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أما بعد فأعوذ باهللا من . دا عبده ورسوله     أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حمم
* مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * بسمِ اهللا الرحمن الرحيم �. الشيطان الرجيم

 عنيتسن اكإيو دبعن اكإي * قيمتساطَ الْمرا الصدناه *اط الَّذرال صو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن ين
الِّنيآمني، �الض .  

 نزويل من السيارة عددا ال بأس به عندعندما جئت لصالة اجلمعة يف املسجد هنا يوم اجلمعة املاضية رأيت 
م  استفساري عن األمر أوأخربين أمري اجلماعة هنا يف بريطانيا عند. أمامي واقفني  وسائل اإلعالممن ممثلي

 على فلم وثائقي مؤمل جيرح القلوب إىل أقصى احلدود صنع يف أمريكا عن النيب شاهدوا ردة فعل عامة املسلمني
  .  واآلن جاءوا هنا ليطّلعوا على ردة فعل املسلمني األمحديني�

إنه .  فعل املسلمني األمحدينيحسنا، قل هلم بأنين سألقي اخلطبة حول هذا املوضوع وسأبني فيها ردة: قلت
ملن غرائب قدر اهللا أن جعل عددا ال بأس به من ممثلي وسائل اإلعالم حيضرون هنا، وقبل ذلك ألقى يف قليب أن 

كان ببايل من قبل أن أحتدث حول موضوع آخر ولكن اهللا تعاىل وجه أنظاري . أتناول هذا املوضوع بالذات
وقد أثبتت . على أية حال، إا أقدار اهللا تعاىل يديرها كما يشاء.  املوضوعقبل يوم إىل أنه ينبغي تناول هذا

ال شك أن تناول املوضوع مل . األحداث الواقعة بعد ذلك أن تناول هذا املوضوع كان بتأييد من اهللا تعاىل
هذا الكالم أو ولكن كنت أريد أن أوجه رسالة من خالل . يكن ممكنا إال باإلجياز فقط يف وقت اخلطبة الوجيز

  . ما قلته تلخيصا، وشاء اهللا تعاىل أن تصل هذه الرسالة على نطاق واسع  إىل خارج عالَـم األمحدية أيضا
على أية حال، عندما خرجت من املسجد بعد صالة اجلمعة قال يل أمري اجلماعة بأن ممثلي وسائل اإلعالم 

قلت له بأين . ئق ويريدون أن يطرحوا بعض األسئلةيريدون أن يتحدثوا معكم مباشرة لدقيقتني أو ثالث دقا
بينت كل شيء يف اخلطبة وقد رأيتهم أيضا جالسني يف الشرفة مع كامريام وكانوا يأخذون الصور ويسجلون 

ومع وبذلك قد وصلتهم الرسالة، فماذا يريدون أكثر من ذلك؟ . اخلطبة وكانوا يستمعون إىل ترمجتها أيضا
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ألقابلهم حول هذا املوضوع، ألنه إذا احتجنا إىل مزيد من احلديث من أجل شرف سيدنا ال بأس سآيت فهذا 
 �لو وصلت بواسطة املقابلة إىل العامل رسالةُ اإلسالم ووقائع سرية النيب . بأس يف ذلك  فال�رسول اهللا 

لي القنوات عندما دخلت الغرفة وجدت ممث. الطاهرة بشكل أوضح وأحسن لكان أفضل لذا سأقابلهم حتما
 الذي يبثّ حتت إشراف إذاعة  News Nightالفضائية أيضا إىل جانب الصحفيني مبن فيهم ممثل برنامج 

وكذلك ممثل تلفاز  الوطينكذلك كان هناك ممثل مستقل إلذاعة يب يب سي وممثل تلفاز نيوزيلندا . يب يب سي
نيوزيلندا الذي كان جالسا على مييين وجد فرصة إن ممثل تلفاز .  وغريهم من املمثلني الكثريينفرنسا الوطين

لقد مسعتم اخلطبة : ما هي الرسالة اليت تريدون توجيهها؟ قلت: لطرح السؤال قبل غريه، فسألين بداية
 وقلت �وسجلتموها ومسعتم الترمجة اإلجنليزية الفورية أيضا وقد شرحت فيها موقف اجلماعة عن مكانة النيب 

أما ردة فعل . لشأن وهو أسوة حسنة لنا مجيعا وجيب على كل مسلم أن يتأسى ابأن له مكانة عظيمة ا
املسلمني العاديني اليت تنم عن سخطهم وعدم رضاهم فكان ال بد منها وإن كانوا يبدوا على وجه غري سليم 

دي، لذا فإن الناس ااملشخص ال يف قلوبنا ال ميكن أن يدركها �إن املكانة اليت حيتلها النيب . يف بعض األماكن
كان هناك ممثل آخر . سلوك يفسد أمن العاملمثل هذا الإن . ب سلوكهم هذابالعاديني ال يدرون كم تأذينا بس

 صرنا عنده وبذلك ،من نيوزيلندا وكان يركّز على أن كلمايت بأن مجيع هؤالء سيدخلون جهنم قاسيةٌ جدا
كلماته بالضبط ولكنها كانت تتضمن هذا املفهوم وأعاد  مل تكن هذه !أيضا من أصحاب ردة الفعل املذكورة

إن الذين يوجهون مثل هذا الكالم إىل أحباء اهللا ويستهزئون م مث : فقلت له. هذا الكالم أكثر من مرة
عليهم قدر اهللا وقد  جيري ؛يصرون على ذلك ويظلون جيعلوم عرضة للسخرية وال يرتدعون مهما منعوا منها

فلزم الصمت على قويل هذا، ولكن كان يبدو أنه خائف بعض . أيضا ويبطش اهللا تعاىل ماب ذالعحيل م 
يف نيوزيلندا ضمن األخبار اليت أرسلها إليها، وكانت  الوطنيةة ينتلفزيوالطة احملوقد نشر هذا اخلرب يف . الشيء

عرفت مجاعتنا يف بالدهم من فكان من حسن حظ مجاعة نيوزيلندا إذ . خرب عن اجلماعةفيها شر ينأول مرة 
: قال مترجم اخلطبة يف أثناء ترمجته مجلةً. خالل اخلطبة ومن خالل مقابليت مع ممثلي وسائل اإلعالم أيضا

 ، وقد سجلوا هذه اجلملة أيضا يف أخبارهم وأذاعوها، ولكن كان فيهم شيء"هؤالء الناس سيدخلون جهنم"
ال يبثّون مثل هذه أم ا يف بعض ممثلي وسائل اإلعالم غري املسلمني إذ إما  النبل والنباهة اليت ال توجد أحيانمن

انطباع جيد، أو أن اهللا أي  يعرضون اجلمل مقطوعة من سياقها بصورة تترك انطباعا سلبيا وتزيل واألخبار أ
لتكسري واهلدم تعاىل ألقى يف قلوم أن يبثوا مقابليت على التلفاز وكلمايت حني قلت بأننا ال حنب أعمال ا

لقد بثوا بياين هذا . والتظاهرات، فلن تروا أحدا من األمحديني يشارك يف عملية عيث الفساد واهلدم والتكسري
مث علّق مذيع األخبار على مجليت هذه وقال بأن هذه اجلماعة أقلية بني مجاعات املسلمني وال تتلقى معاملة 

هل تؤثر هذه الرسالة اليت وجهها اخلليفة يف املسلمني غري  املسلمني، ولكن سنرى  منحسنة من قبل غريهم
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وهنا بثوا يف اخللفية سلوك عامة املسلمني غري األمحديني وهم يقومون بأعمال اهلدم . األمحديني أيضا أم ال
  . والتكسري، وأروا املشايخ خارجني يف التظاهرات ورافعني اهلتافات

حلقيقي وتعريف اجلماعة بواسطة القمر االصطناعي وبواسطة  رسالة اإلسالم ابلغتعلى أية حال، لقد 
 مهما  إليهارقعة واسعة من األرض اليت ما كنا قادرين على إيصاهلاوموقعهم كافة أحناء نيوزيلندا وبالد جماورة 

ماعة واآلن ينبغي على اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف نيوزيلندا أن يوصلوا دعوة اإلسالم والتعريف باجل. حاولنا
 جتاور نيوزيلندا لذا على أفراد  اليتبالدالال بد أنه قد شوهدت املقابلة املذكورة يف . يف كافة أحناء البالد

اجلماعة يف تلك البالد أيضا أن يضعوا برامج مدروسة ومتكاملة إليصال دعوة اإلسالم يف بالدهم بواسطة 
  . �سرية النيب 

لقد شاهدت هذا الفلم : "قال ممثل هذه القناة" تينيوز نا"بريطانيا امسه هناك برنامج يبثّ يف قناة فضائية يف 
أن يظهر املسلمون ضجة كبرية على هذا النحو، مث قال إىل وليس فيه ما يدعو إىل إثارة الضجة إىل هذا احلد أو 

 ليس هذا يل بأنك أيضا ألقيت خطبة حول هذا املوضوع بالتفصيل وقد فندت موقفهم بكل شدة أحيانا، إذ
  ." الفلم إال مزاحا خفيفا

دركوا تال ميكن أن : قلت له! إنا هللا وإنا إليه راجعون، هذا هو معيار أخالقهم: ال يسعين هنا إال أن أقول
وقلت . � يف نظر املسلمني وقلوم وال تفقهون ذلك احلب الذي يكنه املسلمون للنيب األكرم �مكانة النيب 

 وأنت تقول ،لم ولكن أمرا أو أمرين أخربين عنهما أولئك الذين رأوه يستحيل احتماهلماأنا مل أر هذا الف: أيضا
 ما قيل فيه يدمي القلب ويثري أما أنا فال يسعين أن أشاهد الفلم ألنّ !؟بأنه ليس فيه ما ميكن أن يثري احلفيظة

ية وأطلق عليه لسانا بذيئا إذا شتم أحد أباك واستخدم حبقه كلمات ناب: قلت له. اإلنسان لدرجة ال يطاق
حيتل مكانة � فعلك؟ اآلن أخبِرين هل ما أقوله صحيح أم ال؟ واعلموا أن النيب ةفماذا عسى أن تكون رد 

هل : مث عاد الصحفي املذكور ليتحدث عن الفلم فقلت له. ال يقرا أحد قط املسلمنيعظيمة يف قلوب 
رمبا . ين بنعم أو ال؟ ولكنه مل يرد على ذلك ولزم الصمتأبيك، أخرب إىل يف كالمهأحد  يسيءأنْ غ يتستس

 فعلك إذا سب أحد ةردكون تس ماذا سألتهيبث هذا الصحفي كالمي هذا يف وسائل اإلعالم املعنية حني 
ت النترنولكن وسائل اإلعالم األخرى نشرت هذه اجلملة كثريا ويف عدة أماكن ووضعت على مواقع ا .أباك

 جريدة باكستانية على خطبة اجلمعة واملؤمتر الصحفي ومنها أيضا، وعلّق كثري من املعلقني ومواقع اجلرائد
  .قف اجلماعة يف العامل على نطاق واسعوونشروا م

 فإذا كان البعض علقوا على قويل هذا يف االنترنت وأشادت األغلبيةُ بعظمته بكلمات رائعة وأثنوا عليه، 
لكن أحد األمحديني كتب . نه مرزا مسرور أمحد؟ فهذا ما يقوله كل عاقلأي جديد بي: فقد قال بعضهم أيضا

إيل أنه استمع إىل مجيع التعليقات واطلع على مجيع األخبار وقرأ مجيع تصرحيات املشايخ والقادة السياسيني 
 �ى النيب أيضا، فقد تكلموا كثريا حول هذا الفلم لكن ال أحد منهم لفت انتباه املسلمني إىل أن يصلّوا عل
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، فهذا أيضا �الصالة على النيب من بكثرة، وإمنا وجه إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية فقط أتباعه أن يكثروا 
تطردوم من وأن الذين تكفِّروم  -اخلطاب إىل عامة املسلمني نيموجه-وبعضهم كتبوا . فعلالأحد ردود 

  .المية صحيحةم ردة فعل إسقدمن  وحدهم همحظرية اإلسالم 
شرت خطبيت هذه على نطاق واسع، فبذلك ظهرت للعامل ردةُ فعل حقيقية للمسلم على كل حال قد ن

احلقيقي، واطلع العامل على التعاليم الصحيحة لإلسالم اليت تقدمها اجلماعة اإلسالمية األمحدية، كما تلقَّى العامل 
فكان ذلك فضال عظيما . مون ردة فعل على وجه صحيحوالعامل اإلسالمي رسالة كيف ينبغي أن يبدي املسل

 وإال لو بذلنا املساعي بأنفسنا ملا اطلع العامل على ،من اهللا وتأييدا منه أن رساليت نشرت على نطاق واسع
وإن . املوقف الصحيح الذي تتخذه اجلماعة اإلسالمية األمحدية وملا متكنا من نشرها يف العامل على نطاق واسع

ا اآلن واالستفادة من هذه التغطية ملسئوليةُ كل فرع للجماعة بل كل أمحدي يف العامل، أما التوجيه من متابعته
على كل حال هذه التوجيهات .  اخلطبةبنشراملركز خبصوص كيفية بذْل املساعي واختاذ املنهج فقد وجهت 

ستغرق وقتا، حىت لو تبناء اجلماعة قد اليت ستصل إىل فروع اجلماعة من املكتب املعين يف املركز ومن مث إىل أ
فجميع األمحديني الذين يسمعونين عليهم أن يغتنموا الفرصة اليت هيأها اهللا هلم، فأوال كما . كان بضعة أيام

قلت يف اخلطبة املاضية جيب أن تعرفوا العامل بتعاليم اإلسالم اجلميلة من خالل أعمالكم وباإلضافة إىل ذلك 
ملركزي وفروع اجلماعة أيضا كما قلت أن تترجم خطبيت إىل اللغات احمللية وتنشرها على جيب على املكتب ا

لقد . وسائل اإلعالم أيضا، وتوصل موقف اإلسالم هذا إىل كل عاقلنشرها يف نطاق واسع فورا باإلضافة إىل 
لرائعة اخلالبة لسرية النيب اخلطبة قصرية وجيب أن يذكَر فيها أيضا أنكم إذا أردمت االطالع على اجلوانب ا كانت
 فنحن يئ لكم الكتب يف ضوء احلقائق والتاريخ، أو ميكن أن يئ لكم، وكذلك لنا موقع على االنترنت �

وكما قلت قد . توفر هذه الكتبتينبغي أن تعرفوا الناس ذه املواقع واملوقع املركزي أيضا حيث . أيضا
 مقترحام أنه جيب أن نبذل قصارى اجلهود إللقاء الضوء على وجهت من قبل أيضا وبعض الناس أرسلوا

، اغتناما النتشار موقف اجلماعة بكثرة يف العامل من خالل خطبيت �اجلوانب املختلفة اجلميلة لسرية النيب 
  .   ومقابليت مع الصحفيني

يف املكتبات احمللية يف  اليت ترمجت إىل اللغة اإلجنليزية�عوا كُتب اجلماعة عن سرية النيب جيب أن تود 
بالدكم أي يف أوروبا أو بريطانيا أو البالد اليت تحكَى فيها اللغة اإلجنليزية، وإذا كانت هناك حاجة لتوفريها 

جيب أن تنشر على نطاق واسع خاصة تلك الكتب اليت قد نشرت ترمجتها . لطبقة معينة جمانا فيمكن أيضا
موجود يف اللغة " حياة حممد "�ى، فمثال كتاب سيدنا املصلح املوعود باللغة اإلجنليزية أو يف أي لغة أخر

سرية خامت " وكذلك قد متت ترمجة إجنليزية جلزء من كتاب Life of Muhammadاإلجنليزية باسم 
على . جيب أن تعد وكالة التصنيف ترمجة البقية أيضا وتنشرها عاجال، و�حلضرة مرزا بشري أمحد " النبيني

 كما قلت كتاب صغري وموجز، � لسيدنا املصلح املوعود Life of Muhammadن كتاب كل حال إ
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 باختصار، فهو يف احلقيقة جزء من مقدمة تفسري القرآن الكرمي ويتناول �تناول مجيع اجلوانب لسرية النيب 
 سرية النيب � هذا كلُه جزء من هذه املقدمة تناول فيه حضرته �السرية والتاريخ أيضا، فكتاب حياة حممد 

  .  والتاريخ املتعلق به�
 بوضوح، لذا جيب أن ينشر هذا الكتاب على نطاق � بقراءته يتجلى كل جانب من حياة النيب ،باختصار

جيب أن يرفع إيلَّ وكيلُ الطباعة والنشر ووكيلُ التصنيف تقريرا ذا اخلصوص وخيربوين يف أي من . واسع
أعتقد أن ترمجته األملانية والفرنسية .  تكن هذه التراجم متوفرة فلتنشر فوراد نشرت ترمجته وإذا ملقاللغات 

، �البة لسرية النيب اخلوانب اجلعلى كل حال جيب أن خيرباين، فمن واجبنا أن نعرف العامل ب. أيضا موجودة
حدها ميكن أن تنجز هذا واجب علينا وال بد أن ننجزه ببذل املساعي احلثيثة، فاجلماعة اإلسالمية األمحدية و

فابذلوا املساعي إلعداد الربامج املتنوعة حول هذا املوضوع باهتمام أكثر من ذي . هذا العمل بشوق واهتمام
وجيب أن تترجم . قبل، جيب أن تعقدوا الندوات واالجتماعات وتدعوا الضيوف غري املسلمني بأعداد كبرية

رة كتيب وتوزع على شاكلة احلملة املنظمة كما وزعنا خطبيت املاضية كما قلت يف كل لغة وتنشر يف صو
وجيب أن ال يستغرق هذا العمل وقتا طويال، فهذا العمل ميكن إجنازه . النشرات عن األمن والسالم يف السابق

إن مهمة نشرها يف البالد الكبرية ميكن . خالل أسبوع أو عشرة أيام وينبغي أن تنجزوه خالل هذه املدة حتما
فهؤالء الناس لن يكفّوا عن هذه التصرفات، وانطالقا من ردة الفعل اليت يبديها املسلمون . تنجز بسهولةأن 

عادةً يبدو أن هؤالء عازمون على جرح قلوبنا أكثر، فتصرفام اخلبيثة هذه تنتقل من بلد إىل آخر باستمرار، 
وقالت إنه مزاح ورد على ردود فعل يبديها فقد نشرت إحدى اجلرائد يف إسبانيا أيضا هذه الرسوم املسيئة 

  . املسلمون
 هؤالء الناس وإلخبار النجباء واملثقفني على األقل أن هذا إلفهامفنحن بأمس حاجة لبذل قصارى اجلهود 

  . السلوك يدمر سالم العامل، لكي نتمكن من كشف حقيقة سلوكهم الغاشم على العامل قدر ما نستطيع
كومنويلث مبناسبة اليوبيل األملاسي للملكة، وكان الفاالت مؤخرا يف بريطانيا ويف بالد فقد كانت هناك احت

سيدنا  بيوبيلها األملاسي أرسل إليها  حتتفلامللكة فكتورياكانت عندما . العام ضجة واهتمام وما زال على مدار
  ومن ناحية،للعدل من ناحيةة بحمـال على حكومتها  فيهأثىن" حتفة قيصرية" كتيبا باسم �املسيح املوعود 

تبادلِ العالقات بني أتباع األديان املختلفة و بلَّغها رسالة اإلسالم ولفت انتباهها إىل إقامة السالم يف العامل ثانية
واحترامِ األنبياء ومقدسي األديان املختلفة وتعظيمهم وكان قد شرح هلا بالتفصيل ما هي األساليب والطرق 

  .السالملترسيخ دعائم 
واآلن حني مت االحتفال باليوبيل األملاسي للملكة اليزابيث أرسلت إليها الطبعة اجلميلة املمتازة لكتيب 

 أن  فيهاذكرشكر فاخر مع رسالة مين، فاملكتب املعين يف القصر أرسل رسالة  بغالفالتحفة القيصرية نفسه 
قد املهم أننا ،  امللكةُ أم ال قرأتهعلى كل حال . ستقرؤهالكتيب قد وضع ضمن الكتب اليت تقرأها امللكة وأا 
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فأوضاع غياب السالم نفسها تسود العامل يف العصر احلاضر أيضا كما كانت يف ذلك . سعينا ألداء مسئوليتنا
 واالستهزاء به بل �فهؤالء يتمادون يف شن اهلجوم على اإلسالم والنيب . الزمن، بل أكثر من بعض النواحي

اجلزء املتعلق منه  والسيما  هذه�زوا احلدود، فاليوم أيضا متس احلاجة لنشر رسالة املسيح املوعود قد جتاو
.  لتحقيق هذا املوضوع وتكلم عن كيفية عقدها أنه جيب أن تعقد املؤمترات�ذكر  ، كمابالسالم واالحترام

 املنشور اهذ. فورا بذلك العمل جيب .كله العامل ويف هنا ونشرِها نشرة شكل يفلطبع هذه املادة  حاجة فهناك
 احترام بشأن ضرب حيث � املوعود املسيح من رسالة على تويحيو صفحات، مخس حنو من تكونيس

 مسؤول أنه للناس موحيا احلكومة باسم نشره وحاول قانونا عنده من اختلق كذّابا أن لو وقال مثاالً األنبياء
 أن للمفتري اهللا  يسمح أن ميكن فكيف الفئة؟ هذه مثل أو الشخص ذاه ملعاقبة احلكومة تتحرك أفال حكومي،

 مجاعام دامت وما تعاىل، اهللا برسالة جاءوا أم يعلنون األنبياء دام فما. يعاقبه وال مفترياته تعاىل إليه ينسب
 الذين احترام من بد ال لذا تعاىل، اهللا عند من كانوا ومجاعام هؤالء أن على ساطع دليل فهذا ازدهرت،

  . العامل سالم على احلفاظ أجل من وذلك تعاىل، اهللا عند من يأتون
 مكانة هي وما العاملَ، السالم يسود كيف � املوعود املسيح فيها بين فقرة مسامعكم على أقرأ واآلن

  : � قال ؛السالم عليهم األنبياء
عدة اليت مبوجبها ال تقبل احلكومات الدنيوية أي تلك القا(وهذه القاعدة نفسها سارية يف سنة اهللا القدمية 

وهذه القاعدة : يقول حضرته) أيضا أن تنسب إليها ما مل تقله، فكيف ميكن أن يقبل اهللا تعاىل مثل هذا األمر
ونظرا إىل هذه . نفسها سارية يف سنة اهللا القدمية أنه ال ميهل املدعي الكاذب بل يبطش به عاجال فينال عقابه

ب أن ننظر باحترام إىل مجيع أولئك الذين أعلنوا النبوة يف زمن ما، ونالت دعواهم قبوال وتأصلت، القاعدة جي
وإذا وجدنا يف كتبهم . وانتشر دينهم يف العامل وترسخت دعائمه وعاش مدة من الزمن، وأن نعدهم صادقني

ة، فال جيوز لنا أن نصم مؤسسي السماوية أخطاء، أو وجدنا أتباع ذلك الدين متورطني يف التصرفات املشين
تلك األديان؛ ألنه من احملتمل أن يكون قد أصاا التحريف، ومن الوارد أن تتسرب األخطاء االجتهادية يف 
تفاسريها، بينما ال ميكن يف أي حال من األحوال أن يفتري أحد على اهللا الكذب علنا ويزعم أنه نيب ويقدم 

اكالمه مصره من اهللا، ومع ذلك ميهله اهللا "هللاإنه كالم ا: "حا وال يكون كالما حقيقييف حني أنه ال يكون نبي ،
  . وينشر قبولَه كالصادقني) أي ال ميكن أن ميهله اهللا تعاىل مع كل هذه االفتراءات(تعاىل كالصادقني، 
 صادقني صحيح جدا - الناس الذين استقر دينهم وعاش مدةً وقبِله ماليني-مجيع األنبياء عد هلذا فإن مبدأ 

وهو مبدأ رائع جدا، لو متسك به العامل كلُه الختفت آالف املفاسد واإلساءات إىل . ومبارك ومؤسس للسالم
املتمسكني بدين ما أتباع إنسان يرونه يعدون فمن البني اجللي أن الذين . األديان اليت تدمر سالم عامة الناس

ة، فإم ذه الفكرة يؤسسون لفنت كثرية، ويرتكبون جرائم اإلساءة حتما، كاذبا ومفتريا يف احلقيق
ويستخدمون يف حق ذلك النيب كلمات مسيئة جدا، ويسبونه، ويلحقون ضررا بسالم اتمع وأمن العامة، مع 
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الرحيم الكرمي ال فاهللا . أم ذا التفكري خاطئون أصال، ويعدون ظاملني عند اهللا بسبب أقواهلم املسيئة تلك
حيب أبدا أن يخدع الناس بوضعه القبولَ للكاذب، وجبعله دين ذلك الكاذب مستقرا، كما ال جييز أن حيوز 

  .  مكانة األنبياء الصادقني يف نظر الناس-افترائه وكذبه مع  -أحد 
متهم وعزهم يف ماليني القلوب إنّ القول بصدق مجيع األنبياء الذين ظهروا يف العامل والذين رسخ اهللا عظ

وأرسى دعائم دينهم حبيث عاش هذا الدين قرونا مبدأٌ جد مجيل ويرسي األمن ويؤسس للسالم ويدعم 
  .األخالقية، سواء أكان هؤالء األنبياء يف اهلند أو يف فارس أو يف الصني أو يف أي بلد آخرالـمثل 

ويف ضوء هذا املبدأ ننظر باحترام وإجالل إىل مؤسس كل دين . هذا هو املبدأ الذي علَّمناه القرآن الكرمي
ينطبق على سواحنه هذا التعريف، سواء كان مؤسس الديانة اهلندوسية أو ديانة الفُرس أو ديانة أهل الصني أو 

طاهرة ولكن مع األسف ال يعاملنا معارضونا ذه املعاملة، وينسون سنة اهللا ال. ديانة اليهود أو ديانة النصارى
 أنه ال يبارك يف املدعي الكاذب وال يكرمه كالصادق، وال يستقر دين الكاذب وال يعيش طويال ؛غري املتبدلة

فالذين يعتقدون مبعتقد يدفعهم إىل تكذيب أنبياء األمم األخرى . مثلما يستقر دين النيب الصادق ويعيش طويال
م يعادون السالم واألمن دوما، إذ ليس هناك أدعى إلثارة الفنت من كيل الشتائم ملن واإلساءة إليهم، فإ

فإن اإلنسان بطبعه يستعد أحيانا لقبول املوت بدال من أن يتحمل اإلساءة إىل قائده الروحي. تعظِّمهم األمم .
ء فلو كان لنا اعتراض على تعليم أي دين فال ينبغي لنا أن اجم عرض النيب املؤسس هلذا الدين، أو أن نسي

يعين إذا كانت يف تلك األمة (إليه، بل ينبغي لنا أال نعترض إال على ما انتهجته تلك األمة يف الوقت الراهن، 
ونثق يف ) بعض األخطاء فلكم أن تعترضوا على هذه األخطاء ولكن ال حيق لكم أن تعترضوا على األنبياء

هو أن اهللا تعاىل قد وضع له القبول يف قلوب الوقت نفسه بأن الربهان احملكم على كون مؤسسه نبيا من اهللا 
فلو مل يكن مقبوالً عند اهللا ملا حظي بالشرف واإلكرام على . ماليني من البشر، وحافظ على شرفه عرب القرون

فليس من سنة اهللا تعاىل أن يكرم املفتري وينشر دينه يف عشرات املاليني من الناس وحيفظ . هذا النطاق الواسع
فالدين الذي انتشر يف العامل واستقر ونال العز والعمر، ال ميكن أن يكون . م على االفتراء ملدة طويلةدينه القائ

 ثالثة �لقد ذكر (كاذبا من حيث أصالته، أما إذا كان االعتراض يرِد على تعليمه فإمنا يرجع ذلك إما إىل 
  )ول يرجع إىلأسباب لورود االعتراض على ذلك الدين يف العصر الراهن، السبب األ

  ):والسبب الثاين يرجع إىل. أي مت تغيري تلك اهلداية اليت جاء ا ذلك النيب(يف توجيهات ذلك النيب حتريف  
  ):أي أا فُسرت بتفسريات خاطئة، والسبب الثالث يرجع إىل أنه(خطأ يف تفسري توجيهاته، 

ا يف اعتراضهمن احملتاآلن . أي مل يفهمه املعترض فاعترض. (مل الوارد أن ال يكون املعترض مصيب كما يهب
 مع أم مل يطلعوا على التاريخ ومل يقرأوا أحداث سريته وال �بعض الناس ويعترضون على شخصية النيب 

  :)�قال . يفهمون القرآن الكرمي
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لتوراة فإننا نالحظ أن بعض القساوسة لقصور فهمهم يعترضون على تعاليم القرآن الكرمي اليت قد وردت يف ا
  .أيضا وعدوها صحيحةً وآمنوا بأا تعاليم إهلية، فمثل هذا االعتراض ناشئ عن خطئهم أو التسرع بال شك

أن ال : إن خري العامل وأمنه وسالمه والورع واخلشية اإلهلية إمنا تكمن يف متسكنا ذا املبدأ: فغاية القول
. يني من الناس عرب القرون وحالفَهم التأييد اإلهلي منذ القدمنكذِّب أبدا األنبياَء الذين صدقهم عشرات املال

وإنين على يقني بأن كل طالب حق سواء كان آسيويا أو أوروبيا، سيعجب مببدئنا هذا ويقول متحسرا ملاذا مل 
  :) الكالم إىل امللكة فيقول�يوجه (يقدم دينه مثل هذه املبادئ؟ 

كانت هذه امللكة ( لفت انتباه جاللة امللكة املعظمة قيصرة اهلند وإجنلترا إنين أهدف من تقدمي هذا املبدأ إىل
. إىل أن هذا املبدأ الذي نتمسك به هو وحده يكفل نشر السالم يف العامل كله) حتكم اهلند أيضا آنذاك

 أخضع اهللا هل يليق بنا أن نسيء إىل مقدسني. ولإلسالم أن يفتخر بأنه يتميز مبثل هذا املبدأ اجلميل واجلذاب
 من الناس فضال منه، وظل امللوك عرب القرون يطأطئون رؤوسهم أمامهم بإجالل؟ فهل جيدر بنا عالـماأمامهم 

أن نسيء باهللا الظن بأنه يريد خداع العامل بإكرامه الكاذبني كالصادقني وجعلهم كالصادقني قادةً روحانيني 
مرا طويال، وإظهاره اآليات السماوية تأييدا لدينهم؟ فإذا كان لعشرات املاليني من الناس، وإعطائه لدينهم ع

  ! ؟ هو نفسه خيدعنا فأىن لنا أن منيز الكاذب من الصادق�اهللا 
إنه ملن املسائل اهلامة جدا أن ال تنتشر عظمة النيب الكاذب وال شوكته وال قبوله كالصادقني، وال تتسم خططه 

لذلك فإن أبرز عالمات الصادق أنه يتمتع بسلسلة من . ون الصادقنيومشاريعه برونقٍ وشوكة تتسم ا شئ
فالنيب الذي تتوافر . التأييد اإلهلي، ويغرس اهللا شجرة دينه يف قلوب عشرات املاليني من البشر ويعمرها طويال

بل ينبغي يف دينه هذه العالمات وجب علينا أن ال نسيء إىل ذلك الزعيم الصاحل متذكرين موتنا ويوم الدين، 
  .أن حنبه ونكن له تقديرا وتعظيما خالصا

التحفة . (، وورثنا به حظا وافرا من األخالق السامية� باختصار، هذا هو املبدأ األول الذي علَّمناه اهللا 
  )٢٦٢-٢٥٧ ص،١٢ ج ،القيصرية، اخلزائن الروحانية

  . حماسنها ياناألد شىت أهلُ فيها ليبني املؤمترات عقد أيضا � اقترح لقد
 عددا، الثاين واملكان عمليا، العامل ديانات بني األول املكانَ اآلن حيتلّ اإلسالم أن لوجدنا اليوم نظرنا ولو

 الفساد سيقع وإال ،� النيب احترام حق وأداء املسلمني مشاعر احترام األخرى األديان أهل على جيب لذا
 تعاىل، اهللا عند من مبعوثني وكبارها أنبياءها ونعد األخرى العامل انأدي حنترم كنا إذا إننا. العامل يف والفوضى

 اإلسالم معارضي أن فمع. مجيل تعليم من � الرسول ناهلّموع الكرمي القرآن آتانا ما بسبب إال ذلك فليس
 وال يانةد أي أنبياء ضد سيئة بكلمة نتكلم ال فإننا سخيفة، صورا له ويرمسون � رسولنا ضد ببذاءة يتكلمون
 أوالً يتصرفون نياملتهِم هؤالء أن مع العامل، سالم ونيدمر بأم املسلمون يتهم. م ئنستهز وال كبارها،
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 متطرفون، املسلمون هؤالء كم انظروا يقولون ثارت وإذا املشاعر، يثري ما يأتون حيث السالم، تدمر تصرفات
  . عقام من بد وال

 املسلمني ألن التصرفات هذه على يتجاسرون إمنا اإلسالم مناهضي نإ املاضية اخلطبة يف قلت وكما
 املسيح يد واحدة يد على مجعهم قد تعاىل اهللا فإن األمحديون املسلمون أما. متحدين يعيشون ال اآلخرين
 اقرأ اليت � املوعود املسيح فرسالة. والوئام والسالم اهلدى طرق إىل العامل إرشاد وواجبنا ،� املوعود
 يعلمون ال الدنيا أهل إن. احلق اإلسالم هو ما الدنيا تعلم لكي واسع نطاق على اتنشروه أن جيب عليكم
 الدنيا تعلم ال كما حقيقي، مسلم كل قلب ويف قلوبنا يف � النيب ا يتمتع اليت العظيمة املكانة مدى مطلقًا
 عرب لقد. � النيب جتاه املسلم يكنه الذي حلبا تقدير هؤالء على ويستحيل. احلسنة وأسوته تعاليمه مجال مدى
 عند شعره بييت يف وذلك قرنا عشر أربعة قبل � ثابت بن حسان سيدنا � النيب جتاه العظيم احلب هذا عن

  : قال حيث � وفاته
كنت ي    لناظري السوادمفع علي الناظر    

  أحاذر كنت فعليك    فليمت بعدك شاء من
  .موتك أخاف كنت فإين بعدك ميوت نمب أبايل فال عيين، عميت قد فبموتك عيين، حدقة كنت أي

 فقد. العصر هذا يف جديد من بشدة � للنيب والعشق احلب هذا جذوة � املوعود املسيح أشعل ولقد
  : التالية األبيات منها وأقتبس طويلة، عربية قصيدة وعشقه � النيب حب يف � قرض

  أصباين الذي البدر ذلك من      أُخربت قد ةٌـــــــــــــموأُ رأوك ومـــــق
 ةــــــــــــــــلــوع من وتألـما      صبابةً اجلمال ذكر من يبكون
اهلجـران  
  العينان سيلهات الغروب وأرى   ربةًكُ احلناجر لدى القلوب وأرى

  : أيضا لصغارا والدناحىت أ  مناا الكثريونحيفظه  هذه القصيدة اليتآخر يف ويقول
  الطريان قوةُ كانت ليت يا   عال شوقٍ من إليك يطري مجسي

 يقولون هؤالءاملاديني  الدنيا أهل ولكن التعليم، هذا نتيجة � النيب جتاه نكنه الذي والعشق احلب هو هذا
 تتردىو الدرجة هلذه يمالق تنقلب حني. فحسب بسيط مزاح جمرد إنه والفيلم، الرسوم هذه يف احلرج ما

 واجبنا من قلت، وكما ولكن،. العامل سالم ريدم ، عندهاوترتقي تسمو أن من بدالً احلضيض إىل األخالق
 هذا يتناول كتاب وأوجز وأفضلُ العامل، أمام العطرة النبوية السرية جوانب شىت لتقدمي وسعنا يف ما كل بذلُ

 ديباجة "يف � النيب سرية على ويحيت الذي اجلزء أو" LIFE OF MUHAMMAD "هو املوضوع
 � الرسول سرية كتب من غريه يقرأ أن عليه مث مبطالعته، يقوم أن أمحدي مسلم كل على". القرآن تفسري
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 مقاالت من الطرق بشىت � النيب وإحسان حسن على الدنيا يطْلع مث العلمي، ومستواه ورغبته ذوقه حبسب
  . كتيباتو ومنشورات

 العقلَ الدنيا أهلَ هلمأو وجه، أحسن على اهلام الواجب هذا ألداء أمحدي مسلم لك تعاىل اهللا وفّق 
 الشنيعة والسخرية اهلراء هذا يأتون الذين هؤالء على للرد املستنري العقل ذوو بينهم من ينربي حىت والصواب،

 تعاىل اهللا ندعو. تعاىل اهللا وعذاب السالم وانعدام الفوضى من الدنيا تنجو لكي وذلك البغيض، العداءو الظاملة
   .آمني. كذلك يكون أن

 دعاة من وكان ناصر، خان اهللا نصر موالنا وهو اإلخوة أحدعلى  اجلنازةصالة  سأصلي اجلمعة صالة بعد
 ٧٢ يناهز عمر عن ٢٣/٩/٢٠١٢ يف قلبية نوبة إثر تويف وقد ،مدة منذ القلب مبرض مصابا كان. اجلماعة

 من" دته اهللا مهر "أبيه اسم كان. مدة منذ املتحدة اململكة يف هنا مقيما كان. راجعون إليه وإنا هللا إنا. عاما
 نذر. ١٩١٨ عام � املوعود املصلح يد على وبايع مشيا سيالكوت إىل قريته من والده ذهب. غجرات منقطة

ه ناصر خان اهللا نصر املرحوموخالل. ١٩٦٠ عام وةبرب األمحدية اإلسالمية باجلامعة والتحق لإلسالم حيات 
 ذوق له كان. بربوة" الفضل "جريدة يف نشر حيث ،"اخلليفة عزل ميكن ال "بعنوان مقال أول كتب دراسته

 وكانت لكتابة،على ا عالية بقدرة تعاىل اهللا زوده". اجلامعة جملة "اجلامعة لدورية حمررا فصار عال، ثقايف
 يف فروعها خمتلف يف اجلماعة خيدم ظل اجلامعة من خترجه عدب. وجمالا اجلماعة جرائد يف تنشر مقاالته

" اهللا أنصار "جملة بتحرير قام مث. املركز يف واإلرشاد اإلصالح نظارة يف خدم كما. ١٩٨٣ عام حىت باكستان
 املشايخ قبل من (احملاكم يف كثرية قضايا ضده رفعت قد ذلك وبسبب. ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٤ عام من

 األخرى واألقاليم السند يف املدن من وغريها كراتشي إىل ربوة من الطويلة لألسفار يضطر فكان ،)واحلكومة
 انفك وما جدا، قصرية فترات على تستدعيه احملكمة كانت األحيان بعض ويف. القضايا هذه ملتابعة باكستان يف

 جدا تسوء احملاكم يف اعاألوض كانت أحيانا. سنه وكرب مرضه مع وشجاعة مة القضايا هذه ويواجه يسافر
 فظل والشجاعة، اهلمة أهلمه تعاىل اهللا ولكن املعادية، نشاطام يزيدون األعداء كان وأحيانا اليأس، درجة حىت

  . دوما وثبات ببسالة القضايا هذه يواجه
" وصفا صدق أصحاب "بعنوان كتابا وكتب. أيضا باجلماعة القضاء دار يف قاضيا بصفته اجلماعة خدم لقد

 الدعاء، كثري كان. أخرى كتب عدة وله. عشرة وثالثة مئة الثالثة � املوعود املسيح صحابة سرية فيه ذكر
 اهللا غفر. الوصية نظام يف منخرطًا كان كما. جدا ووفيا الطبع هادئ قلت، كما اهلمة عايلَ متوكالً، بسيطًا،

  . آمني. ا بالتحلي حسناته لىع للحفاظ أوالده ووفّق رضوانه، جنات وأسكنه له،
 أنتم أما للجنازة، املسجد من أخرج سوف. اجلمعة صالة بعد اجلنازة عليه أصلي سوف قلت وكما
  . داخله صفوفكم فتسوون
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