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ا عبده  ه، وأشهد أن حممد   ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل         

بسِم اهللا الـرحمن    �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . لهورسو
 * مالك يوم الدين  *  الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني     *  الرحيم

   عنيتسن اكإيو دبعن اكإي *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  معأَن اط الَِّذينِصر ت
الِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي ِهملَيآمني (.�ع(  

�       وحلِْقي الرِش يراِت ذُو الْعجرالد ِفيعر   ِعب اُء ِمنشي نلَى مِرِه عأَم اِدِه ِمن
 )١٦: غافر( �ِقِلينِذر يوم التال

 إن اَهللا رفيع الدرجات عظيم الشأن وصاحب مجيع الصـفات الكاملـة     
يعلن أنه ينـزل الروح على من يشاء، أي يرسل برسالة تنفخ احلياة الروحانية             

أمـا احليـاة    .  بأن هذه احلياة الدنيا مؤقتة     وحتيي املوتى الروحانيني، وختربهم   
هلذا جيب أن حتـرزوا يف      . اخلالدة والدائمة فستبدأ بعد االرحتال من هذا العامل       

إن اهللا  . � أعماال ترضـي اهللا      - اليت هي دار احملن واالبتالءات     -هذه الدنيا   
 أرسل رسله يف كل أمة ويف كل زمن، وبعث سيدنا مريزا غالم أمحـد               �
 يف هذا الزمن مسيحا موعودا وإماما مهديا حلبه العظيم واتباعه           �ياين  القاد
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 قد أعلن يف حقه سلفا      �كان رسول اهللا    . � وحتقيقا لنبوءاته    �الكامل له   
أنه سيكون مهديا أي سيكون قد نال اهلدى من اهللا وسيأيت إلصالح حالـة              

ي يكرم به عبـاده     فهذه الروح اليت هي كالم اهللا الطاهر الذ       . اإلسالم املتردية 
اخلواص يكسب احلياة الروحانية، وميكِّن الناس من السـري علـى الصـراط             

 . املستقيم
يلقي الروح علـى    : "�سيدنا املسيح املوعود    لقد أوحى اهللا تعاىل إىل      

أي يهـب   :  على النحو التـايل    �وقد فسره حضرته    " من يشاء من عباده   
أنت مين  : "ي آخر قال له اهللا فيه     وهناك وح . منصب النبوة ملن يشاء من عباده     

فِمن سنة اهللا تعاىل أنه يرفع عباده اخلواص بإلقـاء الـروح            ". مبنـزلة روحي 
نرفَع درجاٍت من نشاُء ِإنَّ ربك حِكـيم  �عليهم، كما ورد يف القرآن الكرمي  

ِليمبيـاءه  إن اهللا تعاىل هو الذي يرفع الدرجات، ويرسل أن        ). ٨٤: األنعام(�ع
يقول اهللا تعـاىل إنـه      . وأولياءه ومقربيه إلقامة نظامه الروحاين يف هذه الدنيا       

حكيم وعليم أيضا، وإن اهللا تعاىل حبكمته البالغة وعلْمه الكامل يقرر من يبعثه             
وقد . وِمن أي قوم ويف أي زمن يبعثه برسالته اخلاصة إلصالح العامل وإنذارهم   

 يف هـذا  �يم سيدنا مريزا غالم أمحد القادياين       أرسل ذاك اإلله احلكيم العل    
. الزمن مسيحا موعودا وإماما مهديا، وذكر بعثته يف اآلخرين يف القرآن الكرمي 

 � األمة اإلسالمية أن يؤمنوا ذا املسيح واملهدي وذكر          �وقد أوصى النيب    
 ولو تنبه املسـلمون إىل    ). الكسوف واخلسوف (مقامه ومكانته وآيته الباهرة     

 واستمعوا إليها   بصدق القلب  وأمعنوا النظر فيها      هذه بإخالص  �رسالة النيب   
إن . ، بل سـارعوا إىل قبولـه  �ملا عارضوا وعادوا هذا احملب الصادق للنيب  

أَال من  :  قد وصف املسيح اآليت بأنه خليفته ونيب من اهللا، وقال          �رسول اهللا   
   لَيأْ عقْرفَلْي ،كُمِمن كَهرأَد المهذه الرواية موجودة يف كتـب احلـديث        . ِه الس
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إمجاال وتفصيال فمثال قد وردت يف املعجم الكبري للطرباين وأبو داود ومسند            
 . أمحد

 عن مهديه الذي هو يف الوقت نفسه املسيح املوعود          �مث أخرب حضرته    
وقد ورد هذا احلديث يف سنن الدار قطين روايـةً          . وأخرب عن آية صدقه أيضا    

عن اإلمام الباقر الذي هو حفيد اإلمام احلسني وابن اإلمام علي زين العابدين،             
إن ملهدينا آيتني مل تكونا منـذ خلْـق السـماوات واألرض            : "فقد جاء فيه  

تنكسف القمر ألول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس يف النصف منـه ومل             
تاب العيـدين   سنن الدار قطين ك   ." (تكونا منذ خلَق اُهللا السماوات واألرض     

 قـد لفـت     �وإذا كان رسول اهللا     ) باب صفة صالة اخلسوف والكسوف    
 ليعبـر عـن مكانتـه    -انتباهنا من ناحية إىل هذه اآلية غري العادية للمهدي       

 بكل جالل وعظمة، فقد استخدم من ناحية ١٨٩٤ اليت حتققت يف -العظيمة 
إن "فسه حيث قال    حيث نسب هذا املهدي العظيم إىل ن      " مهدينا"ثانية كلمة   

 .فأعرب بذلك عن حبه الكبري للمهدي..." ملهدينا 
أود أن أوضح لكم اآلن أن املهدي واملسيح املوعود جميئه حيتـل مكانـة        
مرموقة، وذُكرت ملعرفته عالمات وآيات، وحنن نرى أن هذه العالمات قـد            

وبرؤيتها ينضـم   . �حتققت يف شخص سيدنا مريزا غالم أمحد القادياين         
السعداء إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية، وكيف أن اهللا تعاىل وعده بتأييـده            

وهذا الوعد حتقق حني أعلن أنه اإلمام       . نظرا ملقامه هذا، وكيف وعده برفْعه     
 �لقـد القـى     .  ينجز وعده هذا إىل يومنا هذا      �املهدي وال يزال اهللا     

فمن املعروف أن األنبياء يواجهون املعارضة من       . معارضة حسب سنة األنبياء   
، كما ال تزال مجاعته اإلسالمية      �ِقبل أعدائهم ومعارضيهم وهكذا واجه      

 رفعه يف حياته حني أعلـن  �لكن اهللا . األمحدية تواجه املعارضة من أعدائها 
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فهناك وحي مـن    . فاتهدعواه وال يزال يرفع مجاعته أيضا إىل يومنا هذا بعد و          
يا أمحد فاضت الرمحة على شفتيك إنك بأعيننا        : "�اهللا إىل املسيح املوعود     

 ". يرفع اهللا ذكرك ويتم نعمته عليك يف الدنيا واآلخرة
محاك اهللا، نصرك اهللا، رفع     : " مث هناك وحي آخر تلقاه حضرته جاء فيه       

ال تحاط أسـرار    . مجالٌ، هو الذي أمشاكم يف كل حال      . اهللا حجة اإلسالم  
 " األولياء

فإذا كنتم تريدون رؤية اهللا اليوم وتريدون الوصال اإلهلي وتريـدون أن            
. �تشاهدوا حسنه ومجاله فال ميكن ذلك إال باتباع هذا احملب الصادق للنيب             

 -هل ميكن ألحد أن يزيد من شأنه باالفتراء على اهللا؟ إذا كان حضرته مفتريا 
. ال بد أن يهني اهللا إىل اآلن مثلَ هذا املفتـري ويخزيـه             كان   -والعياذ باهللا   
ليس األمر هكذا بل إنه كالم مبعوٍث صادٍق من اهللا الذي كلّمه            ! ولكن كال 

سيدنا وهلذا نرى مقام    . مث أخربنا بذلك، ذلك اإلله الذي ينـزل كالمه عليه        
: الكما كان اهللا وعده قـائ     .  يعلو كل يوم بشأن جديد     �املسيح املوعود   

 ."وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك"
 :�سيدنا املسيح املوعود مث يقول 

يا عبد الرافع إين رافعـك إيل إين        : اليوم تلقيت الوحي من اهللا تعاىل يقول       "
، فالفضل الذي وهبه اهللا تعاىل إياه ويستمر نزوله على "معزك ال مانع ملا أعطي

مث .  يرد جبهود الناس وال تستطيع أي قدرة أن متنعـه          مجاعته أيضا ال ميكن أن    
إنين أقصد من سرد    ". إين معك يا إمام رفيع القدر     : "هناك وحي آخر من اهللا    

 حني طمأنه بإنزال الوحي عليه فقد أرى له بعـض           �هذه اإلهلامات أن اهللا     
 فكل من ينضم إىل مجاعته حيثما كان      . اآليات واخلوارق السماوية واألرضية   
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ساكنا يف العامل، يكون شاهدا على أن اهللا وفقه ملعرفة مقامه العايل الرفيع وأن              
إن اهللا قد أظهر تأييدا حلضرته آياٍت       . اهللا يهدي كل سليم الفطرة وصاحل النية      

لكـنين  . ال حصر هلا وال ميكن عدها، ليمكِّن الناس من معرفة مقامه السامي           
 يف كتابه عاقبـة     �جلها حضرته   سأكتفي اآلن ببيان بعض األمور اليت س      

آم وقال إا كانت سببا ملعرفة مقامه السامي ومكانته املرموقة وعزته، نظرا            
عند وفاة عبد اهللا آم الذي      " عاقبة آم "لقد ألَّف حضرته كتاب     . لألوضاع

فقـد  .  وصار عربة لآلخـرين    �سيدنا املسيح املوعود    هلك حتقيقا لنبوءة    
سيدنا املسيح  الم ونيب اإلسالم للعامل ومكانتهما بواسطة       أظهر اهللا صدق اإلس   

 قسيسا نشيطا، لكن بعـض      آمعلى كل حال كان عبد اهللا       . �املوعود  
 مجـيعهم   �املشايخ واملتصوفني مل يعدوا موته آية للمسيح املوعود، فنادى          

وهو عبـارة عـن     " مكتوب أمحد "وألف مكتوبا باللغة العربية أمساه      للمباهلة  
تاب يقع يف أزيد من مئيت صفحة، وقد ذَكَر فيه تأييد اهللا تعاىل الذي حِظي               ك

به، وأضاف يف اية هذا املكتوب ملحقًا باللغة األردية رد فيه على ما أثـاره               
املولوي ثناء اهللا األمرتسري من اعتراض واملولوي عبد احلق الغزنوي خبصوص           

حق بعض األمور الدالة علـى      ، فذكر حضرته يف حاشية هذا املل      "آم"موت  
سأذكر هنا جـزءا    . تأييد اهللا له وعلى نيله إكراما ومقاما رفيعا عند اهللا تعاىل          

 :يقول حضرته. من هذا الكالم
 على ضوء قوله    -اعلموا أن األمور اليت صارت مدعاة لنيل الكرامة والرفْعة          "

 :صيل نذكرها فيما يلي بشيء من التف- �العاقبة للمتقني�: تعاىل
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إن النبوءة اليت تنبأت ا عن آم قد حتققت جبميع أجزائها بشـكل             : األول
كما حتقق أيضا يف ذلك اليوم النبأ الوارد يف الرباهني األمحديـة مـن              . كامل

لقد مات آم كما ورد يف اإلهلام، واسود وجه مجيـع املعارضـني،             ... قبل
ت القلوب بعد االطالع على     لقد تبخر كفر مئا   . وخابت مجيع آماهلم الكاذبة   

ووقعت اللعنـة   . أحداث هذا النبأ، ووصلتين آالف الرسائل تصديقا لتحققه       
 .على املخالفني واملكذبني فال يسعهم فتح أفواههم اآلن

األمر الثاين الذي صار موجبا إلكرامي بعد املباهلة هو عبارة عن جمموعة من             
خ املعارضني والقسيسني مبا فيها هذا      الكتب العربية اليت ألفتها ردا على املشاي      

 املسمى بـ مكتوب أمحد    -أي اجلزء العريب    (املكتوب العريب الذي ألفته اآلن      
هل مات عبد احلق وإخوانـه اآلخـرون حـىت مل    ).  من كتاب أجنام آم  -

يستطيعوا أن يكتبوا شيئا مقابل تلك الكتب؟ ولقد حكم العامل بأن شـرف             
صر على كاتب هذه السطور الذي يعتربونه كافرا، وأن         معرفة اللغة العربية اقت   

لقد رد اهللا تعاىل ذا على الشيخ       ... هؤالء املشايخ املعارضني جهالء فحسب    
حممد حسني البطالوي أيضا الذي اعترض فوصفين أنين ال أعرف صيغة مـن             
الصيغ العربية، فأظهر اهللا تعاىل جهله وجهل املعارضني اآلخرين، فاحلمـد هللا            

 .لى ذلكع
واألمر الثالث الذي صار موجبا إلكرامي هو القبول الواسع الذي انكشـف            

مل يكن معي سوى ثالمثئة أو أربعمئـة        . على العامل والذي القيته بعد املباهلة     
شخص قبل املباهلة، أما اآلن فقد وصل عددهم إىل أزيد مـن مثانيـة آالف               

). م١٨٩٣ إىل عام      هذا احلديث يعود  (شخص الذين يفدون يف هذا السبيل       



 - ٧ -

وإن هذه اجلماعة تلقى رقيا وازدهارا فوق العادة، كمـا ينمـو زرع أرٍض              
خصبٍة بسرعة فائقة ويزدهر، إن األرواح الصاحلة رع إلينا، وجيذب اهللا تعاىل       

ونرى حتقق هذه اآلية يف أيامنا هذه أيضا، ولقد ذكـرت   . (إلينا األرض كلها  
 بعد املباهلـة    قبوال عجيبا لقد القيت   ) لسةبعضا منها يف إحدى خطيب يف اجل      

حبيث إن القلب لَيِرق برؤيته، إذ حتولت لَِبنة أو لَِبنتان إىل قصر، وقَطْـرة أو               
أما اليوم فقد بدأت هذه األار الصغرية تتحول إىل أار          (.... قطرتان إىل ر  

بكثـرة رغـم     �كبرية دفاقة، ويدخل الناس يف مجاعة املسيح املوعـود          
لقد حتركت املالئكة فيجعلون النور يف القلوب، فـانظروا         ) املعارضة الشديدة 

 اصدقوا القول هل هذا فعل اهللا أم فعل اإلنسان؟. اإلكرام العظيم الذي القيناه
واألمر الرابع الذي صار موجبا إلكرامي هو حدوث الكسوف واخلسوف يف           

 أن الكسـوف واخلسـوف     لقد ورد يف كتب األحاديث منذ قرون      . رمضان
وملا يكتب أحد أنه قد ظهر مدع للمهدوية قبل هذا . يظهران تصديقا للمهدي

. وأكرمه اهللا تعاىل ذا اإلكرام العظيم حبيث حدث له الكسوف واخلسـوف          
 .بل أنالين اهللا تعاىل هذا اإلكرام أيضا بعد املباهلة

م بعد املباهلة؟ كان عبـد      فيا أيها العميان، تفكروا اآلن من القى هذا اإلكرا        
احلق يدعو علي ألتعرض للذلة واهلوان، أي شيء حدث بعد هذا حيث أظلتين   

أليس فيكم من يتدبر هذا األمر؟ أليس فـيكم قلـب           . السماء أيضا إلكرامي  
يفهم هذا األمر؟ لقد أكرمتين األرض وأكرمتين السماء وكثر إقبال الناس على           

 .دعويت
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موجبا إلكرامي بعد املباهلة هو إمتام احلجة علـى         واألمر اخلامس الذي صار     
املعارضني يف نطاق علم القرآن الذي تلقيته من اهللا، مث دعـوت املعارضـني              

 قـائال إن اهللا   - سواء كانوا حزب عبد احلق أم فئة البطالوي          -بأعلى صويت   
تعاىل قد أعطاين علم حقائق القرآن ومعارفه، وال يسع أحـدكم أن يـذكر              

فلم يبارزين أحدهم بعد هذا اإلعالن، وبالتايل       . رآن ومعارفه مقابلي  حقائق الق 
وحدث كل هذا بعد املباهلة،     . ختموا على جهلهم الذي هو أصل كل مذلة       

       ا كتابيف تلك الفترة ذا ومل يستطع أحدهم أن    " كرامات الصادقني "وأُلِّف
أن اهللا تعاىل   أفلم يثبت هلم بعد كل هذا       .... يكتب حرفا مقابل هذا الكتاب    

 هو من أكرمين كل هذا اإلكرام؟
واألمر السادس الذي صار موجبا إلكرامي ولذلة عبد احلق هو أن عبد احلق             
نشر إعالنا بعد املباهلة أنه سيولد عنده ابن مميز، ونشرت أيضا إعالنا ممـاثال              

 فلقد ولد يل بفضل اهللا ورمحته صيب      ". أنوار اإلسالم "بإهلام من اهللا يف كتاب      
فال بد أن نسأل عبد احلق      . وهو اآلن ابن سنتني إال ربعا     " شريف أمحد "امسه  
فهل .... أين ذهب ابنه الذي كان سيولد لديه كربكة لفوزه يف املباهلة          : اآلن

ميكن أن تسمى الذلة شيئا إال أنه مل يتحقق ما قاله هذا الشخص وحقـق اهللا                
 .....تعاىل كل ما قلته بإهلام منه

لسابع الذي صار موجبا إلكرامي بعد املباهلة هو احلماس اخلـالص           واألمر ا 
لن أستطيع أن أشكر اهللا تعاىل علـى        . لعباد اهللا الصاحلني الذي أبدوه خلدميت     

أما األفضال  . هذه املنن واأليادي الروحانية واملادية اليت أنزهلا علي بعد املباهلة         
تعاىل قد أعطاين علم القـرآن      أي أن اهللا    .. الروحانية فقد كتبت منوذجا منها    
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وعلم اللسان العريب كإعجاز منه حبيث القى عبد احلق ومجيع املعارضني مقابله 
 ....ذلة لدرجة أيقن القاصي والداين أم مشايخ باالسم فقط

أما النعم املادية اليت نزلت علي بعد املباهلة فهي الربكات املالية اليت فتحها اهللا              
قري، حيث تلقيت من يوم املباهلة إىل اآلن قرابة مخسة عشر           تعاىل هلذا العبد الف   

 ....ألف روبية من فتوح الغيب، وأُنِفقَت يف املشاريع الدينية هلذه اجلماعة
لقد سخر اهللا تعاىل خلدمتنا املخلصني األوفياء الذين يرون اإلنفـاق يف هـذا              

 ."السبيل من سعادم
آالف الروبيات خلدمة اإلسالم    مث ذكر حضرته بعض املخلصني الذين قدموا        
ونرى اليوم أيضـا ازدهـار      . ورقي األمحدية، مث قدموا تربعات شهرية أيضا      

وجيب أن يكون الرقي الروحاين أكثر      . اجلماعة عددا وروحانية يوما بعد يوم     
 .من كل شيء

، "ست جبن"واألمر الثامن الذي صار موجبا لزيادة إكرامي هو تأليف كتاب        "
تعاىل يل تلك األسباب اليت مل ختطر على بال أحد منذ ثالمثئـة             ولقد هيأ اهللا    

 ."سنة
الذي ظل حمفوظا إىل هذه املدة مث علـى     " بابا نانك "يشري حضرته إىل قميص     

 :يقول حضرته.  مت اكتشاف أنه قد اعتنق اإلسالم�يد املسيح املوعود 
ة، وكان يكثر   كان مسلما يف احلقيق   " بابا نانك "لقد أثبت يف هذا الكتاب أن       "

، كان من كبار الصـلحاء، وحـج        "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا      "من ذكر   
 ."مرتني
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لقد بقي هذا القميص غائبا عن أنظار الناس لفترة من الـزمن، ولكنـه اآلن               
، وقد جاء مندوب منها ليشـترك يف        "بيدي"حمفوظ عند أسرة سيخية امسها      

سه أيضا أن هذا القميص حمفوظ عند       اجللسة األخرية هنا وذكر هذا األمر بنف      
 . أسرته

واألمر التاسع الذي صار موجبا لزيادة إكرامي هو مبايعة مثانية آالف شخص            
منهم من جاء إىل قاديان وبايعوا على يدي، ومنهم من أكدوا على توبتهم من              

اهللا تعاىل جعلين ذريعة لتوبة الناس علـى        فإنين أعلم يقينا أن     . خالل الرسائل 
هذا النطاق الواسع، فإنه آية على نيل القبول من اهللا تعاىل الذي ال يتـأتى إال           

وإنين أرى أن من يبايعونين يزدادون يف الصالح والتقوى يوما          . بعد نيل رضاه  
 ."بعد يوم

تزداد يف  ال يكفي أن يزداد عدد اجلماعة، بل كما قلت جيب على اجلماعة أن              
. فينبغي لألمحديني االهتمام حبالتهم الروحانية والتركيز عليها      . الصالح والتقى 
 :يقول حضرته

يكفـرهم  . أرى معظمهم يبتهلون يف سجودهم ويتضـرعون يف جـدهم         "
 ."أصحاب القلوب النجسة يف حني أم مبنـزلة كبد اإلسالم وقلبه

 كثري من األمحديني وينبغـي      فهذه هي املستويات اليت وصل إليها اليوم أيضا       
 .االستمرار يف الوصول إليها واحلفاظ عليها

جيب على معارضينا أن يفكروا اآلن كم نال هذا البسـتان مـن اخلضـرة               
 . والنضارة بعد املباهلة مع عبد احلق، فلينظر من كان له عينان
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لنا مجاعة خملصة يف الهور ومجاعة خملصة يف أمرتسار، ومجاعـة خملصـة يف              
الكوت، ومجاعة خملصة يف كفورله، وفروع مجاعتنا املخلصة املنتشرة يف          سي

           م يف  اهلند كلها متلك من اإلخالص والنور ما لو رأى صاحب الفراسة وجوه
إن . اجتماع لعرف يقينا أا ملعجزة اهللا تعاىل حيث مأل قلوم بـاإلخالص           

 إلظهـار   �  إا جلماعة فريدة يعـدها اهللا     . أنوار حبهم تلمع يف وجوههم    
 . منوذج الصدق

ذه املناسبة أود أن أقول للمنتمني إىل هذه األماكن واملنتمني إىل هذه املدن             (
واملنتمني إىل اهلند كلها أن يذكروا دائما تضحيات أجدادهم وإخالصهم بل           
ينبغي أن يتقدموا فيهما ألن ذلك سيساهم يف تقدم اجلماعـة وازدهارهـا،             

 بصورة حقيقية، وهو مـدعاة لنيلنـا تلـك          �عود  وسريبطنا باملسيح املو  
أما يف هذا العصر فنرى مشاهد . �الربكات اليت وعدها اهللا املسيح املوعود    

هذا اإلخالص بفضل اهللا تعاىل خارج حدود اهلند ويف كافة بالد العامل مبا فيها 
وا فينبغي على أفراد اجلماعة من كافة فروعها أن يعمل        . أوروبا وآسيا وأفريقيا  

 )على رفع مستوى روحانيتهم ويتقدموا يف هذا اال باستمرار
 : �مث يقول حضرته 

األمر العاشر الذي كان مدعاة لكراميت بعد املباهلة هو مؤمتر األديان املنعقـد             
يف الهور، وال حاجة يب أن أسهب يف الكتابة عن هذا املؤمتر، وال يف اخلوض               

النور اليت طرأت أثناء قراءة مقايل ويف       يف تفاصيل اإلقبال العجيب وحالة من       
وقد مسعتم يف هذا الصدد شهادات كثرية       . احلماس الذي عظّموين به ومقايل    

أنه كان ملقايل تأثري فوق العادة على مؤمتر األديان كأن املالئكة نزلـت مـن        
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تدفعه إىل  كانت  وكل قلب جذب إليه كأن يد الغيب        . السماء بأطباق النور  
تزايد، حيث قال الناس عفويا إنه لوال هذا املقال لتعرض          عالَم الوجد بشوق م   

ونادى اجلميع أن اإلسالم قد . اإلسالم اليوم لإلهانة بسبب حممد حسني وغريه
مث . ولكن فكِّروا هل حصل هذا االنتصار بسبب مقال دجـال         . انتصر اليوم 

أقول مرة أخرى هل وِضعت هذه احلالوة والربكة والتأثري يف مقال كـافر،             
ملاذا أهان اهللا يف هذا املؤمتر أولئك الذين كانوا يسمون أنفسهم مسلمني وهم و

أليس ذلك حتقيقا ملا ورد .  مسلم مثل حممد حسني البطالوي٨٠٠٠قد كفّروا 
؟ وملاذا أُكـِرم يف هـذا   "إين مهني من أراد إهانتك: "يف اإلهلام الذي جاء فيه  

 هل من املشايخ من يقدر على       املؤمتر شخص هو كافر ومرتد يف نظر املشايخ؟       
 اجلواب؟

مث عالوة على اإلكرام الذي أعِطيته بسبب روعة املقال حتققت يف نفس اليوم             
نبوءة كانت قد نشرت من قبل عن املقال نفسه، أعين أن هذا املقال سـوف               

وقد أرِسلت تلك اإلعالنات إىل مجيع املعانـدين قبـل انعقـاد            . يفوق غريه 
 يف ذلك اليوم اإلهلام املذكور أيضا وانتشر اخلرب يف مدينـة            فتحقق.... املؤمتر

الهور كلها كالنار يف اهلشيم أن األمر مل يقتصر على روعة املقال الذي كان              
 . سبببا لغلبة اإلسالم، بل حتققت أيضا نبوءة موحى ا

علما أن املولوي عبد الكرمي السيالكويت كان قد قرأ املقال الذي نشر فيمـا              (
 ")فلسفة تعليم اإلسالم"ت عنوان بعد حت

فقد نلنا هذا اإلكرام والقبول كله بعد املباهلة، فليخربين اآلن أحد من املشايخ             
ما هو اإلكرام الذي ناله عبد احلق بعدها، وأي قبول لقيه بني الناس وما هي               
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أبواب الفتوحات اليت فُتحت عليه؟ وما هي خلعة الفضل العلمي اليت أُلـبس             
 . هلةبعد املبا

هذه هي الربكات العشرة للمباهلة اليت كتبتها، وما أخبثهم الذين يعتربون           ... 
أجنام ." (فعليهم أن يتدبروا ويفكروا يف هذه العشرة الكاملة       . املباهلة دون تأثري  

 ) ٣١٧-٣٠٩ ص ١١آم، اخلزائن الروحانية ج 

ات يف حقه،    ظهور هذه اآلي   �ولقد أراه اهللا تعاىل اآليات باستمرار، فذكر        
 :  إياها وكيف أخزى اهللا تعاىل أعداءه وقال�واملكانة الرفيعة اليت وهبه اهللا 

....  إن اهللا تعـاىل قـد        �وأما بنعمة ربك فحدثْ   �أقول من منطلق اآلية     "
 �لقد أظهر . رزقين نعمة ليست بسبب جهدي بل أُعِطيتها وأنا يف بطن أمي

 ١٦حده بعد أخرى من تاريخ اليوم       يف تأييدي آيات لو حاولت إحصاءها وا      
م ميكنين أن أقول حلفا باهللا إا تزيد على ثالث مئة ألف ١٩٠٦حزيران /يوليو

 وإن مل يعتد أحد حبلفـي       )م١٩٠٦علما أن هذا الكالم يعود إىل عام        (. آية
 كما وعد   -ومن تلك اآليات أن اهللا تعاىل أنقذين        . فأستطيع أن أثبت له ذلك    

 سد، حسب وعده، مجيـع      �ومنها أنه   . ء يف كل موطن    من شر األعدا   -
إين : " حسب وعده القائل- أخزى وأهان  �ومنها أنه   . حاجايت يف كل مرة   

 . كلَّ من صال علي-" مهني من أراد إهانتك
هذا ما نراه حادثا اليوم أيضا، فهناك كثري من األحدات من هذا القبيل اليت              ( 

 )فةحتدث بني حني وآخر ويف بالد خمتل
.  على كلِّ من رفع علي قضية      - جعلين منتصرا، حسب نبواءته      �ومنها أنه   

) وهو يتقول(ومنها ما يتعلق بزمن بعثيت، ألن كاذبا مل يعطَ هذه املهلة الطويلة 
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وبعض هذه اآليات يتبني بالنظر إىل حالة العصر، أي أن   . منذ أن خلقت الدنيا   
 . العصر احلاضر يقر ببعثة إمام

ال نفسها نراها اليوم على صعيد الواقع وتقتضي ضرورة اإلمام، إذ نرى            واحل(
مشاهد ظهور الفساد يف الرب والبحر يف كل مكان، وال سيما يف البالد الـيت               

 ) تدعي بكوا بالدا إسالمية حيث القالقل والفساد يف تزايد مستمر
 أثَّـر يف    ومنها آيات حيث استجيبت أدعييت يف حق أحبائي، ومنها أن دعائي          

ومنها أنه قد شفي بدعائي بعض املصابني بأمراض خطـرية          . أعدائي األشرار 
 . وكنت قد أخِبرت بشفائهم قبل األوان

 مثـل   -ومنها أن بعض البارزين من الناس الذين كانوا من مشاهري الصوفية            
الذي يقرب عدد مريديه من مائة ألـف شـخص،          " صاحب العلَم "الشيخ  

 رأوا يف تأييدي رؤى شـاهدوا      -" شاشران شريف "د من   واخلواجه غالم فري  
 فيها النيب� . 

ومن تلك اآليات أنْ بايعين ألوف من الناس ألم أخِبروا عين يف الرؤى أنـين    
 يف املنام فقـال  �ولقد بايعين بعضهم ألم رأوا النيب     . صادق ومن اهللا تعاىل   

 خليفـة اهللا األخـري      هلم إن الدنيا على وشك االنتهاء وإن هذا الشخص هو         
ومنها أن بعضا من الكبار مثل نعمت اهللا ويل وميان غالب           . واملسيح املوعود 

ـ ع   م شاه من مجال بور حمافظة لدهيانه، قد أقروا بكوين مسيحا موعودا           ر ذك
 )٧١-٧٠ ص٢٢حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية ج." (يامس

 : �مث يقول حضرته 
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نائية رفعها ضدي املـدعو     حني كنت أمشي يف مدينة جهلم ملتابعة قضية ج        "
، وأُخِبرت  "أريك بركات من كل طرف    : "كرم دين، تلقيت يف الطريق وحيا     

مث حتققت هذه النبوءة أنـه  " احلكم"به اجلماعة كلها للتو، بل نشر يف جريدة         
 للقائي ما يربو على عشرة آالف شخص حضر من مدينة جهلم  عندما اقتربت 

ناس، وكانوا حبالة مـن التواضـع كـأم         على تقريبا حىت اكتظَّ الشارع بال     
مث اجتمع الناس حول حمكمة احملافظة بأعـداد جعلـت احلكـام            . ساجدون

 رجل وحوايل مئتي امرأة، وأُبِطلت القضية الـيت         ١١٠٠فبايع  . حيتارون منها 
ولقد قدم يل كثري من الناس اهلدايا والنذور يف         . رفعها ضدي املدعو كرم دين    

 وهكذا عدنا إىل قاديان مترعني بالربكات من كل ناحية .غاية احلب والتواضع
 ." وقد حقق اهللا تعاىل هذه النبوءة بكل جالء

سبحان : "هناك نبوءة أخرى يف الرباهني األمحدية وهي      ": يتابع حضرته ويقول  
يعود تـاريخ هـذه     ." ينقطع آباؤك ويبدأ منك   . اهللا تبارك وتعاىل، زاد جمدك    
ظمة منسوبة إيل، وكنت كخامٍل ليس موجودا يف        النبوءة حني مل تكن أي ع     

فانظروا اآلن  . ولقد مضت على إعالين هذه النبوءة عشرون سنة تقريبا        . الدنيا
كيف حتققت هذه النبوءة أيضا جبالء؛ إذ قد انضم إىل مجاعيت ألـوف مـن               

وهل كان من أحد يعرف عندها أن عظميت سوف تنتشر يف العامل إىل             . الناس
مث وضع  ! األسف كل األسف على الذين ال يتدبرون آيات اهللا        هذه الدرجة؟ ف  

أساس لكثرة النسل الذي كان قد وعد به يف النبوءة إذ قد رِزقت بعد هـذه                
حقيقة ." (النبوءة بأربعة ِصبية وحفيٍد وبنتني، ومل يكن أحدهم موجودا عندها         

 )٢٦٥-٢٦٣ ص ٢٢الوحي، اخلزائن الروحانية ج
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 املادي والروحاين منتشرا يف الدنيا كلها       �سيح املوعود   واليوم نرى نسل امل   
. وال يزال يزداد عدده يف كل يوم جديد، وهكذا نشاهد آية جديدة كل يوم             

إن اهللا . ويف كل قوم وبلد ترفع اهلتافات اليت تنادي بانتصار مرزا غالم أمحـد       
 . باسـتمرار  �تعاىل الذي هو صادق الوعد يرفع من شأن املسيح املوعود           

 وأرانا آيات لتأييده ونصرته يف كل موطن هو         �واهللا الذي رفع من شأنه      
د ظل حيقق وعوده الـيت      قبل  ليس اهللا خملف وعده قط،      . الذي يعز من يشاء   

 أنه  � إىل اليوم، ولسوف يتحقق حتما وعده        �وعدها للمسيح املوعود    
كل أمحدي  ولكي يصبح   . سريزق الغلبة ألتباعه على اآلخرين إىل يوم القيامة       

جزءا من هذه الغلبة عليه أن يؤمن إميانا كامال بكل ما أعلن به املسيح املوعود               
.  ويسعى جاهدا ويدعو اهللا تعاىل أن يوفقه للتمسك ذا اإلميان دائمـا            �

ولكن لالستفادة من تلك اإلنعامات اليت وعدها اهللا تعاىل ال بد من اخلضوع             
 . أمام اهللا تعاىل على الدوام

رضينا يخرجون بني حني وآخر ضغائنهم وبغضهم ضد اجلماعة هنـا           إن معا 
أما يف باكستان فالفوضى سائدة فيها بشكل عام، حبيث إذا كان أحد            . وهناك

املشايخ ساخطا على أحد الناس فال يتورعون من إصدار الفتاوى ضده باسم            
 - ناهيك عن اجلماعـة اإلسـالمية األمحديـة          -اهللا ورسوله واسم الدين     

وبالنتيجة فقد  . يتمادون يف الظلم واالضطهاد وهكذا يشوهون مسعة اإلسالم       و
ساءت يف العامل كله مسعة البلد الذي حاولوا فيه أن مينعوا األمحـديني مـن               

احلق أم مل   . العبادة ظلما وجورا، وحاولوا أن يفصلوهم عن كلمة الشهادة        
 منعهم من العبـادة،     يتمكنوا من نزع الشهادة عن األمحديني ومل يقدروا على        
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ولكن حالتهم هم هي اليت قد آلت إىل الفنت واملفاسد واخلصومات الداخلية            
مما يؤدي إىل إغالق مساجدهم وهدمها على يد احلكومة، ومصادرة األسلحة           

، وقد جتاوز الظلم باسـم اإلسـالم        هذه هي احلالة السائدة يف البالد     ف. منها
بل بضعة أيام املسيحيون، الذين يشكلون أقليـة        احلدود كلها حبيث تعرض ق    

فبوسع املشايخ أن يصفوا أي     . يف البالد، إىل حادث بربري بكل املعايري      دينية  
عمل من أي شخص بأنه عمل غري إسالمي وجيعلوه عرضة للظلم واالضطهاد            

إـم  . الفوضى كما قلت منتشرة يف الـبالد بشـكل عـام       . باسم اإلسالم 
 بأعلى صوم أن القانون سائد يف الـبالد، وأن          يهتفون) أصحاب احلكومة (

النظام القضائي أيضا قد أعيد إىل طبيعته، ولكن احلق أن هذه السيادة كلها إمنا 
هي ملصاحل سياسية فقط، وحني ينشأ السؤال ألداء حقوق مـواطن عـادي             

فمن هذا املنطلق أيضا جيب علـى األمحـديني         . تتالشى القوانني كلها فورا   
وكما قلت من قبل إن األمحـديني يف        . ني خاصة أن يدعو لبلدهم    الباكستاني

باكستان يتعرضون بني حني وآخر ملظامل واضطهادات دون هوادة منـذ أن            
ومبوجب هـذا القـانون     . م١٩٨٤ مث يف    ١٩٧٤سنوا قانونا غامشا يف عام      

. يستطيع كل شخص أن جيعل من يشاء عرضة لظلمه حبسب إسالمه املزعوم           
هم لعبة يف أيدي املشايخ من أجل بقائهم السياسي ومن أجـل            أما الساسة ف  

مصاحلهم الشخصية، وليس منهم أحد يسـتطيع أن يـؤدي حـق العـدل              
فعلى األمحديني وال سيما الباكستانيني     . واإلنصاف بسبب خوفهم من املشايخ    

منهم أن يدعوا يف هذه األيام بشكل خاص حني تؤول حالة باكسـتان مـن        
 وجيعلوا أعمـاهلم    �يتضرعوا يف حضرة اهللا ويلجأوا إليه       سيئ إىل أسوأ، و   
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لقد أعطى اُهللا املسيح املوعود وعودا أن       . خالصة هللا ويركِّزوا على الصدقات    
علينا أن نـدعو اهللا     . اجلماعة اإلسالمية األمحدية سوف تظل تتقدم بإذن اهللا       

سـتان  تعاىل أن ينِقذ كل أمحدي من كل شر وسوء وحيمي اجلماعـة يف باك        
 . والبالد األخرى أيضا حبمايته اخلاصة

وبعد اجللسة السنوية احلالية يف بريطانيا قد شرعت بعض الدول العربية أيضا            
يف مضايقة األمحديني، ندعو اهللا تعاىل أن يهب الناس عقال ليؤمنوا باملسـيح             

، كما ندعو أن    � بدال من معارضته، ويوصلوا إليه سالم النيب         �املوعود  
 . يقوي اهللا إميان مجيع األمحديني

اليوم أيضا هناك خرب حمزن وهو أن شابا أمحديا امسه رانا عطاء الكرمي نون قد               
استشهد البارحة يف مدينة ملتان حيث اقتحم بيته ثالثـة مسـلحني وأردوه             

  عاما ومشتركا يف   ٣٦كان بالغا من العمر     . شهيدا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون     
كان . نظام الوصية، وعلى عالقة متينة مبنية على اإلخالص والوفاء مع اجلماعة

 - الذين رآهم يدورون حول بيته يف حالة مريبـة           -يتوجس من بعض الناس     
وبناء على هذا اخلطر احملدق كان هو وأخـوه يتناوبـان يف            . منذ فترة قريبة  

 ليذهب إىل حمـل     ويف إحدى املرات خرج من بيته     . حراسة البيت ليال أيضا   
ولكن صدر منه خطأ أنـه تـرك بـاب غرفـة          . واستغرق ربع ساعة تقريبا   

االستقبال مفتوحا فدخل البيت هؤالء املسلحون الثالثة وحبسوا أهل البيت يف 
غرفة وجلسوا له باملرصاد، وحني دخل الشهيد البيت أطلقوا عليه الرصـاص            

ابا مثقفا وتـاجرا بارعـا   كان ش . حيث أصابته ثالث طلقات واستشهد للتو     



 - ١٩ -

ترك خلفه والديه وأرملـة وبنـتني،       . وكان حائزا على املاجستري يف الزراعة     
 . وثالث أخوات وأربعة إخوة

وسأصلي عليه صالة الغائب باإلضافة إىل صالة احلاضر على املرحوم شودري           
 أغسطس، إنا هللا وإنا   / آب ٤عنايت اهللا طارق الذي انتقل إىل رمحة اهللا بتاريخ          

كان املرحوم جابيا يف جملس خدام األمحدية، كان واقفا للحياة          . إليه راجعون 
كان رجال صاحلا تقيا وخملصـا      .  عاما ٥٠ووفِّق خلدمة اجلماعة إىل أكثر من       

وأحد أبنائه، وهو السيد حبيب اهللا طارق، خيدم يف         . ووفيا للجماعة واخلالفة  
ه الثاين السيد فضل اهللا طـارق       وابن. مجاعة أملانيا سكرتريا للصناعة والتجارة    

 . داعية للجماعة وخيدم أمريا ومبشرا مسؤوال يف فيجي
. كان املرحوم محو مرزا عبد الرشيد نائب رئيس جملس أنصار اهللا يف بريطانيا            

وباإلضافة إىل ذلك هناك بعض اإلخوة اآلخرين الذين توفُّوا يف الفترة األخرية            
مـن  . فسنصلي عليهم مجيعا صالة الغائب    ورمبا قد ذُكرت أمساؤهم من قبل،       

هؤالء املرحومني السيد حممد حسني من لوس اجنلوس يف أمريكا وشـودري            
خادم حسني أسد من قرية كنـري يف السند بباكستان الذي كان مشـرفا             

وكان والد الدكتور طارق باجوة     . على أراضي اجلماعة يف منطقة ناصر آباد      
األخرى هي للمرحوم لؤي النحوي من سوريا،       واجلنازة  . املقيم هنا يف لندن   

واألخرى للشهيد سجاد أمحدية داعية اجلماعة الـذي استشـهد يف ربـوة             
. بباكستان، مث املرحومة أمة البصري مهرين واملرحومة حناء محيد من الهـور           

فسنصلي صالة الغائب على مجيع هؤالء املرحـومني باإلضـافة إىل صـالة             
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أن يرفع درجام مجيعا ويغفر هلم ويلهم ذويهم الصرب    ندعو اهللا تعاىل    . احلاضر
 . والسلوان، آمني

 
                                  ��������  


