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 بعد التشهد والتعوذ والبسملة قال حضرته:

بفضل هللا تعاىل، وصل اآلن اجتماع جملس الشورى يف اململكة املتحدة إىل هنايته، أان على ثقة 
يف  .ىيف إجراءات جملس الشور  مشاركة كاملة تم، قد شارككٌل وفق قدرتهمن أنكم مجيعا،  

 بنودناقشة تم متفرعية، و ال انلجال ُتشّكلشورى، مث جملس التم إعداد جدول أعمال يالبداية، 
تم ، مث يأمام مجيع املشاركنييتم إعداد التقرير وتقدميه ، ناقشةهذه امل وبعد .فيهاجدول األعمال 

لنتائج اليت ايف ضوء  هوتوصيات هءآمل أن بعضكم قد قدم آراف .اتيزيد من املناقشالقيام ابمل
 ،هلقدرات ، وفًقامقرتحاتهقد قدم أان واثق من أن كل واحد منكم  .الفرعيةان توصلت إليها اللج

 .قيق احلمؤمن املابلتأكيد ما هو متوقع من هذا و  .بنيزاهة وأدىل بصوته
 

وء جملس الشورى على ض عضواآلن، يف هذه اجللسة اخلتامية، سأشرح مسمؤوليات وواجبات 
أمر  دقكان و الشورى، يف أحد جمالس  )رض  هللا عنه(املوعود  ملصلحألقاه حضرة ا خطاب  
أعضاء جملس الشورى أن يغرسوا يف أنفسهم قبل كل  )رض  هللا عنه( املوعود ملصلحاحضرة 

درة املرء إنه مهما كانت ق )رض  هللا عنه(املوعود  املصلحش ء خشية هللا عيز وجل. قال حضرة 
ال يف نجاحه يف هذه احلياة و لاخَلطابية ومهما كانت بالغة لغته، فإن هذا لن يكون وسيلة 



وأن  نا هللا"رب  ويف اآلخرة هو إقراره بـ "الدنيا اآلخرة، بل إن مفتاح النجاح واالنتصار يف هذه احلياة 
ْعنَا } نطور يف أنفسنا روح علينا أنابلتأكيد، و يعيش حياته وفًقا هلذا املبدأ األساس .  رَّبّـََنا ِإنّـََنا َسَِ

َوفّـََنا َمَع رَبّـََنا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا وََكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتَـ  فَآَمنَّابِّكْم ُمَناِدًًي يـَُناِدي ِلْْلِميَاِن َأْن آِمُنوا ِبرَ 
  (194 آل عمران) {اأْلَبـَْرارِ 

ال نسعى لنعيش حياتنا هبذه الطريقة وال نسعى جاهدين حنو  األمحديني إذا كنا حنن املسلمني
 العامل؟يف ى الكرب  واألمم ومكانتنا ابملقارنة مع القوى ما ه  قيمتنا: الرب، فاسألوا أنفسكم إذن

 حىت اليوم حيث تضم مجاعتنا ماليني األعضاء يف مجيع أحناء العامل، فإن احلقيقة تبقى أننا منثلف
هم  اعتنامجنسبة صغرية جًدا من مسلم  العامل. وابملقارنة مع إمجايل سكان العامل، فإن أبناء 

يف حميط. إذا مت النظر إىل مجاعتنا من املنظور املادي، فال بد من القول إننا لسنا  ماء جمرد قطرة
يمكن القول بنظرة مادية حبتة، ف بذي أمهية على اإلطالق. يف الواقع، إذا نظرمت إىل أعداد مجاعتنا

ا ننواحد ميييزان وميك ، هناك ش ءغبار. ومع ذلكال ذرةأو حجمنا ال يوازي احلشرة الصغرية ن إ
، ودخلنا "َسعنا وأطعنا"ا ، أعلنّ ، وعند َساعهنداء منادي هذا العصرأننا َسعنا ، وهو أن نفخر به

 . ةاملبارك مجاعته

 هذه ه  قيمتنا احلقيقية. و هويتنا ، وهذه هذا هو أساسنا

وبنا يف مجيع قل تُغرس يفوأن  ما يف ذهننا على رأس، جيب أن تظل هذه الربكة العظيمة وهكذا
 .األوقات



 األولوية هللاشية يكون خل، جيب أن )عليه الصالة والسالم(املسيح املوعود فراد يف مجاعة كأ
جيب أن تكون مجيع وجهات نظران وآرائنا ومعتقداتنا و  .أفكاران وأتمالتنا يف مجيعواألسبقية 
، هات نظرانوجة لتقدمي جتاربنا أو ، إذا أتيحت لنا الفرصوابلتايل .هللا عيز وجلخمافة متأصلة يف 

تسيطر  جيب أن.. نتحدث كل ذرة من ذرات كياننا وحننهللا   ستنفد خمافةتأن  ضمانعلينا 
   علىتسيطر خشية هللاجيب أن .. و قلوبنا خشية هللا على ُُتِكموأن . .هللا على ألسنتنا خشية

 لنا. كل اقرتاح وبيان  

 مرأيكبء دالْلل مأنه قد متت دعوتك ميف اعتباركوا كأعضاء يف جملس الشورى، جيب أن تضع
ظر ، بغض النوهناكل توصية تقدم  ترتكيزلذلك، جيب أن  .الصادق من أجل دين هللا عيز وجل

ا صادقًا متامً  لكم جيب أن يكون كل تعليق أو رأي .هللا خمافة على ما إذا كانت كبرية أو صغريةع
 .ة الذاتيةاملصلحوخال  من مجيع أشكال 

ا من ميّكنن لذياالعنصر الفريد ونعتيز وحنم  ر ابستمرار علينا مجيًعا أن نقدّ على ذلك،  عالوةً 
، والذي جيرب حىت القوى الدنيوية واألشخاص املاديني على إدراك الوقوف بكل فخر أمام العامل

، فذلك قيقيةننا ويدركون أمهيتنا احلابلتأكيد، إذا كان اآلخرون يف العامل اليوم حيرتمو  .ناتقوتنا وقيم
يف و ألوقات نقف مًعا يف مجيع امجاعة موحدة يرجع فقط إىل حقيقة أهنم يستطيعون أن يروا أننا 

بذل أقصى نرون حقيقة أننا هنم يقدّ إ، وأنمتر إبشارة من يده سيحخليفة امل خلفمجيع الظروف 
يف مجيع أحناء  ،السالم واحملبة واإلنسانية تعاليم اليت ه و لنشر تعاليم اإلسالم احلقيقية،  جهدان
  .العامل



لعشرات ا وهلذا السبب ينجذب ،ملسو هيلع هللا ىلص رسول اإلسالم مارسه وبّلغهاإلسالم الذي  ننشرن الذين حن
 .مجاعتنا كل عام واألذكياء، من املسلمني وغري املسلمني، حنو الدمثنيمن األشخاص 

، يتحمل مجيع أعضاء جملس الشورى عبًئا ثقياًل من املسمؤولية وجيب عليهم دائًما أن ابلتايلو 
اآلخرين من دمة يضعوا يف اعتبارهم أن اقرتاحاهتم، وخدمتهم للجماعة، ووسائل حصوهلم على اخل

كانت   لذات.عتبار اواألان وا يةالشخص ات واملصاحلجيب أن تكون خالية متاًما من االهتمام
حىت لو اختذ ه  أنه   )رض  هللا عنه(املوعود  املصلحعميقة والثمينة اليت طرحها حضرة النقطة ال

ذلك قام باملا ط -تقدم اجلماعة وجناحها  أمام اعائقً يكون ذلك يف النهاية ، فلن قرارًا خاطًئا املرء
لكنه فعل ذلك دون  ،املرء قرارًا صحيًحا، إذا اختذ ابملقابلو بنية حسنة واضًعا خمافة هللا يف قلبه. 

سيلة و  كونه مصيًبا، فإن ذلك لن يكون، فإنه على الرغم من  قربه رجاءون من هللا وبد خوف  
، حىت لو  وبناوضع خمافة هللا يف قل، إذا اختذان قرارًا دون سيمؤدي إىل األذى. وابلتايل بل للنجاح 

، إذا . ولكنهضرر قراران وتثبت فعالية  تلغ ستظهر يف النهاية عوامل أخرى  كان صحيًحا،
خلطأ من قبل ذا ا، فسيتم تصحيح هحمافظني على خشية هللا يف قلوبنايف احلكم  ارتكبنا خطأً 

سري على الطريق مكننا من المن أي ضرر، وسيبفضله ورمحته سوف حيمينا و هللا سبحانه وتعاىل، 
 .الذي يقودان حنو النجاح واألمن

هار، لقرار خاطئ أن يمؤدي إىل االزدكيف ميكن وقد يتساءلون  عن هذا املنطق  البعضيسأل قد 
، استشهد مؤالعلى هذا الس إجابةً و  ،هذه طريقة دنيوية يف التفكري ؟ضررالالقرار الصحيح إىل و 

 ملسو هيلع هللا ىلصرأى حيث ، ملسو هيلع هللا ىلصمن حياة الرسول الكرمي  حبادث   )رض  هللا عنه(  املوعود املصلححضرة 
، انطلق عيّز وجل   هللا ورضا بركاتهذه الرؤًي ونيل من أجل ُتقيق ابلكعبة، و يف الرؤًي أنه يطوف 



خصية ش الطواف. مل يتخذ هذا القرار من أجل أي منفعة  داء العمرة و أل مكةابجتاه  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
. املكيني كما مل يتخذ هذا القرار من أجل أتكيد سلطته على  ،أو أتثريه يف اجملتمع لرفع مكانتهأو 
ذهب إىل هللا أن ي مقدرًا منألنه مل يكن  الرغم من نواًيه النبيلة، كان هذا القرار خاطًئاعلى و 

 هللا خشية نانمجًا ع ملسو هيلع هللا ىلصقرار رسول هللا ، بينما كان ًئابري خطأً العمرة يف تلك السنة. لقد كان 
، هلذا القرارتيجة ، ونعلى أية حالعتقد أنه إرادة هللا. ايف ُتقيق ما  لكاملةرغبته اعن و  اخلالصة
أي  {ا َلَك فـَْتًحا م ِبيًناِإانَّ فـََتْحنَ }: من القرآن الكرميسورة الفتح اآلية الثانية من يف هللا تعاىل قال 
 .انتصارًا واضًحا ك حبقمنحنالقد 

شروط هلل عيز غري اململسو هيلع هللا ىلص طأ يف احلكم يرجع إىل حب الني يوضح هللا سبحانه وتعاىل أن اخل
، ذكر هللا تعاىل أنه بدالً من التسبب يف وهكذا تعاىل، إرادته طاعة، وتصميمه املطلق على وجل
وفاًء و  .لنصر عظيم لْلسالم يف املستقبلورميز دائم  أساسٌ أنه  فإن هذا اخلطأ سيثبترر، ضال
 .ع لْلسالمرائ اترخي  نتصار  الربيء اب طأبّشر هذا اخل كيفالعامل أبسره   رأىذا الوعد، هل

ر ثبت أن القرار املنطق  واملرب ت ملسو هيلع هللا ىلصمن انحية أخرى، فإن حادثة أخرى من زمن الرسول الكرمي 
، نشر ف  معركة أحدف .هللا ومن خمافةروحانية كان خالًيا من ال  ذأنه قرار مشمؤوم إت يف النهاية ثبُ 

 أن ال يرتكوا مكاهنم ُتت أي ظرف  ن معني وأمرهم جمموعة من أتباعه يف مكا ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا
ندما كان ع ولكن ،عن النصر أو اهليزميةبغض النظر و ، بغض النظر عما قد حيدث، من الظروف

، أماكنهمركوا وت ملسو هيلع هللا ىلص تعليمات الني لواعلى وشك اهليزمية ويف حالة تراجع، جتاه أعداء اإلسالم
النتيجة وكانت  ،ذلك املكانيف  البقاءوخمافة هللا تتطلب منهم على الرغم من أن الطاعة احلقيقية 

 .ُتول إىل هيزمية كارثية ومأساوية قدلمسلمني حاَسًا ل اانتصارً  ما بدا أن



  يكم احرتاموعلهللا غارقًا يف خشية ظل وفًقا لذلك، أود أن أذّكر كل واحد منكم أبن عليه أن ي
 مئًما إذا كنتاحلقيقة دا عليكم قول، وقبل كل ش ء أن تتحدثوا بتعّقلو  بعضكم بعضاكرامة 
ة الوحيد هو الوصول إىل حمب مب أن يكون هدفكم، وجيوخططك مالنجاح يف جهودك ونتريد

للتضحية قات يف مجيع األو . اعقدوا العيزم وكونوا جاهيزين هللا سبحانه وتعاىل يف مجيع الظروف
شخصية لامصاحل لمن عدم وجود أي أثر ل وا، وأتكداإلسالممن أجل  موحياتك موثروتكبوقتكم 

 حلصول علىاأبًدا برغبة أو نواًيكم، وجيب أال تكونوا مدفوعني  ممن قراراتك أي ّ  الغرور يفأو 
 .ح اآلخرينيمد

 واب أن تتأكد، جيمالية أخرى تضحيات   ونأو تقدمتدفعون تربعاتكم ، عندما على سبيل املثال
على  دينكملدوًما األولوية  وا. أعطوليس إلاثرة إعجاب أحدهللا تعاىل تقدميها خالصًة لوجه من 

كات أو الشر خيتلف متاًما عن عمل  انيةالروحاجلماعة أن عمل  وافهمامجيع األمور الدنيوية و 
 .عاديةالدنيوية اجلماعات ال

يتم   كل ماو ، تكون املشروعات واألهداف حمدودة ،على سبيل املثال، يف املمؤسسات الدنيوية
)عليه ح املوعود اتبع املسي لولكن . النطاق احملدوداالستثمار يف نفس  يتم توجيهه حنوكسبه 

يف بليغية ستتوقف جهودان الت، فعندئذ ه مثل هذه املبادئ الدنيويةاؤ أو خلف الصالة والسالم(
إال يف البلد أو املدينة اليت  التربعاتأموال  ال يتم إنفاق ، إذا تقرر أنمساراهتا. على سبيل املثال

، فلن تتمكن مجاعتنا من االزدهار أو االستمرار يف االنتشار يف مجيع أحناء العامل. مُجعت فيها
لى النشر أو التبليغ وليس عأموال اجلماعة احملدودة إال على  ال يتم إنفاق ، إذا تقرر أنوابملقابل

 .املستمر يف خطر مجاعتنا، فسيكون تقدم غريه



قريًبا أن التطور  ى، فسنر املساجد من أجل توفري املالبناء علينا التوقف عن  وابملثل، إذا تقرر أن
، لدينا ايلبركات هللا سبحانه وتعاىل. وابلت وسنتوقف عن رؤيةنا سوف يتوقف تالروح  جلماع

من ا طريقة متكنع املييزانية الوطنية بجمموعة من األهداف واملهام وجيب ُتقيقها مجيًعا. ينبغ  وض
صي  ييزانية أو ختاملعند إعداد  ،وُتسينها. قبل كل ش ء ل اجلماعةخمتلف جماالت عم إجناز
مع قرتحات امل . إذا مت تقدميتفكريكم على رأسهللا  تظل خمافةأن  ة مبكانوارد، من الضرور امل

هللا تعاىل املمؤكد أن  ، فمنحمويل وفًقا لتعليمات خليفة املسي، ومت ختصي  التهللامراعاة خمافة 
وم. جيب الي كذلك  ال ييزال احلالو ما أظهره اترخينا دائًما  . هذااحملدودةموارد مجاعتنا سيبارك 

ينبغ  أن  ديدة.جلاساجد امل، وبناء أدبياتنانشر و ، التبليغ والرتبيةاستخدام مواردان احملدودة يف 
إمكانية ن ال ميلكون للذيلتوفري التعليم  اجيب استخدامهو تستخدم ملساعدة الفقراء واحملتاجني. 

 ب استخدامهاجيو . واملعوزينلمحرومني لتمويل العالج الطي ل اجيب استخدامهو الوصول إليه. 
، يزانية مجاعتناان مبوضوعية إىل مياأليتام. إذا نظر كل الضعفاء  األطفاوتنشئة للمساعدة يف تغذية 

أن  ُتقيق كل هذه األهداف واملهام واحلقيقة ه  ميكنكيف   طرح السمؤال التايل:فمن املنطق  
. ومع ال ُتصى؟! اليت املنظمات الدنيويةو  دولليست شيًئا مقارنة مبييزانية الاألموال اليت جنمعها 

أكثر بكثري يف يق ُتق، ميكننا ات الدنيوية املالينياجلماع، حيث تنفق هللا تعاىل بفضلذلك، 
 .جيزء صغري من التكلفة

جملس الشورى، من الضروري احلفاظ على أعلى املعايري األخالقية  أعضاءابالنتقال إىل سلوك 
ومعاملة اآلخرين ابحلب واالحرتام والعطف. جيب أن نكون قدوة لآلخرين ليتعلموا منها 

جيع اآلخرين إبخالص تشميكنكم عندها فقط ف، إذا تقيدمت ابملبادئ احلقيقية لْلسالمويتبعوها. 



ملالية إهلام األمحديني اآلخرين ليزًيدة تضحياهتم ا مندها فقط ميكنكوعل الش ء نفسه. على فع
 .وقتهم خلدمة اجلماعة ن خيصصوا منألو  هللا يف سبيل

نتهاء الشورى مبجرد ا هيف هذما َسعتموه أو تعلمتموه  جيب أن ال تنسواعالوة على ذلك، 
ستمر طوال ت هذه القاعة بلم تغادرون ال تنته  اليوم وأنت مأن واجباتكا. عليكم إدراك إجراءاهت

، أو اليت أوصى رىلس الشو العام. فيما يتعلق ابملييزانية اليت متت مناقشتها واعتمادها من قبل جم
ى أمهية عل ماعةفروع اجلاء ، فمن واجبكم كأعضاء يف جملس الشورى ُتفييز أبنهبا جملس الشورى

، واليت كمإجناز املهمة العظيمة جلماعت ومن ،املييزانية ُتقيق ا منتتمكنو التضحية املالية حىت 
 أوجيزهتا للتو. 

نفسهم يف أ حىت ال يبقوا هممن أجل إيقاظ اآلخرين وابلتأكيد قد خلقوا املمؤمنني  أن واتذكر 
 حالة من الركود. 

يتم ، إلسالميةاف  البلدان فمجاعتنا.  تخذ خصومنا مجيع التدابري املمكنة من أجل عرقلة تقدمي
على و  ،إلحباط منو مجاعتنا. ومع ذلكاجلبارة هود اجلبذل املخططات وتُ  وضع على أساس يوم 

 ، فإن هللا عيز وجل مينحنا النجاح املستمر. الظاملةالرغم من مساعيهم القاسية و 

من ون ، يف حني كرب آخرون هنا ويستفيدم إىل اململكة املتحدة من اخلارجهاجر الكثري منكلقد 
ماعة. يًعا من خدمة اجلهللا عيز وجل مجقد مكنكم  ،األهم من ذلكو  لتعليمية املوجودة.الفرص ا

. احمللية اعاتكممجعن الفرصة للحضور كممثلني  م، قد أتيحت لكالشورىه يف الواقع، هنا يف هذ
 مجلماعتكن و يسفراء حقيق إمناجمرد ممثلني ابالسم و  ملست مإلثبات أنك اآلن ماألمر مرتوك لكف



بصدق  ذي يتحدثأن ممثل الشورى احلقيق  هو ال وا. تذكر تقواكمومعايري  ممن خالل سلوكك
 .لتنفيذ كل ما هو يف مصلحة اجلماعة ان ميثله، ويسعى جاهدً عمَّ  نيابةً 

جملس الشورى هذا من قبل ، فيجب عليكم قضاء السنة  ات، يف حالة املوافقة على قرار لذاو 
القادمة يف السع  لتنفيذها، بصرف النظر عما إذا كانت تتعلق ابلتبليغ أو الرتبية أو املييزانية. 

 جلماعة"؟ اسم "ممثل  ا أنفسكمكيف ميكنك أن تطلقوا على فإذا فشلتم يف القيام بذلك، و 

. ى كاهلكمضعت علفقط، ولن تمؤدوا األمانة اليت وُ ابالسم  يف الواقع، سوف تكونون ممثلني
اتكم وا مثااًل ألبناء مجاعهو أن تكونم و جلماعتك نيممثلبصفتكم  عليكمآخر  وهناك واجب

لى املشاركة يف مجيع ع وفيما يتعلق ابلرتبية، جيب أن ُتفيزوهمحبب وشفقة.  ترشدوهم، وأن احمللية
 اجلماعة.  ومناسبات برامج

 عليكمبل  ،وحدكم فحسبنشر رسالة اإلسالم  مسئولية وا، جيب أال تتحمللتبليغمن انحية او 
الوفاء  م فقطكنكميفيما يتعلق ابملييزانية املالية، و . موهنأيًضا تنشيط األشخاص الذين متثل

 حبسب دخلكمالية ملاتضحيات البتقدمي  - خمافة هللا يف قلوبكممع  - ونعندما تقوم مبواجباتك
املالية  اآلخرين على أمهية التضحيات أبناء اجلماعةتشجيع ، عليكم بعد ذلك .وتفون بعهدكم

 .امنافعهو 

 وافقتُ ا ، لذا إذم كممثلني عن اجلماعة سيستمر طوال العام، أكرر حقيقة أن واجبكيف اخلتام
والسع   قهالتحقيجهد ممكن م التأكد من بذل كل عليكعلى قرارات جملس الشورى هلذا العام، ف

 ة لتنفيذها. أيضا جهودا متضافر  يبذل اآلخرون لضمان أن



 مع مسمؤولياتكمجي وا، وأن تتحمليف قلوبكم ةهللا راسخ تظل خشيةأن  آمل وأدعو، ذه الكلماتهب
هللا سبحانه  أدعوجملس الشورى.  مبصفتك مجاهدين للوفاء ابلتيزاماتك اسعواوتفان.  جبدية  
 القيام بذلك. آمني.  على أن مينحكم القدرةوتعاىل 

 . آمنييف الدعاء الصامتاآلن انضموا مع  
 


