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 مـن  بـاهللا  فـأعوذ  بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 * الـدين  يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم الشيطان

اكإي دبعن اكإيو عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمرص ينالَّذ تمعأَن لَيعر هِموب  غَيـضغالْم  هملَـيال عو 
الِّنيآمني ،�الض.  

  :  ما تعريبهبعض شعرهيقول املسيح املوعود عليه الصالة والسالم يف 
  . غريي حتماأُبعث لبعثهذا الوقت كان يقتضي جميء املسيح، فلو مل 

 بعض األغبياء أنين ادعيت تلقِّي الوحي افتراًء لظن باطل، بل احلق أنه إنَّ ظن : يف إعالن له يف أحد كتبه�مث يقول 
يف الزمن الذي يضعف فيه إميان الناس باهللا، يخلَق . لَفعلُ ذلك اإلله القادر الذي خلق األرض والسماء، وخلق الكون

  . ص مثلي، فيكلّمه اهللا تعاىل، ويري بواسطته أفعاله العجيبة، إىل أن يدرك الناس أن اهللا موجودفيه شخ
 ٢٢ للمرة األوىل، ومع أن تاريخ اليوم هو � من آذار يحتفل يف اجلماعة بإحياء ذكرى بيعة املسيح املوعود ٢٣يف 

، أدلة صدقه وتأييدات اهللا تعاىل له، �يت من املناسب أن أقدم اليوم، بكلمات املسيح املوعود من آذار، إال أنين رأ
  : �فيقول املسيح املوعود .  املسلمني ملعرفة مقامه واإلميان به�وضرورة إمام الزمان، ودعوته 

 مدة مضت فقد زمين، يف كلها ظهرت قد املوعود، املسيح ظهور عالمات هي اليت والسماوية األرضية األحداث إن"
 وظهر الزالزل، ووقعت أيضا،" السنني ذو "باملذن طلع وقد رمضان، شهر يف والكسوف اخلسوف حدوث على

 أي( قبل من اآلثار يف ورد كما بشدة أيضا وكُفِّرت ونشاط، قوة بكل العامل يف املسيحي الدين وانتشر الطاعون،
 باختصار،. )ويكذّبونه الناس سيكفّره � املوعود املسيح يبعث عندما أنه الصاحل السلف ا تنبأ نبوءة هناك كانت

  )الربية كتاب." (احلق إىل القلوب دي اليت ارفواملع العلوم وظهرت العالمات مجيع ظهرت قد
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. صوام إىل الناس يعود ال ذلك ومع صدقه، إلثبات حتققت قد األمور هذه كل أن � املوعود املسيح ذكر قد أي
  : آخر مكان يف يقول مث
 املشاكل يواجهون ال أم ذلك دعواي، لقبول رائعة فرصة هلم اهللا أتاح قد الطبيعية، السنن يتبعوا أن يريدون الذين"

 قد � عيسى أن يوقنون الذين أي( تويف قد � عيسى أن جيدا يعرفون إذ اآلخرون، معارضونا يواجهها اليت
 املسيح بظهور النبوءة بأن اإلميان من هلم بد ال ذلك إىل باإلضافة )املوعود املسيح دعوى يف يفكّروا أن عليهم مات،

 املوعود املسيح بأن اإلميان من أيضا هلم مناص فال إذًا عاقل، ينكرها ال اليت املتواترات من هي األحاديث يف املوعود
 املوعود؟ املسيح بكوين إعالين صدقواي أن ميكنهم كيف يسألوا أن حقهم من أن إال. حصرا األمة هذه من سيكون

 هو وما )وحق صحيح هو به ادعى ما أن على األدلة هي ما ولكن األمة، هذه من سيكون املوعود أن صحيح أي(
   املوعود؟ املسيح ذلك أنت أنك على الدليل

 املعينة واألفعال فيها، يظهرس املوعود املسيح أن واألحاديث الكرمي القرآن من يثبت اليت والبلدة الزمن أن ذلك فجواب
 املسيح لظهور عالمات عدت اليت والسماوية األرضية واحلوادث املوعود، املسيح بعثة من املنشودة الغاية عدت اليت

 هذا زمين ويف شخصي يف كلها األمور هذه اهللا مجع فقد املوعود، املسيح ميزة عدت اليت واملعارف والعلوم املوعود،
  . أكثر قناعة املرء تهب اليت السماوية التأييدات حتالفين مث. هذا بلدي ويف
 تمطر السماء. مرمي ابن سميت ،� املسيح قوم إلصالح أُمرت ملا: "معناه ما بالفارسية بيتنيِ يف حضرته يقول مث

  )الربية كتاب." (لتصديقي الشاهدان هذان قام فقد الوقت، هو الوقت إن تقول واألرض آيات،
 خالفة سلسلةَ متاثل خالفته سلسلة وأن موسى، مثيلُ � نبينا أن القرآين النص إشارات من الثابت أن ذلك وبيان

 وتفترق األخري، الزمن يف منتهاها اإلسرائيلية النبوة سلسلة تصل اعندم بأنه وعد � موسى أن وكما متاما، موسى
 الدين حامي خليفةً اهللا سريسل عندئذ بعضها، تكفّر إا حىت بعضا، بعضها ويكذّب كثرية، فرق على إسرائيل بنو

 أي( واحد مكان يف واحلَمل الذئب وجيمع ئيل،إسرا بين خراف عنده جيمع سوف الذي ،� عيسى أي املوسوي
 جاء فقد واحلقد، البغض ويرفع امللل، جلميع حكما بصفته الداخلية اخلالفات ويرفع )واملظلومة الظاملة األمم سيجمع

اآليةُ إليه وتشري الكرمي القرآن يف مماثل وعد :�رِينَآخو مهنا مقُوا لَملْحي ل واألحاديث ،�بِهِمحيث كثريا ذلك تفص 
 سيزدادون وكلهم بعضا، بعضها ويكفِّر ويكذّب اليهود، مثل كثرية، فرق على ستفترق أيضا األمة هذه أن فيها ورد

 زمنه يف والذئب احلَمل جيتمع حىت والشحناء، البغض فريفع حكَما، العامل يف املوعود املسيح ينـزل حىت وعنادا، بغضا
 اهللا برضا للفوز ويسعون واحد دين على سيجتمعون والضعفاء األقوياء أو واملظلومون الظاملون أي( واحد مكان يف

 افتراقًا افترقت قد اإلسرائيلية الشعوب كانت وقت يف جاء � عيسى أن يعرفون التاريخ على املطّلعني ومجيع. )تعاىل
 الداخلية اخلالفات فيه بلغت زمن يف املتواضع العبد هذا جاء قد كذلك اآلخر، ويكفّر يكذّب بعضها كان حىت كبريا،

 � اهللا فبعثين حكمٍ، إىل حباجة احملمدية األمة كانت هذا الفُرقة زمن ويف. األخرى تكفّر فرقة كل وبدأت منتهاها،
  )الربية كتاب." (حكما
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 هلا الشتائم وكيل األمحدية اإلسالمية اجلماعة معارضة على احتدوا مهما. التكفري فتاوى يتبادلون أم أيضا اليوم فترون
  . وقائمة موجودة تزال ال بعضهم ضد فتاواهم أن إال وتكفريها،

 ظهر كما أنه واحلديث الكرمي القرآن نصوص إليها تشري اليت الغريبة املصادفة ومن: "� وداملوع املسيح يقول مث
 اهللا من املتواضع العبد هذا بعث كذلك ،� موسى من عشر، الرابع القرن يف أي قرنا، عشر ثالثة بعد � عيسى

 القرن يف سيبعث املوعود املسيح أن إىل الكشوف أهل كبار ذهب قد املنطلق هذا من أنه ويبدو عشر، الرابع القرن يف
 يشري االسم هذا ألن ،"قادياين أمحد غالم "إياي بتسميته نفسه األمر هذا إىل تعاىل اهللا أشار وقد. حصرا عشر الرابع

 ).١٣٠٠ هو اجلُمل حساب حبسب" قادياين أمحد غالم مرزا "عدد أن يعين(. والكمال بالتمام ١٣٠٠ عدد إىل
 عشر، الرابع القرن يف سيظهر اآليت املوعود املسيح أن على الكفاية فيه مبا يدالن واحلديث الكرمي القرآن إن باختصار،
  )الربية كتاب." (ملتبادلا العناد وغلبة اإلسالم مذاهب افتراق زمن يف وسيظهر

 الوالية، خاتم) املوعود املسيح أي (أنه" احلكَم فصوص "كتابه يف كشفه عريب ابن الشيخ كتب لقد: � يقول مث
 اهللا حقق قدو. الصني بالد سكنوا قد أجداده سيكون أي األصل، صيين وسيكون بنت، معه وستولد توأَما، وسيولد
 اليت مسرقند يف يعيشون كانوا أجدادي وأن بنت، معي وولدت توأما، ولدت أين كتبت فقد األمور، هذه كل بإرادته
  )الربية كتاب." (للصني تابعة كانت

  : � يقول مث
 إذا إال الكرمي القرآن حبسب وأكمله وجه أمتِّ على تثبت ال تعاىل اهللا من مبعوثا املرء كون دعوى أن سلفًا كتبت لقد"

تها على تشهد أن: أوالً أوجه، ثالثة من ثبتتصح لكتاب خمالفة الدعوى تلك تكون ال أن أي الصرحية، النصوص 
 كل منطلق من متحققة فدعواي. السماوية اآليات تصدقها أن: وثالثا العقلية، الدالئلُ وتصدقها تؤيدها أن: وثانيا اهللا،
 حبق الكاملة والطمأنينة الكاملة البصريةَ احلق لطالب َب اليت احلديثية النصوص فمن لالستدالل، الثالثة األوجه هذه

 فعالً احلق عن باحثا كان فإذا وعنيدا، متعنتا يكون وال احلق عن يبحث ملن املدعي دعوى صدق تثبت أا أي (دعواي
 ففي. اإلسرائيلي واملسيح املوعود املسيح مالمح اختالف )احلق وتريه كاملة بصرية إىل األدلة هذه توصله أن بد فال

 توجد حيث خمتلفة، احملمدي واملسيح اإلسرائيلي املسيح مالمح وردت) عيسى نزول باب األنبياء، كتاب (البخاري
 أنه مالحمه عن ورد وقد بالكعبة، يطوف الكشف يف رآه � النيب بأن يفيد حديث وبينها املوعود املسيح عن أحاديث

. الرأْسِ جعد أَحمر رجلٌ أنه إسرائيليا نبيا كان الذي � عيسى املسيح مالمح عن ورد مث الشعرِ، سبطُ آدم رجلٌ
 الشعرِ، سبطُ آدم رجلٌ أنه اآليت املسيح مالمح وصف عند كتب أنه مكان كل يف صحيحه يف البخاري التزم وقد

 عن خمتلفًا وصفًا قادمال املوعود املسيح وصف � النيب أن يبني مما الرأْسِ، جعد أَحمر رجلٌ � عيسى مالمح وذكَر
 عيسى اسم كليهما على وأطلق عنه، خمتلفا وصفًا � عيسى ووصف ،"منكم إمامكم: "حبقه وقال الناصري، املسيح

  .املماثالث بعض على بناًء مرمي، ابن
 سبطُ آدم رجلٌ بأنه مالحمه بوصف يكتف مل املوعود املسيح ذكر حيثما � النيب أن وهو بالتأمل جدير آخر أمر مثة

 مل إسرائيل بين من هو الذي � عيسى ذكر حني � ولكنه مكان، كل يف أيضا الدجال معه ذكر قد بل الشعرِ،
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 آدم سيبعث الذي أحدمها رجلني، على مرمي ابن عيسى اسم أطلق � أنه على يدل أيضا وهذا الدجال، معه يذكر
  .الدجال معه يذكر ومل إسرائيل بين من وهو الشعر جعد أَحمر رجلٌ والثاين الدجال، ومعه الشعرِ سبطَ

 بل أبدا، اللون  قَمحي أي ،"آدم "أنه الشام البن يقال وال الشام، من كان � عيسى أن أيضا باالنتباه جيدر ومما 
 أي اآلدم، اآليت املوعود املسيح أن أيضا الدليل هذا من ويتضح. اهلند سكان اللون، قمحي أي ،"آدم "بكلمة يوصف

  . هنديا سيكون بل شاميا يكون لن اللون، يقمح
 اللون أمحر كان بل اللون قمحي يكن مل � عيسى أن أيضا النصارى تاريخ من يتبني أنه أيضا البال عن يغينب ال هنا

 كتاب." (احلديث كلمات من واضح هو كما قط، الشام كأهل ليست اآليت املسيح مالمح بينما الشام، أهل كعامة
  )الربية

  :� يقول مث
 عشر الرابع القرن جمدد مهمة بأن اإلقرار من بدا وجدوا ملا والدين باألمانة متمسكني املعاصرون املشايخ تأملَ إذا "

 جيب عشر الرابع القرن جمدد أن بالضرورة لكذ من فيستنبط املسيح، ختص املهمة هذه كانت فلما الصليب، كسر هي
 الرابع القرن يف متفشية وغريمها والزنا اخلمر كشرب والفجور الفسق صنوف أن صحيح. املوعود املسيح هو يكون أن

 من الناس خلّص إنسان بدم اإلميان بأن تفيد اليت التعاليم األمور هذه كل سبب أن يكشف التدبر أن غري عشر،
 بسبب يؤاخذوا لن أم القائلة النظرية هو املساوئ هذه كل انتشار وراء السبب أن أي(. الذنوب ميعجب املؤاخذة

 تدخل األوروبية البالد كل أن علما. ( اجلرائم ارتكاب يف اجلميع سباقة أوروبا أن جند وهلذا )والفداء الكفارة تعليم
 تزايدت وقد )مكان كل يف اآلن اجلرائم هذه تتفشى بل لزائدة،ا احلرية فيها اليت األخرى البالد وكذلك القائمة، هذه

 يوجد حيثما بل فقط أوروبا على مقتصرا ذلك يعد ومل(. هؤالء جوار بسبب عامة بصفة قوم كل يف والتحرر اإلباحية
 ويزدادون ودالقي مجيع من الناس يتحرر وغريها التلفزيونية احملطات منها خمتلفة بوسائل يذهبون وحيثما الناس هؤالء
 سبب فما أعماهلم، وبال العذاب هذا كل أن أحدهم ببال خيطر فلن الوباء، م وفَتك بأمراض الناس هلك فلو )إباحيةً
 )ذلك وراء السبب ما يفكر أحد وال أعماهلم، عاقبة هي إمنا هذه والزالزل والطوفان العذاب صنوف أن أي( ذلك؟

 األيام هذه يف ترتل اليت فاآلفات(. تضاءلت قد القلوب من اجلالل ذي عظمة وأن فَتر قد اهللا حب أن السبب إمنا أال
 املترتبة اإلباحية أن كما باختصار ).أيضا املنكرون يفكر أن وجيب األدعية إىل نتوجه أن وعلينا تأملية، وقفة إىل تدعو
 قد كذلك والفجور، الفسق أنواع وارتكاب اخلمور تعاطي على األوروبية الشعوب شجعت قد الفداء عقيدة على

 لو فمثال معد، مرض أيضا والفجور الفسق أن يف شك فأي أيضا، األخرى الشعوب يف منهم األعمال هذه رؤية أثّرث
 مل وإنْ حتما السيئة األوضاع هذه برؤية ما حد إىل قلبها لفسد ار ليل املومسات صحبة يف الشريفة املرأة بقيت

  )الربية كتاب." (تؤثر والبيئة تؤثر، والظروف تؤثّر، الصحبة ألن احة،صر الفاحشة ترتكب
  :� حضرته يقول مث
 اإلنسان ا اتخذ اليت الدجالية ستر وهتك السام، الصليبية العقيدة تأثري من الناس تنقذ أن ورمحته اهللا غريةُ أرادت قد "
 جمدد يكون أن وعنايته بفضله اهللا أراد فقد عشر، الرابع القرن بدء عند منتهاها بلغت قد اآلفة هذه نتكا وملا. إهلًا



 

- ٥ -

 الذي املرض بإزالة يهتم أن الطبيب واجب ومن الطبيب، مبنـزلة يكون ادد ألن الصليب، كاسر عشر الرابع القرن
 الذي عشر الرابع القرن جمدد أن أيضا فالصحيح ليب،الص كسر املوعود املسيح مهمة أن صحيحا كان فإذا. تفاقم

  )الربية كتاب." (املوعود املسيح هو الصليب كسر مهمة إليه عهدت
  : � املوعود املسيح فيقول الصليب، كسر سيتم كيف أما
 يعتقد كما واملعارك أباحلرب الصليب؟ املوعود حاملسي يكسر أن ينبغي الوسائل وبأي كيف: طبعا السؤال ينشأ هنا"

 من ليس إذ العقيدة، هذه يف متاما خمطئون -حاهلم اهللا رحم- املشايخ أن فجوابه أخرى؟ بطريقة أم املعارضون، املشايخ
 واآليات العقلية باحلجج الفتنة هذه يقمع أن مهمته بل واملعارك، احلروب خيوض أن � املوعود املسيح مهمة

 جياريه ال إعجازية قوةً كلها الثالث هذه يف وضع وقد الثالث، األسلحة ذه تعاىل اهللا زوده لقد. والدعاء السماوية
  أن أي(. باحث كل نظر يف واجلالل العظمة الصليب يفقد حىت املطاف، ايةَ الصليب سيكسر وا. أبدا أحد فيها
 الواسعة األبواب ستفتح )وتأثريه وشوكته الصليب عظمة نظره يف تتالشى سوف والتحقيق، البحث بعني ظرين من كل

 وبعضها حياتنا يف يتحق بعضها تدرجييا، تتم كلها اهللا أفعال ألن تدرجييا، حيدث سوف ذلك وكل التوحيد، لقبول
  )الربية كتاب." (تدرجييا األوىل حالته إىل سيعود أيضا ايةالنه ويف تدرجييا، تقدم أيضا البداية يف فاإلسالم. بعدنا يتحقق

 ويسعوا الواجب هذا أداء إىل ينصرفوا أن � املوعود باملسيح املؤمنني على فينبغي: � املوعود املسيح يقول مث
  .اهللا وحدانية إلقامة

  : عن كونه إماما وحكما� حضرته يقول مث
 اهللا خلق داية يؤمروا مل الذين ولكن. وادد واحملدث والرسول النيب من كال يشمل الزمان إمام لفظ أن اعلموا"

  .أبداال أو ياًءأول كانوا ولو حىت الزمان إمام يسمون فال كماالا؛ أُعطوا وما تعاىل،
 الزهاد وعلى عامةً، املسلمني مجيع على اتباعه تعاىل اهللا من فُرض الذي الزمان هذا إمام هو من: أخري سؤال بقي

 يتلقون ومن صاحلة رؤى يرون ومن الصلحاء فيهم مبن املسلمني كل على أي( خاصة؟ وامللهمني الرؤى وأصحاب
  :ارتياب أدىن بال فأقول )زمانال وإمام املسيح جميء عن اهللا من وحيا

  الزمان إمام إنين
 هذا رأس على وبعثين الالزمة، والشروط املذكورة العالمات كل يفّ تعاىل اهللا مجع وقد وعنايته، تعاىل اهللا بفضل

 املعتقدات كانت وقت يف بعثت ولقد ،)األسطر هذه كتابته عند أي( عاما عشر مخسة منه مضى الذي القرن
 ،� املسيح نزول عن خاطئة أفكار انتشرت كما واحد، معتقد منها يسلم مل لدرجة بالتناقضات مليئةً يهف اإلسالمية

 اجلسدي، بنـزوله بعضهم فاعتقد مبوته؛ والبعض عيسى، حبياة البعض اعتقاد لدرجة املعتقد هذا يف اخلالف ووصل
 املقدس بيت يف والثالث املكرمة مكة يف واآلخر دمشق يف نزوله يرى كان وبعضهم الربوزي، بنـزوله اآلخر وبعضهم
 تستوجب املختلفة واآلراء األقوال هذه كل فكانت. اهلند يف نزوله يرى كان من ومنهم اإلسالمي، اجليش يف والرابع
 وهذان االختالفات، ولرفع الروحانية لناحيةا من الصليب لكسر وأُرسلت احلكَم، ذلك أنين فاعلموا فيها، ليبت حكَما
 برهانا تشكل بنفسها اليت العصر حاجة غري أمري حقيقة على آخر دليال أقدم أن يل كان ما. بعثيت اقتضيا قد األمران
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 ذلك كل مع )صدقه على دليال يكفي وهو املوعود املسيح ظهور تقتضي كانت السائدة احلالة أن أي( صدقي، على
 حياة قضية يف أيضا حكَم فإنين كذلك االختالفات يف للبت حكَم أنين فكما لتأييدي، كثرية آيات تعاىل هللا أظهر فقد

 اآلخرين وأعد املعتزلة، وقول اهللا رمحهما حزم وابن مالك اإلمام قول صحةَ املسيح وفاة قضية يف فأرى ووفاته، املسيح
 يف حق على السنة أهل حزب إن. املتخاصمني بني هذا قراري رأُصد حكَما بصفيت وإنين. خطأ على السنة أهل من

 كيفية بيان يف أخطأوا أم إال بروزية، بصورة املسيح نزول يكون أن بد ال إذ" النـزول "لكلمة إمجالية معاين أخذهم
 املعتزلة فإن املسيح وفاة قضية يف أما. الربوزية بالصفة النـزول هو بل حقيقيا نزوال نزوله من املراد يكن فلم نزوله،
 ضالل قبل املسيح موت تقتضي �توفَّيتنِي فَلَما�: الكرمية اآلية ألن حق، على وغريهم حزم وابن مالك واإلمام

  .حكَما جعلين الذي يقبل ال فإنه اآلن قراري يقبل ال ومن. احلكَم بصفيت قراري هو هذا. املسيحيني
 الزمن هلو احلكَم فيه يبعث أن ينبغي كان الذي الزمن إن: فجوابه حكَما؟ كونك على الدليل ما: أحد سأل فلو

 اليت اآليات وظهرت أيضا، موجودة هلي الصليبية أخطائها إلصالح احلكَم يأيت أن ينبغي كان اليت األمة وإن الراهن،
 السماء إن مستمرة، اآليات هذه ظهور سلسلة تزال وال احلكَم، هذا ظهور صدق على شاهدة تكون نأ جيب كان
  )اإلمام ضرورة." (اآلن إىل مغمضة عيوم تبقى ال من ومباركون تظهرها، أيضا األرض وإن اآليات، تظهر
  . باحلَكَم فيؤمنوا املسلمة األمة عيون يفتح أن تعاىل اهللا ندعو
  :� املوعود يحاملس يقول

 والذي ساعده، بأنه � النيب وصفه الذي نفسه املوعود املسيح كنت لو أين نفوسهم يف معارضي يتأمل أن ينبغي مث "
 هنا السالم عليه حضرته يشري( عادي مللك جيوز فهل اهللا، فةَوخلي وإماما عدال، حكما ومساه منه، سالما إليه أهدى

 من بل يل ال ثورتكم، بتهدئة قليال تأملوا ويلعنه؟ اإلنسانَ هذا مثل يشتم أن) جانبا أتركه ولكين التركي السلطان إىل
 ضدكم قضييت ألن ،ذلك من أكثر أقول أن أريد ال املدعي؟ هذا جتاه جائزا التصرف هذا كان هل ورسوله، اهللا أجل
 بل حبقي تجرموا فلم املباركتان � النيب شفتا مبجيئه وعدت الذي الشخص ذلك كنت إذا. السماء يف مرفوعة مجيعا

 املسيح يؤذَى أن املقدر من كان أي( ويلعن ى،سيؤذَ أنه الصحيحة اآلثار يف يسبق مل فلو. � اهللا حبق أجرمتم قد
 تتحقق أن الضروري من كان أنه إال آذيتموين، كما تؤذوين أن على جتاسرمت ملا) قبل من اآلثار يف ورد كما املوعود

 نتقومو ذلك ومع بألسنتكم تقرأوا واليت إلدانتكم، كتبكم يف موجودة زالت وما تعاىل اهللا من كُتبت اليت النصوص
 ويقاومون املهدي يكفّرون الذين وأصحام األشرار العلماء أولئك أنتم بأنكم هذا بعملكم لتصدقوا واللعن بالتكفري
  )الربية كتاب."  (املسيح

  : � يقول مث
 إمامكم إنه حبقه � النيب قال والذي املوعود املسيح هو أنه يدعي الذي اإلنسان ذلك أنين تفكّروا أن ينبغي مث"

 سيكون وأنه كله، للعامل حكَما سيأيت وأنه اهللا، حبيب وصديقَه لعني عدوه وأن ونبيه، اِهللا سالم وعليه وخليفتكم،
 الشتائم بأشنع وبراهيين آيايت ورؤية يدعوا مساع بعد جتازوين أن التقوى من كان فهل وأقواله، أفعاله كل يف عادالً

 يف املذكورة واملواعيد األوقات مجيع تعرف أمل السماوية؟ التأييدات تظهر أمل اآليات؟ تظهر أمل واالستهزاء؟ والسخرية
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 دالئلي كانت أو دعواي من شك يف زلتم ما كنتم إذا أنه غري الدرجة؟ هذه إىل التجاسر فلم واآلثار؟ األحاديث
." وتقوى نية وصدق ومسكنة بتواضع الشبهات هذه إزالة مين تطلبوا أن واجبكم من فكان عليكم، مشتبهة ايتوآي

  )الربية كتاب(
  : � يقول مث
. هنا إىل أحد يتوجه فلم للحكم، واحد كل دعوت لقد. أحد يأت فلم شبهاتكم، وارفعوا تعالوا أن مرارا قلت لقد"

 التكذيب عن تكفّوا ومل شيئا، تفعلوا فلم احلقيقة، عليكم يكشف أن متضرعني باكني واسألوه اهللا استخريوا وقلت
 صدقه ويظهر يقبله، اهللا ولكن قبلوه، وما أهلها فأنكروه الدنيا، يف نذير جاء: "حبقي قال إذ اهللا صدق لقد. أيضا

 أن ميكن وهل يضاع؟ مث الواقع يف صادقا اإلنسان يكون أن املمكن من فهل". صولٍ بعد صول شديد قوي بصولٍ
 فال إميانكم، أجل ومن أجلكم من إجنازه اهللا يريد عملٌ فهذا اهللا، حتاربوا ال الناس أيها يباد؟ مث اهللا من املرء يكون

 فعل من هذا كان فلو. تعاىل اهللا أمام الوقوف على تقدرون ال لكنكم صاعقة، أمام الوقوف تستطيعون رمبا. تقاوموه
 السماء أن على األسف كل فاألسف. هلالكه كافيا وحده � اهللا كان بل هلجماتكم، حاجة هناك كانت ملا البشر
 واوانظر قوموا األشقياء، أيها. تنظرون ال ولكنكم "احلاجة احلاجة، "تصرخ واألرض تسمعون، ال ولكنكم تشهد
 زمرة يف وكُتب الكاذبني، من وعد كارمني، وأهني هذه، املصيبة وقت يف األقدام حتت ديس قد اإلسالم أن كيف

 وإن باستمرار، تدنو تزال ال السماء أن فاعلموا. األوان هذا مثل يف اهللا غريةُ جتيش أن الواجب من يكن أفلم األجناس،
  )الربية كتاب (." )تعاىل اهللا أي( "املوجود أنا "صوت أذن كل تسمع حني لقريبة األيام
 يف للتعلـيم  وكيال يعمل كان الذي احملترم الدين مصلح مبارك شودري وفاة خرب هو مؤسفا خربا أتناول أن أود اآلن

 اوإن هللا إنا عاما، ٧٩ يناهز عمر عن ١٦/٣/٢٠١٣ يف تويف فقد للجماعة، القدامى اخلدام من وكان اجلديد، التحريك
  . راجعون إليه

 املرحوم جد وكان � املوعود املسيح صحابة من وهو حممد غالم الصويف بيت يف ٢١/٦/١٩٣٤ يف والدته كانت
 انقسام بعد وكان ٥/٦/١٨٩٥ يف بايع قد كان حيث ،� املوعود للمسيح صحابيا ٣١٣ الـ ضمن معدودا أيضا
 يف تركـوا  الذين وهم (قاديان دراويش إىل وانضم � املوعود للمسيح الثاين اخلليفة بأمر قاديان إىل انتقل قد اهلند

  . نقاديا يف مقربة شيت يف ودفن تويف وهناك ،)هناك املقدسة واألماكن قاديان حلماية قاديان
 املـسيح  زيـارة  شرف على حائزا أيضا الدين، مصلحِ مبارك شودري املرحوم والد املرحوم حممد غالم الصويف كان

 للجماعة" اإلسالم تعليم "ثانوية يف درس فقد للحياة، واقفا خمتلفة مناصب يف اجلماعة خدم اآلخر وهو � املوعود
 النـاظر  منـصب  شغل كما اإلنفاق، لقسم املال لبيت ناظرا وكان للطالب، الداخلي السكن على شرفام كان كما

 مـن  الدين مصلحِ املرحوم جد كان خمتلفة، مناصب يف اجلماعة خدم قد باختصار. أجنمن صدر هيئة يف الثاين األعلى
 سبتمرب ويف. ١٨/٦/١٩٤٩ يف للوقف تقدم شخصيا لكنه طفولته يف للجماعة نذراه قد املرحوم والدا كان. غجرات
 معهم وأجرى االمتحانَ شخصيا هلم أعد حيث للمقابلة، ربوة يف واقفني مثانية � املوعود املصلح حضرةُ دعا ١٩٤٩
 الدراسة يتابعوا أن بعضهم حضرته فأمر. الثمانية هؤالء ضمن من الدين مصلح مبارك املرحوم وكان شخصيا، املقابلة
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 بالهـور  اإلسالم تعليم كلية يف خترج مث جيد، بتقدير شنيوت يف اإلسالم تعليم ثانوية يف جنح املرحوم كان. الكلية يف
 املاجستري شهادة حامال فيها وخترج بالهور احلكومية بالكلية والتحق ١٩٥٣ يف العلوم يف البكالوريوس شهادة حامال

 بالتحريـك  األمانـة  قـسم  يف موظَّفا وعين الديوان وكالة إىل جاء احلياة واقف كان وملا. ١٩٥٦ يف تالرياضيا يف
 فعمـل  للجماعة،" أفريقية أيشو "جتارية مؤسسة إىل أرسل مث املال، وكالة إىل نقل مث أشهر بضعة هناك عمل اجلديد،

 إىل  عمل  حيث للمال، الثاين للوكيل نائبا وعني ١٩٦٤ أوائل يف اجلديد التحريك إىل هناك من وأعيد سنني بضع هناك
 إىل ٢٠٠١ ومن. ٢٠٠١ إىل املنصب هذا شغل حيث للمال الثاين الوكيل منصب إىل ترقيته مت ١٩٧٢ ويف. ١٩٧٢

 كما اجلماعة، يف املختلفة واهليئات اللجان يف عضوا كان ذلك إىل وإضافة التعليم، وكيل بصفته اجلماعة خدم الوفاة
 الرأي، صائب اهللا بفضل وكان ،)الذي يدير نظام الوصية    الس أي" (مقربه لبهشيت كاربرداز "جملس يف عضوا نكا

 عـضوا  كان اليت اللجان اجتماعات بانتظام حيضر كان. عميقا علمه وكان وتفكر تأمل بعد املشورة يقدم كان كما
 قويـة  وحـب  إخالص عالقة على كان. فيه سيناقش كان الذي املوضوع يدرس االجتماع حضور قبل وكان فيها،

 منـه  يطلَب كان حيث ، تالوته يف جيدا أيضا صوته وكان الكرمي، القرآن من كثرية أجزاء حفظ قد كان باخلالفة،
 املنظمات يف طويال عمل فقد عاما، ٥٧ على ممتد خدماته فزمن. الشورى جلسات بدء يف الكرمي القرآن تالوة عادة

 املـسيح  أصـحاب  أحد حفيدة أيضا وزوجته ١٩٦٤ يف تزوج قد كان. األمحدية خدام مثل أيضا جماعةلل الفرعية
  . كهارا من � رسول غالم السيد وهو � املوعود

 يف الـضيوف  أحد كان إذا: باكستان يف اهللا إماء جلنة رئيسة نائبة وهي زوجته تقول وبنتني، أبناء ثالثة املرحوم ترك
 مل. اجلماعة نظام ضد اعتراض أي قط يتحمل يكن ومل بشدة مينعه املرحوم كان اجلماعة نظام ضد شيئا يتكلم البيت
 اضطُر وأحيانا اجلماعة، ألعمال دوما األولوية عنده كان بل أردت، كلما جوالت يف اخلروج من قط املرحوم مينعين

  .بالذهاب يل مسح بل مينعين مل لكنه بنفسه الطعام إلعداد
 منذ منها يعاين كان حيث قلبية بنوبة فأصيب أعوام بضعة قبل بنغالديش جلسة يف للمشاركة املرحوم أرسلت كنت 

ـ  وقلـت  بوالدي اتصلت: أجنم منصور ابنه يقول احلادث هذا فعن ،تتقطع أنفاسه وأخذت ماضية سنة ثالثني  إن هل
 تعتين فاجلماعة يب باالعتناء اجلماعةَ املؤمنني أمري أوصى قد ال فقال آيت، أن وميكن جدا سهل كندا من عندك وصويل

  . شأن كل يف املسيح خليفة يستشري وكان للمجيء، داعي فال جيدا يب
 وصـايا  حسابات عنده كان كما والدي عند األمانات يودعون الناس كان: فيقول الدين ناصر احلافظ الثاين ابنه أما

 مث أمانام من تربعام يدفع كان حيث الدقيقة، املواعيد حبسب احلسابات كل يف دقيقا وكان العامة، وتربعام الناس
  . خيربهم

 لقد ويقول قليل بعد فيأيت يسمع وكان بيننا فيما يناقَش البيت شئون من أمر كان إذا فيقول، الدين جمد الثالث ابنه أما
 البيـت،  شـئون  يف حىت أمر كل يف يستشريه فكان واملشورة، للدعاء اخلصوص ذا املؤمنني أمري إىل الرسالة بتكت

 احلياة،  وقف  استمارة يف خمتلفة شروط أضيفت قد اآلن. أبدا شيئا يطلب أن حقه من ليس احلياة واقف إن يقول وكان
  . أبدا بشيء نطْالب لن أنا هو واحد شرط هناك كان احلياة وقفنا فحني حنن أما
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 حاجاتنـا،  ويؤمن شخصيا الضيق يتحمل كان حبيث احلياة، وقف بسبب نقص بأي نشعر يتركنا مل بأنه أوالده يقول
. قط  يشتك مل اآلخر فهو أخوات، لسبع وحيدا أخا كان الذي الوحيد ابنه فوقَف احلياة واقف أيضا املرحوم والد كان
 إىل أُحيل فحني. أيضا والتربية العلوم يف البكالوريوس شهادة على حائزا حممد غالم صويفال حضرة املرحوم والد فكان

 لذا احلياة واقف لكنين التقاعد إىل أُحلت قد إين � املوعود املصلح سيدنا إىل كتب املدرسة يف التدريس عن التقاعد
 الـداخلي  الـسكن  يف يقيم الدين مصلح ابنه كان. طويلة مدة الرد يصله فلم. اآلن ملسأع ماذا جديدة أوامر أنتظر
 فعاش البيت أمور لتسيري املنحة مبلغ له وقدم لوالده الصعبة للظروف نظرا البيت إىل فعاد الدراسية املنحة يتلقى وكان

  . أفضاله عليه اهللا أنزل مث بالغة، بصعوبة
 يف بِـت  وهناك اجلماعة، مهمات إحدى إلجناز آباد إسالم إىل ذهبت يوم ذات: ائالق له حادثا املرحوم كتب لقد

 نائب منصب تشغل األيام هذه يف إنك: احلديث أثناء يل فقال طويلة، مدة منذ زرته أكن مل الذي أصدقائي أحد بيت
 مـا  كل: له فقلت. يرتفع أن جيب راتيب أن يقصد فكان راتبك، هو فما أيضا حتسنت قد اجلماعة وأوضاع الوكيل
 وأراد  أصبحنا  فلما احلديث بعد مننا قد باختصار. مرموق حكومي موظف أنك مع أموالك يف توجد ال بركة فيه أتلقاه

 حافـة  على نقف يل فقال اجلماعة، لعمل هناك إىل سأذهب أنا وكنت احلكوميني املسئولني كبار جممع إىل يتوجه أن
 فارهة  سيارةٌ  جاءت قليل وبعد. نركبها أجرة سيارة تأيت وحني ننطلق أن ينبغي: له لتفق. أجرة سيارة وننتظر الشارع

 تريـد  هل: املرموق احلكومي املوظف صاحيب يسأل أن دون السائق وسألين جبانبنا فوقفت صغري حكومي علم عليها
 إىل  الذهاب  تريد  أنك ببايل خطر قد: فقال نعم، فقلت احلكوميني؟ املسئولني كبار جممع يف الفالين املكتب إىل الذهاب

 املكان إىل ذاهب وإنين الفالين، للجنرال هي: قال هذه؟ من سيارة: املرحوم سأل. السيارة هذه اركب فتفضل هناك
 املميـزة  اجليش شارةَ حتمل وهي املقصود املكان ذلك إىل وصلت وملا السيارة، ركَبِا حال، أية على. تقصدونه الذي
 روبيـة،  عشرة بضع ألنفقت األجرة بسيارة سافرت لو: لصديقه املرحوم فقال. أحد يوقفهم ومل فورا بالبا هلم فُتح

 هـو  وال صـاحبها،  أعرف أكن ومل السيارة، هذه مثل يل توقفت حبيث حياته نذر من يعني هكذا تعاىل اهللا ولكن
 أمسائنا لتسجيل نتعرض أن دون املكان هذا داخل إىل معي أيضا وأخذَك وأخذين يسألك، أن من بدال سألين مث يعرفين،

 ا ينعم اليت تعاىل اهللا أفضال فإا. مباشرة املقصود املكتب إىل وصلنا بل بنا، للتعريف املعلومات وإعطاء الباب على
  .الدين خلدمة نفسه أوقف من على

 مـع  أسافر أنين الرؤيا يف رأيت: قالف املبشرة رؤاه إحدى خطبه إحدى يف تعاىل اهللا رمحه الرابع اخلليفة ذكر لقد
 أن رأيـت  أنـين  إال املشكلة أعرف ال. كبري ر عبور وشك على وكنا. السائحني باص يشبه باص يف رفقائي بعض
 البـاص  ركـاب  يعتـاد  احلالة هذه مثل ففي. التقدم من متنعه ما مشكلة وكأن هناك وتوقف املعرب إىل وصل الباص

 مـن  أتذكر ال. أيضا آخرون ركاب معي ونزل الباص من نزلت ذلك وفق الباص، من بةمقر على والتجول النـزولَ
 يف ويعمل حيام الواقفني من وهو معي كان" الدين مصلح مبارك "أن جيدا أتذكر أنين إال النازلني بني من معي كان

 يبدأون فالناس النهر ضفة على آخر ءشي الربنامج يف يكن مل إذا أنه عندنا املعتاد هو وكما. اجلديد التحريك مؤسسة
 سـباحة  بعد سنرجع أننا الوقت ذلك يف بايل يف كان. النهر يف فقفزنا ذلك االثنان حنن فقررنا النهر، يف باالستحمام
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 يفيض النهر أن ببايل خطر. ساحبني النهر نتجاوز بنا هيا يل وقال خطوتني سبقين" الدين مصلح مبارك "ولكن يسرية،
 جيري  النهر أن إال ضفافه من خيرج مل فيه اجلاري املاء أن فمع السندهـ، ر يف الفيضانات عند ذلك حيدث اكم باملاء
. نـستطيع  بل: قال" الدين مصلح مبارك "ولكن ال، أم النهر عبور نستطيع كنا إذا أعرف ال: فقلت قوة، وبكل مليئًا
 الـسباحة،  على كبرية قوة اللحظة تلك يف وجدت أنين الإ سباحا لست أنين العجب ومن. حناول إذًا طيب،: له قلت

 وبعد جدا، بعيدة منها انطلقنا اليت الضفة يل بدت الوراء إىل نظرت ملا لدرجة طويلة مسافات قطعت يسرية ومبحاولة
 عند  ينولكن  يسبقين الرؤيا بداية يف كان" الدين مصلح مبارك "أن والعجب. األخرى الضفة إىل وصلت قليل جهد بذل

 العـامل  إىل اخلـروج  يف نفكـر  أصـبحنا  وهناك اآلخر، اجلانب إىل وصلنا وهكذا أسبقه، كنت الضفة إىل الوصول
  .اخلارجي
 خيطـر  ال اليت الرؤى من ألا ذهين على قويا تأثريا هلا أن إال هنا، إىل الرؤيا هذه انتهت: اهللا رمحه حضرته يقول

 الـصعد  على فتوحات بتحقيق يبشرنا تعاىل اهللا أن وهي واضحة رسالة منها متوفه عموما، اإلنسان بال على مثلها
 مـن  شـيء  فيها ليس سبقناهم؟ وملاذا خلفنا؟ رفقاءنا تركنا ملاذا وهو بعد يل يتضح مل منها جزء كان وإن اجلديدة؛

 دون احليلولـة  تستطع مل اأ إال الباص تقدم دون حالت املتموجة املياه بأن باالستبشار شعور هناك كان بل اإلنذار
  .للسفر مواصلتنا
 هـذا  رفيقَـه  فيها رأى اهللا رمحه الرابع اخلليفة أن أيضا الناحية هذه من مباركة الرؤيا هذه كانت حال، أية على
  .اجلماعة برقي تبشر وكانت ،"مبارك "أيضا وامسه املرحوم
 مكتبـه  يف العاملني أحد يل كتب. للفقراء مواسياو وصاحلًا التهجد صالة على ومواظبا الدعاء مكثار املرحوم كان

 يعـرف  غريي أحد يكن ومل رمضان شهر كل يف واحملتاجني الفقراء بعض إىل بواسطيت الغذائية املواد يرسل كان أنه
 أخـرى  ناحية من ولكنه والنظام بالقوانني شدة بكل تتمسك شخصيةً املرحوم كان املكتب بأمور يتعلق وفيما. ذلك
  . بالفقراء واالهتمام بالتواضع ميتس كان

 حبـسنات  العمل يواصلوا أن أيضا وعليهم جيدة، مناصب ويشغلون احلال ميسورو تعاىل اهللا بفضل كلهم أوالده
  .اخللق خبدمة املتعلقة سيما وال والدهم
 األمر هذا عليه وعرض اهللا رمحه الرابع اخلليفة قابل ملا ولكنه الطب، بناته إحدى تدرس أن يف يرغب املرحوم كان

 حـضرته  له يقل ومل. البيتية أعماهلا إجناز يف كبرية مشكلة أحيانا تواجه فإا طبيبةً البنت عملت إذا: حضرته له قال
 إىل سـافرت  أا البنت هذه على تعاىل اهللا من ذلك بعد ولكن. رغبته عن ختلّى املرحوم أن إال. آخر شيئًا اهللا رمحه
  .آخر جمال يف الدكتوراه على باحلصول وفِّقَت وهناك كندا

 النقود بعض للعائالت تعطي البالد هذه يف احلكومة أن منها الكبرية، األمهية ذات الصغرية األمور بعض اآلن وأذكر
 ولكـن . هلا استحقاقه يربر منهما واحد كل ألن أحيانا عليها يتشاجران الزوجني ولكن للطفل كاستحقاقات شهريا
 إىل نظـرا  لك أعطيت املنحة هذه: والده له قال تفوقه بسبب مالية منحة على حاز ملا أنه املرحوم بناءأ أحد يل كتب

  . كاملعتاد وغريها والشرب واألكل الدراسة نفقات إعطائك يف فسأستمر أنا أما ا، يل حق وال ملكك فهي جهدك،
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 لشيء املخصص املال أن األمر هلذا ذكري من القصد لب خمتلفة، حبقوق آبائهم مبطالبة األطفال يبدأ أن هذا يعين ال
  .فقط عليه يبذل أن جيب ما

 تـوحي  كانت بظروف ومر ١٩٨٥ عام منذ القلب يف املرض من يعاين املرحوم كان: نوري الدكتور كتب لقد
 الطبية جتماعاتواال الندوات يف األمر هذا أذكر وكنت. معجزة بصورة املوت من أنقذه تعاىل اهللا ولكن حياته بنهاية
  .تعاجلهم الذين املرضى مع حتصل املعجزات هذه مثل بأن علي يردون األطباء وكان أيضا

 خبـري  يعـود  أن له أدعو فكنت مريضا، كان أنه مع أرسلته قد كنت ألنين بنغالديش إىل سافر ملا عليه قلقًا كنت
  .باألعمال زاخرة حياةً وقضى سنينا، ذلك بعد عاش حبيث عليه من بل سالمة بكل اهللا أعاده ولقد. وعافية

  :معه يعمل كان الذي" الرمحن هبة "داعيتنا كتب
 دخـل  ولكنه ،� املوعود املسيح يوم مبناسبة مارس ٢٠ يف األمحدية اجلامعة يف خطابا يلقي أن املتوقع من كان

 باإلشارات املرحوم له قال) أيضا اجلامعة عميد إيلَّ كتبه ما وهذا (املستشفى يف هيعود اجلامعة عميد جاء وملا املستشفى
 يف أنين إال اآلن جاهز فخطايب ظهرا، عشرة الثانية وحىت صباحا السابعة الساعة منذ خطايب أعد البارحة جلست بأنين

  .اجلامعة يف إلقاؤه يسعين وال املستشفى
  .أواا قبل األمور ويعد ومسئولياته هأعمال بكل يهتم املرحوم كان هكذا

ا منه وتعلمت سنوات، مثاين قرابة" املال وكالة "قسم يف معه أيضا أنا وعملتصـياغة  جييـد  كـان . كثرية أمور 
 احلاديـة  الساعة إىل مفتوحا يظل مكتبه كان األعمال ضغط أيامِ يف. امليزانية وضع يف حبنكة ويتمتع والتقارير الرسائل
 الليايل ويسهر عملهم على ويشرف معهم يبقى كان بل بيته إىل ويعود املكتب يف العاملني يترك يكن فلم ليال، عشرة
  .ووفاء إخالص بكل

 بعـد  أما البالغة، بالطاعة يتمتع كان أنه الحظت األعلى الناظر أصبحت عندما مث إشرافه وحتت معه أعمل كنت
 باخلالفـة  للتشبث وذريته أوالده ووفّق درجاته تعاىل اهللا رفع. ووفاء الصاإخ املرحوم ازداد فقد اخلالفة منصب تويلَّ

  .آمني. واجلماعة
  .اهللا شاء إن والعصر، اجلمعة صالتي أداء بعد الغائب صالة عليه وسأصلّي
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