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

اكإي دبعن اكإيو عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمِصر الَِّذين تمعأَن ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو 
الِّنيآمني ،�الض.   

 وهي تلقي ضوءا على جوانب �اليوم أيضا سأتناول بعض األحداث اليت سردها سيدنا املصلح املوعود 
 يقول.  أيضا� وكذلك تربز بعض اجلوانب من حياة املصلح املوعود �خمتلفة حلياة املسيح املوعود 

� :  
 بل عندما بلغت حنو ، والدينابعا من أنه � باملسيح املوعود مل يكن إمياين هأقول من الناحية العلمية أن

سوف ف كاذب، والعياذ باهللا، حبسب حتقيقايت �  أنه عاما من العمر عقدت العزم على أنه إذا ثبت١١
 زدت إميانا أكثر � وعندما تويف  إميانا،ادزدأولكنين فحصت صدقه جيدا وفهمته وظللت . أغادر البيت
  . من ذي قبل

 � وبايعت على يد املسيح املوعود يف العاشرة من عمريعندما كنت : �كذلك يقول املصلح املوعود 
  . وصفتهاج حبر شعوري لدرجة ال 
 يرغّب األوالد يف األدعية منذ صغرهم � كيف كان املسيح املوعود �مث يذكر املصلح املوعود 

أجيب كل دعائك إال : " الذي قال اهللا له�املبعوث الرباين أي املسيح املوعود : يها فيقولوحيضهم عل
هنري مارتن " الدعاء يف القضية املتعلقة بـ -  سنوات فقط٩ حني كان عمري -، طلب مين"يف شركائك

ن الذي فإذا كا. وطلب أيضا من اخلدام واخلادمات العاملني يف البيت أن يدعوا للغرض نفسه". كالرك
باآلخرين أن وعد ه اهللا تعاىل بأنه سيجيب كل أدعيته يرى طلب الدعاء من اآلخرين ضروريا، فكم حري

  . ينتبهوا إىل هذا األمر



أجيب كل دعائك إال يف : "لعل مجيع اإلخوة ال يعرفون خلفية اإلهلام الذي قرأته عليكم قبل قليل أي
 بعضعائلته  رفعها على اه حني كان يدعو يف أمر قضيٍة تلقّ�، فبيانه أن املسيح املوعود "شركائك

ويف . وكان أخوه مرزا غالم قادر يتابع القضية يف احملاكم. أقاربه ليشتركوا يف بعض العقارات العائلية
كان مرزا غالم .  يف احلكومةكبريا أيضاوال ئمساجلانب اآلخر كان هناك شخص آخر من أقاربه وكان 

ف يربح القضية ألن العقار املعين كان كابرا عن كابر حتت تصرف أفراد العائلة الذين  واثقا من أنه سوقادر
أجيب كل دعائك إال يف : " يف أمِرها تلقّى إهلاما�ولكن عندما دعا املسيح املوعود . كان ميثّلهم

  ".شركائك
م خاسرون القضية ال حمالة، أمواهلم على احملامني ملتابعة القضية عبثا أليضيعوا فقال ألفراد العائلة بأال 

 ولكن رفعت ،فبت فيها لصاحله يف احملكمة االبتدائية. ولكن أخاه األكرب كان متأكدا من أنه سريحبها
كيف ميكن أن يربح القضية : �قال املسيح املوعود  . بعد ذلك يف احملكمة العليا وخسرها فيهاالقضية 
  ؟  ذلكلفما خيا اهللا تعاىل بكل وضوح من قبل وقد قال

ترى يف هذه البالد أنه .  أمرا آخر عن األدعية موضحا املوضوع لألطباء�بعد ذلك ذكر املصلح املوعود 
إذا كان األمر خطريا جتلس جلنة األطباء ويتشاورون فيما بينهم، وكذلك احلال يف باكستان ويف بالد أخرى 

، ألنّ عالجهم  استشارة طبيب آخر حاجة إىلأنه الولكن يف بعض األحيان يظن بعض األطباء . أيضا
 وقد توفيت عند اإلجناب، �كان املوضوع حينها يتعلق بالسيدة سارة بيغم زوجة املصلح املوعود . كاٍف
 ه كان ميكنلعلف ولو فعلوا ذلك ، بتلك املناسبة أنه كان ينبغي على األطباء أن يتشاوروا فيما بينهم�فقال 

 وعده اهللا تعاىل بإجابة أدعيته كلها كان يطلب الدعاء من اآلخرين  بأن الذي�فقال . إنقاذ حياة نفس
ذا وا مليعولون مهنا خمتلفة كلما واجهوا موقفا يتطلب االستشارة أو األدعية جيب أن الذا فالذين يز. أيضا

  . األسلوب
 يف أثناء -لقد جاء الدكتور مرزا يعقوب بيك:  حادثا آخر يتعلق به فقال�كذلك سرد املصلح املوعود 

 إىل بيت الدكتور حممد حسني شاه ليخرب عن جميء قاٍض - �السفر الذي تويف فيه املسيح املوعود 
 وكذلك ،، فقال املسيح املوعود بأين مريض يف هذه األيام�هندوسي متقاعد جاء ملقابلة املسيح املوعود 

  . كم أن تموا أكثر بعالجهحممود أمحد أيضا مريض غري أن مرض حممود أمحد يقلقين أكثر، لذا علي
  .  مرضه وفكّر يف ابنه ألنه كان يعرف أنه سيكون املصلح املوعود�لقد نسي حضرته : أقول

 إذ بىن معارضوه �القضية املتعلقة باجلدار معروفة جدا يف اجلماعة وقد رفعت يف زمن املسيح املوعود 
  :  مبينا هذه القضية�من عائلته جدارا وسدوا الطريق، فيقول املصلح املوعود 



كنت طفال صغريا ولكين أذكر جيدا أن بعضا من أقاربنا كانوا ينصبون أوتادا خشبية يف الطريق ليتعثر 
فكان حيدث ذلك على صعيد . القادمون إىل الصالة يف أثناء الظالم بسبب هذه األوتاد اخلشبة يف الطريق

  . لشجارل  استعدادرب على هؤالء األقاكانوإذا أُزيلت تلك األخشاب . الواقع
 ،أذكر جيدا أن املعارضني كانوا قد بنوا جدارا أمام املسجد املبارك فثار بعض األمحديني وأرادوا أن يهدموه

وأذكر أيضا أنين .  علينا القانونهحبسب ما ميليونعمل  قال بأن علينا أن نصرب �ولكن املسيح املوعود 
فقد رأيت يف الرؤيا أن اجلدار يهدم .  يف الصغر أيضاةؤى صادقصغريا وكنت أرى بفضل اهللا تعاىل ركنت 

  ذلكوبدا يل أيضا أن مطرا خفيفا أيضا كان قد نزل قبل. وأن الناس يأخذون لبنة لبنة ويرموا بعيدا
  .ورأيت يف هذه احلالة يف املنام أن حضرة اخلليفة األول قادم من جهة املسجد. قليلب

ت القضية وهدم اجلدار، حصل متاما كما رأيت، حيث نزل املطر يف وقت هدم ملا حسم: مث يقول حضرته
، وكنت قد ذكرت آنذاككنت واقفا هناك . اجلدار ورجع اخلليفة األول من درس القرآن واجلدار يهدم

  . حبييب، لقد حتققت رؤياك اليوم:  حلضرته من قبل، فما إن رآين حضرته وهو قادم حىت قالهرؤياي هذ
يف حياة املسيح املوعود عليه :  حضرة املصلح املوعود رضي اهللا عنه عن تلك األيام نفسها ويقولويتحدث

السالم سد املعارضون الطريق املؤدي إىل املسجد، حىت اضطر حضرته مرارا أن يأمر أهل بيته باالستتار 
ون يضطرون ألن يأتوا من طريق  وأخذ الناس إىل املسجد مرورا بفناء بيته، بينما كان الكثري،وراء احلجاب

ستة أشهر، وأخريا رفعت القضية فهيأ اهللا  حنوظلّ هذا الطريق مسدودا . آخر بعد أن يلفّوا لفّة طويلة
  . األسباب هلدم اجلدار

سيذهب اإلخوة بعد أيام لزيارة قاديان، وسريون كيف أن اهللا تعاىل قد وفق اجلماعة بفضله لبناء طرق 
  .واسعة هناك

 املسيح املوعود عليه السالم يالطف األوالد  كانكر املصلح املوعود رضي اهللا عنه واقعة تبني كيفويذ
إن رأسه صغري جدا، فكان : أتذكر أنه يف زمن طفوليت إذا غضبت أمي علي قالت: ويشجعهم، فيقول

مي الذائع الصيت يف احملا" راتيكن"ال بأس بصغر الرأس، فإن : املسيح املوعود عليه الصالة والسالم يقول
م أوالده العلم والعرفان من حر.  الرأس ليس دليال على ذكاء املرءربِك. البالد كلها كان صغري الرأس جدا

  ؟الذي ال يفهم ما اهللا وما الرسول وما القرآن فأىن له أن ينال العرفان. فهو جاهل وإن كان رأسه كبريا
ورسوله ونفهمها، ونسعى لفهم القرآن الكرمي، وهذا ما سينور فاألمر األساس هو أن نتدبر أحكام اهللا 

  . عقولنا



عندما كنت طفال صغريا مسعت من لسان املسيح املوعود :  وطاعتهاالوالء للحكومةوقال رضي اهللا عنه عن 
 وطاعتها، ومنذ ذلك اليوم وأنا ملتزم ذا األمر حىت اختلفت مع بالوالء للحكومةعليه السالم األمر 

يأخذ الفضول بعض الناس فيقولون علينا أال . مجاعتنا أيضا كباردقائي احلميمني يف هذا الشأن، بل مع أص
  . نطيع احلكومة بسبب كذا وكذا، مع أن علينا طاعة احلكومة إال حني متنعنا من العمل بأحكام الشرع

احلكومة الربيطانية رمحة من عليه السالم إن لقد قال املسيح املوعود : ر ويقولمث يوضح حضرته األمر أكث
كال، . ولكن هذا ال يعين أن الشعب اإلجنليزي شعب صاحل جدا وقريب من تعاليم اإلسالم. عند اهللا تعاىل

بل يوجد بينهم الظاملون والغاصبون والفساق والفجار وأصحاب املساوئ بكل أنواعها كما هو حال 
ا يوجدون يف شعوب أخرى، أما الرمحة اليت أشار يز طيبون أيضا كملالشعوب األخرى، ويوجد بني اإلجن

إليها حضرته عليه السالم فاملراد منها أن احلكومة اإلجنليزية ال تتدخل يف حرية األفراد إال قليال، وعندنا 
فرصة توطيد تعاليم اإلسالم فيما ال تتدخل فيه احلكومة، ومن هنا نقول إنه ملن فضل اهللا علينا أن جعل هذا 

  .  عليناوالةًالشعب 
علما أن حضرته يتحدث عن الزمن الذي كان فيه اإلجنليز حيكمون اهلند، وكانت احلكومة اإلجنليزية ال 

  .تتدخل يف حرية األفراد إال نادرا
ال : إن األوضاع هنا أيضا مماثلة، فقلت له: عقدنا مؤخرا مؤمتر السالم هنا، وقال يل أحد الصحفيني عندها

خل يف أمور الدين، لذا ال نستطيع القول إن األوضاع هي كأوضاع باكستان أو ن احلكومة ال تتدأشك 
  .  فرضت على األمحدية القيود اليتخرىاألبالد ال

فرمبا كانوا أحسن  حكمتنا النازية أو الفاشية تلو كان: على أية حال، يقول املصلح املوعود رضي اهللا عنه
وا أكثر منهم عدالً وخشيةً من اهللا تعاىل، ولكنهم ما كانوا معاملة من اإلجنليز يف أمور أخرى، ورمبا كان

رمبا كانوا أفضلَ لبعضنا بشكل فردي، ولكن ال بد أن .  اإلجنليز إياهاليمنحونا احلرية الفردية كما منحنا
كانوا يكونوا ضارين بنا من حيث اجلماعة، أي رمبا كانت عالقتهم مع بعض األفراد جيدة، ولكن 

 حتما، وعندها ما كان بوسعنا توطيد تعاليم اإلسالم إال يف نطاق ضيق جدا، ما مل تقم ةسيضرون باجلماع
  .  إال ذا املعىنفاملسيح املوعود عليه السالم مل يعد احلكومة اإلجنليزية رمحةً. حكومة إسالمية
إمنا مدح : يقولن األمحدية غراس اإلجنليز، فريد عليهم املصلح املوعود رضي اهللا عنهم أيعترض البعض 

يقصد ومل يكن املسيح املوعود عليه الصالة والسالم اإلجنليز واعتربهم رمحةً ألم منحوا احلرية الدينية، 
بذلك أم أعدل من الشعوب األخرى، بل كان من املمكن أن تكون حكومة أخرى أعدل منهم، ولكن 

  . ة حق التدخل يف أمور شخصية فرديةمما يحمد يف حضارة الشعب اإلجنليزي أنه ال خيول للحكوم



إن قلوب األنبياء جد شاكرة، : وقد ذكر املصلح املوعود رضي اهللا عنه أمرا بشأن اجلهاد بالقلم، فقال
وتشعر بامتنان كبري على معروف بسيط، ففي األيام اليت كانت كُتب املسيح املوعود عليه الصالة والسالم 

 جاء أحد بالربوفات ليالً كان حضرته يقوم اينام ليايل كثرية، ومع ذلك إذتطبع ليل ار كان حضرته ال 
: رهم قائالويذكُ. جزاك اهللا أحسن اجلزاء: من مقامه على مساع نداء القادم ويأخذ منه الربوفات ويقول له

ل اللي لطوهذا مع أن حضرته كان ال ينام . مشقة، جزاهم اهللا خريامن كم يعاين هؤالء وكم يتكبدون 
ال . كما قلت، فكم من مرة منت وهو يعمل، وكلما استيقظت ليال وجدته يعمل أيضا، حىت يطلع الصبح

ملاذا؟ ألن . شك أن اآلخرين أيضا كانوا يعملون لوجه اهللا تعاىل، ولكن حضرته كان يشعر بعنائهم جدا
  . قلوب األنبياء تشعر بامتنان كبري على معروف بسيط

وعود عليه الصالة والسالم يكنون له من األدب واالحترام وكيف كانوا ال كم كان صحابة املسيح امل
يبالون بأحد يف هذا الشأن، يذكر املصلح املوعود رضي اهللا عنه ذا الشأن واقعة، مث ينبهنا إىل أمهية ذلك 

قال حضرته يف و. إن على شبابنا أن يتذكروا أن هناك أخالقًا وآدابا إسالمية ال بد لنا من مراعاا: قائال
لقد رأيت أنه ليس هناك اهتمام بتعليم شبابنا اآلداب اإلسالمية، حيث جتدهم ميشون وقد : إحدى خطبه

على فعل ذلك أمامي، وذلك لعدم وضع أحدهم يده على رقبة صاحبه بدون تكلف، حىت إم ال يتورعون 
ئهم هذا، مع أن مثل هذه األمور تترك إن آباءهم وأساتذم مل يهتموا بإصالح خط. كهم بأن هذا عيبارإد

 تلقيتها من بعض اإلخوة يف طفوليت ذا  اليتال أزال حىت اليوم أشعر بتأثري التربية. وقعا قويا على حياة املرء
 مسِندافذات مرة كنت واقفًا .  قليب بالدعاء لذلك األخ تلقائيافار تلك الواقعة تالشأن، وكلما تذكر

فنهاين عن ذلك ) والد املولوي عبد الرحيم درد( آخر، فجاء األستاذ قادر خبش مرفقي على منكب طفل
 قليب فاض ذلك املشهد ت عاما، ولكين كلما تصور١٣ أو ١٢كان عمري عندها . هذا عيب: قائال

  . بالدعاء له
يت من كانت والد. آباد وأتذكر واقعة أخرى نصحين فيها السيد صوبيدار حممد أيوب خان الساكن يف مراد

وذلك إذا ) أنت: أي" (تم: "دهلي، وسكّان دهلي بل سكان مدينة لكهنو أيضا خياطب بعضهم بعضا بلفظ
، ولكن مل يكن ألمي أي أقارب )أنتم: أي" (آپ: "كان مبثل سنه، أما إذا كان أكرب منه فيخاطبه بلفظ

طاب، ومن أجل ذلك كنت ، حىت نتعلم منها هذا األسلوب للخ"آپ"كبار يف قاديان لتخاطبهم بلفظ 
وغفر اهللا للسيد صوبيدار . حىت بعد بلوغي احلادية عشرة" مت"عليه السالم بلفظ أخاطب املسيح املوعود 

، وذلك يف مدينة "مت"عليه السالم بلفظ حممد أيوب خان، فإنه رآين ذات مرة أخاطب املسيح املوعود 
: ذين السيد حممد أيوب بعيدا عن الناس، وقالداسبور حني كان عليه السالم هناك بشأن قضية، فأخرغو



" مت"عليه السالم، وأنتم حملُّ أدب واحترام لنا، ولكن عليكم أن تتذكروا أن لفظ أنتم جنلُ املسيح املوعود 
ب به من هو أكرب منه سنا، وإين ال أطيق بتاتا يستعمل خلطاب من يكون يف مثل سن املخاِطب، وال خياطَ

  . كان هذا أول درس تلقيته ذا الشأن من هذا األخ.  للمسيح املوعود عليه السالم"مت"استعمالَ لفظ 
يقدم شبابنا يف هذه األيام برامج خمتلفة يف قناتنا امي يت اي، . لذا فعلينا أن تم باآلداب اإلسالمية خاصة

قبل بعض دعاتنا وهي بفضل اهللا جيدة على العموم، ولكن هناك برنامج أُِعد يف ربوة باكستان من 
وآخرون من الذين قد نذروا حيام للدين، وِجلْستهم فيه ليست مناسبة البتة، فهم جالسون فيه على 

وهم حاسري يظهر عليهم أي وقار، ال ، كما أم يتحركون ومبا ال يليقالكراسي وأرجلهم ممددة 
فعلى العاملني يف امي يت اي هناك أن يراعوا مثل هذه الربامج اليت تعد يف ربوة لن تقبل بأي حال، . الرءوس

م الربنامج على ما يرام فلن يبثّ ولو كان جيدا، وقد أمرت بعدم بثّ إذا مل يكن مظهر مقد. هذه األمور
على دعاتنا االهتمام ذا األمر خاصة، فلهم وقارهم ومكانتهم، وعليهم أن يدركوا أن . ذلك الربنامج

إذا كان شاب عادي يتصرف هكذا فيمكن السكوت عليه، ولكن إذا كان أحد . عليها احملافظةعليهم 
واحد  فأكثر منلقد كتب يل البعض منبها هلذا األمر، . الدعاة يتصرف هكذا فهذا غري مقبول على اإلطالق

  . يف ربوة ومل يراع فيه الوقار أُِعدشعر بأن برناجما 
كنا نلعب يف الصغر ألعابا خمتلفة، وكنت ألعب : خرى فيقوليذكر املصلح املوعود رضي اهللا عنه واقعة أ

اذهب : كرة القدم عادة، فجاء إىل قاديان شباب يلعبون الكريكيت، فكونوا فريقا، وجاءوين يوما وقالوا
فدخلت على حضرته وكان يكتب . وقُلْ حلضرة املسيح املوعود عليه السالم أن يأيت ليلعب الكريكيت

أما أنت فال تقدر أن توصل كُرتك خارج امللعب، أما : قصدي، فوضع القلم من يده وقالكتابا، فأخربته ب
  . إىل أرجاء العاملا كريكيت سوف تصل كرتهأنا فألعب لعبةَ

 ،سويسراو ،جنلتراوإ ،هولنداو فانظروا هل وصلت كرته إىل أحناء العامل أم ال؟ اليوم يعرفه الناس يف أمريكا، 
احلكومة الفيليبينية ال تسمح لنا بإرسال داعية هناك، . إندونسيا وغريها من بالد كثريةو ،الشرق األوسطو

فقبل بضعة أيام جاءتنا رسالة من شخص قال اعتِبروها رسالة . ومع ذلك بدأت البيعات تصلنا من هناك
ضي اهللا عنه، كانت األوضاع هكذا يف زمن املصلح املوعود ر. (املزيد من املنشوراتببيعيت، وابعثوا يل 

رسالة إىل مؤسسة بحيثما أعلم أن أحدا خيدم اإلسالم أراسله، وقد بعثت ) ويتابع صاحب الرسالة قائال
ل بلندن، ورسالة على عنوان بالهور، وكذلك رسالة على عنوان مسجد فض" أجنمن إشاعة اإلسالم"

د إليها أي من محدية تلقائيا مع أنه مل يِفيرغبون يف األالفيليبني فانظروا كيف أن الناس يف . ن بأمريكاواشنط
إىل أقصى اآلن  وهي تصل ، جالسا يف قاديان�هذه هي الكرة نفسها اليت ضرا املسيح املوعود  .دعاتنا



 على  إذ نرى كيف يعرف اهللا تعاىل بنفسه العاملَ،ولقد بلغ وصوهلا إىل العامل إىل حد مدهش. أحناء العامل
 كيف وهي توضح أحداثًا كثرية ذا اخلصوص يف مناسبات خمتلفة لقد ذكرتو. �املسيح املوعود 

ف يعِر. �فهم على املسيح املوعود يرشد اهللا تعاىل الناس بنفسه ويعرا هم بعضصورةَمبجرد رؤيتهم فور 
لة غوم رسايبلّحيث كانوا يف رؤاهم قد رأوا أصحاب هذه الصور  خلفائه أم  وصور�املسيح املوعود 

  .اإلسالم الصحيح
 �كان املسيح املوعود . نه ال ميكن للمرء أن ينال عزةً يف جمال ديين أو دنيوي دون بذل اجلهد إ�مث يقول 

 قد �أي يف هذا الزمن الذي هو زمن املسيح املوعود (، اجلاه كلهقد أناط يب يف هذا الزمن يقول بأن اهللا تعاىل 
العزة بسبب  أيضا سينالون ني املعارضأنأي (. أتباعي أو معارضياجلاه ل  فإما أن ينا) العزة كلها� أنيطت به

انظروا إىل املولوي ثناء اهللا، فإنه ليس بشيخ كبري بل هناك آالف املشايخ : � فقد قال )�املسيح املوعود 
اآلن إما يف اجلاه ن باختصار، إ.  فقد ناله بسبب معارضتنااجلاهإذا نال  يعيشون يف البنجاب واهلند، إال أنه أمثاله

اآلن للجاه  أم ال، أي أن وجودنا هو النقطة املركزية  املعارضونهؤالءبذلك دنا سواء اعترف معارضتنا أو يف تأيي
  . املعارضون إال بسببناهفال ينال

ال ينال اإلنسان إنعاما ما مل :  هذا األمر أكثر وذكره يف مكان آخر على النحو التايل�لقد شرح حضرته 
 يقول بأنه ال يستفيد منا إال �كان املسيح املوعود . إال الكمالبعد اعتناقه الدين رز كماالً، وال يفيد املرَء حي

 املولوي ثناء اهللا وغريهم الذين مل  أمثالَصغار املشايخ مثل فإما أن يكون معارضا ؛ على عالقة عميقة معنامن كان
  .الكاملنيني  املخلصوإما أن يكون من ،يكن أحد يهتم م

فإذا كانوا ينالون لقمة .  مصدر رزق هلم يف مناطقهم�املشايخ معارضة املسيح املوعود ِصغار ولقد اختذ 
  .فإمنا ينالونه هلذا السبباجلاه العيش أو 

نال إال بالكمال، وبدونه يظل اإلنسان العالقة الفاترة غري جمدية، بل احلقيقة أن الفضل ال ي: يقول حضرته
، "لقد أدخلت سفينيت يف النهر فليحدث ما حيدث اآلن: "وإذا سار اإلنسان إىل اهللا بعد قوله. األفضالن حمروما م
 ن، فليست هللا عداوة مع أحد، بل هناك حاجة أن يقدم اإلنسان نفسه أمام اهللا تعاىل كامالو األولما تلقّاهفسيتلقى 

ه الذي هو حباجة إليهوخيرا كل مراده ورقيذا سينال تلقائيعلى عتبته، و .  
 بأن الذي �كتب . أن يراعي أنه إذا آمن فعليه أن خيضع نفسه كليا أمام اهللا فينبغي على كل أمحدي 

 فكيف ؛ا من وجهه ويده وقدمه وغريه؛ستموه وستجدونه دافئًا حيثما مل،جيلس عند النار فإن أعضاءه كلها تتدفأ
 إذا دخل ؟يتخلى عن كل شيء ويأيت إىل اهللا وجيلس عندهال يتجلى وجود اهللا تعاىل من خالل من ميكن إذن أن 

احلديدالنار كذلك يعامل اهللا تعاىل احلائزين على قربه معاملةً.  نارا النار مع أنه ال يتحولظهر صفاِت أخذ ي 
  إهلًا يف حني أم ال يعكسون إالاجلهال يعدوم إنحىت " نكن فيكو: "خاصة حيث يلبسهم اهللا تعاىل رداء

 اجلميعل  فع أمام اهللا تعاىل، وإنْ كامالفإذا أراد أحد االستفادة من الدين فطريقه أن يقدم نفسه. صفات اهللا تعاىل



دم على قْ أن ت مجاعتنا أيضاعلىجيب . فسينالون أفضاال خاصة من اهللا تعاىل وحيرزون جناحا يف كل ميدانذلك 
هذه اخلطوة، ولكن يقتصر كثريمن الناس على التفو ا يتحوذه األمور يف حني أنه ينبغي أن حنب اهللا تعاىل حب ل ه

 كاذبا ألنه ال ميكن أن جيتمع الكذب مع حب اهللا تعاىل، إذ أن ال يبقى ادعاؤنا ادعاًءينبغي . إىل جزء من طبيعتنا
فعلينا العمل مبحاسبة أنفسنا . تعاىل نور، فكيف ميكن أن جيتمع النور مع الظلمةإن الكذب ظلمة وحب اهللا 

، �دوما، وإنين أنبهكم إىل هذا األمر كثريا أنه ينبغي أن نبدو خمتلفني عن غرينا بعد مبايعتنا للمسيح املوعود 
 ونبدو خمتلفني فيها  هللاةًعبادن نزداد هللا واليقني به بل جيب أوينبغي أن نبدو خمتلفني عن اآلخرين يف إمياننا بذات ا
 مكانةً مميزة يف األخالق العليا ءوجيب أن نتبو.  يف هذا االأيضا عن غرينا، وأن نزداد يف بلوغ املستويات العليا

 ينبغي أن يكون األمحدي مميزا يف كل شيء عن ،باختصار. د بالقواننيب بنا املثل يف التقييضرينبغي أن أيضا، و
  .� من البيعة كما أراده املسيح املوعود ه، وإذا فعلنا ذلك استطعنا االستفادةَغري

جاء أحد الضباط احلكوميني إىل قاديان .  وهو يتعلق باإلحسان واملعاملة احلسنة�حدث آخر يذكره وهناك 
 حضرته كان بعض سكان قاديان من اهلندوس وغريهم يرفعون ضد.  يف قضية معينة�للقاء املسيح املوعود 

إم رعاياك فينبغي أن تعاملهم : فجاء هذا الضابط إىل قاديان مرة وقال حلضرته. بعض الشكاوى غري الصحيحة
هل حدث : هنفس" بدهي شاه"اسألْ ": بدهي شاه" مشريا إىل شخص يدعى �فقال له املسيح املوعود . برفق
فرصة ميكن أن هل حدث أن سنحت يل :  ثانيةه مث اسألْيغتنمها؟مل وسنحت له فرصة واحدة لإلضرار بنا أن 

 رأسه دون أن ينبس  مطرقاإال أن ظل جالسا خاضعا" بدهي شاه" فلم يكن من أغتنمها؟ إليهم فلمفيها أحسن 
وجيب . وعلى مجاعتنا أيضا أن تكون منوذجا يف األخالق. � كان ذلك منوذجا عظيما من أخالقه. ببنت شفة

  مليم واحد، وأن يتكلموا بعذِبلديهمكن مل يو لتعامل حبيث ال يلمسوا األمانات ولأن يكونوا نزيهني يف ا
  .احلديث املفيض باحملبة حبيث يؤثر يف القلوب

 هذه �لقد مسعت بلسان املسيح املوعود :  يتأذى بهدع وهو يذكر أنه كلما اعتاد اإلنسان شيئًا مل ي�قال 
 يف للعبد خيارفيه بل اهللا تعاىل، نوع يعطى الء الذي يتعرض له اإلنسان من ِقالنقطة مرارا أن هناك نوعني من االبت

إذا كان الوقت شتاء حيث . ن الوضوء أيضا ابتالءأالحظوا، :  يذكر مثاال له قائال� وكان ، راحتهتدبري أموِر
آلن تصور للحالة املذكورة ألن ال يوجد ا(. اإلنسانا اليت يتأذى يشعر املرء بالربد القارس، وهبت الرياح الباردة 

ضطر اإلنسان ا تدفئة، و هناكفلو مل يكن.  املاء الساخن أيضاويتوفرنظام التدفئة موجود يف احلمامات أيضا 
 قال .) يف الشتاء املذكور وكان املاء باردا ففي هذه احلالة ميكن إعطاء صورة هلذا الوضوء،للخروج للوضوء

ولكنه أحيانا ال جيد ماًء ساخنا عند وقت الصالة، أو . تعاىل أن يتوضأ قبل الصالةيؤمر اإلنسان من اهللا : حضرته
 ال يتوفر له وهناك حالة أخرى حبيثهناك إمكانية ليتوفر له املاء الساخن إال أنه ليس موجودا يف املوعد احملدد، 

 أيضا ابتالء  يقول بأن مثل هذا الوضوء�كان . ، فال بد له أن يتوضأ باملاء البارد جدا ويصليلبتةااملاء الساخن 
ا فيه أي مسح له أن يسخره اهللا تعاىل للمؤمنني ولكن أعطاه خيارا، وكأنه ابتالء اختياريقدن املاء إذا كان بارد .



الوضوء قبل الصالة مث مسح أمر بقال حضرته بأن اهللا تعاىل . أمثلة أخرى كثريةتقدم لالبتالء اخلياري وميكن أن 
، أيضاأن يقتبس نارا من جريانه لتسخني املاء ، وسمح له الباردنسان بتسخني املاء إن مل يستطع الوضوء باملاء لإل

ا ألبسة دافئة حىت ال يشعر بالربد الشديدمث سوبعض الناس يبنون يف املساجد محامات تتوافر .مح له أن يلبس جيد 
ميكن أن (.  البيت فبإمكانه أن يتوجه إىل املسجد ويتوضأ هناكمن ال يستطيع تسخني املاء يفففيها مياه ساخنة، 

، أما  ذلكر هذه احلالة أفراد البالد غري املتطورة أو قليلة التطور، ولعل بعض الكبار منكم أيضا يفهمونتصوي
الذين وستان واهلندأما احلالة اليت حتدث يف باك. ر هلم هنالدوا هنا فال يتصورون ذلك ألن املاء الساخن ميس 

  .)ن مناالكثريو فيعرفها وغريمها أثناء الشتاء
فإن مل يكن هناك محامات دافئة يف املسجد فيمكن ملن يقدر على ذلك أن يستخرج من البئر : يقول حضرتهمث 

من  ف)وذلك ألن ماء البئر يكون دافئًا نوعا ما يف الشتاء( وهكذا ينجو من وطأة الربد ،دلوا من املاء ويتوضأ به
  .ذه الطريقةليست عنده إمكانية أخرى فيسعه درء أذاه 

فما أصعب االستيقاظ . هكذا أمر اهللا تعاىل اإلنسان أن يستيقظ صباحا باكرا ويصلي صالة الفجر: مث يقول
دا فمثال إذا كان معتا. ، ولكنه إذا كان يتمتع بأدوات الزمة فال يشعر ذا األذى على اإلنسانعند الصباح الباكر

حكم إغالق األبواب حىت تظل الغرفة دافئة وال يدخل إليها اهلواء البارد، كذلك إذا على صالة التهجد فعليه أن ي
ا أو دافئًا، ومتوجن عنده ه إىل املسجد ألداء صالة الفجر فيمكن ملن ليست عنده سترة أن يرتدي رداء صوفي
 وذه الطريقة ،ه ارتداء الكنـزة أو السترة القدمية البالية يلبسها ويذهب للمسجد، وإذا كان فقريا فيمكنسترةٌ

أما إذا كان اإلنسان فقريا معدما حبيث ال ميلك رداء صوفيا وال كنـزة وال سترة . ميكنه إنقاذ نفسه من أثر الربد
تاده اإلنسان وهذا هو قانون اهللا تعاىل أن ما اع. فال يتأذى كثريا ألن مثل هذا الشخص يعتاد على حتمل الربد

لقد رأينا كثريا ويف باكستان أيضا خالل فترة الشتاء حيث نلبس ألبسة دافئة يف حني أن فقريا معدما . توقى إيذاءه
  .مير هناك وهو يرتدي ألبسة عادية وبدون أي جوارب وال يشعر بأي برد، ذلك ألنه اعتاده

يف أماكن حرق األخشاب والفحم أن خيرجن لقد رأيت أن بعض النسوة اللوايت يعملن : مث يقول حضرته
ألنه إذا اعتاد اإلنسان شيئًا فال . ها منقتراباالاجلمرات من املوقد بأيديهن دون أن يتأذين، أما حنن فال نستطيع 

  . يتأذى منه
 هناك وعليه فاألمر األول هو أنه إذا كان هناك ابتالء فينبغي على املرء أن يتحمله لوجه اهللا، ولكن إذا كانت

تكن هناك إمكانية لذلك فعليه أن مل  اهللا تعاىل، ولكن إن قواننيطريقة لدرء هذا األذى فينبغي العمل ا حبسب 
مؤذيا لهفلن يبقىض نفسه للتماشي حبسبه، ألنه إذا اعتاده يعتاده ويرو .  

م من كَح فيه اِحل وض�مل يذكر حضرته النوع الثاين لالبتالء، ولكنين سأقرأ مقتبسا للمسيح املوعود 
  :فقال حضرته. االبتالءات



 كان قادرا على أن ال يدع أي أذى يصيب عباده وجيعلهم يعيشون مبنتهى الرفاهية � اهللا اعلموا أن
لكنه مل يفعل ذلك، . والراحة، وأن تكون حيام تشابه حياة امللوك، وتتيسر هلم دوما أسباب الترف واملتعة

ة، فانظروا كيف تكون االبنة حمببة إىل والديها بل تكون أحب إليهما من ففي ذلك تكمن أسرار كثري
األوالد الذكور، ومع ذلك تأيت ساعة حني يفصلوا عنهما ورؤية ساعة الفراق تلك تكون صعبة جدا، 

د ، إذ يكونان ق)أي أن الوالدين أيضا يبكيان عند توديعها والبنت أيضا تفيض بكاء(وحالة اجلانبني يرثى هلا 
، وألجل ذلك تكون ساعة فراقهما أخريا مثريةً للعواطف ١٦ عاما أو ١٥عاشا معا يف بيت واحد ملدة 

لكن . والشجون، وإذا وصف أي غيب هذا الفراق بالقسوة واجلفاء فيحق له ذلك نظرا هلذا املوقف املشاهد
ا مع زوجها يف أمحائها،  البنت تتحلى مبزايا ال تظهر وال تتحقق إال بعد عشرهحيدث كل ذلك ألن هذ

  . ويكون ذلك مدعاة للربكة والرمحة لكال الفريقني
وهذا هو حال أهل اهللا إذ تكمن فيهم بعض األخالق اليت يستحيل ظهورها دون أن تصيبهم الشدائد 

 � مبنتهى الفخر والشجاعة، وسبب ذلك ألنه قد أتى عليه �فانظروا، كيف نبني أخالق النيب . واحملن
أي أتى عليه زمن الرفاهية وزمن الشدائد واملصائب (، �منني وإال كيف كان ميكن لنا بيان فضائله كال الز

 ذلك ألنه جيذب اللذة من اهللا وقربه، فلنيل هذه اللذة اليت يناهلا ؛فال تنظروا إىل عصر احلزن بنفور). أيضا
ملادية، فال بد لإلنسان أن يتحمل األحزان لنيل املقربون إىل اهللا ال جيد املرء بدا من تطليق امللذات السفلية ا

 ويشكره، فهو يواجه كل يوم موتا جديدا، وحني يتمكن اإلنسان من إيراد املوت على نفسه �قرب اهللا 
. من ناحية األهواء واألطماع عندئذ ينال تلك احلياة اليت ال تفىن أبدا، وال ميوت اإلنسان بعدها

  )٢٠١-٢٠٠ ص ،٥ ج ،امللفوظات(
  . هذا هو البيان املوجز للحكمة الكامنة وراء االبتالءف

 وكنت أنا وطالب آخر يف التاسعة أو يف العاشرة من عمري،كنت :  ذات مرة�لقد قال املصلح املوعود 
كنا حديثني .  يف ثوب أزرق وكان زمنه عائدا إىل أيام جديا ملفوفايف البيت، وجدنا يف اخلزانة كتاب نلعب

: قلت. عندما فتحنا الكتاب وجدنا مكتوبا فيه بأن جربيل ال ينـزل اآلن. م من هذا القبيليف دراسة العلو
جربيل ال ينـزل، وهذا مكتوب يف الكتاب،  إنقال زميلي .  إذ هو ينـزل على أيب،هذا ليس صحيحا

ما ورد : الا موقفه، فق أخريا وبين له كل واحد من� يف املوضوع، وذهبنا إىل املسيح املوعود فتجادلنا
  . يف الكتاب ليس صحيحا فجربيل ينـزل اآلن أيضا

أذكر حادثا من أحداث سذاجيت، وكثريا ما :  حادثا يتعلق بشخصه فقال�مث سرد املصلح املوعود 
ولكنين أقدره أميا تقدير وأجبله، . ضحكت عند تذكُّره، ويف كثري من األحيان اغرورقت عيناي أيضا بذكره



يت اليت أعتز ا، وهو أننا كنا ذات ليلة نائمني يف باحة الدار يف أيام املسيح املوعود يف وهو من أحداث حيا
ويف هذه األثناء سقط الربق قرب قاديان وكان صوت الرعد . الصيف، فتراكمت السحب ورعدت بشدة

الرعدة فدخل الناس كلهم بيوم بسبب . شديدا لدرجة ظن سكان قاديان كلهم كأن الربق سقط يف بيتهم
وتراكمت السأذكر ذلك . كنا حينها نائمني يف باحة الدار ولكن عندما رعد الربق دخلنا البيت. بح

 على الدخول وضعت كلتا يدي على رأسه واضعا �املشهد إىل اليوم أنه عندما أوشك املسيح املوعود 
 عندما عدت إىل صوايب ولكن. �يف احلسبان أنه إذا سقط الربق فليسقط على يدي وليس على رأسه 

  .  بسببنايجنبه من الربق وليس أن السبب يف جناتنا كان �بعد هنيهة ضحكت على تصريف هذا ألنه 
  :  يف بيان وفاة املولوي عبد الكرمي�مث يقول 

 وكانت هذه الفترة فترة يف السابعة عشرة،م وكنت حينها ١٩٠٥لقد مرض املولوي عبد الكرمي يف عام 
ذهبت إليه . كان املولوي عبد الكرمي مريضا وكنا نرتع ونلعب طول النهار. يلّإواالستمتاع بالنسبة اللعب 

وكنت أظن بناء على األفكار يف ذهين يف . ذات يوم باحلساء وال أذكر أنين ذهبت لعيادته ما عدا هذه املرة
ولوي عبد الكرمي ذا طبيعة حادة كان امل. �تلك األيام أنه لن ميوت بل سيموت بعد وفاة املسيح املوعود 

ومل أكن على . لقد قرأت على يده درسا أو درسني من كتاب ألف ليلة وليلة مث توقفت. بعض الشيء
من هو املالك على : غري أن نقاشا حادا كان جيري يف تلك األيام حول موضوع. عالقة معه أكثر من ذلك

 امللك البعض يقولون بأن املولوي عبد الكرمي هو ومن هو على يساره؟ فكان �ميني املسيح املوعود 
 أما أنا فما كنت قادرا ،على ميينهامللك الذي  � وأستاذي احملترم اخلليفة األول �الذي على يساره 

أي كان سني سن الطفولة، ال سن التفكري، وكنت أرى أنين  .على املقارنة بني مستوى علمهما وأعماهلما
وذات مرة كنا سألنا املسيح املوعود . ذلك بسبب ما كنت أكنه من حب حلضرتهممن يفضلون نور الدين، و

باختصار، مل تربطين باملولوي . عليه السالم عن هذا األمر فكان أن أيد رأيي بأن نور الدين هو األقرب إليه
ح املوعود عليه عبد الكرمي عالقة وطيدة، اللهم إال أنين كنت من املشيدين خبطبه املؤثرة وحبه العميق للمسي

السالم، ولكن ما إنْ مسعت خرب وفاته إال وتغريت حايل متاما، فقد نزل علي ذلك الصوت كربق سرى يف 
ملا مسعت نعيه مل أمتالك نفسي، وجريت إىل غرفتين وأغلقت علي الباب، مث ارمتيت على السرير . كياين كله

أخذت مشاهد شىت تدور . وعا بل كانت رامل تكن دم. كجثة هامدة، وأخذت الدموع تفيض من عيين
فمرة . أمام عيين، ِمن عدم بقاء الدنيا، وحب وخدمة املولوي عبد الكرمي حلضرة املسيح املوعود عليه السالم

بعد أخرى كنت أفكر أن حضرته رضي اهللا عنه كان يساعد املسيح املوعود عليه السالم يف أعماله كثريا، 
مل . كثريا بوفاته، مث غشت عيين غشاوةٌ وسالت منها الدموع أارا مرة أخرىوأن حضرته سوف يتأمل 



آكل يف ذلك اليوم، ومل تكفف عيين عن الدموع، حىت تعجب املسيح املوعود عليه السالم من حايل إذ 
ما الذي حدث مبحمود، فلم يكن مرتبطًا باملولوي عبد : كنت ال أبايل بشيء قبل ذلك، فقال يف حرية

  . كرمي ذا القدر، وأخشى عليه أن ميرضال

 مل يكن ذلك احلادث مؤملا يل: ، فقال١٩٠٨مث يذكر املصلح املوعود رضي اهللا عنه ما حدث يف سنة 
، بل كان مرحلة جديدة يف حيايت بل ويف حياة كل األمحديني، ففي تلك السنة فارقَنا ذلك الذي فحسب

خسفت . مل يكن فراقًا بل قيامةً. يوننا، والضوِء لقلوبنا املظلمةكان مبرتلة الروح ألجسادنا، والنوِر لع
واُهللا شاهد على أنين مل أفكر عندها يف األكل . األرض من حتت أقدامنا، وتزعزعت السماء من مكاا

والشرب واللباس، بل استولت علي فكرة واحدة وهي أنين لن أختلى عن املسيح املوعود عليه السالم ولو 
ال أدري إىل أي مدى وفّيت بعهدي . ناس مجيعا، ولن أبرح حىت أقيم هذه اجلماعة يف العامل ثانيةخذَله ال

  . لعهدي هذا موافقةهذا، إال أنين نويت دائما أن تكون أعمايل 

ماعة بل سيشهد اآلتون بعدنا أيضا على أن حضرته رضي اهللا عنه قد اجلاليوم يشهد بفضل اهللا كل فرد من 
. وفقنا اهللا تعاىل للوفاء ا.  وفاء، بل أرشدنا أيضا إىل طرق تساعدنا على الوفاء بعهودناوىف بعهده أميا 

  . آمني

على اثنني صالة اجلنازة، فإحدى اجلنازتني حاضرة، وهي للسيدة ثريا بيغم زوجة الشودري  أصليسوف 
لقد توفيت يف . كة املتحدةعبد الرحيم املرحوم من ملتان، وكانت مقيمة يف هذه األيام يف مانشستر باململ

كانت صاحلة طيبة، مواظبة على الصلوات، . إنا هللا وإنا إليه راجعون.  عاما٧٧ عن عمر يناهز ١١/١١
خيدم أحد أبنائها السيد عبد .  بنات٤ أبناء و٦خلفت . الوصية نظامخلوقة، صابرة وشاكرة، ومنخرطة يف 

ر، وختدم إحدى بناا بصفة رئيسة جلنة إماء اهللا يف املتني اجلماعةَ بصفة زعيم أنصار اهللا يف مانشست
  .آمني. عليها اجلنازة، رفع اهللا درجاا ووفق أوالدها للحفاظ على حسناا أصليسوف . مانشستر

 ٩/١١/٢٠١٤واجلنازة الثانية هي للسيد حممود عبد اهللا الشبوطي من اليمن، حيث تويف إىل رمحة اهللا يف 
بعثه والده للدراسة يف اجلامعة اإلسالمية األمحدية يف ربوة، حيث .  وإنا إليه راجعونإنا هللا. إثر مرض طويل

ولد املرحوم يف . ، وعين داعيةً يف اليمن بعد الداعية غالم أمحد"شاهد"خترج منها حامالً شهادة 
ع بواسطة كان أبوه السيد عبد اهللا حممد عثمان الشبوطي أول أمحدي يف اليمن حيث باي. ٢٤/٥/١٩٣٤

  .الداعية غالم أمحد



. حيث خترج يف اجلامعةمحدية األ للدراسة يف اجلامعة اإلسالمية ١٩٥٢ بعثه والده يف شهر يونيو عام 
أيضا من جامعة البنجاب، وكان أول أجنيب ينال هذه " مولوي فاضل"وباإلضافة إىل ذلك نال شهادة 

 لكن والده نصحه قبل العودة أن ١٩٦٠ىل بالده يف عام بعد التخرج يف اجلامعة األمحدية عاد إ. الشهادة
نسرين شاه احملترمة ابنة سيد بشري  الزواج من فرتبت له مؤسسة التحريك اجلديد. يتزوج هناك يف ربوة

أمحد احملترم وهو من عائلة حضرة السيد عبد الستار شاه اليت كانت زوجة اخلليفة الرابع رمحه اهللا أيضا 
لقد كتب عن املرحوم الشبوطي ابنه أن مجيع طالب اجلامعة األمحدية كانوا يصلون صالة الفجر يف . منها

مسجد حممود الواقع قريبا من مساكن التحريك اجلديد لكن املرحوم كان يصلي الفجر يف املسجد املبارك 
تاذ عثمان الصيين من زمالئه يف اجلماعة األس. �وبعد الصالة كان يتنـزه مع حضرة ميان بشري أمحد 

لقد ظل املرحوم داعيةً للجماعة حىت بداية السبعينات يف اليمن . احملترم واألستاذ املرحوم عبد الوهاب آدم
حيث استقل اليمن عن احلكم الربيطاين واستوىل على احلكم احلزب الشيوعي الذي منع أي نشاطات دينية 

، إال أنه ظل يدير أمور اجلماعة اإلدارية واملالية، كما فطلبت منه اجلماعة أن يتوقف عن النشاط. وأي تبليغ
كان هذا املسجد ِملكا ألحد األمحديني . يف عدن اجلماعةكان يلقي خطب اجلمعة والعيدين يف مسجد 

فعرض املرحوم بيته ليتحول إىل مسجد، وظلت . وبعد وفاته طالب أهلُه غري األمحديني بإعادة املسجد إليهم
  . الصلوات تقام فيه

مل يكن املرحوم يأخذ من اجلماعة أي نفقة بل كان يسد مجيع احتياجات اجلماعة من جيبه اخلاص ويرسل 
كانت اجلماعة أعطت كل املبشرين .  احملليةميزانية اجلماعة إىل املركز دون استقطاع احتياجات اجلماعة

تاذ املرحوم عبد الوهاب األوائل أرضا يف ربوة وكان املرحوم منهم لكنه تربع ا للجماعة، كما كان األس
لقد أنشأ املرحوم أوالده على حب اخلالفة واجلماعة، كان إنسانا حمبا جدا، لقد جاء إىل . آدم أيضا تربع ا

 ترك خلفه. اهنا أيضا وقابلين، كان يصل الرِحم لكل أهله سواء كانوا أمحديني أو ال، وكان يزورهم دوري
أحد أبنائه يقيم يف كندا، والثاين . ة أبناء واثين عشر حفيدا وحفيدة ومخسزوجته السيدة نسرين شاه احملترمة

.                                 رفع اهللا درجات املرحوم، ووفَّق أوالده أيضا القتفاء أثره. ناصر أمحد مقيم هنا يف بريطانيا
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