبيل إىل الدعوة
 مييلون الناس وأخذ بكم التعريف اآلن كله العامل يف ينتشر أصبح فقد اآلن الحظوا. �باحلكمة� قال إذا

 اآلن فعليكم عنكم، تكتب أيضا اجلرائد وبدأت هنا، سجدامل إنشاء بعد الكثرية التبليغ طرق وستنفتح حنوكم
 هناك. به تعاىل اهللا يأمرنا ما هذا. فيه احلكمة مراعني التبليغ واجب وتؤدوا كلها األمور هذه من تستفيدوا أن

 على التصرف طرق الناس تعاىل اهللا أرشد ذلك خالل ومن اآلية، هذه يف املستخدمة احلكمة للفظ كثرية معاين
  .ونتواصل نتعامل أن جيب من ومع نتعامل أن ينبغي كيف وعلّمنا وظروفهم، طبائعهم تالفاخ

  .وتفاسريه الكرمي القرآن قراءة خالل من حيازته وميكن أوال، الدين علم على احلصول من بد ال
 إىل توجه اعتراضات وهناك. � النيب أحاديث شروح على االطالع خالل من براهينكم تقووا أن جيب مث
  .أيضا عليها للرد قوية براهني تقيموا أن فعليكم اإلسالم، إىل باإلضافة � الكرمي النيب
 حتتوي أو العدل على تقوم ال أدلةً حواركم أثناء تقدموا أال ينبغي أي. أيضا العدلُ احلكمة معاين من مث
 يؤثر مما العدل من بدال الظلم على الدالة األمور بعض املؤمن من يصدر لكيال وذلك للمخاطَبني، إساءات على

 يف نرى ألننا التعليم، هذا يف الواردة العدل مقتضيات مجيع مسلم كل يد على تتحقق أن ينبغي بل سلبا،
 والشتم والسب الظلم إىل فورا يلجأون العلمية الناحية من هلزميةبا يشعرون حيثما أم األمحديني غري املسلمني

 أما. تعاىل اهللا كالم يف الكامنة العظيمة احلكَم إظهار إىل يلجأوا أن من بدال أنفسهم قذارة على تدل أمور وإىل
 أي أقوالنا من قول أي من يظهر أن ميكن ال لدرجة مهكال علمِ بسالحِ � املوعود املسيح سلَّحنا فقد حنن
 الذي األمر باحلكمة، التبليغ أجل من � املوعود املسيح كتب مطالعة من بد فال. التبليغ أثناء الظلم من نوع
  .أمحدي كل تربية يف عظيما دورا سيلعب بل فقط التبليغ يف يفيدكم لن

. والصرب الرفق التبليغِ عناصرِ أهم من. أيضا الصرب فيها ويدخل واحللم، واللني الرفق احلكمة تعين لككذ
 ألم األمحدية، دعوة أقارم تبليغ يف يتبعوه أن ميكن الذي األمثل الطريق عن اجلدد األمحديني من كثري يسألين
 فبدال األمحدية عن خيربوم عندما ولكنهم جتاههم، ويقلقون أقربائهم، لبعض كبرية مواساة قلوم يف جيدون



 

- ٩ -

ففي هذه احلالة جيب على كل أمحدي أن يتمسك  بقسوة، ويكلموم غضبا يستشيطون هلم يستمعوا أن من
بالصرب واللني فهذه هي احلكمة وهو مهم جدا، فقلوب الكثريين تلني باحلكمة، أي يلينون نتيجة إبداء الرفق 

وا يل أم واجهوا مواقف صعبة جدا يف بعض املناسبات حيث كادوا يفقدون الصرب والصرب، كثريون كتب
. واهلمة، لكنهم متسكوا بالصرب، فأمثر صربهم يف اية املطاف، إذ قد انضم فالن من أقارم إىل اجلماعة مبايعا

ب أن يتكلم الداعية مبا مينع  لغةً ما مينع عن اجلهل، أي جي-الواردة يف القرآن الكرمي-فمن معاين كلمة احلكمة 
املخاطب من اجلهل، أي جيب أن يتكلم مبا يوافق مزاج السامع، جيب أن ال خترج من أفواهكم أمور تبعثه على 

إذا  قد قدر للمشايخ والذين قست قلوبهم أن ميوتوا ميتة جاهلية، إال أنه �صحيح أن اهللا . اجلهل أكثر
تكلمنا باحلكمة وحبسب طباع الناس ومستواهم العلمي فإن القلوب تبدأ باللني، ولوحظ أن املخاطَب لزم 
الصمت على األقل حتما حىت لو مل يقبل موقفنا، بل من املالحظ أن قلوب الذين ال يؤمنون بوجود اهللا 

  . ناجتة عن اجلهلويعارضون الدين أيضا تلني، فيمتنعون عن توجيه االعتراضات الباطلة ال
ومها –أقدم لكم مثال حفل االستقبال هنا، حيث كان كثري من الضيوف ال دينيني، فقال يل زوجان منهم 

إن هذه األمور الدينية أعجبتنا لدرجة أننا حنب :  إثر مساع كالمي املستمد من القرآن الكرمي واحلديث-طبيبان
فتعليم اإلسالم يتسم باحلكمة لدرجة أنه إذا عرضناه . أيضاأن نستمر يف االستماع، وكانا قد زاراين من قبل 

أقول لكم مرة أخرى إن العوائق اآلن تزول والفُرص . على الدنيا حبسب مقتضى احملل فهو يؤثِّر يف القلوب
مث من مقتضيات احلكمة . تسنح ويتعرف الناس إلينا أكثر، فعليكم أن تعتنوا م، وهو واجب كل واحد منكم

دموا معلومات غري دقيقة، بل جيب أن يكون كالمكم سديدا وصادقا، فقد أعطانا اإلسالم تعليما أن ال تق
فلسنا من أولئك املشايخ . مجيال وصادقا، واإلسالم دين حق ومجيل لدرجة ليس له حاجة إىل أي كالم مبهم
فأي حكمة هذه اليت حتث . الذين يقولون بأنه إذا اقتضت احلكمة الكذب فاكذبوا، وهذا موجود يف تفاسريهم

ومعلوم أن هذه األشياء حني . على االلتزام بالكذب؟ فحيثما جاء الكذب رحل اإلنصاف والعدل والسالم
تغيب حتدث الفتنة والفساد، وهذا ما نالحظه يف العصر احلاضر يف باكستان والبالد اإلسالمية األخرى، 

وحيثما نشأت فتنة مل يبق هناك اإلسالم.  
 أحد ميكن أن ينشر التعليم احلقيقي لإلسالم ويبشر به ويتكلم عنه فهو األمحدي فقط الذي كل قول فإذا كان

فقد قال اهللا . له يتوقف على الصدق والعدل والعلم، فعلى كل أمحدي تقع مسئولية جسيمة وعليه أن يؤديها
 مستوى، أي ارفعوا مستواكم العلمي وزيدوا صربكم وارفعوا معايري  أن تؤدى مقتضيات احلكمة على كل�

عدلكم وارفعوا معايري األخالق يف حياتكم اليومية، تعودوا معرفة الطبائع ألنه بدون معرفة الطبائع ال 
ففي هذه احلالة ميكن أن يكون وعظُكم . تستطيعون نشر الدعوة، فمعرفة الطبائع أيضا مهمة لنشر الدعوة

يا وتبليغكم حكيما، وعندئذ ميكن أن يعد عملُكم موافقا للموعظة احلسنة، فاملوعظة احلسنة هي كالم يلني سام
  . القلوب وهو الذي يراعي مجيع مقتضيات احلكمة
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يعيش هنا شعوب خمتلفة فعليكم أن تفكروا يف إجياد األساليب املختلفة لتبليغهم رسالة اإلسالم على أحسن 
، أي جيب أن )١٢٦: النحل (�وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن�:  إىل ذلك أيضا يف قوله� اهللا وجه، وقد هدانا

كون نصيحتكم جذابة حىت تلني ا القلوب، يكون تبليغكم رسالةَ اإلسالم بربهان أحسن وحبكمة، وأن ت
لكن هذا العمل كما قلت . �فالتبليغ واجب على كل أمحدي، أما إمثاره وإجناحه فهو على اهللا، فاهلدى عليه 

نايف البداية يتطلب منا االهتمام البالغ بإحداث التغيري يف نفوسنا، عندئذ سيؤثِّر كالملقد قال . نا، وتفيد أدلت
من تريدون نصحه فانصحوه " ذات مرة موجها إىل أسلوب النصح والوعظ، �سيدنا املسيح املوعود 

باللسان، فالكالم إذا صدر بأسلوب فيمكن أن جيعل أحدا عدوا، وإذا وجه الكالم نفسه بأسلوب آخر جيعل 
 هذا األسلوب للكالم حصرا � فقد مسى اهللا �جادلْهم بِالَّتي هي أَحسن�فاعملوا حبسب .  وليا محيماغريه

  ." باحلكمة
 �ا اليومي فيما بيننا ويف ميدان التبليغ والتربية ودعوة الناس إىل اهللا فالكالم باحلكمة مهم جدا يف حديثن

أيضا، فقد فتح اهللا سبل التبليغ بفضله ومن واجب أبناء اجلماعة اآلن أن يستفيدوا منها وينشطوا يف ميدان 
صحيح أن اجلرائد قد . أي مدى تؤدون هذا الواجبوإنه يتوقف عليكم إىل . التبليغ يف صورة محلة منسقة

نشرت األخبار انطالقا من افتتاح املسجد أن اإلسالم بدأ محلة منظمة، وقال اخلليفة بأنا سوف نستجلب 
لكن هدفنا ال يتحقق ذه األخبار فقط، إذ كانت . املسلمني الذين أُخرجوا من هنا يف القرن السابع عشر

ارا وتعليقات مماثلة عند افتتاح اخلليفة الرابع رمحه اهللا مسجد البشارة يف بيدوروآباد، اجلرائد قد نشرت أخب
فمحصوا اآلن هل حققنا شيئا يف ثالثني سنة املاضية؟ فاألمم املتقدمة ال تفرح باألخبار املنشورة يف اجلرائد، 

لضيوف يف جمالس األصدقاء أو كما أن األمم العازمة على نيل اهلدف ال تفرح بسماع العواطف الرقيقة ل
حفالت االستقبال، بل هي تستعرض أوضاعها وتفحص نفسها، وختطط لربامج ومشاريع خمتلفة جديدة، مث 

فال تكون األمور . تسعى لتحقيق اهلدف ونيل الغاية بعزم وتصميم، وال ترتاح وتطمئن ما مل حتقق اهلدف
ل أمري اجلماعة أو رئيسها عنه، بل يقول ملن ينقل له هذه البسيطة ذات أمهية هلم، فال يترقب أحدهم ماذا قا

األمور بأنه ال أمهية هلذه األمور التافهة يف نظره، ألنه قد عقد عهد البيعة مع إمام الزمان أنه سيؤثر الدين على 
ويف النهاية إذا اهتممت ذه األمور التافهة فسوف تشوش أفكاري : ويقول. الدنيا وال بد أن ينجز هذا العهد

 وسأتسبب يف الفرقة، �سأبتعد عن اهلدف، وستعيق هذه اخلصومات مهمة مجع سكان البلد حتت قدمي النيب 
فإذا كنت خملصا يل ومواسيا يل وتواسي اجلماعة فال تنقل يل هذه األمور وال ألحد . وتفسد دنياي وعاقبيت

  .من النميمةغريي ألن ذلك 
فإذا بدأ كل أمحدي وكل مبلِّغ وكلُ مسئول يفكر يف هذا االجتاه فسوف تتفتح سبل االنقالب إن شاء اهللا 

سواء كان من خدام األمحدية أو أنصار -باستمرار، فليعقد كلُ واحد من أبناء اجلماعة العزم على كل مستوى 
لفرقة من أجل رفْع راية اإلسالم، ويقتلع كل أنواع  على أن يقضي على كل أنواع ا-اهللا أو جلنة إماء اهللا
  . وفَّقنا اهللا مجيعا لذلك، آمني. النـزاعات والفنت
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يف اخلطبة املاضية ذكرت سعة املسجد من حيث عدد املصلني، فهو فعال كما أخربتكم إال أنه إذا استخدمت 
 أن �على كل حال نسأل اهللا . مصل ٦٠٠القاعات األخرى كلها للصالة فاملبىن إمجاال يتسع ألكثر من 

  . يبارك فيه من كل النواحي وحيقق اهلدف من بنائه، آمني
  

  :قال حضرته يف اخلطبة الثانية

وهو حمامٍ وخملص -أود أن أطلب الدعاء أيضا، فقد أطلق أعداء اجلماعة الرصاص على أحد أبناء اجلماعة، 
بشاه، باكستان أثناء عودته من مكتبه، فنقل إىل املستشفى يف كراتشي وحالته خطرة جدا، وقال  يف نوا-جدا

 أن يشفيه شفاء كامال �األطباء بأنه سيمكنهم التأكيد بعد بضعة أيام بأنه خرج من اخلطر، فادعوا اهللا 
  .    عاجال ال يغادر سقما
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