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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 
، إذ أتلقى من الوالدين يوميا تعاىل إن ظاهرة وقف األوالد فی اجلماعة يف تزايد مستمر بفضل هللا

يلتمسون فيها قبول أوالدهم يف  -و مخس وعشرين يف بعض األَّيميصل عددها إىل عشرين أ -رسائل
، مل يكن دائما )أي كان لزمن حمدود( املشروععندما قدَّم اخلليفة الرابع رْحه هللا هذا  .1نظام وقف نو

 لكنه الحقا جعله دائما مستمرا. واجلماعة أيضا استجابت له وال سيما األمهات يف كل بلد.

ثالث عشرة سنة من اليوم حني أبدت اجلماعة اهتماما ملحوظا هبذا املوضوع كان فقبل اثنيت عشرة أو 
 00222تقريبا. وأكثر من  00222 ، أما اآلن فقد بلغ هذا العدد00222عدد الواقفني نو أكثر من 

منهم ذكوٌر والبقية بنات. وهذا يعين أن مبرور الوقت تزداد ظاهرة وقف األوالد قبل والدهتم. لكنين أود 
صحيح أن تربية الطفل  أن ألفت انتباهكم أن مبجرد وقف األوالد ال تنتهي مسئولية الوالدين، بل تتزايد.

ومعلوم أن الوالدين يريدون ألوالدهم اخلْي، فهم يريدون تعليمهم املادي  ،األْحدي مسئولية الوالدين
يم الديين أيضا. لكن اجلدير ابلتذكر والرتبية أيضا، وإذا كانوا حيبون الدين ويهتمون به فهم يعتنون ابلتعل

اجلماعة عند الوالدين ومن واجبهم أن يربُّوهم جيدا   أمانة أطفال الوقفأيضا أن كل مولود وال سيما 
 وجيعلوهم جزءا أمثل للجماعة واجملتمع.

جيدا وقف واالهتمام امللحوظ بتعليمهم املادي والديين وتقدميهم للجماعة بعد إعدادهم الأوالد  وتربية
يولد هلم سما  انيقدم االعهد قبل الوالدة أهنم يقطعانتصبح مسئولية الوالدين بوجه خاص، ألن الوالدين 

املتمثلة يف إكمال   ولدينه، وحتقيِق مهمة احملب املخلص للنيب  هلل -سواء كان ذكرا أو أنثى -قريبا
                                                           

1
 . )املرتجم(أي نذر األوالد خلدمة الدين قبل والدهتم  



وإيصاِل تعليم  إىل أتدية حقوق هللا تعاىل،نْشر اهلداية ونْشِر تعليم اإلسالم يف العامل وتوجيِه العامل 
اإلسالم، خبصوص أتدية حقوق البشر، إىل كل إنسان يف العامل. فهذه املسئولية اليت يتلقاها الوالدان وال 

قبل والدة الطفل ليست بسيطة هينة. فهم يكتبون إىل خليفة تعاىل سيما الوالدة عند قْطع العهد مع هللا 
مون م َربِ   على شاكلة أمِ  السيدة مرمي:تعاىل ولودهم يف نظام وقف نو متعهِ دين مع هللا الوقت أهنم يقدِ 

أي َّي ريب، أقدم لك ما يف بطين  ِإّن ِ َنَذْرُت َلَك َما يف َبْطيِن حُمَرَّرًا فـَتَـَقبَّْل ِمينِ  ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ 
وأدعو أن يكون خادَم الدين. فتقبْل مين هذه األمنية ودعائي هذا وال أعرف هل هو ذَكر أو أنثى، وأمتىن 

وجنيين. إنك أنت السميع العليم، فامسْع دعائي بضراعة وأنت أعلم أن هذا الدعاء هو َنبع من صميم 
م ابنها يف نظام وقف نو ويشاركها يف  -وينبغي أن تتمىن -فؤادي. فهذا ما تتمىن األمُّ األْحدية حني تقدِ 

م جنينها لوقف نو هبذا الدعاء جيب أن تشعر ابملسئولية ذلك ز  وُجها أيضا. فحني تدعو األمُّ اليت تقدِ 
اليت تقع عليها وزوجها خبصوص الوفاء هبذا العهد وقبوِل هذا الدعاء. فاملولود يقدَّم يف وقف نو برتاضي 

ن الكرمي لسرد قصة ما من مل حيفظ هذا الدعاء يف القرآ  الوالدين كليهما. وليكن معلوما أن هللا
فسجَّله لكي تدعو به األمهاُت يف املستقبل أيضا   املاضي، كال بل قد َنل هذا الدعاء إعجاب هللا

مي التضحيات غْي العادية من أجل الدين. من املعلوم أن كل مؤمن يتعهد إبيثار  فيجعلن أوالدهن مقدِ 
ىل قمة هذه املعايْي. عندما ستُلقي األمهات واآلابء يف الدين على الدنيا، أما الواقفون فيجب أن يرتقوا إ

آذان أوالدهم منذ الصغر إنكم أعضاء وقف نو ونذرَنكم خلدمة الدين خالصة، وينبغي أن يكون ذلك 
اهلدف من حياتكم، وإىل جانب ذلك إذا كانوا يْدعون هلم أيضا، فسوف يرتَّبَّ األوالد حاملني يف قلوهبم 

دين، ولن تنمو يف قلوهبم فكرة أهنم سيصبحون رجال أعمال، والعبني وأهنم فكرة أهنم خيدمون ال
بل سوف يصدر منهم سؤال: أَن واقف نو فلتخربّن اجلماعة  سينخرطون يف قسم كذا ومهنة كذا.

وليوجِ ْهين خليفة املسيح أيَّ اختصاص جيب أن أختار، فال تعنيين اآلن الدنيا. والعهد الذي كانت أمي 
ل والديت واألدعية اليت صدرت منها قبل والديت، مث هيأت يل تربية جعلتين أحترى الدين بدال قطعْته قب

ها لرتبييت. فأَن اآلن تتقبَّل أدعية أمي وأمثر جهودها اليت بذل عز وجل من الدنيا. فمن سعاديت أن هللا
ن الضروري أن أقف حيايت شخصيا خلدمة الدين فقط دون أن يغريين أي طمع مادي ورغبة مادية. م

يصر ِح أوالد وقف نو هبذه الفكرة جمددين عهد وقفهم عند بلوغهم سنَّ اخلامس عشر من عمرهم. ولقد 
أعطيُت التوجيهات هبذا اخلصوص للقسم املعين بذلك يف اجلماعة، أن يطلب منهم التصريَح اخلطي عند 

أن يستمروا يف وقفهم. مث عند يريدون  وأهنمبلوغهم اخلامسة عشر من عمرهم أهنم سيتابعون الوقف 
بلوغهم عشرين أو إحدى وعشرين سنة من عمرهم أي عند إهناء دراستهم من الواجب على مجيع 

. وبعد ذلك إذا قيل ألحدهم اخلطيالواقفني الذين مل يسجِ لوا يف اجلامعة األْحدية أن جيددوا هذا التعهد 
ليه أن جيدد العهد خطيا. مبعىن أنه جيب على يف اختصاصه فبعد ذلك أيضا ع وخربة أن يتلقى تدريبا

واقف نو أن يصر ِح مبواصلة وقفه حبسب أمنيته القلبية. ويف هذا اخلصوص كما قلت قد بينت ابلتفصيل 



خيطر ببال أي واقف نو أنه إذا استمر يف الوقف فكيف سيعيش ال جيب أن  عدة مرات سابقا أيضا.
كيف يقدم خدمة مادية أخرى هلم. مؤخرا كان يل لقاٌء هنا مع   مادَّي، أو كيف خيدم الوالدين مادَّي أو

فسألين ولٌد: إذا قدَّمنا خدماتنا للجماعة بصفة الوقف أربع وعشرين ساعة فكيف نتمكن  أوالد وقف نو
من خدمة الوالدين عموما وخاصة مادَّي. فنشوء هذه الفكرة يُفصح أن الوالدين مل يرسخوا يف قلوب 

منذ الصغر قائلني: إَن قد نذرَنك وأنك جمرد أمانة اجلماعة عندَن. ميكن أن خيدمنا  أوالدهم املوقوفني
 إخوُتك اآلخرون، أما أنت فعليك أن هتب نفسك خلليفة املسيح فقط، وعليك أن تعمل حبسب أوامره.

املسئوليات املادية إن كلمة "حمرَّرا" الواردة يف دعاء أم السيدة مرمي إمنا تعين أّن فصلُت هذا املولود عن 
 هنائيا، وأدعو أن تكون املسئولية الدينية وحدها مفضَّلة عنده وتكون هلا األولوية عنده.

إن جمرد اْلصول على لقب وقف نو ال يكفي، بل الوقف مسئولية   أريد أن أقول هلؤالء األمهات واآلابء
بعض   السن تصبح مسئوليته هو.مهمة للوالدين إىل أن يبلغ مولود وقف نو سن الشباب، وبعد هذا 

يُبدون ْحاسا كبْيا يف الظاهر أول األمر ويقدمون خدماهتم،  الذكور واإلَنث الذين أهنَوا دراستهم الدنيوية
حيث نكثوا عهد الوقف حبجة أن الراتب الذي تعطيه اجلماعة ال يكفي والحقا ظهرت بعض األمثلة 

ن ضيق وتضحية. فلو ُرس خ يف أذهان الواقفني منذ لسد حاجاهتم. إذا كان اهلدف عظيما فال بد م
أفضل من أموال تعاىل هللا  هاالصغر أن ال شيء أعظم من الوقف، وأن عليه أن يفكر أن املكانة اليت آاتني

ينظر إىل اآلخرين بنظرة مادية ويفكر أن فالَن من زمالئي املماثل يل يف املستوى  أن الدنيا، بداًل من
ت اآلالف، وراتيب الشهري ال يساوي ما يكسبه هو يف يوم واحد. جيب أن يضع التعليمي يكسب مئا

الواقفون يف اْلسبان دائما قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: انظْر إىل من هو دونك من الناحية املادية، 
املادي.  وإىل من هو فوقك من الناحية الروحانية، لكي تسعى للتنافس يف اجملال الروحاّن بداًل من اجملال

فعلى الشباب املنخرطني يف مشروع الوقف نو، والسيما الذين قد أكملوا دراستهم، أن يسعوا لرفع 
مستواهم الروحاّن بداًل من التفكْي يف رفع مستواهم املادي. لقد توقع املسيح املوعود عليه الصالة 

ره أبواه خلدمة الدين حىت والسالم من كل أْحدي أن يكون مستواه الروحاّن عاليا جدا، فالذي قد نذ
قبل والدته وقاما ابلدعوات له كم هو حري به أن يسعى لرفع مستواه الروحاّن. لقد قال املسيح املوعود 
عليه السالم: أرى من واجيب أن أوصي مجاعيت وأبلغهم هذا األمر، وكل واحد خمْي يف أن يعمل به أو ال 

ياة الطيبة األبدية فعليه أن يقف حياته خلدمة الدين. جيب يعمل، أال هو أن الذي يريد النجاة ويبغي اْل
أن يسعى اجلميع جاهدا وقلًقا لكي يبلغ درجة حبيث يستطيع القول: "إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت 
هلل" وحىت تنادي روحه كإبراهيم: "أسلمُت لرب العاملني". ال ينال اإلنسان حياة اخللود إال إذا تفاىن يف 

عليكم أن تفكروا يف أنفسكم، لرتوا كم منكم حيب ون ما  )وهذا هو األساس واهلدف(. هللا. هللا ومات يف
 أحببت لنفسي أَن، ويريدون أن ينذروا حياهتم هلل تعاىل. 



لذا من واجب املنخرطني يف مشروع "الوقف نو" أن يسعوا لبلوغ مستوى روحاّن أعلى مما يبلغه غْيهم 
 من األْحديني. 

يف جماالت أخرى غْي جمال نشر الدعوة. ال شك أنه ال ميكن  يعملون حياهتم للدين َمن وِمن الواقفني
للجميع أن يعملوا يف هذا اجملال وحده، وقد قال هللا تعاىل أيضا أنه جيب أن تكون منكم فئة يتفقهون يف 

غْي جمال نشر الدعوة الدين مث يرجعوا إىل قومهم لينذروا ويعل موهم، إال أن هؤالء الواقفني العاملني يف 
تعاىل منهمكون يف مشاغل الدنيا، مع أن املسيح املوعود عليه السالم قد بني أن على املرء أن خيشى هللا 

ويؤثر الدين وهو يباشر أعمال الدنيا أيضا. جيب على هؤالء الواقفني أن يرفعوا مستوى قناعتهم 
فإهنم حيتقروهنم أو أن م هتوشقيقامن أشقائهم  مالياأضعف وتضحياهتم. جيب أال يفكروا أهنم إذا كانوا 

آابءهم لن يولوهم العناية اليت يولوهنا إخواهنم وأخواهتم. أواًل جيب أال خيطرن  ببال اآلابء واألمهات أن 
أوالدهم الواقفني حياهَتم خلدمة الدين أحقر شأًَن من غْيهم، بل جيب أن يفكروا أن الواقفني أعظم مكانة 

أنه من واجب الواقفني أن يفكروا دائما أهنم أحقر عباد هللا يف الدنيا. عليهم رفع  من غْيهم. إال
مستواهم يف التضحيات والعبادات والوفاء، ويسعوا بكل ما أوتوا من قوة وكفاءة للوفاء بعهدهم وعهد 

عليهم ولن يرتكهم تعاىل آابئهم وأمهاهتم، وللعمل خلدمة الدين ورفع راية الدين، عندها سوف يتفضل هللا 
 بدون اجلزاء. 

يقول املسيح املوعود عليه السالم وهو يوصي ابلوفاء ابلعهد: "ِمن أجل ذلك قال هللا تعاىل يف القرآن 
". أي أنه قد أوّف العهد الذي قطعه مع هللا تعاىل."  الكرمي: "وإبراهيَم الذي وّف 

فما أعظمه من عهد وقد مسعتم كيف تعاىل  ، أما عهد نذر اْلياة هللفالوفاء ابلعهود ليس أبمر هني   
حتدث عنه املسيح املوعود عليه السالم بكلمات مليئة ابْلرقة واألمل. لو أن كل شاب وفتاة من املنخرطني 

بعض ّن ر زو ييف مشروع الوقف نو وّف  بعهده على هذا النحو لَتَمك ن ا من إحداث ثورة يف العامل. عندما 
يقولون إّن واقف للحياة وزوجيت كذلك وابين هذا أيضا، أو تقول األم نفسها الشباب املتزوجني حديثا 

وفوا مل يإّن واقفة للحياة وزوجي وابين أيضا. ال شك أن هذا أمر حممود، لكنه لن ينفع اجلماعة حًقا إذا 
 بعهد وقفهم هذا. 

آخر وذلك بذكر إبراهيم لقد زاد املسيح املوعود عليه الصالة والسالم موضوع الوفاء إيضاحا يف موضع 
ابْلق ًكا تمسومعليه السالم حيث قال: إن السبيل لقرب هللا تعاىل أن يكون املرء صادقا يف سبيله، 

 ." ووفيا حقا، فهذا هو سبب قرب إبراهيم عليه السالم من ربه، حيث قال هللا تعاىل "إبراهيم الذي وّف 
اء والصدق واإلخالص مع هللا تعاىل يتطلب مواًت. أي أن إبراهيم هو ذلك الذي حتلى ابلوفاء. إن الوف

وعزهتا، ولقبول كل ذلة  ومتعهاوال ميكن أن يتحلى املرء هبذه اخلصلة ما مل يستعد للتخلي عن الدنيا 
وشدة وضيق يف سبيل هللا تعاىل. إن عبادة األواثن ال تعين فقط أن يعبد املرء شجرا أو حجرا، بل كل ما 

وجيعله يؤثره على هللا تعاىل فهو وثن. وحيمل اإلنسان بداخله أصناما كثْية جدا  مينعه قرب هللا تعاىل



)فمن األصنام الشائعة يف هذا العصر صنم املسلسالت، وصنم  حبيث ال يدري أنه يعبد األواثن.
يعبد املرء إن االنرتنيت، وصنم كسب الدنيا، وصنم األهواء. لذا يقول املسيح املوعود عليه السالم 

تعاىل فال ميكنه التحلي ابلصدق واإلخالص ما مل يصبح هلل  األصنام من حيث ال يدري أنه يعبدها(
كل مصيبة. مل يتلق إبراهيم عليه السالم هذا اللقب بدون سبب. كال، بل   هخالصة ويتحمْل يف سبيل

لعمل، وال يرضى إال يريد اتعاىل " بعد أن استعد للتضحية اببنه. إن هللا تلقى نداء "إبراهيم الذي وّف  
)أي ال بد للمرء من  التضحية وحتمل املشاق واآلالم يف سبيل القيام ابلعمل، ال أييت العمل إال ابملعاَنة 

أبعمال صاْلة ترضي هللا تعاىل، ال شك أن العمل الصاحل يتطلب عناء ومشقة، لكن املرء ال يبقى يف 
ن هللا تعاىل ال يلقيه يف اآلالم. فإبراهيم عليه السالم ملا أراد إذا استعد املرء لتحمل اآلالم فإ املعاَنة دوما(

)أي كان ال بد لألب من  أن يقاسي ذبح ابنه واستعد لذلك متاما تنفيًذا ألمر هللا تعاىل أنقذ هللا ابنه 
النار، لقد أُلقي إبراهيم عليه السالم يف  جناه من هذا األمل( تعاىل ، ولكن هللابتقدمي ابنه قرابَناآلالم 

ينجيه  أن تؤث ر فيه. فإذا استعد املرء لتحمل املشاق يف سبيل هللا تعاىل فإن هللا على ولكنها مل تقدر 
 . اهمن

مث  قدمه لنا املسيح املوعود  كما ْلصول على أفضاله وا فهذا هو املعيار جلذب حب هللا تعاىل
توق ع منا أن نناله. فيجب أال يسعى لنيله كل مشرتك يف مشروع "وقف نو" فقط بل كل من نذر حياته 

أن يتذكر أن ادعاءَن لنذر اْلياة يكون ادعاء فارغا ما مل يرتفع مستوى تضحياتنا. تقول بعض عليه أيضا 
يف ابكستان فادعوه  اعيةً دذر حياته ما زال يعمل األمهات أبننا نسكن اآلن يف كندا أما ابننا الذي ن

 بداءنذرمت حياته فما معىن الطلبات وإ قد مما دمتُ فأقول:  إىل كندا وعيِ نوه هنا ليكون قريبا منا،أيضا 
ظاهرة نذر األطفال يف ازدَّيد إن الرغبات من هذا القبيل؟ جيب أن تنتهي الرغبات الشخصية كلها. 

وال تعاىل ه الظاهرة خالصة لوجه هللا هذتكون ب أن ولكن جي . هذا أمٌر حسنٌ كما قلُت من قبل  مستمر
ال ميكن  ما مفاده: عهودكم وال تنقضوها يف ظل الظروف املتغْية. يقول املسيح املوعود  يف ضعفوات

أن نتحملها، ويتحملها من لنا متغْية فال بد  الظروفكانت التضيحة دون حتم ل معاَنة. إًذا، فإذا  تقدمي 
د األوالد هذا املشروع، مث جد   حتتأوالدهم  نذروااآلابء الذين كذلك نذروا حياهتم و خاصة أولئك الذين 

أبن اإلنسان عندما يستعد  الوا أبننا سنبقى على عهدَن. فكما قال املسيح املوعود هذا العهد وق
عو هللا تعاىل ال تـَُعد  وال حُتصى وال خيذله أبدا. ند أفضاالعليه  هللا  يُنـزللكل تضحية يف سبيل هللا 

ُفوا بعهودهم مدركني هذه اْلقيقة ويرفعوا أن يوفق مجيع املشرتكني يف مشروع "وقف نو" وآابءهم أن يَـ 
 معايْي إخالصهم أكثر فأكثر. 

واآلن أريد أن أوجه األنظار إبجياز إىل بعض األمور اإلدارية ودستور العمل للمشرتكني يف مشروع وقف 
هناك سوء الفهم يف أذهان بعض املشرتكني كذلك ،  من هذا القبيل ئلةنو ألن بعض الناس يطرحون أس



. أقول: نعم، إهنم حائزون على هأهنم حائزون على امتياز خاص نتيجة اشرتاكهم فيمشروع وقف نو يف 
يوجب عليهم أن يرفعوا معايْي تضحيتهم. األمر . بل هذا خاصةيتلق وا بسببه معاملة  كنهم لنامتياز ول

وابلنتيجة تبقى  خاصني يرس خون يف أذهان أوالدهم املشرتكني يف هذا املشروع أبنكم أوالدبعض الناس 
أذهاهنم بعد أن يكربوا أيضا. وقد وصلتين هنا أيضا أفكار وأقوال من هذا القبيل يف عالقة  االمتياز فكرة

ويزعمون أهنم  نصب أعينهملقب "وقف نو" ويضعون حبيث ينبذ األوالد حقيقة "وقف نو" وراء ظهورهم 
. وألهنم مشرتكون يف "الوقف نو" فال حاجة هلم لالشرتاك يف برامج جلنة إماء ا خاصنيقد أصبحوا أوالد

لجنة أو جملس َنصرات األْحدية، وإذا كانوا أعضاء جملس خدام األْحدية أو هذه الهللا إذا كن  عضوات 
 . كما يظنون  ، ألن هلم منظمة منفصلةاملعنية منظماهتمأطفال األْحدية فال حاجة هلم لالشرتاك يف برامج 

: هذه فكرة خاطئة متاما إذا كان أحد يتبن اها. من املعلوم أن كل فرد من أفراد اجلماعة حىت هلم أقولف
مجيع  مقتضى عمره. فيجب أن يتذكرحبسب معينة أمْي اجلماعة أيضا يكون عضوا يف منظمة فرعية 

حبسب أعمارهم ومن أهنم أعضاء منظماهتم الفرعية  -وصبياَن بنات   -املشرتكني يف مشروع وقف نو
واجبهم أن يشرتكوا يف برامج تلك املنظمات اليت ينتمون إليها حبسب أعمارهم. والذي ال يشرتك فيها 

يصلح املشرتك يف وقف نو نفسه فسُيشَطب امسه من  مل جيب أن خيرب عنه رئيس املنظمة املعنية، وإن
كان ولدا أو بنتا. أما إذا كان هناك برَنمج على مستوى اجلماعة وهناك برَنمج   مشروع الواقفني سواء

يف املنظمة الفرعية ويف مشروع الوقف نو املسئولون  حيددملشروع وقف نو أو ملنظمة فرعية فيمكن أن 
يُوَضع هذا األمر يف اْلسبان بوجه  فينبعي أنني براجمهم. ب التعارضلئال حيدث ابلتشاور املتبادل موعدا 

 خاص. 
متميزين بكوهنم املشرتكون يف مشروع وقف نو متميزون جدا كما قلت من قبل ولكن عليهم أن يثبتوا 

أكثر  غْيهم يف العالقة ابهلل، عندها سيـَُعد ون متميزين، وإذا كانت يف قلوهبم خشية هللا  سباقوأهنم 
مستوى عبادهتم أعلى من غْيهم فسيـَُعدون متميزين. وإذا كانوا  من غْيهم فهم متميزون، وإذا كان

فهم متميزون. وإذا كان مستوى أخالقهم أعلى جدا  الصلوات املفروضةيصل ون النوافل أيضا إىل جانب 
بني كالمهم العادي مقارنة مع  ملحوظوإذا كان هناك فرق بوجه عام فهذا أيضا إحدى عالمات التميُّز. 

 أهنم حائزون على تربية حسنة ويقدمون الدين على الدنيا يف كل حال، عندها بني  ويأَنس آخرين 
سُيعد ون متميزين. وإذا كان لباس الفتيات وحجاهبن ميث ل منوذجا للتعليم اإلسالمي الصحيح حىت 

غْي عادي على الرغم من عيشهن يف هذا  امنوذجميث ل أبن لباسهن وحجاهبن  ولوايقو اآلخرون  هنيغبط
أبصارهم حياء وال يُطلقوهنا إىل من متميزات. وإذا كان الشباب غاضني  تمع، عندها فقط سيُكنَّ اجمل

ينية بدال من وإذا كانوا يبذلون أوقاهتم يف اْلصول على علوم دأعمال سيئة عندئذ سيـَُعد ون متميزين. 
على النت ومشاهدة اللغو من أنواع أخرى، عندئذ سوف يـَُعد ون متميزين. وإذا كانت مالمح  هدرها

زهم عن غْيهم عندها يكونون متمي زين. وإذا كانت البنات واألوالد من الواقفني نو معتادين الشباب متي  



متميزين. وإذا كانوا  على تالوة القرآن الكرمي كل يوم ويتَحرَّون أحكاَمه ويعملون هبا، عندئذ سُيعد ون
يشرتكون يف برامج اجلماعة وبرامج املنظمات الفرعية أكثر من غْيهم وابلتزام فهم متميزون. وإذا كانوا 

لدعاء هلم فهذه أيضا عالمة االمتياز. وإذا كانوا آابئهم وا معاملةِ  سباقني على إخوهتم وأخواهتم يف حسنِ 
يؤدون حق الزواج و ال من اجلانب املادي يف أمر الزواج ابجلانب الديين بد يهتمون -شبااب وفتيات -

زواج عاملني أبحكام الدين خالصة، فسيـَُعد ون ابستمرار عندئذ ميكن أن يقولوا أبهنم يؤدون حق ال
أكثر من غْيهم ويسعون جاهدين الجتناب مواطن اخلصام  قادرين على الصربمتميزين. وإذا كانوا 

حون بني الناس، فهم متميزون. وإذا كانوا سب اقني على غْيهم يف جمال صلوالشجار والفتنة والفساد ويُ 
، فهم متميزون. وإذا كانوا حيتل ون الصدارة يف طاعة اخلليفة والعمل بقراراته فهم متميزون. الدعوة تبليغ

وإذا كانوا قادرين على املشقة أكثر من غْيهم وأكثرهم تضحيات فهم متميزون دون شك. وإذا كانوا 
هم متميزون بال فاألَننية ويكرهون االستكبار وجياهدون ضده،  عن أنفسهم دمني يف التواضع وينفونمتق

التعليمات ابستمرار  بغية تلق يشك. وإذا كانوا يسمعون خُطيب وكل ما يـَُبث  من براجمي على امي يت ايه 
 فهم متميزون حتما. 

ُيسخطه كل ما عن  يُرضي هللا تعاىل، وهم منتهون إًذا، فإن كانوا يعملون ما سبق ذكره ويعملون بكل ما 
  ال فرق بينهم وبني غْيهم. فهنى هللا تعاىل عنه فهم متميزون بال ريب، وإال وينتهون عما 

وا أوالدهم على هذا النحو ألنه إذا كان هذه األمور ملحوظة فيهم فقد رب  جيب على اآلابء أيضا أن يُ 
نقالب يف العامل يف هذا العصر، وإن مل يكن األمر كذلك، وابلنتيجة وسيلة إلحداث االتعاىل جعلكم هللا 

تـَُعد وا أن من  دعك -غْي خملصني وَنقضي العهود ال ينظر العامل إىل أسوتكم، فسُتعدون عند هللا 
 كم معيار اإلخالص. بسبب نكثكم العهود وعدم إحراز  -متميزين

فرتة تربية األوالد أن جيعلوهم من املتمي زين، وعلى هؤالء إًذا، إنه من مسئولية اآلابء واألمهات أثناء 
الواقفني نو أن حيرزوا أبنفسهم مستوى االمتياز هذا بعد بلوغهم الرشد. وكما قلُت أثناء فرتة تعليمكم 
الديين والدنيوي جيب أن تسألوا اجلماعة عن االختصاص الذي ختتارونه بدل أن تتخذوا القرارات 

يف السابق أيضا عن اختيار الواقفني نو جماهلم أنه عليهم أن يعطوا االلتحاق  أبنفسكم. وقد قلتُ 
ابجلامعات األْحدية أولوية ليكونوا دعاة ومبشرين ألن اجلماعة تتوسع بفضل هللا تعاىل فنحتاج إليهم 
 اآلن. ال تنشأ مجاعات جديدة يف البالد اليت أتسست فيها اجلماعة منذ زمن طويل فحسب بل يرزق هللا
 تعاىل اجلماعة بالدا جديدة أيضا وتقام فيها اجلماعات، وحنتاج إىل كثْي من الدعاة واملبلغني يف مجيع

 . دانلالب
مث هناك حاجة لألطباء يف مشايف اجلماعة، يف ابكستان حنتاج يف ربوة إىل األطباء املختصني أبقسام 

عبا الذهاب من هنا فالذين يستمعون إىل شفى قادَّين حنتاج إىل األطباء، وإذا كان صستمتنوعة، ويف م
إذ جدا خطبيت يف الدنيا عليهم أن يلتفتوا إىل هذا يف بالدهم، وحنتاج إىل املختصني، فهناك فراغ كبْي 



شفى  ستم يُنشأ. وحنتاج إىل األطباء يف أفريقيا وحنتاج إليهم يف مجيع األقسام. املختصون ينقصنا األطباء
أن يذهب األطباء هناك من كندا أيضا، حنتاج إىل األطباء هناك، وسوف  " وميكنغواتيماالكبْي يف "

تزداد هذه اْلاجة يف املستقبل. وحنتاج إليهم يف أندونيسيا أيضا. وكلما تزدهر اجلماعة تزداد اْلاجة إىل 
لتعليم األطباء. لذا جيب على الواقفني نو الذين يدرسون الطب أن خيتص وا أبقسام الطب املتنوعة وينالوا ا

العايل ويكسبوا اخلربة ويتقدموا للخدمة، ويذهبوا إىل بالد يسهل عليهم الذهاب إليها، إهنم يقد مون 
 أنفسهم واجلماعة تتوىل أمر إرساهلم. 

وكذلك حنتاج إىل األساتذة يف املدارس. وميكن استعمال الذكور واإلَنث كليهما يف جمال الطب 
وغْيها لكي  العمارةجُّه إىل ذلك. وحنتاج إىل املهندسني يف قسم والتدريس لذا على كال اجلنسني التو 

خيططوا لبناء مساجد اجلماعة وُدور التبشْي واملدارس واملشايف وغْيها من أعمال البناء وُيشرفوا عليها 
املهن الطبية بشكل صحيح لكي يتم توفْي أموال اجلماعة وهتيئة تسهيالت أفضل مبال قليل. مث حنتاج إىل 

أيضا، وعلى الواقفني نو أن يقد موا أنفسهم يف هذا اجملال أيضا. فهذه بضعة جماالت مهمة  املساعدة
 حتتاج إليها اجلماعة حاليا، وسوف تتغْي اْلاجات حبسب الظروف يف املستقبل. 

يرغب بعض الواقفني نو يف بعض االختصاصات وحني يسألونين أمسح هلم نظرا إىل رغبتهم ليدرسوها، 
ين سأقول هنا للطالب مبا فيهم الواقفني نو وغْيهم أيضا إنه عليهم أن يذهبوا إىل جماالت علمية ولكن

وحتقيقية متنوعة أيضا، وإذا كان لنا علماء كبار يف أقسام العلوم والتحقيق املتنوعة فلن يكون األْحديون 
يا حمتاجة إليكم من أجل تعلُّم معلِ مي الدين فقط بل معلِ مي العلوم الدنيوية أيضا، كما لن تكون الدن

الدنيا أيضا. ويف هذه اْلالة ال شك أن الواقفني نو سيعملون أعمال  علوم الدين فقط بل من أجل تعل م
، وكذلك ميكن أن ونشر دينه  للدنياالدنيا ولكن يكون هدفهم بذلك إثبات وحدانية هللا تعاىل 

ألساسي هو هذا. وعلى كل منهم أن يتذكر أنه يذهب الواقفون نو إىل جماالت أخرى ولكن هدفهم ا
واقف اْلياة وإذا قيل له يف أي وقت أبن يرتك العمل الدنيوي من أجل حاجة الدين فسوف أييت دومنا 

 اعتذار أو حتايل. 
وهناك شيء مهم آخر ينبغي أن يتذكره كل واقف نو وهو أنه إذا مُسح له ابلقيام بعمل دنيوي فيجب أال 

عمل الدنيوي عن عبادة هللا تعاىل وعن حتصيل علم الدين وعن خدمة الدين، بل جيب أن يُغفله هذا ال
تكون من أولوَّيته السعي لنيل أعلى املستوَّيت يف هذه األمور. ومن الضروري لكل واقف نو أن يقرأ 

 . وقد وضع مكتب وقف نو منهجا تعليميا للواقفني نوتفسْي القرآن الكرمي وكتب املسيح املوعود 
 عاما غالبا، وبعده جيب عليهم أن يطو روا ثقافتهم الدينية.  00 حىت عمر

وأريد أن أقول لآلابء واألمهات أيضا إهنم مهما رب وا أوالدهم ابلقول لن يؤث ِر فيهم ما مل يكن عمل اآلابء 
متطابقا مع قوهلم، فعليهم أن يصبحوا أسوة يف االلتزام ابلصلوات ويف مكارم األخالق، وال بد هلم أن 

ر من الكذب، وال يتحدثوا يف بيوهتم ضد يتوج هوا أنفُسهم إىل تعل م الدين، ويضربوا مثال أعلى يف النفو 



 ُخطيبنظام اجلماعة واملسئولني وإن كانوا تضرروا من بعض املسئولني، وال بد أن يستمعوا ابملواظبة إىل 
على األقل من برامج أمي يت إيه. االلتزام هبذه األمور ليس مقتصرا على آابء الواقفني نو فقط بل كل 

ادمة بنظام اجلماعة عليه أن جيعل بيته بيتا أْحدَّي وليس بيت املاد يني وإال أْحدي يريد ارتباط أجياله الق
ستنغمس األجيال القادمة يف الدنيا ولن تبتعد عن األْحدية فقط بل ستبتعد عن هللا تعاىل أيضا وتدم ر 

سلكون دروب نو ممن ينالون قرب هللا تعاىل ويون قفالوادنياها وعقباها كليهما. ندعو هللا تعاىل أال يكون 
ال يصيبهم خزي بسبب أعمال أقارهبم أيضا، بل يصبح كل أْحدي أْحدَّي حقيقيا كما أالتقوى فقط بل 

 عاليا يف الدنيا عاجال.  مرفرفةاألْحدية اإلسالم اْلقيقي راية به، لكي نرى  أوصاَن املسيح املوعود 
بعض أعماله فقط أنه أرضى هللا اإلنسان يزعم من يف موضع وهو ينصحنا: " يقول املسيح املوعود 

.." فكانت طاعة حقيقية. الطاعة صعبة، أما طاعة الصحابة  تعاىل مع أن األمر ال يكون كذلك.
هل الطاعة أمر سهل؟ والذي ال يطيع طاعة كاملة يسيء إىل مسعة هذه اجلماعة. ليس : "قال 

يدخل أحد من ابب ويدخل غْيه من هناك أمر واحد بل هناك أوامر كثْية. كما للجنة أبواب كثْية ف
 "ابب آخر، كذلك للجحيم أيضا أبواب كثْية، جيب أال حيدث أن تغلقوا اباب هلا وتفتحوا اباب آخر.

 )امللفوظات(
جيب أال يكتفي املرء بعد البيعة ابالعتقاد أن هذه اجلماعة صادقة، وأنه سينال الربكة : "مث قال 

ىل ال يفرح ابإلميان وحده ما مل تكن األعمال صاْلًة. فما دمتم قد ، وهللا تعا..مبجرد هذا االعتقاد.
ليِ نوا ألسنتكم، داِوموا على  ...انضممتم إىل هذه اجلماعة فاسعوا لتكونوا صاْلني وأتقياء واجتنبوا السيئة

 )امللفوظات(  "االستغفار، وادعوا يف الصلوات.
ن وأجيالنا القادمة أيضا ممن يتمسكون ابلصالح وفقنا هللا تعاىل للعمل هبذه الوصاَّي، وأن نكون حن

 . )آمني( والتقوى وحيققون مهمة املسيح املوعود 
 

 


