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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله دهعب 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.  

  

 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده 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 ينالَّذ تمعأَن هِملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.  

بصورة  -ح يف األعمال. يف اخلطبة املاضية ذكرت بعض اجلوانب أحتدث منذ اجلمعتني املاضيتني حول موضوع اإلصال
ذكر هذه األمور يف تعليمه الذي أعطانا،  �، وقلت بأن املسيح املوعود �مما علّمناه املسيح املوعود  -األسئلة 

ة بل للتعليم فهل نطرح تلك األسئلة على أنفسنا أم ال؟ وليكن معلوما أن إصالحنا العملي ال ينتهي على هذه النقط
اإلسالمي عدة جوانب وعدة أوامر وجهها إلينا القرآن الكرمي ووضحها لنا املسيح املوعود يف تعليمه. فيقول: "أقول 
لكم صدقا وحقا أن الذي يعرِض عن أصغر أمر من أوامر القرآن الكرمي السبع مئة فهو يوصد باب النجاة على نفسه 

  بيده".
وجيب علينا أن نقوم بكل عمل وخنطو كل خطوة حبذر شديد وبعد تفكري رصني. لقد فهذا موقف خوف عظيم لنا، 

هي حثّنا على تطبيق تعليم القرآن الكرمي على أنفسنا  �قلت يف اخلطبات املاضية أيضا أن غاية بعثة املسيح املوعود 
أنظارنا إىل هذا األمر  �ملوعود وسنته. وقد وجه املسيح ا �وإقامته وترغيبنا يف التأسي بأسوة سيدنا رسول اهللا 

مرارا وتكرارا. ولو حاسبنا أنفسنا بأمانة يف ضوء ما قاله املسيح املوعود لتوصلنا إىل نتيجة أننا نصلح أعمالنا لبضعة 
  أيام مث نعود إىل سابق عهدنا ونعود كما كنا من قبل. 
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مضغوطة ما دامت حمصورة يف العلبة وعندما يزول  اليت تبقى - إن مثلنا كمثل دمية، كما ذكرت يف اخلطبات املاضية 
الثقل يقذفها النابض خارج العلبة فورا. كذلك ما دامت النصائح توجه يبقى تأثريها ملحوظا يف الناس وعندما يزول 
ضغط النصائح واالهتمام يقذف نابض النفس سيئة من السيئات إىل اخلارج ويظهرها للعيان. لقد كتب إيلّ كثري من 

إلخوة بعد خطبايت السابقة بأننا نسعى جاهدين وندعو اهللا أيضا، ونرجو الدعاء منك أيضا أن تبقى دمية السيئات ا
  مغلقة يف العلبة بتأثري اخلطب وال تطل برأسها بني حني وآخر. 

 -إصالح شيء  على أية حال علينا أن نفكّر جيدا ملاذا حتاول هذه الدمية اخلروج من العلبة مرارا وتكرارا. ال ميكن
إال إذا كان اإلنسان مطّلعا على نقاط ضعفه وسعى  - واملعلوم أنه ميكن للمرء أن خيتار أساليب خمتلفة لإلصالح 

لتقوميها. أما إذا بقيت األسباب على حاهلا لعادت السيئة بعد إصالح مؤقت. عندما أمعنت النظر من هذا املنطلق 
يف  �. كان من ميزات املصلح املوعود �ع قام به سيدنا املصلح املوعود وقرأت أكثر وجدت حتليال هلذا املوضو

الكتابة واخلطاب أنه كان يثري األسئلة احملتملة بنفسه مث يرد عليها من خالل األمثلة. احلق أن حتليل املسائل يف ضوء 
قلما يوجد  �املوعود كما كان يقوم به املصلح  �القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة وكالم املسيح املوعود 

نظريه. فارتأيت بناء على ذلك أن أوجه أنظاركم إىل أساليب اإلصالح املذكورة آنفا مستفيدا من خطب سيدنا 
  . �املصلح املوعود 

األمور اليت حتول دون إصالح األعمال أو تؤثر سلبا هي شعور الناس بوجه عام أن هناك ذنوبا كبرية وهناك ذنوبا 
الناس بأنفسهم أو حتت تأثري كالم املشايخ أن هناك ذنوبا صغرية وذنوبا كبرية. وهذا ما يعرقل طريق صغرية. وقد قرر 

إصالح األعمال، ويدفع الناس على التجاسر وارتكاب الذنوب، فيفقد الناس الشعور بشناعتها فيزعمون أنه ال بأس يف 
  : �ارتكاب ذنب صغري ألن عقوبته بسيطة. يقول املسيح املوعود 

"إذا مرض أحد، سواء أكان املرض بسيطا أو شديدا ومل يعاجله ومل يتكبد املشقة ملداواته لن يشفى. إذا ظهرت على 
الوجه حبة سوداء صغرية يقلق املرء على أا قد تزداد وتكرب وتسود الوجه، كذلك احلال بالنسبة إىل املعصية اليت تترك 

ل إىل الكبائر نتيجة غفلة املرء وكسله. إن مثل الصغائر كمثل حبة صغرية نقطة سوداء على القلب. إن الصغائر تتحو
  تكرب وتسود الوجه كله يف اية املطاف." 

فاجلدير بالتذكر أن على اإلنسان أال حيسب أي ذنب صغريا ألنه إن ظن املرء عن أي ذنب أنه صغري ملا أُتلفت بذرته. 
أيضا. سوف يؤاخذ اهللا على الذنوب كلها صغرية كانت أم كبرية. عندما  فعلينا أن حناسب أنفسنا من هذا املنطلق

الذنوب وكيف وضحها للناس جند تعليمات خمتلفة وجهها إىل أناس خمتلفني  �نبحث كيف عرف رسول اهللا 
ؤال مرة عن أكرب حسنة فقال: الرب بالوالدين. مث سأله شخص آخر الس �ومبناسبات خمتلفة. لقد سئل رسول اهللا 

نفسه فقال ما معناه أن صالة التهجد حسنة كبرية. وقال لغريه أن اجلهاد أكرب حسنة له. فثبت من ذلك أن احلسنة 
  الكبرية ختتلف من شخص إىل آخر ويف ظروف خمتلفة. 

كان أود أن أوضح عن اجلهاد أن معارضينا يتهموننا بأننا ال جناهد بالسيف. من املعلوم أن اإلسالم يف ذلك الزمن 
يهاجم بالسيف من كل حدب وصوب، ففي تلك الظروف كان اجلهاد بالسيف حسنة كبرية دون شك. وقد عد اهللا 
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أنه "يضع احلرب"  �قال عن زمن املسيح املوعود  �تعاىل عدم االشتراك فيه دون مربر مدعاة للعقاب. ولكن النيب 
اإلسالم سوف تتغري يف زمنه، ولن يهاجم اإلسالم أي سيلغي املسيح املوعود احلروب ألن أساليب اهلجوم على 

 �بالسيف بل سيهاجم بواسطة وسائل اإلعالم املختلفة مبا فيها املرئية واملقروءة. فستستخدم مجاعة املسيح املوعود 
ل واضعا هذا األمر يف احلسبان يف بيت شعره: احلرب والقتال من أج �أيضا الوسائل نفسها. فقال املسيح املوعود 

  الدين حمرم اآلن. 
صحيح أن اجلهاد بالسيف كان حسنة يف زمن من األزمان ألن اإلسالم كان يهاجم بالسيف بغية القضاء عليه، ولكن 
هذه احلسنة مل تعد حسنة اآلن بل صارت حمرمة ما مل يرفع السيف أو ما مل ترفع القوى املعادية لإلسالم أسلحة مادية 

احلسنة احلقيقية واجلهاد املسموح به اآلن هو اجلهاد بالقرآن الكرمي، وجهاد نشر تعليم  أخرى ضد اإلسالم. إذًا،
اإلسالم اجلميل بواسطة وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة. وإذا كان هناك أحد ال يقدر على هذا اجلهاد بسبب قلة علمه 

ملالية لنشر الكتب الدينية والنشاطات أو ألي سبب آخر فإن باب جهاد آخر مفتوح أمامه وهو جهاد التضحيات ا
التبشريية األخرى. ولكن إذا قام أحد ذا اجلهاد وال يؤدي حقوق أهله وأوالده وال يهتم م حق االهتمام فهذا 
اجلهاد ليس احلسنة الكبرية بالنسبة له بل احلسنة الكبرية له هو أداء احلقوق الواجبة عليه. وإن حرمام من حقوقهم 

  تركيز على تعليمهم وتثقيفهم جيعل مثل هذا الشخص مذنبا. وعدم ال
، فأفضل عمـل  �أحدا كما أخربتكم أن أفضل عمل هو الرب بالوالدين رغم فضيلة اجلهاد يف زمنه  �لقد علَّم النيب 

وأفضل حسنة ختتلف من شخص إىل شخص ومن ظرف آلخر. وكذلك نرى أن إنفاق املال على أعمال طاحلة سيئة، 
النهي عنه، ففي هذه األيام توجد ماكينات القمار وهناك أنواع للقمار، وهناك أناس مولعـون باليانصـيب    قد صدر

أيضا، فالناس يلعبون القمار بأسلوب معروف ويتوجهون إىل ماكينات القمار أيضا. لكنهم ال يكذبون يف احلياة اليومية 
ه السيئات من الكبائر، وال يعدون إنفاق املـال يف القمـار   مع العامة وال يظلمون وال يقتلون وذلك ألم يعدون هذ

واملنكرات األخرى سيئةً. فإسراف املال يف ارتكاب املنكرات يعد من الكبائر عند مثل هذا اإلنسان، إذ يعد السيئات 
  األخرى ذنوبا سلفا. 

جاب، وخترج من البيت حاسرة الرأس مث نالحظ أن املرأة ال تلبس لباسا حمتشما، وعند اخلروج من البيت ال تراعي احل
وتتجول دون الرداء أو احلجاب ويكون لباسها ضيقا ويربز املفاتن مع ادعائها بأا مسلمة أمحدية. أما إذا طُلب منها 
املال يف سبيل اهللا وأن تتربع جلمعية خريية معينة، فتنفق بسخاء. أو هي تكره الكذب وال تتحمل أن يكذب أمامهـا  

سنة الكربى هلا ليس التنشط يف التربعات أو النفور من الكذب، بل احلسنة الكربى هلا أن تستجيب ألمـر  أحد، فاحل
القرآن الكرمي جبعل اللباس حمتشما، وأن تم باحلجاب الذي ال تم به، وتعتربه سيئة صغرية لكن تلك السيئة الصغرية 

وى كل إنسان للسيئة واحلسنة هو حبسب حالة كل إنسان، نفسها ستؤدي ا يوما إىل سيئة كبرية. باختصار إن مست
   وإن أعمال أناس خمتلفني يف أوضاع خمتلفة حتدد له تعريف احلسنة والسيئة.

فما دام اإلنسان يفكر يف أن السيئة الفالنية كبرية والفالنية صغرية وأن احلسنة الفالنية كبرية والفالنية صغرية، ال ميكن 
ال يوفَّق إلحراز احلسنات. جيب أن يكون نصب أعيننا على الدوام أن الكبائر هي تلك الـيت ال  أن جيتنب السيئات و
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يقدر اإلنسان على التخلي عنها، وجيد صعوبة بالغة يف تركها، إذ تكون قد صارت عادة راسخة لديه. أما احلسـنات  
ئات الكثرية هي من الكبائر لبعض الناس الكربى فهي حصرا تلك اليت يواجه اإلنسان صعوبة يف إحرازها، أي أن السي

  وهي نفسها صغرية للبعض اآلخرين. وكذلك هناك حسنات كثرية تعد كبريةً للبعض وصغريةً للبعض اآلخرين. 
فإن كنا نريد إصالح أنفسنا فال بد من نبذ هذه الفكرة أوال من القلب، أن الزنا مثال من الكبائر أو القتل والسـرقة  

بائر وما عداها من الذنوب هي صغرية. فنبذ هذه الفكرة من القلب ضروري، كما مـن الضـروري   والغيبة من الك
التخلي عن الفكرة بأن الصيام حسنةٌ كبرية والزكاة حسنة كبرية واحلج حسنة كبرية وما عداها من احلسنات فهـي  

من القلب فسوف يبقى اجلانب العملي صغرية، كما يسود هذا اخليال يف عامة املسلمني. فما دمنا ال ننبذ هذه الفكرة 
: إن الذي يهمل واحدا من �ضعيفا. وسيقْوى اجلانب العملي عندما سنضع يف احلسبان قولَ سيدنا املسيح املوعود 

  سبعمائة أمر للقرآن الكرمي فهو يغلق عليه باب النجاة بيده. 
هم يغالون يف هذا األمر إذ يزعمون مثال إذن جيب أن ال نظن كاآلخرين أن بعض احلسنات كبرية وبعضها صغرية. و

  أن الصيام أكرب حسنة وال بد من التمسك به ويهتمون به اهتماما كبريا وال يهتمون بالصالة مجاعةً،  فالذي وجبـت
  عليه الزكاةُ يسعى الجتناب دفع الزكاة لكنه يصوم حتما، ألنه يظن أن اإلفطار ذنب كبري. 

يكتبون عند ملء االستمارة يف البنـك أـم    -وال أعرف ماذا يفعلون اآلن-اضي كان املسلمون يف باكستان يف امل
قاديانيون لكي جيتنبوا دفع الزكاة، ذلك ألن احلكومة يف باكستان حتسم الزكاة تلقائيا من البنك يف كل عام، وملا كان 

تحسم الزكاة مـن رصـيدهم يف   ومن مث ال  ١٩٧٤األمحديون قد اعتربوا كفارا حبسب القانون الباكستاين يف عام 
البنوك. فهذه هي حالة إميام فهم بشكل عام يعدون األمحديني كافرين لكن عندما يريدون محاية أمواهلم ينضمون إىل 
الكفار أنفسهم. هذا ما كان سائدا قبل فترة وال أعرف ماذا جيري حاليا. فقد آلت حالتهم إىل هذا ألم ال ينظرون 

  ني معايري احلسنة والسيئة، وال إىل رسوله بل يتبعون الفقهاء املزعومني واملفتني والعلماء. إىل اهللا عند تعي
كان مسافرا إىل أمرتسر يف رمضان  �أن حضرته  �حادثا من حياة املسيح املوعود  �لقد ذكر املصلح املوعود 

حظ ذلك أحد احلضور قدم له فنجانـا  وتسىن له أن يلقي اخلطاب ويف أثناء اخلطاب حني شعر باجلفاف يف احللق وال
من الشاي، فصرفه حضرته، وبعد فترة شعر أملا يف احللق مرة أخرى، فقدم إليه الشخص نفسه فنجانا من الشاي مرة 
أخرى، فصرفه حضرته وأشار بيده أنه ال حاجة، لكنه حني شعر مرة ثالثة باجلفاف واألمل يف احللق قـدم حلضـرته   

جرعة منه ظنا منه بأن ال يزعم ذلك الرجل أن حضـرته ال   �ا من الشاي، فشرب حضرته الشخص نفسه فنجان
يستفيد من السهولة بدافع الرياء ليخفي امتناعه عن الصيام يف السفر. فحني رأى ذلك غري األمحديني املوجودين هناك 

رمضان. فهم يعطون للصيام هذه األمهية أثاروا ضجة قائلني انظروا إىل هذا الرجل الذي يدعي أنه املهدي ومل يصم يف 
  حىت لو أدى ذلك إىل معصية اهللا. 

  
باملئـة منـهم كـاذبني     ٩٩: لعل تسعني باملئة منهم مل يكونوا يصلون، وقد يكون �يقول حضرة املصلح املوعود 

ن الصيام يعـد  باملئة منهم صائمني آنذاك، أل ٩٩وخادعني وغاشني ونصابني وأغلب الظن يف الوقت نفسه أن يكون 
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: إن الذي يكذب ويغتـاب  �بالصيام، فقد قال حضرته  �أكرب حسنة عندهم. إال أم ال يصومون كما أمر النيب 
ويسب  فليس يف نظر اهللا صائما، وإمنا يتحمل اجلوع والعطش عبثا. وإذا استعرضنا األوضاع فسـنجد أن غالبيـة   

ر. إال أم يعدون حتمل اجلوع والعطش حسنةً كبرية، ويرونه كافيا املسلمني تتحمل اجلوع والعطش حبسب هذا املعيا
  لنجام، أو ميكن أن يضيفوا إليه بعض احلسنات األخرى اليت هي كبرية يف نظرهم، فيظنون أا تكفي لتخليصهم. 

وا بأنفسـهم معـايري   فهؤالء ال ينشرون احلسنات يف العامل وال يتمكنون من تعيني املعيار الصحيح للذنب، إذ قد أقام
للسيئات الكبائر والصغائر، ونتيجة لذلك يسعون إلحراز حسنة كبرية حبسـب   للحسنات الكبرية والصغرية وكذلك

تعريفهم للحسنة، وال يستعدون ملقاومة السيئة اليت يعدوا من الصغائر. فعدم ختلّيهم عنها يعين أم ال يقاوموا، ومن 
احلسنة الكبرية ما جيدها اإلنسـان   مث ينغمسون يف السيئات انتقاال من سيئة إىل أخرى باستمرار، مع أن اإلسالم يعد

  شاقةً عليه، وهي ختتلف من شخص إىل شخص، كما عد السيئة الكبرية ما جيد املرء صعوبة يف تركها. 
فإن كنا نريد إصالح أنفسنا فنحن بأمس حاجة إىل أن نضع يف احلسبان دوما، أنه ال بد لنا من بذل املساعي إلحراز 

ئة، إن تعريفنا الشخصي (للحسنات والسيئات) لن ميكِّننا مـن إحـراز احلسـنات    كل حسنة والتخلي عن كل سي
واالمتناع عن السيئات. فلو بدأ املرء بتعيني تعريف احلسنة والسيئة ويف ضوء ذلك ختلَّى عن بعض السيئات ومل يترك 

ات اليت تبدو صغرية يؤدي األخرى وأحرز بعض احلسنات وأمهل األخرى لضر نفسه يف أحيان كثرية. إن إمهال احلسن
إىل احلرمان من احلسنات الكبرية أيضا كما أن السيئات اليت تبدو بسيطة تلحق بالروحانية ضررا ال يتدارك يف أحيان 
كثرية، حيث يحرم اإلنسان من نعمة التطهري والتزكية اإلهلية، مث إن االستهانة ببعض السيئات تؤدي إىل بقاء بـذرة  

  عندما تسنح هلا الفرصة وتنمو عند الفرصة الساحنة.  السيئة اليت تنبت
 تمع واجلماعةفهناك حاجة ماسة إىل احلذر الشديد، فيمكن القضاء على السيئات إذا بذل اجلميع جهودا مجاعية يف ا

حبسـب  أي إذا حاول كل فرد من اتمع واجلماعة القضاَء عليها. أما إذا ارتكب كل واحد السيئةَ أو أحرز حسنةً 
تعريفه هلما، فيمكن أن يعد أحد أفراد اتمع إحدى السيئات كبريةً ويف الوقت نفسه يصنفها غريه يف الصغائر وقـد  
يكون رأي الثالث خمتلفا عن كليهما. ومن مث ال ميكن أن تنتهي السيئات من اتمع. فالقضاء على السيئات ممكن إذا 

ملسلمون مثال يرون أكل حلم اخلنـزير أسوأ السيئات بل أسوأ مـن الشـرك   كان اجلميع يفكرون يف اجتاه واحد. فا
أيضا، إذ كل نذل وسارق وزان ونصاب يسمي نفسه مسلما مع ارتكابه كل هذه اجلرائم، أما إذا عرض عليه حلـم  

 املسـلمني  اخلنـزير قال فورا أنا مسلم كيف ميكن أن أتناول حلم اخلنـزير؟ وسبب ذلك أن هناك شعورا مجاعيا يف
باملئة من املسلمني الذين ولدوا هنا وترعرعوا هنا يف هـذا اتمـع    ٩٩,٩٩بأن أكل حلم اخلنـزير ذنب وحرام. إن 

يكرهون حلم اخلنـزير، فهذا بسبب الشعور الذي خلق يف املسلمني مجاعيا. فإلزالة السيئات وإقامة احلسنات جيـب  
سه الشعور أن احلسنة اليت يراها بسيطةً هي أيضا كبريةٌ كما أن السـيئة الـيت   على كل فرد من اتمع أن يولِّد يف نف

حيتقرها هي األخرى من الكبائر. فما دام هذا اإلحساس ال يتولد يف كل واحد منا وال يسعى له ستبقى السـيئات يف  
  اتمع وستظل تعيق عملية اإلصالح العملي. 
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اإلنسانَ على حب التقليد الذي يظهر  �بيئة أو خصلة التقليد، لقد فطر اهللا مث األمر الثاين يف إصالح األعمال هو ال
منذ الطفولة، فالطفل أيضا يف طبعه حيب التقليد، وهو ال شك مفيد، إال أن استخدامه السيئ يهلك اإلنسان، أو يؤدي 

حميطه وبدافع التقليد، حيـث يـتعلم   إىل الدمار، فالطفل يتعلم اللغةَ واألمور األخرى من الوالدين متأثرا مبا جيري يف 
منهما احلسنات وبذلك يصبح إنسانا متخلقا بأخالق نبيلة. فإذا كان الوالدان صاحلَني ويقيمان الصالة ويتلوان القرآن 
الكرمي ويتعايشان باحلب واملودة ويكرهان الكذب فسوف يتحلى األوالد أيضا باحلسنات. أما إذا كان الطفل يشاهد 

كذب والشجار والسخرية من اآلخرين وعدم احترام نظام اجلماعة أو سيئات أخرى من هذا القبيل فيتعلم يف البيت ال
هو اآلخر هذه السيئات متأثرا ا بدافع التقليد يف طبعه. وعندما خيرج من البيت يتأثر بسيئات اتمع والبيئـة. لـذا   

يكون فيه أوالدهم، كما جيـب أن يراقبـوا يف البيـت أيضـا     ألفت أنظار الوالدين مرارا إىل أن يراقبوا احمليط الذي 
  استخدامهم للتلفاز واالنترنت وغريمها. 

مث من اجلدير باالهتمام أن سن تربية األوالد يبدأ من الطفولة االبتدائية فال خيطرنّ ببالكم أن الطفل عندما سيكرب سنبدأ 
من  -كما قلت سابقا-يتلقى الطفل التربية، إن الطفل يتعلم  بتربيته كال بل يف عمر سنتني أو ثالث سنوات جيب أن

الوالدين يف البيت وممن يكْربونه ويالحظهم ويقلدهم. فال خيطرن ببال الوالدين أبدا أن الطفل ما زال صغريا وال يعرف 
يـأيت أوانٌ   شيئا. كال بل هو يفهم متاما، وهو يالحظ كل تصرف للوالدين، وهو يعشش يف دماغه دون أن يشعر. مث

يبدأ فيه التقليد، فالبنات تقليدا لألمهات يلبسن عند اللعب مثل لباس األمهات واألطفال يقلدون اآلباء، فيقلدون اآلباء 
يف احلسنات والسيئات. فالكذب مثال سيئة، وإجناز الوعد حسنة، فالولد الذي مل يالحظ أرفع معـايري الصـدق يف   

أن الكذب سـيئة وأن   -من ناحية التعليم-ن يف البيت بإجناز الوعد، فسوف يتعلم والديه، ومل ير متسكهما واآلخري
إجناز الوعد حسنة، إال أنه عمليا لن يعمل بذلك ألنه يرى يف بيته خالف ذلك. إن العادات تترسخ يف األوالد منـذ  

صالة وحني يسأهلا أبوه هل الصغر، وعندما يكربون ال يقبلون خالف ذلك. فعندما يرى الطفل أمه تتهاون يف أداء ال
   ـئلتأم ال فتقول: مل أصلِّ بعد وسأصلي بعد قليل، فيتعلم الطفل أن هذا اجلواب رائع، فأنا اآلخـر إذا س قد صلت
مستقبال: هل صليت فسأقول مثل ذلك "أين مل أصلِّ بعد فسأصلي بعد قليل". أو عندما يسمعها تقول له: نعم قـد  

 تصلِّ فهو يرافقها طول اليوم يف البيت، وهو يعرف أا مل تصلِّ، فريسخ هذا اجلـواب يف  صليت مع أنه يعلم أا مل
الدماغ، ومثل ذلك تترسخ يف ذهنه األعمال السيئة للوالد أيضا، فهو يرسخ يف دماغه األجوبةَ املماثلة اخلاطئة للوالـد  

إىل األخطاء بعملهما. وعندما يكرب الطفل يعطي الردود أيضا، فمثل هذين الوالدين يسيئان إىل تربية الطفل، ويدفعانه 
  املماثلة ويقوم بتصرفات مماثلة خاطئة عمليا.

وكذلك تؤثِّر يف الطفل أعمالُ اجلريان وأصدقاِء الوالدين ومعارفهما اخلاطئة أيضا. فإذا أردمت اإلصالح العملي احلقيقي، 
ح العملي، فال بد للوالدين أيضا أن يفحصوا حالتهم العمليـة،  ألوالدكم وأجيالكم القادمة لكي يرتفع معيار اإلصال

وهم حباجة إىل أن يصادقوا أناسا صاحلني عمليا. باختصار من عادة الطفل أنه يقلِّد ويترسخ يف دماغه تأثري البيئة أيضا، 
بيئة فاسدة فسوف يداوم فإذا وضعتم الطفل يف بيئة صاحلة حسنة فسوف يعمل أعماال صاحلة بانتظام أما إذا هيأمت له 

على ارتكاب السيئات. فالذي قد اعتاد على السيئات من الطفولة حني يشرح له يف الكرب أن العمل الفالين سيئ فال 
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يقدر على التخلي عنه. عندئذ جيب أن ال يشتكي الوالدان أن أوالدهم فسدوا، فمسئولية الوالدين جسيمة وتتمثل يف 
م على إقامة الصالة، والتمسك بالصدق بعملهم، ويعرضوا عليهم األخالق األخرى بعملهم أن يعودوا األوالد بعمله

  لكي يقلدوهم فيها، فليجتنبوا اليمني الكاذب لكي جيتنبها األوالد أيضا.       
ذا الشأن مثال صحايب من  �تترك األفكار الراسخة يف الصغر تأثريا عمليا، لقد ضرب املصلح املوعود  كيف
الذي كان ينحدر من عائلة الزعماء من السيخ مث انضم إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية  �اب املسيح املوعود أصح

ولكنه مع ذلك ما كان يأكل حلم البقر. وكان زمالؤه يضايقونه قائلني بأم سيطعمونه حلم البقر ال حمالة. يقول 
ة ورأيت وراءه بعضا من أصدقائه وهم يقولون: سوف : رأيته ذات يوم مهروال يف دار الضياف�املصلح املوعود 

نطعمك اليوم حلم البقر يف كل األحوال. أما هذا األخ املذكور فكان يتوسل إليهم ويقول، أرجوكم أال تفعلوا. وقال 
ره املصلح املوعود أن أحدا أطعمه أو غريه ممن كان حديث العهد باإلسالم حلم بقر فكرهه بشدة حىت تقيأه. إذًا نفو

هذا من حلم البقر كان منذ الصغر حىت ظل ينفره بعد أن كبر وأسلم أيضا. ال شك أنه غير اعتقاده واختار اعتقادا 
جديدا ولكن الكراهية اليت ترسخت يف ذهنه منذ الصغر جتاه حلم البقر بالنظر إىل عمل أبويه مل تزل بعد إسالمه أيضا. 

ألعمال مرئيةً فيقلّدها الناس، ولكن االعتقاد ليس شيئا ملحوظا لذا يبقى بأنه ملا كانت ا �يقول املصلح املوعود 
حمدودا يف دائرته. فكما خترج من الشجرة املركّبة أغصان من نوع جديد وحتمل مثارا من نوع جديد كذلك هو مثل 

  جدت مناخا مالئما. األعمال أيضا فهي أيضا تنمو وتزدهر من بذرة واحدة. فتتجذر بذرا يف األرض تلقائيا كلما و
فباختصار، إن انتشار العمل السيئ سهل إذ ينتشر يف اتمع نتيجة سيئات يكسبها الناس. واملراد من ذلك أن 
للمجتمع تأثريا ودخال كبريا يف انتشار احلسنات والسيئات لذا علينا أن ننتبه إىل هذا األمر جيدا. وهناك بعض 

 فرصة أخرى بإذن اهللا. ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لالهتمام بإصالح أنفسنا األسباب األخرى أيضا سأذكرها لكم يف
  وأوالدنا دائما. 

هناك خرب مؤسف أريد ذكره اآلن، وهو خرب وفاة العزيز خالد أمحد الرباقي من سورية وسأصلي عليه صالة الغائب 
ربيعا. لقد بايع أبواه يف  ٣٧بالغا من العمر بعد صالتي اجلمعة والعصر. كان املرحوم مهندسا بارعا من حيث املهنة، 

م وكانوا أول املبايعني يف قريتهم. لقد واجه والد املرحوم معارضة ١٩٨٦قرية حوش عرب يف ضواحي دمشق يف عام 
م ٢٠١٣م و٢٠١٢م لستة أشهر. وقد اعتقل أبوه مرتني يف عام ١٩٨٩وديدات شديدة بعد البيعة حىت سجن يف عام 

مال الشغب اجلارية يف سورية حاليا. كان املرحوم وإخوته وأخواته أمحديون منذ الصغر. لقد اعتقله أحد يف أثناء أع
م ومل يعرف مصريه بعد ذلك. مث استدعي والد املرحوم وأعطوه مستندات ١٨/٩/٢٠١٣فروع املخابرات احمللية مساء 

إنا إليه راجعون. ومل تسلَّم جثته أيضا إىل والده، م، إنا هللا و٢٨/١٠/٢٠١٣تتعلق بابنه وأخربوه أن ابنه تويف يف 
  وأغلب الظن أن املرحوم مات نتيجة تعذيب املخابرات. 

شهد الكثريون للمرحوم بالصالح والطيبة وحسن اخلُلق وااللتزام يف تعازيهم من أمحديني وغري أمحديني. كان املرحوم 
والوقف العارضي يف مجاعة سورية، وسابقا كان رئيسا  خملصا وفيا وكان يتحمل مسئولية سكرتري تعليم القرآن

للجماعة احمللية يف القلمون بريف دمشق، كان صوته مجيالً يف تالوة القرآن، وكان رقيقاً حمباً للناس ويسرع يف تنفيذ 
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ن وللناس مجيعاً، أي خدمة موكلة إليه وبكل سرور، كان متعاونا خملصاً حمباً مطيعاً لنظام اجلماعة واخلالفة. وحمبا للوط
لقد كان موصيا ومثابرا على دفع ما يترتب عليه من الوصية زوجته أمحدية، لديهما ثالثة أطفال "شروق" و"أمحد" 
بعمر أقل من ست سنوات و"حسام الدين" الذي رزقه اهللا تعاىل به قبل اعتقاله بأسابيع قليلة وكان قد نذره هللا تعاىل 

  يف مشروع وقف نو. 
"حب الوطن من اإلميان. يا رب احمِ بلدنا وفرج عنه كل احملن، نرشه عىل صفحته التبشريية عىل �نرتنت قبل اعتقا�: مما قا� و 

واجعله أقوى وأمجل وأكمل وأقرب إليك، واجعل أفئدة الناس فيه رقيقةً على بعضهم البعض، متآلفني متحابني فيك يا 
  ر اخلري والسالم واألمان على مدى الدهر. آمني."رب العاملني، وأعن كل الطيبني فيه على نش

ندعو اهللا تعاىل أن جييب دعاءه يف حق بلده ويف حق األمة املسلمة بأسرها لتنتهي الفسادات فيها. يقول السيد طاهر 
كان يقابل  ندمي: كان كثريا ما يتواصل معي عرب الربيد االلكتروين. لقد تعرفنا على املرحوم يف أثناء إقامتنا يف سورية.

اجلميع بالتواضع، كان إنسانا بسيطا، تقيا، دمث األخالق وبشوشا دائما. كان يسكن يف دمشق يف بيت اجلماعة 
الذي كان يستخدم كمركز اجلماعة أيضا. كان حمبا للعلم إىل درجة كبرية فكان كثريا ما يأتينا مع ابن عمه فنتجاذب 

لما وجد املرحوم كتابا من كتب اجلماعة قرأه حبب وهلفة متزايدة. لقد أذيال احلديث حول مواضيع علمية خمتلفة. ك
اختار بعض املقاالت من كتب اجلماعة القدمية وكذلك من جملدات قدمية لة "البشرى" ونضدها على احلاسوب 

عماق. لقد واخلالفة من األ �وأرسلها إلينا، وكان يساعدنا يف مراجعة التراجم أيضا. كان حيب املسيح املوعود 
بثّت قناتنا الفضائية برناجما خاصا مبناسبة "يوم املسيح املوعود" وبعد مساعه الربنامج كتب إيل رسالة ملؤها احلب 
واإلخالص. وسجل قصيدة من قصائد املسيح املوعود أيضا بصوت يعلوه األمل واحلرقة. بعث إيل يف أول أبريل 

م وفهم منها أنه ستعهد إليه مسئولية كبرية ونصح يف ٢٠٠٦أواخر عام م رسالة سجل فيها رؤياه اليت رآها يف ٢٠١٢
الرؤيا أن يتمسك باحلق والصدق وأال يفسح أي جمال أن يصيبه أدىن ضعف. وعندما عين رئيسا جلماعة حملية ظن أن 

أنفاسه األخرية  رؤياه قد حتققت، ولكنه كان قد نصح للتمسك باحلق دائما وعدم إبداء الضعف. فيبدو أنه قد لفظ
  قائما على دينه احلق دون أن تتزعزع قدماه، ندعو اهللا تعاىل أن يرفع درجاته دائما. 

يقول داعية اجلماعة السيد مري أجنم برويز الذي مكث يف سورية: كان املرحوم يعمل بكل حب وإخالص وأمانة، 
ء وجمتهدون وذوو أخالق عالية. وملا كان تبليغ وكان يقول بأين أفعل ذلك ليعلم الناس أن األمحديني صادقون، وأمنا

الدعوة ممنوعا يف مكان عمله فكان املرحوم يقول بأين أبلغ الدعوة وأؤثر يف الناس بأخالقي لينتبه الناس تلقائيا. كان 
يم حيب بلده كثريا كما يتضح من بيانه املذكور آنفا، وكان ينصح جلساءه وأقرانه أيضا حبب الوطن ألن هذا هو تعل

اإلسالم احلقيقي. وعندما ألقيت اخلطب حول األوضاع السائدة هناك أمسعها ألصدقائه وحثّهم على ترك حياة العنف 
وعلى العيش كمواطنني مساملني، ولكن بعض األشرار واحلساد كانوا يعادونه. ويبدو أن رجال احلكومة هؤالء هم 

ة. ندعو اهللا تعاىل أن يرفع درجاته دائما ويلهم أوالده وذويه الصرب الذين صبوا عليه مظامل قاسية حىت نال مرتبة الشهاد
  والسلوان، آمني. 
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