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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد

 وإياك نعبد إياك * الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم
عنيتسا * ندناطَ اهرالص سالْمقيماط * ترص ينالَّذ تمعأَن هِملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.  

فليكن معلوما أن األمحدية ليست شيئا منفصال عن اإلسالم، بل .  العامل كلهستنتصر يفإننا ندعي أن األمحدية 
مهما أثار معارضونا ضجة وقالوا بأن األمحديني ليسوا . هو األمحدية، أو األمحدية هي اإلسالم احلقيقياإلسالم احلقيقي 

وإذا كان احلصول على . مسلمني فإنّ شهادة اهللا الفعلية تطمئننا من حيث اجلماعة دائما ويف كل حال أن اهللا معنا
 وحده، أي عند إمام الزمان، واملسيح �حملب الصادق للنيب تعليم اإلسالم احلقيقي ممكنا يف أي مكان فإنه ممكن عند ا

واملهدي املوعود الذي كلّفه اهللا تعاىل مبهمة النهوض باإلسالم من جديد، لذا إن إحياء اإلسالم سيتم على يده هو 
 -ح وتعليم اإلسالم الصحيح إىل العامل يف العصر الراهن إذًا، فقد قدر اهللا تعاىل أن تبلغ رسالةُ اإلسالم الصحي. فقط

وسيعرف العامل عاجال أم آجال أن .  فقط� بواسطة احملب الصادق للنيب -سواء إىل العامل اإلسالمي أو غري اإلسالمي 
  . يقة وهي اليت متثّل اإلسالم احلقيقي على وجه صحيحاجلماعة اإلسالمية األمحدية هي اجلماعة املسلمة على وجه احلق

وقالت بأن عددكم يف أمريكا ضئيل جدا لدرجة ال يعرفكم " لوس أجنلوس"قبل يومني جاءت ملقابليت ممثلة جريدة 
كثري من الناس، فكيف توصلون إىل أهل البلد كلهم رسالة األمن والسالم اليت تدعون أا رسالة اإلسالم الصحيح؟ 

إن تبليغ هذه الرسالة ال يقتصر على أمريكا فقط، بل سنفتح يوما من األيام قلوبكم أو قلوب أجيالكم يف : لت هلاق
كنت أظن أا قد تكتب هذا األمر يف اجلريدة بطريقة خمتلفة . أمريكا ويف العامل كله وسنجمعهم حتت راية اإلسالم

أت فيها تفاصيل تلك املقابلة وجدت أا أوردت كل ما قلته ولكن عندما قرأت اجلريدة قبيل خروجي للجمعة وقر
  . بصورة صحيحة تقريبا
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 بالنصرة والتأييد نفسه�احلق أنه كما ينصر قدر اهللا تعاىل أنبياءه ويؤيدهم دائما كذلك وعد اُهللا تعاىل املسيح  .
لفعلية ترينا مشاهد هذه النصرة والتأييد دائما، وحنن ثابتون على يقني أنه كما وكما قلت قبل قليل إن شهادة اهللا ا

 اليوم أيضا ال حمالة دائما كذلك سيحققها) ٢٢: اادلة (�كَتب اُهللا َألغْلبن أَنا ورسلي�: حقق اهللا تعاىل اآلية القرآنية
 بذلك وطمأنه بالكلمات نفسها وأوحى إليه بالكلمات نفسها، ألن املسيح املوعود � وعد املسيح املوعود �ألنه 
فمن املستحيل متاما أن يبعث اهللا . اىل لنشر تعليم القرآن الكرمي يف العامل يف هذا العصر هو املبعوث من اهللا تع�

  .أحدا لنشر دينه، مث ال خيلق أسبابا لتأييد مبعوثه ونصرته
فما دمت .  سيكونون غالبنيلقد كتب اهللا منذ البداية ووضع قانونه وسنته أنه ورسله: "�يقول املسيح املوعود 

رسوال من اهللا ولكن بغري شريعة جديدة وبغري ادعاء جديد وبغري اسم جديد بل جئت حائزا اسم ذلك النيب الكرمي 
نه كما ظل مضمون هذه اآلية يتحقق منذ القدم أي منذ  لذا أقول بأ� وجئت من خالله ومظهرا له �خامت األنبياء 

فهل يقدر هؤالء الناس على أن يردوا .  كذلك سيتحقق اآلن يف حقي أنا أيضا� إىل زمن رسول اهللا �زمن آدم 
كَتب اُهللا �: بل إن نبأ اهللا! وقد ظل األنبياء مجيعا يشهدون عليها منذ القدم؟ كالمشيئة اهللا وقدره نتيجة إعراضهم، 

  ." سيتحقق قريبا�َألغْلبن أَنا ورسلي
ت اهللا اضا شك، أن اجلماعة ستحرم من تأييدليس عندي شائبة من الشك، وال خياجل أي أمحدي صادق أي: أقول

ولكن جيب أن يكون واضحا لكل أمحدي ما هو املراد من . يف وقت من األوقات، والعياذ باهللا، أو تحرم من الغلبة
الغلبة؟ هل السيطرة على احلكومات هي الغلبة؟ أو هل املراد منها كثرة عدد األمحديني يف كل بلد؟ صحيح أن هذا 

النوع األول منها يتم يف زمن النيب .  من الغلبة ولكن من سنة اهللا أن للغلبة نوعني وتتم بأسلوبني اثننيأيضا نوع
لقد وضح . وبواسطة النيب، والنوع الثاين منها يتم بعد النيب وذلك أيضا بنشر تعليم النيب نفسه، ولكنها تتحقق بعده

هذا .  هذا األمر بأن املراد من ذلك هو أن تتم حجة اهللا على األرض وال يقدر أحد على املقاومة�املسيح املوعود 
 بأن اهللا يظهر صدقهم بآيات قوية، ويوفقهم �فيقول املسيح املوعود . نوع من الغلبة اليت يرزقها اهللا تعاىل أنبياءه

  . سنة اليت يريدون نشرها يف العاملليبذروا بذرة احل
فهذه الغلبة تتحقق بواسطة النيب، أي يعرف العامل كله أن اهللا موجود فعال، ويعلم العالـم أيضا أن األدلة والرباهني 

حلالة ويف هذه ا. اليت يقدمها النيب قد أُعطيها نتيجة تأييد اهللا اخلاص له، فال يقدر أحد على أن يقاوم علم النيب وعرفانه
فمهما ازداد معارضو األنبياء يف معارضتهم ال يستطيعون أن يكذِّبوا أدلتهم . تظهر يف تأييده آيات يستبني ا صدقه

  الذين كانوا متعنتني جدا وأرادوا أن يسلكوا مسلك آبائهم يف احلياة مل ميلكوا�إن أعداء رسول اهللا . وبراهينهم
كذلك مل ميلك معارضو املسيح املوعود ردا على الرباهني واألدلة اليت . دليال، بل كانوا متشبثني بالعناد والتعنت فقط

واحلال نفسه ينطبق على ظهور اآليات أيضا، . وهبه اُهللا إياها ومل ميلكوا دليال ضدها، كما ال ميلكون إىل يومنا هذا
كان العلماء املزعومون يطالبون ا قبل ظهورها . � املسيح املوعود خذوا مثال آية الكسوف واخلسوف يف زمن

ويقولون بأن آية الكسوف واخلسوف مذكورة إلثبات صدق املهدي واملسيح، وعندما ظهر الكسوف واخلسوف 
ولكن مل يقبلها .  أخرى كثرية ال تعد وال حتصىمث هناك آيات الزالزل إضافة إىل آيات. بدأوا يؤولوما بطرق أخرى
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الذين كانوا عاقدين العزم على عدم القبول، ولكن أصحاب الفطرة السعيدة ال يزالون ينضمون إىل اجلماعة اإلسالمية 
 فيظهر هذا النيب يبذر بذرة يقدر له أن يبذرها، ويطلع العامل على تعليمٍ صادق يقدر له أن يبلّغه إليهم،. األمحدية

، أي البذرة اليت بذرها �وهذا ما حدث حبسب وعود اهللا تعاىل مع املسيح املوعود . التعليم تأثريه مبرور الوقت
  .  ظلت تظهر يف وقتها دائما بصورة مزرعة مثمرة ومهتزة وال تزال تظهر�

ال شك أن مئات آالف الناس بايعوا على يده يف حياته، ولكن آيات اهللا اليت ال تعد وال . فهذا نوع من الغلبة
النوع الثاين من الغلبة و.  نوع آخر من الغلبة�، وعدم قدرة أحد على مبارزته �حتصى اليت ظهرت يف تأييده 

واحلق أن تلك الغلبة أيضا متثّل استمرارا ألدلة النيب وظهور آيات اهللا تعاىل . يبدأ بعد وفاة النيب كما قلت قبل قليل
أي أنّ الذي أسس اجلماعة مل يعد يف هذا .. يظن العدو أن النيب مات وخال من الدنيا. ولكنها تتحقق بعد وفاة النيب

ف نتغلب على مجاعته اليت أسسها وسنضمها إىل صفوفنا، وسنغوي أفرادها بأفكارنا الفاسدة ونبعدهم العامل لذا سو
فأعداء . عن صفوفه ألنه مل يعد هلم راعيا وال رقيبا، لذا إن الغلبة املؤقتة اليت حازها ذلك النيب سوف تتالشى قريبا

 أخربنا سلفا بأن � أيضا ولكنه �داء املسيح املوعود وهذا ما زعمه أع. األنبياء يفكرون على هذا املنهج دائما
 . ستمر إىل أن تتحقق وعود اهللا تعاىل كلهاغلبته أيضا ستكون مثل غلبة األنبياء اآلخرين، وست

 وسوف وضخمة، كثرية أشجارا وتصبح ستنمو بذرتها قد اليت البذرة فإن مبويت، تقلقوا فال سأموت إين � فقال
 وشقا األنبياء حياة يف يتم الغلبة من شقا أن فكما. الغلبة وعد يتم لكي اخلالفة، أي الثانية، القدرة خالل من تدوم
 الوعد من الثاين الشق أن أعينها بأم ترى أيضا األمحدية اإلسالمية اجلماعة فإن كذلك م،وفا بعد يتم منها آخر

 العددية والغلبة املادي الرقي ستحرز اجلماعة أن شك ال. اليوم حىت يتحقق يزال ال � املوعود للمسيح املقطوع
 مسئولياتنا، لنا بين قد والسالم الصالة عليه املوعود املسيح ولكن أعيينا، أمام تحققي هذا نرى إننا بل قلت، كما أيضا

: أي الكرمي، القرآن إليها نبهنا اليت نفسها املسئوليات وهي جيل، بعد جيالً الغلبة هذه من جزًء نكون كيف وأخربنا
. � املوعود للمسيح املوكولة املهمة وأجنزوا واألخالقية، الروحانية حالتكم وافحصوا أنفسكم، وأصلحوا اهللا، اتقوا
 حممدا ومطاعه سيده متبعا الشرك، من الدنيا وتطهري العامل، يف األحد اهللا حكم إلقامة � املوعود املسيح جاء لقد

إن اهللا يريد أن جيذب إىل التوحيد مجيع األرواح ذوي ": والسالم الصالة عليه قال لقد. وسلم عليه اهللا صلى املصطفى
هذه هي . الفطرة الصاحلة من خمتلف أقطار املعمورة، سواء كانوا من أوروبا أو آسيا، وأن جيمع عباده على دين واحد

 ولكن بالرفق واألخالق والتركيز على غاية اهللا عز وجل اليت أُرسلت من أجلها، فاعملوا على حتقيق هذه الغاية،
  )كتيب الوصية". (األدعية

هلا عديدة، أمورا يتطلب واحد دين وعلى اهللا وحدانية على الدنيا أهل ومجعوثانيها اهللا، رسالة ونشر التبليغ أو 
 إىل ينتمي من وكل أمحدي مسلم كل فعلى لذا. بالدعاء باهللا االستعانة وثالثها مستوى، أعلى إىل اخللق حبسن التحلّي
 الصالة عليه بعث الذي اهلدف حتقيق يف سببا يكون لكي هذه، مسئوليته يدرك أن والسالم الصالة عليه املوعود املسيح

 من يتم إمنا مجاعتنا ازدهار أن اليوم حىت ونرى والرباهني، اآليات منحنا قد تعاىل اهللا أن شك ال. أجله من والسالم
 على به اهللا أنعم ما إزاَء اآلالف مئات من جزًء تساوي ال جهودنا لوجدنا األمر فحصنا لو إذ ة،اإلهلي اآليات خالل
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 يهتم مل وإذا إليها، � املوعود املسيح نبهنا وقد مسئولية، محلنا قد تعاىل اهللا أن غري. وبركات أفضال من مجاعتنا
 فعلينا لذا. � مجاعته من فعاالً عضوا املرء بكون منوطة هي اليت اإلهلية األفضال تلك يرث فلن ابأدائه منا واحد كل
 هذه وأن جهودنا، نتيجة ليست الثمار هذه أن شك من ما. لذلك ماسة حاجة فهناك اهتماما، األمر هذا نويل أن

 اخلاص، بإذنه أحدا أقام إذا والذي بالوفاء، أحبته يعامل الذي تعاىل اهللا فضل جمرد هي اإمن مبساعينا، ليست اإلنعامات
الرقي من شوط تلو شوطًا تقطع رسوله مجاعة جعل بل وأخزاهم، أعداءه وأذلّ حمري، بشكل معه وعده أجنز 

 مرارا الكرمي القرآن يف عاىلت اهللا ذكر وقد حال، كل يف اجلهود ببذل مأمورون إننا قلت كما ولكن. واالزدهار
مثال فقال يسعون، الذين هلؤالء املميزة الصفات :�نمو نسلًا أَحقَو نما معإِلَى د لَ اللَّهمعا وحالقَالَ صنِي وإِن نم 

نيملسالْم�)لت٣٤: فُص ...(  
 والقيام وفحصها، األعمال ومراقبة والتبليغ، اهللا إىل الدعوة أعين مراعاا، علينا جيب اليت األمور هذه فهي إذًا

 أوتينا ما بكل أداؤها أي العباد، وحقوق اهللا حقوق بأداء يتعلق فيما كاملة طاعةً اهللا أحكام وطاعة الصاحلة، باألعمال
 مث تعاىل، اهللا أحكام حبسب يصغها مل وما أعماله املرء يراقب مل ما تنجح ال اهللا إىل الدعوة أن ذلك. وكفاءة قوة من
 عهده وجلساا اجلماعة اجتماعات شىت يف يردد األمحدي املسلم دام ما. احلقوق تلك أداء يف اهللا مرضاةَ يبتغِ مل ما

 مناذجنا برؤية إلينا الدنيا تتوجه وعندها الوفاء، كلَّ هذا دهبعه يفي أن من له بد فال الدنيا، على الدين سيؤثر بأنه
 وال كلل بدون الدنيا يف اهللا رسالةَ ننشر نربح لن بأننا للعامل أقول أيضا وأنا العامل، يتحدون قبلي اخللفاء كان. الطيبة
 اخللفاء يبلّغها ال الرسالة هذهو اإلسالم، راية حتت ومجعهم الناس قلوب فتح من األيام من يوم يف نتمكن وسوف ملل،
 طاعة اهللا وطاعتهم أعماهلم حبسن الروحاين رقيهم على حيافظوا لن بأم اجلماعة بأبناء الظن حيسنون وهم إال للعامل
 � املوعود املسيح مهمة ينجزون يربحوا ولن باستمرار، الروحاين مستواهم يرفعون سوف بل فحسب، كاملة

  .ولوعة حبرقة دعوته وينشرون
 العامل، وشعوب قومهم بني اهللا رسالة وينشرون الدين يف يتفقهون فئة بيننا تكون بأن أمرنا قد تعاىل اهللا أن شك ال 

 االنتظار عنستطي فال حاليا، الدعاة عدد يف نقص عندنا كان وإذا. اهللا إىل بالدعوة أيضا مأمورون عموما املؤمنني ولكن
 بنشر تقوم فئة اجلماعة أبناء بني من خيرج أن من لنا بد ال بل كال،. الدعوة جمال يف فنتقدم دفعام، تتخرج لكي

 أبناء من فئة بلد كل يف يوجد تعاىل اهللا بفضل. باطراد فيه والتقدم التبيلغ بأعمال القيام أجل من باستمرار اهللا رسالة
 وذلك أيضا، أمريكا يف هؤالء مثل ويوجد السبيل، هذا يف أوقام ينفقون وهم والتبليغ، وةبالدع ولع عندهم اجلماعة
 جند ولذلك االقتصادية، األزمة ببسب أطول لساعات للعمل يضطرون أمريكا يف الناس إن القول جيوز أنه من بالرغم

 الدين بإيثار بعهدهم يوفون فئة أيضا هنا ماعةاجل أبناء بني يوجد أنه رأيت قد ولكين الدنيا، كسب إىل أكثر توجها هنا
 دكان عنده بعضهم أن فوجدت هؤالء، مثل قابلت لقد. تلقائيا قليب من هلم الدعاء فيتدفق مذهالً، وفاًء الدنيا على

 هممعارض جعلوا لقد بل والتبليغ، بالدعوة يقوم ذلك ومع املعارض، بعض يف الطاولة على األشياء يبيع أو جدا، صغري
 فيقولون اآلن أما اإلسبانية، باللغة املنشورات توفر عدم من قبل من يشتكون هؤالء كان. للدعوة ذريعة هذه املتجولة

- اآلن اتسع قد الدعوة جمال أن مبا ولكن املنطقة، هذه أهل بني للدعوة اللغة ذه واملنشورات الكتب وجدنا لقد
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 إىل إضافةً باإلسبانية ينطقون دعاةٌ وبسرعة إليهم يوفَد بأن ولوعة حبرقةو اآلن فيطالبون -املنشورات هذه توزيع بسبب
 خمتلف دامت ما ولكن املناطق، هذه إىل الداعية إلرسال وسائله وحبسب اهللا بفضل املركز وسيسعى. بالدين معرفتهم

 وشبام أوالدهم حيمسوا ألن يسعوا أن أفرادها واجب فمن اإلحلاح، ذا إليهم الدعاة ببعث تطالب اجلماعة فروع
 هذه يف الدعوة بنشر يقومون دعاة عندنا يكون لكي الدين، علوم هناك يتعلموا لكي األمحدية باجلامعة لاللتحاق

  .وأساليبهم أهلها بلغة املناطق
 أيضا الشباب بعض وجدت بل فحسب، والقدامى الكبار األمحديني يف أالحظها مل للتبليغ واحلماس العاطفة هذه

 لنشر جدا متحمسا فكان ،"بوانت يب "يف مقيم هو ورمبا املنطقة، هذه من فىت للقائي جاء فقد لذلك، تحمسنيم
 ورد مما باملائة ٤٠ أحفظ إين: يل قال. باإلسبانية الناطقة املنطقة هذه أهل بني وبسرعة،.. احلقيقي اإلسالم.. األمحدية

 ال الذين القدامى األمحديني ألولئك رسالة هذا قوله يفو أيضا، قرآنيةال األدلة أحفظ أنا واآلن املقدس، الكتاب يف
 حبسب فالناس. الصحيح اإلسالم رسالة ويبلِّغ قلب، ظهر عن القرآنية األدلة حاليا حيفظ بأنه قال فقد. هذا إىل ينتبهون

 احلق، بالدين لتعريفهم نتقدم نأ جيب الفراغ هذا فلسد. اهللا عن يبحثون فهم اهللا، عن ال املسيحية عن يبتعدون قوله
 محاسه إىل نظرا- بالتفصيل املسئول املبشر مع تكلمت قد حال كل على. � اهللا إىل لتقريبهم للتبليغ ماسة حاجة ومثة
 املنظمات انضمت إذا لكنه. أيضا اجلماعة ألمري وقلت الربنامج يعد أن -ذلك يف أفكر أيضا شخصيا أنا كنت كما

 باهتمام الدعوة نشر يف وانشغلت العارض، الوقف برامج ونظمت حثيثة جهودا وبذلت اجلماعة نظام إىل الفرعية
 املتكلمني أو إسباين أصل من املناطق هذه يف املواطنني تعريف يتم فسوف العمل هلذا صاحلة مناطق يف وتركيز

 مل لدرجة كثريا الطلبات ازدادت لقد لنا، جدا ضروري التعريف وهذا. مرة حالصحي اإلسالم أي باألمحدية باإلسبانية
 يف بل فقط أمريكا يف ليس وذلك االستغراب، على تبعث طرقا � اهللا فتح فقد التعريف، هذا يتم كيف يهمنا يعد
 بالدعاة زودونا: يل وقال جدا، متحمس داعية وهو" غواتيماال "نم أمحدي هنا إىل جاء فقد أيضا، اجلنوبية أمريكا بالد

 يف اإلسبانية اللغة عن الكلمات من كثري يف جدا ختتلف عندهم اإلسبانية فاللغة. احمللية اإلسبانية باللغة والكتب واملبلغني
 هناك تعد اليت الكتب فاستخدموا ،بإسبانيا تم حنن: له قلت وحني. إسبانيا يف تعد عادة كُتبنا أن ومعلوم إسبانيا،
 مائة أربع ا يعيش مناطق وتهملون فقط شخص مليون أربعون فيها يعيش مبنطقة تمون إنكم يل قال حاليا، بلغتهم
 قدر أن فيبدو. � املوعود للمسيح اهللا يعطيهم الذين اهللا إىل والدعاة احلقيقيون األنصار هم فهؤالء. شخص مليون

 كاليفورنيا سكان أغلبية  إن يقال. ااورة البالد ويف أمريكا يف الرياح � اهللا أجرى وقد اآلن، الطرق ميهد � اهللا
 خاص برنامج يعد أن جيب لذا اآلن، احلق الدين عن يبحثون وهم بالدين، االهتمام منهم يبدو الذين اإلسبان، من اآلن

 واسعوا سلفا، املتوفرة الكتب حاليا فاستخدموا. مسئوليتهم املنطقة هذه سكانُ يدرك أن وينبغي املنطقة، هذه لسكان
 حني هنا األمحدية النتشار واسع اال أن يف أكثر فكريت تقوت لقد. فائقة بسرعة احمللية اللغة إىل لنقلها جاهدين

املوعود للمسيح الرابع اخلليفة حضرة رؤيا ذكر حيث قليلة، بأيام سفري قبل" احملترم حنيف أظهر "داعيتنا رسالة قرأت 
 حضرته أن أذكر، ما حسب كتب لكنه اآلن الرسالةُ تلك أمامي وليست خطبه، إحدى يف ذَكرها كان رمبا اليت �
  . أجنلوس لوس منطقة هو املكان هذا أن إليه وخيل مكان يف األمحديني من جدا هائال عددا ياالرؤ يف رأى اهللا رمحه
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 قصارى الناس بذل إذا إال آثاره تظهر وال احلقيقي االنقالب يظهر فال. لذلك جاهدا يسعى أن منا واحد كل فعلى
 أن أردنا إذا أما حتما، � املوعود املسيح سيدنا مع قطعها اليت الوعود إجناز قدر قد � اهللا أن شك ال. له جهودهم

 أفكاره اهاجت جيعل أن املنطقة هذه يف األمحديني من واحد كل فعلى فيها نساهم أو الوعود هذه حتقُّق من جزءا نكون
 بالدين، اهتمام أي لديهم وليس ماديون هؤالء أن فقط، مهتهم ضعف بسبب يظنون الناس بعض. � اهللا لقدر تابعا
 عددا لكن صحيح هذا كل إن أقول لكنين. وضجيجها الدنيا بريق وميألها العامل، يف لألفالم منتج أكرب املنطقة فهذه
 انقالب يبدأ أن املستبعد من ليس أنه قليب يف رسخ فكرت وكلما نفسه، الوقت يف أيضا بانتظارنا السكان من اكبري

 فعلى. هؤالء على املسئولية بإلقاء تقصرياتنا لتربير أعذار عن نبحث ال أن فيجب. املنطقة هذه من أمريكا يف األمحدية
 كما فلينفَّذ، سلفا أُعد قد الربنامج كان وإذا واخلطة، الربنامج إلعداد منظم بشكل جاهدا يسعى أن اجلماعة نظام
 أن -كله البلد يف بل فقط الوالية هذه يف وليس- أمحدي مواطن كل واجب ومن أيضا، الفرعية املنظمات على جيب
 الصاحلة األعمال إحراز هيو" اهللا إىل الداعني "على اهللا ألقاها واليت البيعة، عهد منه يقتضيها اليت املسئولية بأداء يهتم

 � املوعود املسيح سيدنا إىل ننظر أن علينا ذلك، يتحقق كيف لكن. ذلك لتحقيق ويسعى. الكاملة الطاعة وإظهار
. بايعنا أنا ويكفينا وضعاف ماديون إننا القول مبجرد اهللا عن السؤال جنتنب أن ميكن فال منا، يتوقع وماذا منا يريد ماذا

 على املترتب العقاب من جنا قد مث ومن � املوعود املسيح بايع ألنه املسلمني عامة من أفضل أمحدي كل أن شك ال
 من خلروجا بعد" آمنا "درجة إلحراز ويسعى التقدم، أشواط يقطع الذي ذلك هو احلقيقي املؤمن أن إال. نيب إنكار
 زمن من عائالم إىل األمحدية جاءت الذين األمحديني من كثري هناك. الكاملة الطاعة إلحراز ويسعى" أسلمنا "درجة

 تضحيام فاحترام. جسيمة تضحيات وقدموا اإلسالم، بعد اإلميان درجة أحرزوا الصلحاء وأولئك أجدادهم،
 تجاب أي (أيضا أدعيتهم ترثون فسوف وتضحياتهم منياتهمأ أكرمتم فإذا أوالدهم، على واجب أيضا وأمنيام
 من أن أيضا املنطلق هذا من أوضاعهم يستعرضوا أن هنا املقيمني القدامى األمحديني على فيجب ،)حبقِّكُم أدعيتهم
  . أيضا األسالف حقوق أداُء عليهم الواجب

 تضييق مت ألنه وذلك ماضية، سنوات بضع منذ هنا إىل يءبا اجلماعة أفراد من طبقةٌ بدأت قد هؤالء إىل باإلضافة
 وجتعلهم مدنية حقوقا متنحهم أيضا أمريكا فيها مبا الغربية احلكومات أو الغربية البالد وهذه بالدهم، يف عليهم اخلناق
 املظامل عليهم مورست قد بل فحسب، ذلك وليس املدنية، احلقوق هذه من بالدهم يف حرموا ألم جمتمعهم من جزء

 تثبتوا أن منكم يقتضي وهذا فقط، األمحدية اإلسالمية اجلماعة إىل انتمائكم بسبب هنا إىل جميئكم فإمنا. واالعتداءات
  . احلقيقة يف أمحديون أنكم بأعمالكم

 جبوا يؤدوا أن العمل، فرص توفر لعدم أيضا يقلقون والذين هنا إىل الالجئني انتباه ألفت أن أود أخرى مرة هنا
 الناس، إىل وخيرجوا الكتب معهم يأخذوا أن ينبغي حبيث العمل عن البحث جانب إىل الفراغ وقت يف أيضا التبليغ
 بربكة أيضا العمل هلم اهللا يهيئ أن املستبعد من وليس. االكتئاب يزيد الذي البيت يف اجللوس سيجتنبون بذلك ألم
  . اهللا شاء إن هلم، سيهيئ  أنه واثق وأنا العمل، هذا
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 كان اليت املزايا هي وما منا يتوقع � املوعود املسيح سيدنا كان ماذا باختصار لكم أقول أن أود حال كل على
  . مجاعته يف يالحظها أن يريد حضرته
 أن الكرمي القرآن من يتبني بأنه قال مث. باهللا اإلميان يزداد لكي أقيمت قد اجلماعة هذه إن: � قاله ما فأول

 باهللا إمياننا ازدياد أجل من ونتدبره الكرمي القرآن اهللا كتاب تالوة على نواظب أن فينبغي والتفكر، بالتدبر يزداد اإلميان
 هذا وسيسفر اخلري، من أنفسنا حنرم قراءته عن وباإلعراض واسعا أدبيا تراثًا � املوعود املسيح ترك ولقد. تعاىل

  .أيضا التراث هذا بقراءة االهتمام من بد ال لذلك اإلميان، يف الضعف عن احلرمان
 قال حيث آيةً � املوعود مسيحلل تعاىل اهللا أعطى ولقد. أيضا اآليات برؤية يزداد اإلميان إن � حضرته قال مث

 وسجل حضرته حياة يف اآلية هذه حتقق رأينا ولقد. شاسعة ومسافات بعيدة أماكن من بكثرة يأتونك الناس بأن له
 ويف بلد كل ويف سنة كل يف حتققها مشاهد نرى بل فحسب ذلك على األمر يقتصر ومل أوراقه، يف وقائعها التاريخ

 عناء حتمل وبعد وعرضه البلد طول من ههنا اإلخوة اجتمع حيث املشهد هذا أيضا هنا اليوم نرى كما جلسة، كل
 يتحملوا ومل املكان، هذا يف موجود � املوعود املسيح خليفة ألن اجلمعة صالة ألداء هنا إىل وجاءوا وكلفته السفر
 وإذا تبصر، عني ذلك كل إىل نظرت فإذا. باخلالفة عالقتهم وبسبب � املوعود للمسيح حبهم بسبب إال ذلك
 هذه بصدق ويوقن تعاىل باهللا إميانا يزداد أن بد فال متدبر، كل الوضع هذا واستعرض متفكّر، قلب كل فيه تدبر

  .اجلماعة
 بيعة يف دخوله بعد تعاىل هللا حبا يزداد أنه الصادق لألمحدي آيةً هناك أن � حضرته أخربنا لكذ إىل إضافة
 هذا يف صادق ببعثة تعاىل اهللا أراد لقد: "� حضرته يقول نفسه، منا واحد كل حياسب أن فينبغي. � حضرته
 اهللا حب يف الرقي من أحرز كم ليعرف نفسه حياسب أن منا واحد كل فعلى." تعاىل اهللا حتب مجاعةً يقيم أن الوقت
 جاهدين ونسعى األعمال تلك نتحرى هل أو حبه؟ لنيل تعاىل اهللا ا أمرنا اليت الصاحلات تلك نعمل حنن هل. تعاىل

 يزداد أن يريد تعاىل اهللا أن حني يف ،"أسلمنا "إطار يف حنوم نزال ال أننا فاعلموا ،"ال "بـ الرد كان إذا ا؟ للعمل
  .يوم بعد يوما إميانا ونتقوى إمياننا

 ومجاعتنا فيه حنن الذي الوضع يف يدهوتأي تعاىل اهللا نصرة تسعفنا لن أنه يقينا أعلم إنين: "� املوعود املسيح يقول
 دستور الكرمي للقرآن الطاهرة التعاليم من واختذنا وصادقًا، كامال اتباعا � النيب واتبعنا املستقيم، الصراط التزمنا إذا إال

 وأال األمور، بتلك نعمل بأننا أعمالُنا تثبت أن جيب أي(. بأقوالنا وليس وحالنا بأعمالنا صدقها على وبرهنا عملنا،
 فلن علينا للقضاء كله العامل اجتمع لو أنه يقينا فاعلموا الطريق هذا اتبعنا إذا: حضرته قال )األقوال على األمر يقتصر

 مكيدة ليحيك أحد حيتاج فال معه العالقة وقطعنا تعاىل اهللا عصينا لو ولكن معنا، سيكون تعاىل اهللا ألن ذلك يستطيع
  .آخر واحد أي قبل بنفسه سيهلكنا تعاىل اهللا ألن معارضتنا إىل حيتاج وال هلالكنا
 تعاىل اهللا يريدها اليت احلسنة تلك من نصيبا تأخذوا ومل بالتقوى تتحلوا مل إن أنكم اعلموا: "� حضرته يقول مث
 تتكلوا فال. عمليا أنكرمتوه مث باحلق آمنتم ألنكم أوال، تعاىل اهللا سيهلكهم الذين أولئك نونستكو أنكم فاعلموا منكم
 قرابة تعاىل هللا ليس. الكاملة بالتقوى تتحلوا مل ما النجاة حترزوا لن ألنكم بايعتم، أنكم به تغتروا وال األمر هذا على
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 ما فحسب القولية املعتقدات تفيدكم فلن. كذلك وأنتم خلْقه من أيضا معارضينا إن أحد، مراعاة يقبل وال أحد، مع
  ."أيضا فعلكم مع قولكم يتحد مل

 حق بأداء االهتمام وعلى الصاحلة، األعمال على والتركيز التقوى يف الترقي على اجلماعة � حضرته حثَّ مث
 هلا ينبغي بل احلد، هذا عند تتوقف أال مجاعتنا على جيب يذكر، بشيء ليس وحده اتالسيئ جتنب إن: "فقال الدعوات

 وتعمل السيئات جتتنب أن: ومها والدعاء، بااهدات لتحقيقهما وتقوم الكمال من النوعني كال إلحراز تسعى أن
  ."احلسنات

 وألجل عملكم مع متجانسا قولكم يكون نبأ حضرته قال لذلك بأعماله، إال حقيقيا تأثريا اآلخر يف أحد يؤثر ال
  :اخلصوص ذا � املوعود املسيح يقول. الصاحلة باألعمال القيام إىل هللا الداعني تعاىل اهللا نبه فقد ذلك
 لكم نصيحيت هي هذه. أعمالكم وصاحل باطنكم بطهارة اجلماعة هذه صدق على وبرهنوا واللني الرفق خذوا"

  ."فتذكروها
 أخربنا إذا احلالة هذه ويف. عملنا مع وقولُنا باطننا، مع ظاهرنا يتحد مل ما اجلماعة هذه صدق للعامل يثبت فلن
أن بد فال صفوفنا إىل وضممناهم الرائعة اإلسالمية التعاليم عن اجلدد ورق اللون فروق كل منحوالقوم والع كل ونضم 
 األمحدية يف دخل لقد. وأقاربنا كأعزائنا نعاملهم أن بد وال اإلسالم، تعاليم وِفق صدورنا إىل اإلخوة الءهؤ من واحد

 األسباب بني من– أسباب أحد وكان اجلماعة، عن ابتعدت ذريام ولكن األمريكان األفارقة من كثري القدمي يف
 مل ولكن اإلسالمي، التعليم عن أخربوهم لقد. م هميدجمو مل الباكستانيني األمحديني معظم أن ابتعادهم -األخرى

 حنو يتجهون أصبحوا اإلميان حنو توجههم من بدال أم أيضا املبتعدين شقاء أنه شك ال. معه متوافقة أعماهلم تبق
 به هتماماال إىل حيتاج أيضا األمر فهذا. شقائهم من حظا ينالون أيضا هلم عثارا صاروا الذين هؤالء ولكن األشخاص،

  .عليه والتركيز
  :يقول حيث � املوعود للمسيح آخر مقتبسا اخلطبة اية يف لكم وأقدم

 األحباء بل هائلة، ثروات ميلكون وهم لذيذة ومطاعمهم فاخرة مالبسهم كانت من تعاىل اهللا عند األحباء ليس "
  .باألول وليس األخري األمر ذا فعليكم. تعاىل هللا خلَّصا ويصبحون نيا،الد على الدين يؤثرون من عنده

 أي. القيامة يوم إىل كفروا الذين فوق اتبعوك الذين وجاعل: قال حيث أيضا التايل الوعد تعاىل اهللا وعود بني ومن
 متبعي سيجعل وجل عز أنه وصدق حق إنه. القيامة يوم إىل بك يكفرون من على غالبني يتبعونك الذين سأجعل
 أن مبجرد احلقيقيني املتبعني يف أحد يدخل ال أنه هو التفكري إىل يدعو ما ولكن. يب والكافرين معارضي على غالبني

 وكأنه الفريد  االتباع ذلك أي لالتباع، التامة احلالة نفسه يف يحدثْ مل ما املتبعني يف يدخل ال بل. يدي على بايع
 قد تعاىل اهللا أن هنا من ويظهر... االتباع كلمة عليه تنطبق أن ميكن ال ذلك بدون آثاري، ويقتفي طاعيت، يف يتفاىن
  ."األمل إىل حزين كل ويتحول أطمئن وبذلك. كاملة طاعة ويطيعونين طاعيت يف يتفانون مجاعة يل قدر

 اهللا بأن يقول ولكنه اهلموم، هذه بسبب يقلق وكان كاملة مطيعة مجاعة ينشئ أن � املوعود املسيح هم كان
 أن يقني على إنين لذلك. الصادقني املطيعني هؤالء مثل القيامة يوم إىل اجلماعة يف سيخلق بأنه وعدين ذلك بعد تعاىل



 

- ٩ -

 بل املخلصني، هؤالء مثل � املوعود املسيح بفضله تعاىل اهللا وسيعطي دوما اجلماعة يف سيوجدون الناس هؤالء مثل
 املسيح كان الذي املستوى ذلك إىل منا كلٌّ يرتقي أن وجيب حبالتنا االهتمام علينا ينبغي ولكن أيضا، اآلن يعطيه هو

 األمحدية غلبة نرى حىت وذلك والدرجات، املراتب هذه لتحقيق تعاىل اهللا وفقنا. إليه الوصول منا يريد � املوعود
  .آمني أعيننا، بأم
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