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     اأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممعبده  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 ،.  
واضطهاد األمحديني مل تبدأ اآلن  اجلماعة اإلسالمية األمحديةإن معارضة 

أو يف املاضي القريب، بل قد ظهرت هذه املعارضة فور إعالن سيدنا املسـيح  
ا على صالت جيدة معـه  الذين كانو-دعواه، فبعض أصدقائه  �املوعود 

 -�أكثر منه  اإلسالموالذين كانوا يقولون بأنه مل يولد يف زمنه من خدم 
قد قال له مرارا وتكرارا بأنه هو املسيح  �حني مسعوا دعواه وإعالنه بأن اهللا 



 

الذي كان سيبعث، وهو اإلمام املهدي وأنه هو وحده من يوصل العبـد إىل  
يف هذا الزمن؛ ألنه ليس يف العامل من حيب  � ربه، وأنه حائز على حب اهللا

 لَما منهم خرِينوآ�، وأنه هو مصداق قوله تعاىل �أكثر منه  �حبيب اهللا 
مل يعرض عنه مجيع أولئك الذين كانوا يعدونـه   )٤ :اجلمعة( �بِهِم يلْحقُوا

د اضـطهاده  قص -جماهدا صادقا منقطع النظري يف زمنه فقط، بل قد حالَفوا 
، ورفعوا قضايا مزورة �غري املسلمني املتمادين يف اإلساءة إىل النيب  -وإيذائه 

فهـذه  . ضده يف احملاكم متهمينه بالقتل، وتسابقوا يف اإلدالء بشهادام فيها
، فقد لجماعة اإلسالمية األمحديةاملعارضة اليت نواجهها اليوم ليست جديدة ل

الغامشة الشرسة يوم كان معه عـدد مـن    شخصيا هذه املعارضة �واجه 
الناس فقط، إذ قد رفعت ضده قضايا مزورة، ويف حياتـه تعـرض أتباعـه    
للحرمان من أمواهلم ومتاعهم الدنيوي، وعوقبوا بالتفريق بينهم وبني أوالدهم 

اخلرب احملزن واملؤمل باستشهاد اثنني من مريديه  �وأزواجهم، حىت قد مسع 
وكان " خوست"رض كابول، وكان أحدمها رئيس زعماء إقليم األوفياء على أ

وقـد  . له آالف املريدين، وكان حائزا على مكانة مرموقة يف البالط امللكي
صدمة استشهاد ذلك املريد الويفِّ مالئكي اخلصال وذي السـرية   �حتمل 

وتناول فيه تفاصيل استشهاد " تذكرة الشهادتني"كتاب  �العظيمة، فألَّف 
الشهيد وذَكر فيه صالحه وورعه وتفصيل بيعته وإميانه العظيم، باإلضافة هذا 

. إىل بيان استشهاده مستمدا من خمتلف الرسائل اليت كتبها إىل حضرته مريدوه
  : �ويف اية الكتاب قال حضرته 



 

أثنـاء   صدقكرمحة، فقد برهنت على  ألف عليك ألف ،يا عبد اللطيف"
  ."ديبع منأفراد مجاعيت الذين سيأتون  حيايت، وال أدري ماذا سيفعل

 أن مجاعيت أفراد أنصح: "مجاعته ناصحا نفسه الكتاب يف حضرته يقول مث
 إذا ألنه) اللطيف عبد السيد إميان مثل أي( إميانه، مثل إميان لنيل دائما يدعوا
 ".السماء يف مؤمنا يكتب فال للدنيا وبعضه هللا بعضه اإلنسان كان

دي أن يداوم على هذا الدعاء وجيـب أن نعمـل   فيجب على كل أمح
حنن نعلم من تاريخ األنبياء أم وأتبـاعهم اضـطُهدوا   . مبقتضى هذا الدعاء

 �وأوذوا واعتدي عليهم حىت أن سيدنا وموالنا حبيب اهللا حممدا املصطفى 
حبقه إن السماوات واألرض خلقت من أجله، قد تعرض هو  �الذي قال اهللا 

  . أتباعه هلذه االضطهادات والصعابو �اآلخر 
إن أغلبية الناس مطلعون على التاريخ، ويعرفون أن املئات مـن النـاس   

. تطلب منهم التضحية بأرواحهم إضافة إىل تضحيتهم بـأمواهلم وأوالدهـم  
وصحابته ينبهوننا  �فكلما اشتد ابتالء اجلماعة فإن تاريخ األنبياِء وزمنِ النيب 

د االستقامة والصرب، ويثبتوننا على اإليقـان بـأن هـذه    إىل تسجيل مشاه
االبتالءات واالختبارات تطرأ متهيدا لطريق الغلبة يف املستقبل، ولكي تزيـدنا  

صحيح . إميانا بانتظام وتقوي عالقاتنا باهللا باستمرار وتلفت انتباهنا إىل الدعاء
قام من أجـل  مل ميتنعوا من التضحية بأمواهلم وأنفسهم وأو �أن الصحابة 

ـ  اإلسالم، غري أن غَلَبة اإلسالمتقدم  رة ذلـك االبـتالء   وفتوحه مل تكن مث
بل إن سببها عالقة املسلمني املتميزة بـاهللا وإنابتـهم إىل اهللا    واالختبار فقط،

الذي كان يهز قوائم العرش اإلهلي بأدعيتـه   �للدعاء، وفوقهم مجيعا النيب 



 

النيب الذي كان قد تفاىن يف اهللا وكان قـد  الضارعة يف جوف الليايل، ذلك 
أسلم هللا كل ما له؛ فإن أدعية ذلك املتفاين يف اهللا كانت قد أحدثت انقالبـا  

وعصر الفتوح املترتبة علـى   اإلسالمفهل كان تاريخ غلبة . عظيما يف احلقيقة
إجابة أدعية ذلك املتفاين يف اهللا حمصورا يف مخسني أو ستني سنة فقـط أو يف  

ممتدا إىل  �ع القرون األوىل؟ كال، بل إذا كان لقب خامت النبيني حلضرته بض
صحيح أن عهـد  . يوم القيامة فإن غلبته هذه أيضا من نصيبه إىل يوم القيامة

الظالم ختلّل وانقضى، لكنه بعد بعثة احملب املخلص من اهللا والتحاق اآلخرين 
نفسها اليت رآها املسلمون  سالماإلباألولني بدأ عصر قُدرت فيه مشاهد تقدم 

وال يغينب عن البال أن توكُّل مجيع املسـلمني يف القـرون   . يف القرون األوىل
وعلى رأسهم الصحابة مث التابعون الـذين نـالوا    - �األوىل كان على اهللا 

الفيوض منهم مث الذين نالوا الفيوض من هؤالء التابعني، ومل يكن تـوكُّلُهم  
وا يركزون على الدعاء لذلك، ويزينون لياليهم باألدعية، وكان. على مساعيهم

فالدعاء يف عهد اآلخرين حيث توقَّف اجلهاد بالسيف حائز على أمهية خاصة، 
صحيح أن هذا الزمن هو . وجيب أن يضع كل أمحدي هذا األمر يف احلسبان

ملوعـود  زمن اجلهاد العلمي، وأن للرباهني والدالئل أمهيةً، وأن سيدنا املسيح ا
قد زود اجلماعة ذه الدالئل والرباهني، وال يقْدر أي دين يف العامل على  �

يف تعليمه العظيم، لكن احلقيقة أن العلوم والرباهني أيضـا ال   اإلسالممنافسة 
تفيد ما مل يكن يشمل اإلنسان فضلٌ إهلي، إال أن جذب ذلك الفضل اإلهلي 

فاجلماعة . والسعي ألداء حق الدعاء �يتطلب اخلضوع واخلرور على عتباته 
يف العصر الراهن تتصدى لألديان األخرى إلثبات أفضلية  اإلسالمية األمحدية



 

 �وتواجِه األعداء البارزين واملتسترين وتسعى لتري العامل وجه النيب  اإلسالم
ت اجلميل األغر وتعرض عليه سريته الطيبة اخلالبة، حبيث ال ترد على اعتراضا

 القرآن الكـرمي األعداء فحسب، بل تكشف عليهم حقيقتهم، وتثبت أفضلية 
فقبل بضعة أعوام حني كان البابـا قـد   . على سائر الكتب الدينية يف العامل

وعلى تعليمه السامي هنا يف أملانيا، طلبت من اجلماعة يف  اإلسالماعترض على 
جلماعةُ ذلك الرد الرائـع  أملانيا أن تنشر الرد يف صورة كتاب، وقد أعدت ا

بفضل اهللا وقد ساهم يف ذلك كثريون من أبناء اجلماعة، أما الفرق اإلسالمية 
. األخرى فلم توفَّق أي منها للرد، ولو باختصار، فضال عن الرد املفصل مثلنا

مث هناك يف الواليات املتحدة األمريكية قسيس يثري الشغب كثريا ضد تعلـيم  
اب آخرون، فقد ردت عليهم اجلماعة وحتدتهم لكنهم ، وكذلك كُتاإلسالم

هربوا ومل يربزوا، كما متكنت اجلماعة بفضل من اهللا من الرد على املعترضني 
فنحن نقاوم القُـوى  . يف هولندا والدامنارك أيضا بل كشفت عليهم حقيقتهم

معارضـة   -باإلضـافة إىل هـؤالء    -املعادية لإلسالم ونتصدى هلا، ونعاين 
سلمني أيضا الذين يتجاوزون مجيع حدود العداء، فهؤالء رغم أم يدعون امل

واإلسالم ويهامجون اخلادم املخلـص   �مسلمني لكنهم يهتكون عرض النيب 
ويقود مسرية هـؤالء  . بظلم، ويعتدون على مجاعته بشراسة ومهجية �للنيب 

كتـب سـيدنا   فكما . املعتدين مشايخ باكستان املزعومون وهم يف طليعتهم
أن أمري الكابول خياف املشـايخ  " تذكرة الشهادتني"يف  �املسيح املوعود 

استجابة لطلب املشايخ وإثارم،  �وأنه أمر بقتل السيد عبد الطيف الشهيد 
، إذ كان زِمـام  �أما هو شخصيا فرمبا كان يف قلبه شيٌء من االحترام له 



 

وإن احلكومة يف باكستان وكذلك . األمري بيد أولئك املشايخ، رغم أنه ملك
الشعب مثل ذلك متاما خيافون هؤالء املشايخ؛ فقد صارت احلكومة ألعوبةً يف 

ومن ثَم فإن هؤالء املسؤولون احلكوميون مضطرون لقبـول أقـوال   . أيديهم
باختصار إن كل أمحـدي اليـوم يف   . املشايخ اليت هي وصمة عار لإلنسانية

سائر يف املال والنفس وكوما يف خطر فحسب، باكستان ليس قلقا بسبب اخل
بل قد كتب إيلَّ األمحديون الكثريون أن هذا األمر قد صار جزءا من حيام ال 
يتجزأ فهم يواجهون اخلطر على حيام كل حني وآن فهم قد اعتادوا ذلـك  
   وهم مل يعودوا خيافونه، وإمنا يسبب هلم اضطرابا وقلقا شـديدين اسـتخدام

يف نشـرام   �ظاملني كلمات غري الئقة إىل سيدنا املسيح املوعود هؤالء ال
. اليت يوزعوا على الناس، فهم يعلقون الفتات كبرية على األبنية احلكوميـة 

عاديةٌ وبسيطة جدا إذ إنّ ما يستخدمونه مـن  " غري الئقة"واحلقيقة أن كلمة 
اءا ومساعها أي كلمات هلي بذيئة وقذرة ومنحطة جدا، لدرجة ال يستطيع قر

نبيل، ولقد كتب األمحديون يف رسائلهم أن هذه النشرات والالفتات جتـرح  
قلوم أكثر مما يصيبها من جراء اخلسائر املادية، فحني يسمعون هذه الكلمات 

يف مكربات الصـوت ويقرأوـا يف    �البذيئة جدا واملسيئة إىل حضرته 
فعـون الشـكوى إىل املسـؤولني    الالفتات فإن عيوم تدمع دما، وحني ير

على كل حال . احلكوميني فهم ال حيركون ساكنا، أو يقولون إم مضطرون
  . إن األمحديني يف باكستان يسجلون أروع القصص اجلديدة للصرب والتضحية

فللتحلي خبلُق الصرب ليس هنالك إال أن ختروا على عتبات اهللا خاشعني له 
فلهز قوائم العرش اإلهلي ال بـد مـن   . لدعاءوتبلّوا مساجدكم بالدموع يف ا



 

إن األدعية هـي الـيت   . أبواب الفتوح �إنشاء احلالة اليت فَتحت للصحابة 
األدعية فقط حتمينا من شرور . حتمينا اليوم من جرح هؤالء قلوبنا وهجماتهم

هؤالء، فنحن بأمس حاجة إىل مزيد من  االهتمام بالدعاء كلما تزايد عـداء  
، بل أكثر من �واسم سيدنا حممد املصطفى  اإلسالمداء لألمحدية باسم األع

أود أن أقول لألمحديني يف باكستان أن . ذلك، لكي جنذب أفضال اهللا عاجال
يركزوا على األدعية اخلاصة أكثر من ذي قبل، وباإلضافة إىل هذه األدعيـة  

 الباكسـتانيني  ينبغي أن يبدأوا بصيام يوم يف األسبوع، كذلك على األمحديني
املقيمني يف العامل كله أن يدعوا كثريا إلخوم األمحديني املقيمني يف باكستان، 
وكذلك جيب أن يدعو األمحديون غري الباكسـتانيني إلخـوم األمحـديني    

أن يقضي على هؤالء الظاملني عاجال لكي  �نسأل اهللا . املقيمني يف باكستان
اجال، ولكي ينتهي نشر الكلمات البذيئـة  يستتب األمن والسالم يف البلد ع

واالفتراء ضد املبعوث اإلهلي ويسلم البلد من الدمار، وإال فليس هنـاك أي  
ال شك أن األمحديني الباكستانيني يستحقون أن يـدعو  . ضمان لسالمة البلد

هلم غري الباكستانيني أيضا من األمحديني، ألن هؤالء هم الذين بلَّغوهم رسالة 
، فحني ندعو مضطرين سيستجيب اهللا تعاىل لنا بال �املسيح املوعود سيدنا 

مراء، فهل ميكن أن يصيبنا باضطرار أي أمل أكثر من متادي العدو يف سـالطة  
فاليوم كل أمحدي حباجـة  ! ؟�اللسان والبذاءة ضد سيدنا املسيح املوعود 

ا اخلصـوص  ويف هذ. ال يرد دعاء املضطر �إىل أن يدعو مضطرا، ألن اهللا 
لقد بني اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي عالمةَ :   �يقول سيدنا املسيح املوعود 

: معرفته ووجوده أن إهلكم هو اإلله الذي جييب دعوة املضطرين كما يقـول 



 

اعلموا أن اهللا غنِي، فال يبايل مـا مل  : مث يقول �أمن جييب املضطر إذا دعاه�
ثال إذا كان ولد أحد أو زوجتـه مريضـة أو   فم. يدعوه املرء بكثرة وتكرار

فباختصار، إن الـدعاء  . رفعت ضده قضية صعبة يضطرب ملثل هذه األمور
. يبقى حمروما من التأثري ويكون عمال لغوا ما مل يصحبه اضـطراب صـادق  

أمن جييب املضـطر إذا  �: فاالضطراب شرط لالستجابة ألن اهللا تعاىل يقول
ن يدعو ذه األدعية يف حالة مـن االضـطرار،   فعلى كل أمحدي أ.. �دعاه

وخاصة جيب على األمحديني يف باكستان أن يكثروا منها نظرا إىل الظـروف  
هناك حاجة لإلكثار من الدعاء باضطراب أكثر من ذي قبـل  . السائدة فيها

وكما قلت من قبل . لإلخوة يف باكستان لنجام من املظامل اليت بلغت منتهاها
يف باكستان يظهرون اضطرام على هذا ) وليس اجلميع(ديني بأن بعض األمح

فعليهم أن يظهروه أكثر فأكثر وينبغي أن يدعو كـل  . النحو مبناسبات خمتلفة
هذه هي أسـلحتنا  . أمحدي بكل إخالص وحرارة للنجاة من املظامل والظاملني

  . إليه مرارا وتكرارا �وهذا ما وجهنا املسيح املوعود 
وكـان   -كنت يف باكستان يف عهد اخلليفة الرابع رمحه اهللا  أذكر عندما

دعوت اهللا تعاىل نظرا  -" صدر أجنمن أمحدية"ملؤسسة " ناظرا أعلى"قد عينين 
إىل الظروف السائدة يف باكستان، مع أن الظروف عندها مل تبلغ عشر معشار 

سائدة آنذاك، الظروف احلالية فيها، وال جمال للمقارنة بني الظروف احلالية وال
من األمحديني يف باكسـتان  % ١٠٠لو خضع : فسمعت يف املنام صوتا يقول

أمام اهللا تعاىل خملصني ألمكن أن تزول هذه الظروف بأدعيتهم إىل بضع ليال 
إنين أوجه اجلماعة من أول يوم إىل أن حيسنوا من حالتهم ويتوجهوا إىل . فقط



 

وضوع أتطرق إليه يتحول بغري قصـد  الدعاء ويركّزوا عليه، وأشعر أن كل م
  . مين إىل أن يكثر اإلخوة من الدعاء وحيسنوا حالتهم

للغلبة سوف يتحقق  �فمن املؤكد أن وعد اهللا تعاىل للمسيح املوعود 
. حتما، وليس أنه سوف يتحقق يف املستقبل فقط، بل يتحقق حاليـا أيضـا  

فنرى . والتركيز عليه بشدةفاجلماعة يف باكستان حباجة إىل اإلكثار من الدعاء 
مشاهد حتقق هذه الوعود يف باكستان أيضا، إذ نرى اجلماعة تتقدم هنالـك  

إن اهللا تعاىل بفضله ورمحته . بفضل اهللا تعاىل على الرغم من الظروف املعادية
ال . ال حيقق للعدو رغباته اليت يسعى هلا من خالل صوالته اليت يشنها بشـدة 

رية جدا، ولكن اهللا تعاىل حيمي مجاعـة املسـيح   شك أن نيات األعداء خط
ولكن جيـب أن توجـه هـذه    . حبسب وعده وبفضله البحت �املوعود 

االبتالءات أنظارنا بشدة إىل أنْ نستعني باهللا تعاىل خملصني له الدين أكثر من 
جيب على كل طفل وشيخ وشاب، ورجل وامرأة أن يرمي األهواء . ذي قبل

خضع رقبته على عتبات اهللا تعاىل كليا ساعيا ألداء حقـوق  النفسانية بعيدا وي
لو فعلنا ذلك لرأينا هؤالء الظاملني ومظاملهم تفـىن أمـام   . اهللا وحقوق العباد

ال شك أن قدر اهللا تعاىل سوف يغلب حتمـا، ولكـن التـأخري أو    . أعيننا
اإلسراع يف حتقّق هذا القدر وغلبته يكون يف بعض األحيان منوطا بأعمـال  

فعندما يشري . ويف بعض األحيان يضطر جِيلٌ كامل لالنتظار. العباد وأدعيتهم
اهللا تعاىل إىل أنه من املقدر عندي أنْ أجنز هذا العمل يف كل األحوال، ولكن 
إذا كنتم تريدون حتقُّق ما هو مقدر عندي بسرعة، فعلـيكم أن تحـدثوا يف   

فتعالوا نسعى اليوم . الة اهللا تعاىلفعلينا أن نفهم رس. أنفسكم وطبائعكم انقالبا



 

فليخر كل واحد منا علـى عتبـات اهللا   . لنهز دعائم عرش اهللا تعاىل بأدعيتنا
مع أا هائجة  -تعاىل بكل إخالص كي يج لنا رمحة اهللا أكثر من ذي قبل 

وإذا اسـتحال حـدوث   . وتنقذنا من خمالب الظـاملني  -مسبقا يف احلقيقه 
من األمحديني، فليحدث يف األغلبية الساحقة، وعندها % ١٠٠االنقالب يف 

  . سنرى مشاهد الفتوحات واالنتصارات أكثر من ذي قبل بإذن اهللا
ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لنفهم روح الدعاء ونلتزم بأدابه أيضا لنجـذب  

وال خيطرنّ ببالنا بأننا ندعو اهللا كـثريا وهـو ال   . أفضال اهللا بأسرع ما ميكن
وال يرينا املشاهد اليت نتمناها؛ ألن احلق أن اهللا تعاىل جييبها حتما، بـل   جييب

يثمر بفضله ورمحته مساعينا وأدعيتنا البسيطة املتواضعة بكثرة لدرجة تتركنـا  
  . رؤيتها حيارى وتقوي إمياننا باهللا

فكما قلت من قبل بأن نيات األعداء ضد اجلماعة يف باكستان خطـرية  
للغاية وهي يف تصاعد مستمر يوم إثر يوم ولكنهم ال ينالون مقابلها أي جناح، 

. مما يزيد اجلماعة يف باكستان إميانا، وتشهد نزول أفضال اهللا تعـاىل بكثـرة  
اق واسع ويرزقها أنـواع  وبقدر ما يعرف اهللا تعاىل اجلماعة يف العامل على نط

التقدم واالنتصارات فهذا كله مثرات من مساعينا البسيطة وأدعيتنا املتواضـعة  
  . نتيجة فضل اهللا تعاىل ورمحته

وإذا خاجلت ذهن أي منكم شائبة شبهة أن اهللا تعاىل ال جييب أدعيتنـا  
ستمرار يف فعليه أن يكثر من االستغفار، ويتذكر أن اهللا مالك وما علينا إال اال

إىل الدعاء  �لقد وجهنا املسيح املوعود . وللمسألة أيضا آداب. السؤال منه
بوجه خاص، ولفت أنظارنا إىل أنه جيب أال يكلّ اإلنسان وال ميلّ وال ييـأس  



 

إن اسـتجابة  : فأوال. عند الدعاء، وأال يسيء الظن باهللا بأنه ال جييب الدعاء
لـيس  : وثانيـا . اهللا اجلاري يف الطبيعـة  األدعية تستغرق وقتا حسب قانون

ضروريا أن تتراءى مشاهد االستجابة كما يدعو هلا املرء بالضبط يف الدعاء، 
فكما قلت من قبل بـأن  . بل يظهر اهللا تعاىل حبه لعبده بأساليب أخرى أيضا

أدعية اإلخوة يف باكستان وأدعيتكم تلعب دورا كبريا يف تقدم اجلماعـة يف  
على كل واحد أن حياسب نفسه لريى هل أخضع رأسه : وثالثا. املأكناف الع

فلو أمعن النظر يف ذلك لوجد أنه هو . على عتبات اهللا خملصا له ومؤديا حقه
  . املخطئ

ال بد مـن االلتـزام   : "يف ذكر آداب الدعاء �يقول املسيح املوعود 
شيئا يلتزمـون  فعندما يطلب العقالء من امللك . باآلداب عند الدعاء من اهللا

لذلك علّمنا اهللا تعاىل يف سورة الفاحتة أسلوب الدعاء والسؤال . باآلداب دائما
فهو الرمحن، أي . احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم: فقد علّمنا. (�منه 

أي يعطي مثارا حسنةً نتيجة جهد اإلنسـان  : يعطي دون مسألة، وهو الرحيم
أي بيده اجلـزاء والعقوبـة يف الـدنيا    . ضاوهو مالك يوم الدين أي. الصادق

  ) واآلخرة، مبعىن أن هناك جزاء يف هذه الدنيا وجزاء يف اآلخرة أيضا
ما أعظم إلـهنا الذي : فعندما ميدح اإلنسان ربه ذه الطريقة خيطر بباله

أي عندما يدعو اهللا تعـاىل  . (فيؤمن به بالغيب! هو الرب والرمحن والرحيم
اته بالغيب، مث يدعوه ويؤمن أنه موجود يف كل مكان ويعلم يكون مؤمنا بصف

مث يتقـدم يف  . فاملؤمن يؤمن يف املرحلة األوىل بصفات اهللا بالغيب. كل شيء
 �اإلميان لدرجة حىت يرى اهللا تعاىل موجودا يف كل مكان، وكأنـه يـراه   



 

إياك نعبد وإياك نسـتعني، اهـدنا الصـراط    : موجودا أمامه، فيدعوه قائال
هناك صراط يتبعه العمهون ويتعبون يف املساعي وااهدات يف هذا . ستقيمامل

وهناك صراط آخر حيث تترتـب  . السبيل، وال تسفر مساعيهم عن أية نتيجة
اهدنا صراط الذين : مث يقول العبد. النتائج بعد بذل املساعي يف السلوك عليها

م الذي تترتب النتـائج  أي دلَّنا على صراط أولئك املنعم عليه. أنعمت عليهم
غري املغضوب عليهم، أال جتعلنا نسلك طريق : ويدعو أيضا. عند السلوك عليه

  . املغضوب عليهم أو الضالني
لذا علينا أن نعرف آداب الدعاء جيدا، وجيب أن يكون إمياننا بصـفات  

وإذا كان اإلميان كامال . اهللا، الرب، الرمحن، الرحيم، ومالك يوم الدين كامال
ندها فقط ميكن لإلنسان أن يركّز على الدعاء والعبـادة فيسـتعني بربـه    فع

بتواضع، ويدعوه من أجل احلصول على اإلنعامات اليت يعطيها اهللا تعاىل عباده 
لذا ينبغي أن يكون اإلنسان خائفا دوما حىت ال يكون عمل مـن  . املخلصني

إن العبد . قلبه دائما فال بد من خشية اهللا يف. أعماله مدعاة لغضب اهللا تعاىل
املتواضع يسعى دائما لكي ال يبتعد عن اهللا تعاىل يف حال من األحـوال، وأال  

ففي هذه احلالة تجاب أدعيته، وتـدنى منـه   . يأيت عليه وقت ينسى اَهللا فيه
اإلنعامات، ويرى العبد مشاهد الفتوحات واالنتصارات كما يرى دمار العدو 

  . بأم أعينه
. قوي إمياننا أكثر من ذي قبل، وخنضع أمام اهللا خملصني له الدينفتعالوا، ن

إذا كان عدونا قد بلغ من الظلم منتهاه، فعلينا أن نعمل مبا قاله املسيح املوعود 



 

كلما ازداد العدو شرا وفتنة لـذنا يف  : يف شطر من بيت شعر ما مفاده �
  . كنف محاية اهللا تعاىل

اىل فانني فيه فسيأتينا هرولة ويسـحق عـدونا   يقيننا أننا إذا دعونا اهللا تع
فإذا استطاع عبد من عباد اهللا الذي كان على صلة متينـة مـع اهللا   . تسحيقا

أي باألدعية اليت تـدعى يف  .. تعاىل أن يهزم رجال البالط امللكي بسهام الليل
جوف الليايل احلالكة وز دعائم العرش، واستطاع أن يكرههم على اإلذعان 

اضطروا لالعتراف بأننا ال نستطيع أن نواجه هذه السهام، فمما ال شك حىت 
والذي بشرنا اهللا تعاىل بواسطته  �فيه أننا حنن الذين نؤمن باملسيح املوعود 

لو ركّرنا على الدعاء وتصدينا للعدو بسـهام  .. قائال بأين معك ومع أحبائك
ل البالط هؤالء كانت شائبة ولكن يبدو أن يف رجا. الليايل لكان جناحنا يقينيا

من الرب باقية لذا خافوا سهام ذلك الرجل الصاحل اليت كان يطلقها يف جوف 
الليايل وتوقفوا عن إيذائه وغيروا مكام وامتنعوا عن عقد جمـالس الـرقص   
واألغاين، أما املشايخ املعاصرون الذين يسمون أنفسهم علماء وبلغت مظاملهم 

الذي كان رمحة العاملني، فلم تبق فيهم مسحة من  �اهللا  منتهاها باسم رسول
 م مل يعودوا يؤمنون باهللا وال برسوله، فال نتوقع منهم أيواحلسنة، وكأ الرب

ويبدو أنه ليس يف نصيبهم اآلن إال الدمار الذي سوف حيل م . خري وصالح
  . نتيجة أدعيتنا فحسب

إين معك ومـع  : " تعاىل قائالحنن خدام املسيح احملمدي الذي طمأنه اهللا
فحني ندعو ربنا احلبيب خملصني له الدين، ونطْلق علـى األعـداء   ". أحبائك



 

فالدعاء سـالح  . سهاما يف الليايل فلسوف يري اهللا تعاىل آيات قدرته اخلاصة
  . لو استخدمه أحد بإخالص ويقني كاملَني ملا استطاع أحد أن يتصدى له

مرسل من اهللا، ومبعوث من عنده  �املوعود  مما ال شك فيه أن املسيح
 �، وهو الشخص العظيم الذي جاء يف هذا العصر خادما للنيب األكـرم  �

  .إليصال العبد إىل اهللا تعاىل
فال شك وال شبهة يف أن اهللا تعاىل سينجز بإذنه يقينا الوعد الذي قطعـه  

مليعاد، كال بل ، إذ ليس عندنا أدىن شك يف أن اهللا تعاىل ال خيلف ا�معه 
وكمـا  . إنه تعاىل يفي بوعده، وسيفي بوعده هذا يقينا، فهو صادق الوعـد 

 �قلت، لقد هبت عواصف املعارضة مند إعالن سيدنا املسيح املوعـود  
أـم   �يف عهد اخلليفة الثـاين  " األحراريون"دعواه وإىل اليوم، حىت ادعى 

نشوة سلطته أنه سيضع يف يـد   سيدكّون قاديان دكا، مث أعلن حاكم آخر يف
اجلماعة األمحدية إناء الشحاذة، مث حلف حاكم آخر وهو سـكران بسـكْرِ   

فكانت النتيجـة  . حكمه أنه سيستأصل األمحدية كما تستأصل غدة السرطان
فهذه اجلماعة مجاعة . أنكم جتدون مجاعتنا اليوم منتشرة يف مائيت دولة يف العامل

أسسها ببعثة عبده احلبيب يف هذا العصر إلرواء بسـتان   حبيبةٌ هللا تعاىل الذي
اإلسالم، وإننا نرى تأييد اهللا ونصرته لنا كل حني وآن، فال ميكن أن نظن أنّ 

أو  -والعياذ باهللا-مؤسس اجلماعة ليس صادقًا وليس مرسالً من عند اهللا تعاىل 
وإمنا ينبغي أن كال، . �أن اهللا تعاىل رمبا لن ينجز وعده مع املسيح املوعود 

نصاب بالقلق فيما إذا كنا نقوم بواجبنا على أحسن وجه أم ال؟ وهل ـتم  
بالدعاء أم ال؟ وهل ننيب إىل اهللا حق اإلنابة أم ال؟ وهـل خنـر أمـام اهللا    



 

جيـب أال نكتفـي   . متواضعني أم ال؟ علينا أن نؤدي ما علينا من مسؤوليات
ع أو قراءة الكلمات البذيئة القذرة بالتأسف والتعبري عن ضيقنا فقط لدى مسا
، بل ينبغي أن نسعى جاهدين �اليت يعتدون ا على سيدنا املسيح املوعود 

أفـرادا  -وفّقنا اهللا تعـاىل  . بأدعية الليايل لكي يظهر قدر اهللا يف حقنا عاجالً
للقيام بدعوات تستدر فضل اهللا ورمحته، دعوات ز عرش الرمحان،  -ومجاعةً

اذهبوا يـا  . اذهبوا يا مالئكيت وانصروا عبادي املقهورين: ر جنوده قائالفيأم
رب إين : "مالئكيت وانصروا عبادي املظلومني الذين ال جيدون حيلة بل يدعون

انصروا هؤالء الذين اختَذَتهم األكثريـة  ". مغلوب فانتصر، فسحقْهم تسحيقًا
اّم حرمام من كـل حـق   عرضة لالضطهاد مغرورة بكثرا، وحياول احلك

مستغلني القوانني الغامشة، ويعلن املشايخ الذين هم حمتكرو اإلسالم يف زعمهم 
وما نقموا منهم إال أم لبـوا  . أم سيمحون أثرهم من صفحة الوجود متاما

ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان أن آمنوا : نداء املنادي الذي أرسلته وقالوا
ابربكم فآموا . نبِروا العامل أن هؤالء قد لبفاذهبوا يا مالئكيت وانصروهم وأَخ

ندائي وأنا موالهم وناصرهم، وأنا نِعم املوىل ونِعم النصري اليوم كما كنت من 
  .فمن اصطدم بعبادي هؤالء فلن ينجو من عقايب. قبل

أمحدي فلكي يعاملنا اهللا تعاىل ذا احلب والعطف، من واجب كل مسلم 
أن ينيب إىل اهللا تعاىل ويدعوه حبرارة، حىت يصدر اهللا من عرشه أوامره ضـد  

إننا ضعفاء وال نقدر على االنتقام منهم على ما يأتون به من تصرفات . أعدائنا
، �سخيفة ويستخدمون من كلمات بذيئة ضد سيدنا املسـيح املوعـود   

ودنا بالدموع، ونـدعو  فليس أمامنا إال سبيل واحد وهو أن نبلّل أماكن سج



 

 �موالنا الذي هو ويلّ املستضعفني وحامي املظلومني، ونستغيث برب حممد 
الذي جعل املسلمني الضعفاء عدميي احليلة احملكومني حاكمني، والذي قلـب  

  . على األعداء كل مكرٍ مكَروه
لقد ضيق قوم يدعون انتماءهم : فيا ربنا ندعوك برمحتك وجاللك قائلني

سولك احلبيب األرض مبا رحبت على عبادك املظلومني يف بالدهم حتقيقًا إىل ر
ملآرم وأنانيتهم، ويسعون ليجعلوا أرضك غابة شائكة لعبادك املستضـعفني،  
فحولْها برمحتك اخلاصة إىل جنة غناء مليئة باألزهار والثمار، وزدنا تقـوى  

جب البتـهاالتنا دائمـا،   على تقوى، واكتب لنا وصاالً ال فراق بعده، واست
ووفِّقْنا ألن ننقذ األكثريةَ من أمة اإلسالم من كالليب املشـايخ املزعـومني   

، لكي تؤدي األمـة  �وندخلهم يف مجاعة احملب الصادق حلبيبك املصطفى 
فارحمنا يا أرحم . اإلسالمية حقها كخري أُمة وتطهر الدنيا من الظلم والعدوان

  .لقيام مبثل هذا الدعاءالرامحني ووفِّقْنا ل
لقد صار أمحدي آخر هدفًا لعدوان هؤالء الظاملني يف . هناك خرب مؤسف

باكستان، حيث قتلوه قبل بضعة أيام، وهو املدرس رانا دالور حسني بن حممد 
/ ٥/ ٢٥ولد أخونا رانـا دالور حسـني يف   . شريف احملترم من شيخوبوره

ائي هناك، مث حاز علـى شـهادة   يف شيخوبوره، ونال تعليمه االبتد ١٩٦٩
  . البكالوريس، مث دبلوم التعليم

تشرين األول احلايل أتى جمهولون إىل املدرسة اليت / يف األول من أكتوبر
يدرس فيها، فاقتحموا عليه الغرفة اليت كان يدرس فيها الطالب، وأطلقوا عليه 

هللا وإنـا إليـه   إنا . النار، فأصيب بطلقة يف عنقه وأخرى يف بطنه، واستشهد



 

مل ميت يف مكانه بل أصيب جبراح بالغة وفاضت أنفاسه وهو ينقَل . راجعون
  .إىل املستشفى

كان منذ البداية شغوفًا بأمور الدين وباحثًا عن . كان من األمحديني اجلدد
احلق، فكان يقابل العلماء ويعكف على مطالعة الكتب والتحقيق يف خمتلـف  

فطرة طيبة، فكان بسبب دراسته الدينية قد ختلّـى  كان ذا . الفرق اإلسالمية
كان يعاف . حىت قبل البيعة عن كلّ البدع املنتشرة اليوم واليت ينشرها املشايخ

وما إىل ذلك من تقاليد فارغة شائعة " ختم القرآن"و" التعاويذ"و" قُل"طقوس 
  . بني أهل اإلسالم اليوم، وكان ينصح أقاربه بتركها حىت قبل بيعته

د بلغته دعوةُ األمحدية على يد أحد أقاربه، فزار معهم ربوة حتريا عـن  لق
حقيقة مجاعتنا، وظل يشاهد قناتنا امي يت أي باإلضـافة إىل مطالعـة كتـب    

وخالل هذه الفترة قابلَ هناك أحد األمحديني املعـروفني،  . اجلماعة وجمالا
له عليك أن تقـوم   فقيل. فظل على صلة معه لربهة من الزمن، مث أراد البيعة

جيب أن تأخذوا بـيعيت  : بتحقيق أكثر من أجل االطمئنان قبل البيعة، فأجاب
. اآلن، فإين ال أدري مىت يفاجئين املوت، وإين ال أريد أن أموت ميتة اجلاهلية

، ٢٩/٩/٢٠١٠فانضم إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية مع أهلـه وأوالده يف  
حانيا بشكل ملحوظ، فاهتم بالصلوات أكثـر،  وتطور بعد البيعة أخالقيا ورو

كان حريصـا  . وداوم على تالوة القرآن الكرمي وحث أوالده أيضا على ذلك
. كان حيب اخلليفة لدرجة العشق. على الصالة بأهله وأوالده مجاعةً يف البيت

بعد البيعة فورا ركّب يف بيته صحنا ملشـاهدة قنـاة امي يت أي، وكـان ال    
كان مدمنا على مشـاهدة  . سه بل كان يأخذ معه أوالده أيضايشاهدها بنف



 

كان شديد الولع بالدعوة إىل اهللا، فكـان يـدعو أقاربـه    . برامج امي يت أي
وزمالءه املدرسني إىل الطعام من أجل تبليغهم دعوة األمحدية، مث يأخذهم إىل 

املليئة بربامج الداعية احمللي، ويزودهم مبنشوارت اجلماعة وجمالا وسيديهاا 
  .كان يطالع كتب اجلماعة بنهم شديد. امي يت أي وغريها

لقد كتب يل أحد الدعاة أن الشهيد كان يقوم بالدعوة بكل شـجاعة،   
واخللفاء، فكلما مسع امسه أو خلفاءه  �وكان شديد احلب للمسيح املوعود 

ن كان يكن حبا وإخالصا كـبريي . ورأى صورهم اغرورقت عيناه بالدموع
كـان  . كانت الضيافة من أبرز صفاته. لدعاة اجلماعة ومعلميها ومسؤوليها

كان شديد احلرص على تربيـة  . حيضر صالة اجلمعة مع أوالده بدون انقطاع
كان مستعدا لكل تضحية . أوالده وكانت أُمنيته أن يصبح ابنه األصغر داعيةً

عرض بعد البيعـة  لقد ت. بدأ دفْع التربعات للجماعة فور بيعته. يف أي وقت
ملعارضة شديدة من قبل أقاربه ومعارفه حىت قاموا مبقاطعته االجتماعية، ولكن 

وأخريا جعل أقاربه يدعون بعض املشايخ لنقاشه، ولكنـهم  . إميانه مل يتزلزل
أقام املشايخ مرة اجتماعا أمام . كانوا يعجزون عن نقاشه إذ ال دليل بأيديهم

وملا عجزوا عن نقاشه أفتوا بكفـره وقتلـه،    بيته، فحضر اجتماعهم وحده،
ولكنه ظل يف اجتماعهم وحياول نقاشهم بالدليل والربهان بكـل شـجاعة،   

  .ولكن املشايخ ذهبوا أدراجهم يكيلون السباب والشتائم إذ ال ميلكون دليال
، ١٩٩٣توفيت زوجته األوىل، فتزوج أختـها عـام   . لقد تزوج اثنتني

 ٥، ٩، و١٥، و١٧: أعمارهم بالترتيـب كـاآليت   ورزق منها ابنني وبنتني
رفع اهللا درجات الشهيد، ورزق زوجته وأوالده اسـتقامةً وثباتـا،   . سنوات



 

سـوف  . وزادهم إميانا، وكان هلم حاميا وناصرا، وأهلمهم الصرب والسـلوان 
  .أصلي عليه اجلنازة بعد أداء صالة اجلمعة إن شاء اهللا

. ملرحوم عبد اجلبار بن السيد فضل دين احملترموهناك صالة الغائب على ا
تويف . بربوة" فضل عمر"كان من اإلخوة القدامى الذين خدموا يف مستشفى 

كان يعاين . عاما ٦٩الساعةَ الثامنة يف الرابع من الشهر احلايل عن عمر يناهز 
منذ فترة طويلة  من مرض القلب وكان حتت العالج، ورغم معاناة املـرض  

لقد وفّقه اهللا للخدمـة يف مستشـفى   . ي واجباته على أحسن وجهكان يؤد
لقد خدم كبار صلحاء اجلماعة، فقـد خـدم   . عاما ٤٥قرابة " فضل عمر"

كان دمث األخالق متواضعا، بل . حضرة اخلليفة الثالث رمحه اهللا فترة طويلة
لقد رأيت أنه كان أحسن خلقًا من كل املسؤولني يف املستشـفى، وكـان   

  . رفع اهللا درجات املرحوم وأهلم ذويه الصرب والسلوان. حيبونه كثريا املرضى
وسنصلي أيضا صالة الغائب على املرحوم ناصر أمحد ظفر ابن املولـوي  

كان مسؤوالً يف الدوائر احلكومية، غري أن اهللا تعاىل . ظفر حممد ظفر املرحوم
د من وظيفته وقَف حياته بعد التقاع. قد وفّقه خلدمة اجلماعة يف شىت املناسبات

كانت له عالقات طيبة مع أهل املنطقة اليت . وأسدى للجماعة خدمات كثرية
كان يعيش فيها، فكان اخلليفة الثالثُ مث اخلليفةُ الرابـع يوفدانـه يف بعـض    

وأنا أيضا قد استخدمته يف بعـض  . املهمات بسبب عالقاته الطيبة مع القوم
جتماعيني الناجحني، وكان ذا خـربة يف توطيـد   كان من العاملني اال. املهام

سوف أصلي . رفع اهللا درجاته، وأهلم أقاربه الصرب واهلمة. العالقات مع الناس
  .اجلنازة على الثالثة بعد أداء صاليت اجلمعة والعصر إن شاء اهللا


