
 

- ١ -

òjĐ�@òÈà¦a@ @

������������    ������������������������    	
�	
�	
�	
�    ��
����
����
����
��    ��������������������    ��	
��	
��	
��	
    ����
����
����
����
    ������������    ����������������    ��������    ����������������    ���� ���� ���� ����     !�!���!�!���!�!���!�!���        

"#�$%�"#�$%�"#�$%�"#�$%�    &
�%�&
�%�&
�%�&
�%�    '��($�'��($�'��($�'��($�        )*+*��)*+*��)*+*��)*+*��    ,�
-��,�
-��,�
-��,�
-��    .�/��.�/��.�/��.�/��    0�$+0�$+0�$+0�$+    ,1���,1���,1���,1���        

,*�,*�,*�,*�    23232323////١١١١////2٠١2٠١2٠١2٠١3333        

À@‡v�ß@oîi@�ìnÐÛa@æ‡äÜi@ @

�����  

 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 وإياك نعبد إياك*  الدين يوم مالك*  الرحيم الرحمن*  الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم
عنيتسا*  ندناه اطَالصر قيمتساط*  الْمرص ينالَّذ أَنتمع هِملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.  

  

يف خطبة اليوم أيضا سأستمر يف بيان املوضوع الذي حتدثت حوله يف اخلطبة املاضية، وسأوضح ما حتدثت عنه سابقا 
لح اجلزء األكرب من وسأذكر أيضا ما هي الوسائل األخرى للحصول على أفضل النتائج واليت ا نستطيع أن نص

اجلماعة. لقد ذكرت هذه األمور يف اخلطبتني املاضيتني أيضا بالتفصيل، واتضح لنا نتيجة ذلك الذكر املفصل أنه لو 
اإلنسان ثالثة أمور إلصالح األعمال ألمكن أن يتم اإلصالح سريعا وبأحسن وجه. وتلك األمور الثالثة  يف نشأت

من الوجهة الدينية. وثانيا: إزالة الضعف العلمي، وثالثا: إزالة  نظرنا لألمرقوية اإلميان إذا أو ت ،هي إنشاء العزمية القوية
الضعف يف القدرة على العمل. وسأتناول اليوم بعض اجلوانب األخرى للموضوع نفسه، وأذكر بعض النقاط مما ذكره 

أن دعاتنا وعلماءنا واملسؤولني يف اجلماعة  بالتفصيل حول هذا املوضوع. وما أريد قوله اليوم هو �املصلح املوعود 
واألمراء يف اجلماعات املختلفة الذين جيدون فرصة إلسداء النصائح إىل أفراد اجلماعة أو الذين ميلي عليهم واجبهم أن 
ينصحوهم مبن فيهم املسؤولون يف منظمات اجلماعة الفرعية يتحتم عليهم أن ينتبهوا إىل هذه األمور بوجه خاص 

دوا دورهم على خري ما يرام يف إصالح أعمال أفراد اجلماعة. أقدم أمام أفراد اجلماعة بني حني وآخر أمورا كثرية ليؤ
حول هذا املوضوع. ومن فضل اهللا تعاىل أنه يسمعين اإلخوة حيثما كانوا يف العامل بربكة امي يت ايه إذا كانوا مرتبطني 

ر بفضل اهللا تعاىل مبا أقول هلم. ولكن من واجب أمراء اجلماعة ه منهم أميا تأثّا، ويتأثرون أيضا أو يتأثر عدد ال بأس ب
والدعاة واملسؤولني أن يرتبوا براجمهم لتصل هذه الرسالة والربامج األخرى املبنية على أساس هذه الرسالة إىل أفراد 

  ناء على هذه اإلرشادات. اجلماعة مرارا وتكرارا حىت يتضح لكل أمحدي ويترسخ يف أذهام ج العمل ب
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  فهذا أمر هام جدا جيب أن يضعه يف احلسبان كل من هو مكلَّف بعمل اجلماعة أيا كانت مسؤوليته. 
هو العزمية القوية أو بتعبري آخر هو اإلميان الذي يأيت  -كما ذُكر من قبل أيضا  -الوسيلة األوىل من وسائل اإلصالح 

رون ماألنبياء من أجل تقويته وية. يقول سيدنا املصلح املوعود  متجددةً عجزاتابأن مجاعتنا متلك نصيبا وافر �وحي 
بلغ غرينا عشر معشارها. وال يوجد دين سوى اإلسالم حيظى بكالم اهللا املتجدد ومعجزاته يمن آيات اهللا املتجددة ال 

رفة اهللا تعاىل. ولكن س من الشوائب ومتألها مبعاحلية واآليات اليت تري وجه اهللا تعاىل واليت ميكن أن تطهر قلوب النا
الضعف يف األعمال يف أفراد مجاعتنا على الرغم من هذه املعجزات احلية واملتجددة؟ لقد أظهر املصلح  ظُملاذا يالح

 دملوعوملصلح ااكالم نشر هذا األمر. أن علماء اجلماعة والدعاة والوعاظ مل ينتبهوا جيدا إىل  عن ذلكاملوعود انطباعه 
عن  ابتعدناويقتضي منا أن نتأمل فيه. كلما  ،وهو صحيح اليوم أيضا ،عاما ٧٦أو  ٧٥كان صحيحا قبل هذا  �

حباجة أشد إىل ختطيط مدروس جيدا هلذا األمر. وكالمه جدير باالنتباه اليوم أيضا حيث  نازمن املسيح املوعود شعر
وتستخرج نصوص كثرية ردا على اعتراضات املعترضني  � قال: تلقى خطابات رنانة حول وفاة املسيح الناصري

من أقوال كبارهم، ويفحم املعترضون كليا ولكن ملاذا ال يبذل هذا القدر من اجلهد والسعي يف تقدمي تعليم اجلماعة 
فون أدلة على يبذهلا علماء اجلماعة على األقل، فيوجد يف مجاعتنا أناس يعر مبصورة صحيحة أمام أفراد اجلماعة، أو لَ

كما نرى هنا أيضا أن املشايخ يعترضون  - ويستطيعون أن يفحموا املشايخ املعارضني متاما  �وفاة املسيح الناصري 
من خالل بعض القنوات الفضائية أو بواسطة االنترنيت فريد عليهم أمحدي عادي أيضا أجوبة مجيلة وبأحسن وجه، 

عن نقاشهم عرب القنوات الفضائية ويكتبون فيها أجوبتهم أيضا وتكون  بعض أفراد اجلماعة تقاريرهم ويكتب إيلَّ
ولكن قلما جتدون أناسا  من هذه الناحية حنن مسلّحون جيدا،ف -معظمها جيدة وعلى مستوى علمي ال بأس به 

مناها املسيح يعرفون بأي أسلوب قدم املسيح املوعود اَهللا تعاىل أمامنا؟ وما هي أساليب معرفة اهللا وحبه اليت علَّ
املوعود؟ وبأية كلمات نصحنا لنيل قرب اهللا تعاىل؟ وكيف ظهر عليه كالم اهللا املتجدد ومعجزاته املتجددة. يف بعض 

أمحديني، والدين األحيان جتد أحدا مقتنعا بوفاة املسيح الناصري ويعرف األدلة أيضا على هذا املوضوع وولد يف بيت 
األمور يتطرق الضعف إىل إميانه ألنه ال يكون مطّلعا على معجزات كالم اهللا املتجدد وعلى الرغم من معرفة كل هذه 

  وآياته وأساليب التقرب إليه. وبالنتيجة يتزلزل إميانه ويضعف رويدا رويدا. 
قد يكون أحد متمكّنا جدا من حيث موضوع وفاة املسيح ولكن جمرد االطالع على هذه املسألة ال يؤدي إىل إصالح 

ز على هذا املوضوع علماُء اجلماعة ودعاتها له، لذلك يالحظ الضعف يف بعض الناس يف هذا اجلانب. فما مل يركِّأعما
ضربِ أمثلة عليا من أسوم وإصالح أفراد اجلماعة، وما مل  وأمراُء اجلماعة واملسؤولون الذين تقع عليهم مسؤوليةُ

بعثة املسيح املوعود كما هو حقه ال ميكن أن تنصلح شرحية من اهلدف من بيوثقوا رباط كل فرد من أفراد اجلماعة 
بل سيبقى هذا الضعف ملحوظا يف اجلماعة على  ،نتيجة الضعف يف عزميتهم اأعماهلاجلماعة اليت ال تقدر على إصالح 

ر واحد . علينا أن نبحث جيدا ونرى كم منا جيدون يف أنفسهم شوقا لعبادة اهللا بصورة دائمة وليس لشهواسع نطاق
يف رمضان مثال، أو ليس باالعتكاف مرة واحدة مث يذكرونه إىل عدة سنوات رياء، بل يعبدون اهللا باملثابرة على 
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احلسنات باحلب والشوق لينالوا قرب اهللا تعاىل بصورة دائمة؟ كم منا يعاملهم اهللا تعاىل باحلب ويريهم آية استجابة 
  . �ن يسعى للوصول إىل هذا املستوى بعد إميانه باملسيح املوعود أدعيتهم ويكلِّمهم. فمن واجب كل أمحدي أ

هذا هو االنقالب الذي جاء املسيح املوعود خللقه من أجل النهوض باإلسالم جمددا. لو كان كل واحد منا مطّلعا على 
كم من آيات ، ولو علم كل واحد منا �مقام املسيح املوعود على وجه احلقيقة ووجد يف نفسه حرقة لتحقيق هدفه 

عظيمة أظهرها اهللا تعاىل على يد املسيح املوعود وعلى يد أتباعه لَتمىن بلوغ هذا املقام وسعى جاهدا للوصول إليه، 
وبالنتيجة نشأت فيه العزمية القوية اليت ختلق يف املرء  ،ولظهرت على يده أيضا تلك اآليات وألدى ذلك إىل تقوية إميانه

  رب اهللا تعاىل. محاسا خاصا للحصول على ق
بل ال يزال يريها إىل اآلن جيب أن تولِّد يف قلوبنا  �إن اآليات العظيمة اليت أظهرها اهللا تعاىل يف زمن املسيح املوعود 

ومتأسني بأسوما،  �محاسا خاصا لنيل قرب اهللا تعاىل لنصل، بربكة املسيح املوعود وسيده ومطاعه حممد املصطفى 
هللا فيه حبب خاص. يقلّد الناس بعضهم بعضا يف األمور الدنيوية وعندما يرون شيئا جيدا عند أحد إىل مقام يعاملنا ا

يتمنون أن حيرزوا الشيء نفسه ويبذلون قصارى جهودهم أيضا هلذا الغرض وخيتارون شىت األساليب، بل كل واحد 
مجيال أو بدلةً مجيلة يتمىن أن  اا لباسحياول أن يعمل حبسب فهمه وفكره واستطاعته. فمثال إذا رأى أحد غريه البس

حيصل على مثلها، وإذا رأى عند أحد شيئا آخر رغب يف احلصول عليه. لقد قرب التلفاز الناس يف هذه األيام إىل 
بعضهم لدرجة يسعى الفقراء من الناس أيضا، فضال عن الفئة املتوسطة من اتمع، أن تكون لديهم مجيع مرافق احلياة 

، وال يفكرون وحاهلم كحالنا ها التلفاز والثالجة وما إىل ذلك ألا موجودة عند فالن وفالن مع أم أيضا مثلنامبا في
أنه إذا كانت لديه تلك األشياء وقد أهداها له أحد من أقاربه فال جيوز هلم أن يطمعوا فيها. وما حيدث هو أم 

وهناك أناس معتادون على أن يطلبوا املساعدة املالية هلذا الغرض. ال يقترضون املال فورا ليشتروا أشياء ميلكها غريهم، 
شك أن من واجب اجلماعة أن تقضي حاجة احملتاجني حبسب إمكانياا ولكن جيب على مقدمي مثل هذه الطلبات من 

ن يهتموا بعزة بالد مثل باكستان واهلند أو غريها من البالد الفقرية خاصة أن يقدموا الطلبات لضرورة حقة، وجيب أ
ون حبالة مالية أفضل نسبيا يقلدون غريهم ويرغبون يف احلصول على أشياء نظرا إىل تعنفسهم أيضا. وهناك آخرون يتم

به من جديدة عند أحد أو تلفازا من موديل حديث أو ما شا Sofaتوفّرها عند غريهم. مثال إذا رأى أحد كنبات 
سبة أن أكرب سبب للركود حليازة هذه األشياء. أود أن أذكر هنا باملنا ترضونفيقسيارة مثال أدوات كهربائية حديثة أو 

وك للحصول على مرافق احلياة بنتؤخذ من الاليت ربوية القروض الالسائد يف العام يف هذه األيام هو  االقتصادي
. إذًا، إن اسيأخذهم الرب املذكورة آنفا، مع أن الربا لعنة كبرية. والذين يأخذون قروضا ربوية ال يفكرون إىل أين
  الرغبة يف شراء هذه األشياء والقروض الربوية جتعل كثريا من الناس مفلسني يف اية املطاف. 

على أية حال، كنت أقول بأن الناس يقلّدون اآلخرين يف األمور الدنيوية وخياطرون هلذا الغرض بكرامتهم أو يفلسون 
، إن ضرر التقليد يف األمور الدنيوية أكثر من نفعه. أما فيما يتعلق بالتقليد يف ويضيعون أمواهلم وعقارام كلها. إذًا

األمور الدينية فقد قدم املسيح املوعود يف هذا العصر منوذجا، بل رأينا كثريا من الصحابة أيضا الذين ضربوا أمثلة عليا 
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للخسارة أو الضرر يف هذا التقليد بل ال يسفر إال  للتقرب إىل اهللا تعاىل ولكن الناس ال يسعون لتقليدهم مع أنه ال جمال
  عن فائدة ال تقاس بأي مقياس.  

ما فلماذا ال نسعى لتقليد ؟يزيدنا حسنات   
وذلك أيضا على  ،أو يعطون قدرا يسريا فقط من العلم ،الناس إما ال يعلَّمون األشياء فال ينشأ فيهم شعور معلوم أن

لناس أن اهللا تعاىل يري آياته املتجددة اليوم أيضا. وبالتايل يكون انتباههم إىل هذا األمر فترات متباعدة لدرجة ينسى ا
شبه معدوم، بينما يشاهدون عن األشياء الدنيوية إعالنات يف التلفاز واجلرائد عشرات املرات يوميا فتترسخ يف أذهام 

ا نصح أحد أو قيل له: ما حاجتك إىل هذا الشيء ما فكرة أنه ال بد أن حيصلوا على هذا الشيء بطريقة أو أخرى. وإذ
ال متلك إمكانيات ألوالدنا عواطف لتكون هذه األشياء عندنا؟ ولكن  أليس؟ قال: أليست لنا عواطف، كافيةً دمت

عندما يسمعون ذكر اإلهلامات ال يج هذه العواطف يف قلوم وال يتمنون أن يكلّمهم اهللا تعاىل أيضا حينا من 
ألحيان، ويريهم اآليات ويكرمهم حببه. إن أكرب سبب النعدام هذه الفكرة هو أن علماءنا ودعاتنا واملسؤولني يف ا

اجلماعة ال يعيدون يف دائرة عملهم هذه األمور أمام أفراد اجلماعة ليسعوا لنيل حب اهللا ورضاه، أو ال يذكروا كما 
  تبه الناس إىل هذا املوضوع. جيب، أو ال يكون منوذجهم مؤثرا لدرجة حىت ين

 اهللا وأحداثَ هم وال يذكرون بقوة وشدة آياته أماماملوعود وأصحابِ فال يعيد الناس املذكورون آنفا ذكر املسيحِ
ها هؤالء الصلحاء، فال خيلقون يف قلوب أفراد اجلماعة يقينا بأن اهللا تعاىل مل جيعل صفاته خاصة بفترة آصرته اليت رن

بأشخاص معينني بل يجلّي اهللا تعاىل صفاته اليوم أيضا. لو أعادوا ذكر تلك األمور مرارا وتكرارا وعلّموا معينة أو 
أساليب إنشاء العالقة باهللا وذكروا وعود اهللا تعاىل اليت أعطاها املسيح املوعود لن ينشأ يف قلوب الصغار والشباب 

ك حاجة لتقوية العالقة مع اهللا تعاىل، مث يدرك اإلنسان فلسفة إجابة تنا. إذًا، هنايسؤال ملاذا ال جييب اهللا تعاىل أدع
  الدعاء وتظهر املعجزات أيضا. 

صادق لرسول اهللا الادم اخلفهناك حاجة لتعميم التعليم أن إنشاء عالقة القرب باهللا تعاىل ممكن يف هذا العصر من خالل 
ح املوعود أو بشخصه بل يري اهللا تعاىل جتليات قدرته . اآليات واملعجزات مل تكن مقتصرة أو خاصة بزمن املسي�

اليوم أيضا. فلو سادت مجاعتنا احلرقةُ إلحراز احلسنات واللوعةُ للحصول على قرب اهللا تعاىل ألمكن أن تكون فيها 
ري إذ إن القضاء النهائي على الذنب صعب لذا إن االدعاء بذلك غ-فئة كبرية تتمكن من حمو الذنب إىل حد كبري 

  أو ستكون فئة كبرية من اجلماعة من الذين سيتغلبون على الذنوب.  -ممكن ولكن ميكن التغلب عليه إىل حد كبري 
فعلى دعاتنا وأمراء اجلماعة واملسؤولني أن يسعوا لإلصالح يف جمال عملهم، وجيب أن يقوموا باإلصالح ذاكرين أن 

ملة سينالون قرب اهللا وجييب اهللا تعاىل معظم أدعيتهم. إنه ملن يقول بأن الذين يطيعونه طاعة كا �املسيح املوعود 
  . تجتارم، وأذكر بعضهم يف بعض املناسبا فضل اهللا تعاىل أن أناسا مثلهم موجودون يف اجلماعة ويكتبون إيلَّ

ه األمثلة احلسنة تقليد األمثلة احلسنة. فعندما تسمعون هذ إىلفهذه األحداث اليت أذكرها جيب أن تدفع أفراد اجلماعة 
  اهللا تعاىل. بجيب أن تقلّدوها إن كنتم مقلدين، وجتعلوا حياتكم تابعة هلا لتنشأ لكم عالقة القرب 

  : �يقول املسيح املوعود 
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إن مجيع األقوام اليت توجد يف العامل ال تؤمن بإله جييب ويقبل األدعية. هل ملسيحي أن يقول بأن يسوع الذي آمن به 
إن إله اإلسالم الذي قدمه القرآن الكرمي هو الوحيد الذي يكلِّم عباده، والذي يقول: يرد علي؟ كال. جييب دعواته، و

�لَكُم جِبتونِي أَسعاد� .أنه إذا كان أحد يؤمن باهللا تعاىل بصدق النية وصفاء القلب إىل مدة مث يقوم  ال شك
  سوف جتاب أدعيته حتما".فبااهدات ويستمر يف الدعاء 

، وميكن أن تتقوى هم القوة حتما أو يف أكرب جزء منهمفلو ذُكرت هذه األمور ألفراد اجلماعة بالتكرار ستتولّد في
عزميتهم وسيقدرون على التغلب على الذنوب فيكونون يف مأمن منها وتتوطد عالقتهم باهللا تعاىل ال تتزعزع أبدا. 

من الذنوب وخلق العالقة معه حىت يكون رضا اهللا تعاىل مقدما  هو إنقاذ البشرية �اهلدف من بعثة املسيح املوعود 
على كل شيء، وسيقوم الناس بعبادة اهللا بشوق ورغبة بدال من البحث عن األعذار الجتناا أو أدائها بسرعة 

  للخالص منها. 
  أقدم أمامكم بعض األمثلة كيف خلقت األمحدية يف املنضمني إليها تغيرا عمليا حسنا.

عاما  ٥٨م ويبلغ اآلن ١٠/٦/٢٠٠٢ل داعيتنا يف قرغيستان أن أحد اإلخوة األمحديني السيد عمر الذي بايع يف يقو
 نا عواطفه عن البيعة فقال: اليوم الذي كتبتكان مسلما والدةً ولكنه كان مياال إىل األفكار الشيوعية، فقد ذكر مبي

وإنين أعده يوم والديت اجلديدة. والسبب األساس يف ذلك هو أنين سيبقى حمفورا يف ذاكريت، فيه رسالة البيعة 
مت إىل مجاعات دينية خمتلفة  ولكن مل حيدث يف حيايت تغير ملحوظ، ولكن بعد انضمامي إىل اجلماعة اإلسالمية مانض

صالة جزءا ال انقالب روحاين حقيقي، حيث كنت أصلي قبل البيعة نادرا، أما اليوم فقد أصبحت الحدث يف حيايت 
التهجد، وإن قليب اليوم عامر باليقني بأن اإلنسان حني خيرج حبثا عن  تفويت يتجزأ من أعمايل اليومية، ويتعذر علي

احلق فهو ينال مراميه حتما، وعند الوصول إىل غايته املتوخاة تتم تربيته الروحانية احلقيقية، وحيرز التقدم والرقي، يف 
  تتسىن له السكينة القلبية.  هذا الوقت يف احلقيقة

  فهذه هي االنقالبات اليت حتدث يف املبايعني اجلدد. 
فقال عن قبوله  ٢٠١٣مث يقول داعيتنا من مدينة كوتونو األفريقية إن السيد إدريسو ضابط يف اجليش، فقد بايع يف عام 

لولد باسم إسالمي، ففي أفريقيا عادة األمحديةَ: ولدت يوم عيد املسلمني، فقال والدي املشرك للقابلة أن تسمي ا
سائدة أن الوليد يسمى مبناسبة اليوم الذي ولد فيه، أو نظرا إىل خصائص ذلك اليوم. باختصار، ملا كنت ولدت يوم 

: لقد توجهت إىل مث قال متابعاالعيد قال والدي املشرك، سنسميه باسم إسالمي وجنعله مسلما، ألنه ولد يوم العيد. 
ثرت وأصابتين جروح يف الطفولة ملدة وذات يوم عندما كنت أعود إىل البيت من املسجد بعد صالة اجلمعة، تعاملسجد 

بعد عبادة اهللا كان ينبغي أن ال أتعثر أو ال يصيبين أي جرح، ألنه ما فائدة العبادة إذا تعثرت حىت  هأن ةُفكرفراودتين 
ت أتنقل من كنيسة إىل كنيسة، ومن فرقة مسيحية إىل أخرى، وازدادت بعد العبادة. فتركت اإلسالم وتنصرت، وبدأ

مشاكلي أكثر. حىت حصل الشجار مع زوجيت أيضا، وتالشت السكينة والطمأنينة، وأصبحت حماطا بالقالقل 
ح واالضطرابات دوما. حاول والداي وأقاريب اآلخرون حل املشاكل العائلية وعقدوا اجتماعات كثرية إلحراز الصل

بيننا، لكن دون جدوى. يف هذه األوضاع لقيين الداعية اإلسالمي األمحدي األستاذ حممد، فعندما اطلع على أوضاعي 
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املتأزمة، قال لقد جربت مجيع الوصفات إذ قد أسلمت مث تنصرت وحاول أفراد أسرتك أيضا لإلصالح وعين احلَكم 
ن أنا أخربك وصفةً فجربها، مث ترقَّب النتائج. وهي أن تنشغل يف أيضا ومع ذلك مل تنحلّ مشاكلك بل ازدادت. اآل

الدعاء، فإن عالمة صدق ديننا أن دعاء أتباعه يتقبل، فادع اهللا أنت حلل مشاكلك وأنا أيضا سأدعو لك، أن يصلح 
و لك أنا أيضا، بينك وبني زوجتك ويولد اللطف بينكما. ومبا أنين أنصحك بأن تنصرف إىل الدعاء بإخالص سأدع

  فإذا حتقق اهلدف واحنلت مشاكلك فاعلم أن ذلك عالمة لصدق إمامنا، فداوم على الدعاء عدة أيام.
يقول الداعية إنه أخربين أن مشاكله بعد الدعاء بدأت تنحل واحدةٌ بعد أخرى، وتصاحل مع زوجته أيضا. مث أقر بأن 

الدعاء، فقد تغريت حاليت متاما. وكل ذلك يشكل آية على صدق  هذا هو طريق اإلسالم الذي يؤدي إىل اهللا وإجابة
  ، وإن النجاة تكمن يف اإلميان به، فانضم إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية. �املسيح املوعود إمام الزمان 

ترفع إيل أن إن يف ذلك درسا ألولئك الذين ينتسبون إىل العائالت األمحدية القدمية، ويف بيوم اضطرابات، فاملشاكل 
الزوج ال يؤدي حقوق الزوجة والزوجة مل حقوق الزوج. فاسعوا إلصالح األعمال بتقوية اإلميان، فإذا تضرعتم إىل 

فسوف تنحل هذه املشاكل تلقائيا. فهذه الوصفة جيب أن جيرا كل واحد، متخليا عن األنانية حيث ينبغي أن  �اهللا 
وا كل هذه األفكار واستعينوا باهللا ذا قال كذا فسأقول كذا. بل جيب أن تنبال يقرر سلفا يف النفس أن خصمي إذ

  بإخالص، وعندئذ يري اهللا تعاىل الطريق الصحيح. 
يف هذا العصر أيضا بربكة املسيح املوعود  �اآلن أود أن أسرد عليكم بعض األحداث للتأييد اإلهلي الذي يظهره اهللا 

� .  
جي مان": جاءين السيد جربيال وهو أمحدي جديد يف قرية كورابورا، وقال إن هذا موسم يقول داعيتنا يف منطقة "تي

ما لكي يكون لك حصاد جيد حلقل "يام" (يام  أن تحضر األصنام وتقدم هلا نذراالزرع فقال يل والدي املشرك: جيب 
د عن األصنام ويبعد والده أيضا خاص هناك يأكله الناس، وهو متوفر يف السوق هنا أيضا). فقلت له أن يبتع حمصول

أفضل وأكثر من حقل والده  �عنها، وعلّمته دعاء االستخارة. مث حني جاء موسم احلصاد كان زرعه بفضل اهللا 
املشرك. فحني رأى الوالد هذه اآلية قال إن إله ابين هو احلق، مث أشعل النار يف مجيع األوثان اليت كانت عنده. فهذه 

  . �اليت تظهر يف األمحديني اجلدد بعد اإلميان باملسيح املوعود هي قوة اإلميان 
مث يقول داعيتنا من كينيا: إن شخصا كان يعمل يف مكتيب امللتصق باملسجد فحصل نزاع وخصومة نتيجة بعض 

ة ردد إىل املكتب. فذات يوم دخل املكتب سرا و قد أخفى بعض األدويتالشكاوي فسرح من العمل ومع ذلك كان ي
على وجود بعض  مودلّهاملخدرة يف السقف انتقاما، وأخرب الشرطةَ أن هذا الداعية يشتغل سرا بتجارة املخدرات، 

املخدرات يف السقف حيث كان قد أخفاها سلفا. فجاءت الشرطة وحني فتحت املكان الذي دل عليه من السقف 
نه مكيدة شرير، إال أن الشرطة مل تسمع بل وجدت املخدرات كما قال. مع أن اجلماعة شرحت املوقف للشرطة أ

تابعت القضية، وأخذت الداعية إىل مركز الشرطة وألقوه يف الزنزانة. يف اليوم التايل حني حضر الداعيةُ يف احملكمة 
فأرسلت له اجلواب احملتوي على  للدعاءحدد له القاضي موعدا دون أن يسمع القضية. فكتب الداعية إيلَّ رسالة 

ء. مث يتابع املوضوع قائال: ويف املوعد عندما حضرت احملكمة ومثلت أمام القاضي نظر إيل القاضي وقال يل: الدعا
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اجلس يا أستاذ، وحدد املوعد للمحامني. وهذا حدث أكثر من مرة، مث قبل يومني من املثول أمام القاضي حبسب 
بعد صالة الفجر أن أتفاءل بالقرآن الكرمي، حبيث أي املوعد أصابين اضطراب، فخطر ببايل عند تالوة القرآن الكرمي 

يا �كلمة سيقع عليها نظري بعد فتح القرآن تكون فيها رسالةٌ يل. فحني فتحت القرآن الكرمي وقع نظري على آية: 
يماهرلَى إِبا علَامسا ودركُونِي ب ارإىل مك�ن تب الربيد ألخذ الرسائل ، فاطمأن قليب، أن الرسالة جيدة، وعندما ذهبت

وجدت رسالة من أمري املؤمنني ورد فيها "محاك اهللا من كل شر، وحفظك وخيب مكائد املنافقني ومحى اجلماعة من 
سينـزل  �بتالء، ومن عليها مبزيد التقدم واالزدهار". فقال: بعد قراءة هذه الرسالة رسخ يف قليب كالوتد أن اهللا اال

، فأطلعت على هذه البشارة بعض اإلخوة أيضا، أن فضل اهللا قريب. فلما مثلت أمام احملكمة علي فضله اآلن حتما
  أجلسين القاضي كاملعتاد وتكلم مع احملامني مث قال يل: أنت حر، فاذهب فاشتغل يف عملك، وليست ضدك أي قضية. 

وحده ويريه اُهللا أيضا آية، فهذه األمور  �ىل اهللا فإذا كان اإلميان قويا فاإلنسان يؤمن بقدرة اهللا تعاىل وينظر اإلنسان إ
تقوي اإلميان من ناحية وحتافظ على احلالة العملية الصحيحة، ومن ناحية أخرى تتسبب يف الوقت نفسه يف قوة إميان 

  اآلخرين أيضا، فهذا ما جيب أن نسعى للحصول عليه. 
 -كما ذُكر سابقا- يف هذا اخلصوص أود أن أخربكم مكررا األمر الثاين إلصالح األعمال كما ذُكر سابقا هو العلم، و

أن الناس يظنون خطأً أن بعض الذنوب صغرية واألخرى كبرية، األمر الذي يؤدي إىل أن الذنوب اليت يعدها اإلنسان 
د يف ا، ويراها صغرية لن حياسب على ارتكاا كثريا، فهو يول صغرية تعشش يف قلبه ودماغه، فيستهني ا ويستخف

دماغه هذه الفكرة. فقد لفت أنظار طاليب اللجوء السياسي قبل خطبتني إىل الصدق إذ أم يلجأون إىل الكذب والزور 
لكي يقبل طلبهم كما يزعمون، لكنهم يف احلقيقة خيربون قضيتهم، وليس ذلك فحسب بل يسيئون بذلك إىل مسعة 

طبة توجه إىل احملامي وهو أيضا أمحدي ورمبا قد مسع هو اآلخر اخلطبة اجلماعة أيضا. فقد أخربين أحد أنه بعد مساع اخل
ا. فقد كتب ذلك احملامي يف طلب اللجوء بعض األمور املزورة أثناء أيضا يف مكاتب اجلماعة هنا تطوع ولعله يعمل

إنه بدوا ال يستقيم إعداد امللف، قائال: ال بد منها، مع أا مل تكن هلا أي عالقة باحلقائق. وقال لصاحب الطلب 
الطلب وال يصلح حبال من األحوال، وأنه لن ينفعه الطلب، فال مندوحة من تسجيل األمور اخلاطئة. مع أين كنت 

 أن العامل يرىنصحت صراحة أن ال توظِّفوا الكذب وقول الزور. فأحداث اضطهاد األمحديني واضحة وسافرة لدرجة 
  احملامني أو زورهم ودهائهم وشطارم. أيضا أن إثباا ال حيتاج إىل كذب 

فعلى الدعاة واملسئولني يف اجلماعة أيضا أن ينصحوا باجتناب الزور مرارا وتكرارا، جيب أن يداوموا على اإلعالن أنه 
ليست هناك ذنوب صغرية وكبرية، فالذنب ذنب وعلينا أن جنتنبه يف كل حال، وكل كذبة كذب، وعلينا أن جنتنب 

إذا كانت عالقتكم باهللا متينة فال داعي للقلق، فاآليات ستظهر ويالحظها اإلنسان، أما الناصحون فيجب  شرك الزور.
أن يتذكروا أم شخصيا جيب أن يكونوا يف البحث عن أمسى مستويات العزمية، حبيث ينبغي أن تصدر منهم أعماهلم 

علون. باختصار، مثة حاجة ملحة للَفْت أنظار أفراد حبسب علمهم، إذ ينبغي أن ال يكونوا من الذين يقولون ما ال يف
  اجلماعة يف الدروس إىل أن يقووا اإلميان وحيسنوا األعمال ويزيلوا ضعف األعمال. 
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العمل ضمن نطاقه فيمكن أن يالحظ تغري ملموس. يف هذا العصر يعلَّم األوالد يف املدارس بفإذا بدأ كل واحد 
ين ب على نظام اجلماعة أن يكشف احلقائق على األوالد والشباب باهتمام كبري. على الوالدالفواحش باسم العلم، وجي

ا ها وجينبوهأن يطَّلعوا على مساوئ العلم الذي يعطَى لألوالد يف املدارس حبجة تزويدهم باملعرفة، ذلك لكي جيتنبو
طفولة حبجة متكينهم من متييز الطاحل عن الصاحل، بينما أوالدهم أيضا، هنا يعلَّم األوالد بعض األمور غري الضرورية يف ال

احلقيقة أن األوالد ال مييزون السيئ من اجليد بل على عكس ذلك تترسخ بعض األفكار السيئة يف أذهام منذ الطفولة، 
  سنة من قبل الوالدين أو اتمع أقل من النماذج السيئة. احلنماذج الذلك ألن 

عاة الد جيب أن يبذل مجيعالفرعية واآلباء واألمهات املساعي املشتركة لتوفري العلم  واملسئولون يف اجلماعة واملنظمات
الصحيح بدال من العلم اخلاطئ. حنن ال نستطيع تغيري النظام يف املدارس، وال نستطيع أن نتدخل، لكننا نستطيع أن 

وفاحشة، وبتقدمي مناذج عملية هلم وخلْق الثقة فيهم،  قذرحنمي األوالد من التأثر من اتمع من خالل التبيان ما هو 
  وفَّقنا اهللا مجيعا لتأدية واجباتنا على خري ما يرام. 

الغائب على املرحومني، اجلنازة األوىل لـ "نواب يب يب" احملترمة من "اُونشا مانغت" يف  صالةبعد الصالتني سأصلي 
، غياناية اإلسالمي األمحدي إحسان اهللا مانغت الذي خيدم اجلماعة يف حمافظة حافظ آباد باكستان، وكانت أم الداع

إنا هللا وإنا إليه راجعون. وكان أبوها من حمافظة شيخوبوره وأمها من اونشا مانغت يف  ١٩/١/٢٠١٤فقد توفيت يف 
حومة صاحلة حضرة ناصر دين مانغت، كانت املر �حمافظة حافظ آباد. كانت ابنةَ حفيدة صحايب املسيح املوعود 

وخملصة ومضيافة ولطيفة الطبع ومواسية الفقراء. كان مجيع سكان القرية من األمحديني وغريهم أيضا حيترموا، كانت 
تعتين بدعاة اجلماعة وتشفق عليهم، كما كانت حتترم اخلالفة احتراما كبريا، فقد نظمت قصائد كثرية عن اخلالفة يف 

كت ثالثة بنني وثالث بنات، أحد أبنائها كما قلت آنفا خيدم اجلماعة بصفته املبشر اللغة البنجابية وكانت تنشدها. تر
  يف أمريكا اجلنوبية، ومل يستطع حضور اجلنازة، أهلمه اهللا الصرب والسلوان ورفَع املرحومةَ درجات.  غيانااملسئول يف 

عاما، إنا  ٩٠عن عمر يناهز  ١٦/١/٢٠١٤ يف اجلنازة الثانية لشيخ عبد الرشيد شرما احملترم، من شكاربور الذي تويف
حضرة شيخ عبد الرحيم شرما احملترم، وكان  �هللا وإنا إليه راجعون، كان املرحوم ابن صحايب املسيح املوعود 

أخاه. لقد وفق املرحوم بفضل من اهللا خلدمة اجلماعة يف  - الذي أقام هنا مدة طويلة- املولوي عبد الكرمي شرما 
ة أكثر من نصف قرن. قبل انقسام اهلند تسىن له العمل مبنتهى اإلخالص واجلهد يف مصنع حضرة مرزا شكاربور ملد
قد أصدر توجيهات معينة فوفق  �يف قاديان، وعند استقالل باكستان كان سيدنا املصلح املوعود  �شريف أمحد 

رة فأشار عليه والدي حضرة صاحبزاده مرزا املرحوم لتنفيذها. وبعد ايء إىل باكستان مل يكن لديه أي عمل أو جتا
منصور أمحد رمحه اهللا أن ينتقل إىل شكاربور وهناك أعطي له مصنع من احلكومة، فبحث عن األمحديني هناك يف 
املنطقة وأقام فرعا من اجلماعة، وعني أول رئيس لذلك الفرع، وبىن مسجدا مجيال يف بستان مصنعه. كان اخلليفة 

 ١٩٨٢ قد عينه أمريا للجماعة يف أربع حمافظات هي سكَّهر، شكاربور، جيكَب آباد، غوتكي. يف عام الرابع رمحه اهللا
عاما) مبنتهى الصرب واهلمة. خالل هذه املدة استشهد  ٣١توفيت زوجته، فعاش بقية احلياة إىل الوفاة (اليت تقدر بـ 

د ابنه األكرب مبارك أمحد شرما أيضا مضطهدا يف مث استشه ١٩٩٥ابنه شيخ مظفر أمحد شرما، يف شكاربور يف 
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، فلم يشك املرحوم ومل يترعزع إميانه. بل ظل دوما يشكر اهللا ويذكر مننه. كان شجاعا وباسال، ذات مرة ١٩٩٧
جاءت مظاهرة بنية اهلجوم على بيته ومصنعه يف شكاربور، فخرج وحده للمقاومة، بينما الشرطة كانت تتفرج فتقدم 

ظاهرون، فاندهش رجال الشرطة أيضا، وكانوا يسألونه توم فبطش بالشيخ الذي كان يقود املظاهرة، فتشتت املاملرح
عالقته باخلالفة قوية جدا، وكان نشيطا  تمرارا كيف فرقت املظاهرة. وبعد ذلك انتقل إىل إسالم آباد للسكن، كان

  مني أيضا.يف التضحيات باملال حيث كان يتربع باسم أقاربه املرحو
كما كان ملتزما بدفع التربعات، فقد ساهم يف بناء كثري من املساجد يف باكستان، كان منضما إىل نظام الوصية، 
وكان يف بداية السنة يقدم التربعات املترتبة على مدى سنة كاملة. ترك مخس بنات ومخسة أبناء، إحدى بناته الدكتورة 

 طبيبانجلماعة يف نيجرييا مع زوجها الدكتور ملك مدثر أمحد احملترم فكالمها لئيقة فوزية وهي واقفة احلياة وختدم ا
وواقفا احلياة. وأحد أحفاده سهيل مبارك شرما داعيةٌ إسالمي أمحدي وهو رئيس جملس خدام األمحدية يف باكستان 

على عالقة الوفاء  واحملافظةجه، حاليا. رفع اهللا درجات املرحوم ووفَّق أوالده وأحفاده القتفاء آثار اآلباء على أحسن و
  هذه.                    
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