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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله هعبد حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 وإياك نعبد إياك*  الدين يوم مالك*  الرحيم الرحمن*  الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم
عنيتسا*  ندناه اطَالصر قيمتساط*  الْمرص ينأَ الَّذتمعن هِملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.  

  

، وقد بينت �لقد ألقيت خطبتني يف اجلمعتني املاضيتني حول إصالح األعمال يف ضوء خطب سيدنا اخلليفة الثاين 
الة هذه العوائق إذا كنا نريد أيضا بعض األسباب اليت تشكّل عائقا يف هذا الطريق، وذكرت أيضا أن هناك حاجة إلز

أن نصل إىل أعلى مستويات إصالح أعمالنا من حيث اجلماعة. وقد وضحت أن العوائق يف طريق األعمال أكثر وأشد 
  من العوائق يف طريق االعتقاد. واليوم سأتناول بعض األمور األخرى من هذا املنطلق. 

والغاية من بعثته ال تقتصر على إصالح املعتقدات فقط، بل قد  �علينا أن نتذكر دائما أن مهمة املسيح املوعود 
بنفسه قائال: "إن توطيد عالقة العبد مع اهللا وإصالح األعمال أيضا ضروري"، إذًا، فقد جاء املسيح  �وضح 

هلذا الغرض. كذلك من أغراض بعثته أن يؤدي الناس حقوق اآلخرين. فكل هذه األمور تعتمد على  �املوعود 
ال، فباألعمال الصاحلة يؤدي العبد حقوق اهللا وحقوق العباد أيضا. لقد قال املسيح املوعود يف موضع، وقد األعم

  ذكرت ذلك من قبل أيضا:
"إن الكالم وحده ال ينفع ما مل حتالفه األعمال". وقال يف موضع آخر: جيب أن تزِنوا إميانكم، العمل زينة اإلميان، فإذا 

  ملية على ما يرام ال يكون اإلميان أيضا يف نصيبه". مل تكن حالة املرء الع
إذًا، فإذا أردنا أن نسهم يف إكمال مهمة املسيح املوعود، ونوينا أن حنقق اهلدف من بعثته فهذا ال ميكن إال إذا سعى 

اه الناس كل واحد منا جاهدا إلزالة العوائق احلائلة دون إصالح أعمالنا، ألن إصالح األعمال هو الذي سيجذب انتب
. فعلينا أن نفكر ما الذي جيب علينا �إلينا وبالتايل سنتمكّن من املسامهة واملساعدة يف إكمال مهمة املسيح املوعود 
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فعله هلذا الغرض ألن من أفضل وسائل غلبتنا إصالح األعمال. إن إصالحنا أنفسنا سيخلق فينا قوة تؤهلنا إلصالح 
ن نخضع أحدا لسيطرتنا، وال نتطلع إىل احلصول على مطامع دنيوية بل هدفنا هو اآلخرين. إننا ال دف من غلبتنا أ

. ولكن إن مل يكن بيننا وبني غرينا فرق فما حاجة العامل أن �مجع قلوب الناس مجيعا حتت راية سيدنا رسول اهللا 
وبدال من أن نرتعب من اآلخرين جيب يسمعنا. إذًا، حنن حباجة إىل تقوية مواهبنا العملية مث الثبات عليها بقوة وشدة، 

  أن نرعبهم. 
الناس يف العامل املعاصر يرتعبون من املادية، وهذا الوضع يقتضي منا أن حناسب أنفسنا أكثر من ذي قبل ونخرج أنفسنا 

جعل من رعب الدنيا واملادية وأن نخرج بقية العامل أيضا من حتت براثن الشيطان لنتمكن من أداء حقوق اهللا، ولن
. ولكن هناك عراقيل كثرية يف هذا السبيل لذا علينا أن خنلق يف �معظم سكان العامل أيضا من الذين يؤدون حقوقه 

أنفسنا قوة نتمكن ا من إزالة هذه العراقيل. وعلينا أن نضع بعض القوانني ملواجهة العامل وننفذها على أنفسنا ونتقيد 
التضحية باألرواح وخلق اجلو املالئم. وما مل يتحقق ذلك لن نفوز يف مرامينا، ا. وهلذا الغرض ال بد لنا من تقدمي 
  كما قلت يف اخلطبة السابقة أيضا. 

لقد انكمش العامل اليوم وصار كمدينة واحدة بل كحارة واحدة. السيئات وإن كانت منتشرة على بعد آالف األميال 
ية، وكذلك احلسنات املوجودة يف بلد، وإن كان يقع على بعد قد وصلت إىل كل بيت عرب وسائل اإلعالم االلكترون

آالف األميال أيضا، قد وصلت إىل كل بيت. ولكن لو ألقينا نظرة إمجالية لوجدنا أن نسبة انتشار السيئة أعلى بكثري 
ت. الفعل الذي من انتشار احلسنة. وكما قلت مرارا من قبل مبناسبات خمتلفة إن معايري احلسنة والسيئة أيضا قد تغري

يعد يف اتمع اإلسالمي سيئة ال يعد شيئا يذكر يف اتمع املادي الذي هو جمتمع ملحد تقريبا. فما حنسبه سيئة 
  حيسبونه شيئا عاديا جدا بل حيسبونه حسنة. 

لح املوعود بل كان لقد ضرب املصلح املوعود مثال لرقص رائج يف اتمع الغريب، علما أنه مل يكن عاما يف زمن املص
املرء يضطر للذهاب إىل أماكن معينة هلذا الغرض، ولكن التلفاز واالنترنيت قد أوصله إىل كل بيت اآلن لدرجة قد 
 رقَصلت بعض البيوت إىل حمطات للرقص باسم الترفيه. ويف بعض البيوت األخرى يرقصون مبناسبات معينة ويحتو

م الترفيه والفرح. لكن جيب أن يكون كل بيت أمحدي نزيها منه كليا، فهناك الرقص التافه مبناسبات الزجيات باس
  حاجة إىل االنتباه إىل هذا األمر بوجه خاص. 

كان الشعب اإلجنليزي يستقبح الرقص يف زمن من : "�على أية حال، كنت أحتدث يف ضوء ما قاله املصلح املوعود 
ففي البداية كان الرجل واملرأة يرقصان ويد الواحد يف يد اآلخر، مث أخذا  األزمان، ولكنه قد مال إليه اآلن شيئًا فشيئا.

  ".يرقصان وجها لوجه، مث تقدموا وأخذت املسافة بني أبدان الراقصني تقصر
فكما قلت قبل قليل، مل تعد هناك اآلن أية حدود للوقاحة باسم الرقص، إذ يبثّ رقص الناس يف التلفاز مثال وهم شبه 

اذا انتشرت هذه الظاهرة؟ ألن ناشري السيئة ظلّوا ثابتني على هذه السيئة على الرغم من إثارة العامل ضجة أا عراة. مل
سيئة ومل يبالوا مبا قاله العامل حىت جاء وقت جنحوا فيه يف مرامهم. فاليوم ترى الوقاحة والسفالة والعري يف التلفاز 

ه بلد مسلم. فكأن السيئة استولت على أذهان الناس بسبب شيوعها الباكستاين أيضا منتشرا باسم الترفيه مع أن
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واستمرارها. فهناك حاجة ماسة لتخطيط محكَم وتضحية عظيمة للتصدي هلا، وإن مل نفعل ذلك لن ننجح يف مرامنا. 
يل يف سبيلنا، فال بد من التفكري الرصني والعميق واجلهد الدءوب، والعمل باألمور اليت من شأا أن تزيل هذه العراق

واليت باستخدامها ميكن أن تتولد فينا قوة على إزالة تلك العراقيل والتصدي للسيئات. لقد وضح سيدنا املصلح املوعود 
بأسلوب مجيل كيف نستطيع أن حنصل على تلك القوة وقال بأنه إذا نشأت يف اإلنسان هذه األمور إلصالح األعمال 

ح، وهي ثالثة أمور. أوال: العزمية القوية، ثانيا: العلم الصحيح والكامل، ثالثا: القوة عندها فقط ميكننا أن نفوز بالنجا
العملية. ولكن احلق أن القوتني األساسيتني مها اثنتان، العزمية القوية والقدرة على العمل. أما ما ذُكر بينهما أي العلم 

  م تؤثِّر يف القوة العملية والعزمية الصارمة أيضا. الصحيح فهو يؤثِّر يف هاتني القوتني األساسيتني. إن صحة العل
على أية حال، جيب أن يتذكّر املرء بداية أن العزمية القوية والقدرة على العمل مها شيئان أساسيان ويؤثِّران يف إصالح 

ت العزمية على منع األعمال، لذا حنن حباجة إىل تقوية العزمية أكثر فأكثر، وإزالة النقص يف القدرة على العمل. إذا كان
السيئة قوية عندها فقط ميكن أن تنتهي السيئات. والعزمية الصارمة لن تنفع إال إذا أزلنا النقص يف القدرة على العمل 

  املوجودة فينا، وبدون ذلك ال ميكن اإلصالح بأي حال. 
ن معظم أفراد اجلماعة أو كلهم عندما نفحص أنفسنا لنعرف مدى قوة عزميتنا نرى أن الضعف يف العزمية قليل نسبيا أل

تقريبا يريدون، من حيث اإلرادة والعزمية، أن تتولد فيهم التقوى والطهارة، وأن يتمكنوا من نشر أحكام اإلسالم 
  وينالوا حب اهللا تعاىل وقربه. 

سفر عن نتائج هذا األمر قائال بأن هذه األمور تثبت أن عزميتنا قوية، ولكن إن مل ت �لقد وضح املصلح املوعود 
سليمة فهذا يعين أن هناك أحد األمرين؛ إما تنقصنا العزمية احلقيقية واملطلوبة للعمل، ولكن العزمية املطلوبة إلصالح 
األعمال موجودة فينا لذا مت إصالح االعتقاد، ولكن ملا كانت هناك حاجة للعزمية القوية إلصالح األعمال ولكنها 

ى املطلوب لذا مل ننجح يف إصالح األعمال. أو ال بد من االعتراف أن هناك نقصا ليست موجودة فينا حبسب املستو
يف عبوديتنا. وبسبب النقص يف عبودية اهللا اليت ندعيها تالشت القدرة على العمل وال تقبل تأثري العزمية القوية. أي قد 

 رةاملتأثِّمل نعاجل القوة العاملة مستفيدين من القوة بطُلت قوة العمل عندنا، ومل تعد تقبل تأثري العزمية. ويف هذه احلالة ما 
لن نستفيد شيئا. خذوا الطالب مثال، فهو يبذل قصارى جهده يف الدراسة ولكن ال يستطيع أن يتذكر درسه على ما 

  يرام، فما مل يعالَج ذهنه لن يقدر على تذكُّر درسه مهما علّمتموه ومهما حاولتم معه أن يتذكّره. 
اك حاجة للعثور على أسباب صحيحة تفيد لعالج ذهنه بصورة سليمة، أو جيب أن يغير أسلوب التدريس إذًا، هن

والتذكري. فهناك طالب يف باكستان جيهزون أنفسهم لالمتحان حبفظ الدروس أو املنهج عن ظهر غيب، ألن هناك 
فهموه أم ال. فمنهم من حيفظون الكتاب عادة شائعة يف باكستان أن كثريا منهم حيفظون الدرس عن ظهر غيب سواء أ

بكامله تقريبا ولكن عندما يأتون إىل بالد غربية ويدخلون يف جمال الدراسة هنا ينالون عالمات أقل مع أم كانوا 
ينالون عالمات عالية يف باكستان، وذلك ألن نظام التعليم هنا خمتلف ويدرس الطالب باستيعاب الدروس دون حفظها 

. ولكن هناك بعض الطالب الذين يندجمون يف نظام التعليم هنا سريعا وينالون هنا أيضا عالمات عالية عن ظهر غيب
  كما كانوا ينالوا هنالك. 
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وسجلت بدائرة - ألننا اضطررنا لذلك  - عندما فُصلت معاهدنا يف ربوة عن دوائر التعليم احلكومية يف باكستان 
عليم قال كثري من الطالب بأم ال يستطيعون أن ينالوا عالمات جيدة كما كانوا أخرى معروفة بدائرة "آغا خان" للت

ينالوا عندما كانوا يقدمون االمتحانات يف الدوائر احلكومية، وال يدرون ما هو السبب وراء ذلك. احلق أن 
حيان ال يقتصر األمر على االختالف يف نظام التعليم يف الدائرتني املذكورتني كان هو السبب وراء ذلك. ففي بعض األ

الذهن فقط وال يعود السبب إىل ضعف ذهين فقط بل تكون هناك أسباب أخرى أيضا فيحدث أحيانا أن الطالب 
الذكي أيضا ال يتذكر الدرس باملستوى املطلوب. فيضطر اإلنسان لتغيري أساليب الدراسة والتذكري. يف اتمعات 

والد األقل ذكاء فريكّز األساتذة عليهم بوجه خاص. ويالحظ يف بعض الغربية توجد مدارس خاصة لتدريس األ
  األحيان أن هؤالء األوالد األقل ذكاء يصبحون ناجحني جدا يف الدراسة. 

على أية حال، إن خطة العمل أيضا تسبب اضطرابا يف بعض األحيان فال ينجح املرء يف مرامه ما مل خيتر أسلوبا سليما. 
  ن اإلنسان حباجة إىل التأقلم مع خطة ترسم لعمل ما وإال ال يفوز بالنجاح. ففي هذه احلالة يكو

فال بد لنا أن نتوجه إىل هذه األمور أيضا إلصالح أعمالنا، وجيب أن نرى ملاذا ال تؤثِّر إرادتنا لكسب احلسنات على 
جاهدين إلزالة العراقيل اليت حتول اجلزء املعين من أذهاننا الذي هو املسئول عن إصالح األعمال. مث علينا أن نسعى 

  دون اإلصالح. 
مث علينا أن ننتبه أيضا إىل معايرينا يف العبادة، وينبغي أن نرى إىل أي مدى يتحلى سعينا إلصالح األعمال بإخالص 

هو الضعف النية واألمانة. فهناك نوعان من العراقيل اليت حتول دون إصالح األعمال، أوهلا الضعف يف العزمية، والثاين 
يف القدرة على العمل. وكما ذكرت من قبل أن بينهما سببا آخر يعرقل عملية إصالح األعمال وهو الضعف العلمي 
ويترك تأثريه يف كلتا الناحيتني. فنرى يف احلياة العملية أن اإلرادة تتبع العلم، وبالتايل إن العمل أيضا يتبع العلم. وبيان 

أن جيشا قوامه ألف جندي على وشك اهلجوم على بيته بل كان علمه مقتصرا على أن بيته ذلك أنه إن مل يعلم املرء 
سيهاجم وقد يهامجه شخص واحد فهو يقوم بإجراءات وقائية واضعا مهامجا واحدا يف االعتبار. ولكنه إذا علم أن 

قلة العلم يؤدي إىل الضعف يف عدد املهامجني يبلغ ألف شخص سيكون استعداده ملواجهتهم خمتلفا متاما. إذًا، إن 
العزمية وقوة العمل، وصحة العلم تقويهما. كذلك حياول اإلنسان أحيانا أن حيمل شيئا حاسبا إياه خفيفا ولكنه يكون 
ثقيل الوزن فال يستطيع محله. ولو علم أنه ثقيل الستخدم قوة أكرب أو غير أسلوبه ليقدر على محله. من املعلوم أنه مل 

ضافية عند محله للمرة الثانية بل استخدم قوته املوجودة فيه سلفا بقدر مطلوب وبطريق سليم فنجح يف ميلك قوة إ
  محله. 

إذًا، القوة اليت أعطاها اُهللا تعاىل اإلنسانَ موجودة فيه فإذا استخدم املرء مواهبه وقواه بطريق سليم يقدر على إجناز 
ب ذلك يعود إىل العلم الصحيح. ولو مل يسخدم اإلنسان مواهبه بطريق سليم األمور بسهولة، أو بطريق أحسن. وسب

لواجه األضرار يف األمور العادية أيضا. فيجب العمل حبسب هذا األصل يف سبيل إصالح األعمال وإزالة الضعف فيها. 
قواه ومواهبه  وهناك حاجة لتوسيع نطاق العلم حبسب هذا األصل لكي يتغلب اإلنسان على نقاط ضعفه مستخدما

  بطريقة سليمة. 
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قد أودع كلَّ إنسان قوةَ املقارنة، اليت يقارن ا بني أمرين، فهذه القوة تقرر  �لقد بين املصلح املوعود أيضا أن اهللا 
كم من القوة يتطلبها العمل الفالين. وملا كان اإلنسان ال ميلك القوة الكاملة يف يده بل تكون خمزنة يف الدماغ، لـذا  

فاإلنسان يطالب الدماغ بإرسال  -كما ورد يف مثال محل الثقل-حني ال يتمكن من إجناز عمل معني يف احملاولة األوىل 
مزيد من القوة، وعند توفُّر تلك القوة يسهل محلُ الثقل. وقوة املقارنة هذه أيضا تأيت من العلم، سواء كان العلم داخليا 

اخلي املشاهدة والتجربة، أما املراد من العلم اخلارجي فأصوات تتناهى إىل اآلذان، أو كان خارجيا. فاملراد من العلم الد
كما ورد يف املثال عن اهلجوم اخلارجي إذ أن األصوات من اخلارج تنبه اإلنسان وحتذِّره من اخلطر. أما يف املثال عـن  

ألنك حسبته خفيفا، فإذا كان وزنه يف احلقيقة محل الثقل، فقوة املقارنة بنفسها تقرر أنك مل تقدر على احلمل أول مرة 
عشر كيلوغرامات فظننتها مخسة ووظفت الطاقة حبسبها، اآلن إذا وظفت الطاقة اليت يتطلبها محلُ العشرة فسـتتمكن  
من محلها. إذا وضع اإلنسان هذا املبدأ يف االعتبار فعندما يقوم للتخطيط تقرر قوةُ املقارنة كم تتطلب جهـوده مـن   

 لعـدم  املقارنة قوةُ تبلِّغه ال مث ومنالطاقة. فاإلنسان أحيانا ال يتمكن من إصالح األعمال لعدم فوزه بالعلم الصحيح، 
  . الطاقة من العملي إصالحه يتطلب كم وال ختربه ،ةصحيح رسالة العلم

ارنة أيضا تعمل على وجه صحيح فقوة املقارنة لدى اإلنسان تنبهه وهي نفسها جتعله غافال أيضا لعدم العلم. فقوة املق
إذا كانت بعلم عن شيء معني، وحني يكون لديها العلم فسوف حتذِّر اإلنسان أن ينجز العمل بأسلوب كذا، أما إذا 
مل يكن عندها العلم فال يستطيع اإلنسان إجناز عمل معني. مث بسبب عدم العلم أو عدم العلم الصحيح يرتكب اإلنسان 

الذي يترعرع بني أناس يرتكبون الذنوب دوما إذ جيري يف جملسهم دوما الذكر أنـه بـدون    الذنوب أيضا. فالطفل
الكذب ال يستطيع اإلنسان العيش يف العامل، وهنا أود أن أذكر أن الذين يأتون إىل هذه البالد لطلب اللجوء السياسي، 

قصصا طويلة مزورة، مع أنين قلـت مـرارا   ال أعرف ملاذا رسخ يف قلوب غالبيتهم أن طلبهم لن يقبل ما مل خيترعوا 
وتكرارا أنه إذا قيل للقضاة قوال صحيحا وبإجياز فالطلب يقبل سريعا، فأنا أعرف أمثلة كثرية على ذلك. فقد أخربين 
الكثريون أم تكلموا بصدق وبإجياز فقُبل طلبهم خالل أيام، فيكفي أن يقولوا إم مل يعودوا يتحملـون التعـذيب   

حيث اخلطر حيدق م وبأوالدهم دوما، وهناك قالقل أخرى كثرية حيث ال يستطيع األوالد الـذهاب إىل  النفسي، 
املدارس، فهم يضايقون. فهناك أسباب أخرى عدة من هذا القبيل، فالطلبات الكثرية تقبل ذا السبب فحسب. فيجب 

هذه القصص املزورة أمام األوالد أننا قلنـا   التمسك بأهداب الصدق كما ينبغي التوكل على اهللا أيضا. فحني تذكر
للقاضي كذا وكذا، فلو مل نتكلم كذبا لكان هناك احتمال أن ال يقبل طلبنا أو ال نستفيد، فهم يظنون أنه ال ضري يف 
قول الزور فتنشأ الفكرة أن الكذب وحده مفتاح التقدم والرقي، وأنه من ذا الذي يقول الصدق يف العصر الـراهن،  

  ن مث يترسخ يف قلب الطفل أن الفالح والنجاح ال يكسب دون الكذب. وم
فكل هذه األفكار تنشأ يف قلوب األوالد إثر مساعهم كالم الكبار، مث يرسخ يف أذهام أن الكذب ليس أمرا سيئا. 

ديهم فهي تقترح عليهم فالنتيجة أن مثل هؤالء األوالد عندما يتسىن هلم يف الكرب أن يطلبوا القرار من قوة املقارنة ل
دوما أن اخلطر كبري فال بد من الكذب فال حرج يف ذلك. ومثل ذلك الغيبة، فحني يالحظ الولد فيما حوله أن مجيع 
الناس يغتابون ففي الكرب عندما تتسىن له الغيبة وخيطر بباله أنه إذا اغتاب فسيستفيد، فستملي عليه قوة املقارنة، ما دام 
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بون فإذا اغتبت أنت فأي مشكلة؟ وصحيح أن الغيبة ذنب إال أنه ليس من الكبائر!! ويف هذا اجلميع حولك يغتا
اخلصوص قد تكلمت يف إحدى اخلطب املاضية أن من أكرب العوائق يف سبيل اإلصالح العملي أن الناس يزعمون أن 

كبها اإلنسان جيد التخلي عنها بعض الذنوب كبائر وبعضها صغائر ال بأس يف ارتكاا فهي صغرية. مث عندما يرت
ال  -بسبب العلم اخلاطئ الذي يكسبه اإلنسانُ من البيئة-متعذرا. وصحيح أن قوة املقارنة تكون عند اإلنسان لكنها 

يؤت القدرة على مقاومة الذنوب والتغلب عليها، كما ورد يف املثال عن محل الثقل، إذ مل تقدر القوة الضعيفة على 
ال، لكن الدماغ حني أرسل القوة اإلضافية متكَّن اإلنسان نفسه من محل ذلك الثقل. فلو مل تأمر قوة محل ثقل معني أو

املقارنة الدماغَ إلرسال القوة اإلضافية ملا متكن من محل الثقل، فاملبدأ نفسه يعمل يف حمو الذنوب أيضا. فقوة حمو 
ا تقول له قوة املقارنة إن هذا الذنب بسيط هني فما الذنوب توجد يف اإلنسان لكنه حني جيد فرصة ساحنة الرتكا

الضري يف ارتكابه، وسوف تترتب على ارتكابه فوائد كثرية، فال يرسل الدماغ القوة حملو الذنوب، حيث يتالشى 
اإلحساس أو ميكن أن نقول: تنتهى قوة اإلرادة، ويصدر الذنب. فإصالح األعمال يتطلب متانة ثالثة أمور، أن تكون 

رادة قوية، وأن يكون العلم كثريا، وأن تكون القدرة على األعمال قوية، فهذا أيضا ضروري. وال يغينب عن البال اإل
أن ازدياد العلم أيضا جزء يف احلقيقة من قوة اإلرادة، ألن قوة اإلرادة تنمو أو بتعبري آخر تستعد إلحراز العمل نتيجة 

صالح أعمالنا حباجة إىل ثالثة أمور، اإلرادة القوية حىت نكون أهال ازدياد العلم. فملخص كل هذه األمور أننا إل
إلجناز مهمة كبرية، وازدياد العلم حىت تظل قوةُ اإلرادة تشعر باملسئولية، أي ما هو الصحيح وما هو الغلط، وأنه جيب 

ث القدرة القوية للعمل، حيث تأييد الصحيح وبذل املساعي احلثيثة للعمل به، واحلدز من فوات الفرصة بالغفلة، والثال
تتبع جوارحنا إرادتنا احلسنة وال ترفض االستجابة هلا. هذه األمور وسيلة أساسية إلخراج اإلنسان من الذنوب 

وإصالح األعمال. جيب أن جنعل إرادتنا كموظف ينفذ أوامره حبسب قوته وطاقته ومبادئه، وال يدع أي مصلحة 
لذنوب تسيطر علينا نتيجة تعريفنا املختلق والتصنيف بأن الذنب الفالين من الكبائر وأن تسيطر عليه. جيب أن ال ندع ا

الفالين من الصغائر.  فالعلم الصحيح سوف حيمينا من اخليبات واإلخفاقات اليت تترتب على أخطاء قوة املقارنة. وقد 
ر والكبائر، وتفوته فرص اإلصالح، بينت لكم مثال ذلك أن اإلحساس يتالشى، ويبقى اإلنسان متخبطا يف الصغائ

وحيدث أحيانا أن قوة إرادة اإلنسان ال تقدر على اختاذ القرار لعدم العلم، أنه ماذا جيب فعلُه وما الذي جيب االمتناع 
عنه. ومثل ذلك عندما تكون القدرة على إحراز األعمال قويةً تستجيب ألبسط إشارة لإلرادة. هنا بني املصلح املوعود 

ة أيضا أنه جيب االنتباه إىل أن ضعف القدرة على األعمال نوعان، احلقيقي وغري احلقيقي. فغري احلقيقي أن تكون نقط
القوة موجودة إال أا تكون صدئة بسبب عادة معينة، أما احلقيقي فهي أن تكون كامليت بسبب عدم استعماهلا ملدة 

خارجي. فمثَل غري احلقيقي كمثل إنسان يقدر على محل  طويلة، حبيث أصبحت حمتاجة إىل مساعدة خارجية وسند
أربعني كيلوغراما من الوزن، لكنه حني يطلب منه احلمل يقلق ويضطرب لكونه غري معتاد على احلمل. فمثل هذا 

اإلنسان إذا ضغط على نفسه فسوف يتمكن من احلمل، وسوف ينجح. أما مثال الضعف احلقيقي حبيث يفقد اإلنسان 
على إحراز العمل لكونه مل يعمل ملدة طويلة، فهو ال يقدر على محل أكثر من عشرة كيلوغرامات أو عشرين القدرة 

  فقط، فحني نطالبه حبمل وزن إضايف فال بد من أن نعطيه مساعدا.
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ن فإلصالحه ال بد من اختاذ طرق أخرى لتنمية إرادته وقوته العملية. باختصار حني ال تكون القوة مدخرة، فاإلنسا
يضطر الستخدام الوسائل اخلارجية، لتحقُّق املهمة. وكذلك حال إصالح األعمال وخمتلف األشخاص حباجة إىل 

العالجات املختلفة، إذ ال يفيد اجلميع عالج واحد. فالبعض حباجة إىل إنشاء قوة اإلرادة، والبعض حباجة إىل تنمية 
 املساعدة اخلارجية إذا كان الثقل أكثر من قدرم، ويف هذه القدرة على إحراز األعمال، والبعض اآلخر حباجة إىل

احلالة يكون واجبا على اتمع أن يؤدي دوره واملنظمات الفرعية يف اجلماعة أن تؤدي دورها. فإلصالحنا العملي حنن 
إجناز العمل. ذلك لكي  حباجة إىل إنشاء هذه األمور واالهتمام ا وتقوية إرادتنا وتصميمِ عزميتنا وتنمية القدرة على

ولكي ال تصدأ الكفاءات اليت وهبنا اهللا إياها. وسأشرح هذا املوضوع  �نتمكن من إجناز مهمة املسيح املوعود 
  أكثر يف املستقبل. 

فقد قال حضرته: "إمنا طريق اإلميان أن  �يف األخري أود أن أقرأ عليكم بعض املقتبسات من كالم املسيح املوعود 
  ان اَهللا إصالحه ويستخدم القوى." يسأل اإلنس

وتقوية اإلرادة والعزم بالدعاء وبذل القوى، هو إظهار لقوة اإلرادة وقوة العمل،  �إذن فطلب اإلصالح من اهللا 
وعندما يبلغ هذا اإلظهار قمته فهو اإلميان. ويف هذه احلالة ينجز املرء كل عمل ابتغاء مرضاة اهللا ويبقى منتبها إىل نيل 

  نه. رضوا
مث قال حضرته يف موضع آخر: "أظهِروا قدوتكم العملية وينبغي أن يكون فيها بريق وملعان حىت يقبلها اآلخرون 

  بسببه، ألنه ما مل تكسب الربيق واللمعان فلن يقبلها أحد" 
ملستوى فلن فما مل ينشأ فيكم اللمعان والصفاء فلن ينجذب أحد إليكم، وما دامت أخالقكم ال تكون سامية ورفيعة ا

حترزوا أي مكانة. فإلصالح احلالة العملية مثة حاجة ماسة للجهود الكثرية والفحص املستمر، لكي حيقق كل أمحدي 
، �اهلدف من انضمامه إىل اجلماعة، ولكي جنعل أنفسنا مسلمني حقيقيني حبسب ما كان يريد املسـيح املوعـود   

  وفَّقنا اهللا لذلك، آمني.
نازة الغائب أيضا على األستاذ احملترم مشرق علي احلائز على شهادة املاجستري مـن سـكان   بعد الصالتني سأصلي ج

  عاما يف قاديان، إنا هللا وإنا إليه راجعون.  ٨٠عن عمر يناهز  ٣/١/٢٠١٤كلكوتا اهلند، الذي تويف يف 
يقيم عند ابنته يف قاديان. كان كان مريضا مند سنة كاملة، فأخذه ابنه إىل اليابان للعالج فتحسن قليال، وحاليا كان 

، وبعده إىل آخر حلظة من حياته ظل مشغوال ١٩٦٥قد نال سعادة االنضمام إىل اجلماعة إلسالمية األمحدية مبايعا يف 
عاما، فقد خدم اجلماعـة كسـكرتري    ٤٨يف الدعوة إىل اهللا مبنتهى الشغف والولع، فمدة خدماته للجماعة تصل إىل 

األمحدية وناظم أنصار اهللا يف البنغال ونائب أمري كلكوتا مث أمريا مث ملدة طويلة شغل منصب أمـري  التبليغ وقائد خدام 
  والييت البنغال وآسام، كما كان مشرفا على شئون الدعوة يف نيبال وكان عضوا لس وقف جديد يف قاديان. 

إىل املشتركني أيضا بنفسه. يقـول النـاظر   كان يصدر جملة "البشرى" باللغة البنغالية جبهد جهيد، حيث كان يرسلها 
األعلى بقاديان األستاذ إنعام غوري احملترم إنه قد خرج يف رحالت عديدة معه إىل البنغال وآسام، فلم يكن املرحـوم  
ميتنع عن إلقاء اخلطابات وعقد االجتماعات حىت يف األوضاع اخلطرة. فقد دبر اهللا لنا اخلروج من الوضع اخلطري جدا 
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مرات إذ تضررت السيارة لكن الركاب بفضل اهللا سلموا. فكان شجاعا يف سبيل نشر الدعوة ومل يكن يبـايل   ثالث
باألخطار، كان املرحوم يذكر نزول تأييد اهللا ونصره يف كل منطقة أثناء الرحالت، لقد أسس املرحوم عددا كبريا من 

ومتوكال وزاهدا، وكان مشتركا يف نظام الوصية، فـدفن   فروع اجلماعة يف البنغال وآسام. كان املرحوم شجاعا جدا
يف "شيت مقربة" بقاديان. ترك ثالث بنات وابنني، لعل كل فرد من أفراد اجلماعة يعرف أحد ابنيه، أقصد عصمة اهللا 

اهللا درجـات   احملترم الذي ينشد القصائد يف اجللسات السنوية، وتبث القصائد اليت أنشدها على امي يت ايه أيضا، رفع
  آمني. ه أيضا لتقليده يف إحراز احلسنات،املرحوم، ووفق أوالد
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