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

 وإياك نعبد إياك * الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم
عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمِصر الَِّذين تمعلَ أَنع ِهمريوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.  

 موجود، ألن أوضاع إميان � للناس أن اهللا  اإلميان وأثبتلقد بعثت ألقوي: �يقول سيدنا املسيح املوعود 
ظَنبلسان أعماله أنه يوقن بالدنيا كل إنسان يفصح. جمرد قصة اآلخرة أنّ عامل كل قوم قد تضاءلت جدا، وي 

 حب الدنيا  على األلسن كالم كثري لكن.املاديةسباب األيثق بما ومراتبها وعظمتها وأنه ال يثق باهللا واآلخرة مثل
إذ كانت أخالق اليهود قد .  قد وجد اليهود يف هذه احلالة نفسها�كان املسيح . مستوٍل على القلوب

 هذا العصرواحلالة نفسها تسود .  مع الزمن ومعلوم أن اإلميان يضعف،هللافسدت كثريا، وفتر لديهم حب ا
فهذه األفعال هي . أيضا، فقد أُرسلت لكي يعود زمن الصدق واإلميان من جديد، وتنشأ التقوى يف القلوب

  . ها كثرياالغاية املتوخاة لبعثيت، لقد أُخربت أن السماء ستدنو من األرض من جديد بعد أن كانت قد ابتعدت عن
أي مدى حنقق اهلدف لنرى إىل حباجة إىل استعراض أحوالنا  - �الذين ندعي بيعة املسيح املوعود -فنحن 

كان حضرته قد أعلن أنه جاء لتقوية اإلميان فعلينا أن نفحص هل يتقوى إمياننا أم . �من بعثة املسيح املوعود 
مث قال إن االعتماد على عظمة الدنيا . ميان الكامل به واإل�ال؟ فقال إن اإلميان يقوى بإثبات وجود اهللا 

، فاألنظار متتد أكثر إىل الدنيا بدال من امتدادها � من االعتماد على اهللا ريومراتبها يف العصر الراهن أكثر بكث
 إذا أجلنا .ية، واكتسبت الدنيا وأهلُها أمهية أكربوإىل اهللا، واليقني الذي جيب أن يكون باهللا قد اختذ أمهية ثان

لكن هذا النظر يف احمليط جيب أن ال يكون بدافع التأكد من أن . النظر فيما حولنا فهذا ما يتبني لنا يف حميطنا
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الدنيا تثق وتعتمد على الوسائل املادية أكثر من اهللا، بل ينبغي أن جنيل النظر لنفحص أنفسنا لنتأكد هل حنن 
ها حىت بعد البيعة حقُّهو على اهللا؟ إذا كنا مل نكسب معرفة اهللا كما كل أننا نتونؤمن بالوسائل املادية أكثر أم 

إذا كنا اليوم تم بإفراح أصحاب العمل املاديني . محدينيباأللبيعة، وال أمهية لتسميتنا أنفسنا من افال جدوى 
ثة املسيح املوعود  فال حنقق اهلدف من بع�وإرضائهم وكان هذا االهتمام أكثر من اهتمامنا بنيل رضوان اهللا 

ليس محديني باألإذا كنا نفضل تقاليد وعادات مادية على تعليم الدين فإن تسميتنا .  وال نفي بعهد بيعتنا�
صحيح أن االدعاءات باللسان موجودة بأنا نؤمن باهللا ونؤمن بأن اهللا أعلى وأكرب وفوق : يقول حضرته. شيئا

فنحن نرى أن كل . لدنيا يستويل على القلوب عملياكل شيء وأن حبه غالب على كل حب، لكن حب ا
واحد من سكان العامل سواء كان مسلما أو غري مسلم قد انغمس يف حب الدنيا، وإن ملذات الدنيا وفواحشها 

لقد أُمر املسلمون بإقامة الصالة مخس مرات يف أربع وعشرين ساعة، . �قد أهلت اإلنسان كثريا عن اهللا 
فاألمحدي حني ينظر إىل . يل رضاه وحبه، لكن األوضاع على أرض الواقع معاكسة متاماوأمروا أن يعبدوه لن

اآلخرين من هذا املنطلق، فهو قبل كل شيء حباجة إىل أن يستعرض أوضاعه، هل حنن نصلي الصلوات حبسب 
النفي ب اجلواب فإن كان.  أم ال، هل نسعى لرفع مستويات عبادتنا حبسبما أمرنا اهللا به أم ال�ما أمرنا اهللا 

إعادةُ زمن الصدق من و اإلميان باهللا، اهلدف من بعثته تقويةُإنّ  القائل �فنحن خنالف دعوى املسيح املوعود 
من املؤكد أن النقص يف إمياننا وأعمالنا ال يبطل .  السماء من األرض، أي إنشاء العالقة احلية باهللاتقريبوجديد 

.  إمياننا أيضا فارغة وجوفاءى دعاوعدوست. ى حمرومني من الفيض من بعثته وإمنا نبق�دعوى املسيح املوعود 
فعلى كل أمحدي أن يفحص نفسه ماذا يفعل وألي مدى ينجز عهد بيعته وألي مدى يسعى إلحراز األعمال 

ال احلسنة وألي مدى حياول أن يصحح أوضاعه األخالقية وألي مدى ينجز عهده بأن يؤثر الدين على الدنيا، بد
   . من أن ينظر إىل غريه ليترقب ماذا يفعل وكيف إميانه وكيف عملُه وما هو الضعف الذي يوجد فيه

إذا كنتم تريدون االنضمام إىل مجاعيت أو تريدون :  قائال العشرة شروط البيعة�لقد بين لنا املسيح املوعود 
وا أفراد مجاعيت يف احلقيقة، فعليكم أن تعقدوا عالقةًأن تولن يتحقق ذلك ما مل تعملوا حبسب . قوية يب عد

شروط البيعة، عليكم أن تردمعنوا فيها النظر وتتدبروها على الدوام لكي يتقوى إميانكم، وترتفع معايري دوها وت
  . أخالقكم أيضا

 بيعيت، ال  يف مناسبات خمتلفة مبنتهى اللوعة واحلرقة، أنكم تنتسبون إيل وتدعون�لقد نصحنا املسيح املوعود 
فعلينا أن . النضمام إىل اجلماعة األمحديةفرق بينكم وبني اآلخرين إذا مل تظهر فيكم التغيريات الواضحة بعد ا

اآلن سأتناول بعض . عليها يريد أن يراها � كان  اليتدرجةلنسعى جاهدين أن تكون معايري حسناتنا رفيعة ل
  : يف موضع�، فقد قال حضرته النصائح اليت أسداها للمبايعني مبناسبات خمتلفة

أفضالَ اهللا تعاىل وال أن اإلنسان ال يرث أي (نصيب أي البيعة تقليدا ال تفيد، وذه البيعة ال ينال اإلنسان "
إذا كانت البيعة على سبيل التقليد أي .. ا النوع من البيعة هذيف يرث اإلنعامات اليت قدرها اهللا تعاىل للمبايعني
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أي يصري املرء (.  إذا تقدم يف احلب واإلخالص وكان مع الذي يبايعه كلياإالرء نصيبا منها ينال امللن  و)فقط
إن تطوير العالقات ضروري جدا، فإذا مل يطور الطالب عالقاته ومل يسع ) اهللا تعاىلبمع من بايعه ويوطّد عالقته 

أي جيب أال (. ديه شكواه وتأسفه شيئا لن جت)عليه تطوير العالقات جيبأي إذا مل يطور الذي (يف هذا اال 
 لذا عليكم أن تتقدموا يف عالقة )تشكوا بعد ذلك أن اهللا تعاىل ال يكرمنا باإلنعامات واألفضال اليت وعدها

أي جيب (. وجيب على املرء أن يتصبغ بصبغة مرشده متاما يف السلوك واالعتقاد. احلب واإلخالص قدر اإلمكان
 )يسلكه الذي بايعتموه، وحاِولوا الوصول إىل ذلك املعيار من حيث االعتقاد أيضا  الذيسلك املأن تسلكوا

أي حاِولوا أن تبلغوا (. جيب أن متيلوا إىل الصدق والعبادة فورا وينبغي أن حتاسبوا أنفسكم من الصباح إىل املساء
 ال تظنوا أن اهللا سريضى بكم )معيار الصدق والعبادة وافحصوا أنفسكم لتروا ماذا كسبتم من الصباح إىل املساء

 اللُّبإن قانون الطبيعة اجلاري بوجه عام هو أن .  فهو يف داخلهااللُّب ألا ليست إال قشرا أما ،بعد البيعة فورا
 مثل ، أصاللُّبومن القشور ما ال يكون فيها .  فقطاللُّبوالقشر ال ينفع شيئا إمنا يستفاد من . داخليف الكون ي

كذلك الذي يدعي البيعة . غري الناضجة اليت ال مح فيها وال بياض فال تنفع شيئا بل ترمى كزبالةبيض الدجاجة 
 فإن ادعاء اإلميان واحلب والطاعة اللُّبتولد ي؟ فما مل لُّبواإلميان عليه أن يفحص نفسه هل هو حمض قشر أو 

ه بأنه يؤمن وحيب ويطيع طاعة كاملة ويوقن أي يف هذه احلالة ال يصح ادعاؤ(. والبيعة واالعتقاد ليس صحيحا
ال بد من االرتقاء يف :  ويقول� يتابع )من حيث االعتقاد وأنه مسلم حقيقي، ألا كلها ادعاءات فارغة

وبسبب حب اهللا . اإلميان والتقدم يف احلب بعد البيعة، وأن يكون حب اهللا فوق كل حب، وهذا ما يأمر به اهللا
ء رسولَ اهللا الذي هو أحب الرسل إىل اهللا تعاىل، وأن حيب املسيح املوعود وحيب اخلالفة تعاىل جيب أن حيب املر

  .وحيب بين جلْدته
وليس املراد من الطاعة أن يطيع املرء .  أنه جيب أن تضربوا أمثلة عليا يف الطاعة� مث يقول املسيح املوعود 

يكن منسجما مع طبيعته فيبدأ إذا مل ع يف التأويالت  حبسب رغبته، ويشرهوقرار اخلليفة أو نظام اجلماعة الذي 
 بأنكم إذا كنتم تدعون أنكم بايعتم فال بد من الطاعة �فيقول املسيح املوعود . بإثارة االعتراضات عليه

قيقي سيعد صادقا حني الطاعة وادعاء العمل باإلسالم احلإذًا، إن ادعاء البيعة وادعاء االعتقاد و. الكاملة أيضا
احلق أن الغرض من البيعة .  بل صار كل شيء هللا تعاىل، أي بعد البيعة،املبايع أنه مل يعد له شيء منذ اليوم لنيع

  :  ناصحا أحد اإلخوة�مث يقول . هو أن اإلنسان يبيع نفسه
التوبة بأي هو استهزاء (تذكّروا أن إحداث التغير بعد البيعة ضروري وإن مل يغير املبايع نفسه فهذا استخفاف 

 البيعة احلقيقية هي )أي أن للبيعة مقتضيات جيب أداؤها(.  البيعة ليست لعبة األطفال)ما هلالبيعة، وعدم احترامبو
إن اهللا تعاىل بفضله اخلاص يهب  (.فيضطر املرء للتغيري يف كل شيء. أن تفىن احلياة السابقة وتبدأ احلياة اجلديدة

 خملصني يحدثون يف أنفسهم تغيريات حسنة بعد البيعة، ويعترف األغيار  اليوم أيضا�لسيدنا املسيح املوعود 
   .)أيضا بتلك التغيرات احلسنة فيهم
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وتواجه اجلماعة يف " مايل"اليت تقع على حدود " ِدينه"ذهبنا ذات مرة إىل قرية : يقول داعيتنا يف بوركينا فاسو
ِودراغو "قابلنا يف أحد املساجد إماما امسه السيد . تلك املنطقة معارضة شديدة بسبب نفوذ السلفيني فيها

على الرغم من معارضتنا لكم نعترف بأن يف هذه القرية ثالثة أشخاص هم : وقال لنا أثناء احلديث" يعقوبو
  . املسلمون احلقيقيون وهم أسوة لنا، وكلهم ينتمون إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية

مل يتصرف مثل املشايخ الباكستانيني الذين ال و،  معارضا لكنه صدقهذا اإلمامعلى الرغم من كون : أقول
فقد اضطر املعارض أيضا للقول بأنه قد حدث تغير حقيقي وطيب يف . يكادون يعترفون باحلقائق بأي حال

ذجا فالذين يبايعون بعد فهم حقيقة البيعة يصبحون منو. الناس بعد انضمامهم إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية
فإذا كنتم تريدون أن تتقدموا يف جمال التبليغ فعلى كل واحد . لآلخرين، وهذا النموذج يفتح هلم بابا للتبليغ

منكم حيثما يسكن يف هذا البلد أن يضرب أمثلة عليا بأسوته حىت يتوجه الناس إليكم، وبناء على ذلك سوف 
فعلينا أن نسعى جاهدين للوصول إىل تلك . �تفتح عليكم آفاق جديدة للتبليغ كما قال املسيح املوعود 

  : يقول حضرته يف بيان معيار األمحدي احلقيقي. �املعايري اليت حددها لنا املسيح املوعود 
أي إذا كان املرء (.. من الواجب أن حيسن املبايع حالته حىت يصافحه املالئكة، جيب أن حيدث نتيجة بيعتنا"

 أن يكون جالل اهللا وهيبته مستوليا على قلبه يف كل حني وآن ) ملحوظا فيهمبايعا صادقا فال بد أن يكون ذلك
إن التوبة على يدي . إذا بقيتم مثل الناس املاديني فال فائدة من أنكم تبتم على يدي... لتزول ما الذنوب

  . تقتضي موتا لكي تنالوا والدة جديدة يف حياة جديدة
. ما يريد اهللا تعاىل من بيعيت هو اإلقرار بالقلب. لن تسفر عن نتيجةفب إن مل تكن البيعة بالقل: مث قال حضرته

  . والذي يقبلين من القلب يغفر اهللا الغفور الرحيم ذنوبه حتما، ويصبح كالذي ولد حديثا، وحيميه املالئكة
  .فهذا هو معيار التوبة والتغري احلسن الذي جيب أن يسعى كل واحد منا أن يحدثه يف نفسه

  : �ول املسيح املوعود مث يق
 متاما، وأال تبقوا على ة خمتلفحياةًجيب أن متتازوا عن اآلخرين بعد دخلوكم هذه اجلماعة وتكونوا أناسا يعيشون 

إن حقيقة البيعة هي أن . جيب أن تعرفوا حقيقة البيعة وااللتزام ا جيدا: �مث يقول . ما كنتم عليه من قبل
صادقا وخيلق يف قلبه خشية اهللا، ويعرف املقصود احلقيقي ويري منوذجا طيبا حلياته، يحدث املبايع يف نفسه تغريا 

وإال ال فائدة من البيعة بل ستكون البيعة سببا للعذاب له، ألن عقد العهد مع اهللا تعاىل مث معصيته قصدا أمر 
  . خطري جدا

رء واضعا يده يف يدي ومل يفهم اهلدف فإذا بايع امل. املراد من البيعة هو االطالع على احلقيقة: �يقول و
أما إذا كان هناك شخص يسكن على بعد . والغاية احلقيقية من البيعة فال جدوى منها وال حقيقة هلا عند اهللا

آالف األميال ويبايع بصدق القلب وواضعا يف االعتبار اهلدف والغرض من البيعة، فمع أنه مل يبايع يدا بيد ألنه 
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ف األميال ولكنه فهم اهلدف من البيعة وغايتها مث أصلح نفسه ملتزما بذلك اإلقرار عمليا يسكن على بعد آال
  . زم حبقيقتهاتفهو أفضل ألف مرة ممن يبايع على يدي مباشرة وال يل

 - وستعرف حقيقة البيعة . فهناك حاجة ماسة ملعرفة حقيقة البيعة. فهذه هي حقيقة البيعة وبعثة املسيح املوعود
لقد ضربت .  حني يتأمل املرء يف شروط البيعة اليت حددها املسيح املوعود ويعمل حبسبها-ر من قبل كما ذُك

قبل قليل مثل أحد اإلخوة يف أفريقيا وذكرت كيف يصبح األمحديون أسوة لآلخرين بعد البيعة، وهم يسكنون 
 أن يرى املسلمني احلقيقيني فلينظر إىل على بعد آالف األميال، حىت يضطر املعارضون أيضا للقول بأن من أراد

فمن . أضرب لكم بعض األمثلة األخرى للمبايعني اجلدد. هذه هي األمثلة اليت جيب أن نضرا. األمحديني
 أقوى وأشد من مجيع عالقات األخوة � أن تكون عالقة احلب معه �شروط بيعة املسيح املوعود 

 بعد يضربون هذه األمثلة كلما سنحت هلم الفرصة إذ قد مأل اهللا فالناس العائشون على. الدنيويةالعالقات و
  . تعاىل قلوم إميانا وتقوى

لقد اشترك . إن املبايعني يف البالد الروسية أيضا يزدادون إميانا وإخالصا بصورة غري عادية بفضل اهللا تعاىل
كنت قد :  بالده يف بيان انطباعاتهبعضهم يف اجللسة السنوية املاضية يف قاديان وكتب أحدهم بعد عودته إىل

قرأت عن هذا املكان املبارك يف الكتب، ورأيته يف التلفاز ولكن عندما وقعت أقدامنا على تلك األرض استولت 
كان التنفُّس هنا سهال إذ يغفل اإلنسان عن الدنيا وما فيها . �علينا حالة كأننا يف زمن املسيح املوعود 

  . ما رأيناه وما شعرنا به هنالك يتعذر التعبري عنه بالكلمات. ة اهللاوتستغرق أفكاره يف عباد

 على السالم وقراءِة قاديان إىل للسفر ورمحته بفضله تعاىل اهللا وفقين لقد: قائال الزوار هؤالء أحد وكتب
 ذلك( دياألمح املسجد يف األوىل للمرة األذان صوت مسعت لقد. � الكرمي النيب ألمر تلبيةً الزمان آخر مهدي

 تفكري يف وأنا املسجد إىل ووصلت وتوضأت أمتعيت فوضعت )أيضا روسيا يف األذان رفع على حظرا هناك ألن
 األمحديني اإلخوة أحد سألت مث ركعتني، فيه فصليت ،� املهدي اإلمام مسجد هو املسجد هذا أن عميٍق
 حزن علي طرأ قد". األنوار دار "جدمس هذا بل ال،: قال ؟� املهدي اإلمام مسجد هو هذا هل: هناك

 يف الفجر صلينا حال، أية على. جرى عما وأخربم اآلخرين إخويت قصدت أنين إال ذلك بسماعي خفيف
 الشكر بعواطف أفيض الوقت ذلك يف كنت. له ودعونا � املهدي اإلمام ضريح إىل توجهنا مث املسجد ذلك

 اإلمام مسجد وزرنا قاديان نواحي من ناحية كل يف جتولنا مث. هاعن للتعبري كلماٍت أجد ال حبيث تعاىل هللا
 أيامه فيها يقضي كان الذي والبيت � حضرته فيه ولد الذي والبيت الدعاء وبيت الفكر وبيت املهدي،
 وشعرنا توصف، ال روحانية حالة يف كنا .األماكن هذه كل عند ودعونا أيضا،" نور مسجد "زرنا كما صائما؛
  . جدا سعيدا نفسي أعد السبب وهلذا هناك اهلامة األماكن مجيع زرنا لقد. آخر عامل يف وكأننا
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 ونئميتل أم إال قاديان زيارة هؤالء ملعظم يتسن ومل. العامل يف مكان كل يف اآلن ينتشرون الناس هؤالء فِمثل
 بروحانيتهم يهتمون أصبحوا ألم ساناإلن حرية تثري والوفاء باإلخالص املفعمة رسائلهم وإن. ووفاًء إخالصا

  .الدنيوية حباجام اهتمامهم من بدال
 بعد إندونيسيا من الفقراء األمحديني من كبري عدد وصل حيث األخرية الفترة يف سنغافورة زرت قد كنت

 أو أرضية قطعة ميلك كان إذا فباع السفر، أجرة حىت ميلك يكن مل من بينهم من وكان. شاسعة مسافات قطع
 يطلبوا فلم الدعاء هؤالء طلب عندما مث. سنغافورة إىل فوصل السفر نفقة له تأمنت وهكذا آخر شيئًا أو عقارا
 يضيعوا وأال الدين على أوالدهم ثبات أجل من الدعاء طلبوا بل الدنيوية حاجام ولقضاء دنياهم أجل من شيئًا
 حمبة يكنون كانوا ذلك إىل إضافة. أيضا والنساء الرجال عواطف كانت هذه. آباؤهم ناله الذي اإلنعام هذا

  .تعاىل هللا لوجه املرء يكنها اليت واألخوة احملبة تلك هي وكانت للخالفة خارقة
  .واحملبة لألخوة الوثيق االرتباط وإلظهار الدنيا على الدين إليثار آخر مثاال وأقدم
 أو ثالثة منذ ما وظيفة عن يبحث العزيز عبد السيد دداجل املبايعني أحد كان: فرنسا يف اجلماعة أمري يقول

 خليفة فيها ويشترك أملانيا يف للجماعة السنوية ةاجللس يونيو شهر آخر يف ستنعقد أنه أُخرب فلما. أشهر أربعة
 خليفة لقاء يتمىن كان ألنه ذلك، كلفين مهما اجللسة هذه يف لالشتراك أسافر أن بد ال: قال أيضا، املسيح

 ألربعة غبت وإذا اليوم، وظيفة وجدت لقد: قال أملانيا إىل السفر من للتأكد يونيو ٢ يف به اتصلنا فلما. يحاملس
 االقتصادية والظروف اجلدد املبايعني من األخ هذا. (أفقده أن كبرية إمكانية فهناك العمل هذا بداية يف أيام

 وبات وظيفة، على العثور جدا الصعب من أصبح حبيث مشجعة غري خاصة أوروبا ويف كله العامل يف السائدة
 اجللسة هذه يف أشترك أن بد ال:) األخ هذا قال ذلك كل مع العمل، عن عاطلني الناس من األلوف مئات

 اليت البيعة ويف اجللسة يف اشترك أنه هللا فاحلمد. العمل هذا فقدت لو حىت املسيح خليفة لقاء أجل من وأسافر
  .هناك أقيمت

 إحدى يف موظف كولوبايل آدم السيد مقاطعتنا من اجلدد األمحديني أحد": مايل "يف عيتنادا كتب
 شركته يف لالجتماع دعي نفسه الوقت هذا ويف اخلدام، اجتماع يف للمشاركة األخ هذا دعي. الشركات

 هذا يكترث مل حال أية على. الوظيفة هذه خيسر أن إىل به يؤدي قد عنه غيابه أن لدرجة هاما ااجتماع وكان
 قد أنه الحظ الشركة اجتماع يف ليشترك عاد فلما اجلماعة اجتماع يف ركتليش وجاء االجتماع بذلك األخ
 آثر أنه مبا ولكن. الشركة مدير حفيظة أثار قد األمر هذا أن املتوقع من وكان. شيء كل وانتهى كثريا تأخر
 جائزةً نارية دراجةً منحه عن أعلن حىت الشركة يف بعمله اكثري سر الشركة مدير أن فحصلَ الدنيا على الدين

 الدنيا على الدين إيثار خبصوص وعده أجنز لقد. األمحدية بربكة اجلائزة هذه نال بأنه اجلديد املبايع هذا يقول. له
  .وأكرمه عليه تعاىل اهللا أنعم وبالتايل
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 كان أيضا، بعضهم وأعرف فيجي جزر من اأتو الذين اإلخوة بعض أيضا ههنا اجللسة أثناء لقيين ولقد
 يف اإلخوة من كثري هناك ولكن .اجللسة يف لالشتراك وجاؤوا تركوها أم إال حديثًا وظائفهم بدأوا قد بعضهم

. وظائفهم على خوف ال أنه مع آخر لسبب أو أشغاهلم لبعض إما اجللسة يف يشتركوا مل الذين أيضا البلد هذا
  .اجللسة يف تركوايش أن عليهم ينبغي كان
 مث الدين، علوم الكتساب وعطِشه البعيدة البالد يف الساكنني اإلخوة أحد إلخالص آخر مثاال الحظوا مث

 بعد تعاىل اهللا أراين لقد: العاج ساحل من سنغاري عمر األخ يقول. عليه وأنعم اهللا أكرمه كيف الحظوا
 يوم كل يريها زالي وال ،� املهدي اإلمام لصدقو الدعاء الستجابة كثرية آيات األمحدية إىل انضمامي

. اهللاب العالقة تنشأ أن هو بعثيت من الغرض بأن � املوعود املسيح قاله ما وهذا(. يوم بعد يوما إميانا وأزداد
 أملك أكن مل إذ هلا يرثى كانت املادية حاليت ولكن قريبة، العاج ساحل يف السنوية اجللسة أيام كانت :)يقول
 مهديك إن! إهلي: قائال تعاىل اهللا فدعوت )السفر أجرة ميلك يكن مل أي. (اجللسة يف لالشتراك للسفر زادا

 حياسب أن فينبغي وعليه اجللسة، بأمهية هؤالء شعور الحظوا(. أسسها اليت جلسته يف أشترك أن وأريد صادق،
 اليوم ويف. � املهدي اإلمام صدق ىعل آية ذلك ليكون السفر هلذا زادا لدنك من فأعِطين )نفسه أمحدي كل

 وفد قائمة يف وامسه امسي فسجلت اجللسة يف االشتراك يف رغبته األمحديني غري اإلخوة أحد يل أبدى التايل
 السفر نفقة يل تتيسر مل ولكن اجللسة موعد على يومان إال يبق ومل األيام مرت. اجللسة يف لالشتراك املسافرين

 جماورة قرية إىل للذهاب اضطررت اليوم ذلك ويف الدعاء، واصلت :)يقول. السفر أجرة ميلك مل أي(. بعد
 أي(. لك هذا: قائال فرانك ألف ٢٠ يدي يف وضع مث األمس، منذ أنتظرك بأنين يل وقال شخص قابلين حيث

 ودفعت � استلمت املبلغ وشكرت اهللا: يقول.) املال هذا يعطيه أن الشخص هذا قلب يف تعاىل اهللا أوقع لقد
 كزاد السفر، فهذا الفضل اإلهلي يتسبب حتما ٤٠٠٠ منها أجرة السفر لراكبني، وأخذت معي بقية ١٦٠٠٠

الدين بدال من الدنيا، فهو مل  يف البيعة نشأ فيه تغيري رغَّبه فبعد. األخ أيضاهذا كتب يف ازدياد إميام كما 
فأىن ألحد أن يثري .  ويدبر له فتقبل اهللا دعاءه وحقق أمنيته أن يهيئ له�يتوجه إىل أي إنسان بل ظل يدعو اهللا 

فهؤالء .  أن األمحدية كاذبة والعياذ باهللا؟ أو ليس هناك وجود هللاشبهة يف قلوب أصحاب اإلميان مثلهأي 
أيضا، فعندما سيخربون أجياهلم القادمة أيضا هذه األمور فسوف يتقدم إميام . بالتأكيد يتقوون إميانا باستمرار

ن اآلن يف نفوسهم تغيريات طيبة واستجابوا ألوامر اهللا ورسوله كما قال هلم املسيح املوعود و أحدث األمحديإذا
�م الصحيح فعندها ياآلن أسرد عليكم حادثا من حياة فتاة أمحدية تقيم يف أوروبا كيف كلل . كتشف إميا

  . اهللا جهودها للحفاظ على اإلميان وأكرمها بإنعامات
إن فتاة أمحدية كانت تتلقى الدراسة املهنية حيث كان جيب أن تذهب يومني : يقول املبلغ املسئول يف سويسرا

وحيدة يف تلك السلمة امليف األسبوع إىل الكلية وتتعلم العمل يف شركة لثالثة أيام يف األسبوع، وكانت 
 الفتاةُ الدورةَ يف الشركة بدأت الشركةُ عندما بدأت هذه. كانت الشركة قد هيأت هلا املكان للصالة. الشركة
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جتين أرباحا كثرية فجأة وتكسب الزبائن اجلدد حيث اضطُرت يف مدة قصرية الستئجار بنايتني إضافيتني 
كانت السباحة فيها جزءا من املقرر، فأما الكلية اليت كانت تدرس فيها يومني . وتوظيف عدٍد من العمال

 السباحة، فرفضت أن تسبح مع الشباب، وقالت إذا كان هناك مكان فمورس الضغظ عليها لتحضر موعد
فإدارة الكلية ضغطت عليها لتسبح مع الشباب كما هو معتاد، . خاص بالبنات فال اعتراض يل على ذلك

عندها رفعت الكلية الشكوى إىل الشركة فالشركة أيضا قالت هلا بإصرار إن السباحة جزء من املقرر . فرفضت
فظلت الفتاة متمسكة باإلميان وقالت هلم فافعلوا ما شئتم أنا لن . حي فسوف نسرحك من العملوإن مل تسب

العمل وتركت الكلية،  منوأخريا عندما شددت الشركة تصرفها معها استقالت الفتاة . أسبح مع الشباب
 تصرفه العجيب، إذ الذكر أا حني تركت الشركة أبدى اهللابومما جيدر . وسجلت يف إحدى الكليات اخلاصة

 بدأت أرباح الشركة تنقلب إىل خسائر، واضطُرت تدرجييا لتسريح املوظفني، وأخريا عندما طُلب اجتماع
مث . عليهاما  لدراسة أسباب اخلسائر، صرح رئيس الشركة جبالء أنه يبدو أن ذلك حدث نتيجة دعاء بريٍء

اة وكتب فيها أنك حني تركِت شركتنا بقيِت لعدد من لكترونية إىل الفتإرسالة أرسل أحد من تلك الشركة 
حديث املوظفني يف الشركة، وبعدها مل يذكرِك أحد اآلن منذ قال الرئيس أنه يبدو أن دعاء . األيام موضوع

 عليها أصاا، عاد ذكرك من جديد يف الشركة، واجلميع يزعمون أنِك أنِت تلك الربيئة اليت أجحفت  مابريٍء
 كثريا قد أقالتها الشركةُ من منصبها، أما  كانت مديرة الفتاة وكانت ضيقت عليهاالسيدة اليت. قهاالشركةُ حب

لقد آثرت .  إذ درست يف الكلية اخلاصة فأكملت دورا وجنحت بعالمات جيدة�هذه الفتاة فأكرمها اهللا 
 الدين رنَثَآ يف هذا احلادث، أن إذا سبناتنا درفِل. رضوان اهللا على كل شيء، وحقق اهللا أمنيتها املادية أيضا

. فليس من الضروري تقليد كل شيء يف هذا اتمع والعمل بكل ما قيل. على الدنيا فسوف يكرمهن اهللا
فالسباحة ليست ممنوعة . جتناب مساوئهالفليتذكر الشباب األمحديون أيضا أنه جيب أن يأخذوا حماسنه ويسعوا 

فهذا اإلصرار على سباحة الفتيات ظهر يف .  لكن مع الفتيات،ن السباحة فهي جيدةللفتيات بل جيب أن يتعلم
 كانت تقول يل إا كانت سباحة جيدة وكانت تسبح على -من قبل والدي- العصر الراهن، لكن جديت 

 .عكس التيار وهذا قبل أكثر من مائة عام حيث مل تكن املسابح متوفرة بل كان الناس يسبحون يف القنوات
السباحة منفصلةً عنظَّم سباحة الفتيات فنساؤنا أيضا ينبغي أن يتعلمن السباحة، لكن جيب أن ت ن الشباب وقت

فقد رأيت يف أماكن كثرية يف أوروبا أنه حني متت احملاوالت . يف املدرسة وهذا ممكن إذا تكلمتم مع اإلدارة
لذلك جنحت .  

يد كاكو الذي كان يشغل منصب القاضي يف احملكمة العليا يف غانا السيد سعوهو لقد متت ترقية أمحدي خملص 
إىل قاضي حمكمة استئناف، فقدمت له نقابةُ احملامني يف غانا شهادة تقدير كتبوا فيها، صحيح أنه إنسان وميكن 

كر أن يصدر من اإلنسان خطأٌ إال أنه مل يتورط يف أي نوع من الفساد، لدرجة مل يكن يتقبل استالم هدية ش
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القاضي املؤمن "ولقد وصفته نقابة احملامني يف غانا بـ . فلم يكن يف طبعه مادة الفساد ائيا. بعد إصدار احلكم
  ". قابل للتورط يف أي فسادالواتهد وغري 

أما يف .  والذين يدركون حقيقة البيعة�هذا هو االنقالب الذي حيدث يف الذين يؤمنون باملسيح املوعود 
صدر القضاةُ يف باكستان قرارا مث يغريونه خوفا من املشايخ، فقد صدرت عدد من القرارات من باكستان في

فمن نصيب األمحديني فقط اليوم الشرف حبيث ال . احملكمة العالية حبق املظلومني األمحديني فألغتها احملكمةُ العليا
  . ى هذا الشرفأحد يستطيع أن يطعن يف تصرفهم وجيب أن يسعى كل أمحدي للمحافظة عل

وكيف يعترف .  أن ِانفعوا بين البشر بقدراتكم املوهوبة من اهللا�ومن الشروط العشرة لبيعة املسيح املوعود 
 لقد قال رئيس مجهورية سرياليون يف كلمته يف اجللسة السنوية الثانية ؛ أقدم لكم مثاال؟بذلك اآلخرون

  : واخلمسني جلماعة سرياليون
 .     برنامج ليس مهما للجماعة األمحدية فقط بل هو برنامج مهم يف بلديإين سعيد مبشاركيت يف"

لقد حضرت اليوم هنا لالعتراف واإلشادة باخلدمات اليت تسديها اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف سبيل رقي 
شعبها جتاه لقد جئت هنا بصفيت رئيس هذا البلد ألخربكم مبا تكنه حكومة سرياليون و. سرياليون بلدا وشعبا

إن شعار األمحدية هو احلب للجميع وال كراهية ألحد، . اجلماعة اإلسالمية األمحدية من احترام وتقدير
إن حب األمحدية ألهل بلدي هو ما دفعها . فعاهلا أيضاأواألمحدية ال تدعي ذلك باللسان فقط، بل قد أكدته ب

 العلم، وبالفعل هم ينتفعون من هذه املدارس بدون أي متييز يكل أحناء البلد ليزدان أهله حبلإىل فتح املدارس يف 
 على أن األمحدية قد فتحت املستشفيات للحفاظ" ال كراهية ألحد: "ومن آيات صدق الشعار األمحدي. ديين

إن هذا دليل على سعة صدر هذه اجلماعة، . فعون منها بدون أي متييز طائفيصحة الشعب السرياليوين، فينت
لقد جئت هنا بصفيت رئيس . ينا مجيعا أن نتكاتف معها ونتعاون معها يف سبيل حتقيق هذه األهدافوأرى أن عل

هذا البلد ألهنئ هذه اجلماعة على خدماا، وأخربها أنين وأهل بلدي فرحون وممتنون جدا على خدماا اليت 
   . "تسديها لنا منذ فترة طويلة

توا ملساعدة هؤالء القوم من قبل، ولكن بعد رؤية نفوذ اجلماعة يف إن العرب الذين عندهم أموال النفظ مل يأ
هذا البلد بدأ ممثلو بعض الدول العربية يتوافدون إليه ويقولون ألهله سنفتح لكم املدارس والكليات 

  .نسأل اهللا تعاىل أن يظل أهل هذا البلد منصفني وال حييدوا عن العدل. واملستشفيات، ونساعدكم
" احلاج جا"لقد قال . اجلماعة مبا قال اهللا ورسوله، فقد علّق بعض األغيار على ذلك كاآليتأما كيف تعمل 

لقد :  جلماعتنا يف سرياليون٥٢الرئيس األسبق للحزب اجلماهريي السرياليوين يف خطابه يف اجللسة السنوية الـ 
 عيين كيف يتحلى هؤالء مبثل عليا حضرت اجللسة السنوية لألمحديني يف اململكة املتحدة مرارا، وقد رأيت بأم

وبعد رؤية هذه األمور أرى أن مستقبل اإلسالم املشرق منوط باجلماعة اإلسالمية . ويعملون بتعاليم اإلسالم
إذا كنا ال نستطيع االنضمام إىل هذه اجلماعة، فعلينا على األقل . ، وقد رأينا الدالئل على ذلكوحدهااألمحدية 
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انظروا إىل الفكرة املركزية اليت اختاروها هلذه اجللسة . ئة عن تعاليم ورقي هذه اجلماعةأال نبدي آراءنا اخلاط
واقرأوا ما كتبوه على الالفتات، فهذا يدل على أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية هي اليت حتب الرسول صلى اهللا 

اجللسة فال يسعه إال االعتراف بأن وها إين أقوهلا جهارا وارا إنّ كل من حيضر هذه . عليه وسلم حبا صادقا
  . مستقبل اإلسالم املشرق إمنا هو منوط باجلماعة اإلسالمية األمحدية

ا أن املسلمني األمحديني هم الذين فهذا هو حاألغيار أيض سن األمحدية ومجاهلا، وجيب أن يكون هكذا، بأن يقر
  . م ويسعون للتأسي بأسوته احلسنةحيبون اإلسالم احلقيقي والرسول حممدا صلى اهللا عليه وسل

أعيش مع زوجي يف بيت أهله، وهم كلهم غري : س من إسبانيا يف رسالتها إيلدالقد كتبت األخت عائشة بوتر
ومنذ أن بايعت تركت . ذلك جدا وال أحب اجللوس معهملأمحديني، وعند اجللوس معا يغتابون، فأتأمل 

مستاؤون من تصريف هذا، فيسيئون معامليت، ويطالبونين حبديث ينهى مصافحة الرجال وجمالستهم، وأهلُ زوجي 
ىل أن يعطينا بيتا منفصال أنا وزوجي صابرون على هذا الوضع، فادعوا اهللا تعا. عن مصافحة الرجال األجانب

  .  بتعاليم إمام الزمان حبريةلمكي نع
ال ينبغي ألية فتاة أمحدية أن تصاب بأي لذا . ددفوس هؤالء املبايعني اجلفهذا هو التغيري الطيب الذي حيدث يف ن

ال داعي ملصافحة الرجال، فما : وأنا أقول. عقدة بالدونية، فتقول ماذا نفعل فإننا نضطر أحيانا ملصافحة الرجال
كذلك من واجب الرجال أن يسعوا لكي ال . دام اإلسالم قد ى عن ذلك فيجب أن تلتزمن ذا احلكم

ما دمتم تريدون أن ترثوا أفضال اهللا تعاىل فال بد لكم من السعي للعمل بكل حكم . ألجنبياتيصافحوا النساء ا
  . مهما بدا لكم ضئيل الشأن

واستولوا على " جتياله"هاجم بعض املشايخ واألشرار مركزنا يف قرية : مث كتب أحد اإلخوة ولعله من اهلند
ولكن اهللا . إذا أردمت الصالة فيه فيجب أن تصلوا وراءنااملسجد الذي عمرناه، وقالوا سنؤم يف هذا املسجد و

 منهم بالصالة وراءهم، ورفض يتعاىل قد جعل يف قلوب أبناء اجلماعة من الغرية الدينية ما جعلهم ال يرضى أ
  .  م، وظلوا ثابتنيناجلميع الصالة مقتدي
الذين ال يصدقون إمام هذا نصلي وراء ل على الغرية الدينية، حيث قالوا كيف ميكننا أن فما أروعه من مثا

 وكيف ميكننا أن نرضى بإمامة وءات الرسول صلى اهللا عليه وسلم؟الزمان وال يؤمنون مبن بعثه اهللا إماما وفقًا لنب
  .  إننا ال نريد رضا العباد وإمنا نريد رضا اهللا تعاىل؟شخص يكفر بإمام الزمان

فطوىب للذين يدركون حقيقة البيعة، وقد أحدثوا تغيريات . يضاجيب أن يأخذ اإلخوة احلذر ذا اخلصوص أ
  .طيبة يف أنفسهم، وال يزالوان يسعون لذلك

وندعو اهللا تعاىل أن جيعلنا ندرك احلرقة اليت كان جيدها املسيح .  أسأل اهللا تعاىل أن يؤدي كل مبايع حق البيعة
إين أدرك كل : لقد قال عليه الصالة والسالم. عاىلاملوعود عليه الصالة والسالم لكي نكون قريبا من اهللا ت

  . خ ا قويل يف قلب أحد أرساإلدراك أن ترسيخ هذه األمور يف القلوب ليس من عملي، كما ليس عندي أداةٌ
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هناك آالف قد ازدادوا حبا وإخالصا يل، ولكنهم بسبب عادام القدمية أو : مث قال عليه الصالة والسالم
  . يف أمور الدنيا جدا حبيث يصبحون غافلني عن الدينون مكينهلضعفهم البشري 

ف حمبون وخملصون جدا له، ولكن تصدر منهم بعض التقصريات، فعليهم أن يسعوا الفحضرته خيرب أن اآل
  .لتداركها

من أعين عليهم أن يتطهروا من كل لوثة فال يقيموا ألمور الدنيا أي قيمة إزاء الدين، ويتخلصوا : يقول حضرته
ما مل يبلغ املرء هذه الدرجة فحالته يف خطر وال . أنواع الغفلة اليت تتسبب يف االبتعاد عن اهللا تعاىل واحلرمان

  . تبعث على االطمئنان
وفَّقنا اهللا . فهناك حاجة ألن يفحص كل واحد منها نفسه بوجه خاص، وأن يصوغ حياته حبسب رضا اهللا تعاىل

  . آمني. لذلك
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