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  خطبة اجلمعة

التي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده 
  ،اهللا تعاىل بنصره العزيز
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  يف مسجد بيت الفتوح  بلندن
  

ا عبـده  ه، وأشهد أن حممدـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل      
 بسمِ اهللا الرحمن الرحيم   �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . ولهورس

 *     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عنيتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  معأَن يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع ت

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني (.�الْم(  
لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرَآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشعا متصدعا من خشية اِهللا  �

  )٢٢ :احلشر (�وتلْك اَألمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ
إن قلوب بعض الناس تقسو لدرجة ال يؤثر فيها الكالم اإلهلي رغم أن اهللا 

 قد قال يف هذه اآلية اليت تلوا عليكم آنفا أنه لو أنزلنا هذا القرآن �
ونستنتج من كالم اهللا هذا أن قلوب . على جبل الار بسبب اخلشية

خلْقهم بعض الناس تكون أشد قسوة من اجلبال، فهم ينسون الغاية من 
يبني اهللا تعاىل قسوة قلوب الناس يف . وينسون خالقهم وينسون عاقبتهم

ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو �سورة البقرة بقوله 
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هنإِنَّ مو ارهاَألن هنم رفَجتا يلَم ةارجالْح نإِنَّ مةً ووقَس دأَش قَّقشا يا لَم
فَيخرج منه الْماُء وإِنَّ منها لَما يهبِطُ من خشية اِهللا وما اُهللا بِغافلٍ عما 

   )٧٥ :البقرة(�تعملُونَ
فاجلمادات أيضا تتأثر بقدر اهللا الساري يف العامل وكالمِ اهللا واألنواعِ 

دنيا، لكن قلب اإلنسان أحيانا يقسو املختلفة لقدر اهللا اليت جتري يف ال
فهذه . �لدرجة ال يريد إحداث التغري فيه حىت بعد مشاهدة قدر اهللا 

اآلية من سورة البقرة تتحدث عن اليهود لكن اهللا تعاىل مل يقصد ا بيان 
قصة حدثت يف املاضي، بل إا تتضمن نبوءة للمستقبل أيضا أنكم إذا مل 

إذا .  اهللا فسوف تقسو قلوبكم أيضا مثل اليهودتولِّدوا يف نفوسكم خشيةَ
أمعنتم النظر يف األوضاع الراهنة فهي تتطلب وقفة تأملية من املسلمني 

فرغم أن رجال . أيضا ليفكروا يف السبب وراء كل هذه األحداث
السياسة يف العامل الغريب ميدحون املسلمني يف خطبهم حني يدعوهم 

م ومناسبام املسلمون يف حفالم يف حفالم املختلفة كما ميدحو
اخلاصة أيضا، لكنه حني يأيت وقت اختاذ القرار اجلماعي فهم يتخذون 
قرارات ترضيهم وال يضعون مصاحل املسلمني نصب أعينهم عند اختاذ 

فهكذا تردت حالة املسلمني إىل الدرجة الثانية . هذه القرارات اجلماعية
. رين لتسيري أمور احلكم حىت يف بالدهمبل الثالثة حيث ينظرون إىل اآلخ
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مث هناك آفات مساوية وأرضية، وإن املرء ليتساءل عن السبب يف ذلك 
  .كله

 إن اخلطاب يف اآلية السابقة اليت تلوا عليكم من سورة احلشر موجه إىل 
املؤمنني حيث مت لفْت انتباههم إىل التحلي بالتقوى والكسب للغد وإىل 

، وإن مل ينتبهوا إىل ذلك كله �رة والعاقبة وإىل ذكر اهللا االهتمام باآلخ
فسوف يفقدون هويتهم، وسيواجهون املذلة واهلوان نتيجة انغماسهم يف 

فيجب أن يعودوا إىل الصواب ويتخلصوا من براثن . الفسق والفجور
لكن . الشيطان ويغيروا قسوةَ قلوم بلني باإلكثار من ذكر اهللا تعاىل

 استوىل عليهم وفرض سيطرته عليهم فال يريدون إدراك الشيطان قد
ولَكن �: ولقد رسم اهللا صورم على النحو التايل حيث قال. احلقيقة

 فبدال )٤٤ :األنعام(�قَست قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ ما كَانوا يعملُونَ
دون يف الظلم من أن يتلقوا الدرس والعربة من كل آفة ومشكلة يتما

وحتدث يف باكستان . واالعتداء أكثر وينغمسون يف الفسق والفجور أكثر
أيضا يف هذه األيام أعمال الشغب والفساد، وحتدث االعتداءات، 
وتظاهرات االحتجاج على ما حيدث يف البلد كتظاهرات ضد انقطاع 
الكهرباء يف بعض األماكن ويف أماكن أخرى ضد الغالء الفاحش 

أما القادة فال . اءات واملظامل وكل ذلك باإلضافة إىل آفات أخرىواالعتد
تنشر يف اجلرائد أعمدة ومقاالت يعرب فيها . يهمهم ما يعاين منه الشعب
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أصحاا عن الشعور بأننا نسري حنو الدمار واهلالك ويتساءلون عن سبب 
 وإنين -وها أنا أخربكم عن أحد أكرب األسباب وراء هذا . ذلك كله

 أال وهو سن القوانني اليت مبوجبها –ربكم عنه منذ فترة من الزمن أخ
ميارسون املظامل على املؤمنني بإمام الزمان ناهيك عن إميام به، فكُفّوا عن 
هذه االعتداءات واالضطهاد أوال، وتوقفوا أوال عن إطالق الشتائم ضد 

وقضاؤه إمام الزمان على كل وثيقة رمسية، وإال سوف يعمل قدر اهللا 
إذا كان أحد من غري املسلمني يذكر اهللا وحممدا يف . عمله ألحبائه

") ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا"املكتوب عليه (باكستان ويتقلد العقد 
فيفرحون كثريا، أما إذا ثبت املسلمون األمحديون على واجهات 

 �مد مساجدهم وجدران بيوم  ألواحا كُتب عليها اسم اهللا ورسوله حم
فيكسروا وحيطِّموا ويلقوا يف ") ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا("

ااري النجسة، عندها ال خيطر على باهلم أن إهانة اسم اهللا ورسوله تتم 
على أيدي املوظفني احلكوميني وال ينتبهون إىل ما تصدر منهم من إهانة 

. ر اهللا يعمل عملهفحني ال يرون كل هذه األمور فإن قد. إىل الرسول
فحالة جهل الذين يسمون يف باكستان علماء قد وصلت إىل أن هناك 

السيد مبشر لقمان الذي يقدم الربنامج جبرأة -مقدم برنامج يف التلفزيون 
 على كل حال قد بث له -فاهللا أعلم إىل مىت يبقى جريئا ويستمر برناجمه

يتكلم معه ويرد على برنامج حيث كان الضيف أحد املشايخ، وكان 
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كما أن هناك لشركة : أسئلته وحني جاء ذكر األمحديني قال الشيخ
مثال ماركة مسجلة وال يسمح ألي شركة أخرى بإنتاج " كوكا كوال"

حسب القانون وإال ستسجل ضدها خمالفة " كوكا كوال"املشروب باسم 
ديون أنفسهم قانونية كذلك متاما نسمى حنن فقط مسلمني وإذا مسى األمح

هؤالء املشايخ يصدرون الفتاوى . مسلمني فسوف يعاقَبون على ذلك
اختذ "... سيأيت زمان  قال �حسبما ورد يف احلديث أن رسول اهللا 

اسا النُءوساال رهلُوا جئا فَسورِ فَأَفْتيلْمٍ بِغلُّوا علُّوا فَضأَضالبخاري ."(و
  )لمكتاب العلم باب كيف يقبض الع

من هو املسلم؟ فال أريد اخلوض يف البحث العلمي الطويل يف هذا 
املوضوع وإمنا أريد أن أوضح أنه إذا كان هناك مطيع كامل وميتثل جلميع 

 ويتبع تعاليم القرآن الكرمي وينطبق عليه تعريف املسلم فهم �أوامر النيب 
هما املسلمون األمحديون، وإليكم يف هذا اخلصوص حديثان يتبني من

 املسلم، وهو التعريف احلقيقي ال ما �التعريف الذي عرف به النيب 
يقدمه العلماء املزعومون الذين يربطون اسم اإلسالم باالسم املسجل 

ومن هنا يتضح جليا من .. لشركة كوكا كوال، فهذا من منتهى اجلهل
 رسولَ معتس قَالَ أَبِيه عن مالك أَبِي عنهو املسلم فقد ورد يف رواية 

 مالُه حرم اِهللا دون من يعبد بِما وكَفَر اُهللا الّإِ إِلَه ال قَالَ من يقُولُ � اِهللا
همدو هابسحلَى وابمسلم كتاب اإلميان باب  (اِهللا عرِ بالِ اَألمتاسِ بِقالن 
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ل احلماية القانونية وحسابه على اهللا فهو أي ينا) اُهللا إِالّ إِلَه ال يقُولُوا حتى
يعلم بالنيات وسيجزيه حسب نيته، لكنه بأداء الشهادتني يتحرر من بطش 

 من � اِهللا رسولُ قَالَ قَالَ مالك بنِ أَنسِ عنويف رواية أخرى  . العباد
 اِهللا ذمةُ لَه الَّذي الْمسلم لكفَذَ ذَبِيحتنا وأَكَلَ قبلَتنا واستقْبلَ صالتنا صلَّى
 فَضلِ بابخباري كتاب الصالة .  (ذمته في اَهللا تخفروا فَلَا رسوله وذمةُ

  )رِجلَيه بِأَطْراف يستقْبِلُ الْقبلَة استقْبالِ
قدموا فأنا ألتمس من العلماء أن ال يسجلوا إسالمهم اخلاص م وال ي

 لإلسالم، إمنا اإلسالم ما �اإلسالم الذي ال ينطبق عليه تعريف النيب 
 مسلمني حسب هذا التعريف، �فقد وصفَنا النيب . �عرفه رسول اهللا 

  .وبعد ذلك لسنا حباجة إىل شهادة أي شيخ وال إىل وثيقة من أي برملان
ة أرسل إيل اآلن أقدم لكم أمرا آخر يف هذا السياق، ففي اآلونة األخري

أحد أفراد اجلماعة خربا نشر يف جريدة، وكل من اطلع عليه أو قرأه 
أرسل إيل صورة ذلك اخلرب املنشور يف اجلريدة، فاألمحديون مولعون 
بإرسال مثل هذه األخبار رغبة منهم أن يطلعوين عليها من ناحية 

اف وهذا اخلرب هو عن السيد ألط. ويسألوين رأيي فيها من ناحية أخرى
حسني قائد احلزب السياسي امي كيو امي أنه قدم تصرحيا يف حق األمحديني 
حيث ندد وشجب علنا وصراحةً كلَّ ما حيدث مع األمحديني يف باكستان 

فحني ورد هذا اخلرب نشر أحد . من اضطهاد واعتداء، وقال بأنه ال جيوز
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:  النحو التايلالصحفيني املولعني بنشر مثل هذه األخبار لإلثارة اخلرب على
عقد اجتماع بني مرزا مسرور أمحد وألطاف حسني يف لندن خططوا فيه 

  . كيف ميكن تنشيط حزب امي كيو امي يف البنجاب وبقية واليات باكستان
أما تصريح السيد ألطاف حسني فكل مواطن باكستاين حمب للوطن حيب 

. يستتب السالم فيهيف رأيي أن ختتفي الطائفية والكراهية الدينية من البلد و
فهذا التصريح يبعث على الفرحة والسرور فأنا فرِح بأن السيد ألطاف 
حسني أصدر هذا التصريح فكان منه إقدام جريء، بل قد أبدى جرأة 
كبرية بإصدار هذا التصريح الرائع مما يثبت أنه يريد السالم يف البلد، 

ريد القضاء على فهو ي. فنحن ال نشك يف نية أحد فاهللا عليم بالنيات
الكراهية الدينية والطائفية لكي يتقدم ويتطور البلد، وفَّقه اهللا تعاىل يف هذا 
اهلدف النبيل وأالّ يكون ضحية للسياسة أو املصلحة السياسية، لكنين حني 
شغلت التلفزيون ليلة أمس لالستماع إىل نشرة األخبار كان هناك خرب أن 

اف حسني ملشايخ ختم النبوة قد أقنعهم، اخلطاب الذي وجهه السيد ألط
مل أطّلع على تفاصيل املخاوف . وقد زالت خماوف أصحاب ختم النبوة

لديهم وال أعرف كيف زالت واقتنعوا، لكنه يبدو أن السيد ألطاف صرح 
فاملشايخ قد فرضوا السيطرة يف باكستان لدرجة أن قال . مبا سر املشايخ

أمتىن أن أجنز هذا املشروع : مؤخرا يف تصريح لهرئيس الوزراء الباكستاين 
أما . وذاك لكنين أخاف املشايخ، فهذه قوة رئيس الوزراء يف باكستان
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اجتماعي مع السيد ألطاف حسني فكما قلت إن الصحافيني الذين حيبون 
اإلثارة ويرون أحالم اليقظة يف النهار أيضا، فلو كان هناك أي اجتماع 

ف كان حريا به أن خيرب أنه قد حصل اللقاء معي، فكما صرح السيد ألطا
غري أنين أمتىن لكل من يسعى هلدم جدران الكراهية يف البلد التوفيق وأسأل 

أما حنن فنحب البلد، فقد أدينا دورا بارزا يف بنائه وقدمنا . اهللا له النجاح
جيب أن يدعو كل . التضحيات حلمايته وسنستمر يف ذلك إن شاء اهللا

أما تعرض . محدي على الدوام أن خيلق يف البلد قادة خملصنيمسلم أ
األمحديني لالضطهاد واالعتداءات ومساعينا للقضاء عليه فقد فوضنا 
أمورنا إىل اهللا، وإذا كنا نناشد أحدا فإمنا نناشد ربنا احلبيب، وحنن على 
 يقني راسخ بأن مجيع التدابري البشرية عدمية اجلدوى أمام اخلطة اليت

 يف حق اجلماعة �ومن املؤكد أن قدر اهللا . خيططها اهللا لألمحدية
اإلسالمية األمحدية سيظهر بشأن عظيم بإذن اهللا تعاىل يف باكستان ويف 

من هو املسلم . سائر البالد اإلسالمية، وسيتحقق تلقائيا كطلوع النهار
ال احلقيقي ومن هو املؤاسي والناصح لإلسالم، إنين أقول لألمحديني و

سيما الباكستانيني سواء املقيمني يف باكستان أو خارجه أن يدعوا لبلدهم 
حىت خيرج البلد من خطر حيدق ببقائه . أن يهب اهللا هلؤالء العقل والرشد

كذلك جيب على األمحديني الساكنني يف بالد . بسبب سوء تصرفام
ضان بوجه أخرى مبا فيها البالد العربية أيضا أن يدعوا كثريا يف أيام رم
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 �خاص ألا أيام استجابة األدعية وأيام التقرب إىل اهللا تعاىل لريينا 
  . مشاهد قضائه املربم بأسرع وقت ممكن

لقد استغرق بعض . واآلن أعود إىل مضمون اآلية اليت تلوا من قبل
فقد جاء يف . الوقت يف بيان تعريف املسلم ولكن بيان ذلك كان ضروريا

أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشعا متصدعا من لَو �: تلك اآلية
  :  يف تفسري هذه اآلية� يقول املسيح املوعود )٢٢:احلشر (�خشية اِهللا

من معاين هذه اآلية أن للقرآن تأثريا حبيث لو أُنزل على جبل لتحطَّم "
ا دام هذا تأثريه على اجلمادات فم.  وسوي باألرض�ومتزق خبشية اهللا 

فما أغىب هؤالء الذين ال يستفيدون من تأثريه؟ ومعناها اآلخر هو أنه ال 
: يسع أحدا أن ينال حب اهللا ورضاه ما مل يتحل بصفتني اثنتني؛ أوال

حتطيم الكرب ائيا كما يتحطّم اجلبل الشامخ ويستوي مع األرض، 
أن تنقطع : وثانيا. واضع واملسكنةوالتخلي متاما عن الزهو والتحلي بالت

 وتنفصل �متصدعا�مجيع عالقاته السابقة كما يتحطّم اجلبل ويكون 
أحجاره بعضها من بعض كذلك جيب أن تنقطع كافة عالقات اإلنسان 

 حىت يكون - اليت كانت مدعاة للقذارة وعدم رضائه تعاىل -السابقة 
إذن، فهناك حاجة ." حدهلقاؤه وحبه وصداقته وعداوته كلها هللا تعاىل و

  . ماسة للقضاء على التكرب وتسوية القلوب
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 �ما مل تخضعوا أمام املسيح املوعود : أعود وأقول للمشايخ املزعومني
رؤوسكم املرفوعة كربا سوف تظلون تعرفون القرآن واإلسالم تعريفا 

ة فإذا كنتم تدعون حب اهللا ورسوله فال بد من أن تنشئوا عالق. مضحكا
مع إمام الوقت، وعندها سترون كيف ينظَر إليكم بنظرة احترام يف الشرق 

وعندها سوف تفهمون كالم اهللا الذي أنزله . والغرب والشمال واجلنوب
 وتطلعون على دقائقه ومعارفه؛ ألن فهم القرآن الكرمي أيضا �على النيب 

: آن الكرمييقتضي شخصا يصطفيه اهللا تعاىل، كما يقول اهللا تعاىل يف القر
� آنٌ كَرِميلَقُر هإِن* ونكْنابٍ متي كونَ* فرطَهإِال الْم هسمالواقعة  (� ال ي

 ففي هذه اآليات وجهت أنظار غري املسلمني إىل عظمة القرآن )٨٠-٧٨
الكرمي وقيل إنه كتاب حيتوي على كنوز ال اية هلا، وتعليمه حمفوظ منذ 

ولكن لن يستفيد منه إال الذين . فوظا إىل يوم القيامةنزوله وسيبقى حم
ومن ناحية أخرى فيها موعظة للمسلمني أيضا وهي أن . يطهرون قلوم

كونكم مسلمني وحده ال يكفي لالستفادة منه ما مل تعملوا به مطهرين 
 من أجل نيل -قلوبكم وما مل حتاولوا فهمه حق الفهم، ومل تبحثوا 

 عن املطهرين الذين وهبهم اهللا تعاىل -الدر املكنون الربكات من هذا 
وكان مقدرا أن يعطى املسيح واملهدي املوعود هذا املقام حسب . فهمه

، وهذا ما حصل متاما إذ كشف املسيح �وعد اهللا تعاىل ونبوءات رسوله 
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.  علينا حقائق هذا الكتاب العظيم ومعارفه يف هذا العصر�املوعود 
  :  موضحا هذا األمر�ح املوعود يقول املسي

يتبني . إن حقائق القرآن الكرمي ودقائقه إمنا تنكشف على املطهرين فقط"
لو مل . من هذه اآلية جبالء أن لفهم القرآن حاجةً ملعلِّم يطهره اهللا بيده

القول بأنه . تكن لتعلُّمه حاجة إىل معلِّم ملا عنت يف سابق الدهور أيضا
ة يف البداية إىل معلِّم حلل عقَد القرآن ولكن حني حلَّت كانت هناك حاج

كلها فلم تعد له حاجة، فاجلواب عليه أن العقدة اليت حلَّت مرة تقتضي 
وأضف إىل ذلك قد ظلت األمة تتعرض . حال جديدا بعد فترة من الزمن
  ."ملشاكل متجددة يف كل عصر

مة فعال حني ظُن أن فقد الحظنا أن مشاكل مثلها ظهرت للعيان يف األ
مئات اآليات من القرآن الكرمي منسوخة، غري أن عباد اهللا األطهار الذين 

 �أما املسيح املوعود . وهبهم اهللا من لدنه علما ظلوا حيلوا ويفسروا
إذن، فإن تاريخ اإلسالم نفسه يؤكد جبالء على احلاجة . فقد حلها مجيعا

خمتلفة يف اإلسالم أيضا يعود إىل أن كل مث إن سبب وجود فرق . إىل معلِّم
خذوا قضية الوضوء . شخص بدأ يعمل حبسب فهمه الشخصي ومتسك به

 ففي هذا املوضوع أيضا - ناهيك عن القضايا الصعبة األخرى -مثال 
  . هناك اختالف يف املسلمني رغم أنه مذكور يف القرآن بوضوح

  :  ويقول�يتابع املسيح املوعود 
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ال شك أن القرآن جامع جلميع العلوم ولكن ليس ضروريا أن تنكشف "
مجيع علومه يف زمن واحد، بل احلق أن علومه تنكشف بقدر املشاكل 

مث يقول ."  ويبعث معلِّمون روحانيون حلل مشاكل متجددة يف كل عصر
  :  يف اخلطبة اإلهلامية ما نصه�

 وكفانا القرآن وإنا ،أم يقولون إنا ال نرى ضرورة مسيح وال مهدي"
 فاشتدت .رونسه إال املطهويعلمون أن القرآن كتاب ال مي. مهتدون

كِّاحلاجة إىل مفسر زم لَياخلطبة " (. يف الذين يبصرونن أيدي اهللا وأُدخ
  ) بربيطانيا٢٠٠٩ طبعة عام ٥١-٥٠اإلهلامية، ص 

د يعود إىل إن سبب تردي حالة املسلمني يف هذا العصر إىل هذا احل
رفضهم تفسري القرآن الكرمي الذي قدمه لنا يف هذا العصر مبعوث من اهللا 

إذن، إن بقاء املسلمني وجمد األمة . جاء متلقيا العلم من اهللا تعاىل
  .  والعمل مبا يأمرهم به�وعظمتها منوط بإميام باحملب الصادق للنيب 

املوعود واملهدي هي احلق أن مهمة املسيح : "�يقول املسيح املوعود 
ولكن من . أن يضع احلروب ويعلي كلمة اإلسالم بالقلم والدعاء التركيز

املؤسف جدا أن الناس ال يفهمون هذا األمر ألم ليسوا متوجهني إىل 
كيف يتوقعون أن تنكشف عليهم معارف . الدين مثل توجههم إىل الدنيا

فقد ورد يف . اسااالقرآن الكرمي وهم متورطون يف شوائب الدنيا وجن
  .�رونسه إال املطهال مي�: القرآن الكرمي بوضوح
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فهذا األمر كما يهيئ وقفة تأملية لعامة املسلمني كذلك يلفت أنظارنا حنن 
ففي هذا الشهر الفضيل جيب أن . املسلمني األمحديني أيضا إىل مسؤولياتنا

بنا حىت نستفيد من يدعو اَهللا تعاىل مجيع األمحديني أن يطهر اهللا قلو
 من مؤمن حقيقي، وكما وضح �بركات القرآن الكرمي كما يريد اهللا 

لقد ذكر اهللا تعاىل يف آيات كثرية . �لنا يف هذا العصر املبعوث الرباين 
من القرآن الكرمي مجال تعليمه، بل القرآن كله مليء بذكر روعة تعاليمه 

يمة، ولكنين سوف أكتفي ومجاهلا ومكانة القرآن الكرمي السامية العظ
وكذلك ورد يف القرآن . بضرب بعض األمثلة الحقا يف هذا الصدد

فالذي يسعى . الكرمي ذكر املكانة اليت يناهلا العاملون ذا التعليم اجلميل
 سهلِ عنقد ورد يف حديث . لفهم القرآن مطهرا قلبه ينال مكانة عظيمة

 بِما وعملَ الْقُرآنَ قَرأَ من :قَالَ � اِهللا رسولَ أَنَّ يهأَبِ عن الْجهنِي معاذ بنِ
يهف أُلْبِس اهدالا واجت موي ةاميالْق ُءهوض نسأَح نِء موسِ ضمي الشف 

وتيا بينالد لَو تكَان يكُما ففَم كُمي ظَنلَ بِالَّذمذَا عيب داود سنن أ. (بِه
 بأن الذين �كذلك يقول املسيح املوعود ) باب يف ثواب قراءة القرآن

ولسوف ننال هذا اإلكرام . يكرِمون القرآن الكرمي سيكرمون يف السماء
حني نعمل بالقرآن الكرمي حقا، كما تتبني مكانة العامل بالقرآن الكرمي 

لقرآن الكرمي  عن ا�يقول املسيح املوعود . من احلديث املذكور أعاله
  : وتعليمه اجلميل
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ملا كان القرآن الكرمي خاتم الكتب وأكملها وأمجل الصحائف وأحسنها "
وجعل شريعة الفطرة مقرونا . فقد أسس تعليمه على أعلى درجة الكمال

وقد أراد . بشريعة القانون يف مجيع احلاالت لكي حيمي الناس من الضالل
قدر يف حد ذاته على احلراك ميينا أن جيعل اإلنسان مثل شيء جامد ال ي

ومشاال، وال يقدر على أن يعفو عن أحد أو ينتقم منه ما مل يؤذن له من 
  ."اهللا تعاىل

فاملراد من العمل بتعليم القرآن بصورة حقيقية أن يسعى اإلنسان لتنفيذ 
كل أمر من أوامره، عندها ميكن أن يعد كل عمل من أعماله وكل فعل 

وال ميكن القول بأن يف العمل بتعليمه . �ا ملرضاة اهللا من أفعاله تابع
لقد ورد بيان ذلك . صعوبة بل إن تعاليمه كلها منسجمة متاما مع الفطرة

فمثال يقول اهللا تعاىل بعد ذكر . يف مواضع عديدة من القرآن الكرمي
 فهنا )١٨٦ :بقرةال (� يرِيد بِكُم الْعسراليرِيد اُهللا بِكُم الْيسر و�: الصيام

قد أُعلن مبدأ عام وقيل عن تعليم اإلسالم إنه ينسجم مع الفطرة وال 
وقد أُعطيتم تعليما يطابق فطرتكم ألن اهللا . يوجد فيه إال اليسر والسهولةُ

مث هذا التعليم يرشد إىل تلك املعايري العليا اليت . تعاىل ال يريد بكم العسر
  . تقربكم إىل اهللا زلفى

ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من �:  يقول اهللا تعاىل يف موضع آخرمث
وليس املراد من الذكر والنصيحة أن يترك اإلنسان أمرها على  �مدكرٍ
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وإن ظن أحد . عواهنه، بل املقصود هو أن تتمسكوا ا وتعملوا حبسبها
لظن خاطئ طبعا، إذ إنه كالم اهللا أن يف العمل ذا التعليم صعوبةً فهذا ا

فإن ذلك اإلله نفسه . الذي خلق اإلنسان وهو أعلم بقدرات كل إنسان
يعلن أن العمل بالنصائح الواردة يف القرآن الكرمي وتعاليمه سهل لكوا 

فهل تبقون بعد ذلك أيضا تفكرون . مطابقة متاما لقدرات اإلنسان وفطرته
. م؟ فاعملوا به تنالوا بركات ال تعد وال تحصىيف كيفية العمل ذا التعلي

لقد ذُكرت يف القرآن الكرمي قصص األمم السابقة لكي تتعظوا ا وجتعلوا 
 كي جتتنبوا العذاب والبطش اإلهلي �أعمالكم ابتغاء مرضاة اهللا 

مث يعلن اهللا تعاىل كون هذا التعليم . واآلفات اليت حلّت باألقوام السالفة
 لقد ألقى )٣ :البينة (�رسولٌ من اِهللا يتلُو صحفًا مطَهرةً�: قولأبديا وي

املسيح املوعود ضوءا وافيا على هذا املوضوع يف مواضع خمتلفة منها قوله 
� :  

 أي أنه �يتلُو صحفًا مطَهرةً�إن الذي جاء بالقرآن الذي شأنه أنه "
اد واملفهوم العام من الكتاب فاملر. لكتاب حيوي مجيع الكتب واحلقائق

القرآن . تلك األمور اجلميلة اليت يراها اإلنسان بطبعه جديرة بالعمل
إنه يفسر . الكرمي جامع لتلك حلكَم واملعارف ومل جيمع الغث والسمني

وهو معجزة . كل شيء بنفسه، وفيه كل ما كان ضروريا لكافة احلاجات
ض ذلك أحد فإننا على أمت ولو رف. وآية من كل اجلوانب والنواحي
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هذا ما حتدى به املسيح (. االستعداد إلثبات إعجازه من مجيع النواحي
 يف هذه األيام تشن على وحدانية اهللا وذاته ) يف ذلك الوقت�املوعود 

ويف أيامنا هذه أيضا تؤلَّف كتب كثرية ضد وجود اهللا (. هجمات شعواء
 لقد أخرج )من قراءة القرآن الكرميتعاىل لذا حنن حباجة ماسة لإلكثار 

املسيحيون كل ما يف جعبتهم وكتبوا قدر ما استطاعوا ولكن كل ما قالوا 
وكتبوا كان عن إله اإلسالم ومل يكتبوا شيئا عن إله ميت ومصلوب 

نقول بكل حتد إن كلّ من رفع قلمه ضد ذات اهللا تعاىل ووجوده . وعاجز
 قدمه اإلسالم ألن كل ذرة من اضطر للرجوع إىل ذلك اإلله الذي
وأما اإلنسان فبطبعه جيد يف . �صحيفة الفطرة خترب عنه وترشد إليه 

  . نفسه طابع ذلك اإلله
فملخص الكالم أنه كلما خطا هؤالء القوم خطوةً فإمنا خيطوا إىل ميدان 

ومن أنكر هذه . وهذه أيضا معجزة عظيمة يف حد ذاا. اإلسالم وحده
نية فسنختربه من ناحية واحدة فقط، أي إذا كان ال يؤمن املعجزة القرآ

بكون القرآن كالم اهللا فليكتب هذا املدعي أدلة على وجود اهللا يف هذا 
العصر املتنور والزاخر بالعلوم ولسوف نستخرج له تلك األدلة كلها من 

ولو دون أدلة حول وحدانية اهللا ألخرجنا تلك األدلة كلها . القرآن الكرمي
مث ليكتبوا عن تلك األدلة بتحد أا ال توجد يف . ضا من القرآن الكرميأي

أو ليكتبوا عن احلقائق والتعاليم املقدسة اليت يظنون أا .....القرآن الكرمي
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غري موجودة يف القرآن الكرمي، وسنريهم بوضوح وجالء ما أصدق 
 أما إذا )٤ :البينة (�فيها كُتب قَيمةٌ�: وأجلى إعالن القرآن الكرمي القائل

أراد أن يكتب أدلة حول دين احلق والفطرة فسوف نثبت إعجاز القرآن 
الكرمي من كل النواحي ونربهن على أن كافة احلقائق والتعاليم املقدسة 

  . موجودة فيه وحده
باختصار، إن القرآن الكرمي كتاب توجد فيه مجيع أنواع املعارف 

رى بأن احلصول عليها يقتضي القوة ولكين أقول مرة أخ. واألسرار
تقرير حول اجللسة  (�رونسه إال املطهال مي�: فقد قال تعاىل. القدسية

  ) ٨٥-٨٤ء ص ١٨٩٧السنوية عام 
فهذا هو الكتاب اجلامع وكنـز اهلداية الذي يظل قارئُه والعاملُ به سالكا 

 . على مسالك الرشد واهلداية دائما بفضل اهللا تعاىل

 قائم إىل يومنا هذا، وقد �لتحدي الذي قدمه املسيح املوعود إن هذا ا
استخدمه أتباعه أيضا وبرهنوا للعامل على أن صدق القرآن ثابت متحقق 

وإن النظرية اليت قدمها الدكتور عبد السالم . يف مجيع العصور واألزمان
وإذا فكر العلماء . تثبت وحدانيةَ اهللا تعاىل وصدق القرآن الكرمي

حثون األمحديون اليوم أيضا من منظور هذه احلقيقة فسوف يهديهم والبا
 –يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي عن تلقي اهلداية . اهللا تعاىل بفضله

ويشمل هذا البيان اهلداية الروحانية واهلداية إىل العلوم اليت ستكتشف يف 
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 �دى فَإِنما يهتدي لنفِْسهوأَنْ أَتلُو الْقُرآنَ فَمنِ اهت� فقال –املستقبل 
 أي إن مثل هذه اهلداية جتدوا من خالل تالوتكم للقرآن )٩٣النمل (

وال ينال كلّ أنواع اهلداية إال الذين صدر عنهم القرار اإلهلي . الكرمي
 أي تشترط الطهارة لفهم )٨٠الواقعة  (�ال يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ�التايل 
  .لقرآن الكرمي، فال ميكنكم فهم معانيه ما مل تتحلوا بالطهارةمعاين ا

مث يعلن القرآن الكرمي أنه تبيان لكل شيء، فيشمل هذا الكتاب املكنون 
بدًءا من التعاليم األخالقية األساسية وحىت العلوم السامية واملعارف 

ن وما وما تكُونُ في شأْ�: العالية، كما يقول اهللا تعاىل يف سورة يونس
تتلُو منه من قُرآن وال تعملُونَ من عملٍ إِلَّا كُنا علَيكُم شهودا إِذْ تفيضونَ 
فيه وما يعزب عن ربك من مثْقَالِ ذَرة في الْأَرضِ وال في السماِء وال 

إِلَّا ف رال أَكْبو كذَل نم رغبِنيٍأَصابٍ متإن هذه اآلية . )٦٢يونس (�ي ك
تظهر عظمة اهللا تعاىل، وخترب أنه ال يعزب عن اهللا شيء، وكل غائب 

إنه إعالن من اهللا . وحاضر، وبعيد وقريب، وصغري وكبري يعلمه اهللا تعاىل
وأُنزل هذا الكتاب العظيم من اهللا . تعاىل للمؤمن والكافر على حد سواء

ي على مجيع أنواع العلوم، واألحداث، والنذُر، وبيان العليم، وحيتو
لذلك فإن اهللا تعاىل قد حفظ هذا الكتاب اخلاص . مسؤوليات املؤمنني به

وبعد نزوله مل يبق مهرب للكافرين به وال عذر للمؤمنني به . به إىل اآلن
 فيجب أن يتذكر املؤمنون به أم ما داموا. يف االمتناع عن العمل بتعاليمه
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قد أقروا بصدق التعاليم القرآنية فال بد أن يسددوا اجتاهام وخيلصوا 
فال يكفي القول بأننا نتلوا القرآن، أو أننا . نيام وحياسبوا أنفسهم أيضا

بواسطته ندعو العامل إىل اهللا تعاىل، بل جيب أن نعرف ما هي التغيريات 
لكرمي، كما جيب أن الطيبة اليت تحدث يف أنفسنا نتيجة تالوة القرآن ا

نعرف ما هو التأثري الطيب الذي تحدثه هذه التغيريات الطيبة يف نفوس 
اآلخرين، وما هو األثر اإلجيايب الذي يحدث فيهم، وكيف مييلون حنو 
اإلسالم؟ ليس اهللا تعاىل من أقارب أحد، فما دام قد بين كل شيء يف 

وعده فقد أصبح املؤمنون القرآن الكرمي، وبعث معلِّما هلذا العصر حبسب 
به مسؤولني أمام اهللا تعاىل إذا مل حياولوا العمل ذه التعاليم وتطبيقها يف 

كما أن الكافرين به أيضا مسؤولون أمام اهللا تعاىل أم ملاذا . حيام
أحجموا عن اإلميان بإمام الزمان بعد أن ظهرت هلم آيات بينة على 

إىل اهللا يفعل م ما يشاء، أما حنن فيجب أما الكافرون به فأمرهم . صدقه
أن نصفّي حسابنا مع اهللا تعاىل فنسعى لتالوة هذا الكتاب العظيم والعمل 

  .بتعاليمه، وفقنا اهللا تعاىل لذلك
  : يف أحد كتبه عن فضائل القرآن الكرمي فقال�كتب املسيح املوعود 

عتقاد على لو مل يكن عندنا القرآن الكرمي وكان مدار اإلميان واال"
جمموعات من األحاديث فحسب ملا كنا نستطيع مواجهة األمم من شدة 

 هذا يف أن علي فانكشف ،"القرآن "لفظ يف تدبرت لقد. اخلجل والندم
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 وسيصبح بالقراءة، اجلدير الكتاب هو القرآن بأن عظيما نبأً املبارك اللفظ
 القراءة، يف معه شريكة أخرى كتب تجعل الذي الزمن يف بالقراءة أجدر

 هذا سيكون للباطل، واستئصاالً اإلسالم شرف عن وذودا وعندها،
 أَوىل كلها األخرى الكتب تكون بينما بالقراءة، جديرا وحده الكتاب
وهذا هو معىن الفرقان أيضا أن هذا الكتاب وحده سيكون . اائي بالترك

ب األحاديث الفارق بني احلق والباطل، بينما لن يرتقي أي كتاب من كت
فاتركوا مجيع الكتب اآلن واقرؤوا كتاب . أو غريها إىل درجته ومستواه

ما أكفره من شخص يعكف على الكتب األخرى ليل ار . اهللا ليل ار
فيجب على أفراد مجاعيت أن ينشغلوا يف ! وال يلتفت إىل القرآن الكرمي

شغال التدبر يف القرآن الكرمي من القلب والروح، ويتركوا االن
ومع األسف الشديد ال يؤبه بالقرآن الكرمي يف هذه األيام وال . باألحاديث

فإن أخذمت سالح القرآن يف أيديكم كان الفتح . يتدارس كمثل األحاديث
 ص ١امللفوظات ج." (لكم، فال ميكن ألية ظلمة أن تصمد أمام هذا النور

  ) طبع ربوة٣٨٦
م أنه قال اتركوا االنشغال  رغ�هنا جيب أن أوضح أن املسيح املوعود 

باألحاديث واقرؤوا القرآن فقط، إال أنه قال يف مكان آخر قال إنه إذا 
  .كانت األحاديث تابعة للقرآن الكرمي فخذوها وإال فال

  :مث يقول حضرته
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 مثل على واحلصول مستحيل، أمر القرآن بدون والفالح الفوز نيل إن"
 أسوة أمامكم تضعوا أن بجي. الناس يتحراه خيايل أمر النجاح هذا

 رسول اتبعوا به عندما اهللا وعدهم ما كل حتقق كيف وانظروا الصحابة
 يستهزئون كانوا املعارضني أن شك ال. الدنيا على الدين وآثروا � اهللا
 ذلك ومع حبرية بيوم من اخلروج يستطيعون ال بأم البداية يف م

 طاعة يف بتفانيهم نالوا قد مأ واحلق. ملوكا يصبحون سوف أم يدعون
 ،٤٠٩ ص ١ج امللفوظات." (طويلة قرون منذ ينالوه مل ما � الرسول
.  فإنّ فَتحنا اليوم أيضا منوط بعملنا بالتعاليم القرآنية)اجلديد اإلصدار

. وفقنا اهللا تعاىل لذلك، وأرانا مشاهد غلبة األمحدية يف القريب العاجل
  .آمني

حممد "يث تويف قبل يومني مبلّغنا يف كندا هناك خرب مؤسف أيضا ح
كان قد .  عاما، إنا هللا وإنا إليه راجعون٥٤عن عمر يناهز " طارق إسالم

لقد خترج . أصيب بسرطان يف الكبد أدى إىل وفاته بعد فترة وجيزة جدا
م، مث خدم اجلماعة يف عدة أماكن من ١٩٧٨يف اجلامعة األمحدية عام 
. يف ربوة فترة من الزمن" الوكالة العليا"كتب باكستان، مث عمل يف م

أُرسل إىل إيطاليا ولكنه مل يتمكن من متديد تأشريته فاضطر للرجوع منها 
 كان خيدم ١٩٩٣، ومنذ "وكالة التبشري"بعد شهور، مث عمل يف مكتب 

كان طيب ". أوتاوه"و" فانكوفر"يف كندا حيث عمل مبلغا للجماعة يف 



 - ٢٢ -

كان يتحلى باألخالق الفاضلة ويعتين بذويه . يعالعشرة، وحمبا للجم
ويكن محاسا قويا لطاعة . كان على دراية عميقة بتقاليد اجلماعة. وأقاربه

كل أمحدي وكل مبلغ يرتبط باخلالفة . كان حمبا للخالفة. نظام اجلماعة
 إال أن البعض يبدون حبا كبريا – وهكذا جيب أن يكون –بعالقة احلب 

ما شكا منه أحد ألنه كان . واملرحوم كان من النوع األخري منهمجدا 
وعندما قمت جبوالت يف كندا كان . يقوم بأعماله بكل دقة وحذر تام

املرحوم يقدم خدماته يف مكتب السكرتري اخلاص لتنسيق اللقاءات ولبعض 
رفع اهللا . األعمال األخرى، وكان يقوم باملهام بكل جهد وسعادة بالغة

لقد ترك خلفه زوجته ومخس بنات، وقد تزوجت . درجاته وغفر لهتعاىل 
ادعو هلن أن يلهمهن الصرب .  سنة١٢اثنتان منهن ولعل عمر أصغرهن 

) يف بريطانيا(إن مبلغنا هنا . والسلوان، وحيفظهن وحيميهن من كل سوء
وأحد إخوة املرحوم . جميد أمحد السيالكويت هو زوج أخت املرحوم

ومل يستطع السفر إىل كندا لالشتراك " غانا"داعية يف " داحلافظ طيب أمح"
أهلَم اهللا تعاىل ذوي املرحوم وأقاربه الصرب . يف تشييع جثمان املرحوم

  .سوف أصلي عليه صالة الغائب بعد صالة اجلمعة بإذن اهللا. والسلوان
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