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

 * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * عنيتسن اكإيو دبعن اكين * إيم الدوالك يحيم * من الرمحالر
أَن يناط الَّذرالصو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمع الِّنيآمني.� الض ،  

�هنم هتؤا نينالد ابثَو رِدي نملًا وجؤا مابتك اللَّه إِلَّا بِإِذْن وتمفْسٍ أَنْ تنا كَانَ لما و
سا وهنم هتؤن ةراآلخ ابثَو رِدي نمورِيناكزِي الشجن  * هعلَ مقَات بِين نم نكَأَيو

رِبيونَ كَثري فَما وهنوا لما أَصابهم في سبِيلِ اللَّه وما ضعفُوا وما استكَانوا واُهللا 
 ابِرِينالص بحا ا* ينبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَها كَانَ قَوما ورِني أَما فافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن رغْف

 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبابِ * وثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت
ِسنِنيحالْم بحي اللَّهو ةر١٤٩-١٤٦: (آل عمران �اآلخ(  

�نبسحال تقُونَ  وزري هِمبر دناٌء عيلْ أَحا باتوبِيلِ اِهللا أَمي سلُوا فقُت ينالَّذ * نيفَرِح
 فوأَال خ هِملْفخ نم قُوا بِهِملْحي لَم ينونَ بِالَّذرشبتسيو هلفَض ناُهللا م ماها َآتبِم

يستبشرونَ بِنِعمة من اِهللا وفَضلٍ وأَنَّ اَهللا ال يضيع أَجر  * علَيهِم ولَا هم يحزنونَ
نِنيمؤ١٧٢-١٧١ :(آل عمران �الْم(  

أناسا يدركون روح  �إنه ملن فضل اهللا تعاىل ومنته أنه أعطى املسيح املوعود 
ا عهدهم ويدركون روح التضحيات، وال يدركوا فقط بل يضربون أيضا يف هذ

اال أمثلة ال نظري هلا يف العامل كله. إذا أُثري سؤالٌ: أين الذين يضحون بأمواهلم يف 



سبيل الدين، فإن أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية هم الذين ميثلون للعيان. وإذ 
طُلبت تضحية الوقت لوجدت يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية وحدها مناذج سامية 

فتالحظ  بالكرامةالدين. وإذا كان السؤال عن التضحية لتضحية الوقت من أجل 
أيضا يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية. وإذا طُلب نذر احلياة  بالكرامةمناذج التضحية 

يف سبيل الدين فهذا هو حزب املخلصني الذين يقدمون أنفسهم يف هذا اال أيضا. 
اعة اإلسالمية األمحدية هو وإذا أُريدت مشاهدة التضحية باألرواح فإن تاريخ اجلم

الذي يقدم مناذج هذه التضحيات على وجه احلقيقة. باختصار، لقد خلق اهللا تعاىل 
اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف هذه األيام لتقدمي التضحيات حبسب أوامر اهللا تعاىل 

يتها ولوجهه الكرمي أيا كان جماهلا. لقد أعطى اهللا تعاىل املسيح املوعود مجاعة أغلب
تدرك روح تضحية األموال والروح والوقت والشرف وهي جاهزة لتقدمي هذه 
التضحيات دائما. ولكن هناك بعض يقولون أحيانا لقلة علمهم ما ال يليق باملؤمنني، 
أو يقولون حبسب مقتضى البشرية ما يتأثر به سلبا ذوو أذهان غري ناضجة أو الذين 

فترة االبتالء واالمتحان قد طالت كثريا. أما  تعوزهم التربية. ويكتب إيل بعضهم أن
من أمرنا  يهيئإذا قالوا بأن فترة االبتالء واملصاعب قد طالت وندعو اهللا تعاىل أن 

يسرا ويسهل األمور سريعا فهذا ال بأس فيه ألنه عندما تبلغ املصاعب واالبتالءات 
ويدعون أيضا هلذا  �مىت نصر اهللا�ينادي الرسل ومجاعة املؤمنني قائلني: هاها نتم

الغرض. ولكن الكالم الذي ينم عن التوجه إىل الوسائط الدنيوية والتمسك بأسباا 
ال يليق باملؤمنني. فمثال كتب إيل أحد اإلخوة أن املظامل اليت تصب على أفراد 

جزء كبري  يستخدماجلماعة يف باكستان جيب علينا أن نطلع العامل عليها. وجيب أن 
العامل عنها، وذلك باإلضافة خرب نلمج قناتنا الفضائية أيضا لذكر هذه املظامل من برا

إىل اختيار وسائل أخرى لرفع الصوت يف العامل ضد هذه املظامل، فشعرت من 
الناس العاديون  خيتارهاالرسالة املذكورة كأن صاحبها يريد أن خنتار األساليب اليت 

احلكومات  يوجهما شابه ذلك لعل ذلك من إثارة الشغب والضجيج واالحتجاج و
اليت تعادينا اآلن إىل أداء حقوقنا فتنتهي فترة ابتالئنا ومشاكلنا. مث قال صاحب 



بأن ما حيدث مع اجلماعة اإلسالمية األمحدية لو  لهالرسالة بأن صديقه الشيعي قال 
حدث معهم خلرجوا يف التظاهرات واالحتجاج بأسلوب كذا وكذا ولفعلوا كذا 

كذا، وقال أيضا بأم عندما يتعرضون ألدىن أذى يثريون ضجة يف العامل ولكن و
  األمحديني ال يفعلون ذلك وال حيتجون لذلك تطول عليهم فترة االبتالء واملظامل. 

هو أنه إذا كنا ندعي أننا مجاعة ربانية  املوضوعأقول: أول ما جيب تذكُّره يف هذا 
ات الربانية ال تعتمد على احلكومات الدنيوية أو فعلينا أن نتذكر أيضا أن اجلماع

التظاهرات واالحتجاجات بأساليب دنيوية، وال دخل وال دور لنصرة الناس املاديني 
يف تقدم اجلماعات الربانية. من املعلوم أن املساعدات الدنيوية ال تكون دون شروط 

ي املساعدة أمامهم وال بغري أهداف معينة بل دف القوى املساعدة إىل إخضاع متلقّ
بأسلوب أو آخر. إذًا، ال ميكن للمؤمن احلقيقي أن يرنو إىل الدنيا وأهلها من أجل 
املساعدة. فكلما نتعرض لالبتالء واالمتحان ونرفع صوت "مىت نصر اهللا" خنضع أمام 

  جديدة للتقدم والرقي. سبل وآفاق اهللا تعاىل مستعينني بفضله ورمحته، فتفتح أمامنا 
من بالد العامل  ٢٠٤راد اجلماعة املنتشرون اليوم يف العامل كله والعائشني يف إن أف

يشهدون أن كل ابتالء يفتح أمامهم سبال جديدة لتقدم اجلماعة وازدهارها، وتقطع 
اجلماعة أشواطا جديدة يف هذا اال. فال تقلقوا على أن فترة االبتالء قد طالت 

فضال اهللا تعاىل علينا وعلى اجلماعة وتروا كم كثريا بل جيب أن تنظروا إىل سعة أ
فهذا صحيح متاما وال شك فيه  الدنيويةاتسعت دائرا. وفيما يتعلق باختاذ الوسائل 

ألن اختاذ األسباب الظاهرية ليس ممنوعا وجيب علينا اختاذها ونتخدها أيضا فعال، 
أنه إن مل يسع اتمع خنرب العامل كيف تصب املظامل على مجاعتنا. وخنرب العامل و

لردع هذه املظامل اليوم سوف تتسع دائرا كثريا ولن يبقى األمر مقتصرا على  الدويل
األمحديني فقط بل لن يسلم منها أحد. واحلق أن العامل يرى اليوم هذه املظامل منتشرة 
على نطاق واسع. ولكن بعد اختاذ كل هذه الوسائل إن توكّلنا هو على اهللا تعاىل 

ليس على حكومة أو على أية منظمة إنسانية، وهذا هو املوضوع الذي أشرحه منذ و
خطبتني أو ثالث خطب ماضية وقلت فيها أن نظرتنا جيب أن تكون مركّزة على اهللا 



ن يثريون الشغب وللحصول على النتائج. وهذه هي سرية املؤمن. الناس العادي
ويقومون بأعمال الكسر يعقدون جلسات وخيرجون يف تظاهرات ووالضجيج، 

الظلم بالظلم، ولكنهم مل يعطَوا وعدا بأن االنتصار النهائي هو  من واهلدم وينتقمون
يف نصيبهم. أما حنن فقد وعدنا اهللا تعاىل بأن املظامل اليت تصب عليكم واإليذاءات 
اليت تواجهوا، وذلك مبوافقة احلكومة أو احلكومات أو مبوافقة املسؤولني يف 

إال أن اهللا تعاىل قد قدر أنكم ستنالون مقابلها  -كومة أو العاملني حتت مظلتهااحل
قريبا إنعامات يتلقاها املؤمنون بفضل اهللا اخلاص، وسترثون إنعامات هذه الدنيا 

الفتح  وإنوإنعامات اآلخرة أيضا. إن أمثلة التضحية اليت تضربوا لن تذهب سدى 
الطريقة املثلى للحصول على هذا الفتح واالنتصار األخري سيكون يف نصيبكم أنتم. 

هي األدعية، فبقدر ما تستغرقون يف الدعاء ستزول هذه املشاكل سريعا. وبقدر ما 
تلجأون إىل اهللا تعاىل وتلوذون يف كنفه يتجلى اهللا تعاىل أكثر وسريعا ويري آياته 

  اخلارقة للعادة. 
. لقد بايعنا إمام اآلخرينأهل الدنيا  إذًا، هناك بعد شاسع بني منهج فكرنا وفكر

من الوقت الذي وعدنا بالفتوحات من اهللا تعاىل، وقد وعدنا بفتح آفاق جديدة 
واالنتصارات. وكما قلت إننا نرى هذه املشاهد اليوم أيضا. ولكن هذه فتوحات ال

الوعود مل يعطاها اآلخرون. أما الذين يذكرون سلوك الشيعة يف هذا املوضوع 
يعلموا أن الشيعة أيضا مل حيققوا أهدافهم بالتظاهرات واالحتجاجات حسبما أرى، فل

غري أن ما حيدث هو أعمال الكسر واهلدم وما إىل ذلك، وهذا يؤدي إىل انتشار 
  الفساد أكثر من ذي قبل. 

الظلم إال بالظلم فقط، وهذا لن  االنتقام منيف هذه احلالة لن يكون  فإنهفكما قلت 
على سلوك القوى الدنيوية، فكما قلت من قبل  الامثحال. هنا أضرب  نفعله بأي

دوا مساعدة أحد فيهتمون مبصاحلهم أوال. لقد نشر مؤخرا مقال يف ابأم إذا أر
جريدة حملية هنا قيل فيه أن املسلمني الساكنني هنا ليسوا خملصني للبالد اليت 

فرد عليه املكتب املعين بالنشر  يسكنوا لذا جيب أن ينفوا من البالد الغربية.



واإلعالم يف مجاعتنا هنا أن هذا غري صحيح بل اإلسالم يأمر بااللتزام بقوانني الدولة 
وحب الوطن، فكتبت اجلريدة املذكورة بأن الفرق األخرى من املسلمني ال تعمل 
 ذا املبدأ لذا عليكم أن تنصحوها بالعمل به. قلنا حسنا، إذا كانت جريدتكم
جاهزة لنشر بياننا فال مانع عندنا يف كتابة املقال حول هذا املوضوع. وعندما كتبنا 
مقاال حبسب شروطهم وأوفينا بوعدنا رفض مدير اجلريدة واللجنةُ املعنية باملوضوع 
نشره، متذرعني بأنه قد وصلتهم مقاالت أخرى من هذا القبيل لذا ال نستطيع نشره 

اطلة ممذلك مبناسبة أخرى فيما بعد. وهذه مل تكن إال اآلن بل سنرى إذا استطعنا 
، واحلق أم ال ميلكون شجاعة ليسخطوا فرقا تعارض أفكار اجلماعة الكؤتو

اإلسالمية األمحدية أو ال يريدون أن حيققوا مقتضيات العدل واإلنصاف ألم يكنون 
يالني إىل القسوة يف أنفسهم بعض املخاوف وعندما يرون بعض الفرق من املسلمني م

تزداد خماوفهم أكثر. أنا دائما أقول لزعماء البالد وقادا ولوسائل اإلعالم أنه إن 
كنتم تريدون إقامة األمن فعليكم أن تعدلوا وال تسلكوا سلوكا مزدوجا، فيعترف 
معظمهم بسلوكهم هذا ويقرون أن هذا العيب موجود فيهم، وهذا هو احلق، حىت 

ال نعترف بوضوح أن لنا مصاحل وقد خططنا هلا ولكن احلقيقة  يقول بعضهم بأننا
  أننا نتحدث عن إقامة األمن أمام الناس ولكن لنا مصاحل شخصية نريد حتقيقها. 

يقال لنا أن نتوجه إليهم طالبني املساعدة منهم. من املعلوم  نإذًا، هذا هو حال الذي
وال ميلكون قدرة على حل أن االعتماد على أصحاب سلوك مزدوج غري ممكن قطعا 

على أن تنشر جترؤ آنفا فهي مل املشاكل أصال. خذوا مثال هذه اجلريدة اليت ذكرا 
فساد أو نزاع مقاال يركّز على حب الوطن فقط دون أن يكون فيه ما يؤدي إىل 

   حىت تكون لديهم حتفظات عليه. داخلي
عليهم أن يفكروا كيف  فالذين يشريون علينا أن نركّز أنظارهم إليهم أو نعتمد

ميكننا االعتماد عليهم؟ فلو أدرك كل أمحدي حقيقة التوكل على اهللا تعاىل والعمل 
سوف يتبخر يف اهلواء بربكة دعائهم كل ما يصب على األمحديني من القسوة  به

  . ولكن الشرط هو أن يؤدوا حق الدعاء. كانتوالضيق حيثما 



ليت تواجهها اجلماعة أو املظامل اليت تصب على جيب أن نتذكر أيضا أن املضايقات ا
أفرادها يف باكستان وبالد أخرى حتت مظلة القانون فهذه ليست ظاهرة حديثة وال 
يعود تارخيا إىل عقد أو عقدين من الزمن بل هي جارية منذ أن ادعى املسيح املوعود 

منذ البداية، بل وأسس مجاعته. لقد ظلت مجاعته تواجه املظامل والقسوة دعواه  �
سيضطر للهجرة من قريته اليت ملكها آباؤه  �كان هناك زمن حني ظُن أنه 

منذ مدة طويلة. فلم يكن حضرته حمفوظا فيها أيضا. بل لو عدنا إىل الوراء  هوأجداد
مرت يف مواجهة املظامل من قبل األعداء.  �أكثر لرأينا أن جلّ مراحل حياة النيب 

اليت كانت متلك ثروة تعد مبئات اآلالف  -عزيزة على قلبه كم واجهت زوجته ال
من املشاكل بعد إسالمها! فقد  -وعشرات العبيد وكانت من أغىن نساء مكة 

 وليس ذلك فحسب بل اضطرت للبقاء متأخرةاضطرت للهجرة من وطنها يف سن .
ام واملاء، وهذه إىل فترة طويلة يف حالة يرثى هلا حيث عانت من قلة الطع الشعبيف 

الظروف القاسية نفسها صارت سببا ملوا. ولكنها حتملت كلّ ذلك هلدف نبيل، 
آملة أن هناك وعودا بالنصرة واالنتصار بعد هذه التضحيات وستتحقق حتما. مث كم 

عاما  ١٣بنفسه من املصاعب واملصائب. لقد صبت عليه املظامل إىل  �واجه النيب 
تعرض للهجوم بالعصي والسهام واحلجارة وما إىل ذلك، بل مل  وقدمتتالية يف مكة. 

حتمل كل ذلك بالشجاعة  �يدخر األعداء جهدا إليذائه بأية طريقة ممكنة ولكنه 
والبسالة، وإىل جانب ذلك حتمل تضحيات األرواح اليت قدمها أقاربه وأصحابه 

 أُدميهم دوما. لقد الدعاء على الظامل دعا هلم ولصاحل �الكرام، وكلما طُلب منه 
بنفسه هذا اليوم  �وقد عد النيب  باحلجارة رميهه الشريف نتيجة مذات يوم جس

أن يسحق هؤالء الظاملني  إن شاء أقسى يوم يف حياته، ويف هذا الوقت سأله اهللا تعاىل
عليهم اجلبال لعله سيكون منهم الذين  يطبِقدعا اهللا تعاىل أال  �بني اجلبلنيِ ولكنه 

منهم حتما الذين يقبلون احلق وحيسنون  يصبحيقبلون احلق وقال بأنه يأمل أنه 
دنياهم وأخراهم. مث بدأت سلسلة احلروب بعد اهلجرة ألن العدو كان يشن اهلجوم 

  بالتكرار. 



 والرضا فباختصار، هناك تاريخ طويل للمظامل، وكذلك هناك تاريخ طويل للصرب
، إذ كان مقدرا عند اهللا أن يضرب مثال أعلى يف كل جانب �سجله رسول اهللا 

من جوانب احلياة، وكذلك ضرب أصحابه أيضا مناذج عليا للتضحيات ألن نظرم 
 �كانت مركّزة على وعود اهللا تعاىل. وملا كان مقدرا أن يبعث املسيح املوعود 

هلذا  سيتعرضونال بكل وضوح أنه ومجاعته كتابع ومطيع صادق لرسول اهللا فقد ق
بأن  �النوع من الظلم والعدوان وستأتيهم فترات املعاناة واملصاعب. وقد وضح 

طريقه ليس مفروشا باألزهار والورود ومل يترك أحدا جيهل هذا املوضوع. فكل من 
 ينضم إىل اجلماعة يكون مطلعا جيدا على أنه ستأتيه املصاعب واملصائب. يف بعض
األحيان أسأل املبايعني اجلدد ألعلم هل هم مطلّعون على أن طريق األمحدية ليس 

أيام جاء إىل هنا للزيارة بعض املبايعني اجلدد من  بضعةمفروشا بالورود. فقبل 
، فقالوا يف أصول باكستانيةبريطانيا فطرحت عليهم هذا السؤال ألم كانوا من 

ا جيدا يف هذه األمور وأم جاهزون لتحمل اجلواب بأم بايعوا بعد أن فكّرو
املشاق أيا كان نوعها. كانت هناك بعض السيدات اللوايت اضطررن لتحمل مثل 

كهم حقيقة تقدمي ارن اإلميان. وقد فعلوا كل ذلك إلدهذه املشاكل ولكن مل يترك
دون أن احلياة واملوت بيد اهللا. والسعداء هم الذين يبوأدركوا الدين على الدنيا، 

الصمود والثبات يف سبيل اهللا فيجعلهم اهللا ورثة اجلنة يف العالَمني. وهذا ليس كالما 
تالحظ يف اجلماعة اليوم أيضا، ويقدم اإلخوة  القبيلفحسب بل املشاهد من هذا 

مناذج هذه التضحيات لدرجة تترك اإلنسان يف حرية من أمره. وكما قلت من قبل 
لنا كل ذلك منذ البداية ونصحنا أال نفسح  قد وضح �إن املسيح املوعود 

 لألعداء جماال للشماتة بعد التعرض لكل هذه املصاعب أيضا ألن اهللا تعاىل قد أعد
إنعامات كبرية يف الدارين نتيجة استقامتكم وصمودكم. لقد ذكر اهللا تعاىل هذا  لكم

  هل اخلطبة. األمر مرارا يف القرآن الكرمي، كما يف اآليات اليت تلوا يف مست
ال شك أن املوت سيواجهه اجلميع عاجال أم آجال. لقد وضح اهللا تعاىل أن املوت 

 ؛واحلياة بيده هو ويأيت بإذنه. فأكثر ما ميكن للعدو فعله هو أن خيوفنا من املوت



ولكننا ال نبايل به إذا جاء يف سبيل اهللا ألن هناك وعود باإلنعامات والبشارات. نرى 
كان على فراش املوت وذهب شخص لعيادته  الوليدإلسالم أن خالد بن يف تاريخ ا

خياف املوت فقال: يا  الوليدخالد بن  أنوأجهش بالبكاء برؤيته. ظن هذا الزائر 
خالد لقد وقعت مرارا كثرية يف شرك األعداء وأظهرت دائما شجاعة حيتار اإلنسان 

 ثويب عن ارفع، � خالد له الفقفلماذا ختاف املوت اآلن؟  من أمره نظرا إليها
مث  ،طعناحيث مل يكن أي مكان مل يتلق  بآثار اجلروحجسمي ففعل ووجده مليئا 

اجلروح املنتشرة على رجليه  آثار جليه وهناك أيضا وجدعن رِ يشمر نطلب منه أ
 تحسرالوإمنا يثري بكائي  املوت بكي خوفا منأنا ال أ �خالد  له مث قال .يهماتكل

إىل كل  ، بينما ذهبتفراشيوأموت اآلن على  يف املعارك دستشه مل أُعلى أين
 ااخلوف أن يكون مويت عقاب هو بكيينوإن ما يمعركة متمنيا االستشهاد ومل حيدث، 

فهذا  .بسبب السخط عليباالستشهاد فأخاف أن اهللا رمبا مل يكرمين على أعمايل، 
ت يف سبيل اهللا أو اجلود باحلياة. تضحيادركون مغزى تقدمي المقام الذين كانوا يهو 

فهذه العواطف كانت عند هؤالء للموت يف سبيل  �فهذه كانت حالة قلب خالد 
  بشارات. م أيضا هل أنيقول عن هؤالء ااهدين  �لكن اهللا اهللا، 

فحني قال امللك مث يف هذا العصر أيضا توجد األمثلة هلذا اإلدراك ألمهية التضحية، 
أنه إذا أنكر املسيح املوعود تكرارا ومرارا بإصرار عبد اللطيف الشهيد لصاحبزاده 

اهللا إذا كان  :كل مرة له لكن الشهيد قالفسوف خيلي سبيله، فأغراه بذلك  �
� مين علي اليوم مبوت ييل أن أنكره من أجل  فأىناهللا  كسب اإلنسان إنعامات

شأن املؤمنني الذين  هو . فهذاصفقة خاسرةكاجلاهلني مين فأنت تطلب  هذه الدنيا!
فَما وهنوا لما أَصابهم في سبِيلِ اللَّه وما … �عنهم يف هذه اآلية:  �قال اهللا 

ابِرِينالص بحاُهللا يوا وكَانتا اسمفُوا وعإن ما يثري نقمة و )،١٤٧: آل عمران( .�ض
وملاذا ال خيضعون لنا نتيجة األمحديون  يهِنال املعارضني اليوم أيضا أم ملاذا 

ينظر إىل اهللا وحده كل حني لكنهم ال يعرفون أن األمحدي احلقيقي  ؟اضطهادنا
نا اهللا الدعاء أيضا لطلب الرضوان من اهللا مفقد علَّ .دوماويسعى لنيل رضوانه وآن، 



جهودهم  زفونـفأهل الدنيا يستن .فقط ذلك ألن قوة اإلميان تأيت من اهللاوالثبات، 
ربنا �أي ه عليكم ما قرأت هو فذلك الدعاءفحذار أن تؤثر فيكم، إلضعاف إميانكم، 

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِني أَما فافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن رفإذا ، �اغْف
ففي الوقت نفسه قضية و ميدانيف كل   اهللاأن نركن إىلنا الدعاء علم �كان اهللا 

يدعو واسألوه، فحني  وحده لذا أنيبوا إىل اهللا .نال بالدعاء فقطعلمنا أن النجاح ي
  .فهو يرث ثواب الدنيا واآلخرة أيضابإخالص اإلنسان اَهللا 

أورد اهللا مث إن اآليات األخرى من سورة آل عمران ففيها أيضا كما قلت لكم، 
فامليت  إم ليسوا أمواتا بل أحياء، �ل اهللا اققد فوية اإلميان، مئنة لتقكلمات مطَ

. ييئس وال حيزنوالذي ال أهدافه، والذي ال خيلفه أحد لتحقيق من مل يؤخذ ثأره، 
إذ سوف يأخذ اهللا ثأرهم، وأن يف سبيل اهللا ليسوا أمواتا بل هم أحياء  ونفالذين ميوت

 بل سوف تبقى دوما فئةٌولن يستكينوا،  ضعفوالن ي الذين خيلفون هؤالء الشهداَء
كسبون عند اهللا مكانة عالية وسوف وأن هؤالء الشهداء يتتمىن املوت يف سبيل اهللا، 

بل قد فموم ال يبعث على األسف واحلزن،  ،رزقا يفرحون به عند اهللاون عطَي
قد تضحيتهم فهم يفرحون أم سيستبشرون يف العامل اآلخر بأن سبب هلم الفرحة، 

م سوف تؤدي خإىل لقت مجاعة تتمىن تقدمي التضحيات يف سبيل اهللا وأن تضحيا
تزيد سرعة املؤقتة االبتالءات واحملن واالنتصار النهائي على العدو. فهذه التضحيات 

وال تدفعنا إىل اليأسمنا تقد.   
 علَيهِم تتنزلُ استقَاموا ثُم اُهللا ربنا قَالُوا الَّذين إنَّ�: يف موضع آخر �فقد قال اهللا 

 �توعدونَ كُنتم التي بِالْجنة وأَبشروا تحزنوا وال تخافُوا أَال الْمالئكَةُ
 أي استقاموا، مث الباطلة، اآلهلة عن وختلوا اهللا ربنا قالوا الذين أن أي).. ٣١:فُصلت(

 ختافوا ال: قائلني املالئكة عليهم تترتل ،ياالبال وصنوف االختبارات أنواع يف ثبتوا
. ا وعدمت اليت السعادة تلك ورثةَ أصبحتم ألنكم وافرحوا ابتهجوا بل حتزنوا، وال
 أن إىل الكلمات ذه نبه ولقد. أيضا اآلخرة ويف الدنيا احلياة هذه يف أولياؤكم إننا

 وكمال. الكرامة قفو االستقامة أن احلق .تعاىل اهللا رضى تكسب االستقامة



 وعرضنا أنفسنا جند وأن األربع، اجلهات من حاصرتنا قد الباليا نرى أن االستقامة
 أيضا اهللاإن  حىت.. للسلوان سبيال جند وال اهللا، سبيل يف للخطر عرضةً وشرفنا
.. مهولة أخطار يف ويتركنا االختبار، سبيل على وإهلامه ورؤاه كشوفه عنا يمسك
 نقصر وال وفائنا، يف خنلّ وال كاجلبناء، نتقهقر وال فشال، نبدي ال ذلك كل ورغم

 لنا يكون صديقا ننتظر وال باملوت، ونرضى الذلة، على نفرح بل وثباتنا، صدقنا يف
  (فلسفة تعاليم اإلسالم). الثبات على عونا

وهو مستحيل دون الفضل من فلتحقيق هذه احلالة جيب أن يسعى كل واحد منا، 
بل يتقدم إىل عبده ليمسكه، ني يستعد املرء لكل تضحية فال يتركه اهللا أبدا، فحاهللا، 

واالنتصار على األعداء. فاملراد  وعلَّم الدعاء لثبات األقدامولذلك وعدهم باجلنة، 
من ذلك أن اهللا سيتقبل أدعيتهم ويفتح أبواب الفتوح حبيث لن يبقى للعدو أي 

مع املسيح املوعود ستتحقق حتما إن شاء اهللا  �وإن الوعود اليت قطعها اهللا  .مهرب
فإىل الذين يقدمون هذه التضحيات والذين يتلقون  حليفنا. هو وإن الفتح النهائي

أقصد خليل أمحد احملترم ابن فتح حممد  أخ آخر لناالبشارات من اهللا قد انضم اليوم 
 ١٦/٥/٢٠١٤شهد يف حيث اشتوي وال من حمافظة شيخوبوره، بلدة من احملترم، 

  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 
معادية للجماعة  وتفصيل ذلك أن املعارضني كانوا قد ألصقوا يف القرية نشرات

فبناء على ذلك خرج فبعض األمحديني أزالوها مما أدى إىل مشادة كالمية، 
يف القرية وألقيت اخلطب املثرية ضد اجلماعة من خالل املعارضون يف مظاهرة 

حركة من الشرطة تسجيل القضية وأوقفوا  املتظاهرون وطالبوت، مكربات الص
جلت الشرطة القضية ضد أربعة من األمحديني هم مبشر هلم س فاستجابةًاملرور، 

 واعتقلتوإحسان أمحد احملترم، أمحد احملترم، وغالم أمحد احملترم وخليل أمحد احملترم، 
أقاربه  خليل أمحد احملترم وبعض بدئياملمني املذكورين يف التقرير من املتهالشرطة 
طلق سراحهم أما بقية املتهمني املذكورين فقد كان قد أُ .هم يف الزنزانةووضعت
كفالته قيد إلطالق سراحه بأما املرحوم خليل أمحد فكانت اإلجراءات  .بكفالة



 ١٦/٥/٢٠١٤والربع يف  عشرةَ إذ جاء شاب يدعى سليم يف الساعة الثانيةَالعمل، 
ودخل مركز الشرطة حبجة إحضار الطعام خلليل أمحد ان القرية ااورة سكّ من

وعند تعيينه أطلق عليه خليل أمحد،  هو نوعند اقترابه من الزنزانة سأل ماملرحوم، 
مث حاول ارم إطالق النار على فأصيب جبروح شديدة، على وجهه  النار باملسدس

ألقت الشرطة القبض  .سدسنطلق امليإذ مل  بقية األمحديني أيضا فلم تنجح حماولته
كأس  جترعخرجت خليل احملترم من الزنزانة إال أنه كان قد على القاتل وأَ

  إنا هللا وإنا إليه راجعون. االستشهاد، 
صحيح أن الشرطة ألقت القبض على القاتل يف الظاهر لكن احلقيقة أن كل ما جيري 

ملسئولني احلكوميني ورجال الشرطة، اأمام كان من هذه األحداث ضد األمحديني 
ع اهلتاف يف عدائه لألمحدية رفَوه هذا الشاب الذي كان املشايخ قد أعم"قد نلت 

قاتل ه إن جزاء إذ يقول اهللا ورسولُمه املشايخ يف العصر الراهن، فهذا ما يعلِّ، "اجلنة
  ة. بينما هؤالء يبشروم باجلن، الناطق بالشهادتني جهنم

من وي وال، وكانت األمحدية جاءت إىل العائلة عن  تنحدر املرحوم عائلة تكان
ين سردار حممد احملترم حيث كان قد بايع برفقة أخوطريق والده فتح حممد احملترم، 

وكان الشهيد أمحديا بالوالدة،  ١٩١٨الثاين يف  اخلليفةَ وتشودري عمر دين احملترم
الوظيفة يف  مند وكان قد تقاعنوية، وكان قد درس حىت الثاعاما،  ٦١وكان عمره 

الكهرباء قبل شهر ونصف. كان املرحوم احملترم يداوم على الصلوات اخلمس مديرية 
وكان خملصا جدا كما كان يقرأ القرآن الكرمي أيضا يوميا بانتظام، والتهجد أيضا، 

فة، اجلمعة والربامج األخرى اليت يشارك فيها اخللي كان يستمع إىل خطبللخالفة، 
ب واقفي احلياة حي كان .وكان ينصح األوالد أيضا بذلكبكل شوق واهتمام، 

وكان يفتخر بتضييف الضيوف من وكان يتميز بإكرام الضيف، وحيترمهم جدا، 
كان يسعى لالعتناء باإلخوة الضعاف كان أمحديا أمينا وخملصا جدا. املركز، 

سكرتري للدعوة إىل اهللا وزعيما السكرتري املال وولقد خدم اجلماعة بصفة والفقراء، 
يقيم يف أملانيا وهو وبنتني وابنني أحدمها وهو لئيق أمحد  أرملةترك  لس أنصار اهللا.



لقد كتب  .يقيم يف القرية نفسها وهو قائد خدام األمحديةامسه إحسان أمحد والثاين 
و مبنتهى وكان يدعكثر من الدعاء، ييف قريتهم أن املرحوم كان األمحدي الداعية 

  سأصلي عليه جنازة الغائب بعد الصالة. ويطيل ركعات السنة والنوافل، اخلشوع 
وهناك جنازة أخرى للداعية األمحدي إحسان إهلي احملترم الذي كان يقيم هنا يف 

إنا هللا وإنا عاما،  ٨٤عن عمر يناهز  ١٧/٥/٢٠١٤فقد تويف يف لندن بعد التقاعد، 
الذي كان  �الصحايب حضرة املولوي رمحة علي  بنااملرحوم وكان إليه راجعون. 

كان املرحوم وقف حياته  .شيت مقربة بقاديان يف بستانيانه عي �املسيح املوعود 
واستمر  .بإشراف مؤسسة الوقف اجلديدبدأ خدماته كداعية  ١٩٥٧ويف  ١٩٤٩يف 

قد ل دن.يف لن يف العام نفسه عند أوالدهبعد التقاعد ، فجاء ١٩٩٩يف ذلك حىت 
وكان ق إلنشاء فروع جديدة للجماعة يف أماكن عديدة، فِّحيث و ،دعمل يف السن

الداعية األمحدي  ئهأحد أبناترك أربع بنات وثالثة أبناء،  .منضما إىل نظام الوصية
  . احملترم حممود أمحد مشس
يف  اليت توفيتت احملترمة، هي للسيدة نسرين بحاضرة ووهناك جنازة 

إنا هللا وإنا إليه راجعون. عاما،  ٤٨عن عمر يناهز إثر نوبة قلبية  ١٨/٥/٢٠١٤
وكانت عضوة نشيطة يف أعمال كانت املرحومة صاحلة وتقية ومواسية للفقراء، 

قبل أربع سنوات وستة أشهر تويف  .كما كانت تدفع التربعات بانتظاماجلماعة، 
ونظام اجلماعة،  م باخلالفةهربطتو، تربية جيدةربت األوالد  هوفات وبعدزوجها 

حفظهم اهللا ومحاهم وحقق هلم تركت أربعة أبناء،  .وكانت خملصة ووفية للخالفة
فسوف  .ووفقهم للتمسك بنظام اجلماعةل أدعيتهما يف حقهم، أمنيات والديهم وتقب

        وغفر هلم ورمحهم.  ماهللا درجا رفع ،لي اجلنازة على كل هؤالء املرحومنينص
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