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

    الَمنيالْع بحيم   * هللا رن الرمحالك* الرين    مم الدوي  *     ـاكإيو ـدبعن اكإي
  عنيتسن *    قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ * اه يناط الَّـذرـر    صغَي هِملَـيع ـتمعن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،.   
إنين أحتدث بعد اجللسات عادة عن اجللسات اليت عقدت مؤخرا وأعلّق عليها            

واملعلوم أن جلسات . وأبني موضوع شكر اهللا تعاىل ومننه النازلة على اجلماعة        
وعني املاضيني وانتهتا بنجاح بفضل     اجلماعة يف أمريكا وكندا عقدتا يف األسب      

. اهللا تعاىل، وقد وفِّقت لالشتراك فيهما وخماطبة أفراد اجلماعة مباشرة أثناءمها          
وإنين أطّلع على أمور كثرية مبقابلة أفراد اجلماعة وأعرف ما يواجهون مـن             

وهذا ما يساعدين علـى     . مشاكل، كما أطّلع على حالتهم األخالقية والدينية      
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فمن هذا املنطلق كانت جوليت يف مجاعة أمريكا        . ماعة بطريق أفضل  تربية اجل 
وآمل وأدعو اهللا تعاىل أن يستفيد منـها        . وكندا مفيدة جدا بفضل اهللا تعاىل     

وإضافة إىل ذلك تكون هناك فرصة لنـشر        . أفراد اجلماعة أيضا رجاال ونساء    
ألمحديني وغري دعوة اجلماعة نتيجة مقابليت شخصيات بارزة يف البالد من غري ا

وقد أتيحت يل هذا الفرصة يف كال البلدين بفضل اهللا تعاىل،           . املسلمني أيضا 
ووجدت أن مجاعة كال البلدين تؤدي واجبها يف هذا اال على خري ما يرام،              

  . وقد وسع أفراد اجلماعة عالقام يف هذا اال
 بأين عادة أبـني     ، كما قلت من قبل    ،فأوال أريد أن أحدثكم من هذا املنطلق      

فمن واجبنا مجيعا أن نشكر اهللا      . موضوع شكر اهللا تعاىل بعد اية اجللسات      
وقد . تعاىل شكرا كثريا على أنه وفقنا لعقد هاتني اجللستني واالشتراك فيهما          

بارك اهللا تعاىل فيهما بركات كثرية وانتهت اجللستان بكل خـري وجنـاح،             
وكما بينت يف جلسة مجاعة أمريكـا       . افنحمد اهللا تعاىل على ذلك محدا كثري      

وكندا أيضا بأن اهلدف احلقيقي وراء هذه اجللسات هو أن نحدث يف أنفسنا             
احلق أنه ال ميكننا أن حنظى ونستفيد من اخلري والربكات املنوطة       . تغيريات طيبة 

مث جيب أال تكون هـذه التغـيريات        . باجللسات ما مل تنشأ فينا تغيريات طيبة      
 بل من الواجب أن نسعى جاهدين جلعلها جزءا من حياتنا ال يتجزأ مؤقتة فقط

وهذا ما يوضح لنـا     . وهذا ما أكرره وأنصح به اجلماعة مرارا      . بشكل دائم 
عندما يتضح على املؤمن موضوع شكر      . موضوع شكر اهللا تعاىل جبالء أكثر     

ل تلو  أكثر فأكثر نتيجة العمل به، وينـزل عليه فض�اهللا تعاىل يرث أفضاله 
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 صادق الوعد يعد عباده الشاكرين       هو إن اهللا تعاىل الذي   . فضل من اهللا تعاىل   
  .�لَئن شكَرتم لَأَزِيدنكُم �: ويعلن هلم قائال

وأية منة ونعمة   . إن اهللا تعاىل يزيد نِعمه وإحساناته ومننه أكثر للذين يشكرونه         
 لإلميان بإمام هذا العصر الذي      أكرب للمسلم األمحدي من توفيق اهللا تعاىل إياه       

أرشدنا إىل أساليب كسب احلسنات وإحداث تغريات طيبة يف نفوسنا؟ فعلى           
كل أمحدي أن يدرك مضمون الشكر جيدا لكي جيذب أفـضال اهللا تعـاىل              
وإحساناته أكثر فأكثر، ولكي ال يكون من الذين يكفرون بـنعم اهللا تعـاىل              

من اهللا تعاىل على األغلبية الساحقة      لقد  . �وبذلك جيلبون ألنفسهم سخطه     
كمـا قلـت يف     . منكم وحتسنت ظروفكم كثريا بعد جميئكم إىل هذه البالد        

خطايب يف اجللسة أيضا بأن اهللا هيأ لكثريين منكم وسائل للمجيء إىل هـذه              
البالد وبذلك حتسنت ظروفهم املادية والدنيوية كثريا، فهذا كله بربكة اجلماعة 

ذين جاءوا هنا باسم اجلماعة وطلبوا اللجوء بامسها مث استقروا          إن ال . ليس إال 
 ،هنا، مث عندما حتسنت ظروفهم بدأوا يعترضون على اجلماعة أو انفصلوا عنها           

ومما ال شك فيه أيضا أن اجلماعـة ال         . فهم ناكرون لنعم اهللا دون أدىن شك      
:  ما مفاده ولكن من ناحية أخرى ينطبق عليهم مثل أردي يقول         .تبايل م قط  

واحلق أا أيضا   " بقدر ما يتالشى العشب والكأل والغبار يصبح العامل نظيفا        "
ولكـن لـيعلم    . عنهامنة اهللا تعاىل على اجلماعة إذ فَصل مثلَ هؤالء الناس           

األمحدي أنه لن يقدر على أداء حق الشكر ما مل يسع جاهدا يف احلقيقة لنيل               
يف االعتبار، وما مل يعرف اهلدف من خلقـه         رضا اهللا تعاىل واضعا هذا األمر       

. وما مل يحدث يف نفسه تغيريات طاهرة جاعال هذا اهلدف النبيل نصب عينيه            
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لذا عليه أن يسعى جاهدا للتأسي باألسوة احلسنة اليت قدمها لنا سيدنا رسول             
  . �اهللا 

 - قبل النوم كل ليلـة     - كان يتأمل ويذكر     �لقد ورد يف الروايات أن النيب       
أفضال اهللا تعاىل اليت نزلت عليه أثناء النهار وكان يشكر عليها ويقـول مـا               

. احلمد اهللا الذي أحسن إيلَّ وأنعم علي ذه النعم وأعطـاين كـثريا            : معناه
وفيما .  حيمد اهللا تعاىل ويثين عليه كثريا على نِعمه وأفضاله         �باختصار، كان   

 لَيقُوم ليصلِّي حتى ترِم �  النبِيكَانَ: يتعلق بعبادته هللا تعاىل فنقرأ يف الروايات
قَالُ لَهفَي اقَاهس أَو اهمقُولُ،قَدا: فَيكُورا شدب؟ أَفَال أَكُونُ ع  

فمن واجب املؤمنني ذا العبد الشكور أن يبذلوا قصارى جهودهم للتأسـي            
، � حبسب وعـوده     بأسوته جهد املستطيع لكي ينالوا نصيبا من أفضال اهللا        

 �إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيبِبكُم اهللا      �:  ليعلن �كما أمر اهللا تعاىل النيب      
أي أطيعوين طاعة كاملة وحاوِلوا التأسي بأسويت عندها تكونون أحبـاء اهللا            

وإن حب اهللا تعاىل جيعل اإلنسان مـستحقا لنِعمـه          . وستحظون حببه تعاىل  
 يشكر اهللا على النعم فقط بل كـان        �كان النيب   مث ما   . وأفضاله أكثر فأكثر  

فنجد أسوته وسريته الطيبة قمة     . يشكره كذلك عند النجاة من املصائب أيضا      
فهذا هو  . يف أداء الشكر، فكان دائم الشكر هللا يف األمور العادية وغريها أيضا           

الشكر احلقيقي الذي جيب علينا أيضا أن نسعى له، وهذا هو الشكر الـذي              
 فيكرمه اهللا تعاىل بنعمـه      ،صاحبه مزيدا من أفضال اهللا تعاىل وبركاته      جيلب ل 

إذًا، فإن الشكر هو لفائدة صاحبه واهللا تعـاىل لـيس       . ومننه أضعافا مضاعفة  
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ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لنفِْسه  �: حباجة إىل شكرنا إذ يقول يف القرآن الكرمي
  . �نِي حميدومن كَفَر فَإِنَّ اَهللا غَ

واملعلوم أن هناك عدة طرق . فعلى كل أمحدي أن يكون شاكرا هللا تعاىل دائما
ألداء الشكر أيضا، فمن واجب كل أمحدي أن يبحث دائما عن هذه الطرق             

 وفق هـذه     أن يشكر اهللا يف قرارة قلبه      لهواألساليب، وإذا فعل ذلك فال بد       
عندما . وبكل أفعاله وتصرفاته أيضا   كما يشكر املرء باللسان وبعمله      . الطرق

يريد اإلنسان أن يشكر اهللا تعاىل يساهم كل عضو من أعضائه يف أداء الشكر،  
وعندما يـشكر اُهللا    . أو باألحرى جيب أن تشكر كل ذرة من ذرات جسده         

تعاىل عباده فليكن معلوما أن املراد من شكر اهللا عباده هـو إنزالـه نِعمـه                
ال بد من االنتباه أيضا إىل أنه عندما يشكر اإلنـسانُ هللا            و. وإحساناته عليهم 

واألمـر  . تعاىل فعليه أن خيضع أمامه مظهرا أقصى درجات التواضع هللا تعاىل          
اآلخر هو حب اهللا تعاىل، أي حب اإلنسان هللا وكذلك سعيه للفوز حبب اهللا              

العبد علـى   مث جيب أن يطّلع     . وهذا أسلوب آخر ألداء شكر اهللا تعاىل      . تعاىل
من اهللا   هوفليعلم جيدا أن كل فضل ينـزل عليه . أفضال اهللا تعاىل وإحساناته

  .تعاىل
جيب على اإلنسان أن يؤمن بأن كـل         .�مث االطالع على أفضال اهللا ومننه       

وينشأ عنـدكم   هوتعلموينبغي أن تعرفوا ذلك  .فضل ينـزل عليه هو من اهللا     
فهذا أيضا مـن    . إمنا هي بفضل من اهللا    هذا اإلحساس بأن كل نعمة فزمت ا        

مث ينبغـي أن    . الشكر هللا، مث محده باإلقرار بإنعاماته ومننه وذكْره على الدوام         
يستعمل اإلنسان النعم اليت أنعمها اهللا عليه بأسلوب يرضاه تعاىل وذلك لكي            
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ذه األمور يتحقق الشكر احلقيقي الذي حيبـه اهللا         القيام  فب. ينال به رضوانه  
: �لذي على إثره يزيد اهللا عباده الشاكرين نعما ومننا، كما قـد قـال               وا
 إذا شكرمتوين على هذا النحو، وسأرزقكم أكثر وتنالون مـين           �ألزيدنكم�

فعندما يكتب األمحديون يف رسائلهم إيلَّ أو حيدثونين يف اللقـاء           . نعما أكثر 
ه املتعة والفائدة لن تعد     بأم استفادوا كثريا من اجللسة ومتتعوا ا كثريا، فهذ        

حقيقيةً إال إذا ازداد كل أمحدي نتيجة ذلك إنابةً إىل اهللا وعبادة له أكثر مـن       
على . ذي قبل بانتظام، فابذُلوا جلذب احلب اإلهلي جهودا أكثر من ذي قبل           

كل أمحدي أن يتذكّر قائمة أفضالِ اهللا ومننِه ونعمه عليه ويستعرضها علـى             
د العزم على أنه سيداوم على احلسنات اليت وفِّق إلحرازها، كما           الدوام، ويعق 

ينبغي أن يعد قائمة السيئات والذنوب أيضا ويعزم على اجتناا، وجيـب أن             
يوظف مجيع قدراته وكفاءاته يف بذل هذا السعي، مث ينبغي أن يكثر من ذكر              

 يـسيء اسـتخدام     اهللا تذكُّرا ملنن اهللا ونعمه هذه، ويثبت دوما على أنه لن          
 قد حسن أوضاعكم االقتصادية بعد �إذا كان اهللا . أفضال اهللا وإنعاماته أبدا   

اهلجرة إىل هذه البالد وزادكم بسطة يف املال فينبغي أن تنفقوا هذه األمـوال              
إن األمحديني  . لنيل رضوان اهللا تعاىل بدال من إنفاقها على تصرفات غري الئقة          

متناهية يف الرزق كثريون يف أمريكـا بفـضل اهللا           سعة ال الذين أعطاهم اهللا    
نسأل اهللا تعاىل   . السخاءتعاىل، فبعضهم ينفقون على مشاريع اجلماعة مبنتهى        

أن يبارك يف أمواهلم ونفوسهم بركات كثرية، فعليهم أن يسعوا دوما ليصبحوا           
ن ال  فليكن واضحا أنه جيب أ    . عباد اهللا الشاكرين تذكُّرا هلذه األفضال والنعم      

تعدوا اإلنفاق يف سبيل اهللا وحده غايةَ الشكر اإلهلي، بل جيـب علـيكم أن               
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 على الدوام، فإذا كان اإلنسان يريد   �تسعوا جاهدين لتكونوا منيبني إىل اهللا       
 فال بد لـه مـن االهتمـام         ،أن يكون شاكرا حقيقيا ويعد من عباد الرمحن       

جة يف كندا قليل، أو ميكن أن نقول        عدد األمحديني األثرياء هلذه الدر    . بالعبادة
لكـن  . على حد علمـي   كما يف أمريكا،    نفسها  إن ثروم مل تبلغ الدرجة      

مستوى التضحية باألموال هنا بصفة عامة مرتفع بفضل اهللا، لكنه يف الوقـت           
فإذا أردمت أن تكونـوا     . نفسه توجد بعض نقاط الضعف يف األعمال والعبادة       

األمحديون يف   كانبد من إزالة هذا الضعف، فسواء       شاكرين حقيقيني هللا فال     
أمريكا أو يف كندا أو يف أي بلد آخر من بالد العامل فإم لن يتمكنـوا مـن               
الشكر احلقيقي إال إذا سعوا جاهدين إلحداث التغيريات الطاهرة يف نفوسهم           

 -فما داموا ال يسعون لفرض حكومة القرآن الكرمي عليهم          . على وجه كامل  
 وال يسعون للوفاء بشروط بيعة املسيح املوعود        -أكانوا رجاال أو نساء     سواء  

وفَّق اهللا كلَّ أمحدي لنيل هذه املستويات       . �فلن يسعهم الشكر احلقيقي هللا      
  . للشكر اإلهلي

فافحصوا أوضاعكم وأجيلوا النظر يف ما حولكم وحمـيطكم وتأكـدوا ألي            
فإذا كان الزوج ال .  ويف نفوسكممدى تؤدون الشكر يف حميطكم ويف بيوتكم      

يؤدي حق الزوجة فهو ليس شاكرا حقيقيا حىت لو كان حيرز حسنات أخرى، 
وهـذا  . فقد وهب اهللا له الزوجة واألوالد فمن واجبه أن يؤدي حقـوقهم           

 اهللا نفسه عليه، فهذه املسئولية ليست عادية مادية وإمنا هي           هالواجب قد فرض  
ا كن ال يؤدين حقوق األزواج فهـن أيـضا          من اهللا، وكذلك الزوجات إذ    
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جيحدن النعم اليت أنعمها اهللا عليهن وبذلك خيرجن من زمرة الـشاكرات هللا             
� .  

فكل أمحدي وكل عائلة كما قلت حباجة إىل فحص أوضاعها، فعندما سننجح 
يف اختاذ كل فعل وقول لنا وسيلة لنيل رضوان اهللا على كل صعيد سـنتمكن               

 هللا، وستبدأ سلسلة غري متناهية ألفضال اهللا تعاىل ومننـه           من الشكر احلقيقي  
على كل إنسان روحانيا وماديا، فال تكتفوا بالسعة املادية فقط، فمن واجب            

  . كل أمحدي أن يتقدم روحانيا أيضا
اآلن أتناول جانب الشكر املتعلق يب فهذا أيضا ضروري، فقبل كـل شـيء              

 هذه اجلماعة اليت تتمـسك      �ود   الذي أعطى املسيح املوع    �أشكر اهللا   
فاإلخالص والوفاء الذي أبداه أولئك الـذين       . باخلالفة بكامل الوفاء والوالء   

 قد صرح بأنـه     �كان  إذ   ، مباشرة �نالوا الفيوض من املسيح املوعود      
لقد بـين   (عندما يالحظ يف أفراد مجاعته اإلخالص والوفاء العظيمني          يذهل
، فسلسلة اإلخالص والوفاء املذهلِ     )مات تقريبا  هذا املوضوع ذه الكل    �

املمتدةُ على قرن وربع تقريبا ما زالت تتجلى حبسنها وائها اليوم أيضا، فال             
تدعوا هذا اإلخالص والوفاء ينقطع قط، بل اسعوا جاهدين ألن يـستمر يف             

إىل محـد اهللا     يدفعينفهذا اإلخالص والوفاء إذا كان      . أجيالكم القادمة أيضا  
 فهو يف الوقت نفسه جيب أن       ،اخللفاء القادمني أيضا   يدفعشاكرا له، وسيظل    

يقود أبناَء اجلماعة أيضا إىل الشكر اإلهلي، لكي حنافظ على هذه العالقة القوية  
 على أنه وفَّق �فأنا أشكر اهللا . اجلاذبة ألفضال اهللا للخالفة يف أجيالنا القادمة

فحيثما توجهتم . إلخالص والوفاء جتاه اخلالفةأبناء اجلماعة على احملافظة على ا
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يف العامل ستجدون هذه العالقة نفسها يف كل أمحدي فقد الحظت مـشاهد             
هذا اإلخالص والوفاء يف أمريكا أيضا خالل هذه الزيارة كما أشاهدها هنـا             

  . أيضا يف الصغار والكبار والرجال والنساء والشباب والشيوخ
 فيها املاديون الذين عالقتهم بالدين ليست بالقوية، يظن الناس أن أمريكا يعيش

لكن اإلخالص والوفاء الذي أبداه األمحديون يل مدة أسبوعني خالل زياريت           
كان رائعا، ففي أي برنامج كنت فيه كانوا يصلون إىل هناك ويظهرون هـذا     

  .اإلخالص والوفاء
 متتاليني يف أثناء    كذلك الشباب املكلّفون باخلدمة ظلوا يف رفقيت إىل أسبوعني        

سفري، وقد خاطر بعضهم بتجارام ووظائفهم أيضا ومل يبـالوا ـا أدىن             
وكان بعضهم الذين أخربوين أم كانوا قد بدأوا الوظيفة حديثا وكان           . مباالة

احلصول على اإلجازة من أجل االشتراك يف اجللسة ولقائي مستحيال لكنـهم            
 ندعو اهللا تعاىل أن يهيئ هلـم يـسرا          .جاؤوا نابذين الوظائف وراء ظهورهم    

  . وسهولة ويبارك يف أمواهلم ونفوسهم بركات كثرية ال مقطوعة وال ممنوعة
وإىل جانب ذلك أشكر    . فهذا اإلخالص والوفاء يقود املرء إىل محد اهللا تعاىل        

أيضا أولئك الذين أدوا واجبام بكل إخالص ووفاء يف جمـاالت خمتلفـة يف     
كذلك جيب أن يشكرهم مجيع املشاركني يف اجللسة أيـضا          . ترتيبات اجللسة 

الذين اشتركوا يف جلسة أمريكا وكندا أن يعاملـهم اهللا باملنـة واإلحـسان              
قلق واضطراب، وأن ينــزِّل      أليويرزقهم السكينة والسلوان وأال يتعرضوا      

ا عليهم فضله ورمحته حىت يوفَّقوا خلدمة اجلماعة أكثر من ذي قبل وأن يكونو            
  . متوجهني وراغبني يف خدمتها دائما
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 األمحـديني لقد زرت مدنا خمتلفة يف أمريكا وأستطيع أن أقول بكل يقني بأن             
القدامى أيضا أبدوا أقصى نوع من اإلخالص والوفاء يف كل مكان، وكذلك            

ولكنين مع ذلك أريد أن ألفت . الذين جاءوا حديثا من اخلارج واستوطنوا هنا      
إىل أمر مهم كما قلت من قبل أيـضا وهـو أن إخالصـكم             انتباههم مجيعا   

حقيقيني وستجذبون أفضال اهللا تعـاىل عنـدما ترفعـون           سيعدانووفاءكم  
 ،فموضوع الشكر الذي بدأت به من قبـل       . مستوى ذكر اهللا تعاىل وعبادته    

قمته هي أن يؤدي اخلليفة وأفراد اجلماعة أيضا حق شكر اهللا تعاىل بكـوم              
لقد الحظت عند الشباب يف أمريكا هـذه املـرة          .  حقيقيني هللا تعاىل   عابدين

اجلماعة يف خمتلف طبقات اتمـع ونـشر دعـوة    ب بالتعريفاهتماما خاصا  
وهلذا الغرض أقاموا عالقات وطيدة بفضل اهللا       . األمحدية أي اإلسالم احلقيقي   

بدافع جلب ولكن جيب أن تتذكروا دائما أن عالقاتكم ينبغي أال تكون . تعاىل
املنافع الدنيوية فقط بل ينبغي أن يكون اهلدف وراءها بأننا سوف نعرف العامل 

 �كله بتعليم اإلسالم اجلميل وننوي أن جنمع العامل كله حتت راية رسول اهللا 
الم أيضا يف أمريكـا وطـرح       لقد حتدثت إىل مندويب وسائل اإلع     . بإذن اهللا 

نيـات انتـشار اإلسـالم يف       ما هي إمكا  : سؤاال) CNN(كة  مندوب شب 
اإلسالم احلقيقي الذي تقدمه اجلماعة اإلسالمية      : أمريكا؟ فقلت له يف اجلواب    

األمحدية لن ينتشر يف أمريكا فحسب بل يف العامل كلـه ألنـه لـن ينتـشر           
فعلى كل فرد مـن     . باإلرهاب بل بفتح القلوب وبنشر تعليم اإلسالم اجلميل       

لذين يظهرون إخالصهم ووفاءهم للخالفـة       ا - رجاال ونساء  -أفراد اجلماعة   
أن يتذكروا دائما أن أهدافنا ليست دنيوية بل كل عالقة ننشئها، وإن كانت             
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دنيوية يف الظاهر، وكل قول نتفوه به جيب أن يقودنا إىل ما ننصر به اإلسالم،               
. وهذا سيحدث عندما نكون أوفياء حقيقةً إلهلنا الذي هو اإلله الواحد األحد           

كـانوا زعمـاء    أ سـواء    -ا ما أقوله دائما ويف كل مكان ولكل واحد          وهذ
  .   بأن هذا هو هدفنا احلقيقي-سياسيني أو غريهم

. بفضل اهللا تعاىل جيدة جدا إمجاال أمريكاعلى أية حال كانت اجلولة يف 
لقد مت خالهلا افتتاح . وأدعو اهللا تعاىل أن يظهر نتائجها احلسنة فيما بعد أيضا

، أمريكاد واملراكز أيضا اليت اشترا اجلماعة يف بعض األماكن يف املساج
أيضا اهتمام خاص  أمريكاوبفضل اهللا تعاىل أصبح اآلن لدى اجلماعة يف 

  .بإنشاء املساجد، وعليها أن تستمر يف ذلك
واألمر اآلخر الذي أريد لفت االنتباه إليه هو أن الشعوب اليت تصبو لتحقيق 

 ال تنظر إىل ما أحرزته وأجنزته فقط بل تنتبه إىل تقصرياا الرقي واالزدهار
. وعيوا ونقائصها أيضا، ألا تتمكن بذلك من اختيار النهج الصحيح هلا

جيب أن يكون هناك دفتر أمحر يسجل فيه كل ما حصل من تقصري أو ضعف 
األمر، أو يف كندا، وجيب االهتمام ذا  أمريكاونقص يف أيام اجللسة سواء يف 

ومن مل يضعوا مثل هذا الدفتر عندهم فليفعلوا ذلك ويسجلوا فيه النقائص 
غري  مدةعلى سبيل املثال، أنبه العامل منذ . والتقصريات احلاصلة هذه السنة

يسرية أنه قد يتعرض العامل لبعض الظروف السياسية واحلربية أو االقتصادية 
 -لى مستوى اجلماعة أيضا على املستوى الفردي وع-السيئة، لذلك جيب 

أما . تدبري األمور وتأمني بعض األشياء الضرورية ملثل هذه الظروف الصعبة
فتتعرض لآلفات والكوارث الطبيعية والطوفانات البحرية كثريا، فيجب  أمريكا
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 - حيثما تنشئ املساجد واملراكز-بشكل خاص أن تقوم  على اجلماعة يف
ياء املطلوبة وال سيما املاء والكهرباء، ألنه ال باالجراءات الالزمة لتأمني األش

ففي األيام األخرية اليت كنت فيها يف . ميكن العيش بدوما يف هذا العصر
للجلسة تعرضت املنطقة اليت يقع فيها مسجد بيت " هريس بورغ"منطقة 

الرمحن لطوفان أدى إىل انقطاع املاء والكهرباء، ومل يكن لدى اجلماعة 
ديلة لتأمينهما، فيجب أن يكون يف مثل هذه املباين املركزية مولدات ترتيبات ب

يقول البعض بأننا نتلقى إنذارا قبل . كهرباء لتنويرها فورا ولتأمني املياه
حدوث الطوفان دوما، ولكن هذه املرة قد حدث الطوفان بدون أي إنذار، 

انية التعرض ملكائد فقد يكون ذلك قدر من اهللا تعاىل للتنبيه إىل أن هناك إمك
  . األعداء، إال أن اهللا تعاىل قد جنانا ذه الطريقة

على أية حال، اهللا أعلم ماذا كان السبب وراءه، إال أنه جيب علينا أخذ 
  .اإلجراءات الالزمة لتأمني الترتيبات البديلة إىل حد ما يف مجيع أحناء العامل

ي اخلطبة يف كندا وأذكر مجيع واآلن أعود إىل كندا، ألم قد يظنون أنين ألق
سواء كانت تستحق مدحهم أو تتعلق بتقصريام،  بأمريكااألمور املتعلقة 

هناك بعض األمور املشتركة؛ . فأعود وأذكر بعض األمور املتعلقة بكم أيضا
منها ما ذكرت أنه على مجيع أفراد اجلماعة أن يكونوا عباد اهللا الشاكرين 

، وهذا ليس واجب �عالقة الوطيدة معه ويسعوا جاهدين إلنشاء ال
وكندا فقط بل هو واجب مجيع األمحديني يف العامل كله،  أمريكااألمحديني يف 

  .وهو موضوع أؤكّد عليه مرة بعد أخرى
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إضافة إىل ذلك، لقد رأيت مظاهر اإلخالص والوفاء يف كندا أيضا وال أزال 
مث  أمريكاباكستان إىل كانت إحدى السيدات من أقاربنا قد جاءت من . أراها

يوم وصويل  أمريكاجاءت إىل هنا أيضا، تلقّت هذه السيدة مكاملة هاتفية من 
أفضل أم يف  أمريكاإىل كندا وسئلت عن استقبايل هنا، وهل كان استقبايل يف 

لقد سبقكم أفراد اجلماعة يف كندا كثريا جدا وتركوكم : كندا؟ فردت قائلة
ال شك أن األمر يعود إىل كثرة عددكم هنا، . بعيدايف هذا اال خلفهم 

 حيث إن )قرية السالم( "Peace Village"وتنعمون جبو خاص هنا يف 
ولكن ال يكفي . معظم سكاا أمحديون، واملسجد أيضا قريب لبيوتكم

االستقبال املادي دليال على انتفاعكم ذه املرافق كلها، بل جيب أن جتعلوا 
وع شكر اهللا تعاىل، ألن اهللا تعاىل قد هيأ لكم مكانا نصب أعينكم موض

تعيشون فيه جمتمعني وآتاكم مسجدا أيضا على مقربة منكم، فال تستطيعون 
  . �أداء الشكر هللا تعاىل ما مل تعمروا هذا املسجد بعبادته 

ال شك أن كبار السن من الرجال يالزمون املسجد ألن معظمهم متقاعدون 
ون يف الصلوات اخلمس، ولكن هدفنا احلقيقي ال يتحقق وألجل ذلك حيضر

إال إذا ارتاد األطفال والشباب املسجد وقاموا بعمارته وأدركوا اهلدف األخري 
فلو كانت الفتيات والسيدات أيضا . من العبادة وتشبثوا بقيم اجلماعة

ضا حمافظات على طهارن وحيائهن وقيمهن يف هذا اجلو، وكان الشباب أي
متذكرين قيمهم وتقاليد اجلماعة أيضا، وال ينغمسون يف ما حيدث حوهلم، 
فإن كان اجلميع يسعون ذه العاطفة لتحقيق هذه األهداف املنشودة 
فسينجحون يف حتوهلم إىل عباد شاكرين هللا تعاىل حقيقةً، وإال فإن رفع 
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إلخالص اهلتافات واالستقبال باخلروج يف الشوارع يدل على شيء من ا
  .والوفاء ولكنه ليس كل شيء من أجل حتقيق اهلدف احلقيقي

لقد قابلين رئيس البلدية هنا والساسة وأناس حمليون أيضا ولديهم انطباع جيد 
ينبغي أن تفخر مبثل هذه اجلماعة إذ : عن أفراد اجلماعة، ولقد قال يل بعضهم
ن اهللا تعاىل أن اجلماعة هذا فضل م. إن فيها أفرادا رائعني ومتقيدين بالقوانني

ولكن هؤالء ينظرون إىل اجلماعة بنظرة دنيوية حبتة، فريون . تتحلى بكل ذلك
القرآن من منظور أن مستواها جيد جدا من هذه الناحية، ولكننا ننظر إليها 

 على ضوء �شرحه لنا يف هذا العصر سيدنا املسيح املوعود ما وهو الكرمي 
األخالقية ومستوياتنا للتمسك بالدين ليست أمورا  قيمناالتعاليم القرآنية، فإن 

فال بد لنا من بذل السعي . وضعها أهل الدنيا بل هي مما وضعه اهللا تعاىل
ينبغي . للعمل بالتعاليم القرآنية من أجل كسب رضى اهللا تعاىل وأداء شكره
 مالكها، أال تنظروا إىل األرض وإىل أهلها بل ينبغي أن تنظروا إىل السماء وإىل

وبعد ذلك سنكون شاكرين حقيقيني هللا تعاىل، ويف هذه احلالة سيكون 
  .استقبالكم يل وهتافاتكم بل مجيع أعمالكم هادفة لنيل رضى اهللا تعاىل

وهنا أيضا، وال زالت بعض  أمريكالقد ظهرت نتائج إجيابية كثرية جلوليت يف 
للوايت ولدن وكربن بعض الفتيات ا أمريكالقد كتبت يل من . النتائج تظهر

هناك، كما كتبت يل بعض الفتيات من هنا أيضا وال أزال أتلقى مثل هذه 
الرسائل اليت تقول بأنه بعد مساعنا ألقوالك شعرنا باملكانة احلقيقية السامية 
للمرأة والفتاة وحيائهما، واآلن أدركنا أمهية شخصياتنا وأنفسنا، وفهمنا أمهية 

  .كانة احلقيقية للفتاة األمحديةاحلجاب أيضا بل عرفنا امل
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  .كذلك كتب يل الشباب أيضا بأننا أدركنا أمهية الصالة
كتبت بعض الفتيات أننا كنا نظن بأننا لن نتشجع أبدا يف هذه البيئة على 
ارتداء احلجاب أو الربقع، ولكننا بعدما ارتدينا الربقع والتزمنا باحلجاب 

نعاهدك على أننا ف ،وصلنا إىل هذه املرحلةوقابلناك مث استمعنا إىل أحاديثك ف
فهذا هو التفكري الذي نشأ عندهن، وأدعو اهللا تعاىل أن يثبتهن . أبدا هخنلعلن 

على هذا التفكري ويوفقهن للعمل به حىت يكن حمافظات على عفتهن كما 
وتعهد البعض يف اللقاء على املواظبة على الصلوات دومنا تكاسل، مث . تعهدن

إن هذا األمر يبعثين على محد اهللا تعاىل . بوا يل ذلك يف الرسائل أيضاكت
وشكره ألنه هو يسيطر على القلوب وهو من مييلها وهو الذي يضع تأثريا 

 قد أمال قلوب هؤالء الفتيات والشباب لتلبية نداء �طيبا يف الكلمات، فإنه 
وا يف اباخلليفة وإحداث تغيريات طيبة يف أنفسهم فه م بعزمية تمع احمليط

قوية من أجل التعريف ويتهم احلقيقية، بينما كانوا قبل أيام قليلة مترددين 
وخجلني من القيام ذه األعمال، كما كانت بعض الفتيات يفقدن ثقتهن 

  .بالنفس يف املدارس
 على أية حال على هؤالء الفتيات اللوايت قد حدثت فيهن مثل هذه التغيريات 

ة أن يشكرن هللا تعاىل، وذلك بأن يعاهدنَ على أن حيافظْن على هذه احلسن
التغيريات يف أنفسهن دوما، ويستعن باهللا تعاىل خاضعات له حىت يرافقهن 

  . دوما هذا التغيري الذي تولد فيهن اآلن
كذلك على الشباب والرجال الذين حدث فيهم مثل هذا التغيري أن يقضوا 

  . تفكري أن عليهم احلفاظ اآلن على هذا التغيري احلسنحيام ذا ال
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لقد لفت انتباهكم إىل أن يؤدي األزواج حقوق زوجام وتؤدي الزوجات 
حقوق أزواجهن، ألنه ال بد أن ينشأ يف البيوت جو الثقة املتبادلة، ألن سبب 

قة الشجارات العائلية وأحداث انقطاع الروابط والعالقات األسرية هو قلة الث
فالبد للزوج والزوجة من االلتزام بالصدق . املتبادلة وعدم االلتزام بالصدق

  . وخلق جو من الثقة املتبادلة فيما بينهما
إذا كان بعض الشباب الذين يتزوجون يف هذه األيام قد رضوا بالزواج بناء 

ولكنهم . على توجيه والديهم فيجب أن حيترموا قرارهم وحيافظوا على زجيام
 كانوا يرغبون بالزواج يف مكان آخر فيجب أال يفسد الشاب حياة الفتاة إذا

وال تفسد الفتاة حياة الشاب بالتزامهما بالصمت يف مثل هذه املناسبات، بل 
جيب أن تتذكروا . ينبغي أن يصرحوا بذلك لوالديهم بكل وضوح قبل الزواج

 على األمور أن أساس الزواج يف اإلسالم مبين على العفة والطهارة وليس
 لرياعيها الرجل عند �إن أهم الصفات األربعة اليت ذكرها النيب . الدنيوية

زواجه من امرأة هو دينها، فانظروا إىل دينها وليس إىل مجاهلا وال إىل ثروا 
فإذا كان الشباب يرجحون ناحية الدين فال بد أن يكونوا . وال إىل عائلتها

فإذا كانت فتياتنا . دوما يف خطب النكاحوهذا األمر أذكره . متدينني أيضا
وشبابنا متدينني فسنفوز يف نيل الفرحة احلقيقية وحتقيق مستوى الشكر هللا 

فتذكروا دوما أن . الذي هو اهلدف األساسي للجماعة اإلسالمية األمحدية
فال تعرضوا حياتكم للقلق . أساسنا على الطهارة وليس على األمور الدنيوية

ال تظنوا أن الناس يف . تأثركم باجلو احمليط بكم يف هذا اتمعواالضطراب ب
قد يفرحون ألعوام قليلة من حيام املؤقتة يف . جمتمعكم هذا فرحون ومرحون
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لذلك عليكم من البداية . الدنيا ولكنهم يف النهاية يتعرضون للقلق واالضطراب
  .أن تطهروا أفكاركم وتخضعوها لرضى اهللا تعاىل

ت األوضاع املادية عند كثري من العائالت بفضل اهللا تعاىل، فيجب لقد حتسن
أن تتذكروا دائما فضل اهللا تعاىل هذا، وال تنسوا ماضيكم وظروفَكم السابقة 
وحالتكم املاضية، مث انظروا ما هي املنن اليت من ا اهللا تعاىل عليكم، فيجب 

إن املؤمن احلقيقي هو من . أن يبعثكم تذكُّركم هلذه النعم على شكر اهللا تعاىل
  .يتذكر كل هذه األمور مث يشكر اهللا تعاىل على مننه وأفضاله

ينبغي أال تنسوا يف سياق موضوع الشكر هللا تعاىل بذل السعي أيضا من أجل 
خوة واألصدقاء واألقارب، ألن رفع الشحناء والبغض واخلصومات بني األ
حل أيضا جيلب أفضال اهللا تعاىل إاء مثل هذه اخلصومات والتقدم حنو التصا

  .جيب أن تتذكروا هذه األمور دائما. وجيعل اإلنسان عبدا شكورا
عندما أخرج من البيت هنا أجد األطفال يقفون على الشوارع وتسمع 

، إن مثل هذا اجلو الذي ينشر األمن "اهللا أكرب"أصوات السالم وهتافات 
فيجب أال يقتصر سالمكم هذا . نةوالسالم يف كل مكان يشري إىل جو اجل

على الظاهر فحسب بل اجعلوه ذريعة لنشر السالم احلقيقي أيضا حىت يتحول 
  .هذا العامل إىل اجلنة وبالتايل يسهم ذلك يف نيلكم اجلنة يف املستقبل أيضا

ويبدون إخالصهم ووفاءهم الكبريين، " اهللا أكرب"إن األطفال يرفعون هتافات 
جيب على الكبار أن يسعوا .  احلماس يف األطفال عموماويكثر مثل هذا

للمحافظة  على هذا احلماس من خالل خلْق روح حقيقية له يف أنفسهم ويف 
. أنفس الصغار، وجيب أن ختربوا الصغار ما هي روح هذا احلماس، وإالم يرمز
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وستتضح لكم روح السالم واهلتافات عندما تخلصون أعمالَكم لرضى اهللا 
ىل، وعندما تؤدون حقوق اهللا تعاىل وتنتبهون إىل أداء حقوق إخوتكم تعا

  .وأخواتكم
– مرة أخرى منسقي اجللسةوأنبه . جيب على اجلميع أن يفهموا مسؤوليتهم

 أن ينظروا إىل -أيضا كندابل   فقطأمريكاوهذا األمر ال خيص اجلماعة يف 
 الدفتر األمحر، مث عند تقصريام ونقائصهم، فليعدوا قائمة هلا ويسجلوها يف

  .وضع برنامج السنة املقبلة جيب أخذ هذه القائمة بعني االعتبار
 أن تقصريا ما حصل هنا املرة رسائل كثرية مليئة بالشكاوى أتلقى هذه 

وهناك، وكان هذا الشيء ناقصا يف الطعام عند النساء، أو مل تكن طريقة 
االلتزام باآلداب عند التعامل مع توزيع الطعام مناسبة، أو كان هناك قصور يف 

الناس، ولكن األمر املشترك الذي أدى إىل إفساد بعض برامج اجللسة كان 
عدم وضوح الصوت يف األيام الثالثة، ال أفهم هذا األمر ألنكم تعقدون هذه 
اجللسات يف املكان نفسه منذ سنني طويلة، فلماذا حصلت مثل هذه املشاكل 

. ل براءة أنه قد حصل هذا اخلطأ بسبب هذا وذاكاآلن؟ ال يكفي القول بك
جيب أن تبحثوا عن أسباب هذه املشكلة حىت ال حتدث املشاكل نفسها يف 

أرى أن بعض املسؤولني ال يتعاونون فيما بينهم وال يوجد تنسيق . املستقبل
بينهم مما أدى إىل مثل هذا الوضع، فلو بقي الوضع على هذا املنوال، ولو مل 

ال شك يف .  تعاون فيما بني املسؤولني فلن حتظى األعمال بالربكةيكن هناك
إخالص أفراد اجلماعة ولكن على املسؤولني أن حياسبوا أنفسهم ويروا بأي نية 

  .يقومون بكل هذه األعمال
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أال وجيب على أمري اجلماعة هنا أيضا أن يراقب األمور بعمق حبيث ينبغي 
قلت يف خيمة النساء بأنه من األفضل أن لقد . كل واحد بال اختبار إىليركن 

اجلملة التالية، وإمنا كنت أفكر يف ذلك أنه إذا بال تعقد اجللسة هنا، ومل أتكلم 
كان املسئولون غري قادرين على عقد اجللسة ففي العام الذي أزور فيه البلد 

لسة أمريكا وبذلك ستوفِّرون النفقات أيضا، جبينبغي أن تدمج هذه اجللسة 
لكنين حني . وتقلّ املشاكل وينشأ االلتفات إىل اإلصالح يف كال البلدين

الحظت إخالص أبناء اجلماعة هنا يف كندا خطر ببايل أنه ينبغي أن يعطى 
 بصاملسئولون فرصة أخرى لإلصالح، فعلى املسئولني الذين اهتمامهم كلُّه من

انوا يريدون أن يف مكاسب الدنيا أن يصلحوا أنفسهم بصفة خاصة إذا ك
هذا الوضع سائد . خيدموا، وليفحصوا أوضاعهم من دون أن يذكر هلم أحد

يف الرجال والنساء، تذكروا دوما أن بالنية الصاحلة تنشأ الربكة يف األعمال أما 
األنانية واإلعجاب بالنفس فسوف يفسد األجيال القادمة أيضا وجيعلكم أنتم 

 بسبب ذلك عقاب - ال مسح اهللا-لوا وحذار أن تستنـز. أيضا غري شاكرين
ينبغي أن  إنههنا أقول للجيل اجلديد . اهللا بدال من أنْ ترثوا إنعامات اهللا ومننه

ينظروا إىل حسنات الكبار وال ينظروا إىل سيئام فال يظنوا أن كل ما ينجزه 
  . فعليكم أن تنظروا إىل احلسنات دوما، وخاصة الشباب. الكبار هو حسن

ظت حتسنا يف إنشاء العالقات والروابط يف كندا فقد حافظتم على لقد الح
العالقات القدمية مع املسئولني احلكوميني واملثقفني، بل قد توسعت هذه 
العالقات، ففي هذه الزيارة نظِّم لقائي مع املثقفني واملتحضرين أكثر، وأسأل 

ه العالقات نشأت يف وكما أخربتكم أن هذ. اهللا تعاىل أن تظهر له نتائج إجيابية



 

- ٢٠ -

أمريكا أيضا بواسطة الشباب فقد بذلوا جهودا مشكورة يف هذا اال، فيجب 
على كل أمحدي أن يوظف هذه العالقات وينجز أعماله حبيث تنفتح ا 

 وهذا هو هدفنا املتوخى، الذي ، اإلسالم احلقيقي،الطرق لنشر رسالة األمحدية
اجلهود وإذا فعلنا ذلك فعندئذ سيتم لتحقيقه جيب على كل أمحدي أن يبذل 

  . عمليا إظهار عواطف الشكر احلقيقي
إن ما قمتم به من إضاءة البيوت وتزيني الشوارع، والتقدم لألعمال التطوعية            
هو إظهار مؤقت لإلخالص واحلب، أما اإلظهار الـدائم فهـو أن تعملـوا              

 البالد الغربية كذا    بتوجيهات اخلليفة ملبني كل نداء له، دون أن تقولوا إن يف          
فإذا كانت هناك إرادة وعزمية فال تبقـى أي صـعوبة،           . وكذا من املشاكل  

فالشعوب املتقدمة اليت تحدث االنقالبات ال تنظر إىل املصاعب بل تنظر إىل            
إمنا هناك حاجة لتغيري مسار التفكري وهذا ما سيمكِّننا من          . براجمها ومشاريعها 

وفَّقكم اهللا مجيعا لتعيشوا ذا التفكري، ووفقين اهللا        إحداث االنقالب يف العامل،     
  . باستمراراملترتبة عليأنا أيضا ألؤدي حقوق أبناء اجلماعة 
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