
  الجمعة خطبة
������ ��	
� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� �
���� ��� � �� !��  

"#��� $�%& '�(�� "�)�� *+&+�� ,��-%� .�/� 01�%/�  

  ١٢/٠٨/٢٠١٦يوم 

��������	�

�������א�����א�א������������	�

�������א�����א�א������������	�

�������א�����א�א������������	�
�������ن������ن������ن������ن
�������א�����א�א���� �� �� �� �

�����  

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ باهللا من 
بسمِ اهللا الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * الرحمن الرحيم * مالك يوم �الشيطان الرجيم. 

تسن اكإيو دبعن اكين * إيوب الدضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * عني
الِّنيال الضو هملَي(آمني).�ع .  

ستبدأ اليوم بفضل اهللا تعاىل اجللسة السنوية يف مجاعة بريطانيا، وسوف يتم افتتاحها رمسيا مساء بإذن 
من املشتركني  �ن يوفق مجيع املشتركني فيها أن حيققوا ما توقعه املسيح املوعود اهللا. ندعو اهللا تعاىل أ

اليت دعا ا هلم. كل أمحدي يعلم أو جيب أن  �يف هذه اجللسات، وأن جيعلهم مجيعا ورثة أدعيته 
قال عن هذه اجللسات بوجه خاص أن االشتراك فيها ليس مثل االشتراك يف  �يعلم أن املسيح املوعود 

ملهرجانات الدنيوية العادية، لذا جيب على كل مشترك أن جيعل احلصول على علم الدين واالرتقاء ا
أظهر سخطه على الذين ال حيضرون اجللسة واضعني هذا األمر  �الروحاين نصب عينيه. بل احلق أنه 

عناوين احملاضرات  يف احلسبان. إن برامج اجللسات توضع نظرا إىل هذه الفكرة، واللجنة املكلَّفة بتحديد
تقترح العناوين املفيدة من حيث احلصول على علم الدين واالرتقاء الروحاين. تقترح اللجنة املعنية قائمةً 

للموافقة، واخلليفة خيتار منها بعض العناوين اليت  خليفة الوقتطويلة لعناوين احملاضرات مث تعرض على 
ادة قدر اإلمكان لتقدمِ املستمعني يف علم الدين خيطب احملاضرون حوهلا يف اجللسة ليهيئوا أفضل م

  والروحانية. 
وا إىل عمفعلى مجيع القادمني لالشتراك يف اجللسة أن جيلسوا يف خيمة اجللسة يف مواعيدها ويست

وإصغاء. يف بعض األحيان تصلنا الشكاوى من قسم الرجال، وعادة من قسم النساء أن  دوءاحملاضرات 
صغرية خارج اخليمة بدال  جمموعاتديث جالسني بصورة أذيال احل بتجاذبأوقام بعض الناس يهدرون 

من اجللوس داخلها واالستماع إىل اخلطب، ويهيئون للصغار ألعابا خمتلفة ويعطوم فرصة ليلعبوا قرب 



طفال يف فترة خيمة اجللسة الرئيسة. ويف هذه احلالة لن يشعر الصغار بقداسة االس الدينية. إذا كان األ
من العمر يرغبون فيها يف اللعب والترفيه وال بد من أن يعلَّلوا بشيء فيجب أن تذهب م األمهات إىل 

بوا هنالك كما يشاؤون ألن األلعاب مهيأة هنالك. ولكن لعب األطفال الصغار قرب علخيمة األطفال فلي
صغرية واشتراكهم مع  جمموعاتبصورة  خيمة الرجال أو خيمة النساء الرئيسة وجلوس الوالدين قرم

األوالد يف اللعب ليس مناسبا بأي حال. وعندما مينعهم املشرفون على ترتيبات اجللسة يستاء البعض 
ويقولون: ملاذا متنعوننا؟ مع أن الضيف هو املخطئ يف ذلك وليس العاملون الذين مينعوم. كما قلت من 

منها نظرا إىل الظروف السائدة، مث  بعضاوال مث ترسلها إيلّ فأختار يف العناوين أ تبحثقبل أن هناك جلنة 
ترسل العناوين املختارة إىل احملاضرين فيجهزون حماضرام ببذل أيام عديدة بل يف بعض احلاالت يبذلون 
أكثر من شهر، ويعدون املوضوع ببذل جهود جبارة ويسعون ليقدموه كموضوع متكامل وشامل يف 

  .  وقت وجيز
فعلى كل واحد أن يدرك أن العلماء واحملاضرين قد بذلوا وقتا وجهدا كبريا يف إعداد هذه املادة 

مخسني  - رجاال ونساء -فليسمعها احلضور بإمعان وإصغاء ويتذكّروها. إنين أرى أنه لو تذكّر احلضور
والروحاين كثريا. لقد قال باملئة مما قيل يف احملاضرات، الستطاعوا أن يرفعوا مستواهم العلمي والديين 

مبناسبة أنه جيب على اجلميع أن يستمعوا إىل احملاضرات بانتباه خاص، وقال بأن  �املسيح املوعود 
يؤدي إىل  االهتمام بهعليكم أن تسمعوها بإصغاء ألن األمر يتعلق باإلميان، وأن الكسل والتهاون وعدم 

يفيدهم  نون إىل ما يقال هلم يف اخلطاب فلميان، وال يصغنتائج وخيمة كثرية. والذين يغفلون يف أمر اإل
: لقد قيل عن هؤالء الناس �كالم اخلطيب مهما كان حيتل درجة سامية ومهما كان مؤثرا. مث قال 

وأمثاهلم بأن هلم آذانا ال يسمعون ا، وهلم قلوب ال يفقهون ا. فامسعوا بإصغاء وانتباه جيد إىل ما 
  سمع بإصغاء ال يستفيد من صحبة الصاحل مهما طال بقاؤه يف صحبته. يقال، ألن الذي ال ي

فكما قلت من قبل بأنه تصلنا الشكاوى أحيانا عن اجلالسني يف اجلزء اخللفي من اخليمة، سواء أكانوا 
نساء أو رجاال عليهم أن حيرصوا على أال يعطُوا العاملني على ترتيبات اجللسة فرصة الشكوى، إذا كانت 

ى صحيحة. بل عليهم أن يستمعوا إىل احملاضرات بإصغاء وجدية وبنية أم ال يهدفون من الشكاو
االستماع إليها جمرد املتعة الذهنية، وال يسعون من االستماع إليها أن يستفيدوا من النقاط العلمية مؤقتا 

ن بعض احملاضرين على فقط، بل عليهم أن يستفيدوا فائدة علمية وروحانية دائمة. مث  هناك أناس يفضلو
معون للمحاضر فالن وفالن فيأتون لالستماع إىل حماضرات بعض تغريهم ويقررون يف أنفسهم أم سيس

خماطبا هؤالء الناس ما مفاده: إنين أود لنفسي  �عندهم فقط. يقول املسيح املوعود  املفضلنياحملاضرين 
م على حماضرة هي يف احملاضرات وأال يقتصر انتباهوألفراد مجاعيت أيضا أال حيبوا القيل والقال الظاهر

  سحرية يلقيها احملاضر، وعلى قوة كلماته فقط. 



إنين ال أرضى بذلك. إمنا أحب أنْ يكون كل عمل وكل قول لوجه اهللا تعاىل  :�فيقول حضرته 
  وهذا هو مقتضى فطريت وطبيعيت، ال تكلفا وتصنعا.ومرضاته، 

زوال املسلمني وإدبارهم، وإال فكم من مؤمتر وجلسة وجملس يعقد، وكم من ل...هذا هو أكرب سبب  
، وكم من شاعر يرثي حالة األمة، فما ةرته وكم من خطيب بليغ خيطب بفصاححماضر مفوه يلقي حماض

فيوما بدال من الرقي. السبب وراء عدم تأثري كالمهم يف الناس مطلقا؟ والقوم يتردون إىل احلضيض يوما 
 إمنا سببه أنّ الذين حيضرون هذه االس ال حيضروا بإخالص. 

صورة الناس املاديني الذين خطابام وحماضرام تكون من أجل  �فهكذا رسم املسيح املوعود 
يف موضع: إن معظم هؤالء اخلطباء يبتغون من  �التفاخر الدنيوي وإن كانت باسم الدين. بل قال 

ابام املدح والتقريظ بدال من الرغبة يف أن يكون خطام مؤثرا يف قلوب الناس ويتسبب يف خط
ازديادهم علميا وروحانيا. وكأن هؤالء اخلطباء جيعلون املستمعني واحلضور آهلةً هلم. قال املسيح املوعود 

لكان التأثري  بأن احلضور أيضا ال حيضرون بإخالص وال يصغون للخطابات، ولو جاؤوا بإخالص �
خمتلفا متاما. أما اخلطباء واحلضور يف جلساتنا فال يهدفون إىل ذلك وال ينبغي أن يكون هدفهم جمرد املتعة 
العارضة، بل عليهم أن يستوعبوا املضمونَ ويفهموا الكالم وجيعلوه وسيلةً إلصالح أنفسهم وحتسنيِ 

  أنفسهم.  حالتهم. لو كان بعض منا أيضا مثلهم فعليهم أن يصلحوا
، وال نستطيع أن نؤدي حق هذه املنة وال �إنه ملنة اهللا تعاىل علينا إذ وفّقنا لإلميان باملسيح املوعود 

نستطيع أن نشكر اهللا تعاىل على وجه احلقيقة ما مل تكن أعمالنا خالصة هللا ومامل نعمل كل شيء لنيل 
ضعف  ةُحال تؤثرال  فحىتكل صغرية وكبرية  يوجهنا إىل �رضى اهللا تعاىل. فإذا كان املسيح املوعود 

تبادل األحاديث  ه جيوزاألكثرية، ولكي ال حتسب األجيالُ القادمةُ برؤية بضعة أشخاصٍ أن علىشخصٍ 
يف مكان اجللسة وعدم التركيز على اخلطابات. وإذا كنت أوجهكم إىل هذه األمور فذلك لتذكريكم 
ولكي يزول كل ضعف أوال بأول، لكي تتذكر أجيالنا القادمة وأطفالُنا وشبابنا أمهية اجللسة السنوية. 

وروحانيا، وإنْ كان بعضنا ال يستفيدون من فإن كانت اجللسة ال تحدث فينا تغيريا إجيابيا علميا 
اخلطابات واخلطباء بشكل صحيح بسبب الضعف البشري فهذا أمر مقلق. بارك اهللا بلسان اخلطباء 

 �ورسوله  �ووفّقهم ليلقوا مضمونَ خطابام يف قلوب املستمعني حبيث يترسخ يف أذهام حب اهللا 
وحب خادمه الصادق املسيح املوعود واملهدي  �لرسول واإلخالص والوفاء والعالقة باهللا وحب ا

 حتمياوطاعته وحيدث فيهم تأثري إجيايب. فكل من حضر اجللسةَ جيب أن جيعل هذا األمر  �واملعهود 
اجلميع  �أنه سينسى القضايا الدنيوية يف هذه األيام الثالثة ويرفع مستواه الديين والروحاين. وفّق اهللا 

  لذلك. 



أوجه الضيوف وحاضري اجللسة أيضا إىل أن العاملني والعامالت الذين عينوا يف الرجال  وأريد أن
والنساء خلدمة الضيوف أو لنقُلْ بأن الذين قدموا أنفسهم يف أيام اجللسة خلدمة ضيوف املسيح املوعود 

فون ومنهم من منهم طالب املدارس والكليات واجلامعات وعدد كبري منهم رجالُ أعمال أو موظّ �
جعلت الطالب والعامل  �ميلكون مناصب كبرية جدا، ولكن عاطفة خدمة ضيوف املسيح املوعود 

الذين -ورجل األعمال واملوظف الكبري وصاحب املنصب الكبري يف صف واحد، لذا جيب على الضيوف 
رموا العاملني. ال أن يكبحوا ثوائرهم وحيت -يف بعض األحيان يعاملون عاملي اجللسة بسلوك غري الئق

شك أن العاملني ينصحون بأن يتحلَّوا بالصرب واجللَد يف كل حال، ولكن من مقتضى البشرية يف بعض 
، ولكن على الضيوف أيضا أن حيترموا العاملني وال يتخذوا منهم بشدةاحلاالت أنْ يرد بعض العاملني 

بسبب سوء  تضعف مهمهم للخدمة حبماس اخلدام الذين يأتونموقفا قد يسبب قلقا، ألن األطفال و
  معاملة الضيوف. 

فهذا مقبول، وال بد لنا أن  -وعموما ال يذكرون–إذا ذكر الضيوف من غري األمحديني أية مشكلة 
نبذل أقصى جهدنا ألّا تصيبهم أية مشكلة ولنهيئ هلم الراحة والسهولة. ولكن األمحديني الذين يأتون 

م ضيوف من ناحية ولكن ال ينبغي أن يكون هدفهم االستضافة، ألم يأتون للجلسة ال شك أ
ليستفيدوا من بركات اجللسة، وكما أخربت آنفا أنه جيب أن يأتوا ذا التفكري، لذلك إذا واجهتم أي 

ومبا أن معظم الضيوف ال يقيمون هنا - انزعاج أو مشقة لسبب ما يف سبيل إقامتكم وطعامكم وغريمها 
فينبغي أن تتحملوها بصدر  -ملذلك إذا واجهتم أية مشقة عند ذهابكم وإيابكم أو عند إيقاف سياراتك

رحب. ولقد ذكرت يف اخلطبة املاضية أنه تقام مدينة مؤقتة كاملة أليام قليلة مث ينبغي إاء هذه الترتيبات 
خالل أيام قليلة، ويقوم املتطوعون ذه األعمال كلها، فالبد من مواجهة بعض املشاكل وحتمل بعض 

على حسن  حترصمن حماوالت  قمنايف املعدات املتنقلة، ومهما األذى حيثما يتم توفري مثل هذه املرافق 
االنتظام يف اخليم املؤقتة فال ميكن توفري تلك املرافق اليت ميكن توفريها يف البنايات الثابتة الدائمة. لقد 
أُخربت أن إحدى السيدات املشتركات يف جلسة السنة املاضية قالت: نظرا إىل الطقس احلار ينبغي توفري 
نظام التكييف يف اخليم. حنن نعرف أن الطقس حار ويعرفه املسؤولون أيضا إال أن توفري نظام التكييف 
صعب جدا. وميكن فتح األبواب عند شدة احلر لدخول اهلواء إىل اخليمة. يظن الناس أن توفري هذه 

ملشاكل التقنية تعترض اخلدمة سهل، كذلك يظنون أنه من السهل توفري املراوح أيضا، ولكن هناك بعض ا
سبيل توفري املكيفات، كما أن توفري املراوح أيضا صعب جدا، مث ال بد من مراعاة أمر النفقات أيضا. إن 
اجللسات اليت كانت تعقد يف ربوة أو اليت تعقد حاليا يف قاديان يف الشتاء فإا تعقَد يف مكان مكشوف، 

ىل اخلطبة ويتحملون الربد القارس، فلو كان املشتركون وأحيانا جيلس الناس يف املطر لالستماع إ
مرة عن مثل  �يضطرون لتحمل قليل من هذه املشقة فعليهم أن يتحملوها. لقد قال املسيح املوعود 



 أنههؤالء الناس الذين يطالبون بتوفري أشياء كثرية: انظروا، إذا كان أحد الضيوف يأيت إىل هنا ظانا 
ال يأيت هنا إال هلذه األشياء. ال شك أنه من إنه روبات باردة وأطعمة فاخرة فوتعطَى له مش سيتمتع

واجبات املضيف أن ال يقصر يف الضيافة، ويوفر لضيفه الراحة قدر املستطاع، ولكن من املؤذي والضار 
هذه للضيف أن يتوقّع ويتمىن ذلك. فعلى الضيوف أن يشكروا اهللا تعاىل على املرافق اليت تتوفر هلم يف 

صلون الليل بالنهار من أجل أداء حق الضيافة يف كل جمال. ن يشكروا العاملني أيضا الذين ياأليام وأ
ينبغي أن يسعى الضيوف خالل هذه األيام الثالثة للبحث عن أسباب إرضاء اهللا تعاىل. فينبغي أن تقضوا 

: من نزلَ منزِلًا �كل شر. قال النيب  هذه األيام سائلني اهللا تعاىل فضله وخريه مستعيذين باهللا تعاىل من
نم نلَ محترى يتٌء، حيش هرضي لَم ،لَقا خم رش نم اتاماِهللا الت اتموذُ بِكَلقَالَ: أَع أي ثُم .كذَل هزِل

  حىت ولو كان ذلك املنـزل مؤقتا.
علَم ماذا خيطط األشرار ومىت فعليكم بالدعاء اخلاص يف هذه األيام نظرا إىل ظروف العامل حيث ال ي

  حياولون اإلضرار باجلماعة، وقانا اهللا تعاىل من خططهم الظاملة. 
مث هناك أضرار يتعرض هلا املرء جراء األمراض. لقد جاء بعض الناس مع أوالدهم ومعظمهم يأتون 

لوعكة صحية مما يسبب هلم ضررا ومشقة حبماس كبري ولكن بسبب التغري يف الطقس يتعرض األطفال 
ولكن هؤالء ال يأون بتلك األمور رغم أن األطفال يتِسمون بالنعومة، فقد يتعرضون لضرر ما يف هذا 
الوضع. ألجل ذلك عندما ندعو بكل هذه األدعية فسيجنبنا اهللا تعاىل من كل شر وضرر. وينبغي علينا 

ل نوع من الشر والضرر. ويعلم اجلميع أن اهللا تعاىل قال بأنه ال بد التركيز على الدعوات للوقاية من ك
  من أداء حق العبادة من أجل استجابة األدعية، وال بد من العمل بأوامر اهللا تعاىل.

فينبغي أن تسعوا جاهدين يف هذه األيام لتجعلوا حياتكم خاضعة هلذه األمور، وأن يصبح كل ما 
  حياتكم. تعتادون عليه جزًءا دائما من

لقد حتدثت عن اإلخوة الذين يأتون مع األوالد، ولقد علمت أن بعض اإلخوة وصلوا الليلة وكان قد 
أطفال. لقد كانت عند  يرافقها بسببها بعض العائالت اليت كان عانتوبالتايل  األفرشةحصل نقص يف 

ن بأطفاهلم الصغار أيضا فغطوا ا األوالد وأناموهم. إن الناس من شدة محاسهم يأتو بطانياتبعضهم 
أشهر، ويقيم هؤالء يف اخليم  ١٠أو  ٩فلقد جاء بعضهم ومعهم األوالد الذين ال يتجاوز أعمارهم 

اخلاصة أو يف هذه اخليمة الكبرية. وإذا قيل هلم أن اإلعدادات ليست كافية هنا، والربد شديد لذلك 
أن نتحمل ذلك وسيتحمله أطفالنا أيضا، فإننا ميكنهم االنتقال إىل مكان آخر، يردون: كال، بل نستطيع 

نريد أن نقضي ليالينا ههنا لتتحقق لنا استفادة كاملة من أجواء اجللسة. فإذا كان هناك من يطالب 
بالراحة واملرافق فبفضل اهللا تعاىل هناك عدد كبري من األمحديني الذين يقولون بأننا جئنا هنا لالستماع إىل 

ا اضطررنا لتحمل شيء من املشقة، فإم أقوياء ومعتادون على حتمل املشاق اجللسة فال مشكلة إذ



وجيعلون أوالدهم أيضا يعتادون على حتمل املشاق. على أية حال، إم ضيوف يأتون برمحة اهللا تعاىل، 
وبسبب هؤالء الضيوف يسهل اهللا تعاىل أعمال املضيفني أيضا. وكما قلت إن بعضهم حتملوا املشقة 

لة، وآمل أن املسئولني سيتداركون الوضع هذه الليلة ويزيلون املشكلة أو معاناة الضيوف احلاصلة يف اللي
املشكلةُ اليت واجهها الضيوف ليلةَ  تنتهي اليومالليلة املاضية بسبب النقص يف األفرشة، وأتوقع أن 

بل املوعد لكي ال حيدث اجللسة بالدخول إىل املصلى للصالة ق املشتركون يفالبارحة. جيب أن يهتم 
ضجيج (أثناء الصالة) بسبب املتأخرين. أما إذا كان الضيوف يتأخرون بسبب الطعام فعلى مسئويل تقدمي 
الطعام أن خيربوا املسئولني عن خيمة اجللسة أو إقامة الصالة أن الضيوف ما زالوا يتناولون الطعام وينبغي 

أتأخر  إنين أيضارهم إذا أخربوين بذلك فسوف أنتظرهم. انتظارهم عشر دقائق أو ربع ساعة، وهم بدو
بضع دقائق رغم اجلهود بسبب األعمال وأحيانا أتأخر أكثر من ذلك خصوصا إذا كنت أستقبل وأزور 
الضيوف األجانب من غري األمحديني. ولكنين الحظت أن الناس يلحقون الصالة بعدد ال بأس به بعد بدء 

. مبا أن إىل هذا اجلانبا مثةَ حاجة ماسة ألنْ يلتفت الضيوف وقسم التربية الصالة رغم تأخري سلفًا، لذ
بسبب مشيهم السريع لاللتحاق أرضية اخليمة من خشب فحني يأيت املصلون متأخرين حيدث الضجيج (

)، مع أن اجلهود املمكنة تبذل لتقليل هذا الضجيج قدر اإلمكان، ومع ذلك يصدر الضجيج. بالصالة
وحني تصلون إىل املصلى قبل الوقت فيمكن أن تشغلوا أنفسكم يف الدعاء وذكر اهللا فله أيضا ثواب، فاهللا 

ة فله ثواب، مينح الثواب على كل حسنة مهما كانت صغرية. أما اجللوس يف املسجد انتظارا للصال �
جيب أال تضيعوا هذا الثواب. وهذا هو االستخدام الصحيح هلذه األيام الثالثة. فبدال من االنشغال يف 
تبادل احلديث واقفني خارج اخليمة والدخول إىل اخليمة بعد حضوري وإقامة الصالة فعليكم أن تدخلوا 

 كمان خشب، وال تفسد صالة املصلني. اخليمة يف امليعاد لئال حتدث ضجة بسبب أنّ أرضية اخليمة م
أثناء الصالة وفعاليات اجللسة، أو على األقل اجعلوها صامتة. أما إذا كان  جواالتكمجيب أن تطفئوا 

أحدكم يفكر بأنه قد تصله مكاملة طارئة فعليه أيضا أن جيعل هاتفه صامتا. مبا أن املسئولني حسنوا نظام 
نا أيضا ستستقبل كما يف املدينة، لذا قد يكون الكثريون قد اشتروا أن اإلشارات ه ويقولوناجلوال 
. لذا حذار أن تنقلب السهولة اليت هيئت خصيصا للجلسة إىل مشكلة وإزعاج بسبب رنني كل شرحية

  جوال أثناء أعمال اجللسة والصالة وتظهر مشكلة أخرى. 
يضعوا يف احلسبان التعاون مع قسم إن الذين حيضرون موقع اجللسة بسيارام جيب عليهم أن 

املواصالت حىت ال يواجه املسئولون أي مشكلة. هذه املرة حاول املسئولون أن حيسنوا نظام إيقاف 
السيارات أكثر، إال أن النظام ال يتحسن ما مل يتعاون اجلميع. فلتحسني نظام أي قسم يف اجللسة مثةَ 

، فكل الترتيبات من أجل األمين اونوا جيدا مع قسم الفحصحاجة ماسة لتعاون الضيوف. جيب أن تتع
. من مجال اجلماعة اإلسالمية األمحدية أن كل أمحدي يأيت حلضور وأمنهماجللسة  مشتركيسهولة 



جللسة أم ال. فثمة حاجة ماسة ألن يكون كل انظام اجللسة سواء كان عامال يف  اجللسة هو جزء من
 مواقع إيقاف السيارات والفحص واخليمة املركزية، وعليه كل حني يف ومتيقظًامشارك يف اجللسة حذرا 

أن يلقي نظرة فاحصة يف ما حوله. إذا رأيتم يف أي مكان شيئا غري عادي أو الحظتم حتركًا غري عادي 
فانتبهوا فورا وأخبِروا بذلك املسئولني أيضا، دون أن تنشروا الفزع. فالذين يقيمون يف اخليم اخلاصة م 

يف خيمة السكن اجلماعي عليهم أن يأخذوا نقودهم وممتلكام الثمينة معهم وال يتركوها يف  أو يقيمون
اخليم. وأخص النساء أنه إذا كانت عندهن جموهرات فليلبسنها، واجلدير بالذكر أنه ال داعي إلحضار 

ط الديين ال من أجل األشياء الثمينة كاوهرات إىل اجللسة، إذ أنكن تأتني لقضاء هذه األيام يف احملي
االحتفال املادي. لذا فالاليت أتني من اخلارج وأحضرن معهن احللي فليحذرن. أما الاليت يأتني إىل مكان 
اجللسة كل يوم فعليهن أن يهتممن بتقدمهن الروحاين يف أيام اجللسة بدال من االهتمام مبالبسهن 

. وكذلك واألرشفةض أعماهلا، ومنها قسم التاريخ وحليهن. بعض األقسام قد أقامت املعارض أيضا لعر
ما قامت  غرارعلى  �ة جملة مقارنة األديان معرضا لطبعات القرآن الكرمي وكفَن املسيح راأقامت إد

به يف السنة املاضية، ولعل معرض هذا العام أفضل من السابق. ففي كال املعرضني معلومات كثرية 
مواعيد حمددة للرجال والنساء. وأقول مكررا أن اهتموا بالدعاء بصفة أيضا، وهناك  منهمافاستفيدوا 

األيام يف ذكر اهللا والصالة هذه خاصة يف هذه األيام، وإضافة إىل الصالة والنوافل فاقضوا أوقاتكم يف 
أن جيعل هذه اجللسة مباركة من كل النواحي ويتقبل  �وترديد شىت األدعية. نسأل اهللا  �على النيب 

  نا مجيعا وحيفظنا من كل شر.أدعيت
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