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 فيها النجاة احلقيقية إىل كل فرٍد من هذا البلد ألن هذه بلّغوا رسالة اإلسالم اليت
  .هي اخلدمة اإلنسانية العظمى اليوم

א אא אא א
א

 يف م٢٢/١٢/٢٠٠٦  يفخطبة اجلمعة اليت ألقاها سيدنا اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود (
  )  فرنكفرت أملانيا  السبوحمسجد بيت

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنّ حممداً عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ باهللا من  
اِلِك يوِم  م *الرحمـِن الرِحيِم* الْحمد للِّه رب الْعالَِمني * ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِِ الشيطان الرجيم، 

علَيِهم غَِري املَغضوِب   ِصراطَ الَِّذين أَنعمت*املُستِقيم  الصراطَ  اهِدنا*ِإياك نعبد وِإياك نستِعني * الديِن 
لَيِهمع الِّنيالَ الضو *   

  : بنصره العزيز اهللا تعاىلأيده أمري املؤمنني ِمرزا مسرور أمحد قال
وهناك من . قوية وشديدة ضد اإلسالمموجة  ، يف البالد الغربيةيف هذه األيامد تسو
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إىل  عداوم هذه علنا؛ ومنهم من يتظاهرون مبواسام للمسلمني مث يشريون يبدون
 ال ميكن العمل ذه  أنهويقولون . يف تعاليم اإلسالم-زعمهمحبسب -بعض العيوب 

 دين ضد الألاة منهم تعترض على تعاليم اإلسالم  وهناك طائف.التعاليم يف هذا الزمن
تعاىل ون أن فكرة وجود اهللا ريو . ائيا وذاتهبل وينكرون وجود اهللا تعاىل، بشكٍل عام

  .فساد العامل كلههذه هي سبب 
تاب يعترب من  ك يف بريطانيا أيضاصدرقد ف ؛السابقةوكما قلت يف إحدى اخلطب 

كما  . وفيه أيضا اجتهاد بإنكار فكرة وجود اهللا تعاىلسنة هذه الأكثر الكتب مبيعا
 ماك، ووجود اهللا تعاىل اإلسالم  الالهية والفارغة عنبعض األفكار  يف أملانيانشرت
عن  ٍفيخوتكلم بكالٍم س وألقى حماضرة يف إحدى اجلامعات ناهإىل " البابا"جاء 
قال كالما جيعل لقد  .سالم وجود اهللا تعاىل يف اإلمعتقد وعن رسول اهللا  سيدنا

 لألمن هذه املرتبة ويدعي بأنه سفري حيتل لشخٍصكيف  .يف حرية من أمرهاإلنسان 
  ؟ يقول مثل هذا الكالم أنويدعي أنه ينشر السالموالسالم 
هذه األقوال ومن حٍني آلخر تنشر مثل  ،احلريةاسم حتت كان  الكالمهذا ولكن 
  . رية القادة باسم احلأو يف بيانات بعض يف اجلرائد نيب ضد اإلسالم وضد الالسخيفة 

حىت أن املتدينني  هذه البالد ومتادت على نطاٍق واسٍع يفإن هذه احلرية قد انتشرت 
الذي –إىل حد ما من قاطين هذه البالد مل تسلم من حريتهم ال املسيحية وال املسيح 

 عليها تعترضمل  واليت ،سخيفة ةمسرحي فقبل بضعة أيام عرضت هنا .-يعتقدونه إهلا
؛ بل أشادوا ين قد ابتعدوا عن الدين بشكل عام الذ أواملسيحينياألغلبية الساحقة من 

لبعض املنظمات اإلسالمية قد القادة املسلمني  وأسوأ من ذلك أن بعض .ا وأعجبتهم
  . فيهم بعض األتراك وغريهممبن اأشادوا 

وا أم قال قد بعض القساوسةو ملتعاطفني مع دينهماولكن هناك طائفة من املسيحيني 
هذا تالعب أن  و... وأقروا أن هذا التحرك خطأكلمناهمعندما  نايؤيدون احتجاج
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 يف احلقيقة إال هجمة ووما ه، باسم احلرية همشاعرملح يرهو جتوبعواطف اآلخرين 
اس يقومون  بعض هؤالء الن أن؛قيقةهي احلوهذه  .اهللا تعاىل واألنبياء شرفعلى 

 فتعتبرون  اعترضتم على ذلكإِنأنكم تجريح مشاعر اآلخرين باسم احلرية مث يقولون ب
 يرفع عقريته ضد هذه احلرية ويقولون للذي .وحرياته الغربية مناهضني للمبادئ

                 . ه ووطنهإىل بلديعود سبقى يف جمتمعنا وي أن ه ال حيق ل؛املزعومة
نا سنفعل ما نريد ن أي أ؛ ألنفسهموالصالحية ،أمورهم اسون جدا يفأم حساحلقيقة 
؛ فإم هموفيما يتعلق بلباس. ريدن يف حق من شاءنقول ما ن و،ا حيلو لنامونعيش ك

أما إذا . نني يف األسواق عرياونشمي و شيء أيونلبسي أو ال يشاءونكما  ونلبسي
  .على ذلكيبدأ اعتراضهم فلبست احلجاب أو إذا  برغبتها رأسها  املرأة املسلمةغطَّت

اد  وير... خمتلف املناسباتيف هذه االعتراضات تثار ضد اإلسالم إنيف حقيقة األمر 
  . منهوتنفريهم املسلمني وشباب املسلمني عن اإلسالم إبعاد امنه

 عنه االبتعادبتعد عن الدين رويدا رويدا وتريد ت  _ويف مقدمتها الغرب_ إن الدنيا 
ا تخذو قد اإم .ملتبعيه وال يهب احلياة حياةأي ليس فيه ن الدين الذي لديهم أل

ظاهرة لذا وصلوا إىل هذه النتيجة املنطقية اليت نراها  اإلنسان إهلًا وتورطوا يف الِشرك
  أو بسبببسبب خوفهم من أهل الدنياحىت الذين يدعون أم مسلمون؛ . اليوم

؛ أو بسبب تورطهم يف الِشرك اخلفي أو نهم أو بدون قصدبقصٍد م ،سعيهم وراء الدنيا
  . ن اهللا وعالذي يبعدهم عن الدين  ون يف هذا الطريق فإم يتقدم،ظاهرال

مث  ..  من هذا القبيلوا مءالذين كذبوا األنبياء واستهزالناس يف املاضي أيضا كان 
 يبعث  قد بعث أو اهللا تعاىل إن.أُِخذوا بالعذابأخريا و .. والشركانغمسوا يف املنكرات

ويتجنبوا عذاب اهللا  ،صراط املستقيماليعودوا إىل يهتدوا و الناس وميؤمن لاألنبياء 
قد وقعوا حتت  من هؤالء املنكرين ساحقةبية اللغاأل ولكن .اآلخرةو يف الدنياتعاىل 

  . وعذابهبطش اهللا تعاىل



 

   4

  وذكر تلك السيئات اليتلكرمي القرآن امن خاللتاريخ بعضهم لقد ذكر اهللا تعاىل 
يف كانت موجودة فما من سيئة قد ذكرها القرآن الكرمي  . األقوامتلككانت سائدة يف 

كما _  لألمر ورغم توضيح األنبياء .ومييف الناس الإالَّ وهي موجودة السابقة األقوام 
قد انغمسوا  كانواالناس إن هؤالء .  إالَّ قليالً منهم مل يرتدع عن تلك السيئات_قلت 
مل  والناس اليوم أيضا إن. ة التجاريف خمادعاتيف السيئات األخالقية وفحشاء ويف ال

 أقوامهم وإن مل يغشوا، يغشون على املستوى األكربفيغشوا يف التجارات الصغرية 
وصلوا إىل إن السابقني كانوا قد  . نفسها جتري هنافالعمليةى؛ خراألاألقوام يغشون ف

إن السابقني كانوا قد وصلوا إىل النهاية يف  . وهذا ما نراه اليوم أيضاكذب،الالنهاية يف 
 يفنغمسة  كانت م املختلفة األقوامإن باحملصلة،. الِشرك، وهذا ما نراه اليوم أيضا

   .نصح األنبياء هلمرغم ومل ميتنعوا عنها شىت  سيئات
.  دف ليأخذنكم عذابهإن مل تعملوا بأوامر الذي خلق اجلن واإلنس يف هذه الدنيا

يف دث  حتوسوف ، يف املاضيتحدث هلذه األعمال وقد إن هذه هي النتيجة املنطقية
ن أيكون هلا احلق ؛ وإالَّ فإن األمم السابقة  أيضاظاهرة اليوم نراها، وكذلكاملستقبل 

ولكن الذين ، وعوقبنا بسبب هذه السيئاتإننا قد أُخذنا بالعذاب : تقول هللا تعاىل
 فإنه يعاقب بعض الك أيضااملهو ومبا أن اهللا تعاىل . اءوا من بعدنا مل يعاقبوا بسببهاج

؛ فإن هؤالء الناس  ولكن حبسب سنة اهللا تعاىل.والبعض يف اآلخرةالناس يف هذه الدنيا 
  .ال بد أن يقعوا حتت بطشه 

  تعاىل ليس بظاٍمل؛ فاحلق أن اهللا- حاشا هللا -ظاملٌ يف هذه األيام أن اهللا وما يقال 
 بل إن هؤالء الناس يعاقبون بسبب ،بعضاوال يقوي اإلنسان إىل حد أن يظلم بعضهم 

 أو  ورغم أن هذه القوانني ميكن أن تتغري،القواننياإلنسان يضع  . الظاملةتصرفام
 ويقولون أننا .نيانو القلنفسه احلق أن يعاقب من خيالف هذه يعطي إالَّ أنه، نقضت

 وهذا أقصى ما سجنا مؤبدا على اإلنسانية ومثاله أم يسجنون الشخص اء جدارمح
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من  وال يقتل ؛ألن القتل ليس من اإلنسانية  عقوبة اإلعدامواألغالقانون يف  و.يعاقبون به
م يقتمضى أهل ال وإن أ،قتليبنتائج سلبية إثر قتلهمصابنيل كل حيا .  

 حق أن يعاقبوا ارمإذا كان هلؤالء الناس فإنين كنت أقول أنه  ،على كل حال
 فلماذا !!فهم يعاقبون ما يرونه مناسبا من العقوبة،  أوصغريةأو  كبرية كانت ،بعقوبة

 ولكن هؤالء .ينقض قانونهن يعاقب من أ  ملالك الكل ال يعطون هذا احلق
 هذايستأهل  هللا تعاىلا ؛ إذا ما كان على هذاللرد عندهمدليل ال  املستهزئني بالدين

  . أو الاحلق
يشوه الدين يفعلونهة منهمولكن األغلبية الساحق،  الناس دون قصٍد منهمبعض  

 وال تكون، ابتدعوها من عند أنفسهمللدين مشوهة  صورة سيئةويقدمون  قاصدين
يقولون هذه هي التعاليم اليت جاء  هذه الصورة ميهذه األوامر من اهللا تعاىل، وبعد تقد

 -والعياذ باهللا-  األنبياءه ثبت من ذلك أن يقولون أنومن مث،   من اهللانبياءا األ
  . كان كذلك أيضا-حاشاه-وأن اهللا تعاىل، الفتنة والظلم أصحابكانوا 

تكت فيها ه واليتأما خبصوص قصة تلك الرواية اليت عرضت يف دار األوبرا هنا 
ينة وتعرضت هذه السفينة لعاصفة  أنه كان هناك ملك يف سففحكي ؛ األنبياءكرامة
 .. من هذه العاصفة ووصل بسالٍم إىل الربهاذا جنَّإامللك إلله البحر أنه   فتوسل،هوجاء

؛  فلما وصل امللك إىل الرب.فإنه سوف يضحي بأول شخٍص يلقاه عند الوصول للرب
د  أا كانت قومسعت. فتراجع امللك عن هذه التضحية،  ابنه لقيهكان أولُ شخٍص

غضب   أوعندما غضب اهللاأنه   القصة األوىلوكان يفعرضت قبل هذا بثالثة أعوام 
  .فع عنهم العذابريف تضحيةنفسه قدم امللك يف.  القومفأراد تدمرياإلله على امللك 

وأن جيعلوا من املسلمني هدفًا ، ألم كانوا يريدون االستهزاء بالديناآلن و
بوذا واملسيح  إله اليونان ووعرضوا ه الرواية أثناء عرضها هذمنا لًًيقلروا غي ،لسخريتهم
  والرسولأصل الرواية وقالوا فيها أن وغريوا . وقدموهم بصورة غامشة وظاملة 
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 وأن العقل جيب أن يكون غالبا على حكم اهللا الظامل  بعد تغيري رأيه،امللك كان صائبا
 - منوذجا للظلم ا أن يظهروا بعض األنبياء ذه الرواية أرادوإممث .  _والعياذ باهللا_ 

 يف يريدون أن يقدموها مرةً أخرىرة وية قد عرضت متمثيلإن هذه ال . _والعياذ باهللا
ال يعرفون قدرات أهل الدنيا هؤالء إن  .إنا هللا وإنا إليه راجعون ... اآلتيةقليلةاليام األ

أساءوا إىل اهللا تعاىل  ولكن هؤالء قد ،هائ لنفسه وأنبي بشدةروغيفاهللا تعاىل  ،اهللا تعاىل
 .ا خلقت األفالكمللوالك :  الذي قال اهللا تعاىل عنه العظيم  ذلك النيبوأساءوا إىل

 ويقطعون . يتمتعون بنعم دنيوية ورمحانيته اإلله الذي بسبب ربوبيتهذلكون تهمإم يو
تم الظاملون، يا أهل أن: ؤالءفليقل أحد هل. الغصن الذي جيلسون عليهالشجرة، أو 

  ! العقلعميانا يو! الدنيا
مديرة دار األوبرا كانت ن  القضية ألمثريو همعلمت أن بعض الوزراء وكبار الناس 

تلك املشاهد  طلبوا إظهار هؤالء الوزراء واملسئولونولكن ،  األنبياء مشاهدحذفتريد 
لني منغمسون يف  هؤالء الوزراء واملسئوأنظهر و. ا وقالوا حنن معك فيهالسيئة

 رش يريدون أن تنولذا ، فيهامتادواو  واملنكرات الكبرية األخالقية والسيئاتاألرجاس
  .الفكر الديينوهم من خمالفي يتستروا على سيئام لهذه السيئات 

وإننا ال  !!.." موسى" يذكروا يف هذه األوبرا سيدنا  مل؛ فهموهناك شيٌء آخر
 ، فكلهم من اهللا تعاىل ألننا حنترم مجيع األنبياءيفعلوا ذلك كان عليهم أن أنه  أبدانقول
أم مل يفعلوا هذا خوفًا من جتريح البعض  يقول . نواياهمتظهر من هذا التصرف ولكن

 احلقيقةووأعتقد أن األمر أدق، ولكن ال يقتصر األمر على هذا فقط؛  .مشاعر اليهود
 شر  كل من واألمحديةاإلسالماىل اهللا تعحفظ  . ضد اإلسالمريةخطمؤامرة هذه  أن

     .األعداء
هو  وحماولة إنقاذ العامل من عذاب اهللا تعاىل  هذه أعداء اإلسالمتصرفاتإن الرد على 

خيربوا مجيع من يعرفوم وكذلك فعلى األمحديني أن . أمحديعلى كل واجب 
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نفسهم يف ن ألقو يملَِ ويسألوهم .املسلمني اآلخرين الذين هم مسلمون باإلسم فقط
املسيحيني وعلى األمحديني أن خيربوا . مور الفارغة هذه األتبينبجنام منها  النار بعد

وأن اهللا عامل، الأيضا أن جميء األنبياء كلهم هو من أجل مواساة والعلمانيني واآلخرين 
ن ع  تعالوا إلينا خنربكم.واظلم ين وليس أل الناس من الظلم األنبياء لينقذتعاىل يرسل
 تصرفاتكم رغموأعطاكم الِنعم رمحانيته  إله اإلسالم الذي أظهر جتلّيات ذلك اإلله،

ميكن  -حاشاه-فكرة أن اهللا تعاىللذنوبكم وختلّوا عن  تعالوا إليه واستغفروه .ةغامشال
: كما تعلن اآلية الذنوبوليطهركم من يرسل األنبياء ملواساتكم و الذي ه و.أن يظلم
اِخعب لَّكلَعِمِننيؤوا مكُونأَلَّا ي كفْسن }أن  األنبياءكل ما يتمناه إن  ..}٤:شعراءسورة ال

 قرب اهللا تعاىلمن خالل ينالوا م لهدف نشأوأن يعرفوا  . اهللا تعاىليتبع الناس أحكام
 الناس وحيصلوا ليؤمن  الراحةون على أنفسهمرم وحي.يةروحانوالية ظاهراإلنعامات ال

 . ورضاه كمؤوبقا الذي فيه جناتكم اإلسالم هذه هي تعاليمف .على رضا اهللا تعاىل
 ليس ركم أنتمافكأهلواء فإن هذه او أملاء  أو اللبحر  كانت هناك فكرة وجود إلهوإذا
  الغيبعاملوهو  .وهو مالك مجيع القدرات  واحدإمنا إله اإلسالم هو إله؛ إال

يف القرآن اهرة ط تعاليمه البينالذي هو إله اإلسالم  هذا اإلله الكرمي إن. والشهادة
 دونويعِِين يذكرونف البحر حييط م موجعندما   البغاة أمثال هؤالءوأخربنا أنالكرمي، 

واهللا  .رمينسون  إىل الرب امث عندما يصلو. ناذِْقفأن لنعبدنك لو أُنقذنا ووصلنا إىل الرب
 . لينقذ عباده من خمالب الشيطانأنبياءه وبسبب تلك الرمحة يرسل ،هتعاىل يرحم عباد
 اهللا سبحانه أخربنا هذه اخلدمة وقد ال نريد منكم أي أجر على: وهؤالء يعلنون

فمن واجب  .}٥٢:هودسورة {ِإنْ أَجِري ِإلَّا علَى الَِّذي فَطَرِني أَفَلَا تعِقلُونَ..: وتعاىل
 هلم يا أيها الذين  ويقولموقهذا اله الرسالة إىل كل فرٍد من هذكل أمحدٍي أن يبلغ 

قد إن اهللا تعاىل ! ويا أيها املتنحني عن الصراط املستقيم! الطريق الصحيحوا عن ضل
فبدالً من أن تتهموا  .نيابة آخر األنبياء  يف  أيضا نبيا اآلنوبعث لكمرمحكم 
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ومن أن تنعتوا الرمحن  ا الظن باهللا تعاىلوبدالً من أن تسيئو،  اإلسالم ونيب اإلسالم
 الوالدينكنف اهللا تعاىل ورعايته الذي هو أرحم حىت من ندعوكم إىل   فإنا،بالظامل

   . حنوه _على األقل   _ العبدسعى أن يشريطة من النارنقذه يحنو العبد ليهرول و
 هدف ٍب وألفٍةبكل ح ونيب اهللا هذا قد نبهكم هذا الزمان إن إمام ..امسعوا جيدا

 النفورهي أن أزيل ذلك اهللا تعاىل ألجلها إن تلك املهمة اليت بعثين ": الئقا بعثته،
وأن  .واإلخالص بينهموأُقيم مرة أخرى عالقة احلب ؛ اصل بني املخلوق وخالقهماحل

وأن أُظهر ، وأرسخ دعائم الصلح على احلروب الدينيةأقضي بإظهار الصدق واحلق 
وأن أُقدم أُسوة لتلك  .عاملاليت أصبحت خافيةً عن أعني الية احلقة الدينتلك السنن 

حماضرة الهور، اخلزائن (. "الروحانية اليت قد احتجبت حتت أغطية األهواء النفسانية
       ).١٨٠ الصفحة ٢٠الروحانية الد 
العلم واملعرفة  خزائن ءعطابإ  مسئولنياملسيح املوعود  سيدنا  لقد جعلنا

الوفاء  ، عهد البيعة بصدقمع املسيح املوعود  عقد وعلى كل أمحدي ..اهنيالربو
 بأن حنب إلخواننا ما حنب منا اإلسالم إياها ونظرا إىل تلك املواساة اليت علّ،لعهد اذا

كل  إىل حقهاهو  كما  ونبلّغ هذه الرسالةن نتذكر كل هذه األمورأب  جي.ألنفسنا
 ونرى مظاهر عملية هلذا القول ،املسيح املوعود سيدنا كما قال  فرٍد من هذا القوم
املغرضني أنشئوا  _ كما هم يدعون _ الدينينيوبالفعل بعض القادة  .يف هذا العصر
ولذلك ، عدم تطابق السرائر مع الظاهرو سوء الظن من خالل  العبد وربهالنفور بني
   .ابينهم التباعد حدث
خاليةً من مجيع هللا تعاىل   نقيةً صورةًويقدمب على كل أمحدي أن ينهض جفي

عواطف احلب هم أكثريت يف قلوب ئنش، ونلطرق الضالةاحىت نعيد هؤالء من  الشوائب
لتؤدي اإلنسانية كلها حقوق بعضها . عباده املقدسني وهللا تعاىلواإلخالص جتاه ا

 الذين فإنإذا مت ذلك  ف.!، لتترقى الروحانيةإىل احلروب بدالً من أن تذهبالبعض 
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فال . _إن شاء اهللا _هيلإهللا تعاىل تائبني سوف يصبحون خاضعني يتهمون اهللا تعاىل 
إن  _ يف هذه األقوام  األمحديةسوف تنتشرف، تيأسوا من تصرف بعض الناسحاجة أن 
 ففي ، البعض منهمات قد ندموا على تصرفنرى أن كثريا من األملانكما و. _شاء اهللا 

من األملان بسبب التصور اخلاطئ عن   ومئات آالففالاآلدم نشهد ناملستقبل سوف 
  . واألنبياء عليهم السالماهللا تعاىل

التبشريية  واجباموإن شاء اهللا تعاىل إذا أدى أمحديو اليوم إن األملان قوم عمليون 
 اخلليفة الثاين قال سيدنا  . تغيريا وانقالبا عظيماري هؤالءث فسوف ي؛بأحسن الطرق

بسرعة " مهبورج"قد عمروا مدينة حيث أم  مبواهب عظيمةإن األملان يتحلّون : مرةً
بسبب هذه الروح احلية  وإن األملان : مث قال حضرته . اإلنسان يعجب هلافائقة

علينا أن نبلّغ هذه  ف.ها أيضاالذي حيث على رفعوبسرعة فائقة  إلسالمسوف يقبلون ا
  . من اآلن وجند هلا جماال أوسع،الرسالة

شننتم محلة ووزعتموها قد لديكم كفاية من كتب التبشري وقد نشرت منذ زمن، و 
عدد الكتب .  باملستودعاتوأودعتموهاباآلالف مث استكنتم بدل إعادة نشرها  حبماس 

 تنشر الكتب حسب ينبغي أنو .ال بأس به، وخطأ أال تقوموا بتوزيعها على الناس
ما و،  جاهزةالردود عليهاو ئلة اآلن فقد أثري من قبل وما يثار من أسن،احلاجة اآل

على كل وجيب . وجيب أن تكون هذه الكتب عند مجيع األمحديني. ها توزيعإالعليكم 
يبلّغ هذه الكتب واملواد أن حسب ظروفه  ،كبريا أم صغريا، مرأةاأمحدي رجالً كان أم 

  .حياول أن يفعلأن  أو على األقل ،إىل األملان مجيعا
 هلذا ، والربيد اإللكترويناإلنترنت تستخدم الوسائل احلديثة مثل  ويف هذه األيام

 منها أكثر؟ وقد أُسيء نفيد وكيف ميكن لنا أن ،استخدامها بطرقينبغي أن يفكر 
 احلقيقي التعريفوا غلبجيب أن ت ؟بطريق صحيح  تستخدمماذا الفل ،استخدامها

 وحىت إىل كل دائراجلط واضبالوملان والوزراء  الرباءعضأكل إىل  لإلسالم واألمحدية
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  . بني حني وآخرمثقٍف
إىل حيث إنين سوف أُبلِّغه ":  وقالإعالنا يف زمنه سيدنا املسيح املوعود نشر 

  ." يف اهلندتكون خدمة الربيد متوفرة
  ". البلدانشاعة القرآن وسريوا يفوقوموا إل":  منا قائال  حضرتهطلب مث 

 وجعل اهللا ،عاناتكمإقلوب ينتظرون  إلنكليزيةا البالد وىف" :ه  مث قال حضرت
 أال ترون ، ودعي وحتامى،ى وتعامىأمن ر  فال تصمتوا صموت، معاناتكمراحتهم يف
صرمت كالعليل أ تلك العمران؟ صوات اخلالن يفأ تلك البلدان؟ وخوان يفبكاء اإل

قوموا ..... نام؟ رفق خري األسالم وخالق اإلأوصار كسلكم كالداء الدخيل؟ ونسيتم 
ن لكل زمان سالحاً آخر اسلحة زمانكم فأواعرفوا ... لتخليص العانني وهداية الضالني

سلحة الدليل أىل إ زماننا هذا حيتاج وال شك أنّ: "مث قال حضرته  ".وحربا آخر
 .بهةال بإقامة احلجة وإزالة الشإولن ميكن أن يكون لكم الفتح ... واحلجة والربهان 
نور احلق احلصة الثانية، اخلزائن  ( ".رواح لطلب صداقة اإلسالموقد حتركت األ
  ).٢٥٢ حىت ٢٤٧ الصفحة ٨الروحانية الد 

  اجلددوأقول لألمحديني.  دومااملسيح املوعود رسالة سيدنا ينبغي أن تتذكروا 
عن األمحدية تبلِّغوا بغي أن األمحدية؛ فينإىل  وانضمأن ت لكم أأن اهللا تعاىل قد هي ،األملان

، لينجو كمبولقعواطف املواساة يف  افاكتنإىل قومكم اأكثر من ذي قبل واإلسالم 
  .احلقالواحد له تهم إلعرفهؤالء يف الدنيا واآلخرة مب

ال يلتفتون إىل إذا كان أهل أمريكا وأوروبا ": املسيح املوعود سيدنا ويقول 
ما مل نقدم هلم أدلة  وهلم احلق يف رفض دعوتنا .فإم معذورون مجاعتنا وسلسلتنا

  ). الطبعة اجلديدة١٥١ و١٥٠ الصفحة ٥امللفوظات الد   ( ."صدقنا
فإذا .  والكتبريشاملتاحة للتبأن نستخدم مجيع الوسائل علينا ، فكما قلت سابقًا

يف جنة فإننا نعيش  ،أا ستكفي للمالينيعلى  الكتب مث جلسنامن  عة آالفضنشرنا ب
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نستخدمه بطريق ولكن ما هو متاح لنا جيب أن ،  صحيح أن مواردنا حمدودة.احلمقى
يف املركز فحسب ليس  .ىخر أىنسن أالة معينوجهة  إىل تنبهناإذا جيب علينا . صحيح

 إقليم ومدينة ومنطقة ويف كل مكان سواء أيوجد فيه أمحدي أو ال يوجد، يف كلبل 
 واستخدمتينبغي أن  ؛كما قلتو .ب صغري تعريفا باجلماعةنشرةٌ أو كتيتصل أن ينبغي 

  . أيضااإللكترونيةاألخرى كل الوسائل 
أن جتهزوا ردا قد جهزمتوه ولكنين قد قلت لكم " البابا"  على حماضرة املختصرإن الرد
 ومن من املركزأرسلنا إليكم بعض املواد قد و ، واآلن تعمل عليه مجاعة أملانيا،تفصيليا

 وهذا جيهز من اجلماعة املركزية هنا وكان جيب أن جيهز اآلن، . أيضاكنة أخرىأم
 أيضا" البابا"ن يصل إىل أجيب  هذا الرد عندما ينشر . األخريةهوأعتقد أنه يف مراحل

وما هي اإلسالم و إله  حىت يعرفوا ما ه يف هذه البلدان أيضاإىل كل مثقف وكذلك
فإنه كان رمحةً ،  وإرهابياتزمتا يعتربونه مللذي احلسنة األسوةوما هي  ؛سرية النيب 
 أكثر  والتواضع والوئاملحبمنوذج لوإنه ، "رمحةً للعاملني" وهو حيمل لقب متجسدة
صحيح أنه من  .تعصب رآه دون  عندماقد مدحه أيضاغري الحىت أن  .من اجلميع

 على بجيه ولكن، ريشللتب املواد الكتب وقدم هذهتيئ و أن يةاملركزاجلماعة واجب 
إىل كل بيت بل إىل بلغها  ينأ  شابا كان أو شيخا،،كل أمحدي، صغريا كان أو كبريا

أما  و، هذا ما أمرنا اهللا ،عملليف ا  باستمرارن تسعوا جاهدينأ عليكم .كل فرٍد
اليت أمرنا  الطريق علينا أن نعمل حبسب  ولكن .نتائج فهي على اهللا سبحانه وتعاىلال
  . أخطائنا وكسلنا إىل ذات اهللا  ستنسب، وإالهللا تعاىل اا

 وأن من الذين يعملون الصاحلاتأخربنا بأن نكون للتبشري و قاعدةاهللا تعاىل جعل 
مث حينها  .تكون فينا الطاعةأن  ونظام اجلماعةترم وحن ،له كاملني نكون مطيعني 

 كذلك فسيكون كالمك التوجه وعندما يكون إىل اهللا فقط تستطيع أن تدعو 
اهللا تعاىل تبشري الناس وحيب  .ب ألنك ستحصل على نصرة اهللا تعاىلمؤثرا على املخاطَ
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ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا : تعاىلسبحانه ويقول الذين تكون لديهم هذه الصفات؛ ف
ِلِمنيسالْم ِني ِمنقَالَ ِإنا واِلحِملَ صعِإلَى اللَِّه و} نوا  .}٣٤:فصلتسورةسحفيجب أن ت

ة عبادفإذا انتبهتم إىل .  اليت تدعون إليهاالساميةوجتعلوها حبسب هذه التعاليم أحوالكم 
جهٍد وسعٍي ال أية دعوة إىل اهللا وألن اهللا تعاىل؛ فإنكم سوف تنالون نتائج مسعاكم 

ال بد من أن  فضل اهللا تعاىل ولنيل. إالَّ بفضٍل من اهللا تعاىلنال مثراٍت  تنجح وتميكن أن
  . وتعملوا حبسبهاوأن تقوموا جبميع األوامر املتعلقة بذاته  ختضعوا أمامه 

ن تسووا حسابكم أ و.اهللا أوصاكم به  مابه و مرمتفال بد أن تعملوا بكل ما أُ
ما أين و. وكل من حولكمواجلريانوحقوق ذوي القرىب وأن تؤدوا حقوق العباد  .معه
  يف حميطه ينتبه إىل أي أحٍدأن  ينبغي جالسا أو قائما ويف أي وقت كان،دين األمحاك

  .إلعانته دومافعليه أن يسعى ، يطلب منه العون
وإذا  .وزوجته وأوالده خيافون منه،  منهووالداه غاضباناآلخرين يبشر   أحدفإذا كان

تمشي لو زة جائ حاجيات غريلتحصل على ازوجه  تزعج امرأة وهيتبشر من تكان
 شيء بسيط هم  حدثإذااجلريان يتجنبوم لسوء أخالقهم، وو ،وراء أحدث املوضات

.  وبالتايل لن يتأثر منهم أحد.فكل هذه األمور ليست بأعماٍل حسنة،  غضبايستشيطوا
فسوف يبارك  فعلتمذا فإ . أخالقًا طيبةواظهرتن وأ حسنة  مناذجأن تكونوافال بد من 

 ويكون مطيعا  أسوة طيبةويقدمفالذي يؤدي حقوق اآلخرين . مالكماهللا تعاىل يف أع
  . أفضال اهللا تعاىلصل علىفإنه سوف حيكامالً 

 .جيعله غالباً أنه سوف املسيح املوعود  سيدنا اهللا تعاىل قد وعدتذكروا جيدا أن 
  حتما إن شاء اهللاوستحدثوأمريكا وآسيا وأفريقيا يف أوروبا  تتحققسفهذه الغلبة 

كم أن تبلِّغوا  عليواجبف . فيضه كذلك إن شاء اهللا الفائدة منمن اجلزرأهل ولن حيرم 
حىت تنالوا تلك الربكات  عاملني بالصاحلاتمطيعني كاملني وولصني خمهذه الدعوة 

  .املسيح املوعود   سيدناجبماعةأناطها اهللا تعاىل بكل من يرتبط اليت 
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 الدعوة األمحدية إىل أوروبا وأمريكا وصولعن   املسيح املوعود ذكر سيدناي
بعد زمٍن اخلاصة معظم هؤالء بيدها ن العناية اإلهلية سوف تدفع أإنين آمل ": فيقول
معه احلب  عطىالذي ي لكامال الصادق وأي دار التوحيد دار األمانيف وتدِخلهم قليٍل، 

بل إنين تلقيت  ومهيائًا إن أملي هذا ليس شي.  واملعرفة الكاملةالكاملوف واخلالكامل 
 ٢٠حماضرة الهور، اخلزائن الروحانية الد  (. " بوحي طاهر من اهللا هذه البشارة

  ).١٨١ و١٨٠الصفحة 
مجيع األرواح واهللا تعاىل سوف جيلب  .األمر بإذن اهللا فال بد أن يتحقق هذا 

 اليت ظهرت تهزاءهذه املظاهر لالسهؤالء املخالفني ووإن .  كنف اإلسالم إىلالسعيدة
 لكن ما .القرار األخريقد كتب اهللا تعاىل . ناتامسئوليتنبهنا إىل  إمنا تظهر ل،وتظهر

 فضل اهللا ويكون وا إىلنجذبته و منواتخلصتفيجب أن حصل فيكم من الكسل 
ة إىل ي احلقيق اليت فيها النجاةرسالة اإلسالم واغ وبلِّ، أحسن احلديث عنده كمكالم

مجيعا   اهللا وفقنا .اليومألن هذه هي اخلدمة اإلنسانية العظمى بلد ا الكل فرٍد من هذ
  .آمني ،هلذا
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