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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. أما بعد 
بسمِ اهللا الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعـالَمني *  �فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. 

تسن اكإيو دبعن اكين * إيم الدوالك يحيم * من الرمحالر * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * عني
الِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذر(آمني).�ص .  

دعواه وأسس مجاعته، واملسلمون اآلخـرون   �منذ أن أعلن املسيح املوعود 
يسمي نفسه نبيا وبأننا نرفض ختم النبـوة بإمياننـا    �يتهمونه ومجاعته بأنه 

باملسيح املوعود، بينما احلقيقة أننا نعرف جيدا أا مة باطلة تلصق بنا بغري حق، 
أكثر من غرينا،  �خبتم نبوة النيب  �وإننا نعتقد حبسب تعليم املسيح املوعود 

وننشـر يف العـامل    �نيب ونظهر اعتقادنا هذا عمليا أيضا وقلوبنا زاخرة حبب ال
مثلما يظهره ويعتنقه املسلمون اآلخرون، بل احلق أن  �الدين الذي جاء به النيب 

بقدر جزء من مئة ألف جـزء ممـا    �املسلمني اآلخرين مل يدركوا مكانة النيب 
  . �يدركه األمحديون بفضل اهللا تعاىل نتيجة تعليم املسيح املوعود 

ون اآلخرون يعادون األمحديني باسـتمرار علـى   على أية حال، لقد ظل املسلم
أساس اعتقاد ختم النبوة. وتثور عداوم هذه كثريا بني حني وآخر لسبب مـن  
األسباب، وحياول املشايخ املزعومون أو بعض املنظمات إثارة عامـة املسـلمني   
حول هذا املوضوع. وبناء على ذلك استشهد أحد أفـراد مجاعتنـا يف مدينـة    



وقد حاول معارضونا أن جيعلوا هذه القضية مرتبطـة   ،بضعة أيام غالسكو قبل
وهكذا أرادوا أن خيلِّصوا أنفسهم من البطش. ولكن بسـبب   ،بالعواطف الدينية

ردة الفعل اإلجيابية من قبل احلكومة واهتمام وسائل اإلعالم غري العادي ـذه  
سسة إسالمية موجودة القضية قدمت عديد من املنظمات اعتذارا مبا فيها أكرب مؤ

هنا. ولكن إىل جانب ذلك أظهروا تعنتهم املعهود أيضا وقالوا بأن األمحـديني  
ليسوا مسلمني على أية حال، ويقولون مثل هذا الكالم يف مسـاجدهم بكثـرة   
وينفخونه يف قلوب عامة املسلمني لدرجة أن أوالدهم الصـغار الـذين قـد ال    

ختم النبـوة يقولـون    وهوال يدرون ما  حيفظون حىت الشهادتني بصورة سليمة
لألطفال األمحديني يف مدارسهم بأنكم لستم مسلمني. يكتب إيل بعض األوالد 
والبنات أم يتلقون هذه املعاملة من زمالئهم يف املدارس. فأقول هلم دائما بـأن  
عليكم أن تتعلّموا تعليم اإلسالم أكثر من ذي قبل وختـربوا زمالءكـم بأننـا    

خامت النبيني ونـؤمن باملسـيح    �ونعمل بتعليم اإلسالم ونؤمن بالنيب مسلمون 
  . �نبيا تابعا وخادما له حبسب نبوءته  �املوعود 

باختصار، تثور عداوم ضد األمحديني بني فينة وفينة يف بـالد خمتلفـة. وألن   
 حبيث إنّاالتصاالت واملواصالت قد تطورت يف هذا الزمن كثريا وصارت سريعة 

كل مكان؛ فلم يعد بلد من بالد العامل يف مأمن  إىلعداوم يوصلون نا يمعارض
من هؤالء املسلمني املزعومني واملفسدين، فيصلون إىل بعض الـبالد اإلفريقيـة   
أيضا. واملناطق اليت مل يصلها هؤالء املسلمون املزعومون كان أهلها ملحدين أو 

ون وشيدوا هنالك مساجدهم مسيحيني أو مسلمني باالسم فقط وصلها األمحدي
مث وصلها معارضونا بعد ذلك ليقولوا للناس بأن األمحديني ليسوا مسلمني. على 

وهجمام اليت يستخدموا ضد اجلماعة وسيظلون دهم يمكاأية حال، هذه هي 
يستخدموا، إذ يصلون إىل بالد أوروبية أيضا ويعلّمون هذا التعليم يف املساجد 

املدارس، وبالنتيجة تصبح أذهان أوالدهم مسـمومة. ولكـن    ويف البيوت أو يف



حيثما يصل هؤالء جيب على أوالدنا وشبابنا األمحديني أيضا أن يطّلعوا اطالعـا  
يف هـذا   �شامال على تعليم اإلسالم احلقيقي الذي وضحه املسيح املوعود 

رع األخري هو النيب املش �العصر والذي تؤمن به اجلماعة، وهو أن نبينا األكرم 
املبعوث من اهللا تعاىل وقد انتهت عليه النبوة من حيث الشريعة فال ميكن أن تأيت 
شريعة جديدة، وكذلك إن القرآن الكرمي هو كتاب الشريعة األخري، وأن املسيح 

فقط. لقد رأينا معاملة  �، لينشر شريعته �املوعود نيب جاء خادما ومطيعا للنيب 
ه عندما تزداد العداوة ضد اجلماعة تفيدها دائما كما يفيد اهللا مع اجلماعة دائما أن

السماد املزارع. لذا مل نقلق بسبب املعارضة قط ولن نقلق أبدا. بل كانت موجة 
املعارضة احلالية مدعاة للتعريف باجلماعة على نطاق واسع بواسـطة وسـائل   

توجه الناس  على ذلك يف هذا الوقت الوجيز، ولقد فاقت قدرتنااإلعالم لدرجة 
يف هذا البلد أيضا إىل موضوع اجلماعة. وإضافة إىل ذلك إن بعـض الشـباب   
األمحديني الذين ما كانوا يهتمون بالدين كثريا وما كانت عالقة بعضهم باجلماعة 
قوية بل كانوا حيضرون مبناسبة العيد مثال وكانوا بعيدين قليال من قبل فقد علموا 

نبيا خادما وتابعا للنيب  �نؤمن  باملسيح املوعود  بواسطة وسائل اإلعالم بأننا
وكيـف   �حق خدمة النيب  �، وعلموا أيضا كيف أدى املسيح املوعود �

  خامت النبيني وكيف أرشدنا يف هذا املوضوع.  �أقام مرتبة كونه 
  فيقول:  �واآلن أقدم حول هذا املوضوع بعضا من مقتبسات املسيح املوعود 

خامت  �ما مل يؤمن به  �اعلموا جيدا أنه ال يصبح أحد مسلما صادقا ومتبعا للنيب 
(أي ما مل يتخل املرء عن البدعات واألذكـار   النبيني. وما مل يبتعد عن هذه احملدثات

بـل   �املختلفة اليت أدخلها هؤالء الناس يف الدين. مل يدخلها املسـيح املوعـود   
وما  املرء، عنها: ما مل يتخل �وايا املختلفون) فيقول أدخلها املشايخ وأصحاب الز

خامت النبيني قوال وفعال فال معىن إلميانه. (جيب أال يقتصر األمر علـى   �مل يؤمن به 
، وإن مل يكن أنه خامت النبيني عمليا أيضا �الكالم فقط بل هناك ضرورة لإلميان به 



أنه ال معىن لإلميان أصال). فيقول: نِعم مـا قـال    �هذا اإلميان موجودا فيقول 
السعدي ما تعريبه: اسعوا جاهدين للتحلي بالزهد والتقوى والصدق والصفاء ولكن 

  .  �ال تتجاوزوا ما بينه حممد املصطفى 
ويقول: إن هديف الذي خلق اهللا يف قليب محاسا لـه هـو    �يتابع املسيح املوعود 

وحده اليت أقامها اهللا تعاىل إىل أبد اآلبدين، ومتزيق  � ترسيخ دعائم نبوة رسول اهللا
النبوات الكاذبة كلها إربا اليت أقامها هؤالء القوم نتيجة بدعام. (أي قد ابتعدوا عن 

بإحداث البدعات املختلفة، وهم الذين ينقضون ختم النبوة). يقـول   �تعليم النيب 
ماهلم لتروا هل هم من يؤمنون : انظروا إىل أصحاب الزوايا كلهم وافحصوا أع�

  خامتَ النبيني أم حنن الذين نؤمن به؟ �بالنيب 
خامت  �من الظلم واخلبث الزعم أن اهللا تعاىل مل يرد من ختم النبوة إال أن تؤمنوا به 

النبيني باللسان فقط مث افعلوا ما حيلو لكم، واقترحوا شريعة جديدة من عند أنفسكم. 
لفة للصالة مثل الصالة البغدادية (هذا ما فعلته بعض الفـرق  لقد اخترعوا أساليب خمت

.كذلك هـل  �والفئات من املسلمني) ال يعلم هلا أثر يف القرآن الكرمي وأسوة النيب 
يثبت من القرآن القولُ: "يا شيخ عبد القادر اجليالين شيئا هللا"؟ مل يكن للشيخ عبـد  

ـ أخربكم مبثل هذه األقوال؟ ا نفم �القادر اجليالين أي وجود يف زمن النيب  وا خجل
قليال، هل هذا هو املراد من االلتزام بشريعة اإلسالم؟ احكموا اآلن بأنفسكم، هـل  

أن تتهموين أين نقضت خـتم خـامت    -وأنتم تقومون مبثل هذه األعمال -تستحقون
النبيني؟ احلق أنه لو مل تقحموا البدعات يف مساجدكم وآمنتم بنبوة خـامت النبـيني   

مله أسوة لكم ملا كانت هناك حاجة يئي أصال. الصادقة وتأسيتم بأسوته وجعلتم ع
إن بدعاتكم هذه ونبوات اخترعتموها هي اليت هيجت غرية اهللا ليبعث شخصا البسا 

ليمزق وثن النبوات الكاذبة كلها. فقد أرسلين اهللا تعاىل مكلَّفـا   �رداء رسول اهللا 
  ر عادية جدا.ذه املهمة... السجود ألصحاب الزوايا أو الطواف ببيوم أمو

وشرفها مرة أخرى. إذا كـان   �لقد أسس اهللا تعاىل هذه اجلماعة لتقيم نبوة النيب 
أحد يعشق شخصا وكان هناك آالف آخرون عاشقني مثله فما هي اخلصوصـية يف  



عشقه وحبه؟ (أي إذا كان أحد حيب شخصا مث وجد آالف من حمبيه مثلـه فمـا   
وعشقه كما يـدعون   � حب رسول اهللا خصوصية هذا احملب) إذا كانوا فانني يف

يسـافرون   بينما يسافرون إىل املدينة الطيبة،ال فلماذا يعبدون آالف القبور والزوايا؟ 
حفاة األقدام، ويزعمـون أن يف  وس ءالرإىل زاوية يف مدينة "أمجري" وغريها حاسري 

للنجـاة.  املرور من نافذة (يف زاوية أحد أصحاب الزوايا) يف مدينة "باكبنت" كفاية 
(هذه مدن يف باكستان واهلند ولد فيها بعض الصلحاء فيذهب الناس إىل مـزارام  
ليعبدوها ويرون أن املرور من نافذة يف زاوية املرشد يكفـي للنجـاة وال حاجـة    
لألعمال).. وهناك من يرفع راية هذا وآخر يرفع راية ذاك، وقد اختذ أحدهم صورة 

قلب املسلم الصادق لريتعـب حقـا بـالنظر إىل    كذا واختذ غريه صورة أخرى. إن 
إِنَّ �اجتماعام ومهرجانام اليت اخترعوها. لوال غرية اهللا على اإلسـالم ولـوال:   

لَامالْإِس اللَّه دنع ينكالم اهللا ولو مل يقل اهللا:  �الد�   ـا لَـهإِنو ا الذِّكْرلْنزن نحا نإِن
سالم على االنقراض دون أدىن شك نتيجة ما آلت إليه حالته. ألوشك اإل �لَحافظُونَ

ولكن هاجت غرية اهللا واقتضت رمحته ووعده حلماية اإلسالم أن يرتل بروز رسـول  
هذه اجلماعة  �يف هذا الزمن جمددا. فقد أسس  �مرة أخرى وحييي نبوته  �اهللا 

  وأرسلين مأمورا ومهديا.  
مبينا اهلدف احلقيقي والغاية املتوخاة من بعثتـه: "إن هـديف وغـاييت     �مث يقول 

احلقيقية هي إظهار جالل اهللا تعاىل، وترسيخ دعائم عظمته، وإن ذكري يأيت ضمنيا 
  ميلك قوة اجلذب واإلفاضة، ويف هذه اإلفاضة يأيت ذكري". �فقط، ألن النيب 

هذه اإلفاضة والفائدة ذُكر املسيح قادر على اإلفاضة واإلفادة، وحتت  �أي أن النيب 
اليت بسببها نال املسيح املوعود هذه املرتبـة.   �، مبعىن أا بركة النيب �املوعود 

ذكـر   �املسيح املوعود وقد مشل ذكر النيب  �إذًا، فقد أحاطت دائرة فيض النيب 
  حمبه الصادق أيضا.  

لبدعات واحملدثات اليت وهو يبني أن اهلدف من بعثته هو إصالح ا �مث يقول 
  تطرقت إىل املسلمني بسبب الظالم املمتد إىل ألف سنة. فيقول:  



"أكرر وأقول بأن الذين يأتون من اهللا ال يقولون كلمة سيئة قط، بل يقولون أن 
اعبدوا اهللا وأحسنوا إىل اخللق وصلّوا الصلوات، ويزيلون األخطاء اليت تطرقـت  

خطاء اليت نشأت يف زمن أليام وكلِّفت بإصالح األإىل الدين. فقد جئت يف هذه ا
هو أنه قـد   خطأوإن أكرب  ،ساد املسلمني) الذي(وهو زمن الظالم  فيج أعوج

لصادق واألهم واألعلى ا �هتكت عظمة اهللا وجالله، وجعل توحيد رسول اهللا 
الصادق واألهم واألعلى املبين علـى   �وجعل تعليم رسول اهللا  ،مشكوكا فيه

التوحيد مشكوكا فيه. فمن ناحية يقول املسيحيون بأن يسوع حي ونبيكم ليس 
حيا، ويتخذون املسيح إهلا وابن إله ألنه ال يزال حيا منذ آالف السنني، مل يؤثر 
فيه الدهر. ومن ناحية ثانية قبِل املسلمون أن املسيح صعد إىل السماء دون شك 

يزال موجودا هناك منذ ألفَي عام وال حيدث أي تغير أو تبـدل يف حالتـه   وال 
حـني   ينفطرفقد مات. أقول صدقا وحقا أن قليب  �وصورته، أما رسول اهللا 

مات. قد عد نيب حي رسوال ميتا!  �أمسع من لسان شيخ مسلم أن رسول اهللا 
فسهم إذ أحدثوا ما ينـايف  ولكنه خطأ املسلمني أن ؟أية إهانة أكرب منها لإلسالم

القرآن الكرمي. لقد ذُكر موت املسيح يف القرآن الكرمي بكل وضوح ولكن كان 
مقدرا يل أن أزيل أنا هذا اخلطأ ألن اهللا تعاىل مساين "حكَما". إذًا، لن يزيل هذا 
اخلطأ إال من جاء حكَما يف هذا النـزاع. مل تقبله الدنيا ولكن اهللا يقبله ويظهر 

األمور قد أحلقت بالعامل ضررا مثل هذه ه بصول قوي صول بعد صول. إن صدق
  فادحا.  
: لقد حان األوان أن يظهر هذا الكذب كله للعيان، وال ميكـن أن  �يقول 

علـى   احلمـل  ختفى هذه األمور على من أرسله اهللا حكَما. هل ميكن أن خيفى
األخري هـو املسـيح   القابلة؟ لقد حكم القرآن الكرمي بكل وضوح أن اخلليفة 

املوعود، وها قد جاء. وإذا متسك أحد اآلن أيضا باخلطأ الذي يعود تارخيـه إىل  



زمن فيج أعوج فلن يتضرر بنفسه بل يعد مضرا باإلسالم أيضا. واحلق أن هـذا  
االعتقاد اخلاطئ والنجس أدى إىل ارتداد مئات اآلف الناس. ولقد أسـاء هـذا   

. ملا قبلوا أن حميي األموات والصاعد �ة وأهان رسول اهللا املبدأ إىل اإلسالم بشد
 �إىل السماء واحلَكَم األخري هو يسوع املسيح وحده فهذا يعين أن نبينا األكرم 

ليس شيئا والعياذ باهللا، مع أنه هو الذي مسي رمحة للعاملني وجاء رسوال إىل الناس 
سـخيفة  العتقدات مثل هذه امل كافة وكان خامت النبيني. إن هؤالء الذين يعتنقون

مع كوم مسلمني يعتقدون أيضا أن من الطيور املوجودة حاليا ما خلقه املسيح، 
: السـلفيني والعياذ باهللا من ذلك، ومنها ما خلقه اهللا. لقد سألت ذات مرة أحد 

ماذا لو عرض اآلن طائران وسئل أيهما خلقه اهللا وأيهما خلقه املسيح؟ قال: لقد 
، ٨، صـفحة:  ٢١، رقـم  ٦. (احلكم، جملـد فيما بينهااختلطت الطيور اآلن 

  م.)١٠/٦/١٩٠٢عدد
اليت تجلِّي  �واآلن أبني بعض املقتبسات والواقعات األخرى للمسيح املوعود 

بين منها أنه مل يثبت مقام حبيبه ومطاعه حممد ، ويت�بعض الزوايا من سريته 
  . �تجلّى عمليا يف حياة النيب يفقط، بل أثبت أن تعليم اإلسالم علميا وعقليا  �

، كمـا  تنصركان هناك شاب يدعى عبد احلق يدرس يف الكلية وكان مسلما مث 
كـان  أن كثريا من الناس تركوا اإلسالم وتنصروا، و �كتب املسيح املوعود 

هذا الشاب أيضا من هؤالء الناس، فذات مرة جاء إىل قاديان يف البحث عن احلق 
لفترة قصرية، وكان املسيح  �أو للتحقيق العلمي، وأقام عند املسيح املوعود 

يبين له بعض املسائل يف لقاءات متعددة، فمرة قال ذلك الشـاب   �املوعود 
 وشـق علـي  سيحي فشتمك. بأنين ذكرت امسك أمام م �للمسيح املوعود 



ظهر أخالقك العظيمـة  على �املسيح املوعود  ذلك. فردقـال: قوله: إنه ي . 
  : �كيف؟ قال 

تأتيين رسائل كثرية مليئة بالشتائم وأضطر لدفع رسومها  !ال أبايل بشتائمهم إنين"
أيضا وعندما أفتحها أجد فيها الشتائم. كذلك يشتمونين يف اإلعالنات املنشورة، 
(وهذا هو احلال يف هذه األيام يف باكستان حيث ينشرون إعالنات كبرية ضدنا) 

ـ  أيضا ويرسلون مفتوحةأما اآلن فيكتبون الشتائم على ظروف   فهـذه  إيلَّا .
األشياء ال تغير شيئا، إن نور اهللا ال ميكن إطفاؤه. هذا ما عامل به ناكرو اجلميل 
أنبياء اهللا والصاحلني دائما. كيف عومل املسيح الناصري الذي جئت مثيال لـه؟  

أن الناس عاملوه  �ل املسيح مثَ �(ألن هذا الشاب كان قد تنصر فضرب 
: وكيـف  �لموه وعلّقوه على الصليب) مث قال باألسلوب نفسه إذ سبوه وظ

 لبين. أنا ناصح أمني يشتمون؟ إن خبيثي الطبع ال يزالون �عومل نبينا األكرم 
  البشر، والذي حيسبين عدوا له يعادي نفسه." 

كما قلت أن هذا املدعو عبد احلق مكث هناك عدة أيام، واستمر خالهلا احلديثُ 
يف أحد األيـام:   �فقال له املسيح املوعود يرد على أسئلته،  �معه وظل 

"أقول لك مرة بعد أخرى أن تسأل مرارا إن مل تفهم. وإال ليس صـحيحا أال  
  تفهم أمرا مث تقول بأنك فهمته، هذا ال يسفر عن نتيجة حسنة." 

إذ كان يقول له مرارا بأن يسأل مرة  �هذه كانت سعة صدر املسيح املوعود 
بعد أخرى، ألنه كانت لديه لوعة بأن ينكشف احلق على الناس ويقبلوه. وهذا 
الشاب كان يعرف أيضا سراج الدين املسيحي الذي سأل املسيح املوعود بعض 

، ونشرت هذه الردود ولكنه مل يستفد منها شـيئا، أي  �األسئلة ورد عليها 
"نعـم"   قولمت ومل يستفد مبجيئه إىل قاديان أيضا. وظل يردد ظل يسأل ويص

يزيل شبهاته الكامنة يف قلبه، ومل يسأل أن ى كل شيء، ومل حياول حبسن النية عل
وظل يسأل فقط عما يتحدث عنـه املسـيح    ،كل األسئلة اليت جاء ا مكتوبة



هـذا   � كما بقي يردد القول: نعم نعم. فسأل املسيح املوعود �املوعود 
  الشاب: هل قال لك سراج الدين شيئا؟ فقال الشاب املدعو عبد احلق: 

فما دمنا قد وجدنا احلق  ،"نعم منعين من ايء إىل هنا وقال: ال حاجة للذهاب
(أي املسيحية) فما الفائدة من مزيد من البحث؟ (هذا سراج الدين أيضا كان قد 
انتقل من اإلسالم إىل املسيحية) وقال أيضا أنه عندما جاء هو إىل هنا شيعته إىل 

  ثالثة أميال وكنت تتعرق أيضا." 
أميال لتوديعه عنـد  مع هذا املسيحي إىل ثالثة  مشى �كان املسيح املوعود 

الضيف، والتعليق الذي  إكرام يفعودته، وهذا أيضا منوذج عظيم أظهره حضرته 
  حترير جريدة "البدر" على ذلك هو: كتبه رئيس 

"ليتأمل سليمو الفطرة يف لطف املسيح املوعود ومواساته ويقدروا محاسا كـان  
نابعا عن املواساة فقط وإال يكنه إلنقاذ كل روحٍ. أمل يكن تشييعه إىل ثالثة أميال 

ماذا كان يتوقعه من ميان سراج الدين؟ إذا كانت فطرة املرء سليمة ميكنه أن جيد 
احلق من محاسه للمواساة وحده. سالم عليك يا من تكن هذا احلماس من أجلنا. 

  سالم عليك يا بطل السالم." 
استنبط من العرق أنين مل أُطق جوابا. يا لألسف. كان  لقداملسيح املوعود: "قال 

عليك أن تسأله على األقل ملاذا كان يصلي أثناء وجوده هنا؟ (عندما كان أتـى  
: أمل يقل بأنه مقتنـع؟ إذا  �كان يصلي أيضا) يقول  �إىل املسيح املوعود 

  ا لوجه. هإذ يشعر املرء بشيء من احلياء عند املقابلة وج ؛كان أمامي الستحلفته
ولكن  ،على كل قال عبد احلق: لقد سألته عن الصلوات، فقال: نعم كنت أصلي

قلت يف اية املطاف بأين سأقرر قرارا ائيا بعد وصويل إىل منطقة باردة. (هذا 
قول سراج الدين) وقال سراج الدين أيضا بأن مرزا احملترم حيب الشهرة إذ قـد  

  ها. طرحت عليه أربعة أسئلة فنشر



: هذا ليس حب الشهرة، ملاذا أخفي احلق؟ لو أخفيتـه  �قال املسيح املوعود 
لكنت مذنبا ولكانت تلك معصية. فلما أرسلين اهللا تعاىل مأمورا فال بد أن أظهر 

السبيل سواء أحِسب أحد احلق، فسأبلّغ إىل اخللق ما كلِّفت به وال أبايل يف هذا 
بضعة أيام أخرى. (مل ه أن يأيت هنا وميكث . اكتب إليشهرة أم غريهذلك حب 

األمر الذي بعثه به اهللا تعاىل مقتصرا على شخص بل  �جيعل املسيح املوعود 
نشره لآلخرين أيضا معتربا إياه نافعا هلم ومظهرا حقيقة اإلسالم، فلم يكتب هذه 
الردود لكسب شهرة، بل جل أعماله كانت دف إىل إقامة عظمـة اإلسـالم   

ومسو شأما. باختصار، كان حضرته يتحدث معه يف أمور كثرية أثناء  � والنيب
ترتّهه. ويف أحد األيام يف أثناء هذا احلديث وصل حضرته قرب بيته وقال خماطبا 
عبد احلق: أنت ضيفنا، والضيف ال جيد الراحة إال إذا كان بعيدا عن التكلـف  

أدىن تكلف. مث قال خماطبا والشكليات، فكلما احتجت إىل شيء فأَخبِرين دون 
اآلخرين: اعلموا أنه ضيفنا، وعليكم مجيعا أن تعاملوه حبسن اخللـق، وتسـعوا   

، صفحة ٤، رقم ٦احلكم، جملدلكيال يتعرض ألية معاناة، مث دخل حضرته بيته. (
  )م٣١/١/١٩٠٢، عدد: ٤-٣

فكان حضرته يهتم بضيافة كل ضيف على املستوى الفردي أيضا، وكـان يبـذل   
رى جهده يف أن يبلغ الدعوة على وجه صحيح إذا جاءه أي شخص باحث عن قصا

  احلق، وأن يلقى (هذا الباحث) راحة تامة أيضا.
ملريض، ونالحظ فيه أيضا أن املسيح املوعـود   �اآلن أقدم لكم حادث عيادته  

يف ذكر الدعاء مل يتكلم عن عظمته على شاكلة املشايخ والزهـاد يف العصـر    �
 سأدعو وأن أدعييت جمابة، وإمنا تكلم عن وحدانية اهللا وفلسـفة إجابـة   الراهن أنين

كـان  الدعاء، وعن جعل النفوس تابعة ملرضاة اهللا، واحلادث كالتايل: يقول الكاتب 
(موالنا نور  شخص قرشي جاء إىل قاديان منذ عدة أيام للعالج على يد حكيم األمة



مـرارا فقـال    )�ملسيح املوعود (افطلب الدعاء من سيدنا حجة اهللا ) �الدين 
  . : "سأدعو لك"�

التمس هذا الشخص بواسطة حكيم األمة بأنه يريد أن يأيت لزيارة املسيح ذات مساء 
 ١١أن يـزوره يف   �املوعود ولكنه ال يستطيع أن يأيت بسبب تورم قدميه. فوعد 

أغسطس يف مسكنه. فخرج حضرته للتنـزه يف حلقة اخلدام ووصل فورا إىل مسكن 
مل يكن حضرته (مث قال على سبيل التبليغ:  قليال رضهالشخص املذكور وسأله عن م

يفوت أي فرصة للتبليغ) وكان يريد أن يشرح التعليم احلقيقي لإلسالم أيضـا،   �
ولكن احلق أن الدعاء  )أي تلقيت رسائلك فدعوت لك( لقد دعوت لك،) فقال له:

شاكل ه. انظروا كم يعاين أهل احلاجة من املوحده ال ينفع ما مل حيالفه رضا اهللا وأمر
أي أن ذوي احلاجة يتوجهون حلـل  ( من احلاكم. لتفاتولكنها تزول بأدىن أمر أو ا

 )،لـه ومسـاعدته  مشاكلهم إىل احلاكم ويطرحوا عليه وهي تزول بأدىن التفات 
كذلك يتم كل شيء بأمر من اهللا تعاىل. حني يكون األمر واإلذن من اهللا تعاىل أشعر 

 �أسـتجب لكـم  �إىل جانب ذلك: قال  �دعويناُ�: حني قالبإجابة الدعاء ألنه 
فحني يقول اهللا ذلك فإن هذه االستجابة مشروطة، بـأن يسـتجيب املـرء    ( ا.أيض

من الضروري أن خيلق العبـد تغيـرا يف   ) فقال حضرته: أيضا، ويعبده. �ألوامره 
حالته ويتصاحل مع اهللا باطنيا، ويعلم ألي غرض جاء إىل الدنيا، وإىل أي مدى حاول 

مل يسخط ربه كثريا. ولكـن إذا   ماأن حيقق هذا الغرض. ال يواجه اإلنسان املصائب 
من تشـخيص  أيضا  الطبيبكِّن مي هاعندفإن اهللا يتوب عليه، تغيرا يف حالته  أحدث

أي عمل ألن شأنه:  ال يصعب على اهللا شيء وال يعجزه إجنازاملرض بوجه صحيح. 
  )٨٣(يس:  �إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ�

ذات مرة قرأت يف جريدة أن موظفا كان يزيل األوساخ من ظفره بقلم الرصـاص  
رمت يده حىت أشار عليه الطبيب ببترها ولكنه حسب األمر بسيطا فكانت النتيجة فتو

هالكه. كذلك أصلحت أنا ذات مرة قلم الرصاص بالظفر، وعندما ذهبت للنـزهة 



يف اليوم التايل ذهب وهلي إىل املوظف املذكور وتورمت يدي أيضا. فـدعوت اهللا  
  ليد شفيت متاما ومل يبق ورم وال أدىن أمل. تعاىل يف احلال وتلقيت إهلاما، مث رأيت أن ا

 حني ينـزل فضله فال يبقى أي أمل، لكن الشرط األساسي  �اهللا  أنباختصار، احلق
أي ( جيده اُهللا نافعا للناس يطيل عمرهالذي فلذلك أن يحدث اإلنسان تغريا يف نفسه، 

هناك استثناءات أيضا  الذي يراه اهللا نافعا للناس ومفيدا هلم يطيل عمره، وصحيح أن
لقد نوقش هذا األمر يف كتابنا بصـراحة تامـة.    ).إال أن سنة اهللا عموما هي هكذا

، كذلك ذُكر يف الكتـب  �وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ في اَألرضِ�يقول اهللا تعاىل: 
ولكن حني السابقة أيضا مثل سفر النيب حزقيال. لقد خلق اإلنسان هلدف عظيم جدا 

يقضي عليه. خذوا اخلادم مثال، حـني ال   �فإن اهللا  يف املوعدحيقق ذلك اهلدف ال 
ينجز عمله على خري ما يرام يعزله سيده. فأنى هللا تعاىل أن يحافظ على من ال يؤدي 

  ؟واجبه
إىل مخسني عاما الطب (أي والد حضرته رمحه اهللا وغفر له) مرزانا احملترم  مارسلقد 

. احلق أن كل ذرة تدخل جسـم اإلنسـان ال   حتميةوصفة  جيدل بأنه مل وكان يقو
التوبة واالسـتغفار  كثر من . على اإلنسان أن يبدون إذن اهللا ميكن أن تكون مفيدة

لريمحه اهللا. عندما ينـزل فضل اهللا جتاب األدعية أيضا. هذا ما قال اهللا تعـاىل بأنـه   
ـ جيب أن تقبلوا قضاءه وقدره أيضا، لـذا   ه أحيانا قالجييب الدعوات ولكن إين ال ف

أتوقع إجابة الدعاء كثريا ما مل يؤذَن يل. اإلنسان ضعيف وعاجز جدا لذا عليـه أن  
   فضله. �سأل اهللا ي

مث وجه حضرته انتباهنا إىل تأدية حقوق اهللا وحقوق العباد أيضـا حبسـب التعلـيم    
م من سيده ومطاعه حممد رسـول اهللا  احلقيقي لإلسالم وقدم أسوته كما كان قد تعلَّ

  : � ، يقول �
، وأال تكون العبادة بناء على هدف حصرا أن يعبد 	إن أعظم حق من حقوق اهللا 

مل تكن هناك جنة أو جهنم. وأال يفتـر   حىت لوشخصي، بل جيب أن يعبد املرُء ربه 
هذا االعتراض يثريه كبار النـاس  (احلب الذايت الذي جيب أن يكنه املخلوق للخالق. 



جيب  �عادة يف العصر الراهن أي معارضو اإلسالم أنكم تعبدون اهللا طمعا، فقال 
بغض النظر عن الفوز باجلنة هذه احلقوق أن تؤدى وجيب ) حبا له �أن تعبدوا اهللا 
 علينا أن نؤدي حقوق اهللا بوصفها حقا واجبا علينا غري طـامعني يف (. أو اتقاء النار

اجلنة أو خائفني من النار واضعني يف احلسبان أن حب اهللا وفضله علينا يقتضـي أن  
  ).نعبده

فيما خيص مواساة بين البشر فإن مذهيب أنّ صدر اإلنسان ال يكون نقيا على وجـه  
أنـه إذا   �ادعونِي أَستجِب لَكُم�لم يشترط اهللا يف قوله: الكمال ما مل يدع للعدو، ف

. لقـد  �دعومت للعدو فلن أستجيب. بل مذهيب هو أن الدعاء للعدو من سنة النيب 
يدعو له كثريا. لذا جيـب أال   �إذ كان النيب  ،نتيجة الدعاء فحسب �أسلم عمر 

. أشكر اهللا يف احلقيقة ، وجيب أال يكون مؤذياعنادايعادي املرء أحدا عداوة شخصية 
له مرتني أو ثالثة. تعاىل على أنين ال أرى عدو مل  أي عـدو يل ليس هناك فا مل أدع

ا إيذاء حقيقيا أو ، وهذا ما أقوله لكم وأعلّمكم. إن اهللا بريء ممن يؤذي أحدأدع له
(أي أن اهللا يكره أشـد كراهيـة أن   . منه كرباءته من أن يشرك به أحد عنادايعاديه 

فهو ال يريد فصال يف مقام وال يريـد وصـال يف   يعادي املرء ويؤذي غريه بغري حق) 
أي ال يريد الفصل (أي يف مقام ال يريد الفراق ويف آخر ال يريد إشراكا) مقام آخر، 

أن  �أي ال حيب اهللا (. أحد �به  )أي يشرك( بني بين البشر وال يريد أن يوصل
نفسه ال حيب أن  يتنازع الناس فيما بينهم ويتخاصموا فيفترقون ويفسدون ويف الوقت

يريد أن يعيش الناس بوئام وحب فيمـا بينـهم ويتحـابوا     �يشرك به غريه فهو 
والسـبيل  ) فيحب أن يوحد وال يشرك به أحد �وحيسبوا أم سواسية، أما نفسه 

الوحيد لذلك هو أن ندعو للمنكرين أيضا، فهذا يؤدي إىل صفاء القلب وانشـراحه  
مل تنصبغ مجاعتنا ذه الصبغة لن حيدث ما مييز بينـها وبـني   وبه تعلو اهلمة. لذا ما 

غريها. أرى من الضروري أنه إذا كان أحد يصادق شخصا صداقة دينية وكان بـني  
لطف وحيبه، ألن الرفق ونتهى الأقاربه من هو يف الدرجة الدنيا فعليه أن يعامله أيضا مب



كرمي يغفر للطاحلني أيضـا مـع   أن ذلك ال كما يقول املثل الفارسي من صفات اهللا 
    .الصاحلني

فأنتم الذين تتعلقون يب عليكم أن تكونوا قوما جاء يف حقهم: "فإم قوم ال يشـقى  
  جليسهم". هذا ملخص التعليم الذي قُدم يف: "ختلَّقوا بأخالق اهللا". 

 �فهذه بعض النصائح اليت تناولتها من الذخرية العظيمة اليت قدمها لنا حضـرته  
ـ �مستمدا من التعليم الصحيح لإلسالم وأسوة النيب  وحـده   �ه . ويتبني منه أن

والقرآن الكرمي على نفسه. فلم يكتف برفع هتافـات   �أدى حق تطبيق تعليم النيب 
وكانت حرقته  �ختم النبوة، بل كان كل قول وفعل له يصدر اتباعا لسيده ومطاعه 

يقيم شريعته، لكي يطلع العامل على أن التعلـيم  و �ورغبته العارمة أن ينشر تعليمه 
هو وحده يتضمن النجاة احلقيقية وقد نصح أتباعـه   �اجلميل الذي نزل على النيب 

  أيضا بالعمل به. 
وإقامة  �أن  يوفقنا لتأدية حق االنضمام إىل مجاعة املسيح املوعود  �نسأل اهللا 

يهب لنا يف الوقت نفسه اإلدراك  النماذج العملية حبسب القرآن الكرمي والسنة، وأن
ومرتبته حىت نتمكن من إظهار الصورة احلقيقيـة لإلسـالم    �الصحيح ملقام النيب 

  للعامل.     


