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 فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 الرحيم الرحمن*  الْعالَمني رب هللا الْحمد*  الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم الشيطان من باهللا
 أَنعمت الَّذين صراط*  الْمستقيم الصراطَ اهدنا*  نستعني وإياك نعبد إياك*  الدين يوم مالك* 

هِملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني. (�الض.(  
كان املصلح املوعود رضي اهللا عنه يروي يف خطبه وخطاباته عن املسيح املوعود عليه السالم 

على مسامعكم يف مناسبات شىت، وسوف  قرأت منهاحكايات وواقعات ذات مغزى وعرب، وقد 
 أيضا.  أذكر بعضها اليوم

لقد بني املصلح املوعود رضي اهللا عنه يف إحدى خطبه أن اهللا تعاىل عندما يبعث أحدا أو يرسله 
وينصره، ولو تطلب إظهار صدقه على الناس إبادة معظم سكان العامل عقابا على  هنبيا فإنه يؤيد

م حكاية لتبيان هذا األمر، معاصيهم، فال يبايل م بل يعاقبهم. وقد ذكر املسيح املوعود عليه السال
ويقول املصلح املوعود رضي اهللا عنه مشريا إليها: كنا يف صغرنا حنب مساع القصص واحلكايات 
جدا، وكنا نطلب من املسيح املوعود عليه السالم سردها لنا فكان حيكي لنا حكايات ذات عرب 

عود عليه السالم. قال: لقد ودروس، وقد تذكرت اآلن حكاية قد مسعتها أذناي من فم املسيح املو
جدا وكانوا يرتكبون املعاصي،  سيئنيجاء الطوفان يف زمن نوح عليه السالم ألن الناس أصبحوا 

ومتادوا يف املنكرات حىت سقطوا يف عني اهللا تعاىل. وكان على رأس جبلٍ شجرةٌ فيها عش عصفور 
) فذهبت أم الفرخ ألمر ما مث مل ترجع، ورمبا ماتت، جيب أن تعرفوا أا جمرد حكايةفيه فرخها (

فعطش الفرخ وأخذ يضطرب من شدة العطش فاحتًا منقاره. فلما رأى اهللا ذلك أمر مالئكته أن 
شجرة اليذهبوا وال يربحوا يرتلون املطر على األرض حىت يرتفع مستوى املاء إىل العش الذي على 



اء. فقالت املالئكة رب إنّ إنزال املطر الكثري لرفع مستوى املاء قمة اجلبل ليشرب الفرخ املاليت على 
إىل قمة اجلبل سيؤدي إىل غرق العامل كله. فقال اهللا تعاىل إنين ال أبايل بذلك، إذ ال يساوي أهل 

  الدنيا هؤالء عندي فرخ العصفور هذا. 
ال شك أن هذه جمرد حكاية إال أن فيها درسا بأن أهل الدنيا إذا خلوا من احلق والسداد مل 
يساووا كلهم فرخ عصفور عند اهللا تعاىل. فيجب أن نعترب اليوم ذه القصة، وإذا كنا ندعو 
اآلخرين إىل التمسك باحلق فعلينا مجيعا أن نفحص أنفسنا أيضا، ونتذكر أننا قد آمنا باملسيح 

ملوعود عليه السالم لكي نؤثر الدين على الدنيا، ولكي نطهر أنفسنا من السيئات، ونعمل ا
الصاحلات، ولكن إذا كان االحنطاط يصيبنا مبرور األيام بدالً من التطور، فال شك أننا حنيد عن 

من البالد هدفنا، ولن يبايل اهللا بنا عندها. وليس خافيا على أحد ما آلت إليه حالة الدنيا، ففي كثري 
، وتستشري فيها الفنت والفساد، أما البالد اليت ال بعضاال يؤدي الرعايا وال احلكام حقوق بعضهم 

تسودها الفنت والفساد يف الظاهر أو مل تتدهور حالتها جدا، فإن أهلها ليسوا بعيدين عن مشيئة اهللا 
قوا يف النجاسات متاما حىت فقط بل حياولون اإلساءة إليه تعاىل بكالم باطل شنيع مسيء، وقد غر

الذين ال  إنأم يفرضون على اآلخرين ممارسة األفعال غري الفطرية بسن القوانني، بل يقولون 
يؤيدون هذه األفعال النجسة فهم خيالفون القانون. إن هذه الزالزل والطوافني واألمطار الغزيزة 

ذنوب قد بلغت املنتهى. واحلق أن ما وقع إمنا الكثرية اليت قد نشرت الدمار يف العامل إمنا سببها أن ال
املسلمني األمحديني لتحذير العامل ولية ئمسهو جمرد إنذار من اهللا تعاىل. ومن هذا املنطلق أيضا فإن 

تصبح كبرية جدا. عليهم أن حيذِّروا العامل وخيربوهم أم إن مل يتوجهوا إىل إصالح ما م فإن اهللا 
  على الدنيا آفات أشد دمارا. نسأل اهللا تعاىل أن يعيد العامل إىل صوابه. تعاىل قادر على أن يرتل

من األخطار املنتشرة يف العامل اليوم، بل املوجودة منذ القدم، أن الناس يصرون على أخذ  إنمث 
حقوقهم غري مبالني بالضرر الذي يلحقونه بالطرف اآلخر. أما وكيف جيب أن يفكر املسلم 

واقعة التالية خري مرشد له ذا الشأن. يقول املصلح املوعود رضي اهللا عنه أن سيدنا احلقيقي، فال
املسيح املوعود عليه الصالة والسالم كان يقص علينا قصة صحابينيِ جاء أحدمها بفرسه ليبيعه 
لآلخر فقال إن سعره مئة دينار، فقال اآلخر لن أشتريه ذا السعر ألن مثنه أكثر من ذلك يف 

  يقة.احلق
مما  أكرب مبلغيبدو أنه قال لآلخر يبدو أنك ال تعرف أسعار اخليول، لكن املالك رفض استالم 

من هذا املبلغ فلماذا آخذ أكثر؟ فحصل النقاش واحملاجة حول  أكرب حصاين مثنطلبه قائال: ما دام 
ابة، إمنا يأمر املوضوع وأخريا حتاكما إىل حكم. فهذه هي الروح اإلسالمية اليت أبداها الصح



كل إنسان أن يهتم بإعطاء حق اآلخر ويسعى إلثبات ذلك بدال من طلب على اإلسالم أنه جيب 
يف ذلك الزمن كانت حقه واإلصرار عليه. فحني تنشأ هذه الروح تنتهي مجيع اإلضرابات تلقائيا (

أن نؤديه له إذا ). فأقل مستوى للحسنة أنه إذا كان ألحد حق علينا فيجب هناك بعض اإلضرابات
طويلة ونستفيد منه وتعودنا على  ةثبت فعال. أما القول أنه ملا كنا حائزين على حق غرينا منذ مد

فهذه الروح غري إسالمية، بل هو عمل سيئ جدا  ،إليه هلذا ال نستطيع أن نرد ؛أن نعده حقَّنا
امل الراقي أيضا وهو اآلخر سلِّم به وينايف تعاليم اإلسالم بشدة. فقد سلِّم حبق اإلضراب يف هذا الع

. ففي هذا البلد مثال هناك أال يتجاوزوها دون تدبر وتفكري. فهم ال ينظرون إىل احلدود اليت ينبغي
إضراب يف هذه األيام لنقابة األطباء، واملرضى هم من يعانون. فاألطباء لنيل حقوقهم ال حيرمون 

وال يلعبون حبيام أيضا. أتذكر يف جوليت املاضية إىل املرضى من العالج فحسب بل يف بعض األح
، فإنين إىل اآلن مل أتلق أي جواب رم، ما هو تعريف األمن وكيف يقامسألين قس نبيل حمت ،اليابان

فبذلك تقيمون  ،مقنع لسؤايل هذا. فقلت له إن من تعاليم اإلسالم أن حتب لغريك ما حتب لنفسك
هذا  إين أمسع. فقال يما بينكم األمن والسالموهكذا تنشرون فمن يكفل األمما حقوق اآلخرين 

  كثريا. أعجبين وقد ول مرة ألالتعريف 
فاإلسالم وحده ميكن أن يري الطرق احلقيقية يف كل ميدان، لكننا ال نستطيع أن نقنع به العامل 

وإذا قررنا التنازل عن  ،يستحيل أن نسعى لغصب حقوق اآلخريندون إظهار النماذج العملية. 
. ذلك ألننا نريد إرساء دعائم ماألمن والسال يسهم ذلك يف استتبابفسوف  الشرعية أيضا حقوقنا

األمن، وإذا ختلينا عن حقوقنا الشرعية فال ضري. وعندما حيدث ذلك ستصدر املساعي من كال 
مؤمنا. ومن املستحيل أن الطرفني ألداء احلقوق لآلخر، فلن يأخذ أي فريق ما ليس له إذا كان 

يأخذ حق غريه باطال. لكن املؤسف أن بعض القضايا ترفع يف دار القضاء حيث يالحظ أن األخ 
من مجاعتنا أيضا يغصب حق أخيه أو حق األقارب اآلخرين. إذا أعرنا االهتمام ذا املوضوع 

لنـزاع وإاء اخلصومات اإلسالم حلسم ا إياه يعلِّمنافستنحل كثري من مسائل القضاء. ما الذي 
وما هي النماذج اليت تركها لنا الصحابة يف هذا اخلصوص، فقد ورد يف الروايات أنه ذات مرة 
حدث نزاع بني اإلمام احلسن واإلمام احلسني على أمر ما، فاملعروف أن نزاعا أو عتابا حيدث بني 

سني كان حاد الطبع. ففي هذا اإلخوة أحيانا، كان اإلمام احلسن هادئا ولينا بينما اإلمام احل
النـزاع صدر شيء من القسوة من قبل اإلمام احلسني، لكن اإلمام احلسن صرب. وكان بعض 
الصحابة يشهدون هذا النـزاع، وبعد انتهاء النـزاع رأى أحد يف اليوم التايل أن اإلمام احلسن 

العفو من احلسني. فقال له أنا  فقال: أنا ذاهب ألطلب .يتوجه إىل مكان بسرعة، فسأله أين يذهب



كنت موجودا هناك ورأيت أن احلسني اعتدى عليك ومع ذلك إنك ذاهب لطلب العفو؟ فقال 
ذاهب إليه ألطلب منه العفو ألنه اعتدى علي يوم األمس، فقد  أنا اإلمام احلسن هذا صحيح، إمنا

الصلح سيدخل اجلنة قبل بقال إذا ختاصم اثنان فالذي يبادر  �مسعت من أحد الصحابة أن النيب 
اآلخر خبمسمائة عام، فخطر ببايل أين تلقيت من احلسني يوم أمس إساءة واعتداء علي. وإذا جاء 
إيلَّ أوال واعتذر وأبدى الصلح فسوف أكون خاسرا يف كال العاملني إذ واجهت االعتداء هنا يف 

اجلنة قبلي. لذا قررت أن أطلب منه العفو لكي أدخل اجلنة قبله خبمسمائة  يدخلالدنيا ويف اآلخرة 
  هذه الفكرة علينا.  نطبقسنة مقابل االعتداء. فيجب أن 

وهي  �: لقد مسعت فكاهةً من سيدنا املسيح املوعود �يقول سيدنا املصلح املوعود 
ىل محام، حيث كان مالك مأخوذة من مقامات احلريري أو كتاب آخر، فالفكاهة أن ضيفا ذهب إ

احلمام قد وظف اخلدام الكثر، (يف بعض البالد محامات يدلِّك فيها اخلدام الضيوف) فباملصادفة 
حني دخل هذا الضيف محاما مل يكن املالك موجودا، فلما دخل الضيف احلمام التصق به مجيع 

يث قال كل واحد منهم الغلمان، فبما أن تدليك الرأس سهل فقد انقض اجلميع على الرأس، ح
وجاءت الشرطة،  ههذا رأسي، مما أدى إىل خصومة وهاجم أحدهم صاحبه بالسكني، فجرح

ورفعت القضية يف احملكمة. كان بعضهم يقول هذا رأسي وغريه يقول هذا رأسي أمام القاضي 
ياء، أيضا، فلما سأل القاضي الضيف ما رأيك؟ قال يا سيدي! هؤالء كلهم دون رأس أي هم أغب

فال أستغرب من كالمهم، إمنا أستغرب أنك أيضا طرحت علي السؤال نفسه، مع أن الرأس مل 
يستشهد من هذه القصة على  �يكن هلذا أو ذاك وإمنا هو يل. فكان سيدنا املسيح املوعود 

سخافة نـزاعات أهل الدنيا، فمن أنا أو أنت. فاخلادم ال ميلك شيئا. فحني يقول عن نفسه إين 
د اهللا فإمنا يقصد أنه ال ميلك شيئا. فاحلديث يف السياق جيري حول املسلم احلقيقي أنه ال يثري عب

. فحني �قضيةَ أنّ هذا يل وهذا لك، فهو عبد هللا، وال يبقى له شيء بل يكون كل شيء هللا 
  يصبح املرء مؤمنا حقيقيا يقول كل شيء ملْك هللا. 

فيه "عبد اهللا"، كما  � الرسول الكرميالكرمي فقد سمي  اقرأوا القرآن �يقول املصلح املوعود 
فال يبقى لنا شيء بصفتنا عبادا بل اهللا مالك كل شيء. ولذا  �لَما قَام عبد اللَّه..�ورد مثال: 
يف القرآن الكرمي جبالء إنه اشترى من املؤمنني أمواهلم وأنفسهم، فإذا كانت كلمة  �صرح اهللا 

"أنفسهم" تشمل مجيع األعزة واألقارب فكلمة "أمواهلم" تشمل مجيع املمتلكات. فاإلنسان ميلك 
م هذين الشيئني. ويقول اهللا تعاىل إنا قد اشترينا من املؤمنني هذين الشيئني كليهما، فقد أخذنا منه

أنفسهم وأمواهلم. ومعناه أنه جيب أن ال تتخاصموا فيما بينكم قائلني إن هذا الشيء يل وذلك له، 



فال تتنازعوا حول هذا األمر. عليكم أن تبذلوا قصارى جهدكم للوصول إىل غايتكم، واتركوا 
اذا عهدت احلديث ملاذا صار فالنٌ رئيسا، فبعض الناس يعترضون أنه ملاذا انتخب فالن رئيسا أو مل

إىل فالن مناصب يف اجلماعة إذ جعل فالن سكرتري كذا وملاذا مل ينتخب فالن، أو ملاذا جعل فالنٌ 
  إمام الصالة، فلن نصلي خلفه.

أو ال نستطيع أن نصلّي وراء فالن ما مل يعين فالنٌ إماما. هذه األمور اليت أبينها ليست للسماع 
 �اس من هذا القبيل كانوا يف زمن سيدنا املصلح املوعود فقط. لعل البعض يزعمون أن الن

وليسوا موجودين اآلن، بل إم موجودون وتصلين الشكاوى يف هذه األيام أيضا. يف ذلك الزمن 
كان الصحابة يصلحون أناسا معوجني أما اآلن فما زلنا نبتعد رويدا رويدا عن زمن النبوة وسنبتعد 

ن ننتبه إىل هذه األمور جيدا، وقد وجهت أنظار اجلماعة إىل أن نكون أكثر يف املستقبل لذا جيب أ
حذرين جدا ونستوعب أكثر من ذي قبل كيف ميكننا أن نؤدي حق كوننا عباد اهللا، وكيف جيب 
أن نتخلى عن تعنتنا وأنانيتنا وكيف ميكننا السعي لنيل رضا اهللا تعاىل. األسئلة من هذا القبيل تنشأ 

خاصة عندما يؤخذ القرار ضد أغلبية األصوات يف ظروف ويرسلها الناس تخابات، عادة عند االن
ففي هذا العام ستعقد االنتخابات يف اجلماعة فيجب على اجلميع أن يصوبوا اجتاه تفكريهم  .معينة

وجيب أن يدلوا بأصوام بعد الدعاء ومترفعني عن كل نوع من العالقة والقرابة. تنشأ األسئلة من 
ا القبيل يف املنظمات الفرعية أيضا. فقبل بضعة أيام عقد االنتخاب يف جلنة إماء اهللا يف أحد هذ

البالد فجاءتين رسالة من هنالك قيل فيها ملاذا انتخبت هذه السيدة ومل تنتخب تلك؟ إذ إن السيدة 
  املنتخبة تتصرف بسلوك كذا وكذا. 

ل هذه السفاسف، بل جيب أن يتعاونوا مع كل من أقول: جيب على أفراد اجلماعة أن جيتنبوا مث
  ينتخب إىل الفترة اليت انتخب هلا. 

موجها األنظار إىل أمر آخر بأن على املؤمن أن يعقد عزما صميما  �مث قال املصلح املوعود 
أال يتركوا األمر على اآلخرين وعلى  املناصبوأصحاب ولني ئاملسويكمل مهمته. وجيب على 

العاملني حتتهم، بل عليهم أن يراقبوا كل عمل بأنفسهم وحياولوا ليشاركوا فيه بأنفسهم، عندها 
  فقط ميكن أن يكتمل كل عمل بشكل صحيح. 

 ضيافة واسعةأن شخصا ثريا فتح دار  �رواية عن املسيح املوعود  �يقول املصلح املوعود 
ثري من احملتاجني كل يوم، ولكن كانت هناك مشكلة عويصة إذ كانت الفوضى وكان يأكل فيها ك

ومل يكن منتبها وا ئشالكبرية سائدة يف نظامها ألن ذلك الشخص الثري مل يكن راغبا يف مراقبة 
أغراضا بوزن معني مث  ييشتر منهم من كانأمناء. فإليها قط، كان العاملون واملوظفون خونة غري 



، وكان منهم من يأخذون بعض األشياء إىل بيوم. كان أسعار باهظةمدعيا بأا ب هحيضر أقل من
الطباخون يأكلون الطعام بأنفسهم ويطعمون أقارم ويضيعونه. كانت أبواب املخازن تبقى 
مفتوحة دائما فتدخلها الثعالب والكالب ليال وتأكل منها وتفسدها. وبالنتيجة تراكمت الديون 

مث أُخرب بعد الفوضى السائدة إىل عشرين عاما أنك صرت مدينا. كان الرجل ذا  على صاحبها.
تسديد الديون. فاستدعى  بشأنطبيعة سخية فلم يرقه إغالق دار الضيافة غري أنه قلق بشدة 

وقال هلم بأن الديون  -دون أن خيربهم مبا فيه من عيب، كما هي عادة الناس بوجه عام - أصدقاءه
فسد الكالب والثعالب  قد تراكمت عليبكثرة. فقالوا مجيعا أنه ليس للمخزن باب وبالنتيجة ت

وغريها األغراض طول الليل فتضيع كثري من األشياء، ولو ركّب للمخزن باب ألمكن توفري أموال 
كثرية. فأمر بتركيب الباب فركِّب. ال شك أا قصة خيالية وقد جرت العادة أن الكالب 

وانات األخرى أيضا تتكلم يف القصص. فقد جاء يف القصة أنه عندما رأت الكالب والثعالب واحلي
والثعالب ليال أن على املخزن بابا أثارت ضجة. يف هذه األثناء جاء كلب أو ثعلب حمنك وخبري 
صدفة وسأل أصحابه: ملاذا تثريون ضجة؟ قالوا: لقد ركّب على املخزن باب فمن أين سنأكل 

ثعالب والكالب يف هذه املنطقة كلها تأكل من هنا. قال: أنتم تشغبون عبثا اآلن، وكانت ال
سيغلق باب خمزنه اآلن هل فوتضيعون وقتكم، فالذي رأى بيته ينهب إىل عشرين عاما ومل يهتم به 

  لن يراقب املخزن بنفسه فال تقلقوا.  كما أنهأحد؟ 
العربة يف هذه القصة أن هناك فرقا شاسعا بني "إذا أردنا" و"أردنا فعال". لقد أثارت الكالب 
والثعالب ضجة أنه إذا "أراد" أن يغلق الباب فمن أين سنأكل. فقال زعيمهم احملنك أن ذلك الثري 

  لن يريد ولن يهتم باملوضوع فما احلاجة إىل إثارة الضجة؟ 
مل يرد" أفراد مجاعتنا لن يتم شيٌء، أما إذا "عد بيان ذلك بأنه إذا ب �مث قال املصلح املوعود 

"أرادوا فعال" فستتم حىت أصعب األمور يف غضون أيام قالئل. كانت قصة "مصباح عالء الدين" 
مشهورة جدا يف القصص اليت كنا نقرأها يف الصغر. كان عالء الدين فقريا، وقد وجد مصباحا 

منه كما جاء يف قصة األطفال. فمثال لو  هوحقق له فورا ما يطلب ينصدفة، وكلما فركه حضر اجل
بأننا  �يف ملح البصر. يقول املصلح املوعود  يطلب منه عالء الدين أن يبين له قصرا بناه اجلن

حينما كنا صغارا ال نعقل كنا نظن أا قصة واقعية. ولكن عندما كربنا علمنا أا حمض وهمٍ 
إال. وعندما انتقلنا من مرحلة الشباب إىل الشيخوخة علمنا أن هذا الكالم  وخيال وحكاية وليس

  صحيح. 



مث قال حضرته نصره اهللا لعل اجلالسني أمامي هنا يستغربون من أن املصلح املوعود علم بعد 
انتقاله من مرحلة الشباب إىل الشيخوخة أن هذا الكالم صحيح وأن مصباح عالء الدين موجود 

يقول بأن ذلك املصباح ليس مصباحا عاديا يشعل بالزيت بل هو  �املصلح املوعود فعال. ولكن 
مصباح العزمية واإلرادة. ومن وهبه اهللا تعاىل هذا املصباح وفركه صاحبه إلمتام عمل ما يتم ذلك 
العمل ألن العزمية واإلرادة من صفات اهللا تعاىل. فكما أن اهللا تعاىل عندما يقول لشيء "كُن" 

ون، كذلك إذا قال أحد من الناس لشيء "كُن" حبسب قوانني وضعها اهللا تعاىل وعمل فيك
  مت ذلك العمل حتما.  �بأحكامه (هذه كلها شروط جيب االنتباه إليها) واستمر يف الدعاء له 

باختصار، كنا يف الصغر نقر بوجود مصباح عالء الدين، ولكن تزعزعت هذه الفكرة يف 
التقدم يف السن بعد خربة طويلة أن قصة مصباح عالء الدين واقعية. ولكنها  الشباب، مث تبني عند

قصة جمازية، وأن املصباح ليس من النحاس بل هو مصباح العزم واإلرادة، وكلما فُرك أُجنز العمل 
  فورا مهما كان كبريا وصعبا. 

علينا أن نعقد اإلرادة، فعلى كل واحد منا أن يتبنى فكرة أال تقتصر أعمالنا على "إذا أردنا" بل 
وباإلرادة جيب أن ننجز ذلك العمل ونستعني باهللا تعاىل. هناك أناس "يريدون" أيضا ولكن أمورهم 
ال تتم على الرغم من إرادم، وذلك ألن إرادم تكون ناقصة وال ترافقها املستلزمات اليت ذُكرت 

عون يف باهلم فقط أم "يريدون" كذا وكذا. آنفا، فال ترافقها العزمية وال القوة وال اجلُهد، بل يض
وأرى ذلك بوجه خاص حني يكون السؤال عن الصلوات أن الناس يأتونين ويقولون يل: اُدع لنا، 
نريد أن نلتزم بالصلوات ولكن ال نوفَّق لذلك. أقول: عندما يريدون إمتام األمور األخرى ينجزوا 

الة ألن إرادم يف هذه احلالة تكون ناقصة وال فعال، ولكن ال ينجحون يف االلتزام بالص
  يستخدمون بشأا مواهبهم كلها كما جيب وال يستعينون باهللا لذلك ال يكادون يلتزمون بالصالة. 
فإرادة مثل هؤالء الناس تكون ناقصة أو كاملعدوم يف احلقيقة إذ ال ميكن أن يريد اإلنسان إمتام 

بة ثانوية عندهم وتأخذ األمور الدنيوية مقام الصدارة ولكن هذا عملٍ مث ال يتم. الصالة تأخذ مرت
ما صميما تصرف خاطئ فال يستطيعون العمل حبسب إرادم، وإال كيف ميكن أن يعقد املرء عز

. ومن العبث أن يسمى هذا إذنْ يكون هذا كسال وعدم رغبة من أنفسنا؟ إلجناز عمل مث ال يتم
  . إرادة وعزمية

واقعة ويقول: كنا نسمع يف عهد الطفولة قصةً وكنا نضحك عند مساعها مع أا مل  �يذكر 
تكن قد اخترعت للضحك بل للبكاء ألا كانت ترسم حالة املسلمني يف العصر احلاضر ولكـن  
القاص رسم حالة املسلمني إشارةً لكي ال يالحقه املشايخ. وإن كان أحد األمحديني أيضا يقوم مبا 



ه هذه القصة فيجب أن حياسب هو اآلخر نفسه. والقصة هي أنه كانت لسـيدة جاريـة   تشري إلي
تستيقظ عند السحور باملواظبة ولكنها مل تكن تصوم، فخطر ببال السيدة بأن اجلارية تستيقظ رد 

ا وال تصوم فما الداعي إلزعاجها عند السحور عبثا؟ فرأت أن حتضها السحور مساعدر هي نفس
للجارية بعد ثالثة أو أربعة أيام: ال تستيقظي للسحور فأنا نفسي سأعمل يف ذلك الوقت، فقالت 

ال داعي لتتكبدي العناء. وملا مسعت اجلارية هذا القول نظرت إىل سيدا مستغربة قوهلا وقالت: يا 
  ؟ أفتريدين أن أصبح كافرة متاما بعدم تناول السحور ،سيديت! إنين ال أصلي وال أصوم

: �حلقيقة صورت فيها حالة املسلمني أو حالة أولئك الذين ال يهتمون بالصلوات، يقول يف ا
احلديث هنا متعلق بصالة مجعة الـوداع  ميكن القول بكلمات أخرى أنه إذا قيل ألحد املسلمني (

) ماذا تجديك صالة مجعة الوداع؟ وملاذا تكلِّـف  ولكن تكون هذه احلالة يف كل يوم مجعة أيضا
إىل وجهكم  فسينظر ؛عبثا من أجلها إذ مل تصلِّ صلوات اجلمع األخرى فال تصلِّ هذه أيضا نفسك

باستغراب وسيقول: يا أخي! ما الذي تقوله؟ فإنين ال أذهب إىل املسجد للصلوات اليومية كما ال 
يصلي إذنْ، هذا أيضا استهزاء إذ  بعدم صاليت مجعة الوداع؟! تريد أن أصبح كافرا متاماأف أصوم، 

املرء مرة واحدة يف السنة ويظن أا تغنيه عن الفرائض كلها، وهكذا الذين يصلون صالة واحـدة  
وحيسبون أم قد أدوا الواجب ويكفيهم ذلك. فالذين ال يهتمون بالصلوات بالتزام يـدخلون يف  

يصلوا يف جال أن وعلى الر راشدالفئة نفسها، الصلوات اخلمس مكتوبة على كل مسلم عاقلٍ بالغٍ 
 تنطبق عليهم إحـدى إما أن يقولوا مل نبلغ الرشد بعد أو لسنا عاقلني، فإن مل ف .املسجد باجلماعة

  احلالتني فيجب أن يسعى ألداء الصالة باجلماعة يف كل مكان. 
أنـه عنـدما    �يف ذكر رواية: مسعت بنفسي من املسيح املوعود  �يقول املصلح املوعود 

امللـك  أن يسـتأذن   مـن دون أيضـا   خدامهيذهب أي ملك أو أمري إىل مكان ما فيذهب معه 
، انظروا إىل الوزراء يف هذه األيام فلو ذهب أحدهم إىل مكان ما يـذهب معـه   الصطحام معه

كم ، ومثال إذا دعا نائب امللك حـا من املضيفمدراء التشريفات واحلراس أيضا وال يستأذَن هلم 
نائب (النواب) أي يسمى  املسئول اهلندي يف تلك األيام كان اإلجنليز حيكمون اهلند وكان منطقة (

) فعندما يذهب إليه احلاكم يذهب معه خادمه بغري دعوة، وتتضمن دعوة احلـاكم حراسـه   امللك
وخدامه أيضا، لذلك قال: مهما كانت حالتكم دنية إذا أنشأمت عالقتكم باملالئكة فحيثما تـذهب  

هم املالئكة ذهبتم معهم، وإذا أنشأمت عالقتكم باهللا تعاىل أنشأمت عالقتكم باملالئكة ودخلتم يف خدام
وحراسهم، وإذا دخلوا قلوب الناس وأذهام دخلتموها معهم، فيجب أن تدركوا تلـك القـوة   
العظيمة اليت خلقها اهللا تعاىل لكم، فإن قوتكم مرتبطة بالروحانية، ولتقويتها علـيكم أن تنشـئوا   



عالقتكم باملالئكة إىل أقصى حد ممكن لكي تصلوا قلوب الناس، ولو وصـلتم قلـوب النـاس    
  فعت مجيع احلجب وحيثما يصل نور اهللا تعاىل تصلون هناك أنتم أيضا. الرت

أولئك الذين حضروا اجللسة يف ذلك الوقت بأنه جيـب أن يفهمـوا    �نصح املصلح املوعود 
من أجله بشوق، لكي ال يكون مثلـهم مثـل الـذين     كويسعوا لتحقيق ما جاءوا هناوليام ئمس

عة، بل جيب أن تنشئوا عالقتكم باهللا تعاىل وبإنشائكم العالقة حيضرون قبل الوقت ملشاهدة املصار
تؤثّر الروحانية يف أذهان الناس سينصركم املالئكة،  عندما باهللا تعاىل ستنشأ عالقتكم باملالئكة، و

وحيثما يصلون سيصل هناك اسـمكم، ألن نيتكم حسنة وروحانيتكم مرتفعة وتعملون لوجه اهللا 
سواء كانت اجللسات –كروا هذا األصل أنكم عندما جتتمعون يف مكان واحد تعاىل، فينبغي أن تتذ

فعندما جتتمعون الزدياد الروحانية فال بد من السعي لتحقيق هذا اهلدف،  -السنوية واالجتماعات
تأثريها الروحاين يـدوم،   ااجعلووكذلك ال ينبغي أن جتعلوا جمالسكم جمالس الروحانية املؤقَّتة، بل 

الئكة ناصرينا يف كل مكان، وحيثما سعينا لشيء تدخل املالئكة وأثّروا فيـه وكللـوا   امليصبح ف
 مساعينا بالنجاح. لنتذكر دوما أن املؤمن احلقيقي هو من يقوم بالصاحلات، وكلما ازداد صاحلات
 دعا اَهللا تعاىل بتواضع واستغفارٍ أكثر من ذي قبل أن يوفقه تعاىل ملزيد من الصاحلات، وهـذا مـا  

  يفعله املؤمن احلقيقي لكي تدوم سلسلة الصاحلات وتكون عاقبته حسنة. 
يـدعو   �عندما كنا نرى الرسول الكرمي  	: يقول بعض الصحابة �يقول املصلح املوعود 

بشدة، فيجب أن تتوجهوا إىل إصالح أنفسكم وتطهروا أنفسكم غلي يكان يبدو لنا وكأن مرجال 
وال تظنوا أنكم تعملون الصاحلات ألنه ميكن أن تتولد خيانة يف أحسن صاحل أيضا. كان املسـيح  

يقول: ال أدري ملاذا يتولد يف قلوب الذين يعودون بعد احلج رعونة وسيئة أكثر مـن   �املوعود 
م ال يعلمون مفهوم احلج، وبدال من أن يسـتفيدوا روحانيـا   ذي قبل، وسبب هذا العيب هو أ

يسمعنا طرفة أيضـا،   �يتكربون لكوم حجاجا. ومع هذا القول كان املسيح املوعود ون أيبد
وهي أن عجوزا كانت جالسة على حمطة القطار وقت الليل يف أيام الشتاء، فسرق شخص رداءها 

! ليس أيها احلاجه، وعندما رأت أنه مفقود نادت قائلة فلما شعرت بالربد حبثت عن ردائها فلم جتد
لدي إال رداء واحد، أرجو أن تعيده إيل ألنين أحتاجه. كان السارق ال يزال قريبا ومل يكن قـد  

شعر باخلجل وأعاد رداءها، ولكنه مع ذلك سأهلا: كيـف علمـت أن    مسعهاذهب ا بعد، فلما 
 ميكن أن يكون قاسي القلب هلذه الدرجة إال احلاج. لذا ال السارق حاج، فقالت: يف هذا الزمن ال

تظنوا أنكم تعملون الصاحلات وال تظنوا أنكم تتحلون بنيات صاحلة، مهما كان عمل اإلنسـان  
صاحلا ميكن أن تتولد فيه السيئة، ومهما كانت نيته صاحلة ميكن أن تفسد إميانه، ألن اإلميـان ال  



نتيجة رمحة اهللا، وهذا شيء أساسي جيب تذكُّره، ومهمـا كثـرت    ينشأ نتيجة أعمالنا بل ينشأ
صاحلاتنا فال ميكن أن يكون اإلميان كامال ما مل تتيسر رمحة اهللا وفضله، لذا ينبغي أن تترقبوا رمحة 

لـو  الذي يعتقد بـأنين  -اهللا تعاىل دوما وجيب أن ترتفع أنظاركم إىل أيدي اهللا تعاىل ألن السائل 
جيذب فضل اهللا تعاىل، لذا جيب أن ترتفع أنظاركم  -لن يفتح يل باب آخرفتعاىل  اهللا باب غادرت

مصـونني، ألن الـذي    فستبقونإىل اهللا تعاىل كل حني، وما دمتم وجهتم أنظاركم إىل اهللا تعاىل 
إىل غـريه   نظرهإىل اهللا تعاىل ال يسع أحدا أن يضر به، ولكن ما إن يصرف اإلنسان  يرتفع نظره

ويستدبر حسنة ومهمـا   نياتهأي يغادر املرء عتبة اهللا تعاىل فال يبقى له قرار مهما كانت  �ه باب
أقدم على األعمال احلسنة، بل يف هذه احلالة جيلس يف حضن الشيطان. فإن املداومة على التوبـة  

ود اإلنسان إىل واالستغفار، وطلب فضل اهللا تعاىل ورمحته، وحماولة جذا، هلي من األمور اليت تق
  العاقبة احلسنة.

يذكر واقعة أنه قد حدثت سرقة يف بيت  �: كان املسيح املوعود �يقول املصلح املوعود 
فقد سرقت من بيته بعض  –ال أذكر ذلك جيدا  -أيب بكر الصديق أو عند عمر رضي اهللا عنهما 
مثل هؤالء األشقياء الذين ال يف العامل يعيش زال ياحللي. وكان أحد خدامه يثري ضجة قائال: ال 

يستحيون من السرقة من بيت اخلليفة، فأخذ يلعن السارق بال عد وإحصاء، وكان يدعو أن 
عند يهودي. فلما سئل  ةيكشف اهللا ستره وخيزيه. وعند التحقيق انكشف أن تلك احللي مرهون

ة ضد السارق هذا اليهودي عن مصدر هذه احللي أخرب عن اسم اخلادم الذي كان يثري ضج
  ويلعنه.

فال يساوي شيئًا اللعن أو اإلقرار بالطاعة باللسان فقط، بل العمل هو األساس، وإال فإن املدعي 
بالطاعة باللسان قد يكون منافقًا أكرب يف واقع األمر. إنه ألمر يدعو إىل التفكري الكثري وال بد من 

  االهتمام به دوما.
دين للجماعة الذي تبجح أمام حضرته مدعيا: لقد قررنا أحد املعان �يذكر املصلح املوعود 

وأحتداه أن يفعل  نفسها الطريقةبسحق األمحدية سحقًا. يقول حضرته: كنت أستطيع أن أرد عليه 
ذلك، إال أنين قلت له: إن القضاء على أحد أو إبقاءه على قيد احلياة بيد اهللا تعاىل. فإذا كان هو 

بنفسه، ولكنه إذا أراد أن يبقينا فال  علينا اجة أن حتاولوا ذلك ألنه سيقضييريد القضاء علينا فال ح
: إا التقوى اليت تنقذ اإلنسان من مثل هذه �يستطيع أحد فعل شيء. قال املصلح املوعود 

االدعاءات بأنين أفعل كذا وكذا. فال قيمة لألنانية بل التقوى ترشد إىل الرد الصحيح واملناسب. 
بأنين قلت له: ال نستطيع فعل شيء كهذا، ولكنه إذا أراد اهللا تعاىل  �املصلح املوعود  وهلذا يقول



نقذ : إا التقوى اليت ت�بقاءنا فال تستطيعون فعل شيء ولن نمحى أبدا. قال املصلح املوعود 
ذه اإلنسان من مثل هذه االدعاءات الفارغة كأنْ يقول سأفعل هذا أو ذاك. وما اجلدوى من مثل ه

  االدعاءات. 
اجلارفة يف قاديان أو يف مكان آخر،  (الكولريا) يقول: تفشت اهليضة �كان املسيح املوعود 

وعند جنازة أحد املصابني ا قال شخص: إم يلقون بأيدهم إىل التهلكة، إذ إن اهليضة متفشية مع 
روا يف أا أيام األكل والشرب بل يأكلون ملء بطوم دون أن يفك عنذلك ال يتورع الناس 

بأننا نكتفي برغيف صغري فحسب  -كان يتكلم كثريا-تفشي اهليضة. مث قال هذا الشخص الذي 
أما هؤالء األشقياء فيدسون الطعام يف بطوم مث ميوتون باهليضة. فلما كان اليوم التايل مرت جنازة 

كثرة كالم ذلك أخرى فسأل أحد: جنازة من هذه؟ وملا كان الناس منـزعجني كثريا من 
الشخص املذكور ضد اآلكلني فقال أحدهم: هذه جنازة آكل الرغيف الواحد. فما فائدة مثل هذه 

والتبجح بأننا نفعل كذا وكذا، ولكن ميكننا أن نقول مبا يقوله اهللا تعاىل وخيرب عن  ىالدعاو
كَتب اللَّه لَأَغْلبن أَنا � حدوثه. ال يعين التواضع أن خنفي ما يقوله اهللا تعاىل أيضا، يقول اهللا تعاىل

نسحقكم تسحيقًا، فبإمكاين أن أقول له بأنين ال س)، فإن قال يل أحد بأننا ٢٢ :(اادلة �ورسلي
أستطيع فعل شيء إن كان األمر يتعلق بقويت وطاقيت أما إذا قيلت هذه الكلمات عن األمحدية فلن 

األمحدية إن شاء اهللا. إننا نوقن بتحقق وعود اهللا تعاىل أكثر يتحقق ذلك أبدا ألنه ال بد أن تغلب 
بد أن تغلب األمحدية سواء حدث ذلك يف حياتنا أو بعدنا، ولكن هناك حاجة  مما نوقن حبياتنا. فال

ماسة لاللتزام بالتقوى والدوام عليها حىت نصبح جزًءا من هذه الغلبة، ولكي تبقى هذه التقوى 
  ق يف حياتنا.ق بعد نسل حىت يروا هذه الغلبة إن مل تتحقائمة يف ذرارينا نسال

؟ وكيف ميكن لألمحديني اخلروج من الظروف الصعبة اليت باألدعيةكيف ينبغي أن نقوم 
يقول  �الضوء على ذلك فيقول: كان املسيح املوعود  �يتعرضون هلا؟ يلقي املصلح املوعود 

دها، ففي كثري من األحيان يكون قد جف احلليب بأن احلب األمثل يف هذه الدنيا هو حب األم لول
يف ثدي األم، ولكن عند بكاء الطفل يتدفق إليهما. فكما أنه ال يتدفق احلليب إىل ثدي األم من 
دون بكاء الطفل كذلك ربط اهللا تعاىل رمحته ببكاء العبد وتضرعه، فعندما يبكي العبد ويتضرع 

ولكن ليس  -ول. لذلك ينبغي أن نبذل قصارى جهودنا إىل اهللا تعاىل يبدأ حليب الرمحة بالنـز
مث ينبغي أن نكثر من الدعاء إىل أقصى احلدود املمكنة. لقد حثّ  - كما يبذل املنافقون جهودهم

  يف ذلك الوقت أيضا بصوم سبعة أيام واإلكثار من الدعاء.  �املصلح املوعود 



 ال زال بعض أفراد اجلماعة قائمني ألفراد اجلماعة أن يصوموا، وأيضا قبل بضع سنوات قلت
، يف األسبوع يوما على األقل بواقع يومٍ ٤٠على العمل به إىل اآلن، وعلينا اآلن أن نقوم بصوم 

ونكثر من الدعاء والنوافل والصدقات، وذلك ألن أوضاع اجلماعة يف بعض األماكن تؤول إىل 
فال نزلت إن شاء اهللا تعاىل نصرةُ اهللا صعوبة وشدة كبرية. إذا صرخنا يف حضرة اهللا تعاىل كاألط

تعاىل من السماء كنـزول احلليب من ثدي األم عند بكاء الطفل، وبالتايل ستزول تلك العراقيل 
  . لقد أزيلت هذه العراقيل يف السابق أيضا وستزول اآلن أيضا إن شاء اهللا.تعترضناواملشاكل اليت 

ليت ال نقدر على إزالتها، فال نستطيع أن نلجم : هناك بعض املشاكل ا�يقول املصلح املوعود 
مساعه وال قراءته (ويف هذه  حنتمللسان العدو، وال أن نوقف قلمه، فيخرج من لسانه وقلمه ما ال 

مستخدمني أقذر  �األيام أيضا نرى أم يلصقون يف باكستان إعالنات ضد املسيح املوعود 
أن  معالكلمات وأشنعها. فكنا نلفت انتباه احلكومة يف ذلك الوقت أيضا دون أن يسمع قولُنا 

(.احلكم كان بيد اإلجنليز، فكانوا يسمعون كما يسمع الصم  
 �: لو قيل عن أي شخص آخر ما يقال اآلن عن املسيح املوعود �يقول املصلح املوعود 
 ذلك الزمن) الندلعت نار الفتنة يف البلد كله، ولكن تذكر مثل هذه (أي ما كانوا يقولونه يف

  باستمرار دون أن يبطَش بقائليها.  �األقوال عن املسيح املوعود 
وبلغ األمر درجة أننا استلمنا تقارير أنه يقال يف عصرنا هذا أيضا يف حميط املعارضني أن 

ش م مهما كتبوا ضد األمحديني. فلقد القت احلكوميني قد أكدوا هلم بأنه لن يبطَولني ئاملس
اجلماعة مثل هذه املعاملة على الدوام ولكن اجلماعة بفضل اهللا تعاىل ازدهرت أكثر فأكثر مقابل 
كل عرقلة وضعت يف سبيلها. كانت هذه حالة احلكومة اليت مل تكن قد سنت قانونا ضد اجلماعة، 

، ونءيشامي أيضا يدعم املعارضني للجماعة فإم يفعلون ما أما يف باكستان اليوم فالقانون احلكو
ما حيلو هلم من بذاءة الكالم واهلراء بال وازع ورادع،  �ويتفوهون ضد املسيح املوعود 

واحملاكم عازمة على معاقبتهم على أتفه األمور، فهناك حاجة ماسة للبكاء  .ويضطهد األمحديون
هلذا األمر، فعليكم باخلضوع أمامه خملصني له، وأداء النوافل اهللا تعاىل والتضرع إليه  بني يدي

والتركيز على الصدقات، إذ ال سبيل لنا غري الدعاء وإثارة رمحة اهللا تعاىل. وفَّق اهللا تعاىل 
لألدعية اليت ز عرش اهللا تعاىل،  - وال سيما يف املناطق اليت ميارس فيها الظلم ضدهم -األمحديني

أفراد  يف العامل كله أن يركّزوا عموما على الدعوات من أجل رقي اجلماعة وختلُّصِوعلى األمحديني 
  اجلماعة من الظلم واالضطهاد، وفقهم اهللا تعاىل لذلك. آمني.





  


