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

تسنالِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * (آمني).�عني .  
 عن � املوعود املصلح رواها وقد املرء، ا يعترب أن ميكن وحكايات قصصا املاضية خطيب بعض يف سردت لقد
 ببايل خطر اليوم، عنها للتحدث القبيل هذا من والروايات احلكايات بعض بانتقاء بدأت عندما. � املوعود املسيح

 األمحدية اجلماعة أدبيات يف ترِد مل فلو ،� املوعود املسيح بربكة هو إمنا اليوم إىل حية احلكايات هذه بقاء أن
 هذه يف تترجم احلكايات فهذه احلديث، العصر هذا يف أحد عرفها وملا فترة منذ النسيان طي يف صارت قد لكانت
 وحكايات قصصا ليس وهي اليوم، عنها للتحدث احلكايات بعض اخترت بأنين قلت فكما. لغات عدة إىل األيام
 تبدو إا. األمور بعض إىل األنظار ووجه نصائح � املوعود املسيح قدم بعضها ويف حقيقية، وقائع بعضها بل فقط

 يبدو حادثا لكم فأقدم. اإلصالح جانب أيضا الطرائف تلك خالل من لنا يقدم � ولكنه وهلة، أول يف طرائف
  . ظاهريا طريفة

 كانت إحدامها ابنتان، هلا بستاين زوجة مثل يضرب كان � املوعود املسيح بأن � املوعود املصلح يقول
 بشدة تقلق املرأة كانت السماء يف سحابة ظهرت كلما. البستانيني عائلة يف واألخرى اخلزافني عائلة يف متزوجة
 نزل إذا ألنه اآلن خبري تعد مل ابنتي إحدى: قالت قلقها سبب عن الناس سأهلا وإذا. كاانني وهناك هنا وتتجول

 املتزوجة ابنيت فإن املطر ينـزل مل وإن. ستبور العائلة جتارة ألن خبري تكون لن اخلزافني عائلة يف املتزوجة فابنيت املطر
 خترب سوف املطر نزل إذا باختصار،. املطر شح بسبب تنبت لن خضروام ألن خبري تكون لن البستانيني عائلة يف

 أن للبيان املثال هذا � املوعود املسيح سرد لقد. اخلضروات يف خسارة فستحدث يرتل مل وإن اخلزاف عائلة أواين



 فيها، للحكم احلكومية احملكمة يف قضيتهما رفع على أصرا ولكنهما اإلخوة فنصحهما أمحدينيِ بني حدث اختالفا
. � املوعود املسيح من الدعاء طالبا مندوما أو الفريقني أحد جاء احملكمة يف املثول موعد قرب وعندما ففعال،
 منهم واحد فألي أيضا، معي عالقة على ومها يل مريد كالمها: املواقف هذه مثل يف يقول � املوعود املسيح فكان
  . احلق على هو من يفوز أن أدعو أن إال يل فليس يفشل؟ أن أدعو منهما وألي يفوز أن أدعو

 بعضهم على قضايا األمحديني بعض يرفع عندما أنه أيضا األيام هذه يف نفسه املنوال على احلال يزال ال: أقول
 السابق؛ املثال يف نزوله وعدم املطر نزول كمثل احلالة هذه يف الدعاء طلب فمثل ألنفسهم، الدعاء طالبني إيلّ يكتبون

 تتضرر أن من بد ال إذ البستانيني، عائلة يف املتزوجة تتضرر أو اخلزافني عائلة يف املتزوجة االبنة ستتضرر إما أي
  . إحدامها

 احملاكم يف ترفع األمحديني بني القضايا كانت إذا أنه املذكور املثال بسماع أحد يظنن أال أيضا أوضح أن أريد هنا
 من احملاكم إىل التوجه أن صحيح: أقول. أيضا األيام هذه يف ذلك حدث إذا بأس فال � املوعود املسيح زمن يف

 إىل التوجه جيوز فال ممكنا التحكيم طريق عن اإلخوة بواسطة الفريقني بني الفصل كان إذا ولكن جائز، العدل أجل
. التصرف هذا حيب كان ما أيضا � املوعود واملسيح. ومتعنتا عنيدا اإلنسان يكون أال وجيب احلكومية، احملاكم

 بطلب حمرج موقف من اإلمام ينقذ أن وجيب التعنت، جيتنب أن اإلنسان على جيب لذا حممود بأمر ليس التعنت إذًا،
 الذي نفسه الدعاء فأدعو يدعو؟ ال وملن يدعو فلمن أمحديني الفريقان كان إذا ألنه املواقف، هذه مثل يف منه الدعاء
  . صاحبه إىل احلق يعاد أن أي � املوعود املسيح دعاه

 اهللا وأوامر الدين أمور يف إال حقوقهما وأداء الوالدين احترام وهو آخر أمر إىل أنظارنا تعاىل اهللا وجه قد كذلك
 باهللا يتعلق األمر دام ما ولكن أحترمكما بأنين للوالدين يقول أن للمرء فيمكن بالدين يتعلق األمر كان فإذا تعاىل،
  . املوضوع هذا يف مضطر فأنا أمركما، أقبل أن علي يتعذر لذا تعاىل

 من كثري هناك ولكن. أمرمها خيالف وال والديه، حيترم أن إنسان كل واجب من أن � املوعود املصلح يقول
 باخلجل يشعر مرموقا منصبا منهم أحد تقلّد إذا بل حبقوقهم، يهتمون وال جيب كما أبويهم حيترمون ال الذين الشباب

 البكالوريوس شهادة لينال كبرية مشقة بتحمل ابنه علّم هندوسيا أن يروي � املسيح كان. الفقراء والديه لقاء من
 ذلك يف املفوض نائب منصب إىل الوصول. املفوض نائب منصب الشهادات هذه نيل بعد ابنه وشغل واملاجستري،

  . الراهنة األيام يف كذلك األمر يعد مل وإن كبريا إجنازا يعد كان الزمن
 األب وصل فحني. لزيارته يذهب أن فيجب املفوض نائب منصب شغل قد ابنه أن يوم ذات والده ببال فخطر
 جانبا أيضا أبوه فجلس. العليا املناصب أصحاب من وغريهم احملامني مع جالسا االبن كان ليقابله ابنه إىل اهلندوسي

 جلوسه من واستاء إليه الس أعضاء أحد نظر ذلك أثناء ويف بينهم، فيما احلديث فواصلوا. وسخا إزارا البس وهو



 من نفسه لينقذ وقال املوقف هذا من املفوض نائب حرج جملسنا؟ يف اجلالس هذا من: وتساءل النحو هذا على هناك
 بل خادمه لست السادة، أيها: غاضبا وقال وض غضبا استشاط الكالم هذا والده مسع عندما. خادمنا هو: اخلجل

 والدك أنه قبل من أخربتنا لو: وقالوا كثريا الموه والده الرجلَ أن املفوض نائب زمالء علم عندما. أمه خادم أنا
 البعض يتحاشى حيث املواقف هذه مثل تالحظ حال، أية على. يستحقه الذي والتعظيم االحترام منـزل ألنزلناه
 احترام إن إذًا،. العليا مرتبتهم شأن من ذلك حيطّ لئال -غريه أو الوالد أكان سواء - فقراء كانوا إذا أقارم مالقاة

 جيب الذين اآلخرين األقارب بعض لقاء يتحاشون كما لقاءمها يتحاشون الناس بعض نرى بينما واجب الوالدين
  . احلسنة مسعتهم يذيعوا أن من بدال عار بوصمة والديهم اسم يصمون من وهناك احترامهم،

 فقط كعادة واحملاضرين العلماء حماضرة يسمعون الناس بعض أن موضوعا � املوعود املصلح بين مرة ذات
 أن احلسبان يف واضعني االس إىل تأتوا أال عليكم أن � املوعود املسيح يقول. فحسب مؤقتا ا ولالستمتاع

 يفهم ال إذًا،. منه االستفادة ميكنكم وكيف الس يف يقال ما إىل تنتبهوا أن عليكم بل خطابه، فلنسمع مفوه احملاضر
 املؤقتة للمتعة الس يف جيلسون بل إليه، يهدف وما وحماضرته كالمه عمق يدركون وال احملاضر يقوله ما الناس بعض
 أصواتا ويخرجون مؤقتا، احلماس وخللق العواطف إلثارة رنانة حماضرات أيضا احملاضرين بعض يلقي كذلك. فقط

  . زائفة رقة ينشئوا أن وحياولون غريبة
 إللقاء قام أنه خطيبا يذكر كان � املوعود املسيح أن النوع هذا من خطيب ذكر يف � املوعود املصلح يقول
 فالحا الرجل كان. اخلطاب لسماع ووقف هناك إىل شخص فجاء. كثريا للرقة مثريا كالمه موضوع وكان حماضرة

 كانت. القمح قش لذر الفالحون يستخدمها - طويلة قبضة وهلا فروع ثالثة ذات أداة وهي -  املذْراة يده ويف
 املذكور الفالح جاء باختصار،. املعاصرة التكنولوجية اكتشاف قبل اخلالية األيام يف أيضا الغربية البالد يف تستخدم

 بدأ الفالح هذا ولكن قبله إليه املستمعني احلضور يف تأثري أدىن اخلطاب يترك مل. اخلطاب لسماع ووقف قرية من
 خبطابه تأثر قد الفالح أن فظن الرياء أصابه أن احملاضر حظ سوء من وكان. اخلطاب مساع من وجيزة فترة بعد يبكي
 انظروا ولكن ا، تتأثروا ومل ساعات منذ حماضريت تسمعون إنكم خمتلفة، قلوبا للناس إن: احلضور خماطبا فقال كثريا

 على ليظهر -الفالح سأل مث. وبكى سامعا ووقف وجيز وقت قبل جاء قد إذ فورا ا تأثر الذي هذا اهللا عبد إىل
 أن ميكن الفالح أجابه وما بالبكاء؟ وأجهشت بكيت حىت رجل يا فيك أثّر ماذا - عليه خطابه تأثري مدى الناس
 فعندما مثلك، خيور وكان البارحة بقَريت عجل مات لقد: الفالح فقال الناس، من القدامى أو جيدا الفالحون يفهمه
صوتك مسعت العجلَ تذكرت قد أنه يف شك ال. الفالح كالم بسماع كثريا احملاضر خجل. عليه حزنا وبكيت 
 الفالح فتذكّر الرقة، خلق حماولة يف غريبة أصواتا وإخراجه احملاضر صراخ بسبب ولكن الفالح هذا عواطف ثارت



 املثرية حماضرته بسماع بكى الفالح وظن املوقف فهم احملاضر أساء لقد. احملاضر هذا مثل خيور وهو مات الذي عجله
  . فورا اخلطاب تأثري حقيقة كشف وزيفه رياءه ولكن. للرقة

. متاما املذكور النحو على أصواتا يخرجون أيضا أم لوجدمت ضدنا يلقوا اليت املشايخ حماضرات مسعتم لو: أقول
 حديثا هناك من جاءوا الذين أو باكستان يف يسكنون الذين اإلخوة. الناس هؤالء به يقوم ما هذا حال، أية على

 يف خاص بوجه يثورون عندما يخرجوا اليت األصوات كيفية ويعلمون ضدنا املشايخ حماضرات مسعوا قد يكونون
  . احملاضرات إلقاء أثناء

 املرشدين أتباع من أيضا حنن نكون أن باإلمكان كان وإال ،� املوعود باملسيح لإلميان وفقنا أنه علينا اهللا ملنة إا
 اهللا إىل واصلون أم املزعومون املرشدون هؤالء يدعي. اإلسالم باسم شائنة بأعمال يقومون الذين املزعومني
 الدنيا عن راغبون وهم وطيدة اهللا مع عالقتهم وأن شيء، أي إىل هلم حاجة وال أدعيتهم بواسطة حاجام ويقضون

 إىل واصال نفسه يزعم كان أنه شخص عن الصدد ذا � املوعود املسيح يقول أعماهلم؟ هي ما ولكن. كليا
: املريد فقال القحط أيام األيام كانت. النذر يل قدم أي ضريبيت هات: له وقال مريديه أحد إىل فذهب عالية، مرتبة
 عنده من شيئا يبيع أن أكرهه حىت طويل وقت إىل خياصمه ظل املرشد ولكن. املرة هذه فاعذرين شيء عندي ليس
  . باعه مما له املال بدفع املرشد من وختلص ففعل

 حائزين أنفسهم ويزعمون كبرية بادعاءات يقومون الذين يف القبيل هذا من واألرجاس الضعف نقاط توجد إذًا،
 مثل بالد يف النوع هذا من املرشدون يوجد بل وشرب الدهر عليه أكل مما ليست األمور وهذه. عليا مراتب على

 إن ولكن فيه، مذكورة هي اليت واملعرفة العلم أنواع بكافة حميط الكرمي القرآن. أيضا األيام هذه يف وغريها باكستان
  . آخر أمر فهذا تدبرنا وعدم العلمي نقصنا بسبب املعرفة تلك أعماق إىل حنن نتوصل مل

 كلها الطب مبادئ أن مرة ذات قال � املوعود املسيح أن جيدا أتذكر: مفاده ما � املوعود املصلح يقول
 يف التأمل فرصة يل تسنح مل أنه املمكن من ولكن. فيه موجود الدنيا أسقام كافة وعالج الكرمي القرآن يف مذكورة

 على بناء القول ميكنين ولكن املطلوب، املبلغ بلغت قد معرفيت تكون أال املمكن من أو املطلوب، النحو على القرآن
 .الكرمي القرآن خارج شيء أي إىل حباجة لسنا أننا كبارنا من تعلمته وما الشخصية معرفيت

وما فسره  �وتفسري املصلح املوعود  �فيجب التدبر والتأمل يف القرآن الكرمي وقراءة كتب املسيح املوعود 
وشرحه اخللفاء من آيات القرآن الكرمي، كما ينبغي أن تتدبروا بأنفسكم أيضا وتسعوا الستنباط نكات املعرفة من 

  القرآن الكرمي. 
يظن البعض أم حصلوا العلم ويكفيهم ذلك وال حيتاجون إىل شيء آخر، وال حيتاجون إىل أي خربة وال إىل أن 
يستشريوا شخصا آخر، ولكن من الضروري وجدير بالتذكّر أن املرء حيتاج إىل اخلربة إضافة إىل العلم، وإذا أراد أحد 



بد له باإلضافة إىل قراءة كتب الطب أن يعمل مع طبيب  أن يصبح طبيبا بقراءة كتاب فقط فهذا مستحيل، لذا ال
حاذق ويتدرب على عالج املرضى، لذلك جرت العادة يف كليات الطب أم إضافة إىل تدريس طالب الطب 
يدربوم مع األطباء اخلرباء، وإن مل يفعلوا ذلك مل يكسبوا خربة ومل يتعلّموا شيئا، وليس هذا فقط بل حيتاجون إىل 

من التجربة بعد اية دراستهم أيضا وال يكفيهم ما يقومون به من تدريب وممارسة أثناء الدراسة فقط. مزيد 
يسرد  �باختصار، ال يغين أي طبيب علمه ما مل ميارسه، فالعلم من دون العمل غري مفيد، كان املسيح املوعود 

درس الطب كثريا، وعندما بلغه حسن  قصة عن هذا املوضوع نفسه أنه كان هناك طبيب ذو علم واسع، وكان قد
مسعة امللك رجنيت سنغ توجه إىل بالطه لعله ينال درجة. كان وزير رجنيت سنغ مسلما، فلقي الطبيب وزيره وطلب 
منه أن يشفع له من أجل اللقاء مع امللك، فخشي الوزير أنه لو نال الطبيب مرتلة عند امللك لرمبا يؤدي ذلك إىل 

ومع ذلك مل ير من املروءة أال يشفع له، وكان قد أدرك أثناء احلديث مع الطبيب أنه ال ميلك أية نزول مكانته هو، 
خربة إال أنه حائز على علم كثري، فشفع له عند امللك رجنيت سنغ وقال: إن هذا الشخص عامل كبري وقرأ كتبا كذا 

شيئا من اخلربة أيضا؟ فقال الوزير: سوف وكذا، أي مدح الوزير علم ذلك الطبيب كثريا، فسأله امللك: هل ميلك 
يكسبها بفضل جاللة امللك، أي سيكسب اخلربة بتجاربه على امللك. كان امللك رجنيت ذكيا جدا، ففهم أنه ال قيمة 
للعلم من دون العمل، فقال: أومل يبق للممارسة إال املسكني رجنيت سنغ؟ وقال: من األفضل أن تكرمه جبائزة 

ة العملية أيضا ضرورية مع العلم وهلا أمهية كبرية يف العامل، فإن مل يكسب اإلنسان خربة عملية بعد وترحله. فاخلرب
حتصيل العلم يف أي جمال فيأيت عليه أوان ال يدري فيها ماذا عليه أن يفعل، ويفزع فزعا ومع علمه ال يستطيع إزالة 

ه ماهرا يف أي جمال بعد حتصيل العلم فقط لتلقّى جوابا العائق وحل املشكلة العارضة، فإذا بدأ أي إنسان يعترب نفس
  مثل ما قال رجنيت سنغ. 

وهذا األمر ضروري جدا لرقي اجلماعة أيضا، ومن املهم جدا للشباب أم عندما حيصلون العلوم اجلديدة عليهم 
قي اجلماعة أيضا، يقترح كثري أن يكسبوا خربة أيضا، ويستفيدوا من اخلرباء يف جماهلم وبالتايل يستخدموا علمهم يف ر

من الناس باستخدام التكنولوجية احلديثة باستخدام أشياء متنوعة، يكون رأيهم صائبا علميا ولكن تكون فيها بعض 
املشاكل اليت إزالتها تكون ضرورية وميكن أن تعترض بعض العوائق اليت ال بد من التأمل فيها وال ميكن أن خيرب ا إال 

  أصحاب اخلربة. 
واألمحدي ميكن أن حيافظ على إميانه بعالقته الوطيدة مع نظام اجلماعة واخلالفة وتكون هـذه العالقـة منظّمـة،    
وإلنشاء هذه العالقة ال بد من استخدام الوسائل اليت ميكن أن تنشئ هذه العالقة عن بعد أيضا. يقول املصلح املوعود 

كن أن يتطور أفراد اجلماعة بل ال يستطيعون أن يبقوا أحياء ما مل وهو يبني هذا املوضوع: يف أمور اجلماعة ال مي �
تكُن عالقتهم باألصل، وأفضل وسيلة إلنشاء هذه العالقة يف هذا الزمن هي اجلرائد، حيثما كان اإلنسان مقيما مـا  



وهو يلقـي   ذلك �دامت تصله جرائد اجلماعة فيبدو قريبا، مثاله كما أحتدث اآلن معكم، (يقول املصلح املوعود 
خطابا يف قاعة النساء أثناء اجللسة السنوية، وكانت النساء يستمعن إىل خطابه مبكرب الصوت، فلو مل يكـن مكـرب   

: "قد جعل املكرب النساء قريبات من خطايب." هنا أيضا �الصوت ملا وصلهن صوته وما علمن ماذا يقال هلن.) قال 
رب، وهن أيضا يسمعن اخلطاب، فهذا أيضا نوع من القرب. وهكذا فإن يصل صويت يف قاعة النساء أيضا بواسطة املك

  اجلرائد أيضا جتعل املقيمني بعيدا قريبني من القوم. 
مع أن هاتني اجلريـدتني كانتـا   ، ساعديمبنـزلة يقول: إن جريديت "احلكم" و"بدر"  �كان املسيح املوعود 

يقـول:   � من ضررمها لذا كان املسيح املوعـود  ما كان أكربن نفعه، ولكن ألضارة أيضاأخبارا  أحيانا تنشران
الرتباط بيننا وبني أفراد مجاعتنا. مث لوسيلة  ين، ومعناه أن هذين الساعدأشعر وكأن هاتني اجلريدتني مبنـزلة ساعدي

جدا جبرائدنا، مـع أن عـدد    كان الناس يهتمون -�أي يف زمن املسيح املوعود –: إن يف ذلك الزمن �يقول 
 -وهي أقل مبئة بل بألف مرة مما هـي عليـه اآلن  -اجلماعة كان أقل من اآلن حبيث كانوا يوازون العشر أو نصفه، 

وكان يصدر من جريدة بدر يف ذلك الزمن ألف وأربعمئة أو ألف ومخسمئة نسخة، مث بعد ذلك قَلَّ إصدارها شـيئا  
ك كان حال جريدة احلكم. كان أفراد اجلماعة يشترون اجلرائد بكثرة، بل كان يشـتريها يف بعـض   فشيئا. وكذل

األحيان من ليس مبثقف، وكانوا يعطوا لآلخرين للقراءة، وكانوا يظنون أن هذه أيضا وسيلة للتبليغ، بل كان أحد 
كم ويضعه يف العربة، وعندما كان يأخذ األمحديني سائق عربة ومل يكن يعرف القراءة ولكنه كان يشتري جريدة احل

الركاب يعرف من مالمح وجه الراكب ما إذا كان طيبا أم ال، فكان يعطيه اجلريدة ويقول له: جاءتين هذه اجلريدة 
فأرجو أن تقرأها يل من فضلك. فالراكب عند نزوله يف مرتله كان يكتب عنوان اجلريدة ويتواصل مع اجلماعة ذه 

حتدث بيعات نتيجة ذلك. وكان الناس يقولون إن هذا الشخص مع كونه غري متعلم ومع كونـه   الطريقة، وكانت
سائق عربة حصان حصلت عن طريقه بيعات أكثر من غريه. قد خلق اهللا تعاىل لنا تسهيالت أكثر يف هذا الـزمن.  

اخلالفة وينبغي أن يتعود ذلك، وثانيا  أوال ينبغي لكل أمحدي أن يتابع أمي يت إيه لتربية نفسه وإلنشاء عالقة وطيدة مع
ينبغي أن خيرب اآلخرين أيضا بربامج أمي يت إيه وموقع اجلماعة دف التبليغ، ويف بعض األحيان إذا وجد فرصة جيلس 
مع أصدقائه ويستمع إىل هذه الربامج ويعرفهم ا. تأتيين رسائل كثرية قائلة منذ أن بدأنا نستمع إىل خطب اجلمعـة  

ألقل بدأت تتوطد عالقتنا مع اجلماعة وبدأ يتقوى إمياننا، ففي هذه األيام القناة الفضـائية األمحديـة وموقـع    على ا
وسيلتان مهمتان للتبليغ ولتربية كل أمحدي وإلنشاء عالقته مع اخلالفة واجلماعة، فيجـب   alislam.orgاجلماعة 

  على كل أمحدي أن يسعى لالرتباط ما. 
يصلحوا من أنفسهم ويتقيدوا بأحكام اإلسالم، وهم يتمنون خصوصا أن يواظبـوا علـى    يفكر بعض الناس أن

الصلوات، ولكنهم يصاحبون الكساىل فيتكاسلون مثلهم رغم أمنية اإلصالح، ويتأثّرون منهم دون أن يشعروا بذلك. 



ويلتزمون. وأريد أن أوجـه  فال بد من اختيار األصدقاء الذين حالتهم الدينية جيدة والذين يواظبون على الصلوات 
خاصة أمحديي ربوة وقاديان حيث يوجد أمحديون بعدد كبري يف مكان صغري كما تقع فيهما املساجد قريبـة مـن   
بعضها، أن يعمروا املساجد هناك، وكذلك جيب أن تتجنبوا كثريا أولئك الذين حيملون أفكارا سـيئة عـن نظـام    

ارج يكتبون إيلَّ عن هذا الشيء ويشتكون أن أهل ربوة أيضا حيتاجون اجلماعة، وبعض الناس الذين يذهبون من اخل
إىل التوجيه إىل االهتمام بالصلوات، فيجب على سكان ربوة أن يتوجهوا إىل هذا األمر بشكل خاص، والذين هـم  

ويـة والـذين   ضعفاء بدل أن يتأثّروا من الضعفاء اآلخرين جيب أن يقبلوا تأثري أولئك الذين عالقتهم مع اجلماعة ق
يبين مثاال كيف يتأثر املرء وكيف ميكن لعاقل أن يتأثر من  �يواظبون على الصلوات أيضا. كان املسيح املوعود 

اآلخرين، فيقول: كان جالينوس واقفا يف موضع إذ جاء إليه أحد اانني مهروال والتصق به وملا انفصل عنـه قـال   
الناس: ملاذا تريد ذلك؟ فقال: هذا انون التصق يب دون غريي فيبدو جالينوس: افصدوين، أي أخرِجو دمي. فسأله 

أن يفّ عرقًا من اجلنون، لذلك هو ترك اآلخرين والتصق يب فال بد أن يكون يفّ عرق اجلنون الذي آنس هذا انـون  
ونون يف الصـلوات  : فالذين مييلون إىل أولئك الناس الذين ال يصلون ويتـها �فاجنذب إيلّ. يقول املصلح املوعود 

اتباعهم للكساىل يدل على أم هم أيضا يتالءمون مع الكساىل، فيجب على كل أمحدي يف كل مكان أن مييـل إىل  
النشطاء والفاعلني يف اجلماعة ويستأنس م بدل أن يستأنس بالكساىل ويرتبط م، فإذا مت ذلك ازداد عدد النشيطني 

  . يف اجلماعة وصار الكساىل أيضا نشطاء
وقال: إين أريد أن أرى معجزة فأرين معجزة فالنية فسأؤمن  �ذات مرة جاء شخص إىل جملس املسيح املوعود 

رد عليه بقوله: إن اهللا ليس مشعوذا، وال يري  �: أتذكر جيدا أن املسيح املوعود �بك. يقول املصلح املوعود 
من املعجزات السابقة حىت أريك معجزة جديـدة؟   الشعوذات بل إن كل فعل له حكيم، فأخربين أوال ماذا انتفعت

احلق أن الفطرة اإلنسانية ال حتب بسبب ضعفها بل تستاء من أن يسأل املرء عن مدى أدائه اجبه وحتـب أن يظـل   
اإلنسان يف كسله وغفلته وحتب أن تظهر هلا الشعوذات. هذه هي فطرة اإلنسان. ومن عادة أهل العناد الدائم أـم  

لك الشيطان حىت يربروا عدم إميام، وقد طرحوا على مجيع األنبياء مثل هذه األسئلة، وكذلك طالـب  يسلكون مس
أيضا مثل هذه املطالبات أن يريهم آية بيت من زخرف، وآية الصعود إىل السماء، وليس ذلـك   �الكفار الرسول 

راء ويثريون مثل هذه االعتراضات التافهـة.  فحسب، بل أن يأتيهم بكتاب أمام أعينهم. فكانوا يتكلمون مبثل هذا اهل
واهللا تعاىل وأنبياؤه ال يعريون هذه املطالبات السخيفةَ أدىن اهتمام. هناك آيات خترج عن حد اإلحصاء، وهي تكفي 
من أراد اإلميان من ذوي الفطرة النقية. كان البعض خيالف مشروع التحريك اجلديد وقال ما هذا املشروع اجلديـد  

تدعه اخلليفة، فقال املصلح املوعود رضي اهللا عنه ردا على مطاعنهم مرة: الواقع أن مشروعي هذا ليس بدعا، الذي اب
إمنا هو مشروع قدمي، واستخدام لفظ "اجلديد" إمنا هو جمرد حيلة للعقول املريضة العاطلة اليت ال تكون جاهزة لقبول 



املريض بدواء واحد فترةً طويلة يقول له املريض أحيانا هذا الدواء شيء إال إذا كان جديدا. فكما أن الطبيب إذا عاجل 
ال جيديين نفعا، فيقول له الطبيب: حسنا سوف أعطيك اليوم دواء جديدا، مث يضيف إىل الدواء القدمي نفِسـه دواء  

احلق أن الطبيب أيضا آخر من قبيل اهليل مثالً، فيكون للدواء رائحة طيبة، فيظن املريض أنه قد أُعطي دواء جديدا. و
يكون صادقًا يف قوله إنه قد أعطاه دواء جديدا ألنه قد أضاف إليه دواء آخر، غري أنه جيعله جديدا لكـي يواظـب   
املريض على تناوله وال يقنط. ذات مرة جاءت إىل املسيح املوعود عليه السالم عجوز مصابة باملالريا وكانت احلمى 

قال هلا عليك تناول دواء يسمى "كونني". فقالت: كونني؟! لو تناولت ربـع قـرص   مل تفارقهما منذ أيام طويلة، ف
الكنني حترقين حرارة احلمى أسبوعا أو أكثر. فلما رأى املسيح املوعود عليه الصالة والسالم أا ال تريد تناول الكنني 

" يسميه العامة يف بالدنا "كَونين"، ومعناه قال حسنا، خذي أقراص "الدارينِ" هذه وتناوليها. علما أن دواء "الكونني
"دارينِ"، ومن أجل ذلك أعطاها املسيح املوعود عليه السالم دواء "الكونني" قائال هلا: خذي أقراص الدارينِ هـذه،  

ني وتناوليها. واملالحظ أنه عليه السالم مل يقل هلا هذا ليس "كونني"، وإمنا مساه باسم آخر. فتناولت من الدواء قرص
أو ثالثة، وسارعت إىل املسيح املوعود عليه السالم وقالت له لقد صار هذا الدواء بردا وسالما علي، فآتين املزيد منه. 
كانت من قبل تقول لو تناولت من هذا الدواء ربع القرص مل تفارقين حرارة احلمى أياما، ولكن بعد أن تغري اسـم  

  الدواء نفسه صار عليها بردا وسالما! 
يقول املصلح املوعود رضي اهللا عنه: الواقع أنين مسيت املشروع القدمي الذي بدأه املسيح املوعود عليه السالم باسم 
جديد، فبدأمت تقولون إنه مشروع جديد. من كان منكم خملصا يريد التقدم الروحاين فقد قال لدى مساع االسم 

من كان يف قلبه نفاق فظنه شيئا جديدا وأخذ يقول إن هذا  اجلديد للمشروع هذا شيء جديد وهلم ننتفع منه، وأما
يأيت بالبدع اآلن منحرفًا عن سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم واملسيح املوعود عليه السالم. فلم يبالِ الفريق األول بفهم 

  األمر، ومل ينتفع الفريق اآلخر من هذا املشروع. 
اليوم، أنه إذا هاجم الشيطان فال بد لكم من اختراع تدابري جديدة اتقاًء فالقانون املتبع منذ األزل، منذ آدم وحىت 

من هجومه. وعندما يخترع تدبري جديد بغيةَ اتقاء شر الشيطان ومن أجل السرعة يف إجناز مهام الدين فإمنا يخترع 
اهللا عليه وسلم مث يف هذا العصر  يف الواقع دف حتقيق الغاية اليت من أجلها بعث األنبياء من قبل مث بعث النيب صلى

  جاء خادمه املخلص سيدنا املسيح املوعود عليه السالم.  
البد للمسئولني من السعي الدءوب ومتابعة األمر بدون كلل أو ملل من أجل حتقيق أي هدف ومن أجل الرقي 

صلح املوعود رضي اهللا عنه: يف عهد اإلمجايل للجماعة، سواء أكان األمر ذا عالقة مبجال التربية أو غريه. يقول امل
املسيح املوعود عليه الصالة والسالم كان هناك سائل جيلس يف معظم األحيان أمام الغرفة اليت كانت تستعمل مكتبا 
للمحاسب يف اجلماعة، وكلما رأى شخصا آتيا من جهة امليدان املسمى "ميدان األمحدية" قال له أعطين روبية، وإذا 



 خطوات قال له حسنا، آتين نصفها على األقل، وإذا تقدم أكثر قال حسنا آتين ربعها، وإذا جاء حذاَءه تقدم اآليت
قال حسنا آتين ثُمنها، وإذا جتاوزه خطوتني قال حسنا آتين نصف الثمن، وإذا ابتعد أكثر قال حسنا آتين نصف 

سة، وإذا ذهب بعيدا قال حسنا آتين نصفها، وإذا اقترب من نصف الثمن، وإذا ذهب أبعد من ذلك قال حسنا آتين بي
وإذا وصل إىل املفترق قال آتين حبة  ١مفترق الطرق املؤدي إىل املسجد األقصى قال حسنا، آتين قطعة من "بكورا"

  من الفلفل على األقل. فكان يبدأ بالروبية، وينتهي عند حبة فلفل.
كذلك جيب على العاملني أن يسعوا جاهدين ليكسبوا شيئا ما، وإذا الْتفت إليه واحد يف املائة أول مرة، ففي املرة 
القادمة سوف يكون اثنان يف املائة، ويف املرة القادمة سيكون أربع، وعلى هذا املنوال سيزداد عددهم تدرجيا. فاعملوا 

ل املادية ال تبقى دون نتائج فكيف يظَن أن األمور األخالقية والروحانية ال أوال مث انظروا النتائج، فما دامت األعما
تؤدي إىل نتائج؟ أما الذين ال تكون قلوم نقية فهم يقولون: إمنا ننجز األعمال لكن النتائج بيد اهللا، ويقصدون من 

والسفه هذا القول! كأم ينسبون ذلك أنا مل ندخر جهدا وبذلنا قصارى جهودنا لكن اهللا عادانا. فكم من احلماقة 
أنه خيرج النتائج لكل عمل، وتتوقف النتيجة اجليدة أو السيئة على أعمالنا.  �ضعفهم ونقائصهم إىل اهللا. فسنة اهللا 

إذا كان أحد بذل عشرة يف املائة من اجلهود فمن مقتضى سنة اهللا أن تظهر النتيجة حبسب العشرة يف املائة. والعشرة 
هذه ال تعين أن هذه النتيجة ظهرت مبقتضى قانون اهللا مع أنه بذل اجلهود أكثر من ذلك. فقانون الطبيعة ال يف املائة 

يضيع جهود أحد، لكن النفس الشريرة تقول إمنا أديت الواجب لكن اهللا مل يؤد واجبه بل قد نسي. فأي كفر أكرب 
مسئولون عن النتائج. حني ال تظهر النتائج جيدة فاعلموا  من هذا الظن؟ فاجلهود واملساعي بأيدينا حنن ومن مث حنن

أن هناك نقصا وخطأ يف أعمالنا. لذا جيب بذْل املساعي أن تظهر نتائج كل عمل أمامنا يف صورة معينة، وجيب أن ال 
كثريا ومل  جنلس مطمئنني هادئي البال ما مل تظهر هذه النتائج. بعض الناس يقولون إنا قد عبدنا اهللا كثريا ودعوناه

تتحقق أهدافنا ومل تتقبل أدعيتنا، فليعلموا هم أيضا أم إما مل يصلوا إىل حيث كان جيب أن يصلوا، وإما قد حددوا 
هلم الغاية واهلدف واختاروا طريقا خاطئا. لذا فليعلم الداعي أن عليه أن خيتار طريقا صحيحا ويبذل اجلهود املطلوبة 

حني خييب ويفشل يف عمله يقول: كان قد بقي  ٢يقول إن صاحب الكيمياء  �وعود أيضا. كان سيدنا املسيح امل
نقص بسيط جدا. فهو ال ييأس من صنع الكيمياء وإمنا ينسب النقص يف جهده إىل نفسه. مع أنه ال جمال ألي أمل يف 

حياته يف احملاولة وسد  وتقويتها فكامل. لكن صاحب الكيمياء يقضي كل �هذا اجلهد، أما أمل نشوء العالقة باهللا 
النقص البسيط الذي بقي، وال يقنط رغم خيبته املتكررة. أما الذي يريد أن يتقرب إىل اهللا مث ال ينجح فال ينسب 
النقص يف أسلوبه إىل نفسه، بل يقنط من اهللا وييأس فورا، ويترك املساعي كلها. فصاحب الكيمياء ينسب اخلطأ إىل 
                                                           

١
 شيء يؤكل يشبه "أمشاط القرنبيط". (املترجم)  

٢
 . (املترجم)هو ما كان يسمى حجر الفالسفة، وهو حلم حتويل معدن رخيص إىل ذهب بالكيمياء  



التراب إىل ذهبٍ صحيحة ومؤكدة، لكن الذي يسعى للفوز بقرب اهللا ينسب خطأه إىل نفسه ويوقن بأن فكرة حتول 
  اهللا ويتركه.   

وهذا هو حال الباحثني يف العصر احلاضر أيضا حيث يقضون سنني طويلة يف البحث لنيل هدف ما، وبعد عدة 
ختدوه مرة، بل هم يغريون سنوات حيرزون النجاح. وليس من الضروري أن يتخذوا كل مرة نفس األسلوب الذي ا

أساليبهم يف شىت التجارب. ومن هذا املنطلق مثة حاجة لفحص أسلوبكم إلحراز الروحانية وقربِ اهللا والتشرف 
بإجابة الدعوات، ومثة حاجة لإلصالح واستعراض أسلوبكم واختباره أنه كيف وبأي طريق تقومون باإلصالح. لذا 

وفحص مجيع أعمالكم أنه من أي  �داتكم، والعمل جبميع أوامر اهللا هناك حاجة لفحص النفس، واستعراض عبا
إين قريب من عبادي وأجيب دعوام مث ال  �نوع هي. ومثة حاجة إلصالح اجتاه التفكري والعقل، فحني قال اهللا 

: كان �ود جنده قريبا منا وال جتاب دعواتنا فمن املؤكد أن هناك نقصا يف مساعينا وحاالتنا. يقول املصلح املوع
يقول: الشحاذون نوعان، مصرون وغري املصرين، فالشحاذ العادي من يأيت إىل باب أحد  �سيدنا املسيح املوعود 

من الناس ويطلق النداء ويسأل شيئا فإذا أعطاه أحد شيئا أخذ وإن مل يؤته أطلق ندائني أو ثالثة وانصرف، أما النوع 
لموا شيئا، فهم ال يتركون الباب دون أن يأخذوا شيئا، وهم قليلون جدا. الثاين فهم ال يربحون الباب ما مل يست

وجيلس عنده ومل يكن ينصرف قبل أن يأخذ  �وأتذكر أن شخصا من هذا القبيل كان يأيت إىل املسيح املوعود 
د املبلغ حىت خيرج إليه حضرته ويعطيه شيئا، وأحيانا كان حيد �شيئا، فلم يكن يترك باب بيت املسيح املوعود 

لو أعطاه أقلَّ من ذلك رفض استالمه ائيا، وحدث مرارا أن الضيوف  �الذي يريده وكان املسيح املوعود 
حققوا طلبه لكي ينصرف. يقول حضرته: لقد الحظت أنه حني تفوه أنه يريد مبلغا معينا، مل ينصرف قبل أن يتحقق 

حضرته وخيرج إليه ليعطيه شيئا. فكان سيدنا املسيح املوعود طلبه، ولو كان حضرته متوعكا ملا انصرف حىت يتحسن 
يقول: من الضروري لقبول الدعاء أن يعزم املرء مسألته ويستمر يف طلبه على شاكلة الشحاذ املصر، وجيلس  �

نع وال يربح وال ينصرف حىت يثبت فعلُ اهللا أنه جيب أن ال يدعو لذلك. وإنّ الفعل اإلهلي مل �على أعتاب اهللا 
الدعاء يظهر يف شىت الطرق، فمثال إذا كانت هناك حاملٌ، ويف هذه األيام ميكن معرفة إن كان اجلنني صبيا أو بنتا، 
وهو يكون مؤكدا قرب الوالدة، ويف هذه الساعة إذا دعا أحد أن يولد صيب حصرا فهو ينايف فعلَ اهللا، فذلك الوقت 

كن للحمل التايل أن يهبه اهللا صبيا يف احلمل القادم. أو إذا تبينت مشيئة هي الساعات األخرية للوالدة. وهذا الدعاء مي
اهللا صراحة ومع ذلك إذا استمر املرء يف الدعاء، فهذا خطأ، بل هي إساءة. لكن جيب التذكر أيضا أنه ال جيوز 

 بانتظام جيذب أفضال اهللا. التخلي عن التدبري أبدا، إذ التدبري أيضا ضروري مع الدعاء، فالدوام على الدعاء والتدبري
يقول: إن عدم اختاذ التدبري مع الدعاء باطل، فمثل  �فالتدبري مع الدعاء ضروري جدا. كان سيدنا املسيح املوعود 

هذا الدعاء يرد إىل صاحبه، كالذي يدعو فقط وال يتخذ التدبري. فالذي ال يقوم بالتدبري إىل جانب الدعاء، ال يسمع 



أن ميتحنه  �ن عدم اختاذ التدبري مع الدعاء ينايف سنةَ اهللا، وكأن املرء ميتحن اهللا، وال يليق باهللا دعاؤه، وذلك أل
  متخذين مجيع الوسائل املادية.  �للدوام على الدعاء وأن جنعل حاالتنا حبسب رضوان اهللا  �عباده. وفَّقَنا اهللا 

بعد الصالتني سأصلي جنازة الغائب على شهيد، فقد قَتل أعداء اجلماعة السيد قمر الضياء احملترم ابن السيد حممد 
يف الساعة الواحدة  ١/٣/٢٠١٦بالسكاكني يف  -من سكان كوت عبد املالك يف حمافظة شيخوبوره -علي احملترم

هاد كان الشهيد قد خرج من حمله املالصق للبيت ليعيد والنصف خارج بيته، إنا هللا وإنا إليه راجعون. يوم االستش
أوالده من املدرسة إذ هامجه جمهوالن وجراه إىل الزقاق حيث أمسك به أحدمها والثاين اال عليه بطعنات بالسكني. 

ه حاول الشهيد قمر الضياء التخلص ومل يستطع إذ كان صدره وكتفه وقلبه وعنقه قد طُعن بالسكني. أحدمها هامج
  بالسكني يف خلف الرقبة وتركها فيها وهربا، فلم حيتمل الشهيد اهلجمات فسقط شهيدا، إنا هللا وإنا أليه راجعون. 

كان جد والد الشهيد السيد دولت خان أول أمحدي يف العائلة إذ كان قد جاء إىل قاديان من "اولك بريي" يف 
دفن بعد الوفاة يف شيت مقربة بربوة، كان جد الشهيد ، و�حمافظة غورداسبور وبايع على يد املسيح املوعود 

أمحديا بالوالدة بفضل اهللا، وهو اآلخر مدفون يف شيت مقربة ربوة. بعد استقالل باكستان هاجرت هذه العائلة إىل 
لك يف قرية كاليكي ناغري يف حمافظة سيالكوت وسكنت هناك. وقد ولد الشهيد هناك، مث انتقل إىل كوت عبد املا

، درس الشهيد إىل البكلوريوس وعمل موظفا يف شىت املكاتب ملدة مث فتح حمال خاصا لتصوير املستندات ١٩٨٥
. كان صاحب خصال محيدة كثرية فكان مؤمنا صاحلا طيب القلب طاهر السرية ٢٠٠٤واهلواتف اجلوالة. تزوج يف 

ا يف ضيافة الضيوف من املركز، كما كان بارزا كرميا واجتماعيا، وكان خملصا جدا وشجاعا، وكان نشيطا وسباق
دوما يف خدمة اجلماعة. كان يقابل كل واحد بوجه طلق. يقول أخو الشهيد إنه كان حيافظ على الصلوات بصفة 
عامة وعلى صالة اجلمعة بصفة خاصة، وعندما كان أصحاب احملالت اآلخرون غري األمحديني يرون الشهيد يغلق 

معة ليحضر اجلمعة كانوا هم أيضا يغلقون حمالم قائلني إذا كان هذا القادياين يتوجه إىل صالة احملل وقت صالة اجل
اجلمعة بعد إغالق حمله فعلينا أيضا أن نغلق حمالتنا وحنضر اجلمعة. فكان الشهيد ال يترك أي مجعة وكان غري 

د: من الشهر املاضي الحظت فيه تغريا ملموسا األمحديني أيضا يوفَّقون ألداء صالة اجلمعة بسببه. قالت زوجة الشهي
حيث كان يعتين يب أكثر من ذي قبل ومل يكن يستاء لكالم قاسٍ يصدر يل. كان الشهيد بفضل اهللا منخرطا يف نظام 
الوصية، وحاليا كان خيدم اجلماعة بصفته سكرتري اإلصالح واإلرشاد، وكان خيدم اجلماعة يف جماالت أخرى كثرية 

عهدت إليه مسئوليات شىت يف املاضي ووفق بأدائها. كان ينجز شىت أعمال اجلماعة بنشاط ومحاس، كان  أيضا، فقد
م اجتمع خارج بيته مخس مائة شخص ١٤/٨/٢٠١٢يواجه املعارضة وكان قد أخرب بذلك الشرطةَ أيضا خطيا. يف 

نزع الصور كما طمس عبارة "واهللا بإشراف الشرطة، وإثر ضغط املعارضني صعد أحد رجال الشرطة على الطاولة و
خري الرازقني" والشهادتني بلون أسود. وبعد ذلك أزالوا عبارتي "أليس اهللا بكاف عبده" و"ماشاء اهللا" من جدار 



البيت بواسطة اإلزميل واملطرقة. فهذا هو حال هؤالء، وماذا ميكن أن نقول غري إنا هللا وإنا إليه راجعون. ومثل ذلك 
الشهيد قمر الضياء مسرية تضم مخسني شيخا فأخرجوه من البيت وعذبوه وأساءوا إىل صورة املسيح جاءت إىل بيت 

واستخدموا ضد حضرته كلمات بذيئة، مث وصلت الشرطة إىل هناك وأخذت الشهيد قمر الضياء إىل  �املوعود 
ملعادية وكان يتلقَّى التهديدات خمفر الشرطة، ودون أن تعاقب املعارضني أت القضية. فكان يواجه هذه األوضاع ا

على الدوام، ونظرا إىل ذلك كله كان ينوي اهلجرة إىل خارج باكستان، لكن اهللا ناداه إليه وأكرمه باالستشهاد، لقد 
سنوات،  ١٠ترك الشهيد أخوين وأختني وأباه حممد علي احملترم، زوجته "رويب قمر" وثالثة أوالد هم حذيفة وعمره 

سنوات. رفع اهللا درجات أخينا الشهيد هذا يف جنات رضوانه  ٤سنوات وأمة اهلادي وعمرها  ٧مرها وأمة املتني وع
  ووهبه نعماء اجلنة دائما، وجعل مثواه عند أحبته. آمني.                            
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