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التقوى

النبوءة كنز مخفي

النبوءات رصيد حمفوظ، 
عالم  تعاىل  هللا  يودعه 
حساب  يف  الغيوب 
حبيث  األخيار،  املصطفني  عباده 
حني  بصدقهم  النبوءات  تلك  تنطق 
وقد  التكذيب.  ألسن  عليهم  ُتْشَهُر 
ُينبئ سلفا  أنه  تعاىل  جرت سنة هللا 
عن عباده املصطفني بوجه عام على 
جند  فكما  قبلهم،  مضى  من  لسان 
السماوية  الكتب  يف    النيب  ذكر 
حىت لو حّرف بعض كالمها، كذلك 
  جند ذكر جميء املسيح املوعود
يف الصحف السابقة، كما أخرب عن 
 ، جميئه النيب الكرمي سيد املرسلني
ومن مث كثرٌي من صلحاء األمة، وجند 
املسيح  ذكر  النبوءات  تلك  ذكر  يف 
ابنه  ذكر  وكذلك    املوعود 

املوعود أيضا.

تلقاها  اليت  العديدة  النبوءات  ويف 
 ومن خلوا من  املوعود  املسيح 

الصلحاء عن والدة االبن املوعود. 

نبوءات عابرة لألمم
الروحاين يقول  العامل  هناك قانون يف 
أمة  ينبئ صلحاء كل  تعاىل  أبن هللا 
منهم  واملبعوثني  قومهم  مستقبل  عن 
ساراي  القانون  هذا  وقد ظل  وفيهم، 
خامت  حضرة  مبعث  إىل  البدء  منذ 
تعاىل  هللا  أرسله  الذي   )( النبيني 
الطبيعي  من  فكان  كافة،  للعاملني 
وحبسب القانون املذكور أن يرد ذكره 
يف نبوءات من خلوا حىت من األمم 
السابقة، واليت أضحت مببعث ذلك 
النيب اخلامت أمة واحدة عظيمة متعددة 
الروافد. وكما انطبق األمر على حضرة 
ابملثل  انطبق  فقد    النبيني  خامت 

الصادق ومسيحه  متاما على خادمه 
املؤيدين  خلفائه  وكذلك  املوعود 
نطالع  أن  فاعتدان  تعاىل،  هللا  من 
نبوءات عن مبعث سيدان حممد وحمبه 
الصادق سيدان غالم أمحد يف التوراة 
واإلجنيل وما بينهما من أسفار أنبياء 
بين إسرائيل )عليهم السالم(. اجلديد 
يف األمر أن نطالع نبوءات من هذا 
النوع تكون يف حق رجل على مقام 
حدث  ما  ابلضبط  وهذا  اخلالفة، 
وثبت عرب األايم، فقد كشف الزمان 
اخلليفة  حق  يف  نبوءات  عن  اللثام 
النبوءة كنز  املوعود،  للمسيح  الثاين 
الغيب  عامل  تعاىل  هللا  حيفظه  خمفي، 
املعارضون  يفتأ  ال  الذي  ملستحقه 
التكذيب  مبعاول  أرضه  يضربون  له 
حىت تربز النبوءة الدفينة معلنة جبالء 
صدق وحقِّيَّة ذلك املكذَّب املختار، 

الداعية مسعود أمحد
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ذلك  أن  قلنا  لو  نبالغ  ال  إننا  حىت 
حد  يف  املعارضة  وتلك  التكذيب 
ذاهتما من دالئل صدق املختار املُْنبأ 
ترد يف  لنبوءة  أمهية  حبقه، وإال، فال 
أصال.  الناس  يصدقه  شخص  حق 

أليس كذلك؟!

خلفية النبوءة عن البن املوعود
لشجرة  هم  واملقدسون  األطهار 
التقوى مثار اينعة حتمل بدورها بذور 
النسل  ذلك  بقاء  وتضمن  التقوى 
العاَلمون،  به  يتبارك  الذي  الطاهر 
كذلك االبن املوعود )اخلليفة الثاين 
  فيما بعد( كان مثرة تقوى والده
بشكل عام، والذي ترفع عن إفحام 
العوام  إرضاء  جملرد  البطالوي  الشيخ 
الذين  من األحناف من أهل بطالة 
انصبوا الشيخ حممد حسني البطالوي 
العداء جملرد كونه من أهل احلديث، 
جتاه  الفريقني  يكنه كال  ما  ومعلوم 
اآلخر، فحني تبني املسيح املوعود من 
البطالوي عما كان ُيظن أنه موضوع 
املناظرة،  تلك  عن  عدل  خالف، 
ملرضاة  يكون  لن  أن خوضها  ورأى 
بطالة  أهل  من  األحناف  وأن  هللا، 
ليشبعوا  جنازة  يروا  أن  إال  يريدوا  مل 
لطما. وهنا تلقى املسيح املوعود من 
وسريرته  فعله  على  املطلع  تعاىل  هللا 

إهلاما جاء فيه ما تعريبه: »لقد رضي 
رّبك بفعلك هذا، وسيباركك بركاٍت 
سيتربكون  امللوك  إن  حىت  كثريًة 
هذا  حضرته  ونشر   ،)1( بثيابك« 
اإلعالن، فأعقب نشره هليب الطعن 
اهلندوس  جانب  من  اإلسالم  على 
مثل ليكهرام واملنشي إندر من مراد 
آابدي، اللذين سأال املسيح املوعود 
أن يريهم آية على صدق اإلســــــالم.

البن  عن  النبوءات  من  مناذج 
املوعود

التلمود وهو كتاب  لقد ورد يف   .1
اليهود من كتبهم التشريعية األساسية 

ما تعريبه:
ميوت  أبنه  املسيح(  )أي  عنه  يقال 

وحيرز سلطنته ابنه وحفيده )2( 
“It is also said that the (The 
Massiah) shall die and his 

kingdom descend to his son and 
grndson”

2. جند ذكره فيما كتبه ساسان األول 
وهو من مؤسسي الداينة الزرداشتية 
املسيح  من  عام  ألف  قبل  ومر 
الناصري  فهذه النبوءة يف اللغة 

َعرهبا من الفارسية: البهلوية ونـُ
العريب ألف عام  »فيمر على الشرع 
العديدة  الفرق  بسبب  الدين  فيصري 
هلا أبنه لو ُعرض الدين على الشارع 
ويظهر  يعرفه...  أن  يستطيع  فلن 
بينهم  فيما  واالنشقاق  اخلالف 
ويزيدون يوما إثر يوم انشقاقًا وعداوة 
فيما بينهم .... عندما حيصل ذلك 
فطوىب لكم أين أبعث منكم )أي من 
فارسي األصل( شخصا يعيد شرفكم 
الضائع ويقيمه من جديد ولن أرفع 
  )3( ساللتك.«  من  واهلداية  النبوة 
و  النبوة  أرفع  »ولن  األخرية  اجلملة 

الجديد في األمر أن نطالع نبوءات من هذا النوع تكون في حق رجل 
على مقام الخالفة، وهذا بالضبط ما حدث وثبت عبر األيام، فقد كشف 
الزمان اللثام عن نبوءات في حق الخليفة الثاني للمسيح الموعود، 
النبوءة كنز مخفي، يحفظه الله تعالى عالم الغيب لمستحقه الذي 
ال يفتأ المعارضون له يضربون أرضه بمعاول التكذيب حتى تبرز 
ب المختار.... يَّة ذلك المكذَّ النبوءة الدفينة معلنة بجالء صدق وحقِّ



المجلد التاسع والعشرون، العدد العاشر، جمادى األولى والثانية 1438 هـ،  شباط / فبراير  2017 م

30

التقوى

أنه  إىل  تشري  من ساللتك«  اهلداية 
ملا حيني وقت املوعود األخري فيكون 

اخلليفة من صلبه.
3. عن عبد هللا ابن عمر  قال: 
قال رسول هللا : »ينزل عيسى ابن 
مرمي إىل األرض يتزوج ويولد له« )4(

يف    املوعود  املسيح  ويقول 
شرح هذا احلديث النبوي الشريف: 
»قد أخرب رسول هللا  أن املسيح 
هذا  ففي  له  ويولد  يتزوج  املوعود 
إشارة إىل أن هللا يعطيه ولًدا صاحًلا 
يشابه أابه وال أيابه ويكون من عباد 

هللا املكرمني« )5(
نعمت  الشاه  حضرة  وخيربان   .4
املشهورة  قصيدته  يف  احملرتم  ويل  هللا 
للمسيح  الثاين  اجمليء  عالمات  عن 

ويذكر فيها عن ابنه أيضا فيقول:
دور ُاو چوں شود متام بکام

                 پسرش ايدگار می بينم
ينتهي دوره ابلنجاح  الرتمجة: عندما 
تــــــــــذكارا  منوذجــــــه  على  ابنه  فأرى 

لــــه. )6(

كان  النبوءات  هذه  وجود  بسبب 
املصلح املوعود  يقول عن نفسه 
واخلليفة ألنه  املأمور  بني  مرتبته  أبن 
يف  عنه  أُنبئ  مضى  خليفة  من  ما 
هذا  يف  السر  ولعل  النبوءات.)7( 

اليت كان  الضجة  حجم  إىل  مرجعه 
ضده  ستثار  أهنا  تعاىل  هللا  علم  يف 
، فكما ذكران آنفا، ال ترد النبوءة 
جملرد الكشف عن حدث مستقبلي، 
على  آية  األمر  وإمنا هي يف حقيقة 

صدق املُنبأ هبا يف حقه.

العقبات  برغم  سعيدة  ولدة 
العديدة

أمحد  حممود  الدين  بشري  املرزا  ُولد 
يف 12 يناير/ كانون الثاين 1889م 
ويف سين رضاعته أرضعته امرأة دون 
مصابة  وكانت  أحد  من  استئذان 
تويف  وقد  مستعصية  مزمنة  أبمراض 
أو  صباهم  يف  أوالدها  من  تسعة 
ابلسل  مصابني  قليال  شبوا  عندما 
هذا  أصيب  أن  فحدث  والدق، 
وحني  والدق  السل  مبرض  الرضيع 
بلغ العامني من عمره دامهه السعال 
والسل  ابلدق  مصااب  وظل  الشديد 
سنوات عديدة حىت إذا ما بلغ الثالثة 
عشر من عمره حتول مرضه إىل شكل 
آخر إذ كان يصاب ابحلمى سبعة أو 
عيناه  متتالية، فضعفت  أشهر  مثانية 
يرى  أن  يستطيع  يكن  مل  إنه  حىت 
اللوح يف املدرسة، وابلتايل عجز عن 
مدرسو  واشتكى  شيئا،  يدرس  أن 
يهتم   أبنه ال  أبيه  إىل  املدرسة 

املوعود  املسيح  فأجاهبم  ابلدراسة، 
 أبنه مريض، فال جتربوه كثريا، 
ومبا أن املدرسة كانت ملكا للجماعة 
فعلى الرغم من رسوبه كل عام كان 
رسب  التايل حىت  الصف  إىل  ينقل 
يف فحوص الصف الثامن اليت كانت 
رسب  الدولة، كما  تقيمها  مركزية 
الثانوية أيضا، طلب منه املسيح  يف 
الكرمي  القرآن  يدرس  أن  املوعود 
نور  احلكيم  موالان  من  والبخاري 
الدين  فكان يذهب إليه ومبا أن 
احلكيم  فكان  مصابتني  عيناه كانتا 
له  عليه ويشرح  يقرأ    الدين  نور 
بعضا من األمور وكان ذلك جل ما 

درسه  يف صباه.
يف  النبوءة  حتققت  نرى كيف  اآلن 
حممود  الدين  بشري  سيدان  شخص 
حتمل  النبوءة  أن  علما   ، أمحد 
اثنتني ومخسني عالمة، أي ما يساوي 
عدد سين خالفته ، وتلك آية يف 

حد ذاهتا.
نفسه  عن    املوعود  املصلح  قال 

يف إحدى خطبه:
»أعلن اليوم بكل حتّد بل قد أعلنت 
أيت  أبن  سنة  وعشرين  مخس  منذ 
من  أي  أو  الفالسفة،  من  أي  إيل 
الربوفيسورات، أو أاي من محلة شهادة 
املاجستري حىت لو كان قد درس يف 
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علِم  أي  يف  عاملا  وكان  اخلارج، 
أو منطق  فلسفة  أكان عامل  سواء 
األرض  علوم  أو  النفس  علم  أو 
برز  لو  علمه  جمال  فمهما كان 
أمامي معرتضا على القرآن الكرمي 
اعرتاضه  على  أرد  فلن  واإلسالم 
فحسب بل سأفحمه أيضا بفضل 
الدنيا  علوم  من  فما  تعاىل،  هللا 
إال وهبين هللا منها علما صحيحا 
القوم  هلداية  أو  العيش  لسالمة 

وحظيُت بتلك العلوم«.)8( 
ُيقدم  ال  بتحدٍّ  ادعاء  من  له  اي 
عليه إال اثنان، إما متبجح كذاب 
سرعان ما ُيفتضح كذبه، أو صادق 
مؤيد من هللا واثقا فيه، نستخلص 
من ذلك أنه على الرغم من عدم 
الدراسة بسبب اعتالل  متكنه من 
صحته إال أن هللا هو الذي علمه 
وحتققت  شيء.  كل  عنده  من 
كلمات النبوءة اليت تقول »سوف 

ميأل ابلعلوم الظاهرة والباطنة«. )9(

جيعل الثلثة أربعة 
هناك مجلة يف كلمات النبوءة يقول 
يفهم  مل  أنه    املوعود  املسيح 
معناها وهي إنه »سيجعل الثالثة 
أربعة« فهذه اجلملة، علما أن مثل 
قد  أوجه،  محالة  هي  اجلمل  هذه 

شخص  يف  مرة  من  أكثر  حتققت 
كما  وذلك   ، املوعود  املصلح 

يلي:
عام  يف  النبوءة  كلمات  هللا  أهلم 
هذا  ومن  األول  العام  وهو   1886
العام إىل 1889 يكون أربعة أعوام 
فُولد املصلح املوعود  يف السنة 

الرابعة من ذلك اإلهلام.
  املوعود  املسيح  هللا  رزق  لقد 
الثاين  اخلليفة  والدة  بعد  أبناء  ثالثة 
وهم املريزا مبارك أمحد واملريزا شريف 
أمحد واملريزا بشري أمحد فبذلك جعل 

الثالثة أربعة.
املسيح  صدق  على  ابيع  قد  كان 
  ثالثة من أوالده  املوعود
وهم سيدان املريزا بشري الدين حممود 
أمحد واملريزا شريف أمحد واملريزا بشري 
االبن  ابيع  خالفته  زمن  ويف  أمحد 
يد  على  املوعود  للمسيح  األكرب 
املصلح املوعود وجعل الثالثة أربعة.

ثالث  األرض  صفحة  على  كان 
مكة  وهي  للمسلمني  مقدسة  مدن 
وقاداين  املنورة  واملدينة  املعظمة 
لكن املصلح املوعود  أنشأ ربوة 
اهلند  انقسام  بعد  اجلمــاعة  كمركز 
واهلند،  ابكســـــــتان  أي  دولتــــــني  إىل 
فجعــــــــل هبـــــذا الثالث مدن املقـــــدسة 

أربـــــعا.

املراجع
1. التوثيــق تلقيــت يف عــام 1868م أو 1869م إهلاًمــا 
عجيبًــا ابألرديــة... وكان ذلــك أن املولــوي أاب ســعيد حممد 
حسني البطالوي - الذي كان زميلي يف املدرسة- ملا رجع 
إىل »بطالــه« بعــد خترّجــه بشــهادة املولــوي، شــّقت أفــكاره 
على أهل »بطاله«، فأحّل علّي شــخٌص إحلاًحا شــديًدا أن 
أانقش البطالوي يف قضية خالفية، ونزواًل عند رغبته رافقته 
إىل بيت الشيخ املذكور يف مساء يوم، ووجدُته مع أبيه يف 
املســجد. ابختصــار، أدركــت بســماع بيــان الشــيخ املذكور 
أنــه ليــس يف كالمــه مــا يصــح االعــرتاض عليــه، فانســحبت 
مــن النقــاش ابتغــاء مرضــاة هللا فقط. فخاطبين هللا تعاىل يف 
اإلهلام ابلليل مشريًا إىل انسحايب من النقاش وقال ما تعريبه:

»لقد رضي رّبك بفعلك هذا، وسيباركك بركاٍت كثريًة 
حىت إن امللوك سيتربكون بثيابك«.

 مث ُأريــُت يف الكشــف هــؤالء امللــوك أيضــا وكانــوا ميتطــون 
لوجــه  والتذلــل  التواضــع  آثــرت  فألنــين  اجليــاد.  صهــوات 
هللا ورســوله، فلــم يــرد ذلــك احملســن املطلــق اإلحســاِن أن 
الرابــع،  اجلــزء  األمحديــة،  )الرباهــني  أجــٍر.  بــدون  يرتكــين 
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7.  »أان لســت خليفــة ألن أعضــاء اجلماعــة االمحديــة 
اتفقــوا علــى خالفــيت يف اليــوم الثاين من وفــاة اخلليفة األول 
للمســيح املوعــود  فحســب بــل إنــين خليفــة ألن هللا 
–قبل خالفة اخلليفة األول- نطق بلســان املســيح املوعود 
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