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

 الَمنيحيم * الْعن الرمحين * الرم الدوالك يم * عنيتسن اكإيو دبعن اكا * إيدناه
 قيمتساطَ الْمرأَ* الص اط الَِّذينِصرالِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي ِهملَيع تمعن� ،

   .آمني
 أحداثا فيها ذكر اليت وكتاباِته املوعود املسيح كالم من مقتبساٍت اآلن أقدم سوف

 باالستماع ونصح أيضا، له � اهللا تأييد فيها ذكر أحداثا سأذكر. الدعاء استجابة من
 هذه ازدهار وإن الزمن، هذا يف بعثه قد � اهللا إن إذ ،الربكة تكمن ذلك يف ألن له،

  . به اإلميان يف يكمن اإلنسانية وبقاء ،� اهللا من مقدور قدر اجلماعة
  : فقال لدهيانه زعيم خانْ علي حممد النواب رسالةَ � ذكر لقد

دهيانه برسالة كتب فيها أن أدعو ملرحوم نواب حممد علي خان زعيم لمرة بعث إيل ا
 وحني دعوت )التجارة يف املشاكل بعض عنده كانت( .ح أسباب معاشه اليت سدتلفت

 يف تسبب الذي األمر فزال( .بذلك تلقيت إهلاما أا ستفتح، فأخربته بذلك برسالة
 صار قد أي( . ففتحت أسباب معاشه بعد بضعة أيام مما أدى إىل تقوية إميانه،)انقطاعها



ومبناسبة أخرى بعث يل برسالة عن  ).قبل ذي من أقوى � املوعود باملسيح إميانه
بعض مطالبه اخلفية، ويف حلظة وضعه الرسالة يف صندوق الربيد تلقيت إهلاما أنه ستصلين 

فكتبت إليه على الفور رسالة قلت فيها إنك سترسل يل . منه قريبا رسالة ذا املضمون
وعندما تلقى هو . رة يف اليوم التايلمث تلقيت الرسالة املذكو. رسالة مضموا كذا وكذا

رساليت غرق يف حبر احلرية متسائال كيف وصلين هذا اخلرب الغييب إذ مل يعرف أحد سره 
وسجل ِكلتا اآليتني . فتقوى إميانه لدرجة أدى به إىل التفاين يف احلب واالعتقاد. هذا

  . املذكورتني يف دفتر مذكراته وكان حيتفظ به دائما
  :�ه يقول حضرت

 وقابلت الوزير سيد حممد حسن، - كما ذكرت من قبل -حني سافرت إىل بتياله 
جرى احلديث صدفة أثناء احلوار بني الوزير ونواب حممد علي عن خوارقي وآيايت، 
فأخرج املرحوم نواب دفترا صغريا من جيبه وقدمه للوزير وقال إن هذين النبأين قد قويا 

  . الدفترإمياين ومها مسجالن يف هذا
هيانه لعيادته قبل وفاته بيوم واحد، وجدته قد دعد مدة حني سافرت إىل بيته يف لوب

ولكنه ض يف هذه احلالة . هزل كثريا بسبب إصابته بالبواسري، وكان النـزيف شديدا
أحافظ عليه كشيء عزيز على نفسي : ودخل غرفته وجاء بذلك الدفتر الصغري وقال

مث توفِّي بعد مضي نصف . اين مكانِني كتب فيهما ِكلتا النبوءتنيمث أر. وأطمئن بقراءته
  . الليل أو أكثر منه بقليل
ال يزال  )هاتني اآليتني فيه بالذي كت(إنين واثق أن الدفتر : �قال املسيح املوعود 

يف مكتبته إىل اآلناموجود  .  
  :�مث يقول حضرته 

 وهو تاجر من مدينة مدراس -محن قبل بضعة أعوام جاء إىل قاديان سيتهـ عبد الر
.  وقد تعرضت جتارته ملا كان يبعث على القلق، فطلب الدعاء-ومن كبار املخلصني 



قادر هو سبحانه وتعاىل، يصلح ما فسد، ويدمر ما صلح، : باألردية تعريبهفتلقيت إهلاما 
 يصلح ما فسد، واملراد من هذه اجلملة اإلهلامية أن اهللا تعاىل سوف. وال حييط بسره أحد

  .بعد فترة ما كان قد صلحيدمر مث 
ومل . فحكيت هذا اإلهلام للسيد عبد الرمحن حني وجوده يف قاديان: يقول حضرته

أي تيسرت أموره ومتتع بسعة مالية (ض إال أيام قالئل حىت جعل اهللا جتارته تزدهر، مت
أي (لة فتوحات مالية،  وخلق من الغيب أسبابا أدت إىل بدء سلس:)قال حضرته. كبرية

 األمر الذي كان ذلك مث بعد فترة وجيزة تعرض للدمار )الية كبريةمحصلت له سعة 
  )حقيقة الوحي. (على ما يرام

  .فبحسب اإلهلام ازدهرت جتارته أوال، مث دمرت وبارت مرة أخرى
  : نفسه عن � حضرته يقول مث

الذي كنت أتضايق جدا بسببه كنت مصابا مبرضني منذ فترة طويلة، الصداع الشديد 
 عاما، ورافقه الدوار ٢٥الزمين هذا املرض إىل ما يقارب . وتصيبين منه أعراض خطرية

 يصاب  أنأي. (أيضا، وقال األطباء إن النتيجة احلتمية هلذه األعراض هي الصرع
وقد أصيب أخي األكرب مرزا غالم قادر باملرض نفسه إىل ) املريض بنوبات الصرع

فظللت .  ومات به) الصرعه نوباتاودتعأي ( تقريبا قبل أن يصاب بالصرع شهرين
فرأيت ذات مرة يف الكشف أن بالًء أسود . أدعو اهللا تعاىل أن حيفظين من هذين املرضني

حجمه وأي كان لونه أسود وشكله شكل احليوان (يشبه الدابة وقامته مثل قامة الضأن 
.  كبرية كاد يهامجين، وأُلقي يف قليب أنه الصرع وشعره طويل وله خمالب)جم الضأنح

ويعلم اهللا . إخسأْ، ليس لك مين نصيب: فضربت بيدي اليمىن على صدره بقوة وقلت
زالت بعد ذلك، وزال الصداع الشديد متاما ولكن كلها أن تلك األعراض اخلطرية 

كانت هناك نبوءة عن . (ودتنيالدوار يعاودين فَينةً بعد فينة حىت ال ختتلَّ النبوءة عن املهر
 واملراد منهما مرضان، أوهلما مهرودتني صفراوين أنه سيأيت بني �املسيح املوعود 



أما املرض الثاين فهو السكري الذي يالزمين منذ ما يقارب عشرين عاما، ) مرض الدوار
ة وقد ذكرت هذه اآلية من قبل أيضا، وإىل اليوم أشعر باحلاجة إىل التبول عشرين مر

وقد خطر ببايل ذات . يوميا على وجه التقريب، وقد كشفت الفحوص السكر يف البول
أو اإلصابة بدمل  مرة أن من نتائج السكري حسب جتارب األطباء اإلصابة بالزرق
أي تلقيت إهلاما : (السرطان املهلك، ففي تلك اللحظة تلقيت إهلاما عن الزرق ما نصه

أي أُنزلت الرمحة ." (ة على ثالث، العِني وعلى اُألخرييِننزلت الرمح) "عن مرض العني
: وحني خطر ببايل اإلصابة بالسرطان أُهلمت) على ثالثة أعضاء، العني وعضوين آخرين

حقيقة . ( كلها، فقضيت عمرا طويال وأنا حمفوظ من هذه الباليا"السالم عليكم"
  )الوحي
 العرب األمحديني أحد األخرية ألياما يف سألين قد وكان السكري، مرض هنا ورد لقد

 فليكن بالسكري؟ مصاب وهو كثريا يصوم � املوعود املسيح كان ملاذا: رسالته يف
 أيام يف فكان صيامه أما هذا، مرضه عن ١٩٠٧ عام يف يتحدث حضرته أن واضحا
 وبعد الشباب، يف كان فإمنا طويال صمت حني أين: كتب قد بل الدعوى، قبل الشباب

 يف بينما كثريا، يصوم أن يستطيع وال ضعيفا، اإلنسان يصبح العمر من سنة ربعنيأ بلوغ
 إذا سنوات ألربع الصيام أواصل أن على أقدر كنت لدرجة بالصحة أمتتع كنت الشباب
 إذ الشباب، يف الكثري الصيام ذكر فقد. الحقا بالسكري حضرته أصيب إذن،. أردت
  . التوايل على أشهر ستة صام قد كان

 اخلطبة يف ذكره ورد الذي الكرمي عبد املولوي حضرة مرض عن حضرته يقول
 على. وفاته عند قوية بصدمة أصيب قد كان املوعود املصلح سيدنا أنو أيضا، املاضية

 مرضه، يف له يدعو � املوعود املسيح وكان عظيمة، مكانة له كانت حال كل
  :  له الدعاء أثناء تلقاه الذي اإلهلام عن ويقول



بالتحديد توفِّي أحد ) يوم األربعاء(م ١١/١٠/١٩٠٥ويف السنة املاضية وبتاريخ "
كنت قد . أصدقائنا املخلصني أي املولوي عبد الكرمي باملرض نفسه أي بالسرطان

بل أُهلمت مرارا ما . دعوت له كثريا ولكن مل أتلق عنه أي إهلام يبعثين على االطمئنان
إن املنايا ال . إنا هللا وإنا إليه راجعون: " عاما، وما نصه٤٧ر العم. لُف يف الكفن :تعريبه

يا أيها : "فلما واصلت الدعاء له بعد ذلك أيضا تلقيت إهلاما آخر نصه. "تطيش سهامها
أي اعبدوا الذي خلقكم أي (". تؤثرون احلياة الدنيا. الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم

 وكان يف ذلك إشارة إىل أن اعتبار أحد )ده،عمالكم، وتوكلوا عليه وحألاختذوه كفيال 
مهما لدرجة كأن موته سيسبب حرجا يدخل يف الشرك، وأن التأكيد الشديد على 

فارحتل . فالتزمت السكوت بعد ذلك، وأدركت أن موته حمتوم. حياته نوع من عبوديته
تعاىل مل ولكن اهللا . م يوم األربعاء وقت العصر١١/١٠/١٩٠٥من الدار الفانية بتاريخ 

ينس األمل الذي أصاب قليب من أجل الدعاء له، وقدر أن يتدارك فشلي هذا بنجاح 
مع أن اهللا تعاىل أخذ عبد الكرمي منا .  عبد الرمحن إلظهار اآليةـفاختار سيته. آخر

بإماتته ولكنه أعطانا عبد الرمحن من جديد، إذ أصيب باملرض نفسه ولكنه شفي بعد 
  . ذا العبد املتواضع، فاحلمد هللا على ذلكذلك بربكة دعاء ه

لقد جربت مئات املرات أن اهللا تعاىل كرمي ورحيم، ولكنه حني ال : يقول حضرته
 روح نكتشف هنا من(يقبل دعاًء ما حلكمة عنده يقبل عوضا عنه دعاء آخر مثله 

 أدعية بعض أن واضحا فليكن تقبل، مل أدعيتنا إن البعض يقول إذ أيضا، وفلسفته الدعاء
 )عنها ِعوضا يقبل آخر دعاًء لكن اإلهلي، القدر مبقتضى أحيانا تقبل ال أيضا األنبياء

ما �: فحني ال يقبل اهللا دعاًء ما حلكمة عنده يقبل عوضا عنه دعاء آخر مثله كما يقول
 ا أَلَمِمثِْله ا أَوهٍر ِمنيأِْت ِبخا نِسهنن ٍة أَوآي ِمن خسنٍء قَِديرنيلَى كُلِّ شأَنَّ اَهللا ع لَمعت�   

 هلذه أن مع الكرمي، القرآن آيات بعض نسخ على اآلية هذه من األمحديني غري يستدل
 آية برزت آية أنسينا إذا أننا وهو أيضا هنا حضرته طبقها وقد واسعة، خمتلفة معاينَ اآلية



 نسخ تعاىل اهللا أن معانيها وأحد ،حملها أخرى حلّت آية، انتهت وإذا مقابلها، أخرى
 شريعة وهي الكرمي القرآن شريعة وهي مقابلها جديدة بشريعة وجاء السابقة الشرائع

  . دائمة
 بني من جديدة ركوب وسيلة فاكتشا عن الكرمي القرآن نبوءة حضرته يذكر مث

  :فيقول � صدقه على الكثرية القرآنية النبوءات
مة متميزة لظهور املسيح املوعود، كما ورد يف اكتشاف وسيلة ركوب جديدة، عال

 ) فيه النوقتعطلأي الزمن األخري هو ما (.�وِإذَا الِْعشار عطِّلَت�: القرآن الكرمي
أي لن يستخدمها (" وليتركن القالص فال يسعى عليها: "وكذلك ورد يف صحيح مسلم

ملكرمة واملدينة املنورة على يف أيام احلج يسافر الناس حاليا بني مكة ا .)أحد للسفر
النوق، ولكن األيام قريبة جدا اليت سيوظَّف فيها القطار هلذا السفر، عندها سينطبق على 

  ".وليتركن القالص فال يسعى عليها: "هذا السفر
لكنه قد بدأ املشروع حاليا . يعترض الناس إىل اآلن أنه ال يوجد هناك أي قطار

 ٢٠١٥احلديدية بني مكة واملدينة ستنتهي إىل اية سنة ويقدر أن أعمال مد السكة 
فإن ما خيرج من فم أي نيب حيققه اهللا حتما إال أنه . وسيجري عليها قطار سريع جدا

يستغرق أحيانا مدة، لكن من املؤكد أن النوق مل تعد وسيلةَ مواصالت، حيث تستخدم 
هد كما قال سيدنا املسيح املوعود مكاا الباصات والسيارات، والسكة احلديدية أيضا مت

  . ، وسيجري عليها القطار�
 أن يبطش ؛ قد دعا عليه إلساءته�مث كان هناك عدو اإلسالم الذي كان حضرته 

ويف هذا اخلصوص .  عاقبته بتلقي اخلرب من اهللا�اهللا به، وبعد الدعاء أعلن حضرته 
  :  يقول حضرته

ققت جبالء تام، وكانت يف احلقيقة حتتوي على هناك نبوءة عن عبد اهللا آم، وقد حت
 �إذا توقف عما نشره أن النيب : ثانيا.  شهرا١٥أنه سيهلك يف غضون : أوال. نبوءتني



وكما كتبت من قبل فإن النبوءة .  شهرا١٥ فلن ميوت يف - والعياذ باهللا -كان دجاال 
". اندرونه بايبل" كتابه  دجاال يف)والعياذ باهللا( �جاءت ألن آم مسى نبينا األكرم 

 شهرا، ولكنها كانت ١٥وصحيح أن املدة احملددة يف النبوءة كانت عن موت آم يف 
ولكن آم تراجع عن كالمه يف الس نفسه ". إن مل يرجع إىل احلق: "مشروطة بشرط

وأخرج لسانه مبنتهى التواضع والتذلل ووضع يديه على أذنيه وأظهر ندمه على تسميته 
وال يشهد على ذلك شخص أو شخصان فقط، بل ستون أو سبعون . ول بالدجالالرس

  . شخصا، نصفهم من املسيحيني والنصف اآلخر من املسلمني
ال " الدجال"وأظن أن مخسني شخصا تقريبا من الذين تراجع آم أمامهم عن قوله 

  . يزالون على قيد احلياة، مث مل يتفوه ذه الكلمة إىل موته
ا اآلن، كم من اخلبث والوقاحة وعدم اإلميان القول إن آم مل يتراجع عن فليفكرو

إن مدار حلول غضب . موقفه مع أنه تراجع تراجعا بينا حبضور ستني أو سبعني شخصا
وكان الشرط يف النبوءة أن . اليت جاءت النبوءة بسببها" الدجال"اهللا به كان على كلمة 

أي مل يرد يف النبوءة (ر يف النبوءة شيء عن إسالمه، يتراجع عن هذه الكلمة، ومل يذك
 فما دام قد تراجع بكل تذلل فقد )أنه سيسلم، وإمنا املراد أنه سينكر هذه الكلمة ويتوب

مل يكن اهلدف من إهلام اهللا أن عبد اهللا آم لن يسلم من اهلالك ما . تاب اهللا عليه برمحته
وال يكره اُهللا أحدا على . شترك بني املسيحيني كلهمألن إنكار اإلسالم أمر م. مل يسلم

ومن غري املعقول التنبؤ أن فالنا سيهلك إىل مدة معينة إن مل يسلم، . اعتناق اإلسالم
.  إذ إن الدنيا مليئة مبن ينكرون اإلسالم)د إكراهاعثل هذه النبوءات يمألن إصدار (
 ذلك وال يوجد يف  إىلوءة دفوهذا ال يستلزم أن ميوتوا كلهم، فلم تكن النب(

 وكما كتبت مرارا وتكرارا أنه ال ينـزل يف الدنيا عذاب رد )اإلسالم أي إكراه
فهل هناك من . إنكار أحٍد اإلسالم، بل هذا ذنب سيسأل عنه يوم القيامة فقط

ال بل ك. خصوصية آلم يف هذا حىت يتنبأ مبوته إلنكاره اإلسالم وال يتنبأ عن غريه



 املقدس، �يف حق النيب " الدجال"السبب الوحيد وراء النبوءة كان أنه استخدم كلمة 
ولكنه تراجع عنها أمام ستني أو سبعني شخصا معظمهم من أشراف الناس وِكرامهم 

فحني تراجع عن هذه الكلمة وليس ذلك فحسب بل ظل . املوجودين يف الس نفسه
ه اهللا، ولكن لدرجة أن موته تأخر لبضعة أشهر، يبكي بعد ذلك فقد استحق أن يرمح

  . ولكنه مات يف حيايت على أية حال
أفَلَم . أما النقاش الذي كان جيري على شاكلة املباهلة فقد ثبت فيه كذبه بسبب موته

لعن اهللا قلوبا ال تتورع عن االعتراض على .  حتققت بكل جالء،لىبتتحقق النبوءة؟ 
 )تراضات حىت بعد ظهور كل ذلكعأي ال يتورعون عن اال(. ةمثل هذه اآليات الصرحي

وبسبب . وإذا أراد املعترضون فأستطيع أن أقدم على تراجع آم حنو أربعني شاهدا
 بنفسه قد حلف، �املسيح  إنتراجعه مل حيلف مع أن مجيع املسيحيني حيلفون حىت 

د مضى على موته أكثر من وال أرى حاجة لتطويل هذا النقاش، فليس آم حيا اآلن وق
  . الوحي حقيقة يف حضرته قاله ما هذا). حقيقة الوحي(إحدى عشرة سنة 

 أن بركات القرآن الكرمي تفوق كثريا طاقة البشر، إذ �مث يذكر املسيح املوعود 
يهب القرآن الكرمي املؤمنني املعرفة اليقينية بإراءم اآليات وذه الربكة تظهر املعجزات 

  :�يقول حضرته . الكربىواآليات 
 )صصاقيست للقرآن اركات بن أأي (ال أبني هذه الربكات القرآنية كالقصص فقط "

بل أقدم معجزات أُريتها، ويبلغ عددها إىل مئة ألف معجزة أو لعلها تزيد على مئة ألف 
ت لقد قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي بأن الذي يتبع كالمي هذا لن يؤمن مبعجزا. أيضا

فقد أُعطيت أنا أيضا بتأثري كالم اهللا . هذا الكتاب فقط بل سيعطَى هو أيضا معجزات
الزالزلُ اليت وقعت على األرض، . معجزات تفوق قدرة اإلنسان وهي فعل اهللا وحده

 إمنا )شدةبلزمن الك ذ يفلطاعون افشى تد قكان (والطاعون الذي حيصد العامل حصدا 
لقد نشرت خرب هذه احلوادث قبل أن يكون هلا .  أُعطيتهاهي من املعجزات نفسها اليت



أدىن أثر أو عالمة خبمسة وعشرين عاما كنبوءة يف كتايب الرباهني األمحدية وقلت بأن 
وال يقتصر األمر على ذلك قط بل . هذه اآلفات على وشك احللول فحلّت مجيعها
 )شيكةوزال ت الثرية كفات آهناك (. اآلفات املقبلة أشد وأكثر من سابقتها بكثري

وهناك طاعون . وبعضها أوبئة جديدة مل تظهر يف هذا البلد من قبل، وهي خميفة ومهيبة
شديد ومرعب على وشك احللول وسيتفشى يف هذا البلد وبالد أخرى وسيكون خميفا 

ولعل زلزاال آخر أيضا سيحدث إما يف هذه السنة أو يف العام املقبل وسيقع بغتة . بشدة
ممارستهم ول بعاىل تهللا ان عابتعادهم وله كلعامل ا يفلناس اعمال أإن (. كون شديداوي
لدعاء لألمحديني اعاىل تهللا افق و. هللامحهم ر. اهتستعجلوآلفات اذه هدعو تلكثري الظلم ا
وال يعلم هل سيحدث يف منطقة معينة من :  يقول حضرته).عمالناأصالح إلوفقنا وم هل

لكن لو خشي الناس ربهم لكان زوال هذه اآلفات ممكنا ألن اهللا . ماالبلد أو سيكون عا
لكن . تعاىل مِلك السماوات واألرض، فهو يصدر أوامره وقادر على أن يلغيها أيضا

وال أتوقع . يبدو أن الناس لن يلتزموا خشية اهللا ألن القلوب جتاوزت احلدود يف قسوا
وال أتوقع إال السخرية واالستهزاء أو .  قبل األوانأن يتنبهوا نتيجة إعالين هذه النبوءات

  )ينبوع املعرفة. (الشتائم أو أن أُتهم بنشر الذعر بني الناس
ليست هذه احلالة تسود بالدا غري إسالمية فحسب بل إا سائدة يف البالد اإلسالمية 

ط السوي  الصراعلىومن يدعوهم إىل السلوك .  أهلها عن اهللا تعاىلإذ يبتعدأيضا، 
  . يتعرض للسخرية واالستهزاء ويقال عنه إنه يعيث الفساد وينشر الذعر بني الناس

 أنه قال بأن - ال حيضرين امسه اآلن–وكان هناك خرب عن شيخ كبري يف باكستان 
مث قال . القول بظهور اإلمام املهدي ليس صحيحا، فلن يأيت أحد ومل يولد ولن يولد

ولد يف مكان ما فندعو اهللا تعاىل أن يقضي عليه ألننا مل نعد إذا كان قد : بكل استهزاء
  !هذه هي أفكارهم. نتحمل مزيدا من الفنت والفساد



 ضرورة جتنب املسلمني اجلهالة وضرورة االستماع إىل �مث يذكر املسيح املوعود 
  :نداء اهللا تعاىل وحتسني حالتهم حىت تكون متوافقة مع رضى اهللا تعاىل، فيقول

 الذميمة األخالق وتفشت باإلسالم، يسمى ما على فتور الراهن العصر يف طرأ قد" 
 تالشى لقد. �الدين لَه مخِلِصني� يف املذكور اإلخالص السماء إىل وارتفع. كلها

 حييي أن � اهللا وأراد. اهللا على والتوكل واحلب واإلخالص والوفاء اهللا مع الصدق
 من) ١٨ :احلديد (�موِتها بعد الْأَرض يحِيي� ظل لذيا فاهللا. جديد من القوى هذه

 بقول ليدعو منه مبعوثا أرسل فقد. له عدة طرقا اختذ وقد اآلن اإلحياء أراد قد األزل
. العقل ونشط والفنون، العلوم تطورت أخرى ناحية ومن ناحية، من الناس ويهدي لين،
 ناحية فمن. يتفهمون الناس وبدأ السيخ، عصر يف كانت كما الوحشية احلالة تبق فلم

 نزول "كتاب يصدر عندما للجميع ستتضح اليت - احلجة إلمتام وخوارق آيات السماء متطر
 مئات بل العيان شهود من ألوف وعليها آية، ومخسني مائة قرابة فيه سجلت حيث ،"املسيح

 الذي الطاعون، آية ومنها أيضا، الغضب آيات سلسلة هناك أخرى ناحية ومن -األلوف
 هذه من يستفيدون والكثريون. قطّ مثلها املاضية األجيالُ تر مل بشدة اآلن يتفشى
 احلضور أو الرسائل عرب الناس فيه يبايع أن دون يوم علي مير ال إذ واخلوارق، اآليات

 يف وهو متفش والتكرب والتحرر واخليالء والفجور الفسق أن وصحيح. عندي شخصيا
. أنفسهم هؤالء من خيرجون أيضا هم مجاعيت إىل ينضمون الذين أن إال تمر،مس تزايد
 العقل هلم ويهب اهللا خيرجهم سوفو أيضا، السعداء بينهم أن يستشف هنا ومن

 وتتم الدنيا عاقبة ستكون وبذلك للطاعون، طعمة اآلخرون البعض وسيكون. والفهم
 ." احلجة عليهم

 والذين فطرم سليمة يأتون إىل اجلماعة بسبب قال حضرته بأن املثقفني من الناس
 ودعواه مث �تأثري التعليم املؤدي إىل تفتق األذهان، فيفهمون تعليم املسيح املوعود 

ويوجد مثل هؤالء الناس يف كل منطقة ويف كل فئة ويف كل بلد من بالد . يقبلوا



نضمني إىل اجلماعة اآلن العامل، ويتجاوز عددهم املئات واأللوف بل ازداد عدد هؤالء امل
  .ليصل إىل مئات األلوف

  :�مث يقول حضرته 
واعلموا أنكم لن تقدروا على اإلتيان بنظري ما قد ظهر وال يزال يظهر على يدي من "

  )نزول املسيح." (املعجزات والنبوءات كيفاً وكما وثبوتا، وإن ِمتم يف هذا البحث
حتولت إىل آيات تزداد عظمتها يوما بعد يوم، بل إن الشهادات الفعلية هللا تعاىل أيضا 

  . وهو أمر نراه يوميا
 حضرته من وطلب حديثا اإلسالم اعتنق شخص السالم عليه املوعود املسيح إىل جاء
  :� فقال اهللا من مبعوث أنه على آية إظهار التجاسر مبنتهى
 وهذا. حقا اهللا نم يكون ألنه اهللا من قلبه يف يلقى ما معارضةَ مبعوث أي يستطيع ال
 للعادة اخلارقة اآليات يظهر الدنيا يف أحدا يبعث حني � اهللا أنّ حصرا الصدق هو

 وهم الناس، من األلوف مئات رآها قد يل تأييدا عدةً آياٍت أيضا يل أظهر فقد. له تأييدا
 ومل وحدها، اآليات هذه على يعتمد مل أنه كاملة ثقة بريب أثق أنين إال. عليها شهود
 فهذه. يريد مىت وآخر حني بني اآليات يظهر بل كال املستقبل، يف السلسلة هذه يقطع

 طالبا وكان )يؤمن ومل( أحد قلب ا يقتنع مل وإن. حق لطالب قليلة ليست اآليات
 اهللا بأن وأؤمن. ذلك على أركز أن فيمكن النية، بصدق اآليات وطلب فعال، صادقا
 ومل السابقة، اآليات اإلنسان يقدر وملاألمر كذلك  يكن مل إن لكنه. حتما آية سيظهر

 التركيز يقتضي اآليات وظهور. الدعاء على للتركيز احلماس يتولد فال ا يقتنع
 يكون عندما ينشأ وهو إليه للتوجه اهللا من محاس القلب يف يلقى وأن واالهتمام،

  . وصادقا خملصا الطالب
 نصيب هلم ليس للذين اآليات تكون وال للعقالء اتاآلي أن أيضا البال عن يغينب وال

 على يتوقف اهلدى إمنا اهللا، آيات من االستفادة يستطيعون ال هؤالء فأمثال. العقل من



 اآليات من يستفيد فال فضله عليه ينـزل ومل أحدا اهللا يوفِّق مل وإن. احملض اهللا فضل
 فكيف السابقة اآليات من استفاد مدى ألي يتبني مل فما ألوفا، ولو عددها، بلغ مهما
   املستقبل؟ يف منها يستفيد أنه نرجو
 تصرفات نتيجة اآليات تكون ال إذ رغبتنا، حبسب اآليات إظهار على نقدر ال

 وينفع يريد مىت اآليات يظهر فهو ورضاه، اهللا مشيئة على ظهورها يتوقف بل مشعوذ،
  . يشاء من ا

 الطلبات هذه أن خبصوصه روعي يف اهللا ألقى دفق اآليات بإظهار نطالَب حني اآلن
 فهل ؟هاستفادو الذي ما لكن وأمثاله، جهل أبو يطرحه كان الذي االقتراح قبيل من

. كفر فقد بذلك اعتقد فمن ؟� النيب يد على تظهر مل اآليات بأن أحد يقول أن ميكن
 شيئا، منها وايستفيد مل وأمثاله جهل أبا لكن هلا حصر ال آيات يديه على ظهرت لقد

 مل وإن. النواحي كل من حق طالب لكل الكفاية وفيها أيضا هنا اآليات تظهر وكذلك
 يف أخرى آياٍت وطلب املهمالت سلة يف ترمى أن وأراد منها، يستفيد أن أحد يرد

  ."بالذات اهللا من ويسخر اهللا، آيات إىل يسيء فهو منه، يرجى الذي فما املستقبل
جميء الناس من ديانات أخرى إىل قاديان آية أيضا ألم إن را لقد قال حضرته مرا

  . حضرتهتظهر آيات مساوية وأرضية كما ذكرباإلضافة إىل ذلك . يأتون بطرق خمتلفة
وميل الناس إىل اجلماعة يف هذه األيام وإصغاؤهم إىل رسالة اجلماعة أيضا آية من 

على أية حال، هناك آيات .  أو بآخراآليات حيث بدأ إقبال وسائل اإلعالم أيضا بسبب
  . تظهر يوميا للعاقلني وال تزال تظهر

  :�يقول 
فيقول، كما هو . جدير بالذكر أن اهللا تعاىل لن يترك مجاعته دون أن يثبت صدقها"

جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا : "مسجل يف الرباهني األمحدية
 ."صوٍل قوي شديٍد صول بعد صوٍليقبله، ويظهر صدقه ب



أي إن اخلزي واهلوان مقدر على الذين أنكروا وعلى املستعدين لإلنكار، فإم مل 
يفكروا بأنه لو كان هذا افتراء اإلنسان هللك منذ زمن طويل، ألن اهللا تعاىل يعادي 

كن أن توجد إن هؤالء احلمقى ال يفكرون؛ هل مي. املفتري مبا ال يعادي غريه يف العامل
مثل هذه االستقامة والشجاعة يف كاذب؟ إن هؤالء اجلهلة ال يدرون أن الذي يتكلم 
من املالذ الغييب هو الوحيد الذي حيق له أن يتسم كالمه بالشوكة واهليبة، فهو وحده 

فانتظروا موقنني أن األيام قادمة بل هي قريبة . يتحلى بشجاعة ليواجه وحده العامل كله
يق؟ هو الذي . الصادقني وجه الكاذب وستعلو البشاشة وجوه حني يسودمن هو الصد

آمن يب قبل رؤية اآليات، والذي ضحى بنفسه ومباله وبكرامته وكأنه رأى آالف 
هؤالء هم يل ومجاعيت الذين وجدوين وحيدا فنصروين، وجدوين حزينا . اآليات

كونوا من العارفني يب، رمحهم اهللا فشاركوا يف أحزاين، وتأدبوا كمن يعرفين مع أم مل ي
فلو آمن أحد حبقيقة مكشوفة بعد رؤية اآليات فما يل وله، وأي أجر سيناله؟ . تعاىل

اهللا بقني يلى عانوا كإذا ( وما مكانته عند اهللا؟ )إلميانالى عجر أال فية آأوا رذا إأي (
فكريهم تالل خن مقني ليارجة دىل إصلون يإم فؤمنون ي مثلزمان االة حيعلمون وعاىل ت

 قال )عودهووفق ولزمان االة حسب حببعوثه ملزمن اذا ه يفعث بد قعاىل تهللا ان أ يف
مل يؤمن يب حقيقةً إال من رآين بنظرة عميقة، واهتم بكالمي بفراسة ومتحص : "حضرته

أحوايل، ومسع كالمي وأمعن النظر فيه، مث شرح اهللا صدره ذا القدر من القرائن وصار 
إن الذي معي هو ذلك الذي يترك مرضاته من أجل مرضايت، ويتخذين حكما . يمع

عضها بأخذ وغباته رعض بن علتخلي ا يفكما حتخذين ينه أأي (لترِك نفِسه وأخِذها، 
.  ويسلك سبيلي، ويفىن يف طاعيت وخيرج من ربقة األنانية)قولأا مبيعمل ويها فيسألين و
 )ألنانيةان على ختد قأي (

متأوها بأن الذين يطلبون اآليات الساطعة ال ينالون عند اهللا ألقابا جديرة أقول 
من (باإلشادة أو مراتب جديرة باملكرمة اليت يناهلا الصادقون الذين عرفوا السر املكنون 



لصلحاء املراتب اذه هنال يمنا إكرمة، مرجات دال وليا علقابا أنال ي الآليات اطلب ي
 واشتموا رائحة عبٍد كان خافيا حتت رداء اهللا جلّ )ملكنونالسر اذا هدركوا ألذين ا

 ما ميزة اإلنسان يف أن يرى ) يف أوائل عهده�أي عرفوا املسيح املوعود (. جالله
أمريا يف جيشه مع جاهه وجالله مث يسلّم عليه؟ إن صاحب الكمال هو الذي جيده يف 

ولكن . )ليهعتعرف يلك ذمع وشحاذين لاي ز يفألمري اد جيأي (لباس الفقراء مث يعرفه 
ومن . ليس بوسعي أن أخلع هذه الفطنة على أحد، بل هو الوحيد الذي يهبها ملن يشاء

فبهذه األمور ينال املهتدون اهلداية، وذه األمور نفسها يزداد . أحبه أعطاه فراسة اإلميان
ن ما هتدي يليت اور ألماي هفهذه (. اعوجاجا أولئك الذين يف قلوم اعوجاج من قبل

لوم ق يفان كن معوجاجا ازيد تليت افسها نألمور اهي وم، هلهلداية اعاىل تهللا اراد أ
واآلن، أعلم أين قد كتبت ما فيه الكفاية يف موضوع :  قال حضرته)بلقن معوجاج ا

أو وإن اهللا يشهد بصحِة أنه قد صدر منه تعاىل من أجلي قرابة ثالثة آالف أمر . اآليات
  )مرآة كماالت اإلسالم." (أكثر مما يفوق قدرة البشر، ولن يغلَق باا يف املستقبل أيضا

 وهب اهللا تعاىل العاملَ العقلَ ليفهموا هذه اآليات، وأال يطالبوا باآليات األخرى ِوفْق
ما متلي عليهم عقوهلم ورغبام، بل ينبغي أن يصغوا إىل من ينادي به العصر وحالةُ 

ن اليت تقتضي مبعوثًا من اهللا تعاىل، وينبغي أن يفهموا هذا النداء فيبحثوا عن هذا الزم
  .آمني. املبعوث اإلهلي ويؤمنوا به لكي يتم القضاء على فنت هذه الدنيا

 من قادر غالم السيد وهو املرحومني أحد على الغائب جنازة أصلي سوف اليوم
 عن ١٢/١١/٢٠١٤ يف تويف فقد رحوم،امل الغفار عبد السيد ابن وهو قاديان دراويش

 ،٣١٣ الـ الدراويش من كان راجعون، إليه وإنا هللا إنا اهللا، بقضاء سنة ٩٠ يناهز عمر
 إبريل يف ولد قد كان. ١٨٩ هو األمحدية تاريخ يف ورد ما وفق القائمة هذه يف ورقمه

 يف توظف مث االبتدائية، الدراسة تلقى حيث غجرات حمافظة يف شاديوال قرية يف ١٩٢٥
 الشباب من � املوعود املصلح سيدنا طلب سنوات بأربع توظفه وبعد اجليش،



 يف حلضرته نفسه وقدم قاديان إىل فجاء املركز، حلراسة حيام يِقفوا أن األمحديني
 اخلصوص هذا ويف خاصة، بصفة السيخ يبشر كان حيث بالتبليغ مولعا كان ،١٩٤٧

 سنة ٩٠ سيعيش أنه الرؤيا يف رأى قد كان نادرة، ومراجع كتبا عنده مجع قد كان
 إحدى بنات، ومخس أبناء ثالثة خلفه ترك. أيضا الوصية نظام يف منخرطا كان. تقريبا
 كدرويش حياته يف أن ابنه وكتب احملترم، بونتو اهللا ظفر اإلندونيسي املبشر زوجة بناته
 النقود بعض ويرسل منها يكسب أخرى بأعمال يقوم وكان بسيطة، منحة يأخذ كان
  . اإلخوة أكرب كان ألنه الثالثة، وألخواته األرملة ألمه

 وكان ،١٩٩٧ سنة يف قاديان يف االعتكاف يل تسىن: طاهر أمحد كليم داعيتنا يقول
 الشاي أحب بأين احلديث أثناء له وقلت. املسجد يف معي معتكفا أيضا الدرويش هذا

  .يوم كل الشاي قإبري بيته من يل يقدم فصار الكشمريي،
 ربوة إىل املرحوم جاء األيام تلك ويف: فقال سري، حلادث الداعية هذا تعرض مث 

  .جياشة بعواطف يل ويدعو يبكي وظلّ فزارين،
 إال حياته، أواخر يف كثريا ضعف قد أيضا بصره وكان وضعيفا مريضا كان أنه ومع

 اهللا رفع. السكينة هناك جيد إنه يقول وكان للصالة املبارك املسجد إىل يأيت كان أنه
  .آمني. درجاته

 وسبق أشهر، بضعة قبل توفيا وقد قاديان، دراويش من اثنان هناك ذلك، إىل إضافة
 اليوم، أذكرمها أن وأود أذكرمها، أن يل يتسن مل ولكن الغائب، صالة عليهما صلينا أن

 قاديان يف شالدراوي قدم لقد. دعائهم يف وذريتهما يذكرومها أن اإلخوة وعلى
 ألداء واملعاناة، بالصعوبات مليئة طويلة فترةً مدقع فقر يف وعاشوا جسيمةً، تضحياٍت

 إىل تويف حيث بيك، آدم مرزا ابن إقبال حممد مرزا أحدمها. هنالك اهللا شعائر محاية حق
 رسول مرزا حضرة جده كان. راجعون إليه وإنا هللا إنا. ١١/٦/٢٠١٤ يف اهللا رمحة
 من كان. أيضا صحابيا بيك رياض مرزا حضرة أمه من جده كان كما ،صحابيا بيك



 بصفته طويال قاديان شفىستم يف اجلماعة خدم. ٣١٣ عددهم البالغ الدراويش رواد
 دمث عابدا ورعا صاحلا املرحوم كان. اجلماعة دوائر شىت يف عمل مث أسنان، طبيب

 السباحة، يتقن سباحا باسال، شجاعا املالية، التضحيات يف سباقا خملصا، األخالق
  . أرملته إىل إضافة  وابنا بنات أربع وراءه خلف. الوصية نظام يف ومنخرطا

 ٩٤ يناهز عمر عن ٢٦/٧ يف تويف الذي تشيمه، أمحد منظور تشودري هنالك مث
 اهللا رضي تشيمه علي نور تشودري حضرة أبوه كان. راجعون إليه وإنا هللا إنا. عاما
 عنه اهللا رضي املوعود املصلح دعا ملا. السالم عليه املوعود املسيح ابةصح أحد وهو عنه
 من يعمل وكان للجماعة خدماِته وقدم نداءه لىب اجلماعة مركز حلماية اجلماعة أبناء
 حيضر سنه كرب على كان. درويشا حياته قضاء شرف ونال الربيطاين، اجليش يف قبل

 الطبع، لطيف خملصا، املرحوم كان. طويلة ةفتر عكازتني على مستندا للصالة املسجد
 كبرية األخرى وهي أرملته وراءه خلف. الوصية نظام يف ومنخرطا حمبا، شفيقا، مِرحا،
 حلياته واقف هو الذي تشيمه أمحد منصور تشودري هو ابنيه أحد. وابنني وبنتا، السن،
 أداء بعد اجلنازة ءهؤال على أصلي سوف. العقارات ناظم بصفته اجلماعة وخيدم للدين
  .اجلمعة صالة
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