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أمــا بعــد فــأعوذ بــاهللا مــن الشــيطان .  شــريك لـــه، وأشــهد أن حممــًدا عبــده ورســولهأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال
إيــاَك نـَْعبُــُد َوإيــاَك * َمالــك يـَــْوم الــدين * الــرْمحَن الــرحيم * احلَْْمــُد هللا َرب اْلَعــاَلمَني * بْســِم اهللا الــرْمحَن الــرحيم �. الـرجيم

  ).آمني. (�ِصرَاط الِذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْري اْلَمْغُضوب َعَلْيهْم َوال الضالنيَ * ْسَتقيَم اْهدنَا الصرَاَط اْلمُ * َنْسَتعُني 
. إن أوضاع العامل تسوء بسرعة يف هذه األيام، ومن سوء احلظ أن بعـض اجلماعـات اإلسـالمية هـي السـبب وراء ذلـك

إن األعمـــال الغامشـــة الـــيت . ال يـــدري حكـــام الـــبالد اإلســـالمية وزعماؤهـــا أن القـــوى املعاديـــة لإلســـالم حتـــاول حماصـــرا
كمــا أن الظلــم الــذي تصــبه احلكومــات اإلســالمية علـــى   ترتكــب باســم اإلســالم واجلهــاد ال متــت إىل اإلســالم بصــلة،

مث إـم ال يقتلـون . إا تتصرف خالفًا لتعاليم اإلسالم، فأين ورد أْن اقتلوا األبرياء. رعاياها ال عالقة له باإلسالم أبدا
. وخ والنسـاءباسم اإلسالم غري املسلمني فحسب، بل يقتلون من املسلمني أكثر من غريهم، مبن فيهم األطفـال والشـي

يف ضــعف مســتمر، وهــذا مــا تتمنــاه القــوى املعاديــة لإلســالم، فإــا تريــد عــدم االســتقرار يف  الــدول اإلســالميةإن قــوة 
إن حكـــام الـــبالد اإلســـالمية ومشـــاخيهم . الـــدول اإلســـالمية، وأال تتقـــوى الـــبالد اإلســـالمية معيشـــًة وال أمنًـــا وال ســـالما

يرفضون مساع صـوت مـن جـاء مـن عنـد اهللا يف هـذا . وال يريدون أن يفهموهاالذين يربّوم ال يفهمون تعاليم اإلسالم 
العصر إماًما وهاديا، والذي قد بعثه اهللا بنفسه حبسب وعده وحبسب نبوءات النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم لنشـر تعـاليم 

بينــت آنًفــا أن اإلســالم  النتيجــة كمــا. فمــا هــي نتيجــة هــذا اإلنكــار يــا تــرى. اإلســالم احلقيقيــة يف العــامل يف هــذا الــزمن
يـذكر هـذه الـدول اإلسـالمية بـأن إرسـاء ينبغـي أن الذي هو أكُرب حامـٍل للـواِء إرسـاء دعـائم األمـن والسـالم يف العـامل، 

كــل فتنــة تقــع يف أيــة دولــة إســالمية يغتنمهــا . األمــن والســالم هــو أكــرب واجباــا، ولكنهــا نفســها تــدّمر األمــن والعــدل
. ها إال أن احلكومات اإلسالمية تؤثر منافعها الشخصية علـى العمـل للنهـوض برعاياهـا وفالحهـااملغرضون، وليس سبب

إن التمرد الذي حصل يف تركيا مؤخرا، ال شـك أن تربيـره . املسلمون يقتلون املسلمني، ومل يبَق يف احلكام صٌرب وال أناة
اختــذا احلكومــة الرتكيــة وال تــزال تتخــذها أيضــا غامشــة،  حبســب تعــاليم اإلســالم، إال أن اإلجــراءات الــيتمطلًقــا حمــال 

حيــث إــا تعمــل ضــد كــل معارضــيها السياســيني بغــض النظــر عمــا إذا كــانوا ِضــلًعا يف هــذا االنقــالب الفاشــل أم ال، 
وذلك بالرغم من أن هؤالء احلكام قد رأوا بـأم أعيـنهم فيمـا حـوهلم كيـف تكـون ردة الفعـل علـى مثـل هـذه اإلجـراءات 



إذا استمر الظلم فال بد من ردة فعل، والقوى املعادية لإلسالم تؤجج ردة الفعل هـذه . لقمعية، سواء عاجال أو آجالا
مـن املؤسـف أن حكـام الـبالد اإلسـالمية . مـع الطـرفني وُتظهـر تعاطفـافالقوى الكربى تبيع عندها أسلحتها . وتستغّلها

إذا كـانوا ال يريـدون التـدبر يف تعـاليم القـرآن . وغريهـا وسـوريايف العراق وليبيـا ال يعودون إىل صوام رغم رؤية كل هذا 
الكــرمي، وإذا كــانوا ال يريــدون العــيش كمســلمني حًقــا، فمــن مقتضــى العقــل أن يّتخــذوا اخلطــوات حــذرين، وينظــروا إىل 

. ولكـنهم ال يسـتوعبون هـذا األمـر. قراراملستِغّل املنتفع من خالفام أو مما حيصل يف بالدهم من اضطراب وعدم اسـت
  . لذا فهناك حاجة ماسة لكثري من الدعاء من أجل البالد اإلسالمية يف هذه األيام بأن يلهمهم اهللا العقل والصواب

. مث إن التنظيمــات اإلرهابيــة تقــوم بتشــويه مسعــة اإلســالم بقتــل األبريــاء مبنتهــى الوحشــية والظلــم يف هــذه الــبالد الغربيــة
مبستبعد أن تكون القـوى املعاديـة لإلسـالم هـي الـيت تسـتعمل هـؤالء اـرمني الرتكـاب هـذه األعمـال البشـعة يف  وليس

الــبالد غــري اإلســالمية، وذلــك إســاءًة إىل اإلســالم وأيضــا تربيــرًا إلنشــاء قواعــد هلــا يف الــبالد اإلســالمية حبجــة مســاعدة 
لمـون تعـاليم اإلسـالم الصـحيحة حًقـا ألدركـوا أن اإلسـالم ال يعلّـم لـو كـان هـؤالء يع. أهلها وإنقاذ العـامل مـن اإلرهـاب

أبًدا سفك دماء األبرياء، واغتيال املسافرين يف املطارات واحملطات، وقتل األطفال والنسـاء والشـيوخ واملرضـى، واقتحـام 
ال يقتلـوا النسـاء وال كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم كلما أرسـل جيًشـا أوصـاهم أن . الكنائس وقتل القسيسني فيها

كــل َمــن ال حيمــل الســالح  بســوء، دعــك مــن أن يقتلــوا هلــم األطفــال وال الشــيوخ وال الرهبــان والقســس، وأال يتعرضــوا
أمـا مـا يفعلـه هـؤالء فلـيس مـن تعـاليم القـرآن . عليهم أو ال يشرتك يف احلـرب علـى املسـلمني بـأي شـكل مـن األشـكال

الكرمي وال من تعاليم الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وليس ثابتا منه صلى اهللا عليه وسلم وال مـن خلفائـه الراشـدين وال 
لقد مسى اهللا ديننا اإلسالم، وهذا االسم نفسه يفند اإلكراه والتطرف، ويعطي . ليهم أمجعنيمن صحابته رضوان اهللا ع

وقــال اهللا تعــاىل يف القــرآن . إن معــىن اإلســالم هــو العــيش بســالم ومــنح اآلخــرين الســالم. الوئــامو رســالة األمــن والصــلح 
إنـــه يســـأل اهللا تعـــاىل رمحتـــه وفضـــله، ولكـــن ، مث إن املســـلم احلـــق عنـــدما يصـــلي ف�واهللا يـــدعو إىل دار الســـالم�الكــرمي 

هؤالء الظاملني ال يؤمنون بالقرآن الكرمي وال يعملون به، وال يصلون، وإمنا اختلقوا من عند أنفسهم ديًنا جديدا وشرًعا 
عنــدما يصــلي املســلم احلقيقــي ويســأل اَهللا تعــاىل أن يعطيــه الســالم فإنــه جيتنــب الشــر والكــرب والفســق والفجــور . جديــدا

  . �إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر�أيضا، حيث قال اهللا تعاىل 
وإلقـاء الســالم لـيس منحصـرًا يف املسـلمني فقــط، وإن  . مث إن اإلسـالم يـأمر بإلقـاء السـالم علــى اآلخـرين ونشـر السـالم

يف هذه األيام حيث يزعمون أنه  على املسلمنيكان القانون يف باكستان قد احتكر وبتأثري املشايخ إلقاء حتية السالم 
والواقـع أن . ال حيق ألحد سوى املسلمني إلقاء هذه التحية، أما األمحـديون فـال حـق هلـم مطلًقـا أن يسـلموا علـى أحـد

  .بدون ختصيص يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم على اجلميعحتية السالم كانت تُلقى 
هذه بعض مزايا اإلسالم اليت ذكرا لكم، وهذه بضعة أمور بينتها لكم بإجياز، ولو تناولناها بالتفصـيل، ونظرنـا إىل 

فـإذا  . أي من هـذه األحكـام ومـن أيـة زاويـة، لثبـت أن اإلسـالم ديـن األمـن والسـالم والصـلح والوئـام، ال ديـن اإلرهـاب
اإلســالم يف العــامل ممكنًــا، فإمنــا يتــأتى ذلــك بنشــر تعاليمــه الرائعــة  كــان الفــوز بقلــوب النــاس مبســتطاٍع، وإذا كــان نشــر



ولكن ال ميكن ألحد إنارَة هـذا الطريـق إال الـذي . اجلميلة، وليس بالتعليم الذي اخرتعه املتشددون من الناس والعلماء
 يسـتطيعتعـاىل حكًمـا عـدال، وال أحد إقامـة العـدل غـري الـذي أرسـله اهللا  يستطيعوال . بعثه اهللا تعاىل إماًما هلذا الزمان

حنــن األمحــديني ســعداء ألننــا آمنــا بإمــام . تنفيــذ التعــاليم اإلســالمية الرائعــة إال الــذي أقامــه اهللا تعــاىل علــى هــذا املنصــب
  : �يقول املسيح املوعود . الزمان أي باملسيح املوعود واإلمام املهدي فُوِقينا من االشرتاك يف هذا الظلم ألهل الدنيا

املراد من حقوق اهللا أن يؤمن . حقوق العباد: حقوق اهللا، والثاين: األول. اإلسالم تعليمه إىل ِقسمني قسم
وليس صحيحا أن . واملراد من حقوق العباد أن يواسي خلق اهللا. واجبة عليه - سبحانه وتعاىل  -اإلنسان أن طاعته 

إن . املة احلسنة شيء، واالختالف يف الدين شيء آخراملواساة واملع. يؤذي اإلنسان أحدا رد االختالف يف الدين
فئة من املسلمني الذين خيطئون يف فهم معىن اجلهاد جييزون أن تؤَخذ أموال الكفار بطرق غري شرعية، وقد أفتوا جبواز 

وقد  :)تهيقول حضر . وال تزال هذه الفتوى سارية املفعول إىل يومنا هذا جتاه األمحديني(ب أموايل وأموال مجاعيت، 
أفتوا جبواز ب أموايل وأموال مجاعيت حىت إم أفتوا جبواز اختطاف زوجام، مع أن هذه التعليمات السيئة ال متت 

ميكن أن نضرب مَثل اإلسالم كمَثل أٍب يطالب حبقوق أبوته، ويوّد . بصلة إىل اإلسالم الذي هو دين نزيه وطاهر
واحلال نفسه ينطبق على اإلسالم؛ فهو يريد . حيب أن يضرب أحد اآلخر أيضا أن يواسي أوالُده بعضهم بعضا، وال

  ."من ناحية أال ُيشرك باهللا شيء، ومن ناحية أخرى يريد أن تكون هناك مودة ووحدة بني بين البشر
 فهذا هو التعليم الذي يستطيع املسلمون إقامة جمد اإلسالم مرة أخرى بالعمل به، وهو أن يعرفوا حق اهللا تعاىل

وبدال . وحّق بعضهم البعض، وأن يسعوا جاهدين خللق احملبة واملودة يف بين البشر بغض النظر عن انتمائهم الديين
من قتل األبرياء ظلًما عليهم أن يستخدموا سيَف األمن والصلح والسالم لإلسالم فُيخِضعوا به القلوب ويأتوا ا إىل 

وقربه بدًال من سخط اهللا تعاىل وغضبه جريرة اهلجمات االنتحارية أو ممارسة  ولَيْسَعوا إلحراز حمبة اهللا. �أقدام النيب 
عليهم أن جيعلوا كنف اإلسالم ظال كظّل حمبة األب ورمحته بدال من أن يتيحوا من خالل أفعاهلم الظاملة . الظلم

وا فال يسعهم نشر اإلسالم فليعلم هؤالء أم إن مل يرتدع. فرًصا أخرى لالعرتاض على اإلسالم وشّن اهلجمات ضده
  .من خالل حيلهم الدنيوية وهجمام هذه

إىل  -يشنها باسم اإلسالم هؤالء الضالون- وعلينا حنن األمحديني أيضا أن نتذكر أنه جيب أن تنّبهنا كل هجمة 
م أن ديين وال بد أن خنرب العامل بعد كل عمل يؤدي إىل تشويه اسم اإلسال. أكثر من ذي قبلولياتنا ئمسحتقيق 

إذا كان أحد من أتباع اإلسالم يـُْقدم على فعل يؤدي . يتأسس على األمن والسالم، وال بد أن يقوم به كل واحد منا
إىل تدمري األمن والسالم فهذا عمله الذايت أو عمل طائفته، ألنه حيقق من خالله أهداًفا خاصة، وال ميت عمله هذا 

على فاعليها وليست على وليتها ئمسهذه األعمال غري مشروعة بتاتًا، وتقع  .إىل التعاليم اإلسالمية بصلة مطلًقا
  . التعاليم اإلسالمية



هذا فضل من اهللا أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تسعى لشرح هذا املوقف يف كل بلد، وحتقق هذه اخلطوة تأثريًا 
، فمثال عندما قُتل أحد القسس ظلًما يف طيًبا حيث بدأ بعض كتاب األعمدة يف اجلرائد يكتبون على النحو نفسه

  . يلفت هذا العمل االنتباه إىل أن احلروب الدينية قد بدأت يف العامل: فرنسا كتب أحد هؤالء الكتاب
 دريئةولكن احلقيقة ليست كذلك، ألا حرب املغرضني وحرب املرضى النفسيني الذين اختذوا الدين : مث أردف

  .هلم
ال شك أن هذه احلرب قد حتولت إىل حرب عاملية ولكنها ليست : البابا أيضا بيانًا مجيًال حيث قالولقد أدىل 

إا حرب الذين يريدون من خالهلا حتقيق أهدافهم، وذلك ألنه . باحلرب الدينية بل هي حرب املصاحل واألهداف
  .ليس من ديٍن يعّلم الظلم

، ولكن عندما يتفاقم هذا الظلم فال بد أن تظهر بأنفسهمك الوضع تدار  منمتّكن إىل اآلن هؤالء غري املسلمني 
يف كل مكان .. رسالة األمن والسالم.. يف اإلسالملنبلغ رسالتنا ولياتنا ئمسردود الفعل له، ونظرًا إىل ذلك ازدادت 

على أية حال، هذا هو الوضع السائد من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك من بلغْته رسالتنا إال أنه حياول . من العامل
من خالل ..أَرسَل رساليت عرب تويرت  - ولعله ارتّد عن اإلسالم–كتب إيل أحٌد أن شخًصا . تغطيتها مبعاين سلبية

: قد منع الظلم والوحشية، ولكنه عّقب باستهزاء �أن اإلسالم دين األمن والسالم، وأن النيب .. أيضا نشره صوريت
فهناك أمثال هلذا الشخص أيضا الذين . ولكن هذا احلكم ال يتعلق بالنساء، وال باملرتدين، وال بفالن وعالن... 

تقدمها اجلماعة األمحدية لإلسالم فيحاولون إزالة هذا عندما يرون أن الناس بدأوا يتأثرون بصورة األمن والسالم اليت 
وميكن إيصال الرسالة إىل آالف الناس بل إىل مئات األلوف من الناس من خالل وسائل التواصل االجتماعي  . التأثري

أعمال  ما زالت عندنا . فال بد من االنتباه إىل مثل هؤالء الناس، ومن واجبنا الرد عليهم. كتويرت وفيسبوك وغريمها
صحيح أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية قد . كثرية إليصال رسالة اإلسالم احلقيقي إىل العامل، وعلينا أن ننجزها

يف عهد املعارضة . عرفت اإلسالم يف العصر الراهن أكثر بكثري من ذي قبل، ومع ذلك ال نستطيع أن نقنع بذلك
وتواِجه األمحدية معارضة املسلمني غري األمحديني، علينا أن  هذا حيث يواجه اإلسالم املعارضة من غري املسلمني

من احملتم أن انتشار اإلسالم يف العامل قد ُقدر إن شاء اهللا، كما ليس مثة . نبذل جهودا مكثفة ونعمل مبنتهى احلكمة
سعى جاهدين وعلينا أن ن. بواسطة األمحدية، إن شاء اهللا �شك يف أن النشأة الثانية لإلسالم مقدرة من اهللا 

لذا مثة . وندعو اهللا تعاىل أن يُرينا مشاهد التقدم واالزدهار يف حياتنا، وال يدَع تقصرياتِنا وضعفنا يبعد عنا هذا التقدم
كما قلت سابقا إننا نواجه املعارضة من القوى . حاجة ماسة للدعاء وبذل اجلهود لكي يسرتنا اهللا وجنذب أفضاله

وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا لتحقيق مهمة . الذين يتبعون العلماء املزعومني أيضا املعادية لإلسالم واملسلمني
لقد سألين بعض مراسلي اجلرائد والصحفيني إذ قد سئلُت يف أوروبا ويف . غري آني بأي خوف �املسيح املوعود 

اإلرهابية وأنكم تواجهون اجلولة األخرية للسويد أيضا سألين أحد الصحفيني وقال إنكم تعاَرضون من اجلماعات 
فأنا أواجه اخلطر وأبناء اجلماعة أيضا، إال أن هذا اخلطر  نعماخلطر على حياتكم، فكيف تنجزون أعمالكم؟ فقلت 



بل أنت أيضا : ففي العصر الراهن كل واحد يف كل مكان يف خطر، وقلت له. ال يستطيع أن مينعنا من إجناز أعمالنا
أما . فكل من ال ينفذ خطط هؤالء املغرضني وال يؤيدهم معرض للخطر. أو املسلميف خطر فهو ال خيص األمحدي 

فاخلطر حيدق بنا من كال اجلانبني، لكن املؤمن ال يبايل ذه . األمحديون فيعارضهم العنصريون ومعارضو اإلسالم
     .  األمور ويتمسك باإلميان يف كل حال، وسوف يظل كل أمحدي متمسكا به إن شاء اهللا

من  -من حيث اجلماعة - إن األوضاع السائدة يف العامل واحتماء كل أمحدي من كل شر وفتنة وإتقاء اجلماعة
جيب االهتمام ذا . شرور األشرار يف كل مكان، يقتضي منا الرتكيز الكبري على الدعاء والصدقة يف هذه األيام

 -نسأل اهللا أن جيعل شرور هؤالء. ن سيئ إىل أسوأفأوضاع العامل كما قلت تتأزم كل يوم م. اجلانب بصفة خاصة
نسأل . حتيق م - الذين يسيئون إىل اإلسالم ويشوهون مسعة دين اهللا بارتكاب املظامل واالعتداءات باسم اإلسالم

ْن فُِتَح لَُه مَ : الفتا انتباهنا إىل الدعاء �لقد قال النيب . اهللا تعاىل أن يبطش م عاجال، ويزيل مجيع املشاكل والباليا
َوقَاَل َرُسوُل اللِه . ُيْسَأَل اْلَعاِفَيةَ  ِمْنُكْم بَاُب الدَعاِء فُِتَحْت َلُه أَبـَْواُب الرْمحَِة َوَما ُسِئَل اللُه َشْيًئا يـَْعِين َأَحب إِلَْيِه ِمْن َأنْ 

َفُع ِمما نَـ    ) الرتمذي. (َوِمما ملَْ يـَْنزِْل فـََعَلْيُكْم ِعَباَد اللِه بِالدَعاءِ ) من االبتالء(َزَل َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِإن الدَعاَء يـَنـْ
تصدقوا اتقاًء من النار : عن الصدقات �مث قال . ال شيء أكرم عند اهللا من الدعاء: يف موضع آخر �مث قال 

الصحابة َمن مل يكن عنده شيء فماذا يفعل؟  فلما سأله. الصدقة واجبة على كل مسلم: �واالبتالء، بل قد قال 
فليعمل باملعروف، أي فليعمل باألوامر اإلسالمية، وليعمل احلسنات، وينهى عن املنكرات، فهذا مبنـزلة الصدقة : فقال

له، لكن هذا ال يعين أن يظن الذي تصدق أنه ميكن أن ميتنع عن املعروف وال جيتنب املنكرات، فال بأس، فقد دفع 
يعّد العمل  �ينظر برمحة إىل عباده، فإذا كان أحٌد مضطرا وال ميلك ماال فإن اهللا  �كال بل اهللا . صدقةال

أما الذي ال حيرز احلسنات وال ميتنع عن السيئات فال قيمة لصدقته باملال . باملعروف واجتناب السيئات صدقة منه
إمنا يُتوقع من املؤمن . فكما أن الصالة رياًء ال أمهيَة هلا بل ُيضرب ا وجُهه، فال أمهية ملثل هذه الصدقة أيضا. أيضا

، وحالته هذه جتذب أفضال اهللا �هللا فهو يسعى ليصدر منه كل عمل لنيل رضوان اهللا أنه حني خيرج صدقة ويدعو ا
مث . الدعاء والصدقة تدفع الباليا: �يف هذا قال سيدنا املسيح املوعود و . وتنقذ اإلنسان من الباليا واملشكالت

ان أن ُحيدث التغيري يف نفسه، إلجابة الدعاء جيب على اإلنس: يقول حضرته عن احلالة اليت تقتضيها إجابُة الدعاء
  . فإذا كان ال جيتنب السيئات وينقض حدود اهللا فال تأثري لدعائه

يقول سيدنا . إذن جيب أن نركز كثريا على الدعاء والصدقة ضمن حدود اهللا لكي جنذب أفضال اهللا باستمرار
أن تنشغلوا أنتم أيضا يف الدعاء على  إنين أدعو اهللا دوما وعليكم: الفتا انتباهنا إىل الدعاء �املسيح املوعود 

هذه احلالة فسوف حيفظكم اهللا وإذا كان يف البيت كله شخص  محققتداِوموا على الصالة والتوبة، وإذا . الدوام
  .     وحيد من هذا القبيل فسوف حيمي اهللا بسببه اآلخرين أيضا

  . بنفسه وحيميهم عليهم اهللا يتوب خالصا إميانا يؤمنون الذين: �قال 



. به الضرر إحلاق على يقدر لن وعارضه كله العامل عاداه وإذا. أبدا الصادق خيذل ال تعاىل اهللا إن: � قال مث
. ذلة تصيبه وال وقواه، قدراته عجائب ويرى اإلميان، نتيجة حبمايته حيظى اإلنسان. كلها والقدرة القوة ميلك اهللا إن

 وعلموا الدعاء، يف واستمروا القلب، بصدق الصلوات أدوا. أمره على غالب وهو قوي، كل من أقوى اهللا أن اعلموا
  .الذنب هو اخلسارة أصل إن. خسارة يواجه ال كليا اهللا إىل ينحاز ومن. كّلهم وأعزتكم أقاربكم ذلك

 العدو وخييب كلها، واملشاكل الباليا اهللاُ  ليزيل به واالستعانة تعاىل اهللا إىل اخلضوع إىل ماسة حباجة فنحن: أقول
 أن فيجب الكرمي، القرآن يف األدعية بعض تعاىل اهللا عّلمنا لقد. كلها وهجمام األمحدية معارضي ديمكا ويُفشل

 األدعية أن نكتة وبّني  الكرمي القرآن أدعية يف � املوعود املسيح أرشدنا وقد. جيدا فهِمها بعد ترديدها من نكثر
 الرتكيز فيجب. منه تعاىل اهللا فيقبلها النية خبلوص املؤمن ا ليدعو عّلمناها إمنا الكرمي القرآن يف إياها اهللا عّلمنا اليت
 أيضا الصالة يف ونقرأه الكرمي القرآن يف عّلمناه دعاء فهناك. الشرور واجتناب الباليا إلزالة القرآنية األدعية على

نـَْيا ِيف  آتَِنا َربـَنا�: وهو بكثرة ترديده إىل أيضا � املوعود املسيح وجهنا وقد عادة، َوِقَنا َحَسَنةً  اآلِخرَةِ  َوِيف  َحَسَنةً  الد 
 نفسه، إسعاد أجل من شيئني إىل حباجة اإلنسان: املوضوع هذا يف � املوعود املسيح يقول. �النارِ  َعَذابَ 
 أن هو وثانيهما واالبتالءات، والشدائد املصائب من الوجيزة الدنيا احلياة يف يواجهه مما مأمن يف يبقى أن هو أحدمها
 اإلنسان يبقى أن هو الدنيا حسنة من فاملراد. تعاىل اهللا عن تُبعده اليت الروحانية واألمراض والفجور الفسق من ينجو

 اآلخرة ويف: "يف احلسنة من واملراد... السيئة احلياة خزي ومن روحانيا أو جسديا كان سواء بالء كل من حمفوظا
 عن حسنا تفاؤال ذلك يف لكان الدنيا حسنة اإلنسان نال فلو الدنيا، حلسنة مثرةٌ  أيضا اآلخرة حسنة أن" حسنة
  .اآلخرة
 أيضا الدنيا يف توجد بل القيامة يوم ستكون اليت النار هنا النار من املراد ليس: النار عذاب عن � قال مث
 مع واملعامالت واملخاوف القالقل أنواع يف النريان هذه تتمثل: وقال شرحا املوضوع � زاد مث. النريان أنواع آالف

. والثبات للصمود دعاء تعاىل اهللا عّلم مث. كلها النريان هذه من اهللا حيفظه أن يدعو فاملؤمن. واألمراض األقارب،
: ومنها األعداء، ضد والنصرة للثبات أدعية علم فقد وابتالءات مواتيةبة عص ظروفا أحيانا يواجه اإلنسان أن واملعلوم

 من: � املوعود املسيح يقول. �اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومِ  َعَلى َواْنُصْرنَا أَْقَداَمَنا َوثـَبتْ  أَْمرِنَا ِيف  َوِإْسرَافـََنا ُذنُوبـََنا لََنا اْغِفرْ  َربـَنا�
 َرب �: الكرمي القرآن يف ورد آخر دعاء هناك مث. أبدا الدعاء هذا عّلم ملا الذنوب ليغفر اهللا يكن مل لو أنه الواضح

 أَنـْزَْلتَ  ِلَما ِإين  الكرمي، القرآن يف وردت كثرية أدعية وهناك هذا،. أيضا ترديده من اإلكثار جيب. �َفِقريٌ  َخْريٍ  ِمنْ  ِإَيل 
 تلك ذكر اهللا بأن قبل من ذكرتُ  كما ،� املوعود املسيح يقول. تعاىل اهللا أفضال جلذب ترديدها علينا جيب

 اهللا رسول ا دعا أدعية هناك مث. منه اهللا فيقبلها النية خبلوص اإلنسان ا ليدعو وذلك الكرمي، القرآن يف األدعية
 إياه عّلمه أي عليه ألقاه تعاىل اهللا أن دعاءٍ  عن � املوعود املسيح يقول. � املوعود املسيح ا دعا وأخرى �

 االسم بأنه ُروعي يف أُلقي لقد: � قال مث". وارمحين وانصرين فاحفظين ربّ  خادمك، شيء كل ربّ : "وهو
  . آفة كل من جنا الكلمات هذه قرأ وَمن. األعظم



 عقال املسلمني ويهب. حنورهم يف املعارضني شر ويردّ  شرّ  كل من -ومجاعة أفرادا- حيفظنا أن تعاىل اهللا ندعو
  . واحدة أمةوهم  العامل يف واآلمن اجلميل اإلسالم تعليم وينشروا اهللا، من املبعوث دعوة ليلّبوا وفطنة

، )Belize(من بليز " أيون ورنان"سأصلي بعد صالة اجلمعة على ثالثة مرحومني، اجلنازة األوىل هي للسيد 
كان من األمحديني األوائل يف بليز، وخدم . إنا هللا وإنا إليه راجعون ،عاما ٤٩الذي تويف مؤخرا عن عمر يناهز 

كان أمحديا خملصا ووفيا ومتحمسا . م٢٠١٤حضر اجللسة السنوية يف بريطانيا عام . اجلماعة بصفته سكرتري التبليغ
تحلى بإخالص ووفاء ومتعلقا باجلماعة لدرجة قد ال يتحّلى ذه جدا، ومع أنه بايع منذ فرتة وجيزة، إال أنه كان ي

 . رفع اهللا تعاىل درجاته ووهب اجلماعة مزيدا من املخلصني أمثاله. الصفات كثري من األمحديني القدماء أيضا
وهو . بوةيف ر " خدمة ناصر لإلطفاء واإلنقاذ"واجلنازة الثانية هي للسيد سيد نادر سيَدين الذي كان مسئوال عن 

 ٥٥م عن عمر يناهز ٢٠١٦يوليو /متوز ٢٣بإسالم آباد يف " مبز"ابن السيد سيد غالم سيَدين وقد تويف يف مشفى 
، ولكن مل �م بواسطة رسالة كتبْتها إىل املسيح املوعود ١٩٠٥بايعت جدته يف  .، إنا هللا وإنا إليه راجعونعاما

ث والتحقيق، مث أخذ الشهادة اجلامعية م بعد البح١٩٨٢وبايع سيد نادر سيدين بنفسه يف . يبايع باقي أفراد العائلة
م إىل إسالم آباد حيث ُوّفق ١٩٨٩يف العلوم من كراتشي، ومكث بعده بضع سنوات يف كراتشي، مث انتقل يف 

خلدمة اجلماعة يف مناصب متنوعة لس خدام األمحدية مبستوى احملافظة، فخدم بصفته معتمد احملافظة ومسئول 
خيم طبية يف عدة أماكن كما خدم بصفته مسئول جلنة الكّتاب لس خدام األمحدية  خدمة اخللق، وُوّفق إلقامة

خدمة ناصر "م، وكان مسئوال عن ٢٠٠٠م انتقل إىل ربوة، مث وقف حياته يف ١٩٩٩ويف . مبحافظة إسالم آباد
ودو والفنون القتالية، وكان ماهرا جدا يف اجل. كما ذكرُت، كذلك كان مسئوال عن اّمع الرياضي" لإلطفاء واإلنقاذ

وكان شهريا على الصعيد العاملي يف الفنون القتالية، ومّثل باكستان أيضا يف بالد أخرى، ودرب اخلدام واألطفال على 
كان على صلة متينة باخلالفة وخدم اجلماعة بإخالص ووفاء كبريَين، وكان بسيطا يتميّز . الفنون القتالية يف ربوة أيضا

ومهما كان مريضا أو يف مشكلة فلم تفارْقه البسمة والسعادة، ندعو اهللا تعاىل أن يعامله يف اآلخرة بطالقة وجهه، 
ترك زوجته وثالث بنات . كان موصيا بفضل اهللا تعاىل وُدفن يف ربوة. أيضا مبا يبعث فيه السعادة ويف ذريته أيضا

رفع اهللا تعاىل درجات . لقرآن الكرمي يف مدرسة التحفيظوأبواه أيضا على قيد احلياة، أحد أبنائه حيفظ ا. وثالثة أبناء
  . املرحوم

م ٢٠١٦يوليو /متوز ٣، الذي ُتويف يف بأمريكااجلنازة الثالثة هي للسيد نذير أمحد أياز رئيس اجلماعة يف نيويورك 
م وجاء إىل نيويورك ١٩٤٧مايو /أيار ٢٣ُولد املرحوم يف تنزانيا يف . إنا هللا وإنا إليه راجعون. عاما ٦٩عن عمر يناهز 

 ٣٥م وبدأ يشرتك يف أعمال اجلماعة، وخدم بصفته سكرتري املال مث بصفته رئيس مجاعة نيويورك ملدة ١٩٧٧يف 
هب برفقة الداعية إىل مراكز الصلوات املختلفة كل شهر، وكان يسعى ليلّيب كل دعوة إىل التضحية كان يذ. عاما

املالية، كما كان يوّجه أفراد مجاعته عن طريق اإلمييالت والرسائل إىل التضحية املالية، وكان يقوم خبدمة اجلماعة 
يف بعض األحيان ال يرّيب املسئولون اجليل القادم  .وكان يرّيب الشباب أيضا عموما. بالسعادة وبالشعور باملسئولية



وكان قد نّظم األلعاب الرياضية يف املسجد أو يف . ولكنه كان يتحّلى ذه امليزة فرّىب الشباب ليتقدموا خلدمة اجلماعة
امج مركز الصالة لكي ينجذب الشباب والفتيات إىل مركز الصالة، ومن الضروري أن تكون هناك ألعاب رياضية وبر 

كان يعقد الصف التعليمي للرجال . أخرى لكي يبقى شباب العهد احلاضر متوجهني إىل املسجد وينجوا من الضياع
كان بنفسه ينّظف مركز الصالة ". أكادميية طاهر"وللنساء كل يوم سبت أو أحد باملواظبة، وهذا مستمر اآلن باسم 

كان ملتزما بالصلوات، وكان منخرطا يف نظام . كونه رئيس اجلماعة معلقمامة القمامة إىل حاوية ا وينقلعند احلاجة 
  . غفر اهللا للمرحوم ورمحه ورفع درجاته". أمساء أياز"الوصية وُدفن يف مقربة املوصني، وله زوجة وبنت تدعى 

 تعاىل أن تبقى مثاليا وأدعو اهللا بأمريكاإنك رئيس مثايل يف فروع اجلماعة : "قال له اخلليفة الرابع رمحه اهللا مرة
ونائب األمري أيضا أنه كان  أمريكا، كتب أمري مجاعة لجماعةُوفق للخدمة كرئيس خملص ل. كثّر اهللا أمثاله." دوما

رفع اهللا  . خيدم بتواضع وكان يتفّوق على اآلخرين يف األمور اإلدارية، وكان يعمل مع اآلخرين كعامل وليس كمشرف
  . سأصلي عليهم بعد صالة اجلمعة كما قلتُ . درجات اجلميع وغفر هلم

  
  
  
 


