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َ ن�ْ�زُ ��َ�ْ �ُ ْ َ�ا ت � � � َ �ة
� ا �ل�ِد �ي�ِ�ني��ِ
ك� الم��ع� �لو�م ِ
إعداد الداعية :حممد أمحد نعيم

س :ملاذا اعتاد كثري من األمحديني لبس اخلامت املكتوب
عليه «أليس هللا بكاف عبده» ؟
ج :تل ّقــى املســيح املوعــود  مــن هللا وحيــا
يف حزي ـران 1876م بقــرب وفــاة أبيــه ،فســا َوره
قلــق علــى مصــره وتســاءل يف نفســه :مــن ذا
الــذي ســيتوىل أمــوري ويعتــي بشــئوين بعــدي؟
ـور نشــوء هــذا اخليــال يف نفســه:
فأوحــى هللا إليــه فـ َ
َ
ُ
أ �َْ َ
�ف
ا ّللهُ ِ�ب ك�
« � ���
�َ�ا �ٍ��ع�ْ�ب�دَه»
لي ��س

ـت
أيِ :لَ تقلــق وهتتـ ّـم اي عبــدي ،ألــن أكفيــك مــا دمـ َ
ـت يل وطلّقــت الدنيــا مــن أجلــي؟ ألــن أهتــم
قــد أصبحـ َ
بك وأتوىل أمورك وأتكفلك وأس ّد حاجاتك؟ فبعد هذا
الوحــي الــذي نــزل عليــه أرســل  أحــد األشــخاص
إىل الصائــغ ليحفــر هــذه الكلمــات علــى فــص خــامت مث
يثبتّــه علــى خــامت ليلبســه على الــدوام .وعند وفاته 
كان هذا اخلامت من نصيب سيدان املصلح املوعود ،

التقوى

الـ َـخاتَـ ُـم األصلي
لكنــه  أوصــى أن يلبــس هــذا اخلــامتَ مــن يكــون خليفــة
بعــده ،وهكــذا أخــذه ســيدان اخلليفــة الثالــث مــن بعــده ،مث
انتقــل إىل ســيدان اخلليفــة الرابــع رمحــه هللا ،وبعــد وفاتــه يف
2003/4/19م ن ـراه اآلن يف إصبــع ســيدان أمــر املؤمنــن
مرزا مسرور أمحد  -اخلليف ِة اخلامس للمسيح املوعود 
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 أيده هللا تعاىل بنصره العزيز.ي عن اإلجابة ،فكل َمن
أم كيفيــة حتقــق هــذه النبــوءة فغ ـ ّ
لــه اطــاع علــى أوضــاع اجلماعــة يعرف جيــدا كيف كفاه
هللا ومشلــه بواســع األفضــال والــركات ،وجعــل هــذا العبــد
اجملهول معروفًا يف العامل كله.
فتأسيًا به  يلبسه األمحديون ّ
ليذكرهم هذا اخلامت على
ِّ
الدوام أن هللا يكفيهم إذا كانوا عبا ًدا له.
س :مــا امل ـراد مــن وحــي هللا تعــاىل إىل املســيح املوعود
ذبان»؟
« شااتن تُ َ
ج :هــذا الوحــي يتضمــن إشــارة إىل أنــه سيُستشــهد اثنــان
من أصحابه ،وقد حتقق هذا النبأ ابستشهاد أحد صحابة
املسيح املوعود  ،وهو عبد اللطيف األفغاين  يف
مجــا أبمــر مــن أمــر كابول وحتت إش ـرافه ،وذلك
كابــول ،ر ً
بتاريــخ 1903/7/14م .وقبــل ذلــك استُشــهد تلميــذه
املولــوي عبــد الرمحــن  خن ًقــا بتاريــخ 1901/6/20م،
وليــس هــذا إال ألهنمــا قــد َّ
صدقــا دعــوة اإلمــام املهــدي
واملســيح املوعــود  وآمنَــا بــه وابيعــاه .ومــا زالت أرض
كابــول تدفــع مثنــا ابهظــا هلــذا الظلــم العظيــم ،كمــا تنبــأ
املسيح املوعود 
س :أبي مناسبة أوحي هللا للمسيح املوعود « إين
أحافظ كل من الدار» وماذا يعين هذا الوحي؟
ج :لقــد أوحــي إىل املســيح املوعــود  هــذا الوحــي يف
أايم الطاعون الذي تفشى يف بالد اهلند يف زمنه ،ويتضمن
هــذا الوحــي وع ـ ًدا إهليًّــا أبن الطاعــون لــن يصيــب أح ـ ًدا
ممــن يســكن يف بيــت املســيح املوعــود  ،وليــس ذلــك
فحسب ،بل قد كتب  أن معىن الدار ليس مقصورا

على بيته املبين من الطني واآلجر ،بل هي اجلماعة؛ فكل
مــن يؤمــن بــه ويصــدق الطويّــه ويعمــل وفــق تعاليمه ،فهو
معدود ضمن املقيمني يف داره أينما كان .وقد حتقق كما
يلق أي أمحدي حتفه من الطاعون ،بل
تنبأ ؛ إذ مل َ
مل ْمتُــت حــى فــأرة واحــدة يف بيــت املســيح املوعود ،
بينمــا البيــوت األخــرى ابتــت خاليــة مــن الســكان كأن مل
تغـ َـن ابألمــس .وممــا جيــدر ابلتنويــه أنــه ميكــن أن يصــاب
أمحدي على ســبيل الندرة غري أنه على مســتوى اجلماعة
سيبقى األمحديون يف أمن وسالم.
س :مــى ظهــر الطاعــون حتقي ًقــا لنبوءة ســيدان املســيح
املوعود ؟
ج :لقد ظهر الطاعون عام 1899م حبسب نبوءة سيدان
املســيح املوعــود  عــن تفشــيه يف اهلنــد ويف البنجــاب
خاصــة .فقــد أعلــن  قبــل ظهــوره أن هللا تعــاىل أنبــأه
عصمون
عــن تفشــي الطاعــون ،وأن أتباعــه الصادقــن ســيُ َ
منــه ،وممــا أوحــي إليــه  عن تفشــي األمراض تصديقًا
له« :األمراض تُشاع والنفوس تُضاع».
وكتــب  ابللغــة العربيــة واألرديــة عن هذا املوضوع أنه
كان قــد طلــب مــن هللا هــذه اآلي ـ َة؛ فقــد كتــب يف أحــد
أشعاره ابللغة العربية:
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وكتــب ابللغــة األرديــة بعــد ظهــور الطاعــون وهــو خياطــب
هللا  قائال:
أرسلت لتأييدي الطاعو َن أيضا لتتحقق اآلايت اليت
لقد
َ
معيارا للصدق.
ُتـ َع ُّـد ً
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