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. ده ورسولهأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عب   
      حيم   �. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرن الرمحمِ اهللا الربس * دمالْح

    الَمنيالْع بحيم   * هللا رن الرمحالك* الرين    مم الدوي  *     ـاكإيو ـدبعن اكإي
  عنيتسن *    قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ * اه يناط الَّـذرـر    صغَي هِملَـيع ـتمعن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،.   
: عندما نشاهد أفضال اهللا تعاىل وإنعاماته جتري على لسان األغلبية منا كلمة

ه، سواء أكانوا يدركون املعىن عفويا عندما نذكر نِعمه سبحان" احلمد هللا"
قّي التربية يف بيئة معينة يكن ولكن بسبب تل. عميق للحمد أم مل يدركوهال

. وإن كان على سبيل التكلف" احلمد هللا"اجلميع شعورا بأنه ال بد من القول 
فكل شخص مهما كان قليل العلم يشعر يف قرارة قلبه بضرورة التفوه ذه 

عندما تنـزل على فباختصار، . الكلمات اليت تشري إىل محد اهللا والثناء عليه
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 -اجلماعة  ب بشخصه أو ذلكق تعلّ سواء - ونعمه تعاىل محدي أفضال اهللاأل
واحلق أنه جيب أن يتفوه ا كل . حتما" احلمد هللا" كلمة هجتري على لسان

أمحدي مبثل هذه املناسبات كلها، ولكن إذا قاهلا املرء مدركا حقيقتها 
حنن األمحديون سعداء جدا من هذه الناحية . وروحها كانت أكثر بركة له

وبسبب هذا . آمنا بإمام هذا الزمان واملسيح املوعود واملهدي املعهودألننا 
أو معىن أية كلمة أخرى من " احلمد هللا"اإلميان ال نواجه مشكلة يف فهم معاين 

القرآن الكرمي ألن املسيح املوعود قد وضح لنا تلك الروح بتعليم من اهللا 
واآلن سأذكر لكم معىن . بأساليب خمتلفة" احلمد هللا"تعاىل، وقد شرح كلمة 

  : �يقول ف ،بإجياز بكلماته هو" احلمد"
"اعلمملنع أن احلمد ثناٌء على الفعل اجلميل ملن يستحق الثناء، ومدح من مٍ أنعم 

ها إال للذي  احلمد كما هو حقُّ وال يتحقق حقيقةُ. كيف شاءاإلرادة وأحسن
هو مبحِسأدعلى و جلميع الفيوض واألنوار، وم جه البصريةن،ن غري  ال م

 وإنه ،الشعور وال من االضطرار، فال يوجد هذا املعىن إال يف اهللا اخلبري البصري
هو احملسن ومنه املكلها يف األول واألخري، وله احلمد يف هذه الدار وتلك نن 

  )إعجاز املسيح" (.ب إىل األغيار محد ينسالدار، وإليه يرجع كلُّ
" احلمد هللا"وإذا قال اإلنسان ". احلمد"ي تتضمنه كلمة فهذا هو املعىن الذ

 هو احلمد احلقيقي الذي جيب  ذلكواضعا كل هذه األمور يف االعتبار كان
  . أن حيمد به اَهللا كلُّ مؤمنٍ

يف آيات عديدة يف القرآن الكرمي للفت انتباهنا إىل " احلمد"لقد وردت كلمة 
دث اليوم من منطلق املقتبس املذكور ولكنين سأحت. اإلكثار من محد اهللا تعاىل
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األمور الثالثة اليت وجه .  وسأشرحه قليال�من كالم املسيح املوعود 
: ، هي"احلمد" يف هذا املقتبس أنظارنا إليها شارحا �املسيح املوعود 

من املعلوم أن الناس أيضا ". احلمد ثناٌء على الفعل اجلميل ملن يستحق الثناء"
 يقول بأن املستحق احلقيقي للحمد هو اهللا تعاىل ومن �يحمدون، ولكنه 

أحق باحلمد سوى اهللا تعاىل؟ فأوال جيب أن يكون معلوما أن احلمد كله هللا 
 من مٍ أنعمومدح ملنع: "�يقول املسيح املوعود . تعاىل ألنه هو األحق به

 أكثر منها ، فعندما تنـزل نعم اهللا تعاىل فهي تنـزل مبشيئة اهللا تعاىل"اإلرادة
  .نتيجة فعل احلائز على تلك النعم

 أحيانا يتجلى على املرء برمحانيته ويكرمه دون صدور أي عمل �إن اهللا 
منه، أو يكرمه أكثر من العمل بآالف املرات، أو إذا أنعم على أحد بتجلي 
الرحيمية فهو أيضا مبشيئته تعاىل، فاهللا تعاىل يوفِّق العبد ليقوم بعمل ما أو 

  .، لتظهر له نتائج جيدة، فيكرمه اهللا مرة أخرىدعاء
أي أحسن مبشيئته، فمن أكثر من اهللا " أنعم من اإلرادة" مث األمر الثالث هو 

 يريد أن مين على عباده، ولذا قد �إحسانا بإرادته أو إحرازا لعمل ما؟ فاهللا 
عمه وأفضاله مث عندما تتحقق وعود اهللا تعاىل مبشيئته فتنـزل نِ. وسع رمحته

 هذه يف العصر �فنحن نالحظ معاملة اهللا . ومننه، حبيث ال حيصيها اإلنسان
 قد وعده � ذلك ألن اهللا �سيدنا املسيح املوعود الراهن جتاه مجاعة 

  . وأعلن حبكْمه أنه ليغلنب
وال يتحقق حقيقة احلمد كما هو حقها إال للذي هو مبدأ : "�مث قال 

فليقل بالتفكري يف أن " احلمد هللا"، فحني يقول املرء "جلميع الفيوض واألنوار



 

- ٤ -

 نور اللَّه � وحده هو من ينال منه اإلنسانُ مجيع الفيوض، فــ �اهللا 
اتاومضِ السالْأَرنورا فعلى اإلنسان أن �، فإذا كان )٣٦ :النور( �و 

من يتوب إليه، ويتقدم إليه، وينيب إليه، وبذلك خيرج اإلنسان احلامد 
، كما يقول �وهنا يبدأ موضوع آخر ملنة اهللا . الظلمات إىل النور باستمرار

�:� اللَّه يلو ينوا الَّذنَآم مهرِجخي نم اتورِ إِلَى الظُّلُمالبقرة (�الن: 
احلمد " وليه يتحقق له إدراك جديد لـ �، فاإلنسان الذي يكون اُهللا )٢٥٨

ديدة ملنن اهللا، فكأن احلامد احلقيقي يرث أفضال اهللا اليت ال فتبدأ سلسلة ج" هللا
وحمسن : "�مث قال . ينـزل عليه فضلٌ تلو آخر على الدوامف ،تنقطع لألبد

، فهو يعرف أنه يقوم "على وجه البصرية ال من غري الشعور وال من االضطرار
بد أنه إذا ذا اإلحسان وال يريد جزاء على هذا اإلحسان، إال أنه علَّم الع

: شكر ومحد محدا حقيقيا وأدى حق العبودية فسوف يزيدنه كما قال
وهذا االستمرار . ، أي ستزداد إنعامايت ومنين هذه أكثر باستمرار�ألزيدنكم�

يف نزول هذه اإلنعامات واملنن عليكم ليس مقصورا على هذه الدنيا، بل 
ارا غري منقطعة للحمد سوف تتمتعون ا يف اآلخرة أيضا، وسوف تتناولون مث

مث قال أيضا بأنه ال يغينب عن البال أن احلمد الذي تقومون به لغري . احلقيقي
.  وينبغي أن يقودكم إليه�اهللا أو خملوقه يف هذا العامل هو اآلخر يقود إىل اهللا 

 وفهمه أنه هو مرجع �جيب أن يكون عند املؤمن احلقيقي إدراك قول اهللا 
وهو خالق األرض والسماء وكلّ  هو مالك مجيع القدرات، كل محد، ألن اهللا

 الناس، األشياء واملخلوقات سواًء كانت حيوانات أو مجادات أو نباتات أو
ن يودع فيها خواصاوهو م فال .  وميزات حبيث يستطيع اإلنسان االنتفاع
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يدة ميكن أن يتحلى أي شيء مبيزة فريدة وال أمهية ذاتية وال قوة خارقة مف
ونرى كثريا من األشياء على وجه األرض . لإلنسان ما مل خيلقها اهللا تعاىل فيه

ال يقدر اإلنسان على االنتفاع خبواصها اليت وضعها اهللا تعاىل فيها ما مل يشأ 
فإذا كانت كل ميزة وخاصية ال توهب إال مبشيئة اهللا وإرادته . اهللا تعاىل ذلك

قيقي هللا وحده عند استفادته ذه فال بد لإلنسان أن يسدي الشكر احل
 ألن اهللا تعاىل وحده خلق هذه األسباب واألشياء اليت ينتفع ا عبد ،األشياء

ولكننا أُمرنا أن نشكر عباد اهللا أيضا، أي إذا انتفعتم بإنسان فال بد . اهللا املؤمن
فلو شكرمت الناس ذه النية ألن اهللا تعاىل أرسلهم . أن تكونوا شاكرين له

فادتكم أو جعلهم وسيلة مفيدة لكم فإن ذلك أيضا يتحول إىل شكرٍ هللا إل
إن الشكر احلقيقي هو لرب العاملني الذي خلقنا وهيأ أسبابا لربوبيته لنا . تعاىل

 فلو فكّر اإلنسان على هذا النحو ملا جعل عباد اهللا آهلة له، .أخرىوملخلوقات 
ه أو بسببه قد أحرز ما أحرزه، ألن وال يظن أنه بسبب فالن قد أُجنزت أعمالُ

فهذا هو دأب املؤمن أنه عند شكره للعباد إمنا . الرب احلقيقي هو رب العاملني
منبعا لإلحسان واملنن، بل كلما تلقّى معاملة  ويعدهيتوخى شكر اهللا تعاىل 

اهللا تعاىل سببا فيها ألنه قد أوقع يف قلب شخص آخر  يعدحسنة من أحد فإنه 
 من أي طريق –فعند انتفاع املؤمن احلقيقي بشيء . دي إليه معاملة حسنةليس

 يتوجه فكره إىل اهللا تعاىل، وعند ذلك يصدر منه احلمد –كان هذا االنتفاع
  .  وأوصانا للقيام مبثل هذا احلمد�احلقيقي وهو ما نبه إليه املسيح املوعود 

ىل ذا التفكري نفسه وينبغي     إن معظم أفراد اجلماعة يقومون بأداء شكر اهللا تعا        
أن يكون األمر كذلك ألن اإلميان أيضا يزداد ويترقى بواسطة مثل هذا احلمد             
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ولكن جيب أن يكون تفكرينا كجماعة أيضا على هذا النحو حبيث           . احلقيقي
نشكر اهللا تعاىل كلما رأينا اجلماعة تزدهر وتتقدم، وجيب أن نعرف الـروح             

فلو متّ محد اهللا تعاىل يف كـل        .  حبسبها �مث حنمده   احلقيقية حلمد اهللا تعاىل     
إن مثل . مكان على هذا النحو هلطلت أمطار أفضال اهللا تعاىل أضعافًا مضاعفة          

هذا احلمد احلقيقي يحدث يف اإلنسان إنقالبا روحانيا كما ينقذه مـن أدق             
للعمل بتلك  أنواع الشرك أيضا، وجيعله إنسانا عابدا حقيقيا هللا تعاىل، ويوفقه           

األحكام اليت أمر ا اهللا تعاىل، وينبهه إىل التحلي بـالقيم اإلنـسانية املثلـى               
واألخالق السامية، هذا هو احلمد والشكر الذي جيب علينا البحث عن طرق            

  .أدائه
 أن اهللا تعـاىل     – اليت ألقيتها يف كندا      -لقد ذكرت يف خطبة اجلمعة املاضية       

 أمريكا وكندا للقيام ببعض أعمال اجلماعة بكـل         وفّق الشباب األمحديني يف   
 إذ أحرزوا فيها قـصب      ،نشاط وحيوية، وال سيما إنشاء العالقات وتطويرها      

السبق على غريهم، وتظهر نتائج طيبة لعالقام اليت أنشأوها مع الفئة املثقفـة       
مث ملا زرت بلدهم جاؤوا م      . من الناس مبا فيهم شخصيات بارزة من بالدهم       

قاء يب، وكان معظمهم من واضعي اخلطط للحكومات والـبالد، وممـن            لل
يظَن عن مثل هؤالء أم ال يأتون ملقابلة أحد، . يضعون للعامل خططًا ومشاريع

غري أم قد أتوا يف دار اجلماعة وقابلوين حيث أتيحت يل الفرصة ألسدي هلم              
د حصل بـسبب    كل ذلك ق  . النصح وأفهمهم بعض األمور وأقول هلم شيئا      

وهنا أريد أن أنبه    . هذه العالقات، وقد لعب شبابنا هناك دورا كبريا يف ذلك         
 أال  - سواء كانوا من أمريكا أو كندا أو من أي بلد آخـر              -هؤالء الشباب   
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يعدوا أية عالقة دنيوية جناحا كبريا هلم، بل أعطاكم اهللا تعاىل هذه الفرصـة              
إيصال التعاليم احلقيقية املبنية علـى العـدل        للوصول إىل أهل الدنيا من أجل       

والقسط، أو وفقكم لترتيب اجتماع معهم ولقائي م، فوفقين اهللا تعـاىل أن             
 الذين يعدون من كبار     -أُطلعهم على التعاليم اإلسالمية الرائعة وأُخرب هؤالء        

د  كيف ميكنهم إرشا   –رجاالت البلد والذين يسيطرون يف احلقيقة على العامل         
فأول ما أريد القول لشبابنا يف كل مكان، وال سيما للـشباب  . العامل وتنويره 

 حيسبوا أال   - ألنين قد رجعت من جولة يف هذين البلدين          -يف أمريكا وكندا    
عالقام وجناحام هذه نتيجة كفاءات وميزات ذاتية هلم بل جيب أن يعدوها            

م هذه الفرصة إلنشاء مثل هذه      فضالً من اهللا تعاىل وحيمدوه عليها إذ هيأ لك        
ال نتوخى من هذه العالقات حتقيق أهداف شخصية وال مكاسب          . العالقات

خاصة، وليس هو هدفنا، بل دف إلرشاد العامل وإطالعه على الطرق املؤدية            
إىل الصراط املستقيم، مث إذا قبل العامل نصحنا فبها ونِعم، وإال نكون قد أدينا              

 على  ساد والدمار ألنه لو استمر سائرا     إنقاذ العامل من الف   البد لنا من    . واجبنا
جه احلايل لواجه دمارا حمقّقًا، فال بد أن نبذل اجلهود لتحويل العامل إىل اهللا              

لو كان أحد يزعم أنه بسبب بعض كفاءاتنا ومؤهالتنا قد حظينا بتلك            . تعاىل
ل هذه العالقات إىل  من خال  دفالعالقات على املستوى العايل، أو يظن أننا        

حتقيق بعض مكاسبنا، أو أن رقي اجلماعة يرتبط ذه العالقات فهـو زعـم              
باطل، بل احلق كما بينت قبل قليل يف شرح موضوع احلمد أن هذه مـشيئة               

فإن جهودنا   . الرقي واالزدهار  �اهللا تعاىل أنه يهب مجاعة املسيح املوعود        
. ج اليت تظهر فهي إحسان من اهللا تعاىل      ذا اخلصوص متواضعة جدا، أما النتائ     
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فليست نتائج هذه اجلهود راجعة إىل ميزات ومساعي ذاتية بل ترجع إىل فضل    
فلو حافظنا على هذا النوع من التفكري لكثـرت هـذه           . اهللا تعاىل يف احلقيقة   
أما أهل الدنيا هؤالء فال نريد منهم شيئًا، ولـيس هـو            . األفضال وازدادت 

  . هدفنا
رت يف جريدة الفضل تقارير جوليت يف أمريكا، ولعل أفراد اجلماعة قد            لقد نش 

إن املكان الذي جيلس فيه أعضاء الكونغرس وجملس الـشيوخ          . قرأوها أيضا 
األمريكي ويبتون فيه يف قضايا بلدهم وقضايا بالد العامل كله، يسمى ذلـك             

، ولقد أقيم يف إحـدى  )CAPITOL HILL ("كابيتول هيل"املكان 
وأراد بعض معارضينا إثارة    . عات ذلك املبىن حفلٌ ألقيت فيه خطابا خمتصرا       قا

هذا املوضوع ضد اجلماعة اإلسالمية وال سيما يف باكستان لكي يؤلبوا الناس            
وكان مـوقفهم بـأنين     . ضد اجلماعة أكثر، إال أم مل يتلقوا اهتماما يذكر        

 األمريكية أو توجهت إىل ذهبت إىل هناك لطلب العون لألمحديني من احلكومة
ولعلـهم يـستطيعون أن     .  والعياذ بـاهللا   -هناك لتدبري مكيدة ضد باكستان    

يكتشفوا حقيقته بأنفسهم باالستماع إىل ما قلت هناك إذا كانوا يتحلون بعني            
العدل ولكن مع األسف ال يتحلون ا، ولكن يستطيع كل عاقل أن يعـرف              

نت قد ذهبت إىل هناك من أجل أخذ قصدي من الذهاب إىل هناك، وما إذا ك
ال نعتمد إال على اهللا تعاىل، وإن رقـي         . شيء أم إعطائه هلم وإفادم بشيء     

اجلماعة منوط بفضل اهللا تعاىل فحسب وليس بدعم أية حكومة، ومل خيطـر             
 فأقول بأننا أكثر حبا     ،أما تدبري مكيدة ضد بلدي    . ببالنا قط مثل هذا التفكري    

الذين ليس هلم أي دور يذكر يف إنشاء دولة باكـستان وال            لوطننا من هؤالء    
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عليها، بل هم الذين ينهبون ثروات البلد بكلتا اليدين ويدفعونه حنو            احملافظةيف  
  .الدمار احملقق

 ٢٠٠٨أما فيما يتعلق بأخذ شيء منهم فأخربكم بأنين ملا زرت أمريكـا يف              
اشترك فيه بعض الناس احملليني، مبناسبة اليوبيل املئوي للخالفة، أقيم هناك حفل 

ومل حيضر سوى عضو واحد من جملس الشيوخ األمريكي الذي جـاء ملـدة              
قصرية، لعله جلس خلمس دقائق مث ذهب وكان ذلك قبل بدء احلفـل، ومل              

أذكر أنين  . حيضر آنذاك أي عضو آخر من جملس الشيوخ وال من الكونغرس          
اذا تريد مين؟ شعرت وكأنـه      م:  سألين فيهما  ، إليه لدقيقتني فحسب   تحتدث

مل آت إىل   : منا؟ فقلت لـه    فتستجديما الذي جاء بك إىل هنا       : يريد القول 
ولقد أخربته يف ذلك الوقت أيضا بأنين جئت هنا ألدلكم على . شيئاهنا ألخذ 

الطرق واخلطط اليت ال بد لكم من االلتزام ا إذا كنتم تريدون إحالل السالم              
  .يف العامل كله

ة حال، هذا هو العضو الوحيد الذي جاء آنذاك من جملـس الـشيوخ   على أي 
  . األمريكي، وتكلم معي بضع دقائق مث غادر

فكنت " ل هيل والكابيت"أما فيما يتعلق بأمهية خطايب يف احلفل الذي انعقد يف           
أتوخى من خالله إطالع هؤالء الرجاالت الكبار واملثقفني على بعض جوانب           

علهم باالستماع إليها ينتبهون إىل اخلطو يف االجتاه الصحيح    التعاليم اإلسالمية ل  
  .إلحالل السالم يف العامل

مقابلـة معـي،    ) CNN(قبل هذا احلفل بيوم سجل مندوب من شـبكة          
لك اآلن مناسبة هامة جدا، فما هو       ستتهيأ: أمور أخرى قال يل   وباإلضافة إىل   
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 مين أن أشعر حبماس     شعورك جتاهها؟ وكانت كلماته توحي بأنه كان يتوقع       
ال أرى أا مناسبةٌ حتتلّ جانبا كبريا من        : كبري، ولكين قلت له بصورة عفوية     

 حبيث أُبدي هلا محاسا كبريا، ألن هديف األساسي من جوليت يف            عندياألمهية  
 أفراد مجاعيت وتنبـيههم إىل حتـسني حالتـهم األخالقيـة            لقاءأمريكا هو   
ا يشكل صدمة للـساسة األمريكـان إذ ال         إن قولك هذ  : فقال. والروحانية

  .لن أخرب الساسة األمريكان عن قولك هذا: مث قال يل مبتسما. تعطيهم أمهية
على أية حال، قد يكون يف نظر أهل الدنيا أمهية غري عادية هلذا األمر ولكـن                

ولكن البد أن نبدي    . ليست له تلك األمهية الكبرية عندنا، وينبغي أال تكون        
ليا ونشكرهم على حسن االستماعأخالقًا ع.  

 يف  الدينيةفرقالختلف اخلاصني مب رجال الدينكذلك جاء ملقابليت بعض 
اجليش بسبب عالقات أحد األمحديني معهم وكانوا أربعة أو مخسة، فقال يل 

ستلقي غدا خطابا يف أعضاء : أحدهم أثناء املقابلة واللقاء قبل الربنامج
كال، فأنا : ؟ فقلت لهباالضطرابل تشعر فهجملس الشيوخ  والكونغرس

 ألن يكون هناك أيسوف أخربهم ما قال القرآن الكرمي واإلسالم، فال داعي 
 يوفِّقين إللقاء احملاضرات يف شىت املناسبات بني حني �اضطراب، فاهللا 

أما حنن فنواجه مشكلة كبرية يف مثل هذه : عندها قال من عند نفسه. وآخر
  . نضطرب، مع أننا نلقي كثريا من هذه احملاضراتالربامج وأحيانا 

 خصوصيني قد مت تعيينهم ألداء رجال دينلقد قال ذلك ألن هؤالء وإن كانوا 
الطقوس الدينية، أو ميكن أن تعدوهم قادة دينيني، إال أن السمة املادية غالبة 

ما املؤمن أ. أمريكانيهيبهم، حىت لو كانوا " ل هلوكابِيت"عليهم، إذ جمرد اسم 
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. بإله واحد فإمنا اإلله الواحد هو كل شيء بالنسبة له وجيب أن يكون كذلك
هم أيضا يرتعبون من أهل ) من املسلمني(إن الذين يعترضون على اجلماعة 

الدنيا، كما يرتعب هؤالء، فهم أيضا يعقدون املقابالت واالجتماعات هناك 
بلِّغوهم رسالة اإلسالم ورسالة  أن ي-بسبب هذا الرعب-لكنهم مل يوفَّقوا قط 

  . اهللا ورسالةَ القرآن الكرمي
 يقول لزميله بعد انتهاء الكونغرسولقد مسع أحد األمحديني أحد أعضاء 

جيب أن يكون القادة املسلمون على هذا النحو حيث جيب أن "الربنامج 
على كل حال هذا هو ." يتكلموا جبالء ووضوح ويبينوا احلقيقة بكل قوة

 لذلك أي قائد مسلم أو رؤساَء البالد أيضا، ألم �اعه، فلم يوفِّق اهللا انطب
فينبغي أن ينشئ الشباب العالقات مع هؤالء . مييلون إىل الدنيا أكثر من الدين

. القادة الدنيويني بفكرة أننا لن نكسب منهم شيئا وإمنا لكي نعطيهم شيئا
 أكثر من اجلميع، مث انظروا �جيب أن تكون لديكم عواطف الشكر هللا 

تذكروا على الدوام أن أفعال اجلماعة ال . كيف تكثر أفضالُ اهللا باستمرار
تالئم حب الدنيا أبدا، فإذا عددمت أهل الدنيا هم كلَّ شيء، فإن اهللا املنعم 

  . قادر على استعادة نعمه أيضا
وما كما هو على باختصار، ينبغي أن يكون هدفُنا محد اهللا والفوز برضاه د

وليس منتهانا إنشاء العالقات مع أي من أهل الدنيا ومل تكن . أرض الواقع
ولن تكون يف املستقبل إن شاء اهللا، كما ليست غايةُ حياتنا االكتساب من 

ل يف أمريكا أو ل هيوالكابيتأهل الدنيا هؤالء والنفوذ إليهم، سواء أكانت 
ربنامج فيه غايتنا املتوخاة يف احلياة ال يف  فلم تكن إقامةُ ال،كان إيوانا آخر
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فيجب . املاضي ولن يكون يف املستقبل وجيب أن ال يكون، فهي ليست غايتنا
 مهما كان حائزا على الشهادات ومهما أنشأ من -أن يتذكر كل أمحدي 

 أن غايتنا املنشودة أن جنعل العامل يعبد إهلا واحدا، وأن -عالقات مع الناس 
ولعلكم .  والبالداملؤسسات يرفرف فوق ألوية مجيع �النيب جنعل لواء 
 وقرأمت يف التقرير أيضا أن ما قلت هناك إمنا كان يف ضوء MTAشاهدمت يف 

احلق  عنتعليم القرآن الكرمي وحاولت أن أُخربهم عن تعاليم اإلسالم 
وإمنا أرى نفسي إنسانا بسيطًا قليلَ . والصدق، فليست يل أي ميزة يف ذلك

 وعده قدلعلم، إال أن املسيح احملمدي الذي ذهبت إللقاء اخلطاب ممثال له، ا
:  بقوله� هو وسيده ومطاعه ومطاعنا مجيعا سيدنا حممدا رسولَ اهللا �اهللا 

فخطر ببايل أثناء التوجه إىل هناك وأنا يف السيارة أن ".. نصرت بالرعب"
 وقبل ذلك مل حتدث أي -هؤالء يقولون إن هذا إيوان عظيم وسامٍ جدا، 

 قائال يا إهلي إمنا أنا � فدعوت اهللا -مناسبة حىت أفكر يف هذا املوضوع 
 وإين حامل إىل هناك رسالتك، ممثال مسيحك املوعود، فأرجو الضعيفعبدك 

الذي قطعته مع " نصرت بالرعب: "أن تريين اليوم أنا أيضا مشاهد حتقُّق الوعد
 يل والحظ ذلك األمحديون أصحاب �تجاب اهللا فاس. املسيح املوعود

الذوق السليم، وأعربوا عن ذلك، بل قد حدث عن ذلك اآلخرون أيضا، أم 
فالسيد أنور حممود خانْ ابن املرحوم ". نصرت بالرعب"رأوا هناك مشهد 

موالنا عبد املالك خانْ الذي يقيم هناك وهو عضو يف اهليئة اإلدارية جلماعة 
، قد كتب مقاال موجزا عن هذا الربنامج والتعليقات املوجزة لرجال أمريكا
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كيف كانوا يتأثرون، وأرى أنه جيب أن ينشره يف والسياسة هناك على ذلك 
  . الفضل وجمالت اجلماعة األخرى

 جملس الشيوخو الكونغرس عضوا من أعضاء ٢٩لقد حضر الربنامج قرابة 
ولني يف املنظمات غري  املسؤوصناع القرارات ورجال البنتاغون وبعض

.  تقريبا١١٠احلكومية والربوفيسورات، والعدد اإلمجايل لكل هؤالء بلغ 
 إذا حضروا أي وجملس الشيوخرس غفالعادة السائدة هناك أن أعضاء الكون

برنامج معا فال جيلسون طويال بل ينصرفون بعد بضع دقائق فقط وهذا هو 
 فيعرف -!خالقهم وهم أدرى بذلك فهذا من أ-االنطباع السائد عنهم، 

عنهم كلُ واحد أم ال جيلسون مع بعض، بل ينهضون عاجال، لكنهم يف هذا 
الربنامج جلسوا طول الوقت إال اثنني أو ثالثة منهم كانوا قد أخذوا اإلذن 

إنين : " منذ زمن بعيد"ليل هوكابيت"يف  البريوقراطيني، بل قد قال أحد سلفا
قط حضورا أكثر من عشرة  عشرين عاما ومل أالحظ هنا منذ مخسة عشر أو

 معا يف أي برنامج، وثانيا أعرف من وجملس الشيوخرس كونغالمن أعضاء 
فهم . خربيت أن أحدا ال جيلس أكثر من بضع دقائق مهما كان الربنامج مهما

ينصرفون حىت لو كان الضيوف رؤساَء البالد بل ال جيلسون يف مناسباتنا 
 وقد حيرين كثريا أن زعماء األحزاب املختلفة من :مث قال. اخلاصة أيضا

 الذي ذكرت فعضو جملس الشيوخ. املعارضة واحلكومة كلهم ظلوا جالسني
 وكان سلوكه ينم عن تكرب ٢٠٠٨قبل قليل أنه قابلين يف أثناء زياريت يف عام 

ى عظيم، هو اآلخر مل حيضر الربنامج فحسب، بل قد جاء إىل املنصة وألق
وكان . كلمته أيضا، وظل جالسا طول اخلطاب وانصرف بعد اية خطايب
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 واقفني أثناء اخلطاب لقلة املقاعد مع وجملس الشيوخ الكونغرسبعض أعضاء 
وتقام هناك برامج " الغرفة الذهبية"أن هذه القاعة أكرب القاعات هناك وتسمى 

 امعات، فهؤالء ومعلوم أنه ال تكون قاعات واسعة جدا يف مثل هذه. مهمة
الضيوف مع بعض أبناء اجلماعة أيضا ظلوا يستمعون إىل اخلطاب واقفني لقلة 
املقاعد، واجلدير بالذكر أم ظلوا يستمعون إىل أمور مل تكن تالئم مزاجهم 

  . أي أن يتمسكوا بالعدل ؛على األغلب
 العدل الذي قلت هلم هو أن عليكم أن تعدلوا يف كل األحوال، وإن مل تقيموا

فعلى األمم . على حكوماتكم أيضا مهما كانت قوية احملافظةفلن تتمكنوا من 
فيجب أن . القوية أن تراعي األمم الضعيفة، وهذا ضروري جدا إلقامة األمن

. جتلس األمم كلها يف جملس األمن وهيئة األمم املتحدة على قدم املساواة
 ما قلت هلم، وبطبيعة هذا ملخص. وجيب أال ينظر بلد إىل ثروة بلد آخر

احلال هذه األمور ال تطابق طبائعهم، وقد قلت هلم ذلك يف ضوء تعليم القرآن 
أمريكي بعد خطايب هناك قال يل أول عضو مسلم يف الكونغرس وهو . الكرمي

 بأن ما أعجبين كثريا يف خطابك هو أنه جيب أال تنظروا إىل إفريقي األصل،
إن هؤالء الناس يعرفون على أية . جلشعثروات أمم أخرى بنظر الطمع وا

: وقال أيضا. خطوط جتري سياستهم وبأية نظرة ينظرون إىل األمم األخرى
. جيب أن ينشر هذا اخلطاب فورا ويوزع على أعضاء الكونغرس اآلخرين

  . وقال عضو آخر بأن أمريكا حباجة ماسة إىل هذه الرسالة اليوم
م اجلميل إىل هؤالء الناس قد أتيحت نتيجة إذًا، إن فرصة تبليغ تعليم اإلسال

ولكن هل يتأثرون به أم ال أو هل تأثروا مؤقتا وإىل مىت . فضل اهللا تعاىل فقط
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فهذا  ؛يبقى هذا التأثري ومىت ميكن أن يزول، أو هل يصغون هلذه الرسالة أم ال
فاحلمد . أمر آخر، ولكن تعليم اإلسالم اجلميل قد اتضح هلم على أية حال

. له هللا الذي هيأ هذه األسباب كلها، هذا ما جيب أن يعلمه كل أمحديك
كذلك وجهت أنظار رجال السياسة فيهم أيضا يف أثناء املقابالت معهم إىل 
إقامة العدل، فإذا عملوا بذلك فسوف ينجون من الدمار وينجو العامل أيضا، 

  . وإال فسيعمل قدر اهللا عمله
 والفريق العامل  يف اجلماعة اخلارجيةاألمور ويف كندا أيضا قد أقام سكرتري

. على العالقات القدمية احملافظةمعه عالقات جديدة مع الناس باإلضافة إىل 
فعليهم أيضا أن يشكروا اهللا تعاىل إذ وفّقهم خلدمة اجلماعة وليوصلوا احلق 

لقد حضر كثري من زعماء األحزاب . والصدق إىل أصحاب العالقة معهم
ال شك أنه ال بد من تفهيم ساسة البالد . ورجال السياسة وقابلوينالسياسية 

ففي أثناء اجلولة . القوية وكذلك الشرحية املثقفة منهم إلقامة األمن يف العامل
عة حدمها كان حفل االستقبال مبناسبة افتتاح قااحلالية عقد يف كندا حفالن، أ

لكنديني احملليني،  عدد ال بأس به من اوحضره" قاعة طاهر"جديدة باسم 
باإلضافة إىل رجال السياسة وغريهم من املثقفني فأتيحت يل الفرصة 

وقد وصلتين فيما بعد تعليقات بعض . ألخاطبهم يف ضوء التعليم اإلسالمي
أدعو اهللا تعاىل أن تكون هذه التعليقات . الضيوف وكانت إجيابية جدا

  . راتيجيتهماإلجيابية مدعاة إلحداث التغري يف أذهام واست
ذه القاعة بأن منظمة حكومية تساعد املنظمات فيما يتعلق أود أن أذكر 

اخلريية واملنظمات غري احلكومية األخرى قد وعدت مبساعدة قدرها مليونان 
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ونصف مليون دوالر كندي لبناء القاعة، وأظهرت رغبتها أن تدفع اجلماعة 
عندما علمت . ة جزءا منهاجزءا من نفقات هذا املشروع وستدفع تلك املنظم

ذلك قلت للمسؤولني يف اجلماعة أن يعيدوا إليها هذا املبلغ شاكرين، وأن ب
فكان من فضل اهللا تعاىل أنْ . تبين اجلماعة بنفسها إن كانت قادرة على ذلك

وإىل جانب ذلك . وفَّق اجلماعة لبنائها ببذل عدة ماليني من الدوالرات
مع أن ) معهد تأهيل الدعاة(للجامعة األمحدية أنشأت اجلماعة بناية جديدة 

اجلماعة يف كندا تعمل بفضل اهللا تعاىل على مشاريع ضخمة لبناء املساجد 
هذه اجلماعة تقدم . وتقتضي هذه املشاريع عدة ماليني من الدوالرات

 أن يبارك يف أمواهلم �تضحيات مالية كثرية بفضل اهللا تعاىل فندعوه 
 كانت مستخدمة للجامعة إىل اآلن كانت قد اشترا البناية اليت. ونفوسهم

وقد شيدت اآلن غرف واسعة . اجلماعة من قبل ولكن ضاق ا املكان اآلن
هذه البناية تقع يف . وجيدة للصفوف وكذلك للمكاتب التابعة للجامعة

Peace villageسوف .  نفسها حيث اإلشراف عليها يكون سهال نسبيا
  . هذه البناية يف العام املقبل بإذن اهللاتنتقل اجلامعة إىل 

ال شك أن القلب يمأل حبمد اهللا تعاىل نظرا إىل هذه الترقيات، أدعو اهللا تعاىل 
وبسبب . أن جيعل مجيع أفراد اجلماعة شاكرين وحامدين هللا تعاىل على نِعمه

إن . على عقد مأدبة" أونتاريو"عالقات اجلماعة أصر الوزير األول يف إقليم 
فعندما . القات اجلماعة وطيدة يف ذلك اإلقليم أيضا على كافة املستوياتع

ن ذلك نظرا ر على عقد املأدبة ولكين اعتذرت ععلم الوزير بزياريت لكندا أص
إىل بعد املسافة ولضيق الوقت ألن الذهاب واإلياب إىل حيث يقع مكتبه يف 
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د كان صعبا وكان من املدينة أو دور الضيافة أو حيثما كانت املأدبة ستعق
فسأقيم إذا كان األمر كذلك : فقال الوزير. شأنه أن يستغرق وقتا طويال

وبالتايل مل يبق عندنا جمال . مأدبة قرب مقر إقامتكم ولكن أرجو أن حتضروها
فعقد املأدبة وذكَر اجلماعة بكلمات مجيلة جدا، وذكر عالقات . لالعتذار

 هذه املناسبة أيضا إلبالغ تعليم اإلسالم وقد وفِّقت يف. اجلماعة وإجنازاا
فباختصار، فيما يتعلق . اجلميل لربع ساعة أو ثلثها تقريبا للذين حضروا املأدبة

بإنشاء العالقات فإن بعض املسؤولني يف اجلماعة يف كندا وأفرادها بشكل عام 
ل كذلك فإنّ العالقات اليت أُنشئت من قب. أيضا قد أقاموها على خري ما يرام

ولكن جيب أن تتذكروا .  بل تتقدم وتتوسع أكثر بإذن اهللا تعاىلقائمة تزالال 
دائما، كما قلت من قبل أيضا، أن كل ذلك إمنا هو نتيجة فضل اهللا تعاىل 

  . وليس ناجتا عن مساعي الشباب أو غريهم
لقد سبق يل أن . إن مجاعة كندا متقدمة يف اإلخالص والوفاء بفضل اهللا تعاىل

 اخلطبة السابقة إىل بعض الثغرات يف النظام وأظهرت سخطي قليال أشرت يف
فكلما جاء أفراد اجلماعة للقائي بعد ذلك طلبوا العفو باكني . على ذلك

وبعضهم بعثوا الرسائل ذا اخلصوص، مع أنين كنت قد أظهرت سخطي 
 اخلفيف على بعض الفروع املشرفة على ترتيبات اجللسة واملسؤولني، ومل يكن

لقد قلت نظرا إىل حب أفراد اجلماعة . موجها إىل أفراد اجلماعة بوجه عام
ليست لدي . وإخالصهم بأنه لوال مراعاة إخالصهم لنقلنا جلستهم إىل أمريكا

أدىن شكوى من أفراد اجلماعة غري أنه من الطبيعي أن حتدث بعض األخطاء 
اا ومن بعض األفراد يف ترتيبات اجللسة وقد حدثَت من املشرفني على ترتيب
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 تكون هناك ضجة يف خيمة النساء عامة ويقال بأن مل يسمعن كأنأيضا، 
كل هذه األمور ميكن إصالحها نتيجة أداء العاملني . برامج اجللسة باهتمام

فإذا كانت هناك ضرورة لطلب العفو . والعامالت واجبام على وجه صحيح
املني ولكنهم مل ينتبهوا إىل ذلك، فكان جيب أن يطلبه املسؤولون وبعض الع

أما عامة أفراد اجلماعة فهم الذين أبدوا قلقهم واضطرام إىل إظهاري بعض 
  .السخط

وكما قلت يغمر قليب محد اهللا عند رؤية إخالص ووالء اجلماعة بكندا بفضل 
ويا هلا من ! �ما أروع هؤالء الذين وهبهم اهللا للمسيح املوعود . اهللا تعاىل

 Peace "كانت منطقة . ة بلغت الذروة يف حبها ووالئها للخالفة أيضامجاع
village) "هناك أياما قليلة . مفعمة باحلياة والبهجة) قرية السالم مكثت

رغبيت يف املكوث أياما أكثر ملا رأيته منهم من إخالص  معلقرب رمضان، 
  . ووالء

 صار ضيقًا من بعض إنه ملن أفضال اهللا علينا أن مكان االجتماع يف كندا
النواحي، فكانت هناك مشكلة كبرية إليقاف السيارات مثالً، لذا فمن واجب 

عليهم أال يفكّروا من أين . مجاعتنا هناك أن يبحثوا عن مكان أوسع للجلسة
ما دام اهللا تعاىل قد زاد حاجتنا فال بد أن يوفقنا . يأيت املال لشراء مكان أوسع

اء اهللا، شريطة أن نكون عباده الشاكرين واحلامدين إلجياد املكان أيضا إن ش
  . حقًا

وبريطانيا  أمريكاوهناك أمر آخر أود أنْ أنبه إليه أبناَء اجلماعة يف كندا بل يف 
أيضا، وهو أن الالجئني اجلدد يأتون من باكستان إىل هنا بكثرة، فعلى هؤالء 
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ا، فلكي يسترتلوا أفضال اإلخوة أن يتذكروا أن اهللا تعاىل قد أنعم عليهم كثري
اهللا أكثر عليهم أن يتقربوا إىل اهللا تعاىل ويعملوا بأحكامه ويفوزوا برضاه بدالً 

وليعلم الشباب خاصة أم كلما ازدادوا شكرا . من االنغماس يف متع الدنيا
عليهم أن يضعوا يف االعتبار . ومحدا هللا تعاىل نزلت عليهم أفضال اهللا أكثر

ا احملنن أجلها هاجروا من باكستان، فهذا يساعدهم على دائموالشدائد اليت م 
على القادمني اجلدد، ذكورا وإناثًا، أن يكونوا شديدي . ذكر اهللا تعاىل دائما

 أكثر، وجيعلهم أفضال اهللا  اهللاذا يورثهمكاحلرص على التحلّي باملثل العليا، فه
عليهم أن يضعوا يف . فًاأسوة حسنة لألمحدين اآلخرين املقيمني هنا سل

احلسبان كل حني أم مل يأتوا هنا من أجل الدنيا فقط، وأنه ال بد هلم من 
  .االهتمام بالدين أيضا

وكندا غدا  أمريكا فيبدأ رمضان هنا بعد يومني إن شاء اهللا تعاىل، وسيبدأ يف 
قصى على األغلب، فليسع كلُّ أمحدي أن ينتفع من هذا الشهر الفضيل إىل أ

هذه أيام استنـزال أفضال اهللا . ابلُغوا الذروة يف أدعيتكم وعباداتكم. حد
وفَّقنا اهللا مجيعا لذلك حىت نرى . تعاىل، فعلى كل مسلم أمحدي اغتنامها جيدا
  .اللهم آمني. أفضال اهللا تعاىل ترتل علينا أكثر من ذي قبل

نني من إخواننا، بعد أداء صالة اجلمعة سوف أصلّي صالة اجلنازة على اث
أحدمها شهيد وهو شودري نعيم أمحد غوندل ابن شودري عبد الواحد احملترم 

. إنا هللا وإنا إليه راجعون. لقد استشهد أمس. بكراتشي" أورنغي تاون"من 
  .كان اسم جده السيد خورشيد عامل املرحوم
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"  مشايل٩٩"كان أصالً من سكان قرية . ١٩٦١كان الشهيد من مواليد 
مبحافظة " مزرعة غوندل"، انتقل من هناك إىل قرية "سرجودها"فظة مبحا

كانت جدته بايعت يف عهد . ،  مث انتقل إىل كراتشي١٩١٧عام " كوتري"
  .، أما جده فبايع بعدها١٩١٤ عام �اخلليفة الثاين 

 حصل الشهيد على شهادة املاجستري يف االقتصاد مث شهادة املاجستري يف 
  . مل مساعدا للمدير يف بنك الدولة الباكستايناإلدارة، وكان يع

 يوليو يف ١٩أما واقعة استشهاده فهي أنه خرج على عادته من بيته صباح 
الساعة الثامنة والربع للذهاب إىل مكتبه، وكان أمام بيته شارع ضيق يتجه إىل 

ملا دخل الشارع الضيق . الطريق الكبري حيث كانت سيارة من مكتبه تأخذه
بان من أمامه فوضعا املسدس على صدغه، فنفذت الرصاصة من ميني جاء شا

  . إنا هللا وإنا إليه راجعون. ، فاستشهد يف احلالرأسه إىل يساره
بكراتشي " أورنغي تاون"كان الشهيد خيدم اجلماعة رئيسا لفرعها يف منطقة 

، "زعيم املنطقة"و"  اخلدامقائد جملس"وقبلها عمل كـ .  عاما١١منذ 
كان ذا خلق . وغريها من خدمات" مريب األطفال"و" كرتري وقف نوس"و

هذا هو رأي أهل منطقته من غري األمحديني . حسن، مضيافًا وحليم الطبع
تواجه معارضة " تاونورنغي أ"كانت مجاعتنا يف منطقة  مدةمنذ . أيضا

شديدة، حيث كانت تكتب على اجلدران كتابات معادية للجماعة، ولكن 
كان . كان شجاعا باسالً. د واجه كل هذه احملن والشدائد بكل شجاعةالشهي

جاء بعض غري األمحديني . منخرطًا يف نظام الوصية يف اجلماعة بفضل اهللا تعاىل
كان حيضر جلستنا السنوية يف لندن أيضا . للتعزية، فأشادوا مبحاسن الشهيد
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فيه خالل اجللسة هنا منذ سنوات، وقد أخربتين بنات البيت الذي كان يقيم 
أنه بدالً من أن يكون ضيفًا عليهم كان الشهيد خيدم الضيوف الكثريين الذين 

كان متواضعا لدرجة أنه إذا نظّف . كانوا يقيمون يف بيتهم خالل اجللسة
لقد حضر اجللسة السنوية اليت . حذائه نظّف أحذية الضيوف اآلخرين أيضا

 البيت من اجللسة ليالً ونزعوا أحذيتهم كانت ا أمطار غزيرة، ورجع أهل
الطويلة املتسخة بالوحل، ويف الصباح وجدوا أحذيتهم كلها نظيفة ومرتبة 
ترتيبا مجيالً، ذلك أن الشهيد أزال منها الوحل ونظّفها ووضعها ذه الطريقة 

  . كان جم التواضع. اجلميلة
اية كبرية حىت خييل إليها أن مل يكن له أوالد، وتقول أرمتله لقد اعتىن ا عن

  . والديها مل حيباها ومل يعمال على راحتها كما فعل هذا الرجل
  .رفَع اهللا درجات الشهيد وعجل بتفريج الكروب عن مجاعتنا يف باكستان

وكما قلت لكم علينا أن تم بالدعاء أكثر فأكثر يف شهر رمضان، وخصوصا 
 األمحديني يف باكستان خاصة ويف العامل على املسلمني. الدعاَء هلذا األمر

  .عموما أن يدعو اهللا تعاىل بكشف أيام الشدائد عاجالً
. �واجلنازة األخرى هي للصاحبزاده مرزا حفيظ أمحد ابن اخلليفة الثاين 

كان ". أم ناصر"ولد من .  عاما٨٦عن عمر يناهز  من يوليو ١٥يف ليلة توفّي 
" مولوي فاضل"بعد أن حصل على درجة . الفقراءلين احلديث، حمسنا إىل 

 للعمل يف مزارع اجلماعة يف السند، فظل خيدم �أرسله اخلليفة الثاين 
  .فبدأ يقوم بأعمال خاصة له. اجلماعة إىل أن توقّف العمل هناك
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 كان شديد الوالء للخالفة، وكان يراسلين بانتظام ويعبر عن إخالصه ووفائه 
  آمني. رفَع اهللا درجاته وتغمده مبغفرته. وهو خايل. دائما

  .سوف نصلّي على هذين املرحومني بعد أداء صالة اجلمعة
  

�����  


