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أما بعد فأعوذ باهللا من . عبده ورسولهأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا  
* مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * بسمِ اهللا الرحمن الرحيم �. الشيطان الرجيم

 عنيتسن اكإيو دبعن اكإي * قيمتساطَ الْمرا الصدناه *يناط الَّذرال  صو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن
الِّنيآمني�الض ،.  

الذي يضحي حبياته يف سبيل اهللا، ألن الذي يضحي حبياته يف سبيل اهللا  أنهعادة " الشهيد"يفهم من كلمة 
سعا جدا، وهلا معان أخرى معىن وا" الشهيد"بيد أنّ لكلمة . ينال مرتبة الشهيد ويفتح اهللا تعاىل له أبواب اجلنة

وسوف أبني اليوم هذه املعاين يف ضوء األحاديث الشريفة وأقوال املسيح . أيضا إضافة إىل التضحية بالنفس
األطفال الصغار الذين ولدوا وتربوا وترعرعوا يف هذه البالد يطرحون هذا السؤال، وقد سئلت . �املوعود 

، "وقف نو"مشروع  فتيات منمع " هامبورغ"يام عقدت جلسة يف مدينة قبل بضعة أ. هذا السؤال أكثر من مرة
حيث طرحت فتاة هذا السؤال يف تلك اجللسة أيضا فقالت بأنك عندما تسرد أحداثا عن الشهداء يذكر فيها 

ي كثريا أن الشهيد قال ألقاربه أن يدعوا له ليستشهد وينال مرتبة الشهادة، أو أن الشهادة تكون يف نصيب ذو
  احلظ السعيد؛ فلماذا ال يسألون الدعاء للغلبة على األعداء بدال من الشهادة؟

وقد وعد اهللا تعاىل اجلماعات الربانية أن  ،ال شك أن الدعاء للغلبة على األعداء هو اَألوىل يف هذا املوضوع
بالنجاح واالنتصار والغلبة  أيضا �هلم الغلبة وهلم الفتوحات واالنتصارات، كما أنبأ اهللا تعاىل املسيح املوعود 

أكثر من مرة، وحنن على يقني أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية سترى آيات واضحة وبينة هلذه الغلبة بإذن اهللا، 
وها حنن نرى آثارها أيضا على صعيد الواقع إذ يبايع الناس وينضمون إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية مبئات 

. ة الشديدة، ويبايع الناس أيضا يف البالد اليت تكون املعارضة فيها على أشدهااأللوف على الرغم من املعارض
كذلك الربامج األخرى اليت . فكل هذه األمور إمنا تدل على التقدم والفتوحات اليت نرى مناذجها بأم أعيننا

ور إمنا هي وكل هذه األم. تديرها اجلماعة وتزيل شبهات العامل غري اإلسالمي تدل على حتقيق النجاحات



 

وهي اليت سوف تحدث انقالبا غري عادي يف الوقت املناسب بإذن اهللا،  للتقدمتتخذها اجلماعة  حثيثةخطوات 
ال شك أنه ال بد من تقدمي التضحيات . فعلى كل أمحدي أن يسعى هلذا الغرض جاهدا ويدعو اهللا تعاىل أيضا

مية األمحدية كل نوع من التضحيات ويكونون مستعدين هلا لتحقيق املقاصد الرفيعة، فيقدم أفراد اجلماعة اإلسال
مبا فيها التضحيات باألرواح أيضا اليت تكسبهم مرتبة الشهادة فيدخلون يف جنات  - كلما اقتضى األمر  -

أن يطّلع  فهناك حاجة ماسة. على ذلك فحسب كما قلت قبل قليل يقتصرولكن مفهوم الشهادة ال . مرضاة اهللا
هذه  ليسعى كل واحد لنيل مفهوم الشهادة ين يطرحون هذا السؤال على تفاصيلالذمن  كبار أيضاالشباب وال

م نتإذا ك: �مرة أليب هريرة  �لقد قال النيب . ويفهم روح هذا الدعاء ويدخل جنات مرضاة اهللاتبة املر
تع١.ونفإنّ الشهداء يف أميت قليل سبفحالشهيد من قُتل يف سبيل اهللا  نود   

قَالَ من سأَلَ اَهللا الشهادةَ بِصدقٍ بلَّغه اُهللا منازِلَ الشهداِء وإِنْ  �بِي أَنَّ الن: وهناك حديث يف صحيح مسلم
هاشرلَى فع اتياة احل وسأل اهللاسأل اهللا تعاىل الفتح مناشدا بوعده  �نرى يف معركة بدر أيضا أن النيب . م

اللَّهم إِنْ تهلك هذه الْعصابةَ من أَهلِ : لتضحية حبيام فقالكانوا معه يف بدر ومل يسأله الشهادة هلم با للذين
  . فالغاية اليت بينها اهللا تعاىل من حياة اإلنسان هي عبادة اهللا تعاىل. اِإلسالمِ ال تعبد في اَألرضِ

و اجلهد الدؤوب لنيل اهلدف احلقيقي للمؤمن الصادق ليست التضحية بروحه مرة واحدة بل املراد منه ه
كذلك ورد يف احلديث الشريف أن على املؤمن أال . رضا اهللا تعاىل واستعداده لتقدمي التضحية يف كل حني وآن

يتمىن احلرب ولكنها إذا فُرضت عليه وحاول العدو قتله بسبب دينه فيجب على املؤمن أال يتراجع قط، بل جيب 
مسموحة أو فُرضت على املؤمنني كانوا يقاتلون العدو ويضحون حني كانت احلروب . أن يتصدى له كاألبطال

أما اليوم فال حرب . بأرواحهم وينالون مرتبة الشهادة أو كانوا يكرمون بالفتح دون أن يصيبهم خوف أو ذعر
وا من دينية مسموحة وأعداؤنا أي أعداء اجلماعة اإلسالمية األمحدية جبناء فيهامجون يف اخلفاء، غري أم لو هامج

فهناك بعض األمحديني الذين يتلقون رسائل التهديد يقال فيها بأن . األمام أيضا فلسنا مأمورين بشن احلرب
وهذا ما  -ففي مثل هذه املناسبات تقتضي شجاعة املؤمن . عليكم إما أن تتركوا األمحدية أو تستعدوا للقتل

فمن ميزات املؤمن أنه يكون صامدا . ورضا اهللا تعاىل نفسه على الدين يؤثرأال - يقوم به األمحديون يف باكستان 
  . وقويا يف خمتلف الظروف

واسعة املعاين جدا، وقلت أيضا بأن اهللا تعاىل علّم املؤمنني دعاء " الشهادة"وكما قلت من قبل فإن كلمة 
فته وعمقه؟ فقد من ليكونوا من األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني، ولكن ما املراد من ذلك؟ وما هي فلس

                                                 

١
من قُتلَ في سبِيلِ اللَّه  :قَالُوا يا رسولَ اللَّه ؟ما تعدونَ الشهِيد فيكُم :�قَالَ رسولُ اللَّه : عن أَبِي هريرةَ قَالَ: نص احلديث  

هِيدش وي :قَالَ .فَهتاَء أُمدهيلٌ إِنَّ شإِذًا لَقَل. ولَ اللَّهسا ري مه ني  :قَالَ ؟قَالُوا فَمف اتم نمو هِيدش وفَه بِيلِ اللَّهي سلَ فقُت نم
هِيدش وطْنِ فَهي الْبف اتم نمو هِيدش وفَه وني الطَّاعف اتم نمو هِيدش وفَه بِيلِ اللَّهباب بيان الشهداءصحيح مسلم، ( .س(  



 

فسر وشرح اهللا تعاىل علينا يف هذا العصر إذ وفّقنا لإلميان بإمام الزمان، أي املسيح واملهدي عليه السالم الذي 
  .لنا بوضوح معناها

اآلن لن أتناول ذكر مزايا النيب والصديق والشهيد والصاحل مفصال من اآلية اليت ذكرا من قبل، إمنا سأبني 
 يف سياقألن السؤال يطرح حوله عادةً، وألنين  �سيدنا املسيح املوعود هيد يف ضوء ما كتبه لكم عن الش
يف مواضع عدة عن حقيقة الشهيد ومرتبته ومكانته وسأقرأ  �سيدنا املسيح املوعود فقد كتب . ذكره أيضا

رتبة الشهيد، وألي نوع من ماهللا لنيل  دعاءعليكم اآلن بعض املقتبسات منها ويتبني منها ملاذا من الضروري 
  : �سيدنا املسيح املوعود االستشهاد ينبغي أن ندعو، وملاذا ينبغي أن تكون عند املؤمن رغبةٌ فيها، يقول 

عامة الناس يظنون أن الشهيد من قُتل يف معركة أو غرق يف النهر أو مات بالوباء فقط، لكنين أقول بأن 
اد يف هذه احلدود بعيد عن شأن املؤمن، فالشهيد يف احلقيقة من ينال االكتفاء ذا املعىن فقط وحصر االستشه

االستقامة والسكينة من اهللا، حبيث ال تزعزعه أي زلزلة أو حادثة بل يبقى صامدا متصديا للمصائب والشدائد 
ولَقدم ) دييعطى له صمود غري عا(لدرجة لو مل جيد إال أن جيود حبياته يف سبيل اهللا لنال صمودا خارقا للعادة 

فهو ) أي يقدم رأسه للتضحية دون إبداء أي نوع من الغم واحلسرة(رأسه دون أي نوع من احلزن أو احلسرة 
يتمىن أن ينال احلياة مرارا وتكرارا ليضحي ا مرارا وتكرارا، وتكون يف روحه لذةٌ وسرور حبيث متنحه كل 

  .      فهذا هو معىن الشهيد ؛ونضارةيدة ضربة سيف تقع على جسمه لتسحقه حياةً جديدة ومسرة جد
ويتحملون يف سبيل اهللا كل  أيضا، فالذين يتحملون العبادة الشاقة" الشهد"مث هذه الكلمة مشتقة من لفظة 

فيه �ـ أنواع املرارة والتكدر، ويستعدون ملواجهتها فهم جيدون حالوة كالشهد، وكما أن الشهد مصداق ل
فإذا (، يكون هؤالء أيضا مبنـزلة الترياق، فالذين جيلسون يف صحبتهم ينجون من أمراض كثرية، �شفاء للناس

من جيلس يف  أنَّ كانت الشهادة تنال باملوت فقط فكيف ميكن أن يستفيد اإلنسان من صحبته، فالشهيد هو
) والفوز بقرب اهللا تعاىل فينجو من أمراض خمتلفة صحبته يوفق للحسنات احلقيقية، والسري يف سبيل رضوان اهللا

يف كل عمل له أو على  �مث إن الشهادة اسم للدرجة واملكانة حني حيرزها اإلنسان يرى اَهللا : �مث يقول 
  ) جملد أول ،ملفوظات. (سمى إحسانا أيضاي وهذااألقل يوقن بأن اهللا يراه، 

يراه  �نسان الذي يرى اهللا يف كل عمل له أو يوقن بأنه أن اإل �هذا ما قاله سيدنا املسيح املوعود (
، فحني تتحقق هذه الدرجة فاإلنسان كل ما حيرزه من عمل ينظر إىل �هو أيضا شهيد، أي يوقن بأن اهللا 

  )يبقى دوما ملتفتا إىل إحراز احلسنات فقط، فال يسعه اقتراف أي سيئة
هلي ما هو اإلحسان، فقال عندما تتحقق هذه احلالة تسمى انطالقا من الذات اإل � املسيح املوعودمث بين 

أن تقوموا بالعدل جتاهه وجتاه خلقه،  �لقد أمركم اهللا : يف بيان ذلك � فيقولإحسانا، فما هو اإلحسان؟ 
أي تؤدوا حق اهللا وحق العباد، فإذا استطعتم أكثر ).. يشري حضرته إىل العدل الذي هو درجة قبل اإلحسان(

تكتفوا بالعدل بل أحِسنوا أيضا، أي أحرزوا أكثر مما كُتب عليكم واعبدوا اهللا بإخالص كأنكم  من ذلك فال



 

ال بد منها لكن ينبغي أن تقوموا بأكثر من ذلك من النوافل، وتؤدوا حق وفالفرائض حمددة مكتوبة (ترونه، 
حسان، وهو يؤدي إىل املراتب اليت عبادة اهللا وتنشئوا به عالقة، فإذا فعلتم ذلك فهذه هي العبودية وهذا هو اإل

، جيب أن تعاملوهم حبسن اخللق، همعاملوا الناس بدماثة باإلضافة إىل تأدية حقوق: �مث قال ) ختص الشهادة
فليس من الواجب عليكم أداء حقوق الناس فقط بل إذا أردمت أن تنالوا أمسى درجات الشهادة وتنضموا إىل (

  ) عليكم أن تعاملوا الناس باحلب واللطف واإلحسان باإلضافة إىل تأدية حقوقهمالذين حيرزون درجة الشهادة، ف
يتولد لديكم اليقني بأن ال أحد سواه  حىت �إن من مقتضى العدل أن تنشئوا العالقة باهللا : � مث قال

ان على جدير بالعبادة والعبودية، وال أحد جيدر باحلب وال أحد خليق بالتوكل إذ ال ميكن أن يتوكل اإلنس
ال يكفي للمؤمن  :قالو. غريه، ألنه خالق أيضا وهو قيوم هذه احلياة ونِعمها، وهو الرب الذي يريب ويهيئ نعمه

وحده مالك كل القدرات وهو الرب، بل جيب أن تسبقوا هذه  �أن يوقن فقط ذه األمور أو يظن أن اهللا 
أي يكون ( وتكونوا متأدبني يف عباداتكم أمامه الدرجة وختطوا إىل األمام حبيث جيب أن تؤمنوا بعظمة اهللا

وختضعوا أمامه وتعبدوه بصدق القلب وتتفانوا يف حبه وكأنكم رأيتم عظمته ) عندكم أدب عند عتبات اهللا
  .  وجالله وحسنه اخلالد بأم أعينكم

وما فال ميكن أن فحني ينظر اإلنسان حسن اهللا الذي ال حد له وال اية، ويوقن بصفاته ويهتم بعبادته د
كلمة  �لقد وضح . يصدر منه أي تصرف ينايف رضوان اهللا، فإذا حتققت هذه احلالة لإلنسان فهو شهيد

لنيل رضوان -فعندها تنشأ قوة االستقامة، فيستعد اإلنسان  �الشهيد فقال بأنه حني تنشأ هذه العالقة باهللا 
را بل جيد اإلنسان متعة يف مشاق هذا الطريق، فهي لكل نوع من التضحية، وال يصدر كل ذلك اضطرا - اهللا

تنقلب راحةً وسكينة، إذ يتصدى املؤمن لكل مصيبة، وال يبقى يف قلبه أي خوف أو غم أو حسرة، بأنه لو مل 
 ؛يكن قد فعل كذا ولو كان قد قبِل قول فالن من أعداء اجلماعة ولو كان قد ارتد عن األمحدية إثر التهديدات

كال ال ميكن أن خيطر ذلك ببال مؤمن قط، إذا كان . واجهة هذه املشاكل اليت يتعرض هلا حاليالسلم من م
فهذه هي مكانة . يهيئ له الراحة والفرحة يف هذه الشدائد �مؤمنا حقيقيا، بل إن إميانه القوي ويقينه باهللا 

  .الشهيد
د اهللا بتحمل املشقة، ويضحي بكل ينال اإلنسان مرتبة الشهيد عندما يعب: � املسيح املوعودمث قال  

راحة دنيوية من أجل رضوان اهللا وعبادته، وال يضحي فقط بل يصل إىل درجة يتلقى من اهللا فيها سكينة من 
  . هذا العمل، أي يتمتع ذه العبادة كما يتمتع اإلنسان من حالوة الشهد

قى اهتمام املرء بالعبادة والصالة اضطرارا بل ففي العبادة اليت يتمتع ا املرء كتمتعه حبالوة الشهد، ال يب
ومعلوم أن كل عمل يقوم به املرء ابتغاء مرضاة اهللا . ، إميانا منه بأن اهللا يراه�يكون نتيجة يقينه الكامل باهللا 

اه  �وكذلك كل سيئة يتركها املرء فإمنا يتركها ألن اهللا . يكسبه رضاه، فهذا الرضوان ينيله درجة الشهادة
حسنا  أكانفحني يفكر أن اهللا ينظر إىل كل عمل له سواء . نها، ألنه يريد أن ينال رضاه ويقوي عالقته باهللاع



 

أم سيئا، خيطر بباله أن أعماله السيئة هذه أو عادته الفالنية ميكن أن تتسبب يف غضب اهللا فهذا لن ينهاه عن 
 �ا، وسوف يتقوى إميانه باهللا ويقينه به ارتكاب السيئة فحسب، بل سوف يلفته إىل إحراز احلسنات أيض

  . وهذا هو اهلدف من حياة اإلنسان املؤمن
إن فهم العامة لكلمة الشهيد ينحصر يف أن الشهيد من يقتل بالسهم : �مث يقول سيدنا املسيح املوعود 

اُء خمسةٌ الْمطْعونُ الشهد" �هنا أوضح احلديث الذي قال فيه النيب (أو البندقية أو ميوت باملوت الفجائي 
بِيلِ اللَّهي سف هِيدالشمِ ودالْه باحصو رِيقالْغطُونُ وبالْمفاملسيح املوعود ) كتاب األذان ،البخاري" (و� 

أي (، لكن مكانة الشهيد عند اهللا ال تتوقف هنا فقط ، )يوضح ذلك أن العامة يعدون هؤالء من الشهداء حصرا
شهاد يترتب على املوت الظاهري لكن للشهادة درجات أخرى عند اهللا وجيب أن ينشدها كل مؤمن هذا االست

إن للشهيد يف رأيي حقيقة أخرى أيضا بغض النظر هل قُطع جسمه أم ال، وهي كيفية تتعلق ) �فقال 
الدعاء أن جيعلنا من  علَّمنا �لقد أخربتكم يف البداية أن اهللا (بالقلب، تذكَّروا أن الصديق يقترب من النيب 

الذين يعملون احلسنات ويطيعون اهللا والرسول من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، فقد قال حضرته 
 ؛وحيتل الدرجة الثانية بعد النيب كما يكون الشهيد جارا للصديق، فالنيب حيوز مجيع الكماالت) مشريا إىل ذلك

ا معا، لكن الصديق والشهيد درجتان منفصلتان، فال داعي للخوض يف أي يكون النيب صديقا وشهيدا وصاحل
فدرجة الكمال اليت يعد فيها كلُ أمر خارقا للعادة ومعجزةً، خمتلفة من . البحث هل يكون الصديق شهيدا أم ال

ق على يهب له قوة حبيث تصدر منه أروع األعمال واألخال �لذا فإن اهللا . حيث هاتني املرتبتني والدرجتني
أكمل وجه ويف صورا احلقيقية، وبال أي تكلف، حبيث ال يكون صدور هذه األعمال بدافع اخلوف أو 
الرجاء، بل تكون جزءا ال يتجزأ من طبعه وفطرته، فال يبقى يف طبعه أي تكلف، فمثال إذا جاء سائل إىل أحد 

اتمع املادي أن اإلنسان الغين إذا سأله أي نرى يف (فيضطر ليعطي له شيئا سواء كان يقدر على ذلك أم ال، 
حىت لو مل يكن خيشى اهللا لكنه يقدم خجال ) أي شحاذ أمام الناس فهو يقدم له شيئا رغما عنه خجال من الناس

لكن مثل هذا ) أي خياف أنه إذا مل يقدم له شيئا فسيقول الناس يف حقه أقاويل بأنه خبيل رغم غناه(من الناس، 
ويستعد (كون يف الشهيد، بل تزداد قوته وقدرته، وبقدر ما تزداد خيف أمله وال يعود يشعر بالثقل، التكلف ال ي

) ملواجهة كل نوع من املعاناة يف سبيل اهللا دون أي تكلف، فال يستعد بدافع أي خوف أو إنعام، بل كما قال
فهناك معاناة وحيدة ) (جملد أول ،ملفوظات(فمثال إذا وضعت منلةٌ على رأس الفيل فهل سيعاين من ثقلها؟ 

  )يتحملها املؤمن احلقيقي وهي تتمثل يف رغبته العارمة يف الفوز برتبة االستشهاد
هنا أكثر أن االستشهاد احلقيقي هو حالة قلبية، وهذه احلالة القلبية تنشأ باإلميان الكامل  �فقد شرح 

ينظر إىل كل عمل له، وأنه جيب أن يقوم  - سابقاكما بينت –، أي أن يوقن بأن اهللا �واليقني الكامل باهللا 
فعندها تصدر من املؤمن أمسى األخالق واألعمال احلسنة، أي ال يكون الدافع . بكل عمل ابتغاء مرضاة اهللا

أيضا ال يتحقق بالسعي واجلهد  �وراءها أي رياء بل تصدر منه ابتغاء مرضاة اهللا فقط، وإن الفوز برضوان اهللا 



 

داوم على هذا السعي يكون جزءا ال يتجزأ من طبعه وفطرته، فال تشغل باله فكرةٌ سوى احلصول فقط بل حني ي
الصيت بل فإذا كان أحد يوفَّق مثال خلدمة اجلماعة فإنه خيدم على أحسن وجه ال لكسب . على مرضاة اهللا فقط

لكسب رضوان اهللا فقط، ألن عادة اخلدمة قد ترسخت فيه لدرجة ال يهدأ له بال وال يطمئن دون تقدمي 
فقد قدم حضرته مثاال أنه إذا . اخلدمة، لدرجة أن هناك أناسا إذا مل تطلب منهم أي خدمة يقلقون ويضطربون

أما . ، لكن ذلك يكون بدافع الرياء عادةطلب شحاذٌ أو ذو حاجة من أي رجل دنيوي فهو يعطيه شيئا عادةً
الشهيد فال يقوم بأي حسنة ذه النية بل إن فطرته السليمة جتربه على إحراز احلسنة، وإن قوة احلسنة الفطرية 
تزداد مبرور الوقت، حبيث ال يشعر اإلنسان إثر إحراز حسنة أو إسداء خدمة أنه قام بإجناز وجيب أن ينال جزاءه 

أهل الدنيا أو ينال إعجام ا، وال خيطر بباله قط أنه خدم اجلماعة فال بد أن يكافئه املسئولون على ذلك من 
  . حتما، كال بل هو ينجز كل عمل ابتغاء مرضاة اهللا فقط

      ":ترياق القلوب"يف كتابه  �مث يقول سيدنا املسيح املوعود 
باهللا تعاىل وبيوم اجلزاء نتيجة قوته اإلميانية كأنه يرى املراد من مرتبة الشهادة هو حني حيرز اإلنسان يقينا "

اهللا تعاىل بأم عينيه؛ عندها تزول مرارة األعمال الصاحلة بربكة هذا اليقني، وينـزل قضاء اهللا تعاىل وقدره على 
فالشهيد . القلب مثل العسل نتيجة التوفيق احلاصل، وميأل صحن القلب باحلالوة، فريى اإلنسانُ اإليالم إنعاما

هو الذي يرى اَهللا تعاىل نتيجة قوة إميانه، ويتلذذ من مرارة قضاء اهللا وقدره كأنه العسل اللذيذ، فمن هذا املنطلق 
  ."وهذه املرتبة إمنا هي كاآلية للمؤمن الكامل. يسمى شهيدا

به يتسىن نتيجة  ال شك أن كل مؤمن يؤمن بيوم اجلزاء ولكن ما املراد من اليقني به هنا؟ احلق أن اليقني
من املعلوم أن الناس املاديني أيضا يتحملون أنواع املشقة من أجل . توطيد العالقة باهللا تعاىل يف هذه الدنيا

!! حبيبهم، فما أحوجنا حنن لنتحمل املصائب من أجل اهللا الذي جيب أن يكون أحب من كل حمبوب عندنا
 هذا العامل ائيا، أما احلب اإلهلي فيثمر أكثر يف احلياة احلب الدنيوي إما خيمد مع مرور الوقت أو ينتهي يف

. األخروية بعد رحيل املرء من هذا العامل، وإن جزاء األعمال الصاحلة جيذب اإلنسان إىل جنات مرضاة اهللا تعاىل
 ال شك أن بعض األعمال اليت يكسبها املرء يف هذا العامل تكون قاسية وشاقة يف بعض األحيان، فمثال إن

اإلنسان املادي يسعى لتحسني دنياه باللجوء إىل قول الزور، أما املؤمن احلقيقي فريى الكذب شركا، وال حياول 
. بل يلتزم بالصدق دائما وإن أحلق به خسارة يف بعض األحيان. أبدا أن ينتفع أو حيقق مصلحة بقول الزور

ي بعث حبسب وعود اهللا تعاىل ولكن بسبب هذا الذ �فمثال إن األمحدية حق، أي أننا آمنا باملسيح املوعود 
احلق والصدق يواجه املسلمون األمحديون مشاكل كثرية يف عدة بالد وعلى رأسها باكستان حيث يعاقَب 

  . املسلمون األمحديون نتيجة إظهارهم هذا احلق والصدق ولكنهم مع ذلك ثابتون على إميام
ديون هاجروا من باكستان إىل بالد غربية طالبني اللجوء فيها، هنا أريد أن أقول باملناسبة بأن هناك أمح

وهم مضطرون للهجرة من بالدهم نتيجة قوهلم الصدق ولكن إذا جلأوا إىل الكذب بعد جميئهم إىل هنا ولفّقوا 



 

فلو صدق . إن هذه البالد تقدر الصدق واحلق كثريا. كالجئني فقد أضاعوا كل شيء لتقوية موقفهمقضية زائفة 
علما أن قضايا بعض اإلخوة تكون صادقة متاما إذ يتعرض البعض للضرب والتعذيب نتيجة القضايا  -لالجئون ا

للمعارضة الشديدة أيضا، وهناك بعضهم اآلخرون الذين مل  ويكونون قد تعرضواالزائفة املرفوعة ضدهم 
والفوضى السائدة ضدهم قد سلب وقالوا بأن القانون الغاشم املسنون ضد األمحديني،  -يتعرضوا لشيء مثله 

حريتنا ومل نعد قادرين على أن نتحمل هذه الظروف، وألن لكل شخص حدودا للصرب والتحمل واجلَلَد لذا 
ال شك أن هناك مئات آالف من املسلمني األمحديني مازالوا ماكثني يف باكستان وسيبقون . اضطررنا للهجرة

. مل يعودوا قادرين على االحتمال اآلن فمنهملف عند كل شخص هنالك بإذن اهللا ولكن مستوى االحتمال خمت
واملسؤولون يف هذه البالد يفهمون هذا األمر جيدا ويقبلون جلوءهم من باب املواساة أو يعطوم تأشرية طويلة 

ولكن لو كذب أحد مرة الضطر للكذب عدة مرات نتيجة كذب واحد، وهذا يؤدي إىل . األمد للبقاء هنا
ولو جنحت قضية البعض نتيجة الكذب على سبيل االفتراض فمما ال شك فيه أن الكاذب . اهم أيضافساد قضاي

كلما أمرت أفراد اجلماعة بااللتزام بالصدق . فال بد أن نضع رضا اهللا تعاىل أمام أعيننا دائما. يسخط ربه بكذبه
وا أمام اهللا تعاىل فقد رحبوا وتسجيل قضيتهم على أساس الصدق وقالوا قوال سديدا وإىل جانب ذلك خضع

. لقد ورد يف حديث أن الذين يهاجرون من أجل احلق والصدق شهداء بل صديقون. قضاياهم يف بضعة أيام
الذي يهاجر من مكان إىل مكان جتنبا للفتنة يف دينه فهو صديق عند : هناك حديث يف سنن أيب داود ما مفاده
والَّذين آمنوا بِاِهللا ورسله أُولَئك هم الصديقُونَ � :آية �مث تال النيب  .اهللا، وإذا مات يف هذه احلالة فهو شهيد

هِمبر دناُء عدهالشمث قال بأن الذين يهاجرون إىل بلد آخر إنقاذا لدينهم من الفتنة سيكونون يف اجلنة مع  �و
  . عيسى بن مرمي يوم القيامة

ذه البالد قد هاجروا للدين فعليهم أن يتمسكوا بالصدق دائما ويقووا إميام املهاجرون إىل ه كانفإذا 
كما قال اهللا تعاىل ورسوله وقد  - بأن اجلزاء أمر يقيين  �يقول املسيح املوعود . ويؤمنوا ويوقنوا بيوم اجلزاء

ملرء حياته بالعيش حبسب فما دام اجلزاء أمرا يقينيا فلماذا ال حيسن ا ؛املوضوع أكثر �وضح املسيح املوعود 
ما أريد قوله هنا باختصار هو أن أما على أية حال موضوع منفصل، هذا أوامر اهللا ويصري حمل عقابه تعاىل؟ 

  . الذي يؤمن بيوم اجلزاء والعقاب فهو أيضا شهيد عند اهللا
 قوةَ البتالءات،وا واملعاناة املصائب وقت يف يظهر، أنه هو الشهيد كمال إن: "�يقول املسيح املوعود 

 كلما: "أيضا � ويقول." للعادة خارقة لكوا آية تكون اليت والثبات والصمود الفاضلة واألخالق اإلميان
 ذلك الحتلّ كامل بوجه اإلميانية القوة هذه منت لو أنه لدرجة قوة، أيضا األعمال أحرزت قويا اإلميان كان

  ."أيضا حبياته التضحية يف يقصر فال شيء، طريقه يعرقل ال ألنه الشهيد مرتبة املؤمن
 ونيل اإلميان درجات أعلى على احلصول هو املراد بل فقط بالنفس التضحية الشهيد من املراد ليس إذًا،

 اليت املعايري باختصار أيضا أبين أن وأريد. يراه اهللا أن وفعل عمل كل عند الكامل واليقني تعاىل، اهللا رضا



 

 الصالة وأقيموا الغيبية، باألمور تؤمنوا أن جيب أي" بالغيب يؤمنون: "تعاىل اهللا يقول. نللمؤم تعاىل اهللا وضعها
 أي العصر هذا بإمام آمنوا مث ،� حممد بسيدنا وكذلك سبقوا الذين األنبياء جبميع وآمنوا اهللا، سبيل يف وأنفقوا
 يف سيأيت مبا يوقنون املؤمنني أن أي" يوقنون هم وباآلخرة: "تعاىل اهللا يقول إذ ،� املوعود واملهدي املسيح
 تعاىل اهللا بأن � املوعود املسيح يقول لذلك. املوعود املسيح بعثة هو األخري الزمن يف ما وأهم. املتأخر الزمن
 عالمات ومن. إميانكم تقووا أن عليكم أن تعاىل اهللا يقول مث". يوقنون هم وباآلخرة: "آية يف به اإلميان فرض
 احلسبان يف منا واحد كل يضع أن جيب لذا. اإلطالق على غريه من أكثر تعاىل اهللا حيب أنه يقياحلق املؤمن
 ومالئكته باهللا اإلميان من بد ال مث. ضعيفا إميانه سيكون وإال سواه من كل من إليه أحب اهللا يكون أن دائما
 ا اإلميان مستوى يظل أن بد ال مث اإلميان لتقوية ضروري كله فهذا. أيضا قبل من ذكرت كما ورسله وكتبه

 خشية قلوم وجلت أمامهم اهللا ذُكر كلما بأنه تعاىل اهللا قال كما املؤمنني عالمات ومن. باستمرار ارتفاع يف
 ولكنه بالسيف اجلهاد منها عدة أنواعا للجهاد أن واملعلوم. اهللا سبيل يف جياهدون املؤمنون: � قال مث. وخوفا

 الذي اجلهاد من آخر نوع وهناك. اآلن دينية حروب ال ألنه � املوعود املسيح مبجيء نالزم هذا يف أُلغي
 تقوية بغية الدعوة تبليغ جهاد هو اجلهاد وهذا بلد، كل ويف مكان كل يف به يقوم أن أمحدي كل على جيب

  .الشهادة مرتبة ونيل اإلميان
ما عليه أن يقوم جبهاد نشر رسالة اهللا يف فمن واجب كل مسلم أمحدي أن يقوم جبهاد إصالحِ نفسه، ك

ومن واجب كل من هاجر إىل هذه . العامل، وهذا اجلهاد ميكن أن يقوم به املرء وهو يف أي مكان وأي بلد
  . اجلهاد بكل ما أويت من قوة االبلدان أن يشترك يف هذ

املؤمنني إذا دعوا إىل العمل بأحكام  ومن عالمات اإلميان أن. مث قال إن اهلجرة ابتغاَء مرضاة اهللا من اإلميان
هذه . اهللا تعاىل قالوا مسعنا وأطعنا، فهم ليسوا من الذين يسمعون مث ال يطيعون، بل يسمعون ويطيعون بصدق

هناك أحكام ونصائح ومواعظ كثرية تسمعوا يف اخلطب، وهي ليست رد السماع، بل . ميزة املؤمن احلق
فإذا سعيتم لذلك صرمت مؤمنني حقيقيني وتقدمتم إىل . يعوا فيها طاعة منوذجيةلتسمعوها مث تعملوا ا وتط

ال يليق باملؤمن أنه إذا أُمر . الدرجة العليا اليت هي درجة الشهادة، وتسابقتم إىل الطرق اليت تبوئكم مقام الشهادة
  . ألعذارأخذ يف النقاش قائال إن احلكم ال يعين هذا بل يعين هذا، أو بدأ حيتج بشىت ا
إذًا فهذه عالمة أخرى من عالمات . مث يقول اهللا تعاىل إن املؤمنني إذا مسعوا أحكام اهللا تعاىل وجلت قلوم

  . املؤمنني احلقيقيني، فإم إذا مسعوا أحكام اهللا تعاىل خروا أمامه ساجدين يسألونه التوفيق للعمل ا
باستمرار  �ا للرسول مث إن من عالمات املؤمن احلقيقي أنه يزداد حب .  

، والذي بعثه اهللا تعاىل يف هذه �العاشقِ الصادق للنيب  �حبا للمسيح املوعود  دادوايزمث عليهم أن 
  . يف شروط البيعة �متفانيا يف طاعته، وذلك كما ذكر املسيح املوعود  �العصر إلمتام مهمته 



 

قيقي يف هذا العصر، ولو فعل ذلك مات شهيدا وإن مات فهذه هي املزايا اليت جيب أن يتحلى به املؤمن احل
فلكي حنرز هذه املرتبة العالية علينا أن نسعى للتحلي باليقني الكامل باهللا تعاىل وبيوم القيامة، حبيث . موتا طبيعيا

 باهللا يتجلى يقيننا هذا يف كل عمل نقوم به، فنكون موقنني عند اإلقدام على أي عمل أن اهللا يرانا، ونستعني
تعاىل للصرب على كل أذى يف سبيل مرضاته، ونسأله قوة اإلميان اليت تكون آية، ونقوي إمياننا حبيث ال يزعزعه 
أي طمع مادي وال رغبة دنيوية، وال تستشعر قلوبنا وعقولنا أي خوف عند فعل الصاحلات، بل نقوم بكل 

فطرتنا، وننيب إىل اهللا تعاىل ليهب لنا الثبات عمل صاحل بال تردد وال تكلف، حبيث يصبح كل بر جزًءا من 
هذه هي . واالستقامة والسكينة، ونسعى للوصول إىل املستوى العايل يف العبادات مما ميكننا من قرب اهللا تعاىل

  . املستويات اليت جيب على املؤمن أن يسعى ويدعو لبلوغها
ندعو من أجل نيل درجة الشهادة؟ هذه  فهل من مؤمن حقيقي يسأل بعد ذلك ويقول ملاذا ينبغي لنا أن

  .هي الشهادة احلقيقية اليت جيب على املؤمن أن يدعو اهللا تعاىل من أجلها لكي يكون مؤمنا حقيقيا
بإجياز هلي مما جيب على كل واحد منا أن يسعى  �إن األمور اليت ذكرا من أقوال املسيح املوعود  

ا ا أصبحنا صاحلني لنيل درجة الشهادة، يف أي بلد كنا، وبغض النظر للعمل ا وتطبيقها يف حياته، ولو عملن
  . وفّقنا اهللا لذلك. عما إذا كنا سنقتل نتيجة هجوم العدو وبرصاصاته أم ال

وقلت إننا قد تلقينا اليوم خرب استشهاد أحد إخواننا، " مهبورغ"لقد أعلنت يف خطبة اجلمعة املاضية يف 
متوفرة بعد، فلم نصلِّ عليه اجلنازة عندها، وسوف أصلي عليه اليوم بعد صالة اجلمعة إن ولكن بياناته مل تكن 

  .شاء اهللا تعاىل
يف  ٧/١٢/٢٠١٢لقد استشهد يف . السيد نواب خان احملترم بنهذا الشهيد امسه السيد مقصود أمحد  

ائلة الشهيد بواسطة جدة جدة أبيه لقد دخلت األمحدية يف ع. إنا هللا وإنا إليه راجعون). بباكستان(كوئته 
 �القريبة من قاديان، وقد بايعت املسيح املوعود " ننغل"كانت من سكان قرية ". اغ ري"وامسها السيدة 

يف " كوئته"، مث انتقلت من هناك إىل "ساهيوال"لقد هاجرت عائلة الشهيد عند تأسيس باكستان إىل . يف حياته
الثامن، وكان للصف مل يتعلم إال . عاما ٣١كان سنه عند الشهادة ". كوئته"ولد الشهيد يف . ١٩٦٥عام 

لقد سبق أن استشهد أخوه السيد منظور أمحد يف شهر نوفمرب املاضي، وكان . يساعد أباه يف أعمال املقاوالت
ه لبيع الشهيد مقصود يقوم بأعمال مقاوالت البناء فقط من قبل، كما كان يساعد أخاه بعض الوقت يف حمل

  . أخيه حمل، أما بعد استشهاد أخيه فبدأ يقضي كل وقته يف تدواراخل
أما قصة استشهاد السيد مقصود فهي أنه وصل يف الساعة السابعة صباحا إىل حمله الكائن يف حي 

. املدرسةمع أحد العمال، حيث ترك العامل يف احملل مث خرج ليأخذ ابنيه من البيت ويوصلهما إىل " سيتياليت"
وبعد إيصاهلما ملا أراد العودة جاء جمهوالن على دراجة نارية وأطلقا عليه النار، فأصيب الشهيد بأربع رصاصات 



 

فنقل إىل املستشفى ولكن حلقت روحه ببارئها من شدة اجلروح وهو يف . يف رأسه وبرصاصة واحدة يف كتفه
  . إنا هللا وإنا إليه راجعون. طريقه إىل املستشفى

وكان الشهيد مقصود قد تعرض . ا قلت آنفًا كان أخوه األكرب قد استشهد يف الشهر املاضيوكم
فتركهم  -حفظ اهللا أهله وأوالده ونصرهم–، ولكن اهللا تعاىل كان قد كتب له الشهادة ٢٠٠٩لالختطاف عام 

  . يوما ١٢ة كبرية بعد يفداملختطفون مقابل 
لما عقدت مجاعتنا املخيمات الطبية، مل يعط الشهيد سيارته للمتطوعني ك. كان الشهيد شغوفًا خبدمة اخللق
كان . كما كان يقدم سيارته لإلخوة الذي خيرجون للدعوة إىل اهللا تعاىل. فقط، بل ذهب معهم قائدا سيارته

سة بشوق كان يؤدي خدمة احلرا. عناية كبرية، وكان يفرح كثريا خبدمتهم" كوئته"يعتين بالدعاة القادمني إىل 
  . وال سيما يوم اجلمعة

كان الشهيد مضيافا، قليل الكالم، دمث األخالق، ": سيتاليت تاون"لقد قال رئيس اجلماعة يف منطقة 
يف بعض األحيان كان املعارضون . مل يسخط على أحد، ومل يثر سخط أحد قط. حليم الطبع، وبسيطا

فقط، وهذا ال يعين أنه كان ال يستاء من تصرفهم  على ذلك يتكلمون معه بنربة قاسية مسيئة، ولكنه كان يتبسم
  .  احف، بل كان يف بعض األحيان يبكي وهو خيرب أهل البيت مبا فعله به املعارضون

لقد حتدث الشهيد باهلاتف قبل استشهاده بثالثة أيام وقال ملاذا مل يأخذوا مين ما علي : يقول رئيس اجلماعة
  .  دفَع تربعاته كلها يف اليوم نفسهمن التربعات حىت اآلن، مث

كان يكرم والدي . مل يتكلم مع أهله وال أوالده بنربة عالية. كان يعاشر أهله وأوالده حبب ورفق بالغني
أبيه نواب خان احملترم أرملته السيدة  وقد ترك وراءه باإلضافة إىل. والديه، ويعتين م باإلضافة إىلزوجته 

الذي عمره تسعة أعوام، وبنته مرمي مقصود اليت عمرها سبعة أعوام، " مسرور"وابنه  ساجدة مقصود احملترمة،
  .أما والدته فهي متوفاة، وكان أبوه متزوجا بسيدة أخرى. وأختني

كان الشهيد بسيطًا، مضيافا حيث كان إكرام الضيف أبرز خلق أهلِ ": سيتاليت"يقول معلِّمنا يف منطقة 
كان بيته مركزا ألداء الصالة مجاعة، فكان الشهيد يسعى . م الدعاة واملعلمني ويكرِمهمكان حيتر. بيته مجيعا

الصلوات تؤدى يف بيته دوما، مث بدأت اجلماعة تقيم يف بيته  تكان. دوما أن يظل بيته عامرا بأبناء اجلماعة
كان شديد االهتمام بتربية  ".وقف نو"ندوات تربوية لألطفال واألوالد الذين قد نذرهم آباؤهم حتت مشروع 

أوالده، بل كان يفكّر يف اهلجرة ألن األوضاع قد ساءت جدا يف كوئته، وكان يستشريين يف ذلك، وكان ينوي 
ذا الشأن، ولكن قدر اهللا غلَب، فنال درجة الشهادة قبل أن يبعث يل ) أي للخليفة(أن يبعث رسالة لكم 

  . الرسالة
ا قد ضحى حبياته يف سبيل اهللا، وغاية ما فعله أبومها عند استشهاد الثاين هو كان ألبيه ابنان فقط، وكالمه

  .أنه رفَع رأسه إىل السماء وقال رب، لقد أخذت ابين كليهما، فخذْ اآلن ثأري من الظاملني



 

. األعداءرفَع اهللا درجات الشهيد، وأهلم زوجته وأوالده ووالديه الصرب والسلوان واهلمة، وأنزلَ عقابه ب
 . آمني


