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مـلخص خطبتا اجلمعة ألقاهما 

حضرة مرزا مسرور أحمد
 "أيده اهللا تعالى بنصره العزيز"

 اخلليفة اخلامس لإلمام املهدي واملسيح املوعود عليه السالم


عد�0 �ألستا. : متيم 8بو 0قة

?لقاها   zل جلمعة  خطبة  ملخص 
 مسر�H ?{د، Gمر qحضر

ملهد�  لإلما1  خلامس  خلليفة 
ملسيح ملوعو� �،�

 � للجماعة  لسنو�  ملؤمتر   �  
"سوفا" � جزH فيجي. 
بتاZيخ ٢٠٠٦/٤/٢٨.

�ستهل 8مl �ملؤمنني خطبته بذكر فضل 
يلقي   �8 �فقه  بأ�  عليه  �نعمته  �هللا 
مباشر  بشكل  �تنقل  �جلمعة  خطبة 
من هذY �لبال0 �لنائية �تبث 
� �يع 
�لعاª. فهذY �لبال0 ميكن �8 تعتC طرفا 
من 8طر�{ �أل³Z، �هكذ� فإ� �هللا 
يوفقنا لرäية حتقق �عوY0 �لs قطعها 
للمسيح �ملوعو0 � ��لs منها �8 
 .³Z8قصى 8طر�{ �أل �
يبلغ 0عوته 

تصل   �8 تعا�  �هللا  فقد شا]  �هكذ� 
0عوته 
� 8قصى 8طر�{ �أل³Z عن 
�ألÎدية  �إلسالمية  �ملحطة  طريق 
8لقى  قد  
نه  حضرته  �قا/   .MTA

 Yهذ e قا0يا� e >ملؤمتر �لسنو� e

� �يع  Pلسنة خطبة �بثت مباشر�
8~ا] �لعاª، �0عا �هللا تعا� �8 يستمر 
هذ� �لبث �ينجح e �لوصو/ 
� كل 
 Pملرجو� Pقق �لفائدÒ �8� ª8~ا] �لعا

.vيستفيد منه �لنا�

أفـضل العبـادة..
أداء الصلوات اخلمس على أوقاتها
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�.ّكر حضرته بأ� �لدعوP قد �صلت 
�لذ< يعتC طرفا من  �ملكا�  
� هذ� 
�لعاª، �ها هي �خلطبة تبث  8طر�{ 
 ،ªيع 8~ا] �لعا� �
 Pمن هنا مباشر
 Yلذلك ®ب �8 نتذكر نعمة �هللا هذ
�نتذكر 8يضا �ملسئوليا� �لs تترتب 
لكي  نسعى   �8 �هي  بسببها،  علينا 
تكو� تعاليم �إلماL �ملهد< جز] من 

ماL هذ�  �ملهد< هو   Lحياتنا، فاإلما
�لعصر ¬سب ما 8شاZ �لرسو/ �، 
�لو �عترفت �لدنيا ֲדذ� ª L8 تعتر{ 
�حلقيقة   Yهذ من   lيغ ال  هذ�  فإ� 

شيئا.
�مع .لك، فإ� �جلميع �معو� على 
8نه ال بد من بعث مصلح �8 مسيح 

� طريق  ª�8 مهد< كي يرشد �لعا
�لدنيا  أل�  �هذ�  ���د�ية،  �لصو�� 
عنها،  ��gغت   tد�� طر&  نسيت 
 e �ستحكمت  باطلة  ��ة  ���ذ� 
فها  خالقهم.   vلنا� �نسي  �لقلو�، 
هم �لناv يظلمو� بعضهم بعضا، �ها 
هو �ألù يغتصب حق 8خيه. فنسأ/ 
�هللا �8 ®علنا من هؤال] �لسعد�] �لذين 
 e �0خلو�  �ملهد<   Lإلما� هذ�  قبلو� 

�اعته حقيقًة.

نعلن  Ý قا/ حضرته؛ هل يكفي �8 
قبولنا لإلماL �ملهد< ��ملسيح �ملوعو0 

يكفي،  ال  هذ�  كال،  فقط؟   �
�لغر³  حتقيق  من  بد  ال  ألنه  �هذ� 
�ألساv من بعثة هذ� �إلماe L 8نفسنا، 
�هذ� �لغر³ ما هو 
ال 
نشا] عالقة 
�لكي  �خالقه،  �لعبد  بني  �لعبو0ية 
يؤ0< �إلنسا� حقو& �لناv �حقو& 
فإننا  �ֲדذ�  �هللا.   Pمرضا �بتغا]  �لعبا0 
 Ý �لدنيا،   e نعمه� �هللا  8فضا/  جن 
�هللا  شا]   �
 �ملو�  بعد  جنته  ندخل 

تعا�.

للمسيح  �قتباسا  حضرته  .كر   Ý
��د{   �8 مضمونه   � �ملوعو0 
�ألساv من بعثة �ألنبيا] هو �8 يعر{ 
 Pحليا�  �
 يهتد��  �كي  
�هم   vلنا�
�هللا  فإ�  �لذنو�.  من  �خلالية  �لطيبة 
�إلسالمية  �جلماعة  8سس  قد  تعا� 
�بعث، �هذ� هو �لغر³ �لرئيس من 
بالنسبة جلميع  �حلا/  هي  كما   sبعث
�ألنبيا]. فقد جئت لكي 8عرفكم باهللا 
�لكي 08لكم كيف جتتنبو� �لذنو�. 
فإنه مييل  يعر{ خالقه  فالعبد عندما 
 Lليه � ضع 8مامه. فعلى كل من قا

�يتفقدها  نفسه  Òاسب   �8 بالبيعة 
قد  �ألهم  ��د{  
� كا� هذ�   tlل
حتقق فيه L8 ال. �مظهر .لك �8 يؤ0< 
�لعبد حقو& �هللا �حقو& �لعبا0 �للذين 
òا متر�بطا�. فلو جعلنا هذ� ��د{ 

لتحقيق  سنوفق  فإننا  8عيننا  ُنْصب 
تعا�.  �هللا  شا]   �
 �ملنشو0  ��د{ 
8ما 
.� ª نعبد �هللا تعا� حق عبا0ته 
�ª �ضع 8مامه فإ� �لبيعة لن تنفع. 
�لذ<   vالقتبا�  �8 حضرته  8كد   Ý
قرY8 يؤكد فيه �إلماL �ملهد< ��ملسيح 
هذ�   e� نبوته،  على   � �ملوعو0 
0Z على �لذين يقولو� 
نه كا� �د�0 
ثا فحسب. فاإلماL �ملهد< كا�  �%دَّ
نبيا من جهة �كا� تابعا للنÖ � من 
جهة 8خرt. �هو قد ُبعث �فقا لنبأ 
�لرسو/ �. �قد �فقنا �هللا تعا� �8 
نرt حتقق �ألنبا] �لs 8نبأ ֲדا �لرسو/ 
� �منها بعثة خا0مه �ملسيح �ملوعو0 
لقبو/ هذ�   Yكما �فقنا ¬مد ،�
 .� للرسو/  �لصا0&  �ملحب   L0خلا�
ففي شعرe Y �لفاZسية قا/ حضرته ما 
مضمونه: "
µ لنشو�� ¬ب %مد � 
من بعد حب �هللا تعا�، فإ� كا� هذ� 
كفر�، فو �هللا 8ن لكافر 8شد �لكفر!".

فهذY هي مكانة �ملسيح �ملوعو0 � 
�لنÖ � �حب �هللا  فيما يتعلق ¬ب 
قد  8ننا  ندعي  �لذين  فنحن  تعا�. 
بايعنا �ملسيح �ملوعو0 سنكو� مسلمني 
هللا  %بني  كنا   �.
 حقيقيني  Î8ديني 
�%بني خلامت �لنبيني �، �لذ< ختمت 
�لشريعة  صاحب  فهو  �لشر�ئع،  به 
�لكاملة �لs هي �خر �لشر�ئع. �هذ� 
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�حلب سيتملكنا لو عملنا بكل ��8مر 
�لتزمنا  لو  كما  �بشريعته،   �  Öلن�
 sل�  � �ملوعو0  �ملسيح  بتعاليم 

ترشدنا 
� مكاLZ �ألخال&.
للمسيح  �قتباسا  حضرته  .كر  �قد 
مضمونه  ما  فيه  يقو/   � �ملوعو0 
عالقته  يصلح   ª  �.
 �إلنسا�   �8
باإلميا�  �ال0عا]  فإ�  تعا�  �هللا  مع 
8حقق  لكي  جئت  فقد  عبثا.  يكو� 
�لعبا0.  �حقو&  �هللا  حقو&  فيكم 
فبخصو¦ حقو& �لعبا0 فهي نوعا�؛ 
حقو& 
خو�نكم �ملسلمني �لذين ®ب 
�8 تسمو� عالقتكم ֲדم على ��Zبط 
�لدL �8 غl .لك من �لر��بط، �هنا@ 
 e تتجلى sحقو& �يع ب �لبشر �ل
مو�ساP �إلنسانية �عا]. 8ما �صو¦ 
 Yتعبد�  �8 فهي  تعا�  �هللا  حقو& 
تنسو�  8ال  �®ب  �لدين،  له  êلصني 
 Yتتذكر�� �لرخا]  تعا� e حالة  �هللا 
تنتبهو�   �8 8يضا. عليكم  �لشد�ئد   e
�8فضل  �0ئما،  تعا�  �هللا   P0عبا  �

�خلمس  �لصلو��   [�08 هي   P0لعبا�
تعا�:  �هللا  يقو/  كما  �8قاִדا  على 
َفاْعُبْدِني  8ََنا  
الَّ ِ 
َِلَه  8ََنا �هللا ال  
ِنَِّني ﴿
(١٤ (طه:  ِلِذْكِر<﴾   Pَال �لصَّ 8َ�َِقِم 

�لصلو��  يقيمو�   �8 �جلميع  فعلى 
 Ãلال� �لسيد��  باستثنا]  �اعة،   e
ميكن �ن �8 يصلني e �لبيو�، فإ� 

�هللا  مع  �Zحية  عالقة  تنشئ   Pلصال�
تعا�، فإ� حدثت فإنكم ال حتتاجو� 
8حد� بعدها. فالصالP ®ب �8 تكو� 
�لرسو/  قا/  �قد  �لد�ئم.  �0Zكم 
�لكفر  بني  �لفر&   �8 حديثه   e  �
��إلميا� هو 
قاL �لصالP. كما يقو/ 
�ملسيح �ملوعو0 � �8 �حلياP �لصاحلة 
�إلنسا�  فيها  يبقى   sل� �لسعيدP هي 
خاشعا �باكيا بني يد< �هللا كي يبقى 
e 8ما�. �مثله e .لك كمثل �لطفل 
�لذ< يبكي ليبقى �0ئما Z eعاية 8مه. 
 e فالذ< يتضر� هللا تعا� ®عل نفسه
حضن �هللا �Z eعايته، �من ª يكن 
كما   Pبالصال يتلذ.  لن  فإنه  كذلك 
 ª إلميا�. �من� Pيتذ�& حال� ª 8نه

ميانه �gئفة. tفإ� 0عو Pيتلذ. بالصال

�ينبغي 8ال يقوL 8حد بالصالP مستعجال 
فينقر �أل³Z كنقر �لدجا� Ý يدعو 
 Pبعدها بدعا] طويل عريض ، فالصال
 Pلصال�  �
 حقيقتها.   e �لدعا]  هي 

هي �لفرقا� بني �ملؤمن ��لكافر، �هي 
 Zلنو� �ִדب   Zلصد� شر¨  تستجلب 
 PZللمؤمن. لذلك ®ب �8 تر��00 سو
 e جيد� تتفكر��   �8�  Pبكثر �لفاحتة 
�لدعا] �لذ< تتضمنه. ®ب �8 تكونو� 
 Lكاملتوسلني �لفقر�] �لذين يلحو� 8ما
 �
  .Pلنجا� يعطيكم  كي  تعا�  �هللا 
ننا�ا،  �لs ®ب �8   lملعاي� هذY هي 
 �
  tلنر 8نفسنا  ~اسب   �8 فيجب 
 �
كانت قد نشأ� هذY �ألموZ فينا. 
 t8خر 8عماال  يفضلو�   vلنا� بعض 
�ملوعو0  �ملسيح  �لكن   ،Pلصال� على 
� يقو/ 
ننا ال نرضى بذلك �ال 
يدعو   �8  >Zلضر�� �من  به.  نسلم 
 Lصالته بلغته � ضع 8ما e إلنسا��
 .Yير� �هللا   �8  @Zيد� تعا�  �هللا  عتبه 
 e يقع  لن  فإنه  كذلك  كا�  فمن 
�لذنو�، فالصالP تنهى عن �لفحشا] 
��ملنكر �تباعد بني �إلنسا� ��لذنو�. 
�يتقي   Zلنا�  ZذÒ �إلنسا�   �8 فكما 

فينقر  مستعجال  بالصالة  أحد  يقوم  أال  وينبغي 
طويل  بدعاء  بعدها  يدعو   � الدجاج  كنقر  األرض 
إن  حقيقتها.   L الدعاء  هي  فالصالة  عريض، 
وهي  والكافر،  املؤمن  بني  الفرقان  هي  الصالة 
للمؤمن. النور  وتهب  الصدر  شرح  تستجلب 
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من   ZذÒ  �8 عليه  فإ�  كذلك  منها 
�لذنو�. فحياP �ملذنب e هذY �لدنيا 
ستكو� جحيما، �ستهّب عليه Zيا¨ 
يصلي  �لذ<  8ما  تعا�.  �هللا  غضب 
�يبتهل 
� �هللا تعا� فإ� نسائم ÎZة 
�هللا ستهّب عليه. لقد كانت هذY سنة 
�ألنبيا] عموما �سنة �لنÖ � 8يضا 8نه 
كا� يستغفر كث�l �يصلي �يتضر� 

� �هللا تعا� �يبتهل لدZجة �8 حالته 
 �. فمن  تغلي.   sل�  Zكالقد كانت 
.P0لعبا�� Pعن �لصال Ôغ e لذ< هو�

�بعد �اللتز�L بالصلو�� ��لزكاP يقو/ 
﴿8َ�َِقيُمو�  تعا�:  �هللا 
 Pَلزََّكا� َ�َ�ُتو�   Pََال �لصَّ
�لرَُّسوَ/  8َ�َِطيُعو� 
ُتْرَحُمو�َ﴾  َلَعلَُّكْم 
��آلية   ..(٥٧  Zلنو�)
�آلية   Yهذ تسبق   sل�
�الستخال{  �ية  هي 
�لs �عد �هللا تعا� فيها 

�لذين �منو� �عملو�   e قامة �خلالفة

�لصاحلا�. فالتضحية �ملالية هي نو� 
فستجد��  نظرمت  فإ.�   .P0لعبا� من 
على  حافظت  �حدها  �جلماعة   �8
تضحيا�  تقدمي  �هي   Pلزكا�  Lنظا
قائم  مالية جباPZ �فيها نظاL �خلالفة 
هذ�  من  تستفيد��  �لن  �مستتب. 

.� ª تكونو� مطيعني للرسو/  Lلنظا�

�، �ما ª تطيعو� خاL0 �لرسو/ �، 

ال فلن تستطيعو� �8 تنالو� بركة هذ� �
�لنظاL. لقد 8طعتم 8مر �لنÖ مببايعتكم 
للمسيح �ملوعو0 � �قمت بإيصا/ 
هذ�  �لكن  له،   � �ملصطفى   Lسال
على  تكونو�   �8 فيجب  كافيا،  ليس 
�مع  �جلماعة   Lنظا مع  �ثيقة  عالقة 
�هللا  حقو&  �تؤ��0  �خلالفة   Lنظا
�حقو& �لعبا0 لكي تكو� هذY �لبيعة 

صحيحة �مكتملة.
للمسيح  مقتبسا  حضرته  �.كر 
مناسبة   �
 فيه  يقو/   � �ملوعو0 

�لسنو< هي مناسبة قد هيأها  �ملؤمتر 
�هللا تعا� للسعد�] �لذين e قلوֲדم بّر. 
بعالقة  معي  �Zتبطو�  من  فمباZكو� 
قد  بأنكم  �تظنو�  تغتر��  فال  �ثيقة. 
8نكم  صحيٌح  تريد��.  ما  كل  نلتم 
�لذين  �ملنكرين  هؤال]  من  8فضل 
فكرمت  قد  8نكم  �جليد  �من   ،Y8نكر�
 ،� �لظن  �8حسنتم  8نفسكم  بإنقا. 

قد  
نكم  هو  لكم  8قو/  �حلق  �لكن 
�صلتم �آل� قر� عني �حلياP �ألبدية، 
�هذY �لعني ما هي 
ال تعاليم �لقر�� 
�لكرمي، �هذY �لعني من يشر� منها 
على   �Z0قا �سيكو�  يهلك  لن  فإنه 
ما  �لكن  �لشيطا�.  هجما�  �تقا] 
�لعني؟   Yللشر� من هذ �لطريق  هي 
�òا  حقْين  تؤ��0   �8 هي  �لطريق 
 �8 فينبغي  �لعبا0.  �حق  �هللا  حق 
�ينبغي  صا0قة   Pمو�سا بينكم  تكو� 
 e �لو�حد  �جلسد  كمثل  تكونو�   �8
بذلك   C8خ كما  �تر�Îكم  تو�0كم 

Zسو/ �هللا �.
 Yهذ حدثت  فلو 
بينكم   Pملو�سا�
يشعر  لن  فإنه 
�آلخر  بأ�  8حد 
î08 منه �8 يشعر 
باحتقاYZ، �سو{ 
 tلشكا�� تز�/ 
من هذ� �لنو� تلقائيا. Ý قا/ حضرته 

� �ملسيح �ملوعوª 0 يقل �8 حتسنو� 
فحسب،  �تو�سوهم  لآلخرين 
للذين  حتسنو�   �8 8يضا  عليكم  بل 
�لشر،  بكم  �يريد��  بكم  يتربصو� 
�هكذ� ستحسبو� من �لذين يطيعو� 
ينطبق  من  �هؤال]   .� �لرسو/ 
�لذ<   � �لرسو/  حديث  عليهم 

قطعك  من  تصل  أن  هي  الفضائل  أفضل 
وتعطي من منعك وتصفح عمن أساء إليك. 
فهذا هو أمر الرسول � الذي �ب أن نتبعه. 
فلو حتلينا بهذه األسوة وعملنا بهذه التعاليم 
التشاجر  أنواع  *يع  على  سنقضي  فإننا 
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 �8 هي  �لفضائل  8فضل   �8 مضمونه 
منعك  من  �تعطي  قطعك  من  تصل 
هو  فهذ�  
ليك.  8سا]  عمن  �تصفح 
8مر �لرسو/ � �لذ< ®ب �8 نتبعه. 
 Yֲדذ �عملنا   Pألسو�  Yֲדذ حتلينا  فلو 
�يع  على  سنقضي  فإننا  �لتعاليم 

8نو�� �لتشاجر ��خلصوما�. 
Ý قا/ حضرته 
� هنا@ 8مر� للرسو/ 
أل�  متو�ضعني  نكو�   �8 �هو   �
فهذ�  Òبه.  �ال  �هللا  يبغضه   Cلتك�
فسننا/  به  �عملنا   Yتبعنا� لو  �ألمر 
�لق  8ننا   �
 
ضافة  تعا�  �هللا  Zضا 
�ملجتمع.   e  Lلوئا�� �ألمن  من  جو� 
فينبغي �8 ~ترL مشاعر �آلخرين ��8 
Qتم ֲדمومهم. 
� تأ0ية حقو& �لعبا0 
تتطلب �8 �ضعو� 8ماL عتبة �هللا تعا� 
لتحقيقها.  �لعو�  منه  تطلبو�   �8�
حي  �هللا   �8 تستشعر��   �8 فينبغي 
بذلك  يشعر  قلب  �كل  �موجو0، 
�حقو&  �هللا  حلقو&  مؤ0يا  يكو� 
�لعبا0. فعلى �ملسلم �ألÎد< �8 يعلم 
ما ª يكن هنا@  بيعته  فائدP من  8ال 
فر& بينه �بني غe Yl �08] حقو& �هللا 
�حقو& �لعبا0. �
� 8سوتكم �حلسنة 
هي �لs ستقربكم 
� �لناv �ستقر� 

ليكم، كما ستؤ0< 
� حتسني  vلنا�
�جلميع،  فعلى  ��خرتكم.  0نياكم 
 Lلك �يعز. �
كب�l �صغ�l، �8 ينتبه 

عليه. فلو حد� هذ� �لتغيe l نفس 
�جلماعة  Zقي  فإ�  منكم  ��حد  كل 
 Yهذ  e õال]  سيظهر��  ��0gهاZها 
�ملسيح   C8خ �قد   .Plلصغ�  Pجلزير�
�ملوعو0 � �8 هد{ هذY �ملؤمتر�� 
 .vلنفو� e لطيب� lحد�� �لتغي
هو 
فال بد �8 تسعو� لتحقيق هذ� ��د{. 

Ý ختم حضرته بقوله 
� عليكم �8 
تنتبهو� �8 �جتما� عد0 كبe l مكا� 
��حد قد ينتج عنه بعض �ملشاحنا�، 
لذ� ال بد من �لتحلي بالعفو ��لصفح، 
�8سأ/ �هللا �8 يوفقكم لذلك. �مني.

?لقاها   zل جلمعة  خطبة  ملخص 
 مسر�H ?{د، G*م qحضر

ملهد�  لإلما1  خلامس  خلليفة 
ملسيح ملوعو� ��

e مسجد "بيت ��دe "t 8ستر�ليا، 
بتاZيخ ٢١ نيسا� ٢٠٠٦

8شاZ حضرته 
� �8 جولته 
� 8ستر�ليا 
�لقا0مة،  �لقليلة   Lأليا� ستنتهي خال/ 
حيث 
نه قد حضر �الجتما� �لسنو< 
مبقابلة   Lقا� �خلطب،  بعض  �8لقى 
�يع 8فر�0 �جلماعة تقريبا e لقا]�� 
شخصية �بر�مج 8خرt. �بسبب هذ� 

�ملباشر، فقد t8Z حضرته  �الحتكا@ 
�لكثl �فهم �لكثl عن �اعة 8ستر�ليا. 
�8شاZ حضرته 
� �8 �اعة 8ستر�ليا 
�إلخال¦   e متقدمة  �اعة  هي 
��لوفا]، �ال ينقصها شي]، �
� كا� 
�لs ال  �لنقا¤ ��ألخطا]  هنا@ بعض 
بد من �لنظر 
ليها �تد�Zكها. فيجب 
 Lلتقد� من  مزيد   �
 �0ئما  نطمح   �8
��ال0gهاZ لتحقيق �ألهد�{ ��لغايا� 
لنا �ملسيح �ملوعو0 �  �لs �ضعها 

� �اعته  Lشر�¤ �ملبايعة لالنضما e

�ملباZكة.
�8شاZ حضرته �8 معظم 8فر�0 �جلماعة 
8تو�  هنا هم 8صال من باكستا� �قد 
êتلفة.  �8قا�   e �لبال0   Yهذ  �

�منهم �ملثقفو� �ملؤهلو� �لذين جا]�� 
 Zلتجا� منهم   �8 كما  هنا،  �عملو� 
8يضا، 
ال �8 معظمهم هم من �لذين 
كانو� مضطهدين e باكستا� �8ُعطو� 
حق �للجو] e 8ستر�ليا، �هم يعملو� 
8بنا]  من   �8 
ال  بسيطة.  8عما/   e
تعلمو� ��رجو�،  �لبسطا] من  هؤال] 
يهتمو�  Q8م  يؤكد  جيد  8مر  �هذ� 
�نعدمت  فلو  به.  �يرغبو�  بالعلم 
�لرغبة e �لعلم عند �لشبا� فإQم لن 
�لشبا�  هؤال]   Lقا �قد  شيئا.  Òققو� 
8ثنا]  بو�جباִדم  �قامو�   Pgممتا õهو0 
 �8 �هللا  فنسأ/  �لسنو<،  �الجتما� 
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®زيهم 8حسن �جلز�].
Ý .كر حضرته �8 �جلماعة e 8ستر�ليا 
فيجي   Zألفر�0 من جز� حتتو< بعض 
�لغالبية   �8 
ال  نفسها،  8ستر�ليا  �من 
من  هم  �جلماعة  8فر�0  من  �لساحقة 
بيَّن  �قد   .Yكر. باكستا� كما سبق 
هنا  �ملولو0ين  �ألÎديني   �8 حضرته 
��ألÎديني �جلد0 من جزZ فيجي �من 
8ستر�ليا هم ينظر�� 
� �لباكستانيني 
على Q8م 8كثر معرفة بالدين �يتوقعو� 
8سوP حسنة، �هذ�  يكونو�   �8 منهم 
يرتب مسئولية كبPl على �لباكستانيني 
ال بد �8 يشعر�� ֲדا ��8 يؤ��0 حقها، 
�ألÎديني  من  8حد  ينحر{  ال  كي 
حد�  فلو  �لقا0مة.  �ألجيا/  من   �8
مياZسه  فهو ظلم  �هللا،  .لك، ال Äح 
8نفسهم  على  �لقد�مى  �ألÎديو� 
�على غlهم. فينبغي على �ألÎديني 
�ألخال&   e 8سوP حسنة  يكونو�   �8
�e �ملعامال� بشكل خا¦، �®ب 
 P8سو� منو.جا  �ألÎد<  يكو�   �8

حسنة لآلخرين 8يضا.
لألÎديني  خطابه  حضرته  �جه   Ý

ن  قائال:  �لباكستانيني   lغ من 
8قو/ لكم 8نكم �منتم باإلماL �ملهد< 
��ملسيح �ملوعو0 ��ليس بشخص 
�خر، لذلك ®ب �8 تلتمسو� فيه هو 
�لنمو.� ��ألسوP �حلسنة، ال �8 تنظر�� 

باكستا�.  من  �خر  شخص   >8  �

 sفيجب �8 تعرفو� �لعهو0 ��ملو�ثيق �ل
عليكم   � �ملوعو0  �ملسيح  8خذها 
من خال/ �لبيعة. �عليكم �8 تتذكر�� 
�8 كل 
نسا� مسئو/ عن 8عماله، فال 
�لكن  غlكم،  يفعله  ما   �
 تنظر�� 
�نظر�� 
� من بعثه �هللا تعا�، ��لذ< 
 L8مرنا �لرسو/ � �8 نبايعه ��8 نلز

�اعته، ألنه خليفة �هللا �ملهد<.

Ý قر8 حضرته مقتبسا للمسيح �ملوعو0 
8تباعه   �
 منه  يتضمن خطابا   ،�
برäية  %ظوظو�  
نكم  فيه  يقو/ 
�لذ<  �ملوعو0  �ملهد< ��ملسيح   Lإلما�
�كانو�  äZيته  �ألنبيا]  من   lكث  Ôمت
 �8 تتذكر��   �8 �عليكم   .YZنتظا�  e
حياتكم e هذY �لدنيا قصPl، فيجب 
 �8� �لطيبة  8خالقكم  فيها  تبثو�   �8

تتركو� �لضغينة ��لبغضا] ��حلسد.


ننا ®ب �8 نرt ما  Ý قا/ حضرته 
يريدY �إلماL �ملهد< ��ملسيح �ملوعو0 
على  �8صرZنا  سعينا  فلو  منا.   �
�لسl لساعدنا �هللا تعا� e مسlتنا. 
 Y�8Z كا� صحابة �ملسيح �ملوعو0 قد�
���8Z �يا� عملت على تقوية 
مياQم، 
ِنَعم  هطو/  خال/  من  نر�ها  8ننا  
ال 
�ملوعو0  �ملسيح  تعا� على �اعة  �هللا 

ִדطل  هي   sل��  Pمستمر هي   sل�
 tنر  Lيو ففي كل  �حلقيقة.   e عليه 
�8 �هللا تعا� Òقق �لوعو0 �لs قطعها 
 Zللمسيح �ملوعو0 �، فعلينا �8 نقد
نتمسك   �8�  YZقد حق  �لوقت  هذ� 
به  جا]  �مبا  �ملوعو0  �ملسيح   Pبدعو
لكي حتسن 0نيانا ��خرتنا. فإ.� 0Z8نا 
 �
 ننظر   �8 فعلينا  
مياننا  نقو<   �8
 ،Ylغ �
خامت �خللفا] � �8ال ننظر 
فهذ� هو �لصر�¤ �ملستقيم �لذ< ينبغي 
نطهر   �8 �علينا  عنه.  ننحر{  8ال 
�لسو�0].  �لبقع  من  �ننقيها  قلوبنا 
�آلخرين   Z�g�8 Òّملنا  لن  تعا�  فاهللا 
فلو  Z�g�8نا.  �آلخرين  لن Òّمل  كما 
Zكزنا على 8نفسنا فإ� �لفسا0 ��لفتنة 
ستز�/ من �ملجتمع �تتالشى �ألخطا] 
�تظهر  ��حلسد،  ��لبغضا]  ��لعثر�� 

للعاª �يا� �معجز�� 8خالقية.
ر حضرته مبقتبس لإلماL �ملهد<  Ý .كَّ
��لبغضا]  �حلقد  
�gلة  على  فيه  Òثُّ 
 �
��لشحنا] من �لقلو�، كما يدعو 
عن  �لنظر  بغض  �خللق �يعا   Pمو�سا
��Zبط  8ية  �عن  �لقومية  �عن  �لدين 
8خرt. فيجب على �ملسلم Ò �8سن 
 Lإلما� �

� �جلميع. Ý قا/ حضرته: 
لغlنا،  بذلك  يأمر  كا�   �
 �ملهد< 
منا  كا�  من   �
 ~سن  ال  فكيف 
يقو/  �لكرمي  فالقر��  �من �اعتنا؟! 
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 >8 بينهم"  "ÎZا]  Q8م  �ملؤمنني  عن 
 Lمتالطفني متحابني. فال بد من �اللتز�
�لتضر� ��البتها/  بد من  بذلك �ال 

هللا تعا� لتحقيقه.

�ملوعو0  �ملسيح   �
 حضرته  قا/   Ý
� يقو/ 
� طوفا� �لشهو�� هو 
سيل عاLZ جد� ال ميكن �8 ينجو منه 
 �8 فكما  تعا�.  �هللا  برÎة  
ال  8حد 
 e  Y8قو�� شي]  8صلب  هي   Lلعظا�
 Pلقو� فإ�  كذلك  �إلنسا�،  جسم 
�لشهو��  طوفا�   [Zلد �لعظمى 
�سيلها �لعرL هي ÎZة �هللا تعا�. فال 
بد من �ستجال� هذY �لرÎة ��لسعي 
لكي  �لسيئا�  عن  للتخلي  �جلاهد 

ينجو �إلنسا� منها.
حديث  مبضمو�  حضرته  ر  .كَّ  Ý
للرسو/ � يأمر فيه �إلنسا� e حالة 
 �
�لغضب 
� كا� قائما �8 ®لس �
 üير  �8� �8 يضطجع،  كا� جالسا 
�ملا] على �جهه �8 �8 يتوضأ. فال بد 
�لذ<  �لنبو<  �لتعليم   Yهذ تذكر  من 
Òث على عدL تر@ �لغضب يستو� 
على �إلنسا�. �ال بد من �اللتز�L بأ� 
يطابق �لقو/ �لعمل، فيقو/ �هللا تعا� 
﴿ِلَم تقولو� ما ال تفعلو�﴾، فيجب 
على �جلميع �8 يصلحو� 8نفسهم �8ال 

Ý يتوجهو� إلصال¨ �آلخرين.

للمسيح  مبقولة  حضرته  ر  .كَّ  Ý
 >Zنه من �لضر�
�ملوعو0 يقو/ فيها 
�8 تكو� �اعتنا منو.جا لآلخرين. 
 �
 يسعى   �8 Î8د<  كل  فعلى 
تعا�  فاهللا  �حلسنا�.  �كتسا� 
حسنا  منو.جا  ®علكم   �8 يريد 
فعلى  .لك  �ألجل  �آلخرين.  �د�ية 
�إلنسا� �8 يسعى 
� هذ� �ألمر �ال 
يقصر فيه. �®ب �لتذكر �8 �لسعي 
هو  ��حلسنا�   tلتقو� الكتسا� 
عباP0 بعينها، فيجب على �جلميع �8 
يسعى �ا. �ينبغي 8ال تظنو� �8 هذ� 
�ألمر هني، �لكن من سعى فإ� �هللا قد 
تكفل ֲדد�يته �لسبيل. �يقو/ �ملسيح 
�ملوعو0 � 
� �إلنسا� �لو�قع حتت 
��لذ<  بالسو]   PZألما� �لنفس   Pطأ�
يسعى 
� �لتخلص منها سيفوg يوما 
 e� �للو�مة.  �لنفس   �
 �ينتقل  ما 
�لنفس �للو�مة فإ� �إلنسا�  جل من 
�يكو�  �لتوبة،   �
 �يسعى  8خطائه 
�8حيانا  �لشيطا�   �
 مائال  8حيانا 
�ستمر   �.
 8نه  
ال  �لرÎن،   �
 مائال 
ينا/  فسو{   Pملجاهد�� �لسعي   e
ما   Zفبقد �هكذ�  �ملطمئنة.  �لنفس 
�يقا�مها  8خطائه   �
 �إلنسا�  ينظر 
 �
بقدZ ما يكو� متوجها للوصو/ 

نسا�  لكل  بد  فال  �ملطمئنة،  �لنفس 

�8 ينتبه 
� نفسه.

يستشيط  8حيانا  حضرته:  قا/   Ý
 �
 8حد  نبهه   �.
 غضبا  �إلنسا� 
 lغ �ملسلك  هذ�   �8 
ال  8خطائه، 
صحيح، فيجب �8 يتحلى بالصC. �لو 
 tمن �لشكا� lحد� .لك لز�لت كث
�لبسيطة فو�Z. فهنا@ قصة عن Zجل 
 Yلسو&، فر�� e lيس Pكا� مر ôصا
�يعد0  يالحقه  �8خذ  �خر  شخص 
هذ�   �8 
ال   .vلنا�  L8ما علنا  عيوبه 
ما  بسما�  �ستمر   ôلصا� �لرجل 
�بعد   .Cص e لشخص� .لك  يقوله 
هذ�  قا/  �لشخص  .لك  سكت   �8
�لعيو� هي   Yهذ �
  :ôلصا� �لرجل 
تدعو   �8 Z8جو@  eَّ حقيقة، �لكن 
 Lكي  لص �هللا منها. �عندها ند u
منه  يطلب  �8خذ  �لشخص،  .لك 

.PZلسما¨ ��ملعذ�
غض  من  بد  ال  
نه  حضرته  قا/   Ý
�لطر{ عن �ألخطا] ��ألموZ �لبسيطة، 
�حلد�0   �gجتا�  �.
 �ألخطا]   �
 
ال 
 Lعال
�8صبحت خطايا فيجب �8 يتم 
�خاصة  ��ملسئولني,  �جلماعة   Lنظا
 �
 �يسي]   �lخط �ألمر  كا�   �.

�جلماعة. �®ب �8 يتم .لك من با� 
تقدمي  على  ��حلر¦  ��لتر�حم  �ملحبة 
سيتحسن  �عندها  �حلسنة،   Pألسو�
حا/  سيتحسن  كما  �جلماعة  حا/ 

�ألجيا/ �لقا0مة.
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Ý بيَّن حضرته �8 �للسا� هو �سيلة 
�هو  ��حلسنا�   ��lخل� الكتسا� 
��لشر.  �لسيئا�  الكتسا�  �سيلة 
حسن  "من   :� �لرسو/  قا/  �قد 
فال  يعنيه".  ال  ما  تركه  �ملر]   Lسال

لسانه   �
 شخص  كل  ينتبه   �8 بد 
 e يقع �ال  يعنيه  ال  مبا  يتحد�  فال 
 PZ0من �لقو/. أل� �ألخطا] �لصا Ýإل�
من �للسا� تو�Z �لعد��P ��لبغضا]، 
 �
 ينتبه   �8 فر0  كل  على  فيجب 
مثاال   � �لرسو/  كا�  فلقد  لسانه. 
قد  
نه  ح�  ��لرÎة  �لعظيم  للخلق 
صلى على �ملنافق 8يضا. فيقو/ �ملسيح 
يكن حسن   ª من   �
  � �ملوعو0 
�خللق فإن 8خا{ عليه كث�l، �هذ� 
 ،Zينتج من �الستكبا أل� سو] �خللق 
ال  هالك  فهو  .لك   e �قع  �من 
برÎته.  �هللا  يتد�Zكه   �8 
ال  %الة 
�ملهد< �8   Lلبيعة لإلما� �من شر�¤ 
يتحلى �ملبايع ¬سن �خللق ��8 يكو� 
على Z0جة عالية منه، �هذY مسئولية 
 Lنلتز ª د<. �ماÎ8 على كل Plكب
باألخال& �حلسنة فال Òق لنا �8 نرشد 
بإصال¨   Lنلتز  �8 فعلينا  �آلخرين. 

حالتنا �ألخالقية �8ال.
Ý 8شاZ حضرته 
� شكا�0Z� tته 
مضموQا �8 بعض �إلخوP �ألÎديني 
غlهم  مع   تلطو�  ال  �لباكستانيني 

حضرته  فأكد  
ليهم.  ®ذبوQم  �ال 
على ò8ية �8 تعقد �جللسا� باللغا� 
�ملحلية كي يفهم كل �حلاضرين. كما 
للتر�ة   Lنظا �جو0  ò8ية  على  8كد 
�ملحلية،  �للغة  فهم  عليه  يعسر  ملن 
�ملعلوما�   �8 حضرته  .كر  حيث 
 Lنظا يوجد  ال  8نه  تفيد  تلقاها   sل�
كهذ� يطبق. فأكد حضرته على ò8ية 
يشعر  ال  كي  �ألمر  هذ�   �
  Yالنتبا�
�ألÎديو� �جلد0 بالعزلة. فهؤال] قد 
تركو� كل �ملصاô �لدنيوية ��لتحقو� 
باجلماعة، فعلى �ألÎديني �لقد�مى �8 
 �
ير�عو� .لك. كما 8شاZ حضرته 
�ألÎديني  من   �lكث  �8 علم  قد  8نه 
�جلماعة  � دمو�  نشطا]  هم  �جلد0 
حضرته  8كد  كما  
خال¦.  بكل 
على ò8ية �8 تقوL �ملنظما� �لفرعية 
مبا  �هللا"  
ما]  �"جلنة  �هللا"   Z8نصا"
�جلد0.   Pإلخو� هؤال]  الحتو�]   Lيلز
8يضا   lبالتبش �لنسا]  ִדتم   �8 �®ب 

 Zملستطا�. فعلى 8عضا] "8نصا� Zقد
 �8 �هللا"  
ما]  "جلنة  �عضو��  �هللا" 
Òاسبو� 8نفسهم، ��8 يسعو� 
� سبل 
 �8 ميكن  ال   tلتقو� فبد��   ،tلتقو�
ننا/ �لCكا� �لs بعث �هللا ֲדا �ملسيح 
�ملوعو0 �. �على �جلميع �8 يعلم 
�8 للجماعة نظاL، �هذ� �لنظاL يتبع 
��جبة   Lلنظا� طاعة  فإ�  لذ�  �خلليفة، 

8يضا.

تعا�  �هللا  حضرته  0عا   Lخلتا�  e�
عالقة  ينشئو�  لكي  �جلميع  يوفق   �8
حية مع �هللا تعا�، ��8 يضربو� ُمُثال 
كما  ��لطاعة.  �ألخال&   e عليا 
�جلميع   e تعا�  �هللا  ُينشئ   �8 0عا 
تصبح  ح�  ��لصال¨   tلتقو�  ¨�Z
مشهوP0 للجميع، ��8 يوفق �جلماعة 
إليصا/ 0عوP �إلسـالL ��ألÎـدية 

� �يع 8~ـا] �لبال0 �سـكاQا.. 

�مني.

فأكد حضرته على أهمية أن تعقد اجللسات باللغات 
أهمية  على  أكد  كما  احلاضرين.  كل  يفهم  كي  احمللية 
اللغة  فهم  عليه  يعسر  ملن  لل�*ة  نظام  وجود 
 qإ االنتباه  أهمية  على  حضرته  فأكد   .... احمللية 
بالعزلة.  اجلدد  األ ديون  يشعر  ال  كي  األمر  هذا 


