
 

- ١ -

òjĐ�@òÈà¦a@ @
ŒíŒÈÛa@êŠ–äi@µbÈm@�a@ê†íc@†»c@‰ëŠ�ß@a‹�ß@bã†î�@´äßû½a@�ßc@bçbÔÛc@�Ûa@ @

âý�Ûa@éîÜÇ@ð†è½a@âbß⁄aë@…ìÇì½a@|î�àÜÛ@�ßb¨a@òÐîÜ¨a@ @
@âìíSQOQORPQT@ @

æ‡äÜi@�ìnÐÛa@oîi@‡v�ß@À@ @

�����  
 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 وإياك نعبد إياك*  الدين يوم مالك*  الرحيم الرحمن*  الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم
عنيتسا*  ندناه الصأَن يناط الَّذرص * قيمتساطَ الْمرالِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمآمني.�ع ،  

مبن فيهم مجيع هؤالء الذين نذروا حيام  - حتدثت يف اخلطبة املاضية من منطلق إصالح األعمال عن مسؤلية الدعاة 
يلعبوا دورهم يف جمال إزالة  وأمراء اجلماعة وأصحاب املناصب يف اجلماعة، وشرحت كيف جيب أن - خلدمة اجلماعة 

إصالح األعمال. وما هي األمور الضرورية يف هذا اال اليت جيب أن ينفّذها الدعاة  اليت حتول دونالعراقيل 
واملسئولون يف اجلماعة على أنفسهم أوال مث جيب أن يوجهوا إليها أفراد اجلماعة. هنا أريد أن أوضح أيضا أن الواعظني 

املسيح املوعود ومنهم الذين نالوا التربية  كان منهم صحابة �الذين كانوا موجودين يف زمن سيدنا املصلح املوعود 
على يد الصحابة، فكان مستوى عالقتهم باهللا واإلميان واليقني عاليا جدا، فلم يقصروا يف هذه األمور، غري أنه كان 

ي هناك شيء من النقص يف األمر الذي وجه املصلح املوعود أنظارهم إليه، وقال بأن هناك حاجة لتغيري األولويات.. أ
كما يتم التركيز بشدة على املسائل العقَدية كذلك هناك حاجة إىل إصالح األعمال والتركيز على معجزات املسيح 
املوعود وتربية أفراد اجلماعة من منطلق إنشاء العالقة الشخصية باهللا تعاىل وطاعة اخلالفة واحترام نظام اجلماعة أيضا. 

األيام. فعندما أقول أنه جيب على الدعاة واملسئولني يف اجلماعة أن يطبقوا  ولكننا ال جند ذلك املستوى قائما يف هذه
هذه النصائح على أنفسهم أوال مث يطلعوا عليها أفراد اجلماعة فإين أقول ذلك نظرا إىل أمهية املوضوع. هناك حاجة 

ؤثر األمور اهلادفة إىل اإلصالح ماسة للتأمل يف كلمة: أن يطبقوا على أنفسهم ويقدموا أسوم يف ذلك، عندها فقط ت
  تأثريا مطلوبا. 

لقد ذكرت يف اخلطبة السابقة ضرورة خلق العزمية وإزالة الضعف العلمي، ولكن مل أذكر األمر الثالث وهو أسلوب 
إزالة الضعف العملي، وكيفية رفع مستوى القوة العملية. فسأحتدث اليوم حول هذا املوضوع. فكما سبق أن قلت يف 

طب السابقة أن هناك ضرورة للعالج أو املساعدة اخلارجية، أو ميكن القول بأن هناك حاجة للسند من اآلخرين. اخل
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والسند يف جمال اإلصالح العملي على نوعني. أو هناك حاجة لنوعني من الدعم، أحدمها املراقبة، والثاين: اإلكراه. 
ر من املرء عمل سيئ. هذه املراقبة تكون يف األمور الدنيوية أيضا، املراد من املراقبة هي احملاسبة املستمرة حىت ال يصد

كما يراقب اآلباء أوالدهم يف البيوت، وكما يراقب األساتذة يف املدارس، إضافة إىل التدريس. وهناك عمال احلكومة 
نب الشوارع ملراقبة أيضا الذين يقومون باملراقبة وخيربون أيضا أم يراقبون. كما نرى الكامريات منصوبة على جا

حركة املرور باإلضافة إىل لوحات مكتوبٍ عليها أن هناك كامريا منصوبة. األوالد الذين يتعرضون ملعاملة سيئة من 
قبل اآلباء حيذَّر آباؤهم من قبل الدوائر الرمسية بأم مراقَبون، وإذا تعرض األوالد إىل مضايقات أكثر حيذّر فرع 

أخذوم من آبائهم. وهذه الظاهرة منتشرة يف البالد املتقدمة بوجه عام بل أرى أن هذه مصلحة األطفال أم سي
املراقبة أكثر من املفروض لدرجة خياف اآلباُء األوالد أو خيافون الفرع املعين وال مينعون األوالد من أمور جيب املنع 

نوع من املراقبة يكون ضارا أحيانا يف هذه الدنيا. كما عنها أيضا، وبالنتيجة يفسد األوالد يف كثري من احلاالت. فهذا ال
  تراقَب العالقات بني الزوجني ويراقب ارمون. 

على أية حال، اهلدف من كل نوع من هذه املراقبة هو أن يمنع الناس من أمور تؤدي إىل الفساد، أو يكون اهلدف 
ة يف كل قانون يسود اتمعات كلها ويكون اهلدف منها منها هو اإلصالح. إذًا، املراقبة وسيلة إصالح وهي موجود

هو إصالح األعمال. كذلك الدين أيضا يوجهنا إىل اإلصالح يف األعمال فيجتنب اإلنسان كثريا من املنكرات ألن 
اعة أيضا اتمع يراقبه، إذ يراقب اآلباُء يف دائرم ويراقب الدعاةُ يف دائرم اخلاصة م. كذلك جيب على نظام اجلم

أن يكون رقيبا يف دائرته. عندما يكون تعليم اإلسالم القائل بأن كل راعٍ سيسأل عن رعيته أمام األعني دائما لن 
يقتصر األمر على إصالح من كان حتت الرقابة فقط بل سيتم إصالح املراقبني أيضا. على أية حال، فاملراقبة وسيلة 

  جيدة إلصالح األعمال. 
الضروري لإلصالح هو اإلكراه. قد ينشأ يف بال أحد سؤال هنا أننا نقول من ناحية أنه ال إكراه يف الدين األمر الثاين و

ومن ناحية ثانية العالج الذي نقترحه لإلصالح هو إكراه. فليكن واضحا أن املراد هنا هو أنه ال إكراه يف اختيار دين 
ويترك الدين الذي يشاء، ألن اإلسالم يعطي هذا اخليار  أو تركه بل كل شخص حر يف ذلك ليختار الدين الذي يشاء

واحلرية بكل وضوح. فاملراد هو أن هناك إكراها يف العمل بقواعد ومبادئ الدين الذي ينتمي إليه املرء فال جيوز أن 
عل ذلك فال بد خيتار أحد دينا مث ينقض قوانينه أو يدعي أنه جزء من نظام اجلماعة مث ينقض قوانينها. وإذا كان أحد يف

من ممارسة القسوة عليه. هذا هو املراد من اإلكراه هنا. أي ال بد من العمل بتعليم النظام بعد االنضمام إليه فالذي 
ينقض القوانني ميكن أن يعاقَب وميكن أن تفرض عليه غرامة أو قيود أخرى. وكل هذه األمور إمنا دف إىل اإلصالح 

ية. عندما يعاقب نظام اجلماعة أحدا يكون اهلدف منه هو اإلصالح ال اإلهانة أو التعذيب إلزالة الضعف يف القوة العمل
دون مربر. وهذا اإلكراه ملحوظ يف قوانني احلكومات أيضا، إذ يعاقَب الناس ويسجنون، وتفرض عليهم الغرامات 

بون أيضا يف بعض األحيان. ويكون اهلدف من كل ذلك أن يسود األمن يف اضررمون على إيذاء ويتمع وأال يقدر ا
اآلخرين، فهم يعاقَبون أيضا أحيانا على ما يؤذي اآلخرين. ولكن يف العقوبة أيضا تستخدم أنواع الوسائل لإلصالح، 
حىت إذا شنق أحد يكون سببه عائدا إىل أنه أزهق نفسا بريئة. واملعلوم أنه إذا ترك حبل القتلة على غارم لفسد أمن 
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ن اتمع ولنشأ قتلة كثريون. فإن عقوبة قتل النفس بالنفس أيضا تؤدي إىل إصالح الكثريين ويتوقف عن هذه الفعلة م
كانت فيه نزعة أو ميل هلذا العمل. إذًا، فإن اإلكراه أيضا جانب من اإلصالح املنتشر يف العامل، وال عالقة لإلكراه 

كن عندما يكره شخص ينتمي إىل دين ويعاقَب حتت نظام ديين، أيا كان الدنيوي أو العقوبات الدنيوية بالدين قط. ول
نوع العقوبة مثل الغرامة أو بعض القيود مثل امتناع اجلماعة عن أخذ التربعات من بعض الناس، ال شك أنه يمنع من 

ة. فإذا عمل اإلنسان ا هذه األمور كُرها، ولكن هذه العقوبات كلها دف إىل اإلصالح وتوجه إىل األعمال الصاحل
ليجتنب العقوبة أو جيتنب سخط اهللا أو سخط اخلليفة فهذا يؤدي إىل نشوء اإلميان يف قلبه، مث ينمو اإلميان رويدا رويدا 
فيتخلى عن السيئات ويبدأ بكسب احلسنات. فال بد من التذكر دوما أن اإلنسان يضطر الختيار وسائل خمتلفة لتعويد 

ل الصاحلة وبغريها ال يتم النجاح قط. إذًا، ال بد من اختيار هذه الوسائل، مبا فيها خلق اإلميان يف الناس على األعما
القلوب وخلق العلم الصحيح، كما ذكرت يف اخلطبة املاضية. كذلك ال بد من املراقبة واإلكراه كما ذكرت آنفا 

  ضمن الوسائل إلنشاء القوة العملية. 
ر األربعة مستحيل. وعندما نفحص األمر مبزيد من الدقة نعلم أن هناك شرحية يف اتمع ال إن اإلصالح بغري هذه األمو

متلك قوة اإلميان، مبعىن أم ليسوا على املستوى الذي جيب وجوده يف اإلنسان من أجل إصالح األعمال. فلو شحن 
ذنوب بسبب عدم العلم، فإم حباجة إىل هؤالء الناس بقوة اإلميان لصلحت أعماهلم. وهناك فئة أخرى يتورطون يف ال

علم صحيح. وفئة أخرى حتتاج إىل مساعدة اآلخرين لكسب األعمال احلسنة فتسد حاجتهم بطريقتني، أو لنقُلْ 
يساعدون بطريقتني أي باملراقبة اليت بينت تفصيلها قبل قليل وقلت أنه إذا متت املراقبة تزول السيئات ويتم التوجه إىل 

سنات عادةً. فهناك ثالثة أنواع من الناس؛ أما الفئة اليت تكون منحطة متاما وال ترتدع باملراقبة فال يكاد ينصلح احل
أصحاا دون املعاقبة. إذًا، ال بد من اختيار هذه األساليب كلها إلصالح اجلماعة. ومرض كل واحد يعاجل حبسب 

  نوعية املرض. 
 ميلك فيه الدين حكومة أو سلطة وال سيفا يكون العمل باألنواع األربعة املذكورة جيب التذكر أيضا أن العصر الذي ال

  ضروريا لإلصالح. 
كما قلت يف اخلطبة املاضية أن العالج األول هو تقوية اإلميان بواسطة التربية، وهلذا الغرض هناك حاجة لذكر اآليات 

باهللا وبذلك ميكن أن يخلق انقالب روحاين يف  �اليت ظهرت على يد املسيح املوعود وذكرِ وحيه وذكر عالقته 
عاىل. لقد قلت يف اخلطبة املاضية أيضا أن يف هذه املرحلة حني ، وجيب أن يطلَعوا على فوائد قرب اهللا ت�أتباعه 

يهاجم الشيطان بكل قوة وشدة يكون اإلنسان بأمس حاجة للعمل باألمور املذكورة آنفا، فهناك حاجة لذكر تلك 
ى كيف يعامله األمور مرارا وتكرارا. فيجب أن يخبر الناس كيف ميكنهم أن ينالوا حب اهللا وعندما يناله اإلنسان سري

  اهللا بصورة خارقة. 
لقد أطلعنا املسيح املوعود على هذا املوضوع. األمحديون اجلدد الذين ينضمون إىل اجلماعة من أقوام خمتلفة مبن فيهم 
األفارقة والعرب وغريهم يكتبون إيلَّ ما يوضح كيف حدثت فيهم تغريات عظيمة بعد قراءة كتب املسيح املوعود 

ميام. ال شك أن قراءة هذه الكتب أدت إىل رفع سوء فهمهم املتعلق باملعتقدات وازداد علمهم وكيف قوِي إ �
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من حيث العقائد وتبينت عليهم سبل اإلميان اجلديدة أيضا ولكن مما ال شك فيه أن إميام قوِي نتيجة رؤيتهم 
، مث أراهم اهللا تعاىل أيضا آيات وأراهم ونظرا إىل عالقته باهللا تعاىل �معجزات املسيح املوعود وفهم حقيقة وحيه 

  مشاهد قربه. 
يف ذكر آيات املسيح املوعود ووحيه وإهلاماته وأمهية العالقة باهللا تعاىل اليت تنور قلوبنا أيضا  �يذكر املصلح املوعود 

ر كضرر إذا مات يف السماء حيا، إن بقاءه يف السماء حيا ليس بضا �باإلميان فيقول بأسلوبه اخلاص: فليبق عيسى 
اهللا يف قلوبنا. ما الفائدة إذا ركّزمت على وفاة املسيح وأنتم متيتون اهللا يف قلوب الناس وال تسعون إلحيائه؟! ال شك أن 
اهللا تعاىل حي وقيوم ال ميوت ولكنه ميوت بالنسبة إىل بعض الناس. مث سرد املصلح املوعود حادثا يتعلق باخلليفة األول 

ان للخليفة األول أستاذ من سكان وبال، وقد رأى يف الرؤيا أن هناك جسرا خارج مدينة وبال ويقول بأنه ك �
(هذه املدينة تقع يف اهلند) وهناك شخص جمذوم ملقى قربه، وإضافة إىل ذلك هو كفيف البصر وجمدوع األنف أيضا، 

قد كرهت مشهده كثريا وسألته: من وقد تآكلت أصابعه وجسمه صديد كله، والذباب حيوم حوله. يقول الراوي: ل
أنت؟ قال: أنا اهللا. فأصابتين الدهشة بسماع هذا الكالم وقلت مستغربا: هل أنت إله بينما ظل األنبياء يقولون إىل 
يومنا هذا أن اهللا أمجل من اجلميع وال يوجد أمجل منه. وحنن حنب اهللا وتعاىل ونعشقه، فهل نعشق صورته هذه؟ قال: 

األنبياء صحيح متاما فإين لست اإلله احلقيقي بل أنا إله سكان وبال فقط مبعىن أن هذه هي صوريت يف نظر ما قاله 
  أهل وبال. أي ال أمهية هللا تعاىل يف نظر هؤالء الناس.

جيب إذًا، إن اهللا تعاىل ال ميوت ولكن عندما ينساه أحد فهو ميوت بالنسبة له. هنا أريد أن أوضح للشباب خاصة أنه 
أال يفهم من ذلك أن اهللا تعاىل اختار تلك الصورة ألن الناس كانوا يرونه كذلك بل احلق أن تلك كانت صورة هؤالء 
الذين تركوا اهللا تعاىل. فكما تظهر صورة املرء يف املرآة كذلك تلك كانت صورم. وهذا الشكل الذي رآه ذلك 

مرآم إذ كانوا جمذومني روحانيا حىت وصلوا إىل تلك العاقبة  الشخص يف الرؤيا كان شكل هؤالء الناس الظاهر يف
الوخيمة، فتخلّى اهللا عنهم باملوت. فالذين يظنون باهللا مثل هذه الظنون يعاقبهم اهللا تعاىل ذه الطريقة أيضا يف بعض 

م وجيلس جانبا عاطال، األحيان، بل يف معظم األحيان يعاقب اهللا مثل هؤالء الناس يف الدنيا أيضا، فال يتركهم وشأ
بل يعاقبهم يف هذه الدنيا أيضا فيلقون هذه العاقبة يف معظم احلاالت، أي الذين ينسون اهللا يلقَون يف اجلحيم. فال 
يفهمن أحد من هذا املثال أنه لن حيدث شيء إن تركوا اهللا وحسبوه بال قدرة وقوة وسينتهي األمر على ذلك بل إن 

  هين لَين حىت ينساه املرء وانتهى األمر.  نسيان اهللا ليس بأمر
ولكن ال يسعون  �أن الغريب يف املوضوع أن علماءنا يسعون جاهدين ليميتوا عيسى  �يقول املصلح املوعود 

إلحياء اهللا وال حياولون ليخلقوا روحا ا يتم إدراك اهللا تعاىل ومعرفته. إذًا، جيب أن تكون أكرب مساعينا منصبة على 
حياء اهللا وخلق العالقة معه. إذا كانت لنا عالقة حية مع اهللا تعاىل فمهما أثار الذين حيسبون عيسى حيا ضجة فلن إ

يضرونا بشيء، ألن اهللا تعاىل سيتداركنا يف كل خطوة. ال شك أنه جيب أن يكون لدينا إملام جيد باملسائل املتعلقة 
وغريها، وهذا ضروري جدا، كما أنّ الثبوت عليها باألدلة أيضا  بالعقائد مثل وفاة املسيح الناصري وختم النبوة
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ضروري، ولكن ال بد لنا أن ننشئ عالقة قوية مع اهللا تعاىل من أجل إصالح األعمال وجيب أن خنتار هلذا الغرض سبال 
 يف هذا العصر. �أرانا إياها املسيح املوعود 

أن نفحص ألي مدى نطبق على أنفسنا ما نقوله لآلخرين، اليوم علينا أن نزيل التناقض بني أفعالنا وأقوالنا، جيب 
توجد اجلامعات األمحدية يف العامل، حيث يتخرج الدعاة املسلمون األمحديون. يسجل فيها الكثريون من  �بفضل اهللا 

الشباب ليصبحوا مربني ودعاة، وال سيما يف باكستان يسجل عدد كبري من األوالد يف اجلامعة األمحدية، ومعظمهم 
وظهرت بعض األمثلة أن عدم بذل املساعي لنيل  من أوالد وقف نو. وحيدث أحيانا أنّ تزايد العدد حيطّ املستوى،

املعايري الروحانية واتباع بعض العادات السيئة وعدم العلم الصحيح بقدسية املريب والداعية ومكانته وصدور تصرفات 
 غري الئقة من أمثال هؤالء األوالد أدى إىل طردهم من اجلامعة أيضا. 

ثريا لرقي اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف الزمن القادم إن شاء اهللا تعاىل. ينبغي أن جيهز املربون والدعاة أنفسهم ك
فاملهمةُ اليت ستعهد إليهم ليست عادية بسيطة. من اآلن أنشئوا العالقة باهللا وابذلوا اجلهود يف سبيل ذلك أكثر من ذي 

م من جديد، جيب أن تضعوها نصب وكشف التعليم الصحيح لإلسال �قبل، فاآليات اليت أراها لنا املسيح املوعود 
اليت أعينكم دوما. فال تكتفوا حبفظ املسائل وإدراكها فقط. لقد كتب يل أحد علماء اجلماعة من قاديان: إن املناظرات 

كانت تعقد علنا بكثرة للرد على اعتراضات املعارضني يف اهلند يف املاضي مل تعد تعقد اآلن. فكنا يف تلك املناظرات 
  شايخ املعارضني بشدة، وكنا نزعجهم جمات متتالية. نفحم امل

نرد اعتراضام عليهم  صحيح أن ما كانوا يفعلونه كان جيدا وينبغي الرد على اعتراضات املخالفني بل جيب أن
لكن األهم من ذلك وواجب على دعاتنا ومبشرينا ومربينا أن يطوروا حالتهم الروحانية مدركني اهلدف من باألدلة، 

لكي يصبح كل واحد منهم آية، وينبغي أن يبذل السعي لذلك، لينضم الناس إىل اجلماعة  �بعثة املسيح املوعود 
برؤية تلك النماذج والقدوات. فالواقع أن الناس أحيانا ينضمون إىل اجلماعة برؤية النماذج، لكنين مضطر للقول إن 

من الدعاة، إذ كان يبدو أن حب الدنيا استوىل عليهم. هذا املعيار مل يتحقق، ولذلك اضطُررنا لتسريح كثري 
فليستعرض صاحب هذه الرسالة وكلُ واحد منا أيضا، ما هي مسئولياتنا. فليفحص الدعاة واملبشرون كم بذلوا من 

قط، جهود إلنشاء اإلميان يف القلوب. ينبغي أن ال نكتفي خبلق التأثري يف قلوب الناس وهزمية املشايخ بواسطة األدلة ف
وال نفرح بذلك فقط. بل إن اآليات اإلهلية واخلوارق املتجددة اليت نتمتع ا جيب أن تروا العاملَ اَهللا من خالهلا. أقنعوا 

مثاال أنه إذا كانت  �. لقد بين املصلح املوعود �الناس بشهادة اهللا الفعلية اليت كانت حتالف املسيح املوعود 
يل على أن الشمس طالعة مث بدأمت بتقدمي األدلة املختلفة أن الشمس تطلع يف ساعة الشمس طالعة وسألكم أحد الدل

كذا واآلن قد حانت تلك الساعة وأا يف ساعة كذا تغرب وأن العلم يقول كذا وكذا، فهذا حمق، ألن الرد البسيط 
اك فالشمس طالعة، فانظر إليها. على السؤال عن طلوع الشمس أن يرفع وجه السائل قليال عن ذقنه ويقال له: انظر هن

اآلن متجلٍّ أمامنا، فقد ظهر بصفاته للعامل، وجتلى  �فجواب سؤالك الناجم عن احلمق هو وجود الشمس. فاهللا 
. فمن مهمة الدعاة والوعاظ أن يثبتوا احلق من خالل اآليات واخلوارق اليت �جبماله كله من خالل املسيح املوعود 

والتأييد اإلهلي الذي حيالفنا كل حني وآن، بدال من التصرف على شاكلة مقدم  �سيح املوعود تظهر جمددا بربكة امل
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وتقووا قدرة  �األدلة والرباهني على وجود اهللا. لكن القضية أوال وأخريا أن جتعلوا حالتكم مطابقة ملرضاة اهللا 
والد والنساء والرجال كما قلت، أخبِروهم كيف ظهر اجلماعة على إحراز العمل. قدموا هذه األمور مرارا وتكرارا لأل

، اشرحوا هلم ما هي الوسائل املختلفة لنيل قرب اهللا، وكيف ميكن الفوز حبب �جالل اهللا بواسطة املسيح املوعود 
كون عدد من اهللا. مث انظروا كيف ينيب الشباب الذين مييلون إىل التقليد يف الشئون املادية إىل اهللا. يف هذه احلالة لن ي

العلماء والدعاة فقط من يفندون اعتراضات املشايخ، بل إنّ هذه القدوة اليت يقيمها شبابنا ونساؤنا ورجالنا وأوالدنا 
ستجذب العاملَ إليهم. فنحن حباجة إىل إصالح حاالتنا العملية أوال، وحنن بأمس حاجة إىل ربط أنفسنا باملسيح 

اخلالفة. فهذا ما سيتسبب يف قوة اجلماعة وتقدمها على درب الروحانية. جيب أن  أوال، وبعده إىل إطاعة �املوعود 
تنشأ يف اجلماعة معرفة اخلالفة وإدراكها الصحيح حبيث تقبلون كل قرار للخليفة بكل سرور وال حيدث يف قلوبكم أي 

  نوع من التردد إثر مساع أي قول له. 
 قلوب أبناء اجلماعة الفهم الصحيح واإلدراك للخالفة. مث من واجب فمن أهم واجبات املربني والدعاة أن خيلقوا يف

املسئولني يف اجلماعة أيضا أن يلفتوا االنتباه إىل ذلك، فحىت اآلن يسمع بعض األمثلة أن البعض قالوا إن اخلليفة أخطأ 
كذا، أو ملاذا عهدت إىل  يف كذا، وأصدر قرارا خاطئا أو كان القرار الذي أصدره اخلليفة ينبغي أن يكون على حنو

فالن مهمة معينة، إذ كان فالن أجدر ا منه، وأن اخلليفة يعرف الكثري عن فالن وفالن أما فالن فقد أغمض اخلليفة 
  عينيه عن تصرفاته رغم علمه ا. 

ملسئولون من صحيح أن أصحاب هذه األقوال قالئل جدا إال أم يفسدون اتمع. فقد قلت سابقا لو كان الدعاة وا
املستويات املختلفة، ولو أدرك مسئولو املنظمات الفرعية يف اجلماعة مسئوليتهم وأدوها بإخالص ملا نشأت مثل هذه 
الشبهات والشكوك يف بعض القلوب، جيب أن تشرح هذه األمور هلم. وهذا من واجب الدعاة واملربني بصفة خاصة، 

تكمن كلها يف النظام، فحني يريد اهللا لعنة ألي قوم يرفع منهم النظام. فعندما أن يبينوا ألبناء اجلماعة أن الربكات 
يطَّلع اجلميع على هذه األمور فسوف يتخلص من العثار بعض املتعثرين، فهذه الفئة ستبقى حىت لو كانت عددا قليال 

لمون هنا وهناك أن اخلليفة من الناس، الذين حيسبون أنفسهم أم يعلمون كل شيء وهم متفرسون وعقالء. فهم يتك
على هؤالء مجيل ورائع وهو مفيد  �ليس إهلا، فهو ميكن أن خيطئ كعامة الناس. هذا صحيح لكن رد اخلليفة الثاين 

ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى �يف كل زمن، وهو أنكم إذا كنتم تؤمنون بأن اخلالفة إنعام من اهللا، فإن اهللا يقول 
 مها.  �لَهأي إننا نقسم أن نقيم املبادئ واألصول اليت يريد اخللفاء إقامت  

فهذه األمور جيب أن ترسخ يف قلب كل فرد من أبناء اجلماعة. ومن مهمة املربني والدعاة وأهل العلم أن يسعوا 
قلب كل واحد. فَعوا هذه املسئولية، وصمموا العزم على أنكم ستظهرون للناس  جاهدين خللق هذا االهتمام يف

وفيوضه، وتذكرون آيات اهللا املتجددة الدائمة مرارا وتكرارا. وعليكم أن ختربوا الناس ما  �بركات املسيح املوعود 
اخلليفة ونظام اجلماعة يف كل حال  هي الوسائل لنيل قرب اهللا، وجيب أن يتضح لكل فرد من أبناء اجلماعة أن إلطاعة

أمهيةً قصوى. فعندما يتحقق ذلك ستزول الشبهات من القلوب. وسيكون عدد الذين تزول وساوسهم أو الذين هم 
يزيلون الشبهات ذه الطريقة كبريا لدرجة ستندفن كل فتنة تلقائيا، وسوف يظهر اإلصالح العملي يف كل شعبة من 
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. تذكروا دوما أننا للرد على اعتراضات املعارضني �أكرب هدف من بعثة املسيح املوعود  احلياة للجماعة. وهذا هو
حباجة إىل معرفة مسائل ختم النبوة، لكننا يف الوقت نفسه حباجة إىل بذل املساعي إلنشاء العمل والعرفان يف أبناء 

خلارجية. إن طهارتنا الروحانية وإصالح أعمالنا اجلماعة، فعلينا أن تم باجلبهة الداخلية أكثر من اهتمامنا باجلبهة ا
أنَّ املربني والدعاة لو بذلوا  �سيتسبب يف ظهور انقالب عظيم باملقارنة مع التبليغ إن شاء اهللا. فقول املصلح املوعود 

إىل اجلهود إلصالح القلوب وأنشأوا يف قلوب الناس العرفانَ وحب اهللا فسوف ينضم ماليني املاليني من الناس 
إِذَا جاَء نصر اللَّه والْفَتح * ورأَيت الناس يدخلُونَ في دينِ اللَّه أَفْواجا * فَسبح بِحمد �نفسه:  �األمحدية، يقول اهللا 

هرفغتاسو كبحتم أي إذا نشرمت دينكم بنشر املسائل والدعوة فسوف ينضم إليكم أشخاص، أما إذا استغ �رفرمت وسب
  وأزلتم الذنوب عن مجاعتكم فسوف ينضم إليكم الناس أفواجا. 
 صيبون املعارضنيم كانوا يمية نكراء: هذه اهلزمية النكراء لن حتقق اهلدف الذي زأقول لعلمائنا الذين يكتبون إيلّ أ

ونوا نائيب اخلليفة. اسعوا لتكونوا من يتحقق نتيجة اإلصالح العملي. لذا جيب أن تموا بإصالح األعمال، وتسعوا لتك
أنصار اخلليفة وأعوانِه، فال نستطيع أن نظل نتخبط سنني طويلة يف النقاشات العلمية. إذا كنا نريد أن تتقدم اجلماعة 
وإن شاء اهللا ستحرز اجلماعة التقدم واالزدهار، فال بد لنا من اختاذ وسائل أخرى، وتلك الوسائل تتمثل كما قلت يف 

إلصالح العملي. فنحن حباجة إىل حتسني أعمالنا، علينا أن نرفع معايري أمانتنا، حنن حباجة إىل اختاذ أساليب احلالل ا
لكسب العيش. فال ينبغي أن ختدعوا احلكومة من أجل دراهم معدودة وتنبذوا الصدق، لكي تنالوا بعض الفوائد، أو 

ننجز مجيع املهمات اليت عهدت إلينا بإخالص وأمانة وإتقان، فإذا حتقق  ترفعوا القضايا املزورة للفوز باملال. علينا أن
ذلك فسوف تفتح علينا أبواب الدنيا أيضا باإلضافة إىل الدين، إن شاء اهللا. فمن فضل اهللا على اجلماعة أن للجماعة 

كاسب املادية البسيطة فكل من مسعة طيبة يف قلوب اآلخرين حىت اآلن أما إذا أضعنا معايري أمانتنا وصدقنا لبعض امل
يقوم مبثل هذا التصرف يسيء إىل مسعة اجلماعة. فإذا وجب على املربني والدعاة أن يهتموا ذا اجلانب فإنّ على كل 
فرد من أبناء اجلماعة يف الوقت نفسه أن يفحص نفسه ويسعى إلصالحها. وإىل جانب ذلك إن أكرب سالح جيب أن 

هو الدعاء، وإلحراز الفائدة التامة منه واستخدامه الصحيح جيب أن نضع نصب أعيننا كل يتسلح به كل واحد منا، 
حني وآن التوجيه اإلهلي القائل بأن تقدموا يف اإلميان. فاخلطة اليت أعطيتكم إلحراز احلسنات اعملوا ا. فهذا العمل 

   مجيعا هلذا. �والدعاء إذا كانا معا فسوف يتم اإلصالح. وفقنا اهللا 
ويف األخري أود أن ألفت انتباهكم إىل أن األمر الذي قد جعل اليوم كلَّ مؤمن حقيقي مضطربا هو حالة البالد 

  .�اإلسالمية اليت يرثى هلا، فاألمة اإلسالمية اليوم بأمس حاجة إىل دعاء املؤمنني باحملب املخلص للنيب 
د يوم، إذ قد جتاوز احلكام أيضا حدود الظلم واملعارضة فمن واجبنا أن ندعو هلم، فاألوضاع يف سورية تسوء يوما بع

قد بلَّغت املظامل منتهاها، فمن كال الطرفني يصدر الظلم واالعتداء، حيث ميارس الظلم على األوالد والنساء واملسنني 
بني فحني ينظر سواء كان هلم ذنب أم ال. فحني يعتقلون أحدا يؤذونه ويجيعونه، فقد نشرت بعض الصور هلؤالء املعذَّ

إليها املرء ترتعد أوصاله، هل ميكن أن يظلم مسلم مسلما هلذا احلد؟ إم يتيحون الفرصة لغري املسلمني ليعترضوا على 
اإلسالم. فمؤخرا قد نشرت مقابالت بعض املراهقني الذين كانوا قد فقدوا آباءهم وأمهام أو انفصلوا عنهم لسبب 
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عاما أي مهنة سيختار يف  ١٣أو  ١٢ل، وحني سأل الصحفي الولد البالغ من العمر فلم يكونوا جيدون شيئا لألك
الكرب. فقال له ضاحكا، من الواضح أين سأكون جمرما، إذ سوف نصبح لصوصا وقطاع طرق وجمرمني وإرهابيني، 

ارضة لنيل السلطة وأي مهنة ميكن أن خنتار غري هذه األعمال. وذلك لننتقم. فاحلكام للحفاظ على سلطتهم واملع
يدمرون األجيال القادمة. أوصل اهللا هؤالء الظاملني إىل عاقبتهم الوخيمة، وخلَّص الشعب من براثن هؤالء الظاملني 

  ووهب هلم حكاما منصفني. 
يف باكستان أيضا بلغت االعتداءات منتهاها وخاصة على األمحديني حيث يعذبون فكريا وجسديا، وعامة املواطنني 
أيضا يواجهون املظامل ويبدو أن األوضاع ستتأزم أكثر، فهذه اجلماعة اإلرهابية وليدة احلكومة وهي اآلن تكاد تفقد 

ء الظاملني وجيعلهم عربة لآلخرين، فثمة حاجة ماسة للدعاء. السيطرة عليها. فالدعاء وحده ميكن أن يقضي على هؤال
أن يقضي على الظاملني يف باكستان وخارجها أيضا، ومثل ذلك األوضاع يف بالد إسالمية أخرى مثل  �ادعوا اهللا 

. ادعوا اهللا مصر وليبيا وغريمها أيضا سيئة، رزقهم اهللا العقل وحفظهم من املساعي الذميمة لإلساءة إىل مسعة اإلسالم
 أن جيعل الظاملني عربة وأن حيفظ األمحديني املقيمني يف هذه البالد من شرورهم.

  
 


