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 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 رحمنال * الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم
عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمرص ينالَّذ تمعأَن هِملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.  
  )١٠٣: عمران آل( �مسلمونَ وأَنتم إِلَّا تموتن ولَا تقَاته حق اللَّه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا�
 هي ما أما. التقوى شروط جبميع يفي أن قيقياحل املؤمن على. احلقيقي املؤمن صفة تعاىل اهللا ذكر قد اآلية هذه يف

 اهللا حقوق مجيع املرء يراعي أن وملخصه األمر، هذا الكرمي القرآن بني فقد التقوى، حق هو ما أو التقوى، شروط
 حياته، من حلظة آخر إىل اهللا بأحكام للعمل جاهدا يسعى وأن خري، كل لفعل مستعدا ويكون العباد، حقوق ومجيع

. كامال يقينا نبوءات من به ورسوله اهللا أنبأ ما بكل يوقن وأن به، للعمل ويسعى ورسوله به اهللا أمر ما بكل منيؤ وأن
 العملَ أن احلق بل بلسانه، اإلسالم إىل ينتمي أو مسلما نفسه يسمي أن مبجرد نيياحلقيق املؤمنني يف املرء يدخل ال

 بشروط يفون الذين يف املرء يدخل ما هو وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول ةبقدو واالقتداَء تعاىل، اهللا بأحكام املتواصل
  . بذلك يعمل من إال احلقيقي املسلم وليس التقوى،
 مل فإذا. األمور هذه يراعوا مل إذ تعاىل اهللا طاعة من خرجت قد السابقة األديان أتباع أن هنا تعاىل اهللا أعلن لقد
 الذين يف أيضا أنتم تدخلون فسوف واجباتكم، تؤدوا ومل تعاىل، اهللا بأحكام تموا ومل ،املسلمون أيها بالتقوى تتحلّوا

 الطاعةَ منه يتطلب مسلما املرء يكون أن. بالصاحلات يعملوا مل قوم ميتة متوتون وسوف تعاىل، اهللا عقاب يستوجبون
 ما إىل دوما يصبو وأن دائما، اهللا خياف أن قياحلقي للمؤمن ينبغي. األمور هذه يراعي أن املسلم فعلى لذا الكاملة،

 بذلك يبايل ال أن احلقيقي املسلم فعلى. مادية خسائر إىل ذلك أدى ولو حىت له، حقيقيا ومسلما تعاىل هللا مطيعا جيعله
 دون آخر حدأ أي أو الديين الزعيم أو السياسي القائد أو اتمع أو القريب أو األم أو األب حيول أال جيب. مطلقًا
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 وال سياسي زعيم ينجيه ولن بنفسه، حسابه ليقدم تعاىل اهللا أمام سيقف إنسان كل. ا والعملِ اهللا ألحكام فهمه
  .واخلانقاهات الزوايا ذوي املتصوفة من أحد وِزره حيمل ولن شيخ، وال قريب

تعاىل، اهللا أحكام ففهم رؤيتها، بعد اهللا آيات يف والتدبر نها اليت التقوى سبل يف والسريرسوله، بي بالظلمِ وجتن 
 االدعاء يظلّ وبدوا احلقيقي، املسلم صفات هي حبسبه، والعمل احلقيقية اإلسالم روح وفهمِ أشكاله، بكل والعدوان
 تقوى ال ينالذ أن الكرمي القرآن بين وقد. تعاىل اهللا بأحكام العمل عن بعيد التقوى، من فارغ ادعاٍء جمرد باإلميان
 اهللا إىل تقرم أن من بدالً هالكهم إىل تؤدي الظاهرة صلوام إن بل تضحيام، وال عبادام منهم تقبل ال فيهم،
 اهللا فإن مرضاته، ابتغاء خري كل لفعل ويسعون وأوامره، بأحكامه ويعملون حقًا، تعاىل اهللا يطيعون الذين أما. تعاىل

. الفالح بعد الفالح هلم ويكتب تعاىل، اهللا لوجه يعملونه عمل كل يف ويبارك واالهم، نم ويوايل عاداهم، من يعادي
  .حقًا مسلمون مطيعون وهم إال املوت يأتيهم ال كي جهدهم يبذلون الذين املسلمني ألولئك فطوىب
 بفضله تعاىل اهللا وفقنا لقد. ا العمل علينا وجيب شك، بال األمحديني املسلمني حنن لنا موجهة ةحيالنص هذه  

 بالنيب آمنوا بأنْ اهللا حبكم العمل على وأعاننا وسلم، عليه اهللا  صلى للنيب الصادق العاشقِ الزمان هذا بإمام لإلميان
 على نتثبت وأن تعاىل، اهللا مرضاة حبسب حياتنا نصوغ أن واجبنا فمن لذا الثانية، اإلسالم لنشأة اآلخرين يف املبعوث

 أن احلسبان يف يضع أن أمحدي مسلم كل على. حثيثا سعيا حلملها نسعى أن وعلينا كبرية، مسئولية ذهه. دائما هذا
 ذلك إىل أشرت حيث كالمي من واضح وهو أيضا، املسلمني عامة إىل تنبيه توجيه أود ولكين. املسئولية هذه أداء عليه
 املسلمني من شرحية هناك تعاىل اهللا بفضل. وغريمها الديين الزعيم أو السياسي القائد كلمات باستخدام قليل قبل

 مجاعتنا رسالة أن شك فال. أحيانا بذلك وخيربوننا أيه، يت أمي قناتنا عرب لرباجمنا ويستمعون يشاهدون الذين اآلخرين
  .هلا ويستمعون براجمنا يشاهدون الذين إىل أيضا هذه رساليت أوصل أن وأريد عموما، تصلهم
 حني من منهم تصلين الرسائل هذه ومثل- باكستان من األمحديني غري املسلمني أحد من رسالة مؤخرا تلقيت لقد
: رسالتهم يف وقالوا كتبنا بدراسة قاموا أو اي، يت امي قناتنا ملشاهدة جيتمعون الذين هؤالء بعض يل كتب لقد -آلخر

) السالم عليه (القادياين أمحد غالم مرزا حضرة بأن يقني على إننا كلها، الزمن هذا أحوال وبرؤية تقولون ما بسماع
 اتمع ملواجهة الكافية الشجاعة نفوسنا يف جند ال ولكننا خري، كل لكم نتمىن وإننا احلق، على مجاعتكم وأن صادق،

 يف ارغبتن رغم إليكم ننضم أن نستطيع ال اخلوف هذا بسبب ولكننا جبناء، تعتربونا أن ميكنكم. املشايخ سيما وال
  . معكم تعاطفنا ورغم ذلك

  . تعاىل اهللا عذاب خناف أن فعلينا احلق، على اجلماعة هذه كانت إذا: األمحدي غري لصديقه منهم أحد قال وكذلك
 احلق على هي األمحدية اجلماعة أن شك ال. بالتقوى أمرنا قد تعاىل اهللا أن يتذكروا أن القوم هؤالء على أقول،

 عيون لفتح لكافيةٌ الزمان من قرن وربع لقرن املمتد تارخيها عرب مجاعتنا صدق على الفعلية اهللا شهادة وإن يقينا،
 ورغم احلكومات، بعض قبل من حىت مستمرة تزال ال اليت املنظمة املعارضات فرغم. عيوم تفتح أن وجيب الناس،
 يف سيما وال األمحديني على الظلم صب على الناس ألّبوا والذين الصدق، عن البعيدين والعلماء املشايخ فتاوى

 واختطافهم بيوم وحرق األمحديني أموال سلبهم ورغم اليوم، حىت لألمحديني املستمر اضطهادهم ورغم باكستان،
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 رغم أقول الدراسة، من ومنعهم والكليات املدارس يف األمحديني الطالب إيذائهم ورغم الوظائف، من وطردهم وقتلهم
 أن جيب وهذا. قبل ذي من أكثر للتضحيات مستعدون إم بل إميام، على ثابتون األمحديني ملسلمنيا فإن ذلك كل

. العراقيل هذه كل رغم مطردا ازدهارا تزدهر مجاعتنا إن مث. األمحديني وإميان األمحدية صدق على كافيا دليالً يكون
. معنا هو النصري ونعم املوىل نعم هو الذي اهللا أن هو امادي الضعيفة اجلماعة هذه حترزه الذي الرقي هذا سبب إمنا

 بعني نظروا ولو. الصادقني املؤمنني حتالف ونصرته اهللا تأييد أن أخرب حيث تعاىل اهللا بينها كما املؤمنني عالمة وهذه
 تقوم سالم،اإل خدمة باسم اآلخرين املسلمني بعض أنشأها اليت اإلسالمية التنظيمات أن لوجدوا واإلنصاف العدل

 خيرجون الذين أن يعلن تعاىل اهللا إن مث لإلسالم؟ اإلساءة عن إال أعماهلم تسفر هل ولكن زعمها، يف جهادية بعمليات
 املسلم أن الواقع إمنا التنظيمات؟ هذه حققته نصر أي ولكن والنصر، الغلبة هلم وأكتب أنصرهم فإين سبيلي يف جهادا

 وليس األسلحة لصنع مصانع املسلمني عند ليس إذ الكربى، القوى من يستجدونهف السالح أما. املسلم عنق يضرب
 املعارضة األحزاب أو للحكومة املعارض فاحلزب سورية، يف حاليا جيري ما ذلك على دليل وخري. ذخائرها عندهم
 هذه تستخدم من فضد. كومةباحل اإلطاحة يريد كان إذا باألسلحة يزودها أن الغريب العامل تطالب اجتمعت املختلفة
 وال بالتقوى تتحلى احلكومة فال فقط، املسلمني ضد تستخدم إمنا أال املعارضة؟ أو احلكومة متلكها اليت األسلحة

 قد الذين وهم ى،التقو نبذوا قد الفريقني كال فأعضاء ألوامره، ويستجيب � اهللا يطيع منهما أحد فال املعارضة،
 فرض لكنه البداية يف عاديا رجال كان املشهور املسلم امللك تيمور فالسلطان. اهللا أحكام وردوا الدين، عن احنرفوا
 يؤدي املسلم امللك هل إسالمي بلد أي على اهلجوم قبل أفحص إين: يقول فهو العامل يف شاسعة منطقة على سيطرته
 وأجد بالدين، يتمسك هو وال الشعب حقوق يؤدي ال كان فإذا ال، أم بالدين سكيتم هو وهل ال، أم الشعب حقوق
 فإن وهلذا. اإلسالمي النظام البلد يف أقيم مث سيطريت، حتت وأجعله عليه الغارة فأشن بلده يف سائدا واالعتداء الظلم

 على مبين وتصرفاته مواقفه من كثري كان باختصار. اهللا من والنصرِ اإلهلي التأييد نتيجة هي أحرزها اليت النجاحات
 املظامل بعض ارتكابه أن صحيح. واإلنصاف العدل هذا إىل تعود وجناحاته شخصيا، هو بين كما واإلنصاف العدل
 مبدأه بين فقد. ينصره � اهللا فظلَّ عصره، يف امللوك أفضل كان أنه املؤكد من لكن الزمن، ذلك يف ثابت أيضا

 بالشعب واالعتناء بالفقراء واالعتناء والرشد واحلكمة اإلنصاف هي للحكومة مقومات تسع هناك أن للحكم
 عشرة عدت إذا أنه يقول فهو الظلم، واجتناب أيضا املغلوب الشعب حقوق وتأدية احلكوميني باملوظفني واالهتمام

 على نطلّ حني اآلن. فقط األسباب أحد فيشكل السيف أما اخلصال ذهه إىل تعود منها فالتسعة لنجاحايت أسباب
 واملواطنني، بالشعب االعتناُء يهمهم ال فاحلكام الشخصية، األهداف وراء اللهفة منها كل يف جند اإلسالمية البالد

 واجبام مهملني طةالسل على احلصول سباق يف يشاركون فهم املشايخ أما سلطتهم، على احلفاظُ هو الوحيد فهمهم
 الكتاتيب ويف يساعدوا، أو اإلسالم، باسم اإلرهابية، التنظيمات يديرون وبعضهم املسلمني، تربية أي األساسية

 كل لكن. اإلرهابية للعمليات القنابل وإعداد السالح استخدام ويعلَّمون اجلهاد، باسم عسكرية تربية األوالد يعطَى
 احلب دين هو الذي فاإلسالم املسلم، لدم متعطش املسلم أن إذ. املسلمني ضد تخدم؟ستس من ضد األسلحة هذه

 أنه لدرجة اليوم هؤالء شوهه قد واملشاكل، اآلالم وإزالة والسالم واحلب األمن نشر يعين أيضا امسه والذي والسالم
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 املسئولية تعلن أيضا وهي أوال، ميةاإلسال التنظيمات ذُكرت العامل يف مكان أي يف إرهابية عملية أي ظهرت كلما
" املاراتون "أثناء أمريكا يف األخرية اآلونة يف قنبلتان فُجرت فحني. إليهم االام أصابع توجه تعلن مل لو وحىت عادة،
 أن الظن أغلب: فورا اإلسالم مسعة لتشويه يتربصون الذين هؤالء يقول بدأ يركضون، الالعبون كان حيث ظلما

 هذه أن هللا احلمد. املسلمني يف إمجاال يشكُّون فهم إسالمية، منظمة أي يسموا مل وإن بذلك، قاموا نياملسلم
 ذلك يف لكان فقط باإلنكار اكتفت لو لكنها. التفجريات ذه هلا عالقة ال إنه وقالت املرة، هذه أنكرت التنظيمات

 هذا نعد لكننا ذا نقم مل إنا: قالوا فقد � ألوامره االمتثالو اهللا وطاعة التقوى عن بعيدين كانوا ملا لكن الكفاية
 وماذا ؟الناس من اتمعني العزل هؤالء على باهلجوم كسبوه الذي فما. نؤيده وحنن وراءها، كان أيا حسنا العمل

 تنايف أعماال ميارسون أخرى ناحية ومن � للنيب حبا الناس أكثر أم يدعون ناحية فمن املؤيدون؟ هؤالء يكسب
 باألبرياء الضرر إحلاق عن ى قد � النيب أن ومعلوم أيضا، احلبيب أمور بأبسط يهتم احملب أن فاملعلوم ،� أسوته

 املسلمني بأمر دين كل محى قد خاصة بصفة الكرمي القرآن وإن احلرب، يف حىت والرهبان والشيوخ والنساء واألطفال
 وجرح البعض قُتل حيث حرب، دون الكثرية بالنفوس الفادحة األضرار إحلاق ودونك اضطهد، إذا عنه بالدفاع
 أو الصحفيني أحد كَتب ذلك إىل ونظرا. جراحية بعملية لهمأرج أو أيديهم لتبتر منهم عدد اضطر إذ آخرون،
ل وهو اإلرهابية ملياتالع هذه ملنع وحيدا عالجا هناك أن صحيفة يف عمود صاحبينشأ فلماذا. مجيعا املسلمني قت 

 الغرب يف هنا حتصل ما نادرا الفرص، هذه هلم يهيئون أنفسهم املسلمني أن احلقيقة املسلمني؟ غري لدى التجرؤ هذا
 يسود اليت اإلسالمية البالد يف يومية ظاهرة أا حني يف األقاويل، هذه مثل فيها نسمع ذلك ومع األحداث هذه مثل
 والسودان والصومال وليبيا وسورية ومصر وأفغانستان باكستان إىل فانظروا. الطمأنينة وعدم االضطراب منها% ٧٠

 إذا. الدين باسم جتري الشنيعة التصرفات هذه كل أن ذلك من واألدهى ا،مسلم املسلم يقتل مكان كل ففي واجلزائر،
 أما. جهادا الدم وسفك القتل هذا تسموا وال الدين، باسم األقل على ترتكبوها فال املظامل ارتكاب على مصرين كنتم
 الفقري يزداد إذ اإلنصاف، منها واختفى هناك، الشعب حقوق يؤدون ال فاحلكام علنا اإلرهاب فيها ليس اليت البالد
 فقريات، وأرامل فقراء أيضا فيها يوجد البالد، أغىن من تعد اليت النفط بثروات الغنية فالسعودية ثراًء، والثري فقرا

 مل احلكومة لكن البيت، من وخروجها املرأة عملَ حظروا قد احلكام فهؤالء. اليومي قوم جيدون ال معدمون وأيتام
 جدران فحىت امللوك أما. احلاجة سد من أقلّ فهي املؤونة هلم حددت قد كانت وإذا. احتياجاا وفريت يف واجبها

 هذا تناول لقد. جوعا فيموت الشعب أما حدود، بال النفط ثروة يستغلون حيث الذهب، مباء مطلية قصورهم
املوضوع ل كيف أي القنوات؛ إحدى على وثائقي فلموضع أي ويف هؤالء يعام بقية يف احلال وكذلك يعيشون، مترد 

 أن كما الشعب، حق احلكومة تؤدي ال حيث واجلور واالعتداء واالضطراب القلق يسود حيث اإلسالمية، البالد
 وكل الظلم، عن يتورعون ال أيضا هم للشعب الفرصة تسنح وعندما ومسئوليتهم، واجبهم يؤدون ال أيضا الشعب

 وهذا كامل، اإلسالم تعليم إن يقولون بألسنتهم فهم. � اهللا طاعة من واخلروج ى،التقو عن االبتعاد نتيجة ذلك
 مستغنون وهم واملهدي، املسيح إىل حباجة يعودوا ومل جمدد أي إىل حباجة ليسوا بأم القول أما شك، أي دون صحيح

 األمور فهذه إلصالحه الزمن ذلك يف يبعث سوف شخصا بأن � ورسوله � اهللا نبوءة عن النظر بغض نيب، أي عن
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 املشايخ ولكن كثريةٌ املساجد أن شك ال. تعاليمهم نسوا املسلمني بأن صارخة تنادي أيضا الزمن أحوال وإن. خاطئة
 يوجهون العلماء وغدا. املنمقة للرفوف زينة بات ولكنه الكرمي القرآن لديهم أن شك وال سياسية، لبةح إىل حولوها

 هناك ليس بأنه القول صحيحا فليس. أهوائهم حسب ا قاموا اليت التفاسري بواسطة ضالة طرق إىل املسلمني عامة
 فكيف مصلحا، ستقتضي الزمن ذلك حالة أن � النيب به تنبأ ما وهو له، ماسة حاجة هناك بل مبعوث، ألي حاجة

 الناس لعامة وينبغي. مغلوطًا كالما ويتكلم كاذب أنه بد فال ينكرها ومن إنكارها؟ اآلن املشايخ هؤالء يستطيع
 علق ما ويزيل املسلمني يف اعوج ما صلحوي تعاىل اهللا من أحد يبعث أن يقينا ماسة حاجة فهناك. األمر هذا يف التفكري

. � النيب راية حتت العامل وجيمع اجلميلة، اإلسالم تعاليم فيها ويرسخ لإلسالم خاطئة صورة من املسلمني غري أذهان يف
 اهللا كان فإذا. � النيب بعد نيب بعثة حبوث يف العامة ضلّلوا قد - اخلاصة ومقاصدهم أغراضهم لتحقيق - املشايخ إن

 تفسريات يقدم أو يتفلسف أن ألحد حيق فهل بالنيب اآليت املعهود واملهدي املوعود املسيح مسى قد � ورسوله تعاىل
  .املبعوث ذا مننياملؤ ضد والعدوان الظلم ملمارسة تدفع أخرى

 الدينية احلالة أن إال األصلية حالته يف الكرمي القرآن وجود رغم أنه على شاهد خري العامل ظروف إن باختصار،
 تعاىل اهللا أحكام طاعة عن املسلمني أكثر وخرج التقوى، وتالشت تردت، قد املسلمني لعموم واألخالقية والروحانية
 ماسة حاجة وهناك األمر، هذا إصالح إىل يؤدي طريق عن التساؤل على الوضع هذا يبعث أن وجيب. هلا واخلضوع
 بعث قد تعاىل اهللا إن نقول إذ سعداء األمحديني حنن. املسلمني يف يرسخها مث اإلسالمية التعاليم روح يفهم لشخص

 أن بعد تعاىل اهللا إىل رجع قد وإنه. للهجرة عشر الرابع رنالق يف � النيب نبوءات ووفق وعده حسب الشخص ذلك
 الفرق وأظهر كتبه، يف وسجلها وعرفانه الكرمي القرآن علم خزائن تعاىل اهللا من بإرشاد فيه شرح طويال عمرا قضى

 كونه على وبرهن مفتوحة، بتحديات األعداء وحتدى كله، الدين على اإلسالم كعب علو وأثبت والباطل، احلق بني
 القيامة، يوم إىل قائمة وستبقى تعاىل اهللا من بتأييدات أقيمت مجاعة خلفه وترك األعداء، وأفحم تعاىل، اهللا من مؤيدا
 ظهرت اليت - واألرضية السماوية التأييدات سلسلة وإن. واالزدهار الرقي سبل يف اليوم تعاىل اهللا بفضل سباقة وهي

 وعامة باكستان أهل عيون لفتح يكفي أال. أيضا اليوم جارية – املختلفة اآلفات بصورة � املوعود املسيح زمن يف
 يكن مل األخرية األيام يف وقع الذي والزلزال العامل؟ يف املسلمني ثقل وقلة والفيضانات واآلفات الزالزلُ املسلمني
 أثره امتد حىت األوسط الشرق بالد بعض ويف وأفغانستان وإيران باكستان يف اراأضر أحلق بل واحد بلد ضمن حمصورا

 اهللا ويستغفروا يتوبوا أن ماسة حاجة وهناك. أيضا هذا اهللا قدر يف املسلمون يفكر أن فينبغي. أيضا إندونيسيا إىل
 منافية ألمور دعوم عن ويسائلوهم حقيقتهم هلم يكشفوا أن ينبغي املزعومني املشايخ من خيافوا أن من وبدال تعاىل،

 هذا أعطى قد � أنه وليثبتوا له، يروجون ما على دليال � النيب سرية من واحدا حدثًا فليذكروا اإلسالمية؟ للتعاليم
 به جاء الذي اإلسالم ذلك ليس العصر هذا مشايخ له يروج الذي اإلسالم فإن. اليوم هذا مشايخ ينشره الذي التعليم

 من الناس ختليص يكفل وهو والسالم واألمن احملبة نشر إىل يهدف بأنه � النيب به جاء الذي اإلسالم يعرف. � النيب
 ملصاحلهم حتقيقًا اإلسالم باسم اآلالم هذه املشايخ هؤالء يزيد أن شيء يف اإلسالم من وليس ملصاعب،وا اآلالم
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 أي يف يأتيه الذي موته ويتذكر فيها، للسلوك ويسعى التقوى سبل يتحرى أن مسلم كل واجب فمن. فقط الشخصية
  .عباده وحقوق تعاىل اهللا حقوق تؤدي أعماالً ويعمل – معينا عمرا سيعيش بأنه القولُ أحدا يسع وال - وقت

 اإلميان وضرورة بعثته أمهية على ضوءا تلقي اليت � املوعود املسيح كالم من املقتبسات بعض لكم أقدم واآلن
 يؤمنون الذين ألولئك كتبسي واالزدهار الرقي أن هذا اهللا قدر فليعلموا اآلن املسلمون ذلك إىل ينتبه مل فإن. به

  .صادقة بقلوب صاحلة أعماال ويعملون � املوعود باملسيح
  :� حضرته يقول

 عداوم إن. اآلمالو األماين به وعلّقت تعاىل اهللا من بدال املسلمني قلوب يف عظّم الذي الدنيا وثن أكسر أن أريد"
 اإلميان شجرة فتؤيت وجربوته؛ اهللا عظمة قلوم يف لتقوم الوثن هذا تكسري فأنوي للدنيا، صار شيء كل بل وصلحهم

  .حقيقةً ال شكال األيام هذه يف موجودة الشجرة هذه إن. جمددا أُكُلَها
 وفَرعها ثَابِت أَصلُها طَيبة كَشجرة طَيبةً كَلمةً مثَلًا اُهللا ضرب كَيف تر أَلَم�: احلقيقية الشجرة عن تعاىل قال لقد

 أصوهلا تكون أن هو �ثَابِت أَصلُها�: من واملراد)... ٢٦: إبراهيم (�ربها بِإِذْن حنيٍ كُلَّ أُكُلَها تؤتي * السماِء في
 ولكن. األحيان من حني يف تيبس وأال حني، كل مثارها وتؤيت الكامل، اليقني درجةَ وبالغة ومتحققة، ثابتة اإلميانية
 أغىب ما: أقول ذلك؟ كل إىل احلاجة ما يقولون كثريون أناس هناك أليام؟ا هذه يف ملحوظة احلالة هذه هل: أخربوين
 تكون أن عسى فماذا إليه؛ حباجة يشعر ومل الطبيب عن املريض استغىن فلو الطبيب؟ إىل احلاجة ما يقول الذي املريض
 ؛�آمنا�: يف يدخلون ال ولكنهم �أَسلَمنا�: يف يدخلون الوقت هذا يف املسلمني أن شك ال هالكه؟ إال ذلك نتيجة

  .يصاحبهم بنور إال ذلك يتأتى وال
 وذلك إليه؛ وتوبوا اهللا اتقوا بل تكذيبـي، أمر يف تعجلوا فال ،أجلها من أُرسلت اليت األمور هي هذه باختصار،

  ." ويتوقد يشحذ التائب عقل ألن
  :وقال مثالً الطاعون آية حضرته ذكر مث
 ما يغيروا حىت بقوم ما يغير ال اهللا إن: "نصه كالما علي اهللا أنزل ذلك ويف خطرية، جد الطاعون آية إن"

 القلوب يف التغير حدوث عند تعاىل اهللا يقول. اهللا على يفتري من على اهللا ولعنة تعاىل، اهللا كالم هذا إن." بأنفسهم
 رفعت لو أنه نرى. غريه مسئولية يتحمل أن ألحد ميكن ال. غضبه واخشوا اهللا فاتقوا. أيضا مشيئته يف تغيرا سيحدث

 يوم�: عنها تعاىل اهللا يقول اليت اآلخرة يف م نتثقو فكيف له؛ أوفياء الناس من كثري يعود ال أحد، على بسيطة قضية
رفُء يرالْم نم يه٢٦١-٢٦١ص ،٨ج امللفوظات،)" (٣٥: عبس (�أَخ(  

  : � حضرته وقال
 واحلج والصوم كالصالة أحكامه بتفاصيل يلتزم وال وكتابه ورسوله تعاىل باهللا اإلميان يدعي من أن الحظوا،"

 يستحق فال اخلري، على واحلصول الشرك وترك النفس بتزكية الكفيلة األحكام عن ويتخلى والعفة، والتقوى والزكاة
 مسيحا يب يؤمن ال من كذلك باإلميان، التحلي وصف عليه يصدق أن ميكن وال العموم، وجه على مسلما يدعى أن

 يستحق وال الرسالة، من والغرض النبوة من والغاية اإلسالم حقيقة جيهل اآلخر هو يب لإلميان حاجة يرى ال أو موعودا
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 الكرمي القرآن يف أحكاما أعطى كما تعاىل اهللا ألن وذلك للرسول، واملطيع املخلص والتابع الصادق باملسلم يسمى بأن
 عنه واملنحرفني به الكافرين ومسى الزمان، آخر يف أخري خليفة جميء نبوءة قوة بكل فيه بين كذلك � النيب واسطةب

 ليس هناك فرق بني كلمات القرآن الكرمي وكلمات احلديث بل هو شرح القرآن الكرمي بكلمات أخرى، .بالفاسقني
أما يف احلديث فقد ذُكر اخلليفة األخري بكلمات املسيح املوعود" خليفة"خدمت يف القرآن الكرمي كلمة غري أنه قد است .

حبق ذلك املبعوث وبذلك قد عظّم بعثته، فأي نوع من املسلم الذي يقول " وعد"فقد استخدم القرآن الكرمي كلمة 
  )٢٦١-٢٦١ص ،١٠جامللفوظات، " (بأنه ال حاجة لنا لإلميان به؟

  :  � يقول مث
 مثمرة أشجارا فيه وزرع بستانا، بيتهم قرب سخي عزر أشقياء متاثلون أنتم أشبهكم؟ مبن اجلاهلون، القوم أيها"
 حر من الناس آالف تنقذ أن تستطيع الظالل وارفة أشجارا فيه وزرع زالل، ماٍء قناةَ فيه وأجرى نوع، كل من

 ليجلسوا ماء وال مثرة وال ظلٌّ هناك يكن مل إذ الشمس حر يف حيترقون كانوا قوما السخي ذلك فاستضاف. لشمسا
 لذا. والعطش واجلوع احلر بشدة فماتوا الضيافة تلك رفضوا األشقياء ولكن. املاء ويشربوا الثمار ويأكلوا الظل يف

 ويشربون الثمار تلك ويأكلون الظليل األشجار تلك ظل حتت سونجيل آخرين قوماً م سيستبدل بأنه تعاىل اهللا يقول
 ومل الشمس حر يف حيترقون قوما وجد القرنني ذا إن كمثال الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا قال ما نِعم. الزالل املاء ذلك
 استعانوا آخرين قوما نيالقرن ذو وجد مث. البالء بذلك فأُخذوا القرنني بذي يستعينوا فلم ستر الشمس وبني بينهم يكن

  .العدو حترش من فنجوا سد هلم فأُقيم العدو، من للنجاة به
 عن الكرمي القرآن نبوءة حبسب قوم كل تقومي من قرنني شهدت إذ القرنني ذو أنا بأنين وحقا صدقا فأقول
 الظالم ويف محئة عني على السوناجل أما. املسلمني من يقبلوين مل الذين أولئك هم الشمس حر يف واحملترقون. املستقبل

 بأن وحقا صدقا أقول. مجاعيت فهم السد هلم أُقيم الذين القوم وأما. الشمس إىل بصرهم يرفعوا مل الذين النصارى فهم
 اجلماعة هذه ولكن. دائما واإلحلاد الشرك يأكله ضعيف أساس كل. العدو حترش من ينقَذ سوف وحدهم دينهم
 من وأنفذ السيف من حدة أكثر حجتهم إن. حزبه عليهم يسيطر ولن الشيطان، يغلبهم ولن طويال، عمرا ستنال

  .القيامة يوم إىل دين كل على غالبني وسيظلون السهام،
 ال. واحلق الصدق نور تر مل اليت العيون تلك مظلمة كانت كم! يعرفوين مل الذين السفهاء هؤالء على أسفًا يا

 البحث على واظبوا لو. أغشية أعينهم على وألقى قلوم على وران وأعماها، عيوم أظلم ادالعن ألن يروين أن ميكنهم
 أن املأمول من لكان وتضرعوا وبكوا للدعاء وقاموا ليال وضوا ارا وصاموا الضغينة، من قلوم وطهروا بإخالص

 عن غين تعاىل اهللا أي() اخلامس اجلزء األمحدية، رباهنيال." (اهللا عن االستغناء خيافوا أن عليهم. أنا من عليهم اهللا يظهِر
  )عاقبتكم لتحسني وتسعوا ختشوه أن فعليكم العاملني

  : �مث يقول 
من قبل هذا  قوم كذّبوا تم مآلَلْهِ أج.رطاتوا له من الفُنعاروا اهللا و ال تحقّروا اهللا واآليات، واستغف،أيها الناس

انالزمان، أو لكم براءة يف ز؟بر اهللا الديفع ى، قُ. ن ذات صدوركم إن كنتم خاشعنيوذوا باهللا مى فرادوموا فُراد
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 قبلكم من الكفّار؟ أما جاءتكم آيات اهللا القهار؟ أما حقّرمت وتيتم مثل ما أويتَروا أما أُن عادى، مث فكِّبوا مواجتنِ
ين هذا احمللّ، وأرى لتصديقي العقد م الذي أحلَّ املنعقحو ديونكم كالغرماء؟ فَاء؟ أما قُضيتبتحقري حضرة الكربي

دا اللئام، وأرى يف آياته اإلجياد واإلعدام، وأرى يف ندوة املذاهب إعجاز واحللّ، ووهب يل الولد وأهلك يل الع
مث أرى يف )) فلسفة تعاليم اإلسالم (�رئ فيها مقاله أي أرى هذه اآلية حبسب النبوة  يف اجللسة اليت ق(اإلنشاء، 

 املقتول إعجاز اإلفناء، وأظهر آية القول وآية الفعل للناظرين، وأرى الكسوف واخلسوف يف رمضان، ١العجل
وأفحمكم ببالغيت وعلّمين القرآن، فسكتم بل متم مع غلوكم يف العناد، وأُخزيتم ورميت عظمتكم بالكساد، 

  .إن هذا حلق فال تكونوا من املمترين.  كاملغبوننيفأصبحتم
أيها الناس إين جئتكم من الرب القدير، فهل فيكم من خيشى قهر هذا الغيور الكبري، أو مترون بنا غافلني؟ وإنكم 

تناهيتم يف املكائد، ومتاديتم يف احلل كالصائد، فهل رأيتم إال اخلذالن واحلرمان؟ وهل وجدمت ما أردمت غريعوا يضيأن ت 
تون وله؟ فما لكم ال تلف يل طَأما تنظرون كيف أمتّ اهللا يل قوله، وأجزلَ! اإلميان؟ فاتقوا اهللا يا ذراري املسلمني
لَطلون يل أسهم املالم؟ أما رأيتم بوجوهكم إىل آيات اخلبري العالّم، وتنصكم، وخطأ ومهكم؟ فال تقوموا بعده  زعم

وال تنحتوا ف ،للذمرية بعد العم، وكُفّوا ألسنكم إن كنتم متقنيج .قطَتوبوا إىل اهللا كرجل سمآله ي يف يده، وخش 
  )١٩٣ - ١٩٢، ص١٢حجة اهللا، اخلزائن الروحانية، ج. (ابني التو مقعده، وإن اهللا حيبءوسو

 ميرون ا، وليفهموا إشارات ندعو اهللا تعاىل أن يفتح عيون عامة املسلمني ليفقهوا قدر اهللا وينجوا من الظروف اليت
اهللا من خالل اهلزات اليت يهزهم ا ويرتدعوا عن التكذيب والظلم، ويوفقنا أيضا أن نسلك مسلك التقوى دائما 

  . وجنعل قولنا وفعلنا حبسب مرضاة اهللا تعاىل وحنذّر العامل دائما من الدمار
أوهلما هو السيد شودهري حمفوظ . صالة اجلمعةواآلن سأذكر مرحومنيِ وسأصلي عليهما صالة الغائب بعد 

لقد نذر املرحوم حياته .  عاما، إنا هللا وإنا إليه راجعون٩٣م عن عمر يناهز ٦/٤/٢٠١٣الرمحن الذي توفِّي بتاريخ 
 نذر احلياة شغل منصب حماسب بيت املال وبعد. �بعد نيل شهادة الثانوية العامة بناء على طلب سيدنا اخلليفة الثاين 

وعمل مع اخلليفة الثالث رمحه اهللا حني كان رئيسا لس خدام األمحدية املركزي وكان حضرته يثق به . يف قاديان
كثريا، وقد وفّق املرحوم حلماية خيمة النساء مع أربعة أعضاء من جملس خدام األمحدية آخرين يف أثناء جلسة اجلماعة 

  .ييف دهل
هذا حادث معروف يف تاريخ اجلماعة فقد رشق املعارضون جلسة اجلماعة باحلجارة أيضا وجرح أحد العاملني، 

عند تقسيم اهلند مكث املرحوم يف قاديان حلمايتها مع اخلليفة . السيد مشتاق أمحد باجوه الذي كان داعيتنا يف سويسرا
مث عمل .  أرسله رمحه اهللا إىل باكستان قبل أربعة أيام من مغادرته قاديانالثالث رمحه اهللا إىل اية فترة إقامته هناك، مث

املرحوم حماسبا يف كلية تعليم اإلسالم يف الهور إىل جانب اإلشراف على دار إقامة الطالب، مث عين نائبا ملسئول 

                                                 
1
 له جسد عجل : � له وحي يف السامري بعجل وشبه مبوته � املوعود املسيح وتنبأ لإلسالم عدوا كان الذي اهلندوسي ليكهرام أي  

 )املترجم(. خوار
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نصرت جهان "مث عمل أستاذا يف . أيضا" اخلالفة"مكتبة "وبعد التقاعد خدم يف . املكتبة يف كلية تعليم اإلسالم بربوة
وقد حاز شهادة البكالوريوس أثناء العمل مث شهادة املاجستري، وكان أستاذا مؤهال يف جمال . يف ربوة" اكادميي
م ١٩٥٣كان املرحوم من أعضاء جملس خدام األمحدية الذين كلّفهم رئيس الس للحراسة أيام مفسدة عام . الدراسة

وقد خدم .  شخصا أُرسلوا لعمران ربوة١٩وكان ضمن الوفد الذي ضم .  يف مدينة كوئته�لثاين أثناء إقامة اخلليفة ا
. كان العبا متمكنا يف كرة اليد والتنس وكرة القدم. يف جملس خدام األمحدية" الصحة اجلسدية"مسئوال على فرع 

كان يدفع . يا أيضا وقد أدى يف حياته كل ما كان يترتب عليه من التربعاتكان ملتزما بدفع التربعات وكان موص
عن والديه وجده وعماته وغريهم، بل عن األجيال التالية أي عن أوالد حفيدتيه " حتريك جديد"تربعا يف مشروع 

مل أره يرد على أحد . كان ملتزما بالصلوات وصالة التهجد أيضا، كان إنسانا نبيال ومن سكان ربوة املتميزين. أيضا
كان . بقسوة مهما كان األمر ومهما كانت قسوة الكالم املوجهة إليه، بل كان يسمع كل شيء صامتا ومبتسما

  . إن رئيس جملس أنصار اهللا يف بريطانيا هو جنله األكرب. درويشا ذا طبع نبيل، وحيب السكوت، رفع اهللا درجاته
م عن عمر ١٣/٤/٢٠١٣ زوجة مريزا أظهر أمحد احملترم، وقد توفيت يف اجلنازة الثانية هي للسيدة قيصرة بيغم

وقد توفِّيت نتيجة .  والسيدة أم ناصر رضي اهللا عنها�كانت املرحومة كنة سيدنا اخلليفة الثاين .  عاما٧٠يقارب 
كانت على .  وتقابل اجلميع مبتسمة وبدماثة األخالقكانت تتحلى بأخالق فاضلة.انتشار السرطان يف جسمها بغتة

كانت تساهم يف . عالقة خملصة باخلالفة، وقد الحظت أن عالقتها معي توطّدت كثريا بعد أن توليت منصب اخلالفة
 ا كانتا الذين ال ميلكون سعة مالية كبرية بأم التضحيات املالية وتواسي الفقراء كثريا، وكتب إيلَّ بعض أقار تم

كان اسم والدها السيد . كانت ختدم الضيوف كثريا أيام اجللسة. كانت تساعد احملتاجني بصمت. دائما وحتترمهم
الذي كان ابن خالة السيد نواب حممد علي خان " أوصاف علي خانْ"سعيد أمحد خان واسم جدها اللواء السيد 

 وابنة حفيد املرحوم خانْ حممد � صحابيا للمسيح املوعود كانت حفيدة املرحوم عبد ايد خان الذي كان. احملترم
وكلما سئل كيف بايعت قبل أبيك؟ قرأ بلحن مجيل شطرا من . إن والد املرحومة بايع قبل جدها. خانْ الكبورلوي
ان حممد خان أبو جدها ألمها من صحابة املسيح كان السيد خ. لقد أُعجبنا ذا الدين فآمنا به: الشعر الذي معناه

 إىل املسجد وقال �وبعد يوم من وفاته جاء املسيح املوعود . م١/١/١٩٠٤ القدامى وقد توفِّي يف �املوعود 
يا سيدي، إن : � اخلليفة األول - على األغلب -فقال ." ن أهل البيتلقد توفِّي فرد م: "تعريبهبأين تلقيت وحيا 

لقد توفِّي البارحة السيد خان حممد خان : �أهل البيت كلهم خبري بفضل اهللا تعاىل، فإىل من يشري اإلهلام؟ قال 
  .  يشري إليهويبدو أن الوحي

كنت صدفة أقرأ ". سيعامل أوالده معاملة لينة: "كذلك نزل عنه إهلام تعريبه. أي قد عده اهللا تعاىل من أهل البيت
 أي عن وفاته -فقد حتقق كلا هذين اإلهلامني . يف أثناء مكثي يف إسبانيا فوقع نظري على هذين اإلهلامني" التذكرة"

  .   بكل وضوح بفضل اهللا تعاىل-الده وعن املعاملة اللينة مع أو
د املرحومة ألمها، طلبا للوظيفة يف والية كبورله وكانت املنافسة شديدة ولكنه لقد قدم السيد خان حممد خان، ج

  . انتخب للوظيفة، مث ظل يتقدم فيها حىت وصل إىل منصب قاضي احملافظة وتقاعد منها
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. �، مث صارت حفيدته كنة اخلليفة الثاين �اهللا تعاىل من أهل بيت املسيح املوعود على أية حال، فقد عده 
فة، ويوفق ندعو اهللا تعاىل أن يغفر اهللا هلا ويرفع درجاا ويوفق أوالدها لالستمرار يف احلسنات واالرتباط الوثيق باخلال

  .زوجها مريزا أظهر أمحد احملترم لتحمل هذا املصاب اجللل، ويبارك يف صحته وعمره
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