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  ٣١٩               اخلليفة اخلامس أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز سيدناعهد
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 قد أمر   -العزيزنصره  أيده اهللا ب  -  سيدنا مرزا مسرور أمحد    كان أمري املؤمنني  

 شرف إعداده مـن     ، فكان  لشباب اجلماعة  بإعداد كتاب عن املعلومات الدينية    
" معلومات دينيـة  "كتاب  نصيب الداعية حممد أمحد نعيم، إذ ترجم من األردو          

، مث توسع فيـه وأضـاف       ، باكستان  خدام األمحدية يف ربوة     قبل املنشور من 
 بل( "كاميايب كي راهني   "ا من كتاب  الكثري، خصوصمـن  وهـو    )الفالح س

" مجاعت امحديـه كـا تعـارف    "ربوة، وكتابيف منشورات خدام األمحدية   
يف  باألردو من منشورات جلنة إمـاء اهللا         )تعريف باجلماعة اإلسالمية األمحدية   (

  . مبشر أمحد خالدالداعية  ملؤلفه كراتشي
هذا الكتاب زاخر باملعلومات وبطريقة سؤال وجواب البسيطة، وهو يقـع           

أين؛ حيث يضم اجلزء األول معلومات أساسية عن عهد النيب صـلى اهللا       يف جز 
عليه وسلم وخلفائه الكرام رضي اهللا عنهم، أما اجلزء الثاين منه ففيه معلومات             

  . أساسية عن عهد املسيح املوعود عليه السالم وخلفائه الكرام
 :ألفاضلا السادة   ن ساهم يف مراجعة هذا الكتاب، وخصوصا      مكلّ  نشكر  

خالـد  ،  عابد أمحدداود،  نويد أمحد سعيد  ، نصري أمحد أجنم   ، أياز أمحد  هخواج
، عبـد ايـد     الدكتور وسام الرباقي  ،   الدكتور أمين فضل   ،متيم أبو دقة  ،  عزام

  .عامر، حممد طاهر ندمي، هاين طاهر، عبد املؤمن طاهر
ومـات  نسأل اهللا تعاىل أن حيقق هذا الكتاب غايته يف تعريف القـراء باملعل            

  . اهلامة الواردة فيه، ونسأله سبحانه أن يبارك يف من أعده وفيمن ساهم فيهالتارخيية
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  �اُهللا نور السماوات واَألرضِ�
� اتاومي السا فم لَه موال نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه اُهللا ال إِلَه

يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِال بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ نضِ مي اَألرا فما ومو 
 اتاومالس هيسكُر عساَء وا شإِال بِم هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحال يو ملْفَهخ

يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هئُودال يو ضاَألرو�  
  �اُهللا خالق كُلِّ شيٍء وهو علَى كُلِّ شيٍء وكيلٌ�

 لَه وجهه إِال هالك شيٍء كُلُّ هو إِال إِلَه ال آخر إِلَها اِهللا مع تدع وال�
كْمالْح هإِلَيونَ وعجرت�  
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٣
   هو االسم الذايت إلهلنا الرمحن الرحيم؟ما: س
 املتـصف جبميـع     ذات ال وهو" اهللا" الذايت إلهلنا الرمحن الرحيم هو       االسم: ج

 وهذا االسم ال يطلق على      ،زه عن كل عيب ومنقصة    ـ ومن ، احلميدة فاتالص
  .غري اهللا مطلقا

برهان على وجود اهللا من الرباهني اليت قدمها        أي   يل   ذكرهل ميكن أن ت   : س
  القرآن؟

  )٢٢: اادلة (�غْلبن أَنا ورسليَألكَتب اُهللا �: � اهللا يقول: ج
 هم املنتصرون يف اية املطاف على أعـدائهم،         ياؤههو وأنب ر اهللا أنه     قد قد أي

وإىل  �من سيدنا آدم إىل سيدنا حممـد         – نقرأ تاريخ األنبياء     عندماومن هنا   
 جند أن كل نيب كان يف البدء وحيدا عدمي احليلـة            ،� املسيح املوعود    سيدنا

  حىت األقارب يتحولـون    ، وكل واحد يناصبه العداء    ، الشعب بأكمله  ويعارضه
 ،يساعدون أعداءه، لكن رويدا رويدا يقبله النـاس       و ، مؤازرته من بدال   داوةللع

 ازديـاد عـدد      وكل يوم يالحظ   ، يف كل ميدان   واالنتصارويتمكن من الظفر    
 رجل وحيد على قومه؟ ولـيس مثـة         ينتصر كيف   :هنا يربز التساؤل  و .أتباعه

 الـذي  وهو   ،ح الفوز والنجا  مننه  جواب إال أن نقول أن هناك إهلا قادرا ميكِّ        
  . إليهبوهمليقر يرسل رسله إىل الناس الذي" اهللا"نسميه 

 جنـد هـذه     � املنطلق عندما ننظر إىل سيدنا غالم أمحد القادياين          هذا ومن
 كما كانت قاديـان     ، إذ كان وحيدا جمهوال ال يعرفه أحد       ؛ تتحقق فيه  العالمة

أنه هـو   ب بأمر من اهللا      تتوفر فيها املرافق األساسية، وحني أعلن      القرية جمهولة   
 مجيع  ت وبات ، دعواه هذه معارضة عنيفة    القت املوعود، واملسيحاإلمام املهدي   

 والقـساوسة املـسيحيني     اهلنـدوس  كما بدأ    ،العداءالفرق اإلسالمية تناصبه    
 وعـادى مـن   ، كل هجمة ووااله منينسجون له املؤامرات، لكن اهللا عصمه       
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٤
 وبدأ عدد   ،ويصدقونه وبدأ الناس يقبلونه     ، وجعله يزدهر وينتصر   ،أخزاهوعاداه  

 عـن  البـاحثون  وبدأ ، ومات من بارزه أو باهله     ،أتباعه يزداد ازديادا ملحوظا   
 حـىت   ، من العامل أمجـع    لزيارتهاحلق يتوافدون إىل هذه القرية اهولة النائية        

واآلن قد بلـغ عـدد      . كا وزاره بعض منهم   ري إىل أم  حياتهوصلت رسالته يف    
   .بلد من بلدان العامل ٢٠٠ يفعشرات املاليني الل مائة وبضعة أعوام  خهأتباع
  إذا كان اهللا موجودا، فلم ال نراه؟ : س
هناك أشياء كثرية يف العامل ال نستطيع أن نراها بالعيون املادية ومع ذلـك              : ج

فمثال ال نستطيع أن نـرى      . نؤمن بوجودها وال نطلب أي دليل على وجودها       
اء واحلب والغضب والعواطف وما إىل ذلك من األشـياء غـري            اهلواء والكهرب 

 ال يتراءى   �كذلك اهللا   . املادية وإمنا ندركها حبواس أخرى وال ينكرها أحد       
 الَ�:  بل ينظر إليه بعيون روحية كما يقول سـبحانه وتعـاىل           ،للعيون املادية 

رِكُهدت ارصاَألب وهو رِكدي ارصاَألب وهو اللَّطيف بِريفللوصول إليه ال بد     �الْخ 
من الوسائل اللطيفة واألساليب اليت هدانا إليها مثل ااهدة والدعاء؛ إذ قـال             

 عبادي سأَلَك وإِذَا�:  وقال �سبلَنا لَنهدينهم فينا جاهدوا والَّذين�: اهللا تعاىل 
 لَعلَّهم بِي ولْيؤمنواْ لي فَلْيستجِيبواْ دعان إِذَا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِني عني

 يقدم مثاال لبيان هذا املفهوم؛      -رمحه اهللا -كان سيدنا اخلليفة الرابع      �يرشدونَ
انظر، يوجد يف هذه الغرفة عـدد كـبري مـن           : فيقول ملن يسأله من األطفال    

ية، لكننا ال نستطيع أن نراها مع التأكد من         األمواج الصوتية واألشعة غري املرئ    
وجودها، وهذه األشعة واملوجات متنوعة متعددة، وعند تـشغيل التلفـاز أو            
املذياع نشاهد ونسمع الصور واألصوات املختلفة، وليس مثة برنامج واحد، بل           

ومثل ذلك متامـا؛    . مثة برامج خمتلفة تظهر لنا عند التنقّل بني القنوات املختلفة         
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ن اإلنسان عندما يهيئ الوسيلة املناسبة للنظر إىل اهللا، فهو يتمكن من النظـر              فإ

  . هي الدعاء وااهدة واتباع الرسل-وقد سبق ذكرها-إليه، وتلك الوسيلة 
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�نيالَمةً لِّلْعمحإِالَّ ر اكلْنسا أَرم١٠٧:األنبياء (�و(  
�محممهـنياُء بمحلَى الْكُفَّارِ راُء عدأَش هعم ينالَّذولُ اِهللا وسر ٣٠: الفتح (�د(  

  )٣-٢:طه (�لتشقَى الْقُرآنَ علَيك أَنزلْنا ما * طه�
  )٤: النجم( �الْهوى عنِ ينطق وما�
�كإِنلى ولُقٍ لَعيمٍ خظ٥: القلم (�ع(  

  
  األعيان وخنبة   الكرمي   ريق   ك إن حممـدا خري الورى   ال ش  
   وبه يباهي العسكر الروحاين   هو فخر كل مطهر ومقـدس        

  يف هذه الدنيا وبعـث ثاين   على نبيك دائما       صلِّ  يا رب     
  )�من شعر اإلمام املهدي واملسيح املوعود (
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  عبد املطلب؟����ما هو االسم احلقيقي لجد رسولِ اهللا : س

امسه احلقيقي شيبة بن هاشم؛ فعند وفاة هاشم، خلفه أخوه املطلب يف توليه            : ج
 -سقاية احلجيج، فلما أخربه أحد بِنجابة ابنِ أخيه شيبة بن هاشـم ولباقتـه               

، وحني رآه الناس     جاء به املطلب إىل مكة     -وكان شيبة يومئذ مقيما يف املدينة     
  . الذين ما كانوا يعرفونه حسبوه عبدا للمطّلبِ فاشتهر بعبد املطلب

  ؟ ����كم سنة ربى عبد املطلب حفيده : س
  ".السيدة آمنة"سنتني تقريبا، وذلك بعد وفاة والدته : ج
  ؟ ����كم كان عمر عبد املطلب عند وفاة والدة رسول اهللا : س
  . ت مائة وأربعون عاما، واهللا أعلممثانني عاما، ويف بعض الروايا: ج
  أي من أبناء عبد املطلب كان معه يف حماولة العثور على بئر زمزم؟: س
  .احلارث: ج
  ملَ بدأ عبد املطلب مبحاولة اكتشاف بئر زمزم؟: س
  .بناء على رؤيا رآها: ج
ماذا نذر عبد املطلب يف أثناء حماولته اكتشاف بئر زمزم ومل يـساعده             : س

  سخروا منه؟أحد بل 
نذر أنه إذا رزقه اهللا عشرة أبناء وبلغوا عمر الشباب يف حياتـه، فـسوف           : ج

  .يضحي بأحدهم يف سبيل اهللا
  وهل وىف بنذره؟: س
 الذي كـان  -) �والد سيدنا حممد    ( ساهم، فوقعت القرعة على عبد اهللا     : ج

ـ -أصغر أبناء عبد املطلب وأعزهم لديه   اًء  فوجب قتله، فاستعد ليضحي به وف
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بنذره، وكان عبد اهللا هو اآلخر جاهزا للتضحية بروحه من أجل الوفاء بنـذر              
أبيه اخلاص به، فتدخل بعض الزعماء واقترح عليه أن يذبح بدال منـه عـشرة             
مجال، وألقى القرعة بينه وبني اجلمال فكانت تأيت على عبد اهللا، وكرر العملية             

بح مائة مجل ومل يذبح عبـد       عشر مرات وبعدها جاءت على اإلبل، وأخريا ذ       
  . اهللا
  كم كان عمر عبد اهللا يوم اقترانه بالسيدة آمنة؟ : س
  . سنة١٧ عاما، ويف بعض الروايات ٢٥: ج
   السيدة آمنة؟����ألي قبيلة كانت تنتمي والدة خامتِ النبيني : س
  .لبين زهرة: ج
  ما اسم والدها؟ : س
  .وهب بن منبه: ج
  أين مات عبد اهللا؟ : س
  .  يثربيف: ج
   عند وفاة أبيه؟����كم سنة كان عمر النيب : س
  . ما زال جنينا يف بطن أمه�كان سيد ولد آدم خامت النبيني : ج
  ماذا تعرف عن تسميته مبحمد؟ : س
حني ترملت السيدة آمنة وهي ما زالت شابة، يستطيع كل واحد أن يقدر             : ج

ا ولدت طفال، وقيل هلـا يف       مصاا، فمؤاساةً وعزاًء هلا، أراها اهللا يف املنام أ        
املنام أن تسميه حممدا، كما رأت يف املنام أيضا أنه قد خرج من بطنها نور ساد                

  . العامل كله
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  ؟����مىت وأين ولد سيدنا رسول اهللا : س

  .  م يف مكة املكرمة٥٧١يف عام 

   يكىن ويلقب؟����مب كان : س

، ومـن اجلـدير     "الصادق األمني "القاسم ويلقب بـ     يكىن بأيب    �كان  : ج

  . قد ى عن أن يكىن بكنيته، وال بأس يف التسمية بامسه�بالذكر أنه 

  ما اسم مرضعته؟: س

  . رضي اهللا عنهاالسيدة حليمة السعدية : ج

   أول مرة؟����مىت ومبن اقترن سيدنا رسول اهللا : س

 بنـت   -رضي اهللا عنها  -  بالسيدة خدجية  �لقد اقترن سيدنا رسول اهللا      : ج

 عاما، وهناك اختالف يف الروايات يف عمرها حينذاك         ٢٥خويلد، وكان عمره    

  . إذ تتراوح الروايات بني الثامنة والعشرين واألربعني، بل فوق األربعني أيضا

  ن؟رضي اهللا عنه ما أمساء أمهات املؤمنني: س

  . السيدة خدجية رضي اهللا عنها-١: ج

  . زمعة رضي اهللا عنها السيدة سودة بنت-٢

  . رضي اهللا عنها� السيدة عائشة بنت سيدنا أيب بكر -٣

  . رضي اهللا عنها� السيدة حفصة بنت سيدنا عمر -٤

  . السيدة زينب بنت خزمية رضي اهللا عنها-٥

  . السيدة أم سلمى هند بنت أيب أمية رضي اهللا عنها-٦

  ؟ السيدة زينب بنت جحش رضي اهللا عنها-٧

  .ارث رضي اهللا عنهاحلاجويرية بنت  السيدة -٨
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  . السيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي اهللا عنها-٩

  . السيدة أم حبيبة بنت أيب سفيان رضي اهللا عنها-١٠
  . السيدة مارية القبطية أم إبراهيم رضي اهللا عنها-١١
  . السيدة ميمونة بنت احلارث رضي اهللا عنها-١٢

هو حال العديـد مـن      نساء كما   أكثر من أربع    متزوجا من    �كان الرسول   
 ما يفوق   كل صحايب  طلّقاملسلمني، وعندما نزل احلكم بتحديد العدد بأربع،        

فقد أعطاه اهللا تصرحيا خاصا      �أما زوجات النيب    . عن هذا العدد من نسائهم    
          ن ن كلهن، وذلك كان رمحة خاصة من اهللا تعاىل فاملرأة الـيت    ؛لالحتفاظ 

د مـن هـذا     سيكون مؤملا جدا هلا أن جتر      �للنيب  تشرفت بأن تكون زوجة     
ىل أن اهللا تعاىل قد حرم زواج نساء النيب من غريه بعده            إضافة إ الشرف العظيم،   

واعتربه إمثا عظيما؛ بسبب أن نساء النيب هن أمهات املؤمنني، فمن غري املقبول             
حية اليت  تقديرا هلذا الظرف اخلاص وللتض    إذن،  . أن يتزوجهن أحد من املؤمنني    
 .  من تطليقهن أو من الزواج بعد ذلك�قدمنها، فقد منع اهللا الرسول 

  ؟����هل تعرف أمساء بنات النيب : س
  . � السيدة زينب، تزوجت من السيد أيب العاص بن الربيع -١: ج
  .  السيدة رقية رضي اهللا عنها-٢
السيدة أم   السيدة أم كلثوم رضي اهللا عنها، لقد مت عقد قران السيدة رقية و             -٣

كلثوم على ابين أيب هلب؛ عتبة وعتيبة، لكن قبل أن يذهبا ما إىل البيت حصل               
 الواحدة بعد وفاة    - �الطالق، وبعد ذلك تزوجهما سيدنا عثمان بن عفان         

   ."ذو النورين" بـ � وهلذا السبب لقّب -األخرى
   .� السيدة فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها، وقد تزوجها سيدنا علي -٤
  ؟ ����كم ابنا للنيب : س
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. القاسم، والطاهر، والطيب، وعبد اهللا، وإبراهيم     : ممن اشتهروا يف الروايات   : ج

 مات له أحد    �ن رسول اهللا    يف موضع إ   �سيدنا املسيح املوعود    وقد قال   
  . عشر ابنا وصرب

   حني أعلن أنه رسول من اهللا؟ ����كم كان عمر النيب : س
  .  أربعني عاما�كان عمره : ج
  ؟����أين تلقى أول وحي تكليف من اهللا : س
مـا أنـا   : �فقال . اقرأ:  وقال له�يف غار حراء؛ حيث جاءه جربيل       : ج

مث قال له مرة ثالثـة      . ما أنا بقارئ  : �فرد عليه   . اقرأ: مث قال له ثانيةً   . بقارئ
�    لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاسا  � - إىل قوله  - �اقْرانَ مساِإلن لَّمع    لَـمعي لَـم �. 

 لـوين زم": فقـال  خدجية، على دخلف فؤاده، يرجف � اهللا رسول ا فرجع
لوينزم" .لقـد ": اخلـرب  وأخربها خلدجية فقال. الروع عنه ذهب حىت لوهفزم 

  ". نفسي على خشيت
  ماذا كانت ردة فعل أم املؤمنني خدجية على ذلك؟: س
 ما خيزيك اهللا أبدا؛ إنـك لتـصل         كال واهللا "لقد آمنت به وطمأنته قائلة      : ج

          م وحتمل الكَلَّ وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعني على نوائب احلقحالر .
  ) كتاب بدء الوحي: البخاري(

  ؟ ����أي أمة أرضعت رسول اهللا : س
 �ثويبة، وقد كانت أمةً أليب هلب، وكانت قد أرضعت سـابقا محـزة              : ج

  . من الرضاعة أيضا �يب أيضا، وبذلك فإن له قرابة مع الن
  حليمة؟  ����ما اسم ابن وابنة مرضع النيب : س
  . �ليه إعبد اهللا وشيماء، وكانا عزيزين : ج
  ما اسم زوج حليمة؟ : س
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  .احلارث: ج
  هل أسلمت حليمة واحلارث؟: س
هناك اختالف يف هذا األمر، ولكن املرجح أما أسلما، وأسلم أخو رسول      : ج

  . د اهللا وأخته شيماء أيضا رضي اهللا عنهما من الرضاعة عب�اهللا 
   حني أعادته حليمة إىل أمه؟ ����كم كان عمر النيب : س
  .أربع سنوات تقريبا: ج
   حني سافرت به أمه إىل يثرب لزيارة أقارا؟ ����كم كان عمر النيب : س
  .ست سنني: ج
  كم يوما أقامت هناك؟: س
  .قرابة شهر: ج
  مىت توفيت أمه؟: س
  .ها إىل مكة عائدةً من املدينة مبوضع أبواء ودفنت هناكيف طريق: ج
   يف هذا السفر إضافة إىل والدته؟ ����من كان يرافقه : س
  . ورثتها من زوجها عبد اهللا� أم أمين، وكانت أَمةً لوالدته: ج
   يعرف قرب أمه؟����هل كان رسول اهللا : س
  . ه، وزار قربهانعم؛ فبعد البعثة مر يوما بذاك املوضع وأراه أصحاب: ج
  ماذا تعرف عن أم أمين رضي اهللا عنها؟ : س
 فولدت له أسامة الذي كان حيبه رسول اهللا         �لقد تزوجها زيد بن حارثة      : ج
  . كثريا�
  ماذا تعرف عن زيد بن حارثة؟ : س
كان غالما حرا من قبيلة بين كلب، اختطفه غزاة غزوا قبيلة أمـه عنـدما       : ج

، فاشتراه حكيم بـن     للبيع فعرضوه ،عكاظ سوق به فأتواكانت يف زيارة هلم،     
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حزام وأهداه لعمته خدجية رضي اهللا عنها، وحني الحظت عليه أمارات النبوغ            

ومن الطريف والغريب أن أباه حني      .  الذي تبناّه  �واجلدارة أهدته لرسول اهللا     
 ، فآثر البقاء عند� جاء يستعيده منه، فخيره �عرف بوجوده عند رسول اهللا    

 ملا وجده عنده من احلنان والشفقة والعطف ما يفـوق حـب             �رسول اهللا   
  . الوالد

   إىل الشام؟ ����مىت سافر : س
  .م، مع عمه أيب طالب٥٨٣يف عام : ج
  ؟ ����مب أوصى الراهب بحريى أبا طالب يف خصوص النيب : س
  .لقد أوصاه حبفظ الصيب من اليهود، فإنه رأى فيه أمارات النبوة: ج
  أي مدينة كان يقيم هذا الراهب؟يف : س
  .يف بصرى الشام: ج
   حني سافر إىل بصرى مع عمه أيب طالب؟����كم كان عمر رسول اهللا : س
  .اثنا عشر عاما: ج
   يف أي حرب يف سن الشباب قبل إعالن النبوة؟ ����هل شارك : س
يبدو من بعض الروايات أنه مل يشارك يف أي حرب بنفسه، وإمنا كـان               :  ج

 . امه السهام يف حرب الفجاريناول أعم

 بأموال التجـارة إىل     ����حني أرسلت السيدة خدجية سيدنا رسول اهللا        : س
  الشام، هل أرسلت معه أحدا؟

  . �نعم؛ فقد أرسلت معه عبدها ميسرةَ، وقد شهد بإخالصه وأمانته : ج
   قبل النبوة؟����هل تعرف بعض أصدقاء النيب : س
 حزام الذي كان شريف الطبع، وزيد بـن  ، وحكيم بن  �سيدنا أبو بكر    : ج

  .عمرو الذي كان معروفا بكراهته للشرك قبل اإلسالم
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ïyìÛa@ÞëŒã@õ†i@ @
  ؟����اه النيب ما هو أول وحي تكليف تلقّ :س
  . �خلَق الَّذي ربك بِاسمِ اقْرأْ�: ج
  هل كان هذا أول عهده بالوحي على اإلطالق؟: س
ويتلقى أشكاال من الوحي منذ نعومة أظفاره،       ال، فقد كان على صلة باهللا،       : ج

ولكن هذا الوحي كان بداية وحي التكليف الذي شعر مـن خاللـه بعظـم               
  .املسئولية امللقاة على عاتقه

  كم طال انقطاع الوحي؟: س
  .أربعني يوما: ج
  ماذا نزل عليه أول ما عاوده الوحي بعد االنقطاع؟: س
 والرجـز *  فَطَهـر  وثيابك * فَكَبر وربك * فَأَنذر قُم * الْمدثِّر أَيها يا�: ج

رجفَاه�.  
  مىت دخل بنو هاشم شعب أيب طالب؟ : س
  .يف العام السابع من البعثة: ج
  ملاذا دخلوا الشعب؟: س
كتب أعداء اإلسالم صحيفة فرضوا مبوجبها احلظر على التعامل مع بـين            : ج

  .خل الكعبةهاشم، وعلّقوها دا
  كم طال هذا احلصار؟ : س
  .ما يقارب ثالث سنوات: ج
  كيف كانت اية هذه الصحيفة املشئومة؟: س
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يا أهل مكة، أنأكـل     : ذات صباح أقبل زهري بن أيب أمية على الناس فقال         : ج

الطعام، ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكى ال يباع وال يبتاع منهم، واهللا ال أقعد   
فقال أبو جهل، وكـان يف ناحيـة        . صحيفة القاطعة الظاملة  حىت تشق هذه ال   

أنت واهللا أكذب، ما    : قال زمعة بن األسود   . كذبت واهللا، وال تشق   : املسجد
صدق زمعة، ال نرضى ما كتب      : رضينا كتاا حيث كُتبت؛ قال أبو البخترى      

صدقتما، وكذب من قال غري ذلـك،       : فيها، وال نقر به؛ قال املطعم بن عدي       
فقـال  . وقال هشام بن عمرو حنوا من ذلك      . ربأ إىل اهللا منها، ومما كتب فيها      ن

وأبو طالب جالس   . هذا أمر قُضي بليل، تشووِر فيه بغري هذا املكان        : أبو جهل 
يف ناحية املسجد، فقام املطعم بن عدي إىل الصحيفة ليشقّها، فوجد اَألرضة قد      

   ".بامسك اللهم"أكلتها، إال 
   عن الصحيفة؟ ����ا تعرف عن ما تنبأ به رسول اهللا ماذ: س
:  قال أليب طالب   �أن رسول اهللا    : وذكر بعض أهل العلم   : قال ابن هشام  : ج

يا عم، إن ريب قد سلط األرضة على صحيفة قريش، فلم تدع فيها امسا هو هللا                
 ك أخربك   : ه فيها، ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان؛ فقال       إال أثبتتـذا؟  أرب

يـا  : فواهللا ما يدخل عليك أحد، مث خرج إىل قريش، فقـال          : نعم؛ قال : قال
معشر قريش، إن ابن أخي قد أخربين بكذا وكذا، فهلم صحيفتكم، فإن كان             
كما قال ابن أخي، فانتهوا عن قطيعتنا، وانزلوا عما فيها، وإن يكـن كاذبـا               

على ذلك، مث نظروا، فإذا     رضينا، فتعاقدوا   : دفعت إليكم ابن أخي، فقال القوم     
فعند ذلك صنع الرهط مـن      . ، فزادهم ذلك شرا   �هي كما قال رسول اهللا      

  . قريش يف نقض الصحيفة ما صنعوا
  كم كان عمر أيب طالب وقت وفاته؟: س
  .مثانني سنة: ج
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  ما هي دار األرقَم؟: س
 دار األرقم هي أول مركز لإلسالم، حيث كان جيتمع املسلمون مع الـنيب            : ج
ـِّرية، وكان الناس يأتون إليها للقاء النيب والتعرف علـى             � م حبويعبدون ر 

  . دعواه
  ملن كان هذا البيت؟ : س
صاحب هذا البيت هو اَألرقَم بن أيب اَألرقَم القرشي املخزومي، وكان من            : ج

وكان هذا البيت يقع يف كنف جبل الصفا، وهذه      . السابقني األولني يف اإلسالم   
  ". دار اإلسالم"ار مشهورة أيضا بـ الد
   هذا البيت؟����كم سنة استعمل رسول اهللا : س
  .ما يقارب ثالث سنوات: ج
هل تعرف بعض من أسلموا يف دار األرقم، والذين يعـدون الـسابقني        : س

  األولني؟
 الذي قُتل شهيدا بعد وفـاة       �، وزيد بن اخلطاب     �مصعب بن عمري    : ج

 الذي كان من أقارب أم      �عبد اهللا بن أم مكتوم       يف حرب اليمامة، و    �النيب  
 الذي كتب   �املؤمنني السيدة خدجية رضي اهللا عنها، و جعفر بن أيب طالب            

 خلقًا وخلقًا، وعمار بن ياسر      �عنه املؤرخون أنه كان كبري الشبه برسول اهللا         
 الذي يعرف   � وصهيب بن سنان     ،م رضي اهللا عنه   "ياسر، وسمية "مع أبويه   

 ؛خالص عريب هو بل ،هيب الرومي، لكنه مل يكن من الروم يف واقع األمر         بص
مريياألب، ن كان يسكن أرض املوصل بالعراق، فأغارت الـروم         .األم متيمي 

ـ على تلك الناحية، فسبته وهو غالم فنشأ يف بالد الروم وابتيع فيهـا، ف              رفع 
  . الرومي بصهيب
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ـ  احلـرب  وهي -بعد انتهاء حرب بعاث   : س  األوس بـني  نـشبت  يتال

 يف شهر رجب من العام احلادي عشر من البعثة بعـدد            ���� التقى   -واخلزرج
من أهل يثرب، فأبلغهم دعوة اإلسالم وقرأ عليهم بعض آيـات القـرآن             
الكرمي، فتأثروا به واقتنعوا مبا مسعوا منه وأسلموا كلهم، من أي قبيلة كانوا             

 وكم كان عددهم؟ 

  :زرج، وكانوا ستة رجال وهمكان هؤالء من قبيلة اخل: ج
  . من بين النجار، وكان أول املصدقني�" أسعد بن زرارة"أبو أمامة  .١
 وهو اآلخر من بين النجار، وبنو النجار أخوال         �عوف بن احلارث     .٢

  . عبد املطلب�جد النيب 
 ما قد نـزل     �وهب له رسول اهللا     .  من بين زريق   �رافع بن مالك     .٣

من هنا يستدلُّ على أن القرآن كان يكتب فـورا          و. من القرآن إىل ذلك اليوم    
  .وقبل أن جيمع بصورة كتاب كان كله مكتوبا

  . من بين سلمة�قطبة بن عامر  .٤
  . من بين حرام� عقبة بن عامر  .٥
  . من بين عبيد� جابر بن عبد اهللا بن رئاب  .٦

م عشية الوداع أم سينشرون دعوة اإلسال �هؤالء الستة وعـدوا رسولَ اهللا  
  . يف يثرب

  ماذا تعرف عن بيعة العقبة األوىل؟ : س
. راجيا ومنتظرا ردود فعل أهل يثرب؛ هل يقبلونه أم يرفضونه          �لقد ظلَّ   : ج

 يف أيام احلج إىل العقبة مبىن، وبدأ جييل النظر          �وبعد انقضاء سنة كاملة توجه      
 أهـل    فوقع نظره على نفر مـن      - السابق ذكرهم  -شوقًا للقاء هؤالء الستة     

يثرب، وحني تقدم إليهم عرفوه فورا، وقابلوه مبنتهى احلب واإلخالص وكانوا           



òîäí…@pbßìÜÈß                  ��������������������������������������������@@

  

٢٠
اثين عشر رجال مبا فيهم مخسة من الستة الذين صدقوه يف الـسنة الـسالفة،               

  : وسبعة آخرون جدد من األوس واخلزرج، وهم
  . من بين النجار من اخلزرج� معاذ بن احلارث  .١
  . من اخلزرج من بين زريق� ذكوان بن عبد قيس  .٢
  . من حلفاء اخلزرج من بين بلي� أبو عبد الرمحن يزيد بن ثعلبة  .٣
  . من بين عوف من اخلزرج� عبادة بن الصامت  .٤
  . من بين سامل من اخلزرج� العباس بن عبادة بن نضلة  .٥
  . من بين عبد األشهل من األوس� أبو اهليثم بن التيهان  .٦
  .  األوس من بين عمرو بن عوف من� عومي بن ساعدة  .٧

  .�فبايعوا رسولَ اهللا 
  ؟����للنيب ) السفري األول(من هو الداعية اإلسالمي األول : س
 العودة  - السابق ذكرهم من أهل يثرب     -حني أراد هؤالء املبايعون اجلدد      : ج

 أن يرسل معهم رجال يعلمهـم الـدين         �إىل املدينة، التمسوا من رسول اهللا       
. �معهم؛ مصعب بن عمـري       � النيب   ويدعو املشركني إىل اإلسالم، فأرسل    

، إذ أن مهمته األساسية أن يقرأ علـى         )مقرئٍ( بصفة قارئٍ    �ولكن؛ عرف   
  . الناس القرآن ويقرئهم

  كيف كانت ردود فعل أهل يثرب؟: س
لقد أبدوا رغبة كبرية يف اإلسالم، وبدأوا يــقبلون عليـه يــقبلونه             : ج

وخالل أيام تشرف زعـيم      � حضريويعتنقونه، حىت أسلم الزعيم أُسيد بن       
  .بقبول اإلسالم) �سعد بن معاذ (األوس بأسرها 

  أي مكانة كان حيوز سعد يف األنصار؟: س
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 يف  �كانت لسعد بن معاذ مكانـةٌ يف األنـصار كمكانـة أيب بكـر               : ج

  . املهاجرين
  ماذا تعرف عن بيعة العقبة الثانية؟ : س
 املدينة جاء سبعون رجال من املدينة       بعد مرور سنة على ذهاب مصعب إىل      : ج

. يف مكة، بعضهم قد أسلموا وبعضهم يريدون أن يبـايعوه          �إىل رسول اهللا    
 موعد اللقاء بعد انتهاء شعائر احلج يف العقبة نفـسها يف          �فحدد هلم الرسول    

 �فاجتمعوا وخـرج إلـيهم رسـول اهللا         . منتصف الليل وسط ذي احلجة    
  . بايعه هؤالء السبعون و�واصطحب معه عمه العباس 

 إىل املدينة اشترط عليهم     �وحني أبدى هؤالء الرغبة يف أن يهاجر رسول اهللا          
  .�العباس 

  . �بأن يضمنوا محاية رسول اهللا 
  ماذا تعرف عن اثين عشر نقيبا؟ : س
 بأنه كما جعل موسى مـن بـين         �بعد بيعة العقبة الثانية قال رسول اهللا        : ج

ا، سأعين عليكم أنا أيضا اثين عشر نقيبا يعتنون بكـم           إسرائيل اثين عشر نقيب   
وحيافظون عليكم، ويكونون يل مبنـزلة اثين عشر حواريا كما كان لعيسى بن            

وسيكونون مسئولني عندي عن قومهم؛ فرشـحوا يل        . مرمي اثنا عشر حواريا   
، وهـؤالء االثنـا   �األمساء، وحني قدم الصحابة اثين عشر امسا، وافق عليهم          

  :عشر نقيبا
 بن  مالك اهليثم وأبو ،خيثمة بن وسعد ،ضرياحلُ بن سيدأُ: وهم ،األوس من ثالثة

بـن  وسعد زرارة، بن أسعد: وهم ،اخلزرج من وتسعةرضي اهللا عنهم  يهانالت 
 بـن  وعبـادة  معرور، بن والرباء،  مالك بن ورافع رواحة، بن اللّه وعبد الربيع،

 .	 وعمر بن واملنذر حرام، بن عمرو بن اللّه وعبد عبادة، بن وسعد صامت،لا
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٢٢

@�äÛa@ñŠvç�òäí†½a@µg@@ @
   من منـزله للهجرة؟ ����كيف خرج رسول اهللا : س
 قتل على أمرهم أمجعوا ،املدينة إىل هاجروا قد املسلمني أن قريش رأت ملا: ج

 إذا ليقتلوه ليلتهم طول زلهـمن باب على ورصدوه فبيتوه ،� اهللا رسول
 أن اهللا ودعا فراشه، على ينام أن � طالب أيب بن علي � النيب فأمر خرج،
 فوضع النوم، غشيهم وقد فخرج ،أبصارهم على اهللا فطمس أثره، عليهم يعمي
 أن وأخربهم � علي عليهم خرج أصبحوا فلما قام،و ترابا رؤوسهم على
اجلامع ألحكام . (وجنا فات قد � اهللا رسول أن والمفع ،أحد الدار يف ليس

  )لقرآنا
   أن يصطحبه يف سفر اهلجرة؟ ����أيا من الصحابة فضل رسول اهللا : س
  .�سيدنا أبو بكر : ج
 يف أثناء اهلجرة إىل املدينة، ومن كان معه ����إىل أي غار جلأ رسول اهللا : س

  وقتذاك؟
 الـذي   �  إىل غار ثور، وكان معه سيدنا أبو بكر        �لقد جلأ رسول اهللا     : ج

 أن  �ام بتنظيفه وسد مجيع اجلحـور، مث قـال للـنيب            دخل أوال يف الغار وق    
عليه عقب قدمه لـئال      �يتفضل، وكان جحر واحد قد بقي مفتوحا فوضع         

 فلدغته أفعى، فأخفى أمله، ولكن دمعة جرت        �خيرج منه ما يؤذي رسول اهللا       
 فاستيقظ، فسأله السبب، فلما أخـربه       �من عينه فسقطت على جسد النيب       

  . ملبارك فسكن األملوضع عليه لعابه ا
  كم يبعد غار ثور عن مكة؟: س
  .ثالثة أميال: ج
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   وصاحبه يف الغار؟����هل وصل الكفار إىل رسول اهللا : س
لقد وصلوا أمام مدخل الغار، لكن اهللا منعهم أن ينظروا إىل داخله، وكان             : ج

و من اليسري جدا أن يشاهدومها إذا احنىن أحدهم أمام الباب؛ فلما رأى سيدنا أب         
، فطمأنـه   � أرجل هؤالء الكفار اضطرب قليال خوفا على الـنيب           �بكر  

  . ورجع الكفار خائبني" ال حتزن إن اهللا معنا" قائال �رسول اهللا 
  ؟ ����كم حدد الكفار جائزة ملن يأتيهم برسول اهللا : س
  مائة من اإلبل؟: ج
  من الحقهما ووصل قريبا جدا منهما؟: س
  .سراقة بن مالك: ج
  ذي حدث له وهل متكّن منهما أم ال؟ ما ال: س
لقد كبا حصانه كبوات متتالية، ومل يتمكن من اللحاق ما، وتأكد أنه لن : ج

 األمان فأعطاه إياه، وطلب منه أن �يسعه النيل منهما، فطلب من رسول اهللا 
  .يرد من يريد مالحقتهما

  ؟ عند هذه الساعة يف حق سراقة����ما الذي تنبأ به رسول اهللا : س
  .كيف بك يا سراقة إذا تسورت بسواري كسرى: لقد قال: ج
  كيف حتققت هذه النبوءة؟: س
ووجد يف الغنائم    �حني فُتحت بالد فارس يف عهد سيدنا عمر الفاروق          : ج

يف نصيب سراقة، وطلب منـه أن        �سوارين لكسرى، جعلهما سيدنا عمر      
  . �يلبسهما حتقيقا لنبوءة النيب 

بأن يتجول يف مكة ويطلعهما علـى        ����ه سيدنا أبو بكر     من الذي كلَّف  : س
  مستجدات األمور ليال ليلة اهلجرة؟
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 هذه املهمة لعبد اهللا ابن أيب بكر رضـي اهللا           �لقد فوض سيدنا أبو بكر      : ج

  . عنهما
هل تعرف اسم الدليل الذي استأجره سيدنا أبو بكـر ليوصـلهما إىل             : س

  املدينة؟
  .ل أُريقطعبد اهللا بن أرقط، وقي: ج
   وصاحبه يف غار ثور؟ ����كم ليلة قضى رسول اهللا :س
  .ثالث ليالٍ: ج
  من كان يحضر هلما احلليب؟: س
  . عامر بن فُهريةَ، موىل أيب بكر رضي اهللا عنهما: ج
   ومىت وصل إىل املدينة؟����مىت بدأت هجرة رسول اهللا : س
 ربيع األول سنة    ول من  يف األ  إىل املدينة ليلة االثنني    من مكة    �هاجر النيب   : ج
 ربيـع   ١٢يف   يوم اجلمعـة      املدينة  إىل  ووصل م،٦٢٢ /١٦/٩ املوافق   هـ ١

  .م٦٢٢ /٢٧/٩ املوافق األول
   بعد اهلجرة؟����عند أي أنصاري أقام : س
 رغبة عارمة يف أن يـشرف       عند دخوله املدينة، كانت لدى كل أنصاري      : ج

 أن يفـضل    �ان صعبا عليه     ويبارك منـزله بالسكن فيه، وك     �رسول اهللا   
. أينما بركت فهو موضـع إقـاميت      : أحدا على سواه، فأطلق زمام ناقته وقال      

فحني دخلت الناقة املدينةَ ومشت قليال، بركت أمام بيت أيب أيوب، لكنـها             
سرعان ما ضت وتقدمت إىل األمام وتوقفت مث رجعـت إىل املكـان األول          

  .ن يسكن يف هذا البيت أ�وبركت أمام بيت أيب أيوب، فقرر 
 ����أيا من قبائل اليهود كانت تسكن املدينة قبل أن يشرفها رسول اهللا             : س

  بالسكن فيها؟
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  . بنو النضري، وبنو قَينقَاع، وبنو قُريظَة: كانت هناك ثالث قبائل تسمى: ج
  ماذا كانت تسمى املدينة قبل اهلجرة؟: س
ملنورة بعد اهلجـرة، أي مدينـة       كانت تسمى يثرب، واشتهرت باملدينة ا     : ج

  .�الرسول 
  باإلضافة إىل اليهود، كم من القبائل كانت تسكن املدينة؟: س
  .قبيلتان كبريتان مها األوس واخلزرج، وتتفرع كلتامها إىل بطون وأفخاذ: ج

@�äÛa@paëŒË�@ @
  ما الفرق بني الغزوة والسرية يف املصطلح اإلسالمي؟ : س
 بنفسه النفيسة، أما الـسرية فطلعـة        �ه رسول اهللا    الغزوة قتال شارك في   : ج

  . �استكشافية، أو قتال مل يشارك فيه رسول اهللا 
  ماذا تعرف عن غزوة بدر؟: س
كانت يف شهر رمضان يف العام الثاين من اهلجرة، وكانت حامسة بني احلق             : ج

   .٣١٣والباطل، وتسمى يوم الفرقان أيضا؛ وكان عدد املسلمني 
م بسيطا، مقابل ألف رجل من الكفار بكامل العدة، ومع ذلك           وكان تسليحه 

فقد مين جيش الكفار زمية نكراء، وانتصر املسلمون على ضـعفهم وانعـدام    
الوسائل، وكأن املعركة بني عصفور مهيض اجلناح وعقاب ذي خمالب حادة،           

وممـا جيـدر    . �أَذلَّةٌ موأَنت بِبدرٍ اللّه نصركُم ولَقَد�: وإىل هذا أشار اهللا قائال    
باملالحظة أن انتصار املسلمني على ضعفهم يعود إىل دعوات ضارعة رفعهـا            

 هذه العـصابةَ، ال تعبـد يف        تهلكاللهم إن   : " إىل السماء قائال   �رسول اهللا   
  ". األرض
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٢٦
"ماللّه !جِزي أَنا لنِي، متدعو ماللّه !ا آتنِي، متدعو اللّهإنْ! م كلهت  هـذه 

  ".اَألرضِ في تعبد الَ اِإلسالَمِ أَهلِ من الْعصابةُ
  مىت شن الكفار على املسلمني حرب أحد؟ : س
  .يف شوال، يف العام الثالث بعد اهلجرة: ج
   سيفه وطلب منه أن يؤدي حقه؟����ألي صحايب أعطى رسول اهللا : س
 سـيفه، لكنـه   � أن يعطيهم رسول اهللا كان كبار الصحابة يتطلعون إىل    : ج

  .�سلّمه أليب دجانةَ 
  كيف أدى حقه؟: س
ويف أثناء القتال اسـتلّه     . لقد قاتل به قتاال عنيفا وقتل به عددا من الكفار         : ج

على هند زوجة أيب سفيان، فاستنجدت برجاهلا فلم ينجدها أحد، فامتنع عـن   
ذي كان ينظر إىل املشهد، أجابه      فلما سأله أحد الصحابة بعد احلرب ال      . قتلها
نعم قد سللت السيف عليها وكانت يف متناول سيفي، لكنين ما أردت            : قائال

 أي امرأة، وخاصة إذا كانت يف حالة اخلـذالن          �أن أقتل بسيف رسول اهللا      
  .وحدها ال يساعدها أحد

كم كان عدد الصحابة يف غزوة أحد، وإىل كم صحايب فوض رسـول             : س
  املمر املؤدي إىل ساحة القتال؟  حراسة ����اهللا 
كان عدد الصحابة سبعمائة، ووضع حلراسة املمر مخسني رجـال، وأمـر            : ج

  .�عليهم عبد اهللا بن جبري 
من كان أمري عسكر الكفار، وكم كان عددهم، ومـن كـان قائـد              : س

  فرسام؟
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أبو سفيان بن حرب، وكانوا ثالثة آالف مقاتل، وكان منهم مائتا فـارس            : ج

دهم خالد بن الوليد، الذي أسلم يف السنة الثامنة للهجرة ومساه رسول اهللا             يقو
  . سيف اهللا املسلول: �
  كم يبعد جبل أحد من املدينة؟: س
  .ثالثة أميال: ج
، "ارمِ فداك أيب وأمـي    " يف غزوة أحد     ����ألي صحايب قال رسول اهللا      : س

  وكم أطلق من السهام؟
  .ف سهموقد أطلق أل .�لسعد بن أيب وقاص : ج
 استشهد يف معركة أحد، ومب لقّبه رسول اهللا         ���� من أعمام الرسول     أي: س
  ، ومن قتله؟ ����
وحـشي بـن    " وقد قتله .  بسيد الشهداء  �لقّبه رسول اهللا    ، ف �محزة  : ج

  .غدرا" حرب
  مىت نشبت معركة األحزاب؟: س
يف شهر شوال من العام اخلامس اهلجري احتشدت مجيع قبائـل اجلزيـرة             : ج
  . عربية حول املدينة ليدكوها دكاال

  ما هو االسم اآلخر لغزوة األحزاب؟: س
  .غزوة اخلندق: ج
  لم سميت ذا االسم؟: س
  .ألن الصحابة حفروا خندقا حول املدينة للدفاع عن أنفسهم: ج
  مبشورة أي صحايب حـفر اخلندق؟: س
  . �مبشورة سلمان الفارسي : ج
  كفار، وكم كان عددهم؟ من كان أمري عسكر ال: س
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  .أبو سفيان بن حرب، وكانوا عشرة آالف مقاتل: ج
  ماذا تعرف عن اخلندق؟: س
 تـسعة   حنو  وعرضه - كم) ٢ (حنو - ذراع آالف مخسة حنو طوله كان: ج

 .أمتار) ٤ (حنو - أذرع) ١٠ و ٧ (بني وعمقه - أمتار) ٤ (حنو  - أذرع
ايب، وقد اشتغلوا يف احلفر ليـلَ       وقد اشترك يف حفر اخلندق ثالثة آالف صح       

  .ار، ومت حفر اخلندق يف ستة أيام
   يف حفر اخلندق؟����هل شارك رسول اهللا : س
 يف حفر اخلندق، وليس ذلك فحسب، بل إن الـصحابة           �نعم قد شارك    : ج

، وكان يساعدهم �حني كانوا جيدون أي صعوبة يف احلفر كانوا يستعينون به     
  .ة من اهللاوحيطم الصخور الصلبة بقو

   صحابته وهو يشارك يف حفر اخلندق؟����مباذا بشر الرسول : س
أثناء حفر اخلندق ظهرت صخرة عجز الصحابة عن كسرها، فأخذ رسول           : ج

 معوالً، وقال بسم اهللا مث ضرب الصخرة، فتحطمت كليـا بالـضربة             �اهللا  
هللا ا:  يقـول  �الثالثة، ومع كل ضربة كان الشرر يتطاير من الصخرة وكان           

أكرب، فقد أضاء له الشرر يف الضربة األوىل قصور الشام، ويف الثانيـة قـصور            
 وبشر � قد رآه �الفرس، ويف الثالثة قصور الروم وكان ذلك كشفًا من اهللا     

 وهو ،أنفسنا على خنندق حنن :املنافقون عندها فقالأصحابه بفتح هذه البالد،     
  . والروم فارس قصور يعدنا

   يف أثناء حفر اخلنذق يردد بيتا من الشعر هل تعرفه؟���� كان رسول اهللا: س
  : يردد كثريا البيت التايل�نعم كان : ج

  .فاغفر لألنصار واملهاجرة     اللهم إن العيش عيش اآلخرة 
  بِم كان الصحابة جييبونه؟: س
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  :كانوا جييبونه قائلني: ج

   على اجلهاد ما لقــينا أبدا      حنن الذين بايعوا حمـمدا 
   هل تعرفها؟ ���� أحيانا يردد أبياتا لعبد اهللا بن رواحة ����وكان : س
  : يقرأ له األبيات التالية�نعم كان : ج

  وال تصدقنا وال صلَّـــينا  اللهم لوال أنت ما اهتديـنا 
  وثـبت األقــدام إن القينا    فأنزلَـن سكينة علينــا 

  ة أبيـــنا ـنإذا أرادوا فت    وا علينا ــإن اُألىل قد بغ
  كم طال حصار الكفار حول املدينة؟ : س
  .شهرا واحدا: ج
 املسلمني يف اية هذه الغزوة خبـصوص هجـوم          ����مب بشر رسول اهللا     : س

  العدو؟
 لن يشن اهلجوم على املدينـة بعـد اآلن، وإمنـا            :�رسول اهللا   لقد قال   : ج

سـنوات مـن    وحتقق ذلك؛ إذ كان فتح مكة بعد ثالث         . سنخرج حنن للفتح  
  . غزوة اخلندق

   صلح احلديبية ومىت حصل؟ذا تعرف عنما: س
يف ذي القعدة من العام السادس اهلجري حصل بني كفار مكة واملسلمني             : ج

صلح مبوضع احلديبية يعرف بصلح احلديبية، اتفقا فيه على وضع احلرب عشر            
ـ              ار مث  سنني، وقد وضعت فيه بعض الشروط؛ منها أنه إذا أسلم أحد من الكف

هاجر إىل املدينة فسوف يعيده املسلمون إىل أهل مكة، لكنه إذا ارتـد أحـد               
املسلمني وجاء إىل مكة فلن يعيده أهل مكة، ومنها أن املسلمني يعودون ذلك             

ويف أثناء كتابة العهد    . العام إىل املدينة دون أداء العمرة، ويأتون يف العام املقبل         
 � مسلما، فسلّمه سيدنا رسول اهللا       �اهللا  جاء أبو جندل من مكة إىل رسول        
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ويف . إىل أبيه سهيل بن عمرو الذي كان ميثل الكفار يف هذا العهد ومنـدوم             

كمندوب -أثناء الكتابة، حني كتب الكاتب أن هذا العقد بني سهيل بن عمرو           
لو شهدت أنك :  وحممد رسول اهللا، اعترض ممثل الكفار قائال- عن كفار مكة  
وكتـب  " رسول اهللا " بشطب كلمة    � أقاتلْك، فأمر رسول اهللا      رسول اهللا مل  

  ".بن عبد اهللا"
  ما املراد من بيعة الرضوان؟ : س
قبل أن يعقد الصلح يف احلديبية، تفشت شائعة بأن الكفار قتلـوا رسـول         : ج

 للتفاوض مع   �الذي كان قد أرسله الرسول       - �املسلمني عثمان بن عفان     
 ففي تلك الساعة العصيبة طلب رسول       -مني إليها أهل مكة بشأن دخول املسل    

 من املسلمني أن يبايعوه على أم سيستعدون لتقـدمي أي نـوع مـن               �اهللا  
هذي بيعة  : التضحية، فبايعوه مجيعا، مث وضع يده اليسرى على يده اليمىن وقال          

عثمان، فألقى اهللا تعاىل على هذه البيعة نظرة حب ورضوان فـسميت ببيعـة              
 من سورة الفتح؛ حيث يقول اهللا       ١٩و  ١١هي مذكورة يف اآليتني     الرضوان، و 

إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اَهللا يد اِهللا فَوق أَيديهِم فَمن نكَثَ فَإِنما             � �
         يهتؤيفَس اللَّه هلَيع داها عفَى بِمأَو نمو فِْسهلَى نكُثُ عنا  ييمظا عرالفتح(� أَج: 

١١(  
�              ي قُلُوبِهِما فم ملفَع ةرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي نِنيمؤنِ الْماُهللا ع يضر لَقَد 

   )١٩ :الفتح (�فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا
   مبوضع احلديبية؟����كم يوما أقام : س
  .  يوما٢٢: ج
   يف احلديبية؟���� النيب اكم من الصحابة رافقو: س
  . ألف وأربعمائة صحايب: ج



òîäí…@pbßìÜÈß@@

  

٣١
  مىت نقض صلح احلديبية، وكيف كان ذلك، وماذا حدث بعد ذلك؟: س
. نقض الصلح بعد عامني تقريبا، وذلك يف شعبان من السنة الثامنة للهجرة           : ج

لح احلديبيـة، كمـا      بعد ص  �حيث كانت خزاعة قد دخلت يف حلف النيب         
دخل بنو بكرٍ يف حلف قريش، وكان بني احليني ثأر جاهلي قدمي؛ فثار بنو بكر         

. على خزاعة، وأخذت قريش تظاهرهم حىت أصابوا من خزاعة مقتلة عظيمـة           
 حلفها املتني، فوعدهم رسول �فسارعت خزاعة إىل املدينة املنورة تناشد النيب     

  . يبا كان فتح مكةاهللا بنصرم، وبعد ذلك بشهرٍ تقر
  لفتح مكة؟ ����مىت انطلق : س
  .يف العاشر من رمضان املبارك عام مثان من اهلجرة: ج
  كم كان معه من األصحاب؟:س
  .عشرة آالف صحايب: ج
هل تعرف اسم الصحايب الذي أرسل رسالة إىل أهل مكة أخربهم فيها            : س

ط لذلك   كان خيط  ���� لفتح مكة، مع أن رسول اهللا        ����عن خطة رسول اهللا     
  سرا؟

  .�امسه حاطب بن أيب بلتعة : ج
  من محل هذه الرسالة؟: س
  .إحدى النساء: ج
   ملصادرة هذه الرسالة منها؟����من أرسل النيب : س
 عليا وعبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما، فألقيا القبض عليها يف             �أرسل  : ج

  .الطريق
  بِم برر حاطب تصرفه غري الالئق؟: س
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 بأنه فعل ذلك حرصا على بعض أقاربه يف مكة الـذين            � للنيب   لقد قال : ج

  . كان من احملتمل أن يتعرضوا للضرر
  ؟ ����هل عاقبه رسول اهللا : س
  .  كونه ممن شهدوا بدرا�ال، بل عفا عنه : ج
  عند فتح مكة؟  ����أي صحايب كان ميسك بزمام ناقته  :س
  . �عبد اهللا بن رواحة : ج
   بالكفار بعد فتح مكة؟����ماذا فعل رسول اهللا : س
ما تظنون أين فاعل بكـم؟      :  موقف العزيز وقال   �وقف فيهم رسول اهللا     : ج

ومرت حلظات قاسية حتسس فيهـا      ... أخ كرمي، وابن أخ كرمي    ...خريا: قالوا
ارمون أعناقهم، وهم يذكرون سين الظلم والعنت اليت أمـضوها يف حـرب             

وما هي إال حلظـات،     ... صولة العدل والظامل خيشى سطوة احلق و    .. اإلسالم
  . اذهبوا، فأنتم الطلقاء:  وقال هلم كلمته املشهورة�حىت أشرق وجه النيب 

 بقتل بعض ارمني اخلطرين، كم كان       ����عند فتح مكة أمر رسول اهللا       : س
  عدد هؤالء؟ 

كانوا مخسة عشر شخصا؛ مثل عكرِمة بن أيب جهل، ووحشي؛ قاتل محزة : ج
  . �، وهند؛ اليت أمرت بقتل محزة )�عم النيب (

  وهل قُتل كلهم؟ : س
  . ال بل عفا عن معظمهم، وإمنا نفَّذ حكم اإلعدام بأربعة أشخاص فقطك: ج
  أي صحايب نال شرف رفع األذان على سطح الكعبة املشرفة؟: س
  .، وقد رفعه قبل صالة الظهر�سيدنا بالل : ج
رم حول الكعبة، وماذا فعل ا      جدت يف احل  كم من األوثان واألصنام و    : س

  ؟ ����رسول اهللا 
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 بيده، كما هدم أيضا صنم هبـل        � صنما، وقد هدمها رسول اهللا       ٣٦٠: ج

 صـور  بداخل الكعبة أيضا   رأىوقد  . الذي كان بداخل الكعبة وأخرجه منها     
 ويف يده األزالم يستقسم ـا،       � صورة إلبراهيم    رأى و وغريهم، املالئكة

 بطمس هذه   �فقام  . .باألزالم يستقسم ما كان إبراهيم   هللا،ا قاتلهم: � قالو
  . التصاوير

   يقرأها يف أثناء حتطيم األصنام؟ ����أي آية من القرآن كان رسول اهللا : س
  �زهوقًا كَانَ الْباطلَ إِنَّ الْباطلُ وزهق الْحق جاء وقُلْ�: ج
  تح؟  مفاتيح الكعبة بعد الف����ملن سلّم رسول اهللا : س
  . ، إذ كان حاملها قبل الفتح�أعاد املفاتيح إىل سيدنا عثمان بن طلحة : ج
   واستحم يوم الفتح؟����يف أي بيت استراح رسول اهللا : س
  . رضي اهللا عنها- ابنة أيب طالب-يف بيت أم هانئ : ج
  كم يوما أقام يف مكة بعد الفتح؟: س
  .مثانية عشر يوما تقريبا: ج
  بوك، وما هو امسها اآلخر؟مىت كانت غزوة ت: س
ألن " غزوة العسرة "هذه الغزوة كانت يف العام التاسع من اهلجرة، وتسمى          : ج

 مصاعب هائلة وتعرضوا ملشاكل     - يف طريقهم لقتال الروم    -املسلمني واجهوا   
جسيمة إذ كان السفر شاقا وبعيدا باجتاه الشام، والوقت صيف، واحلر شديد،            

قليل، والزاد يسري، لكن الصحابة ضربوا أروع أمثلة يف         والرواحل قليلة، واملاء    
  . الوفاء، ومل يتهاونوا ومل يستكينوا

  مىت فرض احلج؟: س
  . يف العام التاسع من اهلجرة: ج
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   مريضا قبل وفاته؟����كم يوما ظل : س
  .ثالثة عشر يوما: ج
  كم يوما أقام يف حجرة عائشة أيام املرض؟: س
  .ذن من سائر األزواجمثانية أيام، وذلك بإ: ج
   من العبيد والغلمان أيام املرض؟����كم أعتق : س
  .أربعني: ج
  ؟����مىت كانت وفاة رسول اهللا : س
   م ٦٣٢ / ٦/ ٨املوافق ، هـ ١١  ربيع األول١٣ثنني يوم اال �توفاه اهللا : ج
  ؟ ����أين دفن : س
  . يف حجرة عائشة رضي اهللا عنها باملدينة املنورة: ج
   القرب؟من حفر له: س
  . �أبو طلحة : ج

@�äÛa@Ýöb�‰�ÚìÜ½a@µg@@ @
   الرسائل إىل امللوك؟����يف أي سنة أرسل النيب : س
  . يف العام السابع من اهلجرة: ج
   الرسائل؟����إىل كم ملك بعث النيب : س
  . إىل ستة ملوك: ج
  . ����أي سلطان أرسل هدايا ردا على رسالته : س
  .اإلسكندرية ملك ؛املقوقس: ج
  ؟ ����اذا أهدى له م: س
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  . جاريتني مع هدايا أخرى�لقد أرسل له : ج
  ؟ ����كيف عاملهما النيب : س
 إحدامها وهي أم املؤمنني مارية القبطية رضي اهللا عنها، أمـا            �لقد تزوج   : ج

  . � شاعر النيب �الثانية فأهداها حلسان بن ثابت 
تابعـة   إىل املقوقس ملك اإلسـكندرية ال      ����من نقل رسالة رسول اهللا      : س

  لقيصر الروم؟ 
  . �حاطب بن أيب بلتعة : ج
  على ماذا تنص هذه الرسالة؟: س
من حممد عبد اهللا ورسوله     . بسم اهللا الرمحن الرحيم   "نص هذه الرسالة هو     : ج

   أما بعد فإين أدعـوك     . سالم على من اتبع اهلدى    . إىل املَـقَوقَس عظيمِ القبط
   م تك اهللا    بدعاية اإلسالم، أسلأجرك مرتني، فإن توليـت فعليـك إمث        سلم يؤت

 أَالَّ وبيـنكُم  بيننا سواء كَلَمة إِلَى تعالَواْ الْكتابِ أَهلَ يا�و). األريسيني(القبط  
دبعالَ اَهللا إِالَّ نو رِكشن ئًا بِهيالَ شذَ وختا ينضعضاً بعا باببن أَرم وننفَـإِ  اِهللا د 
  . �مسلمونَ بِأَنا اشهدواْ فَقُولُواْ تولَّواْ

  كيف رد املقوقس على هذه الرسالة؟: س
مث . لقد ختم على تلك الرسالة خبامت ملكي، مث احتفظ ا يف علبة من العاج             : ج

، �طلب كاتبا يعرف اللغة العربية وأملى عليه الرد التايل وسـلّمه حلاطـب              
بسم اهللا الرمحن الرحيم حملمد بـن عبـد اهللا مـن            : "يليوينص الرد على ما     

املقوقس عظيم القبط سالم عليك أما بعد فقد قرأت كتابـك وفهمـت مـا               
ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقي، وكنت أظن أنه خيرج من               
الشام وقد أكرمت رسولك، وبعثته إليك جباريتني هلما مكان يف القبط عظيم،            

  . والسالم عليك. غلة لتركبهاوبكسوة وب
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٣٦
   هل أسلم املقوقس؟: س

  .ال، بل مات على دينه املسيحي: ج
   رسالة؟ ����هل تعرف اسم النجاشي الذي بعث إليه النيب : س

وهناك جناشيان؛ أوهلما من . النجاشي هو لقب ملك احلبشة يف ذلك الوقت  : ج
ورحب م، وهو    �يب  استقبل املهاجرين املسلمني يف العام اخلامس من بعثة الن        

 الرسالة أوال، فبايعه وحسن إسالمه، وهو الذي        �الذي أرسل إليه رسول اهللا      
 بأم حبيبة بنت أيب سفيان، وحني مات يف العام التاسع           �عقد قران رسول اهللا     

، ومعنـاه   �" ةمحأص" اجلنازة، وكان امسه     �اهلجري صلّى عليه رسول اهللا      
 أيضا رسالة إىل النجاشي اجلديد، ولكنه       � أرسل   وبعد وفاته ". عطية"بالعربية  

ومن اجلدير بالذكر أن النجاشي     . مل يسلم، وامسه غري مذكور يف كتب السرية       
األول مل يسلم عند اهلجرة األوىل يف العام اخلامس للبعثة رغم كونه حمسنا إىل              

  .ملباركةاملسلمني، مث تشرف باإلسالم بعد صلح احلديبية عند تلقي الرسالة ا
   إىل النجاشي؟����أي صحايب نقل رسالة النيب : س

  . �عمرو بن أمية الضمري : ج
 إىل النجاشي ملـك     ����هل تعرف نص الرسالة اليت أرسلها رسول اهللا         : س

  احلبشة؟

: من حممد رسول اهللا إىل النجاشي ملك احلبشة       . بسم اهللا الرمحن الرحيم   : "ج
هللا الذي ال إله إال هو امللـك القـدوس          أسلم أنت، أما بعد فإين أمحد إليك ا       

وأشهد أن عيسى بن مرمي روح اهللا وكلمته ألقاهـا إىل           . السالم املؤمن املهيمن  
وإين أدعوك إىل اهللا وحده ال شريك له واملواالة على طاعتـه،            ... مرمي البتول 

وإن تتبعين وتؤمن بالذي جاءين فإين رسول اهللا، وإين أدعوك وجنودك إىل اهللا             
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ىل، وقد بلَّغت ونصحت، فاقبلوا نصيحيت، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا            تعا

  ." والسالم على من اتبع اهلدى. ومعه نفر من املسلمني
  مباذا رد النجاشي على هذه الرسالة؟ : س

لقد نزل عن عرشه احتراما هلا، ووضعها على عينيه تقريظا ا، وقال أشهد             : ج
إنين : لب علبة من العاج واحتفظ بالرسالة فيها وقال       أن حممدا رسول اهللا، مث ط     

واثق بأن أهل احلبشة سينالون بركات وخريا بسبب هذه الرسالة ما دامت يف             
 بسم اهللا الرمحن الـرحيم، إىل     : " جوابا ينص على ما يلي     �بيتنا، مث كتب له     

ة؛ سالم عليك يا رسول اهللا ورمحـة اهللا         مححممد رسول اهللا، من النجاشي أص     
فقد بلغين كتابك يا رسول اهللا، فما       : أما بعد . بركات اهللا الذي ال إله إال هو      و

 ال يزيد على ما     �ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء واألرض إن عيسى          
.  وإنه كما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا         - ال يزيد شيئًا   -ذكرت تفروقا   

يعت ابـن عمـك،     فأشهد أنك رسول اهللا صادقا مصدوقا وقد بايعتك، وبا        
  ". وأسلمت على يديه هللا رب العاملني

  إىل كسرى؟ ����من محل رسالة النيب : س

  . ، إذ كان يتردد على كسرى�عبد اهللا بن حذافة السهمي :  ج
  ما اسم كسرى هذا؟: س

  . كان ذلك الشقي املتكرب خسرو بن برويز بن هرمز بن أنوشروان: ج
   إىل كسرى؟����رسول اهللا هل تعرف نص الرسالة اليت أرسلها : س

بسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد رسول اهللا إىل كسرى عظيم فـارس؛             : "ج
سالم على من اتبع اهلدى وآمن باهللا ورسوله وشهِد أن ال إله إال اهللا وحده ال                

أدعوك بدعاية اهللا، فـإين رسـول اهللا إىل   . شريك له وأن حممدا عبده ورسوله  
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٣٨
أسلم تسلم، فـإن    . ان حيا وحيق القول على الكافرين     الناس كافّة ألنذر من ك    
  ." أبيت، فعليك إمث اوس

  ماذا كانت ردة فعل كسرى لدى استالمه الرسالة؟: س
 بدافع التكرب، وأمر عامله علـى       �لقد استشاط غضبا ومزق رسالة النيب       : ج

  . �باعتقاله " باذان"اليمن 
  تصرف كسرى الطائش؟ على ����ماذا كانت ردة فعل رسول اهللا : س
 � وروي أن رسول اهللا   ". أما هؤالء فيمزقُونَ  " الكه، حيث قال     �تنبأ  : ج

  .ممزق كل قوامزي أندعا عليهم 
  ؟ ����العتقال رسول اهللا " باذان"من أرسل حاكم اليمن : س
  "وخسر"برفقة رجل قوي من الفرس امسه " بويهاْب"أرسل سكرتريه اخلاص : ج
  ؟ ����ما رسول اهللا مباذا أجا: س
 بعد قراءة الرسالة اليت محالها إليه من حاكم اليمن، مث بلّغهمـا             �تبسم  : ج

مث يف . اإلسالم، وطلب منهما أن يبيتا عنده، فسوف خيربمها غدا مبا هو فاعلـه       
  ."أبلغا صاحبكما أن ريب قتل ربه يف هذه الليلة: "اليوم التايل قال هلما

  ؟ كيف حتققت هذه النبوءة: س
 إىل الـيمن    �لقد كان هلذه النبوءة شأن كبري، إذ أما حني عادا من عنده             : ج

تلقى حاكم اليمن رسالة من كسرى جديد يسمى شيرويه، أمره مبوجبها بإلغاء            
 الصادر من أبيه الظامل، فقد قتله ملظامله وتـولّى          �احلكم الغاشم باعتقال النيب     

ل امللك يف الليلة نفسها اليت تنبأ فيها رسول اهللا          احلكم، وتبني يف ما بعد أنه قد قت       
   .السابعة للهجرة سنةيف ال األوىل مجادى من العاشر ليلة ذلك وكان.  بقتله�
  حاكم اليمن؟ " باذان"عند حتقق هذه النبوءة، ماذا فعل : س
  .تشرف باعتناق اإلسالم، وأرسل رسالة البيعة فورا إىل املدينة: ج
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٤١
   ما الفرق بني احلديث والسنة؟: س
 �املراد من السنة؛ أعمال رسـول اهللا         : ما تعريبه  �يقول سيدنا أمحد    : ج

اليت سنها وتتسم بالتواتر، وظهرت وتولدت مع القرآن الكرمي، وستظل ترافقه           
، أما الـسنة؛    �أن نقول بأن القرآن قول اهللا       ميكن  : أو بتعبري آخر  . إىل األبد 

 بأنه ذريعةٌ للهدايـة،     �وعن احلديث قال سيدنا أمحد       .�فهي عمل النيب    
تلك اآلثار اليت دونت بعد مضي قرن ونصف تقريبا من الزمن على وفاة             "وهو  
  ".  عن طريق خمتلف الرواة يف صورة القصص�النيب 

  ند؟ما هي أقسام احلديث من حيث الس: س
سلـسلة  : إن إسناد احلديث هو ذكر سنده، وهو ضد اإلرسال، والـسند          : ج

، �وإسناد احلديث هـو رفعـه إىل الـنيب      . رواته بني القائل والراوي األخري    
 احلديث املوقوف؛ وهو ما مل يرفع       - على هذا القول   -ومقابل احلديث املسند    

 . نتهى إىل التابعيواملقطوع؛ هو ما ا. ، بل هو من قول الصحايب�إىل النيب 

  .املرفوع، واملتصل، واملرسل، واملنقطع: وأقسام األحاديث من حيث السند هي
 خاصة، سواء أكـان     �إىل النيب   ) املنسوب(أما املرفوع فهو احلديث املضاف      

  .متصل السند أم منقطعه
 ما اتصل إسناده من مبدئـه إىل منتـهاه،          - ويسمى املوصول أيضا   -واملتصل  

  .رفوعا أم موقوفاسواء أكان م
 دون أن يذكر الصحايب الذي      �واملرسل؛ هو ما رفعه التابعي إىل رسول اهللا         

  . قال هكذا أو عمل هكذا�رواه، فيقول التابعي مثال بأن رسول اهللا 
واملنقطع؛ هو ما روي عن التابعني موقوفا عليهم من أقواهلم وأفعاهلم، وانقطع            

  . السند
  يث عدد الرواة؟ ما هي أقسام احلديث من ح: س
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٤٢
  )اآلحاد(هي املتواتر، واملشهور، والعزيز، والغريب : ج

 .، وهو يأخذ درجة القطعيةفوق فما عشرة رواه ما: املتواتر
 .الرواة من تسعة إىل أربعة رواه ما: املشهور

 .ثالثة أو اثنان رواه ما: العزيز

 .واحد رواه ما: )اآلحاد(الغريب 

  ث صفات الرواة؟ما هي أقسام احلديث من حي: س
  .الصحيح، واملقبول، واحلسن، والضعيف، واملوضوع: ج

هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطني من غري شـذوذ وال           : احلديث الصحيح 
  :وقد اشتمل التعريف على شروط مخسة للحديث الصحيح، وهي. علة
حبيث يكون كل راوٍ من رواته قد حتمله باملباشرة عمن          : اتصال السند  .١

  . وذلك بثبوت لقائه به أو معاصرته لهرواه عنه،
أي ثبوت سالمة املرء من اجلرح، بأن يكون مستقيما         : العدالة يف رواته   .٢

يف دينه، وخلقه، بعيدا عن أسباب الفسوق، وال تثبت العدالة إال ملـن كـان               
  .مكلفا، أي كان عاقال بالغا

 حتمله  واملراد به هنا التيقظ واحلفظ ملا يرويه الراوي، من وقت         : الضبط .٣
  .إىل وقت أدائه

  .سواء يف املنت أو يف السند: السالمة من الشذوذ .٤
أي العلل القادحة يف قبول احلديث، سواء يف املنت         : السالمة من العلل   .٥

  . أو اإلسناد
. إذا توفرت يف احلديث شروط القبول كاملة، فهو صـحيح         : احلديث املقبول 

  .يث حسنوإن مل تتوفر فيه هذه الشروط بوجه كامل، فهو حد
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٤٣
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه، من           : احلديث احلسن 

  .غري شذوذ وال علة
هو كل حديث مل جيتمع فيه صفات القبول اليت سبق ذكرها        : احلديث الضعيف 

يف نوعي الصحيح واحلسن، وله أنواع كثرية، وميكن جعلها قسمني رئيـسني            
  :حبسب سبب الضعف فيها، ومها

  .ضعف عدم اتصال السندسبب ال -١
  .  ال عالقة هلا بالسندمورسبب الضعف هو جمموعة أ -٢

 اختالقا وكذبا مما مل يقله أو       �هو ما نسب إىل رسول اهللا       : احلديث املوضوع 
هيفعله أو يقر.  

  ما هي األقسام املتنوعة لكتب احلديث؟: س
  .املسند، واملعجم، واجلامع، والسنن، والصحيحني، والصحاح الستة: ج

هو كتاب جمعت فيه مجيع األحاديث املروية عن صحايب واحـد يف            : املسند
مكان واحد معا بغض النظر عن موضوع احلديث، فمثال جيمع احملـدث أوال             
مجيع ما روي عن سيدنا أيب بكر مث عمر مث عثمان مث علي وعلى هذا القياس،                

لتـف  مثل مسند أمحد بن حنبل الذي يشتمل على أربعني ألف حـديث ملخ            
  .الرواة

كتاب جمعت فيه األحاديث لكل راوٍ يف مكان واحد بغض النظـر            : واملعجم
عن موضوع احلديث، إذ يتم ترتيب األحاديث وفق ترتيب تسلسل األحـرف            

  . كمعجم الطرباين- على منط قواميس اللغة -ألمساء الرواة 
اة مرتبة  هو الكتاب الذي مجعت يف األحاديث املروية عن خمتلف الرو         : واجلامع

على ترتيب معني، فمثال هناك أحاديث خمتلفة عن العقائد مجعت يف بـاب، مث              
أحاديث عن اآلداب يف مكان معني، مث أحاديث متنوعة ومروية عن خمتلـف             
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٤٤
الرواة حول األخالق مجعت يف مكان، وما إىل ذلك، مثل؛ جـامع صـحيح              

   .البخاري، وجامع الترمذي
األحاديث عن اآلداب واألحكام فقـط، أي     الكتاب الذي مجعت فيه     : والسنن

  .يشتمل هذا الكتاب على األحاديث املتعلقة بالفقه اإلسالمي
  .صحيح البخاري وصحيح مسلم: والصحيحني

  أي كتاب يعد أصح الكتب بعد كتاب اهللا؟ : س
  . صحيح البخاري: ج
  من هو مؤلف كتاب اآلثار؟: س
  .اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا: ج
  ؟ ����كثر من روى أحاديث عن رسول اهللا من أ: س
: اخلطـاب  بـن  عمر بن اللَّه عبد حديثًا، و  ٥٣٧٤وقد روى   : أبو هريرة : ج

، وعبد اهللا بـن     ٢٢١٠، أم املؤمنني عائشة     ٢٢٨٦ :مالك بن أنس، و ٢٦٣٠
  . ، رضي اهللا عنهم أمجعني١٦٦٠: عباس

  ؟"الْموطَّأ"من هو مؤلف كتاب احلديث : س
  . أنس رمحه اهللاإلمام مالك بن: ج
  من هو مؤلف مسند أمحد؟ : س
 اخلليفـة  - �اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا، ولقد قال سيدنا نور الدين         : ج

 يف تقريظ مسند أمحد بأنه جياري صحيح        - �األول لسيدنا املسيح املوعود     
  . البخاري

كُتب احلديث ألهل السنة معروفة ومتداولة، فهل تعرف كتب احلديث          : س
  يعة؟للش
  : هي أربعة كتب: ج
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٤٥
  . من اهلجرة٣٢٩ الكايف؛ حملمد بن يعقوب الكُليين املتوفّى يف عام -١ 
ـ  املـشهور  من ال يحضره الفقيه؛ حملمد بن علي بن بابويه القُمـي،             -٢  بـ
  . من اهلجرة٣٨١ املتوىف يف عام )الصدوق(
 ٤٦٠ عـام     ذيب األحكام؛ للشيخ أيب جعفر حممد الطوسي املتوفّى يف         -٣

  . اهلجري
 االستبصار فيما اختلف فيه األخبار؛ للشيخ أيب جعفر حممـد الطوسـي             -٤

  .  اهلجري٤٦٠املتوفّى يف عام 
  ؟"ج البالغة"ماذا تعرف عن كتاب : س
 وخطبـه  �هذا الكتاب يشتمل على أقوال منسوبة إىل سيدنا اإلمام علي  : ج

  .ورسائله
  ما اسم من قام جبمعه؟: س
 موسى بن احلسني بن علي هوو "أبو القاسم  "املرتضى الشريفمعه؛  قام جب : ج
، وقد تـويف    � طالب أيب بن علي بن احلسني أحفاد من إبراهيم بن حممد بن

وقيل بأن من قام جبمعه، ليس الشريف املرتضى، بـل أخـوه             هـ٤٣٦ سنة
حممد بـن احلـسني،     " أبو احلسن " وهو   - الشاعر املعروف  –الشريف الرضي   

  .  هـ٤٠٦ سنة املتوىف
 بظهـور جمـدد يف األمـة        ����ما هو احلديث الذي تنبأ فيه رسول اهللا         : س

  اإلسالمية على رأس كل قرن؟ 
 اهللا يبعث هلذه األمة     إن" يف سننه    داوود رواية أوردها اإلمام أبو      يف � قال: ج

  )  كتاب املالحم؛دوسنن أيب دا." ( مائة سنة من جيدد هلا دينهاكلعلى رأس 
  ؟���� نيبٍ بعد سيدنا خاتم النبيني جميء يدل على إمكان من حديثهل : س
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٤٦
 ؛ ماجة ابنسنن  " (يقا نبيا د عاش لكان ص   لو"براهيم  إ وفاة ابنه    عند �قال  : ج

  )كتاب اجلنائز
   عند وفاته؟ ����كم كان عمر سيدنا عيسى : س
لقد ورد يف كنـز العمال، ويف املستدرك، والبداية والنهايـة، وقـصص            : ج

  ."إن عيسى بن مرمي عاش عشرين ومائة سنة "�حديث النيب : بياءاألن
  هل تعرف حديثا يفيد بأن املسيح املوعود واإلمام املهدي شخص واحد؟: س
  ).ابن ماجة؛ كتاب الفنت" (ال املهدي إال عيسى: "ج
 على سؤال الصحابة عن اآلخرين املـذكورين يف       ����ماذا كان رد النيب     : س

  اجلمعة؟ من سورة ) ٤(اآلية 
لو كان اإلميان عند    :  وقال �لقد وضع يده على كتف سلمان الفارسي        : ج

  )البخاري؛ كتاب التفسري. (الثريا، لناله رجل من هؤالء
  ؟ "خامت النبيني"كيف فسرت أم املؤمنني السيدة عائشة رضي اهللا عنها : س
 � حممـد  أي ال نيب بعد" ال نيب بعده"لقد قالت حني مسعت إنسانا يقول    : ج

  ) الدر املنثور، للسيوطي." (قولوا خامت النبيني، وال تقولوا ال نيب بعده: "مطلقا
  ؟"مسند اإلمام األعظم"من هو مؤلف كتاب: س
  .اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رمحه اهللا: ج
 عند األربعة األئمة أحد احلنفية، إمام الكويف، ثابت، بن النعمان هو: حنيفة أبو

  .هـ١٥٠وتويف سنة  هـ٨٠ سنة الكوفة يف ولد نة،الس أهل
  ؟"موطّأ مالك" من هو مؤلف كتاب: س
  .اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا: ج
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٤٧
 أهـل  عنـد  األربعة األئمة أحد  هو املدين، األصبحي مالك بن أنس بن مالك
 سنة فيها وتويف هـ٩٣ سنة املنورة املدينة يف ولد. املالكية تنسب وإليه السنة،
  .هـ١٧٩

  ؟"اجلامع الكبري"من هو مؤلف كتاب: س
  .اإلمام حممد بن احلسن الشيباين احلنفي البغدادي رمحه اهللا: ج
  .هـ)١٨٩ – ١٣٢(

  يف الفقه؟" األم"من هو مؤلف كتاب: س
  .اإلمام حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهللا: ج

 يزيد عبد نب السائب بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد اإلمام
 السنة،  أَهل عند اَألربعة اَألئمة أَحد القرشي، اهلامشي مناف عبد بن املطلب بن

 السيدة  أُخت  حفيدة هي فأُمه واألم، األب قرشي وهو الشافعية، تنسب وإِليه
 الشافعي  كان  هلذا  ،�  طالب  أَيب  بن علي اإلمام والدة ،أسد بنت فاطمة
  .خاليت وابن عمي، طالب أَيب بن علي: يقول

 يتجـاوز  ال وهو والده تويف وقد،  هـ١٥٠ سنة غزة يف الشافعي اإلمام ولد
وتويف يف مصر سنة    ... يتيماً فيها ونشأ مكَّة، إِىل أُمه فأَخذته العمر، من السنتني
 .هـ٢٠٤

  ؟ "الطبقات الكربى"من هو مؤلف كتاب: س
  .هـ)٢٣٠-١٦٨. (البغدادي رمحه اهللاإلمام حممد بن سعد الزهري : ج
  ؟"مسند أمحد"من هو مؤلف كتاب: س
  .اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل رمحه اهللا: ج

 وكان مرو، من أصله السنة، أَهل عند األربعة اَألمة وأحد احلنبلي، املذهب إمام
  .هـ٢٤١ وتويف سنة هـ١٦٤ سنة بغداد يف ولد سرخس، وايل أبوه
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  ؟"مسند الدارمي"من هو مؤلف : س
 – ١٨١. (اإلمام حممد بن عبـد اهللا الـدارمي الـسمرقندي رمحـه اهللا            : ج

  .هـ)٢٥٥
  ؟"صحيح البخاري"من هو مؤلف كتاب: س
  هـ)٢٥٦-١٩٤. (اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهللا: ج

  ."التاريخ الصغري"، و"التاريخ الكبري"، و"األدب املفرد: "وله من الكتب أيضا
  ؟"صحيح مسلم"ن هو مؤلف كتابم: س
  .هـ)٢٦١ - ٢٠٦. (اإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري رمحه اهللا: ج
  ؟"سنن ابن ماجة"من هو مؤلف كتاب: س
  .هـ)٢٧٣ – ٢٠٩(اإلمام حممد بن يزيد بن ماجة القزويين رمحه اهللا، : ج
  ؟"سنن أيب داوود"من هو مؤلف كتاب: س
  .هـ)٢٧٥ – ٢٠٢(ستاين رمحه اهللا، جِاإلمام سليمان بن األشعث الس: ج
  ؟"جامع الترمذي"من هو مؤلف كتاب: س
وهو مـن   . هـ)٢٧٩-٢٠٩(اإلمام حممد بن عيسى الترمذي رمحه اهللا،        : ج

  .خبراسان" ترمذ" مدينة 
  ؟"سنن النسائي"من هو مؤلف كتاب: س
راسـان  خب" نسا"  مبدينة   �ولد  . اإلمام أمحد بن شعيب النسائي رمحه اهللا      : ج

  .هـ٣٠٣هـ وتويف يف مكة املكرمة سنة ٢١٤سنة 
  ؟"سنن الدارقطين"من هو مؤلف كتاب: س
  . هـ)٣٨٥ - ٣٠٦(اإلمام علي بن عمر الدارقطين البغدادي رمحه اهللا، : ج
  ؟"جامع األصول"و" اية ابن األثري"من هو مؤلف كتاب :س
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ولد سـنة   . ري رمحه اهللا  اجلَز" جمد الدين مبارك بن حممد    "اإلمام ابن األثري    : ج

ونشأ فيها، فنسب إليها، وهي بلدة حييط ا ر " ابن عمر"هـ يف جزيرة  ٥٤٤
  . هـ٦٠٦دجلة، مث انتقل إىل املوصل وتويف فيها سنة 

رياض الصاحلني، واألربعـني، وـذيب األمسـاء        "من هو مؤلف كتب   : س
  ؟"والصفات

  .ه اهللاإلمام حميي الدين حيىي بن شرف النووي رمح: ج
هـ تعلّم يف دمشق وأقام ا ٦٣١ سنة - جنوب دمشق-" نوا"ولد يف بلدة 

  . هـ٦٧٦سنة " نوا "زمنا طويالً وتويف يف 
  ؟"زاد املعاد، ومدارج السالكني"من هو مؤلف كتاب: س
 – ٦٩١. ( رمحـه اهللا   الدمشقي" حممد بن أيب بكر    "ةزياجلواإلمام ابن قيم    : ج

 .هـ)٧٥١
  ؟"كنـز العمال"ؤلف كتابمن هو م: س
 – ٨٨٥(رمحـه اهللا    " املتقـي اهلنـدي   " اإلمام علي بن حسام الـدين       : ج

  .هـ)٩٧٥
  ؟"فتح الباري، ذيب التهذيب، لسان امليزان"من هو مؤلف كتب : س
  .العسقالين رمحه اهللا" أمحد بن علي"اإلمام ابن حجر : ج
  هل تعرف أيا من شراح صحيح البخاري؟: س
، واإلمام "فتح الباري"م ابن حجر العسقالين رمحه اهللا، وكتابه يسمى اإلما: ج

  ".عمدة القاري"بدر الدين حممود بن أمحد العيين رمحه اهللا واسم كتابه 
  وهل تعرف أي شارحٍ لصحيح مسلم؟ : س
 .اإلمام حميي الدين حيىي بن شرف النووي رمحه اهللا: ج
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  ."املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت كمعلي"
  )مسند أمحد، وسنن ابن ماجه(

   الورى بضياِءروا وجهوقـد ن   إن الصحابة كلهم كذكاء
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@Õíğ†ğ–Ûa@ŠØi@ìic@bã†î��@ @
  ما امسه احلقيقي؟: س
  . عبد اهللا: ج
  ما اسم والده؟: س
  .القرشي التيمي كعب بن" أيب قُحافة"السيد عثمان بن عامر : ج
 أنه نيب من اهللا، وصدقه سـيدنا  ����كم كان عمره يوم أعلن رسول اهللا        : س

  أبو بكر فورا؟
  . عاما٣٨كان عمره وقت البيعة : ج
  ماذا كان يعمل؟ : س
  . كان يشتغل بالتجارة: ج
 من لقبه عتيقًا؟: س

 قال يومـا    � ذا اللقب، ألن رسول اهللا       �ر  لقد اشتهر سيدنا أبو بك    : ج
 ". من سره أن ينظر إىل عتيق من النار، فلينظر إىل أيب بكر"

   قبل اإلسالم؟ ����هل تعرف بعض من كان جيالسه : س
 جيالس طويال النفر الصاحل من احلنيفيني يـستمع إىل كلمـام،            �كان  : ج

  . نفيل، وورقة بن نوفلوهم؛ قَس بن ساعدة اإليادي، وزيد بن عمرو بن 
   يف مدحه؟����هل تعرف ماذا قال سيدنا حسان بن ثابت : س
  : لقد قال: ج
   فاذكر أخاك أبا بـكر مبا فعـال   إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة  

   إال النيب وأوفــاها مبا محـال  وأعــدهلا    أتقاها  الربية  خري
  ول الناس منهم صدق الرسالوأ مشهده      احملمود   التايلَ  والثاينَ 
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  :�وقد قال أبو حمجن الثقفي عن الصديق صاحب الغار 

  ومسيت صديقًا وكل مهــاجر   سواك يسمى بامسه غري منكـر
  سبقت إىل اإلسالم واهللا شاهـد   وكنت جليسا يف العريش املشهر
  وبالغار إذ مسيت بالغار صاحبا     وكنت رفيـقا للنيب املـطهـر

  اذا قال له ابن الدغُنة حني لقي سيدنا أبا بكر مهاجرا؟ م: س
أخـرجين  "عن سبب اهلجرة    حني قال له سيدنا أبو بكر ردا على تساؤله          : ج

فإن مثلك : "فقال له ابن الدغُنة   ". قومي، فأريد أن أسيح يف األرض، وأعبد ريب       
مل الكَلّ، وتقري   يا أبا بكر ال خيرج؛ إنك تكسب املعدوم، وتصل الرحم، وحت          

إين "مث أعلن يف معشر قريش      ". الضيف، وتعني على نوائب احلق، فأنا لك جار       
  ". قد أجرت ابن أيب قحافة، فال يعرض أحد له إال خبري

 اليت يتميز ا عن سائر    ����هل تعرف بعضا من خصائص سيدنا أيب بكر         : س
  الصحابة؟ 

ا يد إال وقد كافأناه، ما خال       ما ألحد عندن  : " حبقه �لقد قال رسول اهللا     : ج
أبا بكر، فإن له عندنا ما يكافئه اهللا به يوم القيامة، وما نفعين مال أحد قط ما                 

  ."نفعين مال أيب بكر
 يا أبا   �ويف غزوة تبوك، جاء بكل ما ميلك مما يف بيته، فلما سأله رسول اهللا               

  ."  هلم اهللا ورسولهأبقيت: "بكر ما أبقيت ألهلك؟ قال
، كان عند أيب بكر أربعون ألفا، أنفقها كلـها علـى            � بعث رسول اهللا     وملا

  .  ويف سبيل اهللا، يعتق منها، ويعول املسلمني�رسول اهللا 
فيشري إليها   �أما املكانة السامية واملرتبة األوىل اليت حظي ا سيدنا أبو بكر            

كـن  لو كنت متخذا خليال غري ريب، الختذت أبا بكـر، ول           "�قول الرسول   
." أخوة اإلسالم ومودته، ال يبقني يف املسجد باب إال سد، إال باب أيب بكـر              
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أي الناس أحـب إليـك؟   :  يسأله�وملا جاء عمرو بن العاص إىل رسول اهللا        

  ".أبوها: "من الرجال؟ فقال: فقال". عائشة: "قال
 ذات يوم، فدخل املسجد وأبو بكر وعمر، أحدمها عـن ميينـه      �خرج النيب   

وكثريا " هكذا نبعث يوم القيامة   : "خر عن مشاله، وهو آخذ بأيديهما، وقال      واآل
وما مها يف القوم    " آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر     : " يقول �ما كان الرسول    

ما، وثقة رسول اهللا . يومئذما�وذلك تبيانا لعظيم إميا  .  
؟ "شـيئا هل قلت يف أيب بكـر  " حلسان بن ثابت  �ذات مرة قال رسول اهللا      

  : فقال" قل وأنا أمسع: "فقال. نعم: قال
  وثاين اثنني يف الغار املنيف وقد     طاف العدو به إذ صعد اجلبال
  وكان حب رسول اهللا قد علموا   من الربيـة مل يعدل به رجال

  ". صدقت يا حسان: " حىت بدت نواجذه، مث قال�فضحك رسول اهللا 
  ؟ ���� عند عمر الفاروق ����ر كيف كانت مكانة أيب بك: س
كان يراه أفضل هذه األمة، وذات يوم فضـله بعض الناس على أيب بكـر              : ج

: فضرم بالدرة، مث صعد املنرب مساء ذلك اليوم فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قـال             
أال إن أفضل هذه األمة بعد نبيها أبو بكر، فمن قال غري ذلك بعد مقامي هذا                

  . على املفتريفهو مفترٍ، وعليه ما
ال يفضـلين أحد على أيب بكر وعمر       : � ومثل ذلك قال علي بن أيب طالب      

: قال" ؟�أي الناس خري بعد رسول اهللا "وملا سأله ابنه   . إال جلدته حد املفتري   
  .عمر: مث من؟ قال: قال. أبو بكر

  ؟ ���� حني سأله معاوية ���� سيدنا أبا بكر ����كيف وصف ابن عباس : س
 للقرآن تاليا، وعن امليل نائيـا،       -واهللا-رحم اهللا أبا بكر، كان      ": لقد قال : ج

وعن الفحشاء ساهيا، وعن املنكر ناهيا، وبدينه عارفا، ومن اهللا خائفا، وبالليل            
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قائما، وبالنهار صائما، ومن دنياه ساملا، وعلى عدل الربية عازما، وبـاملعروف      

الغدو والروح ذاكرا، ولنفسه    آمرا، وإليه صائرا، ويف األحوال شاكرا، وهللا يف         
  .باملصاحل قاهرا

فاق أصحابه ورعا وكفافا، وزهدا وعفافا، وبرا وحياطة، وزهادة وكفـاءة،           
  ."فأعقب اهللا من ثلبه اللعائن إىل يوم القيامة

  :أوليات سيدنا أيب بكر
  سيدنا أبو بكر أول من أسلم من الرجال األحرار،

  وأول من حج أمريا يف اإلسالم، 
  ول من مسي خليفة رسول اهللا،وأ

  وأول من مجع القرآن، 
  . وأول من اختذ بيت املال

 � ثاين رجل يف الدولة اإلسالمية، وكان الوزير األول لرسول اهللا �وكان 
الذي يشاوره يف األمور اليت م املسلمني، وثانيه يف اإلسالم، وثانيه يف الغار، 

  . القربوثانيه يف العريش يوم بدر، وثانيه يف 
  ؟ ���� حني تويف رسول اهللا ����أين كان سيدنا أبو بكر : س
بالنـاس، مث    � يف هذه الدنيا، صلى سيدنا أبو بكر         �يف آخر أيام النيب     : ج

 يعوده يف حجرته، مث استأذنه يف الغياب قليال وذهب          �دخل على رسول اهللا     
الناعي النبأ  وبينما هو يستعد للعودة، ألقى عليه       . إىل بيته ليقضي حاجات أهله    

  .�لقد مات رسول اهللا : املهول الذي يهد الراسيات
  ؟���� عند وفاة النيب ����ماذا قال سيدنا عمر : س
 فاجعة كربى ومصابا جلال، طاشـت هلـا         �لقد كانت وفاة رسول اهللا      : ج

حلوم املسلمني، وفقدوا صوام، إذ ما كانت أمساعهم تطيـق مسـاع هـذه              
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، حـىت زعـم     �م يوما أنه قد مات الرسول       الكلمة، مل يتصوروا أن يقال هل     

 ذهب إىل ربـه     �العبقري امللهم، والقوي الراسخ سيدنا عمر أن رسول اهللا          
كما ذهب موسى بن عمران، وأنه سيعود، وأعلن شاهرا سيفه أنـه إذا مسـع               

  .فسوف يفلق هامته بسيفه هذا"  مات�إن رسول اهللا "أحدا يقول 
  ؟���� تلقي الفاجعة الكربى بوفاة رسول اهللا ماذا فعل سيدنا أبو بكر بعد: س
 مكروبا حزينا، لكن رابط اجلأش، واستأذن       �أسرع إىل بيت رسول اهللا      : ج

 مسجى يف ناحية البيت، �يف بيت ابنته عائشة، فأذنت له فدخل، ورسول اهللا     
ليس ما  . إنا هللا وإنا إليه راجعون    : فكشف عنه، وحنا عليه يقبله ويبكي ويقول      

رمحـة اهللا   .  والذي نفسي بيـده    �بن اخلطاب شيئا، توفِّي رسول اهللا       يقول ا 
مث غشاه بالثوب، مث خرج سريعا      !! عليك يا رسول اهللا، ما أطيبك حيا وميـتا       

 حينها حيلف   � وكان عمر    -إىل املسجد يتخطى رقاب الناس حىت أتى املنرب         
 – هامته بسيفه    فسوف يفلق "  مات �إن رسول اهللا    "بأنه إذا مسع أحدا يقول      

، مث نـادى    عمـر  جلس بكر أبو تكلم فلما رسلك، على احلالف أيها: فقال
أال مـن   : فتشهد أبو بكر ومحد اهللا وأثىن عليه وقال       . الناس، فجلسوا وأنصتوا  

. كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات، ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت               
سولٌ قد خلَت من قَبله الرسلُ أفَإِنْ مات أَو قُتلَ انقَلَبتم           وما حممد إِالَّ ر   �مث قرأ   

علَى أَعـقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضر اَهللا شيــئًا وسـيجزِي اُهللا              
نرِياكالش�.  

 الـنيب    بعد مساع هذه اآلية اليت تصرح مبوت       ����ماذا كان موقف عمر     : س
���� .  
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واهللا مـا   ! هذه اآلية يف القـرآن؟    : لقد قال عمر باستغراب نتيجة الصدمة     : ج

 مـع أنـه     ،أي كأنه مسعها ألول مرة    !! علمت أن هذه اآلية أنزلت قبل اليوم      
  .يعلمها

  ؟ ����أين اجتمع األنصار بعيد اإلعالن عن وفاة رسول اهللا : س
  .خلليفةلقد اجتمعوا يف سقيفة بين ساعدة النتخاب ا: ج
  ماذا فعل سيدنا أبو بكر بعد ذلك؟: س
توجه إىل سقيفة بين ساعدة حيث األنصار قد اجتمعوا، وذلك ليـسكت            : ج

  .الفتنة
  هل اصطحب معه أحدا؟: س
  .  وأبا عبيدة رضي اهللا عنهمالقد اصطحب معه عمر: ج
  ماذا كان موقف األنصار واملهاجرين من اخلالفة؟ : س
هول من أمرهم، مث اتفقوا على أن يبايعوا خليفة لرسول          كانوا يف حرية وذ   : ج

  . �اهللا 
  من حسم األمر يف اخلالفة وشخصِ اخلليفة؟ : س
  . وبايعه املهاجرون واألنصار� تقدم وبايع أبا بكر �سيدنا عمر : ج
  ، قبل أن يتفق على بيعته اجلميع؟ ����من رشحه سيدنا أبو بكر : س
نا أبو بكر قد رشح اسم عمر، وأيب عبيـدة،          قبل أن يبايعه عمر، كان سيد     : ج

  .�وطلب أن يبايعوا أحدمها خليفةً لرسول اهللا 
   يف أول خطبة له بعد أن انتخب خليفةً؟����ماذا قال سيدنا أبو بكر : س
أما بعد فإين قد ولِّيت عليكم ولست خبريكم، فإن         : "قال يف أول خطبة له    : ج

.  الصدق أمانـة والكـذب خيانـة       .أحسنت فأعينوين، وإن أسأت فقوموين    
والقوي فـيكم   . الضعيف فيكم قوي عندي حىت أُرجع عليه حقه إن شاء اهللا          
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ال يدع القوم اجلهاد يف سـبيل       . ضعيف عندي حىت آخذ احلق منه إن شاء اهللا        

. اهللا إال ضرم اهللا بالذل، وال تشيع الفاحشة يف قوم إال عمهـم اهللا بـالبالء               
.  ورسوله، فإذا عصيت اهللا ورسوله، فال طاعة يل عليكم         أطيعوين ما أطعت اهللا   

  ." قوموا إىل صالتكم يرمحكم اهللا
  كم من الدراهم فرضوا له منحة سنوية؟: س
  .فرضوا له ألفي درهم يف العام، فلما استزادهم زادوا مخسمائة: ج
  ماذا كان موقف سيدنا أيب بكر جتاه مانعي الزكاة؟: س
واهللا لو منعوين عقاال مما كانوا يعطون       : "صرامة وقال لقد عاملهم بشدة و   : ج

 مث أقبل معهم الشجر واملدر واجلن واإلنس جلاهدم حىت تلحق           �رسول اهللا   
  .روحي باهللا

مب رد على عمر حني قال له أن يرفق بالناس ويتألّفهم، فإم مبنــزلة              : س
  الوحش؟ 

اجلاهليـة، خـوار يف     رجوت نصرتك وجئتين خبذالنك، جبار يف       : "قال: ج
  !!مباذا عسيت أن أتألفهم؟ بشعر مفتعل أو بسحر مفترى! اإلسالم؟

 أن  -نظرا لألوضاع احلرجة يف املدينـة     –مب رد على الذين أشاروا عليه       : س
  يرد جيش أسامة املتوجه إىل الروم؟ 

والذي ال إله إال هو لو جرت الكالب بأرجل أزواج          : "رفض طلبهم قائال  : ج
مث ." ، وال حللت لـواًء عقـده      � ما رددت جيشا وجهه رسول اهللا        �لنيب  ا

والذي نفس أيب بكر بيده، لو ظننت أن السباع ختطفين ألنفذت بعـث             : "قال
  ." ولو مل يبق يف القرى غريي ألنفذته�أسامة كما أمر به رسول اهللا 

  ؟ أن يتركه عنده، وملاذا أسامةَ���� صحايب استأذن أبو بكر أي: س
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 أسامةَ أن يترك سيدنا عمر يف املدينة ليستشريه         �استأذن سيدنا أبو بكر     : ج

  . يف أمور الناس، فأذن له أسامة
   ومىت تويف؟ ����مىت كانت والدة سيدنا أيب بكر : س
 تـويف  و - بعامني تقريبا  � بعد والدة رسول اهللا      – م   ٥٧٣ولد مبكة سنة    : ج

وله  م ٦٣٤ /٢٣/٨املوافق   هـ١٣ نةس اآلخرة مجادى ٢٢ االثنني يوم باملدينة
. � بـن أيب طالـب        وعلي � اخلطاب بن وعمرِ � اهللا كرسول سنة ٦٣

  .دامت خالفته سنتني وشهرين وأسبوعني

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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@Öë‰bÐÛa@ŠàÇ@bã†î��@ @
  ؟ ����من هو اخلليفة الثاين لرسول اهللا : س
  . �هو أبو حفص، سيدنا عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي : ج
  نت والدته؟مىت كا: س
 ولـد ، إذ � لثالث عشرة سنة خلت من ميالد رسـول اهللا       �لقد ولد   : ج

   .م٥٨٤ املوافق هـ.ق ٤٠ سنة مبكة
  ؟����مب لقبه سيدنا رسول اهللا : س
 بالفاروق، وذلك حني أعلن إسالمه دون أدىن خـوف          �لقبه رسول اهللا    : ج

لدعوة سرا يف    وينشرون ا  �من االضطهاد احملتمل، وكان الناس يبايعون النيب        
دار األرقم، لكن عمر خرج وأعلن إسالمه على املـأل، وكانـت بـه قـوة                

  . بالفاروق�للمسلمني واإلسالم، عندئذ لقبه رسول اهللا 
  كم كان سنه حني تشرف باإلسالم؟ : س
  .ثالث وثالثون سنة: ج
 ألذى كثري وضربوه ضربا مربحا وكادوا يقتلونه، لكن         ����لقد تعرض   : س

   أجاره، هل تعرف امسه؟ أحد الكبار
  .هو العاص بن وائل السهمي، أبو عمرو: ج
  ما اسم شقيقه الذي سبق عمر يف قبول اإلسالم؟ : س
 واملرتـدين  الكذاب مسيلمة قتال وقد مات شهيدا يف      �زيد بن اخلطاب    : ج

  . هـ١١ سنة آخر، وذلك يف باليمامة
  ؟  اليت سبقتـه يف اإلسالم����ما اسم أخت سيدنا عمر : س
  . ارضي اهللا عنهالسيدة فاطمة : ج
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  ما اسم زوجها؟: س
  . � سعيد بن زيد: ج
 ����أي صحايب كان يقرأ معهما القرآن حني دخل عليهما سيدنا عمـر             : س

  قبل اإلسالم؟ 
  . �خباب بن األرت : ج
  ما الذي اشترطت السيدة فاطمة حني طلب منها عمر ما كانوا يقرأون؟: س
  .طلبت منه أن يغتسل: ج
 تأثريا كبريا حىت أذابتـه واسـتعد لقبـول          ����أي آية أثّرت يف عمر      : س

  اإلسالم؟ 
 الـساعةَ  إِنَّ * لذكْرِي الصالةَ وأَقمِ فَاعبدنِي أَنا إِلَّا إِلَه ال اُهللا أَنا إِننِي�آية  : ج

  .  سورة طه من�تسعى بِما نفْسٍ كُلُّ لتجزى أُخفيها أَكَاد ءاَتيةٌ
  ماذا قال بعد االستماع إىل هذا الكالم، مث ماذا فعل؟: س
مث توجه لتوه إىل دار األرقم وتشرف        .ما أحسن هذا الكالم وأكرمه    : قال: ج

  . باعتناق اإلسالم
  كم صحايب سبقوه يف اإلسالم؟ : س
  .أربعون صحابيا: ج
  ؟ ����أي تغري طرأ على املسلمني بعد إسالم عمر : س
أما بعد  . هذا كانوا يبشرون ويؤدون فرائض اإلسالم سرا بدار األرقم        قبل  : ج

  .  فبدأوا جياهرون بإسالمهم ويدعون إىل اإلسالم علنا�إسالمه 
   إىل املدينة وكيف خرج منها؟����مىت هاجر : س
.  يف العام الثالث عشر من البعثة�لقد هاجر إىل املدينة بإذن من النيب : ج

 حني قرر �جرون مسـتخفني متوارِين، لكن عمر وكان املسلمون يها
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 الكعبة وأتىاهلجرة تقلد سيفه، وتنكّب قوسه، وانتضى يف يده أسهما، 

 حلقهم أتى مث ،املقام عند ركعتني صلى مث سبعا فطاف بفنائها، قريش وأشراف
 وترمل ولده وييتم أمه تثكله أن أراد من! الوجوه شاهت: فقال واحدة واحدة
  . أحد منهم تبعه فما! الوادي هذا وراء فليلقين تهزوج

   وعشقه له؟ ����هل تعرف قصة حلبه الكبري لرسول اهللا : س
ابنة سيدنا علي بن أيب طالـب، وأمهـا         " أم كلثوم "لقد تزوج من السيدة     : ج

وقد تزوجها خاصةً كي يتصل بالنيب      . �السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول      
  . ابنته نسبا بالتشرف مبصاهرة�

 �مسعـت رسـول اهللا      ! أال نئوين؟ : وبعد الزواج خرج إىل الصحابة فقال     
  .ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب، إال سبيب ونسيب: يقول

ذهب إىل احلج وأدى املناسك على الوجه        �وهناك دليل آخر، وهو أن عمر       
م أنك حجر ال    إين أعل : الذي فعله النيب، مث جاء إىل احلجر األسود فقبله، وقال         

  . يقبـلك ما قبـلتك�تضر وال تنفع، ولوال أين رأيت النيب 
 هل تعرف بعضا    ���� لقد نزلت بعض اآليات القرآنية موافقة لرأي عمر       : س

  منها؟
وافقت ريب يف ثالث، فقلت يا رسول اهللا لو اختذنا          : �يقول سيدنا عمر    : ج

 �مـصلى  إِبـراهيم  مقَـامِ  نم واتخذُواْ�من مقام إبراهيم مصلى؛ فنـزلت      
يا رسول اهللا، لـو أمـرت نـساءك أن          : وآية احلجاب، قلت  ) ١٢٦: البقرة(

 سـأَلْتموهن  وإِذَا�حيتجنب، فإنه يكلمهن الرب والفاجر؛ فنـزلت آية احلجاب،       
 واجتمعت نساء النيب يف   ) ٥٤: األحزاب( �حجاب وراء من فَاسأَلُوهن متاعا

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خـريا مـنكن؛           : الغرية عليه، فقلت هلن   
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: التحـرمي (�منكُن خيرا أَزواجا يبدلَه أَن طَلَّقَكُن إِن ربه عسى�فنـزلت آية   

٦ .(  
  ؟ ����كيف كان انتخاب سيدنا عمر خليفة ثانيا لرسول اهللا : س
بأن أجله قريب رأى من املناسـب أن  وأحس  �ملا مرض سيدنا أبو بكر  : ج

ينتخب للمسلمني خليفة، وكان يرى أن عمر هو أجدر الناس باخلالفة، لكنـه    
مع ذلك استشار كبار الصحابة مثل عبد الرمحن بن عوف وسيدنا عثمان بـن              

كال منهما مبفرده، فقال كالمها بأن عمر ال مياثله أحد يف الصحابة،             �عفّان  
بـسم اهللا الـرمحن     : "على عمر، دعا عثمانَ وأملى عليه     فلما استقر له الرأي     

هذا ما عهد أبو بكر بن أيب قحافة إىل املسلمني، أمـا بعـد؛ فـإين                : الرحيم
مث أشـرف علـى النـاس       . أستخلف عليكم عمر بن اخلطاب ومل آلكم خريا       

أترضون مبن أستخلف علـيكم؟     : وزوجه أمساء بنت عميس ممسكته، فقال هلم      
لوت من جهد الرأي، وال ولّيت ذا قرابة، وإين قد وليت عليكم            فإين واهللا ما أ   

  . مسعنا وأطعنا: فقالوا. عمر بن اخلطاب، فامسعوا له وأطيعوا
  ؟ ����مىت بدأ عهد خالفة عمر : س
 جمادى  ٢٢ يوم الثالثاء املؤرخ يف      �لقد كان بدء خالفة عمر الفاروق       : ج

  .م٦٣٤آب سنة / أغسطس١٢ لـ الثانية من العام الثالث عشر اهلجري املوافق
  ماذا قال يف أول خطبة له؟ : س
أيها الناس إين قد ولِّيت عليكم، ولوال رجاء أن أكون خريكـم لكـم،               : ج

وأقواكم عليكم، وأشدكم اضطالعا بأموركم، ما توليت ذلك منكم، ولكفى          
ولو علمت أن أحدا من الناس أقوى عليه مين، فكنـت           . عمر انتظار احلساب  

إن اهللا ابتالكم يب، وابتالين بكـم،       . فتضرب عنقي أحب إيلّ من أن إليه      أقدم  
وأبقاين فيكم بعد صاحيب، فواهللا ال حيضرين شيء من أمركم فيــليه أحـد              
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              ب عين فآلو فيه عن اجلزء واألمانة، وإلن أحـسنوا ُألحـسنندوين، وال يتغي

شديد فليني، وإين ضعيف فقـوين،      اللهم إين   . إليهم، وإلن أساؤوا ألنكِّلَن م    
  . وإين خبيل فسخين

  هل تعلم قصة عن ورعه وتواضعه وتقواه؟: س
 إذا مسع آية من القرآن فيها ديد ووعيد خر مغشيا عليه، فيحمل             �كان  : ج

إىل بيته، يعوده الناس وليس به شيء من املرض، إمنا اخلوف واخلشية، حىت لقد              
  .ان أسودان من البكاءرئي يف وجهه خطّ

وكان إذا دخل البيت نشر املصحف فقرأ فيه، وأحيانا كان يدعو أبا موسـى              
، فيقرأ عليه   "�ذكِّرنا ربنا   : " ليقول له  -وكان حسن الصوت  - �األشعري  

  .القرآن
وكان على جانب عظيم من الرجاء واخلوف، جلس عنده بعض أصحابه عند            

واهللا لو أن يل تالع األرض ذهبـا،        : "م، فقال موته يثنون عليه مبا قدمه لإلسال     
: ومرةً؛ أخذ تبنة من األرض وقال" . قبل أن أراه�الفتديت به من عذاب اهللا      

، ليتين مل أُخلَق، ليت أمي مل تلدين، ليتين مل أك شيئا،            التبنة هذه كنت ليتين يا"
  ." ليتين كنت نسيا منسيا

يا أيها  : لو نادى مناد من السماء    : "وجلسائهوكثريا ما كان يردد بني أصحابه       
الناس؛ إنكم داخلون اجلنة كلكم أمجعون إال رجال واحدا، لَخفْت أن أكـون             

أيها الناس؛ إنكم داخلون النار إال رجـال واحـدا،          : ولو نادى مناد  . أنا هو 
  ." لرجوت أن أكون أنا هو

  ؟ ����كيف كانت وفاته : س
ـ املُ امسه فريوز، وهو عبد      - اوسي لؤةلؤ أبو قُتل غيلةً على يد   : ج بـن  ريةغ 

 ٢٧ وذلك يف    الصبح صالة يف وهو خاصرته يف  مسموم خبنجر إذ طعنه  -شعبة
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٦٦
، مث تويف رمحه اهللا، وقد      ليال ثالث الطَّعنة بعد وعاش،  هـ٢٣ عام ذي احلجة 

  . سنوات ميالدية وشهرين وأسبوعني عشر خالفتهدامت 
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bã†î�@åí‰ìäÛa@ë‡@æbÐÇ@åi@æbàrÇ@�@ @
  ؟����من هو اخلليفة الثالث لرسول اهللا : س
 أميـة  بـن  العاص أيب بنسيدنا عثمان بن عفان     ): أبو عمرو (أبو عبد اهللا    : ج

عمة رسـول   " واسم والدته؛ أروى، وهي بنت أم حكيم البيضاء       . � القرشي
بقوهلم عنه   - ومنهم حسان بن ثابت      -، وقد نسبه إليها بعض الشعراء       �اهللا  
  . ابن أروى: �
  ؟ ����مىت ولد : س
  .قبل اهلجرة ٤٧م، وذلك سنة ٥٧٧ولد بالطائف سنة : ج
  ماذا كان يعمل؟: س
  .كان يعمل بالتجارة: ج
  على يد من بشر باإلسالم فتشرف بقبوله؟ : س
  . �بدعوة سيدنا أيب بكر : ج
  مىت هاجر إىل احلبشة؟: س
 للبعثة، ويتميز بكونه أول املهـاجرين يف        يف شهر رجب من العام اخلامس     : ج

  .  السيدة رقية رضي اهللا عنها- �كرمية النيب  -اإلسالم، وكانت معه زوجته 
  مىت هاجر إىل املدينة؟ : س
 يف اهلجرة إىل املدينة يف العام الثالث عـشر مـن            �لقد سبق رسول اهللا     : ج

  .البعثة
  على من نزل ضيفًا يف املدينة؟: س
  .  يف املؤاخاة اإلسالمية�، وآخاه �س بن ثابت يف بيت أو: ج
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٦٨
يف املدينة، وتربع ا لتأمني  ����هل تعرف اسم بئرٍ اشتراها سيدنا عثمان  : س

  مياه الشرب للمسلمني ومل مينع غريهم؟
  .بئر رومة، وقد اشتراها من اليهود بعشرين ألف درهم: ج
  ملَ ملْ يشارك يف بدر؟: س
زوجته السيدة رقية، وقد فارقت احلياة قبل أن        ) واةمدا(النشغاله يف عيادة    : ج

 نصيبا من   �ومع ذلك فقد جعل له رسول اهللا        .  من بدر  �يعود رسول اهللا    
  .غنائم بدر

  ؟ )غزوة العسرة(بكَم أسهم يف غزوة تبوك : س
ومسيت هذه   .لقد أخذ على عاتقه مسئولية جتهيز ثُـلُث اجليش اإلسالمي        : ج

  سرة؛ مأخوذة من قوله تعاىل      الغزوة بغزوة الع� ينالَّـذ  ـوهعبـي  اتف  ةـاعس 
ةرس١١٧: التوبة(�الْع .(  
 ذلك يف وقد أنفق . فرساً وخبمسني ،بعرياً ومخسني بتسعمائةفيها   جهزهموقد  
 ونثرها دينار بألف � عثمان جاء كما. مثلها أحد ينفق مل عظيمة نفقة اجليش

 مـا  عثمـان  ضر ما: " يقلِّبها يف حجره ويقول �فأخذ   ،اللَّه رسول حجر يف
 ."اجلنة فله العسرة جيش جهز من: "اهللا رسول وقال". اليوم بعد عمل

  يف أي يوم  بويع خليفًة؟ : س
 الرابع  يف اخلالفة واستقبل هـ، ٢٣ سنة احلجة ذي ٢٨  يف ةتمبايع كانت: ج
  هـ ٢٤ سنة احملرم من
  ؟ ����شهِد أي يوم من أيام األسبوع است: س
  .يوم اجلمعة املبارك: ج
  ماذا كان يعمل وقت الشهادة؟ : س
  .كان يتلو القرآن الكرمي: ج
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على أية آية من املصحف سقطت قطرات دمه الطاهر حـني تعرضـه             : س

  . للهجوم
  ).١٣٨: البقرة (�فَسيكْفيكَهم اُهللا وهو السميع الْعليم�: ج
  لس جبانبه وقت الشهادة؟أي من الزوجات كانت جت: س
  . السيدة نائلة رضي اهللا عنها: ج
  ماذا كانت عادته خبصوص عتق العبيد؟: س
  .يعتق عبدا كل أسبوع �كان : ج
   وكم دامت خالفته؟ ����مىت استشهِد : س

ودامت خالفتـه   . اهلجرة من ٣٥ سنة احلجة ذي ١٨ قتل يف املدينة املنورة يف    
   .بوعنيوأس ، شهور٧ ميالدية وسنة ١١
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@óšmŠ½a@ïÜÇ@bã†î��@ @
  مىت كانت والدته وأين؟: س
  م،٦٠٠ املوافق هـ.ق ٢٣ سنة مبكة ولد: ج
  ما هي كنيته؟: س
 إذ ؛� الـنيب  إال "رابت أبو" كناه وما. كان يكىن بأيب احلسن وأيب تراب     : ج

 النيب فجاءه املسجد، يف راجلدا إىل فاضطجع فخرج، ،فاطمة يوماً � غاضب
: ويقول ظهره عن التراب ميسح � النيب فجعل تراباً، ظهره امتألورآه قد    �

  .� وكانت هذه الكنية هي األحب لديه .تراب أبا يا اجلس
  ما هو لقبه؟: س
   .حيدرة: ج

فعند والدته كان أبوه غائبا، فـسمته       . "حيدرة أمي مستين الذي أنا:" �يقول  
  .ته حيدرة، فلما رجع أبوه مساه عليا وقيل مس- أبيها أمه أسدا باسم

  ما اسم أبويه؟: س
 بنـت أبوه أبو طالب بن عبد املطلب اهلامشي القرشي، وأمه السيدة فاطمة            : ج

  ). أخو عبد املطلب (هاشم بن أسد
  ؟ ����بأي قرابة كان يتصل بسيدنا رسول اهللا : س
 ابنتـه   � قد زوجه رسول اهللا      كان ابن عمه باإلضافة إىل كونه صهره إذ       : ج

  . السيدة فاطمة رضي اهللا عنها
  أنه رسول من اهللا؟  ����كم كان عمره يوم أعلن سيدنا حممد : س
  .ويعد أول طفل مسلم. عشر سنوات، فآمن به: ج
  عند من نزل ضيفا بعد اهلجرة إىل املدينة؟: س
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  . �كلثوم بن اهلدم : ج
  هل شهد بدرا؟: س
  . نعم: ج
  ارزه يف بدر، وما كانت النتيجة؟من ب: س
  . وأرداه قتيال- � وهو من أشد أعداء رسول اهللا - بارز الوليد بن عتبة: ج
  من أعلن نكاحه بالسيدة فاطمة رضي اهللا عنها؟ : س
  . بنفسه�سيدنا رسول اهللا : ج
  ماذا باع لتأمني مبلغ املهر عند الزواج؟: س
  .باع درعه: ج
   قتل يف غزوة اخلندق؟����سول أيا من أعداء الر: س
 اقتحام من املشركني فرسان بعضعمرو بن عبد ود العامري؛ فعندما متكن : ج

 وهو فارس قريش وشجاعها -العامري ود عبد بن عمرو فيهم وكان اخلندق،
 ،املبارزة وطَلَب -أحد أمامه يصمد ال مغواراً فاتكاً فارساً وكانَ يف اجلاهلية،

له فخرج عليه، أجهز حىت به زال وما طالب، أيب بن علي أصحابه ففر 
 .خيوهلم وازمت

  ومن قتلَ يف خيرب؟: س
  . ؛ سيد يهود خيرب"مرحب"لقد قتل : ج
  ملَ ملْ يستطع املشاركة يف غزوة تبوك؟ : س
  .ةدين عينه أمريا على م�ألن رسول اهللا : ج
   للحج؟����بعد غزوة تبوك، ملَ أرسله رسول اهللا : س
 املـسجد  يقربن ال بعد نزول سورة التوبة، أرسله كي يؤذِّن يف الناس بأن         : ج

 وبـني  بينه كان ومن عريان، بالبيت يطوفن وال هذا، عامه بعد مشرك احلرام
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 ال اهللا وأن وشرب، أكل أيام هذه وأن مدته، إىل عهده فله عهد � اللّه رسول
  .مسلماً كان من إال اجلنة يدخل

  يف حياته؟كم تزوج : س
  . عشر زوجات: ج
لقد تزوج بعد وفاة بنت الرسول فاطمة رضي اهللا عنها، حفيدة رسول            : س

  اهللا اليت كان حيبها كثريا، فهل تعرف امسها؟ 
  . اهللا رسول بنت  زينب، وأمها�هي السيدة أمامة بنت أيب العاص : ج
  هل تعرف اسم قاتله؟: س
 وقد اعتدى عليه غيلـةً عنـد        - أحد اخلوارج  -هو عبد الرمحن بن ملجم    : ج

  . خروجه من املسجد يف الكوفة، وتويف بعدها بثالثة أيام
  يوم شهادته، أي من الصحابة تعرض للهجوم حماولةً للقتل أيضا؟: س
  . رضي اهللا عنهمامعاوية بن أيب سفيان، وعمرو بن العاص : ج
   وكم دامت خالفته؟����مىت استشهد : س
ودامت خالفته أربـع سـنوات      . هـ ٤٠ سنة رمضان ١٧ يف استشهد :ج

-ميالدية، وسبعة شهور، وأسبوع واحد، وله مزار مشهور بالنجف األشرف           
  .  بالعراق-جنوب الكوفة
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òä¦bi@æëŠŞ’jA½a@òibz–Ûa@ @
  ؟ن باجلنةواملبشرمن هم العشرة : س
 له خلدمام البارزة    الفدائيني- من أصحابه األجلّة     عشرة � النيبلقد بشر   : ج

 اخللفاء الراشدون وستة من كبار       باجلنة يف حيام، هم    - اإلسالم يفولتقدمهم  
  :الصحابة وفيما يلي ذكرهم بشيٍء من التفصيل

١M�aŠ¦a@åi@ñ†îjÇ@ìic@  

  ما امسه األصلي؟: س
  .�عامر : ج
  ما اسم والده؟ : س
   .عبد اهللا بن اجلراح: ج
  ؟ ����مىت ولد : س
  .�م اخلامس قبل بعثة النيب يف العا: ج
  أين ولد؟ : س
  . يف مكة املكرمة: ج
  إىل أي قبيلة ينتمي؟ : س
  .إىل بين فهر: ج
  بدعوة أي صحايب تشرف بقبول اإلسالم؟: س
  . �بدعوة سيدنا أيب بكر : ج
  كم كان عمره يوم تشرف باعتناق اإلسالم؟ : س
  . عاما٢٨: ج
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٧٦
  . ����مب لقّبه رسول اهللا : س
  .ألمةأمني ا: ج
  مىت هاجر إىل املدينة؟ : س
  . �بعد العام الثالث عشر من بعثة النيب : ج
 أين أقام يف املدينة؟ : س

  . �زل كلثوم بن اهلدم ـيف من: ج
  رت اثنتان من أسنانه كيف حدث ذلك؟يف غزوة أحد تكس: س
  . �ع حلقات اخلوذة من وجه النيب يف حماولة نز: ج
   أين كان يوم حجة الوداع؟: س
  . � يف حجة الوداع ونال شرف احلج برفقته �كان رفيق سفر النيب : ج
  ؟ ���� يف عهد سيدنا أيب بكر هأي منصب جليل كان يشغل: س
  .  أول وزير للمال�كان يف عهده : ج
   واليا؟ ����أين عينه سيدنا عمر : س
  . واليا على دمشق بعد فتح بيت املقدس�لقد عينه سيدنا عمر : ج
   توفِّي؟أين: س
  .توفِّي مبوضع جابية يف بالد الشام بطاعون عمواس ودفن يف وادي األردن: ج
  كم كان عمره عند الوفاة؟: س
  . عاما٥٨: ج

     RM@˜bÓë@ïic@åi@†È�@�@@ @
  مىت وأين كانت والدته؟ : س
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  .قبل ثالثني سنة من اهلجرة تقريبا يف مكة: ج
  بِم كان يكىن؟: س
  .أبا إسحاق: ج
  ي ميزة أو خاصية له يف قبول األسالم؟ أ: س
  .كان ثالثًا أو رابعا يف قبول اإلسالم: ج
  كم كان عمره يوم وفَّقه اهللا لقبول اإلسالم؟ : س
  .تسعة عشر عاما: ج
  كيف اهتدى إىل اإلسالم؟ : س
  . عن طريق الرؤيا:ج
  ألي عائلة ينتمي؟: س
  .إىل بين زهرة: ج
  ؟ ���� ما قرابته برسول اهللا: س
  . �كان والده أبو وقاص خاالً لسيدنا رسول اهللا : ج
  ؟ ����هل تعرف أي قصة تدل على وفائه للنيب : س
 يف شعب أيب طالب ثالث      �من قصص كثرية، قصة إقامته مع رسول اهللا         : ج

  . سنوات رغم كونه ليس من بين هاشم
  هل كان له شقيق مسلم؟ : س
لذي اسـتشهِد يف غـزوة      ا �نعم؛ فقد كان شقيقه عمري بن أيب وقاص         : ج

بدر، وله شقيق آخر؛ وهو عامر بن أيب وقاص، وقد تويف بالـشام يف خالفـة        
  . �عمر 

  يف كم غزوة شارك؟: س
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لقد شارك يف بدر، وأحد، واألحزاب، وخيرب، وفـتح مكـة، وحـنني،             : ج

  . والطائف، وتبوك
  هل كان ممن بايعوا بيعة الرضوان؟: س
  . م السادس من اهلجرةنعم وكان ذلك يف العا: ج
  على أي مدينة عينه سيدنا عثمان واليا؟: س
  .على الكوفة: ج
  ؟ ����أي بلد فتحه سعد بن أيب وقاص : س
بالعراق " احلرية"تحت بالد فارس بانتصاره يف معركة القادسية قرب         لقد فُ : ج

  .هـ١٤سنة 
  مىت وأين توفِّي؟ : س
  .يف عام مخس ومخسني للهجرة يف املدينة: ج
  من صلى عليه اجلنازة؟: س
  . وايل املدينة حينذاك؛ مروان بن احلكم: ج
  .أين دفن: س
  ).مقربة املسلمني(يف جنة البقيع : ج
  كم أجنب من األوالد؟: س
  . ولدا من اثنيت عشرة زوجة٣٦لقد أجنب : ج

S@M@ÒìÇ@åi@å»ŠÛa@†jÇ@�@ @
  ما هي كنيته؟: س
  .كان يكىن بأيب حممد: ج
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  ان ينتمي؟ألي قبيلة ك: س
  .لبين زهرة: ج
  ؟ ����مىت ولد : س
  .�قبل ثالثني عاما من بعثة النيب : ج
  من كان أخوه يف املدينة يف املؤاخاة اإلسالمية؟: س
  . �سعد بن الربيع : ج
   إماما للصالة؟ ����يف أي غزوة عينه رسول اهللا : س
ة  أن يـؤم صـال     �ذات صباح يف أيام غزوة تبوك طلب منه رسول اهللا           : ج

  . الفجر
   يف حجة الوداع؟���� اهللا هل رافق رسولَ: س
  .نعم: ج
  يف أي سنة كان أمري احلجاج؟: س
يف العام احلادي عشر اهلجري عينه سيدنا أبو بكر أمري احلجاج، مث يف عام              : ج

  .  اهلجري أمره سيدنا عثمان على احلجاج٣٢
  من جعله عضوا دائما يف جملس الشورى؟: س
  .�سيدنا عمر : ج
  هل تعرف له خدمة متميزة؟: س
  . يف أيام القحط تربع مبائيت مجل حممل: ج
  ؟����مىت وأين تويف : س
  . اهلجري يف املدينة٣٢يف عام : ج
  من صلى عليه اجلنازة؟: س
  . �سيدنا عثمان : ج
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  كم كان عمره يوم وفاته؟: س
  . عاما٧٥ عن عمر يناهز �لقد تويف : ج
  هل تزوج وأجنب؟: س
  .فقد أجنب عشرين ابنا ومثاين بنات من مخس عشرة زوجةنعم؛ : ج

T@M@âaìÈÛa@åi@�iŒÛa@�@ @
  مىت ولد؟: س
  . � عاما من بعثة النيب ٢٨ولد قبل : ج
  ما هي كنيته؟ : س
  .أبو عبد اهللا: ج
  بتبشري من نال شرف اعتناق اإلسالم؟ : س
  .�سيدنا أيب بكر : ج
  كم كان عمره يوم أسلم؟: س
   .مخسة عشر عاما: ج
  هل تعرف ميزة خاصة به؟: س
من " فداك أيب وأمي  "هو أول من سلّ السيف يف سبيل اهللا، وتشرف مبقولة           : ج

  . �سيدنا رسول اهللا 
  مبن اقترن؟: س
اقترن بالسيدة أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما، وهكذا كان عديل النيب           : ج
� .  
  هل شارك يف بيعة الرضوان؟: س
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  .نعم: ج
  ؟ ����سول اهللا مب لقبه ر: س
  . ، وهذا اللقب ال يشاركه فيه أحد�حواري رسول اهللا : ج
  ؟ ����بأي قرابة كان يتصل برسول اهللا : س
  . �عمة رسول اهللا " املطلب عبد بنت صفية"كان ابن : ج
  هل كان عضوا يف جملس انتخاب اخلليفة؟: س
  .  عضوا يف جملس انتخاب اخلليفة�نعم؛ فقد جعله سيدنا عمر : ج
  ؟ ����من صلى جنازة سيدنا عثمان : س
  . �الزبري بن العوام : ج
  كم أجنب من األوالد؟: س
  . تسعة أبناء وتسع بنات من سبع زوجات: ج
  كم روى من األحاديث؟: س
  . حديثا٢٨: ج

U@M@�a@†îjÇ@åi@òzÜ�@�@ @
  مىت ولد؟ : س
  . � عاما من بعثة النيب ١٤قبل : ج
  ما هي كنيته؟: س
  . أبو حممد: ج
  ألي عائلة كان ينتمي؟: س
  .لبين متيم: ج
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  بتبشري من تشرف بقبول اإلسالم؟ : س
  . �سيدنا أيب بكر : ج
  بكم جرح أصيب يف غزوة أحد؟: س
  . جرحا٢٤ وأصيب بـ �لقد قاتل مبنتهى البسالة ودافع عن النيب : ج
   يف حجة الوداع؟����هل كان مع رسول اهللا : س
  . اهلجري١٠نعم؛ وقد كان ذلك عام : ج
  هل كان عضوا يف جملس انتخاب اخلليفة؟: س
  .نعم: ج
  ؟ ����بأي وصف وصفَه سيدنا رسول اهللا : س
  .  بأنه شهيد حي�لقد وصفَه سيدنا رسول اهللا : ج
  كم أجنب من األوالد؟: س
  .مخسة عشر ولدا من تسع زوجات: ج
  . ����هل كانت له قرابة مع رسول اهللا : س
شقيقات ألربعة من أمهات املـؤمنني إذ       نعم؛ إذ كانت أربعة من زوجاته       : ج

  : كانت
والـسيدة  . السيدة محنة شقيقة أم املؤمنني زينب بنت جحش رضي اهللا عنهما          

 والسيدة ماريـة شـقيقة أم       .رقية شقيقة أم املؤمنني أم سلمة رضي اهللا عنهما        
والسيدة أم كلثوم شقيقة أم     . املؤمنني أم حبيبة بنت أيب سفيان رضي اهللا عنهما        

   .ؤمنني عائشة الصديقة رضي اهللا عنهماامل
  مىت وأين تويف؟ : س
  . اهلجري يف املدينة٣٦استشهد يف عام : ج
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V@M@†í‹@åi@†îÈ�@�@ @
  ه؟تما هي كني: س
  .أبو األعور: ج
  ألي قبيلة كان ينتمي؟: س
  .لبين عدي: ج
  ما هي مرتبته يف قبول اإلسالم؟: س
  . اإلسالم أي سبقه اثنا عشر رجال يف اعتناق ١٣رقم : ج
  ؟ ����كم كان عمره عند بعثة النيب : س
  . عاما٢٧: ج
  ؟ ����بأي قرابة كان يتصل بسيدنا عمر : س
  ". فاطمة" كان زوج أخته: ج
  هل رافقه أهله حني هاجر إىل احلبشة؟: س
  .ال؛ فعند اهلجرة ترك زوجته وأوالده يف مكّة: ج
  كم مرة هاجر إىل احلبشة؟: س
  .مرتني: ج
  املدينة؟ مىت هاجر إىل : س
  .يف العام الثالث عشر من البعثة: ج
  عند من نزل ضيفًا بعد اهلجرة؟: س
  .  الذي آخاه يف املؤاخاة اإلسالمية�عند سعد بن الربيع األنصاري : ج
  ؟ ����مىت وأين تويف : س
  . اهلجري يف املدينة٥١يف عام : ج
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òibz–Ûa@åÇ@òÐÜn«@pbßìÜÈß@ @
  الشيخان؟من مها : س
 � سـيدنا أبـو بكـر        : على صحابيني جليلني مها    تطلقكلمة الشيخني   : ج

 علـى   - وانتخبـا  ،لكليهمـا صهرا   � كان رسول اهللا     إذ .� عمر   وسيدنا
 فـاملراد   ؛ أما يف مصطلح احلديث    . أولني له  خليفتني � بعد وفاة النيب     -التوايل

  .  البخاري واإلمام مسلم رمحهما اهللاإلمام :من الشيخني
  ؟ ���� النيب هل تعرف من هو شاعر: س
 أن يرد على هجاء     �، وقد طلب منه رسول اهللا       �هو حسان بن ثابت     : ج

   ".وجربيل معك) هاجِهم(اهجهم "أيب سفيان وقريش له، ودعا له قائال 
  هل تتذكر لشاعر الرسول بعض األبيات؟: س
  :أتذكر له ثالثة أبيات يقول فيها خماطبا أبا سفيان هاجيا إياه هجاء الذعا: ج

عنههجوت وعند اهللا يف ذاك اجلزاُء       حممدا فأجبت   
  فشركما خلريكما الفـداُء     أجوه ولست لـه بكفء 

  لعرضِ حممد منكم وقاُء         فإن أيب ووالده وعرضي 
  :قال يف رثائه �ومن فرط تأثره بوفاة رسول اهللا 

 الناظر ليعمي عف   لناظري  السواد كنت

 أحاذر كنت فعليك    متفلي بعدك شاء من

   ومىت؟ ���� عليا وسيدنا ����سيدنا عمر قتل من الذي  :س
 � على سيدنا عمر     - فريوز  امسه -ة يدعى أبو لؤلؤ   جموسيلقد هجم عبد    : ج
، وطعنه خبنجـرٍ مـسموم يف خاصـرته          اهلجري ٢٣ ذي احلجة عام     ٢٧ يف

إذ اعتدى   ارتشف كأس الشهادة     فقد � علي   سيدنا أما   .فاستشهِد إثر ذلك  
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 رمضان من   ٢١ يف   وذلك -  وهو أحد اخلوارج   -  ملجم بن عبد الرمحن    عليه
  .  اهلجري٤٠عام 
  هل تعرف أمساء الصحابة الذين نالوا شرف كتابة الوحي؟ : س
يبلغ عدد هؤالء السعداء أربعني رجال، مبا فيهم اخللفاء األربعة الراشدون،           : ج

  . مجيعا	 لعوام، وأيب بن كعب باإلضافة إىل زيد بن ثابت، والزبري بن ا
  من الذي أسس التقومي اهلجري القمري؟: س
 هـ وأمساء األشهر هي احملرم،      ١٧، وذلك سنة    �لقد أسسه سيدنا عمر     : ج

صفر، ربيع األول، ربيع الثاين، مجادى األوىل، مجادى الثانية، رجب، شعبان،           
  . رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو احلجة

   وتاريخ استشهاده؟����الدة سيدنا احلسني هل تعرف تاريخ و: س
 ٦١لقد ولد يف العام الرابع من اهلجرة واستشهد يف العاشر من حمرم عـام               : ج

  .بكربالء
  أية صحابية تلقب بذات النطاقني؟: س
؛ إذ أا قد صنعت سفرةً لرسـول اهللا         �هي السيدة أمساء بنت أيب بكر       : ج

ة، مل جتد لسفرته وال لِسقائه ما تربطهما  اهلجر�لزاده يف اهلجرة، وعندما أراد   
  . به، فشقّت نطاقها قسمني، وربطت بأحدمها السفرة وباآلخر السقاء

  أي صحايب يلقب ببحر العلم؟: س
  .�عبد اهللا بن عباس : ج
  من هو ذو النورين؟: س
  .� القترانه باثنتني من بنات النيب �هو لقب سيدنا عثمان : ج
  ؟"ذو النور: "وهل لقب أي صحايب: س
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 إىل بعثـه  ،وأسـلم  � النيب أتى ملا ألنه، �هو طفيل بن عمرو الدوسي     : ج

  . عينيه بني نور فسطع ،له رنو اللهم: � فقال آية، يل اجعل: فقال .قومه
  ألي صحايب سلِّمت مفاتيح بيت املقدس أول مرة؟: س
  . �سيدنا عمر : ج
  كم سنة شغل منصب اخلالفة؟: س
   .سنوات ميالدية وشهرين وأسبوعني عشر فتهخالدامت : ج
   الذي كان خيتم به الرسائل؟����من كان أمني خامت النيب : س
  .�حنظلة بن الربيع اُألسيدي : ج
  ؟���� غري سيدنا علي ����أي صحايب كان يكتب رسائل النيب : س
  . � الزهرِيعبد اهللا بن األرقم : ج
   أي صحابية قُطعت يدها يف حرب اليمامة؟: س
  . رضي اهللا عنها- نسيبة بنت كعب-السيدة أم عمارة : ج
  من كان قائد اجليش اإلسالمي يف معركة القادسية؟: س
  . �سعد ابن أيب وقاص : ج
   يف حرب القادسية؟ - قائد جيش الفُرس-من الذي قتل رستم: س
  .هـ ١٤ سنة، وذلك �سيدنا بالل : ج
 الذي قال عنه رسـول      ���� يف أي معركة استشهد سيدنا أويس القرين      : س

   بأنه من خري التابعني؟����اهللا 
  .هـ ٣٧ سنةيف معركة صفّني : ج
  بني أي جيشني اندلعت معركة صفني؟ : س
  . �، واآلخر معاوية �بني جيشني مسلمني؛ يقود أحدمها سيدنا علي : ج
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  كيف حدث ذلك؟: س
اإلسـالم  نتيجة دسائس املنافقني ومكائدهم الذين مل يكن يعجبهم ازدهار          : ج

وتقدمه اهلائل فكانوا يتصيدون الفرص إلحلاق األضرار باإلسالم واملـسلمني،          
  . فتعرض املسلمون ألضرار فادحة وخسائر جسيمة يف األرواح

  أي صحايب وصل إىل ختوم الصني أوال لنشر رسالة اإلسالم؟ : س
 إىل ختوم الصني، وأرسل إىل ملكها لدعوتـه         �لقد وصل قتيبة بن مسلم      : ج
إلسالم أو اجلزية، فخاف على ملكه، فأرسل إليه اجلزية كما فعل ملوك تلك             ل

  ). م ٧١٤( هـ ٩٥وكان ذلك سنة . النواحي
  من فتح مصر؟: س
 يف خالفة عمر - م٦٣٩- هـ ١٧وكان ذلك سنة . �عمرو بن العاص : ج
�.  
  أي صحايب يعد أول من أسلم بدار األرقم؟: س
  ؟�سيدنا علي بن الزبري : ج
   أي صحايب يعد آخر من أسلم بدار األرقم؟:س
  . �سيدنا عمر بن اخلطاب : ج
  أي صحايب يعد أول من دفن يف جنة البقيع؟: س
  .�سيدنا عثمان بن مظعون : ج
  ؟ ����خلف أي صحايب صلّى النيب : س
 وعبـد  فجاء للطهارة � ذهب تبوك غزوة؛ يف   �عبد الرمحن بن عوف     : ج

 نـيب  بضقُ ما: "، وقال فاته الذي وأمت خلفه فصلى ،ركعة م صلى قد الرمحن
  ."أمته من رجل يؤمه حىت
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هل تعرف اسم صحايب تزوج ذات ليلة، ويف صباح اليوم التايل خـرج             : س

  إىل معركة أحد، ونال شرف االستشهاد؟
  .�هو حنظلة بن عامر : ج
  أي من الصحابة يعرف بلقب فقيه الفقهاء؟ : س
  . �سعيد بن زيد : ج
   وصف برئيس األنصار؟أي صحايب: س
  .�عبد اهللا بن أُيب : ج
  ؟����من هو مؤذِّن الرسول : س
  .�سيدنا بالل : ج
  أي صحايب يعرف بلقب فقيه األمة؟: س
  .�عبد اهللا بن مسعود : ج
  ؟����من هو أمني سر الرسول : س
  .�حذيفة بن اليمان : ج
  من من الصحابة يعرف بذي الشهادتني؟: س
 شهادته بـشهادة    �؛ فقد جعل رسول اهللا      �نصاري  خزمية بن ثابت األ   : ج

  . رجلني
  ؟ ����هل تعرف قضية مهمة جدا أدىل فيها بشهادتني كما أكرمه النيب : س
 عند مجع القرآن الكرمي أن تسجل كل        �لقد قرر سيدنا أبو بكر الصديق       : ج

آية بشهادة اثنني من الصحابة فكُتبت مجيع اآليات حبـسب هـذه القاعـدة،     
 فاستخدم هـذا االمتيـاز   �آية وحيدة مل يتوافر هلا إال شهادة خزمية    وبقيت  

 قد شرفه به فعدت شهادته الوحيدة شـهادتني وسـجلت   �الذي كان النيب    
  . اآلية يف املصحف
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  هل تعرف تلك اآلية؟: س
 قَضى نم فَمنهم علَيه اَهللا عاهدوا ما صدقُوا رِجالٌ الْمؤمنِني من� �قوله  : ج

هبحم نهنمن وم رظنتا يملُوا وديلًا بدب٢٤: األحزاب (�ت(  
   بسيف اهللا املسلول؟ ����أي من الصحابة لقبه رسولُ اهللا : س
  . �خالد بن الوليد : ج
  هل تعرف أين ضرحيه؟: س
  . يف مدينة حمص السورية: ج
  أي صحايب لقبه سيف اإلسالم؟: س
  .� وقاص سعد بن أيب: ج
   بأسد اهللا؟����أي صحايب لقّبه النيب : س
  .�؛ وهو عم رسول اهللا �محزة بن عبد املطلب : ج
  من هو ترمجان القرآن؟ : س
  .�عبد اهللا بن عباس : ج
  مىت كانت اهلجرة إىل احلبشة؟: س
  . يف شهر رجب من العام اخلامس من البعثة: ج
  كم كان عدد هؤالء املهاجرين؟: س
  . مجيعا	عشر صحابيا وأربع صحابيات كانوا أحد : ج
  هل تعرف أول مولود مسلم يف احلبشة؟ : س
  .�عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب : ج
.  بالطيـار، وذو اجلنـاحني     ����اه رسول اهللا    من هو الصحايب الذي مس    : س

  وملاذا؟
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 قبل فتح مكة بأربعة –؛ ففي غزوة مؤتة �هو جعفر بن أيب طالب : ج

، أخذ جعفر راية رسول "زيد بن حارثة"شهد أمري اجليش  بعدما است-أشهر
 يساره فقطعت ،بيساره الراية فأخذ ميينه، قطعت حىت ا، فقاتل �اهللا 

 وروي أن رسول .طعنة بتسعني أصيب وقد ،استشهد حىت بعضديه افاحتضنه
 املالئكة مع اجلنة يف يطري ملكا طالب أيب بن جعفر رأيت" قال �اهللا 

 ".جبناحني
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@ @
 ����أَفَال يتدبرونَ الْقُرَآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اِهللا لَوجدوا فيه اختالفًا كَثريا����

  )٨٣ :النساء(    
  " .خريكم من تعلّم القرآن وعلَّّمه"

  )احلديث الشريف(
  "من أكرم القرآن فسوف يكرم يف السماء"

  )����سيح املوعود سيدنا امل(
  وكل العلم يف القرآن لكن      تقاصر عنه أفهام الرجال
البيان سنا حررٍ        فرائد زاوما القرآن إال مثلَ د  

  )����سيدنا املسيح املوعود  (
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   عن فضل تالوة القرآن الكرمي؟ ����ماذا قال رسول اهللا : س
  . بالقرآنليس منا من مل يتغن: ج
   يف هذا اخلصوص؟����سيدنا املسيح املوعود وماذا قال : س
  . إن التغين بالقرآن الكرمي أيضا من العبادة: لقد قال: ج
  ما هي املدة اإلمجالية لنـزول القرآن الكرمي؟ : س
  .اثنان وعشرون عاما و مخسة أشهر وأربعة عشر يوما: ج
  ما هي أطول سور القرآن وما هي أقصرها؟ : س
  ". الكوثر"وأقصرها " البقرة"أطول سور القرآن : ج
  ما هي أطول آية يف القرآن الكرمي؟: س
يا أيها الَّذين آمنوا إِذا تداينتم بِـدينٍ إلَـى أَجـلٍ مـسمى              �آية الدين   : ج

وهب٢٨٣: البقرة (�اخل...فَاكْـت .(  
  ما هي أقصر آية يف القرآن الكرمي؟: س
  ).٢٢:املدثر (�نظَر ثُم�: ج
  ما هي أطول كلمة يف القرآن الكرمي؟ : س
  ).٥٦: النور (�لَيستخلفَنهم�كلمة : ج
  من حيث عدد الكلمات ما هي الكلمة اليت وقعت يف نصف القرآن؟: س
  . من سورة الكهف٢٠يف اآلية " ولْيـتـلَطَّف"كلمة : ج
  ما هي آخر السور نزوالً؟: س
 بأن آخر سـورة نزلـت       - عن الرباء بن عازب    -لبخاري ومسلم   أورد ا : ج

 بأن آخر سورة نزلت     - عن ابن عباس   -وأورد مسلم   . كاملة هي سورة التوبة   
  ).سورة النصر (�...والْفَتح اِهللا نصر جاء إِذَا�: من القرآن هي

  ما مها أول وآخر آية من حيث النـزول؟ :س
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 �اقْرأ بِاسمِ ربِّك الَّذي خلَـق     � هو آية    �أول ما نزل على سيدنا حممد       : ج
:  ففيها عدة روايات   �، أما اآلية األخرية اليت نزلت على الرسول         )٢: العلق(

 بأن آخـر آيـة      �فقد أورد البخاري عن ابن عباس، واإلمام أمحد عن عمر           
   .)٢٨٢: البقرة (�واتـقُوا يوما ترجعونَ فيه إِلَى اِهللا�نزلت هي 

بينما أورد البخاري ومسلم عن الرباء بن عازب بأن آخر آية نزلت هي آيـة               
كمـا  ). سورة النساء  (�...الْكَالَلَة في يفْتيكُم اللّه قُلِ يستفْتونك�: الكاللة

 : هي نزلت آية آخربأن   قال  بن كعب  أُيب عن عباس ابنأورد اإلمام أمحد عن     
�لَقَد اءكُمولٌ جسر نم سورة التوبة (�...أَنفُِسكُم .(  
  ما هو أول حكم من أحكام القرآن من حيث ترتيب الكتاب؟: س
 �يأيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ          �: ج
  . )٢٢: البقرة(

قرة يف اآليات السبع عـشرة األوىل       كم فريقا ذُكر يف أوائل سورة الب      : س
  حصرا؟ 

املتقون املؤمنون بالغيب،   : ذُكرت يف مستهل سورة البقرة ثالث فرقٍ هي       : ج
 � والكافرون، واملنافقون، وقد نصح سيدنا اخلليفة الثالث للمسيح املوعود        

أفراد اجلماعة أن حيفظوا هذه اآليات ويتبينوا على الدوام يف أي فريق ينـدرج              
  .رد منهمكل ف

  أي سورة من سور القرآن مل تبدأ بالبسملة وملاذا؟: س
اخلليفـة الثـاين    " املصلح املوعـود  "كما قال    -سورة التوبة وذلك ألا     : ج

  . جزء من سابقتها؛ األنفال- �للمسيح املوعود 
   مرتني؟)بسم اهللا الرمحن الرحيم( ت البسملةيف أي سورة جاء: س
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 مستهلها وثانيتهما يف اآلية احلاديـة والـثالثني         يف سورة النمل أوالمها يف    : ج

إنه من سلَيمانَ   � إىل ملكة سبأ حيث ورد       �حيث ذُكرت رسالة سليمان     
 هإنمِونِ اِهللا بِسمحيم الرحالر�  

  هل تعرف بعض األدعية القرآنية؟: س
رة حسنةً وقنـا عـذاب      ربـنا آتِـنا في الـدنيا حسنةً ويف اآلخ      �: نعم: ج

.  يردد هذا الدعاء بكثـرة     �وكان سيدنا رسول اهللا     . )٢٠٢: البقرة (�النارِ
 بأنه رأى   -�اخلليفة األول للمسيح املوعود     - �ويقول سيدنا نور الدين     

  . ينصحه باإلكثار من هذا الدعاء
يف منامه أن رسول اهللا 
�    ا وربنا صـلَينا أَفرِغْ عبر        نرِيمِ الْكَـافنا علـى الْقَـورصاننا وأَقْدام ثَبِّت� 
  )٢٥١:البقرة(

وهناك دعاء قد نصح سيدنا اخلليفة الرابع رمحه اهللا أبناء اجلماعة بترديده كـثريا              
ربنا �: شحون باحلب والتضحية، وهو   املو  ولتحقُّقِ اجل لتفادي اخلالفات الزوجية    

  )٧٥: الفرقان (�نا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِماماهب لَنا من أَزواجِ
 -نـصره اهللا  -وهناك دعاء آخر قد حثَّ على ترديده سيدنا اخلليفة اخلـامس            

 إِنـك   ربنا ال تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديـتـنا وهب لَنا من لَّدنك رحمةً           �: وهو
 ابهالْو تكرميـة  " مباركة بـيغم  "، وذلك ألن السيدة     )٩: آل عمران  (�أن

 � كانت تروي أا قـد رأت يف املنـام أنـه             �سيدنا املسيح املوعود    
  . ينصحها بقراءة هذا الدعاء

: وهناك دعاء آخر قد حث على ترديده سيدنا اخلليفة اخلامس نصره اهللا، وهو            
نْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي وعلَى والـدي وأَنْ أَعمـلَ           رب أَوزِعنِي أَ  �

             نيملـسالْم ـني مإِنو كإِلَي تبي تي إِنتيي ذُري فل حلأَصو اهضرا تحالص� 
  .)١٦ :األحقاف(
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ربنا اصـرِف   �: وهور القرآن الكرمي أن عباد الرمحن يدعونه        وهناك دعاء ذكَ  

  ). ٦٦: الفرقان( �عنا عذاب جهنم إِنَّ عذابها كانَ غَراما
رب زِدنِـي   �مثل  " قل"وبعض األدعية القصرية أمر اهللا بترديدها إذ تبدأ بلفظ          

، )٢٥ :اإلسراء (�رب ارحمهما كَما ربيانِي صغريا    �، و )١١٥: طه( �علْما
 أَدخلْنِي مدخلَ صدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صدقٍ واجعلْ لي من لَـدنك            رب�و

 �رب اغْفر وارحم وأَنت خير الـراحمني      � و )٨١ :اإلسراء (�سلْطَانا نصريا 
 بِـك رب     وأَعوذُ *رب أَعوذُ بِك من همزات الشياطنيِ       � و )١١٩ :املؤمنون(

ونرضح٩٩-٩٨ :املؤمنون( �أَنْ ي(   
  إىل أي صحايب عهد سيدنا أبو بكر تدوين القرآن؟: س
  .�زيد بن ثابت : ج

كم مرة ورد اسم النيب : س


   يف القرآن الكرمي؟
وما محمد إِال رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ         �أربع مرات وهي    : ج .١

اتأَفَإِنْ مقَابِكُملَى أَعع متقَلَبلَ انقُت ١٤٥: آل عمران (� أَو(  
٢. �     نيبِيالن ماتخولَ اِهللا وسر نلَكو كُمالرِج نم دا أَحأَب دمحا كَانَ مم� 
  )٤١: األحزاب(
محمد وهـو   والَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات وَآمنوا بِما نزلَ علَى         � .٣

مالَهب لَحأَصو هِمئَاتيس مهنع كَفَّر هِمبر نم ق٣: حممد (�الْح(  
٤. �           ماهرت مهنياُء بمحلَى الْكُفَّارِ راُء عدأَش هعم ينالَّذولُ اِهللا وسر دمحم

ونَ فَضغتبا يدجا سكَّعاِهللاالر نا مانورِض٣٠: الفتح (� و (  
  هل تعرف أمساء السور املسماة على أمساء الرسل؟: س
  .يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، وحممد، ونوح: هذه السور هي: ج
  ما أمساء الرسل املذكورين يف القرآن؟: س
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آدم، ونوح، وموسـى، وداود، وإبـراهيم، ولـوط،         : هؤالء الرسل هم  : ج

عقوب، ويوسف، وهود، وصاحل، وشعيب، وهارون،      وإمساعيل، وإسحاق، وي  
وسليمان، وإلياس، وذو النون، وذو الكفل، واليـسع، وإدريـس، وأيـوب،            

  .وزكريا، وحيىي، وعيسى وحممد عليهم السالم
  أي من الغزوات ذكرت يف القرآن الكرمي؟: س
  ). ١٢٤: آل عمران): (يوم الفرقان(بدر : ج

  ). ٢٣-١٠: األحزاب(األحزاب 
  ).٢٨-٢٥: الفتح(تح مكة ف

  .)٢٥: التوبة(حنني 
  أي صحايب ذُكر امسه يف القرآن؟: س
  .٣٨: ، وذلك يف سورة األحزاب�زيد بن حارثة : ج
   هل تعرف أمساء الفواكه املذكورة يف القرآن؟: س
   .، والنخل)املوز(الرمان، والعنب، والتني، والطلح : ج
   القرآن؟املذكورة يفيوانات هل تعرف أمساء احل: س
اإلبل والغنم والضأن والنعجة والبـقَرة والعجل واخلَيل والبِغال واحلمار : ج

   .زيرـوالقردة والكَلْب والذئب واخلن) األسد(والفيل والقَسورة 
  هل تعرف بعض الصفات للقرآن الكرمي املذكورة فيه؟: س
   .الكرمي، العزيز، احلكيم، ايد: ج
  سمى باب القرآن؟أي سورة ت: س
سورة الفاحتة، كما مسيت بأم القرآن، وفسطاط القرآن، وأم الكتاب، : ج

والقرآن رقية والكنـز والسبع املثاين، والشفاء أيضا واحلمد والصالة وال
  .العظيم
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  أي سورة تسمى قلب القرآن؟: س
  . سورة ياسني: ج
  أي سورة تسمى عروس القرآن؟: س
  . سورة الرمحن: ج
   سورة تسمى سنام القرآن؟أي: س
  . سورة البقرة: ج
  يف كم موضع جتب سجدة التالوة يف القرآن؟: س
  . موضعا١٤: ج
  يف أي سورة توجد سجدتان؟: س
  .يف سورة احلج: ج
  ماذا يـقرأ يف سجدة التالوة؟ : س
. اللهم سجدت لك روحي وجسدي وجناين     : "باإلضافة إىل التسبيح يقرأ   : ج

   ." حبوله وقوته وبصرههشق مسعقه ون خلسجد وجهي مل
  من هو أول كاتب للوحي يف مكة املكرمة واملدينة املنورة؟: س
 �، أما يف املدينة فكان أيب بـن كعـب           �هو سيدنا عثمان بن عفان      : ج

  .وانضم إليه عدد من الصحابة فيما بعد
  ما هي اآلية الوحيدة اليت نزلت يف جوف الكعبة؟: س
  )٢٨٤: البقرة (�...أَمانته اؤتمن الَّذي ؤدفَلْي� �هي قوله : ج
   عند مساعها؟ ����هل تعرف اآلية اليت بكى رسول اهللا : س
 ،"القرآن علي اقرأْ" � اهللا لرسو يل قال:  قال � بن مسعود    اهللا عبد عن: ج

 مـن  أمسعه أن أُحب إين "قال نزل؟أُ وعليك عليك، أقرأ! اهللا رسول يا: فقلت
 بِشهِيد أمة كُلِّ من جِئْنا إِذَا فَكَيف�: بلغت إذا حىت ،"النساَء" تفقرأ" .غريي
وقيل بأن  . تذرفان عيناه فإذا ،"كِسمأَ": قال ،�شهِيدا هـؤالء علَى بِك وجِئْنا
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 يـا "، وقال   وجنتاه تاخضلّ حىت بكى - بعد مساع هذه اآلية    - �رسول اهللا   

  ."همأر مل من فكيف ظهرانيهم بني أنا نم على هذا رب
 وشـدة  املطلـع  هول من اآلية هذه تضمنته ما لعظيم � النيب كان بكاء إمنا  

  .والتكذيب بالتصديق أممهم على شهداء باألنبياء يؤتى إذ األمر؛
   يف القرآن؟يبنب ����هل أقسم اهللا : س
 يف   هو الوحيد الذي أقسم اهللا تعاىل به وذلـك         �نعم؛ وكان رسول اهللا     : ج

  ). ٧٣ :احلجر(�يعمهونَ سكْرتهِم لَفي إِنهم لَعمرك�قوله 
ما هو عدد السور يف القرآن الكرمي اليت استهلّت بـاحلروف املقطعـة             : س
  ؟ )األحرف النورانية(

  . سورة٢٩: ج
  كرت الصالة يف القرآن؟كم مرة ذُ: س
  . مرة٧٠٠: ج
  عجمة يف القرآن؟ من الذي وضع النقط على احلروف امل: س
 مـروان  بن امللك عبد  خالفة أياميف   القرآن مت نقط  : تقول الروايات أكثر: ج

 هـذا  يف ويـذكر  ،حينذاك العراق وايل الثقفي يوسف  بن احلجاج من مببادرة
 أمحـد  بـن  واخلليـل  ،الليثـي  عاصم بن ونصر ،الدؤيل األسود أبو السياق

  . الفراهيدي
  يب القرآن؟ يدارس الن����كيف كان جربيل : س
 يف  مرة واحدة  � جربيل على الكرمي القرآن يعرض � اهللا رسول كان: ج

 ويف ،مـرتني  عرضـه   من حياته  األخرية السنة ويف عام، كل شهر رمضان من  
 ،مـرة  رمضان شهر كل يف القرآن يعارضين كان جربيل إن ":� يقول ذلك
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ذا يستحب أن   هل. "أجلي حضر قد إالّ أراه وما ،مرتني العام هذا عارضين وإنه

  . نقرأ القرآن مرتني على األقل يف رمضان
  مىت نزلت آية حتويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة املشرفة؟: س
، وذلك يف شهر    �مت حتويل القبلة بعد ستة عشر شهرا من هجرة الرسول           : ج

  . رجب يف العام الثاين للهجرة
  أين ذكر غار ثور يف القرآن الكرمي؟: س
إِال تنصروه فَقَد نصره    �: قوله تعاىل و   اآلية األربعني من سورة التوبة وه      يف: ج

اُهللا إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُـولُ لـصاحبِه ال                 
لَيع هتينكلَ اُهللا سزا فَأَننعنْ إِنَّ اَهللا مزحاتهورت لَم ودنبِج هدأَيو ه�.  

  أي يوم وصف يف القرآن بيوم الفرقان؟: س
  .  نبيه والذين معه ببدر، وكانوا ضعافا�يوم نصر اهللا : ج
  كم من السور القرآنية مكية؟ : س
  . األخرى مدنية٢٧ سورة مكية و٨٧: ج
  أي السور مكية وأيها مدنية؟ : س
 اليت نزلت بعد اهلجرة وإن كان نزوهلا قد بدأ يف غـري             السور املدنية؛ هي  : ج

  .والسور اليت نزلت قبل اهلجرة، تسمى مكيةً. املدينة
  أي رجل ورد ذكره يف القرآن بكنيته؟: س
 �عدو اِهللا والرسولِ أبو هلب، وذلك يف مستهل سورة املسد حيث قال             : ج
�بتبٍ وا أَبِي لَهدي تب٢: املسد( �ت(   
  اسم كم جبل ورد يف القرآن؟: س
  .الصفا، واملروة، والطور، واجلودي: أربعة، وهي: ج
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QM´äßû½a@âc@@Zñ†î�ÛabèäÇ@�a@ï™‰@ò¯†�@@ @
  ؟ ����من هي أوىل زوجات النيب : س
  .السيدة خدجية رضي اهللا عنها بنت خويلد: أم املؤمنني: ج
  ألي قبيلة تنتمي؟ : س
  .بين أسد: ج
 مىت ولدت؟: س

خمتلف يف األمر، ويقال بني ثالث سنوات إىل مخسة عشر عاما قبل عـام              :  ج
  ).م٥٧٠حنو (الفيل 

  ما هي كنيتها؟: س
  .أم هند: ج
  من كان وليها عند عقد القران؟ : س
  .كان وليها عمرو بن أسد: ج
  من عقد القران؟: س
  .�أبو طالب عم النيب : ج
 ماذا كان لقبها قبل الزواج؟ : س

  .طاهرة: ج
  ما اسم والدا؟: : س
  .السيدة فاطمة بنت زاهدة: ج
  ؟ ����كم نالت من صحبة النيب : س
   سنة؟ ٢٥: ج
  ها األولني؟ما اسم زوجي: س
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  . عتيق، وهند: ج
  ؟ ����هل كان هلا أوالد من قبل أن تتزوج النيب : س
  ). االبنة(هند، وحارث، وهند : كان هلا ثالثة أوالد هم: ج
  مىت توفيت؟ : س
، وذلك  �بعد اخلروج من شعب أيب طالب يف العام العاشر من بعثة النيب             : ج

  . يف شهر رجب من العام الثالث قبل اهلجرة
   أين دفنت؟ :س
  .مبوضع جيحون يف مكة املكرمة: ج
  هل تعرف اسم أختها اليت عاشت بعد وفاا وتشرفت بقبول اإلسالم؟ : س
 حـني يـسمع     �نعم هي السيدة هالة رضي اهللا عنها، وكان رسول اهللا           : ج

  .صوا يفتقد خدجية رضي اهللا عنها ويبدو عليه الشوق هلا
  ا أي امرأة أخرى؟ يف حيا����هل تزوج رسول اهللا : س
  . ال: ج

R@M´äßû½a@âc@@ZbèäÇ@�a@ï™‰@ñ…ì�@ñ†î�Ûa@ @
 أوال بعد وفاة أم املؤمنني السيدة خدجية رضي ����من اليت اقترن ا النيب    : س

  اهللا عنها؟ 
 �وقصد رسول اهللا    . السيدة سودة بنت زمعة رضي اهللا عنها      : أم املؤمنني : ج

  . من زواجها أن تقوم برعاية أوالده
  ما اسم والدا؟: س
  .مشوس بنت قيس: ج
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  ألي قبيلة تنتمي؟ : س
  .لبين عبد مشس: ج
  مىت ولدت؟ : س
  ).م٥٧٠حنو (عام الفيل : ج
  كم كان عمرها وقت الزواج؟ : س
  .  أيضا مخسني عاما�مخسون سنة، وكان عمر النيب : ج
  ؟ ����من خطبها لرسول اهللا : س
  .هاالسيدة خولة بنت حكيم رضي اهللا عن: ج
  بعد اهلجرة، عند من نزلت ضيفةً؟: س
 . �أبو أيوب األنصاري : ج

  كم روت من األحاديث؟:  س
  .مخسة أحاديث فقط: ج
  ما اسم زوجها األول؟: س
  .�السكران بن عمرو : ج
  هل كان هلا أوالد من الزوج األول؟: س
  .نعم ولدت له ولدا واحدا مسي عبد الرمحن: ج
  لبيت؟ كم مرة نالت سعادة حج ا: س
 يف العـام العاشـر      �رسول اهللا   املقدس  مرة واحدة فقط برفقة زوجها      : ج

  . اهلجري
  هل تعرف هلا أي ميزة معينة؟: س
  . هاجرت إىل احلبشة مع زوجها: ج
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  مىت توفيت؟ : س
  . اهلجري١٩يف عام : ج

SMbèäÇ@�a@ï™‰@ò’öbÇ@ñ†î�Ûa@´äßû½a@âc@@ @
   كانت بِكْرا؟ نرضي اهللا عنه أي من أمهات املؤمنني: س
أم املؤمنني السيدة عائشة رضي اهللا عنها، وأم املؤمنني السيدة مارية القبطية            : ج

  .رضي اهللا عنها
  ما اسم والدا؟: س
  .زينب رضي اهللا عنها وكانت تكىن بأم رومان: ج
  ما هي كنية عائشة رضي اهللا عنها؟ : س
بنت أيب بكر اليت كانت أم عبد اهللا، وعبد اهللا هذا كان ابن أختها أمساء : ج

  .�متزوجة من الزبري 
  ؟ ����من خطبها لرسول اهللا : س
  . خولة بنت حكيم رضي اهللا عنها: ج
  كم كان عمرها وقت العرس؟ : س
وكانت يف سن الزواج، بدليل أـا       ،   عاما ١٨ و ١٥عمرها يقدر مبا بني     : ج

عتـرض  ، ومل ي  �كانت خمطوبة للمطعم بن عدي قبل أن خيطبها رسول اهللا           
لَم أَعقلْ أَبوي   : على هذا الزواج أحد من املنافقني، ونقدر عمرها بقول عائشة         

               ولُ اللَّهسر يها فينأْتإِلَّا ي موا ينلَيع رمي لَمو ينالد انيندا يمهفَيِ �قَطُّ إِلَّا وطَر  
    تا ابةً فَلَميشعةً وكْرارِ بهالن       ةشبلَ الْحبا قاجِرهكْرٍ مو بأَب جرونَ خملسالْم يل ...

، حيث يتضح من هذه الرواية أن عائشة رضي اهللا عنها تتذكر أيام             )البخاري(
أي مرحلة ما .. اإلسالم األوىل، فهي تتحدث عن مرحلة ما قبل ابتالء املسلمني       
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هذه املرحلة فال بد أن يكون عمرها       وما دامت تتذكر    . قبل السنة الثالثة للبعثة   

باعتبار ( سنوات عند اية مرحلة عدم االضطهاد،        ٤سنتني عند بداية البعثة أو      
        ذا فإن عمرها عند الزواج     ).  سنوات ٤أن اإلنسان يتذكر ما يراه بعد سنو

  . ١٨ عاما و١٥سيكون بني 
عوة أيب بكـر    وثانيا قد ذكر امسها ابن إسحاق ضمن أولئك الذين أسلموا بد          

 وهو أسلم يف السنة األوىل من البعثة، وال بد أن يكون عمرها عند              �الصديق  
قبول اإلسالم أربع سنوات أو مخسا ومن هذا احلساب أيضا يقدر عمرها بأكثر       

  . عاما١٨من 
   يومذاك؟����كم كان عمر النيب : س
  . عاما٥٣: ج
ـ           : س  أن  ����ول اهللا   عند اهلجرة من مكة إىل أي الـصحابيني فـوض رس

  يرافقاها؟
  .�، و أبو رافع �زيد بن حارثة : ج
  ما هو لقبها؟ : س
  .صديقة، وحمرياء: ج
  ؟����كم روت من أحاديث الرسول : س
  . � وهي أكثر النساء روايةً ألحاديث النيب ٢٢١٠: ج
 ترتعـد لـه     - افتراء اإلفـك   -عقب أي غزوة تعرضت الام مروع       :س

  األوصال؟ 
  . بين املصطلقعقب غزوة: ج
  من امها؟ : س
  .رئيس املنافقني عبد اهللا بن أيب بن سلول: ج
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١٠٨
  مىت كان ذلك؟: س
  .يف العام السادس اهلجري: ج
  ؟ ����ماذا كانت ردة فعل النيب : س
  .حقيقة األمر �أرسلها إىل بيت أبيها حىت يكشف اهللا عليه : ج
   بريئة؟  وهي����كم يوما طال عذاا الناجم عن فراق رسول اهللا : س
  .قرابة شهر: ج
  ؟ رضي اهللا عنهايف أي سورة مت تربئة ساحتها عن كل ما اتهِمت به : س
إِنَّ الَّذين جاُءوا بِاِإلفْـك عـصبةٌ       � :يف سورة النور؛ وذلك يف قوله تعاىل      : ج

           نرِئٍ مكُلِّ امل لَكُم ريخ ولْ هب ا لَكُمرش وهبسحال ت كُمنم     ـنم بسا اكْتم مه
         يمظع ذَابع لَه مهنم هربلَّى كوي تالَّذاِإلثْمِ و*        ظَـن وهمتعـمال إِذْ سلَـو 

         بِنيم ذَا إِفْكقَالُوا ها وريخ فُِسهِمبِأَن اتنمؤالْمونَ ونمؤالْم*     ـهلَياُءوا عال جلَو 
 دهش ةعبونَ            بِأَربالْكَـاذ ماِهللا ه دنع كاِء فَأُولَئدهوا بِالشأْتي ال  * اَء فَإِذْ لَملَـوو

              ـذَابع يهف متا أَفَضي مف كُمسلَم ةراَآلخا ويني الدف هتمحرو كُملَيلُ اِهللا عفَض
  يمظع*    تو كُمتبِأَلِْسن هنلَقَّوإِذْ ت         هونبسحتو لْمع بِه لَكُم سا لَيم كُماهقُولُونَ بِأَفْو

      يمظاِهللا ع دنع وها ونيذَا           *هبِه كَلَّمتا أَنْ نكُونُ لَنا يم مقُلْت وهمتعمال إِذْ سلَوو 
   يمظانٌ عتهذَا به كانحبس*ودعاُهللا أَنْ ت ظُكُمعي نِنيمؤم متا إِنْ كُندأَب هثْلموا ل� 

   )١٨-١٢ :النور(
   املنافقني الذين رموها باإلفك؟ ����هل عاقب رسول اهللا : س
نعم؛ فبعد نزول هذه اآليات جلدهم مثانني جلدةً لكل واحد منهم؛ وذلك            : ج

  .حد قذف احملصنات
 من كل مـا نـِسج       عند االام، أي من الصحابة شهد على أا بريئة        : س

  . ضدها لتدنيس ذيلها الطاهر
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  . �أسامة بن زيد : ج
   شهِدت على برائتها؟ ����وأي من أزواج النيب : س
  . أم املؤمنني؛ السيدة زينب بنت جحش رضي اهللا عنها: ج
  ومن النساء الصحابيات؟: س
  بريرة رضي اهللا عنها؟ : ج
  ا؟هل تعرف هلا بعض اخلصائص اليت متيزت : س
، وكانت بنت أحب إنسان إىل رسول اهللا        �كانت أحب زوجة إىل النيب      : ج
 كـان  � يف بيتها ورأسه يف حجرها، وبعد وفاة النيب    �تويف رسول اهللا    . �

الصحابة يقصدوا يف األمور الفقهية والعلمية، وهي أكثر الصحابيات روايـة           
  . للحديث، وكانت حافظة للقرآن كله، وكانت شاعرة جيدة

  مىت توفيت؟ : س
  .)م ٦٧٨( اهلجري ٥٨توفيت يف املدينة يف عام : ج
  من صلى عليها اجلنازة؟: س
  . �أبو هريرة : ج
  أين دفنت؟: س
يف الدفن جبوار قـرب     -يف جنة البقيع، ومن فضائلها أا تنازلت عن حقها          : ج

، حني التمس منها ذلك رضـي اهللا        �  لسيدنا عمر  - يف حجرا  �الرسول  
  . عنهما

TM´äßû½a@âc@@ZbèäÇ@�a@ï™‰@ò–Ðy@ñ†î�Ûa@ @
  ما اسم والدها؟ : س
  . �سيدنا عمر الفاروق : ج
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١١٠
  ما اسم والدا؟: س
  . السيدة زينب بنت مظعون: ج
  مىت ولدت؟ : س
  . �قبل مخس سنوات من بعثة النيب : ج
  ؟ ����مىت تزوجها رسول اهللا : س
  .يف العام الثالث اهلجري: ج
  لزواج؟كم كان عمرها وقت ا: س
  . عاما٥٥ � عاما، وكان عمر رسول اهللا ٢٢: ج
  كم روت من األحاديث؟: س
  . حديثا٦٠: ج
  ما اسم زوجها األول؟ : س
  . �خنيس بن حذافة : ج
  ؟ ����مىت تويف : س
  .شهد بدرا، واستشهد يف غزوة أُحد: ج
  هل تعرف هلا أي ميزة تتميز ا؟: س
 تعرف القراءة والكتابة، وكانت     كانت كثرية الصيام كثرية القيام، وكانت     : ج

  .قد حفظت القرآن كله، ويوم الوفاة كانت صائمةً رضي اهللا عنها
  مىت توفيت؟ : س
  . اهلجري٤١عام : ج
  أين قربها؟: س
  .يف دمشق مبقربة الباب الصغري: ج
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@UM´äßû½a@âc@@Z@ò¹Œ�@oäi@käí‹@ñ†î�ÛabèäÇ@�a@ï™‰@ @

  مىت ولدت؟ : س
  . �ا من بعثة النيب قبل ثالثة عشر عام: ج
  ؟ ����مىت تزوجها رسول اهللا : س
  .يف العام الثالث اهلجري: ج
  كم كان عمرها وقت الزواج؟: س
  . عاما٥٥ �ثالثون عاما، وكان عمر رسول اهللا : ج
  ما اسم أزواجها األوائل؟ : س
  .	الطفيل بن احلارث، وعبيدة بن احلارث، وعبد اهللا بن جحش : ج
  ا؟هل تعرف أي شرف هل: س
 قد تزوجها، والشرف الثاين أا أرملـة        �أكرب شرف هلا أن رسول اهللا       : ج

 بنسب أزواجها إذ كان الطفيل وعبيدة رضي اهللا         �الشهداء، وهلا قرابة بالنيب     
، وبعد  �فكان ابن عمة النيب     " عبد اهللا " أما الثالث    �عنهما ابين عم الرسول     

    ج النيبا تزوها السيدة ميم   �وفاونة رضي اهللا عنها يف السنة السابعة من         أخت
  . اهلجرة

  هل تعرف هلا أي ميزة تتميز ا؟: س
  .املساكني إطعامها لكثرة كانت تعرف بأم املساكني، وذلك: ج
  مىت توفيت؟ : س
  . ثالثة أشهر فقط�وهكذا متتعت بصحبة النيب . العام الثالث اهلجري: ج
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١١٢

VM´äßû½a@âc@@Za@ï™‰@òàÜ�@âc@ñ†î�ÛabèäÇ@�@ @
  ما امسها احلقيقي؟: س
  .هند بنت أيب أمية: ج
  مىت ولدت؟ : س
  . �قبل ست سنوات من بعثة النيب : ج
  ؟ ����مىت تزوجها رسول اهللا : س
  .يف العام الرابع اهلجري: ج
  كم كان عمرها وقت الزواج؟: س
  . عاما٥٧ � عاما، وكان عمر رسول اهللا ٢٤: ج
  كم روت من األحاديث؟: س
  . حديثا٣٧٨: ج
  ما اسم زوجها األول؟ : س
؛ وهو صاحب النيب وأخـوه مـن        � املخزومي األسد عبد بنعبد اهللا   : ج

 ٤الرضاعة، وهو من أول املهاجرين، وشهد بدرا، وجرح يف أُحد، وتويف سنة             
   .وذُكر يف احلديث بأنه أول من يعطى كتابه بيمينه. هـ
  هم؟ ؤكم من األوالد أجنبت وما أمسا: س
  .وزينب ودرة، وعمر، سلمة،: أربعة أوالد: ج
  هل تعرف هلا أي ميزة تتميز ا؟: س
 وفـاةً، وعنـد     �كانت أول مهاجرة إىل املدينة وهي آخر أزواج النيب          : ج

 بارتباك، ومل   -� حىت الكبار منهم مثل عمر       -احلديبية حني أصيب الصحابة   
ـ    �تنشرح صدورهم ذا الصلح، وكان رسول اهللا         ني الحـظ    قلقا جدا ح
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 وذلك لشعورهم باإلهانة نتيجة الـصلح       -ذلك، وملّا أمرهم بالنحر ومل يفعلوا     

الذي اعتربوه مهينا، فضالً عن أنه حرمهم أداء العمرة ذلك العام وحنر هديهم             
 عندئذ أشارت عليه أن يبادر هو نفسه بالنحر أوالً، ويبدو           -عند البيت احلرام    

سيتبعونه دون تردد، فهم ال يعصونه يف األمر،   أا كانت على ثقة بأن الصحابة       
 وذلك من احلل    - بنحر هديه    �ولكنهم مضطربون بسبب الصدمة، فلما قام       

 من ممنوعا أي )٢٦: الفتح( �محلَّه يبلُغَ أَن معكُوفًا والْهدي�بدليل قوله تعاىل    
  .ق رأيها قاموا بنحر اهلدي يف احلديبية، فتحق-احلرام البيت إىل الوصول

  مىت توفيت؟ : س
  . اهلجري٦٠عام : ج
  أين قربها؟: س
  .يف دمشق مبقربة الباب الصغري: ج

WM´äßû½a@âc@@ZbèäÇ@�a@ï™‰@“zu@oäi@käí‹@ñ†î�Ûa@ @
  مىت ولدت؟ : س
  . �قبل ستة عشر عاما من بعثة النيب : ج
  ما امسها األول؟: س
  .برة: ج
  من مساها زينب؟: س
  . �سيدنا رسول اهللا : ج
  ؟ ����مىت تزوجها رسول اهللا : س
  .يف العام اخلامس اهلجري: ج
  كم كان عمرها وقت الزواج؟: س
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١١٤
  . عاما٥٧ � عاما، وكان عمر رسول اهللا ٣٦: ج
  ما اسم زوجها األول؟ : س
  . �سيدنا زيد بن حارثة : ج
  هل تعرف هلا أي ميزة تتميز ا؟: س
 ونطق ،هو الذي زوجها نبيه   كانت كثرية الصدقة، وكانت تفتخر بأن اهللا        : ج

فَلَما قَضى زيد �   ذا الزواج وقصة زواجها األول وذلك يف قوله تعاىل           القرآن
             هِمـائيعاجِ أَدوي أَزف جرح نِنيمؤلَى الْمكُونَ علَا ي كَيا لاكَهنجوا زطَرا وهنم

   .)٣٨ :األحزاب (�إِذَا قَضوا منهن وطَرا
  وهي اليت شهدت أوال على أن عائشة رضي اهللا عنها بريئة يف قصة اإلفك،

  مىت توفيت؟ : س
  . اهلجري٢٠عام : ج

XM´äßû½a@âc@@ZbèäÇ@�a@ï™‰@òíŠíìu@ñ†î�Ûa@ @
  ما اسم أبيها؟ : س
  . احلارث بن أيب ضرار: ج
  ألي قبيلة تنتمي؟: س
  .بين املصطلق: ج
  مىت ولدت؟ : س
  . �بعثة النيب قبل سنة من : ج
  يف حصة أي من الصحابة كانت من الغنائم؟ : س
  .، فحررها مقابل الفدية�ثابت بن قيس : ج
  من دفع الفدية عنها؟: س
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مث تزوجهـا   .  حني استنجدته قائلة بأا ابنة رئـيس       �سيدنا رسول اهللا    : ج

  . �رسول اهللا 
  ؟ ����مىت تزوجها رسول اهللا : س
  .يف العام اخلامس اهلجري: ج
  ق نتيجة هذا النكاح صلة بالرحم؟ طلكم أسري أُ سراح: س
  . أسري من قومها٧٠٠: ج
  كم كان عمرها وقت الزواج؟: س
  . عاما٥٧ � عاما، وكان عمر رسول اهللا ٢٠: ج
  هل أسلم أبوها احلارث بن أيب ضرار؟ : س
  .نعم: ج
  كم روت من األحاديث؟: س
  . أحاديث٧: ج
  ما اسم زوجها األول؟ : س
  .  مسافع بن صفوان، وقد قُتل يف غزوة املُريسيع:ج
  هل تعرف كيف جاءت إىل املدينة؟: س
  .جاءت أسرية؛ حيث أُسرت يف غزوة املُريسيع: ج
  مىت توفيت؟ : س
  . اهلجري٥٦عام : ج
  أين دفنت؟: س
  .يف جنة البقيع: ج
  من صلى عليها اجلنازة؟: س
 .ةاملدين وايل ، وكان حينهااحلكم بن مروان :ج



òîäí…@pbßìÜÈß                  ��������������������������������������������@@

  

١١٦

YM´äßû½a@âc@@ZbèäÇ@�a@ï™‰@òjîjy@âc@ñ†î�Ûa@ @
  ما امسها األصلي؟: س
  . السيدة رملة رضي اهللا عنها: ج
  ما اسم أبيها؟: س
  .أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد مشس: ج
  مىت ولدت؟ : س
  . �قبل مخس عشرة سنة من بعثة النيب : ج
  ؟ ����مىت تزوجها رسول اهللا : س
  .اهلجرييف العام السادس : ج
  كم كان عمرها وقت الزواج؟: س
  . عاما٥٨ � عاما، وكان عمر رسول اهللا ٣٦: ج
  من كان وكيلها عند عقد القران؟ : س
   .�سيدنا خالد بن سعيد : ج
  كم روت من األحاديث؟: س
  . حديثا٦٥: ج
  ما اسم زوجها األول؟ : س
 عـن  وارتد رتنص مث احلبشة رضأ إىل ا هاجروقد  . عبيد اهللا بن جحش   : ج

  .اإلسالم على حبيبة أم وثبتت ،هناك ومات اإلسالم
  هل تعرف هلا أي ميزة تتميز ا؟: س
 وذلك مبهر -ملك احلبشة- هو النجاشي �من قام بعقد قراا برسول اهللا     : ج

، أا حني زارها أبوهـا      � دينار، ومن عالمات تعظيمها لرسول       ٤٠٠قدره  
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١١٧
 سحبت مـن حتتـه      �سرير رسول اهللا    يف املدينة وجلس على     " أبو سفيان "

  .�ال يليق أن جتلس على سرير النيب : احلصري قائلة
  مىت توفيت؟ : س
  . اهلجري٤٤عام : ج
  أين دفنت؟: س
  . يف جنة البقيع: ج

QPM´äßû½a@âc@@ZbèäÇ@�a@ï™‰@òîÐ•@ñ†î�Ûa@ @
  ما اسم والدها؟: س
  .حيي بن أخطب رئيس اليهود: ج
  مىت ولدت؟ : س
  . �ربع سنوات من بعثة النيب بعد أ: ج
  ؟ ����مىت تزوجها رسول اهللا : س
  .يف العام السابع اهلجري: ج
  كم كان عمرها وقت الزواج؟: س
  . عاما٥٩ � عاما، وكان عمر رسول اهللا ١٧: ج
  كم روت من األحاديث؟: س
  . أحاديث١٠: ج
  هل تعرف كيف جاءت إىل املدينة؟: س
  . جاءت أسرية يف أسارى خيرب: ج
  يف أي بيت نزلت باملدينة؟: س
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١١٨
  . �يف بيت احلارث بن النعمان : ج
  ما اسم زوجها األول؟: س
  .كنانة بن أيب احلقيق، وقد قُتل يف غزوة خيرب: ج
 بعض ���� أي من أمهات املؤمنني طعنتها بكوا من اليهود، فقاطعها النيب     : س

  الوقت؟ 
  . أم املؤمنني زينب بنت جحش رضي اهللا عنها: ج
   ليلة العرس مع السيدة صفية؟����صحايب حرس خيمة النيب أي : س
  .أبو أيوب األنصاري: ج
  .أي خدمة أسدتها عندما كان سيدنا عثمان حماصرا: س
 يف ذلك الوضع احلرج عن طريق سيدنا        �أرسلت الطعام لسيدنا عثمان     : ج

  .احلسن بن علي رضي اهللا عنهما
  مىت توفيت؟ : س
  . اهلجري٥٠عام : ج

QQM½a@âc@´äßû@ZbèäÇ@�a@ï™‰@òãìàîß@ñ†î�Ûa@ @
  مىت ولدت؟ : س
  . �قبل مخس عشرة سنة من بعثة النيب : ج
  ما اسم والدها؟: س
  .احلارث بن حزن: ج
  ؟ ����مىت تزوجها رسول اهللا : س
  .يف العام السابع اهلجري: ج
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١١٩
  ؟ ����من خطبها لرسول اهللا : س
زوج -ملطلـب   وقد خطبها من العباس بن عبد ا       �جعفر بن أيب طالب     : ج

  .  وقد كان يلي أمرها-أختها
  أي قرابة كانت تربط جعفر بن أيب طالب ا؟: س
 .كان زوج أختها: ج
  كم كان عمرها وقت الزواج؟: س
  . عاما٥٩ يومذاك � عاما، وكان رسول اهللا ٣٦: ج
  ؟����أي قرابة كانت هلا مع خالد بن الوليد : س
  .كانت خالته: ج
   يوم فتح مكة؟ ����فق رسول اهللا أي من األمهات كانت ترا: س
  . رضي اهللا عنهما" ميمونة"، وأم املؤمنني "أم سلمة"أم املؤمنني : ج
  كم روت من األحاديث؟: س
  . حديثا٧٦: ج
  ما اسم زوجها األول؟ : س
 .فارقها مث الثقفي، عمري بن عمرو بن مسعود تزوجت: ج

 .عنها فتويف ىزالع عبد بن رهم أبو مث تزوجت

  رف هلا أي ميزة تتميز ا؟هل تع: س
  .كانت أخت أم املؤمنني السيدة زينب بنت خزمية من األم: ج
  مىت توفيت؟ : س
  . اهلجري٥١عام : ج
  من صلى عليها اجلنازة؟: س
  .عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما: ج
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١٢٠
  هل كان من أقارا؟: س
  . نعم كان ابن أختها: ج
  أين دفنت؟ : س
  . ا من مكةقريب" سرِف"مبوضع : ج

QRM´äßû½a@âc@@ZbèäÇ@�a@ï™‰@òîĐjÔÛa@òí‰bß@ñ†î�Ûa@ @
  مىت ولدت؟ : س
  . �بعد ثالث سنوات من بعثة النيب : ج
  ؟ ����مىت تزوجها رسول اهللا : س
  .يف العام السابع اهلجري: ج
  كم كان عمرها وقت الزواج؟: س
  . عاما٥٩ يومذاك � عاما وكانت بكرا، وكان عمر رسول اهللا ٢٠: ج
  كم روت من األحاديث؟: س
  . حديثا٦٠: ج
   جاءت إىل املدينة؟كيفهل تعرف : س
  . من املقوقس؛ ملك القبط مبصر�جاءت كهدية لرسول اهللا : ج
  ؟����هل ولدت لرسول اهللا : س
 عند وفاته   �نعم؛ فقد ولدت له سيدنا إبراهيم الذي قال عنه رسول اهللا            : ج
  ".لو عاش لكان صديقا نبيا"

  ت وحيدة يف هدية املقوقس؟هل كان: س
  .ال؛ بل كانت معها أختها أيضا: ج
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١٢١
  ما امسها؟: س
  . امسها سريين: ج
  ؟ ����ماذا فعل ا رسول اهللا : س
  . �أهداها حلسان بن ثابت : ج
  مىت توفيت؟ : س
  .  اهلجري١٦عام : ج
  من صلى عليها اجلنازة؟: س
  .�سيدنا عمر الفاروق : ج
  أين دفنت؟ : س
  . يعيف جنة البق: ج

@�äÛa@…üëc�@ @
   من األوالد الذكور؟ ����كم أجنب : س
لقد أجنب أربعة أبناء ثالثة منهم من أم املؤمنني؛ خدجية رضـي اهللا عنـها         : ج

  :وهم
 يكىن أبا القاسم، وقد ى عن هذه الكنية حيث          �ولذا كان   . القاسم:  االول

  " وال تكنوا بكنييت،مسوا بامسي: "قال
الث الطيب ويسمى يف بعض الروايات عبد اهللا، أما الرابع          الطاهر، والث : والثاين

وهو من أم املؤمنني؛ مارية القبطية رضي اهللا عنهما والذي قـال            . فهو إبراهيم 
  " .لو عاش لكان صديقا نبيا" حني أنزله إىل القرب �عنه 
  هل بلغ أحد منهم سن النضج؟: س
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١٢٢
 كما قال اهللا تعـاىل يف       مل يبلغ أي منهم سنا يستحق مبوجبه صفة الرجل        : ج

ما كَانَ حممد أبا أَحد من رجالكُم ولكـن رسـولَ اِهللا وخـاتم              � �وصفه  
نيبِي٤١: األحزاب (�الن(  

   من البنات؟ ����كم كان له : س
  :كان له أربع بنات؛ ومجيعهن من أم املؤمنني خدجية رضي اهللا عنها، وهن: ج

نب رضي اهللا عنها؛ وهي أكربهن، وولدت قبل عشر سنوات          السيدة زي : األوىل
، الذي كان ابن شقيقة خدجية      � بأيب العاص بن الربيع      �زوجها  . من البعثة 

 سـراحه   �رضي اهللا عنها، والذي جاء يف أسارى بدر، فأطلق رسـول اهللا             
وقبـل أن   . بشرط أن يرسل ابنته زينب إىل املدينة بأمان، فرجع وأجنز ما وعد           

لق سراحه، أرسلت زوجته زينب رضي اهللا عنها من مكة عقدا هلا ليفتدى              يط
به، وهذا العقد كان قد أعطتها إياه أم املؤمنني خدجية رضي اهللا عنها يف جهاز               

 إىل العقد بدأ يـذكر خدجيـة        �عرسها عند الزواج، فحني نظر رسول اهللا        
شئتم، ميكن أن تعيدوا إذا : ويفتقدها، واغرورقت عيناه شوقا هلا وقال للصحابة     

مث جاء مرة ضمن أسارى سرية زيد بن حارثة،         . هلا تذكار خدجية، فأُعيد إليها    
 جوارها ونصحها بإكرامه دون أن      �فأجارته السيدة زينب، وأقر رسول اهللا       

تالقيه يف اخللوة، فأقام أياما يف املدينة مث رجع إىل مكة، وجاء بعد أيام لـيعلن                
توفيـت يف  .  زينب دون أن جيدد عقد القران  � رسول اهللا    إسالمه، فأعاد إليه  

وتركت ابنا يـسمى    . �العام الثامن اهلجري وصلى عليها اجلنازة رسول اهللا         
 يف  -� أبو العـاص     -وتويف زوجها   . عليا وبنتا تدعى أمامةَ رضي اهللا عنهما      

  .العام الثاين عشر اهلجري
 قبل البعثة بعتبةَ    �زوجها رسول اهللا    . السيدة رقَـية رضي اهللا عنها    : والثانية

 أنه رسول من اهللا، أصبح أبو هلب من ألد أعدائه           �وحني أعلن   . بن أيب هلب  
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١٢٣
بعد ذلك تزوجهـا    . على كونه عم الرسول، فبأمرٍ منه طلّق عتبة السيدة رقية         

ويف احلبـشة   . ، وكانت رفيقة زوجها يف اهلجرة إىل احلبشة       �سيدنا عثمان   
بنا واحدا يسمى عبد اهللا، وقد تويف وهو يف السادسة من عمره، أما             ولدت له ا  

السيدة رقية، فانتقلت إىل رمحة اهللا تعاىل يف العام الثاين من اهلجرة ودفنـت يف               
  .  أن يصلي عليها اجلنازة النشغاله يف معركة بدر�جنة البقيع، ومل يستطع 

تزوجها سيدنا عثمان   ". آمنة "السيدة أم كلثوم رضي اهللا عنها، وامسها      : والثالثة
وقد ولـدت  .  يف ربيع األول من العام الثالث اهلجري بعد وفاة أختها رقية       �

وأما هي فتوفيت يف شعبان من العام التاسـع         . له ابنا وحيدا عاش عامني فقط     
  .�وصلّى عليها اجلنازة رسول اهللا . اهلجري
ل سنة واحدة فقط مـن      السيدة فاطمة رضي اهللا عنها، وقد ولدت قب       : والرابعة

تزوجها سيدنا علي   . كانت تكىن أم حممد   . البعثة، وهكذا كانت أصغر أخواا    
 يف رمضان املبارك من العام الثاين اهلجري، وكان عمرها يومذاك مخـسة             �

 حيبها كثريا   �كان رسول اهللا    .  درمها ٤٨تعين مهرها   . عشر عاما وستة أشهر   
السيدة زينب رضي اهللا عنها اليت تزوجها       : اولدت بنتني مه  . ويزورها يف بيتها  

، والسيدة أم كلثوم رضي اهللا عنها اليت تزوجها سـيدنا           �عبد اهللا بن جعفر     
، وسـيدنا اإلمـام     �سيدنا اإلمام احلسن    : كما ولدت ابنني مها   . �عمر  

 ٦١ يف العاشر من احملرم سـنة        - الذي استشهد يف ميدان كربالء       �احلسني  
توفِّيت السيدة فاطمة رضي . يزيد الذي عينه أبوه معاوية خليفةً      ومل يبايع    -هـ

، � من اهلجرة، وصلى عليها اجلنازة سيدنا علي         ١١اهللا عنها يف رمضان عام      
كان عمرها وقت   .  إليه �لقد كانت أحب أوالد النيب      . ودفنت يف جنة البقيع   

  . الوفاة تسعا وعشرين سنة
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١٢٤

⁄a@ƒí‰bm@åß@òÇìänß@pbßìÜÈßâý�@ @
  يف أي سنة ميالدية ظهر اإلسالم؟ : س
 م ٦١٠ آب ١٩ قبل اهلجرة، املوافـق  ١٢ رمضان عام ٢٧ م؛ ففي   ٦١٠: ج

 .  يف غار حراء�كان أول نزول للوحي على النيب 

  ماذا يقصد بعام احلزن؟: س
 لصدمتني متتـاليتني  �هو العام العاشر من البعثة الذي تعرض فيه الرسول   : ج

حلزن الكبري، فأُوىل هاتني الصدمتني وفاة زوجته األوىل الوفية لـه           مما سبب له ا   
اليت آزرته يف الفرح والترح واملؤمنة به حني كفر به اآلخـرون؛ أم املـؤمنني               
السيدة خدجية رضي اهللا عنها، والصدمة الثانية وفاة عمه املواسي له أيب طالب،             

  .  وحيدا�الذي تصدى ملعارضة شرسة للكفار ومل يترك نبينا 
  ما الفرق بني املعراج واإلسراء؟: س
 مـشاهد   �رأى فيها رسـول اهللا      ) رؤيا صادقة (املعراج كشف لطيف    : ج

مساوية وهو مذكور يف سورة النجم، أما اإلسراء فهو اآلخر سفر روحاين قام              
  .  من مكة إىل بيت املقدس، وذكره يف سورة اإلسراء�به رسول اهللا 

   الوليد وعمرو بن العاص رضي اهللا عنهما؟ مىت أسلم خالد بن: س
  .يف شهر صفر من العام الثامن اهلجري، قبل فتح مكة: ج
  مىت حصلت مذحبة الرجيع؟: س
يف العام الرابع اهلجري قتل بنو لحيان مثانية من الصحابة الكبار الذين قـد              : ج

  .  أن يرسلوهم إليهم ليعلِّموهم الدين�سبق أن التمسوا من الرسول 
 قدم على رسول اهللا     - بعد غزوة أُحد   - شهر صفر من العام الرابع للهجرة        يف
 وفد من قبيليت عضل والقارة، والتمسوا منه أن يرسل إليهم بعـضا مـن               �
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١٢٥
 إليهم عشرة من كبار الصحابة، ويف       �أصحابه لتعليمهم أمور دينهم، فأرسل      

  . ا اثنني مث باعومها مبكةطريقهم تعرض هلم بنو لحيان وقتلوا مثانية منهم، وأسرو
  مىت فرضت الزكاة؟ : س
  .يف العام الثامن اهلجري، بعد فتح مكة: ج
  أي سنة تعرف بعام الوفود يف تاريح اإلسالم؟ : س
يف العام التاسع اهلجري تدفق على املدينة وفود كثرية العتناق اإلسـالم،            : ج

  .فمن هنا اشتهر بعام الوفود
  لطائي؟مىت أسلم عدي بن حامت ا: س
  .تشرف بقبول اإلسالم يف شهر حمرم من العام التاسع اهلجري: ج
  ماذا تعرف عن قبول الشاعر كعب بن زهري بن أيب سلمى لإلسالم؟: س
 يف  � قد أهدر دمه إليذائـه رسـول اهللا          �هذا الشاعر كان رسول اهللا      : ج

مكة، ، وبقي على وثنيته حىت فتحت  �هجائه حني أسلم أخوه بجري بن زهري        
فـشرح اهللا   .  تائبا � يدعوه إىل أن يأيت رسول اهللا        �فكتب إليه أخوه جبري     

، ليشفع له عند النيب     �صدره لإلسالم، فقدم املدينة وجاء إىل سيدنا أيب بكر          
يـا  :  من صالة الفجر جاء به وهو ملثَّم بعمامته، فقال         �، فلما فرغ النيب     �

 يده، فحـسر    �م، فبسط النيب    هذا رجل جاء يبايعك على اإلسال     ! رسول اهللا 
. أنا كعب بن زهري!  بك يا رسول اهللاذقام العائ مهذا  : كعب عن وجهه، وقال   

، وأحبت لـه    �فتجهمت األنصار وغلّظت له، لذكره قبل ذلك رسول اهللا          
وأنـشد قـصيدته    . �، فأمنه رسول اهللا     �املهاجِرة أن يسلم ويؤمـنه النيب      

 �كما تشتهر باسم قصيدة الربدة ألن الـنيب         " بانت سعاد "املشهورة اخلالدة   
  . كساه بردة حني انتهى من القصيدة إعجابا ا
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١٢٦
بعض األبيات من هذه القصيدة اليت نالت إعجـاب        ذكر  هل ميكن أن ت   : س

  ؟ ����النيب 
  :مطلع قصيدته البيت التايل: ج

  متيم إثرها مل يفد مكبول        بانت سعاد فقليب اليوم متبول 
 وما زال   �ها بالغزل وفق األسلوب اجلاهلي، مث انتقل إىل وصف ناقته           فاستهل

  :�ينعتها حىت قال وهو يصور خوفه وفزعه من رسول اهللا 
  كل ابن أنثى وإن طالت سالمتــه يوما على آلة حدباء حممول

  والعفو عند رسول اهللا مأمول  أنبئت أن رسـول اهللا أوعـدين 
  لـ قرآن فيها مواعيظٌ وتفصـيلمهال هداك الذي أعطاك نافلة ا

  أذنب ولو كثرت عين األقاويل ال تأخذني بأقوال الوشـاة ومل
  إن الرسول لسيف يستضـاء به مهنـد من سيوف اهللا مسلول

  من اشترى تلك الربدة وبكم من الدراهم؟: س
من أبناء كعب بعشرين ألف درهم، وكان اخللفـاء         " معاوية"لقد اشتراها   : ج

  . ة يلبسوا يف العيدينبعد معاوي
  مبناسبة أي فتح رجع املهاجرون من احلبشة؟: س
 ال أدري أي    �مبناسبة فتح خيرب عاد املهاجرون من احلبشة فقال رسول اهللا           : ج

  .من األمرين أكثر سرورا يل، أأفرح أكثر؛ من فتح خيرب أم من رجوع جعفر
تمريض، شاركت يف   هل تعرف اسم صحابية جليلة تعد رائدةً يف فن ال         : س

  غزوة بدر وغريها، وأسعفت املرضى واعتنت م؟
 قاتلت فقد   .نسيبة بنت كعب املازنية رضي اهللا عنها      " أم عمارة "نعم هي   :  ج

 أو بـرمح  طعنة بني جرحاً عشر اثين جرحت حىت أُحد يف � اهللا رسول دون
: قـائالً  � اهللا رسـول  فناداها،  � اهللا رسول عن تدافع وهي بسيف، ضربة
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١٢٧
)نوم طيقطيقني ما يمارة؟ أم يا تما": ألصحابه قال مث ع ماالً وال مييناً التفتش 

: قال اجلنة، يف نرافقك أن  اهللا  ادع: عمارة أم فسألته" دوين تقاتل أراها وأنا إالّ
)ماللَّه ملْهعفقائي اجيف ر ةالدنيا من أصابين ما أُبايل ما: فقالت ،)اجلن.    

، وهي والدة عبد اهللا بن زيد       � وأم عمارة؛ قد روت احلديث عن رسول اهللا       
هي والدة حبيب بن زيد الذي قطّعـه مـسيلمة          . الذي صار من كبار العلماء    

، ويرفض أن يـشهد بـأن       � الكذاب إربا وهو يشهد بأن حممدا رسول اهللا       
ـ ١١ آخر سنة    –وقد خرجت يوم اليمامة     . مسيلمة رسول اهللا   ـ  - ه رب  حل

 قسمها، فشهدت �مسيلمة، وكانت قد أقسمت أن تثأر لولدها، وقد بر اهللا          
  . مقتل مسيلمة، وقد قُطعت يدها يف ذلك اليوم

هل تعرف اسم الصحايب اجلليل الذي أسـره مـسيلمة الكـذاب يف             : س 
اليمامة، فطلب منه أن يعترف بأن يشهد بأن مسيلمة رسول اهللا، لكنه شهد             

 اهللا وأن مسيلمة كذاب، فقطع أعـضاءه عـضوا           هو رسول  ����بأن حممدا   
  . عضوا، لكنه ثبت كاجلبل الراسخ أمامه

  .�هو حبيب بن زيد : ج
  ؟ ����مىت حج رسول اهللا : س
  .يف السنة العاشرة من اهلجرة: ج
  هل تعرف اسم سيد التابعني وسيد الفقهاء؟: س
  .سعيد بن املُسيب: ج
الشتاء والصيف، املذكورتان يف    إىل أي اجلهات كانت رحلتا قريش يف        : س

  سورة قريش؟
  . إىل اليمن يف الشتاء، وإىل الشام يف الصيف: ج
  أهال باملهاجر الراكب؟: ����ألي صحايب قال رسول اهللا : س
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١٢٨
  .�عكرِمة بن أيب جهل : ج
  من هو أول من وضع نظام الربيد يف اإلسالم؟ : س
  .�معاوية : ج
  سالمية؟أي خليفة إسالمي صك أول عملة إ: س
  . عبد امللك بن مروان: ج
  م؟رضي اهللا عنهعلى أي مسألة حصل أول إمجاع للصحابة : س
   مل يطيقوا مساع هذا اخلرب �حني نعي للصحابة رسولُ اهللا : ج

، ومل يقاوموا صدمة فراقه حىت سل سيدنا �وأنكروا اخلرب ، �لشدة حبهم له  
 قـد   �ال بأن رسول اهللا      سيفه، وأعلن يف املسجد النبوي أنه من ق        �عمر  

  . مات فسوف يقتله
 فَقَبلَه � اِهللا رسولِ  وجه عن كَشف،  �وحني جاء سيدنا أبو بكر الصديق       

بِأَبِي: "قَالَو تي أَنأُمو تبا طيا حتيمي والَّذفِْسي ون هدلَـا  بِي  يقُكـذاُهللا ي 
 حيلف بأنه سيقتل من يقـول       �  وكان حينها عمر   - مث خرج  "أَبدا الْموتتينِ

 بكْـرٍ  أَبو اَهللا فَحمد "رِسلك علَى الْحالف أَيها" : وقال -�مبوت رسول اهللا    
فحمد اهللا أبو بكرٍ وأثىن عليه   . فلما تكلم أبو بكر، جلس عمر      وقَالَ علَيه وأَثْنى

 يعبـد  كَانَ ومن ،مات قَد محمدا فَإِنَّ � مدامح يعبد كَانَ من أَال: "مث قال 
 وأضاف قائالً   �ميتونَ وإِنهم ميت إِنك�: مث قال  "يموت ال حي اَهللا فَإِنَّ ،اَهللا
 علَى انقَلَبتم قُتلَ أَو مات أَفَإِنْ الرسلُ قَبله من خلَت قَد رسولٌ إِال محمد وما�

قَابِكُمأَع نمو بقَلنلَى يع هيبقع فَلَن رضئًا اَهللا ييزِي شجيساُهللا و رِيناكالش� .
 قد مات كسائر األنبياء، ومل يقل أحـد         �فاعترف مجيع الصحابة أن حممدا      

  حيا يف السماء، وأنه سينـزل؛ فكيـف مـات         �إذا كان عيسى    : منهم
 وهو أفضل منه شأنا وأعظم درجة؟ بـل التـزم اجلميـع             �رسولنا العظيم   
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١٢٩
.  بأنه شعر وكأن اآلية نزلت يف تلك اللحظـة         �وقال سيدنا عمر    . الصمت

  . فهكذا حصل أول إمجاع يف األمة على أن مجيع األنبياء قد ماتوا
  ما هي جنة البقيع؟ : س
ا كبار الصحابة وأفراد عائلة     جنة البقيع؛ مقربة مشهورة يف املدينة، دفن        : ج

  .�النيب 
   نفر من اجلن؟����مىت جاء إىل النيب : س
وهو " بطن خنل " من الطائف يف     �يف السنة الثالثة قبل اهلجرة، أثناء عودته        : ج

  . موضع بني مكة والطائف
  وكم كان عددهم ومن أين جاءوا؟: س
رض نـصيبني    من الرجال، وقد جاءوا مـن أ       - وقيل تسعة  -كانوا سبعة   : ج

  .باليمن
  ؟���� يفعل عند جميئهم إليه ����ماذا كان رسول اهللا : س
  . كان يقرأ القرآن الكرمي: ج
  ماذا كانت ردة فعلهم؟: س
أسلموا، وحني عادوا إىل قومهم بشروهم به أيضا، وتفصيل ذلك مذكور           : ج

  .يف سورة اجلن
ملسلمني ما اسم الصحايب الذي صاح يف املعسكر اإلسالمي بعد اندحار ا          : س

من يبايعين على املوت؟ وهذه الصيحة      :  قائال - هـ   ١٣ سنة   -يف الريموك   
  . تسببت يف نصر املسلمني

  .�عكرِمة بن أيب جهل : ج
  ؟"غسيل املالئكة"أي صحايب يدعى : س
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١٣٠
 وهـو  حدبأُ استشهدألنه  ومسي بذلك   . �حنظلة بن أيب عامر األوسي      : ج
جاملالئكة غسلهت صاحبكم إن: �، فقال رسول اهللا بن .  
 بأن عرش الرمحن قد اهتز      ����من هو الصحايب الذي قال عنه رسول اهللا         : س

  ملوته؟ 
 بسبب جرح   - هـ   ٥ سنة   -، وقد تويف يف املدينة      �هو سعد بن معاذ     : ج

كان سعد سيد األوس، وقد أسلم قبـل اهلجـرة          . أصيب به يف غزوة اخلندق    
 �، وقد تويف    �يف هجرة النيب    بسنة، وكان له دور عظيم يف إسالم املدينة و        

بعد أن كتب اهللا على يده شفاء املدينة من طاعون املكر اليهودي الذي انتهى              
 سبعون نزل لقد: سعد مات يوم قال �وقيل بأن رسول اهللا     . بغزوة بين قريظة  

  يومئذ؟ قبل األرض وطئوا ما سعد جنازة شهدوا ملك ألف
  ما هي األركان األساسية لإلسالم؟ : س
 هي الشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وإقامـة الـصالة،                :ج

  . استطاع إليه سبيالملن اهللا إىل بيت الزكاة، واحلج ودفعوصيام رمضان، 
   أركان اإلميان؟هيما  :س
اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، واإلميان بالقـدر خـريه            : ج

  .وشره
   صالة اجلمعة وصالة العيدين؟ما الفرق بني : س
صالة اجلمعة نصلّيها مرة يف األسبوع، أما صالة العيد فمرتني يف السنة؛            . ١:   ج

األوىل بعد رمضان، وذلك يف أول أيام عيد الفطر، والثانية يف العاشـر مـن ذي                
  . � إحياء لذكرى تضحية سيدنا إبراهيم - أول أيام عيد األضحى-احلجة 

هناك أذان مث إقامة قبيل بدء الصالة، أما صالة العيد          قبل صالة اجلمعة     .٢
  .فال أذان فيها وال إقامة
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١٣١
اخلطبة يف صالة اجلمعة تكون قبل الصالة، لكنها يف صالة العيد بعـد              .٣

  .الصالة
ركعتا صالة اجلمعة تؤديان مثل ركعيت الفجر، أما ركعتا صالة العيد            .٤

وذلك -ة الثانية مخس تكبريات     ففي الركعة األوىل سبع تكبريات، ويف الركع      
 وهكذا تكون اثنتا عـشرة      - عدا تكبرية الرفع من السجود وتكبرية اإلحرام      

  .تكبرية إضافية يف ركعيت صالة العيد
صالة اجلمعة غري مكتوبة على النساء؛ أي إذا مل تـشارك النـساء يف               .٥

  .لكن صالة العيد مكتوبة على النساء أيضا. صالة اجلمعة فال حرج عليهن
إذا مل يستطع أحد أن يشارك يف صالة اجلمعة لسبب أو آلخر فعليه أن               .٦

 . يصلي صالة الظهر، لكن صالة العيد إذا فاتت أحدا فال قضاء هلا
يف صالة العيد هناك دعاء مجاعي بعد خطبة العيد، وال يوجد مثيله يف              .٧

  . اجلمعة

òãìä�½a@òîÇ…þa@œÈi@ @

  ننتهي من تناول الطعام؟عندما وماذا نقرأ ،الطعامما هو دعاء بدء : س

 هللا الـذي    احلمد" وعندما نفرغ من الطعام نقول       . اهللا بركة على   ،بسم اهللا : ج
  ".أطْعمنا وسقانا وجعـلَنا مسلمني

   عندما يدخل دورة املياه وعندما خيرج منها؟���� رسول اهللا  يقرأماذا: س

 إين أعوذ بك من     للهما"اهللا قائال   ب دورة املياه يستعيذ     يدخل عندما �كان  : ج
 احلمـد هللا    غفرانك" كان خيرج منها حيمد اَهللا قائال        وعندما" واخلبائثاخلُبث  

  ." أَذْهب عني اَألذى وعافاينالذي
   ننتهي من الوضوء؟ماماذا نقرأ عند: س
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١٣٢
   . من التوابِني واجعـلْين من املُتطهريناجعـلْيناللهم : ج
  ذان؟ األبعدهل تعرف الدعاء : س

 حممـدا الوسـيلة     آت ، والصالة القائمـة   ، رب هذه الدعوة التامة    اللهم: "ج
 شفاعته  وارزقْنا وابعـثْه مقاما حممودا الذي وعدته       ، والدرجة الرفيعة  ،والفضيلة

  ."يوم القيامة إنك ال تخلف امليعاد
   عندما ندخل املسجد وعندما خنرج منه؟نقرأهل تعرف ما : س

 اغفر اللهم ، الصالة والسالم على رسول اهللا     ، اهللا بسم" نقرأ   الدخولعند  : ج
 الـصالة   ،اهللا بـسم " اخلروج نقول    وعند ،" يل أبواب رمحتك   وافتحيل ذنويب   

  " .فضلك يل ذنويب وافتح يل أبواب اغفر اللهم ،والسالم على رسول اهللا
   عند اخلروج من البيت؟يقرأ ���� اهللا رسولماذا كان : س

لَّ أو أُزلَّ أو    زِ إين أعوذ بك من أن أَضلّ أو أُضلّّ أو أ          اللهم "يقرأ �كان  : ج
 مأوأظللَيلَ عهجلَ أو يهأو أَج أُظلَم .  

   نقرأه قبل النوم وعند االستيقاظ؟ الذيما هو الدعاء : س

 االسـتيقاظ حنمـد اَهللا      وبعد"  بامسك أموت وأحيا   اللهم "نقولقبل النوم   : ج
  . الذي أحيانا بعدما أماتـنا وإليه النشور هللاحلمد "قائلني

 أول النـهار وبـدء   يف ���� كان يدعو به رسول اهللا     الذيما هو الدعاء    : س

  الليل ثالث مرات كل يوم؟ 

 الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف الـسماء وهـو               اهللا بسم: "ج
  "السميع العليم

  جلنازة؟ أداء صالة اوكيفية ،اجلنازةهل تعرف دعاء : س

 بعـدد    يوضع امليت أمام اإلمام ووراءه صفوف املـصلني        اجلنازةيف صالة   : ج
 ويقرأ بني التكبرية األوىل والثانية الفاحتةَ       تكبريات، ويف الصالة يكرب أربع      فردي
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١٣٣
 أما بني الثالثة والرابعة     )الصالة اإلبراهيمية (  النيب علىوبني الثانية والثالثة يصلي     

 وميـتنا وشاهدنا وغائبِنـا وصـغريِنا       لحيـنا اغفر   اللهم"يقرأ الدعاء التايل    
 ومـن   ، من أحييته منا فأَحيِه علـى اإلسـالم        اللهم ،وكبريِنا وذَكَرِنا وأُنثانا  

"  اللهم ال تحرِمـنا أَجره وال تـفْـتـنا بعده       ، اإلميان علىتوفَّيـته منا فَتوفَّه    
يف صالة  .  مباشرة ايكرب اإلمام تكبرية رابعة ويسلم بعده      الدعاء   هذا قراءة   وبعد

    الصالة، وخالف صالة    قبل أذان وال إقامة     وال سجود، والاجلنازة ال ركوع 
  . العيد ال نرفع األيدي إىل اآلذان عند كل تكبرية

  السفر؟ما هو دعاء : س

  " بـنا لَمنقَلبونَ لنا هذا وما كنا له مـقْرِنِني وإنا إىل رسخرسبحانَ الذي ": ج
  ؟"االستغفارسيد "ما هو : س

 أنت ريب ال    اللهم ":العبد سيد االستغفار أن يقول   " :  أنه قال  �عن النيب   : ج
 أعـوذ   ،استطعت وأنا على عهدك ووعدك ما       ، خلقتين وأنا عبدك   ،إله إال أنت  

إنـه ال    ف ، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنيب فاغفر يل        ،ك من شر ما صنعت    ب
  " . الذنوب إال أنتيغفر
   ؟ منهكثري ���� كان رسول اهللا دعاءاذكر يل أي : س

 إين أعوذ بك من اهلـم واحلـزن         اللهم" ما يقرأ    كثريا � اهللاكان رسول   : ج
  " . والكَسل والبخل واجلنب وضـلَعِ الدين وغَـلَبة الرجالوالعجز

  ة القدر؟ ماذا جيب أن يدعو اإلنسان إذا أدرك ليل: س

  ."اللهم إنك عـفُو حتب العفْو فاعف عني:"جيب أن خياطب اَهللا قائال: ج
  .هل تذكر بعض األدعية القصرية يسرية احلفظ بالغة األمهية: س

  .سبحانَ اِهللا وحبمده سبحانَ اِهللا العظيم    •: ج
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١٣٤
  . اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن •
• بين من موبقات الشيطاناللهم اغفر يل وأَذْهغيظ قليب وأَجِر  .  
  .يا مقلِّب القلوب ثَبت قليب على دينك •
  .اللهم حاسبين حسابا يسريا •
  .اللهم اكفين حباللك عن حرامك وأَغْنِين بفضلك عمن سواك •
  .اللهم إين أسالك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة •
  تذكر يل اثنني منهم؟ مصطلح التابعني وهل ميكن أن منماذا يقصد : س
 وظفروا بصحبتهم واالسـتماعِ إىل      ، عاصروا الصحابةَ  الذينالتابعون هم   : ج

  . أويس القرين رمحهما اهللاو ،سن البصرياحل ومنهم ،حديثهم
   مسلمة؟شاعرةهل تعرف اسم : س
 ، وهي صـحابية  رضي اهللا عنها؛ وامسها متاضر بنت عمرو السلَمية    نساءاخل: ج

 دب العريب بأشعر الشواعر   عرف يف األ  وهي ت،     تتبعها درجة ليلـى األخ ـ ي ةلي .
فأسـلمت  - قبيل فتح مكـة    - سليم بين من قومها مع � النيب على متقد 

  .شعرها ويعجبه يستنشدها كان � اهللا رسول أن وذُكر ،معهم
ـ ١٤ سنة   - القادسية حرب اخلنساء رتحض أوالدها األربعـة،    ومعها - ه

 هللا احلمد: ، واستشهدوا كلهم، فقالت   الفرار وعدم الالقت على وقامت حبضهم 
  .رمحته مستقر يف م جيمعين أن ريب من وأرجو باستشهادهم، شرفين الذي

   األربعة؟ - أصحاب املذاهب- أئمة الفقه اإلسالميمن هم : س
ـ ١٥٠-٨٠( حنيفة رمحه اهللا     أبواإلمام  : ج  رمحه اهللا    بن أنس  اإلمام مالك و)  ه
ـ ٢٠٤-١٠٥(اإلمام حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهللا        و) هـ١٧٩-٩٥( )  ه
 وقد وصف سيدنا املـسيح      .)هـ٢٤١-١٦٤( اهللا   رمحهاإلمام أمحد بن حنبل     و

  . األربعة حلظرية اإلسالماجلدران األئمةَ بأم يشكّلون هؤالء � املوعود
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١٣٧
  ؟����من هو املسيح املوعود واإلمام املهدي : س
  . �هو سيدنا مريزا غالم أمحد القادياين : ج
  مىت وأين ولد؟: س
 ١٢٥٠ شوال ١٤م املوافق لـ ١٣/٢/١٨٣٥ يوم اجلمعة يف �ولد : ج

  .هـ يف بلدة قاديان التابعة حملافظة غورداسبور
  ما اسم والده؟ : س
  .مريزا غالم مرتضى رمحه اهللا: ج
  ما اسم والدته؟ : س
  .السيدة جراغ يب يب: ج
  ؟ ����ماذا تعرف عن الطفولة اليت عاشها املسيح املوعود : س
 منذ صغره راغبا عن الدنيا وما فيها ومنصرفا إىل عبادة ربه كل             �كان  : ج

ئـة   يقول لطفلة يلعب معها يف أيام الطفولـة الربي         �االنصراف، وقد سمع    
   ".ادعي أن يوفّقين اهللا للصالة"

 بـالعروس، ويـسميه     -حليائه وانطوائه واختفائه عن الناس    – كان أبوه يلقبه    
، إذ قلّما كان يظهر أمام الناس، بل كان يقضي معظم أوقاته يف ذكر              ١"مسيتر"

كان كثري من   . اهللا معتكفًا لربه يف املسجد ومتدبرا كالمه ايد لساعات طوال         
 ال يعرفون بوجوده، وكان أصدقاء أبيه أحيانا يطلبون منه رؤيـة ابنـه              الناس

هـل رأيـتم    : األصغر، وعندما كان يطلبه يأيت وحينها يقول أبوه ألصـدقائه         
 خيشى علـى    - يف الدنيا  �نظرا إىل زهده    -؟ وكان والده احملترم     !العروس

ـ             . ا حيتاجـه  مستقبله بأن يكون عالةً على أخيه األكرب، وأن حيرمه األخـري مم

                                                           
1
 . يف اللغة البنجابية تطلق على من يالزم املسجد وال يكاد يفارقه" مسيتر"كلمة  
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١٣٨
ومل . لو كنت إماما يف مسجد، ملا خشيت عليك جماعة        : وأحيانا كان يقول له   

  .يكن يعلم أن الذي خيشى عليه الفقر والفاقة سيعيل العامل بأسره يف املستقبل
 ذات مرة جاء مسئول مرموق إىل قاديان لزيارة أبيه، فأرسل أبوه رجال إليـه              

 عالقات طيبة بأحد املسئولني، وهو ذو       إن يل : "إن أباك يقول  :  ليقول له  �
مكانة مرموقة، وإنين على استعداد ألتوسط لك عنده ليوظفك عنده يف منصب            

إين ال أريـد    : قل أليب بكل احترامٍ   : "، فقال لرسول أبيه   " ذلك ردتأحمترم إن   
توظف عنده، وإين ال أطلب     أ أن   نت أريد أي وظيفة، فقد توظّفت عند من كُ      

ولكـن  ". ني وثوبني، فأرجو أن تعذرين من الوظائف والعمل       منه سوى رغيف  
 مرحلة الشباب، توظّف كاتبا يف إحدى احملـاكم يف مدينـة            �عندما بلغ   

سيالكوت تلبيةً لرغبة أبيه، واستمر يف هذه الوظيفة أربع سنوات، مث اسـتقال،           
 عندما يعود من العمل يغلق على نفسه الباب         �وخالل مدة عمله هذه كان      

أ القرآن ويتدبره، وما كان يخرجه من تلك العزلـة غـري احلـوار مـع                ويقر
القساوسة املسيحيني، كما أنه كان يكثر من السفر يف تلك األيام إىل املنـاطق              

  .املختلفة النائية
هل تعرف أي تصريح ألحد من غري املسلمني يشهد به على الطفولـة             : س

  الطاهرة لسيدنا مرزا غالم أمحد القادياين؟ 
منذ وعيي الحظتـه    : هناك شهادة رائعة لشيخٍ هندوسي تنص على ما يلي        : ج

بارا ورِعا تقيا، مل ينصرف إىل مشاغل الدنيا، ومل ينشغل يف األلعـاب علـى               
شاكلة عامة األوالد، مل نالحظ منه أي شغب أو فساد أو كذب أو شـتيمة،               

كيف سيسير أمور   : اءلكنا نعده من الكساىل السذّج ونتعجب من أمره ونتس        
              غلُه الشاغل هو اجللوس يف بيت منعزل، مل يضرببيته يف املستقبل؟ إذ كان ش

،مل يسئ إىل أحد ومل يقـم بتـصرف    أحدا ومل يتعرض لضرب أحد من الناس      
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١٣٩
كـان  .  كان يعيش حياة طاهرة من نوع غريب ال يروق لنا.يسبب له اإلساءة 

يـا  :  اقتضت احلاجة لذلك، وإذا قلنا له يوما       ال يزور أحدا وال يكلّمه إال إذا      
صاحِ؛ ملَ ال تنظر إىل ما حيدث يف هذه الدنيا، عش مثل أهل الدنيا، وإذا أبيت                
ذلك، فاخرج على األقل من البيت للعب واللهو مع غريك من أبناء جيلـك،              

ينبغي أن تشتغل   : فكان ال يرد بشيء ويلتزم الصمت مبتسما، وإذا قال له أحد          
أيهـا  : تعمل لكسب القوت، فما كان ينبس بكلمة، كان والده يقـول يل           و

املختار، ناد غالم أمحد لنعظه ونفهمه شيئًا من واجبات هذه الـدنيا، فكنـت              
أذهب آليت به إليه، وكان عند مساع أمر والده ينهض ويأتيه فورا ليجلس عنده              

يا بين غالم أمحد؛    :  حبنان غاضا الطرف حياء واحتراما، كان والده خياطبه قائال       
إن مستقبلك يشغل بايل على الدوام، وأخشى عليك الدهر، من أين سـوف             

؟ جيب أن تغير أسلوب !؟ إىل مىت تقضي احلياة منطويا على نفسك هكذا      !تأكل
؟ ينبغي االهتمـام    كإالم تبقى عروسا يف عزلت    ! حياتك، جيب أن خترج للعمل    
لون ويكسبون ويأكلون، غدا ستتزوج وتنجـب       بتأمني قوتك، كل الناس يعم    

منك أن توفِّر هلم املأكل وامللبس وإعالتهم بشكل جيد، أمـا           طلبون  األوالد، في 
يف وضعك احلايل فإنين أخشى أن أزوجك، عليك أن خترج من هـذه الغفلـة       

؟ يـا بـين إن يل       !والسذاجة وكن واعيا متفهما، إالم سأبقى معك معتنيا بك        
طيدة مع كبار رجال احلكومة اإلجنليزية وأصحاب املناصب املرموقة،       عالقات و 

وهم حيترموننا أيضا، وإذا شئت؛ أكتب لك توصيةً أو أرافقك بنفـسي لـو              
أردت ذلك، فأنا جاهز ألتوسط لك شخصيا عند أحـدهم لتعمـل عنـده،              

 فما كان سيادة املريزا ينطق ببنت شفة، وعند إحلاح أبيه عليـه كـان   ! فتجهز
هل ترى أن الذي يعمل عند رئـيس        : أخبِرين يا أيب  " أخريا يقول بكل أدب     

 سيقيم أي   - مطيعا لربه رب العاملني    -املسئولني ومالك امللك وأحكمِ احلاكمني    
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١٤٠
      وظيفة أخرى، وهل سيعوزه منصب ؟ ومع هذا، فأنا لست أترفـع       !وزن ألي

غالم مرتـضى يلـزم     وعند مساع هذا اجلواب كان سيادة املرزا        . عن حكمك 
وبعد انـصرافه كـان     ! حسنا إذن انصرف يا بين إىل عزلتك      : الصمت ويقول 

ينبغي أن أحبث له عـن مـسجد    ف ةشيخعرق امل هذا  يف ابين   ال يزال   : يقول يل 
يضمن له اخلبز على األقل، فماذا أفعل؟ إنَّ هذا ال يصلح ليكون حىت شيخا يف               

جل صاحل بار لكن الزمن لـيس       ؟ صحيح أنه ر   !مسجد، وكيف سيعيش بعدنا   
أين حنن  "زمن أمثاله، إنّ العصر عصر الشاطرين، مث كان يقول يل دامع الطرف             

إنه ليس من أهل األرض، وإمنا هو من        ! من غالم أمحد هذا، الورِعِ طاهر الذيل      
  ". رجال السماء، وهو ليس من البشر، إن هو إال ملك كرمي

   بعد وفاة أبيه احلنون؟����ته جتاهه كيف كان سلوك أخيه األكرب وزوج: س
م، فُجع ثانية بوفاة والده سنة      ١٨٦٨ بوفاة والدته سنة     �بعد أن فُجع     :ج

رب العائلة الذي يتـوىل إدارة      " مرزا غالم قادر  "م، فصار أخوه األكرب     ١٨٧٦
أمورها، وكان يعتين كثريا بأخيه األصغر مريزا غالم أمحد وحيبه، لكنه كـان             

 عن قاديان ملا كان يقتضيه منصبه، إذ كان يشغل يف تلك األيام             كثريا ما يغيب  
، لذا كان يزور قاديان من حـني        "ورداسبورغ"وظيفة مدنية مرموقة يف مدينة      

وهلا السيطرة على كـل     آلخر، ويف غيابه كانت زوجته هي من تدير األمور،          
ـ        �وكان تعاملُها مع غالم أمحد      شيء،   . داء يتسم مبا ميكن أن نـسميه الع

 يستحق نصف مرياث أبيـه،      �وبطبيعة احلال كان سيدنا مرزا غالم أمحد        
ولكنه مل يلقِ باالً لذلك األمر، وترك أخاه يستويل على كل الدخل الذي يأيت              

زر اليسري الذي يـسد احتياجاتـه       ـمما يتحصل من ممتلكات العائلة، قانعا بالن      
فكان يرتدي املالبس اليت تقدم     . املتواضعة، ومل يطالب أخاه بأية مطالب أخرى      

ويف كثري من األحيان    . له، ويتناول الطعام الذي كانت ترسله إليه زوجة أخيه        
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كان يوزع طعامه على بعض الفقراء ويكتفي بتناول بعض حبات من احلمص            

وبعض األحيان كان يبقى طول اليوم دون أيـة         . يشتريها من بعض الدكاكني   
 ليس حياة متواضعة فحسب، بل حياة زهـد         - ره باختيا – فقد عاش . وجبة
وكان يشغل نفسه دائما بعبادة اهللا وذكره وتـالوة القـرآن الكـرمي             . صارم

ودراسة بعض الكتب الدينية اهلامة األخرى، وقد ذكر ابنه البكر السيد مـرزا             
مصحفا يقدر أنه ) �سيدنا املسيح املوعود (سلطان أمحد أنه كان عند والده       

  .عشرة آالف مرةه راجع قد �
زر اليسري املتوفر له دون أي طلبات      ـومع اكتفائه بالقليل املتيسر له وقناعته بالن      

أو أسئلة زائدة، كان أخوه األكرب يف بعض األحيان يبخل ويضن عليه، وال يليب   
 هو اآلخر شريك له يف �له بعض الطلبات املتواضعة، وذلك على علمه بأنه         

 ذات يـوم إىل أخيـه       �فقد حدث أن أرسل     . يهاإلرث الذي ورثه من أب    
يطلب منه قليال من املال لدفع مثن اشتراكات بعض اجلرائـد، فقوبـل طلبـه           
بالرفض، بدعوى أن قراءة الصحف أمر فيه مضيعة للوقت، وأن إنفاق املـال             

  .على شرائها تبذير
كان أخوه حيترمه وكان على استعداد أن يوفر له ضـرورات احليـاة،             ..  نعم

لكنه كان يرى أن انشغاله بالدفاع عن أمور الدين هواية ال طائل منها، وأن              و
فإنه خالل  .. وعلى ذلك . عليه أن يوجه اهتمامه حنو وظيفة توفر له دخال دائما         

حني كان حتـت    -م  ١٨٨٣م وحىت عام    ١٨٧٦السنوات التالية، أي منذ عام      
سياج من القيـود يف      كانت حياة سيدنا مرزا غالم أمحد حماطة ب        -كفالة أخيه 

أمور متعددة، ومل يكن أفراد العائلة اآلخرون يهتمون مبا جيري يف حياته؛ فقد             
لذلك فإن الـبعض منـهم مل       .. كانوا أبعد الناس عن االهتمام باألمور الدينية      

يخف عداءه، بل وازدراءه ألسلوب حياته، ومع كل هذا فإنه مل يـسمح ألي              
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١٤٢
وكان يتقبل كـل مـا      .. دوئه ورصانته ووقاره  من هذه العوامل أن تؤثر يف ه      

وذلك إميانا منه بأن ذلك كله لـيس إال         .. يتلقاه بصدرٍ رحب ووجه بشوش    
 .اختبارا من اهللا تعاىل، وأن عليه أن يتحمله بصرب ورضى وجلد

 يف مرحلة معينة من حياته ألشهر متتالية، مـىت حـدث            ����لقد صام   : س
  تائجه وتأثريه عليه؟ذلك وما هي خلفية هذا الصيام ون

 مدة تقارب مثانية أو تسعة أشهر متتالية، وتفصيل ذلك أنه يف �صام : ج
م رأى سيدنا مرزا غالم أمحد ١٨٧٦م أو يف مستهل عام ١٨٧٥أواخر عام 

 يف رؤيا، شيخا صاحلًا طاهر املالمح خيربه أن الصيام ملدة معينة من سنة �
م على أن يبدأ الصيام خفيةً دون أن يعلم أحد واستجابةً لنصيحته عز. األنبياء

ع طعامه سرا على بعض الصبية الفقراء الذين طلب إليهم فكان يوز. عنه شيئا
وكان يتناول وجبة واحدة فقط . أن يحضروا إليه يف أوقات معينة حددها هلم

ولكن بعد أسبوعني أو ثالثة من بدء الصيام أخذ يقلل كمية .. بعد املغرب
طعام يف الوجبة الوحيدة اليت يتناوهلا حىت صار يف اية األمر يتناول بعض ال

ويف وصف تلك الفترة . كسرات من اخلبز فقط خالل أربع وعشرين ساعة
  : يقول�كتب 

لقد استمر يب احلال على هذا النظام ملدة مثانية أو تسعة شهور، وعلى قلة  "
 حفظين من كل سوء يترتب على الزاد الذى كنت أتناوله، فإن اهللا تعاىل قد

وخالل مدة الصيام هذه مررت بكثري من التجارب الروحية، فقد . نقص الغذاء
قابلت العديد من األنبياء الكرام السابقني، وكذلك بعض كبار أولياء اهللا 

 �وقد تشرفت بزيارة رسول اهللا . املسلمني والصاحلني الذين خلوا من قبل
ومل تكن تلك الزيارة يف.  رضي اهللا عنهم أمجعنيبرفقة احلسنني وفاطمة وعلي 

  .أثناء النوم، وإمنا كانت يف نوع من اليقظة الكاملة
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١٤٣
فقد رأيت أعمدة من النور الروحاين بألوان       ..  وباإلضافة إىل هذه املشاهدات   

وكانت تلك األنوار من اجلمال وقـوة       .. خمتلفة كاألبيض واألخضر واألمحر   
وكانت تلك األعمدة النورانية تتصل بقليب      . ان عن وصفه  التأثري مبا يعجز اإلنس   

اتصاال خاصا حىت أين عند مشاهدا كنت أشعر أن قليب ينتشي بنشوة خاصة             
وكنت أتـصور أن تلـك األعمـدة        . ال سبيل ملقارنة لذا مع أي شئ آخر       

فإن نورا ينبثـق مـن      .. النورانية هي تعبري عن احلب املتبادل بني اهللا واإلنسان        
وحني يلتقي .. قلب ويتجه صاعدا إىل علّيني، بينما ينـزل نور آخر من عليني ال

إن هذه التجارب الروحانية ليست ممـا       . النوران يتخذان شكل عمود من نور     
ميكن أن يستوعبها أهل الدنيا، ولكن هناك أيضا يف الدنيا من مـن اهللا عليـه                

 .بإدراك هذه األمور
مرحلة الصيام تلك أنين تبينت أين أستطيع إذا ومن األمور اليت استفدا من 

وإنين ألشعر بأنه إذا .. أن أحتمل اجلوع ملدة طويلة من الزمن.. اقتضى احلال
تبارى معي أحد املصارعني األقوياء يف حتمل اجلوع، فإنه سوف ميوت قبل أن 

وأشعر كذلك أنه ما مل يتحمل جسم اإلنسان . أشعر أنين حباجة إىل الطعام
ولكين ال . ملشقة، فليس مبقدوره أن يتحمل تأثري األسرار الروحانية العاليةتلك ا

.. وحىت أنا مل أقم به بناء على اختياري.. أنصح أحدا أن يقوم مبثل هذا الصيام
وإمنا قمت به انصياعا لتوجيه إهلي بلغين يف رؤيا واضحة كل الوضوح، وقد 

سعة شهور مستمرة، ومل أعد إىل أيت تلك املرحلة من الصيام بعد مثانية أو ت
  ). ، احلاشية١٦٧ – ١٦٤كتاب الربية، ص " (تكرارها إال يف مناسبات نادرة

 أن من يريد أن يشاهد اآليات واخلوارق الـيت تثبـت            ����مىت أعلن   : س
  صدق اإلسالم فليحضر إليه يف قاديان؟
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١٤٤
ائها  نداء لزعماء األديان املختلفة ورؤس     �م أطلق   ١٨٨٥يف مستهل عام    : ج

ملشاهدة بركات اإلسالم وآياته النضرة، ونشر إعالنا ضـمنه دعـواه باللغـة           
لقـد  : "�األردية واإلجنليزية، وفيما يلي مقتبس من ذلك اإلعالن، يقـول      

كُشف على املؤلف أيضا أنه هو جمدد العصر، وأن كماالته الروحيـة متاثـل              
 رد بركة اتبـاع خـري       كماالت ابن مرمي، ومها يتشاان أشد املشاة، وأنه       

 فإنه على شاكلة خواص األنبياء والرسل قد فُضل على          �البشر وأفضل الرسل    
وإن اقتفاء قدمه يبعث على النجاة      . كثري من األولياء الكبار الذين خلوا من قبله       

  ".والسعادة والربكة، أما معارضته فتؤدي إىل البعد واحلرمان
ذا اإلعالن وأُرسـلت إىل الكـثريين مـن         قد نشر عشرون ألف نسخة من ه      

الرؤساء والوزراء والزعماء الدينيني يف العامل، ووجهت إليهم الدعوة بـأم إذا    
، أو إن كان عنـدهم  �كانوا يشكّون يف صدق اإلسالم أو صدق رسول اهللا       

أي اعتراض حول نزول الوحي أو وجود اهللا تعاىل أو كان يساورهم شك يف              
 الكرمي، فليحضروا إليه يف قاديان أو يراسلوه عرب الربيد ليتحققوا           فضيلة القرآن 

من صدق رسالة اإلسالم، ولتنكشف عليهم جليةً معجزة القـرآن الكـرمي،            
 �وعلى إثر ذلك نـشر      . �وليعاينوا عن كثب صدق رسالة النيب األكرم        

يف اهلند  تتضمن دعوة إىل زعماء األديان املختلفة       " إعالن النبوة "رسالة بعنوان   
لرؤية اآليات واخلوارق اليت بإمكانه أن يأيت ا ملا حيظى به من تأييد مسـاوي،               

إذا أتيتم إىل هنا وأقمتم سنة كاملة ومل تـشاهدوا أي آيـة مساويـة،               : "وقال
." فسوف يقدم لكل واحد منكم ما يعادل مائيت روبية شهريا تعويضا أو غرامة            

  .نتيجة لتعنتهمعروفة عند اجلميع وخيمة البته ومل يأت أحد غري ليكهرام، وعاق
شباط /إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية حتتفل يف العشرين من شهر فرباير         : س

  يف ربوة  من كل سنة بشكل خاص، إذ تكون يف مكاتب اجلماعة عطلة رمسية           
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١٤٥
وتقام االحتفاالت والندوات وتلقى احملاضرات عن النبوءة عـن املـصلح           

  عرف عن هذه النبوءة؟ تفماذااملوعود؟ 
 إعالنا على نطاق    �م نشر سيدنا املسيح املوعود      ١٨٨٥يف مستهل عام    : ج

الرؤساء والوزراء والزعماء الدينيني يف العـامل،       من  واسع وأرسله إىل الكثريين     
وإىل الشخصيات البارزة الناشطة فعليا يف كل الديانات، وقد صرح فيـه أنـه    

 خارقة على صدق اإلسالم، وإذا كان أحد يشك         على استعداد تام لتقدمي آيات    
يف اإلسالم فليأت إىل قاديان وميكث عنده مدة سنة كاملـة، وإذا مل يـستطع            

 تقدمي آية فسوف يقدم له مائيت روبية شهريا تعويضا ماليا، لكنه إذا اقتنع              �
  . بآية، فال يطلب منه غري اعتناق اإلسالم فقط

حنن نسكن جبـوارك،    : نود غري املسلمني وقالوا له    عندئذ تقدم إليه بعض من اهل     
على الـسفر إىل     �فعزم  . وحنن أحق بأن تقدم لنا آية على صدق اإلسالم        

ظهر ي ل �لينكب فيها على الصالة والدعاء والتضرع هللا        " ندي جره تش"مدينة  
ال لكن اهللا أوحى إليه قـائ     . منهوها  طلبذين  ؤالء اهلنود ال  املفحمة هل هذه اآلية   

، فكتب إىل الشيخ مهر علي أن يؤمن        "ستنحلّ عقدتك يف مدينة هوشيار بور     "
له السكَن يف مدينة هوشيار بور يف بيت منعزل ملدة شهرين حبيث ال يزعجـه               
أحد، فهو يريد االعتكاف ملدة أربعني يوما، وسوف يصلي وحـده، وينبغـي      

نتظر حىت يفرغ من األكـل      على من يأيت له بالوجبات الغذائية اليومية أن ال ي         
ليأخذ األواين، بل عليه أن يأخذها عند إحضاره الوجبة التالية، كما جيب أن ال            
يحضر أحد للقائه وال يقيم أحد وليمة له وال يكلِّمه أحد وال يستفسر منه أحد        
عن أي شيء، فهو يريد أن يعبد ربه ويتضرع إليه ليسأله آية متميزة تدل على               

وخالل هذا االعتكاف وعـده اهللا      . م كما طلبها أعداء اإلسالم    صدق اإلسال 
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١٤٦
مث نـشر   . صفات عديدة معينة  ب بأنه سريزقه خالل مدة معينة ولدا يتصف         �

  . م٢٠/٢/١٨٨٦هذه النبوءة يف 
 - �وحتققت هذه النبوءة يف شخص سيدنا مرزا بشري الدين حممود أمحـد             

 الـذي ولـد يف      -�هـدي   اخلليفة الثاين للمسيح املوعـود واإلمـام امل       
م أنه هو املصلح املوعود الـذي       ١٩٤٤م، وقد أعلن بنفسه عام      ١٢/١/١٨٨٩

  . بشر به يف هذه النبوءة
اهلندوسي؛ أن إهله أوحى إليه أن مرزا       " ليكهرام" بينما نشر ألد أعداء اإلسالم      

لكنه .. غالم أمحد القادياين سوف يهلك وتنقرض مجاعته خالل ثالث سنوات         
 وهلك قـتالً،    �لذي صار فريسة لنبوءة أخرى لسيدنا املسيح املوعود         هو ا 

بينما ولد سيدنا حممود وعاش طويال، وحتقق يف شخصه كـل مـا ذكـر يف                
ولذا حتتفل  . النبوءة، وقد طال عهد خالفته إىل اثنني ومخسني عاما بنجاح باهر          

من شهر شباط من اجلماعة اإلسالمية األمحدية بيوم املصلح املوعود يف العشرين         
كل عام إحياًء لذكرى هذا النبأ الذي نشر يف هذا اليوم، وذلك إلبداء السرور              
وإظهار الشكر لرب العاملني على حتقق هذه النبوءة العظيمة، واليت تعد آية على             

  .�صدق اإلسالم وصدق دعوى املسيح املوعود 
  ما هو نص النبوءة؟ : س
 الكبري املتعالِ القدير على كل شيء قد خاطبين     الرحيم الكرمي  اهللا إن ":إنه: ج

مسعت تضرعاتك ودعواتك، وإين معطيك ما سـألت مـين          : يف إهلامه وقال  
وما أدراك ما أعطيك؟ آية رمحة وفضلٍ وقربـة وفـتحٍ           . وأنت من املنعمني  

 إنا نبشرك بغـالم امسـه عنموايـل       . فسالم عليك أنت من املظفَّرين    . وظَفَرٍ
يأيت من الـسماء، والفـضل      . لشكل دقيق العقل ومن املقربني    أنيق ا . وبشري

يفشي الربكـات،   . وهو نور ومبارك وطيب ومن املطهرين     . زولهـزل بن ـين
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١٤٧
ويسمو ويعرج ويرقى، ويعاجل كل     . ويغذي اخلَلق من الطيبات، وينصر الدين     

، وإنه آية من آيايت، وعلَم لتأييدايت. ، وكان بأنفاسه من الشافني   ومريضعليل  
ليعلم الذين كذبوا أين معك بفضلي املبني، وليجيء احلق مبجيئـه، ويزهـق             

 الرباهني،  وتلمعظهر عظميت، ويعلو الدين     تو  قدريت ولتتجلىالباطل بظهوره،   
ولينجو طالب احلياة من أكف موت اإلميان والنور، وليبعث أصحاب القبور           

م كانوا على خطـأ     من القبور، وليعلم الذين كفروا باهللا ورسوله وكتابه أ        
فسيعطى لك غالم ذكي من صلبك وذريتك ونسلك . ولتستبني سبيل ارمني  

نقي من كل درن    . ضيف مجيل يأتيك من لدنا    . ويكون من عبادنا الوجيهني   
. وهو كلمـة اهللا   . وشنيٍ وشنار وشرارة، وعيب وعار وعرارة، ومن الطيبني       

   لق من كلمات متجيديةـا،     . وحسنيوهو فهيم وذهني    . خقد ملئ قلبه علم
وباطنه حلما، وصدره سلما، وأعطي له نفَس مسيحي، وبـورك بـالروح            

ولد . فواها لك يا يوم االثنني، يأيت فيك أرواح املباركني        . يوم االثنني . األمني
مظهر احلق والعالء، كأن اهللا     . مظهر األول واآلخر  . صاحل كرمي ذكي مبارك   

يأتيك نور ممسوح بعطر    . هوره جالل رب العاملني   يظهر بظ . نزل من السماء  
. يفك رقاب األسارى وينجي املسجونني    . الرمحن، القائم حتت ظل اهللا املنان     

. يعظم شأنه، ويرفع امسه وبرهانه، وينشر ذكره ورحيانه إىل أقصى األرضـني           
.  أنام إمام همام، يبارك منه أقوام، ويأيت معه شفاء وال يبقى سقام، وينتفع به            

. ينمو سريعا سريعا كأنه عردام، مث يرفع إىل نقطته النفسية اليت هي له مقـام              
  ) التبليغ( .فتبارك اهللا خري املقدرين. وكان أمرا مقضيا، قدره قادر عالم

 وكيـف   ���� عن استعداده ألخذ البيعة بأمر مـن اهللا          ����مىت أعلن   : س
  حدث ذلك؟
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١٤٨
واطّلع عليـه   " الرباهني األمحدية "مى   كتابه التارخيي املس   �عندما كتب   : ج

علماء العصر وما فيه من التحدي أبدى الكثري منهم رغبتهم يف أن يبايعوا على              
 حني قابله أول مرة     �يده بصفته إمام هذا الزمان، حىت أن سيدنا نور الدين           

مل أُؤمر بذلك من    :  كان يقول للجميع   �م سأله أن يبايعه لكنه      ١٨٨٥عام  
  .�اهللا 

يف اية اإلعالن الذي نشره عند وفاة ابنـه بـشري األول يف              � كتب    وقد
  : ما يلي" التبليغ"م بعنوان ١/١٢/١٨٨٨
ذه املناسبة أُوصل رسالة أخرى خللق اهللا عامة وإخويت املسلمني خاصة بأنين            "

أُمرت أن آخذ بيعة طاليب احلق ليتمتعوا باإلميان الصادق والطهارة اإلميانية احلقة            
رفة حب املوىل وهجران العيشة اخلبيثة وترك حياة الكـساىل والغـدرين،            وملع

فالذين جيدون يف نفوسهم هذه القدرة لحد ما، فمن اللزام عليهم أن يتوجهوا             
إيلّ، فلسوف أواسيهم وأسعى ألخفف عنهم إصرهم ولسوف يبـارك اهللا يف            

لوم لتحقيـق   دعائي والتفايت إليهم بشرط أن يكونوا مستعدين من أعماق ق         
الشروط الربانية؛ هذا ما أمرين ريب وأوصلته لكم اليوم، وما أوحي إيلّ يف ذلك              

واصنع الفُلْك بأعيننا ووحينـا،     . إذا عزمت فتوكّلْ على اهللا    "باللغة العربية هو    
الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا، يد اهللا فوق أيديهم، والسالم على مـن اتبـع        

  " اهلدى
  املبلِّغ

  العبد املتواضع
  غالم أمحد عفي عنه

  م١/١٢/١٨٨٨
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على من يرغب يف مبايعته واالنضمام إىل اجلماعة  ����ماذا اشترط : س

  اإلسالمية األمحدية، ومىت كان ذلك؟
 ١٢/١/١٨٨٩ اهلجري املوافق ١٣٠٦يف التاسع من مجادى األوىل عام : ج

 املباركة اليت أمره اهللا امليالدي؛ أعلن عن شروط البيعة واالنضمام إىل اجلماعة
  :الذي جاء فيه" تكميل التبليغ"وقد بينها يف إعالن . تعاىل بإنشائها

  :كل من يرغب يف عهد البيعة فعليه أن يعقد العزم على ما يلي
  .أن جيتنب الشرك حىت املمات: أوال
أال يقرب الزنا، وجيتنب قول الزور وخيانة األعني، وحيترز من مجيع : ثانيا

وال . ويتنكب عن طرق البغي والفساد.  الفسق والفجور والظلم واخليانةأنواع
  .يدع الثوائر النفسانية تغلبه مهما كان الداعي إليها قويا وهاما

أن يواظب على الصلوات اخلمس بااللتزام تبعا ألوامر اهللا تعاىل وتعاليم : ثالثا
هجد، والصالة ويداوم جهد املستطاع على إقامة صالة الت. �رسوله الكرمي 

ويذكر كل يوم . ، وطلب العفو من ربه على ذنوبه واالستغفار�على النيب 
نعم اهللا ومننه خبلوص قلبه، مث يشكره عليها، ويتخذ من محده والثناء عليه وِردا 

  .له
بثوائره .. واملسلمني خصوصا.. أال يؤذي أحدا من خلق اهللا عموما: رابعا

  .وال بأي طريق آخر. .وال بلسانه.. النفسية، ال بيده
حالة : أن يكون خملصا هللا تعاىل وراضيا بقضائه يف مجيع األحوال: خامسا

ويكون مستعدا لقبول كل . الترح والفرح، والعسر واليسر، والضنك والنعم
ذلة وهوان، وحتمل كل مشقة وعناء يف سبيله تعاىل، وال يعرض عنه عند حلول 

  .دمامصيبة أو نزول بلية، بل ميشي إليه ق
أن ينتهي عن اتباع التقاليد والعادات الفارغة واألهواء واألماين : سادسا
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ويتخذ قول . ويقبل حكومة القرآن ايد على نفسه بكل معىن الكلمة. الكاذبة

  . دستورا لعمله يف مجيع مناهج حياته�اهللا وقول الرسول 
اته بالتواضع ا، ويقضي أيام حي أن يطلّق الكرب والزهو طالقا بات:سابعا

  .واخلضوع، ويقابل الناس بالبشر، ويعاملهم باحللم واخللق احلسن
أعز عنده من نفسه وماله .. أن يكون الدين وعزه ومواساة اإلسالم: ثامنا

  .يهلدوأوالده ومن كل ما هو عزيز 
.. أن يواسي مجيع خلق اهللا تعاىل، ويعطف عليهم ابتغاء ملرضاته، وينفق: تاسعا

  .كل ما رزقه اهللا من القوة والنعم يف خري أبناء جنسه ونفعهم.. كانبقدر اإلم
عهد األخوة ) أي مرزا غالم أمحد القادياين(أن يعقد مع هذا العبد : عاشرا

على أن يطيعين يف كل ما آمره به من املعروف، مث ال .. خالصا لوجه اهللا تعاىل
بصورة ال تعدهلا حييد عنه وال ينكثه حىت املمات، ويكون يف هذا العقد 

  .سواء كانت عالقات قرابة أو صداقة أو عمل.. العالقات الدنيوية
 عن أمر اهللا له بتأسيس اجلماعة اإلسالمية األمحدية، ����مىت وأين أعلن : س

  وأين متت أول بيعة على يده، ومن هم املبايعون األوائل؟ 
، ويف "ةلدهيان"إىل مدينة  �م ذهب سيدنا أمحد ١٨٨٩آذار / يف مارس: ج

  :الرابع من ذلك الشهر نشر منشورا جاء فيه
إنه . إن اهللا تعاىل يريد أن يؤسس مجاعة من املؤمنني ليظهر جمده وقدرته "

سيجعل هذه اجلماعة تنمو وتزدهر حىت يتوطد حب اهللا والتقوى والطهر 
إا مجاعة من الناس وهبوا أنفسهم هللا، . والورع والسالم والوئام بني الناس

ف يؤيدهم اهللا تعاىل بروحه، ويباركهم ويطهرهم، ويضاعف أعدادهم وسو
إن آالفا من الصادقني سوف يلزمون جانبه وهو . أضعافا كثرية حبسب وعده

إن . دهش العامل يسريعاهم بنفسه وينميهم، حىت أن عددهم وتقدمهم سوف
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ا مثاالً هذه اجلماعة هي املنار العلي الذي ينري أرجاء املعمورة، ويكون أفراده

إن أتباعي املخلصني سوف يكون هلم السبق على كل الفرق . لربكات اإلسالم
األخرى، وسوف يكون من بينهم دائما وحىت قيام الساعة رجال خيتارهم اهللا 

  ".وإنه ليفعلن ما يشاء.. هكذا قدر اهللا. خاصة
   البيعة األوىل؟����مىت وأين أخذ :س 
جاء اليوم ..  امليالدي٢٣/٣/١٨٨٩ هـ املوافق ١٣٠٦ رجب عام ٢٠يف : ج

املوعود الذي ولدت فيه اجلماعة املباركة اليت أراد اهللا هلا أن حتمل مسئولية 
وكان ذلك يف حجرة . بعث اإلسالم ونشره يف مجيع أحناء العامل من جديد

صغرية من بيت متواضع للسيد الصويف أمحد جان يف مدينة لدهيانة، حيث 
متجها .. رض يف الركن الشمايل الشرقي منهاعلى األ �جلس سيدنا أمحد 

 أمام الباب، ونودي - وهو شاه حامد علي-ووقف أحد الصحابة.. إىل القبلة
 أمساءهم، وكان �على بقية الصحابة ليدخلوا حبسبما يذكر سيدنا أمحد 

 �كل من املبايعني يدخل الغرفة، فيجلس على األرض أمام سيدنا أمحد 
 وميسك بيد املبايع، مث يذكر سيدنا أمحد بعض اجلمل الذي ميد يده اليمىن

  . القصرية اليت يرددها املبايع يف عهد البيعة
  ماذا كانت كلمات عهد البيعة األوىل؟: س
اليوم أتوب على يد أمحـد مـن        : "كان عهد هذه البيعة ينص على ما يلي       : ج

 صميم فؤادي   مجيع الذنوب والعادات السيئة اليت كنت مصابا ا، وأتعهد من         
جهد طاقيت وحبـسب    -وعزمية متقدة أن أجتنب     برغبة صادقة   وبصدق النية و  

 مجيع الذنوب آلخر يوم من عمري، وسأؤثر الدين على الدنيا وملذّات            -فهمي
النفس، وأمتسك قدر املستطاع بالشروط العشرة الواردة يف اإلعالن الصادر يف           

أستغفر اهللا  . ا تقدم من الذنوب   ، وأسأل اهللا اآلن أيضاً العفو عم      ١٢/١/١٨٨٩
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١٥٢
ريب، أستغفر اهللا ريب، أستغفر اهللا ريب من كل ذنب وأتوب إليه، أشـهد أن ال                
إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، رب إين ظلمت               

  ".نفسي واعترفت بذنيب فاغفر يل ذنويب فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

  ؟����ل مبايع له من حظي بشرف أو: س

؛ الذي أصبح فيما بعد خليفته � سيدنا احلاج احلافظ نور الدين البهريوي: ج
  . األول

  كم شخصا بايع يف اليوم األول؟: س

  .أربعون رجالً: ج

  اذْكر امساء ثالثة من الصحابة الذين بايعوه يف البيعة األوىل؟ :  س

  .عبد اهللا السنوريمري عباس علي، ميان حممد حسني مراد آبادي ومنشي : ج

ماذا تعرف عن دعواه بكونه املسيح املنتظَر، وعن إبطاله للعقيدة الـيت            : س

كانت سائدة بني عامة املسلمني عن حياة املـسيح الناصـري يف الـسماء              

  ورجوعه اىل األرض يف املستقبل؟ 

م كشف اهللا على سيدنا مرزا غالم أمحد القاديـاين          ١٨٩٠يف أواخر عام    : ج
 بنـزوله مرة أخرى ما هو إال �يح بن مرمي الذي تنبأ رسول اهللا    أن املس  �
، أما املسيح الناصري فليس حيا يف السماء جبسده العنـصري بـأي             �هو  

شكل من األشكال، بل قد أتى عليه الفناء كما حدث جلميع األنبياء السابقني             
فه بأنـه    قد تلقّى عددا من اإلهلامات تص      �ومع أنه   . وفق سنة اهللا يف عباده    

هو املسيح املوعود، إال أنه مل يكشف عليه بصراحة وبكلمات واضحة هـذا             
األمر، لذا؛ فقد ظل متمسكًا بعقيدته القدمية السائدة يومـذاك بـني عامـة              

 اليت تقول بأن املسيح الناصري حي جبسده املادي يف السماء وأنـه             -املسلمني
 -ن هو املسيح املوعود بذاتـه     سينـزل يف األيام األخرية إىل هذه األرض ليكو       
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 يؤول اإلهلامات اليت تصفه باملسيح املنتظر وال يأخذها حبرفيتها، إال           �وكان  

أنه عندما كشف اهللا عليه احلقيقة بوضوح تام، وانكشف عليه األمر جليا بعد             
 ترك  ،تواتر الوحي اإلهلي الغزير عليه يف هذا الشأن بصورة تقطع الشك باليقني           

دمية وأعلن أنه هو املسيح املوعود الذي بشر مبجيئه يف آخـر            العقيدة الق  �
قد أتى عليه الفناء ولن يعود اىل هذه الـدنيا           �الزمان، وأن سيدنا عيسى     

وملا امر علي الوحي    : هذا اإلعالن بكل يقني وثقة فقال      �وقد أعلن    .أبدا
ت إىل القرآن   كاملطر يفصح أن املسيح بن مرمي النيب اإلسرائيلي قد مات، توجه          
  :فوجدته مليئا بآيات تصرح مبوته تصرحيا ال يقبل أي تأويل، مثل

  )١٤٥: آل عمران (�محمد إِالَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُوما �
وكُنت علَيهِم شهِيدا ما دمت فيهِم فَلَما توفَّيتـنِي كُنت أنـت الرقيـب             �و
  )١١٨: املائدة (�يهِم وأنت علَى كُلِّ شيء شهِيدعلَ
  ) ٥٦: آل عمران(�يا عيسى إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي�و

  أول وحي من اهللا تعاىل، وما هو؟ ����مىت تلقى : س
مثانني حوال أو قريبا "باللغة العربية  �وقد أوحي إليه ، م١٨٦٥يف عام : ج

وهذه النبوءة هلا عالقة بذريته "  سنينا وترى نسال بعيدامن ذلك أو تزيد عليه
الصاحلة، إذ قد تلقى مبناسبة أخرى وحيا يتضمن وعدا باستمرار ساللته 

" ينقطع من آبائك ويبدأ منك"وانقطاع نسل آبائه، وكلمات الوحي األخري 
  .وقد حتقق كما أعلن

  مىت تلقى أول وحي للبعثة؟: س
قل إين أُمرت "م أوحى اهللا إليه باللغة العربية ١٨٨٢آذار عام /يف مارس : ج

  ". وأنا أول املؤمنني
   اموعة يف اخلزائن الروحانية؟ ����كم عدد مؤلفات املسيح املوعود : س
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١٥٤
تسعون كتابا، ولكن بعضها مل يكن كتابا يف أصله، بل خطابا أحيانا : ج

 تضم �كتبه وبعض . ومناظرة أحيانا وإعالنا أحيانا، مث جعلت هذه كتبا
جزءا عربيا وجزءا أرديا، مثل تذكرة الشهادتني وحقيقة الوحي ومرآة كماالت 

  . اإلسالم
   ومىت صدر؟����ما هو أول تأليف للمسيح املوعود : س
 واجلزء م١٨٨٠وقد صدر اجلزءان األوالن منه يف عام " الرباهني األمحدية: "ج

 إىل العربية هترمج، وقد يةوهو باللغة األرد ١٨٨٤ والرابع يف ١٨٨٢الثالث يف 
  .  يؤتيه من يشاءفضل اهللاوذلك األستاذ عبد ايد عامر 

  ؟ انتهى من تأليفه، ومىت����ما هو آخر مؤلفاته : س
وقد انتهى منه قبل ساعات من وفاته يف الشهر اخلامس من ، رسالة الصلح: ج

  . شر بعد وفاتهم، ون١٩٠٨عام 
  ومن رفعها؟  ����مىت رفعت أول دعوى قضائية ضده : س
س يدعى رليا رام، وهذه القضية معروفة باسم يم ورفعها قس١٨٧٧يف عام : ج

إىل املطبعة  مقاال أرسل بالربيد �قضية الربيد؛ وتفصيل ذلك بإجياز أنه 
، وكان املقال رسالة هلا عالقة بذاك -خطأ منه-للنشر، ووضع معه يف الظرف 

 جيوز وضع رسائل مع املطبوعات يف ذلك ممنوعا وفق القانون اإلجنليزي؛ إذ ال
 مل يكن يعرف �لكنه . الربيد، ألن أجرة املطبوعات أرخص والرسائل أغلى

فاستغلَّ صاحب املطبعة القسيس املسيحي هذه الفرصةَ وأراد أن . هذا القانون
جيره إىل احملاكم ليسيء إىل مسعته، لكن اهللا الذي حيمي عباده األبرياء كشف 

  . ه بريءعلى القاضي أن
إنه ال : وملا تكلم مع احملامي قَبل املثول أمام القاضي يف هذا الشأن قال له حماميه

 عا مؤامرة ضدك وأنك مل تضبد أن تنكر التهمة، وعليك أن تقول للقاضي بأ
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 رفض هذا االقتراح بكل صرامة �أي رسالة يف الظرف مع الكتاب، لكنه 

فلما مثَل أمام القاضي . نه وإن كان خطأًومل يرض إال باالعتراف مبا حصل م
هل هذه الرسالة لك؟ وهل أنت وضعتها يف الظرف : يف احملكمة سأله القاضي

نعم أنا : بكل هدوء وبدون أي اضطراب أو قلق �مع الكتاب؟ فقال 
صاحب هذه الرسالة، وأنا الذي وضعتها مع الكتاب يف الظرف، لكنين ما 

املخالفة، وإمنا لكو فحسبت أن املقالا تشرح للمطبعة ما يلزم لطباعة نويت 
، وكنت خمطئًا يف هذا املقالحسبتها جزءا من إذ ؛ املقالال مانع من إرساهلا مع 

  . فلما رأى القاضي صدقه واستقامته، أدرك لب القضية فربأه. الظن
    األول؟����ماذا تعرف عن زواج املسيح املوعود : س
  . م١٨٥٢يف عام " حرمت يب يب "وكان امسها  ببنت خاله�لقد اقترن : ج
  هل كان له منها أوالد؟: س
م، ومرزا ١٨٥٣مرزا سلطان أمحد عام :  طفلني مها�نعم قد ولَدت له : ج

 ومل �قاه ومما جيدر باملالحظة أن كليهما مل يصد. م١٨٥٥فضل أمحد عام 
، � مؤمن بهغري يف شبابه مرزا فضل أمحد  يؤمنا به يف حياته، إذ قد مات

إن : قائال � عليه صالة اجلنازة، وصرح �ومل يصلّ املسيح املوعود 
كان إنسانا بارا به يف شئون احلياة وكان حيبه، ولكن مبا أنه مل " فضل أمحد"

أما مرزا سلطان أمحد فقد و ،ق لالنضمام فِّيبايعه فلم يصلّ عليه صالة اجلنازة
 وظل �اخلليفة الثاين للمسيح املوعود م يف عهد ٣/٦/١٩٣٠إىل اجلماعة يف 

  . طول حياته خملصا للجماعة وفيا هلا
أليس اهللا بكاف "ملاذا اعتاد كثري من األمحديني لبس اخلامت املكتوب عليه : س

  لدرجة أنه أصبح شبه هوية هلم؟" عبده
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١٥٦
بقرب  م١٨٧٦يف حزيران   من اهللا وحيا�حني تلقّى املسيح املوعود : ج

من ذا الذي سيتوىل : وره قلق على مصريه وتساءل يف نفسهوفاة أبيه، سا
 : أموري ويعتين بشئوين بعده؟ فأوحى اهللا إليه فور نشوء هذا اخليال يف نفسه

  "أليس اهللا بكاف عبده" 
لم تقلق وتم يا عبدي، ألن أكفيك ما دمت قد أصبحت يل وطلّقت :  أي

رك وأتكفلك وأسد حاجاتك؟ فبعد الدنيا من أجلي؟ ألن أهتم بك وأتوىل أمو
 أحد األشخاص إىل الصائغ ليحفر هذه �هذا الوحي الذي نزل عليه أرسل 

الكلمات على فص خامت مث يثبته على خامت ليلبسه على الدوام، وعند وفاته 
 أوصى �، لكنه � كان هذا اخلامت من نصيب سيدنا املصلح املوعود �

ة بعده، وهكذا أخذه سيدنا اخلليفة الثالث أن يلبس هذا اخلامتَ من يكون خليف
من بعده مث انتقل إىل سيدنا اخلليفة الرابع رمحه اهللا، وبعد وفاته يف 

 -م نراه اآلن يف إصبع سيدنا أمري املؤمنني مرزا مسرور أمحد ١٩/٤/٢٠٠٣
ا به ف.  تعاىل بنصره العزيزه اهللاأيد - � اخلامس للمسيح املوعود اخلليفةيتأس
بسه األمحديون ليذكّرهم هذا اخلامت على الدوام أن اهللا يكفيهم إذا يل �

  . كانوا عبادا له
 أما السؤال عن كيفية حتقق هذه النبوءة فغين عن اإلجابة، فكل من له اطالع 
على أوضاع اجلماعة يعرف جيدا كيف كفاه اهللا ومشله بواسع األفضال 

  . ا يف العامل كلهوالربكات، وجعل هذا العبد اهول معروفً
  ؟ "شاتان تذبحان "����ما املراد من وحي اهللا تعاىل إىل املسيح املوعود  : س
هذا الوحي يتضمن إشارة إىل أنه سيستشهد اثنان من أصحابه، وقد حتقق : ج

 يف كابول يف �هذا النبأ باستشهاد األمري السيد عبد اللطيف األفغاين 
بول وحتت إشرافه، وذلك بتاريخ أفغانستان، رمجا بأمر من أمري كا
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١٥٧
 خنقًا �شهد تلميذه املولوي عبد الرمحن وقبل ذلك است. م١٤/٧/١٩٠٣

م، وليس هذا إال ألما قد صدقا دعوة اإلمام املهدي ٢٠/٦/١٩٠١بتاريخ 
وما زالت أرض كابول تدفع مثنا باهظا . ا به وبايعاه وآمن�واملسيح املوعود 
  .هلذا الظلم العظيم

وماذا يعين هذا " إين أحافظ كل من الدار"ي مناسبة أوحي إليه بأ: س
  الوحي؟

 هذا الوحي يف أيام الطاعون الذي �لقد أوحي إىل املسيح املوعود : ج
، ويتضمن هذا الوحي وعدا إهليا بأن الطاعون لن زمنهتفشى يف بالد اهلند يف 

 فحسب، ، وليس ذلك�يصيب أحدا ممن يسكن يف بيت املسيح املوعود 
أن املراد من الدار ليس مقصورا على بيته املبين من الطني  �بل قد كتب 

واآلجر، بل هي اجلماعة؛ فكل من يؤمن به وبصدق الطويه ويعمل وفق 
وقد حتقق كما تنبأ . تعاليمه، فهو معدود ضمن املقيمني يف داره أينما كان

�أي أمحدي حتفه من الطاعون، بل مل متُت حىت فأرة واحدة ؛ إذ مل يلق 
، بينما البيوت األخرى باتت خالية من السكان �يف بيت املسيح املوعود 

ومما جيدر بالتنويه أنه ميكن أن يصاب أمحدي على سبيل . كأن مل تغن باألمس
  . الندرة غري أنه على مستوى اجلماعة سيبقى األمحديون يف أمن وسالم

  ؟ ���� املسيح املوعود مىت ظهر الطاعون حتقيقًا لنبوءة سيدنا: س
 �م حتقيقًا لنبوءة سيدنا املسيح املوعود ١٨٩٩لقد ظهر الطاعون عام : ج

 قبل ظهوره أن اهللا �فقد أعلن . عن تفشيه يف اهلند ويف البنجاب خاصة
ا ممتعاىل أنبأه عن تفشي الطاعون، وأن أتباعه الصادقني سيعصمون منه، و

األمراض تشاع والنفوس : " له عن تفشي األمراض تصديقًا�أوحي إليه 
  ". تضاع
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١٥٨
من اهللا  طلب  كان قدباللغة العربية واألردية عن هذا املوضوع أنه �وكتب 

  : باللغة العربية؛ فقد كتب يف أحد أشعارههذه اآليةَ
   متنيت لو كان الوباُء املتبر               فلما طغى الفسق املبيد بسيله

  : قائال�ر الطاعون وهو خياطب اهللا وكتب باللغة األردية بعد ظهو
  . لقد أرسلت لتأييدي الطاعونَ أيضا لتتحقق اآليات اليت تعـد معيارا للصدق

 األجالّء ����اذكر وباختصار؛ أمساء عشرة من صحابة املسيح املوعود : س
  مع ذكر أهم اخلصال اليت متيز ا هؤالء األفاضل؟

  ����  احلافظ احلاج نور الدين البهريوي-١
  )م١٩١٤-١٨٤١(

سيدنا نور الدين، البهريوي مولدا، والقرشي نسبا؛ إذ يتصل نسبه بسيدنا عمر            
اسم أبيه احلافظ غالم رسول رمحـه       و الثاين والثالثني،    يل باجل �بن اخلطاب   

اهللا، واسم والدته السيدة نور خبت رمحها اهللا، نال تعليمه االبتدائي يف البيت،             
للعلوم املختلفة، وقد وصل إىل مكة واملدينة وأقـام         مث خرج جيوب البالد طلبا      

م تشرف حبج بيت اهللا، ورجع من       ١٨٦٥هناك سنني لتعلم احلديث، ويف عام       
م وعمل طبيبا خاصا عند وايل جامون والكـشمري بـني           ١٨٧٠هناك يف عام    

وكان له أول لقاء مع سيدنا املـسيح املوعـود      . م١٨٩٢ – ١٨٧٦السنوات  
  .م٢٣/٣/١٨٨٩ان أول املبايعني يف م، وك١٨٨٥ يف سنة �

م عندما أراد أن يفتح     ١٨٩٣ أنه يف عام     �ومن تفانيه يف حب سيدنا أمحد       
، ويف أثناء أعمال البناء، سافر إىل الهـور         "رية"عيادة كبرية يف مسقط رأسه      

؛ إذ ال   �لشراء بعض احلاجيات للبناء، فلم يطق العودة دون زيارة احلبيب           
هور كثريا، فسافر بالقطار إىل قاديان قاصدا زيـارة عـابرة           تبعد قاديان عن ال   

 وإلقاء التحية عليه، لكنه استوطنها لألبد بإمياٍء من         �لسيدنا املسيح املوعود    
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١٥٩
، وتفصيل ذلك بإجياز شديد جيدد اإلميان أن نور الـدين           �املسيح املوعود   

 إىل قاديان    استأجر عربة  - األقرب إىل قاديان   -" بطالة" حني نزل يف حمطة      �
أما فرغت اآلن   : � سأله   �ذهابا وإيابا، فلما قابل سيدنا املسيح املوعود        

نعم يا  : فتقيم معنا هنا؟ فلم يستطع أن يعتذر أو أن جييب بالنفي فقال           ! يا شيخ 
 للعودة   خارج البيت  االنتظارسائق العربة    مع العلم بأنه قد طلب من        -سيدي  

وصرف صاحب العربة إىل  �سيح املوعود  وبعدها بقليل خرج من عند امل -
 يف  �ه أن يستأذن املسيح املوعـود       يف رأي حيث أتى، إذ مل يكن من الالئق        

مث مل يرق له أن يستأذن سيده حىت بعد أيام أيضا، مث ذات يوم اقتـرح               . العودة
 أن يطلب من زوجته املوجودة يف مدينة رية أن تأيت           �عليه املسيح املوعود    

بالكتـب؛  ولع  مبا أنك شغوف وم   : خرى إىل قاديان، مث بعد أيام قال له       هي األ 
 ؛انقل مكتبتك إىل هنا، فإنك حتتاج كل يوم إىل كتبك، مث قال له بعد عدة أيام               

اطلب يا شيخ زوجتك الثانية، وامح من لوح ذاكرتك اسم رية، وال خيطرنّ             
 لقد تلقيت عن    :كرمي ال وقال للمولوي عبد  . على بالك فكرة العودة إىل هناك     

   :املولوي نور الدين وحيا يقول
نمتحهانُ وتفيه ت      نَّ إىل الوطنوبصال ت  

ومل يقدم سيدنا نور الدين أي عذر لإلمام املهدي ليسمح له بالعودة إىل بلدته،              
واستوطن يف قاديان بصحبة اإلمام احلبيب، ومل خيرج من قاديان إال بإذنه، وقد             

ه أمحد        فن  ده وسيدطاعكما كـان يف احليـاة       �بعد املمات جبانب قرب م 
ده بواسع رمحته وأسكنه فسيح جناتهرضي اهللا عنه. هصاحبوأرضاه وتغم . 
 والطاعة العميـاء    � مثاال يف االمتثال ألوامر سيدنا املسيح املوعود         �كان  

لو خيرت : مرةق القرآن الكرمي؛ فقد قال ذات    ، وعش � له، والتوكل على اهللا   
      م اجلنة يوم القيامة لطلبتسرية نور الـدين     بيان  إن  .  القرآن يف انتخاب نِع� 
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١٦٠
وقد صـدرت ترمجتـه     " حياة نور "، وهو موجود باسم     كتابا ضخما يتطلب  

 أسـوة ألفـراد اجلماعـة       �، فقد قدمه سيدنا املسيح املوعود       العربية أيضا 
حبذا لو صار كل فرد     "سية ما تعريبه    اإلسالمية األمحدية؛ حيث قال باللغة الفار     

لقد مدحـه   ". من األمة نور الدين، وهذا ميكن إذا فاض كل قلب بنور اليقني           
لو طلبنا من نور الدين أن يرمي بنفسه        : سيده وأثىن عليه وأشاد بطاعته له قائال      

  . يف النار املضطرمة أو يقفز يف بئر فلن يتلكأ بتنفيذ هذا األمر
رئت فيها حماضـرة    م اليت قُ  ١٨٩٦ عقدت يف الهور عام       اجللسة اليت  �ترأس  

فلـسفة تعـاليم    " ونشرت فيما بعد بصورة كتاب باسـم         �سيدنا أمحد   
ويف .  واملعروف باخلطاب اجلليل وقد ترجم للغات عديدة منها العربية         "اإلسالم

 أول أمني للجنـة تعمـل       �م عينه سيدنا املسيح املوعود      ٢٠/١٢/١٩٠٥
 يف  �كمـا عـين مـن قبلـه         ) مقربة أهل اجلنـة   " (مقربةشيت  "ملصاحل  

وانتخب خليفـة أول    " صدر أجنمن أمحدية  "م أول رئيس هليئة     ٢٩/١/١٩٠٦
  . م٢٧/٥/١٩٠٨ بعد وفاته يف �للمسيح املوعود 

      ه ومعشوقه، سيدنا مرزا غالم أمحد القاديـاين        وكفى به مدحا ما قال عنه سيد
ما زِلت مذْ أُمرت من حـضرة الـرب،      : �املسيح املوعود واإلمام املهدي     

               ـننيأنـصارِ الـدينِ، وال ح يانإىل ع نذي العجبِ، أَح ن احليم وأُحيِيت
وكنت أصرخ يف ليلي واري، وأقول يا رب من         . العطْشان إىل املاِء الـمعنيِ   

هنيم أنصاري؟ يا رب من أنصاري؟ إين فرد .  
فع يد الدعوات، وامتأل منه جو السماوات، أُجيـب تـضرعي،           فلما تواتر ر  

فأعطاين ريب صديقًا صدوقًا، هو عـني أعـواين،         . وفارت رمحةُ رب العاملني   
امسه كصفاته النورانية نـور     . وخالصةُ خلْصاين، وساللةُ أحبائي يف الدينِ املَتنيِ      

ي فاروقي نسبا، من سادة اإلسالمِ ومن ذرية        هو بهريوِي مولدا، وقُرش   . الدين
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فوصلت بوصوله إىل اجلَـذَلِ املفـروقِ، واستبـشرت بـه           . النجيبني الطيبني 

   دبشارِ السيـذْ جـاَءين ولَقَـاين،        �كاستأحزاين، م ِسيتبالفاروقِ، ولقد أُن 
ين مالُ أحد كماله الـذي      وما نفَع . ووجدته يف سبلِ نصرة الدينِ من السابقني      

     ننين ساِهللا، ويؤيت م وى،       . آتاه لوجهعِ واجلَدوالترب راعةق األقرانَ يف البقد سب
نبذَ العلَق هللا تعاىل، وجعل كُلَّ اهتـشاشه        . ومع ذلك حلْمه أَرسخ من رضوى     

جعته، واحللْـم سـريته،     رأيت البذْلَ شرعته، والعلم ن    . يف كالمِ رب العاملني   
والتوكلَ قُوته، وما رأيت مثلَه عالما يف العاملني، وال يف خلُـقِ ممـالقٍ مـن           

وما رأيت عبقَرِيا مثلَه مذْ كنـت مـن         . املنعمني، وال يف اِهللا وِهللا من املنفقني      
  .املبصرين

 آيات ريب، وأيقنـت أنـه       وملا جاءين والقاين ووقَع نظَري عليه، رأيته آيةً من        
دعائي الذي كنت أُداوِم عليه، وأُشرِب حسي ونبأين حدسي أنه من عبـاد اهللا     

  )التبليغ(. املنتخبني
 

   ���� املولوي عبد الكرمي السيالكويت -٢
 وحني تشرف بالبيعة على يد سـيدنا املـسيح          "كرمي خبش "كان امسه األول    

كان يتقن اللغة األردية والعربية والفارسية كتابة      .  الكرمي  مساه عبد  �املوعود  
  .وحمادثة

 �بعد االنضمام إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية نال توفيقا كـبريا مـن اهللا              
وقد لُقِّب فيما أوحي إىل سـيدنا املـسيح         . إلسداء خدمات جليلة للجماعة   

ـ �املوعود   ـ       " قائد املسلمني " ب سيح كما نال شرف قراءة حماضرة سيدنا امل
م اليت كتبـها    ١٨٩٦ يف مؤمتر األديان الذي عقد يف الهور عام          �املوعود  

وقد " اخلطاب اجلليل " خصيصا للمؤمتر وقد اشتهرت بـ       �املسيح املوعود   
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١٦٢
فلسفة تعـاليم   "ترمجت بصورة كتاب إىل عدة لغات منها اللغة العربية بعنوان           

  ". اإلسالم
، كان إذا قرأ القرآن اجتمع       أنيق امللبس عذب احلديث رخيم الصوت      �كان  

 واملسيحيون يترحنون وكان يبدو املشهد حينها وكأن        دوسحوله املسلمون واهلن  
  . �املالئكة نزلت من السماء وتنشد أناشيد حب اهللا 

املولوي من أصـحاب    :  يف مدحه قائال   �لقد كتب سيدنا املسيح املوعود      
ب الصادق، وقـد كـرس       يب بأواصر احل   تعلقهذا العبد املتواضع املخلصني وي    

جزءا كبريا من أوقاته الثمينة خلدمة الدين، وكالمه يتسم حبمـاس يـؤثر يف              
  .النفوس، وبركة اإلخالص وأنواره ترشح من وجهه

وحـيب يف اهللا املولـوي عبـد الكـرمي          : ويقول يف موضع آخر باللغة العربية     
 هذا، وهو من     الذي أيدين وأمدين يف ترمجة مكتويب      - سلّمه اهللا    -السيالكويت

كان لهوى مالقايت واستحـسان     . احملبني املخلصني، وهو يف هذه األيام عندي      
مقامايت أَرغَب يف االغتراب، واستعذَب السفر الذي هو قطعة من العـذاب،             

   .فجزاه اهللا وثبته على سبيلِ الصدقِ والصوابِ، ورحمه وهو خري الرامحني
 يبادله احلب، وحدث ذات مرة أن مرض ومل         �كان سيدنا املسيح املوعود     

يستطع أن ميشي إىل سيده للزيارة، فتمنى أن يكون له لقاء مع حبيبـه، فلمـا                
 هذا األمر؛ أكرمه بالذهاب إىل بيته ليعوده، ومكث عنده وقتـا ال          �عرف  
  .بأس به
شيت "م ودفن يف  ١٩٠٥ يف عام    � يف حياة سيدنا املسيح املوعود       �توفِّي  
  . بقاديان" مقربة
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١٦٣
  ���� نواب حممد علي خان -٣

 كان  .وصاحب عقار ضخم يف الوالية    " مالري كوتله " زعيما يف والية     �كان  
م ١٨٩٠ يف عـام     �أول األمر شيعيا، وتشرف ببيعة سيدنا املسيح املوعود         

 لدرجـة   �يدا بيد، وتقدم على دروب اإلخالص واحلب للمسيح املوعود          
 كرميته الكربى   -� -؛ إذ زوجه    �ملوعود  مكّـنته من مصاهرة املسيح ا    

 الـدعم   � لسيدنا أمحد    �وقد قدم   . السيدة مباركة بيغم رضي اهللا عنها     
إنين أُغبِطُ الوالدين اللذين أجنبـا      " مرة يف مدحه     �املادي اهلائل، وقد كتب     

  ". الذي هو يف أيام الشباب اجلامح مائل إىل اهللا ودينهولد هذا ال
  ����ق  املفيت حممد صاد-٤

 األوائل، ولد يف بلدة ـرية       �هو من أجلّة صحابة سيدنا املسيح املوعود        
ومنذ بداية شبابه وهب حياتـه لإلسـالم    . التابعة حملافظة سرغودا يف باكستان    

وباإلضافة إىل خدماته اجلليلة يف      � املسيح املوعود واإلمام املهدي      وخدمة ،
للتبـشري باإلسـالم يف     م  ١٠/٣/١٩١٧فقد أرسل يف     ،ميدان التبشري يف اهلند   

إىل م  ١٩٢٠كـانون الثـاين     /  يناير ٢٦يف   أرسل   ، ومن هناك  اململكة املتحدة 
  .  هناكالواليات املتحدة األمريكية كأول مبشر إسالمي

 عنه يف جريـدة     � حيبه كثريا؛ فقد كتب      �كان سيدنا املسيح املوعود     
ن أفراد مجاعيت،   هناك شاب صاحل م   : "م ما يلي  ٦/٤/١٩٠٥الصادرة يف   " بدر"

    الصفات النبيلة، ويعجز لساين عن بيـان خـصاله        متمكن يف الدين، وهو جم 
  ".احلميدة؛ أعين حممد صادق البهريوي احملترم

 يتقن اللغة اإلجنليزية، وكان مكلفا بقراءة ما يتلقى سـيدنا املـسيح             �كان  
ة، مث يترجم   رسائل باللغة اإلجنليزية وعرضها عليه بعد الترمج      ال من   �املوعود  

 من رد، كما كان يقوم بترمجة فورية لكالم         �ما ميلي عليه املسيح املوعود      
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١٦٤
 يف أثناء احلوار مع األجانب، وقد تعلّم العربية أيضا بأمر من            �سيدنا أمحد   

  .�سيده 
كان أسلوبه يف التبشري بسيطًا فذا ومؤثرا يف النفوس على اختالف مـستوياا،      

ا مع بعض األشراف لشرب الـشاي عنـد أحـد            مدعو �فذات مرة كان    
حنن املسلمني ال ندق جرسـا      : القساوسة يف إجنلترا، ويف أثناء احلديث قال هلم       

فقـال احلـضور    . وال نستخدم ناقوسا لنداء الناس للصالة، وإمنا نرفع األذان        
فوافق اجلميـع،   .  اآلن سوف أرفع لكم األذان     :ما هو األذان؟ فقال   : متسائلني
 يـؤذِّن بـني     �فع األذان، وكان املشهد رائعا ال يوصف؛ إذ كـان           وبدأ بر 

اإلجنليز املسيحيني يف بريطانيا ويف بيت قسيس، وكلـهم مـشدودون إليـه             
ويستمعون إىل كلمات األذان بشوق، فلما أى األذان قال احلاضـرون مـا             

ز،  هلم كلمات األذان بشرح موج      فترجم . حنن مل نفهم الكلمات العربية     :معناه
  . فتأثر اجلميع، وهكذا قد رفع أول أذان يف إجنلترا، ويف بيت قسيس

 ميشي يف أسواق لندن برفقة زميل له، فوقع نظره على مكتبة           �ذات يوم كان    
 فتوجها إليهـا، وسـأل زميلـه        -حيث تباع الكتب عن املسيحية    -الثالوث  

 :) تبةصاحب املك (ماذا تقصدون من الثالوث؟ فقال القسيس       : صاحب املكتبة 
الثالوث هو األب واالبن وروح القدس؛ وهؤالء الثالثة يشكّلون إهلًا واحـدا،            

      مستقل يتصف جبميع قدرات األلوهيـة،       ويف الوقت نفسه كل واحد منهم إله 
إن هذا  : ه عندئذ قال ل   . روحي  والواحد ثالثة، إمنا هو سر     االثالثة واحد كون  و

القسيس، إذ وقع نظره على كتـاب       وبينما هو خياطب    . التفسري خيالف العقل  
 ا واحدا  �، فأخرج بسعر ثالثة بنساتـا شـراء هـذا    -من جيبه بنسطالب 

سـعر  يـا أسـتاذ،   :  فقال له القسيس بكل أدب    ، وقدمه له متبسماً   -الكتاب
 وفهمت جيدا،   مسعتلقد   � فقال   ،الكتاب ثالثة بنسات وليس بنسا واحدا     
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١٦٥
 يف  الثالثة واحد، والواحد ثالثـة    ف،  لكنين قدمت بنسا واحدا حبسب تفسريك     

 للعقيـدة   �عندئذ أدرك القسيس انتقـاده      . ثالثةال، فخذ الواحد بدل     رأيك
يا أستاذ، إن األمور التجارية ختتلف عـن األمـور          "املسيحية، فقال ضاحكا    

  ". الدينية، هذا شيء وذاك شيء آخر
  ���� املولوي شري علي -٥

    حملافظة سرغودا يف باكستان، نال شـهادة        رمحان التابعة هو من مواليد قرية إد 
البكالوريوس، وكان يتقن اللغة اإلجنليزية، ومن أبرز إجنازاته ترمجتـه للقـرآن            

. الكرمي إىل اللغة اإلجنليزية، وقد أقام ذا اخلصوص ثالث سـنوات يف لنـدن             
إن املولوي كان ينشغل يف ترمجة      : يقول صاحبه األستاذ ملك غالم فريد أمحد      

وكلمـا  .  عامـا ٧٢ وتفسريه طول اليوم، وكان قد بلغ مـن العمـر    القرآن
سجد ساجدا وقائما، وكـان يطيـل       امل ليال وجدته يناجي ربه يف       استيقظت

. وحده حىت بعد أن يفرغ املسجد من املصلني       يعبد ربه   الصالة لدرجة أنه يظل     
ة ، ومن أخالقـه املتميـز      مسيكة كان بسيط امللبس، ويرتدي يف الشتاء بطانية      

مبادرته يف إلقاء السالم على اآلخرين، حىت إذا لقي طفال كان يسبقه يف إلقاء              
 أنه دخل املسجد ذات     �السالم، ومن عشقه لسيده وسيدنا املسيح املوعود        

فوقع نظره على حذاء املسيح املوعود قريبـا     يوم متأخرا، فجلس عند األحذية،      
  . منه، فقام مبسحه بذيل عمامته ناصعة البياض

صاحلا عابدا ورعا متواضعا خيـشى اهللا ويواسـي          �ان املولوي شري علي     ك
الفقراء ويساعد الطالب يف الدراسة، وكان الناس يعدونـه مـن أوليـاء اهللا              
ويلقبونه باملَلَك، حىت إن أحد األمحديني اإلجنليز القدامى يف لندن قد وصـفه             

ا طابع غري خمتوم من     بامللَك؛ ومن عالمات ورعه أنه تلقى ذات يوم رسالة عليه         
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١٦٦
إن هذا الطابع غري خمتوم، وميكن      : مكتب الربيد، فقال له أحد اجلالسني حوله      

  ". لقد أدى مهمته"فمزقه قائال . استخدامه من جديد
 يف الصغر، وحني أصبح خليفة،      �لقد تشرف بتدريس سيدنا املصلح املوعود       

 إىل لندن يف عـام      � عشرات املرات، وحني خرج   يف غيابه   أمره على قاديان    
  . م، أمره على اجلماعة يف اهلند بأسرها١٩٢٤

  ���� الشهيد السيد عبد اللطيف -٦
 وزعماء املنطقـة،    ساداتاألفغانية، وكان آباؤه من ال    " اهغسيد  "هو من قرية    

ميتلك الكثري من الضياع والعقارات، وله عشرات اآلالف من املريـدين           وكان  
لعلماء املتبحرين يف علوم القرآن واحلديث، حىت أن        واألتباع، إذ كان من أبرز ا     

 من مقريب احلكومة وكان هو مـن        �أمري أفغانستان كان من مريديه، وكان       
   .يتوج األمري اجلديد

، �، فطلـب كتبـه      � باملصادفة على دعوى سيدنا أمحد       �لقد اطَّلع   
 مث حني خرج للحج،     .وعندما انتهى من قراءا؛ اقتنع بدعواه، فبايعه باملراسلة       

خطر له أن يعرج على قاديان ليزور اإلمام املهدي الذي وصى فيه رسـول اهللا               
فإذا رأيتموه، فبايعوه ولو حبوا على الثلج؛ فإنه خليفة اهللا املهـدي            :  قائال �
، فجاء إىل قاديان وأقام هناك مدة، وتقدم على درب          )ابن ماجة، كتاب الفنت   (

 يف  اء حىت وصل منتهاه، وحني علم بـذلك األمـري         اإلميان واإلخالص والوف  
، وعندما عرف الرعاع أنه بايع   وخداعا أفغانستان عن طريق الوشاة، طلبه غدرا     

، أثاروا الضجيج والصخب وأقاموا الدنيا ومل يقعدوها؛ حىت         �سيدنا أمحد   
 أفىت املشايخ بقتله ألنه كافر، فألقي به يف السجن موثّق األيدي واألرجل بقيود            

بينه وبني املشايخ، إال أنه أُدين بالكفر دون إعالن         اخلطي  ثقيلة، وأجري احلوار    
ما قال الفريقان يف احلوار، مث ثُـقب أنفُه وأدخل فيه حبل مسيك بأشنع أنواع              
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١٦٧
مث جيء به إىل مكان     يف األزقة   الظلم، وجره إخوان الشيطان بكل ذلة وهوان        

ذا الغرض بأمر من أمري أفغانـستان،       الرجم، ووضعوه واقفًا يف حفرة أعدت هل      
وأهالوا عليه التراب حىت ظهره، مث بدأ اجلمهور املتفرجون يرمون عليه احلجارة            
بعد أن ابتدأ األمري بأول حجر، ومل يبق هناك من مل يرمجه، حىت اختفى جسده               

  . الطاهر حتت احلجارة، فاستشهد أمري شهداء هذا العصر رمجا دون هوادة
بالذكر أن األمري الشقي ظلّ إىل آخر حلظة ينصحه باالرتداد عـن            ومن اجلدير   

 حىت لـو    �اجلماعة اإلسالمية األمحدية والتخلي عن سيدنا املسيح املوعود         
ـ   وأكد له أنه سينقذه    كان مهسا يف أذنه،    ـ لعظمـة وفا  ه  ، لكن ه وإخالصـه   ئ

 جيـب أن تـرحم    : واستقامته، أىب يف كل مرة، وحني قال له األمري آخر مرة          
ما قيمة األوالد واألهل أمام اإلميـان؟       :  بكل شجاعة  �قال  . أوالدك وأهلك 

 وقـد   . عذرا أيها األمري ال يسعين إنكار احلق من أجل األوالد واألهل           :وقال
تـذكرة  "يف كتاب     تفاصيل اضطهاده ورمجه   �سيدنا املسيح املوعود    ذكر  

 أبنـاء   �يح املوعود   وقد ترجم إىل اللغة العربية، وقد نصح املس        "الشهادتني
   .مجاعته بقراءته

  ���� منشي أرورا خان -٧
وموظفا عاديا جدا، لكن نظرا إلخالصه يف عمله وأمانته بسيطا  عامال �كان  

تقدم يف جمال عمله    قطع أشواط ال   له،   �وبفضل أدعية سيدنا املسيح املوعود      
ـ       . وهو حمافظ  حىت تقاعده  ألـتمس  : ةوعند التقاعد قال له رئيس وزراء الوالي

. منك أن تبقى يف هذا املنصب مدة أطول فنحن حباجة إىل مسئولني أمناء مثلك             
  . -يقصد قاديان-ال، علي أن أصل إىل هناك : فقال
بعـد  من مكان عمله     العطلة األسبوعية ينطلق     كان يف و  موظفا فقريا  �كان  

  . ىل عمله مث يعود إ�إىل قاديان لزيارة سيدنا املسيح املوعود اية الدوام 
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١٦٨
 من سريته قصة تلقي الضوء على مدى حبـه          �يذكر سيدنا املصلح املوعود     

ذات مرة، بعد وفاة سيدنا املسيح      : يقولف �وعشقه لسيدنا املسيح املوعود     
؛ مسعت أحدا يطرق الباب، فخرجت ألرى من الطارق، وإذ به           �املوعود  

ه شاة مذبوحـة،    ، فعندما رآين بدأ جيهش بالبكاء وكأن      �منشي أرورا خان    
كان راتيب يف زمن سيدنا املـسيح       "فسألته بدافع القلق عن سبب البكاء فقال        

 ضئيالً جدا، وكنت أرى الصحابة األغنياء يقـدمون للمـسيح           �املوعود  
ليـتين  : كنت أنظر إليهم بنظرة الغبطة وأقـول      و اهلدايا الثمينة،    �املوعود  

ر النقود وأمجع املال هلذه الغايـة  أستطيع أن أُهديه جنيها من ذهب، فبدأت أوفِّ      
ألشتري جنيها من ذهب، وبعد مدة متكنت من شراء جنيه واحد من ذهـب،              
فقلت يف نفسي حينها بأن جنيها واحدا ال يكفي، بل جيب أن يكون جنيهان              

، فقد بدأت أمجع النقـود      �على األقل، لكن ذلك مل يتحقق يل يف حياته          
نا كنت أنتظر أن يتوفر يل اجلنيه الثاين، رحل سـيد         لشراء اجلنيه الثاين، وبينما     

فيما مضى كان عندي    : وقال ما معناه  ."  إىل رفيقه األعلى   �املسيح املوعود   
 – وكنت أمتىن أن يكون يل جنيهان مـن ذهـب            �سيدنا املسيح املوعود    

. �نا املسيح املوعود    ر يل جنيهان وقد فَقدت سيد      واآلن توفَّ  - ألهديهما له 
يكد ينته من مجلته هذه حىت بدأ يتنهد من جديد، مث وضع على يدي كال               ومل  

  . اجلنيهني، وطلب مين أن أسلِّمهما ألم املؤمنني، مث استأذنين وانصرف
  ���� املولوي سيد سرور شاه -٨

  )م١٩٤٧-١٨٨٥(
فيت للجماعة املهو من أجلَّة علماء اجلماعة؛ إذ كان أول من تقلد منصب 

دية، مث عميد اجلامعة األمحدية أيضا، له تفسري خمتصر للقرآن اإلسالمية األمح
 - كبريا نسبيا-الكرمي يعرف باسم تفسري سروري، كان يتقاضى راتبا شهريا 
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١٦٩
رد يف مدينة بيشاور بالباكستان، لكنه ود روبية، وذلك يف كلية ا١٨٠قدره 

ث توظف ، وهاجر إىل قاديان، حي�فضل أرض سيدنا املسيح املوعود 
 كان راتبه قد - عاما٣٧ بعد -خبمس عشرة روبية شهريا، وعند التقاعد 

  . روبية راتبا تقاعديا شهريا٤٧ روبية شهريا، وحصل على ١٥٠ارتفع إىل 
كان إمام الصالة يف املسجد، ومما يدل على اهتمامه يف أداء الصالة مع اجلماعة 

البيت مستعجال بعد أداء الصالة، أنه ذات يوم استأذن املصلني يف العودة إىل 
حتضر وتلفظ أنفاسها األخرية، فقال للمصلنيألنه ترك ابنته ت :ابنيت لقد تركت 

 .ر هلا الكفن والدفنت احلياةَ، وعلي أن أدبحتتضر، وأغلب ظين أا قد فارقَ
كان كثري االماك واخلشوع يف الصالة؛ حىت أنه ذات يوم تأخر عن صالة 

يستطع أداء ركعيت السنة قبل الصالة، وحني بدأ يصلي هاتني الفجر، ومل 
الركعتني أطاهلما جدا، وبعد أمد قال له أحد األشخاص بأن الشمس قد 

 يف هذا -ومن يدري أن الشمس قد طلعت، فلو كنت هنا : طلعت، فقال
  . ألدركت ذلك، لكنين مل أكن هنا-العامل
 ممثالً له يف �سيح املوعود  على شرف تعيينه من قبل سيدنا امل� حاز

شرقي مدينة " مد"احلوار مع الشيخ ثناء اهللا األمرتسري الذي عقد بأرض قرية 
أمرتسار، وهذه األبيات اجلميلة؛ تبقى على الدوام حتث القراء على الدعاء له، 

 املولوي حممد سرور شاه ذ باللغة العربية يف وصف األستا�يقول حيث 
�:  

  ومنا تصدى للتخاصم ســرور  ناء اهللا مقبـول قومه          وكان ث
    ـبه الذئب يع  كأنّ مقام البحث كان كأمجةوي والغضنفر يزأر  
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١٧٠
  ���� موالنا غالم رسول الراجيكي -٩

  )م١٩٦٣-١٨٧٧(
، ويعد من األولياء املستجاب     �هو من كبار صحابة سيدنا املسيح املوعود        

 أملَّت بأحدهم مشكلةٌ هرِع إليه يطلب منـه         هلم، إذ كان أفراد اجلماعة كلما     
 الطالب أيام االمتحانات وبعدها يتوجهون إليه طالبني منـه          كانالدعاء، كما   

 أحيانا كثرية يرفع أكف الضراعة لربـه الـرءوف          �الدعاء للنجاح، وكان    
وكان كثريا ما يزف إىل طالب الدعاء بشارة، حىت كان اخللفـاء     فورا،  للدعاء  
وقد ظهرت على يديه معجـزات      . طلبون منه الدعاء يف األمور املهمة     أحيانا ي 

وخوارق عديدة، ولقد تنبأ كثريا وحتققت نبوءاته، كان تواقا شغوفا بالتبـشري            
ر رسالته، دون أن يقـيم       قد جاء ونش   �بأن املسيح املوعود واإلمام املهدي      

حملاولة قتـل،   أي وزن لألخطار اليت قد يلقاها يف سبيل ذلك، فقد تعرض مرة             
لكن اهللا جنّاه وأعطاه بشارة بعواقب وخيمة ألعدائه؛ فذات مرة دخـل قريـة         

 مث قفل راجعا، وحـني      �رسالة املسيح املوعود واإلمام املهدي      أهلَها  وبلّغ  
  جا          علم بذلك خمتارالقرية أرسل أشخاصا ملالحقته، لكنه كان سريع املشي فن 

ر سيكون يف القرب يف اليوم احلادي عشر بعـد          بفضل اهللا، إال أنه تنبأ بأن املختا      
 إذ - على كون املختار يتمتع بصحة جيـدة -ذلك اليوم، وحقق اهللا ما تنبأ به  

مرِض املختار يف اليوم العاشر، ولفظ أنفاسه يف اليوم احلادي عشر متاما ودخل             
  .القرب كما ورد يف النبوءة

ن طريق قراءة كتابـه     م ع ١٨٩٧ يف عام    �لقد بايع سيدنا املسيح املوعود      
الذي يضم قصائد تطفح بعشق سيدنا أمحـد        " مرآة كماالت اإلسالم  "اجلليل  
ومنها القصيدة املـشهورة    .  باللغة العربية والفارسية   � لسيده املصطفى    �

  ".يا عني فيض اهللا والعرفان يسعى إليك اخللق كالظمآن"
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١٧١
، �سيح املوعود   كانت تربطه عالقات وطيدة من احلب املتبادل مع سيدنا امل         

وكان شاعرا باللغة العربية واألردية والبنجابية، وقد كتب سريته الذاتية وأورد           
  .فيها أحوال حياته واآليات اليت ظهرت على يديه تأييدا من اهللا

ئز العامل الفيزيائي الشهري احلـا     -سور الدكتور حممد عبد السالم      يكان الربوف 
 ال يتكلم كثريا    -  اجلماعة األمحدية األبرار   على جائزة نوبل للفيزياء وأحد أبناء     

    يف صغره، فخاف عليه والد يـا   : وقـال  �، فأحضره ذات يوم إليه      ه املرض 
 لم  !يا ولد :  وقال له  ولد اخلطاب إىل ال   �ه  فوج.  هذا ال يتكلم    إن ابين  ،شيخ

وال . مال داعي للقلق واهلَم فليتكلَّمن ويستمع له العالَ       : ال تتكلم؟ مث قال للوالد    
  ! خيفى على أحد كيف حتققت هذه النبوءة

  ���� احلافظ روشن علي -١٠
  )م١٩٢٩-١٨٨٣(

، وتعلّم القرآن من سيدنا     �م على يد اإلمام املهدي      ١٩٠٠ يف عام    �بايع  
ومن . � وكان زميال لسيدنا املصلح املوعود       -� اخلليفة األول    -نور الدين   

دين مشس، واألسـتاذ أبـو العطـاء       تالمذته البارعني؛ موالنا األستاذ جالل ال     
اجلالندهري رمحهما اهللا، ولكليهما خدمات جليلة يف ميدان التبشري يف الـبالد            

  .العربية
 �ه سيدنا املصلح املوعود     لقب الفقه اإلسالمي األمحدي، وعند وفاته       �دون  

  .عبد الكرمي الثاينب
  ���� الشيخ يعقوب علي عرفاين -١١

  )م١٩٥٧-١٨٧٥(
، تشرف بالبيعـة يف سـنة   �ار صحابة سيدنا املسيح املوعود  يعـد من كب  

اليت وصفها سيدنا املسيح    " احلَكَم"م جريدة   ١٨٩٧م، وأصدر يف سنة     ١٨٨٩
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١٧٢
 � بأا إحدى ساعديه، مث ذات مرة أشاد سيدنا املصلح املوعود            �املوعود  

ري  يف الصدور بشكلها الظاه    "كَماحلَ"استمرت  سواء   ":وأمهيتها قائال روعتها  ب
 انقطعت، لكن امسها سيبقى حيا خالدا إىل األبد، إذ ال ميكن إجناز أعمـال               وأ

  ."رها؛ ألا تضم تاريخ اجلماعة اإلسالمية األمحديةذات بال للجماعة دون ذكْ
ويف .  وخلفائه يف عدة أسـفار �لقد نال شرف رفقة سيدنا املسيح املوعود        

  .م تشرف حبج البيت العتيق١٩٢٧عام 
سرية " مؤلفات قيمة وشيقة وخاصة يف جمال السير، فقد كتب           �لنا  لقد ترك   

وقد مجع فيها جمموعةً مجيلة من وقائع وأحداث تلقـي          " �املسيح املوعود   
 وأخالقـه الـسامية   �الضوء على جوانب عدة من سرية املسيح املوعـود   

الذي سجل فيه معلومات عـن      " �حياة أمحد   "، وكتاب   وخصاله احلميدة 
 اليومية وأعماله وأشغاله وعن عائلته وما إىل ذلك من أمور تتعلـق             �حياته  

أم املؤمنني الـسيدة نـصرة     (سرية أمان جان    "بشئون احلياة املختلفة، وكذلك     
  ". رضي اهللا عنها) جهان بيغم

  ���� األستاذ عبد الرمحن -١٢
كان من السيخ، وامسه األول مهر سنكهـ، وملا تشرف باعتناق اإلسـالم يف             

لقد .  الرمحن  عبد �الرابعة عشر من عمره مساه سيدنا املسيح املوعود         السن  
قاسى جم املصاعب، وتعرض ملعارضة شرسة من أهل بيته وأفراد العائلة بعـد             

إلسالم، لكن اهللا أعانه وثبته على اإلسالم ورزقه االسـتقامة؛          باعتناق ا إعالنه  
 رفعه  �لة لسيدنا أمحد    وبرفقته املتواص . فتقدم على دروب اإلخالص والوفاء    

  . اهللا من الثرى إىل الثريا، إذ كان يعد من األولياء املقربني
ف  ينهمك يف الدعاء ويتلقى الوحي من اهللا، وكثريا ما كانت تكـش            �كان  

  . عليه أمور الغيب يف الرؤى من لدن عليم خبري
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١٧٣
ة اإلسالمية  كان حيث أفراد اجلماع   كما  كان مشغوفا بالتبشري والدعوة إىل اهللا،       

 �األمحدية والطالب منهم بصفة خاصة على تبليغ رسالة اإلمام املهـدي             
مون خان يواجه بعض العقبات والعراقيـل       أبطرق خمتلفة؛ فمثال كان األستاذ م     

 سوف أدعو لـك     :يف طريق زواجه، وحني جاء إليه يلتمس منه الدعاء قال له          
جيء اإلمام املهدي واملـسيح  بشرط أن تدخل أربعني قرية لتبشر الناس هناك مب        

فاستجاب لنصيحته وخالل أيام شرفه اهللا بقبول الدعاء وزالت         ،  �املوعود  
  .مون خان وأجنبأمجيع العقبات وتزوج م

 هل تعرف امسي اجلريدتني األوليني للجماعة؟ : س

 بأما �مها جريدة احلَكَم وجريدة بدر؛ وقد وصفهما املسيح املوعود : ج
اعة، وأوالمها قد توقّف إصدارها، وأما البدر فهي ال تزال تصدر يف ساعدا اجلم

  .قاديان
 حجر األساس ملنارة املسيح وحجرة ����مىت وضع املسيح املوعود : س

  بيت الدعاء؟
  .م يف قاديان١٣/٣/١٩٠٣يف : ج
   بأا موطنه الثاين؟����أي مدينة وصفها املسيح املوعود : س
  . جاب بباكستانمدينة سيالكوت يف والية البن: ج
   اللغة العربية، وماذا قال ذا اخلصوص؟����كيف تعلم : س
 يف حداثة سنه من اللغة العربية وقواعدها ما يمكنه من �لقد درس : ج

قراءة القرآن الكرمي، ولكنه مل يتبحر يف علوم هذه اللغة وما انغمس يف حبورها، 
ة هي لغته اليت يتحدث ومل تكن العربي. وال خطا بقدميه يف مسالكها ودروا

ومل يسافر إىل أي بلد عريب، ومل ينـزل يف . ا، وال لسانه الذي ينطق به
منازل العرب وساحام، وما أقام بني العرب أو البدو أو جاور مساكنهم 
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١٧٤
 عن دعوته وراح يدعو القاصي والداين وينشر �وملا أعلن . وخيامهم

 واملتعصبني وعلماء زمانه من األدباء الكتب واملقاالت، أخذ املشايخ واملولويني
واحلاذقني، يعيرونه بضعفه يف اللغة العربية، وسخروا منه كما سخر أسالفهم 
السابقون من األنبياء املكرمني؛ فقالوا كما يذكر القرآن الكرمي على لسان 

: الزخرف (�يبِني يكَاد وال مهِني هو الَّذي هذَا من خير أَنا أَم�فرعون اللئيم 
 مل يكن بالفعل من علماء اللغة العربية، فما كان له أن يرد � إذ إنه ،)٥٣

فلجأ إىل خالقه، وأخذ يتوسل إىل مواله وحبه وبارئه أن يؤتيه .. على انتقادام
ويف .. علوم اللغة العربية، وجيعله أبلغ من كل بلغاء عصره، وأوحد أدباء زمانه

اهللا لتضرعاته، ومسع لكل توسالته، وأصلحه يف ليلة، م استجاب ١٨٩٣عام 
وعلّمه أربعني ألفًا من جذور اللغة العربية ومصادرها، متاما كما سبق وأخربنا 

  " .لَيلَة يف اُهللا  يصلحه" يف حديثه عن املهدي بقوله�رسول اهللا 
   : ذا اخلصوص-"عاقبة آم" يف كتابه - �ومما قاله 

 اللسان العريب، مع قلة جهدي وقصور طليب، آية واضحة من وإن كمايل يف
فهل من معارض يف مجوع املخالفني؟ وإين . ريب ليظهر على الناس علمي وأديب

مع ذلك علّمت أربعني ألفا من اللغات العربية، وأعطيت بسطة كاملة يف العلوم 
أعذب بيانا من األدبية، مع اعتاليل يف أكثر األوقات، وقلّه الفترات، وجعلين 

وقد ... وكما جعلين من اهلادين املهديني جعلين أفصح املتكلمني. املاء الفرات
فُقت يف النظم والنثر، وأُعطيت فيها نورا كضوء الفجر، وما هذا فعل العبد، 

  .إن هذا إال آية رب العاملني
ومن آيايت أنه تعاىل وهب يل ملكة خارقة ": جنم اهلدى" يف كتابه �وقال 

والسبب يف ذلك . عادة يف اللسان العربية، ليكون آية عند أهل الفكر والفطنةلل
  .. أين كنت ال أعلم العربية إال طفيفا ال تسمى العلمية
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" سلطان القلم"خلع اهللا علي أنا العبد الضعيف لقب : �وقال اإلمام املهدي 

اهن ليس زمن والسر يف ذلك هو أن الزمن الر" ذو الفقار علي"ومسى قلمي بـ 
  احلرب والقتال وإمنا هو زمن القلم 

  ) ٢٣٢، ص ١امللفوظات، جملد (
  ؟����ماذا تعرف عن اخلطبة اإلهلامية اليت ألقاها املسيح املوعود : س
 ذو ١٠م املوافق ١٩٠٠أبريل / نيسان١١يف عيد األضحى املبارك بتاريخ : ج

 خطبة هي �دي  هـ ألقى سيدنا املسيح املوعود واإلمام امله١٣١٧احلجة 
وتبدأ هذه اخلطبة ". اخلطبة اإلهلامية"األوىل له باللغة العربية، واشتهرت بـ 

فَكِّروا يف يومكُم هذا يومِ اَألضحى، فَإِنه .. يا عباد اِهللا: "�اجلليلة بقوله 
الضحايا يف النسك ووقد بين فيها احلكمة من ..." أُودع أَسرارا ُألولي النهى

 �اإلسالم وفلسفتها، وماذا حلَّ باإلسالم من مصائب، وحتدث عن بعثته 
والغاية منها وأقام احلُجة، وحثَّ على اإلميان وتقوى اهللا،، وبشر املصدقني 

  . وأنذر املخالفني
 مهئُبن يفوسير، ود جرب فالصينتهوالَم  إنْو: "... وأى هذه اخلطبة بقوله

ريبِخ".   
ما " نزول املسيح" عن هذه اخلطبة يف كتابه �وقد قال املسيح املوعود 

  :تعريبه
فأُخرب . ألقِ بضع كلمات بالعربية: يف صباح عيد األضحى تلقيت إهلاما يقول"

كثري من األحباب بذلك، ومل أكن قد ألقيت أي خطاب بالعربية من قبل، 
لقاء خطبة العيد بالعربية، فأجرى اُهللا على لساين ولكن قمت يف ذلك اليوم إل

اخلطبة (كالما عربيا بليغا فصيحا مليئا باملعارف، وقد سجل يف كتاب 
. ، وهو خطاب يبلغ عدة صفحات، وألقيته ارجتاال دفعةً واحدةً واقفًا)اإلهلامية
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١٧٦
 قدرة وقد مساه اهللا تعاىل يف وحيه آية؛ ألن هذا اخلطاب االرجتايل كان مبحضِ

إنين ال أصدق أبدا أن أديبا عربيا من أهل الفصاحة والعلم يقدر على . اهللا تعاىل
، ص ١٨اخلزائن الروحانية، الد . (اخلطبة ارجتاالأن يقف ويلقي مثل هذه 

٥٨٨(   
  : ما تعريبه" حقيقة الوحي" يف كتابه �وقال 

اخطُب : "إهلامام صباح عيد األضحى تلقيت ١٩٠٠نيسان /  أبريل١١يف يوم "
كالم أُفصحت من : "وتلقيت إهلاما بالعربية". اليوم بالعربية، قد أُعطيت القوةَ

فقمت بعد صالة العيد إللقاء اخلطبة باللسان العريب، ويعلم "... لدن رب كرميٍ
واخلطاب العريب الفصيح الذي كان خيرج من . اهللا أنين أوتيت قوة من الغيب

وال أظن أبدا أن شخصا يف الدنيا . ن خارج نطاق قدريت كليةًفمي ارجتاال كا
 على إلقاء خطاب ذه الفصاحة والبالغة -من دون إهلام رباين خاص-يقدر 

  . يبلغ عدة صفحات من دون أن يكتبه على ورق أوال
كان " اخلطبة اإلهلامية"عندما ألقيت بني الناس هذه اخلطبة العربية اليت سميت 

كانت عني غيبية تتدفق عندئذ، ! سبحان اهللا. ور قرابة مائيت شخصعدد احلض
وال أدري ما إذا كنت أنا املتكلم أو أن مالكا كان يتكلم بلساين؛ ألنين كنت 

كانت اجلمل اجلاهزة خترج من فمي . أعلم أن ال دخل يل يف هذا الكالم
ا اهللا تعاىل، وال إا معجزة معرفية أراه... تلقائيا، وكل مجلة منها كانت آية يل

-٣٧٥، ص ٢٢اخلزائن الروحانية، الد . (أحد يستطيع أن يقدم نظريها
٣٧٦(  

وهذه اخلطبة موجودة يف كتاب مسمى بامسها، وهو موجود يف موقع اجلماعة 
  . على شبكة اإلنترنت

  ؟ ����ماذا تعرف عن القصيدة اإلعجازية اليت نظمها : س
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١٧٧
 شرقي مدينة –" مد"  قرية م يف٣٠/١٠/١٩٠٢ و٢٩عقدت ما بني : ج

 وخصومه تتعلق مبوت املسيح � مناظرة بني املسيح املوعود -أمرتسار
، ويف هذه � يف هذه املناظرة املولوي سيد سرور شاه �ونزوله، وقد مثّله 

 الكثري من - وعلى رأسهم الشيخ ثناء اهللا األمرتسري-املناظرة أثار اخلصوم 
يف - بأنه �ويقول ... الامات واالعتراضاتاألكاذيب واالفتراءات وا

 قد ألقي يف روعه بأن ينظم قصيدة باللغة العربية عن هذه -م٦/١١/١٩٠٢
املناظرة، فتضرع إىل اهللا كي يؤيده بروح القدس لنظم قصيدة بسيطة تتناول 

. وأن تكون هذه القصيدة آيةً، فاستجاب اهللا لدعائه" مد" مناظرة أحداث
فدعوت اهللا تعاىل أن وفِّقْين يا ريب القدير لنظم هذه "ريبه  ما تع�ويقول 

فاستجيب دعائي وأُعطيت قوة خارقة من روح القدس وأيت . القصيدة آيةً
  " ولو مل يشغلين شغل آخر أليتها يف يوم واحد. نظم القصيدة يف مخسة أيام

  : ابيتا من الشعر، مطلعه/ ٥٣٣/وهذه القصيدة اإلعجازية تتكون من 
أيا أرضم د قد دفاك مدمر    وأرداكيلٌلّ ضوأغراك م وغر  

  :  هذه القصيدة املُعجزة بقوله�وقد أى 
  ركُش ون كرميٍين على ربثْفن   دي قصيديت من مؤيوواهللا إنّ

أرسلْ إنْويا رب عنين من تاية     فأيوكَد كلَّ ل مما قلتوان صر  
 هذه القصيدة إىل خصومه معلنا عن جائزة قدرها عشرة �د أرسل هذا وق

م ٢٠/١١/١٩٠٢آالف روبية ملن يأيت بنظريها خالل عشرين يوما تبدأ يف 
  ...م١٠/١٢/١٩٠٢وتنتهي مساء 

  .فأخزى اهللا املكذبني، وجعل هذه القصيدة آية ملن يعترب
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١٧٨
 �ه الذي جعل" إعجاز أمحدي "�وهذه القصيدة موجودة يف كتابه 

 الكتاب االذي ألفه باللغة األردية، وقد ترجم هذ" نزول املسيح"ضميمة لكتابه 
  . إىل العربية، وهو موجود اآلن يف موقع اجلماعة على شبكة اإلنترنتأيضا 
 باللغة العربية، مع نبذة ����اذكر أمساء بعض كتب املسيح املوعود :  س

  عن كل منها؟
  : ج

   التبليغ -١
 باللغة العربية، وهو يف احلقيقة رسالة وجهها إىل � كتبه   هذا الكتاب أول ما   

 ينـوي   �املشايخ العرب بقصد أن ينصحهم فيها بإصالح نفوسهم، وكان          
 أشار عليه أن �  باللغة األردية، لكن األستاذ عبد الكرمي السيالكويت     اأن يكتبه 

 صـدق   تكون باللغة العربية، فكتبها باللغة العربية، وسجل فيها براهني علـى          
 باألرديـة،   �الذي كتبه   " مرآة كماالت اإلسالم  "وأحلقها بكتاب   . دعواه

 �م، وهذه الرسالة تضم القصيدة الرائعة يف مدح النيب          ١٨٩٣وقد طُبع سنة    
  :ـاليت تبدأ ب

  يا عني فيض اهللا والعرفان                  يسعى إليك اخللق كالظمآن
   محامة البشرى-٢

األفاضل وامسه حممد بن أمحد املكي، قد اطلع أيـام          كان أحد اإلخوة العرب     
 زيـارة   شوقشده  ، ف � سيدنا املسيح املوعود     دعوىسياحته يف اهلند على     

 وأقام هناك بضعة أيام يستمع إىل كـالم         -دار األمان -إمام الزمان إىل قاديان     
ف ببيعته   تشر .�اإلمام، ويشاهد آيات وخوارق تظهر على يد سيدنا أمحد          

 بيد، وملا رجع إىل بالده، بدأ ينشر دعوة اإلمام املهدي يف تلـك الـبالد                يدا
م رسالة أبلغه فيها عن     ٤/٨/١٨٩٣ يف   �الطاهرة، مث أرسل إىل سيده أمحد       
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١٧٩
اإلسـالم  "ر أنه قد بشر الناس باألمحديـة        وصوله إىل بالده آمنا معافًى، وذكَ     

منها بشارة أنه   وسجل مالحظات بعضهم وانطباعام املختلفة، وض     " الصحيح
ء شـعب    املعدود ضمن زعمـا    -علي طائع   التاجر السيد   حني ذكر لصديقه    

سروره البالغ، وطلـب منـه أن       األخري   وبالتفصيل، أبدى    �دعواه   -عامر
عها بدوره على   يوزل إرسال كتبه على عنوانه،      �يلتمس من املسيح املوعود     

 عنـد   �ف  رغبته الطيبة ألَّ   ل العلماء وأعيان القوم يف مكة املشرفة، فاستجابةً      
وصول هذه الرسالة إليه هذا الكتاب باللغة العربية الفصيحة السلسة، وعـده            

    وكتب شعراً عربياً فـصيحاً      "محامة البشرى "اه  تأييدا مساويا لتبليغ احلق، ومس ،
  : على صفحة الغالف البيتني التاليني

   ويف منقارها تحف السالمِ    محامتنا تطري بريش شوق 

    وسيـد رسله خيـر األنامِ    إىل وطن النيب حبيب ربي 
شباط عام  /م ونشر يف فرباير   ١٨٩٣ هذا الكتاب يف أواخر سنة       �لقد كتب   

 دعواه بأنه هو املسيح املوعـود املنتظـر، مقرونـة           �م وقد أودعه    ١٨٩٤
بالرباهني والشواهد املفصلة على صدقه، وناقش فيه حبوث خـروج األعـور            

فاة املسيح الناصري ونزوله، وفند االعتراضات املثـارة مـن قبـل        الدجال وو 
  . املشايخ على دعواه ومعتقداته بإسهاب

   كرامات الصادقني -٣
م ردا على ما نشره     ١٨٩٣ هذا الكتاب البليغ باللغة العربية يف        �ف  لقد ألّ 

ون كان/ الصادرة يف يناير  " إشاعة السنة "الشيخ حممد حسني البطالوي يف جملته       
 إىل الشيخ حممد حسني     �م أرسل   ٣٠/٣/١٨٩٣يف  ، و م١٨٩٣الثاين عام   

  .البطالوي ردا على ما نشره يف جملته
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١٨٠
 بأنه ليس له إملام باللغة العربية وجاهـل         �فقد اعترض على املسيح املوعود      

وسفيه وال يعرف من علوم القرآن الكرمي ومعارفه شيئا، وغري جدير بأن ينال             
 كذاب ودجال، وادعى الشيخ بأنه هو       – والعياذ باهللا    –ألنه   �العون من اهللا    

  . قد أحرز الكمال يف العلم والفضل
 اقتراحا لتمييز احلق من الباطل يف أن خيتار كال الفريقني سـورة             �لقد قدم   

عن طريق القرعة ليفسرها بلسان عريب مـبني وبـنص          الكرمي  من سور القرآن    
معارف ال توجد يف الكتب األخرى، ويلحـق     ويودعه حقائق و   ،مقفى مسجع 

 باللغة العربية الفـصيحة     � مؤلفة من مائة بيت يف مدح رسول اهللا          به قصيدةً 
البليغة، وكل ذلك يف غضون أربعني يوما، وبعد انقضاء امليعاد جيب أن يقـرأ              

 إذا غلبين الشيخ    :� أعلن و . على الناس يف اجتماع عام     تفسريهكال الفريقني   
ي، ئفسوف أعترف خبط  أنا،   مبا يعادل ما سأقدمه    البطالوي أو جاء     حممد حسني 

        لس      وأحرق كتيب، أما إذا كان الشيخ هو املغلوب، فليعلنتوبته أمام املأل يف ا 
  . نفسه
م، ١٨٩٣نيسان / وذلك يف أبريل- إثر هذا التحدي بتأليف كتاب �وقام 

ياتا شعرية يف مدح رسول  ضمنه تفسريا لسورة الفاحتة، وأب-ويف أسبوع واحد
هذا؛ " كرامات الصادقني "فكتاب.  يف إعالن التحدينشر، متاما كما �اهللا 

  . هو ذاك التفسري الذي أعده مقابل الشيخ البطالوي
   حتفة بغداد-٤

م، وسبب ذلك يعود إىل أن ١٨٩٣يف متوز  ب هذا الكتي�ف  ألَّلقد
 يةسل من مدينة حيدر آباد اهلندشخصا يدعى عبد الرزاق القادري البغدادي أر

  نشرةً ورسالة باللغة العربية؛ وصف فيها إعالنَ�إىل سيدنا املسيح املوعود 
سيدنا مرزا غالم أمحد القادياين بأنه املسيح املوعود واإلمام املهدي خمالفًا 
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١٨١
التبليغ"اء، وأنه مبقتضى ذلك يستوجب القتل، وأن كتابه للشريعة احملمدية الغر "

  . الكرميد للقرآنمعا
 يف هذا الكتيب على نشرته ورسالته باليت �ولقد رد سيدنا املسيح املوعود 

على صدق دعواه براهني  وأودعه دالئل و،هي أحسن، وببالغ اللطف واألدب
نبياء  قد تويف كسائر األ�بأنه مبعوث من اهللا، وأن املسيح الناصري 

 إىل زال املكاملة اإلهلية مستمرةًتال اآلخرين، وأن الوحي اإلهلي مل ينقطع، بل 
 أيضا سلسلة اددين يف األمة احملمدية الذين �وقد ذكر فيه . يومنا هذا
 مضى من اة عشر قرنثالث لتجديد الدين وإقامة الشريعة خالل � بعثهم اهللا

 يبعثُ اَهللا إِنَّ: " يف قوله�ق ما تنبأ به سيدنا حممد املصطفى تاريخ اإلسالم وفْ
هذهل ةلَى اُألمأْسِ عكُلِّ ر ائَةم ةنس نم ددجا يا لَههينأبو داود؛ كتاب  ("د

  .)املالحم
ب أنه يقصد من هذا التأليف إصـالح أفكـار          يكتهذا ال  يف   � وقد كتب   

 �السيد البغدادي، وقد نصحه بأنه إذا التبس عليه أي أمر من أمور دعواه              
مث نصحه بـأن ال     . منهعنه   فليسأله عنه وليستفسر     ؛ واضح ووجده غامضا غري  

 لتكفريه، بل جيب عليـه أن       �ينخدع بالفتاوى اليت أصدرها املشايخ ضده       
إليه يف قاديان ليعاين أحواله عن كثب، ويرى        احلضور  يتحقق من األمر بنفسه ب    

      فعليه أن  ل وعثاء السفر الطويل ومشاقّه،      احلقيقة بأم عينيه، وإذا مل يستطع حتم
إذا أعجبـك   : "وقال. �يستخري اهللا ويسأله أن يكشف عليه حقيقة دعواه         

ذلك عند بدء االستخارة ألدعو لك أنا       على  هذا االقتراح، فالرجاء أن تطلعين      
  . "اآلخر

   باللغة األردية؟����هل تعرف أمساء بعض كتبه : س
  :لقد ألف باللغة األردية عشرات الكتب، منها: ج
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١٨٢
 -٥ سفينة نوح -٤  حقيقة الوحي-٣ إزالة األوهام -٢ محديةاألرباهني ال -١

احلرب ( مقدس گ جنـ-٦ )مرآة كماالت اإلسالم(آئينه كماالت إسالم 
كحل (جشم آريه   سرمه-٨ )إزالة خطأ( ايك غلطى كا ازاله -٧) املقدسة

ينبوع (جشمه معرفة  -١٠) القول احلق ( ست جبشن-٩) لعيون اآلريا
  )املعرفة

  : لي تعريف موجز بكل منهاوفيما ي
  محديةاألرباهني ال -١

، وقد  �هذا الكتاب القيم هو أول كتاب لسيدنا مرزا غالم أمحد القادياين            
م، ١٨٨٤يف عام   ) الرابع(م واجلزء األخري    ١٨٨٠صدر اجلزء األول منه يف عام       

   .م يف كتاب مستقل١٩٠٥مث صدر اجلزء اخلامس منه يف عام 
ب الضخم القيم، ذاكرا الرؤيا اليت رآها قبل صدوره          عن هذا الكتا   �يقول  

هذا العبد املتواضع تشرف بزيارة خامت األنبيـاء         "... :خبمسة عشر عاما تقريبا   
، وبيان ذلك بإجياز أن أحقر العباد هذا رأى يف املنام يف عام             �حممد املصطفى   

 أي قريبا من الزمن الذي كان هذا الـضعيف مـا زال       -م  ١٨٦٥ أو   ١٨٦٤
يف يـد  كان ، و� األنبياء  نا خامتَ  سيد -مشغوال يف حتصيل العلم يف أول عمره      

   هذا العبد املتواضع كتاب        علـى   �ه   ديين يبدو أنه من تأليفه، وحني وقع نظر 
 لقد مسيته قطبيا، وحتقـق     :ت فقل ؟ماذا مسيته : هذا الكتاب، سألين باللغة العربية    

 صـامد  املعلَن عنه بأنه كتاب حمكم و      ذاك االسم بصدور هذا الكتاب       يل تعبري
ملن يأيت  عشرة آالف روبية    ت بتقدمي   والذي أعلن فنيد والدحض،   غري قابل للت  و

 تنـاول مـين ذاك   �وغاية القول إنـه    . بنظريه من األديان األخرى أو يفنده     
إىل فاكهة غايـة يف      �انقلب مبس يده    ،  �الكتاب، وحني أصبح يف يد النيب       

أن يقطـع    �شبه اجلوافةَ شكال والبطيخ حجما، فلما أراد        الروعة واجلمال ت  
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١٨٣
 تدفق منها عسل كثري لدرجة      -على احلضور -تلك الثمرة إىل شرائح ليوزعها      

اسـتعاد  ف  الباب ميـت    كان خارج  . بالعسل حىت املرفق   � هيدبللت  أنه قد ت  
ع يقوم  ، مث ض وقام خلفي، وكان هذا العبد املتواض        � احلياة من إعجاز النيب   

 يه  بني يد� قيام  جالسا على الكرسي بعظم     � أمام احلاكم، وكان      مستغيث 
 � إنـه    : وملخص القـول   .احلاكم، وكالبطل اجلليل  عظمة  اجلاه واجلالل، وب  

أعطاين شرحية ألقدمها لشخص استعاد احلياة من جديد، مث أعطاين الـشرائح            
 ه، فأكلَ    تلك الشرحية األوىل للذي عاد إىل احل       األخرى، فقدمتهـا  ياة من تو

قد ارتفـع   � أن الكرسي املبارك للرسول     وملا فرغ من أكلها، الحظت    فورا،  
      رق بانتظـام دون    يش املبارك يلمع و   همن مكانه األول ارتفاعا كبريا، وبدأ جبين
ويف ذلك إشارة إىل نـضرة الـدين        -انقطاع مثلما ترسل الشمس أشعـتها      

 وبينما أنا    -مهاإلسالمي وتقد    واحلمد هللا علـى     .أشاهد ذلك النور استيقظت 
-٢٧٤اخلزائن الروحانية، الد األول، الرباهني األمحدية، الـصفحة         . (ذلك
٢٧٦(  

لقد كتب الشيخ حممد حسني البطالوي من أهل احلديث تعليقا طويال على هذا          
    نش الـيت   "إشاعة السنة "ته   يف ستة أعداد من جمل     هرالكتاب وأسهب يف تقريظ 

 أشـهر  يرأس حتريرها، وأشاد مبحاسنه وكماالته، وكان هذا الشيخ مـن    كان
وذائع الصيت يف اهلند من أقصاها إىل أقصاها، فقد قـال  الكبار  علماء اإلسالم   

 كتاب مل   - يف هذا العصر ونظرا إىل األوضاع الراهنة       -ينا  هذا الكتاب يف رأْ   "
ل لعلّ اهللا حيدث بعـد      اإلسالم، وال نعرف عن املستقب    تاريخ  يسبق له مثيل يف     

 قدمه يف نصرة اإلسالم بنفسه ونفيسه       فه هو اآلخر حتقَّق ثبات     ومؤلِّ .ذلك أمرا 
  ". وقلمه وكالمه وحاله وقاله، وقد قلّ نظريه يف األسالف
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١٨٤
   إزالة األوهام-٢

فـتح  : هذا الكتاب اجلليل، هو من كتبه الثالثة األوىل بعد الـدعوى، وهـي            
وقد صدرت مجيعها يف مستهل عـام       . م، وإزالة األوهام  اإلسالم، وتوضيح املرا  

  . م١٨٩١
 مسألة وفاة املسيح الناصري بإسهاب من خـالل         �ويف هذا الكتاب ناقش     

 ختم النبوة، وتنـاول حبـث       سرد اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، ومسألةَ     
ل حقيقة األعور الدجال وأعماله غري العادية املذكورة يف األحاديـث، ونـزو           

ضات املثارة مـن  امث تناول بعض االعتر. املسيح عند منارة بيضاء شرقي دمشق    
عليها وخ الضالني املضلني يبل األعداء واملشاق ا مردردالفص.  
 حلركة التنصري يف أواخر القرن التاسع عشر        نيهكذا تصدى للقساوسة التابع   و

 أقام سدا منيعا أمام هذا      وأوائل القرن العشرين، وبإثباته وفاة املسيح الناصري؛      
ثريا من أئمـة املـساجد      كالذي أصاب حىت    ) حركة التنصري (السيل اجلارف   

الرباهني العقلية والنقلية   ب املسيح الناصري    واألشراف من املسلمني، وبإثباته وفاةَ    
م العمود الفقري للمسيحيةهش.  

ـ  إىل اإلسالم   ولقد شجع املسلمني واستعادهم من املسيحية        م بأنـه ال    وقال هل
 إهلًا قد  املسيحيونن الذي اختذه أقد أثبت من الكتاب املقدسإذ  ،داعي للرعب 

  .أتى عليه الفناء
 املسيح ميت، فإن يف موتـه       او دع :أبوح لكم سرا خمتوما وهو    "وقال للمسلمني   

  " حياةَ اإلسالم
أنه هـو    وأثبت برباهني ساطعة     "الرفع" و "زولـالن" و "التويف"وفسر كلمات   

  .املصداق للنبوءات اليت وردت يف األحاديث عن املسيح يف آخر الزمان
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١٨٥
وأورد يف هذا الكتاب وصية أساسية فيما خيص احلوارات واملنـاظرات مـع             

تذكروا جيدا أنه يتحتم عليكم أن تغيروا األسلوب يف          ":تباملسيحيني، فقد كَ  
توا هلم أن املسيح    ثبِ وأ ،مع املسيحيني وضوا  مجيع املناقشات واحلوارات اليت خت    

   ائيا، هذا هو احلـوار الوحيـد الـذي             بن مرمي قد فارقت ه احلياة يف احلقيقة
  العامل، أما احلـوارات     من وجه ون صفحة الدين املسيحي     بنجاحكم فيه ستطو 

 وعدمية اجلدوى، إن دينهم يرتكز على عمود        قتل الوقت األخرى معهم، فهي    
مـوا هـذا    ال يتربع يف السماء حيا، فحطِّ     وحيد وهو أن املسيح بن مرمي ما ز       

؟ وملا !هل ترون الدين املسيحي يف بقعة من العامل  وقولوا  العمود مث أجيلوا النظر     
 نـسيم ويجري  إربا إربا،   هذا العمود   تحطم   يريد هو اآلخر أن ي     �كان اهللا   

التوحيد يف أوروبا وآسيا، فقد أرسلين وكشف علي بوحيه اخلاص؛ أن املسيح            
  ." رمي قد أتى عليه الفناءبن م

 من أرسـله اهللا     �مث إن دعواه هذه عن وفاة املسيح الناصري وقوله أنه هو            
هامجوه واموه بأشنع   للمشايخ والقساوسة، ف   أثار معارضة شرسة     قدمثيال له   

 وقام املشايخ مبـساندة القـساوسة،   –منها اامه مبحاولة قتل بعضهم  –التهم  
ويف هذه  عقاره وما إىل ذلك من اعتداءات بشعة،        وأباحوا ب    � وكفّروه

  :مجاعته قائال أبناء �نصح الظروف 
يا أصحايب الذين دخلتم يف حظرية بيعيت، وفّقنا اهللا وإياكم ملا يرضيه، اليـوم              "

  ر إليكم بنظرة االزدراء واالحتقار، وتعيشون مرحلة االبـتالء         نظَأنتم قالئل وي
لتتعثروا، وسوف  جهة  تبذل اجلهود من كل     سرة،  ق سنة اهللا القدمية واملستم    وفْ

 أقاويل شىت،   - من العدو  -تتعرضون لكل نوع من األذى، وسوف تسمعون        
وكل من سيؤذيكم بلسان أو يد، يخيل إليه أنه يؤيـد اإلسـالم، وسـوف               

: أال فامسعوا اآلن  .  امتحانا لكم  أيضاتتعرضون لشيء من االبتالءات السماوية      
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١٨٦
 وتتغلبوا باللجوء إىل منطقكم اجلاف أو رد السخرية بسخرية          إنكم لن تنتصروا  

أو إطالق الشتائم مقابل الشتائم، ألنكم إذا اختذمت هذه الطرق فسوف تقـسو             
قلوبكم، وجتتمع عندكم جمرد أقاويل ينفر اهللا منها وينظر إليها نظرة امشئـزاز،             

 �إن اهللا   ... ا،كم لعنتني؛ لعنة اخللق ولعنـة اهللا أيـض        عليفحذار أن جتمعوا    
به، إنه بغيـة كـربى      وز  استعدوا لتحمل املصائب واملشاق للف    ف ،ز هائل ـكن

  ." وغاية قصوى فضحوا بأرواحكم لتنعموا به
   حقيقة الوحي-٣

 وهو كتاب ضـخم     �هذا الكتاب اجلليل من أواخر كتب املسيح املوعود         
م١٥/٥/١٩٠٧  حقيقة الرؤيا والوحي واملنام، ومتت طباعته يف�ن فيه بي  .  

 على أربعة أبواب؛ األول منها يف بيان أولئك الذين ينـالون            �ولقد قسمه   
حظا من الرؤى الصادقة أو يتلقون بعض اإلهلامات الصادقة، لكنهم مع ذلك ال   

بصلة، ومثل هذه الرؤى ليست مدعاة ألي فخر أو مباهـاة،        �ميتون إىل اهللا    
لدعارة والرذائل أحيانا، تتحقق رؤاها هي      ألنه قد لوحظ أن املرأة اليت متارس ا       

 لبيان حقيقة أولئك الذين يتلقون أحيانـا  �والباب الثاين خصصه    . األخرى
الرؤى الصادقة أو اإلهلامات الصادقة ويتصلون باهللا برابطة نوعا مـا لكنـها             
ليست كبرية، أما الباب الثالث فقد ذكر فيه أولئك الذين يتلقـون مـن اهللا               

كمل وجه وأصفاه، وحيوزون على كامـل الـشرف باملكاملـة           الوحي على أ  
واملخاطبة اإلهلية، وتتحقق رؤاهم جبالء مياثل سطوع الصبح، ويتصلون بـاهللا           
بأواصر احلب والعشق على أكمل وجه وأمتّه وأصفاه، وذلك مثلما تكون صلةُ            

 �  مفـصال أن اهللا    �ويف الباب الرابع بين     . األنبياء والرسل املصطفني باهللا   
بفضله وكرمه جعله من املذكورين يف الباب الثالث، واستشهادا على ذلك فقد            

 علـى   الـشاهدة  بسلسلة من األحداث      عددا من إهلاماته مدعومةً    �أورد  



òîäí…@pbßìÜÈß@@

  

١٨٧
حتققها، وعشرات اآليات على استجابة دعائه، وسجل مئات النبـوءات لـه،            

ها شهادةً على وجـود اهللا      واآليات العديدة يف اآلفاق واألنفس، اليت كان حتقُّق       
 . �وحقانية اإلسالم وصدقه 

ه على خصومه يف املباهلة، فقد      انتصارهو  وأكرب اآليات وأبرزها اليت حتققت له       
 ،)اآلريني( من اهلندوس    ليكهرام: صار العمالقة من األعداء فريسة املباهلة مثل      

الذي كـان   - كتور دوئي دوعبد اهللا آم من املسيحيني يف اهلند، والقسيس ال        
 اهللا اللدهيانوي وأمثالـه      وسعد ، يف الواليات املتحدة األمريكية    -يدعي النبوة 

 :�ويف ذلك يقول . ثر من املسلمنيالكُ
 سيئا ورذيال وخائنا وكذابا لكن كل من        - بزعمهم -ما السر يف أنين كنت      "

هلك، كل من باهلين قد أُبيد، وكل من دعـا علـي            فقد  تصدى وانربى يل    
... انقلب دعاؤه عليه، وكل من رفع الدعوى ضدي يف احملكمة خاب وأخفق           

ففكروا هللا؛ لم ظهر هذا األثر املعاكس، لم قُتل األبرار إزائي وقـد عـصمين               
  ؟!ومحاين يف كل قضية ومناظرة ومواجهة؟ أفال حيقق ذلك كرامةً يل

كالّ بإهلـه    مجيع املسلمني واملسيحيني واهلندوس،      � ناشديف آخر الكتاب    
  . احملَبب عنده؛ أن يقرأوا كتابه هذا من البداية إىل النهاية

وقد متت ترمجة هذا الكتاب اجلليل إىل العربية، وهو منشور يف موقع اجلماعـة           
  . على االنترنت

  سفينة نوح) كشيت نوح( -٤

م، وقد سبق أن تنبأ بتفـشي       ١٩٠٢ هذا الكتاب القيم يف عام       �لقد كتب   
 وظهر الطاعون الفتاك الذي قد التهم حبسب روايـة        ة  ءالطاعون وحتققت النبو  

مليونا وثالمثائة رجل، وأوجدت احلكومة مصال ضد الطاعون، عندئذ كتـب           
  إين أحافظ كـل مـن يف       " أوحى إليه قائال     �ن فيه أن اهللا     هذا الكتاب وبي
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١٨٨
وتنبأ أنه لن ميـوت     . � من سيدخل بيته     اهللا تعاىل كلَّ  عصم  أي سي ".. الدار

يته، لكن مع ذلك شرح أن املراد من الدار ليس مقصورا علـى             حىت فأرة يف ب   
بيته املبين من الطني واآلجر، وإمنا املراد هي اجلماعة وتعليماته، وإن الذي يأوي             

 من آمن يب    :مث أورد تعليماته وقال   . إىل داره هذه فلسوف يعصم من الطاعون      
  .ا وحتقق ما قال حرفي.وعمل بتعليمايت هذه فلن يصيبه الطاعون

  مرآة كماالت اإلسالم) آئينه كماالت إسالم (-٥
  وهو ينطوي على جزأين؛ أحدمها      "دافع الوساوس "ى أيضا   هذا الكتاب يسم ،

م، أما اجلـزء    ١٨٩٢ يف عام    �باللغة األردية وكتبه سيدنا املسيح املوعود       
  .م١٨٩٣ يف أوائل عام �الثاين فهو باللغة العربية وكتبه 

الـيت  -ب اجلليل أن حركة التنصري وأنشطة القساوسة        وسبب تأليف هذا الكتا   
 ا من أعمال الدجال      قد وكانت على أوجها، وكان    -صفت يف األحاديث بأ  

 ايد غارات ال تعد وال       والقرآن �ه  ون على اإلسالم ومؤسسِ   يشنالقساوسة  
حتصى، ومن جهة أخرى كان املشايخ وعلماء اإلسالم هم أنفسهم يؤمنـون            

علـى   �الناصـري  م معتقدات القساوسة وتثبت أفضلية املسيح    بأمور تدع 
، األمر الذي يشكل العمود     �سيدنا أفضل الرسل خامت النبيني حممد املصطفى        

باإلضافة إىل ذلك فإن العلمـاء      .  حركة التنصري  عليه بناءُ قوم  األساسي الذي ي  
خـرون  الذين ضوا للدفاع عن اإلسالم وللرد على اعتراضات األعداء هم اآل          

بدأوا يشرحون املعتقدات اإلسالمية بتفاسري ختالف نصوص القرآن واألحاديث         
 ألضرار جسيمة على أيـدي األعـداء        عرضةالنبوية بصراحة، وكان اإلسالم     

   اء خيتف واألنصار، وكاد وجهه الوعندئذ ويف مثـل     ، من أمام أنظار الناس    يض 
الذي أرسله - �القادياين هذه األوضاع الصعبة ألّف سيدنا املرزا غالم أمحد       

ـ     -اهللا خادما لإلسالم ومدافعا وحيدا عن اإلسالم       اه  هذا الكتاب اجلليل، ومس
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١٨٩
ليعكس الوجه الرائع اجلذّاب   " دافع الوساوس "  وأيضا   "سالماإلمرآة كماالت   "

 وليطّلع أهل الـدنيا     ،لإلسالم وليكشف على الناس حماسنه وكماالته     اخلالب  
 �ففي هذا الكتاب بـين      . تعاليم السامية لإلسالم  على كماالت القرآن وال   

حقيقة اإلسالم، وناقش مسائل الوحي والنبوة، وتناول حبث وجود املالئكـة           
بـل   كما فند الشبهات والوساوس اليت تثار حوهلا مـن ق          ،وأعماهلم بالتفصيل 

 الفلسفة احلديثة، وقام بإصالح معتقدات املشايخ والعلماء املرتعبني واملتوجسني        
من حركة التنصري، ودحض األفكار والشروح اليت تقول إن املـسيح أفـضل             

 هو أفضل الرسل وهو سيد األولـني        �األنبياء كافة، وأثبت أن سيدنا حممد       
  .واآلخرين

  )احلرب املقدسة( مقدس گ جن-٦    
 �هذا الكتاب يف احلقيقة يضم تفاصيل احلوار بني سيدنا املسيح املوعـود             

 ٥/٦/١٨٩٣م واستمر من    ١٨٩٣م الذي جرى يف عام      والقسيس عبد اهللا آ   
، وقد نوقش يف احلوار ألوهية املسيح وبنوته هللا والكفّـارة           ٢٢/٦/١٨٩٣إىل  

ويف آخر  .  والقرآن الكرمي ومعجزات اإلسالم    �والتثليث، وصدق رسول اهللا     
لقـي   أن ي  � النبوءة الشهرية عن آم ودعا اهللا        �احلوار نشر سيدنا أمحد     

يق الذي يكتم احلق يف اهلاوية خالل مخسة عشر شهرا إن مل يكف عـن                الفر
ر الكتب املعادية لإلسـالم واملـثرية للفـنت          ونش �إطالق الشتائم على نبينا     

ة واعتزل  ءه، لكن آم ارتعب من عظمة النبو       وشرف �النيب  كانة  واملسيئة إىل م  
ر ظهر تأييد من الغيب     ويف أثناء احلوا  . مثل هذه احلوارات ومل ينشر أي كتاب      

، وذلك أن املسيحيني حني وجـدوا اهلزميـة         �ملمثل اإلسالم سيدنا أمحد     
أمامهم وأن الرباهني اليت قدمها مندوب اإلسالم غري قابلة للدحض، جلـأوا إىل       
الدجل، وقد حاولوا التأثري يف احلضور من خالل تقدميهم ثالثة مرضى بأمراض            
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١٩٠
إنك تدعي أنك مثيل املسيح، واملعـروف أن        : �خمتلفة قائلني لسيدنا أمحد     

املسيح كان يربئ املرضى ويشفيهم بتمرير يده عليهم، نرجو منك أن تـشفي             
عندئذ بدا نـوع مـن      . هؤالء املعاقني واملرضى بأمراض خمتلفة بلمسة يديك      

االضطراب على املسلمني؛ حىت أن بعض األمحديني أبدوا شيئا من القلق، لكنه            
ضطراب ومل يقلق أميا قلق، وإمنا كان جالسا بكل هـدوء            مل يظهر أي ا    �

     ى القسيس كالمه توجبكل رباطة جأش وسـكينة      �ه  وطمأنينة، وحني أ 
 أيها املسيحيون هذه فرصة ساحنة لكـم إلثبـات      :خبطاب إىل املسيحيني وقال   

 إن :ةً للمسيح يقول فيها للمسيحيني املؤمنني   ءإميانكم؛ فقد ورد يف األناجيل نبو     
كان فيكم إميان يساوي حبة خردل، فسوف يصدر منكم ما يصدر مين اليوم             

 بشفائهم،  فها قد أحضرمت املرضى؛ فأثبتوا يل اآلن إميانكم أوالً        . من املعجزات 
إن كان فيكم إميان يساوي حبة خردل وأمرمت اجلبـل أن           : ألن املسيح قد قال   

جلبل لبعده عنا، وإمنـا     ينتقل من مكانه فسوف ينتقل، لكنين ال أطالبكم بنقل ا         
 بلمـسة مـن     - الذين قد أحضرمتوهم أنـتم     -أطالبكم بشفاء هؤالء املرضى     

أيديكم، فإذا متكنتم من شفاء هؤالء املرضى بلمسهم بأيديكم، فسوف ينتهي           
أنكم املؤمنون الصادقون واحلائزون علـى النجـاة، وإن مل          عترف  احلوار، وأ 

 حالة خلوكم من إميان مثقال حبة مـن         تستطيعوا، فعبثا متثّـلون املسيحية يف    
كل أولئـك     وخالل حلظات أُخرج   ،ب عليهم ما أعدوا له    خردل، وهكذا قلَ  

  . املرضى وكأم مل يكونوا
ومن نتائج هذا احلوار أن العامل العامل املتخصص يف الفقه واحلديث األسـتاذ             

ملـسيح  قد بايعا سـيدنا ا  � واألستاذ ميان نيب خبش    �القاضي أمري حسني    
الذي كان قد  -زعيم كبورلة ، كما أن اللواء ألطاف علي خان  �املوعود  

 أسلم من جديد علـى يـد        -تنصر وكان جالسا مع املسيحيني يف أيام احلوار       
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١٩١
 وتبني للنصارى أن خصمهم بطل ال مثيل لـه يف           .�سيدنا املسيح املوعود    

انتهم وتأييدا لإلسـالم    الدفاع عن اإلسالم وأن املؤلفات اليت أنتجها إلبطال دي        
وأقرت بذلك اجلمعيات املسيحية الكـثرية،      . متثل ضربة قاسية لكسر الصليب    

فقد كتب اللورد أسقف غلوستر تشارلس جان ايليكوت يف كلمته كـرئيس            
إن آثار  : " بلندن ١٨٩٤إلحدى جلسات مؤمتر القساوسة العاملي الذي عقد يف         

فاق؛ فقد أخربين اخلرباء املطّلعـون      احلركة اجلديدة يف اإلسالم تتجلى على اآل      
يربز لنا إسالم مـن طـراز جديـد،    : بأنه يف اململكة الربيطانية اهلندية يقولون  

هـذا أعـدى أعـداء    ... وتتراءى لنا آثاره هنا وهناك حىت يف هذه اجلزيـرة        
املستحدثات اليت تستوجب علينا عد دين حممد جديرا بـالنفور والكراهيـة،            

م اجلديد بدأ حممد يستعيد العظمة نفسها اليت حققهـا يف           وبسبب هذا اإلسال  
املاضي يف أول عهده، وميكن معرفة هذه التغريات بكل سـهولة، مث إن هـذا               
اإلسالم اجلديد ال يكتفي بالدفاع عن نفسه بل يتسم بسمات اهلجـوم، وممـا    

  . "جيلب لنا األسف أن بعض األذهان منا متيل إليه
  )الة خطأإز( ايك غلطى كا ازاله -٧

م، وسبب  ١٩٠١ يف عام    � الكتيب الصغري ألفه سيدنا املسيح املوعود        اهذ
هل تعتقدون بنبـوة    : ذلك أن أحد أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية قد سئل        

فكتـب  . الرجل الذي تؤمنون به إماما مهديا ومسيحا موعودا؟ فأجابه بالنفي         
 ويتسبب يف  مناسب   هذا اجلواب غري صحيح وغري    :  وشرح دعواه وقال   �

سوء فهم؛ فإذا كان اهللا الذي أرسلين، خياطبين بألقاب تصرح بنبويت ورساليت،            
 أن نبويت غري    غري ؟فكيف يسوغ يل أن أأوهلا من عندي وأقول بأين لست نبيا          

نيب إذ أنين    ،�مستقلة، وليست مبنأى عن نبوة سيدي ومرشدي خامت النبيني          
  . من جهة أخرى� من جهة، ورجل من أمة النيب
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١٩٢
إن اهللا تعاىل قد أطلعين على غيبه وكشف علي أمـور الغيـب             : �وكتب  

 بكثرة، ونشرت        وهلا ألوف مؤلفة     نبوءايت بني الناس قبل أن تتحقق، مث حتققت ،
هذه النبوءات آالفا، وإن اهللا ال يكشف الغيـب         عدد  من شهود العيان، ويبلغ     

عالم الْغيبِ فَال يظْهِر علَـى      � :�ول  بكثرة إال على األنبياء والرسل كما يق      
  )٢٨-٢٧ :اجلن (� إِال منِ ارتضى من رسولٍ*غَيبِه أَحدا 

يف ما أوحى إيلّ، خاطبين بلقب النيب والرسول؛ إذ قال يف            � إن اهللا    :وكتب
ال "وقال  " حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم         : "وحيه
جـري اهللا يف حلـل      "وقال  " ر على غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول        يظه

ها وما قبلـوه، ولكـن اهللا       ـجاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهل      ":وقال" األنبياء
ظهر صدقه بصولٍيقبله، ويقوي بعد صولصولٍ،  شديد "  

  )كحل  لعيون اآلريا( سرمه جشم آريه -٨
ل يف مدينة هوشيار بور بعد نشر نبوءته        ما زا  �كان سيدنا املسيح املوعود     

ب أن حياوره أستاذ الرسم الله      لم، إذ ط  ١٨٨٦/ ٢٠/٢عن املصلح املوعود يف     
ويف هذا الكتاب تفاصيل ذلك احلـوار       .  طلبه �ل  مريل دهر من اآلريا، فقبِ    
تقمـص  : ع اليت نوقشت يف هذا احلوار هي      يضاواملو. وشروط احلوار ونتائجه  

 يف هذا احلوار    �ولقد أثبت   . رواح، ومعجزة شق القمر   األرواح، وخلق األ  
سالم   اإل  اإلسالم ورسولِ  صدق� ودحـض   ،بدالئل ساطعة الكرمي    والقرآن 

 كمـا أثبـت     .بأن األرواح غري خملوقة، وهي أزلية     اليت تقول   معتقدات اآلريا   
هـل  : قال ألولئك الذين يدعون أنه خيالف سنن الكـون  ومعجزة شق القمر،    

وقدم ! نن الكون كلها علما حىت تقولوا هذا يوافقها وذاك خيالفها؟         أحطتم بس 
  .أمثلة كثرية ثابتة أن أمورا كثرية ظهرت خالفا للمعتاد
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١٩٣
  )القول احلق(ن تش ست بـ-٩

مؤسـس  الذي يعـد   - أن الشيخ غورو بابا نانك  �هذ الكتاب أثبت فيه     
ي؛ ولكن مل تعجبه  كان مسلما صاحلا مع أنه ولد يف بيت هندوس    -ديانة السيخ 

إنك ستجدين  : أوحي إليه فيبحث عن ربه،    من بيته   الطقوس اهلندوسية، فخرج    
 ،مث ذهب إىل مكة ليحج البيت العتيق      مسلما،   وبايع شيخا    فأسلم. يف اإلسالم 

 أن � كـشف  وقـد  ،ثر على مصحف صغري ضمن مقتنياته املباركة     وقد ع 
على أنـه    برهان ساطع    هي األخرى    ،دائما" بابا نانك "البزة اليت كان يلبسها     

إن الدين عنـد اهللا     �وذلك ألنه مكتوب عليها آيات قرآنية مثل        كان مسلما،   
 وما إىل ذلك من التعـابري       "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا      " شهادة و �اإلسالم

 واالسيخ كان معلوم أن    و .اإلسالمية اليت تبني جبالء أنه كان من صلحاء اإلسالم        
سـيدنا  ا القميص يف املؤمتر السنوي هلم، لكنهم بعد أن صـوره            يعرضون هذ 

ر تلك الصورة، وأعلن أن صاحب ذلـك القمـيص      ونش �املسيح املوعود   
  .  توقفوا عن عرضهكان مسلما،

   ؟)مقربة أهل اجلنة" ( شيت مقربة"ما هو نظام الوصية وما عالقته بـ : س
 نظام الوصية، الذي على  �م أسس سيدنا املسيح املوعود      ١٩٠٥يف عام   : ج

    بة"أثره نشر كتيوكتب فيه بأن اهللا أراه يف املنام قطعة أرض، وقال           "الوصي ،
وأعلن نظام الوصية؛ وهـو أن      . إن هذه مقربة املخلصني من مجاعتك     : له عنها 

 -كل من يتربع من أفراد اجلماعة مبا بني عشر أمواله وعقاره وممتلكاته وثلثها            
 -ن تقيا ورعا متمسكا بأركان الدين عامال بتعـاليم اإلسـالم          شرطَ أن يكو  

وهذه األموال . فسوف يدفن يف مقربة خاصة ليدعو له أفراد اجلماعة ويقتدوا به  
سوف تنفق يف سبيل نشر اإلسالم من طباعة كتب وتشييد مـساجد ونـشر              

  .القرآن الكرمي وما شابه ذلك
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١٩٤
استقلت باكستان وصار مركـز  وكذلك حني  وهذه املقربة موجودة يف قاديان    

، والذي ميوت   "شيت مقربة "اجلماعة اجلديد هو مدينة ربوة، بنيت هناك أيضا         
من املوصني الباكستانيني يف اخلارج ويتعذر نقْل جثمانه إىل باكـستان، فـإن             

بربوة، أما إذا كان مـن غـري        " شيت مقربة "شاهدة تذكارية بامسه تنصب يف      
  .دته تنصب يف شيت مقربة بقاديانالباكستانيني، فإن شاه

 يف  � وقد جاء تأسيس هذا النظام بتوجيه إهلي كما أوضحه سيدنا أمحـد             
م ذا اخلصوص، وأعلن فيه مـا       ١٩٠٥ سنة   �كتيب الوصية الذي نشره     

  :يلي
 " يتا مسشيت مقربة"وأريت أرض " ا مقربة الصلحاء من هذهوكُشف يل أ

وأدعو اهللا تعاىل أن يبارك فيها، وجيعلها ...  اجلنةاجلماعة الذين هم من أهل
 ؛مقربة اجلنة، وأن تكون هذه املقربة حمل راحة ألصفياء القلوب من اجلماعة

الذين آثروا الدين على الدنيا حقيقةً، وختلوا عن حبها، وأصبحوا هللا، وأحدثوا 
، �سول اهللا يف أنفسهم تغيريا طاهرا، وأبدوا مناذج الوفاء والصدق كصحابة ر

  ." آمني يا رب العاملني
أُنزل فيها "إن اهللا مل يصفْها مبقربة أهل اجلنة فحسب، بل قد قال عنها : مث قال

  : أربعة شروط ملن يرغب يف أن يدفن فيها وهي�مث وضع ". كل رمحة
أن يتربع بشيء من املال حبسب وضعه املادي إلدارة شئون املقربة : أوال

  . وللمصاريف الالزمة
  .أن يوصي بعشر تركته على األقل: ثانيا
أن يكون تقيا جيتنب احملرمات، وال يرتكب عمال من أعمال الوثنية : ثالثا

  .والبدعة، بل يكون مسلما صادقًا وخملصا
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١٩٥
كل من ال ميلك أي عقار وال يقدر على تقدمي أي خدمة مالية وثبت أنه : رابعا

ن وكان صاحلًا، فيمكن أن يدفَن يف هذه كان قد وقف حياته على خدمة الدي
  ) ٣١٩-٣١٦اخلزائن الروحانية، كتيب الوصية، ص . (املقربة

  هي دار الضيافة وما هي خلفية تأسيسها؟ ما: س

 عن دعوته، كـان مـن   �عندما أعلن سيدنا مرزا غالم أمحد القادياين        : ج
مـن املؤيـدين    الطبيعي أن حيضر إليه الناس من مجيع طبقات اتمع املختلفة           

 يدعوهم ليأتوا لزيارته واإلقامة معه للتحقـق مـن          �واملعارضني، إذ كان    
أن يقيموا عنـده مـدة      أيضا  صدق دعواه، كما كان حيث املصدقني املبايعني        

أطول لريسخ إميام مبشاهدة اآليات واخلوارق اليت كانت تنهمر عليه كاملطر،           
أول  �فكان  .  هلم السكن واألكل   وكل هؤالء كان عليه أن يضيفهم ويؤمن      

األمر ينفق على ذلك من جيبه اخلاص، وذات يوم جاءه الـضيوف بكثـرة،              
من زوجته أن تبيع حـليها لشراء لوازم الضيافة، وحني نفد ذلك            �وطلب  

لقد أنفقنـا مـا يف اجليـب،    : �أيضا وجاءه املسئول عن الضيافة، قال له  
الذي من أجله أقيم هذا النظام، هو الذي سيدبر         وسيأيت ما يف الغيب؛ فإن اهللا       

أمر الضيافة؛ إذ مل حيدث قط أن بـات عنـده    �وفعالً، قد كفل اهللا    . األمر
  .  أحد من الضيوف جائعا�

 بإقامة دار خاصة للضيافة لتأمني لوازم       -م١٨٩٠ يف عام    -مث تطور هذا النظام     
 �ن هناك يف سجل نفقاته      الضيافة للزوار من مأكل ومبيت وما شابه، وكا       
فتح " هذا األمر يف كتابه      �بند خاص لإلنفاق على دار الضيافة هذه، وذكر         

ودور الضيافة هذه هي األخرى تشكِّل برهانا ساطعا على صـدق           ". اإلسالم
، وذلك بأن اهللا بارك يف أمواله وخلق أناسا أوحى إلـيهم            �املسيح املوعود   

سالمية األمحدية يف العامل    مراكز اجلماعة اإل  واليوم، يف كل مركز من      . لنصرته
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١٩٦
توجد دور الضيافة اليت تعىن بأمر الضيوف الوافدين للتعـرف علـى املـسيح        

 ومجاعته اإلسالمية األمحدية؛ ففي مركز اجلماعة يف كـلٍّ مـن            �املوعود  
قاديان وربوة توجد بناية عمالقة لدار الـضيافة، حيـث عـشرات الغـرف              

يف ربوة املاليني   دار الضيافة املركزية    تبلغ ميزانية   والقاعات للسكن والطعام، و   
من الروبيات، ومن الطريف املمتع أنه ال يوجد يف ربوة أي فندق، ومع ذلك؛              

 فإنه جيد السكن    - مهما كان الوقت متأخرا أو مبكرا      -فكل من يأيت إىل ربوة      
  :شاكرا نِعم اهللا تعاىل �ويقول . والطعام يف دار الضيافة هذه

  ات املوائد كان أُكلي   وصرت اليوم مطعام األهايللُفاظ
  ماذا تعرف عن اجلامعة اإلسالمية األمحدية؟ : س
 مدرسـة تعلـيم اإلسـالم يف        �لقد أسس سيدنا املـسيح املوعـود        : ج
 فيها صف التعليم الديين لتعليم الطالب   �م فتح   ١٩٠٦م، ويف   ٣/١/١٨٩٨

 العلماء الدينيني، ومما بعثه على ذلك       مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف، ولتخريج    
موالنا عبد الكرمي الـسيالكويت،     : وفاة عالمين جليلني من مجاعته مها     : هو أوالً 

إمهال طالب املـدارس    : وموالنا برهان الدين اجلهلمي رضي اهللا عنهما، وثانيا       
تطور م  ١٩٠٩ويف  . مة للعلوم الدينية ورغبتهم يف تعلّم العلوم الدنيوية فقط        االع

هذا الصف الديين إىل مدرسة أمحدية، ومن مث اختذ اسم اجلامعـة اإلسـالمية              
ومل يكن يشترط على الطالب فيها أن يقفـوا حيـام           . م١٩٢٨األمحدية يف   

خلدمة الدين، وكانت مدرسة تعليم اإلسالم تسري مبوازاا، وأيضا قد تطورت           
إدارة اجلماعـة اإلسـالمية     واليت بقيت حتت    " كلية تعليم اإلسالم  "أخريا إىل   

أما واقفو احلياة   . م حني أممتها احلكومة الباكستانية    ١٩٧٤األمحدية حىت عام    
جامعـة  " معهد خـاص باسـم       -م١٩٤٩ سنة   -خلدمة الدين فقد فُتح هلم      
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١٩٧
يف " جامعـة املبـشرين   "و" املدرسة األمحدية "م أُدجمت   ١٩٥٧، ويف   "املبشرين

  .اجلامعة اإلسالمية األمحدية
جلامعة اإلسالمية األمحدية هي معهد خاص لتأهيل الدعاة الذين قد نـذروا            فا

حيام خلدمة اإلسالم، وقد بارك اهللا فيها وتطورت كثريا لتفتح هلا فـروع يف              
وسرييالنكا، ، وباكستان، وبنغالديش،    )قاديان(اهلند  : عدة دول يف العامل وهي    

  . أملانيا، و، واململكة املتحدة ونيجرييا، وكندا وسرياليون،وإندونيسيا، وغانا،
  ما هي شروط القبول يف اجلامعة اإلسالمية األمحدية؟ : س
أن يكون املتقدم حاصال على شهادة ثانوية بتقدير جيد، وأن ال يزيد عمره             : ج

عن سبع عشرةَ سنةً، وأن يكون جيد الصحة، وأن يتقدم للمقابلة أمام فريق من  
 جيب أن تكون عنده رغبة يف وقف حياتـه          ءشيوقبل كل   . األساتذة والعلماء 

  .أجل الدين دون أي شروط منهمن 
  ماذا تعرف عن املقرر يف هذه اجلامعة؟ : س
أما املقرر فيها، فهناك تركيز على قراءة القرآن الكـرمي بلفـظ صـحيح              : ج

يف املرحلة  " العربية واألردية واإلجنليزية  "م اللغات الثالث    وبقواعد الترتيل، وتعلُّ  
املمتدة على مخس سـنوات     ، ويف املرحلة الثانية      السنتني األوليني  األوىل أي يف  

يتعلم الطالب ترمجة معاين القرآن الكرمي وتفسريه، واحلديث النبوي، والتاريخ          
 عن التصوف، وعلـم الكـالم ومقارنـة         نبذةاإلسالمي، والفقه اإلسالمي، و   

والدراسة املعمقة لكتب سيدنا    األديان والرد على املطاعن املثارة ضد اإلسالم؛        
 وتفنيد  ،� والتمكن من الدالئل والدعاوي اليت قدمها        �املسيح املوعود   

  . االعتراضات املثارة ضد اجلماعة، والتمرن على إلقاء اخلطب
 ولنيل . ج يعلَّم الطالب شيئا من الفروسية والسباحة وقيادة السيارة        وقبل التخر

  . ب رسالةًال بد أن يكت" الشاهد"شهادة 



òîäí…@pbßìÜÈß                  ��������������������������������������������@@

  

١٩٨
 ووصى أفراد اجلماعـة     ����هل تعرف دعاًء أُوحي إىل املسيح املوعود        : س

 بترديده كثريا؟

، "رب كل شيء خادمك رب فاحفظين وانصرين وارمحين"الدعاء هو : ج
  .  بترديده بصيغة اجلمع أيضا�وقد رخص .  باالسم األعظم�ووصفه 

  ؟���� املسيح املوعود ماذا تعرف من أدعية أخرى مهمة أوحيت إىل: س
 سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم، اللهم صل على حممد وآل -١: ج

  .حممد
  .  رب أَرِين حقائق األشياء-٢ 

 الطالب بترديد هذا �وقد نصح سيدنا اخلليفة الرابع للمسيح املوعود 
  . الدعاء أيام االمتحانات

  .عندك  رب علِّمين ما هو خري-٣
  .تبقِ يل من املُخزِيات ذكرا رب ال -٤
  .  رب إىن مغلوب فانتصر-٥
٦-رب إين مظلوم فانتصر .  
  . رب اغفر وارحم من السماء-٧
  .  رب أصلح أمة حممد-٨
  . رب توفين مسلما وأحلقين بالصاحلني-٩

  . رب اجعلين غالبا على غريي-١٠
   رب أذهب عين الرجس وطهرين تطهريا-١١
  .سماء رب أرين آية من ال-١٢
  .     رب أرين أنوارك الكلية-١٣
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١٩٩
 لإلمام املهديمىت ظهرت آيتا كسوف الشمس وخسوف القمر تصديقًا : س

  ؟ ����
 أن الشمس والقمر سينكسفان تصديقًا لإلمام �لقد تنبأ رسول اهللا : ج

املهدي وسيكون اجتماع اخلسوفني هذا يف شهر واحد شهر رمضان املبارك؛ 
إن ملهدينا آيتني مل تكونا منذ خلق السماوات واألرض؛ : "�فقد قال 

." ينكسف القمر ألول ليلة من رمضان، وتنكسف الشمس يف النصف منه
  ) � الباقر حممد  اإلمامعن الدارقطين رواه(

 أنه هو اإلمام املهدي واملسيح �فلما أعلن سيدنا مرزا غالم أمحد القادياين 
 داللة على �شايخ ذه النبوءة اليت عدها رسول اهللا املنتظر، طالبه العلماء وامل

 مصدقاً هلذه النبوءة، فما كان له �صدق دعوى اإلمام املهدي، وملّا كان 
 بنشر -م١٨٩٤ يف شباط -إال اللجوء إىل اهللا ليحق احلق ويزهق الباطل؛ فقام 

رٍ رفع فيه إىل اهللا دعاًء لنصرته، وبعد ذلك بشه" نور احلق" كتاب بعنوان
ي أ اليت ال يقدر -تقريبا، استجاب اهللا دعائه؛ فقد حتققت هذه النبوءة العظيمة 
 ن إذ ظهر هذا-إنسان على حتقيقها لصاحله، مهما تكن وسائله وإمكانياته

ويف العام التايل، . م يف شبه القارة اهلندية١٨٩٤يف رمضان يف عام ان اخلسوف
يات املتحدة األمريكية، وقد كتب ويف رمضان أيضا؛ تكرر الكسوفان يف الوال

 كثريا عن ذلك وفند االعتراضات الواردة على هذه النبوءة يف �سيدنا أمحد 
  .باللغة العربية" نور احلق"عدد من الكتب، وخاصة كتاب 

  : شعرا بعد حتقق هذه النبوءة�ومما قاله 
ـشرى لكم يا معبشرـطُ     اإلخوانـجوىب لكم يا ممالّاخلُ عن 

  نانـملن له العي راطـالص وبدا    اننـاحل  عناية روقرت بـظه
النـيران ـال  ذهـــلبدان    ـا بإذن اهللا يف رمضفَـِسخان  
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٢٠٠
  من األدران رةًهـط مظهرت     الورى  خريِدن سي موبشارةٌ

اليوميوم ـ فبٍذِّـ مكقد مات كلُّ    نا  صدقُ فيه حصحصتان  
  المية األمحدية ذا االسم؟مىت سميت اجلماعة اإلس: س
م، وقد ١٩٠٠آذار /مبناسبة إحصاء السكان يف شبه القارة اهلندية يف مارس: ج

 هذا االسم جلماعته لتمييزها عن اجلماعات �اختار املسيح املوعود 
 �وقد ذكر ، �اإلسالمية األخرى الكثرية وذلك نسبةً السم النيب أمحد 

  .م٤/١١/١٩٠٠الذي نشره يف " اق القلوبتري"هذا االختيار يف اية كتابه 
 الذين تنبأ مبوم، ����هل تعرف أمساء بعض أعداء املسيح املوعود : س

  فهلكوا حتقيقا لنبوأته؟
  : هؤالء األشقياء كثريون، ومنهم على سبيل املثال: ج
 وكان سليط اللسان وألد أعداء شاوري،ب البانديت اهلندوسي ليكهرام ال– ١

، �اوز كل حدود العداوة والبغض، وكان بذيئا سبابا للنيب اإلسالم، وقد جت
محدية، فلما بلغ أقصى حد للعداء، نشر األرباهني الوكتب كتاب تكذيب 

 أنه سيقتل يف مدة ست -بإذن منه ومبوافقته- ضده نبوءة �املسيح املوعود 
ان  ويف اليوم الذي يلي العيد، ومما يبني صدق النبوءة ويقوي إمي-سنني تالية

املرء، أن ليكهرام أيضا قد تنبأ مقابل هذه النبوءة بأن إهله أخربه بأن املرزا غالم 
 مث حتققت نبوءة املسيح املوعود -أمحد القادياين سيموت يف ثالث سنني قادمة

 بكل عظمة وجالل وقُتل ليكهرام يف العام اخلامس من يوم إعالن النبوءة �
. ى عيد الفطر، ومل يعثر على قاتلهم وذلك يف اليوم الذي تل٦/٣/١٨٩٧يف 

وكان حينها يف بيته الواقع يف الطابق الثاين، وكان الطابق السفلي مزدمحا ألنه 
مث بدأ التحقيق يف القضية، وجاءت الشرطة، ويف أثناء التحقيق . كان فيه عرس

 حبثا عن القاتل بطلب من اهلندوس، �زل سيدنا املسيح املوعود ـفُتش من
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٢٠١
ومل جيدوا شيئا، ومن الطريف أن الذي قتله كان قد جاءه من أيام ليحوله 
ليكهرام إىل اهلندوسية، وكان اهلندوس حيذرونه منه وخيوفونه، لكنه كان يثق به 

عر أي اهتمام للتحذيرات، ومما يقوي اإلميان أن السعداء هنأوا املسيح ومل ي
، بل األعداء أيضا تقدموا إليه بالتهاين ألن النبوءة حتققت مبنتهى � املوعود

ترياق القلوب، : �راجع للتفصيل كتب املسيح املوعود . (اجلالء واجلالل
  ) والسراج املنري، وبركات الدعاء

كان إمام مسجد، ولكنه من سوء حظه وشقاوته :  القسيس عبد اهللا آم– ٢
 وداعية مسيحيا نشيطا، وكانت مجيع أنشطته تنصر، وأصبح قسيسا متحمسا

مركّزة ضد اإلسالم، إذ كان شغله الشاغل إلقاء احملاضرات ضد اإلسالم 
 بأنه �والدعوة إىل املسيحية؛ ففي إحدى احملاضرات وصف سيدنا رسول اهللا 

، فخاض معه يف � فتحداه سيدنا املسيح املوعود -والعياذ باهللا-الدجال
ر مناظرة كتابة ومشافهة، حيث أثبت فيها سيدنا املسيح م مبدينة أمرتس١٨٩٣

 صدق اإلسالم بكل قوة، ودحض مجيع شبهاته، لكنه بقي �املوعود 
متمسكا باملسيحية، ويدعو إليها حبماس، واستمر هذا النقاش مخسةَ عشر يوما، 

 أن اهللا تعاىل أنبأه الليلةَ �ويف آخر هذه األيام أعلن سيدنا املسيح املوعود 
لفائتة أن الفريق الذي يتمسك بالكذب ويتخذ إنسانا عاجزا ضعيفا إهلا تاركًا ا

اإلله احلق، سيلقى به يف اهلاوية يف مدة ال تتجاوز مخسة عشر شهرا إذا مل يعد 
إىل احلق، وعند مساع هذه النبوءة فقَد آم لبه وطار صوابه، فارتعب منها 

قه ومحلوه إىل خارج ذلك الس، وبعد لدرجة مل حتمله رِجاله؛ إذ أضه رفا
ذلك انقطع ائيا عن اهلجوم على اإلسالم قلما ولسانا، وبدأ رعب النبوءة 

اطَّلع  "�يأكله من الداخل، عندها أوحى اهللا تعاىل إىل سيدنا املسيح املوعود 
 مما يعين أن اهللا قد الحظ منه اخلوف والقلق واالمتناع".. اهللا على مهّه وغمه



òîäí…@pbßìÜÈß                  ��������������������������������������������@@

  

٢٠٢
عن اهلجوم على اإلسالم، فأنقذه من اهلالك، فلما مل يهلك خالل املدة 
املذكورة يف النبوءة، أثار القساوسة واملشايخ اعتراضا بأن النبوءة مل تتحقق، 

مكروه ه أيصبم مل يأن ينشر �عندئذ طلب منه املسيح املوعود .. وأن آ 
 أنه إذا أقدم على ذلك �وأعلن تصرحيا بأنه مل خيَف ومل يرتعب من النبوءة، 

 جبائزة أيضا، لكنه مل يتجرأ على ذلك، �فسوف يهلكه اهللا قريبا، وأغراه 
فلما مل ينشر تصرحيا بذلك ومل يعترف، ومن ثَم كتم احلق، أخرب اهللا املسيح 

  أنه سيهلك يف غضون سنة فمات بعد ستة أشهر �املوعود 

سا مشهورا، جاء إىل الواليات كان قسي:  الدكتور الكسندر دوئي– ٣
املتحدة األمريكية مهاجرا من أستراليا، وأسس مدينة مساها صهيون، وأعلن أن 

كان . املسيح سينـزل هناك، فذاع صيته وازدهرت مدينته ازدهارا ملحوظا
 للمباهلة؛ وذلك ألنه �أعدى أعداء اإلسالم، فناداه سيدنا املسيح املوعود 

ن أنه هو املسيح املوعود واإلمام املهدي ليحكم بني هو اآلخر قد سبق أن أعل
اإلسالم واملسيحية، فأحجم عن القبول ومل يعر لذاك التحدي أي اهتمام، فلما 

حجام عن قبول التحدي، طالبه الناس باخلوض يف املباهلة وسألوه عن سبب اإل
 هناك يف اهلند مسيح حممدي يكتب إيلّ مرارا"كتب يف جريدته بكل وقاحة 

لم ال ترد على هذا : بأن قرب يسوع املسيح يف كشمري، والناس يقولون يل
هل تتصورون أن أرد على الرباغيث والذباب؟ لو وضعت قدمي عليها الرجل؟ ف

  ".لسحقتها فأهلكتها مجيعا
إن دوئي وإن كان شابا ال يتجاوز       :  حتديه للمباهلة، وكتب   �كرر   عندئذ

عني عاما، لكن قضايا مثل هذه ال حتسم بـالنظر          عمره مخسني سنة وأنا ابن سب     
اآلن إذا رب دوئي    : "حيكم فيها أحكم احلاكمني، مث كتب     وإمنا  إىل األعمار،   
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٢٠٣
اإلعالن، " (تحل على صهيون عما قريب    سمن املباهلة، فاعلموا يقينا أن كارثة       

  ) م٢٣/٨/١٩٠٣
ثنـاء  أض للفـاجل يف      اهللا مبقتضى النبوءة اإلهلية؛ إذ تعر       قهر ى دوئي مث حل عل  

إلقائه خطابا يف اجتماع كبري فانعقد لسانه السليط الـذي كـان يـستخدمه             
، وليس ذلك فحسب، بل تعـرض       �إلطالق الشتائم البذيئة على رسول اهللا       

هم باختالس األمـوال، واـارت      وات. خللل يف دماغه وأمراض أخرى كثرية     
يعدون باآلالف فحسب، بـل  كانوا مدينته صهيون، ومل يهجره مريدوه الذين      

  أنه ولد غري شرعي   نفسه يف إعالن منشور     وه أيضا، ولقد صرح     خذله أهله وبن 
وأخريا ارحتل وهو يقاسي آالف األنواع من اخلزي واهلوان يف األسـبوع            ألبيه  

، وقد عثر يف بيتـه علـى        �م يف حياة سيدنا أمحد      ١٩٠٧األول من آذار    
  .من عذراوات شاباتعبوات من اخلمر ورسائل غرامية 

وعند موته أعلنت اجلرائد األمريكية بأن مرزا غالم أمحد هو املنتصر يف هـذه              
وكتبوا باللغة اإلجنليزية مقاالت . املباهلة، وأن النبوءة قد حتققت بوضوح ساطع      

طويلة قرظوا ا سيدنا أمحد عليه الصالة والسالم وأشادوا بعظمته، فقد كتبت            
عظيم هو مـرزا  : أي Great Is Mirza Ghulam Ahmad إحدى اجلرائد

  . غالم أمحد
كان سعد اهللا رجال حديث العهد باإلسالم، وكان        :  سعد اهللا اللدهيانوي   –٤

له إملام باللغة العربية أيضا، كان سليط اللسان ويستخدم ضد سيدنا املـسيح             
الشهاب الثاقـب  " كلمات سوقية منحطة، وقد خاطب يف كتابه      �املوعود  
لقد قُدر لك من    : سيدنا املرزا غالم أمحد القادياين قائال     " سيح الكاذب على امل 

ـ اهللا أن يبطش بك ويقطع وتينك مث بعد موتك ست           مجاعتـك وتبيـد     شتتت
إنك ستموت حسرةً،   : وتنقرض، وإذا قلت بأن االبتالءات حتل أحيانا، فأقول       
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٢٠٤
 .وتحـشر مع اخلائبني اخلاسرين

م ١٦/٩/١٨٩٤يف هوة البذاءة، ونـشر أخـريا يف         مث ما برح يتدهور وينحطّ      
 - والعياذ بـاهللا   - بأنه أبتر    �مكتوبا جنسا وصف فيه سيدنا املسيح املوعود        

 � قضيته مبنتهى األمل والقلق إىل أحكم احلاكمني، وما كشفه عليه    �فقدم  
ال تزال ختاصم احلق وسوف يتبني لك : "وتعريبه" أنوار اإلسالم"ره يف كتابه  نش
ك، إنك ال ختاصمين يا عدو اهللا وإمنا ختاصم اهللا، وواهللا لقد أوحي إيلّ اآلن               مآل
وهذا النص اإلهلامي يعين أن     ". إن شانئك هو األبتر   "م فيك   ٢٩/٩/١٨٩٤يف  
الذي يصفك باألبتر ويدعي أنك ستموت      الشخص   صف باألبتر ذلك  ي �اهللا  

  . وت هو أبترمقطوع النسل والربكات؛ فلن يتحقق ما يدعي، وإمنا سيم
وعاش سعد اهللا بعد صدور هذه النبوءة اثين عشر عاما دون أن ينجب، وكان              

 -لسبب ما - له ابن يدعى حممود ويبلغ من العمر مخسة عشر عاما، ومل يزوجه           
فأحلّ رفاقه وأصحابه على تزوجيه لكي ينجب، لكنه مل يستجب هلم، حـىت إذا              

، خطب له ابنةَ احلاج عبد الـرحيم،        بلغ ابنه العام التاسع والعشرين من عمره      
واشترى له جهاز العرس وأمت التجهيزات، لكن اهللا الذي يغار ملن أرسله مـن              

 فمـات مـصابا بالطـاعون يف     ،عنده، مل ميهله ليشارك ابنه أفـراح الزجيـة        
 ينجب، وملا  وملبعد وفاة أبيه    ابنه  فتزوج  . وحيدابنه ال م قبل زواج    ٣/١/١٩٠٧

 ال بأس ا دون أن ينجب، أصر عليه املولوي ثناء اهللا            مضت على زواجه مدةٌ   
، �أن يتزوج أخرى أمال يف أن يرزق ولدا وال تتحقق نبوءة املسيح املوعود              

، لكنها هي األخرى مل تلد لـه شـيئا، ومـات أبتـر يف                إحلاح فرضي بعد 
  . م١٢/٧/١٩٢٦

مكـن أن   لو مات ابن سعد اهللا هذا يف الصغر عند صدور النبوءة لكان من امل             
      مصادفة، لكنه بلغ بعد النبوءة سن عدالنضج، وتزوج زجيتني ومل يقدر علـى        ي 



òîäí…@pbßìÜÈß@@

  

٢٠٥
  . ق النبوءة صدجناب، ومبوته أبتراإل

 احملروم من كـل     - عن قصة سعد اهللا      �وقد كتب سيدنا املسيح املوعود      
وكـم مـن    : "�، حيث يقـول     "االستفتاء" وموته أبتر يف كتابه      -سعادة

 وا عليه وأشـاعوه يف            مستهزئٍ أَخبرن اهللا العالّمِ، وأَصموا مم أُهلروا مبويت كأ
األقوام، فإذا األمر بالضد، ورد اُهللا مزاحهم عليهم كاجلد، وماتوا يف أسـرعِ             

  . وقت بعد إهلامهم، وتركوا حشيش ندامة وذلّة َألنعامهم
 م بعض اآليات، وقد قَصصنا قصصهم يف ورب مؤذ ما آذَوين إال ليظهِر اُهللا

وأقرب القصصِ من هذا . ، لتكونَ تبصرةً للطالبني والطالبات"حقيقة الوحي"
الوقت قصةُ رجلٍ مات يف ذي القعدة، وكان يلعنين ويسبين، وكان امسه سعد 

دةعه كالصبه إىل منتهاه،. اهللا، وكان سمتن وإذا بلَّغ شق يف اإليذاء كلَّ موسب 
إن : (سواه، أوحى إيلّ ريب يف أَمرِ موته وخزيِه وقطعِ نسله مبا قضاه، وقال

رشانِئَك هو اَألبت(ى ريب األكرببني الناس ما أوح عتق . ، فأشمث بعد ذلك صد
لفتان، اُهللا إهلامي، فأردت أن أُفصلَه يف كالمي، وأُشيع ما صنع اُهللا بذلك ا

فمنعين من ذلك وكيلٌ كان من مجاعيت، وخوفين من . وعدو عباد اهللا الرمحنِ
لو أشعتها ال تأمن مقْت احلكّامِ، ويجرك القانونُ إىل : إرادة إشاعيت، وقال

اَألثامِ، وال سبيلَ إىل اخلالصِ، والت حني مناصٍ، وتلزمك املصائب مالزمةَ 
واملآلُ معلوم بعد التعبِ العظيمِ، وليست احلكومةُ تارِك ارِمني، فاخلري الغرميِ، 

فقلت إين أَرى الصواب يف تعظيمِ اإلهلامِ، . يف إخفاِء هذا الوحيِ كاحملتاطني
وإن اإلخفاَء معصيةٌ عندي ومن سيرِ اللئامِ، وما كان ألحد أن يضر من دون 

 بعده ديد احلكّامِ، وندعو ربنا الذي هو منبت الفضلِ، بارئ اَألنامِ، وال أُبايل
وواِهللا، إنه ال يسلِّط علي هذا الشرير، . وإن مل يستجِب فنرضى بالعيشِ الرذْلِ

ه املستجرينجِي عبدنـزِل عليه آفةً ويزبدة . وي ع كالمي بعضفسم
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٢٠٦
أعين محبنا املولوي احلكيم نور .. الفاضلُ اجلليلُ يف علمِ الدينِ.. املخلصني

، واطمأنَّ القلوب بقويل "رب أَشعثَ أَغبر: "الدين، فجرى على لسانِه حديثُ
إىل " سعد اهللا"مث دعوت على . وقوله، وخطَّأوا احملذِّر، واستضعفوا بِناَء هوله

ب أشعثَ أغبر لو أقسم ر: (فأُوحي إيلّ. ثالثة أيام، ومتنيت موته من رب علَّامٍ
فواِهللا، ما مضى علي إال ليالٍ . ، يعين إنه تعاىل يدافع عنك شره)على اهللا ألبره

 )االستفتاء." (حىت جاءين نعي موته، فاحلمد هللا على ما ضرب العدو بسوطه
 باللغة العربية ����هل تعرف شيئا مما أوحي إىل املسيح املوعود : س

  سية واألردية والبنجابية واإلجنليزية؟والفار
لقد أوحى اهللا له يف اللغة العربية واألردية كثريا، كما أوحى له بالفارسية : ج

والبنجابية، وله بعض اإلهلامات باللغة اإلجنليزية أيضا، وهذا ميثّل برهانا قويا 
 �يه وفيما يلي بعض ما أوحي إل. على صدقه، إذ مل يكن يعرف اإلجنليزية

  :باللغة العربية لغة القرآن، فقد أوحى اهللا إليه قائال
  ." يا أمحد بارك اهللا فيك، ما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى "- ١
  ."زلة ال يعلمها اخللقـأنت مين مبن "– ٢
  ." لوال اإلكرام هللك املقام "– ٣

 يف رنذي جاء :وتعريبه: وفيما يلي ترمجة بعض ما أوحي إليه باللغة األردية
 قوي بصولٍ صدقه ويظهر يقبله، اهللا ولكن قبلوه، وما أهلها فأنكروه الدنيا،
صولٍ بعد صول ،شديد.  

   .ال تتكئ على عمر ال يدوم: ومما أوحي إليه بالفارسية ما ترمجته
  .إذا كنت يل، كان العامل كله معك ومما أوحي إليه باللغة البنجابية ما ترمجته

  :أوحى اهللا إىل عبده قائالوباللغة اإلجنليزية 
.I shall give you a large party of Islam   
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٢٠٧
  . سوف أعطيك مجاعة كبرية من املسلمني: أي

God is coming by His army. He is with you to kill enemy.  
  .إنه معك لقتل العدو. إن اهللا آت جبيشه: أي
ـ   اللغة اإلجن ال يعرف    ���� املسيح املوعود    إذا كان : س ى ليزية، فكيف تلقّ

  الوحي ذه اللغة؟
 مبعوثا إىل مجيع األمم، فأوحى اهللا تعاىل إليه يف بعض األحيان �ن كاا مل: ج

وكان ذلك على   . �ذه اللغة أيضا للداللة على عاملية بعثة املسيح املوعود          
، )األردي( هذه اإلهلامات مكتوبة باخلط الفارسي       �أسلوبني، فأحيانا يرى    

ا أخرى يسمعها فيحفظها كما هي دون أن يدرك مدلوهلا، مث يكتبـها             وأحيان
. خبط فارسي مث يسأل عن مدلوهلا بعض أصحابه الذين جييدون هـذه اللغـة             

" الرباهني األمحدية " قد نقل هذه اإلهلامات يف كتابه        �والدليل على ذلك أنه     
ين إال أنه قد    ال يع " حقيقة الوحي "وكتابتها يف كتابه    ) األردي(باخلط الفارسي   

استعان ببعض أصحابه فيما بعد ليكتبها له باخلط اإلجنليزي ليفهمها النـاس يف           
  .اللغة اليت نزلت ا

 يف هذين الكتابني أنه كان يسأل بعض أصحابه عن مـدلول            �وقد صرح   
وبني مثاال على ذلـك؛ إذ جـاءه        . هذه اإلهلامات كونه ال يعرف هذه اللغة      

 This is my: ( �ىل سيدنا املـسيح املوعـود   شخص، فأهلم اهللا تعاىل إ

enemy ("الشخص نفسه معىن هذا اإلهلـام      �فسأل  " هذا عدو يل  : أي  .
  )٥٧٢الرباهني األمحدية، اخلزائن الروحانية، الد األول، هامش الصفحة رقم (

؛ املولوي حممـد    �وهناك رواية رواها العدو اللدود لسيدنا املسيح املوعود         
، والـيت نقلـها الـشيخ      "إشاعة السنة "شرها يف جملته      وقد -حسني البطالوي 

 يروي فيها املولوي البطالوي أنـه سـأل   - يف رواياته  �يعقوب علي عرفاين    
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٢٠٨
بأي لغـة يراهـا يف      :  عن إهلاماته باللغة اإلجنليزية    �سيدنا املسيح املوعود    

بـة  كشوفه، فهل يراها مكتوبة؟ أي يف خط إجنليزي، أم يف مجل إجنليزية مكتو            
  . أنه يرى له مجل إجنليزية مكتوبة خبط فارسي�خبط فارسي؟ فأجاب 

 وما أهدافها ومن مؤسسها وما أنـشطتها        "صدر أجنمن أمحدية  "ما هي   : س
  وجماالت عملها؟ 

صدر أجنمن أمحدية هي اهليئة اإلدارية األمحدية العليا اليت أسسها سـيدنا            : ج
 األمـوال املتـربع ـا إىل      م للمحافظة على  ١٩٠٦ عام   �املسيح املوعود   

، واستثمارها وإنفاقها على الربامج واملشاريع املختلفـة        "شيت مقربة "صندوق  
املشرفة على  لجنة   ال  جلنة مساها  �بانتظام، وقد شكّل سيدنا املسيح املوعود       

وهذه اللجنة مل   . ، وهذه اللجنة هي نفسها تسمى األجنمن      "شيت مقربة "شئون  
لدنيوية أو الدميقراطية األخرى، وإمنا كانت قـد شـكّلت          تكن مثل اللجان ا   

للمحافظة على تلك األموال اليت كانت ستجمع من خالل نظام الوصية ولنشرِ            
اإلسالم يف أرجاء املعمورة، ويقتصر نطاق أعماهلا على بالد شبه القارة اهلندية،            

" لنظـارات ا"وهلذه اهليئة دوائر خمتلفة تـسمى       . وهي مسئولة عن هذه البالد    
، "الناظر األعلى "أما رئيس الناظرين فيسمى     ". الناظر"ويسمى رئيس كل دائرة     

، وإمنا  �علما أن هذه النظارات مل تكن قائمة يف زمن سيدنا املسيح املوعود             
  : م، وكان عددها يف بادئ األمر أربعا فقط وهي١٩١٩أُحدثت عام 

   .� علي  نظارة التأليف والنشر؛ ترأسها املولوي شري-١
  .� التعليم والتربية؛ ترأسها املولوي سرور شاه -٢
  .� الشئون العامة؛ ترأسها مرزا بشري أمحد -٣
   .� بيت املال؛ بأمانة األستاذ عبد الغين -٤

  .ناظرا أعلى �وعين املولوي شري علي 
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٢٠٩
   .توجد مكاتب هلذه اهليئة يف مركز اجلماعة بربوةو

ظر األعلى هو األستاذ السيد مرزا خورشيد أمحد، حفيد ابن          والنا: النظارة العليا 
 نصره - اخلليفة اخلامس- وكان سيدنا أمري املؤمنني �سيدنا املسيح املوعود  

   .اهللا قبل انتخابه خليفةً هو الناظر األعلى
إن الناظر األعلى يقوم بتوجيه األوامر واإلرشـادات إىل النـاظرين، ويتلقّـى             

، وتتبـع لـه     "صدر أجنمن أمحديـة   " املسئول أمام رئيس     التقارير منهم، فهو  
  : النظارات التالية

 تم هذه النظارة جبميع األمور الديوانية يف صدر أجنمن :نظارة الديوان  -١
  .أمحدية من توظيف املوظفني وما إىل ذلك

 هذه النظارة معنية جبمع التربعات الرمسية، إذ        ):دخل(نظارة بيت املال     -٢
دي ذي دخل أن يتربع مبا يعادل الواحد من سـتة عـشر             يتعني على كل أمح   

من دخله كل شهر، أما املُوصون فهم يتربعون علـى أقـل تقـدير              ) ١٦/١(
بعـشر دخلهم الشهري، ومن كل ما ميلكون من عقار وما إىل ذلـك مـن               

  . املمتلكات املختلفة
 هذه النظارة تنظر أيـن تـصرف هـذه          ):صرف(نظارة بيت املال     -٣

تقوم بتحديد ميزانية كل نظارة، كما حتتفظ بكل سجالت النفقات          األموال، و 
  . املختلفة

  .نظارة الشئون العامة -٤
  .نظارة اإلصالح واإلرشاد املركزية -٥
  .نظارة اإلصالح واإلرشاد اإلضافية احمللية -٦
 هـذه النظـارة     :نظارة اإلصالح واإلرشاد اإلضافية للدعوة إىل اهللا       -٧

ه اهللا لتلبية املقتضيات املتزايدة يف ميدان التبشري        أنشأها سيدنا اخلليفة الرابع رمح    
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٢١٠
وينصب اهتمامها علـى تبليـغ      . والدعوة إىل اهللا، وتعىن فقط بالدعوة إىل اهللا       

، وذلك بصورة منظمة وحبملة مكثـفة، مع       �الناس دعوة املسيح املوعود     
إزالة كل ما خيتلج يف صدورهم من وساوس واعتراضات، كما وتم بنـشر             

  . اخللفاء وعلماء اجلماعةبأصواتيبات وأشرطة جمالس األسئلة واألجوبة الكت
 هـذه   :نظارة اإلصالح واإلرشاد لتعليم القرآن والوقف املؤقـت        -٨

النظارة مكلفة ببذل املساعي احلثيثة لتعليم القرآن الكـرمي ألفـراد اجلماعـة             
آن نقيـةً   واآلخرين، إذ من أبرز عالمات اإلمام املهدي أنه سيحيي مفاهيم القر          

ال يبقـى مـن     "...من كل الشوائب اليت قد حلقت ا، فقد ورد يف احلديث            
، والوقف املؤقت هو أن يوقف اإلنسان حياته خلدمة الدين          ..."القرآن إال رمسه  

ما بني أسبوعني على األقل إىل ستة أشهر، حيث ينطلق الواقف على حـسابه              
  . همةالشخصي إىل املدن والقرى وحياول إجناز هذه امل

 أنشئت هذه النظارة لرفع املـستوى العلمـي ألفـراد           :نظارة التعليم  -٩
اجلماعة اإلسالمية األمحدية ولتوجيه الطالب األمحديني إىل ما يرفع مـستواهم           
العلمي، وهي املسؤولة عن اإلشراف عليهم من مجيع النواحي، كما تقدم هذه            

احلماس يف نفوس اآلخرين،    النظارة اجلوائز للمتفوقني وذلك لتشجيعهم وإثارة       
ويف مركز اجلماعة بربوة    . وتقدم املساعدات النقدية للطالب الفقراء املستحقني     

مثة مدرستان ابتدائيتان وثانوية ومدرسة حتفيظ القرآن الكرمي تـسيرها هـذه            
 . النظارة

هذه النظارة تقدم ألفراد اجلماعة املشورات املختلفة يف        :  نظارة الزراعة  -١٠
  . الزراعة وتنميتهاجماالت 
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٢١١
أنشئت هذه النظارة إلنـشاء الـروابط بـني         :  نظارة خدمة الدراويش   -١١

دراويش قاديان وسكان باكستان ولرعاية أقرباء الدراويش املقيمني يف باكستان          
  . ولقضاء حاجام وتقدمي احللول ملشكالم

 أو ما    هذه النظارة مسؤولة عن تنظيم بيت الضيافة       :نظارة دار الضيافة   -١٢
 يف مركز اجلماعة بربوة، وتبذل كل مـا يف          �يسمى مطعم املسيح املوعود     

وسعها من أجل تأمني كافة وسائل الراحة والرفاهية لضيوف املسيح املوعـود            
� .  
 من واجب هذه النظارة أن تطبع كتب اجلماعة         :نظارة الطباعة والنشر   -١٣

  .اإلسالمية األمحدية ومنشوراما ونشرها
  .ظارة الشئون اخلارجيةن -١٤
  ؟����مىت تويف املسيح املوعود : س
 .م مبدينة الهور٢٦/٥/١٩٠٨يف : ج
   اجلنازة إماما؟����من صلَّى على املسيح املوعود : س
  .� سيدنا نور الدين ، وهو�أحب شخص إليه : ج
 اجلماعة بوفاة إمامها، وكيف ضمد اهللا جراحها عةَما هي تفاصيل فاجِ: س

 ؟ ����ليفة األول له بإقامة اخل

اهللا إن يف تفاصيل هاتني الواقعتني ما جيعلنا نزداد إميانا وإخالصا وثقة يف : ج
   .ربنا

كانت أم املؤمنني رضي اهللا عنها تعاين بعض األمراض اليت لزِمتها يف أواخر 
م، وكانت ترغب يف الذهاب إىل الهور بغية العالج ١٩٠٨نيسان / شهر أبريل

 قد أعلم يف ضوء بعض � بينما كان املسيح املوعود عند طبيبة خمتصة،
اإلهلامات إىل أن موته وشيك، ومن مث كان مترددا يف الذهاب إىل هناك، لكن 
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٢١٢
 على الدعاء، وطلب من بعض ركّز لذلك . مه كانترغبة أم املؤمنني أيضا

بيغم مباركة نواب السيدة " أفراد اجلماعة أن يدعوا أيضا، ويف ذلك تقول ابنته
أمامي مهمة أطلب منك خبصوصها الدعاَء، :  قال هلا�أنه " رضي اهللا عنها

فرأت رضي اهللا عنها يف املنام أا صعدت . وإذا رأيت يف املنام شيئا فأخربيين
إىل الطابق العلوي، حيث جيلس املولوي نور الدين وهو ميسك بكتاب ويقول 

خبصوصي، وإنين  �املوعود هذا الكتاب يضم ما أوحي إىل املسيح ! انظري
 يف اليوم التايل على ما رأته قال � املسيح املوعود وحني أطلعت. بكر أبو
  ". ال تقصي هذه الرؤيا على أحد، حىت على أمك" :هلا

 يةم حيث أقام يف البنا٢٩/٤/١٩٠٨ أن يسافر إىل الهور يف � وأخريا قرر 
قي عليهم املواعظ، كما حضر ، وظل جيتمع بأفراد اجلماعة هناك ويلةاألمحدي

 بدأ املولوي نور .للقائه بعض علية القوم من غري األمحديني رغبة منهم يف زيارته
 يداوي �الدين بإلقاء دروس القرآن هناك، ومن مث كان املسيح املوعود 

بأنفاسه املقدسة أسقام الناس الروحية من جهة، ومن جهة أخرى كان املولوي 
 بإزالة وساوسهم من خالل النصائح �ع الناس بصدقه ميهد الطريق القتنا
 أقيمت مأدبة طعام كبرية باقتراح من املسيح ١٧/٥/١٩٠٨واملواعظ، مث يف 

 عليال، � بقصد تأمني الغذاء الروحي لكبار الهور، وملا كان �املوعود 
فقد طلب من املولوي نور الدين أن يقرأ شيئا على مسامع الضيوف الكرام، 

 � حىت شرف -  امتثاال ألمر املسيح املوعود-ن يبدأ خطابه وما كاد أ
إين مع الرسول "الس حبضوره مزودا بقوة غيبية مما أنزل عليه من وحي يقول 

 قبل وبدأ خيطب يف الناس مباشرة، وكان ذلك يف الساعة احلادية عشرة "أقوم
ي  ميكن أن أ: للحضور� قال ،، وملا مضت على اخلطبة ساعةالظهر

لكن مجيع السامعني قاطبة أظهروا رغبتهم .. اخلطاب إذا أردمت، لتتناولوا الطعام
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٢١٣
 أما ، إن هذا الطعام املادي نأكله كل يوم:يف أن يستمر يف اخلطاب قائلني

ه يف كل مكان، فأكمل فوز بالغذاء الروحي هذا فهو غري متوفر كل يوم، وال ن
 وملا كان هذا اخلطاب موجها إىل  الكالم، وكان له تأثري كبري يف النفوس،�

 حماضرةٌ �طبقة معينة من الناس، فقد طرح بعض السادة أن تكون له 
هذا االقتراح، وبدأ يكتب موضوعا بعنوان  �حيضرها عامة الناس، فقبِل 

يتلخص يف أن حيترم أتباع كل ديانة مؤسسي ) رسالة الصلح(أي " بيغام صلح"
تصديقهم، ل مستعدينري فقط وإن كانوا غري الديانات األخرى، ويذكروهم خب

وينبغي أن ميتنعوا عن السب والشتم فقط، حبيث يذكر املسلم أنبياء اهلندوس 
: ، وكتب�باحترام، ويف املقابل جيب أن حيترم اهلندوس أيضا نبينا املصطفى 

إننا مستعدون للتصاحل مع ذئاب الغابات وأفاعي األراضي القفراء، إال أننا غري 
 للتصاحل مع أولئك الذين يطلقون الشتائم من األشكالتعدين بأي شكل مس

 �لقد أكمل . على من هو أحب إلينا من آبائنا وأوالدنا ومن الناس أمجعني
قرأه وقد هذا الكتاب القيم يف حياته، إال أنه من سوء احلظ مل يقرأ يف حياته، 

 يف عهد اخلليفة �ود ة امليسيح املوعاألستاذ اخلواجة كمال الدين بعد وفا
م يف حشد يضم آالفا من الناس يف قاعة ٢١/٦/١٩٠٨ يف �األول وبإذن منه 

  . جامعة البنجاب برئاسة القاضي برتول جندر احملترم
-ب ي منهمكًا يف تأليف هذا الكت- لباعث خفي - �كان املسيح املوعود 

، مث ٢٥/٥/١٩٠٨ ن من إائه حىت صالة العصر يف لدرجة متكَّ-رسالة الصلح
كما سبق - �زهة لكنه عاد عاجال، وكان ـبعد الصالة خرج كاملعتاد للن

 عليال نتيجة اجلهد الدماغي املتواصل والتعب املضين، وتأليف هذا -ذكره
 األمر الذي سبب له نوبة إسهال مل يستطع أن ،الكتاب تسبب يف ضعفه أكثر

الدين والدكتور السيد حممد  ر املولوي نو�ه العليل، فطلب يقاومها جسم
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٢١٤
حسني شاه رضي اهللا عنهما، فحضرا إليه، فوصفَا له أدوية منشطة وغادراه ظنا 
منهما أن النوبة ناجتة عن األعمال املضنية دماغيا، وأن هذه األدوية ستزيل 

 يف الساعة الثانية ليال أصابه لكنه. التعب وتبعثه على النوم، ومن مث سيتحسن
املولوي نور  � أوشك أن يتوقف بسببه النبض متاما، فطلب إسهال شديد

الدين، والدكتور السيد حممد حسني شاه، والسيد اخلواجة كمال الدين، 
صفوا ف لقد أصابين إسهال شديد، :ك وقال هلميوالسيد الدكتور مرزا يعقوب ب

 احلقيقة أن الدواء يفف ،عاجلوين وادعوا يل أيضا ":ئالقاأردف يل دواًء، و
فباشروا العالج ومل يفارقوه نظرا لوضعه احلرج، وظلوا يسعون ". السماء

 يشعر باجلفاف يف لسانه �كان . جاهدين لعالجه لكن دون جدوى
ومع ضعفه "..يا إهلي، ياحبييب:" وحلقه، غري أنه راح يردد بني حني وآخر

 وأخذ يصلي الفجر، وقد غُشي عليه أثناء الصالة، �الشديد، تيمم 
ويف الصباح بات واضحا أنه يف . فاق بعد قليل وأدى الصالة كاملةواست

اللحظات األخرية من حياته، وقبيل الظهر فاضت روحه الطاهرة، وانتقل إىل 
  . الرفيق األعلى، إنا هللا وإنا إليه راجعون

 تلقّى من اهللا -يف أثناء تأليف كتاب رسالة الصلح  - �بالذكر أنه اجلدير و
 هذا ."الرحيل مث الرحيل، واملوت قريب"يا ينص على ما يلي وح أحد األيام

 خبصوصه ومل �الوحي، وإن كان ال حيتمل أي جمال للتأويل، مل يتكلم 
يشرحه عن قصد، لكنه بالنظر إىل مثل هذا الوحي قالت له أم املؤمنني ذات 

نذهب س": �قال هلا ف. لنعد اآلن إىل قاديان: يوم وبدافع القلق واالضطراب
  . "مىت ذهب اهللا بنا هو نفسه
، يف �عند وفاته  � املصلح املوعودكان  :�يقول مرزا بشري أمحد 

كانت :  ووفاته�ل خبصوص مرض والده وقوهو يالتاسعة عشرة من عمره، 
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٢١٥
م، وحني دخلت ٢٥/٥/١٩٠٨ جيدة حىت مساء �صحة املسيح املوعود 

عشاء مع أم املؤمنني على السرير، البيت ليال بعد صالة العشاء، وجدته يتناول ال
استلقيت على سريري وأخذَين النوم، ويف اهلزيع األخري من الليل وقبيل الفجر 

ورمبا استيقظت تلقائيا بسبب أصوات الناس، فإذا سيدنا أيقظين أحدهم، 
اإلسهال، فلما طلع الفجر الضعف الشديد بسبب  يعاين �املسيح املوعود 

 الفجر سأل طلعإىل داخل الغرفة، مث بعد قليل حني باحة محلنا سريره من ال
أحد املوجوين، ولعلّه الشيخ عبد   إذا كان قد حان وقت الصالة؟ فقال�

ويف الساعة .  مستلقيا وبدأ الصالة�فتيمم .  نعم يا سيدي قد حان:الرمحن
  . التاسعة تقريبا تفاقم وضعه الصحي كثريا

قالت أم " املؤمنني رضي اهللا عنها  روايةً عن أم�ويتابع مرزا بشري أمحد 
 هل :سألته، الشديدضعف ال بسبباملؤمنني أيضا عندما استفحل الوضع 

 هل :ه مث سألت.. أيقظوا حممودا: نعم، وقال: فقال؟نستدعي املولوي نور الدين
ويف . "ال أتذكر هل رد على ذلك أم الو ؟)حممد علي خان(أنادي صهرنا 

 يحتضر، ووثقنا أنه يف الظاهر مل يبق أي � بدأ الساعة العاشرة تقريبا
وإىل تلك الساعة كانت أم املؤمنني رضي اهللا عنها . بصيص من األمل يف حياته

 ومل يكن على لساا غري الكلمات ،حملتمنصرفة إىل الدعاء مبنتهى الصرب وال
" يضايا إهلي قد انقضت حياته يف خدمة الدين، فهب له حيايت أنا أ"التالية 

ولكن حني ظهرت حالة االحتضار قالت باكية بكلمات تفيض باألمل واحلرقة 
، ويف الساعة "نا أنتفارقْياإهلي؛ اآلن يفارقُنا عبدك هذا، فال ت: "املتناهيتني

 وصعدت روحه الطاهرة إىل عتبات موالها  تنفس نفسا طويالالعاشرة تقريبا،
كُلُّ من علَيها �.  وإنا إليه راجعون، وإنا هللا احلي القيوماحلبيب اخلالد الدائم

 امِ*فَاناِإلكْراللِ وذُو الْج كبر هجقَى وبي٢٨-٢٧ :الرمحن (� و(  
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٢١٦
 مجعت أم املؤمنني أوالدها، ونصحتهم نصيحة � وبعيد وفاة املسيح املوعود 

 مباركة بيغم  وفق رواية السيدة-جتدر بأن تكتب مباء الذهب، فقد قالت هلم 
يا أوالدي ال يبعثنكم النظر إىل البيت اخلايل : -�بنت سيدنا املسيح املوعود 

على أن حتسبوا أن أباكم مل يترك لكم شيئا، كال بل ترك لكم يف السماء 
  .ز األدعية اهلائل الذي سيظل يصلكم يف أوانهـكن

درة يف  الصا"بدر" رئيس حترير جريدة - حممد صادقاملفيت كان السيد 
 يف الهور، وأفاد خبصوص � موجودا يوم وفاة املسيح املوعود -قاديان

 وتكفينه وإحضار جثمانه الطاهر من الهور �حادثة وفاة املسيح املوعود 
لقد وافته املنية يف الساعة العاشرة تقريبا يف منـزل الدكتور : إىل قاديان مبا يلي
 من غسله وتكفينه يف الساعة  وقد فرغنا- من سادة الهور-حممد حسني شاه 

الثانية عشرة تقريبا، ويف الساعة الثالثة صلّى عليه عدد كبري من أفراد اجلماعة، 
وظل األمحديون وغريهم يتوافدون على املنـزل إللقاء نظرة أخرية على إمامهم 
املفدى حىت الساعة الرابعة، مثّ حملت مجاعة كبرية جنازته إىل حمطة القطار، 

جثمانه يف القطار الذي ينطلق يف الساعة السادسة إال الربع من الهور فوضع 
إىل مدينة بطالة، حيث توجد أقرب حمطة قطار إىل قاديان، كما ركب فيه أهل 

 ومجيع أفراد اجلماعة املوجودين هناك، ويف الطريق �بيت املسيح املوعود 
 لقد وصل .ارانضم إىل هذا الركب عدد من أفراد اجلماعة من مدينة أمرتس

القطار إىل بطالة يف الساعة العاشرة ليال، ويف الساعة الثانية صباحا، محل 
 - يف ست ساعات- ميال ١٢العشاق جثمانه على أكتافهم وقطعوا مسافة 

مشيا على األقدام، إذ وصلوا إىل قاديان يف الساعة الثامنة صباحا، وهكذا حتقق 
ونشر يف م ٧/٣/١٩٠٧يف  �د ذلك الوحي الذي نزلَ على املسيح املوعو

  ".جاءوا جبثمانه ملفوفا يف الكفن":  وتعريبهاجلرائد املختلفة سابقا،
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٢١٧
وأتيحت للناس ، "شيت مقربة"ـ ويف قاديان وضع جثمانه يف البستان ااور ل
  . فرصة إللقاء نظرة أخرية على سيدهم احلبيب

الفة، ومن سيكون ، نشأ السؤال عن اخل�املسيح املوعود وبعد وفاة سيدنا 
 كانت قلوب أهل البيت وكبار اجلماعة ؛وحبسب املشيئة اإلهليةاخلليفة؟ 

 ألن قلوب اجلميع كانت حتت ،�والعامة منهم ميالة إىل سيدنا نور الدين 
، �تأثري عميق من اإلنابة إىل اهللا تعاىل بسبب وفاة سيدنا املسيح املوعود 

فبعد وفاة سيدنا املسيح املوعود . ةاستولت على اجلميع حالة من الروحانيف
 كل أمحدي نفسه مثل اليتيم الذي ال حول له وال قوة، وخر على وجد �

 لريشد اجلماعة وينصرها ويؤيدها من �عتبة اهللا سائال ومتضرعا يف حضرته 
 وحده مؤهال هلذا � أن اجلميع كانوا يرون سيدنا نور الدين ومع. الغيب

 كلهم كانوا �حاب سيدنا املسيح املوعود املنصب اجلليل، ولكن أص
ومن . يشعرون بوطأة ال تطاق من األمل واحلزن الشديدين ما مل يتم االنتخاب

، حىت أن �جانب آخر كانوا عاكفني على األدعية والتضرع إىل اهللا 
ال شك يف أن قلب كل شخص يف ذلك . تضرعام هزت أركان العرش اإلهلي

 كل احملاوالت لضبط النفس ومع. ئا خبشية اهللا تعاىلاليوم كان يف احلقيقة ملي
قد ال توجد يف وكانت تأوهات الناس تتصاعد إىل السماء بصورة عفوية، 

وهلذا . العامل أم تكون قد اضطربت وتأوهت إىل هذا احلد على وفاة وحيدها
السبب كانت القلوب خالية متاما من رغبات النفس، وكل واحد كان يتطلع 

تمع اجلماعة على الفور على يد شخص مقدس وطاهر ومؤيد من اهللا إىل أن جت
  .  وتنخرط جمددا يف سلك الوحدة واالحتاد،تعاىل

 شعر �ن سيدنا نور الدين إ : القدامى�يقول صحابة املسيح املوعود 
 أكثر من غريه، فقد �بصدمة وحزن شديد على وفاة سيدنا املسيح املوعود 
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٢١٨
إن الدنيا بعد وفاة سيدنا املسيح املوعود :  عفويةكان كثريا ما يقول وبصورة

  .  تبدو كجسم بال روح�
  :  شاه احملترمسروريقول السيد حممد 

م حني جاء شيخ رمحة اهللا، والدكتور مرزا يعقوب ٢٧/٥/١٩٠٨بتاريخ "
ا صيفًفصل  كان ال،بيك، والدكتور سيد حممد حسني وغريهم إىل قاديان

حديقة السيد مرزا سلطان أمحد القريبة من قاديان،  فاجتمعوا يف .وحارا جدا
ون ضيافتهم، فجئت م مجيعا من احلديقة ئكلِّفت أنا خبدمتهم واالهتمام بشو

ودبرت هلم مكانا للجلوس يف باحة الطابق األسفل من بيت نواب  .إىل املدينة
  . سب مقتضى الظروفحبحممد علي خان وقدمت هلم الضيافة 

ل الدين خطيبا بني الناس، وألقى كلمةً مثريةً للعواطف قام اخلواجة كما
  :ملخصها

جاء شخص مناديا من اهللا تعاىل، فنادى الناس باسم اهللا، فلبينا نداءه، "... 
والسؤال الذي ينشأ اآلن . واجتمعنا حوله، ولكنه قد غادرنا اآلن وحلق ربه

  ماذا جيب علينا فعلُه يف هذا الوقت؟: هو
 القلوب، وتذوب لهسلوب خطابه كان مليئا باحلزن ورقة القلب إن كلمته وأ

ووجوم كله صمت لسا اية . فساد حىت خرق الشيخ رمحة اهللا الصمت يف
  : املطاف فقام وقال بلهجة بنجابية صرفة ما فحواه

عليكم أن تقدموا : لقد قلت مرارا أثناء سفري إىل قاديان، وأقول مرة أخرى"
حلمل هذا العبء، وإال لن تبقى ) �املولوي احلكيم نور الدين (ز هذا العجو

  ".هلذه اجلماعة باقية
 لزم مجيع كبار اجلماعة ،ولدى مساع هذا الرأي من السيد شيخ رمحة اهللا

  ". الصمت، وهكذا صدقوا ورضوا مبا قال، ومل ينكره أحد ومل يعترض
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انتخاب نور الدين  رأي أهل البيت حول �لقد سجل نواب حممد علي خان 

  :  يف مذكرته كما يلي� للمسيح املوعود خليفةً �
على  أظهر موافقته ،أيضا) �مرزا بشري الدين حممود أمحد  ( احملترمإن حممود"

) للخالفة(ليس هناك أحد أنسب :  برحابة صدر، بل قال أيضاهذا االنتخاب
ون سيدنا ال بد من وجود خليفة، وجيب أن يك). �نور الدين  ( حضرتهمن

وهناك وحي . هناك خطر من نشوء خالفاتف ؛نور الدين هو اخلليفة، وإال
ستكون يف اجلماعة فرقتان، ويكون اهللا : "ا معناهمب �لسيدنا املسيح املوعود 

محو ( سئل السيد مري ناصر نواب وعندما". مع إحدامها، وهذه مثرة االفتراق
... ابه خبالفة سيدنا نور الدين أظهر إعج عن رأيه،)�سيدنا املسيح املوعود 

: مث مثَّل املولوي حممد علي اجلماعةَ أمام أم املؤمنني رضي اهللا عنها فقالت
فليكن اخلليفة من تطمئن إليه . لست حباجة إىل أحد وال أريد أن أكون كذلك"

  ." لذا جيب أن يكون هو اخلليفة) نور الدين(اجلماعة، والكل حيترم موالنا 
عندما تويف سيدنا املسيح املوعود : � سيدنا مرزا بشري أمحد ويف ذلك يقول

 يف الهور مل يكن املولوي نور الدين موجودا يف تلك الغرفة اليت تويف فيها �
خرب عن احلادث جاء وقبل جبينه وسرعان ما ، وعندما أُ�املسيح املوعود 

السيد ي خرج من الغرفة، وعندما وقعت أقدامه خارج الغرفة قال له املولو
أنت : "يعلوها احلزن العميق ورقة الفؤادبلهجة األمروهي حممد أحسن 

 ونظرا إىل الظروف السائدة ، هذه الكلمات منه� مسع نور الدين". الصديق
دعك من هذه األمور يف الوقت احلايل، ولسوف يحسم األمر بعد : قال له

ع هذا احلوار الدائر  وأغلب الظن أن أحدا غريي مل يسم.الوصول إىل قاديان
  . بينهما
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٢٢٠
 وبعد وصوله إىل قاديان كتب إىل سيدنا نور الدين رسالة ذكر فيها خدماته 

 وذكر مكانته ، وللجماعة�الدينية وإخالصه لسيدنا املسيح املوعود 
  ". الصديق الثاين" الروحانية أيضا ومساه 

  :يقول األخ عبد الرمحن القادياينو
 كبار الصحابة وكبار اجلماعة قدم -لى اختيار اخلليفة ع-بعد هذا اإلمجاع "

ولكنه . يرجون منه املواقفة على قبوله اخلالفة �التماسا إىل سيدنا نور الدين 
. قال بعد شيء من التردد والتأمل بأين سوف أجيب على ذلك بعد الدعاء

 مث  وتوضأ وصلى ركعتني لالستخارة دعا فيهما يف حضرة اهللا تعاىل،فطلب ماًء
  : قال

 حيث يوجد اجلثمان الطاهر لسيدنا وحيث  إىل احلديقة؛تعالوا نذهب مجيعا"
 بإمجاع مجيع -أوال وبعد الوصول إىل احلديقة، وقف . ينتظرنا اإلخوة

وقرأ العبارة " بدر" السيد مفيت حممد صادق رئيس حترير جريدة -احلاضرين 
  : التالية أمام سيدنا نور الدين بصورة التماس

  سم اهللا الرمحن الرحيم حنمده ونصلي على رسوله الكرميب"
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت النبيني حممد املصطفى وعلى 

  . املسيح املوعود خاتم األولياء
، فإننا، "الوصية" الواردة يف كتيب �أما بعد، فطبق تعليمات املسيح املوعود 

ه، مقتنعون بصدق القلب أن يبايع كل فرد من حنن األمحديني املوقعني أدنا
 سواء املوجودين حاليا أو الذين سينضمون إىل اجلماعة فيما -اجلماعة األمحدية 

 باسم أمحد، على يد أول املهاجرين سيدنا احلاج املولوي احلكيم نور -بعد 
 � الدين احملترم، فهو أَعلَمنا وأتقانا مجيعا، وأخلص أصحاب سيدنا اإلمام
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٢٢١
 سيدنا اإلمام أسوة حسنة لغريه من األتباع، كما هو جلي عدهوأقدمهم، وقد 

  : ما معناه) بالفارسية(من بيت شعر له 
   لو أصبح كل واحد مثل نور الدينما أجـملَ

   إال إذا فاض كل قلب بنور اليقنيوال يتأتى ذلك
  سيح املوعود  أوامر املولوي املبجل مبنـزلة أوامر سيدنا املنعد وسوف 

عندما أى املفيت حممد صادق قراءة هذه العبارة قام سيدنا نور الدين وألقى 
  . خطابا

@éibĐ�����@éib‚nãa@†Èi@�wòÐîÜ@ @
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ �:  اآلية الكرمية�بعد التشهد والتعوذ تال 

  : مث ألقى خطابا مؤثرا قال فيه� عنِ الْمنكَرِويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ
عندما عين . فكِّروا يف حيايت السابقة، إين ما ابتغيت قط أن أكون إماما"

املولوي عبد الكرمي إماما للصالة تنفست الصعداء؛ إذ وجدت نفسي خاليا من 
مل  .إنين أعلم حاليت جيدا، وإن ريب أعلم مين حبقيقة أمري. ولية كبريةئمس

 وإمنا كانت ، الدنيا يفناصباملمنصب من أي  حيايت أية رغبة يف لتراودين طو
رغبيت دائما أن يرضى عين ريب وموالي، وأدعو اهللا تعاىل أن حيقق يل هذه 

ولقد أقمت يف قاديان بسبب الرغبة نفسها، ومن أجلها أيضا سوف . اُألمنية
  .أستمر يف اإلقامة ا

فكر طويال فيما عساه أن تكون حالتنا بعد وفاة لقد أمضيت أياما عديدة أ
هناك ثالثة .  دراسته����، ولذلك فقد اجتهدت لكي يستكمل حممود�إمامنا 

                                                           
، وكان حينها � النجل األكرب لسيدنا أمحد ؛ يشري بذلك إىل مريزا بشري الدين حممود أمحد�

 .شرة من عمرهيف التاسعة ع
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٢٢٢
 أوهلم حممود الذي هو مبثابة أخي ؛�أشخاص من بني أقارب سيدنا أمحد 

السيد مري  فإن من ناحية صلة القرابة مث. وابين أيضا، ويل معه صالت متينة
.  أيضا� املسيح املوعودحمل احترامنا واحترام  )د أم املؤمننيوال (ناصر نواب
   ). سيدنا أمحدصهر(  الثالث هو نواب حممد علي خانوالشخص

أما من بني خدام الدين اآلخرين فإن السيد حممد أحسن من أقدر الناس، كما 
، وقد خدم الدين بشكل جيعل شخصا مثلي يشعر �أنه من نسل رسول اهللا 

، � املسيح املوعود سنه املتقدمة كتبا كثرية يف تأييد على ألّف لقد. باخلجل
مث هناك املولوي حممد علي، الذي يقوم . وهذه خدمة ينفرد ا هو وحده

كل هؤالء موجودون هنا، وأما من بني املقيمني . خبدمات جليلة تفوق تصوري
ن،  فهناك السيد سيد حامد شاه، والسيد املولوي غالم حس،خارج قاديان
  .وغريمها الكثري

إن هذه مسؤولية ثقيلة وخطرية أيضا، وال يقوى على محلها إالّ من أقامه اهللا 
 ألنه يكون مؤيدا بوعود اهللا العظيمة اليت تكون له سندا يف محل تلك ،تعاىل
فاآلن يتحتم علينا، رجاال ونساء، أن . وليات اجلسام اليت تقصم الظهرئاملس

ولتحقيق هذه الوحدة فلتبايعوا واحدا من هؤالء . نكون متحدين متكاتفني
إنين ضعيف، . األتقياء الذين ذكرم لكم، وسوف أكون معكم من املبايعني

وأعاين من املرض، كما أن طبعي ال يتالءم مع هذا املنصب، وليس من السهل 
  .ولية اجلسيمةئمحل هذه املس

  :  كانت له أربع مهمات�إن سيدنا املسيح املوعود 
  .عبادته اليت كان يقوم ا شخصيا: وىلاأل

  .تربية العائلة: الثانية
  .إكرام الضيوف: الثالثة
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  . نشر اإلسالم الذي كان هدفه احلقيقي: الرابعة

 فقد كانت خاصة به، �فاملهمة األوىل من هذه املهام األربعة وهي عبادته 
تبقى لنا و. وكما قام باخلدمات يف هذه الدنيا كذلك سيقوم ا بعد املوت

فهناك خالفات بني املسلمني .  أمهها وأصعبها نشر اإلسالم؛ثالثة من مهماته
ويف هذا الوقت قد اختار اهللا تعاىل مجاعتنا لرفع .  اإلحلادباإلضافة إىلأيضا 

  . اخلالفات
ولية سهلة وهينة، ولكنها شديدة الوطأة وثقيلة العبء على من ئقد تظنوا مس

هللا أنكم إذا اخترمت أي واحد من هؤالء الكرام الذين وأقسم با. حيملها فعال
أما إذا أصررمت . ذكرتهم، فإنين سأكون على استعداد تام ملبايعته معكم مجيعا

. إن البيعة من البيع ومعناها أن تبيعوا أنفسكم.. على مبايعيت أنا، فامسعوا وعوا
 وفور ىل وطين أن أقلع عن فكرة العودة إ� املسيح املوعودمرة أشار علي ،

 كل شريف، وبه وحده تعلق كل فكري، فلم أفكر يف �ط به بارتذلك 
لذلك فإن البيعة أمر صعب، ألن املرء بعدها يتخلى عن مجيع . وطين بتاتا

وألجل ذلك فإن اهللا . حرياته، وعن كل طموحاته، ويضعها يف يد شخص آخر
اإلنسان محله حىت فيما تعاىل مسى اإلنسان عبدا؛ وعبء العبودية يتعذر على 

يتعلق بنفسه هو، فما بالك حبمل أعباء اآلخرين؟ ونظرا إىل اختالف الطبائع، 
إنين دائما أنظر بعني . فإن حتقيق الوحدة والترابط حيتاج إىل جمهود كبري

 اعتالل فعلى ؛ يبذهلا�اإلعجاب واالستغراب إىل اهودات اليت كان 
جلسيمة، ويكتب نثرا وشعرا، ويؤلف كتبا، ولية ائصحته كان يتحمل هذه املس

أنا يف سن مثل سنه تقريبا، ولكنه . ويقوم بالعديد من األعمال املهمة األخرى
: يقول تعاىل. كان حيظى بتأييد اهللا يف كل يوم، أما حاليت فال تستحق الذكر

.. .ونعمته، أي كل ذلك يتوقف على فضل اهللا �فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا�
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٢٢٤
واآلن، مهما كانت ميولكم وطبائعكم، فعليكم أن . فباإلجياز هناك أمور كثرية

فإن كان هذا األمر مقبوال لديكم، فإين أحتمل هذه . تطيعوا مجيع أوامري
  .ولية طوعا أو كرهائاملس

إن الشروط العشرة للبيعة قائمة على حاهلا، وإنين أضيف إليها، بوجه خاص، 
كرمي وتقوية نظام الزكاة وتوفري الواعظني واألمور األخرى اليت تعليم القرآن ال

مث ال بد أن يكون تعليم الدين . سوف يلقيها اهللا تعاىل يف قليب بني حني وآخر
ولية لوجه ئوأحتمل هذه املس. سب رغبيت وموافقيتحبوالتعليم يف املدرسة الدينية 

، واذكروا دائما � يدعونَ إِلَى الْخيرِولْتكُن منكُم أُمةٌ�: اهللا وحده الذي قال
  ." ميتة،أن اخلري كله يف الوحدة، ألن اجلماعة اليت ال إمام هلا

:  قال احلضور بصوت واحد�بعد مساع هذا اخلطاب لسيدنا نور الدين 
. ، أنت أمرينا وخليفة مسيحناك بيعتنا، وإننا سوف نطيع أوامرذنرجو أن تأخ

 وبايعوا على ، أولم على قبول سيدنا نور الدين خليفةًمث أمجع احلاضرون كله
 وكان عددهم ،وكثري من اإلخوة كانوا قد حضروا من خمتلف املدن. يده

  .  شخصا١٢٠٠
 بعد هنيهة صالة اجلنازة على �عندما بايع اجلميع صلّى م اخلليفةُ األول 

  .ةاحلديق قرب البئر يف �اجلثمان الطاهر لسيدنا املسيح املوعود 

@ÝjÓ@åß@æýÇ⁄aBòí†»c@åà¬c@‰†•B@ @
 "صدر أجنمن أمحدية"ـ بعد ذلك نشر اخلواجة كمال الدين، بصفته سكرتريا ل

  : إعالنا باسم مجيع أعضاء األجنمن جاء فيه
 بقاديان، وبناًء على وصاياه � املسيح املوعودقبل أداء صالة اجلنازة على "

صدر أجنمن "قتراح أعضاء مؤسسة ، ووفقًا ال"الوصية" املسجلة يف كتيب �
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٢٢٥
املوجودين يف قاديان، وأيضا طبقًا ملشورة أقارب سيدنا املسيح املوعود " أمحدية
، وبإذن من السيدة أم املؤمنني، فإن كل القوم املوجودين بقاديان، البالغ �

 شخصا، قد أمجعوا على قبول سيدنا حاج احلرمني ١٢٠٠عددهم حينئذ 
 نائبا وخليفةً للمسيح املوعود - سلمه اهللا تعاىل -ر الدين الشريفني احلكيم نو

وقد حضر هذه املناسبة من أعضاء مؤسسة صدر . ، وبايعوا على يده�
سيد املولوي حممد أحسن احملترم، الصاحبزاده مريزا ال: أجنمن، السادةُ األفاضل

املريزا .  دبشري الدين حممود أمحد احملترم، جناب النواب حممد علي خان احملترم،
سيد حممد حسني شاه احملترم، السيد خليفة رشيد . يعقوب بك احملترم، د

   )".العبد املتواضع اخلواجة كمال الدين. (الدين
 قد وقع فجأة، وأن الوقت إلطالع � املسيح املوعود أن حادث وفاة مع"

اإلخوة على ذلك كان ضيقا جدا، ولكن مع ذلك توافد اإلخوة من خمتلف 
انباله، جالندهر، كفورلة، أمرتسار، الهور، غوجرانواله، وزير : مبا فيهااملدن 

 أعداد كبرية على تآباد، جامون، غجرات، بطاله، غورداسبور وغريها، وصلّ
وكل هؤالء احلضور .  صالة اجلنازة يف الهور وقاديان� املسيح املوعود

 خليفةً للمسيح احملترم )نور الدين(املسجل عددهم أعاله قد أمجعوا على قبوهلم 
أنه يتحتم و ،ونبعث هذه الرسالة بغية إطالع مجيع أفراد اجلماعة. املوعود

 ا أن يبايعوا على الفور على يد سيدنا حكيمِ األمة خليفةعليهم بعد قراء
  ." أو عن طريق املراسلة، إما باحلضور يف حضرته شخصيا؛املسيحِ واملهدي

òÈîjÛa@pbàÜ×@ @
 �اإلعالن أعاله الكلمات اليت أخذ ا سيدنا اخلليفة األول لقد أرفقت مع 

  :البيعة، وكانت كما يلي
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٢٢٦
  أشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله"

  أشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
  ن حممدا عبده ورسولهأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أ

أبايع اليوم على يد نور الدين على مجيع الشروط اليت كان سيدنا املسيح 
وأقر أيضا أنين سأحاول قصارى . املوعود واملهدي املعهود يأخذ البيعة عليها

. جهدي لتعلّم القرآن الكرمي وتعليمه والعمل به، وكذلك األحاديث الصحيحة
وسوف أواظب . نشر اإلسالم باملال والنفسوأكون جاهزا قدر االستطاعة ل

  . وسأسعى إلنشاء وإقامة عالقة احلب بني اإلخوة. على الزكاة بكل دقة وحذر
  أستغفر اهللا ريب من كل ذنب وأتوب إليه
  أستغفر اهللا ريب من كل ذنب وأتوب إليه
  أستغفر اهللا ريب من كل ذنب وأتوب إليه

فر يل ذنويب فإنه ال يغفر الذنوب إال رب إين ظلمت نفسي واعترفت بذنيب فاغ
  .أنت

  :  إىل كلمات البيعة ما يلي�م أضاف ١٩١٠ومبناسبة االجتماع السنوي عام 
 وسأهتم السيئات، ولن أم أحدا، أقربلن أرتكب الشرك، ولن أسرق، ولن "
وسأواظب على الصلوات وسأكون مستعدا ألداء الزكاة . األوالد الصغارب

  ."واحلج حبسب قدرايت
، ولكنين أرى "سوف ننشر احملبة بيننا: "وقال بأين كنت أريد أن أضيف أيضا

 فخشيت أن خيالفوا العهد ،أن الناس يف بعض األحيان يتشاجرون فيما بينهم
  ." بعد إبرامه، وإخالف العهد يؤدي إىل النفاق
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@énÏý�@óÜÇ@òÇbà¦a@Êbºg�@ @
 قد بايعوا إنسانا ١٢٠٠عددهم ذكرنا أن اجلماعة املوجودة يف قاديان البالغ 

 إعالن نشر ، باإلمجاع، وإلطالع األمحديني يف اخلارج�سيدنا اخلليفة األول 
 أن يبايع اإلخوة  طُلب فيه"احلكم"وجريدة " بدر"يف اجلرائد مثل جريدة 

فلم يلبث وصول هذا .  إما باحلضور شخصيا أو عن طريق املراسلة؛مجيعا
ما كانوا حىت بايعت اجلماعة كلها سيدنا اخلليفة اإلعالن إىل األمحديني حيث

وهكذا فقد اجتمعت اجلماعة من جديد يف مدة قليلة .  بدون استثناء�األول 
جدا حتت راية واحدة، وخابت آمال املعاندين واملعارضني الذين ظنوا أن حياة 

 وال يوجد بعده ، فحسب�اجلماعة منوطة حبياة سيدنا املسيح املوعود 
  . أن يوحدها على يد واحدةشخص ميكن

 نـصرت   ����ماذا تعرف عن أم املؤمنني حرم سيدنا املسيح املوعـود           : س
  ؟  رضي اهللا عنهاجهان بيغم

م يف دهلي باهلند، والدها     ١٨٦٥السيدة نصرت جهان بيغم من مواليد عام        : ج
ـ       الذي   �هو السيد مري ناصر نواب        يف  ساداتينتمي إىل عائلة عريقة من ال

من قاديان وكانت له عالقات     يف بلدة قريبة    موظفا يف مديرية الري     اهلند؛ كان   
. � مرزا غالم قادر شقيق سيدنا املسيح املوعـود       املرحوم  جيدة مع األستاذ    

 اه من اهللا يتـضمن     نا مرزا غالم أمحد القادياين بناء على وحي تلقّ        خطبها سيد
م ١٨٨٤ج يف عـام      ومت الـزوا   .وعد اهللا بكفالة مجيع ما يلزم الزواج وتأمينه       

مبنتهى البساطة خالفا للتقاليد السائدة؛ إذ كان موكب الزواج يتـشكل مـن             
حـني  ف .كان مهرها عند الزواج ألف ومئتا روبية       فقط و  ثالثة رجال أو أربعة   

عن دهلي مئـات  ةديبعال رضي اهللا عنها ليال إىل بيت زوجها يف قاديان    وصلت 
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٢٢٨
ن يـستقبل   مل جتد م  وكة األعصاب   الكيلو مترات، كانت متعبة ومرهقة ومنه     

لتستريح قليال،   جدا، فارمتت عليه     عاديا يف فناء الدار سريرا      وجدتالعروس، ف 
شـاكرة  أهداب الـصرب    سكت ب  لكنها مت  .فغلبها النعاس فنامت حىت الصباح    

 وحتلت حب      ةًلية القناعة والشكر، وبقيت طول العمر وفي دةً خملصة مساعقة  ومصد
 جم الربكات وقد شاهدت آالف      ازلت عليه ـ، فن � وجها ز جلميع دعاوي 

 مات بعض أوالدها فلم تشك ومل تنح، بل صربت وشـكرت علـى              .اآليات
السيد مبارك أمحد رمحه اهللا أبـدت       األصغر  حني مات ابنها    و .األوالد األحياء 

 إىل عبـده    يح يف الو  على صربها  �ثىن اهللا   فأإعجابا كبريا،   صربا أعجب اَهللا    
 سرورا  لما أخربها مبا أوحى اهللا إليه، أظهرت      ف ،� املسيح املوعود    رالشكو

  .تباليما  لو مات يل ألفا مبارك أمحد، ف:ال يوصف وقالت
 تتقن  غري أا كانت  مل تكن رضي اهللا عنها حائزة على شهادات علمية عالية،           

 �اللغة األردية النتمائها إىل أسرة عريقة من دهلي، وكان املسيح املوعـود             
 لعائـشة   � حيبها حب الـنيب      �كان  . يستشريها فيما يتعلق باللغة األردية    

كانت هي األخرى تضحي بدورها بنفسها ونفيسها يف سبيل         ورضي اهللا عنها،    
  الدين،  يستدين منها أحيانا مث يسدد     � كان املسيح املوعود     .تأمني الراحة له  

      ات باعت حليطر   وهي يف كثري من املر وكان  � أت عليه ها لسد حاجات ،
قد ولدت له أوالدا بشره اهللا م قبل والدم،         و ، ويرعاها كثريا  يالطفها   �

   .�كما قد تزوجها بإذن من اهللا 
سيدنا املسيح ومن توكُّلها العظيم على اهللا تعاىل وإمياا القوي بوعود اهللا مع 

طرنّ ببال  ال خي:وقالت هلم �بعيد وفاته  هامجعت أوالدأا  �املوعود 
 فقد ترك لكم ، أن أباكم مل يترك لكم شيئا- نظرا إىل خلو البيت –أحدكم 

 رضي اهللا عنها توفيت. يف السماء ثروة عظيمة للدعاء لن تزال تصلكم يف أواا
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يف مركز اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف " شيت مقربة"يف م ودفنت ١٩٥٢يف 

  .ربوة
   الذين بشره اهللا بوالدم سابقا؟ ����ملوعود اذكر أمساء ذرية املسيح ا: س
م وتوفيت يف متوز ١٨٨٦عصمت؛ ولدت يف أيار رحومة  امل– ١: ج

  .م١٨٩١
  .م٤/١١/١٨٨٨م وتويف يف ٧/٨/١٨٨٧ بشري األول؛ ولد يف - ٢ 
-١٢: ؛ ولد يف�) املصلح املوعود( السيد مريزا بشري الدين حممود أمحد -٣
  .م٨/١١/١٩٦٥: م، وتويف يف١٨٨٩-١
 .م١٨٩٢م وتوفيت عام ١٨٩١ شوكت؛ ولدت عام رحومةامل -٤
  ٢/٩/١٩٦٥ - ٢٠/٤/١٨٩٣ � السيد مرزا بشري أمحد -٥

قب قبل  لُ.� أصغر من سيدنا املصلح املوعود �السيد مرزا بشري أمحد 
 أصيب يف ".قمر األنبياء"ـ ب�والدته فيما أوحي إىل سيدنا املسيح املوعود

سيدنا  خشى منه أن يؤدي إىل العمى لكنكان يف عينيه طفولته بالرمد واألمل يف
برق طفلي "باللغة العربية  � اهللا ه أهلم، حني دعا له� املسيح املوعود

ه فحسب بل وهب له عيني فبدأ يستعيد صحته بسرعة هائلة ومل ينور اهللا ،"بشري
ن ن مينك العينني والبصرية متكَّ، وبت وعلوما غزيرة أيضابصرية عظيمة

 كبرية وخدم اجلماعة اإلسالمية األمحدية على أعماالالدراسات العليا وترك 
من ورعه وأمانته أنه ذات يوم وجد يف املكتب و .املناصب اجلليلة املختلفة

 إن هذا الدبوس أمانة :دبوسا ملقى على األرض فالتقطه وقال لرجال املكتب
اعة وجيب أن حنافظ على لك للجم فهو م،للجماعة اإلسالمية األمحدية عندنا

  .أمالك اجلماعة
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٢٣٠
 حائزا على شهادة املاجستري وكان متمكنا من العلوم الدينية خاصة �كان 

 : وقد ترك لنا كتبا قيمة على موضوعات قيمة أساسية منها نذكر منها

   �  ربـنا-أ
  � سرية خامت النبيني -ب
   � سرية املهدي -ج
   تبليغ اهلداية-د

  )أي اجلماعة اإلسالمية األمحدية(ة  سلسلة أمحدي-هـ
 أمري -رمحه اهللا-ومن أبنائه األستاذ اخلبري يف االقتصاد مرزا مظفر أمحد 

  . اجلماعة اإلسالمية األمحدية السابق يف الواليات املتحدة األمريكية
  م)٢٦/١٢/١٩٦١ -٢٤/٥/١٨٩٥ (�السيد مرزا شريف أمحد  -٦
 – ٢/٣/١٨٩٧(  عنــهاالــسيدة نــواب مباركــة بــيغم رضــي اهللا -٧

   م)٢٣/٥/١٩٧٧
 م )١٦/٩/١٩٠٧ - ١٤/٦/١٨٩٩( �السيد مرزا مبارك أمحد  -٨

 م)٣/١٢/١٩٠٧ - ٢٨/١/١٩٠٣( السيدة أمة النصري رضي اهللا عنها -٩
 - ٢٥/٦/١٩٠٤(  السيدة أمـة احلفـيظ بـيغم رضـي اهللا عنـها            -١٠
  م )٦/٥/١٩٨٧
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٢٣٣
 ؟ ���� ما اسم اخلليفة األول للمسيح املوعود :س

  .�احلاج املولوي احلكيم نور الدين البهريوي : ج
  مىت وأين ولد؟: س
م يف بلدة رية التابعة حملافظة سرجودها اليت أصبحت ١٨٤١ عام �ولد : ج

  . اآلن يف باكستان
   مىت انتخب خليفة؟: س
  . �اة سيدنا املسيح املوعود م، وذلك بعد يوم من وف٢٧/٥/١٩٠٨يف : ج
  كم كان عمره وقت االنتخاب؟: س
  .  سنة٦٧: ج
  من كانت أول من بايعته من النساء؟: س
 . السيدة نصرة جهان بيغم أم املؤمنني رضي اهللا عنها: ج

 وحيا خبصوص أحد - ���� املسيح املوعود -ى سيدنا أمحد لقد تلقّ: س
سالمي هذا الرجل يؤمن بإ :دهمفا" حممد حسني البطالوي"معارضيه وهو 

  فكيف حتقق هذا اإلهلام؟. قبل موته
لقد حتقق هذا الوحي حني قام الشيخ حممد حسني البطالوي بتسجيل أبنائه : ج

يف مدرسة قاديان، كذلك يف حمكمة غوجرانواله قام بسحب فتوى تكفري 
) ديةاألمح(إن هذه الفرقة "، حيث قال يف تصريح له �سيدنا املسيح املوعود 

  ". هي األخرى تؤمن بالقرآن واحلديث أيضا، وحنن ال نكفِّرها
  مىت ألقى سيدنا املصلح املوعود أول خطبة مجعة له؟: س
م حني عينه سيدنا اخلليفة األول أمريا للجماعة يف قاديان ١٩/٧/١٩١٠يف : ج

لتانخالل سفره إىل م.  
  احلرام؟ أول مرة حبج بيت اهللا ����مىت تشرف اخلليفة األول : س
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٢٣٤
  . مرة١٣وقد وفَّقه اهللا تعاىل لحج البيت . م١٨٦٥يف عام : ج
  ؟���� ألول مرة بزيارة سيدنا املسيح املوعود ����مىت تشرف : س
  .م١٨٨٥يف عام : ج
   أول رئيس ملؤسسة صدر أجنمن أمحدية؟����نه املسيح املوعود مىت عي: س
  .م٢٩/١/١٩٠٦يف : ج
  اذكر أمساء بعض مؤلفاته؟: س
  . صل اخلطاب ملقدمة أهل الكتاب ف-١: ج
  . تصديق الرباهني األمحدية-٢
  .  إبطال ألوهية املسيح-٣
  .  نور الدين-٤
   شعرا؟����  يف مدحه����ماذا قال سيدنا املسيح املوعود : س
  : ما تعريبه-باللغة الفارسية-لقد نظم يف مدحه شعرا : ج
أتى ذلك إال إذ فاض     وال يت .... ما أروع لو أن كل فرد يصبح مثل نور الدين          

  كل قلب بنور اليقني
  اذكر بعض أهم املشاريع اليت أقيمت يف عهد اخلليفة األول؟: س
 تعيني املبشرين بشكل منظم ورمسي، وكان أول مبشر رمسي؛ األستاذ -١: ج

  . سيال رمحه اهللا، وقد أُرسل إىل أوروبا تشودري فتح حممد
  .  تأسيس بيت املال-٢
  .افة بصورة رمسية إنشاء بيت الضي-٣
 وسلتبشري اهلند" احلق"لتبشري السيخ، وجريدة " نور" إصدار جريدة -٤

  .باإلسالم
  . إنشاء املدرسة األمحدية-٥
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  . إقامة املكتبة العامة يف قاديان-٦
  يف جامعة البنجاب، ومىت؟" رسالة الصلح"من قرأ كتاب : س
 سـيدنا   اتمؤلف كمال الدين آخر     خواجةم قرأ األستاذ    ٢١/٦/١٩٠٨ يف: ج

   .بنجابال قاعة جامعة يف" الصلح رسالة "�املسيح املوعود 
   عقاره يف رية لصدر أجنمن أمحدية؟ ����مىت وهب سيدنا نور الدين : س
  . م١٩٠٨متوز / يوليويف: ج
   يف اجلامع املبارك بقاديان يف رمضان؟ ����يف أي سنة اعتكف : س
   .م١٩٠٨ لتشرين األو/ كتوبريف رمضان املوافق لـ أ: ج
   اجلماعة يف العمل التطوعي اجلماعي؟  أفراد����مىت شارك : س
ـ طوعي لتوسـيع    تم شارك يف العمل اجلماعي ال     ١١/٣/١٩١٠ يف: ج امع اجل

  .األقصى بقاديان
  مىت خرج من قاديان أول مرة بعد تقلده منصب اخلالفة؟ : س
 ، ملتان بأول سفر بعد تقلده منصب اخلالفة إىل     �م قام   ٢٤/٧/١٩١٠ يف: ج

  . الطبجمالإلدالء شهادة يف 
   مرة جبروح بالغة، كيف ومىت حدث ذلك؟����لقد أصيب : س
  . وتعرض جلروح بالغة،احلصان  ظهرعلىم سقط من ١٨/٩/١٩١٠ يف: ج
  مىت أملى سريته الذاتية على الشيخ أكرب شاه النجيب آبادي؟: س
 حزيـران /  إىل يونيـو   شـباط / فرباير من على الشيخ أكرب شاه      �أملى  : ج

 اليقني يف حياة نـور      مرقاة"نة باسم   شرت يف اية الس    ن  ذاتيةً  سريةً ؛م١٩١٢
   "الدين

 عندأي نصيحة أسداها سيدنا اخلليفة األول لألستاذ ظفر اهللا خان : س
  م؟١٩١١سفره إىل بريطانيا عام 
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٢٣٦
  . نصحه بقراءة سورة يوسف على الدوام: ج
ل الفيلسوف الشاعر حممد إقبال م سأ١٩١٢كانون األول /يف ديسمرب: س

  ؟���� عن أروع كتب األدب العريب، فماذا كان جوابه ����سيدنا نور الدين 
 قائمة الكتب اجليدة املشهورة، وكتب له أن أفضل كتاب �لقد أرسل : ج

  . باللغة العربية هو القرآن الكرمي
  ومن كان رئيس حتريرها األول؟" الفضل"مىت كان إصدار جريدة : س
م وكان رئيس التحرير األول مرزا بشري الدين حممود ١٨/٦/١٩١٣يف : ج

، وكانت يف البداية أسبوعية، مث أصبحت فيما بعد نصف أسبوعية، �أمحد 
  .م أصبحت يومية٨/٣/١٩٣٥وأخريا يف 

  من حتمل نفقات جريدة الفضل؟ : س
لقد تربعت أم املؤمنني السيدة نصرة جهان بيغم رضي اهللا عنـها بقطعـة              : ج
حـرم   -ض من ممتلكاا بِيعت بألف روبية، كما تربعت السيدة أم ناصر             أر

 - � املصلح املوعود    - بقطعتني من حليها وباعهما      - سيدنا املصلح املوعود  
بنفسه يف الهور بأربعمائة ومخس وسبعني روبية، أما األستاذ نواب حممد علي            

 قطعة أرض بِيعت بألف وثالمثائة      خان فقد تربع بألف روبية نقدا، باإلضافة إىل       
  . روبية

 مـصر    إىل ����األستاذ السيد زين العابـدين ويلّ اهللا شـاه          مىت أرسل   : س
  ، وملاذا؟ والشام

 األستاذ السيد زين العابـدين ويلّ اهللا        � األولأرسل سيدنا اخلليفة    لقد  : ج
  .بيةم للدراسات العليا يف اللغة العر٢٦/٧/١٩١٣ يف مصر والشام إىل �شاه 

   شرح صحيح البخاري كدروس يف املسجد؟ ����مىت بدأ : س
  .م١٩١٣ آذار/  مارسيف: ج
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٢٣٧
   قبل وفاته خبصوص أوالده؟����ما هي الوصية اليت أوصى ا : س
 بضعف شديد إثر الوعكة الصحية اليت أملَّت به         �م شعر   ٢/٢/١٩١٤يف  : ج

لسا يف  بعد سقوطه من على ظهر الفرس، وبسبب ذلك كان يلقي الدروس جا           
تلك األيام، ويف حالة الضعف هذه كتب يوما وصيةً يف حق أوالده قال فيهـا               

ال جتمعوا ألوالدي التربعات أبدا، وال تصنفوهم يف زمـرة املـساكني، وال             "
تعدوهم يف عداد اليتامى؛ إن اهللا سريزقهم أيضا بقدرته كمـا رزقـين طـول       

  ".احلياة
  ؟����ه، ومىت كانت وفاته ماذا وصى أوالده قُبيل وفات: س
 أوالده بالتمـسك    � األولم وصى سـيدنا اخلليفـة       ١٣/٣/١٩١٤ يف: ج

وهو   يف اليوم نفسه   - يف قاديان  -ا  هرظُ والربع   يف الساعة الثانية  وتويف   ،بالدين
  .يصلي

   ومن صلّى عليه اجلنازة؟ ����أين دفن : س
زا ريية سيدنا امل   اإلسالمية األمحد  اجلماعةب أفراد   م انتخ ١٤/٣/١٩١٤ يف: ج

 لسيدنا املسيح املوعود واإلمام املهدي      خليفةً ثانيا  �بشري الدين حممود أمحد     
  وهو الذي أقام صالة اجلنازة على روح سيدنا اخلليفة األول الطـاهرة،            ،�

 يف ـشيت    �جبوار ضريح مطاعه وحبيبه سيدنا املسيح املوعود         �ودفن  
  . بقاديان مقربة
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٢٤١
   ؟����ما اسم اخلليفة الثاين للمسيح املوعود : س
  . �احلاج مرزا بشري الدين حممود أمحد : ج
  مىت ولد؟ : س
  .١٢/١/١٨٨٩يف : ج
   بزيارة احلرمني الشريفني وحج بيت اهللا احلرام؟����مىت تشرف : س
  .١٩١٢ عام يف: ج
  مىت انتخب خليفة؟ : س
   .م١٤/٣/١٩١٤يف : ج
  كم كان عمره عندما انتخب خليفةً؟: س
  .مخسة وعشرين عاما: ج
  حتققت يف شخصه؟ ����أي نبوءة لسيدنا حممد املصطفى : س
، "يتزوج ويولد له"زل ونـعن املسيح املنتظر أنه سي �لقد تنبأ رسول اهللا : ج

م أمحد القادياين أنه هو املسيح املوعود واإلمام وعندما أعلن سيدنا مرزا غال
 بشارة تنبئ بوالدة ابن له يكون ذا صفات روحانية �املهدي، تلقَّى من اهللا 

وعده  � هذا النبأ مباشرة على املأل؛ وهو أن اهللا �مميزة عديدة، فنشر 
بولد ذي صفات خاصة، وقد حتققت هذه النبوءة بالفعل يف شخص سيدنا 

 الذي أعلن يف االجتماع السنوي للجماعة � الدين حممود أمحد مرزا بشري
م أنه هو االبن املوعود الذي بشر به يف هذه ١٩٤٤الذي عقد يف قاديان عام 

  .املصلح املوعود: �النبوءة، ولذلك يقال له 
  مىت أعلن أنه هو املصلح املوعود، وأي وحي أوحي إليه ذا اخلصوص؟: س
أنا املسيح املوعود مثيله "ذلك استنادا إىل إهلام م، و٢٨/١/١٩٤٤يف : ج

  ". وخليفته
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٢٤٢
  شرح صحيح مسلم؟ ����مىت بدأ سيدنا املصلح املوعود : س

 بشرح صحيح مسلم؛ �م بدأ املصلح املوعود ١٩١٦أغسطس /يف آب: ج
   . يلقيها يف املسجددروسوذلك ب

 ؟ ����مىت ألف كتابا عن سرية سيدنا املسيح املوعود : س

 كتاب عن سرية املسيح �م صدر له ١٩١٦تشرين الثاين / فمربيف نو: ج
  .� املوعود

من نزل يف ميناء فالدلفيا بأمريكا لفتح مركز اجلماعة اإلسالمية األمحدية : س
  هناك ومىت؟

 يف ميناء فالدلفيا يف الواليات املتحدة األمريكية �نزل املفيت حممد صادق : ج
اعة هناك، لكنه منِع من دخول م وذلك لفتح مركز اجلم١٥/٢/١٩٢٠يف 

  . املدينة، وبعد ثالثة أشهر تقريبا سمح له بذلك
   أول مشروع لنذر احلياة خلدمة اإلسالم؟����مىت أعلن املصلح املوعود : س
   .م٧/١٢/١٩١٧يف : ج
كم جولة تبشريية وتربوية قام ا إىل البالد األجنبية، وما هي البلدان : س

  اليت زارها، ومىت؟ 
م، وذلك ١٩٢٤ جبولتني إىل أوروبا؛ أوالمها إىل لندن سنةَ �ام ق: ج

له مقاالً كبريا وشامالً، وقد قرأه يف من أجوكتب . للمشاركة يف مؤمتر وميبلي
، وهذا املقال �املؤمتر نيابةً عنه؛ األستاذ الكبري تشودري حممد ظفر اهللا خان 

وقد ". أي اإلسالم احلقيقي: األمحدية"القيم نشر فيما بعد بشكل كتاب باسم 
  .  يف طريق عودته على مصر وسورية وفلسطني�عرج 
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٢٤٣
 وخالهلا زار دمشق وبريوت ،م١٩٥٥بريل أ/كانت يف نيسانف الثانية أما اجلولة
 أصابه نتيجة مرض من  لندن للعالج إىل وصل مثهامبورغ،ووزيوريخ  وجنيف

   . يف أوروبامراكز للجماعة عدة افتتح ،لكن رغم أملهو .حماولة فاشلة الغتياله
   حجر أساسه؟����أي مسجد يف أوروبا وضع : س
وقد . مسجد الفضل يف لندن؛ وهو أول مسجد للجماعة شيد يف أوروبا: ج

 حيث افتتحه م١٩٢٦م ومت بناؤه عام ١٩٢٤ حجر أساسه يف عام �وضع 
  .٣/١٠/١٩٢٦السري شيخ عبد القادر يف 

 عن أمري ويلز، ����يدنا املصلح املوعود ما اسم الكتاب الذي ألَّفه س: س
  ومىت ألفه؟ 

 يف �وقد كتبه سيدنا املصلح املوعود " حتفة أمريِ ويلز"اسم الكتاب : ج
م أهدى وفد من اجلماعة ٢٧/٢/١٩٢٢م مث يف ١٩٢١كانون األول / ديسمرب

  . هذا الكتاب إلدورد الثامن، بالهور
  كان ذلك؟ من هو أول مبشر أمحدي وصل إىل مصر، ومىت : س
م انطلق األستاذ السيد حممود أمحد عرفاين إىل مصر لفتح ١٨/٢/١٩٢٢يف : ج

  .مركز اجلماعة اإلسالمية األمحدية هناك
  اجلهاد ضد حركة شدهي؟  ����مىت أعلن سيدنا املصلح املوعود : س
 اجلهاد ضد حركة �م أعلن سيدنا املصلح املوعود ٧/٣/١٩٢٣يف : ج

ستعادة  أقيمت ال-اكلة حركات التنصريعلى ش-شدهي؛ وهي حركة 
ويف .  إىل دينهم السابقندوساهل  الذين اعتنقوا اإلسالم مناملسلمني

وهي يف  أول بعثة من ااهدين إىل أرض شدهي �م أرسل ١٢/٣/١٩٢٢
، ففي سبتمرب اضطر اآلريا لإلعالن عن اية حركة شدهي إثر اهلند حاليا

  . األمحدية عن اإلسالمالدفاع القوي للجماعة اإلسالمية
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٢٤٤
 بلقاء سيدنا املصلح املوعود - رئيس إيطاليا -مىت تشرف موسوليين : س
  ؟ ����
  .م١٧/٨/١٩٢٤يف : ج
 واألستاذ السيد زين العابدين ����مىت وصل األستاذ جالل الدين مشس : س

   إىل دمشق، وملاذا؟ ����ويل اهللا شاه 
يف مشق  إىل دصالووم ٢٧/٦/١٩٢٥لقد انطلقا من قاديان يف : ج

  .  مركزٍ للجماعة اإلسالمية األمحديةمن أجل فتح م١٧/٧/١٩٢٥
  من أسس مركز اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف إندونيسيا ومىت؟ : س
   .م١٩٢٥أيلول /  يف سبتمرب�أسسه املولوي رمحت اهللا : ج
ما عدد اللغات اليت ألقيت ا اخلطب يف اجللسة السنوية يف قاديان عام : س

  م؟١٩٢٦
م، وألول مرة؛ ألقيت اخلطب يف االجتماع العام بقاديان ٢٩/١/١٩٢٦يف : ج

  .  لغة خمتلفة٢٤بـ 
   ؟ جامع الفضل بلندن، ومىتالذي افتـتحمن : س
  .م٣/١٠/١٩٢٦افتتحه السري الشيخ عبد القادر، يف : ج
  مىت تعرض األستاذ جالل الدين مشس حملاولة القتل بدمشق؟ : س
م، لكنه جنا بفضل من اهللا وعاش بعد ذلك ٢٠/١٢/١٩٢٧كان ذلك يف : ج

طويال، ونال من اهللا توفيقا إلجنازات باهرة، حىت نال من سيدنا املصلح املوعود 
  ".خالد األمحدية" لقب �
  مىت عقد أول اجتماع سنوي للنساء؟: س
  .م١٩٢٦كانون األول عام /يف ديسمرب: ج
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٢٤٥
 ����ناسبة سرية النيب مىت أقيم أول اجتماع عظيم الشأن لالحتفال مب: س

  ؟����وخصص له يوم كامل بِحثٍّ من اخلليفة الثاين 
  م١٧/٦/١٩٢٨: ج
 مشروع التحريك اجلديد، وما هو ���� املصلح املوعود مىت أسس سيدنا: س

  هذا املشروع؟ 
 يف عـام  �التحريك اجلديد؛ هيئة إدارية أسسها سيدنا املصلح املوعـود      : ج

أم " حزب األحرار "المية األمحدية من    م، إذ أعلن أعداء اجلماعة اإلس     ١٩٣٤
سيدمرون قاديان ويدكوا دكّا وسوف ميحون اسـم اجلماعـة اإلسـالمية            

هذا .. األمحدية من ذاكرة التاريخ، وأعلنوا أن هذه اجلماعة ستنقرض عن قريب    
 :ووعده قـائال  -وعلى الطرف اآلخر فقد أعلن خليفة من أرسله اهللا من عنده            

إين معني من   "و "رسالته إىل أحناء العامل   بلِّغ  أنه سي "و" لناسواهللا يعصمك من ا   "
أننا سنخرج من هنا،    : � إمياء منه ب -"أراد إعانتك وإين مهني من أراد إهانتك      

 �وننتشر يف العامل من أقصاه إىل أقصاه لنشر رسالة سيدنا املسيح املوعـود            
 �نديـة، فقـدم     ونفتح املراكز اجلديدة ونشيد املساجد خارج شبه القارة اهل        

وطالبـهم  " التحريك اجلديد "ألفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية برناجما يسمى       
 أخرى تـسمى متطلبـات      ٨ أمرا، مث أضاف إليها فيما بعد        ١٩بااللتزام بـ   

اختاذ احلياة البسيطة، نذر األوالد خلدمة الدين، وقف        : التحريك اجلديد، ومنها  
لذكر هنا أن سيدنا املصلح املوعود نفسه نـذر   واجلدير با-احلياة خلدمة الدين    

مجيع أبنائه الثالثة عشر خلدمة اجلماعة اإلسالمية األمحدية، كما زوج مجيـع            
 وتقدمي التربعات إىل صندوق الربنامج، جتنب النفقات الزائدة،         -بناته للواقفني   

وعـاش أفـراد   . إنشاء صندوق احتياطي مببلغ مليونني ومخسمئة ألف روبيـة        
ماعة اإلسالمية األمحدية تلك األيام العصيبة يستعينون بالـصرب والـصالة،           اجل
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٢٤٦
وكل هذه املراكز املنتشرة يف مجيع القارات، وتشييد املساجد، ونشر الكتـب            
العلمية املختلفة وترمجات القرآن واحلديث إىل لغات العامل، وإنـشاء القنـاة            

 هلذا املشروع   طيبةا هي مثار    إمن. .الفضائية اإلسالمية األمحدية، وشبكة املبشرين    
وما ترتب عليه من معاناة وصرب وحتمل اآلالم اليت عاشتها اجلماعـة يف تلـك            

أن مؤسسة التحريك اجلديد معنيةٌ جبميع أنـشطة        اجلدير بالذكر هنا    و. الفترة
صدر "اجلماعة اإلسالمية األمحدية خارج شبه القارة اهلندية، وهلا على شاكلة           

، ويسمى رئيس كـل دائـرة       "الوكاالت"ائر خمتلفة تسمى    دو "أجنمن أمحدية 
وكل دائرة مستقلة حبد    ". الوكيل األعلى "أما رئيس الوكالء فيسمى     ". الوكيل"

ذاا، وهلا أعمال وفرائض حمددة من قبل خليفة املسيح، ويعين الوكيل من قبله، 
يتلقـى  ويكون الوكيل مسؤوالً أمام الوكيل األعلى، أما الوكيـل األعلـى ف           

. �التوجيهات مباشرةً من سيدنا خليفة املسيح املوعود واإلمـام املهـدي            
  : وفيما يلي تعريف موجز بالوكاالت املختلفة

 مجيع الوكاالت مسئولة أمام الوكالة العليا وتأخذ منها         :الوكالة العليا   -١
التوجيهات وتقدم هلا تقارير شهرية عن أعماهلا؛ فهي متثل السلطة األخـرية يف             

لتحريك اجلديد، والوكيل األعلى مسئول أمام سيدنا خليفة املسيح املوعـود           ا
  . �واإلمام املهدي 

 هذه الوكالة تعمل كأمانة سر للتحريك اجلديد، وهي         :وكالة الديوان   -٢
ويتم من خالل   . املسئولة عن عقد اجتماعات التحريك اجلديد وسجل أعماهلا       

من دوائر التحريك اجلديـد أو      هذه الوكالة توظيف أي شخص يف أي دائرة         
تسرحيه أو تقاعده وما إىل ذلك من األمور، كما أنه من أعماهلا إعداد قـوائم               

عهـا هلـم، وقبـول      مرتبات املوظفني يف الدوائر التابعة للتحريك اجلديد ودفْ       
  .  وإجناز الشئون املتعلقة ا األمحديةالطلبات للتسجيل يف اجلامعة
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الـشئون التربويـة والتبـشريية للجماعـة         إن مجيع    :وكالة التبشري   -٣

اإلسالمية األمحدية خارج باكستان تتم من خالل هذه الوكالة، وهي تعـاجل            
مجيع قضايا املبشرين والدعاة وشؤوم خارج باكستان، وذلك من حيث جتهيز     
الدعاة والتأشريات وحجز املقاعد واالتصال املنتظم بأوالدهم وذويهم واالعتناء         

  .  ذلك من األمورم وما إىل
 هذه الوكالة املعنية جبمع التربعات لصندوق التحريك        :وكالة املال األوىل   -٤

فمساعدو الوكيل يتجولون يف البالد ويأخذون      . اجلديد داخل باكستان حصرا   
الوعود من أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية، أي من يتربع وبكَم روبية للسنة            

وتوجد يف مكتب هذه الوكالة سجالت جلميـع        يف صندوق التحريك اجلديد     
مراكز اجلماعة يف باكستان، وتبدأ السنة املالية للتحريك اجلديد من أول تشرين            

عند إعالن اخلليفة يف أول يوم مجعة مـن نـوفمرب           . نوفمرب يف كل عام   / الثاين
تؤخذ الوعود من أفراد اجلماعة، فهم خالل سنة يدفعون النقود باألقـساط أو             

  . ة واحدةدفع
 هذه الوكالة ينحصر نطـاق أعماهلـا خـارج          :وكالة املال الثانية    -٤

  .باكستان، فهي مسئولة عن مجيع األمور املالية خارج باكستان
 وهي تعىن بتسجيل مجيع عقارات التحريك اجلديد        :وكالة املال الثالثة    -٥

ا وشراء األشياء اجلدي         اوممتلكاها مسئولة عن بيع ممتلكادة حبـسب   ، كما أن
  . احلاجة، وأعمال البناء والتوسع أيضا تندرج يف أعماهلا

 مهمتها إعداد الكتـب واملنـشورات يف اللغـات          : وكالة التصنيف  -٦
املختلفة ونشرها خارج شبه القارة اهلندية حبسب ما تقتضي احلاجة، وتـأمني            

 خمتلف  املواد العلمية يف البالد األجنبية، والعمل على ترمجات القرآن الكرمي إىل          
  . اللغات العاملية
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  . وكالة الصناعة والتجارة -٧
  . وكالة الزراعة -٨
ويأيت ) مشروع نذر األوالد قبل الوالدة خلدمة اإلسالم( وكالة وقف نو  -٩

  .ذكرها مفصال بعد أسطر
  من افتتح كلية تعليم اإلسالم، ومىت؟: س
وأصبحت بذلك امتدادا . م٤/٦/١٩٤٤ يف �سيدنا املصلح املوعود : ج
  .�درسة تعليم اإلسالم اليت أنشأها سيدنا أمحد مل

  ؟����ما هي أهم مؤلفاته : س
   :ج
  . التفسري الصغري ؛ وهو تفسري خمتصر للقرآن الكرمي* 
التفسري الكبري؛ وهو تفسري للقرآن الكرمي يف عشرة جملدات، وقد ترمجت * 

شرتكلها إىل اللغة العربية ون.  
  . مقدمة تفسري القرآن الكرمي* 
  . �اهللا * 
  . الدعوة إىل احلق* 
  . مالئكة اهللا* 
  .بركات اخلالفة* 
  . منصب اخلالفة* 
  . فضائل القرآن* 
  . الذكر اإلهلي* 
  .� النيبسرية * 
  . منهاج الطالبني* 
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  . قدر اهللا* 
  . نظام االقتصاد يف اإلسالم* 
  . النظام اجلديد* 
  . مرآة الصدق* 
  . التعلق باهللا* 
  .إلسالم احلقيقيأي ا: األمحدية* 
أين فُتح أول مركز للجماعة خارج القارة اهلندية، ومن هو املبشر : س

  اإلسالمي األمحدي األول؟
م على يد األستاذ تشودري ٢٨/٦/١٩١٤كان ذلك يف لندن، وذلك يف : ج

  .  ليكون بذلك أول مبشر إسالمي أمحدي،� فتح حممد سيال
لس الشورى، وما هي  جملس الشورى، فما هي جماماذا تعرف عن: س

  أعماهلا؟ 
املختلفة للجماعة فروع جمالس الشورى الوطنية تعقد كل سنة يف ال: ج

  . اإلسالمية األمحدية يف العامل كله
وجمالس الشورى تعقد اجتماعا سنويا لثالثة أيام يف مركز اجلماعة، ويعقد هذا 

 حضوره، ميثله من االجتماع حبضور أمري املؤمنني نصره اهللا، ويف حال تعذر
وأعضاء الشورى الذين ميثلون اجلماعة كلها، يقدمون املشورة . يقرره نصره اهللا

وهؤالء األعضاء ينتخبهم أفراد اجلماعة يف . أمام أمري املؤمنني نصره اهللا مباشرة
ومع أن اخلليفة هو وحده الذي ميلك القرار األخري يف اجلماعة، . احملافظات

مع إىل آرائهم ويدرس مقترحام حول املسائل تعة ويسلكنه يستشري اجلما
والقضايا املختلفة املطروحة أمام أعضاء جمالس الشورى للنقاش، وبعد ذلك 
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٢٥٠
يأخذ ببعضها أو كلها، ويردها كلها ويقدم  بعضها اآلخر، كما ميكن أن يرد

  .من عنده بعض األمور، وال جيوز ألي كان أن يعترض على قراره
رى أنه كلما رأى أي مركز للجماعة بأن مسألة ما حباجة إىل أن وطريقة الشو

بحث على املستوى املركزي، وبعد نقاش تلك املسألة داخليا، يرسل رئيس ت
اجلماعة أو أمريها هذا املقترح إىل سكرتري الشورى املركزي الذي بدوره يرسل 

و خيتار منها ما هو كل املقترحات بعد دراستها إىل أمري املؤمنني نصره اهللا، فه
طرح أمام جملس الشورى للنقاش ويردتلك اليت هي غري صاحلة للطرحقابل لي  .

ومن اجلدير بالذكر هنا أا تقرأ كلها يف أوىل جلسات الشورى مع تعليل 
   .املرفوض منها دون مناقشتها

ت يقسم أعضاء جملس الشورى إىل جلان صغرية ليدرسوا املقترح املعين الذي مت
املوافقة على طرحه للنقاش يف اجتماعات صغرية، وتقدم توصيام أمام أعضاء 

وعندما يتشكل الرأي املتفق عليه يرسل إىل أمري . الشورى كلهم للنقاش
وكما سبق قد يصادق . املؤمنني نصره اهللا، وإذا صادق عليه فإنه يصبح قرارا

. ات أو إضافة البعض اآلخرعليه اخلليفة جزئيا حبذف بعض البنود أو الفقر
  . فالسلطة النهائية عنده وقراره غري قابل للجرح والنقد

  ما هي املكانة املتميزة لس الشورى يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية؟ : س
يعد جملس الشورى أهم مؤسسة يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية بعد : ج

  .ةاخلالفة، وميثِّل الركيزة األساسية للجماع
إذا كان جملس الشورى حائزا على هذه األمهية واملكانة املرموقة فهل : س

  يوجد ذكره يف القرآن الكرمي؟ 
حتما، فكل ما يتأسس عليه نظام اجلماعة اإلسالمية األمحدية، إمنا هو :  ج

، أما اآليات القرآنية اليت تذكر �مأخوذ من القرآن الكرمي أو سنة املصطفى 
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آل  (�وشاوِرهم في اَألمرِ فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اِهللا� :الشورى؛ فمنها

وهناك سورة مستقلة يف القرآن الكرمي باسم الشورى، وفيها . )١٦٠: عمران
  ) ٣٩: الشورى (�وأَمرهم شورى بيـنهم�: قوله تعاىل يصف املؤمنني

  ل رمسي؟مىت عقد أول جملس للشورى يف اجلماعة بشك: س
  .م١٦/٤/١٩٢٢ و١٥يف : ج
  كيف تقدم االقتراحات لس الشورى املركزي؟ : س
بإمكان أي مجاعة حملية تقدمي اقتراحات تراها ذات أمهية لدراستها على  :ج

املستوى املركزي العاملي، حيث يقوم رئيس اجلماعة أو أمريها بعد دراسة هذه 
 جملس الشورى الوطين، بتقدميها إىل االقتراحات على املستوى احمللي من خالل

سكرتري الشورى املركزي، والذي بدوره يقوم بإرساهلا إىل أمري املؤمنني نصره 
اهللا ليختار منها ما هو قابل للطرح أمام جملس الشورى للنقاش، ويرد ما ال يراه 

  . ش يف اجتماع الشورىاقبالنجديرا 
  تار أعضاؤه؟ممن يتألف جملس الشورى الوطين وكيف يخ: س
  : ج
 –الـرئيس   / األمريالوطين: يتألف جملس الشورى من األعضاء التاليني      •

نواب الرئيس وكل أعـضاء    /  نائب أو نواب األمري الوطين     –املبلغني املركزيني   
 . األمراء أو الرؤساء الفرعيني–اهليئة اإلدارية الوطنية 

 :يليممثلني آخرين من اجلماعات الفرعية الذين سينتخبون كما  •
 أو أقل من األعضاء دافعي التربع تنتخب        ٥٠كل مجاعة فرعية لديها      •

 .شخصا
 . تنتخب شخصني١٠٠ – ٥١اجلماعات الفرعية اليت تتألف من  •
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 عضو دافع للتربع جيب أن تنتخب ١٠٠أي مجاعة فرعية لديها عدد يفوق 

  .٥٠ممثالً إضافياً واحداً عن كل 
يدعو من طرفه أحد أفراد اجلماعة ليشارك األمري أو الرئيس الوطين ممكن أن إن 

بشكل خاص مبجلس الشورى ولكن عدد هؤالء الضيوف جيب أال يزيد عن 
 .من العدد الكلي ألعضاء الشورى% ٥

 –صدر اخلدام مع ممثل خمتار من قبله : ممثلني اثنني عن جملس خدام األمحدية
 ممثالت عن –ن قبله صدر األنصار مع ممثل خمتار م: ممثلني عن جملس أنصار اهللا

من الضروري أن تكون و. صدر اللجنة مع أخريات ختتارهن هي :جلنة إماء اهللا
من املمثلني املنتخبني من قبل اجلماعة للشورى أقل من ثالثني % ٢٥أعمار 

  . املمثلون جيب أن ينتخبوا باألغلبية يف اجتماع عام للجماعة الفرعية .سنة
  كيف يعمل جملس الشورى؟: س
 أوىل جلسات جملس الشورى تقرأ املقترحات اليت صادق عليها أمري يف: ج

املؤمنني لتناقش يف هذا الس وكذلك اليت مل تقبل مع التعليل، مث يقوم 
األعضاء من بعدها بتقدمي املشورة إىل أمري املؤمنني خبصوص اليت قُبلت للنقاش، 

راسة موضوع معني ومن مث يقسم األعضاء إىل جلان مصغرة يقوم كل منها بد
ومن مث تقدم نتائج دراستهم ومقترحام وقرارام أمام . من املواضيع املقترحة

أعضاء الشورى كلهم للنقاش، وعندما يتشكل الرأي املتفق عليه يرسل إىل أمري 
وبإمكان خليفة املسيح . املؤمنني نصره اهللا، وإذا صادق عليه يصبح قرارا ائيا

ق على هذه القرارات جزئيا حبذف بعض البنود منها أو  أن يصاد�املوعود 
  .إضافة بعض البنود من عنده، فالسلطة النهائية بيده

  مىت وصل أول قطار إىل قاديان؟ : س
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 من أمرتسر إىل �م، وسافر فيه سيدنا املصلح املوعود ١٩/١٢/١٩٢٨يف : ج

  .قاديان برفقة عدد من أفراد اجلماعة يف اليوم نفسه
حجر أساس اجلامع األمحدي يف الكبابري يف حيفا يف فلسطني، من وضع : س

  ومىت؟ 
 حجر األساس �م؛ وضع األستاذ جالل الدين مشس ٣/٤/١٩٣١يف : ج

  .جلامع سيدنا حممود يف الكبابري
  مىت فُتح مركز اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف هونغ كونغ؟ : س
  .م٢٧/٥/١٩٣٥يف : ج
   يف اليابان؟مىت فتح أول مركز للجماعة: س
  .م٤/٦/١٩٣٥يف : ج
مىت نشرت إذاعة بومباي اهلندية خطبة سيدنا املصلح املوعود عن : س

  معتقدات اجلماعة اإلسالمية األمحدية؟ 
  . م١٩/٢/١٩٤٠يف : ج
  من ابتكر التقومي اهلجري الشمسي؟: س
م لكي يستخدم بدال من التقومي ١٩٤٠ يف سنة �سيدنا املصلح املوعود : ج

 األشهر الشمسية � امليالدي، حيث مسى سيدنا املصلح املوعود الشمسي
  . بأحداث من التاريخ اإلسالمي وقعت يف الشهر نفسه

 ما هي أمساء األشهر وفق هذا التقومي، وما سبب تسميتها ذه األمساء؟: س

  :ج
 وأهلِ �وذلك النعقاد صلح بني رسول اهللا ) كانون الثاين/ يناير( صلح -١ 

  .ف بصلح احلديبيةمكة، ويعر
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 رسائل �ألنه يف هذا الشهر أرسل رسول اهللا ) شباط/ فرباير( تبليغ -٢

  .تبشريية إىل امللوك
 األمان للناس؛ �ألنه يف هذا الشهر أعلن رسول اهللا ) آذار/ مارس( أمان -٣

  .حيث حرم يف خطبة حجة الوداع دماء الناس وأمواهلم وشرفهم
 صحابيا غدرا ٧٧ يف هذا الشهر استشهد ألنه) نيسان/ أبريل( شهادة -٤

وخدعة مبوضع الرجيع وبئر معونة على يد أعداء اإلسالم، فقد طلب هؤالء 
 إرسال هؤالء الصحابة لكي يقوموا بتعليمهم مبادئ �الكفار من رسول اهللا 
  . من بني هؤالء الشهداء حفّاظا للقرآن٧٠الدين اإلسالمي، وكان

 من مكة إىل � يف هذا الشهر هاجر رسول اهللا ألنه) أيار/ مايو( هجرة -٥
  .املدينة

 �ألنه يف هذا الشهر أطلق احملسن األعظم ) حزيران/ يونيو( إحسان -٦
سراح أسرى بين طيء النتمائهم إىل قبيلة حامت الطائي، وذلك تقديرا له 

  .وإحسانا إليه
 حيث ألنه يف هذا الشهر وقعت غزوة ذات الرقاع؛) متوز/ يوليو( وفاء -٧

جرحت أقدام الصحابة لطول السفر وقلة املراكب إذ كان معظمهم مشاةً 
وكان الوقت صيفا حارا، حىت انتزعت أظفار أقدام بعض الصحابة، لكنهم 
تابعوا السفر وحتملوا مشاقّه، وسجلوا للوفاء والصدق واالستقامة مثاال ليس له 

  . نظري يف تاريخ بين البشر
ألنه يف هذا الشهر وضع اهللا أساسا إلظهار  )آب/ أوغسطس( ظهور -٨

اإلسالم على األديان األخرى من خالل غزوة مؤته اليت وقعت على حدود 
  .بالد الشام

  .ففي هذا الشهر وقعت غزوة تبوك) أيلول/ سبتمرب( تبوك -٩
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 بني �ففي هذا الشهر آخى رسول اهللا ) تشرين األول/ أكتوبر( إخاء -١٠

   .املهاجرين واألنصار
 سيدنا حممدا �ففي هذا الشهر بعث اهللا ) تشرين الثاين/ نوفمرب( نبوة -١١
  .  نبيا لبين البشر�
ففي هذا الشهر فُتحت مكة، وأعلن سيدنا ) كانون أول/ ديسمرب( فتح -١٢

تعطشني لدمه، وقال امل للعاملني العفو العام عن أعدائه  املبعوث رمحةً�حممد 
 أنتم اذهبو الرامحني أرحم وهو لكم اهللا يغفر ماليو عليكم تثريب ال: هلم

   .الطلقاء
كيف ميكن معرفة التاريخ يف السنة اهلجرية الشمسية مبعرفة السنة : س

  امليالدية؟
م تساوي ٢٠١٢ من السنة امليالدية، فمثال سنة ٦٢١بطرح العدد : ج

= م ٧/٣/٢٠١٢: هش أما التاريخ فال حيدث عليه أي تغري، أي١٣٩١
  .هش٧/٣/١٣٩١
م جلنة للسعي من أجل نيل ١٩٣١لقد تشكلت يف اهلند املتحدة عام : س

  احلقوق املدنية ملسلمي كشمري، فمن هو أول رئيس منتخب هلذه اللجنة؟
لقد رشح شاعر الشرق؛ الدكتور حممد إقبال، اسم سيدنا املصلح املوعود : ج
لجنة، م أول رئيس هلذه ال١٥/٧/١٩٣١ لرئاسة اللجنة، فانتخب يف �

  . إجنازات تارخيية يف منصبه هذا�وسجل 
مىت ألقى مؤسس دولة باكستان القائد األعظم األستاذ حممد علي : س

  جناح، حماضرة يف جامع الفضل بلندن؟
  . م٢٣/٤/١٩٣٣يف : ج
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٢٥٦
 مكرب الصوت أول مرة، وأين، ����مىت استخدم سيدنا املصلح املوعود : س

  وعم تنبأ يف خطبته ذه املناسبة؟
م يف خطبة اجلمعة يف اجلامع األقصى بقاديان، ٧/١/١٩٣٨كان ذلك يف : ج

 من تقدم نقطع به أشواط الرقي؛ �نظرا إىل ما مينحنا اهللا : قائال �وقد تنبأ 
فعلينا أن نؤمن بأن مجيع املشاكل والعراقيل ستختفي وتزول من طريقنا، وليس 

 واحلديث من قاديان ويستمع مبستبعد أن يأيت يوم يلقى فيه درس القرآن الكرمي
إليه سكان جاوا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وار والبالد العربية ومصر 
وفارس وغريها من بلدان العامل، وهم جالسون يف أماكنهم حاملني يف أيديهم 

ال شك أنه سيمثل بداية ! كم سيكون املشهد رائعا وعظيما. أجهزة الالسلكي
جريدة الفضل، . (قلوبنا بتصورها اليوم سعادة وسروراثورة عظيمة تفيض 

١٣/١/١٩٣٨(  
مرور (يف أي سنة احتفلت اجلماعة اإلسالمية األمحدية باليوبيل الذهيب : س

لعهد اخلليفة )  سنة٢٥مرور (لتأسيس اجلماعة، واليوبيل الفضي )  سنة٥٠
  الثاين معا؟

   .م١٩٣٩يف عام : ج
  ماذا تعرف عن لواء األمحدية؟: س
 مبناسبة �للجماعة اإلسالمية األمحدية لواء رفعه سيدنا املصلح املوعود : ج

فقد زرع . �العيد الذهيب لتأسيس اجلماعة والعيد الفضي لعهد اخلليفة الثاين 
 القطن، مث جنوه، مث غزلته ونسجته �صحابة سيدنا املسيح املوعود 

 رسم منارة املسيح، واللواء أسود اللون، يتوسطه. الصحابيات رضي اهللا عنهن
 ١٨وطول اللواء . وعلى ميينه هالل حيتضن جنمة، وعلى يساره بدر بلون أبيض

  ).  م عرضا٢.٧٥ م طوال و٥.٥أي قرابة ( أقدام ٩قدما وعرضه 
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٢٥٧
  مىت أصدر الشيخ العالمة حممود شلتوت الفتوى عن وفاة املسيح؟: س
  .سبوعية املصريةاأل" الرسالة"م، وقد نشرت يف جريدة ١١/٥/١٩٤٢يف : ج
   جبمع غلة للفقراء وكم كانت؟����مىت طالب سيدنا املصلح املوعود : س
  اجلماعةَ جبمع�م طالب سيدنا املصلح املوعود ٢٢/٥/١٩٤٢يف : ج
  . طنا٥٥‚٥طنا؛ غلة للفقراء، فقدمت اجلماعة ١٨‚٥
   عن الدراسة املختلطة بني اجلنسني؟ ����ماذا أفىت سيدنا املصلح املوعود : س
 يف خطاب وجهه �م ى سيدنا املصلح املوعود ١٩٤٣نيسان /بريلأيف : ج

  .ألعضاء الشورى عن الدراسة املختلطة بني الصبيان والبنات
 اجلماعة أن تنذر كل عائلة أمحدية رجال منها خلدمة ����مىت حثَّ : س

  الدين؟ 
  .م٥/١/١٩٤٥يف : ج
يابان يف احلرب  على إسقاط قنبلتني ذريتني على ال����ماذا كان رده : س

  العاملية الثانية؟
 على إسقاط الواليات املتحدة     ١٠/٨/١٩٤٥لقد أثار احتجاجا صارخا يف      : ج

  . األمريكية قنبلتني ذريتني على مدينيت هريوشيما وناجازاكي اليابانيتني
  مىت متكنت اجلماعة اإلسالمية األمحدية من فتح مركز بفرنسا؟: س
  .م١٧/٥/١٩٤٦يف : ج
   إىل باكستان مهاجرا من اهلند؟���� مىت وصل: س
  . إىل الهور، واستقر هناك لشهور٣١/٨/١٩٤٧وصل يف : ج
  مىت ألقى أول خطبة مجعة يف أرض باكستان؟: س
   ٥/٩/١٩٤٧يف : ج
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٢٥٨
  من هم دراويش قاديان؟: س
م وخروج األمحديني من قاديان إىل ١٩٤٧عند انقسام اهلند يف عام : ج

 أمحديا خملصا يف قاديان حلراسة ٣١٣ �وعود باكستان، ترك سيدنا املصلح امل
كما ترك معهم ابنه . مركز اجلماعة هناك، وهم من سموا بدراويش قاديان

وهؤالء األوفياء تعرضوا للمشاكل الكثرية . األستاذ مرزا وسيم أمحد رمحه اهللا 
ت وقدموا يف سبيل حراسة مركز اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف قاديان تضحيا

جليلة، وتصدوا بكل شجاعة لكل خطر، وحتملوا كل املصاعب يف هذا 
 .السبيل، تقبل اهللا منهم

  مىت عقد أول جملس للشورى يف باكستان؟: س
   .م٧/١٢/١٩٤٧يف : ج
  مىت وأين أقيم أول اجتماع سنوي للجماعة يف باكستان؟ : س
  .م٢٨/١٢/١٩٤٧ و٢٧لقد عقدت أول جلسة سنوية يف الهور : ج
   فتحت اجلماعة اإلسالمية األمحدية مركزها يف األردن؟مىت: س
  .م٣/٣/١٩٤٨يف : ج
   كتيبة الفرقان للدفاع عن كشمري؟����مىت أنشأ : س
  .م١٩٤٨حزيران / يف يونيو: ج
   إىل كشمري؟ وملاذا؟ ����مىت سافر : س
م، وقد سافر جلولة تفقدية ألعمال جماهدي كتيبة الفرقان ٢٧/٢/١٩٤٩يف : ج

  .على جبهة كشمري
  من هو مؤسس مدينة ربوة، ومىت أسسها؟: س
م، بناء على كشف ٢٠/٩/١٩٤٨ يف �لقد أسسها سيدنا اخلليفة الثاين : ج

  ".بقعة اهلجرة "�له وحتقيقا لنبوءة سيدنا املسيح املوعود 
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٢٥٩
  كيف كانت أرض ربوة عند تأسيسها؟ : س
كانت أرض ربوة أصدق مثال لواد غري ذي زرع، إذ ما كانت تصلح : ج

 وبعد –للزراعة وال للسكن، وتندر فيها املياه اجلوفية، وإن وجدت هذه املياه 
 فهي شديدة امللوحة، وكانت صحراء جرداء تعج باحليوانات -جهد جهيد

املفترسة والربية واحلشرات السامة، حىت كان الناس خيافون املرور فيها، لكنها، 
 قد حتولت خالل نصف  وجهوده الشاقة؛�وبدعاء سيدنا املصلح املوعود 

قرن من الزمان إىل مدينة راقية تنافس أي مدينة أخرى، وبفضل اهللا الكبري 
  .توجد يف الوقت الراهن يف ربوة كل أنواع األشجار الظليلة واملثمرة

 عند تأسيس ربوة اليت استجاا اهللا ����ما هي األدعية اليت قرأها : س
  فظهرت هذه املعجزة فيها؟

عند رفع قواعد الكعبة وتأسيس  �يت قرأها سيدنا إبراهيم هي األدعية ال: ج
  .مكة
• �راترالثَّم نم لَهأَه قزارا ونا َآملَدذَا بلْ هعاج ب� 

• �يملالْع يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبر�  
• ] ملسا ملْنعاجا ونبريذُر نمو نِ لَكا يكَناسنا مأَرِنو ةً لَكملسةً ما أُمنت

يمحالر ابوالت تأَن كا إِننلَيع بتيف هذا الدعاء تصرف حيث قرأ ]. و
 . مسلمني بصيغة اجلمع بدال من املثىن

هم الْكتاب ونم علَيهِم َآياتك ويعلِّنَ منهم يتلُوجاالربنا وابعثْ فيهِم ر[ •
يف هذا الدعاء أيضا تصرف ]. م إِنك أَنت الْعزِيز الْحكيمهونوالْحكْمةَ ويزكُّ

دها وراءه احلضوروقد قرأ هذه األدعية ثالث مرات ورد. 
  مىت أنشئت يف ربوة حمطة القطار؟ :  س
  .م١٩٥٠م، وبدأ القطار يتوقف يف ربوة يف سنة ١/٤/١٩٤٩يف : ج
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٢٦٠
  مىت عقدت أول جلسة سنوية على أرض ربوة؟: س
عقدت أول جلسة سنوية يف املركز اجلديد للجماعة اإلسالمية األمحدية : ج

  .م١٧/٤/١٩٤٩ إىل١٥بربوة من 
  مىت فُتح مركز اجلماعة يف لبنان؟: س
  .م٢٧/٨/١٩٤٩يف : ج
وعود ما هي املكاتب املركزية للجماعة يف ربوة، ومىت وضع املصلح امل: س

  حجر أساسها؟
وقد . قصر اخلالفة، صدر أجنمن أمحدية، التحريك اجلديد، جلنة إماء اهللا: ج

  .م٣١/٥/١٩٥٠وضع حجر أساسها يف 
  مىت وصل خط اهلاتف إىل مدينة ربوة ومبن أُجريت أول مكاملة؟: س
 أول مكاملة �م، وأجرى سيدنا املصلح املوعود ٢١/٥/١٩٥١مت ذلك يف : ج

  . ة يف قاديانمع أمري اجلماع
 حجر األساس ملكاتب جملس خدام ����مىت وضع سيدنا املصلح املوعود : س

  األمحدية يف مركز اجلماعة بربوة، ومىت افتتحه؟
  .م٥/٤/١٩٥٢م وافتتحه يف ٦/٢/١٩٥٢وضع حجر األساس يف : ج
، ومرزا )����جنل املسيح املوعود  (����مىت اعتقل مرزا شريف أمحد : س

لذي انتخب خليفة بعد وفاة سيدنا املصلح املوعود ا-ناصر أمحد رمحه اهللا 
   يف أثناء حركة معادية للجماعة اإلسالمية األمحدية؟ -����
  . م١/٤/١٩٥٣يف : ج
للبحـوث يف   " فضل عمر " معهد   ����مىت افتتح سيدنا املصلح املوعود      : س

  ربوة؟
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٢٦١
  .م، وأغلق فيما بعد لظروف صعبة٢٥/٦/١٩٥٣يف : ج
ن قام ذا مو حملاولة اغتيال، ����ح املوعود مىت تعرض سيدنا املصل: س

  .العمل الدينء
لقد هامجه شخص غريب يدعى عبد احلميد، وذلك بنية القتل يف : ج

ومن املصادفة . م يف اجلامع املبارك بربوة بعد صالة العصر١٠/٣/١٩٥٤
الطريفة أن عبد احلميد كان اسم الرجل الذي استخدمه القسيس مارتن كالرك 

 أرسله لقتل القسيس املذكور، وكان ذلك �أن املسيح املوعود لالدعاء ب
واهللا  ": بالقتل، لكن اهللا الذي وعده قائال�سعيا منه إلدانة املسيح املوعود 

كشف حقيقة األمر على القاضي فربأ املسيح املوعود " يعصمك من الناس
�.  

تـربك يف    إىل مجاعة إندونيسيا لل    ����ماذا أرسل سيدنا املصلح املوعود      : س 
  م؟١٩٥٥

 �سيدنا املسيح املوعـود     لقد أرسل مثاين صفحات من خمطوطة كتاب        : ج
  .م٣/٢/١٩٥٥يف " حقيقة الوحي"

   يف مطار دمشق الدويل؟����مىت نزل سيدنا املصلح املوعود : س
  .٣٠/٤/١٩٥٥يف : ج
 بكتابـة تـاريخ اجلماعـة       ����من الذي كلَّفه سيدنا املصلح املوعود       : س

  ة، ومىت كان ذلك؟ اإلسالمية األمحدي
 ذه املهمة األستاذَ دوست حممد شاهد �م كَلف ٢٢/٥/١٩٥٥يف : ج

 - اخلليفة اخلامس-مث عهد سيدنا أمري املؤمنني . ٢٦/٨/٢٠٠٩الذي تويف يف 
  .ذلك لألستاذ اسفند يار منيب احملترم
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٢٦٢
م على يد سيدنا املصلح املوعود ١٩٥٥أي مستشرق أملاين بايع يف عام : س
����اه؟، ومبمس   
م، ٢٦/٦/١٩٥٥، وذلك يف KAMAOUR إنه املستشرق األملاين الكبري:  ج

  . زبريا�ومساه 
 من أفراد اجلماعة يف السنة األوىل من �كم طلب املصلح املوعود : س

  تربعات لصندوق التحريك اجلديد، وكم قدمت اجلماعة تلبيةً لنداء إمامها؟
 جبمع مائة وأربعة آالف روبية، فوعدت اجلماعة ٢٧٠٠٠ �طلب :  ج

روبية، وقدمت منها مخسة وثالثني ألف روبية نقدا بشكل ) ١٠٤٠٠٠(
  . فوري

  الثاين والثالث لصندوق التحريك اجلديد؟) السجل(مىت فُتح الدفتر : س
، أما الدفتر الثالث ففتحه سيدنا ٢٤/١١/١٩٤٤فُتح الدفتر الثاين يف : ج

عندئذ أريد أن يحسب فتح هذا الدفتر م وقال ٢٢/٤/١٩٦٦اخلليفة الثالث يف 
  . �م لكي ينسب إىل سيدنا املصلح املوعود ١٩٦٥من سنة 

  مىت تأسس مشروع الوقف اجلديد؟: س
م، وكان جمال أعمالـه يف البدايـة        ١٩٥٧ديسمرب عام   /يف كانون األول  : ج

 -مقتصرا على اهلند وباكستان، مث وسعه سيدنا مرزا طاهر أمحـد رمحـه اهللا               
 كـانون   / يف ديـسمرب   - �فة الرابع للمسيح املوعود واإلمام املهدي       اخللي

  .م ليشمل العامل كله١٩٨٥األول 
 يف االجتماع الـسنوي للجماعـة       �يف خطبة ألقاها سيدنا املصلح املوعود       
 مبركز اجلماعة يف ربوة، قـدم       ١٩٥٧اإلسالمية األمحدية الذي انعقد يف عام       

 �محدية آخر مشروع مايل يف عهده السعيد        أمام أفراد اجلماعة اإلسالمية األ    
يهدف إىل إنشاء شبكة دعاة ينتشرون يف قرى شبه القارة اهلندية ليؤدوا واجب             
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٢٦٣
الدعوة واإلرشاد، وقال إن هذا املشروع سيوسع ليشمل البلد كله؛ فقد طلب            
من شبان اجلماعة اإلسالمية األمحدية أن يهبوا حيام هلـذا املـشروع، وأن             

 صندوق هذا املشروع كل أمحدي بتقدمي ست روبيات يف الـسنة،            يساهم يف 
كما جيب على أصحاب العقارات واألراضي أن يهبوا قطعةً من األرض يف هذا             

 هذا األمر يف بيته أيضا؛ إذ طلب من مجيع أفراد األسرة            �السبيل، ولقد طبق    
  .أن يكتفوا برغيف واحد يف كل وجبة

وأكرمه، ولبى األمحديون نداء اإلمام، وكانـت        يف مسعاه    �وقد بارك اهللا    
امليزانية األوىل لصندوق الوقف اجلديد مثانني ألف روبية، واآلن، وبفـضل اهللا            
تعاىل؛ قد أصبحت ميزانية الوقف اجلديد باملاليني، ويؤدي عـشرات الـذين            
وقفوا حيام خلدمة هذا املشروع من الشبان والشيوخ واجب التبليغ والتربيـة            

 القرى النائية، وقد سجل هذا املشروع إجنازات هائلة يف تبـشري اهلنـدوس          يف
وهناك يف مركز اجلماعة اإلسالمية األمحدية مـستوصف        . باإلسالم يف السند  
  . يديره الوقف اجلديد) Homeopathy(جماين للعالج باملثل 

ية أما األشخاص الواقفون الذين وهبوا حيام هلذا املشروع فيتلقون الترب
الالزمة ملدة سنتني يف مدرسة يديرها الوقف اجلديد مبركز اجلماعة اإلسالمية 
األمحدية بربوة، مث يرسلون إىل القرى املختلفة للتبليغ والتربية، واملسئول عن 

 يسمى ناظم اإلرشاد، وهناك - أي إعداد الواقفني وإرساهلم-إدارة هذا النظام 
لتربعات يف صندوق الوقف اجلديد وإنفاقها ناظم املال؛ وهو يعىن جبمع مجيع ا

  . حبسب القواعد، وهذان الناظمان مسؤالن أمام رئيس الوقف اجلديد
ألي من الشخصيات السياسية والدينية البارزة أهدت اجلماعة : س

  م؟ ١٩٦٠اإلسالمية األمحدية القرآن الكرمي يف عام 
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٢٦٤
آن الكرمي لرئيس م أهدت اجلماعة اإلسالمية األمحدية القر١٩٦٠يف : ج

آيزن هاور ورئيس أستراليا ورئيس الوزراء يف  الواليات املتحدة األمريكية
م أهدت اجلماعة اإلسالمية األمحدية ترمجة القرآن الكرمي ١٩٦٢ويف  .الكونغو

  . للعاهل التايلندي وامللكة اليزابيث
  اهللا؟ماذا تعرف عن جمالس؛ أطفال األمحدية، وخدام األمحدية، وأنصار : س
 أنه نظّم كل فرد من أفراد �من أبرز إجنازات سيدنا املصلح املوعود : ج

فتنظيم جملس . اجلماعة من حيث العمر يف منظومة من التنظيمات الفرعية
أطفال األمحدية يضم األطفال األمحديني الذين تتراوح أعمارهم بني سبعة أعوام 

سادسة عشرة من عمره ومخسة عشر عاما، وعندما يدخل الطفل يف السنة ال
يصبح عضوا يف جملس خدام األمحدية، مث حني يتجاوز الرجل أربعني سنة؛ فإنه 

أما النساء األمحديات فهن أيضا منظمات؛ فالبنات . ينضم إىل جملس أنصار اهللا
 ني ناصراتسمعشرةَ سنةً ي األمحديات الاليت تتراوح أعمارهن بني سبعٍ ومخس

جاوز أعمارهن مخس عشرة سنة فلهن تنظيم يسمى جلنة األمحدية، والاليت يت
ولكلٍ من هذه التنظيمات برامج تعليمية وأنشطة تربوية كثرية على . إماء اهللا

  . مدار السنة، وينتخب لكل جملس رئيس ملدة سنتني، وتكون معه هيئة إدارية
 م؟١٩٦٥مل ألغي االجتماع السنوي خلدام األمحدية يف باكستان عام : س

بعد احلرب بني سبب الظروف االقتصادية القاسية اليت كانت متر ا البالد ب: ج
دمت املبالغ املخصصة لنفقات االجتماع إىل يف ذلك الوقت وقُاهلند وباكستان 

  . صندوق الدفاع الوطين
   إىل جوار ربه، وأين دفن؟����مىت انتقل سيدنا املصلح املوعود : س
  .م، ودفن يف شيت مقربة بربوة٧/١١/١٩٦٥لقد لىب نداء ربه يف ليلة : ج
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٢٦٧
  

  ؟����من هو اخلليفة الثالث للمسيح املوعود : س
  . � ابن سيدنا املصلح املوعود -إنه احلافظ مرزا ناصر أمحد : ج
  مىت انتخب؟: س
  .م٨/١١/١٩٦٥ يف: ج
  ؟ مىت ولد اخلليفة الثالث، وأين: س
  .م يف قاديان١٦/١١/١٩٠٩ولد يف : ج
  ؟ اخلليفة الثالثمن ترأس جلسة انتخاب: س
 وكان الناظر األعلى ملؤسسة صدر أجنمن �السيد مرزا عزيز أمحد : ج

   .أمحدية
  مىت أمت رمحه اهللا حفظ القرآن الكرمي؟: س
  .عاما١٣م وكان عمره يومذاك ١٧/٤/١٩٢٢يف : ج
  ه اهللا، ومىت؟ أي شهادة علمية حازها رمح: س
، ١٩٤١شهادة املاجستري يف االقتصاد من جامعة أكسفورد، وذلك يف عام : ج

 بعد شهادة ١٩٣٨ وعاد إىل اهلند يف ١٩٣٤فقد سافر إىل هناك يف عام 
البكالوريوس مث حبسب قواعد اجلامعة أرسلت إليه أوراق االمتحان للماجستري 

  .  من بريطانياودرس مقيما يف اهلند فأرسلت إليه الشهادةُ
  ما هي املناصب اهلامة اليت تقلدها قبل أن يكون خليفة؟: س
  . م١٩٤٤ إىل ١٩٣٩ عميد اجلامعة األمحدية بقاديان؛ من عام -١: ج
  .م١٩٤٩ إىل ١٩٣٩ رئيس جملس خدام األمحدية املركزي؛ من عام -٢
 إىل ١٩٤٤ عميد كليات تعليم اإلسالم يف قاديان، والهور، وربوة من عام -٣

  .م١٩٦٥
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٢٦٨
  .م١٩٦٨ إىل ١٩٥٤ رئيس جملس أنصار اهللا املركزي؛ من عام -٤
  .م١٩٦٥ إىل ١٩٥٥ رئيس مؤسسة صدر أجنمن أمحدية من عام -٥
  ما هو أول مشروع مايل قدمه سيدنا اخلليفة الثالث رمحه اهللا؟: س
وقد طلب من اجلماعة مجع مليونني " مؤسسة فضل عمر"إنه مشروع : ج

روبية من التربعات يف مدة ثالث سنوات، وكان اهلدف منه ومخسمائة ألف 
  . لتخليد ذكراه�االستمرار يف إجنازات سيدنا املصلح املوعود 

 ����يف شخص أي رئيس دولة حتققت نبوءة سيدنا املسيح املوعود : س
  .أول مرة" سيتربك امللوك بثيابك"

ية، وأصبح سنجايت إىل األمحد. م. لقد انضم األستاذ احلاج السري ف: ج
م، وتقدم بطلب إىل سيدنا اخلليفة الثالث ١٩٦٥احلاكم العام لغامبيا يف عام 

 للتربك، وهكذا كان �رمحه اهللا أن يوهب له قطعة من ثياب املسيح املوعود 
  . أول ملك حتققت يف شخصه هذه النبوءة

   اخلليفة الثالث رمحه اهللا للشباب األمحديني؟منحهما هو الشعار الذي : س
، وهذه اجلملة مما أوحي "لقد أعجبته طُرق تواضعك: " شعارمنحهملقد : ج

  .إليه من اهللا عز وعال
 كشفه الذي مسع ����مب فسر سيدنا اخلليفة الثالث للمسيح املوعود : س

 ؟ "بشرى لكم"فيه صوت  
: ٥/٨/١٩٦٦ لقد قال رمحه اهللا يف مستهل خطبة اجلمعة اليت ألقاها يف :ج

ل مخسة أسابيع تقريبا حني استيقظت كنت أدعو اهللا كثريا فرأيت ذات يوم قب
يف عامل اليقظة، نورا أحاط األرض كلَّها مثلما يضيء الربق األرض من ناحية 
إىل أخرى، مث رأيت جزءا من ذلك النور املنتشر جيتمع يف مكان فتشكلت منه 
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٢٦٩
ا من ذلك ، وكان مركب"بشرى لكم"كلمات ودوى يف الفضاء صوت جليلٌ 

  . النور
فكانت بشارة عظيمة غري أن تفسريها مل يكن ضروريا آنذاك، كنت أتلهف 

 تأويل هذا النور الذي رأيته �وكانت يف قليب رغبةٌ عارمة يف أن يفهمين اهللا 
حييط باألرض، فقد فهمنيه إلَهنا ذو الفضل العظيم والرمحة، وتفصيل ذلك أين 

 يوم االثنني املاضي وكنت يف الركعة الثالثة عندما كنت أؤم صالة الظهر
شعرت كأن قوة من الغيب أمسكتين وأخذتين يف سيطرا وفُهمت آنذاك أن 
النور الذي رأيته، هو نور القرآن الذي ينشر يف العامل من خالل برنامج تعليم 

فسوف يبارك اهللا يف هذا الربنامج وستحيط أنوار . القرآن والوقف املؤقت
فاحلمد هللا على . لقرآن الكرمي باألرض مثلما رأيت هذا النور حييط باألرضا

 قد استخدم يف اآليات الكثرية كلمة نور حبق الوحي �ومعلوم أن اهللا . ذلك
  .القرآين، وأنبئت أين أعطيت هذا النور

، ����ما هو الوحي الذي أوحي إىل كل من سيدنا املسيح املوعود : س
  ، وسيدنا اخلليفة الثالث رمحه اهللا؟����د وسيدنا املصلح املوعو

  ".يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض"هذا الوحي هو : ج
  مىت تأسس السجل اخلاص باألطفال يف صندوق الوقف اجلديد؟: س
م طلب سيدنا اخلليفة الثالث رمحه اهللا من أطفال ١٧/١٠/١٩٦٦يف : ج

  .اجلماعة مجع تربعات مقدارها مخسون ألف روبية
  مىت فتح رمحه اهللا مكتب األطفال يف صندوق الوقف اجلديد؟: س
   .م٢٠/١٠/١٩٦٦ يف: ج
، ومىت كان ربوةمىت وضع رمحه اهللا حجر األساس للجامع األقصى ب: س

  افتتاحه؟ 



òîäí…@pbßìÜÈß                  ��������������������������������������������@@

  

٢٧٠
لقد وضع سيدنا اخلليفة الثالث رمحه اهللا حجر األساس هلذا املسجد الكبري : ج

جدير بالذكر أن نفقات م، و٣١/٣/١٩٧٢م وافتتح يف ٢٨/١٠/١٩٦٦يف 
تشييد هذا اجلامع العمالق حتملها خملص من أبناء اجلماعة اإلسالمية األمحدية 

   .وحده راجيا من اخلليفة الثالث أن ال يكشف امسه يف حياته
  ؟"التنبيه األمن وكلمة رسالة"مىت ألقى رمحه اهللا حماضرة يف لندن بعنوان : س
   ورث بلندنم يف قاعة واندز٢٨/٧/١٩٦٧ يف: ج
  م؟١٩٦٧ماذا أوحى اهللا إليه يف : س
   ." حىت تشبعسأرزقك ":أوحى اهللا إليه: ج
ما هي املساعدة اليت قدمتها اجلماعة اإلسالمية األمحدية للعرب يف نكسة : س

  م؟١٩٦٧
، "إسرائيل"الغاشم احملتلّ   بني العرب وعدوهمحربم اندلعت ١٩٦٧ يف: ج

  على أثرها وكتب للعرب،مساعدةكبية رو ١٥٠٠٠فقدمت اجلماعة مبلغ 
  . للجماعةرسالة شكرمجهورية مصر العربية رئيس 

ماذا نصح رمحه اهللا أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية عندما أضرب : س
 الذين كانوا يعملون باألجرة يف أيام اجللسة - غري األمحديني اخلبازون
   ؟ عن العملذات ليلة - السنوية

أفراد اجلماعة أن يكتفي كل أمحدي برغيف نصح  ؛اخلبازون أضرب عندما: ج
  .واحد

رمحه  الدكتور حممد عبد السالم  املسلم األمحديالربوفيسورنح مىت م: س
ألغراضٍ سلمية، وما السبب يف  الذرة كتشافه استخدامال  جائزة عامليةاهللا

  ذلك؟
  م١٤/١٠/١٩٦٨يف كان ذلك : ج
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  ؟ "هانجملس نصرة ج"ماذا تعرف عن : س
 هذا املشروع اإلهلي ألقي يف روع سيدنا اخلليفة الثالث للمسيح املوعود: ج

ويف . م١٩٧٠ يف أثناء جولته يف بلدان غريب أفريقيا يف عام �
م أعلن رمحه اهللا رمسيا عن إنشاء هذا املشروع يف جامع الفضل ٢٤/٥/١٩٧٠

 اهللا يف قليب بشدة ذات يوم يف أثناء مكوثي يف غامبيا؛ ألقى: "بلندن حيث قال
أنه قد آن األوان أن تنفق على هذه البالد مائة ألف جنيه استرليين على األقل، 

جريدة الفضل؛ " (.فلسوف يبارك اهللا فيها وستترتب عليها نتائج عظيمة ورائعة
  )٧، ص١٥/٧/١٩٧٠ربوة 

م ١٢/٦/١٩٧٠كما طلب رمحه اهللا إنشاء صندوق نصرة جهان االحتياطي يف 
  .يف ربوة

رضي " السيدة نصرة جهان بيغم"وقد مسى هذا املشروع على اسم أم املؤمنني 
من صندوق هذا املشروع سوف ننشئ بإذن اهللا مستوصفات : وقال. اهللا عنها

مث طلب من أفراد . ومدارس تتصف بصفة املؤاساة احلقيقية وخدمة اإلنسانية
 لتلبية نداء إمامهم، وقدموا اجلماعة التربع مبائة ألف جنيه أسترليين، فوفَّقهم اهللا

مائيت ألف جنيه استرليين، وقد تقبل اهللا تعاىل هذا املشروع وأكرمه بتوفري 
وسائل النجاح له بصفة استثنائية؛ فباإلضافة إىل هذا املبلغ، بدأ األطباء 

مث بعد مضي ستة أشهر فقط على . واألساتذة يتربعون بأوقام هلذا املشروع
أيلول؛ مت تأسيس أكادميية نصرة جهان يف / ع، ويف سبتمربصدور هذا املشرو

غانا، مث يف غانا نفسها بين أول مستشفى لتقدمي اخلدمات الصحية للمحتاجني، 
  : تفصيله كما يلي ٢٠١١أوائل عام وما حققه هذا املشروع من إجنازات إىل 
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٢٧٢

الرقم 
 التسلسلي

 اسم البلد
املدارس 
 االبتدائية

  املدارس
 الثانوية

 عدد
 املستوصفات

 املستشفياتو

 ١٠ ٧ ٤٠٠ غانا ١

 ٣ ٥٣ ١٧٨ سرياليون ٢
 ٣ ٤ ٢ غامبيا ٣
 ٢ ١ ٠ اليبرييا ٤
 ٦ ٤ ٠ نيجرييا ٥
 ١ ٠ ٥ ساحل العاج ٦
 ١ ٠ ١ كونغو ٧
 ٣ ٠ ٢ بوركينافاسو ٨
 ٤ ٠ ٢ بنني ٩
 ٣ ٠ ١ كينيا ١٠
 ١ ٠ ٠ تنـزانيا ١١
 ١ ١ ٣ أوغندا ١٢

 ٣٨ ٧٠ ٥٩٤  اموع

  
من وضع حجر األساس ملكتبة اخلالفة يف ربوة، ومىت كان ذلك، ومن : س

  افتتحها؟
لقد وضع سيدنا اخلليفة الثالث رمحه اهللا حجر األساس هلا يف : ج

  . م٣/١٠/١٩٧١م، وافتتحها يف ١٨/١/١٩٧٠
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٢٧٣
واحلمد هللا أن نسبة املتعلمني بني . وهذه املكتبة تعمل على تثقيف أفراد اجلماعة

جلماعة مرتفعة جدا، فأهل ربوة يحسدون على هذا الصرح الثقايف وكل يوم أفراد ا
هذه املكتبة تقع يف مركز مدينة ربوة ببنائها الشامخ وقد فُتح . هي يف تقدم وازدهار

.  شخص تقريبا٣٥٠مؤخرا جناح جديد للحاسب اآليل، ينتفع من املكتبة يوميا 
ص لألطفال وقاعة خاصة بالنساء كما ويف املكتبة مائة ألف كتاب وجناح خمص

 ومجيع .وتسهيال على القراء ميكن تصوير املستندات. توجد الزوايا اخلاصة للباحثني
وإذا أراد القارئ أن . الكتب مرتبة حبسب الفهارس، وهي يف متناول يد القارئ

يستعري أي كتاب خارج املكتبة فيستطيع أن يستعري على األكثر كتابني ملدة مخسة 
  . وهذه املكتبة عامة، وتستقبل اجلميع دون متييز. شر يوماع

مىت أعلن رمحه اهللا برنامج اليوبيل املئوي للجماعة الذي وقع عام : س
  م؟ ١٩٨٩

م مبناسبة االجتماع السنوي للجماعة، أما املخطط ٢٨/١٢/١٩٧٣يف : ج
 م وتفصيل ذلك٨/٢/١٩٧٤الروحاين املشتمل على األدعية اخلاصة فأعلنه يف 

  :كما يلي
طلب من كل أمحدي أن يقرأ كل يوم األوراد واألدعية التالية باإلضافة إىل 
  .الصوم يوما واحدا يف األسبوع األخري من كل شهر، وأداء ركعيت نفل يوميا

  .قراءة سورة الفاحتة سبع مرات -١
سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم اللهم صل على حممـد           "قراءة   -٢

  . مرة٣٣" وآل حممد
  . مرة٣٣االستغفار  -٣
ـِّت أَقْــدامنا وانـصرنا علَـى الْقَـومِ             � -٤ ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَب

نرِيمرة١١ �الْكَاف .  
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٢٧٤
٥- �             كةً إِنمحر كنلَّد نا ملَن بها ونـتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبا ال تـنبر

ابهالْو تمرة١١ �أَن .  
 . مرة٣٣ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم  -٦
 . مرة١١اللهم إنا جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم  -٧
من هم أعضاء الوفد الذي مثّل اجلماعة أمام الربملان الباكستاين يف عام            : س

 م؟١٩٧٤

 - اخلليفة الرابع فيما بعد    -هم اخلليفة الثالث رمحه اهللا، ومرزا طاهر أمحد         : ج
رمحه اهللا، واألستاذ الشيخ حممد أمحد مظهر رمحه اهللا، واألستاذ أبـو العطـاء              

 . رمحه اهللاجلالندهري رمحه اهللا ، واألستاذ دوست حممد شاهد 

 م؟ ١٩٧٤كم يوما استغرق النقاش يف الربملان الباكستاين يف عام : س

، مث تاله سلسلة  لقد قرأ سيدنا اخلليفة الثالث رمحه اهللا املَحضر خالل يومني         : ج
 . يوما١١األسئلة واألجوبة اليت استمرت إىل 

مىت وأين أُعدم رئيس الوزراء الباكستاين السابق ذوالفقار علي بوتو، الذي           : س
  يف زمن حكمه أعلن الربملان الباكستاين أن اجلماعة األمحدية أقلية غري مسلمة؟

 .م٤/٤/١٩٧٩يف املعتقل املركزي براولبندي يف : ج
   وأين عقد املؤمتر التارخيي لكسر الصليب؟مىت: س
م يف لندن، وشارك فيه اخلليفة الثالث رمحه اهللا، ١٩٧٨/ ٤/٦ إىل ٢من : ج

وقد قامت اجلماعة اإلسالمية األمحدية  .م٤/٦/١٩٧٨وألقى اخلطاب النهائي يف 
بتنظيم هذا املؤمتر وعقده حتت عنوان؛ جناة املسيح الناصري من الصليب، وقد 

وهكذا . العلماء والباحثون مقاالم القيمة، مما أثار ضجة يف أوساط الكنيسةقرأ 
  .  مليون شخص يف العامل١٥وصلت رسالة اجلماعة إىل ما يقارب 

  ماذا تعرف عن جامع البشارة يف إسبانية؟ : س
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٢٧٥
إنه أول جامع نالت اجلماعة اإلسالمية األمحدية شرف تشييده يف إسبانيا : ج

ولقد سافر سيدنا .  من خروج املسلمني منهاسمائة سنةيقارب مخبعد ما 
اخلليفة الثالث رمحه اهللا إىل إسبانيا ووضع حجر األساس هلذا اجلامع يف 

م، لكن افتتاحه مل يكن من حظه؛ إذ انتقل إىل رمحته تعاىل قبل ٩/١٠/١٩٨٠
 اخلليفة الرابع -موعد االفتتاح، فافتتحه سيدنا مرزا طاهر أمحد رمحه اهللا 

  .م١٠/٩/١٩٨٢ يف - �للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
  ماذا تعرف عن جنمة األمحدية؟ : س
جنمة األمحدية شعارا  لقد منح سيدنا اخلليفة الثالث رمحه اهللا اجلماعةَ: ج

لصلحاء اجلماعة وذلك يف االجتماع السنوي للجماعة الذي عقد يف عام 
اهللا : ة، مكتوب يف كل منهام بربوة، وهلذه النجمة أربع عشرة زاوي١٩٨١

  . ال إله إال اهللا: أكرب، بينما كُتب يف وسطها
  مىت توفيت زوجته األوىل السيدة منصورة بيغم رمحها اهللا؟: س
  .م٢/١٢/١٩٨١يف : ج
  مىت عقد قرانه الثاين وما اسم حرمه الثانية؟: س
  . م١٩٨٢لقد اقترن بالسيدة طاهرة صديقة يف أبريل عام : ج
  أهم املشاريع يف عهد سيدنا اخلليفة الثالث رمحه اهللا؟ما هي : س
مؤسسة فضل عمر، ومشروع وقف احلياة املؤقت، مشروع اليوبيل املئوي : ج

للجماعة، مشروع الربنامج العلمي للجماعة، مشروع تعليم القرآن، مشروع 
  .وقف احلياة بعد التقاعد

  ما هو الربنامج العلمي للجماعة؟: س
م أنه من الواجب كل شاب أمحدي ٢٨/١٠/١٩٧٩ه اهللا يف لقد أعلن رمح: ج

 العلمي للفتيات ىأن حيمل على األقل؛ الشهادة الثانوية، بينما حدد املستو



òîäí…@pbßìÜÈß                  ��������������������������������������������@@

  

٢٧٦
األمحديات مبستوى ما قبل الثانوية، كما أعلن أن الطالب احلائزين على املراكز 

عقدت الثالثة األوىل على مستوى احملافظة واجلامعات؛ سيمنحون أومسة، وان
  .م١٣/٦/١٩٨٠أول جلسة ذه املناسبة يف 

   رمحه اهللا يف جوالت تربوية وتبشريية؟حضرتهإىل أي من البالد سافر : س
  .إىل عديد من البلدان يف مجيع قارات العامل: ج

 جامع - يف عاصمتها كوبنهاغن-م سافر إىل الدمنارك وافتتح١٩٦٧يف عام 
  .نصرة جهان

ا وغانا وسرياليون ونيجرييا وساحل العاج وليبرييا م غادر إىل إجنلتر١٩٧٠يف 
  .وغامبيا

  .م ذهب إىل أملانيا وسويسرا وهولندا والدمنارك والسويد وبريطانيا١٩٧٣يف 
م غادر إىل إجنلترا والنرويج والسويد، وقد وضع حجر األساس ١٩٧٥يف 

  . جلامع ناصر يف غوتنربغ بالسويد
أملانيا وسويسرا وهولندا باإلضافة إىل م زار البالد اإلسكندنافية و١٩٧٦يف 

  .بعض البالد األفريقية وكندا
  .م سافر إىل أوروبا لالشتراك يف مؤمتر كسر الصليب١٩٧٨يف 
م قام جبولة إىل ثالثة عشر بلدا من قارات أوروبا وأمريكا وأستراليا ١٩٨٠يف 

  . وأفريقيا
   دفن؟مىت وأين تويف سيدنا اخلليفة الثالث رمحه اهللا، وأين: س
 ودفن يف شيت -  عاصمة باكستان- م يف إسالم آباد٨/٦/١٩٨٢يف ليلة : ج

  . مقربة بربوة
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٢٧٩
  

   ؟����ما اسم اخلليفة الرابع للمسيح املوعود : س
  .سيدنا مريزا طاهر أمحد رمحه اهللا: ج
  ه؟اومن مها أبومىت وأين كانت والدته : س
م يف قاديان، واسم أبيه مرزا بشري ١٨/١٢/١٩٢٨لقد ولد يوم الثالثاء : ج

 واسم أمه - � اخلليفة الثاين للمسيح املوعود – �الدين حممود أمحد 
  . السيدة مرمي بيغم رمحها اهللا

  أين تلقى رمحه اهللا دراسته؟: س
 تعليم اإلسالم بقاديان، أما لقد تلقى الدراسة االبتدائية والثانوية يف مدرسة: ج

  . البكالوريا والبكالوريوس فقد ناهلما من الكلية احلكومية بالهوراشهادت
  مىت توفيت والدته؟: س
  . م٥/٣/١٩٤٤لقد توفيت والدته يف : ج
  اجلامعة األمحدية؟يف  خترجمىت : س
  .م١٩٥٣عام : ج
  ي الدراسات العليا؟مىت سافر إىل لندن لتلقّ: س
م إىل لندن للدراسات العليا، ١٩٥٥ عام �ه سيدنا اخلليفة الثاين لقد أرسل: ج

حيث ختصص يف علم الصوتيات جبامعة لندن، وأتقن اللغة اإلجنليزية، ورجع 
  .م٤/١٠/١٩٥٧من هناك إىل باكستان ساملا غامنا يف 

  مىت ألقى رمحه اهللا أول خطاب يف مؤمتر سنوي للجماعة؟: س
م ١٩٦٠ السنوية املركزية للجماعة يف ربوة يف اجللسة ألقى أول خطاب يف: ج

  . مث ظل خيطب فيها كل سنة تقريبا
  مىت صدر أول كتاب له؟: س
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٢٨٠
م باللغة األردية، ١٩٦٢يف " القتل باسم الدين"ف كتابه الشهري لقد ألَّ: ج

  .وفيما بعد ترجم إىل عدة لغات عاملية مبا فيها اللغة العربية
  دام األمحدية املركزي؟خب رئيسا لس خمىت انت: س
  .م١٩٦٩م، وبقي يف هذا املنصب حىت عام ١٩٦٦يف : ج
  خب رئيسا لس أنصار اهللا؟مىت انت: س
م وظل ١/١/١٩٧٩انتخب رئيسا لس أنصار اهللا يف باكستان يف لقد : ج

  . م١٩٨٢حزيران /يشغل هذا املنصب حىت توليه منصب اخلالفة يف يونيو
  ؟ ����ا للمسيح املوعود يدنا مرزا طاهر خليفةً رابعخب سمىت وأين انت: س
يف بارك مبركز اجلماعة املسجد املم بعد صالة الظهر يف ١٠/٦/١٩٨٢يف : ج

 شخص يف اليوم نفسه، مث ألقى ٢٥٠٠٠، وبعيد انتخابه بايعه  يف باكستانربوة
  .خطابه األول خليفةً للمسيح املوعود، وذلك يف موضوع الطاعة

  امت الذي ورثه من اخلليفة الثالث رمحه اهللا؟ من ألبسه اخل: س
 السيدة أمة -بعد االنتخاب ألبسته عمته أي ابنة سيدنا اإلمام املهدي: ج

". أليس اهللا بكاف عبده" اخلامت الذي نقش عليه -احلفيظ بيغم رضي اهللا عنها
 ويف اليوم نفسه صلى صالة اجلنازة على اخلليفة الثالث رمحه اهللا وقد شارك

 مث دفن اخلليفة الثالث رمحه اهللا يف شيت مقربة بربوة، ،فيها آالف األمحديني
  .ودعا اخلليفة الرابع على قربه

   ؟���� املسيح املوعود ليفةبصفته خمىت ألقى رمحه اهللا أول خطبة مجعة : س
  .م١١/٦/١٩٨٢يف : ج
 وما اجلماعة،أبناء  أول رسالة كتابية إىل - خليفةًبصفته -مىت وجه : س

  هي؟
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م أول رسالة خطّية حثّ فيها ١٣/٦/١٩٨٢اجلماعة يف أبناء ه إىل وجلقد : ج

  .أفراد اجلماعة على دعاء خاص ملسلمي فلسطني املظلومني
مىت غادر رمحه اهللا كخليفة ألول جولة إىل أوروبا، وما هي البالد اليت : س

  زارها؟
ربوية إىل النرويج م جلولة تبشريية وت٢٨/٧/١٩٨٢لقد غادر ربوة يف : ج

والسويد والدامنارك وأملانيا والنمسا وسويسرا وفرنسا ولكسومربغ وهولندا 
م خطب رمحه اهللا يف ٣١/٨/١٩٨٢يف  و.وإسبانيا وبريطانيا وسكوتلندا

  ". مستقبل اإلنسانية"املثقفني يف سويسرا عن موضوع 
  مىت افتتح جامع البشارة يف إسبانيا؟: س
 عام من ٧٠٠و أول جامع شيد يف إسبانيا بعد حنو وه. م١٠/٩/١٩٨٢يف : ج

  . إخراج املسلمني منها
مىت متّ افتتاح أول مسجد بنته اجلماعة اإلسالمية األمحديـة يف واليـة             : س

  أريزونا يف الواليات املتحدة األمريكية؟ 
م يف  ١٣/٣/١٩٨٣يف  " مسجد يوسف "لقد مت افتتاح أول مسجد أمحدي       : ج

  .أريزونامدينة توسان بوالية 
  مىت احتفلت اجلماعة يف سويسرا بأول يوم خمصص للدعوة والتبشري؟: س
  . نشرة تبشريية٩٠٠٠م حيث وزعت فيه ١٦/٤/١٩٨٣يف : ج
من أبناء اجلماعة    ����مىت طلب سيدنا اخلليفة الرابع للمسيح املوعود        : س

اإلسالمية األمحدية يف كندا مجع التربعات لبناء مـسجد ومركـز جديـد             
  اعة يف كندا؟للجم

 ٦٠٠٠٠٠م طلب من أفراد اجلماعة يف كندا أن جيمعوا          ٢٠/٤/١٩٨٣يف  : ج
  .دوالرا لبناء مسجد ومركز آخر يف كندا
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٢٨٢
مىت تأسس مركز اجلماعة اإلسالمية األمحديـة يف مدينـة أُكـسفورد            : س

  الربيطانية؟ 
  .م١٩٨٣نيسان / يف أبريل: ج
 ����ابع للمـسيح املوعـود   أي رسالة خاصة وجهها سيدنا اخلليفة الر : س

  ؟١٩٨٣مبناسبة عيد الفطر يف عام 
م مبناسبة عيد الفطر حثَّ أفراد اجلماعة على أن يتوجهوا          ١٢/٧/١٩٨٣يف  : ج

     شركوهم يف أفراحهم ويقدموا هلـم اهلـدايا        إىل بيوت الفقراء للمعايدة وأن ي
  .ويدفعوا ألوالدهم عيديات

  تحدة األمريكية؟من هو أول شهيد أمحدي يف الواليات امل: س
م يف ديترويت بإطالق ٨/٨/١٩٨٣لقد استشهد الدكتور مظفر أمحد يف : ج

  . الرصاص عليه
 باكـستان إىل    ����مىت غادر سيدنا اخلليفة الرابع للمسيح املوعـود         : س

  أستراليا جلولة تبشريية وتربوية؟
جولة إىل الشرق األقصى تشمل     يف  م خرج من باكستان     ٢٣/٨/١٩٨٣يف  : ج

  .يا وسنغافورة وجزر فيجيأسترال
   مع القائم بأعمال رئيس الوزراء الفيجي؟مىت كان له لقاٌء: س
   .م١٩/٩/١٩٨٣يف : ج
  مىت ألقى اخلطاب يف جامعة فيجية، ومىت زار خطّ تغير التاريخ الدويل؟: س
 South Pacificم ألقى رمحه اهللا حماضرة يف جامعة ٢٣/٩/١٩٨٣يف : ج

خط "ويف اليوم نفسه زار     " ة اإلحياء اجلديد للدين   فلسف"يف فيجي عن موضوع     
وهو اخلط الذي بعده يتغري التاريخ اليومي على وجه الكرة     " تغير التاريخ الدويل  

  .األرضية
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٢٨٣
  مىت وضع حجر األساس جلامع اهلدى بأستراليا؟: س
  ).البلدة السوداءأي ( (BLACK TOWN) م يف مدينة٣٠/٩/١٩٨٣يف : ج
  يف جامعة كانبريا األسترالية؟مىت ألقى خطابا : س
م ألقى حماضرة يف جامعـة كـانبريا األسـترالية عـن            ٥/١٠/١٩٨٣يف  : ج
   ".خصائص مميزة لإلسالم"

  مىت تشرف مندوب اهليئة األسترالية للكنائس بلقائه رمحه اهللا؟ : س
  .م٦/١٠/١٩٨٣يف : ج
  مىت قام جبولة إىل سرييالنكا؟: س
  .م١٠/١٠/١٩٨٣يف : ج
   للبوذيني يف سرييالنكا؟Candyمركز مىت زار : س
  .م١١/١٠/١٩٨٣يف : ج
  مىت عاد ظافرا من هذه اجلولة؟ : س
 عاد إىل كراتشي ساملا غامنا مث توجه إىل ربوة وتوقف           ١٣/١٠/١٩٨٣يف  : ج

  . يف طريقه إىل ربوة يف الهور
  مىت انعقد أول اجتماع للجماعة اإلسالمية األمحدية يف سويسرا؟: س
  .م٨/١٩٨٣/ ٢٨-٢٧يف : ج
  مىت انعقد أول اجتماع للجماعة اإلسالمية األمحدية يف جزر فيجي؟ : س
  .م١٨/١٠/١٩٨٣يف : ج
  مىت انعقد أول اجتماع للجماعة اإلسالمية األمحدية يف إسبانيا؟: س
 شخص، ومـن بينـهم      ٥١٠م، وكان عدد احلضور     ٣١/١٠/١٩٨٣يف  : ج

  . ضيفًا٤٧٥
  ؟"بيوت احلمد"ماذا تعرف عن مشروع : س
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٢٨٤
أنا أريـد أن تـؤمن      : لقد قدم اخلليفة الرابع رمحه اهللا هذا املشروع قائالً        : ج

 هديةً وذلـك     مئة بيت  - من املساكني واليتامى واألرامل    -اجلماعة ملئة عائلة    
ميثل جزءا من أعمالٍ قامت ا اجلماعة شكرا هللا مبناسبة اليوبيل املئوي للجماعة  

 بتقدمي مائة ألف روبية يف هذا املشروع، وقد         وبادر رمحه اهللا  . م١٩٨٩يف عام   
 "بيـوت احلمـد   "لىب أفراد اجلماعة نداء أمريهم املفدى، وهذه البيوت مسيت          

  .جيدة من الدرجة املتوسطةوتشكّل حيا من أحياء ربوة، كما مت ختدميها مبرافق 
  ؟ "بيوت احلمد"مىت أعلن التوسع يف مشروع : س
 التوسع يف مشروع بيوت احلمد؛ فطلب مـن         م أعلن رمحه اهللا   ١٩٨٣يف  : ج

  . روبية باكستانية هلذا الغرضعشرة مالينيأفراد اجلماعة مجع 
 للجماعة اإلسالمية األمحدية يف ربوة قبل جلسة سنوية مىت انعقدت آخر    : س

  هجرة اخلليفة الربع رمحه اهللا إىل بريطانيا؟
 األخـرية   اجللـسة الـسنوية    تم انعقد ١٩٨٣/ ١٢ /٢٨ و ٢٧ و ٢٦يف  : ج

وهـو   -رمحه اهللا إىل لنـدن   للجماعة اإلسالمية األمحدية يف ربوة قبل هجرته 
 وقد شارك يف    - االجتماع السنوي احلادي والتسعون يف تاريخ اجلماعة هناك       

 ١٨ شخـصا    ٨٧ شخص، ومثَّل    ٢٧٥٠٠٠هذا االجتماع املبارك ما يقارب      
  . بلدا من خارج باكستان

ستاين الراحل ضياء احلق مرسوما غامشا ضـد        مىت أصدر اجلنرال الباك   : س
  اجلماعة اإلسالمية األمحدية؟

م أصدر ذلك الطاغية الباكستاين مرسوما فرض مبوجبـه        ٢٦/٤/١٩٨٤يف  : ج
احلظر على مجيع أنشطة اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف باكـستان، حبجـة أن             

ا بأم مسلمني أو    اجلماعة مارقة عن اإلسالم، ومن مث ال حيق ألفرادها أن يعلنو          
ميارسوا أي عمل يشري إىل أم مسلمون، ومن خالف هذا البيـان فمـصريه              
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٢٨٥
ومن الطريف واملؤسف معا أن هذا القانون يشمل عقد    . السجن لثالث سنوات  

وال يتوقف األمر عند هذا احلد، بـل يتـسع          . االجتماعات التربوية والتعليمية  
خ يوذلك ألن هذا كله يف نظر املشا      . ةنطاقه حىت يشمل إقامة املباريات الرياضي     

جيرح عواطف املسلمني ويقدح مبشاعرهم وميس عظمة اإلسالم، إذ ال جيوز يف            
   .نظرهم ألي شخص غري مسلم أن ميارس أعماالً إسالمية

 يف  - اجلماعـة اإلسـالمية األمحديـة     ؛ كانت   قبل صدور هذا القانون اجلائر    
ملناسـبات يف تـاريخ اإلسـالم        بشىت األعيـاد وا     حتتفل -باكستان خصوصا 

، ويوم تأسيس اجلماعـة، ويـوم   �واجلماعة، منها االحتفال بعيد ميالد النيب     
  .�اخلالفة، وأياما أخرى مبناسبة حتقق بعض النبوءات لسيدنا املسيح املوعود 

وباإلضافة إىل هذه األعياد كان ينعقد يف مركز اجلماعة يف ربـوة اجتمـاع              
واألطفال والشيوخ والسيدات، حيث كانوا يـأتون       سنوي للشباب األمحديني    

الروحانيـة،  لطاقـة   إىل مركز اجلماعة لثالثة أيام، لكي يشحنوا نفوسـهم با         
وجيددوا نشاطهم العلمي والتربوي، وذلك باالستماع إىل اخلطب العلمية إلمام          
اجلماعة وعلماء اجلماعة اآلخرين، وباحلضور يف جمالس األسئلة واألجوبة، كما          

وا يكسبون اخلربة من خالل التدريب على بعض األعمال اجلماعيـة مـن             كان
  . اإلدارة وتنسيق األمور

ة يف ربوة جلسة سنوية لثالثـة أيـام متتاليـة           عمث كانت تعقد يف مركز اجلما     
حيضرها األمحديون من كافة بالد العامل ومن خمتلف اجلنسيات، حيث كانـت            

وف املكرمني، الذين مل يكن هدفهم      مدينة ربوة تستضيف ألوفا مؤلفة من الضي      
املتوخى من التدفق إىل مركز اجلماعة سوى زيارة إمام اجلماعة واالستماع إىل            
خطبه القيمة واملشحونة مبعارف إسالمية، والتعرف على إخوام األمحـديني          
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٢٨٦
الوافدين إىل مركز اجلماعة من شىت البالد، ولكي يرووا غليلهم الروحـاين يف             

 .روحانيةجو عابق بال
 املنعقـدة  -كلَّ سنة، ومع أن هذه اجللسة      وهذه اجللسة تعقد اآلن يف بريطانيا     

 هلا صبغة حملية قبل هجرة سيدنا مرزا طاهر أمحـد رمحـه         ت كان -يف بريطانيا 
نيـسان  /  إىل بريطانيـا يف أبريـل      -� اخلليفة الرابع للمسيح املوعود      -اهللا

  .هناكخليفة املسيح ومركزية إلقامة م إال أا قد اكتسبت صبغة عاملية ١٩٨٤
وإضافة إىل هذه االجتماعات التربوية والعلمية، كانت اجلماعة تنظم مباريات          
رياضية سنوية، على نطاق باكستان؛ فكانت مدينة ربوة تستقبل أبرز وأشـهر            
املنتخبات الباكستانية من اجليش والشرطة ومديرية الكهرباء وغريها، لتـشارك        

الباكستانية لكرة السلة، كما كان هنـاك سـباق اخليـل،           " ناصر"يف دورة   
وملا صدر هذا القانون    ... ومسابقات الفروسية، وكثري من الرياضات األخرى     

ـ            ة يالغاشم؛ ليحرم اجلماعة من كل هذه األنشطة التربوية والعلميـة والرياض
  .متذرعا بأا تشكل خطرا على اإلسالم ال يقاوم

 اآلن يفتقدون ذلك اجلو الروحاين الفياض باحلـب         إن األمحديني يف باكستان   
 ليعيدوا هذه األنـشطة     ني أن يهدي احلكام الباكستاني    �فنسأل اهللا   . واأللفة

   عدكلها إىل اجلماعة؛ فهي من حقوقها املدنية أوالً، فضالً عن أن هذه اجلماعة ت
  .يف العامل مثاالً للمساملة والتسامح، وال تشكل أي خطر على أحد

  ماذا أقر هذا املرسوم املعادي للجماعة فيما يتعلق باملصطلحات اإلسالمية؟ : س
لقد نص هذا القانون الغاشم باإلضافة إىل ما سبق مبنع األمحديني من  :ج

استخدام املصطلحات اإلسالمية؛ فمثال ال يستطيع أي مسلم أمحدي أن يعلن 
 يستطيع أن يسمي مسجده بأنه مسلم، وال يستطيع أن يرفع األذان للصالة، وال

مسجدا، وال يستطيع أن يلقِّب حرم املسيح املوعود بأم املؤمنني، وال أن يلقِّب 
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٢٨٧
بأمري املؤمنني، كما فرض احلظر على قيام املسيح املوعود واإلمام املهدي خليفة 

اجلماعة بأنشطة تبشريية، وليس من املسموح هلم أن يعقدوا اجتماعات تربوية 
خص أن املسلم األمحدي ال يستطيع أن يقوم بأي تصرف يوحي واملل.. سنوية

بأنه مسلم، وإذا ارتكب أي خمالفة ملا سبق من األمور املمنوعة احملظورة 
  .فلسوف يلقى به يف السجن لثالث سنوات، باإلضافة إىل غرامة مالية

  بأنه ينايف احلقوق اإلنسانية؟) املرسوم(أي منظمة عاملية وصفت هذا البيان : س
  .م٢٩/٤/١٩٨٦ه بذلك يف منظمة األمم املتحدة وصفت: ج
  مىت ألقى اخلليفة الرابع رمحه اهللا آخر خطاب قبل هجرته إىل لندن؟: س
بارك بربوة، ومن حظّ امل املسجدم يف ٢٨/٤/١٩٨٤بعد صالة العشاء يف : ج

صاحب هذه السطور أنه صلى املغرب والعشاء ذاك اليوم وراء حضرته يف 
أَقمِ �يات من سورة اإلسراء منها اآلبارك، وقد قرأ يف الصالة بعض امل املسجد

الصلَاةَ لدلُوك الشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقُرَآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرَآنَ الْفَجرِ كَانَ 
بك مقَاما محمودا  ومن اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك ر*مشهودا 

* ني ملْ لعاجقٍ ودص جرخنِي مرِجأَخقٍ ودلَ صخدلْنِي مخأَد بقُلْ رو 
 � وقُلْ جاَء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقًا*لَدنك سلْطَانا نصريا 

د الصالة قام وألقى خطابا وجيزا نصح بعوفبكى وأبكى، . )٨٢-٧٩اإلسراء (
إن أسلحتنا أدعيتنا، أنتم ": فيه اجلماعة بأن تتمسك بالصرب، وأن تصابر، وقال

  ."أنتم املنتصرون.. أنتم املنتصرون.. املنتصرون
  مىت هاجر اخلليفة الرابع رمحه اهللا إىل لندن؟: س
 -م ضد اجلماعةمبوجب هذا املرسوم الغاش-ملا كان رمحه اهللا ال يستطيع : ج

م ٢٩/٤/١٩٨٤تأدية مهامه وواجباته كخليفة، فقد هاجر مضطرا إىل لندن يف 
  .هاردوأمضى هناك بقية حياته يقود ركب اجلماعة على درب التقدم واالز
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٢٨٨
ماذا تعرف عن إسالم آباد الواقعة قريبا من تلفورد التابعة حملافظة سري : س

  عة يف أملانيا؟ الواق) بستان ناصر(بربيطانيا، وناصر باغ 
م أبدى اخلليفة الرابع رمحه اهللا رغبته يف شراء مركزين ١٨/٥/١٩٨٤يف : ج

واسعني للجماعة يف كل من بريطانيا وأملانيا، فتحققت رغبته هذه بشراء 
، والثانية؛ يف "ناصر باغ"األوىل؛ يف أملانيا، ومسيت : قطعتني كبريتني من األرض

لسنوية للجماعة تعقد يف لسات ااجلوقد ظلت ، "إسالم آباد"بريطانيا، ومسيت 
   . ملدة طويلةهذين املركزين

مىت نادى رمحه اهللا أعداء اجلماعة من املشايخ وغريهم يف العامل كله : س
  للمباهلة؟ 

لقد أطلق دعوة مباهلة مجيع املشايخ املكفرين للجماعة وأئمة الكفر يف : ج
  . م١٩٩٧ كانون الثاين/ م وكررها يف يناير١٠/٦/١٩٨٨
 -جلماعةباسم االناطقة الرمسية -مىت منعت جريدة الفضل اليومية : س

  الصادرة بربوة من الصدور؟ ومىت رفع هذا احلظر وعادت إىل النشر؟
م وعادت إىل ١٢/١٢/١٩٨٤منعت هذه اجلريدة املوقرة من الصدور يف : ج

  . م٢٨/١١/١٩٨٨النشر بفضل اهللا يف 
  دية؟ما اسم أول شهيدة أمح: س
  . م مبردان بباكستان٩/٦/١٩٨٦السيدة رخسانه، وقد استشهدت يف : ج
  مىت احتفلت اجلماعة اإلسالمية األمحدية باليوبيل املئوي؟: س
م لالحتفال مبناسبة ١٩٨٩لقد خصصت اجلماعة اإلسالمية األمحدية عام : ج

 وشكره؛ وذه �مرور مائة عام على تأسيس اجلماعة وذلك حلمد اهللا 
ملناسبة قدم أفراد اجلماعة يف العامل كله أُضحيات كثرية، وذُحبت ألوف من ا

املواشي لتوزع على الفقراء واليتامى واملساكني، لكن مما يثري االستغراب أن 
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٢٨٩

احلكومة الباكستانية مل تسمح للجماعة بالقيام ذا االحتفال مع أن 

 قبل املوعد؛ فمثال، كانت االستعدادات لالحتفال ذه املناسبة كانت قد متت

مصابيح الزينة والثريات الكهربائية معلقة بتناسق وبأساليب متنوعة وجذابة، 

  . تشغيلهالكنه حني جاء موعد االحتفال، مل تسمح احلكومة ب

 اخلليفة الرابـع    - إىل مرزا طاهر أمحد رمحه اهللا      ����ماذا أوحي من اهللا     : س

  ستهل القرن الثاين للجماعة؟ يف م-����للمسيح املوعود واإلمام املهدي 

  ". السالم عليكم ورمحة اهللا: "ج

  أي دولة أصدرت طابعا بريديا تذكاريا مبناسبة اليوبيل املئوي للجماعة؟: س

  . سرياليون، وغويانا: ج

مىت ألقى سيدنا اخلليفة الرابع رمحه اهللا خطبة اجلمعة على أرض القطب            : س

الية ويكون الليل يف سـتة أشـهر        الشمايل حيث يبقى النهار ستة أشهر متت      

  أخرى؟

لقد صلى سيدنا اخلليفة الرابع رمحه اهللا مع أفراد عائلته وأعضاء الركب : ج

وكذلك أقام صالة اجلمعة أيضا يف القطب -باجلماعة- اخلمس الصلوات 

   .م٢٥/٦/١٩٩٣-٢٤الشمايل، وكان ذلك يومي اخلميس واجلمعة يف 

  عاملية األسبوعية من إجنلترا؟مىت بدأ صدور جريدة الفضل ال: س

وهي باللغة  (لقد صدر أول عدد منوذجي جلريدة الفضل العاملية األسبوعية: ج

، وعين األستاذ رشيد أمحد ة السنويلسةم مبناسبة اجل٣٠/٦/١٩٩٣ يف )األردية

  .شودري أولَ رئيس حترير هلا

   ؟)م٢٠١٢(اآلنن هو رئيس حتريرها وم ،بانتظام  بدأ صدورهامىت: س

 السيد هو) م٢٠١٢ (م ورئيس حتريرها احلايل٧/١/١٩٩٤كان ذلك يف : ج

  . األستاذ نصري أمحد قمر احملترم
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٢٩٠
  مىت كانت البيعة العاملية التارخيية األوىل؟: س
م انضم ٣١/٧/١٩٩٣ يف ة املؤرخة السنويلسةيف اليوم الثاين من أيام اجل: ج

مببايعة  - شعبا ١١٥ بلدا، وينتمون إىل ٨٤من  - فردا ٢٠٤٣٠٨إىل اجلماعة 
 �مرزا طاهر أمحد رمحه اهللا اخلليفة الرابع للمسيح املوعود واإلمام املهدي 

من خالل برنامجٍ تلفزيوين نشر بواسطة القمر الصناعي، وشاركهم يف هذا 
  .  يف العامل كلهالكثري من أفراد اجلماعة

  ؟Humanity First" اإلنسانية أوال" ماذا تعرف عن املنظمة اخلريية : س 
هي منظمة خريية تابعة للجماعـة، تأسـست يف عـام           " اإلنسانية أوالً : "ج

م بلندن، وهو مقرها اآلن، وهي كما يظهر من امسها منظمـة تعمـل              ١٩٩٤
خلدمة املنكوبني واملتضررين يف املصائب والكوارث الطبيعية؛ إذ تقـوم بأعمـال            

. على أسـاس دينـه أو لونـه   اإلغاثة وتقدمي املساعدة املمكنة دون متييز بني أحد  
ويطْعمون الطَّعـام   � وهي تعمل حبسب املبدأ القرآين       .اإلنسانية أوال : شعارها هو 

إِنما نطْعمكُم لوجه اِهللا ال نرِيد منكُم جزاًء وال         * علَى حبه مسكيـنا ويتيما وأَسريا    
 حافل باإلجنـازات؛    -صري وإمكانياا القليلة   على عمرها الق   - وسجلُّها �شكُورا
 دت الكثري من اخلدمات اجلليلة ملنكويب كوسوفو ومنكـويب الزلـزال يف            فقد أس

م وأخريا يف إندونيسيا وسرييالنكا واهلند يف كارثـة         ٢٠٠١غوجرات اهلندية عام    
ملنظمـات  صلُها ا تتسونامي، وهي متتاز بوصوهلا إىل املناطق النائية والوعرة اليت ال           

األخرى وفرق اإلغاثة، وقد متكنت بفضل من اهللا من تقدمي خدمات ومساعدات            
م، وبتلك املناسبة، وتقـديرا     ٢٠٠٥متميزة ملتضرري الزلزال يف باكستان يف عام        

واجلدير .  املتحدة كمنظمة عاملية غري حكومية  ا األمم  اعترفتالرائعة؛ قد   ألعماهلا  
   . أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحديةبالذكر أا تدار بتربعات
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٢٩١
وال يغينب عن البال أن أعماهلا ال تنحصر يف مساعدة املنكوبني واملتضررين، بل             
تقدم املساعدة لنشر العلم يف البلدان الفقرية، فمثال؛ تقوم هذه املنظمة بـإدارة             
عدة مشروعات لتعليم علوم الكمبيوتر يف بعض بالد أفريقيا، وتساعد النـساء            

لى تعلم اخلياطة والصناعات األخرى البسيطة اليت ميكن أن تكسنب ا الرزق،            ع
توفر مضخات مياه يف كثري من املناطق يف        " اإلنسانية أوالً "واجلدير بالذكر أن    

  .البالد األفريقية لتأمني مياه الشرب
  من هو مدير هذه املنظمة؟: س
  .ير هلاأمحد حيىي احملترم أول مدالسيد عين األستاذ : ج
  ؟����ما هي أبرز املشاريع يف عهد اخلليفة الرابع للمسيح املوعود : س
 خلدمة اإلسالم، ألوالد قبل الوالدةنذر امشروع بيوت احلمد، ومشروع : ج

وكفالة ، وصندوق سيدنا بالل، )أي الوقف اجلديد" (وقف نو"واملعروف بـ
ردية واللغة العربية،  األومشروع تعلّم مجيع أفراد اجلماعة اللغةَمائة يتيم، 

  .وتشييد مائة جامع يف أملانيا
  ماذا تعرف عن مشروعي الوقف اجلديد وصندوق سيدنا بالل؟ : س
مه سيدنا الوقف اجلديد هذا غري صندوق الوقف جديد، فهذا املشروع قد: ج

 نظرا ملقتضيات القرن اخلامس عشر اهلجري –اخلليفة الرابع رمحه اهللا للجماعة 
م وطلب من أفراد اجلماعة أن ينذروا ما يرزقهم اهللا خالل ٣/٤/١٩٨٧ يف -

، "أم مرمي"على شاكلة  السنتني التاليتني من أوالد خلدمة الدين قبل والدم
وبعد انتهاء هذه املدة، قام رمحه اهللا بتمديدها لعامني مث جعلها مفتوحة، وإىل 

طفل، وسوف  وأربعني ألف واحدااآلن قد جتاوز عدد هؤالء الواقفني يف العامل 
  . تتم على أيدي هؤالء إجنازات عظيمة يف املستقبل إن شاء اهللا
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٢٩٢
أما صندوق سيدنا بالل؛ فهو مشروع مايل قدمه أيضا سيدنا اخلليفة الرابع 
رمحه اهللا لينفَق منه على عائالت شهداء األمحدية الذين قتلوا رد كوم 

  . أمحديني
كماال يف العلم واملعرفة لدرجة متكنهم من سوف حيقق رجال مجاعيت : "س

هذا ما تنبأ به سيدنا املسيح ": إفحام اآلخرين بنور صدقهم وبراهينهم
ن  قبل ما ينوف على قرن من الزمان، فهل تعرف يف شخص م����املوعود 

  حتققت هذه النبوءة العظيمة؟
اثنان منهم هناك كثري من أبناء اجلماعة قد حتققت م هذه النبوءة، وهناك : ج

معروفان على الساحة الدولية، ويذكران بإجالل كبري يف االس األكادميية 
 الذي ولد �األستاذ الِسري شودري ظفر اهللا خان : العاملية؛ أوهلما

يدا بيد يف  �م، وتشرف مببايعة سيدنا املسيح املوعود ٦/٢/١٨٩٣يف
هور باكستان بعد م يف ال١/٩/١٩٨٥م وغادر العامل الفاين يف ١٦/٩/١٩٠٧

املتعددة؛ منها رئاسة الرابطة اإلسالمية يف رفيعة املستوى أن شغل املناصب 
وعضوية مؤمتر املائدة املستديرة الذي عقد يف لندن، وعضوية اللجنة اهلند، 

، وزير القطار اهلندي، قاضي احملكمة لنائب امللك الربيطاين يف اهلندالتنفيذية 
 وزير خارجية باكستاين، قاضي القضاة حملكمة العدل العليا الفيدرالية اهلندية، أول

الدولية يف الهاي، األمني العام للجمعية العامة لألمم املتحدة، وكان أول من 
ومما يسلط الضوء . شغل منصب رئاسة كلتا هاتني املديريتني يف األمم املتحدة

  . مم املتحدة لثالثة أيامالكايف على مكانته املرموقة أنه عند وفاته نكِّس علَم األ
فهو اآلخر مفخرة للجماعة، ووطنه باكستان، وهو الربوفيسور : أما الثاين

الدكتور حممد عبد السالم؛ أول عامل مسلم وعامل باكستاين وحيد حاز على 
  . جائزة نوبيل يف الفيزياء
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٢٩٣
م يف السويد؛ حيث ظهر الستالم ١٠/٩/١٩٧٩وقد منح هذه اجلائزة يف 

كلمته آيات من القرآن مستهل يف الزي الرمسي الباكستاين، وقرأ يف اجلائزة 
تبارك الَّذي بِيده الْملْك وهو علَى * بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ � منها الكرمي

 يرٍء قَديكُلِّ ش*نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خالَّذ  وهال ومع 
 فُورالْغ زِيزالْع* ننِ ممحلْقِ الري خى فرا تاقًا مبط اتومس عبس لَقي خالَّذ 

 ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتينِ ينقَلب إِلَيك *تفَاوت فَارجِعِ الْبصر هلْ ترى من فُطُورٍ 
وهئًا واسخ رصالْبِسري٥-١:امللك (� ح( .ة اثنتان وثالثون جامعهوقد منحت 

عاملية شهادة شرف، إال أن حكومة باكستان كانت خبيلة يف حقه لدرجة 
االعتداء، وذلك لكونه ينتمي إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية فقط، بينما هو 

ملعاهد فقد كرس رمحه اهللا مبلغ اجلائزة لتطوير العلوم وإنشاء األكادمييات وا
لترويج العلوم يف باكستان، ومما يبعث على الدعاء هلذا البطل الويف الذي رفع 
مكانة بلده، أن كثريا من البالد الراقية اليت تقدر العلم كانت ترغب يف منحه 

. اجلنسية، لكنه أىب؛ لكي يرفع مكانة باكستان يف العامل بانتسابه وانتمائه إليها
م، وصلى عليه أمري ٢١/١١/١٩٩٦ يف ةيطانيربالتويف يف مدينة أُكسفورد 

املؤمنني اخلليفة الرابع رمحه اهللا صالة اجلنازة يف لندن، مث جيء جبثمانه إىل 
  .م٢٥/١١/١٩٩٦ يف شيت مقربةربوة؛ حيث دفن يف 

  ما هي أمساء االت األمحدية اليت تصدر يف مركز اجلماعة يف ربوة؟: س
الشهرية " تشحيذ األذهان"األمحدية، وجملة الشهرية خلدام " خالد"جملة : ج

الشهرية للجنة " مصباح"الشهرية، وجملة " أنصار اهللا"ألطفال األمحدية، وجملة 
، ويف أغلبية وهذه االت تنشر املوضوعات التربوية والتعليمية املتنوعة. إماء اهللا

  .ا بلغاافروع اجلماعة الكبرية؛ تقوم هذه املنظمات الفرعية فيها بإصدار جمال
  ؟بريطانياما هي االت واجلرائد اليت تصدرها اجلماعة يف : س
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٢٩٤
الشهرية، جملة التقوى " ريـفيو أوف ريليجني"جملة التعليق على األديان : ج

  . الشهرية باللغة العربية، وجريدة الفضل األسبوعية
 أن أي هدية طلب سيدنا اخلليفة الرابع رمحه اهللا من كل عائلة أمحدية: س

  تقدمها مبناسبة االحتفال باليوبيل املئوي للجماعة؟
من كل عائلة أمحدية أن تبذل جهودها رمحه اهللا م طلب ٣٠/١/١٩٨٧يف : ج

 أخرى األمحديةَ، لتقدمها هدية إىل  عائلةٌ-نتيجة مساعيها التبشريية-لتعتنق 
  . م١٩٨٩م اهللا؛ إسداًء للشكر مبناسبة االحتفال باليوبيل املئوي للجماعة يف عا

  ".وقف نو"أخرب بشيء من التفصيل عن مشروع نذر األوالد اجلديد : س
أبناء من   �سيدنا اخلليفة الرابع للمسيح املوعود      م طلب   ٣/٤/١٩٨٧يف  : ج

، م١٩٨٩ يف    مولود يولد قبل اليوبيل املئوي للجماعة       كلَّ  هللا وانذرياجلماعة أن   
  ولىب أفراد اجلماعة نداء إمـامهم       ،"ديالوقف اجلد "عرف باسم   وهذا املشروع ي

وقدموا األوالد خلدمة الدين وظهرت مسابقة بني أفراد اجلماعة، ومن مل يرزق            
أي ولد يف هذه الفترة التمس من اخلليفة رمحه اهللا أن يقبل منه بعد هذه املدة،                

هذه الفترة، وحني انتهت تلك املدة مددها مرة أخرى مث جعلها           اخلليفة  د  فمد
  .ألف طفلوأحدا وأربعني ، وإىل اآلن قد جتاوز عدد هؤالء األوالد مفتوحة

يقول سيدنا مرزا طاهر أمحد اخلليفة الرابع للمسيح املوعود واإلمـام املهـدي             
� :  

 ينذروالقد فكرت يف أن أحثَّ مجيع أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية على أن 
يل اهللا قبل دخول اجلماعة قبل والدم يف سبيف بطون األمهات ة جناآلن األ

اإلسالمية األمحدية يف القرن الثاين من عمرها، مثلما ننجب األبناء الروحانيني 
  ربنا هب لنا ولدا: وأن ندعو اهللا قائلني.من خالل التبشري والدعوة إىل اهللا

على األمهات ...  وإذا قضيت أن ترزقنا بنتاً فننذرها لكلننذره ابتغاء وجهك،
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٢٩٥
على اآلباء أن ينصرفوا هم أيضا إىل الدعاء حبسب سنة سيدنا ن، وودعيأن 

، فاجلماعة "كلنفسهم صلخاستلك أوالدنا وصطف ربنا ا "�إبراهيم 
اإلسالمية األمحدية بأمس احلاجة إىل هذا الوقف، ونظرا إىل كثرة انتشار 
اإلسالم يف كل بقاع األرض؛ فخالل مائة سنة قادمة، حنن حباجة إىل مئات 

، حنتاج � حممد  ربتلقوا تربية جيدة ليكونوا عباداأللوف من الغلمان الذين 
 من كل بلد ومن كل - الذين نذروا ابتغاء وجه اهللا-ألعداد هائلة من الواقفني

تمع، واجلماعة اإلسالمية األمحدية بفضل من اهللا تطبقات ام التحف قد
ن بفضل من اهللا يتربعون بأمواهلم  فاألمحديو.واهلدايا إىل اهللا منذ والدا

ويضحون بأوقام بانتظام، لكن وجود عدد من واقفي احلياة؛ إمنا هو هدية 
 انتباهي ألخربكم أن تتعهدوا بنذر كل ما ترزقونه من �، فلفت اهللا خالدة

  .أوالد يف سبيل اهللا
لة ابدأوا منذ الطفو"مث أردف رمحه اهللا يف خطاب وجهه إىل اآلباء قائالً 

 بأم قد ولدوا - منذ الصغر-بتربيتهم تربية جيدة، ومع التربية أخربوهم 
إلجناز مهمة جليلة الشأن يف زمن عظيم اخلطر؛ حيث يلتقي هذا القرن لغلبة 
اإلسالم بقرن آخر تستمر فيه هذه الغلبة إن شاء اهللا، وعند هذا امللتقى ولدوا، 

 جماهدين عظاما ناهم ربعلْدعاء أن اجوأنكم طلبتموهم من اهللا ذه النية وال
الذين ينجبوم يف املرحلة –لتربية األجيال القادمة، وإذا نذر الناس أوالدهم 

فإنين واثق متام الثقة أنه سيظهر أمام أعيننا  ذه الصيغة؛ �داعني اهللا  -القادمة
 .يلٌ مجيل وحسني مستعد لوقف نفسه يف سبيل اهللاج

م قـدم برناجمـا     ١٠/٢/١٩٨٩ا يف جامع الفضل بلندن يوم       مث يف خطبة ألقاه   
  :مفصال لتربية الواقفني اجلدد يتلخص مبا يلي

  .على الوالدين أن يراقبوا هؤالء األوالد بأنفسهم •
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٢٩٦
جيب أن حتببوا الصدق لكل طفل من الواقفني اجلـدد منـذ صـغره               •

  .وتنفّروه من الكذب
بوهم عن الطمـع   ، وترغِّ جيب أن ختلقوا فيهم صفة القناعة منذ الطفولة        •

  .واجلشع
• جيب إيصال هؤالء األوالد لة األمانةقم.  
  .جيب أن ختلقوا يف أمزجتهم منذ الطفولة اللطف والدماثة •
  .  احلسن، وكرهوا هلم املزاح السيئ والبذيءحسوا يف بيوتكم املزامارِ •
جيب أن ال يكون هؤالء األوالد املوقوفون اجلدد عـدميي االكتـراث             •

  . الفقراء، كما جيب أن يكونوا مستغنني عن ثروة األغنياءبآالم
  .أنشئوا فيهم منذ البداية الرغبة يف تعلم القرآن الكرمي جبدية •
 العامة املتنوعـة    تعليم هؤالء املوقوفني اجلدد املعلومات    تولوا  جيب أن    •

  . منذ الطفولةاهتماما ملحوظا 
  . جيب تعويدهم على كظم الغيظ منذ الصغر •
  .يتصفوا بالدقة يف األمور املاليةجيب أن  •
  . نوا التربية والتعليم يف جمايل احلساب واالقتصادجيب أن يلقَّ •
•             جيب أن يعتاد هؤالء املوقوفون اجلدد منذ البداية على حتمل املـشاق

  .واملصاعب، واالنقياد لنظام اجلماعة اإلسالمية األمحدية
  . ة بكامل الوفاءعلِّموهم كيف يؤدون مقتضيات الوقف إىل النهاي •
  .جيب توسيع دائرة معلومات األوالد •
  .جيب إبعادهم عن الكتب البذيئة والكتابات الرذيلة •
  .إلعداد املوقوفني اجلدد ال بد من االهتمام امللموس بصحتهم البدنية •
  . جيب التركيز الشديد على تعليمهم اللغة العربية الفصيحة •
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٢٩٧
ق اللغة العربية حىت يتمكنـوا      جيب تعليم هؤالء األوالد الكثري من دقائ       •

  . �من االستفادة املباشرة من كتب سيدنا املسيح املوعود 
اللغـة  : ثالث لغات على األقل؛ وهـي     األوالد  جيب أن يتقن هؤالء      •

  .العربية واللغة األردية واللغة الرمسية للبلد الذي يقيمون فيه
  .جيب أن تبذل جهود مكثفة لتحسني أخالق هؤالء األطفال •
يف جمـال   منهن  لبنات من هؤالء املوقوفني اجلدد ميكن أن نستفيد         إن ا  •

التدريس، وعلوم املعلوماتية، والطباعة والنشر، كما ميكن أن خيدمن اجلماعـة           
  . أيضااإلسالمية األمحدية كطبيبات

 هو أن تستعينوا بـالكثري      -وهو األول يف الوقت نفسه    -وآخر توجيه    •
  . للجماعة عندكممانة غاليةمن الدعاء لتربية هؤالء الذين هم أ

  مىت وأين افتتحت مطبعة الرقيم للجماعة اإلسالمية األمحدية؟ : س
م وزودت بأحدث اآلالت، وذلك يف مركز إسالم آباد؛ ٦/٤/١٩٨٧يف : ج

  .تلفورد، بريطانيا
يدعون ملوكا داخل البلد ( حمليني من ملوك  ثالثةٌمىت اعتنق األمحديةَ: س

  يف نيجرييا؟ )  يف مناطق معينةوسلطتهم حمدودة
  . م٦/٤/١٩٨٧يف : ج
  مىت توفيت السيدة أمة احلفيظ بيغم رضي اهللا عنها؟ : س
  السيدة أمةُ�م توفيت كرمية سيدنا املسيح املوعود ٦/٤/١٩٨٧يف : ج

احلفيظ بيغم رضي اهللا عنها يف ربوة، وكانت آخر شخص من أوالد املسيح 
  . ربة بربوة، ودفنت يف شيت مق�املوعود 

  مىت ألقى اخلليفة الرابع رمحه اهللا حماضرة يف جامعة سويسرية؟: س
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٢٩٨
م بدأ رمحه اهللا جبولة إىل بلجيكا وهولندا وسويسرا، وقد ٢/٦/١٩٨٧يف : ج

" الوحي العقالنية املعرفة واحلق"سويسرية عن موضوع  ألقى حماضرة يف جامعة
 عاد إىل ه، وبعداجللسة السنويةللمشاركة يف لكنه بعد يومني عاد إىل إجنلترا، 

  .هولندا، ومن هناك ذهب إىل أملانيا والسويد والنرويج
  ألول جولة إىل أفريقيا الغربية؟مىت خرج رمحه اهللا من بريطانيا : س
م بأول جولة إىل أفريقيـا      ١٩٨٨شباط  /كانون الثاين وفرباير  /قام يف يناير  : ج

احل العاج وغانا ونيجرييا وكانـت  الغربية مشلت غامبيا وسرياليون وليبرييا وس    
 ويف غامبيا دعا أفراد اجلماعة أن ينشطوا خلدمة األفارقة يف كـل             جدا،ناجحة  

  .ميدان
مىت نادى سيدنا اخلليفة الرابع مجيع املـشايخ واملعانـدين واملكفـرين            : س

    وما تفاصيلها؟للمباهلة
وريا  ضر  ليس احلضور يف مكان معني   وضح حضرته بأن     ١٠/٦/١٩٨٨يف  : ج
كتب على ورقة اامات األعداء وافتراءام وصرح أن كلها م باطلة ال أصل             ف

هلا وإذا كنا كاذبني يف هذا البيان فلعنة اهللا على الكاذبني، وكذلك جيب أن يقول    
أعداؤنا أم إذا كانوا كاذبني يف هذه التهم فلعنة اهللا على الكاذبني، فمـن أراد               

  .وقع فقط على هذا البيان فسوف يظهر اهللا النتائجمنهم أن يقبل املباهلة فلي
  مىت أنشئ بنك الدم مبستشفى فضل عمر؟ : س
أنشئ بنك الدم يف املخترب الطيب ملستشفى فضل عمر م ١٧/٨/١٩٨٨يف : ج

أمام بناية املستشفى،  خاص بربوة، واآلن قد انتقل إىل مبىن جديد ضخم
ا أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية واجلدير بالذكر أن الدم هنا ال يباع، وإمن

  .يتربعون للمرضى احملتاجني
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٢٩٩
وحتقق بذلك انتصار سيدنا " ضياء احلق" اجلنرال الباكستاين هلككيف : س

مرزا طاهر أمحد رمحه اهللا يف املباهلة اليت أعلنها بينه وبني ضياء احلق وأعوانه 
  من رجال الدين؟ 

محدية بقيادة سيدنا مرزا طاهر م انتصرت اجلماعة األ١٧/٨/١٩٨٨يف : ج
أكرب خصم يف  -أمحد رمحه اهللا يف املباهلة؛ إذ حتطمت طائرة ضياء احلق 

 جنراال باكستانيا ٣٠ يف الفضاء، وهلك مع حاشيته املكونة من - املباهلة
ومما جيدر بالذكر أن هذه الطائرة كانت من . وبعض الدبلوماسيني األمريكان

أحدث التقنيات؛ إذ كانت مزودة بأربعة طراز خاص، وكانت مزودة ب
  .حمركات، باإلضافة إىل قدرا على اهلبوط يف حاالت الطوارئ حىت يف احلقول

مىت رفع اخلليفة الرابع رمحه اهللا لواَء اجلماعة اإلسالمية األمحدية ضمن : س
  احتفاالت اليوبيل املئوي للجماعة بلندن؟ 

 مبناسبة اليوبيل املئوي للجماعة     م، واستمرت االحتفاالت  ٢٣/٣/١٩٨٩يف  : ج
، �طول السنة يف العامل كله؛ إذ كرست اجلماعة ذلك العام ألداء الشكر هللا              

ونشرت رسالة خاصة للخليفة الرابع رمحه اهللا ذه املناسبة مترمجة إىل عـدة             
اليت ذُكـر فيهـا     -لغات عاملية، ومن برامج هذه االحتفاالت؛ عقد الندوات         

 وألقي الضوء على بعض جوانب الـسرية ملؤسـس اجلماعـة            تاريخ اجلماعة، 
 ودفع الـصدقات وتوزيـع      -� اإلسالمية األمحدية سيدنا مرزا غالم أمحد     

الطعام على الفقراء واملساكني ونشر كتب اجلماعة وما إىل ذلك من أعمـال             
 . اخلري

مىت اندلعت اضطرابات ضد اجلماعة اإلسالمية األمحديـة يف حمافظـة           : س
 ورة الباكستانية؟شيخوب
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٣٠٠
 بيتا أمحديا يف بلدة ننكانة صـاحب        ١٧م شن هجوم على     ١٢/٤/١٩٨٩يف  : ج

التابعة حملافظة شيخوبورة بباكستان، وأشعل أعداء اجلماعة النار فيها، مما أدى إىل            
 .احتراقها الكامل، وأصيب مخسة أمحديني جبروح، كما هدم مسجد اجلماعة أيضا

 ولة إىل الواليات املتحدة األمريكية وجواتيماال؟ مىت قام رمحه اهللا جب: س

م قام رمحه اهللا جبولة إىل الواليات املتحدة األمريكيـة،          ٢٣/٦/١٩٨٩يف  : ج
وخالل جولته قـام بافتتـاح مركـز اجلماعـة يف سـان فرانسيـسكو يف                

م أول  ٣/٧/١٩٨٩م، مث سافر إىل جواتيماال حيث افتـتح يف          ٣٠/٦/١٩٨٩
 .  هناكجامع شيدته اجلماعة

مىت اندلعت اضطرابات دامية ضد اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف قريـة       : س
 سكندر مبحافظة غوجرات الباكستانية؟

نذير أمحد ساقي ورفيـق     : م، حيث استشهد أمحديان مها    ١٦/٧/١٩٨٩يف  :ج
شـرف الـشهادة يف هـذه       " نبيلـة "أمحد ثاقب، كما نالت طفلة تـدعى        

 . االضطرابات

 ه اهللا أنه جيب على الواقفني اجلدد تعلم لغات ثالث؟ مىت أعلن رمح: س

 أنه جيب على كـلّ      أعلن اخلليفة الرابع رمحه اهللا    م أعلن   ١/١٢/١٩٨٩يف  : ج
أوالها اللغة العربية،   : واحد من الواقفني اجلدد أن يتعلم ثالث لغات على األقل         

لغة األرديـة،   ألا لغة القرآن ولغة سيدنا املصطفى  ولغة أهل اجلنة وثانيها ال           
  .ألا لغة سيدنا املسيح املوعود، والثالثة هي اللغة القومية للبلد الذي يسكن فيه

اإلسـالم والتحـديات    "مىت ألقى حماضرة باللغة اإلجنليزيـة بعنـوان         : س
  ؟"املعاصرة

اإلسالم والتحـديات   "م، ألقى رمحه اهللا حماضرة بعنوان       ٢٤/٢/١٩٩٠يف  : ج
يزية يف قاعة مؤمترات امللكة فكتوريا الثانية بلندن، وقـد          باللغة اإلجنل " املعاصرة
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٣٠١
 شخص من علية القوم واملـثقفني؛ مـن بينـهم الـسياسيون             ٨٠٠حضرها  

والصحفيون واملهتمون بالشئون العربية وأساتذة اجلامعات ورجـال التعلـيم          
 وعلماء الدين ورجال وسيدات من شىت التخصصات واملهن، وترأس احلفـلَ          

  . مورتيمر، وقدم كلمة الشكر مستر هوجو مسرسن عضو الربملانمستر إدورد 
  مىت ألقى سلسلة اخلطب عن كارثة اخلليج؟ : س

م ألقى رمحه اهللا سلسلة من خطَب اجلمعة تناول فيها خلفية ١٩٩١يف أوائل 
 على العراق بالتفصيل مث قدم بعض احللول هلذه الكارثة، ياهلجوم األمريك

ردية، وقد وفق اهللا األستاذَ الراحل حممد حلمي وكانت اخلطب باللغة األ
 ترمجة سلسة، وهي جمموعة يف - إىل العربية-الشافعي رمحه اهللا إىل ترمجتها 

  ".كارثة اخلليج"كتاب بعنوان 
  مىت بثت خطبةٌ للخليفة الرابع رمحه اهللا أول مرة باألقمار الصناعية؟: س
  .م١٩٩٢/ ٣١/١يف : ج
  بع رمحه اهللا؟انا اخلليفة الرمىت توفيت حرم سيد: س
مقربة  ودفنت يف ٣/٤/١٩٩٢ آصفة بيغم رمحها اهللا يف كان رحيل السيدة :ج

 إىل ٢٠٠٣مث نقل جثماا عند وفاته رمحه اهللا يف " ووكنغ"اجلماعة مبدينة 
  .إسالم آباد، لتجعل جبنبه

وي  فعاليات االجتماع السن- باألقمار الصناعية-ت ألول مرة مىت بثّ: س
  للجماعة اإلسالمية األمحدية الذي عقد يف بريطانيا؟

  . م٢/٨/١٩٩٢ إىل ٣١/٧من : ج
  مىت افتتح رمحه اهللا مسجد بيت السالم يف تورنتو بكندا؟ : س
  .م١٧/١٠/١٩٩٢يف : ج
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٣٠٢
مىت أعلن مركز كامربدج العاملي ثالثة من أفراد اجلماعة اإلسالمية : س

  األمحدية رجلَ العام؟ 
م عـن   ٨/١/١٩٩٣ العاملي بكامربدج أعلـن يف       Biographicalمركز  : ج

األستاذ مرزا عبد   م وهم   ١٩٩٣-١٩٩٢ اجلماعة كرجل العام     علماءثالثة من   
احلق احملترم، واألستاذ الشيخ حممد أمحد مظهر احملتـرم رمحـه اهللا واألسـتاذ              

  .دوست حممد شاهد رمحه اهللا
ماعة اإلسالمية األمحدية على    مىت حثّ اخلليفة الرابع رمحه اهللا أفراد اجل       : س

  مؤاخاة العائالت البوسنية؟ 
  .م١٩/١/١٩٩٣يف : ج
   مىت حصلت أول بيعة عاملية يف تاريخ اجلماعة؟: س
 آخر أيام اجللسة السنوية     وذلك. م٣١/٧/١٩٩٣حدثت أول بيعة عاملية يف      : ج

ألـف  األمحدية مائتـا    اإلسالمية  ؛ حيث انضم إىل اجلماعة      للجماعة يف بريطانيا  
 وقد أخذ سيدنا اخلليفة الرابع رمحه اهللا البيعـة يف  ،شخص يف هذه السنة وحدها  

 وإجراءات البيعة بثت    بربيطانيا،" إسالم آباد "مكان اجللسة اليت عقدت يف مركز       
الذين مل يستطيعوا احلضور    مباشرةً بواسطة القناة الفضائية، وبايع كل واحد من         

  .االتصال املختلفةأجهزة ته بواسطة يف بلده جالسا يف بييف اجللسة 
 اخلليفـة   -مرزا طاهر أمحد رمحه اهللا    وخلفية هذه البيعة تتلخص يف أن سيدنا        

أن تكثـف    م١٩٩٣ طلب من اجلماعة يف عام       - �للمسيح املوعود    الرابع
 فلبـت   ،جهودها لينضم مائة ألف شخص إىل اجلماعة يف مدة سنة واحـدة           

كبارا وصغارا،  - املفدى؛ فبدأ مجيع أفراد اجلماعة       اجلماعة كعادا نداء أمريها   
اهللا،  يسعون جاهدين لتحقيق هذا اهلدف النبيل ونيل رضـوان           -رجاال ونساء 



òîäí…@pbßìÜÈß@@

  

٣٠٣
فانتشروا يف البالد للدعوة إىل اهللا، فنظر اهللا إىل مسعاهم اجلماعي بنظرة الشكر             

  .  سعيدا٢٠٤٣٠٨فبايع 
  وبانتظام؟ محدية رمسيا مىت بدأ بثّ برامج الفضائية اإلسالمية األ: س
 رمسيـا وبانتظـام يف      هـا  بـث براجم   الفضائية اإلسالمية األمحدية   تبدأ: ج
 ساعةً يوميـا، وثـالث      ١٢م حيث كان البث يف آسيا وأفريقيا        ٧/١/١٩٩٤

  .ساعات يف أوروبا
طب اجلمعة للخليفة الرابع رمحه اهللا، وكيـف        مىت بدأ البثّ املباشر خلُ    : س

  تطور هذا النظام؟ 
م بثت خطبة اجلمعة اليت ألقاها اخلليفة رمحـه اهللا بثـا            ٢٤/٣/١٩٨٩يف  : ج

مث تطور هذا النظام واسـتطاعت اجلماعـة         مباشرا أول مرة بواسطة اهلاتف،    
بفضل من اهللا أن تبثّ خطبة اخلليفة ليوم اجلمعة بالقمر الصناعي أول مـرة يف               

 عرب قناة تلفزيونية،    م؛ فسمعت وشوهدت هذه اخلطبة يف أوروبا      ٣١/١/١٩٩٢
م من بثّ خطبة اجلمعة مباشرة،      ٢١/٨/١٩٩٢مث أكرم اهللا مجاعته ومتكنت يف       

وبثّ شىت الربامج العلمية والتربوية والتبشريية واألفالم الوثائقية واالستطالعات         
بواسطة القمر الصناعي، وصار ميكن التقاطُ هذه الربامج بالصحن الفـضائي           

اعة يوميا، وبعض هذه الربامج تبث مباشرة ومنها        على مدى أربع وعشرين س    
مسجلة، ومما جيدر باملالحظة أن مجيع القائمني على هذه القنـاة التلفزيونيـة             

يتقاضون من اجلماعة   أيضا  الفريدة من نوعها متطوعون، حىت أن الكوادر الفنية         
  .رواتب زهيدة جدا نسبة إىل اختصاصام

ماعة اإلسالمية األمحدية على تقدمي مساعدة مىت حض رمحه اهللا أبناء اجل: س
 مالية ملتضرري االضطرابات يف دولة رواندا اإلفريقية؟

  .جنيه استرليين ١٠٠٠وقدم من جيبه م ٢٢/١/١٩٩٤يف : ج
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٣٠٤
 الدكتور نسيم أمحد بابر يف باكستان؟ األمحدي مىت استشهِد الربوفيسور : س

احلائز على شهادة  -  بابرشهد الدكتور الربوفيسور نسيم أمحداستقد : ج
واألستاذ يف جامعة القائد األعظم بإسالم آباد يف الدكتوراه يف الفيزياء، 

سيدنا املسيح  رد انتمائه إىل مجاعة ،م١٠/١٠/١٩٩٤بتاريخ  -باكستان
 طرق عليه الباب جمهولون، فلما خرج إليهم أطلقوا عليه  فقد.�املوعود 

 معروفا عامليا ويلقي احملاضرات العلمية يف كان الشهيد. الرصاص فسقط شهيدا
  .جامعات أوروبية

مىت أطلق اخلليفة الرابع رمحه اهللا النداء جلمع تربعات لتشييد أكرب : س
 مسجد يف أوروبا؟ 

 تربعات قـدرها  م مجع ٢٤/٢/١٩٩٥طلب رمحه اهللا من أفراد اجلماعة يف        : ج
س يف اململكـة املتحـدة       لي -مخسة ماليني جنيه استرليين لتشييد أكرب جامع        

 وقد مت بناء هـذا اجلـامع مبنطقـة مـوردن            -وحدها، بل يف أوروبا كلها    
)MORDEN (    وقام بافتتاحه سيدنا مـرزا     " بيت الفتوح "شرقي لندن، ومسي

 يف �مسرور أمحد نصره اهللا اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي  
  .م٣/١٠/٢٠٠٣

آالف ربعة ة عشر مليون جنيه استرليين، ويتسع أل وقد بلغت نفقات البناء أربع
  . مصلٍّ

 ٢٤القناة اإلسالمية األمحدية البثَّ على مدى " MTA"مىت بدأت : س
 ساعة يوميا؟ 

 أفراد اخلليفة الرابع رمحه اهللام، وذه املناسبة خاطب ١/٤/١٩٩٦يف : ج
اهلاتف ورد ، وقد تلقى رسائل التهنئة بالفاكس وةاجلماعة على اهلواء مباشر

  . حيامباشراردا عليها 
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٣٠٥
علـى القنـاة الفـضائية      " لقاء مع العرب  "مىت بدأ الربنامج التلفزيوين     : س

  اإلسالمية األمحدية؟
  .م١٩٩٤متوز /لقد بدأ هذا الربنامج الرائع الشيق يف يوليو: ج
  مىت تويف األستاذ السيد حممد حلمي الشافعي رمحه اهللا؟ : س
م يف لندن، وصلى عليه اجلنازة سيدنا مرزا ١٩٩٦/ يف شباطتويف رمحه اهللا : ج

  .�طاهر أمحد رمحه اهللا اخلليفة الرابع للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
 على املصلني قضاءمىت انفجرت قنبلة يف مسجد املهدي بربوة بقصد ال: س

  املسلمني األمحديني األبرياء؟
هدي بربوة باكستان مما م انفجرت قنبلة يف مسجد امل٢/١٢/١٩٩٦يف : ج

 املسجد بعض الشيء، ءأدى إىل إصابة بعض املصلني جبروح، كما تضرر بنا
نتيجة حتريض -وقد حدث هذا احلادث اإلجرامي إثر اعتقاد بعض اجلهال 

 � أن قتل أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية هو عمل يرضي اهللا -املشايخ
وهذا يف اعتقادهم ميكِّنهم من . وهو مبثابة شراء تذكرة الدخول إىل اجلنة

  . القضاء على اجلماعة اإلسالمية األمحدية
مىت طلب اخلليفة الرابع رمحه اهللا من أبناء اجلماعة اإلسالمية األمحدية : س

التربع مبليون ومخسمائة ألف دوالر أمريكي إلنشاء املراكز وتشييد املساجد 
  يف أوروبا الشرقية؟ 

م أن يتربعوا مبليون ٢٧/١٢/١٩٩٦اد اجلماعة يف طلب رمحه اهللا من أفر: ج
 سدومخسمائة ألف دوالر أمريكي إلنشاء مراكز اجلماعة وتشييد املساجد و

  .احلاجات األخرى التبشريية والتربوية يف بالد أوروبا الشرقية
 سيدنا املصلح املوعود مىت توفيت السيدة بشرى بيغم رمحها اهللا حرم: س
  ة الرابع رمحه اهللا عند وفاا؟ وماذا أعلن اخلليف ����
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٣٠٦
السيدة بشرى  �م توفِّيت حرم سيدنا املصلح املوعود ٢٢/٥/١٩٩٧يف : ج

وقد لقبت ذا االسم ألن سيدنا املصلح املوعود . بيغم امللقبة باألخت احلنون
مرزا طاهر أمحد رمحه اهللا (  تزوجها إثر وفاة السيدة مرمي صديقة أم طاهر�

لتكون أختا ألوالده من أم ) �ع للمسيح املوعود واإلمام املهدي اخلليفة الراب
طاهر واختارها هي وكانت غري قادرة على اإلجناب، فأدت رمحها اهللا واجبها 
على أحسن وجه، وكانت قد خولت سيدنا مرزا طاهر أمحد رمحه اهللا اخلليفة 

مواهلا، فحني  حق التصرف يف أ�الرابع للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
 يف خطاب وجهه إىل خدام األمحدية يف -توفيت رمحها اهللا أعلن رمحه اهللا 

 مارك أملاين ٣٠٠٠٠٠ دفع تربع قدره -أملانيا مبناسبة االجتماع السنوي هلم
مث زاد املبلغ فيما بعد إىل نصف مليون مارك أملاين يف صندوق  تركتها، من

 مارك أملاين من جيبه ٥٠٠٠٠عد بدفع إنشاء مائة مسجد يف أملانيا، كما و
  .  مارك أملاين١٥٠٠٠٠اخلاص يف الصندوق نفسه، مث زاد املبلغ فيما بعد إىل 

  ماذا تعرف عن نظامِ التربعات يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية؟: س
هناك شبكة واسعة للتربعات معروفة يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية إذ ال : ج

 من دخله الشهري ١٦/١هلا، وكل أمحدي يتربع بـ يوجد أي دعم خارجي 
بانتظام، وهذه التربعات تغطي النفقات اهلائلة الواسعة النطاق للجماعة 
اإلسالمية األمحدية؛ منها ترمجة القرآن الكرمي إىل عدة لغات عاملية ونشرها يف 
 أرجاء املعمورة، وتشييد اجلوامع يف أحناء العامل، ومصاريف شبكة املبشرين

وغريها ) MTA(والدعاة، وكذلك نفقات القناة الفضائية اإلسالمية األمحدية 
 .  املشاريع املاليةالكثري من

صدر يف هل تعرف أمساء بعض األسرى األمحديني يف سبيل اهللا الذين : س
   احلكم باإلعدام؟حقهم
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٣٠٧
ستاذ يف أملانيا، واألاألمحدي منهم األستاذ حممد الياس منري الداعية اإلسالمي : ج

نعيم الدين، واألستاذ رفيع الدين رانا احملاضر ناصر أمحد القريشي، واألستاذ 
 القريشي؛ لكنه أطلق سراحهم بعد البقاء يف السجن عشر سنوات متتالية،

 وتفصيل ذلك .فخرجوا فورا من باكستان مهاجرين إىل بعض البالد األوروبية
إله إال اهللا حممد  ال" حملو عبارة بإجياز أن بعضا من الرعاع دخلوا جامع األمحديني

، فتصدى هلم حارس  يف مدينة ساهيوال الباكستانيةمن واجهة اجلامع" رسول اهللا
 وحذّرهم بإطالق النار عليهم إذا نفذوا ،نعيم الدينالسيد رانا اجلامع األمحدي؛ 

رغبتهم، وأنه سيحمي هذه العبارة الكرمية، ولن يسمح هلم مبسحها بأي شكل 
وا وتقدموا ملسح هذه الكلمة الطيبة فتح عليهم النار، مث شكال، فلما أبمن األ

  . جاءت الشرطة واعتقلت هؤالء األمحديني وصدر ضدهم حكم باإلعدام
ما هي األخالق اخلمس األساسية اليت حض اخلليفة الرابـع رمحـه اهللا             : س

   ا؟ التحلياجلماعة على 
 الـشعور  -٤ رحابة الـصدر   -٣ن   استخدام اللسان اللي   -٢ الصدق   -١: ج

  . ثبات العزم، واهلمة القوية-٥ بآالم اآلخرين والسعي إلزالتها
 قاديان أول مرة بعد انقسام ����مىت زار أحد خلفاء املسيح املوعود : س

  م؟ ١٩٤٧اهلند وباكستان عام 
لقد وصل مرزا طاهر أمحد رمحه اهللا اخلليفة الرابع للمسيح املوعود واإلمام : ج
م للمشاركة يف اجللسة السنوية ١٩/١٢/١٩٩١ إىل قاديان يف �هدي امل

للجماعة املنعقدة يف قاديان، فقد احتفلت اجلماعة ذا اجللسة السنوية بصفة 
  . خاصة مبناسبة اليوبيل املئوي للجلسة السنوية للجماعة اإلسالمية األمحدية

اخلليفة الرابع هل تعرف أمساء بعض مؤلفات مرزا طاهر أمحد رمحه اهللا : س
  ؟����للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
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٣٠٨
، والقتل باسم الدين، ووفاة ابن مرمي، وهناك "� فضل عمر"سرية : ج

جمموعات من اخلطب واحملاضرات نشرت يف صورة كتابٍ، منها؛ ذوق 
 وغري ذلك، وله إضافة ،العبادة، وكارثة اخلليج، والعالج باملثل، زهق الباطل

  : باللغة اإلجنليزية هيإىل ذلك مؤلفات 
  

1-Islam's response to the contemporary issues. 

2-Christianity، a journey from facts to fiction. 

3-Revelation، Rationality، Knowledge and Truth  

  من ترجم هذه الكتب إىل اللغة العربية؟: س

ربية، فقد ترجم األستاذ    احلمد هللا كل هذه الكتب قد ترمجت إىل اللغة الع         : ج
) والتحديات املعاصرة  اإلسالم(الراحل حلمي الشافعي رمحه اهللا الكتاب األول        

نقله إىل  ) املسيحية رحلة من احلقائق إىل اخليال     (من هذه الكتب، والثاين منها      
 الـوحي، (اللغة العربية األستاذ حممد منري إدليب أما الكتاب الثالث الـضخم            

فقد نال شرف نقله إىل اللغة العربية األستاذ مصطفى         ) ة واحلق املعرف العقالنية،
  . ثابت، جزاهم اهللا كل خري وجعل أعماهلم نافعة لبين البشر

  ؟"رجل اهللا" أي A Man Of Godماذا تعرف عن كتاب : س

ة ترمجمؤلف هذا الكتاب الكاتب املسيحي األستاذ آين آدمسن تناول فيه           : ج
لرابع للمسيح املوعود واإلمام املهـدي      حياة مرزا طاهر أمحد رمحه اهللا اخلليفة ا       

، ويتضمن الكتاب تفاصيل عن حياته وهجرته من باكستان إىل لنـدن،            �
 وقد صدرت ترمجته باللغة األردية لألستاذ       .واألوضاع اليت فرضت عليه اهلجرة    

علما أن مؤلف   . حممد علي احملترم، وقد ترجم إىل اللغة العربية أيضا بفضل اهللا          
 Ahmad Theكتب أيضا كتابا آخر على املنوال نفسه امسه هذا الكتاب قد 

Guided One تناول سرية املسيح املوعود " أمحد املهدي" أي�.   
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٣٠٩
  ه اهللا؟رمح بعضا من أمساء شهداء األمحدية يف عهد اخلليفة الرابع اذكُر: س
   بنون عاقل  مدينة األستاذ السيد مقبول أمحد تشودري من-١: ج
  .برو من حمافظة الركانهأ عبد احلكيم  األستاذ السيد-٢
  . األستاذ السيد عبد احلميد من حمراب بور-٣
  . األستاذ السيد عبد الرمحن القريشي من سكهر-٤
  . األستاذ السيد إنعام الرمحن ملك من سكهر-٥
   . األستاذ السيد ناصر أمحد الشيخ من أوكاره-٦
  . الدكتور السيد عبد القادر من حيدر آباد-٧
  .األستاذ السيد حممود أمحد تشودري من نواب شاه -٨
  . األستاذ السيد قمر احلق من سكهر-٩

   . األستاذ السيد خالد سليمان راؤ من غوجره سكهر-١٠
  . األستاذ السيد مرزا منور بيك-١١
  . األخت احملترمة رخسانه من مردان-١٢
 . الدكتور السيد منور أمحد من نواب شاه-١٣
  .د نذير أمحد الساقي من غوجرات األستاذ السي-١٤
  . األستاذ السيد حممد رفيق سكندر من غوجرات-١٥
  . األخت احملترمة نبيلة بنت األستاذ السيد مشتاق أمحد من غوجرات-١٦
  . الدكتور السيد عبد القدير من نواب شاه-١٧
  . الدكتور السيد عبد القدوس من نواب شاه-١٨
  . من نواب شاه األستاذ السيد نصري أمحد علوي-١٩
   . األستاذ السيد حممد أشرف من جلهن-٢٠
  . األستاذ السيد رياض أمحد رانا من الهور-٢١
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٣١٠
  . األستاذ السيد أمحد نصر اهللا من الهور-٢٢
  . الربوفيسور الدكتور السيد نسيم بابر من إسالم آباد-٢٣
  . األستاذ احملامي السيد عبد الرمحن من كراتشي-٢٤
  . دلشاد حسني من الركانه األستاذ السيد-٢٥
 جاد حبياته ����هل تعلم من هو أول شهيد يف عائلة سيدنا املسيح املوعود : س

  يف سبيل األمحدية، ووصفه اخلليفة الرابع رمحه اهللا بأنه سيد شهداء هذا العصر؟ 
هو األستاذ غالم قادر رمحه اهللا تعاىل ابن األستاذ عبد ايد بن مرزا بشري : ج

، وأمه السيدة قدسية �سيدنا املسيح املوعود واإلمام املهدي  ابن �أمحد 
، وهكذا قد اجتمع يف عروقه الدم الطاهر �بيغم بنت سيدنا املصلح املوعود 

  . من كال الطرفني�لسيدنا املسيح املوعود 
كان شابا مثـقفا حمبا للعلم أنيق امللبس صبيح الوجه باسم الثغر طلـق احمليـا             

ى الدراسة اجلامعية يف باكستان     أمة أبيض اللون نشيطا، قد      ملتحيا معتدل القا  
ت املتحدة األمريكية ليختص يف علوم املعلوماتية ورجع    امث سافر إىل الوالي   أوال،  

 نذر حياته خلدمة اجلماعة     .من هناك حامال شهادة ماجستري يف علوم املعلوماتية       
 خيدم اجلماعـة بكامـل      اإلسالمية األمحدية، وإىل أن لىب نداء ربه شهيدا ظل        

اإلخالص واجلهد؛ فقد قدم خدمات ملموسة يف جمال نشر علوم املعلوماتية عن            
طريق فتح املراكز وإلقاء احملاضرات، كما سجل عددا من احللقات لتبثّ على            

  .)MTA(شاشة القناة التلفزيونية الفضائية 
 ربوة، وحـاولوا    لقد اختطفه اإلرهابيون املرتزقة من مزرعته القريبة من مدينة        

نقله يف سيارم إىل مكان جمهول، ويبدو أم كانوا يستهدفون من اخلطـف             
توريطه يف عملية إرهابية يف أيام شهر احملرم يف االشتباكات املعهودة بني الشيعة             

لقد قاومهم مقاومة األبطال الشجعان، وعلـى إصـابته         . والسنة يف باكستان  
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٣١١
 يف أثناء حماولته للخروج من السيارة       -ني احلادة جبروح بالغة باخلناجر والسكاك   

 جنح أخريا يف اخلروج منها، فأطلقوا عليه الرصـاص فـسقط     -ليخيب مآرم 
ومن . أنفاسه األخرية وحضر ربه شهيدا يف مستشفى قريب من هناك         لكنه لفظ 

 -الظلم اجلائر أن عملية القتل حدثت أثناء الوقوف على جسر ـر تـشناب        
ازدحام السيارات هناك، وظل املسكني يستنجد ومل       بسبب   - ربوةالقريب من   

عندئذ جرى االتـصال     .سعفه أحد، مث جنح اإلرهابيون يف اهلروب من املوقع        ي 
بالشرطة فجاءت والحقتهم حىت متكنت أخريا من حصارهم، مث أطلقت عليهم           

لنت مبنح  أعكانت قد   احلكومة الباكستانية   أن  النار بغزارة، ومن اجلدير بالذكر      
    حضني،          ربع مليون روبية ملن يني أو حـيتر رأس اثنني من هؤالء اخلاطفني، مي

وبعد فحص السيارة تبني أا كانت مزودة بأسلحة خطرية، وبعـد دراسـة             
األوضاع مخّن أفراد اجلماعة أن املؤامرة كانت مدبرة ومدروسة من قبل أعداء            

 إىل تفجري الـسيارة جبهـاز       ونهدفوا ي حيث كان اجلماعة اإلسالمية األمحدية؛    
ن اجلماعـة   إ: حتكم عن بعد واألستاذ غالم قادر داخلَها، ليقولوا فيما بعـد          

األمحدية هي من وراء االشتباكات املعهودة بني الشيعة والسنة يف شهر احملـرم             
 وهؤالء اخلاطفون كانوا ينتمون إىل طائفة دينية حمظورة، وهي عدوةٌ           .كل سنة 
 اإلسالمية األمحدية عداوة شرسةً، لكن غالم قادر رمحـه اهللا خيـب    للجماعة

آماهلم خبروجه من السيارة صارخا للنجدة وهو ملطخ بالدماء ومصاب جبروح           
قل رمحه اهللا إىل املستشفى، وكان مـا زال يف           ن نيوبعد هروب اخلاطف  . بالغة

عتبات ربه،  حضروعيه، فأخرب عن هويته ورقم اهلاتف مث لفظ أنفاسه األخرية لي
إنا هللا وإنا إليه راجعون، تغمده اهللا بواسع غفرانه وأهلم براعمه وذويه الـصرب،              

وعند وفاته أظهر سـيدنا     . -ثالثة أبناء وبنت واحدة   -ترك أرملة وأربعة أوالد     
  . اخلليفة الرابع رمحه اهللا احلزن الكبري ووصفه بسيد شهداء هذا العصر
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٣١٢
يت شيدت خارج باكستان من تربعات هل تعرف أمساء اجلوامع ال: س
  األمحديات وحدهن؟يدات الس
امع املبارك بالهاي يف هولندا، وجامع نصرة اجلجامع الفضل بلندن، و: ج

  .، وجامع خدجية يف برلنيدامناركالجهان يف 
هل تعرف أمساء بعض املبشرين األمحديني الذين توفوا يف أثناء التبشري : س

  بعيدا عن بالدهم؟ 
  . األستاذ نذير أمحد علي يف سرياليون:ج

  .األستاذ احلافظ عبيد اهللا يف جزر موريشيوس
  .األستاذ عبد الرمحن البنغايل يف الواليات املتحدة األمريكية

  .األستاذ أبو بكر أيوب يف هولندا
  .األستاذ احلافظ السيد عبد احلفيظ يف جزر فيجي

  .األستاذ السيد مبشر أمحد تشودري يف نيجرييا
الذي افتتحه سـيدنا مـرزا      " بيت الفتوح "هل تعرف شيئا عن جامع      : س

 ����مسرور أمحد نصره اهللا اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي        
  .  شرقي لندنMORDENم مبنطقة موردن ٣/١٠/٢٠٠٣يف 
لقد طلب سيدنا اخلليفـة الرابـع رمحـه اهللا مـن أفـراد اجلماعـة يف                 : ج

ات قدرها مخسة ماليني جنيه أسترليين لتشييد أكـرب      م مجع تربع  ٢٤/٢/١٩٩٥
 مث يف عـام     ،جامع ليس يف اململكة املتحدة فقط ولكن يف قارة أوروبا كلـها           

 م متكنت اجلماعة اإلسالمية األمحدية بفضل اهللا من شراء مخسة فدادين          ١٩٩٥
 من األرض مبليونني وثالمثئة ألف جنيه أسترليين، مث طلب اخلليفة الرابع رمحـه            

اهللا بعدها جبمع مخسة ماليني جنيه أسترليين أخرى، فلبـى أفـراد اجلماعـة              
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٣١٣
اإلسالمية األمحدية بكل محاس ونشاط نداء إمامهم املفدى وتسابقوا يف تقدمي           

 .التربعات هلذا اجلامع العظيم
م وضع سيدنا مرزا طاهر أمحد رمحه اهللا اخلليفة الرابـع           ١٩/١٠/١٩٩٩ويف  

 حجر األساس هلذا اجلامع ونال شـرف        �ام املهدي   للمسيح املوعود واإلم  
 رجال وامرأة ميثلـون     ١٤املشاركة يف هذه املناسبة السعيدة املباركة التارخيية        

منهم األستاذ الدكتور افتخار أمحد أياز؛ أمري اجلماعـة         : بالدا وشعوبا خمتلفة  
أمحد؛ ممثال  اإلسالمية األمحدية يومذاك يف اململكة املتحدة، واألستاذ مرزا سفري          

، واألستاذ عبد الرشيد تشودري؛ املهندس املـدين،        �عائلة املسيح املوعود    
واألستاذ عطاء ايب راشد؛ إمام مسجد لندن، واألستاذ راويل البخاري رمحه           
اهللا، واألستاذ إبراهيم نونن، واألستاذ رفيق أمحد حيات؛ املشرف التنفيذي على        

ة سيدنا اخلليفة الرابع، وكان من حـظّ األخ         البناء، والسيدة فائزة بيغم؛ كرمي    
وقد استخدم اخلليفة الرابـع     . الكرمي األستاذ منري عودة أن ميثل األشقاء العرب       

 خصيصا هلذا الغـرض كحجـر   رتحضرمحه اهللا لبنة من دار الفكر بقاديان أُ     
  . أساس

صة إن هذا الصرح اإلسالمي العظيم يتألف من قاعات خمتلفة؛ فهناك قاعة خمص           
للمصلني تتسع أللفَي مصلٍّ، وفوقها مثلها خمصصة للسيدات تتسع هي األخرى           
أللفي مصلٍّ، وهناك قاعات وغرف أخرى تتسع مبجموعها لستة آالف مصلٍّ،           

لربهم بكل سهولة، ومن  وهكذا ميكن أن يسجد ما يقدر بعشرة آالف قدوسي  
، كما أن موقعه اجلغـرايف      اجلدير بالذكر أن اجلامع مزود مبرافق عصرية متميزة       

             هو اآلخر مرموق؛ فهو يقع بني حمطيت القطار ومير من أمامه شارع رئيـسي .
   .واحلمد هللا الذي وفّقنا هلذا
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٣١٤
ويف املناسبة التارخيية املباركة الفتتاح هذا املسجد الضخم لوحظ عدد غفري من            

  حضروا من األقطـار واألمـصار      - يقدر بعشرة آالف مسلم أمحدي     -الناس
املختلفة ألداء صالة اجلمعة خلف اخلليفة اخلامس للمسيح املوعـود واإلمـام            

  .، تقبل اهللا منهم مجيعا�املهدي 
  رف على تشييده؟ كم جنيه ص: س
 مليون جنيه أسـترليين،     ١٤لقد صرف على تشييد هذا اجلامع ما يقارب         : ج

  ".عملوقار "وقد وفَّرت اجلماعة ماليني أخرى من اجلنيهات بفضل خدمة 
   ماذا تقصد من وقار عمل؟ :س
هي خدمة يقدمها املتطوعون من أفراد اجلماعة اإلسـالمية األمحديـة يف            : ج

ااالت املختلفة؛ إذ ال تستأجر اجلماعة اإلسالمية األمحدية عماال إلجناز عمل           
محديون شبابا وشيوخا وأطفاال ونساء ويوزعون العمل فيما        األما، وإمنا جيتمع    

وينهون العمل يف املراحل، وهذا التطوع ال يقتصر على عامة األمحديني،           بينهم  
بل إن أصحاب املناصب الكبرية وحاملي الشهادات العليا هـم اآلخـرون ال             

وال جيدون أي عيب يف تقدمي اخلدمة؛ حـىت قـد           " وقار عمل "يتأخرون عن   
 إحدى  وهو أستاذ الفيزياء يف   - الربوفيسور الدكتور تشودري ناصر أمحد     شوهد

، كما أذهل أحد     ينظف املراحيض يف أيام اجللسة السنوية      -اجلامعات الربيطانية 
احلائز علـى   -الزوار مشهد انشغال ابن األستاذ الدكتور عبد السالم رمحه اهللا           

 يف أعمال التنظيف واجللي يف املطبخ يف أيام االجتماع  -جائزة نوبيل يف الفيزياء   
  . السنوي

حجر األساس وافتتاح املسجد التارخيي فهناك تشابه غريب        وفيما يتعلق بوضع    
بني هذا اجلامع وجامع البشارة بإسبانيا؛ إذ قد وضع سيدنا اخلليفة الثالث حجر     

       د يف إسبانيا بعد مرور ما      األساس جلامع البشارة التارخيي لكونه أول جامع شي
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٣١٥
م وقد  ١٠/٩/١٩٨٠يقارب سبعة قرون على إخراج املسلمني منها، وذلك يف          

احتفلت اجلماعة اإلسالمية األمحدية ذه املناسبة باهتمام ملحوظ وسجلت يف          
تاريخ اجلماعة اإلسالمية األمحدية وتاريخ اإلسالم معلما بارزا، مث قبل أشـهر            

 افتتحه اخلليفة اجلديد ، وبعد وفاتهمن افتتاحه انتقل اخلليفة الثالث إىل جوار ربه       
 مرزا طاهر أمحـد رمحـه اهللا يف         �مام املهدي   لسيدنا املسيح املوعود واإل   

 تقريبا؛ إذ وضع سـيدنا      ةم، وكذلك حدث بعد عشرين سن     ١٩/١٠/١٩٨٢
اخلليفة الرابع رمحه اهللا حجر األساس هلذا اجلامع التارخيي، لكنه انتقل إىل رمحة             

م ليكون من حظ اخلليفة اجلديد للمسيح املوعود واإلمام         ١٩/٤/٢٠٠٣اهللا يف   
سيدنا مرزا مسرور أمحد نصره اهللا اخلليفة اخلامس أن يفتتحه يف            �املهدي  

م، وهللا شؤون ال يعلمها إال هو، وال يسأل عما يفعـل، وهـم     ٣/١٠/٢٠٠٣
  . يسألون

 مؤسسة نور العني؟ ماذا تعرف عن : س

فاستبقوا "إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية معروفة بأعماهلا اخلريية، وشعارها         : ج
 تسعى على الدوام جاهدة إلسداء خدمات متنوعة لبين البـشر           فهي" اخلريات

وبنك العيون، أو جملس متربعي العيـون؛ أيـضا         . الذين يعانون آالف اآلالم   
  . مؤسسة إسالمية أمحدية خلدمة األشخاص املكفوفني

  مىت تأسست ومن يديرها؟ : س
يفة الرابع  م مبوافقة سيدنا اخلل   ٢٠٠٠تشرين الثاين سنة    / تأسست يف نوفمرب  : ج

رمحه اهللا، الذي أبدى إعجابا كبريا ذا العمل اخلريي اجلليل حني عرِضت عليه   
ويديرها جملس خـدام األمحديـة يف       . تفاصيل اخلطة إلقامة مثل هذه املؤسسة     

  .باكستان
  كيف تعمل هذه املؤسسة؟: س
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٣١٦
 التربع  أوالً تؤخذ الوعود من أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية الراغبني يف         : ج

 إن و . الس لتجنيد أكرب عدد من املتربعني      ، ويسعى أعضاءُ   بعد وفام  بعيوم
 مث ميأل اسـتمارةً،     - أو من ميثلّه     -الذي يريد التربع؛ يذهب إىل هذا الس        

وعند تقدمي االستمارة يعطى له     . ويسجل امسه بعد موافقة شاهدين من األقرباء      
فور  يف جيبه لكي يسهل احلصول على عينيه         بطاقة ينصح بوضعها على الدوام    

  ؟، ولكيال يعارض ذلك أحد الوفاةحدوث
ما هي املدة الزمنية اليت جيب أن تؤخذ فيها العيون من املتـربعني بعـد              : س

  الوفاة؟ 
خالل مدة تترواح بني أربع وست ساعات بعد الوفاة، ويتعني على أهـل             : ج

 اإلجراءات الالزمة للحصول على عيين      امليت أن يعلموا املؤسسة بالوفاة الختاذ     
  .ىاملتوفَّ
  أي جزء من العني يتربع به؟ أفال يتشوه املتربع من هذه العملية؟: س
كال، فإنه ال تأثري على الوجه؛ إذ ال تستأصل العيون، وإمنا يؤخذ اجلـزء              : ج

املتربع به وهو قرنية العني فقط؛ وهي غشاء رقيق يستأصل بواسطة طاقم مـن              
وبعد احلصول عليها توضـع يف      . ألطباء املختصني بأمراض العيون وجراحتها    ا

    وتوضع قائمـة بأمسـاء     . نيها للمكفوف السوائل اخلاصة للمحافظة عليها وزرع
فقدوا البصر، وتبقى هذه القائمة عند      وبسبب ذلك   الذين تأثرت القرنية عندهم     

شارة إليه أن األعمـى     ومما جيدر اإل  . املؤسسة، ويكون العالج حبسب األولوية    
  .  شيئابالوالدة، ال يستطيع االستفادة من هذه العملية

   ؟كم تكلف هذه العملية كلها: س
 إذ تقدر نفقات العملية الواحدة ما بني        هذه العملية يف العامل باهظة الثمن،     : ج

 لكن هذه املؤسسة ال تتقاضـى مـن أي          . روبية ١٤٠٠٠٠ روبية و  ٧٥٠٠٠
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٣١٧
ة اإلنسانية كما سـبق     م وخلد � ذلك لنيل مرضاة اهللا      مريض شيئا، وإمنا كل   

، ألن اإلنسان ال تفيده العيون وال اجلوارح األخرى أميا "اإلنسانية أوال "يف ذكر   
من بها للضرير احملروم    وفاته ووه لتستخدم بعد   ع ا    وإذا ترب  ،فائدة بعد املوت  

 التمتع مبباهج احلياة بصر، فيستطيع أن يعيد للضرير حالوة البصر، فيتمكن من     ال
   وقـد  . غفَر للمتربع نتيجةَ دعواته احلارة الطويلة على الدوام       من جديد، وقد ي

متكنت هذه املؤسسة بفضل اهللا ورمحته وبتوفيقه من إعادة البصر لكـثري مـن              
  .الناس

  لني يف هذا املركز؟ ما هو عدد املتربعني املسج: س
واحلمد هللا  . متربع ١٦٤٠٠ملتربعني   قد جتاوز عدد ا    ٢٠١١حىت بداية عام    : ج

  . محدا كثريا على ذلك
  ما هو عدد الذين أُعيد هلم البصر عن طريق هذه املؤسسة؟ : س
 بصرهم جبهـود هـذه املؤسـسة        � إنسانا بفضل اهللا     ١٧٦لقد استعاد   : ج

  . اخلريية، فاحلمد هللا على ذلك
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 عن صندوق مـرمي لتقـدمي       - رمحه اهللا  –م أعلن   ٢١/٢/٢٠٠٣يف   •

 .املساعدة املالية لتأمني جهاز العرس للبنات من العائالت الفقرية
م انتقل رمحه اهللا إىل رمحـة اهللا تعـاىل يف الـساعة     ١٩/٤/٢٠٠٣يف   •

 عاما، إنا هللا وإنا إليه      ٧٥التاسعة والنصف صباحا بتوقيت لندن عن عمر يناهز         
 الطاهر يف قاعة حممود ااورة ملسجد فضل ليلقـي          هضع جثمان مث و . راجعون

األمحديون اتمعون من أرجاء العامل نظرة أخرية على إمامهم الفقيد، وتـابع            
       اجلنازة، وقبل ذلك    مجيع أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية حيثما كانوا مراسم 
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٣١٨
ألمحديـة، ويف    النظرة األخرية على اإلمـام عـرب شاشـة الفـضائية ا            إلقاَء
 إىل مركـز    -يف قافلة تطول قرابة ميلني    -م نقل جثمانه الطاهر     ٢٣/٤/٢٠٠٣

إسالم آباد يف تلفورد بلندن حيث صلى عليه سيدنا أمري املؤمنني مرزا مسرور             
أمحد نصره اهللا، وذلك بعد أداء صاليت الظهر والعصر وأخذ البيعـة العامـة              

يف اجلنازة على كتفه، وظل حاضـرا يف         النعش   -نصره اهللا -العاملية، لقد محل    
أثناء إعداد القرب ودفنه، وبعد أن مت الدفن؛ نصب نصره اهللا شـاهدةً باسـم               
اخلليفة الرابع رمحه اهللا على قربه، مث أم اخلليفة اخلـامس نـصره اهللا الـدعاء                

 . اجلماعي يف الساعة الرابعة والنصف بتوقيت لندن

رمحه اهللا من باكستان إىل بريطانيـا       من اجلدير بالذكر أنه بعد هجرته        •
 مـسجدا  ١٣٠٦٥م قد وفقت اجلماعة اإلسالمية األمحدية لبنـاء       ١٩٨٤عام  

 مركزا جديدا للجماعـة اإلسـالمية       ٩٨٥جديدا يف بلدان العامل، كما شيد       
وجبهوده رمحه اهللا املكثفة لترمجة القرآن الكرمي وفق اهللا تعاىل اجلماعة           . األمحدية

 لغة عاملية ٥٦ لترمجة القرآن الكرمي إىل -بفضل منه ورمحة-األمحدية  اإلسالمية  
حية، ونشرِ الترمجة لآليات القرآنية املختارة إىل أكثر من مائة لغـة عامليـة،              
وكذلك كان من نصيب اجلماعة اإلسالمية األمحدية أن تقدم ترمجة أحاديـث            

قد دخلت األمحديـة    ول.  لغة عاملية  ١٠٠ إىل   �خمتارة لسيدنا حممد املصطفى     
 بلدا جديدا، وبذلك ارتفع عدد البالد اليت انتشرت فيهـا األمحديـة             ٨٤إىل  

وأكرب إجناز يف عهـده     .  بلدا بفضل اهللا ورمحته    ١٩٥وترسخت ركائزها إىل    
 .وأعظم هدية قدمها للجماعة وغريهم هي القناة الفضائية اإلسالمية األمحدية
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٣٢١
هل ميكن أن تقدم حملة عن حياة سيدنا مسرور أمحد نصره اهللا اخلليفـة              : س

  ؟����اخلامس لسيدنا املسيح املوعود واإلمام املهدي 
-م، والده هو مرزا منصور أمحـد        ١٥/٩/١٩٥٠ولد نصره اهللا تعاىل يف      : ج

 ابن سيدنا املسيح املوعود واإلمـام       �شريف أمحد    ابن مرزا    -رمحه اهللا تعاىل  
، أما والدته فهي السيدة ناصرة بيغم رمحها اهللا بنت سيدنا املصلح            �املهدي  
فهو نصره اهللا ابن حفيد سيدنا املسيح املوعود واإلمام املهـدي           . �املوعود  
 � اخلليفـة الثـاين      - من جهة األب، وحفيد سيدنا املصلح املوعـود          �

  . من جهة األم-�وعود للمسيح امل
نال شهاديت الثانوية والبكالوريوس من كلية تعليم اإلسالم بربوة اليت كانـت            

م حيث أممـت    ١٩٧٢متلكها وتديرها اجلماعة اإلسالمية األمحدية حىت عام        
 ١٧م حني كان عمـره      ١٩٦٧وانضم إىل نظام الوصية عام      . لصاحل احلكومة 

  . عاما فقط
الزراعة يف مدينة فيصل آباد بباكستان، وخترج        اىل بكلية مث التحق نصره اهللا تع    

  .م حامال شهادة املاجستري يف االقتصاد الزراعي١٩٧٦فيها عام 
 الـسيد داود    بنـت وهي  ( أَمة السبوح بيغم      السيدةَ تزوجم  ٣١/١/١٩٧٧يف  

    املرحومة أمة احلكيم بنت سيدنا مرزا بشري الدين         مظفر شاه رمحه اهللا والسيدة 
، وشقيقة سيدنا   �د أمحد اخلليفة الثاين للمسيح املوعود واإلمام املهدي         حممو

لقد رزقـه  . )�مرزا طاهر أمحد رمحه اهللا تعاىل اخلليفة الرابع لإلمام املهدي   
األسـتاذ   أما ابنته فامسها أمة الوارث وهي متزوجـة مـن         . اهللا منها ابنة وابنا   

رئيـسا للمكتـب    يقدم خدماته   املهندس فاتح أمحد احملترم وهو واقف احلياة و       
هو خريج يف االقتصاد مـن      بلندن، وأما االبن فهو مرزا وقاص أمحد و       اهلندي  
  .  جامعات لندنإحدى
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٣٢٢
م، ويف العـام نفـسه      ١٩٧٧ حياته خلدمة اإلسالم عام      -نصره اهللا -لقد نذر   

مديرا للمدرسة الثانوية األمحدية، كما عمل هنـاك مـديرا          " غانا"أُرسلَ إىل   
األمحدية، ويف أثناء إقامته يف غانا قام بتجربة ناجحة لزراعة القمـح            للمزرعة  

  .هناك للمرة األوىل
م وعين نائبا لوكيل املايل الثاين مبؤسسة       ١٩٨٥رجع من غانا إىل باكستان عام       

م عهِد إليه منـصب نـاظر التعلـيم يف          ١٩/٦/١٩٩٤ويف  . التحريك اجلديد 
 الناظر األعلى السابق األستاذ مـرزا       وحني توفِّي . مؤسسة صدر أجنمن أمحدية   

م ١٠/١٢/١٩٩٧منصور أمحد رمحه اهللا، عينه سيدنا اخلليفة الرابع رمحه اهللا يف           
وظلّ يـؤدي   . الناظر األعلى لصدر أجنمن أمحدية، وأمري اجلماعة يف باكستان        

واجباته بكامل اإلخالص وعلى أحسن وجه إىل أن اختاره جملـس انتخـاب             
 خليفةً خامسا لـسيدنا     -م١٩/٤/٢٠٠٣وفاة اخلليفة الرابع يف      بعد   -اخلليفة

م وهو يف الثالثة    ٢٢/٤/٢٠٠٣ وذلك يف    �املسيح املوعود واإلمام املهدي     
اللهم بارك لنا يف عمره وكل أمره، وأيده بروح القدس،          . واخلمسني من عمره  

 واجعلْنا ننقاد   حتيط العالَم كله حتت قيادته،    ) اإلسالم احلقيقي (واجعل األمحديةَ   
 .-آمني-ألوامره طائعني خملصني

  مىت وأين وكيف انتخب سيدنا اخلليفة اخلامس نصره اهللا؟: س
م يف مسجد الفضل بلندن، حيث عقد اجتماع        ٢٢/٤/٢٠٠٣انتخب يف   :  ج

تارخيي برئاسة األستاذ تشودري محيد اهللا احملترم الوكيـل األعلـى ملؤسـسة             
أمني الس فكانت من حظ األستاذ عطاء ايب        أما أعمال   . التحريك اجلديد 

وقبل هذا االجتماع أَعلن سكرتري جملس االنتخـاب وجملـسِ          . راشد احملترم 
 (MTA) الفضائية اإلسـالمية األمحديـة    الشورى مرارا على شاشة القناة      

جيب على أعضاء جملس انتخاب اخلليفة أن حيضروا إىل لنـدن           : "اإلعالن التايل 
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٣٢٣
وإثـر  " �انتخاب اخلليفة اخلامس لسيدنا املـسيح املوعـود      للمشاركة يف   

االستماع هلذا اإلعالن بدأ األعضاء يتوافدون إىل لندن، كما حضرت ألـوف            
مؤلفة من عشاق اخلالفة األوفياء إللقاء نظرة الوداع على اجلثمـان الطـاهر             

اليمني وقبل أن يتم االنتخاب أدى مجيع األعضاء        . لسيدنا طاهر أمحد رمحه اهللا    
على أم سيبقون أوفياء خملصني للخالفة، مث بعد أن متَّ انتخاب اخلليفة، بايعـه        

مث أعلن سكرتري جملسِ االنتخاب عن هذا االختيار إعالنا نص          . مجيع األعضاء 
  : على ما يلي

  
      حنمده ونصلي على رسوله الكرمي  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  وعلى عبده املسيح املوعود
ن جلميع أبناء اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية أنه قد انعقدت يوم الثالثاء            نعل

 يف مسجد الفضل    -مجعا-م، بعد صالة املغرب والعشاء      ٢٢/٤/٢٠٠٣بتاريخ  
 الـذي   -بلندن برئاسة تشودري محيد اهللا احملترم جلسةُ جملس انتخاب اخلليفة         

 الثاين لسيدنا اإلمام املهـدي       اخلليفة �سبق أن شكّله سيدنا املصلح املوعود       
حبسب مقتـضى   - وقد حلف كل من أعضاء الس        -�واملسيح املوعود   

مث انتخبوا سيدنا صاحبزاده    .  على والئهم للخالفة اإلسالمية األمحدية     -القواعد
ولقـد  . � خليفة خامسا للمسيح املوعود      -سلّمه ربه –مرزا مسرور أمحد    

 على الفور مث أُذن لبقية اإلخوة أن يـدخلوا     بايعه مجيع أعضاء الس نصره اهللا     
املسجد، فبايعه نصره اهللا كل اإلخوة اتمعني حول املسجد والذين يتـراوح            
عددهم بني عشرة آالف وأحد عشر ألف شخص، تقبل اهللا هذا االنتخـاب             

  .وبارك فيه بركات كثرية، آمني
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٣٢٤
ننا نشكرك على أنك غمرتنـا      يا إهلنا الرمحن الرحيم، ويا ربنا الكرمي الودود، إ        

يا إهلنا القادر القيوم، إننا نشهد بـأن        . بفضلك وبدلت خوفنا أمنا مرة أخرى     
" الوصـية "نبوءة مسيحك ومهديك عليه الصالة والسالم املذكورة يف كتابـه           

  !حتققت مرة أخرى بكل قوة وجالء، واحلمد هللا
  العبد املتواضع

  عطاء ايب راشد
  ىسكرتري جملس الشور

  م٢٢/٤/٢٠٠٣
  من قرأ خرب فاجعة وفاة اخلليفة الرابع رمحه اهللا؟ : س

 السكرتري اخلاص لـسيدنا     -قرأ هذا اخلرب احملزن األستاذ منري أمحد جاويد       : ج
 نيابةً عن األستاذ مرزا مسرور أمحد       -أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز      

 عرب شاشة   - أجنمن أمحدية بربوة   الناظر األعلى يومذاك ملؤسسة صدر       -احملترم
  :القناة الفضائية اإلسالمية األمحدية، ونصه على النحو التايل

  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي    بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  وعلى عبده املسيح املوعود

�علَيها فان ناِإلكْرامِ* كُلُّ ماللِ وذُو الْج كبر هجـقَى وبيو�  
احلزن واألسى واألمل، حنيط مجيع أبناء اجلماعة اإلسالمية األمحدية علمـا           ببالغ  

 قد انتقل إىل رمحـة      �أن أمري املؤمنني سيدنا اخلليفة الرابع للمسيح املوعود         
إنا هللا وإنـا إليـه   . م إثر نوبة قلبية ١٩/٤/٢٠٠٣اهللا تعاىل صباح اليوم املوافق      

  .راجعون
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ب اجلَـلَل، ولكننا ال نقول إال ما قـال سـيدنا           إن قلوبنا لتتـفطّر هلذا املُصا    

بـه   ىيرض إن العني لتدمع والقلب ليحزن وال نقول إال ما        : �وموالنا حممد   
  .ربنا، وإنا بفراقه حملزونون

ونبتهل إىل اهللا تعاىل أن يوفق اجلماعة لتحمل هذا املصاب اجللل بالصرب اجلميل             
اعته يف هذه الساعة احلرجـة واملرحلـة        والثبات والعزمية، وأن يتوىل محاية مج     

الصعبة من حياا، وأن يوفقنا مجيعا لنسلك دائما مسالك رضاه، حمققني كـل          
: متطلبات الوفاء، وأن ينجز لنا بفضل منه ورمحة؛ وعـده يف قولـه تعـاىل              

  . آمني�وليبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمـنا�
لن خيذُل مجاعته أبدا، كما يشهد على ذلـك         وإننا على يقني تام بأن اهللا تعاىل        

تاريخ اجلماعة املمتد على أكثر من مائة عام، وأن ذلك اإلله نفـسه سـيتوىل               
  .محايتنا ونصرتنا اآلن أيضا، إن شاء اهللا العزيز

  مرزا مسرور أمحد
  باكستان، ربوة" صدر أجنمن أمحدية"الناظر األعلى ملؤسسة 

  م١٩/٤/٢٠٠٣
  صره اهللا تعاىل يف خطابه األول بعد االنتخاب؟ماذا قال ن: س

قبل أن يأخذ نصره اهللا تعاىل أول بيعة عامة، ألقى أول كلمة لـه وهـو                : ج
خليفة، وقد بثَّت بثا حيا ومباشرا إىل مجيع أحناء العامل عرب القنـاة الفـضائية               

  :، قال فيها)MTA(اإلسالمية األمحدية 
أما .  ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله   أشهد أن ال إله إال اهللا وحده      

احلمد ِهللا رب   * بسم اهللا الرمحن الرحيم   �. بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم     
نيامليمِ * العحمنِ الرحينِ  * الرومِ الدي الكم *   نيعستوإياك ن دبعاك ننا  * إيـدها
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٣٢٦
 راطَ املستقيمراطَ الذين * الصوبِ علـيهم وال          صعليهم غَـريِ املَغـض متأَنع 

  .)آمني (�الضالِّني
يف هذه األيام ركِّزوا علـى      : أتوجه إىل أبناء اجلماعة برجاء واحد فقط وهو       "

الدعاء، ركِّزوا على الدعاء، ركِّزوا على الدعاء، اُدعوا اَهللا تعاىل كثريا، اُدعـوا           
 كثريا، أن يرزقَنا اُهللا تعاىل تأييده ونصرته، وأن         اَهللا تعاىل كثريا، اُدعوا اَهللا تعاىل     

يستمر ركْب األمحدية هذا يف التقدم على دروب الرقي واالزدهار بانتظـام،            
  ."آمني

بعد ذلك أخذ البيعة العامة حنو الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وهـذه              
ة يف تـاريخ    ، وألول مـر   )MTA(البيعة أيضا بثَّت على اهلواء مباشرة عـرب         

أمـا  . اإلسالم وصل خرب انتخاب اخلليفة الراشد إىل مجيع أرجـاء املعمـورة           
  : كلمات البيعة فهي

. أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسـوله               
  .أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

إنين . رور أمحد، وأنضم إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية      أبايع اليوم على يد مس    
كما أؤمن بـأن    .  هو خاتم النبيني   �أؤمن إميانا كامال بأن سيدنا ونبينا حممدا        

 هو ذلك اإلمام املهدي واملسيح املوعود       �سيدنا مرزا غالم أمحد القادياين      
ى جاهـدا   وأتعهد بأنين سوف أسع   . �الذي بشر به سيدنا حممد رسول اهللا        

 لكـل   �للعمل بالشروط اليت وضعها سيدنا املسيح املوعود واإلمام املهدي          
وسوف أؤثر الدين على الدنيا، وسأبقى على الـدوام وفيـا للخالفـة             . مبايع

اإلسالمية األمحدية، وأطيعكم بصفتكم خليفةً للمسيح املوعود يف كـل مـا            
  .تأمرونين به من املعروف
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٣٢٧
   ي ماَهللا رب رإليه    أستغف بٍ وأتوبـبٍ        . ن كل ذَنن كـل ذَني ماَهللا رب رأستغف

رب إين ظلمت نفسي    . أستغفر اَهللا ربي من كل ذَنبٍ وأتوب إليه       . وأتوب إليه 
  . آمني. واعترفت بذنيب، فاغفر يل ذنويب فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

  من الذي خيتار اخلليفة؟: س
ناصر أمحد رمحه اهللا اخلليفة الثالث لـسيدنا املـسيح          لقد قال سيدنا مرزا     : ج

حنن نؤمن بأن اهللا تعاىل هو الذي خيتار اخلليفة،         : "�املوعود واإلمام املهدي    
. ولو ترك هذا األمر إىل الناس، الختاروا من كان األفضل يف رأيهم خليفةً هلم             

إنه .  إطالقًا �ولكن اهللا تعاىل بنفسه يصطفي اخلليفة، وال نقيصة يف اصطفائه           
مث بعد اصـطفائه إيـاه      . يصطفي عبده الضعيف الذي يراه الناس حقريا مهينا       

يتجلى اهللا عليه بعظمته وجالله، فال يبقي له من نفسه وال مما له شيئا، فيلـبس           
." اخلليفة لباس التفاين التام واالمحاء الكامل أمام عظمة اهللا تعـاىل وجاللـه            

   .)م١٧/٣/١٩٦٧جريدة الفضل اليومية (
  مىت ألقى نصره اهللا أول خطبة مجعة وهو خليفة، وماذا قال فيها؟ : س
م وتناول فيها موضوع الدعاء يف بيان صـفة         ٢٥/٤/٢٠٠٣كان ذلك يف    : ج

 .اهللا ايب، وحثَّ أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية على االنشغال يف الدعاء
   الفضائية اإلسالمية األمحدية؟ مىت أعلن أول عقْد قران وبث على القناة: س
   .م٢٧/٤/٢٠٠٣لقد أعلن نصره اهللا أول عقد قران يف : ج
  مىت عقد أيده اهللا تعاىل أول جلسة مع األوالد األمحديني؟: س
   .م٣/٥/٢٠٠٣يف : ج
مىت أقيمت اجللسة السنوية األوىل للجماعة يف اململكة املتحدة يف عهده           : س

  السعيد؟ 
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٣٢٨
 انعقدت أول جلسة سنوية يف عهـده الـسعيد          م٢٧/٧/٢٠٠٣-٢٥يف  : ج

بلندن، حيث تناول يف خطبته النهائية للجلسة شروطَ االنضمام إىل اجلماعـة            
اإلسالمية األمحدية، وشرحها شرطا شرطا، ومل يستطع حينها أن يتحدث عن           

أكمل احلديث عن مجيع الشروط يف خطب اجلمعة التاليـة يف           فكل الشروط،   
وقد مجعت هذه اخلطب . �تبِ سيدنا املسيح املوعود   ضوء املقتبسات من كُ   

  ". وواجبات املسلم األمحديشروط البيعة"يف كتاب ترجم للعربية باسم 
  جلسة سنوية للجماعة يف أملانيا يف عهده السعيد؟ أول مىت أقيمت : س
 أول جلسة سنوية للجماعة يف أملانيـا،        تم انعقد ٢٤/٨/٢٠٠٣-٢٢يف  : ج

  . ف احلضور بإلقاء اخلطابات القيمة وشرشارك فيها نصره اهللا
  أين توقف نصره اهللا يف أثناء السفر إىل هناك؟ : س
إىل فرنسا للمشاركة يف املؤمتر السنوي للجماعـة يف         نصره اهللا   توجه  لقد  : ج

 وحثّ أفراد اجلماعة على     �فرنسا وبين يف اخلطاب فضائل الصالة على النيب         
  .�سول اهللا أن يكثروا من الصالة على ر

  مىت افتتح أيده اهللا أكرب مسجد يف أوروبا وأين يقع؟ : س
 .وهو مسجد بيت الفتوح يف منطقة موردن بلندن. م١٠/٢٠٠٣ /٣يف : ج
 يف رسـالة وجههـا إىل       "الوقف املؤقت "ماذا قال نصره اهللا عن نظام       : س

آذار / أعضاء جملس الشورى يف باكستان الذي عقـد بربـوة يف مـارس            
  ؟ م٢٠٠٤

لقد طلب من أبناء اجلماعة اإلسالمية األمحدية املشاركة يف نظام الوقـف            : ج
إذ ميكن أن يقف نفسه خلدمة اجلماعة ملدة معينة أقلـها أسـبوعان،              (املؤقت،

 ٥٠٠٠وأبدى رغبتـه يف أن يتقـدم        ،  )ويسمى مؤقتا ألن هناك وقف احلياة     
ب والـشيوخ   والحظنا أن الـشبا   . شخص من أفراد اجلماعة للوقف املؤقت     
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٣٢٩
 -األمحديني شاركوا يف هذا النظام بنشاط ومحاس، وقد توجه عشرات األطباء          

 إىل  -يف ااالت املختلفة، والذين جاءوا من خـارج باكـستان          املتخصصني
بربوة، وذلك على حسام اخلاص،     " فضل عمر "املستشفى املركزي للجماعة    

م اخلرباء اآلخرون خدمام    كما قد . وفحصوا املرضى يف العيادة اخلارجية هناك     
  . تقبل اهللا منا ومنهم صاحلَ األعمال. للجماعة يف جماالم اخلاصة

ما هي تفاصيل جولة سيدنا أمري املؤمنني نصره اهللا إىل أربعـة بلـدان              : س
  أفريقية بإجياز؟ 

لقد شرف نصره اهللا أربعة بلدان أفريقية بزيارته هلا واستغرقت قرابة شهر،            : ج
 �لبالد السعيدة اليت وطئتها قَدما اخلليفة اخلامس للمسيح املوعـود           وهذه ا 

مـديرا  ) م١٩٨٣ -م١٩٧٩( حيث عمل نصره اهللا أربعة أعـوام         -غانا: هي
ولقـد  .  وبوركينا فاسو، وبنني، ونيجرييا    -لثانوية اجلماعة اإلسالمية األمحدية   

م واستقبله  ١٣/٣/٢٠٠٤بدأ هذه الرحلة من غانا؛ حيث نزل يف مطار غانا يف            
كما رحبت به احلكومة الغانية برحابـة صـدر         . آالف العشاق حبفاوة كبرية   

ومراسم تليق به أيده اهللا؛ حيث كانت الشرطة ترافقه يف أثناء جولته بسيارات             
وها هي . ودراجات نارية، وقدم له رئيس اجلمهورية اثنني من احلرس اخلاص به 

  :بعض احملطات يف جولته لغانا
 Equmfyiesصره اهللا ثانويةَ تعليمِ اإلسـالم األمحديـة يف   لقد زار ن •

Sarkyie              ٍحيث افتتح اجلناح اجلديد فيها، وأوصى يف كلمتـه بفـتح قـسم 
  للزراعة فيها، وتوسيع قسم املعلوماتية 

 . افتتح نصره اهللا البناية اجلديدة للجامعة األمحدية يف مدينة اقرافو •
ز اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف     أزاح الستار عن اللوح التذكاري ملرك      •

Mangoase  



òîäí…@pbßìÜÈß                  ��������������������������������������������@@

  

٣٣٠
 Johnم شرف نصره اهللا سيادة الرئيس الغاين السيد ١٥/٣/٢٠٠٤يف  •

Agyequwm-Kufuor        استغرقت " أكرا" بزيارة يف قصر الرئاسة يف العاصمة
فقد قال  . نصف ساعة تقريبا، حيث لقي نصره اهللا استقباال حارا وترحيبا رائعا          

 :ه اهللا يف أثناء اللقاءالرئيس للخليفة نصر
  ."أهال وسهال ومرحبا، لقد أتيت بلدك، وقد ازداد شرف غانا ذه الزيارة"

               اية اللقاء التمس الرئيس من اخلليفة نصره اهللا أن يدعو له ولبالده، فـأم ويف
مث أهدى الرئيس درعا فضيا كُتب عليه       . نصره اهللا دعاء مجاعيا هناك يف قصره      

مـع  : بسم اهللا الرمحن الرحيم، مث صورة منارة املسيح، وحتتها كُتب         : يف أعاله 
وعند انتهاء  . حتيات مرزا مسرور أمحد إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية        

وهذا اللقـاء غطتـه     . اللقاء رافقه الرئيس حىت خارج القصر لوداعه نصره اهللا        
 .التلفزة الوطنية الغانية

سيدنا أمري املؤمنني نصره اهللا مسجدا مجـيال  م افتتح   ١٦/٣/٢٠٠٤يف   •
بين على نفقات الدكتور حممد إبراهيم يف مستشفى اجلماعة اإلسالمية األمحدية           

 .Daboaseيف 
 األمحدية يف   "تعليم اإلسالم " افتتح نصره اهللا املسجد اجلديد يف ثانوية         •

Salaga ١٩٧٩-م١٩٧٧ اليت كان مديرا هلا ما بني.  
خطابا يف االجتماع الـسنوي للجماعـة اإلسـالمية         ألقى نصره اهللا     •

األمحدية يف غانا حيث حضر عدد كبري من األمحديني املخلصني مـن منـاطق    
 وذلك  -  من بوركينافاسو والبلدان ااورة مثل مايل وساحل العاج        - شاسعة

طمعا يف إلقاء نظرة على إمامهم املفدى فقد جتشموا مصاعب مجة على فقرهم             
ردهم وصعوبة العيش وانعدام وسائل السفر، لرؤية خليفـة املـسيح           وقلة موا 
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٣٣١
 وجها لوجه ليتربكوا به ويـستمعوا إىل حديثـه          �املوعود واإلمام املهدي    

 . العذب الفياض بالروحانية

وألول مرة يف تاريخ اجلماعة اإلسـالمية األمحديـة حـضر أحـد رؤسـاء              
األمحدية؛ فقد حضر رئيس    اجلمهوريات االجتماع السنوي للجماعة اإلسالمية      

 اجللسة السنوية للجماعة John Agyequwm-Kufuorمجهورية غانا األستاذ 
يف غانا وذلك حبضور سيدنا اخلليفة اخلامس نصره اهللا وألول مرة يف تـاريخ              
اجلماعة بثت خطاباته نصره اهللا مباشرة عرب شاشة القناة الفضائية اإلسـالمية            

وقد حضر هذا االجتماع بعـض الـوزراء        . لهيف العامل ك  ) MTA(األمحدية  
والسفراء وأعضاء الربملـان وكبـار الدبلوماسـيني واملـسؤولني األجانـب            

  . والربوفيسورات أيضا
يف أول األمر ظل الرئيس يتحدث رمسياً، لكنه سرعان ما حتول اجلو إىل األلفة              

إننا : صره اهللا مرارا  والود والصداقة، ويف هذا اللقاء قال الرئيس ألمري املؤمنني ن         
. ندعو لتطور اجلماعة اإلسالمية األمحدية ولقيادتك احلكيمة أن تكون ناجحة         

والتمس منه الدعاَء لبالده، وبدوره قد أبدى سيدنا أمري املـؤمنني نـصره اهللا              
م، كما  ١٩٨٥إعجابه بتطور البالد والتغري امللموس يف غانا بعد أن غادرها يف            

مهة اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف جمال الـصحة ونـشر          اعترف الرئيس مبسا  
العلوم؛ فهناك مستوصفات طبية جمانية ومدارس عديدة تعمل بإشراف اجلماعة          

      ا، كما أن هناك مركزهوميوباثي(مبا فيه عيادة املعاجلة باملثل      " طاهر"وإدار (
يلَ ار دون   على خدمة اإلنسانية ل   الذين وقفوا حيام    املعروفة، حيث األطباء    

متييز يف اللون والعقيدة، واملخترب الطيب، ومصنع صغري إلعـداد الزجاجـات            
واستمر هذا اللقاء نصف ساعة، وعند اية اللقاء . الصغرية ألدوية العالج باملثل   

نا أمري املؤمنني نصره اهللا الدعاء يف قصر الرئاسةأقام سيد .  
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٣٣٢
 زعيم وشيخ قد سبق أن صـدقوا        ١٠٠بعد االجتماع السنوي قابل نصره اهللا       

 وانضموا إىل اجلماعة اإلسالمية األمحديـة مـع أتبـاعهم           �سيدنا أمحد   
  . الكثريين

 جامعا، ووضع حجر األسـاس      ١٣افتتح نصره اهللا يف غانا بشكل إمجايل        لقد  
جلامعني اثنني، كما حضر احتفال افتتاح أو إرساِء حجر األساس لسبع بنايات            

  . للجماعةخمتلفة
 

م غادر نصره اهللا غانا صباحا مودعا بالدعاء اجلماعي  ٢٥/٣/٢٠٠٤يف   •
ويف الطريـق افتـتح اجلـامع       ). عاصمة بوركينافاسو  (Wagadogoقاصدا  

 وجامعـا آخـر حـديث البنـاء يف          ،Kperigaاألمحدي حديث البناء يف     
Bolgatanga. 

مة  أيضا استقباال حافال، وكانت احلكو  Wagadogoلقي نصره اهللا يف      •
، وقدمت احلكومة لـه سـيارة       Sofitelقد أعدت له جناحا فخما يف فندق        
 . خاصة للتنقل يف أثناء الرحلة يف البالد

 بالغة يف تاريخ بوركينافاسو؛ حيث      م أمهيةٌ ٢٥/٣/٢٠٠٤ ليوم   تكان •
وطئت فيه وألول مرة قَدما أحد خلفاء سيدنا املسيح املوعود واإلمام املهـدي             

حيث كان يف استقباله رئيس املراسم واألستاذ عبـد         . بالد أرض هذه ال   �
 الـذي زود    - أمري اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف ساحل العاج       -الرشيد أنور   

الصحفيني ومراسلي اإلذاعة الوطنية والتلفزة القومية واجلرائد مبعلومات عـن          
 .جولة اخلليفة نصره اهللا

 ف نصره اهللا رئيسالوزراء فخامة األستاذ ويف هذه اجلولة شر Per Langa 

Ernest Yonhi اجلمهورية ورئيس ،Blaise Compaore   لكـل بزيـارة 
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٣٣٣
منهما، ويف هذين اللقاءين زودمها أيده اهللا بنصائح قيمة يف ميـدان الزراعـة              

قد أبدى رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء الرغبـةَ يف          .لكونه خبريا يف الزراعة   
دهم مبشورات جيدة يف هذا     صره اهللا خمتصا بالزراعة فقد زو     الزراعة، ولكونه ن  

وافتتح يف بوركينافاسو ثالثة     .اال، وأشاد بنظام السدود عندهم لتخزين املياه      
جوامع جديدة، ووضع حجر األساس ملدرسة أمحدية ومركزٍ جديد للجماعـة           

ة، املستـشفى   العاصم" واغادوغو"اإلسالمية األمحدية يف البالد، كما افتتح يف        
اجلديد للجماعة، وزار مكتب اإلذاعة األمحدية اليت تسمع براجمها على مسافة           

  .  كم، وهلا تأثري كبري يف الناس، إذ حيبون براجمها بشكل كبري٨٠ما يقارب 
افتتح نصره اهللا اجلامع اجلديد يف العاصمة بورتونوفو كمـا وضـع            " بنني"يف  

قدمية، ويف مدينة باراكو وضـع حجـر        حجر األساس للجامع يف العاصمة ال     
وقد أقر احملـافظ يف     . األساس للمستشفى اجلديد للجماعة اإلسالمية األمحدية     

اجتماع عام هناك خبدمات اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف البالد يف اـاالت            
  .املختلفة، وكذَّب املشايخ، وأعلن انضمامه إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية

  . نصره اهللا معهد عبد السالم للفيزياء النظرية يف بنني كما زار
مل تكن نيجرييا ضمن قائمة البالد اليت كان من املقرر أن يزورها أمري املؤمنني     * 

نصره اهللا يف هذه اجلولة، لكن أمري اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف نيجرييا قام             
ماعـة اإلسـالمية    بتنظيم جولة مكثفة للخليفة استغرقت يومني، ومع أن اجل        

األمحدية كانت قد احتفلت باجتماعها السنوي هناك من قبل، فقـد اجتمـع             
ثالثون ألف أمحدي ذكورا وإناثا مرة أخرى لرؤية إمامهم احلبيـب، وكـان             

وهناك افتتح اخلليفة نصره اهللا ثالثـة جوامـع         . االجتماع حافال وناجحا جدا   
كما .  لعدد من البنايات   جديدة، وحضر حفل وضع حجر األساس أو االفتتاح       

  . زار اجلامعة األمحدية ومعهد حتفيظ القرآن الكرمي
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٣٣٤
م عاد من جولته األفريقية إىل لندن جوا، وكان له استقبال           ١٤/٤/٢٠٠٤ويف  

  .رائع يف املطار وكذلك يف مسجد الفضل
أيـار  /جولته يف أملانيا يف مايو    ماذا تعرف عن أعماله نصره اهللا يف أثناء         : س

  ؟م٢٠٠٤
م جامع طاهر يف مدينـة كوبلنــز        ٢٣/٥/٢٠٠٤لقد افتتح أيده اهللا يف      : ج

و قد ذكر يف خطابه ذه املناسبة أنه جيب أن ال يرد كل أمحدي على               . األملانية
اعتراضات األعداء اليت ينشروا عرب االنترنت، بل جيب التشاور مـع دعـاة             

كن أن يراجعوا مكتب اإلفتـاء يف       اجلماعة اإلسالمية األمحدية أوالً، أو من املم      
  .مركز اجلماعة بربوة

أن تتوجـه   " اإلنسانية أوال "استرعى اخلليفة انتباه املنظمة اإلسالمية األمحدية       * 
إىل بوركينافاسو وتستعرض األوضاع هناك، وتدرس إمكانية بـدء املـشاريع           

  .املختلفة يف ااالت املتنوعة خلدمة اإلنسانية هناك
. َء اجلماعة عن مسامهتهم يف مساعدة متضرري الزلزال يف إيران         كما سأل أبنا  

  .وشارك يف عدد من احتفاالت ختم القرآن الكرمي
وقد خاطب أيده اهللا منظمة أنصار اهللا يف اجتماعهم السنوي وحضهم علـى             
التمسك بصالة التهجد إذا كانوا راغبني يف الوصول إىل أعلـى مـستوى يف              

جيب على : إلرشادات لآلباء خبصوص تربية األوالد وقال   كما وجه ا  . الروحانية
ويف هذا اخلصوص حثَّهم على     . اآلباء واألمهات أن يقدموا أسوة جيدة لألوالد      

أن يؤدوا ركعات السنة والنوافل يف البيت، ولفت انتباههم إىل تالوة القـرآن             
  .�الكرمي يوميا بانتظام ومطالعة مؤلفات سيدنا املسيح املوعود 

   ماذا قال نصره اهللا خبصوص العمل يف املطاعم يف أوروبا؟:س
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٣٣٥
لقد نصح أبناء اجلماعة اإلسالمية األمحدية أن ال يتوظفوا يف املطاعم الـيت             : ج

تقدم فيها اخلمور وحلوم اخلنـزير، وإذا كانوا قد توظفوا فليستقيلوا؛ ألن مثل            
مثل هذا العمـل رغبـة يف       وإذا تركوا   . هذا اجلو أيضا يؤثِّر يف األخالق سلبيا      
، وسوف جيدون عمال أفضل منه، فإن       �الظفر برضا اهللا، فسوف يعينهم اهللا       
  . اهللا هو الوهاب الرزاق ذو القوة املتني

لقد حثّ نصره اهللا أبناء اجلماعة مرارا ويف املناسبات املختلفـة علـى             : س
 من ال   ، ولكن ما الذي قاله بشأن     ����قراءة مؤلفات سيدنا املسيح املوعود      

  يستطيعون القراءة؟ 
لقد قال لنظام اجلماعة أن ينظم الدروس هلذه الكتب يف املـساجد بعـد              : ج

إحدى الصلوات لكي يتمكن الذين ال يعرفون القراءة من االستماع إىل كتب            
  .�املسيح املوعود 

  مىت زار نصره اهللا هولندا وماذا عمل هنالك؟: س
ة يف االجتماع السنوي للجماعـة      م زار هولندا للمشارك   ٢/٦/٢٠٠٤يف  : ج

اإلسالمية األمحدية هناك، وقد حثّ أفراد اجلماعة يف خطابـه علـى التـزود              
 ورد على أولئك الذين يقولون �رب زِدنِي علْما�بالعلوم، وأن يستعينوا بدعاء    

إن هذه اآلية اليت أُمر فيهـا      : إنه يف سن متأخرة ال نستطيع أن نتعلم حيث قال         
وحثَّ أبنـاء   .  سنة ٥٥ بقراءة هذا الدعاء نزلت عليه يوم كان عمره          �النيب  

؛ فإـا   �اجلماعة مرة أخرى على أن يقرأوا كتب سيدنا املسيح املوعـود            
  . خمزن املعارف، وحافلة بالعلوم

  مباذا نصح الطالب؟ : س
لقد نصح أيده اهللا الطالب أن حيترموا أساتذم، ويتفـادوا االشـتراك يف             : ج

  . ابات اليت يقودها الطالب يف الكليات واجلامعاتاإلضر
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٣٣٦
  ؟"وقف نو"ماذا قال خبصوص فتيات الوقف اجلديد : س
 أو  -لقد لفت نصره اهللا انتباه اجلماعة اإلسالمية األمحدية أن يعلِّم اآلبـاُء             : ج

 هؤالء الواقفات اللغات املختلفة، وجيب أن يكن متمكنات من          -نظام اجلماعة 
: وقال. يستطعن ا أن يترمجن كتب اجلماعة ترمجة سليمة جيدة        اللغة لدرجة   

جيب أن يكون لدى اجلماعة اإلسالمية األمحدية فريق من املختصني باللغـات            
  . املختلفة

م شارك نصره اهللا يف حفل ختم القرآن لعدد من األطفال           ١٥/٥/٢٠٠٤ يف   -
  .األمحديني الذين أكملوا الدورة األوىل للقرآن

  .م افتتح نصره اهللا اجلامع يف مدينة برمين األملانية١٨/٥/٢٠٠٤ يف -
م نصح أبناء اجلماعة اإلسالمية األمحديـة أن يتحاشـوا          ١٩/٥/٢٠٠٤ يف   -

  . السوءرفاقمشاهدة األفالم اخلليعة و
 األمحدية يف أملانيا أن يتولوا هم مسئولية مجع التربعات          خدام  حثَّ نصره اهللا   -

  . يف البلد مسجدإلجناز مشروع تشييد مائة
  مىت غادر نصره اهللا إجنلترا يف أول جولة له إىل كندا؟: س
  . م٢١/٦/٢٠٠٤يف : ج
من هي الشخصيات البارزة يف حكومة كندا اليت اسـتقبلته يف مطـار             : س

  كندا؟ 
لقد استقبله يف مطار كندا ستة دبلوماسيني كبار من بينهم الوزراء وأعضاء            : ج

  .الربملان
  نصره اهللا حرس الشرف، وما هي أبرز تفاصيل جولته؟ أين استعرض : س
استعرض حرس الـشرف مـع      " يورك"عندما وصل نصره اهللا إىل منطقة       : ج

وعندما وصل موكبه نـصره اهللا إىل       . ثالثة ضباط من قبل شرطة يورك رجين      
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٣٣٧
، حيث يقـع  Vaughan Cityجامع بيت السالم استقبله حمافظ مدينة فوغن 

  .اجلامع
اآلالف من الناس من مئات العائالت شرف لقاء سيدنا أمري املؤمنني           كما نال   

 ٣٠٠٠ حىت   -نصره اهللا، إذ وصل الكثري من هؤالء العشاق من مناطق بعيدة            
  . للقاء اإلمام اهلمام أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز-كم

ويف . م خرج نصره اهللا مع أفراد الوفد لزيارة حبرية اونتاريو         ٢٤/٦/٢٠٠٤ويف  
 متـرا،  ٥٣٣ البالغ ارتفاعـه  CN Towerليوم نفسه زار برج كندا الشهري ا

 عن حجز املصعد له للصعود على       - عند وصوله    -وحني أُخبِرت إدارةُ الربج     
إن معاليه ال حيتاج ألي حجز وال لتذكرة للصعود علـى  : الربج قال املسئولون 

د خرج املـدير    الربج، بل إن جميئه مفخرة لإلدارة، وليس ذلك فحسب، بل ق          
  .الستقباله نصره اهللا

وقد قام أيده اهللا بتفقد االستعدادات والترتيبات لالجتماع السنوي يف كنـدا،            
وقد لفت انتباه املتطوعني والعاملني إلقامة هذا االحتفال للدعاء والتقيد بـأداء            

  .الصالة
 وهي مشروع السكن الذي Peace Village السالم قريةجتول نصره اهللا يف 

 بيـت أمحـدي، ومسيـت       ٣٠٠أُجنز حتت إشراف اجلماعة ويضم ما يقارب        
الشواع واألزقة على أمساء خلفاء املسيح املوعود ومشاهري األمحديني عامليا مثل           

 والدكتور حممد عبد السالم احلائز على جائزة        �األستاذ حممد ظفر اهللا خان      
وهي تذكّر بأجواء   " ةربوة الصغري "ومدينة السالم هذه يسميها البعض      . نوبيل
  .ربوة
م خرج نصره اهللا لزيارة شالالت نياغارا الشهرية عامليا اليت          ٢٨/٦/٢٠٠٤ويف  

  . مترا، وتنـزه يف زورق يف ر نياغارا٥٧يبلغ إرتفاعها 
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٣٣٨
؛ وهي حفلة تـقام عند إكمـال       "آمني"م شارك يف حفلة     ٣٠/٦/٢٠٠٤ويف  

 وهذه االحتفاالت بدأها سيدنا املسيح      الطفل أول ختمة لقراءة القرآن الكرمي،     
زار نصره اهللا اجلامعة األمحدية حديثة االفتتاح يف نفسه ويف اليوم   .�املوعود  

  .كندا
  مىت بدأت الدراسة فيها؟: س
  .م٢٠٠٣يف أول سبتمرب : ج
  .كم طالبا سجل يف السنة الدراسية األوىل هلذه اجلامعة: س
ي واحد وأملاين واحد، وواحد من املمملكة        طالبا فقط من بينهم أمريك     ٢٨: ج

  .املتحدة وبقية الطالب من كندا
  ما اسم أول عميد للجامعة األمحدية يف كندا؟ : س
  .األستاذ مبارك أمحد نذير احملترم: ج

م، وكان عدد املـسجلني     ١/٩/٢٠٠٣لقد بدأت الدراسة يف هذه اجلامعة يف        
 الزيارة جدد عميـد اجلامعـة   ويف هذه.  طالبا فقط أكثرهم من كندا     ٢٨فيها  

عهد الوفاء للجماعة وإمامها، ووعده بأم سيطيعونه يف كل ما يأمرهم به يف             
كل حال ولن يتوانوا عن تقدمي أي تضحية للجماعة اإلسـالمية األمحديـة،             

  .وأخريا شكر اخلليفة نصره اهللا على زيارته اجلامعة وطلب منه الدعاء
   ؟كلمته ذه املناسبةماذا قال نصره اهللا يف : س
لقد ركز نصره اهللا على أمهية االستغفار والتحلـي بـاألخالق الـسامية             : ج

والتمسك بالعبادة يف سن الشباب بانتظام وخاصة صالة التهجد، كما استرعى           
 ومطالعة  �انتباه الطالب إىل تالوة القرآن الكرمي وقراءة أحاديث رسول اهللا           

 ومل يهمل جانب الرياضة فقد قال يف كلمته         ،�كتب سيدنا املسيح املوعود     
  .بأنه للتمتع بصحة جيدة، ال بد من ممارسة الرياضة يوميا
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٣٣٩
  يف كندا؟Ahmadiyya Abode Of Peaceماذا تعرف عن بناية : س

م بتعاون مع حكومـة واليـة اونتـاريو،         ١٩٩٣هذه البناية أنشئت عام     : ج
  .مسجد عائلة أمحدية، وفيها ١٥٠ويسكن ا ما يقارب 

ماذا تعرف عن االجتماع السنوي للجماعة اإلسالمية األمحدية يف كندا          : س
  الذي حضره أمري املؤمنني نصره اهللا خالل زيارته هذه؟ 

 ٢١٠٠٠لقد كان االجتماع السنوي ناجحا جدا؛ إذ بلغ عدد احلـضور            : ج
 ضيف غري أمحدي، وقـد      ٢٠٠٠شخص من عدة بلدان من العالَم من بينهم         

 أمحدي من الواليات املتحدة األمريكيـة لالشـتراك يف هـذا            ٤٠٠٠حضر  
االجتماع السنوي املبارك، وأكرب ميزة هلذا االجتماع أن سيدنا أمري املـؤمنني            

كما حضر عدد من الـوزراء      . نصره اهللا حضر االجتماع وألقى فيه اخلطابات      
ملـسؤولني  وأعضاء الربملان ورجال السفارات املختلفة وكبار الدبلوماسيني وا       

والصحفيني، وأرسل رئيس الوزراء الكندي ممثله الذي قرأ رسالته يف اجللـسة،       
وكل هؤالء الناس الضيوف أشادوا بنظام اجلماعة اإلسالمية األمحدية وأثنـوا           

وقبل اخلطاب النهائي، قلَّد اخلليفة نصره اهللا املتفوقني األمحـديني علـى            . عليه
  . عاهد أومسةًمستوى الكليات أو اجلامعات أو امل

ماذا قال نصره اهللا ألبناء اجلماعة اإلسالمية األمحدية مبناسبة االجتمـاع     : س
م خبـصوص  ٢٠٠٤السنوي للجماعة اإلسالمية األمحدية يف بريطانيا يف عام    

  االنضمام إىل نظام الوصية املبارك؟ 
ماعـة  لقد لفت نصره اهللا يف اليوم الثالث لالجتماع السنوي انتباه أبناء اجل          : ج

إىل أن ينخرطوا يف هذا النظام املبارك بكثرة، وأبدى رغبته العارمة يف أن يرتفع              
 -م  ٢٠٠٨عدد املُوصني يف العام القادم إىل مخسني ألفًا على األقلّ، ويف العام             
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٣٤٠
 جيـب أن    -الذي سوف حتتفل اجلماعة فيه باليوبيل املئوي للخالفة األمحدية          

  . يف هذا النظاميكون نصف أصحاب الدخل منخرطني
   لالنضمام إىل نظام الوصية؟هم اهلمامكيف لبى أبناء اجلماعة نداء إمام: س
لىب العشاق نداء إمامهم بصورة متميزة إذ كان عدد املوصني من بـدء    لقد  : ج

 شخص فقط مبا فيهم الـصحابة       ٣٨٠٠٠هذا النظام إىل ما قبل ذلك اخلطاب        
واحلمد هللا  .  موصٍ ٤٢٥٠٠ فقط إىل    واألوائل، وارتفع العدد خالل ستة أشهر     

، وإىل اآلن جتاوز عدد املوصني مائة ألف موص ويف كل           على ذلك فهو املوفِّق   
   . يوم هناك تزايد ملحوظ

  مىت خرج نصره اهللا جلولة أوروبية ثانية؟ : س
م جلولة أوروبية تشمل ثالثة بلـدان    ١٦/٨/٢٠٠٤لقد خرج نصره اهللا يف      : ج

وقـد بـات يومهـا يف العاصـمة البلجيكيـة       ويسراهي بلجيكا وأملانيا وس   
ويف اليوم التايل دخل أملانيا، حيث استقبله أفراد اجلماعة اإلسالمية          ". بروكسل"

  . األمحدية حبفاوة كبرية
تفقد األنشطة التبشريية والتربوية للجماعة، ولفـت انتبـاه أبنـاء            ويف أملانيا، 

إلعراض عن اللغو والتدخني    م إىل ا  ٢٠/٨/٢٠٠٤اجلماعة يف خطبة اجلمعة يف      
ومساوئ االنترنت وقتل الوقت، وتعاطي املسكرات؛ فكل مـسكر ينـدرج           

  .ضمن اللغو
وألقى اخلطابات يف االجتماع السنوي للجماعة اإلسالمية األمحدية هنـاك يف           

  . فرد٢٨٠٠٠الرجال والنساء، وكان عدد احلضور يف هذا االجتماع 
يف مدينة كيـل    " بيت احلبيب "م جامع   ٢٥/٨/٢٠٠٤وقد افتتح نصره اهللا يف      

Kielوهو يتسع ألربعمائة مصلٍّ.  األملانية.  
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٣٤١
 األملانيـة يف    Riedstadtيف مدينـة    " بيـت العزيـز   "كما افتـتح جـامع      

  .  مصل٣٣٣ٍّم، وهذا اجلامع يتسع لـ ٣٠/٨/٢٠٠٤
  مىت دخل نصره اهللا سويسرا وما هي مميزات هذه اجلولة؟ : س
دنا مرزا مسرور أمحد اخلليفة اخلـامس لـسيدنا         م قام سي  ١/٩/٢٠٠٤يف  : ج

املسيح املوعود واإلمام املهدي عليه الصالة والسالم بأول جولة له يف سويسرا،            
وقد حضر الستقباله بعض أبرز رجاالت احلكومة والدبلوماسيني والشخصيات         

  .العاملية
م ألقى خطابا يف االجتماع السنوي للجماعـة اإلسـالمية          ٣/٩/٢٠٠٤ويف  

محدية هناك، حثّ فيه أبناء اجلماعة اإلسالمية األمحدية على إفشاء الـسالم            األ
: من خالل إلقاء حتية السالم على بعضهم البعض، وليس ذلك فحسب، بل قال      

ينبغي أن نلقي السالم على اآلخرين، وحىت يف الغرب ينبغي أن تلقـوا حتيـة               
لقاء الـسالم جيـب أن      على أهل هذه البالد األوربية، وعند إ      " السالم عليكم "

وهو أن إلقاء هذه التحية حتمـل لكـم         " السالم عليكم "تبينوا هلم معىن عبارة     
إضافة إىل الدعاء بأن تبقوا ساملني معافني، إذ ورد يف احلديث أن  رسالة السالم،
وجيب أن تنشروا   ". أن تقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف        "أفضل عمل   

  .ء السالم هويةً لكمالسالم لدرجة يصري إلقا
             ،ه إىل األمحديات استرعى انتباههن إىل دفع زكـاة احللـيويف اخلطاب املوج
واإلنفاق على الفقراء واملساكني، كما ركز على التمسك باحلجاب؛ حىت إذا           
كان بعض األزواج يرون يف احلجاب عارا وعيبا، فعليهن أن يقفـن موقفـا              

  . ذلكصارما اتباعا لتعليمات اإلسالم يف
واجتمع نصره اهللا باالس اإلدارية ملنظميت أنصار اهللا وخدام األمحدية وزودهم           
بتوجيهات هامة يف جمال التربية والتبشري؛ ومنها مثال ما قاله لقائـد التعلـيم              
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٣٤٢
املركزي ألنصار اهللا بأن ينتقي الكتب الصغرية نسبيا لسيدنا املسيح املوعـود            

تحن األنصار فيها بشكل منظم، ومثل هـذه         ويعلن أمساءها كمقرر، مث مي     �
االمتحانات ميكن أن تعقَـد مرتني يف السنة، كما نصح اخلدام العاطلني عـن             
العمل أن يستغلّوا أوقام يف األنشطة الرياضية، كما نصحهم أن يتوجهوا إىل            
املستشفيات ودور املسنني لتقدمي اهلدايا للمرضى والشيوخ الذين ال أنيس هلم،           

نبغي أن يؤانسوهم ويتحدثوا معهم، وهذه الزيارات سوف تساعدهم علـى           وي
  .تعلم اللغات أيضا

وقد طلب نصره اهللا من اجلماعة هناك أن يعدوا األفالم الوثائقيـة ويرسـلوها         
  .MTAللقناة الفضائية 

مىت أبدى نصره اهللا األمل يف أن تنال اجلماعة اإلسـالمية األمحديـة يف    : س
  ناء مائة مسجد يف أملانيا؟ أملانيا هدف ب

م جـامع بيـت اهلـدى يف مدينـة          ٧/٩/٢٠٠٤افتتح نـصره اهللا يف      :  ج
Usingen      ا ١٨٠ األملانية، الذي يتسع لـويف خطبة االفتتاح أبدى    .  مصلّي

أمله يف أن تتمكن اجلماعة بفضل اهللا من بناء مائة مسجد يف أملانيـا قريبـا،                
إلسالمية األمحدية يف أملانيا مسجدا يف كـل        وأبدى أمنية يف أن تبين اجلماعة ا      

  .مدينة أملانية خالل عهده املبارك
  مباذا نصح أنصار اهللا يف بلجيكا؟: س
م أن  ١٢/٩/٢٠٠٤يف بلجيكا أيضا نصح أنصار اهللا يف اجتماع هلـم يف            : ج

  .يزوروا دور املسنني
امنـا يف   ويف اية جولته األوربية هذه، عاد نـصره اهللا إىل لنـدن سـاملا غ              

  . م١٥/٩/٢٠٠٤
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٣٤٣
مىت ألقى نصره اهللا خطبة حض فيها أبناء اجلماعة اإلسالمية األمحديـة            : س

  على قراءة القرآن الكرمي والتدبر فيه؟
م لبيان فضائل القرآن    ٢٤/٩/٢٠٠٤لقد خصص خطبة اجلمعة بكاملها يف       : ج

  .واحلض على تالوة القرآن والتدبر فيه
اخلامس لصندوق التحريك اجلديـد،     سجل  لمىت وأين فتح نصره اهللا ا     : س

  وماذا قال عن متربعي السجل األول؟
  . م، يف جامع بيت الفتوح بلندن٥/١١/٢٠٠٤يف : ج

لقد حثَّ سيدنا اخلليفة الرابع رمحه اهللا أبناء اجلماعة اإلسالمية           :وقال نصره اهللا  
ملعـروفني   ا-األمحدية على أن جيعلوا وعود السابقني األولني يف هذا الصندوق           

 مستمرةً؛ حيث جيب على أوالدهم أن يدفعوا مبلغـا          -مبجاهدي الدفتر األول  
 يف أوائـل    �دفعه آباؤهم يف هذا الصندوق ملبني نداء سيدنا املصلح املوعود           

التحريك اجلديد، إذ ليس من الصعب على األوالد أن يستمروا يف دفع هـذا              
الء ااهدين يبلـغ مخـسة آالف       وعدد هؤ . املبلغ اليسري ليستمر ثواب آبائهم    

             جماهد، ويف بادرة حسنة محل رمحه اهللا على عاتقه مسؤولية دفع تربعات ألف
 ١٦٠٠ جماهد منهم، وبقي ٣٤٠٠جماهد منهم، وإثر ذاك احلض جتددت وعود   

، وبقي  ٣٤٠٠فقط، مث مع مرور الزمن انقطعت تربعات بعض من هؤالء الـ            
أمري املؤمنني نصره اهللا هذا النداء حرصا على         فقط، واآلن؛ جدد سيدنا      ٢١٠٠

أن ال ينقطع التربع بامسهم لئال ينقطع ثوابهم، وحض أبناء اجلماعة علـى أن              
يتقدموا هم للتربع نيابةً عن آبائهم، وإذا مل ينتبه أوالد هؤالء ااهـدين، ومل              

ن جيبه اخلـاص    يتقدم أفراد اجلماعة أيضا؛ فقد تعهد نصره اهللا أن يدفع هو م           
يستمر أوالده مـن  سنيابةً عن ااهدين األوائل يف صندوق التحريك اجلديد، و  

  .بعده يف ذلك
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٣٤٤
مىت افتتح سيدنا أمري املؤمنني نصره اهللا جامع بيت الربكات يف مدينـة             : س

  برمنغهام الربيطانية؟
يف قام سيدنا أمري املؤمنني نصره اهللا بافتتاح جامع بيت الربكات اجلميـل             : ج
م، وقد نشرت الصحف ووسائل اإلعالم األخرى هذا اخلرب مع          ١/١٠/٢٠٠٤

لقد تربع أبناء اجلماعة اإلسالمية األمحدية مبليون وستمائة ألف جنيـه           . الصور
جيب أن يصري   : وقال نصره اهللا يف خطبته االفتتاحية     . استرليين لبناء هذا اجلامع   

ذلك من التمسك بالصالة باجلماعة     أفراد اجلماعة عباد الرمحن وال بد لتحقيق        
  . يف املسجد

مىت أرسى نصره اهللا حجر األساس جلامع بيت املهدي يف مدينة بـراد             : س
  فورد الربيطانية؟ 

. م وقد نشرت وسائل اإلعالم هذا اخلرب أيضا مفـصالً         ٢/١٠/٢٠٠٤يف  : ج
  واحلمد هللا 

شاهدا بنفـسه   متتع نصره اهللا مب   اليت  مباراة الكريكيت   ماذا تعرف عن    : س
تـشرين األول  / يف أكتـوبر  وشارك فيها يف اية اجلولة اليت قام ا          النفيسة
   إىل بعض املدن الربيطانية؟ م٢٠٠٤

يف اية هذه اجلولة السعيدة املباركة أكرم سيدنا أمري املؤمنني نـصره اهللا             : ج
 ILKLEYالدعاة اإلسالميني األمحديني باخلروج معهم للنـزهة إىل موضـع          

حيث عقد مباراة يف الكريكيت بينهم وبني فريق شكَّله أوالدهم، وقام نـصره             
اهللا ببالغ اللطف منه حـكَما للمباراة، ومتتع مبشاهدا، ويف األخـري شـارك             

  . نصره اهللا بنفسه النفيسة يف اللعب لبضع دقائق مع أعضاء اجلولة
  أين كانت حمطته األخرية يف هذه اجلولة؟ : س
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٣٤٥
وبـات  " هدرز فيلـد  " نصره اهللا إىل مدينة      توجه انتهاء هذه النـزهة     بعد: ج

هناك، وشرف أبناء اجلماعة باللقاء واملصافحة وصلى م، ويف اليوم التايل عاد            
  . إىل مقره يف لندن ساملا غامنا بفضل اهللا ورمحته

ماذا قال يف اخلطبة اليت ألقاها يف جامع بيـت الـرمحن جبالسـكو يف               : س
  ؟ ١٠/٢٠٠٤ /٨-٥ أثناء زيارته للبالد يف ندااسكوتل

لقد ألقى نصره اهللا خطبة اجلمعة يف جامع بيت الرمحن يف جالسكو مبناسبة       : ج
افتتاح املسجد بعد توسيع املكان، ولفت انتباه أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية         

خلاطئـة  جيب أن تقوموا بتصحيح األفكار ا     : وقال. إىل الدعوة إىل اهللا والتبشري    
ولذلك من املفضل عندي أن توصلوا هلـم رسـالة          . الشائعة عن اإلسالم هنا   

، وما قاله   � بكلماته وملفوظاته    �سيدنا اإلمام املهدي واملسيح املوعود      
وفيما خيص الدعوة واإلرشاد؛ ينبغي أن      . عليه الصالة والسالم يف كتبه وخطبه     

 وجيـب أن تركـزوا      )MTA(تستغلوا القناة الفضائية اإلسالمية األمحديـة       
  . اهتمامكم يف هذه املناطق

إىل من فوض تقدمي مساعدة مالية خبصوص بنـاء جـامع يف مـدينيت              : س
  ، وماذا كانت ردة الفعل؟الربيطانيتني" براد فورد" و"هارتلي بول"

لقد فوض نصره اهللا تقدمي املساعدة املالية لبناء جامع يف هارتلي بـول إىل              : ج
، أما اجلامع يف براد فورد فـأمر منظمـةَ خـدام             يف بريطانيا  اهللا أنصار   لسجم

وأعطاهم مدة  . األمحدية وجلنة إماء اهللا يف اململكة املتحدة جبمع التربعات لبنائه         
  . سنة واحدة لتشييد هذين اجلامعني

وكما يرد العاشق الوهلان على طلب حبيبه، ووِفْق شعار اجلماعـة اإلسـالمية      
فقد أعلن سيدنا أمري املؤمنني نصره اهللا يف خطبة اجلمعة          " طاعةمسعا و "األمحدية  

التالية أنه قد تلقَّى الوعود من أنصار اهللا جبمع ثالمثائة ألف جنيه، كما وعـد               
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٣٤٦
جملس خدام األمحدية جبمع مخسمائة ألف جنيه، أما من جلنة إمـاء اهللا؛ فقـد               

بـالغ،   بعـض امل   -  وعلى حساب خـاص    -قدمت بعض النساء األمحديات     
وبعضهن تربعن حبليهن كاملعتاد، لكن من منظمتهن مل يكن قد تلقى نصره اهللا             

  . أي وعد حىت ذلك الوقت
  ماذا تعرف عن جولته يف فرنسا وإسبانيا؟: س
   .م غادر نصره اهللا بريطانيا متجها إىل فرنسا٢٢/١٢/٢٠٠٤يف : ج
محدية يف فرنـسا    مىت عقدت أول جلسة سنوية للجماعة اإلسالمية األ       : س
   خليفة املسيح املوعود بنفسه؟ ارك فيهاش
 وقد متيـزت  ،  م٢٦/١٢/٢٠٠٤ هذه اجللسة السنوية التارخيية يف       عقدت: ج

خبصائص كثرية؛ منها أا تزامنت مع االجتماع السنوي للجماعة اإلسـالمية           
مـن  األمحدية يف قاديان، وبثّ خطاب سيدنا أمري املؤمنني نصره اهللا ألول مرة            

وألول مـرة يف تـاريخ      . فرنسا مباشرا عرب القناة الفضائية اإلسالمية األمحدية      
اجلماعة اإلسالمية األمحدية متتع مجيع أفراد اجلماعة يف العامل كلـه مبـشاهدة             

 من االجتماع السنوي يف قاديان، وهكذا       - منقولة حيةً عرب اإلنترنت    -لقطات  
 اخلليفة الرابع لإلمام املهـدي      -ه اهللا حتقق ما قاله سيدنا مرزا طاهر أمحد رمح       

 قبل بضع سنني بأنه سيأيت يوم نتمكن        -واملسيح املوعود عليه الصالة والسالم    
فيه من مشاهدة ما جيري يف االجتماع الـسنوي بقاديـان، وأهـلُ قاديـان               

فشاهد سيدنا أمري املؤمنني نصره اهللا الـصور،        . MTAيشاهدوننا عرب شاشة    
رتفعة يف قاديان، مث شاهدها مجيع أبناء اجلماعة يف العامل عـرب            ومسع اهلتافات امل  

MTA .واحلمد هللا على ذلك .  
أي من الشخصيات البارزة على مستوى الدولة أرسلت رسائل التهنئة          : س

  ذه املناسبة؟
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٣٤٧
كان هذا االجتماع السنوي متميزا؛ فمع أن عدد أفراد اجلماعة اإلسالمية           : ج

فقـد أرسـل    ) ال يتجاوز األلف يومذاك   (قليل جدا نسبيا    األمحدية يف فرنسا    
 بنفسه رسالة نئة متىن فيهـا  Jacques Chiracالرئيس الفرنسي جاك شرياك 

جناح االجتماع السنوي، كما تضمنت رسالته اعتذارا عن عدم متكنـه مـن             
باإلضافة إىل اثنيت عشرة شخصية بارزة أرسـلت        . حضور االجتماع النشغاله  

 ووزيـر  Jean-Pierre Raffarinهنئة منها رئيس الوزراء الفرنسي رسائل الت
 Dominique ووزير الداخلية الفرنسي Xavier Darcosاخلارجية الفرنسي 

De villepin ووزير الدفاع الفرنسي Xavier De Furst   ووزيـر الثقافـة 
  . Patrick Devedjian ووزير الصناعة Jerome Segueواملواصالت 

   الرسائل؟من قرأ هذه: س
  .أمري اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف فرنسا األستاذ إشفاق رباين احملترم: ج
  هل اشترك يف االجتماع أي مسؤول حكومي بارز؟ : س
 اليت عقد فيهـا  - Saint Prixنعم قد شارك يف االجتماع حمافظ منطقة : ج

فيها ، وألقى كلمة وجيزة شكر Jean-Pierre Enjalberit السيد -االجتماع
: اجلماعة على دعوا له، مث مدح حسن النظام واجلو اهلادئ لالجتماع، مث قال            

إن وجه اإلسالم الذي تعرضه اجلماعة اإلسالمية األمحدية هو الوجه احلقيقـي            
 فهي مشوهة   - من عامة املسلمني     -لإلسالم، أما الصورة اليت يقدمها اآلخرون     

احملافظ نفسه كان قبل بضعة أعوام      ومن اجلدير بالذكر أن هذا      . وغري صحيحة 
عدوا لدودا للجماعة، ودخل مسجد اجلماعة حبذائه وأقفله بتهمة الفساد، لكنه           
اليوم جاء لالشتراك يف االجتماع، وخلع احلذاء قبل أن جيلس علـى املنـصة،              
وكان يف نيته احلضور خلمس دقائق فقط، لكن حني شاهد املنظر، تأثر به كثريا             

اع إىل خطاب سيدنا أمري املؤمنني نصره اهللا، وأبدى إعجابـه           واستعد لالستم 
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واحلمـد هللا   . الكبري باخلطاب، وطلب أن يقدم له نسخة خطية هلذا اخلطـاب          

  . مقلِّب القلوب
  كم كان عدد احلضور يف هذا االجتماع السنوي؟: س
 شخصا من أصول وشـعوب      ٨١٥لقد شارك يف هذا االجتماع التارخيي       : ج

  . ٣٨غ عددها خمتلفة يبل
  هل زار نصره اهللا بعض األماكن التارخيية الفرنسية؟ : س
كما هو دأبه نصره اهللا حني يزور أي بلد فإنه يـزور أماكنـه التارخييـة                : ج

والثقافية املشهورة، ففي هذه الزيارة لفرنسا زار القصر امللكي املشهور باسـم            
Chateau De Versailles  الواقع يف مدينـة Versailles.   ومـن اجلـدير 

بالذكر أنه لقي هناك استقباالً رمسيا، فاستقبل استقبالَ رؤساء البالد؛ إذ حضر            
مسؤول الزيارات الرمسية برفقة حارسني وبوابني ومسح ملوكب سـيدنا أمـري            
املؤمنني نصره اهللا بالدخول إىل داخل حرم القصر إليقاف السيارات هنـاك،            

ورافقه نصره اهللا يف أثنـاء الزيـارة دليـل    . وهذا ما ال يسمح به لعامة الزوار   
حكومي رمسي وبوابان رمسيان، ولقي أيده اهللا إكراما مدهشا؛ حيث فُتحت له            
الغرف اليت ال تفتح إال لرؤساء البالد فقط، ويف أثناء هذه الزيارة زار غرفة نومٍ               
 خاصة بامللك ومفروشة بأفخر سجاد من نوع نادر وقدمي وحني دخلها طاقم           

ووقعت أقدامهم على السجاد، طلب منهم البواب أن        " MTA"القناة الفضائية   
خيلعوا أحذيتهم وال يطأوا السجاد، ألن رئيس اجلمهورية هو اآلخر ال يسمح            

 إذ كـان    -له باملشي على هذا السجاد الغايل النادر، لكن اخلليفة نـصره اهللا           
بأن ذلك ممنوع حىت    ته  لعدم معرف  مشى على السجاد منتعالً حذاءه       -يتقدمهم

على رئيس البالد، ومل يقدم أي موظف على منعه، ولكن لو نبه نصره اهللا إىل               
  . ذلك، خللع حذاءه دومنا تردد وبكل سرور
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 اجتمـع   -  وكما هي عادته عندما يزور أي بلـد        –ويف هذه الزيارة لفرنسا     

ضا، واجتمـع مـع     أي) يف نظام الوقف اجلديد   (باألوالد املوقوفني واملوقوفات    
أعضاء اهليئة اإلدارية ملنظمات خدام األمحدية وأنصار اهللا وتفقـد أنـشطتهم            
وزودهم بتوجيهاته، وطلب منـهم أن يتوجهـوا إىل دور املـسنني باهلـدايا              

. م اللغة، كما أن عالقام ستتوسع     ويستأنسوا م، وهذا سيساعدهم على تعلّ     
عني اجلدد، وجيب أن يشركوهم يف نظـام        كما قال هلم أن ال ينقطعوا عن املباي       

. MTAاجلماعة وخاصة نظام التربعات، ولْيصلّوا بانتظام، وليشاهدوا بـرامج          
؛ حيث ينبغـي أن     �وحثّ اخلدام على قراءة كتب سيدنا املسيح املوعود         

يعين كتاب صغري كمقرر، مث جيب أن يكون امتحان كل ستة أشهر، وتقـدم              
  . اسبة االجتماع السنوياجلوائز للمتفوقني مبن

  ماذا قال نصره اهللا للطالب خبصوص الدعوة إىل اهللا؟ : س
 خبصوص الـدعوة إىل     -، وقال هلم     يف هذه اجلولة   قد اجتمع مع الطالب   ل: ج
 أن يعقدوا يف الكليات واجلامعات حلقات البحث والندوات والـربامج           -اهللا

  . املختلفة حول اجلماعة
  ض إسبانيا يف أول جولة له فيها؟ ف نصره اهللا أرمىت شر: س
" بيت الـسالم  "ى نصره اهللا الفجر يف مركز اجلماعة        م صلّ ١/١/٢٠٠٥يف  : ج

يف باريس، وبعد الصالة هنأ أفراد اجلماعة بقدوم عام جديد، وتبادل معهـم              
يف أول جولة لـه إىل      " بيت السالم "وبعدها غادر   ". كل عام وأنتم خبري   "أُمنية  

.  ليبيت هناكEl Molinoكيلومترا دخل فندق  ٩٨٢سافة إسبانيا وبعد قطع م
 .  كيلومترا٧٠٠ألن جامع البشارة يف منطقة بيدرو آباد كان ما زال على بعد 

  مىت زار نصره اهللا مسجد قرطبة؟: س
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م زار نصره اهللا مسجد قرطبة، وهذا املسجد التارخيي هو          ٤/١/٢٠٠٥يف  : ج

ملئات السنني، إذ   " اهللا أكرب "ذنه نداُء   األكرب يف عصره، والذي ظل يرتفع من مآ       
م، مث بعد خروج املسلمني مـن       ٧٨٦قد بناه امللك عبد الرمحن األول يف عام         

هناك حول إىل كنيسة، وال يسمح ألحد بالدخول إال حاسـر الـرأس، وال              
يستطيع أحد أن يصلي هناك ركعتني، لكن وفد سيدنا أمري املؤمنني نـصره اهللا   

  .يه شيء من هذار علمل يحظَ
  مىت زار نصره اهللا قصر احلمراء يف غرناطة؟: س
م وهناك أيضا لقي استقباالً متميزا؛ إذ قد مسح لسيارات          ٥/١/٢٠٠٥زاره  : ج

الوفد بالوقوف قريبا من القصر، بينما ال يسمح لسيارات عامة السياح والزوار            
وقُدم له نـصره    . قصربالوصول إىل هناك، وهم يوقفون السيارات بعيدا عن ال        

اهللا سجلّ الضيوف الذي يقدم عادةً للضيوف اخلصوصيني فوقّع فيه، وكتـب            
مث ". مرزا مسرور أمحد؛ إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية"امسه مع منصبه اجلليل  

رافقه أحد املسؤولني لزيارة رمسية، ويف داخل القصر كانت شخصية اخلليفـة            
لسياح، وكانوا يريدون أن يصوروه بكامريام وبعضهم       نصره اهللا مركز أنظار ا    

  . تصور معه
 للجماعـة اإلسـالمية     ة سنوي جلسةم افتتح نصره اهللا أول      ٧/١/٢٠٠٥ويف  

 يف مكان اجللسة    شترك فيه خليفة املسيح املوعود    للجماعة يف إسبانيا ا   األمحدية  
ماع من ناحيـة    هذا االجت قد متيز    و .القريب من مسجد البشارة يف بيدرو آباد      

أخرى ببث االجتماع السنوي مباشرة وألول مرة مـن أرض إسـبانيا عـرب              
  . )MTA(الفضائية اإلسالمية األمحدية 

وكذلك؛ وألول مرة يف تاريخ اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف إسبانيا أرسـل            
 رسالة نئـة مبناسـبة   Jose Luis Rodriguez Zapateroرئيس الوزراء 
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، رحب فيها بسيدنا أمري املؤمنني نصره اهللا، وقال بأنه مـن            االجتماع السنوي 

الضروري، وملستقبل اإلنسانية؛ أن جتري احلوارات بني الـديانات املختلفـة،           
 املعتقدات اليت من شأا أن ختلق السالم واألمن بـني           - يف الندوات  -وتتناول  

يث يوجـد    ح -ولذلك، فإن ما جيري يف منطقة بيدرو آباد         . الشعوب واألمم 
  .  هو أفضل مثال جلمع الناس من خمتلف الديانات بأمن وسالم-جامع البشارة

 Joaquinوقد شارك يف هذا االجتماع مدير الشؤون الدينية يف إسبانيا األستاذ 

Mantecon   ـه الـدين، فـإن        :  وقال يف كلمتههِما ال يإن إسبانيا مل يعد بلد
مث أشـاد   .  من الفئات الدينية املختلفة    القانون اإلسباين يركز على مجيع الناس     

بتضحيات أول مبشر إسالمي أمحدي األستاذ كرم إهلي ظفر رمحه اهللا وعائلته            
وأخريا التمس الدعاء من احلـضور لينـال        . يف سبيل نشر اإلسالم يف إسبانيا     

  . التوفيق من اهللا إلجناز مهماته على أحسن وجه
 Maria Luisaيـدروآباد  ويف هذا االجتمـاع ألقـت حمافظـة منطقـة ب    

Wicserraro           ا بنجاح االجتماع الـسنوي حـسبكلمةً أبدت فيها أمنيا 
  . مبتغى اجلماعة

  ماذا قال نصره اهللا خبصوص تبشري أهل قرطبة باإلسالم؟ : س
لقد قال نصره اهللا يف خطابه األخري هلذا االجتماع إن أهل قرطبة هم مـن               : ج

 على أن يدعوهم إىل اإلسالم بشكل خاص،        وحثَّ أبناء اجلماعة  . ساللة العرب 
  . وليخربوهم أن آباءهم كانوا مسلمني متّ تنصريهم عنوةً

 شخصا مبن فيهم ضيوف أمحـديون مـن         ٤٦١لقد شارك يف هذا االجتماع      
بريطانيا والربتغال وهولندا وإيطاليا وكندا، إضافة إىل أربعني ضيفا من أصـل            

  . إسباين
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 Cordobaة ذا االجتماع، إذ غطَّت جريـدة        لقد اهتمت الصحافة اإلسباني   

م أخبار وأحداث االجتماع مع الصور وكتبت ٨/١/٢٠٠٥ يف  ABCوجريدة  
 يف العامل كله، وذكـرتMTA(       ( القناة الفضائية  أن هذا االجتماع بثَّ عرب    

جميء اخلليفة إىل إسبانيا، وكتبت عن اجلماعة أا داعية إىل الـسالم، وأـا              
 . نواع الفنت والفسادتعارض كل أ

  ماذا قال نصره اهللا عن بناء املسجد يف الربتغال؟: س
لقد قال يف هذه الزيارة، ألبناء اجلماعة هناك بأن عليهم أن يشتروا قطعـة              : ج

  . لبناء مسجد خارج املدينة- عاصمة الربتغال-أرض قريبة من مدينة لشبونة 
  مىت زار نصره اهللا مضيق جبل طارق؟: س
جولة إىل مـضيق جبـل     يف  م غادر نصره اهللا بيدروآباد      ١١/١/٢٠٠٥يف  : ج

م لفتح إسبانيا مث    ٧١١طارق، حيث كان قد نزل القائد طارق بن زياد يف عام            
وحني وصل نصره اهللا احلدود تلقى استقباال رمسيا من ضـابط           .. أحرق سفنه 

اجلوازات، مث ذهب إىل بيت احلاكم للزيارة حيث استقبله موظف عـسكري            
تحية عسكرية وذهب به نصره اهللا إىل داخل بيت احلاكم واستغرقت الزيارة            ب

قهوة، وعند  بوقد ضيف حاكم اجلبل اخلليفة      . نصف ساعة تقريبا يف جو ودي     
توديعه إياه أبدى أسفه على أنه كان يتمىن أن تكون زيارة اخلليفة نـصره اهللا               

طع ذلك بـسبب وفـاة      ملضيق جبل طارق بكامل املراسم الالئقة لكنه مل يست        
  . ضابط عسكري كبري

   مىت سافر اخلليفة إىل كينيا يف أول جولة له إىل هناك؟:س
سافر نصره اهللا إىل نريويب عاصمة كينيا، حيث استقبله م ٢٦/٤/٢٠٠٥ يف: ج

  .  نيابةً عن حكومة كينياJosaf Nayaga وزير الربملان السيد
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يا، حيث ألقى اخلليفة كلمة مىت كانت اجللسة السنوية للجماعة يف كين: س

  افتتاحية؟ 
 وهي اجللسة األوىل اليت يشترك فيها خليفةٌ، واشترك         م،٢٨/٤/٢٠٠٥ يف: ج

  . فيها نائب رئيس البالد أيضا
مىت كانت اجللسة السنوية للجماعة يف تنـزانيا، حيث ألقى اخلليفة : س 

  كلمة افتتاحية؟ 
  .شترك فيها خليفة وهي جلستها األوىل اليت يم،٩/٥/٢٠٠٥ يف: ج

  كم شخصا بايع على يد اخلليفة نصره اهللا ذه املناسبة؟ : س
 أيضا يفكلمةً اختتاميةً يف هذه اجللسة نصره اهللا  ألقى لقد :ج

  . شخص٢٠٠، وبعدها بايع على يده م١٠/٥/٢٠٠٥
  مىت تشرف رئيس وزراء تنـزانيا بلقاء اخلليفة نصره اهللا؟: س
" سالم"يف مسجد م ١٣/٥/٢٠٠٥طبة اجلمعة يف  خنصره اهللا ألقى لقد :ج

 . مث قابل رئيس وزراء تنـزانيا،MTAوقد بثت مباشرةً عرب " دار السالم"يف 

  ؟زانيا إىل أوغنداـوصل نصره اهللا من تنمىت : س
  .١٧/٥/٢٠٠٥ يف: ج
   يف اجللسة السنوية للجماعة يف أوغندا؟نصره اهللامىت شارك : س
 اخلليفة كلمةً افتتاحيةً مث اختتاميةً يف هذه  ألقىم٢٠/٥/٢٠٠٥ و١٩ يف :ج

األوىل هناك اليت يشترك فيها خليفةٌ، وقد ت هذه اجللسة هي اجللسة، وكان
  .باهلاتف MTAبثّت خطبته نصره اهللا مباشرةً عرب 

  مىت شارك نصره اهللا يف احتفالٍ يف مدينة مساكا األوغندية؟ : س
ا يف حفلة استقبال له يف  خطابنصره اهللاألقى م ٢٣/٥/٢٠٠٥ يف: ج
   .Kyaniale  مدينة، وافتتح مسجدا يف"مساكا"
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ما هو الربنامج الذي وضعه نصره اهللا ألبناء اجلماعة إىل حني االحتفال : س

  بالعيد املئوي للخالفة؟
 يف - أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز-يف خطبة اجلمعة اليت ألقاها : ج

بلندن، أكد أنه على أبناء اجلماعة أن م يف مسجد بيت الفتوح ٢٧/٥/٢٠٠٥
 ورداً �األدعية والصالة على النيب الكرمي حممد املصطفى  يتخذوا من بعض

هلم إىل السنوات الثالث القادمة حىت حيني موعد احتفال العيد املئوي  يومياً
التزام كل  وأكد على. م٢٠٠٨على منهاج النبوة وذلك عام  باخلالفة الراشدة

  :د اجلماعة مبا يليفرد من أفرا
ويحدد هلذا الغرض يوم معني من  صيام يوم واحد نفالً كل شهر، -١ 

  .احمللية األسبوع األخري من كل شهر حسب الظروف
بعد صالة  صالة ركعتني نفالً بعد صالة العشاء إىل ما قبل صالة الفجر أو -٢

 .الظهر

  .ألقلا  تالوة سورة الفاحتة بتمعن كل يوم سبع مرات على- ٣
  : باألدعية التالية� واالبتهال إىل اهللا 

 ١١. (علينا صرباً وثَبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين  ربنا أفرِغ- ٤ 
 ربنا ال تزِغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من - ٥) على األقل  مرة يومياً

  ) مرة يومياً على األقل٣٣. (إنك أنت الوهاب لدنك رمحة
 مرة يومياً على ١١. (يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم لهم إنا جنعلك ال- ٦

  )األقل
  ) مرة يومياً على األقل٣٣. (اهللا ريب من كل ذنب وأتوب إليه  أستغفر- ٧
اللهم صلِّ على حممد وآل حممد . سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم - ٨
  ) مرة يومياً على األقل٣٣(
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٣٥٥
إبراهيم وعلى آل  وعلى آل حممد كما صليت على اللهم صل على حممد - ٩

باركت  اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما. إبراهيم إنك محيد جميد
  )األقل  مرة يومياً على٣٣. (على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد

م؟ ٦/٢٠٠٥/ ٤ماذا تعرف عن جولة اخلليفة يف كندا اليت بدأها يف : س
 وضع نصره اهللا حجر األساس للمسجد األول م١١/٦/٢٠٠٥ يف :ج

  . للجماعة يف مدينة وينكوور
 حجر األساس للمسجد األول للجماعة نصره اهللام وضع ١٨/٦/٢٠٠٥ ويف

  ".بيت النور"وسمي يف مدينة كالغاري، 
  رئيس الوزراء الكندي باللقاء؟ نصره اهللامىت شرف : س
  . الوزراء الكندي باللقاء معه رئيسنصره اهللا شرف م۶/٢٠٠٥ /۳۰ يف: ج
   مكان اجللسة السنوية احلالية يف بريطانيا؟ نصره اهللامىت افتتح : س
 اجللسة السنوية للجماعة نصره اهللام افتتح ۲۰۰٦متوز / يوليو۲۹ يف: ج

قريبا من مركز " آلنت"بربيطانيا يف قطعة أرض واسعة اشترا اجلماعة يف منطقة 
  ".حديقة املهدي"ده اهللا إسالم آباد، ومساها أي

كم شخصا بايع اخلليفة، وكم مركزا للدعوة بنته اجلماعـة يف عـام             : س
  م؟٢٠٠٥

 ۲۹۰ شخصا من ۲۰۹۷۹۹م بايع ۲۰۰٥متوز / يوليو۳۰حىت تاريخ : ج
  . مركزا للدعوة۱۸۹ من بالد العامل، وبين ۱۰۹قوما موزعني يف 

ية للجماعة اإلسالمية مىت بدأ أول برنامج مباشر على القناة الفضائ: س
  ؟ )MTA(األمحدية 
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٣٥٦
م بدأ بث أول برنامج حواري مباشر باللغة ٢٠٠٥آب / أغسطس٤يف : ج

احلوار "، وقد تطور الربنامج فيما بعد ليصبح امسه )MTA(العربية عرب 
  .، وما زال يبث ألربعة أيام يف كل شهر"املباشر

  م؟٢٠٠٥ ماذا تعرف عن زيارة اخلليفة ألملانيا يف العام: س
 إىل أملانيا، ويف الطريق بات نصره اهللا غادر ٢٠٠٥ آب/أغسطس ۲۲ يف :ج

  .يف بروكسل ببلجيكا" بيت السالم"يف مركز اجلماعة 
 BENSHEIMملسجد البشري يف  حجر األساس نصره اهللامىت وضع : س

  .يف أملانيا
   .م٢٠٠٥ آب/أغسطس ٢٥يف :ج
   ذلك العام؟مىت عقدت اجللسة السنوية يف أملانيا يف: س
م حيث افتتح نصره اهللا اجللسة السنوية ۲۰۰٥ آب/أغسطس ۲۸-٢٦يف : ج

للجماعة يف أملانيا خبطبة اجلمعة، وألقى اخلطابات يف بقية أيام اجللسة أيضا، 
  . ووزع الشهادات واألومسة على الطلبة والطالبات املتفوقني يف دراستهم

  قابالت اليت أجراها؟مىت زار اخلليفة الدامنارك، وما هي امل: س
 إىل الدمنارك، يف جولته األوىل نصره اهللام انطلق ۲۰۰٥أيلول / سبتمرب٦ يف: ج

  .إليها بعد أن صار خليفة
مىت سجل اخلليفة مقابلة مع مندوب التلفزيـون القـومي واجلريـدة            : س

  القومية؟ 
 كلٌّ من مندوب التلفزيون ۲۰۰٥أيلول / سبتمرب٦ أجرى معه نصره اهللا يف:ج

ويف .  مقابلةJyllands Postً يف البلد ومندوب اجلريدة القومية TV2القومي 
 . مقابلةً معهKristelig Dagbladاليوم التايل أجرى مندوب جريدة 

   جلستها السنوية؟  اإلسكندينافيةمىت وأين عقدت اجلماعة يف البالد: س
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٣٥٧
 جلسة أولم يف غوتنربغ يف السويد، وكانت ۲۰۰٥أيلول / سبتمرب۱٦ يف: ج

   .شترك فيها خليفةهذه البالد يمشتركة جلماعات 
  وزير التعليم السويدي ووزير الشئون الدينية؟ نصره اهللامىت قابل : س
جلنة إماء " خطابا يف جلسة نصره اهللام ألقى ۲۰۰٥أيلول / سبتمرب۱۷ يف: ج
يف السويد، ويف اليوم نفسه قابل وزير التعليم السويدي ووزير الشئون " اهللا

  . الدينية
  مىت زار اخلليفة النرويج؟: س
 النرويج حيث التقى به عمدة نصره اهللازار  م۲۰۰٥أيلول /سبتمرب ۱۹ يف: ج

  . العاصمة أوسلو
   يف هولندا؟ "الهاي" مبدينة مىت زار اخلليفة حمكمة العدل الدولية: س
 ورأى هناك الغرفة اليت علِّقت فيها صورة م۲۰۰٥أيلول/سبتمرب ۲۸ يف: ج
  .  الذي كان رئيس القضاة فيها�مد ظفر اهللا خان حم
   اجلامعة األمحدية يف لندن؟ نصره اهللامىت افتتح : س
 طالبا من ۲۹م وهي األوىل يف أوروبا، حيث سجل ۱/۱۰/۲۰٠٥يف : ج

وعني األستاذ . أملانيا والنرويج والسويد وهولندا وبلجيكا باإلضافة إىل بريطانيا
  . اإلسالمي األمحدي أول عميد هلالئيق أمحد طاهر الداعية 

  ماذا تعرف عن حادثة مونج؟ : س
قرية تارخيية يقدر عدد سكاا بعشرين ألف نسمة ويعود تارخيها " مونج ":ج

 قبل امليالد وتابعة حملافظة مندي اء الدين يف باكستان ٣٥٠إىل ما يقارب 
محديون حيث ظهرت ثاين أكرب جمزرة يف مسجد األمحديني، فقد كان األ

 إذ ٧/١٠/٢٠٠٥ املوافق ١٤٢٦يصلون صالة الفجر يف الثاين من رمضان 
 ١٦أمطر اإلرهابيون الرصاص عليهم بالرشاشات فقتل مثانية صائمني وأصيب 
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٣٥٨
يف هذه احلادثة قدمت الشرطة واألطباء يف مستشفى عام يف . منهم جبروح

ديني تربعوا بالدم إن األمح. مندي اء الدين وسكان القرية كلهم تعاونا رائعا
 أكياس كثرية للدماء كَفَت الكثري وحىت النساء تقدمن للتربع بالدم وتيسرت

يف هذه احلادثة . اجلرحى وبقيت ستة أكياس تربعت ا اجلماعة للمستشفى
وفِّق السيد حممود أمحد خالد أمري اجلماعة يف حمافظة مندي اء الدين ونائبه 

وقائد خدام األمحدية حملافظة مندي اء الدين السيد ملك السيد عزيز احلق رامة 
قد تأثر غري األمحديني أيضا بنظام اجلماعة الرائع . جنيب أمحد خلدمات بارزة

جدا مبا فيه تأمني الطعام للمصابني واملعزين والضيوف، ونقل اجلرحى إىل 
  . املستشفى وتأمني الدم للجرحى وما إىل ذلك من األمور

مبدينـة هـارتلي بـول يف       " بيت الناصر "مسجد   نصره اهللا تتح  مىت اف : س
   بريطانيا؟

  م۱۱/۱۱/۲۰٠٥ يف :ج
   يف أول جولة له إىل جزر موريشيوس؟نصره اهللامىت خرج : س
  .م١٠/١٢/٢٠٠٥ إىل ٦من : ج
   يف أول جولة له إىل قاديان؟نصره اهللامىت وصل : س
  .م١٥/١٢/۲۰٠٥ :ج
   األوىل إىل قاديان؟ صره اهللانماذا تعرف عن زيارة اخلليفة : س
 وقد - عاصمة اهلند- إىل مطار دهلي نصره اهللام وصل ۱۱/۱۲/٢٠٠٥ يف :ج

 مريزا وسيم بقيادةقد وصل الستقباله إىل دهلي كان  من قاديان وفداستقبله 
يف دهلي ظهرا، " بيت اهلادي"أمحد، ووصل أمري املؤمنني إىل مسجد اجلماعة 

  .ماعة استقباالً حاراوقد استقبله أفراد اجل
  مىت شرف اخلليفة رئيس الربملان اهلندي باللقاء؟: س
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٣٥٩
شرف اخلليفة نصره اهللا رئيس الربملان اهلندي بلقائه م ١٢/١٢/٢٠٠٥ يف: ج

 .يف داره بناًء على دعوته

إىل ضريح أي من األولياء املشهورين يف اهلند توجه اخلليفـة للزيـارة             : س
  خالل هذه اجلولة؟ 

 نصره اهللا إىل ضريح الويلّ خبتيار كاكي ودعا  توجه١٢/١٢/٢٠٠٥ يف: ج
  .له، كما قام بزيارة بعض اآلثار القدمية األخرى يف دهلي

  مىت زار اخلليفة تاج حمل املشهور من آثار امللوك املغول؟: س
  .مبدينة آغرا" تاج حمل"ذهب نصره اهللا لرؤية  ٢٠٠٥ /١٣/١٢ يف: ج
   يف دهلي؟يف مركز اجلماعةمترا صحفيا مىت عقد اخلليفة مؤ: س
 يف يف مركز اجلماعة مؤمترا صحفيا نصره اهللا عقد م١٤/١٢/٢٠٠٥يف : ج

  .دهلي
   إىل قاديان املقدسة؟نصره اهللامىت وصل : س
 -وصل أمري املؤمنني نصره اهللا إىل قاديان املقدسة م ١٥/١٢/٢٠٠٥ يف: ج

وذهب فور وصوله إىل . ائهافانطلقت هتافات التكبري يف أجو، -دار األمان
   .للدعاء" شيت مقربة" يف �ضريح املسيح املوعود 

   عن هذه الزيارة؟نصره اهللاماذا قال اخلليفة : س
هذا اليوم ذو أمهية بالغة ومسرة كبرية يل وللجماعـة           ":لقد قال نصره اهللا   : ج

ه القريـة   اإلسالمية األمحدية من ناحيتني؛ األوىل أنين ألقي هذه اخلطبة من هذ          
 قد  �، والثانية أن وحي املسيح املوعود       �بصفيت خليفةً للمسيح املوعود     

إنـين  : "�ال شك أن وعد اهللا تعاىل له        . حتقق اليوم من جديد بكل روعة     
قد حتقق مرارا يف صورٍ عديدة، لكن       " سأبلغ دعوتك إىل أقصى أطراف األرض     
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٣٦٠
 وللمرة األوىل، حيث تـصل      اهللا تعاىل قد أرى آية حتققه اليوم من هذه القرية         

   . مباشرةMTAًالدنيا عرب  من هنا إىل أحناء �رسالة املسيح املوعود 
مىت وصلت والدة أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز إىل قاديـان             : س

  لزيارته؟
م وصلت والدة أمري املؤمنني أيده اهللا تعـاىل بنـصره           ۱٦/١٢/٢٠٠٥ يف: ج

  . ؤيتهالعزيز إىل قاديان لر
  ؟ قاديانمىت ألقى نصره اهللا أول خطبة مجعة يف : س
 وقـد  ،بقاديانألقى نصره اهللا خطبة اجلمعة األوىل        م۱٦/١٢/٢٠٠٥يف  : ج

  .MTAبثت إىل العامل عرب 
  .بالدعاء" سراي طاهر"افتتح اخلليفة نصره اهللا دار الضيافة مىت : س
  . م٢٣/١٢/٢٠٠٥ يف: ج
  تتاحيةً يف اجللسة السنوية بقاديان؟ألقى اخلليفة كلمةً افمىت : س
  . م٢٦/١٢/٢٠٠٥ يف: ج
ماذا تعرف عن توزيع الشهادات واألومسة على الطالبـات والطـالب           : س

  . املتفوقني
 بتوزيع شـهادات علـى الطالبـات        نصره اهللا قام  م  ٢٧/١٢/٢٠٠٥ ويف: ج

 املتفوقات من باكستان واهلند يف اال العلمي، وبعد ذلك ألقـى خطابـا يف             
ويف اليوم التايل قام بتوزيع الشهادات علـى الطـالب املتفـوقني يف             . النساء

السنوات املاضية من باكستان واهلند وبعدها ألقى اخلطاب النـهائي للجلـسة            
  . السنوية

   للجماعة اإلسالمية األمحدية يف اهلند؟٧٠جملس الشورى الـمىت عقد : س



òîäí…@pbßìÜÈß@@

  

٣٦١
ـ    م ترأس اخلليفة نصره اهللا      ٢٩/١٢/٢٠٠٥يف  : ج  ٧٠جملس الـشورى الـ

  .للجماعة اإلسالمية األمحدية يف اهلند
  مىت سافر اخلليفة إىل مدينة هوشيار بور؟: س
 الغرفة التارخييـة الـيت      لزيارةهناك  سافر نصره اهللا إىل     م  ٨/١/٢٠٠٦ يف: ج

 أربعني يوما للعبـادة والـدعاء، ويف ايـة       �اعتكف فيها املسيح املوعود     
وقد دعا أمري املؤمنني يف تلك الغرفـة        . البن املوعود املطاف تلقى بشارة عن ا    

  .دعاء حارا طويالً
  ؟ ألقى اخلليفة نصره اهللا خطبة عيد األضحى من قاديانمىت: س
  .م۱۰/۱/٢٠٠٦يف : ج
   هذه اجلولة التارخيية؟نصره اهللامىت أى : س
للدعاء على ضريح   " شيت مقربة "ذهب نصره اهللا إىل     م  ١٥/١/٢٠٠٦ ويف: ج
مـن   إىل العاصمة دهلـي، و     انطلققبل مغادرة قاديان، مث      �سيح املوعود   امل

  . ساملًا غامنا بفضل اهللا تعاىلووصل سافر إىل لندن هناك 
 وماذا كانـت ردة     ����مىت نشرت يف الدامنارك الرسوم املسيئة إىل النيب         : س

  فعل اجلماعة؟
لـبالد  نشرت يف الدمنارك وغريها مـن ا      م  ۱۰/۳/٢٠٠٦ وإىل   ۱۰/۲ يف: ج

، حاولوا فيها   �اإلسالم وسيدنا حممد    مسيئة إىل   ية  توراألوروبية رسوم كاريكا  
 فـأعرب كـثري مـن       -والعياذ باهللا -أن اإلسالم قد انتشر بالسيف      يثبتوا  أن  

املسلمني يف العامل عن ردة فعلٍ ضد هذه الدول األوروبية، فقام إمام اجلماعـة              
سالم هؤالء وبكّتهم باجلهـاد القلمـي   اإلسالمية األمحدية بالرد على أعداء اإل    

كما قام نصره اهللا بإلقاء عدة خطب يف مسجد بيت الفتوح بلنـدن             . والعلمي
 رسـول   حياةمطاعن هؤالء القوم، مبينا للعامل أحداثا مجيلة من         بتفنيد  قام فيها   
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٣٦٢
وأوضح أن اإلسالم يدعو إىل الـسلم       . احلسنةتلقي الضوء على أسوته      �اهللا  

 مل يرفع السيف باسم الدين قط، إمنا استخدمه للدفاع          �الرسول  واألمن، وأن   
: وقد طُبعت هذه اخلطب بصورة كتابٍ بالعربية بعنـوان        . دائما بإذن اهللا تعاىل   

  .  والرد على الطاعنني�أسوة الرسول 
  ماذا قال اخلليفة للشباب األمحديني عن دراسة الصحافة؟: س
أن م ۱۰/۲/٢٠٠٦يف  خطبة اجلمعة حث نصره اهللا شباب األمحدية يفلقد : ج

   .يدرسوا الصحافة ويعملوا يف هذا اال
  مىت سافر إىل سنغافورة يف جولة تبشريية وتربوية؟: س
نيسان إىل سنغافورة يف جولته األوىل إىل تلك /أبريل ٤ يفسافر نصره اهللا : ج

، بسنغافورة" طه"يف مسجد م ۷/۴/٢٠٠٦  يف ألقى خطبة اجلمعة، حيثالبالد
  . مبسجد طهةامللحقالبناية  يف الدعوةووضع حجر األساس ملركز 

  ؟غادر إىل أستراليامىت  :س
  للجماعة يفاجللسة السنوية نصره اهللافتتح  م، حيث١٠/٤/٢٠٠٦ يف: ج

 ويف ".بيت اهلدى"مسجد  يف ١٤/٤ يف خبطبة اجلمعة )١٦/٤-١٤(أستراليا 
" أنصار اهللا"و" جلنة إماء اهللا"ة  ترأس اجتماعات ملنظمات خمتلفة للجماع١٧/٤

  .واملهندسني األمحديني والعاملني يف جمال التكنولوجيا واملعلوماتية يف أستراليا
  ؟ ماذا تعرف عن زيارة اخلليفة األوىل إىل جزر فيجي:س
  رئيس فيجيقابل نائبم، و٢٥/٤/٢٠٠٦  إىل هناك يفنصره اهللالقد سافر : ج
ويف اليوم التايل ألقى خطبة، ومت بثها . رئاسةنيسان يف قصر ال/ أبريل٢٧ يف

  . مباشرة إىل أرجاء العامل
  مىت سافر إىل نيوزيلندا؟ : س
  .أيار/ مايو٥ خطبة اجلمعة يف نصره اهللام، وقد ألقى ٤/٥/٢٠٠٦ يف: ج
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٣٦٣
  مىت سافر إىل طوكيو؟: س
نصره افتتح ، وأيار/ مايو٩ كرواتيا يفسفري م حيث قابله ٨/٥/٢٠٠٦ يف: ج
 عاد إىل لندنو  ،١٢/٥ يف  اجللسة السنوية للجماعة يف اليابان خبطبة اجلمعةاهللا
  . مصحوبا بالسالمة١٥/٥ يف
  مىت سافر إىل بلجيكا لالشتراك يف اجللسة السنوية للجماعة هناك؟: س
 ٤ يف  خطابا ختاميا يف اجللسة السنوية نصره اهللاألقىم، وقد ٦/٢٠٠٦ /٣: ج

  .حزيران/يونيو
  ؟ تعرف عن زيارة اخلليفة إىل أملانياماذا: س
ألقى م، و٦/٢٠٠٦/ ٥ يف - قادما من بلجيكا– إىل أملانيا نصره اهللاوصل : ج

 يف االجتماع السنوي لس خدام األمحدية وأخرى يف ٦ /٨ يف كلمة
   . يف مدينة منهامي األملانيةاالجتماع السنوي للجنة إماء اهللا

  ية للجماعة يف هولندا؟ السنومىت شارك يف اجللسة : س
 خطابا ائيا يف اجللسة السنوية جلماعة هولندا يف نصره اهللالقد ألقى : ج

 أفراد بالبيعة على يده املباركة يف مسجد ٩م، وقد تشرف ١٨/٦/٢٠٠٦
  .اجلماعة مبدينة ننسبِيت اهلولندية

  كم شخصا بايع يف البيعة العاملية يف ذلك العام؟: س
حديقة " للجماعة يف بريطانيا يف ٤٠لسة السنوية الـ لقد عقدت اجل:ج

 ونال ٣٠/٧م، وقد انعقدت البيعة العاملية يف ٣٠/٧/٢٠٠٦-٢٨يف " املهدي
  .  شخصا شرف البيعة على يده املباركة٢٩٣٨٨١فيها 

   خطابا ائيا للجلسة السنوية يف قاديان؟ نصره اهللامن أين ألقى : س
-٢٦ يفاعة اإلسالمية األمحدية يف قاديان انعقدت اجللسة السنوية للجم: ج

 حينذاك يف مدينة فرانكفورت بأملانيا، نصره اهللام، وكان ٢٨/١٢/٢٠٠٦
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٣٦٤
إىل العامل كله، كما  MTAفألقى من هناك خطابا ختاميا هلذه اجللسة بث عرب 

  . بثت مشاهد جلسة قاديان وهتافات التكبري من قاديان
 عاصمة -يف برلني " خدجية"س ملسجد مىت وضع اخلليفة حجر األسا: س

   وما ميزة هذا املسجد؟ -أملانيا
يف العاصمة األملانية " خدجية" حجر األساس ملسجد نصره اهللالقد وضع : ج
م، وقد بين بتربعات السيدات األمحديات يف أملانيا ٢/١/٢٠٠٧يف " برلني"

 تعاىل بنصره وافتتحه أيده اهللا. فقط، وكان تصميمه أيضا بيد سيدة أمحدية
وقال يف بيان بعض .  بإلقاء خطبة اجلمعة فيه١٧/١٠/٢٠٠٨العزيز يف 

 متر مربعا، ٤٧٩٠اإلحصائيات إن مساحة األرض اليت بين عليها املسجد تبلغ 
 متر، وقد ١٣ متر مربع، وطول املئذنة ١٠٠٨أما اجلزء املسقف منها فهو 

  . بنيت معه شقة ومكتبة صغرية أيضا
  مال بنائه؟ كم كلفت أع: س
لقد أنفق على بناء هذا املسجد التارخيي اجلميل مليون وسبعة مائة ألف : ج

يورو، ومعظمها من تربعات السيدات األمحديات يف أملانيا وسامهت فيها 
  .  األمحديات من بريطانيا أيضاالسيدات

، واليت تبث الربامج على  العربيةmta بافتتاح قناة نصره اهللا مىت قام :س
  .ر الساعة باللغة العربيةمدا
م، وذه املناسبة أقيم احتفال يف مسجد بيت الفتوح ٢٣/٣/٢٠٠٧يف : ج

  . كلمةنصره اهللا فيه أمري املؤمنني ألقىأيار، / مايو٦بلندن يف 
  وأين؟  يف بريطانيا مىت أقامت اجلماعة مؤمتر السالم: س
ـ م يف مسجد بيت الفتوح بلندن، وقد ألقـى          ٢٤/٣/٢٠٠٧ يف   :ج  صره اهللا ن

  .وكبار الشخصيات اإلجنليزية كلمام
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٣٦٥
 وحفيد ����ابن اخلليفة الثاين (مريزا وسيم أمحد رمحه اهللا مىت تويف : س

  وأمري اجلماعة يف اهلند؟) ����املسيح املوعود 
كان من الدراويش الذين .  عاما٨٠م عن عمر يناهز ٤/٢٠٠٧ /٢٩ يف :ج

لقد قدم يف سبيل ذلك . اكأقاموا يف قاديان حلراسة األماكن املقدسة هن
 -فأقام أمري املؤمنني جلسة قصرية يف قاعة حممود . تضحيات ال مثيل هلا

 يف مساء ذلك اليوم تلقى فيها التعازي من أبناء -ااورة جلامع الفضل بلندن
 -نصره اهللا-مث أشاد اخلليفة اخلامس . اجلماعة حيث ذكروا بعض حماسنه

اجلسيمة وسريته الرائعة يف خطبة اجلمعة يف الرابع من خبدماته اجلليلة وتضحياته 
  .أيار، وصلى عليه صالة الغائب/مايو
يف املؤمتر السنوي لنقابة األطباء األمحديني يف  خطابا نصره اهللامىت ألقى : س

   .بريطانيا
  .م١٩/٥/٢٠٠٧يف : ج
   مىت عقدت اجلماعة يف ألبانيا جلستها السنوية األوىل؟:س
  .م٢٠/٥/٢٠٠٧ يف :ج
  ؟٢٠٠٧كم شخصا بايع يف البيعة العاملية يف عام : س
حديقة " للجماعة يف بريطانيا يف ٤١ لقد عقدت اجللسة السنوية الـ:ج

 ونال يف ٢٩/٧م، وعقدت البيعة العاملية يف ٢٩/٧/٢٠٠٧-٢٧يف " املهدي
  .  شخصا٢٦١٩٦٩ذلك العام شرف البيعة 

  م؟٢٠٠٧ أملانيا يف عام ماذا تعرف عن زيارة اخلليفة اخلامس إىل: س
 أملانيا مبناسبة انعقاد اجللسة السنوية نصره اهللا، زار ٢/٩ إىل ٣١/٨ من :ج

للجماعة، وألقى يف هذه اجللسة كلمةً افتتاحيةً، وخطابا يف النساء، وخطابا 
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٣٦٦
يف مدينة كاسل يف " حممود" مسجد افتتحويف هذه الزيارة . ختاميا للجلسة

  .Webernيف مدينة " بيت املقيت" ومسجد ٤/٩
   مىت استشهد الدكتور محيد اهللا يف كراتشي؟:س
  .م٢١/٩/٢٠٠٧ يف: ج
   مىت استشهد الدكتور شيخ مبشر أمحد يف كراتشي؟:س
  .م٢٦/٩/٢٠٠٧ يف: ج
 على -نصره اهللا -مىت أجريت عمليةٌ جراحيةٌ ناجحة للخليفة اخلامس : س

  عدها؟ أول خطبة مجعة بنصره اهللاملرارة؟ ومىت ألقى 
 أول  - نصره اهللا    –م يف لندن، وألقى     ٢٧/١٠/٢٠٠٧أُجريت العملية يف    : ج

 بعد إجراء هذه العملية خبمسة      - يف مسجد بيت الفضل بلندن       -خطبة مجعة   
  . أيام
  م؟٢٠٠٧هل ميكنك تلخيص النشاط التبشريي للجماعة يف العام :  س
، وبين  )ة بوركينافاسو لغ( لقد طُبعت يف هذا العام ترمجة القرآن بلغة موري           :ج

 فرعا جديدا للجماعـة يف      ٦٥٣ مركزا جديدا للتبليغ والدعوة، وأُنشئ       ١٨٦
  . مكانا٦٣١

  ؟)م٢٠٠٨( مىت عقدت اجلماعة مؤمتر السالم يف عام مئوية اخلالفة :س
م ٢٩/٣/٢٠٠٨عقدت اجلماعة اإلسالمية األمحدية مـؤمتر الـسالم يف           :ج

ك فيه عدد من أعضاء الربملان والدكاترة       مبسجد بيت الفتوح يف لندن، قد شار      
 خطابـا  نصره اهللا ويف هذا املؤمتر ألقى     . واخلرباء االقتصاديون ورجال الصحافة   

  . يف بيان تعاليم اإلسالم لنشر السالم يف العامل
 مىت وإىل أي بلد سافر اخلليفة اخلامس حلضور أول جلسة تعقد مبناسبة :س

  اليوبيل املئوي للخالفة؟
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٣٦٧
حلضور أول جلسة تعقد م إىل غانا ١٥/٤/٢٠٠٨ يف نصره اهللار ساف :ج

، وعند الوصول إىل هناك عقد مؤمترا صحفيا يف مبناسبة اليوبيل املئوي للخالفة
بستان " (باغ أمحد"ويف اليوم التايل قابل الرئيس الغاين وبعدها زار . املطار
 وبنت فيها دورا  فدانا اشترتها اجلماعة٤٦٠، وهو قطعة أرض مبساحة )أمحد

  . للضيافة، فقام بافتتاحها
 اخلطاب االفتتاحي جللسة غانا مبناسبة نصره اهللانيسان ألقى /  أبريل١٧ويف 

نيسان / أبريل١٩ويف . اليوبيل املئوي للخالفة، مث ألقى الرئيس الغاين كلمته
  اخلطاب النهائي يف هذه اجللسة، وألقى نائب الرئيس الغايننصره اهللاألقى 

 ٣٢هذا وقد شارك يف هذه اجللسة قرابة مائة ألف ضيف من . كلمةً أيضا
  .دولة
 ثالثون ملكا من ملوك القبائل مع نصره اهللانيسان استقبل / إبريل٢٣ويف 

وبعد ذلك . رعاياهم على حدود بنني، ويف اليوم التايل شرف رئيس بنني بلقائه
 ٢٥وافتتح يف . ةعقد مؤمترا مع الصحفيني ومراسلي اإلذاعة والتلفز

نيسان مسجد املهدي يف بنني، كما وضع حجر األساس ملركز جديد يف /أبريل
ويف اليوم نفسه أقيمت على شرفه مأدبةُ استقبال يف أحد الفنادق احمللية . البلد

حيث شارك فيها عدد من أعضاء الربملان والشخصيات البارزة ووزير اإلعالم 
  . ومستشارة الرئيس

يف نيجرييا، وافتتح مسجد " الرقيم" مطبعة نصره اهللانيسان زار / أبريل٢٧ويف 
ويف اليوم التايل شارك يف مأدبة استقبال من قبل حاكم والية ". بيت الرحيم"

نيسان قام بافتتاح املسجد املبارك يف العاصمة أبوجا، / أبريل٢٩ويف . كوارا
قطعة أرض اشترتها أيار زار / مايو٢ويف . وسجل مقابلة مع التلفزيون النيجريي

  ". حديقة أمحد" فدانا، ومساها ٨١اجلماعة مبساحة 



òîäí…@pbßìÜÈß                  ��������������������������������������������@@

  

٣٦٨
أيار ألقى خطابا يف اجللسة السنوية مبناسبة اليوبيل املئوي للخالفة / مايو٣ويف 

أيار من نيجرييا عائدا / مايو٦وانطلق يف . بنيجرييا، وعقد مؤمترا مع الصحفيني
  .إىل لندن

  م؟٢٧/٥/٢٠٠٨يوبيل املئوي للخالفة يف  خطاب النصره اهللاأين ألقى : س
يف لندن، ألقى فيه أمري " اكسل سنتر"لقد أقيم اجتماع كبري يف قاعة : ج

 خطابا تارخييا -أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز-املؤمنني سيدنا مريزا مسرور أمحد 
  . أخذ يف آخره عهدا من مجيع أفراد اجلماعة يف العامل عرب الفضائية األمحدية

  ما نص هذا العهد التارخيي؟ : س
  .له، وأشهد أن حممدا عبده ورسولهأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك : ج

نعاهد اليوم مبناسبة مرور مئة سنة على إقامة نظام اخلالفة يف اجلماعة اإلسالمية 
األمحدية، حالفني باهللا تعاىل أننا سنواصل جهودنا حىت آخر حلظة من حياتنا 

 إىل أقصى أحناء � اإلسالم واألمحدية ولتبليغ اسم حممد رسول اهللا لنشر دعوة
ولتكميل هذا الواجب املقدس سوف نكرس حياتنا لوجه اهللا تعاىل . األرض

، وسنظل رافعني راية اإلسالم يف مجيع أقطار العامل إىل يوم القيامة �ورسوله 
 نسعى جاهدين ونقر أيضا أننا سنظل. مقدمني كل تضحية مهما كانت كبرية

إىل آخر حلظة من حياتنا للمحافظة على نظام اخلالفة ولتقويته، وسوف نوصي 
أوالدنا أيضا جيالً بعد جيل بالتمسك باخلالفة واالستفادة من بركاا، لكي 
تظل اخلالفة اإلسالمية األمحدية مصونة وحمفوظة إىل يوم القيامة، ولكي يظل 

سالمية األمحدية إىل يوم القيامة، ولكي اإلسالم ينتشر بواسطة اجلماعة اإل
اللهم وفّقْنا للوفاء ذا .  فوق رايات العامل كلها�ترفرف راية سيدنا حممد 

  . العهد، اللهم آمني، اللهم آمني، اللهم آمني
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٣٦٩
مىت زار أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز الواليات املتحدة : س

  األمريكية؟
م ألول جولة له إىل الواليات ١٦/٦/٢٠٠٨ندن يف  لنصره اهللاغادر : ج

حيث أقيمت على شرفه مأدبة استقبال يف فندق هلتون يف . املتحدة األمريكية
 ضيفا مبا فيهم أربعة من ٣٠٢حزيران، شارك فيها / يونيو٢٣والية فرجينيا 

  . كبار املسئولني احلكوميني
   هذه الزيارة؟  كندا، فماذا تعرف عننصره اهللابعد أمريكا؛ زار : س
إىل كندا على منت طـائرة       من أمريكا    نصره اهللا م توجه   ٢٤/٦/٢٠٠٨يف  : ج

، وكان مكتوبا على بطاقة السفر اليت قُدمت إليه         Continentalتابعة لشركة   
: ، بينما كان مكتوبا على الوجه اآلخر للبطاقة"رحلة اخلالفة: "والوفد املرافق له  

ومل يفَـتش يف أي     ". ئوي للخالفة اإلسالمية األمحديـة    احتفاالت اليوبيل امل  "
  . مرحلة من هذا السفر ومل تفتح احلقائب قط

  ماذا كانت مشاغله يف كندا خالل هذه الرحلة؟ : س
من نظام الوقف ( البنات املوقوفات نصره اهللاحزيران قابل / يونيو٢٦يف : ج

 للجلسة السنوية مبناسبة حزيران ألقى اخلطاب النهائي/ يونيو٢٩ويف ). اجلديد
حزيران زار قطعة أرض اشترا اجلماعة / يونيو٣٠ويف . اليوبيل املئوي للخالفة

 فدانا، وقد مساها ٢٥٠هنالك لعقد اجللسة السنوية يف املستقبل، مساحتها 
  ". حديقة أمحد "نصره اهللا

 اليوم متوز شارك يف حفل أقيم مبناسبة عيد االستقالل لكندا ويف/ يوليو١ويف 
نفسه رأى نظام توليد الطاقة الشمسية يف مركز اجلماعة بكندا الذي أنشأه 

  .املهندسون األمحديون
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٣٧٠
مىت عقدت اجلماعة يف بريطانيا جلستها السنوية عام اليوبيل املئوي : س

  للخالفة؟ 
م ٢٧/٧/٢٠٠٨-٢٥لقد عقدت اجللسة السنوية يف حديقة املهدي ما بني : ج

 بلدا، ويف اليوم األخري من أيام ٨٥ من ٤٠٠٠٠حيث كان عدد احلضور 
اجللسة كانت البيعة العاملية السادسة عشرة؛ حيث بايعه يف ذلك العام ثالمثائة 

  .وأربعة ومخسون ألفًا من األمحديني اجلدد
  ماذا تعرف عن أول شهيد يف اجلماعة يف القرن الثاين للخالفة األمحدية؟: س
 يف عيادته ٨/٩/٢٠٠٨الذي استشهد يف  قيصدي املنان عبد الدكتورهو : ج

ولقد قال .  عاما٤٦يف مريبور السند يف باكستان بعد الظهر عن عمر يناهز 
 يف خطبة اجلمعة عن �أمري املؤمنني اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود 

  :الشهيد
 يف الطب كلية يف خترج. زواجهما من عاما ١١ بعد وولد ألبويه، وحيداكان 

 تدرب حيث م١٩٨٨ عام يف األمريكية املتحدة الواليات إىل سافر مث السند،
 يف املاجستري دراسة أكمل مث). Ultrasound (الصوتية فوق املوجات جمال يف

 البورد يف الزمالة شهادة نال مث. فيالدلفيا جامعة يف الباطنة األمراض جمال
". American Board of Internal Medicine "الباطنة لألمراض األمريكي

 أن والده علم وملا ،األمريكية املتحدة الواليات يف العمل قرر الدراسة إاء وبعد
 خلدمة الطب علّمتك لقد: إليه كتب هناك الوظيفة ومزاولة البقاء قرر قد ابنه

 إليها أرسلين قد - � - املوعود املصلح سيدنا كان اليت املنطقة هذه يف الناس
 إىل أرسلتك مث باكستان، يف هنا الطب علَّمتك لقد. هافي الناس خبدمة وأمرين

 لذا الناس، هؤالء خلدمة العليا الدراسة إلكمال األمريكية املتحدة الواليات
 فامتثل. مستمرة جارية اخلدمة تظل لكي أمنييت هي وهذه ختدمهم، أن فعليك
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٣٧١
 ،"خاص بور مري "إىل متوجها املتحدة الواليات وغادر فورا والده لرغبة الشهيد

  .هنا الناس خدمة وبدأ
. ااالت خمتلف يف اجلماعة خلدمة صديقي املنان عبد الدكتور الشهيد وفِّق لقد
 ١٣ إىل" خاص بور مري "حمافظة يف اجلماعة أمري بصفته اجلماعة خدم فقد
 خدم فقد ذلك قبل أما. استشهاده يوم إىل ١٩٩٥ عام من بدًءا أي.. عاما

 خدام جملس "كقائد خدم كما احمللية، اجلماعة يف" العامة وراألم "كسكرتري
 يف األمحدية خدام جملس أعمال على األعلى واملشرف احملافظة، يف" األمحدية

حتويل املستوصف  تعهد م١٩٩٨ عام يف احملترم والده تويف وحينما. السند إقليم
  . وفعلالطبية املرافق مجيع فيه كبري مستشفى إىلالصغري 

 نغر "منطقة يف متنقلة جمانية عيادةً انقطاع، دومنا يقيم، املرحوم الدكتور كان
 بنفسه يذهب فكان اهلندوس، فيها يكثر اليت الفقرية النائية املنطقةوهي " باركر
 ألوف بعالجه شفي قد تعاىل اهللا وبفضل. واملعوزين الفقراء املرضى ملعاجلة
 سواء يبكون وكانوا ،بعيدة ماكنأ من الناس جاء استشهاده فعند لذلك منهم،

 املسيح لسيدنا املخلص اخلادم هلذا تعاىل اهللا أعطى لقد. األغنياء منهم أو الفقراء
 أن منه اعتبارا الفقراء ما خدم معجزا وشفاًء مسيحية يدا - � - املوعود

  .أمراضهم من لشفائهم سببا جعله قد تعاىل اهللا
  ؟ ماذا تعرف عن شهداء إندونيسيا: س
 اإلندونيسية الصغرية يتلقون منذ مدة من Cikesikكان األمحديون يف قرية : ج

 كان إخوتنا ٧/٢/٢٠١١أعداء اجلماعة التهديدات من وقت آلخر، ويف 
بداخل مركز اجلماعة هنالك، حني هامجهم هؤالء الظاملون، فدخلوا املركز 

، مث جروا باملناجل والفئوس والسكاكني والعصي، وجرحوا بعض األمحديني
بعض اجلرحى إىل الشارع وقتلوا ثالثة منهم وأصابوا مخسة منهم باجلراح، 
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٣٧٢
وقد ذكر أمري . بينما ظلّت الشرطة تتفرج على ما جيري دون أن حترك ساكنا

 تفصيل هذه احلادثة الفظيعة �املؤمنني اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود 
 إندونيسيا حيث قُتل بعض أبناء البشعة وتاريخ اضطهاد املسلمني األمحديني يف

اجلماعة أيضا ذا األسلوب اهلمجي يف املاضي أيضا، يف خطبته اليت ألقاها يف 
  :وأمساء هؤالء السعداء. ١١/٠٢/٢٠١١بيت الفتوح يف لندن يف 

الشهيد األول هو السيد توباكوس شاندرا مبارك وكان أمحديا بالوالدة، وكان           
وتـرك وراءه   .  كان يسكن يف مركز اجلماعـة      . عاما ٣٤عمره عند االشتهاد    

كان ينوي  .  سنوات ٨أرملة بشهرها اخلامس من احلمل األول بعد زواج دام          
أن ينذر الولد يف مشروع الوقف اجلديد، وكان قد مـأل االسـتمارة ـذا               

  . اخلصوص لإلرسال إىل املركز
، وكـان   الشهيد الثاين هو السيد أمحد ورسونو، كان من سكان مشال جكارتا          

  . م٢٠٠٢انضم إىل اجلماعة يف عام .  عاما٣٨يبلغ من العمر 
 عامـا عنـد     ٣٥كان يبلغ من العمر     . الشهيد الثالث هو السيد روين بساراين     

  . أي قبل سنتني تقريبا١١/١/٢٠٠٨بايع يف . االستشهاد
ماذا تعرف عن أكرب جمزرة يف تاريخ اجلماعة اإلسالمية األمحدية اليت : س

   أمحدياً يف يوم واحد يف مسجدين أثناء صالة اجلمعة؟ ٨٦يها استشهد ف
هذه ازرة حدثت يف اثنني من مساجد اجلماعة اإلسالمية األمحدية بالهور : ج

" موديل تاون"يف حي " بيت النور" ومها مسجد ٢٨/٥/٢٠١٠بباكستان يف 
، حيث هاجم اإلرهابيون "غرهي شاهو"يف حي " دار الذكر"ومسجد 

اشات والقنابل اليدوية األمحديني األبرياء العزل الذين كانوا يؤدون صالة بالرش
، فقتل يف هذه ازرة �اجلمعة، وجرميتهم الوحيدة أم آمنوا بإمام الزمان 

كبار أبناء اجلماعة واملسئولني مبن فيهم أمري اجلماعة يف حمافظة الهور ونائبه 
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٣٧٣
اول أمري املؤمنني اخلليفة اخلامس للمسيح وقد تن. واملبشر املعين يف موديل تاون

 بيان السرية الذاتية لكل شهيد يف سلسلة من خطب اجلمعة، �املوعود 
وتناول موضوع االستشهاد يف سبيل اهللا وبيان فضائل الشهداء وموضوع 
تعرض اجلماعات اإلهلية لالبتالءات املختلفة والتمسك بالصرب على الدوام عند 

واتصل هاتفيا بأقارب كل شهيد وعزاهم واستنهض . التعرض ألي ابتالء
  . مهمهم، كما أرسل إليهم رسائل تعزية خطية مذيلة بتوقيعه

  ؟اضطهاد األمحديني يف البالد العربيةماذا تعرف عن : س
لقد ظلّ األمحديون يتعرضون الضطهاد يف معظم أرجاء العـامل العـريب،            : ج

م يف خمتلف البالد، وبعضهم تعرضوا      وكثريا ما ألقيت اخلطب التحريضية ضده     
. للمقاطعة، وبعضهم طردته عائلته من البيت، وبعضهم سجنوا وبعضهم وقُتلوا         

، وحوكم املرحوم   ١٩٣٥فقد استشهد الشيخ أمحد الفرقاين يف العراق يف عام          
واعتدي . طه قزق يف التسعينيات يف األردن وكفّروه وسعوا لتطليق زوجته منه          

 بيد أننا لن نتحدث هنا إال      سوريا يف منازهلم، وسجن بعضهم،     على أمحديني يف  
  .عن حدثني من االضطهادات يف اآلونة األخرية

  : اعتقال اإلخوة األمحديني يف مصر: ١
 ١٥/٣/٢٠١٠بأمر من وزير الداخلية ويف الساعات األوىل من صـباح يـوم             

عة األوىل اليت   ز على امو   جمموعات من اإلخوة األمحديني، وسنركّ     ٣ اعتقلت
  :ا، وهيطال اعتقاهل

 رئيس اجلماعة يف مصر،     –الشافعي   حلمي حممد الدكتور حممد حامت   .١
 ١٩٨٤وبايع يف 

  ٢٠٠٦ بايع يف - املهندس خالد عزت جالل .٢
  ١/٢٠٠٨ بايع يف -اخليال  إبراهيم عبدالفاضل أشرف .٣
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٣٧٤
  ٢/٢٠٠٨ بايع يف -اهللا  عبد السيد صابر معروف .٤
  ٣/٢٠٠٨بايع يف  -حممود وفدي حممد حسن  .٥
  ٣/٢٠٠٨ بايع يف -نصر   حممد املنعم عبد نصر .٦
  ٤/٢٠٠٨ بايع يف -إبراهيم حممود أمحد سعد  .٧
  ٧/٢٠٠٨ بايع يف -مصطفى حسن أمحد    .٨
  ١٠/٢٠٠٨اهللا بايع يف  عطا اجلابري حممد مصطفى إبراهيم .٩

 بقوة كبرية العدد ومسلحة باألسلحة النارية، وصودرت         ليالً  من بيوم  اعتقلوا
من بيوم أجهزة الكمبيوتر والكتب واملطبوعات وحـىت بعـض األغـراض            

  . الشخصية
سب منطقـة   حبحبس كل منهم يف زنزانة يف مكتب مباحث أمن الدولة كل            

وأُجريت التحقيقات من قبل ضباط مباحث أمن الدولة مع كل          . سكنه وبلدته 
شخص الذي   حىت ال يرى ال    قد وضعوا على عيوم عصابة    من هؤالء اإلخوة و   

للضرب واإلهانة والشتم والسباب بل والكهربـاء       هم  وتعرض بعض . حيقق معه 
       ا يف أماكن حساسة من جسده وهم مكبولقد حتمل اإلخـوة    . لو األيدي أيض

ومل  بفضل اهللا تعاىل بصرب وجلد ورباطة جأش ومل يـضعف أحـد              كل ذلك 
  .ية اجلماعة اإلسالمية األمحدبناءيتراجع عن اعترافه بأنه من أ

وحدث يف تلك األثناء أن أُلقي القبض على زوجة الدكتور حامت، ألا زوجته             
مث قـاموا   . ؛ وحبسوها ليلةً يف قسم الشرطة     "جلنة إماء اهللا  "وألا أيضا رئيسة    

      وكان من املقرر     نفسها هوا هلا التهمة  بعرضها على نيابة أمن الدولة العليا ووج 
 االنتهاء من التحقيق لـوال فـضل اهللا         حبسها يف سجن النساء العمومي حلني     

األستاذ عـادل   -فلقد قدم احملامي املدافع من قبل مجعية حلقوق اإلنسان          . تعاىل
 ، أمه معه  وجود تثبت ظروف ابنها الصحية وأن حالته تتطلب         أوراقا -رمضان
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٣٧٥
 ولقـد   .سمحوا بانصرافها من النيابة على أن تأيت للتحقيق معها بعد ذلـك           ف

 مث انتهى   . عدة مرات للتحقيق الذي كان ميتد أيضا لعدة ساعات         ذهبت بالفعل 
       همة مع اإلخـوة يف القـضية      التحقيق معها بفضل اهللا تعاىل ولكنها كانت مت 

  .نفسها
      فلم يستطع أن    ٢٠/٥/٢٠١٠عيد ذلك يف    وقد تويف أمحد ابن الدكتور حامت ب 
  . يشترك يف جنازته لكونه يف السجن

ويف صـباح يـوم     . فراج عن مجيـع األمحـديني      مت اإل  ٧/٦/٢٠١٠ويف يوم   
 أيام مع ٤ ملدة  مرة أخرى   اعتقل الدكتور حامت رئيس اجلماعة     ٢٠/١٢/٢٠١٠

ومل ميضِ شهر على ذلك حىت اندلعت ثورة أطاحت بأمن الدولة كله            . التحقيق
  . وبالنظام أيضا

  احلكم بتفريق حممد عالونة من زوجتيه يف فلسطني: ٢
بفلسطني بتفريق أخينا حممد عالونـة مـن        "  شرعية حمكمة"قضت أكثر من    

وقد طالت القضية شهورا عدة، وعقـدت       ! زوجتيه ألنه أمحدي كافر عندهم    
وكانت قد  . كثري من اجللسات يف احملاكم، حيث غطّت بعضها وسائل اإلعالم         

أحدثت ضجة يف الشارع الفلسطيين وكتبت عنها الصحف مـرارا، بـل إن             
  .  أعدت تقريرا طويال متعاطفا مع األخ عالونة يف قضيتهالفضائية الفلسطينية

احلكـم  ، ومتّ   ٢٢/٦/٢٠١٠ ضد عالونة وزوجته الثانية يف        القضية تفعروقد  
، وعلى إثر ذلك رفـع  ١٢/٨/٢٠١٠ يف  الزواج من احملكمةعقدلغاء  إ و بالردة

األخ عالونة قضية يف احملكمة الدستورية ضد احملكمة الـشرعية، فاضـطرت            
كمة الشرعية إلاء هذه القضية حىت تسقط دعوى احملكمـة الدسـتورية            احمل

 حيث أت احملكمة الشرعية قضية عالونة،       ١٤/٧/٢٠١١ومت ذلك يف    . ضدها
، حيث كان القرار يفتري على      ٢٣/١١/٢٠١١ولكنها مل ختربه بذلك إال يف       
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٣٧٦
عليه قرروا اإلبقاء  وبناًء   .عالونة أنه رجع عن إميانه باملسيح املوعود عليه السالم        

على عقد زواجه استحسانا كما قالوا يف القرار الكاذب، والذي جاء خوفًا من             
احملكمة الدستورية، وليس ألن عالونة غير موقفه كما افتروا عليـه وأخفـوا             

كال، بل إن أخانا عالونة ظـلّ شـاخمًا ال يأبـه            . افتراءهم أشهرا حىت ينسى   
، ومل يذكر للمحكمة قطّ أنه مل يعـد مؤمنـا           بقرارات اخلُلع خالل ذلك كله    

  . باملسيح املوعود عليه السالم
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