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ـ              ا ع أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممبـده  د
* بسِم 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 *   اط الَِّذينـر    ِصرغَي ِهملَيع تمعأَن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،.   
 � منذ بعثة املسيح املوعود –ال يزال معارضو اجلماعة اإلسالمية األمحدية 

أما .  يرفضون قبول دعواه تعصبا وِكبرا وأنانيةً ال بدليل وبرهان–وحىت اليوم 
ابل آالف األدلة من القرآن الكرمي  فقد قدم يف املق�املسيح املوعود 

واحلديث النبوي الشريف ومن أقوال العلماء والسلف الصاحل وتفسريام 
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وأثبت هلم من خالهلا أنه هو املسيح واملهدي الذي وردت عنه النبوءة يف 
إضافة إىل ذلك فقد ذكر تفصيل تلك اآليات اإلهلية اليت . القرآن واحلديث

صدقه من خالل معاملة اهللا تعاىل معه عند كل ظهرت لتأييده، كما أوضح 
مناسبة، ولكن الذين ختم اهللا تعاىل على قلوم أو الذين ال يريد اهللا تعاىل 

أما طاهرو الفطرة . هدايتهم فال يستطيع أحد أن يهديهم أو يفتح أقفال قلوم
 وسعدوا �الذين كتب اهللا تعاىل هلم اهلداية فقد آمنوا باملسيح املوعود 

أما الذين مل يبايعوه خوفًا من املشايخ املزعومني أو اتباعا هلم فهم ال . ببيعته
. يزالون حمرومني من هذا الفضل وهذا املطر الروحاين رغم هطوله بغزارة

 �ولكن الذين يتسمون بالصالح والسعادة فإم يقبلون املسيح املوعود 
ا أن مجيع النبوءات املتعلقة  يعرفون متامألماآلن أيضا كما قبلوه يف عهده، 

 عن فساد الزمان قد حتققت، ألنه قد تفاقم احلرص على الدنيا وأهوائها وقلّت
خشية اهللا، وقد بلغ السيل الزىب حبيث إن هؤالء املشايخ املزعومني وأتباعهم 

لقد احنطّوا إىل درجة أم ال . أيضا قد احنطّوا إىل أقصى درجات االحنطاط
تكاب اإلهانة يف حق كتاب اهللا ورسوله ليتخذوها ذريعة يتورعون عن ار

ملمارسة الظلم على األمحديني، فإم ينسبون هذه اإلساءة إىل األمحديني الذين 
ال يعلمون عنها شيئا، بل ال يعرفون شيئا عن تلك اإلساءة إال عندما تصل 

حاب الشرطة إىل بيوم من أجل اعتقاهلم، أو يعرفون عنها لدى تظاهرة أص
ومن .  ضد هذه اإلساءة املفتراة على األمحدينييف الشوارعاألذهان الوسخة 

أساليبهم الوضيعة أم يكتبون على مكان غري الئق من جدران املدرسة اسم 
 الذي يستعد كل أمحدي كل حني وآن - �سيدنا ومطاعنا املصطفى 
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حي للتضحية بنفسه من أجل احلفاظ على شرفه ومكانته، بل يستعد ليض
 مث يرمون به الطالب األمحديني، وبالتايل يتم -بأوالده أيضا يف هذا السبيل

طردهم من املدرسة، أو يتعرضون للظلم واالضطهاد والضرب والتعذيب، بل 
، �تتم حماوالت لرفع قضايا ضد هؤالء األبرياء يف احملاكم بتهمة إهانة النيب 

 اجلريرة، كما أن عقوبتها أيضا واملعلوم أنه ال تقبل الكفالة فيمن اعتقل ذه
تنسب إىل الطالب األمحديني األبرياء فعلة مل ختطر هلم على بال . تبلغ ذروا

فعندما يصل االحنطاط إىل أقصى حدوده، وعندما تتالشي من القلوب . قط
 فإنّ تضرعات وأسوئهاخشية اهللا تعاىل وعندما ترتكب أشنع األفاعيل 

ذاكرا الظروف -لقد نبهتكم أكثر من مرة . عملَهااملظلومني وآهاِتهم تعمل 
 أنَّ علينا أن جنعل رقي األمحدية أي -اليت مير ا األمحديون يف باكستان

اإلسالم احلقيقي حمور دعواتنا، وذلك حىت يبطش اهللا تعاىل سريعا بالذين 
سالم وإىل ميارسون الظلم باسم اهللا واإلسالم وحياولون اإلساءة إىل اهللا وإىل اإل

وينبغي أن ننتبه إىل الدعوات أن يوفق اهللا تعاىل . �سيدنا وموالنا حممد 
إن املتصلني . �األرواح السعيدة منهم لإلميان بإمام الزمان وتبليغه سالم النيب 

. يف براجمنا املباشرة على قناتنا يفهمون احلقيقة بفضل اهللا تعاىل مث يبايعون أيضا
سلمني صاروا جزًءا من هذا الظلم والفساد ولكن ليس صحيحا أن معظم امل

الصحيح هو أن كثريا من الناس ال يريدون أن يفهموا دعوة األمحدية خوفًا 
ال يعطي األمحديني حقوقهم كمواطنني وإذا فهموها فإن قانون البلد . وجهال

فالبلد ال حيكمه القانون بل حيكمه املشايخ يف هذه .  خوفا من املشايخنيعادي
لقد رسخ املشايخ يف قلوب عامة الناس غري املثقفني أن األمحديني . ياماأل
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يعتربون مريزا غالم أمحد القادياين خاتم النبيني بدال من سيدنا حممد رسول اهللا 
حنن نؤمن بأن املسيح .  بينما هذا غري صحيح كليا- والعياذ باهللا - �

نبياء مجيعا ليجمع  جاء يف حلل األ�،  احملب الصادق للنيب �املوعود 
واحلق أنه قد أفحم . ليضاهيه وليس �أتباع مجيع األديان عند أقدام النيب 

الذين رصوص يف وجه املبنيان الوقام ك. مجيع املعترضني باألدلة والرباهني
. بل هزمهم أيضام فقط، جماهل، ومل يضع حدا � والنيب  اإلسالميهامجون

. ا من الفرار والتقهقرديث مل جيد العدو بوهاجم العدو باألدلة والرباهني حب
  : إهلاما نصه�لقد تلقى 

 �كل بركة من حممد . قل جاء احلق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا"
  ." فتبارك من علّم وتعلّم

 إهلامات أخرى باألردية والفارسية مث قال يف �هذا، وقد أورد حضرته 
  ": ترياق القلوب"كتابه 

امات تضمنت نبوءة أن اهللا تعاىل سيثبت على يدي صدق  كل هذه اإلهل"
فقد حتققت اليوم تلك النبوءة ألنه ال . اإلسالم وبطالن األديان املعادية كلها

إن اآليات السماوية تظهر . أحد ميلك قوة وقدرة مقابلي ليثبت صدق دينه
الدنيا فهبوا واحبثوا يف . على يدي، وبقلمي تلمع احلقائق القرآنية ومعارفه

قة ن بني النصارى أو اليهود أو السيخ أو من أية فرن أحد ِمكلها، هل ِم
 يف بيان املعارف  اآليات السماوية أوراءةأخرى يسعه أن يبارزين يف إ
ه امللل زمنحلديث يف الصحاح أنه ستهلك يف واحلقائق؟ أنا الذي ورد عنه ا



 

- ٥ -

 العصور  يفنظريعندها مبا مل يسبق له   الذي سيلمعكلها إال اإلسالم
  )٢٦٨-٢٦٥ ص ١٥اخلزائن الروحانية ج  (."الوسطى

فنرى أن تعليم اإلسالم اجلميل ينشر يف هذه األيام يف العامل كله بواسطته هو 
إذًا، فإن مجاعته هي اليت تقوم بتبليغ دعوة اإلسالم حبسب نظام مترابط . �

هي اليت تقدم فاجلماعة اإلسالمية األمحدية . ومدروس حتت مظلة اخلالفة
صورة اإلسالم الصحيحة واحلقيقية يف كل البالد سواء أكان األمر يتعلق بتبليغ 

  . اإلسالم يف أفريقيا أو يف أوروبا أو يف القارات األخرى
 وعلى �عندما قلت للجماعة بأن أعداء اإلسالم يشنون هجمات على النيب 

تقدمي ل القرآن الكرمي  نقيم معارض أناإلسالم وتعليم القرآن الكرمي فعلينا
أُقيمت املعارض بفضل اهللا فإنه قد . .تعليم اإلسالم اجلميل بصورة صحيحة
. العاملتزال تقام يف خمتلف األماكن يف  تعاىل يف خمتلف البالد واألماكن، وال

وتصلنا التقارير من كل مكان أن األغيار يقولون دائما بأن تعليم القرآن 
ننا نستغرب إدمونه أنتم ميثّل إسالما مجيال جدا حبيث الكرمي واإلسالم الذي تق

بشدة كيف عارنا هذا اإلسالم، إذ مل نطلّع على هذا اجلانب منه من قبل، ض
فيقولون مثل هذا الكالم بأسلوب يعلوه االعتذار، . بل جنهله جهال تاما

إن مجيع املثقفني . ويأخذون القرآن الكرمي والكتب اإلسالمية األخرى
ذّبني سواء أكانوا من املسلمني أو املسيحيني أو املنتمني إىل أديان أخرى وامله

الذين يزورون املعارض يشيدون ا كثريا بال استثناء ويقولون بأنكم تقومون 
ولكن لسوء احلظ يف بعض البالد هناك فئة املشايخ أيضا الذين . بعمل جبار

لعلين . م اإلسالم نشر تعليونوبذلك يعارضوهم  ،يعارضون هذه املعارض
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لقرآن الكرمي يف دهلي باهلند يف صالة ل اقلت من قبل أيضا بأننا عقدنا معرض
فأثار املشايخ مع بعض األوباش من أشياعهم . كبرية استأجرناها من احلكومة

ضجة كبرية حىت اضطررنا إلائه بعد يومني مع أنه كان مزمعا عقده إىل ثالثة 
 مواطنكان هناك . أيضا ترك تأثريا إجيابيا كبرياولكن يف هذين اليومني . أيام

:  وقال أثناء الزيارة، قاديانزار نفوذ بالغ زار املعرض مث ومثقف جدا وذ
جئت إىل هنا للمرة األوىل ألرى املكان الذي يسكنه الذين خيدمون القرآن 

وزار أماكن خمتلفة يف قاديان وأخذ . الكرمي واإلسالم هذه اخلدمة العظيمة
  . اعا جيدا جداانطب

ولكن أقول متأسفا بأن أفراد اجلماعة أقاموا معرضا يف إحدى املدن الربيطانية 
قبل بضعة أيام ولكن بسبب ضجة أثارها املشايخ التمست الشرطة 

ما جيب علينا فعله مبدئيا جتاه . هءواملسؤولون احملليون من أفراد مجاعتنا إلغا
 ولكن املسؤولني  يف ذلك الفرع من مثل هذه الطلبات هو أن نرفضها باألدلة

يف هذا البلد وكذلك يف بالد . اجلماعة قبلوا طلب الشرطة وألغوا املعرض
ولكن . أوروبية أخرى تسود احلرية وتعلن احلكومات أا تعطي احلرية للجميع

 التطرف يف هذا نشرإذا تركنا حبل املشايخ على غارم لَكُنا من املسامهني يف 
علينا أن نشرح هذا األمر للمسوؤلني جيدا وجيب أن ندبر لعقد جيب . البلد

يقول بعض أفراد اجلماعة بأنه ميكن أن نعقده خفية . املعرض مرة أخرى
 من ناحية ؟إذا عقدمتوه بصمت هكذا فما الفائدة منه أصال: أقول. وبصمت

  جري اهللا يف حلل األنبياء مث نقوم باملداهنة منةندعي أننا سنواصل مسري
كما قلت من قبل بأن هذا البلد . جانب آخر؟ هذا ال ميكن حبال من األحوال
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واحلكومة أيضا تدعي بأن القانون يسود فيه، فعلينا أن نطلب . يسوده القانون
منهم أن من واجبكم أن تنفذوا القانون وتعطوا املواطنني حقوقهم وحتافظوا 

  . عليها
 حني حناول تبليغ دعوة القرآن على أية حال، هذه هي حالة املشايخ بأننا

 بدال من أن -الكرمي يف بالد غري إسالمية يعرقل املشايخ املزعومون مساعينا 
كيف ميكنكم أن تقوموا ذا :  قائلني بلسان حاهلم-يفعل ذلك غري املسلمني 

العمل اخلطري إذ تنشرون رسالة القرآن الكرمي يف العامل، حنن ال نستطيع أن 
   !! من األحوالنتحمل ذلك حبال

ولكن . فهذه هي الصورة احلقيقية للذين يدعون كذبا وزورا بأم سدنة الدين
علينا أن نستمر يف عملنا وال بد أن نفحم معارضي اإلسالم مجيعا يف كل 

وسوف نواصل هذه . األحوال، وننشر تعليم القرآن الكرمي يف العامل بإذن اهللا
  . �عند قدمي النيب املهمة حتما لكي جنمع الناس مجيعا 

فكما قلت قبل قليل بأن البالد الغربية تتميز بشكل عام مبيزة أم يعاملون 
لذا إذا كان أحد يعرقل طريقنا يف هذه . اجلميع بالعدل وعلى قدم املساواة
هنا أضرب مثال ذا الصدد حيث نرى . البالد علينا أن نستعني بالقانون

  . القانون سائدا
 يف أوروبا قبل فترة وجيزة وزرت هولندا أيضا يف أثنائها لقد قمت جبولة

ويف اخلطبة وجهت رسالة إىل رجل سياسي . وألقيت خطبة اجلمعة هنالك
"  ِولدرخريت"هنالك وهو عضو الربملان، ورئيس حزب سياسي أيضا امسه 

وقلت يف رساليت بأنك جتاوزت احلدود يف بذاءة اللسان ضد اإلسالم والنيب 
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عليك أن ترتدع . دم كلمات نابية وقد جتاوزت احلدود يف العداوة وتستخ�
واهللا . من ذلك واخش عقوبة اهللا اليت تنـزل على حني غرة وتبيدك وأمثالك

وقلت أيضا بأنه ليس عندنا أية قوة ولكننا . تعاىل قادر على أن يبطش بأمثالك
  . سنواجهكم بالدعاء

 املسؤول على  اخلطبة وجاء به إيلَّمث أُِعد البيان الصحفي املبين على تلك
مكتب اإلعالم يف اجلماعة وكان قد سجل فيه كل األمور ما عدا هذه اجلملة 
فقلت له أن يضيف تلك اجلملة بوجه خاص حيث قلت بأننا ال منلك أسلحة 

  . دنيوية ولكننا ندعو اهللا تعاىل أن يدمرك وأمثالك
. ينا بالدالئل والرباهني وبالدعاءوهذا هو احلق أننا سنواجه أعداءنا ومعارض

وهذه هي احلقيقة أننا نتصدى للمعارضني واألعداء إما بالدالئل أو بالدعاء 
  . فوق ذلك

هذا البيان "  ِولدرخريت"على أية حال، لقد قرأ هذا السياسي اهلولندي املدعو 
رسالة إىل احلكومة ووجه فيها بعض األسئلة إىل وزير بالصحفي مث بعث 

 وعندما نشرت هذه األسئلة يف اجلرائد احمللية كتب إيلَّ. ية يف احلكومةالداخل
املسؤولون يف مجاعة هولندا بأن هذا الشخص قد أثار أسئلة كذا وكذا، 

تكم وزارة لَفقلت هلم بأنه إذا سأَ. وكانوا خائفني بعض الشيء على ما يبدو
عة بكل وضوح الدخلية فال داعي للقلق بل عليكم أن تشرحوا موقف اجلما

. وتبيان، وهو أن هذا الشخص هو الذي وضع أساسا سيئا بتصرفاته الشائنة
 واستخدم لغة قاسية جدا وشوه مسعة �هو الذي صنع أفالما بذيئة عن النيب 



 

- ٩ -

أما حنن فلم نفعل شيئا إال أن رددنا على ذلك وقلنا بأن اهللا تعاىل . اإلسالم
  .  إليهيغار لنبيه وقادر على أن يبطش باملسيء

على أية حال، فقد وجه هذا الشخص بعض األسئلة إىل احلكومة، واحلكومة 
كان من . بدروها ردت عليها بعد بضعة أيام وقد نشرت يف جريدة حملية أيضا

 املقال عن) أي وزارة الداخلية( تعرف هل": ِولدر"مجلة األسئلة اليت أثارها 
  :بعنوان

World Muslim leader sends warning to Dutch Politician 
Geert Wilders? 

وسؤاله . نعم، أعرف ذلك وقد قرأت هذا املقال: كان جواب وزير الداخلية
امسع أنت وحزبك : قال املريزا مسرور أمحد: الثاين املوجه إىل الوزير كان

مث قال . وكل شخص مثلك أنكم سوف لكون حتما يف اية املطاف
ما هي اإلجراءات اليت تنوي الوزارة :  بنفسهشارحا هذا الكالم" ِولدر"

اختاذها ضد تلك املنظمة اإلسالمية بناء على هذا البيان املثري للفساد؟ فقال 
لقد قال املريزا مسرور أمحد حبسب البيان الصحفي بأن : الوزير يف اجلواب

وال أرى . دنيويةهؤالء الناس واألحزاب سوف يهلكون بالدعاء وليس خبطط 
البيان ما من شأنه أن يثري الفساد حىت أقوم بإجراءات ضد اجلماعة يف هذا 

  . اإلسالمية األمحدية
ما عالقة اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف هولندا : وجاء يف سؤاله الثالث

  اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية واملريزا مسرور أمحد؟ ب
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محدية يف هولندا جزء من إن اجلماعة اإلسالمية األ: قال الوزير يف اجلواب
  . اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية

) ِولدر(فهذا الشخص . فمن هنا يتبني متسك هؤالء القوم بالعدل واإلنصاف
رجل سياسي يف البالد وهو زعيم حزب سياسي وعضو الربملان أيضا ويعتنق 

لى احلق ومع ذلك يرد عليه بإجابات مبنية ع. الدين نفسه الذي يعتنقه الوزير
  . والعدل متاما

يقوم حاليا مبزيد من البحث والتحقيق عن " ِولدر"لقد مسعنا مؤخرا أن 
فليخرج : فأقول. اجلماعة ليطّلع بأية طريقة ممكنة على نقاط الضعف فيها

املعارضون كل ما يف جعبتهم يف هذا الصدد ولكن جيب أن يعلموا أن هذه 
فقد . هذا ما سريونه فيها. حلق والصدقاجلماعة مجاعة ربانية وال تقول إال ا

كُلِّفنا أن نبلّغ دعوة إمام الزمان يف مجيع أحناء العامل وأن نفحم املعارضني 
وحيثما يرى . باألدلة والرباهني، وهذا ما يقوم به كل أمحدي جهد املستطيع

أن أعداَء اإلسالم يشنون اهلجوم عليه يدافع عنه ويرد عليهم ردا مفحما 
واملعلوم أن هذا العلم واملعرفة اليت نستخدمها قد . قيقة أيضا للعاملويشرح احل

شعور  دون- وبناء عليها يبلّغ كل أمحدي ،�تلقيناها من اإلمام املهدي 
أما .  والزعماء الدينيني أيضاالسياسيني اإلسالم إىل الزعماء  دعوةَ-بالدونية

، وال فقطع الدنيوية اآلخرون فعندما يقابلون الزعماء يطلبون منهم املناف
  .جيدون يف أنفسهم شجاعة لتبليغهم دعوة اإلسالم

 قبل وكتب إيلَّ. فقد سافر مؤخرا أمري اجلماعة يف الكبابري إىل إيطاليا مع وفد
السفر بأنين مسافر مع وفد يضم رجال الدين من خمتلف األديان لالشتراك يف 
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اك ألننا مسافرون بدعوة  وهناك مؤشرات أننا سنقابل البابا هن،اجتماع ديين
من البابا أصال، لذا أود أن أبلّغ البابا رسالة بامسكم إذا رأيتم ذلك مناسبا، 

هذا جيدا : قلت. وأن أعطيه ترمجة معاين القرآن الكرمي أيضا باللغة اإليطالية
رسالة موجهة إىل البابا، وجعل منها أمري معه  مث أرسلت. جدا، فلتفعل ذلك

فاتيكان، الفسلّمها للبابا ولكبار القساوسة اآلخرين يف . سخاجلماعة عدة ن
وقد نشرت صورته يف تلك املناسبة يف .  أيضااملصحف الشريفوأهدى البابا 

أقرأ عليكم اآلن جزءا من هذا التقرير الذي كتبه حممد شريف عودة . اجلرائد
  :بعد هذا اللقاء، يقول

-١٠يطاليا يوم إبالفاتيكان روما  يف مقره ١٦ ـبابا بندكت الاللقد قابلت "
ديان من البالد منهم احلاخام د من رجال الدين ورؤساء األفمع و ٢٠١١-١١
  .وبعض رجال الدين الكبار من املسيحيني واليهود واملسلمنيسرائيل كرب إلاأل

همة من املرسالة الن هذه أخربته أ وقد ،مري املؤمننيألبابا رسالة ل متوقد سلّ
 له  وكذلك قدمت.استلمها بيدهف ،محدية العامليةسالمية األماعة اإلمام اجلإ

يطايل  التلفزيون اإلوقد بثّ. يطاليةترمجة اجلماعة للقرآن الكرمي باللغة اإل
 نشرت صور الوفد مع كما ،ري مع الباباصو أيضا سرائيليالتلفزيون اإلو

  .ربية منهاسرائيلية العربية والعيطالية واإلالبابا يف اجلرائد اإل
 مؤمتر صحفي يف راديو الفاتيكان لرجال الدين  هناك البابا كان معلقاءالبعد 
  ووزعت،يده اهللاأ مضمون رسالة اخلليفة  علىيطاليةلصحافة اإلا أطلعتوقد 

 كنائس عنينال املسؤول لكردل هامت سلّ، كماعليهم نسخة من هذه الرسالة
 نائب الكردينال وهو مسؤول ت قابلكذلك . يف الفاتيكانطوسالشرق األ
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فأخذ مين عنواين ليدعوين يف مؤمترهم القادم الذي ديان جلنة احلوار بني األ
  ."سيعقد يف سرياييفو العام القادم

أما الرسالة اليت وجهتا تستهلّها إىل البابا فملخكلمات  ببعض صها أ
لِْكتاِب تعالَوا ِإلَى كَِلمٍة قُلْ يا أَهلَ ا�:  مث أوردت فيها اآلية التالية،الدعاء

سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد ِإلَّا اللَّه ولَا نشِرك ِبِه شيئًا ولَا يتِخذَ بعضنا بعضا 
مث ذكرت بأن اإلسالم وتعاليمه . )٦٥آل عمران ( �أَربابا ِمن دوِن اللَِّه

  صحيح أن هذا راجع إىل تصرفات.رضة للهجومأصبحت يف هذه األيام ع
 السبب الذي جيعلون اإلسالم عرضة ألجله هلو  هذا ولكن،بعض املسلمني

سبب خاطئ جدا، ومع ذلك ال يتورع بعض املثقفني أيضا من شن هجمات 
 األديان كلها و فكما أن تعاليم.  ذا السبب نفسه�على اإلسالم والنيب 

 اإلسالم هذا ما يعلّمه  صلة العبد باهللا تعاىل، كذلك إنشاء حتث علىمؤسسيها
 أفضل من تعاليم مجيع األديان، فينبغي أيضا، بل تعليم اإلسالم يف هذا اال

شنإن .  أهلهبعض من  خاطئة هجمات على اإلسالم بسبب تصرفاتأال ت
لقرآن منا احترام األنبياء كلهم الذين ذُكروا يف الكتاب املقدس وااإلسالم يعلّ

، وإنه مما يؤملنا كثريا �حنن خدام متواضعون لسيدنا املصطفى . أيضاالكرمي 
حنن نقوم بواجب الرد على . �ويؤذينا أن تشن اهلجمات على ِعرض النيب 

تلك اهلجمات ولكن من خالل تقدمي تعاليم اإلسالم الرائعة، ومن خالل 
إن التعاليم األساسية .  واألخوةعرض تعاليم القرآن الكرمي اليت هي تعاليم احملبة

وهذا هو الصوت الذي يرتفع من . لإلسالم هي االلتزام بتقوى اهللا تعاىل
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مساجدنا مخس مرات يوميا لنشر تلك الرسالة احملتوية على عظمة اهللا تعاىل 
  .�ويعلن من خالهلا أن حممدا رسول اهللا 

 هذه األيام هو  أمن العامل يفإفسادمث كتبت فيها أن السبب األكرب يف 
تالعب البعض مبشاعر اآلخرين حبجة حرية الفكر والرأي، وإحلاقهم األضرار 

لقد نشبت يف العامل حروب على نطاق . واألذى بالناس من الناحية الدينية
ضيق، والعامل اليوم حباجة إىل تكثيف اجلهود إلاء مثل هذه احلروب ألا قد 

  . در حجم دمارها الذي سيلحق بالعاملتتحول إىل حرب عاملية كربى ال يق
فبدال من التفكري يف تطور العامل ماديا ينبغي أن : مث كتبت فيها له أيضا

وعلى الزعماء الدينيني بذل السعي من . ننتبه إىل إنقاذه من هذا الدمار احملقق
  .أجل إنقاذ العامل من العداوات الداخلية وغصب احلقوق

  : كما كتبت له أيضا
 يسمع يف العامل، ولك أتباع كثر، لذا الرجاء أن تسعى ألن وتلك ص

تتعاون أديان العامل فيما بينها سعيا إلرساء السالم يف العامل، ولكي يهتم الناس 
  .مبعرفة رم األحد الذي خلقهم

هذه هي خالصة رساليت إىل البابا، وأدعو اهللا تعاىل أن يكون قد قرأها 
ء القوم ممن يرسون املُثُل اإلنسانية وحيترمون واستوعبها، وأن يكون هؤال

  . الدين، وفوق كل ذلك يعرفون رم األحد
وكما هو واضح من تقرير األستاذ حممد شريف عودة فكان يف هذه 

وشخصيات إسالمية بازرة، ولكن مل يوفّق سالمي اإلدين الرجاالت املناسبة 
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واحد من غلمان إمام هذا إلهداء رسالة اإلسالم ورسالة القرآن للبابا إال 
  ". جِري اهللا"الزمان الذي مساه اهللا 

–مث يزعم هؤالء املعارضون أن األمحديني ليسوا مسلمني وأم يسيئون 
احلق أننا مل نزل نرى انتصارات .  والقرآن الكرمي� إىل النيب -معاذ اهللا

يار الذين ، بل إن األغ�اإلسالم بشأن جديد بربكة اتباعنا للمسيح املوعود 
 قد �خلت قلوم من البغض واحلقد أيضا يعترفون أن املسيح املوعود 

فهناك قضية شهرية رفعها القسيس . حقق الغاية اليت بعث من أجلها يقينا
، وذلك انتقاما منه بسبب �الدكتور مارتن كالرك ضد املسيح املوعود 

رية جرت بينه وبينهم وجند اهلزمية النكراء اليت مين ا النصارى يف مناظرة شه
وهذه القضية . أي احلرب املقدسة" جنك مقدس "�تفاصيلها يف كتابه 

ة جند رو بتهمة قتل مز�اليت رفعها مارتن كالرك ضد املسيح املوعود 
قد " النقيب دوغلس"وكان القاضي ". كتاب الربية "�تفاصيلها يف كتابه 

 على هذا القاضي لقب � منها، فأطلق �حكم برباءة املسيح املوعود 
أما الدكتور . ، وهناك تفاصيل كثرية ال داعي للخوض فيها"بيالطس الثاين"

مارتن كالرك فقد لقي ذالً كبريا يف هذه القضية حىت قال القاضي للمسيح 
  .  ميكنك أن ترفع ضده قضية املساس بسمعتك�املوعود 

نه قد اتصل أ) mta(وقبل بضعة أيام أخربين السيد آصف الذي يعمل يف 
أهالً وسهالً به، : فقلت له. بابِن حفيِد هنري مارتن كالرك وأنه يريد لقاءكم

، غري ينوالناس يأتون ويقابلون. فقابلَين قبل بضعة أيام. فأِت به يف أحد األيام
أين أريد أن أحدثكم ببعض ما جري بيين وبينه من حديث إذ فيه دليل على 
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ف لنا كيف أن اهللا تعاىل ال يزال يؤيد ، حيث يكش�صدق املسيح املوعود 
  .  اليوم أيضا بشأن عظيم�حضرته 

إين : ، فقال يل"احلرب املقدسة"لقد تطرقت خالل احلديث معه إىل مناظرة 
مل أبدأ التحقيق ذا الصدد إال مؤخرا، ولكين قد عرفت اليوم أن هنري مارتن 

 هنري مارتن كالرك  الحظوا أن ابن حفيد-كالرك قد صار قصة من املاضي 
  . أما خصمه فقد حقق النجاح يف العامل كله-يعترف أنه صار قصة من املاضي

كنت ال أعرف من قبل من هو أبو جدي، إمنا كنت بدأت :  مث قال يل
البحث عن آبائي القدامي قبل فترة وجيزة، فعرفت أن هنري مارتن كالرك 

  .هو أبو جدي
صف ساعة، وكان يتحدث معي بلهجة هادئة لقد استمر هذا اللقاء قرابة ن

وحبيطة، فظننت أن هذا أسلوبه، ولكنه قال للسيد آصف بعد اللقاء أنه خالل 
  . اللقاء كله ظلّ يف حالة عاطفية جدا

 قد �مث أخربه السيد آصف يف حديث طويل معه أن املسيح املوعود 
 إىل العناد استعمل يف حق هنري مارتن كالرك كلمات قاسية، ولكنها راجعة

واملكابرة اليت أظهرمها األخري يف املناظرة، مع أن املرء لو قرأ هذه املناظرة كلها 
لتبني له متاما أن اإلسالم هو املنتصر فيها، بينما ظل هنري مارتن كالرك مصرا 

 حسنا، �على قوله بأن املسيحية هي املنتصرة فيها، فقال له املسيح املوعود 
. لدعاء لكي يري اهللا تعاىل آية واضحة حبق من هو على احلقفليحسم األمر با

  :فقال ابن حفيد هنري مارتن كالرك بشكل عفوي
 'God has certainly shown a sign even today.' 
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  . أي أن اهللا تعاىل قد أرى آية حتما حىت أنه أراها اليوم أيضا
 وقد أمرت وقد حتدث مع السيد آصف عن انطباعته عن اللقاء أيضا،

  . السيد آصف أن يكتب مقاالً عن ذلك لينشر
 �باختصار، إن اهللا تعاىل يري اليوم آيات صدق املسيح املوعود 

باعتراف معارضي اإلسالم هؤالء، ومع ذلك إذا كان أحد ال يدرك صدقه 
  .  فهم هؤالء املشايخ الذين يظنون أم حيتكرون اإلسالم�

 من ينكرين فال ينكرين وإمنا ينكر اهللا إن: "�يقول املسيح املوعود 
الفنت  إذ يرى أن بين فال يكذبين وإمنا يكذّب اهللا،، ألن من يكذّ�ورسوله 

لقضاء عليها رغم ل �اخلارجية قد جتاوزت حدودها ومل يدبر اهللا الداخلية و
 مع أنه يؤمن ،)١٠احلجر  (�ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ�وعده 

 كان قد وعد يف آية االستخالف بإقامة سلسلة اخللفاء �يف الظاهر بأن اهللا 
 والعياذ باهللا مل �يف األمة احملمدية أيضا كما أقامها يف األمة املوسوية، لكنه 

ينجز وعده هذا، فال يتواجد أي خليفة يف هذه األمة، وليس ذلك فحسب بل 
 يف القرآن الكرمي مبثيل � بأن وصف النيب سوف يدفعه ذلك إىل اإلنكار

 مماثلة هذه األمة مت هو اآلخر ليس بصحيح والعياذ باهللا، ألن أَ�موسى 
ومشاتها بتلك تقتضي والدةَ مسيٍح يف هذه األمة يف القرن الرابع عشر كما 

  لن يكون بداكان املسيح قد ظهر يف األمة املوسوية يف القرن الرابع عشر، كم
وآخِرين  �من تكذيب آية القرآن الكرمي اليت تبشر بظهور الربوز األمحدي يف 

قُوا ِبِهملْحا يلَم مهكثٍري من آيات ،)٤اجلمعة  (�ِمن وهكذا سيستلزم تكذيب 
القرآن الكرمي، بل أعلن بتحد أنه لن يكون بد من ترك القرآن الكرمي كله من 
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، فتأملوا هل تكذييب أمر سهل هني؟ فأنا ال "الناس"إىل كلمة " احلمد"كلمة 
أقول لكم من عند نفسي وإمنا أقول مقسما باهللا إن احلق أن من تركين 

 وترك - وإن مل يكذب بلسانه-وكذِّبين فقد كذَّب بعمله القرآنَ الكرمي كلَّه 
ؤكد من امل" أنت مين وأنا منك"اَهللا، وإىل ذلك يشري أحد إهلامايت أيضا، وهو 

أن تكذييب يستلزم تكذيب اهللا، وإن اإلميان يب يؤدي إىل تصديق اهللا ويتقوى 
، �اإلميانُ به، أما الذي يكذِّبين فهو ال يكذِّب نفسي فإمنا يكذب رسولَ اهللا 

فقبل أن يتجرأ أحد على تكذييب وإنكاري عليه أن يفكر قليال يف نفسه 
ن الذي يكذِّبه؟ويستفتيه أن١٥-١٤ ص ٤ات ج ملفوظ" (ه م(  

 اعلموا: "مرآة كماالت اإلسالم:  يف كتاب آخر� مث يقول حضرته 
 تلقوا فال. أنتم أعضائكم على بالسيوف تضربون احلرب هذه يف أنكم يقينا

. رمادا وجتعلها يدكم وحترق النار تضطرم لئال حق بغري النار يف بأيديكم
 عليه، ليقضوا كثريون شألن اإلنسان صنع من ذلك كان لو أنه يقينا واعلموا

 رأيتم هل. الرشد عمر وهو عاما عشر اثين أي العمر من املدة هذه بلغ وملا
   معاىف؟ سليما املديد العمر هذا بلغ مث يكلّمه بأنه اهللا على افترى قبل من مفتريا

 يقول حيث الكرمي القرآن آيات تذكرون وال تفكرون ال أنكم عليكم األسف
 نفم. الوتني منك لقطعت علي تقولت لو بأنك � لنيبا عن شأنه جلّ اهللا

حىت � النيب من اهللا إىل أحب يلَسهذه إىل الكبري افترائه على اآلن إىل م 
   أيضا؟ تعاىل اهللا ِنعم من وافرا حظا ينال بل الدرجة

 اإلصرار يف احلدود تتجاوزوا وال النفسانية أهواءكم اتركوا اإلخوة أيها فيا
 إنسانا وليكن كل منكم العادة سلسلة ومزقوا. وحده اهللا علم ختص رأمو على
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 فاخشوا. ذنوبكم لكم اهللا وليغفر لترمحوا التقوى مسلك واسلكوا جديدا
   رشيد؟ رجل فيكم أليس. وامتِنعوا

 أعداءه وميزق عبده وينصر عنده من بنصرة اهللا يأيت فسوف تنتهوا مل وإن

  )٥٥-٥٣ ص ٥ الروحانية ج اخلزائن( ".شيئا تضرونه وال

 إلعمال العقل �سيدنا املسيح املوعود  أن يوفق أعداء �نسأل اهللا 
 مجيع األمحديني يف كل مكان من كل �وإدراك هذه الرسالة، وأن حيمي اهللا 

  .  ندعوه منيبني إليه أكثر فأكثر..�أنواع الشر، ويوفقنا 
جلنازة على عدد من صالة ا سأصلي اليوم أيضا  اجلمعة والعصراليتصبعد 

لسيدة مرمي خاتون زوجة السيد زكْري من بلدة تشوباره يف ا: املتوفَّني، أوهلم
باكستان، فقد توفيت يف هجوم شنه عدد من غري األمحديني على / حمافظة ليه

باكستان يف الساعة اخلامسة مساء ب" هيلَ" يف حمافظة "تشوباره"محدية يف عائلة أ
 هذه شهيدةٌ، بيتها  أنأي.  إنا هللا وإنا إليه راجعون،٥/١٢/٢٠١١تقريبا يف 

يف هذه املنطقة تقيم بعض العائالت األمحدية األخرى . جماور لبيت الداعية
كانت عائلة املرحومة اشترت قبل بضعة أعوام قطعة أرض باالشتراك . أيضا

املكتب مع اآلخرين، وهم شطبوا امسها الحقا من األوراق الرمسية بالتواطؤ مع 
املعين، فالقضية مرفوعة إىل احملكمة وكان الفريق اخلصم قد هامجوا يف السابق 

يوم احلادث أيضا سعوا الحتالل . أيضا لالحتالل ومل ينجحوا يف ذلك
 رشق أحدهم املرحومةَ بلِبنٍة يف الظاهر لكنه تبني تهموعند مقاوم، األرض

 فلم تقاومها ولفظت بتشريح اجلثة أا تعرضت لضربات مربحة بالعصا،
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 زوجها كان العداء كله بسبب األمحدية، ولقد أصيبت أخت. أنفاسها األخرية
 الصحي مطمئن، كان عمر ووضعهاأيضا جبروح إال أنه ال خطر عليها 

كان . أفراد هذه العائلة كلها يشتغلون يف الزراعة.  عاما تقريبا٢٦املرحومة 
 قد وهب قطعة منها جماورة ١٩٩٢عام محوها عندما اشترى هذه األراضي يف 

وكان . ملسجد اجلماعة للجماعة حبجم ثُمن فدان، حبيث مت بناء بيت للداعية
املعارضون يسعون منذ زمن طويل الحتالهلا وكانوا قد رفعوا قضية يف احملكمة 
العليا وخسروها، فحاولوا تغيري السجل يف املكتب املعين بالتواطؤ مع املسئولني 

 كما هو معروف يف باكستان وسجلوها بامسهم، لكن ،ا يف ذلكوقد جنحو
 تتابع وكان التوتر الكبري سائدا، فلما أخربِت اجلماعةُ  ال تزالالقضية كانت

. ضابطَ الشرطة اعتذر بكلمات واضحة أنه ال يستطيع إسخاط الفريق اخلصم
، وقد "ري جرهش"على كل حال قد دفنت السيدة مرمي خاتون يف قرية جماورة 

لقد تركت املرحومةُ باإلضافة إىل . مبساعدة الشرطةقتلها  ارم الذي هرب
الزوج ثالثة أوالد صغار عمر أكربهم تسع سنوات وابنةٌ عمرها ست سنوات 

  .وستة أشهر، وابن عمره مخس سنوات وستة أشهر
در خان الدرويش اجلنازة الثانية للسيدة عظيم النساء احملترمة زوجِة السيد بها

 إنا هللا وإنا إليه ٣/١٢/٢٠١١املرحوم من قاديان، حيث كانت قد توفيت يف 
  .راجعون

حد صحابة املسيح ألة كنّكانت من مواليد بلدة ممبهري يف والية ِبهار، وكانت 
، كانت منذ الطفولة تدعو اهللا �حضرة ميان شادي خان وهو  �املوعود 
 وقد نظمت قصيدة طويلة دعت فيها لذلك، ، للسكن يف قاديانهاأن يوفِّق
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أحد أبيات وفتقبل اهللا دعاءها إذ قد انتقلت إىل قاديان للسكن بعد الزواج، 
يا إهلي تسألك أَمتك املتواضعةُ عظيم النساء زيارةَ قاديان دار : يقولقصيدا 

  .األمان عاجال
 أوضاع صعبة  مع زوجها مبنتهى الوفاء واإلخالص رغمعاشت وبعد الزواج 

 أرملة عاشت يف قاديان، وبعد وفاة زوجها أيضا اجدا أثناء حياته درويش
  ٢٩بـ  وظلت تقيم يف أرض قاديان املقدسة مدة طويلة تقدر صابرةً، شاكرةً

عاما، كانت تم كثريا بتربية األوالد وتعليِمهم فكانت تعلِّمهم القرآن بأروع 
  . اء، رفع اهللا درجاا يف اجلنة تركت مخس بنات وثالثة أبن.أسلوب

اجلنازة الثالثة للسيد سليمان أمحد املرحوم الداعية اإلسالمي األمحدي يف 
 نتيجة أزمة قلبية، إنا هللا وإنا وإليه ١/١٢/٢٠١١إندونيسيا حيث تويف يف 
، وجاء يف ١٩٧٨ وتشرف بالبيعة يف عام ١٩٥٣راجعون، كان من مواليد 

 وسجل يف الصف اخلصوصي يف اجلامعة األمحدية  إىل ربوة للدراسة١٩٧٩
وعاد إىل " املبشر" حامال شهادة ١٩٨٥حيث خترج فيها يف عام يوليو 

 يف تسع مدن وبعد ذلك خدم اجلماعة داعيةً" يووور"إندونيسيا وعين يف 
ثالثة وترك أرملة .  عند وفاته"بندو"كان خيدم اجلماعة يف بلدة و. خمتلفة

  .  اهللا الصرب واهلمة ورفع درجات املرحوم يف اجلنةأوالد، أهلمهم
اجلنازة الرابعة للسيد احلاج دي ام كاهلون احملترم من سرياليون حيث تويف يف 

كان قد ولد ألب .  بعد مرض قصري إنا هللا وإنا إليه راجعون٢٦/١١/٢٠١١
فقري جدا وكان يقول بأنه مل يكن ميلك حذاء حىت يف عمر مخسة عشر عاما، 

كن ملا كان مولَعا بالعلم فقد تلقَّى العلم وتقدم، فحالفته النجاحات حيث ل
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كان خلوقا . عني يف شبابه مدير جملس إدارة اإلنتاج والتسويق يف سرياليون
دمثا وكان يستبق التضحية باملال بإخالص، ترك ابنتني وأربعة أبناء، أرملته 

لجنة إماء اهللا يف سرياليون، ل يسةًالسيدة احلاجة سلمة كاهلون ختدم اجلماعة رئ
أحد أبنائه السيد تومي كاهلون املقيم هنا يف بريطانيا رأَس جملس خدام 

رفع اهللا درجات املرحوم يف اجلنة ووفَّق أوالده . األمحدية بريطانيا سابقا
 على نازة اجللالستمرار يف إحراز احلسنات اليت اعتادها يف حياته، سأصلي 

  .                        إن شاء اهللا. صالةكل هؤالء بعد ال
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