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آذار هو يوم ذو أمهية كربى يف تاريخ مجاعتنا ألنه قبل مائة ومثانية / من شهر مارس٢٣
؛ البيعة بأمٍر من اهللا تعاىل سيدنا اإلمام املهدي واملسيح املوعود أخد سنة ) ١١٨(عشر

  رمسياتأسيسا وهكذا تأسست مجاعتنا 
  

ترينا سبالً جديدة مـن      ية   تطلع على اجلماعة اإلسالمية األمحد      اليت إن مشس كل يوم جديد    
 بلدا مـن العـامل   ١٨٥واليوم قد ترسخت اجلماعة يف أكثر من      . االزدهار والتطور والتقدم  

 الذي أقامه اهللا ليجمـع      وهذا دليلٌ على صدق سيدنا اإلمام املهدي واملسيح املوعود          
  . على دين واحدية مجعاءالبشر

  
 أن تفتتح قناةً فـضائيةً  ي واملسيح املوعود  مجاعة سيدنا اإلمام املهد   فاليوم وفق اهللا    

.  عرب قمر صناعي خاص بالعرب      على مدار الساعة     تبث براجمها "   العربية  mta3 ":جديدة
وال شك أن األرواح السعيدة املتعطشة ستروى من تلك الفيوض الروحانية الـيت أجراهـا               

  .  سيدنا اإلمام ا ملهدي عليه السالم
  

اليوم ألتمس منكم هللا تعاىل، بصفيت خليفةً لسيدنا املسيح املوعود ! يا سكان بالد العرب
 أن تلبوا نداء هذا االبن الروحاين لسيدنا رسول اهللا   

  
  م ٢٣/٣/٢٠٠٧ يفخطبة اجلمعة اليت ألقاها سيدنا اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود  (

  )يف مسجد بيت الفتوح  لندن بريطانيا )  هش١٣٨٦ أمان ٢٣( 
  

د أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنّ حممداً عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ باهللا من أشه"
 ماِلِك يوِم  *الرحمـِن الرِحيِم* الْحمد للِّه رب الْعالَِمني * ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِِ الشيطان الرجيم، 

علَيِهم غَِري املَغضوِب   ِصراطَ الَِّذين أَنعمت*املُستِقيم  الصراطَ  اهِدنا*ياك نستِعني ِإياك نعبد وِإ* الديِن 
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لَيِهمع الِّنيالَ الضو *   
آذار؛ وهو يوم ذو أمهية كربى يف تاريخ مجاعتنا ألنه / من شهر مارس٢٣اليوم هو 

البيعة   واملسيح املوعود إلمام املهديسيدنا ا أخذسنة ) ١١٨(قبل مائة ومثانية عشر
  . رمسياتأسيس ؛ وهكذا تأسست مجاعتنا بأمٍر من اهللا تعاىل

إن هذا اليوم ذو أمهية كبرية يف النشأة الثانية لإلسالم؛ لذلك سوف أذكر لكم خلفية 
  .الظروف حلالة الدين اإلسالمي آنذاك

ة الدنية اليت كان عليها كان كل مسلم غيور على اإلسالم يتأمل من رؤية احلال
ويف القارة اهلندية بالذات كان اإلسالم عرضةً هلجمات شرسة جدا من ِقبل . املسلمون

اآلريا اهلندوس وقساوسة املسيحيني ومبشريهم لدرجة أن علماء املسلمني كانوا 
يعيشون خائفني مذعورين ومل يقدروا على الرد على هجمات أعداء اإلسالم فحسب 

عض عندما مل يتمكنوا من الرد عليها ارتدوا وانضموا إىل املسيحية، أما بل إن الب
  .اآلخرون فقد ختلّوا عن اإلسالم عمليا

يف ذلك الوقت مل يتصد هلجمات املسيحية والديانات األخرى إالَّ جرِّي اهللا وهو 
ارى لقد تصدى هلجمات مجيع الديانات من النص. " مريزا غالم أمحد القادياين"

تصدى وحده لتلك اهلجمات الشرسة اليت كانت توجه . واهلندوس وآريا وبرامهو مساج
الذي نشره يف " الرباهني األمحدية"، من خالل كتابه العظيم إىل اإلسالم وإىل النيب 

  .أربع جملدات؛ وأفحم وبكَّت هؤالء األعداء
 واجلزء الثالث يف ١٨٨٠لقد نِشر اجلزء األول والثاين من هذا الكتاب يف عام 

؛ وقد ساق حضرته فيه األدلة املقنعة املفحمة على ١٨٨٤ واجلزء الرابع يف ١٨٨٢
 يف دعواه صدق القرآن الكرمي وأنه كالم اهللا وأنه ال مثيل له، وعلى صدق نبينا 

وأعلن حضرته أن من يفند هذه األدلة فإنين أحتداه أن يأيت بثلث أو ربع أو حىت . للنبوة
ألدلة اليت قدمتها وسوف أعطيه عشرة آالف من الروبيات جائزة، وكان املبلغ مخس ا

  .كبريا يف ذاك الوقت
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لقد أفشل هذا الكتاب مكائد هؤالء املهامجني ورفع مهم املسلمني، أما الذين كانوا 
حيبون حضرته ورأوا فيه اإلخالص لإلسالم طلبوا من حضرته أن يأخذ منهم البيعة؛ 

فنشر حضرته إعالنا يف األول من . حىت أمره اهللا تعاىل بذلكولكنه كان يرفض 
أود أن أبلِّغ ذه املناسبة رسالة أخرى : "قائال" التبليغ: "م بعنوان١٨٨٨ديسمرب عام 

إىل خلق اهللا عامةً وإىل املسلمني خاصةً وهي بأنين قد أُِمرت أن آخذ البيعة من الذين 
.. احلق والطهارة اإلميانية احلقيقية وحمبة اهللا الصادقةيبحثون عن احلق ليتيسر هلم اإلميان 

فالذين جيدون يف أنفسهم شيئًا من . ولكي يتخلوا عن حياة النجاسة والكسل والغدر
القدرة على هذا األمر؛ من واجبهم أن يأتوين، ألنين سأواسيهم وأسعى ألضع عنهم 

نوا مستعدين حقًا للعمل وسيبارك اهللا هلم يف دعائي ورعاييت شريطة أن يكو. إصرهم
والوحي العريب الذي . هذا أمر اهللا وقد بلغته إياكم اليوم. وضعها اهللا تعاىلبشروط 

الذين .  فتوكل على اهللا واصنع الفُلك بأعيننا ووحيناإذا عزمت: "تلقيته ذا الصدد هو
 ١٨٨لد األول الصفحة جمموع اإلعالنات ا( ". يبايعونك إمنا يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم

  )طبعة لندن
 وسجل فيه عشرة ١٨٨٩ من يناير عام ١٢ إعالنا آخر يف مث نشر حضرته 

من أجل ولكين أقرأها عليكم . روط يعرفها كل واحٍد مناشروط للبيعة، وهذه الش
 مجاعتنا ليسوا مناألمحديون، وليسمعها الذين منها التذكري وإنعاش الذاكرة وليستفيد 

  : وهذه الشروط هي كالتايل.ألن قناتنا تشاهد على نطاق واسعأيضا 
  .أن يعاهد املبايع بصدق القلب على أن جيتنب الشرك حىت املمات: أوال

طـرق الفـسق    أن جيتنب قولَ الزور، وال يقرب الزىن وخيانةَ األعني، ويتنكب مجيع: ثانيا
دالنفسانيةوالفجور والظلم واخليانة والبغي والفساد؛ وأال ي الثوائر تغلبه مهما كان الداعي  ع

    .إليها قويا وهاما

ورسوله، وأن يداوم  أن يواظب على إقامة الصلوات اخلمس بال انقطاع تبعا ألوامر اهللا: ثالثا
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اهللا عليـه وسـلم،    جهد املستطاع على أداء صالة التهجد، والصالِة على الـنيب صـلى  
ِنعم اهللا وِمننـه خبلـوص    من ربه على ذنوبه كل يوم؛ وأن يذكُرواالستغفار وطلِب العفو 

 .له القلب كل يوم، مث يتخذ من محده وشكره عليها ِوردا

ثـوائره   أال يؤذي، بغري حق، أحدا من خلق اهللا عموما واملسلمني خصوصا من جراء: رابعا
 .ال بيده وال بلسانه وال بأي طريق آخر.. النفسية

التـرح والفَـرح،    حالِة: ن يكونَ وفيا هللا تعاىل وراضيا بقضائه يف مجيع األحوالأ: خامسا
ذلة وأذى يف سبيله تعاىل،  والعسر واليسر، والضنِك والِنعم؛ وأن يكونَ مستِعدا لقبول كل
 .إليه قُدما وأال يعرض عنه سبحانه وتعاىل عند حلول مصيبة، بل ميشي

الكاذبـة، ويقبـلَ    اتباع التقاليد الفارغة واألهواء النفسانية واألماينأن يكُف عن : سادسا
وقول الرسول دسـتورا   حكومةَ القرآن ايد على نفسه بكل معىن الكلمة، ويتخذَ قولَ اهللا

 .لعمله يف مجيع مناهج حياته

نكسار ودماثـة  واال أن يطلِّق الكرب والزهو طالقًا باتا، ويقضي أيام حياته بالتواضع: سابعا
 .األخالق واحللم والرفق

وأوالده وِمن كل ما  أن يكونَ الدين وعزه ومواساةُ اإلسالم أعز عليه من نفسه وماله: ثامنا
 .هو عزيز عليه

ينفع أبنـاء   أن يظل مشغوالً يف مواساة خلق اهللا عامةً لوجه اهللا تعاىل خالصةً، وأن: تاسعا
 .ما رزقه اهللا من القوى والنعمجنسه قدر املستطاع بكلِّ 

يف كل مـا   على أن يطيعين.. أن يعقد مع هذا العبد عهد األخوة خالصاً لوجه اهللا: عاشرا
العقد بصورة  آمره به من املعروف، مث ال يحيد عنه وال ينكُثه حىت املمات، ويكون يف هذا

 .خدمٍة  أو صداقٍة أوسواء كانت عالقات قرابٍة.. ال تعِدهلا العالقات الدنيوية
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 ص  ١ جمموعة اإلعالنـات ج      -م  ١٨٨٩يناير  /يف كانون الثاين  " تكميل التبليغ "إعالن  (
١٩٠-١٨٩(   

ن اليوم باخلالفة واخلليفة حسب هذه البيعة اليت عقدوا من تمسكوإن األمحديني م
الروحي يوصلهم هذا التسلسل و ،سيدنا املسيح املوعود خالهلا االرتباط ب

ياليت املسلمون اليوم يفهموا هذا األمر فيتجنبوا تلك .  وباهللا تعاىل بالرسول
  .لمسيح املوعود لاملصائب اليت حلّت م بسبب إنكارهم 
  دعائم أن يرسي- كما قلت من قبل - كانت مهمة سيدنا املسيح املوعود 

ذلك ومن أجل .  يف الدنيا؛ وأن يربهن على صدق اإلسالم للعاملحكم الرسول 
 قد بلغ كان حبه للنيب . أعلن وأقام مجاعةً من املخلصني بأمر اهللا تعاىل وأخذ البيعة

ه إذا كان يف الدنيا أحد بل احلق أن. الذروة واملنتهى وكان عارفًا حقيقيا ملكانة النيب 
  . فهو سيدنا املسيح املوعود قد عرف مكانة النيب 

 "حممد" أنظر بعني اإلعجاب إىل هذا النيب العريب إنين دائما: "يقول حضرته ذا الصدد
ال ميكن إدراك مسو مقامه العايل، وليس !  شأنهما أرفع). عليه ألف ألف صالة وسالم(

إنه . ن الدنيا مل تقدر مكانته حق قدرهاأاألسف، . بوسع إنسان تقدير تأثريه القدسي
غاية  أحب اهللا  لقد. غاب عنهاهو البطل الوحيد الذي أعاد التوحيد إىل الدنيا بعد أن

 بسريرته فضله على العلِيم شفقةً على خلق اهللا، لذلك فإن اهللا متاما، وذابت نفسه احلب
 هو . ا، وحقق له يف حياته كل ما أراد وعلى األولني واآلخرين مجيع كلهم،األنبياء

بواسطة بأنه قد ناهلا   من غري االعتراف أو مرتبةومن ادعى بأية فضيلة. كل فيضلنبع امل
عطي مفتاحا لكل أُ قد  ألنه ؛ فليس هو بإنسان، وإمنا هو من ذرية الشيطان،النيب 

لد حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية(."ا لكل معرفةخري وكنـزلندنة طبع١١٩و١١٨ الصفحة ٢٢ ا (  
ل التام؛ إن ذلك اإلنسان الذي أرى منوذجا رائعا من الكما: "يقول حضرته مث 

من خالل ذاته وصفاته وأفعاله وأعماله ومن خالل البحر الذخار من قواه الروحانية 
اإلنسان الذي .... الطاهرة علما وعمالً وأخالقًا وصدقًًا وثباتا ودِعي اإلنسان الكامل
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ظهرت لربكات الكاملة، وجاء باو ،، وكان نبيا كامالكان حقا أكثر الناس كماال
ببعثه عالَم من   بعثته الروحانية وحشره، حيث عادوىل للدنيا من خاللالقيامة األ

املصطفى خاتم األنبياء، إمام " حممد"؛ ذلك النيب املبارك هو األموات إىل احلياة
اللهم رب صلِّ وسلم على هذا النيب احلبيب . األصفياء، ختم املرسلني، فخر النبيني 
إمتام احلجة اخلزائن " (.ن العاملني منذ األزلصالةً وسالما مل تصلها على أحٍد م

  ).لندنة  طبع٣٠٨ الصفحة ٨الروحانية الد 
 كان يتوقع من اجلماعة وكان يوصيها أن حتب سيدنا إن سيدنا املسيح املوعود 

ذكر هذا يف الشروط فقد  والقرآن الكرمي حبا مجا وودا خالصا؛ فلذا " حممد"
  . واملداومة عليهاوصى اجلماعة للصالة على النيب حيث أللمبايعة العشرة 

ا، ومن التعاليم الضرورية لكم هو أن ال تتخذوا القرآن مهجور" : فيقول حضرته 
وات اإلكرام، ومن يفضله على افإن لكم يف القرآن وحده حياة، من يكرمه ينل يف السم

فضنوع اإلنسان إالّ  ال كتاب لبين-  أال.ل يف السماءكل حديث وعلى كل قول ي 
لذلك . القرآن وال رسول وال شفيع لبين آدم من بعد اليوم إالّ حممد املصطفى 

 احلب اخلالص، وأن ال تفضلوا  بأواصر-ذا اجلاه واجلالل - فاجتهدوا أن تصلوا هذا النيب
بعليه سواه أي تفضيل لكي تالناجنياوات منوا يف السمكت  .  
لشيء الذي يظهر بعد املوت وإمنا النجاة احلقيقية هي اليت يرى واعلموا أن النجاة ليست با
 ا الناجي؟ هو ذاك الذي يوقن بأن اهللا حق وأن حممدهومن . ملعاا يف هذه احلياة الدنيا

ها لشفيع بني اهللا وبني اخللق، وأنه ليس من أحد من الرسل كفو  مثل القرآن كتاب ، وال
الذي هو  ا إالّ هذا النيب املصطفى  أن حيىي خالد اهللا لنيبأدمي السماء، وإنه مل يشأحتت 

  ) طبع يف لندن١٤ و١٣ الصفحة ١٩سفينة نوح اخلزائن الروحانية الد (."حي إىل أبد اآلبدين
؛  أن يعرف املسلمني على املقام السامي للنيب إن من مهام املسيح املوعود 
من و من هجمات املعارضني؛ النيب  اإلسالم وعنوكذلك من مهامه أن يدافع 
 يعرف الناس على السامية لإلسالم يف أحناء العامل، وأنمهامه أيضا أن ينشر التعاليم 
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 ، وأن" حممد"تلك التعاليم اليت نزلت على النيب صاحب الشريعة اخلامتة سيدنا 
  .جيعل اإلسالم غالبا على مجيع األديان بنصرة اهللا 

نشر ولقد .  أنه هو ذلك املهدي واملسيح الذي وعد مبجيئه  حضرته وقد أعلن
املتعلقة بوقوع النبوءات حتققت حتققا عظيما، ومنها قد نبوءات كثرية إلثبات دعواه و

الزالزل والطاعون والنبوءات األخرى؛ وكل ما ظهر من هذه النبوءات يف آفات أرضية 
   . وبرهانا على صدقهومساوية كان حجة 

 عن املهدي؛ تتعلق باخلسوف والكسوف  مث كانت هناك نبوءة عظيمة للنيب 
باملسيحية  قبل ذلك يف حياة أحٍد ادعى ظاهرة صدق املهدي ومل تظهر هذه الإلظهار
ود فإذا أردمت أن تعصموا  أنا املسيح املوعود واملهدي املعهفأعلن حضرته أنين. واملهدوية

ومل يكن هذا شيئًا من قبيل الصدفة؛ إمنا هو . مجاعيتمن مجيع اآلفات فانضموا إىل 
واألمحديون من السعداء إذ وفقهم اهللا تعاىل لالنضمام . مقام تدبر للعاقلني واملتدبرين

 التوحيد يف سود نشر دعوته لكي ي هي؛ فمهمتنا اآلنإىل مجاعة املسيح املوعود 
 إن هذه األمور من قدر اهللا.  كلهيف العامل عاليةً خفّاقةً " حممد"العامل وتصبح راية 

جازى عليهمعلقد قرر اهللا تعاىل أن جي.  فال بد أن تتم، وكلما نسعى قليالً سوف ن 
 وهلذا أرسل مسيحه األرواح السعيدة على التوحيد وأن يضمها إىل حزب النيب 

  .ومهديه 
 اترواح ذفاهللا يريد أن جيمع على التوحيد مجيع األ: "يقول املسيح املوعود 

كانوا أوروبيني أو آسيويني، ن خمتلف أقطار املعمورة، ال فرق سواء الفطرة الصاحلة م
 أرسلين من أجلها، يتال ويريد أن جيمع عباده على دين واحد، فهذه هي غاية اهللا 

 اللطف وحسن اخللق وكثرة  جلذلك اجعلوا هذا املقصد نصب أعينكم، منتهجني
  .) لندنة طبع٣٠٧ و٣٠٦ الصفحة ٢٠ائن الروحانية الد الوصية اخلز( "  الدعاء

إن هذا األمر .  يف العامل فهذه هي مشيئة اهللا تعاىل بأن تترسخ دعائم حكم النيب 
قد يبدو صعبا نظرا إىل الظروف السائدة يف العامل؛ ولكن تفكروا قليالً يف ذلك 
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، وأعلن أنه املسيح واملهدي؛ وكان وحيدا" قاديان "،الشخص الذي قام يف قرية نائية
 إىل أوروبا ت دعوته يف حياته مئات األلوف من الناس قد آمنوا به وانتشرفأراه اهللا 

 تطلع على اجلماعة  حنيوإن مشس كل يوم جديد. يكا أيضا وآمن به الكثريونريوأم
د واليوم ق. اإلسالمية األمحدية ترينا سبالً جديدة من االزدهار والتطور والتقدم

 بلدا من العامل وهذا دليلٌ على صدق املسيح ١٨٥ترسخت اجلماعة يف أكثر من 
وإننا نرى مشاهد حتقق هذا .  على دين واحدالبشر الذي جاء ليجمع املوعود 

واليوم إذا كان أحد .  يف مجيع قارات العامل املتوزعني املبايعني اجلددمن خاللاألمر 
  . وحدهستقي من تعاليم املسيح املوعود الذي يذلك يدافع عن اإلسالم فهو 

إن العرب أيضا شاهدون على هذا األمر، فإم قد أُزعجوا كثريا من ِقبل اهلجمات 
املسيحية يف السنوات املاضية، وخدام جري اهللا املتربون على يديه وحدهم قد بكّتوا 

 يف هذا الزمن؛ وعود قد أُعطيت للمسيح املهلذا الغرض هؤالء؛ ألن األدلة القاطعة 
 رد الباطل بواسطة ، كما ميكن هذه األدلة ميكن تبكيت هؤالء املعارضنيومن خالل

إن هذا أيضا قد حدث . تلك الرباهني النرية اليت جاء ا سيدنا املسيح املوعود 
سأُبلِّغُ : " قًا لوعود اهللا تعاىل اليت قطعها مع املسيح املوعود حيث قال لهيحتق
وكلما أوصلنا هذه الدعوة إىل أقاصي األرض يكون ". ك إىل أقاصي األرضنيدعوت

إن هذه اجلماعة الفقرية الضعيفة . ه سيدنا املسيح املوعود أعلندليالً على صدق ما 
 مل تكن حتلم أن تستخدم - الدنيا ا أخرى من أسباب أسباب اليت ال متلك أي نفط وال-

نشر دعوا؛ وهذا أيضا دليلٌ آخر على صدق املسيح هذه الوسائل احلديثة املتقدمة يف 
واليوم نرى حتقق تلك الوعود اليت قطعها اهللا تعاىل مع املسيح .  كما قلتاملوعود 
  .، ونرى حتقق اإلهلام يف شأن عظيمومتجددة بصور خمتلفة املوعود 

يةً جديدة  قناةً فضائ أن تفتتح مجاعة سيدنا املسيح املوعود  فاليوم وفق اهللا 
"mta3بواسطة القمر الصناعي اخلاص بالعرب؛ اليت ستبث الربامج العربية "  العربية

على مدار الساعة، وستفيد األرواح السعيدة الصاحلة العطشى من العرب من تلك 
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وبدأت املعارضة للقناة وظهر بعض العرب . الفيوض اليت أجراها املسيح املوعود 
  .مريرةشركة اليت عقدنا معها هذا العقد تواجه معارضةً املخالفني للجماعة وحىت ال

بأن اهللا تعاىل يريد أن تنتشر هذه : ولكن كما قال سيدنا املسيح املوعود 
لذا فإن مشيئة اهللا تعاىل البد أن تتحقّق ولن يقدر أحد أن يعترض طريقها . الدعوة
 اهللا نقذهمذه الدعوة أن يادعو اهللا تعاىل هلؤالء الذين يساعدون يف نشر هف. بإذن اهللا
  تهم على الوعود اليت قطعوها، وأن يوفق األرواح السعيدة من كلثَبشر وي
 من املسلمني سوف األغلبية الساحقةوال ريب أن . من هذه املائدة الروحانيةستفادة لال

ود سيدنا املسيح املوع مع وعد اهللا مما  وهذا أيضا بإذن اهللا تعاىل،تقبل هذه الدعوة 
امجع  الناس على ديٍن ...إين معك يا ابن رسول اهللا " : كما ورد يف وحي له
 ٢٦٦ الصفحة ٨ربوة، امللفوظات الد ة م طبع٢٠٠٤ الطبعة الرابعة ٤٩٠التذكرة الصفحة (". واحد
  ).م١٩٨٤نوفمرب عام / لندن يف تشرين الثاينة طبع

إمنا  -ع  الناس على ديٍن واحد امج- هذا األمر أيإن : يقول حضرته عن هذا اإلهلام
أوهلا : فاألحكام واألوامر على نوعني : "وقال حضرته ". هو أمر من نوع خاص

 سفكوا الدماءة وأدوا الزكاة وال ت أقيموا الصال:مثل تكون ذات صبغة شرعية،
  ... تتضمن نبوءة أنه يكون هناك أناس يهتكواهذه األوامر مثل و. وغريها

:  القضاء والقدر؛ كقوله تعاىلويكون من قبيلاين فهو األمر الكوين، أما النوع الث
السا ودركُوِني ب ارا نايم أي بردت ( فحدث كما أمر اهللا تعاىل بشكل كامل
 أن اهللا تعاىل يريد ،من هذا النوعهو  املذكور ييف إهلامالوارد ألمر ويبدو أن ا. )النار

وال . تحقق ذلك وال بد أن ي، على ديٍن واحد املعمورة من مجيع أحناءأن جيتمع الناس
 البتة؛ بل سيبقى االختالف ولكن سيكون غري اختالف فيهم بقىيعين هذا أنه لن ي

نوفمرب / تشرين الثاين٣٠عدد  ٤٢ رقم ٩الد " احلكم"جريدة ( ". على اإلطالقجدير بالذكر
  ).م١٩٨٤ام علندن ة  طبع٢٦٧  و٢٦٦ الصفحة ٨امللفوظات الد  ،٢م الصفحة ١٩٠٥عام 

وفق اهللا تعاىل املسلمني إىل تلبية هذا النداء جمتمعني على يد واحدة بأسرع ما ميكن حىت 
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ثالثة قناة  نفتتح - كما قلت -واليوم . نرى مشاهد حتقق هذه الوعود يف حياتنا
 وذه املناسبة .بيةللفضائية اإلسالمية األمحدية وهي القناة اإلسالمية األمحدية الثالثة العر

 اليت كتبها باللغة العربية أقرأ بعض املقتبسات من كالم سيدنا املسيح املوعود 
يقول .  شرح اهللا تعاىل صدور العرب ليعرفوا إمام هذا الزمان.ووجهها إىل العرب

. رباءياُء األصفياء، ِمن العرِب الع عليكم، أيها األتقالسالم":  خماطبا العربحضرته 
أنتم خري أمم اإلسالِم وخري . لسالم عليكم، يا أَهلَ أرِض النبوِة وجريانَ بيِت اِهللا العظمىا

. قد ِزدمت شرفًا ومجدا ومنـزالً. ما كان لقوٍم أن يبلُغ شأنكم. ِحزِب اِهللا اَألعلى
ن أرِضكم وكاِفيكم ِمن فخٍر أن اَهللا افتتح وحيه من آدم وختم على نيب كان منكم وِم

  وفخرفياِءص اَألد املصطفى، سيحممد! ن ذلك النيبدراكم موما أَ .وطَـنا ومأوى ومولدا
جلني ن دب على ِر م إحسانه على كلِّتقد ثب. رى الومام وِإالرسِل م، وخاتاألنبياِء
وموقد أَ. ىشدره كُكلَّ فائت ِم وحيلَىعاٍن وِنكاٍت ن رموٍز ومع .ه كُ ِداوأَحيينن لَّ م

كان ما ِمـين معارِفتناهلدىِن احلق وس  .اللهمفص لِّ وسلِّموب عليه بع اِركما يف  ِد كلد
ِد د ما يف السماوات، وبعِد كلِّد واألموات، وبع واألحياِء والذراِتاألرض من القطراِت

ل ِنري ـى لقوم حيِموبطُ. رجاَء السماِء أَمُألما يلِّغه منا سالى، وبفَتخر وا ما ظهكلِّ
يا سكّانَ أرٍض  .ه فنىبـى إليه وخالَطَه ويف حفض أَى لقلبٍٍِوبعلى رقبته، وطُ  ٍدـحمم

وِطـئَتها قَدم املصطفى رِحمكم اُهللا ورِضي عنكم وأَرضى، إن ظين فيكم جليلٌ، ويف 
وإين أَِحن إىل ِعياِن بالدكم، وبركاِت سواِدكم، ألزور . اد اِهللاروحي للقائكم غليلٌ يا عب

موِطئَ أقداِم خِري الورى، وأجعلَ كُحلَ عيين تلك الثرى، وَألزور صالحها وصلحاَءها، 
فأَسأَل اَهللا تعاىل أن . ومعاِلمها وعلماَءها، وتقَر عيين برؤيِة أولياِئها، ومشاهِدها الكربى

رآكم، بعنايِته العظمىيرزين مبرسقَين رؤيةَ ثراكم، وي.  كم، وأُِحبيا إخوان إين أُِحب
يا  .بالدكم، وأُحب رملَ طُرِقكم وأَحجار ِسكَِككم، وأُوِثركم على كلِّ ما يف الدنيا

ِفيكم . ىأَكباد العرب قد خصكم اُهللا بربكاٍت أَثرية، ومزايا كثريٍة، ومراِحـِمه الكرب
بيت اِهللا اليت بوِرك ا أُم القُرى، وفيكم روضةُ النيب املبارك الذي أشاع التوحيد يف أقطاِر 

منكم قوم نصروا اَهللا ورسولَه بكل القلِب، وكان . العالَِم وأَظهر جاللَ اِهللا وجلَّى
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. ِة ديِن اِهللا وكتاِبه اَألزكَىوبذَلوا أموالَهم وأنفسهم إلشاع. وبكل الروِح، وبكل النهى
يا إخواِن إين . فأنتم املخصوصون بتلك الفضائِل، ومن مل يكِرمكم فقد جار واعتدى

ٍدِبب إليكم مكتويب هذا بكَأكتمفضوضٍة، ودموٍعرضوضٍة م عوا قويل، ، فامس
اكم اُهللاجزاجلزاء خري ".)٤٢٢-٤١٩ الصفحة ٥لد مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية ا 
  ). لندنةطبع

وإن ريب قد . إين معكم، يا جنباء العرب بالقلب والروح : "مث يقول حضرته 
بشرين يف العرب، وأهلَمين أن أُمونهم وأُِريهم طريقَهم، وأُصِلح هلم شئوم، 

ك وتعاىل قد أيها األعزة، إن اهللا تبار. وستجدونين يف هذا األمر إن شاء اهللا من الفائزين
جتلّى علي لتأييد اإلسالم وجتديده بأخص التجليات، ومنح علي وابلَ الربكات، وأنعم 

وبشرين يف وقِت عبوٍس لإلسالم وعيِش بؤٍس ألمة خري األنام، . علي بأنواع اإلنعامات
بالتفضالت والفتوحات والتأييدات؛ فصبوت إىل إشراككم، يا معشر العرب، يف هذه 

. "فهل ترغبون أن تلحقوا يب هللا رب العاملني؟. لنعم، وكنت هلذا اليوم من املتشوقنيا
  ) طبع يف لندن١٨٣ و١٨٢ ص ٧محامة البشرى، اخلزائن الروحانية ج (

اليوم ألتمس منكم هللا تعاىل، بصفيت خليفةً لسيدنا املسيح ! فيا سكان بالد العرب
 الذي قدمت لكم اين لسيدنا رسول اهللا  أن تلبوا نداء هذا االبن الروحاملوعود 

فإذا أمعنتم النظر يف كالمه؛ فلن جتدوا إالَّ صلته .  وتعاليمهنبذة من عشقه للرسول 
فإذا نظرمت بقلٍب صاٍف؛ .  وغريته لهاملتينة باهللا تعاىل وحده وحبه وعشقه للنيب 

تد على أكثر من مائة  أن كل حلظٍة من تاريخ اجلماعة اإلسالمية األمحدية اململوجدمت
إن وصول هذه الرسالة إليكم . سنة تشهد على تأييد اهللا تعاىل ونصرته هلذه اجلماعة

  .اليوم عرب القمر الصناعي هو أيضا حلقة من سلسلة تأييد اهللا تعاىل ونصرته
ببذل اجلهود املؤمنة والفقرية  ملسيح املوعود اليوم مجاعة اإن اهللا تعاىل قد أكرم 

 قرش ابتغاًء ملرضاِة اهللا بعدإليكم عرب القمر الصناعي وبتوفري قرش رسالته إليصال 
، فاضوا لنصرة جري اهللا هذا متجنبني سوء الظن الذي ال حيبه اهللا . تعاىل
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وبدالً من إنكاره ومعاداته لبوا نداء . وحمسنني فيه الظن لتنالوا رضوان اهللا تعاىل
 الثانية لإلسالم حتقيقًا للوعد لترسيخ دعائم النشأةاىل املسيح املهدي هذا الذي أرسله تع

 بدالً من أن من أنصاره إىل اهللافتعالوا لتكونوا . الذي قطعه اهللا تعاىل مع رسول اهللا 
تكذبوه، ألن جناة أمة اإلسالم بل العامل كله متوقف على مساعدة هذا العاشق الصادق 

  .لرسول اهللا 
ا يف قلوبكم خشية اهللا وسارعوا من أجل اهللا إىل هذا ولِّدو! يا سكان بالد العرب

 ، املسيح واملهدي يوجهه إليكم ولبوا النداء الذي ،النداء الفياض باألمل واحلرقة
وتذكروا أن اهللا تعاىل قد وعده أنه . فتعالوا ليكن كل واحد منكم سلطانا نصريا له
فيد أجيالكم من هذا ستنتم فسوف تسيجعل له الغلبة على الدنيا كلها؛ فإن مل تفعلوا أ
 وقدموا يد  ليت آبائنا أطاعوا النيب :الفيض ومن املؤكد أا ستتأسف عليكم قائلةً

  . العون هلذا املسيح املوعود واملهدي املسعود ونصروه وانضموا إىل مجاعته
أن يستجيب  ندعو اهللا تعاىل أن يوفقكم لتدركوا هذه احلقيقة اليوم، وندعوه 

  .آمنياتنا وتضرعاتنا هذه، دعو
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