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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  افتراءات املعارضني وحبنا للرسول 

، م0620/ 30/ 03خطبة اجلمعة اليت ألقاها سيدنا اخلليفة اخلامس نصره اهللا تعاىل يف 
  يف مسجد بيت الفتوح، لندن

 أمري املؤمنني ِمرزا مسرور أمحدقال سيدنا  الفاحتة والتعّوذ وتالوة سورة التشّهد بعد
    :ىل بنصره العزيزأيده اهللا تعا

) Jang ("جنغ"باألمس نشرت إحدى اجلرائد اليومية باللغة األوردية وُتدعى 
 له ال صلة ،يف حق اجلماعة اإلسالمية األمحدية خًربا" لندن"يف طبعتها الصادرة من 

 .احصًر  إال الفسادهنشر ال يراد من  بل،بعيدمن من قريب وال ال  عقائد مجاعتناب
هذه اجلريدة عارٍ متاًما عن الصحة يف ر ِكل إن احلدث الذي ذُليس هذا فحسب ب

شر ين وإن مل ، أيًضا البارحة"باكستان"هذا اخلرب يف ورمبا ُنشر . أبداًوال وجود له 
  ألن مثل هذه اجلرائد تسعى لنشر أكاذيب،باألمس فإهنم سوف ينشرونه اليوم

استخدام الوسائل رائد على لقد تعوَّدت هذه اجلو.  لتزيد من مبيعاهتاهذا اخلربك
ويعرف  .االنتشارزيد من  من أجل كسب امل،وافتراء كذب على كذب الوضيعة

كل تنشر ضدنا ويعلمون أهنا  ،أيًضا" باكستان"اجلميع بأن هلذه اجلريدة إصدار يف 
  . كاذيب أنواع من اهلذر واأليوم

الرسوم  تلك بسبب يف العامل كله هناك موجة غضب عارم جتتاح املسلمني
. خرى األالبالدمن مث يف مناركية و الداملسيئة اليت ُنشرت يف بعض اجلرائد

لكن  و.هذا كله إظهار للغضب ، حالعلى كلو ، ومظاهراتإضرابات وأحدثت
ردود الفعل جتاه فإن  ،أن يسددهأو أن مينعه أو  يد غريهب وجد َمْن يأخذيعندما ال 
 يلتزم باإلسالم أو ،ال يصليم  يصلي أ،اناملسلم كيفما ك ألن . ستتباينهذا األمر
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رامته بغض النظر عن طريقة تعبريه عن  وكيغار على شرف النيب لكنه  ، يلتزمال
 وكرامته لتضحية بالنفس دفاًعا عن النيب ل استعداد يكون علىو ، الغريةهذه

  .وشرفه
ر  نشر مثل هذه األخبا إنّ،ففي ظل هذه األجواء املشحونة بالغضب والتوتر

 وخاصة يوم اخلميس الذي يسبق يوم اجلمعة حيث يكون ،الكاذبة ضد مجاعتنا
يف معظم  مظاهرات غاضبةإضرابات وهناك ختطيط مسبق من املصلني للخروج يف 

 فإن نشر هذه األكاذيب يف هذا التوقيت يهدف إىل إثارة العامة ،البالد اإلسالمية
حماولتهم الغامشة إلثارة الفتنة من املسلمني ضد املسلمني األمحديني مما يبني 

واإلضرار باملسلمني األمحديني بكل طريق حىت بالكذب واالفتراء وادعاء أحداث 
 واريثيلعوا أية فرصة تفلت من أيديهم إن هدفهم أال يَدحال ففعلى كل  .مل حتدث

 الفهم والعلم ضد اجلماعة اإلسالمية األمحدية غضب العامة الذين هم قليلو
  . ألمحدينيفيضطهدوا ا

ال  ولكن ، ونشرتهرمبا قرأ بعضكم هذا اخلرب الكاذب الذي ادعته هذه اجلريدة
ومن " كوبنهاغن"شر اخلرب من  ُنلقد.  لكم هذا اخلربأقرأاجلميع فلذا  يقرؤه

 ضابطًا يف املخابرات الدمناركية إن" :ول الذي يقولكن الدكتور جاويد مراسلهم
ولكنه طلب عدم - الرسوم املسيئة أخرب مراسل اجلريدة خبصوص موضوع

سبتمرب /أيلولأن اجتماًعا سنوًيا للقاديانيني قد انعقد يف شهر ب -اإلفصاح عن امسه
وهبذه . زعماء اجلماعة البارزينمن مركزهم واشترك فيه " الدمنارك" يف م2005

. املناسبة قابل وفد من اجلماعة وزيًرا دمناركيا وحتدثوا معه عن موضوع اجلهاد
. "وأخربوه أن القاديانيني هم وحدهم الذين يقدمون التعاليم الصحيحة لإلسالم

 ، ولكننا مل خنربهم هناك هبذا الكالم على وجه اخلصوص، صحيحهمإىل هنا كالم
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ولكن هذه هي دعوانا للجميع أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية هي اليت تقدم 
  .التعاليم اإلسالمية الصحيحة

 ."قد نسخ اجلهاد"  القادياينمرزا غالم أمحد" إن نبيهم ":ريدةمث يقول مراسل اجل
مرزا غالم "أن : مث يقول . وضع لذلك شروطًا ولكنه ∗ هذا صحيح،نعم

حتت دعوى أن _ والعياذ باهللا _ قد غيَّر أحكام الشريعة اإلسالمية" أمحد القادياين
ذ باهللا من أن ندعي هذا اهتام باطل كليةً ونعو . قد انقضى" حممد"عصر تعاليم 

  .ذلك
 " حممد" القاديانيني يقولون أنه ال يوجد أتباع لـ إن:  قائلةريدةدعي اجلمث ت

 30يف مث بناًء على هذا نشرت اجلريدة الدمناركية . فقط" السعودية"إالَّ يف 
موضوع اجلهاد هتاجم  و" حممد"عشر رًمسا تسخر فيها من اثين  سبتمرب/أيلول

كانون كنا على يقني حىت : ويقول املسئول الدمناركي املزعوم.  خاصةاإلسالمي
ن يف دعواهم إذ مل يتقدم أحٌد من البالد و أن القاديانيني صادقم2006 يناير/الثاين

وكذلك كان صمت منظمة . برفع احتجاج رمسي إلينا" السعودية"اإلسالمية غري 
ركي قد  أن الضابط الدمنا ذلك املراسلىمث ادع .املؤمتر اإلسالمي يرسخ يقيننا هذا
 فيها املقابلة يف اللغة الدمناركية ت وسجلاملذكوراطلعه على شريط الفيديو للقاء 

،   آذار 02 ، عدد  اليومية اللندنية"جنغ" جريدة ( .واألوردية واإلنكليزية
  ).3 و1 الصفحة ،م2006

س له اخلرب ال أساو ،فحبل الكذب قصريكأن اللقاء كان يف اللغات الثالث، 
يف البداية  و،"جنغ "ريدةوالدكتور جاويد كنول رمبا هو مراسل خاص جل. إطالقًا

" جنغ"ريدة جلراسل مو ،"إيطاليا" أنه يف  اآلنتبني ولكن ،"الدمنارك"ظننا أنه يف 
                                                 

 .املدقق). يف هذا املوقع" مفهومنا للجهاد"راجع . ( املقصود بنسخ اجلهاد هو نسخ الفكرة التقليدية اخلاطئة عن اجلهاد∗



 

   3/3/2006 لندن يف -طاهر ندمي وعبد اجمليد عامر                                                   مسجد بيت الفتوح ترمجة/  خطبة اجلمعة
  

4

أن _ حسب علمي حىت اآلن _وال ميكن من الناحية القانونية ". جيو"ولقناة 
  .ةجريدية  ألدامناركياًيعطي خًربا 

يف " الدمنارك"أن اجتماع اجلماعة قد انعقد يف ادَّعوا أول األمر يف 
كانت  إمنا ، يف السنة املاضيةهناك مل ينعقد جلماعتنا اجتماع  ولكن،سبتمرب/أيلول
وقد انعقد _ بسبب ذهايب _   الثالث للدول االسكندنافية ة جمتمعةالسنويلسة اجل

ويعلم اجلميع ما قلنا فيها  ،MTAعلى الفضائية  وشاهدها اجلميع ،يف السويد
  .وما مل نقل

وشارك فيه " الدمنارك"ستقبال قد ُعقد يل يف إحدى الفنادق يف االكان حفل و
وقد . وبعض الوزراء أيًضاالضباط املراسلني والصحفيني واملثقفني وبعض بعض 
ود ملسيح املوع ايات القرآنية واألحاديث النبوية ومقتبساتاآلمن خالل هناك  ذُكر
  ل خالل هذا االجتماع ي كل ما قإنّ و.املفعمة بالسلم احلسنةاإلسالم تعاليم

 إن بالتايل نشرته اجلرائد هناك حىت و،اءف اخليف  يكن كالماً وملبيناًكان واضًحا و
. هناك من لقاءات منفردة ومل يكن .منهجزًء بثت  إحدى القنوات التليفزيونية

  فإن مل تفعل، حفل االستقبال هذامي يفكالت بث قد MTA أظن أن الفضائية
  . تبثه اآلنسف

 تلقي اليت أُالكلمةكر أمثال هذا املراسل يف ذُقد   صحيح أنه،على كل حال
 وإالَّ فإن أكثرية املسلمني ،مسعة اإلسالمتشوه قليل من الناس  الإن حيث ،هناك

 ،كذبة شنيعة  إلينات نسب، على أية حال.اإلرهابو  املزعوماجلهادمثل هذا تكره 
وقائع الكل ألن  المكهذا الربهة قبل أن يقول مثل ل سيفكر أكرب كذابرمبا و

ويزعم أن شريط الفيديو موجود يف اللغة األردية واإلنكليزية . مسجلة
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إياه نا فليعِطوبالتايل يعرض شريط الفيديو املزعوم لففإن كان صادقًا  ،والدمناركية
   !؟ومباذان تكلم َم ليظهر ،أيًضا
لعنة اهللا على  و،أن هذا كذب حبتأوالً  أقول هلذا املختلق ، حالعلى كلو

إن  ترديدهاه لن يتمكن من  فردد هذه الكلمات، ولكنصادقًا وإن كنت .الكاذبني
يف أمثاله    وال يكون خوف اهللا. من خشية اهللا تعاىلمثقال ذرةلديه  كان
ثل هذا مل سيح املوعود دعاء املسيؤخذ بمل يرددها فإنه   وحىت إذا.عادة

 ضد اجلماعة اإلسالمية األمحدية مثل ارُتكبت لقد ،على أية حال .الكذب الشنيع
اء وكلما حاول أعد. ترتكب حىت اآلنهذه األعمال الشنيعة يف املاضي وال تزال 

ظهر اهللا تعاىل ي و،ذريًعا فشالً كتب اهللا تعاىل هلمي ،ونا يف ظهورناناجلماعة أن يطع
  .ماعة اإلسالمية األمحدية من واسع فضله أكثر من ذي قبلحبه للج

 ،ة الرسومفتنمنذ إثارة  املدافعني أوائل منكانت اجلماعة اإلسالمية األمحدية 
 ذلك من قبل، ومن مث  وقد ذكرُت،حاولت أن متنع اجلريدة من هذا الفعلو

أظهرنا و يناير/ كانون الثاينوديسمرب / يف كانون األولمرة أخرى راسلناهم 
اجلريدة وُنشرت إىل  مبلّغناكتب و ،كنت يف قاديان آنذاك. جالءمشاعرنا بكل 

 فعل اجلماعة اإلسالمية األمحدية قائلة ن ردعاجلريدة فبعد أن كتبت  . فيهاتهمقابل
 يف مسلكها وطريقة تصرفها متجسدة بأن اجلماعة قدمت أسوة حسنة للنيب 

بلّغ مل يتأمل لنشر هذه املهذا ال يعين أن : مث تقول ،بدالً من التفجري والتدمري
 كتبأن يحرضه وهذا األمل . قلبه مفعًما باآلالم بسببهاكان  بلفحسب الرسوم 
  . يف اجلريدة الدمناركيةشرُنوفكتب املقال . ساءاتى هذه اإل ردا علمقاالً فوًرا
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 هو الذي أشعل نار ، لسيدنا املصطفى ب سيدنا املسيح املوعود فُح
أي - األمحدية اعتنقواالذين إىل درجة أن  ،اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف هبح

  . احلب والعشقوا هبذا انتَش ني األوروبيسيحني من امل- احلقيقياإلسالم
شرت ُن ،"عبد السالم ماديسون"وهو " الدمنارك"من املسلمني األمحديني أحد 

 يف Venster Blade) (" وينستر بليدت"يف جريدة مقابلة له 
  . منهااًقابلة طويلة، أمسعكم جزءاملهذه و .م2006فرباير /شباط16

دمنارك أن ء العلى رئيس وزراي ينبغكان : قائالً" نوماديس"وأضاف ":ترمجتها
 لو.  هذه الرسومؤية رعنديغضبون الناس يتكلم مع سفراء البالد اإلسالمية ألن 

ما كانت د اإلسالمية لعرف  تكلم مع سفراء الباليوزراء الدمناركالكان رئيس 
ظهر وإن رد الفعل الذي  .شكلة؟ وماذا كان ميكن أن تكون نتائجها؟ املهة هذأمهي

سوة لكل املسلمني األ هو  ألن النيب ،هو ما كنت توقعته وهذا ما حدث بعينه
 ،بغرض إهانتها  فإذا هومجت مثل هذه الشخصية،ا وجماالهتيف مجيع جوانب احلياة

   . منهاحلزن بويشعره لكل مسلم  أمر مؤملهذاف
اليت - "يولند بوست"جريدة ماذا جنت  ":"عبد السالم ماديسون"يقول السيد و
السيد  إن :تقول اجلريدةبعد ذلك  .! هذه الرسوم؟نشرمن  -نشر هناكُت
 إنمث تقول . لنيب ا رسوم أي من نشر ،من هذا األمر قد تأمل  أيًضاً"ماديسون"

 وكيف كانت ،المح النيب  ملوصفا تفصيلياهناك  ن إ:قال السيد ماديسون
   .فهذه الرسوم تعد فعلة صبيانية شنيعة . املبارك وجههمالمح

 أننا  من قبل وكنت أظن، يف الدمنارك خبصوص التشهري قانونيوجد: مث تقول
أما ... .الفسادالقانون ملنع هذا تنفيذ اآلن  ولكن أصبح من الضروري ،لن حنتاجه

  .هو عليهسوف يعاقب وهللا تعاىل فاألمر  إلهانة النيب بالنسبة 
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 ردود هذه هي !كم قوي إميانه ،أورويبهذه هي مشاعر مسلم أمحدي فالحظوا 
   . الشنيع ضد النيب العملفعلنا على 

من الذين بآالف املرات بفضل اهللا تعاىل أكثر   الرسول حببإن قلوبنا مفعمة 
 ذلك التعليم احلسنبسبب كله  وهذا .دعاءاتاالهتامات ومبثل هذه االيتهموننا 

  وأظهره بصورة مجيلة واملسيح املوعود ده جسَّالذي و جاء به النيب الذي 
أعلى مقاًما من   املسيح املوعود َجْعلخيطر بباله  أمحدي ميكن أن ما ِمن. لنا

  . والعياذ باهللا-النيب 
حلسان بن بيتني كان يقرأ عندما ف ، النيب حب يف أما حال سيدنا أمحد 

  :امهو.  تفيض عيناه بالدمع،ثابت
  كُْنَت السََّواَد ِلَناِظرِي
  َمْن َشاَء َبْعَدَك فَلَْيُمْت

  

  فََعَمى َعلَْيَك النَّاِظُر
  فََعلَْيَك كُْنُت أُحاِذُر

  
  

 إن اهتام مثل هذا الشخص. ما كنت أنا قائلهين يقول ياليتكان سيدنا أمحد 
 أو أن أتباعه ،بأنه كان يعترب نفسه أكرب وأفضل من النيب _  العياذ باهللاو_

  .فادٌح هلو اهتاٌم ،يعطونه مرتبة أعلى من النيب 
يقول حضرته يف مدح .  تظهر يف كل خطاهحبه للنيب يف  مشاهد نشوتهإن 
  : يف بيت شعر أردي مبا معناهالنيب 

هذا  شيئا و أنا ولستهو كل شيءنفسي الفداء هلذا النور، أصبحت له هو، "
   "هو الكالم الفيصل
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 ال -والعياذ باهللا - القول عن الذي يفدي كل ما لديه يف سبيل هذا النور أنه إن
ن مكانة مرزا غالم إالقول بأن األمحديني يقولون وكذلك ؛  عندهمقام للنيب 

 ياءحضرة مرزا غالم أمحد القادياين آخر األنب نإعلى واألأمحد القادياين أصبحت 
-سلمنا بصحة قوهلم بآخرية نبوته فأعطينا اجلريدة إذنا مفتوحا إننا   مثعندهم؛

ولعنة اهللا على  إنا هللا وإنا إليه راجعون_   للنيب  تسيء لنشر رسوم-والعياذ باهللا
  .هلو كالم صبياين ساذج_ الكاذبني

ضع  وحنن الذين يبلغ عددنا بوكأهنم كانوا ينتظرون إذننا لنشر هذه الرسوم
   .نشره قبل  يف أبعاد اخلرب على هذه اجلريدة األردية أن تفكر!مئات يف الدمنارك

رمبا ال تكون احلكومة الدمناركية املسكينة خالية من العقل ولكن الذي كتب 
 وال ُيرى يف قلوهبم إال .ناحية من كل  من العقليوناخلرب و نشره يبدو أنه خال

رب إال إثارة املسلمني وحتريضهم ألن املسلمني الفساد، وما اهلدف من وراء هذا اخل
يف يثار غضب الناس أكثر ضد األمحديني هذا لكي  و، عليهسوف يستشيطون غضًبا
" باكستان " أجواء مضادة ومعادية للجماعة مثلفيهاالبالد اإلسالمية اليت 

 بالتحرك ضد هذهنتهازيون  يبدأ االوليس مستبعدا أن". بنجالديش"و" إندونيسيا"و
أن أي حركة ضد األمحدية تنقلب ضد ه عموما، وهو  وهذا ما نرا،البالد هبذا املربر

 ينبغي أن تصبح وال تتعقل جيب على احلكومات أن ا فلذ،احلكومة نفسها يف النهاية
 عندنا فقد قدمت  يتعلق مبقام النيب فيماوأما . ة االنتهازيوالعناصر للمشايخصيدا 

 واملقام .عنده  خالهلا ذلك املقام وقَْدَرهفرأينا من بعض األبيات لسيدنا أمحد 
  . يف قلب كل أمحدي يعرفه كل أمحديالذي يوجد

 ما آذانا وال بينا وقد ، ذلكوقد ألقيت خطبا عن، قد ذكرت يف اخلطب السابقة
 وعقدنا مؤمترا صحفيا، ،يف كل العاملقدمنا االحتجاج على هذه التصرفات و ،زلنا
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إمنا هو جزٌء ال يتجزَّأ  ، املسلمني عامةخوفا من وأ ، رياًء ألحدإننا مل نفعل هذاو
    . بالرسولبانقطاع العالقة إمياننا وال حياة لنا من 

  يف هذا الشأنواآلن أقدم لكم بعض املقتبسات من كالم املسيح املوعود 
حممد إن ملخص ديننا ولبَّه هو ال إله إالَّ اهللا : تعريبه يقول حضرته ما .وأوضحها
إىل العامل عليه سوف نرحل الذي إن اعتقادنا يف هذه احلياة الدنيا و. رسول اهللا

 هو خامت النبيني  املصطفى حممًداهو أن سيدنا وموالنا بفضل اهللا وتوفيقه  اآلخر
وخري املرسلني الذي أُكمل الدين على يده ومتت به النعمة اليت بواسطتها يستطيع 

إزالة أوهام، اخلزائن (.تعاىل باختياره سبيل النجاةاإلنسان الوصول إىل اهللا 
  )169 ص 3الروحانية اجمللد 

 إميانه هذا فمن كان ، املسيح املوعود ما علمنا إياههذا هذا جزء من إمياننا و
  !؟ النبوة بدون واسطة النيب  إىل  يقال أنه وصل إىل اهللا تعاىل وكيف

ليس  و،يم هو اإلسالم فحسبالصراط املستق":  ما تعريبهويقول حضرته 
 الذي ،أي حممد املصطفى وكتاب واحد حتت السماء اآلن سوى نيب واحد 
 وهو خامت ، وهو أمت وأكمل من مجيع الرسل،هو أعلى وأفضل من مجيع األنبياء

 وترتفع احلجب يتصل اإلنسان باهللا الذي بفضل اتباعه ،األنبياء وخري الناس
     .ية يف هذا العاملتظهر آثار النجاة احلقيقاملظلمة، و

أما القرآن الكرمي فهو يتضمن اهلداية احلقّة والكاملة والتأثريات الصادقة والذي 
ُتنال بواسطته العلوم احلقيقية واملعارف الروحانية وتتطهر القلوب من الشوائب 

رتبة حق البشرية ويتخلص به اإلنسان من شبهات اجلهالة والغفلة ويصل إىل م
  " .اليقني
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 اخلزائن الروحانية اجمللد األول ، على احلاشية احلاشية،براهني أمحدية اجلزء الرابع(
   )557:ص

إذ  كل ما يستطيع اإلنسان أن يناله اآلن ال بد أن يناله بواسطة النيب حممد أي 
احلقيقية  النجاةبه  و،هللاقرب الت  وبه يتم منه، النوروُيتلقى... ،اكتملت عليه النبوة

  . من الدنس القلوبتتطهربه و
إن نبينا كان اجملدد األعظم إلظهار الصدق الذي كان مفقوًدا : ويقول حضرته

 ،يف هذا الشرفأحٌد    نبيَّنا وال يشارك، إىل الدنيا حضرته فأعادهمن الدنيا 
م القوومل يغادر  ،استبدل بالظالم النوربظهوره مث  يف الظالم العامل كله وجد إذ

ليس . إال بعد أن خلعوا مجيًعا لباس الشرك ولبسوا لباس التوحيد إليهم  ُبعثالذين
 ال هذا فحسب بل وصلوا إىل مراتب عليا من اإلميان وقاموا مبا قاموا به من أعمال

الباهر مل وهذا النجاح إن النجاح .  بكل الصدق والوفاء واليقنينظري هلا يف الدنيا 
 وهذا أقوى دليل على صدق نبوة  األكرم نبينا  إاليكن من نصيب أي نيب

 متطلبا  وكان،كان غارقا يف الظلماتعث يف زمن ُب إذ سيدنا رسول اهللا 
 والصراط لتوحيدا آالف من الناس اختارانتقل إىل ربه يف وقت مث  ،ا عظيمامصلح
 هذا اإلصالح الكاملأن وحقيقة األمر .  الشرك وعبادة األصنام تاركنياملستقيم

أمسى  وخصائل البهائم الوحوش صفاتب املتسمني  الناس علّم حيث خمتصا بهكان 
داب اآل كانوا يعيشون كالبهائم نالذياملتوحش وأي علّم القوم  (  البشريةاخلصال
 مث جعل من اإلنسان مثقفا مث من ،أناساجعل البهائم بتعبري آخر أو  )اإلنسانية

يف  فذحبوا ، هلم عالقة مع اإلله الصادقوأنشأ ونفخ فيهم الروحانية ،املثقف ربانيا
 ومل يتركوا اإلميان أبًدا بل تقدموا ،وا حتت األقدام كنمل كشياه وديسسبيل اهللا

 الروحانية آدم إقامةشك أن نبينا من حيث ال ف. إىل األمام عند كل ابتالء ومصيبة
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ية إىل قيقي الذي وصلت عن طريقه الكماالت اإلنساناحلدم اآل بل هو ،ثاين
 ومل يبق غصن من أغصان الفطرة عملها صاحلة يف ةكل قو واشتغلت ،ذروهتا

ومل ختتم عليه النبوة من حيث الزمن فقط بل ختمت به  .اإلنسانية دون مثر وورق
 للصفات اإلهلية فإن شريعته األكملظهر املومبا أنه كان . مجيع كماالت النبوة

 ال ."أمحد"و" احممد " بامسني ُسميالغرض  الصفات اجلمالية واجلاللية وهلذامحلت
حماضرة ( . للعامل كله منذ بدايتهابل هي ، نبوته العامةيف جانب خبلٍ
  )206 الصفحة 20اجمللد ،اخلزائن الروحانية،سيالكوت

 فيض رسولنا الكرمي وهي أن هذه هي التعاليم اليت جاء هبا املسيح املوعود 
مستمر إىل اليوم .  

 ال ترتل شريعة خامت النبيني أيهو رسول اهللا ": وعود ويقول املسيح امل
يقول أمري املؤمنني أيده اهللا  (،جديدة أو كتاب جديد أو أحكام جديدة بعده

ى  علدل مريزا غالم أمحجئنا بشريعة جديدة ونفّضإننا يقول هؤالء :بنصره العزيز
 أما ما ،ىل األبد إ األحكامهقى هذا الكتاب وهذيبس ) -معاذ اهللا-   رسول اهللا
 أين جئت  منها فلم أقصد"رسول" أو "نيب" كلمات يف كتيب منحبقي  استخدمت

ضرورة  أحدا عند الإذا بعث بل املقصود منها أن اهللا ،بشريعة أو أحكام جديدة
يقول أمري املؤمنني  ( فيكرمه مبكاملاته ويطلعه على الغيب وبناء عليه يدعى نيبةاحلق

وذلك املبعوث ) فمن يتكلم معه اهللا بكثرة ُيدعى نيب : زيزأيده اهللا بنصره الع
-   ال يعين أنه يأيت بشريعة جديدة أو ينسخ شريعة رسول اهللا ،يُُلقب بالنيب

كل بل ) ناوهؤالء يتهمون: يقول أمري املؤمنني أيده اهللا بنصره العزيز (–معاذ اهللا 
وال ميكن أن يناله  ول اهللا رساخلالص والكامل لتباع الإال باما يناله ال يناله 

  .هدون
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  )م1904 يناير عام/كانون الثاين،10،جريدة احلكم(

ين كل ما إ:  بنفسه بكالم واضح وقطعي)املسيح املوعود (يقول املدعي 
أنه يوقنون زال أتباعه وما! ؟  دونهاحلصول عليه من ميكن  والأنال فهو منه 

 على االفتراء واألباطيل ليس له  إن كالمهم املبين. رسول اهللا صادق لخادم
  وعالوة ،هدف سوى إثارة القلق واالضطراب بني املسلمني وهذا فعلهم دائما

ال يستطيعون رؤية .  الشيطانيةىهذه القونار احلسد حترق فإن  إثارة الفتنة على
   . ورقيها قذى يف عيوهنم،رقي اجلماعة

 هم فعلوا مثلها وسيفعلون، و_  قاموا حبركات خسيسة مهماإهنمولكن أقول هلم 
بسبب لن يتوقف  فإن هذا االزدهار  _ ألن الشيطان موجودأمثاهلموسيبقى 

  . إن شاء اهللا حركاهتم اخلسيسة
إن ذلك النور  ":ما تعريبه ،ن رسول اهللاعن علو شأ يقول املسيح املوعود 

، وال األجلى الذي ُوهب لإلنسان، أعين لإلنسان الكامل، مل يكن يف املالئكة
النجوم، وال القمر، وال الشمس، ومل يكن يف حبار األرض وال أهنارِها، وال يف اللَّْعلِ، 

 ذلك النور يف نختصار، مل يكاوال الياقوِت، وال الزمّرِد، وال املاسِ، وال اللؤلؤِ؛ وب
الذي كامل، النسان اإل أي ،ض أو السماء، وإمنا كان يف إنسانأي شيء من األر

سيدنا وموالنا، سيد األنبياء، سيد األحياء حممد  ،ه وأرفعهوأعاله كمل وأهمتّكان أ
 والذين اصطبغوا بصبغته كلاإلنسان  هلذا  النور قد أعطي فذلك .املصطفى 
أي أعطي ذلك النور ( ، أي الناس الذين اصطبغوا بصبغته بقدر،مرتبتهحسب 

 من ،وى اإلنسان الكاملاملراد من األمانة هو مجيع ق و.)ؤمنني به حسب إمياهنمللم
عقلٍ وعلمٍ وقلبٍ ونفسٍ وحواسٍ وخمافة وحمبٍة وعزٍة وجاٍه وغريها من النعماء 
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أي يهب اهللا  لإلنسان الكامل مجيع النعماء الروحانية . الروحانية واجلسمانية كلها
وأرفعها كالعقل  أي أعطي اإلنسان الكامل أمسى قوى اإلنسان( ،واجلسمانية

إِنَّ اللََّه : مث يؤدي هذه األمانة إىل اهللا تعاىل وفقًا لقوله تعاىل ) والعلم واحلواس
 فيؤدي هذه األمانة إىل ،)59:النساء  ()َيأُْمُركُْم أَنْ ُتَؤدُّوا الْأََماَناِت إِلَى أَْهِلَها

 وقد مت أداء هذه األمانة على .... يف سبيله متفانيا فيهمكرسا إياهاأي  ؛حضرة اهللا
أروعه وأكمله من ِقبل سيدنا وموالنا وهادينا النيب األمي الصادق أحسن وجه و

  .‘‘ حممد’’املصدوق و
  )162و161: ص،5:لد اجمل،اخلزائن الروحانية،مرآة كماالت اإلسالم(

" أمحد"يتهموننا بأننا ُنفضِّل سيدنا  و  يّدعون حب الرسولإن هؤالء الذين
 رسولنا حممد على  -  غاية شخصيةحلصول على إال ايبتغون منه ال- 
من مائة ألف جزء مما قاله جزًءا مياثل  ما كمقول هلم أخرجوا لنا من كالم علمائن

  يف مدح رسول اهللا  هي الكلماتهذه . يف مدح النيب " أمحد"سيدنا 
 كان تابًعا  لهإن كل حركة وكل عملٍ . تظنونه كاذباًللصادق احملب الذي 

العمق يف فهم وإدراك وا لنا من كتبكم مثل هذا فأخرج.  رسول اهللا لسيده
  . املسيح املوعود ه كما قّدمشخصية النيب 

تبعات ذلك وما  وتتحمل كل ،تتبع هذا التعليمهي هذا هو تعليم اجلماعة، و
  .يترتب عليه من مسئولية

 ونمن يذكر ولكن .هذا هو ملخص ديننا....":  ما معناهيقول حضرته 
ويتهمونه بتهمٍ  ، وغري خائفني من اهللابالباطل، بذيئةكلمات  باملصطفى نبينا 
احلق واحلق !  كيف ميكن أن نتصاحل معهم؟، وال يتوقفون عن إطالة اللسان،باطلة

ميكن أن نتصاحل مع وحوش الرباري واألفاعي وذئاب الفلوات ولكن  ،أقول لكم
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بينا الذي هو ال ميكننا أن نتصاحل مع أولئك الذين يوجهون هجمات قذرة ضد ن
إننا ندعو اهللا تعاىل أن يتوفانا على اإلسالم وأال . أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا

 اخلزائن الروحانية ،رسالة الصلح ( ".نعمل أي عمل يتسبب يف ضياع اإلميان
  )459:ص،23:اجمللد

  وهذه هي نار احلب،املسيح املوعود وهذا ما علّمنا إياه  ،تعليمناهذا 
املسيح إياه  الذي أعطانا  وفهمه الصحيح،قلوبنا لسيدنا رسول اهللا يف  املضرمة
 بأن اجلماعة اإلسالمية األمحدية هي اليت بعد هذافمن يقول  . املوعود

 إال أن  فال يسعنا-معاذ اهللا– حّرضت اجلريدة الدمناركية على نشر هذه الرسوم
  . اللَِّه َعلَى الْكَاِذبَِنيلَْعَنة: نقول هلم
يف  . اجلهادنسخنا هو أننا )تلك اجلريدة األوردية(ر الثاين الذي اهتمتنا به واألم

 اليت هم تابعون هلا القوى  تلكحتت ضغطيقعون   املسلمنيإن زعماءاحلقيقة 
  املزعوم اجلهاديف قد أدلوا ببياناٍت وتصرحياٍت ،أيديهامن يأكلون وومعتمدون 

 ،تعليم اإلسالمخمالف لليس جهاًدا بل بأنه اجلماعات املتطرفة الذي تقوم به بعض 
  . صرحيات والبيانات متتلئ هبا جرائدهمومثل هذه الت

تقاد أما اجلماعة اإلسالمية األمحدية منذ بدايتها وهي تعتقد وتتمسك هبذا االع
 وهذا حبسب ،يف هذه الظروف الراهنةاجلهاد بالسيف موقوٌف  إىل اليوم أيًضا بأن
  .∗تعاليم اإلسالم

دفاًعا   وأصحابه حروب نبيناكانت ": ما تعريبهملسيح املوعود يقول ا
عباد اهللا   الذين مينعونحماربة أو ، هجمات األعداء، أو توطيًدا لدعائم األمنضد

                                                 
 .املدقق. ملوقعراجع مفهومنا للجهاد يف هذا ا ∗
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 ؟يسلّ السيف من أجل الديناآلن ولكن َمن ِمن املخالفني  ، أن يؤمنوا بهبالسيف
  "جد؟؟اسملا ومينع من األذان يف ،وينهى الذي يريد أن ُيسلم

احلقيقة أن الذين ُيمنعون اآلن من الصالة واألذان هم املسلمون األمحديون يف 
  وعلى الرغم من ذلك حنن،على يد الذين يدعون أهنم مسلمون" باكستان"

  . ونصلّي بدون أذان،ال نثري أي ضجة ضدهمو صامتون 
 باب ،اء كتاب األنبي، يف البخاريورد" :ما تعريبه يقول املسيح املوعود 

 يطعناملسيح املوعود لن أن أي " يضع احلرب"نزول عيسى بن مرمي حديث 
 أهنم بأنفسهم يقولون أن هذا احلديث مذكور يف ،فالعجب كل العجب ،بالسنان

 ومع ،صحيح البخاري الذي هو عند املسلمني أصح كتاب بعد القرآن الكرمي
ري من حديث ذلك من ناحية أخرى يأخذون بأحاديث أخرى هي أضعف بكث

  ".صحيح البخاري
وحنن نعلن  ،للقرآن واحلديث جلماعة اإلسالمية األمحدية مطابقةٌ افعقيدة لذا  

 هذا اجلهاد إنًرا كما قلنا سابقًا ونقول اليوم أيًضا وسوف نقول غًدا ذلك جه
 وال عالقة له بالتعليم الذي يثري به هؤالء املعارضون الضجة ليس إال إرهاًبا حمًضا

  .المياإلس
مثل هذه اهلجمات يقتلون  يف  و،كراتشيكان اهلجوم االنتحاري يف األمس ب

 ويرفضون تعليم اإلسالم ، فهؤالء الذين يسيئون إىل اإلسالم،الناَس األبرياء
أما املسلمون األمحديون فإهنم جياهدون يف سبيل اهللا تعاىل من  ، ورسول اهللا

هل من أحد من هؤالء املعارضني يقوم .  يف كل العاملأجل نشر تعاليم الرسول 
فيا أيها املعارضون إن ! بنشر دعوة اإلسالم كما يفعل املسلمون األمحديون؟

نشارك أبًدا معكم  وحنن مل ولن ،إرهابكم لن جيلب على اإلسالم إال اخلزي والعار
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على أية حال إن مثل هذه احملاوالت املذمومة قد حدثت  .يف مثل هذه األعمال
   . جل إساءة مسعة اجلماعةوحتدث أل

ي ذبلد الال البلد ليس كا هذإن ،إنين أقول لكل من يتآمر وخاصة تلك اجلريدة
وإن مل يرضوا  ،يطّبقبالقانون ف املشايخ رضي إذا ،"باكستان"الـفيه كقانون  ال

نجمع  وإن شاء اهللا س.على كل حال ففي هؤالء الناس شيء من العدل. فلن ُيطبَّق
قُدم هذا اخلرب بناء على قول موظف .  هبذا اخلصوصوالبياناتكل التقارير 

أن على األمحديني من  حنن نشرنا هذه الرسومات بعد تأكيد : حيث قالدامنركي
 ،أيًضا الدامنركية  اهتام للحكومةوهذا . قد ُنسخ-معاذ اهللا-  تعليم رسول اهللا

 إن هذا هو فعل :ويقول بيد أن رئيس الوزراء يرفض .هذه اجلرميةيف  ا متورطةأهنب
بسبب حرية أي شيء  ولكن ال نستطيع أن نفعل ،حنن ال حنب هذاواجلريدة 
 يرفض مشاركة احلكومة  ولكنه،حرية الصحافة؟ هذا حبث آخرما هي . الصحافة

 فاحلكومة الدمناركية . فيهامتورطةإن احلكومة !  واجلريدة تقول ال،يف هذا الفعل
عل النار يف تيف هذه األيام تش. ءات ضّد هذه اجلريدةأيضا هلا حق ِلاختاذ االجرا

.  هذه اجلريدة بنشر هذ اخلرب األسطوريها وأّججت، ضد الدمناركيالعامل اإلسالم
مل :  وكالة األمن بكل وضوح وقاليظفوأحد م ورّد ، مع احلكومةتواصلناحنن 

يدا مزنجري سعلى كل حال هو قال إننا . حيدث هذا وال يوجد عندنا أي خرب
يو فيديف البداية كتبوا يف اجلريدة أن لدينا شريط .  األمرلكي يتضح ،التحقيقمن 

 ولكن عندما تواصلنا معهم أخذوا يقولون ال بل عندنا شريط ،عن هذا اخلرب
وهذا هو  ،أقواهلم هم يغّيرون ،حبل الكذب قصري كما قلُتف. )صويت(كاسيت 

  .تتأثر هبا أو الصحافة اليت صحافة الباكستانيةالحال 
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هبا  اليت ُنتهم  هذه التهمة الشنيعة-هكذااألمر اآلن لن ينتهي على أية حال 
سوف نطاردكم حبسب ما  -واملؤامرة ضد اجلماعة خاصة يف هذه الظروف

 وحىت يعرف الشرفاء من ،يسمح لنا قانون البالد حىت تأخذ العدالة جمراها
  . املثقفني املزعومني أولئك  مستوى أخالقاملسلمني

 ولكن نصرب على إيذائهم حبسب تعاليم ،هتًما باطلةكما قلت سابقاً إننا ُنّتهم 
بأن تأييد اهللا إنين أعلم جيدا ":  حيث قال حضرته ما معناهاملسيح املوعود 

 متبعني ومادمنا ، ومجاعيت مادمنا سالكني الصراط املستقيمتعاىل سيكون معنا أنا
 تعاليم القرآن الكرمي منهًجا متخذين ومادمنا ، اتباًعا صادقًا وكامالًالنيب 

 أنه لو حاولت !تذكروا.  ونثبت ذلك بأعمالنا وليس بالقول فقط،ومسلكًا لنا
الدنيا كلها أن هتلكنا فلن تقدر على إهالكنا مادمنا سالكني الصراط املستقيم 

ام سبتمرب ع/ ايلول24 ،جريدة احلكم(" .وذلك ألن اهللا تعاىل سوف يكون معنا
  )م1904

كان اهللا .  املسيح املوعود نصائحندعو اهللا تعاىل أن نعمل دائًما حبسب 
  .آمني.  هؤالء اخلبثاء الكاذبني ِعربة لآلخرينوجعلاىل معنا دائًما تع

  
الترمجة الفورية قام هبا األستاذ حممد طاهر ندمي واألستاذ عبد اجمليد عامر 

عها حفيظ اهللا هبروانه وخليل أمحد  حامت الشافعي وراجالدكتور حممدونقلها 
 ودقق العربية األستاذ متيم .بيك طبق النص األوردو من جريدة الفضل الدولية

  .أبو دقة
  


