
  اجلمعةخطبة 

 اليت ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزا مسرور أمحد أيده اهلل تعاىل بنصره العزيز

 اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم

 م 7/01/6102يوم 
 كندايف 

 

 
أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من 

بْسِم هللا الرَّْْحَن الرَّحيم * اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلمنَي * الرَّْْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم الدِ ين الشيطان الرجيم. 
َك َنْستَ  َك نـَْعُبُد َوإَّيَّ عنُي * اْهدََن الصِ رَاَط اْلُمْسَتقيَم * ِصرَاط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْْي اْلَمْغُضوب * إَّيَّ

 . )آمني(.َعَلْيهْم َوال الضَّالِ نيَ 
 تعقدبفضل هللا تعاىل تبدأ اليوم اجللسة السنوية جلماعتنا بكندا. إن فروع مجاعتنا يف خمتلف البالد كلها 

اذا؟ ألن سيدَن املسيح املوعود عليه السالم قد بدأ هذه اجللسة إبذن هللا تعاىل، ودعا جلساهتا السنوية. مل
أبناء اجلماعة ألن جيتمعوا يف قادَّين ثالثة أَّيم يف السنة. ال جيتمعون هنا ألننا نقيم هنا مهرجاَن دنيوَّي أو 

يف علم الدين ويوسعوا اللهو واللعب، أو جنين مصاحل دنيوية. كال، بل جيتمعون ليزدادوا  يف خنوض
معلوماهتم. جيتمعون ليزدادوا معرفة. ما هي املعرفة؟ املراد من املعرفة علم الشيء بعمق. فما هي املعرفة 
اليت كان املسيح املوعود عليه السالم يريد منا أن نزداد فيها. كان عليه السالم يريد أن ال نكتفي فقط 

شهادة أن ال إله إال هللا حممد رسول هللا، بل علينا أن نزداد إمياَن إبعالننا أبلسنتنا أبننا مسلمون ونطقنا ب
بعد إسالمنا. لقد قال عليه السالم ما دمتم تنطقون أن ال إله إال هللا حممد رسول هللا فعليكم أن تعرفوا 

عاىل توكيف نؤديها، وكيف نفهم أحكام هللا  تعاىل ما هو هللا تعاىل وماذا يريد منا، وما هي حقوق هللا
وكيف نعمل هبا. ما دمنا قد آمنا أبن سيدَن حممدا صلى هللا عليه وسلم هو رسول هللا وخامت األنبياء 
فمن واجبنا أن نعرف ما هي أوامره صلى هللا عليه وسلم وما هي سنته، ونسعى للعمل هبا. أما كيف  

ى سائل سأهلا كانت حياته وكيف نعرف ذلك، فهناك قول للسيدة عائشة رضي هللا عنها ردْت به عل
وسْيته، وهذا القول يغطي كل شيء، حيث قالت أمل تقرأ القرآن الكرمي؟ فكل ما  عن حياة الرسول 

 . ورد يف القرآن الكرمي إمنا هو رسم ْلياته وتفصيل ألعماله وسْيته 
ه وسلم. هذه هي املعرفة اليت جيب على املؤمن أن يسعى إلحرازها فيما يتعلق حبياة الرسول صلى هللا علي

 وهذا يتطلب منه قراءة القرآن وفهمه.



تيسرت للمرء  امث قال املسيح املوعود عليه السالم إن من أهداف هذه اجللسة الرتقي يف الروحانية. إذ
هذه املعرفة فعليه أال يتمتع هبا ِعلميًّا فقط، بل جيب أن يستغلها للرتقي يف الروحانية والعمل. إذا مل يرتقَّ 

 حانية فال جدوى من حضوره هذه اجللسة. أحدكم يف الرو 
أن يزداد تعارفًا  امث قال عليه السالم ومن فوائد هذه اجللسة اليت جيب أن يسعى لِلفوز هبا كل من حيضره

مع اآلخرين، وال يكتفي ابلتعارف وإنشاء العالقة مع اآلخرين كأهل الدنيا، بل جيب على كل أْحدي 
ة هذه حبيث ال يقدر أحد على خو  ني، وجيب أن تتوثق أواصر األاألْحديأن يزداد حمبة وآتخيا مع إخوانه 

 إفسادها. 
عليكم أن تزدادوا تقوى، وهذا من أهم مقاصد هذه اجللسة، وبدونه  ؛مث قال املسيح املوعود عليه السالم

ها وعلى ال يكون املؤمن مؤمنا حقيقيا. والتقوى تعين أن نداوم وحنافظ على العلم واملعرفة اليت أحرزَن
اليت  ةاألخو  ، وعلى أواصر مستوى الروحانية الذي بلغناه، وعلى عالقة احملبة اليت أنشأَنها ابلرسول 

 أحكمناها وزيناها، وأن جنعلها جزءا ال يتجزأ من حياتنا. 
عقد هذه اجللسة السنوية، وقال جيب أن  فهذه هي األهداف اليت من أجلها بدأ املسيح املوعود 

 س إىل قادَّين مرة كل سنة من أجل هذا اهلدف. حيضر النا
 ألبناءفيها  يبنفسه ويسد كم كانت مباركًة تلك اجللساُت اليت كان حيضرها املسيح املوعود 

اجلماعة النصائح مباشرة، ويربيهم ويشفي غليلهم الروحاين. ال شك أن تلك األمور ال ميكن أن تتيسر 
، ألن للنيب مكانته اخلاصة. ال شك أن الذي جاء وفق نبوءات الرسول نفسه ملستوىاببعده عليه السالم 

  ووعود هللا تعاىل، والذي بعثه هللا إلحياء الدين خادًما صادقًا للرسول صلى هللا عليه وسلم، كان يتبوأ
تعاىل مكانة عظيمة ختصه هو، إال أنه من فضل هللا علينا أن املسيح املوعود عليه السالم بشر إبعالم هللا 

إلكمال مهمته عليه  هبقيام نظام القدرة الثانية بعده أي اخلالفة، وابلفعل قامت اخلالفة األْحدية بعد
 إال حلقة من سلسلة إكمال هذه املهمة.  ليسالسالم، وهي جارية، وعقد هذه اجللسات 

عندما قام نظام اخلالفة بعد وفاة املسيح املوعود عليه السالم ظلت اجللسة السنوية تُعقد يف قادَّين حتت 
أربعني عاما، مث بعد هجرة اخلليفة إىل ابكستان ظلت اجللسة تعقد يف ربوة، كما  حنومظلة اخلالفة 

الدعوة يف البالد األخرى   أخذت اجلماعة يف االنتشار يف خمتلف بالد العامل. ال شك أن أتسيس مراكز
قبل اهلجرة من قادَّين، حيث بدأت فروع قوية للجماعة تتأسس يف أفريقيا خاصة، إال أنه  بدأكان قد 

بعد اهلجرة ظلت فروع اجلماعة خارج ابكستان تتقوى وتتسع كل يوم وكل شهر وكل سنة، إىل أن  
سلمني األْحديني برؤية ازدهار اجلماعة، مما استصدر العدو من اْلكومة الباكستانية قانوَن غامشا ضد امل

اضطر اخلليفة للهجرة من ابكستان، كما هاجر منها عدد كبْي من األْحديني. وبعد هجرة اخلليفة الرابع 
رْحه هللا إىل لندن أخذت اجللسة السنوية يف لندن أبعادا جديدة وصارت ضخمة وواسعة، كما اكتسبت 



ى أيضا طابًعا جديدا، وظلت يف التوسع واالزدهار حىت نرى اليوم يف اجللسة السنوية يف البالد األخر 
 اجللسة السنوية يف كل بلد هباًء جديدا.

ليس ممكنا اآلن أن حيضر األْحديون بعدد كبْي من خمتلف البالد يف جلسة قادَّين، كما ال ميكن أن  
م، بل نظرًا الزدهار اجلماعة السريع حيضروا بعدد كبْي يف اجللسة اليت تقام يف مكان هو مقر اخلالفة اليو 

أصبح لزاما أن تُعقد يف كل بلد توجد فيه اجلماعة اجللسُة السنوية على النحو الذي كانت تعقد عليه يف 
 زمن املسيح املوعود عليه السالم.

ْيات لقد أمرَن عليه السالم ابالجتماع لثالثة أَّيم مرة يف السنة على األقل من أجل تربيتنا وإحداث تغي 
ملسيح املوعود عليه السالم. جتتمعون سنوَّي اطيبة فينا. وقد حضرمت اليوم لتحقيق هذه الغاية اليت ذكرها 

من أجل هذا اهلدف، وقد حضرمت هذه السنة خصيصا مبناسبة مرور مخسني سنة على أتسيس اجلماعة 
ياس للحساب. لقد أعلنوا هذا اْلساب، إال أنه ال بد من وضع مق علىيف هذا البلد. قد خيتلف البعض 

مرور اخلمسني سنة نظرًا إىل تسجيل اجلماعة يف هذه البالد، وإال فإن املسلمني األْحديني األوائل قد 
تقريبا. على أية حال، إن اجلماعة حتتفل مبرور مخسني عاما على أتسيسها  9191وصلوا إىل هنا يف عام 

عة بكندا على اْلضور خصيصا قائال إن اجلماعة يف هذه البالد، ومن أجل ذلك قد حثين أمْي اجلما
مسني سنة هذه، ولذلك مأمل أن اجللسة السنوية ستكون  اخلبكندا تقيم مناسبات شىت احتفاال مبرور 

الناس أيضا  حيضرهاكبْية هذه املرة، لذلك نرجوك أن حتضر. وكما قلت آنفا إذا حضر اخلليفة جلسة ما 
ألْحديني من البالد األخرى أيضا قد حضروا هذه السنة بعدد ال بعدد أكرب، وال شك أن املسلمني ا

أبس به وال يزالون حيضرون بسبب جميئي. على أية حال، إنكم األْحديني يف هذه البالد تولون هذه 
السنة أمهية كبْية، غْي أنه جيب أن يتذكر كل أْحدي أن هذه السنة لن تكون ذات أمهية كبْية إال إذا 

ا قطعه مع املسيح املوعود عليه السالم من عهد عند البيعة، وأنه مب ليفييم يف كندا سعى كل أْحدي مق
رت مخسون سنة أو سيحقق ما أَنط به عليه السالم من آمال وتوقعات. وإال فال يعين شيئا سواء أمَ 

 أكثر. 
رجة هنالك كما قلت آنًفا إن كثْيا من املسلمني األْحديني قد هاجروا من ابكستان بسبب األوضاع اْل

إىل بالد أخرى، وإن أكثركم قد أتوا هنا يف هذه اهلجرة. لقد هاجرمت من أجل التمتع ابْلرية الدينية، وإن 
م دينكم حبرية. وابإلضافة اْلكومة الكندية قد منحتكم جنسية هذه البالد لكي تستطيعوا العمل أبحكا

لبيعة ِمن إيثار الدين على الدنيا، فهناك ة الوفاء ابلعهد الذي يعاهد عليه كل أْحدي عند ار و إىل ضر 
كبْية على كل واحد منكم أبن يسعى لتحقيق اهلدف الذي من أجله قام هبذه اهلجرة. عليكم ولية  ئمس

أن ختربوا أجيالكم ابلظروف اْلرجة اليت هاجرمت بسببها من ابكستان، وتقولوا هلم إن ظروف هذه البالد 
سيح املوعود تفرض علينا أن نكون عباد هللا الشاكرين حقا ونعمل أبحكامه، ونفي مبا عاهدَن عليه امل

عليه السالم عند البيعة، ومن هذا العهد أننا سنخضع ْلكومة القرآن كلية. هناك حاجة ألن نقرأ كل 



األمور واألحكام اليت بينها لنا املسيح املوعود عليه السالم يف هذا العصر بياًَن جامًعا، إذ ليس هناك 
وأحكامهما من املسيح املوعود عليه السالم.  أحد هو أكثر فهًما لكالم هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم

الذي أرشَدَن إليه املسيح املوعود عليه السالم نستطيع تنوير عقولنا وتقوية إمياننا  النهج نفسهابتباع 
إبعمال املزيد من الفكر والتدبر يف أحكام هللا وكالمه سبحانه وتعاىل. لقد أسدى لنا املسيح املوعود 

نصائح كثْية وهي جد ضرورية لنا لتقوية العلم والعمل. إن املسيح املوعود عليه  اليف هذا اجملعليه السالم 
السالم يريد منا بعد أخذ البيعة أن نبلغ مستوى معينا، وليس الغاية من هذه اجللسة إال السعي لبلوغ 

 ذلك املستوى املنشود، لذا جيب أن أيخذ كل مسلم أْحدي هذا األمر ابْلسبان. 
بغي. نفقط، إذ ال يستمعون هلا كما ي حضورا ظاهرَّياألْحديني قد حضروا هذه اجللسة  أن بعض يبدو

بعضهم يكونون مرهقني بسبب وعثاء السفر، ولعل النعاس يغلبهم، مع ذلك أقول هلم مجيعا أن عليهم 
أبمر واعية صاغية. اإلصغاء لنصف الساعة أو لثلثيها ليس  أبذنأن يستمعوا لألمور اليت سأبينها اآلن 

صعب. إن هدف حضور اجللسة ال يتحقق إال إذا أصغيتم ملا أقول وملا سيقوله اخلطباء اآلخرون، مث إذا 
سعيتم للعمل بكل ما استمعتم إليه منصتني. تكون يف هذه اخلطب أمور كثْية تزيد اإلميان والروحانية، 

 تكم. ال يتجزأ من حيا ابرفع اهلتاف فقط بل اجعلوها جزء هلافال تستمتعوا 

وذلك لكي يدخل كالُمه يف اآلذان مباشرة ويتبوأ   سأتناول بعض األمور من كالم املسيح بكلماته
 يريد أن حندثه يف نفوسنا.  وحيدث التغيُْي الروحاين الذي كان املسيح املوعودوالعقل القلب 

تتكلوا على جمرد  يف موضع: لقد قلت جلماعيت مرارا وتكرارا: ال  فقد قال سيدَن املسيح املوعود
هذه البيعة، فما مل تبلغوا حقيقتها لن تفوزوا ابلنجاة، فالذي يصرب على القشر يبقى حمروما من اللب، 

( فالعاقل أي أنكم إذا فرحتم أبنكم وجدمت قشر الفاكهة فهذا عدمي اجلدوى إذ تبقون حمرومني من اللب)
ريد ال يعمل شخصيا فصالح مرشده لن يفيده يف من يسعى للفوز ابللب ال ابلقشر. مث قال: إذا كان امل

أي إذا كنتم ابيعتموين ومل هتتموا إبصالح أحوالكم، واطمأننتم أبن الذي آمنتم به هو مبعوث من شيء، )
، فال شك أن صالح املبعوث من هللا حقٌّ وال مراء فيه، إال أن املريد لن يستفيد منه إال إذا كان  هللا

.( قال: إذا كتب أي طبيب وصفة ألي مريض جما معه وحبسب كالمهعملُه الشخصي أيضا منس
أي ابلعمل مبا ورد فيها، ) ةفوضعها األخْي يف مشكاة فلن تفيده تلك الوصفة مطلقا، ألن الفائدة مرتبط

( لكنه إذا أعددمت الدواء حبسب الوصفة اليت أوتيتموها أو اشرتيتموه مث استخدمتموه فسوف يفيدكم
ا لعدم العمل هبا وعدم فائدهت أي قد حصل على الوصفة أوال مث حرم نفسه من)من نفسه حمروم منها 

 (استعماهلا

أي  َقْد أَفـَْلَح َمْن زَكَّاَها :مث قال حضرته مث قال: اقرأوا سفينة نوح مرارا وتكرارا، واقضوا اْلياة حبسبها.
اريب اخلمور واألنذال يدَّعون االنتماء إىل قد فاز من منَّى التقوى. إن آالف اللصوص والزَنة والفجار وش



على   من يطبِ ق تعاليم النيبالذي من األمَّة فهل هم يف اْلقيقة أفراد األمة؟ كال، فإمنا   أمة النيب
 نفسه كاملة.

مث قال يف موضع موضِ حا معايْي البيعة: كذلك فإن الذي يدَّعي البيعة واإلميان جيب أن يفحص هل هو 
ما  لن تعد صادقة فدعوى اإلمياِن واْلب والطاعة والبيعة واالعتقاد واملريدية واتباع اإلسالم قشر أم لب.

مل ينشأ اللب. تذكَّروا أن من اْلق أنه ال قيمة للقشر دون اللب عند هللا. تذكروا جيدا أن وقت املوت 
به أبدا. فمجرد الدعوى جمهول، إال أن حدوث املوت حق وحمتم. فال تكتفوا مبجرد االدعاء وال تفرحوا 

كثْية، وال يسُعه الفوز ابهلدف اْلقيقي لإلنسانية ما مل ميتات  ال ينفع أبًدا ما مل يورد اإلنسان على نفسه 
َّي ترى؟ أال أهنا إيثار الدين على الدنيا، تلك امليتات فما هي مير من عدة تغيْيات وانقالابت. )

اليت أقيمت هنا يف هذه البالد على كل خطوة إلزاحة املرء عن واجتناب بريق الدنيا، والعقباِت والعراقيل 
كان قد أرى بعمله أن مماته   الكرمي ( مث يقول حضرته: انظروا إىل أوضاع الدنيا اآلن، فنبيُّناسبل هللا

، أمَّا املسلمون يف العامل يف العصر الراهن فحني ُيسأل أحدهم هل أنت مسلم يقول:  وحياته كلها هلل
، أما هذا فيعيش من  هلل. لكن املالحظ أن الذي يؤمن به هذا كان مبدأ حياته أن يعيش هلل اْلمد

أي أيتيه الوقت األخْي ويكاد يلفظ أجل الدنيا وميوت أيضا من أجل الدنيا وحدها، حىت تبدأ الغرغرة )
لْم. فقال له: ال تفرح ابلعاقل، فقد قال مسلم ليهودي: َأستليق ( فقال: الفرحة ابالسم ال أنفاسه األخْية

فلم ينل اخللود ابمسه خالدا، إذ ابالسم فقط أبنك مسلم. فقد مسيت ابين خالدا مث دفنته قبل املساء. )
 (قد مات الولد مساء ودفنته

: حترَّوا اْلقيقة وال تفرحوا ابألمساء فقط. فكم من املخجل أن يسمَّى املرء فردا من أمة النيب فيقول 
 غته.بوتصبغوا بص  ش حياة الكفار. أتسَّوا يف حياتكم أبسوة النيبمث يعي  العظيم

فبايَعوا، فزوَّدهم حضرته ببعض النصائح   ذات مرة جاء عدد من الناس إىل سيدَن املسيح املوعود
ال يكتفي املرء بعد البيعة ابإلميان أبن هذه اجلماعة حقٌة، وأنه سيتبارك بذلك ينبغي أ: بعد البيعة، فقال

 فقط. كونوا صلحاء وأتقياء واقضوا هذا الوقت يف الدعاء.

 :مث أردف َنصحا

لقد ذكر هللا تعاىل العمل الصاحل أيضا يف القرآن الكرمي مع اإلميان. واملراد من العمل الصاحل ما ليس فيه 
هي تلك  حياولون دائما أن ينهبوا أعمال اإلنسان. وماهنالك لصوصا شائبة من الفساد. اعلموا يقينا أن 

اللصوص؟ منها الرَّيء أي يعمل اإلنسان إلراءة اآلخرين، والُعجب أي يفرح املرء يف نفسه بعد القيام 
(. ومنها أنواع عدة من األعمال السيئة والذنوب اليت تصدر منه، فهي أنه أحرز عمال حسنابعمل ما )

الظلم والُعجب والرَّيء، والتكرب تؤدي إىل إبطال األعمال. والعمل الصاحل هو الذي ال تشوبه شائبة من 
وإتالف حقوق الناس. فكما ينال اإلنسان النجاة يف اآلخرة بناء على األعمال الصاْلة كذلك متاما 



يتخلص من املشاكل يف الدنيا أيضا. إذا كان يف البيت شخص واحد ذو أعمال صاْلة يُنَقذ البيت كله. 
 .أعماال صاْلة اعلموا أنه ال فائدة من اإلميان ما مل تعملوا

الدواء حبسبها ويتناوله، لكن  على حني يكتب الطبيب وصفة للمريض فهو يقصد أن حيصل املريض)
 (املريض إذا مل يتناول األدوية ووضع الوصفة يف اخلزانة فلن تنفعه الوصفة بتاات

نتيجة هذه التوبة. يريد فقال: لقد تبُتم اآلن ويريد هللا أن يرى يف املستقبل إىل أي  مدى زكَّيتم أنفسكم 
هللا تعاىل دون أن حياسبوا أنفسهم.  إىل هللا أن مييِ ز يف هذا الزمن ابلتقوى. كثْي من الناس يشكون

( فاإلنسان حني يواجه بعض اخلسائر فبسبب نفسهاإلنسان يظلم نفسه بنفسه، وهللا تعاىل رحيم وكرمي. )
ألهنم يعتادون على ارتكاب يدركون أهنم يذنبون، ) بعض الناس يكونون مطلعني على ذنوهبم وبعُضهم ال

لذا جيب اإلكثار من االستغفار. وخاصة يف ( ولذلك قد أمر هللا تعاىل املرء أن يلتزم االستغفار. )الذنب
( فليستمر  الصالة على النيبو االستغفار  من األَّيم حيث هتتمون ابلدعاء يف أجواء اجللسة أكثروا

هللِا من مجيع اخلطاَّي الظاهرة واخلفية، املعلومة واجملهولة، وسواء اليت ارتكبها اإلنسان يف طلب ْحاية 
َربَـَّنا ظََلْمنَا :  دعاء آدم ابأليدي أو ابألرجل أو ابألنف أو ابلعينني. يف هذه األَّيم، جيب ترديد

فحني علَّم هللا هذا ، إذ قد قُبل هذا الدعاء سلفا. )ينَ أَنُفَسَنا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَْحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِ 
( فال تعيشوا عيش الغفلة. الدعاء تقبَّله، فقد علَّم هذا الدعاء ليتقبله، لذا جيب ترديد هذا الدعاء جبدية

فكل  من ال يعيش بغفلة ال يُتوقع أن يصاب أبي  بالء ال يطاق، ال ينـزل بالء بغْي إذن هللا. كما تلقيت 
فينبغي اإلكثار من   اإلهلام هذا الدعاء: رَربِ  كلُّ شيء خادُمك، ربِ  فاحفْظين وانصْرين وارْحينر.يف

 .هذا الدعاء أيضا

أن يقول شيئا حول الوحدة يف جملس  ذات مرة التمس املولوي عبد الكرمي من املسيح املوعود 
 :  فقال أذكر جزءا منها،بعض النصائح وس والتماسك املتبادل فقدم 

تواسوا فيما هللا تعاىل، واثنيهما أن تتحابوا و  بوحدانية، أوهلما أن تتمسكوا فقط جئت أبمرين لقدر
كنتم أعداء  :قدِ موا منوذًجا يكون كرامًة لآلخرين، فهذا هو الدليل الذي ُوجد يف الصحابة بينكم، 

ه ما مل حيب كل واحد منكم ألخيه ما . اعلموا أن أتليف القلوب معجزة. واعلموا أنفألف بني قلوبكم
تتحقق هذه  نالشحناء من عالمات زمن املهدي، أفل زوالاعلموا أن  ...حيب لنفسه لن يـَُعد  من مجاعيت

العالمة؟ ستتحقق حتًما. ملاذا ال تصربون. من القواعد الطب ية أن بعض األمراض ال يزول ما مل يُقتلع من 
 ا؟ إمنا سببهاملتبادلة سُتخَلق مجاعة صاْلة على يدي إن شاء هللا تعاىل. ما هو سبب العداوة .جذوره
)ال شك أن هذه اجلماعة ستتكون حتما وضيق الصدر والكرب والُعجب واجلري وراء العواطف.  اْلقد

 وسيكون فيها كبار املخلصني إبذن هللا( 
 يتابع حضرته ويقول: 



َّيم قالئل إال أن ألأهنم ضيوف  كون أنفسهم، وال يعيشون ابلتحاب والتآخيالذين ال يتمالروليتذكر 
ن ينضم إىل مجاعيت مث ال بسبب أحد. مَ  ى نفسي. إين ال أريد أن أجلب الطعن عليسْيوا سْية حسنة

يعمل كما أريد، فهو كغصن جاف، وماذا عسى أن يفعله البستاين ابلغصن اجلاف إال قطعه؟ الغصن 
اء ببقائه مع األغصان اخلضراء، ولكن املاء ال يقدر على أن جيعله أخضر، بل إن الغصن اجلاف ميتص امل
 راألخرى. فعليكم أن ختافوا، ألن الذي ال يصلح نفسه لن يبقى معي. األغصاناجلاف يفسد 

جاء  بشخصإًذا، إنه ملقام خوف للذين يتمادون يف النـزاعات واخلصومات. فلما آمنا يف هذا العصر 
يف موضع آخر  إلصالحنا فنحن حباجة إىل أن نسعى جاهدين للعمل أبوامره. يقول املسيح املوعود 

 : وما هي معايْي اإلنسانية وكيف جيب أن يتصرف املؤمن شارحا معىن راإلنسانيةر
 هذين ِكال يتولد عندما. البشر بين مع ومواساة هلل أُنس أي ،رأُنسانر من مشتقةر اإلنسانر كلمةر

)أي جيب عليكم أن توطِ دوا  .اإلنسانية مغزى يسمَّى ما وهذا. إنساَن اإلنسان يسمَّى عندها األُنسنيِ 
 أويل من يُدعى أن اإلنسان خيوِ ل املقام هذا بلوغ( وإن حقوقهم عالقة ابهلل وأد وا اآلخرين؛ عالقتني
 ونبيه هللا عند به يُعَتد   شيئا ليس فهو بلسانكم اد عيتم مهما. شيء يتم ال ذلك يتحقق مل وما. األلباب

 .رواملالئكة
أبن هللا تعاىل ال مينعكم من املشاغل الدنيوية وال من التجارة، بل أيمر أبال  ح املسيح املوعود مث وض  

رضا هللا تعاىل نصب أعينكم دوما، مبعىن أنه حني  جتعلواتتكاسلوا، فعليكم أن تعملوا ولكن جيب أن 
لحصول على حسنات اآلخرة ل إىل جانب ذلكعم دنيوية عليكم أن تسعوا تسعون للحصول على نِ 

 أيضا، فقال: 
نـَْيا َحَسَنًة َويف اآلِخَرِة َحَسَنةً لقد عل منا هللا تعاىل دعاء: ر  ففي هذا الدعاء قد م ، َربَـَّنا آتَِنا يف الدُّ

الدنيا، ولكن ما املراد من الدنيا هنا؟ إمنا املراد هي حسنة الدنيا اليت تصبح مدعاة للحسنات يف اآلخرة. 
الدنيا. كذلك يف   هويُفَهم صراحة من تعليم هذا الدعاء أن على املؤمن أن يهتم  حبسنات اآلخرة عند كسب

على املؤمن املسلم اتباعها من أجل  كافة األساليب اْلسنة اليت جيب   تكر كلمة: ريف الدنيا حسنةر ُذ 
كسب الدنيا. فاكِسبوا الدنيا بكل طريقة تؤدي إىل الفالح واْلسنة، وليس بطريقة تتسبب يف إيذاء أحد 

بل ميكن أن تكسبوها ولكن ليس إبيذاء اآلخرين وال إًذا، إن كسب الدنيا ليس ممنوعا ر.، من بين البشر
 بغصب حقوقهم وأمواهلم. 

 مبا هوأو ، وليس بطريقة تتسبب يف إيذاء أحد من بين البشر ويقول: ر... املوعود  يتابع املسيح
 ر مدعاة للعار واخلجل. فلو اكتسبتم الدنيا هبذه الطريقة لكانت مدعاة ْلسنة اآلخرة.

تكون سببا للحسنات يف اآلخرة، ألن الذين  يف اْلسبان هذه التعليمات الدنيا واضعنيفلو كسبتم 
 سينفقون ما كسبوه يف سبيل هللا ولصاحل خلقه ودينه. املذكورة  حبسب التعليماتيكسبوهنا 
 : مث يقول 



 يكتفي الذي أما املستطيع، ُجهد به ويعمل العمل دستور تعليمنا جيعل من إال مجاعتنا يف يدخل الر
 مجاعة اجلماعة هذه جيعل أن أراد تعاىل هللا أن فليتذكر التعليم حبسب يعمل وال فقط امسه بتسجيل

 سيأتيه بل فقط امسه بتسجيل فيها يبقى أن ميكن ال اْلقيقة يف اجلماعة هذه يف ليس والذي خاصة
 َمثل إن. تُعَطونه الذي للتعليم اتبعة اإلمكان قدر أعمالكم جتعلوا أن جيب لذا. عنها ينفصل حني زمان

. )كما أن الطيور األعمال بغْي العليا املدارج إىل يطْي أن اإلنسان يستطيع فال األجنحة كمثل األعمال
 أن على اإلنسان يقدر وال تطْي بواسطة األجنحة كذلك أعمال اإلنسان تساعده على الطْيان الروحاين(

 استطاعت ملا تستخدمه مل ولو فهًما، متلك الطيور. حتتها هللا أخفاها اليت السامية األهداف على حيصل
 كم كذلك. العسلَ  جيين أن استطاع ملا فهًما النحلُ  ميلك مل لو فمثال. إليها موكولة أعمال إجناز

)كان هناك أَنس يف األزمنة  !الرسائل ويوصل طويلة مسافات يطوي وكم فهمه، الزاجل اْلمام يستخدم
يقة يرب ون اْلمائم ويستخدموهنا إليصال الرسائل من مكان إىل مكان، فاْلمائم تستخدم فهمها السح

 أوال الضروري فمن. أخرى عجيبة أمور يف الطيور ُتستخدم كذلك الرسائل من مكان إىل آخر(إليصال 
 تعاىل هللا أوامر يطابق فاعله هو الذي الفعل هل ويفكر فهمه اإلنسان يستخدم أن شيء كل وقبل
 واستخدم ذلك يف أتمل فإذا )أي جيب أال يعمل بطرق غْي شرعية لكسب الدنيا( ال؟ أم مرضاته وينال
. التعليم صحة من التأكد جيب أنه غْي يتهاون، وال يتكاسل وال يديه يستخدم أن عليه وجب فهَمه

 ُخبث نتيجة أو وْحقه جهله بسبب خطأ يف يقع اإلنسان ولكن صحيحا يكون التعليم أن أحياَن حيدث
 .رحبيادية املوضوع يف حيقق أن جيب لذا كذبه، أو أحد

 تتمسكوا أن جيب. متاما خال   التقوى جمال أن هو به هللا كل فين ما إنمبي نا أمهية التقوى: ر مث قال 
 يشربون الذين. هللا فاتقوا كله، العامل حيالفكم هللا تتقوا إنْ . حرام هذا السيف، ترفعوا أن من بدال ابلتقوى

 ابلتقوى، عالقة أدىن هلم تكون أن ميكن ال دينهم من األعظم اجلزء هي ةاخلمر  صارت الذين أو اخلمر
 التقوى جمال يف والتقدم السيئات حملاربة ووفقهم السعادة هلذه مجاعتنا هللا وفق فلو. اْلسنة حياربون إهنم

 اهلدف أن ترون كلها العامل أدَّين إىل انظروا. أتثْيا منه أكثر شيء وال فوزا كبْيا ذلك لكان والطهارة
ذت وقد مفقود التقوى أي منها اْلقيقي  اإلله إىل ويساء اْلقيقي اإلله اختفى وقد. إهلا الدنيا شوكة اختُّ

 يكونوا أن ميكن ال إهلا الدنيا يت خذون والذين. الدنيا وتعرفه به الناس يؤمن أن اآلن يريد هللا ولكن اْلق
 ر.تعاىل هللا على متوك لني

 هللا سيجعل. والطيب اخلبيث بني وسيميز موشك الشديد العذابمن العذاب وقال:  مث أنذر 
 أنه البيعة عند يقر   أحد كان فإذا. االختالف من شيء قلوبكم يف يبق مل أنه يرى حني فرقاَن لكم تعاىل

 فلو. تعاىل هللا يبايل فال ابلعهد والوفاءَ  اإلقرار ذلك صدق بعمله يُثبت ال ولكن الدنيا على الدين سيقد م
ا حُيدثوا مل هنمإ فسنقول -واحدا شخصا ليس- شخص مئة النحو هذا على مات  نفوسهم، يف تغْيُّ

 ر.ومتعةً  يقينا القلب ويهب الظلمة يزيل الذي املعرفة ونور الصدق عن بعيدين كانوا ألهنم هلكواو 



إن حالة العامل الراهنة تبعث على القلق فنتساءل ماذا عسى أن تكون عاقبة الدنيا. قال يل شخص  أقول:
رد  املسيح قبل بضعة أَّيم أبن العامل يتحرك بسرعة هائلة إىل الدمار، فماذا عساَن أن نواجهه. لقد 

 منها سوف يُنقذن على ذلك يف بيت شعره ابلتفصيل حني قال ما تعريبه: ستنـزل النار ولك املوعود 
 حيبون هللا ذي العجائب.  أولئك الذين

وحقوق عباده أيضا، ونسعى  ي عالقتنا ابهلل تعاىل ونؤدي حقوق هللا فاألصل يف املوضوع أن نقو  
وأن حناول اجتناب السيئات  ،جاهدين للحصول على اْلسنات اليت تـَُعد  حسنات حبسبما بني  هللا تعاىل

نظر هللا واليت بي نها هللا تعاىل ابلتفصيل يف القرآن الكرمي. علينا أن نتقوى أكثر فأكثر سيئات يف  تـَُعد  اليت 
 حيبه هللا تعاىل. أما وهذا ماضمن جناتنا هذا ما يألن   عقدَّي وعمليا بعد اإلميان ابملسيح املوعود

عين شيئا يال فات أو مئة عام أو ما شاهبها يف اتريخ اجلماععاما  نيوسبع عاما أو مخسة مضُي مخسني
إن مل حيدث فيها هذا االنقالب. ال شك أن الناس املاديني يفرحون بذلك ولكن اجلماعات الدينية ال 

ل تفرح. إذا كنا نفرح على أننا تقدمنا يف العمل أبوامر هللا تعاىل وسنتقدم يف املستقبل أكثر فهذا الفرح ميث  
 تعاىل. ولكن إذا توقفت أقدامنا أو تقهقرت بدال من التقدم على سبل اْلسنات فهذا موقف هلل اُشكر 

أمام أعيننا دائما وأن حناسب أنفسنا  حمرج. فهناك حاجة ماسة إىل أن نضع أوامر املسيح املوعود 
حىت  مرارمن منظور العمل أبوامر هللا تعاىل ورسوله. وجيب أن حناسب أنفسنا من هذا املنطلق ابست

أبننا لسنا اثبتني فقط  -على أتسيس اجلماعة يف بلد ما إبذن هللا  عام 57بعد مرور  -نستطيع القول
 ق هللا اجلميع لذلك. الدين على الدنيا بل ال نزال نتقدم يف هذا السبيل. وف   ث ل يف تقدميماملتعلى عهدَن 

ثة للجلسة يف الدعاء بوجه خاص، وتسمعوا لقد قلُت من قبل أيضا أن عليكم أن تقضوا هذه األَّيم الثال
 برامج اجللسة إبصغاء واهتمام، ندعو هللا تعاىل أن يوفق اجلميع لذلك.


