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 عوذفأ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد

 * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان من باهللا
 علَيِهم أَنعمت الَِّذين اطِصر * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين يوم مالك
  )آمني. (�الضالِّني وال علَيهم الْمغضوب غَير
 �ِإثْم الظَّن بعض ِإنَّ ظَّنال ِمن كَِثريا اجتِنبوا آمنوا الَِّذين أَيها يا�: الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا قال

  ). ١٣: احلجرات(
 الفاسدة الظنون من الفساد يبدأ: ذلك تفسري يف والسالم الصالة عليه املوعود املسيح يقول

 عليه تعذر خطأً األوىل اخلطوة اختذ إذا ولكن للعطاء، لوفّق باآلخر الظن املرء أحسن لو. والشكوك
  . الغاية بلوغ
 حاله ويزداد كثريةً، حسناٍت صاحبه وحيرم جدا سيئ الظن سوء إن: والسالم الصالة عليه وقال
  . تعاىل باهللا الظن يسيء حىت سوًءا
 يسيء. إمث ذلك وحماولة الناس، بواطن يف ما معرفة على نقدر ال إننا: والسالم الصالة عليه وقال
 بأنه املرء وظن حممودا، ليس الظن سوء بدافع التسرع إن. منه أسوأ يكون هأن مع الظن بغريه املرء

 الظن أساءت حيث األمم من كثريا ذلك أهلك وقد خطري، أمر اهللا عباد قلوب يف ما يعرف
  . تعاىل باهللا الظن أساءت أا النتيجة وكانت بيتهم، وأهل باألنبياء
 وهو السوء ظن الظانني هؤالء مثل إىل مشريا �) ينالثا اخلليفة (املوعود املصلح حضرة ويقول
 الظن أساءوا قد الناس بأن والسالم الصالة عليه قوله إىل منبها املوعود املسيح عهد من أحداثًا يذكر

 يف الناس ظنون لسوء بنفسه تعرض قد � املوعود املصلح حضرة أن علما. بيتهم وأهل بأنبيائهم



 ونصرته، بتأييده دائما مشلين الذي وهو خليفة، تعاىل اهللا جعلين لقد: � حضرته يقول. كثريا زمنه
  .دائما لنصريت مالئكته أنزل قد تعاىل اهللا أن ينكر أن األعمى، املتعصب إال اللهم أحد، بوسع وليس

 كيف انظروا مث يفّ، تطعنوا أن يمكنكمف: فيه الطاعنني لبعض كالمه موجها � حضرته يقول مث 
 أيضا، والسالم الصالة عليه املوعود املسيح ضد املطاعن هذه مثل أثريت لقد. طعنكم مآل يكون
 انظر مث اليوم، بعد واحدا مليما إيل ترسل أن عليك حرام: التربعات بشأن فيه الطاعنني ألحد فقال
 الصالة عليه املوعود املسيح قال وكما: � املوعود املصلح ويقول. اهللا مجاعة تضر أن تستطيع هل

 كما الناس تربعات أموال ينفق ال اخلليفة بأن يقول الذي الطاعن هلذا أقول فيه، للطاعن والسالم
 عاديت من ليس أنه ومع. اجلماعة هذه لنصرة واحدا مليما ذلك بعد ترسل أن عليك حرام: ينبغي

 ترسل فال واملروءة احلياء من ذرة فيك كان إذا: الطاعن هلذا أقول أين إال ةالقاسي الكلمات استخدام
 أسباب تعاىل اهللا يهيئ سوف. ال أم يرام ما على أمورها تدار هل انظر مث للجماعة، واحدا مليما

 مجاعة سبيل يف ينفقوا أن بأمواهلم بالتضحية يفتخرون الذين للمخلصني ويوحي الغيب، من نصريت
 حنن هذه، املميزة مكانتنا إىل أشار قد والسالم الصالة عليه املوعود املسيح أن تعلم ال نكإ. اهللا

 أي (اجلنة أهل مقربة يف الدفن بشأن وأوالدي أهلي اهللا استثىن لقد: فقال وزوجته، اخلمسة أوالده
 اعترض ومن) الوصية بدون املقربة هذه يف سيدفنون اخلمسة املوعود املسيح وأوالد املؤمنني أم أن

 املميزة املكانة هذه اهللا آتانا ملا الناس تربعات أموال يأكلون ممن كنا لو. املنافقني من فإنه ذلك على
 املسيح يهاجم إمنا يهامجين فالذي. الوصية نظام يف االحنراط بدون اجلنة مقربة يف بدفننا مسح وملا

 املوعود املسيح أن جيدا أتذكر. تعاىل اهللا هاجم فقد هامجين ومن والسالم، الصالة عليه املوعود
 وقال فضية قبورا هنا أُريت لقد: مكان إىل مشريا وقال بستانه إىل مرة ذهب والسالم الصالة عليه

 عائلة لقبور األرض من القطعة تلك خصت قد ذلك أجل ومن وعيالك، وألهلك لك إا مالك يل
 ولكين النحو، هذا على منشورة ليست الرؤيا هذه نأ ومع. والسالم الصالة عليه املوعود املسيح
 أرى قد تعاىل فاهللا. متاما هكذا ذكرها قد والسالم الصالة عليه املوعود املسيح أن جيدا أتذكر
نا والسالم الصالة عليه املوعود املسيحةً، قبوريهذا وكأن فض إذ الطاعنني هؤالء على اهللا من رد 

 منتعها فسوف حنن أما حياا، يف الناس تربعات أموال تأكل األسرة هذه أن فتظنون أنتم أما: قال
 جتعلون الطاعنون أيها ولكنكم فضيا، ترابنا جعل قد تعاىل اهللا فإن إذن. أيضا وفاا بعد بالربكات

  . هذا بطعنكم ترابا فضتكم
 األمور هذه على الضوء ألقي كولذل العموم، على سرا يتحدث املنافق ألن: � حضرته يقول مث

 تربعت قد بأين للناس أقول مث تعاىل اهللا لوجه مبال أتربع أن من جدا أستحيي فإين وإال عالنيةً،



 من أكثر واملنافقني املعارضني لطعن عهده يف تعرض قد حضرته كان قلت وكما. (املال من بكذا
 أثري سؤاال ألن) حضرته قال ولذلك آلخر حني من أيضا اآلن يثار الطعن هذا كان وإن خليفة، أي

 أسرتنا ا تربعت اليت األموال كل جمعت لو أنه اآلن أخربكم ألن فاضطررت التربعات بشأن
 يف وأوالدي أهلي به تربع الذي املبلغ وإن أكلتها، أنين يقال اليت األموال أضعاف مخسة لصارت

 تربعنا بأننا سيقبل العقالء من أحد ال أن وأرى. أكلته أين يقال الذي املبلغ على يزيد اجلماعة خزينة
 اهللا خيافوا أن الطاعنني هؤالء على فيجب لذا. آخر أو بطريق خمسها نأكل لكي األموال هذه بكل
  . ومرتدين ملحدين وميوتوا إميام حيبط أن قبل أنفسهم ويصلحوا تعاىل
 قد � املوعود املصلح حضرة ولكن زمان، كل يف يوجدون الطاعنني هؤالء مثل إن قلت وكما
 هلذا تعرض قد أيضا � املوعود املسيح فإن ذكره سبق وكما. كاثرة بكثرة الطاعنني طعن واجه
 حنن (عنا انشقّوا قد الذين إن: ذلك إىل مشريا � املوعود املصلح قال وقد حياته، يف الطعن

 يف للطعن مرضهم دفعهم وقد بإخوام، الظن إساءة مبرض مصابني كانوا) للخالفة التابعة اجلماعة
 حاجاته على اجلماعة أموال ينفق إنه قالوا إذ والسالم، الصالة عليه املوعود املسيح حضرة

 أنين يظنون هؤالء إن: يل فقال حياته، أواخر يف بطعنهم علم قد � حضرته وكان. الشخصية
 دار على أنفق أنين يدرون ال ولكنهم الضيافة، دار لنفقات تأيت اليت األموال من نفسي على أنفق

 املوعود املصلح حضرة ويتابع. الشخصية لنفقايت إياها الناس يهديين اليت املبالغ من حىت الضيافة
 املبالغ أن وأتذكر الربيد، مكتب من املصرفية احلواالت � املوعود للمسيح أجلب كنت: �

 الصالة عليه املوعود املسيح وكان نفقاا، لتغطية تكفي ال جدا قليلة كانت الضيافة لدار اآلتية
 يرون كانوا الذين أو الطاعنني أي (هؤالء إشراف حتت الضيافة دار وضعت لو: يل يقول والسالم

. بالتربعات الضيافة ارد إدارة على قدروا ملا") األجنمن "مؤسسة يف كبرية مناصب يتقلدون أم
 دار سيديرون أم يظنون كانوا الذين هؤالء فإن ظنهم، سوء على عقابا بالفعل حدث ما وهذا

 هي ظلت بل بعد، فيما إشرافهم حتت صارت حني إدارا على يقدروا مل أحسن وجه على الضيافة
 تلعب كانت أيضا � املوعود املسيح أدعية أن ذلك. الدوام على مدينةً" األجنمن "ومؤسسةُ

 � املوعود املسيح أدعية بربكة هو إمنا اليوم اجلماعة به تتمتع الذي الرخاء هذا وإن. دورها
 � املوعود املسيح ضيافة دار فروع فتعمل اليوم أما. أحد جبهود وليس تعاىل، اهللا وعود ونتيجة

  . العامل بلدان من بلد كل يف
 مجاعام حالة وعن األنبياء وعن الروحانية عن تتحدث واقعة � املوعود املصلح حضرة ريذك مث
 الدنيا يف احلاصل الروحاين االحنطاط إلصالح أنبياءه اهللا يرسل: ويقول وفام وبعد حيام يف



 الترقيات حتصل أتباعهم عدد يزداد عندما أنه شك ال. الروحانية الترقيات إىل بالناس ينهضوا ولكي
. األنبياء حياة يف جدا عاليا يكون الروحاين الرقي مستوى ولكن الروحانية، الترقيات مع املادية
 وفام بعد لكن اهللا، بفضل أيضا � املوعود املسيح حياة ويف مجيعا األنبياء حياة يف نراه ما وهذا

 الروحاين الرقي يكون النيب حياة يف. حياته يف يكون الذي الروحاين الرقي مستوى على حيافَظ ال
 الرقي ولكن تعاىل اهللا لوعد وفقًا املادي الرقي فيحدث وفاته بعد أما املادي، الرقي من بكثري أكثر

  .يهبط الروحاين
: فقال � املوعود املسيح عهد من واقعة بذكر األمر هذا � املوعود املصلح حضرة وضح لقد
 مشس فورا وفاته بعد تطلع حيث ماديا الفجر فترة وتبدأ روحانيا، الليل فترة تبدأ فورا النيب وفاة بعد

 وبعد � الكرمي الرسول وفاة بعد حصل ما هذا. املادي االزدهار مشاهد وتتراءى املادية النجاحات
 يف. � املوعود املسيح وفاة بعد اآلن حصل وقد السالم، عليهما موسى وبعد الناصري املسيح

 جدير ذلك على حضرته به علّق وما شخص، مئة سبع حضر حياته يف سنوية جلسة آخر
 وازدحامهم الناس كثرة رأى وملا للرتهة، األيام تلك يف خرج � حضرته أن أتذكر. باالستماع

 الغلبة آثار ألن انتهت، قد مهمتنا أن دويب": شله رييت "حي يف الواقعة اهلندي التني شجرة عند قال
 كتب كم انظروا وقال األمحدية ازدهار عن أخرى بعد مرة يتحدث ظل مث. ظهرت قد والنجاح

 أحد يقدر ولن املرة، هذه شخص مئة سبع السنوية جلستنا حضر فقد االزدهار، من لألمحدية اهللا
  .اآلن األمحدية حمو على
 يبدو قال حىت للجماعة عظيما رقيا اعتربه اجللسة يف العدد هذا حضور رأى امل � حضرته أن أي
 ويتابع. األمحدية على القضاء على أحد يقدر ولن اآلن انتهى قد أجله من اهللا بعثين الذي عملي أن

 تعاىل، باهللا ويقينه � املوعود املسيح توكل مدى هو هذا:  ويقول � املوعود املصلح حضرة
 على اآلن أحد يقدر لن حبيث اآلن عددنا بلغ لقد قال اجللسة يف شخص مئة سبع حضور فعند

 املوعود املصلح حضرة ويتابع. كله العامل يف األمحدية انتشرت فقد اليوم أما. (األمحدية على القضاء
 أصيب بكثرة اديانق إىل الضيوف توافد نتيجة الضيافة دار نفقات ازدادت ملا أنه أتذكر): ويقول
 فإن اليوم أما اآلن، الضيافة دار نفقات نغطي كيف وقال خاص بوجه بالقلق � املوعود املسيح
 املصلح حضرة يقوله ما هذا (وحده الضيافة دار نفقات كل يغطي أن على يقدر واحدا أمحديا
 املوعود املسيح نشر عندما) أكثر رخاء اجلماعة أبناء آتى قد تعاىل اهللا فإن اليوم أما زمنه، يف املوعود
 � املوعود املسيح فخرج بكثرة، قاديان إىل األمحديون جاء الزلزال حدوث عن نبوءته �

 إىل بكثرة يتوافدون أخذوا الضيوف وألن. اخليام يف هنالك معهم يقيم وأخذ بستانه إىل بأتباعه



 فأرى كثريا، ازدادت قد والنفقات اآلن، للمال مورد أي أرى ال يوما لوالديت حضرته فقال قاديان،
 مث رأسا، غرفته فدخل مبتسما، كان عاد وملا الظهر، لصالة حضرته خرج قليل وبعد. أقترض أن

 فقد متكررة، آيات رؤية مع أحيانا الظن باهللا يسيء اإلنسان إن: لوالديت وقال قليل بعد منها خرج
ملا ولكين أحد، من أقترض أن وعلي الضيافة دار لنفقات مال هناك ليس أنه أفكر كنت ذهبت 

 أن ظننت حاله ظاهر إىل ونظرا كيسا، يدي يف ووضع بالية وسخة بأمسال شخص إيل تقدم للصالة
 من مئات عدة منه خرج قد ولكن ثقيال، يبدو ولذلك معدنية نقودا فيه وأن قليال مبلغا الكيس يف

 أيام من يوما نعطيك اليوم ألحد قلنا لو. اليوم اجلماعة تربعات إزاء النقود لكت قيمة فما. الروبيات
 أدفع سوف: يقول أن يلبث فلن ليوم، الضيافة دار نفقات تدفع أن على � املوعود املسيح حياة

 وداملوع املسيح عهد من يوما أر دعوين عليكم باهللا ولكن واحد، يوم نفقات وليس السنة نفقات
 املسيح أيام يف التضحيات قدموا الذين ناله الذي الثواب ينال أن اليوم ألحد أىن ولكن. �

 هلا األيام تلك ولكن بكثري، اليوم ازدادت قد التضحيات أن شك  ال. والسالم الصالة عليه املوعود
  . املميزة مكانتها

 تعبري خري هي قصرية ملحوظة اخلاص مصحفي يف سجلت كنت: � املوعود املصلح حضرة يقول
 قوله على امللحوظة هذه سجلت لقد. النيب عصر يرون الذين قلوب يف ختتلج اليت األحاسيس عن

 أيام آه،: القدر ليلة سياق يف كتبت حيث القدر سورة يف) الفجر مطلع حىت هي سالم (تعاىل
 ولكن كثرية ترقيات لنا اهللا كتب لقد. مسال هناك كان ولكن قلة، عندها كنا! املوعود املسيح
  . والسالم الصالة عليه املوعود املسيح زمن وبني بينها شتان

 حىت الناس كبار بني نفوذ لنا وصار الدنيوية، الناحية من أكثر اليوم لنا يستمعون الناس أن شك ال
 كانت مما بكثري أقوى اليةامل الناحية من مجاعتنا وصارت واحلكومات، الساسة كبار كالمنا نسِمع
 على يزيد تربعا اجلماعة أبناء بعض يدفع فاليوم والسالم، الصالة عليه املوعود املسيح زمن يف عليه

 ذلك ومع ،� املوعود املسيح زمن يف سنتني بل سنة يف اجلماعة كل تدفعها كانت اليت التربعات
 ذلك جند أن احملال من. � املوعود املسيح زمن من أفضل الزمن هذا إن يقول أن أحد بوسع ليس

 احلماس فينا تولد إذا والسالم الصالة عليه املوعود املسيح أدعية نرث أن نستطيع أننا إال الزمن،
 اللذين والوفاء اإلخالص بنفس � املوعود املسيح مهمة إكمال على نعمل سوف بأننا والثورة

  . صحابته يف ولّدها اليت الروحانية يف للترقي جاهدين سنسعى وأننا فينا، نفخهما يريد كان
 املوعود املسيح زمن من أحداث عن تتحدث � املوعود املصلح حلضرة أخرى مقتبسات هناك
  . اآلن مسامعكم على وأقرأها سريته، من خمتلفة جوانب كاشفةً �



 املوعود املسيح صحابة كان الذي الشديد احلب لنا يرسم وهو � املوعود املصلح حضرة يقول
 بوسع وليس والسالم، الصالة عليه املوعود املسيح سيدنا رأينا لقد: له يكنونه والسالم الصالة عليه

 مدى يقدروا أن عندها الوعي وقليلي السن صغريي كانوا أو � املوعود املسيح يروا مل الذين
 شديد كنت حيث عجيبا قلبا يل وهب قد كان تعاىل اهللا ولكن. رأوه من له يكنه كان الذي احلب

 من صحبته يف عاشوا الذين عند يوجد ما أراقب وكنت صغري، منذ األمر هذا مبالحظة االهتمام
 يف جيدون وال متعة أية حيام يف جيدون ال كانوا أم لسنوات رأيت لقد. � حلضرته حب
 أنه يعلمون � األول اخلليفة يعرفون والذين. � املوعود املسيح فراق بعد واء رونق أي الدنيا
 مناسبات يف يل قال ولكنه لآلخرين، تظهر ومهومه أحزانه يدع ال وكان جدا، جلدا قويا كان

 وأرى فارغًا جسدي أجد � املوعود املسيح تويف أن منذ حبييب،: أحد هناك يكن مل حني عديدة
  . شيء الدنيا يف يبق مل أنه أشعر ولكين وأعمل، الناس بني أمشي إنين. خالية الدنيا
 ووهلهم حبهم يف بلغوا قد أم � املوعود املسيح صحبة يف عاشوا ممن أيضا آخرين كثريين رأيت

 تفارقهم أن يتمنون وكانوا وفاته، بعد هلم يروق شيء يكن مل أنه درجة � املوعود باملسيح
  . � به ليلحقوا  أرواحهم

 البالد يف يعيشون الذين سيما وال اجلماعة يف العاملني ينصح وهو � املوعود املصلح حضرة ويقول
 إىل عيونكم متدوا أن من بدالً تعاىل اهللا واتسأل أن جيب: املدقع والفقر الفاحش الغالء فيها اليت

  ".األجنمن "مؤسسة
 ،� املوعود املسيح حياة من بسيطا أمرا اال هذا يف � املوعود املصلح حضرة ذكر لقد 

 يصفها الوصفة هذه. املسك ستخدمي كان لذا كثريا بالربد يشعر � املوعود املسيح كان: فقال
 به حيتفظ � فكان. املفرط بالربد يشعر فال املسك املرُء استخدم إذا بأنه ويقولون احملليون، األطباء

 وأتناول اجليب يف صغرية بزجاجة أحتفظ بأنين يقول وكان. احلاجة عند ويتناوله زجاجة يف معه
 تنتهي الزجاجة وأفحص صغرية بكمية فيها بقي املسك أن أشعر وعندما تقريبا، عامني إىل منها

 املسك كان الزجاجة فحص دون األمر مقتضى حبسب املسك يتناول � كان ملا أي. بسرعة
  . سريعا املسك ينتهي أفحصها عندما بأنه حضرته فقال فيه، يبارك
 عباده، لرزق غريبة أساليب وله الغيب، من عباده يرزق تعاىل اهللا بأن � املوعود املصلح يقول

. رواتبكم تزيد حىت أمواال متلك ال اليت" األجنمن "تسألون ملاذا. كنوزه تنفد ال الذي اهللا فاسألوا
 أمواال متلك ال" األجنمن. "وحده فاسألوه الغيب من فسريزقكم واعبدوه املخلصني اهللا عباد فكونوا

  . كبرية مبقادير تكون وال اجلماعة أفراد تربعات من تأيت إمنا تأتيها اليت األموال. رواتبكم تزيد حىت



 ال بأم ويقولون كثريا الناس بعض منه ويعاين جدا شديد البالد بعض يف الغالء أن معلوم
 بأن قبل، من قلت كما الواضح، من. أحيانا أيضا إيلّ ويكتبون. فالظرو هذه يف العيش يستطيعون

 عليهم فيصعب نسبيا قليلة اجلماعة يف العاملني ورواتب جدا، شديد واهلند باكستان يف الغالء
 ينظروا أن عليهم. اجلماعة إمكانيات بقدر أمرهم يف سهولة هلم نوفّر ولكننا. الرواتب ذه العيش
 أن عليهم. املرض حالة يف أوالدهم معاجلة حىت يستطيعون وال مدقع فقر من ونيعان الذين إىل أيضا

 أكثر اهللا أمام خيضعوا أن جيب وهناك هنا إىل النظر من وبدال أكثر، عليه ويتوكلوا اهللا يشكروا
  . حوائجهم لقضاء

 للمسيح النبوءات مئات هناك: وقال ،� ملوعودا املسيح نبوءات ذكر سياق يف نبوءة � ذكر مث
 بأنه فيها جاء عين نبوءة  هناك فمثال. صدقه على بينة حجة وصارت حتققت اليت � املوعود
 يف العقار من ميلك � داملوعو املسيح كان كم وتعرفون وثروة، وعظمة شوكة صاحب سيكون

 الذي عقاري أقدم: مفاده ما فقال مالية جبائزة مقرونا حتديا معارضيه إىل � وجه فقد. حياته
 اآلن أما روبية، آالف عشرة كان حينذاك عقاره مثن أن يعين هذا. روبية آالف عشرة قيمته تبلغ
 أذكر وإال اهللا من فضل كله هذا كلها؟ الثروة هذه جاءت أين من. اآلالف مئات إىل مثنه بلغ فقد
 تتعلق رمسية أوراقا نواب ناصر السيد ألمنا، جدنا � املوعود املسيح وفاة بعد إلينا سلَّم عندما أنه

 فيما واحترت متاما احليلة عدمي نفسي شعرت -ذلك قبل عليها املسئول هو كان ألنه - بأراضينا
 إلدارة موظف أو خادم إىل حباجة أنك علمت لقد: وقال صدفة أمحد نور شيخ فجاءين. أفعل

 نقودا أملك ال إذ لك راتبا سأدفع أين من: له قلت. الغرض هلذا توظفين أن وأرجوك األراضي،
 قدر أقل تعطيين أن ميكنك: قال. أيضا العقارات من الدخل من القدر هذا أتوقع وال راتبا لك ألدفع
 ميكن أنه وظننت فوظّفته. شهريا روبيات عشر تعطيين أن ميكنك: بنفسه قال مث الراتب من ممكن

 نةاملدي تقدمت فكلما بكثرة أفضاله ذلك بعد اهللا أنزل مث. حال أية على احلد هذا إىل الدخل يبلغ أن
  . تلقائيا أيضا العقار سعر ارتفع
 أين: ويتساءلون الناس بعض يعترض - األوىل للمرة القرآن ترمجة طباعة عن سؤال نشأ عندما
 النفقات كافة عائلتنا تدفع أن أحببت -أيضا تساؤهلم على رد هذا � كالمه ففي األموال، أُنفقت
 ألفَي إىل حباجة أنا: وقلت أمحد نور شيخ فدعوت. وأخوايت وإخويت أنا أي ترمجة،ال هذه لطباعة
 أن ميكن عليها البيوت لبناء األراضي من جزء ببيع مسحت إذا: قال يل؟ تتيسر أن ميكن هل روبية،
 ستة تقارب مساحتها كانت. األراضي من جزء ببيع له فسمحت. املال من شئت ما قدر يتيسر

 بضعة بعد أمحد نور شيخ جاء. بعد فيما" الفضل دار "حارة عمرت حيث تقع وكانت. دومنات



 أن فيمكن أيضا آالف عشرة إىل احتجت وإذا روبية ألفَي هاك: وقال النقود من صرة يده ويف أيام
 لطباعة املطلوب هو القدر هذا ألن حاليا روبية ألفَي من أكثر إىل أحتاج ال: قلت. بسهولة تتيسر
  . الكرمي القرآن ترمجة
 ترمجة لطباعة املبلغ ذلك ودفع حضرته، قال كما قاديان يف" الفضل دار "حارة أُنشئت فهكذا
  . القرآن

 األماكن: فيقول هلا، تهورؤي لقاديان � املوعود املسيح حب بيان يف � املوعود املصلح يقول مث
 اهللا أصفياء من صفي فيها بعث قرية أيضا فقاديان. دائما تبارك معها، عالقة تعاىل هللا يكون اليت

 األيام يف الهور إىل � املوعود املسيح سافر فقد. كثريا حيبها وكان كلها، حياته فيها وقضى
 حممود يا انظر: وقال غرفة يف يوم ذات � دعاين األيام تلك ففي. هنالك وتوفِّي حلياته األخرية

 املسيح قال. يوم كل أراه كما عاديا أراه أنا: قلت! اللون أصفر كأنه يبدو هنا الشمس ضوء إن
 فيكون قاديان يف أما الشيء بعض وباهتا اللون أصفر يبدو هنا الشمس ءضو بل ال،: � املوعود

 ما عنها قال لذا قاديان يف يدفن أن مقدرا كان ملا بأنه � املوعود املصلح يقول. ومجيال جدا نقيا
  . هلا وشوقه حبه عن يوحي

 � املوعود املسيح كان كيف أو بالفروسية ويتعلق عنه حادثا � املوعود املصلح روى لقد
 يل اشترى � املوعود املسيح أن أذكر: � فقال والفروسية، اهلوائية الدراجة ركوب بني يقارن
 يركبون أطفاال رأيت أنين ذلك وبيان. له أُهديت بل يشتِرها مل أنه احلق بل وفاته، قبل فرسا

 ركوب أحب ال أنا: فقال � املوعود للمسيح ذلك وذكرت لركوا أيضا فتقت الدراجات
 الفرس أحب أنا: قال. إذًا فرسا يل دبر حسنا: قلت. بالرجال تليق الفروسية أن أرى بل الدراجة

 كتب مث. ماهرا فارسا سأصبح أنين ذلك من يقصد كان � فلعله. العضالت واملفتولة القوية
 عبد السيد والد ألن وذلك جيدة، فرسا له يشتري أن كبورله يف خان ايد عبد السيد إىل �
 فرسا � له فاشترى باألحصنة، خبرية عائلته وكانت الوالية اصطبالت عن مسئوال كان ايد

 نفقاتنا على فاتهو تؤثر أن طبيعيا كان املوعود املسيح تويف عندما. مثنها يأخذ ومل هدية له وأرسلها
 أولويات ذكر سبق لقد( نفقاا عبء املؤمنني أم السيدة على يقع ال لكي الفرس أبيع أن فأردت
 أسباب ألن )به تتعلق وقائع � املوعود املصلح ذكر مث الركوب، موضوع يف املوعود املسيح
 يل فأرسل. عنها اهللا رضي املؤمنني أم على النفقات عبء وكان � وفاته بعد تقلّصت الدخل

 من هدية الفرس هذه أن -  احلياة قيد على يزال ال وهو - هذه إراديت عن علم الذي اإلخوة أحد
 مكتب جبنب واقفا نتك عندما يل قيل الكالم هذا أن أذكر أزال ال. بتاتا تبعها فال املوعود املسيح



 شك ال: كلمات عفويا لساين على فجرت. عاما ١٩ العمر من بالغا وكنت األذهان تشحيذ جملة
  . منها وأغلى أكرب هدية املؤمنني أم ولكن � املوعود املسيح من هدية أا
 إىل طبعه ميل بسبب الفروسية رجح املوعود املسيح أن يثبت احلادث هذا بأن قبل من قلت فكما(

  )عنها اهللا رضي املؤمنني أم جتاه وشعوره � املوعود املصلح عواطف عن خيرب كذلك ااهدات،
 حضرته توفِّي عندما بأنه وقال عوداملو املسيح وفاة عند نفسه حالة � املوعود املصلح سرد مث

� ا سبقت وفاته أن ظُنقد كنت ولكين أوا ذا علمت توحي كانت اليت األمور بعض الشأن 
 شيت "جانب من سفينة يف أسافر أنين الرؤيا يف رأيت فمثال. قريبا سيحدث كبريا انقالبا بأن

 مجيع وذُعر كبريا، خطرا السفينة وواجهت زوبعة حدثت حىت متالطم الطريق يف واملاُء ،"مقربة
 هناك أن عليها مكتوب ورقة وفيها يد السفينة من خرجت اليأس مبلغ حالتهم بلغت عندما. ركاا

الزوبعة من السفينة وستنجو منه فالتمسوا املقام هذا يف مرشٍد قرب .ذلك نفعل فلن شرك هذا: قلت 
 إىل علمي بغري رسالة فكتبوا. فلنفعل ذلك، يف ضري ال: الركاب بعض قال. نفوسنا زهقت ولو

 املاء يف قفزت بذلك علمت عندما) الرؤيا يف كان كله املشهد هذا. (املاء يف ا وألقوا املرشد
إن وما. الرسالة وأخرجت اخلطر وزال مطمئنة جتري السفينة وبدأت إال ذلك فعلت .  

 قد كبرية مسئولية أن إىل ذهين وانتقل كثريا قليب تعاىل اهللا قوى � املوعود املسيح يتوفّ عندما
 بأنه املوعود مسيحك جثمان قرب واقفا أتعهد ريب يا: وقلت حينذاك العزم وعقدت علينا وقعت

 أستطيع ال قوة نفسي يف سرت عندئذ. أنا لواصلته العمل هذا ملواصلة واحد شخص يبق مل لو
  .  وصفَها

 املسيح توفّي عندما: فقال والشدائد املصائب يف يقلقوا بأال اجلماعة ونصح ذلك تفصيل � سرد مث
. أيضا تهنبوءا تتحقق ومل يرام، ما على اهللا رسالةَ يبلّغ أن قبل مات بأنه تقول أصواتا مسعت املوعود

 جثمانه جبانب وقفت الكالم هذا مسعت عندما. قبل من قلت كما عاما ١٩ حينذاك عمري كان
 حتصى ال تضحيات قدم وقد حبيبك � كان ريب، يا: قائال ودعوته تعاىل اَهللا خماطبا وقلت �
 غري وقت يف حدثت وفاته أن الناس ويقول إليك دعوته فقد اآلن أما. حيا دام ما نكدي إلقامة

 مشل ويتشتت أشياعهم أو قائليه لتعثّر مدعاة الكالم هذا مثل يكون أن املمكن من. مناسب
 بأن عندئذ فهمت. الغرض هلذا حبيايت فسأضحي كلها اجلماعةُ ارتدت لو بأنه أعاهدك لذا. اجلماعة

 -عاما ١٩ عمري كان حني -قليب مألت الفكرة وهذه. شخصيا أنا أُجنزها أن جيب همةامل هذه
 عيين نصب وجعلت كلها األخرى األمور وتركت الدين، خدمة يف كلها حيايت بذلت حىت حبرقة
. أجلها من املوعود املسيح جاء اليت ةاملهم أنا أجنز أن بد وال فارقنا قد � املوعود املسيح أن هدفا



 الذي والعهد. يوم كل متجدد بأسلوب قليب يف أجدها أزال ال حينذاك قليب يف تولّدت اليت العزمية
 قد تلك عزمييت إن. اليوم إىل ويرشدين يدلّين يزال ال � جثمانه جبانب واقفا حينذاك قطعته

 ولكنها املعارضة زوابع من مئات سبيلي يف ظهرت لقد. قوة بكل اليوم إىل إراديت على ثابتا جعلتين
 شر وكل املعارضون نسجه كيد كل. عليها اهللا أقامين بصخرة مصطدمة بنفسها رأسها شجت
 اخلاص بفضله موطن كل يف واالنتصار الفتح اهللا ورزقين حنورهم، يف ردت ضدي حاكوها وخطة
 حيارى صاروا أواا سبقت وفاته أن � املوعود املسيح وفاة عند يقولون كانوا الذين أن لدرجة

  . مهمته جناح إىل نظرا مشدوهني
 سبيل يف واملصائب العراقيل مجيع يتجاوز فهو معينة مهمة سينجز الذي هو أنه عزما يعقد الذي إذًا،
 يسمعها أن جيب نصيحة فهذه. النجاحات تستقبله حيث غاية إىل ويصل ف،باآلال برزت ولو اهللا
  . جيدا يعيهاو اجلماعة أفراد من فرد كل

 تتولد عندئذ الدينية، املهمات ينجز أن وحده عليه أن عزما يعقد أن مجاعتنا من فرد كل على جيب
 ال. صعوبة كل عليه وتسهل يسر ىلإ عسر كل ويتحول صعوبة كل عليهم وون ضة روح فيهم
. وسعادة براحة فيها سيشعرون ولكنهم أيضا واآلالم واملعاناة املصائب بعض سيواجهون أم شك
 الدين، أمر إلكمال الوحيد املخاطَب أنت بأنك � النيب خماطبا الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا يقول

 يف ينهمك � كان لذلك. ال أم األمر هذا يف أصحابك اشترك سواء حال، أية على وسأستخدمك
 أفعاله من فعل وكل أقواله من قول وكل وسكناته حركاته كل وكانت ار، ليل العمل هذا

 وهذه. غريه دون هو ختصه املهمة هذه أن جيدا يدرك � وكان. العامل يف اهللا دين إلقامة مكرسا
  . نتبعها أن جيب اليت السنة هي
 أنه تعاىل اهللا ملنة إا: وقال وواجباتنا اجلماعة وتقدم تعاىل اهللا أفضال عن � حضرته ذكر مث

 املسيح رسالة لتبليغ كلها حيايت ونذرت ذكره سبق الذي العهد قاقإلح وفّقين فضله مبحض
 معظم يف اآلن موجودة مراكزنا أن شخص كل يرى وبالنتيجة العامل، أحناء مجيع إىل � املوعود

 للمسيحية عرضة كانوا أو قبل من الشرك يف متورطني كانوا الذين الناس آالف إن. العامل بالد
 أن حقيقة أبدا ننسى أال جيب النتائج هذه كل من الرغم على ولكن. � النيب على يصلّون بدأوا
 هموإدخالُ األحد اهللا رسالةَ تبليغهم ومسئوليةُ نسمة، ونصف مليارين يقارب العامل يف السكان عدد

 وقد كبرية مهمة فأمامنا. األمحدية اإلسالمية اجلماعة على تقع � اهللا رسول حممد أتباع حلقة يف
 اهللا بنصرة إال اهلام العمل هذا يف لنجاحنا إمكانية وال. جدا ثقيل عبء الضعيفة عواتقنا على أُلقي

 نتيجة عن أعمالنا من أي يسفر أن ميكن وال واملتواضعون الضعفاء اهللا عباد إننا. املعجز وتأييده



 يف واضعني تعاىل اهللا أفضال جلذب وسعنا يف ما بكل نسعى أن فعلينا. تعاىل فضله دون مرضية
 أن وجيب ،� املوعود املسيح جثمان جبانب واقفا � املوعود املصلح قطعه الذي العهد احلسبان

 يف نِشطة شرحية نصبح أن ميكننا خالله ومن تقدمنا يضمن ألنه منا واحد كل العهد هذا يقطع
  . احلقيقة يف اهللا ومن هللا كله العمل هذا ألن اجلماعة

 كما (إنسان مع مثله عهدا نقطع أن نستطيع كنا إذا: مفاده ام � املوعود املصلح سيدنا قال لقد
 تعاىل اهللا مع نقطعه أن نستطيع ال فلماذا) � املوعود املسيح جثمان جبانب واقفا هو قطعه

  . أبدا نتركك فلن كلها الدنيا تركتك إنْ ربنا يا: ونقول
 العصر يف العامل يف أوجه يف اإلحلاد دام ما. يقطعه أن منا واحد كل ىعل جيب الذي العهد هو هذا

 حبسب أعماِلنا جعل وإىل محاس بكل به اإليفاء وإىل العهد هذا جتديد إىل حباجة فنحن الراهن،
 ما وبكل جاهدا وأسعى دائما الشرك عن سأبتعد أين يتعهد أن منا واحد كل على جيب. اهللا تعليم

 راية لرفع تعاىل اهللا مع قطعته الذي بالعهد وسأيف ،� املوعود املسيح مهمة إلكمال وسعي يف
 . لذلك تعاىل مجيعا اهللا وفّقنا. اهللا بإذن العصر هذا يف � النيب


