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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال دهوح اهللا إال إله ال نأ أشهد
 نعبد اكإي * الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم
اكإيو عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمِصر الَِّذين تمعأَن ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيالض� .

  )  آمني(
 اليت صحابته، ومن والسالم الصالة عليه املوعود املسيح حياة من األحداث بعض اآلن مسامعكم على أقرأ سوف
  . عنه اهللا رضي املوعود املصلح سيدنا رواها
 واإلهلام -إهلامات مثانية التاريخ هذا يف يوجد أنه علما -١٩٠٨ ايرربف ٩ بتاريخ" التذكرة "كتاب يف إهلام هناك
  :  كاآليت الواقعات ضوء على عنه اهللا رضي املوعود املصلح شرحه وقد". زينب تقتلوا ال: "هو إليه املشار

 الكربى البنت وكانت الدراسة، قيد خانْ اهللا أمحد احلافظ بنات من اثنتني خطبة كانت ١٩٠٨ عام أوائل يف
 ولكن املصري، الرمحن عبد شيخ السيد أحدمها شخصان زينب خطبة يف ورغب كلثوم، والصغرى زينب تدعى
 يف كعادته هذا رأيه على يصر مل أنه غري املصري، الشيخ من زواجها كره موالسال الصالة عليه املوعود املسيح

 تقتلوا ال: "وحيا األيام تلك يف تلقى والسالم الصالة عليه املوعود املسيح وكان. الشخصية األمور هذه مثل
" زينب تقلتوا ال "وحي أن فظن األسباب، لبعض أيضا باخلطيب معجب غري اهللا أمحد احلافظ وكان". زينب
 تعاىل اهللا يعجب مل حيث الزواج هذا يف حضرته رأي مفندا جاء والسالم الصالة عليه املوعود املسيح تلقاه الذي
 الشيخ من بتزوجيها فقام. املصري الشيخ من زينب بنته يزوج أن فاألفضل عكسه، أعجبه بل السالم عليه رأيه

 الشيخ قران وعقد ،١٩٠٨ ايرربف ٩ يف الوحي هذا تلقى دق والسالم الصالة عليه املوعود املسيح كان. املصري
 قران تاريخ صار لقد: ويقول عنه اهللا رضي املوعود املصلح ويتابع. ١٩٠٨ فرباير ١٧ يف زينب على املصري



 وكان بيغم، مباركة أخيت قران أحدمها آخران قراناِن قرانه مع اليوم ذلك يف عقد قد ألنه حمفوظًا املصري الشيخ
  .ذُكر كما ايرربف ١٧ يف ذلك

 والسالم الصالة عليه املوعود املسيح رأي الفتاة والد يقبل أن األفضل أن الوحي هذا يف صرح قد تعاىل اهللا وكأن 
 املسيح أما. وقتلها هالكها مبرتلة يكون أو نفاقها إىل سيؤدي منه تزوجيها ألن املصري الشيخ من يزوجها وال

 فِهم والدها أن إال الفتاة، تلك زينب إىل يشري أنه الوحي هذا من يفهم مل فلعله موالسال الصالة عليه املوعود
 املصري الشيخ من زينب تزوجوا أال الوحي ذا أخرب كان تعاىل اهللا أن مع احلقيقي، املراد عكس على الوحي

 أحدثها وقد عظيمة، فتنة اهذ خطيبها حيدث أن املقدر من إذ والسالم الصالة عليه املوعود املسيح برأي واعملوا
  .فعالً بعد فيما

 بنته يزوج بأال اهللا أمحد احلافظ على أشار قد كان والسالم الصالة عليه املوعود املسيح أن على براهني وهناك 
 املسيح كان: وقال أمحد منظور بري السيد إيل بعث مجاعتنا عن املصري الشيخ انفصل فعندما. الرجل هذا من

 مل ولكنه املصري، الشيخ من بنته تزويج بعدم أمامي اهللا أمحد احلافظ على أشار قد والسالم لصالةا عليه املوعود
 الصالة عليه املوعود املسيح إىل وجئت هذا، تصرفه على جدا فغضبت منه، وزوجها السالم عليه رأيه يقبل

 أن املؤمنني فعلى بشيء أمر إذا الرباين موراملأ إن تعاىل اهللا قال وقد تعاىل اهللا من مأمور إنك: له وقلت والسالم
 صحيح، تقوله ما إن والسالم الصالة عليه املوعود املسيح فقال. عصاك قد اهللا أمحد احلافظ ولكن بأمره، يأمتروا
  .القضايا هذه مثل يف أتدخل ال ولكين

 كانت أا إال صحتها، يف لشكا يساورين مل الرواية هذه وصلتين ملا: عنه اهللا رضي املوعود املصلح حضرة يقول 
 برهان بأيدينا يكون وأن ذلك، على آخر شاهد هناك يكون أن قلقًا فتمنيت القضية، هذه يف الوحيدة الرواية
 التايل اليوم بريد يف وصلين أنه اهللا قدر غرائب ومن. الفتنة هذه وإثارته اجلماعة عن انفصاله خلفية على قوي

 القرآن قراءة إىل حباجة شعرت ١٩١٥ عام قاديان إىل جئت ملا: فيها قال السنوري اهللا قدرة منشي قبل من رسالة
 أطراف نتجاذب وحنن يوم ذات يل فقال اهللا، أمحد احلافظ يد على قراءته فبدأت األحباب، بعض يد على الكرمي

 يف نزل ولكن ر،آخ شخص من زينب بنيت بتزويج أمرين قد والسالم الصالة عليه املوعود املسيح كان: احلديث
 رأي أن إىل يشري أنه خطأً منه ففهمت ،"زينب تقتلوا ال: "وحي السالم عليه املوعود املسيح على األيام تلك

 الرجل هذا ولكن املصري، الشيخ من فزوجتها صائبا، ليس زواجها عن والسالم الصالة عليه املوعود املسيح
  .والسالم الصالة عليه املوعود املسيح ألمر خمالفيت عاقبة هذه أن وأرى شديدا، أذى آذاين وقد جدا يضايقين

 اخلليفة عهد يف السوق يف محاه ضرب كان املصري الشيخ أن أتذكر أيضا أنا: عنه اهللا رضي املوعود املصلح يقول
 . أيام عدة دامت توسالت بعد له واستعطفته جدا، األول اخلليفة عليه فغضب عنه، اهللا رضي األول

مث أثبتت األحداث . جيب أال تزوج زينب من الشيخ املصري وإال سيضيع إمياا أيضا: ذا اإلهلامكان معىن ه
وألا . لعل كثريا من الناس ال يعرفون عن الشيخ املصري وعن قصته. الواقعة أن إمياا ضاع بسبب هذا الزواج



 الرمحن املصري قد بايع املسيح كان الشيخ عبد. جزء من تاريخ اجلماعة، لذا سأذكرها بشيء من التفصيل
 وشودهري نصر �أُرسل إىل مصر، وقد حتمل املصلح املوعود . املوعود كما هو واضح، وكان شخصا مثقّفا

الشيخ "وكان سفره هذا مدعاة لفوائد كثرية له وباإلضافة إىل ذلك اشتهر بلقب . اهللا خانْ نفقات سفره إىل مصر
وبناء على .  كما ذكرت من قبل أيضا�مث جاء وقت حني اختلف الشيخ املصري مع املصلح املوعود ". املصري

. اىل أنقذها من فتنته وحاول أن يحدث الفتنة يف اجلماعة ولكن اهللا تع�هذا االختالف بدأ يتكلم كثريا ضده 
ميكنكم أن تقدروا مكانة الشيخ املصري يف اجلماعة من أن املصلح . وقد أُخِبر البعض عن حالته يف الرؤى أيضا

. ة قال ذات مرة أن شخصا كتب إليه من أفريقيا أنه قلق جدا على انفصال الشيخ املصري من اجلماع�املوعود 
وأضاف هذا الشخص وقال بأنه إذا ضاع إميان شخص كبري مثله فما حقيقة إميان شخص مثلي؟ يقول املصلح 

إن احلكم بعظمة أحد بيد اهللا وليس بيدك، فما دام اهللا تعاىل قد فصلَ :  بأنه كتب إىل هذا الشخص�املوعود 
  . سبه كبريا، وأبقاك يف اجلماعة فالكبري هو أنت وليس هوعمليا من اجلماعة من حت

 أثناء. باختصار، حني كان الشيخ املصري يف اجلماعة كان يعد شخصا كبريا أما اآلن فنرى أنه ال أمهية له مطلقا
 قتلوات ال "إهلام عن باإلخبار أمهيته يبدي أن بنفسه املصري أراد اجلماعة عن االنفصال بعد أو االختالف هذا

  .  زواجه حبق املوعود املسيح على نزل اإلهلام هذا إن: قائال" زينب
 بدأ ذلك يف يتكلمون أيضا اجلماعة أفراد وبدأ األخرى باإلهلامات بربطه حقيقته بني حني املوعود املصلح لكن

 أنه اإلهلام هلذا وداملوع املصلح شرح وراء السبب هو فهذا القضية، هذه إىل زوجيت جتر ملاذا بنفسه يقول املصري
 بنفسه، املصري إليها االنتباه لفت اليت النبوءة، هذه أعظم ما انظروا املوعود املصلح يقول. اإلهلام ذلك حتقق كيف
. حبقها نزل قد حسبه كان والدها إن وتقول نزل، قد كان اإلهلام هذا مثل أن تتذكر كانت زوجته أن ويبدو
 قد إجنازه يف نتأخر أن ميكن كان الذي واألمر أيضا، املصري ببال ذلك خطر ذاه بسبب إنه املوعود املصلح يقول
  . بنفسه املصري أجنزه
 مث عنـزة لذبح سكينا أمسك شخصا إن يقال حيث متاما املثل عليه ينطبق ويقول مثاال املوعود املصلح يقدم

 حبث مث فاندفنت، التراب عليها ألقواف هناك يلعبون األوالد كان وباملصادفة وضعها، أين ونسي مكان يف وضعها
 فأخذها السكني، فظهرت بظلفها رضاأل يف حبثت العنـزة أن حدث مث جدا واستغرب جيدها ومل كثريا عنها

 يدبر من حبق ويستخدمونه" بظلفه حتفه عن الباحث "مثل العرب يف شاع الوقت ذلك ومن ا، فذحبها الرجل
 احلافظ استجاب لو أي بني، واضح االستنتاج وهذا ذلك أيضا املوعود املصلح استنتج لقد. بيديه لنفسه اهلالك
 من املبعوث لكالم فاالستجابة. إمياا ضاع ملا املصري من زينب ابنته يزوج ومل � املوعود املسيح ألمر احملترم

  . اإلميان يضيع فال عندهم من يؤولوه أن دون حرفيا به عملوا لوف يستوعبوه، أن وجيب املؤمنني على واجبة اهللا
 يوم ذاتف بطبعه، ومتسرعا عجوال كان أحسن حممد املولوي إن: آخر حادث بيان يف املوعود املصلح يقول
 البشر كالم بني شاسع بون هناك: ةالرته أثناء فقال للرتهة" بسراوان "إىل � املوعود املسيح سيدنا خرج



 كان احلريري -موجود أيضا احلريري كالم ومقابلَه اهللا كالم هذا انظروا: فقال إهلاماته أحد قرأ مث. اهللا وكالم
 كالم أنه اإلهلام عن حضرته قاله ما وظن بانتباه الكالم من األخري اجلزء أحسن حممد املولوي يسمع فلم - مؤلِّفا

: فورا احملترم املولوي قال اهللا كالم إنه: � املوعود املسيح له قال  حني لكنه متاما، لغو إنه: يقول فبدأ احلريري،
  .الكالم أروع ما! اهللا سبحان

 � املوعود املسيح أن بيان يف حادثا � حضرته ذكر مث. أمر أي يف الرأي إبداء عند املرء يتسرع ال أن جيب
 قادر غالم مرزا عمك كان: يل وقال السيخ أحد جاءين: وقال بلد وكلِّ العامل بقاع من بقعة كل يف يعرف

 مث. أحد يعرفه كني ومل معروف غري فكان أمحد غالم مرزا أما مرموق، منصب على حائزا وكان جدا، مشهورا
 مسعت: له وقال � املوعود املسيح والِد أي احملترم مرتضى غالم مرزا إىل والدي ذهب يوم ذات: السيخي قال
 نأي من كثريا، عليه أخشى وأنا القرآن ويقرأ املسجد يف اليوم طول يقبع إنه: له فقال هو؟ فأين آخر، ابنا لك أن

 الوظيفة له دبرت كلما أنين إال يتوظف أن أريد فأنا. قليال بالدنيا يهتم أن ينبغي له وقل إليه فاذهب سيأكل،
 ماذا عبثا، يقلق والدي إن: � املوعود املسيح أي فقال األكرب، املرزا رسالة له ونقل إليه والدي فذهب. رفض

 أحتاج فلست عنده، سأتوظف كنت من عند توظّفت لقد: له وتقول إليه تعود أن أرجو الدنيا؟ فبوظائ سأفعل
  . الناس عند العمل إىل

 هذا ذكر كلما تدمعان عيناه كانت حىت كثريا السيخي ذلك يف أثَّر قد كان األمر هذا إن: املوعود املصلح يقول
 القصة؟ ما فسألته بالبكاء، جيهش وبدأ الصغري املسجد يف يوم ذات جاءين إنه املوعود املصلح يقول. احلادث

 احملترم املرزا ضريح عند أسجد أن أردت وعندما مقربه، شيت إىل اليوم ذهبت فقد كثريا، ظُلمت اليوم: فقال
 ناأ أما شأم، فهذا للقبور يسجدون ال األمحديون كان فإذا. دينه عن خيتلف ديين أن مع أمحدي، ذلك عن اين
 حضرته كان باختصار،: � املوعود املصلح يقول األمحدي؟ ذلك عنه اين فلماذا هلا، نسجد وحنن السيخ فمن
 مع ضرحيه يزورون كانوا حبيث وزهده، بعبادته جدا متأثرين كانوا يعرفونه كانوا فالذين متاما، منعزال �

  . املسلمني غري من كوم
 � دعواه بعد أما ،� املوعود املسيح صديق البطالوي حسني حممد املولوي كان: � املوعود املصلح يقول
 حممد املولوي اسم حما قد � اهللا لكن. أحطُّه سوف أنا واآلن رفعته الذي أنا ،� حضرته حبق وياملول فقال

 حممد املولوي أبناء أحد إن: � املوعود املصلح يقول. كله العامل يف � املوعود املسيح اسم ونشر حسني
 رسالة حسني حممد املولوي فأرسل اإلسالم، إىل وأعدته قاديان إىل دعوته لكنين اآلرية، الديانة اعتنق حسني
  .ذلك على إيل الشكر

 املسيح زمن من تستمر املعارضة إن: وقال عهده يف واخلارجية الداخلية املعارضة � املوعود املصلح ذكر مث
 ذلك ومع تستمر واملعارضة املؤامرات شىت سلسلة أن نرى اليوم إىل بل اجلماعة، تتقدم ذلك ومع � املوعود
 هذه أحرزت قد اجلماعة إن: املوعود املصلح فقال. بانتظام اهللا بفضل واالزدهار التقدم أشواط اجلماعة تقطع



 أن اجلماعة أفراد على جيب الدوام، على اجلماعة حليف كان اهللا فضل أن يثبت وهذا باألشواك، مرورا املكانة
 ويف الراهن العصر يف املعارضة تتبخر فسوف األدعية حق أدينا فإذا دائما، الفضل هذا جلعل الدعاء يواصلوا
  . اهللا شاء إن أيضا املستقبل

: فقال � السيالكويت الكرمي عبد املولوي حلضرة النظري منقطعة التضحية بيان يف املوعود املصلح ذكر يوم ذات
 مشهورا وكان وطنه، يف الطب ميارس بدأ تركها بعدو جدا، مرموقة وظيفةً األول اخلليفة رزق قد � اهللا كان
 كانت وهلذا مريديه، معظمهم وكان املزارعني، كبار حيث سرغودها حمافظة يف تقع ريه ووطنه هناك، كثريا
 أراد حني أيام بضعة وبعد � املوعود املسيح لزيارة قاديان إىل جاء أنه إال عملُه، ليزدهر كبرية إمكانية هناك

 هذا، بتوجيهه فعِمل. هنا تستقر أن ينبغي واآلن كثريا الدنيا كسبت لقد: � املوعود املسيح له قال العودة
 يكن مل الزمن ذلك يف. األمتعة جللب آخر شخصا أرسل قد بل أيضا، األمتعة إلحضار شخصيا يذهب مل حبيث
 يبال مل لكنه والعالج، الفحص أجرةَ واحدة بيسه له يدفع من هنا يكن مل بل هنا، عيادته تنجح أن يف أملٌ هناك
 عبد تضحية أما. ما نوعا الدخل له حيصل وبذلك اخلارج من يأتونه املرضى كان شهرته بسبب لكنه. بشيء
 مل عمل، وال راتب له يكن ومل أجرة، أية على للحصول احتمالٌ هناك يكن مل حيث ختتلف تفكان � الكرمي
 اليوم تنجزها اليت فاألعمال ،� املوعود للمسيح سكرتريا يعمل كان. جانب أي من للدخل وسيلة أي له تكن
 مبنـزلة وهذا العيش، لكسب وسيلة أي له تكن مل أنه مع وحده، ينجزها كان هذه اجلماعة مكاتب كلُ

 احلياة الواقفو حنن نستعرضها أن وجيب ألسالفنا النماذج هي فهذه. زرع ذي غري واٍد يف باحلياة التضحية
  . وآخر حني بني ونتدبرها

 عبد املولوي كان: � املوعود للمسيح � الكرمي عبد املولوي حب بيان يف � املوعود املصلح يقول مث
 أما عاصروه، الذين إال العشق ذلك إدراك يستطيع وال � املوعود للمسيح خاصا حبا يكن احملترم الكرمي

 أما عاما، ١٧ قرابة فيه عمري كان زمن يف احملترم املولوي تويف فقد. ذلك يتصوروا أن حىت يسعهم فال خروناآل
 ذلك ومع طفال كنت أي عاما، ١٣ قرابة فيه عمري فكان � املوعود للمسيح حبه فيه عرفت الذي الزمن
 والثانية املاء، شرب يف طريقته إحدامها. قط أنسهما ومل احملترم املولوي خصال من الثنتني عميق انطباع لدي كان
" غت غَت "صوت منه يصدر وكان بشغف، ويشربه كثريا، البارد املاء حيب فكان ،� املوعود للمسيح حبه
 احلمد هللا، احلمد: يقول جرع بضع كل شرب بعد كان إذ. كلها اجلنة نعم له أرسل تعاىل اهللا وكأن الشرب أثناء

 يذكره ال ملاذا أعرف فال اآلن أما جدا، مشهورا األقصى املسجد بئر ماء كان: � املوعود املصلح يقول. هللا
 املوعود املسيح كان وعندما الثواب؟ ذلكب فينال املاء يل يحضر من هناك هل يقول أن حضرته دأب كان. الناس
 مث الدرج عند املاء حامل وصول ينتظر فكان موجودا � يكن مل إذا أما آخر، أمرا كان املسجد يف �

  . بفمه ويلصقه املاء إبريق منه يتناول



 جسم من شيئًا تتناوالن عينيه كأن يبدو كان � املوعود املسيح صحبة يف موجودا كان حني هأن الثاين األمر
 من ذرة كل وكانت. وجهه على يزدهر واالنبساط البشاشة بستان كان الوقت وذلك ،� املوعود املسيح
 يشيد كان وكيف مبتسما، � املوعود املسيح كالم إىل يستمع كان كيف. املسرة أمواج رتصد وجهه

. علي روشن احلافظ املرحوم عند األمر هذا من نبذة رأيت ولقد. رائعا املشهد ذلك كان خمتلفة، بأساليب
 � املوعود املسيح وكان خاص، نوع من حبا املوعود ملسيحا حيب الكرمي عبد املولوي املرحوم كان باختصار

 بعد لكنه للحديث، املغرب صالة بعد عادة جيلس � املوعود املسيح سيدنا كان. مبثله حيبه بدوره اآلخر هو
 مكان أرى حني أتأمل إنين: قال سيدي، يا جتلس تعد مل ملاذا: أحد له قال فحني. ذلك ترك قد احملترم املولوي وفاة

 وقادرا حيا � اهللا بكون � املوعود املسيح من أكرب إميانه أحد ال أنه مع. فارغًا احملترم الكرمي عبد املولوي
 صحابته حيب اآلخر هو � كان بل فقط، واحد جانب من احلب هذا يكن ومل. جديد من أحد إحياء على
  . كثريا
 املرحوم حبق الئقة غري كلماٍت استخدم قاديان يف شخصا أن أتذكر: فيقول آخر حادثا � املوعود املصلح يذكر

 الكلمات يكرر أن على أصر الناس ضربه كلما حيث عنيدا كان الرجل لكن الناس، فضربه الكرمي، عبد املولوي
 بالنسبة املشهد فصار السن صغري كنت إين املوعود املصلح يقول النـزاع، فتفاقم أكثر، للضرب فتعرض نفسها

  .       ألعوبةً مثلي لألوالد
يف تلك األيام . ظل الناس يضربونه حىت تعبوا من ضربه.  هذا القولعنلن أتراجع :  ويقولكان يتلقى الضربات

قبل توليه اخلالفة، أي يف زمن املسيح املوعود  (�كان أحد املصارعني يتلقى العالج على يد اخلليفة األول 
عندما مسع الضجيج خطر بباله كأن ما يقوم به الناس عمل ثواب وجيب أال حيرم نفسه منه، فذهب إىل ) �

ولكن الرجل كان عنيدا جدا فظل . هناك دون أن يعرف القصة فحمل الرجلَ ودوره قليال مث رمى به األرض
عندما .  أن هذا املشهد صار كلُعبة بالنسبة لنا�يقول سيدنا املصلح املوعود .  هذا القولعنلن أتراجع : يقول

أال ترون أن الناس يشتمونين : هل هذا هو تعليمنا؟ مث قال:  بذلك سخط كثريا وقال�علم املسيح املوعود 
 كلمات غري الئقة حبق املولوي عبد الكرمي؟ يقول ولكن هل تضرين شتائمهم؟ ما املشكلة إذا استخدم هذا الرجل

ما :  بأن جدنا من أُمنا السيد مري ناصر نواب عندما شاهد املشهد ذهب إىل هناك وقال للناس�املصلح املوعود 
الناس وإذ بالرجل يعيد الكالم نفسه  به؟ هل تريدون أن تقتلوا الرجلَ؟ كان جدنا ينصح نهذا اللغو الذي تقومو

 بأن �يقول املصلح املوعود . ، فلطمه السيد مري ناصر نواب أيضا بضع لطمات�حبق املولوي عبد الكرمي 
األمر يتعلق بالعادة فقط، فعندما جيري تيار العادة . يضااإلنسان يرتكب أحيانا أعمال اللغو من هذا القبيل بنفسه أ

  . ينجرف الناس معه تلقائيا، ولكن جيب أن يتمرن اإلنسان على التحكم يف نفسه
كان :  امسه منشي أَروري خانْ فيقول� قصة حب صحايب آخر للمسيح املوعود �مث يروي املصلح املوعود 

كان املسيح املوعود .  يسكن يف مدينة كبورله� كثريا، وكان �منشي أَروري خانْ حيب املسيح املوعود 



 هذه املدينة لدرجة كتب هلم ذات مرة شهادة احتفظت ا مجاعة ميدح كثريا إخالص أفراد اجلماعة الساكنني يف
 بأن أفراد هذه اجلماعة قد أبدوا إخالصا كبريا وسيكونون معي يف �تلك املدينة، قال فيها املسيح املوعود 

 مرارا أن يزور مدينة كبورله كلما سنحت له �كان أفراد تلك اجلماعة يترجون من املسيح املوعود . اجلنة
 �فذات مرة وجد .  بأنه سيزورهم عند سنوح الفرصةهم أيضا قد وعد�كان املسيح املوعود . الفرصة

 حمطة كبورله يفوعندما نزل .  دون إخبارهم�يطلعهم على قدومه فانطلق لجيد وقتا فرصة لذلك ولكنه مل 
كان هذا الشخص معارضا ولكن من املعلوم أن لكبار الناس تأثريا . هرآه أحد املعارضني األلداء الذي كان يعرف
احملترم أنه كان يتجاذب أذيال األحاديث جالسا يف حمل، إذ جاء ذلك على أية حال، فريوي منشي أَروري خانْ 

مسعت ذلك وركضت إىل احملطة تاركا ورائي حذائي وعماميت ودون . لقد جاء مرزاكم: الشخص يركض وقال
ن ليس حظنا سعيدا إىل درجة أن يأتينا املسيح املوعود، وأل: بعد قطع مسافة وجيزة خطر ببايل. أن أنتبه إليهما

فتوقفت وبدأت أره وقلت بأنك تكذب وتسخر . املخرب من املعارضني لذا ميكن أن يكون قد قال ذلك مازحا
مث خطر ببايل من جديد أننا لسنا . فبدأت أركض مرة أخرى.  قد جاء فعال� مث خطر ببايل لعله يكون. منا

ال : فقال الرجل. ، وبذلك بدأت أوبخه مرة أخرى� حىت يأتينا املسيح املوعود سعداء احلظ إىل هذه الدرجة
كنت يف حيص . باختصار، كنت أركض مرة وأتوقف أخرى. توبخين، أنا جاهز ألذهب معك فمشيت معه

أنى له أن يأيت : بييب كان خيطر ببايلحبكلما كنت أفكر . إلينا قادما �بيص وإذ يب أرى املسيح املوعود 
  !لزيارتنا

  . هذا هو احلب البالغ حد اجلنون: أقول
ة وجيزة جاء منشي أَروري خانْ احملترم إىل  بفتر�بعد وفاة املسيح املوعود :  ويقول�يتابع املصلح املوعود 

: خرجت ملقابلته ورأيت يف يده قطعتني نقديتني أعطانيهما قائال. قاديان وأرسل إيلّ رسالة أنه يريد مقابليت
. ال أذكر ماذا كانت كلماته بالضبط ولكن أذكر أنه استخدم كلمات تعين اُألم احملترمة. سلِّمهما إىل أم املؤمنني

كنت أعرف أن ذكريات املسيح . مث بدأ يبكي وأجهش بالبكاء، وبكى مبرارة لدرجة كان جسمه يرتعد كله
 تبكيه غري أنه كان يبكي فاقدا السيطرة على نفسه حىت ظننت أن يف بكائه املرير دخال ألمر آخر �املوعود 

  . أيضا
كنت أسأله أثناء ذلك عن سبب البكاء . بل إىل نصف ساعةدقيقة ربع ساعة أو عشرين باختصار، ظل يبكي إىل 

 مكنت أتقاضى سبع روبيات راتبا، : مث عندما هدأ قليال قال. اجلواب ولكن مل يقدر عليهبفكان يه عندما بايعت
كنت أقطع .  بنفسي�وكنت أضيق على نفسي وأوفّر منها شيئا ألذهب إىل قاديان وأقدمه للمسيح املوعود 

مث رفع منصيب وازدادت أمنييت . مسافة طويلة مشيا على األقدام ألصل إىل قاديان بأقل قدر ممكن من اإلنفاق
ت  ذهبا، ووِددت أن أقدمه إضافة إىل التربع العادي الذي كنحلضرتهللتربع أكثر، حىت انتابتين أمنية أن أقدم 

كلّما كنت أمجع شيئا كنت أصاب بقلق واضعا يف احلسبان أن وقتا طويال قد مضى . أتربع به من دخلي الزهيد



، فكنت أحضر قاديان قبل أن أمجع قدرا كافيا من الذهب وأقدم حلضرته ما �على رؤييت املسيح املوعود 
على أية حال، كنت قد مجعت هذه القطعات الثالثة ألقدمها بنفسي إىل املسيح . كنت قد مجعته إىل ذلك احلني

  .  ولكنه توفِّي يف هذه األثناء�املوعود 
لقد قام جبهد جهيد وعندما وفِّق . كأن منشي أَروري خانْ احملترم قد قضى ثالثني عاما يف هذه احلسرة: أقول

  . هذا كان اإلخالص وروح التضحية اليت حتلّى ا هؤالء الناس.  قد توفِّي�إليفاء نذره كان املسيح املوعود 
ذات مرة وجه أحد . هناك بعض احلروف يف اللغة العربية ال يسع لغري الناطقني بالضاد أن يلفظوها بصورة سليمة

 أيضا أثناء احلوار وقال بأنه ال يستطيع أن يلفظ تلك األحرف �راض إىل املسيح املوعود العرب هذا االعت
جاء ذات مرة شخص إىل جملس املسيح املوعود فبدأ : ما مفادهذلك  يف �يقول املصلح املوعود . بصورة سليمة

 القافلقد جاء يف القرآن الكرمي كذا وكذا، ونطق حرف :  يبلّغه الدعوة أثناء الكالم وقال يف هلجة بنجابية�
، وال يلفظوا من خمارجها الصحيحة "القرآن الكرمي"بصورة عادية، كما ينطقها الناس عادة عندما يلفظون مجلة 

كان . بصورة سليمة فأنى لك أن تفسره" القرآن"هذا الشخص بأنك تدعي أنك نيب وال تلفظ فقال . مثل القُراء
يف الس الشهيد الصاحبزادة عبد اللطيف أيضا فرفع يده ليضرب املعترض، ولكن املسيح املوعود أمسك بيده 

 بتبليغه �ملسيح املوعود بدأ ا. فورا، وكان املولوي عبد الكرمي جالسا يف جانب آخر فأمسك هو بيده األخرى
هذا هو السالح الوحيد يف يديهم، فإن مل يستخدموه فماذا تتوقع : الدعوةَ جمددا، مث قال للصاحبزادة عبد اللطيف

إن إرساله . ينفإن كنت تتوقع أن يناقشوا باألدلة ويقولوا كلمة احلق فلم تكن هللا حاجة أن يرسل. امنهم أن يفعلو
وليس لديهم إال هذه األسلحة السخيفة، فهل تتوقع منهم .  إياي دليل على أم مل يعودوا متمسكني بالصدق�

  أال يستخدموها؟ 
، فيمكن أن يكون املعترض �، وتلك الرواية أيضا رواها املصلح املوعود الضاديف رواية أخرى ذُكر نطق حرف 

يقول املصلح املوعود . يف جملس واحد ألن الكالم شبه مماثل يف كلتا الروايتني" ض"و" ق"قد اعترض على نطق 
ن معلوما أن هذا إذا كا: أقول. مثلهم" ض" بأن العرب يقولون بأنه ال يستطيع أحد سواهم أن يلفظ �

  مستحيال فما معىن االعتراض؟
، ومع ذلك نطقي ال يكون الضاد نطقا حلرف البنجابأرى أنين أقرب أهل :  عن نفسه�يقول املصلح املوعود 

  . سليما متاما
 ولعل الروايات اليت تتحدث ،الضاد والقافلقد وضحت ذلك ألن هناك روايات تتحدث عن نطق حرف : أقول

لقد رأيت هذا الشرح ضروريا وإال سيبدأ الناس بالكتابة إيل أن .  هي أكثر رواجا يف اجلماعةالضادعن نطق 
الفريق الذي يتعامل مع إذ  فيزداد ضغط الربيد أكثر من ذي قبل القاف وال يتعلق بنطق الضاداحلادث يتعلق بنطق 

  .  الربيدثرةك سلفا نتيجة مضغوطالربيد هنا 



لقد قرأت رسائل أعداء األمحدية البذيئة جدا : �، فيقول � املسيح املوعود صرب �يذكر املصلح املوعود 
 كان حيتفظ ا ويصرب � اليت يغلي دم املرء بقراءا، ولكن املسيح املوعود �املوعود اليت وجهت للمسيح 

  .ثرة أكثر مما تصلين بأن الرسائل من هذا القبيل كانت تصل املسيح املوعود بك�مث قال املصلح املوعود . عليها
تأتيين أربع أو مخس رسائل كهذه يف سنة واحدة ما عدا تلك اليت تأيت من دون طوابع فتـرجع، ولكن كانت 
تأيت إىل املسيح املوعود عليه السالم اثنتان أو ثالث رسائل كهذه كل أسبوع، وكانت بذيئة للغاية ومليئة 

 إنصادف يل أن بدأت بقراءة تلك الرسائل، فما : �قال . تهابالسباب والشتائم لدرجة يندهش اإلنسان لرؤي
 جاء فورا وأخذ مين كيس �وملا رآين املسيح املوعود . قرأت منها رسالتني حىت بدأ دمي يغلي يف جسدي

 عدة من األكياس كهذه، وكان يضع كل هذه الرسائل يف �انت عنده ك". ال تقرأْها: "تلك الرسائل وقال
وعن هذه . وقد حرقها مرات كثرية ولكن كانت جتتمع رسائل أخرى مثلها من جديد. صندوق من خشب

مث مل تكن فيها الشتائم . ن لديه أكياسا كثرية لرسائل ملؤها الشتائم يف كتبه أ�األكياس كتب املسيح املوعود 
  .  وافتراءإفكافحسب بل كانت تتضمن ذكر اتـهامات وعالقات غري شرعية 

إمنا تظهر هذه األشياء إلمتام تقوانا، فأي داع فيه للسخط . فاالنزعاج من مثل هذه األشياء لَسخافة كبرية
مبا فيه، وألنه يكون يف قلب العدو وسخ لذا يظهر منه الوسخ، ولكن جيب أن ء ينضح اإلناوالثَوران؟ بالنهاية 

نستمر يف الثبات على التقوى أكثر فأكثر ونبقي أخالقنا على الصواب، فلو عاملكم العدو بسخرية واستهزاء يف 
  . جملس فال تقعدوا معه، هذا ما أمر اهللا به

إن اهللا تعاىل إلظهار اآلية جيعل بركةً يف كل شيء له صله باألنبياء، ومن :  يف موضع�يقول املصلح املوعود 
إا حقيقة مسلمة، ويؤكّدها عمل املسيح . واجب الناس أن حيرزوا هذه الربكات، فال ميكن إنكار هذه الربكات

 مرة زار دهلي، فذهب إىل �رد يف جريدة البدر وأنا أيضا أتذكر جيدا أن املسيح املوعود و.  أيضا�املوعود 
مزارات عدد من األولياء للدعاء، فدعا عند مزارات خواجه باقي باهللا، السيد قطب، خواجه نظام الدين أولياء، 

وإن مل تكن  - حبسب ما أذكر �ويف ذلك الوقت ما قاله . دين تشراغشاه ويل اهللا، خواجه مري درد ونصري ال
 هو أن قلوب أهل دهلي قد أصبحت ميتة فأردنا أن نأيت إىل مزارات هؤالء األولياء -  مطبوعة ذا الشكل١املذكرة

 املذكرة مل يطبع يف.  أرواحهم فتدعو الهتداء هؤالء الناسيجوندعو هلم وألوالدهم وألهل دهلي أنفسهم لكي 
انظروا اآلن .  قال إننا دعونا عند قبورهم من أجلهم وألنفسنا ولبعض األمور األخرى�إال بأن املسيح املوعود 

                                                 

1 ا كان بعض أصحابه  اليومية اليت � هنا إىل مذكرة املسيح املوعود �شري سيدنا املصلح املوعود  يا يف يكتبووينشرو
 املترجم . جريدة البدر أو احلكم



 الناس الذين يعتقدون بأنه ال ئكأول هذه املذكرة ظن تدحض.  هلؤالء األولياء فقط�مل يدع املسيح املوعود 
 يقول إننا دعونا هلم وألنفسنا أيضا بأن يكرمنا اهللا �جيوز الدعاء أمام القبور إال ألصحاا، ألن املسيح املوعود 
 اليت قد نشرت يف �هذه مذكرة املسيح املوعود . تعاىل بالنجاح يف أهدافنا كما دعونا ألمور أخرى أيضا

  . جريدة البدر
 يف تذكرة الشهادتني أنين كنت أريد أن أي هذا الكتاب قبل الذهاب �كذلك يقول سيدنا املسيح املوعود 

. أمل شديد يف الِكلية ففهمت أن هذا األمر لن ينجزإىل غورداسبور ملتابعة قضية، وآخذَها معي ولكنين أصبت ب
فدعوت واضعا روح .  إنين سأدعو فأمين أنِت- أي السيدة أم املؤمنني رضي اهللا عنها-حينها قلت ألهلي 

الصاحبزاده املولوي عبد اللطيف الشهيد أمامي أن يا رب هذا الشخص ضحى بنفسه يف سبيلك وأنا أريد أن 
أقسم باهللا الذي روحي بيده أنه ما كانت : �يقول . لعزته فارزقين الصحة من فضلكأكتب هذا الكتاب 

املسيح أن انظروا اآلن . دقّت الساعة السادسة صباحا حىت شفيت متاما وألّفت نصف الكتاب يف اليوم ذاته
ذاهبا ملتابعة قضية وكان يريد أن يكتمل الكتاب قبل ذلك ولكنه مرض بشدة فدعا واضعا كان  �املوعود 

إنين أردت أن أكتب هذا الكتاب نظرا خلدمته !  من خدامه، أن يا رباروح الشهيد املرحوم الذي كان أحد
  . فاستجاب اهللا تعاىل دعاءهوتضحيته فاشفين بفضلك، 

وقد ". كرامة جديدة للمولوي عبد اللطيف املرحوم" هلذا احلادث هو �ذي وضعه املسيح املوعود فالعنوان ال
هو وما يمنع منه .  نفسه دعا ذه الطريقة عدة مرات�ثبت من تاريخ الصلحاء واألتقياء أن الرسول الكرمي 

وأما اجلزء بأن الذهاب إىل . وهذا األمر غري مباح ائيا وحيرمه اإلسالم. االعتقاد بأن امليت سوف يعطينا شيئا ما
أن يدعو اإلنسان مذكِّرا تلك الوعود اليت وعد ا اهللا تعاىل أنبياءه أن يا رب أو مثل هذه األماكن يسبب الرقّة 

ائزا فقط بل هي حقيقة روحانية، ومن واجب املؤمن أن يستفيد من حقّق هذه الوعود يف وجودنا، فهذا ليس ج
 املسيح املوعود عليه السالم للدعاء فنستطيع أن نقول خماطبني اهللا قربمثال عندما نذهب إىل . أماكن الربكة كهذه

سطته ووعدته بأنك ستوصل امسه إىل أكناف هذا هو الرجل الذي وعدته بأنك ستحيي العامل بوا!  يا رب�
  . العامل، فحقِّق هذا الوعد

وليام إلجناز مهمة املسيح املوعود ئ الوعد ونكون ممن يؤدون مسمن هذاوفّقنا اهللا تعاىل لنكون حنن أيضا جزءا 
  . بته ونكون ممن يرون وجه اإلسالم احلقيقي ويرون غل�

يوليو / متوز٢٢سوف أصلّي بعد الصالة جنازة الغائب للمولوي حممد يوسف درويش قاديان الذي تويف يف 
وتسىن له أن يعلّم القرآن . كان أمحديا وحيدا يف أسرته. إنا هللا وإنا إليه راجعون.  سنة٩٤م بعمر ٢٠١٥



ممن يؤدون اخلدمة بالتزام وكان إنسانا خملصا كان بسيطا ومتواضعا و. واحلديث يف املدرسة األمحدية ملدة طويلة
  . ووفيا

حصل التعليم البدائي من . مبحافظة الهور سابقا واآلن حمافظة قصور" تشونيان"يف مقاطعة " موكل"كان من قرية 
م تيسر له أن يدرس كتب احلديث األساسية يف مدرسة دينية ألهل احلديث بالهور، وهناك ١٩٣٩قريته، مث يف 

 احلق وظل يطالع كتب للبحث عنع أمحدي عرفه باألمحدية، وبعد ذلك جاء إىل قاديان عدة مرات التقى م
جاء إىل قاديان لتحصيل العلوم مث . م١٩٤٤ يف �اجلماعة، وبالنهاية تشرف بالبيعة على يد املصلح املوعود 

وقد حدث انقسام اهلند واهلجرة من قاديان أثناء دراسته ولكنه .  املبلغنيصفم يف ١٩٤٧  أبريلالدينية وسجل يف
  . فضل البقاء يف قاديان يف كل حال وآثر لنفسه حياة الدروشة

يل فتم  بأن ينتخب بعض الطالب من صف املبلغني لتحصيل التعليم العا�م حني أمر املصلح املوعود ١٩٤٩ويف 
وكانت مدة هذا التعليم أربع سنوات، وملا انتهى من هذا التعليم عين أستاذا يف املدرسة األمحدية . انتخابه أيضا

نوفمرب /بنجاب يف تشرين الثاينالمن جامعة " املولوي الفاضل"وحصل على شهادة . م١٩٥٥مايو /بقاديان يف أيار
أي مرتبة (ة ملدة طويلة مث تقاعد وهو حائز على درجة شاهد وظل خيدم كأستاذ يف املدرسة األمحدي. م١٩٥٨
  . ، ولكنه دام خيدم يف املدرسة بعد التقاعد أيضا لفترة طويلة)متقدمة

وظل يزود الطالب . وكان حيب تالميذه حب الوالد ألوالده. كان ملتزما بالصلوات والصيام وكان عاملا بارا
األمحدية، وكان قد طالع كتب احلديث بتعمق، وكان يبين بأسلوب بعلم احلديث لسنوات طويلة يف املدرسة 

  .  الدرس يف أذهان الطالبيرسخ
عاش فترة الدروشة الطويلة بصرب . ١٥٣ األمحدية هو من تاريخ ١١رقمه يف فهرس الدراويش املطبوع يف الد 

  . وشكر مع وجود مشاكل
وابنه السيد .  وابن) زوجته من زوجها السابقأي ابن(يب كان املرحوم موصيا، وترك يف ذويه ثالث بنات ورب

وربيبه السيد .  قانوين وناظم تقدير األمالك وناظم تقدير أمالك املوصنيكمستشارمجيل أمحد ناصر احملامي يعمل 
وابنته السيدة عائشة بيغم هي زوجة الدكتور نسيم أمحد احلافظ .  فضل عمرمدير مطبعةبدر الدين يعمل كنائب 

رفع اهللا درجات املرحوم ووفق أوالده أيضا أن يتحلّوا بتلك احلسنات اليت . ادي وهي ختدم كعميدة اجلامعةآب
 آمني. كان يتحلى ا املرحوم

					  


