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ـ              اأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممعبـده   د 
* بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر   . ورسوله

     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي
   عنيتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدناه * يناط الَّذرـر     صغَي هِملَيع تمعأَن 

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،.   
ال تظنوا أن مجاعة الصحابة تقتصر على الذين : �يقول املسيح املوعود 

 بل هناك مجاعة أخرى أيضا ذكرهم اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي ،سبقوا
 � من أمساء النيب  ألن اسم أمحد أيضا�والذين سيكونون مع بروز أمحد 

يقول اهللا تعاىل يف القرآن : فيقول حضرته. �وبروزه هو املسيح املوعود 
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أي ال تزعموا ) ٤- ٣: اجلمعة (�وآخرِين منهم لَما يلْحقُوا بِهِم�: الكرمي
 �أن األوائل فقط كانوا مجاعة الصحابة بل يف زمن املسيح املوعود 

بة، أي الذين رأوا املسيح املوعود وبايعوه أيضا ستكون هناك مجاعة الصحا
 إن هذه اجلماعة �فقال . واستفادوا من صحبته مث ازدادوا إميانا وإيقانا

لقد أقر املفسرون عن هذه اآلية أن : مث قال. أيضا ستكون مجاعة الصحابة
أن توجههم " منهم: "ويفهم من كلمة. املراد فيها هم مجاعة الصحابة

إذًا، فالذين نالوا الفيض . ة ستكون مثل الصحابة متاماضالباطين واالستفا
 وكل ، حائزون على مكانة مرموقة بال أدىن شك�من املسيح املوعود 
 وإن معايريهم يف التقوى واحلسنات والتغريات احلسنة .واحد منهم أسوة لنا

من حسن حظنا أن بعضا من سوانح حياة سيدنا املسيح . جديرة باالقتداء
كذلك وصلتنا عن طريقهم وقائع جمالس .  وصلتنا بواسطتهم�املوعود 

إنين أتناول بني فينة وفينة ذكر روايات .  وكيفياا�املسيح املوعود 
واليوم أيضا سأذكر بعض الروايات . � صحابة املسيح املوعود

إن حياة الصحابة قد انقلبت رأسا على عقب . واألحداث من هذا القبيل
بواسطة النور الذي تلقاه من سيده ومطاعه حممد  إياهم �بسبب تربيته 

 حىت صار لكل واحد منهم شأن عجيب، وسواء �املصطفى خامت األنبياء 
أكان فقريا أم ثريا، أميا كان أم مثقفا نرى لكل واحد منهم شأنا عجيبا 

إذا أخذنا توكلهم مثال فله شأنه، وإذا توجهنا إىل عاطفتهم خلدمة . متجليا
كذلك . أيضا عفيفة بكل معىن الكلمة وذات شأن عجيبالدين فنراها 

كانت صلتهم بالقرآن الكرمي متينة للغاية يترشح منها احلب والشوق 
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رهم بالعلم ومث تعليم اهللا إياهم القرآن الكرمي وتنويره قلوم وصد. املتزايد
مث هناك . تميزهمفهذه أيضا ميزة . �والعرفان أيضا يدل على صلتهم به 

م مبا يعامل سكانت عالقتهم مع اهللا تعاىل يف كل أمر تت، حيث أخرىأمور 
لع من خالل هذه الروايات كذلك نطّ.  احلائزين على قربهبهاهللا تعاىل 

 يعلّمهم أساليب حل املشاكل يف مجل بسيطة وعفوية �كيف كان 
هم بكلمات وجيزة أساليب الرد حبيث ال يسع مووجيزة، وتربيتهم وتعلي

ب احملفكانوا سعداء جدا أولئك الذين وجدوا زمن . املقاومةاملعارضني 
وسأذكر اآلن . � بعد أربعة عشر قرنا بعده �بار للنيب الادم اخلصادق وال

  : بعض الروايات من سجِلِّ الروايات كما قلت من قبل
 � املسيح املوعودقرأت يف اجلريدة أن : �يقول املولوي عطاء حممد 

ولكن كان مستحيال أن يؤذَن يل بالسفر إىل هناكلُمقادم إىل مدينة جِه  
: قلت ألهل بييت. � فكنت مضطربا بشدة لزيارته ،)ألنه كان موظفا(

 قادم إىل جهلم وأنا سأسافر إىل هناك �غدا يوم األحد واملسيح املوعود 
كان الوقت ضيقا قبل موعد القطار وكانت . ولكن جيب أال ختربوا أحدا

كان الطريق جبليا والوقت ليالً مظلما، ، ثالثة أميالاحملطة تقع على بعد
مع أن املشي يف هذا الطريق كان صعبا يف وضح النهار إال أنه كان يفيض (

فاتفق . توكلت على اهللا فبدأت هذا السفر:  يقول)شوقًا للقاء فخرج ليالً
لعل أحدا كان مسافرا أيضا يف (أنّ ضوءا كان يتقدمين طول هذا السفر 

لك الليلة، إال أن الراوي ملا خرج للقاء املهدي واملسيح متوكال على اهللا ت
تعاىل فقد دبر اهللا تعاىل له أن يتقدمه أحد بضوء فظل يركض حىت قطع 
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ملا بلغت حمطة القطار وجدت القطار جاهزا : يقول) تلك املسافة بسرعة
 بزيارة وتشرفت" جهلم"لالنطالق فاشتريت التذكرة ووصلت إىل مدينة 

وقال " سيتهـ أمحد دين"كان هناك شخص يدعى . � املسيح املوعود
كان قد نظم قصيدة . ( قصائدك اليوم لكان رائعاإحدىلو أنشدت : يل

طويلة عند بيعته وكانت حتتوي على بعض كلمات لطلب الدعاء، وكان 
 مع بيعته، فطلب منه هذا األخ املذكور �قد أرسلها إىل املسيح املوعود 

 �فقال له لو مسح بذلك املسيح املوعود ) أن ينشد تلك القصيدة
فقمت وأنشدت القصيدة بكل : يقول. بذلك �ألنشدتها فسمح له 

خةً منها محاس لدرجة أنّ بعض احلاضرين تأثر وطلب مين بعضهم نس
ملا بعث رسالة البيعة وبعث معها . (عن ظَهر غَيبفقلت هلم لقد أنشدا 

 ليدلَّه على بعض �املسيح املوعود حملتوية على التماس من هذه القصيدة ا
فلما انتهيت أخربين املسيح )  وِردا خاصا له� األوراد اخلاصة فكتب

.  يف الرسالة�املوعود وِردا، وكان هو الورد الذي سبق أن كتبه يل 
 حبيث أمرين بالوِرد الذي �فاندهشت من قوة ذاكرة املسيح املوعود 

 مث �وكان الورد الذي كتبه املسيح املوعود . سابقًايف الرسالة  يل هكتب
ال حاجة ألي ورد آخر، إمنا عليك بكثرة : أمره به شفهيا هو أنه قال

 واحلمدلة ومالزمة االستغفار، واملواظبة على تالوة �الصالة على النيب 
واع هذا هو الورد الذي يكمن فيه مجيع أن. القرآن الكرمي بكل تدبر وإمعان

  .فالح اإلنسان وجناحه
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يكتب إيل كثري من الناس يسألونين عن األمر نفسه فأخربهم ذا األمر            
 وقد زاد املـسيح     �نفسه عموما بناء على ما نقل عن املسيح املوعود          

ال :  ألحد االلتزام باحلوقلة أيضا، أي جيب اإلكثار من دعاء         �املوعود  
فإن هذه األدعية تؤدي باإلنسان إىل      . حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم      

  .نيل قرب اهللا تعاىل
هو خليفة نور (وهناك رواية أخرى خلليفة نور الدين من سكان جامون      

 وليس هو باخلليفة األول وجيب أال يؤدي هذا التـشابه يف            ،الدين اجلموين 
يقول ) �االسم إىل سوء الفهم ألنه كان صحابيا آخر للمسيح املوعود           

� :ا من غجرات        مشيتوبينما كنت  .  مرة من جامون إىل كشمري مرور
 الفالة قرب غجرات إذ حان وقت الصالة فـصليت مث           يفمارا يف الطريق    

اللهم إين أعوذ بك من    : دعوت اهللا تعاىل بكل تضرع وابتهال الدعاء التايل       
ضيق فقد هيأ اهللا تعاىل يل بعد ذلك رِزقَه حبيث مل أتعرض لل           ...اهلم واحلزن 

 عدم اشتغايل يف    علىاملايل قط، وكانت تأتيين األموال باأللوف من الغيب         
  .عمل أو جتارة خاصة

لقد حدث هذا االنقالب يف هؤالء الناس بتأثري القوة القدسية للمسيح 
 يكشف عليه بشكل مذهل � إذ كان يدعو اهللا وكان اهللا �املوعود 

 ميد يد السؤال إىل أحد وأن أنه أجاب دعاءه، فكان يدعو أن ال جيعله أبدا
  .  وبعد ذلك مل تصبه قط ضائقةٌ مالية�فدعا اهللا . ال يصيبه بأي هم وغم

يقول السيد ميان شرافت علي يف بيان أحوال والده حضرة املولوي جالل 
كلما احتجت إىل شيء هيأه اهللا :  بأنه كان متوكِّال وكان يقول�الدين 
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حنن ال حنتاج ألن نطلب من : حيث يقول! ما أعظمه من توكُّل. يل بنفسه
 أو يف ١٩١٨ عام لقد وظَّفتين هيئةُ صدر أجنمن يف: فكان يقول. أحد شيئا

يبا، أي أن الراتب الذي  روبيةً تقر٢٥ وحددت راتيب الشهري ١٩١٩
 من أجنمن كان عشرين أو مخسا وعشرين روبية فقط، وكانت كان يتلقاه

كان . مرتفع السعرغريه من املواد الغذائية  غالية أي كان القمح والغالل
منشي فرزند علي خان ناظر بيت املال وكان والدي يعمل عنده يف فريوز 

إنك تعمل جبهد ونشاط : ذات يوم قال السيد فرزند علي لوالدي. بور
فلم يعجبين قولُه هذا . ألنك تتلقى راتبا، أي بسبب الراتب جتتهد كثريا

 الراتب، إمنا وقفت احلياة خلدمة الدين فحسب هل كنت سألتك: وقلت له
ومل أتقاض أي راتب، وهذا الراتب قد حددته اجلماعةُ من تلقاء نفسها 

، "من اآلن لن أتلقى أي راتب: "دون طلب مين، وقلت لناظر بيت املال
فسألين السيد خان، إذن هل ستعمل بالنشاط واجلهد نفسه أم سوف تعمل 

د التأكد أنه صحيح أين لن آخذ الراتب فهل كان يقص(حبسب رغبتك، 
كال بل سوف أعمل بنشاط : ، فقلت له)سأستمر يف بذل اجلهد أم ال

أكرب من ذي قبل، وسوف أعمل مطيعا، فال عالقة للعمل والطاعة 
وبعد . بالراتب، فسواء وجدت الراتب أم ال، إمنا أنا هنا خلدمة الدين فقط

 وانطلقت يف جولة تبشريية مشيا على النطق ذا القول خرجت من عنده
 يف تلك األيام وكان الدعاة خيرجون يف الركوباتفلم تكن تتوفر األقدام، 

، ففي الطريق بدأت تساورين الوساوس اجلوالت عادةً مشيا على األقدام
وقلت يف نفسي، كانت الروبيات تكفي حلوائج يومية، أي الراتب الذي 
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؟ سيكون احلالحلد ما، أما اآلن فكيف كنت آخذه كان يسد احلاجات 
 أيضا مرتفعة السعر، وهكذا والغاللفأنا هذه األيام أواجه الضائقة سلفا، 

مث الحظوا كيف عامله اهللا بعد ذلك فقد قال . كانت األفكار متر خباطري
كنت غارقا يف هذه األفكار إذ مسعت فجأة دوي صوت كالرعد : والدي

ةً بصوت قوي  الصوت؟ لقد كان يضم رسالهقالفارجتف قليب، فما الذي 
 هلذا  يف السابق طول هذه املدة، وهل كربتاراتبهل كان أحد يعطيك "

أي هل تربيت إىل اآلن ووصلت إىل هذه املرحلة من " (الراتب؟فضل احلد ب
 حىتوما أن تناهى إىل مسعي هذا الصوت الزاجر ) العمر بفضل الراتب؟
وغم يا إهلي أنا لست حباجة إىل : ، فقلت مبنتهى التواضعزال عين كل هم

. راتب هؤالء وما قيمتهم إزاءك؟ وبعده بدأت أعيش بأفضل من ذي قبل
 حبيث حتسنت ظرويف كثريا وصارت أفضل �قد توالين اهللا : فكان يقول

كان السيد خان :  يقول احملترمفكان حضرة املولويبكثري من السابق، 
مة اليت تسببت يف كسر وثن  كان تفوه ذه الكلصديقي القدمي وإمنا

يتابع ابن املولوي بيان سريته . ، وهكذا ختلصت من هذا الشرك أيضاالراتب
 � لقد قال والدي إنه رأى يف الرؤيا حضرة املولوي نور الدين: ويقول

 فقال له حضرته �سيدنا املسيح املوعود يلعب القمار، فقص الرؤيا على 
  أي إن املولوي نور الدين(القمار املولوي احملترم يلعب   صحيح أن�

فكما أن املقامرين يغامرون بكل شيء وال ) اَهللامع فعال يقامر إال أنه يقامر 
 ال يبقي عنده شيئا، بل يغامر بكل ما ميلك كذلك هويبقون عندهم شيئا، 

أهل ف. � أي هذه صفقةٌ يعقدها حضرةُ اخلليفة األول. لنيل مرضاة اهللا
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الدنيا جيازفون بأمواهلم يف القمار لتحقيق املصاحل املادية، أما حضرة اخلليفة 
 حبقه بأنه ينفق أمواله يف سبيل اهللا لتحسني � فقد قال حضرته � األول

أحداثٌ ال  �مث نعرف كيف حدثت يف حياة اخلليفة األول . دنياه وعقباه
 بشكل مذهل، أما  كل حاجة دنيوية له فيهاتعد وال حتصى قضى اهللا

  . املكانة العظيمة اليت أحرزها يف الدين فال ختفى على أحد
لقد جنحت يف :  احملترممث يقول الصويف غالم حممد ابن ميان ويل حممد

 وبعد ذلك سألت ١٩١٢امتحان البكالوريوس من جامعة البنجاب يف 
احفظ "ل  أو أحضر املاجستري؟ فقاالقرآن الكرمياخلليفةَ األول هل أحفظ 

 خالل ستة القرآن الكرمي؟ فحفظت "القرآن، فما قيمة املاجستري مقابله
  .وحني ذكرت ذلك للخليفة األول خر ساجدا شكرا هللا. أشهر

 هذه التربية تلقّاها الصحابة وهكذا كانوا يطيعون وهكذا كان حبهم 
  . أوال مث تابع الدراسةالقرآن الكرميإذ اهتم حبفظ .. للقرآن الكرمي

ذكر احلبيب ال يقل : " فقد قال�مث هناك رواية السيد أختر الدين أمحد 
أي أن قلب احملب يلتاع لذكر احلبيب والتحدث عنه، ".. متعة عن لقائه

سيدنا وهو حبيبنا ومطاعنا .. وأىن له أن ال يلتاع لذكر إنسان عظيم الشأن
الرحيم سيد  الذي كان الربوز الكامل ملبعوث الرمحن �املسيح املوعود 

 الكرمي حممد نا احلبيبِ املطاعِ النيبه، وال يتمتع �األنبياء سيدمجال ومظهر 
ذكره؟ إال أنين بقيت أخاف ضعف ذاكريت، وقد مرت مدةٌ على صحبته ب

 ١٩٠٢املقدسة، أي كنت قد ظفرت بالصحبة قرابة سنة من أواخر عام 
يف تلك األيام كنت أنا .  عاما٢٤ وكان عمري يومذاك ١٩٠٣إىل أواخر 
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 الكتكيني �وخايل السيد املولوي أمحد حسني ضيفَي املسيح املوعود 
لقد ظل طعام األرز يرسل إلينا ألشهر ) لعلهما كانا جاءا من بلدة كتك(

على ما أظن أما كانا من منطقة أريسه حيث يشكل عدة وكان مكْلفًا، 
سيدنا  جنم الدين قد أخربنا أن  كما كان السيد،) عندهماألرز أكلة رئيسة

: مث يقول السيد أختر الدين نفسه.  قد أوصاه بنا كثريا�املسيح املوعود 
 وكان حيبين كثريا، �كنت طالبا وكنت أَحضر دروس اخلليفة األول 

 رب ارمحهما كما ربياين – ووالديت املرحومة �وحني أمرين والدي 
 هلذا تبدو كبريةإن نفقات السفر : ليفةللخ بالعودة إىل البيت قلت - صغريا 

  علىإذا عزمت: فقال يل حضرة اخلليفة األول. زيارةُ دارِ األمان صعبةً
فحني أوشكت على العودة إىل البيت . السفر اكتب إيل فسأرسل لك الزاد

 وكان للمبىن الطابق العلوي يفاملبارك الواقع املسجد كانت الصالة تقام يف 
 من جهة الشرق وقال واضعا يديه املباركتني على إيلّ �صغريا، فجاء 
 كثريا من كبار القرآن الكرميأختر الدين، مسعت أنك تتعلم : كتفي بشفقة

 من القرآن الكرميألين كنت يف تلك األيام أتعلم (األساتذة األجالء، 
، فهذا )٢٨٣ البقرة (�اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واتقُوا �مث قرأ) أساتذة كثريين

القرآن  له، فهذا هو الشرط األساسي لتالوة �ما قاله اخلليفة األول 
فكان الراوي . القرآن الكرميكان الصحابة مولعني بتعلُّم .  وفهمهالكرمي
 أيضا، ويأخذ منه الدروس يف الشباب، � يتعلم من اخلليفة األول �

أما املتقي فيعلِّمه . كما كان يتعلم من األساتذة اآلخرين أيضا ليتعلم أكثر
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 أم كانوا �اهللا نفسه، ويوجهه، وهكذا نالحظ يف حياة الصحابة 
  .  بفضل اهللالقرآن الكرميحائزين على علوم 
 ابن السيد مستقيم احملترم، وقد بايع يف �ري الدين مث هناك رواية خل

: يقول.  يف السنة نفسها�سيدنا املسيح املوعود  ووفِّق لزيارة ١٩٠٦
 جالسا بعد صالة املغرب يف �سيدنا املسيح املوعود يوم ظلَّ ذات 

كان جيلس . املسجد، وباملصادفة مل تكن إنارةٌ يف املسجد املبارك ذلك اليوم
يا :  عدد من الناس وأنا أيضا جلست معه، فسأله أحد قائال�حول 

 � بأن املسيح الناصري أي مشايخ غري األمحدينيسيدي، يقول املشايخ 
  !!يا صاحيب، اهللا خالق واملسيح أيضا خالق؟: خيلق احليوان، فقالكان 

 إنه ال يعلم من كان ذلك ويقول الراويفاكتفى جبملة واحدة فقط، 
الشيخ؟ ألن املكان كان مظلما وإمنا يتذكر أن ذلك الشيخ مل يتكلم مرة 

ينبغي على دعاتنا أن يستخدموا يف املناظرة مثل هذه : �مث قال . أخرى
فقال . فكان ذلك السائل قال بأن املسيح كان خيلق الطيور. مل القصريةاجل
إن اخلالق هو اهللا، فهو يتميز بصفة اخللق، وباعتباركم املسيح : �له 

إن مثل هذه اجلمل القصرية : �مث قال . أيضا خالقا ترتكبون الشرك
  . تفيد يف نشر الدعوة، أما الكالم الطويل فتختلط فيه األمور

بعد ذلك عدت إىل قرييت وكنت مولعا بقراءة : لسيد خري الدينيقول ا
تعال إىل قاديان : " يف الرؤيا�، فذات يوم قال يل القرآن الكرمي

واجلدير باملالحظة أنه رأى هذه الرؤيا بعد وفاة " القرآن الكرميسنعلِّمك 
بعد ذلك رأيت يف رؤيا أخرى أين : مث يقول الراوي. � املسيح املوعود
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 يف مكان يقع عليه حاليا حي ناصر "قد أتيت إىل قاديان مهاجرا ونزلت
فسألت أحدا أثناء إنزال األمتعة يف ذلك امليدان ما اسم هذا املكان؟ " آباد

 صلْب يشبه كرة القدم ويصدر منه صوت بأن هذا شيءفالحظت نزول 
 �فكأن اهللا ". القفر اإلبراهيمي"ذي تنـزل فيه أمتعتك يسمى املكان ال

 إبراهيم أيضا، فلم أكن أعرف يوم � املسيح املوعودأخربين أن من أمساء 
  : يف الشعر وتعريبه�ذاك ما كتبه 

إنين أُوصف بآدم طورا ومبوسى تارة وأحيانا أخرى بيعقوب وإبراهيم "
  "  العد واإلحصاءتفوقأيضا فألقايب 
 هذه الرسالة يف الصوت وعندئذ عرفت أن هذا من أمساء �فأعطاين اهللا 

فهكذا كان يتم تأييد أقوال سيدنا املسيح . �سيدنا املسيح املوعود 
   . وألقابه وإهلاماته عن طريق صحابته�املوعود 

كنت آمثًا، فما أذكـره     إين  ال أقول تواضعا بل حقا      ": خري دين "يقول  
ل بربكة نور النبوة حتما وليس هو من عنـد نفـسي،            لكم اآلن قد حص   

  .  إنين ذلك النور اإلهلي الذي جتلى به النهار:  قال� هوذلك ألن
. إنه ألمر يقيين أن من ينشئ عالقة مع النور البد أن ينال حظا منـه              (

.) والواضح يف هذا الصدد أنه ال يعطى هذا النور إال بقدر كفاءة اإلنسان            
مل نكن نعرف ما هو الوحي واإلهلام وما الـذي          : خري دين يقول املولوي   

ولكن اآلن بفـضل اهللا تعـاىل       ! يسمى بالكشف وما هي الرؤى الصادقة     
وبسبب وضعِ اليد يف يد هذا املبعوث من اهللا أصبحنا نعرف ما هو الوحي              
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واإلهلام وما الذي يسمى بالكشف وما هي الرؤى الصاحلة بل رأينا حتقق            
  .الثة يف ذاتنا أيضاهذه األمور الث

ولقد مسعتم مرارا   . �هذا هو االنقالب الذي أحدثه املسيح املوعود        
كنت صاحلًا قبل مبايعتك للسيد مريزا، فما :  أنه سئل�عن اخلليفة األول 

هناك منافع روحانيـة   : �الذي كسبته ببيعتك له؟ فأجاب اخلليفة األول        
وهي أنين قبل ذلك كنت أتشرف   كثرية انتفعت ا إال أنين أخربك بواحدة        

 فأتشرف بزيارتـه يف     � يف املنام، أما اآلن بعد مبايعته        �بزيارة النيب   
فهذا هو االنقالب الذي أحدثه السيد مريزا . أي يف حالة الكشف.. اليقظة

  .يفّ
نستطيع اآلن أن نذكر حقيقة هذه األمور الثالثـة         : �يقول خري دين    

ما كنت جالسا يف املسجد املبارك ظهرا إذ        وحنن نوقن ا حق اليقني، فبين     
وقد أخـرب اهللا    ." أولئك هم املفلحون  : "تلقيت من اهللا تعاىل الوحي التايل     

 أن  فرأيـت تعاىل يف هذا الوحي أن أفراد هذه اجلماعة هـم املفلحـون،             
البسطاء والعامة من هذه اجلماعة أيضا حيظون خبامتة طيبة وتصدر منـهم            

لقد دعوت . تفيض دعوام بتأثري خاص من اهللا تعاىلأعمال حسنة كثرية و
الحظوا إىل (ما هو الطريق األمثل لنيل قربك؟ : مرة وسألت اهللا تعاىل قائال

أمانيهم، إذ كانوا يتمتعون بعالقة جيدة مع اهللا تعاىل مع ذلك يفكرون يف             
توطيد هذه العالقة ورقيها أكثر وأكثر ويدعون اهللا تعاىل لكـي يعلمهـم          

هناك طريقان اثنان لنيل قربنا؛ إمـا       : فأخربين اهللا تعاىل  )  التقرب إليه  طرق
فلما أجابين اهللا تعاىل    . التضحية املالية أو التبليغ، وإما أحب الطرق إلينا       
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ثقافيت ليست عالية يا إهلي فكيف يل أن أقوم بالتبليغ؟          : ذا اجلواب قلت  
فأجاب اهللا  ) لسان ويتحدثان تتم هذه احملادثة مع اهللا تعاىل وكأن اثنني جي        (

فلما مسعت هذه اجلملة فهمت معـىن       . لقد علّمناك القرآن الكرمي   : تعاىل
أي ملـا   .. )١٨األنفال   (�وما رميت إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمى      �: اآلية

 بعض األحجار يوم بدر فهبت الريح اليت حوهلا اهللا تعاىل إىل            �رمى النيب   
ملا : يقول.  اهللا تعاىل إىل ذلك فيقول بأنه رمى بتلك األحجار يشري. عاصفة

وقد ذكر رؤياه هـذه      (�كنت يف قرييت قابلين يف املنام املسيح املوعود         
 سنعلّمكتعال إىل قاديان    :  يف املنام  �قبل قليل فقال له املسيح املوعود       

 هو من وعدين بتعلـيم القـرآن        �كان املسيح املوعود    .) القرآن هناك 
وإنين بفضل اهللا تعـاىل     . لكن اهللا تعاىل أجابين بأنه علّمين القرآن الكرمي       و

وأدرس حاليا يف دار    . أستطيع اآلن تعليم القرآن الكرمي ملن أراد أن يتعلمه        
وعندما قال  . الضيافة ترمجةَ معاين القرآن من ساعة إىل ساعة ونصف يوميا         

أمل تقرأ قصص   : ال يل معه أيضا   يل اهللا تعاىل بأننا علمناك القرآن الكرمي ق       
جيب عليك  : عاد ومثود يف القرآن الكرمي؟ كذلك قال اهللا تعاىل عن الدعاء          

ما املراد من تناول السمن؟ وتلقيت الرد       : سألته. اإلكثار من تناول السمن   
وقال يل  . يف اليوم الثالث أن املراد من أكل السمن هو اإلكثار من الدعاء           

مث مسعت  . رخاء الذي يكثر فيه الدعاء يكون يف        ن البيت باللغة البنجابية أ  
فـإذا  . (من ال يتكلم معه اهللا تعاىل فليس مبسلم       : هذا الصوت أيضا يقول   

يقـول  .) أردنا حنن أيضا أن نتمتع بالرخاء فال بد أن منأل بيوتنا بالـدعاء            
هل بوسع شخص مثلي أن يدعي أن كل ذلك قد مت جبهده ومهته؟ : الراوي
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فإنين أردد هذا البيت من الـشعر       . بكل جالء أنه من نور النبوة     بل يتضح   
إنين ذلك املاء الذي نزل يف وقت مناسـب         :  ومعناه �للمسيح املوعود   

  .من السماء، وإنين ذلك النور اإلهلي الذي جتلى به النهار
فـيض اهللا   "يروي احلافظ نيب خبش ابن احلافظ كرمي خبش الساكن يف           

 قبل إعالنه أنه املسيح املوعـود       �سيح املوعود   فيقول بأنه زار امل   " جك
كتب ابنه احلكيم فضل الرمحن الـذي       . مث بايعه يف األيام األوىل من بعثته      

، �كان والدي يكن حمبة عارمة للمسيح املوعود        : كان داعية يف أفريقيا   
وكان يأخذ احليطة واحلذر لدرجة أنه كلما سأله أحـد ليـذكر بعـض              

إن ذاكريت ليست بقوية :   كان جييب�ملسيح املوعود األحداث املتعلقة با
كان يعمـل جابيـا لـضرائب      .  قوال خاطئًا  �إليه  فأخشى أن أنسب    

األراضي الزراعية ويضطر يف موسم اجلباية للتجوال الطويل يوميا يف احلر           
القائظ من أيام مايو ويونيو، وبطبيعة احلال يؤدي ذلك إىل تعب وإرهاق             

كل ذلك يفيق لصالة التهجد ويأمرنا حنن أبناءه بذلك،         شديد إال أنه مع     
وعندما يأيت رمضان يف عز الصيف كان يصوم بكل التـزام رغـم احلـر     

كان . الشديد، أما يف الشتاء فكان جيهر بصالة التهجد ويشرك معه أوالده          
قد حفظ القرآن بفضل اهللا تعاىل، وكان يؤكد علينا كثريا حىت نصوم بل             

وكان يغضب إذا قصرنا يف )  هذه هي مسؤولية الوالدين (كان يراقب ذلك،
لقد علَّمنا القرآنَ الكرمي بنفسه، وإن مل جيد وقتا لتعليمه لنا ـارا             . ذلك

  .جراء انشغاله يف األعمال فكان يأيت ويعلمنا إياه ليال
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 الذي تـويف أثنـاء      �كنا ثالثة إخوة، وأكربنا سنا كان عبد الرمحن         
 عامـا، وأخـي   ١٣ أو ١٢ عن عمر يناهز ١٩٠٧ن عام   دراسته يف قاديا  

اآلخر هو حبيب الرمحن؛ أخذَنا أبونا للمرة األوىل حنن الثالثة مع احلافظ            
 للقاء �واملرحوم احلافظ حامد علي " فيض اهللا جك"نور حممد القاطن يف 

 الـرباهني    فيهـا   يف األيام اليت كان حضرته يؤلـف       �املسيح املوعود   
 بني فينة وأخرى، وحظينـا ببيعتـه يف       � ئهنا حنضر للقا  مث ك . ةاألمحدي

 ليأخذ بيعته حىت قبل �ه  وذلك ألن والدي كان يلتمس مناأليام األوىل،
 �ال أذكر سنةَ بيعته ولقائه األول مع املسيح املوعود . إعالنه عن دعوته

إال أن ما أذكره هو أنه حضر للقاء األول وشغف به حبا يف هذا اللقـاء                
  .ولاأل

لقد أرسلين والدي لتلقي الدراسـة يف       : مث يقول احلكيم فضل الرمحن    
 بالقضاء، فلما تـويف     قد أبدى منوذجا رائعا يف الرضا     كان والدي   . قاديان

 كانت هي أيام زواج أختينا الكبريتني وهلـذا        ١٩٠٧أخونا األكرب يف عام     
ض اهللا  في"الغرض كان والدي قد أخذ اإلجازة من مكان عمله وجاء إىل            

يف حمافظة  " راوان"، وكان موكب إحدى أخوايت سيقدم من منطقة         "جك
مل يبق من موعد قدوم املوكب إال ثالثة أيام إذ تويف عبد الرمحن         . جالندهر

من قبـل أهـل   " راوان"فتلقينا برقية من  . يف قاديان بسبب سرطان الكبد    
ؤجلوا العـرس    أن ي  – نظرا إىل وفاة أخي      - العريس قالوا فيها إم يرون      

ولكن والدي قال بأن الوفاة كان قضاء إهليا فقد حصل كما           . لبضعة أيام 
قدر اهللا وشاء، أما العرس فسيتم يف وقته فتعالوا مبوكب العـرس لـزواج              
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بنتيـه،  االبنت، وهكذا خالل ثالثة أيام بعد وفاة ابنه العزيز زوج والدي            
  .وهو أمر يعد بالء كبريا لشخص متدين

 بأنه مل يتعرض أيب بفضل اهللا تعاىل ألي نوع من االبتالء عند             مث يكتب 
انتخاب اخلليفة األول والثاين رضي اهللا عنهما، فلـم يتـردد مطلقًـا يف              

لقد جئت إىل أفريقيـا     . وقد ضرب مثال أعلى يف طاعة اخلالفة       .مبايعتهما
علما أن احلكيم فضل الرمحن خـدم       (الغربية مرتني من أجل تبليغ الدعوة       

عندما أتيت إىل هنا للمـرة األوىل       )  يف أفريقيا الغربية إىل مدة طويلة      اعيةًد
       مثاين سنوات متتالية، وهذه املرة أيضا مضت مكثت     سبع سنوات، وقد مر 

أيب بظروف قاسية خمتلفة من الناحية الدنيوية، ولو كنت معه السـتطعت            
داب الصرب وال مساعدته يف أمور كثرية ولكنه نصحين دائما بأن أعتصم بأه

أي ال أقول من عندي شيئا وال أقدم        (أعود إىل البالد ما مل يأمرين اخلليفة        
حينما كان موظفا كان يشتري جرائد اجلماعة كلها وكـان          ). أي طلب 

كان موصيا وظل يدفع تربع الوصية بالتزام يف زمن         . يدفع التربعات بالتزام  
كانت له بعض األراضي    . اكان يساعد الفقراء كثريا وكان مضياف     . وظيفته

لجماعـة وسـجلها    لوكان قد أوصى بعشرها     " فيض اهللا جك  "يف قرية   
  . بامسها

 وهو - ولقد ذُكر ضمن سوانح حياته السيد عمري بن ملك عبد الرحيم 
 أكرمه اهللا تعاىل مبرتبة الشهادة الذي - حفيد هذا الصحايب الذي أذكره 

م، وترك وراءه ولدينِ ٥/٢٠١٠ /٢٨يف مسجد موديل تاون بالهور يف 
. صغريين، ندعو اهللا تعاىل أن يتكفّلهم وحيميهم ويكون يف عوم دوما
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عائالت الشهداء مجيعا وخاصة ألوالد وأرامل الذين لعلينا أن ندعو 
 أن يتكفّلهم اهللا مجيعا ويكون يف عوم ويرزقهم الصرب ااستشهدوا شباب

  .  صاحلني، آمنيبات أزواجااوالسلوان ويهب األرامل الش
م ١٩٠٠الذي بايع يف عام  يقول السيد حممد يعقوب بن ميانْ سراج الدين،

 يأخذ �كان املسيح املوعود : م يقول١٩٠٤مث زار املسيح املوعود يف 
كنت ألعب يف حضنه، كان . األوالد الصغار يف حضن عطوفته لفترة طويلة

. نا أكثر من آبائناكنا نشعر يف الصغر أنه حيب.  على نورا نور�وجهه 
كان حضرته خيرج . الهور شرف بيتنا بزيارته امليمونة �كلما زار 

للتنـزه يف عربة مغلقة عادة، ففي أحد األيام عندما صار وقت عودته 
وكان كبار عائليت مبن فيهم والدي احملترم ميان سراج الدين وعمي ميان 

عائلة ينتظرون عودته يف معراج الدين وميان تاج الدين وغريهم من أفراد ال
اجتمع األوباش من حارة . بيتنا، وكانت مقابل بيتنا حديقة حكومية

. يف شارع احلديقة الذي كان متصال ببيوتنا" موجي دروازة وايت دروازة"
 إىل املنـزل بدأ األوباش والرعاع يرشقون  األدراجصعدو �عندما عاد 

مث قال . يف كيفية احتواء املوقفيف هذه األثناء استشار أيب عمي . احلجارة
 فحملين إذ كانت )كان الراوي صغري السن حينها(أيب خلادمنا أن حيملين، 

صحيت أيضا معتلة، وتصدى اجلميع لألوباش بكل شجاعة وبسالة حىت 
  . اتركوهم وشأم�فقال املسيح املوعود . تفرق األوباش شذر مذر
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 يف بيتنا، �قام املسيح املوعود كنت ذات مرة برِفقة أيب، أ: يقول الراوي
سأله أيب . احملربة يف مكان وكان يكتب وهو ميشيووكان قد وضع القلم 
  .بيغم ةنميأَ: امسا لبنت فذكر االسم

كلما ذهبت إىل قاديان مع أيب يف صغر : هناك رواية أخرى له يقول فيها
ل ، وكان اخلليفة األو�سين كنت أذهب إىل مستوصف اخلليفة األول 

ين دائما إن مل يكن لديه مريض، وكان يتلو القرآن دائما ويقرئه نحيتض
 أذهب �حني كنت أخرج من عنده . األطفال أيضا الذين كان حيتضنهم

 �كان . �إىل املسجد املبارك حيث أحظى برؤية املسيح املوعود 
يجلسين على مقربة منه ويسألين عن بعض األمور حبضور بعض الناس يف 

 كانت قاديان حينها قرية صغرية جدا وما كان من املتوقع أن .املسجد
كان أيب حيب املسيح . إهلامات املسيح املوعود ستتحقق على هذا النحو

كان أيب .  بشدة كالعاشق املشغوف وكان من خدامه القدامى�املوعود 
خيربين بأن املسيح املوعود كان يسرد أمورا كثرية عن االنتصارات 

 كانت ستحدث يف زمن اخلليفة الثاين اليت نراها متحققة والفتوحات اليت
  . اليوم

 ليقينه الكامل باملسيح املوعود وكان يقول بسبب سلفًاأي كان قد أخرب ا 
اليقني بصدق إهلامات املسيح املوعود بأن هذه األنباء سوف تتحقق حتما، 

حابة الذين فهؤالء هم الص. مث كان يقول بأننا رأينا حتقُّقها بأم أعيننا
 ووثّقوا �أحدثوا يف أنفسهم تغيريات طيبة بعد بيعتهم املسيح املوعود 

. عالقتهم مع اهللا تعاىل وازدادوا إميانا حبيث مل يقدر أحد على أن يهز إميام
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وقد متسكوا بنصيحة املسيح . كانت غريم الدينية تذكّر بالقرون األوىل
  : �املوعود بشدة وأدركوا حقيقتها حني قال 

ها مئات اآليات، فهو  هذه اجلماعة وقد أظهر يف تأييدلقد أسس اهللا تعاىل"
يهدف من وراء ذلك بأن تكون هذه اجلماعة مجاعة الصحابة وأن حيل زمن 

: وألن الذين ينضمون إىل هذه اجلماعة يدخلون يف عداد. خري القرون
صوبوا جلّ  لذا عليهم أن خيلعوا لباس املشاغل الباطلة وي�وآخرين منهم�

  ."اهتمامهم حنو اهللا تعاىل
 عملوا بتعليمه وحققوا بغيته، ندعو �كما أن أصحاب املسيح املوعود 
حدث يف أنفسنا تغيريات حسنة ونداوم اهللا تعاىل أن يوفقنا أيضا أن ن

  . عليها
يف منتصف الليل الذي يلي ليلة اليوم ستبدأ السنة اجلديدة امليالدية، ندعو 

 أن حتل هذه السنة أيضا على اجلماعة بربكات أعظم من قبل، وأن اهللا تعاىل
 أسبابا ليعرفوا احلق ئن الظلم ويهيع أيدي معارضي األمحدية �يكف 

نـزل بركات ال تعد وال وندعو اهللا تعاىل أيضا أن ي. ويوفقهم لقبوله
حتصى على مجيع األمحديني على الصعيد الفردي وعلى صعيد اجلماعة 

  .منيآ. أيضا
بعد صالتي اجلمعة والعصر سأصلي صالة الغائب على املرحوم مجال 

لقد ولد املرحوم يف . بباكستان" صدر أجنمن أمحدية"اسب يف احملالدين، 
بدأ خبدمة اجلماعة حني . م يف قاديان وكان أمحديا بالوالدة١٥/١٢/١٩٣٨

هز م عن عمر ينا٢٧/١٢/٢٠١١وقد توفِّي بتاريخ .  عاما١٨كان عمره 
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كان موصيا بفضل اهللا تعاىل فدفن يف .  عاما، إنا هللا وإنا إليه راجعون٧٣
وقد خدم يف .  عاما٥٥ حنوووفِّق خلدمة اجلماعة . يف ربوة" شيت مقربة"

مكاتب ومناصب خمتلفة مبا فيها مكتب عقارات اجلماعة، ومكتب الوصية، 
مث عين . يشدار الضيافة، مكتب السكرتري اخلاص، مكتب خدمة الدراو

م وظل خيدم يف هذا ٢٠٠٣متوز /يف يوليو" صدر أجنمن أمحدية"حماسبا يف 
م قائما بأعمال ٢٠٠٩م إىل ٢٠٠٨كما خدم من . املنصب إىل حني وفاته

كان املرحوم قليل . احملاسب واملسؤول عن صندوق االدخار يف اجلماعة
لني معه بلطف ، كان إنسانا نبيال يعامل العامبسيطة حياةالكالم، وعاش 

ولقد عامل أقاربه . وشفقة متناهية، بل كان يعامل اجلميع باملواساة واحلب
كان إنسانا . ها احلب والتوددؤجه وأوالده معاملة حسنة دائما ملوزو

كان ملتزما بالصلوات والصيام وصالة . شجاعا غري هياب بفضل اهللا تعاىل
دا يف أعماله وأداء كان نشيطا ج. التهجد وحيب اخلالفة إىل حد العشق

كان يؤثر عمل اجلماعة على أموره . واجباته ومل يتكاسل فيها قط
. ة وبالتواضع دائمايالشخصية دائما وقد عمل بروح الوقف بصورة حقيق

ندعو اهللا تعاىل أن يرفع درجاته، ويغفر . كان يطيع املسؤولني طاعة كاملة
 زوجته قد توفِّيت من  علما أن- له ويرزق أوالده وذويه الصرب والسلوان 

  . ويوفقهم للتمسك حبسناته واالستمرار يف أعماله الصاحلة، آمني- قبل 
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