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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان 
ـ �الرجيم.  بعن اكين * إيم الدوالك يحيم * من الرمحالر * الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحمِ اهللا الربس د

تسن اكإيو  ـالِّنيال الضو هملَـيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * عني� .
  (آمني).
�ذَرو كْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس ةعممِ الْجوي نم لَاةلصل يودوا إِذَا ننآم ينا الَّذها أَيإِنْ   ي لَكُـم ـريخ كُمذَل عيوا الْب

لَّه كَثريا لَعلَّكُم تفْلحونَ * كُنتم تعلَمونَ * فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّه واذْكُروا ال
ا إِلَيها وتركُوك قَائما قُلْ ما عند اللَّه خير من اللَّهوِ ومن التجـارة واللَّـه خيـر    وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انفَضو

نيازِق١٢-١٠(اجلمعة  �الر(  
. وملا بدأ رمضان هذه املرة فكّرنا كثريا بأا أيام صـيف  �أَياما معدودات�عندما أمر اهللا بصيام رمضان قال 

طويلة وال ندري كيف نصوم ثالثني يوما وسوف نعاين كثريا، ولكن هذه األيام املعدودة، كما وصفها اهللا تعاىل، 
قد انقضت من حيث ال نشعر. فاليوم هو اليوم اخلامس والعشرون من رمضان، وقد كتب يل كثريون بأن هـذه  

يبدو لنا يف أول وهلة أا أيـام طويلـة،   األيام قد مرت من دون أن نشعر. وهذا هو احلق. عندما يطلع رمضان 
  نشعر ا. ال ولكنها تنقضي من حيث 

اليوم هو آخر مجعة من شهر رمضان، حيث بقيت منه مخسة أيام أو أربعة يف بعض البالد، لذا جيب على كلٍّ 
صري احلاصل من قبلنا فيما منا أن يبذل يف هذه األيام اخلمسة أو األربعة الباقية كلَّ ما يف وسعه لسد النقص أو التق

  يتعلق باالستفادة من هذا الشهر. فادعوا اهللا تعاىل أن يسترنا ويرمحنا وال حيرمنا بركات رمضان. 
وكما قلت آنفا، إا آخر مجعة يف شهر رمضان هذه السنة، وهي تسمى يف اصطالح العامة "مجعة الـوداع".  
إن عامة املسلمني يظنون، نظرا لكوا آخر مجعة يف رمضان، أن كل دعاء يدعو به اإلنسان يف هـذه اجلمعـة   

اليت مل يؤدها اإلنسـان خـالل   مقبول، وأن حضور هذه اجلمعة يعوض عن كل الصلوات واجلمعات والعبادات 
السنة كلها. ولكن املؤمن احلقيقي ال يرى ذلك. إنه لتصور باطل متاما، ويرى املسلم األمحدي واملؤمن احلقيقي أن 



مثل هذه التصورات واألفكار إمنا هي استهزاء بالدين. إنه ملن منة اهللا العظيمة علينا أن وفّقنا لإلميان برسوله الذي 
العصر خادما صادقا للنيب صلى اهللا عليه وسلم، والذي هدانا هديا مرتها عـن هـذه التصـورات    بعثه يف هذا 

واألفكار اخلاطئة ودلّنا على تعاليم اإلسالم احلقيقية، وأرانا سبل قرب اهللا تعاىل. فقد سئل املسيح املوعود عليـه  
داع أربع ركعات ويسموا قضاء العمـر،  السالم ذات مرة: هناك عادة عند املسلمني أم يصلّون يوم مجعة الو

وذلك تالفيا ملا تركوه من قبل من صلوات، فهل هناك دليل على ذلك، وما حقيقة هذه الصالة، وهل هذا جائز. 
السنة بِنِية أن يؤدي صالة قضاء  طولفقال املسيح املوعود عليه السالم: إنه أمر لغو. إن الذي يتعمد ترك الصالة 

هذا اليوم فإنه آمث، ولكن الذي يصلي هذه الركعات نادما تائبا بِنِية أنه لن يترك الصالة بعدها فـال  العمر هذه يف 
  حرج يف أن يؤديها. وقال عليه السالم: إننا جنيب على هذا السؤال كما أجاب سيدنا علي رضي اهللا عنه. 

كما ذكره حضرته  قدعود عليه السالم وقصة جواب سيدنا علي رضي اهللا عنه الذي يشري إليه هنا املسيح املو
: ذات مرة كان رجل يصلي يف وقت ال جتوز فيه الصالة، فقال شخص لسيدنا علي رضي اهللا عنـه: إنـك   يلي

خليفة الوقت فلماذا ال تنهاه عن الصالة فهو يصلي يف غري ميعادها. فقال علي إين أخاف أن أصبح حتت طائلـة  
  ).۱۱-۱۰ :(العلق �ي ينهى * عبدا إِذَا صلَّىأَرأَيت الَّذ�قول اهللا هذا: 

يقول املسيح املوعود عليه الصالة والسالم بعد ذكر هذه القصة: إذا كان أحد يصلي هذه الركعـات نـدما   
، ملاذا متنعونه، فهو ال يعمل إال الدعاء يف هذه الركعات األربع. غري أن هذا يوتوبة ليتدارك ما فات، فدعوه يصلّ

  مل يدل على قلة مهته. الع
إمنا األعمال بالنيات، ولذلك جند سيدنا عليا رضي اهللا عنه قد تصرف حبيطة ومل ينه ذلك املصلي بسبب قول 

)، وهلذا السبب نفسه قد أصدر املسيح املوعود ۱۱-۱۰ :(العلق �أَرأَيت الَّذي ينهى * عبدا إِذَا صلَّى�اهللا تعاىل 
لسالم هذه الفتوى، غري أنه صرح أيضا أن هذا التصرف يدل على قلة مهة صاحبه. فإذا كان هذا عليه الصالة وا

يصلي هذه الركعات األربع بِنِية أنه يصليها اليوم تائبا معاهدا على أن يواظب على الصالة يف املستقبل، فال بأس 
فليس يف اجلماعـة أي تصـور   وبة واإلصالح فهو آمث. يف أدائها، أما إذا كان يصليها بِنِية قضاء العمر ال بِنِية الت

لقضاء العمر املذكور. لقد آمنا بإمام الزمان وآمنا به على أننا سنتجنب البدعات ونؤثر الدين على الدنيا. فـإن  
تعهدنا بإيثار الدين فكيف يتسىن لنا ترك الصلوات وكيف جيوز ترك اجلمعة. فإنّ تصورنا عن "مجعـة الـوداع"   

جذريا عن التصور السائد، وينبغي أن يكون هو التصور احلقيقي عنها لكل أمحدي، وهو أننا نودع هـذه   خيتلف
. وملا كانت اجلمعة ذريعـة جلمعنـا   ذا الشعور نودع هذا الشهر وهذه األيام املباركة بل ،اجلمعة بقلب مثقَل

اهللا تعاىل جمتمعني أن يوفقنا للقيام حبسـنات  لذلك فإننا ندعو  -وهي اجلمعة األخرية من رمضان-بأعداد كبرية 
األيام، مبا فيها أيام اجلمعة، اليت قضيناها من رمضان، وبالربكات اليت حظينا ا يف هذا الشهر الفضيل، ويوفقنـا  

دوليقال الستقبال رمضان القادم بكل كفاءاتنا وقدراتنا. ينبغي أن يكون تفكرينا على هذا النحو. ال ي له ع حبيب
بأنك تفارقنا اآلن لذلك بدأنا ننساك، ولن تكون لنا أية عالقة بذكرياتك. ال يسع اإلنسان نسيان ذكريات أحبائه 



، أو يبدأ بـبعض األعمـال اخلرييـة    ذكراهملالذين يفارقونه لألبد، بل حياول أن يواصل أعماهلم اخلريية إحياء 
يفترقون عنه مؤقتا بسبب أشغاهلم وانشغاهلم فينتقلون من مدينة بأمسائهم، ويدعو هلم إن كانوا مؤمنني. أما الذين 

املنتشرة  التواصلإىل أخرى ومن بلد إىل آخر، فال ميكن لإلنسان نسيام ألبتة، بل إنه يذكرهم من خالل وسائل 
يب يف عصرنا احلاضر كاهلاتف وبالرسائل القصرية عرب اهلواتف النقالة أو عن طريق وسائل أخرى مثـل السـكا  

أصوات أحبائهم ورؤية حركام وسكنام. فال نودع حبيبا لنا قائلني بأنـه   مساعالذي حياول الناس من خالله 
ستتالشى من قلوبنا ذكرياتك اآلن لسنة أو سنتني، ولن نعود نتذكر من أنت ومن كنت؟ وسنرى عند لقائك مرة 

  ينبغي علينا معاملتك باحلب القدمي نفسه أم ال؟ أخرى ما إذا كان علينا أداء حقوقك أم ال، وإن كان 
  هل رأى أحد مثل هذا التعامل يف العالقات الدنيوية؟ بل لو تعامل أحد هكذا لعده الناس جمنونا. 

ولكن إذا كان مثل هذا األمر يتعلق باهللا الذي هو رب العاملني والذي هو مرب لنا ويعطينا كل شيء، والذي 
حيم الذي يقول لنا أن نؤمن به إميانا كامال، ويوصينا بعدم قطع عالقة القرب واحملبة معه، ويقول: هو الرمحن والر

أطيعوا أوامري، إذ إنين أحبكم أكثر من أي حبيبٍ ولي احلق بأن أُحب، ويقول: اذكروا ذكريايت، فهل يليق بنا 
وعباداتك وصيامك، أما  لذكركالل أيام معدودات : اللهم إننا ممتنون لك بأنك وفقتنا لنمر من خ�أن نقول له 

اآلن فقد انتهت هذه األيام وكأننا أخذنا عطلة، فال نعرف اآلن هذا الرب وال نتذكر هذا اإلله، بل سنودعك من 
هذه اجلمعة. وبعد هذا الوداع سننساك ائيا ملدة سنة كاملة، وسنحاول أن نتذكرك مـن خـالل العبـادات    

عندما حيل رمضان بعد سنة كاملة، وسنسعى بشرط الصحة واحليـاة ألداء حقـك كيفمـا     واألعمال الصاحلة
استطعنا، فإن مل نستطع القيام بالعبادة أو باألعمال احلسنة يف شهر رمضان كله فستأيت مجعة الـوداع يف آخـره   

نحو أو قال بذلك حيث جنتمع ونؤدي حقّك، وهكذا سنرد على ربوبيتك وعلى مننك. فلو فكَّر أحد على هذا ال
إن مل ولوصفَه الناس باجلنون، ولكن احلقيقة أن بعض الناس يفكرون هكذا ويظهر ذلك مـن خـالل عملـهم    

يصرحوا به باللسان. يتبني ذلك من خالل حضور الناس يف أيام اجلمعة القادمة بعد رمضان. فإن كـان األمـر   
هو تفكري املؤمن،  هذا ان باهللا تعاىل. ال ميكن أن يكونكذلك فإنه جهلٌ، وعدم إملام بأدىن علوم الدين، وعدم إمي

فإنه أمسى من هذه األمور، إذ إنه يواصل القيام باألعمال الصاحلة اليت أمره اهللا تعاىل ا، وإنه يكون مفعما مبشاعر 
بأوامر اهللا تعاىل محد اهللا وشكره، وإنه مير من شهر رمضان نيالً ملرضاة اهللا تعاىل، مث عندما يودع رمضان عامال 

رمضان بقلب مثقل ولكننا سنجعل ذكريات أيامه حية يف قلوبنا، وسنتذاكر فيما بيننا تلك األمور  نفارقيقول: 
اجلميلة واحلسنة اليت تعلمناها يف رمضان، وهذا االهتمام بالعبادات الذي نشأ فينا خالل رمضان سنجعله حيـا  

ملضي قدما يف احلصول على قربك. لقد رأينا مشاهد عجيبة حلبك لنـا، إذ  على الدوام، ولن تتوقف أقدامنا من ا
كلما سعينا أن نأتيك مشيا أتيتنا هرولةً حبسب وعدك، فأىن لنا أن جنعل ذكريات قراباتنا الدنيوية حيةً وننسـى  

  ذكر أكرب احملبني وننسى أياديه ومننه! 



ن إحسان من اهللا تعاىل أنه بعد سبعة أيام من مجعة الوداع أتاح إن ملنن اهللا وإحسانه طرق عجيبة، ما أعظمه م
لنا فرصة إلحياء ذكريات مررنا ا يوم مجعة الوداع وهيأ لنا مناسبة لنتذاكر تلك الذكريات اجلميلة وال ننساها. 

نه علينا، بـل  ال شك أنه حدد فترة سنة كاملة النتظار رمضان القادم ولكنه مل حيرمنا من إظهار حبه لنا ومن من
  فرصة احلصول على تلك الربكات املنوطة جبمعة الوداع. -بتحديده يوم اجلمعة-أتاح لنا أسبوعيا 
: يف يوم اجلمعة ساعة ال يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل اهللا خريا إال أعطاه، وهي ساعة �لقد قال النيب 

ة األخرى كقدرِها يف اجلمعة األخرية من رمضان. فإننا ال قليلة. وقدر هذه الساعة أو هذه اللحظة يف أيام اجلمع
نبتعد عن ساعات قرب اهللا تعاىل بعد هذا اليوم، بل ستتاح لنا هذه الفرصة مرة أخرى بعد سبعة أيام. وإن كان 
أحد يودع هذه احلسنات وهذه الساعات فليس مبؤمن. إذ إن املؤمن احلقيقي ال يودع احلسنات أبدا، وال يبتعـد  

يتذكر ا احلسنات ووسائل للبحث عن طرقٍ لنيـل قـرب اهللا    سبالًعن اهللا تعاىل أبدا بل يسعى دوما لتحري 
تعاىل. إن سبل الوصول إىل قرب اهللا تعاىل ليست مبحدودة بل كل حسنة توصل إىل اهللا. وعليه فإن املؤمن يسعى 

ظن أنه عند حلول يوم اجلمعة ستتوفر له أسـباب  للبحث عن كل سبيل مؤدية إىل اهللا، وال يقتصر على اجلمعة لي
 سـريعا  رضاه ونيل تعاىل اهللا إىل الوصال طريق � النيب لنا وضح قد بلللقاء مع اهللا، كال، ليس األمر كذلك 

  . الْكَبائر تغش لَم ما بينهن لما كَفَّارةٌ الْجمعة إِلَى والْجمعةُ الْخمس الصلَاةُ: فقال
 اهللا مع عالقة على بقيتم إذا بأنه � قال وقد يوميا، مرات مخس إليه للتقرب وسيلة لنا اهللا هيأ لقد باختصار،

 عمـدا  الذنوب ترتكبوا أال بشرط ورمحته مغفرته من نصيبا فستنالون يوميا مرات مخس الصلوات بواسطة تعاىل
 يف وتتقـدموا  السـيئات  وجتتنبوا الدعاء قبول ساعة هي اليت الساعة من وتستفيدوا حتضروا أن فعليكم. ووقاحة

 يف فعلـتم  كما السيئات واجتنبتم رمضان شهر يف عليها تعودمت اليت احلسنات يف استمررمت وإذا. احلسنات سبيل
 مـدار  على ذلك كل ستنالون بل فقط، الشهر هذا يف النار من وتنجوا ومغفرته اهللا رمحة تستحقوا فلن رمضان،

 الصلوات على احلفاظ إىل لتوجيهه سببا ستكون اجلمعة هذه أن عزما يعقد أن منكم واحد كل فعلى. كله العام
 إىل -احلـايل  رمضان يف عليها اعتاد اليت -احلسنات ملواصلة جاهدا فيسعى املستقبل، يف مجعة كل حضور وإىل

 الـيت  والعبـادات  احلسنات على أيضا املستقبل يف سنواظب بأننا نتعهد أن مجيعا فعلينا. املقبل العام يف رمضان
 اجتزنـا  قد ولنكون املقبل رمضان الستقبال والتدريب التمرين حالة يف دائما نكون حىت الشهر، هذا يف تعلّمناها

 بنجـاح  املقبل رمضان من للخروج جديدة أهدافا ألنفسنا حندد مث املقبل، رمضان شهر حلول قبل املرحلة هذه
 جيتـازوا  أن علـيهم  جيب الذين منا كثري هناك. قبل ذي من أكثر ومعرفته اهللا قرب وننال احلسنات يف ونتقدم
 فقط رمضان ننتظر ظللنا ولو. كلها املراحل هذه اجتزنا قد بأننا القول ميكننا ال إذ تعاىل، اهللا لقرب كثرية مراحل
 مرور بعد نفسه املقام يف سنبقى بل. أهدافنا حنقق أن دون السبيل هذا يف تنقضي أعمارنا فلعل املهمة هذه إلجناز

 تعـاىل  اهللا أوامر فيها ذكرت العام هذا رمضان شهر بداية منذ ألقيتها اليت اخلطب. عمل دون أمضيناه كامل عام
 حقـوق  وأداء -حياتنـا  من احلقيقي اهلدف وهي -اهللا عبادة أمهها اليت اهللا بأحكام والعمل والدعاء التقوى عن



 أصحاا يقول كثرية رسائل تصلين خطبة كل وبعد. شاها وما الفاضلة األخالق من عليا أمثلة وضرب اآلخرين
 املوعـود  املسيح كالم من مقتبسات خالل من أفضل بشكل وفهمناه باملوضوع لتذكرينا سببا كانت اخلطبة بأن
� .  

 من جزءا جتعلوها مل ما حقيقية فائدة تفيدكم لن ولكنها أفضل بشكل األمور هذه فهمتم أنكم صحيح: أقول
 برمضان مرتبطة ليست األمهية وهذه خاصة، أمهية مجعة لكل أن األحاديث ببيان ذكرت لقد. يتجزأ ال حياتكم

 اخلمسـة  والصـلوات  اجلمعـة  صالة بأداء التزمنا إذا إال وفائدته رمضان أمهية تتحقق لن بل الوداع جبمعة وال
 اجلمعـة  وحضـور  مجاعةً اخلمس الصلوات أداء يف والرغبة االهتمام أن إىل ليوجهنا رمضان جاء لقد. باستمرار
 إىل عليها حتافظوا أن ينبغي بل رمضان، اية مع تنتهي أال جيب قلوبنا يف نشأت اليت األخرى احلسنات وكسب
 يـا �: فقال اجلمعة أمهية فيها وبين اخلطبة مستهل يف تلوا اليت اآليات يف تعاىل اهللا بينه ما وهذا. املقبل رمضان

 كُنـتم  إِنْ لَكُـم  خير ذَلكُم الْبيع وذَروا اِهللا ذكْرِ إِلَى فَاسعوا الْجمعة يومِ من للصلَاة نودي إِذَا َآمنوا الَّذين أَيها
 وإِذَا*  تفْلحونَ لَعلَّكُم كَثريا اَهللا واذْكُروا اِهللا فَضلِ من وابتغوا اَألرضِ في فَانتشروا الصالةُ قُضيت فَإِذَا*  تعلَمونَ

. �الـرازِقني  خير اُهللاو التجارة ومن اللَّهوِ من خير اِهللا عند ما قُلْ قَائما وتركُوك إِلَيها انفَضوا لَهوا أَو تجارةً رأَوا
 أنـه  وعلمتم للجمعة األذان مسعتم إذا أنه فقال بالتزام، اجلمعة حضور إىل اآليات هذه يف تعاىل اهللا وجه فقد إذًا،
 تتركوا أن عليكم  -اجلميع ويعرفه حمددا للجمعة الوقت فيكون األيام هذه يف أما - اجلمعة صالة وقت حان قد

 حضـور  يف تتكاسـلوا  أال جيب لذا الصالة من جزء أيضا اخلطبة أن واملعلوم. اجلمعة وحتضروا كلها مشاغلكم
. أيضـا  اخلطبـة  لتحضروا جاهدين تسعوا أن جيب بل. يكفي وهذا الصالة يف سنشترك بأننا تفكروا وال اخلطبة

 ميقـات  وإن -العصـر  اهذ يف MTA فضائية قناةً لنا هيأ تعاىل اهللا إن: جدا مهم قول وهو أقول، باملناسبةو
 خطبـة  تسـمعوا  أن فيجب متاحة الوسيلة هذه دامت فما -هو هو األفريقية البالد بعض ويف أوروبا يف اجلمعة
 الوحـدة  سـلك  يف األمحدية اإلسالمية اجلماعة خرط قد � أنه علينا العظيمة اهللا منة إا. حتما الوقت خليفة

 السـاكنني  األمحديني على فيجب البالد بعض يف اخلطبة موعد يف اختالف هناك كان وإذا. الوسيلة هذه بواسطة
 املبشرين أو اخلطباء على وجيب. بثُّها يعاد عندما أي مسجلّة مسعوها ولو اخلطبة، يسمعوا أن أيضا البالد تلك يف

 أفـراد  علـى  ويقرأوهـا  مفصلة مقتبسات خطبيت من يأخذوا أن احمللية مجاعتهم يف اخلطبة يلقون الذين والدعاة
 فعندما الغرب أقصى منطقة يف أما. التايل األسبوع يف أو التايل اليوم يف أو نفسه اليوم يف خطبهم يف احمللية اجلماعة

 خطبتهم يف يذكروا أن ميكنهم وبالتايل الباكر، الصباح يف فيسمعوا مبكرا عندهم الوقت يكون هنا اخلطبة تلقى
 متأخرا أو مساء عندهم الوقت ويكون احلني ذلك إىل مضى قد النهار يكون الشرق بالد ويف. خطبيت يف قلته ما

 يف الوحدة خللق عظيمة وسيلة هذه. التالية اجلمعة يف احلضور على األمور تلك يذكروا أن فعليهم أيضا ذلك عن
 من جزءا الوقت خليفة خطبة اهللا جعل وقد اجلمعة، مع خاصة عالقة املوعود املسيح لعصر أن املعلوم من. اجلماعة

  ).الفضائية القنوات اختراع( االختراع هذا بواسطة العالقة تلك



 أو اجلمعـة  قبل تنجزوها أن فيمكنكم دنيوية ومشاغل أمور لكم كانت إذا أنه الثانية اآلية يف تعاىل اهللا بين مث
 يف وبركاتـه  تعـاىل  اهللا أفضـال  فسترثون اجلمعة وحضرمت خاص بوجه اجلمعة وقت يف تركتموها وإذا. بعدها

 أمـوره  لتضـررت  ذلك فعل لو أنه احلسبان يف واضعا اجلمعةَ املرء حضور عدم إن إذًا،. أيضا الدنيوية أموركم
 لـذا  تعاىل اهللا فعل هو إمنا فيه ومباركا مزدهرا عمل أي جعل إن. بضرر عليه يعود بل فقط خطأ ليس الدنيوية
 يقول مث. نصيبكم يف الربكة ستكون أطعتموه وإذا أعمالُكم تبارك فلن اهللا تطيعوا مل لو أنكم تتذكروا أن عليكم

 حضـور  عـدم  ظاهرة أن علما اجلمعة، حضور من الدنيوية ومشاغلكم جتاراتكم متنعكم أال جيب بأنه تعاىل اهللا
 عالقـة  األمر  هلذا أن قليل قبل ذكرت وكما. خاص بوجه الراهن العصر يف ملحوظة املذكورة لألسباب اجلمعة
 نطاق على مقصورة تعد مل احلاضر العصر يف جتاراتكم أن جيدا تنتبهوا أن جيب لذا. املوعود املسيح بزمن خاصة
 حملية صبغة هلا كانت البضائع من به تأيت وما تسافر التجارية القوافل كانت حني املاضي يف كانت كما فقط حملي

مل تعد تلك التجارات حملية بل هي تشغلكم أكثر لكوا أصـبحت عامليـة.   . أحيانا واحدة مدينة على مقصورة
لكوـا أصـبحت    -أي قد رفعت حدود الزمن -وكذلك ألعابكم وأشغالكم املادية مل تعد حمدودة يف وقت ما

نيلُ عاملية، ففيها جيب عليكم أو على كل مؤمن أن يراعي أمهية اجلمعة يف كل حال. ألن كربى أولويات املؤمن 
بربكة قوته القدسية قد تطهروا كامالً وكـانوا   �وينبغي أن يكون كذلك. كان صحابة النيب  �رضوان اهللا 

على كل شيء. لذا ال ميكن أن نتصور أم كانوا يتركون اجلمعة بسبب جتارام وألعام.  �يؤثرون رضا اهللا 
ت اجلمعة. لذا فإن ما ورد يف هذه السـورة يرسـم   مث كان ميكن تقدمي أوقات التجارة واللعب حمليا حبسب أوقا

حيث كانت الدنيا ستؤثَر على الدين. ويكون الناس مشغولني  �صورة عصرنا هذا، أي عصر املسيح املوعود 
يف التجارة واللعب على مدى أربع وعشرين ساعة، وتكون املسافات قصرية، حيث يكون اللعب واللهو الـذي  

: إذا حـافظتم  �كل حني. يقول اهللا  االتصالل واحد جالسا يف البيت عرب وسائل جيري يف كل بلد متوفرا لك
على االجتاه الصحيح ألولوياتكم فسوف ترثون أفضال اهللا. فمن املؤكد أن ما عند اهللا أفضل بكثري من التجـارة  

فإذا حافظتم على واللهو وأن اهللا هو رازق كل أنواع الرزق أيضا. فمنه وحده يأيت كل رزق، وهو وحده رزاق. 
  جمعكم مطيعني له، فسوف يبارك يف أرزاقكم املادية أيضا. 

أن نكتفي  �لذا جيب أن نضع أمهية اجلمعة يف احلسبان دوما، ال جيوز لنا حنن الذين آمنا باملسيح املوعود 
أمهية اجلمعة  بأي حال بأداء اجلمعة يف رمضان فقط، أو نكتفي جبمعة الوداع فقط. ولتسليط الضوء أكثر على

موضحا أمهية اجلمعة وبركاا إذا كان يوم اجلمعة  �أقدم لكم بعض األحاديث األخرى أيضا، فقد قال النيب 
كان على كل باب من أبواب املسجد املالئكةُ يكتبون من يأيت إىل املسجد أوال وحبسب ذلك يظلون يكتبون 

  إذا جلس اإلمام بعد إلقاء اخلطبة، يطوون سجالم. أمساء القادمني إىل املسجد يف قائمة بالترتيب، حىت
فالذين حيضرون املسجد يف الوقت األخري بسبب مشاغلهم املادية يعدون األواخر يف هذه القائمة، ومعلوم أن 
لألواخر ثوابا قليال جدا، فقد ذُكر هذا الثواب يف بعض املواضع أنه يساوي ثواب من ضحى ببيضة دجاجة أما 



يت أوال فينال ثواب من ضحى جبمل. فاهلدف من بيان هذه األمثلة أن ال حتسبوا اجللوس يف املسجد الذي يأ
انتظارا للصالة مضيعة للوقت، كال بل هذا االنتظار جيعل اإلنسان مستحقا للثواب، ومييزه عن الذين يأتون 

ن النيب متأخرين. إذ إن الذين يأتون املسجد أوال يذكرون اهللا، وهذا العمل يقرأمهية  �م إىل اهللا حتما. فقد بي
ذلك يف موضع فقال سيجلس الناس عند اهللا يوم القيامة حبسب حضورهم للجمعة أي األول والثاين والثالث 

يف موضع احضروا اجلمعة واجلسوا  �والرابع، وقال الراوي إن الرابع أيضا ليس بعيدا كثريا عن اهللا. مث قال النيب 
  قريبا من اإلمام، فالذي يتخلف عن اجلمعة يبتعد عن اجلنة تدرجيا مع أنه يكون من أهل اجلنة. 

فكل هذه األحاديث تفيد أن اجلمعة مهمة، بغض النظر أا كانت يف رمضان أو كانت اجلمعة األخرية من 
رمضان أو كانت يف أي شهر آخر من السنة. إمنا االبتعاد عن اجلنة يعين أن اإلنسان لتقاعسه عن حضور اجلمعة 

يبعد نفسه عن اهللا كثريا. ويغيب عن  وعدم اهتمامه ا، يحرم نفسه من اجلنة رغم إحرازه حسنات أخرى، أو
يف موضع آخر إنذارا: من ترك ثَلَاثَ جمعٍ تهاونا بِها طَبع اللَّه  �اجلمعة لعدم اهتمامه ا، فعن ذلك قال النيب 

لحسنات وال علَى قَلْبِه. فالذين يتهاونون باجلمعة هلم إنذار كبري. فالطبع على القلب يعين أم ال يوفَّقون ل
. فالواضح من كل حديث أن كل مجعة مهمة جدا، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا �يكسبون حب اهللا 

ليس ظاملا. فالذين استثناهم النيب  �حلضور اجلمعة، لكن البعض معذورون وقد رخص اهللا للبعض بنفسه، فهو 
عداد املعذورين. فحضور اجلمعة ليس عن حضور اجلمعة قال عنهم، إن العبد واملرأة واملريض والطفل يف  �

واجبا عليهم، وهم مستثنون. من هنا قد تبني للنساء الاليت يستفسرنين يف الرسائل ويشتكني أحيانا أن املسئولني 
 �قد استثىن النيب أقول: ل، فم يزعجون بضجيجهمهن من حضور اجلمعة ألالنساء اللوايت معهن أوالد مينعون

األطفال. لذا من األفضل للنساء الاليت عندهن أطفال صغار أن ال يأتني للجمعة إن مل يكن بنفسه هؤالء النساء و
هناك مكان خمصص منفصل هلن، كما أن اجلمعة أصال مل تكتب على النساء، بل هي واجبة على الرجال يف كل 

  حال. 
من  وواضح ثابتاألمر : �عن فرضية اجلمعة على النساء، فقال مرة  �لقد سئل سيدنا املسيح املوعود 

أي قد استثىن النساء منها فبقي األمر ( �ماذا عسى أن نفسره أكثر من ذلك؟ ما دام النيب ف ،السنة واحلديث
  ) ٣٣٦م، ص ١١/٩/١٩٠٣) للرجال فقط. (البدر، العدد: فرضية اجلمعة

نوا مرضى أو مل يكن هلم فاجلمعة إذن واجبة على الرجال يف كل حال. وعليهم أن حيضروا اجلمعة إن مل يكو
  عذر. 

أن يطلب من  ١٨٩٦-١٨٩٥أمهية اجلمعة، ونظرا هلذه األمهية أراد يف  �لقد بين لنا املسيح املوعود 
احلكومة يف اهلند أن تسمح للمسلمني برخصة ساعتني يف املكاتب احلكومية ألداء اجلمعة. وبدأ أخذ التواقيع من 

ولكن يف ذلك الوقت نشر املولوي حممد حسني إعالنا يقول هذا العمل جيد ولكن جيب أال يقوم به املسلمني. 
ال نتوق إىل التظاهر والتفاخر، فلْتعمل أنت. وأوقف : �السيد مرزا، سننجزه حنن بأنفسنا. قال املسيح املوعود 



سلمني بأي نشاط يف هذا اال وبقي إجراءاته، ولكن مل يقم املولوي حممد حسني وال غريه من علماء امل �
  األمر معلَّقا. 

مذكِّرة إىل حاكم اهلند "اللَورد كرزن" ذكر فيها مزايا  �على كل، يف مناسبة أخرى أرسل املسيح املوعود 
سلطنته وشكره على تأديته حقوق املسلمني وشكره على إعادته إىل املسلمني املسجد امللكي يف الهور ومسجدا 

أيضا يف هذه  �فرع السكة احلديدية مسيطرا عليه، وعلى إحساناته الكبرية على املسلمني. مث كتب آخر كان 
  املذكرة: 

"ولكن بقيت هناك أمنية واحدة ويأمل املسلمون أن تتحقق هي أيضا على يد من حتقّقت على يده األمنيـات  
حدد القرآن الكرمي هذا اليوم يوم عطلة بوجه املذكورة، وتلك األمنية هي أن يوم اجلمعة عيد إسالمي عظيم، وقد 

خاص، وهناك سورة معينة يف القرآن الكرمي امسها سورة اجلمعة، وقد أُمر فيها أنه إذا نودي للجمعـة فـاتركوا   
األشغال الدنيوية كلها واجتمعوا يف املساجد وصلّوا اجلمعة بكل شروطها، ومن مل يفعل ذلك كان مذنبا جـدا،  

من اإلسالم. وبقدر ما جاء فيه التأكيد يف القرآن الكرمي على صالة اجلمعة ومساع اخلطبـة مل   وأوشك أن خيرج
يؤكَّد بالقدر نفسه على صالة العيد. لذلك كان يوم اجلمعة عطلة عند املسلمني منذ فجر اإلسـالم. ويف هـذه   

  سالم." عام أي ما بقيت فيها سلطنة اإل ٨٠٠الدولة أيضا كانت العطلة يوم اجلمعة منذ 
: "يف هذا البلد يسكن ثالثة أقوام، اهلندوس، والنصارى واملسلمون. لقد أعطت احلكومة اهلندوس �مث قال 

واملسيحيني يوما لالحتفال بشعائرهم الدينية وهو يوم األحد، فيؤدون شعائرهم الدينية يف ذلك اليوم الذي تكون 
  رومون من عيدهم أي يوم اجلمعة." فيه عطلة عامة. ولكن الفئة الثالثة أي املسلمني حم

بعد ذلك: "وإذا أُسديت إىل املسلمني هذه املنة أيضا باإلضافة إىل املنن السابقة، أي إذا جعل يوم  �مث قال 
يكنه للمسلمني  �اجلمعة عطلة عامة لكانت هذه املنة جديرة بالكتابة مباء الذهب. (هذا هو األمل الذي كان 

: فإذا جعلت احلكومة يوم اجلمعة عطلة للمسـلمني  �وللتوجيه إىل العبادة.) مث يقول  اإلسالم شعائروإلقامة 
لقلوب  إسعادافال أظن أن هناك إجراء آخر أكثر  -وإن مل يكن ذلك فلتكن عطلة نصف يوم-تذكارا هلذا اليوم 

  ) ٦-٥م، ص٢٤/١/١٩٠٣العامة." (احلكم، العدد: 
أنه غرسة اإلجنليز، ولكن الذي وجـه اإلجنليـز إىل    �ملسيح املوعود يتهم املسلمون أو العلماء املزعومون ا

وحده، ومل يوفَّق زعيم مسلم آخر لذلك. وكانت هـذه   �تأدية حقوق املسلمني الدينية هو املسيح املوعود 
وكـان   أن يوضح للعامل أمهية اإلسالم يف هذا الزمن ويرسي تعليم اإلسالم احلقيقي، �مهمة املسيح املوعود 

ألن اهللا تعاىل كان قد وكّل إليه هذه املهمة. فنحن الذين ندعي اإلميان باملسـيح   �سيتم هذا األمر بواسطته 
جيب أن تظهر حقيقةُ تعليم اإلسالم من كل قول وفعل لنا. وال بد أن نتعهد أن جنعل الربكات اليت  �املوعود 

نصبح منوذج تعليمِ اإلسالم لشهر واحد فقط بل سنويف دوما جاء ا رمضانُ جزءا من حياتنا، إن شاء اهللا. ولن 
  بالوعد الذي قطعناه مع إمام هذا الزمان. 



وله عالقة خاصة  �اليت تبين أن هذا زمن املسيح املوعود  �واآلن أقدم بعض املقتبسات للمسيح املوعود 
  يف موضع:  �باجلمعة، واليت توجهنا إىل مسئولياتنا، فيقول 

ة اليت أمتها اهللا تعاىل إمنا هي هذا الدين الذي مساه اإلسالم. ويوم اجلمعة الذي متت فيه النعمة أيضا نعمة "النعم
حبد ذاا. ويف ذلك إشارة إىل أن هذه النعمة ستتم بصورة: "ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه" وتكون مجعة عظيمة الشأن. 

  . �ناط تلك اجلمعة باملسيح املوعود فقد حلّت تلك اجلمعة ألن اهللا تعاىل أ
  موجها إيانا:  �مث يقول 

"أقول صدقا وحقا، لقد هيأ اهللا تعاىل هذه الفرصة املواتية لسعداء احلظ. فمباركون أولئك الذين يغتنموا كما 
ـ  م أقـرب إىل  ينبغي. فيا من أنشأمت عالقتكم يب، ال تغتروا ظانني أنكم قد نلتم كل ما كنتم نائلني. صحيح أنك

. صحيح أنكم أحسنتم الظن وبذلتم قصـارى  أسخطوا اهللا تعاىل بشدة إنكارهم واستخفافهمالسعادة من الذين 
جهدكم إلنقاذ أنفسكم من غضب اهللا، ولكن الواقع أنكم اقتربتم من النبع الذي فجره اهللا تعاىل للحياة األبدية، 
ولكن بقي أن تشربوا منه. فاسألوا اهللا تعاىل فضلَه حىت يرويكم من هذا النبع، إذ ال يتم شيء بـدون فضـل اهللا   

ينا أن الذي يشرب من هذا النبع لن يهلك، ألن ماءه يهب احلياة وينقذ من اهلـالك وحيمـي مـن    . أعلم يق�
هجمات الشيطان. ولكن ما السبيل لالرتواء من هذا النبع؟ إمنا سبيله أن تؤدوا احلقَّنيِ اللذَين أوجبهما اهللا عليكم 

  أحسن أداء، أحدمها حق اهللا وثانيهما حق اخلَلق." 
وحق خلقه كما يتوقّـع   �ا اليوم أن نصبح ممن حيقّقون عهد بيعتهم، وأن نسعى ألداء حق اهللا مجيعن فنعاهد

، وسنجعل بركات رمضان جزَء حياتنا، إن شاء �املسيح املوعود  هؤمن وكما أمر به اهللا تعاىل وكما بيناملمن 
   اهللا. وفّقنا اهللا تعاىل لذلك، (آمني).

 
        

  
  


