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 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان

 الْمغضوب غَير علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراط * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين
هملَيال عو الِّنيآمني. (�الض  (  

 ألن ذلك لـيس هـدفنا   ،باألقوال فقطجيب على أفراد مجاعتنا أال يكتفوا : �قول املسيح املوعود   ي
 الذي بعثين اهللا من أجلهاحلقيقي، بل األهم هو تزكية النفس واإلصالح .  

أال يكتفوا : .. �املراد من قوله  .  يريد أن خيلق يف اجلماعة تغيرا عمليا       �إذًا، كان املسيح املوعود     
 يغير املرء كالمه حيثما رأى مصلحته الشخصية بل عليـه      هو أال يكتفوا بالكالم فقط، وجيب أال       باألقوال

. أن حيافظ على مستواه األخالقي، وجيب أن جتعلوا إصالح نفوسكم وتزكيتها جزءا ال يتجزأ من حياتكم               
وهلذا الغرض بعث اهللا تعاىل املسيح املوعـود        . وعندما حيدث ذلك ستكونون من الذين يؤدون حق بيعته        

� .  
على كل أمحدي أن يتذكر أن هناك حاجة ماسة لالنتباه إىل أوامر اهللا تعاىل والعمل ا ألداء حق بيعة                   

  . وجيب أن تتذكروا دائما أن يكون رضا اهللا تعاىل هو نصب أعيننا دائما. �املسيح املوعود 
ـ    املاضية بأن اهللا تعاىل يقول أنكم إذا أردمت أن حتظوا بإجابة الدعوات            لقد قلت يف اخلطبة      فعليكم بـ

ما املراد من قبول أوامر اهللا؟ إمنا املراد منه هو          . ، أي عليهم أن يقبلوا أوامري وليعملوا ا       "فليستجيبوا يل "
  . ىل ومواهبنا، وقضاؤنا حياتنا حبسب أوامر اهللا تعاقواناعملنا بأوامر اهللا بكل 



 أنفسنا يف هذه األجواء الرمضانية بوجه خاص لنرى إىل أي مدى جنعل أوامر اهللا جزءا   حناسبفعلينا أن   
يف لقد أعطانا اهللا تعاىل أحكاما كثرية       . من حياتنا، وإال سيكون قولنا بقبول أوامر اهللا ادعاء فارغا فحسب          

  . اوعلينا أن نتدارسها دائما حىت نبقى متوجهني إىل إصالح أنفسنالقرآن الكرمي 
اآلن سأذكر لكم بعض األمور من أحكام اهللا تعاىل اليت أعطاناها واليت تلعب دورا يف تزكية نفوسـنا                  

وِعباد الرحمِن  �: منها قول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي      . وكذلك ختلق جو احلب والوئام واألمن يف اتمع       
يف هذه اآلية ذكر اهللا تعاىل بإجياز       . �نَ علَى اَألرِض هونا وِإذَا خاطَبهم الْجاِهلُونَ قَالُوا سالما        الَِّذين يمشو 

يف ذلك الزمن كان    .  يف أنفسهم  �، وخلقه أصحابه    �االنقالب األخالقي والروحاين الذي جاء به النيب        
العامل غارقا يف غياهب الظلمات وكان أسريا يف قبضة الشيطان، وكانت األنانية والعجب والِكرب والفتنـة                

 درس األخالق الفاضلة والتواضع �ففي هذا الوقت علّمهم النيب . والفساد قد رمت بالعامل يف هوة اهلالك    
  . فوِلد أناس كانوا صورة عملية ملضمون هذه اآلية

 وأمـره  �مث آلت حالة العامل يف العصر الراهن إىل الوضع نفسه فأرسل اهللا تعاىل خادما صادقا للـنيب    
إن عباد  . مي إىل مجاعته أن حيافظ على هذا املستوى       فمن واجب كل من ينت    . بتكوين مجاعة عباد الرمحن   

فعلـى  . الرمحن، كما قال اهللا تعاىل يف اآلية اليت تلوتها، ميشون على األرض بوقار وتواضع وال يستكربون            
فإذا حتلّوا ـذه    . ني أن يتحلوا بالتواضع والوقار دائما وأن يكونوا ِخلوا من االستكبار          يعباد الرمحن احلقيق  

إن وقارهم وتواضـعهم هـذا      . صبحوا مدعاة لنشر احلب يف اتمع وضمنوا األمن والوئام فيه         الصفات أ 
، أي أنكم "سالما: " قائلني- عند تصرفام اخلاطئة وسعيهم للفساد-يؤدي م إىل أن يردوا على اجلاهلني   

وإذا تـصرف   . مختاصموننا وتعيثون الفساد، ولكننا ال نريد أن خناصمكم بل ندعو لكم باألمن والـسال             
اإلنسان على هذا النحو على الرغم من حيازته زمام القدرة والقوة فهذا هو اخلُلق األعلى الـذي جيعـل                   
اإلنسان عبدا حقيقيا هللا تعاىل، مبعىن أنه عندما يظهر اإلنسان هذا اخللق واضعا يف احلسبان أنـه يريـد أن    

ويعد هـؤالء   .  دعواته أيضا  � فيستجيب اهللا    �ل قربه    عامال بأوامر اهللا تعاىل ينا     الرمحنيكون عبدا هللا    
الناس من الذين يقول اهللا تعاىل بأم حيظون بتزكية النفس وبالنتيجة ينالون رضا اهللا تعاىل، ويكونون من                 

  . الذين يقيمون ملكوت اهللا يف العامل
، وتتالشـى   ات احلب والوئام واألخوة والتواضع وكل نوع من احلسن        مليريد اهللا تعاىل أن ينتشر يف العا      

           ا منه كل سيئة وينجو الناس من براثن الشيطان، وأن جيعل اإلنسانُ العالـموالسالم ونظـريا   من  لأل  مكان
 تعاىل األنبياء دائما إىل الدنيا، وعلى رأسهم سـيدنا          هلذا الغرض يرسل اهللا   . للجنة ملتزما بأوامر اهللا تعاىل    

 عباد الـرمحن احلقيقـيني،      يف يكونوا ك الذي جاء ذا التعليم ليعلّم الناس        �ومطاعنا حممد رسول اهللا     
فعليكم أن جتعلوا العامل جنة     وليخرب سكان العامل كلهم أنه إذا كنتم تريدون أن تفهموا معىن اجلنة األبدية              



 يف فـادخلي  (فـيهم  قال الذين اهللا عباد زمرة يف تدخلوا ألن تسعوا وأن، أوال بااللتزام بأوامر اهللا تعاىل    
  ). جنيت وادخلي عبادي
 وأن فيه، تفتح اجلنة وأبواب فيه، تغلق النار أبواب أن � النيب لسان على رمضان عن يبشرنا تعاىل فاهللا

 لـذا  وقـت،  كل ويف مكان كل يف تعاىل واهللا. العباد من قريبا ويأيت الدنيا السماء إىل فيه يرتل تعاىل اهللا
 لـدعاء  ويستجيب مضاعفا جزاء الصاحلة األعمال على جيزي أنه الدنيا السماء إىل تعاىل نزوله من فاملراد
 ليكون � للنيب الصادق اخلادم وبايع احلقيقي، واإلسالم احلق اإلميان ادعى قد أمحدي مسلم فكل. العباد

 الـسالم  إرساء إىل ويسعى كربه، على ويقضي ويتواضع، نفسه، يفحص أن واجبه من الرمحن، عباد من
 ذا أسوته � النيب لنا قدم لقد. حوله فيما والفساد اخلصومات على ضاءبالق بيته ويف جمتمعه يف واألمان
 املـرء  ولـيس . أحد على تتفاخروا وال تواضعوا: � قال لقد. شىت مناسبات يف املواعظ قدم كما الشأن
 دام مـا  بنفسه نفسه حياسب أن واحد كل على بل األمر، هذا ملعرفة اخلارج من مقياس أو آلة إىل حباجة
 يتفـاخر  يزال ال كان إذا وما ال؟ أم التفاخر من تربأ قد كان إذا ما خيرب أن هو بوسعه. احلق اإلميان يدعي
 لقـد . وبره بصالحه أو العلمية، بكفاءاته أو املثقفني، بأوالده أو األفضل، املايل بوضعه أو العريقة، بعائلته

 أهـل  مـن  كان ومن". بالتقوى إال عريب على ألعجمي وال أعجمي على لعريب فضل ال: "� النيب قال
 علمه يبعده حىت بِعلمه املرء تفاخري األحيان بعض يف. شيء بأي التفاخر يف يفكر أن عليه يستحيل التقوى

 وهـذا ". آدم ولِد سيد أنا: "تعاىل اهللا بأمر أعلن فإنه متواضعا، � النيب كان كم انظروا. أيضا الدين عن
 أعلن عندما ولكنه ،� نبينا سوى يبلغها مل اليت العليا الذروة وهي ،� حممد سيدنا إال به حيظ مل شرف
  ".فخر وال "بقوله أردفه أن يلبث مل ذلك

 اتمع يف الفساد على للقضاء يسعى كان كيف يبني العظيمة � النيب أسوة من آخر مثاالً لكم أضرب
 أحـد  أمـام  � نبينا على موسى تفضيل يهودي حاول مرة ذات. فيه واُألخوة والسالم األمن وإلرساء

 الـنيب  إىل اليهودي فجاء. اجلميع من األفضل هو � هللا رسول حممدا إن ال: بشدة املسلم فقال املسلمني،
 علـى  تفـضلوين  ال: للمسلمني مجيعا األنبياء سيد فقال. هذا بقوله مشاعري جرح قد هذا إن وقال �

 الذين على الرد هو وهذا. اتمع يف والسالم األمن إرساء ميكن ا اليت العظيمة األسوة هي ذهفه. موسى
 أسوة فيه كما اليوم، العامل يف املستشري الفساد وراء السبب هو بأنه � هذا والسالم األمن أمري يتهمون
 باملـسيح  اإلميـان  ندعي الذين حنن أما. � بامسه والوحشية الظلم عمليات بأبشع مونيقو للذين ودرس
 ندعي كنا إذا. وأعمالنا سوتناأ خالل من وذلك منياملتِه هؤالء على الرد وليةئمس علينا فتقع � املوعود
 وهـذا . به اإلميان ندعي الذي احلق التعليم هلذا العملي النموذج لتقدمي السعي من لنا بد فال احلق اإلميان
  . اجلميلة اإلسالم تعاليم نشر يف العامل قادة جيعلنا كما تعاىل، اهللا إىل التقرب على يساعدنا سوف



من تواضع ِلي هكَذَا وجعلَ باِطن كَفِِّه       : " يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى    :وقال مناسبة يف � النيب أوصانا لقد
  ."ِء ورفَعها نحو السماِءِإلَى الْأَرِض وأَدناها ِإلَى الْأَرِض، رفَعته هكَذَا وجعلَ باِطن كَفِِّه ِإلَى السما

 اتمع من الكراهية أسباب على للقضاء وسعى مرضاته، ابتغاء الكرب وكِره تعاىل، اهللا لوجه تواضع فمن
  . بشر ببال ختطر ال رفعة يرفعه تعاىل اهللا فإن واألمان، بالسالم اتمع ينعم ألن منه سعيا تعاىل، اهللا لرضوان
 هذه يف أنفسنا نفحص ألن حاجة هناك آنفا قلت وكما إصالحنا، أجل من لنا اهللا هاهيأ قد األيام فهذه

 والسالم األمن جو ويوطد تعاىل اهللا لوجه بيته خصومات على يقضي ألن احلاجة بأمس أمحدي كل. األيام
 كل كوني لكي عموما، واألنانية الكربياء أساسها اليت اخلالفات إخوانكم مع تنهوا ألن حاجة هناك. فيه

هناك حاجة للدعاء هلداية املعارضني بالـصرب علـى     و اتمع، يف والوئام السالم لنشر الساعني من أمحدي
حنن نتكلم كثريا عن إقامة األمن والسالم يف العـامل ولكـن       . كالمهم وتصرفام لينتهي الفساد من العامل     

 الذي أمرنـا اهللا بـه       واحلب ألمناقامة  إلاحلقيقة تظهر للعيان عندما نواجه هذا الوضع بأنفسنا، ونسعى          
 . �لوجه اهللا  مقدمني التضحيات

  :  ناصحا مجاعته�يقول املسيح املوعود 
كل من يحِقر أخـاه  ...أنصح مجاعيت أن جيتنبوا الكرب، ألن الكرب ِجد مكروٍه يف أعني ربنا ذي اجلالل      "

         ةً فهو متكربراعا أو عقال أو بفعليكم أن حتاولوا أال يكون فيكم أي نوع من التكرب          ... ألنه أكثر ِمنه علم
الذي ميكن أن يحب به أحد    بأعظم قدر توبوا إىل اهللا وأَِحبوه     . لئالّ تهلَكوا، ولتفوزوا أنتم وأهلكم بالنجاة     

كونوا طـاهري   . الذي ميكن ألحد أن خيشى أحدا يف هذا العامل        بأعظم قدر   اخشوا ربكم   . يف هذه احلياة  
  ".، وكونوا لطفاء متواضعني مساملني وغري مؤذين لكي ترمحواوالنياتالقلوب 

جيب أن نسعى يف هذه األيام للقضاء على كـل          . فهذه احلالة جيب أن يحدثها كل واحد منا يف نفسه         
  . ع من التكرب ، وجيب أن نبذل اجلهود لنشر السالم، وجيب االهتمام الكبري بالدعاء لتحقيق ذلكنو

  :   يف موضع�مث قال حضرته 
الذي يأتيه ال   . مييته موت الذلة  أن  ليس من سنة اهللا قط أن جيعل خائبا وخاسرا من خير أمامه تواضعا و             

لن جتدوا نظريا واحدا منذ أن خلقت الدنيا أنه كانت لشخص عالقة صادقة مع اهللا مث خـاب                  . ايضيع أبد 
بـل  فحسب يريد اهللا من العبد أال يقدم أمامه رغباته النفسانية ) فهذه العالقة الصادقة مهمة جدا   . (وخسر

ط بل ينبغي أن ينيب أي جيب أن ال يقدم الرغبات والغايات الشخصية فق (خيضع نفسه أمامه خالصة له      أن  
ومن خيضع هكذا فلن يواجه أية صعوبة وجيد سبيله تلقائيا للخروج من كل صعوبة، كمـا                ). إليه خالصة 

ليس املراد من الرزق    . �ويرزقْه ِمن حيثُ لَا يحتِسب    * من يتِق اَهللا يجعلْ لَه مخرجا       �: يقول تعاىل بنفسه  



هو الطعام وما شابه ذلك فقط بل يشمل مجيع األشياء اليت حيتاج إليها اإلنسان من العزة والعلم وغريمهـا                   
  .ومن كان على عالقة باهللا وإن كانت خفيفة فال يضيع أبدا. أيضا

د نفسه كبريا لتعاسة حظه وشقاوته عقوبةً على        إن اإلنسان الذي هو خملوق عاجز يع      : مث يقول حضرته  
ما مل يعد نفسه أصغر من       بالنجاةأن اإلنسان ال يسعه الفوز      ) واحلق. (أعماله، ويصاب بالتكرب والعنجهية   

  . كل من سواه
 حني قال ما معناه، احلمد هللا على أين ولدت يف عائلة صغرية حيـث               "كبري"صدق  : مث يقول حضرته  

فاملالحظ أن كبريا يشكر على أنه      . سلِّم على كل واحد، فلو ولدت يف عائلة كبرية ملا حظيت بقرب اهللا            أ
فعلى اإلنسان أن ينظر إىل نفسه كل حني وآن كم          . من عائلة صغرية بينما الناس يفتخرون بالنسب العريق       

ندما ينظر إىل نفسه فسوف يراها هو عدمي القيمة وفاٍن، فكل إنسان مهما كان سليل عائلة عريقة رفيعة، ع          
  . حتما غري أهل وفانية يف جانب أو آخر مقارنةً بالكون كله بشرط أن تكون له عينان

فالشرط أن تكون عنده عينان ويفحص نفسه من الداخل ويعرف نفسه، وإذا فعل ذلك كلـه فلـن                  
الق سامية يبديها أثناء التعامل مع      ما مل يتعامل اإلنسان مع العجوز الفقرية عدمية احليلة بأخ         : فقال. يفتخر

إنسان عظيم من العائلة العريقة أو ينبغي أن يبديها، ومل خيلِّص نفسه من كل أنواع التـبجح والعنجهيـة                   
  .والتكرب فال يسعه أبدا الدخول يف ملكوت اهللا

وإذا . يا بنشر دينهإننا ندعي أننا نقيم ملكوت اهللا يف الدن     . فهذا هو املعيار الذي جيب أن نسعى إلحرازه       
  . كانت هذه الدعوى صحيحة فيجب أن نصلح أنفسنا أوال للدخول يف ملكوت اهللا شخصيا

 إذا كان فيكم تكرب وغريه وال تمون بفحص أوضاعكم وتعتربون           �لقد قال سيدنا املسيح املوعود      
  .نوع من التكرب فال ميكنكم الدخول يف ملكوت اهللا أبدا حتماأنفسكم أكرب يف أي جمال، ويوجد فيكم 

فهذه األيام اليت هيأها اهللا لنا بفضل منه إلحداث التغيريات الطاهرة وإجابة الدعاء، مثة حاجة لالهتمام                
  .  ذا اجلانب فيها

الذي ميكن  فكل شيء يفتخر به أي واحد منا أو الشيء الذي حيول عائقا يف درب تواضعنا أو الشيء                  
أن يؤدي إىل حدوث القلق والفتنة يف اتمع بسببنا، علينا أن نسعى إلزالته مستعينني باهللا ومنيبني إليـه،                  

  . وذلك لكي نكون ناشري السالم يف كل مكان وال نتسبب يف انتشار االضطراب والفساد
: ة احلقوق والتوسع يف نشر السالم والتخلص من التكرب حيث قـال           يف آية أخرى بتأدي    �لقد أمر اهللا    

واعبدوا اللَّه ولَا تشِركُوا ِبِه شيئًا وِبالْواِلديِن ِإحسانا وِبِذي الْقُربى والْيتامى والْمـساِكِني والْجـاِر ِذي                �
 الْجى وبكَـانَ                 الْقُر ـنم ِحبلَا ي ِإنَّ اللَّه كُمانمأَي لَكَتا ممِبيِل وِن السابِب وناِحِب ِبالْجالصِب وناِر الْج

  )٣٧: النساء  (�مختالًا فَخورا



. احلقـوق  بعض أداء إىل -الشرك عن لنهيوا اهللا عبادة على احلث بعد- اآلية هذه يف تعاىل اهللا نبه لقد
 هـذه  أداء املـؤمن  واجـب  ومن. اتمع حقوق أداء إىل ينبه أنه كما العبادات إىل ينبه شهر رمضان إن

 ونـستطيع  احلقوق، هذه أداء على اإلنسان يداوم أن ينبغي احلقيقة يف. يعتادها لكي األيام هذه يف احلقوق
 تؤهله ال اردة عباداته فإن احلقوق هذه املؤمن يؤد مل فإن. األمور هذه ىعل الشهر هذا يف أنفسنا تعويد

 يف أنفسنا يف حندثها اليت- التغيريات جنعل أن هو األهم واألمر. رمضان أهداف هي اليت األهداف لتحقيق
  . حياتنا من جزًءا -الشهر هذا

  .حلياتنا دائما جزًءا جنعلها أن فعلينا شهرال هذا يف العبادة على نداوم وعندما العبادة، هو األول فاألمر
 روايـة  يف ورد ذلك ألجل. حلياتنا دائما جزًءا وجنعلها احلقوق أداء إىل الشهر هذا يف ننتبه أن ينبغي مث
وملساعدة الفقراء   أنه كان يبسط يد اجلود والسخاء يف هذه األيام خاصة ألداء حقوق عباده               � النيب عن

كان مستوى جوده وسـخائه عاليـا يف        . واملساكني لدرجة أن سخاءه كان أكثر من الريح املرسلة أيضا         
األيام العادية أيضا لدرجة مل يكن ألحد أن يبلغه، أما ما يكون عليه النيب من السخاء يف رمضان فلـيس                    

 أسوة سامية جدا ألداء     �ة حال، فقد أقام     على أي . هناك مثال أفضل من الريح املرسلة لوصف هذه احلالة        
إضافة إىل ذلك ينبغي مراعاة مشاعرهم وأحاسيسهم واالهتمام        . حقوق احملتاجني وهي املساعدة املالية هلم     

  .بتأمني حاجام
وكما قلت بأن   . ذا األمر اهتماما خاصا وهو ما يأمر به اهللا تعاىل أيضا           املؤمنني أن يولوا ه    �لقد نصح   

أو - السنة ولكن اإلنسان يكون منتبها أكثر يف رمضان لكسب احلسنات      طولالعمل ذه األوامر مطلوب     
،  لذلك جيب االهتمام بكسب احلسنات يف رمضان أكثر من األيام العادية           -ينبغي أن يكون مهتما أكثر ا     

  . له ألعمال اخلري والربدافعوإن اعتاد املرء على كسب احلسنات يف هذه األيام فإن ذلك يتحول إىل 
لقد نبه اهللا تعاىل اإلنسان يف هذه اآلية إىل اهلدف األساس من خلقه وهو العبادة، وأن العبـادة تـدفع                    

  ا تدفع العابد احلقيقي وعبادالرمحن إىل أداء حقوق العبـاد أيـضا،   اإلنسان إىل أداء حق اهللا تعاىل كما أ 
فإن كان أحد ال يؤدي هذين احلقَّني فليس مبؤمن بل هو من املتكربين           . وينبغي أن تتحلى العبادة ذه امليزة     

  .واملختالني
فاهللا تعاىل يتوقع من كل عابد أن يتحلى ذه األخالق العالية ويأمر بأداء هذه احلقوق اليت ينبغـي أن                   

ينبغي أال يعترب أحد أداء هذه احلقوق مفخرة له، إنه ليس بشيء كبري، بل              . من بكل تواضع  يؤديها كل مؤ  
هو واجب كل مؤمن ألنه بأداء هذه احلقوق تقبل العبادات كما ورد يف اآلية املذكورة، ومن هذه احلقوق                  

ـ             ريان غـري   حق الوالدين واألقارب وحقوق اليتامى واملساكني وحقوق اجلريان من األقارب وحقوق اجل
األقارب، ومنها حقوق الزمالء واألصحاب يف مناسبات شىت وحقوق املسافرين ومـن يعيـشون حتـت          



فإن هذه اآلية وحدها قد راعت حقوق البشرية كلها وأحاطت حبقوقهـا مث             . سيطرتنا أو يعتمدون علينا   
  .نبهت إىل أدائها، بل أمرت بذلك

رى، وورد التأكيد على خدمتهم يف الِكبر ورعايتـهم،         لقد ورد ذكر حقوق الوالدين يف آية قرآنية أخ        
وأقـول ـذا    . مث هناك حقوق األقارب أيضا    . وليس ذلك ِمنة عليهم بل اعترب ذلك من واجب األوالد         

وهو -اخلصوص بأنه إذا أدى كل من الزوجني حقوق أقارب اآلخر، أي أدى كل واحد حقوق أصهاره                 
 فستنتهي كثري من اخلصومات من كثري من البيوت وتسودها          -ة الرحم ما يؤكد عليه اهللا تعاىل ويأمر بصل      

 -اليت ترفع إيلَّ كثري منها    –فعلى أصحاب البيوت اليت تثار فيها مثل هذه اخلصومات          . أجواء احملبة واملودة  
  .نانيةبالعناد واأل التمسكأن يفكروا فيها يف هذه األيام ولْيحاولوا احلفاظَ على بيوم بدال من 

. مث رعاية األيتام أيضا واجب هام جدا، وينبغي أن نسعى جاهدين لتحويلهم إىل جزء مفيد للمجتمـع                
أنا وكافل اليتيم كهاتني يف اجلنة، ومجـع بـني أصـبعيه، أي             :  حلقهم أمهيةً بالغة فقال    �لقد أوىل النيب    

فينبغي أن يراعي أفراد اجلماعة هذا األمر أمهية وينفقوا على رعاية األيتام، وهناك . ستكون بيننا عالقة قريبة 
مث هناك حقوق احملتاجني واملساكني وهي تتمثـل يف أداء  . اهتمام خاص باألمر على مستوى اجلماعة أيضا    

لـى  ويف اجلماعة صناديق خاصة تعىن بأداء هـذه النفقـات، وع          . نفقات تعليمهم وعالجهم وتزوجيهم   
  .ميسوري احلال من أفراد اجلماعة اإلنفاق يف هذه ااالت من خالل نظام اجلماعة

ويدخل فيهم أولئك اجلريان الذين هم أقرباء ويسكنون        . مث يقول اهللا تعاىل أدوا حقوق األقرباء واجلريان       
عرفوم بـشكل   مث قال اهتموا باجلريان الذين ال ت      . ، وأولئك الذين لكم صالت صداقة جيدة م       كمبقرب

جيد، ويدخل فيهم أولئك اجلريان الذين هم جريان قريبون وليسوا بعيدين، وكذلك يدخل فيهم أولئـك                
فهذا هو التعليم اجلميل الذي ينشر احملبةَ واملودة ويضع أساس          . اجلريان الذين عالقتهم ليست جيدة معكم     

  . الصلح واألمان، وخيلق األمن والسالم يف اتمع
وجعل هذه الكلمات حمتوية علـى أداء حقـوق        . داء حقوق األصحاب باجلنب وأبناء السبيل     مث أمر بأ  

وما "مث بقوله   . وسني أيضا ءولني واملر ئالزوجني، وعممها على األصدقاء والزمالء العاملني معا وضمنها املس        
د بيان مجيع هذه    وبع. وسني ومن هم حتت أيديكم    ءوجه إىل أداء حقوق كل نوع من املر       " ملكت أميانكم 

احلقوق قال إن كنتم ال تؤدون مجيع هذه احلقوق فأنتم تتصفون بالتكرب والفخر والذي ال حيبه اهللا تعـاىل                   
  . بتاتا

فهذا هو التعليم اجلميل لإلسالم عن ترسيخ األمن يف العامل وعن نشر السالم وعن إقامة احلقوق جلميع                 
 تقربنا إىل اهللا تعاىل، بل اهللا تعاىل بنفسه تقرب إلينا فيها ويريد             فهذه األيام اليت تيسرت لنا واليت     . الطبقات

إذنْ كما قال املـسيح املوعـود   . أن يكرم الذين يؤدون حقه تعاىل وحق عبادته إضافة إىل أداء حق عباده 



وإن أيام رمضان هذه بـسبب      . بالتواضع جيب أن نتوجه إىل أداء كل نوع من هذه احلقوق متحلني             �
جيـب  .  توجهنا إىل أداء حق عبادة اهللا تعاىل كما توجهنا إىل كسب حسنات أخرى أيضا أجوائها اخلاصة 

إذا كنا نريد أن حتظى عباداتنا بقبول فال بد من أن تم بوجـه              . أن نسعى لالستفادة منها أكثر ما ميكن      
  . هللا تعاىل أيضاخاص بأداء حقوق عباد ا

ِإن كنتم تريدون أن يرضى اهللا عنكم يف السماء فكونوا متحدين فيما بينكم         : "�قال املسيح املوعود    
ارمحوا من هم حتت أيديكم وأزواجكم وإخوانكم الفقراَء، لتـرمحوا يف ... اتحاد الشقيقني من بطن واحد

والذي يريد أن يطول عمره فعليـه أن  : "�وقال ."  حقا وصدقًا ليكون هو لكم  �كونوا هللا   . السماء
ق وفّقَنا اهللا تعاىل لنؤدي حقوق عبادته تعاىل إضافة إىل احلقـو          ." يقوم بتبليغ األعمال الصاحلة وينفع اخللق     

األخرى اليت هي حقوق العباد، ونصبح عباد اهللا الرمحن حقيقةً، ونكون ممن يفوزون بقرب اهللا تعـاىل يف                  
  . رمضان هذا أكثر من ذي قبل مث جيعلونه جزًءا دائما حليام
زوجة " هدايت يب يب  "إحدى اجلنازتني للسيدة    . سأصلي صالة الغائب على شخصني بعد صالة اجلمعة       

م ٢٠١٥ حزيران   ٤ضاحية قاديان، واليت توفيت يف      " كاال أفغانان "د املرحوم درويش من     السيد عمر أمح  
  . إنا هللا وإنا إليه راجعون. بعد تعرضها ملرض دام بضعة أيام

كانت تلتزم بالصالة والـصوم وتـصلي       .  متمسكة بأهداب الصرب والشكر    الدروشةلقد عاشت فترة    
حظيت بشرف تعليم . كرم الضيف، وكانت امرأة صاحلة وخملصةالتهجد وحتب القرآن الكرمي حبا مجا، وت

كانت منـضمة إىل نظـام      . قراءة القرآن الكرمي لكثري من األوالد كما علّمت بعضهم ترمجة معانيه أيضا           
وتقيم .  األول من خدمة اجلماعة والثاين ال يزال خيدم        اقد تقاعد ابنه  . الوصية، وتركت خلفها بنتا وابنني    

  . ربوة يف اابنته
اجلنازة الثانية للمولوي حممد أمحد ثاقب احملترم واقف احلياة وأستاذ اجلامعة األمحدية يف ربوة سـابقًا،                

كان . إنا هللا وإنا إليه راجعون.  سنة بعد مرض دام فترة قصرية٩٨ عن عمر يناهز ٢٠١٥ أيار ١٨تويف يف 
وابن احلكيم حممد عبد العزيـز       �املوعود  حفيدا للمولوي حممد عبد اهللا رضي اهللا عنه صحايب املسيح           

" يين شـرقبور  "الثانوية يف قريته    جاء إىل قاديان بعد إكمال دراسته       . أيضا �صحايب املسيح املوعود    
م عندما  ١٩٣٩ويف  . يف اجلامعة األمحدية بقاديان   " املولوي الفاضل "وأكمل دراسة   " شيخوفوره"مبحافظة  

وقف حياته أرسله املصلح املوعود رضي اهللا عنه مع السيد ملك سيف الرمحن إىل مدرسة شهرية يف دهلي                  
قـام خبدمـة   . لدراسة الفقه واحلديث، مث درس املرحوم علم الفقه من ديوبند وسهارنبور والهور أيـضا             

وملا تأسست . ام اهلند وباكستان يف مكتب األمور العامة مث يف مكتب الوصية       اجلماعة ملدة وجيزة قبل انقس    
اجلامعة األمحدية يف باكستان عينه املصلح املوعود رضي اهللا تعاىل عنه أستاذا فيهـا حيـث درس الفقـه                   



ماعـة  باألردية والذي نشر من ِقبل اجل" بداية اتهد"قام بتـرمجة جزء من كتاب . واحلديث أربعني عاما  
وكذلك خدم اجلماعةَ قاضيا يف دار القضاء بربوة مث ناظما لدار القـضاء لعـام               ". هداية املقتصد "باسم  
عشرات من تالميذه خيدمون    . كان ملتزما بالدعاء وإنسانا متواضعا وهادئ الطبع وصاحلا وخملصا        . واحد

رفع .  خلفه سبع بنات وأربعة أبناءكان املرحوم موصيا، وترك   .  كبرية يف أكناف العامل    مناصباجلماعة يف   
  .آمني. اهللا درجات كال املرحومني وغفر هلما ورمحهما

  
					 


