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أما بعد فأعوذ باهللا .  عبده ورسوله     أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا
مالك * الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * بسِم اهللا الرحمن الرحيم �. من الشيطان الرجيم

 أَنعمت علَيِهم غَير ِصراط الَِّذين* اهدنا الصراطَ الْمستقيم * إياك نعبد وإياك نستعني * يوم الدين 
الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني، �الْم .  

 يبني أمهية الدعاء يف مناسبة أنه كيف تتحقق اإلجنازات العظيمة �كان سيدنا املصلح املوعود 
بالدعاء، ويف بيان تفصيل ذلك تكلم حضرته عن املسمرية وقال إن الذين يكسبون اخلربة يف ممارسة 

 على إحداث التغيريات يف الناس بواسطة هذا العلم، إال أن تلك التغيريات تكون  أيضاملسمرية يقدرونا
أما الدعاء فإذا صدر بشروطه وآدابه فيغير ما . مؤقتة وعلى صعيد فردي، وال تترتب عليها فوائد انقالبية

 عن �يدنا املسيح املوعود ويف بيان هذا التفصيل ذكر حضرته حادثا من حياة س. باألقوام ويصلحها
 مجعات أيضا، كيف ن حضرة الصويف أمحد جان قبل ثالثفقد أخربتكم ع. حضرة الصويف أمحد جان

 �كان قد قام مبجاهدة بالعيش يف صحبة أحد الشيوخ، مث نشأ لديه تبجيل سيدنا املسيح املوعود 
  . أيضا حيث كان قد فطن إىل مكانة حضرته قبل أن يعلن دعواه

 مما يتبني منه كيف كان املسيح �كل حال أتناول اآلن تفصيل ذلك بكلمات املصلح املوعود على 
. )التنومي اإلحيائي/ التخاطرعلم (على أحد من خالل املسمرية " تركيزصب ال" ينظر إىل �املوعود 

الح أما الدعاء فس. ؟ إمنا هو اسم بعض الشعوذاتالتخاطرما هو علم : يقول حضرة املصلح املوعود
 بل كان قد ، مسيحا موعودا أعلن دعواه بعد� حضرتهمل يكن . يقدر على تغيري السماء واألرض

كان والد بري منظور . ف الرباهني األمحدية فقط الذي نال شهرة كبرية يف أوساط الصوفية والعلماءألَّ



عصر، فحني قرأ إعالنَ حممد وبري افتخار أمحد، الصويف أمحد جان من كبار املقربني إىل اهللا يف ذلك ال
راسلته، وطلب منه أنه إذا أراد زيارة لدهيانه يوما فليخربه سلفا، مث صادف أن مب بدأ �املسيح املوعود 
.  يف األيام نفسها إىل لدهيانه، فأقام الصويف أمحد جان مأدبة على شرف حضرته�سافر حضرته 

ه الصويف احملترم أيضا للمشايعة، فكان وبعد تناول الطعام عندما كان حضرته يعود من بيته مشى مع
، وكان هذا املرشد يف املاضي القريب حائزا على مكانة عظيمة "ترش رتر"األخري من مريدي املرشد يف 

 لدرجة كان متمكنا من علم املسمرية والتقىيف صوفية اهلند ومشهورا يف املنطقة، وباإلضافة إىل الزهد 
 عليهم إذ كان لذلك تأثري املصطفّني على ميينه ويساره، وصالة ينفخ يف املصلنيعندما يسلِّم يف اية الأنه 

 ولقد ذكرت لكم يف اخلطبة املاضية أن الصويف أمحد جان تتلمذ على يد.  منهم يشفَوناملرضىكان 
  .  عاما١٢ على مدى  الطاحونةبتدوير مرشده هذا وظل يقوم

شتر إين قد خدمت مرشدي يف رتر :  يف الطريق�ود فقال الصويف أمحد جان حلضرة املسيح املوع
أي -كذا من السنني وبعد ذلك كسبت منه قدرة لدرجة إذا صببت التركيز على هذا الذي يأيت وراءنا 

 فور مساع هذا �توقف سيدنا املسيح املوعود . يتقلبو فسوف يسقط فورا - من خالل املسمرية
 تطرأ ت أنه حني كان�يقول حضرة املصلح املوعود (برأس عصاه رض األوهو حيت الكالم وقال له 

رض ببطء، كما األرأس عصاه بحيت  حالةٌ خاصة من احلماس كان �على حضرة املسيح املوعود 
مث قال .  وبدأ ينقب األرض برأس عصاه�باختصار توقف حضرته ) شيء من األرضينقّب عن 

؟ فلما كان الصويف فعال من أهل اهللا، وكان أيها الصويف، إذا سقط فأي فائدة حتصل لك وله: حلضرته
من اليوم أتوب عن هذا العلم، فقد تبني يل أنه ال : فقال. اهللا قد وهب له بصرية، طرأت عليه حالة احملوية

ن هذا العلم ليس خاصا باإلسالم إذ ميكن مث نشر إعالنا كتب فيه أ. مر ماديعالقة له بالدين وإمنا هو أ
لذا أُعلن اليوم أنه جيب أال يتعلمه أي من . سي أو مسيحي أيضا إذا أراد ذلكأن خيتص فيه أي هندو

 ه مريديه جزءا من اإلسالم، أما إذا أراد أن يتلقاه بعدرة املصلح يقول حض. علما ماديا فيمكنبعد
ملسيح  وهو أن ا، فعندنا إثبات مدهش لذلك، كان قد وهبه نظرة ثاقبة�ن اهللا املوعود أقصد من قويل أ

 حني ألف الرباهني األمحدية أدرك الصويف أن حضرته سيكون املسيح املوعود مع أنه إىل �املوعود 
فقد كتب حضرته يف األيام نفسها بيتا . ذلك احلني مل يكن قد كُشف على حضرته أنه سيعلن أي دعوى

  : ضا، وتعريبه وقد ذكرت لكم ذلك الشعر يف السابق أي�يف رسالة إىل حضرة املسيح املوعود 
  حنن املرضى نرنو إليك فكن أنت املسيح لوجه اهللا

 قد كشف عليه �وكان اهللا كشوف يتبني من هذا أنه كان صاحب : يقول حضرة املصلح املوعود
 دعواه، إال أنه �لكنه تويف قبل إعالن املسيح املوعود . أن هذا الرجل سيبعث قريبا مسيحا موعودا



وقد عرفه املصلح املوعود . فال تتأخروا عن اإلميان بهدعوى رزا سوف يعلن أوصى أوالده بأن حضرة امل
  .أكثر فقال إن اخلليفة األول كان تزوج ابنته أي كان صهره

 وبني كيف خيب � حادثا آخر قد ظهر يف جملس املسيح املوعود �مث بين حضرة املصلح املوعود 
يقول املصلح املوعود .  وليس ذلك فحسب بل قد أظهر آيةاهللا من أراد أن ميارس املسمرية على مبعوثه

 إن القوة اإلرادية ملمارسي املسمرية ال قيمة هلا أمام القوة اإلرادية لإلميان، حيث ال تستطيع القوة �
ة اإلرادية للمسمرية أن تقاوم القوة اإلرادية لإلميان، فبين القوة اإلرادية املوهوبة من اهللا وبني القوة اإلرادي

 ذات يوم جيلس يف جملس على سطح هذا �كان املسيح املوعود : فقال. إلنسان ما بني الثرى والثريال
، إذ جاء هندوسي كان موظفا يف أحد )أي الذي كان يلقي فيه اخلطبةَ أي املسجد املبارك(املسجد 

أحد، بنية أنه املكاتب يف الهور وكان خبريا يف املسمرية، وكان قد جاء إىل قاديان مع موكب عرس 
ويتعرض ) والعياذ باهللا(سيمارس املسمرية على حضرة املريزا ومن مث سيبدأ األخري بالرقص يف الس، 

 �حيث كان حضرته . لقد سرد هذا احلادثَ ذلك اهلندوسي نفسه على أحد األمحديني. ملوقف حمرج
 لفالن من اهلندوس، فأوصل ذلك أرسل كتابا له بواسطة ذلك األمحدي من الهور وطلب منه أن يسلِّمه

؟ �ملاذا أرسل حضرته الكتاب إليك، وما عالقتك حبضرته : مث سأله. األمحدي الكتاب إىل اهلندوسي
إين خبري يف املسمرية لدرجة إذا صببت التركيز جالسا : عندها سرد ذلك اهلندوسي ما حدث له، وقال

كنت قد : مث قال.  مع أين ال أعرفه وال يعرفينعلى عربة احلصان على أحد املارة فسوف يتبع العربة،
مسعت من اهلندوس واآلريني عن املرزا احملترم أنه ألف كتبا كثرية ضد اآلريني، فعزمت على أن أمارس 

أضعه املسمرية على املرزا احملترم وقلت يف نفسي إين سأصب عليه التركيز عندما يكون يف جملس ومن مث 
 فذهبت إىل قاديان مبناسبة عرس، فحضرت الس فبدأت أصب التركيز . أمام مريديهيف موقف حمرج

فكان حضرته يلقي الوعظ، فصببت عليه التركيز فلم يتأثر مطلقا، . على املرزا احملترم جالسا عند الباب
 املرة أيضا بل ظل هفقلت يف نفسي إن قوته اإلرادية قوية، فصببت عليه التركيز بقوة أكرب، فلم يتأثر هذ

شغل يف الكالم، فحسبت أن قوته اإلرادية أقوى فأفرغت كل ما كان جبعبيت من التركيز فرأيت أسدا ين
 أسدا كل مرة، ويف املرة األخرية كان يرىوقد ورد يف موضع آخر أنه . جالسا أمامي يريد أن يهامجين

ربت من هناك، إين خوفا من األسد أخذت حذائي وه: باختصار قال. رأى األسد جاهزا للهجوم عليه
انظروا من هذا؟ فنـزل شخص ورائي من الدرج : وحني وصلت إىل الباب قال املرزا احملترم ملريديه

أرجوك أن تتركين قبض علي وألين كنت عندها فزعا جدا فقلت ملن  عند مفرق املسجد،  يبوأمسك
ما بعد القصة كلها فكتب في. هب القصة كلها حلضرة املرزا، فتركاآلن ألين فزع جدا، وسوف أكت



لقد جتاسرت حبقكم جدا لعدم معرفيت مبكانتكم : حلضرة املسيح املوعود عليه الصالة والسالم وقال
  . العظيمة، فاعف عين

علما أن (وكان ميان عبد العزيز مغل القاطن يف الهور : يقول حضرة املصلح املوعود رضي اهللا عنه
ملاذا مل تظن أن : قلت لذلك اهلندوسي: حيكي لنا)  يف إجنلتراكثريا من أبناء عائلته مقيمون اليوم هنا

هذا حمال إذ ال بد ملمارسة املسمرية من : حضرة املرزا خبري باملسمرية ولكنه أكثر خربة ا منك؟ قال
تركيز كامل وهدوء كامل وصمت كامل، ولكن حضرة املرزا كان وقتها يعظ الناس، فأدركت أن قوته 

  . ية بل هي مساويةاإلرادية ليست أرض
فشتان بني القوة اإلرادية اليت يهبها اهللا تعاىل إلنسان : يقول حضرة املصلح املوعود رضي اهللا عنه

نتيجة إميانه الكامل وبني القوة اإلرادية املوجودة يف اإلنسان عموما، إا لعبة أطفال أمام القوة اإلرادية 
 السحرة ازمت أمام عصا موسى عليه السالم كذلك عندما املوهوبة من عند اهللا تعاىل، وكما أن ثعابني

  .  هباًء منثوراالبشريةصبح إزاءها القوةُ اإلرادية ادية اإلهلية ألحباء اهللا تعاىل تتتجلى القوة اإلر
، ومدى غريِة لرقي األمةويف مناسبة أخرى يبني حضرة املصلح املوعود رضي اهللا عنه األمور الضرورية 

 من التصديق رقي األمةال بد من أجل : ود عليه السالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فيقولاملسيح املوع
باحلقائق كلها املتعلقة باملسائل والعقائد كلها، فال جيوز مثال أن يصدق املرء بوفاة املسيح عليه السالم 

ما يشق علينا يف عقيدة إن . ويقول أن هذا يكفي، بل ال بد له أن يفكر ملاذا التصديق بوفاته ضروري
حياة املسيح عليه السالم أا تؤكد أفضلية املسيح على نبينا صلى اهللا عليه وسلم، وهذا خالف عقائد 
اإلسالم، فنبينا هو النيب الوحيد الذي قام بإصالح العامل كله حقا، ومل ولن يكون نيب مبرتبته صلى اهللا 

حدة أن املسيح أفضل من نبينا صلى اهللا عليه وسلم، ولكن فمن احملال أن نتصور للحظة وا. عليه وسلم
االعتقاد بكونه صلى اهللا عليه وسلم مدفونا يف األرض وجبلوس عيسى عليه السالم يف السماء الرابعة ميثّل 

 .إساءة كبرية لإلسالم
فهذان . هللا تعاىلواألمر الثاين الذي يشق علينا يف عقيدة حياة املسيح هو أا متثّل إساءة إىل وحدانية ا

مها السببان وراء تركيزنا على وفاة املسيح عليه السالم، ولوالمها فال يهمنا ما إذا كان املسيح يف السماء 
ولكن  االعتقاد بصعوده إىل السماء ميثّل إساءة إىل حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أم يف األرض

حنن ال نطيق مساع القول بأن .  لنا أن نرضى ذا االعتقادوإىل اإلسالم وإىل وحدانية اهللا تعاىل فأىن
  ه وسلم، فكيف نرضى ذه العقيدة؟املسيح كان أفضل من حممد صلى اهللا علي

نرى إخواننا األمحديني عموما أم عندما : ويتابع حضرة املصلح املوعود رضي اهللا عنه ويقول
األدلة عليها فال يكونون متحمسني، بل يذكروا يناقشون مسألة وفاة املسيح عليه السالم ويقدمون 



كحديث عادي، ولكننا قد رأينا أن املسيح املوعود عليه السالم كان يرجتف من فورة احلماس عند 
احلديث عن مسألة وفاة املسيح، وكان صوته يصبح جالليا حبيث كان خييل لنا أنه يفرم عقيدة حياة 

عندها تتغري متاما، وكان يقول حبماس شديد بأن صخرة كبرية املسيح كما يفرم اللحم، وكانت حالته 
كانت واقعة يف طريق رقي العامل، فأزحناها بعيدا، وكانت الدنيا على وشك السقوط يف حضيض 

كنا نالحظ يف صوته هياجا شديدا عند هذا احلديث، وكان خييل لنا . الظالم، فجئنا ا إىل أرض النور
م جالس على عرش النيب صلى اهللا عليه سلم خمتطفًا منه جمده ومكانته، أن املسيح عيسى عليه السال

  . سترداد عرش النيب صلى اهللا عليه وسلم من املسيحالويسعى املسيح املوعود عليه السالم 
فهذه هي غرية ومحاسة املسيح املوعود على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولكن  املذهل املدهش أن 

عن هذا اإلنسان أنه كان يفضل نفسه على النيب صلى اهللا عليه وسلم أو أنه كان مشايخ اليوم يقولون 
  . يفضل األمحدية على اإلسالم، والعياذ باهللا

لقد بني املسيح املوعود عليه السالم كيف أن اهللا تعاىل إذا بوأ أحدا مرتبة عالية قام بإرشاده وكشف 
إذا بوأ اهللا تعاىل عبدا له مقاما عاليا توىل هدايته : هللا عنهيقول املصلح املوعود رضي ا. عليه سرائر الناس

ست  ليا وحيا، كما ال نستطيع أن نقول أاوإرشاده، فينال من اهلداية اخلفية ما ال نستطيع أن نسميه
ع أن نسميها غري وحي ألا ي وحيا ألا ال تكون كلمات، وال نستطإننا ال نستطيع أن نسميها. وحيا

 هناك، حيث يرتل اهللا على قلب العبد نوره الذي يكشف له حقائق األمور مع أنه ال يكون ايوحي عمل
  .أية كلمات

 فيسمى هذا كشفا، فكان جبالءوأحيانا يطْلع اهللا عبده على أمر :  ويتابع حضرته رضي اهللا عنه ويقول
 أرى أشعة خترج من بواطنهم املسيح املوعود عليه السالم يقول إن كثريا من الناس عندما يأتون أمامي

فمن سنة اهللا تعاىل أنه . أعرف ا ما فيهم من عيوب أو حماسن، إال أنه ال يسمح يل بأن أخربهم بعيوم
ال يعد أحدا من ارمني ما مل يؤكد بعمله ما يف باطنه، ووفقًا هلذه السنة اإلهلية فإن من عادة أنبياء اهللا 

  . عملهمن خالل بنفسه هو للناس ما يف باطن املرء من عيب حىت يظِهره وأظالهلم أم ال يذكرون 
وذكر حضرة املصلح املوعود رضي اهللا عنه حادثًا يبني لنا كيف أن اهللا تعاىل يري اآليات لألغيار 

أما قول البعض : أيضا تأكيدا لصدق أحبائه، وهذا احلادث قد وقع ألحد غري األمحديني، فقال حضرته
اآلخر، إمنا سبب هذا السؤال أن الناس حيملون مثل يراها ن أن خيرج من جسم البعض أشعة كيف ميك

إن زمن موسى عليه . كشفًا ملا انتابتهم مثل هذه الوساوسعدوها هذه اآلية على ظاهرها، ولكنهم لو 
 فيها أصحاب السالم بعيد عنا جدا، إال أننا قد شاهدنا أن اهللا تعاىل قد أرى يف هذا العصر آيات رأى

 سافر ١٩٠٤ففي عام . العيون الكشفية أنوار اهللا متمثلة يف الظاهر، واستمتعوا ذه الكيفية الروحانية



املسيح املوعود عليه السالم إىل الهور، وألقى هناك خطابا يف مجع من الناس، وكان أحد اإلخوة غري 
شاهدت يف أثناء خطاب حضرة املسيح : األمحديني وهو شيخ رمحت اهللا احملامي موجودا هناك، فقال

املوعود عليه الصالة والسالم أن عمودا من نور يصعد من رأسه ويصل إىل السماء، وكان أحد أصدقائي 
إنه عمود نوراين خيرج من رأس حضرة : جالسا معي، فقلت له انظر ما هو ذلك الشيء؟ فنظر فقال فورا

د تأثريا كبريا على شيخ رمحت اهللا، فلم يلبث أن بايع وقد ترك هذا املشه. املرزا ويصل إىل السماء
  . املسيح املوعود عليه الصالة والسالم يف ذلك اليوم نفسه

 ال يفتأ اهللا يظهرها آيات عديدة األمر عندها، بل هناك فهذه آيات قد آمن الناس بعد رؤيتها، ومل ينتِه
  .أحداثا جديدة تتحدث عن هذه اآليات كما قرأت عليكم يف خطبة اجلمعة قبل املاضية ،حىت اليوم

لقد ذكر حضرة املصلح املوعود رضي اهللا عنه حديثًا جرى يف جملس املسيح املوعود عليه الصالة 
  أخيت يتلبسهاسالم أنأتذكر جيدا أن أحد اإلخوة كتب إىل حضرته عليه الصالة وال: والسالم وقال

 وإلخراجه. تلبس الناسيد العرب أيضا أن اجلن معنا وعنهناك فكرة سائدة بوجه عام يف جمتو. اجلن
  . ويف بعض األحيان يقتل. الذي يظَن أن اجلن تلبسه ملظامل قاسية وكثرية يعرض

 مستعد لإلميان قول اجلن بأنهيأخته وب أن اجلن تلبس �على أية حال، قال شخص للمسيح املوعود 
ملاذا : إىل هذا القائل رسالة كتب فيها بأن يبلّغ اِجلن رسالةفبعث املسيح املوعود . �باملسيح املوعود 

مرأة مسكينة؟ إذا كنتم فاعلني ذلك ال حمالة فضايقوا الشيخ حممد حسني البطالوي أو الشيخ اتضايقون 
  مرأة مسكينة؟ اماذا تستفيدون من مضايقة . ثناء اهللا

قد يكون هناك أناس . عامة الناس بهمن ن من النوع الذي يؤِجل وجودال : �يقول املصلح املوعود 
، أما املؤمن فال يهمه ما يقوله عقله بل ما يهمه جنليزية ال يعتقدون بوجود اِجلنسلفا حائزين على ثقافة إ

فإذا قال القرآن الكرمي بوجود . على املؤمن أن يفكّر على هذا النحو جيب. هو ما يقوله القرآن الكرمي
القرآن الكرمي أنه ال وجود  الناس فآمنا وصدقنا، أما إذا ثبت من ةاجلن على النحو الذي يؤمن به عام

فباختصار، جيب علينا حنن املؤمنني أن نؤمن يف كل األحوال .  سوى الناس فال بد من قبول ذلكللجن
  . يقوله القرآن الكرميمبا 

لقد مسعنا أحداثا كثرية . اانني إلقامة عزة أحبائه ووقارهمبمث انظروا كيف يتصرف اهللا تعاىل أحيانا 
كان املسيح املوعود :  وقال ما مفادهمماثال أيضا حادثا �من هذا القبيل وقد روى املصلح املوعود 

عض اإلخوة أن هناك جمذوبا يسكن يف منطقة يروي أنه سافر ذات مرة إىل الهور، وأشار عليه ب
جيب أن نذهب لزيارته، وخالف بعض آخرون هذا الرأي وقالوا بأنه يكيل شتائم بذيئة لذا " شاهدرة"

ماذا يقوله هذا  فلنر بأنك تتلقى اإلهلام �قال مؤيدو الرأي للمسيح املوعود . جيب أال نذهب إليه



رفض املسيح املوعود ) املعيار الوحيد الختبار إهلامات املسيحفكأم رأوا الذهاب إليه هو . (اذوب
عندما : �يقول املسيح املوعود .  الفكرة مبدئيا ولكنه ذهب على أية حال نتيجة إصرار اإلخوة�

أقدمه نذرا : كان عنده مشام فقدمه يل وقال. الشتائم فورا بعدما كان يكيلها بشدة عنوصلنا إليه توقف 
ففي . هو جمنون:  قال�ىل أمور ظاهرية فقط ازدادوا اعتقادا به ولكن املسيح املوعود الناظرون إ. لك

بعض األحيان يرى اانني أيضا ما ال يراه العقالء ألن انون يكون مقطوعا عن الدنيا فريى أمورا غيبية 
  . أحيانا

.  املوعود ومعجزاته عن آيات املسيح�واآلن أقدم لكم بعض األمور اليت سردها املصلح املوعود 
ما :  قائال�وقد سرده املصلح املوعود . هناك حادث معروف يتعلق بشفاء مريض عضه كلب مسعور

 ليست حمفوظة لذا ال ميكننا العثور اآلن على أمثلة كثرية من هذا �دامت كل األحداث من زمن النيب 
ولكن ملا كانت . �قبيل يف حياته النوع وإال ال بد أن تكون هناك مئات بل آالف األمثال من هذا ال

 وبالتايل هناك حاجة قصوى إىل �هناك ضرورة ملحة لكسر شأفة اإلحلاد يف زمن املسيح املوعود 
اآليات السماوية لذا أرى اهللا تعاىل على يده آيات كثرية ميكننا أن نقيس عليها آيات ظهرت على يد 

مسه عبد الكرمي الذي كان يدرس يف مدرسة يف أقدم مثاال على ذلك حادثا يتعلق بشخص ا. �النيب 
للعالج، وكان العالج ناجعا يف " كسويل"قاديان، فصادف أن عضه كلب مسعور، فأُرسل إىل مدينة 

فأُرسلت برقية إىل مدينة كسويل . ولكن عاوده املرض بعد بضعة أيام من عودته إىل قاديان. البداية
أي من  Nothing can be done for Abdul Karim: للعثور على عالج له فجاء اجلواب

 مبرضه، وملا كانت اجلماعة فتية �أُخرب املسيح املوعود . املؤسف أنه ال ميكن فعل شيء لعبد الكرمي
د حيدر آبا"ويف أوائل عهدها، وكان الفىت املذكور قد جاء للدراسة من منطقة بعيدة جدا أي من 

لقد :  مواساة قوية جتاهه، ودعا لشفائه بتركيز خاص وقال�، فنشأت يف قلب املسيح املوعود "دكّنال
لقد : وقال يف مقام آخر ما مفاده. جاء من منطقة نائية جدا فال يروق يل أن ميوت على هذا النحو

أرسلته أمه بكل حب وشوق من منطقة بعيدة ليتعلم الدين فقط، وهذا الوضع أيضا أنشأ يف قليب أملا 
ت نتيجة الدعاء أن اهللا تعاىل شفاه على الرغم من إعادة املرض كرته، مع أنه مل فكان. وحرقة للدعاء له

  )هذا ما كان يقوله تاريخ الطب حينذاك. (يشف مريض مثله قط منذ أن خلق البشر
أحد أقاريب يعمل طبيبا وال يزال يزاول مهنته، وقد سرد يل حادثا من زمن : �يقول املصلح املوعود 

فيه أنه كان يناقش مع زميله قضية وجود اهللا تعاىل، وقدم احلادث املذكور شهادة دراسته الطب جاء 
فقال . ها، وأن املريض املذكور شفي بناء على ذلك فحسبيبجود اهللا الذي يسمع األدعية وجيعلى و

فقال الطالب . زميله الذي مل يكن يؤمن بوجود اهللا بأن شفاء املرضى مثله ممكن وال غرابة يف ذلك



حالة : "ألمحدي أنه كان من املقرر حبسن الصدفة أن يلقي أستاذ يف الكلية نفسها حماضرة حول موضوعا
عندما قام احملاضر إللقاء احملاضرة بدأ يركّز على أن عالج هذا املرض جيب أن يتم ". من عضه الكلب

ستيضاح األمر أكثر أن قلت ال: يقول الطالب األمحدي. قبل إعادة كرته وجيب التوجه إىل العالج فورا
هذا ال : بعض الناس يقولون بأن املريض ميكن أن يشفى بعد معاودة النوبة أيضا، فنهرين احملاضر وقال

  . ميكن بأي حال، ومن قال ذلك فهو أمحق
مل يكن هلذا املرض عالج ناجع إىل ذلك احلني إذ مل حيدث ذلك من قبل : �يقول املصلح املوعود 

 وهو ال يزال على قيد احلياة بفضل اهللا �ىل شفى عبد الكرمي بدعاء املسيح املوعود قط، ولكن اهللا تعا
  . تعاىل

  . تبني من ذلك أن فوق هذا القانون الطبيعي هناك حاكم قادر على الشفاء
جاء ذات مرة من أمريكا رجالن وامرأة وبدأ أحد :  حادثا آخر قائال�مث سرد املصلح املوعود 

ويف أثناء الكالم تطرق احلديث إىل املسيح .  نقاشا حول ادعائه�املوعود الرجلني مع املسيح 
لقد : ك على ألوهيته؟ قاللما دلي: �قال املسيح املوعود .  وقال الرجل بأنه كان إهلا�الناصري 

إن وجودك : �قال . أِرين إياها: قال الرجل. أنا أيضا أُري املعجزات: �فقال . أرى املعجزات
كانت قاديان قرية : �كيف ذلك؟ قال : فاستغرب الرجل من هذا الكالم وقال. يتحبد ذاته معجز

 مثنيضا لدرجة ما كان دقيق يعادل صغرية جدا وغري معروفة متاما، ومل تتوفر فيها أبسط املأكوالت أ
 عندها أخربين اهللا. القمح طحنبل إذا احتاج إليه أحد كان يضطر إىل . روبية واحدة أيضا يتوفر فيها

وسيأتيك الناس من كل حدب . تعاىل أنه سينشر امسي يف العامل كله وسيذيع صييت يف أكناف العامل
يأتون من كل فج عميق، يأتيك من كل : �وصوب، وستتوفر هنا أسباب راحتهم واستراحتهم، فقال 

 إىل بطالة خذ الشارع الذي يأيت من.  الناسءبكثرة جمي حمفّرةن كم صارت الطرق وانظر اآل. فج عميق
: �فقال له املسيح املوعود . قاديان مثال وقد بذلت احلكومة يف العام املاضي وحده ألفَي روبيه لتعبيده

لقد جئتين من أمريكا، فهل هناك عالقة سابقة بيين وبينك؟ ما كان أحد يعرفين قبل ادعائي؟ أما اليوم 
  . فقد جئتين بنفسك من مسافة طويلة املدى، وهذه آية صدقي

ال أزال أتذكر جيدا أنه عندما قال الشخص املذكور للمسيح املوعود يف : �يقول املصلح املوعود 
ماذا عسى أن يرد عليه املسيح : أثناء احلديث أن يريه معجزته احتار الناس مجيعا وقالوا يف نفوسهم

هورها، ة ظيكيف سوف يلقي خطابا يوضح فيه ماهية املعجزات و�؟ وظن اجلميع أنه �املوعود 
رجم للمسيح املوعود إىل األردية أجاب عليه فورا باإلجابة ىولكن ما لبث أن أاحملاور كالمه وت 

  .املذكورة



 إليه وا ال يسع اجلميع أن يتفطنه يف بادي الرأي إال أنمع أن هذا األمر صغري: �يقول املصلح املوعود 
ولكن الذين عيوم مفتوحة ويستخدمون ! ؟ما هذه املعجزة: هن ال يستخدم عقلَوسيقول م. مبعقله

  .العقل والفهم فإم يعلمون أا معجزة كبرية وهي كافية ملن يريد أن يقبل احلق
أما أنا . لقد كتب املسيح املوعود عليه السالم أنه قد ظهرت لصدقي عشرات األلوف من اآليات

ال تبلغ إهلامات املرزا : هلةظهرت لصدقه آيات ال حصر هلا، مع كل ذلك يقول بعض اجل: فأقول
صاحب هذا العدد فكيف ميكن أن يكون عدد اآليات قد بلغ هذا احلد؟ ولكن العاقلني والفامهني 

  .يعلمون جيدا أن عشرات األلوف من اآليات ميكن أن تظهر من خالل وحي واحد
اليت اشترك يف " لَدو"سأطعمكم غدا حلوى : هناك قصة شهرية ألحد الناس الذي قال ألبناء أخيه

 أكلوا شيئًا  فما-ا يف اليوم التايل لتناول الطعام فلما جلسو. صنعها ألوف بل عشرات األلوف من الناس
فأخرج حبة عادية من . تلك" لَدو" طلبوا من عمهم أن يأيت بـ - على أمٍل أم سيأكلون هذه احللوى

أصابتهم حرية شديدة بعد رؤيتها . ليت وعدتكم اا" لَدو" هذه هي :قائالووضع أمامهم " لَدو"حلوى 
أنا : كيف ميكن أن يكون قد اشترك يف صنعها عشرات األلوف من الناس؟ فقال هلم عمهم: وسألوا

ذوا الورقة والقلم وسجلوا كيف أن عشرات األلوف من الناس قد اشتركوا يف صنع  خ اآلن،أخربكم
 مكوناا اليت اشترك يف صنعها - من عدة أشخاص-الذي اشترىلقد صنعها احللواين : مث قال". لَدو"

،  بذل جهده على صنعه؟ فبعضهم فركوا السكر لنأخذ السكر مثال، كم شخصا؛ألوف من الناس
 يف ريه وحرث األرض له؛ اشتغلواوبعضهم عصروا قصب السكر، وبعضهم جلبوه من احلقل، بعضهم 

خدم يف هذه العملية فقد عمل الكثريون على اخلشب واحلديد باإلضافة إىل ذلك إن احملراث الذي است
ااملستخدا كبريم فيه، وهكذا إذا عددت العاملني يف كل شيء لبلغ عددهم مبلغ.  

و"خدم يف صنع ولقد استلَد "دقيقروا عدد الذين شاركوا يف  القمح أيضا إضافة إىل السكر، فقد
.  قولك صحيح،نعم:  يف صنعها ذلك العدد؟ قال له أبناء أخيهناملشاركو أال يصل : مث أخربوينإعداده

ان يرى أن جهد ألوف فك ،مل يدرك األطفال هذا األمر الدقيق إال أن ذلك الشخص العاقل قد أدركه
 هذا الشخص نصيحة دنيوية، ولكن  إليهملقد أسدى". لَدو"من الناس قد بِذل يف صنع حبة واحدة من 

مرزا "عة  وهنا ذكر املصلح املوعود واق.والصلحاء أيضا فعلوا على النحو املذكور الروحانينيالعلماء 
ني يف فمه مرة واحدة فوضع احلبت" لَدو"حبتني من " بطاله"ى لشخص من أنه أعط" مظهر جان جانان

 هل : الشديد وسألهاستغرابهفأبدى . هماأكلت: ماذا فعلت ما؟ قال: فلما سأله بعد قليل. وأكلهما
هل أكلتهما ذه : وهكذا كان يكرر سؤاله ويظهر عجبه قائال. نعم، لقد أكلتهما: أكلتهما؟ قال

فاتفق أن ". لَدو"السرعة؟ فخطر ببال هذا الرجل أنه ينبغي أن يرى مرزا مظهر جان جانان كيف يأكل 



أخذ قطعة صغرية من ه مث فأخذ منها حبة واحدة ووضعها على املنديل أمام" لَدو"جاء له أحد حببات من 
نعمته الكبرية احملتوية على أشياء يل  إنين عبد حقري، وأرسل اهللا تعاىل :، وأخذ يكلّم نفسهبةهذه احل

، وكم من شخص اشتغل على صنعها، هل أرسل اهللا تعاىل مثل هذه النعمة لعبد حقري  شىتومكونات
فلم يزل عليه .  تواضعه وحيمد ربه ويثين عليهمثلي؟ لقد ظل يتكلم مبثل هذا الكالم مع نفسه وأخذ يذكر

، فترك البقية "لَدو" الظهر حىت أذن العصر ومل يكن قد وضع يف فمه إال قطعة واحدة من  صالةمن بعد
  .وقام للوضوء

آالفًا من آيات " لَدو"ملاذا فعل ذلك يا ترى؟ ألنه كان يرى يف حبة واحدة من : يقول املصلح املوعود
 هإال أنبسرعة فائقة " لَدو" من  حبة٢٠ أو ١٠ أو ٥ أو ٤ أن يأكل أي آكل اآلنفبإمكان . اهللا تعاىل

فمن .  أكلها يقصم ظهرهكان لدرجة حبة واحدة منها ثقيلةًبالنسبة إىل مظهر جان جانان فقد أصبحت 
. كبريام ما يبدو قزر منن اهللا تعاىل جيعل العقل من الشيء الصغري أمرا عمالقًا أما اجلهل فيخالل تذكّ

فإن العاقل ميكنه رؤية آيات . شيئًا عاديا وتافهافيضخم اجلهل أما  ،كذلك فإن العقل يقزم ما يبدو كبريا
  .عظيمة فيما يبدو صغريا، أما اجلاهل فال يرى شيئًا حىت يف األمور الكبرية العمالقة

وهذا .  عشرات األلوف من اآلياتيقول بأن اهللا تعاىل قد أظهر لصدقي �كان املسيح املوعود 
آيات ال تعد وال  � بل أقول إن اهللا تعاىل قد أرى لصدقه: � يقول املصلح املوعود. صحيح متاما

فلو جاء أحد إىل هنا ملشاهدة . ؟ إمنا هي للعاقلني يا ترىن أظهر اهللا تعاىل هذه اآلياتمحتصى، ولكن ِل
أمامه  املباين املسجد األقصى بقاديان ويشري إىل  وهو واقف يف�يقول حضرته  (�آيات صدقه 

، مث البيوت ما �املوجودة يف قاديان إال بعضا منها تشكل آيات على صدقه  املباينفإن هذه ) ويقول
نيتبعد سوق األمحدية باألراضي هلا، فإن كل  بعد أن أُعد ألقي يف هذا املكان  من التراب كيست

بإلقاء  هذا املستنقع فقد ملئت ، حبيث ميكن أن يغرق فيها فيلٌمستنقعا  كانشكل آية، ألن هذا املكان ي
فإن كل لبنة من قاديان  إذا خرجتم ناحية الشمال إضافة إىل ذلك.  مث عمرت عليها البيوتا، فيهاألتربة

صدق ، وكل ذرة من اجلص املستخدم فيها آية على  هناكالعالية والشاخمة اليت تتراءى لكم املباينمن 
ومجيع الناس الذين تروم ميشون يف قاديان سواء كانوا من اهلندوس أو السيخ أو . �املسيح املوعود 

ألم ملا فهم آية ؛ أما األمحديون �  آية على صدق حضرتهأيضامن غري األمحديني أو من األمحديني 
 أما غري األمحديني  هنا،واستقرواتركوا بيوم وجاؤوا إىل هنا  و�رأوا صدق املسيح املوعود 

 طريقة عيشهم - عن دعواه �عالن املسيح املوعود  قبل إ- الديانات األخرى فلم تكن واآلخرين من
وأمواهلم وثروام كما هي  ومبانيهممل تكن عمائمهم وقمصام وسراويلهم و ،ولباسهم كما هي اآلن

  .اآلن



قصد الناس اليوم قاديان فإمنا ، وإذا �وإن رقي قاديان اليوم أيضا برهان على صدق حضرته 
وأا تزدهر ، فال يذهبون إليها ألا مدينة يزداد عدد سكاا �يقصدوا ألا بلدة املسيح املوعود 

 اليت أسسها املسيح املوعود -  موعد اجللسة  كل سنةارها يرقبونجتّال يزال . خرىاألدن املكوتتوسع 
  يتأتى يف تلك البلدة أيضاملايل واملادي لغري األمحديني وذلك لكي تزدهر جتارام، فإن الرقي ا–�

بعد إعالنه عن  � إىل املسيح املوعود  الناسعلى أية حال، لقد جاء. �بفضل املسيح املوعود 
القوم ال يشقى جليسهم،  هم: دعواه وبالتايل استفاد غري األمحديني أيضا ومتتعوا ذه النعم وفق القول

  .� صدقه  علىياتفإن مجيع هذه األمور آ
الذي كان حضرته (هذا املسجد  انظروا إىل ال داعي للتفكري بعيدا، بل: �يقول املصلح املوعود 

 ألا مل تكن موجودة قبل دعوى حضرته وإمنا ، من اآلياتها كلوأعمدته وخشبه إن بناءهف )خيطب فيه
إضافة إىل ذلك يكثر عدد . عشرات األلوف من اآليات جتدوا ههناهناك ف. أقيم كل ذلك بعدها

ظهرها اهللا تعاىل كل سنة، وسيظهرها إىل ما  ميثل آية ي منهم وكل واحد،احلضور مبناسبة اجللسة السنوية
  .شاء

 هيبل كال،  عشرات األلوف هلو تقدير يسري، ا بأ�فتقدير اآليات على صدق املسيح املوعود 
فإن هذه اآليات مدعاة لتقوية إمياننا . صيها إال اهللاكثرية لدرجة ال يسع قدرة البشر إحصاءها، وال حي

 اآليات عدد هذه أن يفتح كل من يأيت إىل هنا عينيه لريى كم  إىل١ وفق اآلية املذكورةترشدناكما أا 
  . أيضا آية بنفسهأنهلريى و

ها وجامعاا وإن األمحديني املنتشرين يف العامل اليوم، ومساجد اجلماعة اإلسالمية األمحدية، ومراكز
ها من  اآليات، فلري تلك منافيها، وتقدير الناس احملليني لألمحديني واحترامهم هلم أيضاومدارسها ومش

  .كانت هلم عيون روحانية
 �أتذكر جيدا أنه مرة جاء أحد املشايخ إىل املسيح املوعود : يقول املصلح املوعود رضي اهللا عنه

 وستعرف كم "حقيقة الوحي"اقرأ كتايب : وقال �رته ضحك حضف. جئت لكي أرى منك آية: وقال
   من تلك اآليات حىت جئت لترى آية أخرى؟فماذا استفدت. من آية أظهرها اهللا تعاىل لتأييدي

ظهرت على يد أحد آيات  فإذايتضمن أيضا آيات ظهرت يف بضع دقائق، " حقيقة الوحي"علما أن 
اليت ستتحقق بعد سنتني أو قرنني من الزمان، ألننا ما دمنا خالل دقائق، فال بد أن نصدقه يف النبوءات 

أيضا ستتحقق  قد شاهدنا بعض نبوءاته قد حتققت يف دقائق، فال بد أن نقول إن نبوءاته الطويلة املدى
                                                 

ذَِلك ومن يعظِّم شعاِئر اللَِّه فَِإنها �:  اآلية املشار إليها قد قرأها  املصلح املوعود رضي اهللا عنه يف مستهل خطبته وهي من سورة احلج1
  )املترجم. ()٣٣: احلج (�ِمن تقْوى الْقُلُوِب



أما أن يديل أحد بنبوءات طويلة املدى بدون أن يري آيات قصرية املدى فسوف نقول إن ما . حتما
  .يقوله هو خالف العقل

يف حياته وال تزال تتحقق، وإن رقي اجلماعة اليومي خري  �فقد حتققت نبوءات املسيح املوعود 
ألولئك الذين ال يرون حتقق هذه النبوءات وكيفية  البصريةفندعو اهللا تعاىل أن يهب . دليل على ذلك

  .آمني.  إميانا كل حني وآن اهللا تعاىل يروها، وأن يقويناحىت  ،حتققها
  
  
  

  
					 


