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بدأ حضرته اخلطبة بشكره ألفراد اجلماعة على عواطفهم اليت أبدوها وأدعيتهم حلضرته ابلشفاء. وأوضح أن هذه العالقة بني 
لزمان ا اخلليفة وأفراد اجلماعة ال نظري هلا يف العالقات الدنيوية. وربط هذه العالقة جبملة قاهلا اخلليفة الثالث رمحه هللا أن خليفة

 واجلماعة امسان لكيان واحد.
من طا  Calendulaو "مرهم عيسررررررررررى" مث ذكر حضرررررررررررته أنه جبانا األدعية كان هدال واري  يد لدوامني ا ررررررررررت دمهما 

 فضررررله وأضرررر  أمامه  جا أن نسررررأ  هللاه يفابألدعية.  اليت تتأّتىالقوة احلقيقية  هوفضررررت هللا تعا   . مث ذكر أناهلوميواباي
 أن أضرر  تفرض عليدا من حظر صرر ي وا ررتقبا  رررهر رمضرران الظروف اليت منر هبا حاليالقد ذكر حضرررته أيضررا أن دامما. 

ولكن من وا ا   ،إ  العبادات أكثر من ذي قبت إذ و دوا فرصررررررررررة مواتية هلا أمام هللا تعا  بو ه خاص. فانتبه أفراد اجلماعة
كما   .واألم عليها أن تداوم على الصررررررررررالة الاعة م  أوالدها يف البي  كت أمحدي بعد أن يدتهي احلظر أن يعمر مسررررررررررا د ه

ة ديدية. كذلك يدبغي علما ومعرف اليعا يدبغي اال رررتمرار يف إلقاء الدرو  يف البيوت وإن كان  لبضررر  دقاما ليزداد أهت البي 
 تُبّث على امي يت ايه. اليت ربامج الاالهتمام مبشاهدة 
، فات والطوافني والبال ا اليت تظهر يف هذا العصر عالقة خاصة بعهد اسمسيح اسموعود أن هلذه اآل وقد نوه حضرته

من الدعاء إلنقاذ  عليدا اإلكثارأن فعليدا اإلكثار من الدعوات من أ ت الثبات على اإلميان واليقني وللعاقبة احلسىن، كما 
ة وتكون عاقبتهم لكدهم  يدالون مرتبة الشهيد يف هذه احلالإن بعض اسمؤمدني أيضا  يتعرضون هلا وفا قانون القدرة  العامل.
 حسدة.

تطهري وا بدا هو الدعاء وإفهام العامل و  وإ  احلروب وإ  مزيد من تدمري اقتصادها. احلكومات إن هذه األوبئة  تدف 
 أنفسدا.

 ندبهوحقوق العباد  اء حقوق هللاأبد فدقوميف هذه األ ام،  داعلى التيقظ والتدبه اخلاص الذي نشأ في حنافظيدبغي أن 
أيضا إليها، وذلك ألنه بعد الدمار عددما  يدتبه العامل إ  هللا تعا  وإ  أداء حقوقه فسيدظر الدا  إ  اجلماعة،  أوالدان

 .ولن يكون  وى األمحديني الذين  ريردون العامل إرراًدا ص يً ا
 د   قد و فضت هللا تعا  وإضافة إ  ذلك يقومون خبدمة اخللا أيضا، يركز أفراد اجلماعة يف هذه األ ام على العبادات ب

لدا الفرصة لتقريا الدا  إ  هللا من خال  خدمتهم. كما جيا أن نستمر يف تعلُّم در  اإلحسا  مبصاب اآلخرين 
 الذي تلقيداه يف رمضان. حيث جيا أن تعتدوا بت ليص اآلخرين من األمل. 

 أن نرتقي إليه:  عليداما هو اسمعيار الذي  بعض اسمقتبسات من كالم حضرته وأوضح حضرته من خال  
 ف دجيا أن هتذبوا عاداتكم، وجتتدبوا الغضا ولي تّ مكانه التواض  واحللم. وابإلضافة إ  إصالح األخالق، عليكم "

 "ِمْسِكيداً وهيهِتيماً وهأهِ رياً  وهيُْطِعمُونه الطَّعهامه عهلهى حُبِّهِ الصدقات أيضا قدر اسمستطاع. يقو  تعا : 
 انص ا أبداء اجلماعة:  عليه السالم مث يقو  حضرته



كت أنواع اهلز  والس رية، ا  هناميدبوا ت اإال عباده الصاحلني. فتآخوا وحتابّوا، واتركوا اهلمجية واخلالف. و  أبحدهللا ال يعبأ "
 "اعِقدوا م  هللا صل ًا حقيقيا وار عوا إ  طاعته......  عن الصدق ألن الس رية تلقي القلا بعيدا  دًّا

 :عليه السالممث قا  حضرته 
ن له كليا. فإذا كان هللا معكم وكدتم معه ألمك  احلقدكم الش صي، واتركوا عادة أقو  صدقا وحقا أال حتسبوا أحدا عدوَّ "

لن فعداوة اخللا ولكن إذا أصبح هللا عدوا دجو من ضرر ميكن لإلنسان أن ي ..أن يُدخت األعداء أيضا يف خدامكم. 
 ".تقوم لكم قاممة وإن كان اخللا كله صديقا لكم

   مستوى األخالق: رف  إ  أفراد اجلماعة مو ها مث قا  اسمسيح اسموعود 
عيدكم أال تدظروا إ  أحد ابزدراء، وال جترحوا مشاعر أحد. جيا أال تكون خصومات بني أبداء الاعتدا. ال تزدري "

إن  :قا  هللا تعا ، ثاعب إخوانكم يف الدين أبدا، وال حتتقروا وال تست فوا ابآلخرين متفاخرين ابسما  والثروة أو الدسا
 ( 1" )اسملفوظات ج. اصقلوا فيكم خلا احلكمة واحللم والعفو.أكرمكم عدد هللا أتقاكم

 يف مدا بة انصً ا اجلماعة:  مث قا  
اهدين إلحداث فا عوا  ...عتدا أال يكتفوا ابلكالم وحده بت جيا أن حيققوا اهلدف من البيعة. جيا على أفراد الا"

اعمهلوا . ابلصدقات وبكت طريقة أخرى وهالَِّذينه  هاههُدوا ِفيدهايف نفو كم، وادعوا يف الصلوات. كونوا يف صف:  التغيري
/ 8 " )بدر،.وانفقوا يف  بيت هللا، اذهبوا يف الرباري وادعوا هدالكبطرق اجملاهدة كلها اليت عّلمها هللا تعا . تصّدقوا 
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لذا يف هذه األ ام حني ارتدت معارضة اجلماعة يف ابكستان ويف بعض البالد األخرى جيا عليدا أن نقوم بكت تدبري 

بت لديت د أن نسعى حنن أيضا أكثر من ذي قجلذب فضت هللا تعا  ورمحته، وما دام العدو قد أبلغ عداءه مدتهاه فال ب
 فضت هللا تعا  ورمحته. 

 : تباع الديب صلى هللا عليه و لماضرورة  اسمسيح اسموعود  أوضح حضرةمث 
ابتباع الديّب حقا يتيسر وصا  هللا تعا ، أما من دون اتباعه فلن يدا  أحد غايته أو مدشوده وإن قضى حياته كلها "

 ( 1" )اسملفوظات جلكم يف ر و  هللا أ وة حسدة :أ وًة، فقا   اعًيا. ومن أ ت ذلك قد مسى هللا نبيدا 
لشهداء األمحدية و للسجداء يف  بيت هللا تعا ، مث و ه حضرته أيده هللا تعا  بدصره العزيز أفراد اجلماعة إ  الدعاء 

عود عليه السالم، الغاية من بعثة  يدان اسمسيح اسمو ، ولواقفني حياهتم وللواقفني اجلدد، والدعاء ألنفسدا أن ندرل وعامالهتم
وأن تكون حمبة هللا ور وله  يدان خامت الدبيني صلى هللا عليه و لم غالبة على كت حمبة أخرى عددان، وأن نعمت بتعاليم 

يجة ختاصم الوالدين. تاإل الم األصيلة، وأن تكون بيوتدا مناذج لل ا والوائم، وأن يرف  هللا مهوم األوالد الذين هم قلقون ن
 وادعوا جلمي  األمحديني الذين يوا هون الشدامد واسمصاعا.

 وادعوا لزواج الفتيات. وأن يهيئ هللا تعا  بفضله األ باب الزدهار اجلماعة اب تمرار. 



نفو هم بركات و وادعوا كثريا أيضا للذين يقدمون التض يات اسمالية رغم هذه األوضاع الصعبة أبن يبارل هللا يف أمواهلم 
 ال هناية هلا.

م بكت  هد ، وهم يقومون بوا باهتأب روادعوا أيضا للعاملني يف قداتدا امي يت اي. بيدهم متطوعون وبيدهم عاملون  
  .وادعوا للعامل اإل المي أبن تزو  الدزاعات بيدهم وتفان، ويدشرون ر الة اإل الم يف العامل أال .

 ية وراءه:مث طلا حضرته ترديد بعض األدع
 اللَُّهمَّ ِإانَّ َنهْعهُلكه يف حُنُورِِهْم وهنرهُعوُذ ِبكه ِمْن ُرُرورِِهْم.

ُ اْلعهِظيُم احلْهِليمُ  ُ رهبُّ السَّمهوه  .اله ِإلههه ِإالَّ اَّللَّ رهبُّ اْلعهْرِش اْلعهِظيِم.  اله ِإلههه ِإالَّ اَّللَّ ُ ه اِت وهاأْلهْرِض وهرهبُّ اْلعهْرِش اله إِلههه ِإالَّ اَّللَّ
 اْلعهِظيِم. 

 .   اه ُمقهلِّاه اْلُقُلوِب ارهبِّْ  قرهْليب عهلهى ِديِدكه
. اللَُّهمَّ ِإّّنِ أهْ أهُلكه اهْلُدهى وهالترُّقهى وهالْ   عهفهافه وهاْلِغىنه

يِ   ه  ،وهُفجهاءهِة ِنْقمهِتكه  ،وهحتههوُِّ  عهاِفيهِتكه  ،اللَُّهمَّ ِإّّنِ أهُعوُذ ِبكه ِمْن زهوهاِ  نِْعمهِتكه  . وهالِه   هِطكه
 رهبرَّدها ظهلهْمدها أهنُفسهدها وهِإن ملَّْ ترهْغِفْر لهدها وهترهْرمحهْدها لهدهُكونهنَّ ِمنه اخلْهاِ رِينه. 

يْرترهدها وهههْا لهدها ِمن لَُّدنكه رهمْحهًة ۚ ِإنَّكه أهن ه اْلوههَّاُب.رهبرَّ   دها اله تُزِْغ قُرُلوبرهدها برهْعده ِإْذ ههده
ابه الدَّاِر.   نْريها حهسهدهًة وهيف اآْلِخرهِة حهسهدهًة وهِقدها عهذه  رهبرَّدها آتِدها يف الدُّ

 و:وهدال دعاء لسيدان اسمسيح اسموعود عليه السالم وه
اغفْر يل ذنويب لئال ، فال هناية هلا ا ربَّ العاسمني، ال يسعين الشكر على مددك، فأن  ِ دُّ رحيٍم وكرمٍي، ولك علّي مدٌن 

، وأهْلِا ُحبَّك اخلالص يف قليب ألان  احلياة، وا ُُتّْن وأوزِْعين أن أعمت صاحلًا ترضاه. أعوذ بو هك الكرمي من أن  أُهلهكه
ين من بال ا الدنيا واآلخرة، فبيدل الفضت واخلري كله، آمني.  ،ارحمْ  ،ارحمْ  ،رحمْ ا .حيّت علّي غضبك  وَنهِّ

 حممد على رلاب اللهم ۔جميد محيد إنک مي،ھوعلى آ  إبرا ميھبراإ ى  حممد کما صلي  علآ ىحممد وعل علی   صت لهمال
 ۔جميد محيد إنک مي،ھوعلى آ  إبرا ميھعلى إبرا ابرک  کما  حممد وعلى آ 

هذه آخر العة من رمضان. وّفقدا هللا تعا  للمداومة على فعت اخلريات والتغيريات الطيبة اليت قمدا هبا فيه، وأن يتقبت 
 مدا هذه األدعية أيضا.

 اللهم آمني  


