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  خطبة اجلمعة
  التي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

  اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالم
  ١٣/٠٣/٢٠٠٩يوم  

  يف مسجد بيت الفتوح  بلندن
  

  
  

بـده  ا ع ه، وأشهد أن حممـد    ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل         
 بسِم اهللا الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . ورسوله

 *     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عنيتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *   اط الَِّذينـر    ِصرغَي ِهملَيع تمعأَن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغالْم.) آمني(   
قبل يومني أو ثالثة مر الثاين عشر من ربيع األول وهو تاريخ ميالد النيب 

 . ،ذا اليوم مبنتهى احلماس ا من املسلمني يف العامل حيتفلونا كبريإن عدد
 هذا -بل يف شبه القارة اهلندية كلها-كما يويل بعض املسلمني يف باكستان 

يكتب إيل بعض معارضي اجلماعة، كما يسألون أفراد . اليوم اهتماما خاصا
مل ال حيتفل األمحديون ذا اليوم باهتمام؟ لذلك أردت أن : اجلماعة، معترضني

 املسيح املوعود أحدثكم اليوم حول هذا املوضوع وسأخربكم ماذا قال 
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وبالتايل سيتبني بوضوح أن املسلمني األمحديني وحدهم يف هذا اخلصوص، 
  .يعرفون قدر هذا اليوم املبارك

 أود أن  ولكن قبل أن أقرأ عليكم قوالً من كالم املسيح املوعود 
  . وما تارخيهاأخربكم مىت بدأَت االحتفاالت مبولد النيب 

ولد النيب من املعلوم أن بعض الِفرق اإلسالمية أيضا ال تعقد االحتفال مب
 اليت هي خري القرون يف تاريخ -، وكان الناس يف القرون الثالثة األوىل

 حبا عظيما، ألم كانوا يدركون حق اإلدراك ما  حيبون النيب -اإلسالم
 وسنته؛ ، وكانوا أحرص الناس على العمل بشريعة النيب هي سنة النيب 

حابة أو التابعني الذين ورغم ذلك يفيدنا التاريخ أنه مل تكن يف زمن الص
عبد اهللا "، بل يقال إن عاصروا الصحابة أيةُّ فكرة عن االحتفال مبولد النيب 

إن أتباعه يسمون . هو من بدأ هذه االحتفاالت" بن حممد بن عبد اهللا القداح
 ٣٦٢، وقد حكموا مصر يف عام فاطميني وينتسبون إىل ساللة سيدنا علي 

واملذهب الباطين . الرجل من مؤسسي املذهب الباطينويعترب هذا . اهلجري
. يقول إن جوانب من الشريعة تكون ظاهرة بينة وبعض جوانبها تكون خفية

وهم يفسرون هذه اجلوانب اخلفية حسبما حيلو هلم، فيباح عندهم قتل 
وهناك أمور أخرى وبدعات ومستحدثات كثرية أدخلوها . املعارضني خداعا

  . يف اإلسالم
وال .  هم أتباع املذهب الباطين فأول من بدأ االحتفال مبولد النيب إذًا

كانوا حيتفلون بأيام وأعياد . شك أن الطريقة اليت بدأوا ا هذا االحتفال بدعةٌ
 وميالد علي وميالد احلسن وميالد كثرية، منها يوم عاشوراء وميالد النيب 
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فلون بأول ليلة من شهر ، كما حيتاحلسني وميالد السيدة فاطمة الزهراء 
أي ختم (رجب وبليلة النصف منه، وأول ليلة من شعبان، مث ليلة اخلتم 

كما أن هناك احتفاالت كثرية يف رمضان وغريه كانوا ابتدعوها يف ). القرآن
  .اإلسالم وكانوا حيتفلون ا

 أبدا، بل هناك جمموعة من الفرق اإلسالمية اليت ال حتتفل مبولد النيب 
  .ونه بدعة، بينما تطرف اآلخرون وبالغوا يف األمر إىل أقصى حديعترب

 واآلن سنرى ماذا قال ذا اخلصوص إمام هذا العصر الذي أرسله اهللا 
  عن االحتفال مبولد النيب املسيح املوعود حكَما عدالً؛ لقد سئل 

  : فقال
ة اهللا  أمر رائع، بل قد ثبت من احلديث أن رمحإن ذكر سرية النيب 

تنـزل بذكر األنبياء واألولياء، كما حث اهللا تعاىل بنفسه على ذكر األنبياء، 
لكن إذا أضيفت إىل هذا الذكر بدعات ختالف وحدانية اهللا تعاىل فال جيوز 

إن كالم . عليكم أن تنِزلوا اَهللا مرتلته، وترتلوا الرسول مرتلته. هذا االحتفال
ولكن إذا مل . ثرية تعارض مشيئة اهللا مشايخ العصر حيتوي على بدعات ك

إذا حتدث املرء يف احتفال عن بعثة . يكن يف الكالم أية بدعة فإنه جمرد وعظ
ال حيق لنا أن خنترع من عندنا .  ووالدته ووفاته فهذا جملبة للثوابالنيب 

  . شريعة أو كتابا
إذا كـان   . إذًا فإن هؤالء القوم قد أحدثوا أمورا كثرية يف هـذه املـسألة            

 فقط فال شك أنه أمر حسن،       قصدهم من هذه االحتفاالت بيانَ سرية النيب        
لكن الذي حيدث على أرض الواقع يف باكستان واهلند يف هذا العصر هو أم،              
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 يف هذه االحتفاالت، يضفُون عليها صبغة سياسية        بدالً من بيان سرية النيب      
 يكتفي هؤالء املشايخ، يف هـذه       أو يتخذوا وسيلة لإلساءة إىل اخلصوم، وال      

االحتفاالت اليت يقيموا يف باكستان، ببيان السرية فقط، بل يف كل مكـان             
 املسيح املوعود   يتحدثون ضد اجلماعة اإلسالمية األمحدية وضد شخص        

ففي األيام املاضية أقام املشايخ مثل هذا االحتفال        . مبنتهى الوقاحة واالستهزاء  
يف تظاهرة، وتؤكد التقارير الواردة أـم أقـاموا هـذا           يف ربوة، مث خرجوا     

. االجتماع ألغراض سياسية وإظهارا للبغض واحلقد ضد املسلمني األمحـديني     
 قد أُرسلَ رمحةً للعاملني،     إن النيب   . ومثل هذه االحتفاالت ال جتدي أي نفع      

: صحابةيروي أحد ال  . ونعلم من أُسوته أنه كان يدعو اهللا تعاىل لألعداء باكيا         
 ظلَّ يـدعو اهللا      ليال، فرأيت أنه     لقد سنحت يل الفرصة ألقوم مع النيب        

       أما مشايخ هذا العـصر     .  أن يغفر هلؤالء القوم ويلهمهم الرشد والصواب
 كما يسموننا حنن املـسلمني      -" القاديانيني"فيستخدمون أقبح الكلمات ضد     

 هـذه  يعملوا بسنة الـنيب   ويتهموننا بأشنع التهم، بدالً من أن      -األمحديني
 أن أحد الصحابة متكّن من كافر أثناء        جند يف أسوة النيب     . ويتأسوا بأسوته 

احلرب وقتله حىت بعد أن شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسـوله،                
ود هـذا    حتـى  ذَِلك يكرر زالَ فَما هال شققت عن قلبه؟      :فقال له النيب    
أما هؤالء املشايخ فأعماهلم وتصرفام تنايف      . يومِئٍذ الِإ سِلمي لَم الصحايب أنه 

  .هذه األسوة النبوية متاما
  . على كل حال، هذه أعماهلم، فليفعلوا ما حيلو هلم

  :املسيح املوعود أقدم لكم اآلن ما قاله 
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 أمر رائع، وال شك أنه يزيد املرء حبا به، وحيمسه  إن ذكر النيب 
 :هناك يف القرآن الكرمي ِذكر لبعض األنبياء، حيث قال تعاىل. اعه التب

اِهيمراِب ِإبِفي الِْكت اذْكُرو)البدع إىل هذا )٤٢ :مرمي ولكن إذا أضيف ،
  .   الذكر أصبح حراما

  :مث يقول حضرته 
اعلموا أن اهلدف احلقيقي لإلسالم هو التوحيد، بينما جند أن الذين 

 يف العصر الراهن قد استحدثوا فيها تفاالت مبولد النيب يعقدون االح
. أمورا كثرية، األمر الذي جعل هذا العمل املباح اجلالب لرمحة اهللا أمرا سيئًا

 رمحةٌ، لكن األمور غري الشرعية واملستحدثات تنايف ال شك أن ذكر النيب 
حيدث يف ليس من حقنا أن نؤسس شريعة جديدة، ولكن هذا ما . مشيئة اهللا

هذه األيام، فإن كل إنسان يريد أن يصوغ الشريعة حبيث تتفق مع أفكاره 
لقد مال الناس إىل اإلفراط . وميوله، فكأنه بنفسه يضع شريعة جديدة

 حرام والتفريط يف هذه املسألة أيضا، إذ يقول البعض جلهلهم إن ذكر النيب 
الواقع أن . كبرية جسارةً هذا محقهم، ألن حترميهم ذكر النيب . أصال

 جيعل اإلنسان حمبوب اهللا، والذكر حيمس لالتباع االتباع احلقيقي للنيب 
غري أن الذين يقفون قائمني أثناء . ويرغّب فيه، فمن أحب شيئا أكثر ذكره

 قد حضر جملسهم فهذه جسارة  إميانا منهم بأنه االحتفال مبولد النيب 
  منهم
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ليت يأتوا يف هذه االحتفاالت أم يف أثناء علما أن إحدى البدع ا (
، فعن ها قد حضر النيب : خطاب بعض اخلطباء يقفون من مقامهم ويقولون

  ) إن ظنهم هذا جسارة كبرية منهمهؤالء يقول حضرته 
 وقد لوحظ أنه حيضر هذه االس بكثرة أناس يتركون الصالة ويأكلون 

أناس ال يؤدون الصلوات اخلمس، أو أي حيضر فيه (الربا ويشربون اخلمر، 
فما عالقة ) بعضهم ال يصلوا مطلقا، وال حيضرون املسجد إال يف صالة العيد

 مبثل هذه االحتفاالت؟ احلق ال جيتمع فيها هؤالء إال للتفرج، لذا النيب 
فالذي يصبح وهابيا جافّا وال يرسي عظمةَ . فمثل هذه األفكار لغو ليس إال

 هم مبثابة غيث، -عليهم السالم-إن األنبياء . ه فال دين له يف قلبالنيب 
جيمعون يف أنفسهم أنوارا وحماسن وبركات ألهل الدنيا، فمن الظلم اعتبارهم 

واملرء يزداد إميانا بإنشائه عالقات احلب مع األنبياء واألولياء، . كأناس عاديني
كانة سامية  قال مرة إن اجلنة محيث ورد يف احلديث أن رسول اهللا 

 يا سيدي : وقال لهيوسأكون فيها، فلما مسعه صحايب كان حيبه كثريا بدأ يبك
  .ستكون معي: فقال النيب . إين أحبك

 يف هذه اجلنة، ولعله خطر ببال هذا الصحايب أنه قد ال يكون مع النيب (
 املسيح املوعود يقول.  إذا كنت حتبين فستكون معي هناكفقال له النيب 
 (  
الفئة الثانية اليت اختذت أساليب الشرك فهي األخرى خالية من ما أ

 ليس أرى أن ذكر النيب . الروحانية، فليس يف نصيبهم إال عبادة القبور
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، وإمنا حراما كما يزعم الوهابيون، بل إنه طريق مجيل للحث على اتباعه 
  .  الوثنية اليت يبتدعها الناسالبدعحترم 

يف رأيي أنه إذا : ردا على أحد املتسائلني فقال وكذلك أملى حضرته 
 وإلقاء القصائد يف مل يكن هناك بدعات، بل  عقد حفل لبيان سرية النيب 

 بصوت مجيل فال بأس مبثل هذه احلفالت، بل هي جيدة جدا وجيب مدحه 
  . أن تقام

 يطمح يف إقامة حفالٍت زينتها حب أما كيف كان املسيح املوعود 
وعشقه، أو كيف كان يريد أن يتكلم يف هذا اال، فيقول حضرته  النيب 

  :إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوينمشريا إىل قوله تعاىل 
 القرآن على طعام كما يفعل املشايخ يف العصر الراهن  هل قرأ النيب 

، ويقرأون القرآن على أرغفة توزع على البدعحيث يعقدون احتفاالت مليئة ب
انا منهم أن هذا اخلبز مبارك جدا ألنه قد وزع مبناسبة مولد النيب احلضور إمي
 . ِبعوا الرسولبينما يقول اهللا تعاىل إذا كنتم تبغون حبه تعاىل فات . إذا

 أنه  فهل بوسعهم أن يثبتوا لنا من سنته كان هؤالء يريدون اتباع النيب 
 قد قرأ القرآن على رغيف  قرأ القرآن مثلهم على أرغفة قط؟ لو كان النيب

 يسمع كال، بل لقد كان النيب . واحد لقرأناه على ألف رغيف اتباعا له 
القرآن ممن له صوت مجيل، وقد بكى مرة حني مسع من شخص قول اهللا 

  ."ِجئْنا ِبك علَى هؤالِء شِهيداو :تعاىل
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ى حني مسع  كان يسمع القرآن من الصحابة، وقد بكال شك أن النيب 
هذه اآلية نتيجة تواضعه العظيم وحبه الكبري هللا تعاىل الذي منحه هذه املكانة 

  . املرموقة
  : يقول سيدنا املسيح املوعود 

ال أستطيع أن أمسع !  هذه اآلية بكى وقال للصحايب كفىحني مسع "
 بكي ألنه فكّر أن سيكون شهيدا على وأغلب الظن أنه . أكثر من هذا

". أنا أيضا أمتىن دائما أن أمسع القرآن ممن حيفظه ويقرأه بصوت مجيل. هؤالء
  . هكذا يكون اتباع النيب 

 أسوة يف مجيع مناحي لقد قدم لنا رسول اهللا : "مث يقول حضرته 
احلياة، وجيب أن نتأسى ا، ويكفى املؤمن الصادق أن يتأكد ما إذا كان النيب 

به أم ال إذا مل يكن قد عمل به  قد قام بالعمل أم ال، أو أمر  . ًفمثال
 وكان جديرا بالتعظيم، فألي سبب مل  اجلد األكرب للنيب كان إبراهيم 

 ؟  مبولده حيتفل 
 وخالصة القول إن عقد جلسة أو إقامة حفلة مبناسبة يوم ميالد النيب 
 تذكر ليس ممنوعا بشرط أن ال متارس فيها أي نوع من البدع، إمنا ينبغي أن

وال يكفي أن خيصص ملثل هذه االحتفاالت يوم واحد يف . فيها سرية النيب 
السنة، بل ميكن أن تعقد مثل هذه االجتماعات طوال العام لبيان سرية حبيبنا 

 . وهذا ما تقوم به اجلماعة اإلسالمية األمحدية حيث ال تكتفي بيوم واحد
وإذا خصص يوم .  على مدار السنة بل تقيم هذه احلفالتلبيان سرية النيب 

 يف البلد كله ويف العامل بأسره فال معني لعقد اجتماع لبيان سرية النيب 
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حرج فيه أيضا، بشرط أال متارس أية مستحدثات، وأال يكون هناك اعتقاد 
بأننا قد حصلنا من هذه اجللسة من الربكات ما فيه الكفاية، وأنه ال حاجة لنا 

فينبغي أال يكون هناك إفراط . حلسنات كما يزعم البعضلكسب املزيد من ا
  .وال تفريط

 سأتناول اآلن يف بقية  ويف ضوء هذه التوجيهات للمسيح املوعود 
، لنسعى حنن أيضا لتصبح جزءا ال يتجزأ الوقت بعض جوانب سرية النيب 

ا  كم- من حياتنا، وعندها فقط ميكن أن نفوز حبب اهللا تعاىل باتباع النيب 
 وعندها ستغفر لنا ذنوبنا، وعندئذ فقط - يف القرآن الكرمي قال اهللا 

  . تستجاب أدعيتنا
إن اتباع :  وسيلةً أثناء الدعاء فأقوليسأل البعض هل جيوز اختاذ النيب 

وقد .  وإنشاء عالقة احلب معه هي الوسيلة للفوز برضا اهللا تعاىلسنته 
واآلية اليت قرأا واليت اقتبس . لب له الوسيلةعلّمنا يف الدعاء بعد األذان أن نط

قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اَهللا  : جزءا منها هي كاآليتاملسيح املوعود 
كُموبذُن لَكُم ِفرغياُهللا و كُمِببحوِني يِبعفَات) ٣٢آل عمران (  

 جيب أن نتبعها،  واليت فتعالوا نر ما هي السنة اليت سنها لنا رسول اهللا 
إن أهل . وما هي أعماله اليت قام ا أمام الصحابة ووصلت إلينا بالروايات

 شن احلروب طمعا يف السلطة، فكان - والعياذ باهللا- أنه الدنيا يتهمونه 
مث هناك أقاويل شىت تنشر عن . يستويل على منطقة ويفرض عليها سيطرته

ليئة بأمور ال يطيق قراءا أي شريف ونبيل، أزواجه املطهرات وتؤلَّف كتب م
بل قد علَّق أحد املسيحيني يف الواليات املتحدة األمريكية على كتاب صدر 
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فكل هذه التهم اليت تلصق بالنيب . حديثا فقال إنه كتاب وقح ال تطاق قراءته
ا على مر العصور ميفحني أعلن النبوة زعم .  ليست جبديدة بل قد ر
ر أنه قد قام ذه الدعوى طمعا يف الدنيا، فأرسلوا إليه بواسطة عمه أن الكفا

يكف عن ذكر أوثام بسوء وعن تبليغ دينه وإذا فعل ذلك فهم مستعدون أن 
يقبلوا سيادته عليهم، ويعطوه من األموال ما شاء، ويزوجوه من أمجل فتاة يف 

 ِفي والْقَمر يِميِني، ِفي الشمستم وضع لَو واِهللا:  عليهم قائالفرد . العرب
وقال إمنا بعثتُ ألكشف عليهم . تركْته ما اَألمر هذَا أَترك أَنْ علَى ،يساِري

مساوئهم وعيوم وأهديهم إىل الصراط املستقيم، ولو تطلب ذلك مويت فأنا 
مينعين من إن حيايت وقف يف هذا السبيل وال . أقبل املوت عن طيب خاطر

على مر .. إذًا فقد اعترب أهل الدنيا. ذلك خوف، ولن يصرفين عن ذلك طمع
 ينجزها من أجل اهللا وبأمر اهللا هدفا دنيويا املهمة اليت كان النيب .. العصور
وقد قدم الكفار له عروضا هائلة فرفضها، وبذلك برهن على أنه ال . ماديا

 من رب السماوات واألرض، وأنه هو يريد جاه الدنيا وأمواهلا، وإمنا بعث
. النيب األخري الذي سريفع يف العامل كله راية اإلله القادر القوي األحد الفرد

قُلْ ِإنَّ صالِتي ونسِكي :  حيث أمره-على لسانه-وقد أعلن اهللا هذا األمر 
   )١٦٣ :األنعام( رب الْعالَِمنيومحياي ومماِتي ِهللا

 من قمة مقامه الرفيع الذي حققه باستغراقه يف حب اهللا  فهذا هو 
 يطمح يف جاه وشرف ماديني بل كان مل يكن . الرأس إىل أمخص قدميه

وقد حتمل يف هذا السبيل كل أذى، . مهّه إقامة ملكوت اهللا األحد يف األرض
وقال للناس إذا كنتم تريدون احلياة األبدية فاتبعوين، واسعوا جاهدين ألداء 
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فاالستغراق يف . حق الصالة وبلوغ املستويات العليا فيها اليت حددا لكم
وبتقدمي التضحيات موتوا قبل أن متوتوا املوت . العبادة ميثل ضمانا للحياة

وإذا أصابكم املوت . ذلك املوت الذي ضربت لكم أمسى األمثلة له.. احلقيقي
فقد . نكم من الفوز برضا اهللا يف هذه احلالة فستبدأ احلياة األبدية اليت متكِّ

 الدرجات العلى يف صلواته وتضحياته وعباداته، مما كشف له بلغ النيب 
  .مفاهيم جديدة للحياة واملوت

أنـا ال   . ما يل وهلذه املطامع الدنيوية    : وقد أمره اهللا تعاىل أن يعلن للناس       
من كـان   و. أبايل بتخويفكم، فإن كل عمل من أعمايل صار لوجه اهللا تعاىل          

  .كلُّه هللا فإن احلياة الدنيا واملوت لديه سياِن
      ه النيبذا اإلعالن قد وجو        أنظارنا إىل أسوته احلسنة، وعلينا أن نسعى 

هناك حماوالت تـتم يف     . فاتبعوين حيِببكم اهللا  : للتأسي ا عمال بقوله تعاىل    
كثري من بالد العامل لتخويف أبناء اجلماعة اإلسالمية األمحديـة باملخـاوف            

هذه الظاهرة منتشرة يف باكستان على نطاق واسع، حيـث          . املذكورة أعاله 
وكذلك يضطَهد املسلمون   . تقع مثل هذه األحداث هنا وهناك من حني آلخر        

كثر فيها املسلمون غري األمحديني، وأكثر      األمحديون يف اهلند أيضا يف مناطق ي      
ولقد حدث  . من يتعرض لتخويفهم وترهيبهم هم املنضمون اجلدد إىل اجلماعة        

ذلك يف بعض البالد األوربية أيضا، إذ قد جاء يف التقرير الوارد من بلغاريا أن               
املسلمني األمحديني هناك قد تعرضوا للتخويف والترهيب بناء على حتـريض           

 ٨ أو   ٧طقة اليت يكثر فيها املسلمون غري األمحديني، فاعتقلت الشرطة          مفيت املن 
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من املسلمني األمحدين بناء على حتريض املفيت املذكور، وعـاملتهم بقـسوة            
  . شديدة، ولكنهم ثابتون كلهم على اإلميان بفضل اهللا تعاىل

 وأصحابه مـن    فعلى كل أمحدي أن ينظر دائما إىل ما تعرض له النيب            
واحلق أننا مل نتعرض بعد لعشِر ِمعشار ما لقيـه أولئـك            . يب واضطهاد تعذ
ولو فهمنا هذا األمر جيدا وجعلنا عباداتنا وتضحياتنا خالصة لوجه اهللا           . القوم

تعاىل متمسكني مببدأ أن حياتنا ومماتنا هللا رب العاملني، لنال كل واحـد منـا               
  .  امليتةاحلياة األبدية، ومتكّن من إحياء آالف النفوس

فأوالً وقبل كل شيء جيب على كل أمحدي أن يركِّز على الدعاء، ويعيش             
فإذا كانت أعمالنا صاحلة وتأسينا بأسوة النيب       . يف الدنيا متأسيا بأسوة النيب      

            فال . ، عندها فقط نتمكن من إحياء بقية أهل الدنيا، إضافة إىل حياتنا حنن
متأسني باألسوة احلسنة اليت تركها لنا النيب       بد لنا من أن نرفع مستوى عباداتنا        

.  
 لنا ذا الـصدد؟ هنـاك        ولكن ما هي تلك املعايري اليت وضعها النيب         

 وقبل ذكرها أود أن أوضح هنا أن        -رواية عن السيدة عائشة رضي اهللا عنها        
قد متت فيه حماوالت    ) أنه طُبع يف أمريكا   (الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل       

 استنادا إىل بعض املرويات املنـسوبة إىل عائـشة           لإلساءة إىل النيب     مشينة
 ففي هذه الرواية ختربنا السيدة عائشة مـن كـان احملبـوب          -رضي اهللا عنها  
 كان حيبها لكوا زوجـة لـه،        صحيح أن رسول اهللا     . احلقيقي للنيب   

 كان النيب   :ولكن من كان حمبوبه احلقيقي؟ تروي السيدة عائشة يف هذا الصدد          
      ا أن هذه الليلة كانت تأيت بعد تسعة أيام         - يف بييت يف ليليتوحـني   - علم 
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 على الفراش، فخرجت مذعورة إىل باحة الـدار،         استيقظْت مل أجد النيب     
  .اللهم سجد لك روحي وقليب:  يف السجود وهو يقولوإذ بالنيب 

ا هو الرد على هؤالء     وهذ.  يتضرع أمام حمبوبه احلقيقي    هكذا كان النيب    
  .  بتهم شنيعةالذين يرمونه 

". قَلِْبـي  ينام وال تناماِن عيني ِإنَّ: " يف وصف حالة نومه    مث يقول النيب    
مث ماذا كان   . أي أنّ قلبه يظل متيقِّظا    )..  بالليل البخاري، باب قيام النيب     (

تعاىل دائما، وكلما تقلب    يشتغل به يف حالة يقظة القلب؟ إمنا كان يذكر اهللا           
  . يف فراشه ذكر اهللا تعاىل

 ا يف خمتلف احلاالت واملناسبات وعلّمنا إياهـا         واألدعية اليت دعا النيب     
. أيضا تبني لنا أن ذكر اهللا وعبادته كان شعاره ودثـاره            .. بأسوته العملية 

كـل  أي أن كل حركة للمـؤمن و      ..  إياه هذا هو املبدأ الذي علّمنا النيب       
سكَنة ميكن أن تتحول إىل عبادة اهللا تعاىل شريطة أن تكون خالصة لوجه اهللا              

، وأن تصدر إميانا منه أا ستكون ذريعة لقرب اهللا          تعاىل وتدفعه إىل ذكره     
 .    فمثال، ذهب النيب           ذات مرة إىل بيت بعض أصحابه الذي كان قـد 

 - وضـعت هـذه النافـذة        ملاذا:  فيه نافذة، فسأله   بىن بيتا جديدا، فرأى     
 وجه إليه هذا السؤال من أجل تربيته وتعليمه إذ كان يعـرف             الواضح أنه   

لكي يـدخل منـها اهلـواُء       :  فقال الصحايب  -ملاذا توضع النوافذ يف البيوت    
هذا صحيح متاما، ولكن لو قصدت ا مساع األذان أيضا          : فقال  . والضوُء

 اللذين ذكرما، كمـا نلـت األجـر         ِلتذهب للصالة حلقّقت حتما اهلدفنيِ    
  . والثواب أيضا
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 وجه ِبها تبتِغي نفَقَةً تنِفق لَن ِإنك :قَالَ  اللَِّه رسولَ أَنَّويف رواية أخرى    
). البخاري، كتاب اإلميان   (امرأَِتك فَِم ِفي تجعلُ ما حتى علَيها أُِجرت ِإال اللِّه

من ذلك احلث على وضع اللقمة فقط يف فم الزوجة، بـل املـراد              ليس املراد   
من املعلوم أنه من واجـب      . ضرورة عناية املرء بأهله وأوالده وسد حاجام      

الرجل أن يتحمل مسؤوليات البيت كلها، ولكنه لو أداها آخذًا يف احلـسبان             
ىل حـق   أن اهللا تعاىل هو الذي محله هذه املسؤولية وعليه أن يؤدي لوجهه تعا            

ويؤدي حق األوالد، لنال على     .. الزوجة اليت جاءت إىل بيته تاركةً بيت أهلها       
واحلق أنه لو وضـع كـل       . عمله هذا أجرا وثوابا كما صار عمله هذا عبادة        

واحد من املسلمني األمحديني هذه األفكار يف احلسبان الختفت كل أنـواع            
      ا وتقول يف      الشجارات العائلية تلقائيا، إذ تنتبه الزوجة أيضا إىل أداء مسؤوليا

. إن اهللا تعاىل قد محلين مسؤولية خدمة زوجي وأداء حقوقه األخرى          : نفسها
 كال الفريقني أما لو فعال ذلك لوجه اهللا لنـاال رضـا اهللا              فقد بشر النيب    

لذا فعلى اإلنسان أن يتنبه إىل هذه األمور وإن كانت صغرية           . تعاىل وأُثيبا عليه  
  . ظاهر، فإا هي اليت جتعل البيت منوذجا للجنةيف ال

:  تقول  عن عبادة النيب     -رضي اهللا عنها  -هناك رواية أخرى عن عائشة      
رأيت النيب يف إحدى الليايل يدعو اهللا تعاىل ساجدا يف صالة التهجـد ـذه               

 وما يدي هذهرب   فؤادي، بك وآمن وسوادي، خيايل لك سجد: "الكلمات
جنيا ت ـ  عظيم يا عظيم، لكل يرجى عظيم يا .نفسي على  الـذنب  ِراغِف

  ."العظيم
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 الكلمات هذه أقول أن فأمرين أتاين جربيل إن: فقال ...رأسه فرفع: قالت
  )مسند أيب يعلى، مسند سعيد بن سنان. (سجودك يف فقوليها ،مسعِت اليت

لعبـد  انظروا كيف يعرب عبد اهللا الكاملُ عن عبوديته الكاملة له، ذلـك ا            
الكاملُ الذي أمره اهللا تعاىل أن يعلن للناس إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت             
هللا رب العاملني، فأعلَن بني الناس أنه ليس هناك عملٌ أقوم به برغبيت أو لنفسي               

 فيدعو النيب   . ومصلحيت الشخصية، بل إن كل ما أقوم به إمنا هو هللا تعاىل           
  . مت نفسي فاغفر يل ذنويبرب قد ظل: بكل تواضع وخشية ويقول

احلق أن هذه األمثال قد ضربت من أجلنا حنن لنستفيد منها، وأال نفتخـر              
جيب أال نصاب بالعجب والغرور بـل جيـب أن          . بأي عمل حسن نقوم به    

  . نكون عباد اهللا املتواضعني، خنضع له ونطلب منه رمحته دائما
هذا اجلانب يتعلق بالعدل     أتناوله اآلن، و   مث هناك جانب آخر من سريته       

 ِفيِهمارتكب   ِإذَا كَانوا أَنهم قَبلَكُم الَِّذين أَهلَك ِإنما :يقول النيب   . واملساواة
ِريفجرمية الش  كُوهرِإذَا ،تارتكبها   وِفيِهم ِعيفعاقبوه، وهذا جيـب أال      الض 

  .حيدث يف أميت
لوجدنا هذه الظاهرة شائعة على نطـاق        لو أمعنا النظر فيما حيدث اليوم       

  . واسع
يف زمـن   . ولكن اليوم أصبحت عدم املساواة ظاهرة منتشرة بني املسلمني        

  سرقت امرأةٌ من قبيلة شريفة وكانت تدعى فاطمة، فأمر الـنيب             النيب  
فأراد الصحابة إنقاذها ولكن مل يتشجع أحد منـهم         . بتنفيذ حد السرقة عليها   

 ا، فأرسلوا أسامة بن زيد ليشفع هلا        ليكلِّم النيبيف شأ  .     فلما شفع هلا امحـر
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هذا هو  . لو سرقت بنيت فاطمةُ ألقمت عليها احلد نفسه       :  وقال وجه النيب   
  . معيار العدل والقسط الذي أقامه النيب 

إما يريان أما   :  وقلت ذهبت ِبفَتيين إىل النيب     : يقول أبو ذر الغفاري   
يا أبا ذر، ال    : فقال النيب   . مع أموال الزكاة، وأنا أزكّيهما أيضا     يصلحان جل 

نعطي أحدا اإلمارة عن مسألة، ألنه إذا أعطى اُهللا تعاىل أحدا اإلمارة أعانـه              
أي إذا وكِّل أحد خبدمة دون مسألة وفَّقه ألدائها على أحسن وجـه             .. عليها

وكـأن اهللا   . ِإلَيها وِكلَ مسأَلٍَة نع هاأُوِتي ِإنْوأعانه عليها وبارك يف عمله، و     
تعاىل يقول إنك طلبت هذا املنصب ظنا منك أنك أهل له ورغبةً منك فيـه،               
واآلن جيب أن تتحمل كل املسؤوليات املنوطة به وسأرى كيف تقوم به حق             

. إذن، فإن الرغبة يف احلصول على منصب راجعة إىل االعتداد بالنفس          . األداء
نرى أحيانا يف بعض فروع     . ال حيب أن يقدم اإلنسان نفسه ملنصب      واهللا تعاىل   

اجلماعة اليت تفتقر إىل التربية الكافية أن بعض الناس يرغبون يف املناصب لعدم             
علمهم بنظام اجلماعة، ويف بعض األحيان يصوتون ألنفسهم أيـضا يف أثنـاء           

اعة وقواعدها  لقد أصبح اإلخوة مطلعني على نظام اجلم      . انتخابات املسؤولني 
املتعلقة باالنتخاب إىل حد كبري بفضل اهللا تعاىل إال ما شذ وندر، واملعلوم أن              

 ِمن أن يصوت اإلنسان لنفسه،      اجلماعة متنع بناًء على القول السالف للنيب        
ألنه إذا أدىل بصوته لنفسه فكأنه يقول إين أنا األنسب هلذا املنصب، فال بد أن               

حيان ال يديل مثل هؤالء الناس صـوم ألنفـسهم، ألن        ويف بعض األ  . أتولّاه
. نظام اجلماعة ال يسمح هلم بذلك، غري أم ال يدلونه يف حق غريهم أيـضا              

واحلق أن عدم إدالء الصوت أيضا يدل على أن صاحبه حيسب نفسه أحـق              
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للمنصب دون غريه، وإن كان ال يستطيع أن يصوت لنفسه بسبب صـرامة             
فيجـب أن   . يديل بصوته يف حق أي شخص آخـر أيـضا         النظام غري أنه ال     

يتجنب اإلنسان هذا التصرف أيضا، وال بد من أخذ كل هذه األمور بعـني              
 سـواء   -فإذا كان أحد يتحلى بشيء من الكفاءة        . االعتبار من منطلق التربية   

  فيمكنه استغالهلا من خـالل مـساعدته         -كانت علمية أو مهنية أو غريها       
فإذا . وميكنه أن خيدم اجلماعة بدون تقلد أي منصب أيضا  ألصحاب املناصب،   

كان أحد يريد خدمة اجلماعة ابتغاء رضا اهللا تعاىل فال يهمه تـولّي منـصب               
لذا فيجب على مجيع األمحديني، مبن فيهم املبايعون اجلدد وغريهم من           . مطلقا

قد رأيت  ول. الشباب والكبار يف السن والقدامى أيضا، أن يتقيدوا ذه املبادئ         
أن بعض األمحديني القدامى يتجاوزون احلدود أحيانا ظنا منهم أم أكثر خربة            
من غريهم، فيجب أن ينتبه مجيع املسؤولني يف اجلماعة إىل ما قلـت جيـدا               
وجيردوا أنفسهم بوجه خاص من كل أنواع األنانية ليس باالسم فقط بل جيب             

، وعليهم أن يتذكروا دائما قول النيب       أن يكونوا بعيدين من األنانية يف احلقيقة      
       ويف موضع آخر قال الـنيب       .  إن صاحب املنصب إمنا هو خادم القوم 

املنصب أمانة، وهذه األمانة موكولة من ِقبل اهللا تعاىل،         : خماطبا أبا ذر الغفاري   
فإذا مل تؤدوا حق األمانة فسوف تسألون عنـد اهللا          . واإلنسان ضعيف بطبيعته  

لوا أداء حق هذه املسؤولية واخلدمة بكل تواضع وبكل ما أوتيتم           فحاو. تعاىل
 إن صاحب املنصب خادم القوم، فعليـه أن         من قوة وقدرة، فقد قال النيب       

خيدم القوم ويدعو اهللا تعاىل دائما أن يعينه يف كل أمر ويف كل حلظة وعنـد                
كل خطوة، عندها ميكن أن يؤدي أصحاب املناصب حق املنصب واخلدمـة            
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يأتيين بعض األمحديني أحيانا وعند استفساري يـذكرون        . لى أحسن وجه  ع
عندي : جمال خدمتهم يف اجلماعة، فأصحح أخطاء الشباب عادة الذين يقولون         

ليس عندكم منصب بـل قـد       : منصب كذا وكذا يف هذه األيام، فأقول هلم       
لى مـا   فلو نشأت عندكم فكرة اخلدمة الستطعتم القيام ا ع        . كُلِّفتم باخلدمة 

  . يرام
 وأمِره لنـا عـن      إن األمثلة اليت ضربتها لكم قبل قليل من أسوة النيب           

 كـل   اخلدمة والعدل واملساواة والبساطة، نرى كل ذلك متحققا يف حياته           
 للسفر ووزعت املطايا القليلـة علـى        فمثال، كلّما خرج النيب     . حني وآن 

 يف واشترك صحايب مع النيب  مطية واحدة،   - مثال   -الصحابة وكان الثنني    
مطية فحىت لو كان صغري السن فكان النيب يعطيه حق الركوب، مثلما كـان              

هذا هـو العـدل     . أي كان يرِكب صاحبه ويترجل بالتناوب     .. يأخذه لنفسه 
  . واملساواة اليت أقامها النيب 

ِدلُوا اعـِدلُوا هـو     وال يجِرمنكُم شنآنُ قَوٍم علَى أَال تع      : يقول اهللا تعاىل  
   )٩:املائدة(أَقْرب ِللتقْوى

أضرب لكـم   .  أسوته املثالية يف هذا الصدد       وانظروا كيف قدم النيب     
عندما فُتحت خيرب اليت كانت حصنا مشهورا لليهود،        . مثاال واحدا ذا الشأن   
واملعلـوم   - املسلمني الذين اشتركوا يف احلرب       الفاحتنيوزعت أراضيها على    

 وحني وصل األمر إىل تقسيم احملاصيل       -أن أراضيها خصبة وا بساتني خنيل       
بعد حصادها جاء عبد اهللا بن سهيل مع ابن عمه مِحيصة، ولكنـهما افترقـا          
لبعض الوقت، فوجد بعضهم عبد اهللا بن سهيل وحيدا فقتله ورمى جبثتـه يف              
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دا قد قتلوه ألم أهل املنطقة      وكانت هناك قرائن قوية تشري إىل أن يهو       . حفرة
وقد أُخذت منهم أراضيهم، ومن ناحية ثانية مل تكن مثة إمكانية أن يقتله أي               

فلما عرض األمر على    . مسلم لعدم وجود أية عداوة بينه وبني أي مسلم آخر         
 ورغم أنه كانت هناك قرائن قوية الام اليهود باجلرمية كما قلت            - النيب  

   ا فعال  من قبل، وقد ات فقال -ِهموا ِبيالن  هل لك أن حتلـف أن      :  حمليصة
بعـيين وبالتـايل ال أسـتطيع أن         ره أَ لَم أَمر :اِهللا رسولَ يهوديا قتله؟ فقال يا   

 : حميصة قال .إذن فليحلف اليهود ليربئوا ساحتهم من قتله      :  قَالَف. أحلف
ولكن ملا كان األمـر     . أن حيلفوا زورا مئة مرة    ميكنهم   كُفَّار قَوم اِهللا رسولَ يا

فحلفوا ومل يتعرض هلـم      .لو حلفوا خللَّينا سبيلَهم   : يتعلق بالعدل قال النيب     
  . قط، ودفعت الدية لقتل عبد اهللا بن سهيل من بيت مال املسلمنيالنيب 

 مل يترك الـنيب     . هذا هو العدل، وهذه هي األسوة اليت تركها النيب          
خذوا أي جانب من جوانب     . ا من جوانب احلياة إال وقدم لنا فيه أسوته        جانب

  . احلياة جتدوا فيه أسوته احلسنة
، ولكن لو ألقيتم نظرة علـى سـرية         لقد ضربت لكم مثاال على عدله       

 كبار املشايخ يف هذا العصر لوجدمت أم يعقدون مبناسـبة مولـد الـنيب               
ب والشتائم املوجهـة إىل املـسلمني       حفالت ضخمة لن جتدوا فيها إال السبا      

يتشدقون كثريا باسم ختم النبوة ولكن ينتهي م األمر إىل التطاول           . األمحديني
ولكن انظروا إىل التربية احلسنة اليت رىب       . بلغة بذيئة ضد املسيح املوعود      

 صحابته، فمع أن األحداث كانت تشهد والقرائن تشري بكل جالء أن            ا  
ين قتلوا ذلك املسلم، إال أن حميصة مل حيلف ميينا كاذبة إذ مل ير              اليهود هم الذ  



 - ٢٠ -

الذين يـدعون   .. يف هذا العصر  .. أما كبار املشايخ املزعومني   . احلادث بعينيه 
بأم محلة راية اإلسالم فإم حيلفون كذبا وزورا، ويرفعون ضـد املـسلمني             

افر الشرطة وحيلفون   يذهبون إىل خم  . األمحديني قضايا زائفة بناء على كذبام     
مث هناك من   . كذبا ويسجلون القضايا ضد األمحديني بتهم بذيئة وسخيفة جدا        

لو كانوا متأسـني    . يدلون بشهادام مؤيدين هلم، وال خيافون اهللا أدىن خوف        
  .  خلافوا اهللا تعاىل حتمابأسوة النيب 

نظروا مـن ذا    وفكِّروا اآلن وا  . لقد قال حميصةُ إن اليهود سيحلفون كذبا      
رحم اهللا املسلمني البسطاء الذين صـاروا       . الذي ينطبق عليه هذا الكالم اليوم     

ألعوبة يف أيدي هؤالء املشايخ املزعومني ويتورطون يف تصرفات غـري الئقـة             
خمدوعني بأقواهلم، وال يعرفون كم من العائالت والبيوت قد تعرضت للتشرد           

  .واهلالك
دة أن يسفك مسلم دم مسلم، ومن فعل ذلك          لقد حرم اهللا تعاىل بكل ش     

بينما صار دم املسلم يف     . عاقبه اهللا يف هذه الدنيا وكتب له العذاب يف اآلخرة         
  . هذه األيام أرخص من دم احليوانات أيضا بالنسبة هلؤالء القوم

 ِإنَّ:  يوم حجـة الـوداع هـي       إن النصيحة األخرية اليت أسداها النيب       
اَءكُمِدم أَموالَكُمو كُماضرأَعو كُملَيع امرِة حمركَح ِمكُموذَا يِفي ه  لَـِدكُمب 
 املسلمني مسؤولني عن محاية     وهكذا قد جعل النيب     . هذَا شهِركُم ِفي هذَا

ولكن ماذا حيدث يف هذه األيام؟ ففي باكستان        . أعراض وأموال بعضهم بعضا   
تعرض هناك املسلمون األمحديون للسرقة والنهب      مثال ينهب بعضهم بعضا، وي    
رحم .  قال إن الذي ينطق بالشهادة فهو مسلم       باسم اهللا، يف حني أن النيب       
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اهللا املسلمني ووفَّقهم أن يتأسوا باألسوة احلقيقية اليت قدمها من كان رمحـة             
ـ  . للعاملني، فريثوا رمحة اهللا تعاىل   وتهوفَّقنا اهللا حنن أيضا أن نتأسـى بأس

 . احلسنة ونصبغ حياتنا بصبغته، آمني
 

                                     


