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       أ            مقدمة الناشر

¶ëþa@òjĐ©a@ @@ @@ @@ @@ @@ @@@@@   
�١      �DEא+�A�B�C&��א+��23 �

  ٣            مثال اإلبل حيلّ مسألة النبوة واإلمامة
  ٥          ت الصرب والتزود والتزام القيادة يف اإلبلميزا

  ٧              قيود الطاعة والبيعة عليها
  ٨           املسؤولون أحوج الناس لفهم أبعاد الطاعة
  ١١        سؤال يوسوس للناس حول الطاعة الكاملة

  ١٢        جدوى سعي املسلمني مشروط باخلالفة
  ١٢        الفرق اجلوهري بني حكام الدنيا واخلالفة  

  ١٥          يستحيل أن تأمر اخلالفة مبنكر
  ١٦        دقائق قدسية إمامة الصالة وقدسية اخلالفة  
  ١٧        جهاد النفس للطاعة يورث السعادة والرقي 

  ١٩  تناغم مدد الصرب وزاد الطاعة وتوصيل الطاعة ملرحلة الكمال 
  ٢١        بدون الطاعة ال يصلح رقي وال عمل 

  ٢٢        املركز تقصي احلقائق الطاعة عند طلب 



  

  ٢٤              الرد على وسوسة 
   ٢٦          بشارات الفتح عند وضع حجر أساس مسجد فيزبادن
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  ٢٩              الطاعة ميزة املؤمن
  ٣١            ضرورة الطاعة الصادقة

  ٣٤       نظام اخلالفة الروحانية مع نظام املواطنةتوافق
  ٣٦                     لذة الطاعة ونورها

  ٣٧            نفي اهلوى وطواعية النفس 
  ٣٨            الطاعة سر رقي األمم  

  ٣٨          روح الطاعة تنجذب حنو العظائم  
  ٤٢                   طاعة البيعة أعظم شأنا  

  ٤٣                 كيف تنـزل الربكة يف حياتكم
  ٤٥          الفرقة واملعصية تسبب الفشل 
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  ٥١            اخلالفة تعود من جديد
  ٥٣           نعمة عظمى يليق بالنبالء شكرها



  

  ٥٤          اهللا يثبت وجوده جمددا مع اخلالفة
  ٥٦                 للخالفةحلظة فيها جتلت صيانة اهللا 

  ٥٩                 صفات اهللا تتجلي بروعة ومجال فذ
  ٦١        قصص تعرب عن مساوات جديدة يبنيها اهللا

  ٦٥      أقوياء اإلميان يستمرون يف رؤية اآليات والتأييدات
  ٦٦               مسعة الدين احلق أمانة فاحفظوها بقدوتكم

  ٦٧       تزكى منكملوال اخلالفة اإلسالمية ما زكا من
  ٦٩    زل عليها خواص الربكة ـاخلالفة مملكة اهللا اخلاصة تن
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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي     بسم اهللا الرمحن الرحيم 

òß†ÔßŠ‘bäÛa@@ @

 اإلسالمية اجلماعة إلمام ثالٍث مجعٍة خطِب عن عبارة هو الكتاب هذا
 العزيز، بنصره تعاىل اهللا أيده أمحد، مسرور مرزا حضرة األمحدية،

 يةأمه فيها تناول � املوعود واملسيح املهدي لإلمام اخلامس اخلليفة
 وأقوال الشريف واحلديث الكرمي القرآن ضوء على والطاعة اخلالفة
  .� الثاين واخلليفة � املوعود املسيح

 املسيح تفسري يف جاء ما اهللا، نصره حضرته، تناول األوىل اخلطبة يف
 �خِلقَت كَيف الِْإِبِل ِإلَى ينظُرونَ أَفَلَا�: تعاىل لقوله � املوعود

 الطاعة أمهية إىل ترشد اآلية هذه أن � بين ثحي ،)١٨ الغاشية(
 مزاياها من فاإلبل مزايا؛ من اإلبل به تتحلى ما إىل بالنظر اإلمام والتزام
 اإلبل أن نرى حيث وطاعتها، القيادة والتزام والتزود والتحمل الصرب
 خط يف مقدمتها يف يكون الذي البعري تتبع فإا قافلة يف تسري عندما

 يتقدم أو تتدافع وال معها، وتتناغم سرعته مع سرعتها وتوازن ،مستقيم
 املزايا هذه إىل املؤمنني انتباه يلفت أن أراد تعاىل فاهللا. بعض على بعضها

 أكَّد مث. بعده من للخلفاء مث � للنيب اتباعهم يف ا يتحلوا لكي
 يف املسئولون يلتزم أن وأمهية الطاعة أمهية على اهللا، نصره اخلليفة،
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 اليت هي طاعتهم وأن هلم، قدوة ليكونوا غريهم قبل ا اجلماعة
 حضرته، ورد. بسالسة اجلماعة أمور سري إىل وتؤدي مطاعني ستجعلهم

 إىل بالنظر ضارة، تكون قد الكاملة الطاعة أن وسوسِة على اهللا، نصره
 أي مسة هي الطاعة إن بقوله وذلك الدنيوية، األنظمة بعض يف حدث ما
 والسالم، والطمأنينة ولألمن للرقي سببا دائما تكون وهي ناجح، امنظ

 مبعصية، أمروا إذا إال كاملة طاعة طاعتهم ينبغي الدنيويني احلكام وأن
 أما. نتمرد وال طاعتهم خنلع وال فقط املعصية هذه يف نطيعهم ال وعندها
 معصية او مبنكر يأمروا أن ميكن فال واخللفاء رباين، نظام فهي اخلالفة
 كاملة طاعتهم تكون أن جيب ولذلك ،� ورسوله تعاىل اهللا أمر خبالف

 سنتهم واتباع الراشدين اخللفاء بطاعة � النيب أمر وقد مشروطة، غري
 احلكام وطاعة طاعتهم بني الفارق هو وهذا ،� سنته املؤمنون يتبع كما

  .الدنيويني
 اإلمام طاعة ةكيفي إىل يرشد الذي الصالة إمامة مثال حضرته وقدم

 وإن حركاته، كل يف الصالة إمام يتبعون املأمومني إن حيث واخلليفة،
. خطئه على استمر لو حىت يتبعونه مث ينبهوه أن إال ميلكون فال أخطأ
 وااللتزام الطاعة حقيقة يفهموا لكي للمؤمنني درسا جعلها تعاىل فاهللا

  .واخلليفة باإلمام
 تورث الطاعة أن � املوعود سيحامل قال ما ضوء على حضرته وبين
 أن املهم ومن العبادات، وكثرة ااهدات حتققها ال ونورا القلب يف لذة
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 مدارج يف يتقدم لكي مستواها من يرفع وأن الطاعة ذه املؤمن يتحلى
 ورسوله اهللا بطاعة الدرجات هذه نوال ربط تعاىل اهللا ألن الروحانية،

 اللَّه أَنعم الَِّذين مع فَأُولَِئك والرسولَ اللَّه يِطِع ومن�: تعاىل قوله يف
ِهملَيع ِمن نيِبيالن يِقنيدالصاِء ودهالشو اِلِحنيالصو نسحو أُولَِئك 
  ).٧٠ النساء (�رِفيقًا
 املوعود املسيح قول وذكر املؤمن، ميزة هي الطاعة أن حضرته أكد كما
 السيف؛ بقوة انتشر قد اإلسالم بأن قالوا من خطأ بين الذي �
 يف فاضت اليت الطاعة بقوة انتشر إمنا اإلسالم أن � أوضح حيث
 القلوب فتح إىل أدت اليت وهي الوحدة، إىل وأدت املؤمنني قلوب

 الصدق قبلوا قد الصحابة أن � وبني. املؤمنني مجاعة جتاه وجذا
 كانت االستقامة وهذه وطاعتهم، امإمي نتيجة واستقاموا واحلق،

 جذبت اليت وهي الكرامات، فوق كانت اليت العظمى معجزم
 بصبغة تصطبغ أن املوعود املسيح مجاعة على الواجب وأن القلوب،
 وآخِرين�: تعاىل لقوله بالفعل مصداقا وتكون م تلتحق لكي الصحابة

مها ِمنقُوا لَملْحي ٤ اجلمعة (�ِبِهم(  
 ِإلَى فَردوه شيٍء ِفي تنازعتم فَِإنْ�: تعاىل قوله تفسري أن حضرته وأكد

 أويل مع اخلالفات مع تتعاملوا أن يعين إمنا)  ٦٠ النساء (�والرسوِل اللَِّه
 احلكام من األمر بأويل يتعلق ففيما ورسوله، اهللا به أمر ملا وفقا األمر

 أولو أما املعصية، يف إال وتكرهون حتبون فيما بطاعتهم فعليكم الدنيويني
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 سنتهم واتباع كاملة، طاعة وطاعتهم اتباعهم فالواجب اخللفاء من األمر
 أن � املوعود املسيح قاله ما حضرته وبين. � النيب سنة هي اليت

 تورث الروحاين النظام طاعة أما والسالم، األمن تورث احلكومة طاعة
 النفس ذبح يلزمها الكاملة الطاعة وأن الروحانية، بواملرات والنور اللذة

  .� للنيب وهب الذي النور من شيئا ننال الطاعة وذه األمارة،
 يف حىت مذهلة نتائج إىل يؤدي عجيب سر فيها الطاعة أن حضرته وبين
 وأكد. املعجزات حتقق فإا الروحاين النظام يف أما الدنيوية، النظم

 يف ينحصر البيعة مدلول أن � الثاين خلليفةا قاله ما على حضرته
 الذي الصدق سيف هي الطاعة أن � املوعود املسيح وقول الطاعة،

  .االنتصارات لنا وحيقق باستمرار األعداء يقطِّع
 اهللا بفضل عادت قد اخلالفة أن حضرته بين فقد الثالثة اخلطبة يف أما

 إحداثَ شكرها ييقتض نعمة وهي باألولني، اآلخرون ليلتحق تعاىل
 تعاىل اهللا أكرمنا الذي والتكرمي الفضل ذا يليق املؤمن نفس يف تغيري
 الشيطان أفراح ليحطم دائما اخلالفة نظام سيؤيد تعاىل اهللا وأن إياه،

  . املؤمنني جبماعة اإلضرار يستطيعون أم ظنوا كلما وخيزيهم وأعوانه
 من شيئا فيه ذكر � الثاين للخليفة مقتبسا اخلطبة هذه يف وذكر

 وما ،� األول اخلليفة وفاة بعد اجلماعة يف ثارت اليت الفتنة أحداث
 الذين أن وكيف املبايعني، غري زعيم علي، حممد املولوي وبني بينه دار
. اخلالفة مع أنه تعاىل اهللا وأثبت مسعاهم يف فشلوا قد اخلالفة يبايعوا مل
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 برؤية سيستمرون باخلالفة زمنيامللت اإلميان أقوياء أن حضرته وبين
 حصرا، باخلالفة بااللتزام مرتبط اجلماعة رقي وأن والتأييدات، اآليات

 طيبة مثرات رأى أحد يظنن فال اخلالفة، مع هي تعاىل اهللا وعود ألن
 نتجت ما اخلالفة فلوال ودهائه، عقله أو علمه بفضل هذا أن ألعماله

  .الثمرات هذه
 يوفقكم وأن الكرام، للقراء نافعا الكتاب هذا لجيع أن تعاىل اهللا نسأل

 .آمني ورمحته، بفضله الطاعة وأمهية اخلالفة مكانة إلدراك
عبد ايد  :  األساتذة الكرام  هذه اخلطب كل من    ترمجة   شارك يف لقد  

وقـام  عبد املـؤمن طـاهر،    ،عامر، حممد أمحد نعيم، حممد طاهر ندمي    
فتحي عبد السالم،   : إلخوة األفاضل  ا  ووضع العناوين اجلانبية   مبراجعتها

  .  وسام الرباقي، متيم أبو دقة، هاين طاهر، فجزاهم اهللا أحسن اجلزاء.د
 هذا الكتـاب  نسأل اهللا تعاىل أن يوفق القارئ العزيز لالستفادة من          

لتقـدم يف   ليوفقه  مث  اخلالفة ونظامها   مع   الطاعة املخلصة    إنشاء عالقة و
  .، آمنياإلميان والتقوى والعمل الصاحل

  الناشر                    
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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممـدا              
بسِم اهللا  �. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر      . عبده ورسوله 

مالك * الرحمن الرحيم   * الْحمد هللا رب الْعالَمني     * الرحمن الرحيم 
* اهدنا الصراطَ الْمـستقيم     * إياك نعبد وإياك نستعني     * دين  يوم ال 

         الِّنيال الـضو هملَيوب عضغر الْمغَي ِهملَيع تمعأَن اط الَِّذينِصر�، 
  .آمني
�  ِلقَتخ فونَ ِإلَى اِإلِبِل كَيظُرنأَفَال ي*   ـفاِء كَيمِإلَى الـسو 

  تِفعر*        تـِصبن ـفاِل كَيِإلَى الِْجبو  *     ـفِض كَيِإلَـى اَألرو
تِطح٢١-١٨ :الغاشية (�س(  

إنه ملن فضل اهللا تعاىل ومنته علينا أنه وفّقنا لإلميان بإمـام هـذا              
كلما احتجنـا إىل    . �الزمن أي اإلمام املهدي واملسيح املوعود       

يئا أو نبحث عن آللئ احلكمة      اهلداية واإلرشاد أو أردنا أن نفهم ش      
املذكورة يف القرآن الكرمي وجدناها يف كتب هذا املبعوث اإلهلـي           

 . وملفوظاته وحلّت املشاكل اليت نواجهها

�����א������وא��������ل�א���������� �
اآليات من سورة الغاشية اليت استهللت ا خطبيت ونقرأها عادةً يف           

 تفسريا  �ة قد فسرها املسيح املوعود      الركعة الثانية يف صالة اجلمع    
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مجيال ورائعا ومليئًا بالعلوم واملعارف يصور مشهدا فريـدا للتطبيـق           
 بواسطة هذه اآلية مسألة طاعة      �فقد حلّ املسيح املوعود     . العملي

النيب واإلمام ووضح مفهوم الطاعة الكاملة بـضرب مثـل اإلبـل            
لقائمني بالطاعة الكاملة اليت    للمتمسكني بأهداب النبوة واإلمامة أي ا     

يبدو هذا الكالم غريبا يف بادئ الرأي ويتساءل        . هي أساس كل شيء   
ما العالقة بني اإلبل والنبوة واإلمامة؟ ولكن الـشرح املفـصل           : املرء

الذي قام به املسيح املوعود هلذا املوضوع جيعلنا ندرك هـذه الـصلة          
  : اآلية مفسرا هذه �يقول املسيح املوعود . العظيمة

 كَيف الِْإِبِل ِإلَى ينظُرونَ أَفَلَا�: لقد وردت يف القرآن الكرمي آية     "
ِلقَتللبعري قرابـة   .  وهي مفيدة جدا حلل مسألة النبوة واإلمامة       �خ

فما السر  . هنا" اإلبل"ألف اسم يف العربية، وقد اختري من بينها اسم          
  أيضا؟" إىل اجلَمل: "يف ذلك، إذ كان ممكنا أن يقال

وملا كان  . يبدو أن اجلَمل يطلق على بعري واحد واإلبلُ اسم اجلمع         
اهللا تعاىل يريد أن يري هنا احلالة التمدنية إمجاال، فلم يكن بيان هذه             

اليت تطلق على بعري واحد، لذا      " اجلمل"احلال ممكنا باستخدام كلمة     
لى االتبـاع   لقد أُوِدعت اإلبلُ قدرة ع    ". إبل"اختار اهللا تعاىل كلمة     
ترون كيف متشي اإلبل يف طوابري طويلـة        . ومطاوعة بعضها بعضا  

والبعري الـذي يـسري   . وراء بعضها بأسلوب واحد وبسرعة واحدة    
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إمامها يكون أكثرها خربة وأعرفها طريقا مث تتبعـه         يكون  أمامها و 
بقية اإلبل وراء بعضها يف طابور واحد وبسرعة واحدة، وال تنشأ يف     

نها رغبة يف املشي بالتوازي مثل احليوانـات األخـرى          قلب أي م  
فإن قضية اتباع اإلمام مسلَّم به يف طبيعة اإلبل         . كاألحصنة وغريها 

 ِإلَـى  ينظُـرونَ  أَفَال�: لذلك أشار اهللا تعاىل إىل هذه الوحدة فقال       
كـذلك مـن    .  أي عندما متشي اإلبل يف طـابور واحـد         �اِإلِبِل

ام واحد من أجل احملافظة على الوحدة       الضروري أن يكون هناك إم    
  . والتمدن

األمر األول الذي جيب أن ننتبه إليه هو أن يكون هنـاك إمـام              (
  )واحد للمحافظة على الوحدة والتمدن

وجيدر باالنتباه أيضا أن الطابور يتكون عند السفر، فما مل يكـن            
. كهناك إمام لقطع سفر يف الدنيا فإنّ اإلنسان يضل مرارا حىت يهل           

الدنيا أيضا مبنـزلة سفر احلياة فِلقَطع هذا السفر ال بد أن يكـون             (
  .)هناك إمام يرشد إىل الصراط املستقيم

���%�א���א�$#�وא�"�ود�وא�"�אم�א�!��د�����א �
واملعلوم أيضا أن اإلبل أكثر الدواب محال لألثقال وأكثرها مشيا،          

زات اإلبل أيضا أـا     ومن مي . ومنها يتعلّم املرء درس الصرب واجلَلَد     
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فعلـى  . املاء يف أثناء األسفار الطويلة لعدة أيام، وال تغفـل         ب تتزود
املؤمن أيضا أن يكون دائم االستعداد لسفره وأن يكون حذرا دائما،          

  . وخري الزاد التقوى
أن هذا النظر ليس كنظر األطفال بل يتعلّم        " اُنظر"يتبني من كلمة    

ي كما أشري من خالل اإلبل إىل حالة        اإلنسان منه درس االتباع، أ    
والوحدة، وكما يف اإلبل ميزة اتباع اإلمام كذلك جيب على          التمدن  

 اإلمام دستورا له، ألن اإلبل خادمـة        اتباعجيعل  اإلنسان أيضا أن    
إشـارة إىل   " كيف خلقت : "ويف. لإلنسان وتوجد فيها هذه امليزة    

  ".ة امللحوظة يف اإلبلتلك الفوائد الشاملة اليت تستفاد من الوحد
إشارة إىل الفوائد اليت يستفيد ا اإلنسان من        " كيف خلقت "ففي  

لقد بعث اهللا تعاىل املسيح املوعود يف هذا الـزمن حبـسب            . اإلبل
، ووفّقنا لإلميان به مث أكرمنـا بنظـام         �وعوده ونبوءات رسوله    

وجيـب   فعلينا أن نقدر هذه النعمة       �اخلالفة بعد املسيح املوعود     
:  ما مفـاده �يقول املسيح املوعود . أن ندرك روح نظام اخلالفة  

سيكون هناك أناس يأخذون البيعة من أفراد اجلماعة بامسي، أي أنّ           
فما دامت البيعة تؤخذ بامسـه      . �اخلليفة سيأخذ البيعة نيابة عنه      

  .  فإن سلسلة الطاعة تصل إليه بواسطة بيعة اخلليفة وطاعته�
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 بني عالقة النبوة    �رأته ربط فيه املسيح املوعود      املقتبس الذي ق  
واملفهوم هنا واضح أن    . واإلمامة وبني ما تتحلى به اإلبل من ميزات       

 بشر الذين بايعوه مث ظلوا متمسكني بأهـداب         �املسيح املوعود   
اخلالفة بأن بقاءهم الروحاين والتقدم منوط بتمسكهم باخلالفة بعده         

اإلسالمية األمحدية يكمن يف متـسكنا      إذًا، إن تقدم اجلماعة     . �
. بنظام اخلالفة، ويف ذلك يكمن سر اخلالص من هجمات الشيطان         

، فما دمتم وراء هذه اجلُنـة فـإنكم         "اإلمام جنة : "�يقول النيب   
واملراد من البقاء وراء اجلُنة هو طاعـة        . جتتنبون هجمات الشيطان  

ور حدد لكـم، وإذا     اإلمام الكاملة والسري على خط مستقيم يف طاب       
خرجتم من الطابور ولو قليال كان هناك خطر أن تـضلوا الـسبيل     

  .وتتيهوا

����(�)���'א�&��د�א������و �
فيما يتعلق بالطاعة فال بد من االنتباه إىل حديث آخـر أيـضا             

من أطاع أمريي فقد أطاعين ومن عصى أمـريي         : "لرسول اهللا وهو  
وضوع الطاعة، كذلك أُمر    هناك أحاديث كثرية يف م    ". فقط عصاين 

لذا هذا هو الـسر     . بالطاعة يف آيات عديدة من القرآن الكرمي أيضا       
الذي جيب أن ينتبه إليه كل من ينتمـي إىل اجلماعـة اإلسـالمية              
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فيجب علـى أفـراد اجلماعـة       . األمحدية من أجل تقدم اجلماعة    
 اإلسالمية األمحدية أن يفهموا هذا األمر جيدا ويتنبـهوا إليـه، وال           
: سيما يف هذه األيام حني تنشر أفكار خاطئة باسم احلرية ويقـال           

ملاذا تفرض علينا هذه القيود وملاذا نتقيد ا؟ وملاذا ال نعطى حرية يف    
بعض األمور؟ جيب أن يتذكر كل مسلم أمحدي أن اإلسـالم قـد             
أعطى أتباعه حرية مشروعة يف كل جمال من جماالت احلياة بل احلرية         

أما احلدود والقيود   . ها اإلسالم ال نظري هلا يف أي دين آخر        اليت أعطا 
اليت فرضها فهي من أجل إصالح أخالق اإلنسان ولتقدمه الروحاين          

  . واحملافظة على وحدة اجلماعة، فال بد من التقيد ا

*��و��ن�,�1ج�א���س��.)-�,�'�د�א�����א+ �
 -مستواهم   أيا كان    -هنا أريد أن أقول للمسؤولني  يف اجلماعة         

بأم إذا كانوا يريدون أن يكونوا أنصارا يف تقدم اجلماعة، وإن مل            
ذه املناصب إلبراز أنفسهم وإظهار أنانيتهم فهم أحوج من         يقبلوا  

فإذا أدرك أصحاب املناصب هـذا      . غريهم إىل فهم مضمون الطاعة    
سوف يدركه بقية أفراد اجلماعة تلقائيـا وينتبـهون إليـه           فاألمر  
ءى مناذج الطاعة على كل املستويات، ويتراءى اجلميع متبعني     وستترا

أسلوب اإلبل يف املشي يف الطابور وسيمشون يف اجتاه واحد وسنرى  
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مناذج الطاعة على كل مستوى وسيطيع اجلميع إمـامهم يف كـل            
فعلى األمراء يف اجلماعة والرؤساء وغريهم من املسؤولني أن         . خطوة

اخلليفة حبيث إنه كلما أتاهم أمر منه       يفحصوا أنفسهم هل يطيعون     
أطاعوه طاعة كاملة فورا دون أدىن تردد ومضض أم حيـاولون أن            

وإذا كانوا يفعلون ذلك فهـذه      . يؤولوه من عندهم تأويالت خمتلفة    
  . ليست طاعة

 حني مسع   �لقد ذُكر يف األحاديث حادثٌ حدث يف زمن النيب          
اجلـسوا، فجلـس يف     : الصحايب عبد اهللا بن مسعود صوتا يقول      

الطريق ألنه كان حينها ماشيا يف الطريق ومل يعلّل نفسه بأن هـذا             
األمر موجه إىل الذين يف املسجد بل مسع هذا الصوت وجلس فورا            

ما بك حتبو إىل املسجد حبـوا فـاألمر         : فسأله سائل . حيثما كان 
ت لقد مسع : موجه إىل املوجودين يف املسجد فرد عليه الصحايب قائال        

هذا األمر  : قال السائل .  وهو يأمر باجللوس فجلست    �صوت النيب   
سواء كان األمر موجها    : قال. كان موجها إىل من كانوا يف املسجد      

إىل الذين يف املسجد أو يف اخلارج فال فرق، املهم أنين مسعت صوت             
  .  وأطعته�النيب 

عة الـيت   هذا ما أقصده من كالمي السابق، هذه هي معايري الطا         
هناك بعض املسؤولني يف اجلماعة الذين يعملـون        . جيب أن حنققها  
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بأمر يأتيهم من اخلليفة ولكن على مضض وبتردد وبانقباض شـديد   
والعمل بالتردد واالنقباض ليس طاعة، بل الطاعة هي أن         . يف قلوم 

ال بـأس يف أن     . يعمل املرء باألمر فورا ودون أدىن تردد أو انقباض        
 رأي خاص به، ولكن إذا صدر من اخلليفة حكم أنـه            يكون ألحد 

جيب أن تفعلوا كذا، فال بد من أن يتخلى املرء عن رأيه الشخصي             
  . كليا

 يقول بأنين أتبنى رأيا يف بعض األمـور         �كان مرزا بشري أمحد     
بناء على دليل عندي مث أقدمه إىل خليفة املسيح، فإن مل يلق رأيـي              

 خيطر ببايل مطلقًا ملاذا مل يقبل رأيي، وأنسى         القبول عند اخلليفة فال   
أنه كان يل رأي، مث يصبح رأي اخلليفة هو رأيي، فأصب اهتمامي            

  .الكامل على طاعة هذا األمر الذي أتلقّاه من اخلليفة
ينبغي أن تضعوا أنفسكم يف يد اإلمام       : �يقول املسيح املوعود    

التحرك إىل هنا وهناك    فكما أن امليت ال يسعه      . كامليت بيد الغسال  
بل حيركه الغسال كيف يشاء، كذلك على املطيع الكامل أن يضع           

بعد حتقيقكم هذا املستوى تـستطيعون الوفـاء        . نفسه يف يد اإلمام   
. بعهود البيعة، وتقدرون بلوغ مستويات طاعة اهللا وطاعة الرسـول         

فال بد أن يولّد كل واحد منا هذا التفكري يف نفسه ويـربهن عليـه      
بعمله، وال بد من تقدمي النماذج يف هذا اال للجدد ولـذرياتنا،            
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وهناك حاجة ماسة ليقدم الكبار أسوم للشباب، أي ينبغي أن يقدم    
منهم، واألهم من    اويتعلموالكبار أسوم فرياهم األطفال والشباب      

كل ذلك هو أن يبدأ تقدمي مثل هذه األسوة بدًءا من فوق إىل حتت،              
  .بد لكل مسؤول أن يقيم مثل هذا النموذجوعليه فال 

�א���5(�3*אل��3�4س��(��س��1ل�א������ �
 بطبيعة احلال على فرض     -ينشأ هنا يف أذهان بعض الناس سؤال        
 وهو أن الطاعة الكاملـة      -صحة هذا السؤال واألسئلة اليت تصلين       

لقد اختذ هؤالء الناس فكرة أن الطاعة الكاملـة         . رمبا تكون ضارة  
قد فرض طاعة مجيع أوامره يف أملانيـا، وعـاش          " هتلر"ن  ضارة أل 

دكتاتورا، ويظن بعض األملان أم قد هزموا يف احلرب العاملية الثانية           
فإنين . ذا السبب، واضطروا لتكبد أضرار فادحة وتعرضوا للمهانة       

أريد أن أوضح لكل أمحدي وكلّ شاب أن هناك فرقًا شاسعا بـني             
دكتاتورية، إذ إن اخلالفة تقام بعد اإلميان بإمـام       اإلمامة واخلالفة وال  

الزمان وحبسب وعود اهللا تعاىل، ويعاهد كل مؤمن أن يبذل كل ما            
حتما، ال إكراه يف الدين،     . يف وسعه من أجل استمرار نظام اخلالفة      

ولكن إذا آمن أحد بدين فال بد أن يلتزم بعهد إقامته، وهو العهـد              
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دي إلقامة اخلالفة، وهو ضروري من      نفسه الذي يتعهد به كل أمح     
  .أجل وحدة األمة

�	
�<=و>�3';�א+�(:78��9وط���� �
 فينبغي الوفاء بعهد طاعة اخلالفة ألن اجلهود ستتكاتف خلـف          

. إمام واحد من أجل إقامة حكومة اهللا تعاىل على قلوب العامل كلـه   
يت تبذهلا أما املسلمون اآلخرون فإم بدون إمام، وإن نتائج اجلهود ال    

 والنجاحات الباهرة اليت حترزها بتشبثها      ،اجلماعة اإلسالمية األمحدية  
  متـسكوا بتعـاليم    وإنْجبالء أن املسلمني اآلخرين     باخلالفة، تنبئ   

إال أن احلصول على النتائج املذكورة ال يتأتى إال من خالل           إسالمية  
  .االخنراط يف سلك اخلالفة

����وא�
	����51�9م�א�=��א7A�B@�א�.7ق�� �
أي . مث من مهام اخلالفة االهتمام الكامل بأداء حقـوق العبـاد          

اإلقرار ذه احلقوق وإرساؤها مث أداؤها من خالل اجلهود املشتركة،      
إضافة إىل ذلك من مهامها خلق الروح يف نفوس أفـراد اجلماعـة             

يف إليثار الدين على الدنيا، وتنبيههم إىل أن يقدموا الدين على الدنيا            
فإنَّ نفْخ مثل   . كل األحوال، ألن ذلك يكفل بقاءهم وبقاء ذراريهم       
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مث من مهام اخلالفة بـذلُ      . هذه الروح فيهم أيضا من مهام اخلالفة      
  .السعي الكثري من أجل إقامة توحيد اهللا تعاىل

أما زعماء الدنيا فلهم أهداف دنيوية، وينصب اهتمامهم علـى          
ذا هو شـغلهم الـشاغل، وال       توسيع رقعة حكومتهم الدنيوية، وه    

وإذا ألقيتم نظـرة علـى العـامل        . يهمهم إال السيطرة على اجلميع    
فسترون أن هؤالء خيرجون من حدود بالدهم وحيـاولون بـسط           
السيطرة على حريات البالد األخرى سـواء كانـت حكومتـهم           

هذه هي أعمال أهل الدنيا، فـإن أعمـاهلم         . دكتاتورية أم سياسية  
. لعدل من أجل األنانية واحلمية واألنفة الكاذبـة       تقتصر على قتل ا   

فهل من  . وهذه احلالة نراها يف العامل اإلسالمي ويف بقية العامل أيضا         
دكتاتور يف العامل يكون على عالقة شخصية مع رعايا بلده؟ أمـا            
اخلليفة فله عالقة شخصية مع كل أمحدي من كل قوم وعـرق يف             

ليه رسائل خاصة يذكرون فيهـا      العامل كله، واألمحديون يكتبون إ    
فلو نظر أهل الدنيا إىل كمية هذه الرسائل ملـا          . قضاياهم الشخصية 

إا اخلالفة اليت تم بآالم كل أمحدي حيثما كان         . صدقوا هذا األمر  
فهل مـن زعـيم يف العـامل يـدعو          . واخلليفة يدعو هلم  . يف العامل 

شعبه ويـدعو   للمرضى؟ وهل من زعيم يتأمل من أجل زواج فتيات          
هلن بقلق شديد؟ وهل من زعيم يهتم بتعليم أطفال شعبه؟ ال شـك          
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أن احلكومات تفتح املدارس وتفتح مراكز للصحة، وتوفر التعلـيم          
ولكن األمحديني املنتشرين يف العامل كله سعداء ألن اخلليفـة يهـتم    
بتعليم أطفاهلم ويقلق من أجلهم، ويقلق من أجل صحتهم أيـضا،           

خالصة القول ليست قضية من قـضايا  . زواجهم أيضاويهتم بأمور  
 سواء أكانت قضية شخـصية      -األمحديني املنتشرين يف العامل كله      

 إال وخليفـة الوقـت مطلـع عليهـا          -خاصة أم تتعلق باجلماعة     
. وباإلضافة إىل بذل السعي حللها يتضرع أمام اهللا تعاىل ويدعو هلـا           

  .من قبليهذا ما أعمله وهذا ما دأب عليه اخللفاء 
لقد استعرضت ملخصا لألعمال الكثرية اليت عهد اهللا تعاىل ا إىل           

ليس من بلد يف بالد العـامل إال        . خليفة الوقت، وال بد أن ينجزها     
وتأخذين إليه أفكاري قبل النوم، فأدعو لألمحديني هناك قبل النـوم           

ال أخربكم عن هذه األمور ألمن عليكم ا، بـل          . وعند االستيقاظ 
  .وفقين اهللا تعاىل ألداء واجيب هذا أكثر مما أقوم به. و من واجيبه

زبدة القول أنه ال ميكن أن يكون هناك وجه للمقارنة بني اخلالفة            
عنـدما  . بل من اخلطأ إجراء مثل هذه املقارنة      . والزعماء الدنيويني 

أذكر لبعض الزعماء الدنيويني بريدي اليومي وأنين أطلع على هـذا           
ري من الرسائل منها رسائل شخصية وأخـرى إداريـة،          العدد الكب 

  .فال وجه للمقارنة! يندهشون ويقولون كيف ميكن أن يتم ذلك؟
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وهنا أريد أن أزيل سوء فهم البعض، ولقد تناولت هذا املوضوع           
بالتفصيل يف خطيب حول شروط البيعة أيضا أن كل أمحدي يعاهـد          

يظن البعض أنه ينبغـي     .  قرارات اخلليفة باملعروف   على العمل بكل  
فليتضح أن اهللا تعاىل قد عـرف       . عليهم أن حيددوا ما هو املعروف     
وعليه . فقد سبق أن حدد املعروف    . املعروف كما عرفه رسوله أيضا    

وإن . فالقرار املعروف هو الذي يكون متوافقًا مع القرآن والـسنة         
النبوة واليت تنتهج النهج الذي أقامتـه       اخلالفة اليت تقوم على منهاج      

 واليت تواصل   �النبوة واليت هي دائمة حبسب قول املسيح املوعود         
 يستحيل أن تتصرف أي تصرف يتنـاىف        ، أعين اخلالفة  ،مهمته، إا 

إذًا فال سبيل أمام هؤالء . مع القرآن والسنة، وهذا هو معىن املعروف    
لقرار الفالين من قرارات اخلليفة     إال الطاعة، أو عليهم أن يثبتوا أن ا       

  . خمالف للقرآن والسنة
 قد صرح أنه ال بد لكم مـن         �وهنا أود أن أذكّركم أن النيب       

لذا فعلـى   . طاعة قرارات اخللفاء الراشدين واتباع سننهم وأعماهلم      
هؤالء القوم أن يفكّروا كثريا قبل حماولة إثبات زعمهـم أن كـذا             

إذا كـان هـؤالء     .  للقرآن والسنة  وكذا من قرارات اخلليفة منافٍ    
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حيملون رأيا خاصا، مع بقائهم يف اجلماعة، فال جيوز هلم أن يشيعوا            
اإلشاعات بني الناس جالسني يف مكام، إمنا عليهم أن يرفعوا رأيهم           
إىل اخلليفة بأدب، لكي يزيل ما عندهم من سوء فهم إذا كان هناك             

اعلموا . لها ذا اللبس  سوء فهم، أو إذا رأى ذلك أخرب اجلماعة ك        
أن املنافقني ينشطون عند تقدم اجلماعات الدينية ويعمـل احلـساد           
عملهم أيضا، ومن مقتضى الوفاء الصادق مع اخلالفة أن تفـشلوا           
خططهم على كل صعيد، وال تدعوا هؤالء الذين يثريون سوء ظن           

  . باخلالفة ليقتربوا منكم

�FG�&د���و&=3��
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، وقد حدثت حني كان     �هناك واقعة حلضرة موالنا شري علي       

. قادما إىل لندن من أجل ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اإلجنليزيـة           
كان عليه أن يسافر من مدينة مومباي غالبا، فوصل هنالـك يـوم             

نريد أن تصلي بنـا اجلمعـة       : اجلمعة، فقال له أبناء اجلماعة هنالك     
.  وجئت من قاديان ونريد االقتباس من فيوضك       اليوم فإنك صحايب  

مل يكن هؤالء يعرفونه سلفا ومل يروه من قبل، كما مل يكن يعرف             
انظروا أنتم ال تعرفـونين، ومل      : أحدا منهم، فقال يف خطبة اجلمعة     

يرين بعضكم من قبل، وقد طلبتم مين أن أقـف إللقـاء اخلطبـة              
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عاليم اإلسالم أن اإلمام    اعلموا أن من ت   . وجعلتموين إماما لكم اليوم   
سـبحان اهللا،   : لو أخطأ يف الصالة فعلى املصلني وراءه أن يقولـوا         

تنبيها له إىل خطئه، فإذا أصلح خطأه فبها، وإنْ مل يتدارك خطـأه             
فمن واجبهم أن يعملوا كما يعمل ويتبعوه يف قيامه وقعوده وركوعه        

ا اتباعـه   وسجوده مطيعني له طاعة كاملة، وال حيق هلم أن يتركـو          
فما دام مطلوب منا هذا املستوى من الطاعـة يف          . ويصلوا وحدهم 

اإلمامة املؤقتة يف الصالة، فكم حري بنا أن نطيع اخلليفة بعـد أن             
ما دمنا نـدخل يف البيعـة       . نبايعه ونعاهده عهد البيعة عن طواعية     

بأنفسنا دومنا إكراه وبعد تفكري كثري فالطاعة جد ضـرورية وفـاًء            
  . البيعةبعهد 

�IJ�4�����)��K.د��و<)�د�א���'��א�7&;�א� �
  : �يقول املسيح املوعود 

 نـور  قلبه يف نشأ القلب بصدق اإلنسان اختاره إذا شيء الطاعة"
 احلاجة بقدر ااهدات إىل حاجة هناك ليست. ونور لذة روحه ويف
 هـو  وهـذا  صادقة الطاعة تكون أن هو الشرط ولكن. الطاعة إىل

 ال وإال الطاعـة  سـبيل  يف النفس أهواء ذبح من بد ال. األصعب
 يـصبح  أن ميكن الذي الشيء هو النفس أهواء إن. الطاعة تتحقق



�م�א�
	��وא������������������������������������������                  �� �

  

١٨ 

أي أن بعض كبار املوحدين     ( .أيضا الكبار املوحدين قلوب يف أوثانا
أيضا يف بعض األحيان خيرجون من الطاعة، ويتخذون هلم آهلة مـن      

 فـيهم  تنفخ أن ميكن وال قوما ىيسم أن لقوم ميكن ال ).دون اهللا 
 تركـوا  لـو ... الطاعـة  مببدأ يتمسكوا مل ما والوحدة امللة روح

. إمتامه أرادوا ما لتم بطاعته اهللا أمر من وأطاعوا الرأي يف اخلالفات
. الوحـدة  حيـب  اهللا أن ذلك يف والسر اجلماعة مع تكون اهللا يد

  ".الطاعة دون تتحقق ال والوحدة
اإلسالم أن الصحابة قد قدموا أعنـاقهم للـذبح          نرى يف تاريخ    

بسبب الطاعة الكاملة وبالتايل نشروا اإلسـالم يف العـامل خـالل            
وال يعـين هـذا أن      . سنوات قليلة، وحتقق كل ذلك بسبب الطاعة      

اإلسالم قد انتشر باحلروب، بل يعين ذلك أم قاموا بالتبليغ أيضا،           
طع كثرة عدد األعـداء     مث إذا اضطروا للخوض يف احلروب فلم تست       
وبسبب حتلّيهم بـروح    . وهجمام أن حتول دون إجنازهم مهامهم     

. الطاعة تأهبوا عند اقتضاء احلاجة ملواجهة عدو كثري العدد أيـضا          
 مل يظهروا منوذج الطاعـة      �ونرى مقابل ذلك أن أتباع موسى       
  .فحرموا أنفسهم اإلنعام ألربعني سنة

من اتباع اخلليفة وطاعته، ألن جهاد      فلو أردمت الرقي فال بد لكم       
هذا العصر، أعين جهاد التربية وجهاد التبليغ والدعوة لن يـتم إال            
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ال بد لكم من ذلك وال بد لكم من العمل مبا بـني             . باتباع اخلليفة 
علـيكم أن جتعلـوا     . بضرب مثال اإلبل   �لكم املسيح املوعود    

عة اإلمام على كل أمر الطاعة فطرتكم الثانية، بل ينبغي أن تؤثروا طا 
  .آخر

��-L�MM�Cد��=MM���#$MMو�א���MMوزאد�א�������MMMא�������MMO�C
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أواصل توضيح هذا املوضوع أكثر على ضوء تفـسري املـسيح           
هناك حاجة ماسة لرفـع مـستوى الطاعـة         : فأقول �املوعود  

لنجاتكم من الضالل واهلالك، وال ميكنكم البقاء صـابرين علـى           
ال باالعتصام حببل اخلالفة، فقد قال عليه الصالة        الشدائد والصعاب إ  

فمهما سعى معارضو   . والسالم أنه ال بد لنا من الصرب على الشدائد        
األمحدية ليضغطوا علينا ويلقونا يف الشدائد والصعاب باذلني أقصى         
جهودهم للقضاء علينا يف زعمهم، فإن اهللا تعاىل يأخذ بنا إىل غايتنا            

. ، ولكن الشرط أن تكون طاعتنا  كاملـة        بسرعة أكثر إن شاء اهللا    
إننا جند املسلمني اآلخرين اليوم يدعون العملَ بالقرآن والسنة كمـا           
قلت من قبل، ولكن ينقصهم الصرب وحتمل املصائب، فال عمل هلم           

 �فاليوم إن مجاعة املـسيح املوعـود        . إال اإلساءة إىل اإلسالم   
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إا . مناذج يغبطون عليها  والسالم هي وحدها تقدم للصرب والتحمل       
تقدم مناذج حتمل األذى اليت وجدت يف املسلمني يف صدر اإلسالم،           

  . �ِبِهم يلْحقُوا لَما ِمنهم وآخِرين�مما يوضح معىن قوله تعاىل 
إن اجلَمل يدخر املاء للـسفر، وال       : �مث يقول املسيح املوعود     

ند الضرورة، فينبغي للمؤمن    يكون غافال عن سد حاجته إىل املاء ع       
وكيـف يفعـل    . أيضا أن يأخذ حيطته وأُهبته للسفر يف كل حني        

وكما قلت آنفا فإن املؤمن يف . ذلك؟ إمنا سبيله أن يتزود لسفره هذا     
هنـاك  . الدنيا كاملسافر، فعليه أن يتزود لسفره، وخري الزاد التقوى        

         زاد لنا حاجة ألن نؤدي أعمالنا وعباداتنا أداء جيعلها خري .  رلقد تيس
لنا املاء الروحاين من خالل إمياننا بإمام هذا الزمان، ومن واجبنا اآلن     

جيب أن يدرك كل مـسلم  . أن ندخر هذا املاء وحنتفظ به وننتفع به   
  . أمحدي هذه احلقيقة

فيا لسعادة قوم يستمعون ألقوال إمامهم ويعملون ـا بطاعـة           
لقـد  . من فيوض نعمة اخلالفة   كاملة، وهذا ما جيعلهم يستفيضون      

أخرب اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي أن املستفيضني من فيوض اخلالفة إمنا        
هم أولئك الذين يعملون الصاحلات ويعبدون اهللا تعاىل ويقيمـون          

  . وحدانية اهللا، وأولئك هم السائرون على دروب التقوى
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 األخذ ذه األمور يف احلسبان، أن يقول        فكيف ميكن ألحد، بعد   

إن . بأن اخلالفة هلا أيضا أهداف مادية أو كأهداف احلكام املاديني         
الذين ينجرون وراء األهداف املادية ال عالقة هلم بالروحانية البتـة،           
ويف أحيان كثرية ال ينجحون يف غايتهم وال حيرزون مآرم رغـم            

ا النجاح أن حيرز املـرء االنتـصار        إمن. تيسر األسباب املادية كلها   
أما الذين يبتغون رضـوان     . األخروي، ولكنهم يظلّون حمرومني منه    

اهللا تعاىل ويسلكون سبل التقوى، فال يكـون هـدفهم االنتـصار            
املادي، إمنا غايتهم الفوز بقرب اهللا تعاىل والتزود بـالتقوى أكثـر            

ـ    . فأكثر من خالل الطاعة الكاملة     م اهللا تعـاىل    إن هدفنا إقامة حك
سنفتح قلوب  ورفع لواء وحدانيته يف العامل، ال أية منفعة شخصية، و         

، ولنيل هذا اهلدف نقيم براجمنـا       �العامل لنأيت م حتت راية النيب       
 الـدعاء التبليغية والربامج األخرى، ولنيل هذا اهلدف نركِّز علـى          

ك فاخلالفة تعمل لتحقيق هذه األهداف، لكن ذل      . وينبغي أن نركز  
يقتضي أن نفهم أوال ما هي اخلالفة، وال يفهم ذلـك إال إذا آمنـا            
بوجوب الطاعة الكاملة، فمهما كان أحد يعد نفسه عاملا ومتدبرا أو    
خطيبا إذا مل يكن مطيعا فليس له أي مكان يف اجلماعة اإلسـالمية             
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جيب . األمحدية، وال يكسب علمه هذا وعقله العاملَ فائدةً روحانية        
جيب على اإلنسان أن " أي �كر دوما قول املسيح املوعود      أن نتذ 

فعندما تتمكنون من الطاعة الكاملـة      " يتخذ طاعة اإلمام دستورا له    
خلليفة الوقت واتباِعه، وتعملون بالتوجيهات واألوامر الصادرة مـن    
خليفة الوقت وتتوقفون عن تأويلها وتفسريها، فـسيزهر ويثمـر          

فبناء على تفسري املـسيح     .  تعاىل علمكم وعقلكم بنيل رضوان اهللا    
 هلذه اآلية عندما ننظر إىل بقية اآليات الـيت تلوـا            �املوعود  

عليكم تتبني املعارف أكثر أن اإلنسان ال يستطيع االرتقاء إىل قمـم   
أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعـوا    �: السماء الروحانية إال عندما يدرك مضمون     

، فكما يطالب املسئولون    )٦٠: النساء (�ِمنكُمالرسولَ وأُوِلي الْأَمِر    
أفراد اجلماعة أن يطيعوهم بصفتهم أويل األمر كذلك على املسئولني          
أيضا أن يطيعوا اخلالفة طاعة كاملة وليكُفُّـوا عـن التـأويالت،            

ولينفِّذوا كل كلمة خلليفة الوقت إميانا منهم بأن تنفيذها واجب.  

��C!$;��=�א�������R7+א�S)T�FG�!Uא�� �
أحيانا عندما ترسل من املركز بعض القضايا من أجل التحـري           
والتقصي فمن املالحظ أن املسئولني يبذلون املساعي أوال للعثـور          
على من رفع الشكوى بدال من أن يروا أن الشكوى صحيحة أم ال،            
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فإذا كانوا صادقني يف التقصي فيجب التدارك والبحث عن احلـل           
أما إذا كانت الشكوى خاطئـة فلريفعـوا       . قصوإزالة الضعف والن  

لكـن  . التقرير أن الشكوى ليست صحيحة وقد رفعها أحد عبثًـا         
املالحظ أم يؤجلون التقصي ويسعون أوال الكتشاف من ذا الذي          

فيجب أن ال يهتم أي مسئول بالبحث عمـن         . رفع هذه الشكوى  
 يف األمـر    فمن واجبكم أن تبحثـوا    . رفع الشكوى أو أخرب املركز    

الذي يرسل إليكم وتخربوا املركز، وإن مل تفهموا أي حكم للخليفة          
بوضوح فبدال من أن تفسروا من عندكم وتقولوا إن املراد منه كذا            
أو كذا، جيب أن تستفسروين خطيا أننا مل نفهم ونرجو التوضـيح            

وكذلك جيب على كل فرد مـن       . أكثر، فما املراد من األمر الفالين     
جلماعة أن يتحلى بالطاعة الكاملة، وعندما يطيع كل واحـد          أبناء ا 

فسوف نتقدم إن شاء اهللا إىل املعايل الروحانية، وهذا هو معىن هذه            
 عندما تبلغون القمم الروحانيـة فـسيترسخ        �يقول اهللا   . اآليات

إميانكم كاجلبال املنصوبة يف األرض، وهذا العروج الروحاين واإلميان 
تشاركم يف األرض حاملني رسالة اإلسـالم،       القوي سيؤدي إىل ان   

فسوف حترزون التقدم واالزدهار يف الشرق والغرب أيضا إن شـاء           
اهللا، وستكون أوروبا وآسيا أيضا لكم وأمريكـا وإفريقيـا أيـضا            

  . وسريفرف لواء اإلسالم الصحيح يف أستراليا ويف اجلزر أيضا
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 انتشار اإلسالم، أين مسعت أن      أود أن أقول شيئا آخر انطالقا من      

بعضكم يضطربون إثر مساع اعتراض على قـول سـيدنا املـصلح            
هذه .  أنه إذا فُتحت أملانيا فسوف تفتح أوروبا بأسرها        �املوعود  

اجلملة كانت مكتوبة على إحدى الالفتات يف اجللسة، وعندما قرأها          
 إىل هنا   أحد األملان اعترض أنه يستشف من هذه اجلملة أنكم أتيتم         

لفتح أملانيا، ففي الظاهر ترفعون هتاف احلب والرفق ويف اخلفاء لكم           
فهذا يعود إىل قلة فهم القائل، أو غبائه أو رمبا قـصد         . عزائم خطرة 
إذا كان يقصد الفتنة فهو خطري، إذ أنه حياول اإلثـارة           . إثارة الفتنة 

د عليه  أما الذي ر  . ضد املسلمني، وضد اجلماعة اإلسالمية األمحدية     
وشرح له فهو أيضا قليل العلم إذ اضطرب بال سبب وظن أن هـذا      

فالسكان احملليون األملان عادة عقـالء      . السؤال قد يتحول إىل قضية    
ويعرفون أن اجلماعة تسعى لنشر دعوة اإلسالم يف العامل وهي تنجز           
أعمال خدمة اخللق، لكي تقرب العامل من اإلسالم بشرح التعلـيم           

فكلمة الفتح ال توحي قطعا     . لإلسالم وتضمهم إىل املسلمني   اجلميل  
كال . أننا سنرفع السيف والعياذ باهللا أو سوف نطيح بعروش احلكام         

، فالدين خيص قلـب  "ال إكراه يف الدين "بل نعلن قبل كل شيء أن       
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فال داعي للقلق واالضطراب، فنحن كما قلت سـابقا         . كل إنسان 
، ولن نفتح أملانيا وأوروبا فقـط بـل         ننشر دعوة اإلسالم يف العامل    

لكن ذلك بفتح القلوب وبتأثري     . سوف نفتح العامل كله إن شاء اهللا      
فكالم سيدنا املصلح   . التعليم اجلميل لإلسالم ال برفع السيف إطالقا      

 عن ذلك فيه بيان عظمة الشعب األملاين، إذ كان قـد            �املوعود  
أثناء مأدبة أُقيمت   " ةُ أوروبا أن األملان هم قاد   "تفوه ذه اجلملة أي     

ألمحدي أملاين حديث ملا ذهب بعض األمحديني األملان اجلـدد إىل           
ففي هذه اجلمل بيان عظمة األملان، أن األملان هـم قـادة            . قاديان

أوروبا وأم يتمتعون مبوهبة القيادة، وأـم إذا فهمـوا اإلسـالم            
لها، وأن أوروبا   فاعلموا أم سيقدرون على أن يفهموه ألوروبا ك       

 هـذا حـق     �فقول سيدنا املصلح املوعود     . سوف تستجيب هلم  
وصادق، وهو يتحقق اليوم إذ نالحظ الدور القيـادي ألملانيـا يف            

. االحتاد األورويب وترى فيه كفاءات األملان إذ كل واحد يرنو إليهم          
فالسياق واملناسبة ليست لرفع السيف والعنف بل احلديث عن تعليم          

، وترسـيخ   �م عن نشر احلب واملودة، وإنشاء العالقة باهللا         اإلسال
  . هذا التعليم يف قلوب الناس
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قبل األمس كان هناك برنامج مبناسبة وضـع حجـر األسـاس            
حيث حضر الربنامج أكثر من أربعمائة      " يزبادنْف"للمسجد يف مدينة    
مت معهم بإجياز عن تعليم اإلسالم، فكلهم تقريبا        ضيف أملاين، فتكل  

قد تسىن لنا اليـوم     ة هي صوت قلوبنا مجيعا، و     قالوا إن هذا الرسال   
جيب أن نتذكر أننـا إذا تابعنـا        .  حقا االستماع إىل رسالة اإلسالم   

أعمالنا بإخالص ووفاء مستعينني باهللا فسوف يفهمـون اإلسـالم          
. دمة، فسوف يوفِّق اهللا لقبوله من يريده      ويعتنقونه هم أو أجياهلم القا    

فال داعي للخوف وال االضطراب وال اخلجل وال اختـاذ موقـف            
فـال  . وليس مثة حاجة إلطالق رد يترشح منـه اخلـوف         . الدفاع

إن . نستهدف احلصول على احلكومات املادية ولسنا حباجة إليهـا        
وسوف . يهمهمتنا ترسيخ حب اهللا يف القلوب وجعل الناس منيبني إل         

فكل أمحدي حباجـة إىل أن      . ننشغل يف نيل هذا اهلدف إن شاء اهللا       
يطيع اخلالفة طاعة كاملة إلجناز هذا العمل ونيل هذا اهلدف، وفَّـق   

  .اهللا اجلميع لذلك
  )فرانكفورت بأملانيا يف ٠٦/٠٦/٢٠١٤يوم خطبة اجلمعة ألقيت ( 

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

* الـرحمن الـرحيم     * الْحمد هللا رب الْعالَمني     * الرحمن الرحيم   
اهـدنا الـصراطَ    * إياك نعبد وإياك نـستعني      * مالك يوم الدين    

  قيمتسال         * الْمو هملَـيوب عضغر الْمغَي ِهملَيع تمعأَن اط الَِّذينِصر
الِّنيآمني�الض ،.   
يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلـي الْـأَمِر            �

 شيٍء فَردوه ِإلَى اللَّـِه والرسـوِل ِإنْ كُنـتم    ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي  
  )٦٠: النساء (�تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا

Z�*+א����א�������� �
 هذه اآلية مبدأ أساسيا للمؤمن احلقيقي وهو        يفلقد ذكر اهللا تعاىل     

بالطاعة ويربزها دائما بكل جالء سواء كانـت        أنه ينبغي أن يتميز     
الطاعة هللا أو لرسوله أو للحكام، ولكن إذا أمرتـه احلكومـة مبـا              
يتعارض مع أمر اهللا الواضح وأمر رسوله فال بد أن يقدم أمـر اهللا              
ورسوله؛ أما إذا كانت احلكومة ال تتدخل يف األمور الدينية فال بد            

.  عليها مسلمني أم غري مـسلمني      من طاعتها، سواء كان القائمون    
  :�يقول املسيح املوعود 
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أَِطيعوا اَهللا وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي     �: لقد جاء يف القرآن الكرمي    "
 كُمِر ِمنوإن قال أحد بـأن     .  األمر  أمر واضح لطاعة أويل    وفيه �الْأَم

كل ما تقوم به    .  فهذا خطأ واضح منه    )منكم(احلكومة ال تدخل يف     
والـذي ال   . )مـنكم ( الشريعة فهو يدخل يف      ويتوافق مع حلكومة  ا

يثبت من القرآن أنـه      ومن اإلشارة يف هذا النص       . خيالفنا فهو منا  
  ."أن يطيع املرُء احلكومةَ جيب

أي يتضح من القرآن الكرمي وهو ما أشارت إليه اآلية املـذكورة            
  .أنه جيب طاعة احلكومة

 على املؤمن أن يطيع     ذا الزمان أن  احلكَم العدلُ يف ه   فلقد أوضح   
احلكومة يف مجيع قوانني بلده اليت ختص األمور الدنيوية ويتقيد ا ما            

لو عمل  . عدا األوامر اليت تؤدي إىل خمالفة أوامر اهللا وأوامر رسوله         
ذا األصل الذهيب مسلمو هذا العصر وختلّوا عن حماربة حكومـات          

  .املستشرية يف بالد كثريةبالدهم هلدأت كثريا أوضاع الفنت 
على أية حال، ال أريد اخلوض اآلن يف مسئولية احلكام عن هـذه       
األوضاع ومدى مسئولية األحزاب املفسدة، وإىل أي مدى تتأثر ا          
األمة املسلمة، بل سأقدم أمامكم مقتبسا من كالم املسيح املوعـود           

 ، وهو مقتبس طويل نوعا ما إال أنه حيوي جوانب شىت مـن            �
مستويات الطاعة وأمهيتها، واألضرار النامجة عن عدم الطاعة، ودور         
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وال شك أن األمحديني وحدهم يقْدرون يف       . الطاعة يف نشر اإلسالم   
هذا العصر على إظهار منوذج هذه الطاعة املنشودة وعلى التوضـيح   

باختصار، ال بـد مـن رفـع        . للعامل كيفيةَ إقامة عظمة املسلمني    
  .تقدمي النماذج العملية هلامستويات الطاعة و

�7Yو��Jא������א�$�د&� �
  : هذا األمر ويقول� يذكر املسيح املوعود 

"    الطاعة شيء إذا اختاره اإلنسان     . أي أطيعوا اهللا ورسوله وامللوك
         ويف روحه لذة ونور ليست هنـاك   . بصدق القلب نشأ يف قلبه نور

 الشرط هو أن    ولكن. حاجة إىل ااهدات بقدر احلاجة إىل الطاعة      
ال بد من ذبح أهواء النفس      . تكون الطاعة صادقة وهذا هو األصعب     
 ميكن أن   أهواء النفس شيءٌ  و. يف سبيل الطاعة وإال ال تتحقق الطاعة      

كم كـان فـضل اهللا      .  أوثان يف قلوب املوحدين الكبار     يتحول إىل 
كم كـانوا   و! تعاىل عظيما على الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني       

صحيح متاما أنه ال ميكـن لقـوم أن         ! � يف طاعة رسول اهللا      فانني
 وال ميكن أن تنفخ فيهم روح امللـة والوحـدة مـا مل              أمةيسمى  
وإذا بقيت الفُرقة واخلالف يف الرأي فاعلموا       .  مببدأ الطاعة  وايتمسك

ومن مجلة أسباب ضـعف املـسلمني   . أا بوادر االحنطاط واإلدبار   
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فلـو تركـوا    . لنـزاعات الداخلية أيـضا   واحنطاطهم اخلالفات وا  
        ن أمر اهللا بطاعته لتمما أرادوا إمتامه   اخلالفات يف الرأي وأطاعوا م  .

، وال   اجلماعة والسر يف ذلك أن اهللا حيب الوحـدة         معيد اهللا تكون    
 �كان الصحابة يف زمن رسـول اهللا        .  الوحدة دون الطاعة   تتحقق

لقهم اهللا تعاىل على هـذا       رأي سديد من الدرجة العليا وقد خ       ويذ
جبالء ، ويتبني   النحو، فكانوا مطّلعني جيدا على مبادئ السياسة أيضا       

 بكـر وعمـر   ا   أب  إذ أن  كم كانوا موهوبني من حيث سداد الرأي      
 خلفاء وملكوا    حني أصبحوا   وغريمها من الصحابة   رضي اهللا عنهما  

انـت  ولكن ك . الثقيل حبسن اإلدارة والنظام   حتملوا عبئها   السلطنة  
ـ   شيئا استخفّ  � أنه كلما قال     �حالتهم أمام رسول اهللا      ه وا مقابلَ

. ا العمـل بـه     واجب � كل ما قاله النيب      وعدوا ،طنتهمهم وفِ ئبآرا
 كـانوا يتبـاركون      حالةً حبيث   فنائهم يف الطاعة   كانوا قد بلغوا يف   

ولوال هـذه الطاعـة     .  شفتيه مباركتني  ويعدون � بفضل وضوئه 
قدم كل شخص رأيه حلدثت الفُرقة      ، أو لو     فيهم واخلضوع الكامل 

 . وملا نالوا تلك املراتب العليا
زاعات من بني أهل الشيعة والسنة      ـأرى أنه يكفي دليال لرفع الن     

أنه مل يكن يف الصحابة شيء من الفُرقة والعداوة الداخلية قـط ألن             
 على أم كان متحدين دون أن تكون بينهم         يدلتقدمهم وجناحام   
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يقول املعارضون األغبياء بأن اإلسالم نشر بقوة السيف        . أدىن معاداة 
 بل احلقيقة أن قنوات القلـب       ،ولكين أقول بأن ذلك ليس صحيحا     

اسـتمالوا  وكانت نتيجة الطاعة والوحـدة أن       .  مباء الطاعة  فاضت
إن مذهيب هو أم اضطروا حلمل السيف حلمايـة         . قلوب اآلخرين 

 قادرين على فتح العامل باللـسان وحـده         وإال كانوا . أنفسهم فقط 
القول الذي ينبع   : حتما دون رفع السيف، كما يقول املثل الفارسي       

 . من القلب يؤثر يف القلب
  :يقول حضرته

 بصدق القلب ومل يكن يف ذلك     ا وقبلومه ،لقد قبلوا الصدق واحلق   
احلـق أن   . فكان صدقهم سـببا لنجاحـام     . أدىن تكلف أو رياء   

الذي كان   �للنيب  وجه الكرمي   الإن  . صدقهسيف  دم  الصادق يستخ 
يعلوه نور التوكل على اهللا وكان حيمل صبغة اجلمال واجلالل وكان           

وقد أبـدت مجاعتـه     . ذب القلوب عفويا  كان جي ميلك جذبا وقوة    
 كل   أنّ منوذج طاعة الرسول وثبتت استقامتها فوق الكرامة لدرجة       

إن ذلك النموذج الذي أروه     ( . إليهم تلقائيا  ينجذبمن كان يراهم    
وثابروا عليه كان مبنـزلة الكرامة منهم حبيث اجنذب إليهم تلقائيـا           

 حبالـة   التحلـي إذًا، فهناك حاجة اليوم أيـضا إىل         )كلّ من رآهم  
         عم ألن اهللا تعاىل مجع هذه اجلماعة اليت تعلى يد   الصحابة ووحد د
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وألن تقـدم   . �ول اهللا   املسيح املوعود مع اجلماعة اليت أعدها رس      
أنتم الـذين تـسمون     ف لذا   ،ناسمثل هؤالء ال  أسوة  ب منوطاجلماعة  

مجاعة املسيح املوعود وتتمنون أن تلحقوا مجاعة الصحابة عليكم أن          
طاعة الصحابة، واحلب   كفلتكن طاعتكم   . صحابةتتصبغوا بصبغة ال  
  جيـب أن تتخلقـوا     ،باختصار.  وأخوم همكحبواألخوة املتبادلة   

، ٥، رقـم  ٥احلكـم، جملـد   . (بأخالق الصحابة يف كـل شـيء      
  )٢-١م ص١٠/٢/١٩٠١عدد

��Tم�א+�א���X������1א�7و��	
�م�א���F	א�C� �
:  يف هذا املقتبس أمورا كثرية، أوهلا هو       �لقد أوضح حضرته    

أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمـر مـنكم أي رؤسـاَءكم            
    احلكومة ونظام اجلماعة أيضا،     وحكوماِتكم، ويدخل يف ذلك نظام 

أما طاعةُ اخلالفة فتفوقهما، ألن اخلالفة ال تقـيم إال أحكـام اهللا             
وهذه ميزة مجيلة للخالفة أنه     . ورسوله، ونظام اجلماعة تابع للخالفة    

 وبني  -الذين عينوا إلدارة نظام اجلماعة    -إذا أثري نزاع بني املسئولني      
  .هو أمر يدخل يف واجبات اخلليفةأفرادها أزالَه خليفة الوقت، و
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لقد قلت هنا أن طاعة اخلالفة تفوق طاعة احلكومة، فيجب أن ال            
يساء الفهم هنا، وينبغي أن يكون واضحا أن اخلليفة أكثر النـاس            

  .اتباعا لقوانني البلد، وأكثرهم مطالبةً باتباعها
ـ      : "�لقد قال املسيح املوعود      ة املراد من أويل األمر من الناحي

ضرورة  (."إمام الزمان  املِلك، ومن الناحية الروحانية هو     املادية هو 
نظـام  ال، وعليه فيمكن أن يستمر النظام الروحاين داخـل          )اإلمام

وحنن سعداء بكوننا جزًءا    . دنيوي ألي حكومة، وهو حاصل اآلن     ال
ولقد أجرى اهللا تعاىل نظام اخلالفة اسـتمرارا        . هلذا النظام الروحاين  

مام الزمان الذي يهدف إىل إقامة حكـم اهللا ورسـوله يف            لنظام إ 
القلوب، وعند حدوث أي نزاع يفصل فيه اخلليفة وفق حكـم اهللا            

  . وحكم الرسول
هذه منة اهللا علينا أننا ننعم بنظام اخلالفة وإال فـالِفرق املختلفـة             

ة تعقِّد  تفسرياٍت خمتلف  �والرسوِل اللَِّه ِإلَى فَردوه�والفقهاء يفسرون   
األمور بدالً من حلّها، كما أن أفكارهم يف التعامل مـع حكومـة             

فـال ميكـن    . الوقت أيضا ميكن أن تؤدي إىل خلق مشاكل شـىت         
الوصول إىل اجتهاد موحد وقرار موحد إال يف ظل اخلالفة، وهو أمر         

وميكن إظهار هذا الشكر من     . ال يستطيع األمحديون أداء حق شكره     
  .املة للخالفةخالل الطاعة الك
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�AJא������و����[��� �
 وهو أمر هام جـدا بـأن الطاعـة          �مث قال املسيح املوعود     
 ال شك أن املراد منـه       .ولذةً يف الروح  قلب  املخلصة تولّد نورا يف ال    

طاعةُ النظام الروحاين، وهو حمك للجميع الختبار طاعتهم، حبيـث          
تنشأ لذة يف الروح هل ينشأ نور يف القلب؟ وهل : ينبغي أن يتساءلوا  

فتتنور؟ لو فكّر اجلميع يف هذا األمر لعرفوا مستوى طاعتـهم، وإىل            
أي مدى يطيعون اهللا وإىل أي مدى يطيعون رسوله، وإىل أي مدى            

فـإن  . �يطيعون نظام اخلالفة الذي أقيم بواسطة املسيح املوعود    
 مل تؤد طاعة اهللا وطاعة الرسول إىل التحلي ذا النور فقـد قـال             

ال شك أن طاعـة     .  بأنه ال فائدة من مثل هذه الطاعة       �حضرته  
احلكومة ب األمن والسالم، أما النور الروحاين واللذة الروحانيـة          

  .فال تنال إال من خالل طاعة النظام الروحاين
ليست :  نقطة هامة لرفع معايري الطاعة فقال      �مث ذكر حضرته    

 وعليه فال يسع    . الطاعة هناك حاجة إىل ااهدات بقدر احلاجة إىل      
اإلنسان نيل اللذة الروحانية والنور الروحاين وال السكينة والطمأنينة         

فمن يتفاخرون بصلوام   . بدون الطاعة مهما قام مبجاهدات متنوعة     
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ويعتمدون كثريا على عبادام إال أم خيرجون عن الطاعـة فـال            
  .يستطيعون أن يرثوا أفضال اهللا تعاىل

�و�Tא����א��.��K.;�א\�>� �
 نقطة هامة أخرى لتحقيق مستوى عال يف        �مث ذكر حضرته    

، وال  ال بد من ذبح أهواء النفس يف سبيل الطاعة        : الطاعة حيث قال  
بد من القضاء على التكرب وال بد من وضِع املدية على رقبة األنانية،             
وال بد من جعِل أهواء النفس موافقةً ملرضاة اهللا ورسوله لتحقيـق            

قال .  مطلقًا  ال تتحقق الطاعة   ستوى املطلوب من الطاعة، وبدونه    امل
 الـذين    أوثان يف قلوب املوحدين الكبار     تنشأحضرته بأنه ميكن أن     

قلبهم عامر بذكر  أن  يعبدون اهللا الواحد، و   ويعلنون أم   اهللا  يؤمنون ب 
قال حضرته بأنه ميكن أن تتبوء األوثان قلـوم أيـضا، وأن            اهللا، ف 

رغم ادعائهم بعبادة إلـه     القاع  تكون أصنام األنانية والفخر قابعة يف       
ومن احملتمل أن تدفع هذه األصنام اإلنسانَ مـرة أخـرى إىل    . واحد

فقد وضح  . التخلي عن الطاعة يف أمور عادية، ناهيك عن أمور كبرية         
 قد أحرزوا أمسى نتائج لعبادم بعـد        �صحابة الكرام   حضرته أن ال  

كيف جيب أن تكون طاعتنـا؟      . الطاعة الصادقة وهي قدوة لنا اليوم     
 حبِشي عبد علَيكُم استعِملَ وِإنْ وأَِطيعوا سمعوااِ : �قد قال النيب    ل
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، أي جيب   يبةٌزِب رأْسه كَأَنَّبل زاد عليه وقال حىت لو أُمر عليكم من          
  . أن تطيعوه حىت لو كان فيه بعض النقائص العقلية

 تقدم األمة بالطاعة فوضـح     �فقد ربط سيدنا املسيح املوعود      
ال ميكن أن تسمى أي أُمة أمةً ما مل تنفَخ فيها روح اجلماعة             : قائال

  .والوحدة، وما مل يتبنوا مبادئ الطاعة

��א[�-��J&;��73א������ �
 �كما قال النيب    . هذه املبادئ يكمن سر الرقي حصرا     ففي اختاذ   

أيضا إنكم لن حترزوا الرقي إال باالرتباط باجلماعة واالسـتماع إىل           
فلو فِهم املسلمون اليوم هذا األصل لصاروا قوة        . كالم اإلمام وطاعته  

 فيجب  نيأما حنن األمحدي  . عظيمة ال تقاومها أي قوة مادية يف العامل       
-  الطاعةَ �فقد وصف اهللا .  معايري الطاعة الكاملةأن نسعى لتحقيق  

فمعلوم أنكم عندما تطيعون    .  بأا خري عاقبةً   - للجماعات الروحانية 
لكننا نالحـظ حـىت يف      . تكون العاقبة جيدة، ويتحقق ا االنقالب     

  .األنظمة الدنيوية أيضا أن الطاعة تحقِّق إجنازات رائعة غريبة كثرية

^�_[W�Cو`�א������J�-G�����א�' �
فنقرأ عن نابليون يف التاريخ، حيث يقال عنه إنه تـولَّى حكـم             
فرنسا حني كانت تتردى من الرقي، وكانت أوضاعها تسوء يومـا           
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لن تتمكنوا من إحراز النجـاح مـا        : فقال نابليون للناس  . بعد يوم 
أما إذا حتليتم بالطاعـة واالمتثـال       . دامت فيكم الفرقةُ واالنشقاق   

فاسـتجاب لـه    . ون وحترزون التقدم واالنتصارات   فسوف تنجح 
الناصحون للبلد وبدأوا جيتمعون حوله وجعلوه قائدا هلم، وسجلوا         

فقد ولَّد فيهم روحا حبيث كان الذين . أروع مناذج الطاعة واالمتثال 
حوله يستجيبون لكل أمر له بل يقال إم قدموا لطاعته منوذجا رائعا    

 نفسه، ومع أنه كان يدعو الناس للطاعة        قد غير جمرى حياة نابليون    
  .لكنه حني الحظ الطاعة عمليا تولد يف نفسه أيضا انقالب أكرب

باختصار أتى عليه زمن واجه فيه نابليون هزمية وسجن يف إحدى           
جزر إيطاليا، لكنه حترر بعد فترة مبساعدة بعض الناس، فجـاء إىل            

رنسا، وكـان  وكانت حكومة جديدة قد قامت يف ف    . ساحل فرنسا 
وكان امللك اجلديد قد دعا القـساوسة إىل الـبالط          . نظام جديد 

وبواسطتهم أخذ اليمني من الضباط واجلنود واضعني أيديهم علـى          
الكتاب املقدس، وأخذ منهم عهدا أم سـيطيعونه ويـستجيبون          

وذلك ألنه كان متأكدا بأن نابليون قد خلق يف الناس روح   . ألوامره
.  عاد إىل البالد فسينضم إليه الناس مـن جديـد          الطاعة لدرجة إذا  

فحني حترر نابليون من السجن بطريقة ما ومبساعدة بعض األصحاب 
وجاء إىل فرنسا بدأ جيمع حوله أناسا من املزارعني والعامة الـذين            
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فلم يكونوا جنودا حمنكني ومل يكونـوا ميلكـون         . كانوا أوفياء له  
 بذلك أرسل إليه كتيبة مع      باختصار حني علم امللك   . أسلحة كثرية 

ضابط للقضاء عليه، وباملصادفة التقى اجليشان يف مكان كان فيه ممر           
. ضيق يف اجلبال، حيث كان ميكن املرور ولكن بتالصق فيما بينهم          

فأمر نابليون رجاله بالتقدم فتقدموا لكن اجليش امللكـي أمطـروا           
ا هـم   فأرسل رجاال آخرين فقُتلـو    . عليهم الرصاص وقضوا عليهم   

ال جمال للتقدم   : وأخريا قال له رجالُه   أيضا، وواجهوا العاقبة نفسها،     
والعدو أمامنا واملكان ضيق وال نستطيع أن ننحرف إىل أي جهـة            

 قد حلفوا على أم سـيدعمون        كانوا مث إن جنود امللك   (أخرى،  
 شن اهلجوم جيـدا     ، وال نستطيع  )احلكومة ويقتلون رجال نابليون   

فلما كان نابليون نفسه قـد      . نواجه الرصاص ونقتل  بسبب املمر، و  
ربى اجلنود احلكوميني أيضا وكان ولَّد فيهم روح الطاعة واالمتثال،          

إن : فقال لرجاله أن يذهبوا إىل املمر ويقولوا للجـيش احلكـومي          
نابليون يقول لكم أن تخلّوا سبيلنا، لكن اجليش احلكومي ظل ميطر           

 قد حلفنا واضعني أيدينا على الكتـاب        عليهم الرصاص قائلني إننا   
لـذا ال نـستطيع اآلن أن       . املقدس أننا سنكون أوفياء للحكومـة     

لكن نابليون مل يثق بعـدم اسـتجابتهم        . نستجيب ألوامر نابليون  
لقوله، إذ كان واثقا بأنه قد رباهم تربية رائعة يستحيل أن يتخلـوا             
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ح الطاعة، وزعم أنه    معها عن طاعته ألنه هو الذي قد ولَّد فيهم رو         
فأرسل عددا آخـر مـن      . ال ميكن أن يطلقوا الرصاص على رجاله      

فتوجه إليهم نابليون بنفسه لريى كيف ال       . الرجال فقُتلوا هم أيضا   
أنا نابليون وأقول لكم أن     : يستجيبون له، فوقف يف املمر وقال هلم      

فقـد  فقال له الضابط احلكومي قد ولَّت تلك األيام،      . تخلّوا سبيلي 
لكن نابليون مع ذلك كان واثقـا       . حلفنا بالوفاء للحكومة اجلديدة   

فقال . بأنه ال ميكن أن ينسوا ذه السرعة درس الطاعة الذي علَّمهم          
إن جيشي سيتقدم حتما، إذا كنتم قد نـسيتم         : للجنود احلكوميني 

الدرس الذي علَّمتكم فها أنا واقف أمامكم فليتقـدم أي جنـدي            
يطلق الرصاص على صدر ملكه؛ إذ قد ظللت أنـا          منكم يريد أن    

إذا أردمت أن تقتلوا ملككم، فها أنـا        . أحكمكم إىل األمس القريب   
    فحني قال هلم نابليون ذلـك      . واقف أمامكم فأطلقوا الرصاص علي

عـاش  "عاد إليهم محاس الطاعة واالمتثال القدمي فرفعـوا هتـاف           
عضهم يبكـي كـاألوالد     ، واندفعوا إليه راكضني، وكان ب     "نابليون
فلما وصل اخلرب إىل الضابط الذي كان خلفهـم، تقـدم           . الصغار

بكتيبة كبرية لشن اهلجوم، لكنه حني تناهى إىل مسعه نداُء نـابليون            
بأن مِلكَكم نابليون يدعوكم، نسي ذلك الضابط واجلـيش أيـضا           

كوا وانضموا إليه، ومتس  . العهد الذي كانوا قطعوه مع امللك اجلديد      
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على كل حال كانت هذه مـساعي نـابليون         . بعهد الطاعة األول  
حبيث ولَّد يف الشعب الفرنسي محاس الطاعة واالمتثـال يف عـصر            

  .الفرقة والتشتت

����a�-������Tא���'��,� �
مل :  بعد سرد هذا احلادث مثـاال      �يقول سيدنا املصلح املوعود     

يد اإلهلي الذي يتمتع     حائزين على التأي   مثله من القادة  يكن نابليون و  
أما املبـايعون فوضـعهم     . به الدين احلق، ومع ذلك أحدثوا انقالبا      

خمتلف، إذ إن مدلول البيعة ينحصر يف التفاين يف الطاعـة، وهـذا             
 �لقد قال   . املدلول ساٍم لدرجة ال تنافسه الطاعة يف األمور املادية        

 اللَّـه وأَِطيعـوا     أَِطيعوا�إن أمر الطاعة املذكور يف قول اهللا تعاىل         
   كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسيبلغ من األمهية حبيث إذا مل تعمل بـه          �الر 

  . أية أمة، سواء أكانت تابعة لدين حق أم جاهلةً به، فلن تنجح أبدا
 هذا يف احلـسبان دومـا       �فهناك حاجة لوضع قول حضرته      

مة حقا، إذ لـيس     مدركني أن االحتاد والطاعة ضروريان لنا لنكون أ       
لقد بني اهللا تعـاىل هـذا       . دون ذلك إال التردي واالحنطاط والزوال     

واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا ولَا     �: املوضوع يف القرآن صراحة بقوله    
م تفَرقُوا واذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإذْ كُنتم أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُـوِبكُ           
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فَأَصبحتم ِبِنعمِتِه ِإخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرٍة ِمن الناِر فَأَنقَذَكُم ِمنها           
  . )١٠٥ :آل عمران (�كَذَِلك يبين اللَّه لَكُم آياِتِه لَعلَّكُم تهتدونَ

�C�b�RM-5C��1�%��R#ل�א��� �
املسلمني لسوء حظهـم قـد      فهذا التوجيه الرباين واضح، ولكن      

بلغوا منتهى الفرقة ناسني ما أُعطُوا من ِنعم، وبلغوا احلضيض مـن            
 هنـا حالـة     �لقد وصف املسيح املوعود     . التردي واالحنطاط 

املسلمني يف زمنه، أما اليوم فقد صاروا أسوأ حاال، ومع ذلـك ال             
  . ينتبهون

طعـتم   لو امتنعتم عن اخلالفات وأ     �لقد قال املسيح املوعود     
 وهو إمام العصر الذي بعثه اهللا تعاىل يف هذا          -شخصا واحدا منكم    

 فسوف ترون كيف    - ومسيحا موعودا  �الزمن خادما صادقا للنيب     
نسأل اهللا تعاىل أن يلهم املسلمني اآلخـرين        . تبارك أعمالكم كلها  

  . الصواب
 إن يد اهللا مع اجلماعة، وهذا ما جنـده       �وقال املسيح املوعود    

 أيضا، واحلق أنه ما مل تتم هذه الوحدة فمحـال           �قوال النيب   يف أ 
وصال اهللا والنجاحات األخرى أيضا، وال حيظى بوصـال اهللا وال           

  . يدرك وحدانية اهللا إدراكا صحيحا إال الذين تكون عندهم الوحدة
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لذا فعلينا أال نكتفي بأننا قد بايعنا، بل حنن بـأمس حاجـة ألن              
 البيعة، ونعرف هذا املستوى بالتـدبر يف        نصل املستوى املطلوب يف   

لفظ البيعة الذي يعين بيع املرء نفسه لغريه، وسوف نرث أفضال اهللا            
  .تعاىل ببلوغ هذا املستوى

وبضرب مثال أيب بكر وعمر خصوصا، وبذكِر الصحابة رضـوان          
 أن هؤالء القوم �اهللا عليهم أمجعني عموما، قد بين املسيح املوعود    

ي سديد وحنكة سياسية دنيوية، وقد جتلت كفـاءام     كانوا ذوي رأ  
هذه يف حينها حيث أداروا دفة احلكم على أحسن وجه، أما يف حياة             

 فبدا للرائي أم مل يكونوا يعرفون شيئا، إذ كان دأم عندها            �النيب  
 متاما، حمتقرين آراءهم وعقـوهلم      �الطاعة الكاملة والعمل بأحكامه     

قد رأت فيما بعد كيف أم قـاموا بقيـادة          وذكاءهم، ولكن الدنيا    
وهذه التربية العظيمة هي اليت جعلتهم يقدمون أمسـى منـاذج       . العامل

االحتاد إبان اخلالفة الراشدة، فهناك واقعة تارخيية تدل علـى ذكـاء            
 وتواضعه وإيثاِره مصلحة األمة على مصلحته       �الصحايب أيب عبيدة    

عمر رسالةً خيربه فيهـا بوفـاة       الشخصية، وهي أنه تلقى من سيدنا       
سيدنا أيب بكر رضي اهللا عنهما ويأمره بعزِل خالد بن الوليد وتـولّي             

ولكن أبا عبيدة مل خيرب خالدا اخلرب إال بعد أن أمتّ           . قيادة اجليش مكانه  
الصلح مع أهل دمشق ووقّع على ورقة معاهدة الصلح، وذلك إيثارا           
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ملا علم خالد فيما بعد بأوامر      و. ملصلحة األمة على مصلحته الشخصية    
اخلليفة بعزله وتعيني أيب عبيده مكانه قائدا للجيش، عاتب أبا عبيـده            
بأنه ِلم مل خيرب بأوامر اخلليفة فورا، فغير أبو عبيده جمـرى احلـديث              

ولكن القائد املسلم خالد    . مشيدا مبواقف خالد وإجنازاته حىت طمأنه     
ليفة ذه املناسبة حيث أعلـن      بن الوليد ضرب أروع مثال لطاعة اخل      

 علمـا أن    - بني الناس قائال أيها الناس قد أُمر عليكم اآلن أمني األمة          
 فرد أبو عبيـدة عليـه       -  كان قد لقب أبا عبيدة باألمني      �الرسول  

 يقول إن خالدا سيف من سيوف اهللا        �لقد مسعت رسول اهللا     : وقال
  . وخري فتيان القبيلة

. ى على الرضا بقرار اخلليفة عن طيب نفـس        فهذا هو املثال األمس   
بفضل اهللا تعاىل إن مشاعر الطاعة يف مجاعتنا قوية، ومع ذلك حيدث            
أحيانا أن أحدا إذا عزل من منصبه قال ملاذا عزلت، ومـا الـذي              

ولو أخذ مثل هؤالء الشاكني يف االعتبار مناذج الطاعة هذه          . ينقصين
  . ثل هذه األسئلةاملذكورة يف التاريخ ملا أثاروا م

���Sא�.��8אC���$'+7&��وא.�� �
على كل حال، علينا أنْ ندرك أن القرآن الكرمي ال يزال كما هو،             

 نفـسه  �وأن أحكام اهللا ال تزال فيه كما هي، وأننا نطيع الرسول    
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الذي هدانا من قبل، وجند هديه هذا يف كتب احلـديث، ولكـن             
 فهم يف فنت وفساد داخليا من       انظروا إىل ما آلَ إليه املسلمون اليوم،      

وقد بـني املـسيح     . جهة، ومن جهة أخرى ميدون أيديهم لألغيار      
 أن هذه الفُرقة وهذه اخلصومات اليت نراها بني الشيعة          �املوعود  
 إمنا هي نتيجة اخلروج     - وقد ازدادوا اليوم فرقة وانقساما     -والسنة  

دوا لزال تلقائيا   ولو أم احت  . عن الطاعة، وهذا هو االحنطاط والزوال     
لقـد بلـغ    . اعتراض املعارضني بأن اإلسالم قد انتشر حبد السيف       

الصحابة من االحتاد والطاعة مبلغا غزوا به القلوب، وإىل مثل هـذه            
 فهـم   �الوحدة يفتقر املسلمون اليوم، أما أتباع املسيح املوعود         

ا عليكم أن تقـدمو   : أحوج إىل هذه الطاعة، إذ قد نبه مجاعته وقال        
. مناذج الصحابة لكي يقطع سيف صدقكم األعداء قطعا مـستمرا         

وهذا لن يتأتى إال إذا حتلى كل واحد منا بطاعة كاملة وانقياد تام،             
إذا أطعنا اهللا ورسوله طاعة كاملـة       . وسعى إلحداث ثورة يف نفسه    

  . �فسوف جند نصيبا من النور الذي وهب للنيب 
يمة، أال وهي أن يكون بعد      فاملسئولية امللقاة على كل أمحدي جس     

 منوذجا مثاليا للعمل بقـول اهللا       �البيعة على يد املسيح املوعود      
، منوذجـا   �أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم      �تعاىل  

هذا هو السالح الذي به نستطيع غزو القلوب،        . جيتذب إليه األنظار  
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، ودي الدنيا، ونقضي    �عند قدمي رسوله    ونأيت بالناس إىل اهللا و    
وكما قلت إن أحكام اهللا     . على ما انتشر يف العامل من أنواع الفساد       

متيسرة لنا يف صورة القرآن الكرمي، وهي قابلة للطاعـة وصـاحلة            
 ملوجودة عندنا وقـد فُـرض علينـا    �للعمل ا، وإن أسوة النيب    

مر متيـسر يف مجاعتنـا،      التأسي ا، وإن النظام الروحاين ألويل األ      
فال مربر ألن نعجز    . �ويذكّرنا دوما بالعمل بأحكام اهللا ورسوله       

وفَّقنا اهللا مجيعا لذلك، وجعلنا حنقّق  . عن التميز عن اآلخرين والربوز    
 .آمني. علينا �اآلمال اليت عقدها املسيح املوعود 

يف مسجد بيت الفتوح     ٠٥/١٢/٢٠١٤يومخطبة اجلمعة ألقيت    (
  )نبلند

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

* الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * الرحمن الرحيم 
الك يين مم الدو * عنيتسن اكإيو دبعن اكاطَ * إيرا الصدناه

 قيمتسال * الْمو هملَيوب عضغر الْمغَي ِهملَيع تمعأَن اط الَِّذينِصر
الِّنيآمني، �الض .  

=4=>�Zد���'C��	
�א� �
اهللا أن تكون فيكم النبوة ما شاء :  ما معناه�يقول رسول اهللا 

ولن تكون هلا أهداف . مث تكون اخلالفة على منهاج النبوة... تكون
 ولكن بعد فترة من الزمن ،�شخصية بل ستواصل مهمة النيب 

كون يستنتهي هذه اخلالفة الراشدة، وستنـزع منكم هذه النعمة مث 
عضوض يتضايق منه الناس مث تكون ملكم يج رمحة الك جربية، مث 

  .الفة على منهاج النبوة مرة أخرىاهللا وتقوم خ
وا يف فترات ءفنرى أن امللوك املسلمني أو زعماء الدول الذين جا

خمتلفة يف تاريخ اإلسالم مسوا أنفسهم خلفاء وظلوا يقولون بأن 
 يعدون ولكن مع ذلك إن أغلبية املسلمني ،مكانتهم كمكانة اخلليفة

 خلفاء راشدين، �يب وا بعد الناء وحدهم الذين جةاخللفاء األربع
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وعهدهم فقط يعد عهد اخلالفة الراشدة، أي فترة اهلداية ونشِرها، 
وقد أدار اخللفاء يف عهدهم نظامهم حبسب تعليم اإلسالم كما رأوا 

 بل قَبِلية،مل تكن يف فترة اخللفاء الراشدين حكومة .  يديره�النيب 
أما اخللفاء .  املؤمننيألبسهم اهللا تعاىل رداء اخلالفة بواسطة مجاعة

 وبذلك حتققت نبوءة النيب قَبِلية،اآلخرون فقد حافظوا على حكومة 
فلما حتقق اجلزء األول والثاين من تلك النبوءة حرفيا فال .  حرفيا�

 عن اجلزء األخري من النبوءة أيضا الذي �بد أن يتحقق قول النيب 
وم إىل يوم القيامة،  بشريعة تد�أن اهللا الذي أرسل النيب جاء فيه 

 األمور املادية وحالة على نظرا إىل عكوف الناس - ستهيج رمحته
.  على منهاج النبوة يف الدنيا جمددا وتقيم اخلالفة-املسلمني املتردية

 للنيب متأكدون أن رمحة اهللا هاجت حبسب وعده نيوحنن األمحدي
ي املوعود  بواسطة املسيح واملهدالنبوة وأقام اخلالفة على منهاج �

 �لقد أعطى اُهللا املسيح املوعود . �حتقيقا لقول سيدنا وموالنا 
 األمة ومقام خاتم اخللفاء أيضا ألنه كان مقدرا أن يفمقام النيب 

 الصادق وخاتم اخللفاء �تقوم سلسلة اخلالفة بواسطة خادمه 
  . فقط

حنن سعداء لكوننا من الذين حظُوا بنصيب من البشارة املذكورة 
فقد .   عن قيام اخلالفة على منهاج النبوة�اليت بشر ا رسول اهللا 
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 وآخِرين�: وردت يف سورة اجلمعة وهياليت ية اآل �وضح النيب 
مها ِمنقُوا لَملْحي باألولني، - وحنن منهم- وأحلق اآلخرين�ِبِهم 
من الثريا نا من املؤمنني حببيبه الذي قال عنه بأنه سيعيد اإلسالم وعد

 أن نكون من الذين استطاعوا أن يؤدوا 
ووفَّقنا اهللا . إىل األرض
مث أنعم اهللا على .  إىل املسيح واملهدي� إبالغ سالمه يفواجبهم 

  .مجاعة املبايعني للخالفة بإقامة سلسلة اخلالفة بعده ووفَّقنا لبيعتها

�A75a�c
������F�)4�V:���:'��� �
قتضي من كل أمحدي أن يشكر اهللا تعاىل فكل هذه الِنعم اإلهلية ت

را يليق بالذين يؤمنون باملبعوثني من اهللا حدثَعليها وييف نفسه تغي 
كان مقدرا للمسيح . عندها فقط ميكننا أن نؤدي حق البيعة. تعاىل

واملهدي املوعود أن يعيد اإلسالم من الثريا إىل األرض ويرسخه يف 
 �هد على بصرية على أنه وكل أمحدي يش. قلوب املؤمنني به

ولكن ترسيخ اإلميان ال . ب على أحسن ما يرامجأدى هذا الوا
يقتصر على حياتكم أو على بضعة عقود فقط بل كان املراد من 

 بعد البشارة بقيام اخلالفة على منهاج النبوة أن هذا �سكوت النيب 
 كل من. اإلميان سيبقى قائما بكل شوكته وعظمته إىل يوم القيامة

 جيب عليه أن يرسخ � حيسب نفسه مبايعا للمسيح املوعود
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فمن واجب هؤالء املؤمنني . اإلميان يف قلبه مث يعض عليه بالنواجذ
أن يتمسكوا بأهداب اخلالفة القائمة بعد املسيح املوعود والسالكة 

يظهروا هذا اإلميان وينشروه يف مجيع أحناء العامل أن على مسلكه و
  .  يف العاملويقيموا وحدانيته

 هلذا �لقد أرسل اهللا تعاىل سيدنا ومطاعنا حممدا رسول اهللا 
 بقيام �الغرض مث أرسل خادمه الصادق للغرض نفسه وأنبأ النيب 

لذلك بشر .  وبقائها إىل يوم القيامة إلجناز املهمة نفسهااخلالفة
:  قائال-زين بوفاتهاحلرب اخل إىل جانب - مجاعته�املسيح املوعود 

ن سنة اهللا القدمية هي أنه تعاىل يري قدرتني، لكي حيطّم بذلك إ"
فمن املستحيل أن يغير اهللا تعاىل اآلن .. فرحتني كاذبتني لألعداء

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

�<�دf�g=دא���Xא�
	�א�d��4�eو �
 �إذًا، فقد أقام اهللا تعاىل القدرة الثانية بعد املسيح املوعود 

أن بال يريد اهللا أن يفرح املعارضون . إلقامة اإلميان على األرض
 بل .الدنيا، وال حيب اهللا أن يتباهى الشيطان ويعتزالدين انقرض من 

 الكاذبة، لذا سيؤيدمن املقدر عند اهللا أن تحطَّم أفراح املعارضني 
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 من � نظام اخلالفة القائمة يف الدنيا بعد املسيح املوعود دائما
على املؤمنني أن يكونوا تعاىل وقد أوجب اهللا . أجل إقامة اإلميان

 - مقابل الذين يريدون استئصاهلا من جذورها-أنصار اخلالفة
 لتوطيد دعائم اإلميان يف العامل، وأن يعقدوا عزما صميما جاعلني

عهد بيعتهم يف احلسبان أم سيحافظون على إميام وينورون 
  . اآلخرين أيضا بنور هذا اإلميان

 بأن من سنة اهللا القدمية أنه يري �يقول املسيح املوعود 
فلنظام . قدرتني، ونعلم جيدا أن املراد من القدرة الثانية هي اخلالفة

ة مهمة للشريعة  وهي مسأل،التقدم الديينباخلالفة عالقة قوية 
التقدم الديين بغري اخلالفة مستحيل متاما، كما ال ميكن . اإلسالمية

كل من يتمسك بأهداب اخلالفة . قيام وحدة اجلماعة بغري اخلالفة
من بيننا يعلم جيدا أن بقاء اخلالفة يف اجلماعة جزء من اإلميان، 

فاة ويعلم أيضا ذلك أولئك الذين دحضوا كالم مثريي الفتنة عند و
 واعتصموا باخلالفة ألم كانوا يعلمون أن إمياننا �اخلليفة األول 

حنمد اهللا تعاىل على أن كثريا من . لن يسلم إن مل تكن اخلالفة فينا
 تضحيام وقوة إميام أوالد هؤالء األبرار يستفيدون اليوم بسبب

  يف هذا اال جهودا�لقد بذل اخلليفة الثاين . من بركات اخلالفة
  . أكثر من غريهوتضحيات
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ه املتا كثرية إىل اخلليفة الثاين ِهلقد وجم ولكنين سأضع �مون 

وحرصه على ، بكلماته هو، � قلبه  كانت حالةبني أيديكم كيف
 اخلالفة ألنه جزء من التاريخ، ومن واجبنا أن نكون مطّلعني محاية

اذ أنفسنا من الفنت وهو ضروري لتقوية إمياننا على التاريخ إلنق
  : �فيقول اخلليفة الثاين . أيضا

 توفِّي فيه  الذيبيتال  منلقد دعوت املولوي حممد علي يف غرفٍة
ال تِثر نقاشا حول قيام اخلالفة أو عدم :  وقلت له�اخلليفة األول 

 جيب أن جتعل أفكارك مقتصرة على أن ينتخب خليفةً قيامها، بل
تكون مصلحة اجلماعة مصونة يف يده، وهو قادر على شخص 

كون يف أن تميكن التنازل واملصاحلة السعي لرِقي اإلسالم، ألن 
فقلت للمولوي حممد علي . األمور اليت ميكن تقدمي التضحية فيها

بأنه فيما يتعلق باألمور الشخصية فأستطيع أن أضحي بعواطفي من 
 ،املبدأ فسيكون األمر اضطراريالة تتعلق باملسأأجلك ولكن إذا كان 

الفرق الوحيد بيننا وبينكم . ألن التخلي عن املبدأ ال جيوز بأي حال
وأنتم . هو أننا حنسب اخلالفة مسألة دينية ونرى وجودها ضروريا

أيضا ال تستطيعون أن حتسبوا وجودها غري جائز ألنكم حتررمت للتو 
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 الذي توفّي �تم اخلليفة األول أي قد بايع(. من ربقة بيعة خليفٍة
ه وتقولون اآلن بأنه ال حاجة للخالفة وقد تاآلن وحتررمت من بيع

لقد ظللتم : � فقال هلم سيدنا املصلح املوعود ).حتررنا منها
مبايعني إىل ست سنني، وما كان جائزا إىل ست سنني ال ميكن أن 

الفرق . متهيصبح حراما يف املستقبل أيضا، وخاصة ما أمر اهللا بإقا
فإنكم الوحيد بيننا وبينكم هو أنه إذا ختليتم عن موقفكم احلايل 

 يف بيعة اخلليفة تبقوناليوم، أي  ما بقيتم عليه إىل ستختارون حتما
تركه ما يعد أما إذا ختلينا حنن عن موقفنا الضطررنا لترك . األول

عدل فمن مقتضى ال.  قط خالفهمنافيا ملعتقدنا وديننا الذي مل نعمل
  سلكتموه إىل اليوم وأال تكرهونا الذيسبيلاليضا أسلكوا اآلن تأن 
  .  فعل ما ينايف ديننا ومسلكَناعلى

أما السؤال أنه من يكون مفيدا لتقدم اجلماعة وترسيخ دعائم 
  . اإلسالم فسنقبل خليفة من اتفقتم عليه

م كانت األغلبية من اجلماعة تريد بفضل اهللا تعاىل أن يستتب نظا
  .  أمامهما كان موجود�لمسيح املوعود ن لاألمر البياخلالفة ألن 

فلما طال هذا االجتماع وظلّ املولوي حممد علي مصرا على 
قرروا : موقفه أخذ الناس يطرقون األبواب وأثاروا ضجة قائلني

  .سريعا وخذوا بيعتنا
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: ليقلت للمولوي حممد ع: �على أية حال، يقول اخلليفة الثاين 
لقد أزلت مجيع خماوفك، لذلك ينبغي اآلن أن يكون السؤال 

خلليفة؟ بدال من اإلصرار على من سيكون ا: املطروح أمامك هو
أفهم جيدا ملاذا تؤكد على هذا األمر، : قال املولوي. عدم اخلالفة

يقول املصلح املوعود . ذلك ألنك تعرف من سيكون اخلليفة القادم
 أعرف من سيكون اخلليفة، بل سأبايع من ولكنين ال: قلت له: �

عندما سأبايع :  للمولوي حممد علي�أي قال حضرته . تنتخبونه
الذي ختتارونه خليفةً فإن املؤيدين للخالفة سيطيعونين يف ذلك، فال 

ولكن املولوي حممد علي مل يقبل . خوف من مواجهة املعارضة البتة
  .ذلك وظلّ متشبثًا بآرائه

تسيء يب : قلت للمولوي حممد علي: �املوعود يقول املصلح 
. ليتين كنت أستطيع شق قليب وإراءتكم ما بداخله الظن كثريا، ويا

  . وإنين مستعد لتقدمي كل تضحية تكون باستطاعيت
فلما فُتح الباب أخريا وخرج هؤالء من الغرفة رشح املولوي حممد 

د ليكون اخلليفة أحسن األمروهي اسم مرزا بشري الدين حممود أمح
 وأصرت اجلماعة كلها على أن يأخذ �الثاين للمسيح املوعود 

لقد قال حضرته مرارا أنه ال حيفظ كلمات . حضرته منهم البيعة
. أحفظها وأقرأها لك: البيعة أيضا، ولكن املولوي سرور شاه قال
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 حماولة الفتانني -�حتقيقا لقول نبيه -وهكذا قد أفشل اهللا تعاىل 
رة الفتنة عند قيام القدرة الثانية، وأقام اهللا تعاىل اخلالفة على إلثا

فمن ابتعدوا .  مرة ثانية�منهاج النبوة بعد وفاة املسيح املوعود 
يف الدين والدنيا أيضا وكانوا مثقفني اعن اخلالفة كانوا علماء كبار 

ن على خزينة يوحمنكني وأصحاب الثروة واجلاه، وكانوا هم املسيطر
  .ة صدر أجنمن إال أم مل يلقوا إال اخليبة واخلسرانمؤسس

��אW"C�e(;��7و���و�jل�	]�.O� �
غادرة مب املولوي حممد علي بعد انتخاب اخلليفة الثاين مل يكتِف

قاديان فقط بل أثارت فئة غري املبايعني فتنا كثرية من أجل القضاء 
ك ألن إقامة وذل. على اخلالفة إال أم تلقوا هزمية نكراء كل مرة

فلما كان . اخلالفة واستمرارها كان وعدا مؤكدا من اهللا تعاىل
هؤالء يغادرون قاديان بشكل ائي بعد أن أخذوا كل ما كان يف 

لن : خزينة اجلماعة فقد قالوا مشريين إىل مبىن مدرسة تعليم اإلسالم
  املباين اآلريون اهلندوسهذه على ويسيطرر عشر سنني إال مت

ولكن انظروا كيف ينجز اهللا تعاىل وعوده بكل عظمة . يحيونواملس
خارقة؟ وكيف حيقق قول رسوله الكرمي؟ والحظوا كيف حقق اهللا 

 بل �تعاىل البشارة اليت أعطانا إياها عن طريق املسيح املوعود 



�م�א�
	��وא������������������������������������������                  �� �

  

٦٠ 

كانوا يتكلمون أن اآلريا . وحيققها كل يوم بصورة جديدة
اعة خالل عشر سنني، ولكن  سيسيطرون على مباين اجلمنيواملسيحي

انظروا إىل أفعال اهللا تعاىل حيث قد مضت تلك السنون العشرة مث 
 ١٠١مضت بعدها عقود من الزمان وها قد مضى على هذه الواقعة 

اتية اليت مرت وعاما وقاديان يف ازدهار مستمر رغم الظروف غري امل
جلماعة ا ومن بينها حادث انقسام اهلند إىل دولتني حيث اضطرت ا

 من الناس اتلخروج من قاديان، وما تِرك هنالك سوى بضع مئل
 مباٍنأما اآلن فقد أنشئت هناك . لقضاء احلياة فيها كالدراويش

  .جديدة كثرية
 كانوا يتكلمون عن وقوع مدرسة واحدة يف قبضة األغيار ولكن 

إضافة إىل . اآلن تنشأ هناك مدارس جديدة بكلفة ماليني الروبيات
فقد توسع كثريا هناك نطاق أعمال التبليغ أيضا بفضل اهللا ذلك 
يد اهللا على تأيمل حيدث ذلك يف قاديان فحسب بل تشهد . تعاىل

تعاىل ونصرته للخالفة مبان شاهقة يف شىت بلدان العامل اليت ترتبط 
باخلالفة األمحدية، ومن خالل هذا النظام تصل تعاليم اإلسالم 

يد اهللا تعاىل للخالفة تأينة، فهذا هو اجلميلة إىل أتباع كل ديا
األمحدية الذي نرى مشاهده كل يوم، وال ختلو أملانيا من هذه 

لقد . الفيوض اليت يوصلها اهللا تعاىل ملن يرتبط باخلالفة األمحدية
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 قبل أيام قليلة منظمة أنصار اهللا وجلنة إماء اهللا يف أملانيا مبىن تاشتر
تلك اخلزينة اليت . ليون يورو م١,٧ ذا مخسة طوابق بسعر اضخم

ترك فيها معارضو اخلالفة أقل من روبية واحدة فحسب، وكانوا 
 منظمتان هم؟ فقد اشترتسنرى كيف يسري نظام: يضحكون قائلني

فرعيتان فقط من أحد البالد املرتبطة بتلك اخلالفة نفسها مبىن 
 فإن مل.  مليون روبية١٩٠ضخما ذا مخسة طوابق ببذل أكثر من 

تكن هذه أفضال اهللا تعاىل وتأييده للخالفة األمحدية فماذا إذن؟ أما 
من انفصلوا عن اخلالفة فقد اختلّ نظامهم املركزي أيضا، وإىل اليوم 
فإن السعداء منهم الذي يشعرون خبطئهم أو ذريتهم ينضمون إىل 
مجاعة املبايعني أي اجلماعة اإلسالمية األمحدية ويستظلون بلواء 

  .اخلالفة

e)��א�4=����4=>���&$�k�Z��#'C�lوא �
 باإلسالم ال تتأتى إال من خالل التبليغإضافة إىل ذلك فإن أعمال 

اإلسالم تقوم اجلماعة تشويه ويف الزمن الذي يتم فيه . نظام اخلالفة
اإلسالمية األمحدية بإراءة صورة اإلسالم الغراء، وألجل ذلك يثبت 

 هناك بعض األحداث. ية للعامل كلهاهللا تعاىل صدق اخلالفة األمحد
 حبيث جتعل اإلنسان يفكر مندهشا كيف خيرب اهللا تعاىل يرة للغايةاحمل
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الناس عن صدق اجلماعة وعن تأييده للخالفة وبالتايل يشرح صدور 
  .من كانت فطرم سليمة، وأذكر هنا حدثًا أو حدثَني فحسب

اك داعيتنا ما نيجر، وكتب من هنالهناك بلد يف إفريقيا يسمى 
القرى يف الدورة التعليمية والتربوية من حضر عشرة أئمة : يلي

: فلما سئل. أيضا" ووغونه"للمبايعني اجلدد وحضر معهم خمتار قرية 
ملاذا أتيت بنفسك بدال من إرسالك إمام القرية، ألن الدورة كانت 

 أعرف أا دورة تدريبية لألئمة،: قد خصصت لتدريب األئمة، قال
ملشاركة فيها رفض حبجة أن ا لإلمام باألمس ذكرتولكنين ملا 

 أخربوه أن األمحديني -الذين كانوا من الوهابية–علماء املدينة 
كيف : حيرين رده وتأملت جدا وتساءلت: يقول خمتار القرية. كفار

ميكن أن يكون األمحديون كافرين؟ وكنت قد مسحت هلم بالتبشري 
تار القرية، فإذا كانوا كفارا فقد صرت كافرا يف القرية بوصفي خم

يقول بعض (فدعوت يف تلك الليلة حبرارة . مضاعفًا بسماحي هلم
ولكن انظروا إىل خمتار . الناس بأن أهل إفريقيا أميون ال يعقلون شيئا

 ا إال أنه يكنخمافة اهللا يف قلبه القرية هذا، فلعله ليس مبثقٍف كثري
 لقد دعوت اهللا تعاىل كثريا يف تلك الليلة : يقول)وفطرته سليمة

وهو أمر ال يفقهه علماء (ومنت مسترشدا اهللا تعاىل ومستهديا إياه 
  ).كبار
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رأيت تلك الليلة يف املنام أنه قد : مقرون باحللفمث أدىل بتصريح 
كنت أراها . نزلت يف بييت جنوم من السماء أوال مث تبعهم البدر أيضا

مث نزل يف بييت من السماء . يها أي نورعن كثب دون أن أجد ف
شخص يلبس مالبس بيضاء، وفور حلوله يف بييت تنورت النجوم 

ووقع يف قليب .  باألنواريفيضوالبدر بشكل غري عادي وأصبح بييت 
بشدة أن هذا الشخص من الشخصيات الكبار للجماعة األمحدية 

ها؟ وبعد هل أنت داعية األمحدية أم خليفت: فتقدمت إليه وسألته
  .ذلك استيقظت

فلما أراه داعيتنا ألبوم الصور وضع فورا إصبعه على صوريت 
هذا هو الشخص الذي رأيته نازال يف بييت : وأخذ يردد مقسما باهللا

  .من السماء وحبلوله امتأل بييت نورا
نا الدعوة يف قريٍة تدعى عندما بلّغ: وكتب أمري اجلماعة يف غامبيا

 وقرأنا هلم �ها عن بعثة املسيح املوعود نا أهلَأخربو" أسامبامبائى"
شروط االنضمام إىل مجاعته قال عفويا إمام القرية ورئيس اللجنة 

عن جميء اإلمام املهدي، وهذه  �لقد تنبأ النيب : املعنية برقي القرية
ومنذ أن . هي املرة األوىل اليت أمسع فيها عن ظهور اإلمام املهدي

األمحديون هم املسلمون : مث قال. أثرت ا كثرياعرفت األمحدية ت
  . قيقيون ألن لديهم قوة اخلالفة اليت تربطهم مجيعا يف سلك واحداحل
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أراه كل يوم على التلفاز، : فلما أُخِبر عين وقُدمت له صوريت قال
وبعد ذلك بايع مجيع املوجودين هناك وانضموا إىل األمحدية، وكان 

فلما رأوا ترمجة معاين القرآن الكرمي يف ثالث .  تقريبا٣٥٠عددهم 
إن األمحدية هي اإلسالم احلق ألنه مل توفق فرقة : لغات حملية قالوا

مث قالوا يف النهاية . أخرى هلذا العمل النبيل كما وفق له األمحديون
بأم سيظلون متشبثني باألمحدية بإذن اهللا ولن يتخلوا عنها ألا 

  . املشايخ اآلخرون فكانوا خيدعوننااإلسالم احلقيقي، أما
خالل " هاناو"و" آخن"إضافة إىل ذلك مبناسبة افتتاح مسجدنا يف 

آرائهم وكانوا ينتمون إىل  جوليت احلالية أبدى أناس حمليون كثريون
خمتلف جماالت احلياة؛ فكان منهم الساسة والتجار أيضا، وبعضهم 

أيضا، فقد نساء مدرسون واآلخرون مثقفون، وكان بينهم رجال و
بعض األمحديني، وكنت أظن أنين بيل معرفة شخصية : قالت سيدة

أعرف كثريا عن األمحدية بسبب معرفيت بأفراد اجلماعة، ولكن 
لقد . التأثري الذي تركه يفّ كالم خليفتكم مل أشعر به يف السابق قط

هذه احلقيقة عرفت اآلن حقيقة اإلسالم بشكل صحيح وقد دخلت 
  .ق قليبيف أعما
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إنسان إين أما أنا ف. فهذه هي أفضال اهللا تعاىل املنوطة باخلالفة

 بل ،متواضع، وأعرف حاليت جيدا، فليست يل ميزة تستحق ذلك
كل ذلك بسبب وعد اهللا تعاىل لتأييد اخلالفة ونصرا، وهو صادق 

الفة وينصرها يف السابق، وسيظل كذلك الوعد الذي ظل يؤيد اخل
وهذه هي القدرة .  أيضا�إن شاء اهللا كما قال املسيح املوعود 

الثانية اليت أقامها اهللا تعاىل، وقد رأينا مشاهد تأييد اهللا هلا، فالذين 
يظلون أقوياء اإلميان سيظلون يرون اآليات والتأييدات، فاسعوا 

توطيد عالقتم باخلالفة اإلسالمية وجاهدين باستمرار لتقوية إميانكم 
األمحدية واالهتمام بأداء الواجب الذي يقع على الذين وعدهم اهللا 

لقد حرم املسلمون نعمةَ اخلالفة يف العصر . تعاىل بنعمة اخلالفة
األول لإلسالم حينما غلبت عليهم املادية، أما اآلن فسوف يستمر 

ن الذين ال يفون بعهدهم هذا الفيض الرباين إن شاء اهللا تعاىل، ولك
هذا الفيض، وإذا مل يفوا من  الدين على الدنيا سوف يحرمون بإيثار

بالشروط اليت أناطها اهللا تعاىل بنعمة اخلالفة فسيكونون من 
 أمنا باخلالفة، ولكن لقد وعد اهللا تعاىل بتبديل اخلوف. احملرومني

 وأول حقوقه ،يف ذلكهذا الوعد هو للذين يؤدون حقوق اهللا تعاىل 
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، فإن كنتم تريدون أن تتمتعوا ذه )يعبدونين: (تعاىل املذكورة هنا
النعمة فال بد لكم من أداء حق العبادة، فحاِفظوا على صلواتكم 

ال : (ق الثاين هنا هواحلو. اخلمس واهتموا بأدائها على أحسن وجه
  )يشركون يب شيئا

-5Cو=!���A�.1�	�����,�FUא�Z4=א���'k� �
شخص أولوياته يف الدنيا، وجند يف هذه البالد املتقدمة لكل 

خاصة أن الناس يف سباق وراء املادة، وبدأ البعض من مجاعتنا 
يفضلون األمور املادية على أحكام اهللا تعاىل، حيث يلجأون إىل 
الكذب والتزوير جلبا لبعض املنافع املادية، وهذا أيضا نوع من 

لقد كتب يل . ا بربكات اخلالفة شيئاالشرك، ومثل هؤالء لن يتمتعو
البعض من أملانيا بأن له صديقا قد اقتنع جبميع األفكار األمحدية 

، فلما قلت له عليك أن تبايع اآلن �وبصدق املسيح املوعود 
وتنضم إىل مجاعتنا، رد علي وقال إنين أعرف كثريا من األمحديني، 

ومة، ويكذبون، بعضهم من أقاريب، فهم ال يدفعون الضرائب للحك
ويقعون يف منكرات أخرى، وأنا ال أرتكب هذه السيئات، وأؤدي 

 الضريبة االضرائب كاملة، وإذا سقت سيارة تاكسي فأدفع عليه



�م�א�
	��وא������� �

  

٦٧

 وإن ،كاملة، فكيف أدخل يف مجاعة هؤالء، فإين أفضلُ منهم هكذا
  .كنت مقتنعا بكل العقائد اليت تقول ا

صار جمرما برفض أمر ال شك أن جواب هذا الشخص خطأ، وقد 
اهللا ورسوله، وسوف يقول اهللا له لقد انكشفت عليك احلقيقة، 
فلماذا رفضتها برؤية سرية بعض الناس السيئة، وملاذا مل تستجب 

إال أن هؤالء األمحديني أيضا يقعون يف إمث مزدوج . ألوامري
مون إم يحرمون أفضالَ اهللا تعاىل كما حيِر. بسلوكهم اخلاطئ هذا

غريهم منها، وقد قال املسيح املوعود عليه الصالة والسالم عن مثل 
فالذين يشوهون مسعة . هؤالء إنكم تشوهون مسعيت بانتمائكم إيلَّ

املسيح املوعود عليه الصالة والسالم أىن هلم أن يتمتعوا بربكات 
  . فعليهم أن حياسبوا أنفسهم. خالفته اجلارية

�Rز�������
��P��-5���VRא�
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كذلك أقول للمسئولني ولغريهم ممن يعملون للجماعة إن هذه 
الربكة اليت تروا يف أعمالكم أو إن هذا التوفيق الذي يهبكم اهللا 
خلدمة الدين إمنا هي منوطة بارتباطكم باخلالفة فقط، ولن 

إذا كان بعضكم . تستطيعوا إجناز شيء أبدا منفصلني عن اخلالفة
ج الطيبة لبعض أعمالنا إىل علمه وعقله وجهده فظنه يرجع النتائ
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اعلموا أن األعمال اليت يقوم ا أحد باسم الدين . باطل متاما
وقد ذكرت لكم آنفًا . منفصال عن اخلالفة لن تبارك مثقال ذرة

ماذا كانت نتيجة املنشقني عن نظام اخلالفة، فعددهم يف تناقص 
فال جرم أن . هم يف ايارمستمر، ومركزيتهم يف زوال، ونظام

حب اخلالفة وطاعتها هي اليت تورث أفضال اهللا تعاىل وتأيت بنتائج 
طيبة، وذلك ألن اخلالفة نظام قد أقامه اهللا تعاىل، وقد أناط كل 

فلو خطرت ببال أحد من . جهد لنشر الدين وازدهاره باخلالفة
اعلموا أن . املسئولني هذه الفكرة أو أصابه الزهو فعليه االستغفار

رقي مجاعتنا ليس راجعا إىل علوم العلماء وال إىل عقول العقالء 
إذا كان علم عامل دين أو عقلُ . وال إىل مهارة علماء العلوم املادية

عاقل أو علم ومهارةُ عامل مادي تؤدي إىل نتائج غري عادية يف 
أعمال اجلماعة، فإمنا هو بفضل اهللا وبربكة االرتباط باخلالفة 

حسب، ألن اهللا تعاىل قد وعد ذه النتائج من يعتصمون ف
باخلالفة، وبالفعل إنه تعاىل يكتب لنا هذه النتائج الطيبة حمققا 

ال شك أن العلم والعقل واخلربة ميكن أن تنفع يف أعمال . وعده
الدنيا، ولكن الذين ينتمون إىل مجاعتنا ال بد هلم من طاعة اخلالفة 

  .لطيبة يف أعماهلم خاصةللحصول على النتائج ا
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 كذلك من واجب علماء اجلماعة أن يعلّموا أبناءها الذين هم 
 أو هم شباب أو صغار ممن �حديثو اإلميان باملسيح املوعود 

. جيهلون مكانة اخلالفة وأمهية العالقة ا، وخيربوهم ذه األمور
لقد رأيت أن بعضهم . ولني يف اجلماعة أيضائلية املسوئوهي مس
 املناصب يف اجلماعة ولكن ال علم هلم بالدين، ويظنون أن يتقلدون

عندما يقول بعضهم أمامي بأنه يتقلد . مناصبهم مناصب دنيوية
فإذا . منصبا كذا، فإين أنبهه دائما بأال يقول منصب بل يقول خدمة

رصة خدمة الدين فعليهم أن يزيدوا كان اهللا تعاىل قد أتاح هلم ف
علمهم يف الدين وكذلك إخالصهم ووفاءهم وتقواهم وصلتهم 

ولني من يسعى جاهدا إلبراز أمهيته ومنصبه، ئومن املس. باخلالفة
ولكن فيما يتعلق باخلالفة فيظن أنه قد أدى واجبه حنوها باالحتفال 

ن حضرة لقد ذكرت من قبل مرة أ. بيوم اخلالفة مرة يف السنة
 قال إن اجلماعة ال تركز على إبراز أمهية اخلالفة �املصلح املوعود 

وبعد تذكريي ذا األمر بدأت اخلطب تلقَى اآلن يف . كما جيب
جلساتنا، ولكن ال تزال هناك حاجة ماسة ألن يرسخ يف أذهان أبناء 
اجلماعة أن يستمعوا لكالم اخلليفة ويسعوا للعمل به، ويقووا 
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والذين يستوعبون هذا األمر يشعرون بتغيري طيب .  باخلالفةعالقتهم
فقبل أسابيع جاء لزياريت يف لندن قرابة مئة . خارق يف نفوسهم أيضا

شاب من كندا وأكثر من مئيت شاب من الواليات املتحدة، وكانوا 
مبختلف األعمار، وكان بينهم بعض املبايعني اجلدد، ومكثوا هنا 

عوا كانوا خمتلفني متاما عما كانوا عليه من ثالثة أيام، وعندما رج
والء بشكل مدهش وحمري، وكانوا يعربون عن إخالص ووفاء . قبل

وقد كتبوا يل رسائل بعد عودم وأعربوا عن انطباعام وحالتهم 
وعاهدوا على أم سيواظبون على الصلوات وعلى عالقتهم 

ِمن قبل فما كانوا أما . اخلالفةبباجلماعة، وعلى أم سيزدادون صلة 
قد أُخربوا عن أمهية اخلالفة وما كانت عندهم أية عالقة شخصية 

ال جرم أن اللقاء الشخصي باخلليفة يزيد الطرفني عالقة . باخلالفة
 اخلالفة ةَألبناء اجلماعة أمهيولون ئ العلماء واملس لو بينوحبا، ولكن

ولني، الرجال ئاملسإن . من حني آلخر الزدادوا إميانا وعالقة باخلالفة
ومن النساء حىت رئيسات جلنة إماء اهللا، يريدون أن يربزوا أمام 
اجلماعة مكانتهم حبجة أم ممثلو اخلليفة، فكلما قام أحدهم 
للخطاب قال إين ممثل اخلليفة، ولكنه ال يرسخ أمهية توطيد العالقة 

وسعوا ولو أم ركزوا على بيان أمهية اخلالفة . باخلليفة كما ينبغي
فهذه . لتوطيد عالقة األفراد باخلليفة النكشفت أمهيتهم تلقائيا
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 علم ومن عندهم الدعاة واملسؤولنيولية علمائنا، وأعين بالعلماء ئمس
فمن واجبهم أن يكونوا أيادي وسواعد اخلليفِة، وأن جيعلوا . الدين

م من اخلطأ الظن أ. عملَهم وفقًا لتعليماته وينصحوا اآلخرين بذلك
إذا قاموا بالوعظ مرة فهذا يكفي وانتهى واجبهم، كال بل جيب 

. إلقاء هذا الوعظ واحلث على تقوية الصلة باخلالفة مرة بعد أخرى
 قد أوصى الدعاة والعلماء نصيحة �كان حضرة املصلح املوعود 

 للدين وهو خملص للجماعة ويريد يلتاعكل مؤمن : هامة جدا فقال
الربانية ويرفع امسها يف العامل وأن يسترد أن تقام هذه اجلماعة 

 وأال تضيع جهود �اإلسالم جمده الذي حققه يف عهد الرسول 
 يف هذه السبيل، عليه أن يسعى لذلك جاهدا �املسيح املوعود 

فكما . مبساعدة اخلليفة ليل ار، فهذا سيصلح اجلماعة فكريا أيضا
 العرس على الناس أصحاب ينثره ثيام اللتقاط ماأن الناس ميدون 

علما أن بعض األقوام عندنا ينثرون يف عرسهم على (من متر وغريه 
 كذلك كلما قال اخلليفة شيئا إلصالح ،)الناس التمر والنقود

اجلماعة فعلى هؤالء أن يلتقطوه ويرددوه أمام أبنائها مرارا وتكرارا 
يم املؤدي حىت يستوعبه أغىب القوم أيضا ويهتدي إىل الصراط املستق

  .إىل الدين
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وليها ألن ئأسأل اهللا تعاىل أن يوفق أفراد اجلماعة وعلماءها ومس
يستمعوا ملا تقوله اخلالفة، وليس هذا فحسب بل يعملوا به، وال 

م هتوالئهم ونئويظنوا أم قد أدوا واجبهم بالتعبري عن وفائهم 
لالحتفاظ علينا أن ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا . بيوم اخلالفة فقط

  آمني. بنعمة اخلالفة
  )فرانكفورت بأملانيايف  ٢٩/٠٥/٢٠١٥يوم خطبة اجلمعة ألقيت (
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