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

تسنالِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * (آمني).�عني .  
فرباير معروف لدى اجلماعة اإلسالمية األمحدية بارتباطه بالنبوءة عن املصلح املوعود. لقد أُخرب املسيح  ٢٠إن يوم 

والدة ابن يكون خادما للدين ويعيش عمرا طويال، وما إىل ذلك من صفات يتصف ا. يقول املسيح ب �املوعود 
أراها اهللا الكرمي جل  ليست جمرد نبوءة فحسب، بل هي آية مساوية عظيمة : "إاالنبوءةعن أمهية هذه  �املوعود 

وعظمته. واحلق أن هذه اآلية أعلى وأوىل وأكمل  �تبيانا لصدق نبينا الرءوف الرحيم الكرمي حممد املصطفى شأنه 
ألمد قصري حقيقة إحياء امليت إمنا هي استرجاع روح واحدة  وذلك ألن وأفضل وأمتّ من إحياء املوتى مبئات املرات.

أما هنا فإن اهللا تعاىل بفضله وإحسانه كثري يف إثباته أيضا، فقط بعد الدعاء يف حضرة اهللا تعاىل، وللمعترضني كالم 
قد استجاب دعاء هذا العبد املتواضع ووعد بإرسال روح مباركة تنتشر بركاا املادية  �وبربكة خامت األنبياء 

معان النظر أا والروحانية يف العامل كله. فإن كانت هذه اآلية تبدو ظاهرا موازية آلية إحياء املوتى ولكن سيتبني بإ
أفضل من إحياء املوتى مبئات املرات. إن روح امليت تعود نتيجة الدعاء، وهنا أيضا قد طُلبت روح بالدعاء. ولكن 

  هناك بعد شاسع بني تلك األرواح وهذه."
هذه قد حتققت بعظمة خارقة. وكان مصداق هذه  �نبوءة املسيح املوعود  أنوقد رأى املعارف واألغيار 

. كان علماء �هو مرزا بشري الدين حممود أمحد اخلليفة الثاين للمسيح املوعود  - كما أثبت الوقت-  النبوءة
مل يقل ذلك ومل يعلن عن كوا  �اجلماعة وأفرادها يوقنون بأن هذه النبوءة تتعلق حبضرة اخلليفة الثاين، غري أنه 



أعلن حضرته قائال: إنين أنا  ١٩٤٤عاما، وبعد ذلك يف عام  ٣٠ته على خالف مضىتتعلق به وال أنه مصداقها إىل أن 
  املصلح املوعود.

وسأذكره بكلماته  �سأذكر اليوم شيئًا عن نبوءة املصلح املوعود، وهو ملخص خلطبتي حضرة املصلح املوعود 
د أن أقول اليوم شيئا : أري١٩٤٤يناير  ٢٨يف خطبته اليت ألقاها يف  �قدر املستطاع. لقد قال املصلح املوعود 

يصعب علي ذكره نظرا إىل طبيعيت، ولكن مبا أن بعض النبوءات واألقدار اإلهلية مرتبطة ببيان هذا األمر لذلك فال 
 أستطيع أن أتوقف عن ذكره رغم انقباض طبعي.

  مث ذكر حضرته رؤياه الطويلة، وقال مفسرا إياها: كان اهللا تعاىل قد قدر يل النبوءة املتعلقة باملصلح املوعود. 
مل يكن حضرته قد أعلن مبثل هذا اإلعالن قبل هذا. يقول حضرته: لقد قال يل الناس مرة بعد أخرى: ما رأيك يف 

اءة هذه النبوءات جبدية قط حىت ال ختدعين نفسي وال أفكر عن لقر هذه النبوءات؟ ولكن كانت حاليت أنين مل أسع
  نفسي شيئًا خيالف الواقع.

فالحظوا، كم حيتاط من هو مصداق حقيقي هلذه النبوءة، أما اآلخرون الذين فسدت عقوهلم فإم يدعون بأم 
أم قد أصيبوا باجلنون. على أية مصاديق نبوءة املصلح املوعود دون أية آية بيدهم، فماذا عسى أن يقال هلم غري 

مرةً رسالة وقال: هذه  �حال، لقد ذكر حضرته استحياءه وتردده جتاه هذه النبوءة: لقد سلّم إيلَّ اخلليفة األول 
  إيلَّ وهي تتعلق بوالدتك، فانشرها يف جملة "تشحيذ األذهان". �الرسالة كتبها املسيح املوعود 

  جملة تشحيذ األذهان وكان هو ناشرها أيضا.لقد بدأ املصلح املوعود إصدار 
: لقد أخذت من اخلليفة األول هذه الرسالة احتراما له ونشرا أيضا ولكنين يف ذلك �يقول املصلح املوعود 

الوقت أيضا مل أمعن يف قراءا. فلقد تكلم الناس بشىت األقوال عند نشر هذه الرسالة، لكنين التزمت الصمت. 
من تتعلق به -ليس ضروريا أن تذكر هذه األمور وتقال ملن تتعلق به، وليس بالضرورة أن يعلن وكنت أقول بأنه 

بأنه مصداق هلا. فمثال كانت هناك نبوءة عن اختراع القطار يف زمن ما، ويؤمن املؤمنون بأن هذه  -هذه النبوءات
  .�يدعي القطار أيضا بأنه مصداق نبوءة النيب النبوءة قد حتققت ألم رأوا األحداث بأم أعينهم، فليس ضروريا أن 

يقول حضرته: لقد قدم يل كثري من الناس نبوءات شىت تتعلق يب وأصروا علي أن أعلن بأنين مصداق هلا، ولكنين 
مصداق هلا، تتعلق يب فسريى العامل بأنين  النبوءاتقلت هلم دائما: إن النبوءة بنفسها تظهر مصداقها، فإن كانت هذه 

وإن مل تكن تتعلق يب فستكون شهادة العامل ضدي. ويف كلتا احلالتني ال حاجة يب لقول شيء، وذلك ألنه إن مل 
تتعلق يب هذه النبوءات فلماذا أذنب باإلعالن عن كوين مصداقًا هلا، ولكن إن كانت تتعلق يب فال داعي للتسرع فاهللا 

  تعاىل بنفسه يظهر حقيقتها.



 اإلهلام بأم قالوا: "هل هذا هو اآليت، أم ننتظر اآلخر." (كانت هذه كلمات الوحي). ولقد ظل فكما ورد يف
خرب  �العامل يطرح علي هذا السؤال مرارا وتكرارا حىت مضت فترة طويلة. ولقد ورد يف وحي املسيح املوعود 

تفْتأُ تذْكُر يوسف حتى تكُونَ �سالم: عن هذه الفترة الطويلة أيضا فمثال قال إخوةُ يوسف عن يعقوب عليهما ال
نيكالالْه نكُونَ مت ا أَوضرا آخر:  �أيضا. كذلك تلقى  �، وهذا الوحي نفسه تلقاه املسيح املوعود �حوحي

 وحيا وذكره يف بيت من الشعر أيضا. وكان هذا الوحي يشري إىل أن هذا �"إين أجِد ريح يوسف"، فقد تلقى 
قد لقي والده بعد زمن طويل أو حتققت تلك  �األمر سيظهر حبسب مشيئة اهللا تعاىل بعد زمن طويل ألن يوسف 

  النبوءة بعد أمد طويل.
يقول حضرته: إنين على يقني بأنه لو مل يكشف علي إىل حني املوت أن هذه النبوءات تتعلق يب ألظهرت ذلك 

قت بيدي ويف عهدي، لذلك فإنين مصداق هلا، ولكن اهللا تعاىل حبسب األحداثُ بنفسها بأن هذه النبوءات حتق
  مشيئته قد أظهر هذا األمر، وأعلَمين أيضا بأن النبوءات املتعلقة باملصلح املوعود كانت عني.

اد "أنه سيجعل الثالثة أربعة"، ويطرح السؤال دوما عن املر: لقد ذكر حضرته بعض النبوءات خمتصرا على سبيل املثال
  من هذا؟ كذلك يطرح السؤال عن معىن: "إنه يوم االثنني، مبارك يوم االثنني." لقد أوضح حضرته عن كليهما فقال:

خبصوص نبوءة: "أنه سيجعل الثالثة أربعة" إىل أنه سيجعل األبناء الثالثة أربعةً.  �لقد ذهب وهل املسيح املوعود 
الرابع حلضرته، فلقد ولد قبلي مزرا سلطان أمحد ومرزا فضـل أمحـد   فلو كان هو املراد فاملعىن واضح لكوين االبن 

وبذلك جعلت الثالثة أربعة. مث وفـق   �وبشري األول وكنت أنا الرابع. مث ولد بعدي ثالثة أبناء للمسيح املوعود 
بعةً. باختصـار،  اهللا تعاىل يف عهد خالفيت مرزا سلطان أمحد لالنضمام إىل األمحدية وهكذا أصبحت جاعل الثالثة أر

: ولكن اهللا تعاىل �. مث يقول �أصبحت جاعل الثالثة أربعةً من ثالث نواحي فيما يتعلق بأوالد املسيح املوعود 
صرف قليب إىل أمر آخر وهو أن اهللا تعاىل مل يقل يف الوحي بأنه سيجعل ثالثة األبناء أربعةً، إمنا قيل يف الوحي بأنـه  

هذه النبوءة يف  جاءتسيجعل الثالثة أربعة، وعليه فأرى أنه قد أنبئ يف هذه الكلمات عن تاريخ والدة املوعود. لقد 
. فلقد أنبئ يف ١٨٨٩) وقال حضرته بأنين ولدت يف عام ١٨٨٦ة املصلح املوعود اليت متت يف عام (أي نبوء ١٨٨٦

  نبوءة: "سيجعل الثالثة أربعة" بأنه سيولد يف العام الرابع من هذه النبوءة، وهكذا حصل.
، ولكن عندي شـرح  كذلك ورد يف النبوءة: "إنه يوم االثنني، مبارك يوم االثنني"، فيمكن أن يكون هلا معان أخرى

واضح هلا وهو أن يوم االثنني هو اليوم الثالث من األسبوع. ويف السلسلة الروحانية يعد عهد األنبياء واخللفاء منفصال 
، فكما أن زمن النيب يتميز مبكانة مستقلة كذلك زمن اخلليفة أيضا يتصبغ بصبغة مسـتقلة. فـإذا   بعضاعن بعضهم 

، والعهـد  �والثاين هو للخليفـة األول   �وجدنا العهد األول هو عصر املسيح املوعود فكّرنا من هذه الناحية 
  يؤيد هذا الشرح ويصدقه وهو: "فضل عمر". �الثالث هو عهدي. وهناك وحي آخر للمسيح املوعود 



. فليس املراد من نبوءة "إنه يوم االثنني، مبارك يوم االثنني" بأن هناك �أيضا الثالث عهدا بعد النيب  �كان عمر  
يوما خاصا سيوجب بركات خاصة، بل املراد منه أن مثل عهد هذا املوعود يف عصر األمحدية كمثال يوم االثنني، أي 

. وإىل ذلك أشري يف االسم أنه سيكون ثالثًا من بني الذين يقيمهم اهللا تعاىل يف هذه اجلماعة من أجل خدمة الدين
اإلهلامي: فضل عمر. وعليه فوِفْق القول: "كالم اهللا يفسر بعضه بعضا" شرحت كلمات "فضل عمر" نبوءةَ "إنه يوم 

  االثنني، مبارك يوم االثنني". 
ومل يكن ألحد ولكن يف اإلسالم هناك خرب آخر أيضا وسيظهر اهللا تعاىل يوم االثنني املبارك بطريقة، مل تكن بوسعي 

م يف ١٩٣٤أن يقول بأنين بدأت هذا املشروع بإراديت وقصدا مين. (علما أن مشروع التحريك اجلديد قد بدأ يف عام 
أا مل تكن حتت تصرفه وبوسعه). فيتابع حضرته ويقول: لقد ألقى اهللا تعاىل يف قليب هذا  �ظروف قال حضرته 

ختاذَ بعض اإلجراءات القاسية ضد اجلماعة األمحدية، ونتيجة إثارة املشروع نتيجة تصرف احلكومة الذي تضمن ا
سنني للمرحلة األوىل من هذا املشروع. كلما قدم اإلنسان تضحية  األحرار فسادا ضد اجلماعة. وقد حددت عشر

سنني على هذا  التضحية، كما يأيت يوم العيد بعد صيام رمضان، كذلك عندما تتنهي عشر نتيجةأتاه يوم العيد 
املشروع (علما أا مل تكن قد انتهت إىل ذلك احلني بل كانت يف سنتها الثانية) سيكون يوم العيد لنا. لقد أوشك 

م من منطلق مشروع التحريك اجلديد فقد انتهت ذا العام  ١٩٤٥م على االنتهاء. ولو نظرنا إىل عام ١٩٤٤العام 
ام احلادي عشر وهو عام العيد، وهو يبدأ من يوم االثنني. إذًا، لقد أخرب اهللا عشرة أعوام على هذا املشروع وبدأ الع

يف تلك الكلمات أنه يف أيام ضعف اإلسالم الشديد سيؤسس مشروع هام لنشره. وعندما تنتهي مرحلته األوىل 
  بنجاح سيكون ذلك الوقت وقتا مباركا للجماعة. 

إىل كل  -اإلسالم الصحيح - تحريك اجلديد تصل رسالة األمحديةفانظروا كيف قد أثبتت الظروف أنه بواسطة ال
بقاع األرض، واليوم نرى أنه قد مضت عدة عقود على تأسيس التحريك اجلديد أيضا، وهو موجود حيثما غُرست 

  شجرة األمحدية يف العامل. 
عنها صلح املوعود، يقول بعدها أنه هو امل �وقد أخربتكم عن الرؤيا الطويلة اليت أعلن حضرة املصلح املوعود 

حضرته: لقد جرت على لساين يف هذه الرؤيا "أنا املسيح املوعود مثيله وخليفته" وكان انطالق هذه الكلمات على 
لساين أعجوبةً. كان من الطبيعي أن أتعجب منها لو جرت على لساين هذه الكلمات يف اليقظة، لكنين يف الرؤيا 

: لكنه الحقا حني مسع الناس يقول حضرتههذه الكلمات اليت جرت على لساين! أيضا استغربت وقلت يف نفسي ما 
قد ذُكر كوين  ١٨٨٦فرباير  ٢٠الذي نشره يف  �عن هذه الرؤيا قال يل بعضهم: إن يف إعالن املسيح املوعود 

 اإلعالن الكلمات : إن حضرة املولوي سرور شاه صاحب قال إنه قد وردت يفمث قال يف اليوم التايلمسيحي النفس. 
: إنين أيضا رأيت يف الرؤيا أين ويقول حضرته"ويشفي الكثريين من أمراضهم بنفَِسه املسيحي وبربكة روح احلق". 



أَمرت بكسر األوثان، فكانت هناك أوثان كثرية قد أمرت بكسرها. ويف هذا أيضا إشارة إىل أنه "سيشفي الكثريين 
وبربكة روح احلق". روح احلق هي روح التوحيد، وإن حضرته قد طهر قلوب أهل من أمراضهم بنفَِسه املسيحي 

        الدنيا من الشرك بوضع األساس لنشر اإلسالم يف العامل.  
وكانت األرض  ،وهذا ال يعين أين أهرول بل كنت أركض ،: كنت رأيت يف الرؤيا أين أركض�وقال حضرته 

النبوءة عن االبن املوعود أنه "سينمو سريعا"، ومثل ذلك رأيت يف الرؤيا أين ذهبت حتت قدمي، وقد ورد يف  تطوى
، بل خططت أن أتابع السفر وأمضي قدما. فقلت يف الرؤيا: ومل أكمل مهميت إىل البالد األجنبية وهناك مل أُنه عملي

قمت التوحيد وحموت الشرك، ، اآلن سأتابع السفر وأتقدم، وعندما أعود من الرحلة سأرى هل أيا عبد الشكور
فيه  �يف القلوب. إن الكالم الذي أنزله اهللا على املسيح املوعود  �ورسخت تعليم اإلسالم واملسيحِ املوعود 

إشارة إىل أنه سيكسب الصيت إىل أقصى أحناء األرضني، أي سوف يطور ويوسع أعمال الدعوة، ونرى أن هذه 
. وعلى هذا املنوال هناك كثري من األمور الواردة يف نبوءة �د املصلح املوعود النبوءة أيضا حتققت جبالء يف عه

املصلح املوعود قد أُرِيها حضرته يف هذه الرؤيا الطويلة بأسلوب خمتلف. باختصار سأذكر اآلن كيف طبق املصلح 
عهده. وسوف أتناوهلا باختصار األمور الواردة يف النبوءة على نفسه انطالقا من األحداث اليت ظهرت يف  �املوعود 

كيف حققت هذه األحداثُ فقرات النبوءة املختلفة. يقول حضرته: كان الناس يقولون حبقّي: إنه طفل. والزمن 
فيه خليفة قد أشري إليه يف النبوءة أنه سينمو سريعا. مث بين حضرته أنه كان ذات يوم يتمشى يف  �الذي جعلين اهللا 
إذ تناهى إىل أذين أصوات عالية من  للمسجدؤمنني رضي اهللا عنها انتظارا للصالة وكانت مالصقة غرفة السيدة أم امل

شيخ رمحت اهللا يقول: يقدم طفلٌ وتدمر اجلماعة (أي تدمر اجلماعة صوت كان واملسجد وعرفت أحد األصوات 
 حضرته: قد استغربت وقلت يف نفسيالضجة من أجل طفل. يقول كل هذه بتسليم عنان اجلماعة لطفل) وتثار 

من هذا الطفل؟ وأخريا دخلت املسجد وسألت أحدهم، من هذا الطفل الذي يقال عنه كل هذا الكالم؟  وقلت:
أنه  �كان قول املعارضني هذا يصدق إهلام املسيح املوعود  يقول حضرته:فابتسم وقال: إمنا أنت ذلك الطفل. 

، فالذين كانوا يصفونين قبل يذهلد رباين اهللا ومنّاين بسرعة قصوى مما جعل العدو : لقيقول حضرتهسينمو سريعا. 
قد وفَّقين هلزمية  �بوصفهم إياي شاطرا حمنكا. فقد انقلبوا متاما، فكأن اهللا  يببضعة أشهر بالطفل بدأوا يطعنون 

أين كنت  ومعكانوا حيسبونين طفال، : مع أن الناس يقول حضرتهالذين كانوا يريدون الفتنة والفساد يف اجلماعة. 
. ومعلوم أن يف هذا احلُكم روحاينربيعا فقط من عمري، مث  ٢٥ ذايوم كنت  حكماًفعال طفال، قد وهبين اهللا 

احلكومة املادية ميلك امللك السيف والقوة واجلماعة واجليش والضباط والسجون واخلزائن، فهو يعاقب من يشاء. أما 
نية فمن شاء آمن ومن شاء كفر، وليست هناك أي قوة. مث إن اهللا أقامين حاكما روحانيا حيث يف احلكومة الروحا

فقط، أي كان يف خزينة اجلماعة مبلغ زهيد جدا، وكانت اجلماعة مدينة  "اآلنات"كان يف خزينة اجلماعة عدد من 



قد عهد إيلَّ هذا املنصب يوم كان مجيع املسئولني يف اجلماعة تقريبا يعارضونين. وقد  �بآالف الروبيات. مث إن اهللا 
قال أحدهم مشريا إىل ثانوية اجلماعة: حنن ذاهبون وسترون قرييا أن النصارى قد احتلّوا هذه املباين. فالشاب الذي 

يكن ميلك املال وال الرجال اخلرباء،  سنة والذي كانت مجيع الوسائل املادية تعرقل سبيله، إذ مل ٢٥كان عمره 
يف القريب العاجل، وكانوا  املباينحتفل فرحا أن النصارى سوف حيتلّون هذه العدو وكان ي ت الكفة لصاحلوكان

يقولون إن الذي عهد إليه احلكم ستنقلب أيامه إىل االحنطاط واإلدبار، وسيواجه الذلة واهلوان. وميكن أن يقدر 
وجاء هذا اليوم، والناظرون ينظرون أن عدد أفراد  مضى ذلك اليوم لكن ؛نسان مصري اجلماعة يف هذه األوضاعاإل

اجلماعة اليوم أكثر مبئات املرات بفضل اهللا من عددهم يوم سلمت يل، والبالد اليت كان قد وصل إليها اسم املسيح 
آنةً فقط توجد فيها اليوم مئات األلوف من  ١٨، واخلزينة اليت كانت فيها ازداد عشرة أضعافقد  �املوعود 

الروبيات. يقول حضرته: حىت إذا مت اليوم فسوف أترك يف اخلزينة مئات األلوف من الروبيات، وسوف أترك تأييدا 
ما أكثر بكثري خلدمة ، وسوف أترك علوقبلي يف أدبيات اجلماعةكان موجودا هلذه اجلماعة كتبا أكثر بكثري مما 

اجلماعة مما وجدا يوم جعلين اهللا خليفة. فاهللا الذي كان قد قال: إنه سينمو سريعا، وسيكون ظلُّ اهللا على رأسه، 
هذه  �قد حتققت فيه هذه النبوءة بشأن عظيم ليس يف وسع ألد أعداء اجلماعة إنكاره. لقد وصف املسيح املوعود 

لقي الضوء على ذلك املقتبس الذي قرأته يف مستهل اخلطبة، حيث قال إا ليست جمرد النبوءة باملهمة جدا، كما ي
  نبوءة بل هي آية عظيمة جدا. 

عن هذه النبوءة: ال  �كان هذا االبن سيولد خالل تسع سنوات حبسب النبوءة. يقول سيدنا املسيح املوعود 
ؤكد أنه سيولد له أصال خالل هذه املدة ناهيك يعرف اإلنسان أنه سيعيش شخصيا تسع سنوات وال يستطيع أن ي

عن التنبؤ بوالدة ابن حتما بناء على التقدير، مث مل تكن النبوءة بوالدة ابن فقط بل كانت النبوءة أن ذلك االبن 
من اجلهات  �سيكون سببا يف ازدهار اإلسالم. ففي ذلك الزمن كان األعداء يشنون اهلجوم على املسيح املوعود 

بناء على أنه كان أعلن أنه يتلقى اإلهلام من اهللا ومل يكن أعلن أنه جمدد ومأمور. ويف ذلك الزمن تنبأ حضرته  األربع
: حني يقال إن النائب فالن سيذيع صيته يكون �بوالدة ابن ذي صفات عظيمة وسامية. يقول املصلح املوعود 

النبوءة إنه سيذيع صيته إىل أقصى أحناء األرضني،  يف �معناه أن سيده ومطاعه سيكون مشهورا. فحني قال اهللا 
أيضا إىل أقصى أحناء األرضني. فانظروا ما  �واسم املسيح املوعود  �كان معناه أنه بواسطته سيصل اسم النيب 

البلد الوحيد الذي ميكن أن يقال إنه مهم  هيأفغانستان  تكان �أوضح هذه النبوءةَ. يف زمن املسيح املوعود 
، لذا ميكن أن يقال إن رسالة املسيح �ملبايعتهما املسيح املوعود  تلك البالدنوعا ما، إذ كان قد استشهد اثنان من 

ة، كانت قد وصلت إليه باهتمام. أما بقية البالد فكان التعريف باجلماعة قد وصل إليها بصورة خاطف �املوعود 
أشاعه املعارضون، أو وجد أحدهم كتابا ما وأراه غريه، ومل تكن اجلماعة مسجلة بشكل رمسي يف أي  ماأو كان 



بلد. صحيح أن اخلواجة كمال الدين احملترم سافر إىل إجنلترا (كان قد جاء إىل هنا) لكنه كان يقول إن ذكر املسيح 
يذكر اسم اجلماعة واملسيحِ املوعود، ومن ثَم انتشر يف إجنلترا اسم ومجاعته مبنـزلة سم، لذا جيب أن ال  �املوعود 

املصلح املوعود خليفةً فيقول إنه  �. وحني جعل اهللا �اخلواجه ومل ينتشر اسم اجلماعة وال اسم املسيح املوعود 
يشوس وبعض البالد بفضل اهللا انتشرت اجلماعة يف سومطره وجاوا وماليزيا والصني، كما انتشرت األمحدية يف مور

  األفريقية األخرى، ويف مصر وفلسطني وإيران وبعض البالد العربية األخرى، وعدد من البالد األوروبية. 
أيضا قد بلغ اآلالف، أما يف بالد أفريقيا فقد بلغ  �يف بعض األماكن كان عدد اجلماعة يف زمن املصلح املوعود و

  إىل مئات األلوف. مث أخرب اهللا تعاىل يف هذه النبوءة أنه سيمأل بالعلوم املادية والروحانية. 
: أنا ال أحب االدعاءات، ومع ذلك ال أستطيع أن أكتم حقيقة أن أمور اإلسالم املهمة اليت �يقول املصلح املوعود 

 هذا العصر ضروريا قد أخرج اهللا من قلمي ولساين معارف ميكنين أن أقول بكل حتد أنه لو غُض كان شرحها يف
الطرف عن تلك الكتابات الستحال تبليغ دعوة اإلسالم يف العامل. يف القرآن الكرمي أمور كثرية ال يفهمها الناس نظرا 

  اهللا تعاىل أنه حلّ هذه املشاكل بواسطيت.  إىل الزمن الراهن ما مل تشرح بواسطة آيات أخرى. وإنه ملن فضل
ويقول: اإلسالم مير حاليا بفترة ضعفه، وقد وضع اهللا تعاىل أساس محاية اإلسالم جمددا  �يتابع املصلح املوعود 

كما هو احلال يف هذه  على حضارتههلجوم  �، ولكن مل يتعرض اإلسالم يف زمنه �بواسطة املسيح املوعود 
شخصا يف نفسه بركة روح احلق أو ترافقه  - �حبسب نبوءته  - اهللا تعاىل أن يكرم بكالمه  األيام. فقد أراد

حبسب شرح املسيح املوعود  احلضارة اإلسالمية نعبركتها وهو مليء بعلوم مادية وروحانية ليذب هجمات العدو 
وحبسب أوامر القرآن الكرمي وليحمي اإلسالم. فقد فعل اهللا تعاىل ما أراد فعله، وصدق  �وشرح رسول اهللا  �

 مث عندما أخربين اهللا، ومل يكتف باإلخبار فقط بل أمرين بأن أخرب الناس ،الصمت كتابايت. وما مل يأمرين اهللا لزمت
نب والنواحي. ومل يأمرين اهللا بأن أخرب عنها بل أيضا، فها أنا أخرب اجلميع أن هذه النبوءة تنطبق علي من كل اجلوا
القمر يف السماء خيلق اهللا حوله جنوما كذلك  يطلعخلق بفضله ظروفا متثّل دليال على صدق هذه النبوءة. كما عندما 

وة وامسه لقد رأى كثري من الناس رؤى أعيد فيها مضمون رأيته أنا. فبعد أن رأيت تلك الرؤيا كتب إيلَّ أحد اإلخ
الدكتور حممد لطيف أنه رأى يف الرؤيا أن مالكا يقول مناديا بامسي أن امسه سيذكَر مع األنبياء والرسل. ومعىن ذكر 

أيضا أي أنه سيكون مثيل املسيح مبعىن أن  �االسم مع األنبياء والرسل هو ما أشري إليه يف نبوءة املسيح املوعود 
ذكر امسي أيضا معه. كذلك كتب إيلَّ شخص آخر أنه رآين يف الرؤيا أنين أقف نيب ورسول وسي �املسيح املوعود 

يف أوائل األيام.  �على منارة وأعلن: "أليس اهللا بكاف عبده". هذا إهلام من اإلهلامات اليت تلقاها املسيح املوعود 
  واسطيت أكثر من ذي قبل. واملراد من إعالين على املنارة أن اهللا تعاىل سيعزز مهمة تبليغ دعوة األمحدية ب



. وال يزال �فكما قلت قبل قليل فإن نطاق تبليغ دعوة اجلماعة يف بالد خمتلفة توسع أكثر يف عهد املصلح املوعود 
  العمل جاريا ومتقدما اليوم أيضا على األسس نفسها. 

جهزين للمهمة  �اهللا بوحيه وأنه بعضا من رؤاه وإهلاماته اليت تؤيده فقال: لقد أكرمين  �مث ذكر املصلح املوعود 
أو يف أول عهد  �لعلين رأيتها يف زمن املسيح املوعود  -. وقد رأيت رؤيا� املذكورة يف نبوءة املسيح املوعود

وكنت قد سردا حينها للرائد األسبق سيد حبيب اهللا شاه، واملشرف على السجن املركزي  �اخلليفة األول 
بنفسه بأنين كنت رأيت حينها أنين يف املدرسة األمحدية، وكان  االرؤيبالهور حاليا. وقبل بضعة أيام ذكر يل تلك 

ال بالنظر إلينا: تعالوا نقارن أيكما أطول املولوي حممد علي أيضا هناك، ويف تلك األثناء جاء شيخ رمحة اهللا أيضا وق
قامةً، أنت أم املولوي حممد علي؟ ترددت قليال من هذه املقارنة ولكنه جرين قهرا إىل مكان كان املولوي حممد علي 

 الشيخ مين قامة بل لعله أطول مين قليال ظاهريا، ولكن عندما أوقفين أقصرواقفا فيه. احلق أن املولوي حممد علي ليس 
احملترم إىل جانبه قال عفويا أي الشيخ رمحة اهللا: كنت أظن أن املولوي حممد علي أطول منك ولكنك أطول منه يف 
احلقيقة. فرأيت يف الرؤيا أن رأسه يصل إىل صدري بالكاد. مث أحضر شيخ رمحة اهللا طاولة وأوقف املولوي حممد 

على الطاولة طاولة صغرية أخرى وأوقفه عليها ومع ذلك بقي  علي عليها ومع ذلك بقي أقصر مين قامةً. مث وضع
شيخ رمحة اهللا وأراد أن يقربه إىل رأسي ولكنه مع ذلك بقي أقصر مين. بل إضافة إىل ذلك ظلّت  هأقصر مين. مث رفع

وضح األمر يف  رِجاله معلّقتني يف اهلواء وكأنه طفل صغري مقابلي وبلغ إىل مرفقي بالكاد. انظروا اآلن إىل أنه كيف
هذه املقارنة كلها وقد أخرب عن عاقبة كان من املقدر أن يتلقاها املولوي حممد علي. وإذا كان وقت هذه الرؤيا يعود 
إىل عهد اخلليفة األول ففي ذلك الوقت كان اخلواجة كمال الدين يف طور الربوز للعيان يف اجلماعة وليس املولوي 

صور النـزاعات احلادثة بعد ذلك بصورة غريبة. فقد صغر املولوي حممد علي مقابلي  حممد علي. ولكن اهللا تعاىل قد
بينما كان يقول من قبل بأن  !!أن املكرمني عند اهللا هم الذين يكونون صغارا تبثليإىل درجة بذل قصارى جهوده 

% وأن أغلبية اجلماعة ال  ٥أو  ٤% من عدد اجلماعة، واآلخرون (أي املبايعون للخالفة) هم ٩٥أتباعه يشكّلون 
ميكن أن تكون على الضالل. هذا ما كان يقوله املولوي حممد علي من قبل ولكنه يقول اآلن بأن مجاعة قاديان 

لبيتهم دليل على كذم ألن اهللا تعاىل يقول بأن عباده احلقيقيني يكونون قلة. وهذا تشكّل أغلبية وحنن قلة، ولكن أغ
  ما أُريته بالضبط يف الرؤيا. فقد صغر املولوي حممد علي لدرجة يزعم اآلن صغره دليال على صدقه. 

لنمزقنهم". يف ذلك رؤيا أخرى، بل هو إهلام فقال: عندما حدث اخلالف يف اجلماعة أوحى اهللا إيل: " � همث ذكر
%، أما اآلن فقد آلت حالتهم إىل أن اهللا تعاىل قد مزقهم متزيقا  ٩٥الوقت كان هؤالء الناس حيسبون أنفسهم 

حبسب هذه النبوءة. فقد كتب اخلواجة كمال الدين قبل وفاته أن اإلهلام الذي نشره مرزا حممود بشأننا قد حتقق متاما 
يقة. إذًا، فقد مزقهم اهللا متزيقا مقابلي كما أُخرب يف اإلهلام. أكتفي اآلن ذا القدر فقط يف وقد مزقنا متزيقا يف احلق



سرد أمثلة كالم اهللا الذي أنزله علي بفضله، وقد سردت بعض األمثلة فقط وهناك أمثلة أخرى وقد اكتفيت بذكر 
  مثالني فقط. 

: أود أن أذكر بعضا من إهلامايت وكشويف ورؤياي بشيء من التفصيل يف كتيب وجيز. (أقول: لقد طُبع �مث قال 
  هذا الكتاب وهو كتاب ضخم) 

. هذه مراراغيب ال ي علىبإظهار "سيكرم بروح احلق" ن اهللا تعاىل صدق نبوءةإ � يقول سيدنا املصلح املوعود
يتساءل الناس: ما احلكمة يف ادعائي كوين مصداق هذه النبوءات اآلن مع أن آيات اهللا اليت أظهرها اهللا تعاىل علي .

أقول: احلكمة يف ذلك هي نفسها اليت بينها القرآن الكرمي قائال: اإلخوة كانوا يعدونين مصداق تلك النبوءات سلفا؟ 
هللا تعاىل موعودا بعد بعثة نيب فهذا يعين أن اهللا تعاىل ). أي عندما يبعث ا١٤٤وما كَانَ اللَّه ليضيع إِميانكُم. (البقرة: 

 ضطر األكثرية لإلميان به موعودا، فرأى الناسا، لذا هو خيلق ظروفا تال حيب أن تتعرض مجاعته للكفر ويضيع إميا
  أيضا.  �يف شخصي فازدادوا إميانا ويقينا وازدادوا إميانا باملسيح املوعود  �حتقُّق نبوءات املسيح املوعود 

: فاحلكمة وراء قرار الناس بأنين مصداق هذه النبوءة قبل أن أعلنه هي أن اهللا مل يرِد أن ميتحن املؤمنني �يقول 
بالكفر واإلسالم ويضيع إميام، ومل يشأ أن يورد على مجاعته موتني، فاملوت األول هو أنه عندما كذّبوا باملسيح 

، مث تاب اهللا تعاىل عليهم برمحته بسبب بعض حسنام وأحياهم إذ وفقهم لالنضمام جلماعة املسيح �املوعود 
، وفارقوا أقارم وحتملوا املصائب ولكنهم ثبتوا على إميام، فالظن بعد هذا أن اهللا تعاىل سيبعث يف �املوعود 

ه بعد دعواه مبدة طويلة، إمنا يعين دفْع املؤمنني إىل حياة هؤالء، الذين مروا ذا االبتالء، موعودا ستظهر آيات صدق
هوة الكفر مرة أخرى وجعل الصحابة كفارا ومنكرين مرة أخرى وابتالء اجلماعة، وهذا ينايف سنة اهللا تعاىل، لذا قرر 

مجاعة أي  �اهللا تعاىل عن املصلح املوعود الذي كان سيأيت يف حياة تلك اجلماعة اليت أعدها املسيح املوعود 
بأن جعله خليفتهم أوال وأخذ من اجلماعة عهد طاعته، وهيأ له أسبابا لتتحقق فيه هذه النبوءة املتعلقة  	الصحابة 

اخلليفةُ أو املصلح املوعود أيضا ذه احلقيقة عن  أُعلمبه. وملا تبينت للجماعة هذه احلقيقة كالشمس يف رابعة النهار 
مرة  الكفر واإلنكار منجتتمع شهادة السماء مع شهادة األرض وتحفظ مجاعة املؤمنني  طريق أخبار الغيب لكي

  . أخرى
حفظ اهللا تعاىل يف هذا الزمن أيضا إميان اجلميع، وحفظ إميان كل أمحدي من عيب الكفر واإلنكار. وجيب أن 

فإن كُتبه موجودة يف األردية  ومعارفه أيضا أكثر ما ميكن، �يستفيد أفراد اجلماعة من علوم املصلح املوعود 
  وبعضها يف لغات أخرى، وفّق اهللا تعاىل اجلميع لالستفادة منها. 

سأصلي على غائب بعد صالتي الظهر والعصر، وهو السيد صويف نذير أمحد بن ميان حممد عبد اهللا. تويف يف أملانيا 
 ،يف اجليش قبل انقسام اهلند ضابطاعون. كان عاما، إنا هللا وإنا إليه راج ٩٣شباط/ فرباير عن عمر يناهز  ٧يوم 



. مث كمدرب، وظل يؤدي مسئوليته يف اجليش �انضم إىل "جيش الفرقان" الذي أنشأه املصلح املوعود  اوبعده
هناك، ووفّق هناك للخدمة  خاصةتوظّف يف كراتشي لفترة قصرية، مث سكن يف والية أمحد آباد بالسند وبدأ بتجارة 

بصفته سكرتري املال ملدة طويلة، وبعد ذلك انتقل إىل ربوة، وغالبا كان أخوه شريكا له يف التجارة، فلما انتقل 
املرحوم إىل ربوة واجه أخوه مشاكل يف التجارة فطلب منه أن يرجع إىل السند ولكنه رفض قائال بأنه قد جاء إىل 

خوه إىل اخلليفة الثالث رمحه اهللا تعاىل أن يوصيه بالعودة إىل السند، فدعاه اخلليفة الثالث ربوة ولن يغادرها، فكتب أ
رمحه اهللا وأوصاه بالذهاب إىل السند، وكان رئيس مجاعته أيضا موجودا هناك فقال حلضرته: يا سيدي! إنه عامل 

يف السند أيضا. وهكذا عاد صويف املرحوم  خملص للجماعة جدا، فقال اخلليفة الثالث رمحه اهللا: حنتاج إىل املخلصني
إىل السند مع أنه شخصيا مل يكن يريد الذهاب إليها وإمنا توجه إليها ملبيا وصية خليفة املسيح فقط، فأوقف جتارته 

  يف ربوة وترك أسرته أيضا فيها وتوجه إىل السند. 
كاتب خمتلفة يف هيئة صدر أجنمن أمحدية جاء إىل ربوة بعد قضاء مدة طويلة يف السند، وظل خيدم اجلماعة يف م

م انتقل إىل أملانيا حيث مكث حىت وفاته، ١٩٨٦متطوعا، وخدم يف مكتب السكرتري اخلاص بربوة ملدة طويلة، ويف 
 واحتل املركز" كما خدم كناظم إلحدى املناطق األربعة يف أملانيا، هايدلربغويف أملانيا ظل خيدم بصفته رئيس مجاعة "

  بصفته ناظم املنطقة يف عهد اخلليفة الرابع رمحه اهللا تعاىل.  األول يف العمل
 ني، ومها السيد جالل مشس والسيد منري أمحد جاويد، وزوجفوخلف ابنتني وأربعة أبناء، اثنان من أبنائه من الواق

  شاد يف ربوة. ونائب ناظر اإلصالح واإلر وداعيةواقف أيضا  وهوإحدى ابنتيه السيد حنيف حممود 
يقول ابنه الدكتور جالل مشس الذي هو رئيس املكتب التركي هنا: كلما كان والدي يأيت إىل لندن يسعى ليصلي 

وأسلوب دعائه كان رائعا جدا فكان  كثري التعبد،الصلوات خلف أمري املؤمنني نصره اهللا ما دام موجودا هنا، وكان 
عواطفه خترج جبيشان وهو يبتهل إىل اهللا تعاىل. يتابع ابنه ويقول: كان يدعو بأمل وحرقة شديدين وكان يبدو كأن 

أخوه السيد منري جاويد يف الشهر السادس من عمره إذ أُصيب بالتهاب رئوي، وانقطع أمل حياته ويئس طبيبنا، فدعا 
كن كانت حالة الولد والدي بتضرع شديد وقال والدي: يا رب! سأكرس ابين هذا يف سبيلك، فتقبل اُهللا أدعيته، ول

قد بلغت مبلغا قالت فيه والديت للوالد: أرى أن الولد يف غرغرة املوت فإىل أين تذهب أنت؟ كان يقصد املسجد 
ليصلي الصالة باجلماعة فقال: أذهب إىل من هو قادر على الشفاء وإعادة الصحة ألطلب منه، فكان املرحوم يوقن 

  باهللا تعاىل إىل هذا احلد. 
د أيضا كلما أخذ إجازةً أحد موظفي اجلماعة أو حماسيب أراضيها كان املرحوم خيدم مكانه تطوعيا. كان ويف السن

املرحوم قد اخنرط بنظام الوصية منذ مدة طويلة، وكان ولوعا بضم الشباب إىل نظام الوصية، فكان حيمل معه 



نضمام إىل نظام الوصية. يقول ابنه: أوقف استمارات الوصية دوما وكان حيث الشباب على قراءة كتيب الوصية واال
  نصف أوالده أي اثنني من أربعة أبنائه وابنة من ابنتيه االثنتني. 

ابنته: كان املرحوم مواظبا على تالوة القرآن الكرمي طول حياته وليس هذا فقط بل ظل يوصي أوالده مث  وكتبت
 �أحفاده وأسباطه ذكورا وإناثا بأن يلتزموا بالصلوات وتالوة القرآن الكرمي، وكان يقرأ كتب املسيح املوعود 

، وكان يوجه ابنته أيضا إىل ذلك بسؤاله: هل ثالث مرات �يوميا، وكان يقول: إنين قرأت كتب املسيح املوعود 
، فال يوجد يف أسرتنا أي تصور للعمل بالتقاليد الفاسدة؟ كان يعارض العادات �تقرئني كتب املسيح املوعود 

درجة إىل وإذا شعر املرحوم بإمكانية بسيطة هلا استاء منها جدا وغادر املكان ساخطا. وكان متوكال على اهللا تعاىل 
  كبرية، وكان مرضه األخري طويال جدا ومؤملا ولكنه حتمله بصرب وشكر عظيمني. 

أما عبادته فقد كتب مجيع معارفه ومجيع أوالده أن مشهد عبادته كان يوحي وكأن روحه تذوب يف حضرة اهللا 
ن ينتظرين خارج تعاىل، هكذا كان يعبد ربه. وكانت عالقته باخلالفة أيضا قوية جدا، كلما كان يأيت إىل لندن كا

مكتيب مىت أخرج وهو يسلم علي، ويف بعض األحيان كان يقف يف هذا االنتظار لوقت طويل مع كونه مسنا 
وضعيفا. باختصار، كان اهللا تعاىل رزقه ميزات كثرية. تغمده اهللا تعاىل مبغفرته ورمحته ورفع درجاته، وجعل أوالده 

  (آمني) وارثني ألدعيته ووفّقهم ملتابعة حسناته. 
 

  


