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

 الْمغضوب غَير علَيِهم عمتأَن الَِّذين ِصراط * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين
هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.   

ولكن . صدقه ومعجزاتهبعض آيات  اليت ذكر فيها �سأقدم اليوم مقتبسات من كالم املسيح املوعود 
 لقد قرأت يف اخلطبة املاضية بعض املقتبسات املتعلقة. قبل ذلك أريد أن أقول شيئا حول خطبيت املاضية

 عندما ولكنبأمهية معرفة اهللا وطرق احلصول عليها، وكنت قد شرحت مقتبسا أو مقتبسني صعبِني، 
 شعرت" الفضل "جريدة يف النشر قبل نظرة عليها ألقيت ثَم ومن للخطبة، األولية اإلجنليزية الترمجة مسعت

 شعروا قد خمتلفة لغات يف وناملترمج يكون أن املمكن فمن. حقه كان كما يشرح مل املقتبسِني أحد أن
 بضعة أوال سأقرأ لذا. الصعوبة بعض أيضا كتبوها الذين يواجه أن ميكن وكذلك الترمجة يف بصعوبة

 إىل حيتاج اإلنسان أن معلوم. وسلسلة سهلة بكلمات أشرحه أن ولاوسأح منه األول اجلزء أو أسطر
  . � املوعود املسيح كالم لفهم عميق وتدبر تأمل
  :فقال تعاىل، اهللا معرفة بغريغري ممكن  تعاىل اهللا بأوامر العمل أن � املوعود املسيح حوض لقد

 لقد جعل اهللا تعاىل العلم واملعرفة وسيلة إلدراك حقيقة اإلسالم، مع أن هناك وسائل أخرى أيضا "
مر، ولكن العلم إلدراكها؛ مثل الصوم والصالة والدعاء والعمل بكافة أوامر اهللا اليت تربو على ستمئة أ

بعظمة البارئ عز امسه وبوحدانيِة ذاِته، واملعرفةُ بشؤونه وصفاِته اجلاللية واجلمالية، هي أعظم الوسائل 
كيف لغافل القلب واحملروم متاما من معرفة اهللا أن يوفَّق للصوم  اليت تتوقف عليها الوسائل األخرى كلُها؛

؟ إذ الدافع وراء كل هذه األعمال الصاحلة هو املعرفة، والصالة والدعاء، أو يكسب اخلريات األخرى
  ."وهي منشأ الوسائل األخرى كلها، وهي تتولد منها وهي مبنـزلة أبنائها وبناا



 األمر. بسهولة أيضا الناس عامة ليفهمه قليال أوضحه أن املناسب من رأيت لذا جدا هام مقتبس هذا
 يسعى الذي على إال تنكشف ال اإلسالم حقيقة أن هو هنا وداملوع املسيح بينه الذي األول األساسي
  . معرفته على احلصول أو عليه االطالع أجل من فيه ويتعمق

 إال تنكشف ال ولكنها اإلسالم، حقيقة على لالطالع عديدة وسائل هناك بأن � املوعود املسيح يقول
 يف ما بكل سعى إذاإال اإلسالم  يقةحق ى املرءعل تنكشفال  أي. استخدام خري يستخدموا الذين على

 القرآن يف وردت اليت األوامر من وغريها والدعاء والصوم الصالةالوسائل، واليت منها  تلك الختيار وسعه
 حقيقةوعلى  الصالة حقيقة على االطالع أنّ اعلموا ولكن. أمر مئة ست من بأكثر تقدر واليت الكرمي
 طّلعا إذا إالال ميكن  ،وبعمق احلقيقة وجه على الكرمي القرآن أوامر إدراكو الدعاء حقيقةو الصوم

 تعاىل، اهللا وحدانية حقيقة اإلنسان عرف، وإال إذا حقيقية معرفة ومعرفته تعاىل اهللا عظمة على اإلنسان
 هللا أن � املوعود املسيح قال مث. هو إال إله وال له شريك وال واحد اهللا أن اليقني وجه على وعلم

 يدركها مل وما املتجددة بشؤوا اإلنسان يعرف مل فما واجلمالية، اجلاللية الصفات فيها مبا تلفةًخم صفاٍت
 ويعرفها تعاىل اهللا صفات اإلنسان يدرك عندما. تعاىل اهللا بأوامر العمل هميكن الف سليما فهما ويفهمها

 يف الكامنة الروح فهم أردمت إذا أي. صحيحة بصورة ا العمل على سيقدر فقط عندها املعرفة حق
 تظهرو تتجلى صفاته ألن ،تعاىل اهللا معرفة على احلصول من بد فال األخرى األحكام ويف والصوم الصالة
 والعبادات اإلسالم حقيقة لفهم األساسية فالنقطة. �شأن يف هو يوم كل�:  تعاىللقوله جديد بشأن

 لصفاته املختلفة اجلوانب معرفة من بد وال .انيتهووحد تعاىل اهللا ذات عظمة معرفة هي اإلهلية واألحكام
 فعلى. ا والعلم املظاهر هذه ملعرفة السعي من بد فال ،لصفاته خمتلفة مظاهر هناك ألن واجلمالية اجلاللية
 بأحسن بأحكامه والعمل عباداته ألداء تعاىل اهللا صفات معرفة على للحصول دوما يسعى أن اإلنسان

  .اإلهلية املعرفة علىيعتمد حصرا  اإلهلية األحكام عجبمي العمل ألن وجه
 هي وما اهللا ذات معرفة معىن وما اإلهلية، املعرفة هي ما يدرك ال الذي الغافل لقلبأنى ل: حضرته قال لقد

 يهتم أن يستطيع كيف أو والصوم، الصالة حق ألداء يوفَّق أن له أنى ..وصفاته ذاته عظمة وما تهوحداني
 ءاور الوحيد الدافع إن � املوعود املسيح فقال الصدقة؟ حق هو كما ويتصدق االهتمام حق بالدعاء
 فكلما. الصاحلة األعمال إىل املرء تدفع اليت هي اإلهلية فاملعرفة. تعاىل اهللا معرفة هي كلها الصاحلة األعمال

  . وحهار امدركً والعبادات الصاحلة األعمال كسب إىل انتبه املعرفة على اإلنسان حاز
 املعرفة أن صحيح. فأكثر أكثر اهللا بأوامر العمل إىل لتوجهنا اهللا معرفة على احلصول إىل جيدا انتبهنا فلو

 نتيجة تزداد تظل ولكنها تعاىل اهللا رمحانية نتيجة البداية يف سليمةال طبائعال وذوو اخلواص اهللا عباد يناهلا
 فال املعرفة حق احلقيقي اإلسالم يعرف مبلغا إلنسانا يبلغ حىت الصاحلة، األعمال وكسب اإلميان حسن
 . تعاىل اهللا مبعرفة صدره يستنري بل فقط باالسم عنده اإلسالم يبقى



فهذا هو األمر الذي جيب أن يسعى لنيله كلُّ من يدعي اإلسالم احلقيقي، وبعد هذا اإليضاح أبدأ هذا 
ء من التأييدات واخلوارق املختلفة اليت أظهرها اهللا املوضوع الذي ذكرته يف البداية، أقصد ذكر وبيان شي

 �بعد يومني ستحتفل فروع اجلماعة يف العامل بيوم املسيح املوعود . � لصاحل املسيح املوعود �
أيضا إن شاء اهللا، حيث يلقي العلماء اخلطب حول هذا املوضوع، ويتكلمون عن جوانب شىت له 

. � والتأييدات أو املوضوعات املتعلقة ببعثة املسيح املوعود ويتناولون يف خطبهم بيان هذه اخلوارق
.  أتناول اليوم هذا املوضوع انطالقا من هذا اليوم قبل يومني من موعدهن من املصادفة الطيبة أنإباختصار 

ال أود أن أبني أيضا أن يف هذا العام هناك برنامج باللغة العربية يى بث من قاديان مباشرا علويف هذا ا
، وقد وصل إىل هناك اإلخوة العرب الذين �شاشة امي يت ايه لثالثة أيام مبناسبة يوم املسيح املوعود 

سيبينون أمهية هذا اليوم أو هذا املوضوع، وهذا الربنامج سيبث حيا مباشرا من قرية قاديان، وأنوي أن 
  .   هذا الربنامج أيضاأنا أيضا رساليت يوم األحد، فليبذل اإلخوة اجلهود لالنتفاع من  أقدم

قدم املسيح املوعود عليه السالم الكسوف واخلسوف آية على بعثته . واآلن أقدم بعض املقتبسات
  :وصدقه فقد شرحها وقال

ِإنَّ ِلمهِدينا آيتيِن لَم تكُونا منذُ خلِْق : "لقد ورد يف صحيح الدار قطين حديث عن اإلمام حممد الباقر"
 واَألرِض ينكَِسف الْقَمر َألوِل لَيلٍَة ِمن رمضانَ وتنكَِسف الشمس ِفى النصِف ِمنه ولَم تكُونا السمواِت

ضاَألراِت ووماُهللا الس لَقذُ خنأي سيقع كسوف القمر يف الليلة األوىل من ليايل الكسوف أي يف ." م
 من ٢٨ خسوف الشمس يف يوم يتوسط أيام خسوف الشمس، أي بتاريخ الليلة الثالثة عشر، وسيقع

ومل حيدث هذا يف زمن أي رسول أو نيب منذ خلْق الدنيا وإمنا كان حدوثه مقدرا يف . شهر رمضان نفسه
وتشهد كافة اجلرائد اإلجنليزية واألردية وعلماء الفلك أن الكسوف واخلسوف . زمن املهدي املعهود

 عاما تقريبا مل يقعا يف رمضان وذا الشكل إال يف زمين، كما ورد يف حديث ١٢هما اللذَيِن مضى علي
فقد وقع للمرة األوىل يف هذا البلد مث . وقد وقع هذا الكسوف واخلسوف يف رمضان مرتني. آخر أيضا

 زمن يف-وملا مل يوجد . للمرة الثانية يف أمريكا، وحدثا يف التواريخ نفسها اليت أشار إليها احلديث
 على وجه األرض أحد سواي يدعي أنه املسيح املعهود، ومل ينشر أحد غريي مئات -الكسوف

اإلعالنات يف الدنيا باألردية والفارسية والعربية، معتربا الكسوف آية على مهدويته، لذا فقد تقرر أن هذه 
  . اآلية السماوية قد ظهرت من أجلي أنا
وقد سجل .  عاما١٢اىل أخربين عن هذه اآلية قبل ظهورها بـ والدليل الثاين على ذلك أن اهللا تع

  )حقيقة الوحي. (قبل ظهور هذه اآلية واشتهر يف مئات األلوف من الناس" الرباهني األمحدية"اخلرب يف 
ولكن ميزة الكسوفني ، ا أيضايتكلم البعض اآلن عن الكسوف واخلسوف ويثبتون أنه قد حدث سابقً

  : يقول حضرته.  حضرته عليه السالم هي أنه قال عن حدوثهما قبل الوقتن حدثا يف زمنياللذ



 عام، وملخصه أن يف زمن ظهور املهدي املوعود ١٣٠٠احلديث حيتوي على أمر غييب ظهر للعيان بعد 
 يف رمضان، ويف الشهر نفسه سيقع اخلسوف يف اليوم الثامن ةسيقع الكسوف يف الليلة الثالثة عشر

والظاهر أنه ال يسع أحدا إال النيب . دث هذا يف زمن أي مدٍع إال زمن املهدي املعهودوالعشرين، ولن حي
ِإال مِن * فَال يظِْهر علَى غَيِبِه أَحدا �: يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي. أن يكشف مثل هذا الغيب املبني

ث املغزى فمن األعذار الواهية القول إن  فما دامت النبوءة قد حتققت متاما من حي�ارتضى ِمن رسوٍل
احلق أن هؤالء الناس ال يريدون أن تتحقق نبوءة من . احلديث ضعيف أو هو قول اإلمام حممد الباقر

  .  أو نبوءة القرآن الكرمي�نبوءات النيب 
وأي حديث . لقد أوشكت الدنيا على االنتهاء ومل تتحقق، حسب زعمهم، نبوءة عن الزمن األخري

 من هذا الذي مل ينقده احملدثون، وأظهر بنفسه أنه على أعلى درجة من الصحة؟ غري أن عدم قبول أقوى
آيات اهللا شيء آخر، وإال فهي آية عظيمة الشأن ظل ألوف من العلماء واحملدثني قبلي يأملون حتققها، 

 يف هذا العصر، وقد وآخرهم املولوي حممد من لكهوكي الذي كان. وكانوا يتذاكروا باكني على املنابر
يف بيت فقال . عن الكسوف نفسه بيتا أنبأ فيه عن زمن املهدي املوعود" أحوال اآلخرة"كتب يف كتابه 

  : شعره باللغة البنجابية ما معناه
، وستنخسف الشمس يف الـ ١٣لقد كتب صاحب رواية أن يف تلك السنة سينكسف القمر يف الـ "
  ." من رمضان٢٧

  :حل آخر، وبيته معروف منذ مئات السنني كذلك يقول رجل صا
 سيقع الكسوف واخلسوف يف شهر واحد -١٣١١سنة -يف القرن الرابع عشر : وتعريبه كما يلي

  )حقيقة الوحي. (وسيكون آية على ظهور املهدي املعهود والدجال
  .ذُكر يف هذا البيت السنة اليت يقع فيها الكسوف واخلسوف

 تعاىل معه قبل إعالنه دعوته، حيث طمأنه اهللا تعاىل بوحيه، فقال مث ذكر حضرته عن معاملة اهللا
  :حضرته عليه السالم

ومن تلك اآليات أين أُخربت أن والدي سيتوفَّى بعد غروب الشمس فحزنت طبعا مبقتضى البشرية "
د أيضا من ولَما كانت معظم أسباب معاشنا مرتبطة به، كما كان يتلقى معاش التقاع. إثر تلقي هذا اخلرب

قبل احلكومة اإلجنليزية وكذلك كان يأخذ مبلغا ال بأس به منحةً، وكان كل ذلك مرتبطا حبياته؛ فخطر 
وخطر هذا اخلاطر . ببايل عما عساه حيدث بعد وفاته، وقلقت ظنا مين أنه قد حتلّ بنا أيام ضيق ومعاناة

". أليس اهللا بكاٍف عبده: "لقيت إهلاما ثانيامث غلبين نعاس يف احلال وت. بالبال يف أقل من ثانية كالربق
احلق أين جربت مرارا أن . فتقوى قليب إثر هذا اإلهلام كأن جرحا مؤملا اندمل دفعة واحدة بتأثري مرهم

ولكننا نتأسف . الوحي اإلهلي يتسم مبيزة ذاتية تطَمئن القلب، وأساس هذه امليزة هو اليقني القوي بالوحي



إن إهلاماتنا ظنية، فال ندري أِمن : ت هؤالء الناس إذ يقولون مع ادعائهم بتلقي اإلهلامعلى نوعية إهلاما
ولكنين أقول حلفًا باهللا إين . الشيطان هي أم ِمن الرمحن، وإن ضرر مثل هذه اإلهلامات أكثر من نفعها

مي كالم اهللا القطعي أؤمن بإهلامايت كإمياين بالقرآن الكرمي وكتب اهللا األخرى، وكما أعترب القرآن الكر
واليقيين كذلك أوقن أن الكالم الذي ينـزل علي هو كالم اهللا ألنين أرى معه بريقًا ونورا من اهللا، وأجد 

  . مناذج قدرة اهللا تعاىل معه
. ، تيقنت يف احلال أن اهللا تعاىل لن يضيعين"أليس اهللا بكاف عبده: "فباختصار، حني تلقيت إهلاما

 - امسه مالوا مل يسكن يف قاديان وال يزال على قيد احلياة-ام يف احلال هلندوسي فكتبت هذا اإلهل
وقصصت له القصة كلها، وأرسلته إىل مدينة أمرتسر ليصنع منه خامتا حبفره يف فص اخلامت مبساعدة 

وكلّفت هذا اهلندوسي ذا العمل ليكون شاهدا على هذه . احلكيم املولوي حممد شريف الكالنوري
فوصلين اخلاتم ببذل مخس روبيات عن . لنبوءة العظيمة وليكون املولوي حممد شريف أيضا من الشاهدينا

لقد تلقيت هذا اإلهلام يف أيام كان معاشنا وأسباب راحتنا كلها تعتمد على . ..... طريق املولوي املذكور
زويا يف زاوية اخلمول يف ومل يكن أحد من الناس يعرفين، وكنت خامل الذكر منـ. دخل والدي الزهيد

مث وجه اهللا تعاىل إيلَّ عالَما حسب نبوءته وأعانين باملال بفتوحات متتالية ال . قرية غري عامرة هي قاديان
ما كنت أتوقع نظرا إىل حاليت أين سأجد حىت عشر روبيات شهريا، ولكن اهللا . أجد الكلمات لذكرها

ربين ترابا قد أخذ بيدي، فأستطيع أن أقول باليقني إنه قد جاءين الذي يرفع الفقراء من التراب وجيعل املتك
ويقدر متوسط ما ينفَق على دار الضيافة بألف ومخس مئة روبية . إىل اآلن ثالث مئة ألف روبية أو أكثر

. وزد إىل ذلك أقساما أخرى تقتضي نفقات أخرى مثل املدرسة وطباعة الكتب. شهريا منذ عدة أعوام
هل هذا عمل مفتر أو وساوس ! بعظمة وجالء تام" أليس اهللا بكاف عبده" كيف حتققت نبوءة فانظروا،

وإن كنتم ال تثقون . شيطان؟ كال، بل إمنا هو فعل اهللا الذي يف يده العزة والذلة والرقي واالحنطاط
علي باب بكالمي فافحصوا سجالت الربيد يف الدوائر احلكومية لعشرين سنة ماضية لتعرفوا كيف فُتح 

  )حقيقة الوحي. ( كلهاالدخل أثناء هذه املدة
تحت اآلن يف العامل كله، وهي قائمة هنا أيضا، وقد أقيمت اآلن على أسس متينة وإن دار الضيافة هذه فُ

بإشراف اخلالفة، فعلى املسؤولني عن الضيافة هنا أن يهتموا بالضيوف الذين يأتون هنا ويركزوا على 
اإلسراف ممنوع وال بد أن يكون التخطيط الصحيح لكل شيء ولكن ينبغي أال ال شك أن . ضيافتهم

ترفع أحيانا شكاوى .  ليست مائدتكم بل هي مائدة املسيح املوعود عليه السالماأل، لينتج عن ذلك خب
م ضد العاملني يف قسم الضيافة وضد مسؤوليها، فينبغي أن ينتبه إىل هذا األمر كل من يعمل يف هذا القس

  . أو قاديان بل يف كل مكانة يف ربوسواء كان
  :مث يذكر حضرته وحيه عن رقي اجلماعة فيقول



كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ : "عن تقدم اجلماعة ونصها" الرباهني األمحدية"هناك نبوءة يف 
 قبل مخسة هذه نبوءة عظيمة أُنبئ فيها عن منو اجلماعة وازدهارها قبل تأسيسها أي". فاستوى على سوقه

وعشرين عاما من اليوم، حني مل يكن للجماعة أي وجود وما كان معي أحد من املبايعني، بل مل يكن 
مئة  ثالثمث خلق اهللا تعاىل بعد ذلك بفضله ورمحته مجاعة يزيد اآلن عددها على . أحد يعرف حىت امسي

مدة من الزمن، مث ظهرت كنت كبذرة صغرية بذرت بيد اهللا تعاىل مث ظللت خمفيا إىل . ألف شخص
  )حقيقة الوحي. (فتحققت هذه النبوءة بيد اهللا تعاىل وحده. وأصبح يل فروع كثرية

 بلدا من بالد العامل وبلغ عدد أفراد اجلماعة ٢٠٤واليوم نرى أن اجلماعة انتشرت بفضل اهللا تعاىل يف 
  .لعامل عن طريق أمي يت أيهمئات األلوف، وتبلغ دعوة املسيح املوعود عليه السالم إىل أكناف ا

  :مث يقول حضرته عليه السالم
أي ". واهللا يعصمك من عنده ولو مل يعصمك الناس: "هناك نبوءة أخرى يف الرباهني األمحدية ونصها"

يعود تاريخ هذه النبوءة أيضا إىل زمن . سيعصمك اهللا تعاىل من اآلفات وإن مل يرد الناس أن تعصم منها
مث عندما أعلنت أين املسيح املوعود صار .  اخلمول وما ربطتين بأحد بيعةٌ وال عداوةكنت فيه يف زاوية

. ويف تلك األيام رفع ضدي القسيس مارتن كالرك قضية زائفة بالقتل. املشايخ كلهم وأشياعهم مثل النار
ملسيحي ويف أثناء هذه القضية علمت أن املشايخ يف البنجاب عطاشى لدمي ويعدونين أسوأ من ذلك ا

 ويشتمه؛ ألن بعضهم حضر احملكمة يف هذه القضية وأدىل بشهادته ضدي لصاحل �الذي هو عدو للنيب 
ومسعت من مصادر موثوق ا أم كانوا يدعون . وبعضهم عكف على الدعاء ليفلح القساوسة. القسيس

فلم . يم مل يسمع هلم قطولكن اهللا العل. يا رب انصر القسيس وارزقه فتحا: يف املساجد باكني ويقولون
هؤالء ! فهؤالء هم العلماء ومحاة الدين. ينجح أصحاب الشهادات يف مرامهم كما مل تقبل أدعية الداعني

املكايد لقد أخرجوا كل ما يف جعبتهم من .  بأعلى صوممهم القوم الذين يصرخ الناس من أجله
وهنا خيطر بالبال حتما أنه ملا كان مشايخ القوم مجيعا وأتباعهم قد . ُألشنق، وآزروا عدو اهللا ورسوله

صاروا عطاشى لدمي فمن ذا الذي أنقذين من النار املضطرمة مع أن مثانية أو تسعة أشخاص أدلوا 
ك لن ينقذوك بل  عاما أن قوم٢٥لقد أنقذين الذي وعدين قبل : بشهادام لتجرميي؟ واجلواب هو
 عاما ٢٥ من قبل وهو مسجل يف الرباهني األمحدية منذ �كما قال . سيسعون لتهلك، ولكنين سأنقذك

  )حقيقة الوحي". (فربأه اُهللا مما قالوا وكان عند اهللا وجيها: "ونصه
 أن جد أيب وحتققت هذا اآلية اليوم أيضا بكل جالء إذ جاء حفيد ابن الدكتور مارتن كالرك وقال معلنا

  .وهي شهادة سجلت أثناء اجللسة السنوية هنا. كان على خطأ ومرزا غالم أمحد القادياين كان صادقًا
  :مث يقول حضرته عليه السالم عن آية أخرى



الذي نشر ضدي عام " فتح رمحاين"لقد دعا علي املولوي غالم دستغري القصوري مباهال يف كتابه "
  :  منه دعاؤه علي كما يلي٢٧ و٢٦فقد ورد يف الصفحة . دهيانهلُِب هـ يف مطبعة أمحدي ١٣١٥

اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام يا مالك امللك، كما أهلكت بدعاء وسعي العامل الرباين حضرة حممد "
، كذلك يدعو ويبتهل هذا )كان يف زمنه(، مهديا كاذبا ومسيحا زائفا "جممع البحار"طاهر مؤلِف كتاب 

 أن توفِّق مرزا القادياين - الذي يسعى مبا يف وسعه لتأييد دينك املتني-وري كان اهللا معه الفقري القص
فَقُِطع داِبر الْقَوِم �: وإذا مل يكن ذلك مقدرا فاجعلْهم مصداق اآلية القرآنية. وحوارييه للتوبة النصوح

الَِمنيالْع بِهللا ر دمالْحوا وظَلَم مث كتب ." كل شيء قدير، وباإلجابة جدير، آمني، إنك على �الَِّذين
فها أنا ال زلت حيا بفضل اهللا تعاىل ". تبا له وألتباعه: " من الكتاب املذكور٢٦عين يف هامش الصفحة 

والظاهر أن املولوي غالم دستغري قد . وقد ازداد عدد أتباعي أيضا حنو مخسني مرة مقارنةً بذلك الزمن
 اليت تعين يف هذا السياق أن الظامل �فقُطع دابر القوم الذين ظلَموا�: كذيب لآليةترك احلكم يف صدقي أو 

فمن . وال خيفى على أحد من أهل العلم أن لآلية مفهوما عاما يقع تأثريه على الظامل. سيقطَع دابره
يعط مهلةً حىت وملا كان غالم دستغري ظاملا يف نظر اهللا تعاىل فلم . الضروري أن يهلك الظاملُ بتأثريها
  . ويعلم اجلميع أنه مات بعد دعائه هذا ببضعة أيام فقط. يشهد نشر كتابه بل مات قبل ذلك

ما دام قد : ولكنين أقول. يقول بعض املشايخ اجلهال إن غالم دستغري مل يباهل بل دعا على الظامل فقط
ه؟ وملاذا أهلك اُهللا غالم دستغري يف الوقت طلب احلكم من اهللا مبويت وعدين ظاملا فلماذا إذن رد عليه دعاؤ

احلرج الذي كان الناس فيه ينتظرون حكم اهللا؟ وحني كان يتمىن هالكي بدعائه ليثبت للدنيا أنه كما 
هلك املهدي واملسيح الكاذب بدعاء حممد طاهر كذلك أهِلك هذا الشخص بدعائي، فلماذا ظهر لدعائه 

  تأثري معاكس متاما؟ 
. ي واملسيح الكاذب هلك بدعاء حممد طاهر، وقد دعا علي باملثل غالم دستغري أيضاصحيح أن املهد

فيجب التأمل هنا ماذا كان تأثري دعاء حممد طاهر، وماذا كان تأثري دعاء غالم دستغري؟ إذا قلتم إن موت 
أيضا كان غالم دستغري كان من قبيل الصدفة فال بد أن تقولوا أيضا إن موت املهدي الكاذب املذكور 

  . من قبيل الصدفة ومل يكن حملمد طاهر كرامة يف ذلك؛ لعنة اهللا على الكاذبني
وقد أهلك اهللا من كان ظاملا وخرب . لقد مضت على موت غالم دستغري إحدى عشرة سنة تقريبا

ول اهللا فقولوا اآلن صدقا وعدال من الذي قُِطع دابره؟ ومن الذي وقع عليه وبال الدعاء املذكور؟ يق. بيته
؛ فإن سنة اهللا تعاىل حسب منطوق هذه اآلية هي أنه �ويتربص ِبكُم الدواِئر علَيِهم داِئرةُ السوِء�: تعاىل

. إن هذه السنة اإلهلية ثابتة من نصوص القرآن ونصوص احلديث. من دعا على صادق رد عليه دعاؤه
دعاء أم ال؟ مث قولوا ما السر يف أن املسيح الكاذب مات بدعاء حممد فقولوا باهللا، أمات دستغري بعد هذا ال



طاهر، أما الذي دعا علي فقد مات هو بنفسه؟ وقد أطال اهللا عمري وما زلت حيا أُرزق منذ إحدى 
  )حقيقة الوحي. (عشرة سنة، أما دستغري فلم يعِطه مهلة وال لشهر واحد

  :من آية الفصاحة والبالغة يف اللغة العربيةمث يقول حضرته عما أعطي من اهللا تعاىل 
تقول إنك تعطَى فصاحة وبالغة يف اللغة العربية لن يسع أحدا أن " الرباهني األمحدية"هناك نبوءة يف "

فقد تلقيت من اهللا تعاىل يف هذا الصدد إهلاما .... جياريك فيها، فلم يستطع أحد إىل اآلن أن يبارزين فيها
وفيما يلي تفصيل الكتب اليت ألفتها إىل اآلن بالعربية نظما ". من لدن رب كرميكالم أفِصحت : "نصه

 ٧٣ملحق كتاب عاقبة آم من الصفحة ) ١. (ونثرا، ومل يقدر العلماء املعارضون على اإلتيان بنظريها
محامة ) ٤. (كرامات الصادقني) ٣. (التبليغ، ملحق بكتاب مرآة كماالت اإلسالم) ٢. (٢٨٢إىل 
. حتفة بغداد) ٨. (نور احلق، اجلزء الثاين) ٧. (نور احلق، اجلزء األول) ٦. (سرية األبدال) ٥. (رىالبش

. مواهب الرمحن) ١٣. (سر اخلالفة) ١٢. (حجة اهللا) ١١. (إمتام احلجة) ١٠. (إعجاز املسيح) ٩(
 املقربني، امللحقة عالمات.  والتبصرة ملن يرىاهلدى) ١٦. (اخلطبة اإلهلامية) ١٥. (إعجاز أمحدي) ١٤(

ترغيب املؤمنني، جلة النور : أما الكتب العربية اليت مت تأليفها ولكنها مل تطبع بعد فهي. بتذكرة الشهادتني
  )حقيقة الوحي. (وجنم اهلدى

لقد ذكر املسيح املوعود عليه السالم يف ذلك الوقت بأن اهللا تعاىل من عليه ذه اآلية مث ألف هذه 
ة واليوم يعترف بفصاحتها وبالغتها العرب أنفسهم، كما ذكرت خمتصرا يف بعض اخلطب الكتب بالعربي

  .املاضية
  :مث يقول حضرة املسيح املوعود عليه السالم

فاكتب مقاال حول . أريد أن أعقد مؤمترا دينيا: ذات مرة جاءين يف قاديان هندوسي ال أذكر امسه وقال
وملا كنت . عتذرت عن ذلك، ولكنه أصر كثريا على أن أكتب شيئافا. ميزات دينك حىت يقرأ يف املؤمتر

أعلم يقينا أين ال أستطيع أن أعمل شيئا بقويت بل ال أملك القوة أصال، وال أستطيع أن أنطق بشيء دون 
؛ دعوت اهللا تعاىل أن يلقي يف قليب مضمون �أن ينطقين اهللا، وال أقدر على أن أرى شيئا إال أن يرينيه 

فوجدت بعد الدعاء أن قوة نفخت يف نفسي، وشعرت حبركة قوة مساوية . فوق مجيع املقاالتمقال ي
بل . ومجيع األصدقاء الذين كانوا موجودين عند ذاك يعرفون جيدا أين مل أكتب مسودة للمقال. بداخلي

أخذت القلم وكتبت كل شيء ارجتاال، وكنت أكتب بسرعة هائلة حىت تعذر على الناسخ نسخه 
  ".لقد فاق املقال: "وحني أيت املقال تلقيت من اهللا تعاىل وحيا جاء فيه. السرعة نفسهاب

فملخص الكالم أنه حني قُرئ املقال يف املؤمتر كانت حالة من الوجد مستولية على املستمعني، وكانت 
حىت خرج بصورة عفوية من فم هندوسي . أصوات اإلعجاب والتقدير تتصاعد من كل حدب وصوب

ايند ملتري ل يفس" وقد نشرت اجلريدة .لقد فاق املقال مجيع املقاالت األخرى: ان يترأس اجللسةك



كذلك أدلت قرابة عشرين جريدة . الصادرة يف الهور باإلجنليزية هذا املقالَ شهادةً على تفوقه" غازيت
.  أن املقال فاق اجلميعأردية بالشهادة نفسها، وكان على ألسنة مجيع الناس ما عدا املسيحيني املتعصبني

  . وال يزال مئات من الناس يشهدون إىل اليوم الشهادة نفسها
باختصار، حتققت نبوءيت بشهادة كل فرقة وشهادة اجلرائد اإلجنليزية أن املقال قد فاق كل احملاضرات 

ة قد قرأوا كانت هذه املبارزة مثل مبارزة موسى مع السحرة؛ إذ إن أصحاب األفكار املختلف. واملقاالت
مقاالت عن أديام، منهم املسيحيون وأتباع اهلندوسية من فئة سناتن دهرم وآريا وبرامهو والسيخ أيضا 

فصنع اجلميع حياٍت خيالية من عصيهم، ولكن ملا ألقى اهللا . باإلضافة إىل بعض معارضينا من املسلمني
عارف املقدسة أمامها، صارت حيةً ولقفت تعاىل بيدي عصا صدق اإلسالم على هيئة حماضرة مليئة بامل

حقيقة . (وال يزال مقايل يذكر إىل اليوم باملديح والثناء، فاحلمد هللا على ذلك. احليات األخرى كلها
  )الوحي

مل يقتصر األمر على ذلك العصر بل اآلن أيضا يعترف قراء هذا الكتاب بعظمته وألجل ذلك أقول بأن 
يكتب إيل كثري من غري األمحديني أيضا أم . اب وجيب أن يوزع على الناستتم دعاية كافية هلذا الكت

تأثروا  مبتعرفوا على مجال اإلسالم من خالل قراءم هلذا الكتاب، وعندما أسأل بعض املبايعني اجلدد 
  . اجلماعةأكثر جييبون أن كتاب فلسفة تعاليم اإلسالم هو أكثر ما تأثرنا به، ورغبنا يف اإلسالم وانتبهنا إىل

  :يقول املسيح املوعود عليه السالم
فترون " ك حتى يِميز اخلَِبيثَ ِمن الطَّيِبكَما كَانَ اُهللا ِليتر: "ائلةوقد حقق يف هذا الزمن النبوءات الق

كلّ .  مل خيذلين على الرغم من عداوتكم املريرة ودعواتكم املعادية، بل ظل حيميين يف كل موطن�أنه 
كنت بال حيلة وال مأوى فآواين، . وكل سهٍم رميت به قد رده إىل األعداء. ر رِشق علي تلقّاه بيدهحج

كنت وحيدا فاحتضنين، ما كنت شيئا يذكر فأذاع صييت مقرونا بالعزة واإلكرام وجعل مئات اآلالف 
  . مريديمن الناس من 

وتمت كَِلمةُ ربك هذَا الَِّذي كُنتم ِبِه ... اِهللاإذَا جاَء نصر: "مث يقول تعاىل يف وحيه املقدس
انظروا أمل يتحقق : أي حني يقبل إيلّ خلق اهللا وتظهر النصرة املالية للعيان، سيقال للمنكرين". تستعِجلْون

ه وجعل وغين عن البيان أن اهللا تعاىل ذكر عهد. كل ما كنتم به تستعجلون؟ فقد حتقق اليوم كل ذلك
مئات اآلالف من الناس يقبلون علي، وأعطاين أنواع النصرة املالية اليت ما كان ألحد أن يتصورها أو 

  . ختطر له على بال
مكايد فيا أيها املعارضون، رمحكم اهللا وفتح عيونكم تفكَّروا قليال، هل ميكن أن يكون ذلك من 

حني كان جمرد ذكر هذه األمور أمام "  األمحديةالرباهني"إلنسان؟ لقد وعد بكل ذلك يف زمن تأليف ا
من منكم يستطيع أن خيطّئين يف . القوم مدعاة للضحك، وما كان يل أية أمهية أو وزن وال حبة خردل



بياين هذا؟ هل منكم من يستطيع أن يثبت أن أحدا من هؤالء اآلالف من الناس كان مقبال علي حينذاك؟ 
خامل الذكر لدرجة كان كتايب هذا قيد الطبع يف مطبعة يف " ألمحديةالرباهني ا"بل كنت يف زمن نشر 

وكنت أسافر إىل أمرتسر وحدي لتصحيح مسودات الكتاب " رجب علي"أمرتسر ميلكها قسيس امسه 
وطبعه وأعود منها وحدي، دون أن يسألين أحد ذهابا وإيابا من أنت؟ وما كان أحد يعرفين وما كنت 

الذي " شرمبت"يشهد حباليت هذه اآلريون أيضا يف قاديان مبن فيهم املدعو . رامأملك مرتبة جديرة باالحت
الرباهني "يف أمرتسر حيث كان كتايب " رجب علي"ما زال موجودا وسافر معي بعض األحيان إىل مطبعة 

كان الناسخ يف املطبعة ينسخ كل هذه النبوءات، وكان القسيس املذكور أيضا . قيد الطبع" األمحدية
كيف ميكن أن تقبل الدنيا على شخص عادي مثله؟ ولكن ملا كانت هذه : أها باستغراب شديد ويقوليقر

كان هناك وقت حني . األمور من عند اهللا ومل تكن من تلقاء نفسي فتحققت يف موعدها وال تزال تتحقق
  )زء اخلامسالرباهني األمحدية، اجل. (استغربت عيونُ اإلنسان لرؤيتها مث رأت حتققها يف وقت آخر

  
وكما قلت من قبل إن الدعوة تصل إىل .  اآلن بكل جالء وعظمة بفضل اهللا تعاىل هذه اآلياتتتحقق

 يذهب إىل أمرتسر لطباعة الكتب أما اآلن �كان املسيح املوعود . مجيع أحناء العامل بواسطة امي يت ايه
  . هنالكنيات احلديثة وتطبع الكتبقفتعمل املطبعة يف قاديان مع كل الت

  :مث يقول حضرته عليه السالم
وقد حدث الكسوف . وقد أظهر اهللا تعاىل إلظهار صدقي أكثر من ثالث مئة ألف آية من السماء"

والذي ال يؤمن بقول اهللا ورسوله ويكذِّب القرآن الكرمي ويرد آيات اهللا عمدا بعد . واخلسوف يف رمضان
  ) حقيقة الوحي(ات كيف يكون مؤمنا؟ رؤيتها، ويعدين مفتريا مع وجود مئات اآلي

  
 وكلها �لقد قدمت أمامكم بعض اآليات فقط من بني مئات اآلالف منها كما قال املسيح املوعود 

 جارية وقد ا يف هذا العصر بل ال تزال سلسلتهتنقطعوإن هذه اآليات مل . �متثل أدلة قوية على صدقه 
ال . �دق لرسول اهللا لصاا باحملآليات وال يزالون يبايعون انضم إىل اجلماعة آالف الناس بعد رؤية هذه ا

سيأيت وقت قريبا حني تزول تلك لكن ، وبالدبعض ال يواجهون مشاكل يف ني أمحديشك أنّ هناك
  .املشاكل أيضا بإذن اهللا، وبزواهلا نزداد يقينا وإميانا ومعرفة

  :يقول املسيح املوعود عليه السالم
اشدكم باهللا أن تتأملوا يف هذا املقام جيدا ليجازيكم اهللا، واعلموا أن اهللا مل يقطع أيها القراء الكرام، أن"

  . وأقسم باهللا العظيم أنه لن يتوقف ما مل يكشف صدقي على الدنيا. عين تأييداته وال آياته



ذه لو كان ذلك كيد إنسان ألهلكين وملا بقي هل. اتقوا اهللا وال تتجاوزوا احلدود! فيا من تسمعونين
  . ولكن رأيتم كيف حتالفين نصرة اهللا، وقد نزلت آيات تفوق العد واحلساب. القضية أي أثر أبدا

يا عباد اهللا فكِّروا، هل هكذا يعامل اهللا الكاذبني؟ ! انظروا، كم من األعداء هلكوا نتيجة مباهليت
  )حقيقة الوحي(

 أفال مستمر، تقدم يف � اهللا بفضل الركب وهذا عاما ١٢٥ اجلماعة تأسيس على مضى قد اليوم
 هلم يهب أن فقط � اهللا ندعو إمنا املعارضة؟ عن املعارضون يكف لنأ عقوهلم؟ الناس هؤالء يستخدم
 أقوياء كانوا مهما املعارضني فإن اهللا من البطش يأيت حني وإال � الزمان إمام ملعرفة ويوفقهم العقل،

  .ويتالشون ،اجلافة كاألوراق الرياح وتذروهم يتبخرون،
  . ليعرفوا العقل الستخدام يوفقهم أن تعاىل اهللا نسأل
 الدعاء، إىل احلاجة بأمس أيضا سورية يف فاألمحديون أخرى، مرة الدعاء على أحثكم أن أود أيضا اليوم

 بعض يعانون مصر يف األمحديون وكذلك عاء،الد إىل خاصة اجةحب أيضا باكستان يف واألمحديون
 إظهار من األمحديون يتمكن لكي أيضا اخلصوص هذه يف آية وأرانا مجيعا، عنهم هللا أفرج املشاكل،

 ال حيث األماكن بعض يف والقيود احلظر عنا اهللا يرفع وأن أيضا، إليه منيبني نكون وأن حبرية، دينهم
  . العقبات هذه مجيع يرفع أن تعاىل اهللا نسأل ، اهللاونعبد نصلي أن نستطيع

 املتحدة الواليات بالتيمور من احملترمة إلياس لطيفة على الغائب جنازة سأصلي الصالتني بعد اليوم
  . راجعون وإليه وإنا هللا إنا ٩/٣/٢٠١٤ يف توفيت اليت األمريكية،

 سنة، مخسني من أكثر قبل � املوعود املسيح بايعت قد أفريقية أمريكية احملترمة إلياس لطيفة كانت
 اخلالفة، تعشق كانت كما جدا، وتقية وخملصة بسيطة أمحدية كانت ا،عام ٧٦ الوفاة عند عمرها وكان

 لقد. خملص أمحدي اآلخر وهو إلياس، مجال امسه واحدا ابنا تركت ،هرونق كانت كأاف املسجدعن  أما
 احملدودة مواردها رغم–لطيفة السيدة أن املرحومة فيها تقيم كانت اليت املنطقة يف اجلماعة رئيس كتب
 يف عادة تأيت وكانت ،هلتنظيف ساعاٍت وتشتغل املسجد إىل التنظيف مواد بيتها من تحضر نت كا-جدا
 تنظيف أثناء والتحميد التسبيح يف دوما تشتغل كانت. الرياء دوافع عليها تطرأ لئال أحد، يراها ال وقت

 لتنظِّف فطار،اإل موعد من ساعتني قبل املسجد تحضر أيضا رمضان يف كانت كما أيضا، وبعده املسجد
 على ينبغي تقول دوما كانت بل القمامة، ويتركون املطبخ يوسخون الناس أن قط تشتِك فلم. املطبخ

 املسجد حتضر وكانت. القول هلذا عملية صورة وكانت اهللا، من فضال الدين خلدمة التوفيق يعد أن املرء
 تهسيار تركب أن بالسيارة املارة أحد هلا قال ولو عمرها، من اتالسبعين يف حىت األقدام على مشيا عادة
 عليها يثاب املسجد إىل خطوة كل ألن أمِش، دعين ال له قالتل هلا احتراما املسجد إىل يوصلها حىت

 اهللا إماء جلنة ختدم ظلَّت ولقد. أيضا ةسااحلر منها كثرية ألعمال تتطوع وكانت احلديث، يف ورد حبسبما



 حقد أي هلا يكن فلم اخللق، خدمة وسكرترية املال كسكرترية يرام ما خري على عدة لسنوات منطقتها يف
 يت ام شاشة عرب اجلمعة خطبة إىل تستمع وكانت الشفقة، مبنتهى األوالد مع تتعامل كانت. قط أحد جتاه
 مل حني. نفسها على فرضته قد فكانت اجلمعة صالة حضور أما بذلك، اآلخرين وتنصح باهتمام ايه

 جيد مل أنه أخربها فحني السبب،  عنسألته أسابيع بضعة اجلمعة صالة حضور إلياس مجال اابنه يستطع
 حبيث فيه نصيحتها أثرت فقد اجلمعة، يترك ال أن ينبغي أنه إىل نبهته اجلديدة، الوظيفة بسبب الرخصة

  . ابنها ربت تكان فهكذا السواقة، أثناء حىت ايه يت ام على تبث اليت اخلطبة إىل يستمع إنه يقول
 للخالفة، فداء كانت كما � املوعود املسيح صدق على رائعة آيةً كانت املرحومة أن أحد كتب لقد
 كل ارتبط فلو ايه، يت ام على اخلطب إىل باالستماع يهتمون ال الذين أولئك ينتبه أن جيب. هلا اهللا غفر
 اهللا وفَّق. كثريا اجلماعة أبناء تربية معيار اهللا بفضل الرتفع ا واهتم ايه يت بأم اجلماعة أبناء من فرد

  . مداومة عليها كانت اليت احلسنات إلجناز ابنها ووفق املرحومة، درجات ورفع أيضا، هلذا اجلميع
  

  


