اخلطاب الذي ألقاه أمري املؤمنني حضرة مريزا مسرور أمحد (أيده هللا تعاىل بنصره العزيز)
اخلليفة اخلامس لإلمام املهدي واملسيح املوعود (عليه الصالة والسالم) يف اجتماع جملس
الشورى يف مسجد بيت الفتوح يف 2019/06/16
بعد التشهد والتعوذ والبسملة قال حضرته:
بفضل هللا تعاىل ،وصل اآلن اجتماع جملس الشورى يف اململكة املتحدة إىل هنايته ،أان على ثقة
كل وفق قدرته ،قد شاركتم مشاركة كاملة يف إجراءات جملس الشورى .يف
من أنكم مجيعاٌ ،
البداية ،يتم إعداد جدول أعمال جملس الشورى ،مث تُش ّكل اللجان الفرعية ،وتتم مناقشة بنود
جدول األعمال فيها .وبعد هذه املناقشة ،يتم إعداد التقرير وتقدميه أمام مجيع املشاركني ،مث يتم
القيام ابمليزيد من املناقشات .فآمل أن بعضكم قد قدم آراءه وتوصياته يف ضوء النتائج اليت
توصلت إليها اللجان الفرعية .أان واثق من أن كل واحد منكم قد قدم مقرتحاته ،وف ًقا لقدراته،
وأدىل بصوته بنيزاهة .وهذا ابلتأكيد ما هو متوقع من املمؤمن احلقيق .
اآلن ،يف هذه اجللسة اخلتامية ،سأشرح مسمؤوليات وواجبات عضو جملس الشورى على ضوء
خطاب ألقاه حضرة املصلح املوعود (رض هللا عنه) يف أحد جمالس الشورى ،وكان قد أمر
حضرة املصلح املوعود (رض هللا عنه) أعضاء جملس الشورى أن يغرسوا يف أنفسهم قبل كل
ش ء خشية هللا عيز وجل .قال حضرة املصلح املوعود (رض هللا عنه) إنه مهما كانت قدرة املرء
اخلَطابية ومهما كانت بالغة لغته ،فإن هذا لن يكون وسيلة لنجاحه يف هذه احلياة وال يف

اآلخرة ،بل إن مفتاح النجاح واالنتصار يف هذه احلياة الدنيا ويف اآلخرة هو إقراره بـ "ربنا هللا" وأن
يعيش حياته وف ًقا هلذا املبدأ األساس  .وابلتأكيد ،علينا أن نطور يف أنفسنا روح { َّربـَّنَا إِنـَّنَا ََِس ْعنَا
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إذا كنا حنن املسلمني األمحديني ال نسعى لنعيش حياتنا هبذه الطريقة وال نسعى جاهدين حنو
الرب ،فاسألوا أنفسكم إذن :ما ه قيمتنا ومكانتنا ابملقارنة مع القوى واألمم الكربى يف العامل؟
فحىت اليوم حيث تضم مجاعتنا ماليني األعضاء يف مجيع أحناء العامل ،فإن احلقيقة تبقى أننا منثل
جدا من مسلم العامل .وابملقارنة مع إمجايل سكان العامل ،فإن أبناء مجاعتنا هم
نسبة صغرية ً
جمرد قطرة ماء يف حميط .إذا مت النظر إىل مجاعتنا من املنظور املادي ،فال بد من القول إننا لسنا
بذي أمهية على اإلطالق .يف الواقع ،إذا نظرمت إىل أعداد مجاعتنا بنظرة مادية حبتة ،فيمكن القول
إن حجمنا ال يوازي احلشرة الصغرية أو ذرة الغبار .ومع ذلك ،هناك ش ء واحد ميييزان وميكننا
أن نفخر به ،وهو أننا َسعنا نداء منادي هذا العصر ،وعند َساعه ،أعلنّا "َسعنا وأطعنا" ،ودخلنا
مجاعته املباركة.
هذا هو أساسنا ،وهذه هويتنا وهذه ه قيمتنا احلقيقية.
وهكذا ،جيب أن تظل هذه الربكة العظيمة على رأس ما يف ذهننا وأن تُغرس يف قلوبنا يف مجيع
األوقات.

كأفراد يف مجاعة املسيح املوعود (عليه الصالة والسالم) ،جيب أن يكون خلشية هللا األولوية
واألسبقية يف مجيع أفكاران وأتمالتنا .وجيب أن تكون مجيع وجهات نظران وآرائنا ومعتقداتنا
متأصلة يف خمافة هللا عيز وجل .وابلتايل ،إذا أتيحت لنا الفرصة لتقدمي جتاربنا أو وجهات نظران،
علينا ضمان أن تستنفد خمافة هللا كل ذرة من ذرات كياننا وحنن نتحدث ..جيب أن تسيطر
خشية هللا على ألسنتنا ..وأن ُُت ِكم خشية هللا على قلوبنا ..وجيب أن تسيطر خشية هللا على
كل اقرتاح وبيان لنا.
كأعضاء يف جملس الشورى ،جيب أن تضعوا يف اعتباركم أنه قد متت دعوتكم لْلدالء برأيكم
الصادق من أجل دين هللا عيز وجل .لذلك ،جيب أن ترتكيز كل توصية تقدموهنا ،بغض النظر
متاما
عما إذا كانت كبرية أو صغرية على خمافة هللا .جيب أن يكون كل تعليق أو رأي لكم صادقًا ً
وخال من مجيع أشكال املصلحة الذاتية.

مجيعا أن نق ّدر ابستمرار ونعتيز وحنم العنصر الفريد الذي مي ّكننا من
عالوةً على ذلك ،علينا ً
الوقوف بكل فخر أمام العامل ،والذي جيرب حىت القوى الدنيوية واألشخاص املاديني على إدراك

قوتنا وقيمتنا .ابلتأكيد ،إذا كان اآلخرون يف العامل اليوم حيرتموننا ويدركون أمهيتنا احلقيقية ،فذلك
معا يف مجيع األوقات ويف
يرجع فقط إىل حقيقة أهنم يستطيعون أن يروا أننا مجاعة موحدة نقف ً

مجيع الظروف خلف خليفة املسيح وأنمتر إبشارة من يده ،إهنم يق ّدرون حقيقة أننا نبذل أقصى
جهدان لنشر تعاليم اإلسالم احلقيقية ،واليت ه تعاليم السالم واحملبة واإلنسانية ،يف مجيع أحناء
العامل.

حنن الذين ننشر اإلسالم الذي مارسه وبلّغه رسول اإلسالم ﷺ ،وهلذا السبب ينجذب العشرات
من األشخاص الدمثني واألذكياء ،من املسلمني وغري املسلمني ،حنو مجاعتنا كل عام.
دائما أن
وابلتايل ،يتحمل مجيع أعضاء جملس الشورى عبئًا ً
ثقيال من املسمؤولية وجيب عليهم ً
يضعوا يف اعتبارهم أن اقرتاحاهتم ،وخدمتهم للجماعة ،ووسائل حصوهلم على اخلدمة من اآلخرين
متاما من االهتمامات واملصاحل الشخصية واألان واعتبار الذات .كانت
جيب أن تكون خالية ً
النقطة العميقة والثمينة اليت طرحها حضرة املصلح املوعود (رض هللا عنه) ه أنه حىت لو اختذ
املرء قر ًارا خاطئًا ،فلن يكون ذلك يف النهاية عائ ًقا أمام تقدم اجلماعة وجناحها  -طاملا قام بذلك

صحيحا ،لكنه فعل ذلك دون
اضعا خمافة هللا يف قلبه .وابملقابل ،إذا اختذ املرء قر ًارا
بنية حسنة و ً
ً

خوف من هللا وبدون رجاء قربه ،فإنه على الرغم من كونه مصيبًا ،فإن ذلك لن يكون وسيلة

للنجاح بل سيمؤدي إىل األذى .وابلتايل ،إذا اختذان قر ًارا دون وضع خمافة هللا يف قلوبنا ،حىت لو

صحيحا ،ستظهر يف النهاية عوامل أخرى تلغ فعالية قراران وتثبت ضرره .ولكن ،إذا
كان
ً
ارتكبنا خطأً يف احلكم حمافظني على خشية هللا يف قلوبنا ،فسيتم تصحيح هذا اخلطأ من قبل
هللا سبحانه وتعاىل ،وسوف حيمينا بفضله ورمحته من أي ضرر ،وسيمكننا من السري على الطريق
الذي يقودان حنو النجاح واألمن.

قد يسأل البعض عن هذا املنطق وقد يتساءلون كيف ميكن لقرار خاطئ أن يمؤدي إىل االزدهار،
والقرار الصحيح إىل الضرر؟ هذه طريقة دنيوية يف التفكري ،وإجابةً على هذا السمؤال ،استشهد
حضرة املصلح املوعود (رض هللا عنه) حبادث من حياة الرسول الكرمي ﷺ ،حيث رأى ﷺ
عيز وجل ،انطلق
يف الرؤًي أنه يطوف ابلكعبة ،ومن أجل ُتقيق هذه الرؤًي ونيل بركات ورضا هللا ّ

رسول هللا ﷺ ابجتاه مكة ألداء العمرة والطواف .مل يتخذ هذا القرار من أجل أي منفعة شخصية
أو لرفع مكانته أو أتثريه يف اجملتمع ،كما مل يتخذ هذا القرار من أجل أتكيد سلطته على املكيني.
مقدرا من هللا أن يذهب إىل
وعلى الرغم من نواًيه النبيلة ،كان هذا القرار خاطئًا ألنه مل يكن ً

العمرة يف تلك السنة .لقد كان خطأً بريئًا ،بينما كان قرار رسول هللا ﷺ انمجًا عن خشية هللا

اخلالصة وعن رغبته الكاملة يف ُتقيق ما اعتقد أنه إرادة هللا .على أية حال ،ونتيجة هلذا القرار،
ك فَـْت ًحا مبِينًا} أي
قال هللا تعاىل يف اآلية الثانية من سورة الفتح من القرآن الكرمي{ :إِ َّان فَـتَ ْحنَا لَ َ
اضحا.
لقد منحناك حبق
انتصارا و ً
ً

يوضح هللا سبحانه وتعاىل أن اخلطأ يف احلكم يرجع إىل حب الني ﷺ غري املشروط هلل عيز
وجل ،وتصميمه املطلق على طاعة إرادته تعاىل ،وهكذا ،ذكر هللا تعاىل أنه بدالً من التسبب يف
الضرر ،فإن هذا اخلطأ سيثبت أنه ٌ
أساس ورميز دائم لنصر عظيم لْلسالم يف املستقبل .ووفاءً
بشر هذا اخلطأ الربيء ابنتصار اترخي رائع لْلسالم.
هلذا الوعد ،رأى العامل أبسره كيف ّ
من انحية أخرى ،فإن حادثة أخرى من زمن الرسول الكرمي ﷺ تثبت أن القرار املنطق واملربر
ثبُت يف النهاية أنه قرار مشمؤوم إذ كان خاليًا من الروحانية ومن خمافة هللا .فف معركة أحد ،نشر

رسول هللا ﷺ جمموعة من أتباعه يف مكان معني وأمرهم أن ال يرتكوا مكاهنم ُتت أي ظرف

من الظروف ،بغض النظر عما قد حيدث ،وبغض النظر عن النصر أو اهليزمية ،ولكن عندما كان
أعداء اإلسالم على وشك اهليزمية ويف حالة تراجع ،جتاهلوا تعليمات الني ﷺ وتركوا أماكنهم،
على الرغم من أن الطاعة احلقيقية وخمافة هللا تتطلب منهم البقاء يف ذلك املكان ،وكانت النتيجة
انتصارا حاَسًا للمسلمني قد ُتول إىل هيزمية كارثية ومأساوية.
أن ما بدا
ً

وف ًقا لذلك ،أود أن أذ ّكر كل واحد منكم أبن عليه أن يظل غارقًا يف خشية هللا وعليكم احرتام
ئما إذا كنتم
كرامة بعضكم بعضا وأن تتحدثوا بتع ّقل ،وقبل كل ش ء عليكم قول احلقيقة دا ً
تريدون النجاح يف جهودكم وخططكم ،وجيب أن يكون هدفكم الوحيد هو الوصول إىل حمبة
هللا سبحانه وتعاىل يف مجيع الظروف .اعقدوا العيزم وكونوا جاهيزين يف مجيع األوقات للتضحية
بوقتكم وثروتكم وحياتكم من أجل اإلسالم ،وأتكدوا من عدم وجود أي أثر للمصاحل الشخصية
أبدا برغبة احلصول على
أي من قراراتكم أو نواًيكم ،وجيب أال تكونوا مدفوعني ً
أو الغرور يف ّ

مديح اآلخرين.

على سبيل املثال ،عندما تدفعون تربعاتكم أو تقدمون تضحيات مالية أخرى ،جيب أن تتأكدوا
دوما األولوية لدينكم على
من تقدميها خالصةً لوجه هللا تعاىل وليس إلاثرة إعجاب أحد .أعطوا ً
متاما عن عمل الشركات أو
مجيع األمور الدنيوية وافهموا أن عمل اجلماعة الروحانية خيتلف ً
اجلماعات الدنيوية العادية.
على سبيل املثال ،يف املمؤسسات الدنيوية ،تكون املشروعات واألهداف حمدودة ،وكل ما يتم
كسبه يتم توجيهه حنو االستثمار يف نفس النطاق احملدود .لكن لو اتبع املسيح املوعود (عليه
الصالة والسالم) أو خلفاؤه مثل هذه املبادئ الدنيوية ،فعندئذ ستتوقف جهودان التبليغية يف
مساراهتا .على سبيل املثال ،إذا تقرر أن ال يتم إنفاق أموال التربعات إال يف البلد أو املدينة اليت
ُمجعت فيها ،فلن تتمكن مجاعتنا من االزدهار أو االستمرار يف االنتشار يف مجيع أحناء العامل.
وابملقابل ،إذا تقرر أن ال يتم إنفاق أموال اجلماعة احملدودة إال على التبليغ وليس على النشر أو
غريه ،فسيكون تقدم مجاعتنا املستمر يف خطر.

وابملثل ،إذا تقرر أن علينا التوقف عن بناء املساجد من أجل توفري املال ،فسنرى قريبًا أن التطور
الروح جلماعتنا سوف يتوقف وسنتوقف عن رؤية بركات هللا سبحانه وتعاىل .وابلتايل ،لدينا

مجيعا .ينبغ وضع املييزانية الوطنية بطريقة متكنا من
جمموعة من األهداف واملهام وجيب ُتقيقها ً
إجناز خمتلف جماالت عمل اجلماعة وُتسينها .قبل كل ش ء ،عند إعداد املييزانية أو ختصي
املوارد ،من الضرورة مبكان أن تظل خمافة هللا على رأس تفكريكم .إذا مت تقدمي املقرتحات مع
مراعاة خمافة هللا ،ومت ختصي

التمويل وف ًقا لتعليمات خليفة املسيح ،فمن املمؤكد أن هللا تعاىل

دائما وال ييزال احلال كذلك اليوم .جيب
سيبارك موارد مجاعتنا احملدودة .هذا ما أظهره اترخينا ً
استخدام مواردان احملدودة يف التبليغ والرتبية ،ونشر أدبياتنا ،وبناء املساجد اجلديدة .ينبغ أن

تستخدم ملساعدة الفقراء واحملتاجني .وجيب استخدامها لتوفري التعليم للذين ال ميلكون إمكانية
الوصول إليه .وجيب استخدامها لتمويل العالج الطي للمحرومني واملعوزين .وجيب استخدامها
للمساعدة يف تغذية وتنشئة األطفال الضعفاء كاأليتام .إذا نظران مبوضوعية إىل مييزانية مجاعتنا،
فمن املنطق طرح السمؤال التايل :كيف ميكن ُتقيق كل هذه األهداف واملهام واحلقيقة ه أن
األموال اليت جنمعها ليست شيئًا مقارنة مبييزانية الدول واملنظمات الدنيوية اليت ال ُتصى؟! .ومع

ذلك ،بفضل هللا تعاىل ،حيث تنفق اجلماعات الدنيوية املاليني ،ميكننا ُتقيق أكثر بكثري يف
جيزء صغري من التكلفة.

ابالنتقال إىل سلوك أعضاء جملس الشورى ،من الضروري احلفاظ على أعلى املعايري األخالقية
ومعاملة اآلخرين ابحلب واالحرتام والعطف .جيب أن نكون قدوة لآلخرين ليتعلموا منها
ويتبعوها .إذا تقيدمت ابملبادئ احلقيقية لْلسالم ،فعندها فقط ميكنكم تشجيع اآلخرين إبخالص

على فعل الش ء نفسه .وعندها فقط ميكنكم إهلام األمحديني اآلخرين ليزًيدة تضحياهتم املالية
يف سبيل هللا وألن خيصصوا من وقتهم خلدمة اجلماعة.
عالوة على ذلك ،جيب أن ال تنسوا ما َسعتموه أو تعلمتموه يف هذه الشورى مبجرد انتهاء
إجراءاهتا .عليكم إدراك أن واجباتكم ال تنته اليوم وأنتم تغادرون هذه القاعة بل تستمر طوال
العام .فيما يتعلق ابملييزانية اليت متت مناقشتها واعتمادها من قبل جملس الشورى ،أو اليت أوصى
هبا جملس الشورى ،فمن واجبكم كأعضاء يف جملس الشورى ُتفييز أبناء فروع اجلماعة على أمهية
التضحية املالية حىت تتمكنوا من ُتقيق املييزانية ،ومن إجناز املهمة العظيمة جلماعتكم ،واليت
أوجيزهتا للتو.
تذكروا أن املمؤمنني قد خلقوا من أجل إيقاظ اآلخرين وابلتأكيد حىت ال يبقوا هم أنفسهم يف
حالة من الركود.
يتخذ خصومنا مجيع التدابري املمكنة من أجل عرقلة تقدم مجاعتنا .فف البلدان اإلسالمية ،يتم
على أساس يوم وضع املخططات وتُبذل اجلهود اجلبارة إلحباط منو مجاعتنا .ومع ذلك ،وعلى
الرغم من مساعيهم القاسية والظاملة ،فإن هللا عيز وجل مينحنا النجاح املستمر.
لقد هاجر الكثري منكم إىل اململكة املتحدة من اخلارج ،يف حني كرب آخرون هنا ويستفيدون من
الفرص التعليمية املوجودة .واألهم من ذلك ،قد مكنكم هللا عيز وجل مج ًيعا من خدمة اجلماعة.

يف الواقع ،هنا يف هذه الشورى ،قد أتيحت لكم الفرصة للحضور كممثلني عن مجاعاتكم احمللية.

فاألمر مرتوك لكم اآلن إلثبات أنكم لستم جمرد ممثلني ابالسم وإمنا سفراء حقيقيون جلماعتكم

من خالل سلوككم ومعايري تقواكم .تذكروا أن ممثل الشورى احلقيق هو الذي يتحدث بصدق
جاهدا لتنفيذ كل ما هو يف مصلحة اجلماعة.
نيابةً َّ
عمن ميثله ،ويسعى ً
ولذا ،يف حالة املوافقة على قرارات جملس الشورى هذا من قبل  ،فيجب عليكم قضاء السنة
القادمة يف السع لتنفيذها ،بصرف النظر عما إذا كانت تتعلق ابلتبليغ أو الرتبية أو املييزانية.
وإذا فشلتم يف القيام بذلك ،فكيف ميكنك أن تطلقوا على أنفسكم اسم "ممثل اجلماعة"؟
يف الواقع ،سوف تكونون ممثلني ابالسم فقط ،ولن تمؤدوا األمانة اليت ُوضعت على كاهلكم.
وهناك واجب آخر عليكم بصفتكم ممثلني جلماعتكم وهو أن تكونوا مثاالً ألبناء مجاعاتكم
احمللية ،وأن ترشدوهم حبب وشفقة .وفيما يتعلق ابلرتبية ،جيب أن ُتفيزوهم على املشاركة يف مجيع
برامج ومناسبات اجلماعة.
ومن انحية التبليغ ،جيب أال تتحملوا مسئولية نشر رسالة اإلسالم وحدكم فحسب ،بل عليكم
أيضا تنشيط األشخاص الذين متثلوهنم .وفيما يتعلق ابملييزانية املالية ،ميكنكم فقط الوفاء
ً
بواجباتكم عندما تقومون  -مع خمافة هللا يف قلوبكم  -بتقدمي التضحيات املالية حبسب دخلكم
وتفون بعهدكم .بعد ذلك ،عليكم تشجيع أبناء اجلماعة اآلخرين على أمهية التضحيات املالية
ومنافعها.
افقت
يف اخلتام ،أكرر حقيقة أن واجبكم كممثلني عن اجلماعة سيستمر طوال العام ،لذا إذا و ُ
على قرارات جملس الشورى هلذا العام ،فعليكم التأكد من بذل كل جهد ممكن لتحقيقها والسع
لضمان أن يبذل اآلخرون أيضا جهودا متضافرة لتنفيذها.

هبذه الكلمات ،آمل وأدعو أن تظل خشية هللا راسخة يف قلوبكم ،وأن تتحملوا مجيع مسمؤولياتكم
جبدية وتفان .اسعوا جاهدين للوفاء ابلتيزاماتكم بصفتكم جملس الشورى .أدعو هللا سبحانه
وتعاىل أن مينحكم القدرة على القيام بذلك .آمني.
انضموا مع اآلن يف الدعاء الصامت .آمني

