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  اليت عقدت يف قاديان، دار األمان 
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  سيدنا وإمامنا حضرة مريزا غالم أمحد 

  املسيح املوعود واملهدي املسعود 
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قبل أن نقدم إىل القراء الكرام وقائع اجللسة نرى ضروريا أن ننوه إىل أن 
إمام املتقني، حجة اهللا على األرض، سيدنا مريزا غالم أمحد زعيم قاديان مسيح 
الزمان عليه الصالة والسالم، خملص وناصح أمني للحكومة بصدق القلب كما 

الذي وضح حقوق هو مواسٍ وخملص للخلق عامة. وهو الشخص املبارك 
الرعية وحقوق احلكومة كوضح النهار ورسخ يف قلوب أفراد مجاعته منن 
احلكومة احملسنة بشىت األساليب املؤثرة، مما أدى إىل زوال شائبة النفاق متاما 
جتاه هذه السلطنة من قلوب أفراد هذه اجلماعة املباركة، فلم يبق هلا أدىن أثر. 

وب املسلمني السذج واملساكني وقليلي العلم كانت تلك الشائبة اليت يف قل
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نتيجة صحبة املشايخ املتعصبني واجلهال. فصار أفراد اجلماعة خملصني وأوفياء 
للحكومة الربيطانية من صميم قلوم كاإلخالص والوفاء املطلوب للحكومة 

  اإلسالمية.
ظلت وفية وخملصة هلا دائما  �وال خيفى على احلكومة أيضا أن عائلته 

وخدمت يف كل موقف حرج أكثر من قدرا. ومن ذلك يستطيع أن يستنتج 
كبار املسؤولني يف احلكومة أن عائلته حائزة سابقا على عالقات الوفاء مع هذه 
احلكومة. كان آباؤه يساعدون احلكومة باجلنود والفرسان أما هو فلم يقصر يف 

تضرعة بطريقته. فمثال حني نشبت احلرب يف ختوم مساعدا باألدعية امل
من أجلها. كذلك احتفل بيوبيل  �أفغانستان أو بلوشستان أو بورما دعا 

امللكة املعظمة القيصرة بكثري من الفرح والسعادة وعقد جلسة ودعا اهللا فيها 
يعيش عيش الدراويش والنساك ومن عادته  �لطول عمرها وسعادا. وألنه 

ية طريقة أخرى يستطيع أن يساعد احلكومة احملسنة واللطيفة إال اخللوة فبأ
بالدعاء؟ ففي هذه األيام أيضا حني تواجه احلكومة الربيطانية أذى بغري حق من 
قوم تساعده أقوام أخرى سرا رأى مواسي اخلالئق هذا مناسبا أن يدعى 

ه القادمني شباط/ فرباير ألفراد مجاعت ١يف  �النتصار هذه احلكومة. فقال 
من أفغانستان والعراق ومدن خمتلفة من اهلند مثل مدراس وكشمري 
وشاهجانبور، وجامون، ومتهرا، وجنغ وملتان وبتياله وكبورله، ومالري كوتله 
ولدهيانه وشاه بور، وسيالكوت وغوجرات والهور وأمرتسر وغورداسبور 

ومة بريطانيا. فوافق وحمافظات أخرى بأنه يريد أن ندعو يوم العيد النتصار حك
  اجلميع على الرحب والسعة. 

يوم العيد قرب الساعة الثامنة قريبا  �فبناء على ذلك جاء املسيح املوعود 
مع أفراد مجاعته إىل امليدان الواسع الكائن يف غرب قاديان وهو مصلى العيد 
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ة. منذ زمن بعيد. ظل اإلخوة جيتمعون إىل الساعة التاسعة من قرى قريبة وبعيد
مث صلى بالناس عالمة الدهر، وحيد العصر، موالنا املولوي نور الدين صالة 
عيد الفطر. بعد الصالة قام سيدنا إمام الزمان وألقى خطبة فصيحة وبليغة. 
كانت اخلطبة مؤثرة جدا واستمعها اإلخوة مجيعا الذين ما كان عددهم أقل من 

سالسة حبيث لل ألف شخص بكل خشوع وتركيز. وكانت من الوضوح وال
هلا متأثرين القرويون أيضا الذين يعيشون كالبهائم وقالوا: كل ما قاله املسيح 

كان صحيحا متاما. وكما سيتبني من اخلطبة نفسها إىل أي مدى  �املوعود 
وضحت فيها حقوق احلكام الدنيويني إىل جانب حقوق اهللا تعاىل، وكيف أُخرب 

الربيطانية علينا حنن املسلمني، وكم هو الناس كم هي منن هذه احلكومة 
مطلوب منا حنن املسلمني حبسب القرآن الكرمي أن نكون ملتزمني بالوفاء 
واإلخالص للحكومة. هل يف الدنيا أحد يستطيع أن يثبت مثله حقوق احلكومة 
اإلجنليزية بصدق القلب وحسن النية من منطلق الدين. إنه لفعلُ ذلك البطل 

وب أفراد مجاعته مواساةَ احلكومة الصادقةَ وأكّد على مجاعته الذي رسخ يف قل
مرارا وتكرارا، كتابة وخطابا، بأنه لو نافق أحدكم مع حكومته مثقال حبة 
خردل لن يعد من مجاعيت، وسيكون عاصيا هللا والرسول، ألننا ال مندح 

قبل  احلكومة الربيطانية ملنفعة شخصية أو مصاحل ذاتية بل حنن مأمورون من
ديننا اإلسالم أن نثبت وفاءنا قوال وعمال بصفاء الباطن وصدق القلب. حنن 
نرى املكايد املبنية على النفاق والتملق حراما من أجل احلصول على لقب أو 
أراض أو عقارات. ولكون اخلطبة مسجلة فيما يلي بعينها فال حاجة للقول 

  أكثر من ذلك.

――――――――――――  �  ――――――――――――        
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على املسلمني أن يشكروا اهللا تعاىل كثريا الذي أعطاهم دينا طاهرا من كل 
نوع من الفساد واملنكرات العلمية والعملية وبريئا من كل قبح. لو متعن 

احلقيقة. وال  اإلنسان جيدا لعلم أن احملامد والصفات احلسنة كلها هللا وحده يف
يستحق أحد من الناس أو املخلوقات األخرى احلمد والثناء على وجه احلقيقة. 
ولو تأمل اإلنسان دون شائبة من األهداف الشخصية لتبني له بالبداهة أن الذي 
 يستحق احلمد فإمنا يستحقه إما ألنه كان خالق شيٍء يف زمن مل يكن له فيه أي

جود، أو يستحقه إذا هيأ مجيع األسباب وجود ومل يعرف شيء عن أي و
الضرورية يف زمن مل يكن هناك أي وجود ومل تعرف أيضا األسباب الضرورية 
لوجود شيء وبقاء وجوده أو حلفظ الصحة وقيام احلياة، أو يستحقه إذا كان 
قد هيأ مجيع تلك األسباب أو رحم أحدا ومحاه يف زمن كان باإلمكان أن حتل 

أو يستحق احلمد إن مل يضيع جهد اتهدين بل أدى  به مصائب كثرية.
حقوقهم كاملة. مع أن أداء حقوق األجري إمنا هو تعويض األجرة ظاهريا ولكن 
الذي يؤدي احلقوق كاملة يعترب حمسنا أيضا. فهذه هي الصفات العليا اليت جتعل 

  أحدا مستحقا للحمد والثناء. 
الوحيد هلذه احملامد كلها على وجه احلقيقة فكروا اآلن تعلموا أن املستحق 

هو اهللا تعاىل وحده الذي يتصف ذه الصفات كامال وال توجد هذه الصفات 
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  يف غريه. 
خذوا صفة اخللق والربوبية مثال، فيمكن لإلنسان أن يظن أا توجد أوال: 

فيه أيضا ولكن تكون للوالدين أو احملسنني غريمها أهداف ومقاصد شخصية 
ون بناء عليها. والدليل على ذلك على سبيل املثال هو أنه عندما يولَد حيسن

الوليد سليما وسيما وقويا يفرح الوالدان، وإذا كان ذكرا يزداد الفرح أكثر 
فيدقّون الطبول فرحا. وإذا كانت أنثى يتحول البيت إىل مأمت ويتحول اليوم إىل 

اجهة الناس. وأحيانا يقتل يوم حزن ويفكر الوالدان أما ال يقدران على مو
بعض األغبياء البنات متعذرين بأعذار خمتلفة أو يهتمون بتربيتهن أقل من 
املفروض. وإذا ولد الطفل أعمى أو أعرج أو معاقا يتمنون موته. وليس 
مستغربا أن يقتلوه قصدا معتربين إياه عبئا عليهم. لقد قرأت أن اليونانيني كانوا 

والد عمدا بل كان عندهم قانون ملكي بأنه إذا ولد طفل يقتلون مثل هؤالء األ
خدجيا أو معاقا أو أعمى مثال فليقتل فورا. يتبني من ذلك جبالء أن أفكار 
اإلنسان يف التربية والرعاية تكون خمتلطة أو مشوبة باألهداف الشخصية 

خلوقات واألغراض النفسانية. ولكن ال منفعة ذاتية هللا تعاىل يف خلق وربوبية امل
الكثرية جدا اليت متأل السماء واألرض ويعجز اإلنسان عن تصورها ويعجز 

اخلدمة والرزق مثل الوالدين، بل خلق كل شيء  �اللسان عن بياا. وال يريد 
مبقتضى الربوبية فقط. كل شخص يقبل أن غرس الغرسة مث سقيها ورعايتها 

قتم وتأملتم يف اإلنسان وأحواله ومحايتها إىل محلها مثارا إحسانٌ عظيم. فلو تعم
لعلمتم عظمة منة اهللا عليه وكيف أخذ اهللا بيده يف مواطن التقلّبات اهلائلة 

  وساعات العسرة ومواقف التغريات. 
واجلانب الثاين الذي بينته قبل قليل هو أنْ توجد قبل الوالدة أسباب كاملة 
للحياة املتحضرة واستخدام القوى. انظروا، كيف هيأ اهللا تعاىل األسباب لنا 
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اليت هي بازغة اآلن ونرى ضوءها  -قبل والدتنا. لوال وجود الشمس املنرية 
ا لنا أن نرى شيئا؟ أو بأية هل كان ممكن - منتشرا ونرى النهار مضيئا بسببها

طريقة ميكن أن حنصل على املنافع والفوائد اليت تصلنا بسبب ضوئها؟ لوال 
الشمس والقمر أو الضوء من أي نوع لكان البصر بال جدوى. مع أن يف 
العيون قوة اإلبصار ولكن ال جدوى منها دون الضوء اخلارجي. فكم هي منة 

رورية سلفا الستخدام القوى. مث كم هي عظيمة من اهللا إذ هيأ األسباب الض
رمحته عظيمة إذ أعطى اإلنسان قوى وأودعها بالفعل مواهب هي ضرورية جدا 
لتكميل اإلنسان ووصوله إىل الغاية املنشودة. فقد أودع الدماغ واألعصاب 
والعروق خواصا يستخدمها اإلنسان ويستطيع أن يستكملها ألن اهللا تعاىل قد 

  أيضا لتكميلها.  خلَق معها أسبابا
هذه هي حال النظام الداخلي، أن كل قوة تتناسب وتنسجم متاما مع 
اهلدف والغاية اليت فيها يكمن فالح اإلنسان. وقد وضع يف اخلارج نظاما فهيأ 
لكل إنسان قبل وجوده أدوات تتناسب مع مهنته. فمثال إذا كان هناك إسكاف 

وكيف ميارس مهنته. وكذلك إذا مل  ومل جيد اجللد واخليط فمن أين سيأيت ما
جيد اخلياط قماشا كيف تتسىن له اخلياطة؟ هذه هي حالة كل ذي نفس 
منفوسة. مهما كان الطبيب حاذقا وعاملا، إن مل تتوفّر األدوية فماذا ميكن أن 
ينجز؟ قد يصف وصفة بعد تفكري عميق وتدبر رصني ولكن إذا تعذر احلصول 

عساه أن يفعل؟ فما أعظم فضل اهللا تعاىل أنه وهب  على الدواء يف السوق فماذا
العلم من ناحية ومن ناحية أخرى خلق النباتات واجلمادات واحليوانات املناسبة 
حلاجات املرضى. ووضع فيها أنواع اخلواص اليت ميكن أن تسد حاجات 

  اإلنسان يف كل عصر حىت تلك اليت مل ختطر بالبال. 
لق شيئا غري مفيد. لقد ورد يف كتب الطب أنه فاحلاصل، إن اهللا تعاىل مل خي
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لو حصر بول أحد وأُدخل القمل يف اإلحليل لدر بوله يف بعض األحيان. هل 
ألحد أن يتصور كم يستفيد اإلنسان من هذه األشياء؟ كال، ال ميكن أن يتخيل 

  أحد ذلك. 
فضل اهللا واألمر الرابع هو مثرة جهد املرء، ويف ذلك أيضا حنن حباجة إىل 

تعاىل. كم يتكبد اإلنسان من اجلهد واملشقة يف الزراعة مثال، ولو مل حتالفه 
نصرة اهللا أنى له أن يأيت بالغالل إىل بيته؟ فبفضل اهللا تعاىل يتم كل شيء يف 
وقت مناسب. كاد الناس اآلن أن يهلكوا بسبب اجلفاف ولكن اهللا تعاىل أنزل 

  لوقات. املطر وأدرك شرحية كبرية من املخ
فباختصار، إن اهللا تعاىل هو الذي يستحق احلمد أوال لكونه األكمل 
واألعلى، وال يستحقه أحد مقابله حبد ذاته. وإذا استحق غريه ذلك كان 

. وذلك أيضا رمحة من اهللا أنه أشرك البعض يف حمامده �استحقاقه بفضله هو 
قُلْ ���� ورة الشريفة:بصورة ظلية مع كونه واحدا ال شريك له. كما يقول يف الس

 *من شر الْوسواسِ الْخناسِ  *إِلَه الناسِ  *ملك الناسِ  *أَعوذُ بِرب الناسِ 
فقد أشار اهللا تعاىل . ����من الْجِنة والناسِ *الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ 

فيها إىل املستحق احلقيقي للحمد وإىل جانب ذلك أشار أيضا إىل الذي 
يستحقه مؤقتا، وذلك لتكتمل األخالق الفاضلة. ففي هذه السورة ذكر احلقوق 
من ثالثة أنواع. فقال أوال أن عليكم أن تستعيذوا باهللا الذي هو جامع مجيع 

امللك واملعبود واملطلوب احلقيقي. فقد  الصفات الكاملة، وهو رب الناس وهو
حفظ التوحيد احلقيقي يف هذه السورة ولكن إىل جانب ذلك أشري أيضا إىل أنه 
جيب أال تضاع حقوق الناس اآلخرين الذين هم مظاهر هذه األمساء على وجه 
الظلية. ويف كلمة "رب" إشارة إىل أنه مع أن الرب احلقيقي هو اهللا تعاىل الذي 

ل إىل مراتب التكميل، ولكن هناك آخرون أيضا هم مظاهر الربوبية يوص
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بصورة مؤقتة وظلية، من الناحية املادية ومن الناحية الروحانية؛ أي الوالدان من 
  حيث اجلسد، واملرشد الروحاين واهلادي من حيث الروحانية. 

  ويف آية أخرى ذكر ذلك بالتفصيل أيضا فقال: 
  . �١تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا وقَضى ربك أَلَّا�

ما أعظم الربوبية يف احلقيقة! إذ يكون اإلنسان طفال صغريا يف بداية األمر 
ال حول له وال قوة، فكيف ختدمه األم بكل أسلوب ممكن، وكيف يتكفّل 

ضله احملض األب مهمات األم يف تلك احلالة. أي قد خلق اهللا تعاىل شخصني بف
لرعاية خلق ضعيف، وألقى عليهما ظل احلب من أنوار حبه. ولكن جيب 
االنتباه إىل أن حب الوالدين مؤقت، وحب اهللا هو احلب احلقيقي. فال يستطيع 

ما  - سواء أكان صديقا أو مساويا له يف املرتبة، أو حاكما- أحد أن حيب أحدا 
سر كمال ربوبية اهللا أن الوالدين  مل يلق اهللا تعاىل احلب يف القلوب. وإنه من

حيبان األوالد فيتحمالن كل نوع من اآلالم بصدر منشرح يف سبيل كفالتهم 
لدرجة ال يدخران جهدا يف التضحية حبياما أيضا من أجل حيام. فلتكميل 
األخالق الفاضلة أوعز اهللا تعاىل يف كلمة "رب الناس" إىل الوالدين واملرشد 

س إىل شكر الرب احلقيقي واهلادي نتيجة شكر هذه السلسلة اازية ليتوجه النا
واملشهودة. ومفتاح هذا السر هو أن اهللا تعاىل بدأ هذه السورة الشريفة من 
"رب الناس" ومل يبدأ من "إله الناس". ألن املرشد الروحاين أيضا يشارك فيه 

ين هو: "ملك الناس"، ألنه يربي حبسب مشيئة اهللا وتوفيقه وهديه. واجلزء الثا
أي استعيذوا باهللا الذي هو ملككم. هذه إشارة أخرى ليعرف الناس على 
مبادئ العامل املتحضر ويجعلوا متحضرين. احلق أن املالك احلقيقي هو اهللا 
وحده، ولكن قد أشري هنا إىل أن هناك ملوكا بصورة ظلية. ويف ذلك إمياٌء إىل 
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ضا. وليس هناك أي شرط أن يكون امللك كافرا رعاية حقوق ملك الوقت أي
 الدين أجزاءأو مشركا أو موحدا بل األمر عام أي أيا كان دين امللك. إن 

منفصالن، حيثما ذكر اُهللا تعاىل يف القرآن الكرمي احملسن مل يضع أي  واالعتقاد
شرط أنه جيب أن يكون مسلما أو موحدا أو جيب أن يكون من سلسلة كذا 

ذكر "احملسن" بوجه عام، أي أيا كان دينه. مث أكد اهللا تعاىل بشدة وكذا بل 
هلْ جزاُء �يف كالمه العزيز على اإلحسان إىل احملسن، كما يتبني من اآلية: 

  . �١الْإِحسان إِلَّا الْإِحسانُ
واآلن أقول بكل وضوح ألفراد مجاعيت ولكل من يسمع بأن السلطنة 

وقد أحسنت إلينا كثريا. يعلم جيدا من كان بالغا من  اإلجنليزية حمسنة إلينا،
العمر ستني أو سبعني عاما أنه قد مضى علينا عهد السيخ، وال خيفى ما حلّت 
باملسلمني من املصائب يف ذلك الزمن إذ ترتعد لتذكّرها األبدان وتنخلع هلوهلا 

ة اليت أداؤها القلوب. منع املسلمون حينذاك من العبادة وأداء الواجبات الديني
أعز عليهم من حيام. كذلك منعوا من رفع األذان بصوت عال الذي هو 

من لسان املؤذن "اهللا أكرب" بصوت عال سهوا لقُتل. مقدمة الصالة. ولو خرج 
وتدخلوا بغري حق يف أمور املسلمني املتعلقة باحلالل واحلرام. وقد قُتل ذات مرة 

رة. لقد حدث مرة أن أحدا من سكان مخسة آالف مسلم مسكني يف قضية بق
من عائلة السادات جاء من اخلارج، وعندما وصل الباب رأى هناك  بطاله

ازدحام األبقار فحاول أن يدفعها من هناك برأس سيفه وأصيبت بقرة برضة 
خفيفة صدفة. فبطش باملسكني وأُصر على قتله بشدة، ولكنه جنا بصعوبة 

بترت يده على أية حال. ولكن انظروا اآلن  شديدة بعد شفاعات كثرية ولكن
كيف يتمتع الناس من كل قوم وملة باحلرية. أذكر هنا املسلمني فقط. فقد 
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أعطتهم السلطنة حرية كاملة ألداء شعائرهم الدينية والعبادات. وال يعتدي أحد 
على مال أحد أو عرضه أو حياته على عكس تلك الفترة املليئة بالفنت حني 

خص خائفا على حياته وماله مهما كان ذا سلوك سوي. ولكن إذا كان كل ش
أفسد أحد سلوكه بنفسه واختار طريقا غري سوي واستحق العقوبة بارتكابه 
اجلرائم جتاسرا منه، أو اون يف العبادة لسوء االعتقاد أو الغفلة فهذا أمر آخر، 

ن أن تكونوا عابدين ولكنه حيظى حبرية تامة من قبل احلكومة. فبقدر ما تريدو
فال مانع يف ذلك، فإن احلكومة بنفسها حتترم معابد دينية وتنفق آالف الروبيات 
على ترميمها وتصليحها. أما يف عهد السيخ فكانت احلالة على النقيض من 
ذلك، كانت املخدرات تستهلَك يف املساجد وتربط األحصنة فيها. ومثال ذلك 

ون أمثلة من هذا القبيل يف مدن البنجاب موجود يف قاديان نفسها وستجد
الكبرية بكثرة. وما زالت مساجد كثرية يف الهور حتت سيطرة السيخ. ومقابل 
ذلك حتترم احلكومة اإلجنليزية هذه األماكن املقدسة احتراما الئقا وترى تعظيم 
األماكن الدينية وتكرميها من واجبها كما أثبت مؤخرا سيادة نائب امللك 

كرزن" بعمله يف دهلي أن دخول املسجد اجلامع البسا احلذاء ال جيوز، "اللورد 
وبذلك أبدى منوذج األخالق الفاضلة امللكية اجلديرة باالقتداء. كذلك يتبني 
جبالء من خطاباته اليت ألقاها مبناسبات خمتلفة بني فينة وفينة كم حيترم األماكن 

أي مكان من رفع األذان أو الصوم، الدينية. مث انظروا، مل متنع احلكومة أحدا يف 
بل هيأت مجيع أسباب التغذية اليت مل تكن هلا أدىن أثر يف عهد السيخ املشني، 
وهيأت األغذية التقليدية من خمتلف األنواع مثل الثلج واملشروبات الغازية 
والبسكويت واخلبز وغريها إىل جانب أسباب الراحة األخرى املتنوعة. هذه 

اعدوا ا شعائرنا الدينية. ولكن إن مل يصم أحد حبسب مساعدة ضمنية س
رغبته فهذا أمر آخر. من املؤسف أن املسلمني بأنفسهم يسيؤون إىل الشريعة. 
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ولكن انظروا مثال أن الذين صاموا يف هذه األيام مل يهزلوا والذين قضوا هذا 
لى الشهر الفضيل مستخفني به مل يسمنوا. فقد مضى الشهر على هؤالء وع

هؤالء أيضا على أية حال. لقد حلّ رمضان يف الشتاء ومل يكن هناك إال تغيريا 
بسيطا يف مواعيد الطعام، فكان باإلمكان أن يتناول اإلنسان السحور قرابة 
الساعة الرابعة أو اخلامسة بدال من السابعة أو الثامنة، ومع هذا القدر من 

ظروا إىل هذا الشهر واجب التكرمي التخفيف مل يعظم كثري منهم شعائر اهللا بل ن
بنظرة االستخفاف الشديد. إن حلول شهر رمضان يف أيام السهولة إىل هذا 
احلد كان معيارا نوعا ما، وكان الصيام حبكم امليزان للتمييز بني املطيع 
والعاصي. لقد أعطتنا السلطنة بفضل اهللا حرية تامة، ويتيسر لنا كل نوع من 

ما من سبب للراحة إال وهو مهيأ اليوم. ولكن مع كل الفواكه واألغذية، و
ذلك ما السبب يف عدم اهتمام الناس اهتماما الئقا؟ ليس السبب إال أن اإلميان 

  مل يبق يف القلوب. 
من املؤسف حقا أم ال يقدرون اهللا حىت كما يقدر أحد من الفئات 

اهللا أبدا ولن حياسبوا.  االجتماعية املنحطة، وكأم يزعمون أم لن يرجعوا إىل
ليت املنكرين يفكرون ويتأملون أن األدلة على وجود اهللا تعاىل أكثر وأجلى من 
ضوء عشرات ماليني الشموس. ومن املؤسف جدا أم عندما يرون حذاء 
يستيقنون أن له صانعا ولكن أية شقاوة بأال يتسىن اإلميان باهللا تعاىل بالنظر إىل 

وال حتصى أو يكون اإلميان ضعيفا حبيث إن وجوده وعدمه خملوقاته اليت ال ت عد
سيان. إن رمحة اهللا تعاىل علينا عظيمة جدا، ومنها أنه تعاىل أخرجنا من تنور 
مشتعل إذ إن عهد السيخ كان تنور نارٍ مشتعلة يف احلقيقة، وإن قدم اإلجنليز 

  قدم رمحة وبركة. 
ة األمر أذّن مؤذن يف هوشياربور لقد مسعت أنه عندما جاء اإلجنليز يف بداي
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بصوت عالٍ، وملا كانت األيام هي األيام األوىل من عهدهم وكان اهلندوس 
والسيخ يظنون أن اإلجنليز أيضا سيمنعون من رفع األذان بصوت عال، أو إذا 
أصيبت بقرة جبرح بسيط بيد أحد فيقطعون يده كما كانوا يفعلون يف عهدهم؛ 

بوا به إىل نائب املفوض مع مجع غفري. واجتمع كبار فقبضوا على املؤذن وذه
الزعماء والتجار اهلندوس وقالوا له: يا سيدي، إن عجيننا وأوانينا قد جنست 
بسبب أذانه. عندما قيل هذا الكالم لإلجنليزي استغرب من املوقف كثريا وقال: 

وض يف هل يف األذان تأثري تنجس به املأكوالت. مث قال للمحرر: جيب أال خن
القضية ما مل جنرب األمر بأنفسنا. فأمر املؤذنَ أن يرفع األذان بالطريقة نفسها. 
خاف املؤذن وظن يف نفسه لعل قضية ثانية ستقام عليه فتردد يف رفع األذان. 
ولكن عندما طمأنه الضابط أذّن بصوت مرتفع مثل السابق. قال نائب املفوض: 

هل أصابك أي ضرر؟ قال أيضا: ال ضرر مل يصبنا أي ضرر. مث سأل احملرر: 
  منه يف احلقيقة. فأطلق سراح املؤذن وقال: اذهب وأذِّن كما حيلو لك. 

اهللا أكرب، ما أكربها من حرية، وما أعظمها من منة اهللا علينا. فإن مل يشعر 
قلب مبنة احلكومة اإلجنليزية على هذا اإلحسان العظيم واإلنعام الصريح أيضا 

ويرمى  الصدربالنعمة إىل حد كبري ووقيحا وجديرا بأن ينـزع من لكان كافرا 
  به. 

كان يف قريتنا مقر لضباط احلكومة حيث يوجد اآلن مسجدنا، وهذا 
الكالم يعود إىل زمن طفوليت ولكن مسعته من أشخاص موثوق م بأنه عندما 

م نفسها جاء ساد حكم اإلجنليز ظل القانون السابق ساريا لبضعة أيام. ويف األيا
إىل هنا ضابط ومعه شرطي مسلم فدخل املسجد وقال للمؤذن: أذِّن. فأذّن 
بصوت منخفض جدا خائفا مترددا. فقال الشرطي: هل هكذا تؤذن دائما؟ 
قال: نعم. قال الشرطي: ال، بل تسلَّق سقف البيت وأذّن بأعلى صوت ممكن. 
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ل. فاجتمع اهلندوس خاف املؤذن، ولكنه أذّن بأمر من الشرطي على آية حا
مجيعا وأمسكوا به. فقلق املؤذن املسكني وخاف كثريا ظنا منه أن الضابط 
سيشنقه. قال الشرطي: ال ختف، أنا معك. على أية حال، قبض عليه اهلندوس 
قساة القلب والسفاكون وذهبوا به إىل الضابط وقالوا: يا سيدي، إن هذا 

أن احلكومة قد تغريت ومل يعد الشخص قد جعلنا جنسني. كان املوظف يعلم 
قانون الغابة السابق جاريا، فسأل املؤذنَ بصوت خافت: ملاذا أذّنت؟ فتقدم 
الشرطي وقال: مل يؤذِّن هو بل أنا الذي أذّنت. قال هلم الضابط: أيها األشقياء، 
ملاذا تثريون الضجة من فراغ، ففي هذه األيام تذبح األبقار علنا يف الهور وأنتم 

  خون على رفع األذان فقط. فاذهبوا واجلسوا صامتني. تصر
فباختصار، الصدق واحلق الذي يتدفق من قلوبنا تلقائيا هو أنه لو مل نشكر 

  القوم الذين انتشلونا من حتت الثرى لكان ذلك إنكار للجميل ووقاحة كبرية.
إضافة إىل ذلك فإن اجلهل كان منتشرا يف البنجاب على نطاق واسع. وقد 

كى يل شخص عجوز امسه "كَمي شاه" بأنه رأى أستاذه يدعو بتضرع ح
وإحلاح ليتمكن من رؤية صحيح البخاري مرة يف حياته. ويف بعض األحيان 
كان يبكي بشدة فيجهش بالبكاء ظنا منه أنه قد ال يتمكن من رؤيته. أما اآلن 

بيات. فنستطيع أن نشتري صحيح البخاري من الهور وأمرتسار مقابل بضع رو
كان هناك شيخ امسه: "شري حممد"، وقعت يف يده بضع أوراق من كتاب 
"إحياء العلوم" فكان يريها الناس بكل سعادة واعتزاز بعد كل صالة ويقول 
هلم: انظروا، هذا "إحياء العلوم" وكان يتمىن بشدة أن جيد الكتاب كله. أما 

  اآلن، فهو متوفر مطبوعا يف كل مكان. 
أنه بربكة مقدم اإلجنليز فُتحت عني الناس الدينية أيضا. واهللا فلباب القول 

أعلم مبا سينصر به الدين بواسطة هذه السلطنة مبا ال يوجد يف أية سلطنة 
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أخرى. وبربكة املطابع واكتشاف الورق من شىت األنواع تيسرت الكتب من 
البيت  كل نوع بثمن خبس. مث ميكننا إيصاهلا إىل أي مكان نشاء جالسني يف

بواسطة نظام الربيد. وبذلك قد سهل واجنلى سبيل تبليغ احلقائق الدينية إىل حد 
  كبري. 

 التقدم ومن مجلة الربكات اليت عهدناها لتأييد الدين يف عهد هذه احلكومة
امللحوظ يف القوى العقلية والذهنية. وألن احلكومة قد أعطت كل قوم حرية 

مواتية لتمحيص مبادئ كل دين وأدلته لنشر دينه لذا وجد الناس فرصة 
والتفكري فيها. عندما هاجم اإلسالم أهلُ األديان املختلفة تسىن للمسلمني 
التأمل يف كتبهم الدينية لتأييد دينهم وإثبات صدقه، وتطورت قواهم العقلية. 
يقول القانون العام بأنه كما تتطور القوى اجلسدية بالرياضة كذلك تتطور 

انية على املنوال نفسه. وكما يستقيم الفرس اجلموح عندما يكون القوى الروح
حتت فارس متمرس كذلك سنحت مبجيء اإلجنليز فرصة للتأمل يف املبادئ 
الدينية فاستقام املتدبرون وثبتوا أكثر على دينهم احلق. وحيثما وكلما رفع 

ون فيه كنوز املعارضون إصبعا وأشاروا إىل مقام يف القرآن الكرمي وجد املتعمق
املعارف يف املقام نفسه. وكذلك تطور علم الكالم أيضا لدرجة ملحوظة نتيجة 
احلرية. وهذا التقدم حصل يف اهلند بوجه خاص. واآلن، مهما كان هناك من 
عاملٍ من علماء الشام أو تركيا فإنه لن يستطيع الرد على اعتراضات املسيحيني 

للمقارنة بني مبادئ األديان املختلفة ذه  واآلريا ردا مقنعا ألنه مل جيد فرصة
  احلرية والسعة. 

فباختصار، كما استتب األمن والوئام الظاهري يف البالد بسبب احلكومة 
. وألن عالقتنا هي باألمور بالكاملاإلجنليزية كذلك انتشر األمن الروحاين أيضا 

من احلكومة  الدينية والروحانية لذا سوف أتناول بوجه عام ذكر أمور نلناها
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  إحسانا منها ألداء واجباتنا الدينية. 
فليكن معلوما أن اإلنسان ال يستطيع أن يؤدي العبادات باحلرية الكاملة 

  واالطمئنان ما مل تتوفر فيه أربعة شروط تالية: 
فإذا كان أحد ضعيفا لدرجة ال يستطيع أن  ،الصحة الشرط األول هو 

 أداء عن سيعجز بل والصالة؟ بالصوم االلتزام له يتسىن فكيف سريره من ينهض
فال بد من االنتباه هنا إىل  .وغريها والزكاة احلج مثل الضرورية األمور من كثري

أي مدى وجدنا بواسطة احلكومة أسباب احملافظة  على الصحة اجلسدية، حبيث 
 يوجد مستشفى يف كل مدينة وبلدة كبرية يعاجل املرضى بعناية فائقة ومواساة
كبرية، ويوفَّر هلم الطعام والدواء جمانا. ينقَل بعض املرضى إىل املستشفيات 
ويرعون ويهتم م مبا ال ميكن أن يعاجلوا به يف بيوم أيضا بتلك الراحة 
والسهولة. هناك قسم منفصل للرعاية الصحية وتنفق عليه عشرات ماليني 

بلدات واملدن. وهناك نظام الروبيات. وقد وفِّرت أسباب عظيمة لنظافة ال
منفصل إلزالة املياه اآلسنة واملواد السيئة األخرى املضرة بالصحة. وتعد أنواع 
األدوية سريعة التأثري وتوفَّر بأسعار خمفّضة جدا حبيث يستطيع كل شخص أن 
حيتفظ ببعض األدوية يف بيته ويعاجل نفسه عند الضرورة. وقد أقيمت كليات 

جد األطباء يف القرى أيضا. وما طبية كبرية، ونشر التعليم الطيب بكثرة حىت و
اختذته احلكومة مؤخرا من إجراءات لدفع بعض األمراض اخلطرية مثل اجلدري 
واهليضة والطاعون وغريها تستحق شكرا كثريا عليها. فباختصار، قد قدمت 
احلكومة مساعدة ضرورية أيا كان نوعها يف جمال الصحة. وبذلك ساعدت 

  كثريا يف إكمال الشرط األول والضروري للعبادة.
إذا تالشى اإلميان باهللا وأوامره وأصيب املرء الشرط الثاين هو اإلميان: 

جبذام اإلحلاد وفقْد اإلميان داخليا لن يستطيع العمل بأوامر اهللا تعاىل. وبناء على 
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ر فلم يره ذلك يقول كثري من الناس: "هذا العامل حلو ولذيذ أما العامل اآلخ
أحد". من املؤسف حقا أن اإلنسان ميكن أن يشنق بشهادة شخصني اثنني، 
ولكن مل يزل من قلوب الناس إىل اآلن هذا اإلحلاد على الرغم من شهادة مئة 
وأربعة وعشرين ألف نيب وعدد ال يحصى من أولياء اهللا. ففي كل زمان يعلن 

املوجود" ولكن هؤالء األشقياء هلم آذان  اهللا تعاىل مبعجزاته وآياته املقتدرة "أنا
ولكن ال يسمعون ا. إذًا، فإن هذا الشرط أيضا ضروري جدا وعلينا أن 
نشكر احلكومة اإلجنليزية من هذا املنطلق أيضا ألنه كانت هناك حاجة إىل 
تعليم الدين بوجه عام لتقوية اإلميان واالعتقاد، وكان التعليم الديين يعتمد على 

تب الدينية. فبربكة املطابع ونظام الربيد ميكن احلصول على كافة أنواع نشر الك
الكتب الدينية، كما ميكن تبادل اآلراء بواسطة اجلرائد أيضا. وهذه فرصة 

  عظيمة لسليمي الفطرة أن يرسخوا يف اإلميان واالعتقاد. 
كورة واألمر األكثر ضرورة وأمهية للرسوخ يف اإلميان، إضافة إىل األمور املذ

آنفا، هو آيات اهللا اليت تصدر على يد من يبعث من اهللا تعاىل ويحيِي احلقائق 
واملعارف املفقودة بأسوته. فعلينا أن نشكر اهللا تعاىل على أنه بعث يف هذا 
الزمن شخصا إلحياء اإلميان من جديد وأرسله ليزداد الناس قوةً يف اليقني. فقد 

إنه هذا كة. وما أدراكم من ذلك الشخص؟ جاء يف عهد هذه احلكومة املبار
اآلن. وما دام من املسلَّم به أن اإلنسان ال الذي يتكلم واقفا بني ظهرانيكم 

يستطيع أن يكسب األعمال احلسنة على وجه أمت ما مل يكن إميانه كامال، فإنه 
بقدر ما يكون جانب من إميان املرء ناقصا فإنه يكون متهاونا وضعيفا يف 

بالقدر نفسه. لذا فإن الذي كانت كافة جوانبه سليمة هو الذي األعمال 
يسمى وليا، أي الذي ليس ضعيفا من أي جهة وتصدر منه العبادة بوجه أمت 

  . وأكمل. إذًا، فالشرط الثاين هو سالمة اإلميان
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. إن بناء املساجد وإجناز األمور املاليةاإلنسان  قدرة هو الشرط الثالث
األخرى املتعلقة بالعمل باإلسالم يعتمد على القدرة املالية. وإال فإن احلياة 
املتحضرة وإدارة األمور األخرى وخاصة أمور املساجد تصعب كثريا. فانظروا 
اآلن إىل احلكومة اإلجنليزية من هذه الناحية، فقد طورت التجارة بكل أنواعها، 

التعليم يف البالد وهيأت الوظائف للمواطنني، وأعطت بعضهم مناصب ونشرت 
مرموقة، وهيأت وسائل السفر وساعدت على كسب األموال من بالد أخرى 
أيضا. مث انظروا إىل األطباء واحملامني واملوظفني يف احملاكم واملوظفني يف قسم 

تجار ببضائع التعليم، فالناس يكسبون أمواال ملحوظة بشىت الطرق. يسافر ال
جتارية إىل أوروبا وبالد نائية مثل أفريقيا وأستراليا وغريها ويكسبون أمواال 
هائلة. فباختصار، إن احلكومة قد عممت الوظائف والتجارة وخلقت أسبابا 

  كثرية لكسب األموال. 
إن توفري األمن ليس بوسع اإلنسان بل يعتمد  :األمن هو الشرط الرابع

اص منذ أن خلقت الدنيا. فبقدر ما تكون نية احلكومة على السلطات بوجه خ
صاحلة وقلبها بريئا من الزيف يتحقق هذا الشرط جبالء أكثر. ففي العصر 
الراهن يتحقق هذا الشرط جبالء أكرب. إنين موقن متاما أن النهار يف عهد السيخ 

ها كان أدىن حتما من الليل يف عهد اإلجنليز. هناك قرية قريبة من هنا امس
" كلما ذهبت إليها امرأة كانت تذهب باكية ظنا منها أنه قد ال تقدر هلا ١"بوتر

  العودة من هناك. 
أما اآلن فقد آلت احلالة إىل أنه إذا سافر أحد إىل أقاصي األرضني فال خطر 
عليه. وقد سهلت وسائل السفر حبيث جيد املرء أثناء السفر كل نوع من الراحة 

جالسا أو نائما يف القطار وكأنه يف بيته. وهناك قسم  إذ يصل حيثما يشاء
                                                 

 تقع هذه القرية على بعد ميلنيِ تقريبا من قاديان الشريفة. (مجايل) ١
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الشرطة ذو الصالحيات الكبرية يف محاية احلياة واألموال. وحلماية احلقوق 
توجد احملاكم فيستطيع اإلنسان أن يتابع قضيته إىل ما يشاء حبثا عن العدل. كم 

ا عواطف هي كبرية هذه املنن اليت أدت إىل حريتنا عمليا. فلو مل تنشأ فين
ماديا  - الشكر والتصاحل على هطول املنن علينا اليت ال تعد وال تحصى 

لكان األمر غريبا حقا. ومن ال يشكر الناس ال يشكر اهللا. ملاذا؟  -وروحانيا 
  ألن ذلك اإلنسان أيضا مرسل من اهللا، وميشي حتت مشيئة اهللا تعاىل. 

انا ذا قلب طيب إىل شكر فاحلاصل، أن كل األمور اليت بينتها تدفع إنس
حمسنه. لذلك أذكر مرارا منن احلكومة اإلجنليزية يف تأليفايت وخطابايت ألن قليب 
زاخر فعال بلذة مننها. ولكن اجلاهل الناكر للجميل يقيس سلوكنا هذا الناشئ 
  من الصدق واإلخالص على طبعه املليء بالنفاق وحيمله حممل التملق واملداهنة. 

 صلب كالمي وأقول بأن اهللا تعاىل قال أوال يف هذه واآلن أعود إىل
السورة: "رب الناس"، مث قال: "ملك الناس"، وقال يف األخري: "إله الناس" 
الذي هو مطلوب اإلنسان ومقصوده احلقيقي. اإلله يطلَق على املعبود واملقصود 

يل وال  ال معبود يل وال مقصودواملطلوب. والعبارة "ال إله إال اهللا" تعين: 
إمنا التوحيد احلقيقي هو أن يعد املرُء اَهللا تعاىل وحده جديرا مطلوب يل إال اهللا. 

، أي جيب أن تستعيذوا �من شر الْوسواسِ اخلَناس�باحلمد والثناء كله. مث قال: 
باهللا من شر اخلناس الذي يوسوس. اخلناس تطلَق على احلية يف العربية، ويف 

ا هي اليت ارتكبت السيئة بداية. مل يقل اهللا العربية يطلَق عليها: "حناش" أل
تعاىل هنا "إبليس" أو الشيطان، وذلك لكي يتذكر اإلنسان ابتالء واجهه يف 
البداية، وكيف أغوى الشيطان أبويه وقد مسي حينذاك خناسا. لقد اختار اهللا 

لية بأال يصرفه الشيطان يف وقت تعاىل هذا الترتيب لينبه اإلنسان باألحداث األو
من األوقات عن طاعة ملك الوقت وجيعله عاصيا كما أغواه من قبل وصرفه 
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عن طاعة اهللا. هكذا جيب على اإلنسان أن يفحص رغبات نفسه وخمططاا 
دائما لريى إىل أي مدى يطيع ملك الوقت، وليسعى ويدعو اهللا تعاىل دائما أال 

أي مدخل. األمر بالطاعة الوارد يف هذه السورة إمنا يدخل عليه الشيطان من 
هو أمر بطاعة اهللا يف احلقيقة ألن الطاعة احلقيقية هي هللا تعاىل وحده. ولكن اهللا 
تعاىل هو الذي أمر بطاعة الوالدين واملرشد واهلادي، وملك الوقت أيضا. 

فاستعيذوا  والفائدة من الطاعة هو أنكم ستنجون من الوقوع يف براثن اخلناس.
باهللا للنجاة من وسوسة اخلناس ألن املؤمن ال يلدغ من جحر واحد مرتني. فال 
تسلكوا مرة ثانية طريقا حتل بكم مصيبة فيه. ففي هذه السورة إشارة صرحية 
إىل طاعة ملك الوقت. لقد أُودع اخلناس صفات كما أودع اهللا تعاىل يف 

ياء والعناصر. إن أصل كلمة "عنصر" هو األشجار واملاء والنار وغريها من األش
"عن سر" إذ يتبادل حرفا "ص" و"س" فيما بينهما يف اللغة العربية، واملراد أن 
هذا من أسرار اهللا. واحلق أن حبوث اإلنسان تتوقف عند هذه النقطة.فاحلاصل 
أن كل شيء هو من اهللا تعاىل، سواء أكان من قسم البسائط أم من املركبات. 

م احلال أنه تعاىل أنقذنا من آالف املشاكل بإرساله ملوكا من هذا النوع، وما دا
وأحدث تغيرا حيث أخرجنا من تنور مشتعل إىل حديقة فيها أغراس مفرحة 
وقنوات جتري يف كل مكان مع هبوب نسيم عليل يف كل حدب وصوب، فما 

نا خاصة، أكربه من نكران للجميل أن يتناسى اإلنسان مننه. وجيب على مجاعت
ألم قد وطّدوا  -اليت وهبها اهللا تعاىل بصرية وليست فيهم شائبة من النفاق قط

أن يكونوا منوذجا حسنا لشكر - صلتهم بالذي ليس فيه نفاق ولو مثقال ذرة
النعمة. وإنين على يقني كامل بأنه ليس يف مجاعيت أيضا مسحة نفاق ومل ختطئ 

 يف احلقيقة الشخص نفسه الذي وجهت فراستهم يف توطيد العالقة معي ألنين
الفراسة اإلميانية إىل لقائه بعد جميئه. واهللا شاهد وهو أعلم بأنين صادق وأمني 
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وموعود وعد به على اللسان املبارك لسيدنا وموالنا الصادق املصدوق رسول 
. وأقول صدقا وحقا بأن الذين مل ينشئوا الصلة معي فهم حمرومون من �اهللا 

عمة. إن الفراسة كرامة. إن كلمة "فراسة" تأيت بفتح الفاء وبكسرها هذه الن
 نفسه يركبأيضا. إذا كانت بفتح الفاء كان معناها ركوب اخليل. فاملؤمن 

مبهارة وذكاء نتيجة الفَراسة. ويعطَى من اهللا نورا يرى به طريقه. لذلك قال 
  : اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا. �النيب 

فزبدة الكالم أن أكرب دليل على فراسة حقة جلماعتنا هو أم عرفوا نور 
اهللا. لذا عندي أمل قوي أن تتطور مجاعتنا من حيث حالتها العملية أيضا ألم 
ليسوا منافقني وهم برآءمن سلوك معارضينا الذين حني يقابلون احلكام 

  ميدحوم كثريا وعندما خيلون إىل بيوم يكفِّروم. 
فيا أفراد مجاعيت امسعوا وعوا أن اهللا تعاىل ال حيب هذه السرية. أنتم الذين 
أصبحتم على صلة يب فقد أنشأمتوها لوجه اهللا فقط. فأحسنوا إىل احملسنني 
واعفوا عن املسيئني. ال يكون أحد صديقا ما مل يكن ظاهره وباطنه سيان. 

ره يف اية املطاف. والذي يسلك مسلك النفاق ويكون ذا وجهني يفضح أم
  يقول املثل الشائع بالفارسية ما معناه: ذاكرة الكاذب ضعيفة.

ذه املناسبة أريد أن أقول شيئا مهما آخر وهو أن السالطني يواجهون 
معارك خمتلفة عادة دف إىل محاية الرعية. لقد رأيتم أن حكومتنا اضطرت 

كان هذا اإلقليم للخوض يف حرب يف إقليم "سرحد" مرارا. ومع أن س
مسلمون ولكنهم ليسوا على حق يف رأينا. وإن حماربتهم اإلجنليز ال تصح من 
الناحية الدينية قط، وال خيوضون احلرب من أجل الدين يف احلقيقة. هل يصح 
عذرهم أن احلكومة ما أعطت املسلمني حرية دينية؟ ال شك أا أعطت حرية 

 جوارها. إن أحوال األمري اليت نسمعها دينية ال يوجد نظريها يف كابول وال يف
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ليست جيدة. إنّ السبب وراء حرب قليلي الفهم هؤالء الساكنني على التخوم 
ليس إال ملء البطون. وإذا نالوا عشر أو عشرين روبية تتالشى عاطفة اجلهاد 
من عندهم. إم ظاملون ويشوهون مسعة اإلسالم. اإلسالم يقيم حقوق ملك 

، ولكن هؤالء الناس ذوي الطبائع الدنية ينقضون حدود اهللا من الوقت واحملسن
أجل البطن. وأكرب دليل على رذالتهم وسفاهتهم ومهجيتهم هو سفكُهم دم 
إنسان بكل سهولة من أجل رغيف واحد. ففي هذه األيام ختوض حكومتنا 
مواجهة مع سلطنة دميقراطية صغرية امسها "ترانسفال". هذه الدولة ليست أكرب 
من البنجاب. ومن محقها احملض أا بدأت مواجهة سلطنة كبرية جدا. أما اآلن 
وقد بدأت املواجهة فعلى كل مسلم أن يدعو النتصار اإلجنليز. ما لنا 
ولترانسفال، بل علينا أن نكون ناصحني ملن أحسن إلينا آالف اإلحسانات. إن 

سماع عن معاناته. للجار على اجلار حقوقا كبرية حبيث يضطرب املرء لدى ال
أال حتزن قلوبنا حني نقرأ عن مصائب جنود احلكومة اإلجنليزية األوفياء. إن 

  الذي ال يشعر بآالم احلكومة كما يشعر بآالمه قلبه مسود حبسب رأيي. 
اعلموا أن للجذام عدة أنواع، فهناك جذام يصيب اجلسد، وهناك جذام 

سيئة حبيث إن أصابت الناس سيئة يصيب الروح، وبسببه يعتاد املصاب به عادة 
فرح وإن أصابتهم حسنة استاء هلا. كان هناك شخص من هذا القبيل يسكن يف 
زقاقٍ قربنا، فإذا رفعت على أحد قضية كان يسأله مرارا عن كيفيتها. فإذا قال 
أحد بأنه قد برئت ساحته أو وضعها جيد حلّت به مصيبة وصمت. وإذا قال 

  ها فرح بذلك ومسع منه القصة بأسرها متلذذا. أحد بأنه أدين في
فتكون عادةُ التفكري السيئ راسخة يف طبائع البعض فيحبذون أن يسمعوا 
أخبارا سيئة، ويفرحون إذا أصابت الناس سيئة ألن سريم شيطانية. فلما كان 
ال جيوز التفكري السيئ جتاه أي إنسان فما بالك إذا كان هذا اإلنسان حمسنا 
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لذا أقول جلماعيت أال حيذوا حذو هؤالء الناس بل جيب أن يدعوا  إليك.
النتصار احلكومة اإلجنليزية باملواساة والنصح الكامل، وأن يضربوا مثال عمليا 
أيضا يف الوفاء. ال نقول ذلك لنيل أجر أو إنعام، فما لنا وألجر أو إنعام أو 

عملنا هو لوجه اهللا وحده ألقاب دنيوية. اهللا تعاىل العليم أعلم بنياتنا، إن 
وبأمره. هو الذي علّمنا أن نشكر احملسن. ففي أداء هذا الشكر حنن نطيع اهللا 
تعاىل يف احلقيقة ومنه نتوقع األجر. فيا من كنتم يف مجاعيت قدروا حكومتكم 

  احملسنة حق التقدير. 
  واآلن أريد أن ندعو من أجل حرب ترانسفال.

***********  
يديه للدعاء بكل محاس  �يدنا املسيح املوعود بعد ذلك رفع س

وإخالص، كذلك دعا احلضور مجيعا الذين كان عددهم يربو على ألف 
أنه جيب أن ترسل  �شخص. ولقد طال الدعاء للفتح والفالح. مث اقترح 

  التربعات أيضا جلرحى احلكومة الربيطانية وهلذا الغرض نشر اإلعالن التايل. 
  ا خبش من قاديان)(الراقم: مريزا خد

***********  
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  إعالن هام للجماعة

  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي   بسم اهللا الرمحن الرحيم

ملا كانت للحكومة الربيطانية أيادي بيضاء كثرية على مسلمي اهلند عامة 
وعلى مسلمي البنجاب خاصة فمهما شكر املسلمون حكومتهم احملسنة لن 
يؤدوا حقه ألن املسلمني مل ينسوا بعد زمنا كانوا يبتلون فيه بأتون مشتعل على 

أيديهم بل كانت أيدي قوم السيخ. ومل تكن دنياهم فقط عرضة للدمار على 
حالة دينهم أسوأ منها، إذ كان بعضهم يقتلون على رفع األذان فقط دع عنك 
أداء شعائرهم الدينية. ففي هذه احلالة املزرية أرسل اهللا تعاىل لنجاتنا كالغيث 
املغيث هذه احلكومة املباركة من أقصى األرض فلم تنقذنا من براثن هؤالء 

ن والسالم العام يف البالد وهيأت أسباب الراحة من الظاملني فقط بل أقامت األم
كل نوع وأعطت احلرية الدينية لدرجة نستطيع أن نبلّغ ديننا املتني بال وجل 

  وعلى خري وجه. 
لقد ألقيت مبناسبة عيد الفطر خطبة مفصلة عن هذا املوضوع ونشر 

يف اهللا السيد ملخصها يف اجلرائد اإلجنليزية، أما بياا املفصل فسينشره حيب 
مريزا خدا خبش قريبا. لقد ذكرت مبناسبة ذلك العيد املبارك منن احلكومة 

الذين يكنون إخالصا قلبيا للحكومة ويرون حياة  - ووجهت أفراد مجاعيت 
إىل أن يدعوا مجيعا من األعماق  - النفاق اليت يتمثلها اآلخرون ذنبا كبريا

فتحا عظيما يف احلرب احلالية الدائرة يف  حلكومتهم احملسنة أن يهبها اهللا تعاىل
ترانسفال. وقلت أيضا إن أعظم فريضة يف اإلسالم بعد حق اهللا هي مواساة 
اخللق، خاصة مواساة خدام احلكومة احملسنة اليت حتمي أرواحنا وأموالنا وفوق 
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كل ذلك حتمي ديننا، فهي مدعاة للثواب. لذا على أفراد مجاعتنا حيثما كانوا 
عوا بقدر استطاعتهم وتوفيقهم جلرحى احلكومة الربيطانية الذين جرحوا أن يترب

يف حرب ترانسفال. فنطلع أفراد اجلماعة بواسطة هذا اإلعالن أن جيهزوا يف 
كل مدينة قائمة مكتملة وجيمعوا التربعات ويرسلوها قبل أول مارس/آذار إىل 

همة. عندما تصله نقودكم السيد مريزا خدا خبش يف قاديان ألنه مكلَّف ذه امل
مع القوائم ستسجل التربعات يف التقرير الذي سبق ذكره قبل قليل. فعلى 

  مجاعتنا أن يتموا هذا سريعا نظرا إىل أمهيته. 
  والسالم

  م١٠/٢/١٩٠٠الراقم: املريزا غالم أمحد من قاديان، بتاريخ 
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  رىــالبش

م أن تنشر قائمة أمساء املتربعني ١٠/٢/١٩٠٠لقد أُظهرت الرغبةُ يف إعالن 
مع وقائع اجللسة ولكن ملا طال بيان الوقائع كثريا فلم ير اإلمام اهلمام هادي 
األنام نشر القائمة مناسبا. لقد وصلتنا املبالغ الكبرية من بعض اإلخوة املعدودين 

روبية جاءتنا من السيد  ١٥٠بلغ األكرب كان أما بقية املبالغ فكانت صغرية. فامل
نواب حممد علي خان زعيم مالريكوتله، وأقل مبلغ كان ثالثة أرباع الروبية. 
وألن سيدنا املسيح املوعود عليه الصالة والسالم كان ال حيب تأخريا كثريا يف 

روبية إىل السكرتري األعلى يف حكومة  ٥٠٠إرسال النقود فقد أُرسلت 
عد انتظار التاريخ احملدد يف اإلعالن. وسنورد بعد قليل الوصل الذي البنجاب ب

جاءنا منه ذا الصدد. ولكن قبل أن ننقل مضمون الوصل نرى ضروريا أن 
سر كثريا من الذين تربعوا بقدر استطاعتهم من أجل مساعدة  �نذكر أنه 

يرضوا جرحى وأرامل وأيتام حكومة بريطانيا ومواسام. فطوىب للذين مل 
مرشدهم فقط بطاعتهم إماما صادقا بل نالوا رضا مالك امللك احلقيقي واحلكام 
اازيني ألن ملك السماوات واألرض أكّد كثريا يف كتابه العزيز الذي يف أيدي 
املسلمني على االهتمام حبقوق العباد بعد حق اهللا، وعد مواساة البشر من رضاه 

هم أو ملتهم، وسواء أكانوا من الشرق أو ، وأمر مبواسام أيا كان دين�
الغرب. مث الذي كان حمسنا وحيمي حقوقنا فإن مواساته ضرورية بالدرجة 

  األوىل. 
من سيكون أكثر إحسانا إلينا ونصحا لنا من احلكومة الربيطانية اليت أعانت 
املسلمني يف مواطن كثرية وجنّتهم من مصائب تقصم الظهر وبوأم كنف األمن 
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  لعافية. وا
التربع الذي أُرسل من قبل هذه اجلماعة الفقرية كان قليال جدا طبعا مقارنة 
باحلكومة العالية الشأن ولكن احلكومة الرحيبة الصدر قبلته باحترام وأظهرت 
سعادا أيضا. فطوىب للذين يشاركون حكامهم يف األفراح واألتراح ويتنبهون 

رحيبة الصدر وعالية الشأن احلكومةُ إىل مراتب احلاكم واحملكوم. وكم هي 
اليت تنظر إىل تربعات الرعية املتواضعة وانيها بنظر التعظيم واالحترام. أليس 
من دواعي التبجيل أن أرسل سيادة احلاكم العام وصال يوحي برضاه عن مبلغ 

روبية فقط، وكذلك أظهر احلاكم العام احملترم والسكرتري  ٥٠٠زهيد قدره 
على برقية نئة أُرسلت مبناسبة فتوحات  - ومة البنجاب سعادما األول يف حك

يف رسائلهما املنفصلة باسم اإلمام اهلمام هادي  - احلكومة يف جنوب أفريقيا
األنام وشكَراه. على أية حال، إن هذه احلكومة جديرة بالشكر واالمتنان. 

ورزقها حظا وافرا أطال اهللا أمد هذه احلكومة اليت حتافظ على األمن واحلرية، 
  من امللكوت السماوي. 

  ونورد فيما يلي ترمجة الرسائل الثالث ليفرح قراؤنا الكرام بقراءا. 

  ٢٣٤الرسالة رقم 

من جي امي سي دوئي احملترم آئي سي ايس، القائم بأعمال السكرتري األول، 
  حكومة البنجاب.

حمافظة غورداسبور، يف  إىل املريزا غالم أمحد القادياين احملترم زعيم قاديان،
  م، من الهور.٢٦/٣/١٩٠٠

سيدي الكرمي! لقد أمرين احلاكم العام احملترم بوصول هدية سخية قدرها 
روبية، وقد أرسلتموها بامسكم وباسم مريديكم ملساعدة اإلخوة مرضى  ٥٠٠
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وجرحى حكومة بريطانيا يف جنوب أفريقيا، وأُرسلت إىل املشرفني على منظمة 
  مومباي. كنغ كنغ يف 

الراقم: خادمكم املطيع جدا، جي امي دوئي، القائم بأعمال السكرتري 
  األول، حكومة البنجاب.

  ١٦٦الرسالة رقم 

  م، من الهور.٩/٣/١٩٠٠بتاريخ 
من دبليو آر. ايج. مرك سي دوئي احملترم سي ايس آئي، القائم بأعمال 

  السكرتري األول، حكومة البنجاب.
  لقادياين احملترم، زعيم قاديان، حمافظة غورداسبور.إىل املريزا غالم أمحد ا

سيدي الكرمي! لقد أمرين احلاكم العام احملترم أن أخربكم أنه يتقدم لكم 
خبالص الشكر املصحوب بالسعادة على انيكم اليت بعثتموها على فتوحات 

  أحرزا احلكومة الربيطانية يف جنوب أفريقيا. 
، القائم بأعمال السكرتري األول، حكومة خادمكم املطيع جدا، دبليو مرك

  البنجاب.

  ٢١١الرسالة رقم 

  م، من الهور.٩/٣/١٩٠٠بتاريخ 
من دبليو آر. ايج. مرك دوئي سي ايس آئي، القائم بأعمال السكرتري 

  األول، حكومة البنجاب.
م، ٢١/٣/١٩٠٠إىل املريزا غالم أمحد القادياين احملترم، زعيم قاديان، يف 

  من الهور.
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دي الكرمي! لقد أُمرت أن أخربكم أن حكومة اهلند قبلت بكل سرور سي
انيكم اليت بعثتموها على فتوحات أحرزا احلكومة الربيطانية يف جنوب 

  أفريقيا. 
خادمكم املطيع جدا، دبليو مرك، القائم بأعمال السكرتري األول، حكومة 

  البنجاب.

  نجليزيةاإلرسالة الترجمة 

  م١٨/٤/١٩٠٠، بتاريخ ٣٠٧رقم 

إىل مريزا غالم أمحد احملترم املقيم يف قاديان، حمافظة غورداسبور (فليرسل 
املرسلة من هذا املكتب بتاريخ  ٢٣٤الوصل بذيل الرسالة رقم 

  م).٢٦/٣/١٩٠٠
بأمر من نائب السكرتري األول يف حكومة البنجاب، املوقَّع من قبل نائب 

  السكرتري األول.
  ، صندوق اللورد ماير.١٤٣٨. رقم دي :اإلجنليزي الوصل ترمجة

م من املريزا غالم أمحد املقيم يف قاديان حمافظة ٣١/٣/١٩٠٠وصلنا بتاريخ 
إىل صندوق التربعات الذي أُنشئ ملساعدة األرامل واأليتام  غورداسبور ومريديه

روبية. فليرسل التربع الذي وصلنا إىل  ٥٠٠واجلرحى يف ترانسفال مبلغ قدره 
  ندوق بأنسب طريقة إىل فخامة اللورد ماير احملترم. هذا الص

  توقيع األمني العام ملنظمة كنغ كنغ.
 

  املدون: مريزا خدا خبش من قاديان
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اهللا  ترجمة قصيدة فارسية للسيد المولوي عبد

 المحترم من كشمير:

ن الرب الذي يتراءى حسن وجهه يف كل مظهر لذو حمامد ال "إ •
  تحصى.

   .شيء بنور صفاته لتكميل وجودنا يف هذه الدنيالقد نور كل  •
وجودنا وحياتنا وبقائنا بغري عد ة وقد أعطانا كل شيء حبسب حاج •

   .وال حساب
  .كل ما كان ضروريا ألجسادنا وأرواحنا برمحة منهربنا وقد هيأ  •
 واأللبسة مثل الشمس والقمر والنجوم واألرض والسماء واألطعمة •

   .والثمار اللذيذة
بأمره، وهذه احلدائق واألزهار ولطفًا خاء سيم العليل الذي جيري روالن •

   ومياه الشالالت
، وبدون رمحته ترى الدنيا حضرة الكربياءكلها برمحة ولطف من  •

   .مظلمة
بحر ال وله احملاسن كلها، ولُطفه ك ،احلمد كله هللا وحدهاحلق أن  •

  .شاطئ له
ويف مظاهر العامل تتجلى حكمته وشأنه الرفيع مبحض فضله ولطفه،  •

  تتجلى رمحته يف كل آن.
   .فيض أجسادنا وأرواحنايتجلياته لكي وبربوبيته ب هوجه �أرى  •
حتمل األم ولدها  لذا، الناسرب  ظلإن وجود الوالدين أيضا مبنـزلة  •

  .يف احلضن
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مظاهر العامل  وانظر إىلمن أجل تكميل أخالق البشر،  نكتة لطيفةامسع  •
  .تعاىلذات اهللا وتذكّر 

 ملمن "وتذكّر بإميان حديثا  ،�شكره اهللا هو مظاهر ألطاف إن شكر  •
   .يشكر اهللا" يشكر الناس مل

فبهذا انكشف  �إحسانا الوالدينِب� : أيها املؤمنونلقد قال اهللا تعاىل •
   .اإلحسان على العامل سر

  توحيده.و القيوملقد صار مظهر اهللا هاديا ألرواحنا إىل اهللا  •
 �إن سيدنا وهادينا هو إمامنا يف ملك الدين، والعاشق لوجه حممد  •

   يذكره يف كل آن.
ففي هذا العصر طلعت تلك الشمس على العامل من اهلند كشمس  •

   .الظهرية
أنى يل أن أمدح ذلك امللك العظيم، وأنى يل أن أدرك صفات وجه  •

   .ذلك احلبيب العايل
احلبيب األزيل، ومن شعره املعطَّر من وجهه الطيب تفوح رائحة ذلك  •

  .يفوح شذى مسك التتار
عندما طلعت تلك الشمس املنرية على العامل بدأ نور ماء احلياة من  •

  .اإلميان جيري يف األار
وهب النسيم العليل  ،كلها بنسيم نور اإلميان القلب لقد فاحت حديقة •

  .على أفكار ذوي الطبائع الطيبة
غردا يف بستان حممد، وأعاد الربيع يف حديقة لقد صدح هذا البلبل م •

  .الدين اخلربة



������ �	
� ����  ٤٨١ 

 

إن وجوده املبارك كبلبل يف حديقة القدس، وبندائه اغرورقت عيون  •
   .قلوب القدسيني

بشراب عشق  لقد تعالت مرتبته يف مقام قرب اهللا تعاىل، وصار نشوانَ •
  .�حممد 
  قتدر.رب املالحضرة  حاز مرتبة عليا يفففقد ميزه اهللا يف العامل بنعمائه  •
قاديان، وهطل مطر الربيع يف هذا العصر  أرض فقد نزل من السماء يف •

  .على أرض ميتة
الشمس والقمر يف  شهدت، وصديقهوقد جاء الصوت من السماء لت •

  .واملذنب ،رمضان
لقد جاء عيسى املقدس ومهدي آخر الزمان لتفنيد فكرة اجلهاد القتايل  •

  .والعدواين
  .مأفعاهل لغزاة واملقاتلني الذين ساءت مسعة اإلسالم بسببا لقضاء علىل •
صدقا  على العامل كله ميانهذا ليظهِر سر اإلإمام الزمان لقد جاء  •

  وحقا.
لقد قال اهللا ذو املنن وملك الناس يف القرآن، وفيه إشارة إىل بعثة ذلك  •

  .املبعوث
  .اهللا وفضله لطفظل  يكونعدل للخلق يف العامل، اللك الـمـ •
يكون ذليال تعاىل، واهللا  آالءمنكر فهو لك العدل، ـممن ال يشكر ال •

  مهانا دائما
   .عهد كسرىأعطى عزة وشوكة لإن ذلك النيب الطاهر وتاج األنبياء  •
األبرار بعاملة سوء املن باحلسىن، وواحملسنأن يعامل لقد أمر اهللا تعاىل  •

  وفاجرا. جتعل اإلنسان شقيا
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على اخللق، وإن عاقبة الذي ال يشكر على النعم إن معرفة احلق واجب  •
  .وخيمة

باختصار، قد حتول اخلريف إىل الربيع يف عهد ملك اهلند نتيجة  •
  .إحسانه

 إن عدل هذه السلطنة وإنصافها منتشر يف كل حدب وصوب، إذ جاء •
  .يف هذا العصر املسعود املهدي يف الدنيا

كروا عهد الظاملني على رؤوسنا، تذ القدوس احلكومة ظل اهللاهذه  •
   .اآلمثني
كل من يذكر عهد السيخ يعرف ظلمهم وكيف كانوا يظلمون  •

   .ون بشدةؤويسي
إذ كانوا يقيمون القيامة على األذان للصالة، وكانوا حيرقون الناس يف  •

  .النار من أجل بقرة
  .ةفجألقد أظلمت الدنيا كالليلة الليالء نتيجة ظلمهم، فطلع امللك املنري  •
أظلّت علينا هذه السلطنة املباركة حتول ليلنا إىل النهار دفعة عندما  •

  بلطف اهللا تعاىل. واحدة
 ءالسما من جاء البطلكذلك وذه السلطنة تيسر األمن والنعمة،  •

  .إلقامة اإلميان
إلمتام  من السماء كنـز املعارف وسيف الربهان الرباق اهللاأعطاه لقد  •

  .احلجة
• بالرمح السماوي، ورحل ليكهرام األعور أيضا  لقد قتل الدجالَ األعور

  .إىل دار البوار
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لقد قُتل ليكهرام اخلبيث بالسيف البتار، وخجل اهلندوس األشقياء أمام  •
  .احلق منذ ذلك اليوم

ومل يقدروا على مساعدة حماميهم ذي اللسان البذيء، وعجز إهلهم  •
  .أيضا عن فعل شيء لذلك امليت

شجرة حديقة القدس، لقد سقاها البستاين أما هذا البطل فهو غصن  •
  .بنفسه فحملت الثمار

وحيرق  ،ه فقط، فهو يقطع رِجلسفاهةً ضرب رِجله بالفأسكل من ي •
  .النارنفسه ب

وبشعره املعطَّر  جراء الصدق دائما،ق يسطع على جبينه حلإن نور ا •
  .باملسك تعطَّر العامل كله

مدح حبر ال  سان يعجز عنالليف قليب يهيج ثناء بدر الدجى هذا، ولكن  •
  .شاطئ له

الذي امسه سيدنا املصطفى، الذي أطلق فأس  صفياءاأل سيدإنه خادم  •
  .توحيد اهللا على األوثان

مث أرى وجهه يف  ،النصرانية الذي مات منذ مدة إلهوأثبت للعامل عجز  •
  .حارة "خانيار"

على أغصان  العندليب الصادح ويغردلس جييف روضة القدس واجلالل  •
  .اهللا بلحن مجيل بثيفة حبك
ذو الكمال والعزة والشوكة، وعلى ميينه السماوي  لقد جاء البطل •

   .خادمني له القديسونويساره 
   .املنكرين آكلي اجليفة هتك أستاره، وتمناذج قدر اهللا لقد أبدى •
  .يف زوايا املغاراتعوون خمتفني خيرج أحد ملبارزته، بل األعداُء ي مل •
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كل طل هتافا يف ميدان الوغى، حدث الزلزال يف عندما رفع هذا الب •
   .مكان يف العامل

هو رئيس الس ومقتدى املؤمنني وإمامهم، وجاء كآية حمكمة لتأييد  •
  .الدين
فاستنار اخللق  بالفيوض السماوية(قاديان) دار األمان  تزينتلقد  •

  .والعالَـم وما حوله
وليس بسبب املكر لحكومة نتيجة صدقه وصفائه، ناصحا ل لقد صار •

  ،بل بأمر من اهللا ،واملداهنة
ألن اهللا تعاىل يأمر باإلحسان إىل احملسنني، ومن يعصه فهو جاهل  •

  .وغيب
ك ولمللليتظاهر يلومنا على نصحنا املسجد اجلالس يف اجلاهل  •

  ني.املكرم
حنن ال خناف ضجة هؤالء ذوي سرية الكالب، وإننا نرى النفاق وسوء  •
  .عار والشنارمدعاة لل سلوكال
ذوي الطبائع عبدة الدنيا وأرجو من اهللا تعاىل تقدم ملك اهلند، فما لنا و •

  هؤالء. اخلبيثة
  .دائما، من شر عدو لدود مثيل الثعبانبك نستعيذ يا إله الناس، إنا  •
 الصادقني فيا إله هذا البلد والعالَـم ويا مالذ الصادقني أمطر على أرض •

  .غيثا مغيثا
هؤالء أمطر النار على رؤوس اخلبثاء املعرضني عن احلق، واقطع جذور  •

  .اخلبثاء
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يف  اُنظر إىل حاليت اجلديرة بالرثاء وارزقين فضلَك، واجعلين نشوانَ •
  الزمان.عشق إمام 

خري  حمبرمحة اهللا يف العالـمنيِ على املسيح القادياين الذي هو فلتكن  •
 .�الورى 
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