
  الجمعة خطبة
������ ��	
� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� �
���� ��� � �� !��  

"#��� $�%& '�(�� "�)�� *+&+�� ,��-%� .�/� 01�%/�  

  ٢٢/٠٧/٢٠١٦ يوم

������������������������������	��	��	��	����
��
א���
א���
א����	���ن	���ن	���ن	���ن����א� �� �� �� �

�����  

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).

على الصحة ونشاط  احملافظةاالجتهاد يف العمل وحتمل املشقة من أجل  يف �املسيح املوعود  كيف كانت عادة
كسوال البتة بل كان جمتهدا كثريا، ومل يكن خياف  �فيقول: مل يكن  �اجلسم؟ يذكر ذلك املصلح املوعود 

مع اخلادم  قبلهاملشقة رغم حبه حلياة العزلة واخللوة، ولقد لوحظ مرارا أنه كلما اضطر للسفر أرسل حصانه 
على األقدام. بل كان يف معظم األحيان يسافر مشيا، وقلما  وقطع مسافة عشرين أو مخسة وعشرين ميال مشيا

إىل آخر حياته حيث كان خيرج يوميا لتغيري اجلو إىل أربعة أو مخسة  املشيكان يركب املطية. وظل معتادا على 
. تقدمةاملأميال وأحيانا إىل سبعة أميال، وذلك ملا كان عمره أكثر من سبعني عاما وكان مصابا ببعض األمراض 

كان حضرته يقول عن حالته قبل الشيخوخة بأنه كان أحيانا خيرج للتنـزه قبل صالة الفجر، وكان وقت الفجر 
  أميال من قاديان. ٥حيني عند وصوله إىل قرية "وداله" الواقعة على شارع بطاله على بعد 

أن ميارسوا  -وأوهلم الدعاة- ين هذه هي أسوة لنا وال سيما للواقفني حياتهم الذين عهدت إليهم خدمة الد
عوا اخلروج يعلى الصحة، فإن مل يستط واحملافظةالرياضة أو يعتادوا النـزهة من أجل تعويدهم على حتمل املشاق 

أجسام بعض الدعاة  وتشريللنـزهة لضيق الوقت أو ألي سبب آخر فال بد أن خيصصوا وقتا ملمارسة الرياضة. 
لون عنها يردون أم كانوا ميارسوا سابقًا أم ال ميارسون الرياضة، وحينما يسأ إىل -الذين ال زالوا شبابا-

على نشاطهم وصحتهم نظرا إىل املهام  للمحافظةوتوقفوا عنها منذ فترة. على دعاتنا االنتباه إىل ممارسة الرياضة 
ة يسافرون إىل ربوة لقضاء فترة العظيمة اليت تعهد إليهم. إن الدعاة املتخرجني من جامعاتنا يف الدول املختلف

لون هناك للفحص الطيب أيضا. ولقد كتب إيلّ الدكتور "نوري" األخصائي يف أمراض القلب أن وميثُ ،تربوية فيها



الدعاة بفضل اهللا تعاىل جيدون جدا ولكن كثريا منهم من ناحية وزم قد وصلوا إىل حد خطري، وعليهم االنتباه 
  لعدم االهتمام بصحتهم أكثر عند خروجهم إىل ميدان العمل.إىل ذلك ألم عرضة 

فأوال على دعاتنا والواقفني حياتهم ممارسة الرياضة أيا كان نوعها، ثانيا ينبغي أن جيتنبوا تناول الوجبات السريعة 
 أي  junk foodغري الصحية اليت تتوفر على نطاق واسع يف هذه البالد الغربية واليت يسميها أهلها أيضا بـ 

 اجلماعة مراكز بعض يف يعيش الدعاة أحد كان إذا. أيضا األمر هذا إىل االنتباه فينبغي. غذائية قيمة بدون طعام
. الطعام طهي الداعية يعرف أن إىل االنتباه من والبد الطعام، إلعداد وقتا جيد أنه بد فال أهله معه يكون أن دون
 وببعض الثابتة اهلوائية الدراجة بواسطة اهللا بفضل ا أقوم بل فقط، إليكم الرياضة مبمارسة النصح أوجه ال إنين

  .اآلن إىل لذلك يوفقين تعاىل واهللا األخرى، الرياضية األجهزة
 يكونوا وأال األمر ذا االهتمام وعليهم. جيدة بصحة يتمتعون الذين والدعاة الواقفني نريد حال، أية على

  .وجه بأحسن مهامهم إجناز على منهم حرصا صحتهم بأمور مبالني غري متكاسلني
  . � الوعود املسيح سرية عن املوعود املصلح ذكرها أخرى واقعة هناك

 يعد مل ذلك وألجل وغريها الصوت مكربات خالل من مكان كل إىل صوتنا نوصل أن األيام هذه يف نستطيع
 الواعظني فعلى. معني حد إىل إال الصوت رفع نستطيع فال عال، بصوت الكالم على يعتادون منا الكثريون
 عدم إىل نظرا أيضا عال بصوت التكلم ميارسوا أن هناك الدعوة ويبلغون العمل ميدان إىل خيرجون الذين والدعاة

 مجع يف الصوت إليصال وسيلة هناك تكن فلم القدمي يف أما. الفقرية البالد يف سيما وال الصوت مكربات توفر
 هذا على يتمرسون الناس كان وبالتايل األمر، هذا لتحقيق تبذل كبرية جهود وكانت ذلك يصعب كان بل كبري،
 ولكن العادية الظروف يف منخفض بصوت الناس خياطب � املوعود املسيح كان. عاليا صوم ليكون األمر
: فيقول هذه حالته املوعود املصلح يصور اإلسالم؟ تعاليم على الناس إطالع يريد كان عندما حالته كانت كيف
 أبواا فُتحت لدرجة بالناس مزدمحة حينها الهور قاعات أوسع كانت الهور يف كلمته إللقاء حضرته قام عندما

 الناس بعض فأثار ما نوعا منخفضا البداية يف � صوته كان. أيضا بالناس اكتظت اليت اخليم خارجها وأقيمت
. مبهوتني جالسني الناس وكان السماء من الصور يف خينف وكأنه تكلمه عند لوحظ ذلك بعد ولكن أيضا الضجة

 الصوت لرفع حاجة وهناك. الدينية ةاخلدم جمال يف األدوات أهم من الصوت ارتفاع إن: املوعود املصلح قال
  .املهام هذه إليهم عهدت من خاص بشكل أيضا األمر هذا إىل ينتبه أن ينبغي لذلك ،الدينية خلدمةألداء ا أحيانا
 املرء ليعرف النفس حماسبة أجل من جدا حسن أمر وهو. ستقرةامل غري الروحانية حالتهم جتاه قلقهم البعض يبدي

 هذه جتاه القلق يصيبه وأن هلا، وااللتياع العبادات يف النقص أو احلسنات كسب يف النقص إىل املؤدي السبب
 هذا مثل وحدوث. جدا وحسن حمبذ أمر فهو إذن وضعه، مبعاجلة يهتم ولكي كثريا عليه تدوم ال حىت احلالة

 هذه تأتيهم. وكثرا احلسنة قلة بني حمصورا األمر يظل بل بالسيئة احلالة هذه تتعلق وال وارد، أمر أحيانا الوضع
 جملسكم يف أجلس عندماف نافقت، لقد اهللا رسول يا وقال صحابته أحد أيضا � النيب أتى لقد. وتذهب احلالة



 والصفاء الروحانية على حاليت تبقى ال أي. مغايرة حاليت تصبح وأذهب منه أقوم وعندما خمتلفة حاليت تكون
فالبديهي أن  .مبنافق فلست ؛وينقص يزيد اإلميان بأن � النيب فقال. صحبتك يف اجللوس عند تكون كما القليب

وقوته القدسية كانت تؤثِّر حتما يف الذين كانوا جيالسونه بقلوب طاهرة دف التعلُّم منه ورفْع  �صحبة النيب 
مستويات عالقام باهللا. وعندما كانوا ينصرفون من عنده كان حيدث نقص أيضا يف حالتهم هذه. على كل حال 

نقص يف الرب والصالح عنده، ومن مث كان ذلك الصحايب يكن يف قلبه اإلخالص وخشية اهللا لذا خاف أن يطول ال
يبتعد عن الدين وينشأ فيه النفاق. فهكذا كان يفكر الصحابة، وعندما يتولد هذا الشعور واإلحساس يف اإلنسان 

  فهو يلتفت إىل حتسني حالته بالدعاء واالستغفار. 
حة بعض األطفال تكون يقول إن ص �بيانا هلذا املوضوع: كان املسيح املوعود  �لقد قال املصلح املوعود 

أمهام، حبيث عندما يصاب الطفل بوعكة صحية بسيطة تعدها األم خطرية ومن مث تويل هم وتجيدة بسبب 
عالجه اهتماما كبريا، ويتخلص الولد من أن يصبح املرض مزمنا ومتفاقما. لكن بعض األمهات يطلعن على مرض 

سيدنا املسيح أوالدهن حني يكون مرضهم مزمنا ومستعصيا. باختصار إن شك األم مفيد لصحة الولد. كان 
األم أيضا يفيد صحة الولد كثريا، وكذلك شك املرء يف نفسه أنه رمبا أصيب  توهميقول: إن  �املوعود 

مبرض، يكون مفيدا له. أما الروحانية فإذا حصل نقص يف الروحانية والعبادة وإحراز حسنة معينة ونشأ عند املرء 
يا نتيجة لذلك فمثل هذا الشك يفيده. وبذلك يستعد ملواجهة اخلطر وحيمي شك أنه قد يبتعد عن اهللا تعاىل ائ

  نفسه من ذلك اهلجوم.
فالذين يتقدمون على درب احلسنات ويستجيبون ألوامر اهللا هم يف احلقيقة أولئك الذين خيافون كاألمهات أن 

ضى روحانيني يستعصي يكون النقص يف اهتمامهم بالدعاء والصالة وليد أي ضعف ومعصية، فيجعلهم مر
عندما كانوا يقلقون على حالتهم بعد فحصها فسعداء  �عالجهم نتيجة استفحال مرضهم. كان صحابة النيب 

. أما حنن فيجب أن خنشى دوما اإلصابةَ ذه �ويعاجلون أنفسهم باجللوس يف صحبته  �يتوجهون إىل صحبته 
فهو  مناومهًا تغفار وعالجِ نفوسنا بذلك. وإذا كان ذلك األمراض ومن مث نواظب على العبادة والدعاء واالست

ونبتعد عن الدين تدرجيا ونصاب مبرض  �أفضل من عدم املباالة، وذلك ألن عدم املباالة أحيانا يبعدنا عن اهللا 
  . باألمر روحاين يستعصي عالجه. فمن هذا املنطلق مثة حاجة ماسة لبذل االهتمام

اهرة الفرح واحلزن تتعلق بشعور املرء نفسه، فمثال إذا كان يف بيت : إن ظ�املصلح املوعود قال ذات مرة 
أحدهم عرس فهو إذا احتاج لالستدانة لالحتفال ذا الفرح فيستدين، ويشارك يف ذلك الفرح أقاربه أيضا. أما 

رح وحتمل الذي ال عالقة له بذلك الفرح فال يكيل وزنا الحتفال ذلك الرجل وأفراد عائلته وأصدقائه بذلك الف
املشقة واالقتراض من أجله مطلقا. فال يعنيه مطلقا إذا كان أحد حيتفل بالفرح ويقترض لذلك أم ال. ومثل ذلك 

. يولون وفاته أدىن اهتمامإذا مات معيل أسرة ما، حيدث حداد يف بيته، لكن اآلخرين الذين ال عالقة هلم به ال 
ث الوفيات الكثرية ونتلقى األخبار عنها لكن الذين ال نعرفهم ال فاأللوف املؤلفة من الناس ميوتون كل يوم وحتد



تؤثر فينا وفاتهم رغم علمنا ا. أما إذا مات أحد أقاربنا فنشعر بوقْع وفاته بشدة. مث هناك أناس يسببون للناس 
بوفام طبقة من الناس بدال من أن حتزن، أما أقارم  مشاكل كثرية، فقطّاع الطرق الظاملون واإلرهابيون تفرح

إن سلسلة األحاسيس غريبة وحني نفكر فيها تطرأ علينا حالة عجيبة.  �فيحزنون بوفام. يقول املصلح املوعود 
رما يشكِّل ساعة فرحة وراحة ألحد من الناس لكنه يف الوقت نفسه يشكِّل مأمتا لغريه. وهناك كثريون ال  فأم

يف مجلة  �: لقد علَّمين هذا املوضوع سيدنا املسيح املوعود �رحون بفرحة أحد وال حيزنون حلزنه. يقول يف
وهنا أود أن أقول إن يف هذا درسا  –يقرأ اجلريدة اليومية بانتظام �: كان سيدنا املسيح املوعود مث قالواحدة، 

بسيطة الصغرية والخبار األاجلرائد بانتظام، ويطلعوا على  للذين عهد إليهم إجناز أعمال الدين أن عليهم أن يقرأوا
ناداين أثناء قراءته اجلريدة وقال حممود، بلهجة كأنه يريد أن يطلب مين أمرا  ١٩٠٧وذات يوم يف عام  -أيضا

عاجال. فلما حضرت عنده قرأ علي خربا عن وفاة شخص مل أعد أتذكر امسه. فضحكت على ذلك، وقلت له ما 
فما سبب ذلك؟ أال  �يقول املصلح املوعود : لقد أقيم حداد يف بيته وأنت تقول ما يل ذا! �فقال  يل ذا!

  إمنا السبب أن اإلنسان ال حيزن مبصاب من ال عالقة له به، وكذلك ال يفرح بفرحته. 
، مث عرب عن �ألول مبناسبة عقْد قران ميان عبد السالم جنلِ سيدنا اخلليفة ا �لقد بين ذلك املصلح املوعود 

 سيدعو كان الفرحة باهتمام، وكم هحيا الحتفل ذ �مشاعره اخلاصة قائال: لو كان سيدنا اخلليفة األول 
 نشاطا نفوسنا يف يحدث والتفكري املناسبات هذه فمثل. الدعاء على اآلخرين ذلك سيحث كان وكم بنفسه
 بوجه ألحبائهم األقارب يدعو إذ خاصا، نشاطا نفوسنا يف تنشئ لقريبنا فرحة مناسبة أن أي. (خاص بوجه
  . القدمني أمخص إىل الرأس قمة من الفرحة تيار أجسامنا يف فيسري: قائال � يتابع) خاص

 يف نشاركهم أن وجيب. خاص بوجه وأوالدهم إلينا للمحسنني ندعو أن علينا أن إىل االنتباه من بد فال إذًا،
 اجلماعة ألن عام بوجه وأتراحهم اجلماعة أفراد أفراح مبناسبات وحزنا فرحة نبدي أن وجيب. وأتراحهم أفراحهم
 ما وهذا. وأحزام اجلماعة أفراد من فرد كل أملب نشعر عندما فينا يتولد الشعور وهذا. واحد وجود مبنـزلة

  . اجلماعة يف الوحدة خيلق
 عن أذكر: فقال) � املوعود للمسيح( األول اخلليفة طاعة على يدل احادث � املوعود املصلح روى لقد

 صلة على أيضا األخري وكان أمحديا، كان حني البتيالوي احلكيم عبد املرتد كثريا حيب كان أنه � األول اخلليفة
 مجاعته يف ليس بأنه البتيالوي قال إذ ؛� املوعود للمسيح عدوا أصبح عندما حىت � األول اخلليفة مع وثيقة

. شك دون للجماعة مفخرة الشخص هذا وأن الدين، نور املولوي إال � الصحابة منوذج ميثل شخص) �(
 املولوي استفسر أن بعد كثرية أشياء فيه وكتب تفسريا ألّف البيتالوي احلكيم عبد بأن � املوعود املصلح يقول
 اذهبوا: هلم وقال قلقا فورا تالميذه � األول اخلليفة دعا ارتداده احلكيم عبد أعلن عندما ولكن ،� الدين نور

 مكتبة يف موجودا كان احلكيم عبد ألّفه الذي التفسري أن علما. فورا احلكيم عبد تفسري مكتبيت من وأَخرِجوا
 يقول. بسببه اهللا سخط عليه ينـزل أال احلسبان يف واضعا فورا منها يخرجوه أن تالميذه فأمر � األول اخلليفة



 من كثريا فسر قد املؤلف وكان القرآن تفسري كان أنه مع ذلك � األول اخلليفة فعل لقد: � املوعود املصلح
 اهللا غضب ألن مكتبته من التفسري ذلك بإخراج أمر � ولكنه. عنها � األول اخلليفةَ استفسر أن بعد اآليات

 يف معها بقي إذا أخرى كتبا سينجس الكتاب هذا أن طبيعته حبسب وظن. ارتداده بسبب املفسر على نزل
  . املكتبة
  . لنا أسوة اهللا وخشية الدينية الغرية هذه: أقول

 يقول أحد ضد معينة إجراءات النظام اختذ إذا أو أحدا، اجلماعة نظام يعاقب عندما أحيانا الناس بعض يعترض
 قد بل مثال فالن ضد تاإجراء أية تؤخذ مل بينما حملها غري يف هي إمنا ضدي اتخذت اليت اإلجراءات بأن معترضا

 كل يف مثلها االعتراضات وجهت قد بل جديد بشيء ليست القبيل هذا من االعتراضات ولكن. فعل فيما أُيد
: مثلهم أناس ذكر يف � املوعود املصلح فيقول. املاضي يف يفعلون كانوا كما أيضا اليوم الناس اهفيوجه زمان،
 الرأي بادئ يف كبريا االختالف يتراءى أن فيمكن النظام، على للمحافظة األفكار وحدة دائرةَ هناك أن احلق

 اختالفا يكن آخر شخص مقابله يكون وقد. اجلماعة يف يبقى أن لصاحبه حمفيس لفتنة، سببا يكن مل إن ولكن
  . اجلماعة من صاحبه فيطرد اجلماعة، يف للفتنة سببا االختالف هذا كان إذا ولكن بسيطا
 الشيعة مذهب تركت لقد: � املوعود للمسيح اإلخوة أحد قال مرة ذات: ويقول � املوعود املصلح يتابع

 مع أبايعكم أن يل فهل. نفسي يف العميق الشيعة مذهب ريتأث بسبب � وعمر بكر أيب على عليا وأفضل حديثا،
 قاديان مبغادرة الناس بعض � أمر ذلك ومقابل. تبايع أن ميكنك: إليه � املوعود املسيح كتب هذه؟ عقيديت
 بعضهم وكان اخلمسة، الصلوات حيضرون كانوا ما أم وحيد لسبب وذلك أيضا، إعالنا عنهم ونشر هلم، عقوبة

 تفضيل ؛تأثريا أكرب أيهما: � املوعود املصلح يقول مث. جمالسهم يف واللهو اللغو يف وخيوضون النرجيلة يدخنون
تفضيل بأن سيقول شخص كل أن شك ال التدخني؟ أم� وعمر بكر أيب على علي وعمر بكر أيب على علي � 

 مبغادرة وأمر ،بالبيعة أكرب اختالفا كني لشخص مسح � املوعود املسيح ولكن. ضررا أقل والتدخني أكرب،
 أمر � املوعود املسيح أن مع وذلك واالستهزاء، السخرية يف وخيوضون النرجلية يدخنون كانوا أناسا قاديان
 املأدبة ودبرت قاديان إىل" كامي حسني" التركي القنصل جاء حني أنه ذلك وبيان. معينة مأدبة يف التدخني بتوفري
 املسيح بأن جملس يف ذكر الكرمي عبد املولوي املرحوم أن جيدا أذكر ولكين السن، صغري عندئذ كنت شرفه على

 مل إن كثريا سيتأذىو السيجارة تدخني على معتادين يكونون الناس هؤالء أن املناسبة بتلك قال � املوعود
 إذًا،. اخلمر مثل حمرمة ليست األشياء هذه ألن له توفريها يف ضري ال: � املوعود املسيح وقال. إياها له نوفّر
 أما اخلمر، حرمة مثل حمرمة ليست أشياء استخدامه نتيجة شخصا اجلماعة من � املوعود املسيح طرد فقد

 أيب بأفضلية يعتقد بنفسه كان � أنه مع ببيعته له مسح فقد � وعمر بكر أيب على عليا يفضل بأنه قال الذي
 الفتنة حيث من كبرية تكون األمور بعض أن احلق: � املوعود املصلح فقال. عنهما اهللا رضي علي على بكر

 حبد كبرية تكون بينما املؤقتة الفتنة حيث من صغرية األمور بعض وتكون ظاهريا، صغرية تبدو أا مع املؤقتة،



، ولكن ففي بعض األحيان يغض الطرف عن شيء كبري وتتخذ إجراءات على شيء صغري نظرا للفتنة املؤقتة ذاا،
املعترضني مل يستخدموا عقلهم قط ألم ال يهدفون إال االعتراض. ويشفع كثري من الناس لآلخرين، ويظهر بعض 

للذين يتم عقام مع أم ال يعرفون حقيقةَ األمر وسبب العقاب. فال ينبغي التدخل يف األمور أو الشفاعة املؤيدين 
ألحد دومنا سبب. إن النظام بنفسه حني يرى مناسبا يدرس األمر فيعفَى عن املعاقَبني. يوجد يف هذه األيام أيضا 

دثون ضد النظام بدال من أن يصلحوا أنفسهم، مث يطالبون مثل هؤالء املعترضني الذين خيطئون فإذا عوقبوا يتح
  من اجلماعة.  نادعجيب على النظام أن ي يقولون إنه أم سيبقون على حاهلم ولن يصلحوا أنفسهم رغم ذلك

قد أحضر للسفري التركي حاجته اليت ليست حراما كما هو  �ألوضح هنا مرة أخرى أن املسيح املوعود 
كان يكره التدخني وما شابه ذلك أميا كراهية، ويف بعض األحيان  �واية، ولكن املسيح املوعود مكتوب يف الر

  أبدى النفور الشديد منه. 
عن ذلك يف  �ما هي الوسائل اليت جيب أن نستخدمها للتبليغ وكيف ينبغي أن نبشر، قال املصلح املوعود 

املناشري، وتوزع املناشري والكتيبات ولكنها مما ال ميكن حتمله  مناسبة: تبشر اآلن نظارةُ الدعوة والتبليغ عن طريق
يتم عن طريق اإلعالنات اليت كانت تتألف من بضع  �لفترة طويلة. كان التبليغ يف زمن املسيح املوعود 

صفحات، واليت كانت تثري ضجة يف البالد، وكانت تنشر بكثرة، والكثرة يف ذلك الزمن تعين ألف أو ألفني 
: ولكن اآلن ازداد عدد �ف أيضا. يقول الآسخة، وكانت اإلعالنات تنشر يف بعض األحيان بعدد عشرة ن

مخسني ألف أو مئة ألف. مث انظروا  بعدد النشرات الدعويةنشر اليوم دعاية التعد  إمنااجلماعة عشرات األضعاف، 
  كيف جتذب اإلعالنات أنظار الناس إليها. 

ىل أن بعض األخبار تصل اآلن إىل ماليني الناس أو مئات اآلالف يف بعض األماكن، وتتأثر ا إنه من فضل اهللا تعا
أن هناك وكالة لألنباء أو قناة تلفزيونية للسويد قد اتصلت مبمثّلنا  أمريكاخرى أيضا. مثال جاء تقرير من األبالد ال

د أخذ اإلسالم يلفت األنظار ويريد الناس أن وقالوا إننا نريد أن جنري مقابلة معكم ألن يف السوي أمريكايف 
يسمعوا عنه، اهللا أعلم سبب ذلك. وقد وصلت الرسالة إىل مئات اآلالف من الناس خالل زياريت أيضا. على 
كل، عن طريق اإلعالنات أو األخبار أو عرب وسائل اإلعالم تصل الرسالة إىل نطاق واسع جدا ال ميكن أن تصل 

  إليه باملناشري. 
ألفا فاآلن جيب أن تنشر بعدد مئة ألف أو مئيت  ١٢: إن كانت اإلعالنات تنشر بعدد �ل املصلح املوعود يقو

ألف ولو كانت بضع صفحات ثالث مرات يف السنة حينها سيتبين أا أحدثت نشاطا. واآلن أيضا نالحظ 
إلعالنات يف النشاط ألن اإلعالنات تنشر بعدد مئات اآلالف، يقول بعض الناس يف بعض األحيان ماذا تنفع ا

اجلرائد؟ فأقول إن اإلعالنات تنفع حتما ألن انتشار تلك اجلرائد يوصل رسالةَ اجلماعة إىل عدد كبري من الناس يف 
إىل عدد أكرب بواسطة جريدة يف يوم واحد.  رسالتهحني ما توزعونه أنتم من مناشري يف شهرين جبهد جهيد تصل 

  عة بفضل اهللا تعاىل عن طريق اجلرائد يف كثري من األماكن كما قلت. ففي هذه األيام يتعرف الناس على اجلما



إن قسم اإلعالم يف اجلماعة يلعب دورا كبريا بفضل اهللا تعاىل وهذا حيدث يف كل مكان يف العامل على نطاق 
إىل واسع. فمن واجب مكتب التبليغ أيضا أن يستفيد جيدا من هذا التعارف، وينشر رسالة اإلسالم احلقيقي 

العامل، وال ينبغي االكتفاء بنشر خرب مرة واحدة يف اجلرائد بل على مكتب التبليغ أن ميضي قُدما ويستخدم هذه 
  الوسيلة للتبليغ وال يستخدمها للتبليغ فقط بل يبحث عن طرق جديدة لذلك أيضا. 

: �، فكتب �مرةً موضوعا لتربية األوالد روى فيه قصة على لسان املسيح املوعود  �كتب املصلح املوعود 
م اليت ١٨٩٨أيلول/سبتمرب  ٥القصة التالية بناء على طلب مين بعد صالة العصر يف  �سرد علي اإلمام اهلمام 

 تعاىل كفيله وحيقق مجيع يتبني منها أن التوكل على اهللا تعاىل والتقوى الصادقة جيعالن املرء جديرا بأن يكون اهللا
: كان أحد الصاحلني يف سفره فمر بغابة كان يقيم �حاجاته حبيث ال يعلم بذلك أحد، فقال املسيح املوعود 

فيها أحد السارقني الذي كان ينهب أموال كل مسافر مير به، فأراد ب ذلك الصاحل أيضا كعادته. قال ذلك 
) شريطة أن تتمسكوا بدرب احلسنات، وقال: ٢٣(الذاريات:  �كُم وما توعدونَوفي السماِء رِزقُ�الصاحل له: 

مجيع حاجاتك.  �سيحقّق اهللا ورزقك يف السماء فعليك أن تتوكل على اهللا وتتقيه وتتخلى عن السرقة والنهب 
ع من الطعام الفاخر يف فأثّر كالمه يف قلب السارق فخلّى السارق سبيل الصاحل وعمل بقوله حىت بدأت تأتيه أنوا

كان يوما يسرق وينهب فلما ختلى عن ذلك وتوكل على اهللا صار يتلقى الطعام يف آنية  .آنية من الذهب والفضة
من الذهب والفضة، أين ذلك من هذا. هكذا تستمر القصة، وكان يرمي تلك اآلنية خارج كوخه بعد أكل 

الذي كان قد أصبح سعيدا - حل مرة أخرى فبين له السارق الطعام مستغنيا عنها. صادف أن مر به ذلك الصا
  حالته كلها وطلب منه أن خيربه بآية أخرى.  -وتقيا جدا

فقال الرجل الصاحل: (فورب السماِء واألرض إنه لَحق). فتأثر جدا بسماع هذه الكلمات املقدسة حىت أخذتـه  
  الرعدة بتصور عظمة اهللا وجالله ولفظ أنفاسه يف مكانه. 

كم  فهذه قصة سردها املسيح املوعود عليه السالم على طفل يبلغ الثامنة أو العاشرة من عمره، مث قال للطفل انظر
تنفع التقوى صاحبها حيث يترىب يف كنف  اهللا الذي يريب أهل السماء واألرض، فهل يف ذلك شك. إنه اإللـه  

  املقدس احلق هو الذي يربينا ويسد حاجاتنا مجيعا، فاتقوا هذا اإلله وتوكلوا عليه واسلكوا سبل السداد. 
لسالم حيث كانوا يعطون يف صغرهم دروسـا  هكذا كان حال األطفال يف عهد املسيح املوعود عليه الصالة وا

يصعب فهمها على الكبار يف هذه األيام. لذا جيب أن يتذكر كل واحد منا دوما أنه ال بد له من اتبـاع سـبل   
 القـدوس شك يف أنه اإلله نوأنْ ال  ،نا ويسد حاجاتنابيباهللا يقينا قويا كامال وبأنه هو الذي ير نوقنالتقوى وأن 

ر الذي ال بـد  جيب أن خناف وإياه نسأل دائما وإليه ننيب وعليه نتوكل على الدوام. وهذا هو البِاحلق الذي إياه 
أن يؤمن به املسلم ويعمل به. فاحلق أن الكبار أَوىل من الصغار بأخذ العربة من هذه القصة وال سـيما يف هـذا   

قوى أحيانا ويتكلون على العباد أكثر من العصر الذي ينسى فيه الناس هذه األمور باستمرار، فإم حييدون عن الت



اتكاهلم على اهللا تعاىل. فليتذكروا أن احلري م أن يتوكلوا على اهللا أساسا. أدعو اهللا تعاىل أن يهب لنا مجيعا هذه 
  التقوى. 

ول اثنني، أحدمها احلاج الدكتور إدريس بنغورا، نائب األمري األ على الغائب صالةبعد صالة اجلمعة سوف أصلي 
. إنا هللا وإنا إليه راجعون. لقـد  ألـم به مؤخرابعد مرض  ٢٠١٦مايو  ٣جلماعتنا يف سرياليون، حيث تويف يف 

دخل يف األمحدية خالل دراسته يف املدرسة األمحدية يف مدينة "بو". صار عضوا يف اهليئة اإلداريـة الوطنيـة يف   
. ظل خيدم اجلماعة بصفته نائب األمري األول مدة طويلة. مبناصبة عدة حىت وفاتهمث مل يزل خيدم اجلماعة  ١٩٦٦

ا، وقد دخل الكثري يف األمحدية على يده. كان بيته بعيدا عن املسجد ومع ذلك كـان يصـلي   حجكان داعية نا
ـ  جد الفجر واملغرب والعشاء يف املسجد مجاعة. ويف يوم اإلجازة كان يقضي اره من الصباح إىل العصر يف املس

مشتغال بأداء النوافل وتالوة القرآن الكرمي. كان مواظبا على حضور صالة اجلمعة، وكان مداوما على االستماع 
كتب  أحد. كان من عادته أن يطالع هيأم يت أخلطبة اخلليفة يوم اجلمعة وغريها من الربامج اليت كانت تبث على 

ان يعني كل ذي حاجة. كان طبيبا، ومع ذلـك عـاش   املسيح املوعود عليه الصالة والسالم بدون انقطاع. ك
  كالذي قد نذر حياته كلها خلدمة اجلماعة.

  كتب السيد عقيل أمحد داعيتنا يف منطقة "بو":  
كلما جاءين بعض أبناء اجلماعة طالبني املساعدة املالية ومل أجد يف ميزانية اجلماعة ما أساعدهم به ذهبت م إىل 

ط أن جئت م إليه ومل يساعدهم مباله. كان املرحوم حنونا شفيقا  كثري اخلري. كان يعاجل املرحوم، ومل حيدث ق
الواقفني حياتهم بعناية خاصة، وكان يعطيهم األدوية من عنده جمانا طالبا منهم الدعاء.كان يداوي الفقراء جمانا، 

على كثري من املصابني مبرض الفتق. بعد  بل كان يعطيهم نفقة سفرهم من عنده. وفقه اهللا للقيام بعمليات ناجحة
  تدهور صحته إذا جاءه مريض أرسله إىل املستشفى ودفع أجرة عالجه من عنده. 

تربع بقطعـة أرض  وبواسطة املرحوم،  قد بايع األمحديني املخلصني، شيخو تامو احملترم، أحد الطبيب احلاج كان
اء بعده قد سبقه يف التضحية باملال، أهدى للجماعة قطعة أرض للجماعة، فلما مسع املرحوم أن هذا األخ الذي ج

  مليون ليون.  ٣٥يف وسط املدينة، كما تربع لبناء املسجد مببلغ كبري: 
كان املرحوم هذا الرجل الصاحل عاشقا لألمحدية، وكان يدعو خللفاء األمحدية مبنتهى اإلخالص. كان منخرطا يف 

  لتربع يف شىت الصناديق املالية.نظام الوصية، كما  كان سباقا يف ا
هؤالء قوم يعيشون يف بالد نائية، ولكنهم بعد إميام ظلوا يزدادون إميانا مع إميام. رفع اهللا درجات املرحـوم،  

  وجعل األمحدية مستمرة يف نسله ووفقهم للحفاظ على والئهم ووفائهم هلا. آمني
يد خالد سيف اهللا خان نائب أمري مجاعتنا يف أستراليا حيث واجلنازة األخرى هي للسيدة منصورة بيغم زوجة الس

صـالة  و. إنا هللا وإنا إليه راجعون. كانت مواظبة على أداء الصلوات اخلمس بـل  ٢٠١٦يوليو  ٢١توفيت يف 
، وخملصة للخالفة ووفية وحمبـة هلـا.   على اجلماعةشديدة الغرية و التهجد، وكانت كثرية الدعاء. كانت صاحلة



 املستشفى حريصة على الصالة، وكانت يف مرضها األخري تنسى كلمات الصالة فكانت تسـأل  كانت وهي يف
لجنة إماء اهللا بأستراليا ل زوجها أن يردد هلا الكلمات لتردد وراءه وتصلي. وفقها اهللا تعاىل خلدمة اجلماعة رئيسةً

بالهور. كانت تقوم خبدمـة اجلماعـة   ، وأيضا يف منطقة تربيال بباكستان ويف منطقة "سول الين" سابقًا وليبيا
القرآن الكـرمي،   ابتشكيل جمموعة من املساعدات.كانت حتب القرآن الكرمي وتتلوه بانتظام. لقد علّمت أوالده

. كانت منخرطة يف نظام الوصية، وكانت تسدد تربعها بعنايـة واهتمـام   نيني غري األمحديموكذلك أوالد املسل
. خلفـت  ٢٠١٦حىت يوليـو   من دخلها ومن عقاراامن تربع الوصية  اليهكبري. كانت قد سددت سلفًا ما ع

ابنني وثالث بنات وكلهم يقومون خبدمة الدين. أحد ابنيها مقيم هنا وامسه عمر خالـد، وهـو   ووراءها زوجها 
 رئيس اجلماعة يف منطقة يف لندن. واآلخر خيدم اجلماعة يف أستراليا بصفته سكرتري الوقـف اجلديـد. رفـع اهللا   

  درجات املرحومة، وتغمدها بغفرانه ورمحته، ووفق أجياهلا للتحلي باإلخالص والوفاء على الدوام. آمني
 


