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 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
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 غَير علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراط * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين
  ) آمني. (�الضالِّني وال همعلَي الْمغضوب

 � املوعود املسيح لسيدنا يكنه � األول اخلليفة سيدنا كان الذي واإلخالص العظيم احلب إن
 واحلب األخوِة عالقةَ أحٍد إلنشاِء مثالٌ هناك كان فإذا شيئا، عنه مسع أو عنه قرأ قد أمحدي كل يعرفه

 هناك كان إذا وكذلك ،� الدين نور احلكيم وموالنا سيدنا فهو � املوعود ملسيحوجه اهللا مع ال
 الدين، نور وموالنا لسيدنا فهو ا اإلقرار بعد هلا جدا السامية املعايري بإحراز الطاعة على للثبات مثال
 البيعة حق مؤديا القرابة عالقات مجيع من أكثر � املوعود باملسيح العالقة عقد قد أحد كان وإذا

 التفاين حلالة النظري منقطع مثال أقام قد أحد هناك كان وإذا ،� األول اخلليفة سيدنا هو هلا مثاٍل فأمثلُ
 يف القمة إىل ارتقى قد أحدا نرى كنا إذا الدين، نور موالنا األمة حكيم حضرة أقامه فقد اخلدمة يف

 إمام من نال مث األول، اخلليفة حضرة فهو اجلماعة تاريخ يف � املوعود املسيح أمام التواضع إبداء
  : فيه � حضرته قال فقد غريه، به يفُز مل إكراما � املوعود املسيح سيدنا الزمان

  الدين نور األمة من واحد كل أصبح لو حبذا
 أمر، كل يف ألتباعه املعيار هو الدين نور موالنا حضرةَ الزمان إمام جعل قد إذ عظيم تشريف فهذا

 بعض املوعود املصلح حضرة بين لقد. انقالب حيدث أن فيمكن الدين نور منهم واحد كل صار إذا أي
 هذه نقرأ فحني. � املوعود للمسيح األول اخلليفة الدين نوِر موالنا احلكيم حضرة حياة من الوقائع
 مناذج فيها جند كما واملرشد، واملريد واخلادم السيد بني للحب متبادلة عالقات على نطَّلع الوقائع

 تضحيات معايري أمسى سرد يف � املوعود املصلح قال لقد. أيضا والوفاء اإلخالص وأمثلة التواضع،
 تلقيت لقد: املوعود املسيح له قال قاديان إىل حضرته جاء حني: املوعود للمسيح وطاعته األول اخلليفة



 عندها. قط وطنه إىل العودةَ يذكر فلم كرامتك، ختسر فسوف وطنك إىل عدت إذا أنك إهلاما عنك
 لبهريه، زياريت خالل البيت هذا رأيت لقد) املوعود املصلح يقول (فخما بيتا ريه وطنه يف يبين كان
 الزمن هلذا نظرا: املوعود املصلح يقول. أيضا الطب وميارس الدرس فيها ليلقي كبرية قاعة يبين فكان

 اخلليفة ضحى حني لكنه كبرية، قيمة ذا البيت ذلك يكن مل )القول هذا فيه يسرد الذي الزمن يف أي(
 مل ذلك ومع مثله، بيت بناء على يقدر واحد كل يكن ومل الكثري، املال متلك اجلماعة تكن مل به األول

بعض عليه اقترح فقد. يره ومل � املوعود املسيح قول مساع بعد البيت ذلك إىل حضرته يعد 
 لرؤيته داعي فال اهللا أجل من تركته لقد: قال لكنه نظرة، عليه ويلقي يتالب إىل يعود أن األصدقاء
  .وزيارته
 أنفسهم حيسبون كانوا" األجنمن "أعضاء من الكبار بعض أن آخر حادثا � املوعود املصلح يروي

 كان األجنمن على تعرض القضايا تكان حني. عليهم غالبة املادية وكانت اإلطالق على الناس أعقل
 ففي. الكبار األعضاء بعض رأي عن وخمتلفا عادة موحدا � املوعود واملصلح � األول اخلليفة رأي

 املصلح كان ،"اإلسالم تعليم "الثانوية املدرسة إغالق قضية عرضت القبيل هذا من املناسبات إحدى
 جرى لقد. إغالقها بعدم أي نفسه الرأي يرى أيضا األول اخلليفة وكان إغالقها فكرة يعارض املوعود
 املصلح يقول. � املوعود املسيح إىل يقدم سوف النهائي القرار وكان املوضوع، حول ساخن نقاش

 أن � املوعود املسيح حياة أيام أواخر يف الناس بعض حاول لقد: احلادث هذا ذكر يف � املوعود
. املدرستني عبء حتمل على تقدر ال اجلماعة ألن فقط عربية مدرسة منها بدال وتؤسس املدرسة تغلق
 املدرسة بقاء يؤيد مل لعله � املوعود املصلح يقول. االقتراح هذا على كلهم األعضاء اءآر وافقت وقد
 السن صغري كنت ألين شخص نصف نفسي أحسب إذ وأنا، األول اخلليفة أي ونصف، شخص إال

 األول اخلليفة يكن مل وملا. اجلنون درجة إىل للمدرسة متحمسا كنت ولكن: حضرته فيقول. حينذاك
 فكان وأداة، وسيلة اختذين قد فكان � له الشديد احترامه بسبب عادة املوعود املسيح أمام رأيه يبدي
  . الفوز اهللا رزقنا املطاف اية ويف. املوعود املسيح إىل أبلغه وكنت رأيه يل يقول

 فكأنكما املدرسة تغلَق مل إنْ بأنه وقالوا التكفري فتوى حبقنا يصدرون كادوا لنياملستعج بعض أن ومع
 أناس بأما املوعود واملصلح األول للخليفة قالوا أي -ماديون أناس بأم عنا وقالوا كفرا، ارتكبتما
  . حبقنا قراره أصدر املوعود املسيح ولكن -اإلجنليزية الثقافة يؤيدان ألما ماديون

 احترام مدى هنا من يبدو ولكن آخر، موضوع هذا املدرسة، استمرار حول جرت اليت األحاديث
 يف منه يصدر قد أنه ذهنه يف كان لعله. أيضا أمامه احلديث وكيفية املوعود للمسيح � األول اخلليفة
  . � معه األدب تنايف كلمة � أمامه القضية تقدمي عند احلماس حالة



 األمم، تتكون كيف بيان ويف إميانه وقوة األول اخلليفة فراسة بيان يف � املوعود املصلح يقول مث
 يفيدون الصاحلون الذكية األذهان وأصحاب األفراد، يتكون األمم ومن ادباألفر األمم تتكون: فيقول
 عن تسفر والصاحلني األذكياء الناس أيدي يف تقع عندما واحلسنة العليا واألهداف. كثرية فوائد األمم
  . كثرية فوائد
وعامله اهللا تعاىل املعاملة نفسها أنه قد آمن به  مجاعة، أسس أيضا � املوعود املسيح أن ذكر مث
 يف بداية أيام ادعائه بعض الناس الذين كانوا قادرين على تقدمي اخلدمات على أحسن وجه من �

نا اخلليفة حيث مؤهالم الشخصية، وكانوا يساعدونه يف املهمة اليت كلّفه اهللا ا، وكان من بينهم سيد
  . �األول 

. نرى أن هؤالء الناس كانوا أفضل املعاونني واملساعدين يف احلقيقة: �يقول سيدنا املصلح املوعود 
 بقراءة كتب � قبل ادعائه وبدأ � إىل املسيح املوعود �لقد انصرف انتباه سيدنا اخلليفة األول 

أوائل  عندما ادعى املسيح املوعود أنه املسيح، بين بعض املواضيع عن النبوة يف. �املسيح املوعود 
 وقرأ �كان هناك شخص يسيء الظن باملسيح املوعود ". توضيح املرام"، و"فتح اإلسالم" مثل كتبه

 مث سافر إىل جامون - لعله يكون قد قرأها يف املطبعة-صدفة بعض الكلمات من كتب املسيح املوعود
 يف تلك األيام قد بايع �كان اخلليفة األول . عن إميانه باملرزاسأصرف املولوي نور الدين اليوم : وقال

ب فتح  ادعاءه أنه املسيح املوعود يف زمن نشر كتا�لقد أعلن املسيح املوعود . �املسيح املوعود 
اإلسالم وتوضيح املرام وكان ذلك بعد أخذه البيعة بسنتني تقريبا، ويف هذين الكتابني أسس مسألة 

اآلن سوف يترك :  عن استمرار النبوة قال�عندما قرأ الشخص املذكور يف كتبه . استمرار النبوة
 حبا شديدا، وعندما � حمالة ألن املولوي نور الدين حيب النيب األكرم املولوي نور الدين املرزا احملترم ال

فأخذ هذا .  نيب لن يبقى مريدا للمرزا�يطّلع على أن املرزا قال بأنه ميكن أن يأيت بعد رسول اهللا 
: ناس وانطلق إىل حضرة املولوي نور الدين فِرحا مسرورا، وعندما وصله قالالشخص معه لفيفا من ال

إذا قال أحد أنه أُرسل نبيا : قال. تفضل واسألْ: قال حضرة املولوي نور الدين. أريد أن أسألك شيئا
 فماذا سيكون رأيك فيه؟ كان �هلذا العصر وأن النبوة مستمرة يف األمة احملمدية بعد حممد رسول اهللا 

يف بال السائل أنه ذاهب إىل شيخ مستفسرا، ولكنه مل يعلم بأنه مل يذهب إىل شيخ عادي بل إىل 
اجلواب على هذا : �فقال اخلليفة األول . شخص يريد اهللا أن يستخدمه يف إدارة شئون مجاعته

إذا مل يكن املدعي . مد على حالة املدعي، وجيب أن نرى هل يستحق هذا االدعاء أم الالسؤال يعت
  . صاحلا سنكذِّبه وإذا كان صادقا سأقول بأنين أنا املخطئ، واحلق أن جميء نيب ممكن

لننصرف، فقد : ل ألصحابه يقول بأنه عندما مسع الشخص املذكور جوايب قا�كان اخلليفة األول 
قلت له على ذلك، أخربين ما :  األول يقولاخلليفةكان . فسد هو أيضا وال فائدة من احلديث معه



 بسماع �قال اخلليفة األول . إن مرزاكم يدعي أن وحي اهللا ينـزل عليه وأنه مياثل نبيا: القضية؟ قال
  . ما كتبه املرزا احملترم صحيح متاما وأنا أؤمن بهال شك أن : ذلك

يعود هذا . �هناك حادث آخر ال يتعلق باخلليفة األول مباشرة، غري أن له عالقة غري مباشره به 
 �لقد انضمت أخته .  للنقاش مع أحد املرشدين� اليت أرشدها اخلليفة األول �احلادث إىل أخته 

هذه هي حالة املرشدين : أقول. إىل األمحدية وكانت مريدة هلذا املرشد الذي حاول إغواءها بعد بيعتها
  . يف العصر الراهن أيضا

 كانت مريدة � ويقول بأن إحدى أخوات اخلليفة األول �لح املوعود على أية حال، يتابع املص
املوعود عندما عادت قال املرشد املذكور بأنك بايعِت املرزا، . ملرشد فجاءت إىل قاديان وبايعت املسيح

إذا سنحت :  فقال هلا�ذكرت السيدة هذا األمر عند اخلليفة األول . حرِكويبدو يل أن نور الدين س
لقد آمنت باملرزا . لك فرصة اللقاء معه فقويل له بأنك مسؤول عن أعمالك وأنا مسؤولة عن أعمايل

 أنت يومذاك؟ عندما عادت قالت احملترم ألنه إن مل أؤمن به سأعاقَب يوم القيامة، ولكن ماذا ستفعل
يبدو أن هذا كيد نور الدين، وهو الذي علّمِك هذا وأرسلك إيلَّ : قال املرشد. الكالم نفسه للمرشد

عندما تقوم القيامة وجيتمع الناس كافة على جسر الصراط . ولكن ال داعي لك للقلق عن هذا املوضوع
 اجلنة أنا، ولكن ماذا  أناحسنا، أدخل: قالت. ثةسأمحل ذنوبك وميكنك أن تدخلي اجلنة خبطوات حثي

أال تكفي شهادة جدنا : عندما يأتيين املالئكة سأقول هلم مستشيطا غضبا: ستكون حالك أنت؟ قال
اإلمام احلسني حىت تضايقوين اليوم؟ وسيندم املالئكة بسماع هذا الكالم وينصرفون وسأدخل أنا أيضا 

   !اجلنة راكضا
 لقد شاهدت اخلليفة األول :  وطاعته فقال� بساطةَ اخلليفة األول �املوعود لقد ذكر املصلح

يقول السيد حممد شريف أحد صحابة املسيح املوعود . بنفسي أنه كان جيلس يف الس بتواضع شديد
كان اخلليفة األول جالسا رافعا ركبتيه وخافضا .  أنه جرى يف الس ذات مرة ذكر الزجيات�

إحدى الوسائل الزدياد عدد اجلماعة هو كثرة :  خماطبا إياه�فقال املسيح املوعود . رأسه بينهما
 فرفع. اإلخوة؛ إذ ميكن أن يزداد عدد اجلماعة ذه الطريقة أيضااألوالد أيضا لذا أرى أن يعدد 

 هذا يف ابنته سيعطيين من لكن ألمرك، لالمتثال فجاهز أنا أما سيدي، يا: فقال ركبتيه من رأسه حضرته
 حلضرة احتراما يكن حضرته كان كم فانظروا: املوعود املصلح يقول. � حضرته فابتسم السن؟
  . العظيمة املرموقة املكانة هذه نال فلذلك متواضعا، كان وكم � املوعود املسيح
. السبب هذا عن نامجة تكون ال التعدد يف رغبتهم لكن للتعدد يتشوقون الناس بعض الراهن العصر يف
 ليتزوجوا، بيوم يدمرون الناس بعض أن املالحظ من لكن فجيد، مقنع أو كاٍف سبب هناك كان فإذا

  . بشدة أيضا � املوعود املسيح سيدنا ذلك عن ى فقد ذلك، جيتنبوا أن وينبغي



 موقفا اختذوا أوالده بعض إن: � املوعود املصلح يقول � األول للخليفة القول هذا بيان بعد مث
 أعماق من حضرته حيترموا أن إال األمحديون يأىب ذلك ومع اجلماعة، ونظام اخلالفة ضد الئق غري

 ال لدرجة � املوعود للمسيح وحبه � تواضعه عظمةَ قلوم يف اهللا ولَّد فقد له، ويدعوا القلوب
 أدعيتنا، يف نذكره ذلك مع فنحن. الئقة غري تصرفاٍت أبنائه بعض اختاذ رغم قلوبنا من حبه خيرج يكاد

. يعارضه كلُه العامل كان يوم � املوعود باملسيح آمن قد كان إذ درجاٍت، اهللا رفَعه: حبقه ونقول
  . لألبد عظيمة مكانةٌ األول اخلليفة فلسيدنا
 أوالدنا بإكثار اجلماعة أبناء عدد من نكِثر أن نستطيع بأننا � املوعود املسيح سيدنا قول فعن
 أراد حني: فقال ،� املوعود املسيح ذرية أو شخصه عن يتكلم وهو � املوعود املصلح سيدنا يقول

 له، خاأ كم أو ابنته خبطبة االقتراح صدر ملن ولدا كم: اِخلطبة عند يسأل كان يزوجنا أن � حضرته
 على اُقترح الذي البيت أنّ أتذكر: � املوعود املصلح يقول األوالد؟ من أجنبوا كم بدورهم وهم

 فيه إن له قيل فلما البيت؟ هذا فرادأ عدد كم: � سأل فيه، أمحد بشري ميان تزويج � حضرته
 البيت هذا يف له يخطب أن وينبغي موافق أنا حسنا،: أخرى أمور يف يتدبر أن قبل قال ذكور، سبعة

 كان ِخطبتنا وعند معا، صدر أمحد بشري ميان وزواج زواجي اقتراح إن: � حضرته يقول. حصرا
. إخوة من وكم أبناء من كم أي ابنتهم، خنطب أن نريد الذي البيت أفراد عدد كم لسأ قد حضرته

 عندما أيضا اآلن: � املوعود املصلح يقول. أيضا األوالد كثرة موضوع فضل أخرى أمورا درس فحني
 صدر الذي البيت يف األوالد من يوجد كم ينظروا أن حصرا عليهم أشري الناس بعض يستشريين
  . فيه باخلطبة االقتراح

 عليه التشديد فيها صدر اليت البالد لكن النسل، حتديد على ملحوظ تركيز هناك الراهن العصر يف
 فقد. املشاكل تظهر الطبيعة قانون اإلنسان حيارب فحني. أخطأوا أم اآلن اإلحساس فيها يكثر

 حدث لذلك ونتيجة يعاقَب، أو يغرم فسوف أجنب فمن طويلة، دةمل ثان ولد إجناب الصني حظرت
 أخطأوا أم عندهم اإلحساس نشأ واآلن. الوالدة عند قتلوهم وإما أجهضوا إما الناس بعض أن هناك

: يقال واآلن األخرى، البالد بعض يف موجودا زال ما احلظر وهذا. اآلن احلظر رفعوا قد لذا ذلك، يف
 حتدث وسوف. قصرية مدة بعد البالد تلك يف ائيا العاملة األيدي تنفد فسوف حلظرا هذا يرفع مل إذا
. موقفهم يبدلون فهم األجانب، من غريهم إىل للجوء مللئها يضطرون فجوة والقادم املعاصر اجليل يف

 الءهؤ بدأ فاآلن. مطلقا عاقال نفسه ويعد اهللا سنة اإلنسان حيارب حني حصرا تظهر النتيجة وهذه
 على. الشعوب تتضرر مث ومن ميألوا كيف يعرفون وال جيلَيهم بني كبرية فجوة ستحدث أنه يقلقون

  . ضمنيا طرأ األمر هذا حال كل



 كانت: ويقول وبساطته، عهوتواض � األول اخلليفة إلخالص آخر حادثا � املوعود املصلح يذكر
 كان عندما األوائل يف. للضيوف الطعام إعداد مثل املوعود املسيح خلدمة الكثرية لألشياء حاجة مثة

 أن وواضح احلاجيات، لشراء حاجة هناك كانت قاديان، يف � املوعود املسيح إىل يأتون الضيوف
 تلك ينجزون اجلماعة أبناء فكان األعمال، شىت إجناز على قادرين يكونوا مل موحده عائلتنا أفراد

 كانت اخلارج من احلطب يأيت عندما فكان. الضيافة دار األيام تلك يف تكن فلم. جمتمعني األعمال
 موجودين أشخاص بضعة يأيت فكان. البيت  إىل احلطب فليدخل أحد هناك كان إذا تنادي اخلادمة

 ذات. أحد حيضر ومل نادت اخلادمة أن مرات ثالث أو مرتني فحدث. املخزن إىل احلطب ونفينقل هناك
 داخل إىل احلطب وينقل أحد ليأيت اخلادمة فنادت غائما، اجلو وكان باحلطب حمملة عربة جاءت مرة

 جداملس من خيرج كان األول اخلليفة أن الحظت: املوعود املصلح يقول. أحد ا يهتم فلم البيت،
 مرموقة مكانة على حائزا كان أنه إال خليفة ذاك يوم يكن مل (الكرمي، القرآن درس إلقاء بعد األقصى

 البيت إىل عائدا فكان) الناس يف كبري تأثري له وكان الطبية، ومهارته وتقواه الديين علمه بسبب الناس يف
 يكاد فاملطر احلطب وينقل ِتفليأ هنا أحد كان إذا: اخلادمة صوت مسع إذ الدرس من الفراغ بعد

 اليوم ِلنكُن: قال اخلادمة بنداء أحد يهتم مل أنه األول اخلليفة رأى فلما. أحد إليها يلتفت ومل ينـزل،
. الغرفة داخل ويضعها افف الروث أقراص يتناول فأخذ للمساعدة، اخلادمة تناديه الذي الرجل ذلك

 العمل، اهذ يف يشاركوه أن بد فال األقراص هذه مثل ينقل أستاذهم التالمذة يرى عندما أنه وبديهي
 أتذكر ال بأنين � املوعود املصلح يقول. الغرفة إىل األقراص ونقلوا أيضا اآلخرون اشترك وهكذا
 الناس شارك قراصاأل بنقل هو بدأ عندما مرٍة وكل ذلك، يفعل ثالثة أو مرتني رأيته أنين إال جيدا،

  .معه اآلخرون
 كان: فقال � املوعود للمسيح العميق األول اخلليفة حلب مثاال � املوعود املصلح ذكر مث

 املوعود للمسيح الغزير وحبه الكبري سروره عن للتعبري" مرزا "اسم استخدام على معتادا األول اخلليفة
 عالقته بسبب االسم هذا استخدام على األول اخلليفة واعتاد"... مرزانا "قال هكذا: يقول وكان �

 مسيحا كونه عن فيها أعلن قد حضرته يكن مل اليت األيام أوائل منذ � املوعود املسيح مع احلميمة
 للمسيح احترام" صاحب املولوي "قلب يف ليس: ويقولون عليه يعترضون اجلهالء بعض وكان موعودا،
 باسم � املوعود املسيح زمن يف األول اخلليفة يدعون الناس كان(. باهللا والعياذ ،� املوعود

  .")الكبري املولوي "أو" صاحب املولوي"
 املولوي "حضرة ومسعت الناس أفواه من االعتراض هذا مرارا مسعت لقد: املوعود املصلح يقول
 كان) اخلطبة فيه لقيي � املوعود املصلح كان الذي (املسجد هذا ففي. أيضا عليه يرد" صاحب



 املوعود املسيح أحترم ال أنين الناس بعض علي يعترض: فقال القرآن، درس يلقي � األول اخلليفة
  .له الشديد حيب عن تعبريا إال االسم هذا أستخدم ال أنين غري ،�

 احلقيقة يدرك أن عليه بل الكلمات ظاهر على اإلنسان حيكم أال ينبغي: � املوعود املصلح يقول
  .طياا يف الكامنة

  . املتبادل واإلخالص احلب على آخر مثال هناك مث
 حلضرته إخالص من يكنه � األول اخلليفة كان ما أحد على خيفى ال: � املوعود املصلح يقول
 اخلليفة رافقه للنـزهة � املوعود املسيح خرج كلما. السريع املشي على معتادا يكن مل أنه إال. �
 حتت جيلس كان -خطاه يف يسرع � املوعود املسيح كان ملا -  قليلة مسافة بعد أنه إال أيضا األول
 اخلليفة يرافقه النـزهة من يعود � املوعود املسيح كان فلما البلدة، شرق يف املوجودة" بر "شجرة
 قال. للنـزهة خيرج ال" صاحب املولوي "أن � املوعود للمسيح أحد قال لقد. هناك من � األول

 مث" بر "شجرة حتت جيلس ولكنه النـزهة يف يصحبكم بأنه له فقيل. يوم كل يرافقنا إنه بل: حضرته
 وكلما النـزهة، يف يصاحبه � املوعود املسيح أخذ ذلك وبعد. عودتكم عند اكهن من يرافقكم

 ما": صاحب املولوي "وسأل املشي عن حضرته توقف األول، اخلليفة وتأخر خطاه يف حضرته أسرع
 مث معه، ويتماشى رتهحض إىل ويصل املشي يف يسرع" صاحب املولوي "فكان القضية؟ هذه يف رأيك
 للمولوي ويقول يتوقف قليلة مسافة مضيه وبعد ويتقدم، قليل بعد يسرع � املوعود املسيح كان

" صاحب املولوي "وكان عديدة، أمورا عليه يطرح � فكان الفالنية، القضية هي هكذا: صاحب
 باختصار،. معه ميشي جيعله � املوعود املسيح كان وهكذا مشيه سرعة من الهثًا إليه ويصل يسرع
 بإثارة حضرته فخاطبه ،"صاحب املولوي "عنه تأخر مترا، ٤٠ أو ٣٠ � املوعود املسيح مضى كلما

 املولوي "يعتاد أن � املوعود املسيح غرض كان. به ويلتحق يسرع صاحب املولوي فكان ما ضيٍةق
 يف والسبب السريع، املشي ممارسته عدم عن نامجا املشي يف بطؤه وكان السريع، املشي على" صاحب

 يف مريض لفحص ذهب وإذا طوال، لساعات ساجللو اإلنسان فيها يضطر اليت الطب مهنة هو ذلك
 كان ما أما السريع، املشي على األول اخلليفة يعتد مل ذلك ألجل للنقل، مركبة تنتظره كانت اخلارج
  : � املوعود املسيح عنه قال فقد إخالص من به يتحلى
  .لدينا نور مثل األمة من فرد كل يكون أن أروع ما
 � املوعود املصلح يذكره أيضا، وتوكله � األول اخلليفة إخالص منه يترشح آخر مثال هناك مث

  :فيقول
 هناك مرض فقد دهلي، يف � املوعود املسيح وكان مرة، عيادته يف جالسا � األول اخلليفة كان
 شديدا مرضا )املترجم من -عنها اهللا رضي املؤمنني أم والد نواب ناصر مري أي( صاحب مري حضرة



 بعض أن البعض قال. العملية إجراء من بد ال أنه األطباء وقال القولون يف حادة بآالم أصيب حيث
 املسيح أرسل فقد لذلك اجلراحية، للعملية خيضع أن بدون املريض تريح إا إذ ناجعة اليونانية دويةاأل

 جالسا � كان. كنت وكيفما كنت حيثما تعال: فيها قال برقية � األول اخلليفة إىل � املوعود
 حممد غالم احلكيم � حضرته فأخذ نقود، أية جيبه يف تكن ومل أيضا سترته البسا يكن ومل عيادته يف

 إال وغريها، بالنقود آليت البيت إىل أذهب: حممد غالم احلكيم قال. فورا وانطلق ووقف معه األمرتسري
  .كنت وكيفما كنت حيثما أنطلق أن أِمرت ألنين ال،: قال أنه

 حيث األخرية الواقعة يف ذلك ذُكر وقد( السريع املشي يف ضعيفًا كان األول اخلليفة أن اجلميع يعرف
 عنه ويسأل له يتوقف هحضرت فكان للنـزهة خروجه أثناء � املوعود املسيح عن يتأخر كان أنه ورد

 وينتظره يتوقف � املوعود املسيح وكان يتأخر، كان مث ،� حضرته إىل ويصل يهرول � فكان
 حممد غالم احلكيم برفقة األقدام على مشيا بطاله إىل صلو أنه إال )السابقة الواقعة يف لكم ذكرت كما
 قطع املوعود املسيح أمر جاءه ملّا أنه إال املشي يف ضعيفًا كان لقد. فيها القطار حمطة يف إال جيلس ومل

  .األقدام على مشيا بطالة ووصل تقريبا ميال ١١ مسافة
 تلقى ملا أنه إال الكثري، املشي عليه يشق انك إذ احلقيقية، والطاعة اإلخالص هو هذا! اآلن الحظوا

األمر ا ميال ١١ مسافة قطعاألقدام على مشي.  
 هنا، اجلس: األول اخلليفة قال وغريها؟ السفر كلفة اآلن تتوفر كيف: هناك حممد غالم احلكيم سأله

 هل: واستفسره شخص جاءه إذ كذلك كان وبينما )توكله مثال هو هذا(. بنفسه ذلك يدبر تعاىل واهللا
 إىل دقيقة مخس عشرةال تزال هناك :  قال ذلك الشخص.نعم: حضرته قال الدين؟ نور احلكيم أنت

وزوجي " بطاله" املال يف مدينة مسئولإنين . جميء القطار، وقد أوصيت ناظر احملطة أيضا بأن ينتظرك
 املريضة وعاد إىل حمطة مريضة جدا، فأرجو أن تأيت معي وتزورها، فذهب وكتب الوصفة بعد معاينة

أرجو أن جتلس يف القطار وأنا آيت بالتذكرة، فجاء بتذكرة :  املال أيضا وقالمسئولالقطار، وجاء معه 
هذه هدية متواضعة : للدرجة الثانية وتذكرة أخرى للدرجة الثالثة، وقدم معها مخسني روبية نقدا وقال

 .    إىل دهلي وعاجل السيد مري ناصر نواب�فأرجو أن تقبلها، فذهب 

هذا هو مقام التوكل الصحيح، إن اهللا تعاىل يرى أن توكل عبِده صحيح : �يقول املصلح املوعود 
 وليس ضروريا يف التوكل أن يتحقق األمر كل مرة، ويف  العبد بالفاقة،�وميكن أن ميتحن ! أم ال

 للعري ويقربه إىل املوت لكي يري �بعض األحيان يأيت االبتالء، ويتعرض املرء للفاقة، ويعرضه اهللا 
وحيدث يف بعض األحيان أن : �يقول املصلح املوعود . العباد أن عبدي هذا يعتمد على التوكل

 البعض ملساعدته بإراءته عريانا، ويأمر �اإلنسان يضطر الرتداء ما يستر العورة فقط، فيلهم اهللا 
ى املقام الصحيح البعض بإهلام لفظي للمساعدة وحيض البعض بإراءم حالته، ولكن الذين يكونون عل



للتوكل ال يطلبون من أحد بأنفسهم، بل إن اهللا تعاىل يوجه الناس إليهم ويدبر هلم، أما املتوكلني على 
 بنفسه يرسل العباد لتحقيق حاجتهم، فمقام التوكل هذا �اهللا فال يذهبون بأنفسهم إىل أحد، بل اهللا 

  . زه اخلليفة األول عظيم جداالذي كان حير
 كان عظيما جدا وكبريا جدا وكان � يف موضع بأن مقام اخلليفة األول �يقول املصلح املوعود 

. وا مقامه لدرجة يبدأ يبالَغ فيهويل اهللا الكبري ولكن ال ينبغي أن يكون فيه غلو أيضا، وال ينبغي أن ترفع
 باملبالغة واإلطراء يف مقامه وكذلك يفعل غري املبايعني �بدأ بعض أوالد اخلليفة األول : �يقول 

، بل إم يريدون أن حيققوا أهدافهم، ولكن �أيضا، ولكن ما يقوم به غري املبايعني ليس حبا له 
 أظهر احلق �ولكن ال ينبغي أن نتوقف من إظهار احلق، واملسيح املوعود :  يقول�املصلح املوعود 

 كثريا كما مدح � مدح أبا بكر �، فال شك أن سيدنا حممدا رسول اهللا �أيضا ورفع مقامه 
 كثريا ولكن مل يرتل القرآن الكرمي من أجل إقامة عز أيب � املولوي نور الدين �املسيح املوعود 

 قط بأننا بعثناك من أجل إقامة عز نور الدين �، وكذلك مل يِرد يف إهلامات املسيح املوعود �بكر 
حبذا لو كان كل شخص من : ، مثال قال�، إال أنه ما كان صدقا وحقا فقد أظهره حضرته �

 قاموقد –ضحى قد ولكن ذلك صدق فكان ال بد من قوله، فالذي يكون . األمة مثل نور الدين
  .  فعدم إظهار تضحيته يكون كفرا- تضحيات عظيمة�اخلليفة األول 

إنين أتذكر جيدا أنه جاء مرة مريض وذكر أنه تعاجل من املولوي نور الدين : �يقول املصلح املوعود 
 عندما مسع هذا الكالم � مريضا يف ذلك اليوم ولكنه �سيح املوعود كان امل.  فاستفاد كثريا�

إن اهللا تعاىل بنفسه دعا وأحضر املولوي : ض وجلس يف حلظتها وقال ألم املؤمنني رضي اهللا تعاىل عنها
 منه آالف الناس، فلو مل يكن املولوي احملترم أتى هنا فكيف كان يتم عالج احملترم هنا واآلن يستفيد

  . كان هذا شكرا وليس غلوا. هؤالء الناس، فوجود املولوي احملترم أيضا منة اهللا العظيم
يذكر :  على لسان صحايب فيقول� منتهى تواضع خليفة املسيح األول �ذكر املصلح املوعود 

 جالسا يف املسجد � فكان �مرة ذهبت لزيارة املسيح املوعود : ذلك الصحايب حادثا له ويقول
 األحذية، يقول هذا عندمالبس بسيطة وجلس املبارك وكانت األحذية عند الباب، فجاء شخص يف 

إنين حسبته سارق النعال فبدأت أراقب نعلي لكي ال يهرب ما هذا الشخص، وبعد هذا : الصحايب
 ومسعت أن شخصا آخر أصبح خليفة مكانه، فذهبت للبيعة وملا �احلادث بفترة تويف املسيح املوعود 

ددت يدي للبيعة رأيت أنه نفس الشخص الذي حسبته سارق النعال من محاقيت، فشعرت خبجل م
  . شديد يف قليب

،  كان يتقدم قليال� أنه جيلس عند األحذية وعندما كان يناديه املسيح املوعود �كان من عادته 
مل يأت املولوي نور الدين، فكان يتقدم قليال مزيدا، وهكذا بعد املناداة املتكررة كان : �مث إذا قال 



بب  أيضا بأن والدكم نال هذه املرتبة بس�إنين كنت أقول ألوالده : يقول هذا الصحايب. يتقدم
  . تواضعه هذا

على كلٍّ، هذا كان تواضعه، تواضع ذلك الشخص الذي كان قد بلغ يف العلم واملعرفة منتهاه، 
 بتقدير عظيم جدا، ولكن �والذي كان من أعظم األطباء يف اهلند، والذي أكرمه املسيح املوعود 

 الذين أولئكع اهللا تعاىل درجاته على التوايل، ووهب العقل والفهم رف. كل هذه األشياء زادته تواضعا
  .  � حبسب أمنية املسيح املوعود �يثريون الفساد بامسه، ووفّقنا حنن أيضا لتلقي الدرس من أسوته 

يف موريشس، وقد متت مئة عام على تأسيس اجلماعة األمحدية يف تعقد اليوم اجللسة السنوية 
 هذه من كل ناحية، يف جلستهمهم، ندعو اهللا أن يبارك عندموريشوس، فهم حيتفلون باليوبيل املئوي 

يوجد هناك بعض . وأن تكون مئةُ السنة هذه فاحتةَ الترقيات اجلديدة وأن يوفقهم لوضع خطط جديدة
  . اهللا تعاىل اجلماعة منهم ومن كل شر، وبارك باجللسة وبرباجمهم من كل ناحيةاملفسدين أيضا، فحفظ 
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