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  يز اليت ألقاها أمري املؤمنني سيد�ا مرزامسرور أمحد أيده اهلل تعاىل بنصره العز

  اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالم
  ٢٣/٠٤/٢٠١٠يوم  

»<‚rŠÚ<]†ŠèçŠe<…çÞ< <
  
ا عبده ه، وأشهد أن حممدـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل

 بسمِ اهللا الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. لهورسو
 * الَمنيالْع بهللا ر دمحيم* الْحن الرمحين*  الرم الدوالك يم *  دبعن اكإي

عنيتسن اكإيو * قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *معأَن يناط الَّذرر صغَي هِملَيع ت
الِّنيال الضو هملَيوب عضغالْم.) آمني(  

. كثريا ما ألفت انتباه أبناء اجلماعة إىل أن يكونوا عبادا شاكرين هللا 
 نا بالتقوى، وما مل نسعى الشكر احلقيقي ما مل تعمر قلوبوال ميكن أن يتأت

وقد لفت انتباهكم . جاهدين لذلك، مدركني الغاية املنشودة من خلقنا
إىل هذا األمر بشكل خاص يف خطيب الثالث املاضية أثناء جوليت احلالية 

وخطرت ببايل هذه الفكرة ألنه رغم أن اهللا . ملختلف البلدان األوروبية
 علينا بنعمة الفضائية اإلسالمية األمحدية اليت تبث خطيب قد من 

روحانية اليت هي ضرورية لتقدمنا مباشرة بانتظام، باإلضافة إىل الربامج ال
مع ذلك ال يستفيد منها أبناء اجلماعة مائة باملائة، وهناك عدد .. الروحاين

كبري من األمحديني الذكور واإلناث والشباب ال يستمع إىل اخلطبة 
بانتظام، وإذا استمعوا إليها زعموا أا ختص أفراد اجلماعة يف تلك املنطقة 
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 سيما أنه قد سادت هذه الظاهرة اخلاطئة يف األمحديني اليت تلقَى فيها، وال
لكن احلقيقة أن كل أمحدي يف العامل خماطَب يف كلِّ خطبة يل . القدامى

وقد حدثين األمحديون اجلدد . حيثما كان يقيم يف أي من بقاع العامل
ومنهم العرب أيضا يف اللقاءات كما كتبوا يف رسائلهم أم يشعرون 

  . بعض اخلطب أنين أقصدهم وأتكلم عن أوضاعهم همباالستماع إىل
ومنذ فترة بدأت الفضائية اإلسالمية األمحدية بثَّ الترمجة الروسية 
للخطبة وأنا أتلقى من األمحديني احملليني يف خمتلف الواليات الروسية 
رسائل كثرية تفيد أن اخلطب تؤثر فيهم تأثريا حسنا جدا، وأحيانا 

 اخلطب التربوية أا تلقى بناء على أوضاعهم يشعرون باالستماع إىل
فمثال عندما ألقيت خطبة حول التقاليد والعادات مبناسبة . بشكل خاص

الزواج والعرس تلقيت رسائل بين فيها أصحاا أن هذه التقاليد والعادات 
. قد قيدتنا حنن أيضا وقد زودتنا اخلطبة مبواد مضادة مقاومة هلا لتربيتنا

محديون الذين يتشوقون إىل مساع صوت اخلليفة ويسعون للعمل به فاأل
ويبذلون االنتباه إىل إصالحهم وتربيتهم فهم ال يستمعون إىل اخلطبة 
باهتمام فحسب، بل يعتربون أنفسهم املخاطَبني يف كلِّ خطبة، لكن هناك 
كما قلت عدد من األمحديني ال يستمعون إىل اخلطبة أصال أو ال يعتربون 
 تا من باب العادة، هلذا ألفأنفسهم خماطَبني يف اخلطبة وإمنا يسمعو
االنتباه إىل بعض األمور يف خطيب مكررا يف كل بلد أزوره، ألن عددا 
كبريا من أفراد اجلماعة حيضرون اخلطبة بسبب زياريت، فبذرة احلسنة 
مع موجودة يف كل أمحدي، وعالقته باخلالفة تشده إىل املسجد، فحني يس

األمحديون أن خليفة املسيح يزور بلدنا فسيلقي اخلطبة أو يلقي اخلطاب 
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 سواء أكانت خطبة مجعة أو برناجما -يف اجللسة فهم حيضرون الربامج 
  .  باهتمام ملحوظ رغم كسلهم بشكل عام-آخر 

فاليوم أود أن ألفت انتباه أبناء اجلماعة يف سويسرا إىل بعض األمور 
 فاألمر األول هو ما تكلمت عنه يف مستهل اخلطبة مغتنما هذه الفرصة،

وهو أن تكونوا عبادا شاكرين هللا تعاىل، وال سيما األمحديون املقيمون يف 
أوروبا، فأنتم الذين مكَّنكم اهللا للعيش يف سويسرا وأغناكم ومتعكم 

  . بطمأنينة القلب جيب أن تشكروا اهللا كثريا جدا
 مواضع كثرية من القرآن الكرمي  موضوع الشكر يفوقد بني اهللا 

   )٨:إبراهيم (وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم َألزِيدنكُممنها 
يف هذه اآلية استرعى اهللا انتباهنا إىل الشكر على أفضاله تعاىل، 

، فما هو الشكر على أفضال اهللا أو التحديث بنعمه؟ والتحديث بنعمه 
اعته بشكل كامل واالمتثال ألوامره واالمتناع عن ما أال إن الشكر هللا إط

إذا كان املؤمن احلقيقي يريد أن يرث أفضال اهللا . ى عنه بكامل الطاعة
تعاىل فمن واجبه أن يعيش بصفته عبدا شكورا، وأن جيعل قلبه مشغوال 

، وأن يتذكر ما أسبغ اهللا عليه  قياما وقعودا حتديثا بنعمه بذكر اهللا 
وال .  وآالء فيحمده تعاىل عليها، وأن يلهج لسانه حبمد هللا تعاىلمن نِعم

 كلُّ ينبغي أن يذكر اهللا تعاىل بلسانه فحسب، بل جيب أن حيمده 
عضو له وأن تدل كلُّ حركة وسكون له على أنه حيمد اهللا تعاىل، فهذا ما 

حيث يسعى جاهدا أن يكون عبدا متواضعا هللا . جيدر باملؤمن احلقيقي
، وال يتحقق هذا التواضع ما مل يؤمن اإلنسانُ من أعماق القلب بأن تعاىل
 هو رازق كل نعمة يف احلقيقة، وما مل يكن قلبه عامرا حببه تعاىل، اهللا 
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ومل يستعمل نعمه اليت أنعمها عليه حسب تعاليمه، فإذا كان اهللا قد 
 وإذا وهبكم جسما صحيحا فاشكروا اهللا على ذلك بالعبادة وخبدمة دينه،

 قد أغناكم فأنفقوا يف سبيله دون أي تكرب وفخر ورعونة، إذا كان 
استخدم اإلنسانُ القدرات املوهوبة من اهللا واملال واألوالد حسب تعليم 

  .اهللا تعاىل بشكل صحيح فهذا هو الشكر الطبعي
مث إن اهللا الرمحن الرحيم هو الذي يضاعف احلسنة بأضعاف مضاعفة، 

ان وكفاءاته وميتعه بالصحة والعافية ويغنيه، ويكرم ويزيد مواهب اإلنس
فاإلنسان ال . عبده الشاكر بقربه ويساعده على نيل اهلدف من خلقه

. يستطيع عبادة اهللا بقوة ساعديه دون الفضل من اهللا، أعين العبادة املقبولة
  .وإذا كان يعبد اهللا تعاىل ظاهريا لكن اهللا ال يتقبلها فهي عدمية اجلدوى

وضوع الشكر هللا تعاىل هذا يزيد املرء إحرازا للحسنات والتقدم يف فم
 معتربا كل قول وفعل فضال من التقوى، ألن اإلنسان حني خيضع هللا 

فقد قال اهللا .  أيضا يتوب على مثل هؤالء العباد الشاكريناهللا فإنه 
آل (يم بِالْمتقنيوما يفْعلُوا من خيرٍ فَلَن يكْفَروه واُهللا علتعاىل 
   )١١٦:عمران

فالتقوى أيضا تزداد بالشكر ألن الشكر هو اآلخر حسنةٌ، فحني ينسب 
اإلنسان حياته وأمواله وقدراته والنعم اليت يتمتع ا إىل فضل اهللا تعاىل 
فهو يوفَّق إلحراز احلسنات احلقيقية، مث كيف يثبت اهللا هلؤالء املؤمنني 

 على درب احلسنات أنه شكور فقد وضح ذلك أيضا الشاكرين املتقدمني
ليوفِّيهم أُجورهم ويزِيدهم من فَضله إِنه : يف القرآن الكرمي حيث يقول

غَفُوركُورش  )٣١:فاطر(   
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 نفسه بالشكور - صاحب مجيع القوى والقدرات -فحني يصف اهللا 
ده وشكره له وتقدمه على درب فمعىن ذلك أنه قد أعجبه تواضع عب

فالعبادة بإخالص واحلسنات تستنـزل أفضال اهللا تعاىل، هلذا . احلسنات
  . قد ذكر اهللا هنا يف قوله تعاىل أنه غفور وشكور أيضا

فحني يشعر اإلنسان الضعيف بأنه ينبغي أن حيرز كل حسنة من أجـل             
ليه خملصا فإن    وحياول أن يكون عبدا شكورا له وخيضع إ        رضوان اهللا   

اهللا تعاىل الغفور الواسع الرمحة يغمره برداء غفرانه ويستر ذنوبه وتقصرياته           
وينظر إىل كل خطوة يرفعها عبده املتقدم إليه بنظرة االحتـرام ويزيـد             

فهذا إهلنا الذي يكرم عبده من مجيـع النـواحي          . إنعاماته عليه باستمرار  
وإذا ترك املرء هـذا اإللـه       . احيث ينال الدنيا واألجر على حسناته أيض      

الرؤوف الشكور وتوجه إىل غريه فبأي صفة ميكن أن يوصف هذا األمحق            
والشقي؟ فأنتم الذين هاجرمت إىل هذا البلد استعرِضوا أوضاعكم وافحصوا      
أعمالكم، وانظروا إىل ماضيكم وفكروا يف حيـاتكم املاضـية بـتمعن،            

اىل قد من عليكم بفضله العظيم      فأغلبيتكم ستتوصل إىل النتيجة أن اهللا تع      
فال أحد يهاجر من وطنه عن طيب خاطر دومنا سبب،          . وأكرمكم إكراما 

فكل مهاجر إما يطرده الظاملون قسرا وإما يهاجر بنفسه نتيجة االعتداءت           
وإذا فحص األمحديون أوضاعهم فسيجدون أنه      . املتكررة أو كسبا للعيش   

يهم بشكل كلي فكلتـا الـصورتني       إذا كانت احلالة األوىل ال تنطبق عل      
األخريتني تنطبقان عليهم ال حمالة، مث إن خروج اإلنـسان مـن الـوطن         
مضطرا بسبب املظامل أيضا يكون بدافع البحث عـن طمأنينـة القلـب             

وقد مسحت لكم هذه احلكومات باإلقامة يف هذه البالد         . وكسب العيش 
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ذه األفضال بـسبب    فقد أنزل اهللا علينا كل ه     . مدركة أوضاعكم الصعبة  
األمحدية فقط، ومن مقتضى الشكر على هـذه األفـضال والـنعم أن             
تتمسكوا باألمحدية متسكا مثاليا، وهو سبحانه بدوره سيعد ذلك شـكرا           

أما إذا مل تقدروا اجلماعة ومل تسمعوا كالم خليفـة املـسيح            . على نِعمه 
ا التـصرف   بآذان صاغية فستبعدون أنفسكم عن أفضال اهللا تعاىل ـذ         

فتـدبروا  . تدرجيا، وتتسببون يف ابتعاد أجيالكم القادمة أيضا عن الـدين         
وأمعنوا النظر يف أعمالكم وتصرفاتكم فإذا كانت هذه الدنيا تبعدكم عن           

.  وكفر بأنعم اهللا تعاىل وعدم شـكرها       الدين فهي ليست نعمة بل دمار     
 جميئه كل قـوم،     جيب أن نتذكر دائما أننا بايعنا إمام الزمان الذي ينتظر         

فهل ترون االنتمـاء    .  بكلمات احلب وبلَّغه سالمه    والذي ذكره النيب    
وعلـى  . ؟ احلق أنه شرف عظيم ناله األمحديون       أمرا عاديا  إىل إنسان مثله  

وهذا التقـدير سـيجعل     . كل أمحدي أن يقدر هذا الشرف حق التقدير       
ضال اهللا تعـاىل    األمحدي احلقيقي عبدا شكورا هللا تعاىل وسريى عندئذ أف        

  . نازلة عليه أكثر من ذي قبل
االنتماء إىل املسيح املوعود ال يعين إعالنا باللسان فقط، بل هذا عهـد             

 مث قطعتم العهد نفسه مع خلفائـه بعـده          البيعة الذي قطعتموه به     
 .       البيعة من البيع   . فعلى كل أمحدي أن يستوعب مضمون البيعة جيدا

ة باألهواء والرغبات والعواطف كلـها مـن   أي أنكم قد عهدمت بالتضحي   
والبيعة هي عهد القـضاء     . أجل العمل بأوامر اهللا تعاىل، والعيشِ حبسبها      

لـو كـان    . على مشيئتنا، ونتعهد ذا العهد مؤمنني باهللا حاضرا ناظرا        
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 حني يسأل عن العهـود كلـها         حق اإلميان  اإلنسان مؤمنا بيوم لقاء اهللا    
  . تفكري يف ذلكالقشعرت أوصاله مبجرد ال

 عهدا عليها؟ سـوف     ما هي األمور اليت أخذ منا املسيح املوعود         
أذكر بعضها باختصار، مث جيب على كل واحد أن حياسب نفسه فيما إذا             

إذا كان ال يفعل ذلـك      . كان يعيش حبسب مقتضاها وحياول ذلك أم ال       
أَوفُوا وفليعلم أنه سوف يسأل حتما عن عهوده، حيث يقول اهللا تعاىل            

   )٣٥ :اإلسراء (بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُوال
لذا جيب أن يفكر كل واحد بعاقبته، ألن بعد هذه احلياة الفانية تبـدأ              

 منا؟  وما هو العهد الذي أخذه املسيح املوعود        . حياة أخروية ودائمة  
  . سأتناول هذا الذكر اآلن بإجياز شديد

عليكم أن تتعهدوا اجتناب الـشرك بكـل        : فيقول حضرته ما مفاده   
لـيس  : وقد شرح أنواع الشرك مفصال يف مكان آخر حيث قال         . أنواعه

املراد من الشرك العبادة الظاهرية لألوثان واألحجار وما إىل ذلك فقـط،            
إن ترك الصالة من أجل األشـغال الدنيويـة         . بل هناك شرك خفي أيضا    

لتزام بالصلوات يـشكِّل ذنبـا      علما أن عدم اال   . أيضا يدخل يف الشرك   
مضاعفا؛ ألنه يتضمن أوال االبتعاد عن اهلدف من خلق اإلنسان إذ يقول            

يتضمن تقـدمي   :  ثانيا وما خلقت اجلن واإلنسن إال ليعبدون     اهللا تعاىل   
الدنيا على الدين، إذ تزعمون يف هذه احلالة أن اهللا لـيس رزاقـا بـل                

ويف . تكم هي الرزاق احلقيقي   جهودكم ومساعيكم أو جتارتكم أو وظيف     
بعض األحيان حيول األوالد دون العمل بأوامر اهللا تعاىل، وهذا أيضا نوع            

أي إن اخلضوع ملطلب األوالد بضرب أوامر اهللا تعاىل عرض          . من الشرك 
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فبعض . إن هذه األشياء تنسي اإلنسانَ ذكر اهللا تعاىل أحيانا        . احلائط شرك 
 أوالدهم فقط، مبعىن أنه حـني يبتعـد         الناس يبتعدون عن الدين بسبب    

األوالد من الدين بسبب حب الوالدين غري املناسب هلم وبسبب احلريـة            
يقول اهللا تعـاىل    . املطلقة يتبعهم اآلباء أيضا يف ذلك ويبتعدون عن الدين        

              ِكْـرذ ـنع كُمالدال أَوو الُكُموأَم لْهِكُموا ال تنآم ينا الَّذها أَياِهللاي 
 فلو نال أي شيء آخر أمهية أكرب مقابل اهللا لتـسبب يف             )١٠ :املنافقون(

فمن الشرك اخلفي أيضا أن يرجح اإلنـسانُ        . الغفلة عن ذكر اهللا وعبادته    
هذا الترجيح أو اإلمهال ليس أمرا هينا لينا،        . أشياء أخرى مقابل اهللا تعاىل    

تعاىل املؤمنني بأال تظنـوا أنـه   فقد حذَّر اهللا . بل يدفع صاحبه إىل اهلالك 
، بل جيب أن    يكفينا عهد البيعة واالنضمام إىل مجاعة املسيح املوعود         

جتعلوا قلوبكم وأذهانكم عامرة بذكر اهللا تعاىل دائما ويف كل حني حىت            
يتوقع املسيح املوعود من كل     . يكون هناك بعد شاسع بينكم وبني الشرك      

واخلـصام  وخيانة األعـني    عه، والزنا   أمحدي أن جيتنب الكذب بكل أنوا     
فعلـى كـل    . والشجار والظلم واخليانة والفساد والبغي يف كل األحوال       

. واحد أن حياسب نفسه دائما فيما إذا كان جيتنب هذه الـسيئات أم ال             
بعض الناس يعدون هذه األمور بسيطةً وهينةً فيكذبون يف أمور جتـارم            

. ا قد عده اهللا تعاىل متساويا مع الشرك       ويعتربون الكذب أمرا بسيطا، بينم    
مث هناك الزنا وسوء النظر وغريمها من السيئات اليت نراهـا منتـشرة يف              

فهناك من يشاهدون يف البيوت عـرب       . عصرنا هذا بسبب وسائل اإلعالم    
التلفاز أو االنترنت أفالما خالعية وبرامج فاسدة أخـرى تـدفعهم إىل            

. لفتيات خاصة يف هذه السيئة يف البيـوت       السيئات، مث يتورط الشباب وا    
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أوال يبدأون مبشاهدة مثل هذه األفالم باسم التنور، مث تتورط تلك البيوت            
فهناك زنا يقوم به الذهن والعني أيـضا، مث         . الشقية يف هذه السيئات فعال    

. يتقدم هذا النوع من الزنا إىل األمام ويدفع صاحبه إىل سـيئات فعليـة             
 الوالدين ال يأخذون احليطة واحلذر بعني االعتبار، ولكن         املشكلة أن بعض  

قد فسد أوالدنا   : حني يبلغ السيل الزىب عندها يتأسفون ويبكون ويقولون       
لذا جيب أن يأخذ اآلباء احلذر بعني االعتبار منذ البدايـة وأال            . وذرياتنا

. نتيسمحوا لألوالد مبشاهدة الربامج السيئة والسخيفة يف التلفاز واالنتر        
هناك بعض اآلباء   . بل عليهم أن يراقبوا األوالد حني يستخدمون االنترنت       

غري املثقفني جيدا، وهذا يوجب على نظام اجلماعة أن يعطيهم معلومات           
فينبغي أن ختطط املنظمات الفرعية أي جملس أنصار        . كافية عن املوضوع  

إلنقـاذ األوالد   اهللا، وجملس خدام األمحدية وجلنة إماء اهللا لترتيب الربامج          
 والفتيات مع نظـام اجلماعـة ومـع         الشبابمن هذه السيئات، ولربط     

املنظمات الفرعية املعنية ليتعود هذا اجليل على تقدمي الدين علـى الـدنيا             
وعلى الوالدين أيضا أن يتعاونوا على أحسن وجه ذا الصدد مـع           . دائما

ولو أبدى اآلباء ضعفا بـشكل مـن        . املنظمات الفرعية ونظام اجلماعة   
إن أكرب مـسؤولية ـذا      . الدهم بأيديهم األشكال ذا الصدد لدمروا أو    

الصدد تقع على راعي البيت، أي الرجل، أن ينقذ األوالد من الـسقوط             
عليكم أن تنقذوا أوالدكم من عذاب النـار الـذي          . يف حفرة من النار   

  . أنقذكم اهللا تعاىل منه بفضله ورمحته ووفقكم ملعرفة إمام الزمان رمحة منه
قلق شديد، وال سيما املسلمون اآلخرون      إن الدنيا مصابة باضطراب و    

أما أنتم فقد من    . الذين يتطلعون إىل أن جيدوا قيادة ترشدهم إىل الصواب        
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اهللا تعاىل عليكم بأنكم تنالون التوجيه الصائب نتيجة بيعـتكم لإلمـام            
. ، وبربكة متسككم باخلالفة توجهون لاللتـزام باحلـسنات        املهدي  

ي أن تتعهدوا الجتناب السيئات وتتقدموا إىل       فهذه األفضال اإلهلية تقتض   
أي عليكم أن ختطوا على سبل احلسنات       . األمام ملبين هذه الدعوة دائما    

بأنفسكم وتنصحوا بذلك أوالدكم أيضا، وجتعلوا قول اهللا تعـاىل أمـام            
 ا أَنفُـسكُم وأَهلـيكُم    أَيها الَّذين آمنوا قُو   يا  : أعينكم دوما حيث يقول   

   )٧ :التحرمي(نارا
           عدا واللهو واللعب وخمتلف أنواع املنكرات ال تإن بريق الدنيا ومغريا
سيئات يف اتمعات الغربية، ولكنها حبسب تعليم اإلسالم سيئات تبعـد           
اإلنسان من القيم األخالقية، فهذه املنكرات تواجه الناس يف كل مكـان            

ترتكـب  : فكما قلت من قبل   . اجلميعوبشدة متناهية وحتاول أن حتيط ب     
املنكرات باسم التنور أوال مث تدفع هذه املنكـرات صـاحبها إىل هـوة              

فهذا ليس ترفيها وال حرية بل إا حفَر من النـار           . السيئات أكثر فأكثر  
لذا فإن اهللا الرحيم بعباده قد فصل للمؤمنني بأـا          . باسم الترفيه واحلرية  
  . فأنقذوا منها أنفسكم وأهليكمنار وحفر من النار 

أقول للفتيات والشباب الذين يسكنون يف هذا اتمع إن الولـوج يف            
هذه املنكرات ليس اهلدف من حياتكم وال تظنوا أن الدخول يف اللـهو             
واللعب هو اهلدف من حياتكم وخلْقكم، وال تزعموا أن هذا هو كـل             

رق بيـنكم وبـني     ولكونكم أمحديني جيب أن يكون هناك ف      . شيء لكم 
وباإلضافة إىل ذلك جيب على كل أمحدي أن جيتنب كل نـوع            . غريكم

فهناك حاجة ماسة خللق األخوة فيما بينكم، واجتناب كافـة          . من الظلم 
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إن مجال اجلماعة اإلسالمية األمحدية     . أنواع اخلديعة والتقيد بنظام اجلماعة    
ا اجلمال ملا بقـي بيـنكم       فلو أمهلتم هذ  . إمنا يكمن يف النظام وااللتزام به     

  . وبني غريكم فرق
 بأنكم تصلَّون وغريكم من املسلمني أيـضا        يقول املسيح املوعود    

. يصلون الصلوات نفسها، إنكم تصومون وهم اآلخرون يصومون مثلكم        
إنكم حتجون وكذلك حيج املسلمون اآلخرون، كما يتـصدق بعـضهم           

كرب والواضح بينكم وبـني     فالفرق األ . فال بد أن يكون هناك فرق     . أيضا
  . غريكم من املسلمني هو نظام اجلماعة

يقول البعض بأننا على عالقة وفاء وإخالص مع اخلالفة، ولكننا علـى            
فليعلم هؤالء الناس أن نظام اجلماعة أيضا من        . اختالف مع نظام اجلماعة   

فإذا كانت لديكم شكوى ضد أحد من أصحاب املناصب         . صنع اخلالفة 
تكتبوها إىل اخلليفة ولكن ال يسمح ألحد قط أن خيرج عـن            فيمكن أن   

كذلك جيب على أصحاب املناصب أيضا أال يكونوا سببا         . نظام اجلماعة 
لعثار اآلخرين وال يوقعوهم يف ابتالء، بل جيب أن يعاملوا اجلميع مبواساة            

  . ونصح حقيقي دائما
االلتـزام   يف شروط البيعة أنظارنـا إىل        مث يوجه املسيح املوعود     

          بالصلوات، فيقول بأن االلتزام بالصلوات شرط لالنتماء إيلَّ، وقد ذكرت
 موضوع الصالة   وقد ربط املسيح املوعود     . هذا األمر من قبل أيضا    

  . مع محد اهللا تعاىل وقال عليكم أن حتمدوا اهللا كثريا وتذكروا مننه دائما
:  هو  املوعود   والشرط الرابع ضمن شروط البيعة الذي بينه املسيح       

أال تؤذوا، بغري حق، أحدا من خلق اهللا عموما واملسلمني خصوصا مـن             
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ال : مث قـال  . جراء ثوائر النفْس ال اليد وال باللسان وال بأي طريق آخر          
 صلة الوفاء واإلخالص مع اهللا يف حال من األحـوال، سـواء يف              تقطعوا

العالقـة بـاهللا    توطيد  حالة الفرح أو الترح، بل جيب أن متضوا قدما يف           
  .  تعاىل

فعليكم أن تكونوا   سعة مالية   بعد جميئكم إىل هذه البالد      لقد رزقكم اهللا    
مـصائب مجـة    إن بعض الناس يواجهون     . عبادا شاكرين هللا تعاىل دوما    

ولكن . بسبب األوضاع االقتصادية السائدة يف العامل منذ سنتني ماضيتني        
ترح أيضا، هذا ما قالـه املـسيح        لة ال عليكم أال تتركوا عتبات اهللا يف حا      

  . املوعود بكل وضوح
 شرطا آخر للبيعة وهو أن جتنبوا أنفسكم مـن التقاليـد            مث بين   

.  وتلتزموا بطاعة اهللا ورسوله طاعـة كاملـة        السائدة ومن أهواء النفس   
 هللا ورسوله ال بد من االهتمام بتالوة القرآن والتدبر           الكاملة طاعةالاللتزام ب ول
، وذلك لتفهموا أحكام اهللا تعاىل الواردة يف القـرآن الكـرمي مث تعملـوا               هفي

  .حبسبها
 أيام ويقضي باتا، طالقًا والزهو الكرب يطلّقأن "و مث ذكر شرطًا آخر وه

  ".رواالنكسا بالتواضع حياته
  : مث يقول حضرته يف الشرط الثامن

 وأوالده وماله نفسه من عليه أعز اإلسالم ومواساةُ وعزه الدين يكونَ أن"
  ".عليه عزيز هو ما كل ومن

، وجيب أن يتذكر كل أمحدي أنه مندوب عن األمحدية، فإنه شرط هام جدا
إن . ومن هذا املنطلق جيب أن يسعى جاهدا ليصبح صورة حقيقية لإلسالم
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منثّل إذا كنا ندعي أننا . املسلمني غري األمحديني وغري املسلمني أيضا يراقبوننا
 اإلسالم، وال عزة عن حفظ ال بد أن نكون مسؤولنيصورة حقيقية لإلسالم ف

 يف جمال ، األمر الذي سيدفعنا حنو األمامبد أن نصبح منوذجا حسنا لتعاليمه
 هقتضي منا أن نقيم هذتاساة اإلسالم وم هذا الدين وةزعإن . التبليغ أيضا

وال سيما ،لعامل الصورة احلقيقية لإلسالم وأن نقدم أمام ا، يف الدنيا كلهاةالعز 
.  فيه من مجيع اجلوانب والنواحيالعصر الذي أصبح اإلسالم مهاجمايف هذا 

أيضا طريقا لتشويه اإلسالم ) سويسرا( اإلسالم يف هذا البلد لقد اختذ معارضو
 املآذن سيقضي املآذن، ويرون أن منعهم إنشاَء بناء فرضوا حظرا على حيث

ال .  على حد تعبريهم- فساد العامل يفائم املسلمني ومجيع نشاطام على جر
عوا هذه القضية  ولكن ال تد وانتهت،شك أنه قد بت يف قضية املآذن اآلن

 وتلفتوا انتباه يف اجلرائد وتعقدوا الندواتعنها متوت، بل جيب أن تكتبوا 
وا هذا القانون من سن أم قد فلو .طرق أخرى أيضاشىت الناس إىل هذا األمر ب

يمكن أن يلغى هذا القانون من خالل استفتاء فخالل االستفتاء العام كذلك 
غري  بل بدئ ا يف زمن متأخر من اإلسالم، خاصةليست للمآذن أمهية . آخر

هون اإلسالم من خالل  اإلسالم، إذ إم يشوةيتعلق بعزاآلن أن هذا األمر 
موا مثال لسعي الدؤوب يف هذا اال، وميكن أن تقد من افال بد .قضية املآذن

 بلدا من بالد العامل، ١٩٥اجلماعة اإلسالمية األمحدية أن مراكزها موجودة يف 
 - حدث يف بلد من البالد تطيعون أن تقدموا مثاال واحدا أنْولكن ال تس

، بل  كال لقوانني البلد،اجلماعة خمالفةًارتكبت  أن - سويسرا أيضاوحىت يف 
ا اشتركت يف أي نشاط أدى إىل نشر الفساد، دة بقوانني البلد؛هي متقيأو أ 

  .  الصورة احلقيقية لإلسالمنقدمحنن الذين . متردت ضد احلكومةأو 
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عوا نطاق عالقاتكم اخلاصة، دون أن تظلوا قابعني يف بيوتكم جيب أن توس
، جمال التبليغوسعوا ت بد أن ال. أو مقتصرين على العالقة مبن حولكم فقط

فمن يعرف منكم لغة هذا البلد فال بد أن ينشئ عالقات مع من حوله من 
بعض الشخصيات النبيلة، أما من ال يعرفون اللغة جيدا فيمكن أن خيرجوا 

سخر كل فرد من أفراد جيب أن يهكذا ، ببعض النشرات ويبدأوا بتوزيعها
 عددكم القليل أيضا اكلة سيتمكنوعلى هذه الشاجلماعة نفسه يف هذا اال، 

ال بد من تقدمي الصورة الصحيحة لإلسالم . أن يلعب دورا فعاال ومؤثرامن 
وما مل نقم . ه، كما ال بد من إقامة عظمة الدين وعزه بتبليغالمن خالل 

اساة وين وم أداء حق إقامة عزة الديسعناال فبسعي متواصل لزيادة عددنا أيضا 
  .من الذين يسعون ألداء هذا احلقحىت  أن نعد ال ميكنذلك بدون اإلسالم، و

عالوة على ذلك هناك قضية أخرى أثاروها يف أوروبا بقصد تشويه اإلسالم 
ديات أن يقمن حبملة وعلى بناتنا والسيدات األمح. أال وهي قضية احلجاب

لقد أحسنت الفتيات . يكتنب مقاالت ورسائل إىل اجلرائدذا اخلصوص ف
رض احلجاب إلقامة فُ. ملانيا يف هذا اخلصوصمحديات صنعا يف إنكلترا وأاأل

 إلقامة  فكرةمجيع الديانات وقد قدم ،ملرأة، وهذه الفكرة يقدمها الدينااحترام 
مل . ت هذه الفكرة مع مرور الزمنهها قد شوا مناحترام املرأة، إال أن بعض

حتظى حبقوقها،  -انة املسيحية  يف الدي-متض فترة طويلة حيث مل تكن املرأة 
  . وكانت تعاين من بعض احلظر املفروض عليها

رأة بطبعها تريد أن حتظى  املرأة، إن امللتقديرعلى أية حال، إمنا احلجاب 
ظى بوقار حت إال أن املرأة بشكل خاص ،بل كل إنسان يريد ذلكباحترام، 

تركيزا على احترام  واإلسالم أكثر الديانات. وحشمة وتريد أن حتافظ عليها
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فليس من اإلكراه يف شيء أن يقال للمرأة أن . املرأة واحلفاظ على حقوقها
  . وإعطائها مكانة مميزةلتقدير خصوصيتهاحماولة  تلبس احلجاب بل هو

لفتيات األمحديات اللوايت لديهن عقدة لإىل جانب هذا املوضوع أقول 
 جاب مث اجنرفن مع تيارن لو خفن من أقوال الناس وخلعن احلإالدونية 

. إن عرضكن منوط بعزة الدين. ن أيضااملوضة والصرعة فال ضمان ألعراضه
 أن – بل تكثر مثل هذه األحداث -دثا قبل ذلك أيضا اولقد ذكرت لكم ح

لعمل البسة لفتاة أمحدية تلقت إشعارا من مديرها يف العمل أا لو جاءت 
 فدعت.  هلا مدة شهر الختاذ القرارد وحد،احلجاب فإا ستسرح من الوظيفة

 بأحكام دينك،  ألمرك وعمالًيا اهللا إنين أحتجب طاعةً:  هذه الفتاة قائلةاهللا
وإذا كانت هذه الوظيفة ليست جيدة يل فأبدلين  من عندكافاجعل يل خمرج ،

 على هذه الفتاة حياا طيلة ص ظل هذا املدير ينغ،على أية حال. خبري منها
 سيتم وبعدهابقي هذا العدد من األيام : ل حيث كان يذكرها يومياشهر كام

ويف . ترحيلك من الوظيفة، ويف جانب آخر ظلت هذه الفتاة تدعو اهللا تعاىل
 وظيفتها إال أن تشغلاية املطاف بعد مضي شهر كامل بقيت هذه الفتاة 

ح من العمل أو غيراألعلى هر مديرذلك املدير قد ارتكب بعض األخطاء فس 
 فإن فإذا كانت النية حسنة.  األمحديةمكان عمله، وبالتايل ارتاحت هذه الفتاة

 وإذا كانت عالقة اإلنسان باهللا تعاىل قوية فإنه. اهللا تعاىل بنفسه جيعل خمرجا
حيتسب مما يؤدي إىل أن خترج من قلب العبد من حيث ال يساعد عبده  

  .كلمات محد اهللا تعاىل بشكل عفوي
 يف مشغوال يظلّ أنهو  ط التاسع الذي ذكره املسيح املوعود والشر
  .جنسه أبناَء ينفع وأن  اهللاخلْق مواساة
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 تعاىل  إىل اهللالناسوال يتأتى ذلك بصورة حقيقية إال إذا سعيتم لتقريب 
اساة اخلالصة وأطلعتموهم  على الدين الكامل واملكمل، وال ميكن وبعاطفة امل

 املبلّغ مطابقة هلذه التعاليم، وما مل تسعوا لتبليغ هذه ذلك ما مل تكن أعمال
  .الدعوة يف حميطكم حبرقة والتياع

  : يف الشرط األخري من شروط املبايعةيقول املسيح املوعود 
  .الدنيوية العالقات تعدهلا ال بصورة الطاعة عهد يمع يعقد أن

اباته وعالقاته فال بد لكل واحد أن حياسب نفسه ويعرف ما إذا كانت قر
، وال نستطيع أن  حتول دون عالقته مع املسيح املوعود هو وذوومعارفه

نعرف مدى التزامنا ذا العهد ما مل نعمل بشكل كامل بتعاليمه اليت هي 
ما مل ما مل حناول للعمل ا، و - على األقل –التعاليم احلقيقية لإلسالم، أو 

  وقالالفة اليت بشرنا مبجيئها بعدهكم مع اخلتبدو طاعتكم وإخالصكم ووفاؤ
عهد كل واحد على أن حيافظ على هذه العالقة احلقيقة تلو . أا تكون دائمة

إىل انتبهوا .  فإنه أمحدي باالسم فقطعد من اجلماعة حقا، وإالسيف عند ذلك
يسبقكم األمحديون اجلدد يف االستفاضة ذه الربكات هذه األمور وإال فس

حرم األمحديون القدامى من ينبوع األمحدية يف قبول األمحدية، ويرغم تأخرهم 
 فال بد من إكثار .تقدمي تضحيات جسيمةعد الذي أجراه آباؤهم يف بيوم ب

  .. الدعاء ذا اخلصوص
ليس األحباء عند اهللا تعاىل من كانت مالبسهم  :يقول املسيح املوعود 

ائلة، بل األحباء عنده من فاخرة ومطاعمهم لذيذة وهم ميلكون ثروات ه
لَّيؤثرون الدين على الدنيا، ويصبحون خذا األمر . ا هللا تعاىلص فعليكم

  .األولباألخري وليس 
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. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة: مث يقول حضرته
  . ك إىل يوم القيامة بأي سأجعل الذين يتبعونك غالبني على من يكفرون

وهو عبارة عن .  هذا اإلهلام مرتني أو ثالثة املسيح املوعود لقد تلقى
م حيث مل يكن قد ١٨٨٣وقد تلقاه للمرة األوىل يف عام . آية قرآنية أيضا

  : يف هذا اخلصوصيقول املسيح املوعود .  مجاعتهأسس
ما يدعو ولكن . الكافرين يب سيجعل متبعي غالبني على معارضي وإنه 

 على  يف املتبعني احلقيقيني مبجرد أن بايعنه ال يدخل أحد أ هوإىل التفكري
، بدون آثاريي  الكامل حىت يتفاىن يف طاعيت، ويقتفبل يلزم ذلك اتباعه. يدي

ويظهر من هنا أن اهللا تعاىل قد .... ذلك ال ميكن أن تنطبق عليه كلمة االتباع
ن الضروري أن فم... قدر يل مجاعة يتفانون يف طاعيت ويطيعونين طاعة كاملة

روه على كل أن تؤثأوجه أنظاركم إىل أن تنشئوا مع اهللا تعاىل عالقة صادقة و
قتدوا أن ت منوذجا لكم، وذوا اجلماعة الطاهرة لسيدنا حممد تخأن تشيء، و

  .آثارهمب
فإذا كنتم تريدون أن تنشئوا عالقة . فهذا ما كان املسيح املوعود يتوقعه منا

 وال بد لكم.  جاهدين لتحقيق آمالهفال بد أن تسعوا مع املسيح املوعود 
 من املتبعني واحىت تكون - شيوخا وشبابا ونساء -أن حتاسبوا أنفسكم 

 وال بد لآلباء أن يراقبوا ما جيري يف بيوم ويراقبوا تصرفات .احلقيقيني
 أبناءهماآلباء واألمهات على حد سواء وجيب أن يطلع .  ونشاطامأوالدهم
لفرق بني املسلم وضحوا هلم اي، وال بد من أن اليم املسيح املوعود على تع

  . األمحدي وغريه
 قال ليس هناك فرق بينكم وبني سبق أن ذكرت أن املسيح املوعود 

باإلضافة إىل أننا حنظى . غريكم إن مل تتميزوا بشكل واضح عن اآلخرين
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.  يف أعمالنا أيضاال بد أن يكون هناك فارق واضح مشاهدفبنظام اجلماعة 
إذا . فعلى نظام اجلماعة وعلى املنظمات الفرعية أن تضع برامج تربوية خاصة

 وبربيق بأسباب حياة مرفهةقضيتم حياتكم يف كسب ثروات الدنيا والتمتع 
ا علينااعترب كفرالدنيا فإن ذلك ي إلميان ل  أن وفقنا بأنعم اهللا تعاىل اليت من

  .ايعته ومباملسيح املوعود ب
وفق اهللا تعاىل لكل أمحدي أن يكون أمحديا حقيقيا حىت ينال حظا وافرا من 

  .أفضاله ونعمه تعاىل، آمني
  


