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ه أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممـدا عبـد               
* بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم   . ورسوله

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

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ، .  
ستبدأ يوم اجلمعة بإذن واجللسة السنوية للجماعة يف بريطانيا على األبواب، 

وبفضل اهللا تعاىل يكرس العاملون يف خمتلف الفروع أوقام بسخاء . اهللا
ريا يف ترتيبات اجللسة يف خمتلف جبدية ويضحون بأوقام كثويعملون كاملعتاد 
الضيوف من غري األمحديني الذين يأتون إىل هنا لالشتراك يف اجللسة . اجلوانب

 يوما ١٥كل عام يستغربون بشدة كيف تعمر مدينة صغرية مؤقتا ويف غضون 
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يظن بعض الناس أن هذا العمل يتم على ! حبيث تتوفر فيها كل املرافق املطلوبة
أنّ حمترفني ينجزون كل هذه األعمال، أو لعل أمواال طائلة أيدي مهنيني أو 

ولكن عندما يخربون أن كل هذه األعمال ينجزها . تنفق يف سبيل إمتامها
األمحديون املتطوعون، ومنهم الذين ليست هلم أدىن صلة ذه األعمال يف 

ال شك يف أن . حيام العادية، يستغربون من ذلك كثريا كما قلت من قبل
. ألموال أيضا تنفق إلمتام بعض األمور إذ ينجزها غري األمحديني مقابل األجرةا

ولكن سبعني أو مخس وسبعني باملئة من األعمال ينجزها بفضل اهللا تعاىل 
العاملون األمحديون املتطوعون الذين فيهم كبار يف السن وشباب وصغار 

 العاملون ترتيبات اجللسة مث يف أيام اجللسة أيضا يراعي هؤالء. ذكورا وإناثًا
بكل محاس واهتمام دون إكراه،  ونظامها بفضل اهللا تعاىل وينجزون األعمال

بعاطفة خدمة ضيوف يقومون به  بل يأنفون أي عملويعملون بكل جدية وال 
  . �املسيح املوعود 

فهذا شرف كبري للذين يقومون بكل هذه األعمال، وال يزالون يقومون ا 
ففي خطبة اجلمعة اليت تسبق اجللسة . منذ سنوات طويلةعلى أحسن وجه 

أوجه أنظار العاملني إىل واجبام وإىل أمهية الضيافة عادةً، لذا سأحتدث اليوم 
أيضا باختصار حول هذا املوضوع ألن التذكري يوجه أنظارهم إىل االهتمام 

ة ويف بعض األحيان ختلق األحداث املؤثر. بواجبام أكثر من ذي قبل
إا ملن ميزات جلسة مجاعة بريطانيا . والنصائح محاسا جديدا لدى العاملني

توجه وحدها، وهذا الشرف من نصيب العاملني يف هذه اجللسة فقط إذ 
أي أنّ النصائح تقدم هلم خلدمة ؛ أنظارهم بوجه خاص إىل هذا املوضوع
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، ولكن ليس سبب ذلك نقصا يف إخالص �ضيوف املسيح املوعود 
العاملني يف جلسة بريطانيا أو يف محاسهم، أو أنّ العاملني يف البالد األخرى 

كال، بل السبب هو أن جللسة بريطانيا أمهية أكرب يف الوقت . أكثر محاسا منهم
احلايل من أية جلسة من جلسات اجلماعة يف العامل، مبعىن أن هذه اجللسة 

 ألا قد اختذت صبغة  عاما ماضية٢٨ أو ٢٧حائزة على أمهية أكرب منذ 
عاملية، وذلك ألن اشتراك اخلليفة يف أية جلسة أخرى يف جلسات اجلماعة يف 
العامل ليس ضروريا ومضمونا، أما هنا فتعقد اجللسة منذ أن فُرض احلظر على 
جلسة اجلماعة يف باكستان، وقد أصبح اشتراك اخلليفة يف جلسة بريطانيا 

رت جلسة اجلماعة يف باكستان، وبسبب جزءا ال يتجزأ منها منذ أن حظ
تضييق األرض على األمحديني يف باكستان وبسبب هجرة اخلليفة إىل هنا 

لذلك حيضر الضيوف من األمحديني .  عاما تقريبا٢٨واختاذ لندن مركزا منذ 
إذًا، إن جلسة مجاعة . وغريهم أيضا من أحناء العامل لالشتراك يف هذه اجللسة

سة بريطانيا فقط يف نظرنا ويف نظر الضيوف من غري بريطانيا مل تعد جل
األمحديني أيضا بل اختذت صبغة مركزية كما قلت من قبل، وذلك ألن 

فلهذا السبب قد توسعت ترتيبات هذه اجللسة كثريا . اخلليفة يسكن هنا
وهلذا . وبالتايل فإن آمال الضيوف القادمني إىل هنا أيضا تكون عالية جدا

 وبال املشرفني على ترتيبات اجللسة كثريا أن تتم ضيافة السبب يشغل بايل
الضيوف وأن جتري وقائع اجللسة على خري ما يرام من كل اجلوانب 

. والنواحي، فيحاول اإلخوة والعاملون مجيعا لتحسني األمور قدر االستطاعة
وهذا يؤدي أحيانا إىل كثرة النفقات أيضا لدرجة ال تتحملها ميزانية اجلماعة 
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 باملئة أو أكثر يف بعض ٣٥ أو ٣٠ بريطانيا فيساهم فيها املركز بقدر يف
أقول . األحيان، وإن كانت مجاعة بريطانيا هي اليت تتحمل اجلزء األكرب منها

ذلك ألن بعض الناس يقولون أحيانا بأن املركز يثقل كاهل مجاعة بريطانيا 
حيات مالية ال شك أن معظم اإلخوة هناك يقدمون تض. أكثر من الالزم

بسخاء، وهذا ما يتمنونه نظرا إىل بركات اجللسة، وأتوقع أم يتمنون حتما 
أن يتحملوا نفقات اجللسة كلها ولكن هناك بعض الناس الذين يسعون 

وما دامت هذه اجللسة قد اختذت صبغة مركزية لذا يرى . ليخلقوا القالقل
  . املركز أيضا واجبا عليه أن يساهم يف هذه النفقات

على أية حال، لقد ذكرت ذلك بإجياز ألن جلسة مجاعة بريطانيا حائزة على 
صبغة مركزية يف نظر اجلميع لذا فإن مسؤولية العاملني فيها واملشرفني عليها 
تزداد كثريا، وكذلك يشغل هذا األمر بايل أنا أيضا، لذلك أوجههم قبيل 

لك اإلخوة من غري اجللسة إىل أن أنظار مجيع األمحديني يف العامل وكذ
فمن هؤالء . األمحديني ذوي الصلة معهم تكون مركّزة إىل هذه اجللسة

الضيوف األكارم زعماء بارزون، وأناس حمترمون آخرون أيضا ينظرون 
بإمعان إىل ترتيبات اجللسة وإىل العاملني فيها، لذا جيب أن يكون سلوك 

ومستوى ضيافتهم العاملني واملشرفني وأسلوب عملهم ومستوى أخالقهم 
فعلى مجيع . أعلى وأفضل ما ميكن لإلنسان حبسب ما أُعطي من قدرات

العاملني رجاال ونساء، صغارا وكبارا الذين كلِّفوا مبختلف األعمال أن يبذلوا 
وكما يثين الضيوف القادمون من اخلارج، . قصارى جهدهم يف هذا السبيل

على مستوى ضيافتهم دائما وخاصة الضيوف غري األمحديني، على العاملني و
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وجيب أن نسعى أال . كذلك جيب أن يكون األمر هذا العام أيضا بل دائما
كل عام ألن قدم املؤمن ال تتأخر بل  يرتفعينحطّ هذا املستوى، بل جيب أن 

. تتقدم إىل األمام دائما، فينبغي أن خيطو املؤمن إىل التقدم واالرتقاء دائما
و عمال عاديا، بل هذه احلسنة مذكورة يف القرآن الضيافة ليست صفة عادية أ

فهناك ضيافة . يف اخلرياتبالتسابق واملعلوم أن املؤمنني أُمروا . الكرمي أيضا
فلضيافتهم أيضا . يقوم ا الناس املاديون أيضا ويقوم ا كل ذي خلق حسن

 أمهية كبرية ويستحقون ثوابا حتما بسبب خدمتهم خللق اهللا، ولكن إذا كان
وي، أي أال تكون يالعمل خالصا لوجه اهللا دون أن يكون من ورائه هدف دن

الضيافة لضيوف من أقاربه بل تكون دون أي غرض شخصي بل لنيل رضا 
  . اهللا تعاىل فحسب فينال هذا النوع من الضيافة أجرا مضاعفا دون أدىن شك

يافة يف وكما قلت من قبل، إن اهللا تعاىل قد وجه أنظارنا إىل واجب الض
وذكر ميزة إكرامه  �القرآن الكرمي وقد ذكر اهللا تعاىل قصة سيدنا إبراهيم 

للضيف بصفة خاصة إذ أول فعل بدر منه هو أنه جاءهم بطعام فاخر حبسب 
 ورجف �وكذلك حني نزل أول وحي على النيب . العادة السائدة يف اتمع

له السيدة خدجية فور مساع كالمه منه فؤاده، فإنّ الصفات النبيلة اليت نسبتها 
كيف ميكن أن يضيع اهللا صاحب هذه الصفات؟ أو كيف : قالتإذ عفويا، 

ميكن أن يسخط عليه، فقد ذكرت ميزة متميزة من تلك الصفات هي أنك 
  ."تقري الضيف"

أما . فإكرام الضيف ليس أمرا بسيطا هينا بل هي صفة من صفات األنبياء
 بصفة خاصة فإكرام � سيدنا املسيح املوعود املهمات اليت عهدت إىل
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 قد قال له إن الناس سيأتون �الضيف منها مهمته املتميزة، حيث كان اهللا 
بكثرة فال تسأم منهم وال يصيبنك امللل والكلل، فاجلماعة األمحدية على 

. مستوى اجلماعة وكل فرد من أبنائها مسئول عن أداء هذا الواجب املهم
؟  يكرم الضيف ويهتم به ويعتين به� املسيح املوعود سيدنافكيف كان 

  .نستطيع أن نقدر ذلك بسهولة من حادث وحيد فقط
 مريضا وكانت صحته متوعكة جدا، لكنه حني �فذات يوم كان حضرته 

اليوم مل أكن أقدر على أن : علم مبجيء الضيوف خرج إليهم فورا وقال هلم
حق الضيف فهو يأيت بتجشم مشاق أخرج إليكم، لكن ملا كان االستقبال من 

فالضيوف الذين كانوا يأتون املسيح . السفر فقد أتيت إليكم ألداء هذا احلق
 إمنا كانوا حيضرون ليكسبوا الفيوض من صحبته، وكانوا يأتون �املوعود 

، ألنه كان يؤكد هلم مرارا وتكرارا أن يقابلوه ويكثروا �بأمر من حضرته 
  . الزيارات

يأتون مستقبال، فهم أيضا يأتون استجابة سالذين يأتوننا اليوم أو إن الضيوف 
. � ليستفيدوا من نظام التربية الذي أقامه هو �ألوامر املسيح املوعود 

 وطلب من �فهم يأتون حلضور اجللسة السنوية اليت أسسها املسيح املوعود 
قيقة فهؤالء الضيوف يف احل. ذوي القدرة من أبناء اجلماعة أن حيضروها

 نفسه، ومن باعث الشرف لنا ولكل فرد من �ضيوف املسيح املوعود 
العاملني يف ترتيبات اجللسة أن نقدم هلم الضيافة الواجبة بكل اهتمام، ونبذل 
قصارى اجلهد أن ال يصيبهم أي مكروه، ونسعى لتحقيق ما يتوقعون منا، 

 املتوخاة حضور فالضيوف الذين يأتون مبناسبة اجللسة السنوية إمنا غايتهم
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فهم يف العصر الراهن . اجللسة فقط إذ يعودون إىل بالدهم بعد أيام معدودة
 �لقد قال النيب . مركزيةٌبريطانيا يأتون من أكناف العامل ألن اجللسة يف 

فما . أَعطوا الضيف حقه الواجب، وحدد هذا احلق لثالثة أيام أو بضعة أيام
 حمدودة لثالثة أيام فقط بل كانت مل تكن ضيافته؟ �هي معايري ضيافته 

 لتلقّي العلم وتعلُّم �دائمة، فقد ورد يف الروايات أن الذين كانوا يأتون النيب 
 وكانوا ضيوفه من هذه الناحية بصفة دائمة، فكيف �الدين كانوا يالزمونه 

 يعتين بقضاء حاجام ويقدم هلم الضيافة؟ لقد قد ورد يف �كان النيب 
 يا فَقَالَ اللَّه عبيد بنِ طَلْحةَ إِلَى رجلٌ جاَء قَالَ عامرٍ أَبِي بنِ الكم عنحديث 

 � اللَّه رسولِ بِحديث أَعلَم أَهو هريرةَ أَبا يعنِي الْيمانِي هذَا أَرأَيت محمد أَبا
كُمنم عمسن هنا ملَا م عمسكُ ننمم قُولُ أَولَى يولِ عسر ا � اللَّهم قُلْ لَمقَالَ ي 

 من سمع أَنه إِلَّا أَشك فَلَا نسمع لَم ما � اللَّه رسولِ من سمع يكُونَ أَنْ أَما
 لرسولِ ضيفًا لَه شيَء لَا مسكينا كَانَ أَنه وذَاك نسمع لَم ما � اللَّه رسولِ

اللَّه � هدي عم دولِ يسر ا � اللَّهكُنو نحلَ نأَه اتوتيى بنغا وكُني وأْتن 
  )سنن الترمذي، مناقب أيب هريرة. (النهارِ طَرفَيِ � اللَّه رسولَ

ف نسوا كل شيء وأصبحوا ضيوففهؤالء كانوا قد آثروا الدين على الدنيا 
 املقيمني، وعن هذه الضيافة جند روايات كيف كان يكرم الضيوف �النيب 

وكيف كان حال الضيوف، فلم يكن للضيوف أي طلب، وإمنا كانوا 
لقد ورد آنفا ذكر أيب .  يهتم بضيافتهم�، وكان النيب �يالزمون ذيل النيب 

عد أن هريرة، وهناك رواية أخرى عنه أنه ذات يوم كان قد اشتد به اجلوع ب
 وضعه البائس أخذه إىل البيت �حتمل اجلوع لعدة أيام، وحني الحظ النيب 
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حيث كان أحدهم قد أهدى له قصعة من احلليب، فأمر أبا هريرة أن جيمع 
مجيع أصحاب الصفَّة، وكانت حالته يرثى هلا من اجلوع، فيقول أبو هريرة 

 أن يقدم هلم �نيب  إنه ذهب وجاء م كلهم فجلسوا يف حلقة وأمره ال�
احلليب من اليمني، ويقول إن حالته كانت متأزمة بسبب اجلوع وكان يرى 
نفسه أحق به من اجلميع، وخشي كلما أعطى احلليب ألحد أن ينتهي قبل أن 

 �يأيت دوره، ألن اجلوع كان شديدا جدا وكان مضطربا وقلقا، إال أن النيب 
  . لربكة كفى اجلميعكان قد باركه بشرب جرعتني منه، فبسبب ا

 يعتين � يضيفهم حيث مل يكن �فهكذا كان الضيوف وهكذا كان النيب 
بنفسه بل كان يفضل الضيوف، فهؤالء كانوا قد ضحوا بكل شيء يف سبيل 

اليوم ليس عندنا ضيوف .  بصفة دائمة�تلقّي العلم وصاروا ضيوف النيب 
ين يأتون ألهداف دينية وتلقي يقيمون عندنا بصفة دائمة إال أن الضيوف الذ

  . الدين فمن واجبنا أن نكرمهم حق اإلكرام
 حضور اجللسة أيضا كما قلت من �فقد عد سيدنا املسيح املوعود 

األهداف الدينية، لكي يتعلم املشاركون الدين ويصبحوا مسلمني ومؤمنني 
 �نيب حقيقيني، فإكرام هؤالء الضيوف واجب علينا، وذلك ألنه من سنة ال

فإكرام .  أيضا�باإلضافة إىل أمر اهللا، وهو نفسه قد أمرنا بالعمل بسنة النيب 
 من املهمات البارزة اليت عهدت إىل سيدنا املسيح -كما قلت-الضيف أيضا 

  .  يف هذا العصر�املوعود 
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ومن هذا املنطلق أيضا يتعني علينا أن نؤدي على أحسنِ وجه إكرام الضيف 
 يف إجناز مهماته بكل طريقة �الذي عهد إلينا لنكون أنصار املسيح املوعود 

  . ممكنة
أقرأُ على مسامعكم اآلن بعض القصص عن الضيافة يف عهد املسيح املوعود 

اءا أو مساعها يكشف يف ال شك أنكم قد مسعتموها من قبل، ولكن قر. �
ويف بعض هذه الواقعات دروس . كل مرة جانبا جديدا ومجيالً من الضيافة

يستعجل املتطوعون أحيانا لضيق الوقت أو لسبب آخر، ال سيما . للمتطوعني
الذين يقدمون الضيافة، فيتصرفون يف عجلتهم أمام الضيوف الذين يتناولون 

ال يكون الئقًا حبال من األحوال، فمثالً حيني الطعام مبا ال يعجبهم، أو مبا 
وقت إلقاء اخلطب فيستعجل املتطوعون يف خيمة الضيافة على الضيوف أن 

والقصة اليت . ينتهوا من الطعام بسرعة ويذهبوا لالستماع إىل اخلطب
سأحكيها لكم اآلن تبين للمتطوعني يف الضيافة كيف جيب أن تكون أخالق 

  .هافتياملضيف ومستوى ض
جئت ذات مرة من قرييت : �يروي حضرة ميان خري دين السيكهواين 

إىل قاديان، وعندما وصلت أمام الغرفة املدورة وجدت املسيح " سيكهوان"
 � يتناول الطعام مع بعض األحباب، فدخلت وسلمت، فقال �املوعود 

وكنت قد تناولت . ميان خري دين، تفضلْ وكُلْ معنا: يل مبنتهى البشاشة
. ال ال، جيب أن تأكل: قال. الطعام قبل ذلك، فقلت، سيدي، لقد أكلت

فجلست، وكان الطعام قد نفد، وكان الضيوف واملسيح املوعود قد انتهوا من 
كان اخلليفة الثاين صغري السن عندها، .  هيأ يل الطعام�األكل، ولكنه 
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 صحنه أمامي، �، فوضع �وكان يتناول الطعام مع املسيح املوعود 
ومل آخذ إال لقيمات حىت بدأ ميان غالم حميي الدين املرحوم، . فبدأت آكل

الذي كان أخا للخليفة األول من الرضاعة، يأخذ من أمامنا الطبيخ واألواين 
فلما رأى . من على اخلوان، حىت إنه يف عجلته أخذ الصحن الذي كان أمامي

ملاذا رفعت : وقال ذلك زجز هذا املسكني زجرا شديدا �املسيح املوعود 
: �كنت ال أجد جرأة حىت أقول للمسيح املوعود . األواين من أمامه

فوضع املسكني الصحن أمامي، فبدأت آكل . سيدي، ال بأس، فإين قد شبعت
ال ترفعوا اخلوان ما مل آمركم :  أيضا�وأضاف املسيح املوعود . ثانية

  .وان، فرفعهفتناولت لقيمات وقلت له ميكنك اآلن رفع اخل. بذلك
. هذه الواقعة تعلّمنا أن الضيف إذا كان يأكل فيجب أن تدعوه يكمل طعامه

وإذا كان املتطوعون يف الضيافة خيافون أن وقت الصالة أو إلقاء اخلطب 
سيقترب جدا وأن املسؤولني يف شعبة التربية واإلرشاد سوف يضغطون عليهم 

 فعليهم أن يبدأوا تقدمي الطعام لكي يسألوا الضيوف أن ينهوا الطعام بسرعة،
وإذا كان البعض قد جاء متأخرا . للضيوف مبكرا حىت جيدوا وقتا كافيا لتناوله

فيجب أن يدعوه يكمل الطعام دوء، غري أن عليهم أن يذكّروه أن وقت 
الصالة أو اخلُطب قد حان، ولكن ال حيق ألحد أن يضغط على الضيف 

رعة واذهب من هنا ألننا نريد رفع الصحون ومجع كملْ بس: ويستعجله قائال
  .اىف مع أداء حق الضيفنفهذا يت؛ األواين وتنظيف املكان

أما توقعاته من . �لقد رأينا كيف كان مستوى ضيافة املسيح املوعود 
  : أتباعه اليت جيب أن نراعيها اليوم، فهذا واضح يف نصائحه التالية
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يعاين الضيف بأي طريقة، بل إين أوصي إين أفكر دائما أال : �لقد قال 
إن قلب الضيف . املسؤولني دوما أن يعملوا على راحة الضيف ما استطاعوا

كنت قبل ذلك آكل مع . حساس مثل الزجاجة وينكسر بأدىن ضرب
الضيوف، ولكن منذ أن ازداد مرضي اضطررت لتناول طعام معني، فلم 

 ضاق املكان، فاضطررت كما قد كثر الضيوف حبيث. أستطع األكل معهم
لقد آذنا كلَّ واحد أن خيربنا باضطراره، فإن البعض . لعدم األكل معهم

  . يكونون مرضى، فيمكن أن يعد هلم طعام خاص
 هنا من نصائح، وعلى كل �هناك أمران هامان فيما ذكره املسيح املوعود 

يف الضيافة، وهذه النصائح ال ختص املتطوعني . متطوع أن يضعهما يف احلسبان
األمر األول الذي . بل هي موجهة إىل كل من له عالقة خبدمات هذه اجللسة

 هنا هو أنه جيب العمل على راحة الضيف قدر �قاله املسيح املوعود 
وإنّ أمر راحة الضيف ال يتعلق بالطعام فقط، بل يتعلق باستقباله . اإلمكان

 الضيوف يعانون أحيانا ممن وإسكانه ويتعلق باملرور وموقف السيارات، ألن
يقدمون هذه اخلدمات أيضا، حيث أتلقى الشكاوى أن البعض يضطرون 
للمشي طويالً بعد إيقاف سيارم يف مكان بعيد، ويتأخرون عن اجللسة 

مث جيب أن . كثريا، حيث إن خدمة نقلهم بالباصات من هناك ال تعمل بانتظام
عدد كاف وحبالة جيدة، وجيب تكون املراحيض وأماكن الوضوء والغسل ب

جيب حتسني هذه األمور بتدارك األخطاء اليت وجدمتوها يف . االهتمام بنظافتها
جيب أن يكون . مث هذا األمر يتعلق بفحص البطاقات وطرق الدخول. املاضي

هناك اهتمام بتسهيل املرور خاصةً على الضيوف الذين ليسوا من مجاعتنا أو 
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كما جيب حتسني نظام مرور . يضطروا النتظار طويلالضيوف املعوقني حىت ال 
يت معهن أطفال صغار لكي ميررن بسهولة وسرعة وال سيما الاألمهات ال

  . خالل املطر أو احلر الشديد
 هو أن قلب الضيف حساس �واألمر اآلخر الذي ذكَره املسيح املوعود 

  . مثل الزجاجة، والعناية ذا القلب احلساس ضروري جدا
ت العناية بالضيوف وقُدمت هلم التسهيالت فعالً فال تكون هناك لو مت

شكاوى عادةً، ومع ذلك لو أثار البعض الشكوى بسبب طبعه اخلاص وتكلّم 
. مبا ال يليق، فعلى املتطوعني أن يصربوا بقلب رحب، وليس أن يردوا عليه

من الضيوف وأقول ذلك للمسؤولني عن األمن واحلراسة أيضا، فإم إذا طلبوا 
ال شك أنه ال بد من النظام يف مكان . شيئًا فيجب أن يطلبوه بلطف وحب

اجللسة داخل اخليام وخارجها، كما هناك حاجة ماسة لألمن واحلراسة، وال 
سيما يف األوضاع السائدة، ولكن جيب أن تتصرفوا مبا ال جيرح مشاعر أحد 

فعه فورا إىل املسؤول الذي وال يثريه، وإذا كان األمر حساسا جدا فعليكم بر
جيب أن تكون . فوقكم بدالً من اخلوض يف اخلصام حىت ال يفسد األمر

معاملتكم حسنة مع الضيوف غري األمحديني واألجانب خاصة، وهؤالء 
جيب أن تكون معاملتكم . يكونون معروفني عادة، ولكن البعض ال يعرفوم

  .معاملتكم مع اجلميع مهذَّبةمهذَّبة معهم، ولكن هذا حمال إال إذا كانت 
إن كثريا من الناس الذين حيضرون اجللسة يتأثرون جدا بأخالقكم، لذلك فإن            

  . األخالق الفاضلة تبليغٌ مؤثر لألمحدية
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 �كان يف البداية عدد أفراد اجلماعة قليال فكان املسيح املوعـود              
بب ازديـاد   يتوىل بنفسه االهتمام بالضيوف وبضيافتهم، ولكن بعد ذلك بس        

 بالغذاء اخلاص نظرا إىل صحته اضـطر لألكـل          �العدد والتزام حضرته    
ولكن اآلن ازداد عدد أفراد اجلماعة كثريا، وغدا مـستحيالً خلليفـة            . وحده

 واألكل معهـم أو  �الوقت اجللوس مع الضيوف نيابة عن املسيح املوعود        
، منها اللقاء مـع     االهتمام بكل واحد منهم مباشرة، ألنه قد ازدادت أشغاله        

الضيوف وهو أمر هام أيضا باإلضافة إىل أمور وأعمال أخرى كثرية، لـذلك       
أُنشئ هذا النظام الذي تسعى كل شعبة من شعبه لتـوفري الراحـة واليـسر               

إن اخلليفة يعتمد   . للضيوف، وتؤدي املهمة املوكولة هلا بكل حرص واهتمام       
سعى كل واحـد منـهم إىل       على املسؤولني والعاملني ألجل ذلك جيب أن ي       

يتوقع اخلليفة من العـاملني أن يـؤدوا حقـوق          . حتقيق اهلدف املطلوب منه   
فعلى مجيع العاملني السعي إلظهار منـوذج مثـايل        . الضيوف بأحسن ما يرام   

ألخالقهم، وهو أمر هام جدا ألن الذين حيضرون هنا يتوقعـون أن تكـون              
 سواء على مستوى العبـادة أو       مستويات الذين يعيشون بقرب اخلليفة عالية     

فعلى كل عامل ومتطوع أن يراعي هذا       . األعمال الصاحلة، أو األخالق العالية    
األمر ويفهم أن مسؤوليته ال تقتصر على أداء مهمته فحسب بل أداء الصلوات 

ال شك  . والتركيز على العبادات واملواظبة عليها أيضا من األمور الضرورية له         
ملني يهتمون ذه األمور عموما ولكن جيب أن يكون هناك  أن املسؤولني والعا  

إن التحلـي  . اهتمام خاص ا وباألعمال الصاحلة األخرى يف هـذه األيـام   
باألخالق الفاضلة هلو اجلانب اهلام الذي جيب أن يتميز به مجيع املـسؤولني             
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الء يف  والعاملني يف اجلماعة يف األيام العادية ولكنه جيب أن يربز مبزيد من اجل            
عندما أوجه لكم هذه النصيحة تدور يف ذهين صورة اجللـسات           . أيام اجللسة 

اليت كانت تعقد يف ربوة، وكانت توجه من قبل اخلليفة مثل هذه النصائح قبل      
عقد اجللسة بأسبوع أو أسبوعني، وكان كل أمحدي قاطن يف ربوة يـسعى             

جللسة أم ال، وكانـت     جاهدا للعمل ذه النصائح سواء تطوع للخدمة يف ا        
ولكن مبا أنه ال تعقد هناك      . االستعدادات تتم على قدم وساق يف تلك األيام       

أدعيـتكم  جلسات اآلن بسبب الظروف الصعبة لذلك جيب أن تـذكُروا يف       
األمحديني يف ربوة وباكستان كلها حىت ميأل اهللا تعاىل هذا الفراغ ويغطي هذا             

  .النقص
بريطانيا جاهدة أداء حقوق الضيوف كل عام بل        حتاول اجلماعة األمحدية يف     

كان يقال يف   . يسعى كل عامل يف اجللسة ألداء هذا احلق على أحسن ما يرام           
وقت مضى أن اجلماعة األمحدية يف بريطانيا ال تستطيع تدبري أمور اجللـسة             
كلها لذلك كانت تطلب املساعدة من املركز إلدارة هذا النظام يف السنوات            

 هجرة اخلليفة الرابع رمحه اهللا إىل هنا، فكان يأيت بعض املسؤولني            األوىل بعد 
ولكن اآلن بفضل اهللا تعاىل كسب املسؤولون واملتطوعون خـربة          . ملساعدم

وحنكة ويقدرون على أداء هذا الواجب على أحسن ما يرام وهكذا فقد غطّوا 
عا، وهو ما   هذا النقص اآلن، ولكن جيب أن تزيدهم هذه اخلربة واحلنكة تواض          

  .جيب أن يتذكروه دوما
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إن التقارير اليت أتلقاها من مدير اجللسة السنوية يوميا تنبئ أن مجيع األعمـال      
وفق اهللا تعاىل مجيع . تتم بفضل اهللا تعاىل باالنتباه إىل مجيع ما جيب االهتمام به      

  . ألداء مهامهم حق األداء- رجاال ونساء وأطفاال–العاملني 
جه أنظاركم إىل أمر آخر هنا اليوم، وهو احلراسة اليت يتم التركيز            وأريد أن أو  

عليها كثريا نظرا إىل الظروف السائدة، وهو أمر هام جدا وال ميكن التنـازل              
عنه أو التخفيف فيه، وينبغي أن يكون كذلك، ولكن إىل جانب ذلك جيـب           

حلراسة تـسيري   فعلى العاملني يف ا   . مراعاة مشاعر الذين حيضرون اجللسة أيضا     
  .األمور بكل حكمة

 أو الذين يريدون    -وأقول هنا لألمحديني الذين يأتون ببعض الضيوف معهم         
 –أن يأتوا ببعضهم ويريدون أن يئ هلم اجلماعة أمورا ضرورية من أجلـهم         

ويتأكدوا من ترتيب مجيع األمور حىت ال يشكوا        سلفا  أن خيربوا القسم املعين     
وا للفحص الكثري عند احلراسة أو منعوا من الدخول أو          بعد ذلك ألم تعرض   

ألن مثل هذه األمور تـؤدي  . اضطروا لالنتظار مدة طويلة أو واجهوا الرفض     
  .الكبريواحلرج إىل إثارة القلق 

وجيب أن تضعوا هذا األمر يف البال أن الذي ال تعرفونه حق املعرفة فال بـد                
ك جيب أن تكملوا مجيع األمور قبـل        للنظام أن يتحرى عنه أمورا كثرية، لذل      

  . املوعد، أو تتخذوا مجيع اإلجراءات اهلامة الضرورية لتحقيق هذا املطلب
رغم أن هذا األمر ال خيتص باملسؤولني والعاملني ولكنه كـان ضـروريا أن              

كان ينبغي أن تتم هذه األمور قبـل هـذا          . أذكره يف سياق هذه التعليمات    
ذلك لو أراد أحد أن يأيت بضيف له يف اجللسة فال الوقت بكثري ولكن مع كل 
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أتلقى بعد ذلك بعض الرسائل . زال معه أسبوع تقريبا إلكمال كل اإلجراءات
فـال بـد أن يعرفـوا أن        . يقول فيها أصحاا أن املسؤولني رفضوا طلبهم      

املسؤولني إذا رفضوا طلبهم لضيق الوقت فيجب أن يعـذروهم وال يرفعـوا             
وعلى املسؤولني أن يسعوا دائما حلل هذه القـضايا بكـل   . الشكوى ضدهم 

هذه هـي األخـالق     . حكمة حىت ال تنشأ لدى الناس مثل هذه الشكاوى        
وأريد أن أوضح لألمحـديني     . الفاضلة اليت جيب أن نتحلى ا ومنارسها دوما       

 نظـرا إىل الظـروف      -الذين يأتون معهم بالضيوف أن يضعوا يف البال أنه          
  بعض  قد تنشط  -كل عام ونظرا إىل موقف فئة معينة من اجلماعة          العاملية بش 

 إحلاق األضرار ا، لذلك جيب أن ينتبه اإلخوة  ون ضد اجلماعة وحياول   األشرار
ن ليسوا على معرفة تامة م، وجيـب أال         مبإىل هذا األمر، وأن ال يأتوا معهم        

ا من مجيع النواحي وال     يتغافلوا عن هذه األمور املذكورة، بل ينبغي أن يطمئنو        
ن كانت معرفتهم م قدمية، مع كل ذلك جيب أن يتواصلوا مـع             مبيأتوا إال   

  .املسؤولني وينسقوا معهم كل األمور قبل جميئهم
وعـدوا  ويف األخري أذكّركم مرة أخرى باالهتمام بالضيوف بشكل خاص،          

ـ   من اهللا    فضالً   �خدمة ضيوف املسيح املوعود      دماتكم تعاىل، وقدموا خ
. وفق اهللا تعاىل مجيع العاملني لذلك     . متحلّني بروح التضحية أكثر من ذي قبل      
ندعو اهللا تعاىل أن يبارك يف هـذه        . ركّزوا على الدعوات أكثر من كل شيء      

اجللسة بركات كثرية وأن تتم مجيع االستعدادات يف وقتها وأن يوفق مجيـع             
  .آمني. رامالعاملني واملتطوعني ألداء مهامهم بأحسن ما ي
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