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ال  وحده  إال هللا  إله  ال  أن  أشهد 
شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده 
من  ابهلل  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله. 
الشيطان الرجيم. ﴿بْسم هللا الرَّمْحَن 
الرَّحيم * احْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * 
ين*  ْوم الدِّ الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
اْهداَن   * َنْسَتعنُي  َك  َوإايَّ ْعُبُد  نـَ َك  إايَّ
الَِّذيَن  ِصرَاط   * اْلُمْسَتقيَم  رَاَط  الصِّ
اْلَمْغُضوب  َغْر  َعَلْيِهْم  َعْمَت  أَنـْ

الِّني﴾. )آمني( َعَلْيهْم َوال الضَّ
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ترمجة: املكتب العريب 

يف  وُيذكــر  الكــرمي،  القــرآن  يف  نقــرأ 
حماضراتنا وخطباتنا مرارا، ولعلِّي أيضا 
تناولت يف مناســبات عديدة موضوع 
أن هللا تعاىل بنيَّ الغاية اليت من أجلها 
ُخِلق اإلنســان، فقــال: ﴿َوَما َخَلْقُت 
ْعبُــُدوِن﴾ أي إذا  اجْلِــنَّ وَاإِلْنــَس ِإال لِيـَ
كان هنــاك هــدف مــن خلــق البشــر 
فهو عبادة هللا بوجه كامل أبن يكونوا 
عبادا كاملني له جل وعا. ولكن ما 
املــراد مــن أن يكــون املــرء عبــدا ومــا 
املــراد مــن ﴿يعبــدوِن﴾؟ إمنــا املراد منه 
هــو اخلضــوع التام، وأداء حق اخلدمة 
والعبــادة ابلقــوى واملواهــب كلها، أي 
عــن  العبــادة انمجــة  تكــون  أن  جيــب 
أن  دون  وابحلــب،  القلــب  أعمــاق 
تكــون عبئــا، وأن يكــون احلــب كاما 
حبيــث ال يشــارك هللَا أحــٌد فيــه، وأن 
تكــون الطاعــة كاملــة ويكــون التذلــُل 

كاما. 
نــرى أن هللا تعــاىل َخلَــق َخْلًقــا كثــرا 
وكّلفهــم مبهــام خمتلفــة، وكلٌّ يعمــل يف 
دائرته، أي كل شيء يطيع هللا تعاىل. 
ومقابل كل املخلوقات األخرى خلق 
هللا تعــاىل إنســاان وكّلفــه مبهمــة. فمــا 
هــي تلــك املهمــة اي تُــرى؟ أال وهــي 
أن يعــرف اإلنســان اهلــدَف من خلقه 
فهــي  األمــور،  مــن  بــه  ومــا كلِّــف 
اهلــدف احلقيقــي مــن خلقــه. ولكــن 
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كــم هــم الذيــن يعملــون علــى حتقيــق 
املهمــة؟!  هــذه  وإجنــاز  اهلــدف  هــذا 
دعكــم مــن غر املســلمني وانظروا إىل 
املسلمني فقط لرتوا كم منهم يعملون 
أبوامــر هللا تعــاىل ويطيعونــه ويعبدونــه 
مــن األعمــاق بعاطفــة احلــب اخلالص 
هلل . لو حسبنا األرقام هبذا الشأن 
لوجــدان أن امللتزمــني بذلــك قلــة، بــل 
إن عــدد الذيــن يعبــدون هللا  على 
ســبيل التقليــد وبصــورة ســطحية أيضا 
قلَّة، وأكثرهم عن صاهتم ساهون. 

املخلوقــات  أن  املوضــوع  الغريــب يف 
ُخلقــت  مــا  تــؤدي  األخــرى كلهــا 
ُأخــرب  لقــد  تعصــي هللا.  ألجلــه، وال 

النــاس بوضــوح اتم أن خللقهــم هدفــا 
أن  وعليهــم  بــه  تعــاىل  هللا  كلَّفهــم 
هللا  يعصــون  النــاس  ولكــن  حيققــوه، 

تعاىل فيه وخيالفون أمره. 
املخلوقــات  أن  الــكام  خاصــة 
واألشــياء األخــرى ُتنجــز املهام املوكلة 
إليهــا بطاعــة اتمــة بينما ال تكاد تلك 
الطاعــة تاَحــظ عنــد اإلنســان. تُــرى 
ما الســبب يف ذلك؟ إمنا الســبب هو 
أن هللا تعاىل منح اإلنسان دون سواه 
االختيــار.  علــى  القــدرة  اخللــق  مــن 
  فــإذا عمــل اإلنســان أبوامــر هللا
وأدرك اهلدف من خلقه، وهو التذلل 
التــام  والتواضــع  واخلضــوع  الكامــل 

وإخضــاع حبــه كلــه والعاقــات كلهــا 
الســيئات  وتــرُك  فقــط،  هللا  ملرضــاة 
والِكــرب كليهــا واالنقيــاد التــام إىل هللا 
تعــاىل، فــإذا فعل اإلنســاُن ذلك اتب 

هللاُ عليه وأاته وأكرمه حببه وُلطفه.
ابختصار، لقد خلق هللاُ  اإلنساَن 
بــني  االختيــار  علــى  ابلقــدرة  وزّوده 
الطاعــة والعصيــان، وأخــربه ابهلــدف 
ظــل  لــو  أبنــه  لــه  وقــال  خلقــه،  مــن 
عبــدا  وكان    بطاعتــه  متســمكا 
كامــا لــه الســتحق إنعاماتــه الــيت ال 
حدود هلا، وســيناهلا أكثر فأكثر. أما 
املخلوقات األخرى فليس هلا إال مال 
واحــد وال بــد هلــا أن تعمــل يف إطاره، 

يجــب أن تكــون العبــادة ناجمة عن 
أعماق القلب وبالحــب، دون أن تكون 
عبئــا، وأن يكون الحــب كامال بحيث 
ال يشــارك اللَه أحٌد فيــه، وأن تكون 
الطاعــة كاملــة ويكون التذلــُل كامال. 
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وما هلا من خيار آخر سوى الطاعة. 
فمــا دام ليــس أمامهــا إال هــذا اخليــار 
فهــي ال تســتحق ثــوااب وال إنعامــا، إذ 
مل توضــع علــى حمك االختيار. واحلق 
أن هللا تعــاىل قــد أودع اإلنســان فقط 
هذه القدرة، أي خّوله أن خيتار أحد 
السبيلني. السبيل األول هو أن حيقق 
اإلنســاُن اهلــدَف مــن خلقــه ويتذلــل 
تعــاىل.  حبــه  فينــال    هللا  أمــام 
والســبيل الثــاين هــو أال حيقــق اهلدَف 
املذكــوَر ويكــون مــن الذيــن يعصــون 
هللا  وخيرجــون مــن دائــرة عبوديتــه 
فيســتحق  للشــيطان،  عبــدا  ليصــر 

بذلك العقوبة من هللا تعاىل. 
يكــون  أن  اإلنســان  يســتطيع  إًذا، 
عبــدا حقيقيــا هلل تعــاىل نتيجــة طاعته 
طاعــة كاملــة. وهذه املزية قد ُأعطيها 
حــى  ُيعَطهــا  ومل  وحــده  اإلنســاُن 
علــى    هلل  ِمنــن  فمــن  املائكــة. 
اإلنســان أن أراه الغايــة مــن حياتــه، 
الذيــن  لــكان مــن  لــو حققهــا  والــيت 
حيبهــم هللا تعــاىل كثــرا، ولبلــغ مرتبــة 
ال تتأتــى حــى للمائكــة. فاإلنســان 
لــه هللا تعــاىل علــى  ســعيد حبيــث فضَّ
املخلوقات كلها، شريطة أن يبذل ما 
منحــه هللا تعــاىل مــن قــوى ومواهــب، 
وقدرات ذهنية وفكرية مل تعط لسواه 
يف طاعته الكاملة وعبادته ولنيل حبه 

،فلو فعل ذلك وحّقق اهلدف من 
 . خلقه لكان من الفائزين حببه

كمــا قلــت آنفــا إن هللا تعــاىل خــرَّ 
اإلنســاَن بــني ســبيل الــرب والفجــور. 
فالســيئات واملغــرايت املاديــة جتــذب 
اإلنســان إليهــا، وهــي تعــرتض طريقــه 
وأحيــاان  وابتــاء،  اختبــارًا  أحيــاان 
احلســنات  درب  اإلنســان  يســلك 
فيعــرتض ســبيله فجــأة شــيء ُيضلــه 
عن سواء السبيل. ويف العصر الراهن 
يواجه اإلنســان عند كل خطوة أمورا 
جتتذب حى سالَك طريق احلسنات، 
فتميلــه إليهــا. فــإذا اجتنــب اإلنســان 
رًا الغايَة  تلــك املغــرايت وقاومهــا متذكِّ
مــن خْلقــه فــإن هللا تعــاىل الذي يكرم 
عبــده هــذا  يرفــع درجاتِــه أكثــر. وإن 
علــى  الكــربى     هللا  منــن  مــن 

اإلنســان بعــد أن أطلعــه علــى الغايــة 
مــن  يرســل  أنــه  خْلقــه  مــن  املتوخــاة 
هون  عنده الرسل واملنادين الذين يوجِّ
عباده إىل الغاية من خْلقهم ويسعون 
الســيئات  ارتــكاب  مــن  إلنقــاذه 
عــن  االحنــراف  مــن  ويعصموهنــم 
الصــراط املســتقيم ويعلِّموهنــم التمييــز 
بني السيئة من احلسنة. وقد ذكر هللا 
 أمثال هؤالء يف القرآن الكرمي يف 
َنا مَسِْعَنا  نَــا إِنـَّ صــورة دعــاء فقــال: ﴿رَبـَّ
َناِدي ِلإِلميَاِن َأْن آِمُنوا ِبرَبُِّكْم  ُمَناِداًي يـُ
َنا وََكفِّْر َعنَّا  نَــا َفاْغِفــْر لََنا ُذُنوبـَ َفآَمنَّــا رَبـَّ
)آل  ــرَاِر﴾  اأَلبـْ َمــَع  نَــا  َوفـَّ َوتـَ َســيَِّئاِتَنا 
املنــادون  فهــؤالء   ،)194 عمــران: 
ُيبعثــون مــن هللا تعــاىل لُيطلعــوا النــاس 
على الغاية من خْلقهم، ويدّلوهم على 
فالذيــن   . التقــرب إىل هللا  ســبل 

باختصــار، لقد خلق اللُه  اإلنســاَن وزّوده بالقدرة على 
االختيار بين الطاعة والعصيان، وأخبره بالهدف من خلقه، 
وقال له بأنه لو ظل متسمكا بطاعته  وكان عبدا كامال له 
الستحق إنعاماته التي ال حدود لها، وسينالها أكثر فأكثر. 
أما المخلوقات األخرى فليس لها إال مجال واحد وال بد لها 

أن تعمل في إطاره، وما لها من خيار آخر سوى الطاعة.
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يســتجيبون لنــداء املنــادي ويقولــون: 
»مسعنــا منــاداي« هــم الســعداء. وهذا 
 . املبعــوث مــن هللا املنــادي هــو 
هنــا يــربز التســاؤل: إالَم ينادى ذلك 
منفعــة  إىل  أو  جتــارة  أإىل  املنــادي؟ 
واملتــاع؟! كا،  املــال  أإىل  ماديــة؟! 
بــل هــو نــداء فحــواه أن آِمنــوا أيهــا 
النــاس. آِمنــوا مبــاذا؟ واســتجيبوا ملــن؟ 
أال إنــه يعلــن: ﴿أن آِمنــوا بربكــم﴾، 
كــم وهيَّأ لكم  آِمنــوا مبــن خَلقكــم ورابَّ
ُسُبل التقدم ورقَّاكم إىل درجة عالية. 
فاســتجيبوا لــه، وحقِّقــوا اهلــدف مــن 
خْلقكم امتثاال ألوامره  شاكرين. 
فقلنــا ملبِّــني دعــوَة ذلــك املنــادي: ﴿
فآمّنا﴾. ربَّنا ندعوك بتواضع قائلني: 
نَــا﴾. فإمياننــا  نَــا َفاْغِفــْر لَنَــا ُذُنوبـَ ﴿رَبـَّ
بك والثبات عليه مســتحيل دون أن 
تغمــران أبفضالــك اخلاصــة. فاالمتثال 
ألوامــرك والعمــل هبــا، صعــب جــدا 
فضلــك  دون  كثــرا  علينــا  ويشــّق 
هــذا  محــل  نســتطيع  فــا  وأتييــدك. 
لطاملــا  عونــك.  دون  الثقيــل  احلمــل 
تصدر منا األخطاء مبا ال حصر له، 
وال عاصم لنا من سوء العاقبة سواك، 
إنك أنت الســتار والغفار، نعيش يف 
فقــد غمرْتنــا  دومــا.  ظــل حفاظتــك 
شــيء،  وســعْت كل  الــيت  رمحتــك 
األخطــاء  اجتنــاب  علــى  نقــدر  فــا 

فأنــت  ســواعدان.  بقــوة  والــزالت 
ربُّنــا وأنــت الــذي ُتوفِّقنــا للحســنات 
والتقــدم فيهــا. والصــرب علــى اإلميــان 
والتقــدم فيــه حمــاٌل دون فضلــك. ال 
نقــدر علــى كل ذلــك أبنفســنا، وال 
أي  مــن  أنفســنا  إنقــاذ  علــى  نقــدر 
هجمة للشــيطان. فأنت الذي ميكن 
أن تثبتنــا علــى اإلميــان وتزيــدان إميــاان 

على الدوام، فزْدان إميااًن. 
ينبغي أن تسألوا هللا تعاىل أن يزيدكم 
إميــاان ليغفــر لكــم ذنوبكــم وجيعلكــم 

من الذين حيرزون إمياان حقيقيا.
ــْر َعنَّــا َســيَِّئاِتَنا﴾ أي أبِعــْد عنــا  ﴿وََكفِّ
الــيت  العقبــات  مجيــع  وأزِْح  ســيئاتنا 
تعــرتض طريــق ختلُّصنــا مــن الذنــوب، 
بــل امــُح ســيئاتنا كلها كأهنا مل تصدر 
قط. واحفظنا من كل عقاب، حبيث 
أنتيــك ضمــن الســابقني يف اخلرات، 
هــذه  لنيــل  دعــاًء  علَّمَتهــم  الذيــن 

ــرَاِر﴾. أي  نَــا َمــَع اأَلبـْ َوفـَّ املكانــة: ﴿تـَ
توفَّنا وحنن أبرار وال جتعْلنا من الذين 
ينحرفــون  مث  املنــادي  هبــذا  يؤمنــون 
عنــه. أنــت ترســل منــاداي يف كل زمن 
فــا جتعْلنــا ُنضيــع إمياننــا  لإلصــاح 
بعــد إذ آمنــا بــه أول مــرة، مصابــني 
الشــكوك  يف  ومتورطــني  ابألاننيــة 
والشبهات املختلقة من عند أنفسنا. 
وجنبنــا ســوء العاقبــة، لــذا فــإان نعــوذ 
بــك أن نكــون ممــن تســوء عاقبتهــم. 
وعندمــا أييت أجُلنــا نكــون من األبرار 
الســابقني يف اخلــرات، وال تضــل بنــا 
أعمالنا وعقولنا وعلومنا عن الصراط 

املستقيم. 
َنا  مث قال هللا  يف اآلية التالية: ﴿رَبـَّ
َنا َعَلى رُُسِلَك َواَل خُتْزاَِن  وَآِتَنا َما َوَعْدتـَ
ــْوَم اْلِقَياَمــِة إِنََّك اَل خُتِْلُف اْلِميَعاَد﴾  يـَ
أي نرجــو أن حتقِّــق أيضــا الوعوَد اليت 
قطعَتها مع رسلك حبقنا، حى نتمتع 

 إالَم نادى ذلك المنادي؟ أإلى تجارة أو إلى منفعة مادية؟! أإلى 
المال والمتــاع؟! كال، بل هو نداء فحــواه أن آِمنوا أيها الناس. 
آِمنوا بماذا؟ واســتجيبوا لمن؟ أال إنه يعلن: ﴿أن آِمنوا بربكم﴾، 
آِمنــوا بمن خلَقكم وربَّاكم وهيَّأ لكم ُســُبل التقــدم ورقَّاكم إلى 
درجــة عالية. فاســتجيبوا له، وحقِّقوا الهدف مــن خْلقكم ....
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وعــدَت  الــيت  الفيــوض  تلــك  جبميــع 
خُتْــزاَِن  ﴿َوال  ومناديــك.  رســَلك  هبــا 
ــْوَم الِقَياَمــِة﴾، لــذا نرجــوك أن توفقنــا  يـَ
ألعمــال حبســب أوامــرك، وأال نكتفي 
أبحاديــث تتعلــق ابملعتقدات فقط بل 
نرجو أن تنال أعمالُنا رضاك، واجعْلنا 
ملتزمني أبوامرك بقوة حى ال ننحرف 
عــن الصــراط املســتقيم إىل يــوم القيامة 
وأال نكــون حمــّل عقوبــة، ونرجــوك أال 
نتمــى أن  بــل  أمامــك خجلــني  منثــل 
تنقضــي كل حلظــة مــن حياتنا حبســب 
اهلدف الذي خلقتنا من أجله، ووفِّقنا 
احلقيقيــة  للعبــادة  منوذجــا  ُنقــدم  أن 
ونكــون عابديــن صادقــني، وال نكــون 

رين يف الطاعة أبدا.  من املقصِّ
لقــد بّينــُت مــن قبــل بعــض التفاصيــل 
كمــا تتبــني مــن هــذه اآلايت، أْي أن 
هــذا هــو النداء الــذي ُيطلقه املنادون، 
وهذا ما يقوم به من املؤمنون ابملنادي. 
إًذا، فــإن زمــن الرشــد علــى هذا النحو 
وأفضــل  أعظــم  هــو  عيــد  يــوم  يكــون 
األمحديــون  حنــن  األعيــاد كلهــا.  مــن 
ســعداء، إذ قــد بعــث هللا تعــاىل مناداي 
فينــا حبســب وعــده بعــد زمــن مظلــم 
امتــد إىل ألــف عــام، مث وّفقنــا لإلميــان 
املنــادي أن هللا  هــذا  أعلــن  لقــد  بــه. 
تعاىل بعثه ليبنّي للناس تعليم اإلســام 
اجلميل، وأنه  أرسله خادما صادقا 

  لرتســيخ دعائــم شــريعته  للنــي
وليهــدي النــاس إىل ســبيل هللا ليكونــوا 
عبادا حقيقيني هلل تعاىل، ذلك الطريق 
الذي ُينال نتيجة طاعة أوامر هللا طاعة 
كاملــة. فقــال : لقــد أرســلين هللا 
تعاىل إىل الدنيا ألجذب ابحِللم والرفق 
ودماثــة اخُللــق الذيــن ضلــوا الطريق إىل 
هللا تعــاىل وهدايتــه املقدســة، وألهــدي 
النــاس إىل الصــراط املســتقيم يف ضــوء 

النور الذي أوتيُته. 
ما هي النصائح اليت وجهها لنا املسيح 
املوعــود  لنكــون عبادا حقيقيني، 
ومــاذا كان يتوقعــه منــا؟ وكيــف جيــب 
بــه  آمنّــا  أن  بعــد  أنفســنا  نــروِّض  أن 
؟ أذكر لكم بعضا مما نصَحنا به 
املسيح املوعود ، يقول: إن أفراد 
يــزدادوا إميــاان  مجاعتنــا حباجــة إىل أن 
وتنشــأ لديهــم معرفــة ويقــني صــادق، 
وأال يتكاســلوا يف األعمــال الصاحلــة، 

ألنه إذا كان املرء كســوال يرى الوضوء 
أيضا مصيبة َدْعَك أن يصّلي التهجد. 
إن مل تنشــأ قــوة لألعمــال الصاحلــة ومل 
اخلــرات  يف  لاســتباق  محــاس  يكــن 

فعاقتكم بنا عدمية اجلدوى. 
أبمــر  ليســت  »الطاعــة   : قــال 
بســيط وســهل بــل هــي مبنـــزلة املــوت، 
ومثلهــا كمثــل ســلخ اجللــد من إنســان 

.» حيٍّ
فيــه  وننحــر  األضحــى  عيــد  اليــوم 
ولــو  جلودهــا،  نســلخ  مث  احليــواانت 
لشــعر  حيــاة  رمــق  احليــوان  يف  كان 
أبمل شــديد، ولكــن يقــول : مثــل 
الطاعــة كمثــل ســلخ اجللد من إنســان 
. وهذه التضحية أكرب من ذلك.  حيٍّ
قــال : »الــذي ال يطيــع طاعــة 
كاملة يسيء إىل مسعة هذه اجلماعة.« 
مث قــال : »جيــب أال يكتفي املرء 
بعــد البيعــة ابالعتقاد أن هذه اجلماعة 
مبجــرد  الربكــة  ســينال  وأنــه  صادقــة، 
هــذا االعتقــاد... هللا تعــاىل ال يفــرح 
ابإلميــان وحــده مــا مل تكــن األعمــال 
انضممتــم  قــد  دمتــم  فمــا  صاحلــًة. 
لتكونــوا  فاســعوا  اجلماعــة  هــذه  إىل 
الســيئة...  واجتنبــوا  وأتقيــاء  صاحلــني 
هــذا  يف  وتصّدقــوا  وتضرعــوا  ادعــوا 
الوقــت. ليِّنــوا ألســنتكم، داِومــوا علــى 

االستغفار، وادعوا يف الصلوات.« 

بسيط  بأمر  ليســت  »الطاعة 
وســهل بــل هــي بمنـــزلة 
المــوت، ومثلها كمثل ســلخ 
.» الجلــد مــن إنســان حيٍّ
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واالســتغفار  »الصــاة   : قــال 
عاجــان مثاليــان لغفلــة القلب. جيب 
علــى املــرء أن يدعــو يف الصاة قائا: 
خطــاايَي.  وبــني  بيــين  ابِعــد  اللهــم 
بصــدق  الدعــاء  يف  اســتمر  إذا 
القلــب ســيجاُب ابلتأكيــد حينــا مــن 

األحيان.« 
احلســنة  هــي  »الصــاة   : قــال 
الوحيــدة الــيت أبدائهــا يــزول الضعــف 
الشــيطاين، وهــي اليت تســمى الدعاء. 
اإلنســان  يكــون  أن  الشــيطان  يريــد 
ضعيفا يف أدائها ألنه يعلم أن اإلنسان 
أي  فقــط.«  ابلصــاة  نفســه  يصلــح 

الصاة تؤدي إىل إصاحه. 
إذْن، هــذه بضعــة أشــياء قــد قّدمُتهــا 
بــني أيديكــم مــن اخلزائــن الكثــرة الــيت 
واملنــادي  الزمــان  إمــام  إايهــا  أعطــاان 
. حــني أرســل هللا تعــاىل املســيَح 
املوعــود  كان ذلــك زمــن العيــد، 
أو كان  آنــذاك،  قلقــة  الدنيــا  كانــت 
لإلســام  وحرقــة  أملــا  يكنّــون  الذيــن 
املســلمني كانــوا  قلقــني. ال شــك أن 
ولكــن  ابلعيَديــن  عندهــا  حيتفلــون 
الذين كانوا يتأملون من أجل اإلســام 
كانــوا غــر مراتحــني، وكانــوا ينتظــرون 
مســيحا. فأتــى ذلــك املســيح وشــفى 
املرضى الروحانيني لكي حيتفلوا ابلعيد 
احلقيقــي. ويتبــني مــن اتريــخ اجلماعــة 

أن صاحلــا امســه منشــي أمحــد جــان 
وكان  األمــر،  هــذا  عــن  عــربَّ  قــد 
مرتبطا ابملســيح املوعود  جدا 
وكان قد أدرك جيدا تقوى املســيح 
ومكانتــه.  وعبادتــه    املوعــود 
وكان قــد كتــب إىل املســيح املوعود 
 حــى قبــل دعــواه معــربًّا عــن 
حنــن  معنــاه:  مبــا  القلبيــة  مشــاعره 
املرضــى نعقــد عليك أنــت اآلمال، 
فباهلل عليك ُكْن مســيحا لنا، لكي 

حنتفل ابألعياد احلقيقية.
الصــاحل  الرجــل  هــذا  تــويف  لقــد   
املنشــي أمحــد جــان قبــل أن يشــرع 
أخــذ  يف    املوعــود  املســيح 
البيعــة مــن النــاس. واحلــق أن الذين 
ابيعوا على يد املسيح املوعود عليه 
الســام والذيــن كانــوا بعــده هم من 
حقيقيــة.  أعيــاًدا  أعيادهــم  كانــت 
ال شــك أن العيــد احلقيقــي هــو ملن 
بــني  ويعيــش  جيــدة  بصحــة  كان 
أحبته سعيدا مطمئنا. إن هللا تعاىل 

حــني أرســل مســيحه لعــاج املرضــى 
اإلســام  ســفينة  وإلنقــاذ  الروحانيــني 
املوشــكة علــى الغــرق، فإنــه قــد شــفى 
الكثريــن شــفاء روحانيــا، والكثــر مــن 
واقعاهتــم حمفوظــة يف اتريــخ اجلماعــة، 
بــل ال تــزال مثــل هــذه الواقعــات تقــع 
علــى  بعضهــا  أقــرأ  وإين  اليــوم،  حــى 
أمساعكــم أحيــاان يف مناســبات شــى. 
كثر من الناس يكتبون أهنم قد عرفوا 
احلــق فنالــوا بــه الســكينة واالطمئنــان، 
ســكينة  إال  احلقيقــي  العيــد  وليــس 
القلــب وطمأنينتــه، واحلق أن الســعادة 
الــيت حظينــا هبــا اليــوم مل حنــظ هبــا مــن 
قبل قط. يف إحدى املناسبات ضرب 
مثــًا    املوعــود  املصلــح  حضــرة 
لتوضيــح هــذا املوضــوع فقــال لــو فقــد 
املــرء ولــده بــني مجــع غفــر، مث وجــده 
بعــد ســاعة أو ســاعتني، فكــم يفــرح 
الولــد وكذلك الوالد؟!. كذلك عندما 
يهتدي عبد ضال إىل ربه ويرجع إليه، 
ســعيدا،  يكــون  العبــد  أن  شــك  فــا 

 الذيــن كانوا يتألمون من أجل اإلســالم كانــوا غير مرتاحين، 
وكانوا ينتظرون مســيحا. فأتى ذلك المســيح وشفى المرضى 
الروحانييــن لكــي يتمكنوا مــن االحتفــال بالعيــد الحقيقي.
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ولكــن احلــق أن هللا تعــاىل هــو اآلخــر 
أيضا يفرح ويرضى. 

هللا  رضــي  املوعــود  املصلــح  ويتابــع 
عنــه: فهــذا هــو العيــد احلقيقــي. العيــد 
)أي  احلقيقــي  العيــد  ذلــك  إىل  يرمــز 
أن أعيــادان الظاهريــة إمنــا ترشــدان إىل 
يكــون  وإمنــا  احلقيقــي(  العيــد  ذلــك 
املــرء ســعيدا ابلعيــد إذا احتفــل بــه يف 
بيتــه ووطنــه، أمــا لــو هــلَّ علــى النــاِس 
العيــُد وهــم يف ســفر وخــارج بيوهتم فا 
يســتمتعون بــه. فمثــا لــو كان املــرء يف 
غابــة حماًطــا بــني الوحــوش واللصــوص 
وخيشــى علــى حياتــه، فكيــف عســاه 
أن يفــرح ابلعيــد؟! إمنــا العيــد ملــن كان 
وزوجتــه  أوالده  وســط  بيتــه  يف  آمنــا 
وأقاربــه وأصدقائــه. أمــا مــن ضــل عــن 
ســبيل هللا تعــاىل اتئهــا يف فلــوات الغــي 
والضــال فــأىن يكــون عيــده حقيقيا؟! 
والســعادة  الســعادة،  يعــين  إمنــا  العيــد 
حتصــل بطمأنينــة القلب وســكينته. إن 
هللا تعــاىل هــو حمــور مجيــع أنواع احلب، 
وجيــب أن يكــون هكــذا، فينبغــي على 
املؤمــن أن حيــب هللا تعــاىل حبا كاما، 
ألنــه لــن حيظــى ابلســعادة ولــن حيتفــل 
ابلعيــد احلقيقــي إال مــن وصل إىل ربه، 
ألن هللا ســبحانه وتعــاىل هــو منبــع كل 
هــي  فهــذه  الســعادة واألعيــاد.  أنــواع 
احلقيقة اليت ينبغي أن نسعى إلدراكها. 

إذا أردان االحتفــال ابلعيــد احلقيقــي 
فعلينا أن حنرص  كلنا على صحتنا 
الروحانيــة وحنــذر مــن أن حنيــد عــن 
جادة الصواب. وكما قلت من قبل 
فــإن هللا تعــاىل هــو الــذي ُيعيــُذ مــن 
الشيطان ويهدي إىل سواء السبيل، 
لذا فعلينا أن ال نربح ندعوه تعاىل. 
مــا دمنــا قــد آمنــا إبمــام هــذا الزمان 
فــا بــد لنــا مــن العمــل أبوامره لكي 
ننشئ صلتنا ابهلل تعاىل، فنكون من 
الذيــن حيققــون الغايــة مــن خلقهــم. 

وفقنا هللا تعاىل لذلك. آمني 
نقــوم  ســوف  الثانيــة  اخلطبــة  بعــد 
خاصــة  فيــه  فاذكــروا  ابلدعــاء، 
أولئــك الذيــن هــم واقعــون يف الغــي 
أمــة  مــن  كوهنــم  رغــم  والضــال 
هلــم  يهيــئ    هللا  لعــل  اإلســام 
أســباب اهلــدى. فبســبب وقوعهــم 
يف الضــال يظلــم بعضهــم بعضــا، 
احلكوميــون  والزعمــاء  فاحلكومــات 
يظلمــون الرعــااي، أمــا رجــال الديــن 
املصــاحل  أصحــاب  مــن  املزعومــون 
مشــاعرهم  فيؤججــون  الشــخصية 
ارتــكاب  إىل  أيًضــا  ويدفعوهنــم 
ملزيــد  يعّرضوهنــم  وهكــذا  الظلــم، 
الظلــم. فهكــذا يكــون هــؤالء  مــن 
العامــة بــني مطرقــة احلــكام الظاملــني 
مؤججــي  الديــن  رجــال  وســندان 

الفــن. فادعــوا هللا تعــاىل أن ينجيهــم 
من هذا الظلم وخيرجهم من هذا الغي 
والضال. فكل هؤالء الذين يفسدون 
أفــراح عيدهــم كمــا يدمــرون أفراح عيد 
اآلخرين أيضا، وجيلبون عليهم سخط 
نــداء  تلبيــَة  رفضهــم  نتيجــة    هللا 
املنــادي الــذي أرســله هللا تعــاىل، ادعوا 
هللا تعاىل أن يلهمهم الصواب فيهتدوا 

إىل سواء السبيل. 
هللا  ســبيل  يف  للمســجونني  ادعــوا  مث 
تعــاىل الذيــن يقبعون يف الســجون بغر 
فادعــوا  اجلماعــة،  معــاداة  إال  حــق، 
هللا تعــاىل أن يهيــئ األســباب لإلفــراج 
عنهــم. وادعــوا لــكل أولئــك املســلمني 
للمحــن  يتعرضــون  الذيــن  األمحديــني 
بلدهــم.  كان  أاي  أمحديــون،  ألهنــم 
ابلشــفاء  للمرضــى  تعــاىل  هللا  وادعــوا 
الكامــل العاجــل. هنــاك أانس ينفعــون 
خلق هللا، فادعوا هللا تعاىل أن يوفقهم 
وادعــوا  البشــرية.  خدمــة  مــن  للمزيــد 
يف  املنتشــر  االضطــراب  أنــواع  لــزوال 
العامل عموما. وادعوا للذين هم واقعون 
يف أي مشــكلة وكربــة أن يكشــف هللا 
منهـــــــم كربتــه.  واحــد  عــن كل  تعــاىل 
نــذروا  الذيــن  أولئــك  لــكل  وادعــوا 
حــــــــــــــياهتم للديــن ويقومــــــــــــون خبـــدمته 
نــدع  تــــــــعالوا  البـــــــــاد.  خمتـــــــــــــــلف  يف 

معا.


