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مقدمة
بنظرة خاطف ٍة سريعة للمعاانة اليت
يعانيها العامل كله ،من أقصاه إىل
أقصاه ،من أغنيائه إىل فقرائه ،من
قادته إىل املقودين فيه ،من ِجنِّه إىل
ِ
إنسه ،سوف خنرج بنتيجة واحدة ال

لبس فيها وال غموض ،وال شك فيها
وال ِمرية ،أال وهي أن مشكالت العامل
اليت تؤرق نوَمه ،وتقض مضجعه،
وهتدد أمنه ،وهتدم بنيانه ،مرجعها
إىل حمورين:
 1ـ اإلرهاب واضطهاد األقليات مما
الداخلي ،والقالقل اليت
يهدد األمن
ّ
نصوص دينية مت التعامل
تؤججها
ٌ
معها خطأً.
التقوى

2ـ انعدام السالم اخلارجي بني
الدول بسبب مطامع بعض الشعوب
يف َّ
مقدرات شعوب أخرى.
وقد قدمنا يف العددين السابقني ما
شاء هللا لنا أن نقدم ،فمن اطلع عليه
فلينفعه هللا وينفعنا معه مبا علم ،وهذه
تتمة األمر وبقية املقال للقارئني ،وقد
وفقنا هللا تعاىل يف البيان السابق إىل
التدليل على أن الدعوة األمحدية
أمل أمراض العامل اليت يعانيها ،وأن
املسيح املوعود  ودعوته عالجها
الناجع الشايف من كل أدوائها
وأمراضها املستعصية على املعاجلني،
واآلن نقدم بقية الدواء ونتم البيان
للمنتصحني.

احملور الثاين:
 2ـ انعدام السالم اخلارجي بني
الدول بسبب مطامع بعض الشعوب
يف َّ
مقدرات شعوب أخرى
مقس ٌم
األمحدي ال يؤمن أبن العامل كله َّ
ّ
إىل دارين :دار إسالم ودار حرب،
وإمنا العامل كله عنده دار ِسل ٍم وأمن
رب
وأمان ،انطالقاً من إميانه أن هللا ُّ
العاملني مجيعاً وليس ربَّ م وحدهم.
األمحدي ال يؤمن أن رسول هللا حممداً
ّ
كان خياطب امللوك والسالطني بقوله
تسلم) مبعىن :إما أن تدخل
هلم (أسلِم ْ
يف اإلسالم أو هنلكك جبيوشنا وع َد ِدان
وُعدتنا ،إمنا يفهم املسلم األمحدي
تسلم من
من هذه العبارة :أسلِم
ْ
فهم سقيم ،وشر عميم ،ودين ذميم،
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وحيا ٍة حتياها كأنك رميم ،وتسلم من
اخلزي والعار والشنار يوم لقاء هللا األحمدية جماعة روحانية
يف األخرة ،فإذا سلمت من الشرور سلطنتها في السماء ،وال حاجة
واملعاصي واآلفات يف الدنيا بفهمك لها لسلطنة في هذا العالم.
حلقيقة احلياة واملوت والقيامة تكون قد األحمدية ال مطمع لها في سيادة،
سلمت من كل ً
أذى ،ونلت كل نعيم وال حكم ،وال مملكة ،فمملكتهم
يف اآلخرة.
ليست من هذا العالم.
األمحديون يقولون بقول نبيهم عند
فتح مكة :اليوم يوم املرمحة ،وينادون
به يف كل ساعة من ليل أو هنار،
وينتقدون قول من ال يعلمون  :اليوم
يوم امللحمة
وتقييد خطوات شيطاهنا ،وكسر عظام
ثوائرها ،وذحبها وإراقة دمائها وقطع
األمحدية واجلهاد
وتني متردها وعصياهنا ،طاع ًة لرهبا،
األمحدية ال ترى اجلهاد قتاالً
ينصب ورغب ًة يف قربه ورضاه.
ُّ
بالء على العامل كله ما دام مل يعلن األمحدية مجاعة روحانية سلطنتها يف
ً
االنصياع لدعوة اإلسالم اليت ال السماء ،وال حاجة هلا لسلطنة يف هذا
يعرف شيئاً عنها ،وال يدرك أمراً العامل.
من حقائقها ،فإن العامل كله لو أنه األمحدية ال مطمع هلا يف سيادة ،وال
رفض اإلسالم الذي يقدمه املشايخ حكم ،وال مملكة ،فمملكتهم ليست
واملؤسسات الدينية منذ ألف سنة من هذا العامل.
خلت وحىت اآلن ،ال يكون قد رفض
اإلسالم املنزَّل من هللا على قلب حممد األمحدية والعالقة ابإلنسانية
 ،بل رفض إسالماً مبت َدعاً خمرتَعاً ما
األمحدي حيب ألخيه ما حيب لنفسه،
ّ
أنزل هللاُ به من سلطان ،وال يكون عند وأخوه هو كل بشر من بين آدم ،فال
هللا من ِ
اخذين أفضلية لصاحب دين على صاحب
احملاسبني املؤ َ
املنكرين َ
امللومني ،إمنا ترى اجلها َد جهاد النفس دين ،وال جنس على جنس ،وال لغة
ومنعها من انفالت حبال شهواهتا ،على لغة ،وال لون على لون ،وال لسيد

على مسود ،وال لر ٍاع على رعية ،وال
ملؤمن على غري مؤمن ،إمنا يرتك هذا
التفضيل كله هلل يوم احلساب واجلزاء.
األمحدية تقبل بشىت األداين وأبتباعها
أيضاً ،ألهنم موقنون أن رهبم هو رب
العاملني أيضاً وليس رهبم وحدهم.
األمحدية تتخذ من اإلسالم وسيلة
لنشر السالم ،وإرساء دعائم االستقرار
يف العامل ،يف حني أن الفرق اإلسالمية
األخرى تدمر العدل ،ومتايز بني
املواطنني ،وتنشر الفنت ،وتدعو إىل
االقتتال وسفك الدماء وتعترب ذلك
ُرابت ،إن دعوهتم تلك دعوة
من الق ُ
إلفناء البشرية عن آخرها ،وتسيء إىل
اإلسالم حيث تظن أهنا من احملسنني.
األمحدية هي اإلسالم احلقيقي ،ملاذا؟
األمحدية مجاعة مضطهدة من شىت
الفرق اإلسالمية على اختالف
مذاهبها ومشارهبا ،ال لشيء غري أهنا
تدعو إىل السالم ،الذي هو اإلسالم،
خالف ما يدعو إليه املشايخ من
العنف والبغض والعنصرية واإلرهاب،
فهم يف احلقيقة يدعون لدين آخر غري
اإلسالم ما أنزل هللا به من سلطان،
وإن استماتوا يف إثبات أن ما يقدمونه
للعامل هو اإلسالم الذي نزل على
حممد ما استطاعوا إىل ذلك سبيال،
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أما األمحدية اليت جتنح إىل السلم
وتدعو إىل دار السالم ،ومتد يد العون
إىل األبيض واألسود واألمحر واألصفر
من بين آدم ابعتبارهم إخوة أمر هللا
مبواساهتم ،ولكنهم خيرجوهنا من
اإلسالم ،ليس إال ألهنا تطبق تعاليم
اإلسالم ،وتنفخ فيه الروح وجتعله
كائنا حياً تدب فيه احلياة ،بعدما
شاخ على أيديهم ،وأصبح يتيما ما
له أبوان ،وأمسى وقد أمهلته احملافل
إال من املعايب ،ولفظته اجملتمعات
إال من إلصاق التهم الشنيعة ،واإللقاء
ابلتخلف والدمار والكراهية والتنابذ.
األمحدية تقدم اإلسالم للعامل ابعتباره
رسال ًة للتعايش انطالقاً من قوله
تعاىل وهللا يدعو إىل دار السالم،
فرسول هللا  عندما علمنا أن
إفشاء السالم ليس له من مثرات
التحاب ،مل يكن يعين إال إفشاء
إال
ّ
السالم يف شىت بقاع األرض اليت ينزل
عليها مسلمون ،وقال أيضاً ِ
(ألق
السالم على من عرفت ومن مل تعرف)
األمحدية تنقل دين اإلسالم من دين
اإلرهاب إىل دين السالم ،وتؤكد
للعامل عموماً ،وللمسلمني خصوصاً
أنه لن يتم تطبيق العدل إال مبن أرسله
هللا َح َكماً عدالً.
األمحدية تطبق املعادلة الصعبة اليت
التقوى

عجزت عن تطبيقها شىت الفرق
اإلسالمية األخرى ،وهي إقامة عالقة
صادقة قوية مع هللا ،وأداء حقوق
العباد ،واملواساة بني البشر دون أدىن
أساس
ين أو أي ٍ
تفريق على ٍ
أساس دي ٍّ
آخر ،مما يؤدي إىل تنمية اجملتمعات
النتشار األمن والسالم واهلدوء فيها.
األمحدية هي املظهر واجلوهر احلقيقي
لإلسالم الذي جيعل من بين آدم
من أقصى األرض إىل أقصاها إخوة
متحابني حبق
األمحدية هدية هللا للعاملني
األمحدية هي بلوغ منظمات السلم
العاملي ،ومنظمات حقوق اإلنسان،
ّ
وجامعة الدول العربية وغري العربية،
ومنظمة العدل الدولية ،وجملس
األمن ،وخمتلف اهليئات واملؤسسات
العاملية اليت تنفق املليارات بال نتيجة
واضحة ،أو أثر ملموس ،األمحدية
هي وحدها اليت تبلغها غاايهتا مجيعاً،
وهي وحدها اليت تؤدي إىل إجناح
مساعيها.
األمحدية كسرت سيف الظلم
والعدوان واإلكراه والبغي ،لكنها
شحذت سنان سيف إتباب األمن
والسكينة والصلح والسالم وإخضاع
املعتدين وكسر شوكتهم.

األمحدية ينعم بنعيمها العامل
كله ،ويلهج ابلثناء عليها امللوك
ويرحب هبا يف دايره
والسالطنيِّ ،
كل ر ٍاع صاحب ع ٍ
ني بصرية ،ونظرة
خبرية ،فاحلقوا هبم ،واحتذوا حذوهم،
وكونوا من الفائزين.
األمحدية تدعو إىل املعرفة والعلم
وسباقات النجاح والرتقي ،والتضحية
من أجل بين الدين واإلنسانية ،ولكم
يف الربوفيسور عبد السالم ،وحممد
ظفر هللا خان وغريمها الكثري خري
مثال.
فيا أيتها الدول الباحثة عن االستقرار
عليكم برعاية بذرة األمحدية ومواالهتا،
فهي احملبة والسالم الذي تنشدون،
وهي السكينة واالستقرار الذي
أتملون ،وهي الداعمة للراعي فال خترج
عليه ،وجت ِّرم اخلارجني ،وهي املواسية
للرعية أتسو جراحها ،وتُوبِّخ وتعاقب
املقصرين ،وهي اليت تقضي على حجج
الذين حيتجون أن الدين ال حيميه إال
ممارسة العنف على املعرتضني ،وال يقوم
إال على أنقاض املهزومني ولو كانوا
مساملني ،وهي اليت تدعو إىل سلم
املساملني ولو كانوا غري مسلمني ،ما
داموا غري معتدين ،وتدعو إىل عقاب
املفسدين ،ولو كانوا مسلمني مؤمنني
قائمني راكعني ساجدين.
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