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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 قيمتساط * الْمرص ينالَّذ تمعأَن هِملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الضآمني ،�الِّني. 

 * الْمفْلحونَ هم وأُولَئك وأَطَعنا سمعنا يقُولُوا أَنْ بينهم ليحكُم ورسوله اللَّه إِلَى دعوا إِذَا الْمؤمنِني قَولَ كَانَ إِنما�
نمعِ وطي اللَّه ولَهسرو شخيو اللَّه قْهتيو كفَأُولَئ مونَ هزوا * الْفَائمأَقْسو بِاللَّه دهج انِهِممأَي نلَئ مهترأَم نجرخقُلْ لَي 

 حملَ ما علَيه فَإِنما تولَّوا فَإِنْ الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا قُلْ * تعملُونَ بِما خبِري اللَّه إِنَّ معروفَةٌ طَاعةٌ تقِْسموا لَا
كُملَيعا وم ملْتمإِنْ حو وهيعطوا تدتها تملَى وولِ عسلَاغُ إِلَّا الرالْب بِنيالْم * دعو اللَّه ينوا الَّذنآم كُمنم علُواوم 

اتحالالص مهفَنلختسي لَيضِ فا الْأَركَم لَفختاس ينالَّذ نم هِملقَب نكِّنملَيو ملَه مهيني دى الَّذضتار ملَه مهلَندبلَيو نم 
دعب هِمفوا خننِي أَموندبعرِكُونَ لَا يشئًا بِي ييش ونم كَفَر دعب كذَل كفَأُولَئ مقُونَ هوا * الْفَاسيمأَقلَاةَ ووا الصآتو 

  )٥٧-٥٢ النور (�ترحمونَ لَعلَّكُم الرسولَ وأَطيعوا الزكَاةَ
. للخالفة يوما اجلماعة به حتتفل الذي أيار ٢٧ يوم وهو األمحدية، اإلسالمية للجماعة خاص يوم هناك أيار شهر يف

 يوما ١٩٠٨ مايو ٢٦ يوم كان. أيام ثالثة بعد املوعد هذا كان وإن املناسبة، هذه يالئم مبا اخلطبة موضوع واخترت
 يوما وكان ة،كثري طبائع يف واضطرابا قلقًا وبثّ الكثريين، إميانَ هز يوما وكان األمحدية، اإلسالمية للجماعة مهوال
 أعداء أفاعيل بعض األمحدية تاريخ فيه سجل الذي اليوم ذلك أنه كما ومشاعرهم، اجلماعة أفراد قلوب جرح

 فيفعل الدرجة هذه إىل أحد ينحطّ أن ميكن هل: ويتساءل املشينة األمور هذه قراءة عند اإلنسان يندهش. األمحدية
 رمحة "إىل ينتسبون ناحية من فإم! ؟� املوعود املسيح وفاة عند املعارضون عليها أقدم اليت األفاعيل هذه مثل

 تعاىل اهللا قَدر ولكن. طبيعته حبسب يعمل كل حال، أية على. األفعال هذه مثل يفعلون أخرى ناحية ومن �" للعاملني
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 اإلسالمية اجلماعة على وسالما بردا حتول وبالتايل أيار ٢٧ يوم يف حصل ما وهذا وعوده، وتتحقق أيضا يتحرك
 ناره يف العدو إلحراق وجاء ،� املوعود للمسيح أعطاها اليت اهللا وعود حتقق بشارة مصطحبا طلع ألنه األمحدية

  .فرحته كل على يقضي ولكي
 قد � النيب نبوءة أن نرى عندما اليوم هذا أمهية وتزداد األمحدية، اإلسالمية للجماعة عادي بيوم اليوم هذا فليس
 يف فيها، قائمة اخلالفة ألن حبسد، باألحرى بل بتحسر، اجلماعة إىل ينظرون املسلمة األمة أفراد معظم إن. فيه حتققت

 أمر خيالفون أم ذلك يف والسبب دوما، الذريع بالفشل باءت أا غري اخلالفة إلقامة عديدة مبحاوالت قاموا أم حني
 فاقصدوه � املهدي واإلمام وعودامل املسيح ظهر إذا بأنه � النيب أوصاهم لقد. اخلصوص هذا يف وإرشاده � النيب

 اآليات بعض عن � النيب أخرب فقد ذلك إىل باإلضافة. السالم مين عليه واقرأوا الثلج على حبوا ولو وبايعوه
 وأخرى مساوية اآليات هذه بعض صادق؛ املدعي أن موافاعل اآليات هذه حتققت إذا أنه عليهم وأكّد والعالمات

 تسليط إىل أتطرق لن. أيضا املعارضني أمام تقدمها اجلماعة أن كما عموما، اجلماعة يف اآليات هذه تذكَر. أرضية
 ممصاحله بدافع املبعوث هذا يقبلوا مل الذين شقاء على يدل أنه هو ذكره أريد الذي بل اآليات هذه على الضوء

 تفاقمت الذين املشايخ بعض وهناك. � النيب ألوامر إصغائهم لعدم أو املزعومني العلماء من خوفًا أو وأغراضهم،
 بذيئة لغةً تأثريهم حتت احلكومة أفراد فيستخدم منهم ختاف أيضا احلكومات أن الدرجة هلذه للجماعة معارضتهم

 صوته بأعلى ينادي الزمن أن جيدة معرفة يعرفون أم مع ضده هابطة بأعمال يقومون كما املبعوث اهذ ضد وقبيحة
 هذا معارضة يف فيستمرون هؤالء أما. يريها يزال وال اآليات أرى قد تعاىل اهللا إن. مساوي مبعوث بعثة زمن أنه

 على يدل وهذا. املعارضة عن يتخلون وال يتعظون ال ولكنهم جديد لعذاب يوم كل يتعرضون وبالتايل املبعوث
  .شقائهم
. نبوءاته إحدى يف ذلك عن � النيب أعلن وقد اليوم، هلذا كبرية أمهية هناك إن لكم قلت كما حال، أية على
 قيام عن أخرب مث املوعود املسيح الصادق خادمه بعثة عن النبوءة تلك يف ذكر ولكنه حمددا تارخيًا يذكر مل أنه صحيح
 صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ: قالَ حذَيفَةَ عن: � أحاديثه أحد يف ورد ؟� النيب عنه يتنبأ مما أهم أمر من فهل. بعده اخلالفة

اللَّه هلَيع لَّمسو ةُ كُونُتوبالن يكُما فاَء مش كُونَ أَنْ اللَّهت ا ثُمهفَعراَء إِذَا يا أَنْ شهفَعري كُونُ ثُملَافَةٌ تلَى خاجِ عهنم ةوبالن 
 ثُم يكُونَ أَنْ اللَّه شاَء ما فَيكُونُ عاضا ملْكًا تكُونُ مثُ يرفَعها أَنْ اللَّه شاَء إِذَا يرفَعها ثُم تكُونَ أَنْ اللَّه شاَء ما فَتكُونُ
 تكُونُ ثُم يرفَعها أَنْ شاَء إِذَا يرفَعها ثُم تكُونَ أَنْ اللَّه شاَء ما فَتكُونُ جبرِيةً ملْكًا تكُونُ ثُم يرفَعها أَنْ شاَء إِذَا يرفَعها

  )� النيب عن بشري بن النعمان حديث الكوفيني، مسند حنبل، بن أمحد مسند. (سكَت ثُم النبوة منهاجِ علَى افَةًخلَ
 رقيا وحتقق قدما وستمضي النبوة نهاجم على ستكون اليت الراشدة اخلالفة ذكر مث نبوته � النيب ذكر فأوال
 معرضني باخلالفة املتعلقة مهامهم أجنزوا قد الراشدون اخللفاء هم الذين األربعة اخللفاء أن العامل رأى ولقد. وازدهارا

 حلت إذ حريف بشكل � النيب نبوءة حتققت ذلك بعد مث. وآن حني كل تعاىل اهللا ملرضاة ابتغاء ومناصبها الدنيا عن
 هذه حتققت وهكذا. نسبيا للناس إيذاًء أقل بعضها ويف كثريا مؤذية الفترات بعض يف وكانت اخلالفة حمل امللوكية
 فترة يف والشدة الظلم مورس قد أنه عرفنا التاريخ قرأنا وإذا. الراشدة اخلالفة بعد امللكية وأقيمت � للنيب أيضا النبوءة
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 األزمان يف سنته وفق تعاىل اهللا بأن � النيب قال مث. الدين من أكثر الدنيا إىل مائلة كانت امللكية ألن هذه امللكية
 يف ورد مث. النبوة منهاج على اخلالفة وتقام لمالظ عصر على وسيقضى أخريا رمحته وستفور عباده سريحم السابقة
  .سكت أنه احلديث

 حتققت، قد األوىل الراشدة اخلالفة عن � النيب نبوءة أن يالحظ أن إنسان كل يستطيع احلديث هذا يف وبالتدبر
 حني يف منه األخري اجلزء يف الواردة نبوءته بعد تتحقق مل فلماذا حتققت، أيضا اجلربية وامللك العاض امللك عن ونبوءته

 أي) ٤: اجلمعة(�بِهِم يلْحقُوا لَما منهم وآخرِين� أيضا تعاىل اهللا أعلن وقد كلها؟ حتققت قد ا املتعلقة العالمات أن
 منهاج على اخلالفة قيام أسباب سيهيئ إنه آخر بتعبري باألوائل، يلحقوا مل آخرين قوم يف � النيب سيبعث تعاىل اهللا أن

  .احلكمة وصاحب ذلك على غالب إنه أي) ٤: اجلمعة(�الْحكيم الْعزِيز وهو�: تعاىل يقول مث النبوة،
 إقامة أراد وملا املؤذية، امللوكية تلك من املسلمني لتخلّص أسبابا خلق رمحته فارت وملا البالغة اهللا حكمة قضت فلما
  .ذلك وفعل إرادته نفّذ فقد النبوة منهاج على اخلالفة

 نؤمن كما وحتقّقه بصدقه ونؤمن � النيب حديث من األول اجلزء نصدق حيث جدا سعداء األمحديني فنحن
  .حتقق قد أيضا أنه كامال يقينا ونوقن منه األخري اجلزء بصدق

، �بِهِم يلْحقُوا لَما منهم وآخرِين�:  قول اهللا تعاىل حول هذا املوضوع وكذلك ورد يف�هناك حديث آخر للنيب 
أي سيكون من هؤالء اآلخرين الذين سريون حالة الزمن وسيؤمنون باملسيح املوعود واملهدي املعهود بعد مشاهدة 

: �كذلك قال رسول اهللا ". نيب اهللا"لقد أُطلق على املسيح املوعود يف حديث آخر خطاب . حتقق العالمات كلها
" وآخرين منهم: "وإضافة إىل ذلك فقد عد اهللا تعاىل بعثة املبعوث يف الزمن األخري حبسب آية". ليس بيين وبينه نيب"

 وبسبب بعثته �أي أن املسيح املوعود املقبل سينال درجة النبوة بسبب فنائه يف رسول اهللا . �بعثةً حملمد رسول اهللا 
 هذه اآلية وضع يده على كتف سلمان الفارسي وقال بأن �وعندما شرح رسول اهللا . �كظل كامل لرسول اهللا 

يعترف . املبعوث املقبل سيكون من هؤالء، أي من غري العرب، وبذلك أخرب بعالمة اختفاء اإلميان وصعوده إىل الثريا
 كانت حالة املسلمني اإلميانية فيه ضعيفة جدا، وكأن �املشايخ كلهم أن الزمن الذي ادعى فيه املسيح املوعود 

إذًا، إم يرون حتقق هذه العالمات كلها بأم أعينهم، وإنّ حتققها يبين أن . اإلميان كان قد اختفى عن وجه األرض
 بصفته خامت �يح املوعود هنا أريد أن أوضح أمرا آخر أيضا أن املس. املسيح املوعود جاء يف الوقت املناسب متاما

ولكونه . اخللفاء وصل إىل قمة اخلالفة اليت هي املعيار األعلى ملنهاج النبوة، أو بتعبري آخر نال أعلى مرتبة ملنهاج النبوة
ونظام .  حاز مرتبة النبوة الظلية� حبسب قول اهللا وقول الرسول �املسيح املوعود وبسبب فنائه يف رسول اهللا 

ومهمة هذا النظام . قة وهو منهاج النبوة يف احلقي� قائم على أسلوب بينه رسول اهللا �اخلالفة الذي قام بواسطته 
أي نظام اخلالفة هي إقامة شريعة القرآن الكرمي يف املسلمني، والسعي ألداء حقوق اهللا وحقوق العباد حبسب تعليم 

عة للعمل ا  والتأسي بأسوته، ونصيحة اجلما�القرآن الكرمي، وحثُّ املسلمني على ذلك، والعمل بسنة رسول اهللا 
  .وحثهم على اتباع تلك األسوة
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 بعد تلقي �لقد أنبأ رسول اهللا . إذًا، إن اخلالفة األمحدية استمرار للخالفة الراشدة يف فترة نشأة اإلسالم الثانية
ا اخلالفة يف الزمن األخري فقد بشر باستمرارها إىل أم. العلم من اهللا تعاىل بنهاية اخلالفة الراشدة األوىل بعد مدة معينة

ولكن من هؤالء الذين بشرهم ا؟ هم أولئك الذين يتمسكون بأهداب اخلالفة . األبد بعد تلقي العلم من اهللا تعاىل
ذين هناك كثري من الناس ال. حق التمسك، والذين يسلكون مسلك التقوى ويعملون الصاحلات ويتقدمون يف العبادات

يدخلون اجلماعة اإلسالمية األمحدية ولكنهم ال يؤدون حق االرتباط باخلالفة لذا يطردهم قدر اهللا تعاىل من حظرية 
. وألم يلتحقون باجلماعة ألغراض دنيوية لذا إما يطردون من اجلماعة أو يعلنون خروجهم منها بأنفسهم. اجلماعة

ماعة شيئا أو توقّف تقدمها يف وقت من األوقات؟ كال، بل كلما خرج ولكن هل غير خروج أناس مثلهم يف تقدم اجل
. عندما تقطع األغصان اليابسة تنمو األغصان اخلضراء أكثر. من اجلماعة شخص واحد عوض اهللا تعاىل جبماعة مقابله

فال ميكن . االعتناء ا ورعايتهافلما وعد اهللا تعاىل أنه سيبقي نظام اخلالفة األمحدية جاريا إىل األبد لذا فقد توىل بنفسه 
فقد حتققت هذه النبوءة حتما وستظل تتحقق . حبال من األحوال أال حيقق اهللا تعاىل نبوءة أحب الناس إليه ونبيه احلبيب

ال شك أنه تأيت بعض الفترات حني يزعم األعداء وضعاف اإلميان أن هذه اجلماعة ستنقرض اآلن . إىل األبد بإذن اهللا
ال شك أن الفترة األكثر حرجا من تلك اليت . ات تأييد اهللا تعاىل تخرجها من تلك الفترة احلرجة بنجاحولكن آي

كان األعداء عندها فرحني واألمحديون حزينني . �حلّت باجلماعة كانت عندما توفِّي سيدنا املسيح املوعود 
 كان قد أعد اجلماعة سلفا هلذه الصدمة وقد سبق له أن قال بأن اهللا تعاىل قد �ود ولكن املسيح املوع. وقلقني

وكتب فيه أال " الوصية" كتيب �فقد ألَّف . أخربين مرارا وتكرارا أن وقيت قريب ولكن ال داعي للقلق واليأس
وا، وأخرب فيه بوفاته وإىل جانب ذلك وضح نظام اجلماعة الروحاين واملايل واإلداري أيضا وأنبأ بقيامه وبقائه إىل تقلق
 �فقال، ال تقلقوا فقد وعدين اهللا تعاىل بأنه سريزق اجلماعة تقدما ألن هذه هي اجلماعة اليت أنبأ رسول اهللا . األبد

خيربين كالم اهللا أن احلوادث واقعة واآلفات ": "الوصية" يف �فقال املسيح املوعود . تقدمها وقيام نظام اخلالفة فيهاب
  ."نازلة على األرض، فمنها ما يقع أثناء حيايت ومنها ما يقع من بعدي

أوالً، يري يد قدرته على أيدي األنبياء أنفسهم، وثانيا، : فاحلاصل أنه تعاىل يري قسمني من قدرته: "�مث قال 
يري يد قدرته بعد وفاة النيب حني تواجه احملن ويتقوى األعداء ويظنون أن األمر اآلن قد اختل، ويوقنون أن هذه 

احلرية والتردد، وتنقصم ظهورهم، بل يرتد العديد من اجلماعة سوف تنمحي، حىت إن أعضاءها أنفسهم يقعون يف 
  ". األشقياء، عندها يظهر اهللا تعاىل قدرته القوية ثانيةً ويساند اجلماعة املنهارة

البد لكم من أن تروا القدرة الثانية أيضا، وإن جميئها خري لكم، ألا دائمة ولن تنقطع إىل يوم : "وقال أيضا
  ." القيامة

ولكن عندما أرحل سوف يرسل اهللا لكم القدرةَ الثانية، اليت سوف تبقى معكم إىل األبد حبسب : "�مث قال 
كما يقول اهللا . ، وإن ذلك الوعد ال يتعلق يب بل يتعلق بكم أنتم"الرباهني األمحدية"وعد اهللا الذي سجلته يف كتايب 

  )الوصية." (إين جاعل هذه اجلماعة الذين اتبعوك فوق غريهم إىل يوم القيامة: �
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لقد واجهت اجلماعة فترات خمتلفة .  سنوات مضت١٠٥فال نزال نرى حتقق هذا الوعد اإلهلي بفضله تعاىل منذ 
 العدو خللق أجواء قاسية بالظلم عندما يسعى. ولكنها ال تزال تتقدم على طريقها بسرعة هائلة بفضل اهللا تعاىل

وليس ذلك فحسب بل يقوي إميان أفراد . والرببرية يف بلد يفتح اهللا تعاىل سبال حمرية للعقول لتقدم اجلماعة يف بلد آخر
 كيف جيعل اهللا -رغم ضعفي-وحني أرى . اجلماعة بوجه خاص يف البلد الذي يتعرضون فيه للقسوة واملضايقات

 اهللا وعود بتحقق اليقني ويكتمل ، باهللا تعاىل أكثر فأكثري على طرق التقدم بسرعة هائلة أزداد إمياناتعاىل اجلماعة جتر
 سيجعله من كل وأن باستمرار، واالزدهار التقدم درب على حتما اجلماعة متسك اليت هي � اهللا يد بأن أكثر، �
  . اهللا شاء إن الشخصية، حالته عن النظر بغض بتأييداته أيضا عليه سيمن املستقبل يف خليفةً اهللا

 يف اخلالفة بدوام املخلص وحمبه � النيب نبوءة بأن اخلامس اخلليفة انتخاب إثر الفعلية بشهادته � اهللا أكّد لقد
 بعض هناك أن إال. � اهللا بفضل أيضا املستقبل يف سيستمر النظام هذا وأن املؤكد، اهللا لَقدر لإلسالم، الثانية النشأة

 يقول. فيهم تتحقق أن جيب اليت تلوا اليت اآليات يف مفصلة وهي اخلالفة من للمستفيضني اهللا ذكرها اليت العالمات
 الذين وهم املفلحون، هم وهؤالء وأطعنا، مسعنا يقولون بينهم ليحكم ورسوله اهللا إىل يدعون حني املؤمنني إن � اهللا

 كما أنه الكرمي القرآن يدعي كما بل فقط، الدين وأمور عبادةَال هنا يذكر مل أنه فاملالحظ. والفوز النجاح سيحالفهم
 فالقرآن احلكم، نظام وتفاصيل اتمع، نظام وتفاصيل أيضا، العباد حقوق تفاصيل يتضمن اهللا حقوق تفاصيل يتضمن
 سيما وال لقضاياا لتسوية املدنية احملاكم إىل يتوجهون الذين ألولئك حتذيرا يضم فهذا. الكامل احلياة دستور الكرمي
 يف األمور تسوية حياول الذي اجلماعة نظام عن معرضني والزوجة، الزوج بني واخلصومات العائلية بالنـزاعات املتعلقة
 ضدهم احملكمة من احلكم صدور بعد اجلماعة نظام إىل يعودون حني هؤالء نية فساد ويتبني. والقانون الشريعة ضوء

 تسفر األمور فهذه. اجلماعة نظام إىل التوجه قبل من رفضوا قد يكونون أم مع وقعونه،يت كانوا ما جيدون ال حني أو
 املسئولني أولئك أنبه أن أود هنا. قضاياهم يف ورسوله اهللا حيكِّمون املؤمنني إن � اهللا يقول. هؤالء إميان ضعف عن
 شخصيا فهم والسنة، الكرمي القرآن حبسب القرار يصدرون ال مث ومن أحيانا القضايا يف يتعمقون ال الذين اجلماعة يف

 بني بالعدل حيكم أن باخلليفة املنوطة املهمات فمن. أيضا اجلماعة نظام عن الناس ابتعاد يف ويتسببون إمثا يرتكبون
 كل إىل يصل أن للخليفة ممكنا يعد مل لدرجة الراهن العصر يف � اهللا بفضل كثريا توسع قد اجلماعة نظام لكن الناس،
. صعوبة األمر هذا سيزداد واالزدهار التقدم أشواط اجلماعة تقطع وحيثما شخصيا، قضية كل يف احلكم ويتوىل مكان

 فسوف بالتقوى، أعماهلم ينجزوا ومل اهللا ةخبشي حيكموا مل إذا املهمة، هذه إليهم عهدت الذين واملسئولون فالعاملون
  . الذنب ارتكاب إىل أيضا اخلليفة ويدفعون اهللا عند اإلمث ويرتكبون اخلليفة، إىل يسيئون

 اخلالفة نظام لتقوية يسعوا أن جيب القضاء، مسئولية عليهم ألقيت الذين واألمراء واملسئولون خاصة فالقضاة
  . اخلالفة بنظام ينخرون لكنهم الظاهر يف مناصب أصحاب فهم وإال اإلنصاف، بأهداب متمسكني

 لنظام الكاملة طاعتهم نتيجة عنده فائزين هللا خملصني أتقياء النجاحات ينالون الذين أولئك عد قد � اهللا كان فإذا
 أن أيضا القضاة فيهم مبن القرارات اختاذ مهمة همإلي عهدت الذين املسئولني جلميع فأقول اخلالفة، ونظام اجلماعة
 فليسعوا. اإلنصاف عن ويبعدهم التقوى عن بعيد هو مبا يقوموا وال. ورسوله اهللا أمر ما حبسب أيضا هم يعملوا
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 العقوبة ويواجهون حتما، للبطش فيه يتعرضون زمن يأيت فسوف ذلك يفعلوا مل وإن اخلليفة، متثيل حق ألداء جاهدين
  . أيضا اهللا لعقاب يتعرضوا أن وميكن أيضا، العامل هذا يف

 إجنازه يعد أن جيب بل ما، مبنصب الفوز مبجرد املرء يفرح أن ينبغي فال األمر، هذا مسئول كل خياف أن فيجب
 تدعون كنتم وإذا املوعود، واملسيحِ ورسوله باهللا اإلميان تدعون كنتم إذا � اهللا يقول مث. اهللا من جسيمة مسئولية

 التوجيهات ونفِّذوا الزمان، إمام لكم قال مبا فاعملوا ورسولُه، اُهللا به أمر ما جلميع فاستجيبوا الدنيا على الدين إيثار
 من وكذا ذاك وحترزون وكذا كذا ستنجزون بأنكم الصارخة وادعاءاتكم أَيمانكم فإن وإال الزمن، خليفة من الصادرة
 إنكم. تفعلون وما تقولون مبا عليم وهو قلوبكم على مطلع تعاىل اهللا إن. قيمة أي هلا تبقى لن واملهمات األعمال
 تعملون ال لكن معروف، من اخلليفة يأمر ما بكل العملَ عليكم واجبا ستعدون أنكم اجتماع كل يف العهد جتددون

 تسعون وال أيضا، الكرمي القرآن ألحكام لالستجابة تسعون ال بل فحسب ذلك وليس. وأصغرها األمور بأبسط عمليا
  . املعايري أقل حىت إلحراز
 أتكلم أن أود اآلن لكنين الحقا، تظهر قد كثرية أمور حدثت قد الغربية لكندا السنوية اجللسة يف أن مثاال لكم أقدم

 ترتدي أن وجيب حمتشما، الغربية البالد يف تقيم أمحدية كلِّ لباس يكون أن إىل انتباههن لفت كنت حيث النساء عن
 خاصة، الكرمي القرآن عليه ركز قد إذ به، يستهان ال أن وينبغي الكرمي القرآن به أمر ما فهذا نفسها، وتستر احلجاب
 رمبا لاليتا النساء، بعض إنّ بل األمر، ذا اهتمام أي هناك ليس أنه قليل بعد الحظت لكنين واجب، به فالعمل
نن قد ،"اهللا إماء جلنة "مسئوالت من احلجاب ارتداء على أُكرِهلقَّينه الذي باحلجاب ألقيعند املسجد يف النظام من ت 

  . النظافة قسم يف العاملون جيمعها واآلن املغادرة،
 الصالة عليه املوعود املسيح قال لقد. خاصة املرأة به وأمر باحلياء، كليها واملرأة الرجل أمر قد اإلسالم أن شك ال

 بذلك اإلسالم أمر وقد طليقة، الرجال نظرات ألن خاصة، وحشمتهم حيائهم على حيافظن أن النساء على: والسالم
. بذلك يهتمون فال الناس على غالبة املادية ولكن كبريا، جهدا وال ماالً يكلّف ال ذا العمل أن احلق. اجلنسني ملصلحة
 املهتدين من أصبحتم بأوامره عملتم فإذا. األحكام وتبيان البالغ إال رسوله على جيعل مل أنه يعلن تعاىل اهللا ولكن

 أنكم تفرحوا فال. عليم شيء بكل تعاىل اهللا أن فاعلموا ا تعملوا مل إذا أما البيعة، حق يؤدون الذين ومن واملفلحني
 لن: يقول والسالم الصالة عليه املوعود املسيح ألن ة،أمحدي بيوت يف ولدمت أو األمحديني، املسلمني من صرمت قد

  . األعمال بصاحل تشفعوها مل إذا بيعيت تنفعكم
 مسؤويل بعض حىت فيها يقصر ولكن. اإلنسان حياة غاية تعاىل اهللا عده قد أساسي حكم وهو الصالة، هناك مث

 صلوا رمبا املسجد إىل أتوا وإذا بيوم، خارج اخلدمات يف نشطني وجتدهم كثرية بأعمال يقومون بعضهم إن. اجلماعة
 يعملون ال داموا فما. البيوت يف الصلوات أداء على مواظبني ليسوا أم خيربنين نساءهم ولكن أيضا، وابتهال خبشوع

 حكم بكل واعملوا أوالً، أنفسكم تصلحوا أن عليكم. وكذا كذا سنفعل بأننا دعاواهم فباطلةٌ جدا، هام رباين حبكم
 مسعنا: إعالنكم يف صادقني مؤمنني أمحديني ستعدون عندها حثيثا، سعيا برضاه للفوز واسعوا تعاىل اهللا أحكام من

 الصاحلات، فعل على وركزمت السعي، حق اإلميان يف املطرد للتقدم اإلميان بعد وسعيتم ذا، عملتم ولو. وأطعنا
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 وتبديل الضعف، بعد والتمكني اخلالفة بركات من باالنتفاع الرباين دالوع ألن باستمرار، اخلالفة بركات من النتفعتم
 وأشكاله، أنواعه بكل الشرك ويتجنبون تعاىل، اهللا ويعبدون الصاحلات، ويعملون يؤمنون، للذين هو إمنا أمنا، اخلوف

 وال فقط، األمحدية يف فةاخلال نظام أقام قد تعاىل اهللا إن قلت وكما. اخلالفة نعمة.. النعمة هذه على اهللا ويشكرون
 بربكة اخلالفة نعمة وجدنا إذ عظيم حظ لذوو األمحديني املسلمني حنن أننا شك وال اآلخرين، عند اآلن يقام أن ميكن
 غري ليس اخلالفة بركات من االنتفاع وعد أن دوما نتذكر أن فعلينا لذا والسالم، الصالة عليه املوعود باملسيح إمياننا

. باستمرار أمنا خوفنا وبدل الضعف، بعد التمكني لنا اهللا كَتب ا وفّينا وإذا بشروط، مشروط هو بل كال، مشروط،
 اهللا أن كيف األيام هذه يف أعينهم بأم رأوا قد أيضا األغيار إن بل وتكرارا، مرارا األمر هذا اجلماعة أبناء شاهد لقد

 بأن قبل من ذكرت فقد األغيار، هؤالء على خافيا ليس األمر هذا إن. األمحديني املسلمني على السكينة أنزل تعاىل
 مجاعتنا، ايار يتوقعون بعضهم وكان اخلامس، اخلليفة انتخاب قبيل األمحديني وحزن لقلق مدركني كانوا األغيار
 ورهم، األغيار هؤالء أذهل إجنازا والسالم الصالة عليه املوعود املسيح مع قطعه الذي وعده أجنز قد تعاىل اهللا ولكن

 وكان أخواننا لبعض األمحديني غري املتصوفني من طائفة زعيم قال حىت أمنا، خوفنا بدل تعاىل اهللا أن كيف رأوا فقد
 بشهادته معكم تعاىل اهللا أن قناتكم على املشاهد هذه رؤية بعد أصدق أين غري صادقون، إنكم أقول ال إين: معارفه من

 ذلك ومع شيء كل يرون أناس الدنيا يف فيوجد. احلق أقبل لن ولكين يؤيدكم تعاىل اهللا أن شك ال: لقا كأنه. العملية
  . ويعاندون اإلنكار على يصرون
 بأن العملي اعترافهم على لدليل األيام هذه يف األمحديني املسلمني ضد باكستان تسود اليت االضطهاد موجة إن

 يقولون وكأم يزدادون، عليهم للقضاء سعوا ومهما باستمرار، رقعتهم عوتتس رقي، بعد رقيا حيرزون األمحديني
   هؤالء؟ على نقضي كيف

 أبدا يدعكم لن وإنه كلها، القدرة ميلك الذي اإلله ذلك هو وولينا موالنا أن اعلموا األمحدية، أعداء يا: هلم وأقول
 حممد راية رفع وإن والسالم، الصالة عليه املوعود املسيح يد على اآلن مقدر اإلسالم ازدهار إن. خطتكم يف تنجحون

 والسالم، الصالة عليه املوعود املسيح أتباع بيد اآلن مقدر العامل يف عالية مرفرفة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 نظام سلك يف ومنخرطون باخلالفة، مستمسكون هم والذين النبوة، منهاج على باخلالفة يوقنون الذين وسريفعها

 على لكم احلكومات دعم وال هجماتكم وال شروركم وال جهودكم تقدر فلن. اهللا حببل ومعتصمون جلماعة،ا
  .  األمحدية ازدهار إعاقة على وال ألهدافها، األمحدية اإلسالمية اخلالفة حتقيق دون احليلولة

 يف والتسابق الصالة وإقامة وىبالتق التحلي أن دوما يتذكروا أن آنفًا، قلت كما مجاعتنا، أبناء واجب من ولكن
 السعي حق يسعى أن منكم كلٍّ على لذا اخلالفة، بركات من االقتباس يف باستمرار يزيدهم الذي هو املالية التضحيات

  . اهللا رمحة من وفريا حظًا ينال لكي
 سيستمر للذين" الوصية "كتيب يف والسالم الصالة عليه املوعود املسيح كتبه ما بعض مسامعكم على أقرأ اآلن

 لقد. تعاىل اهللا برضا للفوز باخلالفة، مستمسكني يظلون الذين أو اخلالفة، بركات ينالون الذين أو اخلالفة، نظام فيهم
  :والسالم الصالة عليه قال
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ينبغي أن تنالوا نصيبا من روح القدس بالتعاطف فيما بينكم وتزكية أنفسكم، وذلك ألن التقوى احلقيقية ال تنال "
ال . وتخلَّوا عن ثوائركم النفسية متاما، واسلكوا أعسر الطرق وأضيقَها ابتغاَء مرضاة اهللا تعاىل. دون روح القدسب

تفتنوا مبلذات الدنيا فإا تبعدكم عن اهللا تعاىل، بل اختاروا لوجه اهللا حياةَ املرارة ، فإنَ األمل الذي فيه رضا اهللا خري من 
  .ة اليت ترضي اهللا أفضل من انتصار يوجب غضبه، فاقلَعوا عن احملبة اليت تدنيكم من غضبهلذة جتلب غضبه، واهلزمي

ولكن لن تنالوا رضا . ولو أقبلتم على اهللا بالقلوب الصافية لنصركم يف كل موطن، ولن يقدر عدو على النيلِ منكم
 وأنفسكم، وما مل تتجشموا يف سبيله عز وجل تلك اهللا تعاىل ما مل تتخلّوا عن إرادتكم وملذاتكم وعزتكم وأموالكم

ولكن لو كابدمت املرارة لكنتم كالطفل احلبيب يف حضن اهللا، وجلُعلتم ورثةً ملن خال قبلكم من . املرارةَ اليت تشبه املوت
  .ولكن قليل هم الذين يفعلون ذلك. الصديقني، وتفتح لكم أبواب كل نعمة

إن التقوى غرسةٌ ينبغي زرعها يف القلب، ألن املاء الذي تتغذى به التقوى وتنمو : للقد خاطبين اهللا عز وجل وقا
  .إمنا التقوى جذر إذا انعدم صار كل شيء بعده بال طائل، وإذا سلم سلم كل شيء. يروي حديقةَ النفسِ كلها

ن ال خيطو حنوه بقدم الصدق؟ ماذا عسى أن يستفيد اإلنسان من جمرد ثرثرة اللسان، فيدعي بأنه يطلب اهللا ولك
وإن جهنم لقريبة جدا ممن مل تكن نياته . إنه هلالك من كان دينه مشوبا ببعض شوائب الدنيا: واحلق أقول.. احلق 

فإنْ كانت نياتكم مشوبة بشوائب الدنيا ولو مثقال ذرة، فإن . كلها خالصة هللا، بل كانت بعضها هللا وبعضها للدنيا
  ." ا عبثٌعباداتكم كلَّه

  :�مث يقول حضرته 
إذا ختليتم عن أهواء النفس حقًا فإن اهللا تعاىل سيتجلى فيكم، ويكون معكم، وتتبارك الدار اليت تسكنوا، وتتنزل "

  .رمحة اهللا على جدران بيوتكم، حىت تتقدس املدينة اليت يقطنها شخص مثلكم
اتكم ومماتكم، وكلُّ حركة من حركاتكم، ولينكم وشدتكم، لوجه اهللا وحده، ومل متتحنوا اَهللا عند إن كانت حي

إنكم ستصبحون أمة اهللا .. كل مصيبة ومرارة، ومل تقطعوا عنه صلتكم، بل سرمت إليه قُدما، فاحلق واحلق أقول 
لو أنبتم إىل اهللا حقا فإين أخربكم، تبعا . كم القدسيةإنكم بشر كمثلي، وإهلي هو إهلكم، فال تضيعوا قوا. املختارة

اغرسوا عظمة اهللا يف قلوبكم، وال تكتفوا باإلقرار بتوحيده باللسان فقط . ملشيئة اهللا، أنكم ستصبحون أمة اهللا املختارة
ا بين البشر باملواساة اجتنِبوا البغض والضغينة، وعاملو. بل بالعمل أيضا، ليتجلى اهللا عليكم بلطفه وإحسانه فعالً

  .اسلكوا كل سبيل من سبل اخلري، ألنكم ال تدرون بأي السبل تقبلون. الصادقة
. كل أمة عاكفة على الدنيا، وأعرض العامل عما يرضى به اهللا. فإن ميدان التقرب إىل اهللا قد خال! طوىب لكم

م ليبدوا قدرام يف هذا اال وينالوا بركات اهللا فالذين يريدون أن يقتحموا هذا الباب بكل قوة، فالفرصة ساحنة هل
  .اخلاصة

إن هذه البذْرة : يقول اهللا تعاىل. ال تظنوا أن اهللا تعاىل سوف يضيعكم، أنتم بذْرةٌ بذَرها اهللا تعاىل يف األرض بيده
وىب ملن يؤمن بقول اهللا تعاىل وال خياف فط. سوف تنمو وتزدهر وتتفَرع يف كل طرف، ولَسوف تصبح دوحة عظيمةً
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االبتالءات العابرة، إذ البد من االبتالءات أيضا، لكي خيتربكم اهللا ويعلم من الصادق منكم يف ادعائه للبيعة ومن 
  . "الكاذب

  :�قال حضرته 
عيت بأن الذين يؤمنون إميانا ال تشوبه شائبةٌ من الدنيا، وليس ذلك لقد قال اُهللا تعاىل خماطبا إياي أن أُخرب مجا"

ويقول اهللا تعاىل إم هم . اإلميان ملوثا بالنفاق أو اجلُنبِ وليس خاليا من الطاعة، فأولئك هم املَرضيون عند اهللا تعاىل
  ."الذين قدمهم قدم صدق

كون عند حسن ظن املسيح املوعود عليه الصالة والسالم بأبناء مجاعته، وأن أسأل اهللا تعاىل أنْ يوفقنا مجيعا ألن ن
نكون صادقني يف والئنا ووفائنا للخالفة اإلسالمية األمحدية، وأن نبلُغَ أعلى مستوى يف الطاعة، وأن نصل أمسى املعايري 

  .آمني. يف العبادة، لكي ننتفع كلُّنا من نعمة اخلالفة دائما أبدا


