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 عبـده   أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممـدا             
* بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر   . ورسوله

     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي
   عنيتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدناه * يناط الَّذرـر     صغَي هِملَيع تمعأَن 

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،.  
إن املشرفني  . حنمد اهللا تعاىل على أن اجللسة السنوية جلماعة أملانيا بدأت اليوم          

على ترتيبات اجللسة حاولوا أن يسدوا النقائص اليت بقيت يف العام املاضـي،             
لك النقائص  مـشكلة إيـصال الـصوت،         من ت . وحاولوا حتسني الترتيبات  

كانت اجللسة يف   . ولسوف نرى اليوم إىل أي مدى تغلّبوا على هذه املشكلة         
لذلك واجـه   " كالسوئي"العام املاضي هي األوىل اليت عقدت يف هذه املدينة          
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املسؤولون بعض املشاكل أو النقائص ألن اجللسة عقدت يف مكان جديد يف            
.  ال يجيز ألحد أن يتهم املسؤولني أو يعترض عليهم         ولكن هذا . العام املاضي 

غري أن املسؤولني ميكن أن يكونوا حمل اعتراض إن مل ينتبهوا إىل نقاط اخللـل     
ولكن كما قلت إن املسؤولني قد تنبهوا       . والضعف اليت بقيت يف املرة املاضية     

نة لذلك كانت النفقات يف الـس     . جيدا إىل تلك العيوب وحاولوا سد اخللل      
املاضية كبرية بسبب اخلطأ يف التقديرات اليت كان سببها عائدا إىل أن اجللسة             
كانت قد عقدت يف مكان جديد، فحاول املسؤولون التقليل من هذه النفقات 

لذا على املسؤولني أن ينتبهوا . أيضا، ومع ذلك فال يزال اال مفتوحا لتقليلها    
تريد التقدم واالرتقاء تتقدم إىل األمـام       إىل هذا األمر جيدا، ألن األقوام اليت        

مستفيدة من جتارا السابقة أحيانا ومن جتارب اآلخـرين أحيانـا أخـرى،             
وهذا ما علّمنا إياه    . ويستفيدون من كل اقتراح مفيد من أجل حتسني األمور        

 أَحق  الْحكْمةُ ضالَّةُ الْمؤمنِ فَحيثُ وجدها فَهو     :  إذ قال  �سيدنا رسول اهللا    
  . يف ذلك يكمن سر التقدم الروحاين واملادي. بِها

عندما زرت أملانيا يف املرة املاضية سردت هذا احلديث لعمدة برلني أو مـن              
إذا كان هذا تعليمكم وتعملون به فـسوف        : كان يشغل هذا املنصب فقال    

ن كان  هذا ما قاله وإ   . تفتحون العامل سريعا أو ستستقطبونه على األقل سريعا       
إذًا، فإذا كنا . وال شك أن هذا سيحدث حتما بإذن اهللا  . بكلمات خمتلفة قليال  

بل جيب  . نتقدم، وحنن فعال كذلك، فينبغي أال نغض الطرف عن نقاط ضعفنا          
مث ينبغي أال ننظر إىل األمور نظرة دنيويـة         . أن ننتبه جيدا إىل إصالح أنفسنا     

 الذي هو األكثر حبا للنيب      �املوعود  فقط، بل إننا ندعي أننا آمنا باملسيح        
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 على وجه األرض، وجاء ليوجهنا إىل أداء حقوق اهللا تعاىل، لذا كل هذه              �
األمور تقتضي أن ننظر إىل كل شيء بنظر التقوى وخشية اهللا تعاىل يف قلوبنا              
وعلينا أن نؤدي مقتضيات عهد البيعة الذي قطعناه مع سيدنا املسيح املوعود            

زيل نقاط ضعفنا واضعني كل هذه االعتبـارات يف البـال،           علينا أن ن  . �
جيب أال نزيل نقاط الضعف يف اإلدارة فقط، بل         . فلنسع لذلك جاهدين دائما   

سواء -وإذا انتبه كل مشارك يف اجللسة       . جيب أن نزيل ضعفنا الشخصي أيضا     
 واضعا هذا األمر يف البال، وحـاول رفـع مـستوى            -أكان رجال أم امرأة   

وكذلك لو وضع املسؤولون واملشرفون على الترتيبات أيضا هـذا          طموحاته،  
األمر أمام أعينهم أو قولوا إن شئتم أم إذا قاموا بأعماهلم متمسكني بأهداب             
التقوى الستفاد اجلميع من بركات اجللسة مبن فـيهم احلـضور والعـاملون      

ا مـن   واملسؤولون عن ترتبيات اجللسة على حد سواء، وستتقدم اجلماعة أيض         
  . حيث اجلماعة بإذن اهللا بأقدام حثيثة

 عندما بين األهـداف مـن       �جيب أن تتذكروا جيدا أن املسيح املوعود        
اجللسة وجه احلضور إىل العبادة والتقوى وتبليغ الدعوة وغريها من األهداف           
الكثرية، كذلك لفت انتباه اجلماعة بوجه خـاص إىل أداء حقـوق العبـاد              

ق أنه إذا نشأت يف اإلنسان عاطفة مواساة اخللق بـصورة           احل. ومواساة اخللق 
فعلى كل أمحدي أن ينتبه إىل هـذا        . حقيقية فإنه يؤدي حقوق العباد تلقائيا     

  . األمر جيدا
 إعالنا للجلسة ذكر هذا اجلانب بوجه خاص، �عندما نشر املسيح املوعود 

كذلك لفت  .. فمن ناحية وجه اإلخوة إىل التقوى وخشية اهللا والزهد وغريها         
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األنظار أيضا إىل الرفق واحلب املتبادل واألخوة املتبادلة والتواضع واالنكسار          
أيضا بكل شدة وقال بأن جمرد العبادات ليست بالتقوى احلقيقية، وإن جمـرد             
خدمة اجلماعة ال تعين التقوى، وإن إظهار حب اهللا وحب الرسول وحـده             

د واخلالفة فقط ليس بالتقوى، بـل       ليس بالتقوى، والعالقة مع املسيح املوعو     
التقوى تكون كاملة حني يؤدي املرء حقوق الوالدين وحقوق األهل واألوالد           
وحقوق األزواج والزوجات وحقوق اجلريان وحىت حقوق األقرباء واألصدقاء      

. وحقوق اإلخوة واألخوات وحقوق أفراد اجلماعة أيضا وحىت حقوق األعداء
لقد حضرنا اجللـسة لنرفـع      .  القرآن الكرمي  كل هذه التعليمات مذكورة يف    

مستوى روحانيتنا لذا جيب على كل مشترك يف اجللسة أن يتنبـه جيـدا إىل               
العبادة وأداء حقوق اهللا تعاىل والصلوات واألدعية وذكر اهللا، وإضافة إىل ذلك 
ينبغي أن يفحص نفسه من حيث احلب املتبادل والعالقات املتبادلة ومواسـاة            

 وإال صحيح أنكم حضرمت مكانا حيث تعقد اجللسة وحيث اجتمع           .اآلخرين
أعزتكم وأقاربكم وستلتقون مبن ميلكون ذوقا وطباعا مثل طباعكم، وقد جئتم 

لن تتمكنوا  حيث ستلقى اخلطب العلمية والتربوية واليت ستتمتعون ا، ولكن          
لقد . ة اإلخوة من حتقيق اهلدف منها إال بتأدية حقوق العباد وال سيما مواسا          

 اجللسة السنوية   � على ذلك؛ فحني ألغى      �سيدنا املسيح املوعود    أكّد  
: يف إحدى السنوات نظرا لبعض األوضاع وتصرفات بعض أبناء اجلماعة قال          

لقد علمت أن بعض الناس يدخلون اجلماعة ويبايعونين ويعاهدون عهد توبة           "
 الفقراء من مجاعتهم    نصوح ومع ذلك تبقى قلوم معوجة حبيث ينظرون إىل        

كالذئاب، وبسبب التكبر ال يسلِّمون على اآلخرين بوجه طلق، دع عنك أن            
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فأراهم سفلة وطماعني لدرجة يتخاصـمون      . يعاملوهم حبسن اخللق واملواساة   
على أتفه األسباب ويأخذ بعضهم بتالبيت بعض، ويهاجم بعضهم بعضا على           

األمر إىل السب والشتم، وخيفـون      ويف كثري من األحيان يصل      . أتفه األمور 
  . الضغائن يف القلوب

يا ربي ما هذه احلالة السائدة؟ ما هذه اجلماعة اليت          : إنين أستغرب وأقول  
معي؟ ملاذا تنفض قلوم إىل األطماع النفسانية؟ ملاذا يضايق األخ أخـاه            

  ويريد أن يتعاىل عليه؟ 
راحة أخيه على راحة نفسه قدر ال يؤمن أحدكم ما مل يؤثر : احلق واحلق أقول

وما مل خيلق اهللا بفضله اخلاص شيئًا من الرفق واللني واملواسـاة            .. االستطاعة
وعاطفة اخلدمة وحتمل املشقة يف أفراد مجاعتنا فال يبدو عقد اجللـسة مـن              

 )شهادة القرآن".  (احلكمة يف شيء
لكرب علـى    احلزن واألمل وا   �سيدنا املسيح املوعود     فالحظوا كم أبدى    

فقدان احلب واملودة واملواساة يف أبناء مجاعته واختفاء عواطف التضحية مـن            
بعض الناس يظنـون أن قـرار       . أجل بعضهم، فألغى اجللسة عقابا على ذلك      

اإللغاء كان نظرا لقلة الوسائل والنظام مع أن السبب احلقيقي وراء ذلك هـو   
األمر الذي سبب األمل . إخومقلة املواساة وإظهار التكرب من قبل البعض على 

  . �للمسيح املوعود 
لقد طلبت اجتماعا طارئا لس الشورى هنا يف أملانيا قبل بـضع سـنوات،              
وأتذكر أنه حني تطرق احلديث إىل أمور اجللسة السنوية تكلم أحد أعـضاء             

 أن مـا  - ورمبا بعض اآلخرين أيضا   -الشورى وأخذت منه انطباعا أنه يفكر       
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 إىل إلغاء اجللسة يتمثل يف قلة الوسائل، مع أن         �نا املسيح املوعود    دفع سيد 
أما السبب احلقيقي فكان ذلك األمل الـذي أصـابه          . هذا السبب كان ثانويا   

فتذكروا على الدوام أن عدم املواساة      .  نتيجة اختفاء املواساة بني اإلخوة     �
محدي ال يؤدي حقوق  فكل أ . املتبادلة وعدم االحترام املتبادل ليس بأمر بسيط      

اآلخرين أو ال يكن عواطف املواساة هلم فعليه أن يضع يف احلـسبان مجلـة               
يا ربي ما هذه احلالة السائدة؟ ما       : إنين أستغرب وأقول   "�املسيح املوعود   

  " هذه اجلماعة اليت معي؟
إن هدف هذه اجللسة كما قلت ليس بذلَ املساعي لتأدية حقوق اهللا فقط، بل       

ها إحداث التغري الطاهر يف النفوس من أجل التمكن من تأدية حقوق      من أهداف 
لقد قال مبنتهى األمل إن الناس يـصلّون يف         . فهذا ضروري جدا  .. العباد أيضا 

الظاهر وال يدركون ما هي الصالة، فما مل يسجد القلب خبضوع وخـشوع             
). رغأي كالم فا  (فإن عقد اآلمال على جمرد السجدات الظاهرية طمع باطل          

فال يفرحن أحدكم بصلواته وال يسرنَّ أحدكم توفيقُه خلدمة اجلماعـة، وال            
يسعدنّ أحدكم بتلقي منصب معني، وال يفرحن أحدكم بتضحيته باملال ما مل            

فحني جتتمع يف املرء الرغبـة يف       . يتحلَّ بالتواضع واالنكسار ومواساة اإلخوة    
عندئذ يقال إنه يسري على درب التقوى       حقوق العباد مع االهتمام حبقوق اهللا ف      

احلقيقي، وال يفرح بإحراز أي حسنة وال يكون فيه أي فخر بل يزيد خشية              
فبعد توفيقه ألي حسنة خيشى إن كانت حسنته مقبولة عند اهللا أم            . هللا وخوفا 

فاحلسنات احلقيقية ختلق التقوى، والتقوى تولِّد يف اإلنـسان التواضـع           . ال
 أجل حتقيق هذا األمر فينا فقط قد بعث املـسيح املوعـود             واالنكسار، ومن 
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 قد قال يف    �وميكن أن تقدروا أمهية عواطف املواساة لآلخرين أنه         . �
 وهي مهمة جدا إلحـراز لقـب املـسلم          –الشرط الرابع من شروط البيعة      

أال يؤذي، بغري حق، أحدا من خلق اهللا عموما واملسلمني      "-األمحدي الصادق 
  ."ال بيده وال بلسانه وال بأي طريق آخر..  من جراء ثوائر النفْسخصوصا

فيجب على املسلم األمحدي أن ال يقتصر عدم أذاه على املـسلم األمحـدي              
فكثريون ال  . واملسلم غري األمحدي، بل جيب أن يكون كلُّ خملوقٍ يف أمن منه           
ـ           اق الـضرر   يؤذون أحدا وينصرفون إىل شئوم اخلاصة فهم بريئون من إحل

فاملؤمن يتقدم . بأحد، فال خيطرن ببال أحدكم أم أحرزوا أرفع مستويات الرب
دوما حنو األمام باستمرار وينبغي أن يكون كذلك وإال ال ميكنه التقـدم يف               

أن " يف الشرط التاسع،     �اإلميان واالتقاء، وهلذا قال سيدنا املسيح املوعود        
 عامةً، خالصةً لوجه اهللا تعاىل، وأن ينفع أبناَء يظلّ مشغوالً يف مواساة خلْق اهللا 

  ." جنسه قدر املستطاع بكلّ ما رزقه اهللا من القوى والنعم
 لنيل ذلك   -فلن تتمكنوا من الرب احلقيقي إال إذا ابتغيتم رضوان اهللا ووظّفتم            

ومن ضمن خملوق   .  مجيع القدرات والكفاءات يف النصح خللق اهللا       -الرضوان  
نُ الذي هو أشرف املخلوقات، فاإلنسان يصبح إنسانا حقيقيا عندما        اهللا اإلنسا 

يهتم بأداء حقوق العباد ويلتفت إىل نفع اآلخرين، لقد حدثتكم قبل هذا مرارا 
أنين حني أحدث غري املسلمني الذين يتكلمون عن حقوق اإلنسان وأَعـرِض            

قـوق اإلنـسان    إن نظامكم املادي لتعيني ح    : عليهم ميزة اإلسالم هذه قائال    
إن هذه هي حقوقنا فأدوها لنا، وإال سوف نستخدم القـوة، بينمـا             : يقول

وقد بين اهللا   . اإلسالم يقول إذا كنتم تبتغون رضوان اهللا فأدوا حقوق اآلخرين         
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 يف القرآن الكرمي تلك احلقوق اليت يتحتم أداؤها على كل إنـسان جتـاه              �
نيوية املادية وبني النظام اإلهلي، فالنظام      فهذا هو الفرق بني األنظمة الد     . غريه

الدنيوي يصب تركيزه على نيل احلقوق ويف سبيل ذلك أحيانـا تـستخدم             
إذا كنتم مـؤمنني    :  هلم �وسائل غري شرعية أيضا، أما املؤمنون فيقول اهللا         

الحظوا . صادقني وتبتغون مرضايت فأدوا هذه احلقوق، بدافع املواساة اإلنسانية
هذه العواطف يف كل مسلم أمحدي وسعى مبوجبها ألداء احلقوق          إذا نشأت   

ومـن  . الواجبة عليه فال ميكن أن تظهر يف اجلماعة اخلصومات واملـشاكل          
إن وقت اخلليفة الذي يبذل . املستحيل أن يواجه نظام اجلماعة خمتلف املشاكل   

ا على تسوية هذه النـزاعات أو قراءة مئات الرسائل من هذا النوع شـهري            
والرد عليها أو إحالتها إىل جهة معينة ميكن أن يبذل يف عملٍ بناء آخر مفيـد             
للجماعة، فعندما ترفع مثل هذه املسائل والقضايا إىل اخلليفة فال بد أن يطلع             
عليها ويدرسها ملصلحة اجلماعة وحتسني النظام بدافع اإلصالح واملواسـاة يف       

تالء نتيجة اهتمامـه حبقوقـه      كل حال، خوفا من أن يتعرض أي أمحدي الب        
الشخصية وغصب حقوق اآلخرين، فيتعرض لسخط اهللا، أو حذرا مـن أن            

وأحيانا حيدث أن ال يقبل الناس القـرار        . يتعرض أي إنسان للظلم واالعتداء    
فريفضون قرار اجلماعة أو اخلليفة، وال يقبلون أي اقتراح وال يتفهمون ويبدون 

ا من الرد عليهم بقسوة، فأقول يف بعض األحيان         العناد والتعصب، فال جند بد    
حسنا إذا كنتم غري مستعدين لقبول هذا القرار فاجلماعة أيضا          : ألمثال هؤالء 

وأحيانا أعاقبهم إال أن عاطفة املواساة تدفعين للدعاء حىت         . لن تم بشئونكم  
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حبق هؤالء، أن يهديهم حىت ال يسيئوا إىل عاقبتهم نتيجة إمهـاهلم لألمـور              
  . الدينية

أنّ اإلنسان يف بعض " لن يؤذي بغري حق "�فاملراد من قول املسيح املوعود  
الشئون يصيب غريه أحيانا مبكروه ويكون يف حمله وجائزا، وأحد معانيه كما            
قلت أن ال يؤذي أحدا عن عمد وقصد وهذا ما يليق باملؤمن أن ال يضر أحدا           

خلليفة يف بعض األحيان الختاذ قـرار       وثانيا يضطر نظام اجلماعة أو ا     . متعمدا
معني يتسبب يف أذى البعض لكن ذلك يكون يف سبيل اإلصالح فقـط وال              
يكون هذا اإليذاء غري شرعي، لكن يف هذه احلالة أيضا ال بد من الدعاء حبق               

أما اخلليفة فهو أكثر مـن      . من يتعرض هلذا العقاب أو األذى بدافع املواساة       
قف، إذ يفحص نفسه ويتأكد حـىت ال يـؤذي أحـدا    يتعرض ملثل هذه املوا  

ويصيبه عمدا بأمل بغري عدل، وأن ال يقض أي قرار لـه هـدوء أي بيـت                 
وسكينته بغري حق، وليس ذلك فحسب بل جيب أن يتصرف حبيث يظهر منه             

فهذه هي مقتضيات اإلنصاف واملواساة الـيت       . املواساة جتاهه ويعمل لنصحه   
 يف ضـوء األسـباب      -ا، فمن واجب اخلليفـة      جيب على اخلليفة أن حيققه    

 أن حيقق هذه املقتضيات، مث من واجب نظام اجلماعة واملـسؤولني            -الظاهرة
الذين عينوا من قبل اخلليفة أن يؤدوا واجبام بإنصاف ومؤاساة، وإن الذين ال 
ينجزون مسئوليام ذه العاطفة عن عمد فهم خيونون أمانام ويسألون عند           

  .  حتمااهللا
فاملسؤولية مقام خوف كبري للمسئولني يف اجلماعة، فاملناصب يف اجلماعة ال           

 بعـد   -تكون من أجل األهداف املادية بل ينبغي أن يزداد محاس املسؤولني            
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 يف خدمة أبناء اجلماعة ومؤاسام والبحث عن طـرق          -تلقي هذه املناصب    
وهم لتنشأ العالقات القويـة     النصح هلم ومنافعهم أكثر من ذي قبل، وأن مياش        

فهذا احلماس للنـصح    . املتينة بني أبناء اجلماعة وتتقدم اجلماعة بسرعة أكرب       
واملواساة ينبغي أن ينشأ يف كل مسئول، وعندما يتمكن املسؤولون من تقدمي            

يقول سـيدنا املـسيح     . هذه األسوة الرائعة يستطيعون أداء حق مسئوليام      
أي إذا " ء خادم القوم عالمة على كونه خمـدوما أن يكون املر  : "�املوعود  

خدمتم القوم فسوف تنالون اهليبة والسيادة من اهللا، فهي تأيت من اهللا حصرا،             
ينبغـي أن يكـون     .. أي  ." سيد القوم خادمهم  " أيضا   �كما قد قال النيب     

  .خادمهم
كـامال،  فقراءة األحاديث واالستماع إليه ال يفيد إال إذا سعيتم إىل العمل ا   

  .فعلى املسؤولني أن يرفعوا مستوى سلوكهم جدا على كل حال
 ومعلوم أن الناس يتكلمون أحيانا ويعترضون لكن من واجب املـسؤول أن            

يقول .  يكون رحيب الصدر وال يتخلى أبدا عن مواساة أمثال هؤالء املعترضني
ن أعلى  إن كظم الغيظ والصرب على القول املُر مل       : �سيدنا املسيح املوعود    

لَيس الشديد  " حيث قال    �وإن قوله هذا شرح لقول النيب       . درجات البطولة 
  ." بِالصرعة إِنما الشديد الَّذي يملك نفْسه عند الْغضبِ

فال أحد يقدر على حتقيق مقتضيات العدل واحلكم باملواسـاة إال إذا كظـم              
نبغي أن يكون عليه مسؤولونا، هذه األمور اليت        الغيظ، فهذا هو املعيار الذي ي     

أتناوهلا ليست موجهة إىل املسؤولني يف أملانيا فحسب، بل إنين أوجه خطـايب       
إىل مسئويل اجلماعة يف العامل كله، فخطايب موجه إىل املسؤولني يف إجنلتـرا              
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ذا وباكستان وأمريكا وكندا وأستراليا وإندونيسيا وأفريقيا أيضا، إين أوضح ه         
األمر ألن الناس يظنون أن هذه األمور تنطبق على أوضاع سكان البلد الذي             
ألقي فيها اخلطبة، بينما احلقيقة أنه كما يكون كل فرد من أبناء اجلماعة خماطَبا 
يف عامة اخلطب، فكذلك إذا كنت ألفت انتباه فئة من أبناء اجلماعة فـأفراد              

 قد هيأ للخليفة وسيلة سـهلة       �هللا  ألن ا . هذه الفئة يف العامل كله خماطَبون     
هلذا أتناول خمتلف األمور يف خمتلف املناسـبات  ؛ MTAإليصال كالمه عرب   

وإـا  .. والبالد، وخطايب يكون موجها إىل أبناء اجلماعة كلها يف العامل كله          
من سعادة هؤالء الذين يستمعون إىل هذه التوجيهات جالسني أمامي مباشرة           

م أولَ خماطَيب ، فإذا كنت أخاطب من أملانيا فعلـى أبنـاء             أن يعدوا أنفسه  
لكن تذكروا على الـدوام  . اجلماعة يف أملانيا أن يعدوا أنفسهم أول املخاطبني    

أن شروط البيعة اليت قرأا عليكم ال ختص فئة معينة من أبناء اجلماعة، بل إن               
فـراد  خطايب موجه إىل كل أمحدي، إىل كل شخص يعد نفسه عضوا مـن أ        

لقد تكلمت عن املسؤولني من أجل التوضيح، ألم ينبغي أن يكونوا . اجلماعة
أسوة ألبناء اجلماعة، فهم حباجة إىل فحص أوضاعهم أكثر من غريهم، فاألمر            
ليس حمدودا أو مشروطا وإمنا هو واجب مجيعِ أبناء اجلماعة، فاسعوا جاهدين            

  .للعمل ذه الشروط متدبرين يف كلماا
  . أما ما هي املعايري اليت جيب أن تكون هلذا األمر فأوضحها لكم أكثر

 مـن   �سيدنا املسيح املوعود    ففي الشرط الرابع كما بينت آنفا قد جعل         
الضروري لكل أمحدي أن ال يؤذي أحدا بلسانه ويده، فلن يتمكن اإلنـسان             

عـامرا  من نيل هذا املستوى إال إذا كان سالكا مسالك التقوى، وكان قلبه             
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               ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِي ه نخبشية اهللا وخوفه، فقد ورد يف حديث ع� 
لَا تحاسدوا ولَا تناجشوا ولَا تباغَضوا ولَا تدابروا ولَا يبِع بعضكُم علَى بيـعِ              

خو الْمسلمِ لَا يظْلمه ولَا يخذُلُه ولَـا        بعضٍ وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا الْمسلم أَ      
       اترثَلَاثَ م رِهدإِلَى ص ريشيا وناهى هقْوالت هرقحي .    رالش نرِئٍ مبِ امسبِح

           و الُهمو همد امرمِ حلسلَى الْممِ علسكُلُّ الْم ملسالْم اهأَخ رقحأَنْ ي ـهضرع .
  )البخاري(

اليوم أجيلوا النظر إىل أوضاع العامل، كم من املظامل ترتكب، وكم من حقوق             
فاملسلمون الذين يقطعون رقاب إخوم املسلمني ويرتكبـون        . الناس تغصب 

فـنحن  . ضدهم أشنع املظامل يف كل مكان فإمنا مبعثها احلسد وقلة التقـوى           
نا من التطرف، إال أن هذه األمـراض الـيت          سعداء إذ آمنا بإمام الزمان وجنو     

ذُكرت يف احلديث موجودة يف بيوتنا ويف حميطنا أيضا على نطاق ضيق، وإذا             
كان كل واحد بدأ يستعرض أوضاعه بإنصاف فسوف يرى أن ما أتكلم عنه             

فهناك خصومات يف األشقاء نتيجة احلسد، وأبناء اجلماعة أيـضا          . ليس خطأ 
أيضا يتنازعن حسدا، فأحيانا حيسد املرء ملاذا عهدت        يتنازعون حسدا والنساء    

فإذا كان كل واحد منا يوقن بأن اجلماعـة         . اخلدمة إىل فالن، ومل تعهد إليه     
األمحدية مجاعةٌ إهلية كما هي يف احلقيقة مجاعةٌ إهلية بالتأكيد، فينبغي أن ينتبه             

يتمكن من إجنـاز    كل واحد إىل االستغفار بدال من إبداء الرغبة يف املنصب، ل          
أما الذي يـتمىن  . هذه املسؤولية على أحسن وجه إذا عهدت إليه يف املستقبل  

 أيضا حبقـه أن ال تعطـى لـه أي           �احلصول على املنصب فقد قال النيب       
حافظوا على أماناتكم فسوف تسألون عنـها،       :  يقول �مث إن اهللا    . مسئولية
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ت، فإذا كان قلب اإلنسان عامرا فاملسؤوليات يف اجلماعة واملناصب أيضا أمانا
بالتقوى خاف كل حني وآن من أن يسأل عن عدم أدائه حق اخلدمة املعهودة              

مث من املعلوم أن هذا السؤال لن يكون من قبل أي إنسان ميكن أن يخفي   . إليه
عنه بعض األمور بل سوف يستجوب من العليم اخلبري الذي ال خيفى عليـه              

  . ن على أن خيدعهشيء، وال يقدر اإلنسا
فإذا وضع كل مسئول والراغب يف احلصول على املنـصب هـذا األمـر يف            

. احلسبان فسوف يتقدمون على درب التقوى بدال من اتباع األهواء النفسانية          
مث إن قلة التقوى اليت تزيد النـزاعات على أبسط األمور تتطور تدرجييا إىل أن 

طّ من شأنه وحيقره يف نظر نظام       خيطط اإلنسان كيف يؤذي فالنا، وكيف حي      
اجلماعة ونظر اخلليفة ويربز عيوبه، وليس ذلك فحسب بل يسعى أن يهـني             

  . زوجته وأوالده يف االس، فأحيانا تتعرض العائلة كلها ملثل هذا التصرف
فمن ناحية يبايع املرء على أنه لن يؤذي أحدا بل سوف يبحث عـن فُـرص                

طط لنفع الناس، ومن ناحية ثانية يكـون هـذا          املواساة، ويفكر يف إجياد اخل    
فلنيل هذا اهلدف هناك حاجة ماسة إىل أن يفحص كل واحد نفـسه،             . عملُه

فاستعرِضوا أوضاعكم يف هذه األيام، فقد هيأ اهللا لكم هذه األيام من أجـل              
أنا ال أقول كلَّ هذه األمور بناء على أي افتراض بل يف احلقيقة ترفع إيلَّ               . هذا

 الشئون اليت تسبب يل القلق واخلجل الشديد ألنين أقـول للعـامل إن              بعض
اجلماعة األمحدية تتحين الفرص ألداء احلقوق وتؤمن باملسيح املوعود الـذي           

  . بعث يف هذا الزمن من اهللا من أجل تسيرينا على أدق دروب التقوى



 

- ١٤ -

ـ        !! ولكن ماذا عن حالة بعضنا     يهم ماذا سيقول األغيار عنـدما ينظـرون إل
فإذا كنا نريد أن نحدث     . ما هي دعاويكم وما هو عمل مجاعتكم      : ويقولون

االنقالب يف العامل فال بد من فرض حالة االنقالب على حياتنا وأوضاعنا اليت             
ففـي هـذا    . توقَّعها منا إمام الزمان يف ضوء التعليم السامي اجلميل لإلسالم         

 أن ال يبيع بعضنا علـى       -اء   ومل أذكر بقية األجز    - �احلديث نصحنا النيب    
بيع بعض، فهذا ال يعين فقط أن ال تسعوا إلفساد البيع إظهارا لبغضكم القليب              
واحلقد، حبيث ترفعون السعر بنية إفساد الصفقة بسبب وسائلكم اجليدة، بل           

فاملالحظ أحيانا أن أحدا خيطـب      . إن نطاق هذا التوجيه النبوي واسع جدا      
فأقول إذا كنتم تعلمون أن بنتا      .  يتقدم هلا شاب آخر    بنتا وقبل أن تتم اخلطبة    

قد خطبت وكانت اخلطبة قيد الدراسة، فال جيوز ألي أمحـدي أن يتقـدم              
خلطبتها قبل اختاذ القرار بشأن اخلطيب األول، وال يصح للبنـت والـشاب             

  .وأهلهما أن يدخلوا يف هذا املوضوع قبل ذلك
يأخذوا س خطبته ، وأهلهما أيضا أن        مث إن على البنت أو الشاب الذي تدر       

القرار النهائي بعد التركيز على الدعاء، مث ميكن أن تفكروا باالقتراح الثاين إن             
  . مل يطمئن قلبكم باالقتراح األول بعد الدعاء

وحيدث أيضا أحيانا أن يتقدم أهل الشاب خلطبة فتاة ويكون هناك شـخص             
فيذهب إىل أهل الشاب ويقـول  آخر ساخطا على أهلها لسبب من األسباب      

هلم بأن فيها عيبا كذا وكذا وأنا سأخربكم بفتاة أفضل منها لـذا جيـب أن                
وحيدث يف بعض األحيان أنه ال يـستطيع أن         . تعرضوا عن خطبة هذه الفتاة    

يقترح فتاة أخرى قط، وبذلك يعكّر صفو البيتني بسبب حـسد أو بغـض              
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ى يستخدم البعض أساليب أخرى     وأحيانا أخر . وضغينة وقلة تقوى يف نفسه    
لتشويه مسعة أهل الفتاة وأهل الشاب ويشوهون مسعة الفتيات الربيئات بنـاء            

وهذا يعين أن ذنبا ينتج ذنبا آخر إذ يرمون الفتيـات           . على احلسد يف أنفسهم   
فعليكم أن تعملوا بأوامر اهللا ورسوله واخلُقـوا التقـوى يف           . بالتهم الباطلة 

وأفضل معيار للتقوى هـو     . هداب التقوى يف كل جمال    قلوبكم، ومتسكوا بأ  
لقد كـان لكـم يف   �: حيث قال. ذلك الذي بينه اهللا لكم يف القرآن الكرمي       

 املؤمن أن املسلمني فقـط يـأمنون        � فلم يصف النيب     �رسول أسوة حسنة  
 أسوة حـسنه    �وقد كان النيب    . شره، بل هو من سلم الناس مجيعا من شره        

وكان قد بلغ من الرأفة والشفقة أيضا       . خللق أمجعني أيضا  من حيث  مواساة ا    
فما دمنا قد اجتمعنا هنـا  .  ذروته�منتهاها، بل مل يكن هناك خلق مل يصل         

لنحدث يف أنفسنا تغيريات حسنة فال بد أن نتمسك بتلك األسوة احلسنة اليت             
ا وحنن حباجة إىل أن نسمع تلك النصائح الـيت وصـلتن          . �قدمها لنا النيب    
الدين النصيحةُ قُلْنا   : �فقد قال   .  ومن خالل أسوته احلسنة    �بواسطة النيب   

       هِمتامعو نيملسالْم ةمأَئلو هولسرلو ابِهتكلقَالَ ِهللا و نمفال مندوحة للمؤمن   . ل
ىل  مواساته لعامة الناس أيضا إ     �فقد أوصل النيب    . احلقيقي من العمل بذلك   

. مقام ال ميكن أداء حق اهللا وال حق كتابه وال حق رسوله دون العمل حبسبه              
 أيضا هذا املوضوع ويـتلخص يف أن التقـوى          �لقد بني املسيح املوعود     

احلقيقية ال تتأتى حبسنة واحدة فقط ما مل تسعوا جاهدين لكسب احلـسنات             
منتهى التواضـع    الذي بلغ    �مث انظروا إىل دعاء سيدنا وموالنا النيب        . كلها

ذلك النيب العظيم الذي يكاد يهلك نفـسه يف         . على حتليه باألخالق الفاضلة   
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كل حني يف مواساة أعدائه األلداء وكان رمحة وشفقة متجسدة لذويه ومـع             
ذلك كان يدعو اهللا تعاىل بكل تضرع وتواضع واضطراب ويتعوذ بـه مـن              

 عنـها   �ليت قال النيب    فهذه هي التقوى ا   . األعمال السيئة والرغبات السيئة   
وهذه هي األسوة الكاملة اليت أمرنا اهللا تعاىل        . التقوى ههنا : مشريا إىل صدره  

وكم حنن حباجة إىل أن نفحـص       ! فما أحوجنا حنن إىل هذا الدعاء     . باتباعها
  !! أنفسنا، وكم حنن حباجة إىل أن خنجل عندما حناسب أنفسنا

كُربةً من كُربِ الدنيا نفَّس اللَّه عنه كُربـةً         من نفَّس عن مؤمنٍ     : �مث يقول   
               ةـراآلخا ويني الدف هلَياُهللا ع رسِسرٍ يعلَى مع رسي نمو ةاميمِ الْقوبِ يكُر نم

 عون الْعبد ما كَانَ الْعبد ومن ستر مسلما ستره اُهللا في الدنيا والْآخرة واللَّه في
يهأَخ نوي عف .  

فمن يستطيع أن يدعي أنه سينجو من كُرب يوم القيامة كلها بأعماله هـو؟              
ومن يستطيع أن يعتز بأعماله ويقول بأنه كسب أعماال صاحلة مبا فيه الكفاية؟    

 يف كل حني إذًا، إن الدنيا مقام خوف وعربة، فيجب على كل مؤمن أن يفكر
وآن لينال التوفيق لكسب احلسنات سالكا مسلكا أرشده اهللا تعـاىل إليـه،             
ويفكر دائما أنه ال يدري أي عمل ميكن أن يقربه إىل اهللا تعاىل ويتـسبب يف                

ما أعظم إهلنا وما أعظم رسولنا اللذان شرحا لنا كل شـيء بكـل              . مغفرته
ما أسعد هـؤالء  . ل احلسنةوضوح وجالء، ومل يستخفا بأي عمل من األعما      

ويستمرون . الذين يسعون جاهدين دائما البتغاء مرضاة اهللا وحتسني عاقبتهم        
يقول املسيح املوعود   . يف ذلك ليفرج اهللا كروم ويهيئ هلم من أمرهم يسرا         

 يف موضوع املواساة والشفقة املتبادلة بأن الشفقة على الناس ومواسام           �
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مة لنيل رضا اهللا تعاىل ولكنين أرى أن الناس يبدون عبادة عظيمة، ووسيلة عظي
ضعفا كبريا من هذه الناحية، إذ حيقّرون اآلخرين ويسخرون منهم دع عنك            

  . مراعام ومساعدم يف مشكلة أو مصيبة ما
لو ترك اإلنسان مواساة البشر وختلّى عنها ألصبح مهجيا رويدا          : �مث يقول   

ي مقتضى اإلنسانية، ويكون اإلنسان إنسانا مـا  رويدا ألن املواساة احلقيقية ه 
  . دام حيسن إىل بين جلدته ويعاملهم بالرفق واإلحسان وال يفرق بينهم يف ذلك

:  أيضا يف بيان حماسن اإلسالم واملسلمني باملقارنة مع أديان أخرى�ويقول 
 لقد بين القرآن الكرمي حقوق الوالدين واألوالد واألقارب واملساكني بكثـرة          

وشدة لدرجة ال أظن أا ذُكرت بالقدر نفسه يف أي كتاب آخر، فيقول اهللا              
واعبدوا اَهللا ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا وبِذي الْقُربـى           �: تعاىل

صاحبِ بِالْجنـبِ   والْيتامى والْمساكنيِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ وال       
 �وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اَهللا ال يحب من كَانَ مختاال فَخـورا             

  ) ٣٧: النساء(
مث . فهذه العبارة تشمل األوالد واإلخوة واألقارب األقربني والبعيدين أيـضا         

ن سواء أكانوا من األقارب     أحسنوا إىل اليتامى واملساكني واجلريا    : يقول تعاىل 
أو غريهم، وكذلك إىل زمالئكم يف العمل أو السفر أو الصالة وزمالئكم يف             

وأحِسنوا إىل املسافرين أيضا ومع كل ذي نفس حية الذين حتت . حتصيل العلم
  . سيطرتكم، واهللا ال حيب املستكرب واملختال الفخور الذي ال يرحم اآلخرين

وارمحوا عباده وال تظلموهم ال باللسان وال باليد    : "�يقول املسيح املوعود    
وال حبيلة من احليل، واسعوا دائما لنصح اخللق، وال تتكربوا على أحد ولـو              
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كان مرؤوسكم، وال تسبوا أحدا وإن كان هو يسبكم، وكونوا مـستكينني            
كثريون يظهرون  . وحلماء وصاحلي النية ومواسني للخلق لتكونوا من املقبولني       

وكثريون أنقياء يف الظاهر إال أم ثعـابني        . لم، ولكنهم ذئاب من الداخل    احل
 .من الباطن، فال ميكن أن تقبلوا يف جنابه ما مل يكن ظاهركم وباطنكم واحداً             

ٍارمحوا الصغار وأنتم كبار وال حتتقروهم، وعظوا اجلاهلني حال كونكم علماء           
أنتم أثرياء وال تتكربوا عليهم عن وال تذلّوهم عن عجب، واخدموا املساكني و

  ."احذروا سبل اهلالك. زهو
 جلماعته وهذه كانت كيفية قلبه، فهـو        �فهذا هو تعليم املسيح املوعود      

يتوقع منا أال نقتصر على تقدمي األسوة احلسنة أمام العامل فقط بل ينبغـي أن               
ـ : لقـد ورد يف حـديث  . نكون مستحقني لفضل اهللا تعاىل أيضا      ماحونَ الر

فعندما نرجو  . يرحمهم الرحمن ارحموا أَهلَ اَألرضِ يرحمكُم من في السماءِ        
من اهللا تعاىل رمحته ونقول بأن رمحته حتيط بكل شيء فعلينا أن نبدي بأنفسنا              

  . أيضا عاطفة الرمحة على خلق اهللا أكثر من ذي قبل ونوسع دائرا
سعوا جاهدين يف هذه األيام لتقوية عالقتـهم مـع اهللا           فعلى األمحديني أن ي   

بواسطة العبادة وذكر اهللا، وإىل جانب ذلك جيب أن حياولوا الوصول إىل أعلى 
مستويات مواساة اخللق ورفع النـزاعات من بينهم وأداء حقـوق بعـضهم            

وهذا ال ميكن أن حيدث ما مل تزل النـزاعات الداخلية والتكدر مـن             . بعضا
املواساة احلقيقية هي اليت يقوم ا املرء لكل شخص دون متييز بـني             . وبالقل

وعندما تنشأ املواساة على هذا النحو فهي اليت توجه األنظـار إىل            . هذا وذاك 
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الدعاء لبعضنا بعضا، وبسبب األدعية املتبادلة تترسخ التقوى أيضا يف قلوبنـا            
  .  جمال أداء حقوق العبادوتتطهر القلوب واألرواح وتضرب األمثلة العليا يف

 منا ليس بأمر بسيط، بـل هـو         �فعهد البيعة الذي أخذه املسيح املوعود       
فعليكم أن حتاولوا لتطوير هـذه      . ضروري جدا إلحداث االنقالب يف حياتنا     

وادعوا اهللا تعـاىل أن     . العواطف يف هذا األيام بوجه خاص وبصورة مستمرة       
عل اجلميع وارثني لألدعية اليت دعا ـا        ندعو اهللا تعاىل أن جي    . يوفقكم لذلك 

وأن يوفق كلا منا لالستفادة من بركات اجللـسة، وأن          . �املسيح املوعود   
تبقى أجيالنا متمسكة باألمحدية بكل قوة وشدة، وأن يحـدثوا يف أنفـسهم             

ندعو اهللا تعاىل أن حيفظ اجلماعة وأفرادها من شـر          . انقالبا روحانيا عظيما  
عليكم أن تدعوا مندفعني بعاطفـة      . ه األيام ويف املستقبل أيضا    األعداء يف هذ  

. املواساة أن ينقذ اهللا العاملَ من الدمار الذي يتجه إليه العامل بـسرعة هائلـة              
فادعوا لألمة املسلمة وحلكومات البالد اإلسالمية ألا تواجه يف هذه األيـام            

ـ          ا مـن عيـوب     مصائب وابتالءات مجة، وال تسعى للمحاسبة على ما فيه
ندعو اهللا تعاىل أن يوفقهم لإلميان      . وثغرات، وال ملعرفة سبب هذه االبتالءات     

  .بإمام الزمان
كذلك أريد أن أوجه أنظاركم إىل بعض األمور األخرى أيضا منها أنه جيب             
أن تلتزموا يف هذه األيام بالصالة بوجه خاص، فقد رأيت عند صالة الفجر أن 

يف قاعة الصالة ومل يستيقظوا للصالة بـل ظلـوا          بعض الناس كانوا نائمني     
نائمني، مع أنه قد أُقيمت صالة التهجد أيضا يف الصالة نفسها مث صالة الفجر              

فإذا كان أحـد    . ولكن بعض الناس ظلوا نائمني، وكان منهم الشباب أيضا        
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معتل الصحة أيضا قليال فال بد أن يستيقظ ويصلي مث ميكن أن ينام بعد الصالة 
ولكن ال جيوز أن تتركوا انطباعـا  . لصالة ال بد من أدائها على أية حال  ألن ا 

جيب أن ينتبه املسؤولون إىل هذا األمر وكذلك جيب على          . سيئا يف هذا األمر   
  . يف اجللسة أن يوقظوا النائمني عند موعد الصالة" قسم التربية"

 واآلن  كذلك قلت البارحة للعاملني أن ينتبهوا إىل موضوع احلراسـة جيـدا           
ال تظنوا أننا حمفوظون يف القاعـة وأن ترتيبـات   . أوجه هذا األمر إىل اجلميع   

ال شك أا جيدة، ولكن مع ذلك عليكم أن    . احلراسة جتري على خري ما يرام     
ندعو اهللا  . تكونوا متيقظني دائما وانظروا إىل ما حولكم بنظرة فاحصة دائما         

  . تعاىل أن ينقذ اجلميع من كل شر وفتنة
عد اخلطبة وأداء صالتي اجلمعة والعصر سأصلى صالة الغائب على املرحومة           ب

أمة اهللا بيغم اليت كانت ابنة الدكتور مري حممد إمساعيل، وقد توفِّيت البارحة،             
  . إنا هللا وإنا إليه راجعون
بعـد  .  عاما، وكانت أصغر من السيدة أم أمة املتني      ٩٠كانت تبلغ من العمر     

كانت زوجة املرحوم بري صالح الدين الذي . الت تعليما دينيا  التعليم الثانوي ن  
لقد خـدمت   . تقاعد من منصب املفوض أو رمبا أعلى من ذلك يف احلكومة          

وبعد . م١٩٤٤ إىل   ١٩٤٣املرحومة رئيسةً للجنة إماء اهللا يف مدينة ملتان من          
تقسيم اهلند وباكستان عينت سكرترية املال وخدمت على مناصب أخـرى           

إن . م١٩٧١ووفِّقت ألداء احلج مع زوجها يف عـام         .  يف جلنة إماء اهللا    أيضا
ميزا الفريدة اليت ذكرها اجلميع كانت أا واجهت صدمات كثرية منها وفاة     

 بعد وفاة زوجها سكنت مع ابنها وتويف يف         -ابنها يف الشباب ووفاة زوجها      



 

- ٢١ -

يف كـل هـذه      ولكنها متسكت بأهداب الصرب واجللَـد        -أثناء مكثها عنده  
كانت ملتزمة بالعبادة والـدعاء،     . الصدمات ومل تترك الصرب يفلت من يدها      

كانت . وكانت تنصح األوالد دائما بااللتزام بالعبادة وأال يتهاونوا يف الصالة         
. كثرية التصدق وكانت تدفع النفقات لبعض السيدات كل شـهر بانتظـام           

ة الرحم وحسن املعاملـة     كانت مولعة باملطالعة، وكانت مضرب املثل يف صل       
مع األقارب، وكانت تعامل أقارب زوجها الذين كان أكثرهم غري أمحـديني            
باحترام، وكان أفراد عائلة أصهارها أيضا ينظرون إىل نـصائحها بـاحترام            

كانت مولعة بتدريس األوالد القرآن الكرمي، فحيثما مكثت درسـت          . شديد
سها جيدا قبل التدريس وتكتب رؤوس      القرآن الكرمي لألوالد، وكانت تعد نف     

كانت تنصح أوالدها باجتناب الكرب دائما، وتقول هلم بأال         . األقالم قبل ذلك  
جيب أن تتمسكنوا   : تعاملوا بالكرب من هم أقل ثقافة منكم، وكانت تقول هلم         

ندعو اهللا تعاىل أن يرفع درجاا، ويوفق أوالدها أيضا للتمسك          . مع املساكني 
  . عة واخلالفة ويوفقهم لالستمرار واملثابرة على دروب احلسناتبأهداب اجلما

يقول التقرير الوارد من أمري مجاعة أملانيا بأن الصوت كان واضحا يف مجيـع              
حسنا، ولكـن ال أدري     . أحناء اخليمة، يف خيمة الرجال وخيمة النساء أيضا       

 حنمـد  على أية حال، إذا كان الصوت واضحا فهذا جيد،   . ملاذا يسمع صداه  
  . اهللا على ذلك، وال بد من حماولة التحسني إذا اقتضت احلاجة لذلك
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