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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.  

  

، عائقني يعرقالن سبيل إصالح األعمال، �لقد ذكرت يف اخلطبة املاضية، مستفيدا من خطبة اخلليفة الثاين 
 وسأذكر اليوم بقية العوائق اليت حتول دون إصالح األعمال. 

ح األعمال هو: "اهتمام املرء باألمور الطارئة والقريبة زمنا". إن األمور املتعلقة العائق الثالث يف سبيل إصال
باملعتقدات هي بعيدة عن األنظار عموما، ومعظمها يتعلق باحلياة بعد املمات فنطلق عليها "آجلة" عادة. فكما 

ه عام أنه لو ارتكب عمال سيئا قلت إن األمور املتعلقة باحلالة العملية تكون ذات صبغة فورية فيظن اإلنسان بوج
لن يتأثر به اعتقاده بوحدانية اهللا. فمثال يظن الصواغ أنه لو زيف الذهب لن يتضرر اعتقاده بوحدانية اهللا، ومن 

ناحية أخرى سوف يزداد دخله وسينال مقابل ذلك مبلغا أكرب. وهذا يعين أنه اختار، نظرا إىل منفعة قريبة، 
ط أخالقي فقط بل هو سرقة وخديعة أيضا. فقد ارتكب عمال سيئا وحسب أن اعتقاده طريقا ال ينم عن احنطا

لن يتضرر بسببه شيئا وال عالقة لعمله باعتقاده. لقد رأينا كثريا من احلجاح يقومون خبديعات كبرية يف التجارة 
ون أن هناك حياة ومن ناحية أخرى يعتزون بكوم حجيجا، ولكنهم ينسون عند قيامهم باخلديعة أو ال يدرك

بعد املمات أيضا وأن األعمال اليت يكسبوا يف احلياة الدنيوية تؤثر يف حيام األخروية. كذلك ال يهتمون مثال 
مفيد لإلنسان، وال يتنبهون إىل: من سينال النجاة؟ فريون مثل هذه األمور  �بأن العمل بتعليم جاء به النيب 
السكينة الفورية على أذهام. هلذا السبب يزيف الصواغُ الذهب أو ينقصون  بعيدة فتسيطر املنفعة الفورية أو
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وزن الفضة عند امليزان. وكذلك خيلط تاجر الغالل أشياء أخرى يف غالله. مث هناك صاحب املصنع، فإنه يري 
بالد العامل  عند عقد الصفقة مع أحد سلعةً ويرسل له سلعةً دون املستوى املطلوب، وهذه الظاهرة منتشرة يف

  الثالث بوجه عام. 
فاحلاجات الدنيوية تعرقل سبيل إصالح أعمال املرء، وينسيه الكذب واخلديعةُ والزيف واملنافع القريبةُ اخلسارةَ 

بعض األمثلة يف هذا اال منها الغيبة مثال وهي ذنب كبري. فمثال إذا  �البعيدة. لقد ضرب املصلح املوعود 
يؤذي العامل حتته ويظلمه دون أن يستيطع العامل حتته أن يفعل شيئا، مث يقابل هذا العاملُ  كان هناك مسئول

صدفة مسئوال أعلى من املسئول عليه مباشرة فيقول املسئول األعلى ضد األدىن شيئا فيسر هذا العامل الذي كان 
أنتظرها. فيقول أشياء كثرية ضد يعاين من سلوك املسئول عليه املباشر ويقول يف نفسه: لقد وجدت فرصة كنت 

مسئوله الذي آذاه، ويبني عيوبه ليغضب عليه املسئول األعلى، ويذكُر أمامه كل ما كان يف جعبته سواء أكان 
صحيحا أم خطأ بغية االنتقام. فيظن يف هذه احلالة أنه لو مل يغتب منتهزا الفرصة لن يزول اخلطر من على نفسه 

ورادع وينال فائدة هذه األدىن. إذًا، اإلنسان يرتكب السيئات للحصول على منافع وماله، فيغتاب دون وازع 
  دنيوية مؤقتة. 

العائق الرابع يف سبيل إصالح األعمال هو أن لألعمال عالقة مع العادات الراسخة. والعادات تتسبب يف نشوء 
مة دنيوية. مبعىن أن بعض نقاط الضعف يف الناس وخاصة عندما ال يكون الدين حائزا على سلطة أو حكو

األعمال يتم إصالحها بسبب سلطة احلكومة. ومن املؤسف حقا أن ما يصفه اإلسالم باالحنطاط اخلُلقي ويوجه 
األنظار إىل تقوميه ال يتم إصالحه بسبب فقدان العدل يف البالد اإلسالمية وبسبب االزدواجية. فإن حالة البالد 

على الرغم من وجود احلكومة اإلسالمية. كذلك هناك أمور جديرة باإلصالح اإلسالمية أيضا تبعث على القلق 
يف بالد غري إسالمية مع أن أصحاا ال يروا سوء العمل وال احنطاطا أخالقيا لذلك ال تصلح األمور على صعيد 

  عملي.
ى تعريف واحد باختصار، للحكومة دور ملحوظ يف إصالح األعمال. حيثما كان الدين واحلكومة متفقان عل

إلصالح األعمال ويتم اإلصالح عمليا حبسبه ميكن القضاء على العادات بقوة القانون، ولكن حيثما ال يقدر 
قانون احلكومة على اإلسهام يف اإلصالح العملي يتعذر تغيري العادات بل يصبح الضعف يف األعمال ناسورا يف 

د متقدمة باسم احلرية. وأضف إىل ذلك أن هذه املساوئ اتمع. كما نرى كثريا من املساوئ منتشرة يف بال
تنشر يف هذه األيام يف كل مكان يف العامل بواسطة الوسائل االلكترونية. والذين يعشيون يف مثل هذه البيئة وهم 
جزء منها قد اختذوا تلك املساوئ عادة هلم نتيجة اخلوض فيها. ونرى هذه املساوئ تتطرق إىل بعض الصغار أو 

شباب رجال ونساء قصدا منهم تارة وعلى حني غرة منهم تارة أخرى. وعندما تترسخ فيهم هذه العادات ال
يتعذر عليهم تركها. خذوا تعاطي املخدرات مثال، فإذا ترسخت هذه العادة تعذر التخلص منها. ميكن للمرء أن 

أن يؤمن املرء بإله واحد اليوم مث يقوم بتضحية عقدية فيؤمن بإله واحد بدال من ثالثة آهلة. ولكن لن حيدث 
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ختطر بباله فكرة ثالثة آهلة غدا، أما املدمن على املخدرات فيود حتما أن حيصل على مادة خمدرة كل يوم. ميكن 
لإلنسان أن يتخلى عن اعتقاد كان متمسكا به على مدى احلياة ولكن املخدرات اليت أدمن عليها منذ بضعة 

ا كبريا إن مل جيدها لبعض الوقت. كان هناك بعض املدمنني على التدخني الذين أشهر أو أعوام تسبب له قلق
دخلوا مجاعتنا تاركني أقارم وإخوم وأخوام، ويف بعض احلاالت آباءهم وأهلهم وأوالدهم أيضا، أي قاموا 

األعذار، فيقول  ذه التضحية وانضموا إىل اجلماعة ولكن إذا طُلب منهم أن يقلعوا عن التدخني قدموا أالف
بعضهم إن بطنهم ينتفخ إن مل يدخنوا، ويقول آخرون أن النوم ال يكتحل عيوم إن مل يتناولوا عقارا، ويقول 
غريهم أن قوم على التفكري تنهار بدوا، وبالتايل يهيمون هنا وهناك مضطربني. وهذا ال خيص الذين دخلوا 

 صاحلة ويقدمون تضحيات ملحوظة ولكن ال يستطيعون أن يقلعوا األمحدية فقط بل هناك أناس يكسبون أعماال
  عن عادة سيئة بسيطة. 

حادثا فقال بأن أحد أعمامه كان ملحدا ال يؤمن بأي دين، وكان مدمنا على  �لقد سجل املصلح املوعود 
التدخني وكان منهم من كان متعودا على  �تدخني النرجيلة. كان الناس يأتون لزيارة املسيح املوعود 

ولكنهم ما كانوا جيدون النرجيلة عند املسيح املوعود فكانوا يذهبون إىل هذا املذكور الذي كان من عمومة 
ألن النرجيلة كانت متيسرة لديه دائما، وكان يتعاطى خمدرات أخرى أيضا. فالذين كانوا  �املصلح املوعود 

سمعوا منه كالما غري الئق. يقول املصلح املوعود يذهبون إىل عنده من أجل التدخني كانوا يضطرون أحيانا لي
أن اخلليفة األول سأل هذا الشخص املذكور ذات مرة: هل صلّيت يف حياتك ولو مرة واحدة؟ (هكذا كانت 
حالته الدينية) قال: من طبيعيت منذ الصغر أنين كلما أرى شخصا خافضا رأسه ال أمتالك نفسي من الضحك. 

بأن اإلخوة كانوا  �ممن يراه يصلي ويسجد. يقول سيدنا املصلح املوعود  أي كان من عادته أن يسخر
يذهبون إليه بسبب عادم على التدخني، فكانوا يضطرون أحيانا أن يسمعوا كالما ضد اإلسالم واجلماعة. 
 ذهب إليه أحد اإلخوة ذات مرة مث خرج بعد هنيهة وهو يسب نفسه. سأله أحد: ما بك؟ قال: لقد أكرهتين

  نفسي بسبب عادة التدخني على مساع ما ال أحتمل مساعه يف احلاالت العادية. 
إذًا، هناك بعض العادات اليت تخزي اإلنسان. بعض الناس يكونون معتادين على الكذب وال يرتدعون عنه مهما 

كان اإلصالح نصحتموهم وراقبتموهم، فيتعذر إصالحهم. ولكن هذا ال يعين أن اإلصالح مستحيل متاما. فإذا 
مستحيال فال معىن للنصيحة أصال، بينما يأمر اهللا تعاىل بالنصح لذا أُسدي النصائح إىل أفراد اجلماعة يف اخلطب 

وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى �دائما. فإذا كان رمق اإلميان باقيا يف اإلنسان تفيده النصيحة حتما لذلك يقول اهللا تعاىل: 
نِنيمؤالْم فَعن٥٦(الذاريات:  �ت .(  

كان هناك شخص متعودا على كيل السباب فكان يكيلها دائما ويف كل حديث من أحاديثه، ويف بعض 
فاستدعاه حضرته  �األحيان ما كان يدرك أنه يسب. وذات مرة قدمت الشكوى ضده أمام املصلح املوعود 

  من يقول بأين أشتم؟  وقال: مسعت أنك متعود على الشتائم. فكال شتيمة سيئة وقال:
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فحني يتعود اإلنسان على شيء ال يشعر مبا يقول، ويئول مآل البعض حبيث يفقدون اإلحساس بسبب العـادة  
  لكنه إذا حاول اإلنسان وبذَل املساعي استطاع أن يستعيد األحاسيس املفقودة املنتهية، إذ ميكن إصالحها. 

ة اإلصالح العملي. يف هذه األيام نالحظ ولعا كـبريا مبشـاهدة   باختصار إن للعادة دخال كبريا يف عرقلة عملي
األفالم اخلليعة من االنترنت، وقد أدمن عليها البعض لدرجة ال يبالون الطعام وال يكادون يربحون االنترنت أو 

ألوالد. التلفاز، فهم ينعسون أحيانا وال يفارقون االنترنت أو التلفاز. فهؤالء الناس ال يهتمون بالزوجـة وال ا 
  فهذه العادات تؤدي دورا كبريا يف وضع العقبات يف طريق اإلصالح العملي. 

العائق اخلامس يف اإلصالح العملي هو الزوجة واألوالد أيضا، فهم يعترضون عقبةً يف حتقُّق اإلصالح العملـي،  
م عن أكل أموال الناس. فـإذا  فمعاناة زوجة اإلنسان وأوالده تصيبه أحيانا بابتالء عمليا. فمثال قد ى اإلسال

كان أحد قد أودع النقود أمانة عند أحد وال يكون هلا أي شاهد أو إثبات، فالذي اؤتمن تفسد نيتـه أحيانـا   
بسبب احتياجات زوجته وأوالده وخيطر بباله أن زوجته كانت قد طلبت منه مبلغا ومل يكن ميلك النقود فلـم  

قد طلب منه مبلغا معينا، ومل يستطع أن يقدمه له، فاآلن سـنحت لـه    يستطع أن يعطيها، أو كان أحد أوالده
الفرصة، ويستطيع أن يهضم هذا املبلغ ليقضي حاجات أهل بيته. أو إذا كان أحد أوالده مريضا ومل يكن لديه 

ل مالٌ فيفكر يف أن يصرف من هذا املال على عالج ابنه وبعد ذلك سريى هل يعيد األمانة أم ال، أو يغصب ما
أحد لتحقيق هدف معني ألحد أفراد البيت. فكل ذلك ينايف تعليم اإلسالم عن األمانة، إذ قد علَّم اإلسالم أنـه  
إذا أودع لديكم أحد أمانةً فال بد من إعادا يف كل حال، سواء كان عليها شهود وإثبات أم ال. أحيانا يغصب 

ضررا، ملصاحل أوالدهم وشراء العقار هلم. وال يتوقف األمر عند الناس أموال اليتامى غريِ البالغني أو يلحقون م 
يف هذه البالد الراقية -املعامالت املالية فقط فهذه األمثلة ال تتعلق باملال فقط. بل يظهر من بعض الوالدين عادةً 

بدافع الدالل. فهـذه  عدم االهتمام بتقييد األوالد بالعمل بتعاليم اإلسالم  -احلرة خاصة ويف البالد الفقرية أيضا
األمور اليت أبينها تظهر مع األسف يف جمتمعنا األمحدي أيضا بني حني وآخر. فبعضهم أكل أمانة غريه وبعضهم 
خدع أحدا آخر يف جمال آخر، وبعضهم مل يعد أموال اليتيم كما جيب. ففي دار القضاء ترفع بعض القضايا من 

الد الغنية يزوجون بنام يف باكستان ويقولون ألصـهارهم يف أول  هذا القبيل، حيث بعض املقيمني يف هذه الب
يوم من الزواج لقد ربيت ابنيت مبنتهى اللطف والدالل فهي تتمتع حبرية مطلقة فال تفرض عليها أي قيد، ومن مث 

بأن تؤدي  يفسد دماغ البنت بتشجيع الوالد فال تكيل للزوج أي أمهية وال حتترمه، مع أن اإلسالم يأمر الزوجة
حقوق الزوج، وتؤدي واجبات البيت، فهو من فرائضها. وأحيانا جيلبون الزوجات من باكسـتان وميارسـون   
املظامل واالعتداءات على البنت باستمرار، ويقول والدا الشاب أن على البنت أن تتحمل كل شيء، فالشـباب  

للوالدين من ناحية ويدمر البيوت أيضا من ناحية  يتصرفون هكذا. فتدليل الوالدين أوالدهم يفسد احلالة العملية
أخرى. فاألمثلة كثرية لظهور العوائق يف اإلصالح العملي بسبب الزوجة واألوالد. فاألعمال الكـثرية تظهـر   
 م، إذ مينعه حبضعف اإلنسان، حيث يواجه عائقا بسبب حبه للزوجة واألوالد أو حرصه على قضاء حاجا
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األعمال احلسنة. فالوالدان يدلون بشهادات مزيفة حبق األوالد بدافع دالل األوالد. فهـذا  الزوجة واألوالد من 
املرض سائد يف بالد العامل الثالث حيث يأخذ املسئولون الرشوة، فهم ال يرتشون لصاحلهم الشخصي بل لشراء 

يت تثري العواطف تعيق إصـالح  العقارات ألوالدهم. أو لتسجيلهم يف املدارس الغالية، فالعواطف أو القرابات ال
أعمال اإلنسان، وميكن إصالحها حني يبلغ حب اهللا مبلغا يكون حب الزوجة واألوالد والعواطف مقابله بسيطًا 

  هينا. ويتحرر اإلنسان ائيا من تأثريها، وإن مل حيدث ذلك تعذر اإلصالح العملي. 
سان املستمرة لنفسه، أي ال بد أن يهتم اإلنسان بالعمل العائق السادس يف اإلصالح العملي هو عدم مراقبة اإلن

كل حني وآن، عندها يتحقق اإلصالح العملي، فعند إحراز كل عمل هناك حاجة ألن يفكر اإلنسان هل هلـذا  
ويعمـل   �العمل نتائج حسنة أم ال، وهل هذا العمل مسموح له أم ال، وهل هو يراعي قول املسيح املوعود 

: استجيبوا لسبعمائة أمرٍ للقرآن الكرمي، فهل هو يبتعد عنها أم ال. فالعمل بإخالص �حبسبه أم ال عندما قال 
وأمانة أمر مهم، فصاحب احملل أيضا مأمور به والعامل البسيط أيضا أحيانا مأمور به. وكل إنسان مأمور بـأن  

جه هذا األمر مرارا حيث يأتيه الزبون الـذي ال يعرفـه   يكون أمينا وخملصا يف نطاق عمله. فصاحب احملل يوا
فيعطيه الطلب إما من مستوى ناقص أو يقبِض منه أكثر من سعره احملدد. فهذا العيب كما قلت سابقا قليـل يف  
هذه البالد الغنية لكنه يف البالد الفقرية متفش بكثرة، فيخطر ببال البعض عند بيع شيء معني أن يسـتغل قلـة   

الزبون، ويفكر البائع اآلخر أنه لو باع كلَّ زبون سلعة منقوصة مبقدار كذا الكتسب كذا من األربـاح   معرفة
حىت املساء. فأحيانا يستغل البائع الوضع احلرج للزبون أو حاجته القصوى فيتقاضى أضعاف الربح، وهذا ينايف 

 �د أن أقول أيضا أن املصلح املوعـود  قواعد التجارة العامة أما اإلسالم فيعارضه بشدة. فبخصوص الربح أو
كان قد نصح أصحاب احملالت عندما تأسست مدينة ربوة، أم إذا أخذوا الربح القليل فسوف يأتيهم زبـائن  
أكثر، أما أنا فتصلين الشكاوى أن األشياء غالية جدا يف ربوة فالناس يضطرون للذهاب إىل مدينـة تشـنيوت   

يني إىل األغيار بدال من األمحديني، ومسئوليته تقع على بائعي ربوة، فيجب أن للتسوق. أي تنتقل أموال األمحد
يفكِّر يف ذلك أيضا الباعةُ األمحديون ويسعوا إلصالحه، فالقضية ال تنحصر يف ربوة فقط بل ينبغي أن يكـون  

كان هناك نقص  مستوى البائع األمحدي رفيعا حيثما كان يف العامل كله. جيب أن تكون موازينهم كاملة، وإذا
يف املَبيع فيجب إطالع الزبائن على ذلك، واألرباح جيب أن تكون مناسبة وقليلة، فبسبب ذلك تزدهر التجارة 
وتتبارك وال تبور، ومثل ذلك كل أمحدي حباجة إىل إبراز مجال أمانته يف كل جمال، وذلك يتطلب ترديد هـذا  

دها ميكن إصالح األعمال. جيب أن ترددوا دوما أن هـذه  كل حني وآن، عن -الذي قرأته عليكم آنفا-احلكم 
األمور ضرورية إلحراز إصالح األعمال. ومثل ذلك هناك سيئات أخرى مثل الكذب. فعند النطق بأي قـول  

  هناك حاجة لالهتمام بأن ال يكون أي نوع من الكذب يف كالمكم. 
م وقت الصالة إىل املسجد وخيطر ببال الثاين ومثال ذلك عدم مباالة أصحاب احملالت أيضا حيث يتوجه أحده

أن يبقي احملل مفتوحا لكي يكسب الزبائن الذين يأتون أثناء وقت الصالة. فمـن ناحيـة يسـتعد املهتمـون     



 

- ٦ -

باحلسنات للصالة، ومن ناحية ثانية يفكر اآلخرون الذين يهمهم كسب املال فقط يف كسب األرباح املاديـة  
أن يفكروا يف إحراز األعمال احلسنة ينظرون قبل بدء كل عمل إىل الفوائد املاديـة  مهملني الصالة. فبدال من 

فيفكرون فيها. أود أن أقول عن أصحاب احملالت يف ربوة مرة أخرى، أنه وصلتين الشكوى يف ما سبق أم ال 
ون احملالت وقت الصالة يغلقون احملالت وقت الصالة، فاآلن وصل التقرير عنهم أم مجيعا قالوا إم اآلن سيغلق

إن شاء اهللا. وفَّقهم اهللا للعمل ذا، وكذلك أصحاب احملالت يف قاديان أيضا، ففي هذه األيام ازدحام النـاس  
هناك بسبب اجللسة، فهم أيضا حباجة إىل االهتمام بفرائضهم، وإذا كان الزبائن قد جاءوا من اخلارج فهـذا ال  

وا فرائضهم. جيب أن يم يف أوقات الصالة حتما، بل جيب على كل أمحدي حيثما كان يعين أن ينسغلقوا حمال
يف العامل أن يويل فرائضه اهتماما ملحوظا، فمثل االهتمام املتكرر باألعمال كمثل من يركب حصانا مسرعا فإن 

عماله كـل  مل يكن حذرا يف اجللوس على صهوته فسوف يسقطه احلصانُ. فاملؤمن أيضا حباجة إىل أن يراقب أ
  ى عن مستوى إميانه ولن يتحقق إصالحه. فكل واحد ميكن أن خيطـوحني وآن، فلو غفل حلظة ومل حيذر لترد
خطوة صحيحة إىل اإلصالح العملي إذا اهتم دوما بكل قضية، فحني مييل اإلنسان إىل السيئات ينغمس فيهـا.  

مث عندما يزول ذلك احلجاب تسـتويل عليـه    فكأن املرء حني يراقب أعماله ليجتنب السيئات ينشأ له حجاب
سيئات واحدة تلو أخرى. هنا أود أن أقدم مثاال للنساء أيضا، وهو حالة االحتجاب واالحتشام، عندما تـزول  
هذه احلالةُ مرة يستفحل األمر كثريا. لقد عرفت يف أستراليا أن بعض الكبريات يف السن الاليت كن جئن حديثا 

ن أَمرنَ بنان الاليت مل يكن  يتحجنب باحلجاب، وإن أبني احلجاب فعلى األقل عليهن أن إىل هناك عند أوالده
يلبسن اللباس احملتشم ويرتدين وشاحا، فقالت هلن بناتهن الاليت من الصنف السافر من النساء: إن احلجاب هنا 

الاليت أيضا كـن قـد أَمـرن     جرمية كبرية واألفضل أن تتخلني أننت أيضا عن احلجاب. فأخريا تركت أولئك
باحلجاب خوفا من القانون. مع أن كن متحجبات طول احلياة، واحلقيقة أنه ال يوجد هناك أي قانون مينـع  
احلجاب، وال أحد يهتم ذا األمر، وإمنا بعض الشابات ختلَّني عن احلجاب اتباعا للموضة. فقد كتبت إيل فتاة 

لزواج من شاب هناك، إا هي األخرى قد فُرض عليها ترك احلجاب حتت جاءت إىل هناك من باكستان بعد ا
الضغط، أو كانت قد تأثرت باحمليط فتركت احلجاب. فكتبت: عندما ألقيت اخلطاب يف النساء أثناء اجلولة يف 
 أستراليا حول احلجاب كنت مرتدية احلجاب، وما زلت أمتسك برداء احلجاب وأسعى وأدعو اهللا أن يـوفقين 

للتمسك ذه العادة. كما طلبت مين أيضا الدعاء. فترك عادة احلجاب ناجم عن عدم ذكر هذا األمر القـرآين  
  مرارا وألن هذا املوضوع ال يتناول يف البيوت. فاإلصالح العملي يتطلب الذكر املتكرر للحسنة والسيئة. 

نسانية تستويل على املرء وتتضاءل خشية اهللا، والعائق السابع يف إصالح األعمال هو أن العالقات والتصرفات اإل
للجوانب احلسنة  -وعالقات الصداقة والقرابات واخلصومة والبغض واحلقد-ففي أحيان كثرية ال يسمح الطمع 

من األعمال بالربوز. فمثال قد قدمت مثال األمانة وأكرره أن اإلنسان ال ينظر إىل األمانة ألن اهللا قد أمر ـا  
عي ألي مدى يؤثِّر متسكُه باألمانة يف مناسبة معينة يف أصدقائه أو أعدائه، ومثـل ذلـك ال ينظـر إىل    وإمنا يرا
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الصدق من وجهة نظر األمر اإلهلي بل ينظر إىل الصدق ويفحص هل سيتضرر أصدقاؤه وأقاربه أم ال إذا متسك 
املاضي، ويقول يف نفسه: اليوم فرصة  بالصدق. كما أن اإلنسان يشهد على غريه ألنه كان قد أحلق الضرر به يف

ساحنة لالنتقام فيشهد ضده. فالضعف يصيب األعمالَ لفقدان خشية اهللا. أما أنتم فيجب أن تؤثروا الصدق على 
  �قْربِنيشهداَء للَّه ولَو علَى أَنفُِسكُم أَوِ الْوالدينِ والْـأَ �كل شيء واضعني يف احلسبان األمر اإلهلي بأن تكونوا 

  ). ١٣٦(النساء: 
العائق الثامن يف اإلصالح العملي يتمثل يف عدم إصالح أفراد العائلة كلهم إذ يتعذر إصالح األعمـال مـا مل   
يتحقق إصالح العائلة كلها، فمثال ال تكتمل األمانة أو ال تبقى على مستواها املطلوب ما مل تتعـاون الزوجـة   

البيت حريصا على كسب احلالل لكن إذا كانت زوجتـه تغصـب حقـوق     واألوالد أيضا، فمهما كان رب
اجلريان أو تضرهم بطريقة أخرى، أو تسعى لغصب املال، أو كان ابنه جيلب إىل البيت أموالَ الرشوة، فال يبقى 
كسب ذلك البيت حالال، وخاصة يف العائالت اليت يعيش فيها اجلميع معا حيث يكون نظام موحـد للعائلـة   

كبرية، ومثل ذلك أعمال أخرى. فما دام مجيع أفراد العائلة ال يسعون معا لتحسني األعمال فسـوف يتـأثر   ال
بعضهم باآلخر يف حني من األحيان. إذا كانت الزوجة صاحلة وال يكسب زوجها رزقا حالال فيتأثر البيت، مثل 

إذا كان الوالد ينصحهم ـا وكانـت    ذلك إذا كان الوالد مهتما بالصلوات لكنه ال ينصح األوالد بذلك أو
الوالدةُ ملها، أو كانت األم تلفت انتباه األوالد إىل الصالة والوالد غافل عنها، فاألوالد سيقلدونه. ففي اخلطبة 

أي ال  �قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نـارا �املاضية تناولت بعض األمثلة من هذا القبيل. يقول اهللا يف القرآن الكرمي: 
تكتفوا بوقاية أنفسكم نارا بل أنقذوا أهلكم أيضا نار جهنم، فال يكفي اتقاؤكم نار جهنم بل وقاية اآلخـرين  

  أيضا واجبة عليكم.
وإن مل تنقذوا اآلخرين فسيغرقونكم يوما من األيام. فهناك حاجة إلصالح البيت كله، ومن واجب اجلميع أن 

يت دور كبري يف موضوع اإلصالح. إن الغفلة من ناحية األهلِ واألوالد والظن يسعوا لذلك جاهدين. ولرب الب
أم قد يتأذون بذلك أو تدليلهم والتودد هلم ومداعبتهم غري الضرورية تصبح عائقا يف إصالحهم يف كثري من 

  األحيان. 
مانية اليت ذكرا، غري أن تلك قد تكون هناك عوائق أخرى أيضا يف سبيل إصالح األعمال إضافة إىل العوائق الث

املذكورة هي أمهها. ولكن إذا تأملنا يف املوضوع لوجدنا أن العوائق اليت ذكرا تشمل مجيع العوائق األخرى 
أيضا. على أية حال، هناك عوائق يف سبيل اإلصالح اليت تؤدي باملرء إىل االحنراف عن الطريق السليم وتبعده 

أن نصلح أعمالنا فال بد لنا من االنتباه إىل هذا املوضوع جبدية. القول باللسان ال يكفي  من اهللا تعاىل. وإن أردنا
  لإلصالح بل هناك حاجة إىل السلوك على سبل تضمن اإلصالح. 

مثال وقال بأنه كان هناك حماضر معروف يف أوروبا وكانت حماضراته رائعة دائما  �لقد ضرب املصلح املوعود 
فيه بشدة أثناء احملاضرة. قال له بعض الناس بأن حماضراتك رائعة دائما ولكن حتريكك ولكنه كان حيرك كت
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الكتفني يبعث الناس على الضحك. حاول احملاضر اإلقالع عن هذه العادة ولكن مل ينجح، ويف األخري بدأ 
يقوم حتت السيفني إصالح هذا العيب بطريقة عجيبة إذ علّق سيفني يف سقف الغرفة ليبلغا مستوى كتفيه، فكان 

ليلقي احملاضرة. وكلما حرك كتفيه أصابه السيفان ميينا ويسارا. فبعد اجلهد والسعي لبضعة أيام تالشت عادته 
هذه. فللتعود على أعمال صاحلة هناك حاجة الختيار مثل هذه املواقف اليت تكره اإلنسان على اإلقالع عن 

الصاحلة. وهذا األمر يقتضي السعي واجلهد من اجلميع، ويقتضي العادات السيئة وتوجهه إىل كسب األعمال 
اجلهد من كل بيت ومن كل فرد يف البيت، وهذا ال ميكن أن يتأتى دون التضحية. وال ميكن أن يتحقق ذلك 
دون حتمل املشاق يف سبيل ترك السيئات إذا تطلب األمر. فيجب على كل فرد من أفراد اجلماعة أن حياسب 

على استعداد لتقدمي التضحيات والعزمِ الصميم، وإال لن ننجح يف حتقيق هدفنا، نعم ذلك هو  نفسه ويكون
من أجله وهو إصالح معتقداتنا وأعمالنا وبلوغنا إىل مستوى ال  �اهلدف العظيم الذي بعث املسيح املوعود 

أننا أحرزنا جناحا  -ضية أيضاكما قلت يف اخلطب املا -يسع أحدا بعده أن يشري إلينا بإصبع. فمما ال شك فيه 
عظيما يف جمال العقائد لدرجة أن املعتقدات اليت كانت اجلماعة اإلسالمية األمحدية تقدمها فيما سبق وكان 

املعارضون يعترضون عليها قد بدأ املعارضون أنفسهم يعترفون اليوم بصدقها. هناك من املسلمني من يقول بأن 
ينـزل منها وال مربر هلذا القول أو قبوله. أي أن معتقدات اجلماعة مل يصعد إىل السماء ولن  �عيسى 

تفحمهم وتقنعهم دون أن يشعروا. أما اجلهاد فقد أدىل بعض من كبار املشايخ ببيانام أن ما حيدث اليوم باسم 
ما قدموا من األدلة اجلهاد ليس إال إرهابا، واجلهاد بالسيف ال جيوز يف هذه األيام وال يسمح به اإلسالم. إذًا، مه

  على موقفهم هذا ولكن احلقيقة أن تعليم األمحدية هو الذي يؤثر فيهم. 
ولكننا عندما ننظر إىل األعمال فنجد أن هناك تقصريا ونقصا يف هذا اال، ومل تتولد فينا إىل اليوم روح نتمكن 

ن التسليم بأفضلية مجاعتنا. إننا ال نعمل بناء عليها من تقدمي قدوتنا أمام العامل كي ال يسع أحدا بعد ذلك م
حبسب ذلك التعليم كما هو حقه وكما أمرنا به اإلسالم. بل هناك كثري منا ممن يقلّدون اآلخرين يف سفاسف 

 بعونا يبدأ البعض بتقليد اآلخرين كما ضربتميل اآلخرين بعملنا إىل أن يتاألمور ومييلون إليهم، وبدال من أن ن
  قبل قليل. ويف بعض األحيان نواجه اخلجل والندم عند إمعان النظر يف أعمال الناس. بعض األمثلة 

فنحن حباجة ماسة لنحزر النجاح يف جمال العمل أيضا، وهناك حاجة أال نضيع املاء الذي حظينا بربكاته يف هذا 
غي أال نترك هذا املاء يضيع العصر بل جيب أن حنتفظ به يف القنوات اليت تلعب دورا بارزا يف ري األراضي، وينب

جبريانه هنا وهناك. علينا أن حندد حدودنا وجيب أن نفرض على أنفسنا بعض القيود من أجل إصالح األعمال، 
عندها فقط نستطيع أن نفوز مبرامنا. ال شك أننا قدمنا تضحيات احلياة واملال والوقت وما زلنا نقدمها لتقوية 

  به إىل تقوية جدران األعمال كما جيب. جدران املعتقدات، ولكننا مل ننت



 

- ٩ -

هذا املوضوع بكل روعة وبكلمات وجيزة وقال بأننا أقمنا جدارينِ للمعتقدات ومل  �لقد بين املصلح املوعود 
نقم جدارينِ لألعمال فيأيت اللص ويسرق مالنا. وعندما نقيم اجلدارن األربعة ونكملها مقدمني تضحيات 

  رق يف وجه السارق.مطلوبة توصد مجيع الط
فنحن حباجة لنقطع اليوم عهدا بأننا سنضحي برغباتنا الشخصية، وبرغبات أهلنا وأوالدنا وسنسعى جاهدين 

لتقدمي كل تضحية تؤدي إىل تقوية جدران إصالح أعمالنا أكثر فأكثر، ولن ننهزم أمام العدو يف هذا اال ولن 
  ا، ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لذلك، آمني.خنجل، ولن نسمح للسارق أن يدخل بيتنا ويضرن

  
 


