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أبرز مهام املسيح املوعود ..
عثت ألقيم التوحيد
« ُب ُ

وأرسخ الحب اإللهي في القلوب.

»

خـطبة اجلمعـة
اليت ألقاها سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
يوم 2017/3/24

يف مسجد بيت الفتوح بلندن

أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك
لـه ،وأشهد أن حمم ًدا عبده ورسوله .أما
بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم.

ترمجة :املكتب العريب

التقوى

َْم ُد هلل
الرْ َ
حن َّ
﴿بسم هللا َّ
الرحيم * ال ْ
ْ
الرحيم * َمالك
الرْ َ
حن َّ
ني * َّ
َر ِّب ال َْعالَم َ
ني
َيـ ْوم ال ِّدين* َّإي َك َنـ ْعبُ ُد َو َّإي َك نَ ْستَع ُ
قيم * ِص َراط
الص َر َ
* ا ْه َ
دن ِّ
اط ال ُْم ْستَ َ
ين أَْنـ َع ْم َت َعلَيْ ِه ْم َغ ْي ال َْم ْغ ُضوب
الَّ ِذ َ
هم َوال َّ
الضالِّني﴾( .آمني)
َعلَيْ ْ

ابألمس كان يوم  23مارس ،وهو
يوم هام ًّ
جدا يف اتريخ اجلماعة
اإلسالمية األمحدية ،إذ أسس يف
مثل هذا اليوم حضرة مرزا غالم أمحد
القادايين  اجلماعة األمحدية
من خالل أخذه البيعة الرمسية .لقد
أعلن حضرته أبنه هو املسيح املوعود
واملهدي املعهود الذي وعد مبجيئه
على لسان النيب  .وقال :
عثت ألقيم التوحيد وأرسخ احلب
«بُ ُ
اإلهلي يف القلوب».
وقال « :إن هللا تعاىل حيب
أن جيذب إىل التوحيد مجي َع األرواح
السعيدة القاطنة يف خمتلف بقاع
األرض؛ سواء يف أورواب أو يف آسيا،
وجيم َع عباده على دين واحد ،فهذه
هي الغاية اإلهلية اليت بُعثت من أجل
حتقيقها ،فاسعوا جاهدين لتحقيق
هذه الغاية املتوخاة برفق وأبخالق
نبيلة وبرتكيز على الدعاء».
مث قال « :حظيت هبذه الدرجة
وحب
واملكانة نتيجة اتباعي للنيب ّ 
الصادق له ،وعليه فإهنا رسالة موجهة
إىل مجيع الناس يف العامل كله أن حيبّوا
هذا الرسول الكرمي  ويتبعوه ،مما
يوثق صلتهم ابهلل تعاىل وجيعلهم
املوحدين احلقيقيني».
قال « :ال َ
رسول وال شفي َع لبين
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ولكـــن النســـاء األحمديـــات أيضـــا
إلـــي الرســـالة نفســـها وهـــي
يرســـلن
ّ
أننـــا آمنـــا بالمســـيح الموعـــود 
وبعـــد إيماننـــا بـــه عرفنـــا التوحيـــد
الحقيقـــي وأدركنـــا ســـمو مكانـــة
النبـــي  وحقيقـــةَ الحـــب الصـــادق
تجاهـــه ،فكيـــف يســـعنا بعـــد كل
هـــذا الرجـــوع عـــن إيماننـــا بـــه .

آدم كلهم إال حممد املصطفى  ،فاسعوا جاهدين أن
فضلوا
النيب ذا اجلاه واجلالل حبًّا صادقًا ،وال تُ ِّ
حتبّوا هذا َّ
عليه غريَه بشكل من األشكال ،لكي تُكتَبوا يف السماء
من الناجني .واعلموا أ ّن النجاة ليست بشيء يظهر بعد
املوت ،إمنا النجاة احلقيقية هي تلك اليت تُري ملعاهنا يف
هذه احلياة الدنيا .أال من هو الناجي؟ هو ذاك الذي يوقن
حممدا املصطفى  شفي ُع ا َخللق كلهم
أبن هللا حق ،وأَن ّ
مثيل له ِ من رسول وال َ
عند هللا ،و ْأن ال َ
مثيل للقرآن
من كتاب حتت أدمي السما ِء ،وأن هللا تعاىل مل يشأ ألحد
حي خالد
أن حييا حياة اخللود ،إالّ أ ّن هذا النيب املصطفى ّ
إىل أبد اآلبدين( ».سفينة نوح)
هذه هي مكانة النيب  واحلب العميق اللذان أظهرمها
حضرته دوًما بكل قوة ،ونصح أتباعه أن يراعومها.
والظاملون هم الذين يقولون أبن املسيح املوعود 

وأتباعه ينقصون مكانة النيب  عن مكانة املسيح املوعود
 والعياذ ابهلل .هذا ما ُيـتّهم به األمحديون يف اجلزائر
اليوم أيضا ويزّج هبم يف السجون هبذه التهمة ،وبلغ األمر
درجة أهنم بدأوا يبسطون أايديهم إىل النساء األمحدايت
أيضا ويرفعون القضااي ضدهن أيضا .يضطروهنن للسفر
ٍ
ساعات طويل ًة مع األطفال الرضع ليصلن إىل ُمدن
إىل
بعيدة تقام فيها قضااي ضدهن ويتم حبسهن .ولكن النساء
األمحدايت أيضا يرسلن إ ّ
يل الرسالة نفسها وهي أننا آمنا
ابملسيح املوعود  وبعد إمياننا به عرفنا التوحيد احلقيقي
وأدركنا مسو مكانة النيب  وحقيق َة احلب الصادق جتاهه،
فكيف يسعنا بعد كل هذا الرجوع عن إمياننا به .
وحيث أننا ندعو هللا تعاىل أن يسهل على األمحديني يف
هذا البلد وييسر أمورهم كذلك ندعوه سبحانه وتعاىل أن
يوفق املسلمني لإلميان هبذا احملب الصادق للنيب  الذي
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جاء حبسب وعود هللا تعاىل إلقامة
التوحيد وللنشأة الثانية لإلسالم .إن
حب حضرته هلل تعاىل ولوعته إلقامة
التوحيد ترتشح من كلماته التالية.
يقول حضرته وهو يناجي ربّه:
«إن روحي تطري إليك بكامل
التوكل كما يطري الطري إىل عشه.
فأمتىن أن تُظهر آية قدرتك ،لكن
ليس لنفسي وعزيت وإمنا ليعرفك
الناس وخيتاروا سبلك املقدسة ،وال
يبتعدوا عن اهلداية بسبب تكذيبهم
َمن أرسلته .أش َهد أنك أرسلتَين،
وقد أظهرت لتأييدي آايت قاهرة
أمرت الشمس والقمر أن
حىت
َ
ينخسفا يف رمضان يف األايم احملددة
يف النبوءة ...اللهم إين أعرفك حقا
أنك أنت إهلي ،لذا فإن روحي
تتوثب إليك بسماع امسك كما
يتوثب الرضيع لرؤية أمه ،ولكن
أكثر الناس مل يعرفوين ومل يقبلوين».
(ترايق القلوب)
يظهر من قوله هذا حبّه العميق هلل
تعاىل ولوعته إلقامة عظمة هللا تعاىل
من انحية ،ومن انحية أخرى يظهر
قلقه الشديد جتاه إنقاذ البشرية.
وكيف ال يكون األمر هكذا؟ إذ هو
الذي قد أنيطت به مهمة ترسيخ
حب هللا تعاىل يف القلوب بصفته
التقوى

خاد ًما للنيب  ،وإىل جانب ذلك
كان  نفسه غارقًا يف حب هللا
تعاىل .كم كان  يتوق إىل أن
تتوقد شعلة حمبة هللا تعاىل وعشقه
يف قلوب اآلخرين أيضا؟ يقول 
يف ذلك:
«شقي َمن ال يعلم بع ُد أن له إهلًا
ٌّ
قادرا على كل شيء! إ ّن
واح ًدا ً
أعظم ملذّاتِنا يف
فردوسنا إهلنا ،وإ ّن َ
احلسن
ووج ْدان فيه
ربّنا ،ألننا رأيناه َ
َ
جلدير ابالقتناء ولو
كله .هذا الكنز ٌ
افتدى اإلنسا ُن به حياتَه ،وهذه
ضحى
اجلوهرة َحل ِريٌّة ابلشراء ولو ّ
اإلنسان يف طلبها َّ
كل وجوده .أيها
ُموا ِسرا ًعا إىل هذا
احملرومون ،هل ّ
الينبوع لريوي عطشكم .إنه ينبوع
احلياة الذي ينقذكم .ماذا أفعل
وكيف أُقِ ُّر هذه البشارة يف القلوب؟
وأبي ٍّ
دف أاندي يف األسواق أب ّن
ّ
هذا هو إهلكم حىت يسمع الناس؟
وأبي دواء أعاجل حىت تنفتح للسمع
ّ
آذا ُن الناس؟» (سفينة نوح)
فكم حتتوي هذه الكلمات على
حرقة ولوعة ،بل إن كل كلمة منها
مليئة بصنوف اللوعة واحلرقة ،فكل
كلمة منها ذات بطون وكل بطن
منها مليء ابحلرقة واللوعة ،وكل
إنسان يستطيع استيعاهبا بقدر فهمه

وإدراكه ،وكلما غاص يف هذه اللوعة
مبا أويت من إدراك ازداد روحانية غري
عادية.
مث قال  وهو حيث على عبادة هللا
وحبهْ :إن كنتم هلل فاعلموا يقينًا أن
هللا لكم .ستكونون نيا ًما وهللا يسهر
لكم ،وستكونون غافلني عن العدو،
ويكون هللا له ابملرصاد ،ويد ّمر كيده
تدمريًا .إنكم ال تعلمون حىت اآلن ما
ميلكه إهلكم من قدر ٍ
ات! إذ لو كنتم
تعلمون ذلك ملا طلع عليكم يوم
تصابون فيه بقلق شديد من أجل
دنياكم .هل يصرخ صاحب الكنز
العظيم لضياع ملّيم واحد ويشارف
على املوت؟ فلو كنتم ّ
مطلعني على
ذلك الكنز ،أعين لو علمتم أن
إهلكم سيغنيكم عند كل حاجة،
اهلم الشديد من أجل
ملا أخذكم ّ
دنياكم؟ إ ّن هللا لكنز عزيز فاقدروه،
انصركم عند كل خطوة ،وبدونه
فإنه ُ
لستم بشيء ،ال أنتم وال أسبابكم وال
مكايدكم .ال تقلّدوا األمم األخرى
اليت هتافتت على األسباب كلّيّ ًة (أي
ليس عندها إال التكالب على متع
الدنيا واالنغماس يف املادية) ََ
ول َس ْت
ثرى األسباب السفلية كما تلحس
وعضت على
اب،
ّ
األفاعي الرت َ
اجليفة بنواجذها كما تنهش ا ِحل ْدآ ُن
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الكالب اجليف َة ...إين ال أمن ُعكم
و
ُ
من اختاذ األسباب إىل حد االعتدال
(أي ال أهناكم عن االنتفاع مبتع الدنيا
إىل حد معتدل) ّإنا أمنعكم من أن
تكونوا َعبَد ًة لألسباب مثل األقوام
األخرىَ ،فـَتـنْ َس ْوا ذلك اإلله الذي
أيضا (أي أن
هو مسبب األسباب ً
هللا نفسه هيأ لكم هذه األسباب
واملنافع املادية ،فال تتكالبوا عليها بل
توجهوا إىل هللا الذي خلقها لكم).
ّ
ني لرأيتم أن هللا
لو كانت عندكم ع ٌ
هو كل شــيء ،وأن مـ ــا سواه ابطل
كــله.
فهذا هو املستوى من قرب هللا تعاىل
الذي يريد املسيح املوعود  أن
يبلغه أتباعه.
وكما قلت فإن مهمة إرساء التوحيد
وإحياء اإلسالم قد عهدها هللا إىل
املسيح املوعود  بربكة اتباعه
وحبه وعشقه للنيب  .وجند يف
حياته  وقائع كثرية وأحدااث تدل
على حبه وعشقه للنيب  .يقول
راوٍ :رأيت املسيح املوعود 
ذات مرة يتمشى وحده على سقف
املسجد املبارك وهو يتغىن بصوت
منخفض بعض األبيات ،وعيناه
تذرفان الدموع .فسألته :ما الذي
أصابك اي سيدي؟ قال كنت أردد

«أيها المحرومون ،هل ُّموا سِ را ًعا إلى هذا الينبوع ليروي عطشكم.
إنه ينبوع الحياة الذي ينقذكم .ماذا أفعل وكيف ُأ ِق ُّر هذه البشارة
وبأي ٍّ
بأن هذا هو إلهكم حتى
في القلوب؟
دف أنادي في األسواق ّ
ّ

آذان الناس؟»
يسمع الناس؟
وبأي دواء أعالج حتى تنفتح للسمع ُ
ّ

هذين البيتني من شعر الصحايب
حسان بن اثبت رضي هللا عنه الذي
قال عند وفاة النيب :
كنت السوا َد لناظري
َ
الناظر
ف َع ِمي َّ
علي ُ
َمن شاء بعدك َفـلْيَ ُم ْت
َ
كنت أُحا ِذ ُر
فعليك ُ
أي اي رسول هللا احلبيب ،كنت
حدقة عيين اليت قد عميت اليوم
بوفاتك ،وال أابيل اآلن من ميوت
بعدك إذ كنت أخاف عليك أنت
املوت الذي قد وقع اليوم.
مث قال املسيح املوعود  للراوي:
يت لو كنت أان قائل هذين
فتمنّ ُ
البيتني.
فسيالن الدموع بغزارة من عيون
املسيح املوعود  عند ترديد هذا
البيت لدليل بني على ما كان خيتلج
يف قلبه من عواطف ومشاعر .فأىن
هلؤالء القوم الذين يتهمونه 

ظلما بتفضيل نفسه على النيب 
ً

أن يبلغوا شأو هذا احلب والعشق
للنيب .
لقد رسم مرزا بشري أمحد رضي هللا
عنه هذه املشاعر اجلياشة يف قلب
املسيح املوعود  رمسا مثريا وقال:
لقد واجه هذا اإلنسان أنواع الشدة
والقسوة ،وهبت عليه عواصف
املعارضة بكثرة ،وتعرض لصنوف
ورفعت ضده
األذى والضررُ ،
القضااي بتهمة القتل ،ورأى مشاهد
موت أعزته وأقاربه وأحبابه بل
أوالده ،ومع ذلك مل َير الذين عاشوا
قريبا منه يف وجهه وعينه أية آاثر
تنم عما خيتلج يف قلبه من عواطف
ّ
ومشاعر ،أما يف موقف التعبري عن
حبه وعشقه للنيب  فقد سالت
عيناه ابلدموع كالفيضان اجلارف.
جند يف كتب املسيح املوعود 
وملفوظاته مشاهد عديدة حلبه
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وعشقه للنيب  .فكتب ذات مرة
لدى مساعه استهزاء أعداء اإلسالم
وسخريتهم من النيب  معربا عن
حالة قلبه وقال« :ما آذى قليب شيء
كاستهزائهم يف شأن املصطفى،
وج ْرِحهم يف ِعرض خري الورى.
َ
ُتلت مجي ُع صبياين
ووهللاِ ،لو ق ْ
وأوالدي وأحفادي أبعيين ،وق ّ
عت
ُط ْ
َّ
أيدي وأرجلي ،وأُخرجت احلدق ُة من
بعدت من ّ
كل مرادي وأَ ْوين
عيين ،وأُ ُ
علي َّ
أشق من ذلك.
وأَ َرين ..ما كان ّ
رب ُ
انظ ْر إلينا وإىل ما ابتُلينا وجننا
ِّ
منه.
يكن مثل هذه املشاعر
فهل من أحد ّ
أكثر الذين
اجلياشة يف حبه ؟ ما َ
أكثر
ي ّدعون حب النيب  ،وما َ
الذين يثريون الفنت ويعيثون الفساد
ويسفكون الدماء ابسم الذود عن
رسالة النيب  وختم نبوته .ولكن
ما هي اجلهود اليت بذلوها جلعل
ونشر
الناس يُقرون مبقام النيبْ  
اإلسالم والقرآن يف العامل؟ أما
كلم ـ ـ ـ ـ ــات حضـ ـ ـرته  فليسـ ـ ـ ـ ـ ــت
جمرد ادعاء ابللسان بل قد شهد
األمحديون وغريهم أيضا أن إظهاره
العشق واحلب للنيب  كان اثبتا
َ
من الصوت الصاعد من قلبه ومن
كل عمل له .فقد كتبت بياان لذلك
التقوى

فســيالن الدمــوع بغــزارة مــن عيــون المســيح الموعــود
 عنــد ترديــد هــذا البيــت لدليــل بيــن علــى مــا كان
يختلــج فــي قلبــه مــن عواطــف ومشــاعر .فأنــى لهــؤالء
ظلمــا بتفضيــل نفســه علــى
القــوم الذيــن يتهمونــه ً 
النبــي  أن يبلغــوا شــأو هــذا الحــب والعشــق للنبــي .

جريد ُة وكيل الصادرة من أمرتسر
وهي لغري األمحديني عند وفاة
حضرته :
«إن وفاة املريزا احملرتم جعلت
املسلمنيَ ،نـ َع ْم! املسلمني املثقفني
املتنورين ،يشعرون رغم وجود
اخلالفات الشديدة حول بعض
معتقداته ودعاواه -أن رجال كبريا
منهم قد فارقهم .وبفراقه قد انقطعت
مهمة الدفاع العظيمة عن اإلسالم
اليت كانت مرتبطة بشخصه هو.
مث يقول :ال بد لنا اليوم أن نق ِّدر
كتب املريزا احملرتم -بعد أن أجنز
مهمته -ونعرتف بعظمتها من صميم
الفؤاد ...ومهما توسع نطاق دفاعنا
يف املستقبل من املستحيل جتا ُهل
كتاابت املريزا» (.أي أن الدفاع
عن اإلسالم دون هذه الكتاابت
مستحيل).
فكل ما أجنزه حضرته فإمنا ليُثبت أن

اإلسالم هو دين هللا األخري والكامل
وحبا للنيب  ولكي جيعل الناس
يُقرون بعظمته  .ولكي خيرب العامل
أن مقامه  هو املقام األصلي .فقد
َّ
وضح على مجيع أداين العامل أنه ال

دين كدين حممد  .جيب أن يقرأ
املعرتضون إظهار حضرته لعشقه
وحبه للنيب  ويتدبروه ،وإال فمجرد
االعرتاض عالمة اجلهل.
ابر
كان  دوما يقول كتلميذ ٍّ
نت إنه قد انل كل ذلك بربكة
وخادم مم ٍّ
سيده حممد املصطفى  وفضل
اتباعه فقط ،فقد قال يف موضع:
«إنين أقسم به  أنه تعاىل كما
اهيم
َّ
شرف ابملكاملة واملخاطبة إبر َ
وإسحاق وإمساعيل ويعقوب ويوسف
وموسى واملسيح ابن مرمي ،مث يف
األخري كلَّم نبيَّنا  حبيث كان
أطهر ما
الوحي النازل عليه
َ
أوضح و َ
أيضا
شرفين أان ً
يكون -كذلك متا ًما َّ
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عطيت
مبكاملته وخماطبته .ولكن ما أُ ُ
هذا الشرف إال بسبب اقتدائي
الكامل بسيدان حممد  .فلو مل أكن
حظيت
من أمته وما اقتديت به ملا
ُ
بشرف املكاملة واملخاطبة هذا أب ًدا،
حىت لو كانت أعمايل مثل جبال
الدنيا كلها».
فالذي يعرتض على سيدان املسيح
املوعود  حىت بعد االطالع
على هذه األمور هو ظامل وجاهل
وفتّان ،وال نستطيع أن نقول غري
ذلك .وأ ْمرهم إىل هللا ،أي هؤالء
الذين َّ
يدعون أهنم كبار العلماء.
إذا كانت الغاية من بعثة املسيح
املوعود  إقام َة التوحيد وتوضيح
مقام النيب  ومكانته العظيمة للعامل
مجع العامل حتت لوائه  من انحية،
وْ
ني
فمن انحية أخرى كان هدفه متك َ
الناس من إدراك أمهية أتدية حقوق
العباد والشفقة على خلق هللا والعمل
ضمن شروط البيعة شرطا
هبا .فقد َّ
بل شرطني هلما عالقة مباشرة هبذا
املوضوع .حيث قال يف الشرط
الرابع :على املبايع أن يتعهد «أال
يؤذي ،بغري حق ،أح ًدا من خلق هللا
َ
خصوصا من جراء
عموًما واملسلمني
ً
ثوائر الَّنـ ْفس ال بيده وال بلسانه وال
أبي طريق آخر»

إبراهيم
«إنني أقسم به  أنه تعالى كما ش َّرف بالمكالمة والمخاطبة
َ
وإسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف وموسى والمسيح ابن مريم ،ثم
وأطهر
أوضح
في األخير كلَّم نبيَّنا  بحيث كان الوحي النازل عليه
َ
َ
أيضا بمكالمته ومخاطبته .ولكن
ما يكون -كذلك
تماما ش َّرفني أنا ً
ً
عطيت هذا الشرف إال بسبب اقتدائي الكامل بسيدنا محمد .
ما ُأ
ُ
حظيت بشرف المكالمة
فلو لم أكن من أمته وما اقتديت به لما
ُ
أبدا ،حتى لو كانت أعمالي مثل جبال الدنيا كلها».
والمخاطبة هذا ً

ويف الشرط التاسع« :أن ّ
يظل مشغوال
يف مواساة َخلْق هللا عام ًة لوجه هللا
أبناء جنسه
تعاىل خالص ًة ،وأن ينفع َ
قدر املستطاع ّ
بكل ما رَزقه هللا من
القوى والنعم».
فبحسب ذلك يقول  بياان لتعليم
اإلسالم :إن للدين جزأين فقط،
أحدمها حب هللا والثاين حب بين
البشر لدرجة يع ّد مصيبتهم مصيبته
هو والدعاء هلم.
مث يقول حضرته« :الدين واإلسالم
حبسب التعليم اإلسالمي ينقسم
إىل قسمني اثنني فقط ،أو ميكن
أن نقول بتعبري آخر إن هلذا التعليم
هدفني عظيمني ،األول معرفة هللا-
َّ
حق املعرفة -وحبُّه والتفاين يف طاعته
طاع ًة صادقة كما هو مقتضى الطاعة
واحلب .واهلدف الثاين هو بذل مجيع

القوى والقدرات والكفاءات واملواهب
يف خدمة عباده  ومواساهتم،
والشكر واإلحسان إىل كل حمسن
بدءا من امللِك إىل أدىن إنسان».
فهذا هو التعليم يف معاملة املخلوق
بعد حب هللا  ،وميكن أن نقول إن
هذا التعليم يلفت انتباهنا إىل االعتناء
خبَلْق هللا حبًّا هلل  .فما الذي كان
العمل الشخصي حلضرته  يف
هذا اخلصوص وكيف كان يتصرف،
فقد قال يف موضع توضيحا لذلك:
إنين أؤكد جلميع املسلمني واملسيحيني
واهلندوس واآلراي أين ال أانصب أحدا
العداء يف هذا العامل( ،أي ال أعد
أي معارض عدوا يل) إنين أحب بين
حب األم الرءوم أوال َدها بل
البشر َّ
أكثر من ذلك .وإمنا أعادي العقائد
الباطلة اليت تقتل احلق .إن مواساة
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البشر واجيب ،كما أن من مبادئي
النفور من الكذب والزور والشرك
والظلم ومن كل عمل سيئ واجلور
وسوء اخللق».
مث يقول  موضحا هذا األمر
أكثر يف موضع آخر« :واضح أن
كل كائن حي حيب بين نوعه -حىت
النمل حيب النمل -إذا مل يكن هناك
أي هدف شخصي ،وما مل حتُل أية
مصلحة شخصية دون هذا احلب.
فمن واجب الداعي إىل هللا أن
يكون أكثر حبا من غريه ،فها أان
أكثر الناس حبا لبين البشر
أعلن أين ُ
غري أنين أعادي أعماهلم السيئة و َّ
كل
أنواع الظلم والفسق والتمرد ،وال
أعادي أحدا عداوة شخصية .لذا
فإن الكنـز الذي أوتيتُه وهو مفتاح
أعرضه على
مجيع كنوز اجلنة وآالئهاُ ،
بين البشر حبماس احلب .وإن التأكد
أبن الكنـز الذي أوتيته هو يف احلقيقة
من قبيل اجلواهر والفضة والذهب
وليس متاعا زائفا ،سه ٌل جدا .فمن
املعلوم أن كل هذه الدراهم والداننري
واجلواهر حتمل صورة سلطان كما
على ُعملة حكومية ،أي إنين أملك
تلك الشهادات السماوية اليت ال
ميلكها غريي( .أي أن هللا تعاىل
يؤيدين ويشهد يل) فقد أُخربت
التقوى

الحِ ظـــوا اآلن أن العـــذاب نـــازل علـــى المعارضيـــن بحســـب
نبوءتـــه ،ولكنـــه  يدعـــو إلزالتـــه ،بينمـــا كان ممكنـــا أن
يثيـــر المعارضـــون ضجـــة نتيجـــة زوال العـــذاب ويقولـــوا بـــأن
ـال بذل ــك
ـدى ،ولكن ــه  ل ــم يب ـ ِ
نبوءت ــه بطل ــت وذهب ــت س ـ ً
بســـبب مواســـاة بنـــي البشـــر بـــل كان يدعـــو اللـــه لينقذهـــم
م ــن الع ــذاب ويرش ــدهم إل ــى طري ــق آخ ــر لس ــامة إيمانه ــم.

أن اإلسالم وحده هو دين احلق
من بني األداين كلها ،وقد قيل يل
إن اهلداية القرآنية هي وحدها اليت
ترتقي إىل درجة الكمال يف الصحة
من بني اهلداايت كلها ،ونزيهة عن
مت أن
الشوائب البشرية .وقد ُفـ ّه ُ
الرسول الذي جاء ابلتعليم الكامل
الطاهر من الدرجة األوىل والفيّاض
ابحلكمة ،وترك أسوة حسنة يف حياته
جلميع كماالت اإلنسان هو سيدان
وموالان حممد املصطفى  وحده.
خربت ابلوحي اإلهلي املقدس
وقد أُ ُ
عثت منه مسيحا موعودا
املط ّهر أنين بُ ُ
وح َكما يف االختالفات
وإماما مهداي َ
شرفين
الداخلية واخلارجية كلها .وقد َّ
رسول هللا  هبذين االمسني كليهما
مساين هللاُ  هبما يف مكاملته
سلفا مث ّ
املباشرة ،مث اقتضى الزمن بلسان حاله
أن أُ َّ
مسى هبذين االمسني( .جمموعة

اإلعالانت ،اجمللد)2
مل يذكر املسيح املوعود  هذه
األمور للكتابة فقط ومل يكتف
ابالدعاء فحسب أنه حيب بين
البشر أكثر من غريه بل نرى مظاهر
ذلك على صعيد الواقع يف سوانح
حياته .فقد ا ّدعى  كونه املسيح
املوعود وأظهر هللا تعاىل اآلايت
تصديقا الدعائه ،وكان بعضها من
قبيل اآلفات ابلنسبة إىل الناس فكان
 يضطرب بشدة عند حلوهلا
هبم.
يروي املولوي عبد الكرمي  الذي
كان يسكن يف زاوية من بيت املسيح
املوعود  :حني تفشى الطاعون
وظهر أبن عددا كبريا من الناس كان
يذهب ضحيته كل يوم ،ففي تلك
مسعت املسيح املوعود 
األايم
ُ
ذات يوم وهو يدعو وقد استغربت
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من دعائه بشدة .يقول الراوي أبنه
كان يف صوت املسيح املوعود 
أثناء الدعاء حرقة كبرية وأملا كبريا
لدرجة كان املستمعون يتأثرون هبما
بشدة متناهية ،وتستويل عليهم حالة
يصعب وص ُفها .فكان  يتضرع
يف حضرة هللا ابكيا بكاء شديدا
وكأن امرأة تعاين آالم املخاض .عندما
مسعت إبصغاء أكثر وجدته يدعو
ُ
لنجاة خلق هللا من عذاب الطاعون
ويقول :اي إهلي ،لو هلك هؤالء الناس
بعذاب الطاعون فمن سوف يعبدك؟
ِ
الحظوا اآلن أن العذاب انزل على
املعارضني حبسب نبوءته ،ولكنه 
يدعو إلزالته ،بينما كان ممكنا أن يثري
املعارضون ضجة نتيجة زوال العذاب
ويقولوا أبن نبوءته بطلت وذهبت
س ًدى ،ولكنه  مل ِ
يبال بذلك
بسبب مواساة بين البشر بل كان يدعو
هللا لينقذهم من العذاب ويرشدهم إىل
طريق آخر لسالمة إمياهنم .إذًا ،ليس
بوسع معارضيه  القول أبنه مل يقم
مبواساة بين البشر عند الضرورة .بل
هناك أحداث كثرية يف حياته 
تدل على مواساته للبشرية ،وسأسرد
لكم حاداث واحدا منها وهو التايل:
ملا بدأت اإلجراءات لبناء منارة
املسيح يف قاداين رفع اجلريان اهلندوس

حضرة مرزا غالم أمحد القادايين 

شكواهم إىل املسئولني يف احلكومة أهنا
ستؤدي إىل هتك ِس ْتِهم يف بيوهتم.
فجاء انئب املفوض من قبل احلكومة
للتحقيق يف األمر( ،فشرح املسيح
املوعود  املوضوع ابلتفصيل
أن املنارة مبنـزلة آية وستتم إضاءهتا
وستستنري بسببها املنطقة اجملاورة هلا
ولن يُهتَك ِسرتهم يف بيوهتم مطلقا،

وإذا كان هناك هتك لسرتهم يف بيوهتم
فإن بيوتنا أيضا مثلها يف ذلك .إذًا إن
القول هبتك السرت ليس صحيحا بل
هو عذر وا ٍه)
كان مع املندوب احلكومي شخص
من اهلندوس احملليني امسه «الله بُ َّدها
َم ْل» ،فقال  للمندوب احلكومي
مشريًا إىل ذلك اهلندوسي :هو يسكن
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قصرت
هنا فاسأله :هل حدث مرة أن
ُ
يف اغتنام أية فرصة أتيحت يل إلفادته
ومل أُفده؟ مث اسأله :هل حدث مرة
أنه وجد فرص ًة لإلساءة إ ّ
يل واإلضرار
فوت تلك الفرصة؟ لقد أحلق
يب مث َّ
فأحسنت إليه
يب الضرر دائما أما أان
ُ
دوما .كان «الله بُ ّدها َمل» مع انئب
املفوض ومل يستطع أن يرفض كالمه
 بل مل يكن له إال أن يبدي الندم
واخلجل فقط.
هذا ،وهناك حادث يتعلق ابملولوي
حممد حسني البطالوي الذي عادى
املسيح املوعود  إىل أقصى احلدود
واستصدر فتوى الكفر ضده ومساه
دجاال وضاال -والعياذ ابهلل -وأوقد انر
الكراهية والعداوة ضده  يف البلد
طرح بعض
كله ولكن حني أراد حماميه ْ
األسئلة يف أثناء القضية عن نسب
املولوي حممد حسني اليت تؤدي إىل
النيل من شخصه من َع ُه حضرته 
بشدة .كان حماميه املولوي فضل الدين
غري أمحدي وكان يقول :إن السيد مرزا
إنسان عجيب ،وميلك أخالقا غريبة
حبيث يهجم شخص على عرضه بل
على حياته ومقابله إذا ُو ّجهت إىل
ذلك الشخص بعض األسئلة الضعاف
شهادته فريفض ذلك على الفور قائال
ال أمسح بطرح مثل هذه األسئلة.
التقوى

وإن نشر اإلســـام وإرســـاء التوحيد وإقامة حكومة الرسول 
الحقيقية التي تســـتولي على القلوب وليس علـــى األرض ،إنما
تكون بواســـطة المســـيح الموعود  وجماعته وليس بالسيف
وال بالسالح أو بالقوة أو باإلرهاب وال بقتل الناس باسم اإلسالم.

قال املسيح املوعود  عن املولوي
حممد حسني ِ
نفسه يف بيت شعر عريب
له:
قطعت ودا ًدا قد غرسناه يف الصبا
َ
يقصر
وليس فؤادي يف الوداد ِّ
ابختصار ،هذا أحد األمثلة للجهود
اليت قام هبا كثري من املشايخ املسلمني
للقضاء على مهمة املسيح املوعود 
وعارضه كثري من العلماء املزعومني
وأصدروا فتاوى التكفري ضده وال
يزالون يصدروهنا ،ونتيجة ذلك نواجه
املعارضة يف خمتلف بالد العامل وال سيما
بالد املسلمني.
ومن أتثري تعليم املسيح املوعود 
أننا اليوم أيضا ال نتخلى عن مكارم
األخالق رّدا على هؤالء املعارضني وال
أنخذ القانون أبيدينا ،لَْيـتَهم أدركوا أن
املسيح واملهدي هو مرزا
ال َـح َكم العدل و َ
غالم أمحد القادايين  ،وإن نشر
اإلسالم وإرساء التوحيد وإقامة حكومة

الرسول  احلقيقية اليت تستويل على
القلوب وليس على األرض ،إمنا تتم
بواسطة املسيح املوعود  ومجاعته
وليس ابلسيف وال ابلسالح أو ابلقوة
أو ابإلرهاب وال بقتل الناس ابسم
اإلسالم.
وما حيدث من أحداث إرهابية يف
أورواب يقوم هبا األفراد أو التنظيمات
ابسم اإلسالم ،وقد قُتل األبرايء ظلما
هنا يف لندن قبل يومني ،إذ ُد ْوِه َم املشاة
ابلسيارة وقُتِ َل شرطي ،وسبب ذلك هو
أن هؤالء العلماء املزعومني أرشدوا الناس
إىل الطريق اخلاطئ وولّدوا فيهم أفكار
يرسخوا يف
الظلم والوحشية بدال من أن ّ
قلوهبم تعليم اإلسالم اجلميل ،ويف مثل
هذه احلالة إنه من واجب األمحديني
–كما قلت سابقا وأكرره يف كثري من
األحيان -أن يَعرضوا أمام العامل مجال
اإلسالم .وأما معارضة اجلماعة فهي ال
تستطيع أن تضر ابجلماعة أبدا .إن هللا
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ليغلب ولينشر اإلسالم ،فنحن الذين
سينشرون اإلسالم وعلينا أن نن ّدد
بشدة مبا حيدث من القتل والدمار
واغتيال األبرايء ،ونرف َع صوتنا ضده
يف كل مكان ،ومن واجبنا أن نواسي
املصابني.
يقول املسيح املوعود :
«امسعوا جي ًدا أيها الناس مجي ًعا! إنه
خالق السماوات واألرض
ملما أنبأ به ُ
أنه سوف ينشر مجاعته هذه يف البالد
كلها ،وجيعلهم غالبني على اجلميع
ابحلجة والربهان .ولسوف أتيت أايم،
وهي قريبة ،تكون فيها هذه اجلماعة
هي الوحيدة اليت تُ َ
ذكر يف العامل ابلعز
والشرف .إن هللا سوف يبارك يف هذه
اجلماعة والدعوة بر ٍ
كات كربى خارقة
للعادة ،وخييِّب َّ
كل من يفكر يف
القضاء عليها ،وسوف تستمر هذه
الغلبة حىت يوم القيامة .فإذا كانوا
يستهزئون يب فال ضرر من استهزائهم،
ألنه ما من نيب إال وقد استُهزئ به.
فكان من املقدر أن يُسته َزأ ابملسيح
﴿ي
املوعود أيضا ،كما يقول هللا تعاىلَ :
ِم ِم ْن َّر ُس ٍ
ول
َح ْس َرًة َعلَى الْ ِعبَا ِد َما يَْتِيه ْ
إِال َكانُوا بِ ِه يَ ْسَتـ ْه ِزئُو َن﴾ .فقد جعل
هللا تعاىل عالمة لكل نيب صادق أن
يُسته َزأ به ،ولكن َمن يستهزئ ابلذي

ولســـوف تأتي أيام ،وهي قريبـــة ،تكون فيها هـــذه الجماعة
هي الوحيدة التـــي ُتذ َكر فـــي العالم بالعز والشـــرف .إن الله
بـــركات كبرى خارقة
ســـوف يبارك في هذه الجماعة والدعوة
ٍ
للعادة ،ويخيِّب َّ
كل من يفكر في القضاء عليها ،وســـوف تســـتمر
هـــذه الغلبة حتى يوم القيامـــة .فإذا كانوا يســـتهزئون بي فال
ضرر من اســـتهزائهم ،ألنـــه ما من نبي إال وقد اســـ ُتهزئ به.

ينزل من السماء مع ملَك ِ
ني أمام أعني
الناس مجيعا؟ فالعاقل يستطيع أن يفهم
هبذا الدليل وحده أن فكرة نزول املسيح
املوعود من السماء فكرةٌ ابطلة متاما.
اعلموا جي ًدا أنه لن ينزل من السماء
أح ٌد .إن مجيع معارضينا املوجودين
اليوم سوف ميوتون ،ولن يرى أحد
منهم عيسى بن مرمي ً
انزل من السماء
أب ًدا ،مث ميوت أوالدهم الذين خيلفوهنم
أيضا عيسى
ولكن لن يرى أحد منهم ً
بن مرمي ً
انزل من السماء ،مث ميوت أوالد
أيضا لن يروا ابن مرمي
أوالدهم ،ولكنهم ً
ً
انزل من السماء .وعندئذ سوف يُلقي
هللا يف قلوهبم قلقا أن أايم غلبة الصليب
تغي متا ًما،
قد انقضت ،وأن العامل قد َّ
ومع ذلك فإن عيسى بن مرمي مل ينزل
بعد؛ فحينئذ سينفر العقالء من هذه
العقيدة دفع ًة واحدة ،ولن ينتهي القرن

اليأس
الثالث من هذا اليوم إال ويستويل ُ
والقنوط الشديدان على كل من ينتظر
مسلما أو مسيحيًّا،
عيسى ،سواء كان ً
فريفضون هذه العقيدة الباطلة؛ وسيكون
يف العامل دين واحد وسيد واحد .إنين
رعت
ما جئت إال ألزرع بذرًة ،فقد ُز ْ
هذه البذرة بيدي ،واآلن سوف تنمو
وتزدهر ،ولن يقدر على عرقلتها أحد.
(تذكرة الشهادتني)
هذه البذرة اليت بذرها املسيح املوعود
 تنمو وتثمر بفضل هللا تعاىل وإذا
كنا نريد أن نصبح أغصانه اخلضراء
فعلينا –كما هو اثبت من كتاابت
املسيح املوعود  وعمله -أن جنعل
حبنا هلل  وحبنا للرسول  ومواساتنا
وحبِّنا خللق هللا حبيث يشهد على ذلك
ُ
كل عمل لنا .وفّقنا هللا تعاىل لذلك.
(آمني)
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