
  خطبة الجمعة 
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بيت الفتوح بلندنمسجد في   
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 فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده احممدً  أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد     
*  الرحيم الرْمحَن*  اْلَعاَلمنيَ  َرب  هللا احلَْْمدُ *  الرحيم الرْمحَن اهللا بْسمِ �. الرجيم الشيطان من باهللا

 أَنـَْعْمتَ  ينَ الذِ  ِصرَاط*  اْلُمْسَتقيمَ  الصرَاطَ  اْهدنَا*  َنْسَتعنيُ  َوإياكَ  نـَْعُبدُ  إياكَ *  الدين يـَْوم َمالك
   .آمني ،�الضالنيَ  َوال َعَلْيهمْ  اْلَمْغُضوب َغْري  َعَلْيِهمْ 

ُنشر فيه جزٌء من خطاب  ، حيثالعاملية" الفضل"من جريدة  األخريقبل يومني كنت أقرأ العدد 
م ووّجه فيه األنظار إىل أن كثريا من أصحاب ١٩٣٧الذي ألقاه يف عام  �سيدنا املصلح املوعود 

ما زالوا موجودين وجيب أن ُجتمع منهم ذكريام عن املسيح املوعود واألحداث  �سيح املوعود امل
لقد ضرب . ة كبرية حلل مسائل كثريةيألنه سيأيت زمان حني تكون هلذه األشياء أمه �املتعلقة به 

 �عود مثاال وقال بأن صحابيا شابا أخربه أنه أمسك بيد املسيح املو  يف ذلك �املصلح املوعود 
مث سحبها املسيح املوعود بعد . ذات يوم يف أيام طفولته وبقي واقفا جبنبه ممسكا بيده لبعض الوقت

بأن هذا حادث بسيط ظاهريا إذ يقول الراوي أنه  �يقول املصلح املوعود . برهة واشتغل يف عمل
من هذا احلادث  ولكن ُتستنَبط من ذلك نتائج كثرية، فمثال يتبني. ال يتذكر إال هذا القدر فقط

يد با وأن طفال كان ممسكً  ،البسيط أنه جيب على األطفال الصغار أيضا أن حيضروا جمالس الصلحاء
فيقول . املسيح املوعود ولكنه عندما شعر بضرورة االشتغال يف عمل ما سحب يده بلطف وتوّدد

. فينةالفينة و الها بني املصلح املوعود أن هذه األمور تكون جوابا على بعض املسائل اليت تطل برأس
فكل ما تذّكره الصحابة من األحداث بّينوها مهما كانت بسيطة ولكنها حتمل يف طياا دروسا 



أن طفال أمسك بيد املسيح املوعود وبقي ممسكا ا إىل برهة  للتووعربا، فنرى يف احلادث املذكور 
رة االشتغال يف عمل سحبها ن، ومل يسحبها حضرته من يد الطفل، ولكن إذا شعر بضرو ممن الز 

  . بلطف مظهرا شفقة حىت ال يرتك ذلك تأثريا سلبيا على الطفل
ولكن املصلح  �لقد سبق يل أن ذكرت بعض الروايات اليت رواها صحابة املسيح املوعود 

لقد ذكرها حضرته يف خطبه وخطاباته . اها بأسلوبه اخلاص كما رآها حادثة أمامهرو  �املوعود 
ي منشورة وحتتوي على دروس ونصائح، وتتبني من خالهلا جوانب خمتلفة لسرية املسيح املختلفة وه

  . دورا هاما يف إصالح جوانب حياتنا املختلفة وتلعبأيضا،  �املوعود 
. املختلفة مصادرها؟من  - وهو واقف حياته - أما يف هذه األيام فيجمعها السيد حبيب الرمحن

ولكن جيب أن . ادة والتقدير، وقد مجع أيضا بعض األحداثوال شك يف أن سعيه هذا جدير باإلش
جية معينة يسرتاتايكون معلوما أن بعض األمور ال تتضح بغري ذكر سياقها لذا ال بد من وضع 

على أية حال، عندما تُنشر هذه املادة حبسب ترتيب خاص، آمل أا . وأسلوب خاص هلذا الغرض
  . أدبيات اجلماعة إىلستكون إضافة مفيدة 

، �لقد اقتبسُت اليوم بعض األحداث ألذكرها أمامكم وهي أحداث جرت مع املصلح املوعود 
نصائح وتوضح وهي، كما قلُت، تتضمن . اآلخرين أحداث من بعضبأسلوبه اخلاص  هذكر ما أو 

واألحداث اليت سأذكرها اليوم ال تتعلق مبوضوع معني بل هي متنوعة، . بعض األمور األخرى
ألن خطبة اجلمعة  ،ويف خطب اجلمعة حبسب مقتضى األمر واملناسبةبإذن اهللا تقبال وسأذكرها مس

وكما . ُتسمع وتشاهد على قناتنا الفضائية امي يت أيه يف بيوت األمحديني أكثر من أّي برنامج آخر
لذا جيب أن تصل إىل كل أمحدي صغريا   ،قلُت قبل قليل أن هذه األمور تلعب دورها يف حّل املسائل

  . ان أم كبريا، وخطبة اجلمعة أفضل وسيلة إليصاهلاك
لقد حدث ذات مرة أن كلبا جاء إىل بابنا، كنت واقفا قريبا من الباب : �يقول املصلح املوعود 

". ، تيبوتيبو: "أشرُت إىل الكلب وناديُته قائال. وحده �ومل يكن داخل الغرفة إال املسيح املوعود 
أال تستحيي من هذا القول؟ لقد : يت غاضبا غضبا شديدا، وقالمن الب �فخرج املسيح املوعود 

على كالم بسبب العداوة، وأنت ُتطلق على الكلب هذا " تيبو"صادق السلم املأطلق اإلجنليز اسم 
كان عمري حينذاك   �يقول املصلح املوعود . االسم تقليدا هلم؟ حذار أن تفعل ذلك مرة أخرى

يف " سلطان تيبوال"حب  فيه انغرز الذيذلك اليوم األول قد كان ، و عةالثمانية أعوام أو التس زيناه



حيرتمه املبعوث الرباين أّن قليب وفهمُت أن تضحياته مل تذهب سدى، بل بارك اهللا يف امسه لدرجة 
  . ويغار له

السكوت أو عدم  شفقةأو  اِحلمً ليس  هُيستنَبط من هذا احلادث أن: � دمث يقول املصلح املوعو 
ة يّ هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية تتبني من ذلك محَِ . ما يقوله الطفل أو يفعلهكل   باه إىلاالنت

هذا هو الطفل نفسه الذي حرق ذات مرة  يف . لألمة العظيمةوغريته الدينية  �املسيح املوعود 
ولكن املسيح عديدة  جهيد وببذل ساعات طويلة بل ليالٍ  اليت كتبها جبهد �ملح البصر مسوداته 

يف إعادته تأليف تلك  كّبدهاسيت اليت عاناةاملحتّمل منه هذا الفعل دون أن يفكر يف  �املوعود 
كتاب كان املسيح املوعود كاملٍة ل دةٍ و سَ مُ  يشري املصلح املوعود هنا إىل حادث حرقِ . (املسودات

املسيح املوعود مل يقل  ، ولكنيلعب مع األطفالطفال كان املصلح املوعود   ، وذلك حنييؤلفه �
  ) له شيئا ومل يؤنبه

فقد حتمل املسيح املوعود خسارة حرق املسودة اليت أّلفها ببذل جهد كبري ولكن مل يتحّمل 
  .  مهما كانت بسيطة من األمةاإلساءة إىل قائد 

ولو  االسم هذامل يتحمل املسيح املوعود أن يذكر طفل صغري : ويقول �يتابع املصلح املوعود 
، علما أنه مل لألمة ِغريةبسبب قلة علمه ويسيء ذه الطريقة إىل سلطان مسلم اسُتشهد نتيجة 

ويف ذلك رد أيضا على الذين . فقطاإلسالم  أي صلة به سوى صلة �تكن للمسيح املوعود 
ون عميال كأن يتصّور يُ كيف ميكن أن . يتجاسرون على اام املسيح املوعود بأنه عميل لإلجنليز

ألنه " فتح علي تيبو"وكان حيرتم السلطان  بالغرية لألمةالشخص الذي كان قلبه زاخرا ذلك  لإلجنليز
   ؟مل خيضع لإلجنليز بل ضّحى حبياته كاألبطال

رأيي، من الذين ال  ما من آباء أكثر عداوة ألوالدهم، حبسب: �مث يقول املصلح املوعود 
كان   �أتذكر حادثا يتعلق يب، وبيانه أن املسيح املوعود . يعّودون أوالدهم على الصالة مجاعةً 

أما أنا فما كنُت بالغا سن . ذات مرة معتّل الصحة فلم يستطع الذهاب إىل املسجد لصالة اجلمعة
هبا إىل املسجد لصالة اجلمعة كنُت ذا. إذ كنت طفال صغريا ،الرشد حىت تنطبق علّي أحكام البلوغ

ما كان يل أن أتذكر صورته بسبب صغر سّين ولكن تأثري ذلك  - ووجدُت يف الطريق شخصا
كان   -احلادث ما زال باقيا علّي إىل اليوم، وبسبب هذا التأثري العميق أتذكر مالمح هذا الشخص

: ؟ قالانتهت الصالة، فهل أنت عائد من املسجد: سألُته. امسه حممد خبش ويسكن يف قاديان
ُعدُت أنا أيضا بسماع هذا اجلواب ف. بالناس وال يوجد فيه مكان للصالة فُعدتُ  ظمكتاملسجد 



املسجد؟ إنه  يفملاذا مل تذهب للصالة : سألين �عندما رآين املسيح املوعود . وصليت يف البيت
وقد شعرُت أن هناك . منذ صغري لكونه نبيا �ملن فضل اهللا علّي أنين أحرتم املسيح املوعود 

بعض القسوة يف استجوابه إذ كان الغضب باديا على وجهه، فاستجوابه ذه الطريقة أثّر علّي 
 �فسكت . لقد ذهبُت ولكن عدُت لعدم وجود املكان يف املسجد: قلُت يف اجلواب. بشدة

يح املوعود أوال وبعد صالة اجلمعة جاء املولوي عبد الكرمي لعيادته، فاستفسر منه املس. على ذلك
هل جاء الناس إىل املسجد بكثرة اليوم؟ قلقُت بشدة على أنين مل أذهب إىل : وقبل كل شيء

املسجد بنفسي، وال أدري هل الشخص الذي قال يل ذلك أخطأ يف التقدير أم أخطأُت أنا يف فهم  
 اء أكان ذلك خطأَ سو سأُتـَهم أنا بالكذب بأين كالمه أنه ال يوجد مكان يف املسجد، فخطر ببايل 

لقد جاء الناس نعم يا سيدي، : أجاب املولوي عبد الكرمي. إساءَة فهميَمن أخربين باملوضوع أم 
، ولكن اهللا برّأ ساحيت إذ كان املسجد مكتظا بالناس فعال أم الإن   أعرف إىل اليومومل  .اليوم بكثرة

على أية حال، . يوم بكثرة غري عاديةصّدقين بلسان املولوي عبد الكرمي أن الناس جاءوا يف ذلك ال
 �ومن هنا ميكن أن نقّدر كم كان املسيح املوعود . يؤثر يبزال  إن تأثري هذا احلدث العميَق ما

  . مهتما بالصالة مجاعة
إن أكرب منة : مث ذكر املصلح املوعود حادثا بسيطا آخر من أيام طفولته ويتعلق بتعليمه، فقال

طبيبا فكان يعلم أن صحيت ال تسمح بأن  �كان . �ا اخلليفة األول تعليمي هي لسيدن يفعلي 
سأقرأ أنا وعليك أن : لذا كان من عادته أن ُجيلسين جبنبه ويقول ،أرّكز على الكتاب لفرتة طويلة

ين كثريا لدرجة قال اوكان سبب ذلك أن عيّين كانتا مصابتني مبرض شديد وكانتا تؤمل. تسمع فقط
دعاء الب �وعلى ذلك بدأ املسيح املوعود . أفقد بصريدة املرض أنه ميكن أن األطباء نظرا إىل ش

ال أذكر كم يوما صام حضرته ولكن أظن أنه . لصحيت برتكيز خاص وبدأ بالصيام أيضا هلذا الغرض
األخري  يف إفطار يومهلبث أن وضع شيئا يف فمه  فما، �وعندما أفطر . أو سبعةأيام صام ثالثة 

ولكن كانت نتيجة شدة املرض وهجماته . أستطيع أن أنظر اآلن: ّين فورا وقلتُ إال وفتحُت عي
أستطيع أن أرى الطريق ولكن ال  ؛عيين اليسرىب أبصريف إحدى عيين، فال  ضعف بصريأن املتتالية 

إذا كان أحد من معاريف جالسا على بُعد بضع أقدام مين أستطيع أن أعرفه . أستطيع أن أقرأ الكتاب
اليمىن وحدها تعمل  فعيين. أستطيع أن أراه ولكن ال أعرفهفا كان اجلالس من غري معاريف ولكن إذ

فقال املسيح املوعود ألساتذيت . أقضي عدة لياٍل ساهرا ولكنها أيضا أصيبت مبرض شديد حىت كنتُ 
  . فلتكن دراسته حبسب رغبته هو: عن دراسيت



، كيف مأله اهللا تعاىل �ة عن املصلح املوعود انتبهوا إىل أن هذا حيقق جانبا من النبوء: أقول
أنه قرأ  �بالعلوم الظاهرية والباطنية على الرغم من مرضه، كما قال يف النبوءة عنه، إذ يقول حضرته 

 .آالف الكتب
فليدرس قدر ما يريد وإن مل يدرس فال تضغطوا  �على كل حال قال سيدنا املسيح املوعود 

املتكرر  �إن توجيه سيدنا املسيح املوعود . بتحمل عبء الدراسةعليه، ألن صحته ال تسمح له 
يف أن أتعلم ترمجة معاين القرآن الكرمي والبخاري من حضرة املولوي أي اخلليفة  ينحصرالدراسة يف يل 

يقول حضرته إن . األول، باإلضافة إىل ذلك قال يل ادرس قليال من الطب أيضا فهو ميزة عائلية
إذ كان قد انشق من قبل -احملرتم الذي وفقه اهللا هذا العام بالذات لالنضمام إلينا،  األستاذ فقري اهللا

وكان حيل األسئلة على اللوح ليشرحها . كان يدرسنا احلساب  - وانضم إىل غري املبايعني لفرتة معينة
ى للطالب، لكنين مل أكن أستطيع أن أقرأها لضعف بصري، لكوا بعيدة عين ومل أكن أقدر عل

كما مل أكن أستطيع أن أنظر إىل اللوح طويال إذ كانت عيناي تتعبان . رؤيتها من هذه املسافة
مل و  ،وكنت أذهب إىل املدرسة إذا أردت. بسرعة، ومن مث كنت أعّد اجللوس يف الصف عدمي اجلدوى

شيئا، إنه ال يدرس : قائال �ذات يوم اشتكاين األستاذ فقري اهللا عند حضرته . عادةً  أكن أذهب
أتذكر أن األستاذ حني اشتكاين تواريت خوفا، من أن . وأحيانا يأيت إىل املدرسة وأحيانا يغيب عنها

من لطفك أنك تعتين بالولد، وتم به، : لكنه حني مسع الشكوى قال لألستاذ �يعاتبين حضرته 
له يف رأيي  ُته ال تسمحح وقد فرحت حني مسعت منك أنه أحيانا يذهب إىل املدرسة، وإال فصِ 

حىت أهتم بإتقانه احلساب، فال بأس عليه سواء  بّقالةً لن أفتح له : مث قال مبتسما. حبضور املدرسة
تعلم احلساب أو صحابُته؟ إذا ذهب إىل املدرسة فحسنا ي �فمىت كان النيب . تعلم احلساب أم ال

انه احلساب أنه أثناء هنا أود أن أخربكم عن إتق. (نبغي إكراهه على ذلكيوإن مل يذهب فال 
على كل حال يقول حضرته إن . )اخلطاب كان يضرب ويقسم مبئات األلوف ويعطي النتيجة

أما أنا فاستغللت املوقف اللني وتركت املدرسة ائيا، . األستاذ عاد من عنده بعد تلقي هذا اجلواب
ت يف احلقيقة باختصار يف هذه الظروف متت دراسيت، وكن. أشهركل  حيث كنت أذهب مرةً 

 منقوعيف الطفولة من مرض الكبد أيضا وكنت أتناول لستة أشهر   كنت أعاينمضطرا أيضا، ألين
، كما ازداد )فهذا العالج أيضا جيد لعالج أمراض الكبد(ردل، اخلأوراق  ومنقوع الفول جمروش

احلمى أيضا  تصيبين تحجم الطحال وظللت أعاجله ملدة، مث كنت أعاين األمل يف العيون أيضا، وكان
  . وتستمر لستة أشهر



أي، : يف ضوء ما قال عين حضرتهميكن أن يقدر كفاءيت الدراسية  كل إنسان: يقول حضرته
ذات يوم امتحنين جّدي حضرة مري ناصر نواب يف . فليدرس ما يريد وال يُفَرض عليه أكثر من ذلك

يف ذلك الزمن فكان خطي سيئا جدا  اخلط، أما ئفأنا ما زلت سي) فأملى علي شيئا(اللغة األردية، 
كان حاد الطبع وسريع الغضب، فجاء فورا . فحاول كثريا ومل يعرف ما كتبُته. لدرجة ال يكاد يُقرأ

وكنت أيضا باملصادفة يف البيت، وكنت أخافه سلفا من طبعه احلاد،  �إىل سيدنا املسيح املوعود 
ليس لك أي اهتمام  :مري احملرتم حلضرته باختصار قال. فرفع الشكوى إىل حضرته فخشيت جدا

بدراسة حممود، فقد امتحنته يف اللغة األردية، فانظر إىل الورق قليال، فخطه سيئ جدا لدرجة ال 
الشاب  رُ أنت ال تعريه أي اهتمام وعمْ : بالثورة نفسها �مث قال حلضرته . يقدر أحد على قراءته

  . يضيع
رتم ثائرا على هذا النحو، قال له ناِد حضرة املولوي احملرتم، مري احمل �فحني رأى املسيح املوعود 

، )�إذ كان من دأبه أنه عندما كان يواجه أي موقف صعب كان يدعو دوما حضرة اخلليفة األول (
فلم يكن ينظر إىل حضرة (وكان حضرته حيبين كثريا، فجاء ووقف مطأطئ الرأس إىل ناحية كعادته، 

حضرَة املولوي، لقد دعوُتك ألن مري احملرتم : �، فقال له حضرته )رأسهرافعا  �املسيح املوعود 
وبذلك أَمَسك قلما وكتب سطرين أو ثالثة أسطر  .يقول إن خط حممود غري مقروء، أود أن منتحنه

فنسختها بتأن واهتمام وحذر، فلم . وطلب مين أن أنسخها، فهذا هو االمتحان الذي أخذه مين
. والنسخ أسهل ألن الذي أنسخه كان أمامية وثانيا كان املطلوب مين النسخ، لتكن العبارة أوال طوي

كنت قد : قال �فنسخت حبذر وبطء، وكتبت األلف والباء حبذر، فلما رآه املسيح املوعود 
قلقت كثريا من كالم مري احملرتم، بينما خطه يشبه خطي، وكان اخلليفة األول سلفا يريد أن يؤيدين، 

قال يل  �بعد وفاة املسيح املوعود . لقد ثار مري احملرتم عبثا، وإال خطه جيد ،�فقال حلضرته 
كان   �يف احلقيقة قد أخربتكم أن املسيح املوعود . مياْن، تعلم مين البخاري كله: اخلليفة األول

رمي يقول يل أن أتعلم القرآن الكرمي والبخاري من املولوي احملرتم، فكنت بدأت أتعلم منه القرآن الك
كما كنت بدأت دراسة . وإن كنت أغيب عن الدرس أحيانا �والبخاري يف حياة املسيح املوعود 

  . �الطب منه استجابة ألمر املسيح املوعود 
قبل مدة : كتب ماذا كان يريد منه اخلليفة األول" تشحيذ األذهان"مث عندما بدأ إصدار جملة 

ُنشر املقال الذي كتبُته وحني األصدقاء، من  حني أسست جملة تشحيذ األذهان بالتعاون مع عدد
: وقال له مدحا خاصا �لتعريفها، وبينت فيه أهدافها وغاياا مَدحه حضرته عند املسيح املوعود 



فطلب حضرته الة يف املسجد املبارك وطلب من املولوي حممد علي . املقال جدير بأن تقرأه حتما
ميان إن : لكنين حني قابلُت اخلليفة األول الحقا قال يل .وأثىن عليهغالبا أن يقرأ عليه فسمع 

، "٤٢اجلمل بأربعني وابنه بـ "يف بلدنا مثل مشهور : مث قال. مقالك جيد جدا إال أنين مل أعجب به
 االستغرابفلما رأى حضرته . مل أكن أعرف البنجابية كثريا حىت أفهمه. وأنت مل تطبق هذا املثل

ومعه مجال لعلك مل تفهم املعىن، فهو مثل يف بالدنا، ومعناه أن شخصا كان يبيع : على وجهي قال
فلما استفسره عن . ٤٢أما االبن فبـ  ٤٠ابن اجلمل أيضا، فلما سأله أحد عن السعر قال اجلمل بـ 

كان أمامك مؤلف املسيح : مث قال. هذا جمرد مجل، أما هذا فجمٌل وابن مجل: سبب الفرق قال
الرباهني األمحدية، فحني كان حضرته ألفه مل يكن عنده كتب إسالمية من هذا النوع  �د املوعو 

يقول سيدنا املصلح . بينما كان عندك هذا الكتاب موجودا، وكان من املأمول أن ُتصدر أفضل منه
وا  مستحيل أن ُيصدر أحٌد أفضل من املبعوثني من اهللا، وإمنا ميكن لآلخرين أن يستخرج: �املوعود 

يقصد أن مهمة األجيال القادمة تنحصر يف أن يرفعوا البناء  �فكان اخلليفة األول . كنوزهم اخلفية
ه األجيال القادمة يف احلسبان فتستطيع أن تنال الربكات توهذا األمر إذا وضع. على أسس سابقة

يف احلسنات، إذ  إال أن سعي استباق اآلباء جيب أن يكون. أيضا لألمةويهيئوها لنفسها واألفضال 
املصلي مثال أن حيافظ على الصلوات  ابنال يصح أن يكون ابن السارق سارقا أكرب منه، بل على 

  . أكثر من والده
أنا أتذكر تصرفا يل نامجا عن جهل يف الطفولة، فحني  : يقول حضرته عن تعظيم القرآن الكرمي

ويعرتضون عليه، فلما كان  �املوعود كنت طفال صغريا، كان األعداء يأتون إىل جملس املسيح 
حضرته يتكلم ببساطة كان خيطر ببايل أحيانا كثرية أن حضرته قد ال يتمكن من مواجهة دهاء 

، �السائل، لكن عندما كان العدو يتمادى يف العداء كان يبدو وكأن قوة مساوية سيطرت عليه 
الناس اليوم ليسوا بأقل غباء من هؤالء وبعض . السيسود اهلدوء التام أّن وكان يرد عليه لدرجة 

فعادة  .اسكت، وإال سيضيع إميانك: املعرتضني، حيث إذا اعرتض أحد على القرآن الكرمي قالوا له
يقول كثري . عندما يتكلم الناس مع املشايخ ويستفسروم عن مسألة أو اعرتاض يكون هذا موقفهم

الوا إم مل يفهموا مسألة فالنية قالوا له أنت ال تقدر من املبايعني اجلدد إم حني ذهبوا إىل شيخ وق
كان من املفروض أن   مع أن هذا األمر سخف، إذ. على استيعاا فالزم الصمت وإال سيضيع إميانك

نعون من يقبله العدو أيضا ويقر بصدقهم، لكنهم ميَ  مقنع ردبيفندوا االعرتاضات على القرآن الكرمي 
ولقد مسعت  �أنا أتذكر جيدا قوال للمسيح املوعود . هات يف قلب السائلاالعرتاض ويُبقون الشب



لو كان الناس يف العامل كله مثل أيب بكر ملا كانت هناك حاجة : مرارا هذا الكالم بأذين، فكان يقول
 منا نزل هذا القرآن الكرمي املليءكافية، وإ" بسم اهللا"بل كانت باء . هلذا القرآن الكرمي الكبري

  .باملعارف بسبب أيب جهل فقط
 كالمُ   باختصار، القرآنُ . للو مل يكن أناس كأيب جهل ملا كانت هناك حاجة إىل قرآن كرمي مفصّ 

ه إذا كان أن فمن الوساوس الشيطانية الظن . عظيمة ميزاتله  ظهرتْ  كلما اعُرتض عليهو  ،اهللا
أن حنفظ كالم  لنا أن حيفظ إمياننا أم ينبغيهللا لكالم اهل ينبغي . اعرتاًضا قويا فال يسعنا الرد عليه

بل . اهللا؟ باطٌل ذلك الكالم الذي حيتاج إىل إنسان ليحفظه، وهو جدير برتكه، وال جيدينا نفًعا
اهللا حافظه، وينبغي أن يرّد بنفسه على  بل حلفظهالقرآن املفيد لنا هو ذلك الذي ال حيتاج إىل إنسان 

  .وقرآننا الكرمي يتحلى ذه امليزات. بنفسه عظمتهظهر كل ما يُعرتض عليه، ويُ 
النفس؟ أي ينبغي أن يكون لإلنسان حتكم يف نفسه، على ضعف اسبة احملكيف ينبغي أن تكون 

الهور أزّقة وقد حصل يف أحد  �هناك حدث من حياة املسيح املوعود : يقول حضرته عن ذلك
: قال �ه فثاروا وكادوا أن يضربوه ولكنه أصحاب ة، مما أثار حفيظحضرتَه، فسقط حيث دفع أحدٌ 

م فال يتكلم األنبياء مبا تسأهل. فعل ذلك دعًما للصدق واحلق ال تؤذوه شيئا ألنه حسب ظّنه قد
بل يتكلمون من أجل إقامة عظمة اهللا تعاىل، فينبغي أال خيطر بالبال بأن أنبياء اهللا أيضا  نفسهمأ

األنبياء  إذ إنك فرق شاسع بينهم وبني عامة الناس، يتصرفون كتصرف عامة الناس، كال، بل هنا
  .يعملون هللا والعامة ألنفسهم

، مرةً  صالة الفجر أنه قد فاتته �يذكر واقعة معاوية  �كان املسيح املوعود : مث يقول حضرته
. هبَ بالذنب جتن  كل من شعرَ ، والسبب يف ذلك أن  ط بسبب هذا اخلطأ بل ارتفع وترّقىولكنه مل يسق

 :يف قوله تعاىل فعلى املؤمن أن يتدبر. ذا تالشى الشعور بالذنب انغمس اإلنسان يف املعاصيوإ
 منها وينبغي أن يشعر بأنه ليس يف مأمن من األخطار، وال يكون مصونًا) اهدنا الصراط املستقيم(

له  تْ تحنفسه، ومن فعل ذلك فُ  عفَ فينبغي أن حياسب اإلنسان ضَ . اهللا إال إذا أكد له ذلك صوتُ 
  .ضاال ، وبالتايل غداأبواب الروحانية، ومن مل يفعل ذلك ُسّدت

مسعناه   احدثً  �املسيح املوعود  يذكر. حتقق الرقي واالزدهار ومعارضة نيب  إن معارضة مجاعةٍ 
لنا األمل أن األرواح السعيدة منهم  ا برقَ عارضونشتمنا األعداء و  إذا: كثريا، كان حضرته يقول

ا، ولكن إن مل يعارضوننا ومل يشتموننا بل التزموا الصمت املطبق فإن هذا الوضع سوف تنجذب إلين
إصابتها إن مثل نيب كمثل امرأة عجوز معروفة ب: يقول �كان املسيح املوعود . يدعو إىل القلق



اتفق آباء  ويف النهاية. كان أطفال البلدة يثريوا فكانت تشتمهم وتدعو عليهم  ،س اجلنونمب
. فلم ميتنعوا أطفاالكانوا إال أم   ،، فأرادوا إفهام األطفالمن إزعاجها على أن مينعوهم األطفال
هذه نّفذوا  لقد .بإغالق أبواا منع األطفال من اخلروج من البيوتخطة اآلباء قرروا  فشلتوعندما 

جوز أن األطفال مل فلما رأت املرأة الع. عوا أطفاهلم خيرجون من البيوت ليومني أو ثالثةاخلطة ومل يدَ 
أو مات  ه حيةٌ كم؟ هل لدغتْ ذهب طفلُ  نأي: يعودوا يزعجوا شرعت تذهب إىل كل بيت وتقول

باهليضة؟ هل سقط عليه سقف البيت أم نزلت عليه الصاعقة؟ باختصار، كانت تذهب على كل 
يهم أكثر من تم وتدعوا علفلما رأى الناس أن املرأة العجوز أخذت تش. شىت باب وتذكر هلم أقواال

هذه هي : كان حضرته يقول. ال جدوى من حبس األوالد يف البيوت، فأطلقوهمذي قبل، قالوا 
عندما تكون املعارضة على أشدها فإنه يتأمل يف ذلك الوقت أيضا، وعندما يسكت . نيبالحالة 

ال يتلقى . رضةمعاهلا املعارضون يتأمل أيضا ألن الناس ال ينتبهون إىل اجلماعة اإلهلية ما مل تكن 
ارضة يدعون يف كل األحوال، وعند اشتداد املعبل يتلقون األدعية  ،من األنبياء شتائمَ الالناس 

  .من املعارضني السعيدةُ  األرواحُ  احلق  للمعارضني لكي تقبلَ 
وكان  وبايع �جاء مرًة شيخ إىل املسيح املوعود : � واملعارضة ذريعة للرقي، يقول حضرته

أخرب هذا . قد فّوض إليه مهمة وضع قاموس للتعابري األردية" رامبور"ا شهريًا، وكان نواب شاعرًا وأديبً 
كان قد بدأ بتأليف   الذي" مينائي"مسّودات للشاعر الشهري " رامبور"الشيخ أنه كانت عند نواب 

ب وافته املنية دون أن يكمل هذا العمل، وأعطاين نواإال أنه قد يف اللغة األردية قاموس ضخم 
  .هذه املسودات وطلب مين إكماله" رامبور"

معارضتنا  اليت" رامبور"وأنت من سكان كيف انتبهت إىل البيعة : �سأله املسيح املوعود 
  ؟هاشديدة في
، )من املرتجم - باللغة األردية �جمموعة قصائد املسيح املوعود (" دّر مثني"أعطاين أحد : فقال

ا بق ا تفيض مبحبة الرسول ومبا أنين شاعر، فقد تأثرت جدوبعد هذا . �راءة قصائد حضرتك أل
إن املرزا عدّو لدود لإلسالم، وإنه يهني : قال فيهجاء إىل منطقتنا املولوي ثناء اهللا، وألقى خطابًا 

وإال مل تكن هلذا املولوي حاجة  فلما مسعت خطابه أيقنت أن حضرة املرزا صادقٌ . �الرسول الكرمي 
لدرجة يفيض به   �يتحلى حبب الرسول  - لو قال أحد املشايخ عن شخص . أن يلجأ إىل الكذب

بأنه  الشيخ فال بد أن مثل هذا الشيخ كاذب، ومن يّتهمه �بأنه عدو للنيب الكرمي  -  كالمه
بل   ؟صادق، وإال فما احلاجة هلذا اخلطيب إىل تقدمي األدلة الكاذبة فهو �يرتكب إهانة الرسول 



، وأثىن "در مثني"يف  �ول ويقول بأن هذا الشخص قد مدح كثريا النيب كان ينبغي أن يصدق الق
لرمبا كان كالمه  الشيخ على هذا النحو لو قال. على اهللا تعاىل ثناء عظيًما إال أنه مدع كاذب

مقبوال، ولكنه ضرب بالصدق عرض احلائط وقال بأن هذا الشخص يسيء إىل اهللا تعاىل وإىل 
 عت خطابه أيقنت فورًا بأن مرزا غالم أمحد صادق يف دعواه واستعددتُ فلما مس. �الرسول الكرمي 

  .لبيعته
 للمؤمننيفاحلق أن العدو حياول أحيانًا أن يؤلب الناس على املؤمنني إال أن قوله يصبح مفيدا 

  .الناس عليهم يؤلببدال من أن 
اؤ "تدعى قرية ك هنا: ويقول � املسيح املوعودحدثًا قدميًا من أوائل عهد  �يذكر حضرته 

، وكان يسكن هذه "غجرات"يف حمافظة " تشك سكندر"الواقعة على مقربة من بلدة " غسيت بور
  .�خملصون جدا على عهد املسيح املوعود  القرية إخوانٌ 

ا أن هؤالء اإلخوان كانو : يقول حضرته جيلسون  اكنت صغريًا يف تلك األيام إال أنين أتذكر جيد
  .حديثه إىل ستماعالبكل شوق ويتمتعون با �املوعود يف جملس املسيح 

ه بأمر فبما أن حضرتَ . وهو أخ لزوجته األوىل" علي شري"يدعى  صهر �كان للمسيح املوعود 
زوجته األوىل يناصبونه  من اهللا وحبسب مشيئته قد تزوج من حضرة أم املؤمنني لذلك أخذ أقاربُ 

  .العداء
ا �املوعود كانت الزوجة األوىل للمسيح  أن املرأة اليت  عندنا يقول الناس. امرأة صاحلة جد

ة أنين رأيتها حتّبنا جدا ، إال أن احلقيقوخادعة فال بد أا مّكارة لك حتبك أكثر من حّب أمك
وذا يثبت بطالن ظنون الناس بأنه مل تكن (. لدرجة كنا حنسب يف الصغر أا حتبنا أكثر من أّمنا

   .)جيدة مع زوجته األوىل حلضرته عالقة
إعالنًا معاديًا قد نشروا  �كان أقارب املسيح املوعود  الكربىفلما توفيت أختنا : قال حضرته

 سدّ قد  �يف ذلك الوقت لنشره النبوءة عن حممدي بيغم، هلذا السبب كان املسيح املوعود له 
  .بيومبني الباب بني بيتنا و 

كانت   اعصمة وساءت حالته الكربىملا مرضت أخيت :  وقالتوحدثتين حضرة أم املؤمنني
 )أي كانت هذه البنت تضطرب وتلتاع مرة بعد أخرى(. الدجاجة عند الذبح اضطرابَ  بتضطر 

 -  �الزوجة األوىل للمسيح املوعود أي (ادعوا يل والديت، أي والديت الكربى : تقولكانت و 
وضعت يدها يف يد عصمة ارتاحت ولفظت و ، فلما جاءت �فدعاها املسيح املوعود . )املرتجم



وكانت . باختصار، كانت والديت الكربى امرأة صاحلة وكانت حتب أوالد ضرا حبا كبريا. أنفاسها
ره، ومل تكن تستطيع أن تسمع من أحد كالًما ضد املسيح كثريا وتقدّ   �حتب املسيح املوعود 

 ابن محيهإنين : ويقول هلم إىل قاديان الوافدين ا يضلّ ، ولكن أخاها كان رجال متعصبً �املوعود 
بأنه فتح  �أي كان يقول عن املسيح املوعود ( أعرف جيًدا أنه فتح جتارة ال غري،. له وقريبٌ 
وأحيانًا كان ضعاف اإلميان يتعثرون  ).وهذه النبوة خدعة ينخدع ا بسطاء الناس وضعفاؤهم جتارة،

  .ابن محي حضرتهله صحيح لكونه بقوله ظنا منهم أن ما يقو 
إىل قاديان، ومل " خاريان"يف إحدى املرات جاء هؤالء اإلخوة اخلمسة املذكورون من مقاطعة 

ويف ذلك الوقت  . بعيدزمن هذا احلدث قبل ذلك بحصَل قد أنشئت بعد، بل " شيت مقربة"تكن 
أو يزورون بستان  � ليفة األولكان الزائرون يزورون للربكة املسجد املبارك وجيلسون يف جملس اخل

وكان يف الطريق إىل هذا . �أنه مبارك أيضا لكونه بستان والد املسيح املوعود  ظنا منهمجّدنا 
، وقبل إنشاء هذا احلّي كانت هذه األراضي "حّي دار الضعفاء"املكان الذي أنشئ فيه يقع البستان 

وكان يزرع فيها بستانًا بكل شوق،  ،)�وعود أي أخ الزوجة األوىل للمسيح امل(علي شري ل املكً 
كان قد رىب حلية طويلة إال أنه كان عدوا لدوًدا للجماعة، . وكان حيمل بيده سيًخا حديديًا كبريًا

  .وكان يتحني الفرصة ليجد أمحديًا فيحاول إضالله
ن أحد هؤالء كا  .ففي إحدى املرات جاء هؤالء اإلخوة اخلمسة إىل قاديان ومشوا لزيارة البستان

: اإلخوة يتقدمهم مسرًعا يف مشيته، فلما رآهم مرزا علي شري عرف أم غرباء فناداهم من بعيد
لقد مسعنا بأن حضرة املرزا ادعى : كيف جئتم هنا؟ قال: فلما اقرتبوا منه قال هلم. إخويت هلّموا إيل

كيف وقعتم يف : علي شريل مرزا فقا. أنه املسيح واملهدي، فجئنا لزيارته، ويبدو أنه صادق يف دعواه
خدعته، إنكم ال تدرون أنه قد قام ذه الدعوى من أجل حطام الدنيا، وإنه أخي وأنا أعلم به، أما 

فتقدم إليه ذلك . لكم معرفة حقيقته، فال تنخدعوا بأقواله فتكونوا من اخلاسرين فكيفأنتم فغرباء 
أن هذا  علي شريصاِفْحين، فظن مرزا و ُمد إيل يدك، : وقالاألخ األمحدي املتقدم متظاهرا بالشوق، 

قد تأثر بكالمه معَجًبا بصالحه إذ كان من عادته أن يردد سبحان اهللا وأستغفر اهللا خالل الكالم 
فأخذ األمحدي يده بقوة . صيدا جيدا مع اآلخرين، فمّد يده إليه بشوق ظنا منه أنه قد اقتنص اليوم

. هلّموا إيل سراًعا فهناك أمر هام: وأخذ ينادى بأعلى صوته إخوتَه األربعة الذين كانوا وراءه قائال
ت وأن حففرح خايل يف قلبه ظًنا منه أن حيلته قد جن: يقول سيدنا املصلح املوعود رضي اهللا عنه

يقول هلم إن هذا الشخص حمق فيما يقول، ولكن ملا الرجل قد تأثر بكالمه وأخذ يدعو إخوانه ل



كنا نقرأ يف القرآن واحلديث أن هناك شيطانًا يغوي الناس، ولكنا مل : هلماجتمع اإلخوة اخلمسة قال 
ذلك أن هذا الرجل كان . نكن نلقاه، ومن حسن الصدف أننا قد قابلنا الشيطان اآلن وجًها لوجه

  . حياول إغواءهم
ينقص وهل ال شك أن أفضال اهللا مثل النهر، : ملصلح املوعود رضي اهللا عنهمث يقول سيدنا ا

منَن اهللا تعاىل معرضا عنها، فعندما يُبعث  من نفسه لشقاوته حيرماحلق أن اإلنسان  النهَر أْخُذ قطرة؟
الن كان أبوا حضرة بابا نانك أيضا حيتقرانه ويقو . مأمور من عند اهللا تعاىل حيتقره الناس ويكفرون به

ولكنهما لو أعيدا اليوم إىل احلياة ورجعا إىل . إنه قد أفسد عليهم عملهم، وأنه ولد ال يصلح لشيء
أم الدنيا ألخذما احلرية حني يريان  كيف أن ابنهما الذي احتقراه صار حمبوبا ملئات اآلالف حىت 

الواقع أن الناس يتصرفون . ليتمنون أن يفدوه بأرواحهم، ومع أن منهم من ميلكون الباليني من األموا
فائدة اإلميان به، ولكن اهللا إمنا يبعث من ال يكون من تقرون املبعوث الرباين قائلني ما بغباء إذ حي

. عظماء القوم بادَي الرأي، مث يأيت وقت حني يصبح هناك مئات اآلالف الذين يفدونه مبَُهِجهم
لصالة والسالم يف قاديان ومل يكن ا قطار وال انظروا كيف بعث اهللا سيدنا املسيح املوعود عليه ا

حمطة بريد وال مدرسة للعلوم املادية وال للدينية، ومل يكن حضرته ذا جاه مادي، والتعليم الذي تلقاه  
كان عاديا جدا يف الظاهر، ولذلك ملا ادعى بأنه املسيح واملهدي، أثار القوم ضجة بأنه شخص 

ا كيف يبعث اهللا مأموره يف هذه القرية الصغرية، لو كان املأمور جاهل، فكيف يكون مهديا، كما قالو 
باختصار بدأ الناس يعارضونه بشدة، . آتيا فكان لزاما أن يأيت يف مدينة كبرية مثل الهور أو أمرتسر

ومينعون كل من مسع دعواه وأراد أن يأيت إىل قاديان لزيارته عليه الصالة والسالم، وصّبوا عليهم أنواع 
 فأنكروه أهلها وما قبلوه ولكن اهللاجاء نذير يف الدنيا : واملصائب، ولكن اهللا تعاىل أوحى إليه األذى

لقد تلقى حضرته عليه الصالة والسالم هذا . بعد صول شديد قوي صول يقبله ويُظهر صدقه بصول
أطراف  إىل أقصىسوف أبلغ دعوتك : مث تلقى وحيا آخر. الوحي حني مل يؤمن به شخص واحد

ويف تلك األيام كانت معارضة املسيح املوعود عليه الصالة والسالم على أشدها، وكان . األرضني
يف الشوربة ويشرا، وكان  الكاز، وكان ساذجا للغاية حىت إنه كان ميزج "بريا"حلضرته خادم باسم 

لبعض حاجاته أحيانا، وذات مرة بعثه إىل " بطاله"مدينة حضرته عليه الصالة والسالم يبعثه إىل 
هنالك، فقابله هناك املولوي حممد حسني البطالوي الذي كان يـَُعّد من كبار املشايخ و زعيما لـ 

أحًدا قادما إىل قاديان للقاء املسيح " بطاله"، وكان شغله الشاغل أنه كلما وجد يف "أهل احلديث"
إن هذا الشخص يريد بدعواه كسب حطام الدنيا، وأنه  : ه من ذلك قائالاملوعود عليه السالم، منع



دون كذاب، فال جدوى من الذهاب إىل قاديان، ومع ذلك كان القوم ال ميتنعون بقوله بل كانوا يفِ 
يا : ، فاقرتب منه وقال"بريا"ويف ذلك اليوم مل جيد املولوي البطالوي شخًصا غري السيد . إىل قاديان

املسكني فما كان " بريا"أما . أال تذهب إىل هذا الشخص، ملاذا تفسد إميانك هكذابريا، عليك 
يقدر على فهم مثل هذه املسائل الصعبة، غري أنه فهم أنه يقول له أن ال خري يف البقاء يف صحبة 

حضرة الشيخ، أنا شخص جاهل ": بريا"حضرة املرزا، فلما انتهى الشيخ البطالوي من حديثه قال له 
، ولكن ما أراه ئا وال أفهم هذه املسائل، إال أين قد فهمت قولك بأن حضرة املرزا رجل سيمتام

هنا وهناك كل يوم لتقول للناس أال يذهبوا إىل قاديان، كما " بطاله"واضحا هو أنك تتجول يف 
 تغوي سكان املناطق األخرى ومتنعهم من الذهاب إىل هناك، ولكن ما أراه جليا هو أن اهللا تعاىل

  . معه وليس معك، إذ يذهب مئات الناس إىل قاديان رغم حماوالتك هذه، ولكنهم ال يأتونك أبدا
فاحلق أن عباد اهللا هؤالء يرتاءون صغارًا يف أول أمرهم، : يقول املصلح املوعود رضي اهللا عنه

يه الصالة وحيّقرهم أهل الدنيا الذين ال يرون إال الظاهر، وهكذا احتقر الناس املسيح املوعود عل
أما اليوم فقد : وأنا أقول. (بفضل اهللا تعاىل والسالم، ولكن مجاعتنا منتشرة اليوم يف أرجاء العامل كله

ففي آخر جلسة سنوية يف حياة املسيح املوعود عليه ) اتسع انتشارها أكثر بكثري بفضل اهللا تعاىل
اليت ألقيها اآلن من  شخص، أما خطبة اجلمعة هذه ٧٠٠الصالة والسالم كان عدد احلضور 

  .شخص ٤٠٠٠املسجد األقصى فعدد احلضور فيها يتجاوز 
ح او أما الذين يستمعون خلطبيت اآلن جالسني أمامي يف  هذا املسجد فعددهم يرت : وأنا أقول( 
 )٥٠٠٠ و ٤٠٠٠بني 

سالم عليه الصالة واليف زمن املسيح املوعود : ويتابع سيدنا املصلح املوعود رضي اهللا عنه ويقول
أثارت كل امللل يف اهلند ضجة ضده وعارضته معارضة شديدة، ومع ذلك ازدهرت مجاعتنا يف اهلند،  
كما تأسست فروعها يف بالد أخرى، فمراكز دعوتنا تعمل اليوم يف مجيع بلدان العامل، فقد قامت 

يع بالد أوروبا وتقوم ومطرا، ويف مجسو فريقيا، والصني واليابان وجاوا إذه املراكز يف إجنلرتا وأمريكا و ه
بأعمال الدعوة والتبليغ، فينال األفارقة التعليم والرتبية، ويدخل أهل أمريكا وأوروبا يف اإلسالم مجاعة 

  . وهذا راجع فقط إىل أن اهللا تعاىل قد نفخ فينا على يد مأموره إميانا غريُنا حمرومون منه. بعد مجاعة
كان من هؤالء القوم الذين مسعوا دعوى املسيح املوعود و : مث يقول املصلح املوعود رضي اهللا عنه

. عليه الصالة والسالم ووصلوا قاديان أحد الشرفاء وهو حضرة الصاحبزاده عبد اللطيف الشهيد
كان حضرته قد خرج من بيته بنية احلج، ولكنه ملا مسع دعوى املسيح املوعود عليه الصالة والسالم 



رجع إىل بيته، عاقبه امللك األفغاين بالقتل رمجًا، وليس ذنبه إال أنه حضر إىل قاديان وبايعه، مث ملا 
عن اإلميان، ولكن مل يفعل  هوبذل الناس جهدهم ليصرفو . بايع املسيح املوعود عليه الصالة والسالم

يف األرض ويقتل رمجا بكل وحشية، له إذ حصحص له احلق وتبني، وأخريا أمر امللك بأن حيفر 
اء ر اقرتب منه قبل الرجم بعض الوز . عنه مل يتأفف، وقّدم نفسه يف سبيل اهللا تعاىلولكنه رضي اهللا 

لن أكذب : ك مبا تؤمن، فأجاببلميكنك أن تكفر بلسانك فقط، وأنت تؤمن يف ق: ومهس يف أذنه
. ولكن بعد استشهاده بقليل تفّشى مرض الكولريا يف أفغانستان، ففتك باآلالف. أبدا، فاسُتشهد

وكذلك ملا عارض الناُس املسيح املوعود عليه الصالة ) الدمار مستمر هنالك حىت اليوم وترون أن(
ويف . والسالم أراه اهللا يف املنام أن الطاعون سيتفشى يف البالد بشدة، وهكذا حصل، فهلك اآلالف

 - الذي كان قد ظهر تأييدًا وتصديقا حلضرته عليه الصالة والسالم-أيام تفشي الطاعون نفسها 
ار حضرته رمحًة متجسدة حيث ظل يدعو اهللا تعاىل باكيا مبتهال ليكشف هذا العذاب، فكان ص

يبكي يف دعواته لدرجة أن قال املولوي عبد الكرمي السيالكويت وكان مقيما يف غرفة فوق املسجد 
ا كصوت امرأة تعاين آالم املخاض، فأصغيت : املبارك

ً
ذات يوم مسعُت صوت بكاء، وكان مؤمل

إن يهلك اللهم، : فإذا املسيح املوعود عليه الصالة والسالم يدعو اهللا تعاىل باكيا ويقول للصوت
  عبادك كلهم فمن سيؤمن يب؟

إن هذا األمر َهلو من أقوى الرباهني على صدقه عليه الصالة والسالم، فكان اهللا تعاىل قد أرسل 
هذا . اهللا تعاىل أن يكشف عنهم العذابالطاعون تأييًدا له، ولكن قلبه فاض رمحًة بالقوم فبدأ يدعو 

  . هو مبلغ الرمحة اليت تكون يف قلوب األنبياء
أدعو اهللا تعاىل أن ينعم على كل مسلم أمحدي بالغرية الدينية، ويزيده تعلًقا باهللا تعاىل وصربا 

لب على ومهة، ويوفقنا مجيعا للدعاء واالبتهال لنجاة اإلنسانية، ويعيننا على أن جنعل تواضعنا يتغ
أنانيتنا، ويسّرينا يف سبل رضاه الكامل، وأن نكون من الذين يلعبون دورهم يف إجناز مهمة املسيح 

  آمني. من مجاعة املؤمنني به وتوقّعهاملوعود عليه الصالة والسالم، وأال نفعل إال ما متناه 
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