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****** 
ًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من حمم  أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لــــــــــــــه  وأشهد أن 

َِ ِمدهلل هلل ر ِّ هللا اِلع ال مني  * الرممِح ن الرمحيم * م الك يـ ِوم الد هللايجيم. الشــيطان الر   مهللا هللا الرممِح ن الرمحيم* ا ن * بســِ
ر اط ا ِست قيم  * صهللا ر اط  اِلمهلل ك  ن ِست عنيهلل * اِهدان  الص هللا ك  نـ ِعبهللدهلل و إَّيم هلُلوِّ ع ل ِيهِم لمذهللاين  أ نـِع ِمت  إَّيم ِْ َ رِي اِلم  ِم   ع ل ِيههللا

ُمال هللاني      .  آمنيو ال ال
أوال وقبل كل شــــــــــــشك أريد أن أشــــــــــــار ويط اغمحديني الذين أبدوا عوا   َري عادية ودعوا   

سـن حأصـبتهلل ابررو  إرر تعّ ري وسـقو ش قبل بُـعة أَّيم  فجزاكم هللا ويعا حبرقة وحرارة بعد أن أهلل 
ب والوفاك للخليفة حبســــــ هذا اَب املتبادل وال ســــــيما اإلخال   إخالصــــــا ووفاك. إن وزادكم ارزاك 
عاىل هو . وهللا توحدهاظ يف العصـــــــــــر الراهن إال يف ارماعة اإلســـــــــــالمية اغمحدية هللا تعاىل ال يالح  أمر 

أن  عض اغحيانبيف ي  يبدو الذي خلق هذا اَب املتبادل لدرجة ال يهللدرى أيهما يتأمل أكّر لْريه حب
 ابلنظر إىل -ماعة للخالفة قد بل  منتهاه  وأن عالقة خليفة الوقت وحبه غفراد ارماعة حب أفراد ار

 ليس على املستوى نفسه.  -وإخالصهم بعض الناس حب
  .ال نظري هلذا اَب املتبادل والعالقة اَميمة املتبادلة يف العالقات الدنيوية ابختصار شديد 

ن لايان واحد. إنه اولة قاهلا ســـــــــــــيدان اخلليفة الّال  رمحه هللا أن خليفة الوقت وارماعة ام تهللعجبين
ن اررو  بفُـــــــل هللا تعاىل بســـــــرعة َري عادية. قال   الطبيب أ التأمتهللا  من بركة اســـــــتجابة أدعيتام أنهللا 

. فقلت له: صوريتفوق تولان السرعة اليت التأمت هبا إصابتام   اررو  يف الوجه ال تندمل سريعا عادة
 م. اغدعية اليت يقوم هبا اغمحديون كله تلك صحيح أن للعالج أمهيته ولان اغهم يف املوضوع هش

ى ِّ أســـبوعني على اغقل قبل زواهلا  وقد تبقكان يف اب  أيُـــا أن هناك عدة جرو  وقد  خذ الندو 
ا م يُــــا. ولان زال كل شــــشك يف َُــــون ســــبعة أو أانية أَّيم فحســــب. أذكر لام آاثر اررو  بعدها أ

السيد مري حممود    اَالية. وقد سبق أن أرسله اإلصابة جر بتهلله ابستخدام مرهم امه: "مرهم عيسى" بعد
: مرمها امه تخدمته اآلن  وكذلك استخدمتأمحد قبل فرتة بعد تركيبه حبسب الوصفة السرَّينية  وقد اس

Calendula هو الشـــايف ففُـــل من هللا تعاىل  إمنا كان نتيجة الشـــفاك من  ب اهلوميوابرش. اَق أن هذا



عاىل اآلخرين إذا اقتُــــــــــــى اغمر. فادعوا هللا تاإلخوة  لعلهما ينفعاناَقيقش. لقد ذكرتهلل هذين الدواكين 
 اليت تتأت ىية القوة اَقيق هوا. إن فُــــــــــل هللا تعاىل أن تزول آاثر اإلصــــــــــابة املتبقية ومُــــــــــاعفا ا ســــــــــريع

ابغدعية. أذكر أنين قد أهللصــــــــبت قبل فرتة يفمل شــــــــديد يف ذراعش وكتفش لدرجة تعذر علش رفط اليد وكنت 
لفحل أن هذا املتخصـــــل فقال بعد ا ابلطبيبليد الّانية هلذا الْر.. فاتصـــــلنا اباالســـــتعانة أحتاج إىل 

نفسه اغمل مرة  بالطبيأشهر. مث فحل  ةاغمل ميان أن يبقى على حاله من ستة أسابيط إىل رالرة أو أربع
سـتْرابه الشـديد. فأعرِّ عن ا  فُـل هللا تعاىل إىل تسـعني ابمل ةبقد زال ه بعد بُـعة أَّيم ووجد أنأخرى 
ـــــــــــزل فهللا تعاىل يهلل ن إله أيُا  فقلتهلل   ُله ورمحته على هذا النحو حني ياون م ات آالف الناس عاكفنينـ

الدعاك. مث أضاف  بتأرري موقنمسيحية وأان وعائليت  شان الطبيب إجنليزَّي فقال: أان مسيحعلى الدعاك. ك
 وقال: ال شك أن هذا قد حدث نتيجة الدعاك. 

دائما. الظروف اليت منر هبا حاليا تفر. علينا أن  فُــــــــله وهُــــــــط أمامه  ب أن نســــــــأل هللا  إًذا  جي
راد من بريطانيا ومن بالد أخرى أيُـــــــــــا يفن أف الواردة التقارير أمام هللا تعاىل بوجه خا . توحش هُـــــــــــط

الصــــــــالة يف البيوت واعة  ونفيقيم يف الظروف الراهنة  ارماعة منتبهون كّريا إىل اخلُــــــــوع أمام هللا 
ن الارمي أو من كتب الصـــــــــــــحش املفرو.  ومداومون على الدروس من القرآ مط أهلهم بســـــــــــــبب اَظر

يزداد الابار علما ويتعل م الصـــــــــْار علوما دينية ويزداد ارميط إمياان ابهلل تعاىل. وكان من  اَدي . وهاذا
ىل إ  أَّيم اَظر الصــــــــحش  فانتبه أفراد ارماعةُــــــــان الفُــــــــيل قد حل  يففُــــــــل هللا تعاىل أن شــــــــهر رم

ادات أكّر من ذي قبل إذ وجدوا فرصــة مواتية هلا. أما اآلن فقد أوشــك رمُــان على النهاية  وتفار العب
شـــأن أريد أن ســـلفا. فبهذا الا بعض الدول وقد خففته  قيود اَظر إىل حد ما مناَاومة يف التخفي  

اَظر من  في أن يلتزم بقيود تفرضـــــــــــــها اَاومة بعد التخأوجه أنظاركم إىل أنه من واجب كل أمحدي 
ما جيب على كل أمحدي االهتمام به هو أن ختفي  اَظر وانتهاك شـــــــــــهر من ذلك و . واغهم الصـــــــــــحش

تقليل من اهناك أو الإىل اإلهم رمُــــــان وعود م إىل أشــــــْاهلم والســــــما  ابخلروج من البيوت جيب أال يدفع
ات والعبادات اَســــنيســــتمروا يف عليها يف شــــهر رمُــــان  بل جيب أن  واالعبادات واَســــنات اليت تعو د

ح حبُــور املســاجد جيب أن يعمروها أكّر  ا والصــالة واعة ما مل يهللســمح هلم حبُــور املســا جد. وإذا مهلل
ســبق. وجيب على النســاك أن يهتممن بوجه خا  ابلصــالة واعة يف البيت لريى اغ فال الصــْار قدوة 

يف  كما ينبْش االســــــــــــتمرار يف إلقاك الدروس  ابهلل تعاىل.اان وإيقاان حســــــــــــنة أمام أعينهم وبذلك يزدادوا إمي
مــام علمــا ومعرفــة دينيــة. كــذلــك ينبْش االهت ويعــا البيوت وإن كــانــت لبُـــــــــــــط دقــائق ليزداد أهــل البيــت

 تهللب   على امي يت ايه  كما نصحت بذلك من قبل أيُا. اليت ربامج المبشاهدة 
اية شـــهر بعد رفط اَظر الصـــحش وال بعد اهن ليها  التعود ان عاليت  ابختصـــار  جيب أال اهنمل اَســـنات

د بيعته املســـــــيح عنبه  أمحدي عهد بيعته الذي يقطعه ويتعهد رمُـــــــان الفُـــــــيل. وينبْش أال ينســـــــى أي  



 ليس من شــيمة املؤمن أن ياون من الذين يقول هللا تعاىليف نفســه.   يبة حداث تْرياتإل املوعود 
ويتحرون مالذه ويســـــتعينون به خاضـــــعني له  مث عندما  يدعون هللا  مصـــــيبة نواجهو يحبقهم أاهنم كلما 

 ياش  هللا ضرهم ينسونه. 
لوما فليان مع هللا؟  منأم عذااب ا بيعي ففش هذه اغَّيم يبح  الناس فيما إذا كان الوابك كوروان حاداث

أكّر من ذي   تعاىلهللا ة من هذا القبيل يتحتم على املؤمن أن خيُـــــــــط أمام بأنه عندما حتل اغفات واغو 
يصـــب  جهللل  اهتمامه على ماهيتها. ليان معلوما أيُـــا أن العصـــر الراهن هو عصـــر املســـيح  قبل  دون أن

 ســــيتحقق منها الاّري ومنها ما حتقق  ويف هذا العصــــر قد أعطاه هللا تعاىل وعودا كّرية وقد املوعود 
أن يبقى  ملؤمن أوال وقبل كل ششكاإلنذار فهذا يوجب على ا فإذا كان منها ما حتمل صبْةيف املستقبل. 

 خاشيا وخائفا  ويقوي إميانه وإيقانه  ويدعو َسن عاقبته  غن اغهم هو أن تاون عاقبة املرك حسنة. 
قة والبالَّي اليت تظهر يف هذا العصر عال والطوفاانتلقد أخربتام مرات عديدة أن هلذه اآلفات 

  فعلينا اإلكّار من الدعوات من أجل الّبات على اإلميان واليقني وعود خاصة بعهد املسيح امل
د علينا اإلكّار من الدعاك إلنقاذ العامل. كان هللا تعاىل قد أخرب املسيح املوعو أن وللعاقبة اَسىن  كما 

 عن ظهور الطاعون آية له مط ذلك كان  بشال واضح  يدعو لنجاة العامل بال قلق
من مط تُرعاته خل  أبواِّ مْلقة إلنقاذ البشرية أاهنا كانت تتصاعد ابلبااك  واضطراِّ. يص 

على النار. فمط إخبار هللا تعاىل أن الطاعون آية له   ْلش يالشديد كما تتصاعد أصوات من مرجل 
ه. فعلينا كان يدعو حبرارة لنجا ا من ذلك الوابك ودمار أنه  كانت رمحته للبشرية وشفقته َالبة لدرجة 

 أيُا التأسش يفسوته واقتداك منوذجه.
حياول بعض الناس الربط بني مقال اخلليفة الرابط رمحه هللا تعاىل بعنوان: "اَوادث الطبيعية أم العذاِّ 

نه بعد بعّة أاإلهلش" وبني الوابك املنتشر حاليا مث يعلقون عليه أيُا. فليتُح اآلن كما بينت سابقا 
نفسه بظهورها  اد ظهور اآلفات والبالَّي  ولقد صر   املسيح املوعود قد ازد املسيح املوعود 

قال أيُا  كما ذكرت يف اخلطب  وأخرب مبا ال شك فيه عن وقوع حوادث الدمار؛ ولانه 
املاضية  إن بعض املؤمنني أيُا سيتعرضون هلا وفق قانون القدرة لانهم سينالون مرتبة الشهيد يف 

أيُا  م حسنة  كما يتوقط أن تاون عاقبتهم هش ارنة وفقما قال النيب هذه اَالة وتاون عاقبته
يفن من أرىن عليه الناس خريًا عند جنازته  وأرنوا على خدماته  وشهدوا على أدائه حقوق هللا وحقوق 

ه ل هذ. ونرى أن كّريًا من اغمحديني املخلصني قد حظوا مبّو ج ب ِت ل ههلل ار نمةهلل العباد وأرنوا عليه  
 االنطباعات من قبل ارميط.



على أية حال  إن اغمر اَقيقش الذي ينبْش النظر إليه هو كي  تؤرر هذه اغوب ة يف أهل الدنيا؟  
لقد فق د  أهل الدنيا السيطرة على وعيهم وحواسهم  وهذا ما نشهده يف العامل اليوم  كما نشهد ما 

فسها قوية كاربال اليت كانت تعترب ن-ى يف العامل آلت إليه حاهلم  فقد تعّر اقتصاد اَاومات الارب 
واختل نظامها  وما تقوم به هذه اَاومات من جهود لصرف أنظار الشعب عن  رري  -الراسخة

 أخطر  غاهنا ستدفعها إىل اَروِّ وإىل مزيد من تدمري اقتصادها. وهذه اغوب ة هل
دث هؤالك يف أنفسهم تْيريا يزيل الفساد و  رقون يف دمار تلو دمار سيظلون يْفإاهنم موجباته  فما مل حيهلل

أيُا يفن مؤاخذة الناس على عدم قبوهلم اإلسالم أو  آخر. وهذا ما قاله املسيح املوعود 
ارتااهبم اغخطاك الدينية ستاون يوم القيامة الذي يرى فيه هللا تعاىل أمرهم  ولان إاثرة الفتنة 

صب حقوق الناس واالستهزاك   بعباد هللا ال بد أن جيلب كوارث مؤملة. والفساد َو
 على أية حال  إن واجبنا هو الدعاك وإفهام العامل وتطهري أنفسنا.

مقال اخلليفة الرابط رمحه هللا الذي ذكرته آنًفا هو مقال  ويل  وما ينبْش أن ينتبه إليه كل أمحدي 
وما حدث اآلن وحيدث  وما عند قراكته هلذا املقال هو ليس فقط ما حدث مط اغقوام السابقة  

ال شك أن هذه اغمور أيُا ينبْش أن تبع   -ميان أن يسمى ابلدمار والاوارث وما ال يسمى به
ش ولان اغمر اَقيقش والالمات ارديرة ابلتدبر فيها ه -على اخلوف وحت   على حماسبة النفس

تنبيه فهو أنه لن أيُا؛ أما ال يف هذا الوضط وبشارةً  اً أن حُرته كتب فيه أن للجماعة اغمحدية تنبيه
ياون عنوان اغمحدية كافيا للنجاة بل أضي  إليه شرط التقوى أيُا  وأما جانب البشارة فيامن 
يف أن اغمحديني سيسعون بسرعة هائلة إلصال  الُع  العملش الذي وقط يف ارماعة  وأن الذين 

وعود جملردة فقط سينجون ابلعودة إىل التعاليم الطاهرة للمسيح املأضافوا إىل أنفسهم عنوان البيعة ا
 .وإن رجوعهم إىل هللا بشارة هلم وإال فال بشرى هلم   

فاما قلت ينبْش أن حتافظوا على التيقظ والتنبه اخلا  الذي نشأ فيام يف هذه اغَّيم  فقوموا يفداك 
 إىل هللا ا  وذلك غنه بعد الدمار عندما ينتبه العاملحقوق هللا وحقوق العباد ونب هوا أوالدكم أيُا إليه

سريشدون  سوى اغمحديني الذينهناك تعاىل وإىل أداك حقوقه فسينظر الناس إىل ارماعة  ولن ياون 
العامل إرشاًدا صحيًحا. ولان قبل هذا ينبْش أن ندعو هللا تعاىل بال حرقة أال يصل العامل إىل هذا 

ونه سبل العودة إىل النور واغمن والسالم  وأن ينتبه الناس إىل هذا اغمر قبل سد  فيه داَد الذي تهلل 
هذه اغوان. فهناك حاجة إلظهار النماذج الطيبة إضافة إىل اغدعية  وهناك حاجة إلخبار العامل 



أاهنم ال يستطيعون نيل رمحة هللا تعاىل إال يفداك حقوق بعُهم بعُا  وبدون اَصول على رمحة هللا 
 اتنا.كما لن تاون عاقبتنا هش اَسىن بعد     لواحد لن تنجح جهودان إلرساك اغمن يف هذه الدنياا

يركز أفراد ارماعة يف هذه اغَّيم على العبادات بفُل هللا تعاىل وإضافة إىل ذلك يقومون خبدمة 
إماك هللا  نةر وعُوات  الذين يتمتعون بصحة جيدة  اخللق أيُا  ويشرتك فيها الشباِّ واغنصار

 هداية بعض سبب يفتأيُا  و تيين هبذا الصدد تقارير  يبة من كل ماان  وإن خدمة اخللق هذه ت
 الذين ضلوا عن سواك السبيل من أهل الدنيا. 

ال  سيدة اتصلت خبط املساعدة للخدام يف الساعة الّانية لي ن  يقول إمن كندا تقرير الوصلين مؤخرا 
بعد أن ي ست من كل جهة وقالت مشاليت أن ابين مريض وكل الطرق للحصول على الدواك 

اَصول على الدواك قبل ن إمسدودة أمامش حي  تلقيت الرفض من كل ماان  إذ قال ارميط 
هللا ن إالناس يقولون ن إإين قلت يف نفسش تقول: ت ب  تـ  الصبا  مستحيل  ووِضط ابين يررى له  مث ك  

موجود ومط أنين ال أقبل وجود أي إله لان ميان أن أجرِّ اليوم. فقلت مبنتهى الارِّ واالضطرار: 
لخدام وخطر ببا  خط املساعدة ل ؛َّي إهلش  إذا كنت فعال موجودا فدب هللار الدواك البين املريض جدا

أيُا  فاتصلتهلل به وأ لعت من رفط السماعة على حاجيت  فقال دعيين أحاوِل. مث اتصل بعد قليل 
 لصحشالوضط اوقال الساعة اآلن الّانية ليال و مني الدواك يف هذه الساعة متعذر. مث سأل عن 

وسوف   ذاقال هناك صيدلية يف ماان كبين  فأخربتهلله بذلك مرة أخرى وأبديت اضطرااب كبريا. فال
فسوف أحُر الدواك. تقول هذه السيدة عندما أيقظتهلله كان يف  مفتوحة اوإذا وجد هلل  أخرج إليها

قني وجلب   الدواك. فهذا قد خلق   الي اً حالة النوم  لانه مط ذلك قطط من أجلش مخسني كلومرت 
 وإنين شاكرة له. بسبب شاِّ أمحدي  هذا حصل    وقديفن هللا موجود  

إذن يف هذه اغَّيم قد سنحت لنا الفرصة لتقريب الناس إىل هللا من خالل خدمتهم  وجيب على كل 
واحد منا أن يسعى لذلك  ال أن ننتظر هل حيل الدمار أم ال. كما جيب أن نستمر يف تعلُّم درس 

اآلخرين من  خليلاإلحساس مبصاِّ اآلخرين الذي تلقيناه يف رمُان. حي  جيب أن تعتنوا بت
 اغمل  غن ذلك أيُا من أهداف رمُان أن نشعر يفمل اآلخرين. 

فالوضط العام السائد يف العامل بسبب هذا الوابك  ورمُانهلل هذا أيُا جيب أن يلفت أنظاران دوما إىل 
جيب أن نظل  فيه هااإلحساس بواجباتنا. رمُان سينتهش َدا أو بعد َد  أما اَسنات اليت نتعلم

ندما غبد على التْيريات الطيبة اليت أحرزانها يف رمُان  مث عإىل اارسها لألبد  وجيب أن حنافظ من
حيدث التخفي  يف اَجر الصحش جيب أن ال ننسى مس ولياتنا جتاه إحداث التْيريات الطيبة 



املذكورة ومس ولياتنا جتاه البشرية أيُا. تذكمروا دوما أنام إذا كان من واجبام أن تسعوا غداك حق 
هللا وحق العباد ففش الوقت نفسه جيب أن تلفتوا أنظار اآلخرين أيُا إىل ذلك  واسعوا من خالل 

املوعود عليه  املسيحأعمالام الطيبة جِعل العامل يؤدي حقوق هللا وحقوق عباده. لقد آمنما بسيدان 
أي جملس ال يسعى فيه للفت انتباهنا إىل ماانتنا  الصالة والسالم يف هذا العصر  فلم يان له 

 . ومستواان يف ضوك ما علممنا هللا ورسوله 
  حي  نيإذن جيب علينا أن نقرأ نصائحه كل حني وآن لاش نتمان من اإلميان واإليقان اَقيقي  

بدال من النظر إىل عيوِّ اآلخرين  ومن هذا املنطلق سأقرأ عليام اآلن جيب أن نفحل أنفسنا 
وما هو    وأن نسأل أنفسناوعلينا أن نتدبرها على الدوام بعض املقتبسات من كالم حُرته 

 املعيار الذي كان يريد أن نرتقش إليه  يقول عن ذلك يف موضط: 
ويتوِّ . لقنوت يف الصلوات اخلمس أيُالتهجد ويقوم بدعاك استيقظ لعلى كل  واحد أن يسعى لي

املراد من التوبة أن تتخل وا عن ويط السي ات وعن كل  ما   و َُب هللاؤدي إىل كل  ما قد يعن  
وى. فهذا أيُا حقيقيا ومتُوا قهللدما وتتحلوا ابلتق تْيرياً حتدهللاروا أن يبع  على سخط هللا تعاىل  و 

مدعاة لرمحة هللا تعاىل. جيب أن  ذبوا عاداتام  وجتتنبوا الُْب وليحل  ماانه التواضط واَلم. 
و يهللِطعهللامهللون  الصدقات أيُا قدر املستطاع. يقول تعاىل:  دفطوابإلضافة إىل إصال  اغخالق  عليام 

رياً الطمع ام  ع ل ى حهللب هللاههللا  اة ابتْاك مرض واغسرىواغيتام ساكني   أي أاهنم يهللطعمون املمهللاِساهللايناً و ي تهللايماً و أ سهللا
 هللا قائلني إمنا نطعمام لوجه هللا فقط وهاف شر  ذلك اليوم الذي هو مريط جدا.

  ابختصار  ادعوا هللا وتوبوا  واستمر وا يف إخراج الصدقات لاش يعاملام هللا بفُله ورمحته.
 مث يقول حُرته انصحا أبناك ارماعة: 

كل اهنائيا  نبوا تجاإال عباده الصاَني. فتآخوا وحتاب وا  واتركوا اهلمجية واخلالف. و  يفحدهللا ال يعبأ 
ام بعُا  . وليحرتِم بعُعن الصدق أنواع اهلزل والسخرية  غن السخرية تلقش القلب بعيدا جدًّا

ى راحته. اعقهللادوا مط هللا صلًحا حقيقيا وارجعوا إىل  اعته. إن راحة أخيه عل كل واحد منام  وليِؤرر
َُب هللا انزل على اغر. ولن ينجو منه إال الذين يرجعون إليه رجوعا كامال اتئبني عن ذنوهبم  

 كلها.
اعلموا أنام لو أ عتم أحاام هللا تعاىل وسعيتم َماية دينه  غزال كل العوائق عن  ريقام وأصبحتم 

   يقتلط من حقله الطفيليات من أجل النبااتت اريدة  ويزين زرعهني. أمل تروا أن الفال  من الناجح
ا ميها من كل ضرر  أما النبااتت واغشجار اليت ال حتمل أر وحيابغشجار ارميلة املّمرة وحيفظها 



ها يويلق ِّوتبدأ ابرفاف والتآكل  فإنه ال يبا  يفن  يت بعض اَيواانت و كلها أو يقطعها حط ا
أحٍد ة لو كنتم صادقني عند هللا فلن تُركم معارضعلى شاكلة ذلك إنام يف التنور؟ فتذك روا أنتم 

اىل ال الطاعة بصدق  فاعلموا أن هللا تعقطعوا مط هللا عهد إذا مل تصلحوا أنفسام ومل ت أماشي ا  
 يبا  يفحد.

وارفعوا من بينام كل نوع من اخلصام والّورة والعداوة فقد  : انُموا إىل أعزاك هللا مث قال 
آن اغوان لتهللعرضوا عن اغمور التافهة وتنشْلوا يف أعمال مهمة وعظيمة, سوف يعارضام الناس وال 

وا كل الفظاظة والقسوة مطلقا  بل انصح تتور وا يفتبالوا يفحد  وتذكروا وصيًة أن عليام أن ال 
 . وخهلللق وكوهدواحد بلني 

 مث قال حُرته الفتا انتباهنا إىل حتسني أخالقنا و دية حقوق العباد:
لقد  فجدا   امعن  وأان را. ورعونلقد ورد يف حدي  أن هللا تعاىل سيقول لبعض عباده يفنام 

نت مريُا كو ام ا فسقيتموين  ظ  كنت فاسومتوين فأ عمتموين وكنت عارَّيجدا كنت جائعا 
اك على هذه اغمور. مىت كنت  هاذا حىت عاملن عن منزهوين. فيقولون: سبحانك َّي ربنا إنك دمتهلل فعهلل 

ام يف هذه اَالة وعاملتموهم على هذا النحو فاأن فالن وفالن عبديهذا النحو؟ فيقول هللا: كان 
لم فهبا. مث تهللعر. ف ة أخرى ويقول هللا هلم يفنام عاملتموين بسوك  كنت جائعا أان عاملتموين 

تطعموين  وكنت ظام ا فلم تسقوين  كنت عارَّي فلم تهلللبسوين  وكنت مريُا فلم تعودوين. سيقولون: 
من هذه اغمور. مىت كنت  هاذا فعاملناك باذا؟ سيقول هللا تعاىل: كان  منزهسبحانك َّي ربنا أنت 

 سنوا إ .حت فاأنام مل مومل حتسنوا إليه مهذه الظروف ومل تواسوه ونيواجهوفالن عبدي فالن 
ذلك أن واردير ابملالحظة أنه مل يشرتط ل) ابختصار  الشفقة على البشر ومواسا م عبادة كبرية

  ووسيلة عظيمة لنيل رضا هللا تعاىل ولانين أرى (أو َريهمياون مسلما أو هندوسيا أو مسيحيا 
ا م قرون اآلخرين ويسخرون منهم دع عنك مراعت  إذ حييف هذا اجملالأن الناس يهللبدون ضعفا كبريا 

الذين ال يعاملون الفقراك ابَسىن بل حيقرواهنم أخشى أن فومساعد م يف مشالة أو مصيبة ما. 
يصابوا ابملصيبة نفسها. الذين أنعم هللا عليهم كان من مقتُى شارهم أن حيسنوا إىل خلقه وال 

 الفقراك مّل الوحوش. يتاربوا على ما أكرمهم هللا به وأال يدوسوا
 مث قال حُرته موض هللاحا املوضوع أكّر:

اَق أن أصعب مرحلة وأكّرها حساسية هش مرحلة حقوق العباد غن املرك يواجهها يف كل حني 
وآن وياون هذا االبتالك أمامه دائما. فيجب أن خيطو املرك يف هذه املرحلة بال حذر. إن مذهيب 



إابدته قدر و  لتدمريهيُا أكّر من الالزم. يود بعض الناس أن يسعوا هو أال يقسو املرك على العدو أ
ري املشروعة هون إليه ته ولتشويه مع ؛اإلماان  مث ال يهتمون يف هذا السبيل ابغمور املشروعة َو يوج هللا

لشخل وحيرضون عليه اآلخرين أيُا. انظروا اآلن كم كسب هذا ا هويْتابونعليه  ما كاذبة ويفرتون 
 ات واملنارات نتيجة عداوة بسيطة. مث ستهللنجب هذه السي ات أوالدا وتصل اغمور إىل من السي

وهذا ما نالحظه يف العصر الراهن يف العامل على الصعيد الفردي واالجتماعش وعلى ) حدود بعيدة.
  َقداكم الشخصش  واتركوا عادة أقول صدقا وحقا أال حتسبوا أحدا عدوم ( صعيد الشعب واَاومة

نتم كإذا   أماا. فإذا كان هللا معام وكنتم معه غمان له أن يهللدخل اغعداك أيُا يف خدامام. كلي
اتام تنايف وكانت تصرف -عز وجل  -قطعتم عالقتام مط هللا ومل تبق لام صلة الصداقة معه قد 

ان لق ولعداوة اخلنجو من ضرر ياون أكّر عداوة لام من هللا؟ ميان لإلنسان أن يسن مشي ته فم  
لن تقوم لام قائمة وإن كان اخللق كله صديقا لام. لذا جيب أن ختتاروا  ريق فإذا أصبح هللا عدوا 

 اغنبياك. إن هللا يريد أال ياون هناك أعداك على املستوى الشخصش.
اعلموا يقينا أن اإلنسان ينال السعادة والشرف حني ال يعادي أحدا عداوة شخصية. أما إذا كانت 

هللا ورسوله فهذا أمر آخر. أِي الذي ال يهللارم هللا  ورسول ه بل يعاديهما فاحسبوه عدوا عزة العداوة ل
ليه ليس املراد من العداوة أن تفرتوا ع( وهنا وضح حُرته أيُا ماذا يقصد من العداوة فقال)لام. 

ن فادعهللوا إلصالحه اوختططوا إليذائه بْري حق بل عليام أن تبتعدوا عنه وفو هللاضوا أمره إىل هللا. وإذا أم
 وال تبدأوا معه شجارا من عند أنفسام.

   مستوى اغخالق: رفط إىل أفراد ارماعة موجها مث قال املسيح املوعود 
ينبْش أن تاون حالتام اغخالقية مستقيمة حبي  لو أردمت نصح أحد حبسن نية وإ الع ه على "

ا منه. ال تنظروا إىل أحد ابزدراك  وال جترحو خطأ له فيجب أن يتم هذا على حنو ووقت ال يستاك 
مشاعر أحد. جيب أال تاون خصومات بني أبناك واعتنا. ال تزدري أعينام إخوانام يف الدين 

. إمنا املارم من هو اعبّ أبدا  وال حتتقروا وال تستخفوا ابآلخرين متفاخرين ابملال والّروة أو النسب
. ينبْش معاملة اغَيار أيُا حبسن اغخالق. د هللا أتقاكمإن أكرمام عن :تقش  قال هللا تعاىل

ال خري يف سرية سوك اخللق. إن اغَيار يتحينون الفر  لرفط القُاَّي ضد أبناك واعتنا. لآلخرين 
 اعون واحد  رماعتنا  اعوانن. إذا أساك الواحد من واعتنا فإن إساكة هذا الواحد تشوه معة 

يام خلق اَامة واَلم والعفو  وردوا على قولهللا أجهلهللا شخل هبدوك وسالم. واعتنا كلها. اصقلوا ف
تتحلوا و  تقُوا على مشاعركملذا من اغنسب يف أَّيم االبتالك هذه أن  ..ال تردوا على اهلذر ابهلذر.



 ابلتقوى. إمنا الْر.  ا قلت لام أن تتمعظوا وتعت ربوا. إن الدنيا مقام فناك  وال منا  من املوت يف
 ( 1ج " )امللفوظاتالنهاية  واملسرة اَقيقية يف أمور الدين  وإمنا اهلدف اَقيقش هو الدين.

 يف مناسبة انصًحا ارماعة:  مث قال 
جيب على أفراد واعتنا أال ياتفوا ابلاالم وحده بل جيب أن حيققوا اهلدف من البيعة. فال بد من "

 اب العام على )لن يرضى هللارضوا هللا ابملسائل فقط. إحداث التْريُّ اب نيا. ال تستطيعون أن تهلل 
املار  حيدث فيام تْريُّ اب ين فال فرق بينام وبني َريكم. فإذا كان فياممل وإن مسائل الدين فقط( 

واخلديعة والاسل والتهاون ستهللهلاون قبل َريكم. فعلى كل واحد أن حيمل عب ه بنفسه ويفش بوعده. 
الذي ياسب اَسنة قبل اغوان يهللتوقط أن يتطه ر. فاسعوا جاهدين : قال  ..ال اعتبار للحياة.

 و المذهللاين  ج اه دهللوا فهللاين ايف نفوسام  وادعوا يف الصلوات. كونوا يف ص :  التْيريإلحداث 
 . فاما يذهب املريض إىل الطبيب ويتناول الدواك ويستخدم املسه هللاالتابلصدقات وبال  ريقة أخرى

وا  يقوم بال ما أمان له من أجل الشفاك  فاسع  و وما إىل ذلك  وضعش وحيتجم ويقوم ابلتسخني امل
 عل مها هللا يتفقط بل اعم لوا بطرق اجملاهدة كلها ال الروحانية. ليس ابللسان امكذلك إلزالة أمراض

قوا و  خذون ذين يتحيب ال . إن هللا..نفقوا يف سبيل هللا  اذهبوا يف الرباري وادعوا هنالك أتعاىل. تصد 
  11/1905/ 8 " )بدر كلها ميان أن يصيب أحدها اهلدف.  تدابري. عندما جيرِّ الابغسباِّ
 ( 4-3 صفحة

لذا يف هذه اغَّيم حني اشتدت معارضة ارماعة يف ابكستان ويف بعض البالد اغخرى جيب علينا 
أن نقوم بال تدبري رذِّ فُل هللا تعاىل ورمحته  وما دام العدو قد أبل  عداكه منتهاه فال بد أن 

 نسعى حنن أيُا أكّر من ذي قبل لنيل فُل هللا تعاىل ورمحته. 

وماانته وحقيقة أسوته  مقام النيب حممد  ح لنا املسيح املوعود كذلك يف هذا الزمن وض  
اَسنة وبني أن التحلش جبميط اغخالق العالية وأداك حقوق هللا وحقوق العباد إمنا يتأتى ابقتداك 

يف مناسبة موجها إىل  . قال حُرته أسوته اَسنة  وأوصاان حُرته يفال نرتك صراط النيب 
 ذلك: 

بواسطة  أو يتعلقوا ابهلل تعاىلح لام أن أانسا كّريين يريدون أن ينالوا هذه الاماالت أريد أن أوض"
هو  اجملاهدات واغوراد اليت اخرتعوها يفنفسهم ولاين أقول لام يفن الطريق الذي مل خيرته النيب 

ليه  الذي خهللتمت ع لْو حبت. من سياون أكّر جتربة صادقة بصراط املنعم عليهم أكّر من النيب 
هو اغنسب واغقرِّ. وإن إجياد  ريق آخر مهما  كماالت النبوة كلها. فالصراط الذي اختاره 



  3/1905/ 31)اَام   "بدى مدعاة للسعادة  برتك  ريقه هالك يف رأيش. هذا ما كشفه هللا علش.
 5-6)  

شو هوا تعليم اإلسالم ابقتدائهم أصحاِّ قد أاهنم  ابلنيب  صلتهمهذه هش حالة الذين يقطعون 
م من ذلك يهللسمون أنفسهم مسلمني  الزواَّي واملرشدين وتفسريات املشايخ املزعومني اخلا  ة وابلَر

رجوننا من دائرة اإلسالم. مث قال املسيح املوعود   املقام احملمدي: عن وهو يبني مزيدا  حقيقيني وخيهلل
ه وإن تعاىل  أما من دون اتباعه فلن ينال أحد َايته أو منشود ابتباع النيب  حقا يتيسر وصال هللا"

ابلالمات التالية: )شعر  سعدي ضرورة اتباع النيب القُى حياته كلها ساعًيا. لقد بني الشاعر 
. أي ال ترتك  ريق النيب  اسط  للصدق والصفاك زاهدا ورعا  ولان ال تبتعد عن املصطفى فارسش(
 .رتهبون  يعلقون أنفسهم مقلوبني ويو أرى أن الناس قد اختلقوا من عند أنفسهم أذكارا وأورادا  أبدا

كالنساك اهلندوس  ولان كل هذا ال جدوى منه  إذ ليس من سنة اغنبياك أن يعلق املرك نفسه 
ًة  أسو  ومن أجل ذلك قد مى هللا نبينا  .1اإلرمهذكر و مقلواب أو أن يردد ذكر النفش واإلربات 

وال حتيدوا عنها مّقال ذرة.    فاتبعوا خطوات الرسول لام يف رسول هللا أسوة حسنة :فقال
حتصيلها هش  صراط الذين أنعمت عليهمفاماالت املنع م عليهم واملشار إليها يف قوله تعاىل 

اد إبقامة هذه ر الْاية اَقيقية لال إنسان. وجيب أن  تم هبا واعتنا خاصًة  غن هللا تعاىل إمنا أ
  لاش تاون هذه ارماعة يف هذا الزمن اغخري شاهدًة ارماعة إعداد واعٍة كاليت أعد ها الرسول 

 ( 1" )امللفوظات ج.وعظمتهما على صدق القرآن الارمي والنيب 
ملسيح املوعود افإننا قد دخلنا يف اغتباع اَقيقيني للنيب صلى هللا عليه وسلم نتيجة دخولنا يف بيعة 

عليه الصالة والسالم  وليس بقاؤان إال يف أن ندخل يف بيعة اخلادم الصادق للنيب صلى هللا عليه 
وسلم لاش ناون من اغتباع اَقيقيني للنيب صلى هللا عليه وسلم  ولاش نسعى بال ما أوتينا من 

لاش ناون من يه وسلم  و قوة للتحلش يفسوته صلى هللا عليه وسلم والعمل يفحاامه صلى هللا عل
 الف ة املنعم عليهم  ولاش نتقش دوًما من التأرري السيئ للف ة اليت هش ف ة املُْوِّ عليهم والُالني.

 ولاش نؤدي صلواتنا بشوق وخشوع  ونعيش عاملني يفحاام هللا ورسوله دائما.  
 خطرية جدا. هم قُاَّيادعوا للسجناك يف سبيل هللا تعاىل  وادعوا خاصة للسجناك الذين رهللفعت ضد

لى هللا رمُان بييب احملرتمة بتهمة اإلساكة إىل النيب ص اغخرية قد رموا سيدة أمحدية تدعىيف اغَّيم 
على اغَلب. وقد كتب  2002عليه وسلم وألقوها يف َياهب السجن. وعائلتها قد ابيعت يف عام 

                                                             
رجون عند ترديده صوات كصوت املنشار. )املرتجم(  "اره" نوع معني من الذكر ابتدعه املتصوفة املبتدعون 1   خيهلل



 أاهنم   بل إن ما حيزنين أان وزوجيت  زوجها وقال: إننا ال هاف تقدمي التُحية وال هشى السجن
رموان بتهمة اإلساكة إىل النيب حممد صلى هللا عليه وسلم مط أننا مستعدون للموت يف سبيل الدفاع 

رضه صلى هللا عليه وسلم. هذا هو ما يؤملنا. فاذكرومها يف الدعاك دائما  وكذلك ال تنسوا عن عهللا 
ته ليهم ابإلعدام. ادعوا هللا تعاىل أن يهيئ برمحمن السجناك يف سبيل هللا الذين حهللام ع اَريمه

اغسباِّ إل الق سراحهم ويعا بطريقة معجزة  وأن يوفق القُاك واَاومة للعدل واإلنصاف.  إن 
هؤالك ينطقون ابسم هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم وينتمون إليهما  فادعوا هللا تعاىل أن يولد يف 

 وا حبسب أسوة النيب صلى هللا عليه وسلم. لمحًقا  فيعقلوهبم حب وخشية هللا ورسوله 
وهناك أدعية أخرى أود توجيه أنظاركم إىل القيام هبا أيُا. وفق هللا تعاىل كل واحد منا غن يدرك 
الْاية من بعّة سيدان املسيح املوعود عليه السالم  وأن تاون حمبة هللا ورسوله سيدان خامت النبيني 

َالبة على كل حمبة أخرى عندان  وأن نعمل بتعاليم اإلسالم اغصيلة  وأن صلى هللا عليه وسلم 
 تاون بيوتنا مناذج للحب والوائم  وأن يرفط هللا مهوم اغوالد الذين هم قلقون نتيجة ختاصم الوالدين. 
  مث ادعوا لال أول ك الذين وقفوا حيا م خلدمة الدين  يفن يوفقهم هللا خلدمة الدين إبخال  وتفان

وأن يوفقهم للوفاك مبتطلبات الوق  كما ينبْش. وادعوا أيُا للواقفني اردد يفن يوفقهم هللا للوفاك 
 بعهدهم وعهد آابئهم للوق .

 وادعوا لشهداك اغمحدية وعائال م. وادعوا رميط اغمحديني الذين يواجهون الشدائد واملصاعب. 
دعوا لزواج املرك لآلخرين تورره فُل هللا تعاىل  واوادعوا غنفسام  وليدع بعُام لبعض. إن أدعية  

 الفتيات وال سيما الاليت يتأخر زواجهن بدون داع.
ما هللا تعاىل من التأرري السيئ للظروف املعيشية السائدة والقادمة . ك هوادعوا لال أمحدي يفن حيفظ

عاىل وأن يهيئ هللا تادعوا أال تعرق ل أعمال ارماعة ومشاريعها يفي شال بسبب هذه الظروف  
م  بفُله اغسباِّ الزدهار ارماعة ابستمرار. وادعوا كّريا أيُا للذين يقدمون التُحيات املالية َر

 هذه اغوضاع الصعبة يفن يبارك هللا يف أمواهلم ونفوسهم بركات ال اهناية هلا.
وهم يقومون   يفجروادعوا أيُا للعاملني يف قناتنا امي يت اي. بينهم متطوعون وبينهم عاملون  

 بواجبا م بال جهد وتفان  وينشرون رسالة اإلسالم يف العامل أوط.
وادعوا للعامل اإلسالمش يفن تزول النزاعات بينهم  وأن يتعلموا التعايش بسالم  ويفن حيميهم هللا  

هناك و  تعاىل من شرور القوى املعادية لإلسالم  وهذا لن يتأتى إال إذا زالت خالفا م الداخلية.
 أدعية أخرى سوف أقرأها عليام اآلن وعليام ترديدها ورائش.



 اللمههللمم إهللاانم جن ِع لهللك  يفهللا حنهللهللورهللاههللاِم و نـ عهللوذهلل بهللاك  مهللاِن شهللرهللورهللاههللاِم.
َِ لهللايمهلل  .  ال  إهللال ه   .ال  إهللال ه  إهللاالم اَّللمهلل اِلع ظهللايمهلل ا ر ُِّّ اِلع ِرشهللا اِلع ظهللايمهللا الم اَّللمهلل ر ُِّّ السمم و اتهللا إهللا ال  إهللال ه  إهللاالم اَّللمهلل  

 .  و اِغ ِر.هللا و ر ُِّّ اِلع ِرشهللا اِلع ظهللايمهللا
 .  َّي  مهللق ل هللاب  اِلقهلللهللوِّهللا رـ ب هللاِت قـ ِليبهللا ع ل ى دهللاينهللاك 

 . هللاىن   اللمههللمم إهللاين هللا أ ِسأ لهللك  اهِلهللد ى و التـُّق ى و اِلع ف اف  و اِل
.   تهللاك  و فهللج اك ةهللا نهللاِقم    و حت  وُّلهللا ع افهللاي تهللاك    م تهللاك  اللمههللمم إهللاين هللا أ عهللوذهلل بهللاك  مهللاِن ز و الهللا نهللاعِ   و و هللايطهللا س خ طهللاك 

رهللاين .  ِْفهللاِر ل ن ا و تـ ِرمح ِن ا ل ن اهللون نم مهللان  اخلِ اسهللا  ر بـمن ا ظ ل ِمن ا أ نفهللس ن ا و إهللان ملِم تـ 
يـِتـ ن ا و ه ِب ل ن ا مهللان  . لمدهللنك  ر مِح ًة ۚ إهللانمك  أ نت  ر بـمن ا ال  تهللزهللاِغ قهلـللهللوبـ ن ا بـ ِعد  إهللاِذ ه د   اِلو هماِّهلل

اِّ  النمارهللا.   ر ةهللا ح س ن ًة و قهللان ا ع ذ  نـِي ا ح س ن ًة و يفهللا اآِلخهللا  ر بـمن ا آتهللان ا يفهللا الدُّ
 وهناك دعاك لسيدان املسيح املوعود عليه السالم وهو:

دُّ رحيٍم وكرمٍي  ولك علش  منٌن     اهناية هلاالَّي رِّم العاملني  ال يسعين الشار على مننك  فأنت جهللا
فاَفِر   ذنويب ل ال أهللهل ك   وأ ِلقهللا حهللبمك اخلالل يف قليب غانل اَياة  واسرتهللِين وأوزهللاِعين أن أعمل 

 من بالَّي وجن  هللاين  ارحمِ   ارحمِ   ارحمِ  .صاًَا ترضاه. أعوذ بوجهك الارمي من أن حيل  علش  َُبك
 الدنيا واآلخرة  فبيدك الفُل واخلري كله  آمني. 

 ۔جميد يدمح إنک مي ھوعلى آل إبرا ميھبراإ ىل حممد کما صليت علآ ىحممد وعل علی   صل لهمال
 ۔جميد يدمح إنک مي ھوعلى آل إبرا ميھعلى إبرا ابرکت کما  حممد وعلى آل حممد على ابرك اللهم

هذه آخر وعة من رمُان. وف قنا هللا تعاىل للمداومة على فعل اخلريات والتْيريات الطيبة اليت قمنا 
 هبا فيه  وأن يتقبل منا هذه اغدعية أيُا.

بشأن العيد أيُا. إن كّريا من اإلخوة كانوا قد كتبوا   يفنه حبسب املنشور يف موقعنا أود أن أعلن 
من الشهر اراري  ولان الواقط أن العيد ال ميان  24هنا فإن موعد العيد هو  شباة اإلنرتنتيف 

  غن اهلالل يستحيل أن يهللرى يف ذلك اليوم. فانتهلل كتبت خلربائنا هنا هبذا 24أن ياون بتاريخ 
الشأن  فعقدوا جلسا م مرتني أو رالاث  كما أضفت إليهم خرباك آخرين أيُا  كما أمرت أمري 

أن ينظر يف اغمر بنفسه. فأرسلوا   رمًا يتبني منه أنه  ا ال شك فيه أن رؤية اهلالل ارماعة هنا 
 حمال يف املدن الابرية هنا   23بتاريخ 

ولان رؤية اهلالل ابلعني اجملردة  ان يف منا ق أخرى هنا مّل فاملوث وبينزيس وهيل. واملسألة 
البلد كله.  يد أهلهلل لعابيف بلد  فيمان أن حيتفل  الفقهية هش أنه إذا أمانت رؤية اهلالل يف منطقة



وحبسب هذا املبدأ نفسه تعمل ران رؤية اهلالل يف البالد اإلسالمية أيُا. على كل حال  لقد تقرر 
من هذا الشهر  إن شاك  24بعد حتري اغمر مرتني بل رالاث  أننا سنحتفل ابلعيد هنا يوم اغحد  

 هللا تعاىل.
 
 
 
 


