
òÈà¦a@òjĐ�@ @

	���א�����������زא����و�����������א����������
�����א����
	���א������� ������زא����و�����������א����������
�����א����
	���א������� ������زא����و�����������א����������
�����א����
	���א������� ������زא����و�����������א����������
�����א���� ��� �� �� �� �

��א.0�$/�א.�-��$,��+�א�*%*د�وא)�م�א�'�&�%$�#�א��"م�א.0�$/�א.�-��$,��+�א�*%*د�وא)�م�א�'�&�%$�#�א��"م�א.0�$/�א.�-��$,��+�א�*%*د�وא)�م�א�'�&�%$�#�א��"م�א.0�$/�א.�-��$,��+�א�*%*د�وא)�م�א�'�&�%$�#�א��"م �� �� �� �

 ����١/٠�/�٠١	  

<á‚ß×e<|çjËÖ]<kée<‚rŠÚ<»<<

����� 

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

اكإي دبعن اكإيو عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمِصر أَ الَِّذينتمعن ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو 
الِّنيآمني ،�الض.  

أمهية خاصة يف تاريخ اجلماعة انطالقا من النبوءة عن له ، وهذا اليوم  شباط فرباير٢٠يوم األمس كان  
ون بارا  قد تنبأ يف هذا اليوم بوالدة ابن عنده يك�املصلح املوعود، حيث كان سيدنا املسيح املوعود 

 �يف اخلطبة املاضية أيضا تناولت بيان آيات املسيح املوعود . وصاحلا ومتصفا بصفات معينة أخرى عديدة
لقد قال املسيح .  فرباير٢٠واليوم أيضا رأيت من املناسب أن أذكر هذه النبوءة لكون يوم اجلمعة قريبا من 

ن  لك، إنكم تثريون االعتراض:عظيمةال باآليةفها النبوءة اليت وص ردا على املعترضني بشأن هذه �املوعود 
 البشر، مث إن النبوءة ال تتنبأ بوالدة ابن فقط بل النبوءة بوالدة ابن يتمتع إصدار مثل هذه النبوءة يفوق قدرة

 إذا قرأ أحد هذا اإلعالن بإمعان �فقد قال حضرته . حيايتبصفات معينة وأنه سيعيش طويال وسيولد يف 
إذا كنتم يف شك فأتوا بنبوءة : مث قال للمعترضني. يبقى لديه أي شك يف كوا آية من اهللاوإنصاف، فلن 

وكما كان . (هذه ليست جمرد نبوءة فحسب، بل هي آية مساوية عظيمةتدبروا أن : فقال. تتضمن آية مثلها
ته إن هذه النبوءة فهنا أيضا مل يقل حضر.  على اجلميع�اهلدف من بعثته إثبات صدق اإلسالم وعظمة النيب 

وف الرحيم الكرمي ءتبيانا لصدق نبينا الرإن اهللا الكرمي جل شأنه قد أراها ) :واآلية تظهر صدقه بل قد قال
واحلق أن هذه اآلية أعلى وأوىل وأكمل وأفضل وأمتّ ِمن إحياء املوتى مبئات  .تهوعظم �حممد املصطفى 

ألمد قصري فقط، كما ورد يف الكتاب ي استرجاع روح واحدة ن حقيقة إحياء امليت إمنا هإ:  مث قال.املرات
وحىت لو مت التسليم بأن .  واألنبياء اآلخرين، وللمعترضني كالم كثري يف ذلك أيضا�املقدس عن املسيح 

قد  �أما هنا فإن اهللا تعاىل بفضله وإحسانه وبربكة خامت األنبياء امليت استعاد احلياةَ، فهذا ال يفيد العامل شيئا، 
 .عامل كلهاستجاب دعاء هذا العبد املتواضع ووعد بإرسال روح مباركة تنتشر بركاا املادية والروحانية يف ال



أيها الناس، من أنا وما حقيقيت، فالذي يهامجين هو يف احلقيقة يريد أن يشن اهلجوم : � يقول حضرته 
 على الشمس، بل سوف يقع الرماد نفسه على الرمادذر ، فليعلم أنه ليس بوسعه �على متبوعي املقدس النيب 

ه وبغضه، بل سوف ه بعداوِت وعظمت�ولن يقل شأنُ نبينا الكرمي . رأسه وعينيه ووجهه وجيعله ذليال مهانا
ال  أن متنعوا الشمس من الطلوع؟ كال،  وهكذا هل تقدرون وقت الفجر على. يظهره اهللا أكثر فأكثر

  .    أزال اهللا حقدكم وبغضكم. دقتستطيعون إحلاق أي ضرر بشمس الص
 ١٨٨٩على كل حال قد ولد يف يناير . كان من بني هؤالء املعترضني بعض املسلمني أيضا فتحداهم ونبههم

 تبقى  إجنازاٍت عظيمةً�حتقيقا هلذه النبوءة ذلك االبن املوعود الذي أحرز إلقامة تفوق اإلسالم وعظمة النيب 
 أرى من الضروري أن �قبل أن أتناول بعض إجنازات املصلح املوعود و.  أيضااألغياروأقر ا . خالدة لألبد

لقد كتب حضرته . أقرأ عليكم النص األصلي للنبوءة، لكي نتعرف إىل عظمتها وحقيقتها نتيجة ذكْرها املتكرر
 يف نِشر الذي" كتيب سراج منري احملتوي على آيات الرب القدير" باسم ٢٠/٢/١٨٨٦ بيده إعالنا يف �

 ما � املوعود املسيح فيه كتب فقد هلا، ضميمةً ١/٣/١٨٨٦ يف أمرتسر يف الصادرة" اهلند رياض "جريدة
 بكل الكتيب هذا يف ستندرج اليت الثالثة بأنواعها النبوءات من - املتواضع العبد ذا األوىل النبوءة تتعلق" :يلي

 بإجياز فقط الوحي بكلمات األوىل مجادى ١٥ لـ املوافق ٢٠/٢/١٨٨٦ يف اليوم وأسجلها - التفاصيل
  .تعاىل اهللا شاء إن املذكور الكتيب يف فستنشر تفاصيلها أما ،كمثال

فقد مسعت تضرعاِتك، وشرفت . إين أعطيك آية رمحٍة حبسب ما سألتين: فالنبوءة األوىل بإهلام من اهللا
فآية قدرٍة ).  سفري إىل هوشياربور ولدهيانهيعين(أدعيتك بالقبول خبالص رمحيت، وباركت رحلتك هذه 

سالم عليك يا . آية فضل وإحسان ستمنح لك، ومفاتيح فتح وظفر ستعطى لك. ورمحٍة وقربٍة ستوهب لك
ها، وليتجلّى بعث من القبور أهلُهكذا يقول اهللا تعاىل، لكي ينجو من براثن املوت من يبتغي احلياة، وي. مظفّر

 كالم اهللا للناس، وليأيت احلق بكل بركاته، ويزهق الباطل جبميع حنوساته، وليعلم شرف دين اإلسالم وعظمة
وينظر إىل اهللا ودينه ن ال يؤمن باهللا تعاىلالناس أين أنا القادر أفعل ما أشاء، وليوقنوا أين معك، ولريى آيةً بينةً م 

  .  سبيل ارمني نظرة إنكار وتكذيٍب، ولتستبني�وكتابه ورسوله الطاهر حممد املصطفى 
  . ستوهب غالما زكيا من صلبك وذريتك ونسلك. أَبِشر فستعطى ولدا وجيها طاهرا

 هذه الكلمة يف النبوءة اليت سجلها تلقد ورد[غالم مجيل طاهر سينـزل ضيفًا عليك، امسه عنموائيل 
هو . سة، وهو مطهّر من الرجسلقد أُويتَ روحا مقد. وبشري ]فهو األصل" عمانوايل"حضرته يف عاقبة آم 

 سيكون صاحب اجلالل والعظمة .معه الفضل الذي ينـزل مبجيئه. مبارك الذي يأيت من السماء. نور اهللا
إنه كلمة اهللا، ألن . سيأيت إىل الدنيا ويشفي الكثري من أمراضهم بنفسه املسيحي وبربكة روح احلق. والثراء

سوف ميأل . سيكون ذهينا وفهيما بشكل خارق وحليم القلب. تمجيدرمحة اهللا وغريته قد أرسلته بكلمة ال
. إنه يوم االثنني، مبارك يوم االثنني). مل يتضح يل معىن هذا(إنه سيجعل الثالثة أربعة . بالعلوم الظاهرة والباطنة



ظهوره جد . من السماء والعالء، كأن اهللا نزل  احلقر، مظهِر واآلِخِل األورهظْ، ممبارك ذكي كرمي صاحل ولد
سوف ننفخ فيه . بشرى لك، يأتيك نور مسحه اهللا بطيب رضوانه. مبارك ومدعاة لظهوره جالل اهللا تعاىل

سوف ينمو سريعا، وسيكون وسيلةً لفك رقاب األسارى، وسيذيع صيته إىل أرجاء . روحنا، وسيظلّه اهللا بظلّه
  ."وكان أمرا مقضيا.  السماء: النفسيةاألرض، وسيتبارك منه أقوام، مث يرفع إىل نقطته

مث رحل من هذا . فهذه هي الصفات اليت كان سيتصف ا ذلك االبن مث شاهد العامل أن ذلك االبن ولد
وإذا تعمقنا يف هذه .  عاما وبعد أن جعل العامل يعترف خبصائصه ومزاياه٥٢العامل بعد أن توىل اخلالفة ملدة 
وسع أي خطبة أو خطاب أن حييط حبياة املصلح املوعود بات عدة، فليس اخلصائص، فهذا يتطلب جملد

 فرباير إحياء لذكرى هذه النبوءة، حيث يلقي اخلطباء ٢٠يف اجلماعة تعقد كل سنة جلسات يف . وإجنازاته
وقد تناولت أنا شخصيا أيضا هذا املوضوع . واحملاضرون حبسب ذوقهم وعلمهم، الضوء على هذا املوضوع

رات، كما تكلم عنه قبلي اخلليفة الثالث والرابع أيضا كالمها، ومع ذلك ال نستطيع القول إنه قد متت عدة م
على كل حال اليوم أيضا سأتكلم عن . اإلحاطة جبميع جوانب حياة املصلح املوعود أو قد استوعبها اجلميع

ب من جوانب النبوءة، وهو أنه قد بعض اجلوانب من حياة املصلح املوعود انطالقا من هذه النبوءة بل من جان
لكن قبل ذلك أود أن أذكر لكم عرضا لكتب املصلح املوعود . تأثر بعلمه ومعرفته األمحديون واألغيار أيضا

سريعي ومعلوم أن يف ذلك الزمن مل يكن نظام التسجيل موجودا حيث كان بعض .  وحماضراته وخطبه�
لكتابة كامال أحيانا، لذا فبعض اخلطب موجودة كاملة وبعضها  يكتبون فورا، ومل يكونوا يستطيعون االنسخ

 وحماضراته وخطبه باسم �باختصار إن مؤسسة فضل عمر تنشر جمموعة كتب املصلح املوعود . غري موجودة
 خطبة وحماضرة وكتابا إمجاال، وتقدر ٦٣٣ جملدا، وهي تضم ٢٤، وإىل اآلن قد صدر منها "أنوار العلوم"

  . خطبة وحماضرة وكتابا تقريبا٨٥٠ جملدا، وستضم إمجاال ٣٢ أن عدد الدات سيبلغ مؤسسة فضل عمر
 جاهزة للطباعة ٢٩ إىل ٢٥ جملدا من أنوار العلوم قد نشرت إىل اآلن، والدات من ٢٤لقد ذكرت أن 

ه كتب وهكذا سريبو عدد ، أخرية حلضرته، وبعد هذا سيبقى ثالثة جملداتوحماضرة كتابا ١٦٣وهي تضم 
ها حسب إضافة إىل ذلك هناك خطب اجلمعة والعيدين وخطب النكاح أيضا وعدد.  على مثامنئةهخطاباتو

وهي تضم " حممودخطب " جملدا خلطب حضرته باسم ٢٨لقد نشر .  خطبة٢٠٧٦ًالقائمة اليت وصلتين 
كذا سيضاف إىل  جملدا، وه٣٩ إىل ٢٩ وستنشر يف ١٩٥٩ إىل ١٩٤٨ه ما بني ، وبقيت خطب خطبة١٦٠٢

. قام ا حضرته لألعمال العلمية اليت ةهذه هي قائمة خمتصر.  خطبة أخرى تقريبا٥٠٠  املنشورةعدد اخلطب
آللئ املعرفة فيها ته لوجدنا اواستمعنا إىل كل خطابه وألقينا نظرة على كل كلمخطبه لو اطلعنا على كل 

   .، وأارا مذهلة من العلم والعرفانمودعة



جبزء النبوءةليت تتعلق فقط ا�حضرته عن أعمال مرة نبذة  � م اخلليفة الثالث للمسيح املوعودلقد قد  :
ولو ذكرنا أعمال حضرته املتعلقة ذا اجلزء الوحيد ملا استطعنا إكمال . إنه ميأل بالعلوم ظاهرة وباطنة

  .املوضوع
 هو �حد مؤلفات حضرة املصلح املوعود ت أن أقوليفة الثالث رمحه اهللا يف ذلك العلى أية حال، أخرب اخل

شر فإنه يضطر لالعتراف أنه لو ن  منه بإمعان مرةًاتفسري رائع لدرجة أن من قرأ جزًءوهو ، "التفسري الكبري"
. الكبار من القرآن الكرمي مع مثل هذا التفسري لكان يكفي له أن يذكَر يف قائمة األبرار والصاحلني اأحد جزًء

  . الوحيد الذي كتبه حضرته بل ألف كتبا أخرى حول علوم القرآن الكرميليس هذا الكتاب
 يف مثانية إىل عشرة  يقعه وأرى أنتفسري القرآن الكرمي هذا �حضرته كتب : يقول اخلليفة الثالث رمحه اهللا

  . آالف صفحة
فة إىل ذلك هناك ، إضا صفحة تقريبا٦٠٠٠حتتوي الدات العشرة املنشورة حاليا للتفسري الكبري على 

 كما تناول حضرته تفسري بعض اآليات يف خطاباته ،تفسري بعض سور القرآن الكرميحول ملحوظات خمتصرة 
  . التفسري الكبريإىلم ضكل ذلك مل ياملختلفة و

 عشرة كتب أو كتيبات حول علم الكالم وهذا وفق النبذة اليت قدمها اخلليفة �لقد ألف اخلليفة الثاين 
 تفسري سور الفاحتة والبقرة، مث من سورة يونس  جملدات تضمةأما التفسري الكبري فهو يف عشر. رمحه اهللالثالث 

تفسريها، وبعد حضرته ، مث هناك بعض السور مل يكتب ٢٩ إىل رقم ١٠إىل العنكبوت أي من السورة رقم 
 سورة وهو ٥٩لـ ته تفسريا من سورة النبأ إىل سورة الناس، أي كتب حضر بدًءا لسوركتب تفسريا لذلك 
 حبسب احلجم املتداول اليوم الزداد عدد  هذا التفسريط صغري، أما لو نشرخب صفحة تقريبا ٦٠٠٠يف يقع 

طريقها إىل النشر والطبعة اجلديدة للتفسري الكبري يف .  صفحة١٢٠٠٠ إىل ١٠٠٠٠صفحاته لتكون ما بني 
 سورة ليس ٥٥ سورة، مما يعين أن تفسري ١١٤ن كله هو  عدد سور القرآ. عما قريباآلن وستكون متاحةً

ا يف التفسري الكبريمتضمن.  
 يف كتابا أو كتيبا ٣١ علم الكالم كما ذكرت، ويف كتب أو كتيبات ١٠ �لقد ألف اخلليفة الثاين 

ٍب أو كتيبات  كت٤ السرية والسوانح، ويف كتابا أو كتيبا ١٣الروحانيات واألخالق واملعتقدات اإلسالمية، و
 األمور السياسية املتعلقة باألوضاع ما قبل يف كتابا أو كتيبا ٢٥ الفقه، يف كتب أو كتيبات ٣ التاريخ، يف

 سياسة كشمري، يف كتابا أو كتيبا ١٥ كتب أو كتيبات تتعلق بالسياسة ما بعد انقسام اهلند، و٩انقسام اهلند و
صة باجلماعة اإلسالمية األمحدية ومشاريعها، وإضافة إىل ذلك  القضايا اخلايف كتاب أو كتيب ١٠٠وقرابة 

ف حضرته حوهلا الكتب أو الكتيبات كما ذكرت بعض تفاصيله، وميكن أن يتجاوز مواضيع أخرى كثرية ألّ
  . بني كتاب وكتيب وحماضرةعددها الثمامنئة



 وباطنة، فمن مأل بالعلوم ظاهرةً يف النبوءة أنه سي�لقد قيل عن حضرته : يقول اخلليفة الثالث رمحه اهللا
على أعماله العلمية جيد فيها العلوم الظاهرة والعلوم الباطنة أيضا، والعجيب يف األمر أنه كلما ألف ةلقي نظري 

نه ال يسع أحدا الكتابة حول هذا املوضوع أفضل مما كتب بأن قرأه  كتابا أو كتيبا قال كل م�حضرته 
 يف جمال السياسة مل يسع كبار املعارضني أيضا إال االعتراف رأيه ومشوراتهيعطي   حضرته وملا أخذ.حضرته

باختصار، موضوع امتالء حضرته بالعلوم الظاهرية والباطنة طويل وال يسعنا . جبدارته وحنكته يف هذه العلوم
  .ذكر جزء واحد من مئة ألف جزء هلذا املوضوع

عظيمة للمصلح الكانة املفسري الكبري وحده يكفي لالعتراف ب أن التكما ذكر اخلليفة الثالث رمحه اهللاو
وإن الطريقة اجلديدة لفهم القرآن الكرمي اليت قدمها هذا التفسري وما كشف عن أسرار عميقة . �املوعود 

 غري األمحديني على التفسري أقرأ عليكم بعض تعليقاِتواآلن . �املصلح املوعود بللعلوم واملعارف هلي خاصة 
  .الكبري

  : ما يلي�يف رسالته إىل املصلح املوعود " نياز فتح بوري"كتب العالّمة 
 فريدة رؤية قدمت قد أنك شك وال. فاحصة بنظرة الكبري التفسري من الثالث الد األيام هذه يف أطالع"
 كلمة كل إن. ائعر بشكل واملعقول املنقول بني فيه جمع نوعه من تفسري ألول إنه. الكرمي القرآن لدراسة متاما
 جدا ويؤسفين. الفذ وذكائك استداللك وحسن فكرك وعمق نظرك ومشول علمك غزير على ساطع لدليل منه
 اطلعت لقد. التفسري هذا أجزاء كل قراءة من أمتكن ليتين. األوان هذا إىل العظيم التفسري ذا جاهالً ظللت أين

 حىت نفسي أملك فلم ،"هود "سورة مطالعة أثناء - سالمال عليه - لوط قصة حول الرائعة أفكارك على أمِس
بنايت هؤالء�: تعاىل قوله تفسري يف الفريد بأسلوبك اإلشادة حق أؤدي أن بوسعي ليس. الرسالة هذه كتبت�، 
  ".بقاءك اهللا أطال. املفسرين باقي عن متاما خمتلف هو والذي

أما .  بكل التزامظل التفسري الكبري أمامي وبقيت أقرأهلقد : مث يقول العالمة نياز فتح بوري يف رسالة أخرى
 ولكن أقول باختصار أنه برأيي هو التفسري األول باللغة األردية ، فهو يتطلب تفصيال طويالكيف وجدته،

  .الذي ميكنه أن يهب الطمأنينة للذهن البشري
ري عظيمة جدا وال يسع حىت مما ال شك فيه أن خدمة اإلسالم اليت أسدا مجاعتكم بواسطة هذا التفس

  . معارضيكم إنكارها
شهادته الشخصية عن رأي األستاذ عبد املنان " بتنه"رئيس قسم اللغة األردية يف جامعة " أختر"يسرد السيد 

لقد أعطيت األستاذ عبد املنان بيِدلْ : باهلند ويقول" بتنه"بيِدلْ الرئيس األسبق لقسم اللغة الفارسية يف جامعة 
حاليا بعض جملدات " بتنه" يف  املسائيالدوام، وعميد "بتنه"ئيس األسبق لقسم اللغة الفارسية يف جامعة الر

 فتأثر بقراءا بشدة حىت أهدى بعض هذه الدات لشيوخ املدرسة العربية �التفسري الكبري للخليفة الثاين 
ال يوجد : فقال أحدهم. رأيهم عن التفسريوذات يوم مجع هؤالء الشيوخ واستفسر منهم . أيضا" مشس اهلدى"



فما رأيكم فيه إذا قورن بالتفاسري العربية؟ فلزم الشيوخ : سأله األستاذ عبد املنان. مثل هذا التفسري يف الفارسية
فيمكننا إبداء الرأي بعد قراءة " بتنه"التفاسري العربية ليست متوفرة كلها يف : الصمت هنيهة مث قال أحدهم

ال يوجد تفسري يف : فبدأ األستاذ بذكر التفاسري العربية القدمية وقال. لها املوجودة يف مصر والشامالتفاسري ك
أية لغة يساوي تفسري مرزا حممود أمحد، ميكنكم أن تطلبوا التفاسري احلديثة أيضا من مصر والشام مث حدثوين 

  . بعد بضعة أشهر، فبهت علماء العربية والفارسية
مث بعث إليه مقاال مفصال " صدق جديد"مي سيد جعفر حسني رسالة وجيزة إىل مدير جريدة لقد بعث احملا

، أُعطيت يف اليوم الثالث أسباب ِسجين "دار السالم"عندما سجنت عقوبة على سعيي جلعل اهلند : "قال فيها
جهت إيل التهمة أنين أريد وو. خطيا وتضمنت مقتبسات من خطابايت املمتدة على ثالثة أو أربعة سنني املاضية

 قدري وضخامة التهمة ضآلةأما أنا فكنت حمتارا نظرا إىل . اإلطاحة حبكومة اهلند وإقامة حكومة إسالمية
لقد قلت لك سابقا .  االنطباع من خطابايت كان ممكنا هذامث شعرت رويدا رويدا أن أخذ مثل. املوجهة إيل

وهذا احلال ينطبق . هو يعرف غايته املتوخاة ولكن ال يعرف الطريق إليها. ل مسافر ضلّ طريقهبأين كنت مث
فبدأت يف اليوم التايل يف السجن بقراءة التفسري . أو غريها" منظمة احتاد املسلمني"على اجلميع سواء أكانت 
دت فيه اإلسالم مليئا باحلياة  أحد أصدقائي من قبل وكنت قد أخذته معي، فوجهالكبري الذي كان قد أعطاني

لقد تعرفت على القرآن ألول مرة بعد قراءة . ووجدت فيه كل ما كنت أحبث عنه) علما أنه مل يكن أمحديا(
إن ترك املرء مسلكه واالنضمام إىل ) يقول صاحب الرسالة خماطبا مدير اجلريدة(وكما قلت يل . التفسري الكبري

 باألخطار أهتمولكن مل .  اليت يصفها املشايخ كلهم كجماعة خميفة ليس أمرا عاديامجاعة مثل اجلماعة األمحدية
ولكن بدأت أدعو اهللا تعاىل يف السجود ليلَ ار أِن اهِدين يا ريب إىل الصراط . احملتملة بعد انكشاف احلق

لدموع وإنين واثق من  سجودي كان يبتلّ بامكانأؤكد لك أن . املستقيم، وأمضيت عدة أشهر يف هذه احلالة
ت على صدق اجلماعة األمحدية، وبعثت رسالة إىل حضرة مرزا وسيم أمحد يف قاديان قلت ب ثَيت ألينيإجابة أدع

كان املسؤول على السجن ". سكندر آباد"ت معظم فترة اعتقايل يف سجن يمث قض. فيها بأين أريد أن أبايع
لى مراسالت السجناء كلها ألن رسائلهم كانت ترسل أو تسلَّم املسؤولون يطّلعون ع. هناك مسلما ومثقفا

كنت أسعى دائما لقلة شجاعيت أال يطّلع املشرفون على السجن على رسائلي اليت . إليهم بعد توقيع املسؤولني
ه هذ" (حيدر آباد"اليت مقرها " احتاد املسلمني"إن جملس . كنت أرسلها إىل قاديان مع أنه مل يكن أمرا حممودا

كان العاملون يف السجن والسجناء كلهم يعاملونين حبب ولطف كبري . حتظى بشعبية كبرية) مدينة يف اهلند
ومل يكن مسموحا ألحد أن يقابلين سوى احلراس فكانت رسائلي ) وذلك بسبب انتمائي إىل املنظمة املذكورة(

كان فالرسالة اليت كانت تأتيين من قاديان أما . ترسل إىل قاديان عادة دون أن يعلم عنها املشرفون على السجن
. عندما جاءت استمارة البيعة من قاديان انتشر اخلرب يف السجن ومل يبق سرا. ال بد أن يطّلع عليها املسؤولون

ما هذا الذي : فجاءين املشرف على السجن مع رساليت واستمارة البيعة يف يده فحدثين بلطف متزايد وقال



. لتفسري وسأعطيك تفسري الشيخ أيب الكالم آزاد والشيخ املودودي وستنصلح أفكاركتفعله؟ اترك هذا ا
فجاءين ذين التفسرييِن اللذين كانا حيتويان على ترمجة معاين القرآن الكرمي يف احلقيقة وختللهما التفسري هنا 

الذي يقرأ التفسري الكبري تنشأ من املعلوم أن . قبل ملء استمارة البيعة وإرساهلا قرأت هذين التفسريين. وهناك
 املبهمة واألخطاء يف الترمجة املواضعفأخربت املشرف على السجن عن . فيه ملكة لينقد التفاسري األخرى

ه يوجد يف لقد سهل علي فعل ذلك ألن. ورينعلت املعىن حمدودا يف التفسريين املذكاألماكن اليت جوكذلك 
 أي �ال ميسه إال املطهرون�:  القرآن الكرميويقول.  اآليات القرآنيةماتالتفسري الكبري شرح لغوي أيضا لكل

  . األطهار فقط يستطيعون أن يفهموا معارف القرآن
لقد قرأت تفاسري اآلخرين وقرأت . لقد كتبت هذه التفاصيل حىت ترفع عين التهمة أين استعجلت يف البيعة

كنت قلقا هل ستقبل بيعيت . أرسلت البيعة وانصرفت إىل الدعاءمث .  وفهمت املوضوعوقارنتالتفسري الكبري 
محدي أن يكون خملصا للحكومة األسلم املأم ال، وصدق ظين إذ قال يل اخلليفة قبل قبول البيعة أنه جيب على 

. يا سيدي، إن تفسريكم قد نقش هذه األمور يف شغاف قليب: قلت يف اجلواب. ويعمل ضمن حدود القانون
 .   ندما علمت بعد بضعة أيام أن بيعيت قُبلت خررت ساجدامث ع

لقد قرأت يف التفسري الكبري أن اخلليفة الذي سيكون مصلحا موعودا سيكون سببا لفك رقاب : مث يقول
أدعو اهللا : ه قائالفدعا حضرت. إىل حضرته أن يدعو لفك أسري) كان يف السجن حينها(فكتبت . األسرى

فأنا دليل حي على صدق . مث أُطلق سراحي بعد بضعة أيام من دعائه. بابا إلطالق سراحك أسئتعاىل أن يهي
  ". سيكون وسيلة لفك رقاب األسارى: "النبوءة عن اخلليفة املوعود القائلة

هناك مستشرق بريطاين . ن مدحوه، فأقدم منوذجا واحدا من كالمهميوكيهناك مفكرون أوروبيون وأمري
ربري وهو عامل معروف بالعربية والفارسية والشؤون اإلسالمية، يقول مشريا إىل التفسري ايه آر جيه آ: امسه

وهذا الد األول . إن هذه الترمجة والتفسري احلديث للقرآن الكرمي عمل جبار:  اخلمسةلداتا ذياإلجنليزي 
ماء والباحثون يف قاديان هذا  عاما بدأ العل١٥ حنوقبل . هو مبنـزلة حمطة أوىل يف سلسلة هذا العمل اجلبار

وكان عمال جبارا أي أن . العمل العظيم وظل ساريا حتت قيادة مشجعة حلضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد
يطبع منت القرآن الكرمي مع ترمجته اإلجنليزية الصحيحة متاما، وإىل جانب الترمجة احلرفية يكون هناك تفسري 

ويف مستهل هذا . وىل من القرآن الكرمياأل  التسعسورال أمامي اآلن يشمل الد األول الذي. كل آية أيضا
 أمحد بنفسه، وقال فيها بأن كل ما ورد يف هذا التفسري  الدين حممودالد هناك مقدمة طويلة كتبها مرزا بشري

 وما بينه املؤلف أي مستمد من املعارف اليت بينها مؤسس اجلماعة يف كتبه ومواعظه أو ما بينه خليفته األول
لذا ميكننا أن نقول بأن هذه الترمجة والتفاسري ميثالن أفكار اجلماعة اإلسالمية . اخلليفة الثاين ملؤسس اجلماعة
  . األمحدية ملفاهيم القرآن الكرمي



وليس ذلك فحسب بل هناك من العرب أيضا من علّقوا على هذا التفسري، فيقول الدكتور حممد أنس من 
بعد حبث عميق وحتر شديد عن احلق والنور وقراءة كتب وتفسريات سيدي سلطان العارفني اإلمام  ":سورية

س اهللا سره العظيم، مل أجد أرقال  وحميي الدين، وحممد بن علي احلامتي الطائي قدمن تفسري موالنا أعذب 
مبجرد اطالعي ...  وباجلسد حيث كنت أحبث عن تفسري ملا حيدث معي بالكشف وبالروح،سيدي بشري الدين

على موقعكم وقراءيت للتفسري الكبري لسيدي املولوي بشري الدين وجدت من كالمه النور األمحدي والصدق 
  ".والشفافية اليت داعبت شغاف قليب

ويف أثناء املراسلة : ... مرارااخلليفة الرابع رمحه اهللا قد راسل  كان الذيالسيد مجال أغزول من املغربيقول 
 تعندما قرأته وقارنته بالتفاسري األخرى وجد. أرسل مركز اجلماعة الد األول من التفسري الكبري هديةً يل

فقد وجدت يف هذا التفسري كنه العلوم واِحلكَم اإلهلية إذ قد . بعدا شاسعا كالبعد بني السماء واألرض بينها
ليب صورة لقد رمست قراءة هذا التفسري يف ق. لقشرذُكر فيه مغزى الشريعة، بينما اكتفت التفاسري األخرى با

  .  إىل أعماق قليبدخلتمجيلة لإلسالم اليت 
وسأقدم لكم بعض األمثلة .  عليها اعترافات الناس بغزارة علمهوبناء �مث هناك حماضرات املصلح املوعود 

  .عليها
الذي " لتريلي"ة لطلب األستاذ  على إلقاء حماضرتني يف الهور استجاب�لقد وافق سيدنا املصلح املوعود 

" مالْ" الواقعة على شارع YMCAكان من جامعة البنجاب، وبناء على ذلك كانت حماضرته األوىل يف قاعة 
الدكتور قريشي احلفل ، ورأس "مكانة اللغة العربية يف ألسنة العامل" على موضوع ٣١/٥/١٩٣٤بالهور يف 

استغرقت احملاضرة ساعة ونصف ساعة، استمع إليها احلضور بآذان . بركت علي احملترم عميد الكلية اإلسالمية
حضرته، ولفت انتباه احلضور إىل االستفادة احلفل وعند اية احملاضرة شكر رئيس . صاغية ومبنتهى االهتمام

 كان احلضور من الطبقة. منها، وأبدى الرغبة يف االستماع إىل مثل هذه املقاالت العلمية يف املستقبل أيضا
  . وأصحاب األفكار املختلفةاملتعلمة املثقفة 

األستاذ الله قمر سني احملترم قاضي القضاة يف حمكمة كشمري األسبق، وهو ابن األستاذ الله يم سني كان 
 وتعليِق �اهلندوسي أيضا جالسا يف احلضور، فأبدى عواطف الشكر أيضا بعد االستماع إىل خطاب حضرته 

إن احملاضرة القيمة الرائعة العظيمة اليت ألقاها احملاِضر املتمكن على : جنليزية، فقال، باللغة اإلاحلفلرئيس 
عندما أتيت لالستماع إىل احملاضرة، فكرت آنذاك أن : فقال. ، قد أعجبتين كثريا"فضيلة اللغة العربية"موضوع 

مث قال عن ذلك .  القدميتقليديالسلوب األاألستاذ احملاِضر سوف يلقي حماضرة على شاكلة أصحاب 
يحكى أن أحد العرب حني سئل عن أفضلية اللغة العربية فقال إن فضيلة اللغة العربية عائدة إىل : األسلوب



وكنت أظن أن مثل هذه . ١عريب، وأن لغة القرآن الكرمي عربية وأن لغة أهل اجلنة عربيةأين  :ثالثة أمور هي
لعربية، لكن احملاضرة اليت استمعت إليها كانت علمية جدا وتتسم األمور ستبين للتدليل على فضيلة اللغة ا

إنين أؤكد جلناب املريزا أين قد استمعت إىل كل كلمة من حماضرته باهتمام كامل . بأفكار فلسفية رائعة
     .  طويالذهينوتدبر، وقد متتعت ا واستفدت منها كثريا، وآمل أن تأثري هذه احملاضرة سيبقى يف 

سيد عبد القادر نائب عميد الكلية اإلسالمية الهور ورئيس قسم التاريخ، وقد نشره ل انطباع لمث هناك
أنا أيضا حائز : ورد فيه" اإلسالم واالشتراكية"الصادرة يف الهور بعنوان " سن رائز"بصورة مقال يف جريدة 

نظام " موضوع يفد أمحد احملترم على شرف االستماع إىل حماضرة إمام اجلماعة األمحدية مرزا بشري الدين حممو
هذه احملاضرة أيضا كانت زاخرة باملعلومات وتزيد األفكار العلمية اًء ." االقتصاد يف اإلسالم واالشتراكية

إن مرزا احملترم موهوب، وهو متمكن من . وجالء مثل حماضراته األخرى اليت تسىن يل االستماع إليها سابقا
  . ع، لذا فإن أفكاره تستحق أن ننظر إليها بإجالل ونعري هلا االهتمامكل جانب من جوانب هذا املوضو

جيب أن يوزع هذا الكتاب أيضا على غري املسلمني، إذ يظن عادةً أن مقدم نظرية نظام االقتصاد يف اإلسالم 
يف صورة  كان قبله بكثري قد ألقى خطابا علميا جدا قد نشر �ودودي، مع أن سيدنا املصلح املوعود املهو 

كتاب أيضا، وقد متت ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية أيضا، فاألمحديون الذين يتكلمون اللغة اإلجنليزية جيب أن 
  . كما ينبغي أن يعطى هذا الكتاب هديةً للذين حيبون االقتصاد. يقرأوه

أعد : هنظام االقتصاد يف اإلسالم، قال في:  بعنوان�رئيس احلفل حول كلمة حضرته لوهناك خطاب 
م، وإنين جد مسرور بأن احلركة  إذ أتيحت يل الفرصة لسماع مثل هذا اخلطاب القيهم سعيدعنفسي ممن طاِل

 جديدة قيمة، اخلطاب الذي مسعتموه اآلن ذكر فيه حضرته أمورا. األمحدية حتقق ازدهارا ملموسا مستمرا
  .أميا استفادةمنه  وأقول بأنين استفدت

على خطأ إذ كنت أظن أن اإلسالم ال يهتم إال باملسلمني، أما غري املسلمني فال يراعي كنت : مث يقول
إال أنين علمت بعد مساعي خلطاب إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية أن اإلسالم يدعو إىل العدل . حاهلم

ري املسلمني وأقول سأخرب بذلك أصدقائي غ.  األمر يبعثين على السرور أكثرواملساواة بني الناس كافة، وهذا
  ؟ من احترام مثل هذا اإلسالم وتقديرهعندكمهلم ما املانع 

  . أنه أفادنا خبطابه الزاخر باملعلوماتعلىإنين أشكر حضرة إمام اجلماعة األمحدية ألف شكر : مث يقول
هللا تعاىل وفقنا ا. كانت هذه نبذة وجيزة جلانب واحد من النبوءة وهو امتالؤه بالعلوم الظاهرية والباطنة

 وهي تتناول مواضيع شىت كما أخربتكم من خالل �لقراءة تلك اخلزينة اليت وهبها اهللا تعاىل املصلح املوعود 
  . ا ولنـزداد علما ومعرفة، آمنيلننتفعوفقنا اهللا تعاىل . سردي لقائمتها

                                                 

1
اهلندوسي هنا يتحدث عن أنّ حماضرة اخلليفة الثاين رضي اهللا عنه كانت علمية دقيقة مدلال عليها، وليست على شاكلة حماضرات املشايخ   

  )املترجم. ( الكالم على عواهنهيلقونالتقليديني الذين 



كان من زوجة  الذي �الظهر والعصر على جنل املصلح املوعود سوف أصلي صالة الغائب بعد صاليت 
مرزا حنيف أمحد، ووافته املنية يف : اسم املرحوم. اهلندية" ار"من منطقة اليت كانت " سارة بيغم"حضرته 

إنا هللا وإنا إليه راجعون، .  عاما٨٢ فرباير، وكان عمره ١٧ يوم  صباح٩:٣٠ر لألمراض القلبية يف مشفى طاه
 املوعود حياته أيضا يف صغره كما فعل مع مجيع أبنائه، ، نذر املصلح٢٤/٣/١٩٣٢ولد يف . خايلهو املرحوم 

تلقى التعليم الديين يف املدرسة األمحدية ويف جامعة . مث تلقى التربية والتعليم حبسب متطلبات وقف احلياة
ويف .  أكمل شهادة بكالوريوس١٩٥٨ويف . أن يدخل مدرسةجنح يف امتحان الثانوية العامة دون . املبشرين
 خلدمة اجلماعة وأدى ١٩٦٢سافر يف .  ميارسهاحملاماة يف كلية احلقوق بالهور بشرط أن ال درس ا١٩٦٢

  .مديرا للثانوية يف سرياليونواجبه بصفته 
 فاختار عشرين سنة �كان املرحوم شخصية حمبة للعلم، لقد عكف على قراءة كتب املسيح املوعود 

 تفسريه ة الضوء على أسلوب كالمه وطريقية وإهلاماته اليت تلقيسية والعربه باللغة األردية والفار وشعرتعليماته
بع هذا املتعلق بفهم القرآن، طُ �تعليم املسيح املوعود : للقرآن الكرمي فألف كتابا رائعا وضخما حتت عنوان

ة باللغة العربية والفارسية واألردي �كذلك نشر كتابا آخر حول شعر املسيح املوعود . ٢٠٠٤الكتاب يف 
  .وهو أيضا كتاب قيم. � أدب املسيح: مساه

وهي كرمية سيد زين العابدين ويل اهللا شاه الذي كان خال اخلليفة الرابع " طاهرة بيغم" من ١٩٥٩تزوج يف 
 وهي ءأمة املؤمن حنا: ، وثالث بناتأمريكامرزا سليمان أمحد وهو يف هو خلفه ابنا املرحوم ترك . رمحه اهللا

 وهي زوجة مرزا أحسن األمحدي، وأمة السميع وهي  تسنيم يف ربوة، ومينا مباركةزوجة الدكتور خالد
  .زوجة فرخ أمحد خان

اليت أُنشئَ مدارسنا أول " بو"كانت مدرسة اجلماعة مبدينة :  املرحومةتروي زوج. طاملا مكث يف سرياليون
شرف على بناء القسم واقفًا فيها قسم العلوم، وكان ذلك يف عهده، فبذل سعيا كبريا يف ذلك حيث كان ي

ويروي السيد قمر سليمان الذي قام جبولة لسرياليون أن الناس ال يزالون يذكرونه ذكرا . النهارطول هناك 
  . كثريا

  . كان املرحوم يعتين بتربية اليتامى وكان يعينهم يف صمت تام
 ا احلميمني تاركًا وراءه أوالدتويف أحد أصدقائه. كان ِجد ويفٍّ ألصدقائه وشديد احلفاظ على صداقاته

  . صغارا جدا، فقام املرحوم باالعتناء م وتربيتهم حىت زوجهم ملا كربوا، وكل ذلك وفاًء لصديقه احلميم
  . كان أكثر أوالد سيدنا املصلح املوعود رضي اهللا عنه معرفةً باللغة الفارسية، حيث كان يتقنها إتقانا تاما

: ، مما ساعده على كتابة كتاب بعنواندسيح املوعود عليه السالم بعمق شديكان املرحوم قد قرأ كتب امل
، وما كان ألحد أن يكتب مثل هذا الكتاب إال إذا كان قد طالع كتب املسيح املوعود "فهم تعاليم القرآن"



 -بعض لقد قرأت : لقد أخربين املرحوم بنفسه وقال: أخربت زوجته وقالت. عليه السالم مطالعة عميقة حقا
  .  مرة٢٥حنو  كتب املسيح املوعود عليه السالم - أو  كل 

كان شديد احلب لقاديان، ومع أن صحته كانت متدهورة منذ بضع سنوات إال أنه حضر اجللسة السنوية 
  .هناك يف السنتني املاضيتني

املنام يف ة الذي رأى أيب قصة أحد الصحابلقد روى لنا  : ابنتهقالتكان شديد اإلميان واليقني بالدعاء، فقد 
إن أوالدك الصاحلني : أعمايل ليست مما يرفع درجايت باستمرار، فقيل له: أن درجاته ترفع باستمرار، فتساءل

: مث أوصانا وقال. درجاتك باستمراررفع الذين تركتهم وراءك يدعون لك بال انقطاع، وهو السبب وراء 
  . أرجوكم أن تدعوا يل بعدي دائما

عاىل أن يوفق أوالد املرحوم ألن يرثوا كل األدعية اليت قام ا سيدنا املصلح املوعود رضي اهللا عنه نسأل اهللا ت
ألوالده وجلماعته، وأن يكون أوالد املرحوم وباقي أفراد عائلة املسيح املوعود عليه السالم وأبناء اجلماعة كلهم 

رب إم : رضي اهللا عنه ألوالده وأوالدهم وقالكما دعا هلم املصلح املوعود وكما متىن أن يراهم، فقد دعا 
. إىل يوم القيامة أمانة يف يدك، فال تدع الشيطان خيون يف هذه األمانة، ووفِّقْهم ألن يؤثروا الدين على الدنيا

  . آمني
نسأل اهللا تعاىل أن يتغمد حضرة الصاحبزاده مرزا حنيف أمحد مبغفرته ويعامله برمحته، ويرفع درجاته، 

  . ق أوالده ألداء حق دِم من ينتسبون إليهويوف
كانت تربطين باملرحوم عالقة حب شديد حىت قبل اخلالفة، أما بعد اخلالفة فقد ازداد هذا احلب جدا، ومع 

رفَع اهللا درجاِته، ووفّق أوالده أيضا بإنشاء صلة . ذلك كان يبدي يل منتهى التواضع واإلخالص والوفاء
   آمني.إخالص خاص مع اخلالفة

  

  

  


