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ـ              ـ  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حمم ده دا عب

* بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر   . ورسوله
     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي

   عنيتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ  * اه يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعن
الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،  

تصب على األمحديني أنواع املعاناة واملضايقات وتضيق عليهم األرض بوجه 
خاص منذ أن أصدر جملس الشعب الباكستاين قانونا يعترب األمحديني غري 

ته أسوأ استغالل وجعل مث استغل اجلنـزال ضياء احلق دكتاتوري. مسلمني
طبعا هم ال يقولون (القانون الغاشم أكثر قسوة قائال بأنه ال أمهية لألمحديني، 
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ألن الربملان الباكستاين قد أصدر ) أمحديني بل يقولون مرزائيني أو قاديانيني
وطلب منهم .  من األمة املسلمة- حبسب زعمهم -قرارا ضدهم وأخرجهم 

شهادتني، وال يلقُوا على أحد المني وال ينطقوا بأن يعتربوا أنفسهم غري مسل
يشري ، وال يقوموا بأي تصرف من شأنه أن "السالم عليكم"سالمية اإلتحية ال

حجمون من ذلك، ولكنكم أيها األمحديون ال ت. نو مسلمأدىن إشارة إىل أم
م لذا إما سنعاقبك. املسلم امللتزموال تزالون تقومون بأعمال جيب أن تتوفر يف 

 �بالسجن أو سنعدمكم شنقا جلرمية االنتساب إىل سيدنا خامت األنبياء 
من أين لكم هذه الشجاعة أن جترحوا . خمالفني بذلك القانون املذكور أعاله

مشاعر املسلمني الذين يشكلون األغلبية بقولكم عن أنفسكم بأنكم مسلمون 
  مع أنكم أقلية؟

باكستان مبوجب القانون املذكور هي إن املعاملة اليت يتلقاها األمحديون يف 
وهذا االضطهاد أم يكرهون دائما على أن يقلعوا عن إميام باعتبارهم أقلية 

ولكن هذا ليس بأمر جديد بل هذا ما نراه يف تاريخ األديان، وهذا ما . مستمر
زال  فإن قول اهللا تعاىل هذا ما. قاله فراعنة العصر ألنبيائهم وأهل اهللا دائما

إِنَّ هؤالِء لَشرذمةٌ قَليلُونَ  �: عموال به يف هذا العصر أيضا حيث قال فرعونم
 واحلق أننا حنن األمحديني حني )٥٦-٥٥ :الشعراء (� وإِنهم لَنا لَغائظُونَ*

نواجه هذه املعاملة املعادية يتقوى إمياننا أكثر من ذي قبل حني نرى أن تاريخ 
ال شك أننا قليلون اليوم وال أمهية لنا يف نظر الدنيا، .  أعينناعاد أماماألنبياء ي

 أو جرمية كبرية أو نضر البلد بنقض القانون إمثاوال يغتاظون منا ألننا نرتكب 
أو ما شابه ذلك، أو نسلب حقوق الناس بعدم التقيد بالقانون أو نقوم بأي 
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 نؤدي أننا :نوع من العنف أو اإلرهاب، بل يسخطون منا لسبب وحيد هو
 ، مساملون يف إظهار الوفاء للبلدوأننا، �حق حبنا ووفائنا هللا تعاىل ورسوله 

ال نساهم يف اإلرهاب الذي نشر الظلم و ال نسلب حقوق خلق اهللا، وأننا
  . ا إىل أقصاها يف البالد من أقصاهوالوحشية

اته  الذي جاء حبسب نبوء�ننا مؤمنون بإمام الزمان واحملب الصادق للنيب إ
 وكانت مهمته أن حييي سنة سيده ومطاعه يف الدنيا ويعلّم العامل أساليب �

فحني نفعل كل ذلك بعد بيعتنا إلمام هذا . احلب والوئام واألمن والصلح
نؤدي حق اتباع سيدنا وموالنا حممد املصطفى نسعى بذلك أن الزمان فإننا 

سلمون يف القرون ونسعى جاهدين إلظهار تلك النماذج اليت أراها امل. �
 فينا روح الشجاعة ومكَّننا من الوقوف أمام املوت  جري اهللالقد نفخ. األوىل

ا لوجهولقد .  الذي أرسله اهللا تعاىل يف هذا العصر إلحياء اإلسالم، ذلكوجه
، لقد أعاد اإلميانَ إىل األرض ى حفظ إمياننا أكثر من حياتناجعلنا حنرص عل

فعندما نتعهد لتقدمي كل نوع من .  من الثريا�للنيب هذا احملب الصادق 
التضحيات إمنا نتعهد بعد إدراكنا جيدا بأننا آمنا بذلك اإلمام الذي قال اهللا 

نه رسول اهللا يف حلل مجيع أ أي .."ءجري اهللا يف حلل األنبيا: "تعاىل عنه
امس من اجلزء اخل معىن هذا اإلهلام يف �لقد وضح املسيح املوعود . األنبياء

  :الرباهني األمحدية فقال
 الدنيا إىل تعاىل اهللا من جاءوا الذين األنبياء مجيع أن اإلهلي الوحي هذا معىن"

 من نصيبا أُعطيت قد غريهم أم إسرائيليني أكانوا سواء النهاية إىل آدم من
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 أو صفاته من نصيبا أُعطيت وقد إال نيب خال وما. اخلاصة صفام أو حاالم
  ".عليه تعاىل اهللا أطلعين ما هذا. نيب كل فطرة نقش فطريت يف إن. تهحاال
 أو صفات مجيع األنبياء فال بد أن حاالتدام حضرته قد أُعطي نصيبا من  فما

ولكن هذه . معارضي األنبياء أيضاحاالت حيدث معه ومع مجاعته بعض 
شيئًا،  �ملوعود املعارضة أو سن القوانني املعادية لن تضر مجاعة املسيح ا

ألن اهللا تعاىل قد بشره بتلك االنتصارات والنجاحات اليت حتققت هلؤالء 
بشرى لك يا : "األنبياء، بل بشره بنجاحات أكثر من ذلك حيث قال له

فال ميكن هلذه القوانني والظلم والقسوة أن حتول دون رقي مجاعة ". أمحدي
بفتح أبواب النصر له يف اية ، ألن اهللا تعاىل قد بشره �املسيح املوعود 

ال شك أن اجلماعة تضطر ملواجهة موجة االضطهاد يف بعض . املطاف
أساليب ب بشارات �األماكن، إال أن اهللا تعاىل قد بشر املسيح املوعود 

لقد خاطبين اهللا تعاىل قائال ":  السماويالقرار"شىت، يقول حضرته يف كتابه 
ترى نصرا عجيبا، وخيرون . اح أفتح لكأنا الفت: "بكلمات واضحة وصرحية

أي أنا الفتاح سوف أهب لك ." لنا إنا كنا خاطئني ربنا اغفر. على املساجد
 أي البعض الذين قدرت هلم –الفتح، وترى نصرة عجيبة، وسيخر املنكرون 

  .لنا إنا كنا خاطئني ربنا اغفر:  على مكان سجودهم قائلني–اهلداية 
  ."لك الفتح ولك الغلبة: "لهمث هناك إهلام آخر 

بنجاحات وانتصارات أكثر بكثري مما يتعرض له أفراد فإن اهللا تعاىل يبشرنا 
يف بعض البالد اإلسالمية األخرى واجلماعة يف باكستان وأندونيسيا وماليزيا 

فإن روح الشجاعة اإلميانية اليت . من مشاكل واضطهاد وسن قوانني معادية
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ذه املظامل واالضطهاد ها فينا إمام هذانفخ لو كانت . قط الزمان ال تبايل
 بل اارت أو أظهرت ،هناك مجاعة دنيوية ملا صربت على هذا االضطهاد

نفاقها، ولكن اجلماعة اإلسالمية األمحدية بفضل اهللا تعاىل تواجه الظلم وجتاه 
ذا كان إ. ويف ظل هذه الظروف غري املؤاتية ثابتةً يف دروب الرقي واالزدهار

على صدق هذه هذا الدليل وحده يكفي فإن إنصاف بلدى أحد عقل وينظر 
، وجيب أن يكون كافيا فعال، كما قال اهللا تعاىل لسيدنا اإلمام املهدي اجلماعة
 يف اإلهلام بأنه سيأيت وقت حني سيخر على املساجد أولئك الذين ال �

 أو خلوفهم أو ،ني لكوم حتت ضغط املشايخ املزعوم-يعرفون احلق اآلن 
 وسيستغفرون اهللا لذنوم ويعتزون بإنشاء العالقة مع هذا -خلوف القانون 

بيثة فسريون عاقبتهم الوخيمة اخلطبائع الأما أصحاب . �احملب الصادق للنيب 
أو سيكونون عربة لآلخرين كما كان معارضو األنبياء وخمالفو احلق دائما، 

أَولَم  �:فيقول اهللا تعاىل.  أكثر من موضعكما هو مذكور يف القرآن الكرمي يف
 موا هكَان هِملقَب نوا مكَان ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَيظُرنضِ فَيي اَألروا فِسريي

ِهللا أَشد منهم قُوةً وآثَارا في اَألرضِ فَأَخذَهم اُهللا بِذُنوبِهِم وما كَانَ لَهم من ا
 ذَلك بِأَنهم كَانت تأْتيهِم رسلُهم بِالْبينات فَكَفَروا فَأَخذَهم اُهللا إِنه *من واقٍ 

  )٢٣-٢٢ :غافر (�قَوِي شديد الْعقَابِ
 من عنده بل ىدعاوجمرد  اليت ذكرا مل تكن �إن إهلامات املسيح املوعود 

.  تعاىل معه وهو الذي بشره بالفتوحات يف املستقبلجاء يف اإلهلامات أن اهللا
ا كبريةٌ من الكبائر واهللا بن عزو أي شيء إىل اهللا تعاىل كذأمما ال شك فيه 

إذًا، فحني نرى . تعاىل لن يعفو عن الذين ينسبون إليه شيئا كذبا وزورا
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كثر من ذي ، فإا تثبتنا على اليقني أ�لمسيح املوعود لتأييدات اهللا تعاىل 
إن فقبل حتما بأنه كما كان اهللا تعاىل معه يف حياته وكان يؤيده كذلك 

تأييداته هذه مستمرة منذ ذلك الوقت وإىل يومنا هذا وستستمر يف املستقبل 
إن األحداث والوقائع  احلادثة توحي اليوم أيضا بأنه ال يزال يؤيد . أيضا

ل معارضي األنبياء والذين يظلمون غري أن اهللا تعاىل ميه. ه ورمحتهمجاعته بفضل
، مث يبطش م يف اية املطاف حتما كما  إىل مدة من الزمناجلماعات الربانية

وعندما ينـزل بطش اهللا تعاىل فال ميكن لقوة . يتبني من اآليات املذكورة آنفا
إن الذين يصبون املظامل على اجلماعة . أو طاقة أو كثرة عددية أن تنقذ أحدا

مية األمحدية اليوم ويصدرون قوانني غامشة ضدها ويريدون أن يعطوا اإلسال
يف يدها قصعة الشحاذين أو يعتربوا سرطانا وينوون أن يستأصلوها ميلكون 

 من القوة ولكن اهللا تعاىل ميكن أن يقضي عليها وعليهم بغتة نزرا يسريااليوم 
 مع أم كانوا أكثر لقد دمر اهللا الذين ضرب أمثلتهم. دون أن يدركوا ذلك

واحلق أن هؤالء الظاملني ال . ثروة وقوة بكثري مقارنة مع الذين يظلموننا اليوم
  .همخرى إلدارة شؤون بالداألمم األميلكون ثروة أيضا بل ينظرون إىل 

فهذه وقفة تأملية ألرباب السلطة ولعامة الناس أيضا يف بالدنا أم يرتكبون 
 يف دون مباالةالظاملني وكيل الشتائم ملبعوث اهللا  باحنيازهم إىل اذنبا كبري

كتابام ومستندام الرمسية، إذ ليس يف باكستان اليوم وثيقة رمسية أو شهادة، 
أو استمارة لاللتحاق بأي معهد أو مدرسة ال حتمل شتائم بذيئة ضد املسيح 

.  ويطلب من أصحاب الشأن أن يوقِّعوا عليها إن كانوا مسلمني�املوعود 
كذلك يرتكبون إمثا كبريا بتعليقهم اإلعالنات احملتوية على لغة بذيئة يف 
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فالذين يسكتون على ذلك هم أيضا . األسواق واملكاتب واملتنـزهات
 والنبلأو ميكن القول بأن الشهامة . وإن مل يعوا ذلك هذه اجلرميةيشتركون يف 

كذلك يرتكبون . ىلقد تالشت من اتمع أصال، أو فقدوا اإلميان باهللا تعا
  .   قضايا زائفة ضد األمحدينيبرفعهمأعماال يكرهها اهللا 

يقول اهللا تعاىل بأن عليكم أن تعدلوا مع العدو أيضا وانصفوهم وال تظلموا 
ولكن ما هو عمل هؤالء القوم مقابل ذلك؟ إم يعملون . الذين ظلموكم

لكذب شرك، والشرك يقول اهللا تعاىل إن ا.  متاماعلى نقيض قول اهللا تعاىل
ولكن ما هي حالة هؤالء القوم؟ كل يوم تفضح . رجس وذنب لن يغفره اهللا

  . أمام أعيننا حقيقة تقواهم وبرهم وإعالئهم كلمة اهللا ورسوله
لقد رفعت ضد أحد األمحديني . أقدم لكم حادثا تنكشف به حقيقتهم جبالء

 األمر للمدعني بأن القضية وعندما وضح. قضية زائفة لتوريطه يف قضية قتل
زائفة متاما، فما هذا الظلم واالعتداء الذي تقومون به؟ فقالوا بأننا نعرف أا 
زائفة وأنت بريء منها براءة الذئب من دم يوسف، ولكننا مضطرون لذلك 

وإذا تراجعت من األمحدية اليوم وشتمت . بسبب ضغط املشايخ ألنك أمحدي
 كخراج سنسحب القضية فورا بل سنبذل جهدنا إلمريزا غالم أمحد القادياين

وعندما خترج من السجن سوف نلبسك أكاليل الزهور . من السجن أيضا
  .وسنستقبلك حبفاوة

هذه هي حالتهم، ومع ذلك هم مسلمون بكل معىن الكلمة، واألمحديون يف 
  !وال أمهية للكذب يف نظر هؤالء القوم!! نظرهم كفار
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اتقوا اهللا الذي ال أمهية أمامه لثرواتكم واستكباركم فيا معارضي األمحدية، 
حزابكم السياسية أو حكومتكم أو ال أمهية ألوتوليكم األمامة يف املساجد و

إن جوابنا على هذه املظامل هو كما جاء يف اآليات القرآنية . لكثرة عددكم
قال لقد بلغ الظلم اآلن درجة أنه ي. إنه قوي شديد العقاب:  من قبلةاملذكور

يف املدارس للطالب الصغار األمحديني األبرياء بأنكم مرزائيون وكفار لذا ال 
والسبيل الوحيد لالستمرار يف الدراسة هو أن تسبوا . ميكنكم البقاء يف املدرسة
إذا كان هناك مدير مدرسة ما شخصا نبيال بعض . مرزا غالم أمحد القادياين

فلن نرسل ب أمحديون يف مدرستك الشيء يهددونه قائلني بأنه إذا بقي طال
إغالق على تظاهرات ضدك وجنرب اجلهات الرمسية أوالدنا إليها وسنخرج يف 

وإذا مل يقبل أحد من النبالء كالم املشايخ واملفسدين يهددونه . مدرستك
  . بعواقب وخيمة

وقد أصبح . فباختصار، هناك فساد وفوضى سائدة يف البالد على نطاق واسع
والساسة دميةً يف أيدي املشايخ واإلرهابيني بغية حتقيق أهدافهم املسؤولون 

فكما قلت من قبل، فليتذكر كلّ من كان . السياسية ولكوم غري مؤهلني
شريكا يف هذا الظلم سواء أكان شيخا أو سياسيا مغرضا أو مسؤوال حكوميا 

ن عالمة اإلله وهذا األمر ليس مما ولّى عهده بل إ. أن اهللا تعاىل شديد العقاب
فليتذكر الذين يتجاوزون احلدود يف معارضة . احلي هذه ملحوظة اليوم أيضا

 والسيما احلق - أم بإنكارهم احلق والصدق �سيدنا املسيح املوعود 
 والذي ذُكر يف القرآن الكرمي الذي يقرأونه �الذي أنبأ به سيدنا رسول اهللا 

 ينضمون إىل الذين شاهدوا -نه بكل شوق أو على األقل يدعون أم يقرأو
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ا األمم اليت تلتهم، أو صاروا عربة لألمم عاقبتهم الوخيمة من قبل أو شاهد
مث أي ظلم ال يرتكبونه إىل جانب ظلم األمحديني؟ فكل نوع من . املستقبلية

اإلمث منتشر يف البالد، مبا فيها الرشوة وغريها من اآلثام من قبيل الرجس 
فباختصار، . قية والسرقة وقطع الطرق والقتل وسفك الدماءوالسيئات األخال

أليس كل ذلك مما . ترى كل نوع من الفساد منتشرا اليوم على أوسع نطاق
ندعو اهللا تعاىل دائما أن . يثري غضب اهللا تعاىل؟ تدبروا قليال أيها الغافلون

 .يرحم القوم
تهم أنواع املظامل  رغم مواجه- فاليوم من واجب األمحديني فقط أن يعملوا 

عملي حيثما يستطيعون الصعيد ال كل ما يف وسعهم على -واالعتداءات 
أما األماكن . ألمة والبشرية باإلضافة إىل تركيزهم الشديد على الدعاءمواساة ا

اليت ال يستطيعون فيها حيث ال أحد مستعد ليستمع إلينا، وحيث ترفع القضية 
فليتوسلوا لدى الشرطة ضد األمحدي رد إلقائه التحية على أحد يف اتمع، 

فليس من شك . الضراعة إصالح األمة بالدعاء ورفْع أكف أجل من إىل اهللا
، ألن من سنته � قد قدر الغلبة والفتح لسيدنا املسيح املوعود �يف أن اهللا 

 ورسلي أَنا َألغْلبن اللَّه كَتب�: أنه ميكِّن أنبياءه ومبعوثيه من الغلبة كما يقول
 اهللا للغلبة  ذكرهذيالأو الدليل  وإن الوسيلة )٢٢ اادلة (�عزِيز قَوِي اَهللا إِنَّ

فهذه اآلية تتضمن درسا للكافرين واملنكرين وإعالنا بأن . هو كونه قويا عزيزا
 القوي العزيز �ميعنوا النظر يف هذا األمر، كما تخرب املؤمنني أنه ما دام اهللا 

قد قرر أنه ليغلنب ورسلُه فال تنظروا إىل ضعفكم وقلة عددكم فال حتسبوا أن 
نشئوا العالقات املتينة مع اهللا، ت، إمنا عليكم أن تقووا إميانكم وال مكانة لكم
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فابذلوا قصارى جهودكم لكسب حبه وإنشاء العالقات القوية معه وبلِّغوا هذا 
دون مسامهني يف حتقيق الغلبة رد تقدمكم هلا، ألنكم تع. السعي منتهاه

تقدم يف العبادة اليت هي الغاية فأحرِزوا احلسنات وابذلوا كلَّ ما يف وسعكم لل
 األعداء بأن يستنـزفوا �من خلْقكم وشارِكوا يف الغلبة، كما قد حتدى اهللا 

جهودهم بكل قواهم وقدرام، وليتذكروا أن اهللا قوي عزيز، فقد قرر أن 
 أيها -فإن مكايدكم . نه من الفتح، إن شاء اهللا سيمكِّ�حبيبه ليغلنب، وأنه 

ؤامراتكم كلَّها ومساعيكم ملضايقتكم لألوالد األبرياء،  وم-األعداء 
ومساعيكم إلزعاج املوظفني األمحديني، ومساعيكم ملضايقتكم للتجار 
األمحديني، ومساعيكم لرفع القضايا ضد املارة األمحديني يف الطرق، ال تقدر 

 فلو كان األمر للبشر لكانت قوتكم كافية،.  تعرقل غلبة اهللا ورسلهأنعلى 
 وإن قدر اهللا هو الغالب يف اية املطاف، فحني قال اهللا �لكن هذا األمر هللا 

فقد أعلن أنه هو سيحقق كل ذلك وال قيمة لقلة  �عزِيز قَوِي اَهللا إِنَّ� �
العدد وكثرته أو قلة املال والثروة أو كثرته، أو قلة الوسائل واألسباب أو 

 كثرة املال والثروة يف معركة بدر أو يف النتائج علىترتبت كثرا هنا، فهل 
، إال أن هناك أمرا مؤكدا وهو أن رسل اهللا معركة أخرى؟ كالأُحد أو يف أي 

يبذلون اجلهود املادية حبسب الوسائل املتاحة هلم رغم وعود اهللا وتأكيداته 
 وإن سيدنا .إال أن اهتمامهم احلقيقي يكون بالدعاء. وإظهاره اآليات البينات

 قد قدم أمسى منوذج يف هذا اال أكثر من �النا حممدا املصطفى ومو
اجلميع، فنالحظ املشهد العظيم هلذا يف معركة بدر حيث كانت أدعية النيب 

 كان قد طمأنه ووعده بأن الفتح � الضارعة يف اضطراب رغم أن اهللا �
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 وكان تضر،منتهاها إذ كان يبدو وكأن أحدا حيحليفه وكانت الرقةُ قد بلغت 
 بأنه �فحني يقول اهللا .  بسبب الرقة يف الدعاء مرارارداؤه يسقط من منكبه

ليغلنب هو ورسلُه، فإن رسلَه أيضا يسعون ليكونوا مسامهني يف ظهور القرار 
 وتربيته قد �مث إن قوته القدسية .  ويشاركون فيه فعال�اإلهلي بالتفاين فيه 

 اجلهاد ارا ويبيتون ليال عابدين، خلقت الصحابة الذين كانوا ينشغلون يف
سلمني وأعدائهم يف أي فحني ننظر من منطلق مادي ال جند أي نسبة يف امل

 وعبادام جعلتهم جزءا من تلك الغلبة �إال أن عالقتهم باهللا حرب كانت، 
 والصحابة مل يغفلوا �كما جيب أن نتذكر أن النيب . بتفانيهم يف اهللا ورسوله

كتوبة رغم الظروف القاهرة جدا وهجمات األعداء وشنهم عن الصالة امل
فمرة واحدة فقط مل يتسن للمسلمني أداء الصلوات يف وقتها فأدوا . احلروب

بعض الصلوات مجعا مضطرين إذ كان اهلجوم شديدا ومتواصال، وعندئذ 
 بصدمة قوية لدرجة دعا على األعداء لعدم متكُّنه من أداء �أصيب النيب 

ات يف وقتها بسبب هجومهم، أما اخلسائر املادية يف املال واألرواح فلم الصلو
ومل يدع قط على العدو بسبب ذلك، لكنه عند طرء هذا احلالة .  قط�تقلقه 

 كان �دعا عليهم ألم مل يسمحوا له بعبادة ربه يف وقتها، ورغم أن قلبه 
اإلهلي دوما، إال أنه دوما مشغوال يف الذكر اإلهلي، وكان لسانه يلهج بالذكر 

  .  مل يكن يطيق حزن فوت الفرائض�
صحيح أن اهللا قد وعدنا بالفتوح لكن تذكروا على الدوام أن احلفاظ على 
العالقة باهللا وجذْب أفضاله يتطلب اهتماما ملحوظا بالعبادة أيضا فنحن بأمس 

 فإمنا حاجة إىل ذلك ألننا بدون ذلك ال ميكن أن ندعى أفراد مجاعة رسوله،
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فحني نالحظ اعتداءات أعداء . أبناء مجاعة رسولِ اهللا من يعتنون بالعبادة أيضا
 لكسب الفيض من وعود اهللا  نعملاألمحدية فيجب أن نضع يف احلسبان أن

إمنا مهمة األنبياء والرسل إنشاُء عالقة . ينبغي أن ال نغفل عن عبادته قطو
لعالقة فكيف نسمى مجاعةَ النيب؟ اإلنسان بربه فقط، فإن مل ننشئ حنن هذه ا

فإمنا هذه هي الغاية . وكيف نتمكن من تلك الفتوح اليت قُدرت للنيب ومجاعته
يقول .  وجيب أن جنعلها نصب أعيننا دوما�من بعثة سيدنا املسيح املوعود 

 ذاك أن الواقع"": كتاب الربية" يف مقدمة كتابه �سيدنا املسيح املوعود 
 عبد سيهلك إنه العدو يقول. أبدا إليه املنيبني الراكعني يضيع وال قوي، اإلله
 هل! السفيه الغيب أيها: له يقول اهللا لكن يدوسه، أن احلاقد ويريد مبكائده، اهللا

 يف شيء حيدث ال أنه الواقع حبي؟ إهانة من ستتمكن وهل أنا؟ ستقاتلين
 متتد أن أرضية يد ألي ميكن وال أوال، السماء يف حدث قد ما إال األرض

 فإن الذين يتآمرون للظلم وخيططون له .متتد أن السماء يف هلا أُريد مما أكثر
فهم شديدو الغباء، حيث ال يذكرون عند حبك املكايد املكروهة واملخجلة 
ذلك العلي الذي ال تسقط أي ورقةٌ دون مشيئته، فيواجهون اخليبة والفشل يف 

دق بسيئتهم بل تظهر آيات اهللا وتزداد معرفةُ خمططام دوما، فال يتضرر الص
خلْق اهللا، صحيح أن ذلك اإلله القوي القادر ال يرى ذه العيون املادية، إال 

  ." أنه يتجلى بآياته العجيبة
فإذا بقينا منيبني إىل ذلك اإلله القوي القادر باحلب والوفاء فلن يتمكن أي 

لقد طلبت من اجلماعة . ماعةمكر العدو أو سعيه من إحلاق أي ضرر باجل
مؤخرا أن يركزوا على الدعاء والعبادة والصيام التطوعي ذلك ألن العدو إذا 
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 تأثريا واألكثركان يهاجم األمحدية بكل قدراته ووسائله فإن وسيلتنا األكرب 
إن اختاذ عداوة األمحدية صبغةً عاملية يؤكد لنا أن . ملقاومته هي الدعاء فحسب

      .جتليات غلبته أكثر من ذي قبل  أن يظهر  يريد�اهللا 
   ينبغي أن ينتبه أفراد اجلماعة إىل هذه العزمية بأنه لن يكون لديهم أي شيء 
أعز وأحب من عبادام، وأم سيزدادون عالقة وحبا باهللا تعاىل، وفقنا اهللا 

  . تعاىل لذلك
:  وهو� املوعوديح أريد أن أقول هنا أمرا آخر وهو أن هناك إهلاما للمس

 بعض األمور ويكتبوا إيلّ يستنتجونإن األمحديني ".  إن شاء اهللا١١بعد "
ال أعرف إذا كان املراد : " عن هذا اإلهلام�لقد قال املسيح املوعود . أيضا
ولكن خالل هذه .  عاما١١ شهرا أو ١١ أسبوعا أو ١١ يوما أو ١١منه 

  ."املدة ستظهر آية على براءيت
 نوفمرب الذي هو الشهر احلادي عشر والعام هو ١١ا أن تاريخ اليوم هو ومب

 استنتاجتهم، لذلك فإن بعض األمحديني ينظرون إىل هذا اإلهلام وفق ٢٠١١
املوافق  ١١على أية حال، إذا كان هناك شيء قُدر حدوثُه يف رقم . املختلفة

ولكن جيب أال . اىلتاريخ اليوم وهذا الشهر والعام فسيظهر إن شاء اهللا تعل
يغيب عن البال أن وعد التأييد والنصرة وإظهار جتليات رمحانيته تعاىل يف كثري 

وال . ، مما يعين أن ذلك سيتم فجأة"بغتةً"من اإلهلامات جاء منوطًا بكلمة 
يستبعد أن يبدأ حدوث هذا القدر من هذا اليوم وهذا الشهر وهذه السنة، 

 خمتلفة حسب ظنوم مث ينتظرون نتائجها توقعاتولكن بعض الناس يضعون 
اليت توصلوا إليها مسبقًا، فإنْ مل حتدث األمور وفق رؤيتهم هلا فإن بعض 
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. الطبائع الضعيفة متيل حنو اليأس مما يؤدي إىل التقصري حنو االنتباه إىل اهللا تعاىل
حقق إن نصر األمحدية أمر يقيين وال بد أن يت. وليس من شيمة املؤمن أن ييأس

أما معارضة معارضي األمحدية وحالتهم وذهوهلم . بل ال زال يتحقق
أذكر باملناسبة أن املصلح . ودهشتهم فكل ذلك يدل على انتصار األمحدية

 قد ذكر كيف حصلت هجرته من قاديان، حيث كان القرار �املوعود 
كنت أطالع : يقول حضرته. صعبا جدا بل كان حضرته ال زال يفكر فيه

، وفهمت منه "١١بعد " فربز أمامي هذا اإلهلام �امات املسيح املوعود إهل
مث جاتنا بعض القضايا املتعلقة بوسائل النقل وكنا . أن اهلجرة ال بد منها

على أية حال ملا اكتملت . نفكر يف اليوم احلادي عشر فيما يتعلق بيوم اهلجرة
بعض العراقيل حىت مجيع االستعدادت بعد جهد جهيد بدت لنا مرة أخرى 

الحظنا آثارا واضحة لعرقلة سبيلنا يف اليوم الذي تقرر ملغادرتنا، فلما كانت 
 أنه رمبا مل يعد متاحا لنا ذلك �الساعة العاشرة قال لنا مرزا بشري أمحد 

، وبناء على "١١بعد "ولكن كان يف بايل إهلام . االستعداد الذي كنا نرقبه
تكون ميسرة إن شاء اهللا بعد الساعة احلادية ذلك كنت أتوقع أن األمور س

فهيأ اهللا تعاىل مجيع األسباب فجأة حىت اكتملت مجيع االستعدادات . عشرة
  . بعد الساعة احلادية عشرة

إذن لقد حتقق هذا اإلهلام أثناء هذه اهلجرة التارخيية اليت متت من قاديان إىل 
ور يف مناسبات أخرى باكستان، وليس هذا فحسب بل حتقق اإلهلام املذك

أيضا، إذ إن الدكتاتور الذي كان يدعي باقتالع األمحدية من جذورها فإن 
حكومته أيضا اقتلعت من جذورها بعد حكم دام أحد عشر عاما، كما أن 
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ولكن جيدر بالذكر أن . هذا اإلهلام ميكن أن ينطبق على أحداث أخرى أيضا
خرى، لذلك ينبغي أن نتوقع حتقق اإلهلامات والنبوءات يتكرر مرة بعد أ

ولكن جيب أن تتذكروا أن هناك . حدوث آيات واضحة ونيرة أخرى أيضا
  : إهلاما فارسيا أيضا مذكورا مع هذا اإلهلام الذي حنن بصدده وهو

  "  دهم مدار عجبےگر اميد    بر مقام فلك شده يارب"
لغت السماء، يقول اهللا تعاىل بأن تضرعاتك قد ب: �يقول املسيح املوعود 

بعد . "فال تعجب إذا بشرتك ببشارة مرجوة ألنه ال خيالف سنيت وال موهبيت
  .١١مل أفهم املراد من : قال حضرته."  إنشاء اهللا١١

ال بد أن نركز . فهنا أيضا ذكر موضوع الدعاء أي بلوغ التضرعات السماء
ن تدعو على اإلكثار من الدعوات حبرص شديد، وألجل ذلك قد نبهتكم إىل أ

اهللا تعاىل بشكل مكثف تلك األدعية اليت تصل إىل السماء وز عرش اهللا تعاىل 
وفقين اهللا تعاىل وإياكم للتركيز . حىت نرى مظاهر نصره لنا وهزمية األعداء

  .على الدعوات أكثر من ذي قبل، آمني
. سوف أصلي صالة الغائب على مرحومني اليوم بعد صاليت الظهر والعصر

درويش من دراويش قاديان وهو شودري حممد صادق ننغلي بن أحدمها 
 أكتوبر، فظل ٢٩وريام دين ننغلي، الذي كُِسر له عظم الورك إثر سقوطه يف 

 ٥ إىل أن وافته املنية يف – وكان مريضا بداء القلب أيضا -يتلقى عالجا 
ا قدم كان املرحوم صغري السن مل. نوفمرب اجلاري، إنا هللا وإنا إليه راجعون
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 إال أنه لبى نداء املصلح املوعود ،�حضرة املصلح املوعود مشروع الدروشة
كان يعمل يف املكاتب .  مث وفّى بعهده إىل آخر عمره بكل إخالص�

كان خادما خملصا . املركزية، كما خدم يف تسوية أراضي اجلماعة يف قاديان
 والفواكه واحلبوب كان يزرع اخلضار. وذكيا أيضا وتواقًا خلدمة الناس

كان يهتم بضيوف . ويهديها للناس يوميا بدون أن يأخذ منهم أي مقابل
 الوافدين لالشتراك يف اجللسة السنوية بقاديان وكان ينفق �املسيح املوعود 

كان املرحوم ودودا، صابرا وشاكرا . على راحتهم وطعامهم أكثر من وسعه
لقد ربى . مواظبا على الصوم والصالةوخملصا ومهتما بالضعفاء والفقراء و

ترك خلفه أربعة بنني تويف . أوالده تربية حسنة، وكان منضما إىل نظام الوصية
أحدمها السنة املاضية وهو الدكتور حممد عارف الذي كان خيدم يف اجلماعة 

رفع اهللا تعاىل درجات . بوصفه مديرا للجلسة السنوية وناظرا لبيت املال
  .آمنياملرحوم، 

الذي استشهد يف سوريا اجلنازة الثانية هي للشهيد أمحد يوسف اخلابوري من 
إنا هللا . الشهر األخري أثناء أعمال الفساد اجلارية يف هذا البلد يف هذه األيام

  .وإنا إليه راجعون
كان الشهيد عائداً من عمله ، ٣١/١٠/٢٠١١أما عن ظروف شهادته ففي 

 منطقة تشهد توتراً بسبب األحداث األخرية  من، وكان سيمرإىل بيته عصراً

                                                 

عة يف وكان عبارة عن تقدمي النفس من أجل احلفاظ على األماكن املقدسة وممتلكات اجلما  �
  )من املترجم(. قاديان يف الفترة الصعبة عند تقسيم اهلند إىل دولتني



 

- ١٧ -

 وكان الشهيد يعاين قليال من مشكلة يف ،إطالق النار هناك كانحيث 
 حتذيره بعدم املرور من هذه املنطقة ولكن يبدو أنه الناس حاول بعض ،السمع

 فأصيب بطلق ناري يف الرأس ،مل يسمع حتذيرهم بسبب مشكلة السمع
  .فاستشهد على الفور

يعمل كعامل  وحيمل الشهادة اإلعداديةوكان  ١٩٧٦عام يف الشهيد د ول
  .غري متزوجكان  و،حر

إال أنه مل يبايع إال يف شهر مسع عن األمحدية منذ أكثر من عشر سنوات 
  .نوفمرب من السنة املاضية

كنت أستمع إىل أحاديثه عن :" فيقول  السيد يونسيروي ابن أخت الشهيد
، فبايعت قبله، أما هو فقد بايع بعدي  كالمه مؤثراًاألمحدية كثرياً وكان

  ."بشهر
  .غ املرحوم أخته وبنات أخته أيضا فبايعن أيضالقد بلَّ

كان الشهيد من الطائفة العلوية ورغم كل الضغوط فقد بايع إمام الزمان بكل 
  .كان حيضر يف كل مناسبة يدعى إليها.إصرار وإخالص

فكان بسيطاً متواضعاً حيب اآلخرين ويساعدهم  ،متتع الشهيد باألخالق العالية
  .وكان يتجنب الشرور

سوف أصلي صالة الغائب على . رفع اهللا تعاىل درجات الشهيد وغفر له
  .املرحومني بعد صالة اجلمعة، بإذن اهللا تعاىل

    

������ 


