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

 علَـيِهم  عمتأَن الَِّذين ِصراط * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين يوم مالك
   .آمني ،�لِّنيضاال وال علَيهم الْمغضوب غَير

يوم النبوءة عن   "فرباير، ويعرف يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية بـ        /ن من شهر شباط   والعشراليوم هو   
 من اهللا تعاىل آية إلثبات صدق اإلسالم ألن صوالت          � لقد طلب املسيح املوعود   ". املصلح املوعود 

 بااهدات  � املسلمني على اإلسالم يف تلك األيام كانت قد بلغت أوجها، فقام املسيح املوعود               غري
                   فأنبأه اهللا تعاىل إجابةً لدعائه بآية عظيمة، ولكين لن أدخل يف تفاصيلها اآلن ألنه قد سبق يل أن ألقيت

النبوءة "ول موضوع   ويف كل عام تعقَد جلسات يف فروع اجلماعة ح        . عدة خطب حول هذا املوضوع    
فاإلخوة يطّلعـون   . حيث يذكر علماء اجلماعة واحملاضرون تلك التفاصيل كلها       " عن املصلح املوعود  

اجللـسات يف فـروع     تعقـد   على هذه التفاصيل بني فينة وفينة، وسيطّلعون عليها هذا العام أيضا إذ             
  . اجلماعة

ال . بنفسه عن هذه النبوءة ومبناسبات خمتلفة      ما قاله    �اليوم سأقدم أمامكم بكلمات املصلح املوعود       
  . لذا سأضع أمامكم بعض األمور فقطليس ممكنا ميع جوانب هذه النبوءة جبحاطة اإلشك أن 

 عامـا مـن     ٥٨قبل  : م مبينا خلفية النبوءة عن املصلح املوعود      ١٩٤٤ يف عام    �قال املصلح املوعود    
هوشـيار  "م كان يف هذه املدينة      ١٨٨٦فرباير  / طشبا ٢٠ من يوم    -٥٩ بل قد بدأ العام الـ       -اليوم
بيت يف االجتاه الذي يشري إليه أصبعي       )  هذا اخلطاب يف مدينة هوشيار بور      �لقد ألقى حضرته    " (بور

أي مل يكن بيتا مسكونا رمسيا بل كان بيتا إضافيا من " طَويله"وراء امليدان أمامي وكان يسمى حينذاك 
ـ لندرة، وكان البيت يستخدم عادة      فيه ضيف على وجه ا     زلينـ وكانبيوت أحد الزعماء     و  أ اخمزن

فجاء من قاديان شخص خامل الذكر لدرجة لعل أهل قاديـان           . لخيول كلما اقتضت احلاجة   ل صطبالا



 ما كانوا يعرفونه جيدا، إىل هذا املكان نظرا إىل املعارضة اليت كان الناس يكنوا جتاه اإلسالم                 أنفسهم
فبعد األدعية إىل أربعني يوما وعده اهللا تعاىل        .  ربه وليدعو اهللا يف اخللوة إىل أربعني يوما        ومؤسسه ليعبد 

 بل سيذيع امسك يف أحناء العامل       �بآية كانت تتلخص يف أن اهللا لن يفي فقط بوعوده اليت وعدها به              
، خاصـة ت ا سيكون متحليا بـصفا شوكة ابنالعظمة وزيد من الوسوف يعطيه لتحقيق تلك الوعود مب 

وسينشر اإلسالم إىل أحناء العامل ويوضح للناس معارف كالم اهللا، وسيكون آية رمحة وفضل وسيعطى               
مث . وسيهبه اهللا عمرا طويال وسيذيع صيته إىل أكناف العامل. علوما دينية ودنيوية ضرورية لنشر اإلسالم

وهنا مل تورد كلمات    ( ا اإلعالن يعترضون أنه عندما نشر هذ     اجلماعة يف موضع آخر أن أعداء       �قال  
 سلسلة من االعتراضات     فلما نشر هذا اإلعالن بدأ األعداء      )النبوءة كلها بل ذكرت بعض األمور منها      

 نبوءة  قيمةأنه ما    األعداءكان اعتراض   . م٢٢/٣/١٨٨٦ إعالنا آخر بتاريخ     �فنشر املسيح املوعود    
 عادة؟ بل نادرا ما يكون شخص بدون ابن، أو كانـت  سأُرزق ابنا؟ أال يولَد األبناء عند الناس   : تقول

فإذا ولد عندك   . يولَد عند الناس أبناء عادة وال تحسب والدم آية خارقة          فإنه   لديه البنات فقط، وإال   
 ردا على اعتراضات الناس     �ولد فال يثبت من ذلك أن بوالدته ظهرت آية خاصة يف العامل؟ فنشر              

يه بأا ليست نبوءة فقط بل هي آية مساوية عظيمة أيضا أظهرها اهللا جلّ شأنه                أيار قال ف   ٢٢إعالنا يف   
 أيضا يف اإلعـالن     �وقال  .  وعظمته �إلثبات صدق نبينا الكرمي الرؤوف الرحيم حممد املصطفى         

روحـا   يبعـث نفسه أن اهللا تعاىل أجاب دعاء هذا العبد املتواضع بفضله وإحسانه وبركته ووعد بأن               
ا الظاهرية والباطنية يف األرض كلهاتنتشر بركا .  

 ألنه توجد   ،اخلرب مبنـزلة نبوءة حبد ذاا    فهذا  ابن  والدة  جرد   مب �احلق أنه إذا أخرب املسيح املوعود       
 ذلك  �عندما أعلن املسيح املوعود     : وثانيا. ولد هلم ال  يف العامل شرحية من الناس، مهما كانوا قلة،         

 ويوجد يف العامل آالف الناس الذين تنقطع عندهم سلسلة األوالد بعد            مسني عاما، اخلكان عمره فوق    
ولد عنـده أوالد ولكنـهم      يويكون هناك آخرون ينجبون بنات فقط، وهناك من         . مسنياخلبلوغهم  

أوال لـيس   . �فكل هذه اإلمكانيات كانت موجودة يف حالة املسيح املوعـود           . ميوتون يف الصغر  
ل هذا االعتراض تنازال وقال بأنه لو قُبل جـدال أن  ِب قَ � االبن ولكنه    بوسع اإلنسان أن ينبئ بوالدة    

هل أنبأت بوالدة االبن فقط؟ مىت قلـت        : جمرد اإلنباء بوالدة االبن ليست نبوءة ذات بال فالسؤال هو         
بأن ولدا سيولَد عندي؟ بل قلت بأن اهللا تعاىل أجاب أدعييت ووعدين خبلـق روح تنتـشر بركاـا                   

  .  والباطنية يف العامل كلهالظاهرية
 سأذكر الحقا بركات املصلح املوعود      بلملخص اإلهلام، ولكين ال أريد اخلوض يف التفاصيل          هذا هو 

  . بفضل اهللا تعاىل، وسأذكر أيضا كيف انتشرت تلك الربكات�



لـد  ، بل سـوف يو    "مصلحا موعودا "مث الفتا االنتباه إىل اعتراض بعض الناس يف ذلك الزمن أنه ليس             
املصلح املوعود بعد ثالمثائة أو أرمبائة سنة أو بعد مائيت سنة، فهذه االعتراضات كانت تثار يف ذلـك                  

بعض الناس يقولون إن املصلح املوعود سيظهر يف أحد أجيـال املـسيح             : يقول حضرته . الزمن أيضا 
 أحد منهم خيـشى اهللا      ال لكن. املوعود بعد ثالمثائة أو أربعمائة عام وال ميكن أن يظهر يف هذا الزمن            

يف العـصر الـراهن يـصدر       : �حىت يقرأ كلمات النبوءة ويتدبرها، إذ قد كتب املسيح املوعود           
االعتراض على أن اإلسالم ال يقدر على إظهار آية، فكان البانديت ليكهرام يعتـرض أنـه إذا كـان                

ا كان اإلسالم علـى حـق       هو اآلخر يعترض أنه إذ    " إندرمن"اإلسالم صادقا فليظهر اآلية، كما كان       
يا إهلي أظهر آية تقنع هؤالء املعترضني مثـل         :  إىل اهللا قائال   �فتضرع املسيح املوعود    . فليظهر اآلية 

 �لكن هؤالء املعترضني يقولون لنا إن املسيح املوعود حني دعـا اَهللا             . إندرمن وغريه بصدق اإلسالم   
فهل يف العامل شخص وحيـد      . ميثِّل آية على صدق اإلسالم    أنبأه اهللا أنه سريزقه ولدا بعد ثالمثائة سنة و        

يا أخي أنا عطشان جدا،     : فمثَله كمثل عطشان ذهب إىل بيت أحد وقال له        . يعد هذا الكالم معقوال   
أرجو أن تسقيين، فقال له ال تقلق فقد أرسلت إىل أمريكا رسالة فسوف يصل من هناك حىت اية هذا                   

فمثْل هذا الكالم ال يصدر حىت من أكثر الناس غباء، .  لكهدمة سوف أقدم ويف السنة القا،شرابالعام 
كان البانديت ليكهـرام    . وال ميكن حىت ألكثر الناس غباء أن ينسب مثل هذا الكالم إىل اهللا ورسوله             

ومنشي إندرمن املرادآبادي واهلندوس اآلخرون من قاديان يقولون إن دعوى اإلسالم بإن إهله قادر على           
فتضرع . وإذا كانت هلذه الدعوى أي حقيقة فيجب إظهار آية لنا         .  آية للعامل كاذبة ال أساس هلا      إظهار

. يا إهلي أدعوك أن تظهر يل آيةَ رمحٍة وهب يل آية قدرٍة وقربٍ            :  إىل اهللا وقال له    �املسيح املوعود   
ذين طلبوا آية أحيـاء،     إذن كان جيب أن تظهر هذه اآليةُ يف الزمن القريب جدا حيث يكون هؤالء ال              

 كان الذين طلبوا اآلية مـن املـسيح         � حبسب نبوءات اهللا     ١٨٨٩فحني ولدت يف    . فهذا ما حدث  
  .  أحياء، مث حيث تربيت وترعرت ظلت آيات اهللا تظهر أكثر فأكثر�املوعود 

إحـدى  يقول سيدنا املصلح املوعود يف بيان حتقق النبوءة عن املصلح املوعود يف شخصه، وهو يذكر                
فكان حضرته قد رأى رؤيـا كمـا        .  ورؤياي �إين أقدم مماثالٍت بني نبوءة املسيح املوعود        : رؤاه

أنا املـسيح املوعـود مثيلـه       : "رأيت يف الرؤيا أنه جرت على لساين مجلة       :  فقال. ذكرت لكم آنفا  
 جدا منـه    ، إن جريان هذه الكلمات على لساين يف الظاهر أيضا حتما غريب لكنين حتريت             "وخليفته

الحقا لفت  . حىت يف الرؤيا وأوشكت على أن أستيقظ بسببه، ما هذه الكلمات اليت جرت على لساين              
 ١٨٨٦فربايـر   / شباط ٢٠مذكور يف إعالن    " مسيحي النفَس "بعض األصدقاء انتباهي إىل أن كوين       

أن كلمات اإلعالن   ومع أين كنت قد قرأت ذلك اإلعالن قبل إلقاء اخلطبة إال            . �للمسيح املوعود   
ورمبا يف اليوم التايل نبهين املولوي سرور شاه احملترم أنه قـد            . هذه مل تكن يف بايل عند إلقائي اخلطاب       



ويشفي الكثريين من أمراضهم بنفَـِسه      سيأيت إىل الدنيا    " أيضا أنه    �ورد يف إعالن املسيح املوعود      
  .  وردت كلمة املسيح، ففي هذه الفقرة أيضا"املسيحي وبربكِة روح القدس

ثانيا رأيت يف الرؤيا أين أمرت بكسر األصنام أيضا، وإىل ذلك أيضا توجد إشارة يف اجلزء الثاين هلـذه            
: يقول حضرته .  أي سيشفي الكثريين من األمراض بربكة روح احلق        �الفقرة لنبوءة املسيح املوعود     

فاملراد مـن   . اللاألصل وكل ما عداه ظِ     هو   �يقال روح احلق لروح التوحيد، واحلق أن وجود اهللا          
  . روح احلق روح التوحيد، اليت قيل أنه بربكته سيشفي الكثريين من األمراض

ثالثا رأيت أنين أركض، فقد ذكرت يف اخلطبة أين رأيت أين ال أمشي هرولة فحسب بل أركض، وأن                  
فكذلك رأيـت  ". ينمو سريعاس"األرض تتقلص حتت قدمي، وقد ورد يف النبوءة عن االبن املوعود أنه   

: يف الرؤيا أين سافرت إىل بعض البالد األجنبية وهناك أيضا مل أُنـِه مهميت بل أنوي التقدم، كما قلت                 
أعود من الرحلة سأرى هل قد أقمت التوحيد وأزلت الشرك          آلن سأتقدم، وعندما    يا عبد الشكور، ا   "

إن الكـالم   ". ناس خالل هذه الفترة أم ال      يف قلوب ال   �ورسخت تعليم اإلسالم واملسيح املوعود      
سيذيع صيته إىل أقصى " فيه أيضا إشارة إىل هذا حيث ورد أنه �الذي أنزله اهللا على املسيح املوعود 

  . ، فهذه الكلمات أيضا تشري إىل ذهابه بعيدا وسفره املستمر"األرضني
، وإىل ذلك أيضا أشري يف رؤياي، فقـد         "سوف يمأل بالعلوم الظاهرية والباطنية    "مث ورد يف النبوءة أنه      

 علوم اإلسالم والعربية وفلسفة هذه اللغة مع أنا ذلك الذي أُرضعت : رأيت يف الرؤيا أين أقول بكل قوة      
  . اللِّبان من ثدي أمي

وهذا أيضا مذكور يف الرؤيا، فكما بينت آنفا فإن          �مث كان قد ورد أنه بظهوره ينكشف جاللُ اهللا          
رف يف الرؤيا على لساين وتكلم بلساين، مث جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتكلـم                 اهللا تعاىل تص  

كان هذا ظهورا عجيبا جلالل اهللا      . بلساين، مث جاء املسيح املوعود عليه الصالة والسالم وتكلم بلساين         
  . فهذه مشاة أخرى بني االثنني. تعاىل، وقد جاء ذكره يف النبوءة أيضا

وءة أنه سيكون صاحب جالل وعظمة وثروة، وقد رأيت يف هذه الرؤيا أن هناك قومـا                مث ورد يف النب   
يا عبد الشكور، تكون مسؤوال     : أؤمر أحدهم عليهم وأقول له كما يقول امللك القوي العظيم خلادمه          

أمامي عن أن يؤمن أهل بالدك بوحدانية اهللا يف أقرب وقت، وجيتنبوا الشرك، ويعملوا بتعاليم رسـول                 
هـذه  .  صلى اهللا عليه وسلم، ويأخذوا أقوال املسيح املوعود عليه الصالة والـسالم يف االعتبـار               اهللا

  . الكلمات اليت جرت على لساين يف الرؤيا ال ميكن أن يتفوه ا إال صاحب جالل وعظمة
 إىل ذلـك  أما ما ورد يف النبوءة أننا سنلقي فيه روحنا، فهذا إشارة إىل نزول كالم اهللا عليه، وقد أشري                 

م على أيضا يف رؤياي هذه حيث خيطر ببايل فيها حتت التصرف اإلهلي أين ال أتكلم إمنا جيري هذا الكال
  . فهذه اجلزئية من الرؤيا تشري إىل حتقق ما ورد يف النبوءة بأننا سنلقي فيه روحنا. لساين



وأظن اآلن . على وحي سابقمث يصدق كلماِت النبوءة هذه ما ورد يف رؤياي بأين أختذ كل خطوة بناء 
حبسب وحي سابق، إمنـا هـو       ذي أخرج عليه يف املستقبل سيكون       أن ما قلت يف الرؤيا بأن السفر ال       

إشارة إىل نبوءة املصلح املوعود نفسها، حيث أخرب اهللا بذلك أن حيايت حتقيق هلذه النبوءة وسـتكون                 
  . حتت التصرف اإلهلي

صداق نبوءة املصلح املوعود مبهما إمنا هي أال يكون ملا عنـدي            وأرى اآلن أن احلكمة وراء ترك أمر م       
علما أن مثل هذه التدابري يتخذها اهللا تعاىل يف الرؤيا واإلهلام . من علم بشأن هذه النبوءة دخلٌ يف الرؤيا   

هذه هي املشاات اليت توجد بني رؤياي ونبوءة املسيح املوعود          . دوما وهي سر من األسرار السماوية     
  .ه السالم عن املصلح املوعودعلي

 حني كان عدد كبري من الصحابة وكثري من التابعني موجودين، قال حضرة املـصلح               ١٩٣٦ويف عام   
املوعود رضي اهللا عنه خماطبا أعضاء الشورى، وذلك قبل إعالنه أنه هو املصداق لنبوءة املصلح املوعود                

يزة اخلالفة فحسب، بل مبيزتني أخـريني أيـضا،         إن أبناء مجاعتنا اليوم ال يتمتعون مب      : بثماين سنوات 
املسيح املوعود، والثانية أم يعيـشون يف عهـد اخلليفـة            أوالمها أم ال يزالون قريبني من زمن نبوة       

      لقد سبق أن ذكرت هذا األمر يف السنة املاضية         (ا أتباع كل خليفة     ماملوعود، وهاتني امليزتني ال يتمتع
، ولن يتمتع ا الذين سوف ينضمون إىل اجلماعة بعد قرن أو قـرنني              )غلبيف إحدى اخلطب على األ    

دع عنك عامة األمحديني، فإن اخللفاء عندها أيضا سيكونون حباجة إىل االسترشـاد مـن               . من الزمان 
أقوايل وأفعايل ونصائحي، وليس هذا فحسب، بل إن أولئك اخللفاء سيسترشدون بأقوالكم وأفعـالكم     

سيكون هؤالء  ) علما أن حضرته خياطب هنا الصحابة الذين كانوا موجودين أمامه         (. ونصائحكم أيضا 
فاألمر هنا ال . قال زيد كذا يف عهد اخلليفة الفالين، لذا فعلينا أن نعمل هكذا: خلفاء ولكنهم سيقولون

 باخلالفـة   مث إن األمر هنا ال يتعلق باخلالفة فقط، بـل         . يتعلق باخلالفة والنظام فقط، بل يتعلق بالدين      
فهناك نوع من اخلالفة يقيمها اهللا تعاىل من خالل انتخـاب  . املوعودة، اليت قامت وفقًا للوحي واإلهلام  

الناس خلليفة مث يباركه اهللا تعاىل، ولكن خالفيت ليست من هذا القبيل، فإين ال أمسى خليفة فقـط ألن                   
اخلليفة األول رضي اهللا عنه، بل إنين خليفـة         أبناء اجلماعة اتفقوا على خالفيت يف اليوم الثاين من وفاة           

ألنه حىت قبل خالفة اخلليفة األول رضي اهللا عنه كان املسيح املوعود عليه السالم قد أخرب بناًء علـى                   
إين لست مبأمور . فإين لست خليفة فقط، بل إين خليفة موعود . وحي اهللا تعاىل بأن هذا سيكون خليفة      

 صوت اهللا ألن اهللا تعاىل كان قد أخرب عن خالفيت بواسـطة املـسيح               من عند اهللا تعاىل، ولكن صويت     
وهذه فرصة لو مل    . املوعود عليه الصالة والسالم، مما يعين أن مقام خالفيت هو ما بني املأمورية واخلالفة             

ـ    . غتنمها اجلماعة ال قدر اهللا فمن احملال أن تعد من الفائزين عند اهللا تعاىل             ت ا أن  احلق واحلق أقول، كم
األنبياء ال يأتون كل يوم، كذلك فإن اخللفاء املوعودين أيضا ال يأتون كل يوم، وال تعود كـلَّ يـوم                    



الروحانية اليت يشعر   وقرب اهللا   علما أن   . (فرصةُ القول بأن هذا األمر قاله نيب اهللا قبل ثالثني سنة مثال           
 ال ميكن أن يشعر ا قلب من يقول         ،" سنة هذا ما قاله نيب اهللا ومرسله قبل ثالثني       " :ا قلب من يقول   

إن نيب اهللا قال كذا وكذا قبل مئيت عام، ذلك أن من يأيت بعد النيب مبئيت عام ال ميكنه أن يصدق أمرا ما                
كشاهد عيان، بينما ميكن أن يصدقه كشاهد عيان من يقول إن نيب اهللا قال هذا قبل ثالثني عاما، ومن                   

عود رضي اهللا عنه أن ما يقوله رجال هذا العصر سوف حيكيهـا اخللفـاء               هنا قال حضرة املصلح املو    
  ) اآلتون للناس كدروس وعرب

، ولكن املعارضني كانوا يقولون     ١٩٤٤لقد أعلن حضرته كونه املصلح املوعود رضي اهللا عنه يف عام            
: ألمر فيقول له قبل ذلك إذا كنت أنت املصلح املوعود فلماذا ال تعلن عن ذلك، ويذكر حضرته هذا ا                

لقد قال يل املعارضـون إن      . لقد سعى الناس أن أعلن أين أنا املصلح املوعود، لكين مل أر حاجة لذلك             
مريديك يدعونك املصلح املوعود، فلماذا ال تقوم ذا اإلعالن، ولكين كنت أقول لست حباجة إىل مثل      

 يقلل من درجيت، ذلك أين كنـت        هذه الدعوى، ألين لو كنت أنا املصلح املوعود فإن عدم إعالين لن           
، وادد أيضا   ماأرى أن من ال يكون مأمورا من اهللا تعاىل ليس فرضا عليه أن يعلن أنه مصداق لنبوءة                  

فمثال قد تنبأ النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ظهور القطـار،  . غري مأمور، فما الداعي ملثل هذه الدعوى  
لقد تنبأ النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ظهـور          .  النبوءة فهل ضروري أن يعلن القطار أنه مصداق هذه       

غري أن املأمور الـذي يـأيت       . الدجال، فهل من الضروري أن يعلن الدجال كونه مصداق هذه النبوءة          
حبسب نبوءة فال بد له من اإلعالن عن كونه مصداقا هلا، أما غري املأمور فال حرج إن مل يعلم أيضا أنه                     

رآها املسيح املوعود عليـه     قائمة جمددي األمة اإلسالمية اليت أشيعت بعد أن         . ةمصداق النبوءة الفالني  
أرى أن  : م منهم ادعى أنه ادد؟ لقد مسعت بنفسي املسيح املوعود عليه الـسالم يقـول              ك.. السالم

 مث إن عمر بـن عبـد        ؟كان جمدد عصره، ولكن مىت قام هو ذه الدعوى        ) امللك املغويل (أورنغ زيب   
 فثبت أن الدعوى ليست ضرورية لغري       ؟ز أيضا يعد من اددين، ولكن هل قام هو ذه الدعوى          العزي

أما غري املأمور فإمنا ينظَـر إىل       . املأمور، وإمنا هي ضرورية للمأمور الذي يأيت مصداقا لبعض النبوءات         
و أنكر كونه مـصداقا     أعماله، فلو كانت أعماله أعمال ادد فأي حاجة ألن يعلن دعواه أيضا، بل ل             

لو أن عمر بن عبد العزيز أنكر كونه جمددا جلاز لنا نظرا إىل             . لنبوءة ما فإننا سنقول إنه هو املصداق هلا       
إجنازاته أن نقول إنه جمدد عصره، ذلك أن ادد ليس حباجة إىل أي دعـوى، الـدعوى ضـرورية                   

 اإلسالم املنهار يف عصره ويصد هجمـات       للمجددين املأمورين فقط، أما غري املأمور الذي يقيم صرح        
ما هو عمل ادد يف اإلسالم؟ ادد       . األعداء، فإننا نستطيع القول إنه جمدد عصره وإن مل يعلم بذلك          

أمـا  . يوطد جمد اإلسالم من جديد ويرسي تعاليمه من جديد، ويصد هجمات األعداء على اإلسـالم   
  .كما فعل املسيح املوعود عليه السالمادد املأمور فهو ذلك الذي يعلن دعواه 



 لذا فليس هناك حاجة ألعلن كوين املصلح املوعود، كما ليس هناك داع للقلـق علـى مـا يقولـه                    
فمهما كان اإلنسان ذليال عند     . املعارضون، فهذا ال ينال مين شيئا، إمنا العز ما يكون من عند اهللا تعاىل             

، أما لو جعل املـرء دعـواه        ه تعاىل ال بد أن يكون معززا عند     أهل الدنيا، فإنه لو سار يف صراط اهللا ف        
الباطلة صادقةً يف أعني القوم باللجوء إىل الكذب واخلداع ونال الغلبة بني الناس باملكر واالحتيال، فلن                

عز كبري يف أعني الناس فقد خسر        ذاينال العز عند اهللا تعاىل، ومن مل يكن معززا عند اهللا تعاىل وكان              
  . سب شيئا، وسوف يلقى اخلزي واهلوان يف اية املطافومل يك

وكما ذكرت من   :  قال ١٩٤٤مث ملا أعلن حضرته رضي اهللا عنه دعواه عن كونه املصلح املوعود عام              
قبل، كان اإلخوة من مجاعتنا قد عرضوا علي هذه النبوءة ونبوءات مماثلة هلا مرة بعد أخرى مـصرين                  

ا، ولكين قلت هلم يف كل مرة أن النبوءات تدل بنفسها على مصداقها،             علي أن أعلن كوين مصداقا هل     
فإذا كانت هذه النبوءات ختصين فإن الوقت سوف يشهد بنفسه على أنين مـصداقها، وإذا مل تكـن                  

إن مل تكن   . متعلقة يب فسوف تكون شهادة األيام ضدي، ويف كليت احلالتني ليس يب حاجة لقول شيء              
اذا أكون آمثا بقويل إا حبقي، وإذا كانت حبقي فليس يب حاجة ألن أتـسرع،               هذه النبوءات حبقي فلم   

  . فإن األيام ستكشف هذا من تلقائها
هل هذا هـو اآليت أم      : فكما كان واردا يف وحي املسيح املوعود عليه السالم فلم يلبث الناس أن قالوا             

علما أن هناك يف وحـي  . ليه الزمنننتظر غريه؟ لقد أعاد الناس هذا السؤال مرات ومرات حىت طال ع           
املسيح املوعود عليه السالم خربا عن انقضاء زمن طويل  على هذا األمر؛ كان إخوة يوسـف قـالوا                   

، وهذه اآليـة قـد      )تاهللا تفتأ تذكر يوسف حىت تكون حرضا أو تكون من اهلالكني          : (ألبيهم يعقوب 
إين ألجد ريح يوسف لوال أن      (وحى اهللا إليه أيضا     أوحيت إىل املسيح املوعود عليه السالم أيضا، كما أ        

وإين ما زلت على    . دت أن ينكشف هذا األمر بعد مدة طويلة       ا، مما يدل على أن مشيئة اهللا أر       )تفندوِن
يقني تام حىت اآلن أنه ما كان هناك حرج إن مل خيربين اهللا تعاىل حىت قبيل مويت بأن هـذه النبـوءات                      

ك حرج حىت وإن مل خيربين بذلك يف حيايت وكشفت األيام بعدي أنين كنت              ختصين أنا، بل ما كان هنا     
أما نزول وحي أو ظهور كشف تأييدا لـذلك فهـو أمـر       . مصداقها وحتققت يف عهدي وعلى يدي     

غري أن اهللا تعاىل كشف هذا األمر مبشيئته وأخربين أنا أيضا اآلن أن النبوءات املتعلقة باملـصلح                 . إضايف
فطلبت اليوم وألول مرة كل تلك النبوءات وأمعنت فيها النظـر ألدرك حقيقتـها              . أنااملوعود ختصين   

يعين حضرته أن أبناء اجلماعة كانوا يطبقون هذه األنباء عليه، ولكنـه ظـل   . (وأرى ماذا بني اهللا فيها  
ل تلـك   ولكين قرأت اليوم  ك    ) يتحاشى قراءا بإمعان خمافة أن يستنتج منها استنتاجا خاطئا، مث يقول          

أستطيع أن أقول بكل ثقة أن اهللا تعاىل        األنباء معا أول مرة، وبعد قراءا توصلت بفضل اهللا إىل يقني و           
  . قد حقق هذه النبوءة يف شخصي



 بأين لست حباجة إىل أن أعلن شيئا، مث جاء وقت حني            �كان هناك وقت حني قال املصلح املوعود        
 املعترضـني واملنكـرين   �عندها حتدى . وعليه أن يعلن ذلككشف اهللا عليه أنه هو املصلح املوعود    

أقول حلفا باهللا بأين أنا مصداق النبوءة عن املصلح املوعود، وقد جعلين اهللا حمط              : حتديا مكشوفا وقال  
والذي يزعم أين افتريت ذلك من عندي       .  عن املوعود املقبل   �النبوءات اليت أنبأ ا املسيح املوعود       

لصدد فليربز أمامي ويباهلين ذا الشأن، أو حيلف باهللا حلفا مؤكدا بالعـذاب أن اهللا               أو كذبت ذا ا   
  . أخربه أين كاذب، وسيحكم اهللا بنفسه بواسطة اآليات السماوية بني الكاذب والصادق

قد و. فقد جاء يف النبوءة أنه سيمأل بالعلوم الظاهرية والباطنية       . لنبوءة باختصار اواآلن أبين بعض أجزاء     
إن مفهوم هذه النبوءة هو أنه لن يتعلم العلوم         :  ما يتعلق بالعلوم الظاهرية فقال     � املصلح املوعود    ذكر

ليكن معلوما أنه ما قيل هنا أنه سيكون بارعا يف العلوم الظاهرية            . الظاهرية بنفسه بل سيعلمه اهللا إياها     
 أن قوة أخرى ستعلمه تلـك العلـوم         واملراد من ذلك  . بل الكلمات هي أنه سيمأل بالعلوم الظاهرية      

  . الظاهرية ولكن يكون يف ذلك دخلٌ لسعيه
تـوحي  " سيمأل"األخرى ألن الكلمة  املاديةال ميكن أن يكون املراد هنا هي علم الرياضيات أو العلوم         

بل يعلّم الدين واهللا تعاىل ال يعلّم علوما مثل اجلغرافيا والرياضات وما شاها . بأن اهللا تعاىل سيعلّمه إياه 
فمعىن كلمات النبوءة أنه سيمأل بالعلوم الظاهرية هو أن اهللا سيعلّمه علوما دينيـة وقرآنيـة                . والقرآن

بعض مـن   . إن أسلوب دراسيت يوحي جبالء أنه مل يكن يف دراسيت دخل للبشر           . وسيكون اهللا معلّمه  
. �ليمي هي لسيدنا اخلليفة األول      تع يفإن أكرب منة علي     . أساتذيت ما زالوا أحياء ومات بعض منهم      
وخلق يف شخصي قدرة وكأين أعطيت مفتاحا لعلوم القرآن         . لقد علّمين اهللا علم القرآن بواسطة املالك      

ليس يف الدنيا عامل إال وأستطيع أن أُثبت له أفـضلية  . الكرمي كما يعطى أحد مفتاح كنـز من الكنوز      
  .القرآن الكرمي

هذه مدينة الهور وتوجـد فيهـا       : طاب يف مدينة الهور وقال يف أثنائه       هذا اخل  �لقد ألقى حضرته    
جامعة وعدة كليات ويوجد فيها علماء كبار يف شىت ااالت فأقول هلم مجيعا أن يـأتيين أي واحـد           

ز أمامي أي عامل من العلماء فليهاجم القرآن بعلومه، وأنا قادر على            يربمنهم، أيا كان جماله العلمي، ول     
وأقول بكل حتد أين سـأرد     . د عليه بفضل اهللا تعاىل وستعترف الدنيا أن اعتراضه قد دحض كليا           أن أر 

  . على اعتراضاته من كالم اهللا
رد فيه على اعتراضات املعترضني ووضـح مـا هـي           " رسالة األمحدية : " مقاال بعنوان  �لقد كتب   

وذات مـرة   . ا علوما كثرية من املالئكة    لقد تعلّمت شخصي  : وقال يف هذا املقال   . األمحدية وما هدفها  
. علّمين مالك تفسري سورة الفاحتة، ومنذ ذلك الوقت كُشفت علي مفاهيمها بكثرة يتعذر إحـصاؤها              

 من العلوم الروحانية حـول أي       - أيا كان دينه   -وأقول بكل حتد أن ما يستطيع أن يستخرج أي عامل         



أنـا  . ا بفضل اهللا تعاىل من سورة الفاحتة وحدها   موضوع من كتابه كله أستطيع أن أستخرج أكثر منه        
 هاإن سورة الفاحتة وحد   . أقدم هذا التحدي أمام العامل كله منذ زمن بعيد ولكن مل يقبله أحد إىل اليوم              

تلقي ضوءا وافيا على وجود اهللا ووحدانية اهللا وضرورة النبوة والرسالة وعالمات الـشريعة الكاملـة                
والقدر واحلشر والنشر واجلنة والنار لدرجة ال ميكن أن تزود اإلنسانَ مئات            وضرورا للبشر، والدعاء    

  . الصفحات من الكتب األخرى ذا القدر من الضوء
لقد كشف اهللا علي بعد أن توليت منصب اخلالفة علوما قرآنية بكثرة لدرجة إن األمـة                : �مث قال   

هل من مسألة إسالمية مل يكـشفها       .  منها ةاإلسالمية مضطرة إىل يوم القيامة إىل قراءة كتيب واالستفاد        
لة حول مـسألة     قرنا مواضيع مفص   ١٣اهللا تعاىل علي بكل تفاصيلها؟ مل توجد يف األمة اإلسالمية منذ            

النبوة، ومسألة الكفر، ومسألة اخلالفة والقدر وانكشاف املفاهيم القرآنية الضرورية، ومسائل االقتصاد            
اإلسالمي والسياسة اإلسالمية والقضايا اإلسالمية االجتماعية ولكن اهللا وفقين للقيام ـذه اخلدمـة،              

. ينقلها اليـوم األصـدقاء واألعـداء       معارف القرآن الكرمي حول هذه املواضيع و       تشفوبواسطيت كُ 
فليشتمين أحد كما حيلو له وليذكرين بكلمات سيئة كما يشاء ولكن ال بد ملن أراد نشر تعليم اإلسالم                  

أكان من الالهوريني  اءسويف العامل أن يستفيد مين ويستعني يب ولن يقدر على أن خيرج عن نطاق منيت         
يع بل أستط . لدين سيضطرون أن يقرأوا كتيب ويستفيدوا منها      كلما أراد أوالدهم خدمة ا    . أو املصريني 

فليشتموين كمـا   . قد جمعت بواسطيت وال تزال تجمع      هذا اال يف  ن أكثر املواد    إ  بال فخر  أن أقول 
بواسطيت أنا وسيضطر العامل للقـول       فسيكون نصيبعلوم القرآن من     لو كان هلم من   حيلو هلم ولكن    

  ما هو يف جعبتكم فقد أخذمتوه منه، فبأي وجه تعارضونه؟ أيها األغبياء، كل : هلم
كان هـذا   .م١٩٠٧ يف إحدى خطبه حادثا يتعلق بأستاذ له ويعود تارخيه إىل عام             �مث ذكر حضرته    

وما كان أستاذه هذا يشترك يف دروس أصحابه وكـان          . �األستاذ يشترك يف درس املصلح املوعود       
  . قصة طويلة ذا الصدد ملخصهذا هو . هميقول بأنه ال جيد نكات املعرفة عند

م ألقيت خطابا عاما ألول مرة، يف مناسبة اجللسة الـسنوية           ١٩٠٧يف عام   :  يف موضع آخر   �وقال  
تلوت الركوع الثاين من سـورة      .  أيضا �حني كان كثري من الناس جمتمعني مبن فيهم اخلليفة األول           

 خطابا قبل هذا، وكان عمـري       ت يسبق يل أن ألقي     ومل -عندما قمت للخطاب  . لقمان وفسرت آياته  
 عاما، وكان اخلليفة األول وأعضاء األجنمن وكثري من اإلخوة اآلخرين موجودين، فطـرأت              ١٨يبلغ  

استمر خطايب إىل نـصف     . علي حالة أن ساد الظالم أمام عيين ومل أعرف من جيلس أمامي يف اجللسة             
:  وقـال يل � عندما جلست بعد اخلطاب قام اخلليفة األول    وأذكر أنين . ساعة أو ثالثة أرباع الساعة    

ال أقول جماملة بل أؤكد لك      . أهنئك يا ميان احملترم على هذا اخلطاب ذي املستوى العايل هلذه الدرجة           
أنين قارئ م وقد قرأت تفاسري كثرية ولكين مسعت يف خطابك اليوم من املعارف مـا مل أجـده يف                    



إنه كان من فضل اهللا تعاىل البحت وإال فاحلق أن مطـالعيت يف             .  أعلمها من قبل   التفاسري السابقة بل مل   
ذلك الزمن مل تكن واسعة ومل متض فترة طويلة على تأملي يف القرآن الكرمي ومع ذلك أجرى اهللا تعاىل                   

  . على لساين معارف مل يسبق هلا أحد
فيقول . ر شيئا يتعلق بامتالئه بالعلوم الباطنيةواآلن أذك" سيمأل بالعلوم الظاهرية  ": لقد ذكرت قليال عن   

املراد من العلوم الباطنية هي العلوم اليت ختص اَهللا وحده مثل علم الغيب             : عن ذلك  �املصلح املوعود   
الذي يظهره على عباده الذين يكلّفهم خبدمة معينة يف الدنيا لكي تظهر عالقتهم باهللا تعاىل فيقدر الناس                 

ففي هذا أيضا أكرمين اهللا بوجه خاص وتلقيت مئـات اإلهلامـات            . ام بواسطتهم على أن يحيوا إمي   
 عندما مل يكن ممكنا أن ختطـر      �ففي حياة املسيح املوعود     . والرؤى اليت اشتملت على علوم الغيب     

 إن الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يـوم       : "ببال أحد فكرة اخلالفة عندئذ تلقيت إهلاما من اهللا نصه         
لقد جاء اإلهلام تقريبا بكلمات اآلية اليت وردت        . سردت هذا اإلهلام للمسيح املوعود فسجله     ". القيامة

فوق الذين   اتبعوكوجاعل الذين   �:  إال أن كلمات اآلية بالضبط هي      �يف القرآن الكرمي عن عيسى      
اتبعوك فوق الذين كفروا إىل     إن الذين   : "كان بكلمات ف أما اإلهلام الذي تلقيته      �كفروا إىل يوم القيامة   

هذه الكلمات حتتوي تأكيد شديد أي أُقسم بنفسي أنين سأهب الذين اتبعوك غلبة حتما              ". يوم القيامة 
ال زلـت   . فقد سردت هذا اإلهلام للمسيح املسيح املوعود وكتبه       . روك إىل يوم القيامة   فوق الذين كفَ  

قين  كيف القيت معارضة بسبب ذلك ولكن اهللا رز        أسرد هذا اإلهلام لإلخوة منذ فترة طويلة وتعرفون       
ن عن اخلالفة يف زمن اخلليفة األول بقوهلم بالتكرار عـين بأنـه            ومر املنشق آلقد ت . الفتح يف كل موطن   

كنت أجهل هذه األمـور     .  ائيا مل تؤثر طفل صغري وتباد اجلماعة من أجله، ولكن هذه املؤامرة كلها           
امللتـصقة  " جـان مـان   أ" أمتشى بعد صالة الفجر أمام غرفة السيدة          كنت ذات يوم    أين متاما لدرجة 

. باملسجد إذ تناهت إىل مسعي أصوات بعض الناس املتصاعدة من املسجد كأم يتخاصمون يف أمر ما               
جيب أن تتقوا وختلقـوا خـشية اهللا يف         : عرفت منها صوت الشيخ رمحة اهللا وكان يقول بكل محاس         

كنـت  . غريا وتبيدون اجلماعة وتعيثون هذا الفساد من أجل طفل صـغري          بكم إذ تقدمون طفال ص    وقل
من هذا الطفل الذي يقال عنه هذا       : حينها ال أعرف هذا األمور فاستغربت من كالمه وقلت يف نفسي          

ماذا كانت الضجة يف املسجد اليوم وماذا       : الكالم؟ خرجت وسألت الشيخ يعقوب علي على ما أظن        
 يقصد إذ قال بأن كل هذا الفساد قد عيث من أجل طفل صغري؟ من هو ذلـك                  كان الشيخ رمحة اهللا   

لي كما جـاء يف     ثَفكان م . أنت ذلك الطفل  : الطفل الذي أشار إليه الشيخ رمحة اهللا؟ قال يل متبسما         
 األعمى أن صاحيب بصري وأنا أعمى ال أرى شيئا فال بد            ظن. قصة أن أعمى وبصريا جلسا ليأكال معا      

مث خطر له أن البصري يكون قد الحـظ         . حيب يأكل أكثر وأسرع مين، فبدأ يأكل مسرعا       أن يكون صا  
 فبدأ عندها يأكل بكلتا اليـدين، مث         فماذا جيب علي فعله؟     أكثر يأكل بسرعة هذا أيضا ويكون قد بدأ      



يأكل  فماذا أفعل وكيف ميكنين أن آكل أكثر منه؟ فبدأ اليدينين آكل بكلتا آأن البصري يكون قد ر     ظن
فعل البصري يكون قد شاهد ذلك ويكون قد بدأ ب نخطر بباله أمث . جيبهيضع األرز يف  أخرى بيٍدوبيد 

مل تبق فيه اآلن إال حصيت فقـط وقـد أكلـت       : صحن الطعام وقال لصاحبه   عندها أخذ    ؛ذلك أيضا 
حبه مل يكن قد تذوق شيئا قط بل ظل يضحك على تصرفات صا            صاحبه املسكني     يف حني أن   حصتك
كذلك هو حايل أنا، إذ يفكر هؤالء الناس مثل هذا األعمى ويزعمون عين أنه يكون قد فعل                 . األعمى

وال أعمـل   . ل ضدي عفأما أنا فال أدري شيئا عما ي      . اكذا وكذا أو يغوي اجلماعة بطريقة كذا وكذ       
احلـديث  كنت أجهل الظروف لدرجة كنت أظن أن الطفل الذي يدور           . التوكل على اهللا   سوىشيئا  

ومع أن هؤالء الناس كانوا حيظون بنفوذ كبري يف اجلماعة ولكن اهللا جعل مـؤامرام               . حوله هو غريي  
  . تذهب سدى ورزقين الفتح واالنتصار

ق قال يصح القول بأن هذه العالمة مل تتح      ". أنه سيجعل الثالثة أربعة   : " عما ورد يف النبوءة    �مث يقول   
  . ثة أربعة من عدة نواٍحيف شخصي بل احلق أين جعلت الثال

  . لقد ولد قبلي مزرا سلطان أمحد ومرزا فضل أمحد وبشري األول وكنت أنا الرابع: أوال
هؤالء األوالد الثالثـة    .  وبذلك جعلت الثالثة أربعة    �ولد بعدي ثالثة أبناء للمسيح املوعود       : ثانيا
  . ت أنا االبن الرابعمرزا مبارك أمحد ومرزا شريف أمحد ومرزا بشري أمحد وكن: هم
 حنن اإلخوة الثالثة من أوالد املـسيح املوعـود          ناقد جعلت الثالثة أربعة من منطلق آخر أيضا أن        : ثالثا
.  األحياء قد آمنا به وصرنا من أوالده الروحانيني، أي أنا ومرزا بشري أمحد ومرزا شريف أمحـد                 �

كان اعتقاده باخلليفة األول قويا جدا ولكنه مع        . أما مرزا سلطان أمحد فلم يدخل يف أوالده الروحانيني        
 أن اهلداية   �ولكن كان يبدو من إحدى رؤى املسيح املوعود         . ذلك مل ينضم إىل األمحدية يف عهده      

. كانت مقدرة له عند اهللا غري أنه مل يدخل اجلماعة يف عهد املسيح املوعود وال يف عهد اخلليفـة األول  
إذًا، فقد وفّق اهللا تعـاىل      .  تعاىل أسبابا أدت إىل دخوله األمحدية بواسطيت       عندما جاء عهدي أنا هيأ اهللا     

ى كان هو أخي الكبري فكان ير     .  للبيعة على يدي يف ظروف غري عادية       �أحد أبناء املسيح املوعود     
فقد ذكر يل بنفسه بعد البيعة أنه تردد إىل فترة من الـزمن يف أمـر                . ةالبيعة على يد أخيه الصغري صعب     

 أو  �لو كنت مبايعا لكان علي أن أبايع على يد املـسيح املوعـود              : البيعة وكنت أقول يف نفسي    
اخلليفة األول الذي كان اعتقادي به قويا جدا، ولكن كيف أبايع على يد أخي الصغري، حىت قلت يف                  

 فبايع علـى يـدي      .هذه الكأس املريرة   أجترعأنه ال بد يل أن      ) هذا ما قاله املرزا سلطان أمحد     (نفسي  
قبل ذلك كنا حنن ثالثة أوالد روحانيني للمسيح املوعـود مث           فوبذلك وفقين اهللا أن أجعل الثالثة أربعة        

  . حتول الثالثة إىل أربعة



م ١٨٨٦ أدىل ذا النبـأ يف عـام         �طلق آخر أيضا أن املسيح املوعود       نوجعلت الثالثة أربعة من م    
م، ١٨٨٦لرابع بعد اإلهلام فجعلت األعوام الثالثة أربعة أي عام          م أي يف العام ا    ١٨٨٩وولدت يف عام    

فكان املراد يف النبوءة عن جعل الثالثة أربعة أنين سأولَد يف العام            . م١٨٨٩م وعام   ١٨٨٨م و ١٨٨٧و
  . فكان كذلك وقد ولدت حبسب ذلك. الرابع بعد النبوءة وبذلك يكون جاعل الثالثة أربعة

اجلزء اخلامس من النبوءة هو     : سيكون سببا إلظهار جالل اهللا    : معىن التعبري  �مث ذكر املصلح املوعود     
وقد حتقق هذا اخلرب أيضا يف عهدي، إذ قد اندلعت احلـرب  . أن نزوله سيكون سببا إلظهار جالل اهللا    

ي قد  العاملية األوىل بعد أن توليت منصب اخلالفة، كما أن احلرب العاملية الثانية مندلعة اآلن، األمر الذ               
قد يقول قائل هنا بأن مئات آالف الناس بل عشرات املاليني منهم            . أدى إىل إظهار جالل اهللا يف العامل      

على قيد احلياة، فإذا قدمت هاتني احلربني دليال على صدقك فلكل شخص حي أن يقدمهما يف تأييده                 
أنه إذا أُخرب هؤالء مئات     فجوايب على ذلك هو     . صدقه هو وميكنه أن يقول بأما تشكالن عالمة على        

اآلالف من الناس أو عشرات املاليني منهم اتني احلربني فيمكن أن تكونا دليال على صـدق كـل                  
 روا عنها  أما إذا   . شخص حين تفاصيل حتققها   فإن الذي كُشفت عليه      مل خيبحتقـق ذلـك      وبي سيعد 

  . ظهور اجلالل اإلهلي حبقه
 ١٨٠٠٠ آنة، وكانت الديون تصل      ١٤فة كانت يف ميزانية اجلماعة      عندما انتخبت خلي  : سينمو سريعا 

مل " من ذا الذي ميكنه أن يوقف فعل اهللا؟"روبية، حىت أن اإلعالن األول الذي نشرته يف عهدي بعنوان        
أكن أملك ماال لطباعته، وكان عند جدي بعض التربعات لبناء املسجد، فقدم يل مائيت روبية من تلك                 

باختصار قـد   . جيتمع املال يف خزينة اجلماعة يسد هذا الدين        هذا اإلعالن، وقال عندما      ت لنشر التربعا
ففي ذلك الزمن حيث كان كبار أفراد اجلماعة يعارضونين وكان قـادة            . استدنت لنشر ذلك اإلعالن   

املبلغ  آنةً فقط، مما يعين أن       ١٤اجلماعة يعارضونين، يوم كانت خزينة اجلماعة خالية حيث كانت فيها           
ـ   توكان.  آنةً ١٦مل يكن روبية واحدة إذ تضم روبية واحدة           روبية، يـوم    ١٨٠٠٠ األجنمن مدينة ب

 غالبية أعضاء األجنمن تعارضين، وكان سكرتري األجنمن معارضا يل وكان مدير املدرسة معارضا              تكان
د أن تتحقـق وحـدة   يل، قد نشرت كلمايت هذه يف ذلك اإلعالن حبسب مشيئة اهللا، أن اهللا تعاىل يري  

أال يرون أن أمامهم خيارين فقط فإما       . اجلماعة على يدي، وال أحد يقدر على منع اهللا من مشيئته هذه           
الفُرقة يف اجلماعة ويبايعوين، أو يتبعوا أهواءهم ويقتلعوا البستان الطاهر الـذي             إحداثأن يكفّوا عن    

اآلن فما من شك يف أن حتقق وحدة اجلماعة       فقد مضى ما مضى، أما      . كان األطهار قد سقَوه بدمائهم    
ميكن بطريقة واحدة فقط، وهي البيعة على يد من جعله اهللا خليفةً، وإال كل من سيعارضه يتسبب يف                  

مث قال حضرته أين كتبت يف ذلك اإلعالن أنه لو بايعين العامل كله ملا عظُمت خالفيت، وكذلك                 . الفرقة
و كـان   فكما يكون النيب نبيا حىت ل     .  فلن حيطّوا من شأن خالفيت     لو تركين اجلماعة كلهم ال مسح اهللا      



 الذي ألقاه   إن اِحلمل . ن قِبل قرار اهللا هذا    فمبارك م .  حىت لو كان وحيدا    وحيدا فكذلك اخلليفة خليفة   
. إال أنين موقن بأن ذلك القدوس سينصرين حتمـا        . اهللا علي لثقيلٌ، فإن مل ينصرين لن أقدر على شيء         

ر قد ظهرت أنواع املعارضات، سياسيا ودينيا ومن داخل اجلماعة وخارجها أيضا، ومع ذلك              باختصا
  .  ألدفع اجلماعة حنو التقدم واالزدهار أكثر�وفقين اهللا 

فقد حقق اهللا هذا اجلزء مـن النبـوءة   " يكون وسيلة لفك رقاب األسارى"كانت فقرة من النبوءة أنه    
 بواسطيت أقواما مل يكن املسلمون منتبهني إليهم، وكانت تعيش          �هدى اهللا    إذوذلك  . أيضا بواسطيت 

مبنتهى الذلة واالحنطاط، وحياا حياة األسارى، فلم يكونوا قد تعلّموا ومل تكن مدنيتهم على مستوى               
فريقية اليت كان أهل الـدنيا قـد نبـذوها وكـانوا            رفيع، ومل يكن مثة نظام لتربيتهم مثل املناطق اإل        

  . ما وعبيدا فقطيستخدمون خدا
كان حضرته يلقي اخلطاب يف اجللـسة، وكـان         (فريقيا الغربية كلمته    إفقبل قليل كان يلقي مندوب      

فبعض سكان هـذه    ) فريقيا الغربية أيضا ألقى كلمته فحضرته أشار إليه، أنه قد استمعتم إليه            إ مندوب
يضا، وكانوا يعيشون عراة، ومـن      البالد متعلمون لكن يف البلد يوجد أناس بكثرة ال يلبسون املالبس أ           

كان تعليم املسيحية ينتشر هناك     . هؤالء الوحوش قد دخل ألوف مؤلفة يف اإلسالم بواسطيت بفضل اهللا          
بسرعة، وإىل اآلن يف بعض املناطق غالبية السكان هم النصارى، لكن دعاتنا ذهبوا إىل هـذه املنـاطق     

ما سحبوا اآلالف من املـسيحيني وجعلـوهم        حبسب توجيهايت، وجعلوا آالف املشركني مسلمني، ك      
  . وهذا األمر قد سبب اضطرابا للنصارى. مسلمني

توجد يف إجنلترا هيئة كبرية للقسس وهي خمولة بصالحيات ملكية، وهي مكلفة من ِقبل احلكومة لنشر                
 أسـباب   فهذه اهليئة شكَّلت جلنة وكلّفتها برفع التقرير عـن        . املسيحية واإلشراف على هذه األعمال    

فريقيا الغربية، فالتقرير الذي رفعته هذه اللجنة األخرية إىل اهليئة ورد فيه ذكر             إتوقف تقدم املسيحية يف     
 الـسوداء باختصار تعتنق الـشعوب     . األمحدية أكثر من اثنيت عشرة مرة أا أوقفت انتشار املسيحية         

قد جعلين اهللا وسيلة لفك رقـاب هـؤالء     اإلسالم بكثرة يف أفريقيا الغربية وأمريكا كلتيهما، وكذلك         
  . األسارى بإتاحته يل فرصة لنشر اإلسالم يف هذه الشعوب، ووفَّقين لرفع مستوى حيام

إن حادث كشمري أيضا يشكِّل إثباتا عظيما لصدق هذه النبوءة  انطالقا من الفقرة املتعلقة بفك : مث قال
ية ال يسعه غري التسليم بأن اهللا قد هيأ ألهل كشمري  وكل من يتدبر هذه األحداث جبد     . رقاب األسارى 

    إن هلذه النبوءة جانبني مهمـني جـدا،        : يقول حضرته . همئم أعدا أسباب فك الرقاب بواسطيت، وهز
 أنه سوف ينشر امسه إىل أحناء       � قد بشر سيدنا املسيح املوعود       �فاجلزء األول هلذه النبوءة أن اهللا       

االبن عنده مل يكن ليصل امسه إىل أطراف األرض، ما مل يظهر منه أعمالٌ تـذيع                فبمجرد والدة   . العامل
فهناك كبار املؤلفني ينشغلون طول احلياة يف أعمال التأليف وبذلك ينتشر امسهـم يف              . صيته يف العامل  



العامل، كما يذيع صيت البعض نتيجة ارتكام السيئات، كما أن الناس يعرفون كبار اللصوص وقطاع               
بل تكـون شـهرم يف      . الطرق أيضا إال أن شهرم احلسنة أو السيئة ال تصل إىل أكناف العامل كله             

 كان قد تنبأ بأن امسـه سيـصل إىل أرجـاء            �منطقة معينة يف البلد، لكن سيدنا املسيح املوعود         
ية ونالحظ  فكان ميكن أن تعد هذه النبوءة عظيمة إذا حتققت له الشهرة يف أوضاع غري عاد              . املعمورة

 أخذ البيعة بعد شهرين ونصف تقريبا مـن والديت، وبـذلك            �فقد بدأ حضرته    . أن هذا ما حتقق   
  . تأسست اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف العامل

عندما توفِّي املـسيح    . لقد أقمت املراكز يف شىت أطراف األرض لنشر اإلسالم األمحدية         : يقول حضرته 
اهلند ويف بعض مناطق أفغانستان فقط، ومل يكن أي مركز للجماعـة             كانت اجلماعة يف     �املوعود  

 قد أخرب يف النبوءة أن صيته سيذيع إىل أقصى األرضني، فقـد             �يف سائر البالد، لكنه كما كان اهللا        
فقد أقمت املراكز يف أوائل خالفيت يف بريطانيا        .  إلقامة مراكز اجلماعة يف شىت بالد العامل       �وفَّقين اهللا   

النكا وموريشوس، مث توسع هذا األمر وظل يتوسع بانتظام، وأقيمت املراكز بفضل اهللا يف إيران               وسريي
فريقيا الـشرقية، ويف    إونيجرييا وغانا وسرياليون و    والغوسوفلسطني   سورياووروسيا والعراق ومصر    

، ا ويوغوسـالفي وبولنـدا والـمجر  وتشيكوسلوفاكياأوروبا باإلضافة إىل بريطانيا يف إسبانيا وإيطاليا       
رجنتني والـصني واليابـان وماليزيـا واملـستعمرات      األوألبانيا وأملانيا والواليات املتحدة األمريكية و     

ويف بعض هذه البالد سجن الدعاة وبعضهم اآلخـرون مـا زالـوا             . اشغر أيضا وكوسومطرة وجاوا   
انت احلـرب العامليـة     يعملون، وبعض املراكز قد أغلقت مؤقتا ألسباب أمنية بسبب احلرب، حيث ك           

باختصار ال يوجد يف العامل أي شعب مل يطَّلع على اجلماعة اإلسالمية األمحدية وال يوجـد أي         . الثانية
تأثريها بل بعـض    بفاحلكومات أيضا تشعر    . شعب ال يشعر بأن األمحدية سيل عارم يتقدم إىل بالدهم         

فحني ) لزمن فقط بل يالحظ اليوم أيضا     وهذا مل يكن يف ذلك ا     (احلكومات تسعى للقضاء عليها أيضا،      
 قد وعد بأنـه     �ذهب داعيتنا إىل روسيا ضرب ضربا مربحا وسجن ملدة طويلة، إال أنه ملا كان اهللا                

سينشر هذه اجلماعة وجيعلها مشهورة يف أرجاء املعمورة بواسطيت فقد أوصل األمحدية بفضله ورمحته              
  . أقام فروعا كبرية للجماعة يف بعض هذه املناطقوليس ذلك فحسب بل قد . إىل كل هذه املناطق

ويف أماكن  . إن للنبوءة أجزاء خمتلفة قد حتققت يف شخص حضرته بشأن عظيم وحتققت مراٍت عديدة             
 أن  �نـسأل اهللا    .  بانتظـام  � وترفع شأن النيب     �خمتلفة، وظلت تحقِّق صدق املسيح املوعود       

  . ن أيضا إلجناز مسئولياتناينـزل عليه غيث رمحته بانتظام ويوفقنا حن
 الغائب على الداعية اإلسالمي املرحوم احملترم موالنا حممد صديق شـاهد            صالةبعد الصالتني سأصلي    

إنا هللا  .  سنة ٨٧ عن عمر يناهز     ١٥/٢/٢٠١٥الغورداسبوري ابن ميان كرم دين احملترم، الذي تويف يف          
  . وإنا إليه راجعون



.  سنة يف مركز اجلماعة يف ربوة والبالد األجنبية أيضا يف مناصب خمتلفة            لقد وفِّق خلدمة اجلماعة لستني    
كانت حياته كلها مليئة خبدمات الدين واجلهد الدؤوب للدعوة إىل اهللا وطاعة اخلالفة، فقد ظل ينجز                

  . فاجل وصار طريح الفراشالقبل مدة أصيب ب. املهمات الدينية ما مسحت له الصحة
يف مقاطعة بطالة، كان والده قد تـشرف ببيعـة          " لودهي ننغل " يف   ٣١/١٠/١٩٢٨كان من مواليد    

 بعـد الدراسـة     ١٩٤٠سجل املرحوم يف املدرسة األمحدية بقاديان يف        . ١٩١٤ يف   �اخلليفة األول   
 حيتل املركـز األول أو الثـاين يف          بفضل اهللا تعاىل   وكان يف املدرسة من املتفوقني، بل كان      . االبتدائية

، مث أثناء الدراسـة يف      ١٩٤٧اح يف املدرسة األمحدية سجل يف اجلامعة األمحدية يف          الصف، وبعد النج  
 سجل يف أول صف للـدعاة       ١٩٥٠مث يف   . وجنح فيه " مولوي فاضل "اجلامعة األمحدية تقدم المتحان     

بعد ذلك أُرسل إىل سرياليون حيث ". شاهد" حامال شهادة ١٩٥٢يف جامعة املبشرين، وخترج منها يف  
 إىل لندن حبرا حيث أقام شهرا مث وصل من هناك إىل سرياليون             ٢٣/١٠/١٩٥٢من كراتشي يف    انطلق  

 وأجنز مهمات خمتلفة يف     ١٩/١٠/١٩٥٦ونشر الدعوة ألربع سنني هناك مث عاد إىل باكستان يف           . حبرا
اعية  أُرسل مرة أخرى إىل سرياليون بصفته أمري اجلماعة والد         ١٩٥٩يف ديسمرب   . املركز لثالث سنوات  

 ١٥/١/١٩٦٦  ومن هناك أرسل إىل غانا يف١٩٦٢املسئول هناك، حيث عمل هناك ذا املنصب حىت         
 أرسل مرة   ١٩٦٨يف يوليو   ". سالت باند "لكلية األمحدية لتأهيل الدعاة يف      ل امديروأجنز مهماته سنتني    

املسئول، وبعد ذلك    كأمري اجلماعة والداعية     ٢٤/٥/١٩٧٢ثالثة إىل سرياليون وظل خيدم اجلماعة حىت        
حني قام اخلليفة الثالث .  حيث وفَّقه اهللا لنشر الدعوة ألربع سنوات      ٣١/٧/١٩٧٣أرسل إىل أمريكا يف     

  . فريقيا كان املرحوم يف سرياليونإرمحه اهللا بأول جولة إىل 
وكان هدا تيف باكستان أيضا خدم اجلماعة يف عدة جماالت، كان متواضعا جدا وعفيفا وعدمي الرياء وجم     

كان ميلك علما غزيزا وذوقا يف التأليف أيضا، حيث كان يفيد قـراء جريـدة               . بسيطا خيدم بصمت  
حـني زار   . الفضل األمحديني بعلومه وخربته وجتاربه، حيث كانت مقاالته تنشر فيها فينة بعد أخرى            

ـ        إاخلليفة الثالث بالد     ، وقد ذكر حضرة    "ممقام نعي "فريقيا الغربية قال حبق بعض الدعاة أم فائزون ب
  .اخلليفة الثالث املرحوم أيضا

              يد ابنة خليل أمحد احملترم من سكان حيفعاشت مع زوجها   " غولبازار"كان املرحوم قد تزوج أمة ا
رزق اهللا املرحوم مخسة أبناء وبنتني وكلهم متزوجون وعندهم أوالد، إحـدى بنتيـه              . بروح الوقف 

محد قمر احملترم، وأحد أبنائه أيضا داعيةٌ أمحدي يف أمريكا يف هـذه      تزوجت الداعية األمحدي مقصود أ    
كان والدي احملتـرم خادمـا خملـصا    : يقول الداعية سعيد خالد. األيام وامسه سعيد أمحد خالد احملترم  

  . للجماعة وكان متواضعا وعابدا وزاهدا ومتوكال



بالعبادة أي أداء حقوق اهللا والثانيـة       منذ بلغت سن اإلدراك وجدت يف والدي ميزتني أوالمها الشغف           
كان يصلي يف املسجد يف كل حـال، يف أواخـر           . نظام اجلماعة ء ل وفااله و  ل خالصاإلخدمة الدين و  

كان مـن واجبـايت    ركبتيهيف  ألٍملاملسجد مشيا أو بالدراجة  إىلحياته حني مل يكن يستطيع احلضور      
أخرت عن ذلك لشغل ما غضب لعدم متكنه من         وكنت إذا ت  . الذهاب معه إىل مسجد نصرت بالسيارة     

فقد ظل يداوم على التهجد أيضا كالصالة املكتوبة، فلم يكن يفوت التهجد حىت             . الذهاب إىل املسجد  
كان يهتم بـأن    . لو عاد إىل البيت من السفر متعبا، فقد الحظت حالته يف التهجد كأن املرجل يغلي              

 وإذا كان يغضب على أوالده فإمنا بسبب الصالة باجلماعـة           يكون أوالده أيضا مداومني على الصالة،     
  . فقط

 يف أمريكا قلت له أنا قلـق        ٢٠١٠حني عينت داعية يف عام      : يقول داعيتنا األستاذ سعيد خالد احملترم     
كـال، أنـت واقـف احليـاة،     : فقال. وميكن أن أقدم عذرا للخليفة  ) وذلك ألنه كان خيدمه   (عليك  

إن املرحوم كان حمبا خملصا للخالفة، فكان يسعى للعمل بكل توجيـه         :  مث كتب  .فاستجب لألمر فورا  
ذات مرة جـاء أخـي   . كان توكله عظيما. ونصيحة يف خطب اإلمام، وينصحنا حنن أيضا بالعمل ا    

فقال أخي لوالدي، مل مل     . األكرب من أمريكا وشعر بأن حاجة يف البيت ال تسد بسبب عدم توفر النقود             
إذا كنت حباجة إىل السؤال فسوف أسأل ريب وحده ولن أسألك،           : جلسه والدي جبنبه، وقال   ختربين؟ فأ 

  . أما إذا أردت أن ختدم شيئا حبسب سعتك فافعلْ
لقد نلت شهادة اهلندسة من الهـور، وتقـدمت بالطلـب           : أحد أوالده مهندس يف أمريكا، ويقول     

 دراسة، لكنه كانت هنـاك بعـض        شريةلتأ، وقدمت الطلب    اجلامعات األمريكية للتسجيل يف إحدى    
وكتبت إليه  فريقيا  إكان والدي يف    . الصعوبات، وكنت قلقا ألن الدراسة كانت ستبدأ يف أمريكا قريبا         

مريكيـة  األقنـصلية  الالرسالة للدعاء، وكنت ما زلت يف الهور إذ خطر ببايل أنه جيب الـذهاب إىل             
نجح يف االمتحان فلماذا أتيـت إىل هنـا، فأخربتـه       قال يل القنصل األمريكي إنك مل ت      . فذهبت إليها 

قريب هناك، وإن مل أكن قد حققت املستوى املطلـوب ملـا             ماعتبدأ  سالتفاصيل كلها، أن الدراسة     
وحني عدت إىل ربـوة     . التأشريةفقال يل أن أنتظر قليال، مث بعد نصف ساعة منحين           . سجلتين اجلامعة 

لقـد  : كتب فيها والدي  . فريقيا قبل عشرة أيام تقريبا    إلت من   وجدت رسالةً من والدي وكانت أرس     
  . التأشرية حصلت على وهو أخربين أنك �دعوت اهللا 

كان إميان املرحوم بالدعاء كبريا، فحني كان عائدا من سرياليون وسـلَّم            : يقول صهر املرحوم الداعيةُ   
لذي جيب علي فعلُه يف األوضاع الـصعبة،        املسئولية للداعية خليل أمحد مبشر احملترم، سأله األخري ما ا         

      وكيف ميكن أن أقود اجلماعة وكيف كنت         تقودها؟ فقال املرحوم كلمةً واحدة هي أنه كلما طـرأت 



، وهذه هي الوصفة الوحيدة للخروج من كل     "أكون أنا وريب  "أوضاع صعبة أغلقت علي الباب وبعده       
  . �كما قاله املسيح املوعود . مأزق

لداعية جميد السيالكويت احملترم أن املرحوم كان يعامل الدعاة بقسوة عند صـدور التـهاون        لقد كتب ا  
كان دوما يتحمل نفقات األكل والشرب      . منهم ويف الوقت نفسه كان يعتين م كثريا أيضا ويالطفهم         
فستق أو السمك افف فقط، ومل يكـن        اليف السفر أثناء اجلوالت من جيبه حيث كان يقتات على           

  . يأخذ هذه النفقات من اجلماعة
. حني أُرسلت إىل سرياليون كنت أستطلع أوضاع الـدعاة القـدامى        : يقول الداعية حنيف قمر احملترم    

فريقي األخ باسلمان ماتسرى احملترم وحني سألته عن املولوي املرحـوم           اإلمحدي  األكنت أزور عادة    
قي صواب بالتأكيد، إذ كان املرحوم فعال يتصف        وهذا االنطباع هلذا األخ األفري    ". كان مالكا : "قال

أسأل اهللا تعاىل أن يرزق اجلماعة دوما واقفي احلياة مثل املرحوم، كان متوكال كبريا              . بصفات املالئكة 
  . وراضيا برضا اهللا

رفع اهللا درجات املرحوم وجعل مثواه قرب أحبائه، وجعل أوالده أيضا أوفياء مع اجلماعة واخلالفـة،                
  . صهره وابنه للوفاء بعهد الوقف حبسب ما كان يتمىن املرحومووفَّق 


