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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان 
ـ �الرجيم.  بعن اكين * إيم الدوالك يحيم * من الرمحالر * الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحمِ اهللا الربس د

تسن اكإيو  ـالِّنيال الضو هملَـيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * عني� .
  (آمني).
وكان وقتها بعض األوالد أطفاال صغارا ولكنهم شبوا  -الوقت مير بسرعة- عاما تقريبا أتيت إىل هنا  ١١قبل 

أصبحوا آباء. لقد من اهللا تعاىل على اجلماعة هنا يف الظاهر أيضا حيث وجدت هنا قاعة  اآلن، ولعل بعضهم
كبرية قرب املسجد ومكاتب إضافة إىل مكتبة كبرية ومرافق أخرى. كذلك وسع البيت الذي اقتين سابقًا، حيث 

جانب قاعة كبرية. هذه كلها أفضال  توفر فيه اآلن مكان إلقامة داعية اجلماعة وأقيمت فيه دار الضيافة أيضا إىل
اهللا تعاىل؛ إذ كان عدد أفراد اجلماعة هنا قد ازداد وزادت أموالكم ووسع اهللا تعاىل اجلماعة توسيعا ظاهرا أيضا 
فوهبها أبنية كثرية، فال بد أن نكون شاكرين هللا عز وجل على هذه األمور. كيف ينبغي أن نؤدي حق الشكر 

: لو كان اإلميان عند الثريا �الذي قال عنه النيب  الشخص هي متطلباته؟ نوقن بأننا آمنا بذلكعلى هذه املنة وما 
لناله هذا الرجل، فإذا آمنا بإمام هذا الزمان فال بد أن جنعل تفكرينا أيضا تفكري املؤمنني، وينبغي أال نفرح مبجرد 
أداء كلمات الشكر "احلمد هللا" باللسان، بل جيب أن نعلم حقا إذا كنا نعمل بأوامر اهللا تعاىل، وينبغي أن ندرك 

حياتنا كما ينبغي أن يقضي املؤمن حياته اليت ذكر اهللا ورسوله تفاصيلَها، مث شرحه يف هذا العصر  إذا كنا نعيش
 ١١وقدمه لنا. لقد سبق أن نبهت األمحديني هنا إىل هذا األمر أثناء زياريت السابقة قبل  �املسيح املوعود 

سطة نعمة القناة الفضائية األمحدية اليت من ا اهللا بوا- عاما، كما أنين كثريا ما أنبه إليه عموما، وتصل أقوايل 
  إىل كل أمحدي بشرط أن يرغب يف االستماع إليها. -تعاىل علينا

من اهللا تعاىل، وال  خاص باختصار، لقد قلت لكم بأن اهللا تعاىل قد وفقكم أو آباءكم وأجدادكم، وهذا فضل
تمرار أفضال اهللا هذه من أن نكثر من هذه احلسنات شك أنه أنعم عليكم بفضله نتيجة حلسنة ما، فال بد الس

وحنسن حالتنا أكثر من ذي قبل، وإال فينبغي أن نتذكر أننا إذا امتنعنا عن ذلك، أو رغبنا عن األمور الدينية، 



واستمر ذلك، فسنكون مسئولني عن إبعاد ذرياتنا عن الدين، وهكذا سنحرمهم من فضل اهللا تعاىل اخلاص الذي 
، وهو بعثة املسيح املوعود واإلميان به. وإن ابتعدت عن األمحدية ذريات من بايع آباؤهم �نه النيب أنبأ ع

يؤكد على أنه يؤيت أجر احلسنة، فإن كسب أحد حسنة تعاىل وأجدادهم فإا ستحرم من دعوام. إن اهللا 
تعاىل يقول بأنه ال بد أن حتسنوا  خالصة لوجه اهللا وابتغاء مرضاته فإن أوالده أيضا يستفيدون ا، ولكن اهللا

أعمالَكم أيضا لتدوم عليكم فيوض أفضال اهللا تعاىل. فمن انضم آباؤه إىل األمحدية فال شك أم وفوا بعهد البيعة 
وغادروا هذا العامل ذه األمنية والدعاء أن تكون ذراريهم أيضا موفية هلذا العهد. وهذا األمر يدعو الكثريين 

تفكري فيما إذا كانوا موفني ذا العهد الذي أكد على الوفاء به آباؤهم، وهل إم على الطريق الذي منكم إىل ال
أراد آباؤهم أن يسلكوه. فهناك حاجة ماسة حملاسبة النفس على هذا النحو لنعرف إذا كنا نفي بعهد البيعة حقيقةً 

اجلماعة من أجل القرابات أو العالقات االجتماعية  أم أننا على دين آبائنا تقليدا فقط، أو أننا جالسون يف صفوف
فحسب. كذلك على الذين دخلوا األمحدية بأنفسهم أن حياسبوا أنفسهم إذا كانوا يسعون الزدياد إميام 
ولتحسني أعماهلم أم أم قبلوا األمحدية مدفوعني حبماس مؤقت فقط؛ أي أم قبلوا األمحدية متأثرين بأمر ما إال 

يزالون على املكان الذي كانوا عليه يف يومهم األول يف األمحدية. لن ننتفع بشيء إال إذا كانت خطواتنا أم ال 
متقدمة حنو الرقي دوما. وليحاسب أنفسهم الذين هاجروا من بالدهم وأتوا إىل هذه البالد املتطورة ليعلموا إذا 

نسوا الدين متأثرين بتطور أوروبا املادي. بفضل  كانت ظروف احلياة اجليدة أدت إىل ابتعادهم عن الدين وأم
اهللا تعاىل دخل األمحدية هنا كثريون ممن قدموا إىل هنا من كوسوفا شرق أوروبا، وآمنوا باخلادم الصادق للنيب 

  ، وعليهم أن يتذكروا أيضا أن اهللا تعاىل بفضله هذا قد أنعم عليهم كثريا.�
سواء كانوا أمحديني -مجيع املنضمني إىل األمحدية من كل الفئات  باختصار، ينبغي أن يفكر يف هذه األمور

 - بالوالدة أم بايعوا الحقًا، وسواء كانوا قد وصلوا إىل هنا مهاجرين من بالدهم أو أم من سكان هذا البلد
ق للنيب وعليهم أن يسعوا جاهدين للعمل بتعاليم اإلسالم احلقيقية لكي يتمكنوا من أداء حق بيعة اخلادم الصاد

سواء كانوا أمحديني بالوالدة أو أم  –. فكما قلت إن هناك حاجة ماسة لكل أمحدي ذكَرٍ كان أو أنثى �
أن يفكروا إذا كانوا يؤدون حق البيعة أو يسعون ألدائه؟ وهل يسعون ألداء تلك  -أمحديون قدامى أو جدد

يسعون لتحسني حالتهم وفق تعليم املسيح على عواتقهم؟ وهل  �املسئوليات اليت ألقاها املسيح املوعود 
؟ وهل يربون أوالدهم على هذا النحو حبيث يترسخ يف قلوم من البداية شعور بإيثار الدين على �املوعود 

ا؟ وهل كانت أعماهلم موافقة للتعاليم اإلسالمية وبالتايل تكون أسوة ألوالدهم؟ وهل كانت صلوام ينالد
  افقة لتعليم اهللا تعاىل ولرسوله؟وعبادام وكل أعماهلم مو

بإمكان اجلميع أن حياسبوا أنفسهم على ضوء هذه األمور ليعرفوا جيدا حالتهم. ولقد وجهنا املسيح املوعود 
لنستوعب هذه األمور بعمق وحندد مستويات فضلى حملاسبتنا، وسأذكر اآلن بعض هذه األمور اليت كان  �

  يريد منا العمل ا. �املسيح املوعود 



  لقد قال املسيح املوعود يف أحد االس ناصحا اجلماعة بكل حرقة وأمل:
 من والغفلة الضالل رياح فيه ب الذي باملفاسد املليء الزمن هذا يف اهللا تقوى خيتاروا أن مجاعتنا على جيب"
. ووصاياه اهللا حبقوق اهتمام وال باقية، اهللا أوامر عظمة تعد مل أنه إىل الدنيا حالة آلت لقد. وصوب حدب كل

 كل ومشاغلها الدنيا يف االماك وجتاوز )الوصايا بتحقيق يلتزمون وال احلقوق، من عليهم ما الناس يؤدي ال أي(
 يقدمون احلالة هذه يف أم أي(. اهللا حقوق وأضاعوا الدين جانب تركوا خسارة أدىن واجهوا كلما. احلدود
 � حضرته يقول اهللا، حقوق يضيعون وهكذا. دينهم خسروا ولو دنياهم إنقاذ فيحاولون الدين، من بدال الدنيا
 األمر هذا يالحظ أي(. الشركاء بني اإلرث وتقسيم احملاكم يف القضايا يف األمور هذه كل تالحظ :)ذلك بعد
 مث. اليوم هذا إىل حاصلة األمور هذه تزال وال والعقارات، اإلرث تقسيم أثناء األقارب بني تنشأ اليت املسائل يف

  ما الذنب على يتشجعون ال. النفسانية األهواء أمام جدا ضعفاء وهم الطمع، بنية اآلخرين يعاملون:) � قال
 اجتنام إن أي(. فورا ارتكبوه الذنب قترافال فرصة ووجدوا قليال ولو ضعفهم زال كلما ولكن ضعفاء داموا

ا ليس الذنب ارتكاباألمور، بعض من خوفهم وإىل عليه، كافية جبرأة حتلّيهم عدم إىل بل احلسنات غلبة إىل عائد 
 التقوى أن جتدون الراهن العصر يف مكان كل يف افحصوا:) � قال. يذنبون عادوا اخلوف ذلك زال إذا حبيث

 وتقواهم إميام بذرة تضيع أال اهللا عند مقدرا كان ملا ولكن. باقيا احلقيقي اإلميان يعد ومل تالشت قد احلقيقية
 اهللا يرى فحني) ا يتحلون الذين من اخلالص واإلميان احلقيقية التقوى بذرة تضيع أال تعاىل اهللا يريد أي( احلقيقية
  . آخر زرعا ينبت متاما اهلالك على موشك الزرع أنتعاىل 

 جزًءا إن) ١٠: احلجر( �حلافظون له وإنا الذكر نزلنا حنن إنا�: تعاىل اهللا قال كما موجودا نفسه القرآن مازال
 به والعمل القلوب يف اإلميان يعد مل ولكن موجودة، أيضا األخرى والربكات موجودا زال ما األحاديث من كبريا

 يقول. أيضا اليوم هي هي حالتهم أن إال عصره، ملسلمي � حضرته ذكرها اليت احلالة هي هذه(. موجودا
�(:  
 أن ألوهيته ترد مل خال، قد اال هذا أن تعاىل اهللا رأى حني. جديد من األشياء هذه لتنشأ تعاىل اهللا بعثين لقد
 منها، خالية الناس قلوب وأصبحت والتقوى، احلسنات من خاليا غدا امليدان هذا أن أي( خاليا اال هذا يبقى
 اهللا يريد لذا النحو هذا على بعيدين الناس ويبقى )فارغًا امليدان هذا يبقى أن للبشرية مواساته مبقتضى اهللا يرد فلم
." التقوى حياة الناس ينال أن هو دعوتنا تبليغ من اهلدف فإن ذلك وألجل. آخرين أحياء قوما مقابلهم خيلق أن
  )٤ج امللفوظات،(

 بل ،فحسب العصر ذلك ألهل ليست املوعود املسيح رمسها اليت الصورة أن لوجدنا األوضاع استعرضنا فلو
 فاتركوا. نفوسهم على اهللا أوامر يطبقون منا فكم. أيضا الراهن العصر يف األمور هذه نرى سابقا قلت كما

 ما� � اهللا يقول. أنفسنا نفحص أن بنا باحلري كم � حضرته مبايعة ندعي الذين فنحن ،اجانب اآلخرين
 على أم العبادة أجل من املادية بأعمالنا نضحي حنن هل لنفحص حاجة فثمة �ليعبدون إال واإلنس اجلن خلقت



 يزحيون كأم فيبدو وقتها على الصالة صلَّوا إذا من فهناك. املادية األعمال أجل من بالعبادة نضحي ذلك عكس
 � اهللا أمرنا لقد. � املوعود باملسيح يؤمنوا مل الذين ودونك أيضا، فينا هؤالء فأمثال. كواهلهم عن احلمل

 عن فضال اآلخرين حقوق غصب حياولون كثريين لكن اآلخرين معاملة عند اإلحسان بأهداب بالتمسك
 على السيطرة ميلكون ال منا كثريون. دينية خبسائر ويرضون مادية خسائر يتحملون ال من فهناك. إليهم اإلحسان
 قام إذا أما جاهلون، إم لقلنا غرينا من التصرفات هذه صدرت فلو. األمور ألبسط يستشيطون حيث ،مشاعرهم

ذا منا أحد كلمات دوما نتذكر أن جيب. نفسه واحد كل يفحص أن فيمكن. جدا مؤسف فهو التصرف 
 أولئك إىل لننضم بايعناه فقد. األحياء من جديدة أمة ينشئ أن يريد � اهللا أن أي هذه، � املوعود املسيح
  . األحياء إىل ننضم لكي ذلك، حق ألداء � لكالمه االهتمام نعري أن جيب لذا. األحياء

 بالتقوى يتحلَّ ومل اإلنسان جياهد مل فما. حصرا والتقوى ااهدة على يترتب اهلدى أن بيان يف � يقول مث
 هذا ويف. احلقيقية اهلداية حتقيق يسعه فال الدين أجل من املشقة يف نفسه ملْقيا تضحية كل لتقدمي يستعد مل وما

  : � املوعود املسيح سيدنا يقول املوضوع
 بيده ميسك � اهللا فإن عقدته حللِّ ويدعوه لذلك ويسعى منه، خوفًا � اهللا مرضاة طُرق عن يبحث الذي إن

 عن حبثا اجلهود يبذلون اَلذين أن أي[ �سبلَنا لَنهدينهم فينا جاهدوا والَّذين�) :آية يف املذكور( مبدئه حبسب
 ويهب] اآلية هذه موضوع عليهم قبطفين قربه هلم ويهب سيئام من للتخلص ليوفقهم يدعون مث � اهللا سبل
 اعتقاده وكان بالدعاء، يستثقل لسانه وكان الظالم مسكن اإلنسان قلب كان إذا أما. القلب طمأنينة له �

 والدياجري الظلمات يف غارقا اإلنسان قلب كان إذا أي[ احلالة؟ هذه يف الدعاء قيمة فما ،والبدع بالشرك مشوبا
 ال وأنه ذلك على اهللا وحيمد مؤمن أنه ويعلن يعتقد الظاهر ويف اللسان، مبجرد بصعوبة الدعاء كلمات يردد وهو

 الدين يف أحدث أي.. والبدع الشرك يف متورط عمليا لكنه صحيحة األمر ظاهر يف فاملعتقدات أحدا، باهللا يشرك
 عليه تترتب ال الذي الطلب هذا فما: � فقال] صحيح بوجه الدعاء يصدر ال احلالة هذه ففي جديدة، أمورا

ولن حسنة، نتائج الطلب على تترتب ال احلالة هذه يف أي[ احلسنة؟ النتائج الدعاء يكون ولن حقيقيا الطلب يعد 
 ذلك ،� اهللا ألوامر واالستجابة اهللا مرضاة لنيل والدعاء السعي هذا يكون لن أي. الفؤاد صميم من صدر قد

 أن فيجب نتيجة إىل تؤدي ال كانت إذا وأدعيتنا مساعينا أن بين واضح فاألمر مرضية، نتائج إىل يؤدي ال ألنه
 ميد ال اإلنسان دام فما: فقال] ألوامره نستجيب وال الدعاء أساليب نعرف وال دعائنا يف قصورا هناك أن نعلم
 فال عليه، الشرعية غري واآلمال الطرق أبواب مجيع وإغالق واإلخالص القلب بصدق وحده � اهللا إىل يده

 جتذب هذه فحالته يدعو وإياه فقط، � اهللا أعتاب على خير حني لكنه وتأييده، اهللا نصرة له تنـزل أن يستحق
 فحالته متذلال ويدعوه عتباته على وخير عفيفا � يدعوه حيث الدرجة هذه املرء يبلغ حني أي. [والرمحة النصرة

 أعماق إىل السماء من يطلّ � اهللا إن: فقال] � اهللا أفضال فينال ورمحته وتأييده اهللا نصر تستنـزل هذه
 زاوية أي يف وجد وإذا ،]السماء من اإلنسان قلب أعشار على مطَّلع هو بل كال غافال، اَهللا حتسبوا فال[ القلوب



 من القلوب تطهري جيب إذن[ وجهه، وعبادته بأدعيته فيضرب البدعة، أو الشرك أو الظالم من نوعا القلب من
 أي فكرة ا ختطر وال الشرك، من جانب وأي الظالم، من نوع أي فيها يكون ال أن جيب إذ. النواحي كل

 أن يرى حني لكن] اهللا يتقبلها فال احلقيقة يف عبادة العبادة تبقى فال وبدعة وشرك ظالم هناك كان إذا ألنه بدعة،
 ويتوىل رمحته ظل يف ويأخذه رمحته، أبواب له يفتح فهو والظلمة النفسانية األغراض أنواع كل من نظيف قلبه

 وسد تربيته اهللا فيتكفل � اهللا وجه ابتغاء عمل كلُّ اإلنسان من ويصدر القلب يتطهر حني أي. [بنفسه تربيته
 فالذين. والبدعة الشرك أنواع كل من قلبه يطهر أن الصادق األمحدي املسلم على جيب إذن. له حاجة كل

 أو خفي شرك قلوم يف يقبع فقد قلوم، زوايا فليفحصوا أدعيتنا، يتقبل مل لكنه كثريا اهللا دعونا قد إنا يقولون
  ]� عنه اهللا ى ما يرتكبون كانوا أم أو البدع يف متورطني كانوا أم
  : فقط التقوى إقامة هي اجلماعة هذه إنشاء من املتوخاة الغاية أن موضحا موضع يف � يقول مث

جيب أن يضع كل واحد يف وأظهر علي أن التقوى قد قلَّت، [ إقامة التقوى، من هذه اجلماعة �إمنا أراد اهللا 
فالبعض متورطون يف ارتكاب الفواحش علنا، ] احلسبان أن اهلدف من إنشاء هذه اجلماعة هو إقامة التقوى حصرا

ويعيشون حياة الفسق والفجور، ويف أعمال البعض اآلخرين شوائب من نوع اخلبث، لكنهم ال يعرفون أنه إذا 
كثريون منا حيرزون احلسنات لكنهم يف الوقت نفسه متورطون وقع سم قليل يف طعام طيب يصبح كله ساما، [

] والبعض اآلخرون يتورطون يف بعض الصغائر اليت فروعها دقيقة مثل الرياء. سناميف ارتكاب سيئات تأكل ح
أن يري العامل مناذج حياة التقوى والطهارة، وهلذه الغاية قد أقام هذه اجلماعة، فهو يريد  �فاآلن قد أراد اهللا 
طهارة، وعلينا أن نفحص أي يريد أن يري العامل مناذج التقوى والنشاء مجاعة طاهرة. [إلالتطهري، ويهدف 

أنفسنا، هل ارتقينا إىل هذه الدرجة حىت نكون أسوة لآلخرين يف التقوى والطهارة، وميكن أن ندرس أوضاعنا 
  ] ونفحص أنفسنا

  يريد أن ترتقي إليها مجاعته: يف بيان الدرجة اليت كان �مث يقول 
 قد أي[ يأتون، النفسانية األهواء أصحاب من كثريا أن نرى ذلك ومع بيده، اجلماعة هذه � اهللا أقام لقد

 يف طمعا الناس بعض يأيت ذلك ومع أنفسهم، ومصلحي املتقني مجاعة إقامة اجلماعة هذه إنشاء من اهللا استهدف
 دين هلم يبقى ال وإال فحسنا أهدافهم حتققت إذا مث] والتقوى بالرب التحلي يعنيهم وال الشخصية مراميهم حتقيق

 حادثًا وال فيهم جند فال � الصحابة حياة إىل ننظر عندما وباملقابل] باإلميان مبالني غري انصرفوا أي. [إميان وال
 املوعود املسيح نبايع عندما أي[ فقط التوبة بيعة هي بيعتنا إمنا. قط هكذا يتصرفوا مل فهم القبيل، هذا من واحدا
 فكانوا الصحابة أما] املستقبل يف للحسنات يوفقنا أن � اهللا داعني السابقة الذنوب من تائبني نبايع فإمنا �

]  وآن حني كل له مستعدا واحد كل كان حيث بالسيف اجلهاد كان العصر ذلك يف. [الرءوس قطع على يبايعون
. شيئًا ميلكون ال وكأم وحياة وشرف وعزة مال كل عن للتخلي يستعدون ناحية ومن يبايعون كانوا ناحية فمن

 وتالشى منقطعة، كلها الدنيوية آماهلم كانت كذلك )شيئا ميلكوا مل وكأم شيء كل عن يتخلون كانوا أي(



 بعزم وال بأنفسهم يهتموا ومل القبيل، هذا من شيء هلم يعد فلم والشوكة، واجلاه والعظمة العزة من نوع كل
 والوقت باألموال للتضحية دائما مستعدين كانوا أم إال هم أي هلم كان وما مرموقا، منصبا أو عظمة يتمنوا ومل

  . الدين أجل من والشرف
 املناصب نيل يتمنون الذين املناصب أصحاب من بعض هناك ذلك ومع اليوم، العهد ذا نتعهد أيضا حنن

 املناصب ينالون عندما. حمدود نطاق على ولو وعظمتهم شوكتهم من شيئا يظهر ذلك أن احلسبان يف واضعني
 هذا إىل ينتبهون ال ولكنهم قبل، ذي من أكثر الدين خدمة عاطفة فيهم تنشأ أن وينبغي اهللا يشكروا أن جيب
  . األمر هذا إىل ينتبهوا أن اجلماعة يف املناصب أصحاب فعلى. مبنصبهم االعتزاز يف يشرعون بل األمر

 أن يستطيع كان من( البالد؟ من بلدا سيفتح أو ملكا، سيكون أنه الصحابة من يفكر كان من: � يقول
 يتخلون كانوا بل قط، باهلم على األفكار هذه ختطر مل كال )حينذاك؟ السائدة العرب حالة إىل نظرا بذلك يفكر
 الشوكة يتمنون كانوا ما. (بلذة اهللا سبيل يف واحلزن األمل أنواع كل لتحمل دائما مستعدين وكانوا أمل كل عن

 متعتهم جيدون كانوا ذلك ويف التضحيات، يقدموا أن يريدون كانوا بل عزة أو عظمة وال املناصب، وال واجلاه،
  )ولذم

 أكرمهم � اهللا أن إال فيها، وما الدنيا هذه عن منقطعني فكانوا حبيام، للتضحية مستعدين كانوا: � يقول
 قد سبيله يف هلم ما بكل جادوا والذي بفضله، أكرمهم اهللا ولكن للتضحية دائما مستعدين كانوا أي(. وشرفهم
  . األضعاف آالف رزقهم

    ):السيئات وترك احلسنات، على وثبوتنا أخالقنا حتسني إىل أنظارنا موجها وحرقة أمل بكل � يقول مث
 جرياننا من أحد رأى فإذا. (كرامة يري فكأنه متاما، خمتلفا إنسانا وصار أخالقه غير قد أنه جاره يري الذي إن
 الشخص هذا بأن نفسه يف ويقول اجلار هلا حيتار معاملة جاره أمحدي عامل إذا أو األمحدية، دخولنا بعد فينا تغيريا
  ) أمرهم من حرية يف الناس يترك مبا ويقوم ومعجزة كرامة يري فكأنه العاديني الناس من ليس

 الفاضلة أخالقه بسبب اجلريان فيتأثر( جاره على طيب تأثري لتغيريه سيكون: ويقول � املوعود املسيح يتابع
 باالفتراء ويرموننا أبناؤها، حققه تطور أي نرى ال إننا قائلني مجاعتنا على الناس يعترض .)كبري تأثري هلا اليت

 تقدم أي: ويقولون األمور، ذه ويتهموننا يعترضون الذين معارضينا عن هنا � يتحدث(. والغضب والغيظ
   .والغضب الظن وسوء واالفتراء الكذب يف متورطني زالوا ما إذ األمحدية، إىل انضمامهم بعد أحرزوه
 واآلن(. صاحلة مجاعة باعتبارها إليها انضموا قد فإم الندم، على مجاعيت أفراد ذلك يبعث أال ): � يقول
 إليهم نظرا اجلماعة إىل أحد انضم أو صاحلة، مجاعة أا مقتنعني اجلماعة دخلوا قد أم األمحديني � خياطب
 املبايع ألن خري، هو ما كل والده إىل ينسب الذي الرشيد االبن مثل: � فيقول )حسنة اجلماعة تعليم وحاسبا

 أمهات املطهرات � اهللا رسول أزواج مسى قد ذلك أجل ومن).. قائال ذلك على � دلل وقد(. االبن حبكم
  ..)املؤمنني أب فهو املؤمنني أمهات � أزواجه كانت إذا أي(. املؤمنني لعامة أب � وكأنه املؤمنني،



 الولد روح جميء يف يتسببان األبوين أن أي(. العادية احلياة يف األرض إىل ابنه جميء يف يتسبب املادي األب
 األب أما )يناهلا اليت الظاهرية احلياة يف ويتسببان الدنيا يف لوالدته وسيلة يكونان أما أي األرض إىل وجسمه
 فهل ،)اهللا إىل أي(.. األصلي مقامه إىل ويرشده )الروحاين تقدمه يف يتسبب أي( السماء إىل فريفعه الروحاين
 جتعلوا أن عليكم لذا. الطيبة مسعته إىل ابنه يسيء أن قطعا األب حيب ال( أبيه، مسعة االبن يشوه أن ترضون
  :ويقول � يتابع )آبائكم مسعة تشوهوا وال أحد، لعثار سببا تكونوا وال حسنة، قدوة أنفسكم
 يف يتورط أو اخلمر ويشرب القمار، ويلعب املومسات، إىل ويذهب أبيه مسعة االبن يشوه أن ترضون فهل
 التصرفات هذه مبثل ابنه يقوم أن قطعا وصاحل مسلم أب حيب ال(. أبيه إىل تسيء اليت القبيحة األفعال من غريها

  )أيضا املسلمني غري ا يرضى ال اليت التصرفات بعض هناك بل الشائنة،
 أحد يرضى ال أنه ألعلم إين. أبيه إىل تسيء اليت القبيحة األفعال من غريها يف يتورط أو اخلمر ويشرب.. 
 ذلك االبن فعل إذا أي(. اخلالئق عنها يتحدث أن بد فال املنكرات ذه السيئ االبن أتى ما إذا ولكن بذلك،
 يرتكب فالن ابن إن ويقولون أبيه ذكر مع الناس ويذكره )العنان للسام ويطلقون أصابعهم الناس يرفع سوف

 هذه إىل أحد انضم ما إذا متاما كذلك. أبيه مسعة يلطّخ الذي هو الشرير االبن ذلك أن فاحلق املنكرات، هذه
 إىل فقط نفسه يلقي ال ألنه اهللا، عند مؤاخذ فإنه تعاليمها، وخيالف وكرامتها، بعظمتها يبايل ال مث اجلماعة
  . واهلداية السعادة وحيرمهم سيئا مثاالً أيضا لآلخرين يقدم بل التهلكة،

 تقصرياتكم من للتخلص واسعوا استطعتم، ما باهللا فاستعينوا لذا )وقال هنا وضحه فقد قبل من � قاله ما(
 خبشوع املرفوعة األيدي ألن ويقني، بصدق أيديكم فارفعوا عجزمت وحيثما ومهة، قوة من أوتيتم ما بكل

  . خائبة ترجع ال واليقني، الصدق وبدافع وخضوع
 يف استمروا بل اآلن شيء فعل ميكن ال أنه تظنوا فال مساعيكم تنجح مل وإن واجلهد، السعي يف استمروا أي(

 أنفسكم، فحص يف واستمروا بصدق اهللا حضرة يف أيديكم ارفعوا ولكن. اية ال ما إىل منه وأكثروا الدعاء،
  كسب على املرء سيحث ذلك ألن حق؟ عنه � أسأله وما له اهللا أدعو ما وهل صدق تقولونه ما هل وانظروا

 ينـزل بل خائبة تعاىل اهللا يردها فال اهللا عتبات على اإلنسان وخيضع ذلك نتيجة األيدي ترتفع وعندما احلسنات،
  )حتما فضله

 ال الذي أن املؤكد ملن إنه. تستجاب تزال وال استجيبت قد أدعييت آالف إن خربيت على بناء أقول: � يقول
 والناس لزمالئكم املواساة محاس أنفسكم يف جتدوا مل إن أي(. خبيل فهو جنسه بين ملواساة محاسا نفسه يف جيد

  )بخال قلوبكم يف أن يعين فهذا عامة،
 قبلنا أي اخلري طريق وجدنا لقد(. عاليا إليه الناس أنادي أن واجيب فمن وخري، صالح طريق رأيت فلو

 حتسني سبل على واطّلعوا هنا إىل تعالَوا هلم ونقول وسعنا يف ما بكل للناس نعلن أن علينا يتحتم واآلن األمحدية،
  )وعقباكم دنياكم



 تبالوا ال لذا اإلصالح هي ومهمتنا الدعوة هي مهمتنا إن(. ال أم ندائي يليب أحد كان إذا أهتم ال: � يقول
 ):تعريبه فارسي بيت من شطرا � أورد مث. ال أم به يعمل كان أو ال أم كالمكم يقبل أحد كان إذا فيما

  .يستمع مل أم أحد يل أستمع سواء بذلك وأنصح أنادي أظل سوف
 أن وعلينا أمحدي، كل على واجب وهذا. أعمالنا من عليا أمثلة ضاربني الدعوة تبليغ حق نؤدي أن علينا إذًا،

 نستمر أن علينا أن � املوعود املسيح يقول كما ولكن. الناس يسمع حني وقت وسيأيت. جيدا ذلك إىل ننتبه
 بأعمالنا عليا أمثلة نضرب أن علينا ذلك جانب وإىل. احلايل الوقت يف أحد يسمعها ال كان وإن الدعوة تبليغ يف

  . إلينا الناس سيتوجه عندها. � املوعود املسيح يقول كما األمحدية، اجلماعة إىل االنتماء بعد
  : حالتنا لنحسن إيانا ناصحا � يقول مث

 كلمات أيضا سبقته وقد الطاعون، عن بالعربية إهلام هذا( ،"استكبارمن  علوا الذين إال: "اإلهلام يف جاء لقد
 الذين أولئك أي". استكبارمن  علوا الذين إال": كلمات فورا وتلتها ،"الدار يف من كل أحافظ إين: "وهو عربية

. كاملة طاعة يطيعون ال هؤالء بأن وقال العبارة هذه � املوعود املسيح شرح وقد. كبارا أنفسهم حيسبون
  . املطيعون هم كانوا به آمنوا الذين أن واملعلوم
(حيث : هي عبارة "منذرة وخميفة" �: يراد به أولئك الذين ال يطيعون طاعة كاملة. مث يقول �قال 

ضمانا بأنه سيحافظ كل من يدخل دارك كذلك صرح بأن هذا لن ينطبق على الذي ال يطيع  �أعطى اهللا 
"لذا من الضروري أن تقرؤوا  طاعة كاملة، ولن يستلزم حفاظهم أو لن يكون واجبا على اهللا أن حيافظهم حتما)

ملوا به. ال يعرف أحد ما هو حادث. اللوم واللعنة اليت كنتم تتوقّعوا كتاب "سفينة نوح" والقرآنَ الكرمي واع
مث إن مل  (املراد من ذلك أنه بعد انضمام املرء إىل اجلماعة يعارضه كثري من الناس)من قومكم فقد واجهتموها، 

ضله فما أعظم هذه املصيبة! كم من هذه اللعنة ومل تلوذوا حتت مظلة رمحة اهللا وفمع تكن أموركم نزيهة مع اهللا 
ضجة يثريها أصحاب اجلرائد وكم يبذلون يف معارضتنا من جهود من كل اجلوانب والنواحي" (ويف هذه األيام 
اشتدت هذه املعارضة كثريا لذلك يأيت كثري من األمحديني من باكستان إىل أوروبا). "ولكن فليعلموا أن أعمال 

من الضروري أن نصلح أنفسنا ونغريها بغية نيل نصيب من تلك الربكة. لذا عليكم أن اهللا مباركة دائما، غري أنه 
حتاسبوا إميانكم وأعمالكم وتروا هل أحدثتم يف نفوسكم تغيرا ونزاهة حىت يكون قلبكم عرش اهللا، وتأتوا يف ظل 

  م). ٣١/١٠/١٩٠٢، عدد: ٩-٨، صفحة ٣٩، رقم ٦محايته؟" (احلكم، جملد
ال نستطيع أن حنظى  �فال بد أن نستعرض أنفسنا، فإننا ما مل نصلح أعمالنا بعد اإلميان باملسيح املوعود 

  : �. قال �، كما ال نستطيع أن نأيت حتت ظل محاية اهللا �بربكات أُنيطت ببيعته 
غية، (أي خلْق "إن حالة اخلشوع كالبذر لإلميان، مث خيرج اإلميان شطأه الغض الطري بترك األفعال الال

اخلشوع والتواضع هو مبنـزلة البذر لإلميان، مث إذا ختلى املرء عن اللغو وتولد فيه اخلشوع فينبت اإلميانُ شطأه 
:) مث خترج أغصان شجرة اإلميان وتقويه قليال بإيتاء املال �كما يخرج النبت شطأه األخضر اللين، مث قال 



م ويؤتون الزكاة وينفقون يف سبيل اهللا تعاىل ينمو ا هذا النبت ويبدأ يخرج (أي الذين يضحون بأمواهلزكاةً 
مث تنشأ القوة والصالبة يف تلك األغصان نتيجة حماربة الشهوات  :)�أغصانه اليت تقويه بعض الشيء، مث قال 

هو حيارا ويكبحها (عندما تتولّد يف قلب اإلنسان شهوات سيئة وأهواء النفس ويرتكب السيئات والنفسانية. 
وال خيضع هلا، فحينها تصبح هذه األغصان الناعمةُ قويةً وصلبة، وحيدث ذلك حني يقتل اإلنسانُ نفسه، مث يقول 

(مث لو حافظتم على ما قطعتموه من مث مبراعاة العهد واألمانات تقوم شجرة اإلميان على جذعها القوي،  :)�
معلوما أن كل واحد منكم تعهد أنه سيقدم الدين على الدنيا، ويكرر عهود وما عهد إليكم من أمانات، فليكن 

هذا العهد يف خدام األمحدية ويف أنصار اهللا ويف جلنة إماء اهللا أيضا، كذلك يؤخذ هذا العهد عند البيعة أيضا، فلو 
املسئوليات بالنسبة حافظتم على هذا العهد، وحافظتم على األمانات اليت عهدت إليكم، ما هي األمانات؟ هي 

ألحد، وحني حيدث  إىل املسئولني، ولعامة األمحديني أن يروا مناذج صحيحة لألمحدية وال يكونوا حجر عثرة
مث  :)�ذلك فسوف تقوم شجرةُ اإلميان على ساقها املتينة، وكل هذه األشياء متنح الشجرة قوةً، مث قال 

إذ ال ميكن للشجرة أن تزهر أو تثمر قبل (حني تكرب شجرة حيني أن تثمر)  يغشاها فيض قوة أخرى عند اإلمثار،
  نزول تلك القوة." 

مث حني تصبح شجرة اإلميان قوية إىل هذا احلد تنـزل عليها أفضال اهللا تعاىل وجتعلها مثمرةً، وهي تنال فيض 
أن نولِّد فينا التواضع أيضا ألنه بذلك نستطيع أن نؤدي حق التضحية باألنفس ونزداد  اهللا تعاىل، لذا ال بد لنا من

إميانا ونتجنب اللغو احمليط باتمع، وهو موجود يف كل بيت يف صورة التلفاز والنت، ومن الضروري جدا أن 
عاىل كما نستطيع أن حنسن الدنيا نتجنبها لرقينا يف اإلميان، وحينها نستطيع أن نصبح أغصانا مثمرة بفضل اهللا ت

  يف مناسبة وهو خيرب باملستقبل املشرق للجماعة:  �واآلخرة لنا وألجيالنا القادمة. مث قال 
 حصن على اهلجوم الشيطان شن لقد الشيطان، مع دائرة فاحلرب الروحانية، املعركة زمن أيضا الزمن هذا"

 بالشيطان اهلزمية إلحلاق اجلماعة هذه أقام قد � اهللا لكن اإلسالم، يهزم أن ويريد كله، ومكره بسالحه اإلسالم
 ملقاومة دوما مستعدون حنن هل بأنه أنفسنا لنستعرض ماسة حاجة فهناك( األخرية، املعركة هذه يف لألبد

 لكن) قصري الثواب نيل زمن أي( الثواب، اآلن ومينح قصري فالزمن. يعرفها من فاملبارك: � قال )الشيطان
 أي( الثواب اإلميانُ يوجب لن عندها الشمس، من أسطع اجلماعة هذه صدق اهللا جيعل عندما وشيك الوقت
 وكأن )الثواب يوجب لن اإلميان ذلك ولكن الناس، ا يؤمن أن بد فال كالشمس اجلماعة صدق يسطع عندما
 )شيئا الدنيا حتسبنا ال إذ اليوم يؤمنون الذين أولئك مستوى ينالوا لن ولكن يقبلون أم شك ال(. يغلَق التوبة باب
 يضطر أحيانا أنه فسريى األمر، ظاهر يف نفسه مع شرسة معركة يف خيوض الوقت هذا يف يؤمن الذي إن

 ما وهذا( واللعنات، والسباب، الشتائم وسيسمع املادية، جتارته يف العقبات توضع ولسوف العائلة، عن لالنقطاع
 األمور هذه كل على األجر أن إال )اإلسالمية البالد يف سيما وال البالد من كثري يف أيضا األيام هذه يف حيدث



 أي يبق ومل مرتفعة، تلة من املاء ينـزل كما بقوة العامل ورجع اآلخر الوقت جاء حني لكن. اهللا عند سيجده
  . دوما األذى زمن يف الثواب إمنا شجاعة، يعد لن عندها فاإلميان يومذاك؟ لإلقرار ستكون أمهية فأي منكر،
 اهللا أعطاه )مكة سيد يصبح أن بإمكانه كان أي( مكة، أهل سيادة 	 بكر أبو سيدنا ترك حني: � قال
 قبل حني بالتواضع، حتلّى أي( املسوح لبس أيضا 	 عمر سيدنا أن نرى مث. � بالنيب إميانه نتيجة العامل سيادة

 املثل مصداق أصبح إذ 	 عمر فعل وماذا) :� قال كاف، مال لديه يبق ومل ومسكينا فقريا أصبح اإلسالم
 فالذي كال، أجره؟ من نصيبا اهللا نقص فهل ،� بالنيب وآمن ،"حيدث ما فليحدث النهر يف القارب ألقينا: "القائل

 أوال بنفسه املرء يعمل أن جيب أي( شرط، فالعمل جزاءه، ينال أن قبل ميوت ال اهللا أجل من قليال يتحرك
  . هرولة اهللا يأتيه مشيا اهللا إىل يتقرب الذي أن حديث يف ورد فقد) � اهللا يكرمه مث ويتقدم،
 البصر، حاد يسمى اهلالل رؤية من يتمكّن فالذي خفية، اجلوانب بعض تكون أن يقتضي فاإلميان: � قال

 البدر ليلة يصرخ الذي أما )البصر حاد يعد األوىل الثالث الليايل يف أو ليلة أول يف اهلالل رؤية من يتمكن الذي(
  ." جمنونا فسيعد البدر رأى أنه

  ندعو اهللا تعاىل أن نكون ممن يقوون إميام
ونرشد العامل إىل طريق  �، ونؤدي حق بيعة املسيح املوعود �، وننالَ رضى اهللا تعاىل بالعمل بأحكامه 

   على مننه اليت من ا علينا. وفّقنا اهللا تعاىل لذلك. (آمني) الصدق بعملنا، ونشكر اهللا تعاىل
  
  


