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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده 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 بسمِ�. رجيمال

عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمرص ينالَّذ تمعأَن هِملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض  
 بأننا ببايل فخطر � املوعود املصلح سيدنا عن � املوعود املسيح نبوءة حول اليوم خطبة ألقي بأن أفكر كنت

 أتكلم أن بد فال ،� املوعود املصلح سيدنا ا قام اليت األعمال بعض باإلمجال ونذكر ونوضحها النبوءة عادة نبني
 هلا � املوعود للمصلح تعاىل اهللا هاوهب اليت والفراسة والذكاء العلم أن واحلق. علمه سعة عن التفصيل من بشيء اليوم
 منشورة وخطبه ومقاالته كتبه وإن. واملعارف بالعلوم زاخرة أيضا اخلالفة توليه قبل وخطاباته كتاباته إن. جوانب عدة
 من أكثر على حيتوي جملد وكل منها، جملدا ٢٣ اآلن حىت نشر وقد" العلوم أنوار "سلسلة بعنوان جملدات عدة يف

 للجمعة خطبه كذلك. تعاىل اهللا بفضل أيضا أخرى جملدات وستطبع جارية تزال ال السلسلة وهذه صفحة، ٦٠٠
 من أكثر يف يقع أيضا منها جملد وكل م ١٩٤٣- ٤٢ عام إىل جملد ٢٤ يف اآلن إىل نشرت وقد العدد كثرية أيضا
 خطبه جلمع أُنشئت اليت" فاونديشن عمر فضل "مؤسسة نإ. اهللا بإذن أخرى جملدات وستنشر صفحة، ٦٠٠

 مترمجة وبعضها اهللا بإذن سريعا اإلجنليزية باللغة الكتب بعض تراجم وستتوفر اللغات خمتلف يف ترمجتها تدبر وخطاباته
 هذا يف عمل قد أنه أظن. سلفا منشورة وبعضها بالعربية بعضها ترجم وقد أخرى، لغات إىل ستترجم ومنها. سلفا
 كتب بترمجة يكلَّفون إذ البالد خمتلف يف جامعاتنا طالب ويترمجها. أخرى أجنبية لغة أية من أكثر العربية باللغة اال

 املوعود املصلح أعطاه عظيم كنـز فهذا. اجلامعة من التخرج عند" شاهد "امتحان الجتياز يقدموا كرسالة اجلماعة
 يتوقع ال يشتروا والذين. فقط باآلالف تطبع الكتب هذه ولكن. عاما ٥٢ إىل املمتد خالفته عهد يف للجماعة �
 ألا األردية، يقرأوا أن يستطيعون ال الذين من جديدة وأجيال جدد مبايعون فهناك اآلن أما. مفصال يقرأوا أم

 ملمني ليسوا احلديث اجليل من عدد أكرب وإن. جدا قليال إال لغام يف الكتب هذه هلم تتوفر وال لغتهم ليست
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 سنوات يكربونين أو ،جيلي من هم الذين بل. ومعرفته علمه مدى يدرون فال � باألردية وخطابه كتابته بأسلوب
 � سعته نقدر أن نستطيع فقط عندها الكنوز هذه قرأنا فإذا. وخطاباته خطابه أسلوب يستوعبون ال أيضا قليلة

  . ومعرفة علما نزداد أن ونستطيع عنه، النبوءة يف جاء كما والباطنية الظاهرية بالعلوم مليئا كونه وحقيقة العلمية
 خطاباته مندد قليل ع سجل فقد لذا الزمن ذلك يف متوفرة تكن مل املتطورة والبصرية يةالسمع الربامج أن معلوم

 بسبب جيدا يعد مل أيضا التسجيالت تلك يف والصوت. خالفته عهد من األخرية السنوات يف بسيطة أجهزة على فقط
  . اخلطابة يف الباخل أسلوبه يف املعهودة والشوكة العظمة طياته يف حيمل وال عليها طويلة فترة مرور

 اجلزء "قلت. حمفوظا يزال ال وخطاباته وخطبه كتاباته من األكرب اجلزء أن على تعاىل اهللا نشكر حال، أية على
 من أحيانا يتمكنوا مل أم األماكن بعض يف يبدو لذا اخلطاب أثناء األيام تلك يف يكتبوا كانوا املختزلني ألن" األكرب
 بعض ويف وكاملة صحيحة بصورة تكتب مل اجلمل بعض بأن ونشعر خطبه، أو خطاباته أثناء يف املهابك العبارة كتابة

 عن البيان من بدال � كالمه من املقتبسات بعض عليكم أقرأ أن ففكرت. الكالم يف النقص من شيئا جند األماكن
  . به املتعلقة النبوءة

 وبأنه باهللا واليقني الدعاء أساليب مضمون تشمل مسامعكم على للقراءة املقتطفات بعض منها اقتبست يتال اخلطبة
 حياتنا يف نرى أن أردنا إذا أنه هو املوضوع هذا اختياري يف والسبب. يريد ما يفعلو شيء كل على القادر هو تعاىل
 يف اخلطبة هذه � حضرته ألقى لقد. به ونعمل جيدا املوضوع هذا ندرك أن بد فال للعادة خارقة نتائج
  : مفاده ما فيها قال م١٠/٤/١٩٤٢

 من جزءا بأن أتلقاها اليت الرسائل من يل يتبني ولكن الدعاء، على املثابرة إىل اإلخوة أنظار وجهت أن سبق لقد
 بأن هنا أقول أن أود(. يكفي ال فقط اجلماعة من جزء دعاء ولكن رة،املعاص الفنت إىل نظرا باستمرار يدعون اجلماعة

 كما لوضعا يف الطيب التغري وإحداث الدعاء إىل ملحوظا انتباها أرى ال إذ أيضا األيام هذه يف ملحوظة نفسها  احلالة
 فيهم مبن اجلميع أذهان يف تغيريا لنحدث حاجة فهناك: )لوقيو � دوعوملا حلصملا انديس عباتي ،لاح ةيأ ىلع .جيب

 واإلميان اليقني ينشأ أن هو التغير هذا إلحداث األمثل والسبيل. إليه ونوجههم الدعاء إىل والصغار والنساء الرجال
 ذلك سيكون أحيانا أُجيب وإذا. اهللا عند دعاؤه يجاب ال بالدعاء يقني لديه يكون أن بغري يدعو والذي. أوال بالدعاء

 تعاىل اهللا أن قلبه قرارة يف يوقن الذي دعاء فيجاب كقانون أما. قلبه يف اليقني وخللق فقط املثال العينة وسبيل على
 هو بأنه � يقول مث) ٦٣: النمل (�دعاه إِذَا الْمضطَر يجِيب أَمن�: الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا فيقول. أدعيته جييب
 طريق كل جيد أن بعد معينة جهة إىل يذهب والذي. معني مكان إىل واملدفوع املنقاد املضطر معاين من. جييبه الذي
 مشاله إىل ويتوجه نارا فريى ميينه إىل يتوجه أي وصوب، حدب كل يف النار يرى الذي املضطر له يقال وجهه يف مغلقا
 جهة إال أمامه تبقى وال. نارا ويرى حتته وينظر نارا فريى فوقه وينظر نارا ويرى ووراءه أمامه وينظر أيضا نارا فريى

 ومن فحسب، واحدة ةجه يف إال األمن يرى الو مكان، كل يف النار فريى اجلهة هذه عدا ما أما اهللا، جهة أي واحدة
 قلقًا يكون من املضطر فليس. الداعي قبل من كامال يقينا يتضمن أن بد ال املضطر موضوع أن تفهموا أن ميكنكم هنا

 هناك سيجد كان إن يقينا يعلم أن بدون جهة أي إىل لالندفاع أحيانا اإلنسان يدفع القلق ألن ذلك فقط، ومضطربا
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 ليس وقلقه القلب فاضطراب. منه ينجو فال نفسه اخلطر مكان إىل للجري الناس بعض القلق فعيد قد بل ال، أم أمانا
 وكأن. واحدا طرفًا إال طرف كل يف معني كل ومن مأمن كل من املرء ييأس أن االضطرار وإمنا االضطرار، على دليال

 بأنه موقنا منها للخالص سبيالً ما جهة يف أيضا يرى أن بل فحسب، جهة كل يف النار املرء يرى أن ليس االضطرار
 الدعاء هذا مبثل يقوم العبد ألن تعاىل اهللا حضرة يف القبول لقي احلالة هذه مثل يف دعا فلو النار، من حمفوظ مكان
 يف نفسها هذه االضطرار حالة � الرسول بين وقد. تعاىل اهللا إال اآلن له مالذ ال بأنه وموقنا تعاىل اهللا أمام ماثالً
 رب يا أي ؛)األمين الشق على النوم باب الوضوء، كتاب: البخاري" (إليك إال منك منجا وال ملجأَ ال اللهم: "دعائه

 كل من عيين اومغمض واحد كل من يائسا إليك آيت أن إال عندك من تأيت اليت االبتالءات أو العذاب من مالذ ال
 يدعوه الذي أن �دعاه إِذَا الْمضطَر يجِيب أَمن�: تعاىل قوله من واملراد االضطرار، حالة هي هذه. وجانب طرف
 حالة إىل أشري ولقد. حتما مجاب ودعاؤه املضطر فهو ،تعاىل اهللا عند إال مأوى وال له ملجأ ال أن موقنا تعاىل

  ."�دعاه إِذَا الْمضطَر يجِيب أَمن�: تعاىل قوله يف هذه االضطرار
 حاالت خمتلفة للمضطر – دأبه يف اخلطاب  وفق-بعد إلقاء الضوء على كلمة املضطر وشرحها ذَكر حضرته (

  :)مث يقول. تكثر مثل هذه األحداث واألمثلة يف مجيع خطاباته. وقدم أمثلة وأحداثًا توضيحا هلا
اليت جتمع مجيع أنواع املضطر، واحلق " املضطر: "هناك أنواع كثرية لالضطرار يف العامل لذلك استخدمت هنا كلمة

 هو وحده عالج كل مضطر، إال أن بعض عباده أيضا يقدرون على إزالة اضطرار املضطرين مبا أن اهللا تعاىلمع أنه 
 -فمثالً هناك شخص فقري يبلى ثوبه وليس عنده ما يشتري به ثوبا جديدا، فرياه أحد األثرياء . أعطاهم اهللا من نِعم

ال شك أننا نؤمن بأن اهللا . عال أشترِ لك ثوبا جديدات:  فيقول له-وقد يكون هندوسيا أو سيخيا أو جموسيا أو ملحدا
إن فالنا : تعاىل هو الذي ألقى يف روع الثري أن يشتري للفقري ثوبا جديدا، ولكن الذي ال يكون إميانه كامالً يقول

يد حىت مل ولكن هذا الشخص الفقري لو أصيب مبرض شد. ساعدين يف اضطراري بدالً من أن يقول إن اهللا تعاىل أعانين
املاء أيضا، وال يقدر على احلركة من شدة  يتقبليقدر على األكل والشرب وتسوء صحته لدرجة ال يستطيع أن 

ليس عندك : الضعف، فلن يساعده الثري يف هذه احلالة، بل سيساعده طبيب حاذق يترحم عليه برؤية حاله، فيقول
  .ضا جمانامال للعالج، تعال إيلّ فسأتوىل عالجك ودواءك أي

  . ففي حالته االضطرارية هذه مل يستطع الثري مساعدته بل ساعده الطبيب
وأحيانا يؤخذ املرُء يف قضية مزورة يرفعها ضده بعض أعدائه األقوياء احلاقدين عليه، فيجره إىل احملكمة دومنا 

 نفسه بنفسه، فيقع يف ورطة من أمره، جريرة، ولكنه ال ميلك ماالً لدفع أجرة احملامي، كما ال يقدر على الدفاع عن
  ."فلم يغنِ عنه هذه املرة إال حمامٍ. أنا أتوىل الدفاع عنك جمانا: رحيم ويقول له حماميفيتقدم 

  :)مث ضرب مثال الفالح على الشاكلة نفسها، مث قال(
ولكن اهللا . دون أشخاصفثبت أنه ميكن أن تأيت على اإلنسان حاالت اضطرار خمتلفة، فيساعده فيها أشخاص "

أي أنا الوحيد الذي يسد حاجة كل مضطر سواء كان جائعا أو عاريا أو  ؛�أَمن يجِيب الْمضطَر�: تعاىل يقول هنا
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فاهللا تعاىل يقدر على سد كل حاجة لكل إنسان، وعلى مساعدة كل مضطر يف أي . و مريضا أو حامل ثقلٍظامئًا أ
  ."ظرف كان

، مير املرء هم كلِّاملضطرينحاجات كل إن اهللا تعاىل يقدر على سد ) وأجتاوز عن بعض األمور هنا: مث قال حضرته(
. يساعده يف كل هذه احلاالت؟ بل لن يغين عنه عندها أحد امللوك أيضابآالف من حاالت االضطرار، فأنى لبشر أن 

فمثالً لو مرض إنسان مرضا شديدا فلن يغين عنه قرب امللك وال خزائنه وال جنوده، إمنا يغين عنه اهللا وحده الذي هو 
رية، فيهامجه ذئب أو أسد قادر على أن يكشف عنه كل نوع من السوء واملرض؛ أو لو كان املرء يسافر منفردا يف ب

  .مثالً، فلن يغين عنه امللك مهما كان مقربا إليه ولو كان ابنا له، فلن يغين عنه إال اهللا تعاىل وحده يف مثل هذه احلالة
  ."فثبت أن املرء لن يعد مضطرا ما مل يكن موقنا بأن اهللا تعاىل وحده قادر على أن يغين عنه عند كل اضطرار

 ،شجاعة جيعلوها أن اإلجنليز يستطع ومل لإلجنليز ختضع اجلبانة اهلندية الشعوب من كثريا إن ذلك على مثاال يقول
 هوة يف متردية أبقَوها تقدمها يف اإلجنليز يتسبب أن من فبدال. اجليش يف أفرادها يجند ال أن ينبغي بأنه قالوا وإمنا

 بواسل، شجعانا أصبحوا � به عالقتهم اجلبناء كبار أنشأ إذا الذي � اهللا إىل انظروا لكن. سلفا كانوا كما اجلنب،
 فيها يحدث واالزدهار، التقدم اهللا يهبها اليت فالشعوب. نظام يف الفوضى تسودها كانت اليت الشعوب واخنرطت
م تتبدل حبيث االنقالبائيا، قلو ر وطاقة قوة فيهم وتنشأ وجبنهم ضعفُهم ويزولاملسلمني إىل فانظروا. العامل حتي 

 باستشارة األعمال ينجزون القبائل زعماء كان بل معني، ونظام مللك خاضعني العيش حيبون يكونوا مل فالعرب مثال،
 ألف تضم كانت القبائل فإحدى. اليوم والية أصغرِ مكانة ثلم هلا تكن مل أنه إال حرة، كانت قبيلة وكل األفراد،
 إىل نسمة ف آالبعشرة يقدر أيضا مكة سكان عدد وكان شخص، آالف ثالثة وثالثة شخص ألفي وأخرى شخص
 وال شرطة وال خزينة أي لديهم تكن ومل نظام، أي ينظمهم يكن ومل عدة، قبائل على موزعني فقط ألف عشر مخسة
 طريقة أي فيهم يوجد مل إذ والفوضى، الفساد ميسوده قوما العرب كان باختصار. اجلنود له جيند ظممن رمسي جيش

 العدد يقدرون فالباحثون جدا، قليل عدد به وآمن � الكرمي الرسول اهللا بعث األوضاع هذه ففي. صحيح نظام أو
 كان. جدا الضئيل العدد هذا � بالنيب آمن قد باختصار فقط، إنسان مبائة املكية حياته يف � به للمؤمنني اإلمجايل
 واوكان مقاتلني كانوا أم وصحيح وطاقة، قوة أي هلم تكن ومل العامل يف جدا حقريين أوال يعدون مكة سكان

 وكان ضعفاء، يعدون كانوا الذين أولئك اإلسالم إىل فانضم العامل، يف قوة أي هلم تكن مل أنه إال القبيلة حيفظون
 مشهد يقدمون وجعلهم شجاعة قلوم يف � اهللا خلق قد ذلك ومع ضعفاء، أم سلفًا مكة أهل عن املعروف
 اليت- الطاعة يعدون كانوا بل ألحد االنقياد يتحملون يكونوا مل العرب أو نفسها مكة فسكان. رائع نظام يف االنتظام

  .متناهية ذلة -املتحضرة للشعوب شعارا تعد
                   :   )وقال األمر هذا على مثاال قدمية مشهورة عربية قصة حضرته قدم مث(

 ناحية العربية اجلزيرة يف منطقة حيكم كان هند بن عمرو امسه عربيا كًامل أن العربية األدبية الكتب يف ورد فقد
 يوم ذات حلاشيته فقال. يطيعونه العرب كل أن إليه خيل حىت للعرب، بالنسبة واملنعة العز أوج بلغ وقد والشام، العراق

 وهو كلثوم، بن عمرو امسه واحد خصش هناك نعم،: له فقالوا يل؟ الطاعة يأىب العرب من أحدا أتعلمون: الكالم أثناء
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 رسالة كلثوم بن عمرو إىل امللك فأرسل. ذلك من للتأكد سأدعوه حسنا،: قال. لك ينقاد لن أنه نرى قبيلته سيد
 قبيلته أفراد بعض مع الشاعر فجاء قبيلته، من األقارب وبعض أُمه معه يحضر وأن لرؤيته، مشتاق ألنه الزيارة منه طلب
 من قريبا خيامه وضرب أصحابه، مع كلثوم بن عمرو فحضر ، املدينة خارج رواقه يف مقيما عندها امللك نوكا. وأمه
 الطعام مائدة على أمر قضاء يف عمرو أم تستخدم أن أُمه من طلب قد امللك وكان. السائدة العادة حبسب امللك خيام

 عادة على الطعام مائدة على والضيوف ابنها ختدم أخذت أُمه أن إال ملكًا كان أنه ومع. ومحيتها إبائها الختبار
 على ما حاجة يف عمرو أم ساعدتها ولو وأقاربه، وأمه كلثوم بن عمرو ختدم كانت امللك أم أن يعين وهذا العرب،
 أم كانت فلما. نفسه الوقت يف تعمل كانت أيضا امللك أم ألن وكرامتها عزا من ينال ما ذلك يف يكن مل املائدة
  .   إساءة أي هلا تشكِّل ما أمر يف هلا الشاعر أم مساعدة تكن فلم تعمل نفسها امللك

! سيديت يا الشاعر ألم امللك أم فقالت صحن هناك كان الطعام يتناولون اجلميع كان فيما أنه هو حدث ما ولكن
 يف أنه الروايات يف وردت فقد هذا؛ من أكثر عدةمسا أي منها تطلب أن على تتجاسر ومل الصحن، ذلك ناوِليين
! كلثوم بن عمرو أُم ويلَ يا: قائلة وتستغيث تصرخ األخرية أخذت الشاعر أم من املساعدة امللك أم طلبت اليت اللحظة
 صراخ مسع حيثما أنه إال للملك، تكرميا خيمته يف سيفه ترك قد وكان امللك، مع الطعام يتناول حينذاك عمرو وكان

 معلقًا امللك سيف فوجد اخليمة، يف ونظر فزعا قام بل واجهتها، اليت اإلساءة عن وال الصراخ، سبب عن يسأهلا مل أمه
 للزيات العريب األدب تاريخ. (والنهب بالسلب قبيلته وأمر اخليمة من خرج مث. امللك به وقتل غمده من فخطفه هناك،

  )١٥٧ ص ،كلثوم بن عمرو ألول،ا الد والشعراء والشعر ،٦٤ ص
 أنفسهم العرب أولئك قلوب � اهللا بدل كيف نرى لكننا ألحد، واخلضوع بالرضوخ يرضون يكونوا مل فالعرب

 الزقاق من مير قومه ونبيل ومتعلم عاقل وهو � دمسعو بن اهللا عبد كان يوم فذات ؛� اهللا رسول حممد زمن يف
 أثناء يف � النيب فقال نفسه، الوعظ إىل لالستماع املسجد إىل ذاهبا � وكان املسجد يف الوعظ يلقي � النيب وكان
 وبدأ مسعه، إىل الصوت تناهي فور جلس الطريق يف � مسعود بن اهللا عبد كان فلما جيلسوا، أن للحضور الوعظ
 ملاذا !؟املضحك التصرف هذا ما دمسعو بن اهللا عبد يا قريب من املارة أحد سأله وحني. املسجد إىل جالسا يتقدم

 هل أدراك من: نفسي فحدثتين اجلسوا، أن � النيب قول مسعت أين احلقيقةُ: فقال متشي؟ ال ملاذا جالسا، تتحرك
 صوب أحترك وبدأت هنا جلست قد لذا. � النيب معصية يف ايتك تكون أن وحذار ال، أم حيا املسجد إىل ستصل
 أم تطلب ومل امللك دعوة إىل ذهب كان إذ كلثوم بن عمرو حادث مع احلادث هذا قارِنوا فاآلن. جالسا املسجد

 مل لكنها ها،نفس فيه تنشغل كانت الذي العمل يف جدا بسيطة مساعدة منها طلبت بل كبريا عمال أمه من امللك
 شخص مسع بينما. املساعدة امللك أم منها طلبت أن فور أهينت قد بأا وتستغيث تصرخ فأخذت أيضا ذلك تتحمل

 كمأن املؤكد فمن العامل، يف سخيفة عادةً يعد بتصرف وقام فورا وجلس الطريق يف � النيب قولَ نفسه الشعب من
 اهللا طاعة بأن يؤمنون كانوا ألم ،� النيب طاعة يف جمانني أنفسهم جعلوا قد كانوا الصحابة أن إال جمنونا ستعدونه

  . � النيب طاعة يف تكمن
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 تعد ال كما واحلرب، القتال بفنون ملمني غري يعدون كانوا املدينة أهل إن مث: � املوعود املصلح حضرة يقول مث
 كما لكنه جيدين، مزارعني وكانوا أغنياء كانوا املدينة سكان أن صحيح للقتال، مؤهلة أيضا بالدنا يف الشعوب بعض
 يف انشغاهلم بسبب أذالَء يعدون املدينة أهل كان كذلك ةخاص أعمال بسبب حقرية بالدنا يف الشعوب بعض تعد

 يقطعون وأم واإلبل األحصنة من كذا ميلكون بأم يفتخرون كانوا فهم الزراعة، حيبون يكونوا مل فالعرب الزراعة،
 يقطعون ونوايك فلم واحلرث، الزراعة يف ويشتغلون قرية يف يعيشون املدينة أهل كان بينما الناس، ويهامجون الطرق
 أدىن يعدون كانوا لذا تكلِّف، واإلبل اخليول تربية ألن بكثرة، واخليول اإلبل تربية على قادرين وانويك ومل الطرق
 يزرعون الذين أن يف شك وأي مزارعون، إم املدينة أهل عن يقولون كانوا فالعرب اآلخرين، العرب نظر يف درجة

  . األجيال عرب الزراعة فعملُهم القتال يعرفون ال ،األموال مجع يف وينشغلون املزارع يف ويعملون البساتني
 لكن مزارعون، بأم بازدراء عنهم يقولون وكانوا ضعفاَء املدينة أهل يعدون العرب كان: � حضرته يقول مث

 أنفسهم املزارعون أصبح إذ ،� بالنيب العالقة إنشاء بعد فيهم ظهر الذي التغري أعظم ما أنفسهم هؤالء إىل انظروا
 املسلمني على سيقضون أم يزعمون وكانوا مكة، زعماء كبار اجتمع قد كان بدر معركة ففي العامل، جنود أفضل
 الشاغل شغلهم كان والذين- املعارك عشرات شهد قد بارع مقاتل لفأ اصطف قد كان اليوم ذلك ففي. مربما قضاء

 بعض يف ورد وقد فقط ٣١٣ عددهم كان الذين املسلمني مقابل -بالعدو السيف وإعمال القتال يف املشاركة ار ليل
 هذه ففي ،واهلراوات العصي حيملون كانوا بل السيوف ميلكون يكونوا مل ٣١٣ الـ من البعض أن التاريخ كتب
 أخريا � النيب هلما فأذن اجليش، مرافقة على أيضا األنصار من ولَدان أصر للمعركة � النيب انطلق حني البئيسة احلالة

  .                         اجليش مع باخلروج
 يف احلماس على االطالع أحد وسع يف يكن مل: – البارعني املسلمني قادة أحد - عوف بن الرمحن عبد يقول

 يف علينا مارسوها اليت املظامل على مكة أهل من اليوم فسننتقم بالقتال، لنا أذن قد اهللا أن نرى كنا إذ اليوم، ذلك قلوبنا
 فيهما من وكان ،قويتني وميسرته ميمنته كانت إذا إال جيدا قتالال من يتمكن ال اجليد اجلندي أن احلقيقة لكن مكة،
 اجلندي أن عادةٌ هناك لذا. اهلجوم لشن العدو جيش صفوف اقتحم إذا اهلجوم من ظهره حيميا لكي ن،اجيد نمقاتال

 صفوف إىل تقدمه أثناء حمفوظا ظهره يكون ولكي واليسار اليمني من له احلرس يتوفر حىت الوسط يف يقف الشجاع
  .     العدو

 عشر، اخلامسة يبلغان أنصاريني بصبيني فإذا الفكرة، ذه ويسرة مينة نظرت: � عوف بن الرمحن عبد يقول
تقَّنني معي ألن القتال، أثناء ليغلي شفاء اليوم أستطيع لن أين فتيخربة ال الذين املدينة سكان من ناحية من مها صبي 

 فيه دفينا قليب محاس فسيبقى ين،نحيميا عسامها فماذا عشر، اخلامسة عمرامها يتجاوز ال أخرى ناحية ومن بالقتال هلم
  . غليلي شفاء من أمتكن ولن
  ):يقول. احلادثة هذه لكم أخلص باختصار،(

 أبا أَرِين عم، يا: فقال يل قوله يريد ما منه ألمسع إليه فانصرفت مييين، على الذي غمزين حىت ذلك يف أنا ينماوب
 على الذي الصيب غمزين حىت عليه، الرد وشك على كنت. قتله أريد فإين شديدا، أذى � اهللا رسول آذى الذي جهل
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 يقول. اليوم قتله أحب فإين شديدا، أذى � اهللا رسول يؤذي كان الذي جهل أبو هو من عم، يا: فقال يساري،
 جنوده من حلقة وسط يقف كان إذ وقتله جهل أيب إىل الوصول على قادر أين أتصور مل): عوف بن الرمحن عبد(

 قتل من يتمكن أي النعمة هذه ينال أن يتمىن بينيالص من واحد كل وكان بيدي هلما فأشرت. احلرب بفنون اخلرباء
 اإلميان أن يعرف مل ولكنه نفسه، يف قلقا كان عوف بن الرمحن عبد بأن � املوعود املصلح سيدنا يقول. جهل أيب

 واستغربت أمري من حرية يف تركين سؤاهلما بأن عوف بن نالرمح عبد يقول. قلبيهما يف نفسها العاطفة خلق قد كان
 فرسا راكبا اجليش قلب يف كان جهل أبا ألن التحقق مستحيلة بغيتهما أن هلما ألقول اإلصبع فرفعت إمياما، قوة من

 عكرمة سنياحلر بني من كان. مسلولة بسيوف بطالن وحيرسه القدمني أمخص إىل الرأس قمة من بالسالح ومدججا
 وكالمها العامل يف اجلنود أشجع من كان بل عاديا شخصا يكن مل عكرمة بأن عوف بن الرمحن عبد يقول. آخر وقائد
 مستحيلة بغيتهما هي كم يعلما أن ذلك من أقصد وكنت جهل أيب إىل هلما فأشرت. مسلولة بسيوف جهل أبا حيرس
 وأسقطاه العصفور على الصقر انقضاض جهل أيب حنو الصبيان انقض حىت اإلشارة بعد بط يدي تكد مل ولكن املنال
 وأسقطه جهل أيب إىل وتقدم جسده من ففصلها الصبينيِ، أحد يد قُطعت. حدث مبا الكفار جيش يشعر أن قبل جرحيا

  . قائد بدون بدر معركة متت هكذا إذًا،. صريعا الصبيان
 أصال القتال على قادرا أحدهم يعترب ومل مهانني أذالء يعدون كانوا الذين القوم بأن � املوعود املصلح سيدنا يتابع

 أن قلبه يف واحلسرة مات جهل أبو مات عندما لدرجة � اهللا رسول مبحمد اإلميان بعد فيهم عظيم تغري حدث قد
 أن حسريت منبع ولكن حال، أية على القتال يف ميوتون اجلنود ألن باملوت أبايل ال بأين فقال. قتاله املدينة من صبيني
  . قتالين املدينة من صبيني

 يقدر والذي القلوب بيده الذي- تعاىل اهللا قخل � مبحمد آمنوا عندما عاديني جنودا حىت العرب تعدهم مل فالذين
 احملنك القائد كان مبا يقوما أن صبيني وفَّق أن لدرجة شجعانا باسلني وجعلهم فيهم القوة- الضعفاء يقوي أن على

  . مستحيال يراه راواملغو
 غير كيف ظرواان مث. والشرف الغرية باسم شيء بكل للتضحية يستعدون كانوا لدرجة جدا غيورين العرب كان مث

  .ائيا الزائفة الغرية أفكار تالشت حىت قلوم اهللا
 ولكن رؤيتها، أريد وقال أبيها إىل فذهب فتاة من الزواج أراد شابا أن فيه جاء حادثا � املوعود املصلح يبني مث 
 أن يريد ال والدها ولكن فتاة أتزوج أن أريد اهللا، رسول يا: وقال � اهللا رسول إىل الشاب فذهب ذلك رفض األب

 أن رفضت بأنك وقال الفتاة والد إىل الشاب فعاد. برؤيتها لك يسمح أن عليه بل خمطئ هو: � النيب قال. يرينيها
 ولكين مسموحة تكون قد: األب قال. مسموحة الزواج قبل الفتاة رؤية إن: فقال � اهللا رسول ألتفس ابنتك تريين

 البيت من خرجت الكالم هذا مسعت إن وما البيت داخل احلوار عتسم الفتاة كانت. غريها تتزوج أن فلك أريكها لن
 فما مسموحة الزواج قبيل الفتاة رؤية بأن يقول � اهللا رسول دام ما تقول؟ ماذا: األبيه وقالت الوجه مكشوفة
 ألين اآلن رؤيتك إىل حباجة أعد مل: الفىت قال. إيلَّ فانظُر أمامك واقفة أنا ها: للفىت قالت مث ذلك؟ لرفضك السبب

  . مثلك لهورسو اهللا تطيع فتاة أريد
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 أوامر طاعة سوى شيء بأي يهتموا مل لدرجة الدنيوية بعزم للتضحية العرب قلوب � النيب جهز كيف فانظروا
 باسلني اجلبناء فيصبح فيها التغيري حدثي وحده اهللا بل القلوب تغري أن تستطيع الدنيا يف قوة توجد ال. � ورسوله اهللا

 ويتحول البخالء، إىل واألسخياُء األسخياء إىل البخالء يتحول كما منه، بأمر اجلبناء إىل الشجعان ويتحول اهللا من بأمر
 جهالء، إىل علماؤهم يتحول قوم هالك عاىلت اهللا يقدر عندما. � بأمره العلماء إىل واجلهالُء اجلهالء إىل العلماء

 إىل ضعفاؤهم يتحول قوم تنمية اهللا قدر إذا أما. ضعفاء إىل وأقوياؤهم خبالء إىل وأسخياؤهم جبناء إىل وشجعام
 هذه على كثرية أمثلة مجاعتنا يف رأينا ولقد. عقالء إىل وسفهاؤهم أسخياء، إىل وخبالؤهم علماء إىل وجهالؤهم أقوياء

  .ظاهرةال
  : يقول حضرته

ولقد رأينا يف مجاعتنا أيضا أن كل من ينضم إليها بإخالص ينطلق لسانه وإن كان من قبل أُميا ال يعلم شيئًا، فيهابه 
وعلى عكس ذلك رأينا أيضا أن بعض الناس ينضمون وهم يدعون علماء . كبار املشايخ أيضا ويهربون من نقاشه

العلم احلقيقي كما كانوا قبل دخوهلم يف األمحدية، مما بالص لذلك يبقون جهالء ولكن مبا أم ال ينضمون بإخ
يكشف جليا أن علمنا ليس علما ذاتيا، إمنا هو موهبة وعطاء من اهللا تعاىل، وإن شجاعتنا أيضا ليست هي الشجاعة 

ل هي نتيجة توفيق اهللا تعاىل لنا؛ فإن الذاتية بل هي موهبة وعطاء من اهللا تعاىل، وإن تضحياتنا ليست تضحيات ذاتية ب
مل تكن تلك الشجاعة من اهللا تعاىل وإن مل يكن ذلك العلم موهبة من اهللا تعاىل، وإن مل يكن ذلك االندفاع واإلقدام 
عطاء من اهللا تعاىل ملا كانت هلا عالقة باإلخالص أبدا بل كانت تتعلق يف هذه احلالة بالعادات والتقاليد وبذل اجلهد 
والسعي لالكتساب، يف حني أننا نرى أن هؤالء املذكورين يكونون جهالء ذه األمور من ناحية الدنيا ولكنهم 

  ."يتعلمون كل ذلك بسبب اإلخالص الذي يكنونه يف قلوم
  :مث ذكر حضرته مثاال آخر وأذكر فيما يلي ملخصه

 ولكنه األمحدية، هي ما كثريا يعرف ال وكان جدا، ساذجا وكان ،"بريا "يدعى خادم � املوعود للمسيح كان
 فقام للعالج، � املوعود املسيح إىل أهله به فجاء مبرض، أصيب قد هذا كان. جدا � املوعود املسيح حيب كان

. عاجلين الذي هذا مع اآلن سأبقى بل معكم أذهب لن أجام معهم، ليأخذوه فترة بعد جاءوا ملا مث فشفي، ،بعالجه
 وجلبها لناسا إىل الرسائل إيصال يف يستخدمه � كان حيث ،� املوعود املسيح باب عند غرفة يف يقيم وكان
 بيت أمام جالسا يظل أنه � األول اخلليفة ففكّر مطلقا، يصلي ال" بريا "كان. الضيوف إىل الطعام وإيصال منهم،
 له جائزة بإعطاء أغراه ورمبا كثريا فنصحه الناس، لبعض العثار هذا يسبب وقد الصالة، حيضر وال � املوعود املسيح
 املسيح بيت داخل من خادمة جاءت اجلماعة، مع يصلي كان وبينما املسجد، يف للصالة يوما فذهب. يصلي لكي

 مين خذْ: عال صوتب قالت عليها تأخر فلما. منها ليأخذه الباب عند تناديه وجعلت الضيوف بطعام � املوعود
 املسجد، إىل صوا فوصل املسجد، يف اآلخرين املصلني مع التشهد قعدة يف" بريا "وكان. أشكوك سوف وإال الطعام
  !التشهد قعدة يف فإننا الصالة، أي حىت انتظري: عال بصوت فأجاا
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 يف يكن مل األيام تلك يف: قائال مثرية قصة لنا حيكي � املوعود املصلح سيدنا ولكن الدرجة، هلذه ساذجا فكان
" بطاله "مبدينة القطار حمطة إىل يذهب" بريا "وكان برقيات، إرسال مكتب وال قطار، حمطة وال بريد، مكتب قاديان

 يقوم البطالوي حسني حممد املولوي انك قاديان قاصدا ببطالة القطار مبحطة يرتل كان من وكلّ. الربقيات الستالم
 مسافر أي احملطة يف البطالوي الشيخ جيد مل مرة وذات. إميانك تفسد سوف وإال قاديان إىل تذهب ال: قائال بإغوائه
 فتوجه إلرساهلا، أو برقية رسالة الستالم هناك ذهب قد كان الذي هذا" بريا "ووجد النهار، طول قاديان إىل ذاهب

. باتباعه عاقبتك خترب فلماذا -باهللا والعياذ- ودجال كافر املرزا فإن إميانك، أفسدت لقد ،"بريا "يا: وقال الشيخ إليه
 لك؟ قلت فيما رأيك ما: لبريا قال كالمه من انتهى وملا بشيء، عليه يرد أن دون البطالوي لكالم يسمع" بريا "فظل
 وهو واحدا شيئًا أفهم أين غري املسائل، هذه فهم أستطيع وال علم، نديع ليس وجاهل، أمي إين الشيخ، حضرة: قال
 من الناس لتمنع دوما القطار حمطة إىل تأيت وأراك كثرية، سنوات منذ الربقيات وإرسال الرسائل الستالم هنا آيت أين

 لك، يستجيب أحد ال لكذ ومع احملاوالت، هذه يف األحذية من أزواج عدة استهلكت قد ولعلك قاديان، إىل الذهاب
  . ذلك وراء سببا هناك أن شك فال اجنذابا، الناس إليه ينجذب ذلك ومع قاديان، يف جالس فهو املرزا حضرة أما

 أنه مع اجلواب، هذا علّمه تعاىل اهللا أن إال علم، وال دليل عنده يكن مل. وصحته" بريا "جواب روعة إىل فانظروا
 املذهلة، األمور هذه مثل املقربني عباده تعاىل اهللا يعلّم فأحيانا. ذكرت كما الصالة يف يتكلم كان أنه السذاجة من بلغ

 يف نقصان عنده كان فإذا تعاىل، اهللا عند متوفر هو اإلنسان إليه يفتقر وما شيء، كل خزائن عنده تعاىل اهللا أن ذلك
 متوفرة فهي العزة، تنقصه كان وإذا اهللا، عند موجودة فهي ة،الشجاع تعوزه تكان وإذا اهللا، عند متوفر فهو العقل،

 لعباده يهب وإنه خزائنه، عنده إال شيء من فإن. تعاىل اهللا عند موجود فهو املال، إىل يفتقر كان وإذا تعاىل، اهللا عند
  . ةمدهش بطرق منها
 يف القسيسني أبرز من وكان زومير، امسه شهري أمريكي قسيس قاديان جاء مرة اتذ: � املوعود املصلح يقول مث
 زيارة من وفرغ اهلند لزيارة جاء فلما قاديان، عن مسع قد وكان هناك، كبرية تبشريية جريدة حيرر وكان أمجع، العامل
 رشيد خليفة الدكتور املرحوم كانو). Garden (غاردن امسه آخر قسيس بصحبة قاديان أتى وأماكنها مدا شىت

 القرية، بنظافة تم بلدية أي األيام تلك يف قاديان يف يكن ومل. قاديان يف اهلامة األماكن مجيع فأراه عندها، حيا الدين
 يده، من تنفلت للطعن فرصة يترك ال إذ حال كل يف قسيس والقسيس الشوارع، يف وهناك هنا مرمية القمامة فكانت

! أيضا اجلديد املسيح قرية نظافة ورأينا قاديان رأينا لقد: ساخرا الكالم خالل الدين رشيد خلليفة زومير القسيس فقال
 حلكم خاضعة تزال ال بل بعد، اجلديد املسيح حلكم ختضع مل اهلند أن تنس ال احملترم، القسيس جناب: ضاحكًا فأجابه
  .شديدين وخزي ملند القسيس فتعرض. األول املسيح
  : � املوعود املصلح يقول مث
 أريد: يل فقال للمقابلة، دعوته ذلك ومع الشيء، بعض معتالً وكنت. مقابليت يريد بأنه القسيس هذا إيلّ بعث مث 
 وجه إنْ وما يرفضه؟ أم يقره هل اسخ؟التن عقيدة يف اإلسالم رأي هو ما: قال. تفضل: قلت األسئلة؟ بعض أسألك أن
 نعين فهل الناصري، للمسيح ومثيل بروز هو املوعود املسيح أن نؤمن أننا يقصد أنه روعي يف اهللا ألقى حىت السؤال إيل
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 بعينه، التناسخ هو فهذا الربوز من املراد هو هذا كان وإذا املوعود؟ باملسيح حلّت قد الناصري املسيح روح أن
 روح بأن نقول ال فإننا خطأً، األمر فهمت لقد القسيس، جناب: متبسما له فقلت. الكرمي القرآن مع يتناىف سخوالتنا

 قد إنه حيث من الناصري للمسيح مثيالً نسميه وإمنا األمحدية، اإلسالمية اجلماعة مؤسس يف حلّت قد الناصري املسيح
 توجيه أريد كنت أنين أخربك من: قال اجلواب ذا أجبته فلما. روحانيته مبثل ابغنصوم املسيح أخالقب متخلقًا جاء
  .فعالً أقصد كنت ما هذا: فقال ،)رشابم ريغ قيرطب لاؤسلا هجو دق ناك( إليك؟ السؤال هذا

 يقوم حىت هبعثت جيب أين أي النيب؟ يبعث أن جيب أين: هو الثاين سؤايل: قال. الثاين بسؤالك تفضلْ: له قلت مث
 صغرية، قرية قاديان إن: يقصد أنه ثانية روعي يف اهللا ألقى حىت هذا بسؤاله تفوه أن ومبجرد يرام؟ ما على مبهمته
 هدف كان إذا النائية؟ الصغرية القرية هذه من كلها الدنيا دعوة ميكن وكيف كله، للعامل مركزا تكون أن ميكن فكيف

 أحناء إىل صوته منه يصل مكان يف يبعث أن ينبغي فكان كله، العامل يف سالماإل دعوة نشر األمحدية مؤسس بعثة
 يف يبعث أن ميكن النيب القسيس، حضرة: متبسما له فقلت. صغرية قرية هي اليت قاديان يف يبعث أن ال كلها، املعمورة

 ا يكن مل اليت الناصرة امسها قرية يف - السالم عليه - الناصري املسيح بعث لقد. منها أكرب أو الناصرة مثل قرية أي
 احلقيقي السؤال على أجبته حيث أخرى مرة جبوايب القسيس فامتقع. عائلة عشرة اثنيت أو عائالت عشر من أكثر وقتئذ
  .كلماته وراء خيفيه كان الذي
 عن مرة كل يف تعاىل اهللا ينأخرب وقد أسئلة، ثالثة إيل وجه لقد حال، كل على. اآلن أحفظه ال ثالثًا سؤاالً سألين مث
  . مفحمة إلجابة اهللا ووفقين ملتوٍ، بأسلوب يوجهه كان الذي السؤال وراء من احلقيقي قصده

 وليس تعاىل اهللا قدرة يف هو إمنا التصرف وهذا لينصرهم، غريب بشكل عباده بقلوب يتصرف تعاىل اهللا أن فثبت
 فقلت اجلماعة؟ مؤسس صدق على واحد بدليل ائتين: وقال ملسجدا يف جمادل شيخ قابلين مرة فذات. البشر قدرة يف
 شك وال. قرآنية آية كل: قلت صدقه؟ على تدل آية أية: قال. السالم عليه صدقه على يدل كله الكرمي القرآن إن: له
 شرحها بيصع القرآنية اآليات بعض ولكن نيب، صدق على برهانا بآخر أو بطريق تشكّل أن ميكن قرآنية آية كل أن

 إمكانية فمع القتال، عن تتحدث آية هناك أن لنفترض. نيب صدق على دليالً تشكل أا كيف يعرفوا حىت لآلخرين
 اهللا بأن يقني على كنت أنين غري الناس؛ عامة يستوعبه أن من أمسى الدليل ذلك أن إال نيب، صدق على ا االستدالل

 داللة � املوعود املسيح صدق على حتما تدل آية إىل إال يشري لن حبيث الشيخ هذا نلسا على سيتصرف تعاىل
 هم وما اآلخرِ ومِوبِالْي بِاِهللا آمنا يقُولُ من الناسِ ومن�: تعاىل اهللا قول الشيخ ذلك قرأ حال، أية على. واضحة
نِنيمؤقد كان ألنه اآلية، هذه يقرأ فجعله لسانه على تصرف قد الذي هو تعاىل اهللا أن فأيقنت). ٩ :البقرة (�بِم 

 قرأ فلما نيب؟ إىل م حاجة فأي ورسوله، باهللا ويؤمنون وحيجون، ويصومون يصلّون املسلمون دام ما: قبل من سألين
 بعض أن تعلن فإا إذًا: قلت. املسلمني عن: قال غريهم؟ أم املسلمني عن اآلية، هذه تتحدث عمن: له قلت اآلية هذه

 ال أنه يبني والقرآن احلقيقة؛ يف مبؤمنني ليسوا ولكنهم مؤمنون، إم بأفواهم يقولون حيث يفسدون أيضا املسلمني
 أفال يفسدوا أن للمسلمني ميكن كان إذا أنه اآلن فأخبِرين. بعمله إميانه يؤكد مل ما مؤمن إنه بلسانه قوله املرء يكفي
  نبيا؟ إلصالحهم تعاىل اهللا يبعث
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  . اجلواب يستطع فلم الشيخ، أفحم هذا قويل أن إال تعاىل، اهللا يهبه شيء واالطمئنان االقتناع أن شك ال
. شيء فعل على اإلنسان يقدر وال تعاىل اهللا من يأيت شيء كل) كالمه من جزءاً يضاأ هنا وأترك: حضرته يقول مث(

 يقدر الذي أن التام اليقني ذا أي املضطر دعاء تعاىل اهللا تدعوا مل ما لكم يستجاب لن أنه تتذكروا أن جيب لذلك
 ولكن تعاىل اهللا أعطاهم مما عطوني من الدنيا يف أن شك ال. فحسب اإلهلية الذات هو وضرورة حاجة كل حتقيق على

 على يقتصر عطاءهم ولكن تعاىل اهللا عطاء من يعطون من الدنيا يف أن شك وال مثالً، الثوب على عطاؤهم يقتصر
 معاجلتهم يتجاوز ال علمهم ولكن علم، من تعاىل اهللا أعطاهم مما الناس يفيدون من الدنيا يف أن شك وال البيت، توفري

 ولكن جمانا؛ عنهم ويدافعون احملاكم يف قضاياهم فيتولون بعلمهم اآلخرين يفيدون من الدنيا يف أناس كوهنا للمرضى،
 بيد وليس القلوب، يف التغيريات إحداث على يقدر أحدا وليس األعمال، هذه بكل القيام على يقدر شخصا نرى ال

 على يقدر من فهو شيء كل على واملتصرف ملسيطرا تعاىل اهللا ذات هو بل العواطف، يف التغيري إحداث منهم أحد
 يائسا يرفعه مل وما كاملضطر صاحبه به يدعو مل ما الدعاء يقبل فال. أيضا القلوب أعماق يف املكنونة العواطف تغيري
 ويستجاب شالعر إىل سيصل دعاءه فإن الطريق ذا دعا وإذا وقدراته، تعاىل باهللا كامال إميانا ومؤمنا النواحي مجيع من

  ."حتما
  .خطبه إحدى من مقتبسات خالل من قدمتها اليت - � حلضرته اخلطايب لألسلوب - النماذج بعض هذه كانت
 اخلرور من لنا بد فال الراهنة وظروفه العامل أوضاع تتغري أن أردنا إذا بأننا وأقول أوجهكم نفسه املنطلق هذا ومن

 جلميع منبع تعاىل اهللا أن نوقن أن وهي اخلطبة هذه يف مسعناها اليت نفسها وبالطريقة القوى، مجيع مالك تعاىل اهللا مامأ
 مجيع يف يتحكّم أنه كما ،ا واملتصرف عليها واملسيطر القلوب مقلّب هو وقدرة، قوة كل تكتسب ومنه القوى
  .أيضا البشرية القوى

  .آمني. النحو هذا على لدعاءل تعاىل اهللا وفقنا
 خدم قد وكان بريطانيا يف الضيافة قسم يف املخلصني العاملني أحد على اجلنازة صالة سنصلي أننا اليوم نتوقع كنا

 إليه وإنا هللا إنا أوثالثة، يومني قبل املنية وافته الذي عظيم السيد وهو طويلة، مدة أيضا أملانيا يف نفسه القسم هذا يف
 تعاىل اهللا رفع. الوفاة شهادة على احلصول عدم بسبب ذلك نستطع مل أننا إال اليوم متوقعة جنازته كانتف راجعون،
  .آمني درجاته،

 واحلصول الالزمة القانونية اإلجراءات إمتام بعد التاليني اليومني خالل الفضل مسجد يف اجلنازة صالة عليه وسنصلي
  .املستشفى من جثمانه على

 الصفة هي اخلدمة عاطفة كانت بل وخيدمهم باجلميع يهتم جدا، ووفيا خملصا عامال املرحوم كان ال،ح أية على
  . درجاته تعاىل اهللا رفع. فيه الغالبة
 وأمانه حفظه يف وجعلهم معهم تعاىل اهللا كان خملصون، تعاىل اهللا بفضل وكلهم وبنتني أبناء ثالثة خلفه ترك لقد
  .آمني. األب بفقدان يشعرون ال حبيث بفضله عليهم ومن أوالده وتكفل والسلوان، صربال أهله وأهلم دوما،
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