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. ه ورسولها عبده، وأشهد أن حممدـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل
الْحمد *  بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 الَمنيالْع بحيم* هللا رن الرمحين*  الرم الدوالك يم *  اكإيو دبعن اكإي
عنيتسن * قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ*  اه يناط الَّذرر صغَي هِملَيع تمعن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني (.�الْم(  
 عن خلُق الصرب العظيم �لقد تناولت يف اخلطبة املاضية تعليم النيب 

وقدمت لكم بعض األمثلة ذا اخلصوص من أسوته احلسنة وسرية صحابته 
تباعه أن يتحلّوا به،  أ�رضي اهللا عنهم، فهذا اخللق السامي الذي نصح النيب 

هلي للحكم اإل، هو أن يستجيب املؤمن فيه قدم أسوته  قد�ذلك كان وقبل 
�وااينعترِ سببِالص الةالصبالصرب � وال يستعني اَهللا )١٥٤ البقرة (�و 

 سينصرهم �والدعاء إال من آمن به وتوكل عليه، وأيقن ووثق بأن اهللا 
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فمن ذا الذي يدرك هذا املوضوع ويؤمن . ه بصدقبسبب صربهم وإنابتهم إلي
 مث نال الصحابة هذا اإلدراك نتيجة قوته ؟�به ويوقن به أكثر من النيب 

  . القدسية، فرأوا مشاهد نصر اهللا وإعانته هلم يف شىت املناسبات نتيجة أعماهلم
أما يف هذا العصر احلاضر فال أحد يفهم ويدرك املغزى احلقيقي للتوجيه 

، وهلذا � أكثر من احملب املخلص للنيب �والصالة بِالصبرِ استعينوا�: هلياإل
ق يف صحابته  هذا اخللُينشئ أن �السبب حاول سيدنا املسيح املوعود 

أيضا وجنح يف هذا السعي، فقد نصح أبناء مجاعته من أجل تربيتهم بالتحلي 
فاليوم إن مجاعة . ت املختلفةذا اخللق العظيم من خالل التوجيهات والكتابا

 هي وحدها تستعني باهللا بسبب هذه التربية وتعرض �احملب املخلص للنيب 
وقد قدم لنا . عليه مشاعرها القلبية منيبةً إليه ضاربةً أمثلة الصرب واالستقامة

 كل ذلك من خالل أسوته الرائعة، وتأثري هذه �سيدنا املسيح املوعود 
الحظ يف أبناء اجلماعة، حيث حتافظ اجلماعة على هذا اخللق التربية ال يزال ي

 لكل �لقد تعرض سيدنا املسيح املوعود . العظيم وهذه األسوة الرائعة
أنواع املعاناة واالعتداء بعد دعواه لكنه متسك على الدوام بالصرب ورحابة 

واملالحظ أنه مل يتمسك به شخصيا وحده فحسب بل قد قال . الصدر
 اليت سعى � فال بد من التأسي بأسوة النيب إذا انضممتم إيلَّ:  أيضاألصحابه

واآلن سأقدم لكم بعض األحداث من . الصحابة أن يقضوا حيام متأسني ا
 اليت تلقي الضوء على صربه العظيم يف شىت �حياة سيدنا املسيح املوعود 

 الشئون اجلليلة الوقائع، فقد نصح أتباعه بالتحلي بالصرب يف أبسط األمور إىل
 املسيح املوعود انتباه� اهللا وقد لفت . مة وأمرهم بالعمل به بصرامةالعظي
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 أنه جيب .. يف اإلهلام يف شىت املناسبات إىل هذا األمر املهم مباشرة�
التمسك بأهداب الصرب واألخالق السامية على الدوام مهما كانت الظروف 

جيب أال تتركوا أهداب . يلةمنحطة ورذ عاملكم العدو بتصرفات قاسية ومهما
الصرب واالستقامة أبدا مهما فكَّر العدو يف نسج املكايد والدسائس وأحلق بكم 

ال . الضرر فعال، داوِموا على االستعانة باهللا بالدعاء وانتظروا النصر من اهللا
شك أن عباد اهللا يتعرضون لالبتالءات واالختبارات من اهللا لكنهم يتحملوا 

 إهلاما له قد سجله يف الرباهني �فقد ذكر سيدنا املسيح املوعود . وجه اهللال
 إال إا .الفتنة ههنا فاصرب كما صرب أولو العزم: "األمحدية وينص على ما يلي
  ." عطاء غري جمذوذ. حبا من اهللا العزيز األكرم..فتنة من اهللا ليحب حبا مجا

 دعواه بالنبوة وأخذ البيعة بل فحني نصحه اهللا بالتمسك بالصرب حىت قبل
 وسأقدم لكم ، فقد ظل يتمسك ويعمل به إىل آخر حلظة من احلياةالبداياتيف 

  .بعض األمثلة على ذلك كما قلت آنفا
يقول حضرة الشيخ يعقوب علي عرفاين لقد أرسل حممد حسني البطالوي 

 املوعود  رسالة مليئة بالسباب والشتائم إىل سيدنا املسيح١٨٩٨ذات مرة يف 
 يوليو ٢٧ وقد نشرت تفصيل ذلك يف جريدة احلكم الصادرة يف �

وعندما أقرأ اليوم ذلك التفصيل بعد مضي ثالثني سنة وأتدبر يف . ١٨٩٨
 وضبطه للنفس وتوجهه إىل اهللا فإن عيين �رحابة صدر املسيح املوعود 

السباب  بأقذر املليئة على تلك الرسالة �تفيض بالدموع تلقائيا، فقد رد 
فلم يكن ألي شيء . والشتائم مبنتهى احللم ورحابة الصدر والصرب والتحمل

أن يزعزع جبل الوقار ذلك ويؤثر يف ثبات جأشه أميا تأثري، فكان وقورا 
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وهادئ الطبع جدا، ومل يكن يؤثِّر فيه أي نوع من السباب والشتائم، أي مل 
ركا أهداب الوقار، ومن هنا حيدث قط أن رد على رسالة الشتائم بالشتائم تا

فاصرب كما صرب أولو العزم من " أوحى إليه �يثبت أن ما كتب أن اهللا 
كان وحيا من اهللا يف احلقيقة، وهو الذي كان قد وهب له ذلك  "�الرسل

الصرب خارق العادة ورحابة الصدر العظيمة اليت تعطى ألويل العزم من الرسل، 
دوث الفنت العديدة وقد ظهرت تلك الفنت يف  قد أنبأه قبل األوان حب�فكان 

مواعيدها بكامل الشدة والقوة، ومل ز قدمه أي منها يف أي مناسبة أو أي 
  .مرحلة

مع �لمه مث كتب حضرة الشيخ يعقوب علي عرفاين أيضا عن ح 
  :معارضيه فيقول

، "حمبوب ارايون"لقد حدثت الواقعة التالية يف أثناء جلسة عقدت يف بيت 
 على - " انباش موزم دار بابو"يث كان زعيم طائفة برامهو مساج اهلندوسية، ح

 ويطرح عليه بعض األسئلة وكان �حضرته من  يستفسر - ما أذكر 
معارض بذيء اللسان وأخذ يصب وبينما هم يف ذلك إذ جاء . حضرته جييبه
ال وال يز.  وابالً من الكلمات البذيئة النابية واملؤذية جدا� على حضرته

ذلك املشهد ماثالً أمام عيين حيث ظل هذا املعارض يثري صراخا شديدا 
 جالس دون أن ينبس ببنت شفَة، واضعا يده على فمه كما �وحضرته 

كانت عادته يف مثل هذه احلاالت حيث كان يضع على فمه طرفًا من 

                                                 

�
 )املترجم. (إال أا غري موجودة يف اإلهلام" من الرسل: " أخطأ الراوي بإضافة كلمات 
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ث عمامته أو يده فقط، كأن أمرا قد شغله فامك فيه وكأن شيئًا مل حيد
. ، أو كأن أحدا حيدثه حبديث عذب ويسمعه كلمات حلوة رائعة�حوله 

فقال له حضرته . فأراد الزعيم اهلندوسي منع هذا املشاغب، ولكنه مل يسكت
فظلّ يهذي ويهذر حىت تعب، مث . دعه يقول ما يشاء وال تقل له شيئا: �

ال : يدا وقال إعجابا شد�فأُعجب الزعيم اهلندوسي مبوقفه . قام وانصرف
 .شك أا ملعجزةُ أخالقك السامية

 كان يستطيع أن يسكِّته، ويطرده من البيت، ولو �ال شك أن حضرته 
أشار أدىن إشارة ألمكن قطع لسان هذا اترئ جبرمية كالمه القذر، ولكنه 

سرية املسيح . ( قدم منوذجا عمليا حللمه العظيم وضبطه الكامل لنفسه�
  )٤٤٤- ٤٤٣ ص � تأليف الشيخ يعقوب علي العرفاين �املوعود 

  : أيضا�ويذكر الشيخ يعقوب علي العرفاين 
 جالسا أمامه يف �يعترض على املسيح املوعود " مري عباس علي"كان 

 أيضا موجودا يف هذا الس، �وكان موالنا عبد الكرمي ". جالندهر"مدينة 
يعترض " مري عباس علي" أرى كنت: وقد روى هو بنفسه هذه الواقعة فقال

 وحضرته جييبه مبنتهى اللطف والرفق والرأفة، ولكنه �على املسيح املوعود 
كلما أبدى يف جوابه وكالمه الرفق واللطف والوداد اشتدت ردةُ فعلِ مري 

 ويسيء إليه بشكل سافر جدا، ضاربا كل يتواقحعباس علي، حىت بدأ 
بل والوقار عرض احلائط، وشرع يف كالمه العالقات القدمية ومقتضيات الن

 يقول له يف هذه احلالة �ولكين رأيت أن املسيح املوعود . السوقي املنحطّ
جناب مري احملترم، تعال معي وامكثْ عندي، وسيظهِر لك اهللا تعاىل آيةً : أيضا
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ما ويهديك بنفسه، وما إىل ذلك من كالم لني، ولكن مري عباس مل يزل يزداد 
وبرغم أنين كنت أالحظ ما يتحلى به حضرته من حلم وضبط . غيظًا واجتراًء

النفس، إال أنين مل أستطع الصرب على بذاءة لسان مري عباس علي، وبقيت 
مضطربا حيث كنت أعترب نفسي جمرما عدمي الغرية؛ إذ كان هذا يهاجم 

دون أن  ذا األسلوب القَذر وأنا جالس يف صمت تام �املسيح املوعود 
فلم أمتالك نفسي، فهامجته بكالم شديد وصحت به بشدة رغم . أحرك ساكنا

  .مرضي، فقام وهرب
 من منوذجٍ عالٍ لضبط �كنت كلما أذكر ما قدمه املسيح املوعود 

النفس واحللم أخجل على ما فعلته، إال أنين كنت مسرورا بأين مل أرتكب 
 أن يتكلم هذا الرجل بكالم غري الئق جرمية عدم إظهار الغرية إذ كيف ميكن

 على مرأى مين وأبقى مستمعا له؟ ولكين أدركت فيما بعد �عن حضرته 
 غالبا على ما بدر مين من اندفاع �أن األوىل أن يكون احترامي له 

أي كان من مقتضى األدب أن ألزم الصمت حىت لو كان قليب جياشا . ومحاس
 الصحابة االعتداء أحدرد ل هذا الوضع أن هياجا، بل قد حدث أحيانا يف مث

ال ينبغي :  كراهيته وسخطه وقال�ه أبدى حضرت، فباالعتداء وأبدى ثورة
، تأليف الشيخ �سرية املسيح املوعود .  (مثل هذا التصرف جتاه اآلخرين

  )٤٤٥- ٤٤٤ ص �يعقوب علي العرفاين 
  : واقعة أخرى�مث يروي املولوي عبد الكرمي 

اء إىل مسجدنا شخص كان يتباهى بعلمه كثريا ويتظاهر بأنه ذات يوم ج
حنكته جتارب الزمان، مث ابتدأ ف زار بالدا كثرية واطلع على حضارات شىت
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، وما مرت  بصدد دعواه� مع املسيح املوعود هبأسلوبٍ وقحٍ جدا حديث
إنك كذاب يف : على حوارمها إال دقائق حىت أخذ يقول له بكل وقاحة

م، وجعل واك، وقد رأيت خداعني كثريين أمثالك، ومثلي ال ينخدع دع
 مل يتضايق من كالمه مطلقًا، بل مسعه � يكرر قوله هذا، ولكن حضرته

  . بكل هدوء، وملا جاء دوره بدأ جييبه مبنتهى الرفق
 مسع من أحد كالما رديئًا، منظوما أو منثورا،  إذا�كان دأب حضرته 

،  مهما كان هذا ا وال عالنيةًته له ومل يذم صاحبه قط، ال سرمل يبد كراه
يف بعض األحيان كان املستمعون . الكالم رديئًا وسخيفًا أو يف غري حمله

اجلارح للقلب و السخيف همكالم بعض الوافدين واآلخرون يتضايقون من
هم، مث بعد انتهاء الس كان كلٌّ فيخرجون من الس، متهامسني بسخط

  ما أقبحه من كالم قالوابأن(منهم يعبر بطريقته عما كان خيتلج يف قلبه وذهنه 
 -  ، ولكن هذا اإلنسان)حىت خيرج ما يعتلج يف صدرهسخيف وما إىل ذلك 

 يشري إىل ذلك احلديث  مل يكن–الشاكر والذي كان مظهرا لصفة اهللا احلليم 
عين  يذكر قط بأن فالنا قال  مل�أي أن املسيح املوعود . أبدا ولو تلميحا

 ملوالنا عبد الكرمي السيالكويت ص �سرية املسيح املوعود . (كذا وكذا
  )، الناشر أبو الفضل حممود، قاديان٤٤

  :يقولو �يروي الشيخ يعقوب علي العرفاين 
م إىل ١٩٠٤يناير /  كانون الثاين٢٩يف  �تطرق احلديث يف جملسه 

ماذا تضرنا علينا بالصرب، : �ه، فقال جريدة تنشر السباب والشتائم ضد
 -  يشتمونه ويسمونه مذمما � كان الكافرون يف أيام الرسول ؟هذه الشتائم
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تهم، فإن اهللا تعاىل قد مساين  حممدا مما يل وملذَ:  فكان يقول متبسما- معاذ اهللا
)� .(  

: يل قال وهو مناهللا تعاىل  بعثين لقدكذلك : �قال املسيح املوعود 
سرية ". (الرباهني األمحدية"وهذا الوحي مسجل يف ". حيمدك اهللا من عرشه"

  )٤٥٠ تأليف الشيخ يعقوب علي العرفاين ص �املسيح املوعود 
  :�يقول الشيخ يعقوب علي العرفاين 

 هجوما كالميا بذيئا وجها لوجه �وجه إىل املسيح املوعود يمل 
نحطة على حياته أيضا، وليس هذا تشن هجمات سوقية م  كانت بل،فحسب

 حماوالت الستصدار الفتاوى وحياكة املكائد لقتله، عالوة متتفحسب بل 
، مث صب عليه يف اجلرائد والرسائلكان وابال من السباب والشتائم يعلى ذلك 

 مل تكن على رسالة من فإذا مثل هذه الرسائل دون طوابع بريدية،  إليهترسل
 الطوابع، وهكذا فإن رسوم كان على املستلم دفع الرسائل طوابع بريدية

 عندذه الرسائل ولكنه  كان يدفع من جيبه الستالم مثل ه�املسيح املوعود 
هذه ينظر يف مثل  فكان البذيئة،ائم  السب والشتسوى جيد فيها الفتحها 
 مث يضعها يف كيس بعد الدعاء هلؤالء األشرار  نظرة عابرةالرسائل

  .واملتجاسرين
 املولوي حممد حسني البطالوي قد متادى يف معارضته يف تلك األيام كان

وي هياندسعد اهللا اللُّتجاسرين آخرين كومل يكتف ببذاءة لسانه بل استعان مب
وجعفر زإساءات �ون إىل املسيح املوعود ئ يسي الذين  كانواوغريهملّي ت 

إين مهني من أراد ": بذْ اهللا الع فكان إهلام�شنيعة، أما املسيح املوعود 
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ويلهمه الصرب والسلوان فكان يتجاوز قراءة هذا ، يواسي عبده "إهانتك
 أرسل املولوي حممد حسني رسالته املليئة ١٨٩٨يف عام . صربكل كتابام ب

 ٢٧ يف جريدة احلكم الصادرة يف ونقلت �بالشتائم إىل املسيح املوعود 
 على مضت. راءته لتلك الرسالة عند ق� حالة املسيح املوعود ١٨٩٨يوليو 

حتمل استذكرت هذا احلدث ثالثون عاما إال أنين كلما قرأت عن هذه احلالة 
مل أمتالك هه إىل اهللا ضبطه نفسه ورحابة صدره وتوجو �املسيح املوعود 

   : عيناي رغما عين، مث كتب بيت شعر باألردية ومعناهاغرورقتنفسي ف
،  وما هي الذكريات اليت دامهتين جالساه،رت تذكما الذي كيف أقول لكم 

دموع  وتدفقت شجون أثريت يف القلب فهو أنهها إال أن الذي حدث إثر
  . اجلفونإىل غزيرة 

 ٢٥حدث يف : مث يقول.  باتت تبكيين ذكريات أحداث املاضيأي أن
 من حمافظة سيالكوت "همد ابن شوغطّحم" املدعوم أن جاء ١٨٩٨يوليو عام 

قدمها إىل حضرة املسيح فلة من املولوي حممد حسني البطالوي رساحيمل 
 ، وكانت تلك اجلملةلهسلمها عليها مث مجلة فكتب حضرته . �املوعود 

تلك اجلملة  وقرأ �أخذها املولوي عبد الكرمي . عبارة عن رد على رسالته
 عبارة عن �كان رد املسيح املوعود . آمني: على احلاضرين فنطق اجلميع

ه وإن مرب إن كان هذا الرجل صادقًا يف قوله فأكرِ":  باللغة العربية تاليةلةمج
ا فخأي اللهم إن كان هذا الشخص الذي بعث إيل هذه " .ه، آمنيذْكان كاذب
 أنت فقم فيما قاله يف رسالته فأكرمه، وإن كان كاذبا فيما قال االرسالة صادقً

  هذه اجلملة كتابةآخر سوى شيئا يقل حضرتهومل  . بسبب كذبهمبؤاخذته
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 ص �  للشيخ يعقوب علي العرفاين�سرية املسيح املوعود  (.الوحيدة
٤٦٣-٤٦٢(  

  :أخربين شودري حاكم علي: �يقول مرزا بشري أمحد 
 يلقي حماضرة أو خطبة يف املسجد الكبري، �ذات مرة كان حضرته "

ه سبا أخذ يسبه ومجاعت مث �ه  حضرت أحد السيخ ووقف أمامهفاقتحم
فثار بعض منا . ه صامتا يسمع سب�وظل حضرته . فاحشا دون توقُّف

لدرجة أنه لو كان هناك إذنٌ من حضرته لقُطِّع الرجل إربا، ولكن اجلميع 
 كلها وملا جتاوز سبه الفاحش احلدود. �التزموا الصمت هيبةً من حضرته 

من دون أن يتعرضا له ليخرِجه اثنان من املسجد برفق و: �قال حضرته 
سرية ." (بسوء، وإذا مل يذهب من هنا فليسلّماه إىل الشرطي املوجود هناك

  )٢٨١ رواية رقم ٢٥٨- ٢٥٧املهدي جملد أول ص 
اكتملت ملا : أخربين احلافظ روشن علي: �يقول مرزا بشري أمحد 

نطقة ءات لبناء منارة املسيح يف قاديان رفع اهلندوس ااورون هلذه املااإلجر
فجاء نائب املفوض من . همرِت إىل احلكومة أا ستؤدي إىل هتك سشكاواهم

 هذا املندوب �قابل املسيح املوعود وقد قبل احلكومة للتحقيق يف األمر، 
. يف الغرفة ااورة للمسجد املبارك على حمضر من بعض املشتكني اآلخرين

ه حضرته مشريا إىل فجرى احلديث مع املندوب احلكومي وخالل ذلك قال ل
 غري إىل يومنا هذا أن مرة منذ صاسأله هل حدث": هاملدب"اهلندوسي 

  فرصةًفوت  إلفادته؟ مث هل حدث أن أتيحت يلقصرت يف اغتنام أي فرصة
 وجد فرصة لإلضرار باملسيح املوعود ما؟ أي أنه  واإلضرار يبلإلساءة إيلّ
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ه تفاد فلم يفوت فرصة قط إل� انتهزها، أما املسيح املوعود  إال�
  .ونفعه

قد دس " هاملدب" إىل اهلندوسي كنت أرى: يقول احلافظ روشن علي
  .اصفر لون وجهه فلم ينبس ببنت شفةورأسه بني ركبتيه من شدة الندم، 

 فال ميكن أن يواجه الصدق بلن يتحلى بشيء من احليادية والنفمن كا
 ا لوجهاواحلق إذا ذُكّر به وجها لدودلقد فسدت أخالق . مهما كان عدو

مطلقًا ونبلإنصافبق فيهم يا، ومل األعداء اليوم كلي .  
  :�مث يقول الشيخ يعقوب علي العرفاين 

 على حد - ، وكان وم جاء طبيب من مدينة لكهنا١٩٠٣فرباير / يف شباط
أيضا  منذ فترة طويلة، وأخرب و يف لكهنامقيما بغدادي األصل، وكان - قوله 

فبدأ .  ليستطلع أحواله�أن بعض أصحابه قد بعثوه إىل املسيح املوعود 
كان يف كالمه جسارة ووقاحة .  بعض األسئلة� يوجه إىل حضرته

مل يكترث بذلك مطلقًا، وظل يرد على  �واستهزاء، ولكن املسيح املوعود 
إنك : يته هذا الطبيب إىل حضرته السؤال اآلويف أثناء احلوار وج. أسئلته

تدعي أنه ليس هناك أحد يقدر على أن يكتب العربية أفصح منك؟ فقال 
عفوا، فإنك ال تستطيع : فقال الرجل مبنتهى اجلسارة والسخرية. نعم: �

كنت موجودا يف هذا الس، وكانت . أن تنطق حرف القاف نطقًا سليما
، � حلمه نربة كالمه مؤملة ال تحتمل، ومع ذلك ظللنا صامتني بسبب

 الذي كان موجودا هناك - �ولكن صاحبزاده موالنا عبد اللطيف الشهيد 
! ال يصرب على كالمك إال حضرته:  مل يتمالك نفسه، فزجره وقال له-وقتئذ 
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 منع �ولكن املسيح املوعود . مث حتاور االثنان وتشاجرا وكادا يتشابكان
 السباب الصرب علىإن : �فقال الطبيب حلضرته . صاحبزادة من التعرض له

إنا ال نسخط على سبابك، ولن : فأجابه حضرته. والشتائم من شيمة األنبياء
 على �وفيما يتعلق بطعنه على عدم قدرته . ترى هنا إال احللم والتواضع

 حىت تكون هلجيت وإنين لست من سكّان لكهنا: �نطق القاف أجاب 
وإمنا أنا من سكان ) ةناهيك عن هلجة عربي(كلهجة أهل تلك البلدة، 

وال �:  ذا العيب حيث قيل له�وقد سبق أن طُعن موسى . البنجاب
بِنيي كادوقد جاء يف احلديث عن املهدي أنه سيكون يف لسانه لَكْنةٌ�ي ،.  

أَم أَنا خير �): من قبل فرعون (�لقد ذكر القرآن ما طُعن به موسى 
هِنيم وي هذَا الَّذه نمبِنيي كَادال يأي كيف ميكن أن .. )٥٣:الزخرف (� و

أقبل قول هذا الشخص الرذيل الذي ال يستطيع أن يتكلم بصورة سليمة؟ هل 
  أنا خري منه أم هو؟

 قال �وتعليقًا على ما وقع بني هذا الرجل وصاحبزاده عبد اللطيف 
و أن أحدا لو إن املبدأ الذي أعمل به ه:  ناصحا مجاعته�املسيح املوعود 

جاء ضيفًا وبلغ يف كالمه حد السب والشتم فعلينا أن نصرب على ذلك، ألنه 
ن يليس من مريدينا، فكيف حيق لنا أن نتوقع منه ذلك االحترام واحلب اللذَ

لقد قال رسول . بل أرى أن كالمه معنا برفقٍ منةٌ منه علينا. يبديهما املريدون
رحت مشاعره، ولو وأرى أن الضيف لو ج.  إن للزائر عليك حقا�اهللا 

أود أن تقيم عندنا بعض الوقت، ألن ) مث قال للضيف. (قليالً، فهذه معصية
أي كالنا مسلم حيث ننطق بشهادة ال إله إال اهللا حممد .. (شهادتنا واحدة
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إن من حقه أن يقول ما يشاء ما مل يفهم :) مث قال خماطبا أصحابه. رسول اهللا
 تأليف الشيخ يعقوب علي العرفاين ص �ملسيح املوعود سرية ا.(األمر
٤٥٣ -٤٥١(  

  : أخربين مري شفيع أمحد الدهلوي يف رسالته�يقول مرزا بشري أمحد 
 املـسيح  أثناء فتـرة إقامـة  كنت أعمل موظفًا عند اخلواجه كمال الدين  

 يف الهور للمرة األخرية، فكنت آخذ بريد حضرته من مركـز            �املوعود  
. وكنت أجد كل يوم رسالتني أو ثالثة بـدون طوابـع          . لمه إليه الربيد وأس 

ر مسبقًا أن الرسائل بدون الطوابع الربيدية كانت عبارة عن شتائم           كوكما ذُ (
كنـت  : يقول) يستلمهاأن يدفع رسوم الربيد حىت      قذرة إال أن املستلم ال بد       

ـ     طوابعأجد يوميا رسالتني أو ثالثة دون        ومها مث  ، فكنت أستلمها وأدفع رس
يف أحد األيام ملا اسـتلمت      . أسلمها إىل حضرته فكان يدفع يل تلك الرسوم       

أمام اخلواجه كمال الدين هذه الرسائل اردة عن الطوابع الربيدية منعين من            
 ومع  قط، من قبوهلا    �ومل مينعين   استالمها، فقلت له كنت أستلمها يوميا       

لرسائل اليت مل تدفع عليها رسـوم   ذلك منعين اخلواجه احملترم بشدة من قبول ا       
عندما ذهبت إىل حضرته لتسليم الربيد إليه أخربته بأن اخلواجه احملترم           . الربيد

فمرين يا .  منعين اليوم بشدة من استالم الرسائل اليت مل تدفع عليها رسوم الربيد
 �فتبـسم   . سيدي، فلو أمرتين لذهبت إىل مكتب الربيد فورا واستلمتها        

تلك الرسائل إال السباب والشتائم، وال حتمل اسم املرسل        يف  ال يوجد   ": وقال
 الستطعنا أن نوضح هلم موقفنا، ولكن يبدو ممساءهأفلو كتب املرسلون . أيضا

." أم خيافون لعلنا نرفع ضدهم قضايا يف احملكمة، ولكن ليس ذلك من شيمتنا
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         عن استالم الرسائل اليت مل ت دفع عليه رسوم الربيـد وبعد ذلك اليوم امتنعت .
  ) ٤٣٤ الصفحة ٤٥٥سرية املهدي، اجلزء الثاين، رقم الرواية (

  : �يقول املريزا بشري أمحد 
حدثتين السيدة رسول يب يب أرملة املرحوم احلافظ حامد علي عن املولوي            

يف بعض األحيان كان املريزا إمام الدين يكلِّف أحدا مـن     : عبد الرمحن جات  
فكان الشخص املكلَّـف    . �ل ليشتم سيدنا املسيح املوعود      األوباش األراذ 

 �وعند السحور كان املسيح املوعـود       .  طوال الليل  �من قبله يشتمه    
 أن تعطيه شيئا لألكل ألنه يكون قد تعب وجف حلقـه،      ة احملترم جلديتيقول  

لو أسـأنا   : ، فيقول  أي شيء  شقيا مثله جيب أال نعطي    : �فكنت أقول له    
سـرية  . (جيب أال يصدر منا شيء غري الئـق       . نا إلي  تعاىل ينظر  إىل أحد فاهللا  

  ) ١٠٣ -١٠٢ الصفحة ١١٣٠املهدي، اجلزء الثاين، رقم الرواية 
  : � عن املسيح املوعود �يقول املولوي عبد الكرمي 

إنه مل يكن يذكر يف جملسه أيا من املعارضني، وإذا تطرق احلديث إىل ذكر 
بسوء، وهذا دليل بين على أنه ليس يف قلبه نار أحد منهم فلم يكن يذكره 

حترقه؛ مع أنه لو تأذى كأهل الدنيا مبا لقيه من القوم من األذى ومن املشايخ 
من املعاملة القاسية، الحترق كمدا ليلَ ار، ولتحدثَ عنه بطريق أو آخر، 

  . وبالتايل ظل مضطرب البال مشوش األفكار، واختلّت أموره
 سيدنا رسول اهللا من ضدشامت بمشركو العرب أيضا أن يأتوا طع مل يست

أقول حلفا باهللا إن تلك اجلريدة البذيئة ". زتلي"حيث كيل الشتائم مثل املدعو 
ذين لفكر أنه ؤلو اطلع أحد على شتائم هؤالء امل. مل تستطع أن تكدر صفوه
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ف مثل  ليل ار، ولكنه كان يتصر�ال بد أن يذكرهم املسيح املوعود 
 له أدىن صلة مع يبقىال فالقاضي الذي عندما يتفرغ من وظيفته املوكولة إليه 

وال تكون له أية رغبة وال . أية قضية أو أصحاا أو العقوبة بعد إصدار احلكم
 يكتب هذه األشياء إلحقاق احلق �كذلك كان . يشغل باله باملوضوع

: فقال ذات مرة. ل يف ذلككن لنفسه أي دخيومل . وإبطال الباطل لوجه اهللا
إنين متمكن من ضبط نفسي، وقد جعل اهللا تعاىل نفسي مسلمةً لدرجة أن 
أحدا لو سبين جالسا أمامي أقذع سب واستمر مدةَ سنة كاملة لندم يف 

سرية املسيح . (النهاية، واعترف بأنه مل يستطع زعزعة أقدامي من مكاا
، الناشر أبو الفضل ٥٢-٥١ الكرمي السيالكويت ص  ملوالنا عبد�املوعود 

  )حممود، قاديان
إن معظم اإلخوة القدامى من اجلماعة      : �يقول حضرة املريزا بشري أمحد      

كانا من ألد أعداء    . ، مريزا إمام دين ومريزا نظام دين      �يعرفون ابني عمه    
ما كانا بل احلق أ.  بسبب إحلادهم وعكوفهم على الدنيا�املسيح املوعود 

طريق الفذات مرة أقاما جدارا إليذاء املسيح املوعود يف . عدوين لإلسالم أصال
أذى املصلون والزوار الذين كـانوا      وبه ت . سجد قرب بيته  امليؤدي إىل   الذي  

ممـا أدى إىل معانـاة كـبرية     . يأتون لزيارته ألن ذلك أدى إىل سد طريقهم       
واجدة يف قاديان وكأم سجنوا دون       واجلماعة القليلة العدد املت    �حلضرته  

فاضطروا لرفع القضية بعد استشارة احملامني للتخلص من هـذه          . أن يسجنوا 
 �طالت القضية املؤذية إىل مدة طويلة حىت رحبها املسيح املوعود           . املصيبة

 دون �فرفع حمامي املسيح املوعود . حبسب بشارة إهلية مسبقة وهدم اجلدار
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ضد مرزا إمام دين ومرزا نظام دين من أجل احلصول على           أن يستأذنه قضية    
عندها كتبـا رسـالة إىل      . نفقات القضية حىت صدر احلكم مبصادرة عقارمها      

 مبنتهى التواضع إذ مل تكن عندهم نقود للـتخلص مـن            �املسيح املوعود   
هل تريد أن يننـا مبـصادرة       :  بتواضع شديد  �مصادرة العقار، فقاال له     

؟ عندما علم حضرته باألمر سخط على احملامي وقال         أخاناونك  عقاراتنا مع ك  
ومن ناحية ثانية أرسل رسالة     . ملاذا رفعت القضية بدون إذين؟ فلتسحبها فورا      

ال تقلقوا لن تصادر عقاراتكم، كل هذا       : إىل مرزا إمام دين ونظام دين قائال      
  ) ٦٠-٥٩ة ملريزا بشري أمحد صبالسرية الطي. (قد حدث دون علمي

كان اهللا تعاىل قـد أخـرب   :  عن هذه الرواية �قول سيدنا اخلليفة الثاين     ي
 إهلاما وقت العشاء أن هذا العبء ثقيل علـيهم جـدا،            �املسيح املوعود   

 �يقول املسيح املوعـود     . وبسببه يواجه أقاربك املعارضون معاناة شديدة     
 أن بأن النوم مل يكحل عيين طوال ذلك الليل فأرسلت شخصا علـى الفـور    

  . خيربهم بأين قد تراجعت عن النفقات كلها ولن تصادر عقاراتكم
كان أبناء اجلماعة يتأذون على أيـدي أهـل      : �يقول املريزا بشري أمحد     

وكان الناس وخاصة السيخ مستعدين . قاديان كثريا وخاصة يف األيام االبتدائية
ين سـبق   دائما لإليذاء بتحريض من مرزا إمام دين ومرزا نظام ديـن اللـذ            

ذكرمها، فكانا حيرضان الناس فكان السيخ بوجه خاص يـؤذون األمحـديني            
وما كان األمر . �كثريا، وكذلك الذين كانوا يأتون لزيارة املسيح املوعود       

يقتصر على اإليذاء فقط بل كان يتعدى إىل املشادات والـضرب والـشجار             
طبعا ( أحد للرباز    وإذا ذهب أحد من األمحديني املهاجرين إىل مزرعة       . العملي
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وإن سكان القرى يعرفون ذلـك      . مل تكن عندها تسهيالت معاصرة هنالك     
ويف كثري مـن األحيـان      . كان السيخ يكرهونه أن حيمل برازه يف يده       ) جيدا

وإذا أخذ أحدهم كمية    . كانون يضربون أيضا بعض األشراف من األمحديني      
يخ يصادرون الـسالت  من التراب من أرض غري مملوكة قرب القرية كان الس     

ولو تكلم أحد أمامهم كـالوا لـه   . راء ويطردونه من هناكجواملعاول من األُ  
 الـشكاوى  مثل هذه    توكان. ضرم أيضا لشتائم بذيئة وفاحشة واستعدوا     

لصرب با بني حني آخر باستمرار، ولكنه كان ينصحهم         �تصل إىل حضرته    
كـان بعـض األمحـديني      . حتملوا الضرب والشتائم واصبِروا   : دائما، فيقول 

لتصدي هلـم فقـط، وسـيتداركون الوضـع         بام   هل املتحمسني يأتونه ليأذن  
فذات مرة ذكـر    . ال، بل جيب أن تصربوا    :  يقول هلم  �فكان  . بأنفسهم

" بتـهان "ق  ركان من سكان كابول من ع     (السيد أمحد نور الكابويل معاناته      
إذا : �جهة، فقـال     فاستأذنه للموا  )وكان ميلك طبيعة حادة بعض الشيء     

كنت تستطيع أن تقيم هنا باألمن والصرب فبها ونعم، أما إذا كنـت تريـد               
فكانت نتيجة تعليمـه أن     . املواجهة وال تقدر على الصرب فارجع إىل كابول       

األمحديني األشراف الذين ما كانوا يتحملون إساءة بسيطة يف حقهم أصبحوا           
 أيدي أراذل الناس دون أن ينبـسوا        يتحملون اإليذاء واملعاناة واإلساءة على    

فقد حدث مرة أن شخصا فقريا أمحديا أخذ كمية من التراب لبيته . ببنت شفة
من أرض غري مملوكة قرب القرية فجاء لفيف من السيخ متسلحني بـاهلراوى             

حتاشى األمحديون الشجار بداية ولكن عندما بدؤوا يـضربون         . وهامجوا بيته 
ا البيت أيضا تصدى هلم بعض األمحديني مما أدى إىل          األمحديني األبرياء وأضرو  
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فهذه كانـت املـرة     . لفرارلجرح البعض من الطرفني حىت اضطر املهامجون        
األوىل حني علم أهل قاديان عمليا أن األمحديني ال خيـافوم بـل يهـابون               

وألن األمحديني كانوا مظلومني    . مث بدأت الشرطة بتحري األحداث    . إمامهم
ن غريهم قد هامجوا بيتهم بغري حق مع فئة كـبرية مـسلحة لـذا               متاما وكا 

. اضطرت الشرطة لتسجيل القضية ضد اجلائرين مع معارضـتها لألمحـديني          
وحني استيقن هؤالء القوم بأم سيصفَّدون قريبا أسرع بعضهم إىل املـسيح            

  . كنا خمطئني، فنرجو أن تعفو عنا، فعفا عنهم مجيعا:  وقالوا�املوعود 
كان املدعو أمحد حسني شوكت يصدر      : ي السيد يعقوب علي عرفاين    يرو

يف مدينة مريـ، وكان يعترب نفـسه جمـدد األلـسنة           " شحنة هند "جريدة  
 ينشر فيهـا  ن وكا�مث بدأ بإصدار ضميمتها ضد املسيح املوعود  . الشرقية

وبذلك كان يؤذي اجلماعة كثريا، وال سيما فرع        . �مقاالت قذرة ضده    
 تـشرين األول    ٢ففـي   . يف مريـ حيث كانت اجلريدة تـصدر      اجلماعة  
 وتاجرا حمترما مزارعا وكان -م كان رئيس اجلماعة السيد عبد الرشيد ١٩٠٢

أنوي أن أرفع يف احملكمة قضية      :  فقال � جالسا يف جملس املسيح املوعود       -
مـن  . تكفينا حمكمة اهللا  : �قال املسيح املوعود    ". شحنة هند "ضد جريدة   

وكانت . صية أن نتقدم على قدر اهللا، لذا من الضروري أن نصرب ونتحمل           املع
 سيقول حتما أنه ال بد      �اجلريدة قذرة جدا حبيث ظن املطلعون عليها أنه         

  . من رفع القضية ضدها
 وقـد   بالصرب،  إن املسيح املوعود نصح مجاعته     �يقول املريزا بشري أمحد     

فيلـسوف  " بــ    -دين املعـروف    أخربين املفيت حممد صادق أن ميان إله ال       
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 أساء إىل املولـوي     -والذي كان ال يتمالك لسانه يف بعض األحيان         " العرب
فاحتد الفيلـسوف   . عبد الكرمي بعض الشيء فاستشاط األخري غضبا ولطمه       

عندها ضربه بعـض    . استخدام الكلمات املسيئة أكثر من ذي قبل      بأكثر وبدأ   
وكان صـوته   .  يف مفترق الطريق   الناس بشدة، فبدأ املضروب يبكي ويصيح     

 إىل املسجد قبل    �فجاء  . �مرتفعا حىت تناهى إىل آذان املسيح املوعود        
: �فقال . كان املولوي عبد الكرمي موجودا حينها. الصالة وبدأ يتمشى فيه

. إن ضرب أحد ذه الطريقة فعل جد مكروه وقد كرهت هذه الفعلة بشدة            
ل شيئا عن تصرف مسيء قام به الفيلسوف        حاول املولوي عبد الكرمي أن يقو     

على أية حال، ما حـدث      : فقال املسيح املوعود بغضب شديد    . ليربئ ساحته 
 بينكم فما كان يليق بكم أن       اإذا كان رسول اهللا موجود    . كان أمرا سيئا جدا   

يقول الراوي بأن املولوي .  بل كان ضروريا أن تسألوين،تقوموا بشيء برأيكم 
 على البكاء بل بكى فعال على إثر مساع هذا الكالم واعتذر   عبد الكرمي أوشك  

 بـل   ،مث اعتذر إىل املضروب أولئك الذين ضربوه وأرضوه       . �إىل حضرته   
  .  أيضاا حليبسقوه

  :يقول املسيح املوعود
إنه ملما أنبأ به خالق السماوات واألرض أنه   ! امسعوا جيدا أيها الناس مجيعا    "

 البالد كلها، وجيعلهم غالبني على اجلميع باحلجة        سوف ينشر مجاعته هذه يف    
ولسوف تأيت أيام، وهي قريبة، تكون فيها هـذه اجلماعـة هـي             . والربهان

إن اهللا سوف يبـارك يف هـذه        . الوحيدة اليت تذكَر يف العامل بالعز والشرف      
اجلماعة والدعوة بركات كربى خارقة للعادة، وخييب كلَّ مـن يفكـر يف             
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. ها، وسوف تستمر هذه الغلبة إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها           القضاء علي 
فإذا كانوا يستهزئون يب فال ضرر من استهزائهم ألنه ما من نـيب إال وقـد                

فكان من املقدر أن يستهزأ باملسيح املوعود أيضا، كما يقول اهللا           . استهزئ به 
 �سولٍ إِال كَانوا بِه يـستهزِئُونَ     ن ر يا حسرةً علَى الْعباد ما يأْتيهِم م      �: تعاىل

   )٣١ :يس(
فقد جعل اهللا تعاىل عالمة لكل نيب صادق أن يستهزأ بـه، ولكـن مـن                
يستهزئ بالذي ينـزل من السماء مع ملَكنيِ أمام أعني الناس مجيعا؟ فالعاقل            
يستطيع أن يفهم ذا الدليل وحده أن فكرة نـزول املسيح املوعـود مـن              

إن . اعلموا جيدا أنه لن ينـزل من الـسماء أحـد  . السماء فكرةٌ باطلة متاما 
مجيع معارضينا املوجودين اليوم سوف ميوتون، ولن يرى أحد منهم عيسى بن            

       ا، مث يسود قلوبمرمي نازالً من السماء أبد فيفكـرون أن أوالدهـم      هم القلق ،
ضا عيسى بن مرمي نـازالً  ، ولكن لن يرى أحد منهم أي سريونهالذين خيلفوم 

من السماء، مث ميوت أوالد أوالدهم، ولكنهم أيضا لن يروا ابن مرمي نازالً من              
وعندها سوف يلقي اهللا يف قلوم القلق واالضطراب، فيقولـون يف           . السماء
إن أيام غلبة الصليب قد انقضت، وأن العامل قد تغير متاما، ولكـن             : أنفسهم

      رتل بعد؟عيسى بن مرمي مل ي
فحينئذ سينفر العقالء من هذه العقيدة دفعةً واحدة، ولن ينتـهي القـرن             
الثالث من هذا اليوم إال ويستويل اليأس والقنوط الشديدان على كل من ينتظر             
عيسى، سواء كان مسلما أو مسيحيا، فريفضون هـذه العقيـدة الباطلـة؛             

، ما جئت إال ألزرع بـذرةً     إنين  . حدوسيكون يف العامل دين واحد وسيد وا      
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فقد زرعت هذه البذرة بيدي، واآلن سوف تنمو وتزدهر، ولن يقدر أحـد             
  )تذكرة الشهادتني (".على عرقلتها

طبـائع  ال وينخدع بعض أصـحاب      -فهناك بعض الناس الذين يعترضون      
إىل مىت ستصربون؟ ال أدري ملاذا يبدي       :  فيقولون -ضعيفة بأقواهلم املعسولة    ال

طفون املزعومون هذا التعاطف معنا؟ عليهم أن يهتموا بشؤوم ويفكروا          املتعا
 إن هـذه  �مل يقل املـسيح املوعـود  . عن أنفسهم حىت ال تسوء عاقبتهم   

املشاكل واملعارضة سوف تزول بعد فترة وجيزة وتنتشر اجلماعة يف غـضون            
ملـذكور  املقتبس ا .... لن ميضي القرن الثالث   : بل قال . ثالثني أو أربعني عاما   

م أي ١٩٠٣الذي أُلِّف يف عـام  " تذكرة الشهادتني"أعاله اقتبسته من كتاب    
 بالصرب والدعاء   -واليوم قد وصلت مجاعتنا بفضل اهللا تعاىل        .  عاما ١٠٧قبل  

 بلدا من بالد العامل، وهي يف تقدم ١٩٨ مرورا ذه املشاكل واملصاعب إىل -
وإن . عـاىل  الدنيا بفضل اهللا ت    مستمر، ونراها اليوم مترسخة يف كل منطقة يف       

    هذا التقدم هو الذي طيصواب املعارضني، فيتقدمون يف املعارضة والتخطيط       ر 
فإن هذه البذرة اليت بذرها     . ضدها ألم يروا متقدمة ومنتشرة يف كل مكان       

إن قانون الطبيعـة  . � ال تزال تنمو وتزدهر كما قال     �املسيح املوعود   
سة تظهر يف األشجار اخلضراء أيضا بعـض األحيـان،          هو أن األغصان الياب   

فهـذه  . فيقطعها صاحبها ويرميها بعيدا وهذا ال يؤثر يف محلها مثارا وأزهارا          
الشجرة اخلضراء اليت بذرها املسيح املوعود تسقى مباء الصرب والدعاء ولسوف           

ـ    والغصن الذي ال    . تستمر يف النمو واالزدهار بإذن اهللا      اء يستفيد من هذا امل
ففـي ظـل    .  كمثل الغصن اليابس الذي سينقطع أو سـيقطَع        سيكون مثله 
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الظروف السائدة اليت تفاقمت فيها معارضة اجلماعة أكثر من ذي قبـل وال             
  بدأت من جديد يف بعض البالد اإلفريقية حيث كانـت قـد   -تزال تتفاقم  

اء أكثر   جيب على األمحديني أن يستعينوا باهللا بالصرب والدع        -مخدت من قبل    
 جزءا ال يتجزأ من الشجرة اخلضراء اليت ستظل تنمـو           ويكونوامن ذي قبل،    

  .آمني. ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لذلك. وتزدهر باستمرار
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