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سبل الفوز مبرضاة اهلل
خـطبة اجلمعـة
اليت ألقاها سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
يوم 2016/12/30

يف مسجد بيت الفتوح بلندن
أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال
شريك لـه ،وأشهد أن حمم ًدا عبده
ورسوله .أما بعد فأعوذ ابهلل من

ترمجة :املكتب العريب

التقوى
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َوال َّ
الضالِّني﴾( .آمني)

سيبدأ العام اجلديد بعد يومني،
إن شاء هللا .حنن املسلمون نبدأ
العام اجلديد حبسب التقومي القمري
والشمسي كليهما .والتقومي القمري
ليس معروفا يف املسلمني فقط بل كان
يف املاضي سائدا يف كثري من األمم
األخرى أيضا ،فكان العام اجلديد
يبدأ حبسب التقومي القمري يف أهل
الصني واهلندوس وغريهم من األمم
واألداين الكثرية ،وحىت يف العرب
قبل اإلسالم كان العام القمري نفسه
رائجا .ابختصار ،لقد راج يف الدنيا
التقومي الغريغوري عموما ويفهمه
اجلميع ،لذا اختذه اجلميع حلساب
أايمهم وشهورهم ،فيبدأ العام اجلديد
يف كل مكان َّ
كل سنة من  1يناير
وينتهي يف  31ديسمرب حبسب هذا
التقومي.
على كل ،أتيت األعوام ومتضي 12
شهرا ،سواء كانت أعوام التقومي
القمري أم التقومي السائد أعين التقومي
الغريغوري ،فإن أهل الدنيا –سواء
كانوا مسلمني أو غريهم -يقضون
أايمهم وشهورهم وأعوامهم يف اللهو
واللعب والصياح والصراخ .وحني يبدأ
العام اجلديد يف  1يناير ما الذي ال
يفعله أهل الدنيا ،أي ضجة ال تُثار
يف الليلة ما بني  31ديسمرب و 1يناير
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أهل الدنيا ...يقضون أيامهم وشهورهم وأعوامهم

في اللهو واللعب والصياح والصراخ .وحين يبدأ العام
الجديد في  1يناير ما الذي ال يفعله أهل الدنيا ،أي

ضجة ال ُتثار في الليلة الكائنة بين  31ديسمبر و1

يناير في البالد الغربية خصوصا وفي البالد األخري

عموما ،فإنهم يسهرون إلى منتصف الليل بل طول
وشرب الكحول والتمتع
الليل لمجرد إثار ِة الشغب
ِ

بالرقص والغناء ،يعني ُينهون العام الماضي باللغو
والهراء ويبدؤون العام الجديد أيضا باللغو والهراء.

يف البالد الغربية خصوصا ويف البالد
األخرى عموما ،فإهنم يسهرون إىل
منتصف الليل بل طول الليل جملرد
إاثرِة الشغب ِ
وشرب الكحول والتمتع
ابلرقص والغناء ،يعين يُنهون العام
املاضي ابللغو واهلراء ويبدؤون العام
اجلديد أيضا ابللغو واهلراء.
قد أصبح معظم الناس عمياان لذا ال
ميكن أن تصل نظرهتم حيث ميكن
أن تصل أو ينبغي أن تصل نظرة
املؤمن .ومن شأن املؤمن ّأل يتجنب
اللغو ويظهر الرباءة منه فحسب بل
أيضا ويتفكر أنه جاء
حياسب نفسه ً
ومضى ،فماذا أعطاان
يف حياته عام َ

وماذا أخذ منا؟ ماذا خسران وماذا
نِلنا؟ وهل ينظر املؤمن إىل اخلسارة
حتسن
أو النفع الدنيوي فقط؟ أو إىل ُّ
حالته الدنيوية؟ أم أنه يرى ماذا خسر
أو أجنز دينيا وروحانيا؟ وإذا كان يريد
أن ينظر من منظور ديين وروحاين فما
مستوى رؤيته لكي يعرف ماذا خسر
وماذا انل؟
حنن األمحديون حمظوظون أبن هللا تعاىل
وفقنا لإلميان ابملسيح املوعود واملهدي
املعهود الذي ق ّدم بني أيدينا روح
تعاليم هللا تعاىل ورسوله وخالصتَها،
وقال لنا لو جعلتم هذه األسوة نصب
أعينكم لعرفتم ما إذا كنتم حقّقتم

اهلدف من حياتكم أو سعيتم لذلك
أم ال؟ فإذا وضعتم هذا املستوى
أمامكم ألصبحتم مؤمنني حقيقيني،
وهذه هي الشروط اليت لو التزمتم هبا
ّ
لتمكنْتم من فحص صحيح إلميانكم.

قد أخذ املسيح املوعود عهد
البيعة من كل أمحدي ،ويف هذا العهد
ق ّدم لنا شروط البيعة وأعطاان خطة
العمل وتوقع من كل أمحدي أن يعمل
هبذه اخلطة وحياسب نفسه كل يوم
وكل أسبوع وكل شهر ،فنحن يف الليلة
األخرية من العام لو استقبلنا العام
اجلديد مبحاسبة أنفسنا وابلدعاء لكنا
حيسنون عاقبتهم ،ولو بدأان
من الذين ّ
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عامنا اجلديد ابلتهاين الظاهرية فقط أو
ابألمور الدنيوية لكنّا من الذين خسروا
كثريا ومل ينالوا شيئا أو انلوا شيئا قليال
جدا .فلو بقيت فينا هذه التقصريات
رحنا استعراضها فعلينا أن ندعو
ومل يُ ْ
هللا تعاىل أال يكون عا ُمنا القادم مع
هذا التقصري الروحاين بل تكون كل
خطوة لنا من أجل نيل رضى هللا تعاىل
وأن نكون عاملني أبسوة النيب  كل
يوم ،وتذهب بنا مجي ُع أايمنا وليالينا
إىل اإليفاء بعهد بيعة املسيح املوعود
.
هذا العهد يعرض علينا سؤاال :هل
َوَفـيْنا بعهد قطعناه بعدم اإلشراك ابهلل؟
ليس املراد من الشرك هنا هو عبادة
األواثن والشمس والقمر بل املراد
منه حبسب قول النيب  هو شرك
الرايء يف األعمال ،واجنراف املرء وراء
أهوائه اخلفية .فيجب أن نتساءل :هل
كانت صلواتنا وصيامنا وتضحياتنا
املالية وأعمالنا خلدمة اخللق والتضحية
أبوقاتنا خلدمة اجلماعة إلراءة الناس
أو إلرضاء اآلخرين من دون هللا أم
ال؟ أو هل وقفت أهواؤان الكامنة يف
قلوبنا مقابل هللا تعاىل؟ يقول املسيح
املوعود « :ليس املراد من التوحيد
أن يقول املرء «ال إله إال هللا» ابللسان
فقط وتقبع يف قلبه ألف وثن .بل الذي
التقوى

قد أصبح معظم الناس عميانا لذا ال يمكن أن تصل نظرتهم حيث
يمكن أن تصل أو ينبغي أن تصل نظرة المؤمن .ومن شأن المؤمن
ّأل يتجنب اللغو ويظهر البراءة منه فحسب بل يحاسب نفسه
ومضى ،فماذا أعطانا وماذا أخذ منا؟
ويتفكر أنه جاء في حياته عام َ
ماذا خسرنا وماذا نِلنا؟ .....وإذا كان يريد أن ينظر من منظور
ديني وروحاني فما مستوى رؤيته لكي يعرف ماذا خسر وماذا نال؟

ّ
يعظم عمله وكيده ومكره كتعظيم
هللا أو يتوكل على إنسان كما جيب
التوكل على هللا أو ّ
يعظم نفسه كتعظيم
هللا فهو عابد األصنام يف مجيع هذه
احلاالت ».فعلينا أن حناسب أنفسنا
حبسب هذا الـمحك.
مث هناك سؤال آخر يفرض نفسه وهو:
هل مضى عامنا املنصرم بريئا متاما من
الكذب والزور وهل متسكنا خالله
أبهداب الصدق واحلق .وهل واجهنا
موقفا حني كان من شأن االلتزام
ابحلق والصدق أن يعرضنا للخسارة
ّ
نتخل عن الصدق؟
ومع ذلك مل
لقد ّبي املسيح املوعود معيارا
هلذا االختبار أنه ما مل يتخل املرء من
األهواء النفسانية اليت حتول دون قوله
الصدق ال ميكنه أن ُيـ َع ّد صادقا ابملعىن
احلقيقي .فقال إن أهم موقف لقول
الصدق هو حني كانت حياتنا أو

أموالنا أو شرفنا مهددا ابخلطر.
مث السؤال هو :هل أبعدان أنفسنا
من األشياء اليت من شأهنا أن ختلق
يف القلب أفكارا سيئة .ويدخل يف
هذه األشياء االنرتنيت والتلفاز يف
بث بواسطتهما
الزمن الراهن إذا تُ ّ
برامج تفسد األفكار .فإن كنا نشاهد
بواسطة تلك الوسائل أفالما خلعية
وبرامج سيئة أخرى فهذا يعين أننا قد
تنحينا عن عهد البيعة ،وإن حالتنا
تبعث على القلق ألن هذه األمور تقود
إىل نوع من الزان.
مث السؤال هو :هل سعينا أو نسعى
بكل ما يف وسعنا إلنقاذ أنفسنا من
سوء النظر؟ إن حكم االمتناع عن
موجه إىل الرجال والنساء
سوء النظر ّ
على حد سواء ألن األنظار احلرة قد
تؤدي إىل األخطار لذا فقد أمر هللا
بغض البصر .مث جيب أن نتساءل:
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هل اجتنبنا كل نوع من الفسق
والفجور أثناء السنة املنصرمة؟ فقد
وق.
ُس ٌ
قال النيب ِ :سبَ ُ
اب الْ ُم ْسلِ ِم ف ُ
عندما يندلع الشجار واخلصام بني
الفريقني يستخدم املرء أحياان حبق
غريه كلمات قاسية وانبية ،ولكن إذا
فعل ذلك مؤمن حبق مؤمن آخر فقد
ارتكب الفسوق بل إذا فعل ذلك حبق
غري املسلم أيضا كان فسوقا كذلك.
مث يقول النيب  ما مفاده :التجار
فجار .قيل :التجارة حالل .فقال :
بعضهم يكذبون عند عقدهم الصفقة
ويرفعون األسعار أبحالف كاذبة.
كذلك قال  أبن الذين ال يشكرون
وال يصربون هم أيضا فاسقون .فهذا
هو معىن اجتناب الفسق .مث جيب أن
نسأل أنفسنا :هل اجتنبنا كل أنواع من
الظلم ،وقد قال النيب  :من غصب
شربا من األرض بغري حقه أو أخذ
حصاة غصبا فقد ظلم .هذا هو احملك
الذي جيب أن خنترب أنفسنا من خالله.
مث جيب أن نتساءل هل ن ّزهنا أنفسنا
من اخليانة ،وقد قال النيب َ :ل تَُ ْن
َم ْن َخانَ َك .فهذا هو احملك لالختبار.
مث جيب أن نتساءل :هل بذلنا ُجهدان
الجتناب كل نوع من أنواع الفساد؟
وقد قال النيب  :إن شر الناس هم
الذين يعيثون الفساد .هؤالء املفسدون

ليس المراد من الشرك هنا هو عبادة األوثان والشمس والقمر بل المراد
منه بحسب قول النبي  هو شرك الرياء في األعمال ،وانجراف المرء
وراء أهوائه الخفية .فيجب أن نتساءل :هل كانت صلواتنا وصيامنا
وتضحياتنا المالية وأعمالنا لخدمة الخلق والتضحية بأوقاتنا لخدمة
الجماعة إلراءة الناس أو إلرضاء اآلخرين من دون الله أم ال؟...

يعيثون الفساد ابلوشاية والغيبة إذ
ينقلون كالم الناس إىل اآلخرين غيب ًة
ليورطوا
وبنيّة الفساد ،والذين يسعون ّ
املطيعني -الذين يطيعون نظام اجلماعة
يف كل شيء  -يف أعمال الفساد أو
الذنوب هم مفسدون.
فهذا هو املعيار لالختبار ،وهذا هو
املراد من الفساد واجتنابه .مث يربز
للعيان سؤال :هل جنتنب مجيع أنواع
التمرد والبغي؟ وهل تتغلب علينا الثوائر
النفسانية عندما هتيج .إن اجتناب
الثوائر النفسانية جهاد كبري يف الزمن
الراهن الذي تنشر فيه األابحية يف كل
مكان .مث جيب أن نسأل أنفسنا هل
نلتزم ابلصلوات اخلمس أم ال؟ أي
هل صلينا مخس صلوات ابنتظام على
مدار السنة املنصرمة أم ال؟ وقد أكد
هللا تعاىل على الصالة يف عدة آايت
يف القرآن الكرمي ،بل أمر اباللتزام هبا
أمرا مؤكدا .وقد قال النيب  أن ترك

جير املرء إىل الشرك والكفر.
الصالة ّ
مث جيب أن نسأل أنفسنا :هل ظللنا
ملتزمني بصالة التهجد؟ وقد أمر النيب
 اباللتزام هبا وأدائها ابنتظام .فهذا
هو طريق الصاحلني .فقال  أبهنا
وسيلة التقرب إىل هللا وأهنا تنهى عن
الذنوب والسيئات وتُنقذ من األسقام
اجلسدية أيضا.
مث جيب أن نسأل أنفسنا :هل بذلنا
قصارى جهودان لاللتزام ابلصالة على
النيب  ألن ذلك من أوامر هللا تعاىل
املهمة ووسيلة إلجابة أدعية املؤمنني.
يقول النيب  أبنه إذا دعا املرء
بغري الصالة عليه بقي دعاؤه معلقا
بني السماء واألرض ،فإن مل تصلوا
واستمررمت ابلدعاء لن ترتفع أدعيتكم
من األرض ولن تصل إىل السماء
بل ستبقى معلقة لكوهنا حمرومة من
األسلوب الذي بيّنه هللا تعاىل .فمن
الضروري لوصول األدعية إىل السماء
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أن تكون مصحوبة ابلصالة على
النيب  .كذلك جيب أن نتساءل:
هل واظبنا على االستغفار ،وقد ق َ
َال
َر ُس ُ
االستِ ْغ َف َار َج َع َل
ول اللَِّ َ م ْن لَ ِزَم ْ
هللاُ لَُه ِم ْن ُك ِّل ِض ٍ
يق َْم َرًجا َوِم ْن ُك ِّل
َه ٍّم َفـ َرًجا َوَرَزقَ ُه ِم ْن َحيْ ُث ال َْيتَ ِس ُب.
مث هناك سؤال آخر جيب طرحه وهو:
هل ظللنا متوجهني إىل محد هللا تعاىل
وقد قال النيب ُ :ك ُّل أَ ْم ٍر ِذي َب ٍل
َل ُيـبْ َدأُ فِي ِه ِب َْل ْم ِد أَق َ
ْط ُع .ويكون
حمروما من الربكة والتأثري .مث جيب أن
نسأل :هل اجتنبنا إيذاء أقاربنا وغريهم
امتنعت أيدينا وألسنتنا
مجيعا ،وهل
ْ
عن إيذاء اآلخرين .هل عا َملْنا الناس
ابلصفح والعفو؟ هل كان التواضع
َم ِزيَّتنا البارزة؟ هل بقينا على عالقة
اإلخالص والوفاء مع هللا تعاىل يف
حالة الفرح والرتح دائما ومل نَ ْش ُك منه
على أنه مل ُيب أدعيتنا أو ملاذا ابتُلينا
مبصيبة ما؟ وإذا نشأ هذا النوع من
الشكوى فال ميكن أن يكون صاحبه
مؤمنا .مث جيب أن نتساءل :هل بذلنا
قصارى جهودان الجتناب التقاليد
والبدعات واألهواء النفسانية كليا؟
فقد قال النيب  ما مفاده :عليكم أن
جتتنبوا التقاليد والبدعات ألهنا تقودكم
إىل الضالل .مث السؤال هو :هل بذلنا
ما يف وسعنا للعمل أبوامر القرآن
التقوى

هل َوف َْينا بعهد قطعناه بعدم
اإلشراك بالله؟ ليس المراد من
الشرك هنا هو عبادة األوثان
والشمس والقمر بل المراد منه
بحسب قول النبي  هو شرك
الرياء في األعمال ،وانجراف
المرء وراء أهوائه الخفية.

الكرمي وأوامر رسول هللا  وتعليماته
كلها؟ مث هناك سؤال :هل ختلينا عن
الكرب والنخوة كليا ،أو سعينا للتخلي
عنهما؟ ألن أكرب مصيبة بعد الشرك
هو االستكبار والنخوة .وقد قال النيب
 لن يدخل اجلنة متكرب .واملراد من
املرء َّ
احلق
االستكبار هو أن ينكر ُ
ويستهني ابلناس وحي ِّقرهم ويسيء
معاملتهم .مث السؤال هو :هل حاولنا
أن نضرب أمثلة عليا يف حسن ا ُخللق؟
وهل سعينا لاللتزام اب ِحللم واملسكنة؟
فإن مكانة املساكني عند النيب عالية
جدا لدرجة كان  يدعو هللا تعاىل:
اللَّ ُه َّم أَ ْحي ِِن ِم ْس ِكينًا َوأَ ِمتْ ِن ِم ْس ِكينًا
َو ْاح ُش ْرِن ِف ُزْم َرِة الْ َم َس ِاكنيِ .هل
كان ُ
كل يوم يزيدان رسوخا يف الدين
ويرسخ عظمته وشوكته يف قلوبنا؟
وجيب أن نتساءل :أمل يكن عهدان

بتقدمي الدين على الدنيا الذي رّددانه
على مدار السنة عهدا فارغا فحسب؟
مث جيب أن نسأل أنفسنا :هل حاولنا
أن نزداد حبا لإلسالم إىل درجة أن
فضلناه على أموالنا وكرامتنا وحسبناه
ّ
أحب لنا من أوالدان أيضا؟
أع ّز علينا و ّ
فقد قال النيب  أبن هللا تعاىل بعثين
ابإلسالم ،واملراد من اإلسالم هو أن
تسلِّموا أنفسكم هلل كليا وختلَّوا عن
اآلهلة األخرى كلها ،وأقيموا الصالة
وآتوا الزكاة .مث جيب أن نسأل أنفسنا:
هل بذلنا جهدا يف التقدم يف مواساة
اخللق؟ مث السؤال هو :هل سعينا
لنفيد َخلق هللا تعاىل بكل ما أُعطينا
من القوى واملواهب؟ فقد قال النيب
 :اخللق عيال هللا وأحبكم إىل هللا
أحسنكم إىل عياله وأكثركم قضاء
حلاجاهتم .مث السؤال هو :هل نصحنا
أوالدان أن نكون مثاال أعلى يف طاعة
املسيح املوعود  ونضرب أمثلة
عليا أبنفسنا يف طاعته ونزداد طاعة
له يوما إثر يوم .مث جيب أن نسأل
أنفسنا هل تقدمنا يف الطاعة لدرجة
حىت ال تكون للعالقات الدنيوية كلها
نفسه
أدىن أمهية أمامها؟ مث يفرض َ
سؤال :هل استمرران يف الدعاء ليوفقنا
هللا تعاىل للثبوت والتقدم املستمر يف
طاعة اخلالفة األمحدية؟ وهل ظللنا
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ننصح ونوجه أوالدان على مدار السنة
ليكونوا على عالقة احلب واإلخالص
مع اخلليفة ودعوان أيضا أن يوفق هللا
أوالدان لالنتباه إىل هذا األمر .مث هناك
سؤال آخر وهو :هل دعوان للخليفة
واجلماعة ابنتظام؟
إذا كانت هذه السنة قد مضت يف
حال يكون جوابنا ألكثر هذه األسئلة
بنعم فقد كسبنا كثريا رغم وجود بعض
الثغرات ونقاط الضعف .أما إذا كان
جواب معظم األسئلة اليت ُ
أثرتا بـ ـ ـ ـ
«ال» أو سلبيا فالوضع ُمقلق .وعلينا
أن منعن النظر يف حاالتنا ونراجع
تدارك ذلك ابلدعاء
أوضاعنا .وميكن ُ
يف هاتني الليلتني أي هذه الليلة وليلة
الغد األخرية من هذا العام ،حبيث
نصمم بكل عزم ونعقد عهدا وندعو
يف مستهل السنة بصفة خاصة أن
يعفو هللا تعاىل عن تقصرياتنا ويوفقنا
للكسب أكثر فأكثر يف السنة اجلديدة،
وال جيعلنا من اخلاسرين بل نكون من
املؤمنني الذين يبقَون مستعدين كل
حني وآن للتضحية بكل ما هلم من
أجل الفوز مبرضاة هللا تعاىل.
أقدم لكم مقتبسا من كالم املسيح
أبناء
املوعود  الذي نصح فيه َ
ونشره يف صورة إعالن ،فقد
مجاعته َ
قال :

هل أبعدنا أنفســـنا من األشـــياء التي من شـــأنها أن تخلق في
القلب أفكارا سيئة .ويدخل في هذه األشـــياء االنترنيت والتلفاز
بث بواســـطتهما برامج تفســـد األفكار.
في الزمن الراهن إذا ُت ّ
فإن كنا نشـــاهد بواسطة تلك الوســـائل أفالما خالعية وبرامج
ســـيئة أخرى فهذا يعنـــي أننا قـــد تنحينا عن عهـــد البيعة،

«جيب على أفراد مجاعيت املوجودين
هنا أو الذين يسكنون يف أماكنهم
أن يصغوا إىل وصييت هذه جيدا؛ أ ّن
اهلدف من انضمامهم إىل هذه اجلماعة
وتعهدهم معي ابلوالء والطاعة هو
أن يبلغوا أعلى مستوى يف األخالق
احلسنة والسعادة والتقوى ،وأال
يقربوا الفساد والشر ،وسوء ا ُخللق يف
تصرفاهتم .وعليهم أن يؤدوا الصلوات
يتفوهوا بكلمة
اخلمس مجاع ًة؛ وال ّ
كذب ،وال يؤذوا أح ًدا بلساهنم.
عليهم أال يرتكبوا رذيلة ،وال خيطرّن
بباهلم أي شر وظلم وفساد وفتنة.
ابختصار عليهم أن جيتنبوا ّ
كل شكل
من أشكال املعاصي واجلرائم ومن
كل ما هنينا عنه من األفعال واألقوال
ومجيع أهواء النفس والتصرفات غري
الالئقة .وعليهم أن يكونوا عباد هللا
ع ّز ّ
وجل ،طاهري القلوب ،عدميي

الضرر ومساكني .وعليهم أال يسمحوا
تنمو يف نفوسهم.
أليّة بذرة سا ّمة أن َ
جيب أن يكون التعاطف مع اجلنس
البشري هدفهم األول( ،حبيث ينبغي
أن ال يواسي املؤمن مؤمنا فقط ،بل
جيب أن يكون مبدؤهم مواساة البشر
كلهم) وأن خيشوا هللا ع ّز ّ
وجل .جيب
أن حيفظوا ألْ ِسَنـتَهم وأيديهم وأفكارهم
من ّ
كل نوع من الرجس ،وطرق الفساد
والتمردكلِّها واخليانة .جيب عليهم إقامة
الصلوات اخلمس يوميًا مبنتهى االلتزام،
وجيتنبوا الظلم ،واالعتداء ،واخلداع
والرشوة وغصب أموال اآلخرين وهضم
حقوقهم ،والتحّيـ َز بدون مربر .عليهم
أالّ يُشاركوا يف أيّة صحبة فاسدة
شريرة ،ولو ثبت فيما بعد أ ّن أحد
جلسائهم ال يطيع أوامر هللا تعاىل أو
ليس انصحا أمينا للحكومة احملسنة
أو ال يهتم أبداء حقوق العباد ،أو
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أنه ظامل أو مؤذ ،أو سيئ السلوك ،أو
يريد أن خيدع عباد هللا ابستمراره يف
بذاءة اللسان وسالطته وسوء الكالم
والبهتان واالفرتاء ضد الشخص الذي
عقدمت معه عهد البيعة والطاعة؛ فمن
واجبكم عندها أن تزيلوا هذه السيئة
من بينكم وأن تعرضوا عن مثل هذا
الشخص اخلطر( .أي  احذروا جمالسة
كل من يتكلم ضد سيدان املسيح
املوعود  ومصادقتَه وإنشاء العالقة
به ذلك ألنه خطري جدا .لكن ذلك
ال يعين أن ال تبلِّغوه الدعوة ،فال بد
من إيصال الرسالة إليهم فالسعداء
وسليمو الطبع يستمعون القول .وإمنا
املراد أن حتذروا أولئك الذين يف طبعهم
ويصرون على
نفاق أو الذين يسيئون ّ
أن ال يتفوهوا غري الشتائم واملسبات
على املسيح املوعود  أو التحدث
هتموا إبيذاء
ضد نظام اجلماعة) وال ّ
أي شخص من أي دين أو قوم أو
مجاعة ،وكونوا للجميع من الناصحني
املخلصني .واحذروا أن جيد ُّ
أي مؤٍذ
متمرِد أو فاسق
أو فاسد أو شرير أو ّ
أو سيئ السلوك طريقا إىل جمالسكم
أو يعيش يف بيوتكم .أل ّن مثل هذا
الشخص ميكن أن يتسبب يف عثاركم
أي وقت( .أي إذا جالَسوكم كثريا
يف ّ
فسوف تتعثرون أنتم أيضا)
التقوى

هل تخلينا عن الكبر والنخوة
كليا ،أو سعينا للتخلي عنهما؟

هذه هي األمور والشروط اليت ظللت
أحثّكم عليها منذ البداية ،ومن واجب
ّ
كل فرد من مجاعيت أن يعمل هبذه
الوصااي كلها .وجيب أال جيد السلوك
السيئ والسخرية واالستهزاء طريقا إىل
جمالسكم .امشوا على األرض بقلوب
طيبة ،وطبائع نزيهة ،وأفكار نقية.
اعلموا أنه ليس ّ
جديرا ابملواجهة،
شر ً
كل ّ
تعودوا أنفسكم على
لذلك عليكم أن ّ
العفو والصفح يف معظم األحيان،
منهجا لكم.
واختذوا من الصرب واحللم ً
(فال داعي للمقاومة يف كل موقف،
فاعتادوا العفو ،وأع ِملوا الصرب واحللم)
ال ُتامجوا أح ًدا بغري وجه حق ،واكبحوا

وهل ظللنـــا ننصح ونوجه
أوالدنا على مدار الســـنة
ليكونـــوا على عالقة الحب
واإلخالص مـــع الخليفة؟.

أهواء النفس كلي ًة .وإذا دخلتم يف نقاش
ين ،فيجب أن يكون حواركم
أو حبث دي ّ
متسما بلطف وأسلوب حضاري.
وإذا أساء إليكم أحد فانصرفوا من
مثل ذلك اجمللس قائلني سال ًما .إذا
ما ُ
وشتمتم وأسيء إليكم،
اضطهدمت ُ
فاعلموا أ ّن عليكم أال تُقابلوا السفه
ابلسفه ،وإال فإنّكم ستكونون مثلهم.
يريد هللا ع ّز ّ
وجل أن جيعلكم مجاعة
تكون أسوة يف الصالح والصدق للعامل
كلّه ،فسارِعوا إىل إخراج ّ
كل َمن هو
مثال للشر واألذى واالستفزاز والسلوك
السيئ من صحبتكم .إ ّن الذي ال
يستطيع العيش يف مجاعتنا ابلتواضع
والرب والتقوى واحللم ولطيف الكالم و
الصالح وحسن السلوك ،فسينفصل
عنّا عاجال ،أل ّن ربنا ال يريد أن يبقى
فينا ُ
وسيموتن
مثل ذلك الشخص،
َّ
يف بؤس وشقاء لعدم الْتزامه بسبيل
الصالح .فاحذروا! وكونوا طيّيب القلب
متواضعني أتقياء حقًا .ستُعرفون من
خالل التزامكم ابلصلوات اخلمس
ومن احلالة األخالقية .أما الذي كانت
الشر فلن يقدر على االلتزام
فيه بذرة ّ
هبذه النصيحة .فلتكن قلوبكم بريئة من
الزيف وأيديكم بعيدة عن الظلم وأن
تكون عيونكم نزيهة من الرجس وأال
يكون داخلكم غريُ الصدق ومواساة
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اخلالئق .آمل من أصحايب الذين
يسكنون عندي يف قاداين أن يضربوا
أمثلة عليا يف قواهم اإلنسانية كلها .ال
أريد أن ينضم إىل هذه اجلماعة الصاحلة
شخص تكون أحواله مشبوهة ،أو
أي نوع من االعرتاض
ميكن توجيه ّ
أي
إىل سلوكه ،أو ينطوي طب ُعه على ّ
نوع من إاثرة الفنت أو نوع آخر من
علي لو
النجاسة .فيكون واجبا وفرضا ّ
تناهت إىل مسعي شكوى عن أحد أنه
يُضيع فرائض هللا عمدا أو جيلس يف
جملس االستهزاء واللغو (أي جيلس يف
جمالس األعداء اليت جيري فيها السخرية
والبذاءة ،أو جيلس يف جمالس السوء
نوع آخر من
بشكل عام) أو يوجد فيه ٌ
سوء التصرف أن أفْصله من مجاعيت
فورا.
احلق أن املزرعة اليت ُتـ َع ّد ُوتيّأ ابجلهد
واملشقة تنبت فيها الطفيليات أيضا اليت
جتدر ابإلتالف واحلرق ،كذلك جرت
سنة هللا دائما وال خترج عنها مجاعيت
أيضا .وأعلم جيدا أن الذين دخلوا يف
مجاعيت على وجه احلقيقة جعل هللا
تعاىل قلوهبم تنفر طبعا من السيئة وحتب
احلسنة ،وآمل أهنم سيُبدون لآلخرين
قدوًة حسنة حلياهتم».
وفقنا هللا  لقضاء حياتنا واضعني
يف عني االعتبار نصيح َة املسيح

هيأ بالجهد والمشقة تنبت فيها
« ...الحق أن المزرعة التي ُت َع ّد و ُت ّ
الطفيليات أيضا التي تجدر باإلتالف والحرق ،كذلك جرت سنة الله
دائما وال تخرج عنها جماعتي أيضا .وأعلم جيدا أن الذين دخلوا في
جماعتي على وجه الحقيقة جعل الله تعالى قلوبهم تنفر طبعا من السيئة
سيبدون لآلخرين قدو ًة حسنة لحياتهم».
وتحب الحسنة ،وآمل أنهم ُ

املوعود  هذه وتنبيهه هذا ،وأن
نويف بعهد البيعة الذي قطعناه ،حبيث
تنقضي حياتُنا سعيا للفوز برضوان
هللا  ونقدم للناس أمثل منوذج
للعيش بقضاء حياتنا حبسب أمنية
سيدان املسيح املوعود   .أكرَمنا
هللا  إبنعامات ًّ
غاضا الطرف عن
ِ
النجاحات املقدرة
تقصرياتنا ،وأراان
جلماعة املسيح املوعود  .وأن
أتيت السنة اجلديدة ابلربكات ،وختيْب
وتفشل املكاي ُد اليت خيطط هلا العدو
الذي يتمادى يف عداء اجلماعة.

هذا العام مل يستطع األمحديون من
ابكستان الذهاب إىل قاداين وهم
حمزونون بذلك ،نسأل هللا تعاىل أن
يهيء هلم ما يروي غليلهم ،ويُفرج
أيضا فقد
عن األمحديني يف اجلزائر ً
ُرفعت ضد بعضهم قضااي مزورة وهم
معتقلون يف السجن .نسأل هللا تعاىل
َّ
فك أَسرهم .إذا كان العدو يتمادى
يف االعتداءات والتصرفات الغامشة
فثمة حاجة لنجعل حياتنا اتبعة ملرضاة
هللا  ونركز على الدعاء أكثر ،وفقنا
هللا  لذلك.

أن عليكم أال ُتقابلوا الســـفه بالسفه ،وإال فإنّكم ستكونون
فاعلموا ّ
عز وجلّ أن يجعلكم جماعة تكون أســـوة في
مثلهـــم .يريد الله ّ
الصالح والصدق للعالم كلّه ،فســـا ِرعوا إلى إخـــراج كلّ َمن هو
مثال للشـــر واألذى واالستفزاز والســـلوك السيئ من صحبتكم.
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