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  في  مسجد بيت الفتوح بلندن

�����  

. أمـا بعـد فـأعوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـّرجيم. أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حمّمًدا عبده ورسوله
اْهـدنَا * عُني إياَك نـَْعُبُد َوإيـاَك َنْسـتَ * َمالك يـَْوم الدين * الرْمحَن الرحيم * احلَْْمُد هللا َرب اْلَعاَلمَني * بْسِم اهللا الرْمحَن الرحيم�

  . ، آمني�الضالنيَ  ِصرَاط الِذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْري اْلَمْغُضوب َعَلْيهْم َوال* الصرَاَط اْلُمْسَتقيَم 
َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللَه َوَرُسوَلُه ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر * يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه َوقُوُلوا قـَْوًال َسِديًدا �

  )٧٢- ٧١: األحزاب( �فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما
ويف هذا اخلصوص يقول سيدنا املسيح ". قولوا قوال سديدا: "الفتا أنظارنا إىل التقوى �يف هذه اآليات قال اهللا 

يتسم مبنتهى املعقولية، وال يشوبه لغو وفضول وكذب قيد القول السديد أن تتكلموا ما هو قومي جدا و : �املوعود 
  . شعرة

  .أيها املؤمنون، اخشوا اهللا وتكلموا كالما صادقا وسديدا باحلق واحلكمة: �ويف موضع آخر قال 
  . ال تتكلموا بلغو، وحتدثوا مبا يقتضيه احملل واملناسبة: مث قال

ال يتحقق إال إذا  �وز بالتقوى حبسب ما أمر اهللا يتضح أن الف �فمن كل هذه األقوال للمسيح املوعود 
متسكتم بالصدق يف األوضاع الصعبة والسهلة وعند اختاذ القرارات وعند اإلدالء بالشهادة وعند التحدث مع الزوجة 

أي يف .. واألوالد يف البيت ويف املعاملة مع األقارب واألصدقاء أيضا وعند شراء أي شيء أو بيعه يف التجارة، ويف الوظيفة
ينبغي أن : �يقول اهللا . ويف كل مناحي احلياة ويف كل مناسبة. موضع العمل، ويف املعاملة مع صاحب العمل أيضا

 يصدر من أفواهكم الصدُق احملض فقط، حبيث ال يشوب كالمكم أي غموض واْلتباس حبيث ميكن أن يستنبط منه كل
ىل خسارة فتحملوها، وال تَدعوا صدقكم وسدادكم يتعرض جيب أن تتمسكوا بالصدق حىت لو أدى إ. حبسب هواه

بل : يقول �فبعض الناس يظنون أنه إذا صدر شيء من الكذب يف شئون احلياة اليومية فال بأس به، لكن اهللا . للطعن
بتعد به بأس وذلك ألن معيار تقواكم يتضاءل وميكن أن تؤدي بكم ضآلُة التقوى هذه إىل الكذب وقول الزور، أو أن ي
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. املرء عن الصدق ائيا ويسقط يف هوة الكذب، ويبتعد عن اهللا أو يكون مردودا من اهللا لكونه غري متمسك بالصدق
  . يقول إنكم إذا كنتم مؤمنني فتمسكوا بالقول السديد دوما متحلني بالتقوى �فاهللا 

ل عليكم أال تقولوا كل شيء ب. من مقتضى القول السديد أن يكون الكالُم الذي يصدر منكم معقوال: �قال 
فأحيانا يكون الكالم صادقا، ومع ذلك فال ينبغي أن يُذكر كل قول حق يف كل مكان، فهذا ليس . دائما وإن كان صدقا

معقوال بل قد يتسبب يف الفتنة والفساد، إذ بإفشاء سر أحد تفسد العالقات العائلية، وتفسد العالقات املتبادلة يف 
قول نفسه يصبح يف مناسبة أخرى ضروريا، مع أنه يف ظرف آخر ال يكون مقبوال؛ فبعض األمور مثال تُرفع وهذا ال. اتمع

  . إىل اخلليفة قصَد اإلصالح، فمثل هذه األمور ال ينبغي ذِكرها يف كل مكان، أما عند اخلليفة فال بأس
املعقولية أكثر بأن  �مث شرح . الحفالقول نفسه يكون موجب فتنة يف مناسبة ويف مناسبة أخرى يؤدي إىل اإلص

فبعض الناس ينقلون قوال صحيحا باسم اإلصالح على حد . ال يصدر أي نوع من اللغو والفضول باسم القول السديد
زعمهم لكنهم ُيضيفون من عند أنفسهم بعض األمور شرحا، فمثل هذا القول ال يبقى قوال سديدا، بل بذلك يُقتل القول 

. ث إنّه نتيجة إضافة كلمة أو كلمتني للقول بقصد الشرح أمام املصلحني أو أمامي يُبعده عن احلقيقةحي. السديد أحيانا
ففي بعض . ويف النهاية يُتَخذ طريق خاطئ لإلصالح بدال من الطريق الصحيح فيرتتب عليه ضرر بدال من اإلصالح

البسيط، لكن كلمة واحدة فقط تدفع املصلح أو  األحيان ميكن اإلصالح بالتفهيم رفقا ولطفا أو غّض الطرف أو العتاب
جيب مراعاة احلكمة أيضا إىل جانب : �لذا قال . صاحب القرار إىل قرار قاس، فيحدث الضرر بدال من اإلصالح

واحلكمة تقتضي أن يكون اهلدف حتقَق إصالح اتمع وإقامة . احلق والصدق، فإذا كانت هناك حكمة كان القول سديدا
  .ى كل مستوى، ال الفتنةاألمن عل

فنظرا إىل هذه احلكمة كما مر سابقا أيضا جيب أن يكون الكالم مالئما للمحل واملناسبة، أي أّن الكالم الصادق 
وهذا الوضع ُيكسب املرء سخط اهللا بدال . الذي ال يراعي احلكمة وال احملل واملناسبة ليس قوال سديدا، بل لغو وفضول

فاملؤمن بأمّس حاجة إىل مراعاة دقائق القول السديد سائرا على دروب التقوى، فثمة حاجة للنظر إىل . �من رضوانه 
  . �دقائق التقوى، فإذا نظر املرء إىل هذا األمر بدقة فسوف يقع عليه نظُر حب اهللا 

احلسبان دقائق  أي جيب أن يضع يف. (إن اإلنسان جيب أن يراعي دقائق التقوى �يقول سيدنا املسيح املوعود 
ففيه سالمته، فإن مل يبال بالصغائر فهي نفسها ستجعله مرتكبا للكبائر أيضا، فيتولد يف الطبع الكسُل ) التقوى

ضعوا نصب أعينكم دوما الفوز بأمسى مدارج التقوى وهو : �فقد قال . والالمباالة، األمر الذي يؤدي إىل اهلالك
  . يتطلب مراعاة دقائق التقوى

ال تتحقق البحبوحة احلقيقية والراحة دون التحلي بالتقوى، والتحلي بالتقوى شرب كأس : يف موضع �مث يقول 
: �فقد قال ) أي هو صعب جدا، إذ إن بيان القول احلق متحليا بالتقوى أيضا يلقي املرء أحيانا يف مشكلة( السم،

 �َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسبُ * يـَتِق اَهللا َجيَْعْل َلُه َخمَْرًجا وَمْن �: )فقد قال(يهيئ للمتقي مجيع أسباب الراحة،  �إن اهللا 
) فوسيلة احلصول على البحبوحة هي التقوى، إال أنه ال ينبغي أن نقدم الشروط للحصول على التقوى). (٤- ٣الطالق (

  .فبالتحلي بالتقوى سُتعَطون كل ما َتسألون، إن اهللا رحيم وكرمي
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 يعطيكم ما تطلبون، باختصار إذا أحرز املرء كل عمل بدافع التقوى سواء يف بيان الصدق أو عمل آخر فاتقوا اهللا
ينبغي أن ال تستهينوا بأي حكم من أحكام اهللا، أما حكم القول السديد فعليه أساس سالم . فسوف تستقيم أعماله

مبناسبة عقد القران الذي هو إعالن إسالمي القرتان  هذه اآليات إىل اليت تُقرأ �ولذلك ضّم النيب . اتمع وإصالِحه
لكنه كما قلت إن نطاقه ال ينحصر يف البيت فقط، بل هو ممتد إىل اتمع كله، وبه . الرجل واملرأة، ووسيلة للنسل القادم

  . �فالعمل به ضروري جدا كما يريد اهللا . ميكن إثارة الفتنة أيضا يف اتمع واألمن والسالم أيضا
إن سعيكم للبحث عن أدق دروب التقوى وحماولتكم التمسك جبزئيات القول : يف اآلية املذكورة �قول اهللا ي

وسوف ُيصلح اهللا أعمالكم، وبالتمسك بالصدق ستصدر منكم احلسنات، ونتيجة  �السديد سيورثكم أفضال اهللا 
حبد ذاته يقود املرء إىل األعمال احلسنة فاإلعراض عن اللغو . القول السديد سوف تتمكنون من اجتناب اللغو أيضا

العهد بأنه سيتمسك بالصدق  �فهناك حديث مشهور نسمعه كثريا أن شخصا أخذ منه النُيب . ويُبعده عن السيئات
فحني وىف ذا العهد ختلص . ولن يكذب يف أي حال، وإذا فعل ذلك فسوف يستفيد ويتمكن من ترك السيئات أيضا

. وفْعَله يوفقه إلصالح أعماله �فحني يتخلص اإلنسان من السيئات والذنوب فإن وْعد اهللا . لكبائرمن مجيع الصغائر وا
وبذلك ينضم إىل أولئك الذين ينجزون أعماال صاحلة، مث ال يتوقف األمر عند نيلهم أجر األعمال احلسنة اليت ينجزوا 

يغفر لكم �لن يتم إصالح أعمالكم فقط بل  � يقول اهللا. يغفر للمتقني ذنوم السابقة أيضا �فقط بل اهللا 
ورسولِه ومتسكتم  �فإذا داومتم على االستجابة ألوامر اهللا . أي سوف يغفر لكم ذنوبكم السابقة أيضا �ذنوبكم

 املؤمنَ  �بالتقوى وُوفقتم إلحراز احلسنات واجتنبتم الفتنة والفساد وواظبتم على العمل جبميع أحكام اهللا  اليت أعطاها 
  :  يف موضع قائال �ليكون مؤمنا حقيقيا، واليت أكد عليها سيدنا املسيح املوعود 

، وبسبب كونكم مؤمنني سُيغفر لكم ما تقّدم من ."لكنتم مؤمنني حقيقيني ٧٠٠: إذا عملتم بأوامر القرآن الكرمي الـ"
اهللا تعاىل له دائما، بل املراد هو أن ولكن ليس املراد من ذلك أن يستمر اإلنسان يف ارتكاب الذنوب وسيغفر . ذنبكم

فلما . وبسبب االستغفار حيرز اإلنسان قوة ضد الذنوب. اإلنسان يبتعد عن الذنوب رويدا رويدا نتيجة إصالح النفس
وبالتايل . كان املراد أنه سيغفر الذنوب السابقة ويهب اإلنسان قوًة ضدها يف املستقبل" يغفر لكم ذنوبكم: "قال اهللا تعاىل

ويقول اهللا تعاىل أن هذا هو الفوز العظيم أن يفوز . فإن سلسلة األعمال الصاحلة اجلارية ُتكسب اإلنساَن رضا اهللا تعاىل
إًذا، ال بد من طاعة اهللا ورسوله الكاملة للحصول على هذا الفوز العظيم، وال بد من أن جيعل . اإلنسان برضا اهللا تعاىل

وهذه القوة تُنال بواسطة . ، وال بد من االستعانة باهللا تعاىل للعمل ا�عاىل ورسوله عيشه مطابقا متاما ألوامر اهللا ت
وعندما ينال املرء هذه القوة تصدر منه أعمال صاحلة تلقائيا، ويرشده اهللا تعاىل إىل مزيد من األعمال الصاحلة . االستغفار

. �لصدق وينشرونه، ويـَُعّد من املؤمنني الذين يّتقون اهللا ويـَُعّد هذا اإلنسان من املؤمنني احلقيقني الذين يثبتون على ا
فيأمر اهللا تعاىل املؤمنني إن كنتم تريدون أن . فالتقوى تؤدي باملرء إىل الفوز العظيم، واملتقون هم الذين ينالون فوزا عظيما

  . تكونوا مؤمنني حقيقيني عليكم أن جتعلوا هذا األمر هدفا حلياتكم
اليت  �واآلن سأقدم بعض املقتبسات األخرى للمسيح املوعود . فعلينا أن نسعى للعمل باألمور السابقة املذكورة

احلق أن : "�فيقول . تبني كيف جيب أن نقول احلق وبأية مناسبة جيب أن نقوله، وما هي األساليب املختلفة لبيانه
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الصادق يتسم ) راسة يدرك يف باطنه أن قائل هذا الكالم صادقأي إذا كان اإلنسان يتحلى بالفِ (الِفراسة شيء مجيل، 
والذي كانت حياته ملطخة بالنجاسات والذنوب يكون خائفا دائما وال . بالشجاعة والبسالة، والكاذُب يكون جبانا

. فسهيقدر على املقاومة، وال يستطيع أن يعلن صدقه بالشجاعة والبسالة مثل الصادق وال يستطيع أن يثبت طهارة ن
تأملوا يف األمور الدنيوية مثال َمن ذا الذي وهبه اهللا تعاىل شيئا من الشوكة واجلاه وال يكون له حساد؟ بل كل َمن كان ذا 

الشيطان عدو لإلصالح، . واحلال نفسه ينطبق على األمور الدينية. شوكة وجاه كان له حساد ال حمالة ويالحقونه دائما
ال شك أن الشيطان يالحق اإلنسان (. دائما وأن تكون معاملته مع اهللا تعاىل سويةفعلى اإلنسان أن يسّوي حسابه 

عليه أن يُرضي اهللا تعاىل  )ولكن إذا كان اإلنسان يتحلى بالصدق الباطين وكانت معاملته مع اهللا سوية فال داعي أن يقلق
  ." وليجتنب األمور اليت جتعله حمط عذاب اهللا. مث ال خياف أحدا وال يبايل بأحد

إذا اعتصم اإلنسان بالصدق وصرب على احلسنات . عندما يقع اإلنسان يف األخطاء حيل به العذاب ويواجه العقاب
  .وكسب األعمال الصاحلة واجتنب السيئات ال يواجه العذاب والعقاب

  ." طولكن هذا كله ال يتسىن بسعي اإلنسان فقط بل كل ذلك يتم بالتأييد الغييب والتوفيق اإلهلي فق" 
وهلذا الغرض ال بد من االستغفار . عندما يكون اإلنسان حائزا على تأييد اهللا تعاىل وتوفيقه حيظى بكل ذلك

. بأن سعي اإلنسان وحده ال يُنجز شيئا ما مل حيالفه فضل من اهللا �فيقول املسيح املوعود . واخلضوع أمام اهللا تعاىل
كذا، ولكنه ال يستطيع، وخاصة أّن سعي اإلنسان ال يقدر أن يُنجز شيئا يّدعي اإلنسان كثريا ويقول سأفعل كذا وسأفعل  

  . قط يف األمور الدينية، فال يوفق اإلنسان خلدمة الدين وال يفوز برضاه تعاىل إال بفضل اهللا تعاىل
. ان ضعيفاسعُي اإلنسان ال يُنجز شيئا ما مل حيالفه فضل من اهللا، ُخلق اإلنس: "ويقول �يتابع املسيح املوعود 

  ." اإلنسان ضعيف ومليء باألخطاء وحماط باملشاكل من كل حدب وصوب
فيجب االنتباه إىل هذه . فعلى اإلنسان أن يدعو اهللا تعاىل دائما أن يوفقه لكسب احلسنات ويورثه فيض أفضاله

ق والتقوى يف كل موطن اإلنسان يواجه الصعاب يف الدين والدنيا أيضا، فإن بَِقيتم ثابتني على الصد. األمور جيدا
ففي بعض األحيان يواجه اإلنسان موقفا صعبا يف سبيل . وانتبهتم إىل أعمالكم فستزول املشاكل كلها بفضل اهللا تعاىل

وال يواجه اإلنسان . صدق املقال ولكن إذا كان ظاهر املرء وباطنه سيان فال داعي للقلق إذ سوف تزول املشاكل تلقائيا
قول احلق من ِقبل األغيار فقط بل يواجهه من قبل املعارف أيضا أحيانا، فبعض املعارف ميلكون موقفا صعبا يف سبيل 

  . طبائع خمتلفة، ومنهم من تعوزهم التقوى، لذا يواجه املرء مصاعب من طرفهم أيضا
ا من أفراد اجلماعة وتصلين الشكاوى أن أحد. فمثال تُعقد يف هذه األيام انتخاباٌت يف فروع اجلماعة املختلفة يف العامل

صّوت لصاحل أحد مث جاءه مسئول يف اجلماعة يسأله ملاذا أدليت بصوتك يف حق فالن؟ بينما من املعلوم أن كل شخص 
إذا صّوت . يف االنتخابات يف اجلماعة حّر يف إبداء رأيه، وال حيق ألحد أن يسأله ملاذا أدليَت بصوتك حبق فالن أو فالن

ربا إياه أهال لذلك فال حيق ألي مسئول أن يسأله ملاذا أدليَت بصوتك لصاحله؟ فإذا ُوجد أحد لصاحل شخص معني معت
يف اإلنسان شيء من الضعف واألخطاء فال يستطيع أن يبدي برأيه بصدق مرة ثانية، ألنه خيشى أن ُميَسك بأخطائه 
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فمثل . ملسئولون ضغينة يف قلوم ضدنافيقول بعض الناس نتيجة قلة التقوى بأننا خناف أن يكّن هؤالء ا. ونقاط ضعفه
  . هذا الكالم يدل على قلة التقوى والضعف يف صدق املقال

والتقوى احلقيقية . فليكن معلوما دائما أنه إذا أظهر أحد رأيه الذي يراه رأيا صادقا وحقا فهذا هو الصدق احلقيقي
أنه جيب على اإلنسان أن يسأل  �سيح املوعود هي أن يكون املرء منتبها إىل هذه األمور بصدق القلب كما قال امل

ويف بعض األحيان يبطش اهللا تعاىل بالذين يكّنون الضغائن من هذا . اهللا فضله دائما، وإذا حالفه فضل اهللا لن يضره أحد
ر يف وإن نظام اجلماعة ليس بالذي ميكن لإلنسان أن يفعل فيه ما يشاء ويستم. القبيل ألن قدر اهللا تعاىل يعمل عمله

  . ذلك كما حيلو له بل ال بد أن يقع حتت بطش اهللا حينا من األحيان
 �ويصدقون النيب " ال إله إال اهللا"يالَحظ بشكل عام أن الناس يعتقدون بالشهادة : "�مث يقول املسيح املوعود 

ة إن سلوكهم على النقيض ومن ناحية ثاني. باللسان ويصّلون يف الظاهر ويصومون أيضا ولكن ال توجد فيهم روحانية قط
من األعمال الصاحلة يشهد أم ال يكتسبوا كأعمال صاحلة بل بصورة التقليد والعادة ألا ال حتمل يف طياا شائبة من 
اإلخالص والروحانية، وإال ملاذا ال ترافقها بركات األعمال الصاحلة وأنوارها؟ تذّكروا جيدا أنه ما مل يكسب املرُء األعماَل 

وال تسمى األعمال أعماال صاحلة ما مل تكن بريئة من كل أنواع . دق القلب والروحانية فال فائدة منها ولن تنفعه قطبص
  ."الفساد ضد الصالح، والصاحل من كان بريئا ونزيها من الفساد. الفساد

فعلى املرء أن ينتبه إىل . دإًذا، لو بدأت املساءلة على كل صغرية وكبرية ومت ختويف الناس فهذا أيضا نوع من الفسا
ذلك ويفحص نفسه دائما أن عليه أن يكسب األعمال الصاحلة، ويعلم أن كسب األعمال الصاحلة وإصالح النفس غري 

وقد بّني اهللا عالمة املتقني الذين يسلكون مسالك التقوى الدقيقة أن أّي عمل من أعماهلم لن يُعّد . ممكن إال إذا شاء اهللا
وجلعل األعمال صاحلة يف نظر اهللا هناك حاجة إىل احلصول على فضل اهللا . ما مل يكن صاحلا يف نظر اهللاصاحلا حقيقًة 

  .تعاىل واخلضوع أمامه واستغفاره
باللسان فقط كفايًة، ولكن تذّكروا أن التفوه والتباهي " أستغفر اهللا"يظن املرء أن يف التفوه بكلمة : "�مث يقول 

باللسان ألف مرة أو سّبح اهللا مئة مرة فلن يفيد ذلك شيئا ألن اهللا " أستغفر اهللا"اإلنسان  باللسان ال يكفي وإن قال
أما اإلنسان فمن واجبه أن يقول . إنه فعل الببغاء أن يكرر باللسان فقط دون أن يفهم شيئا. تعاىل مل جيعل اإلنسان ببغاء

لسان فقط فال بركة يف الكالم باللسان وحده ما مل حيالفه أما إذا قال بال. باللسان بعد أن يفهمه مث يعمل أيضا حبسبه
القلب وما مل تكن األعمال حبسب القول، بل سيكون ذلك جمرد كالم ولن تكون فيه ميزة أو بركة، ألنه جمرد كالم وإن قرأ 

احلة، وما مل يكن األمر  إن اهللا تعاىل يريد األعمال لذا أمرنا مرارا وتكرارا أن نكسب أعماال ص. القرآن الكرمي أو استغفر
فليسأهلم أحد، ما الفائدة من . يقول بعض األغبياء بأننا أينا قراءة القرآن الكرمي يف يوم واحد. كذلك فلن تصل إىل اهللا

. ذلك؟ لقد استخدمتم اللسان فقط يف ذلك وعطّلتم األعضاء األخرى مع أن اهللا تعاىل خلق األعضاء كلها لُتستخَدم
  ."ديث أن بعض الناس يقرأون القرآن ولكنه يلعنهم ألن قراءم ال تكون إال جمرد كالم دون عمل بهلذلك ورد يف احل

إًذا، ال ميكن إصالح األعمال بالعلم الظاهري فقط بل يصلحها اهللا حبسب وعده عندما يعمل املرء بأوامر اهللا تعاىل 
عالمة املنتمني إىل مجاعته أم  � املسيح املوعود فكما قلت من قبل، لقد بّني . جاعال الصدق وخشية اهللا نصب عينه
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. الواردة يف القرآن الكرمي، ومل يذكر أم حائزون على علم كذا وكذا أو على مكانة كذا وكذا ٧٠٠يعملون بأوامر اهللا الـ 
  . فكل واحد منا حباجة إىل أن يفحص أعماله وجيعل سلوكه مطابقا هلذا التعليم

ال يريد جمرد القراءة بل يريد  � جيعل سلوكه موافقا حلدود اهللا  فهو ساخر ألن اهللا إن الذي ال: �مث يقول 
كل يوم ومل يعمل حبسب تلك القوانني بل ظل يرتكب اجلرائم وظل " قانون العقوبات اهلندي"فإذا قرأ أحد كتاب . العمل

قانون العقوبات "ليه أنه يقرأ كل يوم كتاب يأخذ الرشوة مثال فهل يُقبل العذر من مثل هذا ارم عند إلقاء القبض ع
فالذي يعرف القانون ويقرأه بني حني وآخر (أم سوف ينال العقوبة أكثر من غريه ألنه ارتكب اجلرمية مع علمه؟ " اهلندي

ال فمجرد اطالعه على هذه القوانني لن ُيسقط عنه العقوبة، كال بل إذا كان يقرأ القانون ومع ذلك يرتكب اجلرائم فسين
  . لذا ينبغي أن تكون مدة العقوبة أربع سنوات بدال من سنة واحدة) عقوبة أكرب

، فإذا �باختصار لن ينفعكم جمرد الكالم، جيب أن يعرض املرُء نفسه أوال لآلالم لكي يُرضي اهللا : �مث يقول 
َفُع الناَس فـََيْمُكُث ِيف اَألْرضِ  َوأَما َما�: �ال خيلف امليعاد فقد قال  �فعل ذلك فسوف يطيل اهللا عمره، فاهللا   �يـَنـْ

، أي أن ما ينفع الناس يستقر يف األرض، فهذا حق متاما، إذ قد لوحظ عادة أن الشيء املفيد ال يضيعه )١٨: الرعد(
أحد، فَمن يذبح احليوانات كاحلصان والثور إذا كانت مفيدة؟ لكنها حني ال تفيد وال تنفع يف شيء فعالجها األخري 

حيث يفكر أنه ) أي يصبح ذلك الشخص هو احليوان الذي يذحبه صاحبهفهذه اجلمل جديرة بالتدبر، . (ذبح فقطال
كذلك فإن اإلنسان إذا مل يعد صاحلًا لشيء، وصار غَري نافع . سريبح جنيًها أو جنيهني ببيع جلده، وينتفع بلحمه

  . لَِيِقل الكألُ لكي يَِقل احلطاُم والغبار: السائرللناس، فإن اهللا تعاىل ال يبايل به، بل يهلكه وفًقا للقول 
لذا على كل مسلم أمحدي، مسئول وغري مسئول، أن يدرك أن عليه أن يكـون أكثـر نفعـا لآلخـرين، وأال تكـون غايتـه 

لنيـــة، هـــذا اإلعـــزاز وهـــذا املنصـــب وهـــذه اخلدمـــة، ال تنفـــع صـــاحبها إال إذا اهـــتم بنفـــع اآلخـــرين حبســـن ا. إال نفـــع اآلخـــرين
  : يقول املسيح املوعود عليه الصالة والسالم. وإصالِح األعمال، والتمسِك بالصدق، والتحلي بالتقوى

باختصار، اعلموا أن ال فائدة وال تأثري يف ثرثرة اللسان وجمرد الدعاوي الفارغة، بل ال بد مع القول من العمـل الصـاحل 
هـل اكتفـى الصـحابة باإلميـان باللسـان . صـحابة عنـد نـزول القـرآن الكـرميباجلوارح وغريها من األعضاء، كمـا اسـتعمل اهللا ال

فقــط، أم رأوا العمــل ضــروريا أيًضــا؟ لقــد ضــربوا أروع أمثلــة الطاعــة والوفــاء بصــدق حــىت ُذحبــوا كــاملعز واخلــراف، مث إن الفــوز 
  . الذي حققوه واإلكرام الذي نالوه من عند اهللا تعاىل ليس خباٍف على أحد

  .أن نصبو إىل هذا اإلكرام من عند اهللا تعاىل لذا فعلينا
  :يقول املسيح املوعود عليه الصالة والسالم 

ال أحـد يرمـي مـن بيتـه األشـياء . إذا أردمت الفوز بفضل اهللا وفيوضه فاعملوا شـيًئا، وإال سـُرتَمون بعيـًدا كالشـيء الـرديء
أمـا إذا رأى يف بيتـه فـأرة ميتـة رماهـا خارجـه . ص شـديدالغالية والذهب والفضة، بل حيافظ على كل ما هو غـال ونـافع حبـر 

قبل أي شيء، كذلك فإن اهللا تعاىل حيـّب عبـاده الصـاحلني دوًمـا، ويطيـل أعمـارهم، ويبـارك يف أعمـاهلم، وال يضـيعهم، وال 
 بــد لكــم أن إذا أردمت أن يكــرتث اهللا لكــم، فــال. مييــتهم ميتــة خــزي، أمــا الــذي يهتــك حرمــة أحكــام اهللا تعــاىل فإنــه يــدّمره

إن الـذين خيشـون اهللا تعـاىل ويـأمترون بـأوامره جيعـل اهللا بيـنهم . تكونوا صاحلني، لكـي يكـون لكـم قـدر وقيمـة عنـد اهللا تعـاىل
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إن سّر نيل الربكات أن جيتنب املرء السيئات، وحيثما كـان مثـل هـذا اإلنسـان كـان لـه قـدر وقيمـة، ألنـه . وبني غريهم فرقانا
ي الفقراء، ويرحم اجلريان، وال يلجأ إىل الشر، وال يرفع قضايا باطلة، وال يشهد شهادة زور، بل يطّهر ينفع اآلخرين، ويواس

  . قلبه، ويكون قلبه مشغوال باهللا تعاىل، ويسمى ويل اهللا
 أسأل اهللا تعاىل التوفيق لكي نتمسك باحلق سـائرين يف سـبل التقـوى، وأن نطيـع أحكـام اهللا ورسـوله طاعـة كاملـة، وأن

يكّفر اهللا عنا سيئاتِنا، وأن نعمل صاحلًا يرضاه دوًما، وأن نرث أفضاله تعاىل، وحنقق الغاية الـيت أرسـل املسـيَح املوعـود عليـه 
  .الصالة والسالم لتحقيقها يف هذا العصر، وأن ينظر إلينا نظرة حب دائًما

أقـرأ علـيكم . إنـا هللا وإنـا إليـه راجعـون. تاناليوم أيًضا هناك خرب مؤسف، فقد اسُتشهد أحد إخواننا يف الهـور، بباكسـ
  . اآلن بعض بياناته، مث بعد صالة اجلمعة سوف أصلي عليه صالة الغائب أيًضا إن شاء اهللا

. بالهـور" غرين تـاؤن"كان يقيم يف حي . اسم أخينا الشهيد هذا هو السيد جواد كرمي ابن السيد كرمي أمحد الدهلوي
وحبســب تفاصــيل . إنــا هللا وإنــا إليــه راجعــون. هــولني بيتــه لــيًال وأطلقــوا عليــه النــار فاستشــهدحزيــران اقــتحم أربعــة جم ١٧يف 

بالهـور، بينمـا كـان أخـوه " غرين تـاؤن"احلادث اليت وصلتنا، كان الشهيد مقيًما يف الطابق العلوي من داره الكائنة يف حي 
 الــدار أربعــة جمهــولني يف حنــو الســاعة الثامنــة إال الربــع فجــاء إىل. الســيد امتيــاز عــدنان مقيًمــا يف الطــابق األرضــي مــع أمهمــا

ليال، فظل اثنان منهم يف اخلارج بينما دخـل اثنـان يف املـرآب، ولعلهمـا سـأال السـيد كـرمي أن خيـرج إليهمـا هنـاك، فخـرج، مث 
ونفـذت مـن الطـرف حصل اشتباك بينه وبني هذين اآلتيني يف املـرآب، فـأطلق أحـدمها النـار عليـه، فأصـابت الرصاصـة قلبـه 

اآلن : وعند مساع الضجة خرج أخوه املقيم يف الطابق األرضي، فأطلق املهامجون طلقات يف اهلواء، وهربوا قائلني له. اآلخر
  . نُقل الشهيد إىل املستشفى ولكن فاضت روحه يف الطريق. سيكون دورك

بـدهلي " بلـو غـره"مـد حسـني مـن منطقـة دخلت األمحديُة يف عائلة الشهيد عن طريق والد جده ألمه حضرة حكـيم حم
أمـا والـد جـد الشـهيد . باهلند، الذي بايع على يد املسيح املوعود عليه الصالة والسالم، وكان أول مسلم أمحدي يف العائلة

يـه ألبيه السيُد إعجاز حسني، فبايع املسيَح املوعود عليه الصالة والسـالم عـرب رسـالة ولكنـه مل يتشـرف بالبيعـة علـى يـده عل
أمـا جـد . إًذا فإن والد جد الشهيد من طرف أبيه كان من صحابة  املسيح املوعود عليـه الصـالة والسـالم. الصالة والسالم

  . الشهيد السيد بابو نذير أمحد فظل خيدم اجلماعة طويال بصفته أمريًا جلماعتنا يف دهلي
زوجتــه طبيبــة وقــد جعلــْت . يعمــل عمــال خاصــا كــان. كــان منخرطًــا يف نظــام الوصــية املبــارك. عاًمــا ٣٣يبلــغ الشــهيد 

كـان خملًصـا، متعاونًـا مـع . كـان احـرتام الكبـار مـن أبـرز ميزاتـه. كـان الشـهيد لـّني الطبـع. الشهيد مشرفًا على إدارة عيادـا
يف صـغره كـان . كـان األمحـديون اختـذوا بيتـه مركـزًا ألداء الصـلوات. اجلميع، مواسـًيا لكـل إنسـان، سـباقًا يف خدمـة اجلماعـة

  .زعيًما لألطفال، مث ظل خيدم اجلماعة يف جملس خدام األمحدية على الصعيد احمللي وعلى صعيد احملافظة أيًضا
رأيـت أن نفـرًا مـن النـاس يضـربونين وأخـي : أخربْت والدة الشهيد جواد كرمي يوم استشهاده أنه حكى هلـا رؤيـا لـه وقـال

  . األكرب واقف بالقرب مين وال ينقذين منهم
وهكـذا . وهذا ما حصل على أرض الواقع، حيث خرج أخوه األكرب عنـد مسـاع إطـالق النـار، ولكنـه مل يسـتطع إنقـاذه

  .حتققت رؤيا الشهيد على هذا النحو
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: لقد قال ألخيه قبـل استشـهاده بيـوم. كان الشهيد سخًيا جًدا يف دفع التربعات، كما كان حيث اآلخرين على دفعها
  .  قد دفعُت كل ما علي من التربعات، وسّويت حسايب متاًمالو أين مت فاعلم أنين

كان أحد أبناء اجلماعة يف منطقتنا متكاسال يف دفع التربعـات، فظـل الشـهيد : يقول رئيس اجلماعة يف منطقة الشهيد
  . أيًضا على صلة معه، حىت جعله نشيطًا يف دفع التربعات وليس ذلك فحسب بل جعله ينخرط يف نظام الوصية باجلماعة

سـنوات مـن عمرهـا، وابنـه طلحـة جـواد يبلـغ  ٦لقد ترك الشهيد أرملته وثالثة أوالد صغار، حيث تبلغ بنتـه هبـة اجلـواد 
كانـــت والدتـــه علــى قيـــد احليـــاة عنـــد . وهنـــاك أخ للشــهيد. شـــهور فقـــط ٤ســنوات مـــن عمـــره، أمــا ابنـــه األصـــغر فعمــره  ٣

إنــا هللا وإنــا إليــه . ربــوة لتــدفن هنــاك، أصــيبْت والدتــه بنوبــة قلبيــة فتوفيــتاستشــهاده، ولكــن بعــد أن نُقلــت جثــة الشــهيد إىل 
هاجرت مـن دهلـي إىل باكسـتان حيـث أقامـت عائلتـه . امسها رضية كرمي الدهلوية ابنة حكيم حممد أمحد الدهلوي. راجعون
عملــْت يف حقــل . ع وشــوقكانــت تســاهم يف خدمــة اجلماعــة بولــ. ، مث بعــد زواجهــا انتقلــت إىل الهــور"خــانيوال"أوًال يف 

عملـت سـكرتريًة لإلصـالح واإلرشـاد يف اجلماعـة . ١٩٤٧كانت من مواليـد عـام . التدريس، وتقاعدت وهي مديرُة مْدرسة
رفـع اهللا درجاـا وابنهـا الشـهيد، ونصـر اهللا . كان هلا دور كبري يف حتميس أوالدها للتسـابق يف خدمـة اجلماعـة. يف منطقتها

إننـا جـاهزون : عندما اتصـلُت بأهـل الشـهيد للتعزيـة قـال يل أخـوه. والده، ووّثق صلتهم باجلماعة أكثرابنها الشهيد ومحى أ
  . لتقدمي حياتنا من أجل اجلماعة يف أي وقت، ولن تروا منا اجلنب إن شاء اهللا تعاىل

حيمــيهم مجيًعــا يف كنفــه  نــدعو اهللا تعــاىل أن حيمــيهم، وإذا كــان اهللا تعــاىل قــد زّودهــم ــذه الشــجاعة فنســأله تعــاىل أن
 . وكما قلت سوف نصلي على الشهيد وأمه بعد أداء صالة اجلمعة إن شاء اهللا. بفضله دائًما
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