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في مسجد بيت الفتوح بلندن  

 
أما بعد فأعوذ . ه، وأشهد أن حممًدا عبده ورسولوـأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك ل     

*  الرَّْْحَن الرَّحيم* اْلَْْمُد هلل َربّْ اْلَعاَلمنَي *  بْسِم اهلل الرَّْْحَن الرَّحيم. باهلل من الشيطان الرجيم
ِصرَاط الَِّذيَن أَ ـَْعْمَت *  اْىد َا اللّْرَاَط اْلُمْسَ  يمَ  * إيَّاَك  ـَْعُبُد َوإيَّاَك َ ْسَ عنيُ  * َمالك يـَْوم الدّْين

. ، آمنيَعَ ْيِهْم َ ْ  اْلَمْ ُلوب َعَ ْيهْم َوال اللَّالّْنيَ 
 أحد مع اْلديث أثناء يف بالًتبية ةامل ع ق األمور بعض ع ى صدفة اا عتُ  أيام بلعة قبل

 بعض فيو أن ال  رير قراءة بعد ببايل فخطر أيلا، خطيا ت ريرا منو ا بتُ  مث اجلماعة، يف املسئولني
 ىذه شرح إىل حباجة الذين اجلماعة أفراد من فئة ىناك ألن ،بياهنا من بد ال اليت اهلامة األمور
 مهمة ىي كما األمور ىذهو. عنها مع ومات إىل املسئولون حي اج اليت األمور بعض ىناك، فاألمور

 اجليل ع يها يطّ ع أن وجيب ك و، العامل يف األخرى اجلماعة فروع جلميع مهمة ىي، فىنا ل جماعة
 كما اجلماعة  شااات يف يسامهون ال أو  شطاء ليسوا الذين نواآلخر اجلماعة وأفراد ئالناش
 يف واملسئولون الدعاة يبيّْنها ال إذ ،عادةً  ليوتفص بشرح تُبنيَّ  ال األمور ىذه أن ع ًما. جيب

 ال ولكنهم الشباب أذىان يف وخاصة البعض أذىان يف شىت أسئ ة تنشأف ،جيب كما اجلماعة
 آباؤىم يواجو أو منها، وناءيست قد ىمءآبا أو أقارّٔم أو اآلخرين اجلماعة أفراد أن ظا ني يسألون

 واملسئولني والدعاةِ  اجلماعة أفراد بني عالقاتال تكون أن ىو الطبيعي الوضع بينما صعبا، موقفا
 إماء جلنة وعلوات األْحدية خدام جم س أعلاء أي الفرعية املنظمات أعلاء يس طيع حىت مثالية

 إذا أيلا وشبهاهتم شكوكهم وتزول مع وماهتم تزداد لكي سهولة بكلىم مسئويل يسألوا أن اهلل
 أدبب أيلا أخرى بالد ومن ىنا من عضالب يك ب كما إيلّ  يك بوا أن وبإمكاهنم. يكّنوهنا كا وا

 .أسئ  هم ع ى فأردّ  ،بالَ ني واحًتام
 بال فليل عم هم ودائرة واجباهتم يعرفون ال أيلا املسئولني بعض أن يل تبنّي  ل د حال، أية ع ى 

.  وي زم جيب كما واجباهتم يؤدوا أن يس طيعون فال



 معينا، اع  ادا  ع نق ملاذا  عرف أن بد فال الع دية، باألموربعلها  تع قي سأبينها اليت األمور
 إليها، أ ظار ا توجَّو أو ّٔا، العملُ  منا يُطَ ب اليت األمور بعض وراءمن  اْلكمة ىي ما وكذلك

 أن الناس ف يد املثال، سبيل ع ى املالية ال لحية فمنها ؛ّٔا يعمل أن أْحدي كل ع ى جيب وملاذا
 أدائها، أس وب يعرفوا أن فيجب اإلدارية املسئولني بواجبات ي ع ق فيما كذلك تفاصي ها، يع موا

  .صالحياهتم دائرة ىي وما
 كل ع ى وجيب باملع  د، ي ع ق األول األمر. األمور ت ك من باخ لار اثنني أمرينِ  اليوم سأتناولو

 ين بو وال املط وبة بالدقة ليس ولكن وآخر حني بني يُذكر األمر ىذا أن شك ال. يع مو أن أْحدي
 يعرفون بالوالدة األْحديني أن يَُظنّ . أ فسهم اجلماعة أفراد لًتبية ضروري أ و إىل جيدا املسئولون

 يعرفون اجلدد املبايعني أن ع ما ،بو اإلديان جيب وملاذا املوعود املسيح بعثة من اهلدف ىو ما اجيد
  شطاء ليسوا الذين أما. وال دقيق البحث وبعد م أ ية دراسة بعد يبايعون ألهنم جيدا األمور ىذه

 كل يف موجودون ال بيل ىذا من والناس - وج ساهتا اجلماعة اج ماعات حيلرون وال اجلماعة يف
 جم س "مثل الفرعية املنظمات وع ى أكثر، ّٔم هن م أن فع ينا - ضئيال عددىم كان وإن دلب

 ع ى كذلك. ّٔا ويعم وا خاصةً  ال رض هلذا برامج يشك وا أن" اهلل إماء جلنة"و" األْحدية خدام
 ليس إصالحهم أن زعما اجلماعة  ظام خارج اردىم من بدال ي رّّْٔم أن أيلا اجلماعة  ظام
 اجلماعة  ظام فع ى. اجلماعة مع ص ة ع ى يب وا أن يريدون ال أهنم ع ًنا ي ولون الذين إال ،دمكنا
 بعض أن أيلا لوحظ ول د. الفرعية ل منظمات الناس ىؤالء مثل عن املع ومات ئيهي أن العام

 املسئولني بعض ِقبل من قاسية معام ة بسبب اجلماعة مع ص ة ع ى الب اء يرفلون الشباب
 ديكن ابائعهم مع ابائعهم ت وافق الذين جي هم أبناءُ  معهم رباَور إذا ولكن ،السنّ  يف امل  دمني

. تعاىل اهلل بفلل دائما مشجعة الن ائج كا ت األس وب ّٔذا ُعمل وحيثما. إصالحهم ي م أن
 أس وب واضعني تربوية برامج وضعوا الذين( مثال الًتبية سكرت  )اجلماعة يف املسئولني بعض ىناك

.  تعاىل اهلل بفلل ومشجعة جيدة الن يجة وكا ت  باْلسبانأعاله املذكورين الناس تفك 
 اللياع، من اجلماعة أفراد من فرد كل  ن ذ أن املس طيع جهد رماول أن جيب حال، أية ع ى
 كل ع ى فرعية منظمة كل وواجب داعية كلّْ  وواجبُ  اجلماعة، يف مسئول كل واجب وىذا

 أْحدي كل يعرف أن جيب أ و ىو املبدئي األمر ىذا بعد ذكره أريد الذي األول األمر. األصعدة
 أبني أن املناسب من فأرى ،بو اإلديان جيب وملاذا  املوعود املسيح بعثة من اهلدف ىو ما

:  ي ول حيث  فسها  املوعود املسيح بك مات ذلك



 ك و العمل وىذا. الكرمي ال رآن ح ائق وأُريَ  جمددا ال ابرة اهلل رسول عظمة ألقيم أُرس تُ  ل د"
 واضحا صار اجلماعة ىذه أمر أن مع يرو و ال معلوبة عيوهنم الذين ولكن وساق قدم ع ى جارٍ 
 عدد يب  و ال قد بعدد للاروا ومعجزاهتا آياهتا ع ى الشهود ُُجع وإذا الشمس، وضوح اآلن

. بياهنا يسهل ال لدرجة كث ة اجلماعة ىذا صدق أوجو إن. األرض وجو ع ى م كٍ   أيّ جيوش
."  اإلىا ة ت ك م ابل اجلماعة ىذه عظمةَ  تعاىل اهللُ  أرى شديدة إىا ة اإلسالم أُىنيَ  لـّما ولكن
  وّضح بو الذي األس وب أن اْلق بل  املوعود املسيح حياة ع ى ي  لر ال األمر وىذا

 عظمة يُثبت يزال ال وم فوظاتو ك بو خالل من الكرمي ال رآن وصدق  اهلل رسول مكا ة عظمة
 بّينتُ  ك ما أ و مرة من أكثر بّينتُ  ل د. اليوم إىل األعداء ع ى اإلسالم وصدق  اهلل رسول

 إذا بأ و ل  ول اضطروا املس مني    أمام اْل ي ية  اهلل رسول سيد ا من س ة خم  فة جوا ب
 أحد يف مثال ضربتُ  ل د. خمطئني كنا ف د اإلسالم تع يم ىو وىذا  س تو ىي ىذه كا ت

 دمناركية جريدة يف مسيئة رسوما  شر قد كان الذي كندا من اإلسالم معا دي ألحد خطابايت
 اجلميل اإلسالم تع يم عن وعِ م ىنالك جوليت أثناء يف خطايب مسع عندما ولكنو أيلا جم  و ويف

 واعًتف ف ط، اجلماعة إمام خطبة مساع بعد األمر ح ي ة ع م أ و جريدتو يف ليك ب اضطر
 يف جدا سيئا بر اجما أذاع أم كا من كب ا سياسيا رجال أن املاضية خطبيت يف ذكرتُ  ول د. خبطئو
 مث اآلالف، مئات إىل يب غ اإلذاعة ىذه إىل املس معني عدد نّ أو اجلمعة، حول اإلذاعية حمط و
 الكرمي، ال رآن ضوء يف وح ي  ها اجلمعة أمهية فيو وضح ُجيال م اال األْحديني الشبان أحد ك ب
 رجل أ و ع ما - الشخص ىذا إىل أْحدي شاب ك ب مث. اجلماعة موقع ع ى امل ال ىذا وُوضع

 فرصة أيلا تعطينا أن ع يك لذا صحيحا ليس ق َ و ما بأن- كب  و فوذ تأث  ولو كب  سياسي
 لبيان وق ا أعطا ا أ و  ُب و من كان أ و بالذكر جيدر. ففعل ،موقفنا لنوضح حمط ك ع ى اْلديث
 يف ىذه اإلذاعة عن اجلمعة وعن عظمة ال رآن الكرمي، وكان حديثًا شبابناف حدث أحد  موقفنا،

إن الناس ك هم يعًتفون أهنم . امج املالينينل د اس مع هلذا الرب. رائًعا، حىت اعًتف الرجل خبطأه
ل د بنّي املسيح املوعود ع يو . يعرفون اآلن اإلسالم اْل ي ي بواسطة اجلماعة اإلسالمية األْحدية

اللالة والسالم ىذه اْل ائق ألن اهلل تعاىل قد بعثو هلذه املهمة، أعين لكشف مكا ة النيب ص ى 
فع ى يده تُرَسى اليوم من . اهلل ع يو وس م، وصدق ال رآن الكرمي و لاعة تعاليم اإلسالم ل ناس

فال داعي ألن تكون عند ا . جديد عظمُة اإلسالم وال رآن والنيب ص ى اهلل ع يو وس م يف العامل
ع ى شبابنا أن يرفعوا مهمهم، وحيثما يكون شبابنا  شيطني، فإهنم يفحمون . أي ع دة بالدو ية

 . أعداء اإلسالم بفلل اهلل تعاىل



حني . ملاذا جيب اإلديان باملسيح املوعود ع يو اللالة والسالم: مث ع ى كل واحد منا أن يعرف
. يوجّْو املراى ون ذوو األربعة عشر عاما ىذا السؤال إىل آبائهم فإهنم ال جييبوهنم إجابة صحيحة

إن قولو ىذا اويل، . وىا إين أجيب ع يها بك مات املسيح املوعود ع يو اللالة والسالم  فسو
وديكن ل  نظيمات الفرعية يف اجلماعة أن ت ّسمو لشرحو ل ل ار، كما ديكنها االس عا ة بأقوالو 

. األخرى
إ نا  ل ي و لوم و ؤمن : ل د سأل بعُض املشايخ املسيَح املوعود ع يو اللالة والسالم وقالوا

بال رآن والرسول ص ى اهلل ع يو وس م، فما اْلاجة لإلديان بك بعد ذلك؟ ف ال ع يو اللالة 
:  والسالم

ا ظروا، َمن اّدعى اإلديان باهلل ورسولو وك ابو، دون العمل بأحكام اهلل املفل ة من صالة وصوم "
وحج وزكاة وت وى وورع، وأعرَض عن تعاليمو اليت تساعد ع ى تزكية النفس وترك الشر وفعل 

كذلك فمن مل يلّدق . اخل ، فهو ال يس حق أن يسمى مس ًما، كما ال ديكن أن ي حّ ى باإلديان
باملسيح املوعود أو ال يرى حاجة لذلك، فهو اآلخر جاىل حب ي ة اإلسالم و اية النبوة والرسالة، 

وال يس حق أن يسمى مس ما صادقًا ومطيعا هلل ولرسولو ح ا، ذلك أن اهلل تعاىل كما أ زل 
األحكام يف ال رآن الكرمي بواسطة رسولو ص ى اهلل ع يو وس م، فإ و كذلك قد أ بأ ع ى يد رسولو 

ىناك . بنبوءة عظيمة عن بعثة اخل يفة األخ  يف الزمن األخ ، ومسى الذين ال يلّدقو و فاس ني
فرق بني ك مات ال رآن واْلديث ّٔذا الشأن،    أن ك مات اْلديث إمنا ىي تفليل ل نبوءة 

ال رآ ية، كل ما يف األمر أن ال رآن الكرمي أا ق ع ى ىذا املوعود لفظ اخل يفة، بينما مسى اْلديُث 
فكيف يكون مس ًما من يرى أن ال حاجة لإلديان ّٔذا . ىذا اخل يفَة األخ  مسيًحا موعوًدا

الشخص الذي قد اس خدم ال رآن الكرمي لبعث و لفظ الوعد تعظيًما لو؟ 
:  مث قال ع يو اللالة والسالم

ل د مّد اهلل تعاىل س س ة بعثة اخل فاء إىل يوم ال يامة، وِمن عظمة اإلسالم وخلائلو أن آّددين 
اع موا أن اهلل تعاىل قد شّبو  بينا ص ى اهلل ع يو . قد بُعثوا ل أييده وذبديده يف كل قرن وسيُبعثون

. وس م دبوسى ع يو السالم
إن البعض خيطئون يف فهم  ىذا الوعد ببعثة آّددين يف كل قرن، حيث ي ولون ما : وىنا أقول)

. دام ىناك وعد ببعث هم يف كل قرن فأين جمدد ىذا ال رن؟ ف يع موا أن اخل فاء ىم آّددون اآلن
ول د بني . وقد تناولت ىذا املوضوع يف إحدى  اخلطب مفلال، فيمكن أن تس فيدوا منها أيًلا



املسيح املوعود ع يو اللالة والسالم ىذا األمر أديا بيان، وكل ىذه األمور مسج ة يف أدبيات 
: ي ول املسيح املوعود ع يو اللالة والسالم. اجلماعة

وكما . (كما)ل د شبو اهلل  بينا ص ى اهلل ع يو وس م دبوسى ع يو السالم، كما ىو ثابت من ك مة 
، 1كان عيسى ع يو السالم آخَر خ يفٍة يف الشريعة املوسوية، حيث قال بنفسو إ ين آخر لبنة

كذلك قد جاء اخل فاء دوًما يف األمة احملمدية خلدمة شريع ها وذبديدىا، وسوف يُبعثون إىل يوم 
ال يامة،    أن خ يف ها األخ  قد مُسّي مسيحا موعودا لوجود الشبو بينو وبني عيسى وبني 

ومل يذكر اهلل تعاىل امسو ذكرا عابرا، بل ذكر عالمات جميئو مفل ة يف الك ب السماوية . مهم َـْيهما
كل . وقد ذكر اْلديث الشريف وال رآن الكرمي عالمات بعث و أيًلا. ك ها ويف ال وراة واإلذميل

وكيف يـَُعّد مس ًما َمن ينكر . األمم من يهود و لارى ومس مني، م ف ون ع ى جميئو وين ظرو و
مثل ىذا املوعود؟ مث إ و ذلك اإل سان الذي قد أظهَر اهلل لو اآلياِت يف السماء ويف األرض، وجاء 

فالذي تُري . الطاعون تأييدا لو، وظهر الكسوف واخلسوف يف موعده احملدد حبسب النبوءة متاما
السماُء ل أييده اآلياِت، وت ول األرض الوقُت وق و، ىل يكون شخلا عاديا حىت يكون اإلديان بو 

.  وعدمو سّينِي، ويظل املنكر لو مؤمنا وحمبوبا عند اهلل تعاىل؟ كال
:  وقال ع يو اللالة والسالم

ل د . ل د ذّمست أ واُع املفاسِد الد يا ك َّها. اع موا أن ُجيع عالمات بعثة ىذا املوعود قد رب  ت
وَمن اش بو . حّدد أكثُر الع ماء واألولياء ىذا الزمن لبعثة املسيح املوعود، أعين ال رن الرابع عشر

ع يو أمٌر ما مع ىذه الشهادة امل فق ع يها ِمن قبل معظم الع ماء واألولياء، فع يو أن ي دبر ال رآن 
اع موا أ و كما بُعث عيسى ع يو السالم بعد موسى ع يو السالم . الكرمي وي رأ سورة النور بإمعان

بأربعة عشر قر ا، كذلك متاما قد بُعث املسيح املوعود بعد النيب ص ى اهلل ع يو وس م بأربعة عشر 
قر ا، وكما كان عيسى ع يو السالم خاََتَ اخل فاء يف الس س ة املوسوية، كذلك جاء املسيح املوعود 

  (امل فوظات). ىنا خاََت اخل فاء
إين خ يفة ىذا األلف، وكل من يأيت اآلن يكون : ل د قال املسيح املوعود ع يو اللالة والسالم

.  تابًعا يل
فاملسيح املوعود جميئو حبسب النبوءات ال رآ ية واْلديثية الواضحة، ىو سيد ا مرزا  الم أْحد 

. لذا فع ى كل مس م أْحدي أن يطالع ك بو ع يو اللالة والسالم. ال ادياين ع يو اللالة والسالم
                                                 

اْلََْجُر الَِّذي َرَفَلُو اْلبَـنَّاُؤوَن ُىَو َقْد }: قول املسيح ع يو السالم ىذايبدو أن املسيح املوعود ع يو السالم يش  إىل  1
 (املًتجم).  اليهودرفلو الذي ، فاملسيح يلف  فسو بأ و حجر الزاوية،(42 : 21َمىتَّ ) {َصاَر َرْأَس الزَّاِويَةِ 



. ومن ال يعرف األردية فع يو أن ي رأ ما يوجد باإلذم يزية و  ىا من ال  ات من منشورات اجلماعة
وبفلل اهلل تعاىل، يوجد من املنشورات بشىت ال  ات ما يوضح  اية بعثة املسيح املوعود، وضرورة 

. إن كل واحد منا حباجة إىل ت وية ع يدتو والردّْ ع ى اعًتاضات الطاعنني. اإلديان بو أديا إيلاح
. حني تُِعّدون أ فسكم بأ فسكم، س زدادون ع ما، وتكو ون جاىزين ل رد ع ى االعًتاضات

وباإلضافة إىل ما يعّده الفرد من رد ع ى املطاعن، فع ى  ظام اجلماعة وكذلك ع ى ال نظيمات 
الفرعية أن يعّدوا براجمهم ل ع يم كل فرد لكي يع م ما ىي  اية بعثة املسيح املوعود ع يو اللالة 

. والسالم، وملاذا اإلديان بو ضروري
. واألمر الثاين الذي أود ذكره ىو الًتبية، وعالقة أبناء اجلماعة باخلالفة. ىذا فيما ي ع ق بالع يدة

مث ىناك موقعنا .   وسي ًة قوية لربط الناس باخل يفة(MTA)إن اهلل تعاىل بفل و قد آتا ا 
alislam . ،فهناك حاجة ماسة لربط كل واحد من أبناء اجلماعة، ص  ا وكب ا، وذكرا وأ ثى

إن عددا . فع ى  ظام اجلماعة وع ى ال نظيمات الفرعية ربطهم ّٔاتني الوسي  ني. بال ناة وباملوقع
كب ا من املخ لني واألوفياء يسعون سعيا كب ا ْللور املسجد ىنا ويس معون ل خطبة، كما 

إهنم ال يس معون هلا با  ظام ف ط، بل . (MTA)يس مع هلا اإلخوة يف شىت أرماء العامل عرب 
ولكن ىناك عدًدا ال بأس بو من اإلخوة . يك ب يل بعلهم أهنم يس معون هلا مرتني بل ثالثا

يوجد يف املم كة امل حدة  فسها أشخاص ال يس معون ل خطبة، كما . الذين ال يس معون ل خطبة
كان البعض يف أحد . ال يشاىدون الربامج األخرى ع ى قناتنا، وال حيلرون فعاليات اجلماعة

فروع اجلماعة ىنا تلرفوا تلرفات ت ناىف مع تعاليم ُجاع نا، دما اضطرين لفرض بعض الع وبات 
ع يهم، وملا ربرينا األمر أكثر عرفنا أن أكثرىم ال يس معون اخلطبة أو ال يشًتكون يف فعاليات 

ومع ذلك فإن األْحدية ذبري يف دمائهم، لذا ف ما ُفرضت ع يهم . اجلماعة وال حيلرون براجمها
الع وبات وال يود أصأّم ال  ق وك بوا يل رسائل م يئة باألمل وال  ق يس عطفون، وقد قاب ين بعلهم 

فمنهم من تش  و شوا ل الد يا عن الدين، . لو كا وا من أىل الد يا املاديني ملا فع وا ىكذا. وبكوا
فال ذك  واملراقبة مها . ولكنو عندما يذكَّر فإ و ي ندم وي وب ويس  فر ويسعى ل  وية ص  و باجلماعة

. من واجب  ظام اجلماعة من سكرت يني ودعاة وكذلك مسئولني يف ال نظيمات الفرعية ُجيًعا
اسعوا إلذكاء ف يل اْلب . فاسعوا إل شاء ص ة مباشرة لكل واحد من أبناء اجلماعة باخلالفة

عندما تشرحون هلم األمور سي ج ى وفاؤىم . والوفاء ذباه اخلالفة الذي ىو موجود يف ق ؤّم س ًفا
إن وفاءىم ىذا ي ج ى بشدة حني تُفرض ع يهم بعض . أكثر ويزول ما بو من  بار ويظهر ل عيان

لو أن شعبة الًتبية يف ُجاع نا قامت بنلحهم با  ظام بإ شاء العالقة املباشرة باخلالفة . الع وبات



وحثّ هم ع ى االس ماع خلطيب وخطابايت ومشاىدة االج ماعات واجل سات والربامج األخرى، فإن 
.  ىذا سي وي ص  هم باخلالفة كما حيل الكث  من املشاكل امل ع  ة بالًتبية إن شاء اهلل تعاىل

وىذا - اع موا . األمر ال ايل الذي أود توجيو أ ظاركم إليو ىو تبيان ضرورة دفع ال ربعات ل جماعة
أن ىناك حاجة ل وضيح األمر ل ناس بأن ال ربعات ليست ضريبة، - ما أقولو دائًما ملسئويل املال

:  فمثال قال اهلل تعاىل. بل ىي واجب من واجباهتم أمرىم اهلل ّٔا يف ال رآن الكرمي مرارا
رًا أِلَ ـُْفِسُكْم َوَمْن يُوَق ُشحَّ  ـَْفِسِو فَُأولَِئَك ُىُم ) فَاتَـُّ وا ال ََّو َما اْسَ َطْعُ ْم َوامْسَُعوا َوَأِايُعوا َوأَْ ِفُ وا َخيـْ

 :ال  ابن)( ِإْن تـُْ ِرُضوا ال ََّو قـَْرًضا َحَسًنا ُيَلاِعْفُو َلُكْم َويـَْ ِفْر َلُكْم َوال َُّو َشُكوٌر َحِ يمٌ *اْلُمْفِ ُحوَن 
17-18) 

فإمنا ُيكَ ب الفالح ل ذين . ىذه اآليات تبني لنا أن اإل فاق يف سبيل اهلل ضروري جًدا لكل مؤمن
ي ول اهلل تعاىل إن اإل فاق يف سبي و يشبو قرًضا يعطيو العبد هلل تعاىل، ل ّده . ينف ون يف سبيل اهلل
وىناك أحداث كث ة يك بها يل اإلخوة حيث ينف ون يف سبيل اهلل ف ّد اهلل . لو أضعافا ملاعفة

. وقد قرأت ع ى مسامعكم مثل ىذه األحداث يف مناسبات عدة. هلم ما ينف ون أضعافًا ملاعفة
إن اهلل  ين، وليس حباجة ألموالنا، إمنا يريد بذلك أن يطّهر ا ويكشف لنا مدى ااع نا لو وحّبنا 

ي ول . ل بحث عن سبل ت واه، وليعَ م مدى صدقنا يف ادعائنا بال لحية بال ايل والنفيس يف سبي و
اهلل تعاىل أ ِف وا يف سبي و ويف سبيل  شر دينو وت وي و، لذا فع ى كل أْحدي أن يدرك اْلكمة وراء 

فإذا كان يدفعها لُ ضي سكرتَ  املال أو رئيَس اجلماعة، أو لي خ ص من سؤاهلما . دفع ال ربعات
أو إذا كان ينفق تنافًسا وتباىيا فال . امل كرر، فال فائدة يف إ فاقو، واألفلل لو أن ال ينفق شيئا

جيب أن تدفعوا . فكل  اية سوى إرضاء اهلل وراء اإل فاق مردودة عند اهلل تعاىل. جدوى منو أيًلا
ال ربعات واضعني يف اْلسبان بأن اهلل تعاىل قد مّن ع يكم إذ وّف كم لإل فاق يف سبي و، وليس 

فع ى كل منفق أن ينفق يف سبيل اهلل لكي يرث . أ كم متنون بإ فاقكم ع ى اهلل وع ى اجلماعة
إن ال لحيات املالية مهمة جًدا ل جماعات الربا ية، ولذلك قد ق ت جلميع . أفلال اهلل تعاىل

" الوقف اجلديد"فروع اجلماعة يف العامل أن يسعوا إلشراك املبايعني اجلدد واألافال يف تربعات 
، ولو بدفع رمزي، حىت ولو كان قرشا، ذلك ليع ادوا ع ى ال ربع، ول ثوا "ال حريك اجلديد"و

. تعاىلأفلال اهلل 
: ي ول املسيح املوعود ع يو اللالة والسالم يف أمهية ال ربعات

اإل سان حيب املال كث ا يف ىذه الد يا، ولذلك قيل يف ع م تعب  الرؤيا أن من رأى أ و قد أخرج 
ومن أجل ذلك قد أع ن اهلل تعاىل أن اإل فاق . كبده وأعطاه   ه، ف أوي و أ و سيعطيو ماال



لن تنالوا الرب )ضروري من أجل اْللول ع ى ال  وى  اْل ة واإلديان اللادق، حيث قال تعاىل 
ذلك . ، أي لن تنالوا الرب اْل ي ي ما مل تنف وا من أموالكم اليت رببوهنا كث ا(حىت تنف وا دما ربّبون

ومواساة خ ق اهلل وبرىم ىو . أن مواساة خ ق اهلل وِبّرىم منواة إىل حد كب  بإ فاق املال ع يهم
فما مل يوثر اإل سان   ه ع ى  فسو .  لف اإلديان، وبدو و ال يكون اإلديان كاماًل وال راسخا

لن )فكيف ديكنو أن ينفعو؟ كال، بل إّن اإليثار ضروري لنفع اآلخرين ومواساهتم، وقول اهلل تعاىل 
.  يعّ م اإليثار وحيّث ع يو (تنالوا الرب حىت تنف وا دما رببون

ل د ب غ سيُد ا أبو بكر يف وقف كل . فإ فاق املال يف سبيل اهلل معيار ملعرفة سعادة املرء وت واه
شيء يف سبيل اهلل تعاىل بأن دعا النيبُّ ص ى اهلل ع يو وس م إىل إ فاق املال من أجل حاجٍة ذات 

.  مرة، فجاءه أبو بكر بكل ما يف بي و
فمن واجب مسؤويل املال يف اجلماعة أن يربوا أبناء اجلماعة حبيث يزدادون ت وى وإديا ا عند كل 

ومن واجب الدعاة أيًلا أن ينلحوا أفراد اجلماعة ّٔذا األمر ك ما أتيحت هلم . تلحية مالية
ىناك حاجة ألن يكون مسؤولو املال . ىناك حاجة ماسة ل ذك ىم ّٔذا باس مرار. الفرصة لذلك

من واجبهم أن ي واص وا مع كل فرد، ال أن يفّوضوا واجبهم ىذا إىل . ع ى كل صعيد  شطاء
ال نظيماُت الفرعية ديكن أن تساعدىم إىل حد ما بأن حيّثوا أعلاءىم . ال نظيمات الفرعية ك يا

.  ع ى ال عاون مع مسؤويل املال وإدراك روح ال ربعات
  ىذا ال يعفي ع ى كل حال إن تفهيم م زى ال ربعات من واجب ال نظيمات الفرعية، إال أن

ومل ال عاون ل نظيمات الفرعية ا بوا من اأهنم من مسؤولي هم، وال يكفي أن ي ولوا  املالية مسؤويل
 املال أن يِل وا إىل كل مسؤويلمن واجب .  وال بد أن ينجزوىا ىم، مسئولي همذهتساعدىم، فو

أما يف املاضي .  م احة يف العلر اْلاضر، وىي يف أوروبا أكثر  سبياواملواصالتاهلاتف فبيت، 
 يف املدن مثل كراتشي والىور يعم ون هنارا وبعد الدوام حىت املساء ي جولون يف املسؤولنيفكان 

املدينة ليزوروا البيوت جلمع ال ربعات، وكا وا ين   ون من مكان إىل آخر بالدراجة لي ف وا ا  باه أبناء 
 ومع ،أما اآلن فال سهيالت الكث ة م وفرة. اجلماعة لدفع ال ربعات وينلحوىم يف سبيل ذلك

 ىنا أن تربعاهتم الشخلية ليست ع ى املسؤولني ضد بعض ىعم ون، ف د وص ين شكاوتذلك ال 
مس وى م بول، فإن مل تكن تربعاهتم الشخلية ع ى مس وى مط وب فكيف ديكنهم أن ينلحوا 

بعض . اآلخرين؟ فهذا العمل ي ط ب ال طف وال ني، فاشرحوا ألفراد اجلماعة أمهية ال لحية باملال
 دون أن يظهر ع ى ة ورابعة وثالثةالناس يُبدون قسوة، فإذا رفض بعلهم مرة فاذىبوا إليو ثاين

. وجهكم أي عبوس



تربعاتو، ولذا يزوره سكرت  املال مرة بعد ي وقف ع ى ال خيطرن ببال أحدكم أن  ظام اجلماعة 
 أ و لن يواجو ضائ ة مالية وأن األعمال س ظل  املسيَح املوعود وعد اهلل  كال ف د. أخرى

وإمنا كان خيشى أن ال تنَفق أموال اجلماعة يف حم ها وبوجو . تس  ع ى ما يرام، إن شاء اهلل تعاىل
فنظام اجلماعة يبذل اجلهود ويه م أن ي م اإل فاق قدر اإلمكان ع ى وجو صحيح، وإذا . صحيح

ظهرت الالمباالة من أحد يف اإل فاق يلدر لو ال نبيو أيلا، ولذلك يوجد يف اجلماعة  ظام تدقيق 
، إذ ال ينب ي بدقةِمن مسئولية أم  اجلماعة أيلا أن يراقب اْلسابات أّن اْلسابات أيلا، كما 

ف ينشّْط  ظام تدقيق اْلسابات، حبيث يكون املدقق حرا . أن يوافق ح ما ع ى كل فاتورة ترفع إليو
.  يف عم و، وم م عا بكل اللالحيات

 ول وف ىا ُتط ب ال ربعات ،وفيما خيص النف ات أود أن أخربكم أن تكاليف امي يت ايو باىظة
 إذ تعمل يف العامل مخسة أو س ة أقمار صناعية لبث الكن النف ات قد تزايدت كث . بلفة خاصة

فال تكفي ت ك ال ربعات اخلاصة، لذا ينَفق ع ى امي يت ايو من امليزا ية العامة . برامج امي يت ايو
لو اس مع م باى مام إىل خطايب . ل جماعة أيلا، فهذا اللندوق أيلا ي ط ب االى مام منكم

 يف أموال اجلماعة، منكم كم بارك اهلل  ، لعرف كلّّ االذي أل يو يف اليوم الثاين جل سة بريطاين
وكيف ي سع  طاق أعمال اجلماعة، وكم تكاثرت األعمال، وكيف وكم يُثمر اهلل أمواَل اجلماعة 

. كل ىذه النف ات ت م ب لحيات أبناء اجلماعةأّن  كل عام، فمن فلل اهلل 
ه ملن باإلضافة إىل ذلك أود أن ألفت ا ظاركم إىل بعض األمور اإلدارية، فكما ق ت ساب ا إن

يف خم  ف   الوقتاخلطابات األخرى اليت ي  يها خ يفة وضروري جدا االس ماع إىل خطب اجلمعةال
فإذا كان من واجب املسئولني أن ينبّْهوا أفراد اجلماعة إىل ذلك ففي الوقت .  اسبات وال دبر فيهاامل

فمن واجب أم  اجلماعة إذا صدر .  فسو جيب أن ين بو إىل ذلك املسئولون ىم أ فسهم أيلا
مث جيب .  إىل الفروع احمل ية ل جماعةويرس و أن يسج و تربويتوجيٌو يف اخلطب أو لف ٌة إىل جا ب 

ف د يكون بعض األمراء عام ني ّٔذا ال وجيو س فا، لكن فيما . ال نفيذأن يراقب با  ظام مدى 
 فإذا كان ،خيص إرسال ال  رير عن ىذا العمل، فإن أم  اجلماعة يف أم كا يذكر ذلك يف ت ريره

أي توجيو أو وصية يف أي خطبة فهو يسج ها بلفة خاصة مث يرس ها إىل فروع اجلماعة ل عمل 
إن بريطا يا ب د ص   ف و  ُفذ ىذا ال وجيو . ّٔا، ف يعمل األمراء اآلخرون أيلا ع ى ىذا ال وجيو

وباإلضافة إىل ذلك . ىنا ع ى وجو صحيح لظهرت   ائج أفلل من كل فروع اجلماعة يف العامل
جيب أن ترس وا فورا ال وجيهات املخ  فة اليت تل كم مين أو من املركز أيلا إىل سائر فروع 

كذلك ينب ي أن ال يك في أم  الب د . مث تابعوا األمر وراقبوا ألي مدى قد  ـُفّْذت. اجلماعة



كال ىذا ال . ب شكيل األمراء ع ى مس وى املنااق وي كل ع يهم هنائيا، م  نعا بأهنم يعم ون
يلح، وال ينب ي أن يكون كذلك، ألن ذلك إىل اآلن كما الحظُت يؤدي إىل الُبعد بني املركز 

 أي ..وفروع اجلماعة وينشأ اإلحساس يف أبناء فروع اجلماعة أهنم ال يس طيعون الوصول إىل املركز
فهناك حاجة إلزالة ىذا اإلحساس، لذا جيب ع ى أم  اجلماعة ىنا . مركز اجلماعة يف ب د معني

وع ى األمراء يف البالد األخرى أن يه موا بذلك، إذ جيب أن يع دوا اج ماعني ع ى األقل مع 
رؤساء اجلماعة ويفحلوا سرعة ال  دم، ول س وا إيل ال  رير عن الرؤساء الذين ال يعم ون جيدا 

.  ر م ال نبيو
 املال والًتبية وال ب يغ أيلا مرة واحدة يف السنة ع ى مسئويلوكذلك جيب أن جي مع األم  مع 

 فسوف تنحل كث  املسئولوناألقل إذا مل يس طع مرتني، ليس عرض األعمال، أل و إذا تنشَّط ىؤالء 
.   أو الُشعب األخرى ت  ائيايف األقساممن املسائل 

فهذا .  ل جماعةع  ظام اجلماعة بالوصول إىل كل فرل فعيلفِمن اليوم جيب أن يُِعّد أم  الب د خطًة 
العمل ليس صعبا يف بريطا يا وبالد ص  ة أخرى، فهم ديكن أن حيلروا لالج ماع يف املركز أو أي 

العالقة خطة إل شاء  األم  ضع أما البالد الكب ة مثل أم كا وكندا و  مها، فيجب أن ي،منط ة
.  الشخلية بأبناء اجلماعة ع ى كل مس وى، لينشّْطهم

وىناك أمر آخر مهم جدا قد تناول و مرارا يف السابق أيلا، ىو أن ت عام وا مع أبناء اجلماعة 
- الذي أل يُ و يف جم س الشورى جلماعة بريطا يا-جيب أن يلل اخلطاُب الل   . ب طف ورفق

 . إىل كل فرد من املسئولني، ف  ْه م وكالة ال بش  بإرسالو إىل اجلميع يف كل مكان
، فيجب أن مك بوأود أن أضيف شيئا خبلوص األمور اإلدارية أن ع ى كل مسئول أن ي رأ قواعد 

.   وما صالحياتوواجباتو ما مك بيعرف رئيس كل 
ىناك توجيو لألم  الواين أن خيرب املركز أيلا عن األعمال واللالحيات اليت يفوضها إىل أم  

املنط ة، فحسب ما أع م ال حيدث ىذا يف أي ب د، أل ين مل أس  م قط أي رسالة من األم  أ و 
 من قواعد 177 رقم فال اعدة. صالحياتو، وأن ما ي ي قد عنيَّ فال ا أم ا يف منط ة معينة

ب ال واعد، ااألذممن واضحٌة جدا، فهناك حاجة لالى مام ب نفيذىا، فع ى األمراء أن ي رأوا من كت
 ح ما، ويلعوىا يف اْلسبان دوما ويعم وا ّٔا، وخاصة إذا كا وا 264 إىل 259قواعد رقم ال

.  سي خذون ال رار يف قلية معينة
يف ىذا اخللوص أود أن أذكّْر الدعاة أيلا أن يؤّدوا مسئولياهتم، ومن مسئولياهتم أن يه موا 

ب ع يم أفراد اجلماعة ال رآَن الكرمي، فإذا كا وا قد خرجوا يف جولة فع يهم أن يُِعّدوا أساتذة يع ّْمون 



وىذه الدورات ل ع يم . األوالد ال رآَن الكرمي والكباَر الذين ال يع مون قراءة ال رآن الكرمي أيلا
ال رآن الكرمي جيب أن ال تن طع، وال يكفي أن يكون ىذا الرب امج مرة أو مرتني يف األسبوع، بل 

وعندما يكون الدعاة موجودين يف مراكزىم . جيب أن يكون كل يوم بعد صالة امل رب أو العشاء
 ال رآن  ا ال أحَد م وفر ليع ّْم أوالد أنْ ف يع ّْموا ال رآن الكرمي شخليا، فالشكاوى الكث ة تُرفع إيلَّ 

وكذلك فالذين حي اجون إىل تع ُّم . إىل    األْحدينيم  ملطرون أحيا ا إلرسالووأ ناالكرمي، 
وبذلك سًتبطون األوالد باملسجد واملركز وىذا سيفيدكم جدا يف . ف يع ّْموىم إياىا مبادئ ال راءة

.  جمال الًتبية، أما فائدة تع يم ال رآن الكرمي فواضحة
ون بعد ثالثة أعوام أو أربعة عادة، أو إذا ارأت اْلاجة ي م ال بديل  ف ي ذكر الدعاة أيلا أهنم ي  َّ
قب و أيلا داخل الب د  فسو، وقد وصَ نا من بعض البالد يف مثل ىذا الوضع أن ا زعاجا شديدا 

من -يظهر، فأقول هلم إن ىذه ال  ي ات جيب أن تُ بل برحابة صدر وبسرور، وىذا ال يوجد 
.  يف الدعاة يف بريطا يا حسب ما أعرف- فلل اهلل تعاىل

 ،فافع وا ذلك تذكروا أيلا أ و إذا كا ت حاجة إىل لفت ا  باه األم  أو أي مسئول إىل أمر معني،
، أو فيها ما ع شرعي، فالِف وا تعارضا واضحافمثال إذا كا ت ىناك قلية تعارض ت اليد اجلماعة 

 وإذا مل يس جب والحظ م أن اجلماعة ت لرر أو خياَلف اْلكم الشرعي ، بأدب ورفقها  باه
فأخربوين، وال ينب ي أن يكون بينكم جدال وعناد من أي  وع، ألن ذلك يؤدي إىل تش ت 

 صحيح أين ق ت مرة إن الدعاة ديكن أن ينبّْهوا األمراء إىل أمور دينية، لكن ذلك ي ط ب. اجلماعة
 ظام ب رضر الدونب ،ي م ذلك باليت ىي أحسنكي  ،خالقاأل بوال حّ ي اتّباع ىذه ال اعدة منهم

.   ُجيعا أن  كون أْحديني ح ي يني و ؤدي مسئولياتنا كما جيبوفَّ نا اهلل . اجلماعة
بعد صالة اجلمعة سأص ي جنازة ال ائب ع ى العزيزة تا ية خاْن اليت كا ت زوجة األس اذ آصف 

 38 عن عمر يناىز 6/8/2013 ف د تـُُوفّْيت يف .خان سكرت  الشئون اخلارجية يف ُجاعة كندا
. عاما، إ ا هلل وإ ا إليو راجعون

، كا ت  شيطة يف الدعوة 1998كا ت امل وفاة لبنا ية األصل م يمة يف كندا وكا ت بايعت يف 
إىل اهلل وكا ت مولعة بنشر الدعوة، فكا ت سكرت ة ال ب يغ يف جلنة إماء اهلل املركزية يف كندا، 

وباإلضافة إىل ذلك ُوف ت خلدمة اجلماعة ع ى مس وى مركزي وحم ي يف جماالت خم  فة، كا ت 
 امي يت ايو كندا، كا ت  شيطة لنشر رسالة األْحدية اإلسالم اللحيح عرب يف فريقعلوة دائمة 

م  وسائل اإلعالم، ولنيل ىذا اهلدف سافرت إىل أقلى البالد يف كندا وأم كا أيلا، كا ت ت دّْ
موقف اإلسالم يف كل  دوة بأس وب رائع ومؤثر جدا، كا ت مدّرسة، ومؤخرا كا ت رُفعت إىل 



منلب  ائبة مديرة املدرسة، كا ت دوما تسعى خل ق ال يم اإل سا ية يف الطالب،  الت عدة أومسة 
بلف ها مدّرسة، كا ت عالق ها باخلالفة عالقة حب ووفاء حيث كا ت ت يب كل مشروع، كما 

كا ت ت مسك باْلجاب وت ح ى بعاافة خدمة اخل ق، فكا ت قد تربعت بأعلائها بعد الوفاة، 
لف راء، وزوجة مثالية وأمِّا مثالية، بل كا ت تراعي كل قرابة، كا ت تزوجت لكا ت مواسية 

قيم الباكس ا يا ف أق مت مع العادات بشكل    عادي، كا ت سيدة خم لة ربافظ ع ى 
أيلا، تركْت ثالث بنات ك ُّهن "  ظام الوصية" منخراة يف سالمية، كا ت بفلل اهلل اإل

سُة وزراء ئيكان  طاق معارفها واسعا جدا، ف د حلرْت جنازهَتا ر". وقف  و"موقوفات يف  ظام 
لوالية، وأعلاء الربملان والب دية وعدٌد كب  من أساتذة املدرسة والطالب واملعارف    األْحديني، ا

كا ت حائزة ع ى مسعة ايبة جدا وشعبية كث ة، ول د مسعُت مْدَحها من كل ص   وكب ،  فر 
 . آمني.اهلل هلا ورفع درجاهتا ووىب بناهِتا وزوَجها اللرب والس وان


