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التقوى

كلمة التقوى

يف سعي حثيث ال يكل وال ميل حنو غاية مثلى، 
وهــي إظهــار اإلســام علــى الديــن كلــه، ال تفتــأ 
اخلافــة الراشــدة علــى منهــاج النبــوة جتــوب العامل 
اتركــة بصمــة مضيئــة حيــث حتــل، فــا تغــادر بقعــة من بقــاع هذا 
العــامل املاضــي بتســارع حنــو تدمــر نفســه إال ويتــم وضــع األســاس 
حلياة مفعمة بقيم اإلنسانية. ويف مشهد متكرر ابستمرار يشاهد 
العــامل أبم عينيــه إىل جانــب وضــع حجــر األســاس ملســجد مــن 
مساجد اجلماعة اإلسامية 
شــجرة  غــرس  األمحديــة، 
ذات  لفتــة  يف  خضــراء، 
مدلول عميق ومغزى بعيد، 
ففائدة الشجرة من ظل ومثر 
ومجــال منظر َتَطاُل اجلميع، 
وكذلك رسالة حمبتنا موجهة 

إىل اجلميع. 
إن تعاليــم اإلســام احلنيــف بلغــت مــن الرقــي واالتســاع حبيــث 
مشلت اإلنسانية كلها على تعدد واختاف شعوهبا برداء واحد، 
  ونزلت رســالته على اإلنســان الكامل ســيدان حممد املصطفى
َثى َوَجَعْلَناُكْم  َها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر وَأُنـْ مؤكدة أْن  ﴿َي أَيـُّ
َقاُكْم﴾ )احلجرات:  َعارَُفوا ِإنَّ َأْكرََمُكْم ِعْنَد اللَِّ أَتـْ َباِئَل لِتـَ ُشُعواًب َوقـَ
14(، فــكان التعــارف والتآخــي بــن مجيــع بــي آدم أولويــة مــن 
أولــويت اإلســام احلقيقــي. ولكــن عجبا!! فقد قصــر املتأخرون 
مــن أكثــر الفقهــاء معــى األخــوة علــى أتبــاع الديــن الواحــد، بــل 
وكثرا ما قصروه على أتباع املذهب الواحد، مث زاد الطن بلة أن 
قســموا العامل الرحب إىل دارين اثنتن: دار إســام، ودار حرب، 
فامنحــت شــيئا فشــيئا أواصــر األخــوة متامــا، الــي جــاء اإلســام 

ليوطدها..
ر املــوىل الرحيــم ســبحانه أن ينعــم علــى اإلنســانية بفرصــة  لقــد قــدَّ
جديدة متمثلة يف اخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، والي 
 ، وضــع هللا تعــاىل بــذرة دوحتهــا بيــد حضــرة املســيح املوعود

الذي أحب مجيع بي البشر كما حتب األم الرؤوم أوالدها بل أكثر 
من ذلك، مث تبع خطاه خليفته األول موالان نور الدين الذي أحب 
اجلميع كذلك دون متييز بن أديهنم أو طبقاهتم االجتماعية، فعاجل 
أوجــاع أبــدان اهلنــدوس والســيخ واملســيحين واملســلمن علــى حــد 

سواء، وطاملا كان يعاجل احملتاجن منهم دون مقابل ُيذكر. 
قميــص  املوعــود  للمســيح  املوعــود  االبــن  تعــاىل  ألبــس هللا  وحــن 
اخلافــة، وصــار بفضلــه تعــاىل اخلليفــة الثــاين، جتلَّــت قيمــة احلــب 
يف شــخصه ، وشــهد بذلــك األابعــد قبــل األقــارب، وال زال 
الكثــرون مــن أبنــاء وأحفــاد العائــات الســيخية ممــن قطنــوا قــادين 
حيتفظــون جبميــل الذكــريت مــع ذلــك احملــب الــذي فــاض قلبــه هلــم 
حبــا فأحبــوه وكنُّــوا لــه االحــرام والتقديــر. مث ال ينقضــي نصــف قرن 
هي مدة خافة املصلح املوعود املباركة، إال وقد أُثِخَنت اإلنسانية 
جبــراح حربــن عامليتــن جــزاء ســوء األدب وجتاهــل نــداءات احملبــة 
املتكررة من جانب اخلليفة الراشد مرزا بشر الدين حممود أمحد. 

ويتــوىل اخلليفــة الثالــث حضــرة مــرزا انصــر امحــد )رمحــه هللا( قيــادة 
مجاعــة املؤمنــن، وابلتزامــن مــع عهــد خافتــه بــدأ فصــل االضطهاد 
الديــي املنظــم للجماعــة اإلســامية األمحديــة، اضطهــاد ترعــاه دول 

وحكومات يف القرن العشرين، وعلى الرغم 
مــن  كل ذلــك مل َتــُب جذوة احلب املتقدة 
بشــعار  صوتــه  فرفــع  خليفتنــا،  قلــب  يف 
ألحــد«،   كراهيــة  وال  للجميــع  »احلــب 

الخالفة اإلسالمية 
األحمدية 

و109 أعوام من الحب والسالم
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وترجــم هــذا الشــعار إىل واقــع عملــي متمثل يف مشــروعات خرية 
عابــرة للقــارات مطلقــا مشــروع »نصرت جهان« أي، نصر العامل 
كلــه ومواســاته، علــى اختــاف شــعوبه وقومياتــه وأدينــه، فعمــل 
على هنضة الشعوب األفريقية الي خرجت لتوها منهكة من حتت 
وَّهتــا، دون أن ينتظــر  ْوهتــا وقـُ وطــأة االســتعمار الــذي اســتنزف قـُ

حضرته جزاء منها وال شكورا.
وحيــن عهــد خافــة اخلليفــة الرابــع حضــرة مرزا طاهــر أمحد )رمحه 
هللا(، والــذي يديــن لــه العــرب بنعمــة إطــاق أول بــث للتلفزيــون 
اإلســامي األمحــدي، ومــن بــن براجمه برانمــج »لقاء مع العرب« 
والذي شغف خاله قلوب كثر من املشاهدين العرب حبا. إن 
ذلك احلب الصادر من قلب املشاهد جتاه ذلك الوجه النوراين ما 
كان لينبع لوال قوة حب يشعها قلب اخلليفة الرابع )رمحه هللا(.

واآلن ال تــزال ســفينة احلــب جاريــة، ويقــود دفتها اخلليفة اخلامس 
)أيده هللا( وخال مســاعيه املشــكورة ال يكاد حضرته يســتقر يف 
مــكان، فيجــوب العــامل وُيعلِّــم اإلنســانية كيف تقرب من خالقها 
 وكيف تتخلص من الساسل واألغال الي صنعتها العداوة 

والبغضاء بن بي نوع اإلنسان..
اآلن وعلى ســبيل التســاؤل، أيفي القلب الســليم أن تكون هذه 
اجلماعــة الطيبــة حمــض افــراء مفٍر أو صنيعة اســتعمار كما حياول 
أن يــروج اخلصــوم؟! وعلــى ســبيل االفــراض اجلــديل أهنــا كذلــك، 
والعياذ ابهلل، فكيف هلا أن تلتزم مبنهج واحد ال حيود عنه طوال 
تلــك املــدة الــي تقــارب قــران وعقــدا مــن الزمــان دون أن حتيد عنه 
قــدر أمنلــة، ومهمــا واتتهــا الفرصــة؟ إهنــا حقــا مجاعــة احلب، وهي 
شــجرة طيبــة أصلهــا اثبــت كمنهجهــا، وفروعهــا يف الســماء تــؤيت 

مثارها الطيبة كل حن.
ويتزامــن عــدد التقــوى هلــذا الشــهر ابحتفــال اجلماعــة اإلســامية 
األمحديــة يف شــى بقــاع املعمــورة مبــرور 109 أعــوام علــى بــدء 
اخلافــة الراشــدة الثانيــة علــى منهــاج النبوة مصداقــا لنبوءة حضرة 
مــع جهــود  العظيمــة  املناســبة  هــذه  . وتتزامــن  النبيــن  خــامت 
ونــداءات حضــرة اخلليفــة اخلامــس للمســيح املوعــود يف إحــال 

الســام العاملــي، والــي متثلــت مؤخــرا يف خطــاب حضرتــه )نصــره 
هللا( يف منتــدى الســام الوطــي الرابــع عشــر ابململكــة املتحــدة، 
واملنعقد يف مسجد بيت الفتوح يف اخلامس والعشرين من مارس/

آذار املنصرم. 

جتــد عزيــزي القــارئ داخل العدد تغطية فعاليات املنتدى وحتديدا 
َها  كلمة حضرة أمر املؤمنن التارخيية الي ندعو هللا تعاىل أن َتِعيـَ

ُأُذٌن وَاِعَيٌة.
جعلنــا هللا وإيكــم ممــن يســتمعون الكلــم فيتبعــون أحســنه، وآخــر 
دعــواان أن احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام على أشــرف 
املرســلن ســيدان ومــوالان حممــد املصطفــى خــامت النيــن وعلــى آلــه 

وصحبه أمجيعن إبحسان إىل يوم الدين.

 

انظــروا كيف للخافــة اإلســامية األحمدية 
أن تلتــزم بمنهــج واحد ال حيــود عنه طوال 
تلك المــدة التــي تقــارب قرنا وعقــدا من 
الزمــان دون أن تحيد عنه قــدر أنملة، ومهما 
واتتها الفرصة؟ إنها حقــا جماعة الحب، وهي 
شــجرة طيبة أصلها ثابت كمنهجها، وفروعها 
في الســماء تؤتــي ثمارها الطيبــة كل حين.




