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يوم 2017/٩/٢٢م
مبسجد بيت الفتوح  -لندن
أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال
شريك لـه ،وأشهد أن حمم ًدا عبده
ورسوله .أما بعد فأعوذ ابهلل من

حن
الرْ َ
﴿بسم هللا َّ
الشيطان الرجيمْ .
ني *
َّ
َْم ُد هلل َر ِّب ال َْعالَم َ
الرحيم * ال ْ
الرحيم * َمالك َيـ ْوم ال ِّدين*
الرْ َ
حن َّ
َّ

* العناوين اجلانبية من إضافة «التقوى»

التقوى

دن
ني * ا ْه َ
َّإي َك َنـ ْعبُ ُد َو َّإي َك نَ ْستَع ُ
ين
الص َر َ
ِّ
قيم * ِص َراط الَّ ِذ َ
اط ال ُْم ْستَ َ
أَْنـ َع ْم َت َعلَيْ ِه ْم َغ ْي ال َْم ْغ ُضوب
هم َوال َّ
الضالِّني﴾( .آمني)
َعلَيْ ْ

ِيل َربّ َ
ِك ِب ِْل ْك َم ِة
ا ْدُع إ َِل َسب ِ
َوالْ َم ْو ِع َظ ِة َْ
ال َسنَ ِة َو َجا ِدلُْ ْم ِبلَِّت
ِه َي أَ ْح َس ُن إ َّ
ِن َرب َ
َّك ُه َو أَ ْعل َُم
ِبَ ْن َض َّل َع ْن َسبِيلِ ِه َوُه َو أَ ْعل َُم
ين( النحل)126 :
ِبلْ ُم ْهتَ ِد َ
ملاذا جيتمعون؟!
جملالس الدنيا أنواع َّ
شت ،وللمجالس
املختلفة أهداف خمتلفة ،فبعضها
للتشاور بغية متاع دنيويِ ،مثل
جمالس الشورى حول طريقة احلكم،
وجمالس رجال السياسة وجمالس
رجال األعمال والتجار وجمالس
األلعاب والتسلية وجمالس العلوم
املزعومة ،وتُ َّ
شك ُل جلان من أجل
ذلك ،وجيتمع الناس ويفكرون يف
وضع الربامج واخلطط َّ
لشت األمور،
حىت النـزهة والتسلية .ابختصار،
ُتـ ْعقَد كل هذه اجملالس وتتشكل
هذه اللجان طمعا يف متاع احلياة
وقربِه،
الدنيا ،ال لنيل رضا هللا تعاىل ْ
وحىت إذا كان مثة جملس لبحث
أمور مصلحة الناس العامة ،فهو
أيضا ال خيلو من أغراض دنيوية وال
يستهدف رضوان هللا تعاىل .غري أن
بعض اجملالس تنعقد خدمة ألغراض
دينية ولرفع ذكر هللا تعاىل وللتخطيط
لتقريب الناس إىل هللا تعاىل أو
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فمناجاة المسلمين ،فيما بينهم أو مع
اآلخرين ،واتفاقياتهم السرية هي في معصية

الله ورسوله وبعيدة عن التقوي ،ولم يعد

فيهم شيء من خشية الله تعالى قط.....

ولن تفيدكم هناك الحكومات والممالك

والثروات وتأييد القُوي الغربية ،ولن تنجو

أيةُ قو ٍة عظيمة من العواقب الوخيمة لمعصية

أحكام الله تعالى ورسوله ونزع لباس التقوي.

اللتماس سبُل الرقي الروحاين ،والذين
حيضرون هذه اجملالس ال يبتغون غري
رضوان هللا تعاىل .ابختصار ،إمنا
الغاية من هذه اجملالس هي أن تكون
مجيع أعمالنا وخططنا وبراجمنا ابتغاء
رضوان هللا تعاىل ،وال تشوهبا شائبة
لغو ،ومثل هذه اجملالس هي اليت
حيبّها هللا تعاىل ،وتظهر مثرات هذه
اجملالس يف هذه الدنيا كما يُكرم هللا
تعاىل املشرتكني يف هذه اجملالس بعد
وفاهتم أيضا.
فمن واجب املؤمن حال حضوره
أي جملس ،سواء كان جملسه يف بيته
مع زوجته وأوالده أو خارج بيته،
أن يلتمس رضوان هللا تعاىل ويفكر
يف كيفية صون روحانيته وترقيتها

وحتسني حاله وحال املؤمنني .إن
جمالس املؤمن ،الدنيوية ظاهراي ،أيضا
ال ختلو من ذكر هللا تعاىل ،فهو جيتنب
اللغو عند أدائه األمور الدنيوية ،وإذا
كان منشغال أبمور الدنيا فال ينسى
يتطرق
قلبُه هللاَ تعاىل وِذ ْك َره أبدا ،وال َّ
إىل تفكريه مسألة خداع الناس أو
غصب حقوقهم ،فمجالس املؤمن،
وإن كانت ملصلحة دنيوية ،ال تكون
مثل جمالس رجال السياسة وأهل
الدنيا يف األايم الراهنة ،بل تكون
خشية هللا وتقواه دوما نصب عينيه
كل حني وآن.
ما ينبغي جتنبه يف اجملالس
ويعظ هللا تعاىل املؤمنني يف القرآن

الكرمي بشأن اجملالس ابجتناب ما قد
يتخللها من البغي والعدوان واإلمث
ومعصية الرسول ،واالستمساك ابلرب
والتقوى ،ولكن لألسف! معظم
جمالس املسلمني اليوم هي النقيض
من ذلك متاما ،واملسلمون منهمكون
يف الكيد لبعضهم البعض ،مع أن
ين
هللا تعاىل يقولَ :
ي أَُّيـ َها الَّ ِذ َ
اج ْوا ِب ْل ِْثِ
اجْيـتُ ْم ف ََل َتـَتـنَ َ
آ َمنُوا إِذَا َتـنَ َ
الر ُس ِ
اج ْوا
َوالْ ُع ْد َوا ِن َوَم ْع ِصيَ ِة َّ
ول َوَتـنَ َ
ْوى َواَّتـ ُقوا هللاَ الَّ ِذي إِلَيْ ِه
ِبلِْبِّ َوالَّتـق َ
ُْت َش ُرو َن( اجملادلة )10 :ولكن
تعليم
كما ُ
قلت قد نسي املسلمون َ
هللا تعاىل هذا ،واتسعت الفجوة فيما
هوة اخلالف ،مع أن
وتعمقت َّ
بينهم َّ
هللا تعاىل ّبي عالمة املؤمنني أهنم
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حيب بعضهم
رََ
ح ُاء َبـْيـَنـ ُه ْمْ 
أي ّ
ُ
بعضا ،ولكننا نرى حال املسلمني
وقد انطبق عليهم وصف هللا تعاىل
حال الكفار يف قولهُ :قـلُوُبـ ُه ْم
َش َّت( احلشر )15 :فمناجاة
املسلمني ،فيما بينهم أو مع اآلخرين،
واتفاقياهتم السرية هي يف معصية هللا
ورسوله وبعيدة عن التقوى ،ومل يعد
فيهم شيء من خشية هللا تعاىل
قط ،يقول هللا تعاىلَ  :واَّتـ ُقوا هللاَ
الَّ ِذي إِلَيْ ِه ُْت َش ُرو َن ،ولن تفيدكم
هناك احلكومات واملمالك والثروات
وأتييد القُوى الغربية ،ولن تنجو أي ُة
قوٍة عظيمة من العواقب الوخيمة
ملعصية أحكام هللا تعاىل ورسوله ونزع
يسمون أنفسهم
لباس التقوى .الذين ّ
مسلمني بينما يلهثون وراء الدنيا
جاعلني إايها غايتهم املنشودة ،ترتجم
أعماهلم حقيقة حالتهم الروحانية،
ويتضح أهنم فقدوا اإلميان واليقني
ابهلل تعاىل ،وإال لو كانت فيهم ذرة
من اإلميان واليقني ابهلل تعاىل ملا
كانت حال رجال السياسة والزعماء
املسلمني على ما هي عليه اليوم وملا
كانت حالة علمائهم املزعومني كما
ترتاءى لنا اليوم.
على أي ِة حال ،من واجبنا يف هذا
الزمن أن نط ّهِر أنفسنا من كل هذه
التقوى

 ....لو كانت فيهم ذرة من
اإليمان واليقين بذات الله تعالى
لما كانت حال رجال السياسة
والزعماء المسلمين على هي
عليه اليوم ولما كانت حالة
علمائهم المزعومين كما تتراءى
لنا اليوم أيضا.

األفكار ،ونرفع من مستوى تقواان
وخشيتنا هلل .وكذلك الواجب على
األمحديني ممن تربطهم عالقات بغري
األمحديني أن يبلغوهم ،كل يف دائرته،
أن حالكم هذه لن جتعلكم يف ربقة
أسر اآلخرين فحسب ،بل ستكونون
مورد عقاب هللا تعاىل أيضا .والدنيا
اليت تسعون وراءها ستنفلت من
أيديكم ،وأما الدين فقد ختليتم عنه
سلفا ،فاآلن واتتكم الفرصة أن
تُنشئوا خشي َة هللا تعاىل وتقواه يف
قلوبكم وإال ستفقدون كل شيء.
فالذين جيتمعون أحياان ويتحدثون
عن نظام اجلماعة على الصعيد
احمللي أو على صعيد املدينة أو البالد
فهم يف بعض األحيان ،بل على
وجه احلقيقة ،واقعون يف ربقة أسر
الشيطان وإغوائه .وألن الشيطان

زي احملب املواسي ،لذا
يهاجم يف ّ
حيضر مثل هذه اجملالس بعض من
ليسوا يف احلقيقة ضد نظام اجلماعة،
بل بسبب شعورهم أبمل للجماعة
يظنون أن الشخص الذي يثري الفتنة،
والذي يتكلم ويبدو كاملواسني يف
الظاهر ،ال يسعى للفتنة بل يقول
احلق ،ويرون ضرورة اإلصالح؛ مع
أنه لو كانت مثة حاجة إىل اإلصالح
َّ
األمر إىل كبار
لبلغ ذلك الشخص َ
املسؤولني على مستوى البالد أو بلّغ
اخلليفة.
مث يعقدون اجملال ــس هنا وهناك،
ويتحدثون فيما بينهم كما لو أهنم
يناقشون أمورا سرية هامة جدا ،وأهنم
حيرصون على نظام اجلماعة ،لكن ذلك
طريق ابطل متاما ،وهو من عالمات
اإلمث والعدوان ومعصية الرسول واالبتعاد
عن التقوى .فقد حذر هللا  املؤمنني
من التورط يف مثل هذه اجملالس .إذا
كانت عندكم شكوى ضد أي مسؤول
يف اجلماعة أو األمري فارفعوها إىل املركز.
أي اكتبوا إىل اخلليفة وبعد ذلك تنتهي
مهمة أفراد اجلماعة ،وتصبح مهمة
اخلليفة كيف ينظر إىل قضية ما وكيف
حيلها ويسويها .غري أنه من الواجب
على كل أمحدي أن يداوم على الدعاء
حبرقة أن يط ّهِر هللا  اجلماعة منكل
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وعقد مؤخرا اجتماعه الذى ألقى فيه الرئيس األمريكي خطابه،
ومن مجالس الدنيا مجلس األمم المتحدةُ ،

الكتاب والمحللون الغربيون أيضا أن هذا الخطاب سيزيد الفتنة والفساد بدال من نشر السالم ،بل
وكتب ُ

باعث اليأس ودافع إلى
أن لعل هذا الخطاب ُيسعد السعودية وبعض البالد المسلمة ،وإال فهو
ٌ
كتبوا صراحة ْ

الفتنة والفساد ،فعلى الحكام المسلمين أن ينظروا إلى أحكام الله تعالى ويجتنبوا كل نوع من الفتنة والفساد.

أنواع السيئة واخلبث ،ويهيئ هلا على
الدوام السالكني على دروب التقوى.
لذا جيب على كل امرئ أن يتذكر هذا
األمر اهلام.
احذروا إيقاع الشيطان بكم
ِّ
حيثما
سيمكن هللا  اجلماعة من
االزدهار والرقي ،كما نالحظ اآلن،
سينشط الشيطان ضدها ،إذ كان يف
أول يوم قد صرح هلل  وأخذ منه
اإلذن يف إغواء املؤمنني .إن معارضي
األمحدية إذا كانوا من انحية حييكون
املكايد ضد اجلماعة علنا ،وسوف
حييكوهنا يف املستقبل أيضا ،فمن انحية
أخرى جيعلون من بعض البسطاء
وضعاف اإلميان أداة إلاثرة الفنت،
ويسعون لذلك م ّدعني أهنم انصحون
هلم .فيجب على كل أمحدي أن أيخذ
حذره من هذا .نسأل هللا  أن حيمي
اجلماعة من كل فتنة داخلية وخارجية

ويوفِّق األمحديني حلضور جمالس
الصاحلني واملتقني دوما وجيعلهم منهم
ويباعد بينهم وبني جمالس اإلمث والعدوان
ومعصية الرسول .هناك أحاديث للنيب
 عن شىت أنواع اجملالس وأوضاعها،
كما تكلم عن ذلك خاد ُمه البار
املخلص سيدان املسيح املوعود 
أيضا وأق ّدمها لكم .لقد قال حضرته
موضحا كيف ينبغي أن يكون
ِّ 
جملسا ومل جيده
جملس املؤمن وإذا حضر ً
يليق بشأنه فكيف ينبغي أن يبدي ردة
فعله ،إن مذهيب وجيب أن يكون دأب
حصرا ،أنه إذا بدأ احلديث
املؤمن ً
أيضا ً
فليقل قوال سديدا أو ليصمت ،فإذا
جملسا يُستهزأ فيه ابهلل ورسوله
رأيتم ً
فإما أن تنصرفوا من هناك ،لكي ال
تُع ّدوا منهم ،أو تردوا عليهم ابلقول
السديد .فعلى املرء إما القول السديد
أو االنصراف ،أما اخليار الثالث حبيث
يظل يف اجمللس ويؤيدهم ويواري عقيدته

فهو ضرب من النفاق .فهذه هي
ردة فعل املؤمن يف جملس يُستهزأ فيه
ابلدين أو حتاك فيه املكايد ضد الدين
أو تصدر فيه على نطاق واسع أقوا ٌل
ختلق يف القلوب وساوس .فينبغي أن
تكون ردة فعل املؤمن أنه إذا مسع أي
كالم ضد هللا ورسوله أو نظام اجلماعة
اليت أقامها  أن يرّده حبزم وليخرب
صاحبه أنه إذا كان ما يقوله صحيحا
يف رأيه فلريفعه إىل خليفة الوقت ونظام
اجلماعة ،أما احلديث ضده هكذا هنا
وهناك فال جيوز .فإذا ظل اإلنسان
جالسا يف مثل هذه اجملالس ورّد هذا
الكالم بصورة مبهمة ومل يتكلم صراحة
فهو يع ّد نفاقا كما قال سيدان املسيح
املوعود  ،وجيب أن حيذر املؤمن
من ذلك .وجيب أن يبدي الغرية دوما
يف أمور الدين ونظام اجلماعة .وإبداء
الغرية يكون على نوعني؛ فإما أن يفنِّد
االعرتاض بصراحة ،أو أن ينصرف من
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ذلك اجمللس.
هذا هو الطريق الذي بيَّنه هللا 
َّ
ووضحه النيب  حيث ورد يف رواية
قال فيها أحد الصحابة :أََتـيْ ُت َرُس َ
ول
ْت َي َرُس َ
ول اللَِّ  أَ ْو ِص ِن
اللَِّ َ فـ ُقل ُ
قَ
َال اتَّ ِق هللاَ َوإِذَا ُكنْ َت ِف َْملِ ِس
َس ِم ْعَتـ ُه ْم َيـ ُقولُو َن َما ُيـ ْع ِجبُ َك
َقـ ْوٍم ف َ
(أي يتكلمون عن الرب والصالح وال
يتكلمون عن املنكرات والفتنة والفساد)
فَ ْأتِ ِه َوإِذَا َ ِ
س ْعَتـ ُه ْم َيـ ُقولُو َن َما تَ ْك َرُه فَاْتـ ُْرك ُه.
ولقد َّ
وضح حضرته  أيضا ُّ
أي جملس
ينبغي أن ال يعجب املؤمن ،أي ينبغي
أن ال تكون هذه املنكرات مما ال يعجبه
شخصيا بل كان يكرهها لكوهنا ضد
نظام اجلماعة ،فليرتكه .وكيف ينبغي أن
يكون عدم اإلعجاب؟! فقد ورد عن
ذلك يف رواية عن عبد هللا بن عباس
 أن رجال سأل النيب  يف أي
اجملالس جنلس؟ فقال له النيب ْ أن
احضر جمالس من ِّ
يذكرونك ابهلل ومن
يزيدك كال ُمهم علما دينيا ومن يذكرك
عملُهم ابآلخرة.
فهذا هو املبدأ اهلادي الذي جيب أن
يضعه املؤمن يف احلسبان عند اختيار
جملسه ،حبيث جيب أن حيب اجمللس
الذي يُذكر هللا  فيه ويدور الكالم
فيه يف دائرة تعظيم دين هللا ،ويزداد فيه
علم الدين .وازدايدكل أمحدي يف علوم
التقوى

إذا كانت عندكم شكوي ضد أى مسؤول في الجماعة أو األمير
فارفعوها إلى المركز .أى اكتبوا إلى الخليفة وبعد ذلك تنتهي مهمة
أفراد الجماعة ،ويصبح من مهمة الخليفة كيف ينظر إلى قضية ما وكيف
يحلها ويسويها .غير أنه من الواجب على كل أحمدي أن يداوم على
يطهر الله  الجماعة من كل أنواع السيئة والخبث.
الدعاء بحرقة أن ِّ

الدين ضروري يف هذا العصر .فهذه
األمور هامة جدا للتبليغ ونشر الدعوة
وأمور الرتبية ،وهي اليت ِّ
تذكر ابآلخرة
أيضا ،وتلفت انتباهه إىل أن يفهم أن
بريق الدنيا ليس كل شيء ،وأن ثرواهتا
ومرافقها ليست كل شيء ،بل جيب
أن تكون الغاية املنشودة للمؤمن الفوز
بقرب هللا  .فقد اتضح هنا من
احلديث األول أن اجملالس إذا كانت
ألانس ماديني فقط فيجب أن يكرهها
املؤمن ولينصرف منها فورا .إذا انتب ْهنا
إىل هذا األمر فسوف جيتنب كباران
وصغاران السيئات والفنت الكثرية.
جملالس الشباب هناك نوع آخر أيضا
ويشرتك فيها الشباب خاصة ،وهي
تقام بغرض الرتفيه واللهو ،وتنشأ الرغبة
يف حضور مثل هذه اجملالس يف قلوب
الشباب األمحديني أيضا أتثُّرا ابجملتمع
الغريب .لكن الشاب املؤمن جيب أن

يتذكر دوما أن عليه أن حيمي حياته من
هذا النوع من اجملالس ،ويبقى ضمن
احلدود .يف اجلماعة أيضا حتدث بعض
األمور ،حيث يقوم بعض الشباب
سن املراهقة
األمحديني عند بلوغهم ّ
متأثرين مبجالس السوء والفساد،
تضر اآلخرين .فقد يؤذون
بتصرفات ّ
أحد اجلريان أو املارة يف الطريق أو
يسببون خسارة للناس بدافع الفضول.
وإذا ُعرف أهنم من أفراد اجلماعة
فيتسببون يف تشويه مسعة اجلماعة أيضا.
فعلى اآلابء أن يراقبوا صحبة أوالدهم
وجمالسهم اليت جيلسون فيها ،حىت
يكون الشباب واملراهقون يف اجلماعة
حمفوظني من صحبة طاحلة وجمالس
سيئة ،وعليهم أن يعقدوا يف بيوهتم
دائما جمالس طيبة وحسنة تفيد من
الناحية الرتبوية.
وقال النيب  مبناسبة أخرىَ :وَما
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وت هللاِ
اجتَ َم َع َقـ ْوٌم ِف َبـيْ ٍت ِم ْن ُبـيُ ِ
ْ
اب هللاِ َوَيـتَ َد َار ُسونَ ُه َبـْيـَنـ ُه ْم
َيـْتـلُو َن ِكتَ َ
الس ِكينَ ُة َوغ ِ
َشَيـْتـ ُه ُم
ِم َّ
إِال َنـ َزلَ ْت َعلَيْه ُ
ح ُة َو َح َّفْتـ ُه ُم الْ َم َلئِ َك ُة( .صحيح
َّ
الرْ َ
مسلم ،ابب فضل االجتماع على
تالوة القرآن وعلى الذكر)
ليست اجتماعاتنا كاجتماعاهتم
إنه ملن فضل هللا تعاىل أن مناسبات
كهذا تتيسر ألفراد اجلماعة ،إذ تعقد
اجلماعة جلساهتا واجتماعاهتا وبرامج
تربوية أخرى يف شىت بلدان العامل
فتزيد هذه الربامج واالجتماعات
أفرا َد اجلماعة علما ومعرفة .إذًا ،تُعقد
هذه الربامج لرتبية اجلماعة ولذكر هللا
تعاىل .فمثال يبدأ اليوم اجتماع جلنة
إماء هللا يف بريطانيا .فيجب أن تتذكر
عضوات جلنة إماء هللا أنه جيب أن
حتتل اجملالس الدينية والعلمية احليّز
األكرب من برامج اجتماعهن .وجيب
أن تتذكر السيدات اللوايت حيضرن
االجتماع أهنن مل حيضرن مهرجاان
دنيواي ،بل عليهن أن حيققن الغرض
من حضورهن اجتماعا دينيا ،وأن
يعقدن جمالس دينية وعلمية .وعندما
ال يكون هناك برانمج رمسي جاراي
فعليهن أال خيُضن يف لغو احلديث،
بل جيب أن يكون حمور أحاديثهن

« تترك الصحبة تأثيرها في المرء في غفلة منه ،فمثال ،إذا كان امرؤ
يلتقي بالمومسات كل يوم ثم يقول :أنا ال أزني ،فيجب أن يقال له
أنك سوف تفعل وستتورط فيه يوما ما ألن الصحبة السيئة تترك تأثيرا
حتما ،كذلك الذى يرتاد المالهي ويقول أنه ال يشرب الخمر،
سيئا ً
فلَسوف يأتي عليه يوم يتج َّرعها مهما كان تقيا وورعا»( .املسيح املوعود)

إجيابيا دائما ،وأال يضيّعن أوقاهتن
يف أحاديث الغية .لقد قال النيب
 مبناسبة أخرى ما مفاده :الذين
جيلسون يف جملس ال يذكرون هللا
فيه كان جملسهم حسرة عليهم يوم
القيامة.
فعلى القادمات لالجتماع أن حيققن
الغرض من جميئهن ويقضني أوقاهتن
يف ذكر هللا والقول السديد بدال
من اخلوض يف اللهو واللعب ولغو
احلديث حىت ال تكون جمالسنا حسرة
يوم القيامة .ماذا نصحنا رسول هللا 
عن صحبة الصاحلني واملتقني؟ فقد
جاء يف رواية ما مفاده :ال جتالسوا
إال املؤمنني وال أيكل طعامكم إال
()١
املتقون.
فلينظر أحدكم من خيالل
من املعلوم أن اإلنسان يتعامل مع

أانس من فئات خمتلفة مبن فيهم
ٍ
املسلمون وغريهم وجيالسهم ،وال
ميكنه أن يتحاشى جمالسة غري
املؤمنني دائما .إذًا ،ما أشار رسول
هللا  إليه هو أن تعقدوا صداقة
محيمة مع األقوايء إمياان وتُكثروا من
جمالسة املتقني حىت تتقدموا أنتم أيضا
يف الربّ والتقوى .يقول املسيح املوعود
:
«السبيل الذي بيّنه هللا تعاىل إلصالح
النفس هوُ :
ني،
كونُوا َم َع َّ
الصا ِدقِ َ
أي كونوا مع القائمني على الصدق
قوال وفعال وعمال وحاال .مث قال :اي
أيها الذين آمنوا اتقوا هللا ،واملراد
من ذلك أن يؤمن املرء أوال مث ليهجر
( )١لعل احلديث املشار إليه هوَ :ل تُ َص ِ
اح ْب
إَِّل ُم ْؤِمنًا َوَل يَْ ُك ْل َط َعا َم َك إَِّل تَ ِق ٌّي( .سنن
الرتمذي ،كتاب الزهد عن رسول هللا).
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مكان السيئة اتَّباعا للسنَّة و ُ
ليمكث
يف صحبة الصادقني .ترتك الصحبة
أتثريها يف املرء يف غفلة منه ،فمثال،
إذا كان امرؤ يلتقي ابملومسات كل
يوم مث يقول :أان ال أزين ،فيجب أن
يقال له أنك سوف تفعل وستتورط
فيه يوما ما ألن الصحبة السيئة ترتك
أتثريا سيئا حتما ،كذلك الذي يراتد
املالهي ويقول أنه ال يشرب اخلمر،
يتجرعها مهما
فلَسوف أييت عليه يوم َّ
كان تقيا وورعا».
إذًا ،هناك حاجة ماسة إىل اجتناب
الصحبة السيئة .ففي األمور الدنيوية
العادية يضطر املرء إىل التعامل مع
اآلخرين كما قلت من قبل .ولكن
جيب أن يراعي املرء احلدود يف تلك
العالقات وأال يشرع يف حضور
جمالس اللغو لئال يقع يف السيئات
نتيجة لذلك .يشهد بعض األانس
احملليني بل وتذكر بعض السيدات
الربيطانيات أيضا أن أزواجهن كانوا
طيبني وصاحلني ،ولكن حتولت
حالتهم وتطرقت السيئات إىل
أعماهلم نتيجة حضور جمالس اللغو.
فإذا كان غري املسلمني قد بدأوا
يدركون خطورة األمرٌّ ،
فحري بنا أن
نتنبه إىل هذا األمر أكثر منهم بكثري.
لقد قال النيب  لوضع ح ٍّد هلذه
التقوى

أيضا إشارة إلى أن اإلنسان إذا
«وفي الصالة التي تؤدَّي
مرات ً
َ
خمس ّ
لم َي ْح ِم َصال َته من النـزغات واألفكار النفسانية فلن ُت َعدَّ صال ًة حقيقية
وأداءها مجر َد طقس من
نقرات
أبدا بِ ْض َع
ٍ
أبدا .إن الصالة ال تعني ً
ً
َ
الطقوس .كال ،بل الصالة عملٌ ينبغي أن يشعر به القلب أيضا حتى
وتخر على عتبة الله من شدة الخشية( ».املسيح املوعود )
تذوب الروح
ّ

الظاهرة ما مفاده :إن كثرة جمالستكم
امللحدين واألكل والشرب معهم
ستُبعدكم عن الدين والتقوى .غري
أنه ال بد من إنشاء العالقة معهم من
أجل تبليغهم الدعوة ألن تبليغ الدعوة
إليهم مستحيل بغري ذلك .ولكن
جيب ُ
دعوتم إىل جمالسنا وبراجمنا هلذا
الغرض ألن اجملالس املبنية على الربّ
والتقوى ترتك أتثريها على أية حال.
فهناك كثري من الذين يشرتكون يف
تغيت
فعالياتنا ويقولون إن حاهلم قد ّ
متاما نتيجة حضورهم جمالسنا .يقول
املسيح املوعود  يف بيان أتثري
الصحبة:
«حني جيالس اإلنسا ُن صاحلا
وصادقا ،يؤثر فيه الصدق ،أما الذي
خيتار جملس األشرار والسيئني اتركا
صحبة الصاحلني فإن السيئة تؤثر
فيه ،ولذلك تؤكد األحاديث والقرآن

الكرمي أيضا على االمتناع والتحذير
من اجللوس يف جمالس السوء .وقد
ورد أن اجمللس الذي يساء فيه إىل
اخرجوا منه فورا ،أما
هللا والرسول ُ
الذي ال خيرج حىت بعد االستماع إىل
اإلساءة فسيُع ّد منهم.
والذي يصاحب الصادقني واألبرار
يعد منهم .إذًا ،كم حيتاج املرء إىل
أن يعمل أبمر هللا تعاىلُ :
ك ْونُوا
ني .قد ورد يف احلديث
َم َع َّ
الصا ِدقِ َ
الشريف أن هللا  يبعث املالئكة
إىل الدنيا فيحضرون جملس الطيبني
وعندما يعودون يسأهلم هللا ماذا رأيتم
هنالك؟ يقولون قد رأينا أانسا يف
جملس يذكرونك ومل يكن فالن منهم
إال أنه كان جالسا معهم ،فيقول هللا
 كال ،بل هو أيضا منهم ألهنم
قوم ال يشقى جليسهم .يتبني من
هنا جليا كم من فوائد تكمن يف
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صحبة الصادقني! فالذي يبتعد عن
صحبتهم لشقي جدا».
فالذين جيلسون يف صحبة املؤمنني
وجمالسهم حيظون أبفضال هللا تعاىل،
ألن هذه اجملالس تكون مليئة بذكر
هللا تعاىل .يقول املسيح املوعود
« :هناك الكثريون الذين
يقرون بوجود هللا بلساهنم ولكن
ّ
لو فحصتموهم ُلوجد فيهم إحلاد
ألهنم عندما ينهمكون يف أمور
الدنيا ينسون غضب هللا وعظمته
كليا .لذا من الضروري جدا أن
تسألوا هللا املعرفة ألن اليقني ال
يتأتّى بغريها مطلقا .بل يُنال حني
يعرف املرء أن يف قطع العالقة مع
هللا موات .جيب أال ترتكوا األسباب
أيضا من اليد حني تدعون الجتناب
الذنوب ،وابت ِعدوا من كافة اجملالس
واحملافل اليت من شأن االشرتاك فيها
أن جتركم إىل الذنوب .وإىل جانب
ذلك التزموا ابلدعاء أيضا .واعلموا
جيدا أن اآلفات اليت تصيب املرء
نتيجة القضاء والقدر ال تزول قط ما
مل ترافقها نصرة من هللا».
وقال حضرته« :ويف الصالة اليت
أيضا إشارة إىل
مرات ً
تؤدَّى َ
مخس ّ
أن اإلنسان إذا مل َْي ِم َصالتَه من

النـزعات واألفكار النفسانية فلن ُتـ َع َّد
صال ًة حقيقية أب ًدا .إن الصالة ال
ِض َع نقر ٍ
أداءها جمرَد
تعين أب ًدا ب ْ
ات و َ
طقس من الطقوس .كال ،بل الصالة
عم ٌل ينبغي أن يشعر به القلب أيضا
وختر على عتبة هللا
حىت تذوب الروح ّ
من شدة اخلشية.
على املرء أن يسعى بكل ما أويت من
الرقَّة ،ويدعو
قوة حىت تتولد يف قلبه ِّ
مبنتهى الضراعة ليزول ما يف نفسه
من جتاسر وذنوب .وإن صالة كهذه
هي الصالة املباركة ،وإذا داوَم عليها
نورا قد نزل على
اإلنسان لوجد أن ً
قلبه لي ً
ال أو هنارا ،وأن نزعة النفس
األ ّمارة قد َّ
اجعت .وكما
خف ْت وتر ْ
أن يف األفعى ُ ًّ
سا قاتالً ،كذلك
يوجد يف النفس األ ّمارة ُس ّم قاتل،
عالج له إال بي ِد َمن خلَقه».
وال َ
عالجا حملو السيئة
أي إن هللا ميلك ً
لذلك ينبغي أن ختضعوا أمامه
واستعينوا به لينقذكم دوًما من أضرار
الدنيا وجمالس السوء.
لقد ورد يف رواية أن النيب  كان
إذا قام من جملسه قال« :سبحانك
اللهم وحبمدك ،أشهد أن ال إله إال
أنت ،أستغفرك وأتوب إليك».
كما قال َصلَّى َّ
اللُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم

«كلمات ال َيـتَكلَّ ُم ِب َّن أح ٌد
مرًة:
ٌ
مر ٍ
ات
يف جملس ِه ،عند قيا ِمه َ
ثالث َّ
فر بِِ َّن عنه ،وال يقُوهلُ َّن يف
إال ُك َ
وجملس ِذ ْك ٍر إال ُختِ َم
جملس خريٍ،
ِ
ِ
هبن عليه ،كما ُْيتَ ُم ابخلامت على
له َّ
هم ِ
وبَم ِد َك،
الصحيفة :سبحانك اللَّ َّ
أتوب
ال إل َه إال أنت ،أستغ ِف ُر َك و ُ
إليك ».أي جنّبين مما يصدر مين
من املنكرات واحفظين من أضرارها.
وهذا الدعاء يُ ِعيذُه من أضرار
املنكرات ويُ ِعينُه على االستفادة من
جمالس اخلري ،كما قال املسيح املوعود
 أن اإلنسان ال يتخلص من
هذه السيئات ما مل ترافقه نصرة من
هللا تعاىل ،لذلك ينبغي أن تداوموا
على االستعانة ابهلل تعاىل .وفقنا
هللا تعاىل لتجنب جمالس السوء،
وحفظنا من أضرارها إن اشرتكنا
فيها غري متعمدين .ينبغي أن تتحروا
دوًما جمالس اخلري ،واجلسوا فيها
واستفيضوا من هذه اجملالس الطيبة
بفضل من هللا تعاىل.
حفظنا هللا تعاىل دوًما من هجمات
الشيطان وأنعم علينا برمحته ومغفرته،
ووفقنا لالرتباط بنظام اجلماعة
واخلالفة وعصمنا من فتنة كل فتان.
آمني.
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