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 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * مالرحي الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان

 الْمغضوب غَير علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراط * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين
هملَيال عو الِّنيآمني. (�الض  (  

 لتجديد الدين، فكشف �لنيب ل اخادممن  يف هذا الز�لقد أرسل اُهللا تعاىل املسيح املوعود � 
.  البدعات والتقاليد السيئة وتعليمه احلقيقي بصورة مجيلة، ونصحنا اجتنابلنا حقيقة الدين وأصله

إذًا، املسيح .  وأسوته احلسنة يف هذا العصر� هو النموذج احلقيقي لتعليم النيب �فاملسيح املوعود 
 �حنن سعداء ألن آباءنا وأجدادنا وصحابة املسيح املوعود .  قدوة لنا من هذا املنطلق�املوعود 

 ركْعض الروايات وِذلعلّ كثريا من األمحديني القدامى قد مسعوا ب. �أوصلوا إلينا روايات من حياته 
 مباشرة من آبائهم الذين رأوا املسيح املوعود واستفادوا من �بعض السوانح من حياة املسيح املوعود 

  . صحبته
ستنبط حبسب أسلوبه من تلك  أمهية هذه الروايات يف موضع وا�لقد بين سيدنا املصلح املوعود 

األحداث البسيطة ظاهريا أمورا كثرية حتتوي على نصائح وتتعلق مببادئ اإلسالم األساسية، وسأقدم 
  . إليكم اليوم بعضا منها

 أنظارهم وأنظار �، وقد وجه �إن كثريا من الصحابة كانوا موجودين يف عهد املصلح املوعود 
تكون مدعاة حلل بعض املسائل يف املستقبل لأقارم ونصحهم يف تلك األيام إىل أن جيمعوا الروايات 

  . لكوا متثّل تعليم اإلسالم احلقيقي
  بهذي وجهت أنظار أفراد اجلماعة إليه ونصحتهماألمر ال: �فيقول املصلح املوعود، اخلليفة الثاين 

  . هذا العام مهم جدا



تها وذكر كيف جيب علينا أن  أطلّت برأسها فيما سبق مث ذكر خلفي فتنٍة خلفيةَ�لقد شرح : أقول
، مهما كان صغريا وبسيطا، يساعدنا �غنا من املسيح املوعود من املعلوم أن كل قول يبلُ. نتصدى هلا

على أية . �ة ما قاله املصلح املوعود ي خلِفي ههذه. نت، وجينبنا من سيئات كثريةكثريا وينقذنا من الف
األمر هو مجع سوانح املسيح وذلك . ا ركّزنا على هذا األمر لن نبالغ يف حقهمهم: �حال، يقول 

كل من يذكر أصغر قول من أقوال املسيح املوعود مث أخفاه ومل خيرب . املوعود وأقواله من صحابته
 من ال شك أن بعض األقوال تكون بسيطة ظاهريا ولكن هلا أمهية كبرية. اآلخرين به فقد خان األمة

  . نتائجحيث ال
 الوارد يف األحاديث وهو يبدو قوال بسيطا جدا، أن يقطينا طُبخ �خذوا على سبيل املثال قول النيب 

يبق ىت مل  ح،طني ويأكلها برغبة عارمةة، فبدأ يبحث يف الطبيخ على قطع اليق ذات مر�يف بيت النيب 
 بأن هذا �فيقول املصلح املوعود . اليقطني طعام مفيد جدا:  ما معناه�مث قال . قطعة منهايف مرقه 

ذكر لاجة احلالكالم بسيط وعادي يف بادئ الرأي، وقد يقول بعض األمحديني أيضا بسماع ذلك أنه ما 
 ولكن ،اليقطني؟ كذلك املثقّفون يف العصر الراهن ال يهتمون ذه األمور شيئا زاعمني إياها غري مهمة

املفاسد اليت يف هذا العصر ال يسعنا أن نتصور . انظروا كم استفاد اإلسالم من هذا الكالم البسيط
ثرت احلضارة اهلندية يف املسلمني ولكن أتى على اإلسالم حني من الدهر حني أ. انتشرت يف املسلمني

فكأن هذا هو . اجليدطعام الفظنوا متأثرين ا أن الصلحاء هم الذين يأكلون أشياء سيئة وال يأكلون 
 أحدا يأكل اوأمعيار الصالح عندهم ألن هذه هي عادة املتنسكني والزهاد املزعومني، لدرجة كلّما ر

ا؟ أي ال ميكنهم أن يتصورا أن يأكل أحد طعاما جيدا كيف ميكن أن يكون صاحل: طعاما جيدا يقولون
  .  أيضاامث يعد صاحل

 كان ذات يوم راجعا إىل بيته بعد إلقاء � حادثا جاء فيه أن اخلليفة األول �يذكر املصلح املوعود 
 من املكان الذي كانت فيه مكاتب اجلماعة يف تلك األيام، �قصى، وعندما مر الدرس يف املسجد األ

 �قابله هندوسي من السكان احملليني وكان موظفا متقاعدا، وكان قد مسع من أحد أن املسيح املوعود 
طبعا ما كان املسيح املوعود يستخدمهما دائما بل كلما . (باللحم وزيت اللوزيأكل األرز املطبوخ 

أريد أن أسألك : �كان ذلك اهلندوسي جالسا خارج بيته فقال للخليفة األول ) تيسرا استخدمهما
 زيت اللوز واألرز املطبوخ باللحم جائز؟ قال استخدامهل : قال. لتفضل، واسأ: �شيئا، فقال 

أقصد : قال اهلندوسي.  جائز يف ديننا، وال مانع لنا يف استخدامهمااستعماهلمانعم، : �اخلليفة األول 
 للصاحلني والزهاد استعماهلما ومها؟ أي هل جيوزخدممن سؤايل، هل جيوز للنساك والزهاد أيضا أن يست

 للصاحلني والزهاد استعماهلمايف ديننا جيوز : �أو الذين يعدون صاحلني وزهادا؟ قال اخلليفة األول 
  .حسنا، ولزم الصمت: قال اهلندوسي. كلهم



كيف ميكن : انظروا اآلن، االعتراض األكرب الذي خطر بباله كان:  ويقول�يتابع املصلح املوعود 
 لوللمسيح املوعود أن يكون مسيحا موعودا وهو يأكل األرز املطبوخ باللحم ويستهلك زيت اللوز؟ 

لعصر الراهن ومل يذكروا األمحديني يف ابعض  العلمي أيضا مثل مزاج �كان مزاج أصحاب النيب 
  .  ذُكر يف األحاديث لفقدنا قوال مهما جدا الذييقطنيال

واآلن، إذا .  حضر ذات مرة املسجد يوم اجلمعة البسا لباسا فاخرا�لقد ورد يف األحاديث أن النيب 
سا فاخرا، ميكننا أن نوجهه إىل هذا احلديث قال أحد أن من عالمة الزهاد والصاحلني أال يلبسوا لبا

 �بل كان .  كان يهتم بالنظافة يوم اجلمعة بوجه خاص، وكان يلبس لباسا فاخرا�ونقول بأن النيب 
شاه ويل اهللا احملدث الدهلوي كان معتادا على  مثل بالتزام شديد حىت أن بعض الصوفينييهتم بالنظافة 

  . ارتداء لباس جديد كل يوم سواء أكان جديدا كليا أو منظَّفا
 ا كان ذ�، علما أن اخلليفة األول � حادثا يتعلق مبزاج اخلليفة األول �مث سرد اخلليفة الثاين 

 من الوقت أيضا متسعامزاج بسيط جدا فما كان يهتم بكثري من األمور، وإىل جانب ذلك كان ال جيد 
 ففي بعض األحيان كان ينسى االستحمام وتغيري اللباس يوم اجلمعة فيأيت بعض األحيان ،لكثرة األشغال

، وذلك بسبب بساطته الطبيعية ومل يقصد من ذلك أن يظهر أن لباس لصالة اجلمعة يف لباسه العادي
الصاحلني والزهاد جيب أن يكون على هذا الشكل أو عليهم أال يغريوا اللباس، بل كان ينسى أن يغريه 

ة صحيح البخاري على يد عندما بدأت دراس:  ما مفاده�فيقول املصلح املوعود . بسبب كثرة العمل
أين :  وسألين�، كنت ذات يوم ذاهبا إليه هلذا الغرض فرآين املسيح املوعود �اخلليفة األول 

فقال ) �ين أي سيدنا نور الد(سة صحيح البخاري عند املولوي احملترم اذاهب لدر: ؟ قلتتذهب
 كان يغتسل يوم اجلمعة �هل ورد يف صحيح البخاري أن النيب : اسأله سؤاال نيابة عين وهو: �

وإذا مت . يكون الصويف أشعث أغرباد من الصوفية أن ويغري اللباس؟ ولكن يظن الناس يف زمننا هذا أن املر
بينما . االعتداد ذه العادة سيكون معناه أنه كلما كان املرء وسخا وغري نظيف ازداد قربا عند اهللا

التطيب بلذلك أوجبت شريعتنا الغسلَ وأمرت . احلقيقة أنه كلما ازداد أحد اتساخا ازداد بعدا عن اهللا
 .عت من احلضور إىل االس واملساجد بعد أكل أشياء ذات رائحة كريهةبعدة مناسبات، ومن

 سرية من يستفيد وسوف ذلك، يف يستمر وسوف � النيب سرية من يستفيد العامل ظلَّ قد باختصار
 إين: قائال أخربين شابا إن :� املوعود املصلح يقول. جنمعها أن اواجبن فمن أيضا، � املوعود املسيح

 أمسكت الطفولة يف يوم ذات أين سوى شيئًا حياته من أتذكر ال لكنين � املوعود املسيح صحابة من
 عمل يف وانشغل يدي من يده حضرته سحب مث قصريا، وقتا ا ممسكا ظللت مث وصافحته � بيده

. البسيطة األحداث هذه من مهمة كبرية نتائج ستستنبط ولكن بسيط الظاهر يف التصرف فهذا. ما
 فكان الصلحاء، جمالس إىل يضاأ الصغار األوالد إحضار جيب أنه نستنتج هفمن مثال، احلادث هذا فخذوا



 املستقبل يف يظهر أن احملتمل من: حضرته يقول. � املوعود املسيح جملس إىل أوالدهم يحضرون الناس
 الكبار االس هذه يحضر أن وينبغي الصلحاء، جمالس إىل األوالد مرافقة من الفائدة ما: يقولون أناس

 هناك؟ األوالد يفعله الذي ما: يقال حيث األمور هذه من كثري تظهر الفلسفةُ تنتشر حني ألنه. قطف
 الصلحاء جمالس إىل األوالد إحضار فكرةَ ويؤيد احلادثُ، هذا سيدحضها الفكرة هذه مثل تظهر فعندما

 الرواية هذه من يثبت كما ،� النيب جمالس إىل بأوالدهم يأتون كانوا الصحابة أن األحاديث يف ورد ما
 ورد قد إذ العمل، إىل وينصرف املصاِفح من يده يسحب أن فيمكن عملٌ اإلنسان عند كان إذا أنه أيضا

 هذا يبدو اليوم. يده حضرته فسحب قصرية ملدة يتركها ومل حضرته بيد أمسك الطفل أن الرواية يف
 فال بيده أحد أمسك إذا نم الصاحل إن الناس فيه يقول زمن يأيت أن احملتمل من لكنه عاديا ابسيطً األمر

 هذا أن وتفيد اخليالَ ذلك الروايةُ هذه ستدحض فعندها. ا ميسك دام ما صامتا ويبقى منه يسحبها
 إذا أنه يثبت هنا ومن. يده سحب قد كان � املوعود املسيح أن الرواية هذه تفيد إذ باطل، اخليال
. طفال كان لو حىت أمسكها قد آخر شخص يد من بلطف اليد سحب فيمكن عملٌ اإلنسان عند كان

 قال لقد (اهتمام أي األمور هذه نعري ال اليوم. النوع هذا من عدة مسائل على الروايات ذه الرد فيمكن
 والفلسفة األمحدي والتصوف األمحدي الفقه دوني عندما لكن) حيام يف صحابةلل حضرته ذلك

 يقرأ وعندما ،)بضرورا نشعر أيضا واليوم. (مهمة مراجع بسيطة تبدو اليت األمور هذه ستعد األمحدية
 قد إذ ثحدااأل هذه راوي اهللا جزى: ويقولون واستغرابا، فرحا سريقصون الوقائع، هذه الفالسفة كبار
 الفالسفة يدعو وففس حتلُّها اليت األحداث هذه مثل على يعثر مث املسائل هذه تظهر فعندما. عقدتنا حلَّ

  . األحداث هذه لرواة الدينيون
 ركب سجد حني يوم ذات � النيب أن األحاديث يف نقرأه ما يشبه احلَدث فهذا: حضرته يقول مث

 عنه الطفل ينفصل مل ما السجدة من رأسه � يرفع فلم رقبته، -طفال كان الذي - � سناحل اإلمام
 بالعبادة يهتم ال إذ ملحد بأنه الناس يصفه أن فيمكن التصرف هذا مثل اليوم أحدهم أبدى فإذا. بنفسه

 التسليم من بدا جيد لن األحاديث يف احلادث هذا سيقرأ عندما لكنه أكرب، اهتماما طفله مشاعر يعريو
 يسكت ال أن احملتمل ومن. � النيب أسوة من مثالٌ أمامه ألن يسكت وسوف باطلة، كانت فكرته بأن

 حىت تبطل الصالة أن" القدوري "كتاب يف قرأ أنه األفغان ألحد قصة فهناك. ذلك بعد حىت الناس بعض
 ذات � النيب أن فيه ورد الذي احلديث قرأ ذلك وبعد الصالة، يف القبيل هذا من صغرية حبركة بالقيام

. أخرى مرة حيمله قيامال ويف والسجدة الركوع عند ينـزله وكان الصالة، أثناء يف له طفال محل يوم
. الصالة تبطل الصغرية احلركة أن القدوري يف ورد قد ألنه ،� النيب صالة بطلت قد إذن: فورا فقال
) مترجم" العمال كنـز "املقصود لعل (الكنـز أو القدوري مؤلف كان رأيه يف الشريعة صاحب فكأن

 قليلني كانوا وإن جدا، واضحةً كوا رغم مسألة أي الناس بعض ينكر أن ميكن إذن. � النيب يكن ومل



 من تعرفونه ما بكل الناس ختربوا أن جيب: ناصحا حضرته يقول مث. أبدا بذلك تبالوا ال أن جيب. جدا
 أثناء العشب على جلس ضرتهح أن مثال كان لو حىت بسيطا، كان مهما � املوعود املسيح سرية
 أتذكر إنين: � املوعود املصلح يقول. أيضا األمور هذه من املستقبل يف مهمة نتائج ستؤخذ ألنه. املشي

 من نوع وهو" (بيدانه "نأكلْ تعالوا وقال أصحابه مع البستان إىل جاء يوم ذات � املوعود املسيح أن
 فتناولوا مكان يف معا اجلميع جلس مث األشجار، ز حضرته أمر مث الرداء، األحبة بعض فبسط) التوت

 وميكن الطيبات، تؤكل ال أن التصوفو احلسنة إن يقولون الذين املستقبل يف الكثريون سيأيت". بيدانه"
 "بيدانهال" أشجار ز أمر قد � املوعود املسيح كان إذ متاما، باطلة هذه فكرتكم إن هلم نقول أن

 اآلخرين، مع جالسني شيء تناول يف اعار جيدون الذين املتكربون احلكام سيأيت عندما أنه كما فأكله،
 يأكل كان � حضرته إن قائلني � املوعود املسيح حياة من احلادث هذا هلم نقدم أن فيمكن

 بسيطة تكون األمور فبعض. عارا ذلك يف تروا حىت أنتم فمن تكلف، أي دون أصحابه مع ويشرب
  . واملدنية والسياسية الدينية املسائل كبار ا تحلُّ لكنها الظاهر يف وعادية
 يف اجللوس أو � املوعود املسيح وجه رؤية هلم تسنت الذين إن اجلماعة ألفراد حضرته قال فقد
 � حضرته لباس زطرا يتذكر أحدكم كان إذا فمثال. كبريا أو صغريا كان مهما فليدونوه جملسه،
 الصحابة فبدأ الزمن ذلك يف ذلك إىل حضرته لفت لقد. خطيا املركز يف إلينا التفصيل هذا فلريسل
 يف هذه الصحابة روايات تناولت وقد سجالت، عدة يف مسجلة وهي وإمالءها، روايام جيمعون
 صورة يف تنشر لكي بيوتر،مبالك - يد خبط املكتوبة -الروايات هذه دتنض اآلن. أيضا اخلطب من سلسلة
 كما التنضيد، عند فتذفح وضوحا األكثر الرواياِت تطابق ال منها كثري. األمر تطلَّب إذا أيضا كتاب
 داعي ال أنه يقترحون التنضيد أثناء اجلماعة علماء وبعض. أيضا األخرى البسيطة األمور بعض تظهر
 هذه قرأت عندما لكنين. خطأً وكذا كذا منها يفهم قد أنه حبجة حذفُها وينبغي الفالنية وراألم لبعض

. سبب أي وبدون الالزم من أكثر احلذر العلماء فيها أبدى قد منها الكثرية وجدت شخصيا الروايات
 األيام هذه يف وتنضد تدون الروايات هذه إن باختصار. تحذف وال الروايات تلك تسجل أن فيجب

  . مستقبال اجلماعة أمام وستعرض
 ينبغي أنه املستقبل يف البعض قال إذا أنه فائدة الروايات هذه على ستترتب: � املوعود املصلح يقول

  ...  األفكار تلك الروايات هذه فستدحض مثال الرأس حاسر اإلنسان يبقى أن
 موجودة ومتوفرة، ومع ذلك ال ينتبه الناس إىل أمور صغرية منها عدم �اديث النيب ال شك أن أح

تغطية الرأس، بل ويصلي عامة الناس حاسري الرأس عموما، ولكن بعد االطالع على هذه الروايات 
هذه األحداث حتتوي على آداب املسجد ينتبه اإلنسان إىل هذه األمور الصغرية أيضا ألن كثريا من 

 هو صاحب � موجودة ومتوفرة، والنيب �فال شك أن أحاديث النيب . وآداب جمالِس كبار الناس



ن قريب أيضا تعترب مصدقة الشريعة، ولكن مما ال شك فيه أيضا أن أقوال املبعوث الذي بعث يف زم
يقال اليوم أن األمور الفقهية اليت عمل ا وقدمها اإلمام أبو حنيفة أصح . نيب صاحب الشريعةالألقوال 

 بعمله سيعتربها الناس �كذلك فإن األحاديث اليت صدقها املسيح املوعود . مما قدمه اآلخرون
فإن .  أو ليست صحيحة فسيعدها الناس باطلةموضوعة � املستقبل واليت اعتربها حضرته صحيحة يف

 أمهية ال تقل عن أمهية األحاديث ألن هذه األقوال ستصبح معايري �هلذه األقوال للمسيح املوعود 
  .ديث الصحيحة من غريهاملعرفة األحا

ميكن أن حتتوي هذه الروايات على بعض األمور اليت ال يصلح نشرها يف هذا : �مث قال حضرته 
 ولكن ينبغي أن نسجلها )أي عصر املصلح املوعود، أو يف هذا العصر الذي حنن فيه اآلن أيضا(العصر 

نطبع اآلن بعض الروايات اليت نتلقاها مروية عن الصحابة ولكن ينبغي أن تبقى وقد ال (وحنفظها اآلن، 
  : �على سبيل املثال أوحي إىل املسيح املوعود .  مث عند الوقت املناسب يتم نشرها)مسجلة وحمفوظة
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 سنوات، أما بعدها فسيتطرق إليها الضعف ٨ستبقى اإلمرباطورية الربيطانية هكذا إىل : أي

  .واالختالل
يقول البعض أنه قد ذُكر . ولكن مل ينشر هذا الوحي يف ذلك الوقت بل نشر بعد مدة: يقول حضرته

الربيطانية، وبعضهم قالوا شيئًا آخر،  سنوات بعد وفاة امللكة ٨فيه بقاء اإلمرباطورية الربيطانية قوية إىل 
باختصار إن اإلمرباطورية الربيطانية املمتدة إىل العامل كلّه . وهكذا هناك جوانب كثرية ملفهوم هذا الوحي

ضعفت تدرجييا، ومل حيدث هذا الضعف يف يوم واحد بل استغرق فترة طويلة، إال أن آثار الضعف 
وجوه وميكن أن يفسر  على أية حال كان هذا الوحي ذا .رةأخذت تظهر بارزة للعيان يف تلك الفت

  . يقول حضرته بأنه ينبغي تسجيل مثل هذه األحداث وميكن نشرها عند زوال وقت اخلطر. بتفاسري شىت
وكما قلت لكم بأننا نسعى جلمع هذه . ال زالت عندنا فرصة ساحنة لنكمل هذا العمل: قال حضرته

  .بأحسن وجهالروايات وإكمال هذا العمل 
ما أعظم االحترام الذي حيظى به اإلمام البخاري يف عصرنا احلايل، :  ذا اخلصوص�يقول حضرته 

لذلك ينبغي على أوالد الصحابة أن يعطونا ما عندهم . وكل ذلك ألنه مجع هذه الروايات من اآلخرين
قد تكون . ة فال بد أن نضمها إىل هذه اموعة بشرط ثبوث صحتهامن الروايات املنقولة من الصحاب

هناك روايات معروفة ومنقولة من جيل إىل جيل يف عائالت الصحابة ومل تسجل بعد يف سجالت 
الروايات، ويف هذه احلالة ميكن ألفراد عائالت الصحابة أن يرسلوا هذه الروايات مكتوبة ألنه كما قال 

أنه سيأيت زمان حيث يدعو الناس لرواة هذه الروايات بأن جيزيهم اهللا تعاىل  ب- وهو صحيح- حضرته 
  .ألم ذه الروايات حلّوا كثريا من املعضالت



مث يذكر . لقد الحظت أنه أحيانا ميتلئ القلب محاسا للدعاء لصاحب الرواية: �يقول حضرته 
أردت باألمس استخراج آيٍة من القرآن الكرمي فخطر ببايل بأن :  واقعته ويقول�املصلح املوعود 

البحث عنها رمبا يستغرق وقتا طويال، ولكن ملا حاولت العثور عليها باستخدام املفردات أللفاظ القرآن 
 هذا الكتاب بأن يرفع اهللا درجاته ألنه بسبب فملصنوجدا فورا فتلقائيا دعوت لدقيقتني أو ثالثة 
أصبحت هذه العملية سهلة اليوم كثريا ألنه قد صممت . جهده استخرجت اليوم اآلية املطلوبة بكل يسر

برامج إلكترونية تستخدم يف احلواسيب وبناء على ذلك تتم األدعية اآلن ملصممي مثل هذه الربامج 
  .اإللكترونية

 حيتوي على جوانب علمية وهي ضرورية لنا من الناحية العلمية، �سيح املوعود إن كل قول للم
وحتتوي على جوانب تربوية كثرية وهي ضرورية لتربيتنا العملية أيضا، إذ تتضح بواسطتها معاين بعض 

يات يد، وكل أمحدي يسمع هذه الروااآليات القرآنية ويتم ا تفسري بعض األحاديث وبكل ذلك نستف
فإنه لَأَمر غاية يف األمهية، .  يستفيد ا مث يدعو جلامعي هذه الروايات فال بد أن-من أي طريق كانت–

  .وقد ال يدرك اإلنسان أمهيتها وال ينتبه إليها بصورة كاملة
 بعض الصحابة روايات أتذكر أنين ملا بدأت أتناول ذكر بعض الصحابة وروايام أرسل إيل أوالد

كانت منقولة يف عائالم جيال بعد جيل، فعليهم اآلن أن يسجلوا هذه الروايات ويرسلوها إىل مكتب 
الوكالة اإلضافية للتصنيف هنا، مث إذا رأوا أنه ينبغي أن يرسلوها إىل اللجنة املتعلقة ذه الروايات 

  . فسريسلوا
  .تتضمن ردا على تساؤالت البعض اليوم أيضاسأذكر يف هذا السياق واقعة أخرى وهي 

 جيد يف قلبه لوعة لرقي اإلسالم وكان يريد أن حيسن املسلمون حالتهم �كان املسيح املوعود 
 أتاح فقد. العملية، وأهم شيء لتحسني احلالة العملية هو التركيز على عبادة اهللا واملواظبة على الصالة

 هذه الواقعة يف سياق �يذكر حضرة املصلح املوعود . حضرته فرصة ملسلمي قاديان ليصلوا يف املسجد
ني وبأن لمالرد على بعض غري األمحديني الذين كانوا وال يزالون يتهمون بأن األمحديني ليسوا باملس

 قبل إنشائه اجلماعة ملا � جاء بشريعة جديدة، فيقول بأن حضرة املسيح املوعود �املسيح املوعود 
م إىل الصالة يف رأى املسلمني يف هذه املنطقة معرضني عن الصالة أخذ يبعث إليهم بعض الناس ويدعو

سلمني إال أن حالتهم يف السابق واآلن سواء حبيث كان وال يزال يكثر املعترضون من امل(. املسجد
 يدعو املسلمني إىل الصالة يف �  على أية حال، أخذ املسيح املوعود .)اهتمامهم بالصالة قليال

كان يعملون يف فأخذوا يعتذرون قائلني بأن معظم الس. املسجد من خالل إرسال بعض الرسل إليهم
فالحة األرض ومعظمهم فقراء، أما الصالة فهي عمل األمراء واألغنياء، وحنن فقراء؛ فإما أن نكسب 

فقد قال هلم . نصلي الصلوات اخلمس، ألننا إن مل نعمل فسنظل جياعا دون أكل وشربأن الرزق أو 



 إىل ٢٥وبعد هذا اإلعالن أخذ من . لصالة وهو سيوفر هلم وجبة الطعام أن يأتوا ل�املسيح املوعود 
 شخصا يأتون املسجد للصالة، إال أم تكاسلوا بعد مرور أيام قليلة، واقتصر حضورهم يف صالة ٣٠

. لكاملغرب اليت بعدها كان الطعام يوزع عليهم، وبالتايل نظرا إىل هذا الوضع اضطر حضرته إلاء ذ
 يلتاع إىل أن يصلي املسلمون يف املسجد؟ ذلك لكي �ملاذا كان املسيح املوعود : �ته يقول حضر

أي الوقت (ولقد حقق اهللا تعاىل رغبته هذه، ففي هذا الوقت . تتراءى للناس صورة اإلسالم احلقيقية
 هناك أربعة مساجد يف قاديان واثنان منهما مسجدان )ه املصلح املوعود هذا احلادثالذي يذكر في

  .مس يوميااخلصلوات العظيمان، وكلها متتلئ باملصلني وتؤدى فيها 
النه بدعواه  اليت كان يكتنفها قبل إع�فينبغي أن نتذكر دوما هذه الرغبة واللوعة للمسيح املوعود 

 حبيث نبهنا مرة بعد أخرى إىل املواظبة على الصلوات وإىل أدائها باجلماعة، وإىل عمارة ،وبعدها أيضا
إن مساجدنا موجودة وتنشأ أيضا يف كل مكان من العامل بفضل اهللا، ولكن مل ينتبه أفراد . املساجد

كذلك . ذا اخلصوص من بعض األماكناجلماعة إىل عمارة املساجد كما جيب، إذ ترفع إيلّ شكاوى 
ماكن يف باكستان بل يف العامل كله أن يسعوا األجيب على األمحديني يف قاديان وربوة وغريمها من 

: كما أن هذا األمر ميثل ردا على الذين يعترضون وبعضهم يكتبون يل أيضا قائلني. لعمران مساجدهم
ملاذا  :أو يقول البعض. خالل اللعب يف صاالت املساجدملاذا نغري الشباب حبضور املساجد للصالة من 

احلق أن هذا . يقدم الطعام يف بعض املناسبات يف املساجد، فإن  الناس حيضرون إليها طمعا يف الطعام
يلعبون مع بعض الشباب سواء يف و ميارسون الرياضةإذا كان بعض الدعاة الشباب . من هؤالء سوء ظن

وا هؤالء الشباب إىل املساجد فال بأس يف  أو يف املالعب اخلارجية لكي جيذبدالصاالت املتصلة باملساج
ذلك، بل فيه فائدة حتما، إذ بدأ الشباب حيضرون الصالة باجلماعة مرة أو مرتني يوميا على األقل 

لذا من اخلطأ االعتراض على بناء صاالت اللعب مع املساجد أو على تقدمي . وبدأت مساجدنا تعمر
يف بعض املناسبات اليت تعقد يف املساجد، إذ الثابت من عمل املسيح املوعود عليه السالم أن هذا الطعام 

  . جائز وال بأس يف ذلك
أحدمها احلاج يعقوب من غانا حيث تويف يف :  صالة الغائب على اثننيبعد أداء الصالة سوف أصلي

. ر من مئة عام حبسب أحد التقديراتلقد عمر أكث. إنا هللا و إنا إليه راجعون. ٢٠١٥أغسطس آب  ٣٠
كان اسم جده إبراهيم اودوبو وكان مسيحيا، فتزوج بسيدة أخرى، فطردته . كان من وسط غانا

. مث انضم إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية. الكنيسة من املسيحية، فأسلم وصار موحدا يعبد اهللا وحده
قال له داعيتنا إننا نبين يف هذه " سالتبوند"ل إىل ومجع ماالً من أجل أداء فريضة احلج، ولكنه ملا وص

األيام مركز الدعوة هنا وجنمع التربعات لذلك، فتربع من أجل بناء املسجد ومركز الدعوة بكل ما مجعه 
  .مث أمد اهللا يف عمره طويال، فأرسل حفيده ليحج بدالً عنه. من مال  للحج



ملا بعث اخلليفة الثالث رمحه اهللا السيد . ضحيات كان احلاج يعقوب جد خملص وجمتهد وكثري الت
املولوي عبد الوهاب آدم  أمريا جلماعتنا يف غانا أمره بتسريع عمل الدعوة، فتربع احلاج يعقوب بسيارة 

اجلمعية الدعوية للجماعة اإلسالمية : ليخرج ا الدعاة إىل اهللا يف جوالم الدعوية، وكان مكتوبا عليها
وكان من أبرز حماسن احلاج يعقوب أنه . اموا عليها بأسفار كثرية من أجل الدعوة إىل اهللاألمحدية، فق

كان شديد الرعاية .  نفقتهعلىحيثما تكونت مجاعة جديدة من املبايعني اجلدد كان يبين هنالك مسجدا 
 السيد إبراهيم بن اثنان من أوالده قد نذرا حياما خلدمة الدين، أحدمها هو. بالواقفني حليام والدعاة

يعقوب وهو من الدعاة املركزيني ويعمل حاليا كداعية مسؤول وأمري اجلماعة يف ترينيداد، والثاين هو 
  . كان احلاج بابنغ قد زار ربوة أيضا. الدين بابنغ الذي يعمل كداعيٍة حملي يف مشال غانا السيد نور

وقد أدى بفضل اهللا تعاىل يف حياته كل ما كان احلاج يعقوب منخرطا يف نظام الوصية يف اجلماعة 
عندما كنت يف غانا وجدته داعية متحمسا، وكان يظل . كان عليه من واجبات مالية من عقاراته ودخله

رفع اهللا درجاِته ووفق أوالده . كان هشا بشا كما كان متواضعا جدا. جاهزا للدعوة إىل اهللا كل حني
  آمني . ونسله ألن يرثوا حسناته ومزاياه

مل أستطع أداء صالة .  وهو موالنا فضل إهلي بشريخرى هي ألحد خدام اجلماعة القدامىواجلنازة األ
 أغسطس عن عمر ٣لقد تويف إىل رمحة اهللا يف .  مكتيبل عند موظفياجلنازة عليه بسبب سوء فهم حص

نذر حياته . رم إهلي تشيما يف بيت تشودري ك١٩١٨ولد عام . إنا هللا وإنا إليه راجعون.  عاما٩٧يناهز 
 للعمل هناك وتقاعد عن اخلدمة ٣/٦/١٩٤٦وصل إىل قاديان يف . ٢٤/١١/١٩٤٤خلدمة الدين يف 

، ولكنه ظل جيدد عقد خدمة الدين بعد ذلك مرة بعد أخرى وواصل عمله هذا ١٩٧٨رمسيا عام 
 بعد التقاعد والسيما يف كخادم رمسي للجماعة متطوعا حىت آخر حلظة من حياته، وقام بإجنازات كبرية

  . عمل تدقيق الربوفات
، مث بعد عام بايعه جده تشودري جالل ١٨٩٨كتب أن والده بايع املسيح املوعود عليه السالم عام 

بعد وفاة املسيح املوعود .  ذلك مباشرةللخالفة، وكان اهللا تعاىل يرشده يفكان والده شديد الوالء . دين
الده اخلليفةَ األول فورا، وبعد وفاته مل يلبث أن بايع اخلليفةَ الثاين، بل لقد عليه الصالة والسالم بايع و

كان منخرطا يف نظام الوصية باجلماعة حيث قام بوصية مثن . أخربه اهللا يف املنام من يكون اخلليفة الثاين
  . ماله وعقاره

يعا حضرت أمي عندما كنت رض: لقد كتب حضرة املولوي قصة وقفه حياته خلدمة الدين فقال
 ومسعت خطاب حضرة احلافظ غالم رسول الوزيرآبادي أمام ١٩٢٠ أو ١٩١٩اجللسةَ السنوية عام 
أيتها النسوة، لقد صرنا شيوخا، وهناك حاجة إىل من يقومون مقامنا يف خدمة : النساء حيث قال هلن

فدعت أمي خالل . م الدينالدين، فعليكن أن تنذرن أوالدكن خلدمة الدين وترسلنهم إىل قاديان لتعلُّ



وملا دخلت املدرسة . هذا" فضل إهلي"رب إين نذرت لك ابين : مساعها هلذا اخلطاب وعاهدت اَهللا قائلة
إن كنت تريد أن تواصل دراستك الدنيوية فإين :  ذكّرين أيب بعهد أمي هذا وقال١٩٣١املتوسطة يف عام 

مال دراستك، وكان هذا منصبا مرموقا جدا يف تلك قادر على أن أجد لك وظيفة حاكم مقاطعة بعد إك
  . كال، بل سأنذر حيايت وأذهب لدراسة الدين يف قاديان دار األمان: األيام، ولكين قلت أليب فورا

فريقيا مع دفعة من الدعاة مبن فيهم مري ضياء اهللا، إ وصل إىل ميناء ممباسا بشرق ٢٣/٢/١٩٤٧يف 
وكان شيخ . يل اهللا شاه، وحكيم حممد إبراهيم، واملولوي عناية اهللاواملولوي جالل الدين قمر، وسيد و

  .فريقياإمبارك أمحد يعمل آنذاك رئيس الدعاة يف شرق 
مث ظل خيدم .  لقد وفقه اهللا تعاىل للخدمة كداعية لفترة طويلة يف كينيا وسورينام وغيانا وإيران

كان عضوا يف اللجنة اليت . حريك اجلديداجلماعة باملركز يف مكاتب مؤسسة صدر أجنمن ومؤسسة الت
  . شكلها حضرة اخلليفة الثالث رمحه اهللا إلعادة النظر يف قواعد الوصية

تزوج باثنتني، وكانت زوجته األوىل بنت تشودري .  كتابا بالعربية واإلجنليزية والفرنسية١١ألّف 
   .حممد دين ساهي من سيالكوت، بينما كانت زوجته الثانية من موريس

مرضت أمي مرضا شديدا وأنا  يف العاشرة أو الثانية عشرة : ذكر قصة استجابة دعائه يف صغره فقال
إهلي، هل : من عمري، ومل يبق هناك أمل حلياا، وبتصور وفاا اخنلع قليب ودعوت اهللا تعاىل قائال

ن البيت متوجها إيل وملا ومل متض إال دقائق حىت رأيت أيب خيرج  م. حترمين من ظل أمي يف هذه الطفولة
  . فضل إهلي، لقد شفيت والدتك: وصل إيل مل يلبث أن قال
م، مث من ١٩٦٨ إىل ١٩٦٦مكث يف فلسطني من : يقول السيد شريف عوده. أقام يف فلسطني أيضا

. م، وأثناء مكوثه يف الكبابري كان يقوم بأعمال التبليغ جبهد جهيد وشوق شديد١٩٨١ إىل ١٩٧٧
إىل بيوت الناس ويعطيهم دروس القرآن وتفسريه، وحسن األمور اإلدارية للمدرسة وكان يذهب 

وكذلك كان يقوم جبوالت تبليغية بكثرة وكان يوزع مناشري اجلماعة يف أماكن . األمحدية يف الكبابري
 جمتهدا كان املرحوم. كنت صغريا وكنت أذهب معه يف جوالت التبليغ فتعلّمت منه كثريا: يقول. خمتلفة

أَنت الشيخ الْمِسيح :  التايل�وكان يضع أمامه دوما إهلام املسيح املوعود . للغاية ومثاال خلدمة الدين
وكان يقوم جبميع " البشرى"ونشر هناك جملة باسم . الَِّذي لَا يضاع وقْته، ومل يكن يضيع وقته قط

واملسجد املوجود يف الكبابري . لة بنفسه حبيث كان بنفسه يكتبها ويؤلفها وحيررها ويطبعهاأعمال ا
  . أيضا بدأ به هو، وهو الذي وضع حجر األساس له

 واجه البيت كله ضائقة مالية �م عندما تقاعد والده السيد كرم إهلي ١٩٤٠مرة أخرب بأن يف 
يدة حىت ما كان يقدر على دفع رسوم الدراسة، كان يدرس يف ذلك الوقت يف قاديان، فذات يوم شد

. تلقّى إنذارا من مدير املدرسة األمحدية بأنه إن مل يدفع الرسوم خالل أسبوع فسوف يطرد من املدرسة



سأله ملاذا ال حيضر وبعد أيام دعاه سيدنا مرزا ناصر أمحد اخلليفة الثالث و. فترك الذهاب إىل املدرسة
فقال سيدنا مرزا ناصر . املدرسة؟ فأجاب أنه مل يكن ميلك رسوما فترك الذهاب إىل املدرسة من اخلجل

وهكذا استمر يف . ال آخذ الصدقة بل ميكن أن تعطيين قرضا حسنا: سأدبر الرسوم أنا، فقال: أمحد
  .  تعرض للفاقةم حىت١٩٤٢ حىت ١٩٤٠دراسته، ولكن ظلّت ظروف الفقْر سائدة من 

 ساعة قال يل أحد ٥٦ ساعة، ولكنين مل أذكر ذلك ألحد، وبعد ٥٦مرة مل أجد شيئا لألكل : يقول
 ساعة، وبعد هذا الرغيف ٥٦وهكذا رزقه اهللا تعاىل رغيفا واحدا بعد . تعال اليوم تأكل معي: األصدقاء

ريبا من اهللا تعاىل على حتمل لعل هذه الفاقة كانت تد: يقول.  ساعة أخرى٤٨الواحد تعرض للفاقة 
وذكر مرارا أنه تعرض ملشاكل أثناء التبليغ، . املشقة، وهذا التدريب أفادين كثريا أثناء مشقة التبليغ

وعندما كان يذهب جلوالت التبليغ مع اإلخوة األفارقة فكان يضطر لتحمل الفاقات، ويف بعض األحيان 
ما يتيسر من الطعام، ومع ذلك مل يفكر قط أنه يقوم خبدمة كان جيد طعاما جيدا أيضا وإال كان يأكل 

وجيب على الواقفني حيام اليوم أن يضعوا أمامهم بأن الظروف اليوم أحسن بكثري يف كل . كبرية للدين
  . مكان بفضل اهللا تعاىل وال يصل األمر إىل حد يتعرض أحد للفاقة

 العهد إىل آخر نفَس من ذاعد الثانوية، وأوىف وقف حياته ب. سعى طيلة حياته لنيل رضى اهللا تعاىل
كتبت حفيدته أنه قلّما كان يذكر حاالته اليت تعرض هلا أثناء التبليغ، . حياته بأن يقدم الدين على الدنيا

ولكنه ذكر أمرا بأنه عندما كان خيرج للتبليغ فكان يصنع رغيفني صباحا، وكان يأكل رغيفا يف الصباح 
وصدق هذا الشيء . ا ثانيا، وكان يأكله يف الطريق مع ما يتيسر من املاء أو الشايويأخذ معه رغيف

  . فريقيا كان خيبز رغيفني وخيرج للسفر من أجل التبليغإبعض األفارقة أيضا أنه عندما كان يقيم يف 
 كثرية م، وقام جبوالت١٩٧٢م إىل ١٩٧٠إنه قام خبدمة كمبلغ يف غيانا من : يكتب املبلغ يف سورينام
م حظي بسعادة تارخيية الفتتاح أول مسجد ١٩٧١أبريل / نيسان٢٥ويف . ألماكن خمتلفة يف سورينام

يوجد هناك غري املبايعني . وقضى وقته هنا بصرب وثبات يف ظروف غري مالئمة للغاية. للجماعة فيها
د خواجه إمساعيل يف بكثرة وإضافة إىل معارضة غري املبايعني كان قد تشكّل يف ذلك الوقت حزب السي

اجلماعة الذي سبب له مشاكل كثرية وسعى جاهدا لكي ال يتم تسجيل أرض املسجد باسم اجلماعة، 
ولكن املرحوم واجه هذه املشاكل بشجاعة وظل منشغال يف خدمة اجلماعة بكل كيانه، ومع أعماله 

 إىل اخلليفة الثالث رمحه ١٩٧٢التبليغية ظل يطلع املركز على حاالت اجلماعة بالتفصيل، مث كتب يف 
قد تيسر للجماعة يف سورينام مسجد ودار التبليغ ولكن ال يوجد حىت اآلن أي مركز يف غيانا وهي : اهللا

 عاما، مما حيزن  قليب ويتشوق ليكون فيها ١٢ال تزال حمرومة من املركز مع أن املبشر موجود فيها منذ 
  . مسجد



 إن املرحوم عين يف موريشوس يف ظروف صعبة حني أنكر بعض :يكتب املبشر املسؤول يف موريشوس
الناس طاعة السيد بشري الدين عبيد اهللا وانقسمت اجلماعة هناك يف حزبني، وخرج حزب عن الطاعة 

 رسالة أن يصل  إليه�حينها كان يعمل يف فلسطني فأرسل اخلليفة الثاين . وجعلوا مؤسسة خاصة هلم
وحني وصل إىل موريشوس اشتكي عليه يف مكتب اهلجرة واجلوازات ولكن مبا أنه . إىل موريشوس فورا

فراقب الظروف . كان حيمل اجلنسية الربيطانية لذا اضطُرت احلكومة ملنحه تأشرية الدخول إىل بلدهم
تدون، وبدأ يصلي بالناس فيه وأخذ حبكمة بالغة وذهب إىل املسجد الذي استوىل عليه املنافقون أو املر

وأثناء قيامه يف موريشوس عقد زواجه الثاين، وفيها كتب عديدا . جيمع املبايعني شيئا فشيئا يف املسجد
من الكتب باللغة الفرنسية كما ذكرت، وبفضل اهللا تعاىل قد أنقذ اجلماعة هناك من الفتنة ومجعها من 

  . جديد على يد واحدة
 صالة اجلمعة يف املسجد املبارك، وكان قد طلب من شخص أن يأخذه يف سيارته كان يرنو ألداء

للجمعة، فكان ينتظره دائما رغم ِكرب سنه، وكان جيلس على الكرسي خارج بيته قبل املوعد لكي ال 
  . يتكبد ذلك الشخص عناء وال يضطر لالنتظار ولكي يستطيع الذهاب معه فورا حال وصوله عنده

مرة كتب أحد الفقراء أنه يرسل نفقات الدراسة لولدي . لفقراء أيضا حبسب مقدرتهكان يساعد ا
وألن املرحوم مل يكن . وطلب منه أن حيول يف هذه املرة مبلغا أكرب من العادة ألنه حيتاج إىل مبلغ زائد

لصدفة قد ذكر هذا األمر يف بيته لذا ما كان أهل بيته يعلمون به، وعثرت كنته على هذه الرسالة با
  . فحينها علموا بأنه كان يساعد الفقراء بصمت وسرا

كان : فقال أذكر لِك حادثا اليوم، قال. قلت له مرة أن خيربين بأي حادث له يف التبليغ: تقول كنته
من عاديت أن أخرج كل يوم للتبليغ بعد الفجر حني يكون بعض الظالم وكنت أعود عند املساء، مرة 

ت فرأيت كثريا من الناس جمتمعني خارج بييت، فقلقت وقلت عسى أن يكون خريا، عندما عدت إىل البي
مبارك لك مبارك، فسالتهم عالم ! ملاذا ينتظرونين؟ ويف هذا األثناء بدؤوا يقولون من بعيد يا موالنا

أنت عندما ذهبت اليوم صباحا فكان أسد ميشي معك، تارة كان ميشي األسد أمامك و: نئون؟ فقالوا
كنت خلفه وتارة كنت متشي يف األمام وكان األسد ميشي خلفك، ولكن اهللا تعاىل محاك، وحنن نئك 

  . قد شاهد كثري من الناس هذا املشهد أثناء عملهم يف الغابة: قال. على ذلك
وكتب كثري من املبلغني اآلخرين . كان يصلي التهجد بالتزام، وكان يصلي الصلوات خبشوع ورقة

ن حاالته، واحلق أنه كان إنسانا متوكال وذا مهة عالية وصابرا وممن يتأملون من أجل الدين أيضا ع
كانت عالقته مع . وهذه األحداث القليلة اليت ذكرا ال توجد فيها مبالغة. ويقدمون الدين على الدنيا

  .  آمنيرفع اهللا درجاته وثبت أوالده على احلسنات،. اخلالفة قوية للغاية
*************  


