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اخلطاب الذي ألقاه أمري املؤمنني حضرة مريزا مسرور أمحد يف اجللسة اخلتامية الجتماع
جلنة إماء هللا يف اململكة املتحدة يف 2018/09/30

التعوذ وقراءة الفاحتة قال حضرته:
بعد التشهد و ُّ
احلمد هلل إذ قد مكن تعاىل مرة أخرى جلنة إماء هللا يف اململكة املتحدة من عقد اجتماعها
الوطين يف عطلة هناية هذا األسبوع.
معا حبيث تزداد روح الوحدة
الغرض األساس من االجتماع هو إاتحة الفرصة لكن لالجتماع ً
بني سيدات جلنة إماء هللا ،ولعقد الربامج املختلفة اليت هي وسيلة للتقدم الروحاين واألخالقي،

واليت تزيد املعرفة الدينية للمشاركات .ابإلضافة إىل ذلك تعقد أنشطة متنوعة أخرى مبا يف
ويتمكن
ذلك األنشطة الرايضية ،حبيث جتد عضوات اللجنة من كافة األعمار شيئًا جيذهبن،
ّ
من املشاركة بطر ٍ
يقة أو أبخرى.
ومن خالل مثل هذه املشاركة ،تستفيد احلاضرات من اجلو الروحاين لالجتماع ،وابملثل هنالك
أيضا عروض متنوعة ،وبرامج ومنافسات للناصرات حبيث تتمكن فتياتنا الصغريات من
ً
أيضا من اجلو الديين لالجتماع ويتعلمن عن أمهية األخالق والفضيلة ويزدن من
االستفادة ً

معلوماهتن الدينية.

أيضا على تعزيز احملبة جتاه اجلماعة والشعور ابلوالء هلا من س ٍن
مثل هذه الربامج تساعد ً
ممتازا لرتبية نسائنا وفتياتنا املسلمات
منربا ً
صغرية .هبذه الطريقة يقدم اجتماع اللجنة ً
مفيدا للجميع.
األمحدايت ،وأدعو هللا وآمل أن هذا االجتماع قد أثبت أنه كان ً
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ٍ
تكن
كن ً
مجيعا ابلقيمة الكبرية للبقاء بابتات يف إامانكن وأن ّ
على أية حال ،أود اليوم أن أذكر ّ
دينكن وإامانكن .بال شك من الضروري ألي مجاعة
مستعدات لتقدمي أي تضحية يف سبيل
ّ
دينية حقيقية أن يعترب أتباعها دينهم وأمتهم ومجاعتهم ذوي أمهية قصوى ،وأن يكونوا

مستعدين لتقدمي التضحيات يف سبيل ذلك .فما مل نسع بشكل مستمر لزايدة إاماننا وأن
اماما.
نعيش مبوجب تعاليمنا الدينية ،فإن كلماتنا املنطوقة ستكون بال معىن ،وخمادعة ً
ابلنسبة لنا حنن املسلمني األمحديني ،فلز ًاما علينا أن نعيش حياتنا مبوجب تعاليم ديننا أكثر

دائما ملتطلبات ديننا ،ألننا ن ّدعي أبننا قبلنا ذلك الشخص
من غريان .جيب أن نكون منتبهني ً
ٍ
كخادم صادق للنيب األكرم حممد صلى هللا عليه وسلم،
إماما للعصر،
الذي أرسله هللا تعاىل ً
والذي بعث من أجل إحياء تعاليم اإلسالم احلقيقية .يف الواقع لقد ابيعنا ذلك الشخص
أوال بعث ليعيد البشرية حنو خالقها ،وليعيد أتسيس
املبعوث من هللا تعاىل مع هدفني ابرزينً ،
العالقة الروحية بني هللا تعاىل والناس .وبانيًا قد بعث ليحث البشرية مجعاء على أداء حقوق

بعضا ،وليحافظوا على القيم اإلنسانية.
بعضهم ً

بالشك فإن املسيح املوعود (عليه السالم) قد ّنور العامل ابلنور الساطع للتعاليم اإلسالمية،
وحبسب األوامر اإلهلية ،قام بتأسيس مجاعة من األتباع الذين هدفهم الوحيد هو العمل

مبوجب هذه التعاليم األصيلة.
دائما أبن واجبنا يف املقام األول هو أن
ونظرا هلذا ،فإننا حنن الذين آمنا به ،جيب أن ندرك ً
ً

نعيش حياتنا حبسب اإلسالم ،ومن أجل ذلك جيب أن نكون مستعدين لتقدمي أي تضحية

جدا القول إبنك ترغب يف تقدمي التضحيات من أجل
مطلوبة منا يف سبيل ديننا .من السهل ً

إامانك ،ولكن يف الواقع ،إىل أن يعطي املرء األولوية لدينه فوق مجيع املسائل الدنيوية فإنه لن

مستعدا لتقدمي التضحيات العامة .يف عهد اللجنة تعلن السيدات األمحدايت أبهنن
يكون
ً
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مستعدات للتضحية بكل شيء من أجل دينهن وأمتهن ،وتتعهد فتياتنا الصغريات من
الناصرات خبدمة دينهن ،وبالدهن وأمتهن ،وابلتايل فال بد أن غالبيتكن قد ف ّكرن هبذه
فكن من بني أولئك
الكلمات ،وجاهدن لتطبيقها عمليًا بكل جزء وكل منعطف يف حياهتنّ ،

السيدات والفتيات اللوايت ينرن العامل إبخالصهن وأخالقهن واستعدادهن للتضحية بكل
شيء يف سبيل دينهن وبالدهن .ال امكن حتقيق مثل هذا املعيار االستثنائي واجلدير ابلثناء
من التضحية إال إذا كننت متنبهات التّباع أوامر هللا تعاىل يف كل مسألة ،لذلك قال املسيح

املوعود (عليه الصالة والسالم) ذات مرة إنه ال امكن ألحد أن يتزكى ما مل يزّكه هللا ،وابلطبع

وردا على هذا السؤال قال املسيح املوعود
سينشأ سؤال كيف امكننا أن نتزكى من هللا تعاىل؟ ً

(عليه السالم) :يتزكى اإلنسان عندما يقرتب من هللا تعاىل ٍ
وخضوع وتواض ٍع اتم ،ويقبل
بتذلل
ٍ
هللا صلواته ودعاءه ،ويصبح تقيًا ويصل للقدرة على فهم دين رسول هللا (صلى هللا عليه
أقر اإلنسان بلسانه إبامانه أو دينه ،ومهما تعبد هللا ،فإن
وسلم).مث يقول :بدون ذلك ،مهما ّ
هذا لن يكون سوى كلمات فارغة وطقوس ال معىن هلا ،وببساطة إمنا يكون جمرد اتّباع ملا

وجد عليه آابءه ،وال يوجد فيه حقيقة وال روحانية .لذا فإن روح التضحية ستنشأ يف داخلكن
فقط عندما حترزن الروحانية من خالل العالقة الشخصية مع هللا تعاىل ،ومن أجل ذلك
عليكن أن ختررن ٍ
جبد أمامه تعاىل وبتواض ٍع مطلق .إن الرغبة يف تقدمي التضحيات يف سبيل
تتحسن يف األخالق وتزددن يف الروحانية،
الدين تكون ممكنة فقط عندما حتاولن ابستمرار أن
ّ

وعندها فقط امكن للمرء أن يع ّد من بني أولئك الذين يقدمون دينهم فوق مجيع األمور
الدنيوية.
على ضوء ذلك فإن األمر عائد لكل مسلم أمحدي أن يفحص نفسه ويقيّم ما إذا كان يتقدم

ابجتاه هللا تعاىل وينشىء عالقة معه.
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عددا ال
بال ريب ،فإن هللا تعاىل بفضله ورمحته احملضة قد أعطى اجلماعة وال يزال يعطيها ً
حيصى من السيدات املخلصات اللوايت فهمن متطلبات دينهن وعملن مبوجبها مهما نشأ

عنها من ابتالءات أو حمن .مثل أولئك النسوة قد تفوقن يف التقوى والورع والفضيلة ،وقمن
بتضحيات جسيمة من أجل دينهن ،واتبعن اخلطى الذهبية ألولئك النساء املسلمات
املرموقات اللوايت ضحني بكل شيء يف سبيل دينهن يف الفرتة اإلسالمية األوىل.
غالبًا ما يكون من األسهل للناس رواية أمثلة من احلياة الواقعية ،وابلتايل سوف أذكر اآلن
ٍ
تضحيات عظيمة يف سبيل األمحدية يف السنوات
بعض النساء األمحدايت اللوايت قدمن
األخرية ،فقصصهن تشهد على حقيقة أن روح التضحية ما تزال حية وقائمة يف اجلماعة.
والسيدة األوىل اليت سأذكرها هي السيدة أجنم من كندا ،واليت قبلت األمحدية بعد ٍ
حبث
ٍ
استقصاء عميقني ،ويف هناية املطاف أدركت أن املسيح املوعود (عليه السالم) هو املمثل
و
احلقيقي للنيب األكرم (صلى هللا عليه وسلم) يف هذا العصر ،وفهمت أن ما كل ما علّمه
أيضا أن السبيل
املسيح املوعود (عليه السالم) هو إظهار لتعاليم اإلسالم احلقيقية ،وأدركت ً

لنيل أفضال هللا هو ابالنضمام إىل اجلماعة املباركة للمسيح املوعود (عليه السالم) ،وأن تكون
ٍ
تضحيات مطلوبة .بعد ذلك ،كان عليها يف الواقع تقدمي العديد من التضحيات
مستعدة ألي
يف سبيل إاماهنا ،فبعد أن ابيعت عام  ،1994أصيب زوجها ابحلنق الشديد ،وعمل كل ما
بوسعه إلرغامها على التخلي عن إاماهنا ابألمحدية ،ومنعها ابإلجبار من حضور صلوات
أيضا إبحضار بعض املشايخ غري األمحديني إىل
اجلمعة ،أو أي برامج أخرى للجماعة ،وقام ً

لكن جهودهم املتضافرة ذهبت أدراج
منزهلما ليحاولوا إرغامها على التخلي عن األمحديةّ ،

الرايح ،ومع كل االضطهاد والضغوطات القاسية واملضايقات اليت تعرضت هلا ،بقيت بابتة

صمودا مثاليًا ،ونتيجة لذلك ،أخرجها زوجها وأوالدها الثالثة بال رمحة
يف إاماهنا وأظهرت
ً

من املنزل ورماهم يف الشارع .وحيث مل يكن لديها مكان تلجأ إليه ،أخذت السيدة أجنم
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أوالدها إىل فندق رخيص أقاموا فيه لبضعة أايم ،وعند هذا أشاعت عائلتها أن األمحديني
أبدا ،يف الواقع ويف حني أهنا كانت تعيش يف
يصرفون عليها ،ولكن هذا مل يكن
صحيحا ً
ً

ماال يكفيها إلسكان وإطعام
السابق يف حببوحبة ،قد بدأت ابلعمل ابلتنظيف املنزيل لتكسب ً
أبنائها .وعلى الرغم من التغري األليم يف ظروفها والذي كان عليها احتماله ،إال أن ذلك مل
يثن من عزامتها ،ومل تدع الضغط الكبري الذي واجهته يقلل من إاماهنا ولو مثقال ذرة ،وبعد
عرضا للزواج من ٍ
رجل غري أمحدي ولكنها رفضته وقالت إهنا لن
مرور بعض الوقت ،تلقت ً

تتزوج سوى ٍ
برجل أمحدي ،عند هذا ،أعجب رجل كان تقدم خلطبتها إباماهنا كث ًريا حىت أنه
بدأ يتعلم عن األمحدية ،وسرعان ما اقتنع بصدق املسيح املوعود (عليه السالم) ،مث تزوجا

فيما بعد ،ومنذ ذلك احلني وعائلتهما قد حافظت على عالقة خملصة مع اجلماعة ،وحبسب
شخصا
أيضا
ذلك فإن هذه السيدة مل حتافظ على إاماهنا وإامان أبنائها فحسب ،وإمنا جلبت ً
ً
غري أمحدي إىل اجلماعة األمحدية.

وهناك سيدة أخرى (نور جيهان) من كلكتا ،وقد قبلت األمحدية عام  ،1981وكان السبب
الرئيس وراء قبوهلا األمحدية هو رؤيتها كيف تقوم اجلماعة اإلسالمية األمحدية خبدمة اإلسالم
من خالل تبليغها رسالته إىل العامل ،وقد أتثرت على وجه التحديد من حقيقة أن اجلماعة قد
نظاما للتضحيات املالية (التشاندا :التربعات) بغرض نشر اإلسالم بني القاصي
أسست ً
والداين ،وقد رأت صديقاهتا األمحدايت اللوايت كن منتظمات بدفع التربعات املالية ،وبعد
حٍ
ضا ابلتربع والتضحية ببعض املال .على أية حال ،مت
ني من الزمن قالت هلن إهنا ترغب أي ً
إعالمها أن اجلماعة تقبل التربعات من األمحديني فقط ،وابلتايل ال امكن قبول عرضها .وعند

ذلك أخربهتم أهنا قد قرأت العديد من الكتب اليت نشرهتا اجلماعة ،وأهنا تعترب نفسها أمحدية
يف قلبها ،حىت وإن مل تكن قد ابيعت رمسيًا .وبسبب رغبتها امللحة يف املشاركة يف التربعات

املالية ،قامت ابملبايعة علنًا على الرغم من أن والدها وأقارهبا قد انقلبوا ضدها مباشرة ،وقاموا
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مبضايقتها وإيذائها ،وكان عليها حتمل فرتة من املصاعب املالية الشديدة .على أية حال لقد
جزاها هللا على صربها وتضحياهتا ،حيث حصلت على وظيفة يف مدرسة مث مت تعيينها مديرة
مدرسة .وعالوة على ذلك ،وبدالً من أن تبعدها أسرهتا عن األمحدية ،فإن ما حصل هو
العكس حيث قبل بقية أفراد عائلتها األمحدية يف هناية املطاف.

وهناك سيدة أخرى أود ذكرها هي السيدة رئيسة من كانبور يف اهلند .عندما قبلت األمحدية
مع أوالدها ،اضطرت إىل املرور ابلكثري من الصعوابت .وحىت قبل قبول األمحدية ،كانت
جدا ،وتبيع األساور يف خمتلف القرى.
جدا ،وكانت تعيش حياة بسيطة ً
ظروفها املالية صعبة ً

وبعد أن ابيعت ،اضطرت إىل حتمل املزيد من املصاعب والقلق ألن الكثري من أفراد أسرهتا
قد انقلبوا ضدها .وهلذا ،بفضل هللا ،فقد كافأها هللا عز وجل على صربها ،فسرعان ما بدأت

حالتها املادية تتحسن ،وبدالً من االضطرار إىل السفر إىل القرى ،امكنت من إنشاء متجرها

حسن ظروفها ،زادت من إاماهنا أكثر.
املستقل اخلاص هبا .رؤية كيف أن هللا عز وجل قد ّ

جدا ،فهي اآلن يف الطليعة يف تقدمي
وهكذا ،وحيث كانت تعيش يف السابق حياة فقرية ً
التضحيات املالية يف سبيل إاماهنا.
وأود أيضا أن أروي حادثة ملهمة عن السيدة ساجيتا ،من اهلند:

يف عام  ،2000قبل زوجها األمحدية وقام بتبلبغها رسالتها ،وسرعان ما آمنت بصدق
املسيح املوعود عليه السالم .بعد البيعة ،انقلبت عائلتها ضدها بشدة وختلوا عنها اماما،
وضربوها وسعوا إىل ترهيبها مبختلف التهديدات .ومع ذلك ،أظهرت شجاعة كبرية وبقيت
بابتة يف إاماهنا.
كانت يف األصل من أسرة ثرية ولكن بعد قبول األمحدية ،أخربها والدها أبهنا ستحرم من
مرياث العائلة ومن مجيع حقوقها ،ما مل ترتاجع عن إاماهنا ابملسيح املوعود (عليه السالم).
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على هذا ،أجابت السيدة ساجيتا على والدها قائلة" :أنت حتاول إجباري على التخلي عن
إاماين حبرماين من هذا املرياث الدنيوي ،لكن دعين أخربك أنه يف مقابل التخلي عن هذه
الروبيات القليلة ،قد كافأين هللا سبحانه وتعاىل مكافأة ال تقدر بثمن وقيمتها أكثر من مجيع
قليال خبسارة أي ثروة مادية
األموال يف العامل ،وهي األمحدية ،وابلتايل ،أقسم أنين ال أهتم ولو ً

أو نصييب من املرياث العائلي".

وابملثل ،هناك سيدة هندية أخرى هي السيد ألفا ،من قوراي ،حي سيتا بيون ،قد
قبلت األمحدية رغم أن مجيع من يف قريتها كانوا من غري األمحديني ،ونتيجة لذلك ،تعرضت
ٍ
اضطهاد مروع ،حىت أن والديها هدداها وهزائ هبا ،وسأالها بسخرية" :من سيتزوج من
إىل
بناتك اآلن؟ سيرتكن مبفردهن عانسات" على هذا ،أجابت السيدة ألفا جب ٍ
لد كبري وقالت

إهنا قبلت األمحدية يف سبيل هللا عز وجل ،وأهنا مقتنعة أبنه سيهتم بكل احتياجاهتا مهما
كانت ،وقالت إن بناهتا سيتزوجن مبشيئة هللا من مسلمني أمحديني.
وبفضل هللا ،امت مكافأة صربها وصمودها ،حيث أن اثنتني من بناهتا متزوجتان اآلن
وسعيداتن مع اثنني من الدعاة األمحديني ،يف حني أهنا كانت ترتب لزواج ابنتها األخرى من
ٍ
شاب طيّب وقت تسجيل هذه الواقعة.
ويف إسبانيا ،اضطرت أمحدية امسها وفاء ،إىل حتمل الكثري من املشاكل والشجن بعد قبوهلا
األمحدية ،فعلى سبيل املثال ،طلقها زوجها ،ولكن هذا مل يضعف من إاماهنا وحتملت هذه
احملنة بقوة كبرية .واحلمد هلل ،بعد ذلك ابركها هللا عز وجل بزو ٍاج جيد وسعيد من ٍ
رجل آخر
أمحدي ،وبفضل هللا هي مستمرة يف التفوق يف الرب والتضحية املالية من أجل اجلماعة.
وابملثل ،هناك سيدة من فلسطني ،واجهت بعد قبوهلا األمحدية الكثري من االضطهاد وعانت
الكثري من القسوة ،حىت أهنا أخذت إىل احملكمة بسبب معتقداهتا الدينية ،كما قام زوجها
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بتطليقها ،ولكن ذلك مل يضعف من إاماهنا ولو ملرة ،وواصلت إظهار ص ٍرب مثايل ،والوفاء
بعهد بيعتها يف تقدمي أي تضحية يتطلبها إاماهنا.
وعالوة على ذلك ،أعطى هللا سبحانه وتعاىل اجلماعة مثل أولئك النساء الشريفات
واملخلصات اللوايت ضحني حبياهتن من أجل إاماهنن وانضممن إىل صفوف الشهداء الكرام.
فعلى سبيل املثال ،يف عام  ،2011استشهدت سيدة مسلمة أمحدية هي مرمي خاتون من
لية يف ابكستان بعد أن تعرضت هلجوم من قبل أشخاص غري أمحديني ،وكانت يف السادسة
والعشرين من عمرها فقط ،وأم لثالثة أطفال ،فقد مت إشعال النار يف منزل السيدة مرمي من
قبل معارضي األمحدية ،وبسبب شدة إصابتها ،استشهدت يف موقع احلادث.
هذا جمرد غيض من فيض من هذه األحداث اليت توضح أنه يف خمتلف دول العامل ،تقدم
النساء املسلمات األمحدايت كل التضحيات اليت يتطلبها إاماهنن.
عالوة على ذلك ،قبلت الكثري من النساء األمحدية بعد رؤية الرؤى اليت تشهد على صدق
ٍ
ٍ
أمحدايت مثاليات ،وتقدمن
مسلمات
املسيح املوعود عليه السالم .مثل هؤالء النسوة أصبحن
يف التقوى واستمر إاماهنن وروح التضحية لديهن يف الزايدة.
على سبيل املثال ،تروي سيدة من قرية يف غينيا-بيساو يف إفريقيا ،أهنا رأت يف املنام أن
كتااب وأخربها أن خالصها يكمن يف ذلك الكتاب.
الداعية األمحدي احمللي قد قدم هلا ً
عند فتحها الكتاب شاهدت صورة لشخص ما وسألت الداعية عمن يكون فأجاب" :هذه
صورة خليفة املسيح".
بعد االستيقاظ يف اليوم التايل ،ذهبت لزايرة نفس الداعية وروت له منامها ،عند هذا قال هلا
الداعية إن هللا عز وجل قد أظهر لك آية واضحة على صدق األمحدية ،فردت السيدة ابلقول
جدا ،ولذلك أتت ألخذ البيعة وكانت
اماما أن هللا قد أعطاها رسالة واضحة ً
إهنا تدرك ً
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مستعدة ألي تضحية تطلبها اجلماعة منها .ومنذ أن قبلت األمحدية ،تقدمت يف تقدمي
التضحيات املالية ،وتقوم مبنتهى الشجاعة ابلتبليغ وتروي للناس قصتها اخلاصة حول كيف
أن هللا عز وجل قد هداها لألمحدية.
وابملثل ،يروي أحد األمحديني من بنغالديش ،السيد ابالج ،حادثة عن زوجته اليت كانت
جدا وطلبوا منها أن
معلمة .عندما علمت إدارة املدرسة اليت تعمل هبا أهنا أمحدية ،غضبوا ً

ترتك األمحدية ،وإال فعليها على األقل أن تعلن أهنا مسيحية حىت لو بقيت يف قلبها أمحدية.
على هذا ،قالت السيدة :قبلت األمحدية بعد رؤاي تشهد على صدقها ،حنن نؤدي الصلوات
مخس مرات يف اليوم ،فكيف امكنين اآلن تسمية نفسي مسيحية؟! امكنين أن أترك وظيفيت،
لكن ال امكنين أبداً أن أترك األمحدية.
ليس فقط سيدات جلنة إماء هللا اللوايت يقدمن التضحيات من أجل إاماهنن ،فحىت الناصرات
هن مثال لآلخرين يف هذا الصدد.
ّ

على سبيل املثال ،يف بنغالديش ،هناك قرية يوجد فيها حفنة من األمحديني فقط وقد تعرضوا
ٍ
الضطهاد شديد وعانوا كل نوع من أنواع املقاطعة االجتماعية والضغوطات.
وحىت طفلة أمحدية عمرها  10سنوات ،يف الصف الرابع يف املدرسة مل تكن مبنأى عن هذه
القسوة ،ففي مدرستها أخربها معلموها أن والدها أصبح اآلن مسيحياً وأن مصريه جهنم،

ولعنوه وأساؤوا إليه أمام هذه الفتاة الصغرية ،كما حاولوا التأثري عليها من خالل وعدها مبنزل

مجيل وأفضل طعام وتعليم إذا انفصلت عن والدها.
عند هذا بقيت هذه الفتاة الصغرية قوية وقالت :ال امكن أن يكون مصري أيب جهنم ألنه
منتظم يف أداء الصلوات ،وال امكن أن يكون مسيحيًا ألن املسيحيني ال يؤدون الصالة...
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لن أترك مجاعيت أبداً .مث قالت :لن أترك مجاعيت أو والدي ،مهما قدمتم يل...
يف احلقيقة ،بعد رؤية مثال والدي ،فإن إاماين ابألمحدية أصبح أقوى.
قصها اهنار يف البكاء وهو يتذكر املثال الصاحل البنته.
روى هذه القصة والد الفتاة نفسه ،وملا ّ
قدمت بعض األمثلة من العصر احلديث ألوضح لكن كيف أن هللا سبحانه وتعاىل يستمر
يف إظهار صدق املسيح املوعود (عليه السالم) يف مجيع أحناء العامل ،وكيف أنه يغرس روح
التضحيات الصادقة يف املسلمات األمحدايت من النساء والفتيات يف مجيع أحناء العامل.
كما ذكرت ،لقد اضطرت العديد من النساء املسلمات األمحدايت إىل حتمل القسوة واملآسي
ضحني حبياهتن من أجل إاماهنن .بفضل هللا ،فإن هؤالء السيدات
املروعة ،بل إن بعضهن ّ
ّ

ردهن على مثل هذه الكراهية
الكرامات ال يتهربن من التحدايت اليت يواجهنها .بل إن ّ
تصميما على عيش حياهتن كخادمات
والظلم هو زايدة إخالصهن لألمحدية ويصبحن أكثر
ً

حقيقيات لإلسالم.

طاملا بقيت روح التضحية املذهلة هذه يف مجاعتنا ،أتكدن أنه ال امكن ألحد أن يضعف أو
يؤذي اجلماعة اإلسالمية األمحدية مبشيئة هللا تعاىل.
وبينما يقوم خصومنا بتدبري العديد من اخلطط والتدابري اليت ال تعد وال حتصى من أجل تدمري
أبدا ،مبشيئة هللا.
اجلماعة ،فإهنم لن يفلحوا ً
أبدا ،ألن
ابلتأكيد ،سيواصل معارضو األمحدية هتديداهتم لنا ،لكن حماوالهتم لن جتين مثارها ً
إامان الرجال والنساء واألطفال املسلمني األمحديني هو أن مجاعة املسيح املوعود (عليه

السالم) ستواصل ازدهارها وتقدمها مهما حصل.
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على أية حال ،هناك مالحظة حتذيرية أود أن أضيفها...
بينما يستمر املسلمون األمحديون يف مجيع أحناء العامل خبدمة اجلماعة وتقدمي التضحيات،
جيب على كل مسلم أمحدي أن يويل اهتماما شخصيا للتأكد من أنه مل يتخلف شخصيا
أبدا.
عن هذا الركب ،على كل مسلم أمحدي التأكد من أن ال تتزعزع معايريه ً
دوما إىل زايدة إامانكن وألن تتخذن تلك املسارات املباركة اليت أمران هللا عز وجل
اسعني ً
ابلسري عليها .اسعني دائما لتحقيق األهداف اليت بعث املسيح املوعود (عليه السالم) من
أجلها .واسلكن تلك الطرق الذهبية اليت تفضي مباشرة إليه تعاىل .انتبهن إىل كلمات
وتعليمات املسيح املوعود (عليه السالم) ،الذي علمنا كيف حنقق حب خالقنا لنا.
يف إحدى املناسبات قال املسيح املوعود (عليه السالم) :املؤمن هو املخلص امام اإلخالص
هلل سبحانه وتعاىل .فبعد أن يؤمن ملاذا يقلق من أي هتديد؟ فقد أعلن أنه سيعطي األولوية
إلامانه فوق مجيع األمور الدنيوية.
ويقول :عندما يتخلى املرء عن بيته ،وانسه ،وكل وسائل الراحة يف سبيل هللا عز وجل ،فإن
هللا يوفر له بنفسه كل احتياجات.
أيضا :جيب أن تبقوا صامدين وبابتني كالصادقني ،ألن
وقال املسيح املوعود (عليه السالم) ً
هللا عز وجل ينصر الصادقني لألبد ويرفع من مكانتهم ودرجاهتم.

قائال :إن هللا عز وجل يع ّد اآلن مجاعة من الصادقني.
واتبع املسيح املوعود (عليه السالم) ً

كل من هو غري خملص أو غري صادق سوف يغادر ،إن مل يكن اليوم ،فبالتأكيد غداً.
وسوف ينفصلون عن مجاعتنا ،ولكن هللا سبحانه وتعاىل لن يتخلى عن أولئك الذين هم
صادقون وخملصون.
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أبدا يف ديننا ،ال
دائما لضمان أن نبقى من بني الصادقني وأال نضعف ً
لذا ينبغي أن نسعى ً

مسح هللا.

نسأل هللا تعاىل أن نظل دائما بابتني يف إاماننا .لقد ابيعنا ذلك الشخص الذي أرسله هللا
عز وجل وفقا لنبوءات نيب اإلسالم األكرم (صلى هللا عليه وسلم).
كامال للنيب الكرمي (صلى هللا عليه وسلم) ،والذي
اتبعا ً
لقد قبلنا ذلك الشخص الذي بعث ً

حباه هللا درجة النيب غري التشريعي وكان اإلمام املهدي واملسيح املوعود (عليه السالم) ،إنه

حضرة مريزا غالم أمحد القادايين (عليه السالم) الذي أسس يف هذا العصر  -بسبب مهه
وغمه من احلالة اليت احندر إليها املسلمون  -مجاعةً تقية من الصادقني.
تذكرن دائما أن كل عمل وكل تعليم من تعاليم املسيح املوعود (عليه السالم) كان وفقا ألوامر
هللا تعاىل وتعاليم نبينا (صلى هللا عليه وسلم) ،لذا فإن رغبيت امللحة ودعائي احلار هو أن
ام ّكن هللا سبحانه وتعاىل مجيع املسلمني األمحديني من البقاء مرتبطني بقوة ابملسيح املوعود
(عليه السالم) وأن يتبعوا تعاليمه وتوجيهاته يف كل أمر.
عالوة على ذلك ،أدعو هللا أن يبقى كل مسلم أمحدي مرتبطًا بشكل بابت مبؤسسة اخلالفة
األمحدية ،اليت أتسست وف ًقا لوعود هللا تعاىل بعد وفاة املسيح املوعود (عليه السالم).
دائما لكي تبقني بابتات يف إامانكن ،واطمأنن أنه إذا بقينت مرتبطات بقوة ابألمحدية،
ادعني ً

فإن هللا عز وجل لن يتخلى عنكن أبدا .بل سيمنحكن مكانة املؤمن احلقيقي وحيسبكن من
الصادقات.
أدعو هللا عز وجل أن يزيد من إامان كل مسلم أمحدي ابستمرار ،وأن ينفذ كل أمحدي حقيقةً
إدعاءه إبعطاء األولوية لدينه على كافة األمور الدنيوية.
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عالوة على ذلك ،جيب أن تسعني إىل رعاية أطفالكن وتوجيههم أخالقيا حبيث يرتعرعوا
أتقياء ذوي إامان راسخ بصدق األمحدية.
اغرسن فيهم القيم احلقيقية لإلسالم لكي يصبحوا مواطنني منوذجيني مستعدين لتقدمي أي
تضحية مطلوبة من أجل إاماهنم وأمتهم.
ما دام هللا عز وجل يواصل مباركة اجلماعة اإلسالمية األمحدية ابلسيدات الفاضالت
واألمهات املخلصات اللوايت يفني ابلعهد اخلاص هبن ويربني أطفاهلن ليكونوا سفراء أتقياء
وخدام لألمحدية ،فإن أي حماولة إلحلاق الضرر جبماعتنا أو تدمريها سيكون مصريها الفشل،
مجيعا شهود على كيفية
دائما إنه وعد هللا أنه سيضمن منو اجلماعة ابستمرار ،وحنن ً
تذكرن ً
وفائه هبذا الوعد كل يوم.

فبمحض فضل هللا ونصرته ،تستمر مجاعتنا يف االزدهار والتقدم ،وسيستمر ذلك دائما إن
شاء هللا.
سيكون السؤال الوحيد :من هم السعداء الذين سيبقون إىل األبد جزءًا من هذه اجلماعة
املبارك؟
ابلتأكيد ،مجيع املسلمني األمحديني الذين يبقون بابتني يف إاماهنم سيكونون جزءًا من حتقيق
الوعد الكبري هلل تعاىل ،يف حني أن غري الصادقني سوف ينفصلون عن مجاعة هللا التقية ،كما

تنبأ املسيح املوعود (عليه الصالة والسالم).
خملصا
عضوا ً
من كل قليب ،أدعو هللا عز وجل أن ام ّكن كل شخص قبل األمحدية من أن يظل ً
يف اجلماعة وأن يبقى من بني من يع ّدون من املؤمنني الصادقني ،أدعو هللا أن حيمي كل مسلم

أمحدي من الغفلة والضعف يف اإلامان وأن يبقوا حتت ظله اإلهلي .ويف اخلتام أدعو هللا تعاىل
أن يستمر يف إنزال أفضاله على جلنة إماء هللا يف كافة اجملاالت ،آمني.
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اآلن انضممن معي يف الدعاء الصامت.

