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  لندنفي مسجد بيت الفتوح في 

�����  

أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان . ده ورسوله     أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عب
إيـاَك نـَْعبُـُد َوإيـاَك * َمالـك يـَـْوم الـدين * الـرْمحَن الـرحيم * احلَْْمُد هللا َرب اْلَعـاَلمَني * بْسِم اهللا الرْمحَن الرحيم �. الرجيم
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ن أجل تبليغ الدعوة وإمتام  مخسة فروع للهدف من بعثته، ومنها نشر اإلعالنات م�لقد ذكر املسيح املوعود 
 الدعوة إىل املعارضني واملنكرين لتكون لتبليغلقد أردت اليوم أن أنشر أربعني إعالنا :  ذات مرة�فقال . احلجة

  ". حجة مين يوم القيامة عند اهللا على أنين أجنزُت اهلدف الذي أُرسلُت من أجله
 بنشر بضع إعالنات، أو نشرِها مرًة أو مرتني فقط، بل لو أمعّنا النظر يف املوضوع لوجدنا أنه �مث مل يكتف 

وكل هذه اإلعالنات اليت نشرها إمنا . نشر بدءا من أيام سبقت ادعاءه إىل يوم وفاته إعالنات كثرية يتعذر إحصاؤها
 حرقة ولوعة لينقذ املسيحيني واملسلمني وأتباع األديان �كانت لدى املسيح املوعود . هي كنـز كبري للعامل الديين
لقد أّلف كتبا كثرية أيضا، ولكن .  يقوم ذا العمل وحده باذال جهدا كبريا�كان . األخرى أيضا من اهلالك

 أن �واآلن من واجب أفراد مجاعته . ته وأمله ملواساة اخللق وإصالحهم واضح من إعالناته الصغرية أيضاحرق
  . يُبقوا هذه احلرقة واألمل إلصالح اخللق حيا ومستمرا لذا جيب على اجلميع االنتباه إىل هذا األمر دائما

 وجهوده غري العادية ذا الصدد ويقول بأن أسوة � عن أمل املسيح املوعود �د يذكر سيدنا املصلح املوعو 
 الرغم من مرضه، وكان ينشر  موجودة أمامنا بأنه كان يشتغل يف هذا اال ليل ار على�املسيح املوعود 

كان ينشر إعالنا مث ينشر إعالنا . إعالنا بعد إعالن لدرجة كان الناس يستغربون أميا استغراب نظرا إىل كثرة أعماله
 ثورة املعارضة الناجتة عنه حىت كان بعض الناس يقولون بأن نشر إعالن يف ختمدآخر قبل أن يضمحل تأثريه أو 

احلديد الساخن يُفَلح :  ما كان يبايل بقوهلم ويقول�ا على طبائع الناس، ولكنه هذه الظروف قد يؤثر سلب
. كلما مخدت ثورة املعارضة قليال كان ينشر إعالنا آخر، األمر الذي كان يؤدي إىل تفاقم الثورة مرة أخرى. بسهولة

فلو سلكنا حنن أيضا املسلك نفسه ميكننا أن .  عِمل ليل ار على هذا النحو، وهذا كان سر جناحه�احلق أنه 
جيب أال ننتظر إىل أن دأ املعارضة بل إذا ظلت اإلعالنات تصدر يف خضم املعارضة ستكون . نفوز يف مرامنا

  . أكثر تأثريا



كانت الدعوة يف زمنه تُبلغ بواسطة اإلعالنات، : � يف ذكر زمن املسيح املوعود �مث يقول املصلح املوعود 
. وكانت بعضها حتتوي على صفحتني أو ثالث صفحات، ولكنها كانت ُحتدث ثورة يف البلد إذ كانت تُنشر بكثرة

يعين نشُر ألف أو ألَفي نسخة، غري أا كانت تُنشر أحيانا مبا يقارب عشرة آالف النشر بكثرة يف ذلك الزمن كان 
أما اآلن فقد ازداد عدد اجلماعة بعشرات املرات مقارنة مع ذلك الوقت لذا يكون املراد من الدعاية . نسخة

كانت . الناُت الناسَ باإلعالن يف الزمن الراهن أن تُنشر خبمسني ألف بل مئة ألف، مث ترون كيف جتذب تلك اإلع
 مرة يف السنة، ولكن إذا ُنشرت اآلن مرتني أو ثالثة مرات يف السنة، فسرتون 12اإلعالنات تُنشر يف تلك األيام 

  . بعد مئة ألف أو مئَيت ألف كيف ُحتدث ثورة
الدعوة، وأعطيتهم هدفا لقد قلُت لفروع اجلماعة قبل ثالثة أو أربعة أعوام أن ينشروا إعالنا حمتويا على ورقتني لتبليغ 

أيضا أن يُنشر مبئات اآلالف ليكون اهلدف منه أن يطّلع العامل على تعليم اإلسالم اجلميل وتصل الرسالة إليهم عن 
ذا الزمن وأقام  يف ه�حقيقة اإلسالم، وليعلموا أن اهللا تعاىل قد أحيا اإلسالم من جديد بإرساله املسيح املوعود 

  . تعليم اإلسالم احلقيقي جمددا، وليعلموا أن اهللا تعاىل يبعث مبعوثيه إلنقاذ عباده من براثن الشيطان
. باختصار، إن فروع اجلماعة اليت عملت حبسب هذه اخلطة ُكللت مساعيهم بثمار جيدة جدا بفضل اهللا تعاىل

وا هنالك جهودا كبرية يف هذا اال، ووزعوا قرابة ثالثة مئة كنُت قد أرسلت طالب اجلامعة إىل إسبانيا وقد بذل
كذلك وزّع طالب اجلامعة من كندا أيضا هذه النشرات يف البالد الناطقة باإلسبانية مثل املكسيك . ألف نشرة

  . وغريها، وبذلك قد تّوسع جمال الدعوة كثريا وبايع الناس أيضا
 .  بدال من توزيع كتب كبريةباطرادن تُوزّع باختصار، جيب أن تُنشر نشرة تلو أخرى وأ

يوّد بعض الناس أن ينشروا :  ضمنيا عن كيفية اإلعالنات وماهيتها فقال ما مفاده�لقد ذكر املصلح املوعود 
لكن كانت هذه الفكرة ختاجل اإلعالنات من عند أنفسهم، مع أم ما كانوا يستطيعون أن ينشروها بأعداد هائلة و 

  . أذهان بعضهم على أية حال
وإذا نشر أحد . جيب أن توزع اإلعالنات اليت تُنشر من ِقبل املركز وبأعداد كبرية: �فيتابع املصلح املوعود 

 ذات � جدا، وقد سرد املسيح املوعود هذا مرض خطري. اإلعالنات بنفسه قد يُراوده الُعجب ليذاع امسه بكثرة
مرة قصة ذا الصدد جاء فيها أن سيدة صنعت لنفسها خامتا ولكن مل يُثِن عليه أحد، فأشعلت السيدُة يف بيتها 

لو سألين :  صنعِته؟ قالتمىت: مل يبق من أثاث البيت إال هذا اخلامت، فسأهلا أحد: نارا، وعندما اجتمع الناس قالت
  . أحد هذا السؤال من قبل ملا احرتق بييت

إًذا، الُعجب واحلرص على ذيوع الصيت مرٌض خطري إذا أصاب أحدا يأكله كما تأكل األَرَضُة اخلشَب دون أن 
عى هذا األمر ال يقتصر على اإلعالنات فقط بل لو ترسخت فكرة الُعجب بالذات يف بال أحد وس. يدرك املصاب

  . هلا سعيه لكانت أضراره كثرية ولن جيين منها فائدة
لقد توّسع جمال تبليغ الدعوة اآلن كثريا بفضل اهللا تعاىل حبيث إذا نشر أحد إعالنا بنفسه سيكون تأثريه قليال جدا، 

نية  إذ هناك من يفعل ذلك حبسن ال- ولكن إذا نشره أحد حبسن النية. إال أنه قد ينال بعض الصيت يف منطقته



أيضا، وليس ضروريا أن يفعل اجلميع بدافع الُعجب فقط، وإذا كان األمر كذلك حبسب رأي املركز فيمكن نشره 
 وكانت لديه أفكار جيدة فيمكن أن حتسن اإلعالن وجتعله جذابا للناس فيجب أن يسلم نشره وتوزيعه إىل -بكثرة

  . نظام اجلماعةوإذا كان اإلعالن يستحق النشر سينشره . نظام اجلماعة
 أو صحابته وهي ذات ألوان � عن املسيح املوعود �واآلن أقدم بعض املقتبسات من كالم املصلح املوعود 

  . خمتلفة
غانستان ما كانوا يقلقون أو يضطربون عندما كانت األحجار تُرمى على شهداء أف: يقول حضرته يف أحد املواضع

عندما االت احلجارة على الشهيد صاحبزاده عبد اللطيف والشهيد .  جأشةبل كانوا يتلّقوا بكل شجاعة ورباط
احلق أنه إذا ُوجدت عاطفة احلب يف قلب أحد . ارمحهم يا رب واهِدهم: نعمة اهللا خان والشهداء اآلخرين قالوا

أتذّكر أن آالف الناس .  ويتولد التأثري يف كالمه، وجتذب الناَس األشعُة النورانية املنبعثة من وجههيتغّري صاحبها متاما
مل . كاذبٍ جَه  و  قالوا لتوهم بأن هذا الوجه ليس � وعندما رأوه �جاؤوا إىل قاديان يف زمن املسيح املوعود 

  . يسمعوا من لسانه كلمة واحدة بل آمنوا مبجرد رؤيته
هذه األمثلة توجد يف هذه األيام أيضا إذ تأتيين رسائل كثرية يقول أصحاا بأم عندما رأوا صورة املسيح : أقول

  .  وبايعوا فورا قالوا فورا بأن هذا الوجه ليس بوجِه كاذبٍ �املوعود 
.  أن يف مجاعتنا أناسا من ثالثة أنواع�كثريا ما مسعُت من املسيح املوعود :  ما مفاده�يقول املصلح املوعود 

إن حالة اإلسالم يف ذلك الزمن  .  تفكري رصني جيدا وبعددعوايالنوع األول هم الذين انضموا إلينا بعد أن فهموا 
كانت متدهورة كثريا وكان املسلمون مشتتني وكانوا خيتلفون من حيث طبائعهم، فحني مسعوا ادعاء املسيح املوعود 

 -القسم األول منهم. لناَس ثالثة أقسام أّن ا�إًذا، يذكر املسيح املوعود . ورأوا اجلماعة تتكّون رويدا رويدا آَمنوا
 جيدا وبعد تفكري رصني، فهم يعلمون ما دعواي هم الذين انضموا إىل اجلماعة بعد أن فهموا -�حبسب قوله 

  . يضاهو اهلدف من بعثيت ويدركون أنه كما ضحت مجاعات األنبياء السابقني كذلك جيب أن يضّحوا هم أ
إم ال يعلمون اهلدف من بعثيت بل قد . وهناك فئة أخرى الذين دخلوا اجلماعة بسبب املولوي نور الدين فقط

فألن املولوي نور الدين كان أستاذهم وكان هؤالء . �دخلوا اجلماعة ألن املولوي نور الدين بايع املسيح املوعود 
إًذا، إن عالقتهم مع مجاعتنا هي . تعالوا نبايع حنن أيضا: لونه ويعّظمونه كثريا فحني بايع نور الدين قالواالناس يبجّ 

  . احلكمة منها أو بعثيتبسبب املولوي نور الدين ومل يفهموا اهلدف من 
سلمني ولكن من حيث وإضافة إىل ذلك هناك فئة ثالثة تتكون من الشباب الذين كانوا يكّنون يف قلوم أملا جتاه امل

القوم ليس من حيث الدين، فكانوا يريدون أن تكون للمسلمني مجاعة، أي مل يكن يف قلوم أمل من منطلق ديين 
فدخل مثل هؤالء الناس أيضا . غري أم كانوا يتمنون نظرا إىل حالة املسلمني الدينية أن تكون هلم مجاعة أو حزب

عد أن الرتكيز هنا على الدين أكثر من أّي شيء آخر انفصل كثري منهم من اجلماعَة، ولكن عندما رأوا فيما ب
  . اجلماعة



يوجد هذا النوع من احلماس يف . لقد حدث ذلك يف فرتات خمتلفة، وحدث يف عهد اخلليفة الثاين أيضا: أقول
أنه جيب أن تكون لنا الشباب يف هذه األيام أيضا إذ ينضمون إىل مجاعات متطرفة خمتلفة واضعني يف احلسبان فقط 

مجاعة على مستوى القوم، أو جيب أن يكون هناك حزب ليتولد يف املسلمني شعور بالوحدة القومية، ولكنهم ال 
تقول التقارير الواردة من سوريا والعراق مثال بأم يقومون بأعمال كثرية تعارض القرآن . يعرفون عن الدين شيئا

حنن ال نعرف شيئا بل هذا ما قيل لنا، : ال تنسجم مع القرآن والسنة قالواواحلديث، وإذا قيل هلم أن أعمالكم 
  . فهناك أناس من هذا القبيل أيضا. وعلينا أن نقيم وحدتنا باسم اإلسالم على أية حال

تكون فيهم مجاعة منّسقة، وأن تكون إم يتمنون أن جيتمعوا من الناحية القومية وأن : �فيقول املسيح املوعود 
طبعا كان البعض يريدون أن يفعلوا ذلك حبسن النية، ولكن ملا كان تكوين مجاعة . لديهم مؤسسات ومدارس

. للمسلمني متعذرا عليهم فحني رأوا مجاعتنا انضموا إلينا، واآلن يريدون أن يقيموا املدارس لينال الناس شهادات
. إًذا، إن وسائل التقدم الديين ختتلف عن وسائل التقدم الدنيوي متاما.  وال يروا كدينلذلك يرون مجاعتنا كمنظمة

إن إصالح األخالق . املؤسسات الدنيوية حترز التقدم بطريقة بينما حيصل التقدم يف الدين بطريقة خمتلفة متاما
إلنسان أن خيلق يف نفسه عاطفة فاألخالق الفاضلة ضرورية للتقدم يف الدين، فعلى ا. ضروري للتقدم يف الدين

لو . اإليثار والتضحية وأن يلتزم بالصلوات والصوم ليتقدم يف الروحانية، ويتوكل على اهللا ويتعهد لطاعته طاعة كاملة
لقد ورد يف القرآن . فعلنا ذلك لكّنا جمانني يف نظر أهل الدنيا ولكن لن يكون أحٌد أكثر منا تعّقال يف نظر اهللا

 هؤالء املسلمني أغبياء إذ إنندما كان املسلمون يقّدمون تضحيات مالية كان املنافقون يقولون هلم الكرمي أنه ع
كذلك عندما كانوا يضحون بأوقام . يهدرون أمواهلم دون جدوى، وال يعرفون أن ينفقوها هلدف أفضل وأعلى

أي كانوا حيسبون .  فأّىن هلم أن ينالوا التقدمإم جمانني إذ يضيعون أوقام فيما ال طائل وراءه،: قال هلم املنافقون
فما مل تسلك . ولكن انظروا أن هؤالء اانني واألغبياء صاروا معّلمي العامل. املسلمني أغبياء ويسموم جمانني

  . مجاعتنا مسلك اجلنون نفسه الذي كان الكفار واملنافقون يسمونه جنونا وغباوة فلن تنال النجاح أبدا
أن ختدعوا أحدا عند احلاجة، وإذا أردمت أن توظفوا املكر عند احلاجة، وإذا أردمت أن تستفيدوا من الغيبة إذا أردمت 

والنميمة أحيانا ومع ذلك عقدمت األمل يف النجاح، فتذكروا أنكم لن حترزوا بذلك النجاح الذي وعده اهللا املسيَح 
ال شك أن هذه األمور أي اخلداع واالحتيال واملكر والغيبة والنميمة وتشويه مسعة أحد تفيد يف . بًدا أ�املوعود 

املؤسسات املادية، أما يف األمور الدينية فال تنـزل بسببها الربكة بل تنزل اللعنة من اهللا، لذا جيب أن تتحّلى 
، فكل أمحدي حباجة إىل رفع معايري إميانه وروحانيته اجلماعات الدينية بكل األخالق السامية وتتقدم يف الروحانية

  . جدا
كنا نفكر أيام تأسيس كلية تعليم : واحلاجة إليها فقال" تعليِم اإلسالم"مث يقدم حضرته خْلِفّية تأسيس ثانوية 

من اإلسالم أننا حباجة فورية إىل كذا من مئات األلوف من الروبيات وجيب أن يكون دْخل الكلية السنوي كذا 
مئات األلوف من الروبيات حىت تستمر الكلية، وكانت هناك خطط كبرية مبئات األلوف يف ذلك الوقت، ولكن  

أي (كانت يف قاديان مدرسٌة متوسطة . كان هناك زمن عندما كان من الصعب علينا أن تستمر الصفوف الثانوية



شبابُنا الذهاب إىل هناك بدأ املدرسون لآلريني، ففي البداية حني بدأ ) من الصف السادس إىل الصف الثامن
علما أن اهلندوس ال يأكلون اللحم ويقولون إن أْكل اللحم -اآلريون بإلقاء حماضرات تقول أال يأكلوا اللحم، 

مث .  فكانوا يعرتضون على اإلسالم، وعندما كان الشباب يعودون إىل البيوت خيربوننا عن هذه االعرتاضات- ظلم
كانت هنا مدرسٌة ابتدائية يف قاديان وكان معظم األساتذة فيها أيضا آريني، وكانوا يعلمون هذه : �يقول حضرته 

 جاء طعامي من البيت -يتكلم حضرته عن نفسه–األمور، وحني ذهبُت أول يوم إىل املدرسة االبتدائية احلكومية 
 كان قد طُبخ كبداأتذكر جيدا أن  .  قريبة وبدأت أتناول الطعام جالسا حتتهاظهرا، فخرجُت من املدرسة إىل شجرة

يف تلك األيام كان املرحوم ميان عمر دين والد ميان عبد اهللا أيضا يْدرس يف تلك املدرسة، إال . يف بيتنا وأُرسل إيلّ 
 أيضا وقال يل بلهجة فحني جلسُت لألكل جاء إيل هو. أنه كان يف صف أعلى مين، إذ  كنت يف الصف األول

؟ مع أنه كان مسلما، لكن استغرابه عائد إىل أن املدرسني اآلريني كانوا )حلم" (ماس"أنت تأكل : االستغراب
يعلمون أن أْكل اللحم ظلم وعمل سيئ، وكنت مسعت كلمة ماس منه أول مرة، فلم أفهم أنه يقصد من ماس 

فكنت مسعت منه كلمة ماس . أخربين أن ماس هو اللحم نفسهف. هو ليس ماسا وإمنا هو كبد: فقلت له. اللحم
باختصار كان املدرسون اآلريون يثريون مثل هذه . أول مرة بلسانه، وكأن تناول ماس عمل سيئ وجيب اجتنابه

ىل وصل األمر أخريا إ. االعرتاضات دوما، وكان األوالد بعد العودة إىل البيوت خيربون أهلهم ا، أم يعرتضون كذا
 فقال جيب أن تضحي اجلماعة إلقامة مدرسة ابتدائية مهما كلف من تضحيات، �سيدنا املسيح املوعود 

يف تلك الفرتة هاجر زوُج أخيت نواب حممد . فُفتحت مدرسة ابتدائية، وُظن أن مجاعتنا أحرزت أقصى اإلجنازات
ور له إىل قاديان، فكان مولعا بفتح املدارس، وكان قد فتح مدرسة متوسطة يف منطقته مالري  علي خان املرحوم واملغف

كوتله أيضا، فقال أريد أن تُرفع هذه املدرسة االبتدائية يف قاديان إىل متوسطة، وسوف أغلق املدرسة يف مدينيت، 
الحقا صدر القرار بناء على شوق وأساعد هذه املدرسة يف قاديان، وهكذا ُأسست مدرسة متوسطة يف قاديان، و 

إال أا كانت ثانوية .  أن تُفتح هنا مدرسة ثانوية، فُفتحت�وولع نواب حممد علي احملرتم وسيدنا اخلليفة األول 
باختصار ُمسيت . البكالوريابكالوريا، ورمبا كان بعضهم مل ينالوا الباالسم فقط إذ كان معظم املدرسني قد درسوا إىل 

لكنه أخريا جاء الزمن حني بدأت . بالثانوية، ومل تكن اجلماعة تقدر على إنفاق الكثري، ومل تكن لتفكر يف ذلك
ففي . احلكومة حتث على فتح املدارس ومساكن للطالب، وأا ستقدم املساعدة للذين يفتحون املدارس واملساكن

 فُتحت هذه املدرسة واملساكن للطالب أيضا، وبعد ذلك تدرجيا حصل اإلصالح يف هيئة �عهد اخلليفة األول 
  طالبا مث أصبحوا ثالمثائة أو أربعمائة، مث ارتفع150التدريس وبدأ عدد الطالب يتزايد، حيث كانوا يف البداية 

لعدد مدة طويلة، واآلن خالل ثالث سنوات ماضية أو أربع سنوات  إىل سبعمائة أو مثامنائة واستقر هذا االعدد
 طالب، ومسعت أن عدد الطالبات جتاوز ألفا، وكأن عدد الطالب والطالبات 1700فجأة ارتفع عدد الطالب إىل 

  .معا يصل إىل ثالثة آالف
 مث بفضل اهللا إثر َحّثي مؤخرا أيضا وكلية تعليم اإلسالم كذلك،) معهد تأهيل الدعاة( مث أقيمت املدرسة األمحدية 

وإذا ظل هذا .  طالبا30- 25بدأ يتزايد عدد الطالب يف املدرسة األمحدية أيضا، حيث يسجل كل سنة ما بني 



. العدد يتزايد باستمرار فسوف يصل عدد الطالب يف املدرسة األمحدية والكلية إىل ستمائة أو سبعمائة تقريبا
. كل سنة، فال نستطيع العمل جيدا يف العامل ما مل نفْز ذا العدد من الدعاة كل سنةوبذلك سيتوفر لنا مائة داعية  

 كنت أسسُت الكلية إذ كان الوقت قد 1944يف . أي هذا كان أقل معيار، أما اآلن فبفضل اهللا يتخرج املئات
يف زمن ما تضم أناسا ذوي كانت مجاعتنا . ف على التعليم العايل ألجيالنا القادمة بأيدينااحان ألن يكون اإلشر 

، فال شك أن بعض طالب ومن هنا نطلع على تاريخ اجلماعة أيضامناصب صغرية وأصحاب الدخل القليل فقط، 
الكليات انضموا إىل اجلماعة إال أنه كان نادرا جدا ومصادفة، وإال مل يكن يف مجاعتنا حائزون على مناصب رفيعة 

 جتارتهان هناك التاجر سيتهـ عبد الرمحن احلاج اهللا ركها املدراسي لكن فك. وذوي دْخل عال إال أناسا معدودين
. تعرضت للكساد، وبعده كان شيخ رمحة اهللا ومل يكن أي تاجر كبري غريمها، ومل يكن أي مسئول كبري يف مجاعتنا

ار ال يؤمنون باألنبياء يف انظر يا مياْن، نقرأ يف القرآن الكرمي واحلديث أن الكب: ولقد قال يل اخلليفة األول ذات يوم
فليس يف مجاعتنا أي مسئول .  أيضا أن مجاعتنا ال تضم أي رجل كبري�البداية، فمن أدلة صدق املسيح املوعود 

لكن انظروا . ، ورمبا كان املراد من إي ايه سي املفوض اإلضايف وكان يعّد منصبا عظيما"EACإي ايه سي "برتبة 
 نرى احلائزين على هذا املنصب املرموق يتجولون يف شوارع قاديان، وال أحد ينظر - �يقول املصلح املوعود –اليوم 
يف ليس :  الرجال من الطبقة العليا لدرجة قال اخلليفة األولمجاعتنا تفتقر إىللكنه يف يوم من األيام كان . إليهم

  .مجاعتنا أي رجل كبري
 �اليوم بفضل اهللا . شخص حائز على منصب املفوض اإلضايف أيضافيها فكأن اجلماعة يف ذلك الزمن مل يكن 

الد تدير اجلماعة مئات املدارس والكليات يف العامل، واجلماعة تضم بفضل اهللا كبار اخلرباء واملسئولني يف شىت ب
العامل، فاألمحديون هم أعضاء الربملانات الوطنية، وهم ليسوا ماديني فقط بل يتحّلون بإخالص كبري، بل يف بعض 

، كيف أن اهللا يهب �فهذا أيضا فضل من أفضال اهللا . البالد األفريقية يشغل األمحديون الوزارات املهمة أيضا
  . دهار والرقياجلماعة االز 

كانت اجلماعة يف :  مث نزول أفضال اهللا عليهم-اليت مورست على األمحديني األوائل-قال حضرته يف بيان القسوة 
الزمن البدائي تواجه املعارضة واالضطهاد من كل طرف، إذ كان املشايخ قد أفَتوا بأن قتل األمحديني وْب بيوم 

وهذا ما نالحظه يف العصر خرين ال جيوز فحسب بل هو له أجٌر وثواب، وتزويج نسائهم بغري طالق من أشخاص آ
الراهن أيضا إال أن الناس كانوا يف ذلك الزمن فقراء جدا، وكانت القسوة والشدة متارس عليهم بكثرة، فموقف 

عدد باختصار كانت الشدة يف ذلك الزمن كبرية ألن . املشايخ هذا مع األمحديني منذ البدء، إىل يومنا هذا
إن األشرار واألوغاد الذين يتحينون الفرص إلشباع أطماعهم وأهوائهم : يقول حضرته. األمحديني كان قليال جدا

بدأوا العمل ذه الفتوى، أي أباحوا األمحدياِت ألنفسهم دون عقد القران، أي أكرهوا األمحديني على تطليقهن 
.  البيوت ويسرحون من العمل، وكان عقارهم ُحيتّل قسراكان األمحديون ُخيرجون من: ، يقول حضرتهوتزوجوا ن

وملا مل يكن هلم أي مْهجر .  أي طريق للتخلص من هذه املشاكلبعد أن مل جيدواكان الكثريون يهاجرون مضطرين 
 إىل ألف أو ألفني، وكل واحد ازدادغري قاديان فكانت نفقات ضيافتهم قد تزايدت أكثر، وكان عدد األمحديني قد 



نهم عرضة هلجمات العدو، فألف أو ألفا إنسان يُهمهم الدفاع عن أنفسهم وأمواهلم وعقارهم وشرفهم من هذه م
اهلجمات كل حني وآن ويف الوقت نفسه ينشغلون ليل ار يف املناظرات واملنازعات فإن تأمينهم املال لنشر 

ات إخوم املظلومني قتعلم الدين، وحتمل نفاإلسالم يف العامل وحتّمل عبء ضيافة املهاجرين إىل قاديان قْصد 
، فكان املئات جيب أن نكون مطلعني على هذا التاريخ أيضا، فاألمر ليس مما يستهان به. املهاجرين ألمٌر مدهش

فنظرا لكثرة املهاجرين . يتناولون وجبتني على مائدة اجلماعة، باإلضافة إىل سّد حاجات أخرى أيضا لبعض الفقراء
ع عدد الضيوف كان كل بيت يف قاديان قد حتول إىل ُمضيف إىل جانب دار الضيافة، فكانت كل غرفة يف وارتفا 

أي كانت كل غرفة . ةف بيت مستقل على الدوام، أي كانت العائالت تقيم يف كل غر مبنزلة �دار املسيح املوعود 
باختصار كان العبء فوق . تشكل بيتا مستقال، يعيش فيه ضيف أو عائلة مهاجرةأعطيْت لعائلة واحدة وكانت 

قدرة البشر واالحتمال، فكل صباح كان يأيت بابتالء جديد ومسئوليات جديدة كما كان كل مساء يأيت بابتالء 
حب اليت دد وكانت الس. كان يُزيح كل اهلموم" أليس اهللا بكاف عبده"جديد ومسئوليات جديدة، إال أن نسيم 

اقتالع مبىن اجلماعة من القواعد يف أوائل تأسيس اجلماعة، تتحول إىل غيوم الرمحة والفضل خالل مدة قصرية، 
أي كان األمحديون يف . املشجع ينبعث من كل قطرة منها تسقط على األرض" أليس اهللا بكاف عبده"وكان نداء 

  .  يكفيهم وأن تلك األوضاع لن تدوم�تلك األوضاع الصعبة للغاية موقنني بأن اهللا 
يف العصر الراهن أيضا يواجه األمحديون املعارضة يف باكستان ويف بعض البالد اإلسالمية األخرى وهي شديدة يف 

مع ذلك ليست هذه باكستان نسبيا إال أن األمحديني يف بعض البالد اإلسالمية األخرى أيضا يواجهون املشاكل، و 
فأوضاع األمحديني يف العصر الراهن االقتصادية أفضل . املعارضة واملشاكل تبلغ الشدة اليت كانت يف ذلك الزمن

فقد وصلت . واألوضاع األخرى أيضا أفضل بكثري بفضل اهللا منها يف ذلك الزمن، وهم يذكرون أفضال اهللا
فهم حني . هاجر األمحديون إىل مكان واحد بل قد انتشروا يف العاملفال ي. رجاء العاملاألمحدية بفضل اهللا إىل كل أ

وإذا كانت هناك بعض . واجهوا االضطهاد خرجوا من بالدهم، ويف البالد األجنبية ْحتدث السعة أكثر بفضل اهللا
ع مائدة ففي كل أرجاء املعمورة أقيمت فرو . يقدم سندا اليوم أيضا" أليس اهللا بكاف عبده"املشاكل فإن نداء 

.  يف املاضي قط ولن يرتكنا يف املستقبل أيضا إن شاء اهللا إذا متسكنا بأعتابه�املسيح املوعود، فلم يرتكنا اهللا 
صحيح أنه ال بد من تقدمي التضحيات، واألمحديون بفضل اهللا يقدموا، وكل تضحية تأيت بأفضال اهللا وتكشف 

  . ريقا جديدا، فاهللا ال يبخل يف العطاء أبدالنا ط
أقدم مثاال للحماية اإلهلية من :  حادثا خبصوص احلماية اإلهلية اإلعجازية، فيقول�مث ذكر حضرة املصلح املوعود 

َور ِسنيك"فاألستاذ . �حياة املسيح املوعود  عميد كلية احلقوق يف الهور، كانت لوالده عالقات طيبة " نـْ
 حىت إن حضرته كان إذا احتاج إىل مال استدان منه، وكان كْنور سني هندوسيا، وكان هو �باملسيح املوعود 

 �، وكان والده قد أَرسل إليه الربقية ليدافع عن املسيح املوعود �اآلخر يكّن إخالصا كبريا للمسيح املوعود 
 أيام سَكنه يف �وكان سبب هذا اإلخالص أنه كان قد رأى بعض اخلوارق للمسيح املوعود . يف قضية جهلم

ومن تلك اخلوارق أن حضرته كان يف إحدى الليايل . يث كان يقيم مع حضرته مع عدد من األصدقاءسيالكوت ح



 فجأة وأُلقي يف روعه أن البيت يف خطر، فأيقظ اجلميَع وقال هلم �ينام مع بعض األصدقاء إذ استيقظ حضرته 
أنت تتوهم، إال أن : ه، فلم يبالوا بقول حضرته لغلبة النوم وناموا قائلني لهإن البيت يف خطر، لذا جيب اخلروج من

اإلحساس ظل يتزايد عند حضرته فأيقظهم أخريا مرة أخرى، ونبههم إىل أن الصوت يأيت من السقف، لذا جيب 
جنا من مثل هذه األصوات حتدث حني تأكل السوس خشب السقف، فلماذا تزع.  األمر بسيط: إخالؤه، فقالوا

حسنا، اآلن اخرجوا من أجلي، فرضوا باخلروج : فأصّر عليهم حضرة املسيح املوعود عليه السالم ثانية وقال. النوم
كان حضرته على يقني أن اهللا تعاىل مينع السقف من االدام حفظًا له، فلذلك قال هلم اخرجوا أنتم . مضطرين

مل يكن . ْن وضع إحدى قدميه على الدرج حىت دم السقفأوًال مث أخرُج أنا، فخرجوا وخرج وراءهم، وما إ
حضرته معماريا حىت يدرك برؤية حالة السقف أنه على وشك السقوط، مث مل يتهدم السقف طاملا ظل حضرته 
حياول إخراجهم من الغرفة بإحلاح، مث دم بعد خروجه فورا، إذ مل خيرج قدمه منها حىت وقع السقف على األرض، 

ني أن األمر مل يكن صدفة، بل كان اهللا احلفيظ منع السقف من السقوط حىت خرج املسيح املوعود وكل ذلك يب
فصفة احلفيظ شاهد حّي على وجود موجود ذي . عليه السالم منه، ألن هذا احلفيظ كان يريد حفظه عليه السالم

  . إرادة
ناية اهللا ترعى املسيح املوعود عليه السالم مث حيكي املصلح املوعود رضي اهللا عنه واقعة أخرى تدل كيف أن عني ع

، بطالهذات مرة مهمُت ركوب عربة حصان من أمرتسر إىل : كان حضرته عليه السالم حيكي لنا قائال: دائما، فقال
ولكن سبقين هندوسي ضخم اجلثة وجلس على املقعد األمامي املغّطى بسٍرت مادا رجليه عليه من أجل راحته ومل 

وكان احلر يف تلك األيام قائضا يُفِقد املرَء حواّسه، فلكي . ان للجلوس، فجلست بصعوبة جبانب املقعديرتك يل املك
وبرؤية هذا املشهد قال ". بطاله"حيميين اهللا تعاىل من حر الشمس أتى اهللا بسحابة ظلت تظل عربتنا حىت مدينة 

  . اهلندوسي يبدو أنك من أولياء اهللا تعاىل
باده مبا حيري اآلخرين، ولكن هذا مشروط بالعبودية، ومثل هذا اإلنسان البد أن تكون عاقبته فهكذا يعامل اهللا ع

إنه يبدو ذليال يف أعني أهل الدنيا الذين ال ينظرون إال إىل ظاهر األمور، ولكن العزة له يف اية املطاف، . احلسىن
نهاية، مما يعين أن بدايته تكون بالعبودية، وايته وُيشهر بامسه يف بادئ الرأي، ولكن يكتب له الصيت احلسن يف ال

  . تكون باالستعانة
  . أن اإلنسان لو عاش عابدا حقيقيا هللا تعاىل لشمله اهللا بعونه، وجناه من كل شر: يعين حضرته

ملرشدين ويضرب حضرة املصلح املوعود رضي اهللا عنه مثاال من حياة املسيح املوعود عليه السالم يبني لنا الفرق بني ا
الروحانيني العاديني وبني من يبعثه اهللا تعاىل، فيما يتعلق بالتأثري على األتباع وتوزيع اخلريات عليهم وإصالحهم 

كان حضرة املنشي أمحد جان اللدهيانوي قد وافته املنية قبل إعالن املسيح : والتأمل من أجل اإلنسانية كلها، فيقول
صريته الروحانية كانت نافذة لدرجة أنه قال له عليه السالم ذات مرة يف بيت املوعود عليه السالم دعواه، ولكن ب

إين سأموت : وأوصى أوالده قبيل وفاته. حنن املرضى نرنو إليك أنت، فكْن مسيًحا لنا لوجه اهللا تعاىل: شعر مفاده
هذه هي املكانة . هاآلن، ولكن تذكروا جيدا أن حضرة املرزا سوف يقوم بدعوى ما حتما، وإين أوصيكم بتصديق



 عاًما حيرك املطحنة اليت حيرّكها الثور خدمًة ملرشده الروحاين، إذ 12ظل حضرته . الروحانية اليت بلغها حضرة املنشي
كان مرشده هذا سخره يف حتريك هذه املطحنة مكان الثور ليطحن له الطحني، وبعد أن أدى له هذه اخلدمة آتاه 

 الذين كانوا يسمون أنفسهم روحانيني كانوا يبخلون على اآلخرين باألمور الروحانية مما يعين أن. الدروس الروحانية
أيضا خبًال شديدا، أما املسيح املوعود عليه الصالة والسالم فلم يعّلم الناس تلك األمور الروحانية فقط، بل عّلمهم 

له، ولكن الدنيا مل تقدرها حق قدرها كما  آالف العلوم الروحانية اليت مل تكن معروفة هلم، وقام بنشرها يف العامل ك
  . كان مذكورا يف األحاديث النبوية

فاحلق أن الروحانيني يف أعني أهل الدنيا ال ميكن أن يبلغوا شأَو من يقيمه اهللا تعاىل ويبعثه اهللا ويأمره بإصالح الناس 
 السالم إن املهمة اليت كّلفين اهللا تعاىل ا لقد قال املسيح املوعود عليه. وأن يزيدهم روحانية ويقرم إىل اهللا تعاىل

لقد . هي أن أزيل ما حصل يف العالقة بني اهللا وعباده من ُكدورة، وأنشئ بني الطرفني عالقة احملّبة واإلخالص ثانية
ت أمرين اهللا تعاىل أن أظهر للدنيا احلقائق اليت قد اختفت عن األعني، وأُري منوذجا من تلك الروحانية اليت صار 

 حتت ظلمات النفوس، وفوق ذلك كله، أن أغرس من جديد يف الناس غراًسا أبديا لذلك التوحيد اخلالص ةمدفون
  . الالمع الربيء من شوائب أي نوع من الشرك، ذلك التوحيد الذي قد اختفى يف هذا العصر

ئق الدين ونعمل ا، ونزداد نسأل اهللا تعاىل أن يوّفقنا ألداء حق البيعة وحنظى بوصال اهللا تعاىل، ونعرف حقا
كما نسأل اهللا تعاىل أن يوفق الدنيا أيضا ملعرفة ذلك، ويوفق األمة . روحانية، وننال نصيبا من بريق التوحيد احلقيقي

اإلسالمية خاصة ألن تدرك ما كان يف قلب املسيح املوعود واملهدي املعهود عليه السالم من لوعة لإلسالم، فتدخل 
  . يف بيعته

أداء الصالة سوف أصلى صالة اجلنازة على اثنني، أحدمها الشهيد نعمان أمحد أجنم ابن السيد تشودري بعد 
 حنوبكراتشي، حيث جاء بعض مناهضي اجلماعة إىل حمّله يف " ملري رفاه عام سوسائيت"مقصود أمحد من منطقة 

كان الشهيد يعمل يف . إنا إليه راجعونإنا هللا و .  واغتالوه بإطالق النار عليه21/3/2015الساعة الثامنة مساء 
حمله يف الساعة الثامنة إال الربع مساء ذلك اليوم، فجاء جمهوالن وأطلقا عليه الرصاص وهو داخل حمله، فأصابت 

فاتصل أصحاب احملالت ااورة بأخيه السيد . إحدى الطلقات صدره فدخلت قلبه وخرجت من اجلهة األخرى
. وه باحلادث، كما أبلغوا رجال اإلسعاف ولكن فاضت روحه وهم ينقلونه إىل املستشفىعثمان أمحد باهلاتف ليخرب 

  .إنا هللا وإنا إليه راجعون
 دخلت األمحدية يف عائلة الشهيد عن طريق جده تشودري منظور أمحد ابن تشودري كرمي الدين، الذي كان بايع 

د قد توفيا يف صغره، فانتقل بعد وفاما إىل قاديان كان والدا تشودري منظور أمح. اخلليفة الثاين رضي اهللا عنه
. حيث وفقه اهللا تعاىل للبيعة، وهنالك نال تعليمه االبتدائي وتزوج من السيدة صفية صادقة بنت السيد مبارك علي

د ، مث انتقل إىل ربوة حيث ُولد له تشودري مقصو "ساهيوال"مبحافظة " هربه"مث بعد تأسيس باكستان أقام يف مدينة 
، وملا نشبت 1968حبكم وظيفته عام " غوجرانواله"وكان جد الشهيد انتقل بعد ذلك مع أهله إىل مدينة . أمحد

، اسُتشهد جد الشهيد تشودري منظور أمحد وعمان له، 1974الفنت ضد املسلمني األمحديني يف غوجرانواله عام 



إذن يوجد يف هذه العائلة ثالثة . اعتنا هنالكمها السيدان حممود أمحد وسعيد أمحد وهم يدافعون عن مسجد مج
 بسبب الظروف الصعبة 1976مث انتقلت هذه العائلة إىل كراتشي عام . نالوا شرف االستشهاد قبل هذا الشهيد

 بدأ جتارة 2008نال شهادة البكالوريوس، ويف عام . 26/1/1985يف غوجرانواله، وهنالك ُولد الشهيد يف 
كان فىت أمينا، طيَب القلب، حسَن . هيد منخرطا يف نظام الوصية بفضل اهللا تعاىلكان الش.  احلاسوبمعدات

قدم هدية . كان يعامل املوظفني عنده كإخوة له. السرية، شريَف النفس، دمَث األخالق، خملصا جدا وفدائيا
، كما قاَم "ِمّتهي" يف منطقة "نغرباركر"احلواسيب مع معّداا املختلفة ملعهد احلاسوب التابع ملركز مجاعتنا يف مدينة 

كانت أُْمنّيته أن ينشئ معهد حاسوب باسم جده تشودري منظور أمحد الشهيد ختليدا لذكراه، . برتكيبها وتشغيلها
  ". متهي"ومن أجل ذلك كان بعث دية احلواسيب ومعداا هذه إىل معهد احلاسوب التابع جلماعتنا يف 

  .ع، حىت إن غري األمحديني كانوا يقولون إنه مالككان الشهيد شخصية حمببة لدى اجلمي
كان مْؤثِرًا للدين على . بكراتشي" رفاه عام سوسائيت"خدم اجلماعة بصفته قائد جملس خدام األمحدية يف منطقة 

كان يتلقى التهديدات منذ فرتة من قبل مناهضي اجلماعة، ولكنه مل . الدنيا، وسّباقا يف تقدمي خدماته للجماعة
 أشهر كان الشهيد قادما ببضائعه، فأوقفه 6قبل . بنفسه إال أنه أمر إخوته الصغار أن يأخذوا حذرهم دومايبال 

كنا قد جئنا الغتيالك اليوم، ولكنا خنلي سبيلك اليوم : جمهولون وسلبوه بضائعه وما عنده من مبلغ، وهددوه قائلني
  . مكتفني باملال

ود أمحد ووالدته السيده صفية صادقة، وأخويه ذيشان حممود وعثمان لقد خلف الشهيد وراءه والده تشودري مقص
  آمني. رفع اهللا درجاته وأهلَم أبويه وذويه اآلخرين الصرب واهلمة. حممود

ركب . كان الشهيد هيّـًنا ليّـًنا، ودودا، وفىت مفعًما مبشاعر خدمة اجلماعة: كتب معّلم مجاعتنا السيد خرم أمحد
) كما  ذكرُت آنفا(بنغرباركر ببذل جهد كبري " متهي"عهد احلاسوب التابع للجماعة يف احلواسيب ومعداا يف م

كنا نقول له بأنك مرهق، فُخْذ . وسافر من أجل ذلك إىل نغرباركر مرارا وهي منطقة نائية جدا يف والية السند
ننا ضعفاء بسبب أننا من سكان إننا جماهدون، وال تظنو : قسطًا من الراحة مث ابدْأ العمل، ولكنه كان يقول دائما

  . كان مستعدا للخدمة دائما. املدينة
.  عاما12أنا أعرف الشهيد منذ أن كان سنه : وكتب السيد منصور، قائد جملس خدام األمحدية ملنطقته سابقا

كان حيتل . كان يشرتك يف خدمات اجلماعة وسباقات األطفال حبماس وشوق كبريين دوما. كان عندها طفال
أحتل املركز األول دوما، ذلك ألنه كان يبذل جهده لذلك وكان ال يرضى باملركز : ا مرموقا دائما، وكان يقولمركز 

كان يساعد أباه يف حمله بعد دوام املدرسة، كما كان يؤدي واجباته جتاه اجلماعة أيضا، وكان يبدو . الثاين أو الثالث
كان ال يضيع . جباته جتاه بيته بقدر ما يبذله من أجل اجلماعةلنا أنه ال يبذل من الوقت يف أموره الشخصية أو وا

  .كان يتكلم مبنتهى التواضع واالنكسار. وقته أبًدا كما يفعل الشباب عادة
لقد أّحلت عائلتنا عليه أن يهاجر خارج باكستان، ولكنه مل يرض : يقول" تومي كاهلون"كان من أقارب السيد 

  . برتك باكستان



يف فرتة العشرين عاما مل أره قط يصرخ على أحد أو . كان الشهيد من أقاريب: يد عمران طاهروكتب داعيتنا الس
  .وحمباكان مؤدبا جًدا . كان جتسيدا للتواضع واحللم. يقسو يف كالمه

قلنا له نظرًا إىل األوضاع السائدة يف كراتشي أن يهاجر إىل اخلارج، ولكنه مل : وكتبت ابنة خالة الشهيد من كندا
  . كان حيقق كل رغبة هلا ويسد كل حاجة هلا. ال قط باألوضاع مْؤثِرًا العيش مع أمه يف باكستانيب

: كنت ذات يوم جالسا مع الشهيد نتجاذب أطراف احلديث، فقال يل: وكتب داعيتنا السيد مشهود حسن خالد
.  كانت وراء فوزه بدرجة الشهيدفلعل أمنيته هذه هي اليت. ما أسعَد أولئك الذين ُيستشهدون يف سبيل اهللا تعاىل

  آمني. رفع اهللا درجاته
. شاور املهندس فاروق أمحد خان ابن السيد حممود أمحد خانيواجلنازة األخرى هي لنائب أمري مجاعتنا حملافظة ب

حلادث بسبب سيارته شاور بعد اشرتاكه يف جملس الشورى للجماعة، فتعرضت يكان راجعا يف سيارته من ربوة إىل ب
ار اإلطار، فسقط من السيارة على الطريق، وأصيب جبراح بالغة، ونقلته شرطة املرور إىل مستشفى مبدينة انفج

  . إنا هللا وإنا إليه راجعون. على الفور، ولكنه فارق احلياة" جكوال"
على يد حضرة روق خان بواسطة جده السيد أمحد كل الذي كان قد بايع دخلت األمحدية يف أسرة املرحوم فا

اخلليفة األول رضي اهللا عنه، ولكنه يف عهد اخلليفة الثاين رضي اهللا عنه انضم إىل اجلماعة املنشقة غري التابعة 
، مث بايع اثنان من 1989مث قام املرحوم فاروق أمحد خان بالبيعة وانضم إىل اجلماعة التابعة للخالفة عام . للخالفة

  . إخوته أيضا
تزوج يف . ، ونال الشهادة يف هندسة التعدين، مث توظف يف مصلحة التعدين لدى احلكومة1954ُولد املرحوم عام 

خدم اجلماعة يف بيشاور بصفته . كان كثري الرتحاب، حسن السرية وشريف النفس. 1985أسرة أمحدية عام 
َده اهللا مبغفرته ورمحته، تغمّ . كان بفضل اهللا منخرطا يف نظام الوصية يف اجلماعة. سكرتري اإلصالح واإلرشاد أيضا

  . ، وبنتاعاما 17 عاما واآلخر بسن 25وأهلَم ذويه الصرب والسلوان، حيث خلف وراءه أرملته وابنني أحدمها بسن 


