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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن شهدأ
 وإياك نعبد إياك * الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم
عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمرص ينالَّذ تمعأَن لَيعر هِموب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض. 

� كُمانهروا باتقُلْ ه مهانِيأَم لْكى تارصن ا أَوودكَانَ ه نةَ إِلَّا منلَ الْجخدي قَالُوا لَنو نيقادص متإِنْ كُن * لَمأَس نلَى مب
  )١١٣-١١٢البقرة (�وجهه للَّه وهو محِسن فَلَه أَجره عند ربه ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ

يام أن احلكومة احلالية اليت شكِّلت يف باكستان قبل بضعة أيام يبدو لقد كتب إيلّ أحد اإلخوة من باكستان قبل بضعة أ
أا ستعامل األمحديني كما عاملتهم احلكومة السابقة، وذكر صاحب الرسالة اسم أحد الوزراء يف احلكومة أن معاملته 

واجه الظروف نفسها، وأظهر مع اجلماعة اإلسالمية األمحدية سيئة يف املاضي أيضا لذا يبدو أن اجلماعة يف باكستان ست
  . صاحب الرسالة قلقه الشديد جتاه هذا الوضع

 سواء أكانت احلكومة احلالية أو - أيا كانت-اهللا أعلم إىل ما ستؤول احلال، ولكن بغض النظر عن احلكومة: أقول
 الظلم، ففي حال وجود غريها، فهناك قانون يف باكستان موجود سلفا ضد اجلماعة اإلسالمية األمحدية وليس مآله إال

. هذا القانون ال داعي هلذا النوع من القلق، ألن هناك ما يدعو إىل القلق بصورة دائمة نظرا إىل األمحديني يف باكستان
أما إذا كنا نريد أو نتوقع شيئا من . ومن هذا املنطلق جيب على األمحديني يف باكستان أن يركّزوا على الدعاء

ها ميكن أن نقلق من هذه الناحية أننا نفكر ذه الطريقة، ولكن إذا كان توكُّلنا كله على اهللا، احلكومات الدنيوية عند
وكذلك ال داعي لألمل أيضا أنه إذا حكم . كما هو احلال يف احلقيقة فال داعي للقلق أيا كان من ميلك مقاليد احلكم

كومة فالن فسوف تسوء ظروف اجلماعة ألن كل البالد فالن أو فالن فسوف تتحسن أوضاع اجلماعة، وإذا تولّى احل
احلكومات الدنيوية تقوم مبا تريد نظرا إىل . شيء يف يد اهللا تعاىل فإذا كانت صلتنا باهللا تعاىل قوية فال داعي للقلق

 مصاحلها الدنيوية، واملعلوم أن احلكومات املختلفة يف باكستان ظلت تعامل اجلماعة حبسب القانون الغاشم املسنون
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مع أن . � عاما تقريبا، بل إن معارضة اجلماعة ال تزال جارية منذ زمن املسيح املوعود ٣٨ضد اجلماعة منذ 
املعارضة عندئذ مل تكن على مستوى احلكومة ولكن ظل املسؤولون يف احلكومات حييكون املكائد واملؤامرات ضد 

فباختصار، سواء أكانت احلكومة متلك هذه النظرية أو تلك، هذا ال يهم . لتواطؤ مع معارضيهااجلماعة أو أفرادها با
وهذا هو السبب الرئيس ملعارضة اجلماعة، . كثريا ألم قد أخرجوا اجلماعة من حظرية اإلسالم سلفًا حبسب زعمهم

إذًا، املظامل ال تزال . ماعة كما يشاؤونوهلذا السبب تركت احلكومات املختلفة حبل املشايخ على غارم ليظلموا اجل
  . تصب على اجلماعة على أية حال أيا كانت احلكومة، بل كل حكومة تزيد الطني بلة

املسلم . فال نتوقع أي خري من هذه احلكومات الدنيوية وال نريد منها أية شهادة لكوننا مسلمني أو ليعدونا مسلمني
 نبيا مشرعا أخريا �واملسلم من يعلن أنه يؤمن بوحدانية اهللا ويؤمن برسول اهللا . احلقيقي من كان مسلما عند اهللا

وحبسب هذا التعريف للمسلم إن األمحديني مسلمون عمال واعتقادا أيضا بل مسلمون أفضل من . وخامت النبيني
 غري -الذين يعدهم القانون الباكستاين مسلمني-" املسلمون الرمسيون"بنا فبعد إعالننا املذكور أعاله إذا حِس. غريهم

مسلمني رغما عنا أو صبوا علينا مظامل أو ظلمتنا احلكومات ووزراؤهم أو مسؤولون آخرون بسبب حتريض منهم فهم 
وإن . لتقربنا إىل اهللا أكثر فأكثراحلق أن تصرفام هذه جيب أن تكون مدعاة . مذنبون عند اهللا، ويقربوننا إىل اهللا تعاىل

لقد استخدمت قبل . التقرب إىل اهللا واالستمرار فيه هي ميزة اجلماعات الربانية دائما، وهكذا جيب أن يكون األمر
املراد من ذلك أن قانون باكستان . وسأشرحها للذين ال يعرفون حقيقة هذه القضية" املسلمون الرمسيون: "قليل كلمة

إا ملأساة بل املضحك املبكي أن الربملان السياسي . ودستوريةاألمحديني ليسوا مبسلمني ألغراض قانونية ينص على أن 
على أية حال لقد سن . الدميقراطي الذي يدعي أنه برملان حكومة دميقراطية حيكم يف أمور الدين وحيدد دين الناس

لن أدخل يف تفاصيل ذلك . مث زاده الدكتاتور العسكري شدة وقسوةم، ١٩٧٤قانون ضد اجلماعة هلذا الغرض يف عام 
اآلن، ولكن أقول بإجياز إن األمحديني حبسب هذا القرار الغاشم ال يعدون مسلمني يف باكستان ألغراض قانونية 

األمحديني يف أما املواطنون غري . ودستورية مع أن األمحديني هم الذين يقدمون صورة اإلسالم الصحيحة يف العامل
باكستان فهم مسلمون يف نظر القانون، مع أن بعضهم أو أكثرهم يقدمون صورة اإلسالم مشوهةً، ويسيئون إىل مسعة 

 طرح هذا السؤالَ الصحفيون وممثلو - وكما ذكرت من قبل-يسألين الناس كثريا أثناء جواليت لبالد خمتلفة . اإلسالم
ان يف أثناء جوليت احلالية يف أمريكا وكندا وقالوا بأن اإلسالم الذي تقدمونه أنتم وسائل اإلعالم املختلفة يف كل مك

مجيل ومبادئه صحيحة متاما ولكن أغلبية املسلمني ال يعدونكم مسلمني، وأن أعماهلم اليت نراها عيانا تعارض ما 
يف سيحدث ذلك؟ فأقول هلم بأن القضية وتدعون أيضا أن األمحديني سيحدثون انقالبا حقيقيا يف العامل فك. تقولون

ليست بأنه كيف سيحدث بل هذا حادث اآلن أيضا وهناك مئات اآلالف من املسلمني ذوي طبائع سعيدة ينضمون 
وسوف نواصل هذا . إىل صفوف اجلماعة اإلسالمية األمحدية كل عام بعد أن يفهموا اإلسالم احلقيقي الذي نقدمه

 كله أن اإلسالم دين السالم وأن حممدا رسول اهللا رسول السالم واألمنِ الذي ال نظري له يف املشوار إىل أن نقنع العامل
وأقول هلم أيضا أنه ليس من صالحية أحد أن حيدد دين .  فقط� حتت رايته االنضواءالعامل، وأن جناة العامل تكمن يف 

بعض املشايخ عتربنا اق دينا كذا وكذا بل كل شخص يقرر بنفسه أي دين يعتنقه، وسواء أحد أو يقرر أن يعتن
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املتطرفون أو احلكومات املتطرفة مسلمني أم ال فهذا ال يغير شيئا بالنسبة إلينا، فأنا مسلم وكل من يؤمن باملسيح 
وهذا ما يدركه ويفهمه كل . � اهللا تعاىل بل مسلم أفضل مقارنة بالذين مل يؤمنوا به  مسلم بفضل�املوعود 
إن هؤالء الناس ال يستطيعون أن يضروا األمحديني شيئا بتصرفام هذه، أما إذا ظلمتنا حكومة أو وزراؤهم . أمحدي

وال يهمنا تشويه مسعة احلكومة أيا كانت، وإن كنا .  حلكومتهم وبالدهموأشياعهم فإم سوف جيلبون مسعة سيئة
نواجه اخلجل حتما لكوننا باكستانيني، أما تشويه مسعة البلد فيؤمل قلب كل أمحدي، ألننا قدمنا تضحيات جليلة من 

ون إىل اإلسالم الذي فهؤالء الناس بسفك الدماء باسم الدين ال يشوهون مسعة البلد فحسب بل يسيئ. أجل هذا البلد
 يقول أحِسنوا إىل �إن اهللا . هو دين السالم والصلح والتآخي واحلب، إذ كل ما حيدث هناك هو باسم اإلسالم

كُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى ولَا يجرِمن�األعداء أيضا، واعدلوا حيثما تطلَّب الوضع العدلَ، 
قُوا اللَّهاتحنن نرد على اعتراضات معارضي اإلسالم ونفحمهم بتقدمي هذا . فهذا هو تعليم اإلسالم). ٩: املائدة (�و

فمن املستحيل أن . ر هذا الكالم، أن املسلم احلقيقي يضع خشية اهللا ورضوانه يف االعتبارالتعليم القرآين اجلميل ونش
لكن املشكلة أن الذين يتبعهم القوم ال يتحلون بالتقوى، وحني تفقد منهم . يتصرف املسلم احلقيقي بالظلم واجلور

  . التقوى أصال فال يتوقع منهم غري الظلم واجلور
 عضوا ٤٢لربملان الربيطاين برنامج مبناسبة مرور مائة عام على تأسيس اجلماعة هنا، حيث حضر فقبل يومني كان يف ا

 دبلوماسيا وعدد من املثقفني، فشرحت ٢٠من الربملان مبن فيهم نائب رئيس الوزراء وستة وزراء أيضا، باإلضافة إىل 
فقال اجلميع إنك تتكلم يف .  ما هو اإلسالم احلقيقي�هلم أيضا يف ضوء التعليم اإلسالمي اجلميل وأسوة النيب 

حماضراتك عن هذه األمور كما أنّ اجلماعة اإلسالمية األمحدية تتكلم دوما عن األمن والسالم، ولكن تصرفات الفرق 
خرون يتكلمون حبذر ملصاحل فبعض هؤالء السياسيني يتكلمون صراحة والبعض اآل. اإلسالمية األخرى تقلقنا حتما

 يتعرفون حتما إىل التعليم الصحيح �باختصار عندما أتكلم انطالقا من تعليم القرآن الكرمي وأسوة النيب . شخصية
قتبسه من وبعضهم يتأثرون جدا حىت قال يل سفري أحد البلدان، إن كل كلمة من كالمك الذي كنت ت. لإلسالم

أنا مل أتكلم : القرآن الكرمي واألسوة كانت تقتحم قليب، فهو مسيحي وصريح معنا، وحيضر براجمنا عادة، فقلت له
فقال هذا ما أفعله وسأستمر يف ذلك يف .  بل ينبغي أن تنشر هذه الرسالة يف حميطكفحسب إلقحام كالمي يف قلبك

غيار لكن املشايخ قُساة القلوب حني يسمعون هذه الرسالة من أفواهنا فهذا الكالم يؤثر يف قلوب األ. املستقبل أيضا
تزداد قلوم قسوةً، أما حنن فما زلنا نزيل االنطباعات اليت يتركها هؤالء الذين يقدمون أفكارا خاطئة عن اإلسالم، 

تبع السياسيون يف البالد ومن واجبنا أن نري العامل مجال اإلسالم، ولسوف نستمر يف ذلك إن شاء اهللا، ومع ذلك ي
اإلسالمية وبعض املثقفني املشايخ وميارسون املظامل على األمحديني باسم اإلسالم فهي مهمتهم، فكما ننشغل يف إجناز 

فنحن كما قلت سابقا مل نعقد . مهمتنا هم أيضا سيظلون يف إجناز مهمتهم، وينبغي أن ال يسبب لنا ذلك أي قلق
ر إليهم، فإذا أداروا احلكومة بإنصاف ومنعوا الظلم فسوف يستحقون األجر عند اهللا الستجابتهم اآلمال عليهم وال ننظ

 �إن اهللا . أما حنن فاهللا معنا وهو يطمئننا وحيمينا، وإال فمكائد هؤالء خطرية كما قلت مرارا يف املاضي. ألوامره
  . ه الدنيا ويف اآلخرة أيضا إن شاء اهللا، كما أن البطش بالظاملني أيضا حمتم، إن شاء اهللاسيكرمنا حبسب وعده يف هذ
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 بدال من أي حكومة مادية، وحنن حباجة إىل االستجابة ألوامره ناظرين إىل وجهه �فنحن حباجة إىل أن ننظر إىل اهللا 
أما إعالن سدنة الدين املزعومني بأن الذي ال يستجيب هلم وال يتبعهم فهو مردود من اهللا وهو من أهل جهنم، . �

. فهم بذلك قد أعطَوا أتباعهم حرية مطلقة ليفعلوا ما يشاؤون، فليفعلوا باألمحديني ما أرادوا فلن يعترض عليهم أحد
لى أرض الواقع إذ أن احلكومة اليت تدعي سلطة القانون ال حترك ساكنا إذا اعتدي على وهذا ما حيدث هناك ع

فقبل يومني استشهد أمحدي يف كراتشي، إنا هللا وإنا وإليه راجعون، . األمحديني وليس ذلك فحسب بل تدعم الظاملني
ب جبروح بالغة، ويتلقى العالج يف كما شن اهلجوم على أحد األمحديني يف جِهلَم أيضا قصد االغتيال، حيث أصي

واملالحظ أن بعض غري األمحديني الذين هم أصدقاء األمحديني . املستشفى، شفاه اهللا شفاء كامال عاجال ال يغادر سقما
هم أيضا يتعرضون للظلم، فالذي استشهد يف كراتشي كان جيلس معه يف السيارة صديقان غري أمحديني، فهما أيضا 

  . يدة ويتلقيان العالج، وحالة أحدمها خطرية عافامها اهللا عاجالأصيبا جبروح شد
هذا مل حيدث حديثا، بل هو دأب سدنة الدين املزعومني السابقني فهم أيضا ظلوا يقولون : �باختصار يقول اهللا 

فالذي جرح يف جهلم .  أن الذي جيعل نفسه تابعا لرضوان اهللا وكان حمسنا فله أجره عند ربه�ذلك، بينما يعلن اهللا 
إن الذي جيعل :  يقول�باختصار كنت أقول إن اهللا . تتحسن صحته تدرجيا بفضل اهللا، نسأل اهللا له شفاء كامال

 .      فله أجره عند ربهنفسه تابعا ملرضاة اهللا وكان حمسنا

ليس القاتلون باسم الدين باملخولني بإعطاء وثيقة لدخول الناس يف اجلنة أو جهنم، وليس هذا عمل أي برملان من                   
 اهللا تعاىل ويبايع إمام الزمان رضابرملانات العامل كله؛ بل اهللا تعاىل العالم حبال القلوب يعلن أن من يعمل صاحلًا ويرجو 

.  اهللا تعاىل  رضاأمر اهللا ورسوله، فال خوف عليه وال داعي له أن حيزن ألن أي عملٍ يقوم به لوجه اهللا يوفقه لنيل                     وِفق  
اىل أيضا، وإنه املسلم احلقيقـي واملـؤمن         إمنا يطيع اهللا تع    � طاعةً ألمر النيب     �فكل أمحدي يبايع املسيح املوعود      

القوي، وسينال حب اهللا تعاىل بعمله هذا، وال حيتاج إىل مصادقة أي برملان أو حكومة سياسية على كونه مسلما ألنه                    
  .مسلم عند اهللا تعاىل، أي كل من يعلن بإسالمه وفق تعليم اآليات اليت تلوا قبل قليل فهو مسلم

فلـم  .  كل من يسلّم وجهه كامال هللا تعاىل مث يعلن بإسالمه فإنه املسلم احلقيقي             �من أسلم وجهه هللا   �: قال تعاىل 
أعلن برضاي  يقل اهللا تعاىل هنا أن يعلن غريه إسالمه، بل على كل فرد أن جيعل نفسه خاضعا هللا تعاىل مث يقول بأنين                      

مث ال يقتصر أمره على االدعاء فحسب      . عن إسالمي وإنين جاهز لتحمل املسؤولية اليت يلقيها اهللا تعاىل على كل مسلم            
لقيام جبميع األعمال الصاحلة اليت أمره       أي ينبغي أن يكون مواظبا على اإلحسان أيضا أي حيسن ا           �وهو حمسن �: بل

  .إذا وصل املرء إىل هذه احلالة فسيحظى بنظرة حب اهللا تعاىل. اهللا تعاىل ا، ويتجنب كل سيئة ى اهللا تعاىل عنها
مث يقول اهللا تعاىل بأنكم إذا بلغتم هذه الدرجة فال خوف عليكم وال أنتم حتزنون، ألن أعمالكم احلسنة يئ أسبابا                    
ملغفرة آثامكم السابقة، ومواظبتكم على األعمال الصاحلة وجتنبكم السيئات وإيثاركم الدين على الدنيا ينقذكم مـن                

  .الوقوع يف األخطاء يف املستقبل أيضا ويبعدكم من الغم واحلزن
  : هذا األمر ويقول�يوضح املسيح املوعود 
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اإلسالم يف لغة العرب هو أداء مثن الشيء مقدما، أو تسليم املرء عمله ألحد، أو طلب الـصلح         فليكن واضحا أن    "
إا أربعة أمور؛ معىن اإلسالم أداء مثن الشيء مقدما، أو تفويض عمله ألحد، أو بذل السعي                (. وترك أمر أو خصومة   

 أما معىن اإلسالم اصطالحا فهو مـا        :)�قال حضرته   . للتصاحل واإلقالع عن كل ما يؤدي إىل اخلصومة والشجار        
بلَى من أَسلَم وجهه ِهللا وهو محِسن فَلَه أَجره عند ربه ولَا خوف علَيهِم ولَـا هـم                  �: أُشري إليه يف هذه اآلية الكرمية     

 ونيل مرضاته،   �، أي أنّ املسلم هو الذي يسلّم نفسه كلية يف سبيل اهللا؛ أي ينذُر نفسه هللا التباع مشيئته                   �يحزنونَ
 السبيل، أي يصبح هللا تعاىل وحده اعتقـادا       مث يثبت على األعمال الصاحلة لوجه اهللا، ويسخر كل قواه العملية يف هذا            

  . وعمال
هو أن يعد وجوده كله يف احلقيقة شيئا قد خلق من أجل كسب معرفة اهللا وطاعته وعـشقه                  " اعتقادا"واملراد من   

  املرتبطة بكل قدرة وقوة موهوبة     -لوجه اهللا فقط  -فمعناه أن يكسب احلسنات احلقيقية      " عمال"وأما  . وحمبته ومرضاته 
  ."من اهللا بذوق وشوق وتركيز وإخالص، وكأنه يرى وجه معبوده احلقيقي يف مرآة طاعته

فإذا كنا أصلحنا أنفسنا وقوينا إمياننا، وراقبنا أعمالنا كل حني . وهذه هي الدرجة اليت ينبغي أن نناهلا اعتقادا وعمال
 اهللا تعاىل مركّزين على     رضاجاهدين جلعلها متوافقة مع      اهللا أم ال، وإذا سعينا       رضاوآن للتأكد من كوا متوافقة مع       

الدعوات فال ميكن ألي قانون من قوانني أهل الدنيا وال ملظاملهم املدعومة بقوانينها أن تضر بكم شيئا، قد يضر بكـم             
  . هؤالء من الناحية الدنيوية أما عند اهللا فستكونون من املقبولني

، وكانوا قد جاؤوا ليبارزوه إال أـم        �لقد آمن السحرة مبوسى     . بذكر أمثلة الظاملني  لقد قوى اهللا تعاىل قلوبنا      
أي ) ٧٣: طه(�ياةَ الدنيا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضي هذه الْح       �: اقتنعوا بصدقه، وبعد اإلميان أجابوا فرعون قائلني      

فإذا كانت هناك حكومة ظاملـة      . ابذل كل ما يف وسعك للقضاء علينا فلن تنجح إال يف القضاء على حياتنا الدنيوية              
فضل اهللا وهذا ما سـيتحقق      إن الفتح األخري قد ناله املؤمنون دوما ب       . فلتعرف أن أمامها عقىب املؤمنني وعاقبة الفراعنة      

  .هنا أيضا إن شاء اهللا
كيف ميكننا نيـل  : فإننا متمسكون بإميان ال خناف أهلَ الدنيا، وإذا كنا خناف شيئا أو يهمنا أمر فهو السؤال التايل            

وعـن  رضى اهللا تعاىل وكيف حنرز قربه؟ لقد ذكر اهللا تعاىل يف اآلية التايل من سورة النساء املعلنني عـن إسـالمهم       
ومن أَحسن دينا ممن أَسلَم وجهه للَّه وهو محِسن واتبع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا واتخذَ اللَّـه                �: مستوى أعماهلم الصاحلة  

  .�فإذا كنا نريد أن نصبح أولياء هللا تعاىل فال بد لنا من اتباع ملة إبراهيم ). ١٢٦: النساء( �إِبراهيم خليالً
ولقد ذكر اهللا تعاىل ميزة خاصة إلبـراهيم يف         . منها الطريق أو السبيل أو املذهب     " ملة" هناك معان كثرية لكلمة     

  : شارحا هذا األمر�، ويقول املسيح املوعود )٣٨: النجم (�وإِبراهيم الَّذي وفَّى�: اآلية التالية
 كان بسبب ذلك فقط، فقال      � القرب الذي حازه إبراهيم   . السبيل لنيل قرب اهللا هو أن يبدي املرء الصدق له         "

والوفاء والصدق واإلخالص هللا تعاىل يقتضي موتا؛ فما مل يكن اإلنسان جـاهزا             . �وإِبراهيم الَّذي وفَّى  �: اهللا تعاىل 
ء على ملذات الدنيا وشوكتها كلها، وما مل يستعد لقبول كل ذلة وصعوبة وضيق لوجه اهللا، ال تنـشأ هـذه                     للقضا
  ."الصفة
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من الصعب أن يتصبغ اإلنسان بصبغة الصدق واإلخالص ما مل يصر خالصا هللا تعاىل ويستعد لتحمل                : "�قال  
 ."كل مصيبة يف سبيله

إن اهللا يريد منكم أن تعملوا، وال يرضى إال بالعمل، وال يتأتى العمل إال باألمل، ولكن عندما يستعد                  : "ال حضرته ق
  ." اإلنسان لتحمل األمل لوجه اهللا تعاىل فال يوقعه فيه

ه عامرا حبب اهللا تعاىل، والعيش حبسب مرضاة إن تطهري اإلنسان قلبه من حب غري اهللا وجعلَ: " �قال حضرته
اهللا وكونه مطاوعا ملشيئة اهللا مطاوعةَ الظل لألصل، حىت تتوحد إرادته مع إرادة اهللا دون أية منافاة فيهما، ال تتأتى كل 

 يتحلى وهذه هي الصفات اليت كان) ٤٥٨ -٤٥٧، ص ٣امللفوظات، اإلصدار اجلديد، ج ". (هذه األمور إال بالدعاء
  .�ا إبراهيم 
  :�مث قال 

 -مع كافة قواه الظاهريـة والباطنيـة      -حقيقة اإلسالم ال ميكن أن تتحقق وتتجسد يف أحد إال إذا كان وجوده              "
فة األمانات اليت ناهلا من ذلك املعطي احلقيقي، وأن يـري إسـالمه             خالصا هللا نذرا يف سبيله، معيدا إىل اهللا تعاىل كا         

وحقيقته الكاملة عمال ال اعتقادا به فحسب، مبعىن أن يثبت مدعي اإلسالم أن يديه وقدميه وقلبه وذهنه وعقله وفهمه                   
 ما له من قمة الرأس      وغضبه ورمحته وحلمه وعلمه وكافة قواه الروحانية واملادية وشرفه وماله وراحته وسروره وكل            

إىل أمخص القدمني يف الظاهر والباطن حىت نياته وهواجسه الداخلية وخواطر قلبه وعواطف نفسه؛ تابعة هللا تعاىل كما                  
  .تتبع اإلنسانَ أوصاله

، وباختصار، أن تبلغ قدم صدقه درجة تجرده الكامل عن كل ما ميلكه، فال يعود ملكا له بل يصري كله هللا تعـاىل                     
  ."�وتسخر كافة أعضائه وقواه يف خدمة اهللا تعاىل وكأا جوارح احلق 

  .أي كأن أعضاءه أصبحت أعضاًء هللا تعاىل
فإذا أحرزنا هذه الدرجة فسنقدر على اإلعالن       . فهناك حاجة ماسة أن حيصل كل أمحدي على هذه املكانة السامية          

  .مني احلقيقيني، وسندخل يف محاية اهللا تعاىل أيضابكوننا املسل
ووفقنـا  . وفق اهللا تعاىل اجلماعة كلها أن حيرز معظم أفرادها هذه الدرجة، وأن يكونوا مركّزين على الـدعوات                

 �وبشرى للْمسلمني�: لنتصبغ بالصبغة اإلسالمية وننعم بأفضال اهللا تعاىل، ونعد من أولئك الذين يقول اهللا تعاىل عنهم
وعند تلقينا بشارة من اهللا تعاىل فال بد أن تتراءى لنـا            . أي البشرى للذين يعملون بأحكام اإلسالم خملصني ومسلمني       

  .مشاهد قطع دابر األعداء والقضاء عليهم أيضا
يوفق األكثرية منا لالنتباه إىل الدعاء والتركيز عليه، بل يوفق اهللا تعاىل كـل أمحـدي للـدعاء       ندعو اهللا تعاىل أن     

  .وإلنشاء العالقة اخلاصة باهللا تعاىل، وجيعلنا نرى عاقبة املعارضني الظاملني يف القريب العاجل، آمني
عنه، وسوف نصلي عليه بعد صالة كما قلت سابقًا أنه استشهد أحد إخواننا يف كراتشي، وسوف أذكر اآلن قليال 

  . اجلمعة
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بكراتشي، " كلشن إقبال "كان مقيما يف حي     . امسه تشودري حامد مسيع ابن تشودري عبد السميع خادم املرحوم         
دخلت األمحدية يف أسرته عن طريق جده تشودري عبد الرحيم، الذي كان من سـكان               .  حزيران ١١واستشهد يف   

ابنةً لتشودري حممد إمساعيل الذي كان من أصحاب املسيح املوعود          " سردار يب يب  "ته  كانت جد . باهلند" غورداسبور"
، وواجه بعد البيعة معارضة شديدة من قبل        ١٩٢٤بايع جد الشهيد تشودري عبد الرحيم عام        . عليه الصالة والسالم  

 يعاقبه؟ كان يضع يديـه حتـت   كيف كان والده) فاملعارضة ليست أمرا جديدا، بل هي مستمرة منذ البداية . (والديه
وقد بقيت آثار هذا التعذيب على . رجل السرير مث يربط به، مث ينام على السرير، فكان يقضي الليل كله هكذا مربوطًا       

  .  وأقام هناك١٩٢٩فهاجر إىل الهور يف . كفيه
كـان  . ه أيضا حماسبا قانونيـا    كان والد .  احملاسب القانوين  بوظيفةكان يعمل   . ولد الشهيد حامد مسيع يف الهور     

بعـد  . كان منخرطًا يف نظام الوصية باجلماعة بفضل اهللا تعاىل        .  عاما ٤٨كان سنه   . للشهيد شركة خاصة للمحاسبة   
بكراتشي يف  " جناح رود "أداء صالة العصر ويف الساعة السادسة والنصف تقريبا، خرج من مكتبه الكائن على طريق               

ه من غري مجاعتنا، وبعد أن بعدت سيارته قليالً عن مكتبه جاء جمهولـون راكبـون علـى                سيارة برفقة بعض أصدقائ   
فأصيب بنحو ست رصاصات يف جبهته، كمـا أصـيب يف           .  عليه النريان من طريف السيارة     وفتحواالدراجات النارية   

ديقان غري أمحدينيِ، وقد أصـيبا  وكما قلت كان معه ص  . إنا هللا وإنا إليه راجعون    . ظهره ووجهه، واستشهد يف مكانه    
يبدو أن صديقي الـشهيد     . نسأل اهللا تعاىل أن يرحم هذين اجلرحيني أيضا       . أيضا جبراح، وأحدمها يف وضع خطري جدا      

  . هذين مل يكونا اهلدف األساس بل وصلت إليهما الرصاصات الطائشة
كان طيبا، مواسيا، خلوقًا تعلو     . جملس أنصار اهللا  كما خدم يف شعبة املال يف       . كان الشهيد سكرتري مال يف مجاعته     

  .البسمة شفاهه دوما، شديد العناية باآلخرين، شديد احلب ألهله وأوالده، وحسن املعشر مع اآلخرين أيضا
 أن األفـضل أن يـدفعوا       ٥قلت لإلخوة يف شهر     . كان الشهيد مطيعا جدا   :  قال رئيس فرع مجاعتنا يف منطقته     

قبل استشهاده بيوم عقَد جلسة لإلخوة . املة يف الشهر اخلامس، فلم يلبث أن دفع تربعاته كاملةً، بل وزيادةتربعام ك
كان . كان جييد اخلطاب  . املنخرطني يف نظام الوصية وبين هلم أمهية نظام الوصية ونظام التربعات بأسلوب مؤثر جدا             

  . لوظائفليساعد اإلخوة األمحديني يف جمال التدريب 
 ٤ عاما، وبارعة حامـد الـيت سـنها          ١٤ ترك وراءه أرملته السيدة صبا حامد، وبنتني عروسة حامد اليت سنها            

أما . أهلمهم اهللا الصرب والسلوان واهلمة، ورعاهم ونصرهم يف كل موطن         .  سنوات ٩سنوات، وابنا راسخ أمحد وسنه      
  . آمني.  درجات املرحومرفع اهللا. إخوته وأخواته فهم مقيمون خارج باكستان
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