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

 عنيتسن اكإيو دبعن اكقي* إيتساطَ الْمرا الصدناه ال * مو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص
الِّنيآمني، �الض .  

مع أن اجللسة تفتتح رمسيا هذا املساء، ولكن . تبدأ اليوم اجللسة السنوية للجماعة اإلسالمية األمحدية يف بريطانيا
  .فتتاحها ا أيضاخطبة اجلمعة جزء من اجللسة يف احلقيقة، حيث يتم ا

 اهلدف األساسي من �لقد ذكر املسيح املوعود . سأذكر لكم ذه املناسبة بعض األمور املتعلقة باجللسة
تأسيس هذه اجللسة أن تعد مجاعةٌ تزداد يف املعرفة باهللا تعاىل وتتحلى باخلشية اإلهلية ويتولد فيها الزهد والتقوى 

اة وحمبة، وينشأ بينهم ود وألفة، وحيققوا مستويات عليا يف التآلف والرفق ويتعامل أفرادها فيما بينهم مبواس
أيضا، ويصبح التواضع شيمتهم، ويبلغوا يف الصدق " رمحاء بينهم"واللني، ويصبحوا منوذجا رائعا لألخوة ولـ 

ويكونوا مستعدين مستويات عليا يندر هلا نظري، وتلتاع قلوم من أجل نشر رسالة اإلسالم إىل أكناف العامل 
  .له من خالل التضحية بأنفسهم وأمواهلم وأوقام وجاههم كل حني وآن

ال . لقد اجتمعنا اليوم ههنا، وينبغي أن حياسب كل واحد منا نفسه بأننا قد اجتمعنا هنا بعد تكبد عناء السفر
ك فإن مشاكل السفر شك أن تسهيالت السفر ميسرة يف هذا العصر، ولكن طبائع الناس أيضا تغريت، لذل

تغريت نوعية املشاكل املوجودة يف السفر إال أن السفر ال . وقطع املسافات الشاسعة تشعر اإلنسان بصعوبته
فإن الذين قد أتوا للحضور يف اجللسة جيب أن يضعوا هذه األهداف . يزال سفرا مبا فيه من صعوبات وغريها

 وحيققون أهداف اجللسة أم ال، فإذا �ل املسيح املوعود نصب أعينهم مث يفكروا إذا كانوا حيترمون آما
حضر كل واحد منكم مجيع برامج اجللسة وراعى كل هذه األمور خالل أيام اجللسة الثالثة فال بد أن يفكر 

 أن ينشئها، �يف السبب من وراء اشتراكه يف اجللسة، وبالتايل ستكون هناك مجاعة أراد املسيح املوعود 
  . الطبائع ذلك التغيري الذي سيؤدي إىل إحداث إنقالب روحاين عظيموبذلك سيحدث يف
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فلو مل نفكر ذا الطريق ووفق هذا املنهج ومل نعمل حبسبه لكان حضورنا يف اجللسة دون هدف وال يرجى منه 
 أن هذه اجللسة ليست كاالحتفاالت الدنيوية حبيث يأيت فيها الناس �لقد ذكر املسيح املوعود . نفع يذكر

ويشربون العصري " ١البكوره"فيجلسون ويتجاذبون أذيال األحاديث ويزورون السوق ويأكلون الفالوذج و
والقهوة أو ينتفعون من شراء بعض األشياء التقليدية اهلندية والباكستانية، ألن كل هذه األمور تكون متاحة 

واد الغذائية اجلافة مثل العدس والرز بعضهم يقولون بأننا نشتري من اجللسة امل. أثناء اجللسة يف مكان واحد
وغريها للسنة الكاملة ألا تتوفر بنوعية أفضل وبسعر أرخص أثناء اجللسة، أو على األقل ال يضطر املرء إىل 

لو كان هذا هو هدفكم من اشتراككم يف اجللسة ألضعتم الثواب، ألنكم ستجدون . البحث عنها كثريا هنا
ا إما بالسعر املماثل أو أكثر منه بقليل، ولكن الوافدين إىل هنا ال يأتون من أجل هذه األشياء يف األسواق أيض

املائدة الدنيوية بل يأتون لالنتفاع من املائدة الروحانية اليت ال تنال من أية سوق أخرى، وينبغي أن يأتوا ألجلها 
وع الروحاين، بل جيعل كل فقري فقط، فإن هذه املائدة مبنـزلة كنـز كبري يروي غليل العطاشى ويغين عن اجل

 �هذه هي اخلزائن اليت وزعها املسيح املوعود .  من أغىن أشخاص العامل- يستفيض منه استفاضةً حقيقيةً -
وتوزع أثناء اجللسة من خالل الربامج املختلفة، وإن نيلها جيعل األمحدي يروي غليل اآلخرين ويسد جوعهم 

ي مشترك يف اجللسة أن يصحح فهمه للجلسة إذا كان هناك نقص فيه فعلى كل أمحد. ويقضي على فقرهم
  . مث يسعى حىت يستفيد من هذه اجللسة استفادة كاملة�سابقا، وجيعله وفق ما يتوقعه املسيح املوعود 

اجلماعة عموما، وكيف ومن الذي حيضرون اجللسة من  �سأتكلم اآلن قليال عن توقعات املسيح املوعود 
  . أن يصبح كل أمحدي، وما هي املستويات اليت جيب أن حتققها اجلماعة�ته كان يريد حضر

 وتعليماته بشكل خمتصر جدا، فلن تكون هذه األقوال �سأعرض لكم بعض أقوال املسيح املوعود 
  . بل ملخصةً�والتعليمات بكلمات املسيح املوعود 

لسة متثل خطةَ عملٍ ميكن أن تكون كفيلة  ملن حيضرون اجل�إن التعليمات اليت أسداها املسيح املوعود 
  .بتحسني حياة اإلنسان الدنيوية واألخروية أيضا

: )١٢٩ :النحل( �إِنَّ اللَّه مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محِسنونَ�:  وهو يشرح اآلية الكرمية�يقول حضرته 
  .ال يرضى اهللا تعاىل بأي شيء غري التقوى

ما هي التقوى؟ وما هي . كل مؤمن أن يرضي اهللا تعاىل فال بد له أن يسلك دروب التقوىفإذا كان هدف 
الطرق اليت من خالهلا ميكن لإلنسان إحراز التقوى؟ وملاذا هناك حاجة للمسلم األمحدي أن يتحلى بالتقوى؟ 

ا دروب التقوى هناك حاجة ماسة ألفراد اجلماعة ليسلكو: ويقولعلى ذلك  الضوء �يسلط املسيح املوعود 
ألم ينتسبون إىل شخص ويدخلون يف بيعة من يعلن أنه مأمور من اهللا، وال ينتفَع من الدخول يف بيعة املأمور 

                                                 

1
  املترجم.  وهي أكلة هندية تشبه الفالفل من األطعمة العربية 
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. من اهللا إال إذا جنا من مجيع أنواع السيئات من كانوا متلطخني ا ورجع إىل اهللا من كانوا مائلني إىل الدنيا
لو :  مثاال فيقول�يضرب املسيح املوعود . يئات دون الثبوت على التقوىالسمن وال ميكن إحراز النجاة 

ما ولكن ال بد ـويكون العالج أحيانا مؤل. مرض أحد فال بد من عالجه مهما كان املرض صغريا أو كبريا
 فمثال لو كانت هناك بقعة سوداء على وجه أحد. منه ألن املرض يتفاقم بدونه وال يستعيد اإلنسان صحته

ويأتيين أحيانا بعض الناس الذين تظهر على جلدهم مثل (فيقلق املرء حىت ال يتوسع نطاقها فيشمل الوجه كله، 
سيئة صغرية جدا هينةً ألا أيضا تبعدكم تعدوا كذلك جيب أال ) منهاهذه البقع السوداء وهم يف قلق شديد 

لذلك جيب أن تموا ذا األمر .  وتسود القلب أيضامن التقوى مث تتحول هذه السيئة الصغرية إىل إِمث كبري
  .كثريا

كما أن اهللا تعاىل رحيم وكرمي كذلك هو قهار ومنتقم أيضا، إذا رأى أن مجاعة تدعي وتتبجح : يقول حضرته
  .بكذا وكذا ولكن حالتها العملية ال تتالءم مع ادعائها فإن غضبه يشتعل عليها

، هذا إنذار كبري ويسعى ألجل ذلك) أي حالة األعمال(ية إىل حتسني حالته العملفال بد لكل أمحدي أن ينتبه 
قد هيأ اهللا تعاىل لكم الفرصة للدعوات فادعوا اهللا تعاىل كثريا يف هذه .  إىل أفراد اجلماعة�وجهه حضرته 

ية وخوفًا أال يغضب علينا اهللا عندما نرى حالة املسلمني اليوم منتلئ خش. األيام أن جيعلنا عبادا يريدهم وحيبهم
 مثال أنه ملا تبدأ األعمال السيئة ويظهر �لقد ضرب املسيح املوعود . تعاىل بسبب أعمالنا السيئة وتقصرياتنا

قال حضرته بأن . التباين بني القول والفعل فإن اهللا تعاىل يف هذه احلالة يعاقب مدعي اإلميان على يد الكفار
مني يف كثري من األحيان قتلوا بسيوف الكفار كما دمر جنكيز خان وهوالكو خان التاريخ يشهد بأن املسل

والسبب يف ذلك أن اللسان يردد ال : قال حضرته. أن اهللا تعاىل قد وعد بنصرة املسلمني ومحايتهممع املسلمني 
فهذا األمر يبعثنا أيضا . عمال فهي غارقة يف الدنيااألإله إال اهللا وال يكون القلب معه بل هو يف واد آخر أما 

على اخلوف فيدفعنا إىل أن حناسب أنفسنا كل حني وآن على أن اهللا تعاىل قد أحسن إلينا وبعث إلصالح هذا 
فلو مل نتوجه إىل اهللا تعاىل . ، مث أحسن إلينا إذ وفّقنا لإلميان بإمام الزمان هذا�الزمان خادما صادقًا للنيب 

لقد . نون القدرة اإلهلية الصادر للذين تتعارض أفعاهلم مع أقواهلم، ال مسح اهللافهناك خطر أن نسحق يف رحى قا
جيب أن حتاسبوا أنفسكم لتعرفوا إىل أي مدى ختشون اهللا تعاىل، وإىل أي :  وقال�أوصى املسيح املوعود 

لكم هذا على إذا رأيتم أنه ال توافق بني القول الفعل فال بد أن يبعثكم حا. مدى يتطابق قولكم مع فعلكم
إذا كان قلب أحد جنسا فال قيمة له يف نظر اهللا تعاىل مهما كان قوله طاهرا، بل : �قال . القلق الكثري

يتحولوا فجيب أن تفهم مجاعيت أم أتوا إيلّ حىت يتم غرسهم كبذرة : �قال . يشتعل عليه غضب اهللا تعاىل
  .أشجارا مثمرة

  أفرادإذا كان: �يعرف كيف هو، وكيف هي حالته الباطنة، قال فعلى كل واحد منكم أن خيترب داخله ل
  . باخلريوم أشياء أخرى فلن تكون خامتتهممجاعتنا أيضا مثل أولئك الذين يرددون بألسنتهم شيئًا ويف قل
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إن اهللا تعاىل يرى إذا كانت مجاعة ما خالية جوفاء من القلب وليست عندها إال االدعاءات الفارغة : �قال 
  .  يكترث ا ألنه غينفال

 تارخييا، واستحضروا خريطة غزوة بدر حيث �ألقوا نظرة على التاريخ، وادخلوا زمن النيب : �قال 
 يدعو اهللا تعاىل �، مع كل ذلك كان النيب مرتقبا املسلمني قد صدرت، والنصر كان انتصاركانت نبوءة عن 
 فما احلاجة هلذا اإلحلاح؟ وما احلاجة بالنصران هناك وعد إذا ك: �قال له أبو بكر الصديق . متضرعا ومبتهال

إن اهللا تعاىل غين، فقد تكون هناك شروط : �هلذه األدعية املفيضة باآلالم والقلق واالضطراب؟ قال النيب 
  .خفية يف الوعد اإلهلي

هذه وسعينا للفوز بأفضال ولو راعينا خشية اهللا وتقواه .  لنا منوذجا له�فهذا هو مقام التقوى الذي قدم النيب 
  . اهللا تعاىل فسنحقق الفوز والنجاح بإذن اهللا تعاىل، وإال فسريى هذا النجاح من يتوافق قوهلم مع عملهم

 مثال حلالة املسلمني بذكر ما فعله م هوالكو خان وجنكيز خان، ولكن لو �لقد ضرب املسيح املوعود 
ال ميلك املسلمون أية قوة، إم يتبعون خطط األعداء، وقد . هالنظر يف ما حولنا فسنرى الوضع نفسأجلنا 

على عروشهم احملافظة تناسوا التعاليم القرآنية، وميارسون الظلم الشنيع يف بالدهم وعلى املسلمني أيضا من أجل 
 بل إم يظنون أن عروشهم وحكومام ستبقى حمفوظة، كال. ومناصبهم احلكومية، ويقتلون العامةَ بال هوادة

وال خيتلف احلال يف البالد اليت . هي أمانيهم، ألم يف احلقيقة سينالون عقاب ظلمهم وستنتهي حكومام أيضا
 الظلم متارسحدث فيها االنقالب على احلكومات وأقيمت حكومات جديدة باسم الشعب، إذ إا أيضا 

 أماين -أحيانا وأحيانا أخرى غري مدركني  مدركني هذا األمر -وبالتايل يضعفون قواهم وحيققون وتسري عليه 
ادعوا اهللا تعاىل لألمة اإلسالمية أيضا أن يهبها الفهم . املسلمني والسيطرة على مواردهمبإضعاف األعداء 
  .والعقل

 أن يرى ارتقاء تابعيه إليها، وما هي �على أية حال، كنت أتكلم عن املرتبة اليت كان يريد املسيح املوعود 
ت اليت أسداها للوصول إىل هذه املراتب، إن األصل لتحقيق هذه املستويات العليا هو التقوى كما التعليما
أي إىل دائما ننتبه أن جيب: � املسيح املوعود سابقًا أيضا، وأواصل هذا املوضوع نفسه، يقول ذكرت 

 عالمات من تعاىل اهللا بين دلق. الكرمي القرآن هو ذلك الختبار واملعيار. والتقوى الطهارة يف تقدمنا مدى
 * مخرجا لَه يجعلْ اَهللا يتقِ ومن�: قال حيث أمورهم، ويتكفل الدنيا مكاره من ينجيهم بأن اهللا تعاىل املتقني
قْهزريو نثُ ميال ح ِسبتحي نمكَّلْ ووتلَى ياِهللا ع وفَه هبسحلاجات يضطر املتقي جيعل ال تعاىل اهللا إن. �ح 
 مضطر، أنه ويتظاهر الكذب عن يتورع فال وزور، كذب بدون تزدهر لن جتارته أن مثال التاجر يزعم. تافهة
 إن اهللا تعاىل يصبح حمافظًا للمتقي وينقذه من املواقع اليت تضطره .اإلطالق على صحيحا ليس هذا ولكن

ى أحد عن اهللا تعاىل ختلى اهللا عنه أيضا، وإذا ترك أحدا تذكروا أنه ملا ختل: �قال . للسلوك املخالف للحق
  )١٢ص ،١ ج امللفوظات،. (الرمحانُ حضر الشيطانُ لينشئ معه عالقته
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فينبغي على األمحدي أن حيقق مستويات الصدق أيضا يف كل موطن، فمثال هناك أمحديون كثريون يأتون هذه                 
 بعضهم ال يلتزمون بالصدق أحيانا، يف حني أـم لـو التزمـوا              األيام يف البالد األوروبية طلبا للّجوء ولكن      

كـل مـن أمـرتهم    . بالصدق، وذكروا ظروف األمحديني يف باكستان مث قدموا قضيتهم لكانت مؤثرة أيضا     
بااللتزام بالصدق وأشرت عليهم أال يدعوا احملامني ينسجون احلكايات والقصص بل ينبغي أن خيـربوا احلـق                 

إن . ولني مشاعرهم  ويبلغوهم األمر الواقع؛ فإن قضاياهم كانت ناجحـة بفـضل اهللا تعـاىل               ويبلغوا املسؤ 
األمحديني يف باكستان يتعرضون للظلم واجلور، وهذا هو األمر اليقني وال شك فيه بل بلغت هذه املظامل ذروا 

ى اهللا فإن ذلك سوف يؤدي فلو ذُكرت أخبار هذه املظامل بكل صدق دون ابتعاد عن احلق وبالتوكل عل     . اآلن
فال بد لنـا  . جتاه اآلخرين وألجل ذلك يساعدوم   مواساة  إن هؤالء األقوام يكنون     . إىل حتقيق اهلدف املنشود   

  .أن نرفع مستويات صدقنا عند كل موطن
ومن الفرائض  . هناك جزءان حلسنات اإلنسان أحدمها الفرائض والثاين النوافل       :  وهو ينصح اجلماعة   � قال  

ومن بني الفرائض الـيت  . ما يتعلق حبقوق اهللا ومنها أيضا ما يتعلق حبقوق العباد أيضا كما أن منها نوافلَ أيضا             
هي مفروضة على اإلنسان أداُء القرض، أي إذا استقرض أحد فيفرض عليه أداؤه، واإلحسان مقابل اإلحسان                

 حسنة مفروضة، والنوافل هـي تلـك        أيضا واجب على كل مسلم، باإلضافة إىل ذلك هناك نوافل من كل           
احلسنات اليت تزيد عن احلق الواجب أي اليت تزيد عن جزاء احلسنة؛ فمثال استقرض أحد من غريه فأدى إليه                   
القرض، وأداُء القرض مفروض عليه ولكن من النوافل أن يزيد شيئا عند األداء، ولقد عمل األنبياء على هـذه                   

ومن النفل أيضا أن يسدي أحد إحـسانا        .  الذي كان أكثر من يعمل ذه السنة       �السنة، وأمامنا أسوةُ النيب     
فلو أحسن أحد إىل غريه فال بد له أن حيسن إليه حىت يكافئ إحسانه، فهذا فرض وينبغي                 . أكثر مقابل إحسان  

لقيام بالنفل إال   ولكن ال يسع أحد ا    . عليه القيام به، ولقد قال اهللا تعاىل أيضا هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان            
إن مثل هذه األعمال النافلة تكمل الفرائض وتكسب صـاحبها ثوابـا            . إذا أحسن أكثر من إحسان غريه إليه      

زائدا، ومبوجب احلديث الشريف يزداد مثل هؤالء الناس مرتبة حبيث يصبح اهللا تعاىل أياديهم وأرجلهم حـىت                 
كل قول وعمل هلم هللا تعاىل ومن أجل نيل رضاه، فـال            يقول بأنين أصبح هلم لسانا يتكلمون به، أي يصبح          

 بعد دخولنا   �فهذا هو اهلدف الذي أعطانا إياه املسيح املوعود         . يصدر منهم عملٌ يسبب سخط اهللا تعاىل      
قـال  . وال يسعنا أداء حق البيعة مامل نسخر مجيع قوانا وكفاءاتنا من أجل حتقيق هذا اهلدف املنشود               . يف بيعته 
 هذا اهلدف يتطلب جماهدة كبرية فال يسع أحدا إحراز هذا املقام يف ليلة وضحاها، بل حيتاج                  بأن حتقيق  �

األمر إىل أن يتنـزه أحد من جذبات النفس وثوائرها، ويتخلى عن النفسانية ويصبح مطواعا إلرادة اهللا تعاىل،                 
لـو  . اهللا ورضاه ملشيئة  ابعا  وجيب أن حيرص دوما أن ال يصدر منه أي فعل غري مشروع، بل جيب أن يكون ت                

 أن الناس يقعـون يف      �لقد وضح املسيح املوعود     . حتقق ذلك لنجا اإلنسان من كثري من املشاكل اليومية        
املشاكل حينما يعملون أعماال خمالفة لرضى اهللا تعاىل، ألم يف ذلك الوقت خيرجون من إطار رضى اهللا تعاىل                  



 

- ٦ -

 مثالً لو غضب أحد مث صدر منه فعل أدى به لتعرضـه لقـضية يف                .ويصبحون مدفوعني ملشاعرهم وأهوائهم   
احملكمة فيضطر الرتياد احملاكم أو يسجن؛ ولكن لو قرر أحد أنه لن يقوم بأي عمل خيالف كتـاب اهللا، وال                    

 يف كتاب اهللا، وال يعمل شيئا إال وينظر إىل كتاب اهللا مث يعمل حبسب ما                ويبحث عن جوازه  حيرك ساكنا إال    
ولكنه لو تـرك كتـاب اهللا   . به فال بد أن يشري عليه كتاب اهللا ما يؤدي به إلنقاذ نفسه من سوء أعماله           يأمر  

 كنا نستـشري    إنفال بد لنا من حماسبة أنفسنا بعد بيعة املأمور من اهللا              . واتبع جذبات نفسه فال بد أن يتضرر      
ت نفسنا متنعنا من العمل مبا يشري علينا كتاب وينبغي أن نقلق إذا كان   . كتاب اهللا يف كل أمر أم نستشري أنفسنا       

 واالستغفار يف هذه األيام خصوصا اليت هي أيام اجللسة وذلـك       �وجيب التركيز على الصالة على النيب       . اهللا
لكي منيل إىل إصالح أنفسنا، ونخضع أمانينا ومشاعرنا ملشيئة اهللا تعاىل وأحكامه، وأن نكثر من الدعوات حىت   

  .�نتمكن من أداء حق بيعة املسيح املوعود 
 من أجل حتقيق اجلماعة مستويات عليا إال        �ال يسعين يف هذا الوقت اإلحاطة بكل ما قال املسيح املوعود            

، ولو عملنا به لتوجهت أقدامنا حنو كسب رضا اهللا �أنين أريد أن أذكر أمرا هاما أكد عليه املسيح املوعود 
لقد ترىب الصحابة   . اضوا يف الليايل وادعو اهللا تعاىل حىت يهديكم صراطه        : �يقول املسيح املوعود    . تعاىل

كانـت  . ، ودعا هلـم �انوا قبل هذا؟ كانوا مثل البذرة اليت يبذرها الفالح مث أرواهم النيب       كيف ك . تدرجييا
 ميشي،  �البذرة صاحلة واألرض خصبة فخرجت مثار طيبة بواسطة اإلرواء، فأصبحوا ميشون كما كان النيب               

 للتهجد وأكثـروا مـن      فتوبوا أنتم بقلب صادق، استيقظوا    . مل يكونوا ينتظرون الليل أو النهار لطاعة أوامره       
وتيقنوا أن مـن    . الدعاء وأصلحوا قلوبكم وختلّوا عن الضعف واجعلوا أقوالكم وأفعالكم وفق رضى اهللا تعاىل            

يضع نصب عينيه هذه النصيحة ويكثر من الدعاء إىل اهللا تعاىل ويتضرع إليه فسينعم عليه اهللا تعاىل وسيحدث                  
  .تغيريا يف قلبه، فال تقنطوا من اهللا تعاىل

  .٢ليست هذه األمور صعبة على الصاحلني من الناس
إذا تقدم أمثال هؤالء حنو اهللا تعاىل فسيتقدم اهللا تعاىل إليهم أيضا             أولياء، نكون أن إىل نتطلع ال البعض  يقول

لعل حتركهم إىل اهللا تعاىل يكون بطيئًا ولكن حترك اهللا تعاىل مقابل ذلـك              . حىت يتم بينهم اللقاء يف مكان ما      
  .)٧٠ :العنكبوت( �والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا�: وإىل ذلك تشري اآلية التالية. أسرع ما يكون

ينبغي أن تكون عالقاتكم مع    . تذكروا الوصايا اليت أوصيت ا اليوم ألن النجاة تنبين عليها         : �قال حضرته   
وآخرِين �: عاىل ألنكم من خالل ذلك ستصبحون مصداقا لقوله تعاىل        اهللا ومع خلقه هادفة إىل نيل رضى اهللا ت        

قُوا بِهِملْحا يلَم مهن٤ :اجلمعة (�م(.  

                                                 

2
   ترمجة شطر بيت بالفارسية 
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لقد أتيحت لنا أيام اجللسة هذه، وقد مضى شهر رمضان قبل أيام قليلة سعينا فيه جاهدين لنيـل رضـى اهللا                     
آن واحلديث والسنة النبوية، وبالتايل سينتبه الكـثريون  وسنستمع إىل أمور علمية وتربوية على ضوء القر . تعاىل

وهناك حاجة ماسة لصقل أعمالنا إضـافة إىل        .  أكثر فأكثر  �إىل إنشاء صلة باهللا تعاىل وكسب معرفة ذاته         
على ما كسبناه من مثل هذه األمور واالستفادة منها، وهناك حاجـة            للمحافظة  املعرفة العلمية، وهناك حاجة     

وينبغي اعتبار هذه اجللسة فضال إهليا جلمع الربكات، وفقنا اهللا تعاىل        .  كل أعمالنا واملثابرة عليها    للمداومة على 
  .لذلك، آمني

يأيت كثري من اإلخوة بسيارام وبعضهم سيوقفوا       . وأريد اآلن أن أقول لكم عن بعض األمور اإلدارية أيضا         
الذهاب إىل بيوم أيضا يـصلون بالباصـات إىل مكـان           يف مكان أبعد مث تقلّهم الباصات إىل هنا، مث عند           

السيارات، فأثناء ذهام وإيام وخالل إيقافهم سيارام يف األماكن املخصصة ينبغي أن يهتموا ذا األمـر                
كذلك جيب . كثريا بأال يكون هناك زحام، بل جيب أن يتبعوا نظام اجلماعة ويسلكوا بشكل منتظم يف الطوابري

وا كثريا ويكونوا يف طوابري وبترتيب وتنظيم أثناء مرورهم من أماكن التفتيش وأجهزة الفحص، ألن               أن حيتاط 
الطابور يفضي إىل إفساد النظام وينجم عنه التأخري يف الدخول إىل مكان اجللسة وتثار الشكاوى ويضيع                جتاوز  

ألمتعة أيـضا تتولـد بعـض       وعند فحص ا  . وقتكم أيضا كما يسبب ذلك للمسؤولني إزعاجا ويثري قلقهم        
إضافة إىل ذلك أنبه احلاضرين يف      . جيب أن ميثل اإلخوة للفحص ألنه لفائدم      . الشكاوى وتصلىن بعضها أيضا   

اجللسة كل سنة أنه على كل واحد منهم رجاال ونساء أن يراقبوا ما حوهلم، وهذا هو أكرب نظام للحراسـة،                    
 وال ميكن أن يوجد يف أي مكان آخر، بل هو ما متتاز به اجلماعة           وهو موجود عند اجلماعة اإلسالمية األمحدية     

 جتاهه بل جيب أن تطلعوا املسؤولني عند        كمفقط، فال تتكاسلوا يف دعم هذا النظام وال تتهاونوا يف أداء واجب           
 يف رؤيتكم أي تصرف مشبوه من أحد، كما جيب أن تطلعوا املسؤولني أيضا إذا رأيتم حقيبة أو كيسا وغريمها  

  .مكان ما
إن تواريخ اجللسة هذه املرة خمتلفة عن اجللسات املاضية لذلك فسيحل الربد ليال يف هذه األيام، فـإن الـذين                    
يقيمون هنا يف اخليم أو سيبيتون يف اخليمة الكبرية ينبغي أن يهتموا بارتداء املالبس الصوفية، وهنـاك أحلفـة                   

 مل يأت ا معه، وذلك ألن بعض الطبائع تكون حساسة فتتضرر            وفُرش أيضا ميسرة هنا فليأخذها من هنا من       
ولقـد ذكّـرت    . سيستمر هذا االضطرار لسنة أو سنتني مث تعود اجللسة إىل توارخيها املعهودة بإذن اهللا             . أكثر

وعلى كل قسم   . واجبام ومسؤوليام، ينبغي أن يسعوا جاهدين ألداء حق الضيافة للضيوف         سابقا ب العاملني  
  .دم الضيوف بكل إخالصأن خي

كانت الشكاوى ترفع عن املراحيض ونظافتها، وإن مل ترفع مثل هذه الشكاوى بشكل عام ولكن هناك بعض                 
 القـسم   مسئويل هذا ال شك أن مسؤولية تنظيفها تقع على        . الطبائع احلساسة اليت ال تتحمل قليال من الوسخ       
ولقد شكلت هذه املرة جلنة خاصة بالتنظيف،  . ذا املكان هنظافة  ولكن على املستخدمني أيضا أن حيافظوا على        
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ولكن مع كل ذلك على اجلميع احملافظة على النظافـة          . لذلك من املأمول بإذن اهللا أن يكون االهتمام به جيدا         
  .�فهي ليس أمرا هينا بل عدت جزًءا من اإلميان لقول النيب 

انه وأكثر ما جيب عليه العمل به هو تركيزه على أداء الصلوات فعلى املؤمن أن يسعى جاهدا لرفع مستويات إمي   
وينبغي اإلكثار من الصالة على النيب يف هـذه األيـام           . �والنوافل والدعوات كما نبه إليه املسيح املوعود        

ا، ستقام صالة التهجد مجاعة هنا فعلى من يقيم هنا أن حيضره          . والتركيز على الدعوات وااللتزام بأداء النوافل     
أما املقيمون يف البيوت فعليهم أن يواظبوا عليها هناك، ذلك لكي يرينا اهللا تعاىل مشاهد رقـي األمحديـة أي                    

  .اإلسالم احلقيقي
وباألمس . جيب أن ختصوا األمحديني الباكستانيني أيضا بالدعاء ألن ممارسة الظلم عليهم قد بلغت اآلن ذروا              

كما أطلق الرصاص على أحد آخر إال أنه جنا بفضل اهللا تعـاىل مـن    أيضا قد استشهد أحد األمحديني هناك،       
ندعو اهللا تعاىل أن يهيئ أسبابا للـبطش ـؤالء         . وادعوا اهللا تعاىل لألمحديني حيثما يتعرضون للظلم      . اإلصابة

  .، آمني�الظاملني وأن يوفق العامل ملعرفة صدق اخلادم الصادق للنيب 
شهيد املذكور، كما أن هناك بعض املرحومني اآلخرين أيضا وسأصلي عليهم سأصلي صالة الغائب على هذا ال

  .صالة الغائب أيضا
الذي كان عائـدا يف الـساعة اخلامـسة مـساء يـوم             " حممد حتسني "بن  " راؤ عبد الغفار  "أما الشهيد فهو    

 الباص إذ   اليت كان يدرس فيها وكان على وشك الركوب يف        " جاكيواره" من املدرسة يف منطقة      ٦/٩/٢٠١٢
 كتفـه والثانيـة     يفأطلق عليه النار بعض اهولني الراكبني على الدراجات النارية  فأصيب بطلقتني إحدامها              

كان الشهيد  . أصابته من خلف رأسه وخرجت من األمام مما أدى إىل استشهاده فورا، إنا هللا وإنا إليه راجعون                
، ومل يكن قد استلم رسالة قبوله يف ٢٠١٢الوصية يف يناير  عاما من عمره، وكان قد انضم إىل نظام ٤٢يناهز 

زعيم جملس أنـصار    "أما خدماته يف اجلماعة فكان      . الطلب كان يدفع تربع الوصية    ه  ميتقدالوصية ولكنه منذ    
كانت . كان أمحديا خملصا وصاحلًا وحمسا للدعوة إىل اهللا       . يف منطقته، وعمل سكرتريا للمشاريع اخلاصة     " اهللا

كـان  . كان دمث األخالق وحمبا للناس ودودا معهم ومكثرا من الدعوات         . له ولعائلته عالقة وثيقة باجلماعة    
لقد . كان يشارك بكل ما يف وسعه يف كل مشروع يقدمه اخلليفة أمام أفراد اجلماعة             . حيب اخلالفة حبا عميقًا   

 بعـد   ١٩٨٨لقد بايع هو وأخته يف      . ن وبنتان وله منها ابنا  " شازية كلثوم " من السيدة    ١٩٩٥تزوج يف عام    
مث من خالهلم عرفـت     . رؤية نتيجة املباهلة أي بعد رؤية عاقبة ضياء احلق، وكانت والدته قد بايعت قبل هذا              

تقول أخته بأا قد رأت يف رؤيا قبل مثانية أعوام أن الشهيد أصيب بطلقـة ناريـة          . األمحدية يف أسرم كلها   
  . الحظت أنه ال زال على قيد احلياة منه اقتربتومات، فلما 

ال شك أن هذه الرؤيا تعين أنه سينال درجة االستشهاد ألن اهللا تعاىل أعلن أن الشهيد ال ميوت فال تقولوا ملن                     
  .يقتل يف سبيل اهللا أموات
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       ا زوجته قال هلا إذا استشهدت فال تبكـي  كما رأت ابنته وزوجته أيضا رؤيا تتعلق باستشهاده، فلما أخربته 
بكراتشي يوم األحد املاضي، فلما     " أمحديه هال "كذلك قال بعض أصدقائه أنه كان يف اجتماع يف مبىن           . علي

املوت حق وال مفر منه ولكنين أمتىن أن يكرمين اهللا تعاىل باالستـشهاد يف              : كان عائدا منه إىل بيته قال لرفقائه      
  . سبيله

دية يف ربوة والثاين يبلغ الرابعة عشرة من عمره وهو يـدرس يف الـصف               أحد أبنائه يدرس يف اجلامعة األمح     
ندعو اهللا تعاىل أن يرفع درجـات       . العاشر، وابنته األوىل تبلغ العاشرة من عمرها والثانية عمرها سبع سنوات          

  .الشهيد، ويوفق نسله باالرتباط الوثيق والدائم باخلالفة، آمني
اليت كانت ابنة السيدة النواب أمة احلفيظ بيغم والنواب عبد " دي قدسية بيغمالصاحبزا"واجلنازة الثانية هي لـ 

 سـبتمرب   / وتوفيت يف األول من أيلول     ١٩٢٧ يونيو   /ولدت املرحومة يف حزيران   . اهللا خان رضي اهللا عنهما    
  .إنا هللا وإنا إليه راجعون. لألمراض القلبية" طاهر"شفى ست يف م٢٠١٢

ن يف جو ديين رائع وترعرعت فيه وهناك تلقت دراستها، وكان عمرها عـشرين             لقد عاشت طفولتها يف قاديا    
كانت قد خدمت اجلماعة يف قاديان أيضا يف منظمة ناصـرات           . جرت من قاديان إىل الهور    اسنة تقريبا ملا ه   

. روهي والدة الشهيد مرزا غـالم قـاد       . األمحدية وجلنة إماء اهللا كما أدت بعض اخلدمات بعد هجرا أيضا          
بعد استشهاد غالم قـادر الـشهيد       : تقول. كتبت املرحومة يف أحد مقاالا أمرا أرى أنه جدير بالذكر هنا          

 وكتب عليها دعاء حاولت – ال أتذكر بالضبط -قدما  سنة ١٥ إىل ١٢وجدت ورقة صغرية جمعدة وهي من 
 فلم أجنح يف ذلك وبالكاد كتبت       - ليست شاعرة ومع ذلك حاولت حتويل هذا الدعاء شعرا         -حتويله إىل شعر  

يا إهلي اجعل أوالدي يتأللؤون ويتسابقون يف الربيق واللمعان، بل اجعلهم يتأللؤون يف             : بيتني فقط وترمجتهما  
وأتوسل إليك أن تستجيب تضرعي هذا بأن جتعل من نسلهم من يصلون إىل مراقي عاليـة                . السماء كالنجوم 

  .ودرجات سامية من الشرف والوقار
أما فحوى ما كنت أريد أن أكتبه بالشعر . لعل هذين البيتني ليسا موزونني إال أما يفيضان مبشاعر قليب: ولتق

روحهـم  فداء اللهم إذا حان وقت . يا إهلي، إنين أدعوك منذ القدمي أن يفديك كل من يترىب يف حجري         : فهو
قيمة لألماين لو مل يكن أمرك لتحقيقها، وال اللهم ال . لك فوفقهم لذلك وال تدع األطماع الدنيوية حتول دونه

اللهم استجب دعوايت واجعل أوالدي يتسابقون يف الربيـق واللمعـان         . ميكن أن ميتلئ حجر أحد دون إذنك      
هذا هو رجائي . واجعلهم يتأللؤون يف السماء كالقمر والنجوم، ويتولد يف نسلهم خملصون من يفخر م العامل  

ت ايب، اللهم يا كاتب القدر اكتب ألوالدي أن يكونوا أصحاب العمر والثـروات              وذا أتوسل إليك فأن   
  .الروحانية وأن يكونوا صاحلني ويتمتعون بالسعادة واهلناء

وال أعرف بأية عاطفة دعوت . لقد خرج هذا الدعاء من أوراقي القدمية قبل استشهاد غالم قادر الشهيد: تقول
لقد ارتعش قليب هلنيهة لقراءا هذه املرة ألنين شـعرت          . تجيب يف حضرته فورا   اهللا تعاىل هذا الدعاء حبيث اس     
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اللهم ال تأخذ منـهم     : لقد صرخت أموميت من داخلي    . وكأين طلبت من اهللا تعاىل أن يضحى بابين يف سبيله         
وكـان  هذه التضحية وهم صغار، وبدأت أدعو هلم ولكن مل أكن أعرف أن دعائي األول كان قد استجيب،             

فكلما كانت  . اهللا تعاىل يريد أن يأخذ هذه التضحية، وكان قد تقرر أن يأخذ اهللا تعاىل مين ابين يف عز شبابه                  
  .التضحية كبرية كان األجر أكرب

، وإنين شاهد على أا حتملت هذه الصدمة بكـل          اعلى أية حال، كانت قد حتلّت بالصرب على استشهاد ابنه         
إليها من أجل التعزية أخذت تذكر يل بعض مزايا غالم قادر الشهيد بوجـه              فلما ذهبت   . صرب وصدر رحب  

كانت تكتب إيل كثريا ويف رسالتها األخرية كتبت أن أدعو هلا بـأن يهبـها   . مبتسم وأظهرت شجاعة كبرية 
أدعـو اهللا   . � ويؤدوا حق كوم نسله      �وأوالدها التقوى وأن يكونوا وراثني لدعوات املسيح املوعود         

  . كلها�ىل أن يتقبل دعاءها هذا هلا وألوالدها بل ألسرة املسيح املوعود تعا
كانت هي والدة الشهيد غالم قادر كما قلت، وهلا ابنان اثنان، وكانت أمنيتها أن ينذر كل منـهما حياتـه                    

فكانت قـد  كانت حتب غالم قادر حبا كبريا . لقد نذر غالم قادر حياته واستشهد يف سبيل اهللا   . خلدمة الدين 
فلما محل الناس نعشه من البيت حتلت بالصرب الكامل، وبدال من الصراخ والعويل     . علَّقت صوره يف البيت كله    

أي لقد رفعت مقامي كثريا . جزاك اهللا يا غالم قادر، جزاك اهللا يا غالم قادر       : كانت كلماا وقت الوداع هي    
زوجهـا  . رمحها اهللا وغفر هلا ورفـع درجاـا       . أماينّيع  يا ابين، حيث أُدعى اآلن والدة شهيد وحتققت مج        

الصاحبزاده مرزا جميد أمحد أيضا مريض وهو متقدم يف السن، ندعو اهللا تعاىل أن يلهمه الصرب والسلوان ويوفق                  
  .أوالدها لالستمرار يف األعمال الصاحلة اليت كانت تقوم ا، آمني

.  نذير أمحد األمري األسبق حملافظة اولبور بباكـستان        وهناك جنازة أخرى اليت سأصلي عليها وهي لشودري       
حيث ولد املرحوم عـام    " هوشيار بور "كان شودري نذير أمحد ابن شودري نور حممد الذي كان من سكان             

كان قد خترج يف اهلندسة املدنية مث توظف يف قسم األار إىل أن تقاعد من               . ٢٨/٨/٢٠١٢ وتويف يف    ١٩٣٣
جلماعة بفضل اهللا تعاىل على صعد كثرية، كان قائد جملس خدام األمحديـة يف حمافظـة                خدم ا . القسم نفسه 

 إىل  ١٩٧٥، مث ظل أمريا للجماعة يف حمافظة اولبور من عـام            ١٩٦٧ إىل   ١٩٦٥من سنة   " رحيم يار خان  "
ولبور كان قد تعرض ملعارضة شديدة يف ا. وبعد ذلك انتقل إىل ربوة   . ٢٠٠٤ إىل   ١٩٨٣ مث من عام     ١٩٨٠
 كانت باكستان تعج باملعارضـة الـشديدة ضـد          ١٩٧٤يف عام   : يقول يف بعض مذكراته   . ١٩٧٤يف عام   

اجلماعة، وكنت أحرس حمطة بنـزين ألخي الصغري شودري بشري أمحد ألنه قد أجريت له عملية جراحيـة                 
يني فلم يكونوا يدعون  كان املشايخ قد قاموا مبقاطعة األمحد١٩٧٤فكان طريح الفراش، وبسبب الفنت يف عام 

. أحدا يدخل إىل حمطة البنـزين، بل أقاموا طوابري من الشباب الالبسني أكفانا يف كل الطرق املؤدية إىل احملطة                 
مث جـاؤوا   . وملا جاء أحد الشباب األمحديني ألخذ البنـزين لدراجته النارية أخذوا منه الدراجة وأحرقوهـا             
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لقد وفقه اهللا تعاىل لتحمل كـل هـذه   . لم وشتموه ورشوا عليه البنـزينومارسوا على املرحوم القسوة والظ    
  .املصائب

ظل خيدم اجلماعة حىت آخر حلظة من حياته رغم مرضه الشديد، ألنه كان قد عين قاضـيا يف                  : كتبت زوجته 
على ع التأكيد وكان قد كتب قراره األخري يف إحدى القضايا ولفّه مث ربطه باخليط وأعطاين إياه م         . دار القضاء 
  .أن يطلع عليه أحددون دار القضاء إيصاله إىل 

فقلت له بأنك مريض جدا فاكتـب إىل أمـري          . كان يقاسي آالما يف مرضه األخري وصعب عليه التكلم أيضا         
أداء لقد عينين اخلليفة على : املؤمنني وأخربه بأنك ال تستطيع أن تقوم ذا العمل جراء املرض الشديد، فقال هلا  

رفع اهللا تعـاىل    . كان صاحب مزايا وصفات حسنة كثرية     . هذه املهمة فسأظل أجنزها ما دمت على قيد احلياة        
  .درجاته وزاد أوالده أيضا يف احلسنات واألعمال الصاحلة

الذي كان من سكان ريف دمشق، واستـشهد أثنـاء الفتنـة             اسوريواجلنازة األخرية هي لفراس حممود من       
 وذهبوا لدفنـه إال أـم مل        آب/ من أغسطس  ٣٠لقد وجدت أسرته جثته يف      . اك يف هذه األيام   املستطرية هن 

لقد بايع قبل مثانية أشهر     . يستطيعوا حفر القرب لصالبة األرض املتحجرة فدفنه يف اليوم التايل أهلُ هذه املنطقة            
. القته كانت خملصة باجلماعـة    عهد بيعته وع  بظل وفيا   . كان يعمل أعماال حرة   .  عاما ٣٥فقط، وكان عمره    

  .آمني. رفع اهللا تعاىل درجاته وغفر له
  .سأصلي عليهم مجيعا صالة الغائب بعد صالة اجلمعة
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