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إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم

  عهد سيدنا مرزا غام أحمد القادياني

المسيح الموعود والمهدى المعهود

كنز املعلومات الدينية

اإلســالمية  اجلمــــــــاعة  حتتفــل  س: 
األمحدية  يف العشرين من شهر فرباير/

شــباط من كل ســنة بشــكل خاص، إذ 
تكون يف مكاتب اجلماعة عطلة رمسية 
يف ربــوة وتقــام االحتفــاالت والندوات 
عــن  النبــوءة  عــن  احملاضــرات  وتلقــى 
املصلــح املوعــود؟ فمــاذا تعــرف عــن 

هذه النبوءة؟
نشــر  1885م  عــام  مســتهل  يف  ج: 
سيدان املسيح املوعود  إعااًن على 
نطــاق واســع وأرســله إىل الكثريــن مــن 
الدينيــن يف  والــوزراء والزعمــاء  الرؤســاء 
العامل، وإىل الشخصيات البارزة الناشطة 

يف كل الديانت، وقد صرّح فيه أنه على 
اســتعداد اتم إلظهــار آيت خارقــة على 
صــدق اإلســام، وإذا كان أحــد يشــكُّ 
يف صــدق اإلســام فليــأِت إىل قــادين 
وميكــث عنــده مــدة ســنة كاملــة، وإذا مل 
يســتطع  إراءة آيــة فســوف يقــدم 
لــه مائــي روبيــة شــهري تعويضــا ماليــا، 
لكنه إذا اقتنع بية، فا يطلب منه غر 

اعتناق اإلسام فقط. 
م إليــه بعــض مــن اهلنــدوس  عندئــذ تقــدَّ
وقالــوا: حنن نســكن جبــوارك، وحنن أحقُّ 
م لنــا آية على صدق اإلســام.  أبن تقــدِّ
مــن  شــخص  مــوت  عــن  نبــوءة  فتلّقــى 

عائلــة مــرزا إمــام الديــن خــال 31 شــهرًا، 
علًمــا أن مــرزا إمــام الديــن يف تلــك الفــرة 
قد  انضّم إىل اهلندوس وأن النبوءة حتققت 
يف الشــهر ال31 حيــث ماتــت ابنتــه اتركــة 
  خلفهــا رضيعهــا.  بعــد ذلــك عــزم
بــور«  »ســوجان  مدينــة  إىل  الســفر  علــى 
لينكّب فيها على الصاة والدعاء والتضرع 
إليــه  هلل  لُيظهــر آيــة لكــن هللا أوحــى 
قائا »ستنحّل عقدتك يف مدينة هوشيار 
بــور«، فكتــب إىل الشــيخ ِمْهــر علــي أن 
ــَكن يف مدينة هوشــيار بور يف  يؤمِّن له السَّ
بيــت منعــزل ملــدة شــهرين حبيــث ال يزعجه 
أحــد، فهــو يريــد االعتــكاف ملــدة أربعــن 
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يومــا، وســوف يصلــي وحــده، وينبغــي علــى مــن أييت لــه ابلوجبات 
الغذائيــة اليوميــة أن ال ينتظــر حــى يفــرغ من األكل ليأخذ األواين، 
بــل عليــه أن أيخذهــا عنــد إحضــاره الوجبــة التاليــة، كمــا جيــب أن 
ال حَيضــر أحــد للقائــه وال يقيــم أحــٌد وليمــة لــه وال يكلِّمــه أحد وال 
يستفســر منــه أحــد عــن أي شــيء، فهــو يريد أن يعبــد ربَّه ويتضرَّع 
إليه ليسأله آية متميزة تدل على صدق اإلسام كما طلبها أعداء 
اإلسام. وخال هذا االعتكاف وعده هللا  أبنه سرزقه خال 
مدة معينة ولًدا يتصف بصفات عديدة معيَّنة. مث نشر هذه النبوءة 

يف 1886/2/20م. 
وحتققــت هــذه النبــوءة يف شــخص ســيدان مــرزا بشــر الديــن حممــود 
 - اخلليفة الثاين للمسيح املوعود واإلمام املهدي -  أمحد
الــذي ُولــد يف 1889/1/12م، وقــد أعلــن بنفســه عــام 1944م 

ر به يف هذه النبوءة.  أنه هو املصلح املوعود الذي ُبشِّ
 بينمــا نشــر ألــد أعــداء اإلســام »ليكهــرام« اهلندوســي؛ أن إهلــه 
أوحــى إليــه أن مــرزا غــام أمحــد القــاديين ســوف يهلــك وتنقــرض 
مجاعته خال ثاث سنوات.. لكنه هو الذي صار فريسة لنبوءة 
أخرى لسيدان املسيح املوعود  وهلك قتًا، بينما ُولد سيدان 
حممــود وعــاش طويــا، وحتقــق يف شــخصه كل مــا ذكــر يف النبــوءة، 
وقــد طــال عهــد خافتــه إىل اثنــن ومخســن عاًمــا بنجــاح ابهــر. 
لــذا حتتفــل اجلماعــة اإلســامية األمحديــة بيــوم املصلــح املوعــود يف 
العشــرين مــن شــهر شــباط مــن كل عــام إحيــاًء لذكــرى هــذا النبــأ 
الــذي نشــر يف هــذا اليــوم، وذلــك إلبــداء الســرور وإظهــار الشــكر 
َعّد آية على  لــرب العاملــن علــى حتقــق هــذه النبــوءة العظيمة، الــي تـُ

. صدق اإلسام وصدق دعوى املسيح املوعود

س: ما هو نّص النبوءة؟ 
ج: إنــه: »إن هللا الرحيــم الكــرمي الكبــر املتعــاِل القديــر علــى كل 
شــيء قــد خاطبــي يف إهلامــه وقــال: مسعــُت تضرعاتــك ودعواتك، 

وإين معطيــك مــا ســألت مــي وأنــت مــن املنعمــن. ومــا أدراك مــا 
أعطيــك؟ آيــة رمحــٍة وفضــٍل وقربٍة وفتٍح وَظَفٍر. فســام عليك أنت 
من املظفَّرين. إان نبشرك بغام امسه عنموايل وبشر. أنيق الشكل 
دقيق العقل ومن املقربن. أييت من السماء، والفضل ينـزل بنـزوله. 
وهــو نــور ومبــارك وطيب ومن املطهرين. ُيفشــي البكات، ويغذي 
اخَللق من الطيبات، وينصر الدين. ويســمو ويعرج ويرقى، ويعاجل 
كل عليــل ومريــض، وكان أبنفاســه مــن الشــافن. وإنــه آيــة مــن 
بفضلــي  معــك  أين  الذيــن كذبــوا  ليعلــم  لتأييــدايت،  وَعلَــمٌ  آييت، 
املبــن، وليجــيء احلــق مبجيئــه، ويزهــق الباطــل بظهــوره، ولتتجلــى 
قــدريت وتظهــر عظمــي، ويعلــو الديــن وتلمــع الباهــن، ولينجــو 
طــاب احليــاة مــن أكــف مــوت اإلميــان والنــور، وليبعث أصحاب 
القبــور مــن القبــور، وليعلــم الذيــن كفــروا ابهلل ورســوله وكتابــه أهنــم 
كانــوا علــى خطــأ ولتســتبن ســبيل اجملرمــن. فســيعطى لــك غــام 
ذكــي مــن صلبــك وذريتك ونســلك ويكون مــن عبادان الوجيهن. 
ضيــف مجيــل أيتيــك مــن لــدان. نقــي مــن كل َدرٍَن وَشــٍن وَشــنار 
وشرارة، وعيب وعار وعرارة، ومن الطيبن. وهو كلمة هللا. ُخلق 
مــن كلمــات متجيديــٍة. وهــو فهيــم وذهــن وحســن. قــد ملــئ قلبــه 
علًمــا، وابطنــه حلًمــا، وصــدره ســلًما، وأعطــي له نَفٌس مســيحي، 
وبــورك ابلــروح األمــن. يــوم االثنــن. فواًهــا لــك ي يــوم االثنــن، 
أييت فيــك أرواح املباركــن. ولــد صــاحل كــرمي ذكــي مبــارك. مظهــر 
األول واآلخــر. مظهــر احلــق والَعــاء، كأن هللا نــزل مــن الســماء. 
بعطــر  نــور ممســوح  أيتيــك  العاملــن.  بظهــوره جــال رب  يظهــر 
الرمحن، القائم حتت ظل هللا املنان. يفّك رقاب األســارى وينجي 
املسجونن. يعظم شأنه، وُيرفع امسه وبرهانه، وُينَشر ذكره ورحيانه 
إىل أقصى األرضن. إمام مُهاٌم، يباَرك منه أقوام، وأييت معه شفاء 
وال يبقــى َســقام، وينتفــع بــه أانم. ينمــو ســريًعا ســريًعا كأنــه ِعردام، 
مث يرفــع إىل نقطتــه النفســية الــي هــي لــه مقــام. وكان أمــرًا مقضيًــا، 

قــّدره قــادر عــام. فتبارك هللا خر املقدرين. )التبليغ( 




