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حميي الدين ومعني الدين
خـطبة اجلمعـة
اليت ألقاها سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
يوم 2017/2/17

يف مسجد بيت الفتوح بلندن

أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك
لـه ،وأشهد أن حمم ًدا عبده ورسوله .أما
بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم.

ترمجة :املكتب العريب

التقوى
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إن يوم  20فرباير معروف يف اجلماعة
اإلسالمية األمحدية مبناسبة النبوءة عن
املصلح املوعود ،فهذه النبوءة عظيمة
جدا .حيث بُ ِّشر فيها سيدان املسيح
املوعود  بوالدة ابن عظيم له،
ُكرت فيها صفات كثرية له ،منها
وذ ْ
أنه سيعيش طويال ،وأن اجلماعة اليت
أسسها املسيح املوعود  ستحرز
تقدما غري عادي يف زمن املصلح
املوعود .إن اتريخ األمحدية شاهد على
أن مجيع جزئيات هذه النبوءة حتققت
حرفيا يف عهد حضرة مرزا بشري الدين
حممود أمحد املصلح املوعود املمتد
على  52سنة .وهذه النبوءة وحدها
تكفي دليال إلثبات صدق املسيح
املوعود  ألي منصف وذي عني
روحانية.
هذه املناسبة ستصادف بعد ثالثة
أايم يف  20فرباير ،واليوم سأقدم
بعض املقتبسات من كالم املصلح
املوعود  نفسه انطالقا من هذه
النبوءة ،وهي تسلط الضوء على حتقق
روحا
ما ورد يف النبوءة حبقه أنه «قد أو َ
يت ً
مقدسة».
ـلح
لق ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرف هللا  املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
املوعود  مبنصب اخلالفة يف .1914
ويف ذلك العصر أيضا كان األمحديون
وعلماء اجلماعة يرون فيه ُّ
حتق َق مجيع ما
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وإن تاريخ األحمدية شاهد على أن جميع
جزئيات هذه النبوءة تحققت حرفيا في عهد
حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد المصلح

الموعود الممتد على  52سنة .وهذه النبوءة

وحدها تكفي دليال إلثبات صدق المسيح
الموعود  ألي منصف وذي عين روحانية.

ورد يف النبوءة عن املصلح املوعود وكانت
غالبية أبناء اجلماعة تظن أنه هو املصلح
املوعود .لكن حضرته شخصيا مل يعلن
ذلك .وحني جاء عام  1944أي مضت
على خالفته  30سنة أعلن حضرته بناء
على رؤاي أنه هو املصلح املوعود ،وقال
وذكر
أيضا :إنين أستثقل هذا اإلعالن َ
هذه الرؤاي ابلتفصيل  .بل قد قال يف
مناسبات عدة أنه بطبعه يرتدد يف بيان
رؤاه وإهلاماته إال أنه مع ذلك يُضطر
لبياهنا ملقتضى الظروف .ابختصار كان
أفرا ُد اجلماعة وعلماؤها يقولون حلضرته
أن يعلن أبنه هو املصلح املوعود وكان
يقول :ال داعي هلذا اإلعالن .إذا كنت
أان املصلح املوعود وتتحقق َّ
يف هذه
النبوءة فحس ٌن ،وال حاجة ألي إعالن.

وقال مرة ردًّا على كالم الناس :كم من
اجملددين من قائمة اجملددين يف األمة
املسلمة -اليت نُشرت بعد عرضها على
حضرته  -أعلنوا دعواهم؟ مث قال
حضرته :إين قد مسعت شخصيًا من
لسان سيدان املسيح املوعود  :إنين
أرى امللك املغويل أورنغ زيب أيضا جمد ًدا
يف عصره .فهل أعلن دعواه؟ يقال :إن
عمر بن عبد العزيز أيضا كان جمددا
فهل كان قد ادَّعى؟
يقول حضرته :ليس واجبا على غري
املأمور أن يعلن دعواه .إمنا جيب على
النبوءات
املأمورين الذين سبقت حبقهم
ُ
أن يعلنوا دعواهم .أما غري املأمور
فيجب النظر إىل أعماله وإجنازاته ،فإذا
رأيتم أنه قد أجنز فما احلاجة إىل أن يعلن

حصرا
دعواه .ويف هذه احلالة سنقول إنه ً
مصداق النبوءة حىت لو ظل ينكر ذلك.
فلو أنكر عمر بن عبد العزيز كونَه
جمد ًدا نستطيع أن نقول إنه كان جمددا
يف عصره ،ألن اإلعالن ليس واجبا
على اجملدد .إمنا الدعوى واجبة على
اجملددين الذين هم مأمورون أيضا .أما
غري املأمور الذي ُييي اإلسالم املوشك
على االنقراض يف زمنه ومينع هجمات
األعداء ،فيمكن أن نقول حبقه إنه جمدد
حىت لو مل يكن يعرف بنفسه أنه جمدد.
إال أن اجملدد املأمور هو من يعلن دعواه
كما فعل سيدان املسيح املوعود .
إذا ليس مثة حاجة لصدور أي دعوى
مين أبين أان املصلح املوعود ،كما ليس
مثة حاجة للقلق من كالم املعارضني  يف
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فليست فيه أي إساءة،
هذا اخلصوص،
ْ
إمنا العزة احلقيقية ما يناهلا املرء من هللا
حىت لو ُع َّد مهاان يف نظر أهل الدنيا.
حتما معزز
فلو سلك يف سبيل هللا فهو ً
مفرتي
عند هللا .وإذا كان أي شخص ً
وأثبت دعواه الباطلة كذاب وزورا فال يسعه
احلصول على العزة عند هللا حىت لو انل
الغلبة يف الناس بشطارته ودهائه .فالذي مل
َ
حيظ ابلعزة عند هللا فقد خسر ومل يكسب
شيئا ،حىت لو ُعد من األشراف املكرمني
يف الظاهر .وسوف يواجه الذلة واهلوان
يوما من األايم يف هناية املطاف .فقال
حضرته :إذن جيب أن تتمسكوا ابلصدق
دوًما يف األمور الدينية والدنيوية ،فالذي
يتحمل اخلسارة هلل  فهو الرابح يف
أمرا مبدئيا يف هذا
احلقيقة .إذن قد َّبي ً
اخلصوص أن الذي ُّ
يعده هللا صادقا يؤيده
بشهادته الفعلية فيظهر صدقه للعيان،
وليس من الضروري أن يُصدر حبقه
إعالن أو دعوى .غري أن هللا تعاىل إذا
ً
أراد أن يصدر إعالنه فيُصدر .فإذا كنتم
فحص أحد هل ينجز أعمال
تريدون ْ
الدين حبسب مشيئة هللا  أو هو من
هللا أم ال ،فعليكم أن تفحصوه انطالقا
من التأييد اإلهلي له.
أمره
على كل حال كما قلت سابقا حني َ
هللا  أن يعلن دعواه فقد أعلن أيضا
فقال :إن هللا  قد كشف علي اآلن
التقوى

واآلن أُعلن أنين أان حصرا مصداق النبوءة
عن املصلح املوعود .فعند صدور هذا
اإلعالن إذا كان أبناء اجلماعة يفرحون
ففي الوقت نفسه بدأ غري املبايعني
يعرتضون .فقد قال حضرته يف اليوم الثاين
للجلسة السنوية لعام  1945أي يف 27
ديسمرب انطالقا من كالم املولوي حممد
أعلنت أنين أان
علي بشكل خاص :منذ ُ
املصلح املوعود قد بدأ املولوي حممد علي
احملرتم يعرتض كما كان املولوي ثناء هللا
يعرتض .إنين أسرد رؤاي أو إهلا ًما من هللا
وأُعلن بناء على إعالم هللا ،أما املولوي
حممد علي احملرتم فال يذكر مقابل ذلك
أي رؤاي أو إهلام وهو ال يقدر على ذلك
أصال ،إذ قد استطاع ابستنـزاف اجلهود
تقدميَ إهلام واحد له فقط يعود اترخيه
إىل ثالثني سنة ،و َّ
كذبته الوقائع .فما
دام مل َّ
يتلق أي إهلام فكيف يقدمه؟ فال
ميلك سوى االعرتاضات .وإن مل يعرتض
فكيف يواجه .إن أعداء سيدان إبراهيم
وموسى وعيسى عليهم السالم مل يكونوا
يستطيعون إنكار تلقي اإلهلام وذلك ألن
األنبياء قبلهم كانوا يتلقون اإلهلام ،وكانوا
يؤمنون بذلك ،لذا كان منكرو هؤالء
األنبياء ال يرفضون وجوَد اإلهلام بل كانوا
يقولون إلثبات صحة موقفهم ومواجه ِة
األنبياء أبن إهلامات هؤالء األنبياء افرتاء
أيضا
منهم .وهذا ما قاله أعداء النيب ً 

أنه افرتى اإلهلام من عنده .فإذا كان قول
صحيحا أن وحي
النصارى واليهود هذا
ً
النيب  كان خمرتعا من عنده والعياذ
ابهلل ،فكانت غريُة هللا  تقتضي أن
يُنـزل عليهم اإلهلام مقابل النيب  لكي
يفتضح املفرتون ويتبني أمرهم .ولكن
حرمان هللا تعاىل إايهم من اإلهلام يدل
على أن الرسول  كان على احلق ،وكان
أعداؤه من اليهود والنصارى على الباطل.
كذلك يقول اليوم املولوي حممد علي إن
إهلامايت كاذبة ولكن ملاذا ال يكرمه هللا
تعاىل إبهلامات صادقة مقابلي لكي يتبني
على الدنيا أن املولوي (حممد علي) على
احلق وأان على غري احلق .يقول  :من
الغريب أن شخصا يُضلّل خلق هللا ليل
هنار وجير الناس إىل الطريق اخلاطئ مبكره
وخداعه وال تثور غرية هللا تعاىل ،وإن مل
تُثـ ْر غرية هللا فليس سبب ذلك إال أن هللا
تعاىل يعلم أبن املولوي بعيد جدا عن قربه
يوح إليه ،فالصدق يُكفر به
 ،لذا مل ِ
منذ البداية ،هذه السلسلة مستمرة منذ
البداية وستبقى مستمرة ،ظ ّل املعرتضون
يعرتضون دوما ولكنهم ال يق ّدمون شيئا
مقابل احلق وال يقدرون على ذلك .إننا
نقدم إهلاماتنا أو الرؤى أو الكشوف
حالفني ابهلل ولكنهم ال يستطيعون
ذلك ألهنم يعرفون أهنم لو فعلوا ذلك
سيعاقَبون.
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واآلن سأق ّدم بعض إهلامات املصلح
املوعود  وكشوفه ورؤاه اليت بيّنها
مبناسبة إعالنه أنه هو املصلح املوعود.
يقول  :أول ما يشري إىل هذا املنصب
هو إهلامي الذي تلقيته يف حياة املسيح
املسيح
املوعود  وأخربت بذلك
َ
وسجله املسيح املوعود
املوعود ّ ،
أخربت
 يف دفرت إهلاماته ،وقد
ُ
كنت أحسبه
الناس بذلك اإلهلام مراراُ ،
متعلقًا ابخلالفة فقط ولكن اآلن انتقل
ذهين إىل أن هذا اإلهلام كان يشري إىل
منصيب هذا الذي كان سيكرمين هللا تعاىل
ين اَّتـَبـ ُع َ
وك
به .كان ذلك اإلهلامَّ :إن الَّ ِذ َ
ين َك َف ُروا إ َِل َيـ ْوِم الْ ِقيَا َم ِة .يقول
َفـ ْو َق الَّ ِذ َ
 :فيه إشارة لطيفة تدل على ترتيب
حتقق النبوءة وهو اإلهلام نفسه الذي جاء
املسيح الناصري  وقد ذكره القرآن
َ
الكرمي أيضا ،وكلماته هيَ ﴿ :و َجا ِع ُل
ين اَّتـَبـ ُع َ
ين َك َف ُروا إ َِل َيـ ْوِم
وك َفـ ْو َق الَّ ِذ َ
الَّ ِذ َ
الْ ِقيَا َم ِة﴾ (آل عمران )56 :وهنا جاءين
إهلامَّ :
ين اَّتـَبـ ُع َ
ين
وك َفـ ْو َق الَّ ِذ َ
«إن الَّ ِذ َ
َك َف ُروا إ َِل َيـ ْوِم الْ ِقيَا َم ِة» .وسبب ذلك هو
أن دعوى املسيح الناصري كان أنه آخر
أنبياء السلسلة املوسوية ،ويف مثل هذه
الناس أوال ،مث
الدعوى ال بد أن يعارضه ُ
بعد مدة طويلة يؤمنون به ،ولكن مبا أن
هللا تعاىل كان يريد ملصداق النبوءة املتعلقة
ابملصلح املوعود أن جيعله خليفة ،واخلليفة

جيد مجاعة جاهزة سلفا ،لذا مل تكن هنا
ين» ،فالذي
حاجة لقول « َو َجا ِع ُل الَّ ِذ َ
يق ّدم أمام الناس دعواه أنه انل منصب
املسيح يبدأ الناس تكذيبه إال الذي ميلك
طبيعة أيب بكر فآمن به فهذا شيء آخر،
وإال حني يعلن النيب نبوته يكذّبه العامل
كله ،كذلك آمن ابلرسول الكرمي  يف
البداية ثالثة أشخاص فقط .ابختصار
أشار هللا تعاىل بقوله َّ
ين اَّتـَبـ ُع َ
وك
«إن الَّ ِذ َ
ين َك َف ُروا إ َِل َيـ ْوِم الْ ِقيَا َم ِة» إىل
َفـ ْو َق الَّ ِذ َ
أن هللا تعاىل سيعطيك يوما مجاعة جاهزة
سلفا مث يظل يو ّطد عالقتها بك حىت
سمى يوما مجاعتَك ظليا ،وسيكون
تُ ّ
بعض الناس من معارضيك ولكن هللا
تعاىل سيهب مباي ِعيْك غلبة على منكريك
إىل يوم القيامة ،وستبدأ هذه الغلبة منذ
أن تصبح إماما ،ولن تكون هناك حاجة
ين اَّتـَبـ ُع َ
وك» حىت تنتظر
للجزء َ
«جا ِع ُل الَّ ِذ َ
مىت يؤمن الناس بك أو خيالف معظم
الناس ويصدروا فتوى ضدك ويستهزؤوا
بك ويسعوا إلذاللك وحتقريك ويكيدوا
حملوك وتدمريك ويثور طوفان املعارضة من
أول الدنيا إىل آخرها ،بل سيسلّم هللا
تعاىل إليك مجاعة املسيح املوعود 
اجلاهزة (أي سيسلمها للمصلح املوعود)
ويوم تُسلَّم هذه اجلماعة إليك ستبدأ غلبة
املؤمنني بك على منكريك .يقول :
فانظروا ،هذا ما حدث ،أحرزت مجاعة

املسيح الناصري الغلبة بعد ثالث مئة
سنة ولكن هنا منذ أن أقامين هللا تعاىل
على منصب اخلالفة بدأ هللا تعاىل يعطيين
وأصحايب الغلبة على الذين وقفوا مقابلي
وكانوا منكرين ملنصيب ،أي البيغاميني،
وهذه الغلبة يف تزايد مستمر يوما بعد يوم
بفضل هللا تعاىل.
اعتمدت على
يقول البيغاميون اليوم أبنين
ُ
بناء عليها ا ّدعى
رؤاي فقط ،أي الرؤاي اليت ً
حضرته  أنه هو املصلح املوعود ،يقول
 :مع أهنا ليست جمرد رؤاي ألن فيها
كلمات ولكن هذا اإلهلام الذي ذكرته
آنفا هو إهلام وهو أقدم أبربعني عاما،
حيث أخربين هللا تعاىل أنين سوف
أكون إمام مجاعة وسيعارضين جزء منها
ومعظمهم يتبعونين ،والذين يتبعوين (أي
يرتبطون ابخلالفة) سيجعلهم هللا تعاىل
غالبني على اآلخرين .وقوله تعاىلَّ :
«إن
ين اَّتـَبـ ُع َ
ين َك َف ُروا إ َِل َيـ ْوِم
وك َفـ ْو َق الَّ ِذ َ
الَّ ِذ َ
الْ ِقيَا َم ِة» يشري إىل أن هللا تعاىل سوف
املسيح
يسميين يوما
املسيح الناصري و َ
َ
ّ
احملمدي ظلّيا ،ألن مجاعة اخلليفة
تكون يف حياته ،أما األنبياء أو أظالهلم
فجماعتهم تستمر حىت بعد وفاهتم ،و
تشري كلمة «كفروا» إىل أنين بعد اخلالفة
حاص ٌل على مرتبة أخرى تكون ظال
لبعض األنبياء ،سبحان هللا ال يُسأل عما
يفعل.
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أيت كشفا يف
مث يقول  :اثنيا ر ُ
حياة املسيح املوعود ،وهو أيضا ٌّ
دال
أيت أنين أخرج
على هذا املنصب .ر ُ
من الغرفة اليت كان املسيح املوعود
وخرجت يف ساحة
 يقيم فيها
ُ
الدار حيث كان املسيح املوعود 
جالسا ،حينها جاءين شخص وأعطاين
طردا قائال :بعضه لك وبعضه للمسيح
املوعود  .ويف حالة الكشف حني
نظرت إىل العنوان املكتوب على الطرد
ُ
تبي يل أنه مكتوب عليه امسان أيضا،
ّ
وكان العنوان املسجل كالتايل :ليصل إىل
حميي الدين ومعني الدين .يقول  :ويف
فهمت أن أحد هذين االمسني
الكشف ُ
للمسيح املوعود  واآلخر يل .وألنين
كنت قد مسعت
كنت طفال وما ُ
حينها ُ
كنت أعرف
اسم حميي الدين بن العريبُ .
عن «أورنغ زيب» فقط أن امسه كان
فهمت وقتئذ أن املراد من
حميي الدين لذا ُ
حميي الدين هو أان .وملا كان معني الدين
جشيت رجال صاحلا معروفا يف اهلند لذا
فهمت أن املراد منه هو املسيح املوعود
علمت فيما بعد أن حميي
 ،ولكن ُ
الدين ابن العريب أيضا كان رجال صاحلا
كبريا ،ففهمت عندها أن املراد من حميي
الدين هو املسيح املوعود  الذي
أحىي الدين ،واملراد من معني الدين هو
الدين .فمحيي الدين هو
أان الذي ُ
أعنت َ
التقوى

املسيح املوعود  وأان انصر الدين
ومعينه ،كما أن األ ّم تلد الولد واملرضع
تُرضعه.
مث قال املصلح املوعود  يف بيان اثلث
تلقيت اإلهلام الثالث على
ما مفاده :لقد ُ
املنوال نفسه ولكنه كان بعد وفاة املسيح
املوعود  ونصه« :اعملوا آل داود
شكرا» ،أي اي آل داود اعملوا أبوامر
هللا تعاىل شاكرين إايه .وبقوله «اعملوا»
وجه هللا تعاىل أنظاران إىل أن
يف اإلهلام ّ
نعمل مبشيئة هللا تعاىل متاما .وبقوله «آل
داود» شبهين هللا تعاىل بسليمان .
من املعلوم أن سليمان كان خليفة بعد
داود عليهما السالم وكان ابنه أيضا.
يتابع املصلح املوعود  :أتذكر أنه
قد أُهلم إيل هذا اإلهلام بقوة لدرجة
ظللت حتت أتثري كيفية نزوله إىل فرتة
طويلة .وكان اإلهلام من الوضوح حبيث
حدث ذات مرة أنين كنت أذكره لبعض
معاصري يف أثناء النـزهة بعد وفاة املسيح
ّ
املوعود  ولكن فكرة وفاته زالت من
ذهين بغتة ونشأ يف نفسي محاس شديد
ألذهب إليه راكضا وأذكر له هذا اإلهلام
توف.
مع أنه  كان قد ّ
يتابع املصلح املوعود  ويقول :الشهادة
الرابعة اليت تص ّدق هذه الرؤاي هي كشفي
الذي رأيتين فيه جالسا يف بيت الدعاء-
الذي كان يدعو فيه املسيح املوعود

 -وأدعو هللا تعاىل وُكشف يل بغتة
أن املسيح املوعود  كان إبراهيم.
مث كشف هللا تعاىل يل أنه كان يف هذه
خربت
األمة أكثر من إبراهيم .فمثال أُ ُ
عن اخلليفة األول  أنه أيضا إبراهيم
خربت أن امسه هو «إبراهيم أدهم».
وأُ ُ
علما أن أدهم كان َملِكا مث ترك ال ُـملك
خربت أن اخلليفة
وتوجه إىل التصوف .وأُ ُ
األول هو «إبراهيم أدهم» مث أُخربت عن
نفسي أنين أيضا إبراهيم.
مث قال  يف بيان الشهادة اخلامسة:
الشهادة اخلامسة اليت تلقيتُها من هللا
تعاىل هبذا الشأن عند قرب وفاة املسيح
املوعود  هي أنين رأيت ذات مرة
يف الرؤاي أن جرسا رّن وصدر منه صوت
يشبه صوات يصدر من قصعة حناسية
إذا ُضربت بشيء .فصدر من اجلرس
صوت رنة مثله متاما ،ولكنه كان صوات
رخيما ولطيفا وكأنه ملئ أبحلان املوسيقا
املوجودة يف العامل كله .وظل هذا الصوت
يزداد رويدا رويدا حىت مأل اجلو كله وأخذ
شكل برواز .مث رأيت صورة برزت يف هذا
اإلطار وكانت الصورة لكيان مجيل ووسيم
جدا .بدأت الصورة هتتز مث قفز منها شيء
فجأة وجاء أمامي ،وذهب وهلي إىل أنه
َملَك .فقال يلَ :
تعال أعلِّمك سورة
الفاحتة .فبدأ يعلّمنيها واستمر يف ذلك،
وحني وصل إىل تفسري ﴿إايك نعبد وإايك
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نستعني﴾ قال :املفسرون الذين خلوا إىل
يوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا هذا كتبوا التفس ـ ـ ــري إىل ﴿مالك
يوم الدين﴾ ولكنين أعلّمك بعد هذه
اآلية أيضا .فعلّمين تفسري سورة الفاحتة
استيقظت كنت أذكر
كلها .عندما
ُ
بعض ما علّمنيه املالك يف الرؤاي ولكنين
مل أسجلها مث نسيتها فيما بعد .ويف
ذكرت هذا األمر للخليفة
الصباح عندما ُ
األول  وقلت له أيضا أبن ما علّمين
امللَك يف املنام كنت أذكر بعضه عند
االستيقاظ من النوم ولكن نسيته بعد
ذلك .فقال اخلليفة األول  ساخطا:
أضعت علما كثريا ،كان عليك أن
لقد
َ
تسجله .يتابع  ويقول :لقد ظل هللا
تعاىل يعلّمين ُنـقَطا متجددة لسورة الفاحتة
منذ ذلك اليوم وإىل يومنا هذا .ومثال
فكرت بعد تلك الرؤاي
ذلك أنه عندما ُ
يف وضع نظام واضح إلصالح اجلماعة
وإلثبات أفضلية النظام اإلسالمي علّمين
هللا تعاىل من خالل سورة الفاحتة نظاما
واضحا وكامال يضمن السلوك عليه
ُّ
تقدم اإلسالم حبيث يرتك العدو يف
حرية من أمره ،وال يسعه إال االعرتاف
أبفضلية التحضر اإلسالمي .والعمل هبذا
الربانمج يضمن إصالح األخطاء كلها
اليت ارتكبها املسلمون بعد النيب  يف
فهم نظام اإلسالم ونظامه التمدين .وقد
ف ّهمين هللا تعاىل كل ذلك بواسطة سورة

جاءني شخص وأعطاني طردا قائال :بعضه لك وبعضه للمسيح
نظرت إلى العنوان المكتوب
الموعود  .وفي حالة الكشف حين
ُ
تبين لي أنه مكتوب عليه اسمان أيضا ،وكان العنوان
على الطرد ّ
المسجل كالتالي :ليصل إلى محيي الدين ومعين الدين....

الفاحتة .وكان التفسري احلقيقي للرؤاي
اي الباطنية قد أُودعت علم سورة
أن قو َ
الفاحتة بوجه خاص وفهم القرآن بوجه
عام ،وسيظل هذا العلم يظهر بواسطة
اإلهلام الباطين بني حني وآخر حبسب
مقتضى األمر.
مث قال حضرته  :عندما حدث
اخلالف يف اجلماعة أوحى هللا تعاىل
إّ
يل« :لنم ّزقنّهم» .الذين تركوا مجاعة
املبايعني للخالفة حينذاك كانوا يزعمون
أهنم ّ
يشكلون  % 95من عدد اجلماعة
اإلمجايل ،ولكن إالم آلت حالتهم اآلن؟
لقد م ّزقهم هللا كل ممزق يف احلقيقة كما
جاء يف النبوءة .لقد كتب اخلواجة كمال
الدين قبل وفاته أن اإلهلام الذي نشره
مرزا حممود أمحد حبقنا قد حتقق متاما وقد
ُم ّزِقنا كل ممزَّق.
مث يقول  :ملخص الكالم أن هللا
علي غيبه مرارا وبذلك حقق
تعاىل أظهر ّ

كرم بروح
النبوءة أن املصلح املوعود سيُ َ
مقدسة .هذه هي آايت هللا اليت أظهرها
بواسطيت.
إذًا ،هذا ما قاله املصلح املوعود 
بنفسه.
هذا وهناك تفاصيل أخرى طويلة للنبوءة.
ويف األايم املقبلة ستُعقد جلسات يف
فروع اجلماعة املختلفة حول مضمون
بث على امي
هذه النبوءة .وهناك برامج تُ ّ
يت ايه هبذا الشأن ،فعلى أفراد اجلماعة
أن يبذلوا قصارى جهودهم لالشرتاك يف
هذه اجللسات واالستماع إىل برامج قناتنا
الفضائية حىت يعلموا عن النبوءة بعمق.
النبوءة تتضمن عالمات كثرية ،يبلغ
عددها مخسني أو مخسة ومخسني بل قد
استخرج البعض منها ستني عالمة ذُكرت
للمصلح املوعود  .وقد حتققت كلها
بكل قوة وجالء يف شخص املصلح
املوعود .
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