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  خطبة اجلمعة
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ا عبـده  حممـد ه، وأشهد أن    ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل         
 بسمِ اهللا الرحمن الرحيم   �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . ورسوله

 *     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عنيتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناط الَّ *  اهرـر     صغَي هِملَيع تمعأَن ينذ

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني (.�الْم(   
. تبدأ اليوم اجللسة السنوية للجماعة يف أملانيا خبطبيت هـذه         تعاىل  مد هللا   حب

 يف نـشراته    �سيدنا املسيح املوعود    هلذه اجللسات أهداف معينة ذكرها      
 اجللـسة أن    � من أجلها أسس     وكتبه، ومن تلك األمور واألهداف اليت     

تتسىن للمرء فرصة االنتفاع روحانيا ويزداد معرفةً باهللا بفضله احملض حيـث            
  .ينال التوفيق للتقدم فيها
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ورابعا ينشأ االنتباه إىل األنـشطة      . وثالثا يزداد التحاب والتواد والتآخي    
  .فينبغي أن يضع كل واحد منكم هذه األهداف نصب عينيه. التبشريية

سيدنا املـسيح املوعـود     وكذلك يتيسر لكم اجلو الروحاين بربكة أدعية        
 كما تبذَل اجلهود خللق هذا اجلو من خالل ترتيب الربامج الـيت مـن               ،�

يف هذه الـربامج يلفـت انتبـاه        . شأا أن ختلق مثل هذه األجواء الروحانية      
االهتمام بصالة  احلضور إىل العبادة، وباإلضافة إىل الصلوات املكتوبة يالحظ         

 الذين يصعب عليهم االستيقاظ للتهجـد       -التهجد أيضا لكي تتسىن لإلخوة      
 املشاركة يف التهجد اجلماعي واالنتفاع ا يف هـذه األيـام            -على االنفراد   

وإذا دعوا فيها جبدية وضراعة فثمة أمل كبري يف أن يتعود كثري منهم             . الثالثة
وينشأ لديهم االهتمام بالنوافـل والـذكر       على التهجد يف املستقبل بانتظام،      

اإلهلي، ألنه يتوقع من املسلم األمحدي يف هذا اجلو أعين جو اجللسة أن يزداد              
معرفةً بربه أيضا حمسنا أوضاعه الدينية والروحانية كما يسعى لتطوير علمـه            

وإن الذكر اإلهلي والعبـادة     . الروحاين باالستماع إىل خطب ومواعظ دينية     
وإذا سـعى اإلخـوة يف هـذا        . ا مهم جدا للتقدم يف معرفة اهللا تعاىل       كالمه

. اخلصوص فإن ذلك يتسبب يف التقدم يف املعرفة اإلهلية جذبا للفضل اإلهلـي            
واملعرفة اإلهلية هي اليت تلفت انتباه اإلنسان إىل أداء حقوق عباد اهللا تعـاىل،              

 رسالة اهللا بلوعة، وتـدفع      وختلق جو احلب املتبادل فيهم، وتوجههم إىل تبليغ       
وال شك أن كل هـذا يتـأتى        .  ليستفيدوا من فيضه   �الناس إىل أن يدعوه     

. بفضل من اهللا غري أن اهللا تعاىل قد وجهنا إىل السعي واجلهد لتحقيق ذلـك              
 � إين سأحسن أوضاعكم بل إننا تلقينا عن طريـق الـنيب             �فلم يقل اهللا    
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 أن املبادرة جيب أن تكون      - الكرمي أيضا     وجنده يف القرآن   -توجيها من اهللا    
تقربوا إيل شربا فسأتقدم إليكم ذراعا، تعـالوا  : من قبلنا حيث يقول اهللا تعاىل    

فعلينا أن نبدأ أعماال متكِّننا من التقرب إىل اهللا شربا          . إيل مشيا فسآتيكم هرولة   
يتنا إليـه   والذهابِ إليه مشيا فسوف يزيد اهللا تعاىل برمحته الواسعة سرعةَ مش          

 املسافات اليت نقطعها حبثا عن أفضاله وابتغاء        �وسيقصر  . أضعافا مضاعفة 
 قد بين هذا املوضوع يف القـرآن        �وكما قلت سابقا إن اهللا      . �ملرضاته  

والَّـذين جاهـدوا فينـا لَنهـدينهم        �: �الكرمي أيـضا كمـا يقـول        
فهنـاك مننـه    .  حب اهللا لعبـاده     فهذا هو أسلوب   )٧٠:العنكبوت(�سبلَنا

ربا ورمحن، وهناك معاملة خاصة يقوم       لكونهوإنعاماته على عباده بصفة عامة      
وهؤالء احملظوظون ذه املعاملة املتميزة حني ينـالون        . ا جتاه عباده اخلواص   

 فهو يكرمهم بأفضاله باستمرار وينـزل عليهم أمطار إنعاماتـه          �رضا اهللا   
 فما دمنا قد اجتمعنا هنا تاركني جتاراتنا ومشاغلنا الدنيويـة           .غزيرا باستمرار 

آخذين اإلجازة من الوظائف واملكاتب فيجب على كل واحد منا أن يسعى            
بصدق وإخالص لنيل هذا اهلدف، وإال ستعترب مشاركتنا يف هـذه اجللـسة             

 أشـد   �سيدنا املسيح املوعود    ألهداف دنيوية فقط، وهو أمر قد كرهه        
 كما بينت من قبل يستهدف      �فكان حضرته   .  وأبدى النفور منه   الكراهية

 ، وأن يرشد ويوصل �من عقد هذه اجللسات أن جيعلنا نتقدم يف معرفة اهللا 

فيقـول حـضرته    . �أبناء مجاعته إىل املعايري اليت حققها صحابة النيب         �
 من   أن اهللا تعاىل   - حبسب تعليم القرآن الكرمي      -تبدو لنا هذه املسألة     : "�

ناحية يذكر يف القرآن الكرمي صفات كرمه ورمحته ولطفه ورأفته ويذكر أنـه   
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أَنْ و�: رمحن، ومن ناحية أخرى حيصر فيضه يف السعي وااهدة حني يقول          
والَّذين جاهـدوا فينـا     �:  وبقوله )٤٠:النجم( � ما سعى  لَيس لِإلنسان إِال  

 أسوة حـسنة    �ويف حياة صحابة النيب     . )٧٠:لعنكبوتا( �لَنهدينهم سبلَنا 
اسعوا جاهدين إلحداث الـتغري الطـاهر يف        . وقدوة رائعة لنا يف هذا الصدد     

والَّذين جاهدوا فينـا    �نفوسكم وادعوا اهللا يف صلواتكم وانضموا إىل زمرة         
وكمـا أن   . خـرى  بدفع الصدقات وباختاذ كلِّ الوسائل األ      �لَنهدينهم سبلَنا 

املريض يتوجه إىل الطبيب ويتناول الدواء ويتلقى املصل وقد حيتجم ويـدفّئ            
العضو املصاب من اجلسم ويتخذ مجيع التدابري لنيل الشفاء، كذلك متاما اسعوا 

ليس باللسان فقط بل اختذوا مجيع      . جاهدين للتخلص من أمراضكم الروحانية    
إن التوبـة واالسـتغفار وسـيلتان       ..... عاىلأساليب ااهدة اليت بينها اهللا ت     

للوصول إىل اهللا تعاىل، فانفدوا مجيع قدراتكم يف سـبيله، تـصلوا غـايتكم              
  ." املنشودة

جيب أن يتذكر كل مسلم أمحدي أن يكون الوصول إىل الغاية املنـشودة       
وليس املراد من الغاية املنشودة للمؤمن أن حيتل مكانة         . هو نصب أعيننا دائما   

موقة يف اتمع، بل عليه أن يؤدي حقوق اهللا تعاىل بعد إحراز معرفته تعاىل              مر
علينا أن نشكر اهللا تعاىل شكرا ال حد له على          . واالهتمام بأداء حقوق عباده   

 وهدانا إىل الـصراط املـستقيم       �سيدنا املسيح املوعود    أنه وفقنا لإلميان ب   
ليت بالسري عليها نال صحابة النيب      فقد وجهنا إىل الدروب ا    . إلحراز معرفة اهللا  

فمن واجبنا اآلن أن    .  نصب أعينهم  � قرب اهللا تعاىل واضعني رضا اهللا        �
نتقدم ونسعى للسري على الطرق اليت بسبب السري عليها وفق اهللا تعاىل بفضله             



 - ٥ -

وهذا هو األسـلوب احلقيقـي      . �إيانا أو آباءنا لإلميان باملسيح املوعود       
  . ورثة إلنعامات اهللا باستمرارللشكر الذي سيجعلنا

 �والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سـبلَنا     �: إن اهللا تعاىل قد أعرب يف قوله      
 أيـضا أن اهللا     �وهذا ما يؤكده لنا حديثُ الـنيب        . عن حبه العظيم لعباده   

 : يقول �لكن تذكروا على الدوام أن اهللا       . يهرول إىل عبده الذي يأتيه مشيا     
، ومن هنا يتبني جليا أن احملاولة األوىل جيب أن تكون من قبل             �جاهدوا فينا �

اإلنسان يف كل األحوال، وال يكفي سعي بسيط فقط وإمنا املطلوب هو اجلهد 
 إلحراز احلسنات   -تعين أن يثابر اإلنسان     " جهد"فإن كلمة   . الدؤوب الكامل 

تحمال املشاق واملصاعب يف     بتوظيف مجيع مؤهالته وقدراته م     -على السعي   
وأن يتمسك بالصرب لنيل اهلدف، ويتربأ من السيئة متحليا بأمسى          . هذا السبيل 

فهذه األمور ليست بسيطة هينة     . األخالق ويتخذ ذا الصدد خطوات عملية     
حىت يقول اإلنسان إين قد سعيت للسري على الصراط الصحيح ومل يهدين اهللا             

ى طرق اهلدى أن يتربأ اإلنسان من السيئات        أال إن من شروط السري عل     . �
وإذا توفرت هذه الشروط فإن اهللا . وأن يبذل كل أنواع السعي ويثابر يف ذلك

 الذي مكّن اإلنسان من التمييز بني اخلري والشر وخيـره فيهمـا مث تـرك                -
 إن يف السيئة والدنيا ملعان وإغراءات       � يقول   -الشيطانَ حرا طليقا إلغوائه     

ولكن حني يبذل عبدي جهودا للتقرب إيل، رغم أن الشيطان يزين له            . ةكثري
بل سـوف   ! كال. الدنيا ومغرياا، فال ميكن أن أتركه ليسقط يف حفرة النار         

وحني جياهد اإلنسان يف سبيل اهللا فإنـه        . أعصمه من السقوط يف حفرة النار     
وإذا طـرأ   . ايسرع إليه كاألم الرؤوم ويضم عبده إىل صدره كأم تضم ولده          



 - ٦ -

أي نقص على هذه العالقة بني اهللا وعبده فيكون نتيجة قـصور العبـد، أو               
. الذي ال يعطي والديه مكانتهما احلقيقية     ) إن صح التعبري  (بسبب الولد العاق    

فمن واجب اإلنسان . وإال فاألم تندفع إىل ولدها باضطراب كلما مسعت نداءه
رب نفسه دائما ضعيفا عدمي احليلـة،       أال يكون مثل الولد العاق العاصي، وليعت      

 �فالغين احلقيقي هـو اهللا      . وأال يرى نفسه أبدا مستغنيا عن نصرة اهللا تعاىل        
ورغم ذلك ينتظر من العبد . الذي هو مالك السماوات واألرض ورب العاملني     

ففي هذا اجلو املبارك الذي حظينا به       . نداء حىت يناديه عبده فيندفع إليه هرولة      
ي ثالثة أيام قادمة إن شاء اهللا، جيب على كل رجل وامرأة وشاب             حيث نقض 

.  دائما �وشيخ أن حياسب نفسه ويدعو اهللا تعاىل أن يوفقه للسري على سبله             
 وقد لفت اهللا -كل هذه املساعي واألدعية حني تصل إىل السماء هلدف معني          

  .� فال شك أا ستنال القبول عند اهللا -انتباه الناس إليه 
أننـا إذا دعونـا اهللا      " جاهد"ا شرحت لكم من خالل معاين كلمة        فكم

جبميع القدرات واملواهب متخذين احلسنات واضعني قصورنا وضعفنا يف عني          
  . �االعتبار تاركني السيئات سنشاهد بإذن اهللا مشاهد أفضاله 

فعلينا أال نكتفي باالنضمام إىل األمحدية فقط بل ينبغـي أن نـستمر يف              
وهذا البحث جيب أن يكون نـصب       . الطرق املؤدية إىل قرب اهللا    البحث عن   

جيب أن تترشح من أعمالنا احلرقة واحلب احلقيقي هللا، وجيب أن حنمي            . أعيننا
إذا كنا نتصدق   . إمياننا دوما، ينبغي أن تقودنا كل حسنة لنا إىل حسنة أخرى          

معا يف نيل رضا    يف سبيل اهللا بصدق النية فال شك أننا سنهتم بصلواتنا أيضا ط           
اهللا وسنؤدي حق الصيام وسنكون مؤاسني للناس ونؤدي حقوقهم ونـؤدي           
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وسيحترم الزوجان يف مجاعتنا كل منهما مشاعر اآلخر    . حقوق صالت القرابة  
. وسنؤدي حقوق األمانات أيضا بدال من أن ضم حقوق اآلخرين خـداعا           

ؤدي إىل حسنات  فحني يسعى اإلنسان لكسب حسنة واحدة فإا بفضل اهللا ت         
إن الذي يتحمل اجلوع من أجل اهللا يف الصيام فال يتوقع منه أن يهمل             . أخرى

والذي . العبادات املكتوبة كالصالة وغريها، وأال يهتم بأدائها جبميع شروطها        
يضحي مباله من أجل الفوز برضا اهللا تعاىل ال ميكن أن يأكل أموال اآلخرين              

سيدنا املسيح   إىل نظام الوصية الذي أسسه       إذا كان أحدكم قد انضم    . خداعا
 ابتغاء ملرضاة اهللا فمثل هذا الرجل سيسعى على الدوام أن يؤدي            �املوعود  

مجيع حقوق اهللا يف صورة الفرائض والنوافل سريا على درب التقوى وسيؤدي            
فهذا هو اجلهاد احلقيقي    . مجيع حقوق العباد أيضا يف صورة الفرائض والنوافل       

 قمتم به بالصرب واملثابرة وابتغاء ملرضاة اهللا فهو سيوجهكم إىل حسنة            الذي إذا 
 نفسه اإلنسانَ الطرق املؤدية     �بعد أخرى باستمرار، أو بتعبري آخر يري اهللا         

لكن ذلك يتطلـب    . إليه ويرشده دائما إىل حمطة أخرى بعد وصوله إىل حمطة         
ف والقصور مثة حاجـة     وللستر على الضع  . العبادة واالستغفار والذكر اإلهلي   
  . �دائمة إىل الدعاء واالستعانة باهللا 

 إن التوبة واالستغفار مها الوسـيلة       �سيدنا املسيح املوعود    وكما قال   
فأولُوا هذه األمور اهتماما خاصـا يف        . �املثلى للوصول إىل اهللا  والفوز به      

  . هذه األيام
  : ار وأمهيته مبينا حقيقة االستغف�سيدنا املسيح املوعود يقول 
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إن املعىن احلقيقي لالستغفار هو أن يلتمس اإلنسان من اهللا أال يظهر منه             "
الضعف البشري الفطري وأن يساند اهللا الفطرة بقدرته وأن يشمله حبمايتـه            

واملراد من ذلك أن    " غطّى: "ومعناها" غَفَر"هذه الكلمة مشتقة من     . ونصرته
مث بعد ذلك وسـعت معانيهـا       . تغفريغطي اهللا بقوته الضعف الفطري للمس     

لكن املعىن  . لآلخرين حيث املراد منه أن يغطي اهللا الذنب الصادر من اإلنسان          
احلقيقي واألصلي هو أن حيمي اهللا تعاىل الضعف الفطري للمستغفر بقوة إهلية            
ويهب له قوة من قوته ويهب له العلم من علمه، ويعطيه نورا من نـوره ألن                

تعد عن املخلوقات بعد خلقها، بل كما هو خالق اإلنسان وخالق قواه اهللا مل يب
أي كلما صنعه فهـو حافظـه       . الداخلية واخلارجية، كذلك هو القيوم أيضا     

أيضا أي الذي يقيم املخلوق     " القيوم"فلما كان من أمساء اهللا      . بدعمه اخلاص 
كذلك عليه أن   بسنده فكان لزاما على اإلنسان أنه كما ولد بصفة خالقية اهللا            

فكان اإلنـسان حمتاجـا     . حيمي نقوش خلقه من الفساد مستعينا بقيومية اهللا       
  ." بالطبع لذا فهو حباجة إىل االستغفار

فحني ولد اإلنسان حتقق عمل اخلالقية بينما تبقى مهمة القيوم إىل األبـد             
  . ولذلك مست احلاجة إىل االستغفار الدائم

غفار فيجب أن نستغفر اهللا تعاىل واضـعا        فهذه احلكمة العميقة يف االست    
إن اإلنسان ضعيف وال يستطيع التخلص من الـذنوب        . إياها يف عني االعتبار   

بقوته، وأحيانا تتغلب عليه النفس األمارة اليت ترغّب يف السيئات كثريا وحتث            
فهذه الثوائر تثور يف نفس اإلنسان، فال ميكن االجتنـاب          . على التمرد والبغي  

لتمرد والبغي والسيئة إال إذا استمر اإلنسانُ يف التضرع يف حـضرة            من هذا ا  
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كان الشيطان قد حتدى اهللا قائال إين سآيت عبادك من كل طرف وسأقعد             . اهللا
إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم     �: فرد اهللا تعاىل عليه   . على كل صراط وسأغوينهم   

ن على اإلنسان أن يـسعى       فلتفادي هجمات الشيطا   )٤٣ :احلجر(�سلْطَانٌ
ولقد علّمنا اهللا   . إن الشيطان ميني اإلنسان أماين كبرية ليغويه      . بكل قوة وشدة  

وهـذه  . تعاىل االستغفار ووعد أن الذين سيجاهدون فسوف يهديهم سـبله         
ااهدة جيب أن تستمر بالصرب كما ذكرت قبل قليل، إذا كان الشيطان يقعد             

عاىل هو اآلخر قد وعد أن الذين سيأتونه جبهـد          كل صراط لإلغواء فإن اهللا ت     
  .                            �لنهدينهم سبلنا�

فاالستغفار أيضا، إذا قام به اإلنسان بإحماض النية، يكون سببا لنيل القدرة          
فالسعداء هم الذين يفهمون هذا األصل      . والقوة من اهللا تعاىل ملقاومة الذنوب     

لروحاين ويفحصون أنفسهم ويـسعون جاهـدين       ويستفيدون من هذا اجلو ا    
لتدارك ضعفهم الروحاين واجلسدي، وجيدون يف قلوم اضطرابا وحرقة لنيل          

  . القوة من اهللا تعاىل على ذلك
 هي أن كل كلمة منه حيتوي علـى         �إن ميزة كالم املسيح املوعود      

وااللتماس من اهللا تعاىل أال يظهر أي نوع        : "�فمثال يقول   . حكمة بالغة 
من املعلوم أن اإلنسان خلق ضعيفا وال ميكن أن يكـون           ". من ضعف بشري  

وإذا كان اهللا قد خلق أحدا كإنسان كامل فقد خلق          . بريئا من ضعف بشري   
ال شك أن اإلنسان    . �شخصا واحدا، وهو سيدنا وموالنا حممد رسول اهللا         

ري، ولكن من فوائد االسـتغفار أال يظهـر هـذا           ليس خاليا من ضعف بش    
ولو حـدث   . الضعف للعيان وأال تطرأ على اإلنسان حالة تظهر عيوبه عيانا         
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لنأخـذ  . ذلك لوفّق اهللا اإلنسانَ، بسبب االستغفار، لكي ال تظهر على  املأل           
فإذا واجـه اإلنـسانُ     . الغيظ مثال، ال شك أنه يوجد يف اإلنسان نصيب منه         

ولكن إذا كـان عائـشا يف       . رضى به يظهر غيظه أمام الناس أيضا      موقفا ال ي  
وإذا غضب يف حـني   . محاية االستغفار ال ميكن أن يظهر الغضب يف غري حمله         

من األحيان لن يسمح للغضب أن يسيطر عليه، بل يكون غضبه أيـضا مـن    
  . أجل اإلصالح

 وعالوة على ذلك توجد يف الناس نقاط الضعف األخرى وهي قليلـة يف           
ولكن إذا ظل اإلنسان يتطلع     . بعض وكثرية يف بعض آخرين حبسب طبائعهم      

إلنشاء التغري احلسن يف نفسه وظل يسعى لذلك سوف ينقذه اهللا تعاىل مـن              
إن اإلنسان مفطور على فطرة سليمة ترشده دائما        . السيئات وتأثرياا السيئة  

كل مولود يولَد على    ":  عن الفطرة اإلنسانية   �إىل الرب واحلسنة، فيقول النيب      
فاالستغفار . مث تؤثر فيه البيئة اليت يعيش فيها وحتوله إىل ما يكون عليه           " الفطرة

وكـذلك  . تنشط تلك الفطرة أيضا وتكبت السيئة حبيث ال تطل برأسها قط          
اإلنسانُ حباجة إىل االستغفار جلعل هذه الفطرة واحلسنات جزءا من حياته ال            

  . يتجزأ
 جيب أن حتاسبوا أنفسكم يف هذه األيام جيدا، وتدعوا         فكما قلت من قبل   

 - � بعد أن وفقكم لإلميان باملسيح املوعود        -اهللا تعاىل كثريا أن يوفقكم      
جيـب أال نتطلـع إىل      . إلحراز تلك املستويات اليت كان يتوقعها من مجاعته       

 �التقدم يف أمور الدنيا ومشاغلها بل ينبغي أن جنعـل الفـوز برضـا اهللا                
فينبغي أال تساورنا الرغبة يف تكديس الثروة . تسابق يف اخلريات نصب أعينناوال
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وإذا أراد أحد كسب املال فليكن . الدنيوية واكتنازها بالنظر إىل ثروة اآلخرين
وإذا كان راغبا يف شيء فلريغب يف التـسابق يف          . بنية اإلنفاق يف سبيل الدين    

 لتدفعه إىل االستعانة باهللا مـن       اخلريات، ولتكن يف قلبه حرقة يف هذا الصدد       
  . أجل ذلك

أقـول  . ندعو اهللا تعاىل أن خيلق تأثريات طيبة هلذه األيام يف مجيع اإلخوة           
للعاملني على ترتيبات اجللسة أن يشغلوا أنفسهم يف ذكر اهللا حـىت يف أثنـاء       
العمل، وليفرحوا على أن اهللا تعاىل وفقهم خلدمة ضيوف املـسيح املوعـود             

. ليهم أن يعاملوهم حبسن اخللق واملعاملة احلسنة بشكل عـام         ، فيجب ع  �
 لذا من واجبنا اليوم أن نعمـل        �وهذا ما أمر به اهللا تعاىل املسيح املوعود         

يأتون : " قائال�فحني أوحى اهللا تعاىل إىل املسيح املوعود . �حبسب أمره 
: مفاده بأن اهللا تعاىل أوحى إيل أيضا ما �، قال حضرته "من كل فج عميق

فمن واجبنا  . مث أوصاه اهللا بالتحلي حبسن اخللق     . ال تسأم نظرا إىل كثرة الناس     
حنن أيضا، وال سيما العاملني يف ترتيبات اجللسة أن خندم الضيوف القـادمني             

ومـن سـعادة    . من أماكن نائية حبسن اخللق بكل ما أُعطينا من قوة وقدرة          
ة ضيوف املسيح املوعود حيظون جبـو       العاملني أم باإلضافة إىل التوفيق خلدم     
وكذلك لو أمعن الضيوف أيضا النظر      . روحاين يساعدهم على تطهري النفوس    

يف املوضوع لوجدوا أن هذه املناسبة جتلب هلم سعادة مزدوجة، األمر الـذي             
  . ينبغي أن جيعلهم خاضعني أمام اهللا تعاىل شاكرين ساجدين

ين كانوا مصداقا لتحقق النبـوءة      السعادة األوىل هي أم أصبحوا من الذ      
  ." يأتون من كل فج عميق: "القائلة
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بسبب سفرهم من أماكن بعيدة هلذا الغرض قد نـالوا بركـات            : وثانيا
  .  للمشتركني يف اجللسة�األدعية اليت دعا ا املسيح املوعود 

 أو كان   �فالذين ورد ذكرهم يف اإلهلام هم أولئك الذين كانوا يأتونه           
ولو جعل كل شخص    . قدرا من أجل خلق تغيريات طيبة يف نفوسهم       جميئهم م 

هذا األمر نصب أعينه لصار مظهرا للحب والوداد لغريه، وراغبا يف العبادة بل             
مث حني حياول اإلنسان الدوام واملثابرة على       . قائما ا وساعيا لرفع مستوياا    

 أنواع الضعف الـيت  ذلك بالدعاء واالستغفار يوفقه اهللا تعاىل الستئصال كافة   
كانت سببا للفساد يف العالقة املتبادلة، أو كانت مدعاة للشكاوى من قبـل             

  . أفراد اجلماعة عن املسؤولني، أو من قبل املسؤولني ضد أفراد اجلماعة
فإذا كنتم قد اشتركتم يف هذه اجللسة خالصة لنيل رضـا اهللا والفـوز              

أن حياول كل واحد منا أن       فيجب   �بربكات أدعية سيدنا املسيح املوعود      
  : �يقول حضرته .  منا�يعمل حبسب ما توقعه 

وحقيقة البيعة هي أن    . جيب االطالع على حقيقة البيعة جيدا والعمل ا       "
خيلق املبايع خشية اهللا وتغيريا حقيقيا يف قلبه، وأن يعرف اهلدف احلقيقي منها             

عل ذلك فال فائدة مـن  وإن مل يف. وأن جيعل من نفسه منودجا للحياة الطاهرة    
  ."العصيان قصدا بعد إبرام العهد أمر خطري للغاية. البيعة

 تـسبب لنـا   السيئةإن ضعف أفراد اجلماعة وتصرفام   : "�مث يقول   
لذا إن نـصيحيت    . مسعة سيئة وجيد الناس فرصة لالعتراض وحنن يف غىن عنها         

وة ومنوذجـا   لكم هي أن تظلوا عاكفني دائما على أن جتعلوا من أنفسكم أس           
  ."حسنا
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والذي ال يتوب يـسقط يف      . إن اهللا حيب العبد التواب    : "�مث يقول   
عليكم أن ختلفوا يف نفوسكم . الذنوب، والذنب يوصل إىل الكفر رويدا رويدا

وإذا وجد فيكم ما مييزكم عن غريكم عندها فقـط          . ما مييزكم عن اآلخرين   
  . ينصركم اهللا

را على اللسان فقط لن تـنفعكم البيعـة         إذا كان إقراركم بالبيعة مقتص    "
  ."بشيء، بل جيب أن تشهد أعمالكم بكونكم أمحديني

اإلقرار بتقدمي الدين على الدنيا الذي تقومون به جيب أن تدرسوه دائما            "
حق الدراسة، ورسخوه يف األذهان دائما، وحبسبه قـدموا منوذجـا حـسنا             

  ."حلياتكم العملية
املواعظ ينشأ يف القلوب محاس للحـصول       حني يسمع الناس النصائح و    "

جيـب علـى    . على التقوى، ولكنهم سرعان ما يعودون إىل الكسل والغفلة        
  ."مجاعتنا أال ينسوا اهللا تعاىل يف حال من األحوال، وليستعينوا به دائما

 مث �مرة ذكر أحد الناس عيوب أحد األمحديني عند املسيح املوعـود      
عليك أن تم بنفسك، وتصلح : "�فرا؟ قال هل نعتربه أمحديا أو كا   : سأله

من ذا الذي جعلـك     . إن معاملة كل شخص مع اهللا ختتلف عن غريه        . حالك
مصيطرا على الناس حىت تبحث يف أعماهلم وتصدر الفتاوى بكوم مؤمنني أو      

  ."ليس للمؤمن أن يتجسس يف أمور الناس بغري داع. كافرين
سب كل شخص نفـسه وحيـاول       فاألصل يف نشر احلسنات هو أن حيا      

  . التسابق يف اخلريات، وهذا ما يضمن رفع مستوى اجلماعة يف التقوى
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إذا كان أحد من إخوتكم ضعيفا فال تسرعوا يف         : "�مث يقول حضرته    
  ". الكالم السيئ عنه

 قال مرة بأنكم إذا رأيـتم       �ويف هذا الصدد جيب أن نتذكر أيضا أنه         
ني إىل أربعني يوما مث ميكن أن تـذكروا لـه   يف أخيكم عيبا فادعوا له متضرع   

  . ذلك أو ختربوا املسؤولني باألمر بغية اإلصالح
على أفراد مجاعتنا أن يبدوا منوذجا حسنا       : " يف موضع آخر   �ويقول  

مـن  (حىت يعترف األعداء أيضا قائلني إم أفضل منا وإن كانوا خمتلفني عنا             
 حىت يعترف العدو أيضا بورعكم      أصلحوا حالتكم العملية  ). حيث املعتقدات 

  . وخشيتكم اَهللا تعاىل وتقواكم
أي اهللا أعلـم حبالـة القلـب     (اعلموا أن نظر اهللا يصل إىل جذر القلب 

ماذا ينفع اإلنسانَ النطق بكلمة الشهادة    . ، فال يفرح بكلمات اللسان    )احلقيقية
يستغفرون اهللا  بعض الناس   . أو االستغفار باللسان ما مل ينطق ما قلبا وروحا        

املراد هو أن يطلب اإلنسانُ مغفرةً من       . باللسان فقط دون أن يدروا املراد منه      
الذنوب السابقة بإخالص القلب، ويتعهد باالمتناع عنها يف املـستقبل، وإىل           

  ." فضله وعونه�جانب ذلك يطلب منه 
 إىل  �لقد قدمت إليكم بعضا من نصائح وجهها املـسيح املوعـود            

لو حاسب كل أمحدي نفسه واضعا إياها أمام عينيه ويـرى إىل أي             ف. مجاعته
مدى يعمل ا لكان ذلك مدعاة إلصالح نفسه حتما، والستفدنا من تلـك             

وبالتايل سوف  . �الربكات اليت لنيلها انضممنا إىل مجاعة املسيح املوعود         
  .يوفقنا اهللا تعاىل جلذب أفضاله باستمرار
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إليفاء بعهد البيعة الذي قطعناه مـع سـيدنا         ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا ل     
 وبالتايل نكون وارثني ألدعتيه على الدوام وجنلب ألنفسنا    �املسيح املوعود   

، وأال حترمنا مغريات الدنيا وبريقها من الربكات اليت قدرها اهللا �أفضال اهللا 
  . تعاىل للمتمسكني جبماعة املسيح املوعود بصورة حقيقية

هذه كما تدعون ألنفسكم كذلك جيـب أن تـدعوا          ففي أيام اجللسة    
إلخوتكم الذين يواجهون النتمائهم إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية معانـاة          

إن معارضـة   . ومصائب من قبل معارضينا يف باكستان وبالد أخرى يف العامل         
اجلماعة يف باكستان ال زالت على ما كانت عليه من الشدة والقسوة، غري أن              

رضة اجلماعة حامية الوطيس يف هذه األيام يف ماليزيـا أيـضا            جبهة من معا  
علما أن اجلماعة يف ماليزيا عاقدة      . واحلكومة نشيطة جدا يف معارضة اجلماعة     

اليوم جلستها السنوية، وذلك يف ظروف صعبة وقاسية جدا، فادعوا هلـم أن             
أو جيعل اهللا جلستهم ناجحة من مجيع النواحي، دون أن يواجهوا أي مشكلة             

  . صعوبة وأن ينقذهم اهللا من مكائد األعداء وشرورهم
وليعلم كل واحد منكم أن أفضال اهللا النازلة عليكم بصورة سعة ماليـة             
وطمأنينة القلب أو غريها إمنا هي بسبب بركة انضمامكم إىل مجاعة املـسيح             

لذا عليكم أن تفُوا بعهد بيعتكم بالوفاء واإلخـالص دائمـا،           . �املوعود  
خوا يف أذهان أوالدكم أيضا أن ما أنتم عليه اليوم إمنا يعود فـضله إىل               ورس

نـدعو اهللا   . اجلماعة فقط، فال تدعوا عالقتكم باجلماعة أو اخلالفة تفتر أبدا         
  . تعاىل أن يوفق اجلميع لذلك
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مث هناك بعض األمور اإلدارية اليت أريد ذكرها نظرا إىل ظروف سائدة يف             
ات احلراسة هنا ليست مثلما كانت يف اجللسة يف بريطانيا إن ترتيب . الدنيا كلها 

. لكن ال بد أن يكون كل أمحدي حذرا يقظا وينتبه جيدا إىل اجلالسني حوله             
كذلك جيب على القائمني باحلراسة على البوابات أن ينتبهوا جيـدا إىل مـا              

ـ          . يتوجب عليهم  ذ ندعو اهللا تعاىل أن جيعل جلستنا ناجحة بكل املعايري، وينق
كما تعرفون أن انفلونـزا اخلنازير منتـشرة يف        . اجلميع من كل شر ومعاناة    
ولقد أخربين أمري اجلماعة هنا أننا ال نـستطيع أن          . هذه األيام يف أوروبا أيضا    

. نعطي الدواء لإلخوة هنا حبكم القانون كما فعلنا مبناسبة اجللسة يف بريطانيا           
بإمكانه أن يأخذ الدواء من أطباء ولكن لو شك أحد يف كونه مصابا ا لكان   

  . اهلوميوباثي هنا ولرياجع املستشفى أيضا على الفور
واآلن أريد أن أذكر لكم خربا حزينا وهو أن أخانا احلبيب واملخلـص             
والويف جدا الذي كان من األردن وامسه السيد طه حممد القزق احملترم قد توفِّي  

  . قبل يومني، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
. كان املرحوم واملغفور له ينحدر من عائلة معروفة بعائلة القزق يف حيفا           

كان والده األمحدي الثاين يف حيفا إذ كان املرحوم رشدي البسطي قد انضم             
وذلـك  " الكبابري"ومن هنا انتشرت اجلماعة يف قرية جماورة . إىل اجلماعة قبله  

  . اعية للجماعة إىل هناك كأول د�حني وصل حضرة جالل الدين مشس 
كنت صغريا حني انضم والدي إىل اجلماعة       : كان السيد طه القزق يقول    

كان األشـقياء يرمونـه     . اإلسالمية األمحدية، وقد واجه معارضة مريرة جدا      
ويف إحدى املرات ضـرب     . بالطماطم والبيض الفاسد بتحريض من املشايخ     
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ايخ يقولـون إن    كان املـش  . املعارضون والدي ضربا مربحا حىت أغمي عليه      
كنت أتربص  . األمحديني صاروا كفارا ألم غيروا القرآن وغيروا القبلة أيضا        

ولكين كنت أرى أن حضرة     . بوالدي خفية ألرى هل فعال غير القرآنَ والقبلة       
الوالد يقرأ القرآن نفسه الذي كان يقرؤه من قبل ويستقبل عند الصالة نفس             

فكنت أستغرب من كذب املـشايخ مـن        . القبلة اليت كان يستقبلها من قبل     
فاملعارضـة  . �ناحية ومن ناحية أخرى كان إمياين يتقوى باملسيح املوعود         
كان والد املرحوم . كانت يف املاضي أيضا تقوي إميان الصغار كما تقويه اليوم      

طه القزق قد دخل األمحدية بناء على رؤيا رأى فيها أن أحد أقاربه امليـتني                
ففـي  . ج حممد أسرع فإن األمحديني قد فتحوا املدينة املنورة        يا حا : "يقول له 

  .�اليوم التايل بايع على يد املرحوم جالل الدين مشس 
وظل املرحوم طه القزق يزداد إخالصا ووفاء، وبدأ حضوره يف اجللـسة            

وظل حيضرها بالتزام مـا     . السنوية يف ربوة من السبعينات من القرن املنصرم       
مث بدأ باحلـضور يف اجللـسات هنـا يف     . د يف باكستان  دامت اجللسات تعقَ  

وحني هاجر اخلليفة الرابع رمحـه اهللا مـن باكـستان إىل لنـدن              . بريطانيا
كان علـى عالقـة     . حضرللقائه يف اليوم التايل من وصول حضرته رمحه اهللا        

بقي يـزور  . خملصة للغاية مع اخلالفة، وكان ذلك واضحا جليا من كل عمله   
وكلما قـابلين وجدتـه كـأن روح     . قبل سنتني من اآلن تقريبا    لندن إىل ما    

 باملئـة  ١٣كان بفضل اهللا تعاىل موصيا وقد أوصى بـ         . التضحية تترشح منه  
وكان خياف أنه من املمكن أن تعترض املـشاكل يف أداء           . من دخله وعقاراته  

وصيته بسبب الظروف السائدة يف بالده وبسبب احلظر املفروض على اجلماعة 
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عندما بدأ سيدنا اخلليفة الرابع رمحـه اهللا        . ا كان خيدم اجلماعة مباله بسخاء     لذ
 وقد نشر جملدان يف حياته، أما       -مشروع ترمجة التفسري الكبري باللغة العربية       

يف األعوام الستة املاضية فقد نشرت مثانية جملدات والتاسع يف قيـد الترمجـة              
نه يود أن يتربع بكافة نفقات نـشر         قال املرحوم حلضرته أ    -بفضل اهللا تعاىل  

  . هذه الترمجة وال زالت تلك الترمجة تنشر على حسابه هو
كان بيته مركزا للجماعة، كان املرحوم حيترم كثريا دعاة اجلماعة وغريهم 

وقد اشتد به املرض منذ بضعة شهور حىت بقي يف غيبوبة إىل            . من مملثي املركز  
عناية املشددة يف املستشفى، مث انتقل إىل رمحة        فترة ونقل إىل إثرها إىل قسم ال      

  . ، فإنا هللا وإنا إليه راجعون٢٠٠٩أغسطس /  آب١٢اهللا تعاىل بتاريخ 
أحـد  . ترك وراءه ثالثة أبناء وثالث بنات، وحوايل عشرين من األحفاد         

.  على صلة متينة وخملصة جدا مع اجلماعـة        - السيد حسام القزق     -أحفاده  
 يقوي هذه العالقة أكثر فأكثر ويزيد بقية أوالده أيـضا يف            ندعو اهللا تعاىل أن   

تغمد اهللا املرحوم بواسعة رمحته وغفر له ورفع        . اإلخالص والوفاء مع اجلماعة   
بعد صالة اجلمعة والعصر سوف أصلي      . درجاته وجعل يف أحبائه مثواه، آمني     
   .على املرحوم صالة الغائب بإذن اهللا


