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﴾﴿

ُق النُُّبوَءِة  َتَحقُّ
َعْن ااِلْبِن الَمْوُعوِد،

َفُسْبَحاَن الِذي أَْخَزى اأَلَعاِدي! 

خطبة اجلمعة الت ألقاها
 أمري املؤمنني سيدن مرزا مسرور أمحد أيده

 هللا تعاىل بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السلم

ف مسجد بيت الفتوح - لندن
يوم  23 /2018/2

أشهد أن ل إله إل هللا وحده ل شريك لـه، 
وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

 أما بعد فأعوذ بهلل من الشيطان الرجيم. 
بْسِم هللا الرَّمْحَن الرَّحيم *

ين *  ْوم الدِّ  اْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
رَاَط اْلُمْسَتقيَم * َك َنْسَتعنُي *  اْهدَن الصِّ ْعُبُد َوإيَّ َك نـَ إيَّ

الِّني، آمني.  َعْمَت َعَلْيِهْم   َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َول الضَّ ِصرَاط الَِّذيَن أَنـْ

 )العناوين اجلانبية من إضافة أسرة التقوى(

تصحيح سوء فهم
مجاعتنــا  فــروع  تعقــد  األايم  هــذه  يف 
حيثما وجدْت اجتماعاٍت مبناســبة يوم 
املصلــح املوعــود. العشــرون من شــباط/
فربايــر هــو اليــوم الذي بشــر فيه املســيح 
املوعــود   بــوالدة ابــن لــه بنــاًء على 
حضرتــه  أعــّد  لقــد  تعــاىل.  هللا  إعــالم 
عندهــا إعــالان بــني فيــه خصائــص هــذا 
االبــن وصفاتــه، ونشــره يف 20 شــباط/
فربايــر عــام 1886. وكمــا ذكرت تعقد 
يــوم  احتفــال  املناســبة  هبــذه  اجلماعــة 
املصلــح املوعــود يف 20 شــباط/فرباير، 
أو يف يــوم آخــر قريبــا مــن ذلك حبســب 

الظروف. 
االحتفــال بيــوم املصلــح املوعــود وعقــُد 
هــو  إمنــا  املناســبة  هبــذه  االجتماعــات 
يف احلقيقــة بســبب حتقــق نبــوءة عظيمــة 
وليــس    املوعــود  املســيح  لســيدان 
احتفــاال بيــوم ميــالد مــرزا بشــري الديــن 
حممــود أمحــد اخلليفــة الثــاين . لقــد 
قمــت هبــذا التوضيــح ألن بعــض النــاس 
والشباب من اجليل الذين ُولدوا هنا أو 
ذوي العلــم القليــل يتســاءلون قائلــني ما 
دمنــا حنتفــل بيوم املصلح املوعود فلماذا 
ال حنتفــل بيــوم ميــالد اخللفــاء اآلخرين. 
فليكــن واضحــا أن هذا ليس يوم ميالد 
ُولــد يف 12  إذ كان  املوعــود  املصلــح 

كانون الثاين/يناير 1889. 
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البن املوعود ف نظر املسيح املوعود 
 وبعض صلحاء مجاعته

بعــد هــذا التوضيــح ســأحتدث اليوم عن 
نبــوءة املصلــح املوعود. فــأواًل أقدم لكم 
كلمات هذه النبوءة كما ذكرها املسيح 
املوعــود . مــع العلــم أن الثابت من 
مــرزا  أن  يــرى  أنــه كان    كتاابتــه 
خليفــة  أمحــد،  حممــود  الديــن  بشــري 
مصــداق  هــو  الحقــا،  الثــاين  املســيح 
هــذه النبــوءة. وهــذا ابلضبــط كان رأي 
اخلليفة األول  أيضا. كما كان يرى 
بعض صلحاء اجلماعة أيضا أن اخلليفة 
الثــاين  هــو مصــداق هــذه النبــوءة. 
االبــن خصوصيــات  هلــذا  وقــد كانــت 
وعالمــات عديــدة، وســوف أقــدم لكــم 
بعــض األمثلــة الــيت تبــني كيــف حتققــت 

 ، هــذه العالمــات يف اخلليفــة الثــاين
ومــاذا قــال عنهــا األحبــاب واألغيــار، 

وكيف أحسوا بوجودها يف حضرته. 
فأواًل وقبل كل شيء أقدم لكم كلمات 
هذه النبوءة كما ذكرها املســيح املوعود 

عليه الصالة والسالم إذ قال: 
النبــوءة الــيت تتعلق هبــذا العبد املتواضع، 
 /20 بتاريــخ  أي  اليــوم  هنــا  أكتبهــا 
1886/2م املوافــق 15 مجــادى األوىل 
بكلماهتــا اإلهلاميــة فقــط مراعاًة لإلجياز 
ابلتفصيــل  وسأســّجلها  واالختصــار، 
فيما بعد يف كتاب إن شاء هللا تعاىل.

تعــاىل  هللا  إبهلــام  األوىل  النبــوءة   
وإعلمه عز وجل: 

لقــد خاطبــين هللا الرحيــم الكــرمي اجمليــد 

القادر على كل شيء -جّل شأنه وعّز 
امسه- إبهلامه وقال:

»إين أعطيــك آيــة رمحــٍة حبســب مــا 
تضرعاتِــك،  مسعــُت  فقــد  ســألَتين. 
خبالــص  بلقبــول  أدعيتــك  وشــّرفُت 
رمحــت، وبركــت رحلتــك هــذه )يعين 
ولدهيانــه(.  هوشــياربور  إىل  ســفري 
فآية قدرٍة ورمحٍة وقربٍة ستوهب لك. 
لــك،  ســتمنح  وإحســان  فضــل  آيــُة 
ومفاتيــُح فتــح وظفــر ســتعطى لــك. 
ســلم عليــك ي مّظفــر، هكــذا يقــول 
هللا تعاىل، لكي ينجو من براثن املوت 
َمــن يبتغــي اليــاة، وُيبَعث مــن القبور 
أهلها، وليتجّلى شــرُف دين اإلســلم 
وعظمــة كلم هللا للنــاس، وليأيت الق 
بــكل بركاتــه، ويزهــق الباطــل جبميــع 

االحتفال بيوم املصلح املوعود وعقــدُ االجتامعات بهذه 

املناسبة إمنا هو يف الحقيقة بسبب تحقق نبوءة عظيمة 

لسيدنا املسيح املوعود  وليس احتفاال بيوم ميالد مرزا 

بشري الدين محمود أحمد الخليفة الثاين . لقد قمت بهذا 

التوضيح ألن بعض الناس والشباب من الجيل الذين ُولدوا 

هنا أو ذوي العلم القليل يتساءلون قائلني ما دمنا نحتفل بيوم 

املصلح املوعود فلامذا ال نحتفل بيوم ميالد الخلفاء اآلخرين.  
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حنوســاته، وليعلم النــاس أين أن القادر 
أفعــل مــا أشــاء، وليوقنــوا أين معــك، 
ولريى آًية بيًنة َمن ل يؤمن بهلل تعاىل 
وينظــر إىل هللا ودينــه وكتابــه ورســوله 
الطاهــر حممــد املصطفــى نظــرة إنــكار 
وتكذيــب، ولتســتبني ســبيل اجملرمــني. 
َأْبِشــْر، فســتعطى ولــدا وجيهــا طاهرا. 
صلبــك  مــن  زكيــا  غلمــا  ســتوهب 
وذريتــك ونســلك )أي ســيكون مــن 
نســل املســيح املوعــود  املــادي، 
وليــس ذلــك فحســب بل يكــون أحد 
سينـــزل  طاهــر  مجيــل  غــلم  أبنائــه(. 
ضيًفــا عليــك، امســه عنموائيل وبشــري 
أيضــا. لقــد أويت روًحــا مقدســة، وهــو 
هللا.  نــور  هــو  الرجــس.  مــن  ــر  مطهَّ
مبــارك الــذي أييت مــن الســماء. َمَعــه 
الفضــل الــذي ينـــزل مبجيئه. ســيكون 
والثــراء.  والعظمــة  اجلــلل  صاحــب 
ســيأيت إىل الدنيــا ويشــفي الكثــري مــن 
أمراضهم بنفسه املسيحي وبربكة روح 
إنــه كلمــة هللا، ألن رمحــة هللا  الــق. 
وغريتــه قــد أرســلته بكلمــة التمجيــد. 
ســيكون فطينــا وفهيًمــا بشــكل خارق 
وحليــم القلــب. ســوف ميــأ بلعلــوم 
الظاهرة والباطنة. إنه ســيجعل الثلثة 
أربعــة... إنــه يــوم الثنــني، مبــارك يوم 
الثنــني. ولــد صــاحل كرمي زكــي مبارك، 
الــّق  مظَهــُر  والِخــِر،  األّوِل  َمْظَهــُر 

والعــلء، كأن هللا نــزل مــن الســماء. 
ظهــوره جــّد مبــارك ومدعــاة لظهــوره 
جــلل هللا تعــاىل. أيتيــك نــور مســحه 
هللا بطيــب رضوانــه. ســوف ننفــخ فيه 
روحنا، وسيظّله هللا بظّله. سوف ينمو 
ســريًعا، وســيكون وســيلًة لفــّك رقاب 
األســارى، وســيذيع صيتــه إىل أرجــاء 
األرض، وســتتبارك منــه أقــوام مث ُيرفع 
وكان  الســماء.  النفســية:  نقطتــه  إىل 

أمرًا مقضيًّا.«
كانت هذه كلمات النبوءة. 

يهــدم فرحــة  نبــوءات األوليــاء  حتقــق 
األعداء 

يقــول املســيح املوعــود  مشــريًا إىل 
مــرزا بشــري الديــن حممــود أمحــد، خليفــة 
معــرض  يف  الحقــا،  الثــاين  املســيح 

احلديث عن هذه النبوءة:
فــرح  األول  ابــين  تــويفِّ  عندمــا  كذلــك 
املشــايخ اجلهلــة وأشــياعهم واملســيحيون 

فقيــل  فرحــة كبــرية،  بوفاتــه  واهلنــدوس 
هلــم مــرارا أبن النبــوءة املنشــورة يف 20 
وفــاة  تتضمــن   1886 فرباير/شــباط 
بعــض األبنــاء أيضــا، فــكان ضــروراي أن 
ُيتــوفَّ أحدهــم يف الصغــر، ومــع ذلــك مل 
يتورعوا عن توجيه االعرتاضات. فبّشرين 
هللا اببــن آخــر، وقــد وردت البشــارة عن 
مــن   7 الصفحــة  يف  آخــر  ابــن  والدة 
إعالين األخضر كاآليت: »سرُتَزق بشريًا 

اثنيا امسه الثاين »حممود«. 
مث يقــول حضرتــه: ومــع أنــه مل يوَلد حىت 
اتريخ األول من سبتمرب/أيلول 1888، 
ولكنــه ســيوَلد حتمــا يف املــدة احملــددة له 
حسب وعد هللا. ميكن أن تزول األرض 
والســماء ولكــن مــن املســتحيل أن تزول 
وعــود هللا تعــاىل. فبحســب هــذه العبارة 
اإلعــالن  مــن   7 الصفحــة  يف  الــواردة 
يناير/كانــون  يف  االبــن  ولُــد  األخضــر 
ومسِّــَي »حممــود«، وال  الثــاين 1889م 
يــزال حيــا يُــرزق بفضــل هللا تعــاىل، وهــو 

كذلك عندما توفِّ ابني األول فرح املشــايخ الجهلة وأشياعهم 

واملسيحيون والهندوس بوفاته فرحة كبرية .... فبّشين الله بابن 

آخر، وقد وردت البشــارة عن والدة ابن آخر ف الصفحــة 7 من 

َزق بشــرًيا ثانيا اسمه الثاين »محمود«.  إعالين األخرض كاآليت: »ســرُ
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يف السابعة عشرة من عمره اآلن.
علمــا أن املقتبــس األول قدمي، واملقتبس 
الثاين متأخر كتبه  يف كتابه حقيقة 
الوحــي. وهنــاك أقــوال أخــرى للمســيح 
املوعــود  عــن هــذا املوضــوع لكــين 
بــداًل مــن قــراءة املزيــد منهــا أذكــر لكــم 
اآلن روايــة تبــني مكانــة هــذا االبــن عنــد 

 . اخلليفة األول
يقــول بــري منظــور حممــد -وهــو مؤلــف 
قلــت  القرآن«- أبنــين  »يســران  كتيــب 
للخليفة األول  قبل ســتة أشــهر من 
وفاتــه: لقــد توصلــت اليــوم مــن خــالل 
قراءيت إلعالانت ســيدان أمحد  إىل 
أن االبــن املوعــود هــو »ميــان صاحب« 

)أي مرزا بشري الدين حممود أمحد(. فرد 
عليه اخلليفة األول  قائال: حنن نعلم 
هــذا األمــر ســلفا. أال تــرى كيف نعامل 
خاصــة،  معاملــة  صاحــب«  »ميــان 

وكيف حنرتمه؟
هــذه  حممــد  منظــور  بــري  فلمــا كتــب 
الكلمــات الــيت تكلــم هبــا اخلليفــة األول 
عليهــا،  ليصــادق  إىل حضرتــه  وقدمهــا 
كتــب  عليهــا مــا يلــي: »أان الــذي 
منظــور  بــري  الــكالم ألخــي  هــذا  قلــت 
حممد.« نور الدين 10 سبتمرب / أيلول 

1913م. 
 يقول بري منظور حممد: ويف مساء اليوم 
التــايل بعــد هــذه الواقعــة -أي يــوم 11 
اخلليفــة األول  ســبتمرب 1913- كان 
مســتلقيا علــى ســرير يف بيتــه فأخــذُت 
أمّسد قدميه فقال يل بعد قليل دون أي 
كالم ســابق أو حديث آخر: ال تنشــر 
هذا املقال اآلن أي أن مرزا بشري الدين 
حممــود أمحــد هو املصداق هلــذه النبوءة. 

ولكن انُشره عندما ستشتد معارضته.
كتــب الســيد »غــالم حســن« -خمتــاُر 
أراضــي »يكــو« يف مدينــة ســيالكوت- 
إىل اخلليفة الثاين  بعد إعالنه أنه هو 
املصلح املوعود: سيدي احلبيب وإمامي 
وهــاديَّ ومرشــدي حضــرة اخلليفــة الثاين 
للمســيح املوعود أيده هللا بنصره العزيز! 
الصــادرة  الفضــل  جريــدة  قــرأت  لقــد 

 ومعه جنله حضرة املصلح املوعود  سيدن أمحد
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بتاريخ 30 كانون الثاين/ يناير  وأشــكر 
هللا تعــاىل وأمحــده ألنــه حقــق رؤايي. مث 
يقــول: لعــل حضرتــك تتذكــر أبنين كنت 
قد ابركت لك يف عهد اخلليفة األول يف 
مكتب »الفضل« حبضور املرحوم شادي 
خان السيالكويت وقلت أبن هللا تعاىل قد 
أراين يف الرؤاي أنك أنت ستكون اخلليفة 
بعد اخلليفة األول وستحقق النصر وينزل 
عليــك الوحــي. ولقــد ألقيــت هــذه الــرؤاي 
علــى مســامع اخلليفــة األول أيضــا ففــرح 
كثــريا وصــّدق األمــر، وقــال ألجــل ذلك 
بــدأت معارضتــه مــن اآلن. كمــا كنــت 
قــد أمسعــت ســيد حامــد شــاه أيضــا هذه 
الــرؤاي. فاحلمــد هلل أن حضرتــك بنفســك 
قــد أعلنــت اآلن أبنــك املصلــح املوعــود 
)لقــد أعلــن حضرتــه أبنه املصلــح املوعود 
يقــول: احلمــد هلل أن  يف عــام 1944( 
املصلــح  بكونــك  أعلنــت  قــد  حضرتــك 
املوعــود وإال فقــد كنــت علــى حق اليقني 
منــذ عهــد اخلليفة األول أبنك خليفة هللا 

واملصلح املوعود.
الصــويف  اجلماعــة  صلحــاء  أحــد  يقــول 
مطيع الرمحن البنغايل يف رسالة كتبها إىل 
املصلح املوعود ، بعد إعالن حضرته 

أبنه املصلح املوعود: 
الــيت  رؤايي  ذكــر  املناســب  مــن  أرى 
رأيتهــا قبــل حنــو 23 أو 24 عامــا، ولقــد 
أيضــا.  ســابقا  حضرتكــم  إىل  كتبتهــا 

بكونكــم  حضرتكــم  إعــالن  بعــد  واآلن 
املصلــح املوعــود أصبحت على يقني أبن 
هــذه الــرؤاي كانــت تتعلــق بنبــوءة املصلــح 
اجتمــاع  الــرؤاي  رأيــت يف  لقــد  املوعــود. 
العيــد ورأيــت املســيح املوعــود  واقًفا 
علــى مقــام عــال ورفيع، كان البًســا جبة 
خضراء وكان يلقي خطبة. فلما تقدمت 
اخلطبــة  انتهــاء  بعــد  للمصافحــة  إليــه 
أدركت أبنه ليس ابملسيح املوعود بل هو 
شــخصكم الكــرمي )أي اخلليفــة الثــاين(. 
لقــد قصصــت هــذه الــرؤاي علــى الكابــت 
الدكتــور بــدر الديــن وأخــي املولــوي ظــل 
الرمحن مبلغ البنغال أيضا فقال يل املولوي 
ظل الرمحن: لقد أراك هللا اجلزء التايل من 
نبــوءة االبــن املوعــود: ســيكون نظــريا لك 
يف احلســن واإلحســان، إذ حتتوي النبوءة 
هــذه الكلمــات أبنه »ســيكون نظريك يف 

احلسن واإلحسان«.

إمساعيــل  حممــد  الشــيخ  حضــرة  ويقــول 
السرســاوي : مسعُت مرارا من ســيدان 
املســيح املوعــود  وليــس مــرة واحــدة 
النبــوءة هــو ميــان  أن االبــن املوعــود يف 
  حممــود حصــرا. كمــا مسعنا حضرته
يقــول: أرى يف ميــان حممــود محاســا دينيا 
كثريا لدرجة تبعثين على الدعاء له أحياان 

بصفة خاصة.
مل يعلــن اخلليفــة الثــاين ر أبنــه املصلــح 
املوعود ما مل أيمره هللا تعاىل بذلك. فلما 
ُأذن لــه أعلــن ذلــك بصراحــة. فقــال يف 

ذلك الوقت:
مجاعتنــا  أبنــاء  مــن  أن كثــريا  شــك  ال 
لــدى حتقــق بعــض العالمات الــيت ذكرها 
املســيح املوعــود  عــن االبــن املوعــود 
كانــوا يقولــون أبن هــذه النبــوءة تتعلق يب 
إال أنــين كنــت أقــول دائمــا أبنــين لن أقوم 
مبثــل هــذا اإلعــالن مــا مل أيمرين هللا تعاىل 
بذلك. وأخريا فقد جاء ذلك اليوم الذي 
كان مقــّدرًا مــن هللا أن يتــم اإلعــالن عن 

ذلك بلساين.
وقــال حضرتــه يف هــذا اإلعــالن خــالل 
اجللســة يف هوشــياربور: »إنــين ُأعلــن هنــا 
مقســما ابهلل وأبمــر منــه  أنــه كشــف 
نبــوءة  يف  املوعــود  االبــن  أان  أنــين  علــيَّ 
املسيح املوعود ، الذي سينشر امسه 

 يف أرجاء العامل.« 
مث قال حضرته  يف اجللسة يف الهور: 

هذه النبوءة تتعلــق يب إال أنني كنت 

أقول دامئا بأنني مل أعلن مبثل هذا اإلعالن 

مامل يأمرين الله تعاىل بذلك. وأخريا فقد 

جاء ذلك اليوم الــذي كان مقّدًرا من 

الله أن يتم اإلعالن عن ذلك بلســاين.
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ال  الــذي  والقهــار  الواحــد  ابهلل  أقســم 
امللعونــون  حيلــف ابمســه حلًفــا كاذاًب إال 
وال ينجــو املفــرتي عليــه مــن عذابــه؛ أن 
املدينــة  هــذه  يف  أخــربين  قــد  تعــاىل  هللا 
أي الهــور ويف بيــت شــيخ بشــري أمحــد 
احملامي الواقع يف 13 شــارع تيمبل أبنين 
أان مصــداق النبــوءة عــن املصلح املوعود، 
وأان ذلك املصلح املوعود الذي بواسطته 
ســيصل اإلســالم إىل أرجــاء العــامل ويقــام 

التوحيد فيه.

حتقق كافة علمات النبوءة ف شــخص 
 مرزا بشري الدين حممود أمحد

إن العالمات اليت ذكرها املسيح املوعود 
 لالبن املوعود يف النبوءة املتعلقة به 
متنوعة وهي ما بني 52 إىل 58 عالمة، 
علــى أيــة حــال إهنــا أكثــر مــن خســني 
عالمــة. وأذكــر اآلن كيــف عايــن حتقــق 

هذه العالمات أفراد اجلماعة وغريهم يف 
شخص حضرة املصلح املوعود.

يقــول حضــرة الســيد أبــو الفــرج احلصــين 
مــن دمشــق عنــد وفــاة املصلــح املوعــود 
ا خبرب  : لقــد أتملــْت قلوبنــا وحــزانَّ جــدًّ
وفــاة حضــرة أمــري املؤمنــني اخلليفــة الثاين 
للمســيح املوعــود ، وهــذا األمل قــد 
أليًمــا  أمحــدي أتثــريًا  قلــب كل  تــرك يف 
ا. لقــد حزنــت مجاعــة دمشــق بوجــه  جــدًّ
خاص وأتملت كثريا ألهنا غرســة ُغرســت 
مباشــرة بيــد حضرتــه ، لقــد غرســها 

حضرته بيديه املباركتني مث سقاها بتوجهه 
اخلاص وروحانيته، فقد منت هذه الغرسة 
وازدهــرت. وحتقــق مــا قالــه هللا تعاىل عن 
حضرتــه: »وتتبــارك منــه األقــوام«. لقــد 
نلنــا فيوًضــا إهليــة بربكــة دعائــه واهتمامــه 
بنا. أتذكر جيًدا أنين كلما التمست من 
حضرتــه الدعــاء شــعرت آباثر اســتجابته 
مادايًّ وروحانيًّا بشكل واضح وملموس. 
وصــدق هللا يف وحيــه عــن حضرتــه: نــوٌر 

أيتيك ممســــوًحا بعطر رضوان هللا.

»إنني ُأعلن هنا مقسام بالله 

وبأمــر منه  أنه كشــف عيلَّ 

أنني أنا االبن املوعــود يف نبوءة 

املسيح املوعود ، الذي سينش 

اسمه  ف أرجاء العامل.« 

 حضرة املصلح املوعود
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ِمْن غري األمحديني َمْن يشهدون أيضا
العــدد:  الفضــل  جريــدة  يف  ُنشــرت 
حممــد  للســيد  رؤاي  1944/7/27م 
موهيل، جاء فيها أن السيد حممد موهيل 
األمحــدي كتــب من قرية »كمال ديره« 
إىل ســيدان اخلليفــة الثــاين  رؤاي أحــد 
أقاربــه )الــذي مل يكــن أمحــداي حينــذاك( 
  كما يلي: عندما جاء اخلليفة الثاين
إىل مدينة »نوابشاه« يف عام 1936م، 
رأيُت يف ليلة ســبقت جميئه أن شــخصا 
أييت إيل راكبــا أســدا مــن جانــب دوّار 
يــؤدي إىل حمطــة القطــار. عندمــا اقرتب 
مــين رأيــُت بعــض آايت القــرآن الكــرمي 
مكتوبــة علــى جســده املبــارك. ســألُت 
النــاس: مــن هــو؟ قالــوا: هو مــرزا حممود 
أمحد القادايين. مث ســألُت: كيف هو؟ 

قالوا: هو أكرب ويل هلل يف العامل. 
غــري  تعــاىل  هللا  جعــل  لقــد  أقــول: 
األمحديــني أيضــا يقــرّون بصــدق نبــوءة 
املسيح املوعود . فهناك شيخ حمرتم 
مــن غــري األمحديــني امســه املولــوي مسيــع 
هللا خــان الفاروقــي، ألّــف قبــل أتســيس 
ابكســتان كتيبــا صغريا بعنــوان: »إظهار 
احلــق«، وقــال فيــه أن هللا تعــاىل أخــربه 
)أي املســيَح املوعــوَد ( مبــا مفــاده: 
»ســُأقيم جلماعتــك من ذريتك شــخصا 
وأصطفيه بقريب ووحيي، وسيتقدم احلق 
يقــول  مث  أانس ُكثــر.  ويقبلــه  بواســطته 

الكاتب: اقرأوا هذه النبوءة مرارا وتكرارا 
تتحقــق  أمل  وأمانــة:  بصــدق  قولــوا  مث 
النبــوءة؟ عندمــا أُنبــئ هبــذه النبــوءة كان 
اخلليلفــة احلــايل طفــال صغــريا ومل تكــن 
هنــاك وصيــة مــن ِقبل املرزا احملرتم بتعيينه 
خليفــة بــل تُــرك انتخــاب اخلليفــة علــى 
رأي األغلبيــة مــن النــاس. فقــد انتخــب 
معظُم الناس حينذاك احلكيَم نور الدين 
خليفــًة. وعندمــا انُتخــب اخلليفــة األول 
ســخر املعارضــون مــن النبــوءة املذكــورة 
آنفــا. مث عندمــا تــويّف احلكيــم نور الدين 
انُتخــب مــرزا بشــري الديــن حممــود أمحــد 
خليفًة )علما أن هذا ما يقوله شــخص 
غري أمحدي( واحلق أن اجلماعة األمحدية 
أحــرزت يف عهــده تقدمــا حيــري العقــول. 
كان عدد األمحديني يف زمن املرزا احملرتم 
)أي املســيح املوعــود ( قليــال، ومل 
حتــرز اجلماعــة تقدمــا ملحوظــا يف زمــن 
اخلليفــة نــور الدين أيضا، ولكن يف زمن 
اخلليفــة احلــايل وصلت األمحدية إىل كل 
بقعــة مــن بقــاع العــامل تقريبــا. والوقائــع 
)يقصــد  املرزائيــني  عــدد  أن  توحــي 
املقبلــة  اإلحصائيــات  يف  األمحديــني( 
ســيكون أكثــر مــن ِضعــف العــدد الذي 
كان يف إحصائيات عام 1930م، مع 
أن احملــاوالت املنســقة الــيت متــت يف هذا 
العهد الســتئصال شــأفة املرزائية )يقصد 

األمحدية( مل يسبق هلا نظري. 

ابختصــار، لقــد ُأقيــم شــخص جلماعتــه 
مــن ذريتــه كمــا جــاء يف النبــوءة وانلــت 
اجلماعــة بواســطته تقدمــا حمــريا للعقــول. 
ويتبــني مــن ذلــك أن نبوءة املرزا هذه قد 

حتققت متاما. 
هــذا، وهنــاك صحفــي غــري مســلم مــن 
رئيــس  ســنغ وكان  ارُجــن  امســه  الســيخ 
يف  الصــادرة  »رنغــني«  جمللــة  التحريــر 
أمرتســر اعــرتف بتحقــق النبــوءة قائــال: 
لقــد تنبــأ املــرزا احملــرتم يف عــام 1901م 
يــوم كان املــرزا بشــري الديــن حممــود أمحد 
طفــال صغــريا حيــث قــال يف بيت شــعره 

)ما تعريبه(: 
»لقــد ُســْقَت إيّل هــذا اخلــرب مــرة بعــد 
أخرى، فسبحان الذي أخزى األعادي.

لقــد بشــرتين وقلــت: إن هنــاك ابنًــا لــك 
سيكون حمبويب يف يوم من األايم،

ســأبّدد الظــالم بذلــك القمر، وســأريك 
أين قد وّجهت إليك العامل

للقلــب،  غــذاء  إال  البشــارة  تكــن  مل 
فسبحان الذي أخزى األعادي«.

يتابــع الصحفــي املذكــور قائال: إن هذه 
عــام  ففــي  فعــال.  العقــول  النبــوءة حتــري 
1901م مل يكن مرزا بشري الدين حممود 
إىل  تنكشــف  ومل  جليــال،  عاملــا  أمحــد 
ذلــك احلــني مواهبــه السياســية. والقــول 
يف ذلك احلني أنه سيكون يل حتما ابن 
بصفات ومزااي كذا وكذا دليل على قوة 
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روحانيــة كبــرية. قــد يقــول قائــل أبنــه ملــا 
كان املرزا احملرتم قد أسس نتيجة ادعائه 
مجاعــة فــكان ابإلمــكان أن خيطــر ببالــه 
أن ابنــه ســيتوىل اخلالفــة بعــده، ولكــن 
مل  احملــرتم  املــرزا  القــول ابطــل ألن  هــذا 
يضع للخالفة شرطا أنه ال بد أن يكون 
اخلليفــة مــن عائلتــه أو مــن أوالده. فلــم 
تكــن للخليفــة األول عالقــة بعائلــة املرزا 
احملــرتم. مث كان ممكنــا أن يتــوىل اخلالفــة 
بعــد اخلليفــة األول املولــوي احلكيــم نــور 
الدين شــخٌص آخر، كما كان املولوي 
حممــد علــي أمــري اجلماعــة الالهورية يوّد 
أن يكــون هــو اخلليفــة. ولكــن األغلبيــة 
حالفــت املــرزا بشــري الديــن حممــود أمحد 
يطــرح  الــذي  والســؤال  اخلالفــة.  فتــوىل 
نفسه هنا هو: إن مل يكن يف املرزا الكبري 
قــوة   ) املوعــود  املســيح  )يقصــد 
روحانيــة تعمــل عملهــا فكيــف علــم أنــه 
ســيكون لــه ابــن هبــذه الصفــات. عندما 
أعلــن املــرزا احملــرتم اإلعــالن املذكور كان 
عنده ثالثة أبناء وكان يدعو هلم مجيعا. 
ولكــن النبــوءة ذكــرت ابنــا واحــدا فقط، 
مث نرى أن ذلك الواحد قد أحدث تغرّيا 

كبريا يف العامل«. 
أقــول: كانــت ظــروف اجلماعة يف ذلك 
الزمــن خمتلفــة متامــا، واألســباب املتاحــة 
 - حينــذاك  متاحــة  تكــن  مل  اليــوم  لنــا 
وإن كنــا ال منلــك كافــة الوســائل اليــوم 

أيضــا ولكنهــا أفضــل مــن ذلــك الزمــن 
علــى أيــة حــال- ففــي تلــك الظــروف 
ســت اجلماعــة بتأييد هللا تعاىل  أيضــا ُأسِّ
ونصرتــه يف أكثــر مــن 50 دولــة تقريبــا 
وتوطــدت فــروع اجلماعــة يف كل قــارة. 
حبســب  اإلســالم  انتشــار  وهــذا كان 
النبــوءة عــن املصلح املوعود وكان نتيجة 

عزميته القوية. 

الغاية من ولدة البن املوعود
كانــت الغايــة املتوخــاة مــن والدة االبــن 
املوعود: »ليتجّلى شــرف دين اإلســالم 
وعظمــة كالم هللا للنــاس«. وقــد اعرتف 
بتحقــق ذلــك بكلمــات واضحــة زعيــم 
مســلم معــروف جــدا يف القــارة اهلنديــة 
وشــاعر مفــوّه امســه املولــوي ظفــر علــي 
إذ كتــب يف جريــدة »زمينــدار«  خــاْن 

خماطبا أتباعه. 
»َأِعريوين مسَعكم وأَنِصتوا! لن تستطيعوا 

أنتم وأشياُعكم مقاومة املريزا حممود إىل 
ميلــك  حممــود  املــريزا  إن  القيامــة.  يــوم 
القــرآن وِعْلــَم القــرآن. فهــل متلكون أنتم 
شيئا أيضا؟ مل تقرؤوا القرآن قط حىت يف 
أحالمكــم. إن مــع املــريزا حممــود مجاعــًة 
مســتعدة للتضحيــة عنــد قدميــه بكل ما 
متلك إبشارة واحدة منه. إن لدى املريزا 
يف  متخصصــني  وعلمــاَء  دعــاًة  حممــود 
بََّت رايَته  شــىت العلوم واجملاالت. ولقد ثـَ

يف كل بلد من العامل.«
االبــن  أن  تعــاىل  وعــد هللا  لقــد  أقــول: 
املوعود ســيكون من أويل العزم وســوف 
ميــأل ابلعلــوم الظاهــرة والباطنة، وقد قال 
الســيد  امســه  اهلنــد  يف  معــروف  صــويف 
حسن نظامي الدهلوي معرتفا بذلك يف 
نعت ســيدان املصلح املوعود : كثريا 
ما يكون مريضا ولكن األمراض ال توقع 
وإبجنــاز  العلميــة.  نشــاطاته  يف  اخللــل 
أعمالــه بــكل هــدوء وطمأنينة حــىت يف 

كان نبأ هام عن االبن املوعود أنه سيتسبب يف فّك رقاب األسارى. فقد ظل هذا 

النبأ أيضا يتحقق يف أشكال مختلفة عل الدوام تحقًقا يحري العقول. وحركة 

تحرير كشمري شاهد عل ذلك ألن إكليل إنجاح هذه الحركة أيضا ينبغي 

أن يوضع عل رأس لجنة الهند بأرسها ملصالح كشــمري. وكانت هذه اللجنة 

املشهورة قد ُشكلت يف 1931/7/25 يف شملة مببادرة حرضة املصلح املوعود...
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عواصــف املعارضــة قــد أثبت عزميته اليت 
يتمتــع هبــا املغــول، وأن العائلــة املغوليــة 
متلــك أســلواب خاصا إلجنــاز املهام. فهو 
يتمتع بفهم السياســة وهو قويٌّ يف فهم 
فنــوَن  ويعــرف  أيضــا،  وإدراكــه  الديــن 
احلــرب أيضــا )أي هــو خبــري يف احلــرب 

ابلعقل والقلم(. 

مبساعيه تـَُفكُّ رقاب األسارى
أنــه  املوعــود  االبــن  عــن  هــام  نبــأ  كان 
سيتسبب يف فّك رقاب األسارى. فقد 
ظــل هــذا النبــأ أيضا يتحقق يف أشــكال 
خمتلفــة علــى الــدوام حتقًقــا حيــري العقول. 
علــى  شــاهد  كشــمري  حتريــر  وحركــة 
احلركــة  هــذه  إجنــاح  إكليــل  ألن  ذلــك 
أيضــا ينبغــي أن يوضــع علــى رأس جلنــة 
اهلنــد أبســرها ملصــاحل كشــمري. وكانــت 
ُشــكلت  قــد  املشــهورة  اللجنــة  هــذه 
مببــادرة  مشلــة  يف   1931/7/25 يف 
حضــرة املصلــح املوعــود واستشــارة كبار 
زعمــاء املســلمني يف اهلنــد، مثــل الســري 
ذو الفقــار علــي خــان والدكتــور الســري 
نظامــي  واخلواجــه حســن  إقبــال  حممــد 
جريــدة  حمــرر  حبيــب  وســيد  الدهلــوي 
الساسية وغريهم. وُعهدت رائستها إىل 
حضــرة اخلليفــة الثــاين للمســيح املوعود. 
وكانــت نتيجــة القيــادة الناجحة حلضرته 
كانــوا  الذيــن  كشــمري-  مســلمي  أن 

حمرومني من حقوق اإلنســان األساســية 
علــى مــّر العصــور وكانــوا يعيشــون حيــاة 
العبيــد- قــد بــدأوا يتنفســون يف أجــواء 
احلريــة خــالل مــدة قصــرية جــدا. فقــد 
يف  واملدنيــة  الساســية  حقوقهــم  ُقبلــت 
الواليــة وأقيــم الربملــان أول مرة، وُمنحت 
هلــم العضويــة املناســبة فيه متمتعني حبرية 
التعبــري شــفهيا وخطيــا أول مــرة. وكتــب 
العلمــاء إشــادًة بروعــة أعمــال حضرتــه 
املــرزا رئيســا  انتخبــوا حضــرة  الذيــن  أن 
يف  معــه  اختالفهــم  رغــم  اللجنــة  هلــذه 
املعتقــدات، يف الزمــن الــذي كانــت فيــه 
أوضــاع مســلمي كشــمري حرجــة جــدا، 
قــد انتخبــوا أمثــل شــخص هلــذه املهمــة 
واضعــني يف االعتبــار جنــاح املهمــة. فلــو 
مل ينتخبــوا حضــرة املــرزا يف ذلــك الزمــن 
جراء االختالف يف املعتقدات لفَشلت 
احلركــة متامــا وواجهــت األمــة املرحومــة 

ضررا كبريا.
فقد كتب السياسي البارز والعامل موالان 
حممــد علــي جوهــر يف جريدته »مهدرد« 

الصادرة يف 1927/9/26 ما يلي:
»سيكون من نكران اجلميل إذا مل نذكر 
بشــري  املــريزا  الســطور جنــاب  هــذه  يف 
املنّســقة  ومجاعتَــه  أمحــد  حممــود  الديــن 
تنسيقا حمكما، والذي كرَّس كل جهوده 
خلري املســلمني ورفاهيتهم وجتارهتم بعيدا 
عــن االختــالف يف العقيدة ... والوقت 
ليــس بعيــدا حــني يصبــح أســلوب هــذه 
الفرقة املنســقة نرباًســا جلمهور املســلمني 
وخاصــة ألولئــك الذيــن تعــودوا إطــالق 
اّدعــاءات عاليــة ظاهــراي ولكنهــا جوفــاء 
يف  قابعــني  اإلســالم  خدمــة  ســبيل  يف 
املســاجد.« فقــد قــال موجهــا اخلطــاب 
إىل املشــايخ إنكــم تطلقــون مــن املنابــر 
ادعاءات فقط لكن األمحديني يعملون. 

مُيأ بلعلوم ظاهرة وبطنة
الشــيخ  العالمــة  املشــهور  املفســر  إن 
عبــد املاجــد الــدراي آابدي حمــرر جريــدة 
»الصــدق اجلديــد« كتــب مقــاال رائعــا 
فيــه  املوعــود كتــب  املصلــح  وفــاة  عنــد 

“.....والوقت ليس بعيدا حني يصبح أسلوب هذه الفرقة املنسقة نرباًسا 

لجمهور املسلمني وخاصة ألولئك الذين تعودوا إطالق اّدعاءات عالية 

ظاهريا ولكنها جوفاء يف سبيل خدمة اإلسالم قابعني يف املساجد.”
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إشــادًة بعظمــة خدمــة املصلــح املوعــود 
 للقرآن الكرمي:

»ندعو هللا تعاىل أن جيزيه على املساعي 
اليت ظل يبذهلا طول عمره بكل محاس 
وعزميــة يف ســبيل نشــر القــرآن الكــرمي 
يف العامل كله ونشــر دعوة اإلســالم إىل 
مجيــع أحنــاء املعمــورة. أمــا مــا قــام بــه 
حضرته يف شــرح حقائق القرآن الكرمي 
فيحتــل  معانيــه  وترمجــة  معارفــه  وبيــان 

مكانة سامية من الناحية العلمية.«
هناك مثال آخر على كونه ميأل ابلعلوم 
الظاهــرة والباطنــة. فقــد جــاء قــسٌّ مــن 
 1914 عــام  يف  قــاداين  إىل  أمــريكا 
فطــرح علــى بعض األمحديني عددا من 
األسئلة الدينية اهلامة، وقال أيضا إنين 
أتيــت إىل هنــا مــن أمــريكا، وطرحــُت 
هذه األسئلة على كثري من العلماء ومل 
أجــد ردوًدا مقنعــة هلــا. اآلن قــد أتيــت 
خليفتكــم،  علــى  ألعرضهــا  هنــا  إىل 
ألرى كيــف يــرد عليهــا. يقــول املولــوي 
عمر دين الشــملوي احملرتم إن األســئلة 
بعــد  أيقنــُت  وغريبــة  معقــدة  كانــت 
يقــدر  لــن  حضرتــه  أن  هلــا  االســتماع 
علــى الــرد عليهــا ألنــه مــا زال شــااب، 
اإلهليــات  دراســة خاصــة يف  يتلــق  ومل 
)علوم الدين( وهو صغري السن أيضا، 
واطالعه أيضا قليل، ومن مث سيحصل 
تشويه لسمعة اجلماعة األمحدية كثريا، 

ســوف تتشــوه مسعة اجلماعة يف العامل. 
ألنــه إن مل يســتطع حضرتــه الــرد علــى 
أســئلة القــس األمريكــي فســوف ينشــر 
الدعايــة املعاديــة بعــد العــودة إىل أمريكا 
أن خليفــة األمحديــني ال يعــرف شــيئا 
وهو ال يقدر على التصدي للمسيحية 
أبــدا، وإمنــا هــو خليفــة ابالســم فقــط، 
وال يتمتــع مبقــدرة علميــة مطلقــا )هــذا 
مــا خطــر ببــال املولوي احملــرتم، ويقول( 
لقد أصابين قلق كبري وحاولت جاهدا 
حضرتَــه  األمريكــي  القــسُّ  يقابــل  أال 
فشــلت  لكنــين  مقابلتــه  دون  ويعــود 
أنــه  علــى  مصــرًّا  إذ كان  ذلــك،  يف 
لــن يعــود دون مقابلتــه يف كل حــال. 
فذهبــت إىل حضرتــه مضطــرا، وقلــت 
لــه: لقــد جــاء قــسٌّ أمريكــي ويريــد أن 
يطــرح بعــض األســئلة علــى حضرتــك، 
فمــاذا أفعــل؟ فقــال حضرتــه فورا ودون 
تــردد، أحضــرْه. فأتيت به إىل حضرته، 
وأان كنــت مرتمجــا بينهمــا. بعــد تبــادل 

أســئلته،  القــس  طــرح  األويّل  احلديــث 
حضرتــه  فاســتمع  حلضرتــه،  فرتمْجُتهــا 
مث  واطمئنــان،  هــدوء  بــكل  هلــا كلهــا 
ْتــين، إذ مل  ردَّ عليهــا ردودا مقنعــة حريَّ
أكــن أتوقــع أن حضرتــه ســيتمكن مــن 
الــرد عليهــا فــورا ردًّا مقنعــا عــدمي املثــال 
وزاخــرا ابملعــارف. فلمــا ترمجُتهــا للقس 
إىل اللغة اإلجنليزية، اســتغرب جدا هو 
اآلخــر، وقــال: إىل اليــوم مل أمســع مــن 
أحد خطااب عقالنيا زاخرا ابألدلة مثل 
هذا. يبدو أن خليفتكم عامل كبري، وله 
قــال  العــامل.  نظــرة شــاملة علــى أداين 
ذلــك مث قبَّــل يــَد حضرتــه بــكل احــرتام 

وانصرف.
يف فرباير 1945 ألقى حضرة املصلح 
املوعــود خطــااب جليــال بعنــوان »نظــام 
مدينــة  يف  اإلســالم«  يف  االقتصــاد 
لديــه  فكانــت  األمحديــني،  الطــالب 
ملكــة وكفــاءة يف العلــوم املادية أيضا. 
احلفــل  رئيــس  ألقــى  اخلطــاب  بعــد 

فلام ترجمُتها للقس إىل اللغة اإلنجليزية، اســتغرب جدا هو اآلخر، 

وقال: إىل اليوم مل أســمع من أحد خطابا عقالنيا زاخرا باألدلة 

مثــل هذا. يبدو أن خليفتكم عامل كبري، وله نظرة شــاملة عىل 

أديان العامل. قال ذلك ثــم قبَّل يــَد حرضته بكل احرام وانرصف.
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احملــرتم  جمنــدا  جنــد  رام  اللــه  جنــاب 
خطااب موجزا قال فيه: إنين أعّد نفسي 
سعيدا جدا إذ قد تسىنَّ يل االستماع 
إىل هــذا اخلطــاب القيــم، ويســّرين أن 
حركــة األمحديــة تتقــدم وتزدهــر كثــريا. 
اخلطاب الذي مسعتموه اآلن، قد بنيَّ 
فيه حضرته أمورا جديدة وقيِّمة جدا، 
قد اســتفدُت كثريا من هذا اخلطاب، 
وأعتقــد أنكــم أيضــا انتفعتــم كثــريا مــن 

هذه املعلومات القيمة. 
لقــد أســعدين أن غــري املســلمني أيضــا 
حضروا هذه اجللســَة جبانب املســلمني 
وغــري  املســلمني  بــني  العالقــات  وأن 
إنــين  ــن.  التحسُّ طــور  يف  املســلمني 
أجــد فرصــة النقــاش مع كثــري من أفراد 
اجلماعــة األمحديــة احملرتمــني وأرى أن 
هذه اجلماعة تقّدم تفسريات اإلسالم 
الــيت هــي مفيــدة للغايــة هلــذه البــالد. 
قوانينــه  يف  اإلســالم  أن  أظــن  كنــُت 
يراعــي  وال  فقــط  ابملســلمني  يهتــم 
علمــُت  اليــوم  ولكــن  املســلمني  غــري 
مــن خطــاب إمــام اجلماعــة األمحديــة 
أن اإلســالم يعلّــم املســاواة بــني مجيــع 
البشــر، وإنين فرح جدا بســماع ذلك. 
وسوف أقول ألصدقائي غري املسلمني 
ما املشــكلة يف إعطاء اإلســالم إايكم 
عــزّا واحتـــراما مــن هــذا النــوع. اجلّديــة 
خطــاَب  هبمــا  مسعتــم  الــذي  واهلــدوء 

رأى  لــو  ونصــف  لســاعَتني  حضرتــه 
أن  الســتغرب  أوريب  شــخٌص  ذلــك 
اهلند قد تطّورت هلذا احلد!؟ أشكركم 
علــى مساعكــم اخلطــاب هبــدوء كمــا 
أشــكر مــن طــريف ومــن طرفكــم مجيعــا 
إمــاَم اجلماعــة األمحديــة شــكرا متكــررا 
مائة ألف مرة على إفادته إايان خبطابه 

املليء ابملعلومات الثمينة للغاية. 
احلائــز  أورينــوي  أخــرت  الســيد  يــروي 
علــى شــهادة املاجســتري ورئيــُس قســم 
نَــْه”  تـْ “بـَ جامعــة  يف  األرديــة  اللغــة 
ِبْيــِدْل  حــاداث للربوفيســور عبــد املنــان 
الســابق  الفارســية  اللغــة  قســم  رئيــس 
عــن التفســري الكبــري، ويقول: أعطيُت 
الربوفيســور عبــد املنــان ِبْيــِدْل -رئيــس 
الســابق وحاليــا  الفارســية  اللغــة  قســم 
عميــد كليــة “شــبينة” يف “بتنــه”- 
الكبــري  للتفســري  اجمللــدات  بعــَض 
للخليفــة الثــاين  واحــدا تلــو آخــر، 
فتأثــر بقــراءة هــذا التفســري لدرجــة أنــه 
أعطــى بعــض جملــدات هــذا التفســري 
“مشــس  العربيــة  املدرســة  مشــايَخ 
اهلدى” يف “بتنه” من أجل القراءة. 
وذات يــوم دعــا عــدة مشــايخ وســأهلم 
عــن رأيهــم يف هــذا التفســري، كانــت 
أنــه  املوعــود  االبــن  عــن  نبــوءة  هنــاك 
أحــد  فقــال  القــرآن.  علــوم  ســُيعطى 
يف  مثلــه  تفســري  يوجــد  ال  املشــايخ: 

التفاســري الفارســية. فســأل الربوفيسور 
عبــد املنــان: وهــل يوجــد يف التفاســري 
العربية؟ فســكت املشــايخ. وبعد قليل 
مدينــة  يف  توجــد  ال  أحدهــم:  قــال 
“بتنــة” كل التفاســري العربيــة، ومــا مل 
نقــرأ مجيــع التفاســري املصريــة والشــامية 
ال نســتطيع أن نبــين رأاي صائبــا. فبــدأ 
العربيــة  التفاســري  يذكــر  الربوفيســور 
القدمية وقال: ال يوجد أي تفســري يف 
أي لغــة يضاهــي تفســري مــرزا حممــود. 
وميكنكــم أن جتلبــوا التفاســري احلديثــة 
معــي  وُتناقشــوا  وســورية  مصــر  مــن 
ذلك بعد بضعة أشهر، فُبهت علماء 

العربية والفارسية. 
يقــول الســيد قريشــي عبــد الرمحــن مــن 
“َســكهر” وهــو يبــني مكانــة املصلــح 
املوعــود العلميــة: بينمــا كان حضرتــه 
 مقيمــا يف مدينــة “َســكهر” كان 
غــرَي  أصدقاءهــم  حُيضــرون  األحبــاُب 
األمحديــني للقــاء حضرتــه. وأحضــرُت 
معــي صديقــا يل كان كثــريا مــا يتباهــى 
يف  جالســا  حضرتــه  كان  بعلمــه. 
النــاس يســألونه بعــض  جملســه، وكان 
األســئلة وكان حضرتــه جييــب ولكــن 
ذلك الشــخص ظل ســاكتا من األول 
إىل اآلخــر، وحــني انتهى اجمللس قلُت 
له: مل تســأْل شــيئا؟ فقال: الكالم هنا 
كان مبنزلــة فْضــح النفــس. كان هــذا 
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الشــخص مــن أشــد املعارضــني ولكــن 
كالم حضرتــه كان مؤثــرا لدرجــة قــال 
ر لو عدُت  هذا الشخص: ظللُت أفكِّ
مــن هنــا إبميــاين يكــون شــيئا عظيمــا 

ودونك أن أسأل شيئا. 
رئيــس  شــند  اللــه كــرم  الســيد  ذهــب 
األســبوعية  التحريــر جلريــدة “ابرس” 
إىل قــاداين مــع بعــض احملرريــن، وعــاد 
 وكتــب  مــن حضرتــه  جــدا  متأثــرا 
بعــض املقــاالت حــول ذلــك، فقــال: 
كنا حنسب السيد ظفر هللا خان رجال 
عظيمــا وكان الســيد شــودري ظفــر هللا 
خــان عضــوا للســلطة التنفيذيــة لنائــب 
امللــك، ولكنــه مثــل تلميــذ صغــري يف 
املدرسة أماَم السيد بشري الدين حممود 
أمحــد، ألنــه أصــوب رأاي منــه يف كل 
أمــر، أْي مكانــة خليفــة املســيح الثــاين 
أعظــم جــدا ورأيــه أصــوب جــدا ويقدم 
أدلــة أحســن. ومن ميلــك قدرة عظيمة 
للتنظيــم مثــل هــذا الشــخص ميكــن أن 

يوصل أيَّ دولة علوها من التقدم. 
حضر أحد حميّب العلم اجللسَة السنوية 
عــن  انطباعاتــه  وذكــر  قــاداين،  يف 
أتباعــه،  وعــن    املوعــود  املصلــح 
هــذه  أن  بتأمــل  رأيــُت  وممــا  فقــال: 
واجلمــع  واحلشــد كلــه  اجلماعــة كلهــا 
كلــه كان ماشــيا علــى إشــارة خنصــر 
ذلــك اخلليفــة الطاهــر، وتوصلــُت عــن 

ومام ال شك فيه أن املفرس أوجد طريقة تفكري جديدة لقراءة القرآن الكريم، 

وهذا التفسري أول تفسري من نوعه ُوفِّق فيه بني العقل والنقل بأحسن وجه. 

ره يف العلم وَسعة نظره وفراسته غري العادية  ويتبني من كل كلمة له تبحُّ

وجامل اســتدالله، وإنني أتحرس عل أنني ظللُت غري مّطلع عليه إىل اآلن.

إمــام اجلماعــة األمحديــة إىل أنــه كاتب 
عظيــم وميلــك قــدرة عظيمــة للخطابــة 

وإداري عظيم.
ــْوِري بعــد  كتــب العالمــة نيــاز الَفْتَحبـُ
قــراءة اجمللــد الثالــث للتفســري الكبــري: 
التفســري الكبــري اجمللــد الثالــث أمامــي 
يف هــذه األايم، وأقــرأه بنظــرة عميقــة، 
أوجــد  املفســر  أن  فيــه  شــك  وممــا ال 
طريقــة تفكــري جديــدة لقــراءة القــرآن 
تفســري  أول  التفســري  وهــذا  الكــرمي، 
مــن نوعــه ُوفِّــق فيــه بــني العقــل والنقــل 
أبحسن وجه. ويتبني من كل كلمة له 
ــره يف العلــم وَســعة نظــره وفراســته  تبحُّ
غــري العاديــة ومجــال اســتدالله، وإنــين 
متأســف علــى أنــين ظللــُت غــري مّطلع 
عليــه إىل اآلن. ليتــين أمتكــن مــن رؤيــة 
مجيع جملداته. اندهشت مبعرفة أفكاره 
عن لوط  يف تفســري ســورة هود، 
مــدح  يســعين  ال  للقــول  واضُطــررُت 
وجهــة النظــر الــيت اختذهــا املفســر يف 

نَــايِت﴾ )هــود:79(  تفســري ﴿َهــُؤاَلِء بـَ
املفســرين،  مجهــور  أســلوب  خمالفــا 

سّلمه هللا تعاىل ملدة طويلة. 
عــن  واألغيــار  األحبــاب  فانطباعــات 
العميــق  واألثــر    املوعــود  املصلــح 
وحــني  بلقائــه  فيهــم  يقــع  الــذي كان 
كانــوا يّطلعــون علــى ميزاتــه كان جيعل 
بــني  دليــل  وهــذا  يســتغربون.  اجلميــع 
ُتذكــر  فحــني  النبــوءة.  صــدق  علــى 
هــذه النبــوءة يف هــذه اجللســات الــيت 
نســمع  وحــني  األايم  هــذه  يف  ُتعقــد 
  املوعــود  املصلــح  أعمــال  عــن 
البــارزة فعلينــا أن ندعــو لرفــع درجاتــه 
كمــا جيــب أن نفحــص حالتنــا ألنــه 
مــن الضــروري لرقــي اجلماعــة أن يطور 
كل فرد من أفراد اجلماعة مجيَع قدراته 
بعزمية ويستخدمها من أجل اجلماعة. 
لــو فعلنــا ذلــك لرأينــا ازدهــار اجلماعــة 
أكثــر مــن ذي قبــل يف حياتنــا، وّفقنــا 

هللا تعاىل لذلك. )آمني( 


