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

 * عنيتسن اكإيو دبعن اكإي * قيمتساطَ الْمرا الصدناه *اط الَِّذينال ِصرو هملَيوب عضغر الْمغَي ِهملَيع تمعأَن 
الِّنيآمني، �الض .  

 فإنه يستنتج منها بدقة متناهية تلك النتائج � أحداث سرية املسيح املوعود �عندما يذكر املصلح املوعود 
  . ومدركًا حلقيقتهاليت ترشد املؤمن إىل الطرق الصحيحة لإلميان وجتعله عارفًا حقيقيا لدين اهللا تعاىل

ه ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض من لَ�قال موضحا معاين  ف ذات مرة،آية الكرسييفسر  �كان حضرته 
أخربوين اآلن إذا كان موالكم هو من له ما يف السماوات وما : قال اهللا تعاىل: �ذَا الَِّذي يشفَع ِعنده ِإلَّا ِبِإذِْنِه

 الناس بأننا ال نعبد إال اهللا، وال نعبد غريه، إال أم ؟ يدعيه موىلً لكم مقابلهنن تتخذورض فميف األ
. يتصدقون باسم غري اهللا ويطلبون منهم مرادام ظنا منهم أم مقربون عند اهللا ويشفعون هلم يف حضرة اهللا

أكرب  من كان :مث يقول. إذننادون من ا  عندن الشفاعةُايقول اهللا تعاىل بأنه ال يسع أحد: �يقول حضرته 
 مرة لعبد الرحيم خان ابن � املسيح املوعود  يف هذا العصر؟ مع ذلك ملا دعا�من املسيح املوعود 

خطر ببال حضرته ف ،حمالة ال املوت على موشك املريضبأن   تلقى وحيا، مرضهأثناءنواب حممد علي خان 
 ابنه فلعله  كل شيء، ويف هذه احلالة لو تويفيان تاركًا وراءه أن نواب حممد علي جاء واستقر يف قاد�

 يشفع الذي ذا من ": يف حضرة اهللا تعاىل بأنين أشفع لصحته، فتلقى وحيا�قال البتالء، لذلك ليتعرض 
   ."بإذنه إال عنده

شر قرنا، إال أنه  ينتظره منذ ثالثة ع كله ظلّ العاملأنّ  لدرجةعظيماكبريا و إنسانا �كان املسيح املوعود 
  ."بإذنه إال عنده يشفع الذي ذا من": رد عليهشفع عند اهللا تعاىل  عندما



 حاليت وكادت نفسي تزهق، فلما بلغت، بدين واقشعر ،ملا تلقيت هذا الوحي خررت: �يقول حضرته 
د عبد الرحيم خان  واستعا�، فشفع حضرته  اآلن فاشفع،هذا املبلغ قال اهللا تعاىل بأننا نأذن لك بالشفاعة

  .صحته
ن له بالشفاعة، فإذا كان اهللا تعاىل يقول  وأِذ�كان ذلك فضل اهللا تعاىل أنه استجاب دعاء املسيح املوعود 

ون أنفسهم كبارا أن  فأىن هلؤالء الذين يعد، من أنت حىت تشفع عندي:�لشخص مثل املسيح املوعود 
فما أجهله من .  إال بعد أن يؤذن لهيقوم بالشفاعة لن �  أن النيب أيضا يتضح من األحاديث؟لديهيشفعوا 

ا من الناس سيعبادة ل  سيئةً هذه الفكرة اخلاطئة يف جمتمعنا عادةًلقد ولّدت. شفع لهشخص يزعم أن فالن
  .هميشدح الناس يشركون باهللا ويعبدون مرالقبور، ورا

أيضا أنه لن يشفع إال بعد أن يأذن له اهللا تعاىل  �لنيب عن افعلى كل أمحدي أن يتذكر أن اهللا تعاىل قد قال 
  .ا

كان :  مثاال على كيفية إراءة اهللا تعاىل للمسيح املوعود عجائب قدرته فيقول�مث يذكر املصلح املوعود 
ظل يسهر الليايل يف عالج مرض مبارك أمحد احلقيقة أن حضرته .  الشديد بالسعال مرةحضرته قد أصيب

 يف الساعة الثانية عشرة ليال  يف تلك األيام بأنين كنت أنام� يقول املصلح املوعود. ئهالذي كان أصغر أبنا
وكلما استيقظت من الصباح رأيته  ، ساهرا�وأستيقظ مبكرا، ولكن كلما ذهبت للنوم رأيت حضرته 

  .، وبسبب هذه املشقة الكبرية أصيب حضرته بالسعال وأصبح متوعكًاأيضا صاحيا
ضت له مهمة ما ن فُو مدت إيلّ خدمة إعطائه الدواء وغريه، ومن الطبيعي أنّعِه: � وعوديقول املصلح امل

وكنت أرى من حق طبابيت له أن أتدخل شيئا يف طعامه وشرابه، وكنت أذكر له . رأى من حقّه التدخل فيها
  . وال يأكل ذلك،ال يأكل هذاكأن ل املشورة يبعض األمور من قب

 إال أن ،خدم إىل جانب األدوية اإلجنليزيةستضرة اخلليفة األول رضي اهللا عنه أيضا تكانت وصفات طبية حل
 فلما قرأ عبد احلكيم املرتد عن إصابة حضرته .١٩٠٧ ذلك يف عام وكان.  ويتفاقمالسعال كان يتفاقم

 ال جيد هذا  حىت أكثروهلذا السبب كنا تم باألمر. بالسعال الشديد كتب بأن املرزا سيموت مبرض السل
 جدا، من سعال شديدباختصار كان حضرته يعاين .  لفرحته املزعومة بصورة خاطئةأي سبٍبالشخص 

ويف هذه األيام جاء زائر من . وكان يتعرض أحيانا لنوبة شديدة منه لدرجة يبدو وكأن تنفسه سيتوقف
  .وجاء ببعض الفواكه هديةً) أي جاء هذا الزائر ملا كان حضرته يعاين هذه احلالة(خارج قاديان 

 جزاك اهللا، مث تناول قل هلذا األخ،: نظر إليها مث قالف  هذه الفواكه حلضرته،قدمت: � يقول املصلح املوعود
  .  موزةًحبة منها ولعلها كانت



كون هذه كيف ت:  الدواء وغريه لذلك سألين حضرته�فبما أنين كنت أعطيه : � يقول املصلح املوعود
ابتسم حضرته وبدأ .  يف السعال ليست جيدة إا:قلت. ين درسا السعال؟ أو لعله سألين ليلقناكهة يفالف

. لسعالل هذه الفاكهة ليس جيدا يف ا وتناو شديدالسعالُ:  قويل السابق فقلتكررت. بتقشريها وأكلها
: ه ابتسم مرة أخرى مث قالإال أن. أصررت جلهلي على أال يأكلها حضرته. ابتسم حضرته، إال أنه ظل يأكلها

 ، دواءفقد تالشى السعال على الفور يف حني مل يتناول حضرته أي. زال السعال: لقد تلقيت وحيا اآلن يقول
 ومع ذلك زال السعال، وكان حضرته خاضعا للعالج ملدة شهر قبل ذلك دون ، بل خالفها،ومل يلتزم باحلمية

  . إهليا  فكان هذا تصرفًا. السعال هذاأن يزول
، ولكن اهللا رء الصحةيستعيد املوبالعالج ية، مبشكل عام تزداد األمراض بعدم االلتزام باِحل: يقول حضرته

 استخدام سالح الدعاء، فإن ذهب يتدخل يف هذه األمور عندما يشاء، وألجل ذلك علّم اهللا تعاىل اإلنسانَ
 فأرجوك أن ،ل أوضاعي ألنين مل أعد أستطيع حتم،ة بأنين ال أريد احلريلهاملرء يف حضرة اهللا تعاىل وقال 

 فإنه ، ويريدين فعال أن أتدخل يف ظروفه،تتدخل يف أموري، مث إذا رأى اهللا تعاىل بأنه صار عبدا متوكال
  .يتدخل ويري منوذجا من قدرته

 قالكهرام، إلميان وهو مثال يتعلق بلي بعد هذه الواقعة مثاال آخر يبعث على ا� ذكر املصلح املوعود
شأ املرض رغم توفر كافة أسباب ناال على أنه لو أراد اهللا تعاىل لَميكن أن تقدم حادثة ليكهرام مث: حضرته
  . الصحة

أنه سيموت يف اليوم الثاين من العيد  ب�لقد قال اهللا تعاىل يف أمر ليكهرام يف وحيه إىل املسيح املوعود 
 مدى ليومني أو ثالثة سنويا إىل واألمناختاذ أسباب احلراسة صعبا  مل يكن. وسيتم ذلك خالل ست سنوات

مع كل ذلك فقد . خالل تلك األيام ألمنه أن يتخذ أسبابا خاصة ست سنني، وكان ذلك باستطاعة ليكهرام
 ٦ قُدر يف كان موت ليكهرام.  الظروف الظاهرة رغم خمالفة�حقق اهللا تعاىل نبوءة املسيح املوعود 

 ٤ألقى هنالك و ، فذهببالوصول إىل مدينة ملتانأمرا كهرام من جلنة مركزية لطائفته تلقى ليو ،مارس
 إال أن طائفة آريا مساج يف ملتان منعته ،"سكهر"مث أبرقته اللجنة ليتوجه إىل مدينة .  مارس٤حماضرات إىل 

ولكن ال ندري " هـمظفر غر" ليكهرام للذهاب إىل فاستعد. من الذهاب إليها بسبب تفشي الطاعون فيها
فلو مل يعد يف ذلك اليوم ملا حتققت النبوءة، ولكنه .  مارس٦وصل إليها يف قد  ف،ملاذا عاد مباشرة إىل الهور

وهذا املثال .  يف الوقت احملدد وقُتلعاد إليها  إال أنه خارج الهورليبقى  واضحة مناسبةأنه كانت مثةمع 
ري فاهللا تعاىل يتدخل يف أمور اإلنسان وي. أسباب الصحة واحلفظيوضح أنه ميكن أن يهلك املرء رغم توفر 

  .قدرته مىت يشاء وكيفما يشاء



كان حضرته حيبه كثريا، يذكر . لقد ذُكر مرزا مبارك أمحد آنفا الذي بسبب عيادته تضررت صحة حضرته
  :املصلح املوعود واقعة عنه فيقول

كان ". شيت مقربة"يف  �ق ضريح املسيح املوعود كان لنا أخ صغري يدعى مبارك أمحد، وقربه إىل شر
كيف كان يظهر املسيح املوعود (. أتذكر أننا كنا وى تربية الدجاج ملا كنا صغارا. حضرته خيصه باحلب

 كنا وى تربية الدجاج، فكانت يل :)حبه له وكيف كان يهتم به؟ يذكر ذلك املصلح املوعود فيقول �
وكنا بسبب اهلواية الطفولية نقصد صباحا .  إسحاق وبعضها ملرزا بشري أمحد وبعضها ملرياتبعض الدجاج

: نا بأعدادها فيقول أحدنانص الدجاج ونفتحه مث نعد البيض اليت باضته الدجاجات ونتفاخر فيما بيقف
كان مبارك أمحد أيضا . باضت هذا العدد دجاجايت: باضت هذا العدد من البيض، واآلخر يقول دجاجايت

 كانت سيدة من سيالكوت تعتين به وكانت معروفة باسم .واتفق أن مرض يوما. اركنا يف هوايتنا هذهيش
مل يكن اخلليفة األول يرتاح لتسميتها ذا االسم إال أنه مل ". اجلدة" بـديهاننا، وكنا واآلخرون أيضا "اجلدة"

فلما مرض مبارك . بدال من اجلدة" عاملجدة ال" معروف آخر لذلك كان اخلليفة األول يناديها يكن هلا اسم
فلما مسع املسيح .  يف مكان وسخعندها وبقائه الدجاجات تهدبسبب مطارأمحد قالت اجلدة بأنه مرض 

تذبح الدجاجات ل و، مثنها لألطفال ليدفعالدجاجات أحصي: هذا قال حلضرة أمان جان �املوعود 
  .وتؤكل

 �ولكن كيف كانت حالة املسيح املوعود  �ملسيح املوعود كان مبارك أمحد عزيزا كثريا على قلب ا
 هذه �قد بذل كل جهده لعالجه وعيادته؟ صور املصلح املوعود  �عند وفاة ابنه املدلل الذي كان 

  :احلالة يف كلماته يف أماكن عديدة من كتبه وخطاباته وقال مرة
 على � املسيح املوعود  أشرففلما مرض.  أخانا الصغري مبارك أمحدحيب كثريا �كان املسيح املوعود 

.  بكل جهد واهتمام حىت ظن بعض الناس أن حضرته سيصاب بصدمة كبرية إذا تويف مبارك أمحدعالجه
رجع مبارك أمحد ويف صباح اليوم الذي تويف فيه . كان اخلليفة األول يتحلّى باهلمة والشجاعة العظيمتني

 حالة مبارك أمحد، وكنت أتوىل يف ذلك الوقت مهمة إعطائه لتفقدمن صالة الفجر  �املسيح املوعود 
 أنا واخلليفة األول فكنا قد استصحبت اخلليفة األول لتفقد حاله،  ألجل ذلك كنت،الدواء واالهتمام به

فلما وصل اخلليفة األول .  هناكور خليفة رشيد الدين أيضا موجودينوالدكتور مرزا يعقوب بيك ولعل الدكت
  كان يف احلقيقةولكن. طيبة ألنه نامتبدو حالة الطفل : �مبارك أمحد قال له املسيح املوعود لتفقد حالة 

  .وقته األخريذلك 
 رأسه إىل ناحية ، وكانملا جئت باخلليفة األول إىل هنا كان مبارك أمحد مستلقيا: �يقول املصلح املوعود 

 فقلق والتمس ،ره وأخذ يفحص نبضه فلم يشعر بهوقف اخلليفة األول إىل يسا. الشمال والقدمني إىل اجلنوب



لنبض من مكان قريب من املرفق، حاول أن يفحص ار املسك، مث  أن يسرع بإحضا�من املسيح املوعود 
 مث أن يسرع يف إحضار املسك، � أنه مل يشعر به هناك أيضا، فالتمس مرة أخرى من املسيح املوعود إال

!  سيدي: وقال يف هلع،لنبض هناك إال أنه مل يشعر به هناك أيضا ففزعقرب يده إىل إبط الطفل متحسسا ا
يفتح مغالق أخذ  املفتاح من جمموعة املفاتيح ووجد قد �كان املسيح املوعود . أسرع بإحضار املسك

 أن � وظنا منه. سيدي أسرع بإحضار املسك: الصندوق حني قال اخلليفة األول فزعا يف املرة األخرية
اهتزت قدماه رغم شجاعته فلم حتماله فجلس  سيصاب بصدمة كبرية بوفاة مبارك أمحد �وعود املسيح امل

ميكن تنشيط  وبإعطائه املسك ، القلبيشعر به قربس فلعله ،كان يرى أن النبض ضعيف. على األرض
 وطريقة �  الفزع من صوته�فلما الحظ املسيح املوعود .  إال أنه بدا من نربة صوته أنه ال أملالنبض،

 لعل الطفل مات، ، يا مولوي صاحب: فترك فتح الصندوق وقال،تكلمه شعر أنه الوقت األخري ملبارك أمحد
الشكوى إن استعاد  فلم إلينا، اولكن ملاذا أنت فزع إىل هذه الدرجة؟ كان أمانة من اهللا تعاىل الذي أودعه

كال، كانت خدمته واجيب .  بصدمة كبريةصاب أُفلرمبالعلك تظن بأنين خدمته كثريا : اهللا أمانته؟ مث قال
فجلس على الفور وشرع يف كتابة الرسائل . الذي أديته، وإذا تويف اآلن فإننا راضون برضى اهللا بشكل كامل

  .إىل أصدقائه
 هذه � فأخرج ، موجودة قرب مكان األدوية كانت أن البطاقات الربيدية�كتب املصلح املوعود 

دواء وأخرج القلم أيضا وأخذ يكتب الرسائل ألصدقائه املقربني خيربهم فيها عن وفاة البطاقات بدال من ال
  . مبارك أحد وأنه كان أمانة من اهللا تعاىل الذي استعاد أمانته اآلن

يف وسعه خلدمة اآلخرين ويعد هذه اخلدمة مدعاة لثوابه، كل ما  - من ناحية- من واجب املؤمن أن يبذلف
أما .  ألنه يرى أنه نال ثواب اخلدمة، عندما تتحقق مشيئة اهللاي أال يظهر جزعه وفزعه ينبغومن ناحية أخرى

 الذي ن أشقى من مصيبة اآلخرة، ومإىل جانب يتحملون مصيبة الدنيا الذين جيزعون يف هذه احلالة فإم
  !آلخرة معايتحمل كلتا املصيبتني حبيث يتجشم مصيبة هذه الدنيا وا

لقد رأى سكان قاديان كيف كان :  مرة ذا اخلصوص وهو خياطب أهل قاديان�ود مث قال املصلح املوع
 يهتم بالعالج واملداواة أثناء مرض املولوي عبد الكرمي ومبارك أمحد لدرجة أن الرائي �املسيح املوعود 

وامها  آخر سيذكر يف تلك األيام شيٌءفلم يكن يظن بأن حضرته يرى رقي مجاعته منوطًا حبياما، كان 
 فجأة حالة ولكن ماذا حدث عند وفاما؟ لقد حدث أن تغريت. وعالجهما وكيف وماذا ينبغي أن يعاجلا به

مرةً يفيض حبماس مفرط حبيث ال يذكر إال عالجهما صباح  هرية عندنا إذ رأينااحلحضرته لدرجة أثارت 
 -أشرف مبارك أمحد على الوفاةعندما كذلك  وحدث ذلك عندما قربت وفاة املولوي عبد الكرمي و–مساء 

  .كان اهللا تعاىل قد أخربين سلفا عن موما: مث رأيناه خيطب فينا بوجه بشوش مبتسم قائال



 من البيت بعد وفاة مبارك أمحد �ملا خرج حضرته : مبا يلي هذه احلادثة عنمرة  �مث ذكر حضرته 
ن هذا ابتالء من اهللا، وينبغي جلماعتنا كا: حيث كان الناس جيتمعون، فما أن جلس حىت خطب فيهم قائال

لقد أوحي إيل عن مبارك أمحد يف وقت كذا وكذا أنه سيتوىف : مث قال. أن ال حتزن على مثل هذه االبتالءات
  . حتققت قديف صغر سنه، وعليه فإنه مدعاة للسرور أن آية اهللا

إن مات أخونا أو ابننا أو أحد أقاربنا األعزاء وكانت هناك نبوءة من اهللا عن وفاته : �يقول املصلح املوعود 
كال، بل . ال تعين الفرحة هنا بأننا نعتربهم أغيارا. ، إضافة إىل شعورنا باحلزنفسنفرح بتحقق هذه النبوءة

  .ي آية من آيات اهللا تعاىلنعدهم أقاربنا إال أننا نعد اهللا تعاىل أقرب لنا منهم، وال ميكن لنا أن خنف
فمن واجبنا أن نظهر على العامل مزايانا من ِكال النوعني، أي من ناحية جيب أن نطلع العامل على آيات غضب 

 ومن ناحية أخرى جيب أن نواسي �اهللا العظيمة وخنربهم أا ظهرت إلثبات صدق املسيح املوعود 
  . اروحني واملنكوبني

 �ين ميوتون نتيجة آفات خمتلفة، أو نتيجة آيات الغضب اليت تنبأ ا املسيح املوعود املراد من ذلك أن الذ
فعلينا أن خنربهم أن السبب وراء كل هذه املصائب هو أن هذه اآليات تظهر إلثبات .  من بين جلدتنافهم

 نفرح على أن ال جيوز أن.  ومن ناحية ثانية جيب أن نساعد اروحني واملنكوبني�صدق املسيح املوعود 
حىت   بل جيب أن نساعد اجلرحى واملنكوبني واملتضررين بعد ظهور اآلية أيضا،هؤالء قد لقوا حتفهم كآية

 بل ، ال تم مبصيبة ومعاناة أحدكما جيب أال يظنوا أننا ذكر آية اهللا، عنديفهم الناس أننا ال نبايل بلوم أحد 
ء املنكوبني، لذا فإن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تساعد هؤالء  منا هلؤالأكثر  أنه ال مواسيواجيب أن يعرف

نا هاتني امليزتني ظهرت لنا قدرتان من اهللا تعاىل أيضا؛ أي تلك اليت تنـزل إذا أظهر. املنكوبني يف كل مكان
  .من السماء واليت تظهر من األرض أيضا

 لطفله �إن خدمته . �يح املوعود ث تلقى ضوًءا على جوانب خمتلفة من سرية املسافإن هذه األحد
واهتمامه بعالجه، وقلقه جتاه أحد أصحابه املقربني وتركيزه على عالجه، مث إظهاره السعادة عند حتقق آيات 

 إمنا هو نصح عملي ألفراد اجلماعة لينتبهوا إىل اهللا ،عند حتقق قدر اهللا وكأنه مل حيدث شيءمث تصرفه اهللا، 
اهلدف احلقيقي هو نيل رضى اهللا تعاىل، وأنه يؤكد على . ن أجل حتقيق أهداف علياتعاىل ويسعوا جاهدين م

بطمأنينة بسبب حتقق أنباء اهللا تعاىل، ومن ناحية أخرى يوصي خبدمة البشرية ومساعدا كلما ي التحل
  .اقتضت احلاجة إليها

ألمر بضرب مثال الشعور بشيء أفهمكم هذا ا:  عن ذكاء مرزا مبارك أمحد وفطنته�يقول املصلح املوعود 
يعرف من رأى حضرته كم كان حيب مرزا مبارك أمحد، وكانت هناك أسباب كثرية حلبه هذا، أوال . وعدمه

 يهتم به �ألن مرزا مبارك أمحد كان ضعيفا جسديا وكان ميرض بني حني وآخر لذلك كان املسيح املوعود 



مع أنه كان أصغرنا : وثانيا. ثر يتولد يف قلبه حب خاص لهمن املعلوم أن الذي يهتم به املرء أك. بوجه خاص
فكان ذكاؤه وفطتنه إحدى دواعي حب املسيح . وكان صغري السن جدا ولكنه مع ذلك كان ذكيا وفطينا جدا

هذا أحد . ونة متاماز سنوات فقط، وتكون أشعاره مو٧كان ينظم الشعر حني كان عمره .  له�املوعود 
 قصيدة طويلة حمتوية على دعاء، وقال �ذات مرة نظم املسيح املوعود . وذاكرته احلادةاألمثال على ذكائه 

  .لنا أن ننظم أبياتا على وزا فنظم مرزا مبارك أمحد أبياتا أكثر منا وكانت بعضها مجيلة جدا
ار ربوبية  حادثا آخر مفاده أنه جيب علينا أن خندم اخللق خدمة جسدية أيضا إلظه�مث سرد املصلح املوعود 

يف تلك األيام .  عاما١٧ أو ١٦ال أنسى مشهدا حني كنت صغريا وكان عمري حنو : �يقول . اهللا تعاىل
املقربة اليت قال يف للدفن  جثمااماتت أختنا الصغرية اليت كان عمرها حينذاك بضعة أشهر فقط، وشيعنا 

 �بعد صالة اجلنازة محل املسيح املوعود . تاهمأن يدفنوا فيها مومحديني لألاألحرار عنها بأم لن يسمحوا 
: �عندها تقدم السيد مرزا إمساعيل بيك الذي كان بائع احلليب يف احلارة وقال حلضرته . جثتها على يديه

إا ابنيت، مبعىن أن اخلدمة اجلسدية األخرية : فعطف املسيح املوعود إليه وقال. أرجو أن تسلِّمين اجلثة ألمحلها
  .  أن أسديها هلا بصفتها ابنيت هي أن أمحلها بنفسياليت ميكن

فال بد " رب العاملني" من ذلك أنه إن كنتم تريدون أن تصبحوا مظاهر صفة اهللا �يستنتج املصلح املوعود 
فإذا أنفقتم كُلّ عقاراتكم وجلّ دخلكم خلدمة الدين ميكن أن . لكم من أن ختدموا البشرية خدمة جسدية

ما مل تعملوا بيدكم وما مل تستعدوا " رب العاملني"ولكن لن تكونوا مظاهر " املالك"هللا تكون مظاهر صفة ا
هو أال خيدم بيده أقاربه ومعارفَه فقط بل ينبغي " رب العاملني"فالطريقة املثلى لكون املرء مظهر . خلدمة الفقراء

عن نتائج عظيمة وواسعة التأثري وإذا تأملتم يف ذلك لرأيتم أن هذا العمل يسفر . أن خيدم األغيار أيضا
وإذا عملت كل شرحية من شرائح اتمع ذا األصل . وسيكون سببا الخنراط القوم يف سلك الوحدة

  . سيتكون جمتمع مجيل جدا
 حادثا آخر عن توكّل املسيح املوعود واستجابة أدعيته ويقينه الكامل بصدقه �مث يسرد املصلح املوعود 

. ن هناك قضية مرفوعة بني األمحديني وغريهم يف مدينة كفور له حول ِملكية مسجدذات مرة كا: فيقول
القاضي الذي كانت القضية مرفوعة عنده أبدى معارضته للجماعة منذ بداية القضية، فقلق أفراد اجلماعة 

ملسجد ستعطَون افإذا كنت صادقا :  إليهم يف اجلواب�فكتب .  للدعاء�وكتبوا إىل املسيح املوعود 
ومن ناحية أخرى كان القاضي مصرا ومستمرا على سلوكه املعادي للجماعة حىت كتب قراره ضد . حتما

ألبسين : ويف اليوم التايل حني كان يف البيت وجيهز نفسه للذهاب إىل احملكمة قال خلادمه. أفراد اجلماعة
مسع صوتا كأن  حىت قدمه األخرى  يفكاد يلبسه اآلخرحذائي، فألبسه اخلادم حذاء يف إحدى قدميه وما 

وبعد موته عين قاض . وحني رفع نظره إىل األعلى وجد القاضي ساقطا نتيجة نوبة قلبية حادة. شيئا سقط



كان ذلك آية عظيمة لإلخوة األمحديني وارتفع . آخر فعدل قرار القاضي السابق وأصدره يف حق مجاعتنا
  .  عنان السماءمستوى إميام ويقينهم كثريا فكأنه بلغ

فمن نتائج األنباء . فمن سنة اهللا تعاىل أنه يطلع أنبياءه على أنباء الغيب وبتحققها يزداد املؤمنون إميانا ويقينا
 كانوا أقوياء القلوب لدرجة أنه كلما وجد صحايب فرصة لتقدمي �الغيبية أن الذين آمنوا برسول اهللا 

رتعد فرائص الناس العاديني تفزت ورب الكعبة، بينما : رحا ويقولالتضحية حبياته يف سبيل اهللا كان يقفز ف
  . عندما يرون املوت ماثال أمامهم

أحيانا يرى :  خالل بضع دقائق وقال� حادثَ حتقُّق كشف املسيح املوعود �مث ذكر املصلح املوعود 
ونرى مثال . اهللا تعاىل عبدهاإلنسانُ حادثا يف اليقظة وال يتطلب أي تفسري بل يتحقق كفلق الصبح كما يريه 

  . �ذلك يف كشوف املسيح املوعود 
 ذات مرة يف الكشف أن مرزا مبارك أمحد سقط قرب البساط وأُصيب جبرح �لقد رأى املسيح املوعود 

ومل ميض على هذا الكشف إىل بضع دقائق وإذ زلّت قدم مبارك أمحد الذي كان واقفا قرب البساط . بالغ
  . لغ وتلطخت ثيابه بالدموسقط وأصيب جبرح با

كان هناك زمن حني مل :  حالة قاديان االبتدائية، مث تقدمها وتقدم اجلماعة فقال�وقد ذكر املصلح املوعود 
شخص واحد، مث جاء زمن صار معه آالف الناس، أما اآلن فقد بلغ  وال حىت �يكن مع املسيح املوعود 

ن حني مل يكن يف البنجاب كله شخص واحد يؤمن به، أما كذلك كان هناك زم. فلوعددهم إىل مئات األ
إذا كان صحيحا أن . ون على مجيع قارات العاملموزعاآلن فإن أتباعه ليسوا منتشرين يف اهلند كلها فقط بل 

الناس ال يؤمنون به فمن أين جاء كل هؤالء الناس؟ وترون أن الناس يدخلون اجلماعة أفواجا يف بعض البالد 
  .  فيها اجلماعة على نطاق واسعأو تنتشر

 يف أوائل �الذين جيلسون أمامي اآلن، كم منهم آمنوا باملسيح املوعود :  ويقول�يتابع املصلح املوعود 
 مباشرة، ومعظمهم قد �عهده؟ أرى أن قلة قليلة من احلاضرين يف هذا االجتماع قد رأوا املسيح املوعود 

.  ولكن مل جيدوا فرصة االستفادة من صحبته�هم الذين رأوه مث يكون هناك بعض من. رأوا صورته فقط
.  هم الذين مسعوا كالمه واستفادوا من صحبته-  وقد ال يزداد عددهم على عشرات- فقلّة قليلة جدا منهم

  فمن أين جاء كل هؤالء الناس؟ 
 سن الرشد كانت ا إىل جنب، فحني بلغتبإن والديت والبيعةَ حادثان متزامنان ميشيان جن: �يقول حضرته 

عملية تبليغ الدعوة قد بدأت منذ عدة سنوات ولكنين أذكر منذ زمن بلغت فيه رشدي أنه عندما كان املسيح 
فذات مرة مر املسيح املوعود يف أثناء . املوعود خيرج للتنـزه مل يكن معه إال احلافظ حامد علي احملترم وحده

فأصررت أن أرافقه، وكنت حينها صغري ) قاديانمن نب معني  إىل جا�هنا أشار (النـزهة ذه الناحية 



يف ذلك الزمن مل تكن يف هذا اجلانب الذي أشرت إليه إال األعشاب والطفيليات وكانت املنطقة . السن
 شبه فالة إذ مل يكن فيها شيء إال -الطالب واملسجد وسكن حيث توجد اآلن مدرسة تعليم اإلسالم -كلها

.  إىل هذا اجلانب للتنـزه واصطحبين أيضا بناء على إصراري�اء املسيح املوعود فج. العشب والكأل
 حيملين تارة واحلافظ �فكان املسيح املوعود . واإلرهاقلتعب من اوبعد قطع مسافة وجيزة بدأت أشكو 

 ذلك  قد أعلن ادعاءه يف�إذًا، كان املسيح املوعود . حامد علي تارة أخرى، وال أزال أذكر ذلك املشهد
أما اليوم فنضطر لإلعالن مرة بعد . الزمن ولكن املؤمنني به كانوا قلة، وما كان يأيت أحد إىل قاديان إال نادرا

 أن الذين يريدون أن يهاجروا إىل قاديان لالستقرار -م١٩٣٧ علما أن هذا الكالم يعود إىل عام - أخرى 
فمن املمكن أن نطلب منه أن  سابق هنا دون إذن فيها جيب أن يستأذنوا قبل ايء إىل هنا، ومن أتى إىل

  . يعود إىل وطنه
فمما ال شك فيه أن هذه األحداث تزيدنا إميانا ويقينا، ندعو اهللا تعاىل أن يزيدنا إميانا ويقينا دائما ويوفقنا أن 

  . نكون أعضاء مفيدين للجماعة
 زوجة سيد حممود أمحد شاه من "نسيم حممود"بعد صالة اجلمعة سأصلي صالة الغائب على املرحومة 

 عاما، إنا هللا ٥٨م مبرض السرطان عن عمر يناهز ٢٧/٤/٢٠١٥كراتشي، وقد توفيت يف كراتشي بتاريخ 
  . وإنا إليه راجعون

قد انضم والد املرحومة إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية بعد دراسة متأنية نتيجة حادث معني، وذلك يف عام 
من املعلوم أن املعارضة أيضا تفتح أحيانا سبال كثرية . ة تواجه ظروفا قاسية جدام حني كانت اجلماع١٩٥٣

يف القوات اجلوية يف  ضابطا الذي كان - لقد حدث أن سافر السيد ملك حممد رفيق. للتقدم واالزدهار
 املفسدة ضد  فيهم أي يف العام الذي بدأت١٩٥٣ من الهور إىل كراتشي بالقطار يف عام -باكستان

قائلني بأننا مسافرون للجهاد " رائي ِوند"ويف الطريق ركب القطار جمموعة من املشايخ يف حمطة . ماعةاجل
وعندما جاء مراقب التذاكر لفحص التذاكر عند . من هذا البلد كليا) أي األمحدية(لنمحو القاديانية 

ففكّر صاحبنا . حممد رفيق وزميلهأي من هؤالء املشايخ ووجدها عند السيد ملك  معاملسافرين مل جيد تذكرة 
أن املشايخ مسافرون يف القطار بغري تذكرة، فلو كانوا صادقني وأمناء، وكان جهادهم جهادا حقيقيا ملا 

أكرب من  خسائرعلما أن املشايخ املعاصرين يلحقون . (سافروا بغري تذكرة وملا أحلقوا خبزانة الدولة خسارة
  ) ذلك الزمن أيضا
هل يوجد : األعلى منهول ئاملس وصل السيد حممود شاه إىل مكان وظيفته يف كراتشي سأل باختصار، عندما

 وحصل منه على معلومات أكثر عن اجلماعة هفعلم عن شخص أمحدي وناقش" قادياين"يف فرقتنا شخص 
  .  اجلماعةفهكذا دخل والد املرحومة اجلماعةَ مث انضمت عائلته أيضا إىل. وبايع يف األخري وانضم إىل اجلماعة



م يف كراتشي، وقد وفّقها اهللا تعاىل خلدمة اجلماعة ١٩٨٧كانت املرحومة منخرطة يف سلك التدريس منذ 
م، مث ٢٠٠٥م إىل ١٩٩٧فكانت رئيسة جلنة إماء اهللا يف اجلماعة احمللية من . م إىل يوم وفاا١٩٩٧منذ عام 
نة إماء اهللا املختلفة، ووفِّقت بفضل اهللا تعاىل مث عينت مشرفةً على فروع جل. م٢٠١٣م إىل ٢٠٠٧من عام 

ولقد تركت . كانت موصية. لتكون عضوة يف اهليئة اإلدارية للجنة إماء اهللا يف كراتشي على مستوى احملافظة
السيد :  يف اجلماعة اسم أحدمهانيابناها يعمالن داعيت.  السيد حممود أمحد شاه وابنني وابنتنياوراءها زوجه

جرييا وابنها الثاين السيد مشهود أمحد يدرس يف اجلماعة األمحدية يف ي الذي يعمل داعيةً يف نشاهد أمحد
  . بريطانيا، ومل يتمكن من احلضور يف جنازا

لقد وفِّق والدانا أن جيعال ابنيهما حافظَني للقرآن الكرمي مث نذرا حياما يف سبيل : يقول السيد مشهود أمحد
  والديت الدين على الدنيا دائما ويفلقد آثرت. جلامعة األمحدية بعد أن حفظا القرآن الكرمياهللا إذ أحلقامها با

 أنه كان من عادا أن اأذكر جيد. ورسخت يف أذهاننا منذ الصغر أن عليكما أن ختدما اجلماعة.  أمركل
كذلك كانت تقرأ أبيات قصيدة . تقرأ علينا األدعية املأثورة قبيل النوم كل ليلة وتدعو لنا أيضا منذ صغرنا

وكانت تقول يل دائما . ها األمل واحلرقةؤ اليت حتتوي على دعاء، بصوت مجيل وبلهجة مل�املسيح املوعود 
فكان من فضل . بأن أخاك األكرب سيصبح داعية للجماعة وعليك أن تذهب إىل ربوة لتحفظ القرآن الكرمي

نذر احلياة خلدمة اجلماعة نلقرآن الكرمي ونتخرج يف اجلامعة األمحدية واهللا تعاىل علينا إذ وفّق كلَينا أن حنفظ ا
عندما كنا ندرس يف مدرسة حتفيظ القرآن يف ربوة كانت أمنا تسافر من كراتشي إىل ربوة . ِنيبصفتنا داعيت

ع منا كل شهر تقريبا مع أن نظام القطار يف تلك األيام كان رديئا وكان السفر به مرهقا جدا، فكانت تسم
ما حفظناه من القرآن يف تلك الفترة، وتغسل ثيابنا وتكويها قبل العودة إىل كراتشي يف اليوم التايل لتؤدي 

  . مهامها بصفتها منخرطة يف سلك التعليم هنالك
عة أيام وزارها يف أيام مل يستطع السيد مشهود أمحد احلضور يف جنازا ومراسم دفنها ولكنه ذهب قبل بض

إنين أدعو اهللا تعاىل دائما أال جيعلين ربي ابتالًء لولدي : حني ذهبت لزيارا قالت يل: ويقول. ريمرضها األخ
اجلانب املتميز من سريا أا كانت تساعد كثريا يف أمور زجيات فتيات . اللذيِن نذرا حياما خلدمة الدين

 املبنية على املواساة واحلب كانت ممتازة وإن عالقتها مع اجلماعة وأفراد اجلماعة. األقارب وغريهم أيضا
ندعو اهللا تعاىل أن يرفع درجاا ويوفق أوالدها أيضا لالستمرار . وعظيمة الشأن من كل اجلوانب والنواحي

  .يف حسناا وجيعلهم ورثة أدعيتها، آمني
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