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. ، وأشهد أن حممدا عبده ورسولهأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه
حيم�. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرن الرمحمِ اهللا الربس * دمالْح

 الَمنيالْع بحيم * هللا رن الرمحين * الرم الدوالك يم * اكإيو دبعن اكإي
 عنيتسن *قيمتساطَ الْمرا الصدنر  * اهغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،.   
 اليوم تبدأ اجللسة السنوية للجماعة اإلسالمية األمحدية يف الواليات          ،احلمد هللا 
هذه اجللسات  . أُشارك يف جلسة مجاعة أمريكا مرة ثانية      األمريكية، و املتحدة  

سيدنا املسيح  أبناء اجلماعة يف كل بلد تابعة للجلسة اليت أسسها          اليت يعقدها   
 اليت استهدف منها أن جيعل أفراد اجلماعـة ورثـة للربكـات             �املوعود  

احلقيقية اليت تتسبب يف حتسن دنياهم وعقباهم، واليت ينبغي أن يـستمروا يف             
ـ        . اكتساا جبعلها جزءا من حيام     ال إال واعلموا أن هـذه الربكـات ال تن
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 من كل مـشارك يف  �سيدنا املسيح املوعود ولقد توقع   . بالتقوى احلقيقية 
اجللسة أن ينال هذه املعايري وأبدى براءة شديدة من الذين ال يهتمون ـذه              

فإذا كانت هذه اجللسة تأيت بربكات كثرية ففي الوقت نفسه هي مقام . املعايري
 هيأ له فرصـة إلصـالح       �أن اهللا   إذ   ؛خوف كبري أيضا لألمحدي الصادق    

نفسه وإزالة ضعفه باحلضور مرة واحدة يف السنة يف بيئة معينة، وصقْل إميانه             
وإيقانه وتقوية روحانيته من جديد، لكنه مل يسع لالنتفاع منها بأداء حقه كما 

سـعيه  علـى   افظـة   احملوإذا كان قد سعى هلا جاهدا فلم يقدر على          . جيب
 فإذا حصل لألمحدي إدراك حقيقـي لربكـات         . يف املستقبل   نفسه املستوىب

اجللسة وفيوضها، وسعى لذلك مث مجع هذه الربكات والتغـيريات الطـاهرة            
حبضور اجللسة كل سنة فسوف نرى حمطات جديدة للتقدم على درب التقوى 

سيدنا وحمطات التقدم هذه سوف متكِّننا من الوصول إىل حيث كان . كل عام
بأمنيـة  فنحن حباجة ماسة إىل االعتناء      . يرانا فيه يريد أن    �املسيح املوعود   

حبق املشاركني يف اجللسة، وحنن حباجة إىل       القلبية   � املسيح املوعود    سيدنا
السعي لنيل ذلك اهلدف الذي كان يف قلبه من عقْد هذه اجللسات الـسنوية،      

ليكون اهتمامهم باآلخرة أكثر مـن هـذه        "... والذي أعرب عنه يف قوله      
ولقد ركز كثريا على أن ننشئ يف قلوبنا التقوى لتحقيـق مـستوى             " .الدنيا

فالتقوى أن تؤدوا حقوق اهللا خبشية القلوب وتؤدوا حقـوق          . األولويات هذا 
إن أكرب حقوق اهللا هو العبـادة وأهـم         . هعي ل العباد أيضا خائفني اهللا وخاش    

ولقـد   ."ةالصالة مخ العباد  " عنها   �جوانب العبادة الصالة، اليت قال النيب       
 ، وحق اهللا األهـم هـذا      ،هذه الفريضة املهمة للمؤمن الصادق    عن  تكلمت  
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فالذين مل يـسمعوها فليـسمعوها      . وسلطت الضوء عليه يف اخلطبة املاضية     
يف اجللسة سوف تمـون     . وليسعوا لنيل هذه املعايري لعبادم على أقل تقدير       
لكن ينبغي أن جتعلوها جزءا     بالصلوات أو لن جتدوا بدا منها متأثرين باحمليط،         

 باهتمام أن يوفِّق اجلميـع      �يف أيام اجللسة ادعوا اهللا      . ال يتجزأ من حياتكم   
هنا أريد  . ألداء هذه الفريضة واحلق اإلهلي على أحسن وجه واسعوا له أيضا          

أن أوضح أن يف أيام اجللسة تجمع الصلوات لسهولة املسافرين القادمني مـن             
لكـن يف   . دة وبسبب الربامج املختلفة، والشريعة تسمح بـذلك       املناطق البعي 

يبدو أن الـصلوات يف     . ال مساح جبمع الصلوات   ف ،البيوت ودون أي اضطرار   
 ألنين حني سألت األوالد كم فُرضت مـن         ،بعض البيوت تجمع بصفة دائمة    

الصلوات يف اليوم الواحد قال البعض ثالثٌ، ويتبني منه جبالء أنه ال يوجـد              
لقد فرض القرآن الكـرمي مخـس       . بأداء الصالة يف البيوت كما جيب     تمام  اه

 وعلَّمنـا   ، بسنته مخسة أوقات أو مواعيد للصلوات      � وعلَّمنا النيب    ،صلوات
 لفت اهتمامنا إليها    �سيدنا املسيح املوعود    إن  . بعمله كيف ينبغي أداؤها   

د مـا يف ضـوء      مرارا وتكرارا، ففي اخلطبة املاضية تناولت تفصيل ذلك حل        
 . �سيدنا املسيح املوعود املقتبسات من كالم 

فابذلوا هلذه الفريضة املهمة عناية قصوى مث ينبغي أن ال تكتفوا بأداء الصلوات          
 بل مثة عبادات أخرى أيضا لرفْع معايري التقوى وأداء حقوق اهللا      ،املكتوبة فقط 

ا ضـروري، فزينـوا   مث االهتمام بالنوافل أيض.  فال بد من العمل ا أيضا     �
كـثريون مـنكم    . عباداتكم بالنوافل، فاهتموا بالتهجد والنوافل األخـرى      

سيهتمون بالتهجد يف هذه األيام الثالثة، فيجب أن تداوموا عليها طول احلياة،        



 

- ٤ -

وصالة التهجد حائزة على أمهية كبرية      . ألن النقص يف الفرائض يسد بالنوافل     
 انتباه أبناء اجلماعة إليهـا      �سيح املوعود   سيدنا امل يف النوافل، ولقد لفت     

. على أفراد مجاعتنا أن يلتزموا بإقامة صالة التهجـد        " :�كثريا، فقد قال    
وعلى من ال يقدر على فعل املزيد أن يؤدي ركعـتني كحـد أدىن، ألنـه                

إن الدعوات اليت ترفع يف مثل      . سيحصل على فرصة يدعو فيها بعض األدعية      
  مل إذ لـو  . لى بتأثري عجيب، ألا ترفع بأمل ومحاس حقيقيني       هذا الوقت تتح  

يكن هنالك أمل خاص وحرقة يستشعرها القلب، ملا كان للمرء أن يستيقظ أو             
 فترك النوم يربهن على أنه يقدم هذه التـضحية لنيـل            ."يقوم من نوم مريح   

  . رضوان اهللا فقط
 القلوب أملا خيلـق يف       بأن جمرد النهوض يف هذا الوقت يولِّد يف        �فقد قال   

. الدعاء رقة واضطرابا، وهذا االضطراب واالضطرار يتسبب يف إجابة الدعاء         
لقد .  إذ جمرد استيقاظ املرء من أجلها خيلق فيه انقالبا         أمهية التهجد فهذه هي   

ظهرت يف العامل املعاصر أولويات خمتلفة ينام معظم النـاس لـيال بـسببها              
اهدة ألداء التهجد وسيلة كبرية يف هذه األوضاع       فمن املؤكد أن ا   . متأخرين

فأداء حق العبادة هـذا إذا كـان   . إلحداث التغيري الطاهر والتقدم يف التقوى     
يقرب املرء إىل اهللا ففي الوقت نفسه ميثل وسـيلة قويـة رائعـة ملـصلحته                

  .     الشخصية
ض النظر  بغ-إن أكرب حق جيب على املؤمن أداؤه بعد حق اهللا هو حق إخوته 

لقد أوصـى  .  أو ميكن القول بأنه حق البشرية-عن انتمائهم العرقي أو الديين    
أمـا املـؤمن    . الناس كبشر حقوق   مرارا وتكرارا بأداء     �اهللا تعاىل ورسوله    
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يف  �فحقه على أخيه املؤمن أكرب مقارنة حبقوق اآلخرين، وقد أوصى النيب            
لقـد  .  ألداء هذه احلقوق    بشدة متناهية فيجب علينا أن نسعى جاهدين       ذلك

 أيضا إىل أداء حقوق العباد عند بيانه األهداف من          �وجه املسيح املوعود    
وجيب . اجللسة، وقال بأن عليكم أن ختلقوا يف قلوبكم الرفق واللطف املتبادل          

على أيام اجللسة فقط بل جيب ممارستهما يف احليـاة          مقتصرا  أال يكون ذلك    
األحيان أن بعض الناس يسخطون من إخـوم        نرى يف بعض    . العادية أيضا 

ألسباب بسيطة ويبقون ساخطني إىل أعوام عديدة، مث ينتقل هذا السخط إىل            
احلق أن قلة الرِفق واللطف والتعاطف وعـدم        . عالقات القرابة األخرى أيضا   

أي عندما  . مراعاة عواطف اآلخرين يتسبب يف تفكيك البيوت واُألسر أحيانا        
  . ينقص الرفق واحلب تتحطّم البيوتتقلّ املواساة و

 بأن نسبة الطالق يف اتمعات الغربية عالية جدا  فيه كان هناك زمن كنا نقول    
 إذ ال يراعـي الزوجـان    ،بسبب احلرية املطلقة وعدم االطمئنان يف البيـوت       

بعضهما باحلب والتودد بعد مرور فترة مـن        خياطبان  عواطف بعضهما، وال    
والسبب يف ذلك أن الثقة     . العداوة ما كان حبا يف البداية      فيتحول إىل    ،الزمن

املتبادلة مفقودة يف هذه اتمعات أو تقلّ يوما إثر يوم وهذا يسفر يف ايـة               
أما اآلن فإن األوضاع الراهنة يئ لنا أيضا وقفـة          . املطاف إىل تفكك اُألسر   

 األمحـديني    إذ جند االضطراب والقلق متزايدا يف بيـوت        ،تأملية بوجه خاص  
دار "التقارير اليت تـصلين مـن       . أيضا، األمر الذي يسفر عن تفكّك األسر      

من خمتلف البالد توحي أن نـسبة الطـالق         " اإلصالحجلان  "أو من   " القضاء
  .  جدا يف أماكن كثريةةواخللع مرتفع
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فعلى كل أمحدي أن يهتم جيدا بكل جانب من جوانب الرِفـق واللطـف              
وهناك حاجة إىل أن يوسـع  . يسعى جاهدا يف هذا السبيلواملواساة وعليه أن  

األمحديون دائرة رفقهم ولطفهم ومواسام، عندها فقط نكـون أمحـديني           
 ،فعليكم أن تنتبهوا إىل هذا اجلانب أيضا يف أيـام هـذه اجللـسة             . حقيقيني

علينـا  .  مث تعهدوا لتحقيقها   ،وحاوِلوا أن تصيبوا أعلى األهداف يف هذا اال       
 نتذكّر دائما أننا قطعنا على يد املسيح املوعود عهد الطاعة الكاملة، وقـد              أن

جددنا عهدنا خللق التغيريات الطيبة يف أنفسنا والثبوت على ج التقوى، فعلينا 
أن جنعل هذا األمر نصب أعيننا دائما، وإال لن نعد موفني بعهدنا ولن نستفيد              

جللسات تنشدون أناشيد وقصائد كثرية     عندما تعقد ا  . من بركات اجللسة قط   
 بغية إضفاء الرونق والبهاء على   "امي يت ايه  "وتبث هذه األناشيد والقصائد على      

تنشد األناشيد بقوة ومحاس عن قـدوم أيـام         . برامج اجللسات وبرامج القناة   
الربكات ولكن جيب أن يكون معلوما أنه ال بد من التقوى والطاعة الكاملـة              

، وال بد من إيفاء عهد البيعة اليت قطعنـاه مـع            � تعاىل ورسوله    ألوامر اهللا 
  . ، وإال لن نستطيع االستفادة من أيام الربكات هذه�املسيح املوعود 

 بأن هذه اجللسات ليس كاجتماعات دنيوية عادية        �يقول املسيح املوعود    
وتكم حىت تظنوا أنكم حضرمتوها واستفدمت منها استفادة دنيوية وعدمت إىل بي          
ماذا . وهذا يكفي، بل عليكم أن تسعوا جاهدين لالستفادة من بركاا حقيقةً          

؟ سوف أقدم لكم بعض األمور مـن        يف هذا  منا   �يتوقع املسيح املوعود    
 أن من شـأن كـالم املـسيح    اوليكن معلوم.  يف هذا املوضوع �كالمه  

 وهذا كان   . أن العاملني به يستطيعون أن يصبحوا أناسا ربانيني        �املوعود  
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 أن جيعل الناس أناسا ربانيني متأسـيا بأسـوة سـيده           �الغرض من بعثته    
 وأمهيتها وأمهية   �فأوال أقدم لكم مكانة املسيح املوعود       . �ومطاعه حممد   

  :�طاعته الكاملة يف كلمات حضرته حيث يقول 
لقد بايعتم على يدي وآمنتم يب مسيحا موعودا وحكَما عـدال، ولكـن إذا      "

 حكمي أو عملي فعليكم أن من قلوبكم بعد هذا اإلميان سخطٌ أو كَدر  انتاب
اإلميان الذي تشوبه الشوائب واألوهام لن يسفر عـن        . تفحصوا إميانكم جيدا  

 ،ولكن إن كنتم قد آمنتم بصدق القلب بأن املسيح املوعود حكَم فعال           . نتيجة
لتبجيل لكي تعدوا مـن     فاستسلموا حلُكمه وفعله وانظروا إىل قراراته بنظرة ا       

 تكفي  �إن شهادة رسول اهللا     .  ويعظّمونه �الذين يبجلون كالم رسول اهللا      
  ." وهو احلَكَم العدلإمامكمتأكيدا على أنه سيكون 

 إال إذا أطعنا كل أمر من أوامره        �إذًا، لن نعد من الذين يعظّمون قراراته        
 ،اويعملون  أقواله وقراراته    بأن الذين يعظّمون     �لقد وضح   . طاعة كاملة 

  .  يف احلقيقة�ال يعظّمون كالمه فقط بل إم يعظّمون كالم النيب 
 �فمن حسن حظنا أننا آمنا باإلمام الذي وضح لنا كل ما بينه رسـول اهللا                

فاألمحدي عندما يبايع يتحتم عليه أن      . كيال يقول أحد بأين أخطأت يف الفهم      
فليعلم أن األهواء الدنيوية وأولوياا تبعده من عهد        . يتنبه إىل مسؤولياته دائما   

فعلى كل أمحدي أن . البيعة، بل احلق أن عهد شخص مثله ال يبقى قائما أصال
  . حياسب نفسه يف أيام اجللسة من هذا املنطلق أيضا

لقد أسس هذه اجلماعة وأظهـر  : " ناصحا اجلماعة�يقول املسيح املوعود  
 مئات اآليات، والغرض منها أن تصبح هذه اجلماعة مثل مجاعـة            يف تأييدها 
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أي ذلك الزمن الذي هو أفضل األزمان من    (الصحابة ويعود زمن خري القرون      
 يف يـدخلون  اجلماعة هذه إىل ينضمون الذين وألن. )إلسالملالقرون األوىل   

 بواويصو الباطلة املشاغل لباس خيلعوا أن عليهم لذا �منهم وآخرين�: عداد
  ."تعاىل اهللا حنو اهتمامهم جلّ

 من  -، وال بد لنا     � املسيح املوعود    بدوام اخلالفة بعد  لقد بشرنا اهللا تعاىل     
على زمـن خـري     للمحافظة  ين  أن نسعى جاهد   -من اخلالفة أجل االستفادة   

 ،القرون، وال بد لنا من بثّ روح اإلخالص والوفاء يف ذرارينا جيال بعد جيل             
أننا سنجعل كل أقوالنا وأفعالنا متوافقة مع رضـى اهللا          م على   نعقد العز أن  و

 عقد األمل على عودة خري األزمان اليت ذكرها املسيح           بدونه ال يسعنا و ،تعاىل
فال بد لنا من    . احلالك بل سنغرق يف هذه احلالة يف عصر الظالم          �املوعود  

  . حتقيق هذا اهلدفمن أجل   الدؤوببذل السعي
جيب أن حيمل أتباعي صبغة خاصة يف الـذكر          ":�عود  يقول املسيح املو  

تاإلهلي كما جيب أن يكون لهم وتآلفهم حأيضاة خاصصبغةاب ".  
أي جيب أال تكون هلم صبغة خاصة يف الذكر اإلهلي فقط بل يف العالقات فيما 

  .  أيضابينهم ويف حبهم وودادهم داخل اجلماعة
اعة موال يسعنا أن نكون تلك اجل. عه من أتبا�هذا ما توقّع املسيح املوعود 

 اليت سمـع  .خرين إال بعد خلق هذه الصبغة يف أنفـسنا      ماعة اآل جب يتمث وس 
 يف موضوع التحابب والتآلف ونبه أفراد اجلماعة إىل أداء          �املسيح املوعود   

حقوق العباد، ولو بدأنا أداء حقوق العباد حبسب تعليمات املسيح املوعـود            
  :�قال . حداث إنقالب عظيم خالل بضع سنوات الستطعنا إ�
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 بـشكل  يـصفو  ال اإلنسان صدر أن هو اإلنسان بين اساةوم يف مذهيب إن"
  ."أيضا للعدو يدع مل ما كامل

عون نطاق دعائهم نظرا إىل هذا األمر املذكور؟ فلو كان ن يوس منا اآلن ممفكَ
، ألنه إذا كـان      اجلماعة هذا التفكري غالبا على أفكارنا ملا نشأت مشاكل يف        

أكثر  يدعواملؤمن يدعو حىت ألعدائه وملعارضيه ولغري املؤمنني أيضا فال بد أنه            
للمؤمنني وأفراد اجلماعة، وإذا كان أحد يقوم مبثل هذه األدعية املخلصة    بكثري  

 واملراعنياحملبني  فال بد أن تقع نظرة حب اهللا تعاىل على مثل هؤالء            لآلخرين  
فال .  ودنياه نظرة حب من اهللا تعاىل حتسن دينه       ب خرين، ومن حظي  ملشاعر اآل 

قال . �للمسيح املوعود بد لنا أن نأخذ باحلسبان دوما هذه النصيحة اهلامة      
أي وفقنـا   (  وفقكم هلذا وأعطاكم عني املعرفة     لقد من اهللا عليكم إذ    ": �

كنتم أيضا   فلو مل يكن عليكم فضل اهللا هذا ل        .)�لإلميان باملسيح املوعود    
أي لوال فضل اهللا عليكم لكنتم أيضا ممن يـشتمون املـسيح             (ممن يشتمون 

  .إن فضل اهللا تعاىل هو الذي جذبكم إىل هذا ف.)�املوعود 
ال تغتروا بأنكم مسلمون وتنعمون بنعمة عظيمة هي نعمة اإلسالم بل جيب أن 

   ".اهللا تعاىل عليهاوتشكروا تقدروا هذه النعمة 
 بل األهـم مـن     ،قبولكم األمحدية يف الظاهر ال يساوي شيئا      فإن إسالمكم و  

 فال بد أن    ؛ذلك هو فضل اهللا تعاىل الذي نزل عليكم بصورة قبولكم األمحدية          
أما كيف ميكنكم أن تقدروا هذه النعمة؟ فقـد قـال           . تقدروا نعمة اهللا هذه   

 هناك حقيقة فلسفية كامنة يف اإلسالم وال ميكن الوصول إليها بتلفظ          ": �
 ،، بل اإلسالم هو اخلضوع الكامـل هللا تعـاىل          فقط كلمة اإلسالم باللسان  
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ه هللا  م نفـس  واملسلم من يسلّ  . ة الكاملة واخلالصة هللا تعاىل    صه هو الطاع  وملخ
 :)فلما يصل املؤمن إىل هذه احلالة يصبح كاملذكور يف هذه اآلية          (تعاىل كامال   

� وهو لَّهل ههجو لَمأَس نلَى ملَا بو هِملَيع فولَا خو هبر دنع هرأَج فَلَه ِسنحم
  ")١١٣ :البقرة (�هم يحزنونَ

   م وجهه هللا ويؤثر رضاه علـى كـل شـيء          د بأن من يسل   فإن اهللا تعاىل يع، 
 �وهو حمسن � يف قوله    معىن اإلحسان . فسيزيل عنه كل حالة اخلوف واحلزن     

 مع اآلخرين، تلك املعاملة اليت ختلو من كل نوع من           إسداء املعاملة احلسنة  هو  
املقاصد الشخصية، ومن معانيه أيضا أن يراعي اإلنسان احلسنة والرب واخلري يف            

أي جيب أن يكون علم اإلنسان وعمله من أجل األعمال احلسنة . علمه وعمله
ـ   ميكن أن  واألمور اخلريية وال تداخلها السيئة، وهذه هي احلالة اليت         ف  توص

  .وهذا هو املقام الذي جيب على كل أمحدي أن يسعى لنيله. بالتوجه إىل اهللا
 بأن هذه هي احلالة اليت جتعلنـا مـسلمني          �يقول سيدنا املسيح املوعود     

 بـل   ،بأننا قد أصبحنا أمحديني   ونكتفي  بعد البيعة   نفرح  فيجب أال   . حقيقيني
يقـول  .  املتواصل جيب العمل على رفع مستوياتنا الروحية وعلى بذل السعي        

  : املبايعني وهو يذكر سعادةَ�املسيح املوعود 
أقول لكم حقا بأن اهللا تعاىل خلق هذه الفرصة من أجل السعداء من النـاس              "
 كما يغتنموا الذين أولئك فمباركون )أي أولئك الذين دخلوا يف األمحدية     (

 كنتم ما كل نلتم قد أنكم ظانني تغتروا ال معي، العالقة أنشأمت من فيا. ينبغي
 تعاىل اهللا وأسخطوا أنكروا الذين من السعادة إىل أقرب أنكم صحيح. نائلني
أي أنكم سعداء مقارنة مـع املنكـرين        ( بأمره، واستخفافهم إنكارهم بشدة
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 وصـحيح  )الذين أثاروا غضب اهللا تعاىل بإنكارهم الشديد وإهانتهم ملبعوثه        
 اهللا، غضب من أنفسكم إلنقاذ مجهدك قصارى وبذلتم الظن أحسنتم أنكم
 األبدية، احلياة خللق تعاىل اهللا فجره الذي النبع من اقتربتم أنكم الواقع ولكن
 منه، ألنه ال ميكن لريويكم فاسألوا اهللا تعاىل التوفيق لكم  .منه تشربوا أن وبقي

 أن يتحقق شيء بدون مشيئة اهللا تعاىل      أي ال ميكن    (أن يتحقق شيء بدون اهللا      
 من هذا الينبوع وال يسعكم الدخول يف األمحديـة           ولن تشربوا   تشربون وال

 أعلم يقينا بأن من يشرب مـن هـذا   .)واالستفادة منها إال إذا شاء اهللا تعاىل  
يهب احلياة، وينجي من اهلالك، وحيمي من        ألن هذا املاء     ،الينبوع فلن يهلك  
علـى  احملافظة إمنا هو ما السبيل لالرتواء من هذا الينبوع؟     . هجمات الشيطان 

أحدمها حق اهللا واآلخـر     ؛  احلقَّين اللذين أقامهما اهللا تعاىل وأداؤمها أداًء وافيا       
  ".حق املخلوق

فهذه هي احلالة اليت جيب أن يشعر ا كل واحد منا، وهذا هو املقام الـذي                
 إنه ملن منة اهللا تعاىل العظيمة علينا أن هيـأ         . جيب أن يصل إليه كل واحد منا      

 اجللسة السنوية الفرصةَ لبلوغ املستوى العـايل         لنا ذه  �املسيح املوعود   
ألداء هذه احلقوق، حيث نستمع إىل النصائح القيمة، ونتأثر مـن تـأثريات             
اآلخرين الطيبة، فنسعى للوصول إىل املستوى السامي يف اخلريات الذي يريد           

  . أن نصله�املسيح املوعود 
 إذ هناك حاجة ماسة أن يهتم بـه كـل           ؛هكم إليه وهناك أمر آخر أود توجي    

يف هذه األيام يهتم الناس بالعلوم املادية       . أمحدي، وهو رفع مستواكم العلمي    
 إن  �لقد قال املسيح املوعود     . كثريا، وال يهتمون بعلوم الدين كما ينبغي      
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. التغيري الطيب والتقوى والطهارة احلقيقية تتطلب رفع مستوى العلم الـديين          
لقد ترك لنا   .  فقط �علم الدين لن يتيسر لنا اليوم إال من املسيح املوعود           و

كرتًا كبريا من كُتبه املليئة بآليل العلم والعرفان، لذا فهناك حاجة ماسة ملطالعة             
إن الذين ال يعرفون اللغة األردية عليهم أن يطالعوا ما ترجم منها            . �كتبه  

لقد أعطاه  .  فيها ليس إال تفسري القرآن الكرمي       كل ما ذُكر   إىل اإلجنليزية، ألن  
 وهـو   �لقد قال   . اهللا تعاىل علم القرآن أكثر من أي أحد يف هذا العصر          

إن اهللا تعاىل قد كشف علـي بفـضله أن          " :حيثّ على ضرورة قراءة القرآن    
القرآن الكرمي كتاب حي ومنري، وأقول ناصحا للذين يرتبطون يب مرة بعـد             

 تعاىل قد أقام هذه اجلماعة لكشف احلقائق، فبدوا ال يتولد نور أخرى إن اهللا
وإمنا تكشف احلقائق على من يتيسر له علم القرآن الكرمي،          . يف احلياة العملية  

  .وبدون ذلك ال نور وال ضوء يف احلياة، ولن يتيسر علم الدين ألحد
          ملي، وقـد    أريد أن ينكشف فضل اإلسالم على العامل من خالل صدقه الع

فاقرأوا القرآن بكثرة، وال تقرأوه كقـصة       . بعثين اهللا تعاىل هلذا الغرض نفسه     
   ".كالما مليئًا باحلكمبعده فارغة، بل اقرأوه 

 قد أخربنا أن هذه هي غاية بعثته وقد حثّ أتباعه �فما دام املسيح املوعود 
ن ونفهمه ونكشف   على حتقيق هذا الغاية العظمى، فمن واجبنا أن نقرأ القرآ         

إن أكرب سالح بأيدينا للدعوة والتبليغ      . حسنه ومجاله على الناس وننشره بينهم     
هو القرآن الكرمي، وجيب أن ال يصاب أي منـا، شـابا كـان أو كـبريا،                 
           والعالَم باإلحساس بالدونية من أي نوع، ويقول كيف نستخدم هذا السالح

علموا أن هذا هو السالح الوحيـد       ا. يتحدث ضد املسلمني والقرآن الكرمي    
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فعلينا بتعلُّم القرآن مث نشره بـني       . الذي سيكون غالبا على أديان العامل كلها      
والـرد  . إن قراءة القرآن وفهمه وتبكيت الطاعنني فيه هو واجبنا اليوم         . الناس

 هـو   �على كل املطاعن القذرة اليت تثار هنا كل يوم ضد القرآن والرسول             
لكن من احملال أن يؤدي هذه املسؤولية بضعةُ أشـخاص، فـال            و. مسؤوليتنا

" أنصار سلطان القلم" وجملس "خدام األمحدية"تظنوا أنه يكفينا ما يفعله جملس 
كال، بل هناك حاجة ماسة ألن يهتم كل أمحدي . وغريهم من بضعة أشخاص  

ن صغري وكبري وذكر وأنثى بأداء هذه املسؤولية، لكي نكون من الذين ينشرو           
  . رسالة اإلسالم األصيلة احلقيقية

  :�يقول املسيح املوعود 
بعد االنضمام إىل هذه اجلماعة جيب أن تصبحوا أناسا خمتلفني عما كنـتم             " 

ال تظنـوا   . عليه من قبل، وأن تعيشوا عيشة جديدة متاما، وأن تتغيروا كليـةً           
و أصـبح النـاس     أنكم إذا أحدثتم هذا التغري لوجه اهللا تعاىل تعرضتم للفقر أ          

كال، إن الذي يتمسك بأهداب اهللا تعاىل ال يرى الفقر وال يرى            . أعداء لكم 
إن . إن الذي يواليه اهللا تعاىل ال خوف عليه وإن عاداه العامل كله           . أيام البؤس 

 أبدا، بل إن أيام الشدائد تصبح له أيـام          ىيتأذال  املؤمن إذا أُلقي يف الشدائد      
  ." يف أحضام كما حتتضن األم ولدهااجلنة وحتمله مالئكة اهللا

أن املؤمن ال يشعر باألذى الذي يلقاه يف سبيل اهللا تعاىل، بل يتيسر لـه               : يعين
اتصال خاص مع اهللا تعاىل يف أيام الشدائد، فيأمر اهللا تعاىل مالئكته أن حيملوه              

  . يف أحضام
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آلخـر،   من وقـت     �هذه بعض النصائح اليت وجهها لنا املسيح املوعود         
وكما قلت  . وعلينا أن نعمل ا، ونحدث يف حياتنا تغيريا طيبا يرضى اهللا به           

فإن هذه اجللسة السنوية تعقَد من أجل إحداث تغيري طيـب فينـا عمليـا               
وروحانيا ودينيا وعلميا، فاسعوا جاهدين لالنتفاع مـن جوهـا الروحـاين            

 كان إنن حياسب نفسه ويرى على كل واحد منا أ. واخلُطبِ اليت ستلقى فيها  
 أم ال، عندها    � أراده لنا املسيح املوعود       الذي يسعى للوصول إىل املستوى   

سة حق االنتفاع وينالون من بركاـا، وإال  لسنكون ممن ينتفعون من هذه اجل    
ا لتحقيـق هـذا     عيوفَّقنا اهللا مج  . ستصبح هذه اجللسة كأي مهرجان دنيوي     

  . اهلدف
ىل أمر هام يتعلق بإدارة اجللسة، وهو أن على كل واحد           أود توجيه أنظاركم إ   

من احلضور أن يكون متيقظًا ويراقب ما حوله جيدا، فهذا ضروري جدا من             
  .أجل أمن اجللسة وسالمتكم أيضا

 كما أنه من واجب كل أولئك الذين تطوعوا لتقدمي اخلدمات يف اجللسة أن             
عليهم أن  . وام خالل اجللسة  يتذكروا خاصة أن بعضهم ال يهتمون بأداء صل       

كـذلك  . يهتموا بالصالة اهتماما خاصا، وعلى مسؤوليهم أن يضمنوا ذلك        
على اإلخوة مجيعا أن يهتموا بذكر اهللا تعاىل خالل أيام اجللسة خاصـة، ألن              

  .آمني. وفّقنا اهللا مجيعا لذلك. هذا هو أكرب هدف هلا
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