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 بلندن الفتوح بيت مسجد يف

 
رسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده و 

ين * الشيطان الرجيم.  بْسِم هللا الرَّْْحَن الرَّحيم * اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلمنَي * الرَّْْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم الدِ 
َك َنْسَتعنُي * اْهدََن الصِ رَاَط اْلُمْسَتقيَم * ِصرَاط الَِّذيَن أَنـْعَ  َك نـَْعُبُد َوإَّيَّ ْمَت َعَلْيِهْم َغْْي اْلَمْغُضوب َعَلْيهْم َوال إَّيَّ

 . )آمني(.الضَّالِ نيَ 
 همـاأحـدمها التكريـْي ويني جدا لإلنسـان  مها ضروري  هناك شيَئني تطهْيُ  أن  ذات مرة  بني  املصلح املوعود 
لـي  املـراد الدائمـة،  أي حاسـة العواطـف .عواطف اْلسنة وعواطـف اننسـان العميقـة.أي العواطف اللطيكة 

. ويعين ذلك أن العواطـف الدائمـة والطـاهرة والطيبـة إ ـا الناجتة عن طهارة القلوب مؤقتا منها العواطف املؤقتة
تتولد حني يتطه ر القلب كامال. وأما تطهـْي اففريـار أْي بقـاُا البـاِا والتكريـِْي والتأماـِر طـاهرًة علـ  الـدوام إ ـا 

هو أن ينشأ يف داخر اننسان نوٌر حبيث ينشأ  التنوير". والتنويرسم  يف العربية "، وهو يُ العقريتأت   بتطهْي 
بــر هــو نشــوا موهبــة حبيــث  ،أن يُنشــا املــرا أفريــارا طــاهرًة ابالجتهــاد ه دومــا تكريــْي صــليح، ولــي  التنــويرفيــ

ولـد إال ابلسـع  تتولد أفريار صليلة دوما، وال تنشأ  أفريار سـيئة أبـدا، ومـن البـده  أن هـذه افشـياا ال تت
 وبكضر هللا تعاىل. وب االد

، عـن هـذا املوضـوإن إنـين بنكسـ  ذعـُت ذلـك مـن املسـيح املوعـود  يقوا املصلح املوعـود  ،عل  كر   
يملــون  نن هــذه املســائر اكمهــا َمــ، وحيــث إفكــ  بعــح افحيــان عنــدما كــان ُيســأا عــن أيــة قضــي ة فقهي ــة

 املولـــوي نـــور الـــدين واســـألوه أو اســـألوا املولـــوي عبـــد الريـــر  أو يقـــوان اذهبـــوا إىل ، فريـــان منشـــغلني  ـــا
يرى أن افمر متعلق حبر   املولوي سيد أحسن أو أحَد العلماا اآلخرين. ويف بعح افحيان عندما كان 

ريـــان عيـــُب بنكســـه. ولريـــن عنـــدما ي يريـــن فد العـــاي فيهـــا، مـــن هللا أن يُرِشـــ اقضـــية عـــب عليـــه بصـــكته مـــأمورً 
للات جديـدة فريـان يقـوان اسـألوا فـالَن مـن العلمـاا، ولـو كـان ذلـك العـايُ جالسـا يف طمتعلقا مبصـ املوضوإ

مــق قولــه  ن  ولريــن كــان اــدض يف بعــح افحيــان أنــه  .جملسـه فريــان يســأله كيــف تريــون هــذه القضــية
جر بنـا أننـا لـو ي ريون هريـذا.   كـان يقـوان إننـا ياسألوا فالَن كان يقوان إن فطريت تقوا  ن افمر عب أن 

 من اْلديث والسنة فيما بعد.  ذاتُهخيطر ببالنا فطرَّي يثبت ، فالذي نعلم بقضية



وهــو أن مــا خيطــر ببــاا اننســان يريــون  ،"التنــويرن هــذا هــو الشــ ا الــذي ُيســم   "يقــوا املصــلح املوعــود 
فهذا أيضا نـوإ مـن الوقت  اننسان إنين سليم يف هذا كما يريون املراد من الصلة أحياَن أن يقواصليلا.  
هـو صـلة التكريـْي  املستقبر أيضا، عل  ذلـك فـالتنويرأن يبق  املرا سليما يف  نوإ آخر وهو، وهناك الصلة

ضــروري للرقــ  الروحــ ،  التنــويرن . يقــوا اريــون صــليليالــب بنتيهتهــا كــر مــا خيطــر ابلبــاا مــن خــواطر 
 بـه يـراد للعقـرابلنسـبة  ، واْلقيقـة أن مـا يعـين التنـويرحـ وكذلك ال بـد مـن وجـود التقـوى والطهـارة للرقـ  الرو 

ابلتقوى ابلنسبة للقلب. إن الناس اسبون اْلسنة والتقـوى شـيئا واحـدا ولريـن اْلقيقـة أن اْلسـنة هـو مـا قـد 
كر ما يتولد يف اننسان من عواطف صـاْلا. فريمـا ذكـرَن أن   يريون فعلنا أو ننوي فعله، أما التقوى فه  أن

"، وثبـات عواطـف ا ـْي واْلسـنة هـو التقـوى، وهـ  تتعلـق ويرهـو "التنـ ابلعقـرريْي أو التأمر الـذي يتعلـق التك
مـن ههـوم السـيئة. حينهـا يريـون اننسـان  ُاكـ التكريـْي وتقـوى القلـب  تنويرابلقلب. وعندما يناا اننسان 

يرســر بعــح  كــان  املســيح املوعــود  أن كمــا قــاا املصــلح املوعــود حمكوظـا تــت ظــرِ  فضــر هللا تعــاىل،  
ولريـن هنـاك كثـْي مـن افسـئلة الـب كانـت صـغْية يف  ،للسؤاا عن افمـور العاديـة السائلني إىل علماا اجلماعة

ر الصـالة أثنــاا الســكر، قــاا ْصــكــان يقـوم حصــالل العلمــاا أيضــا فيهـا. مــثالن يف قضــية قَ   المـاهر ولرينــه 
   السكر الذي تُقصر به الصالةنسؤاا عن رد ا عل   املسيح املوعود 

 يف سـكرا يُعـد   الـذي السـكر مبسـائر وليعمـر الصـعوابت، يف نكسـه اننسـان يوقـق أال عـب أنـه هـو مذهيب "إن
 ميلـني إىل انخـوة مـق نتمشـ  افحيـان بعـح يف. ابلنيـات افعماا إ ا ثالثة، أو فرسخني كان وإن ،الُعرف

 يريـون حقائبـه حـامال السـكر بِنيـة اننسـان ينطلـق عنـدما ولرين. سافرونم  ننا أحد بباا خيطر وال، ثالثة أو
ن العـدد اْلريـم،) ".سكرا د وهعُ  افعراف حبسب سكرا ترونه فالذي. العسر عل  مبنية ليست الشريعة. مسافرا
 (01 الصكلة م،01/0/0040

جــامق يف  الفتتــالية ذهبــُت يت ضــح افمــر مــن هــذا القــوا أن الســكر هــو ا ــرويف بني ــة الســكر. ويف افَّيم املاضــ
صـر  فريـان سرت" غالبا. وقبر العودة صل يُت هناك صالة العشاا كاملة، فنشأ عند البعح سؤاا، ملـاذا ي أقْ "لِ 

دا ذلــك هــذا، أنــه ملــا تســافرون حــاملني حقيبــتريم بني ــة الســكر فيـَُعــ يف ذهــين آنــذاك قــوُا املســيح املوعــود 
قـوا النـوإ، لـذلك ي أقصـر الصـالة.   عـب أن تضـعوا أمـام أعيـنريم من هـذا  اسكر سكرا، ولرين هذا ي يرين 

كمـــا ال يتلـــرى عـــن   املصـــاعب نكســـه علـــب ل ـــا افعمـــاا ابلنيـــات". فلـــو كـــان ذلـــك أمـــام اننســـان فـــال "إ
يقــوا املســيح املوعــود  .التســهيالت أكثــر مــن الــالكم. بــر يريــون قصــُده العمــَر  حريــام هللا تعــاىل ورســوله 

 ه النريتة أكثرن موضِ لا هذ 
"عب أن تكلصوا نيتريم جيدا. عب مراعاة التقوى جيدا يف مثر هذه افمور. إذا كان أحد يسافر كـر يـوم 
لشــغله العــادي فهــذا لــي  ســكرا، بــر الســكر هــو الــذي خيتــاره اننســان بوجــه خــا  ويغــادر بيتــه  ــذا الغــر  

نـــ ه مــثال بقــدر ميلــني كــر يــوم ولريــن هــذا لــي  فقــ ، وكــان يـَُعــد  ذلــك ســكرا يف العــرف. تــرون أنــين أخــريف للت



غـْي أن ايـك سكرا. فك  مثر هذه املناسبات عب االهتمام مبا يطمئن به القلب. فإذا أفىت القلب أنه سكر ب
قصر فيه الصالة. عب العمر بـ "استكِت قلبك". إن طمأنينة قلب املؤمن حبسن النية فيه ش ا فهو سكر وْلتُ 

 ( 2م،  21/0/0041ناك ألف فتوى." )جريدة بدر، العددن ه كانهو اففضر وإن  
ية صـاْلة ويسـتكت القلـَب ابلني ة واستكتاِا القلب يف بعح املناسبات، وال بد أن تريون الن العمرإًذا، فيهب 

 صاْلة. بِنية 
 ، وال يـــ اا بعـــح النـــاسطُـــرل ســـؤاا عـــن قصـــر الصـــالة، أي طُـــرل هـــذا الســـؤاا علـــ  املســـيح املوعـــود 

يطرحونه، أن بعح الناس يمنون أنه ال قصر للصالة يف املركـ ، عنـدما يـذهبون إىل قـادَّين أو ربـوة أو عنـدما 
 ن أيتون هنا، فقاا 

"من أييت إىل هنا لثالثة أَّيم عوك له القصر. أرى أنه إذا كان السكر عن ع م فيهوك القصـر فيـه وإن كـان إىل 
انمــام مقيمــا فــال بــد مــن الصــالة الرياملــة ورااه." )فليثمــا تــذهبون،  ثالثــة أو أربعــة فراســأ. ...أمــا إذا كــان

ة كاملــة واملســافر أيضــا يصــل  ســواا كــان املركــ  أو مريــاَن آخــر، إذا كــان انمــام حمليــا ومقيمــا فسيصــل  الصــال
ال ميريــن أن تريــون ســكرا، إن مثلهــا كمثــر شــخ  يتنـــ ه يف ولني ئاملســن "جولــة ه صــالة كاملــة( قــاا وراا

  (04م،  20/0/0041جريدة اْلريم، العددن )أية حاا.  عل ه، وال قصر دون مربر حديقت
عـن  صلح صلابته يف بعح القضاَّي  يقوا السيد قاضـ  أمـْي حسـني يُ  كيف كان املسيح املوعود 

وك هذا املوضوإن كنُت أعتقد يف أوا افمر أن قصر الصالة يف السكر ال عـوك يف اْلـاالت العاديـة بـر هـو عـ
يف هذا املوضوإ، يقوا السيد قاض ن  يف حالة اْلرب خوفا من الكتنة، وكنُت أجادا كثْيا ا ليكة افوا 

يف غورداســبور ذهبــُت أَن أيضــا إىل هنــاك مــرة.   عنــدما كانــت هنــاك قضــية مرفوعــة ضــد املســيح املوعــود 
ولريـن عنـدما حـان وقـت المهـر أيضا موجـوَدين هنـاك،  واملولوي عبد الرير   كان املولوي نور الدين 
ن صر  بنـا أنـَت. )أي قـاا للسـيد قاضـ ، ويقـوا( عقـدُت ع مـا صـميما يف قلـيب قاا يل املسيح املوعود 

ســتنلر  هــذه القضــية اليــوم. عنــدما أُ ــ  و أنــين وجــدُت اليــوم فرصــة فلــن أقصــر الصــالة بــر سأصــل يها كاملــة، 
لسيد قاض ن ما إن كنُت رفعُت يديَّ بعد عقد هذا الع م بنكسه. يقوا ا الصالَة سُيكب املسيح املوعود 

، الــذي كــان واقكــا )أي رفــق يديــه للتريبــْي  ــذه النيــة أنــه لــن يقصــر الصــالة( تقــد م فــورا املســيُح املوعــود 
خلكـــ  يف اجلانـــب افميـــن، وقـــاا يف أذصن َأَو لـــن تصـــل  ركعتـــني  فقلـــُتن بلـــ  َّي ســـيدي  سأصـــل  ركعتـــني. 

 ن منذ ذلك اْلني احنلت قضيتنا وختليُت عن رأي . يقوا السيد قاض 
 يُنهون خالفاهتم عل  الكور برحابة الصدر.  هريذا كان الصلابة 

يصح  فال قد تناوا هذه املسائر الكقهية يف مناسبات خمتلكة،  أخربكم ضمنيا أن املسيح املوعود  نأود أ
 لقـد ععـتْ  .أيضـا شخصـياافسئلة عن كان عيب   كال بر  .فق ا كر مسألة إىل العلماا المن أنه كان او ِ 

 هنــاقــد طبــق يف كتــاب، و  نهــا املســيح املوعــود هــذه املســائر الكقهيــة الــب بيَّ  يــقع نمــارة انشــاعة يف ربــوة



، حيــث بــذا جهــودا كبــْية بعــُح العلمــاا مبــن فــيهم أســاتذة الكقــه يف اجلامعــة افْحديــة "فقــه املســيح"ابســم 
 والطالب أيضا.

 .لالطــالإ علــ  شــىت املســائر فهــو يضــم هــذه املســائر الريثــْية يشــرتي أبنــاا اجلماعــة هــذا الريتــابَ  عــب أن 
. علـ   يف كتـاب  سـلوب جـذاب كلهـا  نوا هذه افمـورالعمر فدوَّ هذا الذين أسهموا يف إجناك  ج ى هللا عيقَ 

 .يل الكرصة تْ إذا تسنَّ بني حني وآخر كر حاا سأتناو ا أَن أيضا 
يف  يقــوا املصــلح املوعــود  ،مــق اجلمعــة فيهــب أداا الســنة قبــر صــالة اجلمعــة العصــرُ  صــالة قَمــعنــدما جتُ 

 -ا حيث كـان حضـرته مسـافرً  -سؤاا رل عل َّ ذات مرة طُ  ننه املسيح املوعود انطالقا مما بيَّ هذه املسألة 
العصـر معهــا  صـالة حـوا الســنة قبـر اجلمعـة إذا ععــتعنـد صــالة اجلمعـة انخـوة  بــنيلقـد حصـر اخـتالف 

ركعـات السـنة قبـر الصـالة وبـني  نُعكـ  مـنصـلوات مـق القـد أفـىت  نـه حـني جتُ  ن املسيح املوعود وقالوا إ
إذا و  ،الســنة قبــر المهــر وبعــدها مــنفُيعكــ  مــق المهــر  عمــق وال شــك أن العصــر حــني .االصــالتني وبعــدمه

أمـــا االخـــتالف فهـــو أن أحـــد  .عشـــااالســـنة بعـــد املغـــرب وال مـــنفُيعكـــ  العشـــاا مـــق املغـــرب  صـــالة عـــتعُ 
وأديـت ا، اجلمعـة والعصـر عًعـ فصليتُ افْحديني قاا إنه كان يف سكر مع  )أي مق حضرة املصلح املوعود( 

الســـنة يف حالـــة عــــق  مـــنيُعكـــ  إذ كـــال افمـــرين صـــليح، مـــا الســـبب  فـــأقوان  ف الســـنة قبـــر اجلمعـــة أيضـــا
عمــال  يف الســكر فأديــت تلــك الســنةالســنة قبــر اجلمعــة، كــان يــؤدي   والصــليح أيضــا أن النــيب الصــالتني، 
قبــر الــب ختتلــف عــن الســنة ى قبــر اجلمعــة وســبب ذلــك أن النوافــر الــب تــؤدَّ  .وهــذا هــو دأي، بســنة النــيب 

 .هـا أيضـافكـ  السـكر عـوك أداا اجلمعـة وتركُ  .يف اْلقيقـة إكرامـا وتعميمـا للهمعـة وقد سنَّها النيب  .المهر
وهــذا ال يعــين أن يـــرتك  .ســكر فــيمرين أن يصــل  اجلمعــة وميريــن أن يرتكهــا أيضــا علــ ننســان أي إذا كــان ا

َن سـيدَ  لقـد شـاهدتُ  نيقـوا حضـرته ،الصالة مطلقـا بـر املـراد أنـه ميريـن أن يـرتك اجلمعـة ويصـل  المهـر فقـ 
ملتابعة داسبور ه يف غور . ذات مرة كان حضرتُ أيضاأحياًَن يصل  اجلمعة يف سكر ويرتكها  املسيح املوعود 

ا كان صراً   فهااه أْحدي   مسافرون.فننا اليوم اجلمعة   نصل ِ لن  نفقاا ،عة عنده أعمااٌ  توكانقضية ما، 
 .نعـم اليـوم لـن نصـل  اجلمعـة نهفقـاا حضـرتُ  .اليوم لـن نصـل  اجلمعـة نأنك قلت ذعتُ ن فقاا له  معه

ورداســبور لرينــه يف ذلــك اليــوم كــان قــد عــاد إىل قــد ســافر مــق حضــرته إىل غ وكــان ســيدَن ا ليكــة افوا 
فخطــر ببــاا هــذا افْحــدي أن حضــرته ألغــ  اجلمعــة اليــوم فن حضــرة املولــوي نــور قــادَّين نجنــاك عمــر مــا، 

أَن أيضــا أعــرف كيــف أ م صــالة َّي ســيدي،  نضــرتهْلفقــاا  .يــؤم اجلمعــة هــو عــادةً  إذ كــان .الــدين لــي  هنــا
َّي  نفقـاا ْلضـرته .صـل  المهـرنعل  سكر لـذا س اال أنك  ذلك لرينن ن فقاا له املسيح املوعود .اجلمعة
ه الرغبـة العارمـة عنـده فلـني الحـ  حضـرتُ  ،امـرارً ها ابلنـاس وقـد صـليتُ ، تقـن إمامـة صـالة اجلمعـةأَن أُ  ،سـيدي
 إذن سنصل  اليوم اجلمعة.  نقاا ،اجلمعة ليؤم  



. أيضــاأحيــاَن يرتكهــا و  صــل  اجلمعــة يف الســكري لقــد رأيــت املســيح املوعــود ن يقــوا املصــلح املوعــود 
 وهــذه هــ  الكتــوىيف رأيــ ، ينبغــ  أن تــؤدَّى و أ دي الســنة قبــر اجلمعــة يــوم اجلمعــة ســكر  علــ كــون أفلــني 
العصر مق اجلمعـة  صالة مق. فلني جتُ للهمعة ه  إكرامفف ا ختتلف عن السنة العادية قبر المهر، العامة، 

 ى قبر اجلمعة. تؤدَّ  عب أداا ركعب السنة الب
يف هــذه و  .أيضــا وافمــةيف حيـاة اننســان ميت مناســبات اففــرال علـ  صــعيد شخصــ  وعلــ  صـعيد اجلماعــة 

أي بعضـهم  .ابنفـراط والـبعح ابلتكـري  يف ذلـك ونلرين البعح يقومـ .أيضاالكرحة  إظهارُ يريون املناسبات 
مطلقــا اســتنادا إىل ذنبــا ون إظهــار االحتكــاا ابلكرحــة يعــد  ينكقــون أمــواال طائلــة لالحتكــاا ابففــرال وبعضــهم 

حبســب تعــاليم  َن املســيح املوعــود هنــا ســيدُ ولقــد وجَّ بينمــا انســالم ينكــ  كــال افمــرين.  .الــدين أو غــْيه
لقــد  .وبســيطا ايف كــر أمــر مهمــا كــان صــغْي أيضــا  والدنيويــةيف الشــئون الدينيــة إىل اختــاذ االعتــداا انســالم 
  الصالة آنكا. ذكرتُ 

أقـدم لريـم ويف هـذا ااـاا  .دنيويـةمبناسبات اآلن أتناوا بيان كيف وجَّهنا حضرته فيما خي  إظهار الكرحة و 
عمـر املسـيح  إنـه يبـت مـنن يقـوا حضـرته .مـن عمـر املسـيح املوعـود  املوعـود  ه لنـا املصـلحُ ما ذكرَ 
حيـث  مللريـة فريتـورَّي اكانـت يوبيـر وهـذه املناسـبة   .مبناسـبة خاصـةأنـه قـام حَنرة املبـاص احتكـاال  املوعود 

أو فهو قد أمر ابنَنرة مرتني من أجـر امللريـة فريتـورَّي  ر من املسيح املوعود كانت انَنرة يف قادَّين  مْ 
. يقـوا حصـلت وإ ـا أتـذكر جيـدا أن انَنرة .كالمهـا للملريـةن  اليـوبيالورمبـا كـان  .دوردمبناسبة يوبيـر امللـك إ

علــ  حافــة أضــيئت القناديــر  ، لــذا أتــذكر جيــدا أنإن افوالد ابــون مثــر هــذه افمــور ناملصــلح املوعــود 
يقـــوا  .ال يـــتم يـــد مـــن حضـــار رجـــال ن وعـــود ســـر املســـيح املفأر ال يـــت نكـــد ف .ســـطح املســـهد املبـــارك

 وقــد شــهد علــ  ذلــك مــْيُ  .اديــر علــ  ســطح بيتنــا وســطح املســهد واملدرســة أيضــاقــد أضــيئت القن نحضــرته
إذ يقــوا الــبعح إن انَنرة ممنوعــة وال جتــوك،  .انَنرة بتــاا لــذا ال جتــوك معارضــةُ  .حممــد إســلارت اأــرتم أيضــا

  .لي  صليلا لرين ذلك
عـــار  لـــن  القـــرآن ي يريـــن يقـــوم  ي تصـــرف م أعتقـــد أن ســـيدَن املســـيح املوعـــود  يقـــوا حضـــرته 

وهو منشور يف جريدة  وهناك شهادات عل  ذلك، والثابت من عمله أنه أمر ابنَنرة،  ،ما عدالبصكته حريَ 
إ ـا مـن انسـراف هر ه  جتوك أو مـىت جتـوك أو لذا ال داع  في نقاش حوا موضوإ انَنرة،  .ااْلريم أيضً 

ابلكرحـة  ـذا افسـلوب  ا املسـيح املوعـود ابختصـار يقـوا حضـرتهن إن احتكـا فمـور.وما إىل ذلك مـن ا
وخاصـــة إذا كانـــت انَنرة علـــ  نطـــارت واســـق  .تريمـــن فيـــه حريمـــة إذ ال خيلـــو أي عمـــر للمـــؤمن مـــن حريمـــة

ات الباهمـة املرتتبـة علـ  لنكقـال تبـدو أي فائـدة حقيقيـة لومقابلهـا  افهـ  مريلكـة جـد  وفُرضْت عل  كـر بيـت 
فــال  س اســية تتطلــب ذلــك وكانــت اْلاجــة إىل أضــواا كثــْية يطنيــة والسإذا كانــت املصــاو الو  لريــن .اإَنرهتــ
هيـأ أن حضرته  الرواَّيت. فقد ورد يف ة سيدَن عمر من خالا سن   "مْي صاحب"ح ذلك كما وضَّ  .فيها



 فن النـــاس فيـــهاتـــايف إىل انضـــااة الريثـــْية ويقـــوا إن املســـهد مريـــان  .يف املســـهدمـــن الـــالكم أكثـــر  انَنرة
 .ريمـةْلذلك فـيف املسـهد  انَنرة سـيدَن عمـر  هيأفلني  .قرآن الرير  والريتب الدينية افخرىيقرأون ال

ذبح تُـــفبمناســـبة العيـــد مـــثال  .الحتكـــاا ابففـــرال مبـــا ينكـــق البشـــرية أكثـــر فـــأكثرأمـــر اب انســـالمأن كمـــا نـــرى 
ر انســـالم فليثمـــا أَمـــ .قـــراام صـــدقة الكطـــر للكقـــدَّ كمـــا مبناســـبة عيـــد الكطـــر تُ  .القـــرابني وعـــد الكقـــراا الللـــم

لريـن انَنرة ال  .والبشـرية أكثـر فـأكثر افمـةففـرال ركـ  علـ  أن يريـون االحتكـاا  سـلوب يكيـد ابحتكاا الاب
ملصــــللة إ ــــا كانــــت ابنَنرة ف فلــــني قــــام ســــيدَن املســــيح املوعــــود  يف المــــاهر.تريمــــن فيهــــا أي فائــــدة 

 هإنـــ وكـــان يقـــوا  .افوالدحنـــن كـــرل نلريـــ   َنريـــة أيضـــا، يشـــرتي لنـــا ألعـــاابكمـــا كـــان حضـــرته  .سياســـية
ناريــة نفــرال افوالد الفلــيرين واضــلا أن حضــرته ي يريــن يشــرتي افلعــاب . قتــر اجلــراثيمتُ ســكور و الكححــرارت 
لذا قد اشرتى لنا ألعااب َنرية  .حبرقه يصبح اجلوا نقياالذي سكور و فن هذه افلعاب تتوي عل  الكفق  بر 
ن إإذ  -وإن ي تريـن كبـْية -فائـدة أيضـا مؤقتـا امضـيعة أمـواا نوعـا مـا ولريـن فيهـ امـق أ ـ ختلكة.امل ا شريا 

للهماعــــة كلهــــا أن  كبــــت عواطــــف افوالد الصــــغار. ي يقــــر   جتنــــبافوالد يكرحــــون قلــــيال ويــــؤدي إىل 
خـر فـال ضـرر فيهـا. وإذا اسـتخدموها يستخدموا افلعاب الناريـة، ولريـن لـو اسـتخدمها افطكـاا بـني حـني وآ

بنيــة أ ــا ســتنق   اجلــو فيلقــق املــرا ِكــال ا ــدفني، أي يكــرل افوالد ويصــبح اجلــو  أيضــا نقيــا. لــو قــام افطكــاا 
هب أال ُتريَبت عواطكهم كليا. وليبـق عنـد افطكـاا شـعور أن انسـالم يبش ا من الرتفيه فال ضْي يف ذلك ف

تعلقـــة ابللعـــب والرتفيـــة عنـــدما يريونـــون يف هـــذا الســـن. خـــذوا انَنرة وافلعـــاب ال يـــرفح طلبـــاهتم املشـــروعة امل
ومـن َنحيـة ينيـة يُمهـر عالقتـه  ،مواطنيـه يف اففـرال علـ  املسـتوى الـوطين املـراُ  يشـاركالنارية مثال فبواسطتها 

رحــة حبســب مقتضــ  ناســبة الكمبحتكــاا االوإضــافة إىل ذلــك يرتفــه افوالد قلــيال. إًذا، ال ضــْي يف  ،مــق بلــده
هم أن من واجبنا أن نعمر كـر شـ ا مـن رين عب أن ُيشرل لألوالد منذ صغر افمر ويف حدود االعتداا. ول

 هذا القبير حبسب تعليم انسالم وحبسب مقتض  قانون الدولة. 
حـــادثني مـــن طكولتـــه فقـــاان أتـــذك ر دائمـــا أنـــه حـــني كنـــت طكـــال صـــغْيا ســـافر  لقــد روى املصـــلح املوعـــود 

ذات مرة إىل مدينة ملتان ورافقته أَن أيضا يف السكر وكنت عندئذ ابلغا من العمر سبعة  سيح املوعود امل
علمـا أنــين أذكــر أحــداي منـذ كــان عمــري عــامني  -أو مثانيـة أعــوام، وأذكــر حــادثني حـدي يف أثنــاا هــذا الســكر

واحـد فقـ  وتذك رتُـه. ولرينـين بر ذات مرة ذك رص أحد انخوة حادي حدض يف كمن كان عمـري عامـا  -فق 
 تـــهعود أقـــام يف الهـــور يف طريـــق أذكـــر أمـــرين يتعلقـــان ابلســـكر املـــذكور آنكـــا. أو مـــا أن املســـيح املوعـــود 

. )أي كانـت الصـور أو التماثيـر ُتصـنق مـن ر  يف الهور صور مصنوعة من الشـمقوكانت يف تلك افَّيم تُع
 Englishصـاحب حمـر " -د بالطـاهتم. فقـاا شـيأ رْحـة هللاالشمق وتُبنيَّ بواسطتها وقـائق امللـوك ومشـاه

warehouse"  الذي كان يُعرف يف تلـك افَّيم بــBombay House-  للمسـيح املوعـود  أنـه
رفح ذلك.   بـدأ  لر يته، ولرينه معرٌ  علم  واتوي عل  معلومات ارخيية كثْية، فأرجو أن تذهبوا 



شــاهدة تلــك التماثيـــر املصــنوعة مـــن الشــمق. وملــا كنـــُت طكــال صـــغْيا شــيأ رْحــة هللا يلـــح  علــ   أن أذهـــب مل
ــــر. فأخــــذص  أصــــررُت علــــ  املســــيح املوعــــود  معــــه نمــــرا إىل  أن أيخــــذص إىل هنــــاك لر يــــة التماثي

إصراري. كانت وقائق ملوك خمتلكني معروضة من خالا الصور، وقد ُصو رت مشاهد موت بعضـهم ومشـاهد 
  نين أذكر هذا اْلادض.  ح املوعود أمرا  بعضهم. فقاا املصل
علــ  أخــذ املصــلِح املوعــود معــه لســبب وحيــد فقــ  أن كثــْيا مــن النــاس قــد  لقــد وافــق املســيح املوعــود 

نمـرا إىل إصـرار الطكـر  مدحوا املعر  وقالوا  نه معر  علمـ  وارخيـ  وال ضـْي يف ر يتـه، وي يـذهب 
م ملـا ذهـب لر يتـه مهمـا أصـر الطكـر. إًذا، فقـد ذهـب ابلطكـر فق . ولو علم أنه ش ا يعار  تعلـيم انسـال

أن اْلـــادض الثــــاص الــــذي أذكـــره هــــو أن أحــــدا  لر يتـــه فنــــه كـــان معرضــــا علميــــا. يقـــوا املصــــلح املوعــــود 
يف الهـور فـذهب حضـرته لالشـرتاك يف املأدبـة، غـْي أن انطبـاع  هـو أ ـا ي  استضاف املسـيح للموعـود 
لعيادتــه.  يد مكــب حممــد صــادرت أو أحــد أوالده مريضــا فــذهب املســيح املوعــود تريــن مأدبــة بــر كــان الســ

عائـدا مـن داخـر املدينـة إذ رأيـُت قـرب "املسـهد الـذهيب" اكدحامـا  عل  أية حاا، كـان املسـيح املوعـود 
من الناس وكـانوا يرييلـون الشـتائم. وكـان شـخ  واقكـا يف وسـطهم، ولعلـه كـان أحـد املشـايأ، وكـان يتلـدى 

خطـر  وقت غْي مناسب كما ه  عادة املشايأ. عنـدما مـر ت مـن هنالـك عربـُة تقـر  املسـيح املوعـود يف 
ببــايل نمــرا إىل االكدحــام كــأن النــاس جمتمعــون يف حكــر شــعيب. فأخرجــُت رأســ  مــن العربــة فرى املشــهد، وي 

دات الريــركم. فريــان أنــ  إىل اليــوم أنــين رأيــت يف االكدحــام شخصــا مقطــوإ اليــد وكانــت يــده مضــمَّدة بضــما
هــذا الشــخ  يضــرب يــده املقطوعــة علــ  يديــه افخــرى حبمــاس شــديد ويقــوان لقــد هــرب املــركا، لقــد هــرب 

 املركا. 
لقد سبق أن سردُت هذا اْلادض يف سيارت آخر أيضا ولرين انمروا يف هذا السـيارت أن الشـخ  كـان جراـا 

علــ  افْحديــة بيــده اجلراــة أو ســيدفنها،  وعلــ  يــده الضــمادات ولرينــه يــ عم يف ْحــاس العــداوة أنــه سيقضــ 
والعياذ ابهلل. انمروا ما أخطر هـذه العـداوة الـب ترين هـا قلـوب بعـح النـاس وكيـف بـذلوا قصـارى جهـودهم أال 
أييت النــاس إىل قــادَّين فــال ينضــموا إىل افْحديــة. هنــاك كثــْي مــن النــاس الــذين ذهبــوا يف كمــن املســيح املوعــود 

  صدين اا ا إىل قادَّين، ولرين املولوي حممد حسني صرفهم. قا بطالهإىل مدينة 
ن لقــد ذعــُت أن املولــوي عبــد املاجــد البهــاغلبوري ُحــرم مــن االنضــمام إىل اجلماعــة يقــوا املصــلح املوعــود 

ملولوي حممد اأغواه املولوي حممد حسني وصرفه. هذا كان شغر  بطالهافْحدية يف البداية فنه كلما جاا إىل 
لـذين كـانوا ينــ لون كـان يقـوا لالبطـالوي الشـاغر كـر يـوم، فريـان يـذهب إىل حمطـة القطـار كـر يـوم، و حسني 

بــر سيكســـد إميــانريم. وكــان بعـــح  ،علــ  اأطــة للــذهاب إىل قـــادَّين مــاذا ســتهنون مـــن الــذهاب إىل هنــاك
بــد أن يريــون   أنــه إذا كــان املولــوي حممــد حســني يقــوا ذلــك فــال وظــاننيالنــاس يرجعــون حاســبني إَّيه عاملــا 

كالمــه صــادقا. )فريــان مــن معارضــة املشــايأ أ ــم أيروا عامــة النــاس لدرجــة أن ذلــك الشــخ  مقطــوإ اليــد 



أيضا كان يهتف يف املعارضة. كر هذه العداوة للمسيح املوعود الب قام  ا املشايأ كانت َنجتة عـن جهلهـم 
هم الشخصــية حيرة النــاس ابســم الــدين، مــق أن أهــداف تقيــقولتلقيــق أهــدافهم الشخصــية. فريــانوا يريــدون 

مــق أن املســيح ويثــْيون النــاس، يكعلــون علــه املشــايأ مــدعاة ملعارضــة املســيح املوعــود وال ي الــون جافمــر الــذي 
  . اْلــق أن املســيح املوعــود جــاا لتوضــيح تعلــيم انســالم اْلقيقــ ، وإقامـة مقــام خــتم النبــوة املوعـود 

اآلن إال  للعــايوكــان هدفــه الوحيــد أن يوضــح للنــاس أنــه ال جنــاة  ،كــان حمبــا صــادقا وخادمــا صــادقا للنــيب 
 -. ولرين من شقاوة هؤالا املشايأ امل عومني أ محممد املصطك   افنبياابواسطة هذا النيب افخْي، خامت 

يت همونـه  نـه ينريـر خـتم النبـوة، والعيـاذ ابهلل، أو  -ولهذا اأب الصادرت للنيب وقبوا ما يق بدال من االرتباط 
ذه افشـياا ال  وال لتعليمه  بينما ال عالقة لعمر املسيح املوعود  اسب نكسه أعل  مرتبة من النيب 
أصـلاب عيـق افدَّين أن النهـاة اآلن تريمـن يف انميـان ابنسـالم  من قريب وال من بعيد. لقد تدى 

 فق .  وطاعة النيب 
علــ  أيــة حــاا، لقــد ظــر هــؤالا املشــايأ يبــذلون جهــودهم ومــن َنحيــة أخــرى ظلــت اجلماعــة تتقــدم. إ ــم ال 

ســوف تنمــو وتتقــدم.  ي الـون ولــن ي الــوا يســعون. ولريــن مــن قــدر هللا أن عاعــة هــذا ا ــادم الصــادرت للنــيب 
ا كـان املسـيح  فه  ال ت اا تتقدم وستمر تتقدم حذن هللا. ندعو هللا تعاىل أن يوفقنا أن حُندض يف أنكسنا تغْيا

املوعـــود يتوقعــــه منــــا، ولنريــــون مثــــاال حقيقيــــا للمســــلمني الصــــادقني، وأن نُنشــــا يف أنكســــنا نــــورا و ــــأل قلوبنــــا 
 ابلتقوى. 

اليــوم أيضــا سأصــل  بعــد صــالة اجلمعــة صــالة الغائــب علــ  املرحومــة أمــة اْلكــي  رْحــن كوجــة الــدكتور عطــاا 
م، إَن هلل وإَن 01/0/2402ة افسبق يف حمافمة "ساهيواا" يف ابكستان، وقد توفِ يت يف الرْحن أمْي اجلماع

 إليه راجعون. 
وحكيـدة صـلاي آخـر اذـه  املرحومـة كوجـة ابـن السـيد ميـان عمـيم هللا، صـلاي املسـيح املوعـود  كانت

لبنـــاا يف ربـــوة يف أوائـــر للهنـــة ا ا. كـــان والـــدها الســـيد َملِـــك حممـــد خورشـــيد ســـريرتْي الســـيد حســـني  ـــ  
تتللــ  بصــكة هنــة إمــاا هللا يف مدينـة ســاهيواا إىل فــرتة طويلـة. كانــت لل افَّيم. لقـد خــدمت املرحومــة رئيسـةً 

رة العبـادة والـدعاا، مضـيافة وتراعـ  الكقـراا، سـباقة يف التضـليات املاليـة. كانـت خملصـة التوكـر علـ  هللا، وكثـ
ة. يف أَّيم قضــية أســرى اجلماعــة يف مدينــة ســاهيواا كــان كثــْي مــن جــدا للخالفــة وكانــت ســيدة صــابرة وشــاكر 

الناس أيتون ملالقاة كوجها الذي كان أمْي اجلماعة حينذاك كانت املرحومة تقوم بضيافتهم عل  أحسن وجه. 
 لقــد ُوفِ ــق كوجهــا الــدكتور عطــاا الــرْحن  دمــة اجلماعــة إىل أربعــني عامــا تقريبــا وأعانتــه املرحومــة علــ  خــْي مــا
يــرام. كانــت هتــتم كثــْيا ابلضــيوف القــادمني مــن مركــ  اجلماعــة، وقــد رب ــت أوالدهــا كلهــم علــ  هــذا افســاس 

املرحومة موصية بكضر هللا تعاىل وتركت ورااها مخسة أبناا  ت الفة. كانابفريلهم خملصون وعل  صلة متينة 



وععـــر أجيا ـــا القادمـــة أعضـــاا  وثـــالض بنـــات. نـــدعو هللا تعـــاىل أن يوفـــق أوالدهـــا لالســـتمرار يف اْلســـنات
 مكيدين يف اجلماعة.


