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 ا عبـده  ه، وأشهد أن حممد   ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل         
 بسمِ اهللا الرحمن الرحيم   �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . ورسوله

 *     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عنيتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  أَن يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمع

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني (.�الْم(   
، يف ضوء آيـات     "الويل"منذ بضع خطب ماضية أحتدث عن صفة اهللا تعاىل          

القرآن الكرمي، وأبني كيف يكون اهللا لنا وليا ومولًى، وكيف يتجلى بـصفته             
 � لقد حاز الـنيب      .هذه، وكيف جيب على اإلنسان أن يكون وليا هللا تعاىل         

 هو أول املخـاطبني يف قولـه        �وكان النيب   . أعلى مرتبة يف قرب اهللا تعاىل     
ولَكُم فيها ما تـشتهِي      نحن أَولياؤكُم في الْحياة الدنيا وفي الَْآخرة      �: تعاىل

الناس إىل اهللا    أحب   � وكان   )٣٢ :فصلت(�أَنفُسكُم ولَكُم فيها ما تدعونَ    
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ولقـد أرى اهللا    . تعاىل على اإلطالق، ومن أجله خلقت السماوات واألرض       
وقـد حتققـت    . �تعاىل مشاهد كونه وليا له منذ يوم والدته إىل يوم وفاته            

 يف حياته؛ إذ أُكملت عليه الشريعة وحظي بلقب خـاتم النبـيني،             �أمنيته  
: وقد وعده اهللا تعاىل قائال    . وسلسلة فيوضه جارية إىل اليوم على قدم وساق       

 مث محاه وحفظه عند كل موقـف        )٦٨ :املائدة (�واُهللا يعصمك من الناسِ   �
بل حني خاف أبو بكر     . صعب وموطن حرج وأنقذه من كل ضرر وخسارة       

.. )٤٠:التوبة(�ال تحزنْ إِنَّ اَهللا معنا    �:  هدأه قائال  � على النيب    �الصديق  
فبسبب . خوف ألن اهللا الذي هو موالنا وولينا هو معنا دائما         أي ال حاجة لل   

لقـد  .  القدسية قد رأى أتباعه أيضا مشاهد كون اهللا وليا للمؤمنني          �قوته  
رأى سيدنا أبو بكر الصديق هذه املشاهد يف كل حني وآن لكونـه حيظـى               

، غري أن بقية الـصحابة أيـضا        �مبكانة خاصة إذ كان صحابيا جليال للنيب        
وال يزال اهللا تعاىل    . �وا أولياء اهللا بشكل عام وشاهدوا مشاهد واليته         صار

 القدسية، إذ يراها املخلصون هللا يف       �يري هذه املشاهد إىل اآلن بربكة قوته        
  . كل خطوة

وحني أرسل اهللا املسيح احملمدي يف هذا العصر شاهدنا أمثلة جديدة لوالية اهللا             
ويف هذا الـصدد    . مشاهد التقدم يف اإلميان   وتراءت للعيان   . وصداقته ونصرته 

ولكين سأتناول بعض الوقائع من سـرية       . سوف أقرأ عليكم بعض األحداث    
 مث سأذكر وقائع من سرية أصحاب سيدنا املسيح املوعـود           �أصحاب النيب   

، اليت تلقي ضوءا على عالقة اهللا مع عباده وغريته هلم، وكيف ينصرهم             �
.  هجمات األعداء على شخصهم بعد ممام أيضا       اهللا يف حيام وينقذهم من    
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وكذلك حني يدعون اهللا تعاىل ال يترك اهللا تعاىل تأثري دعائهم يقتصر على فترة 
احلـادث األول   . حيام فقط بل حيقق أمنيتهم اليت دعوا هلا حىت بعد وفام          

 الزبيـرِ  بنِ اِهللا عبد عن: ، فقد جاء فيه   �الذي سأقتبسه هو من حياة الزبري       
 ال إِنـه  بني يا فَقَالَ جنبِه إِلَى فَقُمت دعانِي الْجملِ يوم الزبير وقَف لَما قَالَ
 من وإِنَّ .مظْلُوما الْيوم سأُقْتلُ إِال أُرانِي ال وإِني .مظْلُوم أَو ظَالم إِال الْيوم يقْتلُ
 مالَنـا  بِـع  بني يا :فَقَالَ ؟شيئًا مالنا من ديننا يبقي أَفَترى ،لَدينِي ميه أَكْبرِ

كان له عقارات يف مدن خمتلفة فأمر ابنه أن يبيع بعـضها ألداء             ( دينِي فَاقْضِ
 الثُّلُث ثُلُثُ يقُولُ الزبيرِ نِب اِهللا عبد بنِي يعنِي لبنِيه وثُلُثه بِالثُّلُث وأَوصى )الدين
 اِهللا عبد قَالَ ....لولَدك فَثُلُثُه شيٌء الدينِ قَضاِء بعد فَضلٌ مالنا من فَضلَ فَإِنْ

 علَيـه  فَاسـتعن  شيٍء في عنه عجزت إِنْ بني يا ويقُولُ بِدينِه يوصينِي فَجعلَ
اليواِهللا قَالَ .ما فَوم تيرا دم ادى أَرتح ا قُلْتي ةأَب نم الكواُهللا :قَـالَ  م. 

 دينه عنه اقْضِ الزبيرِ مولَى يا قُلْت إِال دينِه من كُربة في وقَعت ما فَواِهللا :قَالَ
يهقْضمسصحيح البخاري، كتاب اخل( .فَي (  

فهذه هي معاملة اهللا الدالة على صداقته ونصرته تعاىل لعبده، إذ مل يترك ألحد              
. جماال أن يرفع إصبعا إىل نقطة ضعف فيه أو ما شابه ذلك حىت بعـد وفاتـه        

  . وكلما اقتضت احلاجة هيأ اهللا تعاىل أسبابا لتسديد الدين
اهللا تعـاىل   مث هناك رواية أخرى وهي غاية يف الغرابة وتذكر كيف عـصم             

تتحدث هذا الرواية عن شـهيد يف     . صحابيا من أيدي الكفار بعد وفاته أيضا      
واملعلوم أن الكفار من    . واقعة الرجيع وقد وردت يف السرية النبوية البن هشام        

إحدى القبائل قد استدعوا عشرة من الـصحابة ليتفقهـوا علـى أيـديهم،         
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 قبضوا علـى اآلخـرين      فخدعوهم وقتلوهم؛ حيث قتلوا سبعة منهم أوال مث       
وكان من هؤالء صحايب امسه عاصم بن ثابت الـذي قـام            . وقتلوهم أيضا 

  . مبقاومة األعداء حىت استشهد
 بـنِ  سـعد  بِنت سالفَةَ من ليبِيعوه رأْسه أَخذَ هذَيلٌ أَرادت عاصم قُتلَ فَلَما

ديهش. تكَانو قَد تذَرني نح أَصا ابهيناب موي دأُح :نلَئ ترلَى قَدأْسِ عر 
 فَمنعتـه  )ألنه كان قد قتل ابنيها يوم أحد      (. الْخمر قحفه في لَتشربن عاصمٍ
ربا )أي الدبابري  (الدفَلَم الَتح هنيب مهنيبقَالُوا و :وهعِسي دمي بذْهفَت  ـهنع 

 قَـد  عاصم كَانَ وقَد بِه فَذَهب عاصما، فَاحتملَ الْوادي اُهللا فَبعثَ . نأْخذُهفَ
 عمر فَكَانَ. تنجسا أَبدا مشرِكًا يمس وال مشرِك يمسه ال أَنْ عهدا اَهللا أَعطَى

نطّابِ بقُولُ � الْخي نيح هلَغأَنّ ب بالدر هتعنفَظُ محاُهللا ي دبالْع ،نمؤكَانَ الْم 
ماصع ذَرال أَنْ ن هسمي رِكشال مو سمرِكًا يشا مدي أَبف هاتيح هعناُهللا فَم دعب 
هفَاتا وكَم عنتام هني مف هاتيعالسرية النبوية البن هشام، ذكر يوم الرجي. (ح(  

مث هناك حادث آخر يتحدث كيف يهيئ اهللا تعاىل أسبابا إلزالة اجلوع عـن              
  . عباده

 لقُـريشٍ  عـريا  نتلَقَّى عبيدةَ أَبا علَينا وأَمر � اِهللا رسولُ بعثَنا:قَالَ جابِرٍ عنف
 .تمـرةً  تمرةً يعطينا عبيدةَ أَبو نَفَكَا .غَيره لَنا يجِد لَم تمرٍ من جِرابا وزودنا

 ثُـم  الـصبِي  يمص كَما نمصها :قَالَ ؟بِها تصنعونَ كُنتم كَيف فَقُلْت قَالَ
برشا نهلَيع ناِء ما الْمينكْفا فَتنمولِ إِلَى يا اللَّيكُنو رِبضا ننيصبِع طَالْخب ثُم 

لُّهباِء نبِالْم أْكُلُها قَالَ .فَنطَلَقْنانلَى ولِ عاحرِ سحالْب عفا فَرلَى لَنلِ عاحرِ سحالْب 
ئَةييبِ كَهمِ الْكَثخالض اهنيفَإِذَا فَأَت يةٌ هابى دعدت ربنو قَالَ قَالَ الْعةَ  أَبـديبع 
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 اضـطُرِرتم  وقَد اِهللا سبِيلِ وفي � اِهللا رسولِ رسلُ نحن بلْ ال قَالَ ثُم .ميتةٌ
 رأَيتنـا  ولَقَد قَالَ .سمنا حتى مائَة ثَالثُ ونحن شهرا علَيه فَأَقَمنا قَالَ .فَكُلُوا

رِفتغن نقْبِ مو نِهياللِ عبِالْق هالدن عطقْتنو هنم ردرِ الْفكَالثَّو رِ أَورِ كَقَدالثَّو 
ذَ فَلَقَدا أَخنو مةَ أَبديبثَالثَةَ ع رشال عجر مهدي فَأَقْعقْبِ فو نِهيذَ عأَخا ولَعض 
نم هالعا أَضهفَأَقَام لَ ثُمحر ظَمريٍ أَععا بنعم فَمر نا مهتحا تندوزتو نم هملَح 

قائشا وا فَلَمنمةَ قَديندا الْمنيولَ أَتسا � اِهللا رنفَذَكَر كذَل فَقَالَ لَه  ـوه قرِز 
هجراُهللا أَخ لْ لَكُمفَه كُمعم نم همٌء لَحيا شونمطْعا قَالَ ؟فَتلْنسولِ إِلَى فَأَرسر 
� هنم كتاب الصيد والذبائح،مسلم. (فَأَكَلَه (  

فهذه هي سبل نصرة اهللا تعاىل، فالذين خيرجون يف سبيله يوفر هلم رزقا مـن               
كان هناك وقت حني كانوا يأكلون مترة واحدة ويشربون عليها املاء،           . عنده

. ا مبا فيه الكفايـة    وهكذا يقضون النهار كله، مث هيأ اهللا تعاىل هلم حلما وزيت          
: يقول اهللا تعاىل عن املؤمنني باهللا إميانا كامال والذين يتقون ويتوكلون عليـه            

�    ِسبتحثُ ال ييح نم قْهزريفحني نرى وعود اهللا تعـاىل       )٤ :قالطال (�و 
تتحقق يف الدنيا نزداد يقينا على أن الذي يثبت أنه ويلّ يف هذه الدنيا ويهيـئ         

  . بابا يف الدنيا فلسوف يفي بوعوده املتعلقة باآلخرة أيضالعباده أس
 يف  � قد بعث سيدنا مريزا غالم أمحد القادياين         �وكما قلت إن اهللا     

 وجعل أتباع هذا الغالم �هذا العصر مسيحا موعودا وإماما مهديا تابعا للنيب 
لَمـا يلْحقُـوا    وَآخرِين منهم   � حتقيقا لوعده املذكور يف      - �الصادق للنيب   

هم يف صحابته املتقني         - )٥ :اجلمعة(�بِهِممتصفني بالصفات اليت خلقها سيد 
واآلن سأبني لكم بعض األحداث اليت تلقي الضوء علـى      . بإحداث االنقالب 
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واحلق أن اهللا تعاىل    . �معاملة اهللا اخلاصة مع صحابة سيدنا املسيح املوعود         
. سري على درب التقوى ويسعى ليكون وليا هللا       يتعامل تعامال مماثال لكل من ي     

  .�فقد بينت لكم قبل قليل بعض األحداث من حياة صحابة النيب 
 وقبل أن أتناول هذه الوقائع أود أن أقدم لكم شهادة الدكتور عطر ديـن      

فقد ورد  . �سيدنا املسيح املوعود     وهو يتضمن شهادة األغيار يف حق        �
 أن -�وهو صحايب للمسيح املوعـود   - �يف أحوال الدكتور عطر دين      

التابعة حملافظـة   " راهوان"واملقيم يف قرية    " مصري شاه "أحد ااذيب املسمى    
فعندما . جالندهر جاء إىل مدينةَ أمرتسر ذات مرة، وكان ابن ضابط يف اجليش      

مسع الدكتور عن صيته احلسن توجه إليه، فقال له هذا اذوب فور وصـوله              
وعلى إثر ذلك كتب الدكتور .  أن يكون وليا فليتوجه إىل قاديانمن أراد: إليه

  . يف قاديان�رسالة البيعة إىل سيدنا املسيح املوعود 
 الـذي   - � مث هناك رواية عن حضرة اخلليفة األول للمسيح املوعود          

 أوردها حضرة املولـوي   -كان طبيبا ماهرا وصاحلا جليال وعاملا ربانيا بارعا         
  : يث قال ح�الراجيكي 

 أمحديا خملصا، وقد    ،كان السيد نواب خان، املسئول األعلى يف البلدية احمللية        "
 للزيارة الرمسية   "راجيكي" تنافكان كلما أتى إىل قري    . أُرسل إىل مدينة غجرات   

 يدور حـول     بيننا قضى بعض الوقت معي، ويف أغلب األحيان كان احلديث        
ويف إحدى املرات حني كان     .  وعظمة شأنه  �صدق سيدنا املسيح املوعود     

احلوار جاريا حول املوضوع نفسه ذكر يل السيد نواب خان بأنه سأل مـرة              
 أنك كنت صاحلا وصاحب كرامات من قبـل أيـضا،          �موالنا نور الدين    

يا نواب خـان، قـد      : بفماذا استفدت من بيعة حضرة املرزا احملترم؟ فأجا       
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أنين كنت فيما سبق أرى سـيدنا      ها  مهأَ فوائد كثرية    �استفدت من بيعته    
 ." يف اليقظـة أيـضا     � يف الرؤيا، أما اآلن فقد أصبحت أراه         �رسول اهللا   

 حبيث �لقد انتفعت من صحبته : وقال أيضا. )٢١٠-٢٠٩حياة نور ص (
قد برد علي حب الدنيا متاما، فكل ذلك حتقق بالقوة القدسية ملريزا ونتيجـة              

  . فيوض صحبته
األحداث األخرى فثمة قصة موالنا غالم رسول راجيكي        واآلن أتناول بعض    

ذات يوم سألين شودري اهللا داد احملترم، هل صحيح ما اشتهر عن            :  يقول �
املعونة الغيبية حيث تتيسر للمرء املعونة املالية من الغيب نتيجة ترديده بعـض             

نسان نعم، من املؤكد أن اإل    : األوراد أو بربكة دعاء بعض األبرار له؟ فقلت له        
حني تطرأ عليه حالة روحانية متميزة يف ساعات معينة فإن دعاءه اخلطـي أو              

إذن : فقال يل إثر مساع قويل هـذا      . الشفهي يتسبب يف سد حاجته بإذن اهللا      
أرجو أن تكتب يل دعاء أو عمال يفرج عن مشاكلي املالية، فقلت له حسنا،              

لك هذا الدعاء إن شاء إذا تيسرت يل ساعةٌ خاصة يف يوم من األيام فسأكتب  
 وبربكة سـيدنا املـسيح      �بفضل من اهللا    -مث ذات يوم حني شعرت      . اهللا

أي القوة اليت ميكن أن تولِّـد       ( بالقوة الروحانية والقوة املؤثرة      -�املوعود  
كتبت لشودري اهللا داد حسبما وعدته دعاًء يـنص علـى           ) التأثري يف الدعاء  

اللهم اكْفين حباللك عن حرامـك وأَغْـنِين        "الكلمات التالية على ما أعتقد      
، وأوصاه أن يالزم هذا الدعاء وحيتفظ به معه دومـا،           "بفضلك عمن سواك  

 أنه بربكـة    �ومن حكمة اهللا    . فعقد ذاك الدعاء يف عمامته فورا ليحتفظ به       
 استجاب موالي الكرمي دعاء هذا العبـد الفقـري          �سيدنا املسيح املوعود    
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 داد يشاهد مشاهد النصرة الغيبية والفتوحات املاليـة         لدرجة ظل شودري اهللا   
وعجائبها ملدة سنة كاملة، وبعد ذلك لسوء حظه ضاع منه هـذا الـدعاء              
مصادفةً وانقطع النصر الغييب، فقد متتع بالنصر الغييب ما دامت تلك الورقة معه          

 وهي السرية ٤٦-٤٥حياة قدسي اجلزء األول ص      . (وانقطع عند ضياعها منه   
  )�ذاتية حلضرة موالنا غالم رسول راجيكي ال

عند ختان ابين حممد يعقـوب أخطـأ        : مث يقول السيد احلكيم حممد إمساعيل     
املطهر فحصل نـزيف خطري وما كاد يتوقف بشكل من األشكال، وبسبب           
النـزيف املستمر صارت حالة الطفل يرثى هلا، فضعف جدا حىت مل يستطع            

وبدا وكأنه جثة هامدة ال حراك له، ويف هـذا          احلراك ناهيك عن الرضاعة،     
، )وكان ميارس الطب  (االضطراب والقلق خرجت إىل مستوصفي جللب دواء        

فقابلت السيد املولوي شري علي وهو مير باملصادفة من أمـام مـستوصفي،             
فتقدمت إليه والتمست منه الدعاء بعد سرد قصيت بأكملها بعد أن بينت لـه              

يه للدعاء فورا ودعا مبنتهى احلرقة واالماك ملدة ال         وضعي، فرفع حضرته يد   
بأس ا، وبعد الفراغ من الدعاء حني وصلت إىل البيت قلـت لـزوجيت أن               
ترضع الولد فحني دعته باإلشارة للرضاعة بدأ يرضع بشوق ورغبـة كولَـد             

لقد حتريت مبعجزة دعـاء حـضرة       : يقول. سليم كأن مل يكن به بأس وأمل      
. ذه اآليةُ الدالة على صلته املتينة باهللا تعاىل قد قوت إمياين كـثريا            املولوي، وه 

  )٢٢٨-٢٢٧ ص �سرية حضرة موالنا شري علي (
إنه جاء  : �يقول السيد حممد حسني اخلياط اجلهلمي عن املولوي شري علي           

وكانت فيها سيدة غري أمحدية مل ترزق أي ولد         " لروال"ذات مرة إىل قرية     
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زواجها قرابة سبعة أعوام، وحني علمت بقـدوم شخـصية          وقد مضى على    
 طلبت مين أن أحصل على متيمة منه للحصول علـى           �جليلة مثل املولوي    

. حضرته ال يعطي أي متيمة، لكنين سأطلب منـه الـدعاء          : األوالد، قلت هلا  
فلحقت به يف احملطة حني كان حضرته يعود من هناك وقصصت عليه قصتها             

 فاسـتجاب اهللا   .  الدعاء هلا، فرفع حضرته يديه فورا ودعا هلا        كلها والتمست
سرية حضرة موالنا شري    . (دعاءه، فوهب هلا صبيا خالل عام من ذلك الوقت        

  ) ٢٤١-٢٤٠ ص �علي 
بربكة البيعة الراشدة لسيدنا    : �يقول حضرة املولوي غالم رسول راجيكي       

قد ولَّد يف نفسي الفيض      وبربكة انشغايل بتبليغ األمحدية      �املسيح املوعود   
اإلهلي قوةً روحانية لدرجة أنه يف بعض األحيان كلما كنت ألفـظ بكلمـة              

 يشرف دعائي بالقبول فورا �وأدعو للمرضى واحملتاجني كان موالي الكرمي 
فذات يوم ذهبت إىل قرية سعد اهللا بور حيث         . ويفرج عن املصابني املنكوبني   
ومل يكن  -ي شودري عبد اهللا خان خمتار القرية        رأيت شودري اهللا داد ابن أخ     

 قاعدا جبانب جدار املسجد وقد أصيب بنوبة الربـو          -قد تشرف بالبيعة بعد   
إنين : الشديدة وكاد يغمى عليه بسبب األمل الشديد فسألته عن السبب وقال          

 عاما ماضيا وبسببه قد ضاقت علي احلياة، فسألته عن          ٢٥أعاين من الربو من     
فأخرب أنه قد خضع لعالج مجيع األطباء احلاذقني املهرة املشهورين ومل           العالج  
هذا املرض يسمى وراثيا ومزمنا وقد أعرب األطباء عن اليـأس مـن    . يستفد

شفائه، فقد يئست من العالج والشفاء، وقد سئمت من احليـاة وضـجرت             
،  حني قال لكل داء دواء مل يـستثن أي داء          �منها، فقلت له إن رسول اهللا       
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مل يبق يل غري اليـأس      : فلم تيأس من العالج ظنا منك بأنه ال عالج له؟ فقال          
ال � وهو قـد قـال       )١٨ :الربوج(�فَعالٌ لما يرِيد  �والقنوط فقلت إن ربنا     

 :يوسـف (� الْقَوم الْكَافرونَ   إِنه ال ييئَس من روحِ اِهللا إِالّ       تيئَسوا من روحِ اهللاِ   
 ميكن أن جيتمع اليأس والكفر ولكن من احملال أن جيتمـع اإلميـان               أي )٨٩

. أي أن من صفات املؤمن أنه ال يقنط، فال داعي لليـأس           .. واليأس يف قلب  
 فطلب إحضار املاء، ورقيت على      .اطلب قليال من املاء يف الكوب ألرقى لك       

 بتركيز لدرجة تراءت يل فيوض صفة اهللا - منتفعا من صفة اهللا الشايف  -املاء 
هذه تنهمر على ذلك املاء كأشعة الشمس، فتأكدت أن هذا املاء بفضل مـن             

 قد جتسد فيه الشفاُء، مث حـني        �اهللا تعاىل وبربكة سيدنا املسيح املوعود       
 لشودري اهللا داد حتسنت حالته بعد قليل ومل يشتك الربـو            سقيت ذاك املاء  

فيما بعد قط، وعاش قرابة مخسة عشر عاما، مث وفقه اهللا لقبـول األمحديـة               
حياة . (بفضل هذه اآليات، ومل يبايع فحسب بل قد صار داعيةً أمحديا خملصا           

  )٤٥-٤٤قدسي اجلزء األول ص 
  : � مث يقول حضرة املولوي راجيكي 

ة جامون بوال الواقعة على مسافة ميلَني جانب الشمال من قرييت، كانت يف قري
أغلبية الفالحني مريدين ألسالفنا، وحني مسعوا عن الشفاء اإلعجازي جليـون      

 وهذه القصة طويلة جدا لذا      -خان من سكان دهدرها وصحته اإلعجازية،       
 شـيخ   وكان جيون خان أيضا رجال يعادي اجلماعة كثريا برفقـة          –أتركها  

 من الدخول فيها، لكنه حينما أصيب بأمل يف         �القرية وكان قد منع حضرته      
إذا كان ميكن أن يشفَى فبدعاء حضرة املولوي احملترم، فال بد           : البطن قيل له  
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فذهب حضرته إىل عنده ودعا له فشفي قليال لكنه بعد عـودة            . من إحضاره 
خاص فشفاه اهللا شفاء    حضرته من هناك عاوده املرض فدعا له بإحلاح بشكل          

لقد خضع جيـون    : يقول حضرة املولوي إن املشايخ كانوا قد قالوا       . كامال
خان لعالجِ أطباء العامل كله ومل يشف، فمن عبد اهللا هذا الذي هـو مـن                

. مريدي املريزا الذي يقول أنا سوف أشفي، فسترون أنه لن يتمكن من شيء            
وذكر هذا الطعن ودعاه بتـضرع       إنه توسل إىل اهللا      �يقول حضرة املولوي    

  . فأكرمه اهللا بالشفاء
إىل والـدي   " خان حممد "اإلعجازي جاء الفالح    " جيون خان "فبسبب شفاء   
إن أخي الصغري جان حممد يعاين من السل من زمان، فأرجو           : احملترم وقال له  

ليقيم عندنا بضعة أيام ويدعو     " ميان غالم رسول راجيكي   "أن ترسل بفضلك    
 يقول حضرته إن أيب طلب مين الذهاب استجابةً لطلبه فـذهبت            جلان حممد 

إليهم وفور وصويل إىل هناك توضأت وبدأت أصلي ألدعو ألخيـه، وبعـد             
التسليم فورا سألته كيف حال جان حممد؟ وحني فحصه أهلـه وجـدوا أن              
احلمى قد زالت متاما وأنه يشعر بشيء من اجلوع، وخالل أيام قليلة اسـتعاد              

  .وي جسمه النحيف وبدأ ميشيصحته وق
وبعد رؤية هذه اآلية تولَّد يف نفوسهم حسن الظن باألمحدية نوعا ما لكنهم مل      

 وال واحد منهم، مما أدى إىل أن اهللا قـال           �يبايعوا سيدنا املسيح املوعود     
لقد وهب الشفاء هلذا املريض إمتاما للحجة عليهم، وإن مل يقبلوا األمحدية            : يل

   ذا املريض ليلة الثامن والعشرين من شهر شعبان اجلـاري يف           فسوف يلقى
فحني استيقظت طلبت القلم والدواة وكتبت اإلهلام اإلهلي على الورق          . القرب
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وسلَّمته لبعض غري األمحديني من القرية نفسه، فنصحوا أن ال أحدد مدة الوفاة 
 وهناك �وعود وبعد ذلك عدت إىل سيدنا املسيح امل. يف النبوءة قبل حتققها

 أنه حني استعاد جان حممد      �قضيت شهر رمضان املبارك، ومن حكمة اهللا        
وانتشر هذا اخلرب هنا وهناك، عاوده املرض بشدة فارحتل من هذا العامل            صحته  

وبعد موته ملا أرى غري األمحديني الناس      . يف الليلة التاسعة والعشرين من شعبان     
ا جدا، ولكن مع األسف مل يؤمن أهله وال أهل الوريقة اليت كتبتها هلم اندهشو

  .القرية بعد رؤيتهم هذه اآلية الواضحة
انظروا إىل حضرة اخلليفة األول فإنه ال حيتـاج إىل          :. �يقول اخلليفة الثاين    

فقد وعده اهللا تعاىل بأن يعطيه ما       . شيء إال ويأتيه مباشرة دون عائق أو تأخري       
 أن جاءه شخص ووضع عنده مـئيت        -مينعلى حمضرٍ   -وحدث  . حيتاج إليه 

وكـان يف   . سوف أعود بعد سنتني وأسترد منك األمانة      : روبية أمانة، وقال  
جملسه شخص جاء ليستقرض من حضرته مئة روبية، فأعطاه حـضرته مئـة             
روبية وأخذ منه الوصل ووضعه يف الصرة اليت وضع فيهـا النقـود الباقيـة               

لقد غيرت  : يسري حىت عاد املؤمتن وقال    ومل ميض إال وقت     . وأرسلها إىل بيته  
. فسأله حضرته مىت تريد االنصراف؟ قال بعد سـاعة      . رأيي فأريد املبلغ حاال   

كنت جالسا عنـد    . حسنا، ميكنك أن متر علي بعد ساعة لتأخذ أمانتك        : قال
لقد أخطأت ونبهين   . من اخلطأ الكبري االعتماد على اإلنسان     : حضرته فقال يل  

فلم متض ساعة إال    . وانظر اآلن كيف يساعدين اهللا تعاىل     . على ذلك اهللا تعاىل   
  . وقد بلغته مئة روبية فسلم األمانة إىل صاحبها
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كنت أبلّغ أهـل    : يروي القاضي عبد الرحيم حدثًا مث يقول بعد هذا احلدث         
احمللة أمام بييت مساء كل يوم وكان الناس جيتمعون حويل بكثرة، ويف أحـد              

اهلنود األشرار كالما رددت عليه مبثالٍ شبهت فيـه صـدق           األيام قال أحد    
 بصدق األنبياء السابقني، فحرض اهلندوسي املـسلمني        �املسيح املوعود   

 الذي كان متعهدا يف     –املوجودين يف ذلك الس وكان فيهم أحد املالحني         
شتم  فاستشاط غضبا وقال هل تشبه املرزا باألنبياء؟ مث أخذ ي          –ميناء جامون   

 ويكيل يل السباب أيضا، مث أخذين من تالبييب وأوسعين          �املسيح املوعود   
فلم أكترث مبا حدث معي إال أنين كنت متأملا لكالمه البذيء           . ضربا ولكما 

. ، فقضيت الليلة مضطربا ويف حالة قلـق شـديد         �عن املسيح املوعود    
ـ             ك الليلـة   الحظوا كيف يعمل قدر اهللا تعاىل؟ قد نزلت أمطار غزيرة يف تل

ورؤي صباحا ضابطُ الشرطة واقفا أمام باب هذا املالح ويشتمه بأقبح الشتائم 
ويطالبه باخلروج من البيت، فلما خرج قيدته الشرطة يف السالسل وأخذته إىل           

اجلدير بالذكر أن ضباط الشرطة يف الواليات املستقلة مل يكونوا مثل           . خمفرها
كانوا متهكمني ومتشددين وبذيئي اللسان،     الضباط يف الدولة اإلنكليزية، بل      

أما الذي  . من هنا ميكن أن يتصور أحد مدى فحش كالم ضابط الشرطة معه           
كان املتعهد مقيدا بنص القانون أن ال يسمح الستخدام         : حصل فهو كالتايل  

ولكن عماله خالفوا واستخدموا سفينة مليئة بالنـاس        . السفن ليال لعبور النهر   
ال ولكن بسبب العواصف الشديدة واملطر الغزيز غرقت السفينة         لعبور النهر لي  

مما أسفر عن موت عدة نساء راكبات فيها فأُبلغت الشرطة بـاألمر الواقـع              
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وهكذا ذاق وبال   . فجاءت وأشبعته ضربا وكالت له السباب والشتائم القذرة       
  .�خبثه الذي تلفظه ضد املسيح املوعود 

ارا من سوق اهلندوس يف قاديان، وكـان        روى ماستر عبد الرمحن أنه كان م      
لطاملا حتدثت عن بركات الدعاء وتقول لنا : فقال له بعضهم. احلر شديدا جدا 

كل يوم أن اهللا تعاىل قادر على كل شيء فادع لنا اآلن حىت ينـزل اهللا اليوم                
لقد شعر حضرته يف كالمهم هذا بالطعن واالستهزاء        . مطرا لتزول شدة احلر   

راء، إذ مل يطلبوا الدعاء خملصني بل أرادوا بذلك الطعن يف هذا األفكار             واالزد
فارت غريته إثر قوهلم هذا، كانت السماء صافية إال أنه توجه           . واالستهزاء ا 

. إىل املسجد األقصى وظل مستغرقا يف الدعاء حىت نزل املطر وتبللت ثيابـه            
  .ارهم متندمنيكلما ذكرت للهندوس هذه اآلية خفضوا أبص: كان يقول

  :�يقول سيدنا املسيح  املوعود 
من عادى يل وليا فقـد آذنتـه        : ورد يف احلديث الشريف أن اهللا تعاىل قال       

وإنه ملن املبادئ املعروفة أنه إذا كان املرء حيـب شخـصا كحبـه              . للحرب
ألوالده، فجاء شخص وأخذ يدعو على حبيبه باملوت والثبور أو يسيء إليـه             

 يرضى احملب بأقوال الشخص األخري، إذ مىت حيب الوالد شخصا           بكالمه، فلن 
يدعو على ولده ويتفوه عنه بكلمات مؤملة؟ على هذه الشاكلة إن أوليـاء اهللا              
تعاىل مثل أطفال اهللا تعاىل، ألم يكونون قد خلعوا حلة البلوغ اجلـسماين             

 غريته من   ويتربون يف كنف رمحة اهللا تعاىل الذي هو وليهم وكفيلهم ويظهر          
 – مهما كان مواظبا على الصالة والصوم        -فكلما عارضهم شخص    . أجلهم

وعزم على إيالمهم فارت غرية اهللا تعاىل وهاج غضبه على هؤالء املعارضـني             
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ألم أرادو إيالم حمبوبه، فال جتديهم صالم وال صومهم نفعا يف هذه احلالة،             
 الذي أغضبوه بفعلهم اآلخر، ذلك ألن هدف الصالة والصوم إرضاء اهللا تعاىل 

إن معارض أولياء   . فأىن هلم أن ينالوا مقام الرضاء ما مل يزل عنهم غضب اهللا           
اهللا جيهل األسباب املثرية لغضب اهللا، بل هو مغتر بصالته وصومه، فالنتيجة أن 
غضب اهللا يزداد يوما بعد يوم، ويبتعد عن اهللا تعاىل بدال من أن ينال قربـه                

أما الذي قد تفاىن كليا يف اهللا تعاىل، وهو         . دودا من حضرة اهللا   حىت يصبح مر  
خاضع على عتبة اهللا، ويترىب يف كنف ربوبيته، وغشيته رمحة اهللا تعاىل حـىت              
أصبح كالمه كالم اهللا، وصديقه صديق اهللا، وعدوه عدو اهللا، فكيف ميكـن             

بـل إن   . ملن يعادي مثل هذا املؤمن الكامل أن يكون هو أيضا مؤمنا كامال           
ال . عداء مثل هذا املؤمن الكامل يسلب إميانه وجيعله من املغـضوب علـيهم            

من يظـن   . ميكن أن تأيت معارضة مبعوثي اهللا وأوليائه وإيذاؤهم بثمرات طيبة         
أنه سيتمتع براحة وسكينة بعد إيذائه وإيالمه هلم فإنه خمطئ وال بد أن نفـسه         

  )٣٤٦-٣٤٥ ص١امللفوظات ج. (ختادعه
 -ولكـن   .  وال زال يظهرها   �ى اهللا تعاىل غريته للمسيح املوعود       لقد أر 

 من أصر على عدم فهم هذا األمـر فـال          -كما يظهر من األحداث السابقة      
لقد زالت عن هؤالء املعارضني مصائبهم بواسطة الدعاء        . ميكن أن يفهمه أبدا   

 صادق وجيـب علـيهم      �ولكنهم مع ذلك مل يفهموا أن املسيح املوعود         
  .عتهمباي

 ومجاعته ال زالت قائمة إىل هذا اليوم،        �إن عالقة اهللا مع املسيح املوعود       
وميكـن أن  . وال زال اهللا تعاىل يري مظاهر قدرته لكل من يدعوه خملصا لـه   
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تنشأ هذه العالقة مع أي واحد اليوم أيضا شريطة خضوعه أمام اهللا تعاىل بكل              
  .إخالص وحتليه بالتقوى وتركيزه على العبادات

لو استخدم اإلنسان هذه القـوى الـيت        : � يقول سيدنا املسيح املوعود     
أقول يقينا إن أصحاب القوى العظيمة يـدخلون هـذه          . أعطيها لصار وليا  

اجلماعة الذين يكونون مفعمني بالنور والصدق والوفاء، فيجب أال يعترب أحد           
عينة حـىت   فهل نشر اهللا تعاىل قائمة لربكات م      . نفسه حمروما من تلك القوى    

اعلموا أن اهللا تعاىل كرمي وحبر كرمه واسع ال         . نفهم أننا لن نأخذ نصيبا منها     
ينفد، ومن يبحث عنه ويتحراه فال يبقى منه حمروما، لذا ينبغي أن تـستيقظوا              

هناك فرص كثرية للدعاء يف كل صالة مثل الركوع         . يف الليايل وتبتغوا فضله   
:  هناك مخس صلوات يف الليل والنـهار       والقيام والقعدة والسجدة وغريها، مث    

مث إذا تقدم اإلنسان فلـه التهجـد        . الفجر والظهر والعصر واملغرب والعشاء    
  .وصالة الضحى، كل هذه فرص للدعاء

فقد ورد يف روايـة     .  طريق الدعاء للفوز بقرب اهللا تعاىل      � لقد علّمنا النيب    
 كُلَّ أَهلَه بِه يتعاهد أَنْ وأَمره دعاًء لَّمهع � اللَّه رسولَ أَنَّ ثَابِت بنِ زيد عن
 يف والْخيـر  ،وسعديك لَبيك اللَّهم لَبيك :تصبِح حني يومٍ كُلَّ قُلْ :قَالَ .يومٍ

كيدي كنمو بِكو كإِلَيو. ما اللَّهم قُلْت نلٍ مقَو أَو ذَرنت  ـنـذْرٍ  من أَو 
لَفْتح نم فلح، كيئَتشفَم نيب هيدا .يم ئْتا كَانَ شمو أْ لَمشت لَم  كُـني. 

 مـن  صلَّيت وما اللَّهم .قَدير شيٍء كُلِّ علَى إِنك ،بِك إِال قُوةَ وال حولَ وال
الةلَى صفَع نم تلَّيا ،صمو تنلَع نم ةنلَى لَعفَع نم تنلَع، كإِن تـي  أَنيلو 

 الرضـا  اللَّهم أَسأَلُك .بِالصالحني وأَلْحقْنِي مسلما توفَّنِي ،واآلخرة الدنيا في
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دعاِء بالْقَض، دربشِ ويالْع دعب اتملَذَّةَ ،الْمو إِلَى ظَرٍن هِكجقًا ،ووشإِلَـى  و 
كقَائل نرِ ماَء غَيرض ةرضال مو ةنتف لَّةضوذُ .مأَع بِك مأَنْ اللَّه مأَظْل أَو أُظْلَم، 

أَو يدتأَع ى أَودتعي لَيع، أَو ِسبيئَةً أَكْتطبِطَةً خحم ا أَوبال ذَن فَرغي.  ـماللَّه 
رفَاط اتومضِ الساَألرو، مالبِ عيالْغ ةادهالشاللِ ذَا ،وامِ الْجاِإلكْري  ،وفَـإِن 
دهأَع كيف إِلَي هذه اةيا الْحينالد كهِدأُشكَفَى وو ا بِكهِيدي شأَن دهال أَنْ أَش 

إِال إِلَه تأَن كدحال ،و رِيكش لَك، لَك لْكالْم لَكو دمالْح تأَنلَى وكُلِّ ع 
 ،حـق  وعـدك  أَنَّ وأَشهد ،ورسولُك عبدك محمدا أَنَّ وأَشهد .قَدير شيٍء

قَاَءكلو قةَ ،حنالْجو قةَ ،حاعالسةٌ ويال آت بيا ريهف، تأَنثُ وعبت نـي  مف 
 وذَنـبٍ  وعـورة  ضيعة إِلَى تكلْنِي نفِْسي إِلَى تكلْنِي إِنْ أَنك وأَشهد .الْقُبورِ

يئَةطخي ،وإِنال و قإِال أَث كتمحبِر، ري فَاغْفبِي لذَن كُلَّه، هال إِن رفغي وبالذُّن 
مسند أمحد بن حنبل، مسند     . (الرحيم التواب أَنت إِنك علَي وتب ،أَنت إِال

  )األنصار
وفَّقَنا اهللا تعاىل أن تبقـى      .  إياه �وهذا هو الدعاء الطويل الذي علّمنا النيب        

قلوبنا عامرة بذكر اهللا تعاىل وأن نكون دوما من الفائزين بقـرب اهللا ومـن               
  .فيوضه، آمنينعمه واملتمتعني ب

هناك خرب مؤسف اليوم، وهو استشهاد أحد إخواننا، وهو السيد رانا سـليم             
، ونـاظم   )بباكـستان (أمحد، الذي كان نائب أمري مجاعتنا يف حمافظة سانغر          

، أي  ١١-٢٦ففـي   . حملافظة سانغر واحملافظات اـاورة    " أنصار اهللا "جملس  
فخرجـت  أمس، أطلق عليه شقي الرصاص من مسدس وضعه على جبينـه،        

الرصاصة من وراء رأسه، وذلك حني كان الشهيد قد خرج من املسجد بعد             
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أداء صالة املغرب وكان يريد إغالق بوابة املـسجد وراءه بعـد أن أوقـف     
. دراجته النارية، فنقل إثر احلادث إىل املستشفى، ولكن فاضت روحه هنالك          

  .إنا هللا وإنا إليه راجعون
كان يعمل يف جمال . اجستري وإجازةً يف التربيةكان مثقفًا، وقد حاز شهادة م

وكانت  New light academyالتربية والتعليم، حيث أنشأ مدرسة خاصة باسم 
كان بفضل اهللا . مدرسة ممتازة يف مدينة سانغر، يدرس فيها حوايل ألف طالب

لقد خدم . ، وكان من املتقدمني يف خدمة اجلماعة"الوصية"مشتركًا يف نظام 
لقد عمل  سكرتريا للدعوة إىل اهللا . يدرأباد وسانغر مبناصب شىتمجاعة ح

وسكرتريا لإلصالح واإلرشاد، وقد عين نائبا ألمري حمافظة سانغر يف عام 
ندعو اهللا . لقد ترك الشهيد وراءه أرملته وبنتني وابنا. أبواه قد توفيا. ٢٠٠٤

هيد ويسكنه جنة تعاىل أن يلهمهم مجيعا الصرب اجلميل، ويرفع درجات الش
  .رضوانه

وسوف نصلى جنازة الغائب على أخ آخر أيضا، وهو الغياين عبد اللطيـف             
الدرويش ابن عبد الرمحن من قاديان، الذي تويف يف احلادي والعشرين من هذا       

كان حفيد الـسيد    . إنا هللا وإنا إليه راجعون    . الشهر يف سن الثانية والثمانني    
نـال شـهادة    . �صحابة املسيح املوعود    حممد حسني الكبورلوي أحد     

". الغياين"، ولذلك كان مشهورا بلقب      )لغة السيخ " (الغورمخية"يف  " الغياين"
اخلليفةُ الثاين  (�ترك العمل يف اجليش بعد أن حثّه على ذلك املصلح املوعود           
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 البالغ  �، وأتى إىل قاديان وانضم إىل زمرة الدراويش       )�للمسيح املوعود   
كما خدم بعض الوقت ضمن املعلّمني املوفـدين إىل فـروع           . ٣١٣هم  عدد

وبعد التقاعد استأنف خدمة اجلماعة ثانيةً وخدم طويالً يف         . اجلماعة يف القرى  
وقام بتدقيق ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الغورمخية،         . مكتب الزائرين 

 الوقت بصفة مـدير     كما خدم بعض  . مث مراجعة الربوفات مبثابرة وإخالص    
" ♦شيت مقـربة  "وكان قد تطوع للعناية جبزء من أرض        ". الفضل"جريدة  

كـان  . كان حيب القراءة واملطالعة   . أيضا، فكان يعتين بإصالحها بيده دائما     
طيب العشرة، باسم الثَغر رغم ضيق اليد، حىت قيل إن الشخص احلـزين إذا              

أحد أبنائـه،   . راءه ثالث بنات وابنني   لقد ترك و  . حدثه فرح وانبسط حتما   
وإحدى بناته مشيم   . السيد عبد اهلادي، يعمل يف معمل مستشفى النور بقاديان        

وأحـد  . قاديان" جلنة إماء اهللا  "أختر تعمل معلمة يف مدرسة، كما أا رئيسة         
وأوالده خيدمون اجلماعـة    . أختانه، صباح الدين، يعمل نائبا لناظر بيت املال       

                                                 
 يف مركز اجلماعة قاديان حلماية األماكن � الدراويش هم الذين خلفهم اخلليفة الثاين  �

  . وقت انقسام اهلند١٩٤٧ملقدسة للجماعة هناك عند اهلجرة منها إىل باكستان عام ا
 عليـه  -مقربة أهل اجلنة، أسسها املسيح املوعود واإلمام املهدي : معناها" بهِشتي مقربة " ♦

مث .  بناء على رؤيا رآى فيها مقربة وقيل له إا مقربة أهل اجلنة فسماها ذا االسـم       -السالم  
ه احملرمات وأعمـال الوثنيـة      بِيه بالتقوى وجتن   بعد حتلِّ  -أبرزها  :  شروطا ملن يدفن فيها    وضع

ن أجل نشر اإلسالم وتبليغ     ن عشر إىل ثُلث دخله م      م  للجماعة أثناء حياته  م أن يقد  -والبدعة  
 .ل للجماعة للغرض نفـسه    أحكام القرآن، ويوصي بأن يدفَع بعد موته عشر تركته على األق          

  )املترجم(
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ندعو اهللا تعاىل أن يوفق أوالد املرحوم إلحياء حسناته، ويرفع          . شىتمبجاالت  
  .آمني. درجاته

 سوف أصلى جنازة الغائب على املرحومنيِ بعد أداء صالة اجلمعة وصـالة            
  . العصر مجعا

 �����  

  
 
 
 

 

 

  
   


