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 الشيطان من باهللا أعوذف بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد

 نعبد إياك * الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم
اكإيو عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتسالْم * اطصر ينالَّذ تمعأَن هِملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.  
 بِه يعظُكُم نِعما اَهللا إِنَّ بِالْعدلِ تحكُموا أَنْ الناسِ نبي حكَمتم وإِذَا أَهلها إِلَى الْأَمانات تؤدوا أَنْ يأْمركُم اَهللا إِنَّ�

  )٥٨: النساء (�بصريا سميعا كَانَ اللَّه إِنَّ
 بعد نتخاباال هذا ويكون العامل، يف اجلماعة فروع مجيع بذلك وتعرف اجلماعة، يف االنتخابات عام العام هذا

 اجلماعة فروع بعض يف االنتخاب مت وقد اآلخرين، املسئولني وشىت والرؤساء األمراء ينتخب حيث أعوام ثالثة كل
 هـذه  انتخـاب  حاليا وجيري املسئولني، تنتخب بدورها وهي االنتخاب جمالس تنتخب الكبرية الفروع يف. سلفا

 ماسة حاجة مثة نفسه الوقت ففي للجماعة اإلداري النظام لتسيري اضروري االنتخاب هذا كان إذا باختصار. االس
 أنّ لدرجة جدا، مهم األمر وهذا. وجه أحسن على أعماهلم وينجزون املناصب حق يؤدون جديرين أناس النتخاب

 الـذين  ملـسئولني ا يف تتوافر أن جيب اليت امليزات يف وفصل الكرمي، القرآن يف إليه املؤمنني انتباه لفت قد تعاىل اهللا
 تؤدوا مل وإن أيضا، حقوقها تأدية من بد ال بل فقط، املناصب نيل يكفي ال أنه أيضا املسئولني نبه كما ينتخبوم،

 تقع اآلية هذه يف األوىل فاملسئولية ذلك؛ توضح تلوتها اليت اآلية فهذه. اهللا غضب عليكم حيلّ فسوف احلقوق هذه
 قبـل  فافحصوا رأْيكم، يف أفضل هو من حبق صوتكم تستخدموا أن جيب لذا أمانةً، املنصب عد إذ املصوتني، على

 فـأنتم  ال، أم املنصب هذا حق ألداء كفاءة عنده وهل ال، أم املنصب هلذا أهلٌ تنتخبونه الذي هل الصوت إعطاء
 إىل يعهِدها أن املسيح خليفة على والتشري اجتمعتم اليت املسئولية عظم قدر على والدعاء والتأمل التفكري إىل حباجة
  .  أحد
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 قبيلـة  إىل ينتمي من أو عائلتكم، من هو من أو أقاربكم، أحد تنتخبوا أو حتبونه، من حبق تصوتوا أن يصح وال
 حبـق  التصويت من متتنعوا ال أن وينبغي ،"راجبوت"و" بتهان"و" سيد"و" تشودري"و" جت"و" شيخ: "مثل معينة
 أصـحاب  يـسأل  سوف بل إتقانه، عدم عن وحده املسئولَ � اهللا يسأل فلن معينة، عائلة إىل انتمائه لعدم أحد

 سميعا  كَانَ اللَّه إِنَّ� اآلية اية يف � اهللا فقول. صحيحة بصورة التصويت حق يستخدموا مل ملاذا أيضا؛ األصوات
 يـوفقكم  أن تعـاىل  اهللا فادعوا جيدا أحدا تعرفون ال كنتم إذا أنه أيضا، املصوتني يشمل ،)٥٩: النساء (�بصريا

 قال فقد حتما، النية حبسن رفع الذي الدعاء هذا مثل جييب البصري السميع فاهللا ،� نظره يف أهلٌ هو من النتخاب
 أعمـاق  علـى  مطّلع فهو ،� اهللا ختدعوا أن بوسعكم فليس عميقة، بنظرة أعمالكم إىل ينظر أي بصري بأنه �
 سائدة عادة اجلماعة نظام ففي. يعينهم � فاهللا بالدعاء، مستعينة املسئولني تنتخب حني املؤمنني فجماعة. وبالقل
 من استرشادا االنتخاب إجراءات متت فإذا اجلماعي، بالدعاء أيضا االنتخاب يبدأ كما بالدعاء، عمل كل نبدأ أننا
  . وبركاته بأفضاله كْرِمي اهللا فإن اهللا

 االنتخاب جيري ملنصب أهال يراه ملن صوته ويعطي التصويت، يف حقه أمهيةَ صوت صاحب كلُّ يدرك أن جيب
 أن وينبغـي  يعرفون القدامى فاألمحديون. الشخصية والعالقات الشخصية والرغبة الشخصية امليول عن بعيدا عليه،
 مـن  فتـأيت  النهائية املوافقة أما فقط، الرأي يقدم االنتخابات يف أن اأيض الشباب وعلى أيضا، اجلدد على يتضح
 واضـحا  فليكن. غريه مع مقارنة أصواته قلة على األسباب بعض على بناًء لشخصٍ املنصب يعطى أحيانا. اخلليفة
 أصـواتا  نال من رفضِ صالحية فله لذلك، ختوله فالقواعد احمللية املناصب بعض على يوافق األمري كان إذا أنه أيضا

 ويف  خاصة  إجنلترا يف احلسبان يف يوضع أن وجيب عموما، األصوات كثرة حيترموا أن األمراء على جيب أنه إال أكثر،
 ذلـك،  أراد إذا احمللية االنتخابات نتائج يف التغيري األمري ختول القواعد أن وأستراليا وكندا وأمريكا األوروبية البالد
 أي جيـروا  وال موافقيت، ويأخذوا يستأذنوين أن فعليهم املرة هذه آنفًا ذكرا اليت البالد أمراُء ذلك أراد إذا ولكن
 املعتـادة  اإلجراءات اختاذ ألمرائها فيمكن األخرى والبالد واهلند باكستان مثل األخرى البالد أما. بأنفسهم تغيري

 وبعـض  بلـد  كل يف املركزية اإلدارية اهليئة أما. املتبعة دالقواع حبسب انتخاباا نتائج على املوافقة على للحصول
  .الوقت خليفة قبل من املركز من عليها املوافقة فتتم األخرى املناصب
. أيضا اجلماعة يف باملسئولني يتعلق ذاوه ،�أهلها إىل األمانات تؤدوا أن�: املذكورة اآلية هذه يف ورد لقد
 رئيس أو األمري قبل من متنح بل فيها، االنتخاب يتم ال اليت واألعمال املناصب بعض أو املسئولني بعض وهناك

 أشخاصا املناصب هلذه خيتاروا أال فينبغي ،الزواج سكرتري منصب مثل اإلدارية اهليئة من سكرتري قبل من أو اجلماعة
 ملن املنصب يفوضوا مث اجلماعة أفراد عن تفصيليا كشفًا جيروا أن ينبغي بل م، اخلاصة وعالقتهم احملسوبية على بناء

 لو أنه لوحظ ولكن. اإلسالم حيبها ال اليت احملاباة يف األمر يدخل الطريق هذا اتباع وبدون له، وأكفأ أفضل يرونه
 أنه مع االعتراض، على املعتادين بعض عليه فيعترض األكفاء أصدقائه أو أقاربه بعض إىل ماملها بعض أحد سلم

 وملاذا املسئولني، ألحد أو لألمري قريبا أحد يكون أن خطأً ليس. االعتراض عن يكفوا أن احلالة هذه مثل يف ينبغي
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 هذا مثل يرفعون البعض ألن هنا األمر هذا وضحت لقد. هلم قرابته بسبب اخلدمة من الشخص هذا يحرم
  .االعتراض

 وعهودكم إليكم املفوضة أعمالَكم بالعدل تتموا أن ينبغي أي �بالعدل حتكموا أن�: للمسئولني تعاىل قال مث
 العاملني أحد حتاسبون كنتم إذا العدل يستقيم ال. األقارب وتقدمي يةواحملسوب احملاباة حلت العدل تالشى فإذا. أيضا
 نتائج عن تسفر وال العدل بدون األعمال تتبارك ال. سبب أي دون اآلخر عن النظر وتغضون الالزم من أكثر

 تكون أن ينبغي بل فحسب بالعدل أحدكم معاملة العاملني على تقتصر ال. سيئة نتائج هلا ستظهر بل حسنة،
 أحد مع معاملته ختتلف وأال بالعدل، قضاياهم يف حيكم أن وجيب العدل على مبنية اجلماعة أفراد مجيع مع عالقاته

 يف واالضطراب للقلق مدعاة األمور هذه مثل إن. مرموقة عائلة إىل ينتمي أو قريبه أو الفالين املسئول صديق ألنه
  .اجلماعة

 بـ أُمرنا لقد. صحيح تقرير له يرفع أن فينبغي ما أمر حول قريرات اخلليفة يطلب عندما ذلك إىل باإلضافة
 وهكذا منه، خاطئ قرار صدور إىل ذلك فسيؤدي خاطئًا تقريرا اخلليفة إىل رفعتم إذا ولكنكم �بالعدل حتكموا�

 هذه مراعاة فينبغي. يأمث فاعله أن شك وال خاطئا، قرارا منه باستصداركم معكم مذنبا أيضا اخلليفة فستجعلون
 بتفكري له املفوضة واخلدمة إليه املوكل العمل ألداء واحد كل يسعى أن جيب. اجلماعة بأعمال القيام أثناء األمور
 كثري دعاء إىل حتتاج كبرية مسئولية هو بل عظيما شيئًا ليس املناصب تويل جمرد أن فاعلموا. أمانة وبكل عميق

  .ألدائها
 بأحكام االلتزام أجل من دعواتكم كانت إذا تعاىل اهللا عونُ ويشملكم دعواتكم، يسمع مسيع بأنه تعاىل اهللا يقول

 وإن. أيضا باملسئولني بصري إنه كذلك بصوته يديل الذي بالناخب بصري تعاىل اهللا أن وكما. مقتضياا ولتحقيق اهللا
 يف يقول تعاىل اهللا أن فاعلموا حقها هو كما أعمالكم تنجزوا مل وإن بالعدل، حتكموا مل وإن مسئولياتكم تؤدوا مل

 تبعثَه أن ما، خدمة أو مهمةٌ إليه عهدت ملَن بد فال. وتستجوبون ستسألون وأنكم شيء بكل البصري إنه احلالة هذه
 يؤدي وثقيلة عظيمة مسئولية أا علموا لو ولكنهم املناصب إىل لالوصو إىل البعض يتوق. وخوفه اهللا خشية على
ا الناس أكثر مسئول كل ألصبح أيضا ومعاقبتهم تعاىل اهللا لسخط التعرض إىل حقها أداء عدما ليالً استغفارارو.  

بعد موافقة  وعلى كل مسئول أن يتذكر دائما أنه مل يصبح حرا طليقا بعد حيازته على أغلبية األصوات أو 
املركز على تعيينه يف منصب معني، بل هذا املوقف يفرض عليه بعض القيود اليت إن مل يلتزم ا أو مل يؤد حقوقها 

فعلى كل مسئول يف اجلماعة أن . بكل ما أُعطي من املواهب والقدرات فيمكن أن يكون عرضة لسخط اهللا تعاىل
وجيب أن يدرك كل . وى الفردي وعلى مستوى اجلماعة أيضايؤدي حق كل فرد من أفراد اجلماعة على املست

مسئول أنه حيتل منصبا يف اجلماعة وأنه إذا وجد فيه نقطة ضعف فيمكن أن تؤثر سلبا على أفراد اجلماعة وتسيء 
 إىل مسعتها أيضا، لذا عليه أن يؤدي هذا احلق بأحسن وجه، وجيب أن يضرب أمثلة عليا يف أداء احلقوق الدنيوية

ال جيوز ألحد أن يقول بأن هذا األمر يتعلق بشخصي أنا ولسوف أعمل ما أشاء . أيضا إىل جانب احلقوق الدينية
فليفهم كل مسئول يف اجلماعة جيدا أن شخصه تابع . وال عالقة له باجلماعة وأنا حر وأستطيع أن أفعل ما أريد
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كذلك جيب على الناخبني أن . مر نصب عينيه دائمالذا جيب عليه أن جيعل هذا األ. ملصلحة اجلماعة يف كل شيء
. ينتخبوا أناسا يفكرون على هذا النحو، أو بتعبري آخر جيب أن ينتخب أشخاص حيتلون مستوى عاليا يف التقوى

فإذا كنا ندعي بأننا آمنا بإمام الزمان وأننا حائزون على مرتبة عليا من التقوى، وندعي أننا نؤدي حق األمانات 
والذين هم �: يقول اهللا تعاىل.  من غرينا فيجب علينا أن نؤدي مسئولياتنا يف أمور اجلماعة على أحسن وجهأكثر

، وجيب أال يؤدي  فعلى كلٍّ منا أن جيعل هذا األمر اإلهلي نصب عينيه يف دائرة عمله�آلمانام وعهدهم راعون
فعلى الناخبني . األمانات املوكولة إليه شكليا فقط بل ينبغي أن يتعمق فيها وينتبه إىل أداء مجيع أعماله بدقة متناهية

أن ينتخبوا أولئك الذين يروم جادين يف عملهم، وعلى املنتخبني أن يسعوا جاهدين ألداء واجبام بكل ما يف 
 للعمل بالعهد الذي عاهدوا اهللا عليه - أيا كان مستوى مسئوليتهم -ثر من غريهم وعليهم أن يسعوا أك. وسعهم

  . وهو إيثار الدين على الدنيا
لقد ذكرت أن هناك كثريين يريدون أن حيوزوا املناصب ولديهم رغبة عارمة يف خدمة اجلماعة، علما أنه ال جيوز 

أما فيما يتعلق بالرغبة يف خدمة اجلماعة، فإذا كُلِّف . اإلسالمأن يرغب املرء يف حيازة املنصب ألن ذلك ينايف تعليم 
ا أحد أو عين يف منصب فليعلم أن القيام باخلدمة على ما يرام ال ميكن إال إذا سعى املرء جاهدا للعمل بعهوده 

 شارحا هذا �ولكن كيف ميكن العمل بالعهود وما هو مستوى العمل ا؟ يقول املسيح املوعود . كافة
أنه ال ) �والَّذين هم َألماناتهِم وعهدهم راعونَ�: أي اآلية التالية(قد ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية ل ":املوضوع

ء املؤمنني على أم قهروا شهوات النفس األمارة، ونالوا فتحا عظيما على أهوائها، بل يقتصر كمال أنفس هؤال
يراعون أيضا أمانات اهللا وأمانات خلقه من كل جهة، ويراعون عهودهم من كل اجلوانب، ويسعون جاهدين للسري 

  ...يف سبل التقوى الدقيقة، ويسلكون مسالك التقوى حبسب قدرم وطاقتهم
 اليت وردت يف هذه اآلية تستعمل يف اللغة العربية حني حياول اإلنسان السلوك على أدق �راعونَ�إن كلمة 

  .نبهالسبل يف جمال معني بقدر وسعه وطاقته، وجيتهد للعمل جبميع دقائقه، وال يريد أن يترك جانبا من جوا
يسلكون أدق سبل التقوى حبسب قدرام وطاقتهم، وال يريدون أن ... فمعىن هذه اآلية أن املؤمنني هم الذين

يتركوا جانبا من جوانب التقوى اليت تتعلق باألمانات أو العهود، وجيعلون مراعاة مجيع األمانات والعهود نصب 
قني يف عهودهم بوجه عام، بل خيشون يف قرارة قلوم أعينهم، وال يفرحون على أن حيسبوا أنفسهم أمناء وصاد

وهلذا الغرض يتنبهون جيدا بقدر استطاعتهم إىل مجيع تعامالم لئال . دائما أال تصدر منهم خيانة ولو يف اخلفاء
  ". بتعبري آخر"التقوى"وهذه املراعاة تسمى بـ . يكون فيها نقصان أو فساد باطين

 :�مث يقول حضرته 
 سواء مع اخلالق أو مع املخلوق -ال يكونون متحررين خليعي الرسن يف معامالم ... فلباب الكالم أن املؤمنني"

ويتفقدون أمانام .  بل يراعون أمانام وعهودهم إىل أبعد احلدود لئال يقعوا حتت طائلة املسئولية أمام اهللا-
. ويفحصون مبنظار التقوى كيفيتها الباطنية حىت ال يكون فيها أي خلل أو فساد كامنوعهودهم باستمرار، 

ويستخدمون أمانات اهللا املوكولة إليهم مثل القوى واألعضاء كلها، والنفس واملال والشرف وغريها يف حملها 



 

- ٥ -

 بالعهد الذي ويسعون جهد استطاعتهم وبكمال صدقهم لإليفاء. املناسب بكل حذر ملتزمني مبقتضى التقوى
وكذلك يلتزمون مبقتضيات التقوى قدر استطاعتهم يف أمانات اخللق عندهم وكذلك . عاهدوا اهللا عليه عند اإلميان

وإن حدث نزاع فيحكمون بالتقوى ولو عاد حكمهم باخلسارة على . يف بقية األشياء اليت يف حكم األمانات
 ..."أنفسهم

والواضح أن مراعاة . إن سبل التقوى الدقيقة هي نقوش لطيفة ومالمح مجيلة للحسن الروحاين: "�مث يقول 
أمانات اهللا والعهود اإلميانية قدر اإلمكان واستعمال مجيع القوى واألعضاء الظاهرية من قمة الرأس إىل أمخص 

ن األعضاء الظاهرية، وكذلك استخدام األعضاء القدمني مبا فيها العيون واآلذان، واأليدي واألرجل وغريها م
الباطنية مثل القلب والقوى األخرى واألخالق يف حملها عند الضرورة احلقة، ومنعها عن املواضع احملرمة، والتيقظ 

ولقد مسى اهللا . جتاه صوالا اخلفية، ومراعاة حقوق العباد بإزائها، ألمر منوط به حسن اإلنسان الروحاين ومجاله
وبذلك أشار إىل أن الزينة الروحانية واحلسن . �لباس التقْوى�: عاىل التقوى لباسا يف القرآن ايد يف قوله تعاىلت

 .الروحاين يتولّد من التقوى فقط
 أمانات اهللا والعهود اإلميانية، ويراعي أيضا مجيع أمانات املخلوق واملراد من التقوى أن يراعي اإلنسان مجيع

الرباهني األمحدية، اجلزء اخلامس، اخلزائن " (.والعهود بقدر استطاعته، أي يلتزم بأدق جوانبها بكل ما يف وسعه
 )٢١الروحانية جملد 

هذه األمانات، كما قال املسيح و. فما مل يكن مستوى التقوى عاليا ال ميكن للمرء أداء حق أماناته وعهوده
. واملعلوم أن املسئول يف اجلماعة بوجه خاص يعد أمينا لكلتا األمانتني. ، تتعلق باهللا تعاىل وبالعباد أيضا�املوعود 

نتخبوا أولئك الذين يستطيعون أن فأوجه مرة أخرى أنظار أفراد اجلماعة الذين سينتخبون املسئولني يف اجلماعة أن ي
وعندما يكون . وهذا ال ميكن ما مل يكن معيار التقوى يف اجلماعة عاليا. يؤدوا حق األمانات من كلتا الناحيتني

فعلى كل واحد من . مستوى تقوى اجلماعة ومستوى كل ناخب عاليا عندها فقط ميكننا أن نصل إىل هذه املرتبة
  . ه دائما ويسعى لرفع مستواهأفراد اجلماعة أن يفحص نفس

حيث إنين ذكرت آنفا أن أفراد اجلماعة سينتخبون مسئولني من بينهم، لذا أذكر بعض الصفات احلسنة اليت جيب 
كان احلديث قبل قليل يدور حول العهود وإيفائها . أن تتوفر يف كل واحد منا بصفتنا مؤمنني وخاصة يف املسئولني

 كل شيء إىل أنه إذا كان معيار إيفاء العهد عاليا يف اجلماعة بوجه عام فاألوىل ذا لذا أوجه أنظاركم أوال وقبل
إن عدم اإليفاء بالعهود أيضا من األمور اليت يوجد فيها شيء من الضعف يف . هم املسئولون وأصحاب املناصب

ذا احتاج اإلنسان إىل ممارسة فإ. جمال أداء حقوق العباد، أي إن عدم اإليفاء بالعهود يؤدي إىل عدم أداء احلقوق
  . �هذا ما قاله املسيح املوعود . بعض القسوة على نفسه هلذا الغرض فله أن يفعل ذلك يف سبيل أداء احلقوق

ترضوا  وإن اع-من املعلوم أنه تكون هناك معاهدات جتارية بني الناس، ولكن ال تكون معامالت بعضهم نزيهة 
اإلسالم دين األمن والسالم، ولكن بقدر ما يركِّز اإلسالم على .  وهذا يؤدي إىل الفساد يف اتمع-على اآلخرين

وهذا يؤثر سلبا على بعض األمحديني أيضا لكوم . هذا اجلانب توجد يف املسلمني أمثلة نقض العهد والفساد
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د التجارية مع اآلخرين فقط بل املراد هو اإليفاء بالعهد مع كل ليس املراد من العهد هو العهو. ميكثون يف اتمع
 إن الزواج أيضا عهد بني الرجل واملرأة ولكن البعض خيادعون. شخص ويف كل مكان، مثل العهود يف البيت أيضا

  . يف هذا األمر أيضا
 ال لكنهم -مرارا أيضا املاضي يف ذلك لكم قلت وقد- وجه أحسن على اجلماعة أعمال ينجزون الناس بعض

 اهللا، عند عنه يسأل وسوف حقها، أداء عن تقاعس أو مسئولياتكم، عن إعراض أيضا فهذا األهل، حقوق يؤدون
 لقد. األيام من يوما حتما عهد كل عن يسأَل سوف أي ،)٣٥: اإلسراء (�مسئُولًا كَانَ الْعهد إِنَّ� � اهللا يقول
: البقرة (�عاهدوا إِذَا بِعهدهم والْموفُونَ�: قال حيث بالعهد يويف أنه الصادق واملؤمن البار صفات من اهللا ذكر

 كل على أيضا أوضاعه يستعرض أن من بد فال الصاحلني املسئولني ينتخب أن يريد كان إذا أمحدي فكل ،)١٧٨
 مشاعر عاةمرا من بد ال أنه � اهللا قال مث أماناته؟ حق يؤدي مدى وألي بعهوده، يويف مدى ألي أنه مستوى،
 ال أي ،)١٢: احلجرات (�بِالْأَلْقَابِ تنابزوا ولَا أَنفُسكُم تلْمزوا ولَا�: قال فقد جيد، جمتمع لخلْق أيضا اآلخرين

نادوا وال بعض، يف بعضكم يطعنمعاينَ هلا بل فقط، الطعن يعين ال" تلمزوا "فـكلمة ئة،سي بأمساء بعضكم ت 
 إليهم يأتون الذين أو زمالئهم مع يتكلمون حبيث ثوائرهم يف يتحكمون ال املسئولني بعض أن املالحظ فمن واسعة،

 نظام يكرهون بل للمسئولني معارضني اإلميان ضعاف بعض يصبح لذلك ونتيجة عواطفهم، جيرح مبا ما، لعمل
 التهمة وإلصاق والضرب واإلكراه الدفْع ومنها خمتلفة معاينَ قلت كما وهلا �تلمزوا ال� � اهللا قال. أيضا عةاجلما

وإنّ . هيكر مبا أحد خماطبة أو الالئق، غري اخلطاب وتوجيه أحد يف والعيوب الضعف نقاط عن والبحث واالنتقاد
 مراعاة ولنظام املسئول هلذا خمالفة مشاعر الئقة غري ملعاملة يتعرض من قلب يف سيولّد األمور هذه مسئول أيعدم 

  .أيضا اجلماعة
 أن من بدال باحترام وعاملوهم اجلميع حتترموا أن إىل �لقابباأل تنابزوا وال�: بقوله تعاىل اهللا نبه كذلك
 فينبغي العموم على يدل األمر هذا وإن. الكربى امليزة ذه مسئول كل يتحلى أن وجيب. يكرهوا بأمساء تسموهم

 أن املسئولني على ولكن والوئام احملبة من جو قخل إىل اتمع يف دوره يؤدي أن ينبغي أنه على مؤمن كل حيرص أن
  . اخلصوص وجه على به يهتموا

 حيطة بكل وإنفاقها اجلماعة أموال على حرصه وهي أخرى مبيزة مسئول كل يتحلى أن ينبغي ذلك إىل إضافة
 الكثرية األموال إنفاق فيها ويتم كبرية ميزانيتها اليت الشعب على يشرف من كل يتذكر أن وجيب. إسراف أي دون

 الطرق إلجياد جاهدين يسعوا أن ينبغي بل األموال، بتوفري قيامهم دون حائال تكون أال جيب الكبرية ميزانيتهم أن
 انتشرت لقد. السنوية اجللسة أثناء أخرى شعب أو الضيافة شعبة الشعب هذه ومن قليل؛ بإنفاق الكثرية لالستفادة

. كله العامل يف انتشر قد أيضا السنوية اجللسة نظام أن كما العامل، من مكان كل يف � املوعود املسيح ضيافة دار
 قدر األموال توفري على ويدأبوا األمور يفحصوا أن وينبغي كثريا حيتاطوا أن الشعبتني هاتني على املشرفني على ينبغي

 املسيح يكن مل. األمانة حق ألداء الصحيح الطريق هو هذا. أكثر بإنقاق هلم محتس ميزانيتهم كانت وإن املستطاع
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 األمراء على فينبغي. األمناء املنفقني توفر عدم من خيشى كان ولكنه األموال توفر عدم خيشى � املوعود
  .األمور ذه اخلاص االهتمام أيضا اآلخرين واملسئولني

 غريهم، من أكثر اجلماعة يف املسئولون ا يتحلى وأن عموما، مؤمن كل ا يتحلى أن جيب اليت اخلصال من مث
 فاملؤمنون. اللغو جيتنبون املؤمنني أن أي ،�معرضون اللغو عن هم والذين�: تعاىل اهللا قال. اللغو عن اإلعراض هو

 وال فارغا، كالما يتكلمون فال اآلخرين، من اللغو عن إعراضا أشد يكونوا أن جيب غريهم من أفضل هم الذين
 غريهم جمالسهم يف يذكرون املسئولني بعض إن. منهم ويسخرون باآلخرين أهلها يستهزئ جمالس يف جيلسون
 قال لقد. الدينية الشعائر أهله يراعي ال جملس يف جيلسوا وال األمور هذه يتجنبوا أن فعليهم منهم، ويسخرون بسوء،
  :  اآلية هذه تفسري يف والسالم الصالة عليه املوعود املسيح
 باهللا العالقة إنشاء على يساعد لغو هي اليت العالقات وقطع لغو، هي اليت العالقات يقطعون الذين املؤمنون إمنا
  .تعاىل هللا إىل ميالنه يعين لغو هي اليت األمور من القلب لُّصخت إن آخر بتعبري تعاىل،

  . تعاىل باهللا عالقته بتقوية قام إذا إال املرء تقوى مستوى يرتفع ال إذن،
 ويكونوا اإلسراف جيتنبوا أن املسئولني على أن شك ال. باملؤمن تليق ال أيضا البخل خصلة إن تعاىل اهللا يقول مث

 حاجة كل عند ينفقوا أن عليهم بل كال،. خبالء يصبحوا أن يعين ال هذا ولكن اجلماعة، والأم إنفاق يف معتدلني
  .غريه جتاه مغلولة وجيعلوها ألحد، أيديهم يبسطوا أال جيب ولكن حقيقية،

: قوله يف خاص بوجه بذلك تعاىل اهللا أمرنا لقد. الغيظ كظم املسئول ا يتحلى أن جيب اليت املزايا من مث
 يتحلوا أن جيب املؤمنني ولكن غضبه، إلظهار املرء فيها يضطر مواقف هناك أن شك ال أي ،�الغيظ والكاظمني�

 صلحةم على حفاظًا اإلصالح أجل من أحيانا يغضب املسئول أن شك ال. الغضب وكبت الغيظ كظم مبيزة
 غري هذا. العمل يف رفقائه كرامة يراعي وال وكبرية صغرية كل على غضبا يثور أن أبدا به يليق ال ولكن اجلماعة،

 أي ،�حسنا للناس وقولوا� تعاىل اهللا قولَ احلسبان يف يضع أن عليه إمنا حال، أي يف الكُفِء املسئول من مقبول
 بعض يف ضدهم ترفع اليت الشكاوى تلقائيا الختفت اخلصال ذه املسئولون حتلى لو. وبشاشة ولطف برفق قابِلوهم
  . األماكن

 يعامل حىت دنيوية مناصب ليست اجلماعة يف املناصب إن. العمل يف رفقائه إىل حيسن أن املسئول مزايا من مث
 اخلدمة، بعاطفة يعمل إمنا اجلماعة يف يعمل من كل إن. الدنيوية أعماهلم يف الدنيا أهلُ يعامل كما غريهم حااأص

 حبب نصحوهم أخطأوا فإذا العمل، يف رفقائهم إىل حيسنوا أن املسئولني فعلى لذا مرؤوسا، أو رئيسا كان سواء
 يضر حبيث خطئه على أحد أصر لو أما. الدنيا أهل نم املسئولون يفعل كما بقسوة يزجروهم أن وليس ولطف،
 يرفع بل خدمة أية منه يطلب فال خطئه عن يكف مل وإذا مناسب، بطريق حيذره أن املسئول فعلى اجلماعة، مبصلحة

 بني أو املكاتب يف والتحزب التفرق إىل األمر يؤول أال جيب. اخلدمة من فصله وميكن األعلى، املسئول إىل أمره
  . اجلماعة يف ملنيالعا
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 يأيت من كل. جدا عظيم خلق إنه. الضيف إكرام املسئولون ا يتحلى أن جيب اليت السامية األخالق من مث
 يف أحد حضر وإذا. ضروري جد أمر هذا. بإكرام ويجلسه حبفاوة به يرحب أن جيب مكتبه يف مسئول ملقابلة
 للذين وكذلك اجلماعة يف املناصب لذوي منها بد ال خالقاأل هذه. به للترحيب يقف أن فيجب املسئول مكتب
  . عزا تزيدكم بل عزتكم من تنقص ال األمور هذه. دائمة بصفة اجلماعة يف يعملون

 حبيث عموما أمحدي كل به يتحلى أن جيب التواضع. متواضعني يكونوا أن اجلماعة يف املسئولني مزايا من مث
 متشِ وال� تعاىل اهللا يقول. خاص بوجه بالتواضع يتحلى أن فيجب اجلماعة يف لاملسئو أما فطرته، من جزًءا يصبح

 خدمام يقدمون الذين أما تعاىل، اهللا عند مكروه إنسان أي من الكرب. متكربا فيها متشِ ال أي ،�مرحا األرض يف
 أقصى إىل امليزة ذه يتحلوا أن مجاعتنا يف املسئولني فعلى لذا. واحدة حلظةً الكرب منهم يرضى ال تعاىل فإنه تعاىل هللا

  . التواضع مبنتهى يقابلهم من كل مع ويتعاملوا حد،
 أو حاإلصال جلان أعضاء من الناس، قضايا يف الفصل إليهم يعهد الذين والسيما املسئولون، يتذكر أن جيب مث

 قرارم إن. بالعدل قضية كل يف حيكموا أن فعليهم ،�للتقوى أقرب هو اعدلوا�: أمرنا قد تعاىل اهللا أن القضاء،
 نفس يف واالضطراب القلق يولد مما ينبغي، كما القضية يف يتعمقوا مل أم أحيانا فأجد األحيان، بعض يف إيلّ ترفع

 ذلك يذكروا أن فيجب الشريعة، من صريح حكم على مبنيا قرارهم كان إذا. ضده احلكم صدر الذي الفريق
  . خاصة األمر هذا مراعاة القضاة على. بوضوح قرارهم يف الشرعي احلكم
 أحواهلم تفقُّد إن. يرعوهم أن احلاجة، وذوو الفقراء فيها اليت املناطق يف سيما وال املسئولني، واجب من مث

 إىل طلبام احملتاجون هؤالء يرفع حىت ينتظروا أن ضروريا ليس. واملسئولني األمراء واجب املتاح قدر ومساعدم
  . واملسئولني األمراء واجبات من هذا. بأنفسهم أحواهلم يتفقدوا أن عليهم بل املركز،
 تأمرون� تعاىل اهللا بقول العملُ اجلماعة يف مسئول وكلِّ مجاعة ورئيسِ لدب أمري كل مسئوليات أعظم ومن

 يف مسئول كل على فيجب. السيئات عن وتنهون الصاحلات على حتثون أي ،�املنكر عن وتنهون باملعروف
 يعمل أن احملال من ولكن ،�املنكر عن وتنهون باملعروف تأمرون� تعاىل اهللا قول دائما عينه نصب جيعل أن اجلماعة

 اهللا نبهنا اليت التقوى طرق عن ويبحث تعاىل، اهللا وخيشى لقوله، موافقا فعله وجيعل نفسه، يفحص أن بدون به
 الصاحلات ببعض اإلنسان يقوم أن التقوى ليست: التقوى عن والسالم الصالة عليه املوعود املسيح قال وقد. إليها

  . السيئات أدىن حىت جيتنب وأن كلها، الصاحلات يعمل أن التقوى إمنا السيئات، بعض عن وينتهي
 الذين ومن املنكر، عن وينهون ملعروفبا يأمرون الذين من حقًا أصبحنا أحرزناها إذا اليت املستويات هي فهذه
  . األداء حق أمانام يؤدون

 مت قد الذين سواء املسئولني كل وكذلك وعهودهم، أمانام ألداء كلهم اجلماعة أبناَء يوفّق أن تعاىل اهللا أسأل
  .آمني. سينتخبون الذين أو انتخام
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