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 في الجلسة السنوية في ألمانيا 

لقد وفَّق اهلل تعاىل اجلماعة اإلسبلمية األمحدية يف أدلانيا لعقد جلستها السنوية اليت تبدأ اليـو وستستمر 
وباإلضافة إىل ذلك تبدأ اليـو جلسات يف بعض الببلد األخرى أيضا وال سيما . إىل ثبلثة أياـ بإذف اهلل

وقد أظهر أمراء تلك اجلماعات رغبتهم يف أف أذكر جلساهتم أيضا يف اخلطبة ألف . يف الكبابَت وأمَتكا
معلـو أف الوقت اآلف يف أمَتكا سيكوف صباحا باكرا، وأما يف الكبابَت . جلساهتم أيضا تبدأ من اليـو

فيكونوف قد صّلوا اجلمعة، أما اجلمعة يف أمَتكا فستبدأ بعد ست ساعات من اآلف، غَت أف جلستهم 
اخلتامية يف اليـو األخَت تتزامن مع جلستنا اخلتامية ىنا، لذا سوؼ يشًتكوف يف خطايب األخَت والدعاء 

.  بإذف اهلل
الفائدة اإلضافية من عقد اجللسات يف سلتلف الببلد يف يـو واحد ىي أف اإلخوة يكونوف رلتمعُت يف 

ببلدىم للجلسة فيستفيدوف من خطابايت احلية، وبذلك يصل صوت اخلليفة إىل عدد كبَت من أفراد 
ال شك أف عددا ال بأس بو من أفراد اجلماعة يف العامل يسمعوف فعاليات اجللسة مباشرة ومع . اجلماعة

ذلك أرى أف ىناؾ عددا من اإلخوة الذين ال يسمعوهنا إذ يقوؿ بعض اإلخوة من تلك الببلد اليت 
ذكرهتا مثل أمَتكا وغَتىا أهنم سيحضروف اجللسة يف اليـو األخَت ولكن أكرب عدد من األمحديُت 

ال شك أف توقيت اخلطبة ىنا ال يطابق توقيت اجللسات يف . يستمعوف إىل خطبة اجلمعة على أية حاؿ
الببلد األخرى، ولكن ما داـ اإلخوة يكونوف قد اجتمعوا بنّية االشًتاؾ يف اجللسة لذا يستمعوف إىل 

.  اخلطبة واخلطابات حيثما كانوا، أي يسمعها عدد أكرب مقارنة مع األياـ العادية
ويف خطبة اليـو أريد أف أذكٍّركم ببعض األمور ادلتعلقة بأىداؼ اجللسة أي تلك األىداؼ اليت بّينها 

ال شك يف أنو تكوف ىناؾ حاجة للتذكَت دائما لكي يبقى اإلخوة متوّجهُت إليها . ادلسيح ادلوعود 
يف أياـ اجللسة وليجعل اإلخوُة ىذه األمور والنصائح جزءا من حياهتم ال يتجزأ بعد أياـ اجللسة أيضا، 

وىذا يتبُت من عمل كل أمحدي، ولكن كل ذلك يعتمد على مدى تركيز اإلنساف، فعندما ينتبو اإلنساف 
إىل النصائح يظهر ذلك يف أعمالو، ألف الناس يف ىذا العصر منشغلوف يف األمور الدنيوية كثَتا وبالتايل 

بعد االشًتاؾ يف اجللسات . تغلبهم األشغاؿ الدنيوية، شلا يؤدي إىل التهاوف يف أداء الفرائض والنوافل



يكتب اإلخوة إيلَّ ويقولوف بأف أياـ اجللسة الثبلثة قد غَّتت حالتنا رأسا على عقب، وقد مرت ىذه 
األياـ كأننا يف عالَػم آخر، فقد عشنا عادلا روحانيا من نوع خاص، ويطلبوف الدعاء أيضا أف تستمر 

. ىذه احلالة معهم
. فتغلبهم ىذه احلالة يف أياـ اجللسة وتًتؾ تأثَتىا على مجيع ادلشاركُت حبسب احلالة الروحانية لكلٍّ منهم
ولكن ىناؾ َمن ينسوف ذلك سريعا وينسوف أيضا ما تعهدوا بو أثناء مساعهم اخلطابات اليت أُلقيت يف 

فمنهم من يشعروف ُّذا التأثَت إىل . اجللسة، وينسوف أيضا ما عاىدوا اهلل بو على االستمرار يف احلسنات
بضعة أياـ، ومنهم من يشعروف بو إىل بضعة أسابيع، وكثَت منهم يبقوف على ىذا احلاؿ إىل عدة أشهر، 

فهذه ىي احلقائق اليت ال نستطيع أف . بينما يبقى ىذا التأثّر الطيب على بعض الناس إىل سنوات طويلة
فلما كانت األغلبية تستفيد من ىذا التأثَت لفًتة وجيزة لذا أمر اهلل تعاىل بالتذكَت . نغّض الطرؼ عنها

والنصيحة بالتكرار، وكّرر أيضا أْمَره خبلق األجواء اليت توّجو ادلؤمنُت إىل احلسنات وإىل أداء واجباهتم 
 علينا منة عظيمة بتأسيس إًذا، لقد مّن ادلسيُح ادلوعود . ومسئولياهتم وإىل فحص أنفسهم وأعماذلم

اجللسة إذ صلد يف أثنائها فرصة إلصبلح أنفسنا على مستوى اجلماعة ولبلستفادة من الغذاء الروحاين 
.  وننتبو إىل أداء واجباتنا ومسئولياتنا

فكما قلت من قبل، أريد اآلف أف أقوؿ شيئا عن أىداؼ اجللسة وغايتها يف ضوء كبلـ ادلسيح ادلوعود 
 الذي تبُت منو كيف كاف ادلسيح ادلوعود ، يريد أف يرى ادلشًتكُت يف اجللسة، وكيف كاف 

ولكن قبل أف أبدأ بذلك أريد من ادلسئولُت أف خيربوين إذا كاف . يريد أف يرى األمحديُت بشكل عاـ
وقد أخربه اإلخوة برفع األيدي يف اجلزء األخَت يف اخليمة وقالوا بأف الصوت يصلهم على ما يراـ، فاطمأف حضرتو ). الصوت يصل إىل هناية اخليمة

:   يقوؿ ادلسيح ادلوعود :(بذلك وقاؿ مستأنفا احلديث
لتميل قلوب اإلخوة إىل اآلخرة ميبل كامبل، وتنشأ فيها خشية اهلل تعاىل وليكونوا أسوة حسنة "....

لآلخرين يف الزىد والتقوى وخشية اهلل والورع ورقة القلب، واحلب ادلتبادؿ وادلؤاخاة، وأف ينشأ فيهم 
". التواضع واالنكسار والصدؽ، وليتحمسوا للمهمات الدينية

 يف ىذه الكلمات الوجيزة هنج احلياة الكامل الذي جيب أف ينتهجو كل لقد بُت ادلسيح ادلوعود 
ا حسنا ليكونوا منوذجا يف الزىد  أمحدي، فقاؿ أنو جيب أف ُُيدث ادلشًتكوف يف اجللسة يف أنفسهم تغَتر

لو تأمل ادلرء يف ىذا الكبلـ لوجد يف كل كلمة منو نصيحة عظيمة من شأهنا أف . والتقوى لآلخرين
وادلراد ىو منع النفس عن األىواء النفسانية وكبُت العواطف السيئة . تستأصل السيئات من جذورىا

من ادلعلـو أف اإلنساف ال . حبيث تُغلق كل األبواب على أىواء النفس فبل تنشأ يف القلوب أية رغبة زائفة



يستطيع أف يقطع عبلقتو كلّيا مع كل األشياء اليت خلقها اهلل تعاىل يف ىذا العامل، وعلى ذلك، ليس 
ادلراد من الزىد أف مينع اإلنساف نفسو من األىواء والرغبات . ادلراد ىنا أف تقطعوا عبلقتكم بالعامل سباما

لقد أمر اهلل تعاىل بالتحديث بنعمو أيضا، وعدـ االستفادة من ىذه النعم يُدخل يف عدـ . الزائفة
لقد ورد يف األحاديث أف بعض الصحابة تعهدوا أهنم سيصوموف وال يفطروف، وقاؿ بعضهم . الشكر

أَنْػُتْم الَِّذيَن قُػْلُتْم َكَذا :  منهم ىذا الكبلـ قاؿمسع النيب . أهنم ال يتزوجوف النساء ويقيموف الليايل كلها
أََما َواهلِل ِإينٍّ أَلْخَشاُكْم هلِل َوأَتْػَقاُكْم َلُو َلِكٍتٍّ َأُصوـُ َوأُْفِطُر َوُأَصلٍّي َوأَْرُقُد َوأَتَػَزوَُّج النٍَّساَء َفَمْن َرِغَب ! وََكَذا؟

.  َعْن ُسنَّيِت فَػَلْيَس ِمٍتٍّ 
إًذا، الزىد احلقيقي ىو أال جيعل اإلنساف إشباع الرغبات الدنيوية نصب عينيو بل فليأخذ من الدنيا ما 

فإذا استفدمت من األشياء ادلادية واضعُت رضا اهلل تعاىل يف . ىو جائز ومسموح مراعيا مقتضى االعتداؿ
أما إذا جذبتكم ادلغريات الدنيوية واألىواء النفسانية بعد رليئكم إىل الببلد . االعتبار فهذا ىو الزىد

يقوؿ . الغربية فبل فائدة من حضوركم اجللسات، كذلك ال فائدة من بيعتكم ادلسيح ادلوعود 
عليكم أف زبلقوا الزىد يف أنفسكم ألنكم إذا ربليتم بالزىد عندىا فقط تعرفوف : ادلسيح ادلوعود 

وادلراد من التقوى أف تكوف يف قلب اإلنساف خشية اهلل وأال يصدر منو عمل . الروح احلقيقية للتقوى
وجيب أال تكوف خشية اهلل نتيجة خوؼ عقابو بل جيب أف يكوف َمثلها كمثل خوؼ ادلرء . ُيسخط اهلل

وىذا . وىذا ال ميكن أف ُيصل إال إذا كاف حب اهلل فوؽ كل حب آخر. ُسخَط أقرب القريبُت إليو
النوع من احلب ال يتسٌت إال إذا كاف اإلنساف على عبلقة شخصية باهلل تعاىل وكانت لديو معرفتو، وكاف 

.  زلور احلب ىو ذات اهلل تعاىل
 مرارا لقد نصحنا ادلسيح ادلوعود . فهذا ىو اذلدؼ الذي جيب على كلٍّ منا أف يسعى للوصوؿ إليو

:  فيقوؿ يف أحد خطاباتو. وتكرارا وبأساليب سلتلفة للوصوؿ إىل ىذا اذلدؼ من التقوى
أف يقدَّـ النصُح ذلم للحصوؿ على التقوى بالتكرار ألنو - لنصح أفراد اجلماعة - إنو من الضروري جدا 

ِإفَّ اهلَل َمَع الَِّذيَن اتػََّقْوا : يقوؿ اهلل تعاىل. من الواضح عند كل عاقل أف اهلل ال يرضى إال بالتقوى
  َوالَِّذيَن ُىْم زُلِْسُنوفَ 

فعندما ننصح أفراد اجلماعة مرارا وتكرارا فالسبب من ورائو ىو أننا نعلن بعد بيعتنا على يد ادلبعوث 
الرباين يف ىذا العصر أننا قد أرضينا اهلل تعاىل ببيعتنا للمسيح ادلوعود أو بسبب بيعتنا رضي اهلل تعاىل 
بنا، فاآلف علينا أف نسعى جاىدين للعمل بأوامر اهلل تعاىل كلها، وإف مل نعمل ُّا فبل معٌت الّدعائنا، 

 يف عبارتو ادلذكورة قبل اآلية اليت أوردىا ادلسيح ادلوعود . وال حقيقة لبيعتنا إف مل نتقدـ يف التقوى



وادلراد من احملسن . قليل توضح ادلراد من التقوى إذ تقوؿ بأف التقوى احلقيقية ىي للذين ىم من احملسنُت
ىو الذي يعامل اآلخرين باحلسٌت ويراعي عواطفهم ومشاعرىم، والذي ميلك العلم، وجيعلو علمو يسلك 

.  مسلك التقوى
 األنظار يف كبلمو إىل الزىد أوال وقاؿ بأف عليكم أف ذبعلوا انظروا كيف وّجو ادلسيح ادلوعود 

مث قّدـ مثالُِت يف ذكره التقوى ونصح من خبلذلما أف عليكم أف تضّحوا . أىواءكم تابعة لرضا اهلل تعاىل
.  بعواطفكم من أجل اآلخرين وتنفعوىم، وإذا فعلتم ذلك لكنتم متقُت وفائزين برضا اهلل تعاىل

وال سيما - إف مجاعتنا حباجة ماسة للتقوى بوجو خاص : " يف مكاف آخريقوؿ ادلسيح ادلوعود 
لكي ينجوا من - من منطلق أهنم ذوو صلة وداخلوف يف مجاعة شخص يّدعي أنو مبعوث من اهلل تعاىل 

كل اآلفات مهما كانوا متورطُت يف أنواع الُبغض والضغائن أو الشرؾ، أو مهما كانوا متوّجهُت إىل 
." الدنيا

 أنو مبعوث من اهلل تعاىل، وىذا االدعاء ليس أمرا بسيطًا، مث أنتم لقد اّدعى ادلسيح ادلوعود 
إنٍت اّدعيت أين مبعوث من اهلل، ولسوؼ :  يقوؿبايعتموه، والبيعة أيضا ليست بأمر بسيط، ألنو 

واآلف بواسطيت يعرؼ العباد رُّم وينشئوف صلتهم بو، وبواسطيت . يتم إصبلح العامل على يدي بإذف اهلل
وعلى أيدي أتباعي سًتوَّج األخبلؽ الفاضلة اليت أوصى اهلل ُّا يف شرِعو األخَت القرآِف الكرمي الذي 

. أنزلو على نبيو زلمد صلى اهلل عليو وسلم
فؤلداء حقوؽ العباد، ال بد من زبليص أنفسكم من كل حقد وضغن، أي ال بد لكم من أف تنفضوا 

من بواطنكم كل األحقاد، وتصّفوا قلوبكم وتصقلوىا كادلرآة، وتطّهروا نفوسكم من كل شرؾ من أجل 
إذا ذبنبتم اخلوؼ من ادلاديُت ُعّباِد الدنيا، وزبلصتم من التهافت على الدنيا ومتعها، . أداء حقوؽ العباد

وىذا . وىو ما ينسيكم اهلل تعاىل ويلهيكم عنو وُيط من مستوى عبادتكم، فعندىا تكونوف أىبًل للبيعة
إف كنتم تريدوف أف تؤدوا حق البيعة، فعليكم بإحداث ىذا التغيَت يف قلوبكم . زلاؿ بدوف التقوى
. إذا أحدثتم ىذا التغيَت الطيب يف أنفسكم صلومت من آفات كثَتة. وإصبلح نفوسكم

لقد حّذرنا ادلسيح ادلوعود عليو الصبلة والسبلـ ُّذا اخلصوص ربذيًرا شديدا بكلمات شديدة جًدا 
:  حيث قاؿ

إنو حُت يرى أف مجاعة يقوموف بدعاوى عريضة . إف اهلل تعاىل رحيم وكرمي، كما أنو قّهار ومنتقم
.  بألسنتهم، وسلوُكهم ال يصّدؽ ىذه الدعاوى، فإف غيظو وغضبو يثور عليهم



نسأؿ اهلل تعاىل أال نرى غيظو وغضبو أبًدا، بل نكوف من الذين يسعوف دوًما بكل ما أوتوه من قوة 
.  وكفاءة مراعُت تقوى اهلل، ويسألونو رمحتو وفضلو دائًما وتشملهم رمحتو وفضلو فقط

ماذا علينا أف نفعلو وكيف جيب أف يكوف سعينا لبلوغ ىذا ادلستوى؟ جييب سيدنا ادلسيح ادلوعود عليو 
:  الصبلة والسبلـ

والفرائض ما ىو فرض واجب عليو، . فرائض ونوافل: إف كل الصاحلات اليت يقـو ُّا اإلنساف نوعاف
.  كأف يدفع ادلرء ما أخذه من َدين، أو كأف جيزي على اإلحساف باإلحساف

ولكنا نرى أف بعض الناس يقًتضوف ولكن عند األداء مياطلوف، بينما صلد ادلسيح ادلوعود عليو : أقوؿ
الصبلة والسبلـ يقوؿ ىنا إف أداء القرض فرض واجب عليك، كما أف رد ادلعروؼ دبعروؼ فرٌض 

:  مث يقوؿ حضرتو. واجب عليك
وىناؾ نوافل مع كل فرض، أي القياـ بعمل صاحل زائد على الفرض، كأف يدفع ادلرء لصاحب ادلعروؼ 

والذين يفعلوف ىذا يكوف اهلل ولًيا ذلم، وقد . أكثَر من معروفو، أو أف خُيرج صدقات أخرى مع الزكاة
أعلن اهلل تعاىل أنو يوايل وليو حىت يكوف يده اليت يبطش ُّا ورجلو اليت ميشي ُّا ولسانو الذي يتكلم 

.  بو
فهذا ىو إذلنا الذي ال جيزي على كل عمل فحسب، بل يكوف ولًيا لعبده ىذا، فتنفتح أماـ ىذا العبد 

.  ِمن طرؽ والية اهلل وحفظو لو ما ال خيطر لو بباؿ
إمنا سبيلو أف ذبزي : ولكن كيف يبلغ ادلرء ىذا ادلقاـ، ومىت؟ يقوؿ ادلسيح ادلوعود عليو الصبلة والسبلـ

على اإلحساف باإلحساف، وإذا صنع أحد معك صنيًعا فعليك أف تتحُت الفرص لرد صنيعو، بل تزيد 
. على صنيعو

ولو أف كل فرد يف اَّتمع يرّد على معروؼ غَته دبعروؼ أكرب، ويتحُت .  ىذا ما يفعلو ادلؤمن احلقيقي
الفرص ويفكر دائًما ليجزي على إحساف صاحبو بإحساف أكرب، فباهلل عليكم ىل ميكن أف يكوف أفراد 

ولو . ىذا اَّتمع يعملوف دلصلحتهم الشخصية؟ كبل، بل يصبح اَّتمع رلتمع  السبلـ واحلب والوئاـ
فعلوا كل ذلك ابتغاء مرضاة اهلل فبل ميكن أف يُعّد وُيصى ما يَنزؿ عليهم من أفضاؿ ونعٍم ِمن اهلل الذي 

. ىو عليم بذات الصدور، وأكرُب َمن جيزي العباد، بل جيزي دبا ال خيطر بباؿ
جيب أف نفعل اخلَت بدوف أي غرض إال . فهذه ىي الروح اليت جيب أف نتحلى ُّا عند فعل اخلَتات

وجيب أف نقـو بالنوافل إىل جانب الفرائض يف عباداتنا وغَتىا من األعماؿ، لكي . ابتغاء مرضات اهلل
جيب أال نقـو باألعماؿ دلصلحة مادية، وجيب أال نرد على إحساف اآلخر طمعا . نفور برضا اهلل تعاىل



وىذه ىي التقوى . يف منفعة من العباد، بل جيب أف يكوف كل عمل من أعمالنا لوجو اهلل تعاىل
احلقيقية، وىذا ىو اللب الذي يقدره اهلل تعاىل، وإال فإنو قد أعلن أنو يف غٌت عن عباداتنا وقرابيننا 

إننا نؤدي الصبلة اليت أُمرنا ُّا، وىي فريضة من الفرائض، وىي معراج العبادة، وقد قاؿ اهلل . الشكلية
، وقد فرض على الرجاؿ أف يؤدوىا مجاعًة، وبدوف انقطاع، (وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدوف)تعاىل 

ويف ميقاهتا كما ذُكر يف القرآف الكرمي مرارًا، ولكن ىذه الصبلة نفسها تصبح ويبًل وثبورًا لبعض ادلصلُت 
فحريٌّ بنا أف نفّكر دلاذا يكوف العمل احلسن مدعاة ىبلٍؾ لبعض . كما أخربنا اهلل تعاىل يف القرآف

لقد أَمرنا اهلل تعاىل بفعل كل خَت على أساس التقوى، بتعبَت آخر إف اهلل تعاىل : اجلواب ببساطة. عامليو
إذا كانت صلواتنا ال زبلق فينا مشاعر ادلواساة ذباه اآلخرين، . ال يريد القشر، بل يريد اللب الذي داخلو

نرى أف الفواكو ذات . فلنعلم أننا صلينا يف الظاىر فقط، وأف صبلتنا زبلو من اللب الذي ال بد منو
القشور تبدو أحيانًا مجيلة جًدا من خارجها، ولكنا نعلم عند قشرىا أف لبها مل يكتمل أو أنو مسوس، 

فعلينا عند العمل بأحكاـ اهلل تعاىل أف ضلافظ على . أو أحيانا نأكل لب اللوز بشوؽ، ولكن صلده مرًّا
ولكن ىذا ال يتأتى إال إذا وّلدت صلواتنا وعباداتنا فينا مشاعر . ىذا اللب والثمر الذي يقبلو اهلل تعاىل

.  ادلواساة والعطف على اآلخرين باإلضافة إىل أف توصلنا باهلل تعاىل
بفضل ااهلل تعاىل  تبٍت مجاعتنا يف أدلانيا أربعة أو مخسة مساجد سنويا، وتتاح يل فرصة افتتاحها بفضل 

اهلل تعاىل، ويف كل مناسبة افتتاح تقريًبا أقوؿ إف مسؤولية األمحديُت الساكنُت يف ىذه ادلنطقة قد ازدادت 
بعد بناء ىذا ادلسجد، ألف بناءه وحضوره ألداء الصبلة ولو مخس مرات ليس بشيء يف حد ذاتو، بل 

األىّم أف يساعدكم ادلسجد على إصبلح ذاِت بيَنكم، وأف يقدـ كل أمحدي بعملو صورة مجيلة لئلسبلـ 
جيب أف يتأثر األحباب واألغيار من تلك الروح اليت يوّلدىا الذين يعبدوف اهلل حًقا . ألىل ىذه ادلنطقة

جيب أف ينعكس يف تصّرفات كل أمحدي ذلك التعليُم وتلك األمنية اليت عرّب عنها ادلسيُح . فيما حوذلم
. جيب أف تصبحوا قدوة لآلخرين يف احللم واحلب ادلتبادؿ وادلؤاخاة: ادلوعود عليو الصبلة والسبلـ بقولو

إف ىذه النماذج . فهذه النماذج الرائعة للحب والوئاـ وادلؤاخاة تنفع أفراد اجلماعة واألغيار على سواء
اجلميلة إذ ُتكسبكم حبَّ اهلل وترفع مستوى تقواكم، فإهنا ذبذب أنظار األغيار إىل تعاليم اإلسبلـ 

. اجلميلة، شلا سيفتح رلاالت جديدة للدعوة والتبليغ
:   يقوؿ ادلسيح ادلوعود عليو الصبلة والسبلـ يف دعاء لو جلماعتو

أساؿ اهلل تعاىل أف يطّهر قلوب مجاعيت ىذه، وميّد إليهم يد رمحتو ليصرؼ إليو قلوُّم، وخيرج كل شر 
.  نسأؿ اهلل تعاىل أف جيعلنا مجيًعا ورثة ذلذا الدعاء. وحقد من صدورىم، ويَهب ذلم حًبا صادقًا



وادلقتبس الذي قرأتو يف البداية، ينّبهنا فيو ادلسيح ادلوعود عليو الصبلة والسبلـ إىل ضرورة التواضع 
وىذه اخلصلة أيضا ستزيدنا حبا، وتنبهنا إىل ضرورة أداء بعضنا حقوؽ بعض، . واالنكسار بوجو خاص

ميشوف على األرض )لقد بُت اهلل تعاىل أف من عبلمات عباده أهنم . كما ذبتذب أنظار األغيار إلينا
فُخلُق التواضع خيلق يف اإلنساف تلك الروح اليت تقرّبو إىل اهلل . ، أي ميشوف يف األرض متواضعُت(ىونا

تعاىل، كما تزيد اَّتمع زينة، وتضفي على عبلقات أبناء اَّتمع مجااًل أكثر، وتقضي على األحقاد 
. وتزيد احملبة

احلق أف ادلتقي يعمل . مث إف ادلسيح ادلوعود عليو الصبلة والسبلـ قد حث على الصدؽ والسداد خاصة
غَت أف . الصاحلات كلها، وىذا ىو تعريف التقوى يف الواقع، فَمن عرؼ حقيقة التقوى ناؿ كل شيء

احلث على بعض اجلزئيات ضروري، ألف بعض األعماؿ األخرى يرفع مستوى التقوى، ولذلك قد 
وقد . (يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قواًل سديدا)أوصانا اهلل بالصدؽ والقوؿ السديد خاصة فقاؿ 

باختصار إف ادلسيح . تناولُت تفسَت ىذه اآلية مفصبًل يف إحدى اخلطب قبل حوايل ثبلثة أسابيع
ادلوعود عليو الصبلة والسبلـ قد أوصى الذين ُيضروف اجللسة السنوية بنية التقدـ الروحاين برفع 

فبل بد من التحلي . مستواىم الروحاين وإصبلح أنفسهم، وعندىا يوفوف حق احلضور يف ىذه اجللسة
فارفعوا مستوى صدقكم . بالصدؽ والقوؿ السديد الذي ال عوج فيو، فهذه صفة أساسية ال بد منها

وحينما يرفع كل أمحدي مستوى صدقو فيوضع يف قولو تأثَت، . لتحققوا اذلدؼ الذي من أجلو أتيتم ىنا
. فيصبح من الذين يساعدوف يف نشر دعوة ادلسيح ادلوعود عليو الصبلة والسبلـ وربقيق غاية بعثتو

األوؿ أف يعّرؼ العباَد على رُّم ويوصلهم بو : والغاية اليت بعث عليو السبلـ من أجلها ىي أمراف
وكبل األمرين يتطلب منا . سبحانو وتعاىل، والثاين أف جيعل الناس يؤدوف حقوؽ  غَتىم من عباد اهلل

لن نستطيع إيصاؿ العباد . التقوى والورع والتضحية، وىذا يتطلب منا إحداث تغيَتات طيبة يف سلوكنا
وفيما يتعلق بأداء حقوؽ بٍت جنسنا فلن نتمكن منو ما مل . باهلل تعاىل ما مل تكن لنا عبلقة قوية بربنا

فعلينا يف ىذه األياـ الثبلثة أف . نتحلَّ بالتواضع واالنكسار والصدؽ واحلب واألخّوة وعاطفة التضحية
نفحص أنفسنا فيما يتعلق ُّذه العاطفة والعبلقة لنتطور فيها بإذف اهلل تعاىل، لكي ضلقق الغاية من 

فحريٌّ بكل أمحدي، وبكل . حضور اجللسة السنوية، وضلقق أمنية ادلسيح ادلوعود عليو الصبلة والسبلـ
من يشًتؾ يف ىذه اجللسة أف يسعى جاىًدا يف ىذه األياـ الثبلثة كلها لرفع مستواه يف التقوى وإصبلح 

ندعو اهلل تعاىل أف نكوف من الذين ُيققوف غاية . كما عليكم أف تسألوا اهلل التوفيق لذلك. سلوكو
 .آمُت. حضور ىذه اجللسة فعبلً 


