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أمـــا بعـــد فـــأعوذ بـــاهللا مـــن . أشــهد أن ال إلـــه إال اهللا وحـــده ال شـــريك لــــه، وأشـــهد أن حممـــًدا عبــده ورســـوله
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 ).آمني. (�الضالنيَ 

واآلن قد . ذكرُت قبل فرتة وجيزة يف إحدى ُخطيب أن هذه السنة سنُة انتخاِب املسئولني يف اجلماعة
ألماكن على الصعيدين الوطين واحمللي، وقد توّىل مسئولون مهامهم من جديد،  انُتِخب املسئولون يف معظم ا

جيب على اجلدد أن . كما انُتخب ُجُدد، ولكن يف كثري من األماكن أُعيد انتخاب املسئولني القدامى
 على أنه تعاىل اصطفاهم خلدمة اجلماعة، وكذلك عليهم أن يستعينوا باهللا تعاىل متواضعني �يشكروا اهللا 

وكذلك على املسئولني . ومنيبني إليه أن يوفقهم اهللا تعاىل ألداء حق هذه األمانات مسخرين مجيع قدرام
الذين انُتِخبوا مرة أخرى أن يشكروا اهللا تعاىل على أنه أعطاهم فرصة أخرى للخدمة، كذلك عليهم أن 

نظر عما صدر منهم من تقصري أن يوفقهم ألداء حق هذه األمانات جبميع قدرام ويصرَف ال �يدعوه 
وكسل وغفلة يف املرة السابقة مل يؤّدوا بسببها حق املسئولياِت املفوضة إليهم، وأال يصدر منهم الكسل 
والتهاون والغفلة يف القيام باخلدمة اليت أعطاهم اهللا تعاىل فرصَتها مرة أخرى، وأن يوّفقهم اهللا تعاىل ليؤدوا 

  . حق هذه األمانات
سواء  -كل منا . تتذكروا أن خدمة اجلماعة ليست شيئا عاديا، وال ينبغي أن تعّدوها شيئا عابرا جيب أن

قد قطع عهدا أن يقدم الدين على الدنيا، وحني يقبل أحٌد أي خدمة دينية   -كان مسئوًال أم أمحديا عاديا
خرين، وعليه أن يتذكر أنه قد قطع عهده مقارنة باآلب الوفاءكمسئول أو يـُْؤَمر خبدمة فتزداد مسئوليته عن 
فعليكم أن . العهد يف عدة أماكن يف القرآن الكرميب بالوفاءهذا العهد مع اهللا تعاىل، وقد أوصى اهللا تعاىل 

تتذكروا دوما أن اهللا تعاىل صرح بأن األمانات اليت تُعهد إليكم هي عهودكم فأوفوا بعهودكم وأّدوا حق 



. َواْلُمْوفـُْوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا: عاىل يف موضع عالمَة الصادقني املتقني بقولهفقد ذكر اهللا ت. أماناتكم
ام اجلماعة أن يؤّدوا مسئوليام متحّلني فيجب أن تكون هذه ميزة أولئك الذين يستلمون مه) ١٧٨: البقرة(

مستوى تقواهم منوذجا  وإن كان يف مستوى صدقهم أي نقص، ومل يكن. بالصدق ورافعني مستوى تقواهم
فعلى األمراء واملسئولني . لألمحدي العادي فهذا يعين أم ال يهتّمون بعهودهم وبأداء مسئوليام وأمانام

  . أن يضربوا مناذجهم أوال، أمام هيئام اإلدارية وأمام أفراد اجلماعة أيضا
 ميكن أن تتم مهمة الرتبية بشكل صحيح ما مث هناك سكرتريو الرتبية الذين ُعِهدت إليهم مهمُة الرتبية، وال

فعلى سكرتريّيي الرتبية . مل ُتضَرب النماذج، وما مل يُكن املسئوُل والواعظ لآلخرين عامال بنفسه مبا يدعو إليه
وقد ذكرُت يف عدة مناسبات أنه لو  . أن يصبحوا قدوًة ألفراد اجلماعة ألم هم املسئولون عن تربية اجلماعة

لرتبية نشيطا فتُنجز كثٌري من أعمال املكاتب األخرى تلقائيا، وكلما كان مستوى تربية اجلماعة كان مكتب ا
عاليا َسُهَل عمُل املكاتب األخرى، مثًال سيكون عمل سكرتري املال وسكرتري األمور العامة وسكرتري التبليغ 

مع اهليئات اإلدارية يف خمتلف وكثريا ما أقول يف االجتماع . سهال، وكذلك سيسهل عمل دار القضاء أيضا
األماكن أن يْبدأوا عملية الرتبية من بيوم، وال أعين بذلك بيت سكرتري الرتبية فقط، بل بيت كل عضو من 

وعلى أمري اجلماعة ورئيس اجلماعة وعلى . اهليئة اإلدارية، وعلى أعضاء اهليئة أنفسهم أن يربّوا أنفسهم أوال
إىل اهليئة اإلدارية أّوال هل يعمل ا أعضاء اهليئة أم ال، وهل  - كلما وضعوا خطة-سكرتري الرتبية أن ينظروا 

 . هم يعملون بأحكام اهللا األساسية وحيّققون غاية خلق اإلنسان؟ وإال ليس فيهم تقوى
. أعظم حق من حقوق اهللا تعاىل هو العبادة، وقد أُِمر الرجال أن يقيموا الصالَة أْي يؤّدوا الصالة مجاعةً 

فإذا كان األمراء والرؤساء واملسئولون حيافظون على صلوام ويقيموا ويْسَعْون جاهدين ألدائها باجلماعة 
ون بذلك أفضاَل اهللا تعاىل أيضا وبالتايل سريبّون فلن تْعُمَر بذلك املساجُد ومراكُز الصالة فقط، بل سَريِث

ولن ينالوا أفضال اهللا فقط بل سيسهل عليهم إجناز مهامهم أيضا، ولن . بأسوم احلسنة أفراَد اجلماعة أيضا
فعلى العاملني أن يستعرضوا أنفسهم أوال إىل أي مدى يوافق قوُهلم . يكونوا من الذين يقولون وال يفعلون

يقول املسيح املوعود ) ٣: الصف. (يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ِملَ تـَُقوُلوَن َما َال تـَْفَعُلونَ : ل اهللا تعاىليقو . فعَلهم
� :  
. توحي هذه اآلية أنه كان يف الدنيا أناس يقولون ما ال يفعلون، وما زالوا وسيكونون يف املستقبل أيضا"

  ." شيئا إن مل يكن نابًعا عن صدق القلب ومدعوًما بقوة العملامسعوين جيدا َوُعوا، ال يؤثر كالُم اإلنسان 
وال . تذّكروا جيدا أن الكالَم املعسول وطالقَة اللسان فقط ال تنفع ما مل يرافقها العمل: "�مث قال 

  ) م١٨٩٧تقرير اجللسة السنوية عام ." (أمهية للكالم وحده عند اهللا
هذا قد بّني اهللا تعاىل بوضوح تام أنه ال ينبغي أن يتعارض قولنا مع  �فبحسب قول املسيح املوعود 

  . فعلنا، فبحسب هذا القول جيب أن يكون أوُل َمن حياسبون أنفسهم املسئولني



إذا كانت املسافات بعيدًة أو كانت هناك بضعُة بيوٍت أو ليس هناك مسجٌد أو مركز الصالة فيمكن أن 
، وليس ذلك صعبا، فهناك كثري من األمحديني الذين يلتزمون بذلك مع أم ال تـَُؤدى الصلواُت يف البيوت

يتقّلدون أي منصب يف اجلماعة وليسوا أعضاء ألي هيئة إدارية، رغم ذلك َجيَْمعون يف بيوم األمحديني 
 فإذا كان لدى اإلنسان إحساس فيمكن أن يقوم بكل شيء،. الساكنني حوهلم ويقيمون الصالة باجلماعة

وجيب أن يكون لدى كل مسئول إحساس بأداء الصالة باجلماعة، وإال فهم ليسوا ممن يؤّدون حق 
  . األمانات، وهو ما وّجه إليه القرآن الكرمي مرارا

فعلى املسئولني أن يضعوا أمام أعينهم دوما أن اهللا تعاىل أخرب بعالمة املؤمن احلقيقي أم ِألََمانَاِِْم 
وهم يهتمون ويستعرضون ما إذا اعرتى أي نْقٍص أو تقصري يف أداء ما ُعهد ) ٩: املؤمنون. (ونَ َوَعْهِدِهْم رَاعُ 

ا قطعوه من عهد للخدمة، ألنه ليس شيئا بسيطا فإن اهللا تعاىل قال يف القرآن مب الوفاءإليهم من أمانات ويف 
شيء أساسي، وهي غاية خلق اإلنسان، وال بد من فالعبادُة ) ٣٥: اإلسراء. (ِإن اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًال : الكرمي

أداء حّقها، وال ينبغي للمسئولني خاصًة أن يصدر منهم أي تقصري حنوها بتاتا، بل ال ينبغي أن يقّصر فيها 
  . أي مؤمن حقيقي

وهي تتعلق حبقوق الناس وبسلوك . وهناك أمور أخرى أيًضا ال بد للمسئولني أن يهتموا ا بشكل خاص
ال يعطى أي مسئول أي مسئولية لرغبته يف . ولني مع أفراد اجلماعة كما هي تتعلق بعهود املسئولني أيضااملسئ

: بقوله �أن ينال منصبا أو يُعني يف منصب، بل إن تصور املنصب خيتلف متاما يف اإلسالم، وقد بيّنه النيب 
وهذه احلالُة ال . الناس هو مبنزلِة كونِه خادًما هلم فأداُء مسئوٍل حق أمانِته يف أمور." سيد القوم خادمهم"

تتأتى ما مل يكن يف املرء روح التضحية وما مل يُكن فيه التواضع واالنكسار وما مل يُكن مستوى صربِه أعظَم 
ويف بعض األحيان يتعرُض املسئول لسماع كالم غري الئق أيضا، وإذا تعرض لذلك فعليه أن . من اآلخرين

 ِله ومستوى تواضِعه. ليسمعه بتحميف بعض األحيان تأيت . وميكن لكل مسئول أن يستعرض مستوى حتم
، فإذا أساء إليهم أحد يف الكالم تشاجروا معه البّتةبعض القضايا للمسئولني الذين ال يتحّلون بالتحمل 

لق وأخالقه منحطة سيُئ اخل إنهسيقال عنه و إذا كان شخص عادي سيَئ اخلُلِق فهذا ال يؤثّر، . بالكالم
للغاية، ولكن إذا خرجت بعض الكلمات غري الالئقة من فم أحد املسئولني فهذا ال يسيء إىل كرامة ذلك 

وجيب أن يكون للجماعة مستوى أخالقي عظيٌم . املسئول ووقاره فقط، بل يؤثر سلبا يف أفراد اجلماعة أيضا
وقد . دٌث واحد يف مكان ما يسيء إىل مسعة اجلماعةأن يرانا عليه، فإذا حدث حا �يريد املسيح املوعود 

ظهرت مثل هذه األمثلة يف بعض األماكن حيث بدأت بعض املشاجرات يف املساجد أيضا، وتركت يف 
  . األوالد والشباب تأثريا سلبيا للغاية

 يف �ماذا يريد اهللا تعاىل منا؟ وكيف ذكر اهللا تعاىل القائمني على املستوى العايل من التضحية؟ قال 
أي أّن املؤمنني هم أولئك الذين يْؤثرون إخوم يف الدين ) ١٠: احلشر. (َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهمْ : موضع



ويف بعض األحيان ال يؤدي . وهو أسوة لنا وهذا النموذج الذي أقامه األنصار للمهاجرين،. على أنفسهم
  .  الناُس حق اآلخرين بشكل كامل دعك عن إيثارهم على أنفسهم

تُرفع هلم قضايا أبناء اجلماعة، أو يأمرهم املركز بإرسال التقرير حول بعض القضايا، فريسلون التقرير غري 
صة سد حاجة السائل يف وقتها، فيتعرض مبالني أو بدون حتري األمر بدقة، أو يؤخرون األمر حبيث تفوت فر 

ومن املسؤولني من يقدم عذر تراكم األعمال، ومنهم من ال يكون عندهم . للخسارة املالية أو مكابدة العناء
أي عذر وإمنا يتساهل وال يبايل باألمر، أما إذا كان األمر خيصه هو أو أحَد أقاربه فتكون أولوياته خمتلفة 

عاطفة اخلدمة والتضحية حًقا وتريدون أداء هذه األمانة على ما يرام، فيجب أن  فإذا كانت عندكم. متاما
تسعوا ملساعدة اآلخرين باهتمام وقلق، وإذا عملتم بعاطفة التضحية حبيث تشعرون أن معاناة اآلخرين 

رين بدالً معاناتكم، فال بد أن يرتفع مستوى التضحية عند أبناء اجلماعة أيضا، وأن يهتموا بأداء حقوق اآلخ
يف العامل إال إذا عمل الناس على كل الصعد  يستتبنقول لألغيار إن األمن والسالم لن . من هضمها

بعاطفة التضحية وبِِنية أداء حق اآلخرين عوًضا عن التفكري يف أخذ حقوقهم وهضم حقوق اآلخرين، فإذا 
  .يرضى اهللا به مل نعمل حنن األمحديني ذه العاطفة فال شك أننا نعمل عمالً ال

لقد ذكر اهللا عالمة عباد الرمحن . ولون خاصًة، وهو التواضعئمث هناك ُخلق آخر جيب أن يتحلى به املس 
. ويل مجاعتنا أن يكونوا مثاال عاليا يف هذا اخللق أيضائفمن واجب مس). ميشون على األرض هونًا(بأم 

خلدمة أكثَر تواضًعا عند لقاء الناس، وهذه كلما كان أحدهم أعلى منصبا جيب أن يكون بسبب عاطفة ا
أحيانا يكتب يل بعض أبناء اجلماعة . ولني ويلمسونه أيضائإن الناس يراقبون  سلوك املس. هي العظمة بعينها

ولني مل يكن على ما يرام، لكين مسرور اليوم إذ إنه مل يسّلم علّي فحسب بل سأل ئأن سلوك فالن من املس
فأكثرية أبناء اجلماعة عند . حبفاوة، لقد أفرحين سلوكه هذا الذي يدل على عظمتهعن حايل أيضا ولقيين 

ولني مصابا بأي ئفإذا كان بعض املس. ولني يستعدون للتضحية فرحنيئرؤية احلب والرفق والشفقة من املس
رء عن اهللا نوع من الُعجب واالستكبار بسبب منصبه، فليعلم أن هذا يُبعده عن اهللا تعاىل، وإذا ابتعد امل

إن أعمال الدين إمنا يقوم ا املرء للفوز برضا اهللا تعاىل خالصة، أما إذا ُحرم . تعاىل نُزعت الربكة من أعماله
ولني أن يفحصوا أنفسهم ئلذا فعلى املس. رضا اهللا تعاىل، تسبب يف اخلسارة للجماعة بدًال من أن ينفعها

لقد قال النيب صلى اهللا عليه . ا متواضعني أم ال، وإىل أي مدىدائًما من هذا املنظور خاصة، فريوا إذا كانو 
ول أن اهللا تعاىل إذا كان قد أتاح ئلذا فليتذكر كل مس. وسلم إن اإلنسان كلما تواضع هللا تعاىل رَفعه درجات

كان   أما إذا. له الفرصة خلدمة اجلماعة، فهذه منة اهللا عليه، وجيب أن يزيده الشكر عليها تواضًعا وانكسارا
  . ال يزداد تواضًعا وانكسارا فليعلم أنه ال يشكر اهللا على هذه املنة

من املالحظ أن بعض الناس يكون متواضعا جدا يف الظروف العادية، ويقابل الناس على ما يرام، ولكن 
إذا حصل خالف بينه وبني غريه من عامة الناس أو من الذين يعملون حتت إشرافه، فال يلبث أن يدفعه 



فليس التواضع أن يتواضع املرء ما دام اآلخر . ه بأنه يتقلَد منصبا كبريا ألْن يتصرَف تصرَف املتكربينزعم
يطيعه يف كل شيء وال خيتلف معه يف الرأي، فإنه تواضع زائف، إمنا التواضح احلقيقي أنه إذا اختلف مع 

. جيدا ويتخذ القرار متمسًكا بالعدلأحد أو تكلم وتصرف مبا خيالف رأيه، فعليه أن يدرس الرأي املعارض 
على املسؤول أن يضع يف . إن مثل هذا التواضع سيعّلمه رحابة الصدر، وعندها يـَُعّد متواضًعا حقيقيا

  ). وال تصِعْر خدك للناس وال متِش يف األرض َمَرًحا(احلسبان دوما قول اهللا تعاىل 
هذا احلديث أيضا أنه مما ال شك فيه أن  أحتدث عن االختالف يف الرأي، وأود أن أقول يف معرض

واختاذ القرار بناء على رأيه هو يف بعض األحيان، ولكن  هيئته اإلداريةالقواعد جتيز ألمري اجلماعة رفض رأي 
ميارس األمراء هذا احلق . على األمري أن يسعى دوًما ألخذ اجلميع معه، ويتخذ القرار بناء على رأي األكثرية

يف بعض األحيان، مع أن الواجب أن مياِرس هذا احلق عند الضرورة القصوى حني يكون أكثر من الالزم 
كما جيب عليه أن يوضح للهيئة اإلدارية جيدا أن العمل . متأكًدا أن مصلحة اجلماعة يف تنفيذ رأيه هو

ذا املوقف كما جيب أن يستعني باهللا تعاىل يف مثل ه. بقراره هو األفضل من أجل مصلحة اجلماعة العليا
  . بالدعاء أيضا، وال يتكل على ذكائه فقط

هناك بالد فيها رؤساء بدًال من  –علًما أن هذا احلق إمنا هو ألمري مجاعة البلد، أما رئيس مجاعة البلد 
  . فال حيق له تنفيذ قراره رافًضا قرار اهليئة اإلدارية -األمراء

إذا عملوا . ويستوعبوها جدا ليعرفوا نطاق أعماهلم والنظمالقواعد  كتابولني أن يقرأوا  ئجيب على املس
  . فلن تنشأ املشاكل اليت تسبب القلق بني اهليئة اإلدارية أو بني أبناء اجلماعة عموما والنظمحبسب القواعد 

إن معظم . ولون هو حسن معاملة الذين يعملون حتتهمئمث من اخلصال اليت جيب أن يتحلى ا املس
تطوًعا، حيث يتطوع أبناء اجلماعة بأوقام إلجنازها، ويتطوعون ابتغاء مرضاة اهللا أعمال اجلماعة تتّم 

ولني أن يراعوا مشاعر الذين يعملون حتت إشرافهم ئلذا فمن واجب املس. وليزدادوا تعلًقا وحبا باجلماعة
  . وحيسنوا معاملتهم، فهذا هو ما أمر اهللا به
حتتهم على العمل لكي يتيسر للجماعة دائما رجال  يعملونن مث عليهم أن يدرّبوا نائبيهم وغريَهم مم

إن أعمال اجلماعة إمنا يديرها اهللا تعاىل، هذا ال شك فيه، ولكن . أكفاء إلدارة أعماهلا على ما يرام
آخر من العاملني اخلرباء فسوف ينالون أجر أعماهلم صفا ولني الذين عندهم خربة بأعماهلم لو أعّدوا ئاملس
بفضل اهللا تعاىل مل يصبين أنا وال اخللفاء قبلي أدىن قلق أبًدا بأنه كيف تدار أعمال اجلماعة، ذلك . أيضا

ألن اهللا تعاىل قد وعد املسيح املوعود عليه السالم بأنه سوف يظل يهيئ املخلصني إلجناز أعمال اجلماعة 
لني يظن أن نظام اجلماعة املايل إمنا يدار و ئيف عهد اخلليفة الثالث رمحه اهللا كان أحد املس. إن شاء اهللا تعاىل

على ما يرام نتيجة حنكته وجهده، فلما بلغ ذلك اخلليفَة الثالث عزله وجعل مكانه شخًصا ال علم له 
مهمة اهللا، واهللا تعاىل يعامل اخللفاء معاملة خارقة، فقد  هي وحيث إن هذه املهمة إمنا. باألمور املالية مطلقا



فاحلق أن اهللا . ول اجلديد العدمي اخلربة باألمور املالية بركًة مل يتصورها أحد من قبلئسوضع يف عمل هذا امل
ولني وللمتطوعني وملن نذورا حيام هللا، لكي يرثوا أفضال ئتعاىل إمنا يتيح بذلك الفرصَة خلدمة الدين للمس

ال خيطرّن ببال أحد أن أعمال لذا ف. اهللا، وإال فإن تعاىل قد توىل إجناز هذا العمل، وقد وعد ذا أيضا
. كال بل إن فضل اهللا يدير أعماهلا. اجلماعة تدار خبربته وعلمه، أو أن خربته وعلمه ميكن أن تدير أعماهلا

فينا تقصريات ونقاط ضعف كثرية لو كانت يف أمور الدنيا ملا ُوضعت فيها هذه الربكة وملا كانت هلا هذه 
  . رت وينصرنا بنفسه على أيدي املالئكةالنتائج اليت نراها، ولكن اهللا يس

خذوا مثًال أعمال التبليغ والدعوة، فقد هيأ اهللا لنا يف هذه البالد الغربية نفسها مساعدين شبابا قد ُولدوا 
وترعرعوا يف هذه البالد نفسها، وتلقوا علم الدين بأنفسهم، ومع ذلك يفحمون معارضي األمحدية بأجوبة 

  .الفرارال جيدون إزاءها إال  مفحمة ون على املعارضني بردودحمرية، وبينهم شباب يرد
ولني أن يـَُعدوا فرص خدمة الدين املتاحة هلم جمرَد فضِل اهللا، ال نتيجَة ِخربِم وحنكتهم ئلذا فعلى املس

  . وكفاءم
وقولوا (عاىل قال اهللا ت. ولون وهو التعامل ببشاشة ودماثة ُخلقئمث هناك خلق آخر جيب أن يتحلى به املس

فهذا اخللق من األخالق . ، أي عاملوا الناس بالرفق وحسن اخللق وتكلموا معهم بكالم لطيف)للناس ُحسنا
فحينما يتحدثون مع الذين يعملون حتتهم أو مع . ولون على أعلى مستوىئاليت جيب أْن يتحلى به املس

يضطر أحيانا إىل الشدة يف كالمه من ول ئال شك أن املس. غريهم فيجب أن يتحلوا بأمسى مستوى اخللق
لو أنه نصح برفق وحمبة وأشعر . أجل إدارة األمور، ولكن جيب أال يفعل ذلك إال عند الضرورة القصوى

باملئة منهم يتفهمون ويستعدون للتعاون من أجل اجلماعة، ذلك ألم  ٩٩الناس أنه ناصح أمني هلم فإن 
ولون الناَس، أو يدرك الناس بأنفسهم أم ئلذلك هو أن يُقنع املسإال أن أكرب وأهم شرط . حيبون اجلماعة

 فرصةً  اآلخرون جيد ال حبيث فورا م يبطشوا وأال لّينا، قوال للناس يقولواإًذا عليهم أن . ناصحون أمناء هلم
 على والفساد الفتنة عيث إىل ويسعون وتكرارا، مرارا األخطاء على معتادين كانوا الذين أما. موقفهم لشرح
 يتم أن جيب ذلك مع ولكن. األحيان بعض يف أيضا بالقسوة معاملتهم إىل املرء فيضطر وكبرية صغرية كل

 تكون أن ينبغي بل الشخصي والُبغض العناد إىل القسوة هذه تتحّول وأال أيضا، أمرهم يف جيدا التحقيق
 احلب وينشروا يعسروا وال للناس ييسروا أن اليمن يف ُوالة مرة ذات � النيب نصح لقد. اإلصالح بقصد

 بني احلب عالقات توّطد أن شأا من نصيحة فهذه. والكراهية النفور انتشار يف يتسببوا وال والسعادة
 وليةٌ ئمس فهذه. بعضا بعضهم عواطفِ  مراعاةِ  روح اجلماعة أفراد بني وتنشئ اجلماعة، وأفراد ولنيئاملس

 على واملشرفني املختلفة، اجلماعة فروع يف والرؤساء األمراء على خاص بوجه ويتحتمُ . ولنيئاملس على جسيمة
 ولكن للناس، واليسر السهولة ليهيئوا طرق عن يبحثوا أن القرار، اختاذ سلطة أيديهم يف والذين الرتبية قسم
 السهولة خلق سبيل يف � أحكامه ينسوا وال تعاىل اهللا أوامر دائرة ضمن الطرق تلك خيتاروا أن جيب



 مراعني األمانة وحقوق عهودنا على وحنافظ العباد، حقوق نؤدي أن علينا بل املاديني، الناس مثل واليسر
  . شيء كل على تعاىل اهللا رضا ومؤثرين الشريعة أوامر

 ليعلموا" اجلديد التحريك مؤسسة ونظم قواعد" كتاب يقرأوا أن ولنيئاملس على جيب قبل من قلتُ  وكما
 ال األحيان بعض يف. حدوَده اجلماعة يف ولٍ ئمس كل  ولِيعرفَ  عليه، ُيشرفون الذي بالقسم املتعلقة األعمال

 مكتبٍ  أعمال دائرة يف العمل ذلك يكون ولكن بعمل مكتبٌ  فيقوم حدودهم املناصب أصحاب يعرف
 مكتبٍ  أعمال يف مكتبٌ  فيتدخل املكتبني أعمال بني دقيق فرق هناك يكون األحيان بعض يف أو آخر،
  . املوضوع يف النظر وإمعان التدبر عدم بسبب آخر

 األحيان بعض يف أن أثنائها يف وشعرت بريطانيا يف هنا اإلدارية اهليئة جلسة يف كنتُ  أيام بضعة قبل
" اجلديد التحريك مؤسسة ونظم قواعد" ولونئاملس قرأ ولو. دقيقة فروقٍ  فهم عدم نتيجة عقيم نقاش حيدث

 ألن الناس مع ولونئاملس ويتواصل حبملتهم الدعوة تبليغ فرع يقوم فمثال. األشياء هذه يف الوقت هدرواأ ملا
 االتصاالت بإجراء أيضا" اخلارجية األمور" فرع يقوم وكذلك ضروري، التبليغ محلة يف الناس مع التواصل
 الدعوة، تبليغ دف باالتصاالت يقوم ِقسما أنّ  أي. خمتلف القسمني كال جمال ولكن. باجلماعة ويعّرف

 باجلماعة التعريف هو احلقيقي هدفنا إن. بالناس العالقات إنشاء دف ذلك اآلخر القسم يفعل بينما
. العامل يف األمن إقامة إىل الناس أنظار ولنلفت وأخراهم دنياهم لتحسني منا سعيا الدين إىل الناس وإرشاد

 املختلفةُ  الفروعُ  عملت فلو. تعاىل اهللا رضا نيل هو هدفنا بل دنيوي جزاء على احلصول إىل دف ال حنن
  . كثرية أضعافا وحسنة مشجعة النتائجُ  لكانت املتبادلِ  بالتعاونِ 
 أن جيب بينما صحيحة، بصورة حتدد ال األقسام بعض ميزانية بأن أحيانا اجلماعة فروع بعض تقول

 ولكن. بإنفاقها املعين السكرتري ُخيول أن وجيب الشورى، جملس يف عليها املتفق ميزانيته قسم كل يُعطى
 امليزانية من ينفق مث كامال عاما تغطي عمل خطة اإلدارية اهليئة على يعرض أن املعين السكرتري على جيب

 وإذا. هلا جلسة كل يف العمل جمريات اإلدارية اهليئة تفحص أن جيب كذلك. عليها املتفق اخلطة حبسب
 إىل األنظارَ  أحدٌ  لفتَ  أو العمل أسلوب يف أو عليها املتفق العمل خطة يف التغيري إىل حاجة هناك كانت

  . جديد من املوضوع دراسة فينبغي العمل يف للتحسني جماال هناك أن
 وحيثوا بأنفسهم وبسرعة خاص بانتباه يعملوا أن املعين والسكرتري والرؤساء لألمراء الضرورية املهام ومن

 الشكاوى تصلنا. املركز من إليهم تُرسل اليت العامة واإلرشادات بالتعليمات العمل على أيضا اجلماعة أفراد
 حتفظات هناك كانت إذا. جيب كما املركز بإرشادات عندهم يُعمل ال أنه اجلماعة يف الفروع بعض ِقبل من
 من وصلهم تعليم حول اخلاصة احمللية ظروفهم بسبب احمللي املستوى أو البلد مستوى على معينة مجاعة يف

 أمري وليةئمس وهذه. بلدهم ظروف إىل نظرا ذلك يف التغيري ويطلبوا فورا باملركز يتصلوا أن فيجب املركز
 نتيجة به العمل دون جانبا التعليم ذلك يضعوا أن حال بأي حيوز ال ولكن. احمللي الرئيس أو اجلماعة



 يأخذ أن للمركز وميكن املركز، تعليم عن جتاوزا هذا فْعله سيـَُعدّ  ذلك أحد فعل وإذا. الشخصي استدالهلم
  . ذلك جتاه مناسبة إجراءات
 وتسوية التربع أداء أن شيء كل وقبل أوال يتذكروا أن عليهم جيب. أيضا املوصني عن شيئا أقول أن أريد

 حساب ُيكملوا أن أيضا املعين والسكرتري املركز على جيب كذلك. الشخصية موصٍ  كل وليةئمس احلسابات
 على جيب. احلاجة اقتضت كلما تربعه كيفية إىل أيضا املوصي أنظار ويوّجهوا يرام، ما على موصٍ  كل
 كل مع مباشر اتصال على ليكونوا احمللي السكرتري ينشطوا أن الوطين املستوى على اجلماعة يف ولنيئاملس

  .موصٍ 
 ذلك فيكتب معني، موضوع حول موصٍ  عن تقريرا يرسل أن مثال ولئمس من يُطلب أنه أحيانا يالَحظ

 وصيُته بقيت كيف: ُيسأل عندما ولكن وكذا، كذا فرتة منذ الوصية تربع يدفع مل أنه تقريره يف ولئاملس
 التربع يدفع ظل ألنه ذلك يف خمطئا ليس املوصي أن والتحقيق البحث بعد يتبني التربع؟ يدفع مل إن قائمة

 أوال، املوصي لدى مربر دون القلق تثري التقارير هذه فمثل. سجّله ُيكمل مل املعين املكتب ولكن بانتظام
 لتدقيق قوي نظام فهناك األيام هذه يف أما. سلبيا تأثريا النظام يف احلاصل اخلطأ يرتك ذلك إىل وباإلضافة
. األخطاء هذه مثل حتدث أال فيجب مكان كل يف املرافق من شاها وما احلواسيب تتوفر إذ احلسابات

 يف املعين السكرتري ينشط أن بلد كل يف املركزية اإلدارية اهليئة يف املال وسكرتري الوصية سكرتري على جيب
 الفينة بني األمر هذا يستعرض أن أيضا اجلماعة أمري على جيب كما. بلده يف اجلماعة فروع من فرع كل

 النظام جيعلوا أن واجبهم من بل فقط التقارير وإرسال التربعات مجع على تقتصر ال األمراء مهمة إن. والفينة
  .احمللي اجلماعة ونظام املركز بني وطيدة عالقات وخيلقوا بالثقة جديرا

 جلسات تُعقد ال األماكن بعض يف أن وهو أيضا، واملبشرين الدعاة عن شيئا أقول أن أريد كذلك
 املتعلقة األمور فيها لتُبحث ولئاملس املبشر وليةئمس بانتظام جلسام عقد إن. بانتظام شهر كل الدعاة
 وما مساعيه اجللسة يف فلتُناقش بالذكر، جدير بارز بعمل قام قد أحدهم كان وإذا الدعوة، وتبليغ بالرتبية
 تقريرهم املركز إىل يُرسلوا أن جيب كذلك. اآلخرون جتاربه من ليستفيد اال هذا يف أسلوب من اختاره
  . املركز تعليمات إليهم يرسل أو احمللية اجلماعة لفروع املعين السكرتري يوجهها اليت التعليمات حول

 وإذا. عملهم دائرة يف اجلماعة فروع يف التعليمات بتلك ُعِمل مدى أيّ  إىل املبشرون يرى أن وينبغي
 فلينصحه املالية، والتضحيات والرتبية الدعوة تبليغ جمال يف خاصة عمله، يف كسول سكرتريا أن وجدوا

 ثالثال إىل اخلدمة فرصة اهللا أعطاهم الذين مجيعا ولنيئاملس يوفق أن تعاىل اهللا ندعو. والدعاة املبشرون
 يكونوا وأن واملواهب، القوة من أُعطوا ما وبكل بإخالص يُرام ما على اجلماعة خيدموا أن القادمة سننيال

  . وفعلهم قوهلم كل يف اجلماعة يف أعلى منوذجا



 منري مرزا الصاحبزاده زوجة صديقة طاهرة الصاحبزادي املرحومة على الغائب صالة سأصلي الصالة بعد
 ُولدت. راجعون إليه وإنا هللا إنا م،١٣/٧/٢٠١٦ بتاريخ مساء السادسة الساعة يف توفّيت اليت أمحد

 حممد نواب السيد حفيدة كانت. بيغم احلفيظ أمة نواب والسيدة خان اهللا عبد نواب السيد عند املرحومة
 مشرتكة كانت. � أمحد بشري مرزا الصاحبزادة وكنة األُمّ  من � املوعود املسيح وحفيدة األب، من علي

 يف الثانوية إىل التعليم نالت لقد. عاما ٩٥ يناهز عمر عن توفيت وقد تعاىل، اهللا بفضل الوصية نظام يف
 باحلب وتعاملها هلا ابنة تُعّدها) � املوعود املسيح زوجة( عنها اهللا رضي" جان أّمان" كانت. قاديان

 مصنعا ميلك كان حيث" ِجْهُلم" مدينة يف أمحد منري مرزا زوجها مع عاشت لقد. خاص بوجه واللطف

 رئيسةً  هنالك املرحومة خدمت. أشهر بضعة قبل ُأحرق قد املصنع هذا أن علما اخلشبية، األلواح لصناعة
 أفراد من كبري عدد اجتمع م١٩٧٤ عام يف اجلماعة ضد االضطرابات حدثت عندما. اهللا إماء للجنة

 -املرحومة بنات إحدى. يرام ما خري على األيام تلك يف مجيعا املرحومة فاستضافتهم مصنعه يف اجلماعة
 أحد خدم وقد. اهللا رمحه الثالث اخلليفة سيدنا ابن هو الذي أمحد أنس مرزا زوجة -احلسيب أمة السيدة
 من للهجرة اضطر مصنعهم ُأحرق عندما ولكن". جهلم" مدينة يف للجماعة أمريا أمحد نصري مرزا أبنائها،
  . اهللا رمحه الرابع اخلليفة صهر هو أمحد سفري مرزا أبنائها، وأحد". جهلم" مدينة

. العبادة يف وشغوفة التهجد بصالة وملتزمة هللا، وشاكرة صابرة وسيدة األخالق دمثة املرحومة كانت
 على وغيورة مضيافة كانت. بسخاء املالية التضحيات يف تسهم وكانت اخلالفة، مع قوية صلة على وكانت
 اجلماعة نظام ضد بكلمة أحد تفّوه وإذا اخلالفة، نظام ضد شيء أي تتحمل كانت وما ونظامها، اجلماعة
 املرحومة تزوجت وعندما. دائما ابنتها باعتبارها تعاملها عنها اهللا رضي" جان أمان" كانت. فورا أفحمْته
 مكتوبا عنها اهللا رضي" جان أمان" اسم وكان كجهاز، الشخصي أثاثها من كثريا" جان أمان" أعطتها

 للتمسك ويوّفقهم حبسناا لالستمرار أوالدها ويوفق ويرمحها للمرحومة يغفر أن تعاىل اهللا ندعو. عليه
 .  دائما اخلالفة بأهداب


