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  الجمعة خطبة
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  بلندن الفتوح بيت مسجد في

�����  

 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حمّمًدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 َوإياكَ  نـَْعُبدُ  إياكَ *  الدين يـَْوم َمالك*  الرحيم الرْمحَن*  اْلَعاَلمنيَ  َرب  هللا احلَْْمدُ * الرحيم الرْمحَن اهللا بْسمِ �. الّرجيم
  .آمني ،�الضالنيَ  َوال َعَلْيهمْ  اْلَمْغُضوب َغْري  َعَلْيِهمْ  أَنـَْعْمتَ  الِذينَ  ِصرَاط*  اْلُمْسَتقيمَ  الصرَاطَ  اْهدنَا*  َنْسَتعنيُ 
َنا َغَلَبتْ  َربـَنا قَاُلوا� َها َأْخرِْجَنا رَبـَنا*  َضالنيَ  قـَْوًما وَُكنا ِشْقَوتـَُنا َعَليـْ  ِفيَها اْخَسُئوا قَالَ *  ظَاِلُمونَ  فَِإنا ُعْدنَا فَِإنْ  ِمنـْ

 ِسْخرِيا فَاختَْذُمتُوُهمْ *  الراِمحِنيَ  َخيـْرُ  َوأَْنتَ  َواْرَمحَْنا لََنا فَاْغِفرْ  آَمنا رَبـَنا يـَُقوُلونَ  ِعَباِدي ِمنْ  َفرِيقٌ  َكانَ  ِإنهُ *  ُتَكلُمونِ  َوَال 
 ُهمْ  وَُكْنُتمْ  ِذْكرِي أَْنَسوُْكمْ  َحىت -١٠٦: املؤمنون( �اْلَفائُِزونَ  ُهمُ  أَنـُهمْ  َصبَـُروا ِمبَا اْليَـْومَ  َجَزيـْتـُُهمُ  ِإين *  َتْضَحُكونَ  ِمنـْ

١١٢(  
 الدعاء، هو ما � املوعود املسيح كالم من مقتبس من انطالقا املاضية اخلطبة مستهل يف لكم شرحتُ  لقد
 الدعاء معيار هو ما أي ندعو، أن ينبغي وكيف الدعاء فلسفة هي وما ،بالدعاء والطمأنينة السلوان حنرز وكيف
  . املؤمن يتخذه أن جيب الذي

مبا  � املوعود املسيح سيُدنا لنا وبينها وروحه، هذه الدعاء فلسفة تناول قد نفسه الكرمي القرآن أن احلقيقة
 تبني أا إال ،موجزة وهي ،� حلضرته األخرى األقوال بعض هناك اخلصوص هذا ويف. اهللا من العلم تلقاه من

. الدعاء مغزى وأدرك اإلهلي بالقرب فاز اإلنسان ا عمل إذا اليت الدعاء حقيقة على لالطالع واألساليب الطرق
 كان فإذا طاهرا، تغيريا نفسه يف ُحيدث أن اإلنسان من تتطلب الدعاء إجابة إن: جملس يف � حضرته قال فقد
  . تأثري أي الدعاء يف يبقى فال اهللا حدود ويتعدى السيئات اجتناب يستطيع ال
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 أبناء ننصح وحنن للتفاين، ماسة حاجة هناك � باهللا العالقة إلنشاء: آخر موضع يف � حضرته يقول مث
 مل وما الدنيا عن االنقطاع بعد والتفاين الطباع يف الطبعي احلماس ينشأ مل ما ألنه بذلك، يتمسكوا أن مرارا مجاعتنا

  . الثبات يتحقق ال القلوب، يف الدنيا حبُ  يفرت
 وااللتفات الطبعي احلماس ذا تم أن علينا فيجب ويقّويها، وعبده اهللا بني العالقة يُنشئ الطبعي احلماس أي

 يف � حضرته يقول مث. وبالدعاء اهللا، من بفضل إال ينشأ ال اآلخر هو الطبعي احلماس وهذا اهللا، إىل التام
  : آخر موضع
 بفضل باإلجابة يتمتع الدعاء أن تذكروا لكن خارق، تأثري فيه ينشأ اهللا إىل متوجها الدعاء يف اإلنسان ركز إذا

 للدعاء كذلك أخرى، أوقات ا تتمتع ال مبيزة الصباح وقت يتمتع فكما معني، وقت وللدعاء وحده، اهللا من
 رائعة، نتائجُ  له تظهر منتعشا، يكون حني صباحا اإلنسان ينجزه عمل كل. وقبول تأثري له فيها ينشأ مواقيت أيضا

 احلاسوب أمام جالسني منه طويال وقتا يقضون أو كله الليل يبيتون الذين احلاضر العصر يف الناس كمثل وليس(
 كيف صباحا يستيقظون وحني كافيا، وقتا ينامون وال دنيوية، أمور يف ويشتغلون التلفاز، أو االنرتنت مستخدمني

 أن حيب ماديا أو روحانيا كان سواء إنسان فكل األخرى؟ أعماهلم يف حتدث بركة وأي ناعسني، يصّلوا أن ميكن
 أن أيضا فعليكم ،)ممتازة نتائجُ  لعمله لتظهر واالهتمام، الرتكيز يفقد لكيال منتعشا يكون حني املهمة أعماله ينجز

  . الدعاء فيها جياب اليت الكيفية فيها حتدث للدعاء ممتازة مواقيت عن تبحثوا
. املصيبة به حلت َمن خوفَ  األْمن يف خياف من يرحم اهللا إن: موضع يف � املوعود املسيح سيدنا يقول مث

 الشدائد به حتل وحني برتف األمن أيام يقضي الذي أما املصيبة، يف اهللا ينساه ال األمن يف اهللا ينسى ال فالذي
 يف ينشغل َمن أسعده فما التوبة، باب يغلق اإلهلي العذاب ينزل فحني. أدعيُته ُجتاب فال الدعاء إىل ينصرف
 مبنتهى اهللا ألوامر ليستجيب يسعى أي( اإلهلية األوامر ويعّظم الصدقات، وُخيرج اإلهلي، العذاب نزول قبل الدعاء

 وكذلك بثمارها تُعرف فالشجرة السعادة، أمارات هي فهذه أعماله، ويتقن اهللا، خْلق على وُيشفق) والعزة االحرتام
  . أيضا والشقي السعيد معرفة تسهل
 حتمل الشجرة هذه إن: اجلميع يقول بتذوقها اليت احللوة، اللذيذة الثمرة تشبه للسعيد احلسنة األعمال أن أي

 رائحة ذات مرة مثارا حتمل شجرة كمثل فمثله عباده، حقوق وال اهللا حقوق يؤدي فال الشقي أما حلوة، مثارا
  . كريهة

 الدعاء طرق إىل نتعرف ولكي باهللا، الصلة بإنشاءِ  معرفة نزداد لكي تناولُتها اليت املقتبسات بعض فهذه
 بني الفرق مالحظة نتيجة الصاحلة األعمال إىل وننتبه أنفسنا، إصالح إىل االلتفات لنا حيصل ولكي وأساليبه،

 حسنات من حظا ينالون الذين من نكون ولكي له، الصحيح األسلوب باختاذ الدعاء إىل ونلتفت والسيئ، احلسن
  . اجلماعة صعيد وعلى الشخصي الصعيد على األهداف حتقيق يف اهللا أفضال ننال ولكي واآلخرة، الدنيا
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 ونال � للنيب املخلص باحملب آمن الذي املسلمُ  حبسبه ويعمل يستوعبه أن جيب الذي املهم املضمون هو هذا
 اإلميان، ومّدعي احلقيقي املؤمن بني الفرق يتبني لكي املهدي، واإلمامِ  املوعود املسيحِ  الزمان إمام مبايعة سعادة
 الدعاء موضوع جيدا نستوعب أن علينا. فقط اإلميان يّدعي الذي ذا ومن احلقيقي املؤمن هو َمن علنا ويتضح
 كما � املوعود املسيح بنظرة إليه لننظر حاجة هناك ولذلك. عدة آيات يف بالتفصيل الكرمي القرآن تناوله الذي
 أن ينبغي بل فحسب ذلك وليس وأسلوبه، وفلسفته الدعاء حكمة استيعاب بعد بالدعاء تم لكي سابقا، قلتُ 

 عدمية ذلك دون احلياة ألن نتائج، إىل يؤدي بدعاء نقوم أن ينبغي أي. جيدة نتائجُ  ألدعيتنا لتظهر نسعى
. ال أم شيئا نسأله أو ال أم نعبده أن � اهللاَ  يُهم فال حياته، لتحسني مؤثرة أدعية إىل حباجة فاإلنسان اجلدوى،

 أي إىل حاجة أي له فليست � اهللا أما. � اهللا أَمَرنا ما حبسب النتائج إىل املؤدي الدعاء إىل حنتاج فنحن
  ).٧٨: الفرقان( �ُدَعاؤُُكمْ  َلْوَال  َريب  ِبُكمْ  يـَْعَبأُ  َما ُقلْ �: يعلن أن � النيب  أمرَ  ولذلك الغين، فهو شيء،

 وقد اآلية هذه يف أيضا تصريح آخر وهناك. اآلخرين ينفع الذي هو الكامل العابد: � املوعود املسيح يقول
 يهتم تعاىل أنه أخرى بكلمات القول ميكن أو. تدعوه مل لو بكم يبايل لن اهللا أن للناس وأُعلن شرحا األمرُ  زِيدَ 

  . ويعبدونه يدعونه، بالذين ويعبؤ فقط، بالعابدين
 أن بد فال األعداء آمال خيبة مشاهد وتروا الطيبة أمانيكم وتتحقق باهللا، صلتكم توطدوا أن تريدون كنتم فإذا

 فنكون لذلك يوفقنا أن تعاىل اهللا ندعو. سبحانه له حقيقيني عابدين لنكون ونسعى تعاىل اهللا عبادة على نركز
  . الوخيمة األعداء عاقبة أعيننا بأم لنرى احلقيقية العبادة روح فينا وخيلق تعاىل، هللا حقيقيني عابدين
 بالبغض مليئة - اهلند يف املناطق بعض ويف باكستان يف - � املوعود املسيح يعادون الذين قلوب إن

 األفريقية البالد بعض يف الصغرية القرى بعض يف دناءم األعداء ويُظهر احلدود أقصى إىل والعداوة والشحناء
 أيديهم من تفلت فرصة يرتكون وال اال هذا يف القائمة رأس حيتلون باكستان يف املزعومني املشايخ أنّ  مع أيضا،

. األمحديني املسلمني قلوب وجتريح إليه لإلساءة � املوعود املسيح ضد للغاية ودنيئة منحطة أعمال الرتكاب
 الوحيدة اجلرمية هي هذه. � للنيب األعظم احملب ألنه له وخيلصون � املوعود املسيح حيبون األمحديني أن احلق
 قلوبنا يف خلق � أنه هو له وإخالصنا � املوعود للمسيح حبنا وراء الوحيد السبب! األمحديون يرتكبها اليت
 هو بواسطته التوحيد حقيقة أدركنا ألننا � املوعود املسيح وحنب. � حممد لسيدنا احلقيقي احلب  الزمن هذا يف

 الذي � للنيب الصادق احملب يبارزون أم فليعلموا � املوعود املسيح عداوة يف احلدود يتجاوزون فالذين. �
 يهتم تعاىل اهللا بأن � املوعود املسيح يقول وكما تعاىل، اهللا به يهتم لعبد ويتصدون تعاىل، اهللا بوحدانية ينادي
 األعداء عاقبة رأينا لقد. � املوعود املسيح سيدنا من أعظم تعاىل هللا عابد الزمن هذا يف يوجد وال يعبده، بالذي

 بطش تعاىل اهللا أن أيضا باكستان يف القبيل هذا من األحداث حتدث. أيضا األيام هذه يف ونراها السابق يف
 وسيكون عربة يزال وال للكثريين عربة هذا بطشه وكان � ضده بذيئا لسانا يستخدمون بالذين وطريقته بأسلوبه

 تلك أمساء حلكمة أذكر لن ولكنين – أيضا باكستان يف األماكن بعض يف الراءون يرى. أيضا املستقبل يف عربة
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 املسيح ضد بذيئا لسانا أطلقوا بالذين تعاىل اهللا بطش كيف -األحداث هذه مثل فيها حدثت اليت األماكن
 ولكن ظاهريا وورعني أتقياء يُعّدون كانوا الذين اللسان سليطي من بعض هناك كان. إليه وأساءوا � املوعود
 أخرجوهم مث كبارا صاحلني حيسبوم كانوا الذين أولئك م بطش وقد شنيعة، جرائم ارتكام أثناء يف م بُِطشَ 

 من مؤيديهم وأخجل آخر بأسلوب بعضا تعاىل اهللا أخزى وقد. بشدة وأخَزوهم أهانوهم أن بعد مناطقهم من
 املوعود املسيح إىل سيئة ًما يوجهون الذين بعض ارتكب لقد. األمحديني إميان قّوى أخرى ناحية ومن ناحية،
 اجلرائد يف أفعاهلم وتُنشر األمحديني اإلخوة بعض إيل يكتب كما- منحطة بتصرفات وقاموا شنيعة جرائم �
 يعادون مث جدا، شائنة أيضا وتصرفام جدا منحطة تفكريهم طرق إن. هنا أذكرها أن أستطيع ال لدرجة - أيضا
 هذه الناس بعض يرى كذلك.خائفون هم أو ائيا الشعور فقدوا إما باكستان يف الناس أغلبية إن! الزمان إمام

 املشايخ هؤالء يالقيه الذي واهلوان اخلزي أن درسا يتعلمون ال ذلك ومع أيضا اهلند يف املناطق بعض يف األحداث
 بعض ويف. هلم كافية عربة ذلك يف لكان ذلك يف تأملوا ولو. تعاىل اهللا ملبعوث عداوم إىل عائد سببه املزعومون

 مشاخيهم سلوك الناس يرى وعندما املشايخ، هؤالء بني متبادلة عداوة هناك آنفا، قلت كما األفريقية، البالد
 ذه املناطق من كثري يف األمحدية اإلسالمية اجلماعة انتشرت لقد. األمحدية اإلسالمية اجلماعة إىل يرجعون املنحط

، ن تصرفات املشايخيتعلمون درًسا م إم. مشاخيهم تصرفات مشاهدة بعد احلقيقة الناس عرف أي الطريقة؛
   .هلقبول شجاعةتحلون بيو ون عن احلق ويبحث

. املزعومون املشايخ هؤالء يرتكبها اليت الدنيئة التصرفات نتيجة يقلقوا أال لألمحديني أقول أن أريد حال، أية على
 بل الذورة بلغت منطقتهم يف � املوعود املسيح معارضة أن أيام بضعة قبل األمحديني اإلخوة أحد إيل كتب

 املوعود املسيح سيدنا حبق والبذاءة اإلساءة من نوع كل ارتكاب على العزم عاقد والعدو كلها، احلدود جتاوزت
 على قادرين نعد ومل قلوبنا، جيّرحون وبذلك إليها يسيئون أو � املوعود املسيح صورة يشوهون األعداء إن. �

 مسيئة الفتات اجلدران على يلصقون املعارضون. تنخلع قلوبنا تكاد الوقاحة هذه نرى عندما بل ذلك احتمال
 ملصقوها وجتاوز جدا سيئة بأا قائلني بيوم جدارن من نزعوها األمحديني غري من النبالء الناس بعض أن لدرجة

 من الدموع تنهمر الالفتات هذه نرى حني بأننا وقال الرسالة صاحب أضاف. والوقاحة اإلساءة يف احلدود كل
 تعاىل اهللا إىل نلجأ أن درسا ُعلمنا لقد. الدعاء على ويرّكزوا يصربوا أن إليه كتبتُ . عفويا صرخاتنا وتصعد عيوننا
 الدعاء على نرّكز أن وحناول أعيننا نصب الدرس هذا جنعل أن علينا. ومعارضتنا عداوتنا يف العدو ازداد كلما دائما
 جيلبون الناس هؤالء إن. فأكثر أكثر � معه العالقة بتوطيد اهللا يف للفناء درسا ُعلمنا وقد. قبل ذي من أكثر

 يرتدعوا مل وإن. دائما ويبادون يهلكون تعاىل اهللا مبعوثي إىل يسيئون الذين أن املعلوم من. ألنفسهم والدمار اهلالك
  . قبل من ليكهرام على ُسلط كما اهللا بإذن الدعاء سيف أيضا عليهم يسلطُ  سوف هذه تصرفام عن

 املسيح قال لقد. عربةً  األشرار هؤالء ليجعل تعاىل اهللا أمام وتضرعاتكم ومعاناتكم آالمكم تقدموا أن فعليكم
  : م١٩/٤/١٩٠٤ يف جملس يف � املوعود
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." تسحيقا فسحَقهم احلياة، منط عن ابتَـَعدوا: "التايل اإلهلام تلقيت ولقاديان جلماعيت اليوم أدعو كنت بينما"
 الدعاء على نظري وقع إذ كذلك أنا وبينما اإلهلام، هذا يف التسحيق فعل إيلّ  ُنسب ملاذا ببايل خطر: حضرته قال

  :وهو سنة منذ الدعاء بيت واجهة على املكتوب
زْ  وأعدائي أعداءك ومّزق دعائي فامسع ربّ  يا"  تذر وال حسامك لنا وشّهر أيامك وأرنا عبدك وانصر وعدك وَأجنِْ
  ."شريرًا الكافرين من

  .شرورهم يف الِذروة يبلغون الذين منهم جدا األشرار خيص الدعاء وهذا أنواع املنكرون
  ."دعائي استجابة وقت حان قد أنه اإلهلام من فهمتُ  الدعاء هذا رأيتُ  ملا: "حضرته قال
 فضل أليام األيام هذه إن. مبعوثيه عرقلة حياولون الذين يزيح أنه األزل منذ اهللا سنة جرت لقد: "� قال مث
  ."تعاىل اهللا يظهرها اليت األمور تلك برؤية واليقني اإلميان ويزداد تعاىل اهللا من كبري

 يسبون هم ناحية فمن. أيضا اليوم هذا إىل املشاهد هذه � املوعود املسيح مجاعة يري تعاىل اهللا يزال وال
 البلد يقطنون أيضا النبالء من كثريًا أن شك ال. ملحوظًا رقًيا وحتقق اجلماعة تزدهر أخرى ناحية ومن ويشتمون
 كان كما أبكم، معظِمهم نُبلَ  ولكن بيوم، جدران من للجماعة املعادية الالفتات يزحيون وصفتُ  كما وبعضهم

 يف يكتبون الذين منهم املثقفني فئةُ  أخذت اآلن ولكن له، صوت ال أبكم بأنه نبَلهم يصف اهللا رمحه الثالث اخلليفة
 الدعاء هذا من اإلكثار إىل حباجة وإننا. كلها احلدود تعّدى الذي الظلم هذا ضد صوا ترفع اإلجنليزية اجلرائد

 شرور من يُعصم ولكي الدمار، من البلد إنقاذ ويتم األشرار على يُقضى حىت � املوعود للمسيح اإلهلامي
 والرتكيز بالصرب للتحلي األمحديني لكل قصوى حاجة فهناك. األمحديني جانب إىل النبالء البلد سكانُ  األشرار

  . الدعاء على
 يرد فإنه املاكرين، خري هو إهلنا ولكن خمتلفة ومناطق مدن يف شىت مكائد لنا يكيدون األشرار هؤالء أن شك ال

 دوًما تعاىل اهللا بأهداب بالتشبث فعليكم. اآلن إىل اخلطرية مكائدهم من حفظنا الذي وهو حنورهم، يف مكائدهم
 أعماهلم جعلوا إذا إم هلم قلت إذ أيضا فرتة قبل األمر هذا إىل اجلماعة نّبهتُ  ولقد. أبًدا عنه التخلي وعدم

  .بسيطة فرتة خالل عظيم انقالب بذلك حيدث أن فيمكن جمتمعني � أمامه وخضعوا تعاىل اهللا رضى مع متوافقة
  :الدعاء على املثابرة خبصوص � املوعود املسيح قال

 تكون األحيان بعض ويف. واستجابته الدعاء بني ما فرتة يف ابتالءٍ  تلو ابتالءٌ  باإلنسان حيل كثرية أحيانٍ  يف"
 شذى أيضا ثناياها يف يشتم  واملصاعبِ  احملنِ  هذه على والصابر السعيد ولكن للظهر، قاصمة االبتالءات تلك

 تدفع أا االبتالءات يف الكامنة األسرار ومن. حتما بعدها آتٍ  النصر أن الِفراسة بعني ويرى تعاىل، اهللا أفضال
 يـَُعد  الذي األمر الروح، تذوب ما بقدر واالضطرابُ  االضطرارُ  يزداد ما بقدر ألنه مفرط، حبماس الدعاء إىل املرء
. الصرب وقلة القلق نتيجة تعاىل باهللا الظن يسيء وال أبدا اإلنسانُ  يقلق أال جيب إًذا،. الدعاء استجابة دواعي من



 

- ٦ -

 اهللا لصفة رفضا يُعد  الوهم من النوع هذا إن. يستجاب لن أو يستجاب، ال دعاءه أن أبدا أحد يظن أال جيب
  )٤٣٤ص ،٤ج امللفوظات،". (الدعوات جميب"

. مقصوده غري بطريقة الدعوات جميب اهللا لصفة إنكاره مبنـزلة هو إمنا اإلنسان وتفكري األقوال هذه مثل أن أي
 من مقتبسات خالل من بعَضها ذكرتُ  اليت شروطه وفق عليه والرتكيز الدعاء على واملثابرة الثبات هو اآلن فواجبنا
: يقول إذ تعاىل اهللا قول خيطئ أن ميكن ال بأنه دائًما تام يقني على نكون أن وينبغي ،� املوعود املسيح كالم
 داعي فال سأستجيبه، فإنين شروطه بكل بالدعاء قمتم إذا أي) ١٨٧: البقرة( �َدَعانِ  ِإَذا الداعِ  َدْعَوةَ  ُأِجيبُ �

 اخلضوع إىل بنا يؤدي ابتالء كل كان إذا. معيًنا وقًتا الدعاء الستجابة جعل قد تعاىل اهللا أن العلم مع أبًدا؛ لليأس
  . تعاىل اهللا بإذن أيضا الدعوات استجابة فسنرى تعاىل اهللا أمام

  :فيه يقول � املوعود للمسيح آخر مقبتًسا اآلن أقدم
 أن وينبغي بصرب الدعاء على يداوم مل وما منتهاه، إىل الصرب يوصل مل ما الدعاء فيوض ينال أحد ال أنْ  تذكروا"

 زمان فسيأيت بصرب، الدعاء على يواظب مث وإرادة قدرة كل صاحب بأنه يؤمن وأن أبدا، باهللا الظن يسيء ال
 يفلحون سوف بل والشقاوة، احلرمان يواجهوا فلن الوصفة هذه يستخدمون الذين وإن وجييبه، دعاءه فيه اهللا يسمع

 أن وهو الكمالَ  اإلنسان لبلوغ قانونا وتعاىل سبحانه سنّ  فقد وقواته، اهللا لقدرات حصر ال. بالتأكيد مرامهم يف
 اإلهلي، الذات إىل يسيء فكأنه أجله من هذا قانونه تعاىل اهللا يغري أن يريد الذي وإن سنته يبدل فال طويال، يصرب

 املشعوذ، به يقوم مثلما آماهلم تتحقق أن ويريدون الصرب يرتكون الناس بعض أن تتذكروا أن جيب مث. عليه ويتجاسر
  ."املفر أين وليالحظ فليستعجل نفُسه، هو سيتضرر بل بعجلته، شيئا اهللا يضر فلن يصرب ال الذي إن فأقول

 إخوته، من شريرٍ  كيدٍ  جراء السالم عليهما يوسفُ  احلبيب ابُنه يعقوب عن فـُرق عندما انظروا،: "حضرته ويقول
 أنه إال ُتذكر، نتيجة أية عن دعاؤه أسفر ملا مستعِجال كان فلو. سنة أربعني طيلة للقائه يدعو � يعقوبُ  ظلّ 
 له قال لقد. إليه يوسفَ  عاًما أربعني دعواتُ  استجلبت أن إىل تعاىل اهللا بقدرات مؤمًنا سنة ألربعني يدعو ظل

. تعلمون ال ما اهللا من أعلم إين: بقوله عليهم ردّ  ولكنه يوسف، تذكر عبثًا بأنك الفرتة هذه خالل الالئمني بعض
 كان إمنا). ٩٥: يوسف( �يُوُسفَ  رِيحَ  َألَِجدُ  ِإين �: قال ذلك مع يوسف عن شيًئا يعرف يكن مل أنه شك ال

 طالت فقد اآلن أما سريًعا، ألجابه الدعاء مثرات من سيحرمه تعاىل اهللا كان فلو طالت، قد دعواته فرتة أن يعلم
 بل طويلة، مدة ينتظر جعله إذا السائل حيرم ال الكرمي ألن وذلك استجابته، على دليل أنه بد فال هذه الدعاء فرتة
  ."مدة بابه عتبة على ينتظر جعله إذا شيًئا السائل يعطي أيضا إنه إذ ذلك، يفعل أن الناس ألخبل ميكن ال

 للمظامل هدفًا صرناو  أفئدتنا تنجرح وإمنا شخصية لعداوة تعرضنا عن نابًعا فليس قلوبنا واضطراب دعاؤنا أما
 األذى هذا كل نتحمل أننا شك فال. العصر هذا يف بعثه الذي حببيبه وصّدقنا الزمان، هذا بإمام آمنا ألننا

 إن. بإذنه ألدعيتنا يستجيب أن بد فال وتعاىل سبحانه لوجهه نتحمله دمنا وما. تعاىل اهللا سبيل يف واالضطهاد
 مكرًا ميكرون يزالون وال كانوا األعداء فإن آنًفا، قلت وكما. معنا اهللا أن على قاطع لدليل املطرد األمحدية ازدهار
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 بل فقط، باكستان يف املعارضة هذه نواجه ال. كثرية مواطن يف مكرهم حيبط يزال وال كان تعاىل اهللا ولكن ُكّبارًا،
: قائال جريدة ممثل سألين األورويب الربملان إىل ذهبتُ  ملا. مجاعتنا تقدم يتوقف مل ذلك ومع كثرية، بالد يف نواجهها

 دام ما: ويقول آخر سؤاال إيل سيوجه عددنا معرفة بعد أنه ببايل فخطر اآلخرين؟ باملسلمني مقارنة عددكم هو ما
 فتذكرتُ  العامل؟ يف السالم إىل الداعي التعليم هذا لنشر تبذلوا اليت جهودكم قيمة فما الدرجة هلذه ضئيالً  عددكم

 ما: سأله حيث أوروبا، يف صحفي مؤمتر يف الصحفيني أحد على اهللا رمحه الثالث اخلليفةُ  به رد  جوابًا الفور على
 عشرة اآلن صار قد عاًما ٩٣ قبل وحيًدا كان الذي الشخص إن: حضرته فأجاب األمحديني؟ املسلمني عدد هو

 هلذا أيًضا أنا فقلت. أخرى عاًما ٩٣ بعد عددنا سيكون كم لتعرف باحلساب تقوم أن فيمكنك تقريًبا، ماليني
 ليست فرتة بعد وسرتى املاليني، عشرات إىل عددنا وصل وقد عاًما، ١٢٣ مجاعتنا على مضتْ  لقد: الصحفي

 تريد كنت لعلك: له قلت اجلواب هذا وبعد. تعاىل اهللا شاء إن العامل يف كبريين وتأثريا نفوذا جلماعتنا أن بطويلة
  . معرفته أريد كنت الذي هذا نعم،: قال جبوايب؟ اطمأننت فهل هذا، تسأل أن

 اهللا ُحكم إرساء أجل ِمن يكون إمنا املادية، املآرب حتقيق أجل من يكون لن نفوذنا أن نتذكر أن علينا أن غري
 دون حيول أن ميكن اضطهادهم بأن اخلوف أو للقلق أبًدا داعيَ  فال. العاملَ  يف والوئام احلبّ  ولنشرِ  األرض، يف

 ذلك وليس باستمرار، مجاعتنا حترزه الذي التقدم َمشاِهدَ  يُرينا تعاىل اهللا فإن كال،. تقدمنا يعيق أو مهمتنا إجناز
 يعارضوم، الذين ومبصري أحبّته يوالون الذين مبصري الكرمي القرآن يف بإخبارنا السكينة علينا أنزل قد بل فحسب،
َنا َغَلَبتْ  َربـَنا قَاُلوا� تعاىل اهللا قال حيث اآلخرة يف الفريقني مصري لنا ترسم خطبيت ا استهللتُ  اليت واآلياتُ   َعَليـْ
َها َأْخرِْجَنا َربـَنا*  َضالنيَ  قـَْوًما وَُكنا ِشْقَوتـَُنا  َكانَ  إِنهُ *  ُتَكلُمونِ  َوَال  ِفيَها اْخَسُئوا قَالَ *  ظَاِلُمونَ  فَِإنا ُعْدنَا فَِإنْ  ِمنـْ

 رِيذِكْ  أَْنَسوُْكمْ  َحىت  ِسْخرِيا فَاختَْذُمتُوُهمْ *  الراِمحِنيَ  َخيـْرُ  َوأَْنتَ  َواْرَمحَْنا لََنا فَاْغِفرْ  َآَمنا َربـَنا يـَُقوُلونَ  ِعَباِدي ِمنْ  َفرِيقٌ 
ُهمْ  وَُكْنُتمْ   قد الذين مصري أوالً  تعاىل اهللا فبني �اْلَفائُِزونَ  ُهمُ  أَنـُهمْ  َصبَـُروا ِمبَا اْليَـْومَ  َجَزيـْتـُُهمُ  ِإين *  َتْضَحُكونَ  ِمنـْ

 شقوتنا علينا غلبتْ  قد ربنا اآلخرة يف عليهم احلقيقة انكشاف عند سيقولون أم فأخربَ  احلياة، منط عن ابتعدوا
 اهللا فريدّ . الظاملني من لكنا وإال أبًدا، ثانية نعصيك فلن الدنيا إىل ارِجْعنا فربنا املصري، هذا إىل بنا أّدت حىت

 فادخلوها، النار، مصريكم فإن عين وابتِعدوا العذاب، تذوقوا أن اآلن عليكم لذا نواميسي، من ليس هذا: عليهم
 ولكنه الدنيا، هذه يف به يقومون الذين الصاحلني لصراخ يستجيب إمنا تعاىل فاهللا. وعويلكم لصراخكم أستمع ولن
 َمن يعادون الذين مصري هو هذا. اآلخرة يف يصرخون مث الدنيا يف املؤمنني يظلمون الذين الظاملني لصراخ يستمع لن

 طلب يرفض سوف عنهم، ليعفو العفو عباده يسأله أن حني كل ينتظر الذي اهللا أن كيف فرتون. تعاىل اهللا يبعثه
 يف تعلمون كنتم ما إال اآلن ُجتَزوا ولن اآلن، جئتمونا وقد العفو، زمن وّىل  لقد: قائال عنهم للعفو الظاملني هؤالء
 إرساء على والعاملني إيل املنيبني عبادي واضطهدمت ،تقطيًعا عبادي قلوب قطعتم أن بعد جئتمونا لقد. الدنيا
 ظلمهم يف بلغتم بل فحسب، طريقهم تعيقوا ومل كلميت، لرفع يعملون كانوا من طريق وعرقلتم ديين، عظمة
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. مين تطلبون عفو فأي دماءهم، سفكتم بل بشهاديت، ينطقون كانوا الذين عبادي من وسخرمت وضحكتم املنتهى،
  .مصريكم هي اليت جهنم وادخلوا فاذهبوا لكم، أمسع ال اليوم
 وأستجيب أرمحهم أن اليوم يستحقون الذين هم ووعدم أمرم كما آمنوا الذين عبادي إن: تعاىل اهللا يقول مث 
 ولطف، حب نظرةَ  إليهم أنظر أن الدنيا يف اضطهاد من له تعّرضوا ما جزاء إن. رضواين جنات وأُدخلهم هلم

  . مضاعفة أضعافًا جزاءهم وأَوفيهم
 بأن إعالين ونسيتم عين، وتغافلتم ذلك يف تعاميتم حىت منهم وسخرمت عبادي ظلمتم َمن يا: تعاىل اهللا سيقول

 وحقوق اهللا حقوق بأداء معي عهدكم ونسيتم جهنم، نار سُيدخلكم م واالستهزاء عمًدا املؤمنني مشاعر جتريح
. شيء يف مين فلستم أهوائكم، حبسب أحكامي وحرّفتم ذكري، عن وغفلتم أوامري نسيتم قد دمتم فما العباد،

 بتجارام، اخلسائر وأحلقتم ممتلكام، على واستوليتم مقتنيام، يف النريان وأشعلتم عقارام، املظلومني سلبتم لقد
 نار إال اآلن مصريكم فليس جرائمكم، من طويلة قائمة فهناك جتارام، يف شركاء كنتم إن حق بغري أمواهلم وأكلتم
 بأي والرفق العفو اليوم مين تطلبوا ال الظاملني هلؤالء تعاىل اهللا سيقول حيث الكرمي، القرآن يعلنه ما هذا. جهنم
 الفائزين من اليوم أنكم شك ال هلم فيقول والعفو، الرحم تعاىل اهللا ويسألون يؤمنون الذين أما. األشكال من شكل
  .يل عابدين إيلّ  منيبني معي تفتأوا ومل عليه، ثبتم مث وآمنتم صربمت، ألنكم وعفوي، ورمحيت حّيب  يشمُلهم الذين

 اهللا يشملهم الذين من جيعلنا أن تعاىل اهللا نسأل. اآليات هذه ضوء على والكافر املؤمن بني الفرق هو هذا
 من ونكون انقطاع، بال الدعاء على نواظب لكي يوفقنا وأن كلها، وزالتنا تقصرياتنا يسرت وأن وعفوه، برمحته

  . الفائزين
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