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 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد     
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اكإي دبعن اكإيو عنيتسا * ندناه راطَالص قيمتساط * الْمِصر الَِّذين تمعأَن ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو 
الِّنيآمني ،�الض.  

يتحدث ) أي سبيل اهلدى" (راه هدى"هناك برنامج باألردية يبثّ يف قناتنا الفضائية مساء كل سبت بعنوان 
نا ودعاتنا حول مواضيع خمتلفة ويردون على أسئلة مباشرة تِردهم عرب اهلاتف، إذ يطرح اإلخوة غري فيه علماؤ

لقد شاهدت يف األسبوع املاضي جزءا من هذا الربنامج حيث كان أحد اإلخوة غري . األمحديني أيضا أسئلتهم
، حيث جاء سؤاله �مسيح املوعود وكان سؤاله يتعلق جبزء من إهلام لل. األمحديني يطرح سؤاال عرب اهلاتف

والذي قاله السائل متهيدا هلذا االعتراض كان يتلخص يف أن القرآن الكرمي الذي هو كالم . على شكل اعتراض
 إذا أما. فكلها مترابطة ترابطا حمكما.. اهللا مترابط، وكذلك األحاديث، وكذلك حال أقوال السلف الصاحل

على أية حال، كان سؤاله مبنيا على اعتراض كان . قرأنا إهلام املسيح املوعود فال جند فيه ترابطا، أو ال نفهمه
لقد جاء يف . خيتلج يف قلبه، ألن نربته كانت توحي باالعتراض على أية حال، وإن مل يكن ينوي االعتراض

 Then will you go to مقياس، شائٍل يف قريب، اهللا نصر إن أال أيام، عشرة بعد القدرة سأري: "اإلهلام
Amritsar." ، أيام عشرة بعد النقود ستأيت أي.  

 املوعود املسيح ذكرها اليت اخللِفية بيان من بد ال أنه أرى ولكنين وبأسلوم، بإجياز الفريق أعضاء عليه رد لقد
 كاف إملام لديهم ليس الذين شباننا من بعض أو العلم قليلي من أو آخرون معترضون هناك يكون ألنه لإلهلام

 اإلخوة يوجهها اليت األسئلة هذه فمثل. التفاصيل بعض يريدون أو السائل سؤال بأسلوب فيتأثرون باملوضوع
 وإال التفصيل، تقتضي كانت إذا أحيانا بالتفصيل علماؤنا عليها يرد" هدى راه "برناجمنا إىل األمحديني غري

 يف االعتراضات أو األسئلة تلك على أرد أن إىل حاجة أرى ال لذا مقبل، سبوعأ إىل تفاصيلها يؤجلون
 هائال كما هناك أن املاضية اخلطب يف قلت قد كنت ألنين البحث، قيد السؤال هذا أشرح أنين غري اخلطب،



 عشر املعارضون ميلك ال لدرجة املعارض وتفحم اناإمي وتزيدنا � املوعود املسيح تؤيد اليت اهللا آيات من
 كتابه يف � املوعود املسيح قدمه لالستهزاء عرضة جيعله أن املعترض حاول الذي اإلهلام. أيضا معشارها
 املوعود املسيح وفكش جمموعة(" التذكرة "كتاب يف بالتفصيل مذكور هو كذلك له، آيةً األمحدية الرباهني
 ولعله ،"التذكرة "من اإلهلام ذلك بقراءته االعتراض أو السؤال أثار أنه السائل سؤال من يبدو )وإهلاماته ورؤاه

 األمحدية الرباهني يف اإلهلام هذا ورد لقد. املوضوع تشويه بغية قصدا اعتراضه عند يذكره مل ولكنه سياقه قرأ
 دراسة إىل حباجة الكتاب هذا أن واملعلوم الرباهني، من يقرأه مل ملعترضا أن ويبدو نفسه، باألسلوب أيضا
  . املوهبة تلك ميلك املعترض أن أظن وال جدا متأنية
  : � املوعود املسيح يقول م،١٨٨٢ عام إىل تارخيه يعود الذي النص أقدم حال، أية على
 حاجيت على جيدا مطّلعني أيضا هنا الساكنون اآلريون وكان بشدة، للنقود جتاحت الزمن من مدة قبل"
 معرفة لديهم وكانت النقود، على احلصول يف الظاهر يف أمل أي هناك ليس أنه جيدا يعرفون وكانوا. هذه

 الظروف تلك على جيدا مطلعني كانوا فلما. بذلك يشهدوا أن ويستطيعون بالذات القضية ذه شخصية
 مشكليت تحلَّ لكي � اهللا أدعو أن عارمة رغبة قليب يف هاجت املشكلة، حل أسباب وفقدان صعبةال

 اليوم يف فدعوت. صدقها على ويشهدوا تعاىل اهللا تأييد على آيةً للمعارضني تكون وحىت الدعاء، باستجابة
 بعد القدرةَ سأري: "مفاده إهلاما فتلقيت ،� منه آيةً املالية النصرة ىعل يطلعين أن تعاىل اهللا وسألت نفسه
   ".. .Then will you go to Amritsar مقياس، شائٍل يف قريب، اهللا نصر إن أال أيام، عشرة
 وشك على أا إىل لتشري ذنبها فعتر تلد، أن تريد عندما الناقة أن وكما. أيام عشرة بعد النقود ستأيت أي

 بعد وذلك". أمِرتسر إىل ستسافر إنك: "معناه ما باإلجنليزية تعاىل قال مث. قريب اهللا نصر إن كذلك الوضع،
 أي). املذكورين اآلريني أي ( اهلندوس من مرأى على بالضبط ذلك فحدث. أيام عشرة بعد النقود تأتيك أن
 أفضل حممد "السيد أرسل -عشر احلادي اليوم يف أي- أيام عشرة وبعد واحد، ليمم وال أيام عشرة إىل يأت مل

 بدأت مث. أخرى جهة من روبية عشرون وجاءت روبيات، وعشر مئة راولبندي حمافظة يف املفوض" خان
 أفضل حممد "السيد من النقود فيه جاءت الذي اليوم ويف. احلسبان يف يكن مل حيث من النقود جميء سلسلة

 من استدعاء نفسه اليوم يف جاء قد ألنه" أمرتسر "إىل للسفر اضطررت أيام، عشرة مرور بعد أي وغريه،" نخا
  ".بشهادة لإلدالء أمرتسر يف االبتدائية احملكمة
  : قال حيث أخرى عبارة يف املوضوع املوعود املسيح وضح مث. خلفيته مع بكامله اإلهلام هو هذا

 لديه ورمبا أيضا، وحاج الكرمي للقرآن حافظ وهو- أمحد نور املدعو... هنا إىل جاء أن مدة قبل حدث"
 فلما... الدراويش شاكلة على جتواله أثناء يف -أمرتسر يف ويسكن بالقرآن واعظ أنه كما بالعربية، اإلملام بعض
 عن خاطئ رأي من قلبه يف يكنه كان ما االدعاء سبيل على نفسه تلقاء من علي أبدى عندي نازال كان

 حول وشبهات شكوكا يكن وكان أستاذ له كان أنه هو اخلاطئ الرأي من املراد( كثريا لذلك فحزنت. اإلهلام
 يف يشك كان الشخص هذا أن املوعود املسيح قال لذا به، متأثرا أمحد نور املدعو هذا وكان األولياء، إهلامات
 العقلية باألدلة إقناعه جهدي قصارى حاولت: ديثاحل مستأنفا املوعود املسيح فيقول ).اإلهلامات موضوع

 يف سأدعو بأنين النبوءة صدور قبل فأخربته. تعاىل اهللا إىل التوجه إىل األمر وصل حىت جدوى بدون ولكن



 اهللا فدعوت! عينك بأم حتقُّقَها تشهد نبوءة � ويظهر دعائي اهللا يستجيب أن مبستبعد وليس ،� اهللا حضرة
 باللغة فيها مكتوب بالربيد شخص أرسلها رسالةً الكشف يف الصباح يف وأُريت الغرض هلذا ليال تعاىل

 إلهلاما علي وأُلِقي ،"نزاغٌ شاهد هذا: "نصه ما بالعربية أيضا ومكتوب I am " quarreller": اإلجنليزية
 نور ميان "فأطلعت باإلجنليزية إملام أي لدي ليس وألنه احلالة، تلك زالت مث. الرسالة كاتب عن حكايةً نفسه
 شخصا استفسرت مث املرتقَبة، بالرسالة أيضا وأخربته واإلهلام، الكشف على الباكر الصباح يف غريه قبل" أمحد
 الوجيزة اجلملة هذه من فتبني. خماصم إين: معناها أن وعلمت يزيةاإلجنل اجلملة تلك معىن عن باإلجنليزية مثقفا
 حكايةً مكتوبة رأيتها اليت" نزاغٌ شاهد هذا: "الثانية اجلملة أما. ما خصام عن ستأيت رسالة أن اليقني وجه على
 اليوم ذلك ويف. قضية يف شهادة أجل من الرسالة تلك كتب قد الكاتب أن معناها فتبني الرسالة كاتب عن
 كان السماء من أمر نتيجة السفر من منعه أن واحلق. املطر بسبب أمرتسر إىل السفر من أمحد نور احلافظ منع

  . الدعاء يف اهللا من رجوت كما عينه بأم النبوءة حتقق يرى لكي الدعاء استجابة عن إخبارا
 املسجل بالربيد رسالة منه أىمر على جاءت املساء ويف كلها، النبوءة مضمون له سردت لقد فباختصار،

 احملكمة يف رفع قد القسيس أن منها وتبني". هند سفري "مطبعة مدير علي رجب القسيس من أمِرتسر مدينة من
 الرسالة وجاءت. حادث على شاهدا جعلت وقد الكتاب، هذا وينسخ عنده يعمل ناسخ ضد قضية االبتدائية
 هذا أن أي-" نزاغ شاهد هذا "اإلهلامية اجلملة من استنتجت سالةالر وصول وبعد. رمسي باستدعاء مصحوبة
 اليت املتواضع العبد هذا شهادة بأن كامال يقينا متيقّنا كان" هند سفري "مطبعة مدير أن - دمارا سيسبب الشاهد
 رةجدي ولكوا ا، موثوقاو صادقة لكوا خلصمه دمارا ستسبب متاما، األمر واقع وحبسب صادقة ستكون
  ".والتقدير باالعتبار

. النواحي مجيع من هاما سيكون املوعود املسيح بيان أن مبعىن وقوية وهامة صادقة الشهادة ستكون أي
  . الثاين للفريق دمارا سيسبب أنه يرى القس كان أمهيته إىل ونظرا

 اتفق وقد. االستدعاء مستصدرا بالشهادة باإلدالء املذكور راملدي كلّفين املنطلق هذا فمن: "...� يتابع
 فيه حتققت الذي نفسه اليوم هو كان أمرتسر إىل للسفر فيه واضطررت النبوءة فيه حتققت الذي اليوم أن

 مرور بعد النقود جاءت أي أمحد، نور ميان عيني أمام أيضا األوىل النبوءة حتققت فقد. أيضا األوىل النبوءة
  ". ذلك على هللا فاحلمد أيضا، أمرتسر إىل للسفر واضطررت أيام، ةعشر

 برنامج يف طُرح سؤال بسبب إليها تطرقت أين قبل من قلت وكما باآليات، يتعلق فيما القدر ذا أكتفي
 تنم اليت املوعود للمسيح املقتبسات بعض سأقدم واآلن. اهللا بإذن املستقبل يف أخرى آيات وسأذكر" هدى راِه"

 لكم سأسرد مجاعته جتاه وأمنياته املوعود املسيح نصائح من بعضا أذكر أن قبل ولكن مجاعته، على قلقه عن
 اجلماعة على تعاىل اهللا فضل ملن إنه. � املوعود املسيح سرية بيان ضمن أمحد بشري مرزا حضرة أورده حادثا

 إىل اجلماعة من األكرب اجلزء يتوجه باإلصالح يتعلق األمر وكان معني موضوع إىل اخلليفة توجه كلما أنه
 اإلخوة إيلَّ يرسل األحيان بعض ويف. تصلين اليت أيضا الرسائل خالل من به أشعر ما وهذا. تلقائيا اإلصالح

 على قُرئت قد املقتبسات أو النصوص تلك بعض تكون. النصوص بعض للخالفة أنصارا اهللا جعلهم الذين
 كتاب من املقتبس هذا اآلن عليكم سأقرأ حال أية على. النسيان طي يف تكون ولكنها اجلماعة أفراد مسامع

 بأنكم وقال الدعاة من أحد يل أرسله أيضا املقتبس وهذا. فيه قلقه املوعود املسيح أظهر الذي" املهدي سرية"



 حول املوعود املسيح كالم من مقتبسا لكم أرسل أنا هاف األعمال يف اإلصالح حول خطبا تلقون األيام هذه يف
  . اهللا فجزاه نفسه، املوضوع
 ذات حدث أنه احملترم شاه سرور املولوي حدثين: "املهدي سرية كتاب يف � أمحد بشري مرزا حضرة يقول

 املسيح وأخرب سخطه نواب ناصر مري فأظهر ما، أمر احملترم علي حممد واملولوي نواب ناصر مري السيد بني مرة
املوعود للمسيح قال بذلك علي حممد املولوي علم عندما. املوضوع هذا حول اختالفا هناك بأن املوعود � :

 تصل الشكاوى ظلت وإذا. كصحبت يف ماكثني اجلماعة خلدمة فرصة لننال أنت أجلك من هنا إىل جئنا لقد
 نتعرض سوف احلالة هذه ويف. إنسان أيضا ألنك جتاهنا قلبك صفو يتكدر أن املمكن فمن هكذا إليك

 شيئا يل قال احملترم مري السيد أن صحيح: املوعود املسيح قال. قاديان إىل جميئنا من الفائدة من بدال للخسارة
 منذ ببايل ختطر: قال مث. قاله الذي ما أدري ال بأين باهللا فاحل أقول لدرجة أفكاري يف غارقا كنت ولكين
 خبلدي يدور) إصغاء بكل يسمع بأن جدير األمر هذا (.كلها األخرى األمور أنستين حىت بقوة فكرة أيام بضعة
 يف دائرة تكون الفكرة هذه ولكن أحد، إيلّ ويتحدث الناس مع جالسا أكون وعندما وقعودا قياما حني، كل

 الفكرة ترافقين بييت إىل أخلو وعندما. الفكرة تلك يف غارقا أكون ولكين كالمه أمسع بأين القائل وحيسب ذهين
 تتطرق ألن جمال ال لدرجة متناهية بشدة األيام هذه يف ذهين على مستولية الفكرة هذه إن فباختصار،. نفسها

 أن هو اهلدف إمنا جميئي؟ من احلقيقي اهلدف هو ما: هي ترى؟ يا الفكرة تلك هي فما. أخرى فكرة إليه
 هلا شعارا اإلسالم وتتخذ تعاىل معه حقيقية صلة على وتكون صادقا إميانا باهللا تؤمن مؤمنة مجاعة تتأسس
 يلك الفاضلة لألخالق أعلى مثال وتضرب والتقوى اإلصالح مسلك وتسلك � اهللا رسول بأسوة وتلتزم
  .تعاىل اهللا مشيئة وتتحقق اجلماعة، تلك بواسطة العامل يهتدي
 هلذا معىن فال اهلدف هذا يتحقق أن دون والرباهني باألدلة متاما وهزمناهم عليهم وانتصرنا األعداَء غلبنا فإذا

 الفتح أمارات أن أرى. الرياح أدراج كلها اجلهود ذهبت فقد بعثيت من اهلدف يتحقق مل إن ألنه االنتصار،
 فيما ضعف هناك زال ما ولكن أمله خبيبة أيضا العدو ويشعر بارزة بصورة تظهر والرباهني باألدلة واالنتصار

 يف تقلقين اليت الفكرة هي فهذه. األمر هذا إىل لالنتباه ماسة حاجة وهناك بعثيت، من احلقيقي باهلدف يتعلق
  ." األحيان من حني يف تتركين ال لدرجة ذهين على غالبة وهي األيام هذه

 أن جيب كيف وذكر املناسبات خمتلف يف مجاعته فنصح � املوعود املسيح أقلق الذي األمل هو فهذا
 وحتتوي جملدات عشرة يف تقع اليت ملفوظاته هناك املوعود املسيح تأليفات إىل إضافة. األمحدي تصرف يكون
 تلك من جملد أي خذوا. أخرى أحيانا بالتفصيل أو أحيانا باختصار املوعود، املسيح السجم حول تقارير على

 الزوايا خمتلف من مذكورا األعمال وحتسني هلا والنصائح اجلماعة عن التوقّعات موضوع فيها جتدون الدات
  . املوضوع هذا يف املقتبسات بعض إليكم أقدم. مكان وكل جملس كل يف واألساليب

 اِحتدوا أن وحتابهم اجلماعة أبناء وئام حول سبق ما يف كثريا تكلمت لقد: املواضع أحد يف � حضرته وليق
 يف بالوقوف أيضا املصلون أُمر كما رحيهم، تذهب سوف وإال يتحدوا أن املسلمني، اهللا علَّمه ما هذا وتآلفوا،
 هناك كانت إذا أما الربق، كتيار البعض إىل بعضهم خير ينتقل وسوف الوحدة، نشأت لكي ملتصقني الصالة

 يدعو فعندما الغيب، يف للبعض بعضكم ولْيدع حتابوا،: � النيب قال لقد. فستحرمون وحدة، تكن ومل فُرقةٌ



 احملتمل من ألنه! ذلك أروع فما لغريه، يطلب ما أيضا للداعي يكون أنْ امللَك يقول الغيب يف ألحد اإلنسان
 من اخلالف انبذوا أن نصحا، لكم أقول أن أود إنين. جماب امللَك دعاء أن املؤكد لكن اإلنسان من يتقبل ال أن

 أسوة أظِهروا بينكم، مافي واملواساة التحاب والثاين اهللا بوحدانية تتمكسوا أن أوهلما بأمرين، جئتكم إمنا بينكم،
 بين فَأَلَّف أَعداًء كُنتم� عليهم، اهللا رضوان الصحابة يف ظهر الذي الدليل هو فهذا. لألغيار كرامة تكون

ن كلَّ أن تذكَّروا. إعجاز التأليف أن واعلموا. �قُلُوِبكُمال م مجاعيت، من فليس لنفسه حيب ما ألخيه حيب 
  . حممودة ليست وعاقبته واآلفة، للمصيبة عرضة فهو

 تصربون؟ ال مل. حتما ستتحقق كال إذن؟ تتحقق أفلن املهدي، عالمات من البغض تالشي أن تذكَّروا: وقال
. اهللا شاء إن صاحلة مجاعةٌ تنشأ سوف يديفِب تستأصل، مل ما تزول ال األمراض بعض أن طبية مسألة هي فكما

 يسيطرون ال الذين مجيع اجلماعة من سأطرد. والثوائر والعجب والرعونة العناد هو إمنا التباغض؟ سبب هو ما
 معدودة أليام ضيوف أم اخلصال هذه أصحاب فليتذكر. والتآخي باحلب العيش يستطيعون وال ثوائرهم على

 من رغبيت حبسب يعمل ال فالذي. أحد بسبب اعتراض علي يقع أن أريد فال. ةحسن قدوة يظهروا مل ما
 األغصان مع يكون عندما اليابس فالغصن به؟ يفعل فماذا البستاين يقطعه مل وإن يابس، غصن فهو مجاعيت
 إذنْ. أيضا األخرى األغصان جفاف يف يتسبب بل خيضر، جيعله ال لكنه املاء ميص فهو األخرى اخلِضرة

  . نفسه يعاجل ال من معي يبقى لن إذ فاحذروا،
 املوعود املسيح فيه أظهر عبارة مع قرأناه إذا ولكن أيضا، قبل من مرات عدة املقتبس هذا ومسعنا قرأنا لقد
 على قراءته لبعثت ماعةاجل أعمال إصالح إال أيام عدة إىل آخر شيء يف يفكر مل بأنه وقال وأمله قلقه �
  . خاص بوجه القلق
 بفحص يدرك ومل شيء، كل على تعاىل اهللا يؤثر مل ما املرء إن صراحة لكم أقول صادقا؟ مؤمنا املرء يدعى مىت
 كما العام االصطالح يف مسلما أو مؤمنا يدعى أن ميكن. صادقا مؤمنا يسمى أن ميكن فال له، اهللا أن قلبه

 لـ مصداقا يكون الذي ذلك هو احلقيقي املسلم. ومؤمنني مصلني املراحيض كناسي من املنبوذون يدعى
 جلّ سلّم فمن. أيضا والوجود الذات على - املعروف الوجه إىل باإلضافة - يطلق الوجه". هللا وجهه أسلم"

 ولكن اإلسالم ىلإ يهوديا دعا مسلما أن تذكرت لقد. حقيقيا مسلما يدعى أن يستحق الذي هو تعاىل هللا قواه
 وال أوال، نفسك حاِسب: الفاسق للمسلم اليهودي فقال والفجور الفسق يف متورطا بنفسه كان املسلم ذلك
دعى أنك تغترفقط واللفظ بالكالم وليس احلقيقي باملعىن اإلسالم يريد اهللا إن. مسلما ت .  

 فيقول اهللا، عند وحده للكالم أمهية ال. الأعم هناك تكن مل ما قط ينفع ال وحده الكالم أن اعلموا: يقول مث
  .�تفعلون ال ما تقولوا أن اهللا عند مقتا كرب�: تعاىل اهللا

قد ورد يف : الفق. مث قال عن ذلك أنكم إذا أردمت أن ختدموا اإلسالم فتحلَّوا شخصيا أوال بالتقوى والطهارة
فيجب أن تستعدوا كما يستعد املرابط اة العدو حىت ال يتجاوز ، �صاِبروا وراِبطوا�سورة آل عمران 



 إذا أردمت أن تؤيدوا اإلسالم لقد سبق أن بينت أنكم. وحذار أن يتجاوز العدو احلدود فيضر باإلسالم. احلدود
وختدموه فتحلَّوا أوال بأنفسكم بالتقوى والطهارة، لكي تدخلوا أنتم حصن اهللا احلصني، وتحرزوا اجلدارة ذه 

أنتم تالحظون كم ضعفت قدرة املسلمني اخلارجية، حيث ينظر إليهم األقوام بالنفور . اخلدمة وشرفها
  ). ىل املسلمني جند أم قد احنطوا أكثر وأوضاعهم متردية جداأما اليوم فحني ننظر إ(واالحتقار، 

طهروا نفوسكم . إذا ضعفت قوتكم القلبية على صعيد داخلي وخارت، فاعلموا أن النهاية قد جاءت: مث قال
فضلُ اهللا ال . حىت تتسرب إليها القوة القدسية، وتصبح قوية وحماِفظة كما هي اخليول املرابطة على احلدود

فاملسلمون . الف إال املتقني والصادقني دوما، فال تتصرفوا وال تبدوا أخالقا تلِصق باإلسالم وصمة العارحي
فمثال نرى مسلما يشرب اخلمر فيقيء هنا وهناك . الفساق الذين ال يعملون باإلسالم يسيئون إىل اإلسالم

به رجال الشرطة باألحذية، ويضحك عليه وتكون العمامة يف رقبته، ويقع يف ااري واحلُفَر الوسخة، ويضر
إنّ عمله هذا املناقض للشريعة ال يؤدي إىل السخرية منه فقط، بل يؤدي يف احلقيقة إىل ! اهلندوس والنصارى

إنين أحزن كثريا بقراءة مثل هذه األخبار وتقارير السجون، حني أطلع على أن . السخرية من اإلسالم نفسه
فاإلنسان حني ينظر إليهم يصاب باضطراب . اجهون العقوبة على تصرفام الرذيلةعددا هائال من املسلمني يو

وقلق؛ فهؤالء الذين كانوا ميلكون الصراط املستقيم ال يضرون بأنفسهم فقط نتيجة أعماهلم السيئة، بل 
  .يعرضون اإلسالم أيضا لإلساءة واالستهزاء

 يتورطون يف هذه املنهيات واألعمال املمنوعة، -عون مسلمنيمع أم يد-إين أقصد من هذا البيان أن املسلمني 
فاجعلوا أعمالكم وتصرفاتكم . اليت ال تسيء إىل مسعتهم الشخصية فقط بل تثري الشبهات يف اإلسالم نفسه

  . صاحلة حىت ال يتسىن للكفار الطعن فيكم، وهو طعن يف اإلسالم يف احلقيقة
يام هي أنه إذا كان هذا هو تعليم القرآن الكرمي فلماذا تعارضه أعمال إن االعتراضات اليت تثار يف هذه األ

املسلمني؟ حيثما نتوجه نسأل عن ذلك ويثار االعتراض نفسه، إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية هي الوحيدة 
  . اليوم اليت ستغسل هذه االعتراضات بتغيري األعمال، فيجب أن نبذل قصارى اجلهود يف سبيل ذلك

 إن شكركم :فقال. إذا أردمت أن تشكروا اهللا فال بد من التحلي بالتقوى والطهارة: قول حضرته عن الشكرمث ي
على سؤال " نعم واحلمد هللا: "احلقيقي هو االتقاء والتطهر فقط، فالشكر احلقيقي ال ينحصر يف رد املسلم بقوله

م هل أنتم مسلمون وتقولوا نعم حنن فليس من الشكر يف شيء أن تقولوا ملن سألك(؟ "هل أنت مسلم"
إذا اختذمت الشكر احلقيقي أي طرق الطهارة والتقوى، فأنا أبشركم بأنكم .) مسلمون فاحلمد هللا على ذلك

أفاد أنه كان موظفا يف " جغن ناث"أتذكر أن موظفا هندوسيا متعصبا يدعى . مرابطون فلن يتغلب عليكم أحد
أي كان قد أسلم (مل، وهناك كان عامل هندوسي يصلي يف اخلفاء أمرتسر أو يف مكان آخر حيث كان يع

 وكان أكثرهم -ويف الظاهر كان هندوسيا، فقال ذلك املوظف) ومل يكن أعلن إسالمه وكان يصلي متخفيا
 أنه وعدد من املوظفني اهلندوس اآلخرين كانوا يعدونه سيئا جدا، وصمموا على أم سيعملون على -تعصبا



أنه ) أي كان يرفع الشكوى إىل رئيسه(، فشكاه مرارا بأنه ارتكب خطأ ) أي طرده عن العمل(، تسرحيه حتما
أي املسئولون الكبار مل يكونوا يهتمون (لكن ذلك الرئيس مل يكن يعري االهتمام للشكوى، . قام مبخالفة كذا

ثريا من االعتراضات للنجاح إال أم كانوا قد عقدوا العزم على تسرحيه يف كل حال، وقد مجعوا ك) بالشكوى
يف خطتهم، كما كان يقدم شخصيا تلك االعتراضات أمام الرئيس بني حني وآخر، وكلما طلبه الرئيس بغيظ 

ومن مث ) أي كان يزول غضب الرئيس فورا. (شديد كنت أالحظ كأن املاء صب على النار حاملا ميثل أمامه
  . كان ينصحه بلطف وكأنه مل يرتكب أي ذنب

لو كان اإلنسان متحليا بالتقوى وكانت له عالقة باهللا فليس بوسع أي مصيبة أن تضره، ولن تنجح أي حماولة ف
  . إلحلاق الضرر به

جيب أن تتذكروا جيدا أن لكل شيء منافع، ففي العامل املادي ميكن أن تالحظوا أنه : �مث يقول حضرته 
فكل هذه األشياء . نباتات لغاية الديدان والفئران ليس هناك شيء خيلو من منفعة وفائدة لإلنسانبدءا من ال

مث الحظوا إذا كانت الظالل تتسم بالنفع احملض . سواء كانت أرضية أم مساوية هي ظالل صفات اهللا وآثارها
تم تعرفون فوائد ومنافع هذه أي أن(، )اليت تلك صفاته(فيمكن أن تقدروا كم تتصف بالنفع والفائدة الذات 

هنا ينبغي أن تتذكروا أن ).  فتقدرون كم من منافع سوف جتنوا�الصفات والظالل، وإذا أنشأمت عالقة باهللا 
ملصائب ومثل ذلك نواجه أحيانا األمل وا. هذه األشياء إذا كانت تضركم أحيانا، فإمنا خبطئكم وسوِء الفهم

 رمحة وكرم متجسد، فإن ما يؤدي بنا إىل التأمل واحلزن يف �، وإال فاهللا �لعدم إدراكنا لبعض صفات اهللا 
ن أنه ملاذا حتل املصائب؟ هذا السؤال أيضا يطرحه الكثريو(العامل أننا لسوء الفهم وقلة العلم نتعرض للمصائب، 

 رحيما وكرميا ونافعا نفعا يفوق �بالعيون الصفاتية نرى اهللا ) فجوابه أا تصيبنا بسبب أخطائنا فقط
فحني ننظر إىل اهللا من خالل الصفات فنجده كرميا ورحيما ومصدر كل نفع، وتتجلى لنا الذات (تصورنا، 

وهذه املرتبة يناهلا املتقون . والذي يقترب منه ويدنو منه فهو حصرا يصيب هذه املنافع)  ميكن أن ننتفع االيت
املقربون إىل اهللا، فكلما تقرب املتقي إىل اهللا نال نور اهلدى، الذي يولِّد نورا من نوع خاص يف معلوماته 

لكة، حىت يصري مورد الذلة واهلالك لكونه مصداق وعلمه، وكلما ابتعد عنه استولت على قلبه ودماغه ظلمةٌ مه
فقد قال . بينما اإلنسان الفائز بالنور ينال راحة وعزة من الدرجة السامية". صم بكم عمي فهم ال يرجعون"

واملالحظ هنا أن هذه النفس . �ارِجِعي ِإلَى ربِك راِضيةً مرِضيةً* لْمطْمِئنةُ يا أَيتها النفْس ا�:  نفسه�اهللا 
أما بعض الناس فينال الطمأنينة باحلكومة يف الظاهر، وبعضهم جيدون السكينة والطمأنينة . نالت الطمأنينة باهللا

أي عندما جيدون عندهم (طْمئنون برؤية أوالدهم وأحفادهم األذكياء واجلميلني، يف املال والعزة، وبعضهم ي
والواقع أن هذه اللذة وأنواع اللذات املادية ليس من شأا أن يئ ) أوالدهم وأعوام وعماهلم يطمئنون م

فظمأهم ال . لب والظمألإلنسان الطمأنينة الصادقة والسلوان احلقيقي، بل إا تولِّد احلرص النجس وتزيد الط
أي أن طالب الدنيا يركض وراء متاع الدنيا فقط ويهلك . (يزول كما هو املصاب باالستسقاء، حىت يهلكهم



ففي هذه املرتبة .  املرتبة تتيسر للعبد، فهذه� هنا إن النفس جتد الطمأنينة يف اهللا �بينما يقول اهللا ) أخريا
فهذه األموال .  املادية وهيبته الدنيويةة رغم متتعه باملال واملتاع، والعزة والشوك�تكون سعادته يف اهللا 

لراحة والطمأنينة يف اهللا ال فما دام اإلنسان ال جيد ا. واوهرات وهذه الدنيا وجتارا، ال جتلب له راحة حقيقية
  . ينال النجاة، ألن النجاة كلمة ترادف للطمأنينة

لقد رأيت بعض الناس وقرأت عن الكثريين الذين كانوا يتمتعون : مث يقول حضرته إن اإلنسان ال يسعه النجاة
أي كان لديهم (فاد، يف الدنيا باملال والثروة واللذات الزائفة وكل نوع من النعم الدنيوية من األوالد واألح

حني قربت وفام وشعروا بفراق الدنيا واالنفصال عن هذه األشياء واالنتقال إىل ) أوالد ومساعدون أيضا
فهذا أيضا نوع من جهنم، وهو ال جيلب . العامل اآلخر، فاشتعلت فيهم نار احلسرات واألماين وبدأوا يتأوهون

لذا ينبغي أن ال خيفى عن أصدقائي أن . عامل االضطراب والقلقلقلب اإلنسان راحة وقرارا بل يدفعه إىل 
أي ميكن أن يكون لدى اإلنسان حب، (اإلنسان كثريا ما يستغرق يف احلب الباطل لألهل والعيال واألموال، 

ويف سكرة هذا احلب ومحاسه تصدر منه تصرفات ). لكن جيب أن ال يكون يف غري حمله وأن ال يستغرق فيه
 وختلق له نوعا من اجلحيم، لكنه ال يشعر بذلك، وحني يفصل عن ذلك كلِّه �، حتجبه عن اهللا غري شرعية

من السهل جدا الفهم أن اإلنسان حني حيب شيئا، . فجأة ال يكون له علم بذلك سلفا، فيواجه اضطرابا كبريا
فهذه املسألة ليست جمرد قول، بل تتسم باملعقولية، . ه حزنٌ وأمل على فراقهمث يبعد عنه ويفصل عنه ينشأ يف قلب

، فهذه النار نار حب غري اهللا اليت حترق القلب �الَِّتي تطَِّلع علَى الْأَفِْئدِة* نار اللَِّه الْموقَدةُ � �حيث قال اهللا 
فأقول مكررا، إن من الصدق واملؤكد أن . اإلنساين وجتعله رمادا، وتلقيه يف العذاب الشديد واألمل العظيم

  . اإلنسان ال ميكن أن ينال النجاة دون النفس املطمئنة
. واخلالف اهلمجية واتركوا وتآخوا، فتحابوا. بالصاحلني إال يبايل ال اهللا إن: مجاعته ناصحا السالم عليه وقال

 بعضا، بعضكم وليحترم. بعيدا الصدق عن القلب تلقي السخرية ألن والسخرية، اهلزل أنواع كل وتجنبوا
 على نازل اهللا غضب إن. طاعته إىل وارجعوا حقيقيا صلحا اهللا مع اعقدوا. راحته على أخيه راحة وليؤثر
  .كلها ذنوم عن تائبني إليه يرجعون الذين إال منه جوين ولن األرض
 من وأصبحتم طريقكم عن العوائق ألزال دينه، حلماية وسعيتم تعاىل اهللا أحكام أطعتم لو أنكم اعلموا

 باألشجار زرعه ويزين اجليدة، النباتات أجل من الطفيليات حقله من يقتلع الفالح أن تروا أمل. الناجحني
 اجلفاف يف تبدأ بل مثرا حتمل ال اليت واألشجار النباتات أما ضرر، كل من وحيميها وحيفظها ةاملثمر اجلميلة

 فتذكّروا. التنور يف ويلقوها احلطّابني بعض يقطعها أو وتأكلها احليوانات بعض تأيت بأن يبايل ال فإنه والتآكل،
 تعاهدوا ومل أنفسكم تصلحوا مل إذا لكنو شيئا، معارضة أية تضركم فلن  اهللا عند صادقني كنتم لو. هذا أنتم
 أحد وال يوم، كل تذبح واملعز الشياه آالف إن. بأحد يبايل ال تعاىل اهللا أن فاعلموا بصدق، الطاعة على اهللا

 وغري نافعني غري أنفسكم جعلتم فلو. قتله عن الناس يسأل فكم واحد شخص يقتل حني ولكن يرمحها،



 وباء جيرؤ ال لكي تعاىل اهللا على أعزة هم الذين يف تدخلوا أن ينبغي. بكم لسيفع فهكذا كالوحوش، مكترثني
 وثائرة خصومة كل عن تخلَّوا. تعاىل اهللا بأمر إال األرض يف شيء حيدث ال إذ عليكم، اهلجوم على آفة وال

. عظيمة ممبها وتشتغلوا التافهة األمور هذه كل تعرضوا لكي األوان حان فقد بينكم، فيما وعداوة نفس
  . النفس لثوائر تلجأوا وال الدوام، على برفق انصحوا بل والشدة، القسوة من نوع أي إىل تلجأوا بأال أوصيكم

تذكَّروا للمستقبل أن ال ملوا حقوق األخوة أبدا، وإال فلن تتمكنوا من أداء حقوق العباد : مث قال حضرته
أي لن يحدث يف القوم تغريا أبدا ما " ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهمأن اهللا ال يغير "إمنا أُخربت : مث قال. أيضا

عندما يسمع كل إنسان إىل هذه األمور يقول فورا حنن نصلي ونستغفر، فلماذا . مل يحدثوا تغريا يف القلوب
 يقصد من �هللا فاملالحظ أن ا. حتل بنا املصائب واالبتالءات؟ فاحلقيقة أن الذي يدرك ما قاله اهللا فهو السعيد

فكل شيء حني يستخدم . قوله شيئا ويفهم املرء منه أمرا آخر، مث يقيسه على عقله وعمله، فهذا ليس صحيحا
فمثال إذا كان جيب تناولُ عشرة غرامات من دواء معني . أقل من كميته املطلوبة فال يترتب عليه الفائدة املترقبة

ومثل ذلك إذا تناول أحد حبةً بدال من الرغيف فهل تشبعه، . ل املريض غراما واحدا منه فقط، فلن يفيدوتناو
فهذا هو حال األعمال، إذ ال تصعد ما مل تكن . وهل ترويه قطرةٌ من املاء بدال من الكوب الكامل؟ كال

  . فهي سنة اهللا تعاىل وال يسعنا تبديلُها. باملستوى املطلوب
فكما فرض اهللا . إن مواساة األخ كدفع الصدقات والتربعات، فهو من حقوق العباد وهو واجب: �قال 

فالذي يترك املواساة فهو يترك الدين، فقد ورد يف . الصوم والصالة له قد أوجب مراعاة حقوق العباد أيضا
  .�من قَتلَ نفْسا ِبغيِر نفٍْس أَو فَساٍد�القرآن الكرمي 

ال حتبوا احلياة حبا يؤدي إىل ضياع اإلميان، . وكذلك أقول إن الذي مل يواِس أخاه، فكأنه مل يواِس العامل كله
  . ال تهملوا حقوق األخوة

  .     تفت كثري من خصوماتنا ونزاعاتنا وقضايانافلو فهمنا هذا األمر أيضا الخ
 احلقوق أداء عدم إن. إميانكم بتقوية فعليكم ،باإلميان منوط شيء كل أن اعلموا: والسالم الصالة عليه قال

 اُألخوة إىل وافتقرت اآلخرين مثلَ - للناس قدوة تكون أن هلا اهللا يريد اليت- اجلماعة هذه صارت لو. معصية
  . كبري فساد فسيكون واملواساة

 أنين تدرك أن عليها وتباد، لك أن ويريدون املناوئون يبغضها اليت مجاعتنا إن: والسالم الصالة عليه قال مث
 بريئة اجلماعة هذه تكون أن يريد تعاىل اهللا أن وبيانه لنا، بغضهم رغم واحد أمر يف املعارضني هؤالء مع أتفق
 النيب طاعة يف وتتفاىن قا،ح احلقة القرآن بتعاليم وتعمل لآلخرين، حسنة أسوة سريا يف وتكون الذنوب، من

. وكامال صادقا حبا تعاىل اهللا حيبوا أن جيب بل حتاسد، وال تباغض أبنائها بني يبقى وال وسلم، عليه اهللا صلى
 أنه فليعلم أعماله، يف حقيقيا تغيريا يحِدث وال اهلدف، هذا حيقق ال مث اجلماعة هذه إىل ينضم الذي ولكن
 إن. ألحد يكترث ال وإنه أحد، مع قرابة هللا ليس. حتما أعينهم أمام يدمر وسوف هذه، املعارضني أمنية حيقق



 حىت كثريون، ورسل أنبياء فيهم جاء قد ،"إسرائيل بنو "أعين ،"األنبياء أوالد "يدعون كانوا الذين القوم أولئك
 الصراط عن واحنرفوا روحانيا فسدوا عندما النتيجة كانت ماذا ولكن وأهلها، العظيمة هللا أفضال ورثة دعوا

 وحلَّ ،"واملسكنة الذلة عليهم ضربت:"تعاىل اهللا لقول مصداقًا صاروا لقد وفجروا؟ وفسقوا ومتردوا املستقيم
 هذه إن كذلك. الدوام على نافعا درسا إسرائيل بين أحوال يف إن. ذلك يف العربةَ أعظم فما. اهللا غضب عليهم

 مث اجلماعة هذه يف يدخل الذي ولكن كبريا،  فضالً عليهم اهللا أنزل قد قوم هم بيده اهللا صنعها قد اليت اجلماعة
 حتما، سيقطع فإنه وكامال، صادقا اتباعا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يتبع وال بصدق تعاىل اهللا حيب ال

 وال كامال، تغيريا أنفسكم يف تحِدثوا أن فعليكم لذا. اهللا لغضب عرضة يصبح وسوف ا،كبري أم كان صغريا
  . مسعتها تشويه يف تتسببوا

 ورفع األعمال، وإصالح التقوى، سبل يف السري إن. لبلوغه يسعى أن منا كلٍّ على الذي املستوى هو فهذا
 حسن عند لنكون بصدق نسعى أن لنا بد فال زمان،ال بإمام آمنا قد دمنا ما. سهل بأمر ليس اإلميان مستوى

 وودا حمبة نزداد أن إىل حباجة حنن. كاملة كراهة سيئة كل ونكره صغرت، مهما حسنة كل ونعمل بنا، ظنه
  . لذلك اهللا وفّقنا. بيعتنا حبق سنفي وعندها بعضا، بعضنا يساعد وأن وأخوة

. جدا والظلم الفساد فيهما عم قد اللتني ومصر لسورية سيما الو اإلسالمية للبالد بالدعاء ثانية اليوم أذكّركم
 الشعور عندهم ويزداد كبري ظلم عليهم يصب حيث باكستان، يف األمحديني للمسلمني الدعاء أسألكم كما
 . آمني. البالد أمن يدمرون بالذين ويبطش كلهم هؤالء حيفظ أن تعاىل اهللا فادعوا. احلماية بعدم


