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النبوءات اإلهلية ترسم مستقبل اإلنسانية،
وعلى هذه الدعوى مثة العديد والعديد من
األدلة النقلية والرباهني العقلية ،وألن النبوءة
دليل حي على حياة الدين املتضمن هلا ،فقد اكتست
برونق اجلمال ،وبفضلها اهتدى ،بعد ضالل ،كل ذي فطرة
عطى للنبوءة من العظمة
سعيدة إىل حظرية ذي اجلالل .ويُ َ
بقدر ما َيـْثـبُ ُت من صدقها كل يوم .والنبوءة العظيمة ليست
للم َلهم
جمرد إخبار أبمر غييب ،وإمنا حتمل يف طياهتا بشارة ُ
ومجاعته ودينه.
وألن الشيء ابلشيء يُذكر ،فإننا يف شهر «التبليغ»*
املعتمد لدى
من كل عام ،وفق التقومي اهلجري الشمسي َ
اجلماعة اإلسالمية األمحدية ،وهو الشهر املوافق لفرباير/
شباط يف التقومي امليالدي الشمسي ،نستحضر سواي ذكرى
عطرة لنبوءة مباركة ومعروفة يف أوساط اجلماعة اإلسالمية
األمحدية ،إهنا النبوءة اليت تلقاها سيدان املسيح املوعود
 من هللا عز وجل عن مولد املصلح املوعود  .وتلك
النبوءة العظيمة ليست جمرد إنباء أبمر غييب حيمل بشارة
للمسيح املوعود  ومجاعته ،بل إن األمر قد تعدى فعليا
الوصف أبنه بشارة ،إمنا هو آية عظمى على صدق النيب
الذي قال عن املسيح املوعود« :يتزوج ويُولد له» ،حىت إن
عناصر النبوءة الـ  52لَيَثبُت صدقها يوما فيوما.
لقد وقع االختيار على شهر التبليغ (فرباير /شباط) حتديدا
لذكر هذا املوضوع كونه الشهر الذي تلقى فيه سيدان املسيح
املوعود  تلك النبوءة اجلليلة إَِّبنَ ُه ،وكان ذلك يف عام
1886م يف هوشياربور ،بعد أربعني يوما قضاها حضرته يف
* تقــومي مشســي هجــري أع ـ ّده حضــرة اخلليفــة الثاين للمســيح املوعود 

حبسب أحداث اتريخ اإلسالم من حياة النيب .
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التبتل والتضرع إىل هللا عز وجل أن يظهر صدقه يف سبيل
إظهار صدق اإلسالم ونبيه املصطفى العدانن  ،إىل أن
اإلهلام املُبَ ِّش ُر املُ ْفَتـتَ ُح ابلعبارة املباركة« :إين أعطيك آية
وافاه ُ
ِ
وشرفت
رمح ٍة حبسب ما سألتين ،فقد ُ
مسعت تضرعاتكّ ،
أدعيتَك ابلقبول خبالص رمحيت »...إىل آخر النبوءة اليت
كان حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد ،املصلح املوعود
 مصداقها وأتويلها.
لقد أسس حضرة املصلح املوعود  نظاما حمكما لنشر
تعاليم اإلسالم داخل شبه القارة اهلندية وخارجها وأبدى
شت اللغات من أجل سهولة
رغبته يف إجياد رجال يتقنون َّ
تبليغ رسالة اإلسالم ولذلك اهلدف أسس هيئة دعوة
التبليغ عام 1919م وكذلك اهتم ابملدرسة اإلسالمية
األمحدية أكثر من ذي قبل ،ومن خالهلما سعى حضرته
إىل إرسال بعثات تبشريية إسالمية إىل شىت البلدان ،مما
أدى إىل افتتاح مراكز تبشريية يف  46بلدا إسالميا يف ذلك
الوقت ،وقد تنامى ذلك العدد ليبلغ قرابة الـ  210بلد يف
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لتحرز الجامعة اإلسالمية األحمدية قصب السبق يف
مضامر الفتوحات اإلسالمية بسالح القلم واملِداد ال
بالسيف والعتاد ،ولتتحقق مامثلة اآلخرين لألولني،
ومامثلة املصلح املوعود للفاروق (ريض الله تعاىل عنهام)،
وسع الخليفة الثاين يف جامعة اآلخرين رقعة اإلسالم
إذ َّ
توسيعا جامليا بإرسال املبرشين وتعليم الدين ،كام وسعها
الفاروق الخليفة الثاين يف جامعة األولني توسيعا جالليا
مبجابهة أعداء اإلسالم والكائدين بالسيف والسنان...

الوقت الراهن .وإبلقاء نظرة على غالف عدد هذا الشهر
ميكن أن تقرتب أذهاننا من إدراك فكرة أن أقواما عديدة
قد بوِركت يف عهد خالفة سيدان املصلح املوعود ،إذ ُبـلِّغت
شعوب مل تكد تعرف عنها شيئا،
رسال َة اإلسالم احلقيقية
ٌ
فوصل الدعاة األمحديون إىل أراض مل تطأها من قبل قدما
مسلم لتحرز اجلماعة اإلسالمية األمحدية قصب السبق يف
مضمار الفتوحات اإلسالمية بسالح القلم واملِداد ال ابلسيف
والعتاد ،ولتتحقق مماثلة اآلخرين لألولني ،ومماثلة املصلح
وسع اخلليفة
املوعود للفاروق (رضي هللا تعاىل عنهما) ،إذ َّ
اآلخرين رقعة اإلسالم توسيعا مجاليا إبرسال
الثاين يف مجاعة َ
املبشرين وتعليم الدين ،كما وسعها اخلليفة الثاين يف مجاعة
األولني توسيعا جالليا مبجاهبة أعداء اإلسالم والكائدين
ابلسيف والسنان ،فال نستغرب بعد ما قيل من أن يكون
سيدان املصلح املوعود هو «فضل عمر» كما ورد يف اإلهلام.
واحتفاؤان ابلنبوءة عن املصلح املوعود جيعلنا نستذكر بعض
املزااي الفريدة لذلك اإلمام اهلمام ،فعلى الصعيد الفكري أنتج

حضرته مكتبة ضخمة من املعارف ،على رأسها تفسريه
للقرآن العظيم ،واملعنون بـ «التفسري الكبري» والذي أُلِّف
ابألردية ،ومع ذلك َّ
نشط من جديد حاسة تذوق اللغة
العربية مبا ضم بني دفتيه من آللئ لغوية ،حبسب انطباع
بعض املسلمني األمحديني العرب ،هذا ابإلضافة إىل العديد
من املؤلفات القيمة اليت أثرى هبا حضرته املكتبة اإلسالمية،
وأثبت من خالهلا أن اإلسالم دين حي ،وأهل ليكون دين
العامل أمجع.
عزيزي القارئ ،عدد جملة التقوى يف هذا الشهر مرتكز
على احلديث عن اخلليفة الثاين ،املصلح املوعود حضرة مرزا
بشري الدين حممود أمحد  ، وكذلك النبوءة اجلليلة بشأن
حضرته ،إذ يَ ْش َرع حضرة أمري املؤمنني خليفتنا اخلامس (أيده
هللا تعاىل بنصره العزيز) يف إحدى خطبه مبناسبة يوم املصلح
املوعود يف تصحيح سوء فهم لدى بعض الشباب الذين
كانوا يظنون احتفالنا هبذه الذكرى احتفاال مبولد املصلح
املوعود  ، مث يبني حضرته كيف أن حتقق نبوءات كثري من
صلحاء اجلماعة قد هدم فرحة أعدائها ،وكيف أن من غري
األمحديني أيضا َم ْن يشهدون على حتقق النبوءة يف شخص
اخلليفة الثاين ،كما يعرض حضرة أمري املؤمنني تفاصيل أكثر
عن بعض أجزاء النبوءة الشهرية .كذلك من املواد املقالية يف
هذا العدد سيطلع القارئ الكرمي على مقال ميعن النظر يف
اآلخرين
املماثلة املتحققة ابلفعل بني اخلليفة الثاين جلماعة َ
واخلليفة الثاين جلماعة األولني ،وذلك بشهادة من عاصروا
سيدان املصلح املوعود  وشهدوا مشائله عياان ،هذا
ابإلضافة إىل ابقة ثرية من اخلواطر واملقاالت يف األبواب
الثابتة .فندعو هللا تعاىل أن حتقق كل كلمة سطرت يف هذا
العدد وكل عدد الغرض الذي ُكتِبَت من أجله ،وأن تكون
سببا يف رضا هللا تعاىل ونزول أفضاله ،آمني.
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