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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
  ١/٠٥/٢٠٠٩يوم  

  مسجد بيت الفتوح بلندن  يف
  

ا عبـده  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      . هورسول

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

الِّنيال الضو هملَيوب عضغالْم.) آمني(   
وقلت إن النافع احلقيقـي     " النافع"حتدثت يف اخلطبة املاضية عن صفة اهللا        

 فَِإيـاي فَاعبـدونِ    :هو اهللا وحده، لذا إياه فاعبدوا كمـا يقـول           
وقـال  . مـات أيـضا    ترثوا أفضاله يف هذه الدنيا وبعد امل       )٥٧ :العنكبوت(

مل يقل اهللا بأنه ملا     . جبميع األوامر اليت أمر اهللا ا     .. إىل جانب العبادة  .. اعملوا
كانت كافة أنواع النفع مرتبطة يب لذا فاعبدوين واشكروا يل، بل قال بـأين              
خالق الكون، وكلُّ ما فيه فهو ال ينفع إال بإذين وقد يكون ضـارا أيـضا يف                 

أيضا إين خالق كل األشياء اليت تعتمـد عليهـا           ويقول  . بعض األحيان 
أنا رب العاملني، وما دمت أنا رب العاملني فال ينشأ سـؤال            : ويقول. حياتكم
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 يف بيان هذا   يقول املسيح املوعود    . انتفاعكم من أي شيء أو جهة أخرى      
  : املوضوع

كمال إن ربوبية اهللا، أي اخللق أوال مث إيصاله إىل الدرجة املطلوبة من ال            "
  ."جارية على أحسن وجه يف العوامل كلها

فهذه هي ربوبية اهللا أنه مل يكتِف باخللق فقط، بل يوصل اخللق أيضا إىل              
وهذا الكون الذي هو من صنع اهللا تعاىل يتجلـى          . درجة مطلوبة من الكمال   

لقد أودع اهللا طبيعةَ اإلنسان نزعةَ البحث والتحقيـق،         . بشأن جديد كل يوم   
إن العوامل  . تعاىل عليه اكتشافات متجددة نتيجة التحقيق والبحث      فيكشف اهللا   

اليت ذكرتها تشمل عوامل األفالك أيضا اليت تضم أنواعا عديدة مـن النجـوم              
إن األرض حبد   . والكواكب، كما تشمل العالَم األرضي خمتلف أنواع الكنوز       

فيقـوم  . .وال يقتصر األمر على شكلها الظاهري     .. ذاا تشمل عالَما كامال   
مث هناك عالَم النباتات، ويشمل     . العلماء بأحباث خمتلفة فيها وخيربوننا بأسرارها     

هذا العالَم أعشابا وأشجارا ومثارا وأزهارا وهلا أنواع ال تعد وال تحصى، ويف             
وعالوة علـى   . كل نوع من هذه األنواع يتجلى شأن جديد لقدرة اهللا           

ناك أنواع عدة أخرى من األعشاب والشجريات       النباتات اليت يئ لنا الغذاء ه     
منها ما عثر عليه اإلنسان بعـد البحـث         . اليت تستخدم لعالج أمراض كثرية    

  . والتحقيق، كما ميكن أن تكون هناك أعشاب كثرية حباجة إىل أحباث أخرى
إذن، فهنـاك يف الـدنيا      . مث هناك حشرات وديدان وهلا عالَم خاص ا       

   حصى خلقها اهللا تعاىل     أشياء كثرية ال تعدولكل خملوق هدف وغايـة     .  وال ت
  . حيققها، وقد خلق اهللا تعاىل أسبابا لبقاء كل خملوق حسب مقتضى احلال

إن ربوبية اهللا تعاىل قـد وصـفت        :  ويقول مث يتابع املسيح املوعود     
بالفيض األعم لكوا تشمل مجيع األرواح واألجسام واحليوانـات النباتـات           
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أي إن ربوبية اهللا تتراءى يف كافة األرواح واألجـسام          (.  وغريها واجلمادات
والدواب والنباتات واألعشاب واجلمادات أيضا، وهذا ما يـسمى بـالفيض           

 ألن كل موجود يستفيض منه، وبسببه جاء        )األعم الذي جعله اهللا لكل شيء     
أي كل شيء يأيت إىل الوجود مستفيضا بفيـضه         (. كل شيء إىل حيز الوجود    

( رغم أن الربوبية اإلهلية هي املوِجدة لكل موجود وهي املربية لكل           !  نعم
هو اإلنسان  .. كِمنة إهلية .. ما هو ظاهر بوجوده، ولكن أكثر من يستفيد منها        

لذا فقد ذُكِّر اإلنسانُ أن ربك رب العاملني        . ألنه يستفيد من كل ما خلقه اهللا      
 تعاىل واسعة لفائدتنا، وهو قادر على أن        لكي يزداد أمال ويوقن أن قدرات اهللا      
  ." يظهر عوامل األسباب األخرى أيضا

  )٢٤٨ ص ١٤أيام الصلح، اخلزائن الروحانية الد (
إذن، فإن اهللا تعاىل الذي هو رب العاملني بال شك، قد خلق كل ما هـو   

ن ومن منن رب العاملني على اإلنسا     . موجود يف الدنيا سواء علمناه أو مل نعلم       
 من األشياء جعلها مفيدة ألشرف املخلوقات ليـستفيد         أن كل ما خلقه     

وكلما ازدادت الدنيا علما إثر األحباث العلمية عن خلق اهللا من أنـواع             . منها
  . خمتلفة تبينت فوائدها أكثر فأكثر

 الـذي   ينبغي أن تكون هذه األشياُء مدعاة لتوجيه اإلنسان إىل اهللا           
ته أشياء تفوق العد واإلحصاَء مث سخرها له ليـستفيد          أحسن إليه وخلق لفائد   

وهذا اإلله قادر على أن خيلق يف املستقبل أيضا أشياء مفيدة لإلنسان، أو             . منها
فمـا  . أن جيعل األشياء املوجودة مفيدة له أكثر بإظهاره على خواصها الكامنة  

ي مدى جيب عليـه  دام اهللا رب العاملني حمسنا إىل اإلنسان إىل هذا احلد فإىل أ   
 ومؤديا حقوقه، وساعيا لنيل رضا اهللا تعاىل منــزها          أن يكون شاكرا له     

لقد تناول اهللا هذا الذكر يف مواضع خمتلفة من القرآن          . نفسه من الشرك كليا   
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لقد خلقت أشياء كثرية لفائدتكم، وكلما أردمت االستفادة منها         : الكرمي فقال 
 مث لست خالقها فقط بل إن بقاء كل شيء يف           .فيجب تتذكروا أين أنا خالقها    

فما دام كل هذا بيـد      . الدنيا أيضا يف يدي وأنا الذي أسيطر عليه وأحتكم فيه         
.. ذلك الذات العليا الذي هو رب العاملني والرمحان ويفيد النـاس برمحانتيـه            

فمـن  .. علما أن الذين جيتهدون أكثر يستفيدون من رحيميته أكثر من ذلك          
فهذا هو اإلله اجلدير    . كان أن ينظر اإلنسان إىل إله مزعوم سواه         الغباوة مب 

بالعبادة الذي رب ورمحان ورحيم وميلك صفات حسنة أخرى ال تعـد وال             
نَّ ِفي خلِْق السماواِت واَألرِض     إ: فيقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي     . حتصى

ِك الَِّتي تجِري ِفي الْبحِر ِبما ينفَع الناس وما أَنزلَ          واخِتالِف اللَّيِل والنهاِر والْفُلْ   
اُهللا ِمن السماِء ِمن ماٍء فَأَحيا ِبِه اَألرض بعد موِتها وبثَّ ِفيها ِمن كُـلِّ دابـٍة                 

       األراِء ومالـس نيِر بخساِب الْمحالساِح ويِريِف الرصتٍم     وـاٍت ِلقَـوِض آلي
  )١٦٥ :البقرة (يعِقلُونَ

ففي هذه اآلية ذكر اهللا تعاىل بعضا من مننه وإحساناته علـى اإلنـسان              
لو كان لديكم شيء من العقل ملا تهتم هنا وهناك قط، بل كان مـن               : وقال

ويقـول اهللا   . املفروض أن يكون كل خملوق تنتفعون منه موجهكم إليـه           
 وِإلَهكُم ِإلَه واِحد ال ِإلَه ِإال هو الرحمن الرِحيم        : ة قبل األخرية  تعاىل يف اآلي  

   )١٦٤ :البقرة(
وكلما استفاد اإلنسان منـها     . فهو يرزقكم ِنعمه بدون أن تسألوه إياها      

يف هذه اآلية األوىل الـيت تلوـا        .  ورث إنعاماته أكثر فأكثر    شاكرا له   
 بعضا من جتليات رمحانيته، فقال إن خلق الـسماوات          عليكم ذكر اهللا تعاىل   

ومل خيلق اهللا السماوات واألرض عبثا      . واألرض أيضا إنعام من إنعامايت الكثرية     
بال فائدة، بل إن األرض والكواكب األخرى املتعلقة ا مبا فيهـا الـشمس              
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. اإلنسانوالقمر واهلواُء من الغازات املوجودة يف اجلو وغريها إمنا هي لفائدة            
 توجـد علـى     وكما بينت من خالل مقتبس من كالم املسيح املوعود          

األرض وحدها عوامل كثرية، أي توجد على وجهها أنواع عدة للخلق ولكل            
أما تـصريف   . وكل هذه األشياء إمنا هي لفائدة اإلنسان      . نوع عالَم خاص به   

اعة كل يـوم، وهـذا       س ٢٤الليل والنهار فيتناوب الليل والنهار يف غضون        
ضروري إلزالة الروتني يف حياة اإلنسان، وكذلك ال بد منهما من أجل إجياد             

  . فرص العمل واالستراحة
مث هناك أار، ومن فوائدها أن السفن جتري فيها وتنقل الناس والبضائع            

وال يسع أحدا أن ينكر اليوم أيضا هذه املنة اإلهليـة ألن            . من مكان إىل آخر   
لبضائع التجارية وغريها تنقل من مكان إىل آخـر بواسـطة الـسفن             معظم ا 
ومن فوائد األار أيضا أن اهللا تعاىل يعيد ماءها إىل اإلنسان بـصورة             . البحرية

إذن، فإن حياة اإلنسان واحليوانات تعتمد على       . املطر ويهيئ له أسبابا للحياة    
وإن كـان   .. األمطـار وإذا حدث شح    . املاء، إذ لوال املاء ملا كانت الزروع      

علت صرخات الناس، ولو انقطعت األمطار لفترة أطـول ألدت إىل           .. قليال
قُلْ أَرأَيتم  : يتناول اهللا تعاىل أمهية املاء يف سورة امللك ويقول        . القحط وااعة 

   )٣١ :امللك (ِإنْ أَصبح ماؤكُم غَورا فَمن يأِتيكُم ِبماٍء مِعٍني
مث . ألرضي إمنا يهب احلياة حني يتزامن معه نزول املاء من السماء          فاملاء ا 

وهـذا مـا يعرفـه      . هناك تأثريات الريح على حياة اإلنسان والنباتات أيضا       
ويعرف املزارعون حىت   . املزارعون جيدا، ألن هذه األمور تتداول بينهم دائما       

رجة مطلوبة من   اليت مل تصل إىل د    .. يف باكستان واهلند والبالد األخرى أيضا     
أن هبوب الرياح يف اجتاه معني يفيد الزروع، ويدركون أنه لو هـب          .. التقدم

وكذلك إن هبوب النسيم العليـل      . الريح باجتاه خاص ألفاد زرعا كذا وكذا      
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فيقول اهللا تعاىل إن كل مـا       . يفيد أحيانا زرعا معينا ويضر أحيانا زرعا آخر       
 وجودي، لذا فلو تأمل اإلنـسان        ليس وليد الصدفة، بل يدل على      خلقته  

يف الكون وخلِق السماوات واألرض وتناوِب الليل والنهار والتغري يف الفصول           
فببيان ذلك كله  . الزداد إميانا ويقينا بوجود اهللا حتما، وهذا ما جيب أن حيدث          

قد أعلن اهللا تعاىل إين مل أكتف خبلق هذه األشياء بل أنا رقيب عليها أيـضا،                
محانييت وأمتع العامل خبلقي بشكل عام، وكذلك أُظهر آيات خارقـة           وأجتلى بر 

  .أخرى حبسب مقتضى الرحيمية
يف إحدى املرات ضربت ااعةُ مكةَ إىل سبع سنني حىت اضطر الناس إىل             

 وطلـب منـه     فجاء أحد روؤساء مكة إىل الـنيب        . أكل اجللود والعظام  
ان املظهر األمت لصفات اهللا تعاىل       الذي ك  املساعدة والدعاء، فدعا هلم النيب      

وقد حدث مرة أخرى أنْ طلب أهلُ       . فزالت حالة القحط وااعة من احلجاز     
، وعلى إثر ذلك ظهر السحاب       الدعاء لنـزول املطر ففعل      املدينة منه   

يف السماء فجأة ونزل املطر بغزارة، وظل ينـزل إىل أن جاءه الـصحابة يف              
فدعا . ن يدعو ليتوقف املطر ألن البيوت بدأت تنهدم       األسبوع التايل وطلبوا أ   

اللهم حوالَينا وال علينا، أي اصرفه عنا اآلن يـا رب وأنزلـه             :  قائال النيب  
مث نرى أن اهللا تعاىل     . فاستجاب اهللا القادر هذا الدعاء فورا     . حيثما كان مفيدا  

 اهللا تعـاىل     أناسا نافعني وبواسطتهم هيأ    قد خلق دائما يف أمة سيدنا حممد        
ويف العصر احلاضر أيضا نرى أن حياة       . أدلةً على وجوده وأسبابا ملنافع الناس     

 زاخرة بأحداث تدل على أن الناس انتفعوا من أدعيتـه           املسيح املوعود   
.  

فيقول اهللا تعاىل بأين قد سخرت خلدمتكم كل ما خلقتـه، فعلـيكم أن           
املثال املادي والدنيوي على النظـام       هذا   مث طبق   . تزدادوا إميانا نظرا إليها   
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بل احلق أن النظام الروحاين أوسع وأمشل من النظام املـادي           . الروحاين أيضا 
بكثري، ألن الفوائد الدنيوية ومنافعها ستبقى يف هذه الدنيا فقط، أمـا املنـافع              

فـاملؤمن ال يعتـرب خلـق       . الروحانية فستنفعكم يف العامل األخروي أيـضا      
ض وسيلة للحصول على منافع هذه الدنيا فقط، بل يفكر فيه           السماوات واألر 

وكمـا أن يف الليـل      . دائما ويزداد إميانا بوحدانية اهللا ويتقوى يقينه باآلخرة       
والنهار تأثريات على حياة اإلنسان وفيهما تكمن منافعه أيضا كذلك ضـرب            

ة أيضا أسبابا   اهللا تعاىل مثال الليل والنهار، وقال إنه يهيئ من الناحية الروحاني          
لظهور النور بعد الظالم فيؤدي إىل تبديد الظلمات الروحانية، أي أبدد الظلمة            

ومل ينقطع اهللا تعاىل عن إنزال      . الروحانية بواسطة املالئكة واألنبياء واملأمورين    
ففي . هذا النور يف زمن من األزمان بل ظل ينـزل نوره وضياءه يف كل زمن             

 الذي عرفنا على    سب وعده املسيح املوعود      ح هذا العصر أيضا بعث     
وكما أن اهللا تعاىل خلق وسائل النقل والـسفر مـن           . نور اإلسالم من جديد   

خالل السفن كذلك أرسل عباده األصفياء إىل الدنيا فصنعوا سفنا روحانيـة            
وهذه الغايـة   . توصل عباده إىل غايتهم املنشودة يف وسط العواصف والطوفان        

ونرى أن هذه   . يل رضا اهللا تعاىل ونيل احلسنة يف الدنيا والعقىب        املنشودة هي ن  
  . املنة اإلهلية مل تنقطع عن عباده يف عصر من العصور قط

كلما رأى اهللا تعاىل حالة ظهور الفساد يف الرب والبحـر ورأى الفتنـة              
والفساد سائدا، مث حني تتجاوز الفتنة حدودا يرسل عباده األصـفياء إلنقـاذ         

واليوم قد  . اده الذين يصنعون سفينة خترج أتباعهم من الطوفان بأمان        خلقه وعب 
ولن يعترب من ركاا إال الذين يؤدون حقها        . صنع املسيح املوعود هذه السفينة    
 كتابـا   ولقد ألّف املسيح املوعـود      . أو على األقل حياولون أداء حقها     

 فيه أيضا عالجـا     وبين. بين فيه كيف ميكن أداء حقها     " سفينة نوح : "بعنوان
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وإن كان السؤال، ما    : "فقال فيه . روحانيا للطاعون الذي تفشى يف زمنه       
هو ذلك التعليم الذي مراعاته احلقّة تنجي من الطاعون؟ فها أنا أكتبه فيما يلي              

  ."بإجياز يف بضعة أسطر
إن إقرار البيعة باللسان    : "مث أَوجز هذا التعليم يف الكتاب، وحذّرنا قائال       

ال تظنـوا أننـا بايعنـا يف        .... س بشيء، ما مل يرافقه العمل بعزمية القلب       لي
  ."إن اهللا ينظر إىل قلوبكم وسيعاملكم حبسبها. الظاهر، فالظاهر ال يعين  شيئا

إنكم مجاعة اهللا األخرية، فقوموا بالعمل الصاحل الذي هو غايـة           : "مث قال 
  )١٩لد سفينة نوح، اخلزائن الروحانية، ا." (يف الكمال

املـسيح  على كل حال قد شرح لنا       و. لقد بينت بعض األمور باختصار    
يف هذا الكتاب تلك املعايري اليت بتحقيقها أو ببذِل املساعي من            املوعود  

أجلها ميكن لإلنسان واملسلم األمحدي أن حيمي نفسه بركوبه يف هذه السفينة            
 نسأل اهللا تعاىل أن يوفقنـا لقـضاء         .اليت صنعها سيدنا املسيح املوعود      

حياتنا وفق هذه التعاليم، لنكون ممن ينتفعون من كالم وتعاليم إمام الزمـان             
إن العامل اليوم أيضا حماط باآلفـات حيـث تظهـر           . الذي بعثه اهللا من عنده    

األمراض اجلديدة، فقد ظهر مؤخرا وباء اشتهر باسم انفلونزا اخلنازير، فكـل            
هور آفاٍت وتفَشي أمراٍض يف العامل تدعونا إىل التفكري بتأنٍّ،          هذه األمور من ظ   

لنسعى جاهدين حملاسبة أنفسنا وبالتايل لالمتثال ألوامر اهللا ورسوِله وطاعِة من           
وعندما نبـذل اجلهـود باهتمـام       . بعثه اهللا إماما هلذا العصر والعمِل بتعاليمه      

فَأَحيـا ِبـِه    عاىل يف وصفه    فسوف ننتفع من املاء الروحاين الذي قال اهللا ت        
فكما أن األرض يف العامل املادي تنبت وختضر بعد نزول          . اَألرض بعد موِتها  

املطر كذلك تنشأ احلياة اجلديدة باملطر الروحاين الذي ينـزله اهللا بواسـطة            
وال ينتفع من هذا املاء إال الذين عندهم كفاءة لالنتفاع منـه            . أنبيائه ورسله 
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 نتيجة فيضه العام املاَء للحيـاة       لقد أنزل اهللا    . لى شاكلة األرض اخلصبة   ع
الروحانية والنبات الروحي، لكن االحتفاظ به واالنتفاع به يتطلـب قلوبـا            

هناك ثالثة أنـواع    :  مثاال على ذلك حني قال     لقد بني رسول اهللا     . خصبة
دة اللينـة الـصاحلة     من الناس يف العامل، فهناك أناس مثلهم كمثل األرض اجلي         

حني ينــزل   . المتصاص املاء، اليت جتذب املاء وتنتفع به وتنبت زرعا جيدا         
أما النوع الثاين لـألرض     . املطر على ِمثل هذه األرض فإا جتذبه وتزداد نباتا        

 فهي صلبة قاسية ال متتص املاء، غري أا حتفظه مـن            حسبما قال الرسول    
ه مثلما نرى يف املستنقعات واجلداول، وهـذه        الضياع، حيث جتتمع فيها امليا    

األرض ال تستطيع االنتفاع من املاء الذي حفظته، فال ينبت فيها نبات، إال أن              
احليوانات تنتفع من املياه اتمعة فيها؛ حيث تشرب منها، كما يشرب منـها             

  .اإلنسان أيضا، كما يستخدم هذا املاء للزراعة والري
لث من األرض هي الصخور املستوية امللساء اخلالية        النوع الثا : مث قال   

من احلفر، فتنـزلق منها املاء؛ فال هي جتذبه وال حتفظه، ومثل هذه األراضي             
 إن مثَل النـوع  قال رسول اهللا . ال تنتفع باملاء بنفسها وال تنفع به اآلخرين  

           ثَلُ العاِلم  األول من األراضي اليت تنفع اآلخرين جبذب املاء وإنبات الزرع هو م
الذي ال يكتسب العلم والدين لينتفع به وحده، بل ينفع اآلخرين أيضا بعلمه             

أما مثَل النوع الثالث من الناس فهو مثَلُ الصخوِر املستوية امللساء اليت            . ودينه
ال متتص املاء وال حتتفظ به، إذ ال ينتفع هذا الشخص باملطر الروحاين وال ينفع               

 مثل النوع الثاين من األرض، لكنه واضـح         رب النيب   ومل يض . به اآلخرين 
من السياق حيث قال إن مثَلَ املستنقعات واحلُفر اليت ال تنتفع باملاء اتمـع              

. فيها لكنها تنفع اآلخرين كمثل الذي يكتسب العلم والدين دون أن يعمل به            
فحـني  . غري أن بعض السعداء ينتفعون بتعليمه، حيث يعملون مبا تعلموا منه          
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.  رسله يتلقى مياههم الروحاين هؤالء األنواع الثالثة من النـاس يرسل اهللا  
فيتعني على املؤمن احلقيقي أن يسعى جاهدا ليكون من النوع األول حيـث             

ينبغي أن ينبـت يف حميطـه       . ينتفع ا شخصيا ويهتم بأن ينفع اآلخرين أيضا       
أن ننال الفيض من فيوض اهللا      عندئذ ميكن   . وأجياله القادمة زروعا تنفع الناس    

وبثَّ ِفيها ِمن كُـلِّ     : مث يقول اهللا تعاىل   .  ونعد من املنتفعني بنفعه    النافع  
 يف مواضع    علينا ذَكرها    فبثُّ الدواب أيضا منة من منن اهللا         .. دابٍة

م ِفيهـا   واَألنعام خلَقَها لَكُ  :  كما يف سورة النحل    القرآن الكرمي عديدة من   
 ولَكُم ِفيها جمـالٌ ِحـني تِرحيـونَ وِحـني           *ِدفٌء ومناِفع وِمنها تأْكُلُونَ     

   )٧-٦ :النحل( تسرحونَ
فهذه األنعام ينتفع ا اإلنسان حيث يأكل حلومها ويـستخدم صـوفها            

مث إـا  . وجلودها، وليس ذلك فحسب، بل أحيانا، تستخدم عظامها أيـضا    
ل وسيلة لكسب الثروة حيث تربى احليوانات وتكسب ـا األمـوال            تشك

فاآلية األوىل اليت هي من سورة البقرة وقرأـا أوال          . ويتاجر ا بعض التجار   
، وهي  "األنعام"أما يف هذه اآلية فقد وردت كلمة        ". الدابة"وردت فيها كلمة    

القـرآن  ابة الواردة يف    وال يغينب عن البال أن كلمة الد      . ذوات األرجل األربع  
 يقول  القرآن الكرمي ففي موضع آخر من     .  تشمل مجيع أنواع احليوانات    الكرمي

  ) ٦٢:النحل (ولَو يؤاِخذُ اُهللا الناس ِبظُلِْمِهم ما ترك علَيها ِمن دابٍة اهللا 
لعقاب  ال يريد االنتقام العاجل، ألنه ليس من سنته إنزال ا          فبما أن اهللا    

هذه احليوانات يف األرض؛ مبا فيها      .. ملصلحته ونفعه .. العاجل، هلذا فقد خلق   
بضرب مثـال بـثِّ     . احلشرات الصغرية واحليوانات الضخمة العمالقة أيضا     

احليوانات من كل نوع بعد إحياء األرض بعد موا قد برهن اهللا تعاىل علـى               
ة يف األرض، ألنه لو أراد القضاء       أن هلذه احليوانات دورا كبريا يف احلياة املادي       
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كذلك . على احلياة ألهلك احليوانات فانقرضت احلياة كلها عن وجه األرض         
يوجد يف العامل الروحاين أيضا دواب وهم املؤمنون الذين ينتفعون مـن املـاء          
الروحاين ويتسببون يف نضارة األرض وجتها وينتشرون فيها بكثرة فيبلغـون       

فُرضت على مجاعات رسل اهللا مسؤولية كبرية بـأن         فقد  . رساالت اهللا   
  . يضمنوا لألرض رونقا ومجاال بنشر دين اهللا فيها

 عن الرياح أا سخرت من أجل املؤمنني، وهذا حيـدث يف            مث قال   
إن اهللا يجـري    . العامل الروحاين أيضا لتنتفع الدنيا من هذه الرياح الروحانية        

يضا حيث ينصر ا رسلَه ومجاعاِتهم، وعندما       رياح فضِله يف العامل الروحاين أ     
. تهب رياح املعارضة فإن اهللا حيفظ املؤمنني من أضرارها ويسخرها لصاحلهم          

 حيث نالحظ منذ حياة سـيدنا       اجلماعة اإلسالمية األمحدية  انظروا يف تاريخ    
 يغري اجتاه رياح املعارضـة وال        إىل يومنا هذا أن اهللا       املسيح املوعود   

صرفها فقط، بل يجري لصاحلنا رياحا أخرى جتذب القلوب الـسعيدة إىل            ي
أذكر لكم من حني آلخر أين أتلقى يوميا        . تصديق سيدنا املسيح املوعود     

  رسائل يقول أصحاا إم 
ال سـيما أن    .  نسماٍت عليلةً حاملةً رسالة اجلماعـة      يتلقون من اهللا    

ماعة يضربون مثـال النـسمات      اإلخوة العرب عندما يتحدثون عن دعوة اجل      
العليلة، وذلك ألم يعرفون دقائق اللغة العربية أوال، وملزاجهم اخلاص الـذي            

فهذا ما يفعل اهللا تعاىل، حيث يرسل       . يكون قد تطور هكذا بسبب لغتهم ثانيا      
. فهذا هو إهلنا النافع الذي ينفعنا كل حني وآن        . رياحا وأمطارا لتأييد املؤمنني   

ي إىل مجاعة مبعوث اهللا رب العاملني الذي أرسـله يف هـذا العـصر      إننا ننتم 
كان معارضونا حياولون سابقا عرقلةَ طريقنا      . استمرارا إلنزال فيضه الروحاين   

بظلمنا واضطهادنا، وكانوا يضعون العقبات يف طريق تقدِمنا، وكانوا يبلغون          



 - ١٢ -

نرسل إليهم مقابل ذلك    الذروة يف عدائنا، وحيث إننا نافعون للناس فقد ظلَلْنا          
مثارا وغالال روحانية لينتفعوا ا، وما زلنا نتابع مسريتنا هذه، حيث كنـا وال       

نـسأل اهللا   ". اللهم اهِد قومي فإم ال يعلمون      "زلنا ندعو هلم بدعاء النيب      
لقد فعلوا ذلـك يف     . تعاىل أن يهديهم، لكن هؤالء قد قابلوا معروفنا بالنكران        

: فيقولون. نهم يركزون عليه يف هذه األيام أكثر من ذي قبل         املاضي أيضا، لك  
بل خياطبوننا بالقاديانيني فيقولون أيهـا  " أمحديني"ال يسموننا   (أيها األمحديون   

 فنحن نرحـب بكـم      تعالوا إلينا منكرين مرزا غالم أمحد       ) القاديانيون
 من اهللا   وكأم يطالبوننا أن نتخلى عن مجاعة املبعوث      . ونضمكم إىل صدورنا  

فمـن ناحيـة    . النافع وننضم إليهم حيث ال يوجد عندهم إال الفتنة والفساد         
. ، ومن ناحية ثانية يقطعون رقاب أفراد األمة       يدعون االنتماء إىل أمة النيب      

القرآن  مل يكرمنا باهلدى فحسب، بل قال أيضا يف          على كل حال، إن اهللا      
وإذا أردمت  . قيقي عندنا وليس عندكم    أن نرد عليهم قائلني إن اهلدى احل       الكرمي

يقول . أن جتتنبوا الفتنة والفساد أنتم أيضا فاتبعوا املهدي الذي أرسله اهللا            
قُلْ أَندعو ِمن دوِن اِهللا ما ال ينفَعنـا وال يـضرنا            : القرآن الكرمي  يف   اهللا  

 كَالَِّذي استهوته الـشياِطني ِفـي اَألرِض        ونرد علَى أَعقَاِبنا بعد ِإذْ هدانا اهللاُ      
حيرانَ لَه أَصحاب يدعونه ِإلَى الْهدى ائِْتنا قُلْ ِإنَّ هدى اِهللا هو الْهدى وأُِمرنا              

الَِمنيالْع بِلر ِلمسِلن) ٧٢ :األنعام(    
قُلْ ِإنَّ هدى اِهللا    تعاىل   يف تفسري قوله     يقول سيدنا املسيح املوعود     

  : هو الْهدى
قل هلم ما قيمة أفكاركم، إمنا اهلدى هو ما يكِرم اهللا به عبـده بنفـسه            "

مباشرة، وإال فاإلنسان باجتهاده اخلاطئ يفسد مفاهيم كتاب اهللا ويفهمهـا           
فاهلـدى هـدى اهللا،     . إذ إن اهللا وحده هو من ال خيطئ       . على غري حقيقتها  
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وهذا هو اهلـدى    . ين املتمثلة يف بنات أفكاركم ليست جديرة باالعتماد       واملعا
 اإلسالماحلقيقي وتعليم".  

 انتباهنا إليه، فهل ننبـذ هـذه        هذا ما لفت سيدنا املسيح املوعود       
اهلداية ونتبع هؤالء الذين يتيهون يف متاهات الناسخ واملنسوخ، والذين ظلـوا            

القرن الرابع عشر، أما اآلن فقد طال هذا        ينتظرون نـزول املسيح واملهدي يف      
 ويفتون بكفر بعضهم    القرن على زعمهم، ويصرون على إنكار نبوءة النيب         

أما حنن فقد حظينـا     . بعض رغم أم يؤمنون بالكتاب نفسه والرسول نفسه       
 نبيا مشرعا أخريا    مبعرفة اهللا عن طريق املسيح واملهدي الذي أرسل حممدا          

. با عظيما هو القرآن الكرمي الذي هو مصدر لكل أنواع اهلدى          وأنزل عليه كتا  
وإن هذه املعرفة اإلهلية قد أعطانا إياها املسيح املوعود الذي هو إمـام هـذا               

فلماذا جر اهللا ونؤمن بأي إله زائف غريه يف هذا العصر حيث قـدر              . العصر
 وإليصال النفـع     من أجل هدايتنا   اهللا تعاىل البعثة الثانية لسيدنا رسول اهللا        

 فماذا نفعل   إلينا؟ فإذا وقعنا اليوم يف شكوك حول ادعاء املسيح املوعود           
  وال يـزال اهللا      بالتأييدات السماوية واألرضية اليت حتققت يف حقه        

وقد قام  .. حيققها ويري آياته حسب وعده؟ فلو كان ذلك من صنع اإلنسان          
..   اجلهود املمكنة يف عداوتنا     عاما املاضية ببذل كل    ١٢٠معارضونا على مدى    

لقضوا على اجلماعة، بينما ظلّ اهللا يهدينا على الدوام إىل منازل جديدة مـن              
. التقدم واالزدهار، ومن ناحية ثانية وجدنا معارضينا حمتارين يف أمرهم دائما          

ونظرا إىل حالتهم يزداد ويتقوى إمياننا أكثر من ذي قبل مببعـوث مـن اهللا               
  .  الصادق للنيب والذي هو احملب
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حنن ندعوكم ونقول لكـم     .. يا معارضينا .. فبدال من أن تدعونا إليكم    
 ففي ذلك بقاؤكم وبقـاء      تعالوا إلينا وادخلوا يف مجاعة املسيح واملهدي        

  . ندعو اهللا تعاىل أن يوفقكم لذلك، آمني. الدنيا كلها
. ه علـيكم  يف األخري هناك مقتبس من كالم املسيح املوعود أريد أن أقرأ          

عقد العزم على أن    " ني"لقد جرى ذكر شخص امسه فيضي من سكان قرية          
، ولكنه مل ينجح يف ذلـك بـل         "إعجاز املسيح  "يكتب ردا على كتابه     

  : ففي هذا الصدد قال . ارحتل من الدنيا قبل ذلك
ما أقوى هذه اآلية اليت ظهرت من اهللا لتصديقنا وتأييدنا، فقـد ورد يف              "
   )١٨ :الرعد (وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ ِفي اَألرِض: لكرميالقرآن ا

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو أنه لو مل تكن هذه اجلماعة مـن اهللا               
تعاىل كما يقول معارضونا لكان ضروريا أن يتلقى فيضي تأييدات ألنه كـان             

ربهن جبالء على أن رفْعـه      ولكن موته يف عز شبابه ي     . قد بدأ بعمل لنفع الناس    
وال بد ملعارضـينا أيـضا أن       . القلم يف معارضة اجلماعة مل يكن نافعا للناس       

يعترفوا على األقل أن نيته مل تكن صاحلة، وإال ملاذا مل يؤيـده اهللا تعـاىل ومل                 
وأَما ما ينفَع   : "ولقد ورد يف وحي اهللا تعاىل إيل أيضا       . يعطه مهلةً إلجناز مهمته   

لقد مضت أكثر من ثالثني سنة حـني مرضـت     ". لناس فَيمكُثُ ِفي اَألرضِ   ا
. حبمى شديدة، وكانت احلمى من احلدة والشدة فكأن على صدري مجـرات           

يثـار  ". وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ ِفي اَألرضِ      : "ويف هذا األثناء تلقيت إهلاما    
 معارضي اإلسالم أيضا ينالون عمرا مديدا،       أحيانا اعتراض ويقال إن بعضا من     

يعود إىل أن وجودهم أيضا نـافع       .. عندي.. فما السبب وراء ذلك؟ إن سببه     
واحلق أنه لـو مل     . من بعض النواحي، كما بقي أبو جهل حيا إىل معركة بدر          

كانت بعـض   (. يعترض املعارضون ملا وجدت ثالثون جزءا من القرآن الكرمي        



 - ١٥ -

.  من رآه اهللا تعاىل نافعا مهله      )با على اعتراضات املعاندين   األحكام تنـزل جوا  
إن األحياء من معارضينا الذين يوجهون االعتراضات يكون وجودهم أيـضا           

" ِمهـر علـي   "فلو مل يِثر املدعو     . نافعا حبيث مين اهللا علينا باملعارف واحلقائق      
  ".نزول املسيح"شغبا إىل هذه الدرجة ملا أُلِّف كتاب 

ك هذا هو سبب بقاء األديان األخرى أيضا حىت يتبني حسن مبادئ            كذل
  ) ٢٣٣ -٢٣٢امللفوظات الد الثاين ص." (اإلسالم ومجاهلا

أي لو كانت األديان األخرى أيضا موجودة يف العامل عندها فقط تكون            
هناك فرصة املقارنة بينها وبني اإلسالم، وبالتايل سوف يتبني مجـال التعـاليم           

ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لالنتفاع من       . ة إذا مت البحث والتدقيق فيها     اإلسالمي
ويوفقنا أيضا أن نكون نافعني ونوفَّـق للمـسامهة يف الثـورة            " النافع"صفته  

  .آمني. الروحانية اليت كان حدوثها مقدرا من اهللا
  
  

                                     


