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

  

كنت أحتدث يف اخلطبة السابقة عن العراقيل احلائلة دون إصالح األعمال، وما هي تلك األسباب اليت جترنا إىل الوراء 
ا نشأت يف اإلنسان العزمية القوية مرة بعد أخرى، وما هي اخلطوات اليت جيب أن نتخذها للتخلص منها. وقلت أنه إذ

والعلم الكامل والقدرة على العمل، عندها فقط ميكن أن نتصدى للسيئات يف األعمال ألن الضعف يتطرق إىل 
شرحت كيف قد األعمال عندما تنقص العزمية القوية أو إذا مل يقدر املرء على التمييز بني األعمال احلسنة والسيئة. و

عمال الصاحلة وكيف ميكنه العمل ا، وما هي أساليب اجتناب األعمال السيئة. وقلت أيضا كسب األ ميكن لإلنسان
ال تقدر على مواجهة السيئة. إذًا، إنه ملن األمهية مبكان أن يسعى املرء  فإا إنه إذا كانت القدرة على العمل ضعيفة

سه. والقدرة على العمل ميكن أن تنشأ بداية نتيجة لتقوية العزمية وإزالة الضعف العملي وخلق القدرة على العمل يف نف
سعي اإلنسان، أما إذا كان اإلنسان ضعيفا جدا فيكون حباجة إىل مساعدة خارجية. على أية حال، ذكرت هذه 

  األمور يف اخلطبة السابقة. 
عمال. ولكن ما هي العزمية لقد علمنا أن العزمية القوية حتتل مكان الصدارة بني األشياء الثالثة الضرورية إلصالح األ

أصال؟ قد يستغرب البعض إذا تساءلنا ما املراد من العزمية. وسيقول معظم الناس أن مفهوم العزمية القوية واضح من 
الكلمات نفسها وهو اإلرادة القوية لفعل شيء والقدرة على إجنازه. فما احلاجة إىل إثارة التساؤل: ما هي العزمية؟ 

الشأن، كما بين سيدنا املصلح املوعود أن مفهوم العزمية يتغير يف كل مكان حبسب مفهوم  فليكن واضحا يف هذا
العمل. فهذا هو األمر األساس الذي جيب أن نتذكره. وعندما نضع هذا األمر يف حسباننا عندها فقط ميكننا أن نفكر، 



 

- ٢ -

لعزمية من حيث األمور الدينية هو اإلميان. وعندما ما املراد من العزمية يف األمور الدينية. فليكن واضحا أن املراد من ا
ننظر من هذا املنطلق جند أن القوة على العمل تزداد مع ازدياد اإلميان. فإذا كان اإلميان قويا وكانت العالقة مع اهللا 

لة. وهذا ليس قائمة تتبخر املشاكل احلائلة يف سبيل كسب األعمال احلسنة يف اهلواء تلقائيا، ويذلِّلها اإلنسان بسهو
نرى بعدا شاسعا بني احلالة  �كالما حمضا بل شاهدنا مناذج عملية ذا اخلصوص. عندما نلقي نظرة على عصر النيب 

العملية قبل اإلميان واحلالة العملية بعد اإلميان لدرجة تترك اإلنسان يف حرية من أمره. من كان هؤالء الذين آمنوا بالنيب 
لعملية؟ وماذا خيربنا التاريخ عن حالتهم؟ فمن بني هؤالء املؤمنني من كان سارقا قبل اإلميان ؟ وماذا كانت حالتهم ا�

أو كان من النهاب وكان فاسقا أو فاجرا، وكان منهم من كان ينكح أمه ومن كانوا يقسمون أمهام مع اإلرث 
ن يتعاطون اخلمور لدرجة ليس ألحد أن ومنهم من يقتل بناته. كان منهم مدمنون على لعب القمار ليل ار. ومنهم م

يبارزهم يف ذلك أبدا. فكانوا يرون شرب اخلمر مكرمة هلم وكانوا يعتزون بالتسابق يف شرا، فيقول أحدهم بأنه 
شرب أكثر ويقول اآلخر بأنه شرب أكثر من غريه. هناك شاعر يقول معتزا ومستكربا بكثرة شربه اخلمر فيقول بأنه 

ل مرارا ويشرب اخلمر وال ميس املاء قط. واملقامر يقول معتزا بعادته على لعب القمار أنه يضيع ينهض يف جوف اللي
جلّ ماله يف القمار، مث يأتيه مال فيهلكه يف القمار مرة أخرى وهلم جرا. قد ال يتشجع أكرب املقامرين أيضا يف هذه 

  األيام على اإلعالن بذلك. 
فيهم، انقلبت حالتهم رأسا على عقب،  �حينذاك. مث عندما بعث رسول اهللا إذًا، هذه كانت حالة هؤالء الناس 

وكيف حدث فيهم انقالب عظيم وكيف خلق إميانهم عزميةً قوية فيهم، خيربنا التاريخ بأحداث هذه التغريات اليت تترك 
ا قلوم وعزميتهم للعمل بتعليم أن عليهم أن يقوو �اإلنسان يف حرية من أمره. لقد عزموا وقرروا فور إميام بالنيب 

هو القول  �الدين. وقرروا أيضا أم لن خيطوا خطوة ختالف أحكام اهللا تعاىل، وحكموا أن كل أمر من أوامر النيب 
الفيصل هلم. وكان قرارهم هذا قويا وراسخا ومتينا لدرجة مل يكن للضعف يف أعماهلم أن يقاوم هذا القرار وال حلظة 

حالتهم لدرجة صاروا جاهزين لتحمل أخطر املصائب واملشاكل أيضا. ومل يقتصر األمر على ذلك واحدة. وتغريت 
الفيضانات العارمة معه  سيلفحسب بل العزمية اليت خلقوها يف أنفسهم أبعدت الضعف من أعماهلم كليا كما جيرف 

  القش والكأل. 
ربوا بكثرة وكم كانوا يعتزون بذلك. من املعلوم لقد ضربت آنفا مثل شرب الناس اخلمر وذكرت كيف كانوا يش

أنه عندما يسكر اإلنسان باخلمر تتغري حالته كليا. والساكنون يف هذه البالد يشاهدون السكارى بكثرة. يف بعض 
األحيان يشاهد سكِّري يف الشوارع حول مسجدنا "مسجد فضل" يف لندن أيضا وال يكون عنده شيء سوى زجاجات 

باسه وسخ دائما، ومع ذلك يشتري اخلمر. لقد علمت أنه رجل مثقف أيضا ولعله كان يعمل مهندسا يف اخلمر، ول
زمن من األزمان ولكنه ال يعمل يف هذا اال اآلن وقد بلغ من العمر عتيا أيضا. وكل ما يتلقاه من احلكومة أو من 

وارع. من املعلوم أن السكر يؤدي إىل االختالل يف البلدية للعيش ينفقه لشراء اخلمور ويبذل أوقاته متجوال يف الش
الذهن. ولقد صار هذا الشخص مفلوجا تقريبا. عندما نراه يف حالة السكر يكون مشهده خميفا دائما، وقد رأيته أنا 
أيضا أكثر من مرة. يف بعض األحيان يوقف يف الشارع السيدات اإلجنليزيات املقيمات يف اجلوار ويكون اخلوف باديا 
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على وجوههن. على أية حال، هذا ما آلت إليه حالته بسبب السكر الناتج عن اخلمر. ويالحظ كيف يأخذ الغضب 
  من شاريب اخلمر يف حالة السكر كل مأخذ فيشتمون آباءهم أيضا ويقومون بتصرفات غري الئقة. 

العمل هناك، والبيت الذي كنت أذكر عندما كنت يف مدينة "تومايل" يف غانا، وكان مشروع اجلماعة الزراعي قيد 
سواء يف اخلارج أو يف الداخل. إذ إن البيوت  أسواربل كانت البيوت كلها بدون  سور أو سياجأسكنه مل يكن حوله 

يف باحة الدار كما تبىن البيوت هنا أيضا على الشكل نفسه  سوراهنالك تبىن ذا األسلوب غري أن بعض الناس يبنون 
يها الفناء اخللفي. فلم تكن يف البيت الذي سكنته باحة خارجية وال داخلية بل كان مكشوفا من فيبين بعض الناس ف

كل اجلوانب. وكان هناك مكان صغري حيث كنا نوقف السيارة، ومل يكن هناك سور وال بوابة. كانت حالة البلد 
ن مكشوف يسرق أيضا. كما بدأت االقتصادية يف تلك األيام متدهورة. واملعلوم أنه إذا كان هناك شيء يف مكا

السرقات هنا أيضا بل يسرقون بكسر األبواب وينقبون البيوت. على أية حال، كانت األحوال األمنية سيئة نتيجة سوء 
احلالة االقتصادية. كنت قد وظّفت حارسا حلراسة السيارة وحلماية عجلتها اإلضافية اليت كنا نتركها خارج السيارة 

السيارة مكان خمصص للعجلة بسبب إحداث بعض التغيريات فيها.كنت أقول للحارس دائما أن حيرس  ألنه مل يكن يف
السيارة والعجلة بوجه خاص ألن العجالت كانت تسرق هنالك بكثرة. فكان كثريا ما حيدث أنه كان يأيت مثال، وقبل 

ا على وجهه وكان سكران بشدة وكان أن يستخرج العجلة كان يسقط على األرض. فقد رأيته ذات يوم ساقطا مكب
يهذي بشدة. فكان من احلكمة أال أقول له شيئا حينذاك ألنه كان من املمكن أن يسيء إيل. وعندما زال عنه السكر 
أو تراجع قليال يف اليوم التايل وجاء للحراسة قلت له: ميكنك أن تذهب فال نريد أن نوظفك بعد اآلن. فبدأ يتوسل 

يقدر على ترك اخلمر بعد ذلك أيضا ولكن غير سلوكه قليال حبيث كان يشرب قبل بفترة كافية من بشدة وإحلاح. مل 
الوصول إىل وظيفته ليتراجع سكره أو ميكن أنه كان يشرب أقل نسبيا كيال يظهر عليه تأثري السكر أكثر، ولكنه عاد 

  ا أنفسهم على أية حال. إىل سابق عهده بعد فترة وجيزة ألن السكارى ال يستطيعون أن يتمالكو
قصارى القول: إن اإلنسان يف حالة السكر ال يعرف ما يقول وما يفعل. فكلما كنا نواجه ذلك احلارس السكران يف 
اليوم التايل بعد تراجع سكره كان ينكر كل شيء متاما ويقول بأنه كان هادئا وصاحيا متاما ومل يقل شيئا من هذا 

  ما يزول عنهم السكر ال يقبلون ما قالوا وما فعلوا يف حالة السكر. القبيل. إذًا، هناك أناس عند
أيضا حادث شخص قابله يف أثناء السفر يف القطار. كان هذا الشخص ينحدر من عائلة  �لقد ذكر املصلح املوعود 

اء السفر مبا ال حمترمة ولعله كان يعرف املصلح املوعود أيضا وكان ابن وزير يف إقليم "بوجنهـ" وكان يتكلم يف أثن
أن السكر يغشي العقل وجيعل شارب  �يتكلم به املرء إذا كان حبواس وقدرات عقلية سليمة. فيقول املصلح املوعود 

اخلمر خمتل الذهن متاما. ومن ناحية ثانية نرى انقالبا ناجتا عن العزمية لدرجة أن بعضا من غري املسلمني ال يقبلون أنه 
يف أتباعه. فنرى هذا  �عزمية القوية كانت قد نتجت عن قوة اإلميان اليت خلقها رسول اهللا حدثَ إال بالكاد. فهذه ال

 -املشهد من خالل رواية جاء فيها ما مفاده أن بعض الصحابة كانوا جالسني يف غرفة مغلقةٌ أبوابها، ويشربون اخلمر 
 -ا يشربون بقدر ما يشاؤون ويسكرون أيضا وذلك قبل نزول حرمة اخلمر لذا مل يشعروا بأي تردد يف شرا فكانو

وقد أفرغوا جرة كاملة. علما أن اجلرة كانت حتتوي على عدة غالونات. وكانوا موشكني على أن يبدأوا بالثانية حىت 
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مسعوا من اخلارج صوتا يقول بأن رسول اهللا تعاىل قال إن اهللا تعاىل قد حرم اخلمر على املسلمني من اليوم. فما إن 
اهى هذا الصوت إىل آذان الناس حىت إن أحد هؤالء الذي كان مثال ويتلذذ بشرا قال لغريه: قم وحتقق من صحة تن

هذا اإلعالن. فأراد أحد هؤالء الشاربني أن يهب ليطّلع على حقيقة اإلعالن ولكن أخذ شخص آخر وكان أيضا 
لذي فعلته؟ كان عليك أن تتحقق أوال ما هو معىن سكران عصا وضرب ا اجلرة وكسرها. قال له اآلخرون: ما هذا ا

اخلمر أوال مث اسألوا عن حقيقة األمر. وأضاف وقال: ما  جراراإلعالن وإىل من كان موجها. قال: عليكم أن تكسروا 
فسأعمل به أوال مث سأرى ما املراد منه وما هي حدوده، ويف أية ظروف منعت  �دمت قد مسعت أمر رسول اهللا 

  مر.اخل
وغريهم. لقد ذكرت آنفا ما تؤول إليه حالة شاريب  �فهذا هو الفرق العظيم الذي نراه يف أسوة صحابة رسول اهللا 

اخلمر. فلو أخذمت من الشارب كأسه أو أبعدمتوها عنه الستعد للقتال، وهذا ما حيدث بني حني وآخر يف النوادي 
تل سكريا آخر يف املقهى. بل يستعد السكارى للقتل ولو مسعوا واملقاهي. قبل بضعة أيام نشر هنا خرب أن سكران ق

يتمالكون ألستنتهم وال ال شيئا بسيطا خيالف موقفهم. فالذين يسكرون نتيجة شرب اخلمر ال تبقى عقوهلم سليمة و
قوبة. ولكننا يبالون بآبائهم بل تتحرك أيديهم وأقدامهم بغري قصد منهم. ففي حالة السكر ال يهتمون بالقانون وال بالع

غلبت على السكر، فمع كوم سكارى إذ كانوا قد شربوا جرة وكانوا موشكني على أن  �نرى أن عزمية الصحابة 
اخلمر على املسلمني زال  بتحرميأعلن أن اهللا تعاىل أمره  �يبدأوا باجلرة الثانية تناهى إىل آذام صوت بأن النيب 

 استفسروا من املعلن ما املراد من اإلعالن؟ وهذا مل يتقصر على بيت واحد أو السكر عنهم فورا. فكسروا اجلرة أوال مث
على بضعة أشخاص بل يقول الرواة أن االس مثله كانت معقودة يف عدة بيوت يف املدينة، وبعد هذا اإلعالن بدأت 

  ة! اجلرات تكسر بالكثرة  حىت سالت اخلمر يف أزقة املدينة كاملاء. فما أعظمها من عزمي
بأنه ال ميكن أن حتول عرقلة يف سبيل األعمال بعد نشوء العزمية القوية بل تسيطر العزمية على  �يقول املصلح املوعود 

كل شيء. فالذين يعطَون نصيبا وافرا من العزمية القوية هم كالسالطني واألبطال يف العامل الروحاين. فأينما يتوجهون 
اجهتم جبال املصائب تقطع شأفتها بسهولة كما وإىل أي مكان يذهبون يستسلم هلم الشيطان يف كل مكان، وإذا و

  تقطع قطعة الزبدة. 
فلو تولّدت العزمية ذا املستوى وبلغ اإلميان هذا املبلغ فال تبقى للناس حاجة الختيار سبل أخرى إلصالح أعماهلم. 

لك النطاق الواسع فاالنقالب الذي حصل يف األعمال قبل أربعة عشر قرنا ال يوجد نظريه على صفحة العامل على ذ
  . �غري أنه توجد أمثلة مشاة له وهي ملحوظة يف أتباع اخلادم الصادق للنيب 

 �كرهه، بل رمبا قال يف موضع إنه لو كان يف زمن النيب  �صحيح أن التدخني ليس حراما، لكن املسيح املوعود 
سيح املوعود الكراهية للنرجيلة يف رحلة ما، عنه، إال أنه من املنكرات حتما، ومسكر أيضا. حني أبدى سيدنا امل لنهى

فقد حطم النرجيلةَ بعض الصحابة الذين كانوا معتادين على استخدامها، مث مل يقتربوا من التدخني قط، ومل خيطر 
الذين ختلَّوا عن بعض السيئات ائيا بعد  �بباهلم قط. مثل ذلك جند أمثلة أخرى يف حياة صحابة املسيح املوعود 

ة، حىت جند املثال ملدمنٍ على اخلمر لكنه تركها لألبد بعد البيعة. فنحن حباجة إىل إقامة هذه النماذج، فلن جنتنب البيع
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السيئات ونتخلى عنها خوفا من أي قانون أو جمتمعٍ أو الوالدين. كال بل جيب أن ال تكون هذه الفكرة وراء سعينا 
قد انا عنها، أو  �ورسوله  �ننا سنمتنع عن السيئات ألن اهللا الجتناب السيئات، وجيب أن تكون الفكرة وراءه أ

يف هذا العصر عنها، لذا جيب أن جنتنبها. إذا كانت اخلمر ال تتوفر علنا يف البالد  �قد انا املسيح املوعود 
شرا عامة اإلسالمية، كما يف باكستان حيث ال يسمح القانون بييع اخلمر، فالناس يعدون مخرا حمليا سرا، وي

  جدا. أما األغنياء فهم يدبرون بطرق خاصة نوعية فاخرة جدا من اخلمور.  وتأثريها وتركيزها قوياملواطنني، 
مث الحظت أن بعض الطالب اجلامعيني يستخدمون بعض األدوية اليت فيها الكحول، فمثال يستخدمون للسكر دواء 

أدوية أخرى. ففي مثل هذا اتمع هناك حاجة ماسة الجتناب هذه السعال السائل مما يؤدي إىل أضرار أكثر ألن فيه 
السيئات باإلرادة القوية. يف هذه األيام يف هذه البالد األوروبية باإلضافة إىل اخلمور القوية اخلطرية، يتوفر املسكر باسم 

ر يف أمريكا أيضا، وهنا اإلسالمية، وكذلك تستخدم النرجيلة من نوع خاص للسكيف البالد الشيشة يف االستراحات 
يف بريطانيا أيضا علمت أن بعض الشباب والشابات يستخدمون هذه الشيشة ويقولون إا ليست مسكرة أو 
استخدامها القليل ال يضر، لكن تذكَّروا أن هذا االستخدام القليل سيؤدي بكم يوما إىل اإلدمان، حيث يتعذر عليكم 

  التخلي عن ذلك.
دموا إرادتكم القوية من اآلن، الجتناب هذه السيئة، ولذلك جيب أن تفحصوا إميانكم. فقوة فيجب عليكم أن تستخ

، وإال �اإلميان ميكن أن ختلق اإلرادة والعزمية، اليت تساعد على اختاذ القرارات الكبرية، مثلما رأينا يف مناذج الصحابة 
نون وال تتوفر اخلمر علنا يف السوق، ومع ذلك فليس من وسع القانون أن مينع. ففي باكستان كما قلت يوجد قا

يهيؤها الناس ويشربوا. فهم قد اختذوا أساليب شىت. لقد بذلت املساعي يف املاضي يف أمريكا حلظر شرب اخلمر 
علنا، فاخترع الناس أسلوبا آخر لذلك وهو أم بدأوا يشربون مادة الكحول، ولشرا أضرار كثرية وتسببت 

إنه ملا مل يكن مثة إميانٌ فقد باءت احملاولة بسن القانون بالفشل، بل كانوا  �كتب املصلح املوعود  بالوفيات. لقد
للسكر لدرجة أحلقوا م أضرارا نتيجة شرب مادة الكحول. مث سنت احلكومة قانونا آخر أنه لن تباع  مستسلمني

أسباب، مما أدى إىل أن األطباء لرفع دخلهم اخلمور إال ملن كان عنده السماح من الطبيب، وقد يكون وراء ذلك 
بدأوا يصدرون الوصفات املزورة، فارتفع دخل األطباء الذين كانت عيادام غري راحبة. وأخريا استسلم القانون وبعده 

 ١٨عاما ويف أخرى  ٢١اآلن تتوفر اخلمور يف كل مكان تدرجيا بشرط سن معني، فهذا السن يف بعض األماكن هو 
 ١٦أو  ١٧ويف بعض املناطق يقال إذا كان أحد الكبار يرافق الشباب فيمكن أن يشرب الشاب البالغ من العمر  عاما

عاما أيضا نوعا معينا من اخلمور، فهي أعذار لكتمان عجز القانون. فهؤالء حيثما يقطعون أشواط التقدم  ١٥أو حىت 
طيعون حظر السيئات يلينون القانون. أما ما هو سيئة يف يسنون القوانني الداعمة الرتكاب السيئات، فحني ال يست

بالتزام من أجل إصالح  �ال خيضع لرغبتنا، بل جيب أن نستجيب حنن ألوامره  �أحكام اهللا فهو سيئة لألبد. فاهللا 
الراقي يف  أعمالنا. وهذا االلتزام يتحقق عندما تكون حالة إمياننا أيضا سامية جدا. فاألمة اليت يصفها العامل املادي

العصر الراهن جاهلةً وغري مثقفة، ويسميها أُمية، كان أفرادها قد جعلوا إميام غالبا على سكرهم، حيث أصلحوا 
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أعماهلم أوال مث أثبتوا للعامل أن أعماهلم أفضل، وبذلك جعلوا العامل يتبعهم. فليكن واضحا وجليا أن اإلرادة يف شئون 
  ي تتحقق بالتمسك باألعمال الصاحلة واالمتناع عن السيئات. الدين هي اإلميان القوي، وه

قوةُ العلم. فإذا كان أحد يتمتع بقوة العلم فبها يزول ضعف العمل الناتج عن قلة العلم،  - كما ذُكر سابقا-وترافقها 
ون التراب وعندما ومثال ذلك يف الشئون املادية اليومية أن يف األوالد تكون بعض العادات يف الطفولة، فبعضهم يأكل

يدرك ضرره يسعى للتخلص من ذلك، ومثل ذلك هناك عادات كثرية. فمثال أنا أعرف شخصيا طفلة كانت تنتف 
شعرها يف النوم حىت كانت جترح نفسها، وهي تكرب اآلن وينشأ لديها اإلحساس وتسعى للتخلص من هذه العادة 

ذي لديه شيء من اخلوف اإلهلي، حني يولد لديه إحساس صحيح السيئة. فالعادة تزول حتما بالعلم. ومثل ذلك فإن ال
  يغضب على ارتكاب الذنب، فهو جيتنبه.  �ويرسخ بأن اهللا 

األمر الثالث الذي يتسبب يف ضعف األعمال، هو فقدان القدرة على إحراز األعمال، ولعل البعض يظنون أن األمور 
أا تتناول من شىت املنطلقات لتفهم. باختصار فليتضح أن لضآلة  تتكرر. صحيح أن بعض األمور يتكرر بيانها إال

القدرة على العمل أو فقداا أيضا أسبابا. فأحد هذه األسباب مثال العادة، حبيث ميلك إنسان إرادة وعلما ومع ذلك 
اهللا، لكن حبه لألشياء يصدر منه ضعف العمل بسبب العادة اليت ال يقاومها، أو مثال يعرف اإلنسان كيف ينال قرب 

املادية أو خوفه من اخلسائر املادية يسيطر عليه فيحرم من نيل قرب اهللا. فالناس من هذا القبيل حباجة إىل العالج 
اخلارجي، ألن العالج اخلارجي يقوي القدرة على العمل، فاإلصالح يقتضي البحث عن هذا السند الصحيح. إذا كان 

و ال يفيده يف اإلصالح، فاملرء مثال إذا كان يعرف أن اهللا يغضب على ارتكاب الذنب، أحد يعرف أمرا ما سلفا فه
فعند ارتكابه الذنب ال يفيد ختويفه من غضب اهللا أو إطماعه يف حب اهللا فهو سلفا يعرف ذلك. كما ميلك اإلرادةَ 

القلب لكونه صدئا، فهو حباجة إىل أمر  أيضا لكنها ناقصة، والعلم أيضا. إال أن حبه هللا وخوفه من غضبه ال يؤثران يف
آخر إضايف، ألن اهللا خاف عن أنظاره، فيقول إنه ال يرى اهللا تعاىل، بينما األشياء املادية فرياها أمامه. فالذي ال يكون 

وب هؤالء إميانه كامال يغيب اُهللا عن أعينه، ومن مث ال خيافه. فمثل ذلك هناك أناس آخرون خيافوم، فإذا أَلقيتم يف قل
هيبةَ شخص معني أو وظّفتم القوة املادية إلصالحه، فيمكن إصالحه، بشرط أن ال تتراجع تلك القوة املادية عن 

  موقفها كما يستسلم القانون املادي ملصلحة سياسية كما هو سائد يف العصر الراهن يف القوانني املادية. 
 العامل، وهذه األمراض أيضا موجودة، فسبب ضعف أعمال باختصار إن الناس من هذه األنواع الثالثة موجودون يف

بعض الناس إميانهم الناقص، كما يضعف أعمالُ بعض الناس لقلة العلم، وهناك أناس ميلكون اإلميان والعلم كليهما إال 
ي. أن قلوم صدئة ألسباب أخرى حبيث ال يفيدهم العالجان، وهم حباجة إىل العالج اخلارجي وإىل سند خارج

ومثال ذلك أنه إذا كُسر عظْم أحد فلجربه يوضع اجلص من اخلارج كسند. وأحيانا تركب الصفائح جراجيا لكي 
ينجرب العظم جيدا، وعندما ينجرب العظم كامال بالتدريج تزال تلك األسناد. فمثل ذلك بعض الناس حيتاجون إىل سند 

  لدرجة يكونون هم نشطاء ويزول عنهم الضعف يف األعمال. ملدة معينة وذلك السند يولِّد فيهم قوة تدرجييا، 
فكما قلت لكم يف اخلطبة املاضية أيضا، إن نظام اجلماعة واملسئولني يف اجلماعة واملنظمات الفرعية للجماعة جيب أن 

لهم تعمل إلزالة هذا الضعف يف األعمال. لكن إذا كان هؤالء املسئولون واآلخرون يعانون الضعف يف علمهم وعم
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فكيف يهيئون السند لآلخرين؟ فكل شعبة من نظام اجلماعة وكل فرد منها حباجة إىل إصالح نفسه وتقدمي السند 
للضعاف أيضا من أصدقائه وأقربائه لكي تتقدم اجلماعة، ولكي حيقق كل فرد من أبناء اجلماعة أرفع معايري اإلصالح 

  العملي، وينال بذلك قرب اهللا، وفَّقنا اهللا لذلك. 
يف راولبندي إنا هللا  ١٤/١/٢٠١٤هناك خرب مؤسف أن العزيز أرسالن سرور ابن حممد سرور احملترم قد استشهد يف 

وإنا إليه راجعون. وبعد الصالتني سأصلي عليه جنازة الغائب، وأود أن أعرفكم أوال بعائلته، كان جد الشهيد حممد 
يف حمافظة فيصل آباد. وكان والد الشهيد وجده انضما إىل  غ ب يف مديرية جرانوالة ٥٥يوسف من قرية رقم 

، بينما كانت والدته ولدت أمحديةً. انتقلت هذه العائلة ١٩٧٣اجلماعة اإلسالمبية األمحدية يف عهد اخلليفة الثالث يف 
وكان يدرس حاليا . كان الشهيد ولد يف راولبندي املطحنةحيث كان والد املرحوم مراقبا يف  ١٩٨٤إىل راولبندي يف 

كان  ١٤والـ  ١٣عاما عند الوفاة. وتفصيل االستشهاد أنه يف الليلة بني الـ  ١٧اهلندسة يف إسالم آباد وكان عمره 
يف الساعة الواحدة ليال. فجاءت  �مشغوال مع أصدقائه غري األمحديني يف احلي يف التزيني واإلضاءة مبناسبة ميالد النيب 

الزقاق مث تبعها راكب على الدراجة النارية، وقبله خرج من السيارة رجالن وأحضرا كيسا سيارة ووقفت عند اية 
أبيض من القمامة كانوا قد وضعوه هناك سلفا، فحني نظر إليهما أرسالنُ والشابان اآلخران من غري األمحديني شكوا 

ة رجلٌ وأطلق طلقتني يف اهلواء، فيهما، ومن مث تشاوروا إليقاظ اآلخرين أيضا. فصاح أرسالن وخرج من السيار
فهرب الشباب إىل الطرف اآلخر للزقاق لكنه الحقَهم، وكان أرسالن يتوسط االثنني ويتبني من آثار الطلقات يف 
الزقاق أن الشابني اآلخرين أيضا تعرضا للنار. أما أرسالن فحني نظر إىل اخللف أثناء الركض أصابته طلقة يف الرأس 

ا اختفى اآلخران وراء السيارات يف الزقاق. حاول املهامجون العثور عليهما أيضا قليال مث عادوا فسقط فورا، بينم
" القريب من املوقع، حيث حاول األطباء عالجه Holy Familyوهربوا، نقل العزيز إىل مستشفى "هويل فَيملي 

اعتني أو ثالث، إنا هللا وإنا إليه لكنه ملا كانت الطلقة قد أصابت دماغه مل يستفد ولقي مصرعه شهيدا خالل س
  راجعون. 

كان املرحوم حمببا كثريا، حيث جاء غري األمحديني أيضا إىل بيته لتقدمي التعازي، كان بفضل اهللا قد انضم إىل نظام 
الوصية يوم كان عمره أربعة عشر عاما، وكان نشيطا يف خدام األمحدية كما كان قد خدم يف أطفال األمحدية أيضا. 

ته أيضا يقدمون اخلدمات يف شىت ااالت. يقول قائد خدام األمحدية يف حمافظة راولبندي إن أرسالن سرور إخو
  وإخوته نشيطون جدا يف خدام األمحدية، وهم سباقون يف تقدمي خدمات احلراسة التطوعية وأعمال أخرى للمنظمة. 

ملرحوم أن يأيت إىل مكتيب ليقرأ كتب املسيح املوعود يقول الداعية اإلسالمي األمحدي يف راولبندي: "كان من عادة ا
كما كان حمافظا على الصالة بالتزام، وكان خاشعا يف صالته، كان يصلي صالة اجلمعة يف "إيوان توحيد"  �

). كما كان يدفع مع أن األوضاع هناك ليست جيدة وبعض األعمال حمظورة وتقوم الشرطة أيضا باحلراسةبانتظام (
انتظام بفضل اهللا تعاىل". رفع اهللا درجاته، ورمحه وغفر له وأهلم ذويه الصرب والسلوان واهلمة. لقد ترك التربعات ب

املرحوم والده احملترم حممد سرور وهو سكرتري الدعوة إىل اهللا يف املنطقة، ووالداته عشرت بروِين احملترمة، وثالثة إخوة 
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أمحد يف أمريكا، والثالث حممد أمحد يف راولبندي، أهلم اهللا اجلميع الصرب. أحدهم ياسر أمحد يف أملانيا، والثاين ناصر 
  					            آمني.   

 


