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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان 

ـ �الرجيم.  بعن اكين * إيم الدوالك يحيم * من الرمحالر * الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحمِ اهللا الربس د
تسن اكإيو  ـالِّنيال الضو هملَـيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * عني� .

  (آمني).
 خمتلف من يتوافدون . وقد بدأ الضيوفتعاىل تبدأ اجللسة السنوية يف بريطانيا من اجلمعة القادمة، إن شاء اهللا

حلضور اجللسة السنوية. وفّق اهللا تعاىل إدارة اجللسة خلدمة الضيوف على أحسن  -بفضل اهللا تعاىل–بلدان العامل
  وجه سواء كانوا من داخل القطر أو خارجه. (آمني) 

أنفسهم تطوعا خلدمة الضيوف  إن الشيوخ والشباب واألطفال والنساء من مجيع أطراف بريطانيا يقدمون
للجلسة. وكلّما ازداد عدد احلضور توسعت اإلدارة والترتيبات أيضا، وهذا يستلزم عددا كبريا من وافدين ال

اخلدام، وبفضل اهللا تعاىل يقدم الصغار والكبار والرجال والنساء خدمام من أجل ذلك بسعادة ودومنا صعوبة. 
إذ وفَّقهم خلدمة ضيوف املسيح املوعود  ومعظم الشباب واألطفال حيسبون اخلدمة فضال من اهللا تعاىل ومنةً منه

، وبفضل اهللا تعاىل لقد أصبح ذلك طبيعةَ أفراد اجلماعة من مجيع الفئات واألعمار يف مجيع أحناء العامل أن �
  خيدموا ضيوف اجللسة. 

اجللسةُ السنوية للجماعة األمحدية فنشرت بعض براجمها على النت أو على  أمريكايف األسبوع املاضي عقدت يف 
اليوتيوب، وكان منها مقابلة أجراها صحفي مع مسئول خدام األمحدية الذي أخرب بكيفية قيام اخلدام واملتطوعني 

 أمريكالد يف من عمره، وقد و ٢٠أو  ١٩بإعدادات اجللسة السنوية. وكذلك كانت فيها مقابلة مع شاب يبلغ 
وعاش وترعرع فيها، سأله السائل ماذا تتقاضى لقاَء كلِّ ما قمت به من أعمال، أو كم دوالرا ستكسب؟ وطُرح 
هذا السؤال على اآلخرين أيضا، فردوا عليه ورد هذا الشاب أيضا باجلواب نفسه أننا نعمل تطوعا، وما نكسبه 

 أمريكاولد وترعرع يف  -كما قلت–نعمل لنيل رضى اهللا تعاىل، مع أنه من أجرة يفوق تصور أهل الدنيا، وأننا 



فريقيا أم إيف العامل، سواء كان من سكان  أقام والتفكري املادي سائد هناك. هذه طبيعة األمحدي يف أي بلد 
والكلّيات هي اللهو إندونيسيا أو من البالد األوروبية املتقدمة، بينما أولويات الدنيا يف أيام العطلة يف املدارس 

واللعب والذهاب للنـزهات، وأولويات املوظَّفني يف الدنيا يف أيام العطلة هي االستراحةُ وقضاء العطلة مع 
يات األمحدي خمتلفة. إذا كانت اجللسة السنوية تعقد يف أيام العطلة فيقدم نفسه كلٌّ من األسرة، يف حني أولو

املسئولني واملوظَّفني واملختصني والعمال العاديني والطالب متطوعني خلدمة ضيوف املتعلِّمني وغري املتعلِّمني و
. تعقد اجللسات السنوية يف البالد املتقدمة األخرى يف قاعات كبرية أو يف أماكن مزودة �املسيح املوعود 

ترقَد يف مكان يعأُ كلُّ بكثري من التسهيالت، ولكن اجللسة السنوية يف بريطانيا تهيب فيه كلُّ شيء مؤقَّتا، وت
سهولة ميكن أن تتيسر أو تـهيأ، مث اشترطت البلدية بأن كل شيء من بداية العمل إىل ايته بعد اجللسة وإعادة 

يوما. فمن هذه الناحية تكون هناك حاجة إىل  ٢٨املكان إىل ما كان عليه أي إىل أرض زراعية جيب أن يتم يف 
د، ومع أن الفترة من بداية العمل إىل ايته قصرية داحملوقت الكبري يف العمل هذا الري من املتطوعني إلجناز عدد كب

يوما بل تبدأ بعض األعمال قبلها أيضا، وهي ال تتم يف مكان اجللسة  ٢٨جدا ولكنها للمتطوعني ال تقتصر على 
أسابيع. وهذا يعين أن بعض املتطوعني هنا مباشرة، ولكن يبدأ املتطوعون باإلعدادات قبلها بأسبوعني أو ثالثة 

أو لشهرين، وهذه الفترة طويلةٌ جدا للعمل التطوعي. فمن هذا  ونصفيضحون بوقتهم وماهلم ملدة شهرين 
املنطلق يدرك املتطوعون أهـميةَ التضحية وأعمالِ اجللسة. وهناك من يقومون ذه اخلدمة منذ سنوات طويلة 

ة ينضم إليهم العاملون اجلدد. فالبعض يتعاملون مع الضيوف مباشرة يف أيام اجللسة ويبدأ عمل ولكن يف كل سن
فسأوجههم  ؛كما قلت ونيتوافد وابدأ ألن الضيوفالبعض يف أيام اجللسة، وقد بدأ عمل البعض يف هذه األيام 

  اآلن إىل بعض األمور باختصار حسب العادة من أجل التذكري. 
ولكن الناس طبائع، فبعضهم قليل فع اخلدمة لدى البعض يكون عظيما جدا يف بعض األحيان، ال شك أن دا

الصرب، وبعضهم قليل العلم، فيتصرف بتصرف أو يصدر عنهم ما يؤذي الضيوف، والتذكري جيعل املتطوعني 
ن املتطوعني ال يؤدون متنبهني حذرين فيسعون ألداء واجبام مبزيد من العناية، وإال فال أستطيع القول أبدا أ

واجبام بعاطفة اخلدمة عموما، كال بل إم كلهم يؤدون واجبام مدفوعني بعاطفة اخلدمة. والتذكري والتنبيه 
أمر رباين أيضا، ولذلك أذكّرهم بذلك كل عام يف اخلطبة اليت تسبق اجللسة السنوية. قد بني اهللا تعاىل يف القرآن 

ضيوفه، كما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  �يف معرض احلديث عن إكرام إبراهيم الكرمي أمهية إكرام الضيف 
قد ذكر يف مناسبات شىت أمهية إكرام الضيف مشيدا ذا اخللق، ويف هذا العصر أيضا قد نبهنا املسيح املوعود 

يوف الذين يسافرون إليه من أجل تعلم إىل هذا األمر بوجه خاص، بل ذكر أن من أهداف بعثته خدمةَ الض �
الدين، فقد قال: والفرع الثالث هلذه املهمة هو الذين يسافرون إيلّ باحثني عن احلق وغريه من األهداف. مث قال 

  : يأتيين هؤالء آالفًا. �عليه السالم: وهذا الفرع ال يزال يف مناء مستمر. مث يقول 



، وكان املسيح املوعـود  خلدمة الضيوفتسهيالت  قاديان تلك القرية الصغرية النائيةيف  وفّرمل تتيف تلك األيام 
من مدينة بطالة أو أمرتسر، وألن املرء يف مثل هذا الظرف يصاب بالقلق يف بعض األحيـان، إذ مل   هاجيلب �
ة حصان عادةً، والقيام خبدمة الضيوف يذهب مشيا أحيانا أو يسافر بعربول ئاملسوسائل السفر، وكان  كهنا تتوفّر

منـذ   �يف قرية نائية يف مثل هذه الظروف أمر صعب جدا، ولذلك كان اهللا تعاىل قد قال للمسيح املوعـود  
إن  وال تسأم من الناس برؤية كثرم. خللق اهللالروعه بوحي عريب: سيأتيك الناس بكثرة، فال تصعر البداية دئةً 
ات السنوية يف شىت أحناء العامل تكشف لنا اليوم كيف أن الناس يأتون بكثرة ويتناولون فيها املائدة مشاهد اجللس

، أما هنا يف بريطانيا فألن خليفة الوقت موجود هنا فيأيت الناس هنا من أطراف األرض كلـها  واملاديةالروحانية 
يقومون خبدمة هؤالء الضيوف اليوم  �املوعود  ليس إال لتعلُّم الدين ولشفاء غليلهم الروحاين. وغلمان املسيح

مبنتهى اإلخالص والتفاين وبدون سأم وال ملل طاعةً ألمر اهللا تعاىل، وهذا هو واجبهم أي أن خيـدموا هـؤالء   
  الضيوف ساعني لتنظيم أمور اجللسة على أحسن وجه.

، ويعجبون بعمل املتطوعني فيهـا دومـا،   املسلمنيحيضر هذه اجللسة املسلمون من غري مجاعتنا وكذلك غري  
كيف أن األطفال الصغار يقومون بواجبام ويؤدوا على أحسن وجه. لقد حضر اجللسةَ يف السـنة   ويعجبون

املاضية ضيف من أوغندا وكان وزيرا هناك، فقال لقد أخذتين احلرية كيف أن املتطوعني يقومون ذه التضـحية  
تصور أين ذاهب حلضور جلسة ال يعمل فيها الناس إمنا ترى املالئكة يعملون فيها. يقـدمون لـك   العظيمة، مل أ

  املطلوب متبسمني وإن سألتهم عشرين مرة.
، وإذا  سقونا املـاء يف خيمـة   سمنيبتملقد قال يل الكثريون إن األطفال الصغار إذا قدموا لنا الطعام قدموه  

لونك مرة بعد أخرى هل تريد املاء، هل تريد املاء. وال يلقى هذه املعاملة بوجه طلق جدا، يسأ إياه اجللسة فسقونا
  منهم الضيوف اخلصوصيون فقط، بل هذا هو دأم مع  كل ضيف. 

إن هذا اخلُلق وهذا احلماس للخدمة من قبل كل فرد إمنا هو شيمة أبناء مجاعتنا وحدها، وجيـب أن يكـون   
ت نوعية خدمتهم يف اجللسة، أن حيافظوا على هذا اخلُلق دوما. عندما حيضر كان أياًهكذا. فعلى مجيع املتطوعني، 

هم شىت شعب اجللسة، ففور وصوهلم تعاملهم شعبة االستقبال، وهذه الشعبة تسـتقبل  مع عاملتضيوف جلستنا ت
ن الضيوف حبفاوة على العموم. يكون الضيف مرهقًا عند وصوله هنا بعد السفر، فمهما تيسرت يف سفر اليوم م

مرافق فإن املسافر يصاب بالتعب واإلرهاق، لذا جيب أن تضع شعبة االستقبال هذا األمر يف احلسبان دائما. تعمل 
شعبة االستقبال على املطارات، وتعمل جيدا على العموم، ولكن الضيوف القادمني من البالد ااورة بالسيارات 

كونون مرهقني، وإذا كانوا سـيقيمون يف املسـاكن   يصلون بعد سفر يستغرق ساعات عديدة، وي احلافالتأو 
فيها قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: عليك أن تلقـى  ولون ئاملساملهيأة هلم من قبل اجلماعة، فيجب أن يتذكر 

ولَو أَنْ تلْقَى أَخـاك بِوجـه    الْمعروف شيئًا من يف مناسبة: "لَا تحقرنَّ �وقال  أخاك بوجه طلق فهذا صدقةٌ.
طَلْق." انظروا كم هي مجيلة تعاليم اإلسالم. لقد أُمرنا بإكرام الضيف وهو أمر يثاب عليه. مث إن ضيافة الضـيف  



بالتحدث إليه بوجه مبتسم أيضا جعلت متاثل الصدقة أجرا وثوابا، بل هلا أجران؛ أجر الضيافة وأجر االستضـافة  
  احلسن، ألن اخللق احلسن أيضا يعد حسنة، واهللا تعاىل أعلم كم سيثيب على احلسنة. باخللق 

بأن إراءة الطريق أيضا صدقة. وينبغي على القسم املعين ذا العمل االهتمام ـذا األمـر وأن    �مث قال النيب 
 -من خـالل معـاونيهم   - يعاملوا بأخالق حسنة الضيوف البالغني بعد جتشم عناء السفر، مث عليهم أن يوصلوا

هؤالء الضيوف إىل أماكن إقامتهم، وال سيما إذا كن سيدات وأطفال. أي إذا كـن نسـاء فحسـب دون أن    
هامة لشعبة االستقبال أو الشـعبة  لية ئومسيرافقهن الرجال، ومعهن أطفال أيضا فإن إيصاهلم إىل أماكن إقامتهم 

ن هناك حاجة ماسة أحيانا حلمل األمتعة ونقلها. إن الكـالم بـاخللق   املعنية ذا العمل. وهذا األمر هام جدا أل
  احلسن ليس واجبا لشعبة االستقبال فحسب بل هو ضروري لكل عامل يف كل شعبة. 

محل بطاقة اجلماعة. وبعض الوافـدين مـن خـارج     -نظرا إىل الظروف السائدة-أصبح لزاما يف هذه األيام 
يف م واملعلومات عنهم من فروعهم وبالتايل تصنع هلم ههنا بطاقات اجللسة. وحيدث بريطانيا يأتون برسالة التعر

من شخصيته، وال ميكن صنع البطاقة  التحققأحيانا أن الضيف ال يأيت برسالة تعريفية، ويف هذه احلالة ال بد من 
من معاملة هذا الوافد حبسن  من شخصيته، ولكن البد للتحققبدون التأكد من هويته. وينبغي أن تتخذ إجراءات 

اخللق وتوفري املكان املناسب له لالنتظار، ألنه يرافقه أحيانا أطفال يضجرون من طول االنتظار. وعليـه فعلـى   
الضيوف االهتمام ذا األمر، وينبغي أن يأتوا برسالة تعريفية من فروعهم، أو أن يأتوا ببطاقات اجلماعـة هلـم،   

  ا ا، فال بد للشعبة املعنية أن توفر هلم مكانا يستطيعون اجللوس فيه بكل راحة.ولكن إن حصل أم مل يأتو
أما فيما يتعلق بتقدمي ضيافة األكل والشرب فال بد من تقدمي الطعام مرتني أو ثالث مرات للضـيوف الـذين   

الـذي يـأتون    جللسـة يف ايقيمون يف أماكن اإلقامة املهيأة من قبل اجلماعة، كما أن مجيع الضيوف املشتركني 
لالستماع إىل خطابات اجللسة يتناولون الغداء يف األيام الثالثة مما تقدمه اجلماعة، فينبغي على من يشرفون علـى  

  تقدمي الطعام وعلى معاونيهم أن يعاملوا الضيوف حبسن اخللق. 
  ومن واجب املضيف القيام بذلك. خبلق حسن حسنة من حق الضيف أن يتلقى معاملة

بعضهم خيلقون للعاملني مشاكل يف خصوص الطعام حيث يسألون أسئلة خمتلفة أو يطالبون ذا وذاك، مع كل 
أو تعليـق   -عند تقدميـه - ذلك على العاملني أن يتحملوا كل ذلك. إن أيةَ معاملة غري مناسبة من مقدم الطعام

أثناء ضيافتهم للضـيوف يبـدون    �تجرح مشاعر الضيف. كان صحابة النيب  عابث منه أو أي قول صادر منه
أحد صحابته ليأخذ معه ضيفًا ويطعمه الطعام فاستجاب  �مناذج رائعة تكتب مباء الذهب لألبد. فلما أمر النيب 

د. فاتفق الزوجان فورا واستصحبه إىل بيته، ولكن زوجته أخربته بأنه ليس يف البيت إال طعام قليل استبقته لألوال
، وذلـك  باألكليف الظالم  ليتظاهراعلى أن ينيما األوالد بطريقة ما، مث يطفئا السراج عند تقدمي الطعام للضيف 

ليأكل الضيف الطعام بكل راحة دون أن يشعر بأن أهل البيت ال يتناولون منه شيئا. على أية حـال، مل يطلـع   
طريقة أكل فيها الضيف بكل راحة. فلما جاء هذا الصحايب األنصـاري  الضيف على احلقيقة وضيفه أهل البيت ب



 ت هذه العائلة �قال له  �النيبخاص ألن الضيف  بوجه: لقد ضحك اهللا تعاىل ألمرٍ قمت به الليلة. لقد ضح
. كان الصحابة يكرمون ضيوفهم بشكل عام ولكن تلقى هذا الضيف معاملة خاصة للسبب �كان ضيف النيب 

بعاطفة أم خيدمون ضيوف اخلادم  -وينبغي أن يقدموها-املذكور. ومجيع العاملني اليوم يقدمون هذه التضحية 
حية بإنامة األوالد . ال شك أن التضحية بتحمل اجلوع، وبتقدمي أحد طعامه للضيوف، أو التض�الصادق للنيب 

تعمـل   �للمسيح املوعود  �حبسب وعد اهللا ها اليوم إذ اجلياع هلي تضحية كبرية، وال يطلب من أحد تقدمي
يف كل بلد يوجد فيه نظام اجلماعة على أسس متينة، وهي تتنشط باهتمام يف  �دور الضيافة وموائده بفضل اهللا 

لضـيوف  تنحصر يف إحضار الطعام من دار الضيافة وتقدميه إىل ا أيام اجللسة بصفة خاصة. واخلدمة اليت نسديها
أننا خدمنا الضيوف الذين حضروا بتجشم مشاق السفر من  �، وبذلك يفرح اهللا ونعامل الضيوف حبسن اخللق

. ذات مرة أكرم املسـئولون  �أجل اجللسة فقط. وإن مل نقدم الضيافة على ما يرام يظهر السخط أيضا من اهللا 
املسيح  �بعض الضيوف إكراما غري عادي وأمهلوا بعضهم، فأخرب اهللا  �الضيافة يف زمن املسيح املوعود  عن

بذلك ليال فقال ما تعريبه: لقد عملوا بالرياء يف دار الضيافة هذه الليلة. فهم مل خيدموا الضـيوف   �املوعود 
بذلك أشد غضب، وتولَّى نظام الضـيافة   �جيدا، إذ مل جيد بعض املساكني الطعام. فغضب املسيح املوعود 

بيده. وهناك رواية أن حضرته طرد أولئك العاملني من قاديان لستة أشهر. فحني نقدم أنفسنا للخدمة فيجب أن 
خندم اجلميع دون أي متييز. كل من يأيت حلضور اجللسة ضيف جيب إكرامه، واستقباله حبسن اخللـق ومعاملتـه   

التفكري بأن فالن ثري أو أن فالنا ضيف خصوصي وجيب أن يقدم له الطعام يف مكان معاملة حسنة واجب. أما 
فالين وأن غريه ضيف عادي فال جيوز، بل أطعموا الضيوف حيثما هيأ نظام اجللسة الطعام هلم. جيب أن يتنـاول  

غـري   األمحديون الطعام عموما يف مكان موحد. فهناك بعض األماكن خصصت للضيوف اخلصوصـيني مـن  
األمحديني أو غري املسلمني، فيجب أن يقدم فيها الطعام هلم حصرا، ومن واجب املسئولني أن يشرفوا على ذلك. 
علمت أن بعض العاملني يأخذون بعض معارفهم وأصدقائهم إىل تلك األماكن لتناول الطعام اخلصوصي احملضـر  

الطعـام   يتنـاول  اجلماعة أو ال أنمسئوال يف  للضيوف اخلصوصيني فقط. لذا جيب على كل أمحدي سواء كان
أيضا أن يتقبل هذه اخلدمة البسـيطة الـيت    �يف مكان حمدد لضيوف اجللسة. جيب أن تدعوا اهللا بصفة عامة 

  . وأن تكون أعمالُنا خالصة ابتغاء مرضاة اهللا وخالية من الرياء. �نسديها جتاه ضيوف املسيح املوعود 
كان الضيوف يأتون أحيانا بكثرة حيث كان يبدو توفري السكن هلم أيضا صعبا، ألن  �يف زمن املسيح املوعود 

دون أي  للضيافةله  تيسر ممايهيئ للضيوف  �قاديان كانت قرية صغرية جدا ومع ذلك كان املسيح املوعود 
يوف يف تكلف حبسب التوجيه اإلهلي "ال تسأم من الناس". ويف بعض األحيان اضطر حضرته نتيجة كثرة الض

للضيوف. ذات مرة جاء ضيوف كُثر فأبدت السيدة أم املؤمنني رضي اهللا عنها  فرشه وفرش أوالدهالشتاء لتقدمي 
حكايةً هلا فقال: كان شخص مسافرا فأمسى يف الغابة  �قلقا أين سيقيمون وكيف يدبر هلم الضيافة فسرد 

ان يبيت فيه فاستلقى ذلك املسكني حتت شجرة يقيم وكان الليل مظلما ومل يكن على قرب منها أي قرية أو مك



عليها زوجان من احلمام يف عشهما، فجعال يتكلمان فيما بينهما أن هذا الذي يستلقي حتت هذه الشجرة ضيفُنا 
الربد بهذه الليلة وعلينا أن نضيفه. مث كيف ضيفاه، فأول ما خطر بباهلما أن الربد قارس ولئال يشعر الضيف 

أن يهيئا له ما يصطلي به، مث حتدثا بينهما أما ال جيدان شيئا لذا جيب أن يسقطا عشهما حىت يشعل فيه عليهما 
. مث فكّرا أنه ليس لديهما شيء يتدفّأويقضي ليلته، مث أسقطا عشهما وأشعل املسافر فيه النار وبدأ  ويتدفأالنار 

شوطعماه لذا ينبغي أن يرمتيا يف النار وعندما ينا الطعام للضيف. لييان يف النار سيأكل حلمها ففعال، فبذلك أم  
يهدف من سرد هذه احلكاية أن على اإلنسان أن يبذل قصارى جهده ويضحي  �كان سيدنا املسيح املوعود 

 لتقدمي ضيافة ممكنة للضيف بدال من إبداء القلق. ففي هذه احلكاية درس لنا حنن اجلميع الذين نقدم أنفسنا خلدمة
الضيوف أن ال ندخر جهدا ألداء حق اخلدمة. فألعمال اجللسة أقسام متنوعة كثرية قسم إيقاف السيارات منها 
مهم جدا، فأحيانا يبدي الضيوف تصرفات غري الئقة إذ يصرون على عدم إيقاف سيارام حبسب توجيه العامل 

 خيرب أن جيب مثالعامل أن ينصح بلطف،  ويريدون أن يوقفوا سيارام كما يريدون، ويف هذا الوضع جيب على
 بعض أرادت إذ أيضا املاضي العام يف القبيل هذا من ىالشكاو وصلتنا لقد. باملوضوع منه األعلى ولئاملس

 وبني بينهن قاسٍ كالم تبادل حدث املناسبة وذه. هلن احملدد املكان بعد مكان يف سياران يوقفن أن السيدات
 بعني الكثري واحلذر احليطة أخذ من بد ال عامل، كل على واجب ا املكلَّف املهمة أداء أن شك ال. العاملني
 أن جيب ذلك كل مع ولكن أيضا، السيارات موقف ويف الراهنة، الظروف ظل يف األماكن كل يف االعتبار
 هناك أو مريضا أحد كان إذا مثال حمله، يف أحد طلب كان إذا. قبل من قلت كما حسن خبلُق الناس يعاملوا
 األعلى ولئاملس سأنادي: مثال هلم ويقولوا دوء الوضع له يشرحوا أن العاملني على فيجب آخر معقول سبب
 على جيب. جانبا واقفني دوء تنتظروا أن نرجوكم األثناء هذه يف ولكن. يسرا أمركم من لكم جيعل وقد مين،

 يؤدي النوع هذا من النـزاع ألن املرور حركة يف ازدحام حيدث ال حىت العامل مع يتعاون أن أيضا الضيف
 اجللسة خيمة إىل الناس يصل وبالنتيجة اآلخرون، فيتأذى للسيارات طويلة طوابري وتكون كبري ازدحام إىل أحيانا

 يسعوا أن اجللسة نظام على املشرفني على. اخليمة يف اجلالسون يتأذى احلالة هذه ويف. اجللسة جمريات بدء بعد
 يف العاملون حللها يسعى أن ينبغي كذلك. املاضية السنوات يف للعيان ظهرت مشكلة كل حللّ املستطيع جهد
 املرة هذه املشاكل تكون حىت املشكلة تلك حل بكيفية اجللسة على األعلى املشرف وخيربوا أيضا، املعين الفرع

  . منها التقليل دائما حناول أن ينبغي ولكن للعيان تظهر البسيطة املشاكل بعض أن شك ال. ميكن ما أقل
 الناس يضطر ال حىت الفحص آالت فيها املنصوبة املداخل من املرور عند للفحص حمكم نظام يكون أن جيب

 أن اجللسة خيمة ومداخل الرئيسي الباب قرب اإلعالن يتكرر أن جيب. شكل بأي يتأذوا وال الطويل لالنتظار
  . وسهولة بسرعة املرور من يتمكنوا حىت بالنظام ويلتزموا الطوابري يف ويقفوا اجلماعة بطاقات القادمون يبدي

 ال الناس أن من أحيانا يقلقون -ونساء رجاال -الفرع هذا يف العاملون. احلمامات لنظافة قسم كهنا كذلك
 على أن النظافة واجب إىل باستمرار الناس أنظار هناك العاملون يلفت أن جيب إذًا،. جيب كما بالنظافة يهتمون



 قدر احلمامات وكذلك املنطقة بتنظيف الضيوف تطوع ولو. اإلميان من جزء ألا األمر ذا يهتموا أن الضيوف
 الواردة التقارير هبينت ما هذا. اال هذا يف العاملني مع عادة يتعاونون الناس أن ومعلوم. مستحسن فهذا اإلمكان

 قصرية فترات على احلمامات ينظفوا أن الفرع هذا يف العاملني فعلى الناس يتعاون مل إن ولكن املاضي، العام يف
 كذلك. وقت أي يف صربهم ينفد وأال سيئ، خبلق أحدا يعاملوا أال وعليهم إليهم، املوكلة املهمة هي هذه ألن

 مطروحة املهمالت وجدوا فحيثما العاملني، مهمة هي والنساء الرجال جانب يف عام بشكل اجللسة مكان نظافة
 أن العاملني فعلى أحيانا األرض على األوراق أو العلَب أو الكؤوس أيضا غريهم أو األطفال يرمي إذ األرض على

 على تقتصر ال مهمتهم ألن التفكيك، فرع يف العاملني مهمة تسهل ذلك فعلوا وإذا. باستمرار املكان ينظفوا
. ةضروري أيضا املطروحة واألوراق املهمالت من نوع كل إزالة بل فقط الكبرية املعدات أو الكبرية اخليمة تفكيك

 إىل خلق وحسن دوء وتكرارا مرارا الضيوف توجيه جيب باختصار،. النظافة مبستوى البلدية تقتنع ذلك وبعد
  . وهناك هنا طرحها من بدال املهمالت سالت يف ةاملذكور األشياء يطرحوا أن

. النظافة موضوع إىل اجللسة يف املشتركني يوجهوا أن منطلق من نشيطا اجللسة أيام يف التربية فرع يكون أن جيب
 العاملني مجيع أن اهللا فضل ملن وإنه التضحية، بروح يعمل أن عليه يتحتم للخدمة نفسه يقدم الذي أن شك ال

 النيب نصيحة يتذكروا أن فعليهم. يليق ال مبا أحيانا يتصرفون بعضهم ولكن تعاىل اهللا بفضل العاطفة ذه يعملون
 كل على جيب كذلك. األحوال كل يف اخللق حبسن اجلميع يعاملوا أن عليهم أن أيضا قبل من ذكرا اليت �

 أن جيب بل فقط، احلراسة قسم على تقع ال احلراسة وليةئمس ألن أيضا احلراسة إىل دائما منتبها يكون أن عامل
 أال أيضا يتذكروا أن العاملني على جيب. حوله جيري ما إىل ومتنبها متيقظا عمله جمال كان أيا عامل كل يكون
 اجللسة بعد عمله قسم يف عامل كل يبقى أن جيب بل اجللسة اية بعد فقط املفككني قسم اجللسة موقع يف يبقى
 على جيب ذلك كل وفوق. باالنصراف منه األعلى ولئاملس له مسح إذا إال واحد، ضيف هناك دام ما أيضا

 وجه، أحسن على واجبام ألداء اجلميع يوفق أن تعاىل اهللا يدعوا أن عامة اجلماعة أفراد وعلى خاصة العاملني
 القيام إىل العاملون يضطر األحيان بعض يف. اخلاصة حبمايته اجللسة ترتيبات يف العاملني مجيع تعاىل اهللا حيمي وأن

 اجلميع حيمي أن تعاىل اهللا فندعو. آخر نوع من بضرر أو جبروح أحد يصاب أن خطر هناك ويكون شاقة بأعمال
 مجيع ويوفق الطوية، وسيئ معاند كل شر من اجلماعة وحيمي والنواحي اجلوانب كل من ناجحة اجللسة وجيعل

 اليت للخدمة السامية املعايري حبسب عليا أمثلة ضرب من ويتمكنوا اخللق، حبسن اخلدمة يف يستمروا أن العاملني
 ذا اخلدمة تكون حني. دائما للتقدم اهللا يوفقهم بل املعايري تلك يف تقصري أي حيدث وأال سلفا، وصلوها
  .لذلك اجلميع اهللا ووفق. حبب إليها تعاىل اهللا ينظر املستوى

 


