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وأهم مستشاري الرئيس املعروف األمريكي  مُ ـالعالِ  ،"أنتوين فاوتشي"الدكتور  كان
قبل ثالث سنني أن هناك خطرا النتشار قد حّذر  ،لميةلد ترامب يف األمور العادون

وقد . وباء غامض اهلوية فجاءة على املستوى العاملي يف غضون بضعة أعوام مقبلة
تابع الطيب الركز املتنبأ الدكتور املذكور بكل وضوح يف أثناء خطابه يف حفل عقده 

 رئيس ترمب ستواجه حتديا غري عادي بصورة مرضٍ الن أن إدارة و جلامعة جورج تا
  . ُمعدٍ 

ه أسوأ انتشار يف مث انتشارِ  ،يف الصني" انهوو "كورونا يف إقليم الوباء وبعد تفشي 
يف آذان فاوتشي الغرب ويف الواليات املتحدة األمريكية مل ُتَدو كلمات الدكتور 

 ذّكرتوقد ، الدوائر املطِّلعة يف العامل كلهيف آذان  دّوت أيضا األمريكان فحسب بل
وسائُل اإلعالم الدوائَر األقل إطالعا أو الناس الذين كانوا فاوتشي  ربكلماِت الدكتو 

عائشا واآلن جتد الكل مرّكزا انتباهه إىل النبوءة املذكورة . أمريكا نسبياب غري مهتمني
كيف علم هذا الشخص ذا األمر؟ وأّىن له أن : يف حالة احلجر الذايت، ويتساءل

  ؟ ا الئقاانتباهبه قبل األوان؟ وملاذا مل يُعَط يتنبأ 
أو الذين  ،ظائفهمو  الذين فقدوا أذهان الناسختاجل فرتى أن هذه األسئلة وما شاها 

 يف البيوت بدال من سنيون أوالدهم جالكليا، أو الذين ير   جتارام تواجه الدمار يرون



كادميية، ا من السنة األفرتة ال بأس املدارس على الرغم من مرور  إىل ذهام
عن  االبتعادفرتة  -يف حالة مألها الشك والريبة -وكذلك يف أذهان الذين يقضون

  . أحبائهم املتقدمني يف السن
 The"اجلريدة  أماطتفقد . يف بريطانيا أيضامتداولة هذا، وهناك حكاية مماثلة 

Sunday Telegraph " يف جمالعن أن اخلرباء  م اللثامَ ١٩/٤/٢٠٢٠يف عددها 
كانوا قد حذروا احلكومة يف عام   (UCL) اجلامعية األمراض املعدية يف كلية لندن

وبصورة (العلماء بأدق التفاصيل  وبّني . إمكانية تفشي وباء سريعا منم ٢٠١٦
الذي يشاهده كل واحد منا  الوضع املزعج. اثكيفية وقوع كل هذه األحد) نبوءة

املذكورة، إذ  اجلامعية  خيتلف كثريا عما تنبأت به كلية لندناليوم يف األخبار ال
 يف مواجهة واملرافق االجتماعية واالقتصادَ  ،والغرف إليداع األموات ،نشاهد املشايف

  . هي على شفاء جرف هار يُرثى هلا بلحالة مزرية حقيقية 
 Exercise: عنوانم حمفوظة ب٢٠١٦للربملان يف عام التوجيهات الوجيزة اليت ُقّدمت 

Cygnus  اليوم أيضا يف سجالت الربملان  .  
طلَب اجلريدة " حرية املعلومات"وقد رفضت احلكومة رفضا باتا حتت طائلة قانون 

The Sunday Telegraph  َأن تظهر للعيان حبث Exercise Cygnus  .  
ذا األمر؟ يتبني من التوجيهات املوّجهة إىل  اجلامعية كيف اطلعت كلية لندن

، ولكن ملاذا مل يتم األمهية حتمامن شيئا  حيملالربملان أن تقرير الكلية املذكورة 
املساكني  عامة الناسيطرح ؟ وملاذا مل تُنشر تفاصيله؟ على هذا اخلطر لناسطالع اإ

  !هذه األسئلة البسيطة مرة أخرى
 رهازدعلى جسر ضعيف ال سريهايوية اليت تواصل هذه القوى الدنملاذا تنبذ 
  ؟ مثل هذه التبنوءات وراء ظهورها املزعوم االقتصادي



أيضا صار  Contagion: م بعنوان٢٠١١ت برنر يف عام و ا أخرجه سكإن فيلمً 
حمور انتباه الناس أنه كيف استطاع أن يتنبأ بانتشار وباء على مستوى العامل؟ وكيف 

حيدث حاليا يشبه متاما دمارا  فريوسالارا شامال نتيجة هذا فيلمه دمجنح أن يُري يف 
يف وسائل كالم العنه  كثُرت برنر يف مقابلة أنه  و لقد قال سك .نتيجة فريوس كورونا

  . "واصل إىل اهللا"أنه  عنهإلعالم، لدرجة يُظّن ا
الذي  MEV-1أن الفريوس  الستغربناهذا املنظور فلو رأينا إىل فريوس كورونا من 

وعند السؤال ". أبابيل"من طائر صغري إىل الناس أيضا انتقل املذكور،  الفيلمأُري يف 
مبعلومات عن أخطار العلماء زّودوه  من يف املقابلة قال سكات برنر أن املستشارين

   . تأليف قصة الفيلمدى لحقيقية 
  نبوءات يعود تاريخها إلى قرن من الزمن

، ميثل حقيقة جديدة حتما -كورونا-، ولكن الفريوس هاأمهيتُ  لكل أوجه احلرية هذه
غض الطرف عن األنباء من هذا القبيل عادة غري أن 
ي وتنبوءات  تشو إن تاريخ تنبيه الدكتور فا. ناسقدمية لل

أما . يعود إىل ثالث سنني فقط اجلامعية كلية لندن
، يعود تارخيه إىل عشر سنني تقريباف Contagionالفيلم 

كانت هناك جمموعة من النبوءات عن تفشي يف حني  
األوبئة من هذا القبيل واآلفات السماوية وقد أُديل ا 

نبذوها وراء قبل قرن من الزمان تقريبا، ولكن الناس 
سن ظنهم حبهورهم بسبب نشوة قوم وسلطتهم و ظ
  . تسخري كل ما يف األرض والبحار والسماواتقدرم على ب



سيدنا مرزا غالم أمحد قرن  أزيد من قبلنبوءات أدىل ا  تعالوا اآلن، نتوجه إىل
ة، الذي كان معروفا كثريا بني القادياين الساكن يف البنجاب التابع للهند الربيطاني

  .الناس وعند الدوائر احلكومية العليا لنبوءاته باآلفات املستقبلية يف العامل
 Gazzette of theلقد ذكرت احلكومة احمللية حملافظة غورداسبور يف جملة 

Gurdaspur District (1891-92) ) نا مرزا سيدَ ) غوردارسبور حمافظةجريدة أي
، "ظيمداعية ع"و" فصيح اللسان البالغ درجة الكمال: "غالم أمحد القادياين بألقاب

راف إشحتت نشر ت تُ كان  هذه الة". مدعي كونه مسيحا ومتلقي األنباء من اهللا"و
قيد البحث من قبل حكومة  الة أصدرتوقد  ،احلكومة على مستوى كل حمافظة

  .البنجاب
 ،�سيدنا املسيح املوعود  دعوةنشرت احلكومة الربيطانية هذه الوثيقة اهلامة إبان 

م، ونبه العالَـم عن اآلفات ١٨٨٩دعاويه رمسيا يف  �إذ قد أعلن حضرته 
. بسبب عدم ترك الناس السيئات والذنوب ستحل بالعامل،واملصائب اليت كانت 

كانت قد أصبحت معروفة بني عامة  دعوتهأن  يف هذه الة �ويتبني من ذكره 
  . الناس واحلكام بعد عامني فقط من بدايتها

  :تحذير للملكة
 عن اآلفات هعظيمة للتنبي رسالته هي رسالةأن  �لقد اّدعى املسيح املوعود 

ال تقتصر على رقعة معينة، بل موجهة إىل  ، واليتواإلرشاد إىل طريق النجاة منها
  . العامل كله

لتعميم هذه  املعاصرة االخرتاعاتاكبة حباجة إىل مو  �كان املسيح املوعود 
 لغرضهلذا ا �أسس  الضئيلة جدا اتمن اإلمكانيعلى الرغم ف. الرسالة العاملية

 كانهذه املطبعة  بع يف أول كتاب طُ إن . وبدأ بسلسلة التأليف يف قاديان ةمطبع
وقد تضمن الكتاب إىل جانب . م١٨٩٣يف عام  "اإلسالممرآة كماالت : "بعنوان



تعريف وبعد ال. امللكة فكتوريامواضيع أخرى رسالة إىل قيصرة السلطنة الربيطانية، 
السبيل الوحيد لنجاة العامل من املشاكل واملصائب واآلفات الذي هو باإلسالم، 

  : الدعوة إىل ملكة فكتوريا بالكلمات التالية �احملدقة به، وّجه حضرته 
أن دين اإلسالم  -أيدك اهللا  -فما لك ال تـَرَيَن يف الضحى؟ أيتها اجلليلة، اعلمي "

مث بعد ذلك أرسلين ريب لدعوة اخللق، ...جممع األنوار، ومنبع األار، وحديقة األمثار
 ". وآتاين من آيات بينة، ألدعو خلقه إىل دينه، فطوىب للذين يقبلونين

أفراد الرعية ينظر إىل امللكة فكتوريا باالحرتام  بصفته أحد �كان املسيح املوعود 
  والتقدير دائما، ألن أصحاب مجيع األديان يف اهلند نالوا يف ظل حكومتها حرية

دائما يذّكر املسلمني واهلندوس والسيخ  �كان . لعيش عاملني مبعتقدامكاملة ل
أصحاب األديان من ِقبل  اكان أهل األديان يواجهواليت  واملعارضة تلك املظامل 

  . قبل اُحلكم الربيطاين األخرى
 أمر ،وإلبداء عواطف الشكر ،اإلكراموبسبب هذا 

يف قاديان  بعقد حفل �سيدنا املسيح املوعود 
مل يكن هذا . املاسييوبيل امللكة فتكوريا  مبناسبة

، فحسب فال دنيويا عاديا إلبداء األفراحاحلفل ح
ألداء شكر اهللا تعاىل على أنه وهب به بل احُتفل 

قيصرة  يف اهلند ةاألديان كلها املوجود أصحاب
  .عادلة ومساحمة يف تعاملها

من أتباع  ٢٢٥م ٢٢/٦/١٨٩٧-٢١لقد اشرتك يف هذا احلفل الذي ُعقد بتاريخ 
اهلند إىل أقصاها، وأُلقيت الذين سافروا إىل قاديان من أقصى  �املسيح املوعود 

أشيد و حماضرات باألردية والعربية والفارسية واإلجنليزية والبنجابية واألفغانية  احلفل يف



إىل سبيل النجاة الوحيد  ُوّجهت إليها الدعوةلطيفة القلب، و فيها مبواقف امللكة ال
  . للبشرية أي اإلسالم

هذا احلفل يف سوانح سيدنا املسيح  جمريات املولوي عبد الرحيم درد وقد سجل
  : كما يلي" سرية أمحد: "بعنوان �املوعود 

وذه املناسبة غري . برقية التهنئة ،"يلغنأ"وم العشرين أُرسلت إىل احلاكم اللورد يف ي"
اهلدية (" التحفة القيصرية: "بعنوان �العادية أُرسل تأليف سيدنا املسيح املوعود 

ُخها إىل ُنسَ مبجلد مجيل إىل ملكة فكتوريا بواسطة نائب احلاكم، وأُرسلت ) للقيصرة
  ". احلاكم العام للهند ونائب احلاكم يف البنجاب

ذكر املصائب واآلالم امللحوظة يف كان الكتاب يتضمن يف طياته التعريف باإلسالم و 
، حيث اآلفات السماوية مندعوة امللكة فكتوريا إىل اإلسالم، والتحذير و العامل، 

  :�قال 
دون  زولميكن أن تـزل على العامل يف صورة األوبئة نت يتعذاب اهللا ال إن أنواع"...
 ار الوباءضطرم نذا عندما تل. عاء والتوبة واخلشوع واخلضوعبدْفع الصدقة والد شك
بة واالستغفار ودْفع تنصرف مجيع شعوب العامل بالطبع إىل الدعاء والتو  بشدة

  . للرجوع إىل اهللا ةطبيعيتنشأ حركة الصدقة و 
، وأن عند نزول العذاب أمٌر طبيعيجوع الطباع اإلنسانية إىل اهللا فمن هنا يَثبت أن ر 

أعين أن العذاب يزول بالتوبة  للناس، فائدة التوبة والدعاء عند نزول العذاب متحققة
كذلك قد زال العذاب عن بين إسرائيل . واالستغفار كما زال عن قوم النيب يونس

يدركوا هذا األمر ألن إميام  إن أهل الدنيا لن... �مرارا بربكة دعاء موسى 
. باألسرار السماوية قليٌل، أما الذين سوف جيربونه فهم يفوزون ذا احلق حتما

  )٢٧٣-٢٦٢: ، الصفحة١٢التحفة القيصرية، اخلزائن الروحانية الد (
  



  تحذير للحكومة البريطانية
حبسب نبوءة املسيح  بسرعة هائلة وكان الطاعون فيه ينتشرم ١٨٩٨عام  مث حلّ 

يف مومباي  احلاكميةقر راح ضحيته مئات آالف الناس يف مو  ،متاما �املوعود 
 �وكان سيدنا املسيح املوعود . ، وكان متوجها بعد ذلك إىل البنجابضواحيهاو 

ويف هذا . م بواسطة إعالن٦/٢/١٨٩٨يف  سلًفا قد نشر النبوءة عن الطاعون
احلكومة،   وّجهت إليهاااللتزام بإجراءات وقائية بومواطنيه أتباعه  �اإلعالن نصح 

 �وإىل جانب ذلك أرشد . مع ممثليها على وجه أكمل كما نصح بأن يتعاونوا
  : أيضا إىل سبيل النجاة يف املستقبل من هذه اآلفة ومثيالا، فقال

 ابسيط أذىاألوبئة لقد تالشت خشية اهللا جل شأنه من معظم القلوب، وُعدت "
 ...تُرتكب أنواع الذنوب مبنتهى التجاسربالتايل خبطط بشرية، و  زولي أنميكن 

معلق وميكن صرفه بالتوبة واالستغفار واألعمال الصاحلة وترك املعصية قدر  اعلموا أنه
التغري الطيب، لذا أخرب مجيع عباد اهللا أن يسلكوا مسلكا  نشاءوبإودفع الصدقات 

جيب . والسيئة ويتخلوا عن مجيع طرق الظلمحسنا بصدق القلب وينشغلوا يف اخلري 
الصالة وجيتنبوا كل أنواع امر اهللا بصدق القلب، ويلتزموا بأو على املسلمني أن يعملوا ب

الفسق والفجور، وليتوبوا ويعكفوا على احلسنات وخشية اهللا وذكره، وحيسنوا إىل 
وا الصدقات ويصّلوا واألرامل واملسافرين واملساكني ويدفع ىالفقراء واجلريان واليتام

فلينهضوا يف اهلزيع األخري . مجاعًة ويدعوا يف الصالة باكني ليسلموا من هذا البالء
  .من الليل وليْدعوا يف الصالة

وجيتنبوا كل أنواع الظلم  يكسبوا األعمال احلسنة من كل نوع،باختصار، ينبغي أن 
جمموعة ( ."ويتقوا اهللا الذي يقدر على أن يهلك العامل كله بغضبه يف حلظة واحدة

  )٦، ص ٣اإلعالنات، ج 



مل يُوزع هذا اإلعالن على عامة الناس فقط بل ُوزع على األوساط احلكومية أيضا 
  . بكثرة
بعقد جلسة يف  �أكثر فأكثر، فأمر سيدنا املسيح املوعود  يستشريالوباء  ظل

 �، وُدعي لالشرتاك فيها أتباع املسيح املوعود "جلسة الطاعون: "قاديان بعنوان
  . وغريهم

امة وقد أذاع حضرته خرب هذه اجللسة وأهدافها بواسطة إعالن ُوزّع بكثرة على ع
  . ه الصحف اهلندية أيضاوجذب اإلعالن انتبا ،الناس واملسؤولني يف احلكومة
  : م، كما يلي٢٢/٤/١٨٩٨يف إعالن ُنشر يف ذُكرت أهداف هذه اجللسة 

لعمل لاحلكومة، وإقناعهم  وّجهت إليهاالناس على إجراءات وقائية إطالع عامة -١
  . ا
  . ا فيهااجللسة إىل الذين مل يشرتكو  املشاركني يفإيصال هذه الرسالة بواسطة -٢
  . حث احلكومة على أن تتخذ إجراءات الزمة على الرغم من مقاومة الناس-٣
  . حث احلكومة على إطالع الرعية أكثر لتكون هذه اإلجراءات فعالة-٤
  . الوباءهذا الدعاء يف حضرة اهللا لنهاية  -٥

م، ٢/٥/١٨٩٨بتاريخ األضحى ُعقدت جلسة الطاعون هذه يف قاديان يوم عيد 
يف خطابه بنصائح قّيمة حول وضع الطاعون  �يح املوعود حيث أدىل سيدنا املس

 باحلجرجراءات حكومية املتعلقة اإلعلى اعرتاضات أثريت حول  املخيف وردّ 
اإلجراءات احلكومية املذكورة ضرورية،  علأمورا جت �وبّني . الصحي والعزل الذايت

فقد نصح . الوباء املنتشر منلحد لوكيف كان من شأن هذه اإلجراءات أن تفيد 
  . يعملوا بكل ما يطلبه املسؤولون يف احلكومةالناس أن  �

الناس مجيعا مبن  يتوجهأن  �خطاب املسيح املوعود يف كانت الفكرة األساسية 
لينقذ البشرية من  �إىل اهللا تعاىل طالبني مغفرته أيضا الشخصيات احلكومية  فيهم



كما أن النظافة اجلسدية ضرورية للتخلص من هذا : �فقال . ويالت هذا الوباء
الوباء، كذلك جيب على كل واحد أن يطّهر نفسه على املستوى األخالقي 

  . واالجتماعي والروحاين
على أن اآلفات من هذا القبيل حتل بشخص أو أسرة  �لقد رّكز املسيح املوعود  

 ورمحته ليكون العالج أو قوم بسبب الذنوب، وأن هناك حاجة إىل فضل اهللا تعاىل
األفضل أن يتوجه الناس كلهم يف هذا الوقت إىل اهللا "فمن  ،الطيب ناجعا يف الدنيا
  ."خرياتعاىل لتكون العاقبة 

أعّد الشيخ رمحة اهللا احملرتم تقريرا حول اجللسة وأرسله إىل اجلرائد ونائب احلاكم يف 
  .البنجاب

الصادرة يف الهور يف عددها  Civil & Military Gazetteنشرت جريدة وقد 
  :مبا يلي �م، وقائع اجللسة املذكورة وخطاب املسيح املوعود ١٠/٦/١٨٩٨

كان اخلطاب يتلخص يف أن احلكومة "
تعمل يف إجراءاا للقضاء على املرض 
بروح اإلنسانية متاما ألن هذه اإلجراءات 

أن احلكومة القائلة ب القصص اأم. ضرورية
فهي كاذبة وال أساس الناس  سميمتتريد 

هلا مطلقا، وجيب أال يثق أّي شخص مبثل 
   .هذه اإلشاعات

بعد وصول هذا التقرير إىل مكتب نائب 
احلاكم يف البنجاب أُرسل الرد التايل إىل 

  : �سيدنا املسيح املوعود 



اجللسة املنعقدة  أنه قرأ ببالغ السرور وقائعَ 
مرزا غالم أمحد، زعيم قاديان 

احلاكم  نائب وقد أبدى معايل
أبدت تعاوا الكامل مع أن مجاعتكم قد 

 . ، حلكومة البنجاب
" اَحلَكم"م نشر السيد شيخ يعقوب علي عرفاين، حمرر جريدة 

، وُوزّع على عامة "اإلنذار: "

 وكوا من اهللا، قد اطلعتا على اآلفات الطبيعية

أنه قرأ ببالغ السرور وقائعَ  أن أخربكم احلاكم نائب لقد أمرين معايل
مرزا غالم أمحد، زعيم قاديان ) حضرة( م، وخطابَ ٢/٥/١٨٩٨يف قاديان بتاريخ 

وقد أبدى معايل. حول إجراءات احلكومة بشأن القضاء على الطاعون
أن مجاعتكم قد بنيابة عنه  أعرب عن شكري

  .احلكومة بعقد هذه اجللسة

، حلكومة البنجاباألولالسكرتري . مينارد تش جيه
م نشر السيد شيخ يعقوب علي عرفاين، حمرر جريدة ١٨٩٨يف شهر أيلول 

: "الصادرة يف قاديان جمريات اجللسة بصورة كتاب بعنوان
  . الناس والدوائر احلكومية

قد اطلعتا على اآلفات الطبيعية بريطانياحكومة اهلند و إىل هذا كانت 

لقد أمرين معايل"
يف قاديان بتاريخ 

حول إجراءات احلكومة بشأن القضاء على الطاعون
أعرب عن شكريرغبته أن 

احلكومة بعقد هذه اجللسة
  املخلص

تش جيهيأ) التوقيع(
يف شهر أيلول 

الصادرة يف قاديان جمريات اجللسة بصورة كتاب بعنوان
الناس والدوائر احلكومية

إىل هذا كانت 



وتوجهت الصحافة الربيطانية . نهامالنجاة  حول �كالم املسيح املوعود على  و 
  . وحتذيراته واحللول املقرتحة �املسيح املوعود  مبادئبوجه خاص إىل نشر 

جيدا منذ أيام املناظرة العظيمة  �كان الدعاة النصارى يعرفون املسيح املوعود 
الدعاة بحضرتُه  فيها أوقعاليت ُعقدت يف أمرتسر واليت  ،"احلرب املقدسة"املعروفة ب

يف تقارير سرية " إنسان غري عادي"بـ  �ذُكر حضرتُه ، فاملسيحيني هزمية نكراء
قدم أدلة علمية  �، واعُرتف فيها أنه "منظمة الكنائس املسيحية"وصلت إىل 

  . دامغة وقوية جدا مل يواجهها الدعاة املسيحيون من قبل قط
  تحذير للكنيسةال
 H D:أّلف قسيس معروف امسه �يف الفرتة األخرية من حياة املسيح املوعود  

Griswold عن املسيح املوعود كتابا بعنوان:  The Messiah of Qadian   وقرأه
ويف عام   Royal Philosophical Society of the Great Britainكامال أمام 

صيات علمية معروفة شخ يف جملس هذا الكتاب مسودة Griswoldم قرأ ١٩٠٥
هذا الواردة يف اية الكلمات و  Colonel Thomas Hobein CIEبرئاسة 

من خالل عبارات  -  Griswoldلقد ذكر . الكتاب جديرة باالنتباه بوجه خاص
اآلفات كعالمات الزمن األخري وقرب القيامة، مث  تلك - � املسيح املوعود

  : استنتج
ُخيضع  ،يذيعهاو ومعتقداته  رسالتهينشر املسيح القادياين  ما ينذلواحلماس الالقوة "

ننشر اسم يسوع املسيح الذي هو   أنا خجال حنن الذين ليس لنا عمل إالرؤوسن
 . املسيح واملخّلص احلقيقي للعامل

ملساوئ أخالقية وروحانية معاصرة ُجيربنا على أن  املرزا القادياين حلوالً  تقدميوإن 
اللهم إما أن تنزل على األرض بنفسك أو أرسل : نفتح عيوننا، وندعو اهللا تعاىل



يف صورة املرزا القادياين  مسيحا حقيقيا قد جاءنظن أن ال حىت  مسيحك احلقيقي
  ."ونشكرك عليه

  . خمتلطة أفكارى بعد هذا اخلطاب جرى بني احلضور نقاش طويل وانتهى عل
انطباعاته  J O Corrieأفكارهم أبدى شخص امسه باحلضور كلهم أن أدىل بعد 

تشري إىل ضرورة مرشد " :�واعرتف من خالهلا أن دعاوى سيدنا املسيح املوعود 
  ".روحي للبشرية

 مرشدالسيد املرزا وحتذيراته إىل ضرورة  ىأال تشري دعاو : مث طرح على الس سؤاال
  ؟ "روحاين

ولقد . مؤرخا أيضا كانو ، Julius Richter: معروف امسهأملاين قسيس  كان هنالك
املعلومات من  عَ مجََ وَ  ،أثناء عملية تدوين تاريخ مركز املسيحيةجتول يف بالد كثرية 

 A History of: مث سجل ملخص جتاربه يف تأليفه. عدد ال ُحيصى من القساوسة

Missions in India  وحتذيراته عن  �وذكر أيضا تعاليم سيدنا املسيح املوعود
  .اآلفات املستقبلية

 غري عادية شخصية �القادياين مرزا غالم أمحد  حضرةوقد اعرتف املؤلف أن 
مطلع كما أ  فقد تشرب من علم الكالم اإلسالمي ،اجلوانبذات مواهب متعددة 

  :املؤلف قال مث أيضا جيد على الرتاث املسيحي
ويؤلف الكتب باألردية والفارسية والعربية  ة،غري عادي يةإن املرزا غالم أمحد شخص" 

تأليف بالفصيحة والبليغة بكل ذكاء، وإلثبات جناح مهمته الربانية يتحدى معارضيه 
   .مقاالت علمية بالعربية

مل يكتف املرزا غالم أمحد بقراءة الكتاب املقدس قراءة مفصلة بل : "املؤلف قال مث
حبسب وعد اهللا  جاء بأنه فقطعي ال يدّ و . هو مطلع جيدا على إجنيل برنابا أيضا



بل إىل جانب ذلك يّدعي أيضا كونه مهديا  ،أنه مسيح للنصارى فقط والتعاىل 
  ."إىل حد كبريواألدلة اليت يقدمها ذا الشأن غري عادية . للمسلمني
أن اهللا تعاىل  �ملسيح املوعود ابكلمات واضحة ادعاء  Richterلقد ذكر 

  .أرسله وحده هلذا العصر وال بد أن تتحقق مجيع النبوءات يف شخصه حصرا
ظل خلفاؤه يذّكرون العامل باألوبئة والزالزل واآلفات  �بعد وفاة املسيح املوعود 

  . لقادر جمددا بعد أن نسوهاألخرى، ليتوجه الناس إىل اإللـه ا
أّلف سيدنا اخلليفة  ،م١٩٢٢-١٩٢١أمري ويلز جبولة اهلند يف " رداو يدأ"عندما قام 

تضمن هذا الكتيب تعاليم ، و وأهداه إياه" دية ألمري ويلزه: "كتيبا بعنوان  �الثاين 
  : فيه �، فقال �املسيح املوعود  ىاإلسالم ودعاو 

وفيات إهلاما أنبأ فيه بتفشي األمراض يف املستقبل وال �لقد نشر املسيح املوعود "
من نوع جديد  وباءً أن ... أن اهللا تعاىل هو الذي أخربه �، واّدعى ناجتة عنهاال

 ان طاعونا جارففإ؟ هذا الذي حيدثما : قائلني فيتساءل الناس عنه... سيتفشى
 حل هذا الوباءمذعورين، وسي سيتفشى يف اهلند ويف بالد أخرى أيضا ويرتك الناسَ 

  ."أوروبا وبالد مسيحية أخرىببوجه خاص 
اإلنفلونزا اإلسبانية املنتشرة يف  املذكور يف الكتيب �وقد عّد سيدنا املصلح املوعود 

م أيضا مصداقا للنبوءة املذكورة، وحّذر أيضا أنه إن مل يتم االنتباه إىل ١٩١٨عام 
  . هذا التحذير فستحل آفات أخرى

  ����ذيرات خلفاء المسيح الموعود تح
م ألقى سيدنا مرزا ناصر أمحد اخلليفة الثالث للمسيح املوعود ٢٨/٧/١٩٦٧ففي 
  األخرى حماضرة يف حفل يف لندن ونبه العامل عن األنباء حبلول األوبئة واآلفات �

  : كعذاب من اهللا تعاىل، فقال



ميكن أن يتأخر . مثل نبوءات أخرى جيب أال ننسى أن هذه النبوءة أيضا حتذيرٌ "
ويغريوا من  بشرط أن يرجع الناس إىل رم أيضا حتققها، أو ميكن أن تزول كليا

ة مثل الثروة والقوة فلو ختلى الناس عن عبادة ما اختذوه من اآلهلة الباطل. سلوكهم
وا عالقة صادقة مع اهللا القادر، وتركوا السيئات كلها وأدوا حقوق اهللا نشأاجلاه، وأو 

ألمكن أن يزول خدمة صادقة وتعّلموا خدمة البشرية 
وكل ذلك يعتمد على أقوام العامل، . إلهليعذاب اهذا ال

  ."ة والقوة واجلاهو نشوة الثر بتلك األقوام املنتشية 
أيضا للعامل أن كذلك بّني سيدنا اخلليفة الرابع رمحه اهللا 

اآلفات الطبيعية ليست حوادث فجائية حبتة، بل إمنا 
  : ، فقال�متثل حتقق نبوءات أدىل ا املسيح املوعود 

العامل بواسطة األنباء  �لقد حذر املسيح املوعود 
إن مل خيضع العامل ... الواضحة والصرحية قبل األوان أنه

من  العامل واحدة بعد األخرى ليوقظ ،فاتاآل تعاىل فسينزل اهللاُ  �أمام تعاليم النيب 
  ." رقود الغفلة ويهزّه

 الي من سيدنا الخليفة الخامس أيده اهللا تعالى بنصره العزيزتالتحذير المت
اخلليفة اخلامس  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز مث جاء عهد سيدنا مرزا مسرور أمحد

نيسان عام /من اآلن يف أبريل عاما ١٧ قبل ، فتوّىل اخلالفة�للمسيح املوعود 
بصورة خارقة  متحققةالتحديد حني كانت نبوءات املسيح املوعود وبم، ٢٠٠٣
حضرته نصره اهللا  لقد ظلّ . باطرادكانت اآلفات الطبيعية تنـزل على العامل . للعادة
 بخياطظل و ية ذات أمهية وطنية وعاملية، من قبل دوائر رمس يف العامل كله يُدعى

غري ينبههم بكلمات واضحة وصرحية أم يقودون العامل إىل جهة لعامل و زعماء ا
 اأرشد إليها سيدن اليت صائبةاللول احلمرارا وتكرارا إىل أيضا أرشدهم سليمة، و 



، أي أنه إن كنتم تريدون أن جتتنبوا هذه اآلفات فتوّجهوا إىل اهللا �املسيح املوعود 
  .الواحد األحد

أمهية  اآلن حتتل �إن كلمات املسيح املوعود ": ففي مناسبة قال حضرته نصره اهللا
أكثر من ذي قبل يف هذا العامل املادي املعاصر ألن الناس يبتعدون عن الدين 

  ....بسرعة هائلة ويصبحون ماديني
ني لعل الناس املادي. حنن حباجة إىل فهم احلكمة وراء تفاقم اآلفات الطبيعية يف العامل

لن يفهموا أو لن يقبلوا هذا األمر ولكن علينا حنن األمحديني املسلمني أن نفهم 
وعلينا أن خنرب اآلخرين أن املسيح . جيدا أن هذه اآلفات توحي بسخط اهللا تعاىل

السبيل الوحيد  إنقد أنبأ ذه اآلفات قبل أكثر من مئة سنة، وقال  �املوعود 
  ."للخالص منها هو التوجه إىل اهللا تعاىل

 كانت موجودة أمام العامل، بل كانت ملكةُ   �، إن نبوءات املسيح املوعود إذن
 بريطانيا واحلكومة الربيطانية ومراكز املسيحية الكائنة يف بريطانيا وأمريكا واألوساطُ 

ألوساط ذات النفوذ والتأثري إن ممثلي تلك او . الدينية األخرى أيضا على علم ا
فيها سيُدنا مرزا مسرور أمحد اخلليفة  تالقوي حيضرون اليوم أيضا االس اليت يلف

إن . أنظاَر احلضور إىل حتذيرات أُديل ا قبل مئة عام �اخلامس للمسيح املوعود 
: كتابهموجودة يف   تنبيهاتهنصائح سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز و 

باإلضافة إىل عشرات خطب اجلمعة له ولقاءاته مع " ريق السالماألزمة العاملية وط"
   .أصحاب السلطة وممثلي وسائل اإلعالم

اهللا  بعثه" نذير"القوى العظمى يف العامل الطرَف إىل مدة طويلة عن  تِ لقد غضّ 
وإن . ومتحققة اليوم أيضا اجلميع أمام ىل ا هذا النذيراليت أد ةتعاىل، ولكن النبوء

ولكن مل . ث دمارا شامالمجيع اآلفات اجم البشرية اليوم بكل قوة وشدة وتعي
  .اآلن أيضا بعد بل ميكن أن يُفعل الكثري والكثري تفت الفرصة



سجيالت تعند استخراجها من الصناديق 
Exercise Cygnus " ميلفالمسودة و: 
وجعلوها يف طي  هموضعوها يف صناديق

ا العالـَم اليوم  اليت بّينها بكل وضوح، ويذّكر
  . ه سيدنا مرزا مسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

كلمات مباركة أنزهلا اهللا تعاىل على قلب طاهر ملبعوثه سيدنا املسيح 
جاء يف الدنيا نذير، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله ويُظهر 

عند استخراجها من الصناديق فندعو اهللا تعاىل أن تتذكر القوى العاملية 
Exercise Cygnus" :حبث ي ومسوداتتش

وضعوها يف صناديقوءات أخرى أيضا بنأن هناك  
اليت بّينها بكل وضوح، ويذّكر" نذيرال" هي نبوءاتُ أال و 

ه سيدنا مرزا مسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

كلمات مباركة أنزهلا اهللا تعاىل على قلب طاهر ملبعوثه سيدنا املسيح 
جاء يف الدنيا نذير، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله ويُظهر : "

  ".صدقه بصوٍل قوي شديد، صول بعد صول

�����  

فندعو اهللا تعاىل أن تتذكر القوى العاملية 
تشو الدكتور فا

Contagion 
أال و النسيان، 

ه سيدنا مرزا مسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزخليفتُ 

كلمات مباركة أنزهلا اهللا تعاىل على قلب طاهر ملبعوثه سيدنا املسيح ب أي كالمي
: "�املوعود 

صدقه بصوٍل قوي شديد، صول بعد صول
  

  


