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 . 19  –األسبوع، اجتماعه الوطين بعد عام من االنقطاع جر اء تفشي جائحة كوفيد  
قبل اجللسة السنوية يف اململكة املتحدة هذا العام، أعرب العديد من األمحديي عن  

اجللسة هذا العام حىت يتمكنوا مرة أخرى من جتربة   تعقدشوقهم ألن  تو رغبتهم القلبية  
حول   مماثلة  مشاعر  منكم  الكثۡيين  لدى  وكان  السنوية.  للجلسة  املباركة  األجواء 

 .وقد ع قد اآلن ،اجتماع خدام األمحدية 
أَن على يقي أبنكم استمتعتم به كثۡيًا. ولكن، من املهم جدا أن ندرك أن اهلدف  

لالجتماع ليس جمرد اجتماع اخلدام واألطفال مًعا واالستمتاع بصحبة بعضهم  األساس  
والديين   واألخالقي  الروحي  التطور  هو  لالجتماع  األمسى  اهلدف  إن  بل  بعضا. 

   .للمشاركي
وقتكم   وتركزوا  املادي  العامل  عن  بعيًدا  خطوة  لتخطوا  لكم  مكاًَن  االجتماع  يوفر 

واملسابقات واألنشطة اليت من شأهنا أن   باخلطوطاقتكم على استيعاب وجتربة تلك  
 . ومعايۡيها ترفع مستوى تقواكم وصالحكم

كما قلت للتو، متكنا من عقد اجللسة السنوية يف اململكة املتحدة الشهر املاضي بعد  
وقد مسع الكثۡيون منكم اخلطب املختلفة اليت سعت إىل تعزيز روحانية   ،انقطاع عامي



أَن واثق من أن العديد من أبناء اجلماعة، رجااًل   .تهم الدينية اۡلاضرين وزَّيدة معرف
يف الواقع، كتب يل عدد كبۡي من الناس    .طب اجللسة أتثروا خبشيبا وشبااًب قد  ،  ونساء

رسائل تفيد أبنه كان خلطيب وخطب بعض املتحدثي اآلخرين أتثۡي قوي وإجيايب جًدا  
اجللسة لالرتقاء مبستوَّيهتم الروحية والسعي اىل  لقد كتبوا كيف دفعتهم    على قلوهبم.

التقوى اۡلقة. ويف حي أن هذا أمر مشجع، فإن النقطة األساسية هي أن مثل هذه  
لذا، أكرر أن    .التغيۡيات ال جيب أن تكون مؤقتة وإمنا جيب أن تكون طويلة األمد

  الفرعية ات  بل تعقد املنظم  .هذه االجتماعات ليست ألغراض اجتماعية أو ترفيهية 
املختلفة اجتماعاهتا لتحفيز أعضائها روحًيا من خالل أنشطة مصممة خصيًصا هلم  

حىت يتمكن األعضاء من قضاء الوقت مع أقراهنم    وت عقد   .وفًقا ألعمارهم وفهمهم
الدينية  ومعرفتهم  الروحية  حالتهم  تطوير  على  معاجلة   .والرتكيز  على  تعمل  إهنا 

ومساعدهتم على    فرعية ليت يواجهها أعضاء كل منظمة  التحدَّيت والقضاَّي اخلاصة ا
التغلب على تلك التحدَّيت حىت يتمكنوا من الوفاء أبوامر هللا تعاىل أبفضل طريقة 

عالوة على ذلك، يتم عقد االجتماع للتأكد من أن كل أمحدي، ذكورًا وإَنًًث    .ممكنة 
جتماعية، يفهمون  على حد سواء، وبغض النظر عن عمرهم أو عرقهم أو خلفيتهم اال

للجماعة. وأمهية كبۡية  قيمة  منهم  لكل  مجيًعا   أن  لكم  أدعو  كم  أنوآمل  وابلتايل، 
 .أبفضل ما لديكم من قدرات  هوبراجمبشكل كامل يف أنشطة االجتماع  اخنرطتم

ألطفال الذين  لهذا العام، ونظًرا للحاجة املستمرة الختاذ احتياطات معينة، مت السماح  
آمل يف املستقبل أن    .عاًما فقط حبضور االجتماع  15و  12بي  ترتاوح أعمارهم  

تزول اۡلاجة إىل مثل هذه القيود ولكن كان من املهم ابلنسبة ملن ترتاوح أعمارهم بي  
الديين    15و   12 التطور  حيث  من  حامسة  فرتة  العمر  هذا  ألن  حيضروا  أن  عاًما 

  .واألخالقي للفرد



امج اليت أقيمت خصيًصا لتلبية احتياجاهتم، بعد أن حضروا خمتلف الفعاليات والب 
يف الواقع،    .اۡلقيقية وقيمتهم يف نظر اجلماعة   مكانتهمر األطفال اآلن  آمل أن يقد  

قيمة كبۡية وأن كل أمحدي هو عضو    و جيب أن يدرك كل من اخلدام واألطفال أهنم ذو 
 . مثي يف مجاعة املسيح املوعود 

ومع ذلك، فإن هذه القيمة ال جيب أن تؤخذ كأمر مسلم به، بل ال ميكن أن تبقى  
يلعبه يف اۡلفاظ على شرف    اصحيحة ومبرة إال إذا أدركتم أن لكل واحد منكم دورً 

 ازدهارها.وضمان استمرار تقدمها و  مجاعة املسيح املوعود 
من اۡلقائق األساسية هي أن لألطفال والشباب يف كل أمة دور كبۡي يف تقدم ورفاهية  

   .جمتمعهم
ابلتأكيد، فإن اجلماعة اليت غرس يف أطفاهلا وشباهبا روح اخلدمة والتفاين يف سبيل  

 قضيتهم هم أولئك الذين يتجهون إىل حتقيق أعلى مستوَّيت النجاح والتقدم.
  الفرعية املنظمات    ضمان استمرار تقدم اجلماعة، أسس اخلليفة الثاين  يف الواقع، ل 

أنه      ويف هذا الصدد، ذكر حضرة املصلح املوعود  .واخلداموجلنة إماء هللا  لألنصار  
جنًبا إىل جنب بكامل طاقتها، فإن   الفرعية إذا عملت اجلماعة املركزية واملنظمات  

لتحقيق أهداف   عالوة على ذلك،    .اجلماعة ستتعزز بشكل كبۡيالسرعة اإلمجالية 
تعمل أيًضا كشبكة أمان لضمان عدم تعثر تقدم اجلماعة    الفرعية ذكر أن املنظمات  

 أبًدا. 
إذا كان هناك ضعف أو كسل أو قصور لدى إدارة اجلماعة املركزية أو داخل اهليئة  

لفجوة وردمها لضمان  معينة، فإن اهليئات األخرى موجودة لسد ا  فرعية اإلدارية ملنظمة  
يف املضي    حتقيق أعلى األهداف الروحية جلماعتنا وأن تستمر مجاعة املسيح املوعود  

على سبيل املثال،   هذه ليست جمرد كلمات نظرية، لكننا رأينا ذلك عمليا.   .قدًما



يكون أحياَن بعض املسؤولي يف اجلماعة، رمبا بسبب تقدمهم يف السن، حذرين للغاية  
ابلطبع، اۡلذر ضروري يف بعض األحيان وجيب التفكۡي يف    يف سلوكهم. أو صارمي

 كل قرار بشكل صحيح وتوخي اۡلكمة.
ومع ذلك، ال ينبغي أبًدا استخدام اۡلذر كمبر إلخفاء كسل الشخص أو ميله إىل  
املماطلة، وابلتايل إذا تسلل الكسل على أي مستوى، فإن وجود اجلماعة وإدارات  

 هو لضمان عدم حدوث آًثر دائمة وضارة. ية الفرعاملنظمات  
أًَّي من رجالنا أو فشل يف أداء واجباته، فإن   أصاب الكسلعلى سبيل املثال، إذا  

أكثر   يصبحن  أن  اخللل من خالل  ذلك  أجل سد  من  للتقدم  موجودات  سيداتنا 
 نشاطًا وأن خيدمن بشغف أكب.

من َنحية أخرى، إذا فشلت اللجنة أو فشل األنصار يف أداء واجباهتم بشكل صحيح،  
املنظمات    أصبحت فإن اخلدام على استعداد للتقدم من أجل ذلك. وال مسح هللا لو  

، كسولة أو ضعيفة، فإن إدارة اجلماعة املركزية حتت قيادة األمۡي أو  الثالث  الفرعية 
أو  الرئيس ميكن أن تواصل عمل اجلما  عة. من َنحية أخرى، إذا أظهرت اجلماعة 

لضمان إجناز عمل    موجودة  املنظمات الفرعية اإلدارة املركزية ضعًفا يف أي وقت، فإن  
اجلماعة. ومع ذلك، جيب أن يكون اهلدف دائًما هو أن تعمل إدارة اجلماعة املركزية  

وعليها  الفرعية والتنظيمات   األمثل.  املستوى  على  ابستمرار  نطاقها    الثالث  ضمن 
ألبناء   واألخالقي  الروحاين  التقدم  تلبية  شأهنا  من  اليت  واألحداث  البامج  تطوير 
اإلسالم   رسالة  نشر  يف  العظيم  هدفنا  حتقيق  على  العمل  إىل  ابإلضافة  اجلماعة 

 لآلخرين.
إذا كانت اجلماعة املركزية يف املنظمات الفرعية تعمل وختدم هبذه الطريقة، فال يوجد  

هللا شاء  املوعود  إن  املسيح  هدف  وحتقيق  اجلماعة  تقدم  يوقف  أن  ميكن  ما    .



ابلتأكيد، لقد الحظت دائًما أنه يف تلك البلدان اليت تكون فيها اإلدارة على مجيع  
 تتطور اجلماعة وتتقدم بوتۡية جيدة. ،طة ي املستوَّيت نش

ى كل  وابملقابل، عندما يتسلل الكسل، فإن معدل التقدم ينخفض. لذلك، جيب عل
يف اجلماعة، بغض النظر عما إذا كان مسؤواًل أو عضًوا، أن يفكر دائًما يف حقيقة    فرد

 . أنه يتحمل مسؤولية شخصية جتاه مهمة املسيح املوعود 
وتعهد إبعطاء األولوية إلميانه ودينه على    لقد ابيع كل واحد منكم املسيح املوعود  
دات يف حد ذاهتا ال معىن هلا، لذا جيب أن  مجيع األمور املادية والدنيوية. هذه التعه

جتعلوها ذات مغزى من خالل بذل كل جهد ممكن للوفاء بعهدكم. جيب أن تركزوا  
العامل ونقل   أحناء  اهلدف األكب جلماعتنا، وهو نشر رسالة اإلسالم يف مجيع  على 

 تعاليم السالم واحملبة واألمن إىل مجيع الشعوب واألمم.
خد يف  أعضاء  الصحة  بصفتكم  حيث  من  العمر،  مقتبل  يف  فأنتم  األمحدية،  ام 

من  للجماعة،  الشامل  النجاح  أجل  من  وابلتايل،  والعقلية.  اجلسدية  والقدرات 
 الضروري أن يقوم جملس خدام األمحدية بدوره وواجباته أبفضل طريقة ممكنة. 

أ وا من  ادوز األخالق، وأعطوا األولوية إلمياهنم،    رقىإذا أظهر أعضاء جملس اخلدام 
معارفهم الدينية والعلمية، وفوق كل شيء، تصرفوا وفًقا ألوامر القرآن الكرمي والنيب  

أضعافًا   الكرمي   سيزداد  اجلماعة  تقدم  معدل  فإن  متاًما،  الوقت  خليفة  وأطاعوا 
 مضاعفة.

عالوة على ذلك، فإن عافية أجيالنا املستقبلية مرتبطة بكم أيًضا. لقد أنعم هللا على  
العديد منكم ابألطفال وأصبحتم اآلن مسؤولي بشكل مباشر عن اجليل القادم من 

َما حَنََل َواّلٌد  "   مجاعتنا. إن قيمة األب ودوره اۡلقيقي يتضح من قول رسول هللا  
. فإذا كنتم ترغبون حًقا يف أن ترتكوا ألطفالكم  َضَل ّمْن أََدٍب َحَسٍن"َوَلًدا ّمْن حَنٍْل أَفْ 



تسلكون   أنكم  من  وتتأكدوا  أنفسكم  إىل  تنظروا  أن  أواًل  فعليكم  األفضل،  اهلدية 
ممن   سنا  األكب  اخلدام  على  ابلتأكيد  هلم.  حقيقية  قدوة  وأنكم  الفضيلة  مسالك 

واألربعي والعشرين  اخلامسة  بي سن  يؤثر  أعمارهم  اآلن يف سن  أهنم  يدركوا  أن   ،
 بشكل مباشر على اجليل القادم.

خالل لقاء افرتاضي جرى مؤخًرا، سألين خادم شاب كيف ميكن للخدام األصغر سًنا 
أن يصلحوا ويوجهوا اخلدام األكب سًنا الذين ال يتصرفون بطريقة صحيحة ويظهرون  

 إخفاقات أخالقية.
النقطة يف اجتماع تنطبق عليهم    لقد ذكرت هذه  املاضي ألهنا  أنصار هللا األسبوع 

أيًضا. وهنا مرة أخرى، أود أن أذكر أن هذا شيء جيب أن يفكر فيه اخلدام األكب  
سًنا جبدية، ال سيما من لديهم أطفال. ال حتسبوا أن سلوككم أو تصرفكم شيء ال  

ختذلوهم. تذكروا    يؤثر على اآلخرين. بل إن اجليل القادم ينظر إليكم مباشرًة، لذا ال
دائًما أنكم إن مل هتتموا جيًدا أبداء واجباتكم جتاه هللا تعاىل وجتاه بعضكم بعًضا ومل  
تسعوا إىل رفع معايۡيكم الدينية والروحانية والفكرية، فلن تؤذوا أنفسكم فحسب، بل  

سوف تقدمون قدوة ضارة للجيل القادم،    ستضرون أيًضا من يسۡيون على خطاكم. 
أن األب    إذا ضلوا الطريق، فستتحملون املسؤولية. لقد ذكر رسول هللا    وابلتايل 

 هو الراعي يف البيت وعليه فإن هللا تعاىل سيحاسبه يوم القيامة إذا مل يقم بواجباته.
ضعوا يف حسبانكم دائًما أبن هناك حقي واجبي على املسلم اۡلقيقي: حق هللا تعاىل  

قي، فسوف تقومون تلقائيا بتوجيه أطفالكم حنو  وحق عباده. فإذا وفيتم هبذين اۡل
ستصبحون أيًضا مرشدين وموجهي للخدام األصغر سًنا، الذين جيب  و   الطريق القومي.

 أن تعتبوهم إخوانكم األصغر سًنا. 



أفضل طريقة دائًما إلرشاد اآلخرين تكون من خالل تقدمي األسوة اۡلسنة لۡياقبوها  
 ويتعلموا منه.
ذلك، ضعوا يف اعتباركم أن حياة أي جمتمع وجناحه ال يعتمدان على  عالوة على  

القدرة على لديها  األقوام حًقا وسيكون  بعينه، بل ستزدهر تلك  تغيۡي    جيل واحد 
قضيتها   الرغبة يف خدمة  بعد جيل يف  أجياهلا جياًل  تنهمك  عندما  لألفضل  العامل 

ت إبطاء  قدم جمتمعهم وجناحه ويكونون مستعدين لكل تضحية ممكنة لضمان عدم 
 أبًدا. 

، والذين يعلنون  الذين قبلوا إمام العصر، املسيح املوعود    منَ   تذكروا دائًما أننا مجاعةً 
 يف مجيع أحناء العامل.  أننا سننشر التعاليم اۡلقيقية للنيب الكرمي  

وهذا يتطلب أن يسعى كل أمحدي ابستمرار لتحسي معايۡيه الروحانية واألخالقية  
األكرم   والنيب  الكرمي  القرآن  لتعاليم  وفًقا  العمل  خالل  ميكننا  من  ال  لذلك،   .

مجاعتنا ال يدخر وسعا يف  أفراد  االسرتخاء أو الراحة حىت نتأكد من أن كل فرد من  
 جهوده لنيل قرب هللا تعاىل.

ا تشرق الشمس كل صباح، جيب أن يبعث كل يوم فينا بشرى التقدم والرقي فمثلم
فما مل تكن هذه هي حالتنا، فال ميكننا أن نكون راضي    الروحاين ألبناء اجلماعة.

 عن أنفسنا.  
خلدام    تعرضون على الفتاتكم بكل فخر الشعار الذي أعطاه حضرة املصلح املوعود  

 ألمم دون إصالح شباهبا.األمحدية أبنه ال ميكن إصالح ا
ومع ذلك، فهذه ليست جمرد كلمات أو شعار نفتخر به، بل جيب أن تكون جرس  
إنذار للخدام وجيب أن حتفزكم وتلهمكم. يظهر هذا الشعار بشكل ابرز يف برامج 



وعقول مجيع   قلوب  يف  بعمق  متأصلة  العميقة  الكلمات  هذه  اخلدام حىت صارت 
 اخلدام.  

كل خادم، سواء كان مسؤوال أم ال، أن ينظر إىل هذه الكلمات    يف الواقع، جيب على
على أهنا حتٍد شخصي له يصبو للوصول إليه. يف هذه اۡلالة، جيب أن يلعبوا دورهم  

 يف إصالح أمتهم من خالل إصالح أنفسهم. 
ومن مث، جيب أن تسعوا جاهدين لبلوغ أعلى املعايۡي األخالقية والروحانية وأن تكونوا  

قيقًيا ألمتكم ومجاعتكم. وإال فإن جمرد تكرار هذه الكلمات دون أي فعل ال  ذخًرا ح
معىن له على اإلطالق. كما أود أن أذكر إدارة جملس خدام األمحدية أنه إذا سعى 
مجيع املسؤولي على كافة املستوَّيت إىل حتسي أنفسهم والرتكيز على رقيهم الروحاين،  

 س.فسيكون لذلك أتثۡي هائل على اجملل 
فحىت بدون إقامة أي برامج خاصة ستصبحون وسيلة للتوجيه واإلرشاد من خالل  

سۡيى اخلدام اآلخرون أنكم خملصون وسيسعون إىل االقتداء  و قدوتكم الشخصية.  
 بكم إن شاء هللا.  

كما أود أن أقول للخدام األصغر، إنه ال ينبغي أن يفكروا أهنم صغار، وابلتايل فال  
هو عصر الرتفيه واملتعة   الوقتينهم أو حالتهم الروحانية، وأن هذا  داعي ألن يهتموا بد

 .هلم فقط 
ابلتأكيد، يف عمركم هذا، جيب أن تشاركوا يف النشاطات الرتفيهية واألنشطة اجليدة  
األخرى، ولكن يف نفس الوقت جيب أن تدركوا أنكم وصلتم اآلن إىل سن النضج  

اخلوايل، غالًبا ما كان الناس يتزوجون يف سنوات املراهقة  الكامل. يف الواقع، يف األَّيم  
 ويتحملون املسؤوليات املنوطة بذلك. 



عالوة على ذلك، يف أوائل اإلسالم، مل يشارك الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بي  
 عاًما يف معارك ذلك الزمن فحسب، بل مت منحهم رتبة قادة.  19و  18

أعلى مستوَّيت اإلميان. لذلك ال تقللوا من شأن  لقد تصرفوا بشجاعة كبۡية وأظهروا  
قدراتكم أو تظنوا أنه ميكنكم الرتكيز على إميانكم ودينكم يف وقت الحق من حياتكم.  

 بل حىت يف سن املراهقة والشباب، جيب أن تعوا قيمتكم وأمهيتكم. 
ابإلضافة إىل ذلك، جيب أن يركز مجيع اخلدام على تعهدهم أبن يكونوا مستعدين  

ل تضحية ممكنة من أجل دينهم وبلدهم وأمتهم. فال ينبغي أن تعلنوا هذه الكلمات  لك
 بصوت عاٍل، بينما يظل عملكم صامًتا.

فإذا كنتم ترغبون حًقا يف الوفاء بعهدكم، فإن األمر األهم هو الصالة، وهي اۡلل  
 صاۡلي.   االعملي لكم لكي تكونوا خدامً 

وال تسرعوا يف أدائها دون مراعاة    ،اخلمس اليومية جيب أن تواظبوا على إقامة الصلوات  
حقها. بل جيب أن تؤدوا صالتكم بعناية مع الرتكيز املناسب وأن تغرسوا حمبة هللا  
اۡلقيقية يف قلوبكم. استخدموا وقت الصالة لبناء العالقة مع هللا وال تدعوا ألنفسكم  

. ابإلضافة إىل ذلك،  أو ألهلكم فقط ولكن ادعوا أيًضا لدينكم وللجماعة واألمة 
على مجيع اخلدام واألطفال أن يقرأوا القرآن الكرمي يومًيا، حىت ولو كان بضعة ركوعات  
قليلة. فعليكم أن حتاولوا فهم معىن القرآن، لتتعلموا أفضل األخالق وتعرفوا ما يريده  

 هللا منكم. 
القرآن الكرمي    إحدى الطرق اليت ميكنكم اتباعها هي اختيار أي تعليمات أو أوامر من

وأن تنووا بعزم ًثبت وتسعوا إىل االلتزام هبا مهما حدث. حبيث تصبح مسة دائمة يف  
حياتكم. فإذا بذل اجلميع جهًدا حازًما لرتك أمٍر ضار مع السعي إىل تبين صفة أو  



القرآن علمها  الرذائل    ،فضيلة  من  العديد  من  العام  مدار  على  ست حمون  فعندها 
 ئل كثۡية.وستستبدلوهنا بفضا

ألن اخلۡي يولد    ؛كلما سلكتم طريق الفضيلة واالستقامة، حبثتم عن اخلۡي وجتنبتم الشر
 اخلۡي والشر يولد الشر.

على وجه التحديد، هناك خصلة نبيلة أود الرتكيز عليها بشكل خاص وهي فضيلة  
ل  قول الصدق. فعندما تغادرون االجتماع اليوم، جيب أن تعزموا بصدق النية على قو 

 اۡلق دائًما والتصرف أبمانة يف مجيع األوقات وحتت مجيع الظروف. 
يف مجيع  و   ال ينبغي أن يكون هناك أدىن شائبة من الباطل أو التحريف يف خطابكم.

 الظروف واألوقات، جيب أن تتمسكوا ابۡلقيقة وال حتيدوا عنها أبًدا. 
خلدام يف أداء الصلوات  حيث يسعى قسم الرتبية يف خدام األمحدية إىل ضمان انتظام ا 

، عليهم أيًضا الرتكيز على  اخلمس اليومية وتالوة القرآن وقراءة كتب املسيح املوعود  
 التأكد من أن خدامنا هم أولئك الذين يقولون الصدق ويتصرفون مبوجبه.

جيب على مجيع اخلدام أن يفهموا أن قول اۡلق والتصرف ابستقامة هو وسيلة للتقرب  
 الباطل يعادل الشرك ابهلل.من هللا، وأن  

املوعود   املسيح  قال  الصدد،  أن يرتك كافة أشكال عبادة    يف هذا  املرء  إن على 
الذي يرتك   يتك ل عليه هو  أيًضا، ومن  الزور وثن  أن  والزور. واۡلقيقة هي  األوًثن 
التوكل على هللا. لذلك، من خالل قول الزور، يهجر اإلنسان هللا. وهكذا فقول الزور  

الكذب أو التزييف أًَّي كان نوعه ليس ابألمر الصغۡي وإمنا خطيئة جسيمة جيب أو  
 جتنبها أبي مثن.



أولئك الذين يكذبون أو خيدعون عمًدا ال خيتلفون عن عبدة األوًثن الذين يتخذون  
بينما خيافون من أن   الكذب،  إهلًا ويظنون أهنم سيستفيدون من  الزور  تكبدوا  يمن 

 ابۡلقيقة. املعاَنة إذا متسكوا 
ليكن واضًحا أنكم إذا قلتم اۡلق يف سبيل هللا تعاىل وعملتم وفًقا لتعاليمه فلن تتأذوا  

 أو تعانوا أبًدا على املدى الطويل.
هناك ميزة أو خصلة أخرى مهمة جًدا عليكم تطويرها وهي أن تكونوا مواسي وحمبي  

 واألخوة والوائم املتبادل.ومراعي لآلخرين. وأن تسعوا لتوطيد أواصر احملبة 
أو مجاعة قوية، فإن األمر يتطلب من أبنائها االحتاد واالعتناء ببعضهم    فحىت تصبح أمةٌ 

 بعضا وأن يتشاركوا أفراحهم وأتراحهم.
مشاكل   يف  تتسبب  اتفهة  مشاجرات  أو  جًدا  ًثنوية  أشياء  أحياًَن  تنشأ  لألسف، 

 يكونوا مثل اإلخوة.وخالفات جدية بي أولئك الذين جيب أن 
إذا تسرب مثل هذا السلوك إىل مجاعتنا، فسيتم تشويه مسعة اجلماعة أبكملها مبثل  
لذلك،   أجوف.  ألحد"  وال كراهية  للجميع،  "اۡلب  شعارَن  ويصبح  األفعال  هذه 
تعاملوا دائًما مع بعضكم بعضا ابۡلب واملواساة، واسعوا إىل أتسيس انسجام حقيقي 

يف  شجاعة  فال  الشديد  بينكم.  "ليس  أنه  اۡلديث  من  نتعلم  بل  الغضب  إظهار   
ابلصرعة إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب"، ويف حديث آخر قال رسول 

"إن هللا   الّقَياَمة  :  يَ ْوَم  يَ ق ول  تَ َعاىل  َتَحابُّونَ : هللا 
 
امل يف   أَْيَن  أ ّظلُّه م  الَيوم  جّبَاَليل؟ 

 . ّظلّ ي"  اَل ّظَل ّإالَ  يَ ْومَ  ّظلّ ي
وابلتايل، إذا أردَن أن ندخل يف ظل رمحة هللا وفضله، فعلينا أن نظهر احملبة لبعضنا  

جيب أن نرتك جانبا كافة األحقاد الصغۡية ونصبح مواسي ومتساحمي. وهبذه   بعضا.
 الطريقة نؤسس روابط حقيقية من احملبة والوائم املتبادل لننال حمبة هللا تعاىل.  



هبذا، بل اسعوا إىل تبين مثل هذه الصفات ومقاومة اإلمث. كما قلت آنًفا،    وا ال تستخف
إن إصالح اخلدام ليس خاًصا بكم فقط كأفراد، لكنه يف الواقع مرتبط ارتباطًا وثيًقا  

 بتطوير وإصالح اجلماعة أبكملها. 
اإلسالمية   ابملمارسات  ملتزمي  تكونوا  أن  جيب  النواحي،  مجيع  من  وابلتايل، 

لدرجة  الصحيح الرذائل  ورفض كافة  التقوى  لغرس  فاسعوا  النفور   تنشئون ة.  فيه 
 والكراهية لكافة أشكال الفسوق والشر. 

أن   بل جيب  واملادية،  الدنيوية  اليوم  تقتصر طموحاتكم على مساعي  أن  ينبغي  ال 
تكون أولويتكم دائًما الوفاء حبقوق هللا تعاىل، وعبادته وحده، وأداء حقوق اآلخرين.  

وة على ذلك، أود أيًضا أن أوجه رسالة إىل اخلدام واألطفال الطالب. إن أكثر  عال
٪ من أعضاء اخلدام من الطالب، لذا آمل أهنم إىل جانب عبادة هللا، وأداء  30من  

 الصلوات، عليهم أيًضا إيالء اهتمام خاص لدراستهم. 
، العمل وجيب على مجيع الطالب، بغض النظر عن أعمارهم أو مرحلتهم الدراسية 

، جيب  النضججبد والسعي لتحقيق أفضل النتائج املمكنة، ومع تقدمكم حنو مرحلة  
أن تسعوا جاهدين للوصول إىل القمة يف املهنة اليت اخرتمتوها. يف الواقع، جيب على  
سواء كان   جيد  وظيفي  أو  مهين  مسار  لدخول كل  يسعوا  أن  األمحديي  الشباب 

، والوصول إىل أعلى املستوَّيت فيه، إن قول مرتبطا خبدمات حكومية أو غۡي ذلك
ذلك أسهل من فعله، لذا جيب أن تعملوا جبد وتسعوا للتفوق يف دراستكم، ال ينبغي  

أو الثانوية سعًيا وراء كسب املال السهل. بل    اإلعدادية   أن يرتك خدامنا تعليمهم بعد
 مكنة. عليهم االلتحاق ابلتعليم العايل واۡلصول على أفضل املؤهالت امل

يف اآلونة األخۡية، لوحظ بشكل عام يف مجاعتنا أن فتياتنا يتفوقن على األوالد يف  
 التعليم. 



يف ضوء ذلك، أضع حتدًَّي أمام أعضاء جملس خدام األمحدية أن تسعوا جاهدين،  
 حتققوا أفضل النتائج يف حياتكم األكادميية.لكي ملعاجلة هذا اخللل، و 

نفعكم فقط، ولكنه سيفيد اجلماعة كلها أيًضا وسيكون  فإذا كنتم َنجحي، فهذا لن ي
أيًضا، إن شاء هللا،   مصدر فخر جلماعتنا ويصون عزهتا وشرفها. كما أن جناحكم 
سيثبت أنه الضامن للنجاح األكادميي جليلنا املستقبلي الذي سيتعلم من أمثالكم.  

شبابنا. وابلتأكيد،    بيهبذه الطريقة، سيتم إنشاء دورة دائمة من التميز األكادميي  
جيب أن تسعوا جاهدين للوصول إىل القمة يف مجيع جماالت التعلم ألنه وعد هللا تعاىل  

 ن يف املعرفة والفهم.و أنه سيكون يف مجاعته أَنس متفوق للمسيح املوعود 
لذا، حاولوا أن تكونوا من بي أولئك الذين حيققون وعد هللا تعاىل ومن املؤكد أنكم  

 له وبركاته. ستنالون فض
مجيًعا القدرة على فهم مسؤولياتكم اجلسيمة والوفاء بواجبكم  أن يهبكم  هللا تعاىل    أدعو

وأن تفوا حبقوق هللا سبحانه وتعاىل وحقوق خلقه    ،كأعضاء يف جملس خدام األمحدية 
وأن تلعبوا دورًا متميزًا يف حتقيق    ،وأن تكونوا ممن جيعلون اسم مجاعتنا وضاء يف العامل

مهمة املسيح املوعود عليه السالم. إن دعوايت القلبية والصادقة هي أن تنجحوا يف  
ضاله على جملس خدام األمحدية  ذلك. وأدعو هللا سبحانه وتعاىل أن يستمر يف إنزال أف

 من مجيع النواحي آمي. 
 انضموا إيل اآلن يف الدعاء الصامت.

.  Salat hubيوجد إعالن هنا أنين سأطلق اآلن موقًعا إلكرتونًيا هو موقع "الصالة"  
 وهو موقع الكرتوين مصمم جلعل أبناء اجلماعة يتعلمون الصالة بطريقة تفاعلية. 

مث لذلك  املصادر  لكيفية  ويوفر  صويت  وتسجيل  الصالة  حول  الفيديو  مقاطع  ل 
الصالة، مع ترمجة الكلمات جمزأة وبشكل منفصل. كما هناك مسابقة تفاعلية حيث  



الرتمجة.  مع  ابلعربية  ابلصالة وحتسي صالهتم  أنفسهم  اختبار  للمستخدمي  ميكن 
التطبيق تعلم الصالة أمًرا ممتًعا وسهاًل، ليس مم  بل سهاًل.    تًعاوأنمل أن جيعل هذا 

 علي أن أذهب إىل هناك إلطالقه؟  
 


