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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
  ١٠/٠٤/٢٠٠٩يوم  

    بربيطا�ياLake District  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      . لهورسو

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

الِّنيال الضو هملَيوب عضغالْم.) آمني(   
          ـاٍت ُألوِلـيـاِر آليهالنِل وِتالِف اللَّياخِض واَألراِت واوملِْق السِإنَّ ِفي خ

رونَ ِفي خلِْق    الَِّذين يذْكُرونَ اَهللا ِقياما وقُعودا وعلَى جنوِبِهم ويتفَكَّ        * اَأللْباِب  
آل  (السماواِت واَألرِض ربنا ما خلَقْت هذَا باِطال سبحانك فَِقنا عذَاب النارِ          

  )١٩٢-١٩١ :عمران
لقد وجه اهللا تعاىل أنظارنا يف هذه اآليات إىل أنه جيب أن يكـون واضـحا                

كله مـن اهللا    .. فيهمامبا فيه السماوات واألرض وما      .. عليكم مجيعا أن اخللق   
لقد خلق اهللا تعاىل النهار والليـل       . تعاىل، واإلنسان أيضا جزء من هذا اخللق      

فقال تعاىل يف موضع آخر ما معناه أنه لـو          . لصاحل اإلنسان وعمله واستراحته   
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طال النهار إىل األبد ومل يكن هناك ليل فما عسى أن تكون حالتكم؟ كذلك              
نهار فماذا عسى أن تكون حالتكم أيضا؟ ففـي         لو دام الليل دون أن يطلع ال      

لعلكـم  ، وويطول الليـل  يف فصل الشتاء جدا  يقصر النهار البالد الغربية مثال    
األيام يزداد إىل حد كبري يف هـذه        هذه  الحظتم أن عدد املصابني باكتئاب يف       

 أي  الفترتني املختلفتني فمن منة اهللا تعاىل العظيمة علينا أنه خلق لنا          . اتمعات
وحني حيدث أي تغير يف الطقس، مهما كان بـسيطا،          . الليل والنهار كليهما  

تقصر فتـرة الـضوء يف   يتفشى مرض االكتئاب يف هذه البالد وخاصة عندما     
  .وذلك رغم كون سكاا معتادين على هذا الطقسالنهار 

  ا أحيانفيطول النهار   رات على الليل والنهار يف فصول خمتلفة،        كذلك تطرأ تغي
. الليل والنهار يف بعض الفـصول     يستوي  وتقصر الليايل أو حيدث العكس، أو       

يف بعـض   وقـصريا   يف بعض الفصول    الليل والنهار طويال    فقد خلق اهللا تعاىل     
الفصول األخرى لكي حيمد اإلنسانُ اهللا تعاىل ويثين عليه على منته وإحـسانه            

 نفس املنوال والذي ال جديد      العظيم، إذ قد أنقذه من الروتني املتبع دائما على        
فيه، وهكذا هيأ فرصة لظهور ما يف طبيعة اإلنسان من الرغبـة يف التجـدد               

ولو تأملنا يف املوضوع أكثر لوجدنا أن       . والتحديث حىت ال يصاب باالكتئاب    
الفترة اليت يكون فيها النهار طويال      الفترة املضيئة أطول من الفترة املظلمة، وأن        

علـى  العظيمة ىل األيام القصرية، وهذا أيضا من منن اهللا تعاىل  أطول باملقارنة إ  
يقول اهللا تعاىل إن أويل األلباب هم أولئك الذين يتدبرون يف هـذه             . اإلنسان

األيام والليايل املتغرية مث يشكرون اهللا تعاىل على أنه خلق الفصول منسجمة مع             
تغريات يف األيـام    جيب على اإلنسان أن يتعلم درسا من ال       : فقال  . فطرم

والليايل وكذلك عليه أن يستفيد منها من الناحية الروحانية أيضا، أي عليه أن             
يستفيد من الضوء الروحاين الذي يأيت من اهللا تعاىل، والنوِر الذي ينـزله اهللا             
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كما على اإلنسان أن يبحـث عـن        . تعاىل إىل الدنيا بواسطة عباده األصفياء     
.. اليت يـأتون ـا    ..  ويتوجه إىل قبول احلق والرسالة     هؤالء املرسلني من اهللا   

فهذه هي األمور   . خاضعا أمام اهللا تعاىل ومستعينا به بدال من الرفض واإلنكار         
  . اليت ترشد اإلنسان إىل اهللا تعاىل وجتعله شاكرا وممتنا له

 الثانيـة ونيـل     إننا سعداء جدا بفضل اهللا تعاىل إذ وفّقنا ملعرفة بعثة النيب            
. نصيب من ذلك النور الذي أنزله اهللا تعاىل يف هذا الزمن لتقـدمنا الروحـي              

ولكن اهللا تعاىل يقول بأن معرفة هذا النور وقبوله وحدمها ال يكفيان لنيل حظ              
الَّـِذين  : ، حيث قال  من ذلك النور واالستفادة منه بل ال بد من ذكره           

ويتفَكَّرونَ ِفي خلْـِق الـسماواِت       جنوِبِهميذْكُرونَ اَهللا ِقياما وقُعودا وعلَى      
 أي إـم    واَألرِض ربنا ما خلَقْت هذَا باِطال سبحانك فَِقنا عـذَاب النـارِ           

قائمني وقاعدين، وعلى جنوم    .. يتأملون يف خلق اهللا تعاىل يف كل األحوال       
 يف الكون عبثا ودون هدف بـل        يا رب مل ختلق أي شيء     : مث يقولون عفويا  

ففي كل ما يوجد يف الكـون مـن         . هناك أهداف سامية وراء كل ما خلقته      
    فِقنا عذاب  ". ة، خِلقت ألهداف سامية   املخلوقات، وإن كانت حشرات سام

نا من أن نرفض صفة خلقـك أو نـرفض          ذْ، أي نرجوك يا رب أن أنقِ      "النار
  . ألوهيتك فنؤخذ بعذابك

بعوث من اهللا تعاىل تقع على اإلنسان مسؤوليات عظام أخرى،          وبعد اإلميان مب  
فعليه أن يتنبه إىل ذكر اهللا تعاىل وخيلق يف قلبه عواطف الشكر واالمتنـان هللا               

وعندما يتنبه اإلنسان إىل ذكر اهللا فال بد أن         . تعاىل نظرا إىل كل ما خلقه       
. اهللا  المتثال ألوامر   اوالعبادة بدورها توجهه إىل     . يتوجه إىل العبادة تلقائيا   
 عندما يدخلها اإلنسان مرة يظـل       - إن صح التعبري     -فهذه يف احلقيقة حلقة     

متحمسا لكسب احلسنات فيوفَّق هلا، ويبقى مـشحونا بعواطـف الـشكر            
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مث يتدبر ويتأمل يف كل ما خلق اهللا تعاىل يف الـسماوات واألرض،             . واالمتنان
  . هللا تعاىل معرفة حقيقةفيظل إميانه يزداد إن حاول أن يعرف ا

ففي هذه املنطقة أيضا نرى جباال شاخمات ومنحدرات وشـالالت وقنـوات     
 (Lake District)وحبريات بل قد اشتهرت املنطقة كلها مبنطقة الـبحريات  

فكل هذه األشياء تدل على وجود اهللا تعاىل، وتصور لنا تلـك            . لكثرا فيها 
  . نااألشياء اليت خلقها اهللا تعاىل لصاحل

وإذا شاهدنا خارطة الكون اليت رمسها العلماء بناء على صور أخذوها باملناظري            
احلديثة، سوف جند كرتنا األرضية وكأا نقطة صغرية جدا علـى خارطـة             

ولكـن يف هـذه     . الكون األوسع وكأا غري موجودة وال تستحق االهتمام       
نسان وجدها وكأـا    األرض قد خلق اهللا تعاىل أشياء كثرية حىت إذا رآها اإل          

فأي طريق سلكتموه أو فـالة أو صـحراء         . جديدة وحديثة متاما بالنسبة له    
اقتحمتموها أو وقفتم على شاطئ من شواطئ البحر لرأيتم قـدرة اهللا تعـاىل              
  . تتجلى بصورة جديدة كل مرة وتقوي اإلميان بألوهية اهللا تعاىل بصورة عفوية

فمن ميزات األمحدي أنه عرف إمام الزمان ووفِّق للتأمل يف هذه األشياء وتنبه             
إىل صنع اهللا وقدرته وخلقه وإال فكان هناك شاعر معروف يف القارة اهلنديـة              

جتلَّ : قال فيها خماطبا اهللا تعاىل    " الشكوى: "قد نظم شعرا بعنوان   " إقبال"امسه  
شاعر مسلما وعاملا ومثقفـا أيـضا       كان هذا ال  . يل حىت أراك يف شكل ااز     

  . ولكنه مل حيظ مبعرفة اهللا تعاىل بالنظر إىل خلقه 
 ،أما السيدة األمحدية اليت كانت ابنة حبيبة إلمام الزمان، املسيح املوعود            

 حيث قالت على لسان اهللا       عارضته فيها  اليت تربت يف حضنه فنظمت قصيدة     
 :       أسفل الوهاد، وسـأتراءى يف صـورة       اُنظرين يف علو اجلبال وانظُرين يف

ااز يف خلْق اهللا، وجيب أن توجهكم رؤيةُ كلِّ ما خلقته ومـا صـعنته إىل                
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فهذه هي السمة املتميزة للمسلم األمحدي حيث تزداد معرفته بـاهللا           . ذكري
أمـا الكواكـب    . عند رؤية أي شيء يف الكون ويتقوى إميانه أكثر فـأكثر          

 إنه هو الذي خلق السماوات واألرض       ما قال اهللا     ك -األخرى اليت خلقها    
 فقد رأيناها من بعيد حيث رسم لنا صورا العلماء الفلكيـون            -وما فيهما   

من خالل  .. إن صح التعبري  .. بتقديرام ويف ضوء ما رأوها من صور ضبابية       
أمـا هـذه    . مناظري وزودونا مبعلومات عنها لكننا ال نعرف عن أعماقها شيئا         

مث .  فيها فنرى فيها مشاهد غريبة لقدرة اهللا وصنعه        اليت خلقنا اهللا    األرض  
حني نرى أن هذه اآليات قد نزلت قبل أربعة عشر قرنا يف صحراء العـرب               

 بإنزاله عليه   - جعله   على شخص أُمي مل يكن لديه علوم الدنيا، لكن اهللا           
ان الكامـل هـذه      إنسانا كامال، مث علّمنا هذا اإلنس      -كتابه وكالمه وعلمه    

، األمور، حيصل لنا يقني كامل على صدق اإلسالم وصدق الـنيب حممـد              
 كشف عليه أسرارا عميقة خللق الـسماوات واألرض         ونرى كيف أن اهللا     

مث يقول اهللا تعاىل إنـه عنـدما        . يف زمن مل تكن العلوم قد تقدمت وازدهرت       
نا ما خلَقْـت هـذَا بـاِطال        رب: ينظر اإلنسان إىل هذه األشياء يقول تلقائيا      

 أي يا إهلي مل ختلق أي شيء        )١٩٢ :آل عمران  (سبحانك فَِقنا عذَاب النارِ   
مما خلقت عبثا وباطال، فال جتعلنا أبدا نعتربها باطلة وبال جدوى، لئال نكون             

 القـرآن الكـرمي   عندما نقرأ   .  من املعرضني عن عبادتك، فيحل علينا عذابك      
ر اآليات املتعلقة بالعلوم ومبا ختص خلقنا يتقوى إمياننا باهللا تعاىل أكثـر             ونتدب

فيجب على كل أمحدي أن ميعن النظر يف        .  أكثر اإلسالمويتجلى علينا صدق    
. أن كل ما خلقه اهللا يف الكون يشكل برهانا ساطعا على وجـود اهللا تعـاىل               

لـى األرض خلْقـا     والذين ينكرون وجود اهللا لو تدبروا يف الكون لوجدوا ع         
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سيدنا املسيح املوعـود    يقول  . كثريا يشكل برهانا قاطعا على وجود اهللا تعاىل       
:  

مث " أويل األلبـاب  " بـ   القرآن الكرمي الذين يستخدمون العقل فقد وصفهم      "
 )١٩٢ :آل عمران  (الَِّذين يذْكُرونَ اَهللا ِقياما وقُعودا وعلَى جنوِبِهم      : يقول

اآلية ذكر اهللا جانبا آخر وهو أن أويل األلباب وأصـحاب العقـل             ففي هذه   
وجيب أال خيطر على بالنا أن العقل والعلم        . السليم هم الذين يذكرون اهللا قياما     

بل إن الفراسة الصادقة والعلم احلقيقي ال       ! كال.أمران يسهل احلصول عليهما   
 احلقيقي ال يعطـى إال   أي العقل (. ميكن الفوز ما بدون اللجوء إىل اهللا تعاىل       

لذا :  فقال   )ملن ينيب إىل اهللا ويستعني به ويفكر يف صنعه وخلقه وتكوينه          
 فإنه ينظر بنور    )إن املؤمن ميلك فراسة وقادة    (". اتقوا فراسة املؤمن  : "فقد قيل 

فالفراسة احلقيقية والعلم احلقيقي كما ذكرت آنفا ال ميكـن احلـصول            . اهللا
إذا كنتم تريدون النجاح فـأعملوا      . ى اإلنسان بالتقوى  عليهما ما دام ال يتحل    

فأَمِعنوا النظر  . فالقرآن يؤكد كثريا ومرارا على التعقل والتدبر      . العقل وتدبروا 
فـإذا تطهـرت قلـوبكم      . يف الكتاب املكنون والقرآن الكرمي وكونوا متقني      

واستخدمتم العقل السليم ومشيتم على دروب التقوى ستتولد حالـة حبيـث            
ربنا ما خلَقْت هذَا باِطال سـبحانك فَِقنـا         : صعد من قلوبكم تلقائيا دعاء    ي

أي عندما تتحقق فيكم هذه األمور أي إذا سلكتم مـسالك           (. عذَاب النارِ 
 فعندئذ ستدركون   القرآن الكرمي التقوى وأعملتم العقل وتبتم إىل اهللا وتدبرمت        

ـ    وينبعث من قـرارة قلـوبكم       ا خلَقْت هذَا باِطلًا   ربنا م املعىن احلقيقي ل
 أي يا إهلي نرجوك أن تعفو عن تقصرياتنا         سبحانك فَِقنا عذَاب النارِ   : دعاء

   )وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تسيرنا دوما على سبل رضاك لكي نتجنب النار
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ائيا، وعندئـذ   سينبعث من قرارة قلوبكم هذا الدعاء تلق      :  ويقول فيتابع  
ستدركون أن هذا املخلوق مل يخلق عبثا، بل يدل علـى حقانيـة الـصانع               

  .احلقيقي ووجوده
 هذه هي احلقيقة، فعندما يفهم اإلنسان هذه األمور يتجلى عليه وجـود اهللا             

  . الصانع احلقيقي الذي خلق كل شيء
عندئذ ستدركون أن هذا املخلوق مل خيلق عبثا بل يدل علـى            : فيقول  

، لكي تنكشف أنواع العلوم واملعارف اليت تـدعم         وجود الصانع احلقيقي    
  )١٩٣ سورة آل عمران اآلية تفسري سيدنا املسيح املوعود ." (الدين

 فهذه العلوم هي األخرى لنصرة الدين ويكتشفها اإلنسان بالعقل الدي زوده           
 سلفًا يف    اهللا   ففي العصر احلاضر قد تطورت العلوم كثريا، وقد أنبأ        . اهللا به 

 ذه التطورات اهلائلة، حيث قال إن اإلنسان سوف حيرز تطورا           القرآن الكرمي 
. يف كل جمال من جماالت العلم، لكن ذلك ال ميكن من دون عون اهللا تعـاىل               

يقال إن العلماء حني يتدبرون تطرأ عليهم أيضا حالة تشبه حالة اإلهلام سـواء    
، لكنهم يبذلون جهدا واهتماما ويعملون بشوق       أكانوا يسألون اهللا آنذاك أم ال     

وهلفة البتكار شيء ومن مث يستعينون باهللا دون أن يدركوا، فيكشف علـيهم             
نسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا لعبادته على وجه        . الطرق ويهديهم إىل طرق جديدة    

  .        صحيح ويتقوى إمياننا بوجوده أكثر فأكثر برؤية خلقه والتدبر فيه، آمني
  

  
                                     


