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  التي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

  اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالم
  ١٤/٠٥/٢٠١٠يوم  

  بيت الفتوح بلندن يف مسجد
  
ا عبده ه، وأشهد أن حممدـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل

 بسمِ اهللا الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. ورسوله
 * الَمنيالْع بهللا ر دمحيم* الْحن الرمحين*  الرم الدوالك يم *  دبعن اكإي

عنيتسن اكإيو * قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *أَن يناط الَّذرر صغَي هِملَيع تمع
الِّنيال الضو هملَيوب عضغالْم.) آمني(  

ِحبس ماس كبلَى ري * اَألعالَّذ لَقى خوي * فَسالَّذو رى قَددفَه 
  )٤-٢ األعلى(

ات الثالثة األوىل أي بعد البسملة هذه اآليات اليت تلوا عليكم هي اآلي
، هذه السورة تقرأ يف الركعة األوىل من صالة اجلمعة ىمن سورة األعل

كَانَ : عن النعمان بنِ بشريٍ قَالَوالعيدين حسب ما اعتدنا، فقد ورد يف رواية 
 ،سبحِ اسم ربك اَألعلَىـ  يقْرأُ في الْعيدينِ وفي الْجمعة برسولُ اِهللا 
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فنحن ). كتاب اجلمعة: مسلم( لْ أَتاك حديثُ الْغاشيةهيف الركعة الثانية و
 وتأسيا بأسوته احلسنة، وهناك نتلومها يف اجلمعة والعيدين اقتداء بسنة النيب 

سبحِ ـ في اُألولَى ب  كَانَ يقْرأُ :قَالَترضي اهللا عنها عائشة رواية أن 
ـ  وفي الثَّالثَة بقُلْ يا أَيها الْكَافرونَـ ية ب وفي الثَّانِاسم ربك اَألعلَى

داُهللا أَح وقُلْ هنِ، ويف بعض الروايات سورة اإلخالصيذَتوعالْميف (  و
  )أبواب الوتر: الترمذي. ()صالة الوتر

على كل حال أريد أن أحدثكم اآلن عن بعض األمور انطالقا من هذه 
 يف التفسري ولقد فسرها حضرة املصلح املوعود . علىاآليات لسورة األ

إن جملدات التفسري الكبري أيضا تشكل كنـزا معرفيا . الكبري مفصال وناقشها
عظيما جيب أن ينتبه أبناء اجلماعة إىل قراءا، صحيح أن هذا التفسري ال 

فة يف عشر يشمل القرآن الكرمي بأكمله غري أن التفسري املتوفر يتناول سورا خمتل
  .جملدات
ِحبس ماس كبلَى راَألع ،ًأي ربك الذي هو أعلى وأرفع ربوبية 

ارفع اسم ربك يف العامل، فكأنه قد ألقيت مسئوليتان على : ومعناها أيضا
 هو آخر األنبياء وقد اكتملت عليه الشريعة املؤمن الذي يوقن بأن النيب 

فمن .  وفرض علينا االقتداء بسنته واقتفاء أثرهوالذي جعله اهللا أسوة كاملة لنا
.  بصفة حقيقية أن يسعى للتأسي بأسوتهواجب كل إنسان ينتسب إليه 

 )٢٢:األحزاب( حسنةٌ أُسوةٌ اِهللا رسولِ في لَكُم كَانَ لَقَد: يقول اهللا 
ن تعالوا ننظر كيف كانت أسوته يف التسبيح؛ فقد كا. فيجب أن تتأسوا ا

:  صباح مساء وليل ار، لكنه مع ذلك كان يدعو اهللا تعاىليذكر اهللا 
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مي اللَّهنلَى أَعع كْرِككْرِك ذشفكان يسبح اهللا تعاىل وحيمده يف الركوع . و
متميزا وفريدا ويتسم بالروعة وبكاؤه والسجود، وكان تسبيحه ومحده 

مه وأجلَّه يف الركوع بقول والعظمة، فإذا كان قد سبح اهللا تعاىل وعظَّ
فقد كان يلتفت مرة أخرى عند رفع الرأس إىل احلمد " سبحان ريب العظيم"

فقد قالت السيدة عائشة رضي اهللا عنها ردا على " مسع اهللا ملن محده"بقوله 
وهناك . وطُولهِن حسنِهِن عن تسأَلْ فَال: سؤال أحد عن كيفية صالة النيب 

 رسولُ خرج: قَالَ عوف بنِ الرحمنِ عبد عنخرى عن طول السجدة رواية أ
 فَأَطَالَ ،ساجِدا فَخر الْقبلَةَ فَاستقْبلَ فَدخلَ ،صدقَته نحو فَتوجه  اِهللا

ودجى الستح تناَهللا أَنَّ ظَن  قَد ضقَب هفْسا نيهف، ونفَدت هنم تلَسفَج، 
فَعفَر هأْسفَقَالَ ر: نذَا م؟ه قُلْت دبنِ عمحا :قَالَ .الرم كأْن؟ش ا :قُلْتي 
 .فيها نفْسك قَبض قَد  اُهللا يكُونَ أَنْ خشيت سجدةً سجدت اِهللا رسولَ
 علَيك صلَّى من يقُولُ  اَهللا إِنَّ فَقَالَ نِيفَبشر أَتانِي  جِبرِيلَ إِنَّ :فَقَالَ
تلَّيص هلَيع، نمو لَّمس كلَيع تلَّمس هلَيع، تدجلَّ فَسله  اكْرمسند . (ش
  ) الزهرِي عوف بنِ الرحمنِ عبد حديثُأمحد 

كر على هذا اإلنعام  مل يكن قد شوال يغينب عن البال أن حضرته 
 يشكر اهللا تعاىل على كل نعمة إهلية مهما كانت العظيم فقط، بل كان 

تعالوا ننظر ماذا . صغرية وبسيطة أيضا، وكان يسبح هللا تعاىل وحيمده كثريا
كان طعامه، لقد كان يتحمل اجلوع أحيانا، كما كان طعامه أحيانا أخرى 

ان يشكر اهللا شكرا ال حدود له، حيتوي على جمرد خبز جاف، ومع ذلك ك
  .وكان لسانه يلهج بالتسبيح واحلمد
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اللهم لك " كان يقرأ يف السجدة هنا أريد أن أخربكم أن النيب 
ا، وكان قد علَّم الصحابة أن يقرأوها، ف"سجدتلَم لَتزن }حبمِ فَسبِاس كبر 
 اسم سبح نزلَت فَلَما ،ركُوعكُم يف اجعلُوها  اِهللا رسولُ قَالَ }الْعظيمِ
كبلَى راَألع َا قَاللُوهعي اجف كُمودجأبو داود. (س(  

، وكيف كان قلبه دائما عامرا فكيف علَّمنا حضرته طرق تسبيح هللا 
ففي هذا الصدد هناك رواية  .. بعظمة اهللا وجالله وكان يرشد الصحابة أيضا

نع يوةَجأَنَّ رِي بِيالن  جرخ نا مهدنةً عكْرب نيلَّى حص حبالص يهي وف 
 الَّتي الْحالِ علَى زِلْت ما فَقَالَ جالسةٌ وهي أَضحى أَنْ بعد رجع ثُم مسجِدها
كقْتا فَارهلَيع قَالَت معقَالَ ن بِيالن  لَقَد قُلْت كدعب عبأَر اتمثَالثَ كَل 
اترم لَو تزِنا وبِم ذُ قُلْتنمِ موالْي نهتنزانَ لَوحباِهللا س ددع هلْقانَ خحباِهللا س 
صحيح مسلم . (كَلماته مداد اِهللا سبحانَ عرشه زِنةَ اِهللا سبحانَ نفِْسه رِضا
  )واالستغفَارِ والتوبة والدعاِء الذِّكْرِ كتاب

 يسعني برغبة إىل فمن هذه الرواية ندرك كم كانت زوجات النيب 
تسبيح اهللا ومحده نتيجة قوته القدسية، حيث كن ينشغلن يف الدعاء والذكر 
اإلهلي طويال باماك واستغراق، كما نعرف من هذه الرواية كيف  كان 

 بعمق وتدبر؛ حيث ، فقدروا كيف سبح اهللا  هللا تسبيح النيب 
هذه الكلمات األربع ثالث مرات فقط خالل مدة طويلة ول قاستطاع أن ي

 وحده، غري   فهذه ميزة ينفرد ا هو.تقدر بساعة ونصف على أقل تقدير
أن نتدبرها وأن أنه لفت انتباهنا إىل أن نسبح هللا تعاىل ذه الكلمات اجلامعة و

  . ذاكرين نِعمه واضعني عظمته وجربوته يف االعتبارنسبحه 
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مث حني فتح مكةَ رأينا مشهدا رائعا آخر للشكر والتسبيح حيث كان 
جيلس على الناقة وكان رأسه يالمس اهلودج خضوعا وتواضعا وكان يقول 

  .يلسبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر : ساجدا هللا تعاىل شكرا له
مث حني اشترط اهللا على أفراد ..  هذا املستوى الرفيعفبعد إحراز النيب 

  قد استغفر اهللا  من أجل الفوز حببه عز وجل، فإنه األمة أن يتبعوه 
 الذي يعلمنا التسبيح  فهذه هي أسوة النيب .شاكرا ومسبحا وحامدا

 أما هو . دسهنقاهللا تعاىل وجيب أن نعظم نعرف حق املعرفة كيف لواحلمد 
ها وتسليم على صالة األمة -  لهنظريمبا ال  -فقد سبح اهللا ومحده وشكره 

مدعاة حىت جعلها ا  عليه اهتمامىل الصالةَ أما الشكر فألن اهللا تعاىل أو.عليه
ملغفرة األمة؛ أما التسبيح فألن اهللا تعاىل يهيئ ألمته طرقا للمغفرة، وألن اهللا 

فلما أناله اهللا تعاىل فتحا عظيما كفتح مكة . مية جداتعاىل يعطيه مكانة سا
.  له مثيل المباتعاىل والتواضع ه  وشكر اهللاد يف محساميةأسوة  فقد أبدى 

 نعتمد على األسباب الّم لنا هذه األسوة ليعلمنا وينبهنا إىل أ قد فكأنه
  العاملني بل جيب أن نواظب على تسبيح الرب األعلى الذي هو رب،الدنيوية
  . انتصارنا، ففيه يكمن سر جناحنا ورقينا وومحده

 أرباب آخرون أيضا حتتاجون إليهم، يوجداعلموا أنه يف نطاق معني 
ملشاركتهما يف تربية الطفل " رب"يطلق على األبوين كلمة على سبيل املثال ف

إن  مث إذا كرب واشتغل يف األعمال الدنيوية ف. صغريا لدى والدتهيكونعندما 
ن يف وألرباب الذين يتشارك وقادة بالده أيضا من اوأصحاب األعمالمدراءه 
إن األم من بني . وليست كاملة ، إال أن ربوبيتهم ناقصة بطريق أو بآخرتربيته
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 يظل لذلك ،ا ليست كاملةغري أ ،شديدإخالص ب اريب طفلهت األرباب ؤالءه
ض، وإذا مل تم أحيانا مرِلها فحبيث إذا أكثرت من إطعام طنقص يف تربيتها 

،  حق تربيته ورعايتهتؤد فلَمبتغذيته ضعف، وإذا امكت يف أمور أخرى 
واحلال نفسه . أحيانا أخرىويف تلك أحيانا يبقى نقص يف هذه النقطة  فبالتايل

للمدراء الدنيويني أو أصحاب األعمال فإم ضعفاء، مع ذلك يريدون أن 
دوا مبا مل يفعلوايا مما يؤدي . حميضطر الناس أن حيمدوهم ويثنوا عليهم كذب

ولكن الرب األعلى هو ذلك الرب الذي . إىل تولد النفاق يف بعض النفوس
 إلنسانا يريب الذي ، وهويتنـزه عن كل عيب ومنقصة، وإن حمامده حقيقية

من خالل مظاهر رمحانيته أيضا وينـزل على عباده رمحة واسعة وأفضاال 
 له  أنخالل رحيميته أيضا حيث يستجيب األدعية ألنه جميب كماعظيمة من 

فعلى املؤمن أن يسبح هذا الرب األعلى الكامل . صفات أخرى كثرية
وحياول أن ينال حظُّا  سبحِ اسم ربك الْأَعلَى: الصفات عمال بقوله تعاىل

 ،خريكل لإن الشر مالزم . من صفاته تعاىل، ويسعى جتنب غضبه وعقابه
من يسبح اهللا تعاىل . اهللا تعاىل من الشرور كلها االستعاذة بلذلك ال بد من
إن التسبيح املذكور يف القرآن . جيعله يف كنف رعايته ومحايتهتسبيحا حقيقيا 

 فال بد ؛الكرمي يشمل الصلوات أيضا مبعىن أن الصلوات أيضا نوع من التسبيح
: تدركون حقيقة قوله تعاىلبذلك سومن املداومة عليها واحلرص على أدائها 

لَىالْأَع كبر محِ اسبس . يف الرب األعلىن أحد معانيها إعالء كلمة إمث 
وعندما . مرنا أن نعلي كلمة اهللا تعاىل يف العامل كلهوقد أُ.  كما بينتالعامل

 جند أنه قد قدم لنا أسوة سامية ذا اخلصوص ننظر إىل شخصية النيب 
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: قد أدى حق الدعوة إىل اهللا أحسن األداء حيث قال اهللا تعاىل عنهفأيضا، 
ا إِلَى اِهللاياعدوبِإِذْنِه )  فلما قال اهللا تعاىل له)٤٧األحزاب ، : اها أَيي

كبر نم كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسالر)  فقد أدى حق هذا )٦٨املائدة ،
 -عد هذا األمر اهتمام إعالء كلمة الرب األعلى الواجب حيث زاد عنده ب

حا هللا  فقد سعى جاهدا ومسب- األمر الذي كان مقصود حياته قبل هذا أيضا
 بالرفق واحلكمة ،طرقال يف كل حال وبكل ،أداء حق التبليغمن أجل تعاىل 

و اعترضته ، وظل خيطو حنو األمام مسبحا هللا تعاىل حىت ولواإلحسان والصرب
املشاكل يف هذا السبيل، ومل يكن ألي خوف أو هول أن حيول دون مضيه 

وهذه الروح نفسها قد نفختها قوته القدسية يف صحابته حيث ظلوا . ماقد
من إجل إعالء كلمة اهللا تعاىلايقدمون تضحيات جسام .   
ن اهللا تعاىل  ومعناه أ)٣األعلى ( الَّذي خلَق فَسوى: مث يقول اهللا تعاىل

إن اإلنسان حيظى . للرقيأودع فيه مجيع القوى الضرورية وخلق اإلنسان 
ظلت تنمو وتظهر هذه القوى مع منو و. جبميع القوى الضرورية عند والدته

 جسديا ولكن هذه ال شك أن بعض األطفال يكونون ضعفاء ذهنيا أو. عوده
 أشرف املخلوقات  وجعلهنفلما خلق اهللا اإلنسا. احلالة ال تأخذ حكم العموم

 إذا استخدمها على النحو الصحيح  أيضا فقد أودعه كفاءات وقوى؛كلها
وكما ذكرت أن النموذج . فإا تؤهله التفوق والسيطرة على املخلوقات كلها

 الذي أنزل األمثل هلذه القوى واملواهب هو سيدنا وموالنا حممد املصطفى 
قد أنزله حبسب الطبيعة أو الكفاءات أو القوى اهللا تعاىل عليه تعليمه الكامل، و

 اإلنسان، أو اليت منت يف اإلنسان ووصلت إىل ما  يفاليت أودعها اهللا تعاىل
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إذا .  يف عصرنا احلاضر أو اليت ستظل تنمو إىل يوم القيامة إليه يف منوهاوصلت
اجة كان اهللا تعاىل قد أودع الفطرة اإلنسانية الرفق أو الغضب فقد أودعهما حل

 اإلنسان إليهما؛ إذ إن اإلنسان حيتاج إىل إظهار الرفق أحيانا وأحيانا أخرى إىل
  يف القرآن ايد أن ولقد ورد يف التعاليم املنـزلة على النيب . الغضبإظهار
يف حملهما، وبعد التزامنا ذا األصل سنعد من إال  نظهر الرفق أو الغضب ال

كل فعل وعمل منا  أي أن يصدر فسوىعاىل الذين يتحقق فيهم قول اهللا ت
يف حمله األنسب؛ مثال إذا كان اهلدف هو اإلصالح فال بد أن يفكر ما إذا 

  يف كل مرةاستخدم العفوإذا . كان اإلصالح ينتج عن العفو أم عن املعاقبة
فإن العاقل . ومناسبة فإن أمن اتمع سيفسد على يد من حياولون نشر الفساد

الَّذي : إىل اهللا يتبع سبيل االعتدال دوما، لذلك يقول اهللا تعاىل عنهتوجه امل
 أعمال العاقل يف حملها وموقعها تصدر.  أي أنه ال عيب فيهخلَق فَسوى
لفساد املرء  أنه كلما تعرض خلَق فَسوى: فمعىن قوله تعاىل. األنسب دوما

ا كانت مثة أمراض كان هنالك فإذ. وعيوب هيأ اهللا تعاىل أسبابا إلزالتها
والبعض الذين . م طرق هذا العالجوإن اهللا تعاىل بنفسه يعلّ. عالجها أيضا

مييلون حنو اإلحلاد يظنون أنه قد خطر بباهلم عالج بعض األمراض بسبب 
 احلقيقة أن قدر اهللا تعاىل كان يعمل وراء هذا ولكنقواهم الدماغية العالية 

فقد وهب اهللا . لها تدل على ربوبية اهللا تعاىلوهذه األمور ك .االكتشاف
تعاىل اإلنسان قدرات ذهنية حىت يستمر يف االكتشاف املتجددة مستفيدا منها؛ 
منها اكتشافات ضد األمراض الفتاكة، فنرى أنه يكتشف أنواعا جديدة 

هناك بعض األمراض نراها اليوم ولكنها مل تكن موجودة . للعالج يوما إثر يوم
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ي، أو مل تكتشف يف األزمنة الغابرة، أو مل يكن اإلنسان قادرا على يف املاض
ولكن حني أعطى اهللا اإلنسانَ قدرة ووسع قدراته الذهنية . مقاومتها

واجلسدية ومنّاها خطر بباله بعض االكتشافات اليت استطاع باستخدامها أن 
 أمراض لنأخذ القلب مثال، فلم تكن بعض. حيسن حياته أكثر من ذي قبل

القلب معروفة يف السابق، أو مل تكن تشخص كما جيب، أو ألن الناس يف 
غابر األزمان كانوا يعيشون حياة مشقة، أو كانت تلك األمراض شبه معدومة 
ألن الناس كانوا يلعبون الرياضة ويقومون بأشغال شاقة أخرى أو كانوا 

لكن كلما تقدمت و. يستهلكون أغذية تقاوم األمراض القلبية إىل حد ما
فعلّم اهللا . قدرات اإلنسان ازدادت األمراض أيضا مبا فيها أمراض القلب

اإلنسان العمليات اجلراحية لعالج بعض أمراض القلب، مث حصل تقدم أكثر 
يف هذا اال وابتكرت عملية تقومي األوعية جراحيا أي إجنوبلسيت 

(Angioplasty) هناك أحباث أخرى و. وهي أسهل من العملية اجلراحية
   (Stem cell)جارية يف جمال العالج عن طريق اخلُلية اجلذعية 

باختصار، فإن اهللا تعاىل يطور مؤهالت اإلنـسان حـسب الـضرورة            
فهذا هو ربنا األعلـى     . ومقتضى احلال، وهذا كله يعود إىل ربوبية اهللا تعاىل        

 بعض النقائص للعيـان     وإذا كان اهللا يظهر   . الذي محده واجب على اإلنسان    
كلما اطّلَع املوحد علـى أحبـاث أو        . مؤقتا فإنه يعلّم عالجها ومداواا أيضا     

وإذا كان اهللا تعاىل يرشد الناس      . اكتشافات جديدة نسبها إىل فضل اهللا تعاىل      
إىل عالج األمراض اجلسدية فهو يهيئ أسبابا لعالج األمراض الروحانية أيضا،           

هذه األسباب؟ فلقد جاء األنبياء يف كل زمن وعاجلوا         وكيف ميكن أال يهيئ     
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األمراض الروحانية املنتشرة يف أزمام، مبعىن أنه كلما كثرت يف حياة النـاس             
. األمراض الروحانية ونشأت أمراض جديدة أرسل اهللا تعاىل نبيا مـن عنـده            

  سيدنا حممـدا     وحني اجتمعت األمراض كلها يف زمن واحد بعث اهللا          
ومـن  . التعليم الكامل بصورة القرآن الكرمي الذي عاجل الناس مجيعـا         وأنزل  

 أمثلة عليا من القوة القدسية يف زمنـه يف ضـوء            ناحية ثانية ضرب النيب     
ولكن عندما نـسي    . التعليم الذي حول الناس من الدواب إىل أناس حقيقيني        

ن بعـث اهللا    املسلمون مغزى هذا التعليم وتركوا العمل به بعد فترة من الـزم           
تعاىل املسيح املوعود حسب وعده، فأخرج لنا آللئ العلم والعرفان من التعليم            

وأخربنا بعالج األمراض   . املوجود بني ظهرانينا مسبقا وعاجل أمراضنا الروحانية      
إن . املنتشرة يف األمة، وقال بأنكم لو أوثقتم ارتباطكم يب لنجحتم يف عالجها           

اض احلديثة بعد جهود مضنية وأحباث طويلـة        األطباء يكتشفون عالج األمر   
ممتدة على فترة طويلة، ولكن اهللا تعاىل قد بين عالج األمراض الروحانية قبـل      

وظل عبـاد اهللا    .  قرنا يف الشريعة الكاملة اليت أنزهلا بصورة القرآن الكرمي         ١٤
ويف هذا الزمن األخري قد بين املـسيح        . األطهار يفهمونه يف كل عصر ودهر     

 يف ضوء القرآن الكرمي عالجا لألمراض احلديثـة املنتـشرة يف            وعود  امل
العصر الراهن، ألن اهللا تعاىل وهب له علم القرآن الكرمي ومعرفتـه حـسب              

ومعلوم أنه كان من العسري العثور على أنواع العـالج          . أمراض العصر الراهن  
نسخ واملنسوخ  الصحيح املذكور يف القرآن الكرمي إال بعد تنـزيهه من مة ال          

 على أحسن وجه، فظـل العـالج        وهذا ما قام به املسيح املوعود       . فيه
احلقيقي متيسرا حسب مقتضى احلال للمؤمنني احلقيقيني الـذين يتـدبرون           
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القرآن، وذلك من خالل تفاسريه وتوضيحاته اليت استمدها من القرآن الكرمي           
  . نفسه وقدمها لنا

ملسيح املوعـود أو ال حاجـة اآلن ألي         فالذين يقولون ال حاجة لبعثة ا     
مصلح فقوهلم هذا يدل على عللهم اليت ظهرت للعيان مث ظلـت تتفـاقم وال             
تزال، ولكنهم مع ذلك ليسوا مهيئني لقبول اإلمام الذي بعثه اهللا إماما هلـذا              

ومن ناحية أخرى يزدادون عداوة فيما بينـهم، وتكثـر العمليـات            . العصر
قتل والفساد باستمرار، وهناك أنواع من الظلم الـيت         االنتحارية، ويستشري ال  

هل هذا ما يعلِّمه اإلسالم؟ كال، بل احلق أن         . ترتكب باسم الدين وباسم اهللا    
سبب كل هذا يعود إىل تعنتهم وجهلهم وإنكارهم هذا التعليم احلقيقي الذي            

فهذه هي أعمال هؤالء املـسلمني      .  يف هذا العصر   قدمه املسيح املوعود    
ليت يقومون ا اليوم إرضاء آلهلتهم الزائفة، بينما يدعوهم املـسيح املوعـود             ا
             ذا التعليم الذي أنزله اهللا تعاىل إىل اهللا الواحد األحد ويدعوهم للعمل 

  . أي تعليم اإلسالم احلقيقي.. على سيدنا رسول اهللا 
هناك أصوات ترفع من بعض األطراف، فيقول بعض املسلمني مضطربني          
بأن هناك حاجة للمصلح، وهناك حاجة للخالفة يف املسلمني، ومن ناحية ثانية            

وليس جاهزين لقبول األسباب الـيت خلقهـا اهللا     . ينكرون مصلحا أرسله اهللا   
  . إلصالح تلك املفاسد

.  وهلذه اآلية أيضا عالقة باليت سبقتها      فقدر فهدى : مث يقول اهللا تعاىل   
فلمـا  . يف شرح هذه اآلية بأن هلا معنـيني        يقول سيدنا املصلح املوعود     

أُودعت فطرةُ اإلنسان قدرة وطموحا للتقدم وأُعطي اإلنسان قوى كاملـة،           
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أي . فقدر اهللا تعاىل قدراته وهيأ له أسبابا ليتمكن من تواصل تقدمه املطّـرد            
أي كلمـا   . جعل خلقه وقدراته منسجمة مع هذا التعليم أوال، مث أنزل التعليم          

واملعىن الثاين  .  له أسبابا للتقدم بنيل اهلداية     إلنسان ذهنا وجسدا هيأ     تقدم ا 
هو أنه كلما تطرق االعوجاج إىل اإلنسان أرسل اهللا تعاىل تعليمـا حـسب              

 هداية كاملـة بواسـطة      وكما ذكرت من قبل فقد أنزل       . مقتضى احلال 
ـ           سيدنا حممد    ضا  حىت يدرك اإلنسان حقوق اهللا ويؤدي حقوق عبـاده أي

فما دام هذا اهلدي ميسرا فمن واجب املؤمن أن ميشي يف           . مدركا مسؤولياته 
وإذا واجه شيئا غري مفهوم من هذا اهلدي فينبغـي          . ظله ويقضي حياته حبسبه   

ففي ذلك يكمـن بقـاء      . أن يرجع إىل اإلمام والطبيب الذي أرسله اهللا تعاىل        
 األوىل أيـضا، إذ بـين أن        وإىل األمر نفسه أشار تعاىل يف اآلية      . العامل بأسره 

وإذا وجد شيء غري    . هناك حاجة ماسة إىل تسبيح اهللا وعبادته واإلميان مبرسله        
مفهوم فينبغي االستعانة باهللا بإحماض النية لريشده تعاىل إىل الصراط املـستقيم            

 أن نبلغ   -  إىل جانب تسبيحه     -مث من واجبنا    . حىت يتمكن من أداء حقه    
وهذه هي عالمة املؤمن الربيء عن كل نوع من         . كناف العامل رسالة اهللا إىل أ   

ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لالتصال مببعوث اهللا تعاىل خملصني لـه            . االعوجاج
الدين وأن نعمل حبسب هذا التعليم متاما، ونوفَّق لتسبيح اهللا تعاىل على الوجه             

  . امالصحيح، وأن نعبده حق العبادة ونبلغ رسالته على خري ما ير
اآلن أريد أن أوجه أنظار اإلخوة إىل الدعاء لإلخوة يف مـصر، فهنـاك              

.  من أبناء اجلماعة   ١٣ أو   ١٢ضجة ضد اجلماعة منذ فترة قريبة، وقد اعتقل         
لذا أرجوكم أن تدعوا هلم بوجه خاص أن يهيئ         . وال يعلَم مصريهم إىل اآلن    
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تقلني يزعمـون أـم     لعل املع . اهللا تعاىل أسبابا لفك أسرهم يف أقرب وقت       
ولكن كل أمحـدي حيثمـا      . سيقدرون على صرفهم عن اإلميان نتيجة األسر      

 وهؤالء األسرى أيـضا ال    . يسكن يف العامل قوي اإلميان جدا بفضل اهللا تعاىل        
وهـذه  .  ولن يزالوا يبدون قوة اإلميان على نفس املنوال متاما بإذن اهللا           يزالون

. ال تقلق، لن يهز إمياننا شيء بإذن اهللا       :  ويقولون هي الرسالة اليت يرسلوا يل    
  . ولقد اعتلقت إحدى السيدات مؤخرا أيضا ولكن أُطلق سراحها فيما بعد

. وادعوا لألمحديني يف باكستان أيضا فهم اآلخرون ميرون بظروف صعبة         
ندعو اهللا تعاىل أن يوفِّق العامل لإلصغاء إىل دعوة إمـام الزمـان واسـتيعاا               

لقد هيأ اهللا تعاىل أسـبابا      . إلميان ا حىت يتالشى االعوجاج من العامل ائيا       وا
وإذا مل يـستفيدوا    . لذلك، كما قلت من قبل، وعلى الناس أن يستفيدوا منها         

. فاهللا تعاىل أعلم كيف يصلحهم وما هي األسباب األخرى الـيت سـيظهرها            
قهـم ليكونـوا عبـادا      عصم اهللا تعاىل اجلميع من كل آفة وبالء ودمار، ووف         

  .خاضعني وخملصني له، آمني
  

  


