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التقوى

فيكم  تكو#   :� �هللا  /سو=  يقو= 
 ¶ تكو#...   #$ �هللا  شا�  ما   jلنبو�
 .jلنبو� منها]  على  �خلالفة  تكو# 
بل  $هد�� شخصية  tا  تكو#  �لن 
بعد  � �لكن  �لن±  ستو�صل مهمة 
فترj من �لزمن ستنتهي هذ� �خلالفة 
�لر�شدj، �سُتنـز- منكم هذ� �لنعمة 
¶ يكو# ُملٌك عضو� يتضايق منه 
�لنا� ¶ تكو# ملك ج�ية، ¶ ִדيج 
منها]  �هللا �تقوM خالفة على  /�ة 

�لنبوj مرj $خر_.
$� �عما�  �ملسلمني  �مللو�   #$ فنر_ 
�لد�= �لذين جا��� V فتر�A ©تلفة 
$نفسهم  ّ£و�   Mإلسال� تا/يخ   V
مكانتهم  بأ#  يقولو#  �ظلو�  خلفا� 
wلك  مع  �لكن  �خلليفة،  كمكانة 
�خللفا�  يعدُّ�#  �ملسلمني  $غلبية   #J
بعد  جا���  �لذين  �حدهم  �أل/بعة 
�عهدهم  /�شدين،  خلفا�   � �لن± 
 ،jشد�لر� �خلالفة  عهد  ُيَعّد  فقط 
 /�!$ �قد  �نشِرها،  �tد�ية   jفتر  4$
�سب  نظاَمهم  عهدهم   V �خللفا� 
 � �لن±   ��$/ كما   Mإلسال� تعليم 
�خللفا�   jفتر  V تكن   � يدير�. 
َقَبِليَّة، بل $لبسهم  �لر�شدين حكومة 
�هللا تعا` /!�� �خلالفة بو�سطة �اعة 
فقد  �آلخر�#  �خللفا�  $ما  �ملؤمنني. 
حافظو� على حكومة َقَبِليَّة، �بذلك 

تر�ة: �ملكتب �لعر¨ 

ال  �حد�  �هللا  Jال  Jله  ال   #$ $شهد 
شريك لـه، �$شهد $# �مًد� عبد� 
من  باهللا   wفأعو بعد  $ما  �/سوله. 
�لشيطا# �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ/(ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوM �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  J�َيَّاَ�  َنْعُبُد  Jيَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر�«   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ«  �لصِّ
$َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو( َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال �لضَّ
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�لن± � حرفيا. فلما   jنبو� حتققت 
تلك  من  ��لثا�  �أل�=  �جلز�  حتقق 
�لنبو�j حرفيا فال بد $# يتحقق قو= 
 jلنبو��ألخ? من �جلز� �لن± � عن �
�لذ4  �هللا   #$ فيه  جا�  �لذ4  $يضا 
 Mيو `J Mلن± � بشريعة تد��سل /$
 `J نظر�   - /�ته  ستهيج  �لقيامة، 
�ملا!ية  �ألمو/  على  �لنا�  عكو� 
�تقيم  �ملتر!ية-  �ملسلمني  �حالة 
�لدنيا   V jلنبو� �خلالفة على منها] 
ºد!�. �\ن �أل�ديني متأكد�# $# 
/�ة �هللا هاجت �سب �عد� للن± 
 jلنبو�خلالفة على منها] � Mقا$� �
��ملهد4  �ملوعو!  �ملسيح  بو�سطة 
حتقيقا لقو= سيدنا �موالنا �. لقد 
 Mملوعو! � مقا�ملسيح �ُهللا �عطى $
�خللفا�  خاَتم   Mمقا� �ألمة   V �لن± 
 Mتقو  #$  �/ مقدَّ كا#  ألنه  $يضا 

 � خا!مه  بو�سطة  �خلالفة  سلسلة 
�لصا!k �خاَتم �خللفا� فقط. 

\ن سعد�� لكوننا من �لذين حُظو� 
�ل}   j/ملذكو�  j/لبشا� من  بنصيب 
 Mقيا عن   � �هللا  /سو=  ֲדا  بّشر 
فقد    .jلنبو� منها]  على  �خلالفة 
 A!/� �ل}  �آلية   � �لن±  �ّضح 
﴿َ��َخِريَن  �هي:  �جلمعة   j/سو  V
�$حلق   ﴾ ِبِهْم  َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ ِمْنُهْم 
باأل�لني،  منهم-  �\ن  �آلخرين- 
�لذ4  �بيبه  �ملؤمنني  من  نا  �عدَّ
من   Mإلسال� سيعيد  بأنه  عنه  قا= 
 � �هللا  ��فَّقنا  �أل/�.   `J �لثريا 
 #$ �ستطاعو�  �لذين  من  نكو#   #$
يؤ!�� ��جبهم J Vبالá سالمه � 
�هللا  $نعم   ¶ ��ملهد4.  �ملسيح   `J
بإقامة  للخالفة  �ملبايعني  على �اعة 
سلسلة �خلالفة بعد� ��فَّقنا لبيعتها. 

من  تقتضي  �إلtية  �لِنعم  هذ�  فكل 
تعا`  �هللا  يشكر   #$ $�د4  كل 
يليق  تغيُّر�  نفسه   V vَعليها �ُيحد
�هللا  من  باملبعوثني  يؤمنو#  بالذين 
تعا`. عندها فقط ميكننا $# نؤ!4 
للمسيح  مقد/�  كا#  �لبيعة.  حق 
 Mإلسال� يعيد   #$ �ملوعو!  ��ملهد4 
 V �يرسخه  �أل/�   `J �لثريا  من 
$�د4  �كل  به.  �ملؤمنني  قلو( 
 _!ّ$ $نه   على   j?بص على  يشهد 
 .M�ير ما  $حسن  على  �لو�جب  هذ� 
يقتصر  ال  �إلميا#  ترسيخ  �لكن 
عقو!  بضعة  على   �$ حياتكم  على 
 Aسكو من  �ملر�!  كا#  بل  فقط 
�خلالفة   Mبقيا  j/لبشا� بعد   � �لن± 
�إلميا#  هذ�   #$  jلنبو� منها]  على 
بكل شوكته �عظمته  قائما  سيبقى 
pسب  من  كل  �لقيامة.   Mيو  `J

للمسيح  مبايعا  نفسه  من sسب  كل 
يرسخ  أن  عليه  uب   � املوعود 
اإلميان ! قلبه v يعّض عليه بالنواجذ. 
فمن واجب هؤالء املؤمنني أن يتمسكوا 
املسيح  بعد  القائمة  اخلالفة  بأهداب 
املوعود والسالكة على مسلكه وُيظهروا 
أ-اء  |يع   ! وينشروه  اإلميان  هذا 

العا{ ويقيموا وحدانيته ! العا{. 
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التقوى

 � �ملوعو!  للمسيح  مبايعا  نفسه 
قلبه   V #إلميا�ب عليه $# يرسخ �
¶ يعّض عليه بالنو�جذ. فمن ��جب 
هؤال� �ملؤمنني $# يتمسكو� بأهد�( 
�ملوعو!  �ملسيح  بعد  �لقائمة  �خلالفة 
��لسالكة على مسلكه �ُيظهر�� هذ� 
�إلميا# �ينشر�� V �يع $\ا� �لعا� 

�يقيمو� �حد�نيته V �لعا�. 
لقد $/سل �هللا تعا` سيدنا �مطاعنا 
�لغر�  tذ�   � �هللا  /سو=  �مد� 
للغر�   k!لصا� خا!مه  $/سل   ¶
�خلالفة   Mبقيا  � �لن±  �$نبأ  نفسه 
�بقائها J` يوM �لقيامة إلجنا� �ملهمة 
�ملوعو!  �ملسيُح  بّشر  لذلك  نفسها. 
 ��خل جانب   `J �اعته-   �
�هللا  سنة   #J" قائال:  بوفاته-  �حلزين 
قد/تني،  ُير4  تعا`  $نه  هي  �لقدمية 
كاwبتني  فرحَتني  بذلك  pّطم  لكي 
لألعد��.. فمن �ملستحيل $# يغّير �هللا 
البد   wJ �أل�لية...  سنته  �آل#  تعا` 
لكم من $# تر�� �لقد/j �لثانية $يًضا، 
�º #Jيئها خ? لكم، ألªا !�ئمة �لن 

تنقطع J` يوM �لقيامة."
wًJ�، فقد $قاM �هللا تعا` �لقد/j �لثانية 
إلقامة   � �ملوعو!  �ملسيح  بعد 
�هللا  يريد  ال  �أل/�.  على  �إلميا# 
�لدين   #$ على  �ملعا/ضو#  يفر�   #$
�نقر� من �لدنيا، �ال pب �هللا $# 

يتباهى �لشيطا# �يعتّز. بل من �ملقد/ 
م $فر�� �ملعا/ضني  عند �هللا $# ُتحطَّ
 Mنظا !�ئما  سيؤيد  لذ�  �لكاwبة، 
�خلالفة �لقائمة V �لدنيا بعد �ملسيح 
�ملوعو! � من $جل Jقامة �إلميا#. 
�قد $�جب �هللا تعا` على �ملؤمنني $# 
يكونو� $نصا/ �خلالفة- مقابل �لذين 
جذ�/ها-  من  �ستئصاtا  يريد�# 
لتوطيد !عائم �إلميا# V �لعا�، �$# 
عهد  جاعلني  صميما  عزما  يعقد�� 
بيعتهم V �حلسبا# $ªم سيحافظو# 
على Jمياªم �ينوِّ/�# �آلخرين $يضا 

بنو/ هذ� �إلميا#. 
من  بأ#   � �ملوعو!  �ملسيح  يقو= 
سنة �هللا �لقدمية $نه ُير4 قد/تني، �نعلم 
جيد� $# �ملر�! من �لقد/j �لثانية هي 
قوية  عالقة  �خلالفة   Mفلنظا �خلالفة. 
مهمة  مسألة  �هي   ،bلدي�  Mبالتقد
للشريعة �إلسالمية. �لتقدM �لديb بغ? 
�خلالفة مستحيل متاما، كما ال ميكن 
�خلالفة.  بغ?  �جلماعة   jحد�  Mقيا
�خلالفة  بأهد�(  يتمسك  من  كل 
بقا� �خلالفة   #$ يعلم جيد�  بيننا  من 
�إلميا#، �يعلم  �جلماعة جز� من   V
!حضو�  �لذين  $�لئك  wلك  $يضا 
كالM مث?4 �لفتنة عند �فاj �خلليفة 
�أل�= � ��عتصمو� باخلالفة ألªم 
 #J مياننا لن يسلمJ #$ #يعلمو �كانو

� تكن �خلالفة فينا. \مد �هللا تعا` 
على $# كث?� من $�ال! هؤال� �ألبر�/ 
يستفيد�# �ليوM من بركاA �خلالفة 
لقد  Jمياªم.   jقو� تضحياִדم  بسبب 
بذ= �خلليفة �لثا� � V هذ� �ملجا= 
من  $كثر   Aتضحيا  Mقّد� جهو!� 

غ?�. 
 `J  j?كث ִדًما  �ملتَِّهمو#  �ّجه  لقد 
سأضع   bلكن�  � �لثا�  �خلليفة 
قلبه  $يديكم كيف كانت حالة  بني 
على  �حرصه  هو،  بكلماته   ،�
�اية �خلالفة ألنه جز� من �لتا/يخ، 
�من ��جبنا $# نكو# مّطلعني على 
�لتا/يخ إلنقاw $نفسنا من �لفنت �هو 
فيقو=  $يضا.  Jمياننا  لتقوية  ضر�/4 

�خلليفة �لثا� �: 
 V علي  �مد  �ملولو4   Aعو! لقد 
غرفٍة من �لبيت �لذ4 توفِّي فيه �خلليفة 
نقاشا  ُتِثر  ال  له:  �قلت   � �أل�= 
قيامها،   Mعد  �$ �خلالفة   Mقيا حو= 
 jمقتصر $فكا/�  جتعل   #$ بل �ب 
شخٌص  خليفًة  ُينَتخب   #$ على 
 V مصونة  �جلماعة  مصلحة  تكو# 
لُرِقّي  �لسعي  على  قا!/  �هو  يد�، 
��ملصاحلة  �لتنا�=  أل#   ،Mإلسال�
ميكن $# تكو# V �ألمو/ �ل} ميكن 
تقدمي �لتضحية فيها. فقلُت للمولو4 
باألمو/  يتعلق  فيما  بأنه  علي  �مد 
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$ضحي   #$ فأستطيع  �لشخصية 
بعو�طفي من $جلك �لكن wJ� كا# 
�ألمر  فسيكو#  باملبد$  تتعلق  �ملسألة 
�ضطر�/يا، أل# �لتخلي عن �ملبد$ ال 
�و� بأ4 حا=. �لفرk �لوحيد بيننا 
�بينكم هو $ننا \سب �خلالفة مسألة 
ضر�/يا.  �جو!ها  �نر_  !ينية 
�$نتم $يضا ال تستطيعو# $# حتسبو� 
�جو!ها غ? جائز ألنكم حتر/مت للتو 
من /بقة بيعة خليفٍة. ($4 قد بايعتم 
�آل#  توّفي  �لذ4   � �أل�=  �خلليفة 
�حتر/مت من بيعته �تقولو# �آل# بأنه 
ال حاجة للخالفة �قد حتر/نا منها). 
فقا= tم سيدنا �ملصلح �ملوعو! �: 
J` ست سنني،  مبايعني  ظللتم  لقد 
ال  سنني  ست   `J جائز�  كا#  �ما 
�ملستقبل   V حر�ما  يصبح   #$ ميكن 
بإقامته.  �هللا  $مر  ما  �خاصة  $يضا، 
$نه  هو  �بينكم  بيننا  �لوحيد   kلفر�
wJ� <ليتم عن موقفكم �حلا� فإنكم 
 `J عليه  بقيتم  ما  حتما  ستختا/�# 
�خلليفة  بيعة   V تبقو#   4$  ،Mليو�
�أل�=. $ما wJ� <لينا \ن عن موقفنا 
الضطر/نا لتر� ما كا# تركه منافيا 
ملعتقدنا �!يننا �لذ4 � نعمل مبا ينافيه 
قط. فمن مقتضى �لعد= $# تسلكو� 
 `J �لذ4 سلكتمو�لسبيل �آل# $يضا �
 Vال تكرهونا على فْعل ما ينا$� Mليو�

!يَننا �مسلَكنا. 
 Mلتقد �= $نه من يكو# مفيد�لسؤ�ما $
 Mإلسال� !عائم  �ترسيخ  �جلماعة 

فسنقبل خليفة َمن �تفقتم عليه. 
تريد  �جلماعة  من  �ألغلبية  كانت 
 Mنظا يستتب   #$ تعا`  �هللا  بفضل 
للمسيح  �لبّين  �ألمر  أل#  �خلالفة 
�ملوعو! � كا# موجوً!� $مامهم. 
�ظّل  �الجتما-  هذ�  طا=  فلما 
�ملولو4 �مد علي مصرًّ� على موقفه 
$خذ �لنا� يطرقو# �ألبو�( �$ثا/�� 
�ُخذ��  سريًعا  قرِّ/��  قائلني:  ضجة 

بيعَتنا.
�لثا�  �خلليفة  يقو=  حا=،  $ية  على 
�: قلت للمولو4 �مد علي: لقد 
ينبغي  لذلك  ©ا�فك،  �يَع  $�لُت 
�ملطر��  �لسؤ�=  يكو#   #$ �آل# 
�خلليفة؟  سيكو#  من  هو:  $مامك 
قا=  عدمه.  على  �إلصر�/  من  بدال 
�ملولو4: $فهم جيًد� ملاw� تؤكد على 
من  تعر�  ألنك  wلك  �ألمر،  هذ� 
سيكو# �خلليفة �لقا!M. يقو= �ملصلح 
ال   bلكن� له:  قلت   :� �ملوعو! 
$عر� من سيكو# �خلليفة، بل سأبايع 
 � قا= حضرته   4$ تنتخبونه.  َمن 
للمولو4 �مد علي: عندما سأبايع 
�ملؤيدين  فإ#  خليفًة  <تا/�نه  �لذ4 
فال  wلك،   V  bسيطيعون للخالفة 

�لبتة.  �ملعا/ضة  مو�جهة  من  خو� 
يقبل   � علي  �مد  �ملولو4  �لكن 

wلك �ظّل متشبًثا بآ/�ئه.
قلت   :� �ملوعو!  �ملصلح  يقو= 
للمولو4 �مد علي: تسي� ¨ �لظن 
شّق  $ستطيع  ليتb كنت  �يا  كثً?�، 
 bنJ� بد�خله.  ما  �J/��تكم  قل± 
تكو#  تضحية  كل  لتقدمي  مستعدٌّ 

باستطاع}. 
فلما ُفتح �لباُ( $خً?� �خر] هؤال� 
�مد  �ملولو4  /ّشح  �لغرفة  من 
بش?  مر��  �سم  �ألمر�هي  $حسن 
�خلليفة  ليكو#  $�د  �مو!  �لدين 
 Aملوعو! � �$صر�لثا� للمسيح �
�جلماعة كلها على $# يأخذ حضرته 
�لبيعة. لقد قا= حضرته مر�ً/�  منهم 
$يضا،  �لبيعة   Aكلما pفظ  ال  $نه 
�لكن لعل �ملولو4 سر�/ شا� قا=: 
قد  �هكذ�  لك.  �$قر$ها  $حفظها 
نبّيه  لقو=  -حتقيقا  تعا`  �هللا  $فشل 
�- �ا�لة �لفتانني إلثا/j �لفتنة عند 
تعا`  �هللا   Mقا$� �لثانية،   j/لقد�  Mقيا
 jفا� بعد   jلنبو� منها]  �خلالفة على 
�ملسيح �ملوعو! � مرj ثانية. فمن 
علما�  كانو�  �خلالفة  عن  �بتعد�� 
كباً/� V �لدين ��لدنيا $يضا �كانو� 
 jلثر�� �$صحا(  ��نكني  مثقفني 
على  �ملسيطرين  هم  �كانو�  ��جلا�، 
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خزينة مؤسسة صد/ $جنمن Jال $ªم 
� يلقو� Jال �خليبة ��خلسر�#.

بعد �نتخا( �خلليفة �لثا� � يكتف 
قا!يا#   j/!مبغا علي  �مد  �ملولو4 
فقط بل $ثا/A فئة غ? �ملبايعني فتًنا 
كث?j من $جل �لقضا� على �خلالفة 
 .jكل مر ��هزمية نكر �م تلقوª$ الJ
�wلك أل# Jقامة �خلالفة ��ستمر�/ها 
كا# �عًد� مؤكًد� من �هللا تعا`. فلما 
كا# هؤال� يغا!/�# قا!يا# بشكل 
 V #كل ما كا �ائي بعد $# $خذ�ª
 `J مش?ين �جلماعة فقد قالو�خزينة 
مب� مد/سة تعليم �إلسالM: لن متّر 
هذ�  على  �يسيطر  Jال  سنني  عشر 
�لكن  ��ملسيحيو#.  �آل/يو#  �ملبا� 
�نظر�� كيف ينجز �هللا تعا` �عو!� 
pقق  �كيف  خا/قة؟  عظمة  بكل 
قو= /سوله �لكرمي؟ �الحظو� كيف 
�لبشا/j �ل} $عطانا  حقق �هللا تعا` 
�ملوعو!  �ملسيح  طريق  عن  Jياها 
 j/بصو  Mيو �pققها كل  بل   �
�آل/يا   #$ يتكلمو#  كانو�   .jجديد
مبا�  ��ملسيحيني سيسيطر�# على 
�لكن  سنني،  عشر  �جلماعة خال= 
حيث  تعا`  �هللا  $فعا=   `J �نظر�� 
 ¶  jلعشر� �لسنو#  تلك  مضت  قد 
مضت بعدها عقو! من �لزما# �ها 
 ١٠١ �لو�قعة  هذ�  على  مضى  قد 

مستمر  ��!ها/   V �قا!يا#  عاما 
 Aل} مر�تية �ملو�لظر�� غ? �غم /
�tند   Mنقسا�  v!حا بينها  �من  ֲדا 
J` !�لتني حيث �ضطرA �جلماعة 
ُتِر�  �ما  قا!يا#،  من  للخر�] 
هنالك سو_ بضع مئاA من �لنا� 
لقضا� �حلياj فيها كالد/��يش. $ما 
 jآل# فقد $نشئت هنا� مباٍ# جديد�

.j?كث
 كانو� يتكلمو# عن �قو- مد/سة 
��حدV j قبضة �ألغيا/ �لكن �آل# 
بكلفة   jجديد مد�/�  هنا�  ُتنشأ 
wلك   `J Jضافة   .Aلر�بيا� ماليني 
فقد توسع كث?� هنا� نطاk $عما= 
 � تعا`.  �هللا  بفضل  $يضا  �لتبليغ 
pدw vلك V قا!يا# فحسب بل 
تشهد على تأييد �هللا تعا` �نصرته 
للخالفة مبا# شاهقة V ش| بلد�# 
�لعا� �ل} ترتبط باخلالفة �أل�دية، 
�من خال= هذ� �لنظاM تصل تعاليم 
�إلسالM �جلميلة J` $تبا- كل !يانة، 
للخالفة  تعا`  �هللا  تأييد  هو  فهذ� 
مشاهد�  نر_  �لذ4  �أل�دية 
هذ�  من  $ملانيا  <لو  �ال   ،Mيو كل 
تعا`  �هللا  يوصلها  �ل}  �لفيو� 
لقد  �أل�دية.  باخلالفة  يرتبط  ملن 
�شترA قبل $ياM قليلة منظمة $نصا/ 
مب�  $ملانيا   V �هللا  Jما�  �جلنة  �هللا 

ضخما w� èسة طو�بق بسعر ١,٧ 
مليو# يو/�. تلك �خلزينة �ل} تر� 
فيها معا/ضو �خلالفة $قل من /�بية 
��حدj فحسب، �كانو� يضحكو# 
قائلني: سنر_ كيف َيس? نظاُمهم؟ 
فقد �شترA منظمتا# فرعيتا# فقط 
من $حد �لبال! �ملرتبطة بتلك �خلالفة 
نفسها مب� ضخًما w� èسة طو�بق 
ببذ= $كثر من ١٩٠ مليو# /�بية. 
تعا`  �هللا  $فضا=  تكن هذ�  فإ# � 
 �wفما �أل�دية  للخالفة  �تأييد� 
�خلالفة  عن  �نفصلو�  من  $ما  wJ#؟ 
$يضا،  �ملركز4  نظامهم  �ختّل  فقد 
�J` �ليوM فإ# �لسعد�� منهم �لذين 
يشعر�# éطئهم $� w/يُتهم ينضمو# 
�جلماعة   4$ �ملبايعني  �اعة   `J
�إلسالمية �أل�دية �يستظلو# بلو�� 

�خلالفة.
�لتبليغ  $عما=  فإ#  wلك   `J Jضافة 
خال=  من  Jال  تتأتى  ال   Mباإلسال
�لزمن �لذ4 يتم   V� .خلالفة� Mنظا
�جلماعة   Mتقو  Mإلسال� تشويه  فيه 
 j/صو  j��/بإ �أل�دية  �إلسالمية 
�إلسالM �لغر��، �ألجل wلك يثبت 
�أل�دية  �خلالفة   kصد تعا`  �هللا 
 v�ألحد� بعض  هنا�  كله.  للعا� 
�إلنسا#  جتعل  �يث  للغاية   jملحّير�
� �هللا تعا` �يفكر مندهشا كيف 
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�لناَ� عن صدk �جلماعة �عن تأييد� 
للخالفة �بالتا� يشر� صد�/ َمن 
هنا  �$wكر  سليمة،  فطرִדم  كانت 

حدًثا $� حدَثني فحسب.
هنا� بلد J Vفريقيا يسمى �لنيجر، 
يلي:  ما  !�عيتنا  هنا�  من  �كتب 
 V �لقر_  من  $ئمة   jعشر حضر 
�لد�/j �لتعليمية ��لتربوية للمبايعني 
قرية  ©تا/  معهم  �حضر  �جلد! 
 �wملا ُسئل:  فلما  $يضا.  "��غونه" 
J/سالك  من  بدال  بنفسك  $تيت 
قد  �لد�/j كانت  �لقرية، أل#   MماJ
قا=:  �ألئمة،  لتد/يب  ُخّصصت 
لألئمة،  تد/يبية   j/�! $ªا  $عر� 
باألمس   Mلإلما  Aُكرw ملا   bلكن�
�ملشا/كة فيها /فض �جة $# علما� 
�ملدينة –�لذين كانو� من �لوهابية- 
يقو=  كفا/.  �أل�ديني   #$  ���$خ
�تأملت   �!ّ/ حّير�  �لقرية:  ©تا/ 
 #$ ميكن  كيف  �تسا�لت:   � جدًّ
�كنت  كافرين؟  �أل�ديو#  يكو# 
�لقرية   V بالتبش?  tم  £حت  قد 
كانو�   �wفإ �لقرية،  ©تا/  بصف} 
مضاعًفا  كافًر�   Aصر فقد  كفاً/� 
تلك   V  Aفدعو tم.  بسماحي 
�لليلة �ر�/j (يقو= بعض �لنا� بأ# 
$هل Jفريقيا $مّيو# ال يعقلو# شيئا. 
�لكن �نظر�� J` ©تا/ �لقرية هذ�، 

فلعله ليس مبثقٍف كثً?� Jال $نه يكّن 
سليمة)  �فطرته  �هللا  ©افة  قلبه   V
تعا` كث?�  �هللا   Aلقد !عو يقو=: 
�هللا  مسترشًد�  �منت  �لليلة  تلك   V
ال  $مر  (�هو  Jيا�  �مستهديا  تعا` 

يفقهه علما� كبا/).
باحللف:  مقر�#  بتصريح   `!$  ¶
قد  $نه   Mملنا�  V �لليلة  تلك  /$يت 
نزلت V بي} جنوM من �لسما� $�ال 
¶ َتبعها �لبد/ $يضا. كنت $/�ها عن 
كثب !�# $# $جد فيها $4 نو/. ¶ 
نز= V بي} من �لسما� شخص يلبس 
مالبس بيضا�، �فو/ حلوله V بي} 
غ?  بشكل  ��لبد/   Mلنجو�  A/ّتنو
عا!4 �$صبح بي} يفيض باألنو�/. 
��قع V قل± بشدj $# هذ� �لشخص 
للجماعة  �لكبا/   Aلشخصيا� من 
�أل�دية فتقدمت Jليه �سألته: هل 
خليفتها؟   M$ �أل�دية  !�عية  $نت 

�بعد wلك �ستيقظت.
فلما $/�� !�عيتنا $لبوM �لصو/ �ضع 
�$خذ   ì/صو على  Jصبعه  فوً/� 
ير!! مقسًما باهللا: هذ� هو �لشخص 
�لذ4 /$يته نا�ال V بي} من �لسما� 

��لوله �متأل بي} نوً/�.
غامبيا:   V �جلماعة  $م?  �كتب 
ُتدعى  قريٍة   V  jلدعو� بّلْغنا  عندما 
عن  $هَلها  �$خْ�نا  "$سامبامبائى" 

بعثة �ملسيح �ملوعو! � �قر$نا tم 
قا=  �اعته   `J  Mالنضما� شر�« 
�للجنة  �/ئيس  �لقرية   MماJ عفوًيا 
�ملعنية برقي �لقرية: لقد تنبأ �لن± � 
عن ºي� �إلماM �ملهد4، �هذ� هي 
�ملرj �أل�` �ل} $£ع فيها عن ظهو/ 
عرفُت   #$ �منذ  �ملهد4.   Mإلما�
قا=:  تأثرAُ ֲדا كث?�. ¶  �أل�دية 
�أل�ديو# هم �ملسلمو# �حلقيقيو# 
أل# لديهم قوj �خلالفة �ل} تربطهم 

�يًعا V سلك ��حد. 
 ì/له صو �ُقّدمْت   bَع ُ$خِبر  فلما 
�لتلفا�،  على   Mيو كل   ��/$ قا=: 
�ملوجو!ين  �يع  بايع  wلك  �بعد 
هنا� ��نضمو� J` �أل�دية، �كا# 
 ��$/ فلما  تقريبا.   ٣٥٠ عد!هم 
 vثال V لكرمي�لقر�# �تر�ة معا� 
قالو�: J# �أل�دية هي  لغاA �لية 
فرقة  توفق   � ألنه  �حلق   Mإلسال�
$خر_ tذ� �لعمل �لنبيل كما �فق له 
�أل�ديو#. ¶ قالو� V �لنهاية بأªم 
 #wبإ باأل�دية  متشبثني  سيظلو# 
 Mإلسال� يتخلو� عنها ألªا  �هللا �لن 
�آلخر�#  �ملشايخ  $ما  �حلقيقي، 

فكانو� �دعوننا.
Jضافة w `Jلك $بد_ $نا� �ليو# 
�فتتا�  مبناسبة  �/�ئهم  كث?�# 
مسجدنا V "�خن" �"هانا�" خال= 
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 `J ينتمو#  �كانو�  �حلالية  جول} 
منهم  فكا#  �حلياj؛   Aاالº ©تلف 
�بعضهم  $يضا،  ��لتجا/  �لساسة 
مد/سو# ��آلخر�# مثقفو#، �كا# 
بينهم /جا= �نسا� $يضا، فقد قالت 
ببعض  شخصية  معرفة   �  :jسيد
�أل�ديني، �كنت $ظن $نb $عر� 
معرف}  بسبب  �أل�دية  عن  كثً?� 
�لذ4  �لتأث?  �لكن  �جلماعة،  بأفر�! 
$شعر   � خليفتكم   Mُكال  Vّ تركه 
لقد عرفت �آل#  �لسابق قط.   V به
حقيقة �إلسالM بشكل صحيح �قد 
!خلْت هذ� �حلقيقة V $عماk قل±. 
�ملنوطة  تعا`  �هللا  $فضا=  هي  فهذ� 
باخلالفة. $ما $نا فإ� Jنسا# متو�ضع، 
 � فليست  جيًد�،  حال}  �$عر� 
wلك  كل  بل  wلك،  تستحق   jميز
بسبب �عد �هللا تعا` لتأييد �خلالفة 
�لذ4  �لوعد   k!صا �هو  �نصرִדا، 
 V �ينصرها  �خلالفة  يؤيد  ظل 
�لسابق، �سيظل كذلك J# شا� �هللا 
كما قا= �ملسيح �ملوعو! � $يضا. 
$قامها  �ل}  �لثانية   j/لقد� هي  �هذ� 
تأييد  مشاهد  /$ينا  �قد  تعا`،  �هللا 
�هللا tا، فالذين يظلو# $قويا� �إلميا# 
 ،A�لتأييد��  Aآليا� ير�#  سيظلو# 
لتقوية  باستمر�/  جاهدين  فاسعو� 
باخلالفة  عالقتكم  �توطيد  Jميانكم 

بأ!��   Mالهتما�� �أل�دية  �إلسالمية 
�لذين  على  يقع  �لذ4  �لو�جب 
�خلالفة.  بنعمة  تعا`  �هللا  �عدهم 
 V خلالفة�ملسلمو# نعمَة � Mلقد ُحر
غلبت  لإلسالM حينما  �أل�=  �لعصر 
فسو�  �آل#  $ما  �ملا!ية،  عليهم 
يستمر هذ� �لفيض �لربا� J# شا� �هللا 
تعا`، �لكن �لذين ال يفو# بعهدهم 
سو�  �لدنيا  على  �لدين  بإيثا/ 
يفو�   �  �wJ� �لفيَض،  هذ�  ُيحرمو# 
بالشر�« �ل} $ناطها �هللا تعا` بنعمة 
�ملحر�مني.  من  فسيكونو#  �خلالفة 
�خلو�  بتبديل  تعا`  �هللا  �عد  لقد 
�لوعد هو  $مًنا باخلالفة، �لكن هذ� 
 V تعا`  �هللا   kحقو يؤ!�#  للذين 
 j/ملذكو� تعا`  �$�= حقوقه  wلك، 
هنا: (يعبد�نb)، فإ# كنتم تريد�# 
لكم  بد  فال  �لنعمة  تتمتعو� ֲדذ�   #$
من $!�� حق �لعبا!j، فحاِفظو� على 

بأ!�ئها  ��هتّمو�  �خلمس  صلو�تكم 
�لثا� هنا  على $حسن �جه. ��حلق 
لكل  شيئا).   ¨ يشركو#  (ال  هو: 
 V لدنيا، �جند�  V شخص $�لوياته
هذ� �لبال! �ملتقدمة خاصة $# �لنا� 
V سباk �/�� �ملا!j، �بد$ �لبعض من 
�ملا!ية على  �ألمو/  يفّضلو#  �اعتنا 
 `J #هللا تعا`، حيث يلجأ�� Mحكا$
�ملنافع  لبعض  ��لتز�ير جلًبا  �لكذ( 
�ملا!ية، �هذ� $يضا نو- من �لشر�، 
 Aكا�ب يتمتعو�  لن  هؤال�  �مثل 
�لبعض   � كتب  لقد  شيئا.  �خلالفة 
�قتنع  قد  صديقا  له  بأ#  $ملانيا  من 
 kبصد� �أل�دية  �ألفكا/  ¾ميع 
قلت  فلما   ،� �ملوعو!   �ملسيح 
 `J �تنضم  �آل#  تبايع   #$ عليك  له 
$عر�   bنJ �قا=  علي   !ّ/ �اعتنا، 
من  بعضهم  �أل�ديني،  من  كث?� 
�لضر�ئب  يدفعو#  ال  فهم  $قا/¨، 

اعلموا أن رقي |اعتنا ليس راجًعا إT علوم العلماء وال 
إT عقول العقالء وال إT مهارة علماء العلوم املادية. إذا 
كان علُم عا{ دين أو عقُل عاقل أو علُم ومهارُة عا{ 
مادي تؤدي إT نتائج غI عادية ! أعمال اجلماعة، فإمنا 
هو بفضل اهللا وب;كة االرتباط باخلالفة فحسب، ألن 
اهللا تعاT قد وعد بهذه النتائج َمن يعتصمون باخلالفة...
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 � �يقعو�  �يكذبو�،  للحكومة، 
��تكب  ال  ��نا  �خر�،   ��منكر
�لضر�ئب   !"#�� �لسيئا�،  هذ' 
تاكسي  سيا�+  سقت   �./� كاملة، 
فأ"فع عليها �لضريبة كاملة، فكيف 
�فضُل  �"خل � =اعة هؤال;، فإ9 
منهم هكذ�، �/� كنت مقتنعا بكل 

�لعقائد �لC تقوB ֲדا.
�لشخص   �هذ  H�جو  �� شك  ال 
�مر  برفض  Nرًما  صا�  �قد  خطأ، 
له  �هللا   Bيقو  Tسو� ��سوله،  �هللا 
 �لقد �نكشفت عليك �حلقيقة، فلما.
 Xلنا� بعض   +Yس بر#ية  �فضَتها 
�لسيئة، �ملا.� [ تستجب أل��مر!. 
/ال �� هؤال; �أل`ديني �يضا يقعو� 
�خلاطئ  بسلوكهم   d�"مز  f/  �
 gهللا تعا� Bَم ُيحَرمو� �فضاh/ .�هذ
 Bهم منها، �قد قاYَِرمو� غk كما
 lلسال��ملسيح �ملوعو" عليه �لصال+ �
 Cعp عن مثل هؤال; /نكم تشوهو�
يشوهو�  فالذين   .َّt/ بانتمائكم 
�لصال+  عليه  �ملوعو"  �ملسيح  pعة 
�لسالv w� lم �� يتمتعو� بuكا� �
 �kاسبو  �� فعليهم  �جلا�ية.  خالفته 

�نفسهم. 
�لغYهم  للمسئولني   Bقو� كذلك 
ممن يعملو� للجماعة /� هذ' �لuكة 
 �هذ  �/  �� �عمالكم   � تر�hا   Cل�

�لتوفيق �لذ! يهبكم �هللا خلدمة �لدين 
باخلالفة  با�تباطكم  منوطة  هي  /منا 
شي;  /جنا{   �تستطيعو �لن  فقط، 
� كا� ./ �بًد� منفصلني عن �خلالفة. 
لبعض  �لطيبة  �لنتائج  يرجع  بعضكم 
�عمالنا /g علمه �عقله �جهد' فظنه 
 Cل� Bألعما� �� �باطل متاما. �علمو
يقوl ֲדا �حد باسم �لدين منفصال عن 
�قد   .+�.  Bمثقا تباَ��  لن  �خلالفة 
.كرُ� لكم �نًفا ما.� كانت نتيجة 
�خلالفة، فعدُ"هم  lملنشقني عن نظا�
 � �مركزيتهم  مستمر،  تناقص   �
 lيا�. فال جرh��B، �نظامهم � �}
 Cل� هي  �طاعتها  �خلالفة  حب   ��
�هللا تعاg �تأ� بنتائج  Bتو�� �فضا
قد   lنظا �خلالفة  أل�  �.لك  طيبة، 
�قامه �هللا تعاg، �قد �نا� كل جهد 
فلو  باخلالفة.  �{"ها�' � �لدين  لنشر 
�ملسئولني  من  �حد   Bببا خطر� 
فعليه  �لزهو  �صابه   �� �لفكر+  هذ' 
=اعتنا  �قي   ��  ��علمو �الستغفا�. 
 g/ لعلما; �ال� lعلو g/ جًعا�ليس �
�لعقال; �ال /g مها�+ علما;   Bعقو
�ملا"ية. /.� كا� علُم عا[ "ين  lلعلو�
عا[  �مها�ُ+  علُم   �� عاقل  عقُل   ��
ما"! تؤ"! /g نتائج غY عا"ية � 
�جلماعة، فإمنا هو بفضل �هللا  Bعما�
فحسب،  باخلالفة  �ال�تبا�  �بuكة 

�لنتائج  ֲדذ'  �عد  قد   gتعا �هللا  أل� 
َمن يعتصمو� باخلالفة، �بالفعل /نه 
�لطيبة  �لنتائج  هذ'  لنا  يكتب   gتعا
�ققا �عد'. ال شك �� �لعلم ��لعقل 
�لدنيا،  Bميكن �� تنفع � �عما +uخل��
�لكن �لذين ينتمو� /g =اعتنا ال بد 
vم من طاعة �خلالفة للحصوB على 
خاصة.  �عماvم   � �لطيبة  �لنتائج 
�جلماعة  علما;  �جب � من  كذلك 
هم حديثو  �لذين  �بنا;ها   �يعّلمو  ��
�إلميا� باملسيح �ملوعو" � �� هم 
�� صغا� ممن �هلو� مكانة   Hشبا
�خلالفة ���ية �لعالقة ֲדا، ���uهم 
ֲדذ' �ألمو�. �هي مسئولية �ملسئولني 
 �� ��يت  لقد  �يضا.  �جلماعة   �
بعضهم يتقلد�� �ملناصب � �جلماعة 
�يظنو�  بالدين،  vم  علم  ال  �لكن 
�� مناصبهم مناصب "نيوية. عندما 
يقوB بعضهم �مامي بأنه يتقلد منصبا 
 Bيقو بأال  �ئما " �نبهه  فإ9   ،�كذ
كا�   �فإ. خدمة.   Bيقو بل  منصب 
�تا� vم فرصة خدمة  قد   gتعا �هللا 
 � علمهم   �يزيد�  �� فعليهم  �لدين 
��فا;هم  /خالصهم  �كذلك  �لدين 
�من  باخلالفة.  �صلتهم  �تقو�هم 
 }�إلبر  �جاهد يسعى  َمن  �ملسئولني 
يتعلق  فيما  �لكن  �منصبه،  ��يته 
�جبه �  �"� قد  �نه  فيظن  باخلالفة 
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التقوى

مر+  �خلالفة   lبيو  Bباالحتفا �وها 
�لسنة. لقد .كر� من قبل مر+  �
�� حضر+ �ملصلح �ملوعو" �ضي �هللا 
على  تركز  ال  �جلماعة   �/  Bقا عنه 
/بر�{ ��ية �خلالفة كما �ب. �بعد 
�خلطب  بد��  �ألمر   �ֲדذ  !Yتذك
ال  �لكن  جلساتنا،   � �آل�  ُتلَقى 
يرَسخ  تز�B هنا� حاجة ماسة أل� 
 �� �.ها� �بنا; �جلماعة �� يستمعو
به،  للعمل   ��يسعو �خلليفة   lلكال
�لذين � باخلالفة.  عالقتهم   ��يقّو�
 Yألمر يشعر�� بتغي� �يستوعبو� هذ
طيب خا�� � نفوسهم �يضا. فقبل 
قر�بة  لند�   � لزيا��  جا;  �سابيع 
 Cكثر من مئ�� �مئة شاH من كند
 �شاH من �لواليا� �ملتحد+، �كانو
مبختلف �ألعما�، �كا� بينهم بعض 
�ملبايعني �جلد"، �مكثو� هنا� ثالثة 
�تلفني   �كانو  ��جعو �عندما   ،lيا�
 �متاما عما كانو� عليه من قبل. كانو
��ال;  ��فا;  /خال�  عن   ��uيع
 �كتبو �قد   ،Y�� مدهش  بشكل 
 ���عربو عو"ִדم  بعد  �سائل   t
 ��عاهد� �حالتهم  �نطباعاִדم  عن 
 ��على �hم سيو�ظبو� على �لصلو
�على  باجلماعة،  عالقتهم  �على 
�ما  باخلالفة.  صلة   ��"�سيز" �hم 
عن   ��uُ�خ قد   �كانو فما  قبل  ِمن 

��ية �خلالفة �ما كانت عندهم �ية 
 lجر ال  باخلالفة.  شخصية  عالقة 
يزيد  باخلليفة  �لشخصي  �للقا;   ��
�لطرفني عالقة �حبا، �لكن لو بيَّن 
�جلماعة  ألبنا;  �ملسئولو� � �لعلما; 
 ��"���يَة �خلالفة من حني آلخر ال{"
/ميانا �عالقة باخلالفة. /� �ملسئولني، 
�ئيسا�  ح�  �لنسا;  �من   Bلرجا�
 lما� ��}uهللا، يريد�� �� ي�جلنة /ما; 
ممثلو  �hم   جة  مكانتهم  �جلماعة 
 Hحدهم للخطا� lخلليفة، فكلما قا�
قاB /9 ممثل �خلليفة، �لكنه ال يرسخ 
كما  باخلليفة  �لعالقة  توطيد  ��ية 
بيا�  على   ��كز� �hم  �لو  ينبغي. 
عالقة  لتوطيد   ��سعو �خلالفة  ��ية 
��يتهم  النكشفت  باخلليفة   "��ألفر
تلقائيا. فهذ' مسئولية علمائنا، ��ع¡ 
�من  �ملسؤ�لني � �لدعا+  بالعلما; 
�جبهم � فمن  �لدين.  علم  عندهم 
�خلليفِة،  �يا"َ! �سو�عَد   ��� يكونو
لتعليماته  �فًقا  َعَمَلهم   ��علو  ���
�آلخرين بذلك. من �خلطأ  ��ينصحو
 ��لظن �hم /.� قامو� بالوعظ مر+ فهذ
يكفي ��نتهى ��جبهم، كال بل �ب 
�لوعظ ��حلث على تقوية  �/لقا; هذ
�لصلة باخلالفة مر+ بعد �خر�. كا� 
حضر+ �ملصلح �ملوعو" �ضي �هللا عنه 
نصيحة  �لعلما; � �لدعا+  ��صى  قد 

عند'  مؤمن  كل   :Bفقا  �جد هامة 
للجماعة  �لص  �هو  للدين  لوعة 
�يريد �� تقاl هذ' �جلماعة �لربانية 
يسترّ"   ��� �لعا[   � �pها  �يرفع 
عهد  حققه �  �لذ!  Nد'   lإلسال�
�لرسوB � ��ال تضيع جهو" �ملسيح 
�ملوعو" � � هذ' �لسبيل، عليه 
مبساعد+   �جاهًد لذلك  يسعى   ��
سيصلح   �فهذ hا�،  ليل  �خلليفة 
 �� فكما  �يضا.  فكرًيا  �جلماعة 
�لناX ميّد�� ثياֲדم اللتقا� ما ينثر' 
�لعرX على �لناX من متر  Hصحا�
�غY' (علما �� بعض �ألقو�l عندنا 
�لتمر  Xلنا�ينثر�� � عرسهم على 
�خلليفة  Bلنقو")، كذلك كلما قا��
فعلى هؤال;  شيئا إلصال� �جلماعة 
�بنائها   lما� �يرّ""�'  يلتقطو'   ��
�غ§  يستوعبه  ح�   ����تكر  ���مر
 ���لصر  g/ �يهتد!  �يضا   lلقو�

�لدين. g/ !"ملؤ��ملستقيم 
�جلماعة  "��هللا تعاg �� يوفق �فر Bسأ�
 �يستمعو أل�  �مسئوليها  �علما;ها 
ملا تقوله �خلالفة، �ليس هذ� فحسب 
 �بل يعملو� به، �ال يظنو� �hم قد �"�
�جبهم بالتعبY عن �فائهم ��الئهم �
�خلالفة فقط. علينا ��  lִדنئهتم بيو�
ندعو �هللا تعاg �� يوفقنا لالحتفا¨ 

بنعمة �خلالفة. �مني


