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ـ              ا  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممعبـده  د
* بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر   . ورسوله

     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي
   عنيتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدناه * يناط الَّذرـر     صغَي هِملَيع تمعأَن 

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،.  
 و. ستقالهلاالل الذهيب ياليوبب األفريقية الدولحتفَل يف بعض ييف هذه األيام 

اليت تعمل  Pan African Association منظمةوتساهم يف هذه االحتفاالت 
نظمة يف عهد اخلليفة الرابع رمحه لقد أُسست هذه امل. حتت مظلة اجلماعة أيضا

 البالد احتفاالتهذه املنظمة أيضا يف وستشارك .  اإلخوة األفارقةلتشملاهللا 
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لقد طلبوا مين أيضا أن . األفريقية وترتب حاليا برامج خمتلفة ذا الصدد
أما اآلن . حتماعقد ذه املناسبة، وسوف أشترك احتفاهلم الذي سيشارك يف أ

 من الرق فالتحرر.  أقول شيئا حول موضوع احلرية واالستقاللفأريد أن
إن معظم البالد يف .  عظمى بال أدىن شكحرية الضمري واحلرية الدينية نِعمو

احتفاهلم بعيد ف  يف الرق كالعبيد إىل فترة طويلة؛القارة األفريقية عاشت
عاىل أن ندعو اهللا ت. هم دون أدىن شك من حقّ، وهواالستقالل هام جدا هلم

تكون هذه احلرية اليت نالوها قبل مخسني عاما من اآلن أو ستني سنة يف بعض 
بل إذا . احلاالت حرية حقيقية وأال يقعوا يف براثن العبودية مرة أخرى

استفادوا من هذه احلرية حبسن النية والتقوى والعدل فليس مستبعدا أن تصبح 
  . قادمة العامل يف السنوات القدوةالقارة األفريقية 

 تاريخ األديان نرى أن احلرية من أهم املهمات وأعظمها اليت ننظر يفعندما 
 سواء أكانت حرية من عبودية امللوك ،يأيت مؤسسو األديان أو األنبياء إلجنازها

الغامشني وفراعنة عصرهم أو من أغالل التقاليد والعادات اليت وضعها يف 
. حتقيق مآرم أو بسبب الفساد يف الدينالرقاب أدعياُء الدين املزعومون بغية 

ولكن . فاحلرية من كل نوع من العبودية املذكورة آنفا تتحقق بواسطة األنبياء
لألسف الشديد هناك كثري من األمم اليت مل تدرك هذه احلقيقة فلم يحرموا 

 احلرية احلقيقيني بل وقعوا حتت رايةمن حريتهم احلقيقية فقط بإنكارهم حملة 
حني آثروا عبودية احلكام الدنيويني على وذلك  اهللا أيضا ودمروا تدمريا، بطش

عبودية أحكم احلاكمني، وفضلوها على تلك احلرية اليت تفتح ا آفاق جديدة 
  . للحريات كلها
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فبسبب التغير يف أولويات احلرية مل يفقدوا احلرية احلقيقية فقط بل فسدت 
مقنا يف حقيقة احلرية جند أن احلرية احلقيقية  تعفكلما. دنياهم ودينهم أيضا

تها منتشرة إىل أبعاد إن أفضل مشس للحرية اليت أشع. تنال بواسطة األنبياء فقط
شاسعة يف كل حدب وصوب واليت حتيط بكافة أنواع احلرية إمنا هو نبينا 

 الذي مل حيرر الناس من الرق الظاهري فقط بل حررهم أيضا من �األكرم 
بل إن االرتباط الوثيق معه .  اليت كانوا قد وضعوها يف أعناقهمللف األغالخمت

 �وحني خلع اهللا تعاىل عليه . هي الوسيلة العظمى اليوم أيضا لنيل احلرية
لقب خامت النبيني فقد أحاطت خامتيته باألحوال الدينية والدنيوية كلها 

يتطرق أي شك إىل وختمت على هذا املبدأ، وال شك يف ذلك بل ال ميكن أن 
سليمة بعد شهادة اهللا وإعالنه بأن اخلاتم احملمدي هو الفطرة ال صاحبذهن 

الذي ميكن أن يصدق مجيع الكماالت، وإن قمة هذه الكماالت متحققة يف 
 فال بد أن ،كل أمريف  هو القمة �ما دام النيب . �شخص نبينا األكرم 

واحلرية أيضا، وهذا ما حصل تتحقق يف شخصه كماالت مجيع أنواع التحرر 
 �فقد شاهد العامل أن هذه الكماالت قد حتققت يف ذاته . على صعيد الواقع
 بصورة حقيقة يرون حتققها إىل �وال يزال املنتمون إليه . بكل قوة وعظمة

 الكتب وقد ذُكر فيه أعظم هو �إن الكتاب الكامل الذي نزل عليه . اآلن
 جتعل هذا التعليم �وإن أسوة النيب . ساليبموضوع احلرية بشىت الطرق واأل

 أي �فك رقبة�: يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي. اجلميل نورا على نور
سأقرأ عليكم اآلن جزءا صغريا من آية . حترير الرقيق أو املساعدة يف حتريره
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لْيتامى والْمساكني آتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى واو�: يقول اهللا تعاىل فيها
   )١٧٨ :البقرة(�وابن السبِيلِ والسائلني وفي الرقَابِ

وإذا نظرنا إىل املوضوع الذي جيري احلديث حوله فسيكون املعىن أن حترير 
احلق أن هذه هي احلسنات اليت تقرب اإلنسان إىل اهللا . العبيد حسنة كبرية

فمن تلك . وباليوم اآلخر واملالئكة والكتب والنبينيتعاىل بعد اإلميان باهللا 
أي أن حترير العبيد أو املساعدة يف حتريرهم أيضا . .احلسنات حترير العبيد أيضا

حسنة كبرية من أجل الثبوت على اإلميان والتقدم يف جمال احلسنات ولضرب 
 فقد .هناك روايات كثرية يف األحاديث ذا الصدد. األمثلة العليا للحسنات

أَيما : � قَالَ النبِي: � هريرةَ أَيبعن : ورد يف رواية يف صحيح البخاري
 .رجلٍ أَعتق امرأً مسلما استنقَذَ اُهللا بِكُلِّ عضوٍ منه عضوا منه من النارِ

  ) كتاب العتق،صحيح البخاري(
. على سبيل الكفارة حترير العبيد هذا، وقد جاء يف عدة آيات من القرآن تعليم

ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى  �: فقد قال تعاىل
هلبل قال، على قتل املؤمنمقصورة  ليست الكفارة وهذه )٩٣ :النساء (�أَه 

 � وتحرِير رقَبة....ينكُم وبينهم ميثَاق وإِنْ كَانَ من قَومٍ ب �:  أيضااهللا تعاىل
 ويف آية أخرى تركت إمكانيات خمتلفة مفتوحة حبسب سعة )٩٣ :النساء(

 أي إن مل تقدروا على حترير رقبة .. على نقضه اليمنيكفارةًكل شخص 
فافعلوا يف هذه احلالة كذا أو كذا، وقد ذُكر حترير الرقيق أيضا ضمن هذه 

  . قائمةال
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والسبب يف ورود ذكر حترير العبيد مبناسبات خمتلفة هو أن اإلسالم يريد أن 
 وما قبله، �كان الرق رائجا يف زمن النيب . يقضي على العبودية شيئا فشيئا

. وقد ركّز اإلسالم مبناسبات خمتلفة على القضاء على الرق كما قلت من قبل
أَسماَء بِنت أَبِي بكْرٍ عن : روايةبل قد ورد أيضا يف األحاديث، كما جاء يف 

ا قَالَتمهناُهللا ع يضر :اقَةتبِالْع وفسالْخ دنع رمؤا نصحيح البخاري (.كُن، 
  . يفعلوه على ذلك جيب عليهم أن يقدرون أي الذين )كتاب العتق
رى فقد جاء يف رواية أخ. حقوقهم على كرامة الرقيق وصان �مث حافظ 

وما  �لَقَد رأَيتنِي وإِني لَسابِع إِخوة لي مع رسولِ اِهللا : الراويحيث يقول 
 .أَنْ نعتقَه �لَنا خادم غَير واحد فَعمد أَحدنا فَلَطَمه فَأَمرنا رسولُ اِهللا 

هو خادما  أي أنكم ال تستحقون أن يبقى ) كتاب األميان،صحيح مسلم(
  . لديكم ألنكم ال حتسنون معاملة اخلدم

ففي الزمن الذي كان الرق أمرا عاديا، وكان األغنياء ميتلكون ثروات هائلة، 
ألغنياء ميتلكون ، وكان ا بقدر ما كان ميلك من العبيد غنيا الغينكان يعتربو

وهي ثروة بين اإلسالم أنّ من يريد الثروة احلقيقية  عندها ..العبيد بوجه عام
وقد حرر الصحابة نتيجة هذه األوامر من . اإلميان فعليه بتحرير الرقاب

وقد ورد عن . العشرات إىل اآلالف من العبيد دفعة واحدة حبسب إمكانيام
 من العبيد دفعة واحدة وحرر غريه ا بأنه حرر عشرين ألف�عثمان بن عفان 

. حبسب إمكانيتهوقد حرر بعض الصحابة بالعشرات كل . أيضا باآلالف
والذين كان عندهم بعض العبيد خلدمتهم أمروا حبسب تعليم اإلسالم أن 

لقد . يأكلون يلبسوهم مما يلبسون ويطعموهم مما نيعاملوهم كاإلخوان، أي أ
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 يف هذا الصدد أنه حني سلّمت السيدة خدجية رضي اهللا �كانت أسوة النيب 
.  مجيعا�، أعتقهم النيب �لزواج منه  جلّ ثروا وعبيدها بعد ا�عنها للنيب 

 الذي كان ضمن هؤالء األرقاء وعامله بلُطف وحب �وتبنى زيد بن حارثة 
  . ليأخذوه معهم إىل أهله رفض زيد الذهاب معهم لدرجة عندما جاء أبواه

 احلسنة، فقد كانت قمة احلسن واإلحسان اليت �إذًا، هذه كانت معاملته 
دية على احلرية، وضرب القرابةَ الدموية عرض احلائط عند بسببها آثر زيد العبو

  . له�املقارنة بينها وبني حب النيب 
 وعلى اإلسالم أن يقدموا �الذين يعترضون على النيب ال يستطيع فباختصار، 

رية العبيد  جزء مقابل هذا االهتمام حبمئة ألفمن بل جزء،  ألف ا منجزء
 أتباعه أن حيسنوا إىل العبيد يف �ر النيب فأم. وحرية البشرية إىل هذا احلد

تكليفهم باألعمال واألشغال، وإذا طلبوا منهم إجناز عمل شاق وصعب 
  .  تعريف العبودية كليا�فقد غير . فعليهم أن يساعدوهم يف ذلك

إن ظاهرة : ما تعريبه" وِجلَيري"فنظرا إىل ذلك يقول املستشرق اإليطايل 
إن املسلمني . ء اتمع اإلنساين وما زالت موجودةالعبودية موجودة منذ نشو

 أم متحضرين فإن حالة العبيد عندهم أفضل بكثري من بدواسواء أكانوا 
ويكون من اإلجحاف متاما أن تقارن العبودية يف . حالتهم عند غري املسلمني

  . ت يف أمريكا قبل مئة عام كان اليتعبوديةالالبالد الشرقية مع 
 ال: �حلديث النبوي التركيز على مواساة البشر، يقول حضرته  يتضمن ااكم
إذا أمعنا : مث يقول. وغُالمي وفَتاتي فَتاي ولْيقُلْ ..أَمتي ،عبدي أَحدكُم يقُلْ

يف �م اإلصالح الذي قام به النيب ظَالنظر تارخييا يف هذه األحداث تبني لنا ع 
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من   يف خطر إذا مل يتمكناإلسالمض احلر قبل املقترِكانت حرية . هذا اال
ض حىت يتمكن ، أي كان من املفروض على املقترض أن خيدم املقرِتسديد دينه

 ال اإلسالملكن اإلنسان بعد اعتناق . من تسديد دينه، أو كان احتمال لذلك
 الرق فحسب بل قد أصدر يقيديستطيع أن يسترق مسلما حرا، إن نيب اهللا مل 

وطلب من املسلمني أن يتقدموا على هذا . وامر والنواهي يف هذا الصدداأل
  .  ال يبقى فيه أي رقيقوقتالدرب، حىت يأيت تدرجييا 

هذا الربوفيسور وِجلريي قد ألَّف كتابه باللغة اإليطالية مث ترجم إىل اإلجنليزية، 
اليم وكانت اجلماعة يف أمريكا قد نشرت هذا الكتاب الذي تناول بيان تع

 بأروع أسلوب، وإن كانت حقوق نشره غري حمفوظة وكانت اجلماعة اإلسالم
قد سمح هلا بنشره فعليها أن تعيد نشره، فهو يضم مادة كافية إلفحام األعداء 

  . � والنيب اإلسالمالذين يعترضون على 
فهذا التعليم وهذه األسوة احلسنة اليت أشاد ا اآلخرون أيضا، إنه لتعليم عظيم 

سنة تشكِّل حقيقة حرية اإلنسان، فقد قدمت لكم بعض األمثلة أسوة حو
 واحلديث النبوي أوامر وتوجيهات كثرية ذا القرآن الكرميوجند يف 
وهذا هو التعليم احلقيقي الذي بالعمل به ميكن أن ينال العامل . اخلصوص

البلدان احلريةَ، ويتحقق األمن والسالم واإلنصاف، فعلى أبناء اجلماعة يف 
األفريقية اليت نالت احلرية أن ينشروا هذا التعليم هناك، ويسعوا جاهدين 

.  لكي يدركوا مغزى احلرية�ليجعلوا أكرب عدد من الناس غلمان النيب 
فاحلرية ال تتحقق باحتفال اليوبيل الذهيب مرة واحدة فقط، بل سوف تتحقق 

قيقةَ أنه كيف ميكن احلفاظ ب معا هذه احلواحلرية عندما يدرك احلكام والشع
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على هذه احلرية وما هو املنهج الذي علينا اختاذُه، ولن جيدوا هذا املنهج 
مث إن وِجلريي كتب . القرآن الكرمي وتعليمِ �واألسلوب إال يف أسوة النيب 

ال ميكن أن يسترق أحد :  لكنين أقول!فقط أن املسلم ال يسترق مسلما آخر
  . اإلسالمي احلقيقيمن الناس يف اتمع 

 األخرية �جيب أن ال يغينب عن بال املسلم األمر املهم جدا أن نصيحة النيب 
إال أن من شقاوة .  عن الصالة والرقيق�قبل الوفاة هي أن ال ينسى تعليمه 
أم نسوا هذين  منهم ورجال احلكم ءأغلبية املسلمني وال سيما األثريا

 خشيةعندهم االهتمام بالصالة والرغبةَ فيها وال  إذ ال جند التعليمني كليهما؛
صحيح أن الرقيق ال يشترون وال . اهللا، وال هم يسعون للقضاء على الرق

يباعون يف السوق يف العصر الراهن، إال أن احلكام يتعاملون مع الشعب معاملة 
الرقيق، فهذا االضطراب والشغب الذي نالحظه يف بعض البالد وال سيما 

حيث نشأ لديهم الشعور بأم يعاملون معاملة الرقيق، فحني يصبح العربية 
يسعى أن يبقى رئيسا طوال احلياة، وبعد فإنه أحدهم رئيسا باسم الدميقراطية 

وفاته ينال أوالده السيطرة على احلكومة، فاملتملقون املغرضون يلتفّون حوهلم 
م وقرون أولوياويغيلالستمرار يف  وسعهم مهم متاما، ويبذلون كل ما يفي

احلكم، حيث يطلَق الرصاص على املواطنني، مث تتقدم القوى املعادية لإلسالم 
 اليت -أو القوى العظمى أو القوى املغرضة، وتثري باسم املساعدة االضطرابات 

 لتنال مكاسبها وحتتل -تقام من قبل الشعب لنيل النجاة من مظامل احلكام 
ساعدة فتبدأ الدورة الشيطانية اليت ختلِّف فهم يأتون حبجة امل. ثروات البلد

البالد عن ركب التطور مائة عام، وجتعل جهود الشعب لنيل احلرية مغلولة 
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أكثر، فالناس يتحررون من عبودية أبناء بلدهم ويتحولون إىل عبودية اآلخرين 
فقد قلت سابقا إن بعض القوى . بشكل غري مباشر إن مل يكن بشكل مباشر

بعض األشخاص لتستمر حكومتهم على مر السنني الطويلة العظمى تدعم 
 أمل يف مكاسبها من دون أن تبايل حبرية الشعب، لكنه حني ال يبقى لديها أي

باسم واإلطاحة بعروشهم تسعى لعزهلم عن احلكومة تلك احلكومات فإا 
  القريب لكن الوضع يف العصر الراهن يف بعض البالد يف املاضي.حرية الشعب

 حني عزل احلكام وجاءت حكومةٌ جديدة، بدأ يظهر اآلن اضطراب هذه أنه
احلكومات أنه مل يأت يف احلكم من أرادوا هم، ففي بعض املناطق مل حتدث 

فهذه . التغيريات حبسب رغبتهم أو يظهر االحتمال بأن التغيري مل يفد شيئا
 ،اد والنفاقاألمور تسبب هلم قلقا واضطرابا وتكاد تبدأ سلسلة أخرى للفس

بل قد بدأت يف بعض األماكن، والشعوب أيضا عرضة لسوء الفهم، حبيث 
تنتقل من عبودية حكومة إىل عبودية األخرى بل قد مت هذا االنتقال يف بعض 
املواضع، واآلن ينشأ لديها إحساس بأن ثروة البلد ما زالت ال تنفق لرفاهية 

، ولن تنفق ألن التعليمواملواطنني ومصاحلهم وإعطائهم احلق واإلنصاف 
  . األشخاص الذين يتولَّون سدة احلكم هلم أيضا مصاحل ومكاسب شخصية

فالفقر ومستوى احلياة املتردي سيبقى يف املستقبل أيضا ويستمر كما كان يف 
املاضي على عكس سوء فهم البعض، فسوف تالحظون ذلك يف القريب 

 فهم يدعون مسلمني �النيب ذلك ألن احلكام ال يعملون بتوجيهات . العاجل
ففي املاضي كان الرجل ميلك رقيقا على أساس . �وال يعملون بنصائح النيب 

ثروته، أما اآلن فتستخدم ثروات البلد السترقاق املواطنني، فوسائل اإلعالم 
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أيضا بدأت تتحدث وتنشر الصور أن املواطنني حىت يف البالد املنتجة للنفط 
وز، ففي مناطق قصور من ذهب ويف أخرى ال يتوفر للناس يعانون الفقر والع
  . وجبتان يف اليوم

 �فبغصب احلقوق يسترق الشعب، فكان زمن حني اضطر سيدنا عمر 
الستعادة اجليش اإلسالمي من املنطقة املسيحية اليت فتحوها ألنه رأى أنه ال 

 املبلغ أعاد، ف بسبب اجليوش املعادية القوية عليهايستطيع احلفاظ على السيطرة
 نظري محايتهم هلم ومصاحلهم وأداء حقوقهم ضريبةًالذي أخذوه من النصارى 

كشعب، قائلني مبا أننا مل نعد نقدر على أداء حقوقكم أكثر هلذا نعيد مبلغ 
الرعيةُ املسيحية باكني وداعني أن يعيد اهللا إليهم فودعتهم الضريبة هذا إليكم، 

فاحلقوق والعدل . ثلهممل يشاهدوا قط احلكام ماملسلمني مرة أخرى، ألم 
أما يف العصر . جيدوه يف حكومتهم مل الذي وجدوه يف احلكومة اإلسالمية

الراهن فاحلكام املسلمون يغصبون ثروات املواطنني املسلمني واختفى العدل 
من البالد، وتغصب احلقوق وال ضمان حلياة أحد وال ملاله، ومع ذلك يدعون 

. ه من أجل الشعب ال يقدر عليه أحد غريهمب اجلسارة أن ما يقومون مبنتهى
فهذه الثورات اليت قد ظهرت يف بعض البالد واليت كما قلت يستغلها 
املغرضون لكسب مصاحلهم، كما يسعى البعض اآلخرون لنيل املكاسب باسم 
الدين، فلو كان الشعب أعطي له احلقوق ولو كانت احلكومات تتمسك 

فلو كانت . وحفظت حريةُ الشعب، ملا حدث كل هذا وذاكبالعدل، 
 هذه تاحلكومات تسعى إلقامة العدل بدال من اجلشع والطمع ملا ظهر

  . االضطرابات
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بتفسريام اخلاطئة وخلْقهم يف الدين عادات ال عالقة هلا بالدين ورجال الدين 
بالدين قد وضعوا أغالال يف أعناق العامة الذين ليست عندهم أي معرفة 

 حبق هذا النيب العظيم الذي بعث �لقد قال اهللا . هوالذين مل يتلقوا علوم
 �علَيهِم كَانت الَّتي لَواَألغْال إِصرهم عنهم ويضع�: إلقامة عظمة اإلنسانية

 أما هنا يف البالد اإلسالمية فنجد الوضع مقلوبا متاما يف )١٥٨ األعراف(
لبالد اإلسالمية اليت يؤمن سكاا ذا النيب أو يدعون اإلميان العصر الراهن، فا

كان ينبغي أن تتأسى البالد غري اإلسالمية بأسوم يف تأدية احلقوق وإقامة  به
 األمر معاكس غري أنالرقي واالزدهار، حتقيق العدل ومنح احلرية للشعب و

اليم اإلسالمية الصحيحة ا التع الذين كان ينبغي أن ينشرو-أما العلماء . متاما
قد جعلوا أطواقًا كثرية يف ف -ينـزهوا املسلمني من مجيع أنواع البدعات و

 قد -أي القادة السياسيني والزعماء الدينيني-الفئتني كال فإن . أعناق املسلمني
.  األطواقبسالسلدوهم  العبودية وصفّبأوزارأثقلوا كواهل عامة املسلمني 

 بل علماء هذا الزمان أيضا ، االامص يف قففليس احلكام فقط واقفني
 - قدموا هلمملا تالعبوا مبشاعرهم و يشاركوم ألم أيضا استعبدوا الناس

ستستمر هذه السلسلة ولن . تقاليد فارغة ومعتقدات باطلة - باسم الدين
ن نسانية، وممنوا مبن بعثه اهللا تعاىل يف هذا العصر إلقامة القيم اإلما مل يؤ تنتهي

عبوديةً واحدةً  واألغالل اليت علينا إال جاء لتخليصنا من مجيع أوزار العبودية
 العبودية ، وجاء هذا املبعوث مناديا إىل هذه� واتباع رسولهوهي عبودية اهللا 

 ة للحرية احلقيقية، واليت يتراءى فيها العدلُداليت تنبثق منها سبل جدي
 ال خيرج فيه الناس يف التظاهرات من ع رائ بل يتراءى فيها جمتمع،واملساواةُ
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 احلرية، بل  نيل حبقوقهم، وال يتبعون طرقًا غري شرعية من أجلاملطالبةأجل 
ا - يسعى فيه اجلميعكًا كان أم فقريلفليس مثة .إلعطاء احلقوق لآلخرين - م 

سبيل آخر إلقامة وقار املسلمني وإنقاذهم من مجيع أنواع الفساد إال سبيل 
 ذلك يتأتى، وال � وهو أن يعملوا وفق أوامر اهللا تعاىل وأوامر الرسول واحد

إال إذا امتنعوا من تكذيب ذلك الشخص الذي بعثه اهللا تعاىل يف هذا العصر 
  .أي حقوق اهللا وحقوق العباد ..ني املذكورينألداء احلقَّ

 يف مناسبات شىت هذا التعليم الذي يكفل �املسيح املوعود لنا لقد قدم 
إرساء دعائم العدل والذي يضمن احلرية الدائمة، قال حضرته يف إحدى هذه 

  : اتاملناسب
اعلموا أنه جيب على كل مسلم أن يكون مستعدا ألداء حقوق اهللا "

 تعاىل واحدا ال  اَهللايعتربنه بلسانه أوكما . وحقوق العباد يف كل حني وآن
رِشريك له يف ذاته وال يف صفاته كذلك جيب أن يمن خالل عمله  ذلكي 

ل خلق اهللا تعاىل مبواساة ومرمحةأيضا، فينبغي أن يعام."  
كم مع اهللا  ال تصفو عالقت عالقاتكم فيما بينكمما مل تصف": قال حضرته

 ال شك أن احلق األكرب من بني هذين احلقَّني هو حق اهللا تعاىل، .تعاىل أيضا
. ل مرآةً ألدائه حق اهللا تعاىلثِّم تيضا أولكن معاملة أحد مع خملوق اهللا تعاىل

هذا لو (. ه مع إخوته فال ميكنه أداء حق اهللا تعاىل أيضافمن ال تصفو عالقت
اعتربه أخا له مث حاول تأدية حقوقه، أما لو اعترب نفسه أفضل من غريه واعترب 

ا ذليال فال يرجى منه أي نوع من العدل أو األخوة، يقول اآلخر حقري
نفسا كان ، كل واحد منها �إن اجلماعة اليت أسسها نبينا الكرمي :) رتهحض
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 يعيش حياة ة مطهرة إذ ضحى بنفسه من أجل الدين، ومل يكن فيهم أحدكيز
  ".يؤدون حقوق اهللا تعاىل وحقوق العبادمجيعا النفاق بل كانوا 

ىل اليت جتعل اإلنسان ممن يؤدون حقوق اهللا تعا -فال تتولد تلك احلالة 
 إال إذا داوم اإلنسان على - بإخالص مث ينتبهون إىل أداء حقوق املخلوق أيضا

فال نرى اليوم قائدا أو زعيما واحدا يف البالد . إيثار الدين على الدنيا
 مل يكن مثة زعماء عادلون حيرصون فإذا.  املذكورةحيقق هذه املعايرياإلسالمية 

ساليبهم من أجل حقوقه وحريته، وهو على أداء حقوق قومهم فسيتبع اجلميع أ
 حكايات جديدة ملمارسة  حدوثالوضع الذي يستغله املغرضون مما يسفر عن

فإن احلرية اليوم عبارة عن اخلروج من عبودية إىل عبودية . الظلم باسم احلرية
السائد يف البالد األفريقية أو غريها من البالد املسلمة أخرى، وهذا هو الوضع 

  .دا لبنيهلص الشعب فيها من عبودية األغيار صار عباليت إذا خت
 -ق اهللا تعاىل رؤساء البالد اإلسالمية واألفريقية والساسة فيها واجليش وفّ

لماء  والزعماء الدينيني والع-نقالب العسكري الذي يطيح باحلكومات باال
ومهم دون قلفهم هذه احلقيقة بأم لن ينجوا من بطش اهللا تعاىل إذا بقوا يصفّ

 العدل وأداء حقوق اآلخرين إن ظلوا معرضني عن مراعاةبسالسل العبودية، و
 هل أديتم :سألونفسي.  وكلكم مسؤول عن أداء حقوق رعيتهألن كلكم راع
 بثروات مشغولني يف تكديس خزاناتكمه شعبكم أم بقيتم مسؤوليتكم جتا

لكن هل حققتم  و�البلد؟ لقد كنتم تنادون باسم اهللا تعاىل وباسم الرسول 
مدسية هذا االسم أيضا؟ قُل مقتضيات بطشم بالنفي فسيوإذا كان جوا ،

يقول . �ه ن ع ال ميكن إخفاء شيٍء إذوال يسع أحد أن يكذب أمام اهللا تعاىل
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املؤمنون (�لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ�: اهللا تعاىل عن املؤمنني احلقيقيني أم
سأل هؤالء احلكام عن أمانام ألم يعاهدون اهللا تعاىل عند  ي، فال بد أن)٩

صاحل البلد والشعب مأدائهم اليمني بأم سيسعون جاهدين للعمل من أجل 
ولكن . هم احلريةومنحفيهم ولتحسني حالتهم وألداء حقوقهم وإقامة العدل 

ما  أ! نرى يف معظم األماكن ثروات البلد منهوبةًما أشقى هذا الوضع إذ
العلماء فقد اختذوا الدين ذريعة لكسب املال، وجعلوا يف أعناق عامة الناس 

أما عامة . إىل األبدأطواقًا من التقاليد الفاسدة واملعتقدات الباطلة ليستعبدوهم 
 كأن اجلميع ،باختصار.  ومسؤوليامحقوقهمأيضا الناس فال يؤدون 

، وإن أعمال مضة إليهاملفو األمانات معدم أدائه مقت اهللا تعاىل بيستدعون
 روإن اإلرهاب وتعثُّ. الفساد يف البالد اليوم نتيجة منطقية هلذه الظاهرة

نذر  فحسب بل هي تاحلاضر الفساد ليست مقتصرة على االقتصاد وأعمالَ
 فعلى سبيل املثال لقد بلغت هذه األمور . للقلق واالضطرابمبستقبل مثريٍ

 عاما بعد استقالهلا، وتزداد األوضاع ٦٣أو  ٦٢ذروا يف باكستان خالل 
سوًءا يوما بعد يوم لدرجة ال يسع أحد القول ماذا سيحدث غدا، فكيف 

صحيح أننا ختلصنا . يسعنا إذا أن نتوقع مستقبال باهرا يف ظل هذه الظروف
رحم اهللا تعاىل . من عبودية اإلنكليز ولكن تعرضنا ألطواق عبودية بين شعبنا

  .به أيضابلدنا وشع
حممد علي جناح مؤسس (البلد الذي أعلن القائد األعظم ماذا حيدث يف 

يتمتعون حبرية دينية مهما كان س هعند استقالله بأن اجلميع في) باكستان
 يف هذا ؟ ماذا حيدثانتماؤهم الديين ألم سواسية لكوم مواطنني لباكستان
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ويتهموم كذبا بأم يفترون على األمحديني البلد نفسه مع األمحديني؟ 
 يف حني أن األمحديني يفضلون - والعياذ باهللا - �يرتكبون إهانة للنيب 

  املوجودة ألف مرة على مجيع أنواع احلرية�طفى ص حممد املعبوديةَ
أم ال نبايل ب.  رقام من أجل بقائهم يف هذه العبوديةحىت لتقطعويستعدون 

 بل لو حرمنا من مجيع احلقوق ،ية هلا عندنا وال أمه،حرمونا من احلقوق املدنية
بللنا ذلكلتحم ،ا ولكن ال يسعنا،ل هذا الوضع ال زلنا نتحماالنفصال  أبد 

ملاذا . والعلماءرغبة هؤالء الزعماء عند  نزوال �عن سيدنا حممد رسول اهللا 
ال يستخدم األمحدي حقه يف التصويت يف باكستان؟ ألم يقولون لنا بأن 

 لستم مسلمني وال بأنكمم هذا وحريتكم هذه مشروطان بإعالنكم كحقّ
 أن يقطعوننا إربا إربا ولكننا نقسم باهللا تعاىل أننا نقبل، �النيب بعالقة لكم 

نبصق على هذه احلرية وحق التصويت الذي يفصلنا عن سيدنا وموالنا وس
 احلرية، أما  مثل هذه-عباد الدنيا يا  أنتم -فمبارك لكم . �حممد املصطفى 

أن نكون ذرات حنن فقد آثرنا على مثل هذه احلرية تلك العبودية اليت تشرفنا 
 وبالتايل جتعلنا عبادا حقيقيني هللا ،�تراب حتت النعلني املباركني لسيدنا حممد 

يدركون أمهية حقوق اهللا تعاىل فيؤدوا ويدركون أمهية الذين ومن تعاىل 
 يوم بإذن اهللا تعاىل يري فيه تواضعنا وعبوديتنا وسيأيت. حقوق العباد فيؤدوا

 الذين -وسيفتخر هؤالء أو ذريتهم . هذه العاملَ كلَّه وجه احلرية احلقيقية
يف حني أم واقعون حتث أثقال  بأم يتمتعون باحلريةاآلن يعتربون أنفسهم 

ركون من عبودية املسيح احملمدي اليت يد ب-من األغالل واألوزار واألطواق 
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فى طنا وموالنا حممد املص احلرية احلقيقية اليت جاء إلقامتها سيدمغزىخالهلا 
�.  

ام احلرية هذه يف القريب العاجل وينجو من وفق اهللا تعاىل العامل لريى أي
ووفقنا اهللا . بعوثني من اهللا تعاىلاملالنتائج املخيفة اليت سيواجهها بسبب إنكار 

 أيضا لقضاء أيام الشدائد هذه بكل صرب وثبات -دينيحنن األمح -  مجيعاتعاىل
  .زين على الدعوات، آمنيمركِّ
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