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 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان

 الْمغضوب غَير علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراط * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * تعنينس وإياك نعبد إياك * الدين
هملَيال عو الِّنيآمني. (�الض  (  
�كُمنلُوبلَنٍء ويِبش ِف ِمنووِع الْخالْجقٍْص ونو اِل ِمنوفُِس الْأَمالْأَناِت ورالثَّمِر وشبو اِبِرينالص * ِإذَا الَِّذين 

مهتابةٌ أَصِصيبا قَالُوا ما ِللَِّه ِإنِإنِه وونَ ِإلَياِجعر�  
 تعاىل اهللا يقول. م واملصاعب املصائب حلول عند يبدوا اليت املؤمنني صفات اآليات هذه يف ذُكرت لقد
 بصفتهم خسارة املؤمنون يواجه أحيانا. الصفات ذه يتحلى عندما حقيقيا مؤمنا يكون املؤمن بأن

 يواجه موقف كل من خيرج احلقيقي املؤمن ولكن ماعة،اجل حيث من يواجهوا أخرى وأحيانا الشخصية
 املوعود املسيح ألقى لقد. دائما األمر يكون أن جيب وهكذا تعاىل، اهللا رضا ونائال ناجحا اخلسارة فيه

 وسأقدم. النواحيو الزوايا خمتلف من وبينه وملفوظاته كتبه يف املوضوع هذا على بالتفصيل ضوءا �
  : يقول حيث املوضوع هذا حول � مقتبساته من بعضا لكم

ولَنبلُونكُم ِبشيٍء �: يقول اهللا تعاىل. جيب على املرء أال يستاء من املصائب، والذي يستاء منها ليس مؤمنا"
 ِمن اِبِرينِر الصشباِت ورالثَّمفُِس واَألناِل وواَألم قٍْص ِمننوِع والْجِف ووةٌ * الْخِصيبم مهتابِإذَا أَص الَِّذين

لرسل تبشرهم باإلنعامات، وعندما حتل بغريهم ، وعندما حتل املعاناة نفسها با�قَالُوا ِإنا ِهللا وِإنا ِإلَيِه راِجعونَ
  .  عند املصائب طالبا رضا اهللا تعاىل�ِإنا ِهللا وِإنا ِإلَيِه راِجعونَ�: فعلى املرء أن يقرأ. تدمرهم

بها املؤمن يكون أجرها مقدرا له، ولكن الصرب شيء يترتب عليه احلسنة اليت يكس. حلياة املؤمن جزءان
يقول اهللا تعاىل إم . )أي أن للحسنة ثوابا طبعا ولكن ثواب الصرب أكرب(الثواب واألجر بغري عد وحساب 

ما عند: أوال. الذين يدركون معىن الصرب جيعل اهللا تعاىل حيام جزأين. هم الصابرون وهم الذين عرفوا اهللا



 ِإذَا الداِع دعوةَ أُِجيب�: أيضا ويقول �لَكُم أَستِجب ادعوِني�: يدعو الصابر جييب اهللا دعاءه كما يقول
  . �دعاِن
يقال على سبيل . يف بعض األحيان ال يستجيب اهللا دعاء املؤمن حلكمة ما فينقاد املؤمن ألمره تعاىل: ثانيا

فكما إذا كان هناك صديقان فيمتثل أحدمها لآلخر . التنازل بأن اهللا تعاىل يعامل املؤمن معاملة الصديق
هذا هو مثل عالقة اهللا تعاىل مع املؤمن فيجيب دعاء املؤمن . ع له اآلخرأحيانا ويريد أحيانا أخرى أن خيض

: فيقول أخرى أحيانا ألوامره خيضع أن املؤمن من ويريد �لَكُم أَستِجب ادعوِني�: أحيانا كما يف قوله
  . فمن اإلميان أن يدرك املرء هذا األمر وال يركِّز على جانب واحد. � ...ولَنبلُونكُم ِبشيٍء ِمن الْخوِف�

تفجر عند احلق أن ينبوع احلب ي. جيب على املؤمن أال حيزن عند حلول املصائب ألنه ليس فوق األنبياء
املصائب على أحباء اهللا ال تنـزل .... ما من مصيبة حتل باملرء إال ويتذوق ا آالف اللذات. حلول املصيبة

لو مل يواجه .  يف زمن املعاناة ويف زمن النصرة�انظروا مثال كيف أُظهرت أخالق النيب ... بسبب الذنوب
 املصائب ماذا كان بإمكاننا أن نبين عن أخالقه اآلن؟ ال شك أن اآلخرين يرون مصائب املؤمن �النيب 

  . كمعاناة ولكن املؤمن ال يراها كذلك
فإن كنتم .  ومن الضروري أن يثبت املرء على توبته الصادقة ويفهم أنه ينال بسببها حياة جديدة....

كذلك . عندما يغرس البستاين شجرة يسقيها ويعتين ا. جتنوا مثار التوبة فأكملوها باألعمالتريدون أن 
. لذا هناك حاجة ماسة إىل األعمال لتكميل اإلميان. احلال فيما يتعلق بشجرة اإلميان فهي تسقى باألعمال

  .ائبني خاسرينلو مل ترافق األعمالُ اإلميانَ لكانت كأشجار يابسة دون شك وسيكون أصحاا خ
  : �مث يقول 

: الكرمي القرآن يقول. كامال مؤمنا ليس من إال منه يستاء لن إذ مؤمنون؛ وأنتم االبتالء من تتحرجوا ال
�نوِع والْجِف ووالْخ ٍء ِمنيِبش كُمنلُوبلَنو اِبِرينِر الصشباِت ورالثَّمفُِس واَألناِل وواَألم ِإذَا * قٍْص ِمن الَِّذين

 أي يقول اهللا تعاىل بأننا سنبتليكم أحيانا باألموال أو. �أَصابتهم مِصيبةٌ قَالُوا ِإنا ِهللا وِإنا ِإلَيِه راِجعونَ
والذين يصربون فيها ويشكرون فبشرهم أن أبواب . باألنفس أو باألوالد أو بالنقص يف الزروع وغريها

ِإنا ِهللا وِإنا ِإلَيِه �: وستنـزل بركات اهللا على الذين يقولون عندئذ. رمحة اهللا مفتوحة هلم على مصارعها
فال يؤمل قلوم .  أي أننا وكلّ ما يتعلق بنا إمنا هو من عند اهللا تعاىل وإليه نعود يف اية املطاف�راِجعونَ

  . أولئك هم الصابرون الذين هلم أجر عند اهللا بغري حساب. حزنٌ بل يسكنون يف مقام الرضا
   :�مث يقول 

 أن احلق. يقبل مل وكذا كذا دعاءهم أن األولياء يف يطعنون أو دعاءهم جييب ال أنه اهللا يتهمون الناس بعض
 تامة معرفة على يكون تعاىل اهللا مع املعاملة هذه يواجه الذي إن. اهللا قانون جيهلون هؤالء الفهم قليلي



 هذين قبول وإن. ملشيئته ينقاد أن منه يريد ماإ العبد دعاء جييب فإما منوذجني؛ جعل تعاىل اهللا أن بقانون
  .اجلاري قانونه وتنقضوا � اهللا مشيئة ختالفوا لئال فقط واحد جانب على تركّزوا فال. اإلميان هو األمرين

 والصوم الصالة مثل يعةالشر بأحكام نفسه تلقاء من اإلنسان يعمل: أوال: اإلنسان لتقدم اثنان سبيالن هناك
 اإلنسان بيد األمور هذه كانت لـما ولكن. اهللا أوامر حبسب الشرعية التكاليف من وغريها احلج والزكاة
 ذلك هو الثاين والطريق. والسهولة للراحة سببا فيها لنفسه يوِجد أو أدائها، يف أحيانا الكسل منه يصدر
 يف جيد اإلنسان ألن. حقيقية بصورة اإلنسان لتقدم سبب وهو رةمباش تعاىل اهللا من اإلنسان على يِرد الذي

 يضرب أن منه وطُلب يده يف سوطا أحد أُعطي لو فمثال. والراحة للتخلص سبيال لنفسه الشرعية التكاليف
 سن فقد لذلك. املعاناة يف نفسه يوقع أن يريد الذي ذا من. لنفسه احلب قلبه يف يهيج أن بد فال نفسه به
 الْأَمواِل ِمن ونقٍْص والْجوِع الْخوِف ِمن ِبشيٍء ولَنبلُونكُم�: وقال اإلنسان لتكميل آخر طريقا عاىلت اهللا

 انظروا... �راِجعونَ ِإلَيِه وِإنا ِهللا ِإنا اقَالُو مِصيبةٌ أَصابتهم ِإذَا الَِّذين * الصاِبِرين وبشِر والثَّمراِت والْأَنفُِس
 تصبح حني مث والري، السقي مصائب يتحمل مث يزرعها مث ويسويها األرض وحيرث احلارث جيتهد كيف

 الدقيقة، اهللا حكمة تيجةن أحيانا البرد زلـين واحلماية واملساعي املشاكل أنواع حتمل بعد جاهزة املزرعة
 وكم. والقدر القضاء تكاليف تسمى اليت املشاكل مثل فهذا. أخرى أحيانا اجلدب بسبب املزرعة تدمر أو
 وهذا وقضائه، اهللا بقدر للرضا صادق ودرس منوذج احلالة هذه يف املسلمون أُعطيه الذي الطاهر التعليم هو

  ".فقط املسلمني نصيب
 سخرية على نقلق أال جيب كذلك قاسية، وابتالءات كبرية خبسائر اهللا يبتلينا ملاذا أبدا النابب خيطر أال فيجب

  . للخسارة تعرضتم ملا معكم اهللا كان لو بأنه وقوهلم معارضينا
 قال فقد أخرى، مرة نقاطها بعض لكم أقدم املقتبسات هذه يف � املوعود املسيح بينها اليت األمور
 أيضا األنبياء جبماعات حتل وبالنتيجة أيضا وأحبائه اهللا برسل حتلّ واملصاعب املصائب أن تذكروا: �
 ا يبتليهم ال تعاىل اهللا ولكن باملصائب ميرون اهللا أحباء إن باختصار،. الصحيح تعليمهم يتبعون الذين

بورسله اهللا بأعداء املصائب هذه مثل حتل وعندما. باإلنعامات يبشرهم بل ليعاقبهم أو معاناة ليهمع ليص 
 وال له اية ال أجرا يرثون املصائب على الصابرين بأن � قال مث. ولكهم جتيحهم األشرار وعلى

  . حساب
 أال منه املراد بل خسارة، على أسفه املرء يبدي أال الصرب من املراد ليس. الصرب معىن يفهم أن املؤمن فعلى
. العملية قواه استخدام دون عاطال جيلس أو يقنط أو صوابه فيها يفقد لدرجة اإليذاء أو اخلسارة من يتأثر

 جيب ذلك جانب إىل ولكن. لإلنسان به ومسموح جائز معقول حد إىل اخلسارة على التأسف إظهار إن
  . تالية حمطات إىل للتقدم صميما عزما ويعقد قبل ذي من أكثر يسعى أن عليه



 بعض ويف فورا دعاءه اهللا جييب فأحيانا الدعاء، حقيقة يدرك الذي هو الصابر أن أيضا التذكر من بد ال مث
 كل يف تعاىل اهللا برضا راضيا يكون أن املؤمن على جيب ولكن. ما حلكمة يقبله ال األخرى األحيان

 النوع ذا املرء حتلّى وإذا احلقيقي، الصرب هو هذا. تعاىل اهللا أفعال من فعل أي من يشكو وأال األحوال،
 يف يتلذذون احلقيقيني اهللا عباد بأن � املوعود املسيح يقول. كثرية إنعامات عليه اهللا ينعم الصرب من

 إذًا،. حتصى وال تعد ال اليت وأفضاله اهللا إنعامات املصائب هذه وراء أن يرون ألم أيضا الصعبة الظروف
 امتحانا تأيت بل ذنوم بسبب املؤمنني على تنـزل ال واملصائب املشاكل بأن � املوعود املسيح يقول

 كان � النيب بأن � يقول. األحوال كل يف باهللا اضنير يكونون اهللا عباد أن الناس ليعرف اهللا، من
 ومنها شخصية مصائب متثل كانت ما منها كثرية، مشاكل واجه ذلك مع ولكنه تعاىل اهللا إىل إنسان أحب

 منوذج ولكن. � اهللا رسول سيدنا واجهه ما املصائب من أحد يواجه مل أنه واملعلوم. مجاعته أصاب ما
 احلسنة األسوة هي الفاضلة األخالق وهذه. غريه يف نراه ال حياته يف نراه الذي اهللا مبشيئة والرضا الصرب

 جدا ضرورية أيضا التوبة نأ الصادقة التوبة إىل أنظارنا موجها املوعود املسيح يقول. كلهم للمسلمني
  . االبتالءات يف وفوزكم لنجاحكم

 مشكلة كل يف بتقصرياته يعترف أن جيب أي العمل، مع أيضا التوبة إىل يلتفت أن املؤمن واجب فمن
 يسقي البستاين أن ماك حضرته يقول احلسنة، باألعمال إصالحه يف يستمر مث � اهللا إىل منيبا   وامتحان
 األعمال مباء اإلميان شجرة يسقي أن املؤمن على جيب كذلك ا ويهتم ا ويعتين زرعها بعد الشجرة
 أقوال من للقلق داعي ال: � فقال املؤمن، لنجاح وسيلة حصرا ذلك فيصبح ذلك فعلتم وإن احلسنة،
 يتقَبل مل الفالين دعاءهم أن أيضا اهللا أولياء على يعترضون ظلوا فالناس يتكلمون، اسالن من فكثري الناس،

 أن فيعرف املؤمن أما اهللا، سنة جيهلون احلقيقة يف املعترضني هؤالء إن حضرته فقال يستجب، مل والعالين
 هذه ينقضون الذين من نواتكو ال قائال نصحنا فقد مشيئته، عليه يفرض وأحيانا للعبد يستجيب أحيانا اهللا

 إن: الفتوح بيت يف هنا احلريق أثناء له قال األمحدي غري صديقه أن األمحديني أحد أخربين فقد. السنة
 أمل: األمحدي له فقال املشكلة، هلذه تعرضتم وملاذا عندكم احلريق شب فلماذا تقبل الكثرية أدعيتكم كانت
 حال، كل يف االعتراضات يثريون املعترضني لكن للمشاكل؟ ؤمنونامل يتعرض أال أو النيب املشاكلُ تِصب
 فهي املؤمنني، على واملشاكل املصائب تدوم ال فقال السنة، ينقضون الذين من تكونوا ال حضرته فيقول
 وتعرضتم املشاكل واجهتم فكلما الصاحلة، وأعمالكم والدعاء بالصرب اهللا أفضال فاجذبوا وتنقضي، تصيب

 عند" هللا إنا "نقول فحني هؤالء، يبشر فإنه راجعون، إليه وإنا هللا إنا يقولون الذين من ونوافك للمسائل
 مصيبة أي أصابتنا قد كانت إذا أبدا، يضيعنا فلن � هللا دمنا ما أنه فمعناه اخلسائر أو املصائب مواجهة

 إياه سائلني إليه منيبني" راجعون إليه وإنا "نقول مث قبل، ذي من أكرب إنعام لتلقي جيهزنا أن يريد اهللا فلعل
 إليك، منيبني اإلنعام هذا نسألك لذا تقصرينا، بسبب املستقبل يف أكرب إنعام تلقي يف عائق أي حيدث ال أن



 حنقق فعندما ما،دو إليك واإلنابة املستقبل، يف أيضا أعمالنا وحتسني للصرب فوفقنا دوما، أفضالك ونسألك
 ذي من بكثري أكثر اجلماعة ازدهار لنا ويظهر اهللا، شاء إن أيضا والتقدم الرقي حنرز فسوف احلالة هذه
  . � باهللا حقيقية عالقة لنا كانت إذا ضرر، أي بنا يلحق أن وسخريته بعدائه العدو بإمكان فليس قبل،

 كانت باملسجد، املتصلتني القاعتني يف احلريق بسبب أخربتكم كما بالغة أضرار وقعت ضياملا األسبوع يف
 املتمادين بعض أبدى اخلرب هذا األخرى اإلعالم ووسائل التلفزيونية القنوات نشرت فحني جدا، خميفة النار

 حيترق املسجد نأ جدا حسن وقالوا  أيضا، قبل من مثاال لكم ذكرت كما كبرية، فرحة واحلقد البغض يف
 عرفوا حني الحقا لكنهم مسلمني، ليسوا األمحديني ألن حيترق معبدهم بل مسجدا ليس إنه يقولون هم بل
 بعض حال فهذا فقط، قاعتان احترقت ملاذا املسجد حيترق مل ملاذا أنه األسى أبدوا حيترق مل املسجد أن

 أم لنا، مواساة املناطق بعض يف املسلمون دمق فقد سواء، كلهم ليسوا لكنهم الراهن العصر يف املسلمني
 نشب أشهر بضعة قبل أنه وقالوا قاعتان، احترقت قد أو احترق قد مسجدكم من جزءا أن على آسفون
 وقد جديد، من فُتح أيام بضعة قبل واآلن أشهر، عدة من مغلقا املسجد وكان أيضا مسجدهم يف احلريق

 هناك ألن وذلك جيدا، حصل أنه) وأعماهلا اجلماعة معتقدات على (لعنياملط غري احملليني اإلجنليز بعض قال
 املسلمني غري على ردوا قد اجلماعة يعرفون هم والذين جرياننا لكن املناطق، بعض يف املسلمني ضد نفورا
 هذا تعمل بتعليم اإلسالم الصحيح، كما نبههم إىل مجاعة إا ختجلوا، أن جيب وقالوا أيضا األمحديني وغري

نشر هذا اخلرب يف قنوات أوروبية وذكرت أن حريقا . األمر قنوات ووسائل اإلعالم األخرى أيضا يف العامل
ما هذه اجلماعة ومن هم : نشب يف أكرب مسجد يف أوروبا، وظلت التعليقات واألسئلة تطرح، مبا فيها

صحيح أننا متأسفون على . يف العاملهؤالء الناس؟ فهذا احلادث أدى إىل تعريف اجلماعة على نطاق واسع 
ذلك وصربنا على احلادث وقرأنا إنا هللا وإنا إليه راجعون أيضا، ولكن اهللا تعاىل أقام الناس يف تأييد اجلماعة 

  . يف وقت هذا االبتالء واخلسارة اليت تكبدا اجلماعة، وبذلك كشف للناس أنه مع هذه اجلماعة
يق؟ هذا ليس واضحا على الشرطة إىل اآلن، ومل خيربونا بشيء، ولكن ماذا كان السبب وراء نشوب احلر

االحتمال األكرب هو أن احلريق بدأ من املخزن، حيث كانت بعض األشياء البالستيكية وبعض األشياء 
األخرى، مما أدى إىل اشتعال النار وانتشارها سريعا، وظلت تنتشر أكثر فأكثر بواسطة خشب السقف 

أيا كان السبب، فإنه يشري إىل ضعف تدبري العاملني واملسئولني واملشرفني . ك الكهربائيةوبواسطة األسال
إن أسلوب نشوب النار وانتشارها يوحي بأنه . على إدارة شئون املسجد، وعليهم أن يستغفروا اهللا كثريا

ذكم من خسارة وقال فريق اإلطفاء أيضا بأن اهللا أنق. كان من املمكن أن يؤدي إىل خسائر أكرب بكثري
كبرية ألن درجة احلرارة كانت قد بلغت املئات بل إىل األلوف وكان باإلمكان أن تؤدي إىل خسارة أكرب 

  . مقارنة باخلسارة الفعلية



من املعلوم أن وسائل اإلعالم . كنت أذكر كيف أنشأ اهللا تعاىل انطباعا جيدا عن اجلماعة بواسطة اآلخرين
ر املبالَغ فيها فأصحاا يبحثون عن أخبار لينشروا بواسطتها الرعب والضجة تكون معتادة على نشر األخبا

عندما كانت النار مشتعلة جاء ممثل إحدى وسائل اإلعالم وبدأ بإجراء مقابلة مع . واحلساسية املفرطة
سكرتري النشر والصحافة يف مجاعتنا واقفا يف اخلارج ألنه مل يكن مسموحا ألحد أن يقترب إىل مكان 

ما طبيعة عالقاتكم مع اجلريان وما انطباعام؟ كان هذا املمثل يف طور طرح السؤال إذ : حلريق، فسألها
أنا جارتكم وأسكن قرب املسجد، مث عرضت : بسيارة تقف جبنبهما وخرجت منها سيدة إجنليزية وقالت

 ممثل الصحافة فحني مسع. كذلك جاء أناس آخرون أيضا بكثرة مبن فيهم مندوبو الكنيسة. خدماا
 . لقد وجدت جوابا على سؤايل وال حاجة يل ألسألكم شيئا: انطباعام مباشرة قال

من ناحية هذا هو موقف األكثرية اليت هي ليست مسلمة، ومن ناحية أخرى موقف بعض املسلمني الذين 
بذلك غرية اهللا فليقولوا، استهزاء ليثريوا " سبحان اهللا"، وإذا كانوا يقولون "سبحان اهللا"يفرحون ويرددون 

" ما شاء اهللا"و" سبحان اهللا"ولكننا بفضل اهللا تعاىل سنبين مبىن أحسن وأمجل من ذي قبل وسنقول كلمة 
  . مبعناها احلقيقي

، إذا ، وحىت اآلن ال نعرف السبب كيف حدث هذا احلادث كله�كما قلت أن االبتالء من سنة اهللا 
كان مؤامرة وفتنة فال ميكن إيقاف رقي اجلماعة مبثل هذه األشياء، إال أنه جيب أن يكون هذا احلادث باعثا 

وكما كنت قلت يف خطبة العيد إن كان اهلدف من . لتنظر إدارتنا إىل تقصرياا وتتمعن فيها وتنتبه هلا
 أو على الغاية اليت من أجلها أرسل رسوله، إحلاق الضرر باجلماعة وإشعال النار ضدها هو القضاء عليها

فإم لن ينجحوا يف ذلك أبدا، وإذا كان أحد حيمل نية سيئة فقد ينجح يف إحلاق ضرر بسيط، وإنْ أصاب 
قد بدأت سلسلة املؤامرات وإشعال النريان ضد . ضرر بسيط فإن اهللا تعاىل يعطي الصابرين بشارات أيضا

  .  منذ بداية دعواه، ولكن ما هي النتيجة؟ نرى رقي اجلماعة يف كل مكان�املسيح املوعود 
هناك نار مادية، وهناك نار احلسد واحلقد والبغض اليت تشتعل يف داخل اإلنسان، صحيح أن اجلزء املالصق 

فضل اهللا تعاىل وسنكون  سيتم تدارك خسارتنا ب-كما قلت–ملسجدنا قد أصيب حبريق يف الظاهر، ولكن 
 �، وصبرنا هذا وأدعيتنا ستأخذنا يف حضن اهللا تعاىل ويف ظله �ممن ينالون نصيبهم من بشارات اهللا 

وكما قلت إن . دي اجلماعةالدافئ، ولكن بسبب هذه النار الظاهرية قد اشتعلت نار احلسد يف قلوب معان
كثريا من الناس فرحون ذا احلريق ولكنهم مع ذلك يأسفون أيضا على أنه ملاذا مل حيترق مسجدهم وملاذا 

وكأن ما أشعلوه من نار ضدنا هي يف . حصلت خسائر بسيطة وكان جيب أن تكون اخلسائر أكثر بكثري
  .  يف صورة حسدهم وحقدهم وبغضهم�احلقيقة حترق معارضي املسيح املوعود 



ال أحتدث عن خارج لندن أو خارج . مل تتوقف أعمال اجلماعة األمحدية حىت أثناء حدوث هذا احلريق
ال شك أن عمالنا كانوا قلقني ولكن كما . بريطانيا بل كنا يف داخل لندن أيضا مستمرين يف أعمالنا

  . يشعر باألسف خلسارة وهذا أمر طبيعي ولكن ال ينبغي أن يستويل األسف عليهأخربت بأن اإلنسان 
راِه "جزء من أمي يت أيه أيضا موجود هنا بل اجلزء األكرب هو هنا، وكان سيبث يف ذلك اليوم برنامج 

 ماذا جيري حيا فرأى مِعدو الربنامج أم ال يستطيعون الوصول إىل إستديو أمي يت إيه وال يعرفون" هدى
. هناك وال يستطيعون دخوله فقرروا أالّ يبثوا هذا الربنامج حيا يف ذلك اليوم بل سيبثون برناجما مسجال

وال ينبغي هلم أن . وعندما عِلمت بذلك قلت سيكون الربنامج حيا من مسجد الفضل وال مانع يف ذلك
ن جيب أن يسألوين فورا عما جيب فعله يتخذوا مثل هذه القرارات بأنفسهم من دون الرجوع إيل، كا

م أرادوا إلغاءه أو قنطوا أو مل يستطيعوا اختاذ القرار على الفور، فلو مل يكن . بالنسبة هلذا الربنامج احليإ
بثّ هذا الربنامج لذهبت إىل األمحديني وإىل العامل كله رسالةٌ أن نظامنا كله قد اختل مع أنه مل يكن قد 

حيا من استديو مسجد الفضل فورا وجاءت مكاملات ومت الرد عليها " راه هدى"ثّ برنامج فب. اختل حقيقة
فال ينبغي أن جنلس قانطني على خسارة أو نذهب هناك رد أن نتفرج واقفني، . مما طمأن الناس وأراحهم

ب أن يسعى فورا كان هناك كثري من الناس جمتمعني مع أنه كان جيب عليهم أن يذهبوا إىل أعماهلم، بل جي
  . لبديل قدر اإلمكان ويترك الباقي على اهللا تعاىل

كان السيد مري حممود أمحد موجودا هنا يف تلك األيام وهو أخرب بأنه عندما متت اهلجرة إىل ربوة وبدأ 
يد عمراا فكانت حالة اجلماعِة املاديةُ ضعيفةً للغاية وكان هناك حتد لبناء مدينة جديدة وكانت ستش

. مكاتب اجلماعة وتبىن املساجد، وكانت ستعمر مدينة جديدة يف قفر، وكان سيشيد كل شيء من أوله
فحني جهز يف ذلك الوقت سقف املسجد املبارك اشتهر أن سقف املسجد مل يبن بشكل صحيح، وغالبا 

 للصالة �جاء املصلح املوعود . ركان يعتقد أنه مل تستخدم مواد جيدة يف بناء السقف وأنه سوف ينها
يقال بأن هذا السقف ميكن أن يسقط وسنضطر لبنائه جمددا؛ : ووقَف يف داخل املسجد ونظر نظرة مث قال

يف ذلك الزمن بعد انقسام اهلند . فليكن ألنه حيث توجد كثري من ابتالءات أخرى فليكن هذا واحدا آخر
لباكستان كانت هناك ابتالءات كثرية وال يقدر على فهم هذا األمر إال الذين يستطيعون أن يقدروا حالة وا

  . اجلماعة املادية آنذاك، ألن الظروف اليوم ختتلف كثريا عن ظروف ذلك الزمن
 ونثبت بعملنا إن كان هذا احلادث ابتالًء فعلينا أن نتعهد. على كل مل نقلق هلذه األمور وال ينبغي أن نقلق

أننا سنمر ذا االبتالء خاضعني هللا تعاىل وعاكفني على الدعاء، فضلُ اهللا تعاىل على اجلماعة كبري من 
أيا كان السبب وراء هذه اخلسارة وأيا . الناحية املادية، وسيتم تدارك هذه اخلسارة بوجه أحسن إن شاء اهللا

 أو عدم احتياطنا أو هو حادث طارئ، مهما كان السبب فإننا كان املسبب هلا فإا إما نتجت عن تقصرينا
  . سنعيد بناءه بشكل مجيل مرة أخرى بفضل اهللا تعاىل



ال داعي ألي مشروع خاص ذا وال حاجة ألدعو اجلماعة إىل ذلك ولكن الناس تلقائيا بدؤوا يرسلون 
نفسهم حصاالم بل أرسلوا األموال بأنفسهم، واألطفال خصوصا بدؤوا يتربعون هلذا ويقدمون بأ

إننا كنا نذهب : قالت ابنةُ سبِع أو مثاين سنوات لوالدها. حصاالم كاملة وأعطوا كل ما مجعوه من نقود
إىل تلك القاعات ونأكل ونلعب وحنضر مناسبات لذلك جيب أن نسهم يف بنائها من جديد، هذه هي 

فإذا كان أوالد قوم أيضا . نقود، وجاءت حبصالتهالذلك أقدم ما مجعته من : عواطف بنت صغرية وقالت
  !  يتحلون مبثل هذا العزم فمن يستطيع أن جيعلهم قانطني، وما قيمة هذه اخلسارة البسيطة؟

أخرب أمري اجلماعة بأن مدير املدرسة هنا أرسل رسالة . وهناك جرياننا فهم أيضا حياولون أن يؤدوا حقهم
هذه هي األخالق . يدون أن جيمعوا تربعا ويعطوه لبناء هذا املبىن من جديدتفيد بأن طالب هذه املدرسة ير

بغض النظر عن أننا نأخذ منهم شيئا أو . العالية اليت جيب أن يظهرها املسلمون ولكن يظهرها غري املسلمني
  . ال نأخذ فإم أبدوا عواطفهم، وال بد أن نقدر عواطفهم

توت بعض العوارض احلديدية والقناطر مثلما يلوى القش ولكن مع وكما قلت كانت النار شديدة حىت الْ
ذلك حفظت بعض املكاتب وسجالا أيضا مثل مكتب الوصية ومكتب القضاء وبعض املكاتب األخرى 

  .أيضا، ومكتب قناتنا أمي يت أيه كله كان حمفوظا وكانت فيه أغراض مثينة جدا
عندما . هذا اجلزء كان متصال متاما بالقاعتني املذكورتني.  تعاىلوقد بدأ العمل أيضا من اليوم بفضل اهللا

ألنه لو وصل احلريق إىل . علمت بذلك قلقت بطبيعة احلال، وبدأت بالدعاء بعدما علمت عن املوضوع
. على أية حال، قد أنقذه اهللا بفضله. ذلك املكان كان معىن ذلك أنه ميكن أن تصل النار إىل املسجد

ة األشرطة قد تضررت كثريا ولكننا كنا قد نقلنا سبعني باملئة من املادة املخزونة فيها إىل صحيح أن مكتب
أرى أن األشرطة اليت . كذلك اجلزء املتعلق بقسم البث احملفوظ يف املكتبة فقد سلم بإذن اهللا. مكان آخر

ميكن أن يقال ضاعت كانت تفاصيل اجلوالت وما شابه ذلك مسجلة فيها وتلك اخلسارة ليست باليت 
إن محاية امي يت ايه أيضا معجزة حبد . عنها بأا أدت إىل ضياع تارخينا ألن األجزاء املختارة منها حمفوظة

ذاا ألن النار تراجعت بعد أن أحرقت سقف البناء امللتصق به، أو وفق اهللا تعاىل فريق اإلطفاء للسيطرة 
كذلك أنقذ اهللا تعاىل . ا بفضل اهللا تعاىل كما ترونواملسجد حمفوظان متام" طاهر"كذلك قاعة . عليها

 . اجلماعة من أية خسارة يف األرواح
كان أحد العاملني يعمل يف املكتبة ومل يدرك ما جيري يف اخلارج إذا كان منهمكا يف عمله، فيقول عندما 

رب إىل فتحت الباب وخرجت منه دخل الغرفة كثري من الدخان األسود وقلقت بشدة وحاولت أن أه
اخلارج ولكن كان الدخان األسود منتشرا يف كل مكان ومل أعد قادرا على رؤية شيء وشعرت بضيق 

. ويقول بأنين بدأت أحتسس اجلدران وملست جدارا يؤدي إىل اخلارج وبدأت أمشي المسا اجلدار. النفس
لت يف نفسي بأن ق. وكنت أدعو أيضا ألن مهيت كادت بط وكنت أشعر بضيق النفس أكثر من ذي قبل



اهللا تعاىل قال للمسيح املوعود بأن النار خادمة لك بل هي خادمة خدامك، وأنا أحد خدام املسيح املوعود 
لو سقط للحظة واحدة : أقول. لقد حدث ثالث مرات حني كنت أوشك على السقوط. فأنقذين يا ريب

 وظل ميشي من خالل الدخان األسود ولكنه متالك نفسه ومهته. كانت احلرارة العالية سوف تشويه متاما
عندما نظفت وجهي ومضمضت باملاء : مث يقول. السائد ومل ير النور إال عندما وصل إىل الباب اخلارجي

هذه كانت حالته، ولكن اهللا تعاىل أنقذ . خرج من داخل الفم ماء أسود اللون إذ كان الفم مليئا بالسواد
  . على أية حال، محاه اهللا بفضله ورمحته. معجزة عظيمة بالنسبة لهال شك أا كانت . حياته بصورة معجزة

رب كل شيء ": ال شك أن احلاسدين سوف يزدادون حسدا لذا جيب عليكم أن تركزوا على األدعية مثل
". اللهم إنا جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم"و". خادمك رب فاحفظين وانصرين وارمحين

  ". ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار: "عاءوكذلك جيب أن ترددوا الد
إذا كان السبب وراء هذا احلادث هو خطأ العاملني هناك أو تقصريهم فال بد من اإلكثار يف االستغفار، 

 تعاىل ليوفّقنا اهللا تعاىل ألداء مسؤوليتنا على أحسن وجه ويبعد تقصرياتنا، وإن كان هذا ابتالء فوفَّقنا اهللا
لنمر به بنجاح وأكرمنا بإنعاماته أكثر من ذي قبل وعدنا من أولئك الصابرين الذين هو يبشرهم ونرى 

   .االزدهار أكثر من ذي قبل
سأصلي بعض اجلنائز الغائبة بعد صالة اجلمعة، اجلنازة األوىل هي لشودري حممود أمحد مبشر الذي هو 

 ١٨تويف يف قاديان يوم . � الصحايب للمسيح املوعود �م حممد درويش قاديان وهو ابن شودري غال
  . إنا هللا وإنا إليه راجعون.  عاما٩٧أيلول عن عمر يناهز /سبتمرب

سة األمحدية، وتوظّف يف اجليش م ليدرس يف املدر١٩٣٤كان من مدينة سرجودها، مث جاء إىل قاديان يف 
 جاء إىل قاديان �م وبعد تقاعده من هذه الوظيفة أوقف حياته، وبأمر من خليفة املسيح الثاين ١٩٤٣يف 

حيث عمل يف مكاتب خمتلفة وخدم اجلماعة كمدير ونائب املدير وكذلك عمل كمختار عام هليئة أجنمن 
وظل يشرف على أراضي اجلماعة يف مكتب العقارات بقاديان ووفِّق للخدمة كثريا، " ه جهان بورشا"يف 

وكان قاضيا يف اجلماعة وظل خيدم يف مكتب الدعوة والتبليغ ويف مكتب التعليم والتربية، ومنه تقاعد من 
  . خدمة اجلماعة

كان بشوشا ودمثا ومضيافا، وكان . هكان يقرض الشعر أيضا فكان دوما يعرب عن عواطف الناس يف أبيات
مقبوال جدا يف الطبقة غري املسلمة بقاديان بسبب حسن عشرته لذلك اشترك عدد جيد من غري األمحديني 

رزقه اهللا تعاىل أربعة أبناء وثالث بنات، يقيم اثنان من أبنائه يف قاديان وابن وبنتان يف . أيضا يف جنازته
  . باكستان

رفع اهللا . قضى فترة الدروشة بكامل الصرب واهلمة. زائر لقاديان، عرفه أم مل يعرفهوكان يقوم خبدمة كل 
  . درجاته، ووفق أوالده لالستمرار يف احلسنات اليت كان يقوم ا



واجلنازة األخرى هي للمرحوم خالد سليم عباس، أيب راجي من سورية، الذي لقي ربه إثر نوبة قلبية يف 
م ومن األمحديني املخلصني القدامى يف ١٩٢٧كان من مواليد . إليه راجعونإنا هللا وإنا . ٢٧/٨/٢٠١٥

كان . كان ملتزما بالصوم والصالة. انضم إىل األمحدية نتيجة تبليغ األستاذ املرحوم منري احلصين. سورية
ان ك. كانت ِحرفته النجارة. بسيط الطبع، ذا قول سديد، مضيافا، أمينا، مطيعا، إنسانا صاحلًا وخملصا

كان مواظبا على أداء . يلقى اجلميع حبب واحترام. عاشقا للخالفة وشديد االحترام لنظام اجلماعة والدعاة
. كان أبعد الناس بيتا عن مكان الصالة ومع ذلك كان أسبقهم يف حضور اجلمعة عموما. صالة اجلمعة

كان . ة األمحديني القدامىرغم سنه الكبرية كان عايل اهلمة، ويذهب لزيار. كان شغوفا برفع األذان
وفّى عهد البيعة إىل آخر حلظة من . مواظبا على االستماع خلطب اخلليفة وخطاباته وإمساعها لآلخرين

كل الدعاة الذين مكثوا . لقد حضر يف اجللسة السنوية يف ربوة ويف اململكة املتحدة. حياته بإخالص ووالء
رفع اهللا .  بإخالصه اجلم وحسن معاملته مع الدعاةيف سورية وكذلك كل اإلخوة اآلخرين قد أشادوا

. لعل بنتا واحدة فقط كانت أمحدية من بني أوالده كلهم، وكان يأسى على ذلك كثريا. درجات املرحوم
أما قصة . نسأل اهللا تعاىل أن يوفق أوالده لقبول األمحدية حمقّقًا أمانيه الطيبة ومستجيبا أدعيته يف حقهم

رأى شخصا يناقش شيخا يف بعض أمور الدين مبا قال اهللا ورسوله، : محدية فهي كاآليتانضمامه إىل األ
فقال املرحوم يف نفسه إن . وكان هذا الشخص أمحديا. أنت كافر، أنت كافر: ولكن الشيخ ظل يقول له

األمحدي فـتأثر من املشهد واتصل بذلك ! هذا يناقش الشيخ مبا قال اهللا ورسوله، ولكنه يكفره باستمرار
رفع اهللا . وأخذ منه املعلومات عن األمحدية، مث مل يزل يزداد علما باجلماعة حىت بايع يف اية املطاف

  . درجات املرحوم
واجلنازة الثالثة قد نسيت اسم صاحبها اآلن، وهو أيضا أمحدي من سورية، استشهد على إثر إصابته 

ادعوا اهللا تعاىل أن يصلح األوضاع يف . رفع اهللا درجاته. بشظايا قنبلة نتيجة أوضاع احلرب السائدة هنالك
سورية، ويلهم مجيع املسلمني العقل والصواب، ويوفقهم ليكونوا مسلمني حقيقيني مترامحني وليؤمنوا بإمام 

  .آمني. هذا الزمان بدالً من أن يضرب بعضهم رقاب بعض
  
  

*************  


