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أما بعد فأعوذ باهللا من . سولهأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ور  
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  .، آمني�لِّنيضاال

. إلكثار من الدعاء وإخراج الصدقة بوجه خاص ذه املناسبةبا �لقد كُسفت الشمس اليوم، وقد وصى النيب 
كسوف، فمن هذا املنطلق قلنا لفروع اجلماعة يف املناطق اليت كانت الشمس ستنكسف فيها أن يصلّوا صالة ال

. لقد وصف الكسوف واخلسوف يف األحاديث آيةً من آيات اهللا اخلاصة. �كما صليناها هنا حبسب سنة النيب 
، وقد حتققت بفضل اهللا �وكان الكسوف واخلسوف من أعظم العالمات لبعثة املسيح املوعود حبسب قول النيب 

 آلية الكسوف واخلسوف صلة متينة ،ملنطلقفمن هذا ا. �تعاىل يف الشرق والغرب يف تأييد املسيح املوعود 
ال ميكن أن يوصف الكسوف الذي وقع اليوم عالمة على بعثة املسيح املوعود .  ومجاعته�املسيح املوعود ب

مع أنه ال ميكن أن يعد الكسوف احلايل .  ولكن الكسوف واخلسوف آية من آيات اهللا تعاىل على أية حال�
الكسوف .  ولكنه يلفت أنظارنا إىل هذا املوضوع على أية حال�سيح املوعود بوجه خاص عالمة على بعثة امل

الذي وقع كعالمِة بعثِة املسيح املوعود، والكسوف الذي وقع اليوم يلفتان النظر إىل تلك اآلية من منطلق آخر 
بعثة املسيح بأيضا، وهو أن الكسوف احلايل قد حدث يوم اجلمعة، واملعلوم أن ليوم اجلمعة أيضا صلة خاصة 

 ألن بعد ثالثة ،آذار/االنتباه إىل هذا املوضوع تلقائيا لوقوع كسوف اليوم يف شهر مارسويلفت . �املوعود 
إذًا، هذا الشهر وهذا اليوم .  كما هو معروف�مارس وهو يوم املسيح املوعود / آذار٢٣أيام من اليوم سيحل 

  . خمتلفةتاريخ اجلماعة من جوانب بوهذا الكسوف يذكّرنا 
عندما مجعت النصوص حول خطبة صالة الكسوف خطر ببايل أن أحتدث يف خطبة اجلمعة أيضا حول 

 بالكسوف ة املتعلق� عن نبوءة النيب �الكسوف، وأقدم لكم مقتبسا أو مقتبسني مما قاله املسيح املوعود 
 بعد مشاهدة ذلك  أيضا الذين انضموا إىل اجلماعة�صحابته بعض واخلسوف، كذلك سأقدم أقوال 
  . الكسوف واخلسوف وازدادوا إميانا



لقد وقع الكسوف يف حياة .  قد عد الكسوف واخلسوف حدثا مهما جدا�فكما قلت من قبل بأن النيب 
  :  أيضا، لذا هناك عدة أحاديث حول هذا املوضوع وسأقدم لكم هنا حديثا واحدا منها�النيب 
 :اِئشةَ وِهي تصلِّي فَقُلْت ما شأْنُ الناِس فَأَشارت ِإلَى السماِء فَِإذَا الناس ِقيام فَقَالَتأَتيت ع: ن أَسماَء قَالَتع

انَ اللَِّه قُلْتحبةٌ:س؟ آيمعن ا أَيأِْسهِبر تارأْ، فَأَشلَى رع بأَص لْتعفَج يشلَّاِني الْغجى تتح تاَء فَقُمِسي الْم .
 ما ِمن شيٍء لَم أَكُن أُِريته :وأَثْنى علَيِه ثُم قَالَ �النِبي  � فَحِمد اللَّه )  أطال الصالة كثريا�وذلك ألن النيب (

ي قُبوِركُم ِمثْلَ أَو قَِريب لَا أَدِري أَي ذَِلك قَالَت ِإلَّا رأَيته ِفي مقَاِمي حتى الْجنةُ والنار فَأُوِحي ِإلَي أَنكُم تفْتنونَ ِف
 يقَالُ ما ِعلْمك ِبهذَا الرجِل فَأَما الْمؤِمن أَو الْموِقن لَا أَدِري ِبأَيِهما قَالَت أَسماُء .أَسماُء ِمن ِفتنِة الْمِسيِح الدجاِل

محم وقُولُ ها ِإنْ فَينِلمع ا قَداِلحص مقَالُ نثَلَاثًا فَي دمحم وا هنعباتا ونبى فَأَجدالْهاِت ونيا ِبالْباَءنولُ اللَِّه جسر د
يقُولُ لَا أَدِري سِمعت الناس يقُولُونَ كُنت لَموِقنا ِبِه وأَما الْمناِفق أَو الْمرتاب لَا أَدِري أَي ذَِلك قَالَت أَسماُء فَ

هئًا فَقُلْتيالكسوف كتاب ،صحيح البخاري (.ش(  
 ذَِلك ِمن شيئًا رأَيتم فَِإذَا ،ياتهحبوت أَحد وال وال عالقة هلما مب آيةٌ من آيات اهللا إما:  أيضا ما معناه�وقال 

  . واسِتغفَاِرِه ِئِهودعا ِذكِْرِه ِإلَى فَافْزعوا
يقول حضرته ، عن نبوءة الكسوف واخلسوف�ا من كالم املسيح املوعود اآلن أقدم لكم مقتبس �  :  

ومما يثري عجيب الكبري أن املشايخ ال مييلون إىل قبول احلق على توايل ظهور اآليات، أفال يرون أن اهللا تعاىل "
من التأييد اإلهلي هلم أيضا، إال أن اهللا تعاىل بدال من تأييدهم يهزمهم عند كل موطن؟ يتمنون أن يظهر شيء 

على سبيل املثال؛ يف األيام اليت اشتهر فيها من خالل كراسات . ونصرم؛ خيزيهم ويفشلهم مرة بعد أخرى
ى التقاومي التقليدية أن خسوف القمرين سيحدث يف شهر رمضان يف هذه السنة، وملا خطر ببال الناس أنه آية عل

ظهور اإلمام املوعود؛ أقض ذلك مضاجع املشايخ، فخافوا أن مييل الناس حنوي؛ إذ مل يكن يف امليدان أحد أعلن 
لن حيدث الكسوف واخلسوف يف رمضان : أنه املهدي واملسيح، فحاولوا طمس هذه اآلية إذ بدأ بعضهم يقول

كسوف واخلسوف، اخترعوا حيلة أخرى؛ إذ ولكن ملا حدث ال. القادم، وال يكون إال لدى ظهور إمامهم املهدي
مل حيدث هذا الكسوف واخلسوف موافقا لكلمات احلديث؛ ألنه قد ورد يف احلديث أن القمر ينخسف : قالوا

أي كان اخلسوف قد حدث يف الثالث عشر من رمضان ( .ألول ليلة من رمضان، والشمس تنكسف يف منتصفه
اهم أنه ليس املراد هنا أول يوم من شهر رمضان؛ ألن القمر يف اليوم فلما أفهمن) والكسوف يف الثامن والعشرين

 واحلديث النبوي يذكر قمرا ال هاللًا، مما يعين أن القمر -األول يدعى هالال، وال تطلق عليه تسمية القمر 
وسط من أيام سينخسف يف الليلة األوىل من ليايل اخنسافه؛ وهي الليلة الثالثة عشر، والشمس تنكسف يف اليوم األ

 أُسِقطَ يف أيدي هؤالء املشايخ اجلهلة عند مساعهم املعاين الصحيحة - انكسافها؛ وهو اليوم الثامن والعشرون
إذا حتققت : فقيل هلم. إن أحد رواة هذا احلديث جمروح: للحديث؛ فاخترعوا جبهود مضنية عذرا آخر فقالوا

املبين على الشك مقابل احلدث اليقيين الذي يشكل دليال قويا على دة يف احلديث فما قيمة هذا اجلرح ارالنبوءة الو
 أنه كالم صادٍق، والقول بأنه ليس صادقًا وأنه كاذب بوضوحصحة هذا احلديث؟ أي أن حتقق هذه النبوءة يدل 



فإنّ حتقُّق هذه اليقني ال يزول بالشك، : يدخلُ يف حكم إنكار البديهيات، ولقد اتبع احملدثون القاعدة التالية دوما
أما القول بأن . النبوءة حبسب مدلوهلا يف عهد مدعي املهدوية يشكل برهانا يقينيا على صدِق من أنبأ ذه النبوة

. لنا كالما يف تصرفات أحد رجال هذا احلديث فهو أمر ظني وليس إال التخمني، مث قد يصدق الكاذب أيضا
فليس من . تة بطرق أخرى أيضا؛ فقد أوردها بعض أكابر األحناف أيضاباإلضافة إىل ذلك فإن هذه النبوءة ثاب

فلما تلقّوا مثل هذا الرد املفحم واملسكت؛ . العدل يف شيء إنكار مثل هذا األمر، بل هو عناد وتعنت واضح
اضطروا للقول بأن احلديث صحيح، وال يفهم منه إال أن ظهور اإلمام املوعود وشيك، ولكن ليس هذا الرجل 

ولكن ردهم هذا أيضا بدا واهيا وباطال؛ ألنه لو . باإلمام املوعود بل هو غريه الذي سيظهر بعده يف زمن قريب
كان مثة إمام آخر لظهر على رأس القرن كما يدل عليه فحوى احلديث، فقد مضى إىل اآلن مخسة عشر عاما من 

إم كفار، فال تقرأوا كتبهم :  إال أن قالوا عناوما كان ردهم األخري. القرن اجلاري أيضا ومل يظهر إمامهم بعد
فكم يبعث هذا املوقف على العربة؛ حبيث . وال تقابلوهم وال تسمعوا لقوهلم؛ ألن كالمهم يؤثر يف القلوب

وكم يدل هذا على خزيهم؛ حبيث . أصبحت السماء معارضة هلم، كما عارضتهم األوضاع الراهنة لألرض أيضا
ضرورة . (ناحية، ومن ناحية أخرى؛ تشهد عليهم األرض بسبب الغلبة الصليبية فيهاتشهد السماء ضدهم من 

  )اإلمام
  :مث قال حضرته يف موضع آخر

 اخلسوف ذاولقينا  الناس، مئات مجاعتنا إىل انضم  قداوبرؤيته ،والكسوف اخلسوف ت لنا آيةظهرلقد 
 يظهر أن حيبون كانوا أم  علىحيلفوا أن همميكن فهل.  وهواناذلةً صوملقي اخلو ا وحبوراسرور والكسوف
فما . ةالعربي البالد يف أثر ذه اآليةهل رىي أالعلى و ،املوعود املهدي أنين فيه علنأُ وقت يف والكسوف اخلسوف
  ) أنوار اإلسالم(. لذلتهم سببا اواعتربوه ا تأذت قلوم أن شك فال لرغبتهم اخالفً تظهر دامت قد

يف : �، يقول حضرة غالم حممد �بعض األحداث من حياة صحابة املسيح املوعود اآلن أذكر لكم 
ذات يوم كنت أقف مع .  سنة تقريبا١٥املاضي كان يسكن يف قرييت شيخ امسه بدر الدين، وكان عمري يومذاك 

ات املهدي، سبحان اهللا، قد ظهرت عالم: املولوي بدر الدين أمام بيته إذ اخنسفت الشمس فقال املولوي احملترم
وبعد مدة قصرية انضم حضرة املولوي إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية، وكان حضرته سليم . وحان أوان بعثته

فقد بذل جهودا متواصلة على مدار سنة كاملة حىت وفِّق إلقناع والديه وزوجته باالنضمام . الطبع وخملصا جدا
  . إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية

إثر رؤية ": األمحدية يف الليان" حممد حيات احملترم من سكان قرية الليان يف مقال له بعنوان مث كتب احلافظ
 نشأ يف القلوب رغبة يف ١٨٩٤كذلك إثر حتقُّق آية يف : آيتي اخلسوف والكسوف نشأ يف قليب دافع، وقال

لوب الناس اضطراب عما حيدث ب القيامة؟ وتفيد الروايات أنه كان يف قار اإلمام املهدي واقتروالتأكد من ظه
فقد نظم احلافظ . ويف ذلك العصر كان ذكر هذه اآليات على ألسنة الناس عادة. عن قريب إذ قد اقتربت القيامة

، وكذلك أحد أصحاب "أحوال اآلخرة"حممد لكهوكي عالماِت ظهور اإلمام املهدي باللغة البنجابية يف كتابه 



قد ذكر هذه العالمات يف كالمه، أي . أيضا" حممد صديق اليل"الصويف ميان والشاعر " الليان"الزوايا من قرية 
أن القمر سوف ينخسف يف الليلة الثالثة عشر وتنخسف الشمس يف اليوم : كتب يف قصائده عن هذه العالمات

. ة، وقد كتب ذلك باللغة البنجابي)وهنا أخطأ إذ كان ينبغي أن يكون الثامن والعشرين(السابع والعشرين، 
يف هذه . إن ذكر هذه العالمات كان جيري يف كل بيت، والعامة كانوا يترقبون بعثة إمام الزمان: باختصار يقول

الظروف شكَّل موالنا تاج حممود احملترم والصلحاء اآلخرون بالتشاور وفدا للذهاب إىل قاديان وزيارة اإلمام 
 عالمات املهدي املذكورة يف الروايات املختلفة، وإذا املهدي شخصيا، ولكي يفحص هذا الوفد جيدا حتقُّق مجيع

األشخاص الذين اختريوا لتشكيل هذا الوفد كانوا ثالثة، وهم شيخ . وجدوا أن العالمات قد حتققت فتجب البيعة
 انطلق هذا الوفد مشيا على األقدام، وكان. أمري الدين احملترم وميان صاحب دين احملترم وميان يار حممد احملترم

عندمها روبية ونصف فقط لنفقات السفر، إذ كان الوفد حبسب بعض الروايات يضم شخصني فقط، مها ميان 
باختصار كانت عندمها روبيةٌ ونصف فقط، وكان الوقت آذار حيث كان القمح . صاحب دين وشيخ أمري الدين

. كل يوم مشيا على األقداميحصد عن قريب، وكان هؤالء يقطعون مسافة عشرة أميال أو اثني عشر ميال س
وعندما كانا جيوعان يأخذان من الفالحني سنابل القمح وحيمصاا ويأكالا، وإذا وجدا أي سكن أو مزرعة 

 قريب من بطالة  مكانباختصار حني وصل هؤالء الثالثة أو االثنان حبسب بعض الروايات إىل. قريبا باتا هناك
 على األقدام، أدركهم تالمذة الشيخ حممد حسني البطالوي فسألوهم  ميال مشيا١٧٥ أو ١٥٠بعد قطْع مسافة 

وعند التعرف إىل هدفهم َوهم عن . الطريق إىل قاديان، وهم بدورهم سألوهم عن سبب الذهاب إىل قاديان
عاوى ال ألنه قد أعلن سبع د. إن الذي ادعى بأنه اإلمام املهدي هو كاذب والعياذ باهللا: الذهاب إىل قاديان قائلني

ومع أنه –عند مساع ذلك رد عليهم شيخ أمري الدين . دعوى واحدة فقط، فبأي منها ستؤمنون، فارجعوا من هنا
 إذ قال هلم إذا كان قد أعلن سبع دعاوى فهو مع ذلك صادق، فسوف يعلن -مل يكن متعلما لكن جوابه رائع

إنكم هنا سبعة أشخاص وأنا واحد وإذا : وقدم دليال على ذلك حبسب ذوقه قائال. دعاوى أخرى أيضا
صارعتموين مجيعا وهزمتكم مجيعا فقولوا يل هل سأكون يف هذه احلالة واحدا أو سبعة، إذ قد تفوقت على 

فبهتوا كلُّهم . إن إمام الزمان يتصدى جلميع أديان العامل املختلفة، لذا سوف يعلن دعاوى أخرى: مث قال. السبعة
تقدمنا قليال فوجدنا كشكا للشاي : يقول الراوي.  على الطريق لكنهم مع ذلك مل يدلّوهم.صرفا عناوقالوا ان

 ما حدث لنا مع تالمذة الشيخ البطالوي يألحد السيخ فقدم لنا الشاي وبسكويتا أيضا، فذكر شيخ احملترم للسيخ
مث قال . ذهبوا إىل قاديان حتمامث قال لنا أنا سأريكم الطريق، جيب أن ت.  األسفيوسلوكهم معنا فأبدى السيخ
مث رافَقهم بعيدا . حنن نعرف حضرة املرزا: مث قال. يبدو أنه صادق يف دعواه: �عن حضرة املسيح املوعود 

 إىل  ذلك الزمن مل يكن أي طريق معبدوليكن معلوما أن يف. حىت أوصلهم إىل الطريق املؤدي إىل قاديان مباشرة
 جالسا يف جملس يضم عددا من املشايخ غري �يان كان سيدنا املسيح املوعود وعندما وصال إىل قاد. قاديان

األمحديني وأصحاب الزوايا يف املسجد املبارك وكان حضرته يتحدث معهم ويرد على تساؤالم ويف الوقت 
الغيب  ينـزل على قلبه من آيةً إذ كان قلمه يسيل كأن مقاالوكان ذلك أيضا . نفسه كان مشغوال يف الكتابة



يا :  قال شيخ احملترم�مت تعريفنا حبضرته . ويف الوقت نفسه يكلِّم احلضور يف الس أيضا، وقلمه ال يتوقف
وأقول للذين ال يعرفون إن (ومعظمكم تعرفوا أين تقع الليان؟ : فسأل حضرته. سيدي، أتينا من قرية الليان

ميال تقريبا من ربوة، فكانا يف ذلك الزمن ذهبا من هذه الليان بلدة بل قد صارت مدينة اآلن على بعد مثانية أ
 كان يف الس حضرة احلكيم موالنا نور الدين احملترم وكان من سكان ريه لذا كان يعرف قرية الليان، ،)القرية
 ،"اليل" و"كلَ"منطقة  نعم نعم �، فقال حضرته "لك بار" و"ِكرانه" قريبا من :"الليان"تقع يا سيدي، : فقال

هو : قال موالنا احلكيم نور الدين. وذلك ألن حضرته كان قد استمع إىل شعر اليل، ورمبا بسبب ذلك يعرفه
يا سيدي حنن أيضا : وملا كان شيخ احملترم والسيد صاحب دين غري مثقَّفَني فقاال بالبنجابية. جارنا يا سيدي

تالميذ الشيخ البطالوي  حادث � املوعود عندما مسع املسيح. مث سردا أحداث السفر ووقائعه كلها. جريان
من علّمه هذا اجلواب؟ لقد . انظروا هذا الشخص غري مثقّف ولكن ما أمجل ما أجاب به، وأفحم اخلصوم: قال

امكُث : �مث قال له املسيح املوعود .  هذه اجلملة ثالث مرات�فأعاد املسيح املوعود . علّمه اهللا تعاىل
وفحص .  عند النـزهة أيضا� إىل ثالثة أيام وكان يرافقه � الرجل يف جملسه فحضر. عندنا إىل بضعة أيام

بلّغ وقبل العودة إىل وطنه حضر املسجد . ، ورأى حتققها بأم عينيه"الليان"العالمات اليت ذكرها علماء بلدة 
. ذ بيعته أن يأخ� بتبليغه، والتمس من املسيح املوعود � الذي وصى � سالم النيب �املسيح املوعود 

 قدميه �فاغرورقت عيناه بسماع ذلك وأرى املسيح املوعود . امكُث عندنا بضعة أيام أخرى: �فقال 
ي نتيجة سفر طويل، وقد حتملنا عناء كبريا ووجدناكم مهديا صادقا، وال نعلم هل لقد تورمت قدما: وقال

  .  البيعة يف املسجد املبارك� املوعود فأخذ املسيح. سنبقى على قيد احلياة أم ال، فنرجو أن تأخذوا بيعتنا
احملترم أنه كان ينتمي إىل فئة أهل احلديث قبل " أكرب"يقول السيد أسد اهللا قريشي عن حضرة القاضي 

كان . كان إماما يف اجلامع يف منطقته. املولوي برهان الدين اِجلهلُمي جيدةب صلته تاالنضمام إىل األمحدية، وكان
تعليما دينيا حني ظهرت آية الكسوف واخلسوف يف السماء، غري أنه كان مطّلعا سلفا على أن يعلّم الناس هنالك 

وعندما وقع الكسوف واخلسوف صار احلديث عنهما حمور النقاش بني .  قريب�زمن ظهور املسيح املوعود 
  . تالميذه ومعارفه

يقول بأننا كنا ندرس على يد " نغام"أنه مسع السيد ) وهو حفيد القاضي احملترم(يقول السيد بشري أمحد 
لقد ظهرت آية ظهور اإلمام : القاضي احملترم حني ظهرت آية الكسوف واخلسوف يف رمضان، فقال القاضي

يذهبون إىل مدينة " جار كوت"يف تلك األيام كان سكان بلدة . ، واآلن جيب أن نبحث عنه�املهدي 
بلوا حضرة املولوي برهان الدين ويقولوا له بأن يقا" جهلُم"دمني إىل فكلّف القاضي احملترم القا. للتسوق" ِجهلُم"

فقابل هؤالء الناس املولوي برهانَ الدين . بأن هذه اآلية قد ظهرت، واآلن نرجو أن ترشدونا عن اإلمام املهدي
قبل استالم الرسالة والكتب رأى القاضي احملترم يف . فأعطاهم بعض الكتب ورسالةً موجهة إىل القاضي احملترم

وعندما فتح أول كتاب هلذا الغرض وجده مليئا بالنجاسة وتفوح منه .  أحدا أعطاه ثالثة كتب للقراءةالرؤيا أن
فتحققت رؤياه . مث توجه إىل كتابني آخرين رأى شعل النور صاعدة منهما. رائحة كريهة جدا، فرمى به بعيدا



، �تكذيب ادعاء املسيح املوعود بوصول كتب أرسلها املولوي برهان الدين حبيث كان أحد تلك الكتب يف 
 ترك قراءته ورمى به �وعندما رأى فيها كلمات نابية حبق املسيح املوعود . وصدف أن بدأ بقراءة ذلك أوال

وجدها حبسب رؤياه متاما نشأت عنده رغبة يف مزيد من البحث اليت رسالة الخرين واآلكتابني الوحني قرأ . بعيدا
ن وفدا يضم ثالثة أشخاص لتقصي احلقائق، فتشرفوا كلهم الثالثة باملبايعة على يد  فأرسل إىل قاديا.والتحقيق

وهنا أمر جيدر بالذكر وهو أنه كما ورد يف .  املباركة بعد الوصول إىل قاديان�سيدنا املسيح املوعود 
 الشيخ حممد ، فحني وصل هذا الوفد أيضا إىل قاديان أوقفهمالروايات أنه حيدث مع كل واحد يف كل مكان

أنتم تذهبون إىل قاديان بتجشم وعثاء السفر لعدة أيام مشيا : حسني البطالوي وأكرمهم نوعا ما أيضا، وقال هلم
رزا باطل، امليقوله ويفعله ما فلما كنتم تسكنون يف أقصى البالد ال تعرفون احلقيقة، فإن كل . على األقدام عبثا

لكن هؤالء الثالثة .  فقط بل قد أوصلهم إىل طريق العودة خارج املدينةومل يكتف الشيخ ذا القول. فارجعوا
بعد . �وبعد الوصول إىل هناك بايعوا بفضل من اهللا . بعد انصرافه وصلوا إىل قاديان بدال من العودة إىل بالدهم

 املسيح املوعود جاء إىل قاديان وتشرف باملبايعة على يد حضرةذلك ذلك بايع القاضي عرب رسالة أوال مث بعد 
� .  

نوان " خطيبا معروفًا لفئة أهل احلديث يف مدينة -جد السيد أيب العطاء اجلالندهري -كان القاضي موال خبش 
  احلاصلفلما ظهرت آية الكسوف واخلسوف ذكر يف خطبٍة له تفاصيل خسوف القمر. يف حمافظة جالندهر" شهر

والعشرين منه، وأوضح بأنه آية ظهور اإلمام الثامن مس يف يف الثالث عشر من رمضان املبارك وكسوف الش
لقد ظهر تأثري هذه اخلطبة بشكل .  اإلمام املوعود هذااملهدي، وينبغي أن ننتظر اآلن ونترقب مىت وأين يظهر

 أن يؤمن باملسيح املوعود عليه السالم – الذي كان جد السيد أيب العطاء –لقاضي موال خبش مل يتسن ل. ملموس
رأ بعض كتبه قَ أنه املوعود عن الذي أعلن - والد السيد أيب العطاء- ه األكرب ميان إمام الدينإال أنه ملا علم ابن
وبعد تفكري وتدبقه وتشرف ببيعتهر صد.  

 بينما كنت موظفًا يف 	"در مثني"كتاب  اطلعت على ١٩٠١يف عام : روى غالم جمتىب رضي اهللا عنه وقال
كان العصر بلسان حاله يقتضي ظهور مصلح يف الدنيا وذلك ألن اخلالفات اليت كانت توجد وملا . هونغ كونغ

ن كان ميلك عقال سليما يتربأ من هذه اخلالفات  كل مصار شديدة لدرجة أصبحتبني علماء ذلك العصر 
كان هذا الرجل صادقًا  من الدرر الثمينة وصلت إىل هذه النتيجة أنه إذا افلما قرأت أبيات. ويبحث عن هذا املصلح

فيا له من حظّ إذ وجدنا زمنه، ولكنه إذا كان كاذبا فقد أبدع يف الكذب حيث كتب مثل هذه اموعة الرائعة 
إزالة األوهام، ال أعرف من أوصل هذه الكتب إىل هونغ : ويف تلك األيام نفسها رأيت كتاب. من األبيات

. كله، مث بدأت أناقش إمام املسجد يف هونغ كونغ حول حمتواه" إزالة األوهام"على أية حال، قرأت . كونغ
 ونقول بأنه عسى أن يكون ، وكنا نسترشد كثريا بقراءاقصيدة فارسية لنعمة اهللا الويلعند إمام املسجد كانت 

                                                 

	
  )املترجم( . باألردية وهو جمموعة قصائد املسيح املوعود عليه السالم،أي الدرر الثمينة   



كان والدي فقيها، فلما انكسفت الشمس يف رمضان . ظهوره هو زمن هذا: نقول بل ،اظهور املهدي قريبزمن 
  .لد اإلمام املهدي عليه السالملقد و: خنسف القمر أيضا قال يلوا

هل يصح احلديث الذي :  جاء والد وولده إىل املولوي عبد اجلبار وسأاله:يقول إبراهيم بقابوري رضي اهللا عنه
احلديث صحيح، ولكن حذار أن : ورد فيه ذكر الكسوف واخلسوف من أجل ظهور اإلمام املهدي؟ قال املولوي

أن احلديث يتعلق بوالدة اإلمام املهدي يف حني على صدق دعواه دليال  ألنه يقدمه "مرزا صاحب"ا يف شرك تقع
 على من ينطبق :السؤال أيها الشيخ على استفساري، أما لقد أجبت: قال الوالد.  على صدق دعواهدليالوليس 

ين ضايا يف احملاكم، ومل حيدث مرة أن طالبت عمري كله يف متابعة القلقد قضيت:  ردا عليهأقولفهذا احلديث؟ 
 دعواه وظهر الكسوف وهذه هي حال مرزا صاحب فقد سبقت. احلكومة بإتيان الشهود قبل ادعائي بشيء

، ورجع الوالد والولد إىل قريتهما، دعواه، فلما مسع الشيخ هذا الكالم صمتصدق واخلسوف اآلن دليال على 
  . دعوة حضرتهمث وفقهما اهللا تعاىل لقبول 

  .بنفسهاهللا تعاىل األدلة وهكذا يعلم 
إنه آية على صدق مرزا : كنت يف بييت ملا انكسف القمران، كان والدي يقول: سيد نذير حسني شاهيقول 

  .ول دعوة حضرتهبصاحب، ولقد تأثرت بقوله هذا أميا تأثري حىت وفقت بق
 يرثى هلا أصبحتيف ذلك العصر أن حالة املسلمني هر قد اشت كان: يقول سيد زين العابدين ويل اهللا شاه

.  آخر القرن الثالث عشر وهو الزمن الذي سيظهر فيه اإلمام املهدي ويتبعه جميء عيسى عليه السالموبلغنا يف
ن زمن ظهورمها قد قرب، إ فرحة وسرور وكانت تقولكانت والديت تذكر ظهور املهدي وجميء عيسى بكل 

 حدث ذلك، وبعد لقدث كسوف الشمس وخسوف القمر خمتص بزمن املهدي ووكانت تذكر أيضا أن حدو
  .ذلك وفق اهللا تعاىل هذه العائلة كلها لقبول األمحدية

 حدوث اخلسوف والكسوف يف وردت يف الدارقطين وغريه من كتب األحاديث نبوءةُ: يقول مرزا أيوب بيك
ث خسوف القمر أوال يف شهر رمضان، فلما  حد١٨٩٤يف مارس . شهر رمضان آيةً على صدق اإلمام املهدي

 هذه اآلية مع قاصدين رؤيةقربت أيام كسوف الشمس يف الشهر نفسه خرج أخوان مساء يوم السبت من الهور 
ليالً تقريبا،  الساعة احلادية عشرة وصال إىل بطالة يفف ،صالة الكسوف معهوأداء املسيح املوعود عليه السالم 

كانت العاصفة ).  هؤالء الشباب ومحاسهمالتياعالحظوا (يل هو موعد كسوف الشمس وكان صباح اليوم التا
ميأل عيوما غبارا، ويف هذا و  فيتصدى هلماوكان اهلواء جيري يف االجتاه املعاكس. ب والغيوم تسري والرعد يربق

ما ال يريان الطريق إال ة ألمل يكن بوسعهما أن خيطوا بصورة سليم. الوضع كانا ميشيان من بطالة إىل قاديان
لوا إىل أراد اجلميع أن يِص. وعليه فكانوا ثالثة، وكان معهما املولوي عبد العلي من منطقتهما. ما يضيء الربقعند

صالة  كانوا يريدون أداء ل هؤالء األمحدية واآلنكان قد قِب. قاديان خالل هذه الليلة مهما كانت الظروف
اللهم يا أيها اإلله : وا يف الطريق ودعوا اهللا تعاىل بكل تضرعوقفف.  عليه السالمالكسوف مع املسيح املوعود

وإننا عبادك الضعفاء!  األرض والسماءالقادر، إله ،والربد إليه على األقدامك للقاء، ومنشي قاصدون مسيح 



ل لنا شديد، فارمحنا وسهخرجت كلمات ما أنْ: ل يقو. املعاكسةالعواصفد عنا هذه هذا الطريق، وأبِع قطع 
 املسافة بعد أن  لنا قطعنا ومسهلةً دافعة لنا من خلِففأصبحتالدعاء األخرية من أفواهنا حىت تغري اجتاه العواصف 

 لدرجة كنا نشعر وكأننا نطري يف اهلواء، ومل ميض وقت يسري أصبحت خطواتنا خفيفةً، وبالتايل يف وجوهناكانت 
كان هناك كوخ صغري قرب النهر فدخلنا فيه، ويف . أصبحت السماء متطر رذاذًاور،  إىل النه بسرعةحىت وصلنا

أشعلنا الكربيت فرأينا الكوخ .  عمليات ب كثرية يف أكثر شوارع حمافظة غورداسبورحتدثتلك األيام كانت 
نام على وة من القرصني واللبنعلى واحد خاليا، وكان به قرصان من املدر ولبنة مسيكة، فتوسد كل واحٍد 

 أي أثر للغيوم ا صافية ومل يكن  طالعة يف السماء اليت أصبحترأينا النجومفاألرض، وبعد قليل أفقنا من النوم 
ينا صباحا صالة  على مائدة املسيح املوعود عليه السالم، وصلّرناوتسحفانطلقنا يف ذلك الوقت . والعاصفة

 وأمها املولوي حممد أحسن األمروهي على سطح املسجد )وكان ذلك يف شهر رمضان(الكسوف مع حضرته 
  ). أي الصالة واخلطبة وغريمها(لقد طالت هذه الصالة وغريها لثالث ساعات . املبارك

رؤية الكسوف من خالله، وما أن ظهر سواد بكان كثري من اإلخوة قد سودوا الزجاج وكانوا مشغولني 
 حىت أخرب أحد املسيح املوعود عليه السالم أن الكسوف قد )أي ظهر الكسوف اخلفيف (زجاجهمخفيف على 

قال . )أي أن الكسوف قد بدأ لتوه وكان خفيفًا(. بدأ، فعاين حضرته من خالل الزجاج فوجد سوادا خفيفًا جدا
 عن رؤية الناس وهكذا ستشتبه خمفيالقد رأينا هذا الكسوف ولكن مثل هذا الكسوف اخلفيف سيبقى : حضرته

واد يزحف رويدا رويدا حىت  السهذا مث بعد قليل بدأ . لقد ذكر حضرته هذا األمر مرار،هذه النبوءة العظيمةآية 
لقد رأيت يف الرؤيا اليوم بصالً وتفسريه الغم، فإن سواد : قال حضرته. لها مظلمةع وجمعظم قرص الشمسغطّى 

  .ن اهللا تعاىل أراين بعده هذه الفرحةالكسوف كان خفيفًا يف البداية مما سبب يل شيئا من الغم ولك
 ملا حدث ركنت أدرس الترمذي على يد املولوي احلافظ عبد املنان يف الهو: يقول املولوي غالم رسول

نوا يهدئون روع ومع أن املشايخ كا. لقد أثر يف قليب اضطراب العلماء وقلقهم. ١٨٩٤الكسوف واخلسوف يف 
 كانوا يف داخلهم قلقني بأن القوم سيتوجهون إىل حضرة املسيح املوعود عليه   الصبيان، ولكنهمالناس كما يهدأ

ويف تلك األيام كان احلافظ حممد اللكهوكي قد جاء إىل الهور . السالم مسارعني بعد رؤية هذه اآلية احلقة
المة يف لقد ذكرت حضرتك هذه الع: للخضوع لعملية استخراج حصى الكلية، فذهبت للقائه، فقال له الناس

صراحة، واملدعي موجود وهو حضرة املرزا وهو يعتربها آية على صدقه، فماذا ترى فيه؟ " أحوال اآلخرة"كتابك 
إين مريض وحنيف جدا، وبعد التماثل للشفاء سأستطيع قول شيء، غري أين قد يت ابين عبد الرمحن حميي : قال

ولكن احلافظ حممد مل يرزق العيش بعد ذلك .  مع عبادهالدين عن معارضة حضرة املرزا وقلت له إن هللا أسرارا
  . وغادر الدنيا عاجال

ومع أنين كنت قد اقتنعت بقليب بصدق املسيح املوعود عليه السالم إال أنين توجهت إىل : ويتابع الراوي ويقول
) قاديان(أمرتسر من أجل حتصيل علم احلديث، وملا فرغت من تكميل علم احلديث حضرت إىل دار األمان 

  . وتشرفت ببيعة حضرة املسيح املوعود عليه الصالة والسالم



 حتققت عالمة الكسوف واخلسوف الشهرية عن ١٨٩٤يف عام : وقال حضرة اي عبد الرمحن القادياين
ى أمام عيين ذلك املشهد، وال تنفك تدوي يف آذاين زمان يف شهر رمضان، وال يزال يتراءظهور مهدي آخر ال

مات اليت قاهلا ناظر مدرستنا املولوي مجال الدين يف غرفة صفنا أمام الطالب كلهم عند حتقق هذه اآلية تلك الكل
جيب البحث عن مهدي آخر الزمان، ألنه ال بد أن قد ولد يف مغارة ما ألن أكرب عالمات : السماوية حيث قال

أمام عيين تلك الغرفة ومقامها وحلقة وكنت ضمن طالب هذا الصف، وال تزال تتراءى . ظهوره قد حتققت اليوم
الطالب فيها وذلك الكرسي الذي كان هذا املعلم جالسا فيه والطاولة اليت ضرب عليها بيده حني أخربنا ذا 

وسوف نشهد أمام اهللا تعاىل أن احلجة قد قامت على أستاذنا املولوي مجال الدين، فإنه رغم إعالنه أمامنا . اخلرب
  .  حرم اإلميان مبهدي آخر الزمانعن حتقق هذه اآلية

أنه "غريبة ألذين عندها، وأما كلمات " مهدي آخر الزمان"كانت كلمة : ويتابع حضرة القادياين قصته وقال
كنت أدرس يف الصف الثامن، . فكانت أشد غرابة يل" أن هذه أكرب آيات ظهوره"و " يكون قد ولد يف مغارة ما

ستطع سؤال املعلم عن األمر خجالً وأدبا، فأردت استفسار زمالئي ليحلّوا يل مل أ. فرغبت يف البحث عن األمر
واالنطباعات واألفكار اليت تركت علي وقعا كبريا . هذا اللغز، فقصوا علي القصة حبسب عقيدم التقليدية

  : بسماع هذه القصة وزادت يف روحانييت هي كاآليت
  )صب هلذا الطالب الذي كان يدرس يف الصف الثامنانظروا إىل العقل اخل: يقول أمري املؤمنني(

التنبؤ عن أمر قبل ثالثة عشر قرنا، وكون هذه النبوءة شهرية بني األحباب واألعداء، مث حتققُها يف : أوال
  . موعدها متاما

تصل أيدي الناس وال تتدخل ال هذه الواقعة ليست نتيجة جهود البشر، بل قد متت يف السماء حيث : ثانيا
  ودهم جه

شخصية مهدي آخر الزمان، وقضاؤه على الكفر، ونشره اإلسالم، وجتهيزه جيش اإلسالم، وقتلُه الكفار : ثالثا
  حبد السيف، وانتصارات املسلمني

الدعاء وحقيقته، واستجابةُ اهللا ألدعية الناس، ذلك أن أولياء األمة احملمدية ظلوا يدعون لظهور مهدي : رابعا
  جاب اهللا هلم وأظهر املوعودآخر الزمان فاست

متثل هذه األمور دليال واضحا وقاطعا على صدق اإلسالم، وأن اإلسالم هو وحده الدين املرضي عند : خامسا
  .اهللا تعاىل والسبيل الوحيد لوصاله تعاىل

مهدي آخر هذه األمور يف جمملها أثرت يف قليب وزادتين هذه الواقعة إميانا وروحانية، فوجدتين تواقًا للقاء 
كنت أبيت الليايل ساهرا وأقضي النهار قلقا، وكانت فكرة البحث عن . الزمان، وبدأت أواظب على الدعاء

مهدي آخر الزمان تغلبين لدرجة أنين رغم صغر سين كنت أخرج إىل بعض األماكن اخلربة املخيفة وأتضرع إىل 
حىت استجاب اهللا تضرعايت وشرفين . إلنسان املقدس ليشرفين بلقاء هذا ا تعاىل أحيانا بصوت عال وبكاء حاداهللا

  . باإلميان به



فهذا صحايب آخر للمسيح املوعود عليه الصالة والسالم، حضرة شيخ نصري . وهناك واقعات أخرى أيضا
الدين، وقد ولد يف اسكندربور يف حمافظة جالندهر، وتشرف ببيعة املسيح املوعود عليه الصالة والسالم نتيجة 

كان يسمع يف املساجد من املشايخ ما ورد .  جيد سكينة القلبكان من ِفرقة أهل احلديث، ولكن مل.  رآهارؤيا
وهو كتاب شهري عن نبوءات آخر الزمان، فكان قلبه يشهد على أنه قد حان وقت " أحوال اآلخرة"يف كتاب 

 كاملعتاد، فسمع شيخ املسجد وذات يوم كان يصلي يف بعض املساجد. ظهور اإلمام املهدي، فلماذا ال يظهر
اآلن سيصدق : يتحدث عن آية كسوف الشمس وخسوف القمر ضاربا يده على فخذه يف قلق شديد ويقول

: يخ ازداد قلقا وقال يف نفسهفلما تناهى إىل أذنه صوت الش. الناس املرزا، ألن الكسوف قد وقع حسب النبوءة
مث بدأ هذا الصحايب يدعو . د حتققت فهذه مدعاة للسرور واحلبورإذا كانت النبوءة ق!  هذا الذي يقوله الشيخما

فهداه اهللا عرب الرؤيا حيث رأى يف املنام أن بالء عظيما هجم . إهلي اهِدين بفضلك: اهللا تعاىل بابتهال شديد قائال
مبسجد يف مكان مث إنه رأى أنه انضم إىل صالة مجاعة . عليه، فأطلق عليه النار بالبندقية فغاب البالء كالدخان

ويف تلك . سوف تتغلب على شيطانك، وتنضم إىل مجاعة الصلحاء: فحكا رؤياه لشيخ، فعربها وقال. مرتفع
األيام مسع هذا الصحايب عن دعوى سيدنا املسيح املوعود عليه الصالة والسالم، فجاء إىل قاديان، ووجد األمر 

وهكذا فإن نبوءة كسوف القمر . ه السالم بدون سؤال وترددكما رآه يف الرؤيا وبايع على يد املسيح املوعود علي
  . والشمس وتعليق ذلك الشيخ على حتققها أرشدته  إىل اهلدى

وفق املسلمني اآلخرين املعاصرين لإلميان بإمام الزمان بدالً من ينسأل اهللا تعاىل أن يلهم الدنيا الصواب و
  . معارضته

لعزيز أمحد حيىي باجوه ابن السيد نعيم أمحد باجوه من أملانيا، اعلى غائب الصالة أصلي بعد الصالة سوف 
كان املرحوم . إنا هللا وإنا إليه راجعون.  عاما٢٧ عن عمر يناهر ٢٠١٥-٣- ١١حيث تويف يف حادث سري يف 

 قد التحق باجلامعة اإلسالمية األمحدية، مث ترك الدراسة فيها بسبب مرض، مث بعد سنتني عرب عن رغبته لاللتحاق
، وكان طالبا ةكان يف الصف الرابع يف اجلامع. ا مرة أخرى، فسمح له بذلك رغم أن عمره كان أكرب من املعتاد

 كان أسلوب نصحه. كان بفضل اهللا تعاىل إنسانا حمبوبا جدا. واعدا، متواضعا، ومتحليا بروح الوقف فعال
دد، وكلهم قد أثنوا عليه خريا، وكلهم ذكروا بأنه رسائل من زمالئه القدامي واجللقد جاءتين . لزمالئه مجيال جدا

العاملني أحد كان . كان متواضعا جدا، ومل يتشاجر مع أحد قط، وإذا وجد بعض زمالئه يتشاجرون أصلح بينهم
كان ينصح بأسلوب لطيف وحكيم . عن التدخنيفأقلع املساعدين يف اجلامعة يدخن، فنصحه بطريقة مؤثرة جدا 

. آمني. رفع اهللا درجاته، ورمحه وتغمده مبغفرته. قة حب وصداقة مع اجلميع صغارا وكباراوكانت له عال. جدا
  .  اآلن بعد الصالة إن شاء اهللاصالة الغائبوكما قلت سوف أصلي عليه 
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