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

  )  آمني(
 تالمذته يضرب وكان القرآن الكبار يعلِّم إفريقي شيخ فيه كانو قصري فيديو مقطع أحد أراين األخرية نةاآلو يف

 أي السن، كبري كان نفسه الوقت ويف القرآن لغة ليست لغته الذي فاإلنسان األخطاء، أبسط صدور عند بشدة
 الناس أن فالنتيجة. كالقراء صحيح بلفظ حرف كل ينطق أن ميكنه كيف أكثر أو سنة ١٨ عمره الذي اإلنسان
 كان فإذا. الكرمي القرآن قراءة يستطيعون ال العرب غري املسلمني من كثري السبب وهلذا القرآن، تعلُّم من يفرون

 لزياريت جاءت لقد. له وشوقا حبا القارئ يف يولِّد بأسلوب ذلك يكون أن فيجب القرآن تعليم يريدون املسلمون
 مدة خالل الكرمي القرآن قرأَت اهللا بفضل أا فأخربتين فترة، قبل بايعت قد هنا، تقيم يابانية سيدةٌ أيام بضعة قبل

 آية فقرأت ،اقرأي: حسنا هلا فقلت منه، شيئا أمامي تقرأ أن تريد وكانت. تعاىل اهللا بفضل سنوات ثالث
 األصوات بإخراج القرآن يقرأ أن ال واماك، حبب الكرمي القرآن اإلنسان يقرأ أن فاألصل. وأدهشتين الكرسي

 نقرأه نأ أي القرآن، بترتيل � اهللا أمرنا فقد. القراء شاكلة على الرياءو التكلُّف بدافع فحسب خمارجها من
 غري يستطيع ال إذ صعب، فهذا كالعرب القرآن قراءة نستطيع أنا زعمنا فإذا. املستطاع قدر صحيح وبلفظ ببطء

 يستطيعون ال أيضا واليابانيون. العرب بني ترعرع قد اإلنسان يكون أن إال مطلقا، احلروف بعض لفْظ العرب
 كأا منه يبدو اخلاء تلفظ تكان عندما أو اخلاء، من احلاء متيز مل أيضا السيدة هذه فمثال. احلروف بعض لفظ
 نطق على يقدرون ال اليابانيني من كثريا أن يبدو أنه رأيت اليابانية السيدة هذه إىل االستماع بعدف احلاء، تلفظ
 يسعى أن وينبغي اهللا، كالم حب هو فاألصل حال كل على.  كلُّهم يكن مل إن السيدة هذه مثل احلروف بعض
 � اهللا كان فقد فقط، املسابقات يف ويشارك قارئًا اإلنسان يكون أن ال اإلمكان، قدر صحيحا لقراءته املرء

  . عريب أو قارئ أي به حيظَ مل احلب وهذا" أشهد "بدل � بالل لسيدنا" أسهد "كلمة إىل حبب ينظران ورسوله
. الكرمي القرآن قراءة فونيعر ال قلت كما املسلمني غالبية إن. اجلماعة إىل وينضمون يسلمون أيضا املسلمني فغري
. القرآن قبل التمهيدية الدروس من بل البداية من الكرمي القرآن املبايعني لتعليم األمحديون الدعاة يضطر أفريقيا يف



 يف يولِّد بأسلوب يعلموه أن الكرمي القرآن معلِّمي على جيب لذا. الكرمي القرآن أيضا األفارقة هؤالء نعلِّم أن فعلينا
 الكرمي، القرآنَ اليابانيةَ هذا علَّمت اليت الباكستانية السيدة جيزي أن � اهللا أسأل. قراءته يف والرغبة حبه القراء
 وينبغي. كالقراء الكرمي القرآن قراءة اهلدف فليس. أيضا حبه فيها ولَّدت أا يبدو بل فحسب إياه تعلِّمها مل فهي
 الكرمي القرآن فقراءة. صحيح بلفظ احلروف بعض نطق تستطيعوا مل إن الكرمي القرآن قراءة ترك يف تفكروا ال أن

 بعض نطق نستطيع ال أننا حبجة أصال الكرمي القرآن تالوة نترك أن ينبغي وال لتحسينها، السعي وجيب جدا مهمة
 بذل جيب نفسه الوقت ويف. يوميا كرميال القرآن بتالوة أمحدي كل يهتم أن جيب بل صحيح بلفظ احلروف
  . أيضا حتسينه يف نستمر مث املستطاع قدر األصل إىل أقرب لفظُنا ليكون املساعي

 تصح، ال كالقراء صحيح بلفظ الكرمي القرآن من كلمة كل قراءة حماولة إن موضع يف � املوعود املصلح يقول
 إن: تقول طاهر أم املرحومة زوجيت كانت: � يقول. ذلك على القدرة العجم حنن مينحنا مل � اهللا ألن وذلك
 البنت سلَّم قد وكان الكرمي، القرآنَ أبنائه لتعليم املعلمني وظَّف كان فقد الكرمي القرآن بتعليم شغوفا كان والدها
 عليها يضغط مث إصابعنا داخل األغصان يقحم كان حيث كثريا يضربنا املعلِّم ذلك كان: طاهر أم تقول. هلم أيضا

 بلفظ الكرمي القرآن نقرأ نكن مل ألننا يضربوننا وكانوا) الرصاص أقالم يدخلون األساتذة بعض كان كما(
  . صحيح بوجه العربية بالكلمات النطق على قادرين جتعلنا ال البنجابيني حنن هلجتنا إن. صحيح

 املوعود املسيح للقاء جاء أنه أيضا، املاضية اخلطبة يف لكم ذكرته الذي العريب ذلك حادثَ املوعود املصلح بين مث
 املسيح تكون كيف: له قال مرات ثالث أو مرتني الضاد حرف حضرته استخدم حني احلديث فأثناء �

 هلجةٌ بلد كل ألهل إذ ومسيئا سخيفا هذا العريب ذلك تصرف كان. الضاد لفظ على تقدر ال وأنت املوعود
 نطقها يستطيعون ال اهلنود أن مبعىن بالضاد الناطقون وحدهم هم بأم يدعون أنفسهم فالعرب. م خاصة

 ال العرب غري أحد دام وما آخر، خمرجا هلا أن إال ،زايا أو داال إما الضاد يلفظون اهلنود إن: � يقول. صحيحا
   االعتراض؟ وجه فما صحيح بلفظ نطقها على يقدر
 طباع يف لكن األمر، هذا فهمي عادةً وغالبيتهم احلسبان، يف األمر هذا يضعوا أن أيضا العرب األمحديني فعلى

 ،خمارجها من األصوات بعض إخراج بعد تزعم األخرى فهي عريب، من متزوجة سيدة فهنا. االفتخار زعةن البعض
 البأس كان ملا شخصها عند تتوقف القضية كانت فلو متاما، صحيحا يكون ال أنه مع صحيح، بلفظ نطقت أا
 االس، بعض يف ساخرة بلهجة كذل عن تتكلم أا أُخربت لكنين. عنها التكلم إىل حاجةٌ يل تكن ومل ذلك، يف

 على يقدرون وال الكرمي القرآن قراءة يستطيعون وال احلروف بعض نطق على يقدرون ال الباكستانيني إن وتقول
. هذا من يسخر العرب من واحد كل أن أعتقد ال. منهم يسخرون العرب وأن صحيحة العربية احلروف نطق
 كل قلوب نفتح أن يعلِّمنا فاإلسالم. ساخرين السيدةُ هذه فيها تزوجت اليت العائلة أفرد يكون أن احملتمل ومن
 القرآن قراءة حياول واحد كل. خاصة هلجة واحد ولكل ليقرأوه، حبه قلوم يف ونولِّد اهللا بكالم ونعرفهم قوم

 بلفظ القراءة يعرفون فالذين. أيضا بالترتيل االهتمام جيب كما كذلك، يكون أن وجيب له، حلبه أفضل بأسلوب



 أحد من السخرية أما يساعدوهم، أن عليهم اخلصوص هذا يف اجلدد املسلمني يساعدوا أن ويستطيعون صحيح
  . بتاتا ا يسمح فال

 املختلفة واألقوام الشعوب من واحد لكل أن احلسبان يف يضعوا أن عليهم الصحيح اللفظ على يقدرون فالذين
  . صحيح بلفظ عريب حرف كل نطْق نهمم واحد كل يستطيع وال خاصة هلجةً
 أوضاع عن موضع يف حضرته يقول ،� املوعود املصلح ذكرها اليت األخرى األحداث بعض لكم أقدم اآلن

 البواسلو األبطال أن عادة املاضي الزمن يف وكان جدا، شجاع أنه توهم جبانا أن مثل هناك: املتردية املسلمني
 أوروبا يف ومنتشرة سائدة العادة وهذه وأخالقهم، سلوكهم تعِكس جسمهم على العالمات بعض يِشمون كانوا
 األسد صورة يرسم أن أراد فلما ،أسدا يل تشم أن أريد: فقال ،هيستومش أن يريد الذي ما الواشم فسأله. أيضا

: الواشم قال ؟ترسم أن تريد ماذا فسأله شجاع، أنه يتوهم كان وإمنا شجاعا، يكن ومل بذلك تأمل بإبرة ووخزه
 فقال أسدا؟ يبقى أفال األسد ذنب بتر إذا: فسأله. ذيله أرسم: له قال ؟منه عضو أي: فسأله ،أسدا أرسم أن أريد

 ماذا أخرى مرة سأله اإلبرةب وخزه فكلما. بغريه وابدأ الذنب اُترك إذَن: له فقال. أسدا يبقى بل كال: الواشم له
 املواجهة أو القتال يف األمين األسد شق قُطع إذا املستوشم فسأله األمين شقه اآلن أِشم: الواشم له قال اآلن، ترسم
 األيسر الشق وشم بدأ حني وكذلك إذن، األمين شقه اترك: له فقال. أسدا يبقى بل كال: قال أسدا؟ يبقى أفال
 أسدا األسد يبقى أال أي نفسه السؤال عليه كرر الرجل وشم أراد نيح مث أيضا، يتركه أن منه وطلب مثله له قال
 له فقال تعمل، ال ملاذا: شجاعا نفسه زعم الذي املستوشم ذلك فسأله. جلسو الواشم تركه عندها الرجل؟ دون

 هذه يتلقى اإلسالم إن: القصة هذه سرد بعد املوعود املصلح سيدنا يقول أفعل؟ فماذا شيء، يبق مل: الواشم
 وال كثرية، هتافات يرفعون فهم خاصة وقادم املسلمني مشايخ سلوك هو وهذا الراهن، العصر يف املعاملة
 يقولون حيث. بصلة اإلسالم تعليم إىل ميت ال اآلخرين به ينصحون الذي واألسلوب شيئًا، أنفسهم هم يعملون
  . شيء لك من أنفسهم خيلِّصون باختصار ،وذاك وذلك هذا اتركوا حبقهم

 كنت: يقول نواب ناصر مري حضرة جدي كان: وقال آخر مثاال � املوعود املصلح سيدنا قدم اال هذا ويف
 توجد حيث دهلي سكان من درد مري املشهور الصويف الشاعر حفيد نواب ناصر مري كان (الطفولة، يف مِرحا

 الثمار أفصل كنت صباحا املاجنو مثار يأكلون كانوا عندما األسرة أفراد إن: يقول جدي فكان ،)املاجنو أشجار
 الفحص ذلك أثناء فكان مض،اح أو حلو أهو قليال املرء يتذوق املاجنو تناول عند إذ (حامضة أا متظاهرا احللوة
 الثمار انتهاء وعند الثمار، ةبقي تناول يف وأشاركهم) حلوا كان أنه مع لألكل يصلح وال جدا حامض إنه يقول
 اليت الثمار تلك كلَّ آكل كنت مث ومن احلامضة، الثمار هذه أتناول أن وميكن بعد أشبع مل أنا: أقول كنت كلِّها
 مل أيضا أنا اليوم: بعد فيما درد مري خلَف الذي األكرب أخي يل قال يوم ذات. حامضة أا حبجة فصلتها كنت
 أكلها فلما. ميتنع مل لكنه يأكلْها فال حامضة أا حبجة كثريا فنهيته أيضا، أنا احلامضة مارالث آكل أن وميكن أشبع
 مث حدة على ويضعها احللوة الثمار يفصل كان فكما. حامضة إا: تقول عبثا وكنت وطيبة حلوة هي: قال



: � املوعود املصلح يقول ؛مضةحا أا حبجة فصلها قد كان اليت هذه يأكل مث البقية، أكل يف اآلخرين يشارك
 اإلسالمية الشريعة بتطبيق يطاِلبون الذين حال هو هذا كان فإذا. الراهن العصر يف بالضبط املسلمني حال هو هذا
 حيث النحو هذا على يتصرفون أيضا اإلسالمية الشريعة فمطبقو باإلسالم، هلم إملام ال الذين أولئك بال فما

 عن باطلة بتصرفات فيقومون هؤالء أما الطفولة يف ذلك يفعل ناصر مري كان. خمادعني ألنفسهم األشياء يفصلون
 حىت شيء كل يلتهمون سوف بل ،عظما وال حلما ال شيئا يتركوا فلن شيئا اإلسالم عن يعرفون ال فالذين. عمد

 يف ونالحظ نراه كما اإلسالم باسم والغصب النهب ألنفسهم الءهؤ جييز أيضا الراهن العصر ففي. باطال كان لو
 املسلمني بقية املشايخ هؤالء وبسبب العصر، هذا يف لإلسالم كبرية مأساة فهي. متفشية الظاهرة وهذه مكان كل

 هي تنشغل شىت منظمات تشكلت قد املشايخ هؤالء بسبب مث. اإلسالم باسم والقتل النهب يف ينشغلون أيضا
  . املسلمني اهللا رحم واالعتداء، والقتل النهب يف خرىاأل
 بتحسني اإلميان معايري رفع ميكن كيف أنه إىل اجلماعة أبناء انتباه الفتا � املوعود املصلح سيدنا يقول مث

 والذكر الدعاء على وتعودمت والطهارة تقوىبال حتلَّيتم إذا: باهللا الوطيدة العالقة وإنشاء الروحانية، أوضاعهم
 ويشرفكم والكشوف الصادقة الرؤى من حظا أيضا اهللا ريزقنكمل � النيب على والصالة بالتهجد والتزمتم اإلهلي،
 عظيمة � إبراهيم عجزاتم أن صحيح اإلنسان، شخص يف تظهر ما احلقيقة يف احلية واملعجرة. وكالمه بإهلامه

أما فيما يتعلق بشخص املرء فاملعجزة العظمى بالنسبة له . عظيمة أيضا � وعيسى � وموسى ومعجزات
يام أيضا يطرح الناس أسئلة من هذا القبيل، فأقول بأنه إن كنتم تريدون أن يف هذه األ. هي اليت يشاهدها يف نفسه

  . تروا املعجزات فال بد من إنشاء العالقة مع اهللا تعاىل هلذا الغرض
 هذا املوضوع ذكر  مثل التقدم يف اإلميان ومشاهدة املرء آية يف نفسه، وتناول يف�لقد ضرب املصلح املوعود 

انظروا إىل الصاحبزاده عبد اللطيف أنه عندما انضم إىل األمحدية وعاد إىل :  فقالالشهيدالصاحبزاده عبد اللطيف 
أنى يل أن أتراجع عن : قال الشهيد. عليك أن تتوب:  وقالامللككابول بعد املكث يف قاديان لفترة وجيزة دعاه 

فما دام اهللا تعاىل قد قال يل بأنك . على إثر انطالقي من قاديان مصفَّدا باألصفادموقفي؟ إذ قد رأيتين يف الرؤيا 
ستلبس األصفاد يف سبيل اهللا فأنى يل أن أسعى خللعها؟ بل جيب أن تبقى هذه األصفاد يف يدي حىت يتحقق كالم 

ريب .  
كذلك مهما كان أحد قليل . رؤياانظروا اآلن، لقد حتلى الشهيد ذه الثقة واليقني ألنه رأى ذا اخلصوص 

فباختصار، . العلم، ولكنه عندما يرى رؤيا يثق ا متاما وإن كانت كاذبة، أما إذا أخفاها جبنا منه فهذا أمر آخر
  .  إذا كان إميان املرء قويا وكان على صلة باهللا تعاىل فال خياف الناس املاديني قط

لقد كان الصويف أمحد جان اللدهيانوي رجال صاحلا ومن األتقياء :  ضاربا مثاال آخر�مث يقول املصلح املوعود 
: تعالَ إىل جامون وادع يل، ولكنه رفض دعوته وقال: ذات مرة دعاه الراجا يف جامون قائال. املعروفني يف عصره

  !ا عندكأذهب أنإذا كنت تريدين أن أدعو لك فتعالَ أنت إيلّ، ملاذا 



 كم كان الناس يقدرون �مث يذكر املصلح املوعود . إذًا، من كان له عالقة باهللا تعاىل ال خياف أحدا أيا كان
ميكننا أن نقول نظرا إىل : تهم بعد ادعائه فيقول قبل ادعائه، وما آلت إليه حال�يح املوعود وحيترمون املس

فهناك شهادة .  اعتقادا حسنا�ذيوع صيت الرباهني األمحدية احلسِن بأن مئات آالف الناس كانوا يعتقدون به 
ان الذي سبق ذكره قبل  املسيح املوعود، وهو حضرة الصويف أمحد ج أنه هوأحدهم الذي مات قبل أن يدعي

لقد قال الصويف أمحد جان اللدهيانوي يف بيت شعره الذي . قليل، والذي دعاه الراجا إليه من أجل الدعاء له
  إليك، فنرجوك أنيرنوناملرضى كلهم : " قبل ادعائه فقال ما تعريبه�مسعناه مرارا، ذاكرا املسيح املوعود 

  ."تصبح مسيحا يشفيهم
 أن املسيح الثاقبةال شك أن هذا يدل على بعد نظر الصويف أمحد جان الذي كان وليا من أولياء اهللا فرأى بنظرته 

 ميلكوا بعد وميكننا القول بأن الذين مل.  هو املوعود مبجيئه سواء أادعى ذلك إىل اآلن أم مل يدِع�املوعود 
 ذلك السالح �ولكن عندما أُعطي . النظر إىل هذا احلد أيضا كانوا يدركون أن إحياء اإلسالم منوط بشخصه

الذي كان مقدرا أن ينتصر به اإلسالم وكان من شأنه أن يهزم العدو، وأُعطي ماء احلياة الذي كانت حياة 
فأساء . ف عليه، سخط منه كبار املخلصني وقالوا بأن الذي حسبناه ِتربا كان حناسا مع األسفاملسلمني تتوقّ

 بأخذ البيعة بايعه أربعون شخصا فقط يف �مئات آالف الناس الظن بغتة لدرجة عندما أعلن املسيح املوعود 
 بأن القدامى من �يقول املصلح املوعود .  حيسنون به الظن من قبل كانوااليوم األول مع أن مئات آالف الناس

 كيف كان كبار العلماء يقولون بأن هذا هو الشخص الوحيد القادر على خدمة اإلسالم، وكانوا سردواالناس 
لرباهني األمحدية أنه ذهب إىل قاديان مشيا على األقدام ولقد كتب املولوي ثناء اهللا عند نشر ا. يرسلون الناس إليه

وقال املولوي حممد حسني البطالوي الذي بذل فيما بعد كل ما كان يف وسعه يف . �لزيارة املسيح املوعود 
  . ترم عام مضت بقدر ما خدمه املرزا احمل١٣٠٠مل خيدم أحد اإلسالم يف : املعارضة

يف هذه األيام أيضا يتحدث أصحاب بعض القنوات اإلسالمية املزعومة حول هذا املوضوع كثريا ويقولون بأنه 
. فسد فيما بعد والعياذ باهللا) أي املسيح املوعود(كانت هناك يف ذلك الوقت حاجة كبرية إىل تلك اخلدمة ولكنه 

وهم غارقون يف ظلمات نفوسهم بدال من .  جعله اهللا ِترباولكن احلق أن هؤالء الناس عميان إذ حيسبون حناسا من
  . ندعو اهللا تعاىل أن يهبهم العقل والفطنة. أن ينظروا إىل شهادة اهللا الفعلية، ويضلّون قليلي العلم من املسلمني

 ألعضاء �م فقال املصلح املوعود١٩٣١ذات مرة ذُكرت دار البيعة الكائنة يف لدهيانه يف جملس الشورى يف عام 
" باب اللُد" لدهيانه كـ �جملس الشورى بأن هذه القضية مهمة جدا يف نظري، وقد وصف املسيح املوعود 

ملكان الذي سافر إليه فا. حيث سيقتل الدجال حبسب النبوءة، أي املكان الذي سيقضى فيه على األعداء والدجال
  .  بوجه خاصبه من قاديان ألخذ البيعة جيب على اجلماعة أن تم �املسيح املوعود 

لن آخذها هنا أي يف قاديان، بل : � ليأخذ بيعته قال � من املسيح املوعود �عندما التمس اخلليفة األول 
  . أخذها يف لدهيانه



كان املرشد املرحوم الصويف أمحد جان الذي توفّي قبل ادعاء املسيح املوعود من سكان لدهيانه وكان من الذين 
فقد مجع كافة أفراد أسرته قبل وفاته وقال هلم بأن .  قبل ادعائه كما ذكرت من قبل�وفّقهم اهللا لإلميان به 

السيد بري منظور حممد .  عائلته كلها� به تاملرزا احملترم سوف يدعي أنه املسيح املوعود فآِمنوا به مجيعا، فآمن
أنوي أن ترسم هلذا :  ما مفاده�يقول املصلح املوعود .  ابناه، وزوجة اخلليفة األول ابنتهوبري افتخار أمحد مها

املكان خارطة بوجه خاص، ويحدد مكان البيعة ويعلَّم عليه، وتعقَد ذه املناسبة جلسة، وأن تكتب هناك أمساء 
  . عوا يف ذلك املكانبايالذين ربعني شخصا األ

البيت املشار إليه يف لدهيانه حبوزة اجلماعة اآلن بفضل اهللا تعاىل، ولكن ليس عندي اآلن أية تفاصيل إىل : أقول
جراءات قيد العمل، ولكن املساعي لتحويل تلك الذكريات إىل تذكار اإلأي مدى عمل ذه التعليمات وما هي 

  . جارية على أية حال
 يف الرؤيا أن عنقودا من عنب �لقد رأى النيب : وءة عن االبن املوعود ما مفادهنب يف ذكر لدهيانة وال�مث يقول 

 يضيف املصلح . سيدخل اجلنة، وهكذا كانةوكان تفسريه أن ابنه عكرم. اجلنة عرض عليه وأُخرب أنه أليب جهل
يف . لقد وفّق اهللا ابن أيب جهل ليكون رجال صاحلا ويقدم تضحيات رائعة يف سبيل الدين:  ويقول�املوعود 

إحدى املعارك واجه املسلمون موقفا صعبا جدا إذ كان النصارى يرمون سهامهم مصوبني إياها إىل عيون 
ال أستطيع أن أحتمل هذا :  أيب جهل بنفقال عكرمة. �أدى إىل استشهاد كثري من الصحابة املسلمني، مما 

املشهد وطلب من قائد كتيبته أن يأذن له بشن اهلجوم على العدو، فهاجم بشدة متناهية قلب جيش العدو مع 
وقاتل .  للهروب مما أدى إىل التدافع والفوضى يف صفوفهمستني جنديا شجاعا حىت اضطر قائد جيش العدو

 إىل ذلك املكان كان هؤالء إما قد استشهدوا أو جيش املسلمنيهؤالء البواسل بشجاعة كبرية وعندما وصل 
فجاء أحد الضباط باملاء إىل هؤالء اجلرحى وأراد أن يسقيه عكرمةَ أوال ولكنه رأى . كانوا جمروحني جبروح بالغة

 بعده فال أحتمل أن أشرب املاء ب ينظر إىل املاء فقال للضابط أن اسِق سهيال أوال وسأشرعمرو سهيل بن أن
ارث بن هشام جرحيا، فقال احلفذهب الضابط باملاء إىل سهيل ولكنه رأى قربه . وأخي متعطش له بالقرب مين

لفظ أنفاسه، فعاد إىل سهيل ووجده  قد هارث ووجداحلذهب الساقي إىل .  قبلهاحلارثسهيل للساقي أن يسقي 
  . ، مث عاد إىل عكرمة وكانت روحه أيضا قد فاضتقد ماتهو اآلخر 

ويف كالم اهللا .  أن يقول بأن ابنه أيضا سيكون مثلهللمرءإذًا، إذا كان أحد شريرا وملحدا وكاذبا فال ميكن 
ملخص الكالم أن نبوءات اهللا تتحقق . شهادات توضح املوضوع، وما مل تكن فيه شهادة ال يكون جديرا بالقبول

كيف ميكن أن يكون أبو جهل يف :  الرؤيا املذكورة قِلق بشدة وقال يف نفسه�عندما رأى النيب . بشكل غريب
يل ولكن كان املراد من ذلك أن ابنه سوف يؤمن وسيقدم تضحية عظيمة يف سب. عنباجلنة وأعطي عنقود 

  . اإلسالم



 عن االبن املوعود شهادات كثرية كوجودها يف بقية � بأن يف نبوءة املسيح املوعود �يقول املصلح املوعود 
يقول كثري من املتقدمني يف السن من أهل . ني مل يعرفه حىت أهل قاديان ذه النبوءة ح�فقد أدىل . نبوءاته

. ، وكانوا يظنون أن للسيد غالم مرتضى ابن واحد امسه مرزا غالم قادر�قاديان بأم ما كانوا يعرفونه 
 وسينالون حياة طويلة، ومن اتعاىل سريزقه أوالدفالشخص اخلامل الذي ال يعرفه حىت سكان قريته يتنبأ أن اهللا 

هل . بني ابنائه سيكون ابن سيذيع امسه إىل أقصى أحناء العامل، وبواسطته تبلغ دعوة اإلسالم إىل أحناء املعمورة
نبوءة أن ذلك االبن سيحول  يف هذه ال�ألحد أن يقول مثل هذا الكالم من عنده؟ يقول املسيح املوعود 

 تنبأ �معلوم أنه . ومن معانيه أن هذا االبن سيولَد يف العام الرابع من اإلدالء ذه النبوءة. الثالثة إىل األربعة
 البيعة �ود م، وقد أخذ املسيح املوع١٢/١/١٨٨٩م وولد املصلح املوعود يف ١٨٨٦ذه النبوءة يف عام 

  . م٢٣/٣/١٨٨٩األوىل يف لدهيانه بتاريخ 
: �من هو هذا االبن؟ فيقول املصلح املوعود : تذكر هذه النبوءة يف مجاعتنا ويف اخلارج أيضا بكثرة ويسأل عادة

وملا .  ذا االسم تفاؤال�، وقد مساين املسيح املوعود "حممود" اسم هذا االبن هو لقد أُخرب يف هذه النبوءة أن
وفيما يتعلق . كاسم كامل" بشري الدين حممود أمحد"أيضا فسماين املسيح املوعود " الثاينبشري "كان من أمسائه 

 أن يسمي أحد أبنائه �لقد وفّق اهللا املسيح املوعود . يضا حتققتبنوال األوالد عمرا طويال فهذه النبوءة أ
كان (. فقد جئت إىل لدهيانة إلعالن هذا األمر. ، وظل العامل ينتظر ليعلموا إىل أي ابن تشري هذه النبوءة"حممود"

إن للجماعة عالقة مبدينة لدهيانه من عدة :  ويقول�ضيف ي) املصلح املوعود مسافرا إىل لدهيانه يف تلك األيام
 أول بيعة يف لدهيانه، �فقد أخذ املسيح املوعود . جوانب، وهلا أمهية خاصة يف تاريخ اجلماعة من عدة نواٍح

 وتزوج يف لدهيانه من ابنة املرحوم املنشي أمحد �ي نور الدين اخلالفة بعده مث تولّى حضرة املولو. هذا واحد
 اليت مكثت �االبن املذكور يف النبوءة املذكورة ولد من بطن زوجة املسيح املوعود . جان، هذه عالقة أخرى

  . ه أيضايف لدهيان
كنت صغريا آنذاك فال أتذكر أمورا  : أنه يذكر مكثه يف لدهيانه لبعض الوقت يف صغره�فيقول املصلح املوعود 

 يف هذا العمر �الِحظوا ما يتذكره حضرته .  تقريباونصف سنتني أبلغ من العمركثرية لذلك الزمن ألنين كنت 
أتذكر حادثا واحدا فقط وهو أن املرتل : الصغري ال يتذكر عموما ولكنه يبني أحداث ذلك الزمن أيضا فيقول

زيل رأيت شابا قادما ـ كان على رأس الشارع وكان الشارع مستقيما وعندما خرجت من منفيهالذي كنا نقيم 
 تةسحلية ممن الطرف اآلخر وألقى عليإىل البيت باكياي لدرجة هربت أتذكر خريطة تلك السوق .  فارتعبت

اليت كانت سوية وإن كنت ال أعرفها اآلن، وكان مرتلنا على رأس الشارع، ولبثت هناك أشهرا من عمري يف 
  . فلهذه املدينة عالقة باألمحدية من عدة نواح. الِصغر

 إن هلذه املدينة خصوصية كبرية، ولكنين كنت أفكر أن األمور اليت تعلَن بأمر من اهللا تعاىل �يقول املصلح املوعود 
 يف لدهيانه مع أنه كان قد عقدت تفعندما أُعلن بتحقق النبوءة املتعلقة باملصلح املوعود عورض. يعارضها الناس



ورداسبور قبل لدهيانه ومل حتدث فيهما أية معارضة، مع أنين كنت أعلنت  إلعالن حتقق النبوءة يف الهور وغجلسة
أن النبوءة قد حتققت يف شخصي ومل يعارض أحد، ولكن عندما أتيت لدهيانه وكنت أمر بداخلها فرأيت مسرية 

ا االستهزاء ألم إم قاموا ذ.  هذا ال يؤثر فيناعلى كٍل. والعياذ باهللا"  مريزامات مريزا، مات"يرددون هتاف 
 بدعاء أن �مث قام املصلح املوعود .  حتقّقت جبالء تام�، ولكن نبوءة املسيح املوعود �نسوا تعليم رسول اهللا 

الذين يهتفون اليوم يف املعارضة ممن يهتفون يف أن يصبح  و�انه لإلميان باملسيح املوعود يوفق اهللا تعاىل أهل لدهي
  . �حقه 

 إن ميان عبد اهللا - وعالقته به�عود  املوصحابةوهو يتحدث عن حب أحد - �يقول املصلح املوعود 
، وكان � قاديان والتقى باملسيح املوعود إىلمرة جاء .  أيضا كان يكن يف نفسه مثل هذا احلب�السنوري 

 � يستعمله، لذا عندما انتهت رخصة ميان عبد اهللا السنوري واستأذن املسيح املوعود � املسيح املوعود
د من الدائرة بأنه ال ميكن متديد ، ولكن جاء الرلتمديد إجازتهفأرسل طلبا . ابق هنا: �للذهاب فقال له 

 هلم حىت اآلن ال أستطيع احلضور فأقالته �فكتب . ابق هنا:  فقال�، فذكر ذلك أمام املسيح املوعود اإلجازة
 يف قاديان أربعة أشهر أو ستة حبسب ما طلب منه املسيح املوعود �الدائرة إلا كانت دائرة حكومية، ومكث 

ول الذي أقاله مل يكن من صالحياته أن يقيله، فبناء ئ، مث عاد إىل دائرته فأثارت الدائرة نفسها قضية أن املس�
  . ي راتب األشهر املاضية اليت كان قضاها يف قاديانعلى ذلك أُعيد إىل عمله وأُعط

 إنين �يقول املصلح املوعود . � مثاال آخر حلادث جرى مع املنشي ظفر أمحد الكبورلوي �وهكذا ضرب 
شر هذا احلادث يف جريدة كنتالبارحة يف السفر إىل دهلوزي فأخربين ميان عطاء اهللا احملامي حبادث، وقد ن 

يف  أعمل كنت كاتباعندما توظفت : م، لذا أبينه بلسان السيد املنشي نفسه، يقول املنشي١٩٣٤احلكم أيضا يف 
 يف اليوم الثالث فقال �أذنت املسيح املوعود ، فمرة أغلقت ملفات القضايا وأتيت إىل قاديان، مث استاحملكمة
فمر على ذلك شهر وكانت . � لهمث مل أر مناسبا أن أستأذنه مرة أخرى وتركت األمر . ابق هنا: �

 ِلومل أبا  ولكين مل أفكر فيها، أي يقول نسيت كل شيءإنذاريت فتوقف العمل وبدأت جتيئين رسائل امللفات يف بي
.  متعة ووجد لدرجة مل أهتم خبسران وظيفة ومل أخش أي حماسبة� املسيح املوعودكان يف رفقة . بالرسائل

، فقال اكتب هلم بأن �كمة، فقدمت تلك الرسالة أمام املسيح املوعود فأخريا جاءت رسالة قاسية جدا من احمل
كم يوما : � شهر آخر قال اوحني مر عليه. فكتبت اجلملة نفسها. جميئك صعب فال تستطيع ايء حىت اآلن

اذهب اآلن، فذهبت وملا وصلت كبورله ! طيب:  نفسه حيصي األيام وقال�سيح املوعود ؟ مث بدأ املصار لك
ألنين كنت أعمل يف حمكمة هذا القاضي، فذهبت إليه ألستعلم عن " الله هرتشند داس"ذهبت إىل مرتل القاضي 

قد  يكون السيد مريزا:  فلما ذهبت إىل بيته فقال.أم ماذا قررغرمين؟ قراره أيبقيين على الوظيفة أم يطردين أو ي
إن حكمه أوىل وأحق، أي حكم املسيح املوعود : فقال القاضي. نعم: فقلت له.  هذا ما قاله القاضي.أوقفك
� .  



 للمنشي املرحوم بأن � األمر الزائد يف رواية ميان عطاء اهللا هو قول املسيح املوعود �يقول املصلح املوعود 
  .  القاضيإىليكتب إىل القاضي بأنه ال يستطيع ايء فكتب الكالم نفسه وأرسله 

 خنجل أمام ال جيعلنا احلب من الذين أقاموا منوذجا عاليا أولئك كانت هذه مجاعة �يقول املصلح املوعود 
 اون ولكن لو قدم أمامنا أصحاب  منمهما كانت تقصريات يف أفراد مجاعتنا ومهما كان. اجلماعات السابقة

 �ج هذه اجلماعة، وكذلك لو قدم حواريو عيسى  منوذجهم فنستطيع أن نقدم مقابلهم منوذ�موسى 
 �وأما قول رسول اهللا . أعماهلم العظيمة يوم القيامة فنحن نستطيع أن نعرض أمامهم صحابتنا هؤالء بافتخار

إم هؤالء الناس . دي؟ فكان قوله هذا بسبب أمثال هؤالء الناس املهصحيب وصحببأنين ال أدري ما الفرق بني 
الذين قدموا تضحيات من مجيع األنواع مثل أيب بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة اآلخرين وكانوا دائما 

  . مستعدين لتحمل مجيع أنواع املصائب يف سبيل اهللا تعاىل
 يف اجلماعة وإال أحداث رفيعاإنين مل أذكره ألن اهللا تعاىل قد رزقه مقاما .  نفسه�انظروا إىل اخلليفة األول 

عندما أتى قاديان كان ميارس الطب يف ريه  وكان مشفاه مفتوحا وكان عمله جاٍر على . تضحياته أيضا مدهشة
مث مل يذهب اخلليفة . ال تذهب وابق هنا: � للعودة فقال �نطاق واسع، فعندما استأذن املسيح املوعود 

  .  حىت ألخذ أغراضه بنفسه بل طلب من شخص آخر ليحضر أغراضه من ريه�األول 
.  تعاىل، وهذا هو املقام الذي جيب أن يسعى كل واحد إلحرازههذه هي التضحيات اليت متيز اجلماعات عند اهللا

ال ميكن حمض اإلميان الفلسفي أن جيدي إنسانا نفعا، اإلميان املفيد لإلنسان هو ذلك الذي يتحلى حبالوة العشق 
 يرى ات للحب فليست هلا قيمة أكثر من اجلدال العابث ألنه ال يكون منءواحملبة، ومهما قام الفيلسوف بادعا

الصدق بعني القلب بل يرأى بعني العقل احملض، ولكن الذي يعرف الصدق الذي جاء من اهللا ويعرف شعائر اهللا 
 احلب، يدالفلسفة والقلب يرفع  يدبعني القلب وليس بعني العقل فال يستطيع أحد أن يغرر م، ألن الدماغ يرفع 

بت على ذلك دوما، ونكون دوما ممن يعرفون شعائر اهللا وال وفقنا اهللا تعاىل لنعرف إمام الزمان بعني القلب ونث
  . يتمكن الشيطان من أن يغرر بنا

 درويش وهو السيد املولوي خورشيد أمحد براكر بن السيد  لنا هوبعد الصالة سأصلي صالة الغائب على أخ
ولد يف . إنا إليه راجعونإنا هللا و.  عاما٩٤م عن عمر يناهز ٢٠١٥متوز /يوليو ٢٨تويف يف . شودري نواب دين

م يف اخلامسة ١٩٣٦ولد أمحديا وزار قاديان أول مرة يف . قرية من حمافظة الئلبور واليت تسمى اليوم فيصل آباد
ر للعودة وألنه مل يكن ميلك أجرة السف. �عشر من عمره واشترك يف جلسة األسئلة واألجوبة مع اخلليفة الثاين 

كتب إىل اخلليفة .  عاما١٩اشترك يف نظام الوصية حني كان عمره .  كيلو مترا على األقدام٩٥فقطع مسافة 
م وحينها كنت طالبا ولكن ١٩٣٦م بأن ميعاد التحريك اجلديد قد انتهى يف كانون األول ١٩٣٧ يف �الثاين 

فسمح ليل فأرجو أن تسمحوا يل باالشتراك يف دفع تربع التحريك اجلديد بشكل استثنائي، اآلن أصبح يل دخل ق



مث عمل املولوي خورشيد أمحد .  هو ومجيع الطالب غري العاملني الذين أصبحوا يشتغلون� اخلليفة الثاين له
  . براكر يف أراضي اجلماعة يف إقليم الِسند

. وانقسمت اهلند يف السنة نفسها فحظي بشرف الدروشة نتيجة ذلك.  وجاء إىل قاديان١٩٤٧وقف حياته يف 
عِمل عمل الدعوة والتبليغ كمبلغ حملي للقُرى يف حمافظة يويب . عاش زمن الدروشة بغاية الصرب والشكر والوفاء

ن نال شرف اخلدمة كأستاذ يف مدرسة تعليم وعندما عاد من ميدان التبليغ إىل قاديا. للهند على أحسن وجه
مث تعلّم اللغة اهلندية لثالث سنوات حتت إشراف نظارة الدعوة . اإلسالم الثانوية ويف املدرسة األمحدية بقاديان

  ". براكر هندي"و" رتن وشن"والتبليغ وحصل على ثالث شهادات لـ 
بعمق وكان يكتب مقاالت وحبوث ) لديانة السيخيةكتاب ا(كان قد طالع الفيدا والكتاب املقدس والغرنث 

بدأت . علمية حول ديانات اهلندوسية والسيخية واملسيحية، وحظي بشرف ترمجة القرآن الكرمي إىل اللغة اهلندية
م، ١٩٥٢ من جديد بعد انقسام اهلند يف سنة اتنشر مقاالته يف جريدة البدر األسبوعية بقاديان منذ أن بدأ إصداره

 ذلك وإضافة إىل.  عامامخسني إىل امتدت سلسلة كتابة املقاالت أي ؛م٢٠٠٣ هذه السلسلة حىت تواستمر
بني حني وآخر، وكذلك كانت تنشر " راه إميان"و" مشكاة"كانت تنشر مقاالته يف جمالت اجلماعة مثل 

نشرت . ائد كشمريوجر" الـِمالب"اليومية و" هند مساتشار"موضوعات له يف جرائد وطنية أخرى منها جريدة 
كانت . ونال صيتا كبريا" احلكومة احلالية واملسلمون األمحديون"م باسم ١٩٦٣نظارة الدعوة والتبليغ كتيبا له يف 

مواضيعه ومنظوماته قيمة وجيدة جدا، وقد مدحها كثريا اخلليفة الرابع رمحه اهللا أيضا، ويتبني من قراءا أا 
  . يةخرجت من القلب وكانت مقاالته علم

 ومل حيب أن يصبح حمتاجا ألحد وكان يعمل أعماله بنفسه، ومع كل أعماله  عزيزةكان رجال غيورا نفسه
 بىن بيته وأرجع عقارالعلمية قام بعمل الزراعة وتربية املواشي أيضا مع مساعدة األوالد، وعندما أصبح صاحب 

  . هذا منوذج عظيم جدا له. بيت اجلماعة هليئة صدر أجنمن
كان يرى رؤى صادقة وكان يكتبها . يصلي الصلوات يف اجلامع باملواظبة حىت يف أيام مرضه الشديدكان 

  . كان قد أخرب بوفاته ابنه الصغري السيد إبراهيم مث ذكّره بذلك قبل أسبوع من وفاته. ويرسلها إىل اخللفاء الكرام
 منري أمحد الذي يقيم يف يدعىها ولد م رزق من١٩٤٤تزوج مرتني، أوال تزوج من السيدة عامل يب يب يف 

ورزقه اهللا تعاىل منها " هبلي كرناتك"مث تزوج من السيدة عائشة بيغم بنت السيد عبد الرزاق من . باكستان
ه إسرائيل أمحد وكرشن أمحد وإبراهيم أمحد وزوج ابنته شكيل أمحد وزوج بنته ئمن أبنا. مخسة أبناء وثالث بنات
ني رفع اهللا تعاىل درجات املرحوم ووفق أوالده وذريته لكي يبقوا متسمك. مون اجلماعةاألخرى حممود أمحد خيد

  .باجلماعة واخلالفة دوما، آمني
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