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عبـده  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممـدا               

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

   عنيتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدناه *   يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعأَن
الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،.  

 الْمنكَـرِ  عـنِ  وينهـونَ  بِالْمعروف ويأْمرونَ الَْآخرِ والْيومِ بِاِهللا يؤمنونَ�
 فَلَـن  خيـرٍ  من وايفْعلُ وما * الصالحني من وأُولَئك الْخيرات في ويسارِعونَ

وهكْفَري اللَّهو يملع نيقت١١٦-١١٥ عمران آل (�بِالْم(  



 

- ٢ -

لقد ورد يف اآلية األوىل اليت تلوا عليكم من سورة آل عمـران أن مـن                
عالمات املؤمنني أم يأمرون باحلسنات وينهون عن السيئات ويتـسابقون يف       

رد يف موضع آخر أيضا من السورة       وقد و . إصالح األنفس وإحراز احلسنات   
جتعل اإلنسان من الصاحلني، وهي عالمة      وحدها فقط   نفسها أن هذه األمور     

 ال  �قوة اإلميان، وهي نفسها متكِّن اإلنسان من الفوز والفـالح، ألن اهللا             
 يكرم عاملي احلسنات    �فمن املؤكد أنه    . يضيع أعمال املستجيبني ألوامره   

 قد بين لنا يف اآلية الثانية اليت تلوـا          �إال أنه   . رياتوناشريها ومستبِقي اخل  
عليكم أنه عليم وعامل الغيب والشهادة، وأنه مطلع على النية وراء كل عمل              

 هذه األعمال بدافع التقوى فسوف يأخذنا يف حـضن          أُجنزتنقوم به، فإذا    
اإلمـام  سيدنا املسيح املوعـود و    فمن منة اهللا العظمى علينا أنه بعث        . رمحته

ووفَّقَنا يف هذا الزمان الذي يسوده الفساد والفنت،         � املهدي وإمام الزمان  
 لنا  بالسري على الطريق الذي بينه-ألن نؤمن به ونتعهد معه بأننا سنرفع إمياننا       

يقول سيدنا املسيح   .  إىل النقطة اليت حددها لنا يف هذا العصر ونسعى لذلك          -
إذا كان كـف    : "�قرآن الكرمي وسنة النيب      يف ضوء تعاليم ال    �املوعود  

اللسان عن قولٍ ضد مشيئة اهللا ضروريا فإن إنطاقه لبيان قول احلـق أيـضا               
أي إذا كان منع اللسان من السيئات ضروريا فـإن          (،   نفسه القدربضروري  

فمن خصائص املؤمنني أـم     .)  نفسه القدرباستخدامه لقول احلق ضروري     
 قبـل أن    -، لكن من واجب اإلنسان      الْمنكَرِ عنِ وينهونَ روفبِالْمع يأْمرونَ

أي ( أن يثبت بعمله أنه ميلك هذه القدرة،         -يأمر باملعروف وينهى عن املنكر      
حني تتكلمون عن هذه األمور فمن الواجـب علـيكم أن تثبتـوا بـأنكم               



 

- ٣ -

خرين جيب أن    ألنه قبل أن يؤثِّر يف اآل      )متمسكون باحلسنات اليت تدعون إليها    
، فـال تكفّـوا     )أي ينبغي أن يولِّد يف أعماله قوةَ التأثري       (جيعل حالته مؤثِّرة،    

الظـروف   نهي عن املنكر أبدا، إال أن مراعاة      اللسان عن األمر باملعروف وال    
وكذلك فإن . ، وينبغي أن يتسم أسلوب بيانكم باللني والسالسةةأيضا ضروري

   ) ٤٢٤ ص ١ملفوظات ج (." كبري التقوى إمث التفوه مبا ينايف
 قد تعاظمت للفـوز     �سيدنا املسيح املوعود    إن مسئوليتنا بعد اإلميان ب    

احلـسنات  مدعاة لنـشر    لنا  اقوأ و نالافعأ تكون ينبغي أن    إذذه املستويات،   
 وإال ال تبقى أي قيمة النضمامنا إىل مجاعـة املـسيح            والنهي عن املنكرات  

يخشى أن نتلقى غضب اهللا بعدم الوفـاء        ، بل على عكس ذلك      �املوعود  
  . بالعهد الذي عقدناه

لقد قلت مرارا إن اإلنسان كلما تقرب : "�سيدنا املسيح املوعود يقول 
إن البعيدين ال يتعرضون للمؤاخذة، أما أنـتم فتجـدرون          . ازدادت حماسبته 

فـرق  باملؤاخذة احلتمية، وإذا كنتم ال تتفوقون على اآلخرين يف اإلميان فأي            
  )  ٤٤ ص ١ملفوظات ج ."  (بينكم وبينهم

ينبغي أن ال تفرحوا مبجرد اإلميان بإمام الزمان بـل جيـب أن تفحـصوا               
وتراقبوا أوضاعكم أكثر من ذي قبل، وإال ستؤاخذون وتسأَلون كما قـال            

فعلينا أن تم بإصالح أنفسنا كـثريا، فتلقّـي         . �سيدنا املسيح املوعود    
ة لن ينجيه من املؤاخذة إذا مل تكن أعمالُه حبسب ذلك،           أحدكم العلوم الديني  

كما أن تعيني أحدكم خلدمة اجلماعة وتلقّيه منصبا لن حيميه من املؤاخذة إذا             
إن انتماء أحد إىل عائلة معينـة وخدمتـه         . مل تكن أعمالُه موافقة لتعليم اهللا     
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. �منا اهللا   للصاحلني لن يعصمه من املؤاخذة إذا مل تكن أعمالُه حبسب ما علَّ           
 ذا اخلصوص يف موضع آخر بوضـوح        �فقد قال سيدنا املسيح املوعود      

اعلموا : �يقول  . رد البيعة  بأنكم لن ترثوا اإلنعامات اليت قُدرت لألتباع      
 ال حيب الذين ألبِستهم فاخرة وأنيقة وهم أثرياء ويتناولون أطعمة           �أن اهللا   

 الدين على الدنيا ويكونون هللا وحـده         من يؤثرون  �شهية، وإمنا أحباء اهللا     
  . خالصة

 الَّـذين  فَوق اتبعوك الَّذين وجاعلُ: من مجلة وعوده قوله   : �مث يقول   
أي سأجعل أتباعك فوق منكريك إىل يوم القيامـة،          ..الْقيامة يومِ إِلَى كَفَروا

ي، لكن ما جيـدر     فمن احلق أنه سيهب ألتباعي الغلبة على منكري ومعارض        
باالنتباه والتدبر أن كل من يبايع على يدي ال يصبح من أتباعي، فمـا دام ال                

  . حيقق يف نفسه مجيع مقومات االتباع فال يعد من املتبعني
 :فعلينا أن نفكر جيدا بـأن اهللا تعـاىل قـد وصـف املـؤمنني قـائال                

، � الْمنكَرِ ويسارِعونَ في الْخيـرات     يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ   ......�
ولكننا ال نستطيع أن نكون صورة حقيقية ملا ورد يف هذه اآلية وال نـستطيع               
أن نكون مؤمنني حقيقيني ما مل نعمل بنصائح وأوامـر اخلـادم الـصادق              

لقد اقتبست . بنا � ، وما مل حنقق اآلمال اليت علّقها املسيح املوعود  � للنيب
ألقرأها عليكم وهي ضرورية جدا      � م بعضا من نصائح املسيح املوعود     اليو

وكما . لتحسني حالتنا الدينية والروحانية، بل هي مهمة للتقدم الدنيوي أيضا         
بأنه ال ميكن أن نعد أتباعه احلقيقيني مـا مل نعمـل             � قال املسيح املوعود  

لِّف ا سيدنا املسيح    املهمة العظمى اليت ك   . بكل انتباه واهتمام   � بأوامره
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وهذه .  يف هذا العصر تتمثل يف تبليغ دعوة اإلسالم إىل العامل كله � املوعود
فعلينا أن جنعل أنفسنا أسوة لآلخرين ألداء هذا . املهمة موكولة إىل أتباعه أيضا

من قبل، علينـا أن نغيـر حالتنـا          � وكما قال املسيح املوعود   . الواجب
يقـول  . يف اآلخرين، وعندها فقط سيتأثر الناس بأقوالكم   وجنعلها قابلة للتأثري    

 :موجها انتباهنا إىل أقوالنا وأفعالنا � املسيح املوعود

إذا كان كالمنا أيضا مبنيا على القيل والقال والرياء فقط فماذا مييزنا عن             "
. غرينا وما هي أفضليتنا على اآلخرين؟ عليكم أن تضربوا أمثلة عليا بعملكـم       

يف عملكم ملعانٌ يقبله اآلخرون، ألنه ما مل يكن فيه ملعان فلن يقبلـه              فليكن  
   ".أحد

فعلينا أن خنلق يف نفوسنا ملعانَ صفاء النفس ظاهرا وباطنا، لكي نتمكن من          
مث يقول  . الوفاء بعهد البيعة، ونتمكن من أداء حق البيعة له على وجه حقيقي           

لموا أنه غري مجد إطالقـا،  إذا اكتفينا بالكالم فقط فاع:  موضع آخر   يف �
  . فالفتح يتطلب التقوى، فإذا أردمت الفتح فكونوا متقني

إن اهللا حيب املتقي، فكونوا خائفني مجيعا بتذكر عظمـة          : "�فقد قال   
وتذكروا أن اجلميـع    ) أي ولِّدوا يف قلوبكم حب اهللا وخوفه وخشيته       (اهللا،  

إذا كـان شـخص     .  وال حتتقروه  تتكربوا عليه عباد اهللا فال تظلموا أحدا وال       
، وإذا كنتم ميالني إىل     أراذل خرين أيضا  يف اجلماعة فهو جيعل اآل     رذيالواحد  
فافحصوا قلوبكم من أي نبع صدرت هذه       ) أي كنتم سريعي الغضب   (احلدة  

 ص  ١ملفوظـات ج    . (فاملوقف حساس جدا  ) أي ما سبب الغضب   (احلدةُ؟  
٩ (  
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ال يستويل عليكم، بل جيب على املؤمن       فالغضب أمر طبعي لكن ينبغي أن       
  .  اإلصالحلغرضأن يكون غضبه 

اصنعوا املعروف مع اجلميع، فلألقـارب أيـضا        : كما قال يف موضع آخر    
حقوق وينبغي أن حتسنوا إليهم أيضا، أما األمور اليت تنايف مشيئة اهللا فيجـب              

  . التخلي عنها
 هي معايريهـا، وكيـف      مث لفت انتباهنا إىل ما تكمن فيه خشية اهللا، وما         

 يكمن يف أن ينظـر      �إن خوف اهللا    : "�يقول  . ينبغي أن يكون خوفُنا   
املرء ألي مدى يطابق فعلُه قولَه ، وإذا وجد فعلَه ال يتفق مع قوله فليعلم أنه                
سيواجه غضب اهللا، فمن كان قلبه جنسا فال قيمة له مهما كان قولُه طيبا، بل               

عيت أم جاؤوين ُألمنيهم كالبذر ليكونـوا       غضب اهللا، فلتعلم مجا   يثري  سوف  
فليتأمل كلُّ واحد يف نفسه كيف باطنـه، وكيـف حالتـه            . شجرةً مثمرة 

الداخلية؟ فإذا كان أفراد مجاعتنا أيضا يقولون شيئا ويخفون يف قلوم شـيئا             
 اهللا مجاعةً تـدعي     يرىفحني  .  فلن تكون العاقبة حممودة    - ال مسح اهللا   -آخر

 ا      كثريا وقلو كانت نبوءة الفتح ببدر قد صدرت،      . ا فارغةٌ فهو غين ال يعبأ
، بتضرع مع ذلك كان يدعو باكيا �وكان الفتح مأموال بالتأكيد، لكن النيب 

إذا كان وعد الفتح مؤكدا فما احلاجة إىل كل         : �فقال له أبو بكر الصديق      
ح مشروطا بشروط   إن اهللا غين وقد يكون الفت     : �هذا اإلحلاح؟ فقال له النيب      

  ) ١١ ص ١ملفوظات ج ." (خفية
 كـان  الذي كان اهللا قد وعده بالفتح وعدا مؤكدا، هو اآلخر            �فالنيب  

 منكبيه، عن يسقط الرداء كان حىتويبكي بشدة  والدعاء االبتهال ويكثر يقلق
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فإذا كان وعـد    .  أنه قد تكون هناك شروط ال نفي ا        ظنا منه وكان يتضرع   
 بشروط خفية فمن ذا غريه ال تكون معه شروطٌ؟ فال أحد             مشروطا �فتحه  

  .يعلم مبا قدر وقضى، فثمة حاجة ماسة لتزكية النفوس
يشترط على أهل التقوى أن يعيشوا بفقر ومسكنة، فهو أحد          : "�يقول  

احملطة األخـرية   . فروع التقوى الذي به نستطيع مقاومة الغضب غري الشرعي        
فاجتناب الغضب ضـروري    (ني هي كظم الغضب،     لكبار العارفني والصديق  

 فالعجب والتكرب يتولد من الغضب، كما يؤدي الغـضب أحيانـا إىل             )جدا
أي أحيانا يغضب اإلنسان بسبب الكـرب والغطرسـة،         (.. التكرب والغطرسة 

 فاإلنسان يغضب حـني     .)وأحيانا أخرى يتسبب الغضب يف الكرب والغطرسة      
أريد أن يتفاضل أبناء مجاعيت فيما بينـهم، أو         أنا ال   . يفضل نفسه على غريه   

ينظر بعضهم إىل بعض باستخفاف، فاهللا يعلم من األكرب منهم ومن هو أصغر، 
فهذا نوع من االحتقار واالزدراء ويخشى أن ينمو هذا االحتقـار كالبـذر             

 بعض الناس حني يقابلون الكبار يعظِّمـوم        )أي املتكرب (ويتسبب يف هالكه    
لكن الكبري من يستمع إىل املسكني بتواضع ويواسيه وحيترم قوله . اتعظيما كبري

  . وال جيرحه بلسانه وال يتكلم مبا يصيبه بأمل
وال تنابزوا بِاَأللْقَابِ بِئْس االسم الْفُسوق بعد اِإلميـان         �: فقال تعاىل أوال  

  )١٢: راتاحلج (�ومن لَم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
ال تطلقوا  على اآلخرين أمساء استفزازية ألن ذلـك فعـل            : "�فيقول  

 والذي  )أي هذا عمل الذين يعصون اهللا ويتبعون الشيطان       (. الكفار والفجار 
وما دمتم  . ال حتقروا إخوتكم  . يواجه املوقف نفسه  مل  يستفز غريه لن ميوت ما      
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 ال ينال أحد    ؟ثر من غريه  تنهلون املاء من نبع واحد فمن يدري من سينهل أك         
إن أكرمكم عند اهللا    �، بل   القوانني السائدة يف الدنيا   اإلكرام والعظمة بسبب    

راسة الصادقة ال تتـسىن     إن الف )  "٣٦امللفوظات الد األول ص   . (�أتقاكم
ـ      : دون الرجوع إىل اهللا تعاىل، لذلك قيل       بِن ظُرني هنِ فَإِنمؤةَ الْماسرقُوا فورِ ات

إن كنتم  . ال تتأتى الفراسة احلقة والفطنة الصادقة قط ما مل تتسن التقوى          . اِهللا
ففي القرآن الكـرمي    . لوا العقل وفكِّروا وتأملوا   عمأتريدون أن تنالوا النجاح ف    

فتدبروا يف الكتاب املكنون وكونوا     . نصائح متكررة توجه إىل التفكري والتدبر     
تستخدمون العقل السليم وختطون على     ووبكم  عندما تتطهر قل  . عفيفي الطبع 

 مـن أعمـاق    احالة يصعد  هذه األشياء  سبل التقوى عندها تنشأ باجتماع    
آل  (�ربنا ما خلَقْت هذَا باطال سبحانك فَقنا عذَاب النـارِ         �: قلوبكم دعاء 

 عندها ستفهمون أن خلق اهللا ليس عبثا بل يدل على صـدق            )١٩٢عمران  
الفنون املختلفة اليت تؤيـد     واخلالق احلقيقي ووجوده لكي تظهر للعيان العلوم        

  )٦٦امللفوظات الد األول ص." (الدين
عندها يصعد من األعماق أن ما خلقه اهللا ليس باطال، وعندها يدعو املرُء             (

 بأنه عندما يصعد هذا الدعاء      �فيقول  . نا من عذاب النار   ذْنقأ اَهللا تعاىل أنْ  
فمثال لكل إنسان   .  األعماق ستفهمون أن لكل شيء خلَقه اهللا تعاىل هدفا         من

 لو ا بل لكل خملوق من خملوقات اهللا هدفا معين ،مكانته املعينة فال بد من توقريه     
   .)حاولتم فهمه ألدركتم أن اهللا مل خيلق شيئا عبثا

  " نالفنون املختلفة اليت تؤيد الديولكي تظهر للعيان العلوم : "�فيقول 
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أي عندما تظهر هذه األشياء وتتطور عقولكم ستنكشف عليكم أسـرار           
إذًا، ستنشأ فيكم روح االسـتباق يف       . تلك العلوم اليت تؤيد الدين وتدعمها     

لذا . قرآنية وفهمها ومعرفتها جيدا   اخلريات حني تسعون للحصول على علوم       
 أن تكونـوا    كنتم تريدون إن   .هناك حاجة ماسة لقراءة القرآن الكرمي بتدبر      
 احلسنات احلقيقية فال بـد أن       مؤمنني حقيقيني وتنضموا إىل الذين يدركون     

  .تزدادوا علما ومعرفة
إن كنتم تريدون أن تنالوا الفالح يف الدارين        : " يف مكان آخر   �مث يقول    
عملوا تفتحوا قلوب الناس فيجب أن تطهروا أنفسكم وتستخدموا العقل و         تو

لحوا أنفسكم وتضربوا لغريكـم مثـاال لألخـالق         دايات كالم اهللا، وتص   
من القلب إىل القلب    : "وهللا در القائل  . الفاضلة، عندها سوف تنجحون حتما    

 أي إن كنتم تريـدون أن       ". لذا جيب أن ختلقوا مثل هذه القلوب أوال        ،"دليل
 ألن قوة القـول     ،تؤثِّروا يف القلوب فعليكم أن ختلقوا يف أنفسكم قوة العمل         

  .وحدها ال تؤثر يف القلوب دون العملواللسان 
هناك عشرات اآلالف من أصحاب القيل والقال باللسان ويدعون مشايخ          "

الرسول وورثـة األنبيـاء    عن  وعلماء ويعتلون املنابر ويعتربون أنفسهم نائبني     
 ولكـن قيـسوا     .اجتنبوا الكرب والزهو واملنكرات   : ويعظون الناس ويقولون  
." كالمهـم يف قلـوبكم؟     هل يؤثّر : ملشينة من مبدأ  أعمالَـهم وسلوكيام ا  

  )٦٧امللفوظات الد األول ص(
ال شك أن كالم هؤالء املشايخ لن يؤثر يف قلوب الذين آمنـوا باملـسيح               

، غري أن الذين ال يؤمنون باملسيح املوعود وهم مثقفون إىل حد            �املوعود  
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فلو .  شايخ يف قلوم أيضاال يؤثر كالم املفما وميلكون شيئا من العقل والنباهة 
سألتموهم عن املشايخ العترفوا بسوء طويتهم وبأم يقولون شيئا ويفعلـون           

إذًا، إذا كانـت أقوالنـا وأفعالنـا        . شيئا آخر وال ينتجون إال الفساد والفتنة      
سواسية الفتتحت علينا سبل تبليغ الدعوة ولترك كالمنـا تـأثريا أيـضا يف              

  :  حتصيل العلوم اجلديدة عن�مث يقول . اآلخرين
املشايخ الذين يعارضون حتصيل العلوم احلديثة أراهم على خطأ، بل احلق           "

لقد ترسخ يف أذهـام أن      . خطئهم وضعفهم  للتعتيم على أم يفعلون ذلك    
وقد قرروا يف نفوسهم أن . حبوث العلوم احلديثة تؤدي إىل سوء الظن باإلسالم

وألم ليسوا قادرين على إظهار     . إلسالم كليا مضادان ل  شيئانالعقل والعلوم   
 ويقولـون  ،ر ضعفهمت بغية سهضعف الفلسفة للعيان لذا خيترعون أقواال كهذ 

واحلق أن أرواحهم ترتعـد مـن الفلـسفة         . إن تعلّم العلوم اجلديدة ال جيوز     
ولكن مل يعطَوا الفلسفة احلقة اليت تنشأ نتيجة        . وتسجد أمام البحوث احلديثة   

وألم ال يستطيعون أن يردوا على الفلـسفة الدنيويـة لـذا            . هلام اإلهلي اإل
مل يعطَوا الفلسفة احلقة اليت     . يرتعدون ويقولون أال تتعلّموها وال تنظروا إليها      

يزخر ا القرآن الكرمي، وال يعطَاهـا إال الـذين          وتنشأ نتيجة اإلهلام اإلهلي     
ذلل والفناء، ويلقون بأنفسهم علـى      يطرحون أنفسهم أمام باب اهللا مبنتهى الت      

والذين تتخلى أذهام عـن     .  وبه يستعينون  �، وخيضعون أمامه    �عتباته  
عنـدما  ". عفونة أفكار التكبر يعترفون بضعفهم ويقرون بالعبودية متضرعني       

  : �مث يقول . تنشأ هذه احلالة تعطَون العلم والعرفان
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لوم اجلديدة خلدمة الدين وإعـالء      هناك حاجة ماسة اليوم أن تتعلّموا الع      "
تقدموا يف العلوم وادخلوا    ." كلمة اإلسالم، وأن تتعلموها باجلهد واسعوا فيها      

يف هذه األيام أوجه الطالب األمحديني بوجه      . يف شىت جماالت البحوث العلمية    
خاص إىل أن يتوجهوا إىل هذا اال ألن ذلك أيضا وسيلة لتبليغ الدعوة ونشر 

العلوم املعاصرة ستفتح علـيكم أبـواب       بعندما تكونون متحلني    . احلسنات
  أخرى كثرية

 العلوم اجلديدة خلدمة الدين وإعـالء       تكسبوا عليكم أن    : "...�فقال  
ولكين جربت أيضا وأريد    . كلمة اإلسالم، وأن تتعلموها باجلهد واسعوا فيها      

علوم كليا وامكوا   أن أبين ذلك من باب التنبيه أن الذين عكفوا على هذه ال           
فيها لدرجة مل جيدوا فرصة لصحبة أهل الذكر، ومل ميلكوا نور اهللا يف أنفسهم              

تعلّموا هذه العلوم دون تـردد      ." فقد تعثّروا بوجه عام وابتعدوا عن اإلسالم      
ولكن إىل جانب ذلك جيب أن تتعلموا علوم القرآن الكرمي أيضا كي تبقـوا              

  ونوا على صلة مع الذين ميلكون علم القرآن على الصراط املستقيم، وكذلك ك
 بدال من   -مث قاموا مبحاولة فاشلة جلعل القرآن الكرمي تابعا لتلك العلوم           "

 وبذلك كفلوا اخلدمات الدينية والقوميـة       -أن جيعلوها تابعة للقرآن الكرمي      
واعلموا يقينا أنه ال ميكن ألحد أن يؤدي خدمة الـدين إال            . حبسب زعمهم 

ويف هـذا   ) ٦٩-٦٨امللفوظات الـد األول ص    ". (ك نورا مساويا  الذي ميل 
، لذا ال بد من قراءة      �العصر قد وجدنا هذا النور بواسطة املسيح املوعود         

مث ميكن أن تقـارنوا بـني       . كتبه لفهم القرآن الكرمي واالطالع على تفسريه      
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ين هو الـذي    العلوم الدينية والدنيوية ولن جتدوا العلوم الدنيوية غالبة بل الد         
  يغلب دائما وجيعل العلوم الدنيوية تابعة له

كما أن ربط اخليل علـى       ":�صابروا ورابطوا �:  يف تفسري  �مث يقول   
يتعدى احلدود كذلك كونوا مستعدين ال احلدود ضروري ملواجهة العدو حىت     

اجليش الذي فيه اخليول كـان      . ال بد من اجليش حلراسة احلدود     ".  أيضا أنتم
 أسلحة جديدة   اخترعتيعترب قويا يف غابر األزمان، أما يف العصر الراهن فقد           

  وال بد من حيازا إذا أُريدت محاية احلدود والبالد 
كما أن ربط اخليل على احلدود ضروري ملواجهة العدو حىت          : "�فقال  

دى احلدود كذلك كونوا مستعدين لكيال يتعدى العدو احلدود ويـضر         يتعال  
لقد قلت من قبل أيضا بأنه إذا كنتم تريدون خدمة اإلسالم ودعمه            . باإلسالم

فاسلكوا بأنفسكم سبل التقوى أوال لتدخلوا احلصن احلصني لتأييد اهللا تعاىل           
خلارجية إذ  ترون كيف ضعفت حالة املسلمني ا     . وتنالوا شرف اخلدمة وحقها   

هذا الوضع ملحوظ اليوم أيضا     ."  األمم األخرى بالكراهية والتحقري    تنظر إليه 
 بل تفاقم أكثر من ذي قبل، إذ ينظَـر  �كما كان يف زمن املسيح املوعود       

  إىل املسلمني بالتحقري وذلك بسبب تصرفام غري الالئقة
ا أن النهايـة    فإذا ضعفت واحنطّت قوتكم الباطنية والقلبية أيضا فـاعلمو        "

أنتم الذين تؤمنون باملسيح املوعود يف هذا العـصر لـو ضـعفت             ." موشكة
وتدهورت حالتكم الباطنية والقلبية أيضا وامكتم يف األمور الدنيوية ونسيتم          

  الدين فاعلموا أن النهاية موشكة
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طهروا نفوسكم لدرجة تسري فيها القوة القدسية وتصري قوية مثل اخليول     "
إن فضل اهللا تعـاىل حيـالف املـتقني         .  على احلدود وحترس احلدود    املربوطة

 وإن  .اإلسالمب تلحق وصمة كم  ال جتعلوا أخالقكم وسلوك   . والصادقني دائما 
يشرب مـسلم   .. مسعة اإلسالم تتشوه بسيئ األعمال ومبن ال يعمل بتعاليمه        

 مـصارف مخرا فيتقيأ هنا وهناك، وتكون عمامته حول عنقه ويتـهادى يف            
اهلندوس منه  وسواقي املياة القذرة ويضرب من قبل الشرطة بالنعال، ويضحك          

فإنَّ فعله املخالف للشرع هذا ال يعرضه فحسب للسخرية بـل           . واملسيحيون
أحزن كثريا عند قراءة مثل هذه األخبار       . يصل تأثريه اخلفي إىل اإلسالم أيضا     

 والتوبيخ قد تعرضوا للعقاب     وعندما أرى أن املسلمني   . والتقارير عن السجون  
جراء أعماهلم السيئة، فإن قليب يضطرب ويقلق ألن هـؤالء الـذين لـديهم              
الصراط املستقيم غدوا يسيئون بأعماهلم السيئة ليس إىل أنفسهم فقـط بـل             

   ."يعرضون اإلسالم أيضا لالستهزاء
تان وهذه احلالة سائدة اليوم أيضا إذ نرى أن املسلمني املسافرين إىل باكس           

 - حيث تكون هلم حرية شرب اخلمـر       -أو إىل الدول العربية عرب الطائرات       
  .يتعاطون اخلمر بال وازع ورادع ويزعجون من جيلس معهم

ينبغي أن تلتزموا باألخالق واألعمال اليت ال تتيح للكفار فرصة : "�قال 
الد امللفوظات   (."الطعن فيكم إذ إن طعنهم فيكم إمنا هو الطعن يف اإلسالم          

  )٧٧األول ص
 عمن هو الشجاع احلقيقي، وكيف ينبغي أن يكـون          �كذلك أخربنا   

  :�قال . املؤمن األمحدي شجاعا
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ليس مطلوبا من الداخلني يف مجاعتنا أن يكونوا أقوياء بدنيا وأبطاال، بـل     "
هذا أمر واقعي   . املطوب منهم أن يكونوا متحلني بالقدرة على تغيري األخالق        

قوي الذي يزيح بقوته اجلبلَ من مكانه، كال، بل الشجاع احلقيقي           أنه ليس ال  
فتذكروا هذا األمر دوما وابذُلوا كلّ مهتكم       . هو من يقدر على تغيري األخالق     

  ."وقوتكم يف تغيري األخالق ألا هي القوة والشجاعة احلقيقيتني
  : بااللتزام باملعتقدات الصحيحة واألعمال الصاحلة فقال�كذلك نصح 

 ما سبق فهناك جزءان مهمان ينبغي للمخلـص الـصادق            باإلضافة إىل  "
ولقد من اهللا تعـاىل علينـا       . املعتقدات الصحيحة : مراعاما أيضا، أحدمها  

بكمال فضله إذ أرانا صراط املعتقدات الصحيحة الكاملة عن طريق نبيه الكرمي 
 شيء جـاهزا،    أي أُعطينا كل  . ( دون بذلنا أي جهد أو حتملنا أية مشقة        �

لقد حرم كثري من العلماء إىل اآلن من الـسبيل  ). وتلقيناه دون بذل أي جهد  
-وشكره أن تعملـوا     . فاشكروا فضل اهللا تعاىل ونعمته هذه     . الذي أريتموه 
األعمال الصاحلة اليت حتتل املرتبة الثانيـة بعـد املعتقـدات           -بصدق القلب 

 احلالة العملية أن يثبـتكم علـى        وادعوا اهللا تعاىل مستمدين من    . الصحيحة
أما اجلزء املتعلق . املعتقدات الصحيحة، ويوفقكم لألعمال الصاحلة على الدوام      

تفكـروا اآلن يف    . بالعبادات فيحتوي على الصوم والصالة والزكاة وغريهـا       
لقد . الصالة مثالً، فإا قد جاءت إىل هذه الدنيا إال أا ليست من هذه الدنيا             

أي ال تتعلق الصالة بأهـل الـدنيا، وال         . (قرة عيين يف الصالة   : �قال النيب   
ينبغي جلماعتنا أن تنظـر     ).... يستطيع أداَء حقِّها إال الذي هو مؤمن حقيقي       

ينبغي أن  . تذكروا ماذا كانت عاقبة قوم لوط وغريهم من األقوام        . إىل اآلخرة 
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ـ            ه علـى اخلـشوع     يلوم املرء قلبه وال سيما إذا كان قاسيا وحياول أن يبعث
أي إذا كان قلبكم قاسيا فينبغي أن تبذلوا قـصارى جهـودكم            . (واخلضوع

لتلوموا أنفسكم وقلبكم حىت يلني فيتوجه إىل اهللا تعاىل وإىل عبادته وخيـضع             
فلو ادعى أحد املعرفة    . هذا ضروري جلماعتنا ألا تتلقى املعرفة الطازجة      ). هلا

 فارغا، لذلك ينبغي جلماعتنا أال تغفل عن        وال يعمل ا فليس ادعاؤه إال قوال      
              حبها حىت ولـو رأت د محاسخمهذا األمر مهما غفل عنه اآلخرون، وال ت

ال شك أن اإلنسان يكتنف يف قلبه آماال وأماين كثرية،          . مخود حب اآلخرين  
ال تسري احلياة . ولكن ال يعلم أحد ماذا أخفت له يد الغيب من القضاء والقدر

ماين واآلمال، إذ إن عامل األماين خيتلف عن عامل القضاء والقدر الذي            وفق األ 
. اعلموا أن صحيفة أعمال اإلنسان الصحيحة عند اهللا تعـاىل         . هو العامل احلق  

وما أدرى اإلنسان ما الذي كتب فيها؟ لذلك ينبغي له أن يوقظ قلبه مرة بعد               
  )١٥٢-١٤٩ ص ١امللفوظات ج." (أخرى لينتبه

جيب على مجاعتنا أن تنتهج التقوى ألا شيٌء يعـد          : "�كذلك قال   
فلو أردنا التعبري عن الشريعة باختصار فبإمكاننـا        . خالصةً للشريعة اإلسالمية  

هناك مدارج ومراتب كثرية للتقوى، ولكن  . أن نعد التقوى مخ الشريعة ولبها     
ب صادق فال   اإلنسان املراحل البدائية بكل ثبات وإخالص وهو طال       لو ختطى   

يقول اهللا  . بد أن يرتقي إىل املدارج العليا أيضا بسبب إخالصه وطلبه الصادق          
 أي أن اهللا تعـاىل ال       )٢٨املائـدة    (�إِنما يتقَبلُ اللَّه من الْمـتقني     �: تعاىل

وكأن هذا وعد اهللا، وال خيلف اهللا وعده كمـا       . يستجيب إال دعوات املتقني   
، فال بد من شرط التقوى      )١٠آل عمران   ( � اللَّه لَا يخلف الْميعاد    إِنَّ�: قال
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الستجابة الدعاء، ويف هذه احلالة أليس األمحق واجلاهل من يريـد اسـتجابة             
الدعاء عن طريق حياة االحنراف والغفلة؟ فعلى مجاعتنا أن يبذل كل فرد منها             

 لذة استجابة الدعاء    قصارى جهوده للسلوك يف سبل التقوى وذلك لكي ينال        
  )١٠٩-١٠٨ ص ١امللفوظات ج." (ومتعتها، ويزداد إميانا

  : نصيحة أخرى فقال�مث أسدى 
لو صرمت متقني، وسلكتم    ): "ما معناه (لقد تلقيت هذا اإلهلام مرات كثرية       "

وما ميأل قليب أملًا هو تفكريي يف       ." سبل التقوى الدقيقة لكان اهللا تعاىل معكم      
  .وم به حىت تلتزم مجاعتنا بالتقوى والطهارة احلقيقيةالعمل الذي أق

  : أيضا�قال 
 يغلبين الضعف وتصل احلالـة إىل اإلغمـاء أو          حىتإنين أُكثر من الدعاء     "

  ".املوت أحيانا
  : أيضا�وقال 

  ".ما مل يكن أحد تقيا يف نظر اهللا تعاىل فال حيالفه تأييده ونصرته"
  : أيضا�وقال 

إن كلمة  . لصحف املقدسة ولتعاليم التوراة واإلجنيل    إن التقوى ملخص ل   "
 تفصح عن رضى اهللا تعـاىل وكامـل      )أي التقوي  (واحدة من القرآن الكرمي   

  )٣٠٣ ص ١امللفوظات ج." (مرضاته
ربنا َآتنا في الدنيا حسنةً     �:  مرة مجاعته باإلكثار من دعاء     �لقد أوصى   

قةً ونسح ةري الَْآخفارِوالن ذَابا ع٢٠٢البقرة ( �ن(  
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 وال منـه،  جـدوى  ال إضافيا شيئا  لإلنسان ليست التوبة إن" :�قال  
 الدينيـة  اإلنـسان  حالة ا تتحسن بل القيامة يوم على تأثريها ظهور يقتصر

 العـامل  ويف العامل هذا يف احلقيقية والسعادة الراحة وينال كلتيهما، والدنيوية
 وفي حسنةً الدنيا في آتنا ربنا�: الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا يقول. أيضا اآلخر
ةرةً الْآخنسا حنقو ذَابارِ عالراحة أسباب لنا هب ربنا أي) ٢٠٢ البقرة(�الن 

 أن الحظوا. النار عذاب من وجننا أيضا، اآلخرة ويف الدنيا هذه يف والطمأنينة
 أن" ربنا "كلمة تقتضي إذ التوبة، على دالة دقيقة إشارة تتضمن" ربنا "كلمة

 هـذا  إىل ورجع سابقا اختذها قد كان اليت األرباب مجيع من تربأ قد اإلنسان
 والرقـة  احلرقة بدون الفؤاد صميم من الكلمة هذه خترج أن ميكن وال. الرب

 حـىت  ىأعل مرحلة إىل مرحلة من باإلنسان يتدرج من هو والرب. احلقيقية
 قـد  يكون اإلنسان أن احلقيقة. اإلنسان يريب من وهو الكمال، إىل به يصل
 فلو. أربابه تكون فهي وخدعه حيله على كليا يعتمد فعندما كثرية، أربابا اختذ

 فهـي  ثرواته أو ماله أو حبسنه اعتز ولو ربه، ذلك كان قوته أو بعلمه تفاخر
 وال لإلنسان، مالزمة املماثلة األسباب من األوف نأ القول خالصة. ربه تكون
 منـها،  ويتربأ األسباب تلك مجيع عن يتخل مل ما احلقيقي الرب معرفة ميكنه

 وخيـر  - له شريك وال واحد هو الذي - احلقيقي الرب أمام رأسه وخيضع
 بذنوبه يعترف إنه. والرقة األمل ملؤه بصوت" ربنا "كلمة مرددا بابه عتبة على
 أنت أي ،"ربنا: "بقوله خياطبه مث إليه ويتوب وتفان حرقة بكل الرب ذاه أمام

 أما أخرى، أماكن يف تائها ظللت إذ خمطئا كنت فقد احلقيقي، الرب وحدك
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 بربوبيتـك  وأقـر  الباطلة، واآلهلة الكاذبة األصنام مجيع عن ختليت فقد اآلن
  .بابك إىل وأرجع القلب بصدق
 ميكـن  وال. الطريقة هذه اتباع دون له ربا اَهللا تخذي أن لإلنسان ميكن ال

 مجيـع  مـن  قلبـه  خيلُ مل ما بربوبيته ويقر احلقيقي الرب يعرف أن لإلنسان
 الكذب الناس بعض اختذ قد. وتبجيلها وتكرميها وعظمتها األخرى األرباب

 وأ الـسرقة  اختذوا قد وبعضهم بدونه، العيش هلم ميكن ال أنه ويرون هلم، ربا
 السبيل، هذا بدون للرزق هلم سبيل ال بأنه ويعتقدون هلم ربا اخلداع أو النهب
 سـارق  مثة كان إذا الحظوا. هلم أربابا األمور تلك هؤالء اختذ فقد وهكذا
 وليس ملطلبه، املفيد الليل وقت والوقت للنقب، الالزمة األدوات مجيع ولَديه
 يتوقع اليت السرقة سبيل إال سبيال احلالة هذه يف يرى فال نبهان، حارس هناك

 حيلـه  على كليا يعتمد فمن. له ربا أدواته يتخذ فإنه. خالهلا من يسترزق أن
 تعاىل اهللا من الدعاء إىل حيتاج إمنا. باهللا لالستعانة حاجة يرى ال عليها ويتكل

 يخـرج  مـن  وهو تعاىل، اهللا باب إال أمامه مسدودة األبواب مجيع جيد من
 به يقوم �إخل ...الدنيا في آتنا ربنا�: دعاء إن القول خالصة. قلبه من الدعاُء

 ال األخـرى  األرباب مجيع أن ويوقن ،- وجل عز - سواه ربا يعرف ال من
  .شيء يف احلقيقي الرب هذا تساوي
م اليت تكون يو   هي،  
وقنا عذاب النارِ  	قوله تعاىل     يف النار من املراد ليس

القيامة، بل إن الذي يعيش طويالً يف الدنيا يرى بأم عينه أن هناك أنواع النريان 
يف احلياة الدنيا، إذ يدرك ذوو اخلربة أن مثة صنوف النريان يف العامل ، فـشىت                
أنواع العذاب واخلوف والفقر والفاقة واملرض والفـشل والذلـة واإلدبـار            
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د واألزواج واملشاكل الناشئة بـني      واملخاوف واآلالم واألذى من قبل األوال     
لذا فاملؤمنون يدعون اهللا تعاىل أن يقـيهم        . كلُّها نار ؛  األقارب عند املعامالت  

يقولون ربنا ما دمنا قد متسكنا بأهدابك فاحمنا من         . هذه النريان بكل أشكاهلا   
   ".كل هذه اآلفات اليت جتعل حياة اإلنسان مريرةً حىت تصبح كالنار

وهو يتحدث عن وعد اهللا مع األمحديني الصادقني الذين قد           �مث يقول   
  :  حتدث عنهم قليالً من قبل أيضا

وجاعلُ الَّذين اتبعوك فَوق الَّـذين      	: لقد قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي      "
   ةاميمِ الْقووا إِلَى يكَفَر
 وهذا الوعد اجلالب للسكينة قد قُطع مع ابن مـرمي         . 

الذي ولد يف الناصرة، ولكين أبشركم أن اهللا تعاىل قد خاطبين أنا أيضا ـذه       
يعين أن اهللا تعاىل    ( جئت حامالً اسم يسوع املسيح ابن مرمي         إذالبشارة نفسها   

فيمكن أن تفكّـروا    ) قد آتاين أنا الذي جئت مسيحا موعود البشارةَ نفسها        
الذين يريدون أن يرثوا بركات هذا الوعـد        اآلن هل ميكن أن يعد من أتباعي        

العظيم والبشارة العظيمة قوم ال تزال نفوسهم يف مرحلـة الـنفس األمـارة              
ون وعد اهللا هذا    رإن الذين يقد  . لعيشهم عيشةَ الفسق والفجور؟ كال، مث كال      

حق قدره وال يعدون كالمي من قبيل القصص واألساطري، فليسمعوا ويعوا،           
إن عالقتهم معي ليست عالقة عادية، : أخاطبهم مرة أخرى وأقول هلم  فها إين   

بل هي عالقة عظيمة جدا، ألا ال ختصين فقط، بل يصل تأثريها إىل اهللا الذي            
ربطين بذلك اإلنسان الكامل املصطفى الذي جاء إىل الـدنيا بـروح احلـق              

يف شخصي ملا لو كان تأثري هذه العالقة منحصرا : والصدق، بل إين أقول لكم
اكترثت وملا فكّرت وما قلقت مطلقًا، ولكن تأثريها ال خيصين فقط، بل يصل             
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وما دام األمر كذلك، فامسعو     .  بل إىل الذات اإلهلية نفسها     �إىل نبينا الكرمي    
وعوا، إذا كنتم تريدون أن تنالوا نصيبا من هذه البشارة، وتتمنون أن تكونوا             

أن تنالوا هذا الفوز العظيم أي أن تظلّوا غالبني  مصداقًا هلا، وتتعطشون بصدقٍ     
ا مرحلـة  ولن تنالوا هذا الفوز ما مل تتجـاوز : على الكافرين، فإمنا قويل لكم 

ال أريد أن أزيد على قويل بأنكم قد        . النفس اللوامة إىل منارة النفس املطمئنة     
 ارتبطتم بشخص هو مأمور من اهللا تعاىل، فاستمعوا إىل مـا يقـول بـآذان              

القلوب، واسعوا جاهدين للعمل ا، لكي ال تكونوا من الـذين يـشترون             
 املـسيح  تفـسري  (".طهم يف جناسة اإلنكار بعد اإلقرار     والعذاب األبدي بسق  

  )٢٠٠٤ اهلند طبعة ٣١٦-٣١٤ص األول الد ،- السالم عليه - املوعود
 مجاعتـه يف    �هذه بعض الوصايا اليت قد أوصى ا املسيح املوعـود           

لقد كانوا ذوي حظ عظيم أولئك الذين نالوا فيوض صـحبة           . مناسبات شىت 
املسيح املوعود عليه الصالة والسالم مباشرة، ومسعوا هذه النصائح من فمـه،            
وإننا أيضا ذوو حظ عظيم إذ وصلتنا هذه النصائح، وعلينا أن نكون شاكرين             

 عهد بيعتنا، ونكون    هلؤالء القوم الذين بلّغونا هذه األقوال، لكي ندرك حقيقة        
ا ومغزاهـا،   من الذين يعملون الصاحلات، وينشرون اخلريات مدركني روحه       

 باألعمال الصاحلة ويسعون دوما إىل املضي قُـدما         ونكون من الذين يقومون   
 إىل سبيل التقوى احلقيقيـة يف       �لقد هدانا املسيح املوعود     . فيها باستمرار 

اكها، فمن واجب كلٍّ منا أن يكون عبدا        هذا العصر، وآتانا فهم التقوى وإدر     
  . وفّقنا اهللا لذلك. شكورا هللا تعاىل بسيره يف سبيل التقوى
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أولُهم داعيتنا الذي   . سأصلّي بعد اجلمعة صالةَ الغائب على بعض اإلخوة       
شيخ حممد أسلم   بن  كان يعمل يف مركزنا بربوة، وهو السيد شيخ حممد نعيم           

لقد . ل يف مكتب تدوين التقارير وحفظ السجالت      كان يعم ". دنيا بور "من  
حضر مكتبه وأصيب بنوبة قلبية أثناء العمل، فأغمي عليه، فنقل إىل املستشفى            

إنا هللا وإنا إليه    . حيث بذل األطباء كل ما يف وسعهم ولكنه تويف إىل رمحة اهللا           
. عكان ذا طبعٍ مرِحٍ، وشخصية حمبوبة للجمي      .  عاما ٦٢كان عمره   . راجعون

.  عامـا ١٨لقد اخنرط يف نظام الوصية وسنه . وكان يقوم بعمله جبد واجتهاد 
أدى اخلدمات داعيةً يف سرياليون، مث داعيةً مـسؤوال يف شـىت احملافظـات              

وكما قلت آنفًا كان يعمل حاليا يف مكتب تدوين التقارير وحفظ           . بباكستان
  املرحوم الداعية صهركان  . السجالت، وكان يؤدي واجبه بشكل رائع جدا      

لقد ترك وراءه أرملته وبنتا كان قد       . مل يرزق أي أوالد   . رشيد أمحد اجلغتائي  
  .أهلمهما اهللا تعاىل الصرب واهلمة، ورفَع درجات املرحوم. تبناها

السيد مظفر إقبال احملترم رئيس     بن  واجلنازة الثانية هي للسيد أحسن كمال       
كان أبـو   . بالبنجاب" لَيه "ةمن حمافظ كان  . بكراتشي" صدر"مجاعة منطقة   

 �جده أولَ من اعتنق األمحدية يف أسرته إذ كان صحابيا للمسيح املوعود             
. جلده صالت قوية مع اخلليفة الرابع رمحه اهللا تعاىل        كان  كما  . بايع على يده  ف

يف املنطقة اليت كانت تعيش  ) تنظيم األمحديات (كانت أُمه رئيسة جلنة إماء اهللا       
  .فيها

بكراتشي، ومجاعتنا هنـاك هـدف      " حممود آباد " كان مقيما يف منطقة     
كان يعمـل يف    . ملعارضة شديدة، إذ قد استشهد هناك ثالثة أمحديني من قبل         
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 ١٨إحدى الشركات، وبينما كان يعمل يف مكتبه يف الشركة كاملعتاد يـوم             
يف الساعة الرابعـة      دراجة نارية  مهه جمهوالن جاءا على     اكانون الثاين د  /يناير  

وحاوال انتزاع هاتفه النقّال منه، فلما حاول املقاومة أطلقا عليه رصاصـتني            
يبدو ألول وهلة أنه مل يستشهد لكونه أمحديا، ولكـن          . فاستشهد يف مكانه  

األغلب أنه قد استشهد بسبب األمحدية، وكانت حماولة انتزاع هاتفه النقـال            
 دام قد قدم حياته دفاعا عن مكتبه الذي كان          على أية حال، ما   . جمرد احتيال 

كان يبلغ الثالثني من    . رفع اهللا درجاته  . يعمل فيه فهذا أيضا نوع من الشهادة      
  . عمره

مبحافظـة  " مانكت اوجني "أما اجلنازة الثالثة فهي للسيد عرفان أمحد من         
 وإنا إليـه    إنا هللا . كانون الثاين /تويف يف التاسع من يناير      الذي  ،  "حافظ آباد "

كتيبـة  "لقد خـدم يف     . � كان ابنا للصحايب املولوي فضل دين     . راجعون
كـان كـثري التعـاون      . كان من املوصني  . عند تأسيس باكستان  " الفرقان

لقد ترك وراءه أرملته ومخس بنـات ومخـسةَ         . واملساعدة للخالفة واجلماعة  
 ساحل العاج يف    يعمل أحد أوالده السيد رضوان أمحد شاهد داعيةً يف        . أبناء

سوف أصلّي اجلنازة   . هذه األيام، ولذلك مل يستطع االشتراك يف جنازة والده        
تغمد اهللا هؤالء مجيعا برمحته ومغفرته، وأهلم ذويهم        . على هذا املرحوم أيضا   

  ).آمني. (الصرب واهلمة
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