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

عمت علَـيِهم   ِصراط الَِّذين أَن  * اهدنا الصراطَ الْمستقيم    * إياك نعبد وإياك نستعني     * مالك يوم الدين    
   .، آمني�لِّنيضاغَير الْمغضوب علَيهم وال ال

 حادثا يتعلق مبناسبة زواج السيد مري حامد شاه ابن السيد مري �لقد روى سيدنا املصلح املوعود 
كان مري حامد شاه حيتل مكانة مرموقة يف اجلماعة إضافة إىل كونه ابن السيد مري : حسام الدين، فقال

 عليه �وقد تعرف املسيح املوعود . �ام الدين الذي كانت له صلة متينة مع املسيح املوعود حس
كان مري حسام الدين يسكن .  إىل مدينة سيالكوت للوظيفة نتيجة إصرار والده احملترم�حني سافر 

 يقيم يف سيالكوت نشأت العالقة بينهما وتوطّدت، �فحني كان املسيح املوعود . يف سيالكوت
مث مل تقتصر هذه العالقة على مري حسام الدين فقط بل مشلت . وبقيت على حاهلا إىل األيام األخرية

ذات مرة ذُكر مري حامد . بعد وفاته كان مري حامد شاه يعد من خواص اجلماعة. أيضا عائلته كلها
  . لههو شخص درويش الطبع، واهللا حيب من كان مث:  فقال�شاه يف جملس املسيح املوعود 

العالقات اليت كانت مع حكيم حسام الدين منذ البداية تتراءى : �يقول املصلح املوعود 
إعالن  إىل سيالكوت بعد �حني سافر املسيح املوعود : خصوصيتها للعيان من خالل احلادث التايل

عود ولكن حني علم املسيح املو. ، سر حكيم حسام الدين مبجيئه أميا سرور وأسكنه يف بيتدعوته
علما أنه قد ورد يف احلديث أنه .  العودة من سيالكوت� أن سطح البيت ليس له سور، قرر �

وكان الناس يف تلك األيام ينامون على أسطح البيوت بسبب . ال جيوز النوم على السطح غري املسور
يس  أن السطح ل�فحني رأى املسيح املوعود . الطقس احلار ألن املراوح مل تكن ميسرة آنذاك

  . هذا البيت ليس مناسبا، وعقد العزم على العودة: مسورا قال



 أرسل رسالة إىل اإلخوة يف اخلارج بواسطيت بأننا � بأن املسيح املوعود �يقول املصلح املوعود 
لقد أبدى . سنغادر إىل قاديان غدا، وقال أيضا بأن هذا البيت ليس مناسبا ألن سقفه ليس مسورا

عوا هذا اخلرب، مبن فيهم املولوي عبد الكرمي وغريه، رضاهم بقدر اهللا، ولكن حني علم اإلخوة الذين مس
فجاء إىل باب البيت فورا . كيف ميكنه أن يغادر، لن أدعه يغادر: حكيم حسام الدين بذلك، قال

فخرج املسيح املوعود .  بأن حكيم حسام الدين جاء لزيارتكم�وأرسل الرسالة إىل املسيح املوعود 
فيما : علمت أنكم تنوون العودة فورا ألن هذا البيت ليس مناسبا؟ مث قال:  وقال له حسام الدين�

ين أن أدبر لكم أي بيت حتبونه يف املدينة، أما عودتكم، فهل جئتم إىل هنا لتعودوا نيتعلق بالبيت فيمك
 شيئا، �سيح املوعود فورا وأواجه اخلزي بني الناس؟ قال هذا الكالم بلهجة وقوة لدرجة مل يقل امل

  . حسنا، لن أغادر: بل قال أخريا
:  وقال� حادثا آخر جاء فيه أن شخصا جاء إىل املسيح املوعود �وقد روى املصلح املوعود 

تعرفون أن املشايخ ال يقبلون ما يقوله اآلخرون ألم . أنا أجبلكم كثريا ولكن صدر منكم خطأ كبري
فهذا سيعد إهانة هلم إذ سيقول الناس بأن هذه الفكرة خطرت ببال يعلمون بأم لو قبلوا كالمهم 

لذا فالطريق األمثل جلعلهم يقبلون شيئا هو أن يستخرج الكالم املطلوب . فالن ومل ختطر ببال الشيخ
 كان �والطريق الذي اقترحه هذا الشخص الذي جاء لزيارة املسيح املوعود . من لسام بطريقة ما

دما علمت مبسألة وفاة املسيح الناصري كان عليك أن تدعو بعض املشايخ املختارين عن: كما يلي
وتطرح أمامهم القضية يف اجتماع معهم أن اعتقاد حياة املسيح يدعم املسيحيني كثريا فيعترضون على 
 اإلسالم ويضرونه بشدة، إذ يقولون بأن نبيكم ميت أما مؤسس ديننا ففي السماء لذا هو أفضل بل هو

:  أن جيمع العلماء ويسأهلم�إله حبد ذاته، فماذا ميكن أن نرد عليهم؟ أي اقترح على املسيح املوعود 
قلْ أنت ما هو : كان ال بد أن يقول املشايخ عندئذ: ماذا عسانا أن نرد عليهم؟ مث قال هذا الزائر بنفسه

 أظن أن وفاة املسيح الرأي الصائب هو رأيكم، ولكنين: عندئذ كان بإمكانك أن تقول. جوابه
كالمك صحيح متاما، : ففي هذه احلالة كان املشايخ سيقولون فورا. الناصري ثابتة من آية كذا وكذا

مث كان بإمكانك أن تطرح باألسلوب نفسه . فتوكل على اهللا واعلن ما تريد وحنن مستعدون لتأييدك
 قد مات فماذا �ن املسيح الناصري قضية أنه قد ورد يف األحاديث ذكر عودة املسيح، ولكن ملا كا

إنك أنت ذلك املسيح، : عندها كان من املمكن أن يقول أحد املشايخ. ميكن أن يكون املراد منه
إذا كان ادعائي مبنيا على كيد إنسان :  بسماع ذلك�فقال املسيح . ولصدقك املشايخ كلهم

  .  اهللالفعلت ذلك حتما ولكنه كان بأمر من اهللا ففعلت كما أمرين
 بأن احليل واملكايد تنطلي على الناس ولكن اجلماعات الربانية ال ختافها �يقول املصلح املوعود 

يقول بعض الناس يف هذه األيام أيضا أن عليكم أال تقولوا كذا . (فهذا ليس فعلنا بل هو فعل اهللا. قط



نه جمدد فقط، وبذلك تنحل املشاكل بل قولوا كذا وكذا، وال تقولوا بأن املسيح املوعود نيب بل قولوا بأ
لو مل تؤمنوا باملسيح : فقد جاءين ذات مرة شخص مسلم ملقابليت وكان مندوب جملة وقال يل. كلها

فشرحت له املوضوع بالتفصيل وقدمت أمامه . املوعود نبيا فما الضري يف ذلك؟ بل لن يعاديكم املشايخ
 مبا يقوله اهللا أو نعمل مبا يقوله مشاخيكم؟ ولكن هل جيب أن نعمل:  وقلت�جواب املسيح املوعود 

  .) هؤالء الناس ال يكادون يفقهون
  . ال ختوفونا من النار، فالنار خادمتنا بل خادمة خدامنا:  وتعريبه�هناك إهلام للمسيح املوعود 

 أذكر حني ارتد شخص امسه عبد الغفور عن اإلسالم وانضم إىل اآلريني: �يقول املصلح املوعود 
 الرد عليه �، كتب اخلليفة األول "ترك اإلسالم: "وألّف كتابا بعنوان" دهرم بال: "واختار لنفسه اسم

 كل يوم، �كان جزء من هذا الكتاب يقرأ على مسامع املسيح املوعود ". نور الدين: "ونشر بعنوان
م فلماذا ال تربد على إذا صارت النار بردا على إبراهي: القائل" دهرم بال"وعندما ذُكر اعتراض 

قال املسيح . اآلخرين؟ وقُرئ جواب اخلليفة األول بأن املراد هنا ليست نارا مادية بل املراد نار املعارضة
ما احلاجة إىل هذا التأويل، لقد مساين اهللا أيضا إبراهيم، وإذا كان الناس ال يفقهون هذا : �املوعود 

ففي ضوء هذا الكالم للمسيح املوعود . ج منها بسالم أم الاألمر فليلقوين يف النار مث لريوا هل أخر
ميكنكم أن تلقوا إمامنا يف النار : ، وقال"نور الدين" هذا اجلواب يف كتابه � كتب اخلليفة األول �

  . �وسترون أن اهللا تعاىل سيحميه من هذه النار حبسب وعده كما محى إبراهيم 
. �ل أكثر وذكر املعجزات أيضا يف ضوء كالمه  هذا األمر بتفصي�ويف مناسبة أخرى بين 

 قال فيه بأن املراد من �الذي ألّفه اخلليفة األول " يندنور ال"الكتاب الذي سبق ذكره أي وقال بأن 
 هي نار احلرب، إذ ظن اخلليفة األول أن اخلروج حيا من النار املادية �النار اليت أُلقي فيها إبراهيم 

 يف تلك األيام خيرج للتنـزه إىل قرية �كان املسيح املوعود .  احلربمستحيل لذا أوهلا بنار
يا سيدي، لقد بين : وأذكر أنين كنت معه ذات مرة حني قال أحد املرافقني يف أثناء السري" بسروان"

  . حضرة املولوي احملترم نقطة مجيلة جدا
كثر حيبون مثل هذه األمور  بأن الذين يرغبون يف األمور العقلية أ�يقول املصلح املوعود 

 ظل يدحض هذه الفكرة أثناء التنـزه كله �والتأويالت والنقاط كثريا، ولكن املسيح املوعود 
ما دام الناس قد عاملوا إبراهيم . النار خادمة لنا بل خادمة خدامنا: تقريبا، وقال بأنه قد أُوحي إليه

هل الطاعون أقل من النار؟ مث . ه يف النار املادية على هذا النحو، فليس مستبعدا أن يكونوا قد ألقو�
فإذا أنقذ اهللا . انظروا ما أعظم هذه املعجزة أن الطاعون تفشى يف كل ناحية ولكن اهللا محى منه دارنا

. بلِّغوا املولوي احملترم مين أن يشطب هذا الكالم.  من النار فهذا ليس مستبعدا�تعاىل إبراهيم 
  . كتب جمال جديدةفشطبه كما قلت من قبل و



 أن رأي األنبياء عن املعجزات هو الذي جيب أن يعد صائبا ألم يكونون �يقول املصلح املوعود 
والذي يكلّم اَهللا قرابة نصف ساعة ويسأل ويتلقى اجلواب ال يسع اخلواص . قد شاهدوا هذه األشياء

الرؤيا، وإذا رأوها ال تربو على رؤيا أو أيضا أن يبلغوا كنه كالمه دع عنك العوام الذين ال يرون حىت 
أما الذي يقول . رؤيني، وإذا رأوا أكثر من ذلك يكونون عرضة للتذبذب بأا قد تكون أضغاث أحالم

لقد كال لك : ما إن أضع الرأس على وساديت أبدأ بسماع صوت يقول): �أي املسيح املوعود (
لق فأنا معك، ويطمئنين اهللا إىل أن أرفع رأسي عن الناس شتائم كثرية يف أثناء النهار، ولكن ال تق

 يقول أيضا بأين يف بعض األحيان أتلقى طول الليل وبالتكرار �الوسادة، فهو أي املسيح املوعود 
  ".إين مع الرسول أقوم: "إهلاما

ء  بأن اآلخرين ال يقدرون على فهم هذه األمور غري أن أولياء اهللا واألتقيا�يقول املصلح املوعود 
 له مثال ال بأسلوب � اهللا ويكلمه نيب فالنيب. يفهموا إىل حد ما ولكن ليس بقدر ما يفهمها النيب

 ال ذلك ومع ألفًا، بلغ قد ورؤاي إهلامايت عدد لعل نفسه عن املوعود املصلح سيدنا يقول. اآلخرين عند
 إىل املساء من اإلهلام تلقىي الليل طول ظل الذي واحدة، ليلة يف � املوعود املسيح إهلاماِت تساوي
 حني لكننا وصلحاءنا كبارنا نكرم أن واجبنا من: حضرته قال مث". أقوم الرسول مع إين "الصباح
 أتذكر أنا ومذاقا، مزاجا إنسان لكل أن معلوم. لإلساءة سبب دومنا نعرضهم األنبياء وبني بينهم نقارن

 املسيح سيدنا إىل الصحابة أحب من الناس يف عادة يناقَش كان � املوعود املسيح حياة يف أنه
 حضرته إىل أحب هو � األول اخلليفة أي الكبري املولوي إن يقولون كانوا فبعضهم ؟� املوعود
 كنت وأنا ،� السيالكويت الكرمي عبد املولوي أي األصغر املولوي يسمون كانوا اآلخرون والبعض

 ذات أنه أتذكر أنا :حضرته يقول. � املوعود املسيح ىلإ أحب األول اخلليفة يرى الذي الفريق من
 ذكرت كنت أين احملتمل ومن السابق يف احلادث هذا لكم ذكرت ورمبا - املناسبة أذكر وال– ظهرا يوم

 ألمي أو يل حضرته قال البيت دخلت عندما: حضرته يقول. اآلن أتذكرها ال أنين إال آنذاك املناسبة
 باحلكيم األول اخلليفة يسمي كان حيث احملترم، احلكيم وجود علينا � اهللا ننِم ِمن: هناك كانت اليت

 شيئا يكتب وكان. أيضا احملترم الدين نور باملولوي وأحيانا احملترم الكبري باملولوي وأحيانا عادة، احملترم
 ناكري من سنكون ذلكب نسلِّم مل وإنْ علينا، اهللا ِمنن ِمن ِمنة أيضا كيانه إن األول اخلليفة عن فقال

 آالف تنال حيث أيضا الطب ميارس مث اليوم طول الدرس يلقي عاِلما � اهللا أعطانا لقد. اجلميل
 املوعود املسيح كتب لقد: حضرته يقول مث � حضرته أمام حدث ما فهذا. يديه على الشفاء األرواح
  . القلب حركة النبض يتبع كما يتبعين إنه �

 قدم قد أحدهم كان إذ- ،� املوعود املسيح مقابل اإلنسان، هذا مثل المك من مقتبس قُدم فإذا
 قال � املوعود املسيح أن بني مث بينهما، وقارن � املوعود املسيح مقابل حضرته كالم من مقتبسا



 املوعود املسيح مقابلَ اإلنسان هذا كالم من مقتبس قُدم إذا: قال مث - كذا قال األول واخلليفة كذا
 املسيح مقابل مثال أنا ذُكرت إذا: وقال مثاال نفسه ذكر مث آنفا، املذكورة املدائح هذه كل مع �

  . للشتائم أعرض أن سوى يعين فال � املوعود
 يقول ذكره مر كما � املوعود املسيح عند مرموقة مكانة من حيوزه األول اخلليفة كان ما فرغم
 إلطالق تعريضه مبنـزلة فهو � املوعود املسيح بلمقا كالمه قُدم إذا � املوعود املصلح حضرة
 يتم فبذلك بايعوه، من يتبعوا أن أي للمتبوع، اتباعهم يف يكمن اخللفاء إكرام إن قال مث. الشتائم
 عليه علْم عنده فالذي العلم لعدم خليفة أي من حىت خطأ أي صدر وإذا. اخللفاء كرامة على احلفاظ

  . ذلك تعرف ال ورمبا كذا، قال � املوعود املسيح بأن خيربه أن
 وفحصها ما مسألة إدراك أي اآلخرين من بكثري أكثر النقد علم أعطانا اهللا إن: حضرته يقول مث

 منلك وحنن � املوعود املسيح لكالم كبريا إدراكا للخلفاء وهب قد اهللا أن يقصد. فيها بالتأمل
 يعين هل وندرك ونتأمل فيه النظر منعن فسوف. اآلخرين مع مقارنةً املبعوثني كالم لفهم أكرب كفاءة
 احلل ذلك وسيكون والفحص النقد بعد حتما القضية حنل فسوف الناس، إليه ذهب ما فعال ذلك

. حضرته مقابل كالمنا يقدم وأن له، املقابل يف أننا يعين لن ذلك حل أن إال. حتما% ٩٩ صحيحا
 ذلك يعين فلن مقابله امسي وذكر غريه وقام � املوعود حاملسي كالم من مقتبسا أحد قَدم إذا فمثال
  . لإلساءة يعرضين أن سوى

 قال � املوعود املسيح إن له يقال فحني بعدي، خليفة أي أو أنا أو � األول اخلليفة كان فسواء
 كان وإذا ،به يحتج فال العلم لعدم كان فإذا متاما، خطأٌ كذا قال الفالين اخلليفة إن بعده فالقول كذا،

 أي شرح قد كان إذا اخلليفة أن الصحيح من أنه إال. متبوعه مقابل اخلليفة إقامة مبثابة فكأنه العلم مع
 ال فبهذا كذا، الفالين اخلليفةُ وفسره كذا القول هذا فسرت قد حضرتك إن له قيل مث للمتبوع، كالم
 تذكَّروا: املوعود املصلح قال مث. النيب مكال فسر شخص مقابل يكون بل النيب مقابل اخلليفةُ يكون
 وعمر بكر أبو سيدنا كان فهل شيء، كل على مطَّلعني اخللفاء يكون أن الضروري من ليس أنه أيضا
 املوعود املسيح كالم من األمور عشرات أحفظ ال وكذلك األحاديث؟ كل حفظا قد عنهما اهللا رضي
 كبرية منتهم فستكون علينا قرأوها إذا األمور ذهه عندهم الذين أن وأرى اآلخرون، وخيربين �
 يوجه فحضرته – يعرف معظمكم. شيء بكل عاملا اخلليفة يكون أن الضروري من ليس: وقال. علينا

 -هلم يقول فهو األول، اخلليفة يعرفون وكانوا يومذاك بكثرة موجودين كانوا الذين الصحابة إىل كالمه
 حديثا، الصادرة � املوعود املسيح كتب يقرأ كان قلما أي الكتب، رأيق قلَّما كان األول اخلليفة أن

 للمراجعة، احملترم املولوي إىل الكتب هذه ترسل ملاذا � حلضرته قال أحدا إن املوعود املصلح فقال
 والبعض ومهرة خرباء هم الناس فبعض املراجعة، يف خربة أي له وليست اال، هذا يف خبريا ليس فهو



 عشرات تنشر ذلك ومع خطبيت أقرأ أنا املوعود املصلح حضرة يقول.    مهرة ليسوا اآلخرون
 قد كنت إذ. أيضا فيها فادح خطأ حدث قد اليوم نشرت اليت اخلطبة إن مثاال، قدم مث األخطاء،
. اخلطأ حصل وبذلك هلا، مطابقا يكن مل السابقة للجملة ذهين يف كان الذي املفهوم أن إال صححته

 ما وقلت: كالتايل اخلطأ فيها حصل اليت اجلملة صححت مث ،"� النيب بعد "إن: أقول أن جيب فكان
 ملا متاما معاكسة السابقة اجلملة كانت النشر بعد قرأا حني يقول لكنه  أخرية، نبوةً � النيب نبوة جيعل

احلقيقة يف يكتب أن يريد حضرته فكان. كثريا حتريت" الفضل "جريدة يف اجلملة قراءة وبعد. فهمت 
 النبوة جيعل فهو مشرع، غري نيب يأيت أن ميكن بل مشرع، نيب أي � النيب بعد يأيت أن ميكن ال أنه

 متاما، كُتبت ما بعكس اجلملة هذه قُرئت باختصار. نفِسه � النيب نبوة يقيم وبذلك مستمرةً نفسها
 مث. ذلك حضرته فسر قد حال كل ىعل. مسدود غري أيضا املشرع النيب بعثة طريق أن تفيد وكأا
 املوعود للمسيح أحدهم فقال. خرباء ليسوا والبعض املراجعة يف خرباء هم الناس بعض: حضرته يقول
 املسيح فقال للمراجعة؟ كتبك إليه ترسل فلماذا اال هذا يف خبريا ليس احملترم املولوي إن �

 هذه يقرأ أن وأريد املرضى، فحص يف مشغوال ونيك إذ املشاغل كثري احملترم املولوي إن: � املوعود
 كان � املوعود باملسيح إميانه أن ومع. أفكارنا على ليطّلع األقل، على املراجعة، قصد الكتب

 أرسل إين: � املوعود املسيح فقال. العلم لعدم معاكس أمر أو تصرف أحيانا يصدر أنه إال راسخا،
 :املوعود املصلح ويقول. الوقت لضيق يقرأها ال ألنه أفكاري على إطْالعه قصد للمراجعة الكتب إليه

 استخراج أستطع مل فمثال الذاكرة، يف حمفوظا شيء كل يبقى أن القراءة بعد حىت الضروري من ليس
 يقول مث. يل يستخرجه أن احملترم إمساعيل حممد املولوي من وطلبت � حيىي قتل عن املقتبس
 أما يوم، كل أقرأها اليت السور من اآلية أستخرج أن أستطيع ال أين يةالشخص فذاكريت أنا أما: حضرته

 بعملي تتعلق ال اليت فاألمور. الطويل الزمن مرور بعد حىت حمفوظة فتبقى دليل بأي عالقة هلا اليت اآلية
 ال فلذا استخراجها غريي من أطلب سوف أين بايل يف فيكون املراجع أما عندي، حمفوظة تبقى فال

 � املوعود املسيح كتبه ما مع صراحة يعارض كان إذا اخللفاء شرح أن اتضح هنا فمن. هاأحفظ
 املسيح كالم ضوء يف صحيح به قام الذي الشرح أن اخلليفة رأى وإذا احلايل، اخلليفة إخبار فينبغي
 إن باختصار. رأيه أو قوله يصحح فسوف وإال به، املسلَّم هو فسيكون معه وينسجم � املوعود

 يوجد ال إذ خطأ، فهذا التناقض؟ فلماذا كذا، � املوعود املسيح وقال كذا قال خليفة أي بأن لظنا
،حتما أحيانا العلم عدم يكون وإمنا تناقض .  

 مشهور حادث مجاعتنا يف ظهر لقد : والشمس القمر خسوف حدوث بيان يف حضرته يقول مث
 ادعاء من ينخدعوا ال أن للناس دوما يقول كان غجرات، سكان من كان ورمبا معارضا شيخا أن جدا

. رمضان يف والشمس القمر ينخسف سوف املهدي زمن يف أن بوضوح األحاديث يف ورد فقد املريزا،



 أنه املصادفة من مث. دعواه يف صادقا يعد أن ميكن ال النبوءة هلذه حتقيقا والشمس القمر ينخسف مل فما
 أخربنا وبعده. والشمس القمر فاخنسف والشمس، القمر خسوف نبوءة حتققت عندما حيا زال ما كان

 بيته سطح على الشيخ ذلك طلع الشمس انكسفت حني أنه الشيخ ذلك جبوار يسكن كان أمحدي
 سوف اآلية حتقق بعد أنه يفهم فلم". الناس يضل سوف اآلن: "يقول وكان باضطراب يتمشى وبدأ

  . يضلوا لنو احملترم باملريزا باإلميان الناس يهتدي
كان املسيحيون أيضا من ناحية يؤمنون أن مجيع العالمات الواردة يف الكتب السابقة             : يقول حضرته 

 كانوا يقولون بأنه صادف أن ادعى كاذب        �قد حتققت ومن ناحية أخرى عند مساعهم لدعوى النيب          
يف هذا الوقت، ومثل ذلك يقول املسلمون بأن العالمات قد حتققت ولكنه من مصادفات الـدهر أن                 

أوليس بعجيب أن ينعم الكاذب مبثل هذه املـصادفات وال حيظـى ـا              . ادعى اآلن شخص كاذب   
الذين يدعون الصدق فال يظهر لصاحلهم      تظهر التأييدات اإلهلية كلها يف حق الكاذب أما         !! الصادق؟

  !شيء اليوم
يعرف اإلخوة الطرق اليت عارض     :  وصفحه � وهو يذكر عفو املسيح املوعود       �يقول حضرته   

 والسقّائني من إيصال املـاء إىل       �لقد منع األعداُء اخلزافني من صنِع األواين له         . ا األعداء حضرته  
  .وا يعتذرون إليه فيما بعد عذَرهم حضرته وعفا عنهمبيته، ولكنهم مع كل ذلك إذا جاؤ

أسجل القضية ضدهم بشرط أال تأتيين شفاعة مرزا        : لقد اعتقل مرة بعض املعارضني، وقال القاضي      
فقال له اإلخوة األمحديون لن     . صاحب، ألنه إذا كان سيعفو عنهم الحقًا فليس يب حاجة إىل اعتقاهلم           

فلما تأكد ارمون أم سيتلقون العقوبة      . غي أن يلقى هؤالء وبال أمرهم     حيدث ذلك هذه املرة بل ينب     
: اآلن جاؤوا إىل حضرته وطلبوا منه العفو، دعا حضرته املسؤولني وقال هلم أن يعفوا عن هؤالء، فقالوا                

 بلغ فلما! إذا كان هؤالء يطلبون العفو فماذا عسى أن نفعل؟ : قال حضرته . لقد وعدنا أال نشفع هلؤالء    
  .يف النهايةلقد حدث ما قلته سابقًا، وها هو مرزا صاحب قد عفا عنهم : األمر القاضي قال

وهناك حاجـة   . ينبغي أال نستمتع فقط بسماع هذه الواقعات بل جيب أن نطبقها على أنفسنا أيضا             
  .ماسة إىل االنتباه إىل العفو والصفح

لقـد  . ن الذين يتصدون للعدو بكل حتمل     إنين م :  حدثا يتعلق بشخصه فيقول    �مث يذكر حضرته    
مسعت بأذين شتائم املعارضني ومسعتها جالسا وجها لوجه مع كل ذلك بقيت أتكلم معهم بأسـلوب                

 باحلجارة يف أمرتسر وأُصبت     �ملا رمى الناس املسيح املوعود      : يقول حضرته . حضاري وبكل وقار  
كان النـاس يرمـون     . هللا تعاىل جعل يل منها نصيبا     أنا أيضا ببعضها، وقد كنت مراهقًا آنئذ، إال أن ا         

 ١٤كان عمري آنذاك    .  جالسا فيها  �باحلجارة الكثرية تلك على السيارة اليت كان املسيح املوعود          
كانت إحدى نوافذ السيارة مفتوحة، حاولت إغالقها ولكن النـاس كـانوا يرشـقون             .  عاما ١٥أو  



مث أُِصـبت بـبعض     . يدي وأصيبت يدي ببعض األحجـار     احلجارة بشدة لدرجة انفلتت النافذة من       
مث بعد مضي فترة ملـا ذهبـت إىل         .  يف سيالكوت  �احلجارة ملا ألقاها الناس على املسيح املوعود        

  .سيالكوت أصبت بأربعة أحجار مع أن أفراد اجلماعة حتلَّقوا حويل
عات يذكر فيها كـل      معارضيه إىل عقد اجتما    �لقد دعا املسيح املوعود     : �مث يقول حضرته    

مبا أنين مأمور من اهللا لذلك ينبغي اآلن أن يكف اجلميع عـن             : مل يقل هلم حضرته   . شخص مزايا دينه  
كال، مل يقل ذلك، ألنه كان يعرف بأن اآلخرين أيضا يتمتعون حبق التبليغ بدينهم كمـا                . تبليغ دينهم 

ن أن يسود األمن وال ميكـن أن ينتـشر   ال ميك. قدموا قولكم وأنا أقدم لكم قويل: هو حقه، فقال هلم 
احلق ما مل يعرض مثل هذا الطريق، إذ ليس يف العامل أحد ال يعد نفسه على احلق، فإذا كـان هنـاك                      

لو فهمت حكومة باكستان هذا األمـر أو        . خالف يف األفكار فال بد أن تعطى فرصة مالئمة لطرحها         
  .ليغ ولعرفوا تلقائيا من هو على احلق ومن على الباطلفهمه الناس يف العامل العريب لتوسعت سبل التب

 دعوة اإلسالم للملكة الربيطانية أنه مل يكن بوسع         � خبصوص تبليغ حضرته     �مث قال حضرته    
أحد يف األزمنة الغابرة أن يبلغ ملكًا دعوة دينه، بل كان يعد ذلك إساءة كـبرية وإخـالال بـاألدب              

ب رسالة إىل امللكة املعظمة قيصرة اهلند دعاها فيها إىل اإلسالم            كت �امللكي، ولكن املسيح املوعود     
أسلمي تسلمي، فبدال من أن تظهر امللكة غضبها بعد مساعها حملتوى الرسالة شكرت حضرته              : وقال هلا 

  . لقد بلغتين رسالتكم وسررت بقراءا: قائلة
  .ا مثل هؤالء الزعماء دعوة اإلسالمفمن يتهموننا اليوم بالعمالة ال يسعهم يف هذا العصر أن يبلغو

قبل سنني كثرية جاء إىل هنا سفري عثماين ملا :  عنه�جاء قاديان مرة سفري عثماين، ويقول حضرته 
وكان قد مجع من املسلمني كـثريا مـن         .  على قيد احلياة   �كان مؤسس اجلماعة املسيح املوعود      

ماعة األمحدية جاء إىل قاديان أيضا وكـان امسـه          التربعات لدعم احلكومة العثمانية، وملا مسع عن اجل       
لقـد  .  وكان يظن أنه سيتلقى من هنا مساعدة كربى        �تكلّم مع املسيح املوعود     ". حسني كامي "

مث جرى احلديث الديين    .  االحترام الالئق الذي ينبغي أن يعطى لكل ضيف        �أعطاه املسيح املوعود    
ائح وأكد على ضرورة االلتزام باألمانة، واالمتنـاع         بعض النص  �بينهما، أسدى له املسيح املوعود      

  . عن ظلم الناس
  .)وهو ضروري اليوم للزعماء املسلمني ليعملوا عليه يف البالد اإلسالمية(

إن احلكومة العثمانية يف خطر بسبب جريرة أعمال هؤالء املسؤولني الظـاملني،            : مث قال له حضرته   
لة ال يؤدون مسؤوليام بأمانة، وليسوا ناصـحني للدولـة   ألن الذين عهدت إليهم مناصب هامة للدو     

مث قال حضرته عن    . وخملصني هلا، بل بسبب أنواع من خيانام يريدون أن يضعفوا احلكومة اإلسالمية           
 أنّ حالـة    - وكانت حكومته وقتئذ تدعى بالسلطنة العثمانية أو اخلالفة اإلسالمية           -السلطان العثماين 



 يرام، وعن طريق الكشف ال أرى حالة أعضائها على ما يرام، وبالتايل لن تكون          سلطنته ليست على ما   
عاقبتها حممودة عندي مع هذه احلالة، ويف حلمة احلكومة العثمانية وسداها خيوط ضعيفة سـتنقطع يف                

  .وقت قريب وتظهر فطرا اخلائنة
ه كان قد جاء يظن أن النـاس   هذه النصائح استاء ا هذا السفري ألن     �ملا أسدى املسيح املوعود     

 ذه األحاديـث املريـرة   �سيقبلون يديه ولن يرفضوا له قوال، ولكن ملا تكلم معه املسيح املوعود     
حيث  قال هلم أنكم تتقاضون من احلكومة رواتب عالية مث ختونوا، وينبغـي أن تقـووا احلكومـة                   

إم يـسيئون   :  هناك مغاضبا وأصبح يقول    اإلسالمية من خالل التزامكم بالتقوى والطهارة، ذهب من       
  .إىل احلكومة اإلسالمية بقوهلم إن هناك خيوطًا ضعيفة يف احلكومة العثمانية

إن املسلمني عموما حيبون الدين ولكن األسف أن املشايخ ال يـدعوم            : �يقول املصلح املوعود    
ة النـاس خيـشون اهللا وحيبـون        ولقد لوحظ عموما أن عام    . يفكرون صحيحا يف أي من هذه األمور      

ولقد حصل األمر نفـسه يف      . الصدق ولكن املشايخ ال يدعوم يفكرون يف شيء ويبدأون باستثارم         
 قد ارتكب إسـاءة بالغـة إىل        �هذه املناسبة وأثار املشايخ ضجة كبرية قائلني إن املسيح املوعود           

ا تعاىل هذا الضجيج كتب املسيح املوعـود        فلم. احلكومة العثمانية اليت هي حارسة للحرمني الشريفني      
مـا قيمـة احلكومـة      : تقولون أن احلكومة العثمانية حترس مكة واملدينة ولكنين أقول        :  ردا عليه  �

  .العثمانية حىت حترس مكة واملدينة، ألن احلق أن مكة واملدينة حترسان احلكومة العثمانية
الغرية ملكة املعظمة واملدينة املنورة هل ميكن أن        مث قال حضرته بعد أن ذكر أن الذي يكن مثل هذه            

إننا ال نتحمل القول بأن حكومةً ما حترس مكة         ! يقال عن أتباعه أم سيفرحون إذا دكت الكعبة دكا؟        
واملدينة يف احلقيقة، بل نرى أن اهللا تعاىل حيرس مكة واملدينة من عرشه، فال يسع أحدا أن ينظر إليهما                   

 إذا حصل أن هاجم أحد األعداء هذه األماكن املقدسة فال بد من أن تتقدم األيادي                بنظرة سيئة، ولكن  
 فستعلم الدنيا كيف تتقدم اجلماعة - ال مسح اهللا–البشرية للدفاع عنهما، وإذا جاءت مثل هذه املناسبة 

إننا نعترب  . ةاألمحدية وتقدم التضحية أكثر من اجلميع وفق ما فرض اهللا تعاىل على الناس واجب احلراس              
هذه األماكن األكثر قداسة، ونراها أماكن لظهور جالل اهللا تعاىل، ونرى التضحية بأعز ما عندنا مـن             
أجل احلفاظ عليها مصدر سعادتنا يف الدارين، ونوقن أن من يرمق مكة بنظرة شريرة مرةً يعميـه اهللا                  

ا يف طليعة األيادي اليت تتقدم من أجل فَقء         تعاىل، وإذا أوكل اهللا تعاىل الدفاع عنها للناس فسترون يدن         
  .تلك العني الشريرة

هذه هي املشاعر اليت يكنها كل أمحدي يف قلبه بفضل اهللا تعاىل جتاه األماكن املقدسـة، وسـتبقى                  
  .زادنا اهللا تعاىل إميانا ويقينا وجعلنا دوما يف الصف األول للمضحني. كذلك دوما  إن شاء اهللا



العصر سأصلي اجلنازة على الغائبني أحدمها السيد مسري بوخطة الذي وافته املنية صباح             بعد اجلمعة و  
كان مريضا بالسرطان منذ فترة طويلة، إال أنـه         .  يف أملانيا، إنا هللا وإنا إليه راجعون       ٢٠١٥ فرباير   ٢٤

  . عاما٥٨كان عمره . ظل مشغوال خبدمة الدين رغم هذا املرض املؤمل
  .١٩٩١ وبايع على يد اخلليفة الرابع رمحه اهللا يف عام ١٩٥٧ مايو ١١ ولد يف اجلزائر يف

لقد رأيت الرؤى الصاحلة بكثرة لدرجة مل يبـق         : كان املرحوم يقول  : يقول أمري اجلماعة يف فرنسا    
 إىل  ١٩٩٣بأملانيا مـن    " كاسل"ظل خيدم بوصفه رئيس اجلماعة يف فرع        . أمامي جمال لرفض األمحدية   

١٩٩٤  ا يف إقليم     ، وصار أمريفِّق خلدمة   ٢٠٠٣ إىل   ٩٩ومن  . ١٩٩٩ إىل   ١٩٩٤من  " كاسل"ا حمليو 
  ".هيسن"اجلماعة بوصفه أمريا إلقليم 

، وكـان  ١٩٩٨اشترك املرحوم يف اجللسة السنوية جلماعة فرنسا عام : يقول أمري اجلماعة يف فرنسا    
رضي اهللا عنه قال إنه لو لقي شخصني        قال يل أثناء احلديث إن املصلح املوعود        . هذا لقائي األول معه   

مث حاول أداء واجب التبليـغ بكـل        . خملصني إىل حد اجلنون لتحقق هدفه، وأريد أن أكون أحدمها         
  .إخالص إىل حد اجلنون

 قبل من الدين خبدمة يقوم كان أنه مع ديين، معلم بصفة الدين خدمة يريد بأنه ٢٠٠٦ عام يل كتب
  . حياته من حلظة آخر إىل وجه أحسن على للخدمة الطلب ذاه بعد تعاىل اهللا فوفقه أيضا،
 اضطر لو. عاما ١٦ منذ كاانني بالدعوة يقوم بوخطه مسري رأيت لقد: فرنسا يف مجاعتنا أمري كتب

 يقول ولن قط يشتكي فلن الكارييب، وجزر واجلزائر وتونس واملغرب فرنسا شوارع يف طويال للمشي
 التبليغ أجل من وأمياال أمياالً ميشي ويظل املشي يبدأ كان بل سيارة، دتوج وال طويلة املسافة بأن

  .الناس أسئلة على والرد املنشورات وتوزيع والدعوة
  . اخلليفة من تصله رسالة كل على واحترام حبرص وحيافظ جدا، فةاخلال حيب كان
 يف: اجلزائر يف اعتنامج رئيس كتب. هنالك اجلماعة فروع تنظيم أجل من للجزائر كثرية برحالت قام

 الشديد، احلر يف األقدام على مشيا قرية كل إىل وصل جدا، صعبا فيها السفر كان اليت املناطق بعض
  .بالسكري إصابته رغم انقطاع بدون عندنا يعمل وظل

 رمضان شهر قضى مرة وذات املغرب، إىل عديدة جبوالت فرنسا يف مجاعتنا أمري مع املرحوم قام
 خدم لقد. اجلماعة نظام ويعلّمهم أهله وجيمع أمحدي بيت كل يزور كان. هنالك عيدبال واحتفل
 وقام الدعوة، بلّغهم من بتربية قام بل فقط، األمحدية دعوة بنشر يقم مل. عظيمني وثبات مبثابرة اجلماعة
  . اجلماعة فروع بتنظيم
 حيمل لكونه سبيله خلّت مث ،الدعوية أسفاره أحد يف تونس يف عليه القبض الشرطة ألقت مرة ذات
  . أورويب سفر جواز



 أيامه آخر يف الدعوة بلّغ لقد. كاجلن بالدعوة يقوم املرحوم كان قلت لو أبالغ لن: فرنسا أمري كتب
  . بالدعوة اجلماعة أبناء وأوصى أيضا،
 إذا :كالتايل طريقي عن حلضرتكم املرحوم بعثها رسالة آخر كانت: كاسل مدينة يف داعيتنا كتب
عملي يف خطأ ارتكبت قد كنت سيدي يا عين فاعف .  
 الدين خبدمة عهده إليفاء سعى بل فحسب، اإليفاء حق البيعة عهد يوف مل املرحوم أن احلق: أقول وأنا
 ال حبيث عظيمة للخليفة طاعته كانت. الشاغل شغله الدين خدمة كانت. ممكن حد آخر إىل أيضا
  . الدرجة هلذه الطاعة مبشاعر يتحلى أن ميكن داجدي أمحديا بأن املرء يتوقع
 املستشفى إدارة من خاص إذن على حصل جهيد جهد بعد: كاسل يف داعيتنا األمان سفري السيد كتب
 إا: يقول كان بل يعلم كان إذ الصور، معنا وأخذ فعالً، املسجد وحضر املاضية، اجلمعة صالة ألداء
  .يل مجعة آخر

 الذكر "كتاب من بنسختني بتزويده األخرية أيامه يف املرحوم طالبين: ويقول كاسل يف داعيتنا ويتابع
 يعاجلونه، كانوا الذين األطباء بعض يعطيهما أن يريد ألنه عنه، اهللا رضي املوعود املصلح حلضرة" اإلهلي

. تأخري بدون الطبيبني إىل توصلهما أن زوجته أمر أن يلبث فلم املستشفى يف النسختني له أوصلت وملا
 مريضا يروا مل إم أخرى بعد مرة قالوا حىت وأخالقه بسلوكه جدا معجبني أيضا األطباء هؤالء وكان
  . مثله اهللا على ومتوكال صبورا
 الضيوف لبعض سنعده الذي الطعام ونوعية مقدار لنقرر جلسة مرة ذات عقدنا: ويقول الداعية ويتابع

 من فتضايق جلهته، كممثل اجللسة هذه حاضرا املرحوم وكان داع، بدون النقاش طال ولكن القادمني،
 من القواعد نعلَّم حىت جددا أمحديني وال صغارا أوالدا لسنا: شديد سخط يف وقال النقاش طول

 فاتركوا يقول، فيما نطيعه أن فعلينا بيننا، موجود الداعيةَ، أي اخلليفة، ممثل أن وهو نظام عندنا جديد،
  . وأطيعوه بقراره اعملوا مث له األمر

 واالزدهار واالحتاد االتفاق اجلماعة فروع ملختلف لكُتب الروح ذه اجلماعة أبناء حتلّى لو: وأقول
  . تعاىل اهللا بفضل
 يف والسالم الصالة عليه املوعود املسيح دعوة لتبليغ جاهدين نسعى أن علينا: دائما يقول املرحوم كان
 األكسجني مبرتلة هو الدعوة تبليغ: أيضا يقول وكان. اهللا فعلى اهلداية أما ،نصله أن نستطيع مكان كل
 اجلماعة إىل انضموا قد الذين الباكستانيني األمحديني من كثري كاسل مدينة يف مجاعتنا يف ويوجد. يل

  . املرحوم جبهود
 عبد هو والثاين متزوج، وهو الدين نور أكربهم أبناء وثالثة بوخطة مرمي السيدة أرملته وراءه خلّف لقد

  آمني. خطواته التباع أوالده ووفق املرحوم درجات اهللا رفع. أمحد منري هو والثالث احلكيم،



 األيام هذه يف حجز قد وكان دائما، التبليغية األسفار يف ا خيرج كان صغرية حقيبة املرحوم عند كان
 املرحوم وفاة بعد: فرنسا أمري يقول. ذلك قبل األجل جاءه ولكن اجلزائر، إىل السفر تذاكر أيضا

 كتب من وأربعة دافئا، ومعطفا وسرواال قميصني فيها فوجدت املرحوم، أرملة إىل احلقيبة هذه سلّمت
 هذا. بالعربية بيعة استمارة ومئة اخلامس، اخلليفة ورسائل السالم، عليه املوعود املسيح لسيدنا عربية
  . دوما ا حيتفظ كان اليت احلقيبة هذه يف أسفاره يف يأخذه الذي زاده كان

 على للخليفة وممثالً األخالق دمث املرحوم كان: اجلزائر يف مجاعتنا رئيس حممد فايل السيد وكتب
 كان. اخلليفة تعليمات حبسب مجاعتنا بتنظيم قام وبعدها ،٢٠٠٧ عام مرة أول قابلته. وجه أحسن

 كلمة إعالء أجل من دائما بالصرب يتحلى كان. أبدا شكوى أي بدون مرضه رغم باجلوالت يقوم
  . فيه نصلي اجلزائر يف مسجد جلماعتنا يكون أن  بشدة يتمىن كان.  احلق

 احلب مشاعر قليب غمرت وقد قوية، شخصية ذا املرحوم كان: اجلزائر من محيد أعمراش السيد وكتب
 إن وقال فتبسم هنا، مسجد لنا ونيك أن ميكن هل األول اللقاء يف له قلت. معه لقاء أول من حنوه
 لنا مسجد هنا يبىن وعندما يقينا، حق وعد وسلم عليه اهللا صلى للنيب الصادق اخلادم مع تعاىل اهللا وعد
  . دعائكم يف واذكروين تنسوين فال هنا احلضور أستطع ومل
 أخرج مث كرتًا؟ ريكأ هل: وقال بيدي كبري شيخ أخذ فريقيةاإل البالد إلحدى جوليت يف: املرحوم قال
 من بد ال كرت هذا: وقال بالبالستيك، بتغليفها حفظها قد وكان اخلليفة من البيعة قبول رسالة جيبه من

  . عليه احلفاظ
  . ووفاء إخالصا يزدادون يزالون وال األمحدية إىل انضموا قد قوم فهؤالء
 للمسؤولني، مطيعا اجلنون، حد إىل للخلفاء حمبا املرحوم كان: أملانيا من الكرمي عبد السيد وكتب

 مرات، ثالث واملترمجة العربية املوعود املسيح كتب قرأ لقد. فدائيا وخملصا والتبليغ للدعوة متحمسا
 من اجلماعة إىل انضم كاسل يف جلماعتنا إمارته خالل. غيب ظهر عن منها كثرية فقرات حيفظ وكان
 يف يقيم كان. اجلماعة يف نشيطني أعضاء وجعلهم تهمبتربي فقام شعبا، ١٨ من كثر أناس دعوته خالل
 يحضرون كانوا الذين األمحديني العرب من ٩٠ حنو حيضرها تربوية ندوة كاسل يف اجلماعة مركز
 مجاعتنا حصول يف كبريا دورا لعب لقد. كاسل يف جلماعتنا مالكًا كان. األمحديني غري العرب معهم
  . واألملانية والفرنسية ةالعربي يتقن كان. هنالك مسجد على

 اخلليفة إىل بيعته استمارة أرسلت وملا بواسطيت، املرحوم بايع لقد: القرشي السميع عبد السيد وكتب
 رجال ينصرك: السالم عليه املوعود املسيح لوحي مصداق أنت: اجلواب يف له كتب اهللا رمحه الرابع
  . تعاىل اهللا بفضل الوحي هلذا مصداقا كان أنه فعال املرحوم أثبت وقد". السماء من إليهم نوحي



 حمافظة من املرحوم كان. إبراهيم تشودري ابن أمحد بشري تشودري للسيد هي األخري واجلنازة
 منطقة يف إقامته خالل. عائلته وباقي له أخواِن بعده بايع مث ،٧٨-١٩٧٧ عام وبايع شيخوبوره،

 شخصية كان. العامة األمور وسكرتري واإلرشاد اإلصالح سكرتري بصفته اجلماعة خدم" رجناتاؤن"
 يف بيته من بالقرب اغتياله اجلماعة معارضو حاول ٢٠١١- ٩-٧ يف. منطقته يف وبارزة مرموقة

 ورصاصتان اآلخر، الطرف من وخرجت رقبته يف إحداها دخلت طلقات ثالث فأصابته ،"رجناتاؤن"
 مث ألسبوع، للعالج خضع حيث الهور إىل احلادث إثر نقل. بالغا ضررا الكبري باملعي وأحلقتا بطنه يف

 األمحدي غري أخته ابن وكان. تعاىل اهللا بفضل للشفاء ومتاثل بربوة،" عمر فضل "مستشفى إىل نقل
 وأطلقوا هنالك،" املافيا "عصابات صاروا الذين القتلةُ فتتبعه احملكمة، يف قضيته يتابع أمحد زاهد السيد
 من اهلجرة يف أمحد بشري تشودري فكّر الظروف هلذه فنظرا. ٢٠١٢-٣- ٥ يف شهيدا هوقتلو النار عليه

 خاضعا فظل السرطان، مبرض أصيب مدة بعد ولكن. عائلته مع ربوة إىل بالفعل وهاجر هنالك،
  . راجعون إليه وإنا هللا إنا. اهللا رمحة إىل وتويف القدر غلب ولكن فترة، للعالج
 بسيطًا، صبورا، لوالديه، وخادما الصلوات، على حمافظا جدا، الطبع لين رحومامل ألفيت: هتأرمل تقول

 ذي أي خيذل مل. للضرر غريه يعرض كان ما ولكن الضرر يتحمل كان. للجميع وخملصا رحيما،
 بالليل يقوم كان. ال أم األمحدين من كان إذا عما النظر بغض دوما اجلميع يعني كان بل حاجة،
 يقول كان أمامه املعارضون ذُكر إذا. واألرامل األيتام يريب كان. الدوام على مجاعة جداملس يف ويصلي

 اهللا ليبطش: وقالوا لعيادته الناس وجاء للهجوم تعرض ملا. اهللا يهديهم بأن هلم بالدعاء عليكم: دوما
 يف منخرطا اهللا فضلب املرحوم كان. يهديهم أن تعاىل اهللا ادعوا بل: ويقول مينعهم كان الظاملني، ؤالء
. وبنتا وابنني أرملته خلّف. عاما ٦٣ عمره كان". مقربة شيت "يف دفن وقد اجلماعة، يف الوصية نظام

  آمني. درجاته ورفع املرحوم، خطوات التباع ووفّقهم والسلوان الصرب اهللا أهلمهم


