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 فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد     
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  .آمني ،�الضالِّني وال علَيهم الْمغضوب غَير

 أي أنتم الذين قد خلقتم )١١١: آل عمران (�كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس�: �يقول اهللا 
، أو ينصحوا هلم فاملهمة اجلليلة من مهمات املسلمني، أن ينفعوا سكان العامل. ملنفعة الناس وفائدم

لكننا حني نلقي نظرة على األوضاع السائدة يف . ويسعوا ليصيبوهم خبري ال أن يصيبهم شر منهم
العامل نرى أن احلكومات أو الفئات أو املنظمات اإلسالمية قد نشرت يف العامل فسادا لدرجة خياف 

معوا تن املسلمني فكيف ميكن أن يسفالطبيعي أم إذا كانوا خيافو. العامل من اسم اإلسالم واملسلمني
فالذين يتقاتلون فيما بينهم ويضرب بعضهم رقاب . إىل كالمهم أو يتوقعوا أن يصيبهم اخلري منهم

بغري -بعض من املسلمني، ويقتلون األبرياء والنساء واألطفال والشيوخ دون أي متييز، ويستعبدون 
كيف يرجى منهم أن يطلبوا خريا ومنفعة لغري  أولئك الذين ال يتبعون نظريام، - حق وبال مربر

  املسلمني؟ 
. فإن أعماهلم وتصرفاِتهم تؤدي حتما إىل أن خياف العامل املسلمني كما نالحظ على أرض الواقع

لكنا حنن األمحديني خنجل وحنزن ونتأمل حتما حني نرى أعمال هؤالء الذين ينتسبون إىل نبينا احلبيب 
 أيضا للعامل �فهم يسيئون إىل دين اإلسالم ويقدمون أسوة النيب . الذي أُرسل رمحةً للعاملني

  . مشوهةً، إال أننا بصفتنا أمحديني لسنا يائسني وقانطني بسبب هذا األمر



 واإلسالم ألنه �أشرح لغري املسلمني عادةً أن أعمال املسلمني هذه هي دليل على صدق النيب 
الة املسلمني هكذا، بل قد بين العصر واملدة أيضا، أن  كان قد تنبأ بأنه سيأيت زمن تكون فيه ح�

حالة احنطاطهم العملي ستبدأ بعد كذا من الزمن، وأن عصر الظالم سيستمر إىل كذا، وبعده سيبعث 
ذلك التعليم الذي هو .  الذي سينشر التعليم احلقيقي واجلميل لإلسالم يف العامل�املسيح املوعود 

وحنن . �يف حالته األصلية، والذي جنده مطبقا حرفيا يف سرية النيب موجود يف القرآن الكرمي 
األمحديون نوقن بأن ذلك املسيح املوعود واملهدي املعهود قد ظهر يف العصر املليء بالفساد حبسب 

فهو مل يدع فقط، بل قد حتققت اآليات األرضية والسماوية اليت كان قد تنبأ ا . �نبوءة النيب 
وإن . فهذا املسيح واملهدي عرفنا بالتعليم اجلميل لإلسالم، ونور قلوبنا.  أيضا�رمي والنيب القرآن الك

فحني أُخربهم ذه األمور وأشرحها هلم . اجلماعة اإلسالمية األمحدية اليوم تعمل ذا التعليم اجلميل
شرون الفساد يف العامل باسم يتأثرون ا ويقتنعون بأن اإلسالم ليس خاطئا، بل أعمال هؤالء الذين ين

فيجب أن يتذكر كل أمحدي أن دعوة العامل إىل اخلري، وطلب اخلري هلم من . اإلسالم هي اخلاطئة
فال تنحصر . � قد وفَّقنا بفضله وِمنته لإلميان باملسيح املوعود �ألن اهللا . واجب كل أمحدي

 عن كل أنواع الفساد، بل إنّ إقامة السالم مهمتنا يف العيش مساملني، وال يف اجتناب السيئة واالبتعاد
يف العامل وبذل اجلهود احلثيثة يف سبيل ذلك أيضا من واجبنا، وبذل املساعي لنهي العامل عن السيئات 

ألن هذا العمل . أيضا من واجبنا، وبذل املساعي إلبعاد العامل من الفنت ومحايته منها أيضا من واجبنا
 لتجديد أعمال اخلري والنصح يف ضوء تعليم �فقد أُرسل . �من مهمات املسيح املوعود 

  . اإلسالم
 يقتضي منا أن نتقدم، ونبذل اجلهود � وأمر اهللا �فإنّ نصح العامل وبيعتنا للمسيح املوعود 

حنن نواسي املسلمني ونتمىن هلم اخلري، وننصح غري املسلمني أيضا . لنصح العامل وإزالة الشرها كل
خلري، وحنن نواسي النصارى واليهود واهلندوس وأتباع األديان األخرى بل امللحدين ونتمىن هلم ا

وليس ذلك فحسب بل ننصح . أيضا، ألننا نريد أن نريهم مجيعا السبيل الذي يقرم إىل اهللا
املتورطني يف كل أنواع اجلرائم، واللصوص وقطاع الطرق، والظاملني كلهم، ذلك ألم عباد رب 

  . حنن ننصح مجيع عباد اهللا وعلينا أن نريهم سبل احلسنات وجننبهم سبل السيئاتو. العاملني
فعلينا أن نري العامل السبل الصحيحة . �أُخِرجت ِللناِس�لقد وسع اهللا نطاق أعمالنا كثريا بقوله 

علينا أن خنربهم أن علينا أن نوجههم لالستجابة ألوامر اهللا، . للوصول إىل اهللا نصحا هلم ومواساة هلم
هذه احلياة ستنتهي يوما، مث كل واحد سينال جزاءه من الثواب أو العقاب حبسب أعماله، فأنِشئوا 



لكننا ال نستطيع أن نشرح هذه األمور ألحد، ما مل .  لكي تكون عاقبتكم حسنة�العالقة باهللا 
  . تمام وخوف فاحصني أعمالناننظر حنن أيضا إىل عاقبتنا، فهذه مهمة عظيمة علينا أن ننجزها باه

وسنضطر أثناء إجناز هذه املهمة ملواجهة املشكالت أيضا كما نواجه على أرض الواقع سلفا، وإن 
وهذا األمر ال خيصنا حنن . تاريخ اجلماعة يفيد أننا واجهنا هذه املعارضة واملشكالت عند كل خطوة

لكنهم ملا كانوا قد بعثوا إىل منطقة . فقط بل كلما بعث نيب واجه هو ومجاعته املعارضة دوما
 فقد كان قد بعث إىل العامل �أما النيب . حمدودة، وأمم حمدودة كانت معارضتهم أيضا حمدودة

 املهمة نفسها �وللمسيح املوعود . بأسره، لذا نالحظ أن العامل كلَّه عارضه وال يزال يعارضه
د عارضه أيضا أتباع كل دين وأمة عندما أعلن لذا ق. �ونطاق العمل نفسه أيضا لكونه تابعا له 

  . وهذه املعارضة متفاوتة يف البالد املختلفة، وهي ستستمر، ولن تنقطع. دعواه وال يزالون يعارضونه
صحيح أن بعض الناس يف العامل ميدحون مساعي اجلماعة إلقامة السالم، لكنه عندما ستحرز 

عارضة من الشعوب كلهم، وسوف نواجه معارضة يف اجلماعة تقدما دينيا هائال فسوف نواجه م
 أو على األقل نواجه معارضة من قبل املتدينني املزعومني من امللل األخرى، لذا ،البالد الغربية أيضا

فال تظنن أن أهل هذه البالد املثقفة سوف يردون على خرينا خبري، فهناك كنائس يعارضنا قُسسها 
ا اجللوس معنا، فعندما عقدنا مؤمتر األديان يف شباط املاضي، وجهنا معارضة رمسية، وال تريد إدار

إن . إىل الكنيسة الربيطانية الدعوة حلضورها، ولكنها مل جتب على دعوتنا ومل حيضر ممثل هلا
جمموعات من أبناء مجاعتنا تقوم حبمالت دعوية هنا ويف بالد أخرى، وكانت إدارة بعض الكنائس 

ان مسحت هلم بإقامة ندوات دعوية يف كنائسها مرة أو مرتني، ولكنها ملا رأت يف أماكن قليلة السك
  . أن الناس بدأوا يتأثرون من كالمنا شرعت يف معارضتنا

  . عتنا يكتبون ضدنامث هناك كتاب ملحدون يعارضون اإلسالم بشراسة، وعندما ترد عليهم مجا
ولكن األنبياء يكونون على يقني أن الغلبة . فكلما ازدادت مجاعتنا عددا ازدادت معارضتها شدةً

هلم يف اية املطاف، واهللا تعاىل قد وهب هلم هذا اليقني، وكان املسيح املوعود عليه الصالة والسالم 
أيضا موقنا بغلبته إذ صرح اهللا تعاىل له بأن الغلبة له، ومن أجل ذلك إننا على يقني أن الغلبة له بإذن 

 ال يعد وعدا كاذبا، كما أن شهادات اهللا الفعلية اليت ال حصر هلا تؤكد لنا أن اهللا تعاىل، ألنه تعاىل
اهللا معه، لذا فليس هناك مربر لنا لالستهانة بدعوى املسيح املوعود عليه الصالة والسالم أو إساءة 

 لقد أتت على مجاعتنا ظروف خميفة جدا حىت ظن العدو يف كل مرة أا ستنهار. الظن باهللا تعاىل
اآلن، ولكن ما حصل هو أن العدو مين بفشل ذريع  مع كل ما كان ميلك من قوة، وخرجت 



فلتفعلْ الدنيا بنا ما حيلو هلا، فهذا شأا، . مجاعتنا من تلك األزمات مرفوعة الرأس بفضل اهللا تعاىل
 اهللا تعاىل، فإن التأييدات اإلهلية حتالفنا، وسوف نظل موقنني دوما بأننا قادرون على العمل بأحكام

جيب أن نكن . ولذا سوف نعمل حبكم اهللا هذا أيضا، فنمضي قدما باستمرار ناوين اخلري للناس
ا وإن وال شك أننا ناصحون للعامل، ولن نقصر يف أداء واجبن. لإلنسانية كلها مشاعر نصح وخري

 يف توزيع اخلري، وهذا اخلري ما دام اهللا قد مسانا خري أمة، فلن نتواىن. طة بناآذانا، ألن مهمة إنقاذه منو
وهل هناك خري أكرب من هذا؟ مل حيدث قط أن . هو نشر رسالة اإلسالم ودعوة الناس إىل اهللا تعاىل

انتشر الشر والنجاسة واتباع أهواء النفس والسخرية بأحكام اهللا تعاىل كما انتشر اليوم، حىت إن 
 الشيطان مل يشن هجمات قوية كهذه من لعل. احلكومات ووسائل اإلعالم أيضا تعمل على نشرها

. قبل، حيث تصل الصور والقصص واألصوات القذرة من أقصى األرض إىل أقصاها يف ملح البصر
عندما نرفع صوت اخلري فال تستجيب له األكثرية، ولكن حني يرتفع صوت السيئة فريى له أثر كبري 

عاملون معنا كما يتعامل الكبار مع األطفال أما الذين يعريون صوتنا اهتماما فأكثرهم يت. يف الناس
الصغار، حيث يشيدون بعملنا بأفواههم فقط، مث يعرضون ويعودون إىل سيئام اليت تبعدهم عن 

  .اخلري باستمرار
لذا فعلينا أن ندرك جيدا أن هدفنا ليس أن نفرح كاألطفال مغترين مبدح قليل من الناس مث جنلس 

دعوة إىل حفنة من الناس أننا قمنا بإجناز كبري، كال، بل جيب أال ندخر عاطلني، ونظن بعد تبليغ ال
وسعا يف إيصال اخلري إىل الدنيا وحمِو السيئات، وال نألو جهدا يف إزالة كل عائق وكل معارضة من 
طريقنا كما تزيل الريح العاصفة القشة من طريقها، سواء أكان هذا العائق من قبل املسلمني اآلخرين 

  . ن غري املسلمني أو  من امللحدينأو م
ميكنكم أن تدركوا من هذا مدى حاجتنا املاسة إىل جهود شاملة وجادة ومركزة، وكم باحلري 

إن مهمة املسيح املوعود . بكل مسلم أمحدي أن يسهم يف هذه اجلهود بكل ما أوتيه من قوة وكفاءة
لعامل كله وتوزيع هذا اخلري على الناس كافة، عليه الصالة والسالم إمنا هي تبليغ رسالة اإلسالم إىل ا

جيب أال يهمنا بأن الدنيا ال تصغي لصوتنا وال تم به وال تستجيب له . وهي نفسها مهمتنا أيضا
وأننا ندعو الناس إىل اخلري فيزدادون شرا وسوء، وأن هذه الشرور ترفع رأسها ضدنا من كل طرف 

وزت معارضتهم للجماعة اإلسالمية األمحدية احلدود وصوب، والسيما من قبل املسلمني حيث جتا
ال شك أن أناسا من بينهم بدأوا يرفعون اآلن أصوام حبقنا إىل حد ما، كما . كلها يف هذه األيام

يوجد بينهم من يرون احلق حقًا ويقبلون األمحدية باعتبارها اإلسالم احلقيقي رغم أنواع املعارضة، 



دد الفتانني املفسدين كثري جدا، أو أن شرفاء القوم ال يقدرون على ولكنه قد بدا بكل جالء أن ع
  .االحتجاج على تصرفام خوفا منهم، بينما خيرج املفسدون ويفعلون ما يشاءون

ولكن هل نتوقف عن أعمالنا بسبب هذه املعارضة، ومنتنع عن العمل بأمر اهللا بنشر اخلري خوفًا 
ية رغم كل هذه املعارضات يف الدنيا أناس يقبلون األمحدمن أهل الدنيا؟ لقد قلت آنفا، يوجد 

والعراقيل الشيطانية، وبعض منهم يقصون علينا قصص انضمامهم إىل األمحدية فيقولون إن املعارضة 
ففي خطبة اجلمعة املنصرمة، كنت قصصت . اليت تواجهها األمحدية هي اليت ساعدم على قبوهلا

أ مبطالعة كتب املسيح املوعود عليه عليكم حكاية شاعر ذكرها اخلليفة الثاين رضي اهللا عنه بأنه بد
حبثا عن االعتراضات، ولكن هذه " در مثني"الصالة والسالم وال سيما جمموعة شعره الفارسي 

 ن هو أشداملطالعة نفسها دفعت به إىل قبول األمحدية، إذ اتضح له كوضح النهار أنه ليس هناك م
  . ا غالم أمحد القادياين عليه السالمحبا وعشقًا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مرز

إننا على يقني تام بأننا إذا أوصلنا اخلري مقابل الشر فال بد أن خيرج من هؤالء من يفيضون حبا 
 أن ندعو لألعداء أيضا ونتمىن �لقد علّمنا املسيح املوعود . ويدخلون يف خدام املسيح احملمدي

ث أيضا الذي يعرب عن اآلالم القلبية للمسيح املوعود وتعرفون هذا احلد. هلم اخلري ونوصله إليهم
 وقد ذكرته يف اخلطبة املاضية أيضا وهو أنه مع أن اهللا تعاىل أرسل الطاعون آية على صدقه �
 إال أنه عندما بدأ الناس ميوتون أخذ يفكر فيما إذا مات هؤالء فمن سيعبد اهللا ومن سيؤمن به؟ �

امرأة تعاين آالم ملًا لدرجة يقول من مسعه بأنه كان يتضرع وكأن فدعا إلزالة هذا العذاب دعاء مؤ
 �فهذا هو مستوى إيصال اخلري إىل أهل الدنيا والقدوة اليت تركها لنا احملب املخلص للنيب . املخاض

فهو قد أراد نصح العامل بدال من هالكه إميانا منه بأن اهللا صاحب القدرات كلها فهو . يف هذا العصر
فيجب أن نركز حنن أيضا متأسني بأسوة املسيح .  أن يغري حالة قلوم دون هالكهمقادر على
 على أن ينجو الناس من اهلالك بأي طريقة ممكنة، لكي ينضموا � وسيِده املطاع النيب �املوعود 

 فنحن نريد أن حنسن دنيا. فنحن حباجة ماسة إىل الدعاء لذلك حبرقة قلبية، والسعي له. إلينا إخوةً
  . سكان العامل وعقباهم بإرشادهم إىل الطرق الصحيحة

هنا أود أن أوضح أيضا أننا سنسير العامل على السبل الصحيحة بإرشادهم روحانيا حتما، لكنه قد 
. ففي القرآن الكرمي أوامر خبصوص ذلك. عهدت إلينا مساعدم املادية وإيصال اخلري املادي أيضا

فقط ولن نسعى إلزالة جوع املسلمني وعورم وأمراضهم فقط بل جيب فلن ندبر اخلري للمسلمني 
إن املوضوع الذي أبينه اآلن له عالقة باخلري الروحاين . أن نسعى خلري األغيار أيضا، وكل ذي حاجة



يف اآلونة األخرية ذهب أمحدي من هنا إىل تركيا ولبنان لتفقد . لكنه رفع إيل أمر وأود أن أتناوله هنا
سة جدا، حيث قلة املواد ئاع املهاجرين الالجئني من البلد العريب ااور، ألن أوضاعهم بأوضا

على كل حال هناك . الغذائية واحلاجيات األخرى أيضا مثل املالبس، كما تتأثر دراسة األوالد أيضا
ني وقد اعترض أحد األمحدي. مجعيات خريية خمتلفة تسعى لسد حاجام، مع ذلك هناك نقص شديد

ولعله كان يشري إىل . هناك أنه ملاذا تقدم اجلماعة املساعدة لألوروبيني، إذ جيب أن تساعدنا حنن فقط
فأرد عليه أيضا حبسب األمر القرآين .  يف أوروبااملبالغ اليت ندفعها للجمعيات اخلريية املختلفة هنا

إذ حني أمر اهللا بإطعام اجلائع . يزوأقول إن من واجبنا أن نساعد اجلميع روحانيا وماديا دون أي متي
فلم يقل أطِعموا اجلائع األمحدي أو غريه من املسلمني فقط بل قال أطعموا كل جائع، وسدوا حاجة 

علينا أن نؤدي كل هذه . املسكني وذي احلاجة، فمن واجبنا أن نسد حاجة كل مسكني وذي حاجة
النٌ ومل يعطَ فالن، بل من واجبات املؤمن أن فال يليق باملؤمن االعتراض ملاذا أعطي ف. الواجبات

وثانيا حني نقيم املسريات التطوعية جلمع التربعات فهؤالء يسامهون يف . خيدم اجلميع دون أي متييز
ذلك بعدد كبري، وهذه املبالغ اموعة تعطى للجمعيات اخلريية، وهم أيضا يساعدون مجعيتنا 

إمنا جند . يات اخلريية احمللية أن نساعدها على خدمة اإلنسانيةومن هذا املنطلق من حق اجلمع. اخلريية
نصرة ذوي احلاجة لو دعاين اليوم أحد إىل :  أنه قال حىت بعد النبوة  ما مفاده�يف أسوة النيب 

، وكانت إشارته إىل حلف الفضول، حيث كان بعض سكان مكة شكَّلوا منظمة للبيت نداءه
  .  عضوا فيها� وكان � قبل بعثة النيب ملساعدة الفقراء وذوي احلاجة

ال نريد أجرا . فكما قلت من قبل أنه جيب علينا أن نوسع دائرة خرينا باستمرار وال نضيقها أبدا
إذا كان يف . على ما نقدم للناس من املساعدة املادية، وال نطلب جزاء على توزيعنا اخلري الروحاين

وإنّ أجرنا على اهللا تعاىل، . يعرف العامل رم الذي خلقهمقلوبنا أمل أو حرقة فهي هلدف واحد أن 
هذا ما رد به األنبياء دائما على إثر توزيعهم اخلري وطلبهم اخلري للعامل كما . وال نرجو جزاء من أحد

وإىل جانب ذلك جيب أن . فهذا جيب أن يكون جواب مجاعات األنبياء دائما. جرت عادم دائما
 أجرنا على اهللا، ازداد عدد ال بأس -  بعد إيصال اخلري إىل الناس-ما قال األنبياءتتذكروا أيضا أنه كل

فعلينا أن نفهم جيدا أنه جيب أن جيزينا أعداؤنا ذوو الفطرة السيئة أجر . به منهم معارضةً لألنبياء
س بعض النا. إيصال اخلري إليهم بصورة الضرر والعداوة، وهذا ما حيدث أيضا على صعيد الواقع

إن مثلنا كمثل الذي يربي . ينظرون إلينا كما ينظر األسد إىل الشاة ويفرح أن الصيد واقع يف خمالبه



أسدا أو منرا ويفك حبلُه صدفة، فيسعى صاحبه أن يسيطر عليه حىت ال يتضرر أو يفيده يف املستقبل 
  . ولكن النمر يسعى ليمزق صاحبه إربا

د األخرى، بل املشايخ كلهم ومن على شاكلتهم ينسبون فهناك أناس يف باكستان وبعض البال
. ولكننا بدورنا نسعى جاهدين أن جيتنبوا ويأمنوا بطش اهللا. الكذب إلينا ويريدون أن ميزوقنا متزيقا

كل يوم يتلقى األمحديون يف أماكن خمتلفة ديدات يقول . إن معارضتهم لنا ليست ألسباب شخصية
. بكم كذا وكذا لذا من األفضل لكم أن تتوبوا عن األمحدية وتنضموا إليناأصحاا بأننا سوف نفعل 

. احلق أم يعادون األمحدية وال يعادون شخصا معينا، وإذا عادوه فبسبب انضمامه إىل األمحدية فقط
  . إم يرون بوضوح أن تقدم األمحدية يعين زوال منافعهم الشخصية وعدم إقبال الناس إليهم

إم يرون بأن . ألمحديون أو تقدمت األمحدية واجه هؤالء الناس احنطاطا وإدباراكلما تقدم ا
وكما قلت من قبل بأن تقدم . األمحدية بتقدمها السريع سوف تسيطر علينا يف مستقبل قريب

اجلماعة سيدفع بالبالد الغربية والبالد اليت حتت نفوذها إىل التخطيط ضد تقدم اجلماعة اإلسالمية 
ة، وذلك ظنا منهم أن األمحدية دف إىل السيطرة على حكومام، مع أن انتشار األمحدية ال األمحدي

يهدف إىل السيطرة على احلُكم والسلطة بل سيكون سببا إلقامة األمن والسالم فيهم بصورة أفضل 
للنيب فحني ننصح املسلمني يف البالد األخرى أيضا لتوطيد العالقة مع اخلادم الصادق . من ذي قبل

 نفعل ذلك إلزالة مصائبهم ومفاسدهم الدنيوية ولتحسني عاقبتهم، وكذلك إلنقاذ أتباع األديان �
  . األخرى من غضب اهللا تعاىل
وال .  غلبته إلخضاع العامل لسلطته، ومل يدع هلذا النوع من الغلبة�مل يتمن املسيح املوعود 

ظلة اخلالفة، من أجل السيطرة على احلكومات أو تسعى اجلماعة اإلسالمية األمحدية للغلبة، حتت م
 �إلخضاع العامل لسيطرا بل هدفها هو إقامة ملكوت اهللا على األرض ونشر التعليم الطاهر للنيب 

 وتاريخ اإلسالم لنرى كيف أُشعلت ضده �سة حياة النيب راجيب أن نركّز دائما على د. يف العامل
لقد .  جاء برسالة اخلري والنصح هلم�وة على الرغم من أنه  وضد أصحابه نريان املعارضة والعدا�

، ولكنه مع ذلك متنى لقومه الرمحة واهلداية دائما، وسعى جاهدا أن �فُرضت احلروب على النيب 
 احلروب كان يف حالة االضطرار وحتاشيا للمظامل �كلما خاض النيب . يصل العالَم منه خري فقط

اس لينالوا خريا يف اية املطاف، وذلك أيضا كان لصاحل هؤالء الن. ودفاعا ومن أجل اإلصالح فقط
 النهج نفسه عارض وعلى.  عليهما السالممساعيلبين إسحاق إل التوراة ذكر معارضة مثال جند يف

 يف عصره على الرغم من املعارضة املريرة بني اليهود �اليهود والنصارى سيدنا رسول اهللا 



وبناء على ذلك .  كما جيتمعون اآلن أيضا�ا جيتمعون يف معارضة النيب والنصارى أنفسهم، فكانو
 النيب أبدى جتاههم عواطف اخلري � إيذاء كثريا يف املدينة ولكن النيب �التعليم آذى اليهود 

واملواساة دائما، إال إذا اضطر أحيانا ملعاقبة أحد تنفيذا لقانون الدولة، وذلك أيضا كان بغية إيصال 
  .  إىل اآلخريناخلري

، وهناك عالقة � قد أُرسل يف هذا العصر نائبا للنيب �علينا أن نتذكر أن املسيح املوعود 
وكان .  أيضا املصائب والعداوة على املنوال نفسه�خاصة بينهما، فسيواجه املسيح املوعود 

  . ضروريا أن يكون األمر كذلك، وهو كذلك فعال
 املعارضة، كما نواجهها على صعيد - �عنا املسيح املوعود  حنن الذين باي- فال بد أن نواجه

  .�ولكن مع كل ذلك جيب أن نتمىن للعامل خريا ونواسيهم متأسني بأسوة النيب . الواقع
قد تتطرق هنا إىل بعض األذهان فكرة بسماع هذا الكالم كأن املعارضة ستالزمنا دائما، ولكن 

 قد أُعطي وعودا للغلبة اليت �ملسيح املوعود لقد قلت من قبل أيضا أن ا. هذا ليس صحيحا
فال نستطيع أن ننجز . ستتأتى بفضل اهللا تعاىل وإذنه فقط، وليس نتيجة التوكل على أسباب دنيوية

؛ "خري أمة"وأنى لنا أن نتوكل على أهل الدنيا وحنن الذين سمينا . شيئا بالتوكل على أهل الدنيا
فكما قلت بأن هذه الغلبة سوف تنال بفضل اهللا تعاىل .  عليهمفنحن الذين جيب أن نوزع اخلري

وهلذا الغرض جيب . فقط، وهذا يوجب علينا أن نبذل قصارى جهودنا للحصول على فضل اهللا تعاىل
فعلينا أن ننجز كل ذلك معتمدين على مساعينا . أن ننجز على خري ما يرام املهمة اليت كلّفنا اهللا ا

. إن اعتمادنا على اآلخرين أو االعتداد بالقوى الدنيوية يعين دمارنا. اهللا تعاىلحائزين على أفضال 
ما املراد من مساعينا اليت ا نستطيع . وليكن معلوما أن اجلماعات الربانية ال تستعني بالقوى الدنيوية

غها األمحديون أن حنرز النجاح؟ إا تكمن يف رسالة اخلري اليت ذكرتها قبل قليل، واليت جيب أن يبلّ
فعلى كل أمحدي أن ينخرط يف مهمة تبليغ الدعوة، . من كل فئة إىل كل فئة، وهذه حاجة ملحة

سواء كان أجريا أو تاجرا أو طبيبا أو حماميا أو عاملا أو أستاذا أو فالحا، وأن يبلّغ باحلكمة رسالةَ 
به، ليطّلع العامل على األمحدية ع اليت حتيطمتالنصح واملواساة هذه يف جماله وإىل الشرحية من ا 

وهذا سيؤدي إىل ترسيخ جذورنا يف مناطق العامل املختلفة قبل أن تبذر وتنمو . واإلسالم احلقيقي
وجيب أن يسيطر على تلك املناطق تعليم اإلسالم اجلميل املبين على اخلري . فيها بذور معارضة اجلماعة

  . واملواساة قبل أن يتنشط حزب الشيطان



 واجب خدام املسيح احملمدي اليوم أن يرسخوا تعليم اإلسالم املبين على اخلري واملواساة يف فمن
كل قلب باحلكمة واجلهد املتواصل حائزين على أفضال اهللا تعاىل، وليبذلوا هلذا الغرض كل ما كان 

وفق أفراد ندعو اهللا تعاىل أن ي. هناك حاجة الزدياد عدد الدعاة وتنشيطهم يف كل مكان. يف وسعهم
  . اجلماعة وإدارا أيضا لالنتباه إىل هذا األمر بكل جدية وجهد
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