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فهرس المحتويات

 أ مقدمة الناشر
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 ١٥٣ اإلعالن واجب اإلظهار... نبوءة عن الزلزال
 ١٧٥ خامتة الكتيب يف بيان النجاة احلقيقية

 ٢٠١  البارئ عز امسهاملناجاة يف حضرة 
N�)<89د��ن�و�;��� �٢٠٣ 

 ٢٣٥  قصيدة من املؤلف
��א��Bق�@?�א=����و�<�א=���؟�&���� �٢٥١ 

 ٢٥٥  اهلدف من بعثة املسيح املوعود وتأسيس اجلماعة
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 حنمده ونصلي على رسوله الكرمي    بسم اهللا الرمحن الرحيم  
  وعلى عبده املسيح املوعود

 مقدمة الناشر

كتب املسيح  من لستةالترمجة العربية  أن نقدم للقارئ العريب الكرميسعدنا ي
، وقد ألّفها ١من الد العشرين من سلسلة اخلزائن الروحانية �املوعود 

 � سيدنا مرزا غالم أمحد القادياين املسيح املوعودحضرة اإلمام املهدي و
م إىل أوائل ١٩٠٤أربعة أعوام، بدءا من الثلث األخري من عام  يفبيده الشريفة 

  وهي كاآليت: .م١٩٠٧عام 
لكوت)، حماضرة لدهيانه، ينبوع حماضرة الهور، اإلسالم (حماضرة سيا

 املسيحية، آريو قاديان وحنن، ما هو الفرق بني األمحدي وغري األمحدي؟

@‰ìçü@ñŠ™bª@ @
 �اإلمام املهدي واملسيح املوعود هذا الكتاب يف أصله حماضرة لسيدنا 

حضرة املولوي عبد الصحايب اجلليل رأها حول اإلسالم واألديان األخرى، ق
ا يف اجتماع حاشد ضم مجعيف الهور م ٣/٩/١٩٠٤يف  �الكرمي السيالكويت 

إىل  �غفريا من كل دين وملة ومن شىت الفئات، تطرق خالهلا حضرته 
 فضلطرح معارف دقيقة ونكات قرآنية عميقة بأسلوب خيلب األلباب، مبينا 

هذه احملاضرة فرصة ساحنة  � حضرته فقد رأىاإلسالم على سائر األديان. 
لتدليل على صدق لما سواه من األديان، وكذلك  مقابللبيان مزايا اإلسالم 

، كل ذلك بأسلوب متحضر ينأى واإلمام املهدي ادعائه بكونه املسيح املوعود
 طبعتأيضا وقد سبق أن  كتب أخرىأربعة علما أن هذا الد يف أصله يتضمن ١

 تذكرة الشهادتني، سرية األبدال، الوصية والتجليات اإلهلية. (املترجم) :وهيمنفصلة، 
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تثري عواطف الكراهية قد يغلب عليها طابع التحدي واليت قد عن املناظرات اليت 
ن يستهل القارئ الكرمي هذا إ. وما ل احلق من الفريقنيعند من ال يقب والنفور

الكتاب حىت يلفت نظره أمر على صفحة الغالف، وهو التقريظ الواضح من 
 من علماءاألغيار، ولو بشكل غري مباشر، إذ حظيت هذه احملاضرة بتقريظ 

فقد نشرها باسم "أجنمن فرقانية  ؛غري األمحدينيمن ، ورجاالم املسلمني
 "ألجنمن محاية اإلسالمالسيد ميانْ معراج الدين عمر السكرتري العام "الهور" 

، وهي هيئة أسسها كبار رجاالت املسلمني لرعاية مصاحل املسلمني يف اهلند
"مهدم صحت" مطب والسيد حكيم شيخ نور حممد منشي عامل، صاحب 

ة ، حني كانت معارض١٩٠٤وينبغي التذكر هنا أن ذلك كان يف عام  .الهور
ومجاعته على أشدها، غري أن العقالء من املسلمني  �سيدنا املسيح املوعود 

يف مضمار  �غري األمحديني مل جيدوا بدا من االعتراف بتفرد املسيح املوعود 
  . �الذود عن حياض اإلسالم والنيب العدنان 

لقد حظيت هذه احملاضرة حبضور حاشد، فقد ذكرت تقارير جريديت "أخبار 
أو اثين آالف كان ينوف على عشرة  فيها جه فوالد" أنَّ عدد احلضورعام" و"بن
 عشر ألفا.

�⁄a��I@âýpìØÛbî�@ñŠ™bªH@ @
 اإلمام  سيدنا يف طريق إيابه من الهور، وبعد حماضرته آنفة الذكر، مر

زل ـفن ،٢٧/١٠/١٩٠٤مبدينة سيالكوت يف  �املسيح املوعود و املهدي
على مسامع  ألقاهابعد إحلاح على أبناء مجاعته، وحرر إذَّاك حماضرة ا 

يف اجتماع حاشد يف  �حضرة املولوي عبد الكرمي السيالكويت احلاضرين 
م، وكانت من حيث مضموا إكماال ملضمون حماضرة الهور، ٢/١١/١٩٠٤

يح حضرته بكونه املس ءاإلسالم، وإثبات ادعا ايامز �فيها حضرته إذ تناول 
املشايخ يف سيالكوت يثريون األكاذيب كعادم  وكان .واإلمام املهدي املوعود
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ه، غري أن اهللا تعاىل أحبط كيدهم، سلفا للحيلولة دون استقبال الناس حضرت

  عند حمطة القطار ألوف مؤلفة. �وحضر الستقباله 

éãbîç†Û@ñŠ™bª@ @
كانت لُدهيانة مركزا مهما للتبشري املسيحي يف البنجاب، وكانت اخلطط 
حتاك فيها لالنطالق إىل مجيع أحناء البنجاب لتنصري املسلمني خاصة، وقد 

الذي قال إن املسيح سيقتل الدجال يف  �ارتبطت ا نبوءة عظيمة للنيب 
لُدهيانه "باب لُد" (مسند أمحد، أبو داود، ابن ماجة)، ومن العجيب أن 

مركَّبة من كلمتني بالبنجابية ومها "لُد" و"دهيانه" ومعىن دهيانه هو الباب أو 
البوابة، وقد شاء اهللا تعاىل أن تؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف تلك 

يف منـزل الصويف  هناك البيعة األوىل �املدينة؛ إذ أخذ املسيح املوعود 
  . م١٨٨٩أمحد جان املرحوم يف عام 

تعاحلجة، وإمعانا يف اإلثبات إمتام هذه احملاضرة حلقة من حلقات  د
مقابل دجل وتكذيب املشايخ  �والتدليل على صدق دعوى حضرته 

  املعارضني. 
م، غري أا ٤/١١/١٩٠٥هذه احملاضرة يف  �ألقى املسيح املوعود لقد 

نشرت مكتوبة ألول مرة على حلقات يف أعداد جريدة "احلكم" من 
م. ٣٠/١١/١٩٠٦م إىل ١٠/٩/١٩٠٦

Êìjäí@òîzî�½a@ @
م، وهو إىل حد ما ٩/٣/١٩٠٦هذا الكتيب يف  �ه ألف حضرت

يتضمن توضيحا للمصادر كالكتيب السابق من حيث دواعي التأليف، إذ 
يتضمن تصحيحا لسوء فهم عام يقع و اليت جاءت منها املسيحية وعقائدها، 

يف ، فيه أغلب املسلمني جراء الضالالت اليت كان يثريها املُنصرون وما زالوا
نقض بنيان اإلسالم العظيم، والنيل من شرف نبينا  إىلإطار سعيهم احلثيث 
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اإلسالم"  مصادرفني املسيحيني كتابا بعنوان "، إذ نشر أحد املؤل�الكرمي 
وهاجم فيه شخص  الكثري حوى فيما حواه من األكاذيب واألضاليل الشيَء

قد جاء باإلسالم من  �وأساء إليه، وادعى حبسب زعمه أن النيب  �النيب 
املسيحية احملرفة أو املهرطقة أو الفاسدة السائدة يف الشرق آنذاك، وغري ذلك 

ادر واملعتقدات اليت كانت سائدة يف بالد العرب يف ذلك الوقت. من املص
مدينة "بانس بريلي" رسالة إىل حضرته  من سكانقد أرسل أحد املسلمني و

يشري فيها إىل ما حاق باإلسالم من ضرر بعد قراءة الكتاب املذكور. ولكن 
  أن يكف بأس هؤالء؟! �أىن لغري املسيح املوعود 
املسيح عيسى  حضرته الضوء على عدة أمور، منها أن ويف هذا الكتيب ألقى

 ال يفند عقيدة �قد جاء بالدين احلق من اهللا تعاىل، وأنه  �بن مرمي 
، وإمنا وال يتعرض له، بل جيلُّه وحيترمه ويكرمه ويؤمن به �املسيح الناصري 

املختلفة عن دين املسيح الناصري املشوهة و يفند عقيدة املسيحيني املعاصرين
، وأن شخصية يسوع اإلجنيلي كما يقدمها اإلجنيل ال عالقة له كل االختالف

ن أن كل ما ذكره مما قد بي لذلك. النيب الصادق املكرم �باملسيح الناصري 
إمنا هو من باب إلزام اخلصم مبا  �عيسى بن مرمي  املسيحال يليق بشأن 

ب "مصادر اإلسالم"، االامات والشبهات اليت أثارها صاحب كتا يقول، وأن
  . �إمنا أثار اليهود ما مياثلها ضد املسيح عيسى بن مرمي 

آخر يف بيانا مفصال حول ماهية احلرب اليت تدور  �مث ألقى حضرته 
الزمان ويتمخض عنها ظهور احلق، نافيا أن تكون حربا وفق التصور 

حرب بسالح القلم  بل هيالتقليدي الساذج، فليست حربا بسالح مادي، 
 والكلمة.

Čí‰e@@@@@å−ë@æbí…bÓ@ì@ @
م، وحتدث فيه عن ٢٠/٢/١٩٠٧يف  هذا الكتيب � حضرته لقد ألّف

، الذين حظوا أكثر من غريهم بفرصة من فرقة اآلريا أهل قاديان من اهلندوس
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م كان يلتمس من ن بعضهإ، حىت �االطالع على أدلة صدق حضرته 

أَلَم به خطب. ويف ثنايا مواضيع هذا الكتيب تطرق ما  حضرته الدعاء إذا
إىل ذكر نبوءات عظيمة كنبوءة هالك "آم" ونبوءة هالك  � حضرته

"ليكهرام". كذلك ألقى حضرته الضوء على لطائف معرفية كموضوع 
"املالئكة"، إضافة إىل دحض عقيدة التناسخ الواهية لدى اآلريا. فمضمون هذا 

قاديان،  املقيمني يفالكتيب يتلخص يف أن حجة اهللا قد متت على اآلريني 
ومها ن عيانا على كثري من اآليات والنبوءات، نِ الشاهديى اآلرييوخاصة عل

وبصدد النبوءات املتحققة يسرد  ."الله شرمبت" و"الله مالوا مل" الشقيقان
يف هذا الكتيب مجلة من النبوءات اليت عاينها آريو قاديان،  � حضرته

وباألخص هذان املذكوران. 

@bß@ìçÖŠÐÛa †»þa@�Ëë@ð†»þa@´iA_ð@ @
املسيح املوعود اإلمام املهدي وهذا الكتيب يف أصله خطاب ألقاه سيدنا 

م يف ٢٧/١٢/١٩٠٥يف مجع من اإلخوة املسلمني األمحديني، بتاريخ  �
بعد صاليت الظهر والعصر، وكانت الضرورة قد  يف قاديان املسجد األقصى

دعت حضرته إىل إلقاء هذا اخلطاب تصحيحا لسوء فهم وقع فيه أحد اإلخوة، 
ويتلخص يف اختصار الفرق بني املسلم األمحدي وغريه من املسلمني يف مسألة 

وال أكثر من ذلك من حيث املبدأ. فلما كان هذا  �وفاة املسيح الناصري 
ح اهلدف احلقيقي من وراء تأسيس هذه اجلماعة بل كان األمر القول ال يوض

وكان هذا  .� حضرته كان ضروريا أن يقومهفيبدو مشتبها فيه وضعيفا، 
اخلطاب الذي ألقاه حضرته على الرغم من اعتالل صحته، بيانا حقيقيا واضحا 

، ال للفرق بني املسلم األمحدي وغريه. وال شك أن سوء الفهم ذاك يتكرر عادة
سيما مع إقبال مبايعني كل حني، حبيث تتضح أمهية مضمون هذا الكتيب 

 للمبايعني اجلدد ولألجيال املتالحقة أيضا.
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 كما عامر، ايد عبد الداعية نصيب من الد هذا ترمجة شرف كان لقد
عدد من اإلخوة الكرام واألساتذة األفاضل، وخنص  وإخراجه مراجعته يف أسهم

بالذكر السيد خالد عزام، والدكتور وسام الرباقي، والسيد سامح مصطفى، 
   .اجلزاء أحسن اهللا فجزاهم

لقد بذلنا أقصى جهدنا لتكون الترمجة أقرب إىل النص األردي، ومع ذلك ال 
ا لبذل جهد أكرب يف نربئ أنفسنا من ضعف فيها. وندعو اهللا تعاىل أن يوفقن

 الطبعات القادمة لتحقيق مزيد من الدقة. 
 من الد هذا حيويه مما لالستفادة الكرمي القارئ يوفق أن تعاىل اهللا نسأل

.آمني املستقيم، اهللا صراط عن الباحثني هلداية سببا جيعله وأن ومعارف، علوم

‹’bäÛa
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