
 - ١ -

  خطبة اجلمعة
        التي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزالتي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزالتي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزالتي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

        اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالماخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالماخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالماخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالم
  ����٠/٠�/�٠٠	  


���  ������ ��� ���� �  
  

������  
  

بـده  ا عه، وأشهد أن حممـد    ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل         
 بسمِ اهللا الرحمن الرحيم   �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . ورسوله

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

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني (.�الْم(   
 من هـذا الـشهر      ٢٣ سنة من اليوم يف      ١٢٠كما نعرف مجيعا أنه قبل      

، وأنبـأ   �آذار حتققت نبوءة قرآنية عظيمة قد بشر ا اهللا تعاىل النيب            /مارس
 -�الذي هو رسـول     - بطلوع القمر الذي سيأخذ النور من السراج املنري       

وذلك بعد أن تظل األمة اإلسالمية غارقةً يف حبر الظلمات ملدة ألف سنة على              
وقد قال  .  من اإلسالم إال امسه    -يف قلوب أغلبية املسلمني   -التوايل، ولن يبقى    

 إنه سيظل ينشر النور إىل يوم القيامـة،         �تعاىل يف حق هذا القمر املوعود       
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اع، وأن الذين سيتربون على يديـه سـينورون         وأن عهده سيدوم دومنا انقط    
فلقد بدأ الـدور   .  إىل األبد  �قلوب العامل بنور ومجال شريعة سيده ومطاعه        

 ١٨٨٩ مارس   ٢٣ يف   �األول هلذه اجلماعة اليت أقامها هذا االبن البار للنيب          
إذا عزمت فتوكل على اهللا، واصنعِ الفُلْـك        : "حيث خاطبه اهللا تعاىل بوحيه    

  ".   ا ووحينا، الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهمبأعينن
  :كما يلي" إزالة أوهام" هذه اجلمل يف كتابه �وقد ترجم 

  .أي ما دمت قد عقدت العزم على هذه اخلدمة فتوكل على اهللا
  : يف مكان آخر�مث قال 

ج بطوفان  إن األرض متو  : لقد قال اهللا تعاىل يل عند تأسيس هذه اجلماعة        "
الضالل، فاصنع سفينة يف هذا الطوفان، فمن ركبها جنا من الغـرق، ومـن              

  ."أعرض عنها هلك
 ٢٣ البيعةَ مـن النـاس يف        � باختصار، امتثاال ألمر اهللا أخذ حضرته       

، وهكذا ركب مئات السعداء هذه السفينة، حىت بلغ هذا     ١٨٨٩آذار  / مارس
ملبايعون حق بيعتهم، وكانت يد اهللا      لقد أدى ا  . العدد يف حياته مئات األلوف    

ال شك أنه . ، فظلوا يقطعون أشواط التقدم الروحاينفوق أيديهم وعليهمأيضا 
قد هبت عليهم عواصف هوجاء من العداء واملعارضـة، فعـاداهم أقـارم             

البيعة واالنضمام إىل مجاعتـه،     " جبريرة"وأغيارهم حىت استشهد بعض منهم      
هو السيد عبد اللطيف الشهيد الذي قُتل بظلم عظـيم          وأكرب هؤالء الشهداء    

بعد فتوى املشايخ وبأمر امللك، حيث دفنوه يف األرض إىل بطنه مث رشـقوه              
ولقد أحيت هذه األحداث ذكـرى تلـك الفظـائع          . باحلجارة حىت املوت  
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 وصحابته يف القرون األوىل، لكن هذه       �واالعتداءات اليت صبت على النيب      
هلية ظلت تقطع أشواط التقـدم والرقـي بانتظـام رغـم كـل              اجلماعة اإل 

وانتقـل  . �االضطهادات وكل املؤامرات إلثارة احلكومات ضد حضرته        
 ٢٦ أخريا إىل رمحة اهللا تعاىل حسب مـشيئة اهللا وقَـدرِه يف              �حضرته  

لقد طمأنه اهللا تعـاىل أن      .  بعد إجناز املهمات املوكولة إليه     ١٩٠٨أيار  /مايو
اليت قـد  ) اخلالفة الراشدة( جلماعته سيبدأ يف صورة القدرة الثانية      الدور الثاين 

  : بنفسه�قال عنها املسيح املوعود 
، يري يد قدرتـه علـى     أوالً: فاحلاصل أنه تعاىل يري قسمني من قدرته       "

     ري يدا، يبعد وفاة النيب حني تواجه احملـن   قدرته   أيدي األنبياء أنفسهم، وثاني
هذه اجلماعـة   يظنون أن األمر اآلن قد اختل، ويوقنون أن         و ويتقوى األعداء 
قصم ن، حىت إن أعضاءها أنفسهم يقعون يف احلرية والتردد، وت         سوف تنمحي 

ظهورهم، بل ويرتد العديد من األشقياء، عندها يظهر اهللا تعاىل قدرته القوية            
للحظة األخرية  فالذي يبقى صامدا صابرا حىت ا     . ثانيةً ويساند اجلماعة املنهارة   

  )٣٠٤ ص ٢٠، اخلزائن الروحانية جملد "الوصية"كتيب (." يرى هذه املعجزة اإلهلية
- فحني بدأ هذا الدور الثاين وقع بعض األشقياء يف الشبهات والوساوس            

فحـاول  .  ووقعوا أَسرى ألنانيتـهم    - قد تنبأ بذلك   �كما كان حضرته    
ية ساعيا إلصالحهم، لكن     أن ينصحهم بكلمات جل    �سيدنا اخلليفة األول    

بعضا منهم لشقاوم قد ارتدوا عن مجاعة املبايعني عند انتخاب اخلليفة الثاين،            
ومل حياولوا أن يفهموا أن اهللا تعاىل يساند اجلماعةَ املنهارة وهو يريهم صدق             

، ومل يعملوا عقوهلم ليدركوا أنه لن ينجو من         "يد اهللا فوق أيديهم   "قوله تعاىل   
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 إال من يظل متمسكا بالقدرة الثانيـة أيـضا،        -رغم ركوب السفينة  -الغرق  
إننا ملن السعداء حقًا إذ ركبنـا       ". صدر أجنمن "وهي اخلالفة وليست مؤسسةَ     

 ونعيش يف مأمن من الغرق ويد �سيدنا املسيح املوعود السفينة اليت صنعها    
ض، بينمـا يـرى     إن الدنيا تسقط يف احلضي    . اهللا فوقنا نتيجة متسكنا باخلالفة    

فمن . املسلمون األمحديون مشاهد نزول أفضال إهلهم القادر ذي القوة املتني         
 إىل يومنا هذا ال يزال العدو يسعى للقضاء على هـذه اجلماعـة              ١٩٠٨عام  

بشىت الطرق واملكائد، لكن اهللا تعاىل حيفظ هذه اجلماعة من األخطار عند كل 
 ال تزال اجلماعة تنتـشر يف العـامل         .حمنة كما حيفظها من حماوالم الذميمة     

، ونار احلسد والعداء أيضا تنتشر وتـشتد        �بسرعة كبرية حسب وعود اهللا      
وحيثما تسنح الفرصة هلؤالء العلمـاء      . بنفس السرعة، ويتسع نطاق املعارضة    

املزعومني واملغرضني ال يتورعون عن االعتداء على املسلمني األمحديني باسم          
 تتسبب دائما يف تقوية إميان كل أمحـدي بفـضل اهللا   اهللا، لكن كل معارضة  

 قد أخرب سلفًا أن املؤمنني ال بد أن يتعرضوا للمحن واآلالم          �تعاىل، ألن اهللا    
  .            يف سبيله تعاىل

يتبني من القرآن الكرمي جليا أن ال بد         ":�سيدنا املسيح املوعود    يقول  
أَحِسب الناس أَنْ �: �بتالء، لقوله لتكميل اإلميان من أن يتعرض اإلنسان لال

فال بـد إذن مـن      .. ")٣:العنكبوت(�يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم ال يفْتنونَ      
االمتحان واالختبار، وكل من ينضم إىل هذه اجلماعـة ال ميكـن أن يـأمن             

  ".االبتالَء، ولذلك أصبح كثري من أحبائنا يف جهة وآباؤهم يف جهة أخرى
  .)أي أم بسبب اعتناقهم األمحدية اضطروا لالبتعاد عن اآلباء واألمهات( 
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إذا تعرض أحد لالبتالءات الشديدة فصرب      : " يف موضع آخر   � مث يقول   
إمنا يوصل األنبياء باهللا تعـاىل      . عليها لوجه اهللا، فإا ترفعه إىل درجة املالئكة       

  ." نتيجة هذه االبتالءات
  ."  ميكن إحراز التقدم دون االبتالءال: "�ويقول حضرته 

إن هذه هي النصائح والتوجيهات اليت تقـوي اإلميـان والـيت مـا زال               
األمحديون يعملون ا إىل اليوم بفضل اهللا تعاىل، وكل أمحدي يدرك متاما أن             

  .املعارضة ضرورية لرقينا إذ هو مبنـزلة السماد للزرع
ني اجلدد من ار، الذين أرهبتهم   تكلمت يف اخلطبة املاضية عن بعض املبايع      

 وساقتهم إىل مركز الشرطة، -الذي له نفوذ يف احلكومة-الشرطة بإثارة املفيت 
وكنت أرسلت إليهم سـالمي     . وكان فيهم من بايع قبل بضع سنوات فقط       

ألطمئن عليهم وسألت عن أحواهلم، فأخربين الداعية اإلسالمي األمحدي هناك   
نهم شخصيا وبلغهم سالمي والرسالة، فكان رد كـل         أنه اتصل بكل واحد م    

 قوي يف اإلميان، وأن هذه اآلالم ال قيمة هلـا،           �واحد منهم أنه بفضل اهللا      
حىت فقد بعضهم السيطرة على عواطفه وأخذ يف البكاء، وأرسلوا إيل رسـالة        

كل ما نريده   . ال تقلق فسنتحمل كل أذى يف سبيل اجلماعة بإذن اهللا         : قائلني
  .عو لناأن تد

 ،�املسيح املوعود   إن بعض الناس يسألوننا عن االنقالب الذي أحدثه         
فأقول ردا عليهم إذا كان هذا ليس انقالبا فما معىن االنقالب إذًا؟ إم بعـد               
انضمامهم إىل األمحدية بدأوا يدركون روح التضحية وتعاليم القرآن الكـرمي           

الفهم الذي كشف عليهم     فيهم ذلك    �لقد أنشأ حضرته    . إدراكا صحيحا 
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 فال بـد مـن مواجهـة        �احلقيقة أم إذا كانوا يريدون التقرب إىل اهللا         
ال ميكن هلؤالء املقيمني يف أوروبا أن يتصوروا حدوث مثل هـذا            . االبتالءات

. االنقالب وال سيما يف أولئك الذين عاشوا فترة طويلة حتت تأثري الـشيوعية            
وال يتأتى ذلك إال    .  واخلالفة �ح املوعود   فقد نشأت هلم عالقة قوية باملسي     

بفضل اهللا، فهو يكرم األمحديني ذا الفضل نتيجة انـضمامهم إىل مجاعـة             
  . �العاشق الصادق للنيب 

إضافة إىل ذلك يتعرض اليوم املبايعون اجلدد يف اهلند أيـضا لالضـطهاد             
ون واالعتداء بكثرة على أيدي املشايخ كاملعتاد، ويـشترك معهـم املـسلم           

اآلخرون أيضا بإثارة وحتريض منهم، واحلكومة اهلندية أيضا ال حترك سـاكنا            
ضدهم طمعا يف أصوام يف االنتخابات القادمة قريبا، أما األمحـديون فـال             

لكن جيب أن يتذكر هؤالء املعتدون وكذلك املسؤولون  . يشكّلون قوة عندهم  
محديني ال ميلكون أي قوة     الذين يغمضون عيوم على تلك االعتداءات أن األ       

 معهم، فهو موالنا، وعندما يأيت لنصرنا فسوف ينـسف          �مادية، لكن اهللا    
فعلـى  . كل شيء نسفا، وعندما يظهر قدره وقضاءه فال يثبت أمامه شـيء           

األمحديني يف اهلند أن يتمسكوا بأهداب الصرب ويتحلوا باهلدوء، ويركزوا على           
  . ثرالدعاء ويقووا عالقتهم برم أك

عالوة على ذلك، إن معارضة األمحديني يف باكستان أيضا على أوجها يف            
لقـد  . إن تصرفات احلكومة واملشايخ تبعث على احلرية يف الواقع        . هذه األيام 

، �املـسيح املوعـود     بدأ املشايخ املعارضة يف شبه القارة اهلندية منذ بعثة          
وا اآلخـرين أيـضا   فسعوا بأنفسهم إلحلاق األضرار باجلماعة، كمـا أثـار        
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وساعدوهم ليلحقوا ا الضرر ويقضوا عليها بـأي طريقـة ممكنـة، إال أن              
اجلماعة مل تزل تتقدم بعد كل هذه احملاوالت، ولكن هـؤالء املعارضـني مل              

 هو من   �يدركوا أن هذا يؤكد أن اجلماعة مل يقمها أي إنسان، بل إن اهللا              
، فقد بينت لكـم يف      �آيات اهللا   آية من   بل احلق إن هذه اجلماعة      . أقامها

مستهل اخلطبة أن نبوءة عظيمة قد حتققت بوجود هذه اجلماعة، وهي برهان            
وهلذا أقول هلؤالء القوم أن يعملوا عقوهلم       . ساطع على حتقُّق بشارة اهللا اجلليلة     

، ويتوبوا إىل اهللا ويستغفروه ويصبحوا من أنـصار         �ويكفّوا عن حماربة اهللا     
لكن يبدو أن على عقوهلم وعيوم غشاوة، األمر الذي         . هللا تعاىل املبعوث من ا  

يدفعهم إىل صب الظلم على عباد اهللا بامسه تعاىل وباسم اإلسـالم، لكنـهم              
مـىت  : "ينسون أنه حني تبلغ االعتداءات على عباد اهللا ذروا، فإم ينادون          

األمر الواقـع أن    ف". إن نصر اهللا قريب   : "فيجيبهم اهللا تعاىل بقوله   " نصر اهللا؟ 
  . االضطهاد الذي يتعرض له األمحديون يزيدهم قربا من اهللا تعاىل

عند تقسيم اهلند انتقل إىل باكستان أغلبيةُ هؤالء املشايخ املزعومني الـذين   
حيبون الشر يف الواقع، فجعلوا أبناء األمحدية عرضة الضطهادهم كما تسمعون 

إن تصرفام  . الفوضى البالد كما ترون   كل يوم، وأثاروا الفنت فعم الفساد و      
املشينة ضد األمحديني معروفة للجميع، لكنهم باإلضافة إىل ذلك يسيئون إىل           

فهؤالء الذين يتظاهرون اليوم حببـهم العميـق للبلـد          . مسعة باكستان أيضا  
ويقولون لألمحديني إن أمامهم خيارين اثنني ال ثالث هلما؛ فإما أن يرتدوا أو             

  . البلد أو يستعدوا للموتخيرجوا من 
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ومن منتهى الظلم أم ميارسون كل هذا االضطهاد باسم اإلسالم واسـم            
، حيث يعلنون أم ال يقومون بكل هذا إال بـدافع الغـرية             �رمحة للعاملني   

، ألن هذه الدولة    �الدينية واحلفاظ على شرف أفضل الرسل وخامت األنبياء         
      ست باسم اإلسالم وهي األكثرـذا         أس حاجة إلبداء الغرية الدينيـة فيهـا

 أن يقتلوا عبـاد     - على حد تعبريهم   -الشكل، لذا فمن مقتضى الغرية الدينية       
والواقع أن غريم هذه ال تبلغ عشر معشار الغرية اليت يبـديها            . �اهللا بامسه   

 عمليا، وال تبلغ تضحيات هؤالء      �األمحديون يف العامل كله على شرف النيب        
قوم شأْو التضحيات اليت يقدمها األمحديون لتبليغ رسالة اإلسالم يف كـل            ال

إن جهود هؤالء املشايخ يف جمال نشر اإلسالم معدومة تقريبا على           . أحناء العامل 
رغم املساعدة اليت تقدمها هلم عديد من البالد اإلسالمية والسـيما الغنيـة             

صاحلهم الشخصية وميألون ا بثروات النفط، ذلك ألم ينفقون تلك املعونة مل
إن هـؤالء   . كنوزهم، أو يستخدموا يف أعمال اإلرهاب والظلم والرببريـة        

املشايخ يدعون اليوم أم أحق بباكستان من غريهم، وأم ال يتحملون وجود          
يا : القاديانيني بعقائدهم يف هذا البلد الذي هو حصن اإلسالم هذا، فأقول هلم           

 حبكم وإخالصكم لباكستان وتدعون أنكم أحق بـه مـن           من تبدون اليوم  
لقد عارضتم بشدة حىت فكرة تأسيسها حني كان األمحديون يبذلون          .. غريكم

  . لتأسيس باكستان قصارى جهودهم اليت يعترف ا مجيع الشرفاء
أقرأ عليكم بعض تصرحيات الشرفاء عما بذلته اجلماعة اإلسالمية األمحدية          

علما أن الثالث والعشرين من مارس      -اع عن حقوق املسلمني     من جهود للدف  
 ليعلم الشرفاء منهم والذين جيهلـون       -هو نفسه عيد تأسيس باكستان أيضا     
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احلقائق ما بذلته اجلماعة من جهود من أجل مسلمي اهلند وباكـستان، ألن             
  .بعضهم يلعبون يف أيدي املشايخ فقط وال يعرفون تاريخ باكستان أيضا

في بارز امسه موالنا حممد علي جوهر، وقد كتب يف جريدتـه            هناك صح 
  :  ما يلي١٩٢٧ سبتمرب ٢٦الصادرة يف " مهدرد"

سيكون من نكران اجلميل إذا مل نذكر يف هذه السطور جناب املريزا بشري "
الدين حممود أمحد ومجاعته املنسقة تنسيقا حمكما، والذي كرس كل جهـوده            

والوقت ليس بعيدا حـني     .... ختالف يف العقيدة  خلري املسلمني بعيدا عن اال    
يصبح أسلوب هذه الفرقة املنسقة نرباسا جلمهور املسلمني وخاصة ألولئـك           
الذين تعودوا إطالق ادعاءات عالية ظاهريا ولكن جوفاء يف سـبيل خدمـة             

، نقالً عـن كتـاب      ٢٦/٩/١٩٢٧جريدة مهدرد، عدد    (." اإلسالم قابعني يف املساجد   
  )٨ي باكستان اور مجاعت أمحدية ص تعمري وترق

مث هناك صحفي بارز آخر وكان زعيما معروفا للمسلمني امسه موالنا عبد            
لقد أسدى جناب املريزا بشري الـدين حممـود أمحـد           : ايد سالك، فكتب  

يشري إىل ما كتبه حضرته معلقًا علـى        (للمسلمني خدمة عظيمة ذا التعليق      
جنز سيادته تلك املهمة اليت كان مـن واجـب         ولقد أ  ).حالة املسلمني آنذاك  

، ١٦/١١/١٩٣٠" انقالب"جريدة  (. اجلماعات اإلسالمية الكبرية أن تقوم بإجنازها     
  )٩نقالً عن كتاب تعمري وترقي باكستان اور مجاعت أمحدية ص 

ويعرف اجلميع أن للقائد األعظم حممد علي جناح دورا رئيسا يف تأسيس            
زمان انتقل فيه إىل بريطانيا يائسا من األوضاع، وقد         لقد أتى عليه    . باكستان

بدأت أشعر وكأين ال أستطيع اآلن أن أساعد أهل اهلند، إذ ال            : "كتب نفسه 
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. أقدر على خلق أي تغيري مرضٍ يف تفكري اهلنود وال أستطيع تبصري املسلمني            
د اجلعفري  القائد األعظم وعهده، لرئيس أمح    (." ويف األخري قررت االستقرار يف لندن     

  )    ٩، نقالً عن كتاب تعمري وترقي باكستان اور مجاعت أمحدية ص ١٩٢ص 
فأصيب مسلمو اهلند خبيبة األمل، وكانت اجلماعة اإلسـالمية األمحديـة           

فبذل جهودا جبارة . �األكثر مؤاساةً هلم، وعلى رأسهم سيدنا اخلليفة الثاين 
اإلسالمي األمحدي يف لندن     الداعية   - �عن طريق موالنا عبد الرحيم درد       

 إلقناع القائد األعظم بأن يعود إىل اهلند وينـزل يف حلبة سياسـة             -يومذاك  
وبالفعل قد بذل موالنا عبد الرحيم درد جهودا كبرية وجنح يف إقنـاع             . اهلند

الداعيـة  فصاحة  وقد اعترف القائد األعظم نفسه أن       . القائد األعظم بالعودة  
  .ك له جماال للفراروتشجيعه مل تتراألمحدي 

 وقد كتب أن املستر لياقـت       ♦ش. وهناك مؤرخ وصحفي غري أمحدي م     
علي خان واإلمام عبد الرحيم درد مها وحدمها أقنعا حممد علي جناح بأن يغير 
قراره ويعود إىل بلده ليؤدي دوره يف سياسة البلد، فعاد املستر جناح إىل اهلند              

 الربملان اهلندي املركزي، وانتخـب  ، ورشح نفسه للعضوية يف ١٩٣٤يف عام   
، نقالً عن كتاب تعمري وترقي باكـستان اور         ١١/٩/١٩٨١باكستان تائمز   (. بال منافس 

  ) ١٠مجاعت أمحدية ص 
فقد كتب القاضي منري الذي كان رئيسا حملكمة التحقيق اليت شـكِّلت يف             

مثالً قيـل  لقد أُلصق باألمحديني م ال أساس هلا من الصحة، ف       : "١٩٥٣عام  
 بضم حمافظة غورداسبور إىل اهلنـد       أصدرت قرارا إن جلنة حتديد احلدود قد      

                                                 
  ).املترجم( هو حممد شفيع، وكان يستخدم امسه خمتزالً   ♦
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بسبب تصرفات األمحديني ونتيجة أدلة قدمها ظفر اهللا خان الذي وكّله القائد            
 أمـام   ♦)مسلم ليغ (لتقدمي قضية رابطة املسلمني     ) مؤسس باكستان (األعظم  

 -ان عضوا يف تلك اللجنـة     الذي ك -ولكن رئيس هذه احملكمة     . هذه اللجنة 
يرى من واجبه أن يبدي عواطف الشكر واالمتنان على اهودات اجلبارة اليت            

هذه احلقيقة واضحة   . قام ا شودري ظفر اهللا خان بصدد قضية غورداسبور        
جلية يف أوراق جلنة حتديد احلدود، وبوسع كل من يهتم ذه القضية أن يطالع 

 مع للمسلمني، و  نزيهة ظفر اهللا خانْ خبدمات      لقد قام السري  . هذه السجالت 
 ذلك فقد ذكرت بعض اجلماعات تلك اخلدمات يف حمكمة التحقيق بأسلوب          

، الطبعـة  ٣٩٥تقرير حمكمة التحقيـق ص  (." نكران اجلميل وقح جدا يعكس   مزور
  )احلديثة

فالقاضي يرى أن شودري حممد ظفر اهللا خان قام خبدمات عظيمة، غري أن             
يت أدىل ا غري األمحديني ذا اخلصوص أمام احملكمة تنم عن وقاحة            البيانات ال 

  . سافرة
لقد قدمت أمامكم بعض األمثلة على اجلهود اليت قدمها سـيدنا اخلليفـة             

 واجلماعة اإلسالمية األمحدية بناء على توجيهاته بصدد إقامة الدولة          �الثاين  
وسوف يشهد التاريخ دائمـا أن      ". باكستان"املستقلة اليت تأسست ومسيت     

إىل جانب اهتمامها بتقدم اجلماعة روحانيا -اخلالفة اإلسالمية األمحدية كانت 
ا دعت إليه احلاجة،     تقوم بواجبها جتاه األمة اإلسالمية كلم      -وماديا وأخالقيا 

                                                 
♦ Muslim League تأسـيس   يف اهلند الداعي إىلمي الوحيداحلزب السياسي اإلسال،  وهو 

    .حممد علي جناح حتت قيادة باكستان
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سواء كان األمر يتعلق بتحرير كشمري أو حترير فلسطني أو حقوق املسلمني يف 
وتاريخ اجلماعة اإلسالمية األمحدية أيضا يشهد على أا كانت         . القارة اهلندية 

  .دائما يف طالئع املدافعني عن حقوق املسلمني
ن يقولـون اليـوم إن       تعالوا نر اآلن الدور الذي لعبه هؤالء املشايخ الذي        

  .باكستان بلدنا وقد تأسست جبهودنا
.  أقرأُ عليكم بعضا من بيانام اليت وردت يف تقرير حمكمة التحقيق نفسه           

لقد ورد فيه أن عطاء اهللا شاه البخاري الذي كان زعيم األحـراريني قـال               
 خلْق  مل تلد أُم بعد شخصا يستطيع     ): "من يريد إقامة دولة باكستان    (متحديا  

  ".الباء من باكستان
 عطاء اهللا    وورد يف التقرير نفسه أن زعيم األحراريني، أمري الشريعة الشيخ         

 كمومسةإن باكستان : " أحد خطاباته يف الهور أيام املفسدة يف، قالالبخاري
، الطبعة  ٣٩٨تقرير حمكمة التحقيق ص     ." (على مضض  األحراريون   رضي ا 

  . ليه راجعون، إنا هللا وإنا إ)احلديثة
رابطـة   "من أدىل بصوته لصاحل حزب      : "مث يقول عطاء اهللا شاه البخاري     

بيان عطاء اهللا شاه البخاري،     ." (فهو خنـزير ومن آكلي اخلنازير    " املسلمني
  ) ١٩٤٤ طبعة ١٦٥للمولوي ظفر علي خان ص " مجنستان"نقال عن 

ة اإلدارية لس لقد عقدت جلسة اهليئ: "وقد ورد يف تقرير حمكمة التحقيق
، ومت االتفاق فيها على قـرار       ١٩٤٠مارس  / آذار ٣األحرار يف دهلي بتاريخ     

وبعد ذلك أطلق بعض الزعماء األحراريني      . يستنكر اقتراح تأسيس باكستان   
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أي بلـد   " (بليدسـتان "اسم  ) أي بلد األطهار  (يف خطابام على باكستان     
  ) عة احلديثة، الطب٢٨تقرير حمكمة التحقيق ص ()." النجساء

 اليت  اإلسالميةأي اجلماعة   ( "اجلماعة"كانت  : وورد يف تقرير احملكمة أيضا    
 (Muslim League)" رابطـة املـسلمني  " تعارض علنا أفكار )يتزعمها املودودي

تـسميها  ) األطهارعين بلد   وت(ومنذ أن تأسست باكستان،     .  باكستان حول
ال زالت هذه اجلماعـة     ، و )اءنجسلابلد  أي   ("ناباكستان" املودودية   اجلماعة

كتابات هذه اجلماعة اليت    ليس بني   و. وحكامهاتعارض نظام احلكومة احلايل     
،  تأسيس باكستان  فكرةَ -ولو بإشارة خفيفة  - واحدة تؤيد     عبارة قُدمت إلينا 

ختالف كلها   ..بل على عكس ذلك هناك عبارات تضم افتراضات كثرية أيضا         
تقريـر  ." (تان والذي ال زالت عليه إىل اآلن      النهج الذي أسست عليه باكس    

  ) ، الطبعة احلديثة٣٩٨حمكمة التحقيق ص 
 والذين يظنون أنه لـو حتـررت      ": مث هناك بيان آخر للمودودي يقول فيه      

املغلبية  األ  ذات املناطق        سلمة من سيطرة األغلبية اهلندوسية وسـادها النظـام 
كل ما سيحصل    و .، فظَنهم هذا باطل   الدميقراطي، لقامت فيها احلكومة اإلهلية    

 وتـسميتها   ،نيمنتيجة لذلك هو أنها ستكون هناك حكومة كافرة للمـسل         
املسلمون والعراك الـسياسي    ( ."ة هلذا االسم الطاهر   ساءباحلكومة اإلهلية إنما هي إ    

  ) ، نقالً عن ماضي اجلماعة اإلسالمية املودودية وحاهلا١١٧ ص٣ج احلايل 
يت يقوم ا هؤالء القوم اليوم للسيطرة على هـذه احلكومـة            واحملاوالت ال 

  . الكافرة بادية للجميع
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الذين يقدمون أنفسهم اليوم على     .. إن نظريات هؤالء القوم عن باكستان     
لواضحةٌ جلية من بيانام هذه وكذلك      .. أم رأس من ينتمون إليها ومحاا     

يف (ل إىل سدة السلطة     وكل حكومة سياسية تص   . من تعليقات القاضي عليها   
. تعترب هؤالء املشايخ قوة حيسب هلا احلساب وحتاول التواطؤ معهم         ) باكستان

وإن أهم عمل يف جدول أعمال هؤالء املشايخ هو بذل كل ما يف وسـعهم               
  . ضد األمحديني

، ولكن كان يف ذلك الوقت أناس حيبون        ١٩٥٣لقد نشبت الفنت يف عام      
 تتحقق أمنية املشايخ إىل الدرجة اليت كـانوا         العدل والقسط إىل حد ما، فلم     

 فقد وقع يف زمنها من االضطهاد       ١٩٧٤أما احلكومة القائمة يف عام      . ينوون
والرببرية على األمحديني باسم اإلسالم بتواطؤ مع املشايخ ما سيكتبه املـؤرخ            

  . العادل يف املستقبل فصوالً سوداء حني يكتب تاريخ باكستان
جرى الدكتاتور تعديالت جديدة يف قـانون أصـدره          أ ١٩٨٤مث يف عام    

 وجعله أشد قسوة لكي يقضي على األمحديـة،     ١٩٧٤جملس الشعب يف عام     
مشريا إىل اجلماعـة اإلسـالمية      (وقال بأعلى صوته إنه سيقلع هذا السرطان        

ولكن ماذا كانت النتيجة؟ ال تزال األمحدية حترز تقدما تلو تقدم،           ). األمحدية
ورغم . م يبق هلم أثر، أو ما زالوا يسحقون يف رحى قدر اهللا تعاىلأما هؤالء فل

كل هذه الفظائع اليت صبت على اجلماعة اإلسالمية األمحدية فقد أخرجها اهللا            
ومل . تعاىل من تلك احملن رافعةَ الرأس بربكة اخلالفة واجتماعها على يد واحدة        

وال تزال تضرا .. ف القاسيةتضرب اجلماعة أمثلة الصرب الرائع يف تلك الظرو     
إال لتمسكها باخلالفة، وإا تدل على أن الذين عقدوا عهد البيعة           .. إىل اليوم 
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.  كانوا وال يزالون يبذلون كل ما يف وسعهم للوفاء به�مع املسيح املوعود 
سواء يف املركز   .. وجيب أن يتذكر أصحاب احلكومة الباكستانية احلالية جيدا       

أم إذا كانوا يهتمون ببقاء باكستان، األمر الذي حياول من          .. أو يف األقاليم  
أجله كل مواطن شريف ويدعو أيضا، فعليهم أن يؤسسوا باكستان اليت كان            

يسعى لتأسيسها، بدال من رفـع جـدران        ) حممد علي جناح  (القائد األعظم   
  .الكراهية والنفور وسفك دماء اآلخرين باسم الدين

له القائد األعظم مث انظروا إىل القرار الذي اختذه جملس تعالوا معي نر ما يقو
لقد قال القائد األعظم يف أول خطاب لـه يف     . ١٩٧٤الشعب الباكستاين يف    
  :١٩٤٧الس التشريعي عام 

إذا كنا نريد أن جنعل هذه الدولة العظيمة باكستانَ دولةً مزدهرة فال بد لنا              
الشعب ورخائهم، وخاصـةً عامـةَ      من أن نركز جلَّ اهتمامنا على رفاهية        

فلو عملتم بروح التعاون املتبادل واالشـتراك يف العمـل          . املواطنني وفقرائهم 
النكسرت خالل فترة وجيزة سالسلُ الرتعات اإلقليمية واملذهبية والعـصبية          

إن دولتنا قائمة على عدم التمييز، فلن يكون فيها متييز بني فرقـة             .... وغريها
إننا نعمل مببدأ أننا مجيعا     . كون فيها متييز طائفي أو عقدي     وأخرى، كما لن ي   

  . مواطنون متساوون يف دولة واحدة
 أنتم أحرار ألن تذهبوا إىل معابدكم، وأحـرار لتـذهبوا إىل           . أنتم أحرار

أيـا  . مساجدكم، أو تذهبوا إىل أي من دور عبادتكم داخل دولة باكستان          
أو الطائفة، فال عالقة له بقـضايا       كان انتماؤكم من حيث املذهب والعقيدة       

أرى أن جنعل هذا األمر نصب أعيننا، فسترون أنه مع مرور الوقت لن             . الدولة
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يبقى اهلندوسي هندوسيا، ولن يبقى املسلم مسلما، ال أقول هذا من حيـث             
بل أقول هذا   .. ألن ذلك يتعلق بعقيدة شخصية لكل واحد      .. املذهب والدين 

أفكار القائد األعظم،  (." حيث كونه مواطنا هلذه الدولة    من املنطلق السياسي ومن     
  )للمؤلف حممود عاصم، الناشر مكتبة عالية ابيك رود الهور

 هذه هي الرؤية اليت قدمها القائد األعظم، أما القرار الذي أصدره جملس            
هذه كانت  .  فهو مناقض هلذه الرؤية متاما     ١٩٧٤الشعب الباكستاين يف عام     

ستان عن دور جمالس الشعب وعن كيفية إدارـا مهـام           أفكار مؤسس باك  
وكما قلت من قبل، ليس من صالحية الربملانات أن حتدد دين الناس . احلكومة

لو أدركت احلكومة يف باكستان املبدأ الذي وجه        . وعقائدهم وطرق عبادم  
إليه القائد األعظم وبدأت العمل به ألحرزت باكستان تقدما بعـد تقـدم،             

ارت جدران الطائفية والعنصرية، وعندها فقط سيتمكن أهل باكستان من          وا
فعلى الساسة أن يتعلموا    . أن يروا بالدهم مزدهرة كما أرادها القائد األعظم       

إن اإلسالم ال يبيح ألحد أن حيدد دين غريه أو جزئياتـه،         . درسا من تارخيهم  
بـه ذلـك    وال يسمح ألحد أن يفرض عقائده على غريه، كما مل يـسمح             

ال بد أن يعطـى كـل     . الشخص العظيم الذي أسس دولة عظيمة للمسلمني      
مواطن يف باكستان حقوقا متساوية بصفته مواطنا، مثل حق التصويت وحق           

وفيما يتعلق بالقانون فال بد أن يكـون        . الوظيفة وحق اختيار الدين واملذهب    
 البالد األمن   هناك قانون واحد للجميع وجيب تطبيقه بالعدل، عندها سيسود        

خذ عـام             . والسالما مما جنم عن القرار الذي اتعلى احلكومات أن تتعلم درس
، وعمـا اتخـذَ ضـد       ١٩٨٤ وعما أضيف إليه من تعديالت عام        ١٩٧٤
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إن البلـد   . األمحديني من إجراءات غامشة وعما فُرض عليهم من أنواع احلظر         
نرى أي حتسن مطلقا، فلـو      منذ ذلك احلني عرضة لالحنطاط باستمرار، وال        

ال شك أن األمحديني سوف يبذلون      . تقدم البلد خطوة تراجع ثالث خطوات     
كل ما بوسعهم من أجل ازدهار باكستان ويدعون له أيـضا رغـم كـل               
االضطهاد، ولكن جيب أن يتذكر هؤالء الظاملون أن قدر اهللا سوف ينـتقم              

 بني حني وآخر حتت مظلة      يستشهد األمحديون . منهم حتما يف يوم من األيام     
القانون وباسم اإلسالم، ولكن اعلموا أن هذه الدماء املهراقة لن تذهب سدى            

ومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا فَجزاؤه جهـنم       �: تذكروا قول اهللا تعاىل دائما    . أبدا
لَه دأَعو هنلَعو هلَياُهللا ع بغَضا ويها فدالاخيمظا عذَاب٩٤:النساء(� ع(   

إذا كـانوا يقولـون إن      -فيما يتعلق باإلميان    . فاتقوا عذاب اهللا واخشوه   
أفضل جـزء   :  فقد ورد عنه يف احلديث الشريف      -األمحديني ليسوا مبسلمني  

 هنا إن اإلميان هو النطق بالشهادة       �فلم يقل النيب    . ال إله إال اهللا   : لإلميان هو 
  . هو أفضل اإلميان" ال إله إال اهللا"إن قول كاملة، بل قال 

مث انظروا إىل احلادث الذي حصل يف احلرب، حيث متكّن صحايب من أحد   
            األعداء فنطق األخري بالشهادة ومع ذلك قتله الصحايب، وحني بلغ ذلك النيب

 بإخالص القلب؟ خوفًا أو    قَالَها تعلَم حتى قَلْبِه عن شقَقْت أَفَال: قال له مرارا  
. يومئذ إِال أُسلم لَم أَني � بسبب غضب النيب     وددت :يقول ذلك الصحايب  

ومع ذلك فإن هؤالء القوم يلفّقون من عند أنفـسهم تعريفـا للمـسلم وال               
  .يرتدعون عن قتل الناطقني بالشهادتني
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 بكـل   قبل بضعة أيام استشهد زوجان شابان يف ملتان بباكستان وقُـتال          
كانا طبيبني حمبوبني   . وحشية، وليست جرميتهما إال أما قد آمنا بإمام الزمان        

 ٣٧، وقد بلغ من عمره      "شرياز"اسم الزوج الشهيد الدكتور     . جدا عند الناس  
وأظن أا أصغر .  عاما٢٨عاما، واسم زوجته الدكتورة نورين شرياز وعمرها 

ون ال عالقة هلم بالقيم اإلنسانية مـن        هؤالء الظامل . الشهيدات األمحديات سنا  
قريب وال بعيد، إذ يقتلون بال هوادة أناسا نافعني للبشرية، خادمني خللق اهللا،             

أيها املعارضون تذكروا جيدا أن األمحديني يستـشهدون        . وخيدمون مرضاهم 
هلدف نبيل، أما أنتم فإن اهللا القادر ينتقم منكم إلنكاركم احلق الذي ظهـر              

، حيث عمت الفوضى البالد، ويقتل بـسببها        �ادم الصادق للنيب    مبجيء اخل 
إذا كنتم ال تعتربوننا مسلمني فهذا شأنكم، ولكن ما . عشرات من الناس يوميا

هذا القتل وسفك الدماء الذي يتعرض له املسلمون على أيدي املسلمني؟ اهللا            
 كما  - مطلقًا الذين ال خيافون اهللا   -وحده يعلم كيف سيعامل هؤالء الظاملني       

  . رمحهم اهللا. قال يف اآلية اليت تلوا عليكم آنفا
" سـوات "ففي الفترة األخرية نشبت املعارك بني املتمـردين يف منطقـة            

و اجليشِ، مث استسلمت احلكومة، وأعلن املشايخ املسيطرون على         واحلكومة أ 
موا احملاكم الشرعية أيضا،    املنطقة تطبيق قانون الشريعة يف زعمهم هناك، وأقا       
  . مث أعلنوا أال يغامر القضاة احلكوميون بايء إىل هنا

على احلكومة أن تتذكر أن هذا األمر الذي بدأ اآلن هناك لـن          : وأنا أقول 
يتوقف هنالك، بل إن موجة الفساد والفوضى سوف حتيط بالبلد كله وتؤدي            

قائمة الدول اإلرهابية بناًء علـى      كاد البلد يصنف يف     . إىل تشويه مسعته أكثر   
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فقبل بضعة أيام قد أدىل وزير اخلارجية الربيطاين . صورته املنتشرة يف العامل كله
أيضا ببيان أن احلكومة الباكستانية إذا مل تتدارك الوضع السائد هناك فستعترب            

  . باكستان من البالد اإلرهابية
أي بلـد   " (بليدسـتان "إن املشايخ الذين كانوا يطلقون على باكـستان         

ولو بقي البلد   . يكادون ينجحون يف مساعيهم املزعومة على ما يبدو       ) األجناس
  . رمحهم اهللا تعاىل. يف أيديهم فال ندري هل سيبقى البلد أيضا قائما أم ال

لقد ظل خلفاء اجلماعة اإلسالمية األمحدية حيذِّرون احلكومات دائما مـن           
أركبتموهم على رؤوسكم مرة لظلوا راكـبني  املشايخ، ويقولون هلم إنكم لو  

فمن ناحية يعترب الساسة يف باكستان أنفسهم خملصني للـبالد          . ومل يرتلوا أبدا  
ويدعون أم جهابذة السياسة، ومن ناحية ثانية ال يدركون احلقيقة املروعة أن 

ـ .. املشايخ يدفعون بالبالد إىل الدمار واهلالك، لذا فإن إشراكهم يف العمل        ا أي
فال منلك إال الدعاء أن حيمي      . سوف يضر باحلكومة والبلد أيضا    .. كان نوعه 

  . اهللا هذا البلد
 -بقتـل األمحـديني   -أما فيما يتعلق مبحاوالت املشايخ وظنـهم أـم          
كال بل، كما قلت،    . يستطيعون احليلولة دون تقدم اجلماعة، فهذا ظن باطل       

اهللا الذي أمر بصنع هذه السفينة ف. إن األمحدية تقدمت دائما بعد كل معارضة      
. سوف يتوىل محايتها أيضا، وستظل هذه السفينة متخر بسالم علـى الـدوام           

وفيما يتعلق باستشهاد املسلمني األمحديني هنا وهناك أو األضرارِ اليت تلحـق            
م، فال مناص من هذه االبتالءات، أما الشهداء فينالون حياة أبدية حبـسب             

  . �به وعد اهللا ويفوزون حب
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على أية حال، جيب على األمحديني، وال سيما األمحديني يف باكستان، أن            
يركِّزوا على الدعاء كثريا، ألن أدعية األمحديني هي وحدها الـيت ميكـن أن              
جتذب فضل اهللا تعاىل وتنقذ هذا البلد من الوقوع يف احلفرة الـيت بلـغ اآلن                

 دورا كبريا يف تأسيس باكستان، لقد لعبت اجلماعة اإلسالمية األمحدية. شفاها
  . وفَّقنا اهللا لذلك. وستلعب أدعيتها دورها يف إنقاذها أيضا بإذن اهللا تعاىل
عـاد الـشهيدان إىل     . اآلن أذكر بإجياز بيانات الشهيدينِ املذكورين آنفًا      

 ١٤بيتهما بعد العمل يف حوايل الساعة الثالثة والربع بعـد الظهـر بتـاريخ               
و أن بعض الناس نصبوا كمينا هلمـا يف بيتـهما فقتلومهـا     مارس، ويبد /آذار

يف غرفة نومه، وكانت يـداه      " شرياز باجوه "وجد جثمان الدكتور    . بقسوة
مربوطتني على الظهر وعيناه معصوبتني، وقد دس القطن يف فمه، وآثار احلبل            

. بادية يف عنقه، كما وجدت حبال كثرية قريبا منه، أي أنه قد قُتـل خنقًـا               
وعندما جاءت خادمتهما للعمل يف البيت وجدما مقتولني، وقالت إن جثة           
الشهيد كانت معلقة باملروحة، أما زوجته فكانت مرمية على السجادة مربوطة 

  . اليدين، وقد دس القماش يف فمها
كان الدكتور متخصصا يف طب العيون، وكان يعمل        . كالمها كان موصيا  
، أما زوجته الدكتورة    )مؤسسة املياه والكهرباء  " (وابدا"يف مستشفي مؤسسة    

كانا حمبوبني جدا لدى األمحديني     . نورين فكانت تعمل يف مستشفى األطفال     
كانا يتحليان بل يتميزان بطبيعة هادئـة ومواسـية         . وغريهم على حد سواء   

بربوة " فضل عمر "لقد سبق أن عمل الدكتور الشهيد يف مستشفى         . للجميع
  . تأيضا بعض الوق
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إن املنطقة اليت كانا يسكنان فيها حممية محاية حمكمة وحمروسـة حبراسـة             
وإن وقوع اجلرمية   . مشددة إذ هي حماطة جبدران منصوبة فوقها أسالك شائكة        

داخل هذه املنطقة يعين أا مؤامرة مدروسة إذ ال ميكن ألحد أن يدخل املنطقة 
ذه الصورة يعين أن كلهم     ووقوع اجلرمية   . بدون خضوعه للتحقيق والتفتيش   

  . كانوا مشتركني فيها
 على جائزة يف كتابـة      ١٩٩٨كان الشهيد طبيبا بارعا، وقد حاز يف عام         

.  عاما فقـط   ٣٧كان شابا بالغا من العمر      . مل يكن لديه أوالد بعد    . املقاالت
.  عاما من عمرها، وقد تزوجا قبل فترة وجيـزة         ٢٨كما مل تبلغ زوجته إال      

وإىل جانب جنازما هناك    .  صالة الغائب بعد صالة اجلمعة     سأصلي عليهما 
جنازات أخرى أيضا، أوهلا للدكتور أسلم اجلهانغريي الذي كان أمري اجلماعة           
يف حمافظة هريبور يف منطقة هزاره بباكستان فترة طويلة، وقد توفِّي بتـاريخ             

نـصرة  "وقد سبق أن خدم يف سرياليون حتـت مـشروع           . مارس/ آذار ١٥
تعرض حملاولة االغتيال قبل بضعة شهور حيـث هامجـه املعتـدي            ". نجها

فأصيب جبـروح،   . لقد جئت ألقتلك النتمائك إىل األمحدية     : بالسكني قائال 
 عامـا،   ٧٤كان بالغا من العمر     . ولكن اهللا أنقذه حيث اجتمع الناس حوله      

ويبدو أنه ظل يزداد ضعفا على ضعف بسبب تلك اجلروح، كما كان مريضا             
كان موصيا فدفن يف شيت مقـربة       . ا، فأصيب بنوبة قلبية أدت إىل وفاته      أيض

  . يف ربوة
كانت . واجلنازة األخرى هي للسيدة ناصرة بيغم زوجة ميان شريف أمحد         

، فهكذا كانـت    "مهر آبا "املرحومة بنت السيد عزيز اهللا شاه وأخت السيدة         
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ندعو اهللا تعـاىل    .  جدا كانت سيدة خملصة  . بنت خال اخلليفة الرابع رمحه اهللا     
أن يرفع درجام مجيعا ويقرم إليه زلفى، ويوفـق ذويهـم لالسـتمرار يف            

 .   حسنام بعدهم، آمني
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