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أن حممـدا عبـده     أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد            
* 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 الصدنا* اهرـر      صغَي هِملَيع تمعأَن ينط الَّذ

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،.  
 تبدأ اجللسة السنوية للجماعة اإلسالمية األمحدية يف �اليوم بفضل اهللا 

كان خمططا رى ألشارك فيها، هذه اجللسة خ مرة أ�قين اهللا هولندا، وقد وفَّ
 بأين ، لكن اجلماعة يف هولندا حني علمتيف األسبوع القادمهلا أن تعقد 

راغب يف حضورها قدهذا الربنامج  وقد نظَّ.ا لربناجميها أسبوعا وفقًمت مت
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 اوالترتيبات يف وقت قصري جدا، صحيح أن هولندا بلد صغري واجلماعة فيه
 ميكن إيصال املعلومات بسهولة، ومع ذلك فقد قمتم ذا لذلكأيضا صغرية 

 هناك مشكلة يفكانت .  ومبنتهى السهولةبطيب اخلاطرالربنامج التغيري يف 
يريدون فهذا املكان ضيق جدا، والقاعات اليت كانوا اجللسة، مكان  تأمني

 يف هذه األيام، لكنه مع كل هذه املشاكل أرى كل استئجارها غري متاحة
كل  إال أنه من احملتمل أن تكونوا قد واجهتم بعض املشا.شيء على ما يرام

تتعرضوا لبعض املشاكل البسيطة، فإذا حدث شيء من هذا أن العملية أو 
شاء  ما-فأنا أوال أتوقع أن العاملني املتطوعني . القبيل فعليكم أن تتحملوه

 بلد كلوبفضل اهللا أنه يف .  سيبذلون قصارى جهدهم إلراحة الضيوف-!اهللا
 يف اجلماعة عمل توجد فرق -  كبريةأمصغرية فيه كانت اجلماعة أسواء  -

ترتيبات اجللسة املختلفة املتعلقة بعمال األ إلجناز تعمل بكل إخالص وتفان
، وإن العاملني يف اجلماعة يبدون إخالصا السنوية واملناسبات األخرى الكبرية

وتفانيا خاصا إذا كان الضيوف الذين خيدموم هم ضيوف املسيح املوعود 
 املوجهة من قبل هذا النظام الذي أسسه  الذين حيضرون ملبني الدعوة�
�.  

بإخالص ق مجيع العاملني يف املستقبل أيضا للخدمة  أن يوفِّ� نسأل اهللا 
يف والقصور  بعض الثغرات  إذا كانت قد بقيت ويغفروجيزيهم أحسن اجلزاء

وجيب على الضيوف املشاركني أيضا أن يضعوا يف حسبام الغاية . الترتيبات
 نفسه بدال من �نها سيدنا املسيح املوعود اليت بي عقد اجللسةاملتوخاة من 
 من البيعة، ألن اإلنسان بعد البيعة  نفسها وهذه الغاية هي الغاية.إبراز النقائص
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 � هذه الغاية نتيجة انشغاله يف الشئون الدنيوية، وهلذا نصح اهللا ينسى عادةً
وذَكِّر فَإِنَّ � � يقول اهللا .إميانٌ من يف قلبه بالتذكري مرارا فبذلك ينتفع كلُّ

نِنيمؤالْم فَعنى ت٥٦ :الذاريات (�الذِّكْر (  
فهذه اجللسات تا تعقد عقد يف العامل من أجل النصيحة والتذكري أيضا، إ

ر عهد البيعة على الدوام بعد االنضمام إىل مجاعة إمام لإلخبار بأنه ينبغي تذكُّ
 الضعف والقصور قد طرأ بسبب املشاغل الدنيوية، ء منشيالزمان، فإذا كان 

أن تلتفتوا اآلن إىل أوضاعكم الدينية باالستماع إىل املواعظ والنصائح عليكم ف
 اآلخربعضكم جلذب حسنات يسعى  وينبغي أن .اخلطب العلمية والتربويةيف 

بغي أن روا على الدوام أنه ين تذكَّ.إزالة السيئاتوحد اباجللوس معا يف مكان و
ال تلتفتوا إىل أموركم الشخصية أثناء برامج اجللسة، بل جيب أن تستفيدوا من 

 .ر اإلهلي أثناء الربامج املختلفة وبعدها أيضا الذكْشغلوا يفمجيع الربامج وتن
د عهد البيعة بقضاء يومني أو ثالثة أيام ي جتدنِيةبِ اجللسة حضوركون يجيب أن 

ي تتقدموا كلوتقوى إميانكم أكثر فأكثر بانتظام، لروحاين، لكي يايف احمليط 
 ولنيل هذا اهلدف جيب أن تضعوا نصب أعينكم دوما ما .على دروب التقوى

فليتضح جلميع املخلصني الداخلني يف بيعة هذا  ":� املوعود  املسيحهقال
العبد الضعيف أن اهلدف احلقيقي من البيعة هو أن يفتر حب الدنيا ويستويل 

، وتتيسر هلم حالة من � وحب الرسول األكرم �لقلوب حب اهللا على ا
آمساين . (االنقطاع عن الدنيا حىت ال يعود السفر إىل اآلخرة مكروها لديهم

  )٣٥١، ص٤ ج ،، اخلزائن الروحانية)احلكم السماوي(فيصله 
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جيب أن يتذكر كل واحد منا أنه جيب أن تكون هذه اجللسة وسيلة لنيل إذن  
 يكون وال. املعيار، ينبغي أن تصقلوا أكثر فكرة تقدمي الدين على الدنياهذا 

حب اهللا ورسوله غالبا على كل حب آخر إال إذا عرفنا ماذا يريد اهللا منا؟ 
 ورسولُه، بل ال � اُهللا يطالبنااذا مبوماذا يريد رسوله؟ وال يكفي أن نعرف 

نبغي بذل املساعي الكاملة  بعد االطالع عليه، مث بعد ذلك يبهبد من العمل 
وإذا عملتم ذه األمور فسوف تطرأ احلالة اليت لن جتدوا فيها . وباستمرار

سفر اآلخرة مكروها، فكل إنسان ال بد أن يرحل من هذا العامل يف يوم من 
األيام، فالسعداء منا أولئك الذين سريحلون من هذا العامل بعد نيل حب اهللا 

  . راض عنهمورضوانه ويأتون رم وهو
فعلى كلٍّ منا أن يضع يف احلسبان أن فكرة إحراز احلسنات واالمتناع عن 

 اهللا  أمامالسيئات ال تنشأ يف قلب اإلنسان بشدة إال عندما يوقن بأنه سيحضر
يا أَيها � يف القرآن الكرمي �يقول اهللا . يوما من األيام وسيسأَل عن أعماله

َهللا ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد واتقُوا اَهللا إِنَّ اَهللا خبِري بِما الَّذين آمنوا اتقُوا ا
فقد وضح اهللا تعاىل هنا أن إميانكم ال يكتمل ما مل ) ١٩ :احلشر (�تعملُونَ

وال حتصل هذه التقوى للمؤمن احلقيقي ما مل ينظر . تصبحوا هللا خالصة وتتقوه
 .خرة وماذا يقدم من أجل احلياة احلقيقية الدائمةدوما إىل ما يقدمه لآل

إن اإلنسان يبذل قصارى جهوده من أجل هذه الدنيا، حبيث يبحث عن 
، ويبذل سعيه عملهالوظائف املرغوب فيها جبهد جهيد، وجيتهد من أجل 

 تعليما أوالدهويتعب لشراء العقارات، ويسعى بكل حرص وقلق لتعليم 
ن أجل األعمال الدنيوية، ومن يؤمن بوجود اهللا دنيويا، ويسخر جهوده م
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تعاىل منهم فإنه يدعوه أيضا قدر املستطاع ويطلب من اآلخرين أيضا الدعاء له 
أتلقى يوميا رسائل ال حصر هلا حتتوي على . من أجل هذه األمور الدنيوية

وبعض هؤالء ينشغلون يف األمور . طلب الدعاء لتحقق األهداف الدنيوية
 نقرات نقروهاة، وال يصلون الصلوات اخلمس كلها، وإذا صلوها الدنيوي
، إال أم يكتبون يف رسائلهم بكل أمل وحرقة للدعاء من أجل األمور الديك

  .  ذا اخلصوص الدعاءعلى أية حال سوف أذكر الحقًا عن أمهية . الدنيوية
محديون أما األ. كنت أذكر أن اإلنسان يبذل جهوده من أجل األمور الدنيوية

فيعلنون بأم قد آمنوا بإمام الزمان الذي عرفهم على تعاليم اإلسالم اجلميلة 
مرة أخرى، ولكن بعضهم ال يسعون لتحقيق تلك املستويات للتقوى اليت 

مل يقل اهللا تعاىل بأنكم ستسألون عن . ينبغي أن يتحلى ا كل أمحدي مسلم
.. لغد تعاىل وانظروا ما قدمتموه رقيكم الدنيوي بعد املمات بل قال اتقوا اهللا

أي لتلك احلياة املستقبلية اليت ستبدأ بعد مماتكم  واليت هي حياة دائمة، فينبغي 
إن مكاسب هذه الدنيا واألموال . أن تفكروا ماذا قدمتم هلذه احلياة املستقبلية

املخزنة يف البنوك، وعقارات هذه الدنيا واألوالد واألقارب واألحباب كل 
ك سيبقى يف هذه الدنيا، ولن يسأل اهللا تعاىل عنها شيئا، بل سيسأل عن ذل

وإن مجيع ما قمنا به من تلك األعمال احلسنة . تلك األعمال اليت أوصى ا
ابتغاَء مرضاة اهللا تعاىل سالكني دروب التقوى ومؤدين حقوق اهللا تعاىل 

عاىل بأنه لن تصلين فيقول اهللا ت. وحقوق العباد ستكون موجودة عند اهللا تعاىل
فيجب أن تتذكروا دوما وتضعوا . أموالكم هذه ولكن ينالين التقوى منكم

 من بني -هذا األمر بعني االعتبار أن العمل الذي تقومون به ملتزمني بالتقوى 
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 هو العمل - ألداء حق اهللا تعاىل أو ألداء حق خملوقهااألعمال اليت تقومون 
، وهو العمل املقبول )ولتنظر نفس ما قدمت لغد(الذي يقول اهللا تعاىل عنه 

فكل عمل يقوم به املرء مراعيا التقوى ينال جزاءه عند اهللا . عند اهللا تعاىل
ال يسع اإلنسان خداع اهللا تعاىل فإنه عز وجل عليم بِنِية كل عمل، . تعاىل

لذلك  اليت عملنا ا تلك األعمال، والنياتوهو يعلم ما هي أعمالنا وما هي 
إمنا األعمال بالنيات؛ فال يقبل عند اهللا تعاىل أي عمل إال الذي : �قال النيب 

إن إقامة الصالة هلي . يف قلوبنا تقوى اهللا تعاىلوقمنا به بنية صاحلة وأجنزناه 
إن الشرط الثاين الذي اشترطه اهللا تعاىل على . أهم حق من حقوق اهللا تعاىل

ولكنه إضافة إىل ذلك وجه تنبيها . إقامة الصالةاملؤمنني بعد اإلميان به هلو 
أي اهلالك ألولئك املصلني .. �فويل للمصلني�: شديدا للمصلني بقوله تعاىل

. الذين ال يؤدون حق الصالة، وهم الذين يصلون الصلوات بعيدين عن التقوى
 إن اهللا عامل الغيب وهو العليم اخلبري الذي ال خيفى عليه شيء، وهو بكل شيء
عليم، فهو يعلم نية املصلي وحالته وقت الصالة، فإنه يرد الصالة اخلالية من 

فينبغي للجميع أداء الصلوات بكل خشية ألن اهللا تعاىل . التقوى إىل صاحبها
جعلها مقصد حياتنا فال بد لإلنسان أن يبذل قصارى جهوده لتحقيق اهلدف 

، وقال �نس إال ليعبدونوما خلقت اجلن واإل�: يقول اهللا تعاىل. من حياته
ولقد ذكرت أن أصحاب الدنيا يبذلون قصارى . الصالة مخ العبادة: �النيب 

 حيملجهودهم من أجل املكاسب الدنيوية، ويتحملون مصائب شىت، بل 
، مث إذا تعرض خلسارة  به صحته يضر حىتبعضهم هم هذه األمور الدنيوية 

بية، وإذا رأى بعضهم نتائج غري مادية يف أمواله وعقاراته فيصاب بصدمة قل
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مرضية جلهودهم الدنيوية فيتعرضون لصدمة ذهنية ونفسية تتحول إىل مرض 
ولو . ويفعلون كل ذلك من أجل احلياة الدنيوية.  حيامطولمالزم هلم 

تأملوا يف املوضوع لوجدوا أن حياة اإلنسان املفعمة باحليوية والنشاط ال 
على أكثر تقدير، إذ ال تكون حياته بعدها فعالة، تتجاوز ستني أو سبعني عاما 

كما هو احلال يف هذه . بل يعيش معتمدا على أوالده أو غريهم بوجه عام
البالد أيضا، بل زِد إىل ذلك أن األوالد هنا ال يهتمون باآلباء، فينتقل معظم 

ون الناس إىل دور املسنني أو ينقَلون، فيزورهم األوالد بعد أسبوع وهم يظن
فال يهتم م أحد يف تلك املرحلة من العمر بل . أم مينون على آبائهم

 تعاىل  اهللاوالذين يوقنون بوجود. يعيشون على مساعدة املمرضني واملمرضات
بعد بلوغهم هذه املرحلة من العمر ويذكُرونه ويفكرون يف احلياة اآلخرة، 

ولكن . عاقبتهم حسنةدعون بأنفسهم ويطلبون الدعاء من اآلخرين لتكون ي
 طويلة مبدةاملؤمن احلقيقي هو من يفكر وينتبه إىل عاقبته قبل بلوغه هذا السن 

جدا، ويسعى جاهدا لتحقيق اهلدف األساس من حياته، ويؤدي حق العبادة، 
  . فال تشغله مغريات الدنيا وال أطماعها عن العبادة وال تلهيه  عن الصالة

ُألسر األمحدية أن أحد الزوجني إذا اون يف أداء إنه ملن فضل اهللا تعاىل على ا
خيربين كثري من الناس عند اللقاء أو عرب . حق العبادة حاول اآلخر تذكريه ا

الرسائل أن الزوجة أو الزوج ليس ملتزما بالصلوات، فادع له أن يوفقه اهللا 
 وهذا .لاللتزام ا، وتأيت هذه الطلبات من السيدات أكثر مقارنة بالرجال

يدل على أن السيدات أكثر التزاما بالصلوات من ، واألمر مدعاة للسعادة
الرجال، وبالتايل نتوقع أن األوالد أيضا سيلتزمون ا نتيجة التزامهن، ولكن 
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ن الرجال الذين جعلوا إ إذهذا الوضع من ناحية أخرى يبعث على القلق 
 كان راعي البيت واملسؤول فإذا. قوامني ورعاة البيت يتكاسلون يف الصلوات

عن األهل واألوالد الذي فُرض عليه أن يكون أسوةً هلم ال يسعى لتحقيق 
الغاية احلقيقية من حياته، فماذا عسى أن يتعلم األوالد منه؟ إن ما حيدث عادة 
هو أنه عندما يدخل األوالد يف سن املراهقة أو الشباب ويرون أباهم ال يصلي 

ملاذا نصلي حنن؟ من املعلوم أن الصالة مخ : ة يقولونونصحتهم األم بالصال
ها إال بأدائها ى حقُّال يؤدفإنه  بعيدا املصلّىالعبادة، فإذا كان املسجد أو 

الرجال .  لتمتلئ البيوت بالربكات وتنـزل عليها أفضال اهللا،مجاعةً يف البيت
 أداؤها مجاعةً واملراد من إقامة الصالة هو. مأمورون بوجه خاص بإقامة الصالة

  . شديدالضطرار االإال يف حالة 
ضعت فيها الربامج لتقدففي هذه األيام الثالثة احملددة هلذه اجللسة اليت وكم م

الروحاين والعلمي واألخالقي، يلتزم معظم اإلخوة بأداء صالة التهجد أيضا 
لى أن باإلضافة إىل أدائهم الصلوات مجاعةً، ولكن املطلوب هو أن تتعهدوا ع

 بأهم تعدون عاملنيجتعلوا هذه العادة جزًءا ال يتجزأ من حياتكم، عندها فقط 
جانب من جوانب التقوى، وعندها فقط تعدون من الذين حيققون األهداف 

 التوجه إىل التقوى � املسيح املوعود عدلقد . وراء عقد هذه اجللسات
،  عند إعالنه عقد اجللسة هو اهلدف األهميف هذا االوالسعي الدؤوب 

  :فقال مبينا أمهية اجللسة
 إىل اآلخرة كليا، وتتولد )أي قلوب املشتركني يف اجللسة(لكي متيل قلوم   "

فيهم خشية اهللا ويكونوا أسوة لآلخرين يف الزهد والتقوى وخشية اهللا والورع 
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نكسار، والرفق واحلب املتبادل واملؤاخاة، ولكي يتولد فيهم التواضع واال
  ". والصدق ويكونوا نشطاء يف املهمات الدينية

فاألمر األول الذي ذكره هو أن متيلوا إىل اآلخرة كليا، وهذا ما يأمر به القرآن 
عليكم أن تصوبوا فكركم . الكرمي ويقول عليكم أن تنظروا ما قدمتموه للغد

تقوى، ألن التقوى وهذه احلالة ال تتولد إال بال. إىل اآلخرة أكثر منه إىل الدنيا
ا لن تؤدوا حقوق اهللا فقط بل ههي اليت متيل القلوب إىل خشية اهللا، وعند

لذا أوصى املسيح . ستؤدون حقوق العباد أيضا، أو تسعون ألدائها على األقل
 أن ختلُقوا يف أنفسكم احلب املتبادل واألخوة من أجل أداء �املوعود 

حلب املتبادل واملؤاخاة فقط، بل جيب مث اعلموا أنه ال يكفي ا. حقوق العباد
جيب أن يكون تواضعكم وسعيكم . أن يتراءى تأثريه اإلجيايب على اتمع أيضا

لفعل اخلريات واهتمامكم باآلخرين على مستوى عال حبيث يقول الناس إن 
املسلمني األمحديني خمتلفون عن غريهم، ومن أراد أن يرى منوذجا حقيقيا 

  . قوق العباد فلينظر إىل األمحدينيألداء حقوق اهللا وح
  : �مث قال 

ومن املهمات الدينية التضحية . جيب أن تكونوا نشطاء يف املهمات الدينية
املالية لنشر الدين، والسعي لتشييد املساجد، والتخطيط لنشر الدعوة، كما 

  .  جيب على كل أمحدي أن يوفر وقته أيضا هلذا الغرض
ه اجللسة حول مواضيع خمتلفة سترغب قلوبكم فعندما تسمعون اخلطب يف هذ

يف حتقيق تلك األهداف، ولكن املطلوب أن تصبح هذه الرغبة جزًءا من حياتنا 
فعلى كل أمحدي أن يرفع مستوى عبادته بعد حضوره هذه اجللسة، . ال يتجزأ
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وإذا . ويؤدي حقوق اهللا وحقوق العباد، ويهتم بأداء حقوق  اتمع أيضا
باختصار، . ض النـزاعات بينكم فحاوِلوا إزالتها بربكة اجللسةكانت هناك بع

ال ميكن حتقيق اهلدف من حضور هذه اجللسة إال إذا عاهدمت على التخلص من 
يف هذا اتمع الذي تعيشون . مجيع السيئات وسعيتم لذلك بكل معىن الكلمة

 شرحية كبرية من الناس الذين ينكرون وجود اهللا ائيا، وحيسبون فيه هناك
 ثبات  إنّ..الدنيا كل شيء، ويصبون جل اهتمامهم على احلصول على الدنيا

املرء على الدين يف مثل هذا اتمع، واستعداده على تقدمي التضحيات للدين، 
 ذلك عد ولذلك قد. وسعيه التباع سبل التقوى مهمةٌ صعبة يف احلقيقة

نرى كثريا من الناس أم بعد جميئهم إىل هذه البالد . ضروريا للمؤمنني
 وهي -وإن أعمال األكثرية من سكان هذه البالد . ينغمسون يف ملذات الدنيا
 تغري القادمني اجلدد، فيظن هؤالء اجلدد أو الذين -أعمال شيطانية يف احلقيقة

 باع الغرب وتقدمي يكمنتقدمهم يكونون مصابني بعقدة الدونية أن سريف ات 
الدنيا على الدين، مع أن هذا ال يؤدي إىل التقدم بل يؤدي إىل الدمار، ألن اهللا 

، فقد أعلن اهللا تعاىل �واتقوا اهللا يا أوىل األلباب لعلكم تفلحون�تعاىل يقول 
اء هنا أن املفلحني هم أولئك الذين يتقون بل يعقلون، والذين ال يعدون األهو

إن . ن حيام األبدية جريا وراء مغريات الدنياوالعابرة كل شيء، وال يدمر
 حيسبونأويل األلباب هم أولئك الذين يؤثرون الدين على الدنيا، أما الذين 

احلياة الدنيا كل شيء فيدمرون حيام األبدية، ومن دمر حياته األبدية كيف 
. الصغري من أجل العظيمبل من يضحي  إمنا العاق؟ءذكايعد من أهل العقل وال

فثبت أن التضحية بالدنيا من أجل الفوز برضا اهللا تعاىل هو العقل والذكاء، 
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كيف تنال هذه . فعلى املؤمن الصادق احلق أن جيعل رضا اهللا تعاىل غاية خلقه
تقُوا لَعلَّكُم وهذَا كتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه وا�الغاية؟ قال اهللا تعاىل 

 أي أن هذا القرآن كتاب أنزلناه حنن، وهو .).١٥٦ :األنعام (�ترحمونَ
  .كتاب ذو بركات، فاعملوا به واتقوا اهللا كي ترمحوا

 فإذا أردنا أن نرث أفضال اهللا تعاىل فال بد لنا من اتباع أحكام القرآن الكرمي 
يهدينا إىل سبل التقوى، مما جيلب إن اتباع القرآن س. كما أوصانا اهللا بذلك

وهذه الرمحة لن تنقطع بل ستستمر، ألنّ . �علينا رمحة اهللا كما يقول اهللا 
ري اخليدل على أن " الربكة"اهللا تعاىل قد وصف القرآن هنا بأنه مبارك، ولفظ 

فمن رمحة اهللا أن .  أيضايزداد باستمرار يف كل حني وآنمث يأيت من عند اهللا 
إذا عمل صاحلًا ابتغاء مرضاته فإنه يزيده بفضله إىل عشرة أضعاف بل اإلنسان 

سبحانه إىل سبعة مئة ضعف، وليس هذا فحسب، بل يقول اهللا تعاىل إنه 
 يفانظروا كيف أن املتق. تعاىل ميكن أن يضاعفه أكثر من ذلك ملن يشاءو

ا واحل يأكل مثارعفة وبدون ا مضافًفًا، وينال جزاء عمله أضعااصنأسنة أنواع
  . حد وحساب
منا السعي للعمل بأحكام القرآن الكرمي، وعندها سنعد من  لذا فعلى كلٍّ

  . الذين يسلكون سبل التقوى
  :  التقوىهي وهو يبني ما �يقول املسيح املوعود 

إن سبل . إن مجال اإلنسان الروحاين كله يكمن يف سلوكه أدق سبل التقوى
. يفة ومالمح مجيلة تضفي عليه اجلمالَ الروحاينالتقوى الدقيقة هي نقوش لط

 اهللا والعهود اإلنسان أمانات والواضح أن اجلمال الروحاين متوقف على مراعاة
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اإلميانية قدر اإلمكان واستعماله مجيع قواه وأعضائه الظاهرية من قمة الرأس 
ه ني وأذن ويد ورجل وغريها، وكذلك استخدامن عم..  القدم أمخصإىل

 يف حملّها عند الضرورة أعضاءه الباطنية من قلب وكفاءات أخرى وأخالقٍ
احلقة، ومنعها عن املواضع احملرمة، وأخذه احلذر من هجماا اخلفية، 

  .ومراعاته حقوق العباد بإزاء هذه الكفاءات
هذا هو املراد من أداء حق اهللا تعاىل، أي أن نسعى دوما ألداء أمانات اهللا 

يجب أن ف عهوده بكل ما أوتينا من قوى وأعضاء وجوارح؛ فأما اليد ومراعاة
يعمل ا اإلنسان ما أمره اهللا به، وجينبها من الوقوع فيما ى اهللا عنه، وأما 

لقد ورد يف . الرِجل فيجب أن ميشي ا دائما إىل احلسنات اليت أمر اهللا ا
 املسجد، لذا فكل رِجلٍ ها إىلواحلديث أن اإلنسان يثاب على كل خطوة خيط

. تأخذ املرَء من مشاغل الدنيا إىل املسجد من أجل الصالة تؤدي حق اهللا تعاىل
مث على املرء أن يؤدي حق كل الكفاءات والقدرات اليت زود ا، أي 

مث عليه أن يسعى جاهدا لالتقاء من هجمات . يستعملها يف سبيل اهللا
هجماته اخلفية ويعرف كيف يشن عليه جيب أن يكون حذرا من . الشيطان

هذه حقوق اهللا اليت جيب عليه أداؤها، كما عليه أن يراعي . اهلجوم ليتقيه
وهذه هي األمور اليت يناط ا مجال اإلنسان الروحاين . حقوق العباد أيضا

  . كله
  : �مث يقول املسيح املوعود 

ا يف القرآن اى�يد، ووإن اهللا تعاىل قد مسى التقوى لباسقْوالت اسبل	 
مصطلح قرآين، وإن يف ذلك إشارة إىل أن الزينة الروحانية واحلسن الروحاين 
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واملراد من التقوى أن يراعي املرء مجيع أمانات اهللا . إمنا يتيسر بالتقوى فقط
والعهود اإلميانية، ويراعي أيضا مجيع أمانات املخلوق وعهودهم قدر 

    .أدق جوانبها بكل ما أويت من قوةاملستطاع، أي يلتزم ب
يجب الوفاء بكل الوعود والعهود والصفقات اليت يعقدها التجار واآلخرون ف

على . فعلى كل واحد أن يؤدي عمله بإنصاف وعدل. يف شئون احلياة اليومية
الطالب أن يؤدوا حق الدراسة، باإلضافة إىل حق العبادة، فإذا أدى اإلنسان 

  :  يف موضع آخر�مث يقول . ا متقييمسكل أنواع احلقوق 

إلحراز لقب املتقي من الضروري أن يتقيد املرء بترك السيئات البارزة، كالزنا 
والسرقة وغصب احلقوق والرياء والعجب واالحتقار والبخل وبعد ذلك ينبغي 

ن اإلنسان جيتنب عادة هذه الذنوب أأي (األخالق الرذيلة عن أن يرتدع 
لزنا والسرقة فعليه أن يتحاشى األمور الكبرية أيضا مثل التصنع املعروفة كا

، وهذا ال يكفي بل جيب على اإلنسان أن جيتنب األخالق )والتكرب والرياء
الرذيلة املنحطة أيضا، مث ال يكفي اجتنابها فقط بل جيب أن يتقدم مقابل ذلك 

 فما هي هذه يف األخالق الفاضلة أيضا، أي تقدموا يف األخالق النبيلة،
األخالق النبيلة؟ إمنا هي أن تعاملوا الناس باحترام ودماثة ومواساة، ولْيربز 

 منكم عن مقام حممود على الصدق والوفاء احلقيقي جتاه اهللا وليبحث كلٌّ
أي جيب أن يبذل ألداء حق اهللا وخدمة الدين قصارى اجلهد (درب اخلدمة، 

مور يسمى اإلنسان متقيا، والذين فبالتحلي ذه األ. )الذي يكسبه احلمد
أي إذا كان (جيمعون يف نفوسهم هذه اخلصال، هم املتقون يف احلقيقة، 

أحدهم يتحلى خبلق من هذه األخالق وختلَّق الثاين خبلق آخر فلن يسمى 
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 فهناك أخالق كثرية وحسنات كثرية وأعمال صاحلة كثرية، إذا حتلى )متقيا
فاملتقي . ه األخالق فقط فلن يسمى متقيا كامالأحد خبلُقني أو ثالثة من هذ

فينبغي نبذ األمور السفلية . الكامل هو الذي جيمع يف نفسه كل هذه الصفات
واختاذ األخالق السامية، والتخلق بكل خلق، وعندئذ يسمى متقيا، أما إذا 
ختلَّق البعض ببعض األخالق فلن يسمى متقيا، ما دام ال يتخلق جبميع 

ولَا خوف علَيهِم ولَا هم �فبحق هؤالء فقط قد ورد . اضلةاألخالق الف
 يكون �، فما الذي يريدون أكثر من هذا؟ فاهللا )٦٣ :البقرة (�يحزنونَ

متوليا هلؤالء أي عندما يصل اإلنسان هذه املكانة السامية فال خياف وال حيزن، 
 :األعراف (�صالحنيوهو يتولَّى ال� � يكون معه كما يقول �فاهللا 
 يكون أيدي أمثال هؤالء �، فقد ورد يف احلديث الشريف أن اهللا )١٩٧

املتقني اليت يبطشون ا وعيوم اليت يبصرون ا وآذام اليت يسمعون ا، 
 ولُ اللَّهسا، ويف حديث آخر قَالَ ر قَالَ�وأرجلهم اليت ميشون إِنَّ اللَّه : نم 

 :� املسيح املوعودويف موضع آخر قال .  وليا فَقَد آذَنته بِالْحربِعادى لي
عندما يهاجم أحد ويلَّ اهللا فإن اهللا ينقض عليه كما تنقض اللبوة غضبا على 

   .من سلب منها شبلها
سيدنا املسيح مث إن . فهذا هو مقام التقوى، الذي جيب أن نسعى للفوز به

 يف املقتبس الذي بين فيه الغايةَ من عقد -اهنا  قد لفت انتب�املوعود 
  .  إىل أن ننشط يف املهمات الدينية-اجللسة

تذكَّروا على الدوام كما بينت من قبل باختصار أن املراد من هذه املهمات 
معظمكم هاجرمت إىل هنا من . الدينية نشر الدين وتقدمي التضحيات من أجله
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 الدين فضال عن نشره وتبليغه، فنحن مارسةمبباكستان ألنه مل يكن مسموحا 
ال نستطيع أن نصلي هناك علنا، كما نمنع من كتابة الشهادتني على واجهات 
املساجد واألماكن األخرى، فبعد كل فترة يأيت رجال احلكومة والشرطة 
استجابةً لطلب املشايخ إىل مساجدنا حملو الشهادتني من واجهتها، واآلن 

ك إىل املساجد الكبرية يف املدن الكبرية، باختصار يضيق ينظرون لتنفيذ ذل
 األمحديني هناك بسبب الدين، وهلذا هاجر معظمكم إىل هنا، ويف  علىناقاخل

 إىل هنا عدد من العائالت األمحدية اليت كانت ل املاضية انتقاملدة القصرية
األمم املتحدة متوقفة يف تايلند أثناء حماولة اهلجرة حيث قُبلت هناك مبساعدة 

رسلت إىل هنا، والبعض جاءوا مباشرة من باكستان إثر تعرضهم لإلقامة هنا فأُ
للمشاكل هناك، وبعضهم كانوا قلقني بسبب احمليط، على كل حال قد أتيتم 
إىل هنا وتتمتعون هنا بكامل احلرية، هلذا على األمحديني املقيمني يف اخلارج أن 

ن اهللا أوضاعهم عاجال عوا كثريا لإلخوة األمحدينييديف باكستان أن حيس 
وثانيا إن املسئولية اجلسيمة اليت تقع على األمحديني . فيفوزوا باحلرية الدينية

سيدنا املقيمني خارج باكستان أن يتقدموا إلجناز املهمات الدينية كما قال 
  . �املسيح املوعود 

دا جبارة لإلساءة  ولقد بذل أحد رجال السياسة هنا جهو،هولندا بلد صغري
إىل اإلسالم، فلو كان األمحديون هنا نشروا الدعوة وبلَّغوا رسالة اإلسالم على 
نطاق واسع بانتظام وصرب يف صورة محلة منظمة، لكان بإمكام إزالة املوقف 
السليب ضد اإلسالم حلد كبري، وليس ذلك فحسب بل كانت الفرصة ساحنة 

  . هلم لنشر حماسن اإلسالم أيضا
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 بل من أكرب األهداف نشر �ن أحد أهداف بعثة سيدنا املسيح املوعود إ
 هي حمفوظة عندنا يف صورة القرآن اليت �اهلداية والشريعة اليت جاء ا النيب 

ففي هذا . ن واجبنا حنن أن نوصل هذه الرسالة إىل العامل كلهفم. الكرمي
اآلن يقيم هنا أفراد . امليدان أيضا جيب أن تبذلوا اجلهود على أكمل وجه

 فثمة حاجة للتركيز على ،الشعوب املختلفة من فضل اهللا ومنهم أمحديون أيضا
فحيثما أدرك األمحديون هذه األمهية يف العامل . أنشطة التبليغ يف هذه الشعوب

بفضل اهللا ووسعوا نطاق التبليغ بكوم سلطانا نصريا للمسيح املوعود 
اس إىل اجلماعة أكثر بل ينشأ لدى السعداء منهم وسواعد اخلالفة، يتعرف الن

بعض األمحديني يقولون إن أغلبية . االهتمام ذه الرسالة وااللتفات إليها بكثرة
سكان هذا البلد ال يرغبون يف الدين، فهذا الوضع سائد يف معظم بالد 
أوروبا، بل ينبغي أن نقول يف العامل املسيحي بأكمله، وليس ذلك فحسب بل 

 فهم ال ؛ليس عندهم أي اهتمام بالدينوباالسم أيضا هم مسلمون سلمون امل
يوقنون باهللا، فلو كانوا يوقنون ملا ظهر متادي املشايخ وأتباعهم يف 

 باختصار يقول هؤالء األمحديون إن هؤالء الناس ال يرغبون يف .االعتداءات
م اليقني باهللا، الدين وال يوقنون باهللا، فهذا أيضا من واجبنا أن نولِّد فيه

فلو .  أن اتبعوا القرآن الكرمي واتقوا�وجنعلهم موقنني باهللا، كما قال اهللا 
أصبحنا يف احلقيقة متبعي هذا الكتاب الكامل واملكتمل يف كل عمل لنا، 

، فإن مناذجنا � سيدنا املسيح املوعود هوحققنا لقب املتقى حبسب ما عرف
، وهذا يتطلب االهتمام والتركيز يف كل حال، وأعمالنا ستفتح لنا طرق التبليغ

فللبحث عن . فإذا اهتممنا واعتنينا فسوف يغير اهللا األوضاع أيضا بإذن منه
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مثة حاجة لنضع . طرق التبليغ مثة حاجة ماسة ألن يتحلى كل أمحدي بالتقوى
يف احلسبان عهد إحداث التغيري يف النفوس الذي عقدناه مع سيدنا املسيح 

جيب أن نتذكره على الدوام، إن .  عند االنضمام إىل مجاعته� املوعود
أعمالنا ومساعينا وأدعيتنا هي وحدها ميكن أن دي العامل، وإال ال توجد يف 

 ميكن أن تقدم -� غري مجاعة سيدنا املسيح املوعود -العامل أي مجاعة 
أمحدي مشارك فكما جيب على كل . اإلسالم احلقيقي للعامل يف العصر الراهن

فهناك يف هذه اجللسة أن يستعرض أوضاعه الروحانية يف هذه األيام الثالثة، 
يسعى ألداء حقوق إخوانه على وجه كامل، وأداء يتعهد أنْ  ألن  أيضاحاجة

وال يتأتى . حق اتمع أيضا وحق هذا البلد أيضا الذي هيأ لنا العيش هنا حبرية
وميكن أداُء هذا احلق . غ، ونشرِ رسالة اإلسالم اجلميلةأداُء هذا احلق إال بالتبلي

بإزالة سوء الفهم حول اإلسالم، فليسع مجيع الرجال والنساء والشباب 
والشيوخ ألداء هذا احلق، عندئذ سيحدث التفات هؤالء إىل هذا اجلانب 

  .ويحدث االنقالب
إن كثريا من .  يري اآليات نتيجة الدعاء�إن اهللا . انشغلوا يف الدعاء

األعمال اليت ال نقدر على إجنازها بالطريقة العادية اليت نتبعها يف الدعوة 
 واحدة، فإن اهللا تعاىل يري من د اهللا تعاىل منيبني إليه معا كي؛ إن دعوناوالتبليغ

وفق اهللا كلَّ من حضر . وفّقنا اهللا مجيعا لذلك. عنده اآليات اليت تحدث ثورة
أعاننا اهللا مجيعا . سةَ أن يقضي حياته وال سيما أيامه هذه يف األدعيةهذه اجلل

  .على إحداث تغيريات طيبة يف نفوسنا
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 الغائب على أحد اإلخوة، وهو خادم صالةبعد صالة اجلمعة سوف أصلي 
كان يعمل يف السابق حماسبا . اجلماعة القدمي، أخونا السيد ناصر أمحد

بربوة " صدر أجنمن أمحدية" يف مؤسسة ومسؤوال عن صندوق االحتياط
 عن ٢٠١٢ أيار/لقد تويف إىل رمحة اهللا يف الثالث عشر من مايو. باكستان

كان يعاين آالم . إنا هللا وإنا إليه راجعون.  عاما إثر مرض طويل٧٤عمر يناهر 
" غورداسبور"يف حمافظة " سيكهوان" كانت أسرته من قرية .مدةالظهر منذ 

ه ميان إهلي خبش السيكهواين من صحابة املسيح املوعود كان جد. باهلند
 يف عام 
، وكان والده ميان جراغ دين احملترم قد بايع اخلليفةَ األول �

  . إىل قاديان" سيكهوان"، مث انتقل من قريته ١٩٠٨
 يف قاديان، حيث تلقى تعليمه ١٩٣٨ولد املرحوم ناصر أمحد يف عام 

تعليم "ال شهادة الثانوية من مدرسة اجلماعة االبتدائي، مث بعد اهلجرة ن
لقد عمل يف مؤسسة . البكلوريوسيف تشنيوت، مث نال شهادة " اإلسالم

بدأ العمل فيها كعامل عادي يف مكتب اخلزينة، مث يف ". صدر أجنمن أمحدية"
املسؤول عن نظام (مكتب الوصية، مث صار مساعد سكرتري جملس كاربرداز 

، مث عمل حماسبا ١٩٩٠ يف عام اتئب مدقق احلسابكما عمل نا). الوصية
 طويلة ناظما مدةكما خدم . ٢٠٠٨ إىل ١٩٩٣لصندوق االحتياط منذ عام 

  . يف ربوة" ة السنويةساجلل"سابات يف مكتب احللتدقيق 
كان شديد احلرص على املواظبة . كان متحليا مبحاسن كثرية وخصال محيدة

.  عن الصلوات يف املسجد حىت يف املرضبيتغيلقد رأيته ال . على الصلوات
كان يصلي التهجد بدون انقطاع، وكان كثري الدعاء، جم التواضع، دمثَ 
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كانت . األخالق، وفيا، مضيافًا، يعامل ضيوفه ورفاقه حبب ولطف كبريين
كان شديد . لقد علّم صغار احلي كلَّهم القرآن الكرمي.  قوية جداذاكرته

كان منخرطًا يف نظام الوصية، وقد سدد يف حياته . للخليفةاحلب والوالء 
 أرمتله باإلضافة إىللقد خلف وراءه بنتني . نصيب وصيته على عقاراته كلها

 .غفر اهللا له وأسكنه أعلى مقام يف جنة رضوانه، آمني. احملترمة
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