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  خطبة اجلمعة
  التي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

  اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالم
  ١٧/٠٤/٢٠٠٩يوم  

  يف مسجد بيت الفتوح  بلندن
  

ا عبـده  ه، وأشهد أن حممـد ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل    
 بسِم اهللا الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . لهورسو

 *     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عنيتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  معأَن اط الَِّذينـر    ِصرغَي ِهملَيع ت

الِّنيال الضو هملَيوب عضغالْم.) آمني(   
 يف آيات عديدة من القرآن الكرمي ألطافَه على عبـاده           لقد ذكر اهللا    

واآلن ". اللطيف"بشىت األساليب أثناء بيانه عددا من املواضيع، وربطها بصفته          
ختلفة، ولكـن أود أن     سأتناول باختصار بيان بعض هذه املواضيع واآليات امل       

من خـالل بعـض القـواميس       " اللطيف"أذكر لكم قبل ذلك معاين كلمة       
فقد ورد يف   . واملعاجم، أو من خالل ما بينه املفسرون يف ضوء اآليات القرآنية          

ومـن أمسـاء اهللا     .  ذو اللطافة  -ذو اللطف و  : اللطيف: قاموس أقرب املوارد  
.  خلقه بإيصال املنافع إليهم برفق ولطـف       احلسىن معناه البر بعباده، احملسن إىل     

  .فيكون معناه من صفات األفعال أو العامل خبفايا األمور ودقائقها
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 اهللا مـن  واللطف: "أما العالمة القرطيب فقد كتب يف شرح هذه الكلمة        
أي أن املراد من لُطْف اهللا بعباده توفيقُـه إيـاهم           (". والعصمة التوفيق تعاىل

                       )  الذنوبللحسنات وعصمتهم من
  .     أيضا مستمد من املصدر نفسه" ةاملبارأي  واملالطفة"

 جسمك ىورب باهلدى، قلبك رنو من :اللطيف": )البغدادي( اجلنيدقال  
 جنةَ دخلكوي لظى، يف وأنت وحيرسك البلوى، يف الوالية لك وجعل بالغذاء،
  ".املأوى

  .واحملاسبة العرض يف م لطيفمعناه : هلطيف بعباد: ظيرالقُ وقال
 وعلى املثالب، عليهم ويستر املناقب عباده من ينشر الذي اللطيف: وقيل

  .القبيح وستر اجلميل أظهر من يا:  النيب قال هذا
  .اجلزيل ويبذل القليل يقبل الذي هو: وقيل
  .العسري رسيوي الكسري رجبي الذي هو: وقيل
  .رجاه من بخيي وال عصاه من عاجلي ال الذي هو: وقيل
 وجعـل  سـراجا،  املشاهدة من العارفني أسرار يف أوقد الذي هو: وقيل
  .ثجاجا ماء هرِب سحائب من هلم وأجزل منهاجا، هلم املستقيم الصراط

 ال حيـث  مـن  م يلطف الذي بعباده رالب هو :اللطيف: اخلطايب وقال
  .حيتسبون ال حيث من مصاحلهم هلم ويسبب يعلمون،
أي الذي يـرى األمـور بدقـة        (. األمور بدقائق العامل :اللطيف: وقيل
  )متناهية

: فأوال. صفة شاملة " اللطيف"وخالصة كل هذه املعاين هي أن صفة اهللا         
يريب وينمي أجـسامنا    : وثانيا. ينور اهللا الناس بنور اهلداية مبقتضى صفته هذه       

يعلِّمنـا  : رابعـا . نا يف االبتالءات واحملن   يكون ولينا وصديق  : وثالثا. وأرواحنا
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مث يستر عيوبنا انطالقا مـن      . حيمينا عند املصائب  : خامسا: طرق جتنب جهنم  
كذلك يعطينا أجرا عظيما على تضحيتنا البسيطة الـصغرية         ". اللطيف"صفته  

  . حبسب مقتضى صفته نفسها، كما ال يستعجل يف البطش باإلنسان ومعاقبته
. أنه مطَّلع على خفايا األمور مبنتهى الدقة والتعمق       " يفاللط"ومن معاين   

". اللطيف"فقد ذكر اهللا تعاىل كل هذه األمور يف القرآن الكرمي يف بيان صفته              
ال تدِركُه اَألبصار وهو يدِرك اَألبصار وهو       يقول اهللا تعاىل يف سورة األنعام       

ِبريالْخ اللَِّطيف) ١٠٤ :األنعام(     
األبصار والبصائر  : " يف شرح هذه اآلية    يقول سيدنا املسيح املوعود     

أي ليس بوسع أنظاركم وعقولكم وإدراككم الوصولُ       ." (ال تدرك كنهه    
 بأم عينه فهذا مستحيل     فإذا كان أحد باحثا عن اهللا تعاىل لرياه         . إىل كنهه 

ولكن الـذين  . يون املاديةألن اهللا تعاىل يقول إنه لطيف، وهو نور ال يرى بالع      
وأكثر . يقع عليهم هذا النور ينورهم حىت يصبحون مظاهر لتأييدات اهللا وآياته          

 وإن سيدنا وموالنا حممـدا رسـول اهللا         . من حيظى ذا النور هم األنبياء     
حظي ذا النور أكثر من غريه من البشر، ولكن ضعاف البـصر وكفيفـي              

مل ير ذلك النـور اإلهلـي       . ني من فيضه    فبقوا حمروم البصر، مل يروا شيئا     
أولئك الذين كانوا يعدون أصحاب العقول الراجحة وكانوا زعمـاء القـوم            

بينما الفقراء الذين كان شوقهم وجهدهم صـادقَني وكـانوا،          . ورؤساءهم،
حيبون بلهفة أن يصل إليهم نور اهللا فهم قد وجدوا نور اهللا منعكسا يف رسول               

ر اهللا ليست حباجة إىل أي عقل دنيوي وال ألي علوم دنيوية            فرؤية نو . اهللا  
بل إن اهللا الذي ينظر إىل كـل        . وألي جاه وشرف وملك وسلطة أو منصب      

اللطيف، وهو خبري بوجود رغبة صادقة يف قلوب        " بصفته   -قلب مبنتهى الدقة    
لذي  هو نفسه خيلق أسبابا متكِّنهم من رؤية النور والضوء ا          -الباحثني عن النور  
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الذي يأيت  (يأيت به األنبياء، فيتوفر هلم الرزق الروحاين، وإن كان هذا الرجل            
فإذا كانت الرغبة صادقة فـإن      . ال حيتل مكانة ملحوظة يف اتمع     ) ذا النور 

 كما قلت   -وإن اهللا   . اهللا نفسه خيلق أسبابا هلداية عبده بإظهار صفاته بنفسه        
 يأتون إلقامة وحدانيته وينشرون نورها يف        يظهر نوره بواسطة أنبيائه الذين     -

وأكثر من انتشر به هذا النور اإلهلي يف        . مجيع أحناء املعمورة متنورين بنور اهللا     
هو األكثر معرفة   ) أي النيب   (ألن اإلنسان الكامل    . العامل هو نبينا الكرمي     
اغا كامال،   بصبغة اهللا اصطب   - نتيجة هلذه املعرفة التامة      -باهللا تعاىل، فاصطبغ    

 يف بيت   سيدنا املسيح املوعود    كما قال   . وصار مظهرا لصفات اهللا تعاىل    
جاء بنور من السماء وكان نفـسه نـورا         : " ما معناه  من شعره يف وصفه     

 بذاك النور التباعه     خادما بارا للنيب     ويف هذا الزمن نور اهللا      ". متجسدا
اليوم تتدفق هذه   " عن نفسه    كما قال حضرته    . الكامل وحبه التام له     

األنوار يف هذا العبد املتواضع، فقد صبغنا قلبنا اليوم بكلٍّ صبغة من أصـباغ              
 قد فزنا بوصـال اهللا      ومنذ أن حظينا ذا النور من نور النيب         . هذه األنوار 

  ".                    تعاىل
لئـك   حصرا يف حـق أو وهو يدرك األبصار: فاليوم يتحقق قول اهللا  

وهم الذين يؤمنون بإمـام     . الذين يطهرون قلوم وحيبون الوصال اإلهلي حقا      
مث يتجلى اهللا عليهم يف كل يوم جديد        . الزمن الذي بعث خادما بارا للنيب       

بشىت التجليات اجلديدة اليت من خالهلا حيظى اإلنسان مبعرفة وحدانية اهللا تعاىل            
  . على وجه حق

 اتصل   إنه بربكة تفانيه يف حب النيب        ود  سيدنا املسيح املوع  يقول  
وبـسبب اتباعـه    . ، وبالتايل صار وسيلة للوصول إليـه        وجوده باهللا   
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.  كان هو الوحيد الذي عرف بتوحيد اهللا الصادق يف هذا الزمن           الكامل له   
  :  يف تفسري اآلية املذكورة أعالهيقول حضرته 

أي هو خفي   ( ب وخفاء اخلفاء    إن الذات اإلهلية وراء الوراء وغيب الغي      "
 وليس بوسع أي عقل أن يدركه، كما قال تعاىل          )أشد اخلفاء وبعيد أشد البعد    

 أي ال تدركـه األبـصار       ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار     : بنفسه
فمعرفة توحيده مستحيلة مبجـرد     . والبصائر وهو يعلم منتهاها وغالب عليها     

نه كما يتخلى املرء عن اآلهلـة الباطلـة يف          العقل، ألن حقيقة التوحيد هي أ     
الكون، أي جيتنب عبادة األوثان أو الناِس أو الشمِس والقمِر وغِريمها، عليه أن             
يتجنب اآلهلة الباطلة اخلافية يف نفسه، أي االتكـال علـى قـواه اجلـسدية               

والبديهي يف  . والروحانية، وحيمي نفسه من التعرض لبالء العجب الناتج عنها        
 احلالة أن الفوز بالتوحيد احلقيقي ال يتحقق إال بالتمسك بذيل الرسـول             هذه

والذي يشرك أيا من قواه مع البارئ تعاىل أنـى لـه أن         . والتخلي عن األنانية  
 -١٤٧:  ص ٢٢حقيقة الوحي اخلزائن الروحانية الـد       !"  (يسمى موحدا 

١٤٨(  
إلقامة وحدانيتـه حيـث     فهذا هو املراد من سعي املرء للفوز بنور اهللا و         

فإذا خطر ببال أحدكم أنه صاحب ثـروة        . يطرد أوال اآلهلة الباطلة من داخله     
وأنه زعيم القوم وأنه مسلم أيضا لذا فقد حصل له الوصال اإلهلي ومل يعـد               

وإذا كان أحدكم يزعم أنه حائز      . حباجة إىل أي شيء وعمٍل فهذا زعم باطل       
اط التقدم يف الروحانية أيضا ويتبعه قوم؛ لذا        على علوم الدين وأنه قد قطع أشو      

ألن وراء كـل هـذه      . فقد نال معرفة اهللا وإدراكه فزعمه هذا أيضا باطـل         
النـزعات واألمور تكربا خفيا وبسببه ال ميكن أن يصدر منه أي عمل حبسن             
النية، سواء حاول إلقامة نظام العدل باسم اهللا تعاىل أو نشر الدين، أو ادعـى               
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وإن اآلهلة  . دين أو سعى لتنفيذ الشريعة، ألن تكرب القلوب مل يزل بعد          بنشر ال 
وهلذا السبب فقد رفضوا    . الباطلة ما زالت مسيطرة على قلوب هؤالء املدعني       

. وهلذا السبب فقط تحول احلُجب دون وصول نوِر اهللا إلـيهم          . إمام الزمان 
ن ناحية نورا يـدخل      م وإذا كان   . يقول اهللا تعاىل إنه لطيف وخبري أيضا      

قلوبا طاهرة، فهو يف الوقت نفسه يطّلع على دقائق القلوب وسرائرها دائمـا،           
ومن كان قلبه عامرا بآهلة كاذبة، وعينه تفيض بأطماع         . ويعلم مبا يف الصدور   

فإذا كنتم تريدون أن تنالوا الفيض من قـول         . وأهواء دنيوية فال يصله نور اهللا     
 على الوجه احلقيقي فال بد لكم من تطهري          األبصار وهو يدرك : اهللا تعاىل 

  . القلوب، وفَّقنا اهللا مجيعا هلذا على الدوام
   : يقول اهللا تعاىل يف آية أخرى

              ُأِْويـلـذَا تِت ها أَبقَالَ يا ودجس وا لَهرخِش ورلَى الْعِه عيوأَب فَعرو
     لُ قَدقَب ِمن اييؤِن           رجالـس ِني ِمنجرِبي ِإذْ أَخ نسأَح قَدا وقي حبا رلَهعج

وجاَء ِبكُم ِمن الْبدِو ِمن بعِد أَنْ نزغَ الشيطَانُ بيِني وبين ِإخـوِتي ِإنَّ ربـي                
ِكيمالْح ِليمالْع وه هاُء ِإنشا يِلم لَِطيف) ١٠١ :يوسف(   

 ألطاف اهللا تعاىل ومننه وإحساناته مـن         هذه اآلية يذكر يوسف      يف
 ولكون يوسف طاهر القلب فقد أراه اهللا        ". اللطيف"منطلق صفة اهللا تعاىل     

، مث حني اجتمعت العائلة كلُّها عنده تـذكّر         الرؤى الصادقة حىت يف الطفولة    
ة االبتالء واحملـن     وليه ومواله يف فتر    وكان اهللا   . رؤياه اليت رآها يف الصغر    

أجرا " اللطيف"مبقتضى صفته    مث أعطاه   . ومحاه دائما رغم ظلم إخوته إياه     
رغم احتالله مكانة مرموقة مـن      .. وإن كانت بسيطة  .. جزيال على تضحيته  

يعقوب   جىنقد   فقط مثرة تضحيته بل      ومل جين يوسف    . الناحية الدنيوية 
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     إذ قد وهبه اهللا عمرا طويال حىت رأى ابنه يف مكانـة             أيضا مثرة تضحيته
  . مرموقة يف الدنيا

 كذلك يشري هذا الكالم إىل معىن آخر هلذه الصفة اإلهلية وهو أنـه              
يوسـف  (يوايل اإلنسان يف االبتالءات واحملن، فقد كان وليا لألب واالبـن            

هما للتجلد  كليهما وظل ينقذمها من املصائب، ويوفق     ) ويعقوب عليهما السالم  
وكذلك وفق أبناءه اآلخرين أيضا لإلصالح بـسبب األب         . والصرب واملثابرة 

 آخر أيضا وهـو     أمرومن هنا يتبني    .  من املقربني  واالبن اللذَين كانا عنده     
كلما كانت العالقة   . أنه بدعاء بعض الناس لبعض تتهيأ فرص اإلصالح أكثر        

 ذا السبب فقد دعـا الـنيب        دعا بعضهم لبعض حبماس أكثر، هل     قوية  بينهم  
 ازدياد معارضـة    فكلما كان الصحابة يشتكون إليه      . إلصالح أمته كثريا  

نصح األمة  قد  ، و  يدعو هلم دائما   قبيلٍة فيطلبون منه الدعاء عليهم كان النيب        
فاليوم جيب علينا أن نكثر من األدعية لألمة اإلسالمية        . أيضا أن يدعوا هلدايتهم   

ثريا أن يطهر اهللا قلوم حىت يعرفوا احلقيقة لكي يصل نور اهللا            ونركِّز عليها ك  
  . تعاىل إىل أبصارهم أيضا

أَلَم تر أَنَّ اَهللا أَنزلَ ِمن السماِء مـاًء         : مث يقول اهللا تعاىل يف سورة احلج      
ِبريخ ةً ِإنَّ اَهللا لَِطيفرضخم ضاَألر ِبحصفَت) ٦٤ :احلج(   

 أن مـا جيـدر     " اللطيف"ن اهللا تعاىل يف هذه اآلية يف ضوء صفته          لقد بي
ولنيل احلياة  . باالنتباه بالنسبة إىل احلياة األرضية والروحانية هو أن منشأَها املاءُ         

الروحانية ال بد من التمسك بوحدانية اهللا تعاىل الذي ميلك القـوة والقـدرة              
ن السماء ألنه كما ينـزل املـاء       لقد ضرب اهللا تعاىل مثل إنزال املاء م       . كلها

الظاهري من السماء بصورة املطر وجيعل األرض خمضرة كذلك حني ينـزل           
فعندما ينـزل املطر من    . املاء الروحاين على األرض خيلق الروحانية يف الناس       
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السماء على الصخور واحلجارة والصحاري فإا ال ختضر، كذلك إن املـاء            
 وال خيصب إال القلوب النـزيهة اليت يكون فيها رمق          الروحاين أيضا ال خيضر   

وهكذا تبين لنا أمر آخر أيضا وهو أن املاء الذي هو عالمـة احليـاة               . احلسنة
حينما ينـزل ختضر األرض بسببه وتستفيد منه الطيـور والـدواب حـىت             

ولكن ال تتراءى احلياة ذا الشكل يف       . احلشرات والديدان وعليه تعتمد حياا    
ال شك  . الصخور والصحاري ألن اهللا تعاىل قد وضع نظاما خمتلفا للحياة فيها          

أا أيضا تستفيد من هذا املاء إىل حد ما ولكن ال تالحـظ فيهـا اخلُـضرة                 
واألعشاب مثلما تالحظ يف األراضي اخلصبة، غري أن هذا املاء ينفـع احليـاة              

كذلك متامـا   . لتاملوجودة يف الصحاري والصخور أيضا إىل حد ما كما ق         
حني حتملُ قلوب األتقياء والصلحاء الثمار الروحانية بعـد نــزول املـاء             

كما تظهر الرباعم على األشجار قبل أن حتمـلَ األوراق اجلديـدة        (الروحاين  
ينتفع معارضوهم أيضا من هذا املاء الروحاين مـن حيـث      ) واألزهار والثمار 

إن اخلضرة  فواحلشرات والدواب كذلك    فكما تنفع اخلضرةُ الناس     . معارضتهم
الروحانية حني تنفع األراضي اخلصبة، تنفع يف الوقت نفسه بعضا من أصحاب            

من املاء الروحاين يكون مقصورا     االنتفاع  القلوب املتحجرة أيضا، ولكن هذا      
فلو استعرضنا األمر جيدا لوجدنا أنه حيثما تنمـو         . على املنفعة الدنيوية فقط   

يزدادون محاسا ونشاطا   وتزدهر نرى األعداء أيضا     مية األمحدية   اإلسالاجلماعة  
فكأن بعثة املسيح املوعـود     . أيضااقتصادية  فيحاولون أن جينوا فوائد سياسية و     

قد هيأت هلم أسباب الرزق إذ ينالون بسببها منافع دنيوية  .  
إذن، فمن هذا املنطلق يستفيد اجلميع من هذا الوضع، وهذا ما يعتـرف             

على أية حال، حني يرى اهللا تعاىل آثار املوت ظاهرة علـى          . عضهم أحيانا به ب 
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 يف  ، كما يقول املسيح املوعـود       )الروحاين(الناس ينـزل املاء السماوي     
  . موعدهأنا ذلك املاء الذي نزل من السماء يف : شعر ما تعريبهمن البيت 

ـ             ـزل املـاء   فحني يرى اهللا تعاىل أن الفساد قد ظهر يف الرب والبحر ين
 يف زمن حالك الظـالم وأنـزل        فقد أرسل النيب    . الروحاين بواسطة أنبيائه  

عليه الدين الكامل والشريعة الكاملة اليت أحيت وأروت أرواح الناس الـذين            
مث حني انتشر الفساد يف الـدنيا مـرة         . كان من املقدر هلم أن يستفيدوا منه      

، بعث  ف عام حبسب نبوءة النيب      أخرى بعد زمن حالك الظالم امتد على أل       
، ليري مرة أخـرى مـشهد(       املسيح املوعود   (اهللا تعاىل خادمه الصادق     

   اِتهوم دعب ضِيي اَألرحي           إىل الـذين يف كما أراه من قبل، ويوصل النور
  . قلوم رغبة ولوعة صادقة للحصول على ذلك النور

أن نظـرة اهللا    " اللطيف واخلبري "لمتي  مه ك القد بين اهللا تعاىل هنا باستخد     
الدقيقة تعرف جيدا أولئك الذين يرغبون بصدق يف البحث عن هذا النـور،             

مث يقـول اهللا تعـاىل يف       . والذين قُدرت هلم االستفادة من هذا املاء الروحاين       
 لْعِزيـز اُهللا لَِطيف ِبِعباِدِه يرزق من يشاُء وهو الْقَـِوي ا         : سورة الشورى 

   )٢٠ :الشورى(
لقد قرأت عليكم قبل قليل آيةً من سورة األنعام حيث يقول اهللا تعاىل إنه              
هو الذي يدرك األبصار، مث قال يف سورة احلج، إن اهللا تعاىل أنزل املاء مـن                
السماء، أي املاء الروحاين، لتخضر األرض، أما يف هذه اآلية فقد قال تعـاىل              

يرزقهم من كل نوع ولكن املستفيدين منه حقا هم الـذين           إنه لطيف بعباده و   
والـذين  . يبحثون عن رزق اهللا الروحاين أيضا باإلضافة إىل الـرزق املـادي          

يتلهفون للرزق الروحاين فإم ينالون الرزق املادي ال حمالة حبسب وعـد اهللا             
فهذا وعـد اهللا     )٤ :الطالق (ويرزقْه ِمن حيثُ ال يحتِسب    : تعاىل القائل 
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تعاىل للمؤمن، أي أن الذين يبحثون عن الرزق الروحاين سوف يرزقون رزقا            
كذلك الذين يبحثون عن املاء الروحاين سـيعاملهم اهللا بلطـف           . ماديا حتما 

ويف ايـة   . ويسترهم ويعفو عن أخطائهم وذنوم ويوفقهم ملعرفة نوره أيضا        
إىل أنه لو   " اخلبري"و  " اللطيف: "لكلمتِنيهذه اآلية أشار اهللا تعاىل باستخدامه ا      

مل تتوجهوا إليه رغم كونه لطيفا فاعلموا أنه قوي أيضا بل مصدر القوى كلها              
واعلموا أنه لن يغلب يف اية املطاف إال هو ورسلُه، هـذا          . وأن بطشه شديد  

ولـن  .  أيضا  املسيح املوعود    وهذا ما وعد به     . برسله وعد اهللا تعاىل  
وال يستطيع أحد أن يقضي على      . تقدر أية معارضة قط على إطفاء هذا النور       

من أقدار اهللا اليت ال ترد أن اهللا ورسـله          . مجاعة أسسها املبعوث من اهللا تعاىل     
  . هم الغالبون يف النهاية

إذن، فإن بقاء أهل الدنيا يكمن يف أن يسعوا لالستفادة مـن صـفة اهللا               
عارضة مجاعة أسـد اهللا القـوي       مبا أنفسهم من أفضاله     ، وال حيرمو  "اللطيف"

  .العزيز
إن الظروف يف باكستان قد تدهورت يف هذه األيام إىل حد كبري جدا،             

هنـاك  لذا أريد أن أوجه أنظاركم إىل الدعاء للبالد بشكل عام ألن الظروف             
 مصدر أسوأ أنواع اإلرهاب   وكأا  باكستان  إىل  والدنيا كلها تنظر    . جداسيئة  
على أية حال، األخبار اليت تصلنا توحي أن الفساد قد بلغ ذروتـه             . والعنف

. وال ضمان حلماية أحد فيه، أمحديا كان أو غـريه         . وانتشر يف كل أحناء البلد    
 ألـم   يتضررون: ولكن األمحديني يتضررون يف باكستان من ناحيتني، أوال       

 ويتأذون كـثريا يف     يتضررون:  وثانيا .يسكنون يف بلد يعمه الفساد والفوضى     
ففي هذه األيام هناك موجة جديدة ضد اجلماعة        . هذه األيام لكوم أمحديني   

ويتربص املعارضون باألمحديني بشكل خاص وكلما وجدوا فرصة إليـذائهم          
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فقبل بضعة أيـام قـد      . يف ذلك جهدا  يدخروا  استغلوها أسوأ استغالل ومل     
 ١٤أمحديني تتراوح أعمارهم بني     أربعة أطفال   .. كما تعلمون مجيعا  .. اعتقل
 عاما إثر توجيه مة شنيعة إليهم، وإىل اآلن مل تنجح أية حماولة إلطالق              ١٥و

 زج ـم    ينوهناك كثري من األسرى األمحديني اآلخرين الذ      . سراحهم بكفالة 
  . ، والعياذ باهللاالنيب إىل يف السجون بتهم زائفة وشنيعة للغاية مثل اإلساءة 

 إىل ذلك هناك مؤامرات خطرية جدا حتاك ضد اجلماعة هناك،           وباإلضافة
فقبل بضعة أيـام عقـد يف مـسجد         . وتتورط احلكومة أيضا يف بعض منها     

، اشترك فيـه وزيـر      "مؤمتر ختم النبوة  "بالهور مؤمتر كبري باسم     " بادشاهي"
) شخصية سياسية بـارزة   (األوقاف املركزي عالوة على الشيخ فضل الرمحن        

 تخدموا فيه كلمات مسيئة جدا يف حـق املـسيح املوعـود             اس. وغريه
. باإلضافة إىل استخدامهم لغة بذيئة جدا ضد اجلماعة اإلسـالمية األمحديـة           

والواضح أن احلكومة أيضا متورطة يف املؤامرات بالتواطؤ مع املشايخ، ناهيك           
  . طرفني الذين يقومون ا مسبقاتعن امل

 يف باكستان قـد اختـذت يف األيـام    إذن، فظروف املسلمني األمحديني   
لذا جيب أن تدعوا كثريا أن حيمـي اهللا تعـاىل           . األخرية منحى خطريا للغاية   

  .أرواح األمحديني مجيعا وأمواهلم وينقذهم من كل شر وفتنة
ال شك أن األمحديني يف باكستان متوجهون دائما إىل األدعية نظـرا إىل             

وكذلك علـى   . يها أكثر من ذي قبل    ظروفهم، أما اآلن فينبغي أن يركزوا عل      
األمحديني يف مجيع أحناء العامل أن يدعوا إلخوم يف باكستان أن حيمـيهم اهللا              

  .تعاىل من كل اجلوانب والنواحي
كذلك يف اهلند أيضا تطل موجة املعاداة برأسها ضد اجلماعة بني حـني             

يف إندونيـسيا   و. وآخر وال سيما يف املناطق اليت يوجد فيها املسلمون بأغلبية         
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انتخابات عامـة  هذه األيام أن يف علما  . أيضا تتدهور األوضاع بني فينة وفينة     
يف هذين البلدين، فعلينا أن ندعو اهللا تعاىل أن يوصل إىل سدة احلكم فيهمـا               

  . املواطننيحكومةً حتكم بالعدل وحتمي حقوق 
 فيهما   فتؤذي -روسيتان سابقا   الواليتان  ال -أما قرغيستان وكزخستان    

. أيضا بعض الدوائر احلكوميِة املسلمني األمحديني بتحريض من املشايخ احملليني         
وهناك محلة مدروسة جارية فيهما ذا الصدد، فينبغي أن ندعو كثريا إلخوتنا            

ندعو اهللا تعاىل أن يرحم كل األمحديني يف مجيع أحناء          . األمحديني فيهما أيضا  
كذلك على مجيع أبناء اجلماعة     ". اللطيف"ته  العامل وميتعهم بكافة بركات صف    

  . حفظ اهللا اجلميع ومحاهم، آمني. أن يركزوا على األدعية بشكل خاص
  
  

                                     


