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ا عبـده  ه، وأشهد أن حممـد    ـلأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك          
 بسمِ اهللا الرحمن الرحيم   �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . ورسوله

 *     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عنيتسن اكإيقي   * وتساطَ الْمرا الصدناهـر      *  مغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني (.�الْم(   
إن مجاعـة   . اليوم ستبدأ بفضل اهللا تعاىل اجللسة السنوية جلماعة بريطانيا        

 سنة ماضية جلسات تعتبر من بعض النواحي جلسات         ٢٥بريطانيا تعقد منذ    
 - بسبب وجود اخلليفة هنا طبعـا        -محديني حياولون   عاملية، ألن الضيوف األ   

احلضور يف هذا اجللسة بكثرة من خمتلف أحناء العامل، غري أن اإلخوة من غري              
األمحديني الذين جيدون اجلماعة اإلسالمية األمحدية خمتلفة عن بقيـة الفـرق            

 ويظهرون بناء على ذلك مشاعرهم      -اإلسالمية أو األحزاب الدينية األخرى      
 حيضرون اجللسة بأعـداد ال     -ويلقون كلمام أيضا يف اجللسة      جتاهها  الطيبة  
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بأس ا من بالد خمتلفة عالوة على أفريقيا، مث يعودون إىل بالدهم حـاملني              
وكاملعتاد أذكر كل عام بعضا من مشاعرهم يف خطبـة  . معهم تأثريها الطيب  

  . اجلمعة اليت تلي اجللسة
ظار اإلخوة األمحديني مبن فـيهم املـضيفون        أما اآلن فأريد أن أوجه أن     

فيما يتعلق  . والضيوف أيضا، وخاصة الضيوف منهم، إىل بعض األمور املهمة        
باملضيفني والعاملني على ترتيبات اجللسة فقد سبق أن وجهت أنظـارهم يف            

 وسـرية   �اخلطبة املاضية إىل أساليب الضيافة بشكل عام وإىل أسوة الـنيب            
أما اليوم فسأذكر بعض األمور األخرى      .  يف هذا الصدد   �املسيح املوعود   

  . اليت تتعلق بعضها باملضيفني وبعضها اآلخر بالضيوف
اجللسة العاملية مـن    صبغة  كما قلت من قبل إن هذه اجللسة قد اختذت          

بعض النواحي، وحيضرها بعض اإلخوة من غري األمحـديني الـذين يكنـون         
طيبة، وحيضرون فعاليات اجللسة املمتدة     للجماعة اإلسالمية األمحدية عواطف     

مث هناك جرياننا الذين مازال بعضهم يعدوننا يف زمرة أولئـك      . على ثالثة أيام  
املسلمني الذين يظَّن عنهم أم يتبنون العنف، ويظَّن أيضا أن سبب الفـساد             

ـ   . السائد يف الدنيا اليوم عائد إىل هؤالء املسلمني        ة غري أنين كلما أجـد فرص
للحديث مع غري املسلمني أحاول أن أزيل عن أذهام سوء الفهم ذا الشأن،            

ويف هذا  . وأخربهم أن اإلسالم ال يعلِّم العنف بل يعلِّم احلب والصلح واألمن          
  .  هذا التعليم بكل جالء ووضوح�العصر قدم املسيح املوعود 

لـسة أود أن    ولكن قبل أن أتطرق إىل أمور إدارية ومتعلقة بترتيبات اجل         
اإلسالم، بعـض   تعاليم  أقدم، إىل غري املسلمني الذين لديهم أفكار خاطئة عن          
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تعـاليم   اليت متيط اللثام عن مجـال        �املقتبسات من كالم املسيح املوعود      
  : �يقول حضرته . اإلسالم
إن هذا املبدأ جد مجيل ويهيئ ضمانا لألمن والسالم ويـضع أساسـا             "

خالقية وهو أن نعترب مجيع األنبياء الـذين أتـوا إىل           للصلح ويدعم املبادئ األ   
الدنيا صادقني، سواء بعثوا يف اهلند أو فارس أو الصني أو يف أي بلد آخـر،                
والذين قد رسخ اهللا تعاىل احترامهم يف قلوب باليني من الناس، وأقام أديام             

هذا هو  . على أساس متني، مث ظلت تلك األديان سارية املفعول إىل قرون عدة           
وبناء على هذا املبدأ ننظر بنظرة االحترام إىل        . املبدأ الذي علّمنا القرآن الكرمي    

كل زعيم ديين ينطبق على سريته هذا التعريف، سواء كانوا زعماء اهلندوس أو 
  . الفرس أو أهل الصني أو اليهود أو النصارى

ي دين  اإلسالم هو ذلك الدين املقدس واملتسامح الذي مل يهاجم زعيم أ          
قط، والقرآن هو ذلك الكتاب اجلدير بالتبجيل الذي وضع أساس الصلح بني            

والقرآن الكرمي هو الكتاب الوحيد يف العـامل        . األقوام واعترف بنيب كل قوم    
: كله احلائز على هذه املفخرة دون غريه، أن أعطى عن األنبياء كافة تعليمـا             

�نحنو مهنم دأَح نيب قفَرونَال نملسم ٨٥: آل عمران. (� لَه (  
إن جو احلب والوئام إمنا ينشأ حني يكرم كبار األمم األخرى زعماء تلك       

 أو يعتربهم �األمم وأنبياءهم الذين يبعثون من اهللا ويعلنون أم مبعوثون منه 
إن نعت اإلسـالم ديـن      . أتباعهم أصفياء اهللا وتكون هلم مجاعة من املتبعني       

اإلرهاب رغم وجود هذا التعليم وسوء الظن ؤالء األطهار وتوجيه          العنف و 
لـذا أقـول    . اعتراضات إليهم دون تربير ليس خمالفا للعدل فقط بل هو ظلم          
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 ألن بعضهم حيضرون اجلمعة أيضا أو يكون ممثلو بعـض الـبالد             -جلرياننا  
  عليكم أن تدحضوا كافـة     -موجودين هنا لذا أريد أن تصل إليهم رسالتنا         

وفيما يتعلق بنا فقد أُمرنـا أن       . أنواع سوء الظن عنا ونـزهوا عنها قلوبكم      
بل احلق أن اإلسالم يعطـي      . تكون قلوبنا صافية عن أعدائنا أيضا وندعو هلم       

. للجريان حقوقا حىت ظن الصحابة أم قد يجعلون ورثة يف عقاراتنا أيـضا            
حديقة "قا ألننا قد جئنا إىل      فالذين يكنون عنا املخاوف عليهم أال يقلقوا مطل       

لنـزرع فيها حدائق اهلداية، وجئنا لنـزرع زروع احلـب والـود           " املهدي
  . والوئام

وإىل جانب ذلك هناك عدد ال بأس به مـن الـذين يتعـاطفون معنـا                
قبل بـضعة أيـام     . وجاهزون دائما ملساعدتنا من كل نوع، فأشكرهم أيضا       

د ساعدونا للتغلب عليها، وأدلوا     كانت هناك بعض املشاكل ولكن معظمهم ق      
برأيهم يف حقنا بصدد انعقاد اجللسة، فعلى األمحديني مجيعا أن يكونوا هلم من             

  . الشاكرين
ثانيا أريد أن أقول ألصدقائنا واملتعاطفني معنا واملواسني لنا وكذلك الذين          

إىل لديهم بعض املخاوف بالنسبة إلينا إن تعليم اإلسالم هو أن ينظر املسلمون             
فإننا بسبب إمياننا هذا حنترم     . مؤسسي مجيع األديان بنظرة االحترام والتبجيل     

مجيع األنبياء، ولكن عندما تنشر يف الغرب كتب سخيفة يجعل فيها سـيدنا             
 وأصحابه وأزواجه املطهرات والقرآن الكرمي عرضة �وموالنا حممد املصطفى 

أما املسلمون الذين ليسوا    . فعلهملإلساءة واإلهانة يظهر عليها املسلمون ردة       
 بسبب حرمـام  -أمحديني وحمرومون من نعمة اخلالفة فتكون ردود أفعاهلم        
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إن اجلماعة اإلسالمية األمحديـة     .  مما تنم عن اإلرهاب    -من التوجيه السليم    
ـ    تعاليمأيضا تبدي ردة فعلها ولكنها تكون سببا إلظهار           ة اإلسـالم اجلميل

  . ة على العالَم الطاهر�وأسوة النيب 
على أية حال، إن بعض الكتاب والعلماء الغربيني املزعومني يستغلون ردة           

. فعل املسلمني اخلاطئة ويثريون عواطف هؤالء املسلمني بتأليفام الـسخيفة         
وكلما ذكرت هذ األمر أمام شرائح خمتلفة من اتمع هنا وافقوا معي دائمـا             

ف اآلخرين من أجل استقرار األمن وخلـق        وقالوا إنه ال بد من مراعاة عواط      
فجرياننا الذين لديهم انطباعات خاطئة علـيهم أن        . احلب والوئام يف اتمع   

ع زروع  رمل نأت هنا إال لنـز    . يعدلوا وينصفوا واضعني احلقائق بني أيديهم     
إننا دائما نكن عواطف حسنة جتاه حـىت        . احلب والود ولفتح القلوب باحلب    

  . ض النظر عن معاملتهم معنامعارضينا بغ
 جيب علـيكم  - وقد أطلت احلديث خماطبا اآلخرين    -وأقول لألمحديني   

 -فعالوة على مسؤوليتكم كضيوف     . أيضا أن تنتبهوا جيدا إىل مسؤولياتكم     
 على كل أمحدي أن يكون عامال مساعدا أيـضا يف           -اليت سأذكرها الحقا    

 أمحدي جاء لالشتراك يف هـذه       فكل. الترتيبات ألن هذه مسؤوليته هو أيضا     
اجللسة رجال كان أو امرأة، شابا كان أو شيخا عليه أن يتنبه إىل مسؤوليتاته،              
إذ حيدث يف كل عام أن جيد بعض اجلريان فرصة للشكوى بشكل أو بآخر،              

 يف اجتماع   الترتيباتوإن كانت األغلبية منهم يعرفون أن الكمال مئة باملئة يف           
يغضون الطرف عن الثغـرات والتقـصريات ونقـاط         كبري مثله مستحيل، ف   

 سواء كانوا   -ومع ذلك جيب علينا أن نسعى جاهدين أال نعطيهم          . الضعف
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 -متعاطفني معنا أو غريهم الذين يريدون البحث عن الثغرات يف الترتيبـات             
إن . فرصة للشكوى  بالقول إن السكان احملليني واجهوا مشكلة بسبب اجللسة   

ن الفرص لالعتراض كعادة هلم ولكن علينـا أن حنـاول           بعض الناس يتحينو  
  . وندعو أيضا أال تتسىن هلم هذه الفرصة أبدا

لقد وضع املشرفون على ترتيبات اجللسة قوانني حلركة املرور، فتقيـدوا           
بقوانني املرور احلكومية السارية املفعول     يتقيدوا  بل من واجب اجلميع أن      . ا

ن الشوارع صغرية أن إيقـاف الـسيارة يف أي          ال تظنوا نظرا إىل كو    . مسبقا
مكان جائز لكم، إذ إن بعض اإلخوة القادمني مع سيارام من أوروبا خيطئون 
يف هذا األمر كما يفعل ذلك بعض القادمني من مدن أخرى مـن بريطانيـا               

فلو أوقف كل واحد سيارته على أطراف الشوارع لـسدت الطـرق            . أيضا
ولة يف كال اجلانبني من مقام اجللسة، إذ تقع مدينة          مث هناك مناطق مأه   . كلها

آلتون يف جانب ويف اجلانب اآلخر هناك قرية أو بلدة صغرية أخـرى، فـال               
قبل سنتني قد شكا أهل القريـة       . توقفوا سياراتكم يف الشوارع وأمام بيوم     

ذا الصدد حني واجهنا املشاكل يف حركة املرور بسبب املطر، غري أننا قـد              
نا هذه السنة خطوات مناسبة ذا اخلصوص، وميكن أن يواجه الـبعض            اختذ

مشكلة نوعا ما اليوم أيضا يف الدخول إىل مقام اجللسة بسبب املطر، فيجـب     
 حـني حـصلت     -فقبل سنتني   . أال توقفوا السيارات على الشوارع مطلقا     

يـة  رغم أن اإلدارة احلكوم   .  انتقدنا بعض اجلريان   -املشاكل يف حركة املرور     
مهتمة اهتماما الئقا ذا الصدد حىت ال حتصل أية مشكلة هذه املرة إال أنه من               
واجب كل واحد منكم أيضا أال يقوم بتصرف يشعر بسببه املسؤولون حباجة            
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إىل لفت أنظاركم إىل هذه األمور بل جيب أن يشعر كل واحد مبسؤوليته من              
  .    أي بلد كان ويكون حذرا دائما

وكل مـن   . ل إن اإلسالم أعطى للجريان حقوقا كثرية      وكما قلت من قب   
بل أهل الضواحي والبلدة ااورة أيضا جريان " حديقة املهدي"يقطن يف جوار 

أما فيما يتعلق مبكان    . جلميع األمحديني الذين يأتون ليشتركوا يف هذه اجللسة       
إيقاف السيارات فالذين يأتون يف سيارم، فإن اجلماعة قد خصصت أماكن           

ولكن كما أعلن مرارا يف خمتلـف       . عدة إليقاف سيارام حىت يف حالة املطر      
فروع اجلماعة خالل السنة املنصرمة على اإلخوة أن يستخدموا مـا دبرتـه             

 كما جربته اجلماعة يف الـسنة املاضـية   -اجلماعة من وسيلة السفر الناجحة   
بدال من جميئهم   " نوآلت" وهي أن يسافروا بالقطار من لندن إىل مدينة          -أيضا  

كما وفرت اجلماعة خدمة إيصال الناس إىل حمطة القطار والعودة          . بسيارام
كذلك هناك  . منها جمانا بواسطة الباصات من بيت الفضل وبيت الفتوح أيضا         

فإذا قررمت االشـتراك يف     . ن إىل حديقة املهدي   وباصات متوفرة من حمطة آلت    
بعض . ن تغمضوا عن بعض األمور الصغرية     اجللسة ابتغاء ملرضاة اهللا فال بد أ      

الناس يقولون إذا كانت الشوارع حول مقام اجللسة صغرية وكان من املتوقع            
فـأقول  . أن حتدث مشاكل يف حالة املطر فلماذا اشترت اجلماعة هذه األرض 

ال بد من مواجهة هذه املشاكل حيثما اشترينا األراضي للجلسة، كمـا            : هلم
م آباد رغم أن عدد املشاركني يف اجللسة عندها كـان           كنا نواجهها يف إسال   

 وتالشـت   - كما اعتاد األمحـديون      -مث اعتاد عليها سكان املنطقة      . قليال
اعتراضام وشكاويهم تلقائيا رويدا رويدا، وسوف تتالشى هنا أيضا بـإذن           
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ولكن من واجب كل أمحدي أال يتسبب يف أية مشكلة أو معاناة للسكان . اهللا
، بل عليه أن يبدي منوذجا حسنا دائما حىت إذا كانت لدى بعـضهم              احملليني

أفكار سلبية عن اجلماعة فليشعروا بالندم على ما يف خلدهم نظرا إىل منـوذج    
أفراد اجلماعة، وليغريوا رأيهم عنها من السليب إىل اإلجيايب ويقدموا لنـا يـد              

أمحـدي سـفري    إن كـل    . الصداقة ويعتربوا صلتهم بنا مدعاة لالعتزاز هلم      
لذلك قـال   . األمحدية، وجيب أن يضع كل واحد يف البال أنه سفري لألمحدية          

 ما مفاده أنه جيب أال جتلبوا لنا مسعة سـيئة بعـد            �سيدنا املسيح املوعود    
 بعد أن كان سيئةاحلق أنه ال أحد جيلب ملرشده مسعة  . كونكم لنا من املريدين   

ن تكون أخالقكم فاضلة وتبدوا مناذج      بل املراد من ذلك هو أ     . له من املريدين  
حسنة حبيث كل إصبع ترمز إىل اجلماعة تكون جملبة للسمعة الطيبة للجماعة            

  . �وللمسيح املوعود 
اهلدف احلقيقي من وراء اجللسة هي إحداث تغيريات طيبة يف النفـوس،            

ففي هذه األيام جيب أن تظهروا ذلك من    . وهي اليت متيز األمحديني عن غريهم     
الل متسككم بالعبادات من ناحية، ومن ناحية ثانية جيب على كل أمحدي            خ

ال شك أنين قد أعطيت العاملني تعليمات       . أن يعامل اآلخرين بأخالق حسنة    
أن يكونوا جاهزين دائما خلدمة الضيوف وال يعطوهم فرصة للشكوى قـط،         
 ولكن من واجب الضيف أيضا أن يتمسك بأهداب األخالق الفاضلة دائما،          

وإذا صدر من عامل تقصري فليعلم أنه أيـضا بـشر           . ويتحلى بالصرب واجللَد  
إن بعض العاملني يواصلون العمل إىل عـدة        . وميكن أن يصدر منه أيضا خطأ     

وإذا مل .  ساعة٢٤أيام، وبعضهم ال جيدون فرصة للنوم إال ساعتني على مدى     
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ا كان الـضيف    يتمكن أحدهم من إقناع الضيف جبوابه يف هذه احلالة، أو إذ          
. يرى أنه مل يؤد حق ضيافته فعليه أن يغض الطرف من ذلك ويكون متساحما             

إن أغلبية الضيوف هي من اإلخوة الذين أتوا من خمتلف مدن بريطانيا، غري أن          
وإذا اهـتم   . هناك ضيوفا أمحديني وغريهم أيضا يأتون من مجيع أحناء العـامل          

من الضيف  ) وهذا ما جيب عليه فعله    (العامل بالضيف القادم من اخلارج أكثر       
  . احمللي فينبغي أال يستاء منه الضيف احمللي

 منوذجه حني كان ضيفا، وهذه األمثلة أيضا       �لقد قدم املسيح املوعود     
 يف سفر مث صـار      �كان  . موجودة بني أيدينا، وهي قدوة لنا اليوم أيضا       

 هزيع من الليل    مشغوال يف عمل ما ومل جيد فرصة لتناول العشاء، وبعد مضي          
فقلق العاملون كلهم ألن الطعام كان قد نفد        . شعر باجلوع وسأل عن الطعام    

بعد أن أكل اجلميع، وكانت السوق أيضا مغلقة ألن الوقت كان متأخرا من             
حني علم حضرته أن الطعـام نفـد        . الليل وإال جللبوا الطعام من فندق مثال      

ن القلق واالضـطراب، قـال      والعاملون حياولون طبخه من جديد يف حالة م       
ال داعي للقلق، قد تكون هناك لفاظـات املوائـد علـى الطاولـة              : �

يقول الـراوي   . فتناول شيئا من تلك اللفاظات وطمأن العاملني      . فاحضروها
بأن حضرته لو أمرنا عندئذ بطبخ الطعام لكان مدعاة لشرفنا واعتزازنا، ولكنه            

فهذه هي النماذج اليت جيـب  . ناء منعنا من ذلك نظرا إىل إنه سيكلفنا ع �
  . �يبديها الضيوف بعد بيعتهم حضرته 

 يف أيام اجللسة وغريها أيـضا،       تصلين أحيانا الشكاوى عن دور الضيافة     
وعندما أفحص األمر أجد أنه ال يكون هناك إمهال جتاه الضيف كما قيـل،              
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نعم، ال بد من مراعاة عواطف الضيف، ال خالف . وكما جعلت من احلبة قبة
  . يف ذلك، ولكن على الضيوف أيضا أن يقولوا احلقيقة

ا، ولكن حني كانـت     كما هو معلوم أنه ال تعقد اجللسات يف ربوة حالي         
دار "فمثال هنـاك    . تعقد يف السابق كانت الشكاوى تطل برأسها هناك أيضا        

يف ربوة يقدم فيها الطعام للضيوف على مدار السنة دائما، ولو صدر            " الضيافة
تقصري من املشرفني عليها فيستاء منه الضيوف بسرعة رغم اعتذار املسؤولني           

ك تصلين الشكاوي عن دار الضيافة يف قاديان  كذل. منهم يف كثري من األحيان    
كذلك تعمل دار الضيافة هنا يف لندن بصورة دائمة وتصلين الشكاوي           . أيضا

أما يف فروع اجلماعة يف     . عنها أيضا بني حني وآخر، وال سيما يف أيام اجللسة         
بالد أخرى فال تعمل دور الضيافة فيها بشكل دائم ألن الترتيبات ذا الصدد             

متاحة فيها بعد كما ال يأتيها الضيوف ذه الكثرة، غري أا تعمل يف             ليست  
  . أيام اجللسة وتطل الشكاوى برأسها

من قبـل   ) اليت جيب أال تصدر   (على أية حال، تصدر بعض التقصريات       
جيب على العاملني أن يكرموا إكراما الئقا كلَّ مـن يـأيت إىل دور     . العاملني

حيثما تعمل دور الضيافة التابعـة      . �ح املوعود   الضيافة املنسوبة إىل املسي   
للجماعة يف الدنيا أريد أن أوجه العاملني فيها إىل أنه كلما جـاءهم ضـيف               
سواء كان من السكان احملليني من سكان ربوة أو قاديان أو هنـا، جيـب أن       

  . مشاعرهمجيرح تراعوا مشاعرهم وال تقولوا هلم مبا 
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مور بشكل عام عن دور الضيافة مراعاة       على أية حال، لقد بينت هذه األ      
واآلن أخاطب الضيوف ثانية وأقول هلم أنه جيب عليهم أن          . ملستوى الضيافة 

  . يبدوا الصرب واجللَد
ومبا أن العاملني يف ترتيبات اجللسة كلهم متطوعون ومرتبطـون مبهـن            

إم رغم عـشرم يف هـذا       . خمتلفة، ومنهم طالب يف اجلامعات والكليات     
م مبـايعني لـه           اتمع يقدمون أنفسهم خلدمة ضيوف املسيح املوعود لكو .

فعليكم أن تغضوا الطرف عن تقصريام وتقدروا إخالصهم الذي بناء عليـه            
وفيما يتعلق بالضيوف من غري األمحـديني فهنـاك         . قدموا أنفسهم للخدمة  

ضوء حـديث   ترتيبات منفصلة بغية تقدمي الضيافة هلم على مستوى أفضل يف           
  . إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه:  القائل�النيب 

جيب على الضيوف القادمني للجلسة أن يهتموا بأن اهلدف من جميئهم هو          
لقـد  . االستماع إىل اخلطب امللقاة فيها واالستفادة منها من الناحية الروحانية  

. قال املسيح املوعود بوضوح تام إن هذه اجللسة ليست كاجتماعات دنيويـة           
ففي االجتماعات الدنيوية يتجول الناس هنا وهناك طوال اليوم ويتفرجـون           

 وال شغل هلم إال     واللعبعلى اللغو واللهو ويطيلون اجللوس يف جمالس اللهو         
أما إذا تنبه املشتركون يف جلساتنا إىل الطعام الروحاين أكثـر           . األكل واللهو 

عدوا أمحديني صادقني يؤدون حق بدال من الطعام املادي عندها فقط ميكن أن ي
 االشتراك  - رجاال ونساء، صغارا وكبار، شيوخا وشبابا        -فاجعلوا  . بيعتهم

يف برامج اجللسة جبدية نصب أعينكم دائما، واجعلوا ما تسمعونه هنا جـزًءا             
وال خيرج أحد منكم إىل الشوارع واألزقة أثناء فعاليات . من حياتكم ال يتجزأ
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الـسيدات  .  حلقات هنا وهناك مهملني برامج اجللسة      اجللسة وال جتلسوا يف   
اللوايت معهن أوالد صغار قد نصبت هلن خيمة منفصلة ألن األوالد الـصغار             

  .  أحيانا مما يؤدي إىل اخللل يف تركيز األخرياتويشاغبونيبكون 
 أو ٧أما األوالد الذين قد جتاوزوا سن الشغب والبكاء وبلغوا من العمر 

فعلي والديهم أن يصحبوهم بعد أن يفهموهم جيدا بأننا  أعوام مثال، ٨
ذاهبون لالشتراك يف اجللسة فال بد أن جتلسوا يف مجيع جلساا دوء دون 

هناك بعض األمهات اللوايت يفعلن ذلك فيجلس أوالدهن . شغب وضجيج
جيب أن ختلقوا عاطفة احترام هذه االس يف أذهان . معهن دوء كامل

تصلين . ذ صغرهم، ودربوهم على ذلك يف البيوت طوال العاماألوالد من
الشكاوى بني حني وآخر أن الصغار ال يوجهون إىل ذلك يف اجتماعام 

إن هذه الظاهرة ال تالحظ يف . املختلفة يف االس الفرعية طوال السنة
نهم لكن األطفال يكونون املشاغبني أكثر عادة فتأيت ع إال قليال �"الناصرات"

إذا ربى اآلباء واألمهات واالس .  من هذا القبيل فينة بعد فينةالشكاوى
الفرعية يف اجلماعة األوالد طوال السنة من هذا املنطلق أيضا لن تكون هناك 

إن عددا ال بأس به من األوالد الصغار .  عند اجللساتالشكاوىمثل هذه 
ولكن هناك . ذاب ورائعخيدمون ضيوف اجللسة بفضل اهللا تعاىل بأسلوب ج

عدد ملحوظ منهم الذين يأتون من البالد واملدن األخرى فال يقدمون هذه 
وهم الذين يسببون اإلزعاج ملن يريد أن يستمع إىل فعاليات . اخلدمات

                                                 
 ١٥ إىل   ٧هن الفتيات األمحديات الصغريات البالغ أعمارهن مـن         " الناصرات"املراد من    �

  )املترجم". (ناصرات األمحدية"وهلن تنظيم فرعي خاص ن يف اجلماعة تسمى . عاما
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فمن واجب املشتركني يف اجللسة أن يربوا أوالدهم من هذه الناحية . اجللسة
 شعر األوالد أن كبارهم أيضا أيضا حبب ولطف، وهذا لن يتأتى إال إذا

جيب أن . يستمعون إىل برامج اجللسة باهتمام وأم يراعون قدسية اجللسة
 حيث يستمع كل واحد إىل الربامج - كجلستنا هذه -تكون جمالسنا الدينية 

بكل هدوء وصمت دون أن تكون حاجة إىل أن يقف املتطوعون واملتطوعات 
هذا ال . معوا إىل فعاليات اجللسة بصمتاست: حاملني الفتات كاتبني عليها

لذا جيب أن تم السيدات . حيدث يف خيمة الرجال بل حيدث يف خيمة النساء
  . ذا األمر جيدا حىت ال تكون هناك حاجة للفت انتباهن إىل هذا األمر

وهناك أمر مهم آخر أريد أن ألفت انتباهكم إليه هو أن تنظروا دائما إىل 
ال شك إن اهللا وحده حيمي اجلماعة وال يزال . احصةما حولكم بنظرة ف

وإذا ظللنا منيبني إليه . حيميها وحيرسها من البداية كما نالحظه عرب تارخينا
مستعينني به على الدوام فسوف تتقوى عالقاتنا مع اجلماعة، وسنبقى 

سيدنا املسيح وهذا وعد قطعه اهللا مع . حمفوظني يف حصن أمن اهللا وسالمته
، وأن الغلبة النهائية "إين معك ومع أحبائك: " حيث قال تعاىل�د املوعو

ويتبني من هذه األمور كلها أن اهللا سيحمي . �إمنا هي يف نصيبه هو 
. اجلماعة دوما إن شاء اهللا، ومن املؤكد أن اجلماعة ستتقدم وتزدهر بإذن اهللا

 أو أخرى، فال لكن العدو يتربص ا دائما ليلحق ا وبأفرادها أضرارا بطريقة
ويف بعض األحيان يغتنم . بد من تقدمي التضحيات على الصعيد الفردي أيضا

ومن مقتضى العقل أيضا أن . األعداء فرصة بسبب عدم اختاذنا حذرا الزما
نتخذ احليطة واحلذر بكل صرامة يف ضوء األوضاع السائدة يف العامل، وقد 
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م أن املسؤولني قد نصبوا هذا لعلكم الحظت. أمرنا أن اهللا تعاىل أيضا بذلك
وبسببها ميكن أن ) الكاشفات عن املوجات الكهربائية(العام السكانرات 

يستغرق الوصول إىل خيمة اجللسة وقتا أكثر قليال، فعليكم أن تتعاونوا مع 
املسؤولني بكل معىن الكلمة بالصرب واملثابرة لدى فحصهم الداخلني إىل مقام 

وأقول للفاحصني أيضا أنه إذا دخل شخص مرة . يداجللسة حسب النظام اجلد
مث خرج وعاد بعد قليل فال بد أن تفحصوه مرة أخرى وإن كان من 

من الواضح أن كل أمحدي خملصٍ يكون حريصا دائما على أن ينقذ . معارفكم
اجلماعة من أي خطر أو ضرر، لذا جيب على كل مشترك أن ينظر إىل ما 

اعدوا املسؤولني من هذه الناحية أيضا حبيث إذا فس. حوله بنظرة فاحصة دائما
فاخربوا املسؤولني فورا، وال سيما ارتبتم يف أي شخص أو نشاط يقوم به 

جيب أال تكون هناك . جيب أن تقوم النساء حبذر ذا الصدد إىل أقصى احلدود
فقد حدث قبل سنوات حيث . سيدة يف خيمة النساء تغطّي وجهها كامال

فال تظنوا أننا حذرين جدا ألن الفحص جيري . يف زي امرأةقُبض على رجل 
على ما يرام وال بأس إذا قللنا من احلرص على هذه األمور واسترحنا منها، 
فإن اإلنسان يف بعض األحيان يواجه الضرر بسبب قلة احلذر، لذا على املؤمن 

  . أن يكون حذرا ويقظا دائما
جيدا، وال ترموا القمامة على كذلك جيب أن تنتبهوا إىل النظافة أيضا 

األرض مطلقا، وال تظنوا أن العاملني موجودون وسينظفون املكان فيما بعد 
 - سواء كانت أوراقا أو األواين الورقية أو غريها -بل جيب أن ترموا القمامة 
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ميكن أن تتحملوا عناء قليال للذهاب إىل سالت .  يف سالت املهمالت
  . ا ولكن ذا سيبقي مقام اجللسة نظيفااملهمالت لرمي القمامة فيه

مث هناك املراحيض واحلمامات فيجب على الضيوف أن ينظفوها جيدا 
من املعلوم أن العاملني . بعد استخدامها، وهذا ال حيط من مكانة أي شخص

والعامالت يف قسم النظافة أيضا يأتون من عائالت شريفة وعريقة، إن النظافة 
أن أحد بل تزيده وتؤدي إىل إظهار أخالق العاملني كما قلت، ال حتط من ش

فمثال عندما تسافرون يف الطائرة ترون مكتوبا يف املراحيض أن . الفاضلة
  .  ملن يأيت بعدكم- بعد االستخدام -تنظفوها 

يف اليوم الذي مت فيه فحص ترتيبات اجللسة ضربت للعاملني احلاضرين 
. عمل يف قسم النظافة يف جلسة النساءآنذاك مثل سيدة كانت تطلب بإحلاح ال

. وكلما خرجت امرأة بعد استخدام احلمام أو املرحاض كانت تنظفه فورا
فنظرا إىل هيئتها الظاهرية خطر ببال سيدة أا تبدو ذات شأن ومن عائلة 

وعندما حبثت يف األمر علم أا السيدة . كرمية، فأرادت أن تعرف عنها أكثر
وكانت بنت موظف حكومي كبري ) رحومة واملغفور هلاامل(جميدة شاهنواز 

ولكنها ظلت تؤدي هذه اخلدمة بعاطفة خدمة ضيوف . وزوجة تاجر كبري
كانت تقوم بتضحيات مالية كبرية أيضا، ولكنها مل . �املسيح املوعود 

. تكتف بالتضحيات املالية وحدها بل كانت متحلية دائما بعاطفة اخلدمة
يوفق أوالدها أيضا ليكونوا على صلة متينة مع اجلماعة ندعو اهللا تعاىل أن 

  . دوما
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، فمن واجب املؤمنني أن �النظافة جزء من اإلميان حبسب ما قاله النيب 
 اليت أمرنا اهللا - مهما كانت صغرية -يتحينوا الفرص للقيام بكافة احلسنات 

جزء من أما النظافة فقد عدت من عالمات املؤمنني و. تعاىل ا ورسوله
فعلى كل ضيف ومشترك يف اجللسة أن يهتم ذا األمر جيدا، وأال . إميام

أما اليوم . يفكر أنه ال بأس إن مل أفعل ذلك فسيقوم به قسم النظافة فيما بعد
لو دخلتم . خاصة حيث املطر نازل فإن قذارة بسيطة أيضا ستبدو كبرية

ساخ املكان لذا جيب على احلمامات بأحذية متلطخة وحال ألدى ذلك إىل ات
املسؤولني أوال أن يضعوا أمام األبواب ماسحات لتنظيف األحذية، وليحاول 
اإلخوة أيضا أن يزيلوا منها الوحل جيدا قبل الدخول ألن اليوم هناك تنبوءات 

  . عن هطول املطر وقد يهطل طوال اليوم
ومة على اختاذ مث هناك انفلونزا اخلنازير متفشية يف هذه األيام، وحتث احلك

ويف هذا الصدد قد قام .  متكرراMTAاإلجراءات الوقائية كما يعلَن عنها عرب 
املسؤولون بتدابري وقائية على قدر االستطاعة، فهم يعطون الدواء من الطب 

. ال أدري هل أعطي اليوم أيضا أو ال. اهلوميوباثي لكل من يدخل مقام اجللسة
ء عند اخلروج من مقام اجللسة وعبوره جيب أن يعطَى كل واحد هذا الدوا

وعلى كل شخص أن )  عن املوجات الكهربائيةاتالكاشف(السكانرات مكان 
  . يتعاون مع املسؤولني يف هذا الصدد

إذا كان لدى أحد أدىن شك أو ارتياب يف إصابته باالنفلونزا فعليه : ثانيا
ندعو اهللا . سة قبل القدوم إىل اجلل- مراعاة لآلخرين -أن يراجع الطبيب 
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تعاىل أن ينقذ األمحديني مجيعا من هذا املرض وغريه، وأن يعود اجلميع إىل 
  . بيوم ساملني وحاملني بركات اجللسة

الضيوف الذين جاءوا من بالد أخرى وال سيما من باكستان واهلند 
وبنغالديش وغريها أو من بالد أفريقية أقول هلم دائما أن يعودوا إىل بالدهم 

فترة ال بأس ا من اية صالحية تأشريام، ألن قسم التأشرية يف قبل 
 حىت -سفارات بريطانية يف خمتلف البالد قد رفضوا تأشرية بعض األمحديني 

 قائلني إن األمحديني يأتون إىل -أولئك الذين كانوا قد زاروا بريطانيا مرارا 
م أن قوهلم هذا غري رغ. بريطانيا بتأشرية اجللسة مث ال يعودون إىل بالدهم

 أعوام أن الذين ٧ أو ٦صحيح متاما، وأنا أعرف هذا األمر شخصيا منذ 
أما إذا كان بعضهم قد بقوا هنا فال . يأتون إىل هنا يعودون إىل بالدهم حتما

واملعلوم أيضا أن .  أشخاص على أكثر تقدير٥ أو ٤يتعدى عددهم على 
  . جللسة يعاقَبون عقوبة قاسيةالذين يبقون هنا بعد جمئيهم على تأشرية ا

على أية حال، إذا كان عدد الباقني هنا قليال جدا بل كاملعدوم فذلك 
أيضا خطأ منهم ويسبب مسعة سيئة للجماعة، وهذا ال يليق بأمحدي بشكل 
من األشكال ألنه يؤدي إىل سد األبواب يف وجه الذين يريدون احلضور يف 

  . اجللسة بصدق الطوية
ت تتعلق بالسكن والضيافة وتقدمها اجلماعة ألسبوعني مث هناك خدما

عادة، أما بعد هذين األسبوعني فليس من املناسب حبال من األحوال اإلقامة 
وإذا فعل ذلك أحد فمثله كمثل ضيف مل يدع أصال، . هنا دون إذن املضيف

وكذلك الذين يسكنون عند أقارم . األمر الذي هو مكروه جدا عند اإلسالم
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أصدقائهم عليهم أال يثقلوا كاهلهم دون مربر، وأن يكونوا ملضيفيهم من أو 
: يأتيين بعض الناس بعد اجللسة ويقولون. الشاكرين على أم أقاموهم عندهم

قد جئنا بنية البقاء هنا لفترة كذا وكذا ولكن قريبنا الذي مكثنا عنده قد تغري 
عة، أو يشكون منهم بشكل تعامله معنا فنريد اآلن أن نسكن حتت نظام اجلما

فعلى الضيوف أن يأتوا واضعني يف البال فترة ال تكون عبئا على اآلخرين . عام
إن اهلدف من وراء اجللسة هو تقوية أواصر . حىت ال تطل الشكاوى برأسها

احلب، أما إذا بدأ احلب يتضاءل بدال من التفاقم فال معىن لالشتراك يف اجللسة 
 أن يتحلى املضيفون برحابة الصدر، ومن ناحية ثانية فمن ناحية ينبغي. أصال

تذكروا دائما أن . جيب على الضيوف أيضا أن يراعوا أوضاع اآلخرين
فليكن . دنيويةسفركم هذا إمنا هو لوجه اهللا لذا ال تتخذوه جملبة ملنافع 

سفركم هذا خالصة ملرضاة اهللا، فاسعوا جاهدين أن يكون لوجهه الكرمي 
  .  اجلميع لذلك، آمنيوفق اهللا. وحده

هناك أمر مهم آخر وهو أن هناك تعليمات ضرورية مكتوبة يف برنامج 
وهناك . اجللسة املنشور بصورة كتيب فاقرؤوها جيدا وحاولوا العمل ا

تنبواءت من قبل قسم األرصاد اجلوية احلكومي عن نزول املطر فادعوا اهللا 
ن االستماع إىل فعاليات اجللسة تعاىل أن يوقفه وحيسن الطقس لكي نتمكن م

دوء وسكينة يف بقية األيام، ألن املطر عندما ينـزل على سطح اخليمة 
يتسبب يف صدور صوت عال جدا لدرجة قد ال يفهم البعض بسهولة ما يقال 

كذلك يسبب املطر مشكلة يف السري واملشي وال سيما للصغار . على املنصة
   .جيعل الطقس يف صاحلنا، آمنيوالنساء، فادعوا اهللا تعاىل أن 


