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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله دهعب حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 وإياك نعبد إياك * الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم
عنيتسا * ندناه اطَالصر قيمتساط * الْمِصر أَ الَِّذينتمعن ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.  

  : �يقول املسيح املوعود 
والذي ال ينتبه إىل . �وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن�: ، فقاللقد خلق اهللا تعاىل اإلنسانَ لينال معرفته وقربه"

البيت يبين األرض الفالنية و احلصول على الدنيا ويفكر دائما أن يشتري  ليل ار مستغرقا يفويظلهذا املبدأ احلقيقي 
ه بضعة لَِهشخص إال أن يدعوه اهللا إليه بعد أن ميمثل هذا ال فماذا عسى أن يعامل العالّين،عقار ال ويستويل على الفالين

بسببه يكون جديرا بالتقدير عند الذي رب اهللا تعاىل وجيب أن يكون يف قلب اإلنسان أمل دائم للحصول على ق. أيام
  ".وإن مل يكن يف قلبه هذا األمل إال من أجل الدنيا وما فيها فسيهلك بعد أن ينال مهلة وجيزة. اهللا

من املؤسف حقا أن معظم الناس الذين يأتون إىل الدنيا ينهمكون فيها بدال من أن يعرفوا واجبهم : "�مث يقول 
 اهلدف احلقيقي من خلقهم، وينهمكون يف ثروات الدنيا وعزا لدرجة يبقى نصيب اهللا قليال جدا، أو ال وينتبهوا إىل

  ".ون يف الدنيا وال يدرون أن هناك إهلا أيضانيبقى أصال يف قلوب أناس كثريين، فينهمكون ويفْ
 أي أن االنتباه إىل رضا اهللا �واِإلنس ِإال ِليعبدوِنوماخلَقْت الِْجن �: فهذا هو املعىن الواسع والشامل لقول اهللا تعاىل

تعاىل يف كل شيء هو العبادة احلقيقية مبعىن أن املراد من العبادة احلقيقية أن يضع املرء أوامر اهللا تعاىل كلها يف احلسبان 
اهللا تعاىل، سائل اليت حددها والوبادئ املفإذا كان املرء يريد أن يكسب ماال فال بد من أن يفعل ذلك حبسب . دائما

وال جيوز أن يكون كسب املال هو شغله الشاغل ليل ار، كما ال جيوز أن يستخدم هلذا الغرض أساليب غري مشروعة 
. ليكن معلوما أنه ال ميكن أداء حق العبادة مبجرد أداء الصلوات. مثل الكذب والزيف واخلديعة متناسيا أوامر اهللا تعاىل
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وء على هذا املوضوع يف خطبيت السابقة أيضا وقلت بأنه إذا مل يعمل املرء بأوامر اهللا تعاىل األخرى لقد ألقيت الض
فمثال إن مل يصدق اإلنسانُ القولَ يف كل شيء فإن عباداته وجميئه إىل . وركّز على الصالة وحدها فال فائدة منها

حلال بالنسبة إىل البغض والضغينة وغريمها من السيئات اليت كذلك ا. املسجد للصالة لن ينفعه ليعد من العابدين هللا
  . تقضي على روح العبادة

فإن العابد ال ميكن أن يعد عابدا حقيقيا إال إذا وضع رضا اهللا تعاىل يف احلسبان يف كل أمر دون أن يهتم باملنافع 
وسأتناول اليوم هذا املوضوع مستفيدا من . اجلماعةإنين كثريا ما أبين هذا املوضوع وأوجه إليه أنظار أفراد . الدنيوية

كان من عادة . � وسأقرأ عليكم أحداثا ولو بإجياز، أوردها اخلليفة الثاين �إحدى خطب سيدنا املصلح املوعود 
 أن يتناول املواضيع من خالل ذكر األحداث، وبذلك كان يضع أمامنا بعض اجلوانب بصورا �اخلليفة الثاين 

 حول مقامه �لكن قبل أن أدخل يف صلب املوضوع أود أن أقدم لكم مقتبسا من كالم املصلح املوعود و. العملية
  . لتزداد أجيالنا الناشئة والقادمة علما

 ينتخبونهناك نوع من اخلالفة حيث جيعل اُهللا تعاىل الناس : "م١٩٣٦ مبناسبة جملس الشورى يف عام �لقد قال 
لست خليفة ألن الناس اجتمعوا . ليست من هذا النوع) �أي خالفته (ولكن هذه اخلالفة خليفة ويقبل اهللا انتخام، 

 وانتخبوين خليفة بل أنا خليفة من وجه آخر أيضا وهو أن اهللا تعاىل أنبأ �يف اليوم التايل بعد وفاة اخلليفة األول 
ين سأكون خليفة، فإين لست خليفة فقط بل  إهلاما حىت قبل تولّي اخلليفة األول منصب اخلالفة بأ�املسيح املوعود 

أي . �لست نبيا ولكن صويت هو صوت اهللا إذ قد أخرب اهللا تعاىل بذلك بواسطة املسيح املوعود . أنا خليفة موعود
ا أدت مسئوليتهاإن مقام خالفيت بني اخلالفة والنبوة، وهذه ليست فرصة لتضيأ دعكما أن األنبياءو. عها اجلماعة مث ت 

  ".ال يأتون كل يوم كذلك اخلليفة املوعود ال يأيت كل يوم
لقد أنبأ اهللا تعاىل املسيح املوعود سلفا بالعلم . �إذًا، إن وجوده يف حد ذاته دليل على صدق املسيح املوعود 

. �مبطالعة كتبه لذا جيب أن يستفيد أفراد اجلماعة من علمه ومعرفته . واملعرفة اليت كان من املقدر أن يكرمه اهللا ا
وألن كتب اجلماعة ليست مترمجة إىل كل اللغات لذا أرى أنه جيب أن تذكر أيضا هذه األمور بني فينة وفينة، لذلك 

  . أقرأ عليكم مقتبسات من كتب اجلماعة بني حني وآخر
أخلص لكم بعض واليوم أيضا س. اخلليفة الثاين أو رمبا قدمت تلخيصها خطبقبل بضعة أشهر ذكرت حمتوى إحدى 

  . األمور على املنوال نفسه
  : اهلدف من خلق اإلنسان مبينا �وماخلَقْت الِْجن واِإلنس ِإال ِليعبدوِن�:  يف تفسري اآلية�يقول 

هل : ولكن الفالسفة الكبار والشرحية املثقفة يطرحون سؤاال. هذا هو اهلدف األمسى الذي من أجله خلق اإلنسانُ"
هل : اهلدف من خلق اإلنسان؟ هل استخدم اهللا تعاىل اإلنسانَ إلجناز اهلدف الذي خلقه من أجله؟ ويسألونحتقق 

إن جواب :  بنفسه قائال�اإلنسان حيقق ذلك اهلدف فعال؟ هل أحرز تقدما يستحق بسببه أن يدعى عبدا هللا؟ مث يرد 
لق فلماذا مل ينجح يف مرامه؟ وجوابه أن األنبياء يأتون إذا كان لإلنسان خا: مث يتساءلون. هذه التساؤالت هو بالنفي

وإن . ن اهلدف قد حتققليقولوا إللرد على هذا التساؤل وينشرون احلسنة لدرجة يضطر األعداء أيضا بالنظر إليها 
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: لقدر، فقالإن اهللا تعاىل عد عهد األنبياء ليلة ا. اضطر اإلنسان أن ينتظر هذا اليوم إىل ألف يوم أيضا فال يشق عليه
 الليلة هذه أجل من واحد قرن يف بأناس ضحي لو فكأنه ،أن تلك الليلة أفضل من ألف شهرأي ، "خري من ألف شهر"

 بعض ألقيت لقد: فقال. األنبياء طريق عن العامل يناهلا اليت النعمة مع باملقارنة أصغر التضحية هذه لكانت الواحدة،
 لفت قد وكنت ،)اخلطب بعض ألقى قد كان حيث ،١٩٣٦ عام يقصد (ترة،الف تلك يف العملي لإلصالح اخلطب

 جسيمة تضحيات منا يتطلب � املوعود املسيح بعث أجله من الذي العظيم اهلدف حتقيق أن إىل اجلماعة أنظار فيها
) أيضا املستقبل يف وستستمر أيضا اليوم إىل مستمرة السلسلة هذه بل فقط الزمن ذلك يف ينتِه مل األمر لكن. (كثرية
 خالل من اإلسالم غلبة إثبات إىل حباجة زلنا مانا أن إال العامل، على معتقداتنا صدق إثبات من متكَّنا لقد: فقال

 هو لألعمال مثال أبسط وقال الصدق مثال ضرب مث. املعارضني يف حقيقي تأثري حيدث ال ذلك بدون هألن األعمال،
 يرامها ال القلب يف واإلميان اإلخالص إن فقال األعمال؟ يف بالصدق مسكنت مدى ألي نرى أن علينا أي. صدقال

  . قوي مؤثر الصدق أن فاحلقيقة. يراه أن ويستطيع أيضا العدو به فيشعر الصدق أما العدو
 الرسائل، تصلين أيضا الزمن هذا يف كما اآلخرين، يف السليب التأثري من خياف الزمن ذلك يف � املوعود املصلح فكان
 بعض خلداع تعرضوا قد يكونون الذين أما اجلماعةَ، ميدحون هم وبذلك األمحديني، صدق أصحاا فيها يذكر اليت

 أفراد من فالنا لكن الطيبة، اجلماعة لسمعة نظرا باألمحديني وثقوا قد كانوا أم إيل يكتبون فهم وكذم، األمحديني
. ا للجماعة عالقة وال اخلاصة، ناوشئون ناوجتارت الشخصية نامعامالتهذه  يقولون هؤالء فأمثال. غشنا قد مجاعتك

  . اجلماعة مسعة إىل يسيئونأم  احلقيقةو
 ضد قضية رفعت قد كانت حيث الدعوى، قبل � املوعود املسيح حياة من حادثا � املوعود املصلح ذكر لقد

 زمن يف أمحدية أجنمن صدر مكاتب كانت حيث مرتفع مكان هناك كان أنه وذكر العائلة، عقار خبصوص عائلته
 تلك رضاأل قطعة إن وقال هناك، من املكاتب أزيلت حيث قاديان، يف تغيريات حصلت فقد اآلن أما الثاين، اخلليفة
 حلضرة األكرب األخ فرفع. طويل زمن من ااور البيت أصحاب تصرف حتت كانت أا إال لعائلتنا، لكاِم كانت
 الكاذبة الشهادات يهيئون هم إذ الدنيا أهل دأب هو وكما القطعة، تلك الستعادة ضدهم القضية � املوعود املسيح

 لكن الكثرية، الشهادات وقدم نفسه األسلوب األكرب � أخوه اتبع فقد حقَّهم، يعدونه هم ما ينالوا لكي والصادقة
 فسوف الشهادة، منه وتؤخذ األصغر املدعي أخو يدعى أن نطالب وإمنا دليل أي إىل حباجة لسنا قالوا البيت أصحاب

 هل: القاضي وسأله احملكمة، إىل حضرته فاستدعي � املوعود املسيح شهادة تؤخذ أن اقترحوا أي. سيقول ما نقبل
 فحكَم. كذلك أراهم نعم: فقال منه؟ ويروحون املكان هذا إىل ويأتون طويل زمن من هنا جيلسون هؤالء ترى

  . أنكر أن يل فأىن الواقع األمر هو دام ما قال � لكنه كثريا، عليه األكرب أخوه فسخط اخلصم، فريقال لصاحل القاضي
 فهو الربيدي الطرد يف رسالة يضع من أن يعتقد كان حيث الربيد مكتب خدع أنه قضيةٌ حضرته ضد رفعت ذلك مثل

. السجن احملتملة عقوبته كانت. جنائية جرمية ديع التصرف هذا وكان الواجب، الرسم يدفع مل إذ الربيد مكتب خيدع
 بعض وتتضمن املقال، أو اإلعالن بذلك تتعلق رسالة الطرد يف ووضع للنشر املطبعة إىل مقاال أرسل قد حضرته كان

 الذي ةاملطبع صاحب فأخرب. الربيد مكتب يخِسر أن يقصد ومل الطرد، من جزءا حيسبها حضرته وكان التوجيهات
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 القضية أصحاب عداء أن حضرته على احملامي أشار. حضرته ضد قضية فسجلت الشرطةَ حيايمس ألغلبا على كان
 فقال. مشكلة أي حيدث ولن الطرد، يف الرسالة تلك وضع قد أنه ينكر أن واألفضل تفيد، لن والشهادات واضح

 وضعت هل: القاضي وسأله كمةاحمل أمام مثلَ فلما مين؟ صدر قد ما أنكر أن يل أىن إذ مستحيل، هذا: � حضرته
 هذا فأثَّر الطرد، من جزءا حسبتها وإمنا. اخلداع بدافع وال احلكومة ختسري أقصد مل لكنين نعم، قال الرسالة؟ هذه أنت

  . حضرته فربأ ،مفترضة جرمية على بناء الدرجة هلذه صادقا إنسانا يعاقب ال أن قرر لدرجة كثريا القاضي يف الصدق
 يتابعون كانوا الذين احملامني قلوب يف ترسخ وبسببها القضايا أثناء كثرية أحداث حدثت وكذلك: رتهحض كتب مث

 مل أنه يؤسفين: األخري فكتب له، حماميا" أمحد علي شيخ "حضرته يعين مل القضايا إحدى ففي. الكبري احترامه القضايا
ـّي . اخلدمة من حرمت أين أتأسف وإمنا أتقاضى أجرا مل ينأ أتأسف ولست القضية، هذه يف له حماميا حضرته يعين
 لكن. يبايع ومل أمحدي غري حياته آخر إىل ظلَّ أمحد علي فشيخ حتما، أيضا العدو به يتأثر أمر والسداد فالصدق
  . حال أي يف األمحديني من أقلَّ يكن مل األمر ظاهر يف إخالصه

 حني جهلم ففي. هذا انطباعه كان وقابله معه تعامل من كل بل امياحمل هذا يف األمر ينحصر فال: حضرته كتب مث
 ابين إن فيها كتب رسالة سني يم الله اهلندوسي احملامي حضرته إىل أرسل حضرته ضد القضيةَ دين كرم املولوي رفع

  . عنك يدافع حماميا تعينه أن فأرجو خدمتك، شرف ينال أن وأود احملاماة شهادة على حصل حاليا
 يف العليا احملكمة يف القضاة قاضي عين مث الهور، يف القانون كلية عميد منصب وشغل موهوبا حماميا الشاب هذا انك

  . اهلند
 البقاء فرصة له أُتيحت قد ألنه شديد بإحلاح ذلك" سني يم الله "طلب لقد: ويقول � املوعود املصلح سيدنا يتابع

 ال قوة الصدق. بالصدق � متسكه شاهد قد وكان الوقت، لبعض سيالكوت يف � املوعود املسيح صحبة يف
 يتأثر ةأسو يقدمون فهم واحلق، الصدق ليقيموا العامل إىل يأتون األنبياء إن. أيضا األغيار يف بل فقط املعارف يف تؤثر
 لصناعة أدواٍت كتشفي ومل البنوك يفتح ومل العامل يف بعثته بعد املدافع � اهللا رسولُ خيترع مل. يراهم من كل ا

 الفاضلة واألخالق الصدق روح هو الشيء ذلك كان أتباعه؟ كُلِّف شيء أي وحبماية للعامل، قدم ماذا إذًا،. األشياء
 وأوالدهم الصحابة كلِّف وقد. العامل على الكنـز هذا وزع مث أوال � النيب كسبها فقد. قبل من مفقودة كانت اليت

  . فقط األشياء هذه حبماية أوالدهم وأوالد
ه، أنه كيف يتمكن من حتقيق هذه  اهللا العاملَ كلَّ كالِم تبليِغ أمِر أول وحي خشي إثر مساِع�فحني نزل على النيب 

فلما دخل . املهمة اجلليلة، فعاد إىل البيت خاشيا، إىل زوجته خدجية رضي اهللا عنها، وكان يرجتف متأثرا بثقل املسئولية
عليها احلادث حبذافريه، فقالت له كال واهللا لن البيت قال هلا زم ه السيدة ما الذي أصابك؟ فقصلوين زملوين، فسألت

 وقالت له .األخالق اليت كانت قد ارتفعت من العاملمنها ذكرت و .خيزيك اهللا أبدا، ألنك تتحلى خبصال معينة رائعة
والغاية . كثلُ ِممن هوفكيف ميكن أن يضيع اهللا . يةإنك تقيمها من جديد يف نفسك، واكتشفت املتاع الضائع للبشر

صحيح أن املؤمنني . من بعثة األنبياء تنحصر يف هذا، وهذه هي األمانة اليت تعهد إىل املؤمنني واليت جيب عليهم محايتها
له إىل العامل، وإن حيبون األنبياء جدا لعظمتهم، إال أن عظمتهم يف احلقيقة نامجة عن النور الذي يبعثهم اهللا إليصا
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فإذا كان أتباع النيب يضحون بأرواحهم من أجل الدفاع عن ذلك . الرسالة اليت يأتون ا من اهللا تتسبب يف عظمتهم
  . اإلنسان فيقدر حبهم حلماية تلك الرسالة اليت يأتون ا

 تقشعر منها � للدفاع عن النيب �ة عندما نقرأ اليوم التضحيات اليت قدمها الصحاب: � يقول سيدنا املصلح املوعود
لقد حدث يف غزوة أُحد حيث بقي مع .  حيدث يف النفوس ارتعاش حبا�جلودنا، وعندما نطَّلع على حبهم للنيب 

والسهام، فوضع ذلك الصحايب يده أمام وجه النيب  باحلجارة ه بغزارة صحايب واحد فقط وكان العدو يمطر�النيب 
 نظر حني الصحايببعد ذلك ذات يوم سأل أَحد ذلك . وأحجارا كثرية لدرجة قد شلت لألبد وتلقى عليها سهاما �
 من يصدر أمل فسأله لألبد، شلتها قد وأحجار سهام عليه وقعت لقد له فقال يدك؟ أصاب الذي ما املشلولة، يده إىل

 لتحركت أف صدر لو ألنه أكبحه، كنت أين إال ريصد يكاد فاُأل كان: قائال جدا، لطيفا ردا عليه فرد أف؟ فمك
  . � النيب سهم أي وألصاب يدي
 لكن ويصخب، يصرخ كم أحدكم إصبع يجرح حني وتأملوا التضحية تلك قدروا: � املوعود املصلح سيدنا يقول
  .شلِّها إىل أدى مما كثرية سهاما يده على تلقى الصحايب ذلك

 بعد جديد من الصحابة اجتمع حني أحد غزوة ففي أحد، غزوة من أيضا وهو ر،آخ صحايب حادث حضرته ذكر مث
 استشهد، قد الصحابة من أي يتحروا أن الصحابة من � النيب طلب اهلجوم، لشدة مضطرين الصحابة بعض تراجع
 قد امليدان يف أنصاريا الصحابة أحد فرأى ذلك، من للتأكد امليدان يف للتجول الصحابة بعض فخرج اجلرحى، هم ومن

. األخرية أنفاسه يلفظ ويكاد ورجاله، ساعده قطعت قد أنه عرف األول إليه وصل فلما خطرية، جبروح أصيب
 أن أنتظر كنت اجلريح الصحايب فقال. لينقلها وأقاربه أهله إىل رسالة أي يرسل أن يريد كان إذا وسأله إليه فاقترب

 وقد عندكم غالية أمانة � النيب نأ رساليت وأوالدي زوجيت إىل تنقل نأ فأرجو الرسالة، هذه معه ألرسل أحد يأيت
  . الثمينة األمانة هذه حلماية منا أكثر تضحيات ستقدمون أنكم منكم ونتوقع نرحل حنن واآلن أحياء، دمنا ما عنه دافعنا
 إىل رسالة إليصال عدهاب فرصة أي لديه ليست أنه يعرف كان عندما املوت قبيل تدبروا،: � املوعود املصلح يقول

 الناس يكون حيث واإلرث، الناس مع معامالته عن يتكلم أن عادة اإلنسان ببال خيطر األوقات هذه مثل يف إذ األهل،
 الساعة تلك يف هببال خطر قدف الصحايب ذلكأما  ؛املأمول ذويهم لبمستق يف ويفكرون قلقني الساعة هذه مثل يف

 أم منهم وتوقع ، يوصي أوالده أيضا أن يسريوا على الدرب نفسهأن � النيب عن اعالدف سبيل يف ميوت وهو احلرجة
 النيب شخص أجل من العظيمة التضحياِت هذه قدموا فالذين. � النيب حياة عن الدفاع سبيل يف بأرواحهم يبالوا لن
 على مثاال لكم أقدم � املوعود صلحامل يقول. � النيب ا جاء اليت الرسالة نشر أجل من للتضحية محاسهم يقدر �
 عليهم، وقع قد اهلم جبل وكأن شعروا وفاته خرب انتشر فحني � النيب وفاة حادث اال هذا يف الصحابة به قام ما

. املسلمني يف موجودين املنافقني بعض زال ما إذ ؛بعد وفاته حتن مل ألنه كاذب اخلرب أن الصحابة بعض زعم حىت
 إمنا ، ذلك أنهأقتله فسوف مات قد النيب إن قال من وقال سيفه اطًِلمس وقف إذ أيضا � عمر هؤالء ضمن من كانو

 نسمح لن: يقولون وبدأوا الصحابة، من كثري فأيده .يتوفاه اهللا ابعده، مث املنافقني ليقتل يعود وسوف السماء إىل صعد
 منافياكان  احلقيقة يف لكنه ذلك إىل يدفعهم حبهم كان الظاهر ففي. مات قد � النيب أن اخلرب هذا بنشر ألحد
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 عندما .�أَعقَاِبكُم علَى انقَلَبتم قُِتلَ أَو مات أَفَِإنْ� بصراحة الكرمي القرآن يف ورد قد ألنه � النيب به جاء الذي للتعليم
 سريعا، املدينة إىل عاد اخلرب هذا ليهإ وصل فلما املدينة، خارج كان بل هناك � بكر أبو سيدنا يكن مل الوفاة حصلت
 مث فعال، تويف قد أنه وتأكد وجهه عن الرداء وأزال األطهر، � النيب جثمان فيها كان اليت احلجرة إىل مباشرة وتوجه

 الظاهري املوت أي ؛موتتني عليك اهللا جيمع لن: � النيب إىل اخلطاب موجها وقال عيناه قترواغرو � وجهه قبل
 اطًِلمس احلماس مبنتهى يعلن � عمر كان حيث الصحابة إىل خرج مث. به جاء الذي التعليم امنحاء يف املتمثل تواملو
 الناس من وطلب � الصديق بكر أبو هناك إىل فجاء عنقه، أقطع وسوف منافق فهو مات قد النيب إن قال من: سيفه

 خلَت قَد رسولٌ ِإلَّا محمد وما�: اآلية قرأ مث. شيئا وليق أن يريد فهو يصمت أن بشدة أيضا لعمر وقال يسكتوا، أن
ِلِه ِمنلُ قَبسأَفَِإنْ الر اتم قُِتلَ أَو متقَلَبلَى انع قَاِبكُم١٤٥ :عمران آل (�أَع               ( 

يا أيها :  أو مات، هل ستتركون دينكم أو تظنون أن دينكم ناقص؟ مث قال حبماس متزايد ما مفاده�أي إذا قُتل النيب 
واللَِّه ما هو : �يقول عمر . الناس من كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت ومن كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات

ح تِقرا فَعلَاهكٍْر تا بأَب تِمعِإلَّا أَنْ س ِبيأَنَّ الن تِلما علَاهت هتِمعس ِض ِحنيِإلَى الْأَر تيوى أَهتحو لَايِقلُِّني ِرجا تى مت
�اتم قَد  .  

 مات، قبل جسده الشريف عفويا � ولكن عندما علم أنه � حيب رسول اهللا �تعلمون كم كان أبو بكر 
نه عندما قام بطل مثل عمر حيث إ �ب الصدق واحلق الذي جاء به النيب مث انظروا كم كان حي. واغرورقت عيناه

 قال �قتلنه، وكان كثري من الصحابة يوافقونه الرأي، ولكن أبا بكر أل �من قال مبوت النيب : شاهرا سيفه وقال
اإلله أما . د مات حيا فهو يؤلّهه، وها أنا أخربكم بأنه ق�دون أدىن خوف ووجٍل بأن الذي حيسب حممدا رسول اهللا 

 يف قلوب �فهذا كان تأثري الصدق الذي خلقه النيب .  ليعود الناس على عبادته حي لن ميوت�الذي جاء النيب 
 مات �لوا أنه سهم وقِبو مسعوا هذا الكالم نكسوا رؤنْأما ، فني شاهرين سيوفهمقففكانوا قبل ذلك وا. الصحابة

  . فعال
 يتبني من احلادث � للنيب �إن احلب العدمي النظري الذي كان يكنه أبو بكر : �مث يقول سيدنا املصلح املوعود 

 �ولكنه .  قبل وفاته جيشا لإلرسال إىل الشام ومعاقبة بعض املعارضني على جتاسرهم هناك�لقد أعد النيب : التايل
 ال له الصحابة متفقني على رأيفق. � خليفةً بعد وفاته �انتقل إىل رمحة ربه قبل مغادرة اجليش وانتخب أبو بكر 

، ومل تعد الصالة تقام مجاعة إال يف مترد العرب تشري إىل واردة من كل اجلوانباألخبار الأن يؤجل إرسال اجليش ألن 
ففي ظل هذه الظروف أرسل . مكة واملدينة وقرية أخرى، وقد ختلى الناس حىت عن الصالة ورفضوا أداء الزكاة

 لن ف ليقترح عليه تأجيل إرسال اجليش ألنه إذا بقي يف املدينة العجائز واألطفال فقط � أيب بكر  إىل�الصحابةُ عمر
أنى البن أيب قحافة أن مينع اجليش الذي أمر النيب :  قائال�فرد عليهم أبو بكر . يقدروا على مقاومة اجليوش الباغية

 علينا يف املدينة وأخذت الكالب جتر جثث املسلمات يف ؟ واهللا لن أوقف هذا اجليش أبدا، وإن دخل العدوبإرساله �
  . شوارعها



 

- ٧ -

 حيتل مرتبة الصديقية فكان يدرك أن التعليم �، ولكن ملا كان �من هنا يتبني كم كان أبو بكر حيب رسول اهللا 
وروحا حىت يعترف إذًا، تلقى هؤالء الناس تعليما أرسله اهللا تعاىل وأقاموه نصا .  أمسى من ذلك�الذي جاء به النيب 

يعترف النصارى واهلندوس واليهود وغريهم من املعارضني مجيعا أنه مل يتغري من . األعداء أيضا أنه مل يغير قيد شعرة
ولكن هناك بعض الباحثني املزعومني يف العصر الراهن يدعون أن حتريفا طال القرآنَ . القرآن الكرمي وال حرف واحد

ون أن يثبتوا أبدا أدىن تغيري فيه وإن كان بقدر حرف واحد بل احلق أن القرآن الكرمي هو هو الكرمي ولكنهم ال يستطيع
  .  عام١٤٠٠كما كان قبل 

 بأن اهللا تعاىل بعث يف هذا العصر املسيح املوعود ليقيم األخالق الفاضلة ويبعث يف �يقول سيدنا املصلح املوعود 
وعلينا أن ننتبه إىل أنه من واجبنا أن حنافظ على األمور . �ا النيب  ويقيم شريعة جاء �القلوب حب رسول اهللا 

جيب أن يكون بيننا وبني األمم األخرى ما مييزنا عنهم ليعلم أننا . كما حافظ عليها الصحابة رضوان اهللا عليهم
، �يح املوعود كانت اجلماعة ذه الصفات موجودة يف زمن املس: �مث يقول حضرته . حمافظون على هذه األمانة

أن حيصل على شيء مفيد ويحرم  حيبهل هذا الشعور موجود يف األجيال التالية أيضا؟ هل من عاقل : ولكن السؤال
منه ورثته وينالوا تركته مثل أراضيه حرم يالذي يدرك أمهية تعليم املسيح املوعود أن  حيبمنه أوالده؟ فكيف تظنون أن 
 أي أن مشاغل الدنيا إمنا هي لعب وهلو �وما احلياة الدنيا إال لعب وهلو�: رآن الكرميوبيوته؟ يقول اهللا تعاىل يف الق

وإن مالكريكت"و" اهلوكي"ثل لعبة كرة القدم وثلها كم ."ه وبيته وعقاره فهل من أحد حيب أن تصادر احلكومة أرض
والفرق بني . ىل بأن األشياء الدنيوية هلو ولعبيقول اهللا تعا. زقة أو لعبة أخرىقدم مموتعطي أوالده األالعيب مثل كرة 

إال يعطَوا وال أوالده من التركة الثمينة ن يحرم وال حيب أحد قط أ. يقي واللعبةالدين والدنيا كالفرق بني الشيء احلق
ناك من فه.  يفعل الناس ذلك عمليا؟ إذا كذب ابنهم أو سرق أو ارتكب جرمية أخرى أيدوهولكن أالَ. اللهو واللعب

موا جمرمون لسببني، أوال ألم حراآلباء هؤالء وليكن معلوما أن . الوالدين من يسعى يف اخلفاء إلنقاذ أوالدهم ارمني
وإذا صدر منهم تقصري . موا منها أوالدهمحسنة أدىن أمهية يف نظرهم ملا حرأوالدهم من التعليم الديين، فلو كانت لل

تعاونوا على الرب والتقوى �: يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي.  يساعدوا ارم على األقليف هذا اال كان عليهم أال
قوا �: إذًا، لقد ارتكب هؤالء اآلباء جرمية أم خالفوا أمر اهللا تعاىل حني يقول. �وال تعاونوا على اإلمث والعدوان

 من هذا القبيل، الشكاوىلك ألنه كانت تصله لقد قال حضرته ذ. ( ولكنهم مل يفعلوا ذلك�أنفسكم وأهليكم نارا
. �نوا على اإلمث والعدوانووال تعا�: مث يرتكبون جرمية ثانية إذ ينقضون أمر اهللا). كما تصلين أنا أيضا يف هذه األيام

الدهم من  ولكن يوجد يف اجلماعة اليت تدعي إيثار الدين على الدنيا أناس حيرمون أو،إن اهللا تعاىل يعد الدين نعمة
 يرتكبون جرائم تعد انتهاكًا صارخا للنبل والقيم  جمرمونيف حني أم، الدين أوال، مث يدعموم إذا ارتكبوا خطأ

اإلنسانية، ناهيك عن أن يكونوا مستحقني لألمحدية واإلميان، مع كل ذلك يساعدهم يف جرائمهم هذه آباؤهم 
إن دين . قية من اإلميانبسبب هذه األفعال ال يبقى فيهم بفكرون يف أنه وإخوم وأقارم بل أصدقاؤهم أيضا، وال ي

، لقد شفع �انظروا إىل حممد رسول اهللا : �قال حضرته . مثل هذا اإلنسان يبتعد عنه كبعد السماء عن األرض
التقوى فإن . لو سرقت ابنيت فاطمة ملا جنت من العقوبة: عنده بعض صحابته لشخٍص ارتكب اجلرمية ولكنه قال
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إن الثروة اليت تلقيناها من . والطهارة نعمة عظيمة حبيث ينبغي أال يتأخر اإلنسان عن تقدمي أية تضحية للحصول عليها
وإذا قصر أحد يف هذا األمر .  هلي ثروة األخالق العليا ومن واجبنا أن جنعل أوالدنا أيضا يرثوا�املسيح املوعود 

ولقد . والعدوان بل ينبغي أن يتخلى فورا عن ارماإلمث ون منوذجا للتعاون على بسبب تكاسله وغفلته فعليه أال يك
  .أرانا اهللا تعاىل أمثلة كثرية هلذا األمر يف حياة املؤمنني للتأكيد على أنه ليس مستحيال العمل ذه التعاليم

ديا خملصا جدا وقد اعتربه كان سيد حامد شاه أمح:  فقال� مثاال ألحد صحابة املسيح املوعود �ذكر حضرته 
 امسه �لقد ذكر املسيح املوعود : �يقول املصلح املوعود .  حواريا من حوارييه االثين عشر�املسيح املوعود 

  . وإن عاقبته احلسىن أيضا أكدت على درجته الرفيعة. أمامي أيضا ملا عدد أمساء حوارييه
 بيدأي لقد قُتل شخص . اساة البنه بسبب الظروف احمليطة هلذه احلادثةقُتل مرة شخص بيد ابنه، كان الناس يكنون مو

نه ويظهرون له ئويف ظروف جعلت الناس يربحصل  ولكن هذا احلدث ،ابن هذا الصحايب اجلليل سيد حامد شاه
ار وكز ابن كبرية، والسبب يف ذلك أن املقتول قد اعتدى على القاتل مما أدى إىل بدء املخاصمة، وأثناء الشجمواساة 

إن القاضي يف سيالكوت كان . ولقد حصل هذا مشاا ملا حدث زمن موسى. الصحايب ذلك الشخص فقضى عليه
كان مري . وف يف القلوباخل بِدوكان من نوع القضاة الذين حيبون أن يعاقبوا ولو مل تثبت اجلرمية وذلك ليإجنليزيا 

اله أنه لو عاقب ابن مري حامد شاه الشتهر يف الناس منصفًا وعادال، حامد شاه يعمل يف مكتب هذا القاضي، وخطر بب
مل أكن موجودا يف مكان احلادث، إال : هل ارتكب ابنك جرمية القتل هذه؟ قال مري حامد: فدعا مري حامد شاه وسأله
. ننا ال نراعي أحداادعوه وقلْ له أن يعترف جبرميته، وليتضح للناس أيضا أ: فقال القاضي. أنين مسعت أنه فعل ذلك

. إذن جيب أن تعترف باحلق يف احملكمة أيضا: فقال. نعم: فدعا ابنه وسأله إذا كان قد قتلَ هذا الشخص؟ فأجاب ابنه
إن عقوبة اآلخرة أشد من عقوبة هذه : ملاذا تريد أن يشنق ابنك الشاب؟ ولكن مري حامد رد عليهم: قال له الناس

 ولكن اهللا تعاىل أظهر قدرته لنجاته، وتفصيلُه أن هذا االبن كان ،ترف بفعله، ففعل ذلكالدنيا، مث نصح ابنه أن يع
العبا للعبة الكريكت، وكان هذا القاضي أيضا يلعب الكريكت وحيبها، فلما حترى يف األمر انكشفت له حقيقةُ ما دار 

 تيقّن القاضي من حقيقة أمٍر ما فال حاجة له أن وكان القانون ينص على أنه إذا.  هلذه اللعبةبينه وبني املقتول يف ناٍد
همعلى الشهود من الشرطة حىت أثبت براءته، وبالتايل أطلق سراحه دون . يسأل عنه املت فأخذ القاضي من طرفه يرد

  .بالصدق التزامه بفضل  ابن هذا الصحايبجنا وهكذا فقد. إليهسؤال توجيه أي 
 آنذاك خان اهللا ظفر حممد كان. خان اهللا ظفر حممد شودري أخي ضد مماثلة ةقضي فعتر: � املوعود املصلح يقول 

 أنصحك فإنين ،الفعل هذا منك صدر إذا. لإلميان ابتالء هذا: أخيه إىل فكتب) لندن يف هنا أي (املتحدة اململكة يف
 الدنيا هذه يف العقوبة تحملت أن األفضل من لذلك الدنيا، هذه عقوبة من أشد اآلخرة عقوبة أن لك كبريا أخا لكوين

  . احلق هو ما احملكمة يف وقلْ
 الرشوة أن بيعته بعد علم ملا احلياة، قيد على يزال الو ،سيالكوت سكان من اإلخوة أحد هناك: � حضرته قال مث

 مما  سابقًامنهم ارتشاها اليت الرشوة أموال أصحاا على لريد البيوت على يدور أخذ نافاةامل أشد اإلسالم التعاليم تنايف
  .اهتمام أدىن اهل يوِل مل أنه إال عليه الديون تراكم إىل أدى
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 مناذج أا عنها القول ميكن عليا ومثال سامية مناذج األخالق جلميع مجاعتنا يف توجد: � املوعود املصلح يقول
  .السرية هذه على كلها ماعةاجل لتصبح جهودنا قصارى نبذل أن ينبغي بل كثريا بذلك نفرح أال جيب ولكن الصحابة،

 املوعود املسيح علينا يوزع مل. قدرها حق إليهم عهدت اليت األمانة هذه يقدروا أن اإلخوة أنبه إنين: حضرته يقول مث
 أضعنا إذاسنكون أشقياء و احلق، أعطانا إمنا الرغد، العيش وأسباب وخمترعات وحكومات ناصبمو عقارات �
  .سنة ١٣٠٠ بعد تعاىل اهللا أنزهلا اليت والنعمة الفضل يدهمأب يردون الذين من سنكون لصورةا وذه أيضا احلق هذا
 بكل ا العمل ميكن أنه أسوته خالل من وأخربنا الفاضلة واألخالق الصحيح اإلسالم � املوعود املسيح أعطانا لقد

  . سهولة
  امه فيها� املوعود املسيح ضد قضية الركك مارتن الدكتور رفع لقد: ويقول أخرى واقعة � حضرته يذكر مث
 إلدالء جاء قد البطالوي حسني حممد املولوي أن درجة إىل جنبه إىل أيضا شايخامل بعض وقف. لقتله شخصا بعث أنه

 يف سيمثل شيخا أن الوقت هذا قبل � املوعود املسيح تعاىل اهللا أخرب لقد. القضية هذه يف حضرته ضد الشهادة
 بذل ينبغياملعروف أنه و الشيخ، هذا ذلة عن وحيه يف أخربه تعاىل اهللا أن مع. سيذلّه تعاىل اهللا ولكن هضد احملكمة
 والذي الهور من احملاميني أحد كان الذي - دين فضل املولوي أخربين ولكن الوحي حتقيق أجل من ظاهريا اجلهد
 حسني حممد املولوي على أطرح أن أردت ملا: فقال –  أيضاالقضية هذه يف � املوعود املسيح حلضرة حماميا كان

. نتحملها وال األسئلة هذه مثل نقبل ال: وقال ذلك من حضرته منعين ،من شأنه أن يذلّه يف احملكمة سؤاال البطالوي
 تواجه قدف ذلك بدون أما السؤال، هذا  طرحبسبب ضدك املرفوعة القضية تضعف سوف: دين فضل املولوي  لهقال

   .السؤال هذا مبثل نسمح أن نستطيع ال: حضرته قال. ريةكب مشكلة
 فضلمل يكن املولوي . شخصيته من النيل إىل يؤدي الذعا شخصيا سؤاال إليه يوجه أن يريد دين فضل املولوي وكان

 رياكث ملذهبه يتعصب كان لذلك ،"نعمانية أجنمن "ملؤسسة فعاال وعضوا فيهم وزعيما حنفيا كان بل أمحديا دين
 املوعود املسيح شخصية إىل هجمة جملسه يف وجهت كلما ولكن. العقدية الناحية من � املوعود املسيح ويعارض
 من ليس أنه رأيت فلقد األخالق ناحية من أما ،آخر شيء املعتقدات قضية إن ويقول شدة بكل عليها يرد كان �

 من الناحية األخالقية للغاية صعبة مواقف يف اختربته ولقد .األخالق يف) �أي املسيح املوعود ( مياثله أحد مشاخينا
  .ذلك على يقوى من مشاخينا من ليسو ،ومتماسكًا ثابتا ظل أنه إال
 األخالق هذه مثل إلراءة وفقه قد حسني حممد املولوي ذلة عن الوقت قبل حضرته أخرب الذي اهللا إن: حضرته يقول مث

. عادية غري أخرى أسبابا خبلقه البطالوي حسني حممد املولوي أذلّ ثانية ناحية ومن همرتلت ورفع عزه أقام وبذلك العليا
وقد حدث هذا أن قاضي احملكمة الذي كان معارضا حلضرته يف السابق ملا رأى حضرته تغريت حالة قلبه، ومع أن 

وملا جاء املولوي حممد .  عليهحضرته قد عرض عليه متهما يف القضية إال أنه طلب كرسيا إضافيا وأجلس حضرته
 مكبال أمامه أو على األقل مأمورا بالوقوف أمام احملكمة �حسني البطالوي وكان موقنا أنه سريى املسيح املوعود 

طالب  على الكرسي حبذائه، ف�بكل ذلة، ولكنه استشاط غضبا ملا رأى أن القاضي قد أجلس املسيح املوعود 
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ال حق لك ذه املطالبة، فلما أصر على طلبه وبخه : ضا، فرفضت احملكمة طلبه وقيل لهالقاضي بإعطائه الكرسي أي
  .القاضي توبيخا شديدا
 نال العزة واإلكرام، ولكن كم عدد اإلخوة يف �بسبب األخالق العليا للمسيح املوعود : �يقول املصلح املوعود 

ند أعدائه من  أنه مل يقبل إذالل أع� إىل املسيح املوعود اجلماعة الذين يتحكّمون يف أنفسهم وقت الغضب؟ انظروا
خالل سرد الوقائع الصحيحة أيضا، ولكن بعض اإلخوة يستشيطون غضبا وينفجرون سبا وشتما ويضربون اآلخرين، 

 فعلى مجاعتنا . أما الرمحة فتجيش فينا جيشانا عظيما،لقد قللنا كثريا من غضبنا:  فقال ما معناه�أما املسيح املوعود 
أن تتحلى ذا األخالق العليا من ناحية ومن ناحية ثانية ينبغي أن تكره السيئة كراهة شديدة كما أبداها النيب الكرمي 

  .� واملسيح املوعود �
وذكر .  كان يتحلى اتني امليزتني مما يعين أن املؤمن جيب أن يكون متصفًا ذه األخالق العليا�إن املسيح املوعود 

يطلق  ألنه كان  عليه، السالمدر مل ي� حيث إن املسيح املوعود ،املصلح املوعود واقعة ليكهرام دليال على ذلك
ن طرفه أي عمٍل يعرض املولوي حممد  درجة أنه مل يقبل ِمته رمحت، ولكن من ناحية ثانية بلغ�للنيل من النيب لسانه 

  .لذلة واهلوانلحسني البطالوي 
طيبة فإنه يعادي أوالده إضافة إىل عدائه للجماعة بل إنه لااألخالق  تذكروا أن من ال يعلّم أوالده :�يقول حضرته 

  .  ويعادي اهللا تعاىل أيضا�يعادي النيب 
وهذا األمر مستمر يف عهد كل خليفة وإنين (. إنين أسدي إليكم نصائح عديدة وألقي فيكم خطبا: �قال حضرته 

تلقى اخلطب  يتأثر اإلخوة ما دامت هذه :) مثاال لذلك فقال�ذكر املصلح املوعود . ائحأيضا أوجه إليكم بعض النص
ومثال ذلك لعبة . عنهم التأثري املذكور بعد فترة قصريةيزول هذه السلسلة حىت تنتهي على مسامعهم ولكن ما أن 

تدخل يف العلبة وعند فتح الغطاء وهي دمية معلّقة يف العلبة بطريقة إذا أغلقنا غطاءها   Jack in the boxامسها 
تنقطع دامت تلقى على مسامعهم ولكن ما أن  وهذه هي حالة الناس أم يظلون متأثرين بالنصائح ما. تقفز إىل اخلارج

  . من إطار هذا التأثري مثل تلك الدميةيقفزوا وخيرجوا حىت 
 يسدي النصائح يف كل حني وآن، فاألصل يف قال حضرته بأن اهللا تعاىل مل يعط ألحد هذا القدر من الوقت حىت يظل

هذا األمر هو أن حياول اإلنسان أن يكون مؤمنا، وبعد ذلك ينتهي مثل هذا التراجع، ألن هذا الصراع يستمر عند 
فقدان اإلميان، لذلك ينبغي السماع إىل النصح واإلصغاء له، مث ينبغي العمل به وجعله جزًءا من احلياة، وهذا هو سر 

  .ماعة وازدهارها، وهو األمر الذي جيعل اإلنسان عبدا حقيقيا هللا تعاىلجناح اجل
 قد ألقى على �هناك حاجة ماسة خللق هذا الشعور يف القلوب أن اهللا تعاىل ببعثته املسيح املوعود : يقول حضرته

لك ولو كانت مثل إذا عزم اإلنسان على التخلي عن الضعف والسيئات فال يصعب عليه ذ. عواتقهم مسؤولية جسيمة
 هنا ِمن انتِقلْ: الْجبِل ِلهذَا تقُولُونَ لَكُنتم خردل حبِة ِمثْلُ ِإميانٌ لَكُم كَانَ ولَ: "هناك قول شهري للسيد املسيح. اجلبال

ة من اإلميان فإنه يستطيع ا أن  اإلنسان بذركان عند ويعين ذلك أنه لو )٢٠ : ١٧ متى ِإنِجيلُ (."فَينتِقلُ هناك ِإلَى
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وإن مجيع العقبات والعراقيل تتالشى وتزول يف اليوم الذي يعزم املؤمن فيه على . يبخر اآلثام ولو كانت كبرية كاجلبال
  .إزالتها

اآلن أن يصلح أفراد اجلماعة أوالدهم ويصلحوا الشباب ويصلحوا حالتهم أيضا، أريد أن أقول لكم : قال حضرته
وا عن الكذب والسرقة واملكر واخلداع وسوء املعاملة والغيبة وغريها من البدعات حىت يشعر كل من يتعامل ويتخل

 عاما وتلقيناها عن طريق ١٣٠٠جيب أن تتذكروا جيدا أن هذه النعمة عادت بعد فترة . معهم بأم أناس طيبون
األجيال القادمة إىل حني نزوهلا  فتلعننا أخرى ١٣٠٠عنا مسافة  تبتعد، فإن مل نقدرها حق قدرها �املسيح املوعود 

 على هذه يحافَظ إىل أوالدكم وعليهم أن ينقلوها إىل أوالدهم لكي لذلك ينبغي أن تنقلوا مجيع حسناتكم. مرة أخرى
 عِملَ من وأَجر أَجرها فَلَه حسنةً سنةً سن من قال �األمانة إىل أمد طويل وننال ثواا إىل آالف السنني، ألن النيب 

 كبري وهذه األمانة أيضا كبرية جدا، لذلك ينبغى أن ننتبه إىل أداء  جزاٌءفإن هذا اجلزاَء. إىل يوم القيامة بعده ِبها
  . مسؤولياتنا جتاهها

األمانة بأنفسهم وتعهدوا بأم سوف نا اهللا تعاىل ألداء حق األمانة اليت ورثناها من آبائنا، أما الذين قبلوا محل هذه قَوفَّ
  .آمني. يؤدون حقها، فندعو اهللا تعاىل أن يوفقهم لذلك أيضا وأن يوفقنا ألداء هذا احلق جيال بعد جيل
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