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 باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان من
 غَير علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراط * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين يوم

  )  آمني. (�الضالِّني وال همعلَي الْمغضوب
 بعض وسرد � املوعود املسيح حياة من أحداثًا املختلفة خطاباته يف � املوعود املصلح ذكر لقد

 يف رواية أو واقعة وكل. خطاباته من شىت أماكن من مأخوذة وهي اليوم هسأتناول ما منها الروايات،
ا حدا تتضمن ذاالدين علماء وعلى علمهم، من يزيدوا أن اجلماعة ألفراد ينبغي. النصيحة من جانب 

 بالتاريخ، إملام لديهم يكون أن ينبغي كما الساعة أحداث من حوهلم جيري مبا علم على يكونوا أن أيضا
ففي العصر احلاضر . والدعاة املبلغني أي والدعوة التبليغ مهمة إليهم فُوضت الذين أولئك سيما وال

 املوعود املصلح ذكر األمر هذا إىل اجلماعة أفراد تنبيه أجل منف، سهولة تتوفرهذه املعلومات فورا بكل
 يراعي أن إىل املرء تنبه كما العلمية، الكفاءة زيادة على حثٌّ وفيها � املوعود املسيح عن رواية �

 يقول. احلقيقي للصالح عليا مستويات إحراز على وحتث العلمية، حدوده ضمن ويبقى واحملل املناسبة
 أن واتفق كبري، صاحل بأنه رجل عن اشتهر: ليقو كان أنه � املوعود املسيح من مسعنا: � حضرته
 عنه يقول وشرع مكان، كل يف وواليته لصالحه دعاية يعمل فأخذ له، تابعا امللوك أحد وزير أصبح

: امللك فقال. تزوره أن بد ال له وقال أيضا امللك حض إنه حىت باهللا؛ وواصل كبري صاحل إنسان بأنه
 الصاحل هذا إىل األمر هذا الوزير أوصل. صاحلًا تراه الذي صالشخ هذا كذا يوم يف سأزور طيب،



 وإذا لك، تابعا اآلخر هو يصبح حىت فيه يؤثر بكالم معه فتكلم كذا، يوم يف سيزوره امللك بأن وأبلغه
  .أيضا كله الشعب إليك فسيلتفت لك تابعا امللك صار

 األحداث من يتضح ما أن إال ال أم ةاحلقيق يف صاحلًا الشخص هذا كان إذا نعرف ال: حضرته يقول
 يف فكّر فيه، مؤثرا كالما معه يتكلم أن ينبغي وأنه امللك، زيارة عن أُخِبر فلما. أمحق كان أنه هو التالية
 انظر. عادال تكون أن ينبغي! امللك أيها: له قال لزيارته امللك جاءه فلما. ذهنه يف وأعدها األمور بعض

  . اليوم هذا إىل الصيت ذائع صار حبيث ومنصفًا عادال كان كيف! سكندراإل املسلم امللك إىل
 إال ،� املسيح قبل كان إنه حىت   السنني مبئات  � النيب قبل خال قد كان اإلسكندر أن احلقيقة

 كان أنه يعين هذا � املوعود املصلح يقول. مسلما واعتربه � الرسول بعد ملكا جعله الصاحل هذا أن
 لفاءاخل زمن يف اإلسكندر مثل ملك يكون أن ميكن ال ألنه وذلك السنني مبئات � النيب بعد زمنه يعترب

 يف ملكًا كان ألنه معاوية زمن يف يكون أن ميكن وال. حيكمون اخللفاء كان الفترة تلك يف ألنه األربعة
 فإن األرض، حيكمون كانوا ألم العباس بين خلالفة األوىل األيام يف يكون أن ميكن وال الوقت، ذلك
 � النيب زمن قبل كان أنه احلقيقة ولكن اخلامس، أو الرابع القرن يف لكان مسلما ملكًا اإلسكندر كان

 � الرسول أمة من الشخص هذا جعله السنني مبئات � النيب قبل خال قد كان ومن. السنني مبئات
  . فورا عنده من وخرج وقام امللك منه نفر امللك يف يؤثر أن من بدال أنه النتيجة وكانت املسلمني، ومن

 ذلك له تعرض الذي ولكن التاريخ علم حيازة والصالح للزهد يشترط ال: � املوعود املصلح يقول
 علم يكون أن ينبغي ذلك، أجل من التاريخ؟ يف يتدخل أن له قال فمن سببه، هو كان املزعوم الصاحل

 فينبغي بالتاريخ يتعلق األمر كان فإذا يقول، مبا ومطمئنا واثقًا اإلنسان يكون أن وينبغي صحيحا، املرء
 لقد. صحيحا به علمه يكون أن فيجب آخر علمي أمر هناك كان وإذا صحيحة، معلوماته تكون أن

 والعلم الصالح لباس ارتداء وحياول الصدق جادة عن اإلنسان حييد عندما. هواه الشخص هذا أردى
  .النهاية هذه مثل ويلقى واهلوان الذلة هذه مثل يواجه فإنه املزعومني

 القليب واللني الرفق على تدل واقعة الكرمي عبد املولوي طريق عن � املوعود املصلح يذكر مث
 الناس يستعجل: فيقول البشرية، أجل من بل األمة أجل من اإلنسانية ومواساته � املوعود للمسيح

 ندعو أن ينبغي بل أحد، على ندعو بأال القاعدة هذه نتبع أن ينبغي أنه إال اآلخرين، على الدعاء يف
 الطابق يف أقيم كنت: يقول الكرمي عبد ولويامل كان. النهاية يف سيؤمنون الذين هم ألم ملعارضينا،

 فيها، يقيم الكرمي عبد املولوي وكان غرفته فوق غرفة له عمر قد � املوعود املسيح كان( العلوي،



 صوت أمساعي إىل تناهي الليايل إحدى فيف )األرضي الطابق يف يسكن فكان � املوعود املسيح أما
 املسيح فسمعت وتنصت األمر هذا من تعجبت املخاض، آالم شدة من تصرخ امرأة وكأن مؤمل بكاء

 هؤالء هلك إن اللهم، بسببه، ميوتون والناس الطاعون، تفشى قد! اللهم: ويقول اهللا يدعو � املوعود
  !بك سيؤمن فمن كلهم

 املوعود املسيح نبوءات من ويتضح ،� النيب عنها أنبأ اليت اآلية تلك هو الطاعون إن! اآلن الحظوا
 يأيت الذي فإن األنباء تلك حبسب الطاعون ينتشر عندما ولكن الطاعون، بانتشار وعيد أيضا �

  بك؟ سيؤمن فمن الناس هؤالء هلك إن اللهم: ويقول تعاىل اهللا أمام يتضرع صدقه إلظهار الطاعون
 لقد إذًا؟ ينقذهم فمن عليهم ودعا قام فإنْ إلنقاذهم، أقيم ألنه عامة الناس على يدعو أال املؤمن فعلى
 املوعود املصلح يقول. جمدهم هلم تعيدو املسلمني لتنقذ األمحدية وأقيمت اإلسالم لتنقذ األمحدية أقيمت
 املسلمني إىل تعيدها أن األمحدية تريد أمية بين عهد يف املسلمون ناهلا اليت والعظمة الشوكة إن: �

  .وأخطاؤهم أمية وبين العباس بين سيئات إليهم تدخل أال احلرص مع اليوم
لذين بعثنا لنوصلهم إىل مقام أعلى؟ يقول املسيح املوعود يف بيت شعره ما فأىن لنا أن ندعو على ا

أي جيب عليك يا قليب أن .  على األقل�ِاهتم م يا قليب فإم يدعون حب سيدي وحبييب : تعريبه
فهنا . ال تسأم منهم وأال تدعو عليهمتراعي عواطفهم ومشاعرهم حىت ال يتكدر صفو قلوم، وينبغي أ
 على أية حال ويسبونك بناء على �خياطب املسيح املوعود نفسه قائال بأم حيبون رسولك األكرم 

  .�حبهم للرسول 
هناك كثري من األمحديني .  وال يقولون إال ما يلقِّنهم املشايخإذًا، إن عامة الناس يعوزهم العلم بوجه عام

 األمحدية حقيقة املعارضون أُخرب عندما أنه فيها ولونيكتبون يف رسائلهم إيلّ أحداثا يواجهوا، يق
 كيفية عن فيها يتحدثون رسائل األمحديني غري بعض إيل يبعث كذلك. عقب على رأسا حالتهم تغيرت

 حدثت لقد. وأغووهم املشايخ أضلّهم كيف اآلن علموا أم ويذكرون األمحدية يقةحق على اطالعهم
 أصحاب ويقول. مؤخرا اجلماعة فروع أُسست حيث أيضا أفريقيا يف القبيل هذا من أحداث عدة

  . األمحدية عن خاطئة معلومات أعطوهم املشايخ بأن الرسائل
 سيدنا يقول. احلقيقة ملعرفة العوام ويوفق السوء، علماء من األمةَ ينقذ أن تعاىل اهللا ندعو أن فعلينا

 وعند احلقيقيني، للمسلمني مقدرة واألخطار واملصاعب املصائب مواجهة أن مبينا � املوعود املصلح
  : � فيقول. والربكة اخلري أسباب هلم اهللا خيلق املصائب مواجهتهم



 قوم على اهللا ينـزل عندما: مفاده ما شعره بيت يف" الرومي الدين جالل "الفارسي الشاعر يقول
 هذا يردد كان � املوعود املسيح بأن � املوعود املصلح يقول. كبريا كنـزا حتتها يوِدع مشكلة
 مدعاة يواجهوا اليت واألخطار املصائب مجيع تصبح مجاعة أو قوم أسلم إذا بأنه ويقول بكثرة البيت

 وراءها تأيت مصيبة م حتل عندما أي. هلم سعادة عن وتسفر إال مصيبة م حتل وال وتقدمهم، لنجام
  . ويسر سعادة
 واحملب الوقت إمام بأهداب يتمسك الذي هو الراهن العصر يف املسلمة األمة يف احلقيقي فاملسلم
 كبري حمك وهذا. مستقبلية بشارات إلينا لتزف تأيت فهي مشاكل واجهتنا وإذا. � للنيب الصادق
 أن على شاهد يةاألمحد اإلسالمية اجلماعة تاريخ إن. املصائب وراء السعادة تأيت أن الصدق الختبار

  . تعاىل اهللا بفضل لتقدمنا جديدة بأسباب يأتينا نواجهه ابتالء كل
 أحد كان إذا أنه مبعىن أيضا، الظاهرية األسباب وبغري الصحبة مبجرد تؤثر السيئة األفكار أن � ذكر مث

 يف صاحبه يرغّبه مل وإن ا يشعر أن دون تلقائيا سهجلي إىل السيئة تتطرق طاحل صحبة يف أوقاته يقضي
  : ذلك يف � املوعود املصلح فقال. يصاحبه فيمن تأثريه يترك السيئ الشخص أن أي السيئة،

 فأرسل � املوعود املسيح مع خملصة عالقة على وكان احلكومية الكلية يف يدرس طالب هناك كان
 قال -� األول اخلليفة سيدنا بواسطة أرسلها أنه رواية ويف - رسالة � املوعود املسيح إىل مرة ذات
 املوعود املسيح عليه فرد. إميانه عن ختاجله هاتوالشب الشكوك بدأت ولكن باهللا يؤمن كان أنه فيها
 شك أي يعد مل بأنه أيام بضعة بعد وقال ففعل الكلية، يف صفك يف مكانك تغير أن عليك: قائال �

 يؤثر وكان ملحدا جليسه كان: فقال � املوعود املسيح عند األمر هذا ذُكر. قلبه خياجل اهللا ذات يف
  . تلقائيا شكوكُه تالشت وبالنتيجة فيه تأثريه تالشى مكانه غير وعندما فيه،
 فيه صحبته أثّرت صاحلا املرء جالس إذا كذلك بكلمة، يتفوه مل وإن املرء يف تؤثر الطاحل صحبة فإن إذًا،
 فعلى. يشعروا أن دون اآلخرين على تؤثر الدنيا يف الناس أفكار إن ر،باختصا. بكلمة يتفوه مل وإن

  . سيئا تأثريا فيهم يتركون ال أناسا وجيالسوا ويصادقوا جيدا األمر هذا إىل ينتهبوا أن الشباب
 تترك اليت التلفزيونية الربامج بعض مشاهدة من الصغار مينعون أم يتذكروا أن الكبار على جيب كذلك

 -الصغار األطفال ملشاهدة تصلح ال أا الربامج بعض عن مكتوبا ويكون -أخالقهم يف سيئا تأثريا
 اآلباء كان وإذا. األحيان من حني يف ذلك على األوالد يطّلع أن بد فال يشاهدوا اآلباء كان إذا ولكن

 دون وعليهم العائلي اجلو على تأثريها الربامج هذه تترك أن بد فال الربامج هذه مثل البيت يف يشاهدون



 ال الربامج هذه مثل يشاهدون الذين واآلباء. تلقائيا التربية حيث من األوالد ويفسد به، يشعروا أن
 وقت إىل الربامج تلك يشاهدون من وهناك. التقوى من أعلى مستوى على يبقوا أن حال بأي ميكن

 اجلو يبقوا أن اآلباء واجب فمن. صباحا الفجر لصالة يستيقظوا أن يستطيعون فال الليل يف متأخر
 أن دون تربيتهم يف دورا ويلعب تلقائيا األوالد يف يؤثر ذلك ألن ونـزيها طاهرا البيت يف السائد
  . يشعروا

 أن الدعاء عن أحيانا الناس لبعض يقول نكا � املوعود املسيح بأن � املوعود املصلح سيدنا يقول
 األسلوب هذا خيتار � كان. لكم وسأدعو نذرا حتددوا أن فعليكم متبادلة عالقة يقتضي الدعاء
 إىل ذهب شخصا أن اال هذا يف ةحكاي � املوعود املسيح سرد مرة ذات. املتبادلة العالقة لتتقوى
 الرجل له فقال. منه ضاعت قد ببيته املتعلقة الرمسية األوراق كانت إذ الدعاء منه طالبا صاحل رجل

 يف وقال كثريا الشخص هذا استغرب. أوال احللوى بعض يل حتِضر أن جيب ولكن لك سأدعو: الصاحل
. احللوى له أشتري أن مين يطلب ولكنه املفقودة تالبي أوراق أجل من الدعاء طالبا جئته بأين نفسه
 يضع أن البائع أوشك وملا. احللوى واشترى احللويات حمل إىل فذهب الدعاء إىل حباجة كان ملا ولكن

 هذه متزق أال أرجو: فوره من وقال الزبون رآها الورقة بتمزيق وهم زبونه ليعطيها ورقة يف احللوى
  . عليها للحصول الدعاء أطلب وذهبت عنها، أحبث كنت اليت مسيةالر األوراق ألا األوراق

 الرجل له فقال. املفقودة األوراق وجد بأنه وأخربه باحللوى الصاحل الرجل إىل الشخص عاد باختصار،
 ظاهرية فائدة استفدت ولكنك الدعاء، أجل من عالقة بيننا تنشأ أن إال احللوى من أقصد مل: الصاحل
  . أيضا

 خاصة حبرقة حضرته دعا حيث � املوعود املسيح حياة من القبيل هذا من األحداث من ريكث فهناك
 جلماعته عادية غري أو كبرية مالية مساعدة يقدم كان ألنه نظرا صحِته أو املخلصني أحد جتارة لتحسن

  . التضحيات هذه بسبب به خاصة عالقة له نشأت قد فكانت اإلسالم، لنشر أهدافه ولتحقيق
 أن � املوعود املسيح كالم من أمرا اخلريات ليستبقوا اجلماعة أفراد ناصحا حضرته بين مرة ذات

 الثاين وسأله للبيع السوق إىل نهحبصا أحدمها جاء � النيب صحابة من اثنني عن يتحدث كان حضرته
 ومع البائع، طلب مما أكثر وكان كذا احلقيقي سعره إن له قال املشتري لكن عنه، فأخربه السعر عن

 له يدفع أن على يصر كان املشتري بينما حدده، هو الذي السعر يستلم أن على مصرا البائع كان ذلك
 على ويدل الصحابة حياة من بسيط حادث هذا: يقول � حضرته وكان. رأيه يف له احلقيقي السعر



 أن � اهللا يقول. والصالح الرب من ميدان كل يف التسابق يريدون فكانوا. وإخالصهم أمانتهم
 بأنفسكم وضحوا فيه لتسبقوه جاهدين فاسعوا دينيا، عمال ينجز أحدا رأيتم فإذا �تاخلريا استِبقوا�

 من بدال احلسنات إحراز يف اآلخرين ليسبق يسعى أن ينبغي أنه يفكر منا واحد كل كان فإذا. مقابله
 األمر فهذا به، والتمسك الصدق درب على الثبات يف اآلخرين يسبق أن ويسعى شخصية، فوائد حتقيق

 القادمة أجيالنا تربية يف نفسه الوقت يف سيسهم بل فحسب الثواب على وحصولنا تربيتنا يف يتسبب لن
  . الرتقائها نسعى أن جيب اليت اإلميان معايري هي فهذه. وازدهارها اجلماعة تقدم يف ويتسبب أيضا،
 تتذكروا أن جيب أنه وهو ملحوظًا، اهتماما ويعريه أمحدي كل ليهإ ينتبه أن جيب آخر مهم أمر هناك
 أحدا، يهدي أن وحده اهللا فعل ِمن وكذلك وحده، � اهللا هو واحملاسن احملامد مجيع صاحب أن دوما

 فعل فمن اهلدى منح أما الرسالة، ونبلِّغ اهلدى ننشر أن هي واحدة ةمهم إلينا � اهللا عهد فقد حنن أما
 جيب. بنفسه اهللا فيظهرها النتائج أما حد، ألقصى الكفاءات مجيع ببذل املهمة هذه ننجز أن جيب اهللا،
 ايعب إذا إنه أحيانا الناس يقول. اجلماعة تتقدم فسوف وبايع فالن اهتدى إذا أنه أحدكم ببال خيطرنَّ أال

  . أيضا حنن نبايع وسوف األمحدية تتقدم فسوف وعالن فالن
 � املوعود املسيح إىل يأتون كانوا الناس بعض: موضع يف � املوعود املصلح سيدنا قال ذلك عن

 زعمهم أن مع األمحديني، إىل كلُّنا القرية أهلُ حنن ننضم ففسو قريتنا من فالن بايع إذا: له ويقولون
 عن يكفُّون وال الكثريون يبايع فال الفالين الرجل ذلك بايع لو حىت ألنه صحيحا، يكون ال هذا

 إذا يقولون القرية سكان وكان مشايخ ثالثة فيها يقيم كان أنه معينة، قرية من قصة ذكر مث. التكذيب
 إذا: اجلميع فقال للبيعة، ووفَّقه أحدهم اهللا فأكرم اجلميع، حنن نؤمن فسوف احملترم زاباملري أحدهم آمن
 على زاال ما فهما بعد اآلخران يؤمن مل إذ صوابه، فقد فقد شيئا يعين ال فهذا بايع قد أحدهم كان

 أحدهم آمن فحني. أيضا نؤمن فسوف هم آمنوا إذا ومتعلمون صلحاء قريتنا من الثالثة فهؤالء حاهلما،
 هذين بيعة تؤثر ال الناس فقال منهم، آخر واحد بايع أنْ حدث ولكن. عقلُه وضاع صوابه فقد فرمبا

 حتدث النوع هذا من فاألحداث. نؤمن لن لذا بعد، الثالث يبايع مل إذ السفهاء من فهما الشيخني،
 لكن اجلميع، يؤمن فسوف فالن بايع إذا أنه دوما يتمنون فهم واسعة تكون ال جتارم الذين أما دوما،
  . األحوال أغلب يف حيدث ال ذلك
 على واعتمادنا اتكالنا يكون أن جيب اهللا، أفضال لنيل السعي على مركَّزا اهتمامنا يكون أن جيب إذن
 يعتمد كثريون. الناس نترقب أن دون به وتم إلينا عهد ما إجناز إىل ننصرف أن وجيب وحده، اهللا



 أحيانا. ومشاكل البتالء أحيانا يتعرضون أنفسهم هم عليهم يعتمد الذين لكن أحيانا، لبعضا عليهم
 شروطه لتحقيق تدعو أن فنرجو الشروط، هذه قدم أنه معين شخص عن األمحديني بعض إيل يكتب
 شخص إلميان عالقة ال أنه مع منطقتنا، يف انقالب يظهر فسوف آمن فإذا اجلماعة، إىل ينضم لكي

 درب على يتقدمون أناسا للجماعة يهب أن � اهللا تدعوا أن جيب لذا. االنقالب حبدوث واحد
  .الديين التقدم إحراز يف ويتسابقون والوفاء، اإلخالص

 � املوعود املصلح قدم قد الضالل؟ من البشر إلنقاذ ويلتاع يتأمل � املوعود املسيح سيدنا كان كم
 جاءت يوم ذات � املوعود املسيح زمن يف: يقول ذلك، على الضوء يسلط حادثًا � حياته من

 عائلة من كانت وهذه بالعائالت كثريا الناس يهتم اهلند ففي –الدنيا االجتماعية الطبقة من أمية امرأة
 فقال اإلسالم، إىل ليعود تدعو أن أرجو ابين، تنصر قد سيدي، يا: � حلضرته فقالت -جدا بسيطة

 عند العالج بغية قاديان إىل جاء وقد مريضا، وكان اهللا، كالم ليسمع إليه ترسله أن � حضرته هلا
 إىل ترسله أن هلا � حضرته قال قد لذا قاديان إىل سلفًا جاء قد كان فلما ،� األول اخلليفة

 حضرته زار فكلما بالسل، مصابا كان الشاب ذلك إن حضرته يقول. وآخر حني بني للزيارة حضرته
 كالم أن شعر حني درجة إىل فيه رسخت قد كانت املسيحية لكن اإلسالم، مسائل له وشرح نصحه،
 حيث ليال بطاله إىل هرب عنه غافلة أمه وجد حني ليلة فذات يسِلم، أن خشي قلبه يف يؤثِّر بدأ حضرته

 األقدام، على مشيا بطاله إىل نفسها الليلة يف توجهت بذلك، أمه علمت فلما املسيحيني، مركز كان
 .   جديد من قاديان إىل فأعادته

 � إنين أتذكر جيدا أن تلك املرأة كانت ترمتي على أقدام املسيح املوعود �يقول املصلح املوعود  
ال أحب ابين بقدر ما أحب اإلسالم، صحيح أنه ابين الوحيد ولكنين أمتىن أن يسلم، وإن : وكانت تقول

د  التماس تلك املرأة وأسلم ذلك الولد وتويف بع�فتقبل اهللا . مات بعد ذلك بسبب مرضه فلن أحزن
كانت تلك املرأة أيضا تعرف أنه إن كان هناك تدبري أخري أو وسيلة بشرية . بضعة أيام من إسالمه

 وحده ألنه هو الذي ميلك ألـما حقيقيا لإلسالم وهو الذي �إلعادته إىل الدين فهو املسيح املوعود 
 . رسالة اإلسالم، ويستطيع أن يبشر ا ويقنعيستطيع بذلك األمل احلقيقي أن يبلّغ 

واآلن يف اإلصالح أيضا يف : � وهو يذكر أسلوب إصالح املسيح املوعود �يقول املصلح املوعود 
كان أسلوب : � املصلح املوعود يقول. بعض األحيان يقول بعض الناس ما يفسد بدل أن يصلح

مرة جاءه شخص كان يواجه قلة الوسائل .  يف اإلصالح جد لطيف وعجيب�املسيح املوعود 



وع له، فأعطاه املادية، فبدأ يقول إنه جاء عرب القطار وأخذ التذكرة بتخفيض، وكان ذلك غري مشر
أرجو أنك :  روبيةً وقال له، علما أنه كانت للروبية قيمة مالية جيدة يف ذلك الزمن�املسيح املوعود 

  . وهكذا أفهمه بأن على املرء أن يقوم دوما مبا هو مشروع له. لن حتتاج لفعل ذلك عند العودة
 اجلماعةَ كثريا إىل تعلُّم الـِمهن وإىل العمل جبهد، وقد بين حادثا من زمن �مث وجه املصلح املوعود 

كان هناك شاب قليل الفهم للغاية وكان يقيم عند :  موجها إىل هذا األمر وقال�املسيح املوعود 
 �أتذكر أن شابا كان يقيم عند املسيح املوعود : �، يقول املصلح املوعود �املسيح املوعود 

: � عند بناء وتعلّم مهنة البناء يف مدة قصرية، يقول �، فوظّفه املسيح املوعود "فَجا"وكان امسه 
كان فهمه قليال جدا ولكنه كان خملصا ومتدينا، كان قد جاءه وكان غري أمحدي ولكنه فيما بعد أصبح 

مرة جاء إىل املسيح : دل على قلة عقله وقصور فهمه فقال حادثا ي�بين املصلح املوعود . أمحديا
 بعض الضيوف، مل يكن حينها أمر دار الضيافة منفصال، إنه حادث من األيام االبتدائية، �املوعود 

، جاء الشيخ رمحة اهللا والدكتور مرزا يعقوب �وكان الطعام يأيت للضيوف من بيت املسيح املوعود 
، وكان معهم "مفرح عنربي"بيك وخواجه كمال الدين وقريشي حممد حسني صاحب الوصفة الطبية 

 الشاي وقال لفجا أن يقدم هلؤالء الضيوف الشاي �حضر هلم املسيح املوعود . شخص آخر أيضا
جيب أن تعطي الشاي كال من اخلمسة وال ! انتبه:  له حىت ال يفوته أحد من الضيوف وقال�كّد وأ

 منه أن �فطلب " تشراغ" وامسه �تنسى أحدا، وكان هناك خادم قدمي آخر للمسيح املوعود 
يرافق فجا، وملا ذهب كالمها بالشاي إىل غرفة الضيوف مل جيدا الضيوف هناك ألم كلهم كانوا قد 

مبا : � املصلح املوعود ، يقول� للقائه، فذهبا بالشاي إىل اخلليفة األول �ذهبوا إىل اخلليفة األول 
 مراعاة ملقامه واحتراما له �أن تشراغ كان موظفا قدميا فأراد أن يقدم الشاي أوال للخليفة األول 

 مل يذكر امسه، فحاول تشراغ بإشارة العني �ولكن فجا أمسك بيده وقال إن املسيح املوعود 
 وإن مل يذكر اسم اخلليفة األول ولكنه أعزهم مجيعا لذلك ينبغي أن �وِبـهزة املرفق أن يفهمه بأنه 

 ذكر مخسة أمساء ومل يذكر امسه، �يقدم له الشاي أوال، ولكن فجا ظل يكرر بأن املسيح املوعود 
يعين هذا كان مستوى عقله بأنه مل يكن يستطيع أن يفهم مثل هذا الشيء البسيط أيضا، ولكنه عندما 

 إىل هذا األمر بأن الذين �إذًا، فيوجه املصلح املوعود . عِمل مع بناء فأصبح بناًء ماهرا يبين بسرعة
يبقون رزيةً عاطلني، بعضهم يف البالد الفقرية والبعض بعد ايء إىل هذا البلد أيضا، يستطيعون أن 



يتعلّموا مهنة ما وعمال ما، وبذلك يستطيعون أن يكسبوا املال، بل ميكنهم أن ينفقوا يف األعمال اخلريية 
  . أيضاويسهموا يف خدمة اخللق 

كان هناك شخص أصبح أمحديا خملصا :  ويقول� هللا � حادثا عن غرية املسيح املوعود �مث يبني 
 جدا، ولكن قبل أن يصبح أمحديا جافاه املسيح املوعود �فيما بعد وكان متعلقا باملسيح املوعود 

 كان قد انقبض من فعل له، وذلك أنه عندما � عشرين سنة، والسبب هو أن املسيح املوعود �
وكان من عادم أنه عندما كان يأتيهم ..  مع أخيه للتعزية�ح املوعود تويف ابن له فذهب إليه املسي

وحبسب عادم هذه عانق هذا . للتعزية شخص يتوددون إليه جدا، فيعانقونه ويبكون ويصيحون
وملا مسع . إن اهللا تعاىل ظلمين ظلما عظيما، والعياذ باهللا: اكيا وقال ب�الشخص أخا املسيح املوعود 

 � هذا الكالم نفر منه إىل حد مل يكن حيب أن يرى وجهه، وبعد ذلك وفّقه اهللا �املسيح املوعود 
  . فخرج من جهله وقَِبل األمحدية

 بأن � يسرد حادثا عن وجود اهللا تعاىل، فقال �كان املسيح املوعود : �قول املصلح املوعود ي
، فمرة حدث زلزال فخرج من �ملحدا من أصل هندوسي كان يدرس مع السيد مري حممد إمساعيل 

رام "لت  بأنك تنكر وجود اهللا فلماذا ق�أي اهللا اهللا، فلما سأله السيد مري " رام رام"فم امللحد تلقائيا 
  !لقد أخطأت وخرج من فمي بغري قصد: فقال" رام

 ذلك أجل ومن العلم، على هم باهللا واملؤمنون اجلهالة يف امللحدين أن احلق: � املوعود املصلح يقول
 موته عند لقال علم على كان لو إذ اخلطأ، على أكون لعلي اخلوف أو املوت عند يقول امللحد جند

 هي امللحدين عن نراها اليت املشاهد ولكن. إله من هناك ليسف اهللا، بوجود ومهكم عن ختلَّو لآلخرين
  . قوم كل عند الفكرة هذه جند أننا تعاىل البارئ وجود على العظيمة الرباهني فمن. ذلك عكس على
 قلبه يف جيول وعما � املوعود للمسيح ونصرته اهللا تأييد عن يتحدث وهو � املوعود املصلح يقول

 دفتر يف مرة كتبها اليت بامللحوظة � املوعود املسيح قلب حالة تقدير ميكن: وكيفيات مشاعر من
 تكلفا كتبها أنه يظَن حىت ملالعا لرييها امللحوظة تلك يكتب مل. ونشرا منه نقلتها واليت اخلاصة يومياته
 قلمه من انطلق تعاىل اهللا أمام متواضعا ونداء ربه، مع ومهسا مناجاةً امللحوظة تلك كانت إمنا. وتصنعا
 يدي يف تعاىل اهللا ألقاها لوال تصلهم أن هلا كان وما الناس، إىل لتصل يكتبها مل. تعاىل اهللا إىل ووصل
 مع أتركك أن يل أىن رب،: ربه مناجيا امللحوظة تلك يف � املوعود املسيح يقول. فنشرتها مبشيئته



 كتبه ما مفهوم هذا! ينصرين؟ أن معي واملتعاطفني أصدقائي من أي يقدر ال حني وتنصرين تواسيين أنك
� .  
 على � املوعود املسيح  حثنا وقد األخالق، من عال مستوى على أمحدي مسلم كل يكون أن جيب
 فيقول املعارضني، إىل حيسن كان وكيف الشأن، هذا يف أسوته كانت كيف أما. أخرى بعد مرة ذلك

 حلضرته املعارضني أشد من وكان شديدا مرضا دوسيهن زوجة مرضت مرة ذات: � املوعود املصلح
 عند املسك اهلندوسي جيد فلم املسك، فيها مبا شىت عقاقري من تتركب وصفة الطبيب هلا فوصف ،�
 وكان. فضلك من فآتنا املسك عندك كان إذا وقال نادما خجال � املوعود املسيح إىل فجاء أحد،
 -نفسه اهلندوسي يروي كما – � املوعود املسيح ولكن املسك، من جدا قليل مقدار إىل حباجة
  . كلها القارورة فخذ شديدة، معاناة يف زوجتك إن وقال باملسك مليئة بقارورة جاءه

 كان: � املوعود املصلح فيقول الفنت، وقت االنتقام عن اإلعراض بشأن � داملوعو املسيح تعليم أما
 زمن يف أرى الذي فاهللا. بالرمح اإلصابة يعين الذي الطعن من الطاعون: يقول � املوعود املسيح
 وقوته، لقدرته جتليا يري أن بد وال موجودا، حيا زال ما أعدائه، ضد قهريا جتليا � املوعود املسيح

 يف تكون أن ميكن أنه العامل ويروا أنفسهم ثوائر بضبط اجلماعة وننصح صامتني سنظل. صامتا يظل ولن
  .ويؤججها النفس ثوائر يهيج مما الكثري ومساع رؤية رغم ملةمسا تظل مجاعة الدنيا
 حبرقة للمعارضني يدعو كان كيف تبني اليت � املوعود املسيح قصة قبل من لكم حكيت لقد

 كل عند مساملني نظل أن والثاين القوم، عامة من أحد على ندعو ال أن أحدمها: أمران هناك. شديدة
  . النفس لثوائر مثرية فتنة
 املوعود املسيح كان: فقال الدعاء، يف الرقة خلق على يساعد أمر إىل � املوعود املصلح نبهنا لقد
 للبكاء يسعى أن فعليه الدعاء، وقت احلقيقي التضرع جيد ال أنه املرء يرى أن اتفق إذا: يقول �

  . حقيقة الرقة فيه لتولدت ذلك فعل ولو تكلفًا،
: فيقول الدعاء وقت املرء على استيالؤها جيب اليت الكيفية ويذكر بيانا األمر � املوعود املصلح يزيد مث
 الدعاء يف تتكاسل منا فئة أن إىل راجع هو إمنا دوما بنا األعداء وإحاطة القضايا بعض يف فشلنا إن
 وال يدعون، كيف يعرفون ال كثريون وهناك) أيضا اليوم موجود الوضع وهذا: املؤمنني أمري يقول(

 املسيح قال لقد. الدعاء يف مقصرون ولكننا كثريا االنقالب عن نتحدث إننا. الدعاء هو ما يعرفون
 ميوت، أن فعليه السؤال أراد من: يقول � كان. املوت لقبول آخر اسم الدعاء إن: � املوعود



 نفسه على يورد مل فما. موتا ميوت أن بدون سائل يسأل أن ميكن وال املوت، من نوع السؤال أن مبعىن
 إذا املرء ألن املوت، من نوع الداعي على يستويل أن يعين فالدعاء. يسأل أن احملال فمن املوت من نوعا
 احلي أهلَ أحدكم ينادي هل إجنازه؟ على ليساعده غريه ينادي فمىت شيء فعل على قادر أنه يعلم كان

 القلم حلمل اآلخرين إىل حمتاجا يكون هل أو الصحن، غسل أو الثوب لبس على ليساعدوه يأتوا أن
 على قادر أنه يدرك الذي فإن وإال إجنازه، على قادر غري أنه يظن عمل على بغريه املرء يستعني إمنا مثال؟
 قادر غري أنه يرى من اآلخرين من العون يطلب إمنا. أجله من باآلخرين يستغيث ال فإنه بعمل القيام
 ويعرض تعاىل اهللا أمام اميت نفسه يرى من إال حقًا باهللا يستعني ال كذلك. إجنازه يريد ما إجناز على
 يف متوتوا مل ما حقيقيا دعاء دعاؤكم يكون لن تعاىل اهللا يقول. قوة وال له حيلة ال كمن نفسه أمامه

 على ليساعدوه اآلخرين يدعو ذلك ومع القلم محل على يقدر من كمثل مثلكم لكان وإال موتا، سبيلي
 يساعده فلن القلم محل على قادر هذا أن دركي اآلخر دام ما للضحك؟ مثريا هذا تصرفه أليس. محله
 إجنازه أجل من تعاىل اهللا يدعو مث شيء فعل على قادر أنه نفسه يف يظن الذي فإن كذلك محله، على
 بال نفسه ويعد نفسه على املوت يورد ممن احلقيقي الدعاء يكون وإمنا حقيقيا، دعاء دعاؤه يكون فلن

 تعاىل اهللا أمام الفائزين من يكون أن ميكن الذي فهو احلالة هذه فيه تتولد والذي. متاما قوة وال حيلة
  . بالقبول أدعيته وحتظى
 اهللا يوفقنا وأن العبادات، يف املعايري أعلى وحنقق األخالق، يف املستويات أعلى نبلغ ألن تعاىل اهللا وفقنا
  منيآ. األداء حق الدعاء يؤدون الذين من جيعلنا وأن مقبولة، ألدعية تعاىل
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