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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي      بسم اهللا الرمحن الرحيم

������� �
آخر من مكتبة سيدنا  يسعدنا أن نقدم لقراء العربية ترمجة كتاب رائع

  ". سر احلقيقة، باسم "�املسيح املوعود 
 ٣٠ب يف هذا الكتا �لقد ألف سيدنا املسيح املوعود واإلمام املهدي 

، وسرد فيه األحداث الصحيحة من حياة املسيح ١٨٩٨نوفمرب/تشرين الثاين 
، وذكر بأدلة تارخيية قاطعة جناته من الصلب وسفره إىل �عيسى بن مرمي 

كما أخرب بذلك يف  عاما، ١٢٠كشمري باهلند، حيث تويف عن عمر يناهز 
يف حارة الثرى جثمانه  وارى، وقد �األحاديث سيدنا حممد خامت النبيني 

خانيار بسرينغر. كما أورد حضرته تفاصيل مهمة عن ضريح املسيح بن 
  ، ونشر خريطته أيضا.�مرمي 
ردا على املولوي حممد حسني  �كتب حضرته  الكتابويف اية هذا  

باللغة العربية  �الوحي الذي تلقاه حضرته على  اعترضالبطالوي الذي 
  : "أتعجب ألمري".نصهوكان 

رغم صغر حجمه وقلة صفحاته على معان روحانية،  الكتاباشتمل 
ونكات تارخيية مهمة بشأن حادثة الصلب اليت تعرض هلا نيب اهللا عيسى بن 

  .�مرمي 
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بإشراف مي وصدر طاهر ندقد حظي بتعريب هذا الكتاب الداعية حممد ل
املكتب العريب املركزي بتعاون عدد من اإلخوة العرب الذين أسهموا يف 

خالد  املهندس السادة األفاضل: أعمال املراجعة والتدقيق، وخنص بالذكر
حلمي مرمر، والدكتور أسامة األستاذ و عزام، والدكتور علي خالد الرباقي،

  واآلنسة أمان اهللا الرباقي. عبد العظيم،
شر هذا الكتاب داعني أن خبالص الشكر لكل من ساهم يف ننتقدم  

اهللا تعاىل أن ، كما نسأل مهللا أحسن اجلزاء وجيعله يف ميزان حسناجيزيهم ا
سببا هلداية الباحثني  يوفق القراء الكرام لالستفادة من هذا الكنـز وجيعله

  .هللا املستقيم، آمنيعن صراط ا
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†�^ßÖ] 
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 ترمجة صفحة غالف الطبعة األوىل

  ا إهلي! يا منبع نور اهلدىي١
  افتح بكرمك عيون هذه األمة

  نظرةً واحدة هذا السر اخلفي انظر إىل ،يا طالب احلق
  .لكي تتخلص من األوهام والظنون

  

  هللا احلمد واملنة
  أن هذا الكتيب الذي امسه

  
، � لنيب اهللا عيسىلسرية الذاتية الصحيحة والصادقة ل يقدم األحداث

لقي الضوء على الغرض ويوجه نصائح شىت خبصوص مباهلتنا، وي
  منها.احلقيقي 

  

  قاديان -اإلسالم طبع يف مطبعة ضياء 
    احلكيم فضل الدين البهريوي صاحبها بإشراف

  م١٨٩٨ / تشرين الثايننوفمرب ٣٠ونشر بتاريخ 
  

  ٢١٠٠عدد النسخ:
                                                           

 . (املترجم)فارسينيترمجة بيتني  ١
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الن ــــــعاإل  

كانت اجللسة تعقد دوما يف عطالت شهر ديسمرب/ كانون األول،  
تعرضت أنا وأهل بييت ومعظم اخلادمات  العام ولكن يف ديسمرب هذا

سيؤدي إىل التقصري يف خدمة  األمر الذيواخلدم ألمراض مومسية، 
ألجل ذلك  ؛الضيوف، كما أن هناك أسبابا أخرى يوجب ذكرها اإلطالة

  لسة هذه املرة، فليتذكر ذلك مجيع أصدقائنا. اجلعقد إلعالن أنه لن تأود ا
  والسالم
  املعلن

  مرزا غالم أمحد
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  . (املترجم)فارسيترمجة بيت   ١

 

�  
  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي

  ����إِنَّ اَهللا مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محِسنونَ����

  لدنيا.أجل امن اللئيم الذي ترك الدين  ذلكقلب  ال يفرحن يف الدنيا١
  

ببقائهم مترقبني لنتيجة اإلعالن  أهيب ذا اإلعالن مجاعيت خصيصا
م كمباهلة موجهة إىل الشيخ حممد ١٨٩٨نوفمرب  ٢١الذي نشرته يف 

"إشاعة السنة" ورفيقَيه، والذي ستنتهي مدته  جملةحسني البطالوي صاحبِ 
  .١٩٠٠يناير/ كانون الثاين  ١٥يف 

نصيحةً بأن يتمسكوا بسبل التقوى، وأال يردوا وأقول هلم بضع كلمات 
. سيسمعون سخريةً واستهزاء كثريا كما بالسباب السباب، وال باهلراء اهلراء

هم عليه اآلن، ولكن ينبغي أن يلتزموا الصمت، وينتظروا حكم اهللا تعاىل 
متحلني بالتقوى وحسن النية. إن كانوا يريدون أن يكونوا جديرين بالتأييد 

اهللا تعاىل فينبغي أال يتركوا الصالح والتقوى والصرب. إن القضية اآلن  يف نظر
أحدا، وال حتب طرق التجاسر. إن  حتايبمعروضة أمام تلك احملكمة اليت ال 

املرء مؤاخذٌ على أفعاله السيئة ولو كان خارج قاعة احملكمة، ولكن الذي 
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ن مؤاخذته فالبد أ ،يتجاسر ويتعمد ارتكاب اجلرمية واقفًا أمام احملكمة
ستكون شديدة. لذلك أنصحكم أن ختافوا اهللا تعاىل من ازدراء حمكمته، وأن 
تتحلوا بالرفق والتواضع والصرب والتقوى، وأن تبتغوا من اهللا تعاىل أن يفتح 
بينكم وبني قومكم. من األفضل لكم أال تتعمدوا لقاء الشيخ حممد حسني 

ان إىل احملاربة واملناوشة، بل ورفقائه، ألن اللقاء يؤدي يف كثري من األحي
جيدر بكم أن تتجنبوا املناقشة واملناظرة يف هذه الفترة ألا تؤدي يف كثري من 
األحيان إىل استخدام كلمات الذعة ومريرة. ال بد لكم أن متضوا قدما يف 
جمال األعمال احلسنة وصدق القول والتقوى، فإن اهللا تعاىل ال يضيع املتقني. 

 ، الذي كان أكثر الناس حلما وتقًى يف عصره،�موسى انظروا إىل 
كيف انتصر على فرعون بتقواه. أراد فرعون هالكه، ولكن اهللا تعاىل أهلكه 

 �. مث أراد اليهود األشقياء يف زمن عيسى �وجنوده أمام عيين موسى 
قتله، بل أرادوا وصم روحه الطاهرة بلعنة املوت الصلييب، ألنه ورد يف 
التوراة أنه ملعون من مات على خشبة، أي الصليب. ويعين ذلك أن قلبه قد 
توسخ وتدنس وتباعد عن قرب اهللا تعاىل، وأنه صار مثل الشيطان مطرودا 

املكيدة من حضرة األحدية، وألجل ذلك مسي الشيطان لعينا. كانت هذه 
سيئة للغاية، ليخلُص ا القوم الفاسدون  � الناصرياملدبرة ضد املسيح 

، وال حيظى حبب اهللا تعاىل. القلب بطاهر وليسليس بنيب صادق  �أنه 
بل هو، والعياذ باهللا، ملعون وقلبه غري طاهر، وهو، حبسب مفهوم اللعنة، 

ء منه. ولكن اهللا تعاىل بريء من اهللا بقلبه وروحه، واهللا تعاىل أيضا بري
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اخلائبني  مناليهود سيئي النية وجعلهم  سعي أحبطالقادر والقيوم قد 
اخلاسرين، ومل ينجِ نبيه املقدس من املوت الصلييب فحسب، بل أحياه ملدة 

! وهكذا أمات مجيع أعدائه اليهود أمامه. ولكن وفق سنة ١مئة وعشرين سنة

                                                           
عشرين سنة، ولكن وقعت عاش مئة و �ثبت من احلديث الصحيح أن عيسى  ١

. فقطعاما  ٣٣ب باتفاق مجيع اليهود والنصارى حني كان عمر حضرته حادثة الصل
قد جنا من الصليب بفضله تعاىل وقضى بقية عمره  �ويتضح من هنا أن عيسى 

، فلو كان قد رفع سائحانبيا  بكونهوهذا ما أثبتته األحاديث الصحيحة  ،يف السياحة
ففي أي زمن قام بالسياحة؟ مع أن أهل  ،إىل السماء مع جسمه عند حادثة الصليب

اللغة أيضا يذكرون أحد أسباب تسميته باملسيح أا من "مسح" وهو يطلق على 
من اليهود، فهو  لينقذه السماء الثانية السياحة. أما االعتقاد بأن اهللا تعاىل قد رفعه إىل

ن اليهود مل أظن لغو حمض، ألنه ال تتم احلجة على اليهود بفعل اهللا تعاىل هذا، إذ 
كما مل يروه نازال منها حىت يومنا هذا! فكيف هلم أن  ،يروه صاعدا إىل السماء

جيدر بالتفكري أن ثل هذه القصة التافهة بدون أي إثبات هلا. إضافة إىل ذلك مبموا يسلّ
الذين كانوا - قريش  اتمن هجم �ى رسوله الكرمي سيدنا حممدا اهللا تعاىل قد جنّ

من خالل إيوائه يف الغار الذي مل يكن  - اليهود وأشد منهم حماربة وحقدا أشجع من
اجلبناء إىل  اهللا تعاىل اليهود خافن مكة املعظمة أكثر من ثالثة أميال، فهل عيبعد 

إن هذه  ؟إال إذا أوصله إىل السماء الثانية ممحاية املسيح من متناوهل يأمنمل درجة أنه 
 ،األسطورة أو اخلرافة، وإا لتخالف القرآن خمالفة صرحية منطالقصة حبكت على 

ت كذا باألدلة القاطعة. سبق أن ذكرنا أيضا أن "مرهم عيسى" دليل علمي بويث
إنين أعرف املستوى ملعرفة احلق. و ةرفيع وسيلةو، حادثة الصلبللوصول إىل حقيقة 
والدي  ، إذ كانئي إىل عائلة خبرية يف جمال الطبالنتما ةهذا األمر معرفة تام

من  حاذقًاطبيبا  ،هذه احملافظة يفاحملترمني  الزعماءأحد ، املرحوم مرزا غالم مرتضى
ستني عاما  باذالًالطراز األول، مجع قدر استطاعته جمموعة كبرية من الكتب الطبية، 
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من عمره يف هذا اال. ولقد قرأت كتب الطب هذه وكنت دائم االطالع عليها. 
لذلك أقول بناء على معرفيت الذاتية أنه قد ورد ذكر مرهم عيسى يف أكثر من ألف 

. بعض هذه الكتب �كتاب! وقد ورد فيها أن هذا املرهم قد أُعد لعيسى 
 وبعضها اآلخر للمجوس. فبناء على ذلك يثبت نيحياملذكورة لليهود وبعضها للمسي

فلو كتب أهل اإلجنيل خالف ذلك فال  ،قد جنا من الصليب �علميا أن عيسى 
بل فر اجلميع  ،بالصل حادثةألم أوال: مل يكونوا حاضرين عند  ،يؤبه بشهادم

قد أُنكر  بعد أن غدروا بسيدهم. ثانيا: هناك اختالفات كثرية يف األناجيل حىت أنه
 -اليت تعد ثقة عندهم-صلب املسيح يف إجنيل برنابا. ثالثًا: ورد يف األناجيل نفسها 

وأراهم جروحه.  ،قد التقى حبوارييه بعد حادثة الصلب �أن السيد املسيح 
احلاجة إعداد  فاقتضت ،زال موجودةتال  كانت ويتضح من هذا البيان أن جروحه

يقني أن هذا املرهم قد أعد لتلك املناسبة. وقد ثبت بكل  ذلكيفهم من ف ،املرهم هلا
 ،بقي خمتفيا ألربعني يوما يف تلك الضواحي والنواحي �من األناجيل أن عيسى 

أحد  - مع األسف-  نشر لقدفلما شفي متاما بسبب استخدام املرهم بدأ سياحته. 
كتب األقوام ولبندي إعالنا يرفض فيه وجود وصفة "مرهم عيسى" يف ااألطباء من ر

 تهبل جنا صلبا، �عيسى  بعدم موتاألخرى، ولكن يبدو أنه ضجر من مساعه 
، وظن أن خطة الكفارة تبدو باطلة ذا الشكل. ولكن من مثخنا باجلراحةحيا 

عن  اكان باحثً نوإ ،وجود كتب حتتوي على وصفة مرهم عيسى ينكَراملخجل أن 
يسبب  ما وحدهاحلق فليأت إلينا لريى هذه الكتب بأم عينيه. ليس مرهم عيسى 

للمسيحيني مصيبة حبيث ينسف من الناحية العلمية معتقدام ويهدم بناء الكفارة 
والثالوث وغريها مرة واحدة، بل ظهرت يف هذه األيام إثباتات أخرى أيضا مؤيدة 

ب قد سافر سيح بعد جناته من حادثة الصلامل يثبت من خالل البحوث أن إذلذلك، 
مرورا من نيبال، مث أقام يف كشمري مدة من الزمن حيث  "التبت"إىل اهلند ووصل إىل 

بلّغ اهلدى بين إسرائيل الذين كانوا قد استوطنوا هذه البالد عند تفرقهم من بابل، 
سنة، ودفن يف ويف النهاية تويف هنالك يف مدينة سرينغر عن عمر يناهز مئة وعشرين 
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ويصدق هذه  ".�باسم "يوز آسف نيب الناس عوام من خطأخانيار، ومسي  حارة
لندن بوعثرنا على نسخة منه  ،"التبت"احلادثة اإلجنيل الذي مت العثور عليه حديثًا يف 

اهللا" لثالثة  ت"شيخ رمحالتاجر وحيث أقام صديقنا املخلص  ،بعد بذل جهد جهيد
وكأنه جزء من  ،إلجنيل حىت وجده يف أحد األماكنأشهر يف لندن يبحث عن هذا ا

 �الشهادة من كتب الديانة البوذية أن عيسى  ويتضمن ،أحد كتب الديانة البوذية
وظل يعظ يف األقوام املختلفة إىل مدة من الزمن. أما ما ورد  ،قد جاء إىل بالد اهلند

أنه استفاد من تعاليم بوذا،  هوهذه البالد  إىل جميئهن سبب عوذية يف كتب الديانة الب
فليس هو كما يذكره الالماوات البوذيون، بل إنه قول يفيض بالشر، واحلقيقة أنه ملا 

البقاء يف ذلك البلد، حادثة الصلب مل ير من احلكمة  من �جنّى اهللا تعاىل عيسى 
  ،�تبييتهم لقتله  أي عند ،ظلم قريشعند تفاقم  هاجر من بلده �وكما أن النيب 

===========================  
املراد من "يوز آسف"  بكون ذاتياً اجتهاداًم أحد املسلمني السذج : قدمالحظة�

منه إىل أن  جهال، ولكن مل يتفطن � الذي كان وزيرا لسليمان ،زوجة آصف
زوجة آصف مل تكن نبية، وال ميكن حبال أن تطلق عليها تسمية "األمري"؛ ومل يفكر 
أن هذين االمسني للذكر، أما األنثى إن كانت تتحلى ذه الصفات فستسمى نبية أو 

ئة اأمرية، ولن تسمى حبال: النيب واألمري. مل يفكر هذا الساذج أن مدة ألف وتسعم
فقد كان قبل مئات  �، أما سليمان �مع زمن عيسى سنة ال تتوافق إال 
. إضافة إىل ذلك، إن قرب هذا النيب املوجود يف سرينغر �السنني من عيسى 

معروف لدى البعض أنه قرب يوز آسف، إال أن معظم الناس يقولون أنه قرب عيسى 
ن . إن حبنا املخلص املولوي عبد اهللا الكشمريي ملا بدأ البحث يف سرينغر ع�

هذا الضريح، قال له بعض الناس لدى مساعهم اسم يوز آسف أنه معروف بيننا بقرب 
ن يف يموجودوعيسى. فقد شهد بذلك كثري من الناس الذين ال يزالون أحياء 

سرينغر، ومن شك يف األمر فليذهب إىل كشمري بنفسه، وليسأل مئات اآلالف من 
  عقب ذلك كله. منهأحد  هاملعيب أن ينكر ومن ،الناس عن هذا األمر
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أي عند إرادم قتله. ومبا  ذروته؛عند بلوغ ظلم اليهود  �كذلك هاجر عيسى 
ند وكشمري والتبت نصر تفرقوا وتوافدوا إىل بالد اهل نبوخذأن بين إسرائيل عند واقعة 

ضرورة اهلجرة إىل هذه البالد. ويتضح من خالل  �ارتأى املسيح والصني، لذلك 
التواريخ أن بعض اليهود عند وصوهلم إىل هذه البالد قد اعتنقوا الديانة البوذية أيضا 

ند ملتري غازيت" آل فس"وفق عادم القدمية. لقد نشر يف الفترة الراهنة يف جريدة 
إلجنليز بوصول بعض أقر فيه أحد احملققني ا مقالٌم ١٨٩٨نوفمرب  ٢٣بتاريخ 

فيها، كما ورد يف العدد نفسه من جريدة  يطاممجاعات اليهود إىل هذه البالد واست
س"ل": "أن األفغان أيضا من بين إسرائيل يف احلقيقة!" باختصار، مبا أن بعض بين ف

إىل هذه البالد للرد  �الديانة البوذية فال بد أن يأيت عيسى  اعتنقواإسرائيل قد 
، وهذا ما حصل بالفعل. ألجل ئهالديانة البوذية، واالجتماع مع بعض زعماعلى ا

يف كتب الديانة البوذية. يبدو أن الديانة  �ذلك وردت سوانح حياة عيسى 
أن كانت ديانة "الفيدا" قد  بعدتلك الفترة،  يفأوجها يف هذه البالد  بلغتالبوذية 

اجلمع بني هذه  من" باختصار، يستنتج �"الفيدا ترفض كانتالبوذية  الديانةماتت، و
ومن املؤكد الثابت أنه قد ورد  ،قد جاء إىل هذه البالد �األمور كلها أن عيسى 

 �يف كتب الديانة البوذية ذكر جميء املسيح إىل هذه البالد. وضريح عيسى 
سنة، يشكل  ١٩٠٠ قرابةموجود هنالك منذ  إنهالذي يقال عنه  ،املوجود يف كشمري

ا على إثبات األمر املذكوربرهانعلى هذا  اللوحاتولعل هناك بعض  ،ا عظيم
بعثة علمية تجهز تالضريح اليت اختفت اآلن. وملزيد من البحث عن هذه األمور كلها 

مكونة من أفراد مجاعتنا، وتقرر أن يرأسها ويقودها أخي املولوي احلكيم حاج احلرمني 
ثة يف البالد املختلفة، وستكون مهمة هؤالء وستتجول هذه البع ،نور الدين سلمه ربه

  "البالية"، املؤمنني املتحمسني أن يطلعوا على كتب اللغة
=========================  

، فحسبمن بعض كتب الديانة البوذية  بتللهند والت �عيسى  جميءمل يثبت �
  يف كتابات كشمري القدمية. منه ا من مصادر موثوق ذكرهبل علمنا 
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قد ذهب إىل تلك النواحي أيضا حبثًا عن اخلراف الضالة.  �ألننا علمنا أن املسيح 
األمور كلها من  تلكعلى أية حال، سيكون من واجب هذه اجلماعة البحث عن 

 تن أسفار الديانة البوذية. لقد أبدى أخي "شيخ رمحعو ،خالل السفر إىل كشمري
اهللا" التاجر من الهور استعداده لتحمل تكلفة هذه البحوث كلها. فلو قامت هذه 

إىل كل من بنارس ونيبال ومدراس وسوات وكشمري  -كما يظن- البعثة بالسفر 
فال  ،فيها �والتبت وغريها من البالد اليت عثرنا على معلومات تفيد إقامة املسيح 

أمل من اهللا تعاىل أنه ن. ولكننا شك أنه مشروع ضخم حيتاج إىل نفقات باهظة
ينسف أساسيات الديانة  رهانٌلب إنه. وميكن أن يفهم كل عاقل سييسر لنا إجنازه

  سنة.  ١٩٠٠املسيحية مرة واحدة، ويدمر يف ملح البصر خطةً عمرها 
إىل بالد اهلند وكشمري  �ولقد توصلنا اآلن إىل درجة اليقني بأن جميء املسيح 

ها ؤذلك إثباتات قيمة ال يسع أي معارض إخفا بشأنر واقعي، ووجدنا وغريمها هلو أم
مهما خطط هلا. يبدو أن استمرار هذه املعتقدات السخيفة الباطلة كان مقدرا حىت هذا 

بأن  �. ولقد انكشفت اآلن معاين حديث سيدنا وموالنا خامت األنبياء فقطالعصر 
املسيح املوعود سيكسر الصليب ويقتل الدجال باحلربة السماوية، وهو أن اهللا تعاىل مالك 

ظهر من عنده بعض األمور واألحداث اليت جتهز على معتقدات األرض والسماء سوف ي
أي  ،نزول املسيح أيضا ذه املعاين نفسها وسيتحققصلب املسيح والثالوث والكفارة. 

ت شهادات بديهية من السماء وفق إرادة اهللا تعاىل لكسر ستظهر يف ذلك الوق
من كان يدري أنه سيتم العثور على ف ؛وهذا ما حصل على صعيد الواقع ،الصليب

ومن كان يعلم بأن سينكشف من خالل وصفة مرهم عيسى يف مئات الكتب الطبية؟ 
حنو بالد  وفدالشام قد بعد يأسه من يهود بالد  �كتب الديانة البوذية أن عيسى 

  موجود يف كشمري؟ � أن قرب عيسىومن كان يعرف  ،�اهلند وكشمري والتبت
==========================  

مالحظة: لقد توفرت لدينا يف الفترة الراهنة بعض املؤلفات القدمية للمسلمني أيضا  �
من بلد آخر، وتويف يف  قدم اا وأمريأن "يوز آسف" كان نبي بصراحةورد فيها 

  عام. منه ٦٠٠بـ �كشمري. وذُكر أن هذا النيب كان قبل نبينا 



                  ��������������������������������  �١٠� 

                                                                                                                                   

هل كان ذلك يف قدرة اإلنسان أن يوجِد كل هذه األمور بقوته؟ أما اآلن فإن هذه  
األمور واألحداث تقضي على الديانة املسيحية كما يتم القضاء على الليل عند بزوغ 

 تصيبالفجر. تتعرض الديانة املسيحية بثبوت هذه الواقعة لصدمة قاضية كصدمة 
هكذا فبإثبات هذا و ،د فينكسر وينهار السقفسقفا قائما على عموده الداعم الوحي

احلادث تنهار الديانة املسيحية. يفعل اهللا ما يشاء، ويعرف دوما من مثل هذه 
وما قَتلُوه وما صلَبوه ولَكن �القدرات. انظروا ما أروع ما ثبت من معاين اآلية التالية: 

ملَه هبيح وإماتته عن طريق الصلب حكاية باطلة. ) أي أن قتل املس١٥٨(النساء  �ش
أما املسيح فقد جنا وفق وعد اهللا تعاىل له. ولو أمعنا النظر يف  ،واحلقيقة أم اخندعوا

ثل. هل كان باإلمكان أن يرد دعاء املسيح الذي دعاه املاإلجنيل فإنه أيضا يشهد ب
سأكون مثل يونس يف طوال الليل بكل حرقة والتياع؟ هل ميكن أن يعين قول املسيح "

قلب األرض ثالثة أيام" أنه بقي يف القرب ميتا؟ وهل بقي يونس يف بطن احلوت ميتا 
لثالثة أيام؟ أال تتضح من رؤيا زوجة بيالطس مشيئة اهللا تعاىل إلنقاذ املسيح من 

: تعليق املسيح على الصليب يف آخر ساعة من يوم صوت بأعلى يصرخ أالالصلب؟ 
ه منه قبل حلول املساء، وعدم إبقائه على الصليب لثالثة أيام وفق تقليد وإنزال ،اجلمعة

لقت قدمي، وعدم كسر عظامه، وخروج الدم من جسمه، أن كل هذه األسباب قد خ
 إذمن أجل جناة املسيح؟ وال بد أن أسباب الرمحة هذه قد ظهرت بسبب الدعاء. 

 ا؟ مث لقاء املسيح دعاء املقبول الذي دعا به طوال اللي اهللاكيف يردا وباكيل متضرع
حوارييه بعد حادثة الصلب، وإراءته هلم جروحه هلو دليل قوي على أنه مل ميت على 
الصليب. فإن مل يكن هذا األمر صحيحا فنادوا املسيح اآلن ليلتقي بكم كما لقي 

من  �املسيح  اهللا قد جنّى حوارييه. باختصار، يثبت من مجيع النواحي واجلوانب أن
قد استوطنت  كانتقبائل من بين إسرائيل  عشرنه جاء إىل بالد اهلند ألن أالصلب، و

هذه البالد، مث اعتنقت اإلسالم يف اية املطاف، وبعد إسالمهم صار العديد منهم 
أيضا  �ملوكًا حبسب الوعد املذكور يف التوراة. وهذا دليل على صدق نبوة النيب 

بين إسرائيل احلكم وامللك باتباعهم النيب املوعود.  ثةبوراالتوراة وعدا  لتضمن
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أويل العزم من الرسل إال وقد هاجر جراء اهللا القدمية، أنه مل يكن نيب من 
أيضا إىل اهلند بعد تبليغ الدعوة لثالثة  �إيذاء قومه، وقد هاجر عيسى 

أعوام، وبعد جناته من فتنة الصليب، مث تويف يف أرض كشمري، اليت هي مثل 
اجلنة، بعد أن بلغ رسالةَ اهللا األقوام اليهودية األخرى اليت كانت قد سكنت 

خانيار  حارةت منذ زمن تفرق بابل، ودفن يف سرينغر بري والتاهلند وكشم
تزار ويا، يربك به.بكل شرف وإعزاز، وقربه هناك مشهور جد  

كذلك فقد أيد اهللا تعاىل سيدنا وموالنا نيب آخر الزمان وسيد املتقني 
ونصره بأنواع التأييدات واالنتصارات، وإن كان قد اضطر للهجرة يف 
بداية عهده كموسى وعيسى عليهما السالم، بيد أن اهلجرة نفسها اكتنفت 
                                                                                                                                   

عليه  قامت الذي العمودباختصار، إن االعتقاد مبوت املسيح بن مرمي على الصليب هلو 
مجيع أصول الديانة املسيحية كالكفارة والثالوث وغريمها، وهو ما ترسخ يف قلوب 

انة املسيحية من باقية. فإن ئة مليون مسيحي، وبعد ثبوت بطالا ال تبقى للدياأربعم
فمن  ،كانت هناك فرقة من الفرق املسيحية تتحمس من أجل البحث يف األمور الدينية

املمكن أن تودع الديانة املسيحية فور اطالعها على هذه اإلثباتات. ولكن لو اشتعلت 
نار هذا البحث يف قلوب أهايل أوروبا كلهم فيحتمل أن ينقلب بيد غيب اهللا تعاىل 

فيسلم  - عاما ١٩٠٠ئة مليون نسمة املتشكّل خالل ااملكون من أربعم- هذا احلزب 
مل  �شهرا، وذلك ألنه لو ثبت بعد االعتقاد باملعتقد الصلييب أن املسيح  ١٩خالل 

املعتقدات  ينتزعفإنه ألمر  ،ميت على الصليب، بل أخذ يسيح يف البالد األخرى
نقالبا عظيما يف العامل املسيحي. أيها احدث وي ،املسيحية من القلوب مرة واحدة

 احلقيقة، وجهكشف عن ألن اهللا تعاىل قد  ،األعزة! ختلوا اآلن عن الديانة املسيحية
وتعالوا إىل نور اإلسالم حىت تنجوا. ويعلم اهللا العليم أن هذا النصح كله أسديته بعد 

  البحث الكامل بصدق النية. منه
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ا يقينا بشائر الفتح والنصرة أيضا. فبناء على ذلك يا أيها األصدقاء! اعلمو
أن املتقي ال يدمر أبدا. إذا تعادى فريقان وبلغ خصامهما ذروته، نزلت 
النصرة من السماء ملن كان منهم تقيا وورعا يف نظر اهللا تعاىل. وهكذا 
يفصل يف اخلصومات الدينية باحلكم السماوي. انظروا كيف ظهر سيدنا 

لغ أبو جهل وغريه يف مكة يف حالة ضعف شديد، بينما ب �وموالنا حممد 
من الكفار ذروة قوم، وحتول مئات األلوف من الناس أعداء ألداء للنيب 

حيقق الغلبة واالنتصار يف اية املطاف؟ اعلموا  �؛ فما الذي جعل نبينا �
يقينا أنه مل يكن إال الصدق والصالح والطيبة واحلق الذي كان يتحلى ا. 

مور وادخلوا هذا البيت بكل قوة واندفاع، فيا أيها اإلخوة! متسكوا ذه األ
عما قريب أن اهللا تعاىل سينصركم. إنه ذلك اإلله الذي خيفى عن  وسترون

الذي خيشى من جالله هو األعني إال أنه أكثر بريقا من كل شيء، و
املالئكة أيضا. إن ذلك اإلله ال حيب التجاسر واملكر، ويرحم الذين 

كالما إال وأنتم تفقهونه وتستوعبونه. إنكم خيشونه، فاخشوه! وال تقولوا 
مجاعة ذلك الشخص الذي اختاره اهللا تعاىل إلظهار منوذج للرب واإلحسان. 
فمن ال يتخلى عن السيئة وال تتجنب شفتاه الكذب وقلبه األفكار النجسة، 
فال بد أن يفصل عن هذه اجلماعة. يا عباد اهللا! طهروا قلوبكم واغسلوا 

يعون أن ترضوا الناس مجيعا بنفاقكم، ولكنكم ستثريون بواطنكم. تستط
غضب اهللا تعاىل ذه السرية، ارمحوا أنفسكم وأنقذوا ذريتكم من اهلالك. 
ال ميكن أن يرضى اهللا تعاىل عنكم إذا كان يف قلوبكم شيء أعز منه. تفانوا 



                                                                                                                             �١٣�

يف سبيله وافنوا ألجله، وكونوا له جبميع جوارحكم إذا كنتم تريدون أن 
  روا اهللا تعاىل يف هذه الدنيا.ت

ما هي الكرامة؟ ومىت تظهر اخلوارق؟ اعلموا وتذكروا أن التغري يف  
 العاملتري  باإلخالص تشتعل اليت النار إنالقلوب يقتضي التغري يف السماء. 

ال شك أن مجيع املؤمنني يشتركون عموما يف كل  ..بينة آيةعلوي للناس كال
أنواع التجارب الروحانية لدرجة أن مجيعهم يرون رؤى عادية، وبعضهم 
يتلقون إهلامات أيضا، ولكن الكرامة اليت يرافقها جالل اهللا تعاىل وبريقه، 
واليت تري اهللا تعاىل، فإا تشتمل على نصرة اهللا اخلاصة، وتظهر لرفع قدر 

الذين يتحلون مبرتبة التفاين والفداء يف حضرة األحدية عندما يهانون  أولئك
يف الدنيا، ويساء إليهم، وينعتون بالكذابني واملفترين ومرتكيب الفواحش 
وامللعونني والدجاجلة واملكارين واخلداعني، وتتم احملاوالت لتدمريهم، مع 

غرية اهللا تعاىل فتشاء  ،ذلك يظلون صبورين وحيافظون على رباطة جأشهم
أن تري آية يف تأييدهم، عندئذ تتأمل قلوم فجأة وتنجرح صدورهم، 
فيخرون على عتبة اهللا تعاىل متضرعني، فتثري دعوام املفعمة باآلالم 
وااللتياع ضجة عظيمة يف السماء. وكما تظهر غيمات صغرية يف السماء 

دي إىل هطول بعد احلر الشديد مث تتجمع فتتشكل منها سحب كثيفة تؤ
أمطار مفاجئة، كذلك احلال بالنسبة إىل التضرعات األليمة للمخلصني اليت 
تتعاىل يف وقتها املناسب وتقلّ سحاب الرمحة اإلهلية، ويف النهاية ترتل على 
األرض بصورة آية عظيمة. باختصار، إذا بلغ الظلم برجل صادق وويل هللا 

  ى الظهور.ذروته، فافهموا أن آية ما قد أوشكت عل
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  .كلما ابتلى اهللا قوما بأمر جعل وراءه أفضاال ونِعما كثرية١

وأضطر ههنا للقول بكل أسف إن معارضينا ال يكفون عن الظلم 
والكذب واالعوجاج، ويتجاسرون على تكذيب أقوال اهللا تعاىل وآيات 

 ٢١الصمت بعد إعالين الذي نشرته يف  التزامهمالرب اجلليل. كنت أتوقع 
ردا على الشيخ حممد حسني البطالوي، وحممد خبش جعفر  ١٨٩٨رب نوفم

 ١٥زتلّي، وأيب احلسن التبيت، الحتوائه كلمات واضحة عن حتديد موعد 
بإذالل اهللا تعاىل الكاذب وإخزائه.. وكان ذلك معيارا بينا  ١٩٠٠يناير 

يصمت للصادق والكاذب أقامه اهللا تعاىل بناء على إهلامه. فكان ينبغي أن 
 ١٥هؤالء بعد نشر اإلعالن املذكور، وينتظروا قرار اهللا تعاىل حىت حلول 

. ولكنهم لألسف مل يفعلوا ذلك، بل إن زتلّي املوصوف مأل ١٩٠٠يناير 
قذارةً معهودة منه، وكذب كذبا  ١٨٩٨نوفمرب  ٣٠إعالنه املنشور يف 

شخص، أي صرحيا؛ حيث كتب يف إعالنه أنه مل تتحقق أية نبوءة هلذا ال
هذا العبد املتواضع، فماذا عسى أن نقول ردا عليه غري: لعنة اهللا على 
الكاذبني. إنه يدعي أيضا بأن النبوءة املتعلقة بآم أيضا مل تتحقق. وال 
 يسعنا الرد عليه إال بقول: لعنة اهللا على الكاذبني. احلقيقة أنه عندما يسود

لكنه يظل أعمى، ويسمع لكنه يبقى قلب اإلنسان باحلقد والعناد فإنه يرى 
أصم، ختم اهللا على قلبه وعلى مسعه وجعل على بصره غشاوة. هل خيفى 
على أحد أن النبوءة املتعلقة بآم كانت مشروطة. ولقد أظهر وحي اهللا 

                                                           
  (املترجم). يبيت شعر فارسترمجة  ١
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تعاىل بأنه يف حالة رجوعه إىل احلق يف الوقت احملدد سينجو من املوت. 
عه على حلف اليمني، لكنه أثبت بأفعاله وأقواله ولعه وخوفه، وبعدم تشج

وعدم رفعه القضية يف احملكمة، أن قلبه مل يثبت على الديانة املسيحية أيام 
موعد النبوءة، وأن عظمة اإلسالم ترسخت يف قلبه. ومل يكن ذلك ببعيد، 
ألنه كان من ذرية املسلمني مث ارتد عن اإلسالم ملصاحل معينة، فكان يتحلى 

سالم، لذلك مل يكن يتفق مع معتقدات املسيحيني بصورة كاملة، حبالوة اإل
وكان حيسن يب الظن منذ البداية، لذلك كان من املتوقع أن يكون خائفًا 
من هذه النبوءة اإلسالمية. مث عندما أخفق يف إثبات كونه مسيحيا حبلف 
اليمني، ومل يرفع القضية يف احملكمة، بل ظل خياف كاللص ومل يتشجع 

هذه األمور رغم كثري من إحلاح املسيحيني عليه؛ أفال يستنتج من  على
تصرفاته تلك أنه ظل خياف من عظمة النبوءة اإلسالمية؟ إن الذين يعيشون 
حياة الغفلة خيافون حىت من نبوءات املنجمني، ناهيك أن تكون هناك نبوءة 

وهي أنبئ عنها بكل شدة وصرامة لدرجة أنه اصفر لونه عند مساعها، 
النبوءة املصحوبة بوعد معاقبيت عند عدم حتققها، فكيف ال ترتعب لعظمتها 
القلوب اخلالية من الصدق والتدين؟ فما دام األمر مل يبق ظنيا بل أظهره 
آم نفسه؛ من خالل حالة خوفه وهلعه وذعره اليت شهدها مئات الناس، 

ية، مث أبلغ حالة التغري واضطرابه الداخلي والتغري احلاصل يف حالته االعتقاد
هذه مرتبة اليقني بعدم تشجعه على حلف اليمني بعد مرور مدة النبوءة، 
وبعدم رفعه القضية يف احملكمة؛ مث بعد كل ذلك مات وفق الوحي اإلهلي 
خالل ستة أشهر من إعالننا األخري. أفال متأل هذه األحداث كلها قلب 
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خالل مدة النبوءة بسبب استفادته منصف خياف اهللا تعاىل أن آم ظل حيا 
من الشرط اإلهلامي، مث مات وفق اخلرب الوارد يف الوحي اإلهلي نتيجة 
إخفائه شهادة احلق؟ فانظروا اآلن واحبثوا أين صار آم؟ هل ال يزال على 
قيد احلياة؟ أليس حقا أنه مات قبل عدة سنوات؟ ولكن الذي بارزه يف دار 

ال يزال حيا إىل اليوم، وهو يكتب هذا املقال. يا الدكتور كالرك بأمرتسر 
من ابتعدمت عن احلياء، تفكروا مليا! ملاذا مات ذه السرعة بعد إخفائه 
احلق؟ أما أنا فقد كتبت يف حياته أن أموت قبله إن كنت كاذبا، وإال 
فسأرى موت آم. فاحبثوا عن آم وأتوا به إن كان فيكم شيء من 

يعرفين منذ ثالثني عاما. فلو أراد اهللا تعاىل ويف مثل سين، احلياء. كان 
لعاش ثالثني عاما أخرى، فما الذي حدث حىت مات وفق وحي اهللا تعاىل 
يف تلك األيام اليت أخفى فيها صدق النبوءة اإلهلامية ورجوعه القليب إرضاء 

ومبا للمسيحيني؟ يلعن اهللا تعاىل قلوب الذين يعرفون الصدق مث ينكرونه. 
أن هذا اإلنكار الذي مارسه معظم املسيحيني وبعض املسلمني األشرار 
كان ظلما صرحيا يف نظر اهللا تعاىل، لذلك فإنه تعاىل قد أخزى املنكرين 
بتحقيقه نبوءة عظيمة ثانية، أي النبوءة املتعلقة مبوت ليكهرام. وكانت هذه 

خبمس سنوات عن اليوم  النبوءة فوق العادة حبيث أُخرب فيها قبل هذا الوقت
وعن طريقة املوت اليت يلقى ا حتفه. ولكن مع  ،الذي ميوت فيه ليكهرام

األسف مل يقبل أهل احلقد من الناس الذين ال يذكرون املوت هذه النبوءة 
أيضا. لقد أرى اهللا تعاىل آيات كثرية إال أم ظلّوا ينكروا. فإن هذا 



                                                                                                                             �١٧�

اآلن، فلينتظر  القرار األخريهلو  ١٨٩٨ نوفمرب ٢١اإلعالن املنشور بتاريخ 
بكل صرب. إن اهللا تعاىل ال ينصر الكاذبني املفترين  حقكل طالب 

والدجالني. لقد ورد يف القرآن الشريف بشكل صريح عهد من اهللا تعاىل 
أنه ينصر رسله والذين آمنوا. فاآلن، إن هذه القضية مرفوعة يف السماء، 

ة والصراخ على األرض. إن الفريقني كليهما ومل يعد جمديا إثارة الضج
اآلن أمام اهللا تعاىل، وسيظهر عما قريب إىل أي منهما يتوجه تأييده 

  ونصرته.
  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.  

  والسالم على من اتبع اهلدى.
  العبد املتواضع مريزا غالم أمحد  :املعلن

  ١٨٩٨نوفمرب  ٣٠من قاديان 
  

�����   
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  رسالة المولوي عبد اهللا، القاطن في كشمير

  هذا اإلعالن ضمنتنشر 

  لإلفادة العامة ����ضريح عيسى خريطة  

  من العبد املتواضع عبد اهللا 
  إىل حضرة املسيح املوعود

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
قدر املستطاع وفق  جهديسيدي املقدس! لقد حبثت وحتقّقت باذالً 

إىل هذا املكان يف سرينغر، أي عند ضريح األمري "يوز أمركم بعد وصويل 
آسف" نيب اهللا عليه الصالة والسالم، وسألت املسنني والعجائز أيضا 
واستفسرت خدام هذا الضريح وااورين هلذا املكان والساكنني يف هذه 

  . عن مجيع جوانب املوضوع املنطقة وحواليها
سيدي العزيز! لقد علمت عند التحقيق أن هذا الضريح يف احلقيقة 

، ويوجد يف حي املسلمني الذي ال �يوز آسف نيب اهللا هو ضريح 
يسكنه أحد من اهلندوس وال يوجد هلم مقربة فيه. وقد ثبت من خالل 

سنة  ١٩٠٠شهادة وجهاء هذه املنطقة أن تاريخ هذا الضريح يعود إىل 
االحترام والتبجيل ويزورونه. بيه املسلمون خلت، كما ينظر إل

واملعروف لدى العامة أن املدفون فيه نيب عظيم جاء من بلد آخر إىل 
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كشمري لتوجيه النصح ألهلها. ويقال أن هذا النيب كان قد خال قبل 
بستمائة سنة تقريبا. ومل يعرف بعد سبب جميئه إىل هذه  �نبينا 

تة متاما وقد وصلت إىل درجة اليقني ولكن هذه األحداث ثاب ١البالد.

                                                           
ئة سنة ليس هو إال ابستم �: إن النيب الذي خال قبل نبينا حاشية من املعلن ١

ألنه ما دامت كلمة  ؛. وإن حتول اسم يسوع إىل يوز آسف ممكن جدا�عيسى 
)، فليس هناك تغيري أكثر يف Jesus( جيزسيسوع قد غُريت يف اللغة اإلنكليزية إىل 

 ،مع اللغة السنسكريتية تتالءم ال". هذه الكلمة جيزس"يوز آسف" من تغيريه يف "
هذا البلد؟  إىل �بدو كلمة عربانية واضحة. أما السؤال: ملاذا جاء عيسى تبل 

، وأرادوا قتله على دعوتهفسببه واضح وهو أنه عندما مل يقبل يهود بالد الشام 
رد يف اإلجنيل لوعده واستجابةً لدعائه. وكما و حتقيقاالصليب، جناه اهللا تعاىل منه 

كان ينوي تبليغ رسالته إىل اليهود الذين جاؤوا إىل بالد اهلند يف  �أن املسيح 
  املسيح إىل هذه البالد. وفدزمن غزو نبوخذ نصر، فإلمتام هذه املهمة 

رحالته أن عددا من  كتاب) يف Bernierلقد كتب الدكتور الفرنسي برنري (
سكان كشمري يف  نأ القائل الرأيعلى  قوةالباحثني اإلنكليز قد أكدوا بكل 

بين إسرائيل الذين وصلوا إىل هذه البالد زمن تشردهم، وإن مالمح  مناحلقيقة 
م وقمصام الطويلة وبعض تقاليدهم خري دليل على ذلك. فمن احملتمل هوجوه

بعد يأسه من  جاء إىل هذا البلد لتبليغ الدعوة يف قومه �جدا أن عيسى 
والذي  ،إن اإلجنيل الذي كتبه يف العصر الراهن رحالة روسي. ويهود الشام

كان قد أتى إىل  �أن عيسى بيتفق معنا أيضا يف الرأي  ،استجلبته من لندن
هذه البالد يقينا. وإن أحداث يوز آسف اليت كتبها بعض املؤلفني وانتشرت 

 الكبري تعاليمها لتشابهالقساوسة بقراءا  تذهلأترامجها يف بالد أوروبا أيضا، 
التعاليم األخالقية لإلجنيل، بل يبدو تواردا يف كثري من العبارات، كذلك و

مشاة كبرية. فإن هذه  لألناجيليتشابه اإلجنيل التبيت أيضا مع التعليم األخالقي 
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التام بشهادات متواترة أن هذا الصاحل الذي مساه مسلمو كشمري "يوز 
آسف" هلو نيب كما أنه أمري أيضا. ومل يعرف لدى اهلندوس يف هذا 

 ١البلد بأي لقب يذكر مثل الراجا أو أوتار أو ركهي أو مين أو سده
وبين  املسلمنيوهو لفظ مشترك بني  وغريها، بل اجلميع يسمونه نبيا،

وما كان  �إسرائيل. ومبا أنه مل يأت يف اإلسالم نيب بعد نبينا 
باإلمكان أن يأيت، لذلك فإن عامة املسلمني يف كشمري جممعون على 
أنه كان نبيا قبل اإلسالم. إال أم مل يصلوا إىل النتيجة بأنه ملا كان 

مني اثنني فقط، أي بني أنبياء املسلمني لفظ النيب مشتركًا بني أنبياء قو
                                                                                                                                   

مدفوعا بعناده، بل تتضمن  ةالشواهد ليست هينة حبيث يردها أحد مرة واحد
. ولقد احتوت هذه الشواهد قرائن كثرية جدا نور الصدق بصورة واضحة

هذه القصة. إن تشابه اسم  تلفيق لنتيجةالنظر إليها بصورة إمجالية  يوصلحبيث 
وهو لفظ مل يطلق إال على - يوز آسف باألمساء يف العربانية، وكونه معروفًا نبيا 

ذلك النيب، مث كون كلمة األمري مصحوبة مع  - األنبياء اإلسرائيلني واإلسالميني
مطابقة تامة، وتعاليمه مع التعاليم  �وتطابق صفاته مع صفات املسيح 

األخالقية لإلجنيل، مث دفنه يف حارة املسلمني، وبعد ذلك ذكر قدم ضرحيه 
يت يف هذا العصر على يد أحد اإلجنليز، سنة، مث اكتشاف إجنيل تب ١٩٠٠حبوايل 

إذا ألقينا عليها  أمورلبالد، كلُّها لَمن خالله إىل هذه ا �وإثبات جميء عيسى 
فيها.  ووفاتههذه البالد  �عيسى  جميءنظرة شاملة فستسفر عن نتيجة 

بإذن اهللا تعاىل يف كتيب  سنوردهاذلك هناك أدلة أخرى كثرية  وإضافة إىل
  من املعلن.منفصل. 

الراجا: احلاكم أو امللك، أوتار: نيب أو  هذه مصطلحات باللغة اهلندية ومعانيها كاآليت: ١
  ركهي: الويل، ومين: الزاهد، وسدهـ: الكامل أو الواصل باهللا. (املترجم) مصلح،
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، فيثبت �وبين إسرائيل، وال ميكن أن يأيت نيب يف اإلسالم بعد النيب 
قطعا أنه نيب إسرائيلي؛ ألنه مل تستخدم لغة قوم ثالث هذه الكلمة قط. 

، ولكن امللة ١ال شك أن هذه الكلمة ختص لغتني وقومني اثنني فحسب
بسبب ختم النبوة، وبالتايل ثبت بكل  اإلسالمية قد خرجت من ذلك

وضوح أن هذا النيب هو نيب إسرائيلي. مث حتقق من خالل التواتر 
بستمائة عام، ليضيف  �التارخيي أن هذا النيب كان قد خال قبل نبينا 

إىل الدليل األول صبغة اليقني أكثر، وجير القلوب احلكيمة بكل قوة إىل 
ألنه هو النيب اإلسرائيلي الذي كان  ،�أن هذا النيب ليس إال املسيح 

بستمائة سنة. ويصبح هذا اإلثبات نورا على نور عند  �قبل النيب 
التمعن يف اخلرب املتواتر بأن ذلك النيب سمي باألمري أيضا، وذلك ألنه 

. باإلضافة إىل �مل يعرف يف تلك الفترة أي نيب باألمري غري عيسى 
سم يسوع أيضا يزيد هذه األمور ذلك إن اسم يوز آسف املشابه ال

مث من يعاين موقع هذا الضريح جيد دليال  .قوة بعدها ما اليقينية قوةً
وهو أن قرب هذا النيب يتجه  - كما هو ظاهر يف اخلريطة املرفقة- آخر 

                                                           
العربية، وال يستخدم يف والعربية  ،لغتني فحسب يستخدم يف: لفظ "نيب" مالحظة ١

أية لغة أخرى من لغات العامل. فإن هذا اللفظ الذي أطلق على "يوز آسف" يشهد 
على هذا القرب أن صاحبه نيب إسرائيلي أو إنه نيب إسالمي. ولكن مبا أنه ال  لوحةمثل 

فتعين أنه نيب إسرائيلي. وعند  ،ميكن أن يأيت نيب آخر يف اإلسالم بعد ختم النبوة
يظهر قطعيا أنه عيسى  ،كرت مقرونة مع شخصيتهمعن يف الفترة الزمنية اليت ذُالت

  باألمري. منه. يوهو من سم ،�
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جنوبا ومشاالً، ويبدو أن الرأس إىل جهة الشمال والقدمني إىل اجلنوب، 
وهي طريقة الدفن اخلاصة باملسلمني وبأهل الكتاب فقط. وهناك دليل 

 معروفًا على مسافة يسرية من هذه مؤيد آخر وهو أن هناك جبال
املقربة يسمى جبل سليمان، ويظهر من هذا االسم أيضا أن نبيا 

  .١إسرائيليا قد أتى إىل هنا
ومن اجلهل البالغ أن يعد هذا النيب األمري هندوسيا، وال حاجة للرد على 
مثل هذا اخلطأ بوجود اإلثباتات النرية إزاءه. إذ مل يرد يف اللغة 

سنسكريتية لفظ "نيب"، بل هو لفظ عربي وعريب، كما أن دفن املوتى ال
ليس من دأب اهلندوس، ألم حيرقون جثث موتاهم، وعليه فإن وجود 

  القرب أيضا يفضي إىل اليقني القاطع أنه نيب إسرائيلي.
وهناك فتحة صغرية يف اجلانب الغريب من القرب، ويقول الناس إن رحيا 

فتحة واسعة نوعا ما وغائرة إىل داخل  هيا. طيبة كانت تفوح منه
علت لتحقيق غرض ا القرب، مما يدل على أولعل هناك بعض مهمج .

زا، ـاألشياء مدفونة يف هذا القرب كشاهدة عليه. يقول العامة إن به كن
ولكن ال يبدو هذا الظن مما ميكن االعتداد به. ولكن مبا أن مثل هذه 

 به يف هذه البالد، لذلك يفهم منه أن هناك الفتحة للقرب ليس معموالً
                                                           

ليس ضروريا أن يكون املراد من سليمان هو سليمان النيب، بل يبدو أنه كان أحد  ١
أمراء اإلسرائيليني الذي عرف اجلبل بامسه. ومن عادات اليهود حىت اآلن أم يسمون 
باسم األنبياء. على أية حال، يثبت من وجود هذا االسم أيضا أن فرقة اليهود قد 

  يت عيسى إىل هنا من أجلهم. منه.وكان ال بد أن يأ ،كشمريبمرت 
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سرا عظيما كامنا فيها. واألعجب منه أن هذه الفتحة ظلت مفتوحة 
  منذ مئات السنني.

إنه قرب أحد األنبياء الذي جاء إىل "يقول الشيعة من قاطين هذه املنطقة: 
وقد أراين بعض الشيعة  "هنا سائحا من بعض البالد، وكان يلقّب باألمري.

منه قصة طويلة نقال عن  ١١٩كتابا امسه "عني احلياة" وورد يف الصفحة 
ابن بابويه وكتاب كمال الدين وإمتام النعمة، ولكنها قصص تافهة والغية 
كلها، وال يصح من هذا الكتاب إال اعتراف املؤلف بأن هذا النيب الذي 

ا ويسمى أمريا.وفد إىل كشمري كان سائح  
وبالنسبة ملوقع مقربة هذا النيب األمري فهو أن الذي يأيت من املسجد 
اجلامع إىل زقاق "روضه بل ميني" فسيجدها أمامه. وهناك زقاق خلف 
اجلدار األيسر هلذه املقربة وإىل اجلانب األمين مسجد قدمي. يبدو أن هذا 

ا على مقربة من هذا الضريح املبارك تيما به، وإىل املسجد قد أنشئ قدمين
جانب املسجد بيوت للمسلمني، وال يوجد بيت ألفراد أمة أخرى، 
وهناك حجر يف الزاوية اليمىن قريبا من قرب نيب اهللا هذا وعليه نقش قدم 
إنسان، ويقال أنه نقش قدم الرسول. وعلى األغلب بقيت صورة قدم 

 ر هذا القربالنيب األمري تذكارا له. وهناك أمران اثنان يرمزان إىل أسرا
؛ أحدمها الفتحة الصغرية يف جانب القرب، وثانيهما: صورة القدم اخلفية

املنقوشة على احلجر. وصورة الضريح الكاملة واضحة يف اخلريطة 
  املرفقة. انتهى.

  



                  ��������������������������������  �٢٤� 

املعروف باسم يسوع وجيزس ويوز آسف،  �هذا ضريح عيسى 
سنة تقريبا وفق شهادة  ١٩٠٠وهو موجود يف حارة خانيار بسرينغر منذ 

  كبار السن من سكان كشمري.
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  خاتمة الكتاب
  

ثبت بفضل اهللا تعاىل ورمحته، إظهارا لصدق كاتب هذه السطور وذلة 
سرينغر باسم ضريح "يوز بحارة خانيار املعارضني، أن القرب املوجود يف 

. إن "مرهم عيسى" �آسف" هو يف احلقيقة ودون أدىن شك قرب عيسى 
الذي يشهد عليه أكثر من ألف كتاب يف الطب يشكل أول دليل على أن 

قد جنا من الصليب ومل ميت عليه أبدا. ولقد كتب األطباء يف  �املسيح 
ات والكشطات خواص هذا املرهم بشكل واضح أنه يصنع ملعاجلة الكدم
، أي تلك �وكل أنواع اجلروح، وكان قد أُعد ملعاجلة جروح عيسى 

اجلروح اليت كانت يف يديه وقدميه. وإلثبات هذا األمر لدي خمطوطات 
قدمية لكتب الطب تلك اليت كُتبت قبل سبعمائة عام تقريبا، وليس أطباؤها 

 تزال كتبهم مسلمني فحسب بل منهم املسيحيون واليهود واوس أيضا وال
باللغة الرومية نشر  ١موجودة. كان يف مكتبة قيصر الروم أيضا أقراباذين

معظمه يف العامل كله قبل مضي مائيت سنة على حادث الصلب، فإن أساس 
هذه املسألة؛ أي أن املسيح مل ميت على الصليب، قد ظهر أوال من األناجيل 

                                                           
القَرابادين أو القَراباذين أو اَألقْرباذين أو اَألقْراباذين هو علم مصادر األدوية  ١

وأيضا   PHARMACOPOEIAوخصائصها وحتضريها، ويسمى باإلجنليزية: 
MATERIA MEDICA(املترجم) .  



                  ��������������������������������  �٢٦� 

صدق هذا الدليل من ناحية نفسها كما بينا سابقًا، مث أظهر "مرهم عيسى" 
 اكتشافه مؤخرا البحوث العلمية، إضافة إىل ذلك شهد جبالء اإلجنيل الذي مت

قد زار اهلند. مث تتأكد  �ت على أنه ال بد أن يكون عيسى يف منطقة التب
من كتاب  ٨٢وورد يف صفحة . صحة هذا احلادث من كتب أخرى أيضا

يت عام تقريبا: يظن عموما عن "تاريخ كشمري أعظمي" الذي ألف قبل مائ
قرب نيب. مث يكتب املؤرخ نفسه  هوبقرب قرب سيد نصري الدين  الكائنالقرب 

يف الصفحة نفسها من الكتاب املذكور: كان أحد األمراء قد أتى كشمري 
يف الزهد والتقوى وااهدات  رفيعةمن بلد آخر، وكان على درجة 

اىل، وبعد جميئه إىل كشمري ظل مشغوال يف والعبادات، وبعث نبيا من اهللا تع
نشر دعوته يف أهلها، وكان امسه "يوز آسف". يقول كثري من أصحاب 

أن بركات النبوة  - وال سيما شيخي "مال عنايت اهللا" أيضا- الكشوف 
  تظهر من هذا الضريح. 

كانت هذه العبارة من كتاب "تاريخ كشمري أعظمي" باللغة 
تها هنا. ولقد كتب مرزا صفدر علي، الطبيب الفارسية، وقد نقلت ترمج

اجلراح يف جيش "نظام امللك"، تقريظًا على كتاب "األمري يوز آسف" 
-Mohamadan Anglo)"كاجل أورينتل أينغلو"حممدن املنشور يف جملة 

Oriental College)  وكتب فيه: لقد ١٨٩٦عدد سبتمرب وأكتوبر ،
حصل تدخل من بعض القساوسة يف قصة "يوز آسف" الشهرية، اليت 
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ذاع صيتها يف آسيا وأوروبا، أي أن التشابه الكبري بني سوانح يوز 
  آسف وبني تعليم املسيح وأخالقه، رمبا أُضيف من قبل القساوسة. 

أن القساوسة مل يتعرفوا ولكن هذا الظن ينم عن السذاجة، فاحلقيقة 
على سوانح "يوز آسف" إال بعد أن انتشرت يف اهلند وكشمري كلها، 
وورد ذكرها يف كتب قدمية هلذا البلد، وال زالت هذه الكتب موجودة، 
فال يبقى جمال لتحريف القساوسة فيها. أما ظن القساوسة أن بعض 

تابات اليت جيدوا حواريي املسيح قد جاؤوا إىل هذا البلد، ولعل هذه الك
يف سوانح يوز آسف هي ألولئك احلواريني، فهو زعم باطل. بل أثبتنا أن 
يوز آسف هو اسم ثان ليسوع الذي حدث فيه تغري عند تغري اللغة. وال 

" بدال من "يوز آسف"، �زال بعض الكشمرييني يقولون عنه "عيسى 
  كما أسلفنا. 

  والسالم على من اتبع اهلدى
  

�����  
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  الحاشية المتعلقة بالصفحة األولى

  ١٨٩٨نوفمرب  ٣٠من إعالن منشور بتاريخ 

  اإلهانة العاجلة

فلن تستطيع أن ، األدب ناقصيا  الصادقني بحث عما خيزي ويذلت ال١
  هذه السبيل.مثل بسلوكك قق عزا وكرامة حت

لقد ظل الشيخ حممد حسني البطالوي يردد مرة بعد أخرى أنه يريد 
املباهلة الختبار الصادق من الكاذب، واملباهلة مسنونة يف الديانة 
اإلسالمية، وإضافة إىل ذلك يقترح قائال: "أن ينـزل علينا العذاب 

ا عليه كتبتنوفمرب  ٢١يف اإلعالن بتاريخ  عاجال إذا كنا كاذبني". ورد
بالتفصيل أن نزول العذاب عاجال يف قضية املباهلة خمالف  ١٨٩٨

ة. وال زالت العبارة "ملا حال احلول" موجودة يف األحاديث اليت للسن
أن نصارى جنران أعرضوا عن املباهلة خوفًا، ولو  �قال فيها نيب اهللا 

باهلوين ملا حال احلول حىت أهلكوا. فوفق هذا احلديث قد صدر من فم 
شرط سنة واحدة للمباهلة، وهذا هو الطريق املسنون للمسلمني  �النيب 
يوم القيامة، أنه ال جيوز التقليل من مدة املباهلة إىل أقل من سنة إىل 

مراعاة ملا ورد يف كلمات احلديث، بل إن عباد اهللا والعارفني باهللا، 
                                                           

  ). (املترجمفارسيبيت شعر ترمجة   ١
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إىل األبد؛  �الذين يعتربون حجة اهللا على األرض، هم ورثةُ النيب 
وبالتايل يرثون هذه املعجزة أيضا بأنه لو باهلهم يف مثل هذا األمر 

 �مسيحي يؤمن بألوهية عيسى 

أو مشرك يؤمن بألوهية إنسان  ١
آخر، فإن اهللا تعاىل سرييه آية مساوية لغلبته ولشهادة احلق خالل هذه 

وإا املدة نفسها أو يف مدة أخرى يعلم ا امللهم عن طريق الوحي. 
آيات دائمة لصدق اإلسالم وال يسع أي قوم مبارزة اإلسالم فيها. على 
 أية حال، إن مدة سنة واحدة ثابتة من النصوص الصرحية، وهي أقل مدة
يف نبوءات الوعيد. وال يصر على طلب العذاب الفوري إال الذي جيهل 
علم احلديث، بل إن مثل هذا الشخص يلحق وصمة عار مبكانة 

. لقد كتبت من أجل إفهام البطالوي أنه ال يتم الدعاء على املشيخة
اخلصم من طرف واحد يف املباهلة بل من طرفني. فإذا كان أحد 

ويعترب اآلخر كافرا ودجاال وبال  ،الفريقني يعترب نفسه مؤمنا ومسلما
دين وملعونا ومرتدا ويخرجه من اإلسالم، كما يفعله ميان حممد حسني 

فمن مينع مثل هذا الشخص أن يدعو للعذاب الفوري؟ ولكن البطالوي، 
جيب أن يتذكر أن امللهم من اهللا ال ميكن أن يكون تابعا لرضاه، بل هو 

                                                           
عهد  يفيثبت من اإلجنيل أن بركة إراءة اآلية كانت موجودة يف الديانة املسيحية  ١

آية تعد دليال لكل مسيحي صادق. ولكن منذ أن اختذ  إظهاراملسيح، بل كانت 
املسيحيون إنسانا إهلًا، وكذبوا رسوالً صادقا، فقَدوا هذه الربكات كلها، وغدت 

مبارزتنا يف هذه الديانة أيضا ميتة مثل األديان األخرى. لذلك ال يسع أي مسيحي 
  إراءة آية مساوية. منه.
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الذي  ١٨٩٨نوفمرب  ٢١يتبع وحي اهللا تعاىل. وإن إعالننا املنشور يف 
صدر بصورة املباهلة ضد الشيخ حممد حسني ورفيقَيه العزيزين، إمنا هو 

 يعين إال أن يصيب اُهللا تعاىل الكاذب بالذلة واإلهانة، وال دعاء، وال
يعين البتة أن ميوت الكاذب أو يقع من على سطح البيت. ومبا أن حممد 
حسني والشيخ الزتلي والشيخ التبيت أرادوا إهانيت من خالل االفتراءات 
واللعنات والشتائم، لذلك كنت قد طلبت من اهللا تعاىل أنين إذا كنت 

احلقيقة كاذبا ودجاال وملعونا وأستحق مثل هذه الذلة كما مأل حممد يف 
حسني جمالته مبثل هذه الشتائم، وآمل ا قليب مرارا، فيجب أن أُهان 
أكثر، بينما يعز الشيخ حممد حسني من اهللا تعاىل، وينال مراتب عليا؛ 

حضرة ولكن إن مل أكن كاذبا وال دجاال وال ملعونا، فإنين أتضرع يف 
األحدية أن تصيب الذلة واإلهانة من اهللا تعاىل من يريد ذليت مثل حممد 
حسني والزتلي والتبيت. باختصار، أريد من اهللا تعاىل ذلة الظامل 
والكاذب، أيا كان ذلك منا، وأقول عليه آمني. وتلقيت وحيا من اهللا 

فإنه سيذله،  تعاىل أن أي الفريقني كان ظالـما وكاذبا يف نظر اهللا تعاىل
. اهللا أعلم مبن هو الظامل والكاذب ١٩٠٠يناير  ١٥وسيتحقق ذلك إىل 

عنده. فلو ظهرت ذليت خالل هذه املدة فسيثبت بال أدىن شك بأنين 
كاذب وظامل ودجال، وهكذا ستنتهي خصومات القوم اليومية، ولكن 
لو نزلت على الشيخ حممد حسني وعلى جعفر الزتلي والتبيت ذلة من 

سماء، فستكون دليال قاطعا على أم ظلموين يف شتمهم يل، ووصفهم ال
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قد  البطالوي إياي دجاال وملعونا وكذابا. ولكن الشيخ حممد حسني
اعترض على مجلة "أَتعجب ألمري" من الوحي العريب الوارد يف إعالين 

، وبالتايل فتح بيديه بابا لذلته، وكأنه ١٨٩٨نوفمرب  ٢١املنشور يف 
ق بنفسه أمنيته يف أن تلحقه ذلة فورية. كان ينبغي أن تصيبه الذلة حق

ولكنه تعرض هلذه الذلة املشينة  ١٨٩٨ديسمرب  ١٥الفورية من تاريخ 
قبل هذا املوعد، فال تسمى هذه ذلة فورية بل جيب أن تسمى الذلة 

الوحي فيه ملا رأى إعالين وقرأ  املذكوراملسبقة، وهي أن الشيخ 
الشيخ غالم  أحد سكان هذه املدينة أماممشريا إليه ترض املذكور، اع

: هناك خطأ حنوي يف مجلة الوحي الوارد فيه وهي: ، بقولهمصطفى
"أَتعجب ألمري"، يف حني جيب أال حيمل وحي اهللا أي خطأ، فيجب أن 

. لقد تعرض الشيخ تكون اجلملة على هذا النحو: "أَتعجب من أمري"
ذا االعتراض للذلة الفورية، ألننا أثبتنا من خالل هجراء البطالوي من 

كالم فحول شعراء العرب، بل من كالم أعالم الشعراء يف اجلاهلية أيضا، 
. فثبت بالبداهة أن أيضا الالم إىل يسند قد"عجب"  الثالثي الفعلأن 

الشيخ املذكور اعترض اعتراضا خاطئًا يدل على عدم علمه وعلى جهله، 
بنفسه دليال على كشف حقيقته العلمية أمام أهل العلم، وأثبت وهكذا أقام 

أمام األعداء واألصدقاء كونه ليس إال شيخا باالسم فقط وجاهالً بالعلوم 
العربية، وليس هناك ذلة أكرب من تلك الذلة ملثل هذا الرجل الذي يدعى 

  شيخا من أن يتضح كونه عاريا من صفات املشيخة يف احلقيقة.
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سف إن الشيخ ال يعرف إىل اآلن أن هذا الفعل أي "عجب" مع األ
يتعدى بـ "من" أحيانا وبالالم أحيانا أخرى. ولو أن طفلًا قرأ كتيب 
"هداية النحو" فسيعرف أن النحاة ذكروا هلذا الفعل صلة الالم أيضا 

  كما ذكروا "من". وأحد األبيات اليت قُدمت دليال على ذلك هو:

  ن ذي ولد ليس له أبوانوم   له أب عجبت ملولود ليس 

ويف ومن أيضا.  صليت الالميف هذا البيت  الشاعر فقد استخدم
من ديوان احلماسة، الذي  ٥١١و ٤٧٥و ٤١١و ٣٩٠و ٩الصفحات 

يدرس يف الكليات احلكومية، والذي فصاحته وبالغته أمر مسلّم به 
مخسة أبيات ومعروف، وردت فيه جلعفر بن علبة وغريه من الشعراء 

استخدم فيها هؤالء الشعراء الفحول صلة الالم لفعل "عجب"، وهي 
  كاآليت:

  ن دوين مغلَقـإيلّ وباب السج  صتـختلَّعجبت ملسراها وأنى  )١

 عجبت لسعي الدهر بيين وبينها  فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر )٢

 منك غري صحيح  عمرت زمانا    عجبت لبرئي منك يا عز بعدما )٣

٤(  ت لعبدانجِبفاهةً  عين سجولُوا هقيهم وتأَن اصطَبحوا من شائ 

٥( تبذيل  انـى الزمـيلوم عل أىن  مة ـألمحد والعجائب ج اعجب 

وفوق كل ذلك هناك حديث ورد يف "مشكاة املصابيح، كتاب اإلميان، 
لشرح معاين اإلسالم، وذُكر أنه متفق  �"، وقد روي عن النيب ٣ص 
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ورد فيه أيضا صلة الالم لفعل "عجب"، وكلمات احلديث عليه، فقد 
انظروا اآلن أنه مل يتعد فعل عجبنا بـ  ""عجبنا له يسأله ويصدقه. كالتايل:

  "من" بل بالالم، فما قيل هنا: "عجبنا منه" بل قيل: "عجبنا له".
فليخربنا اآلن الشيخ البطالوي أيكفي هذا دليال على ذلّة شخص 

نا الشيخ البطالوي: فت، أم هلذا األمر تسمية أخرى. ولييدعي أنه مولوي
هل ينبغي وصف هذه الذلة بالذلة الفورية أم هلا اسم آخر. لقد استعجل 

  الشيخ احلاقد، وجعل نفسه مصداقًا هلذا البيت بسبب فوران حقده: 

إيقاعي يف الفخ ولكنك وقعت فيه بنفسك، وسع مداركك أردت  ١
  .فمازلت ناقصا

انظروا كيف أظهر ذلته بينما كان يقصد ذليت. فمن ذا الذي ال يعرف 
احلديث األول من "مشكاة املصابيح"، وال يعرف كلمات احلديث الذي 
يعترب عمدة لفهم املراد من اإلسالم، ولكنه رغم بياض شعره ال يعرف ذرة 
عما ذُكر يف البخاري ومسلم بصراحة تامة، فهل ميكن ألي منصف أن 

ثل هذا اإلنسان شيخاً؟ فمن كانت هذه حالة علمه باللغة العربية، يسمي م
وهذا هو مبلغ معرفته باحلديث الشريف حبيث جيهل كلمات احلديث 
األول من "مشكاة املصابيح"، فال شك أن حالته جديرة بالترحم عليه، 
وذلته أظهر وأبعد من حماوالت سترها، وال شك أن ذلته هذه ذلة فورية 

  وفق طلبه، فأراه اهللا تعاىل ذلة عاجلة طلبها بلسانه.ظهرت كآية 
                                                           

  . (املترجم)فارسيبيت شعر ترمجة  ١
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لقد كتبنا أن هذا الوحي ال يتعلق مبوت أحد أو كسر رجله، بل هو 
من أجل إظهار ذلة الكاذب فقط. فقبل أن تظهر آية كبرية أخرى من 
اهللا تعاىل من أجل إظهار الذلة، كانت هذه الذلة أيضا مبنـزلة ضربة 

للكاذب. وكانت هناك نكتة خمفية يف إهلام شديدة بيد اهللا تعاىل 
"أتعجب ألمري" وهي أنه حيمل نبوءة خفية عن حممد حسني، وقد أشري 
فيها أنه سيعترض على مجلة: "أتعجب ألمري"، وعليه فسيكون معىن 
الوحي: أتعجب يا حممد حسني من كلمة "ألمري"، وجتعل وحيي هذا 

فانظر، سأثبت لك بأنين  خاطئًا، وتقول أنه جيب أن يتعدى بـ"من"؟
مع أحبائي، وأظهر ذلتك، فقد ظهرت تلك الذلة، وال يقتصر األمر 
عليها فحسب، ألن حممد حسني وأصدقاءه سوف يهضموا كاحللوى 
أو يشربوا كأا حليب األم؛ لذلك فإن الذلة اجلاهزة يف السماء 

جزاُء سيئة للكاذب والظامل هلي أكرب منها. لقد أوحى اهللا تعاىل إيل: "
"، فإنْ متّ إذاليل بغري احلق فإنين أنتظر من اهللا تعاىل ظهور آية مذلّة مبثلها

لكل كاذب وظامل ومفتر ودجال. وإن كنت أنا كذلك فسأذلّ، وإال 
  فإن الظامل والكاذب من الفريقني سيذوق مرارة الذلة.

إضافة إىل الفضيحة العلمية حملمد حسني وحزبه فقد تعرضوا لذلة 
فورية أخرى أيضا، وهي أنه قد ثبت من خالل األحداث الصحيحة 

مل ميت على الصليب ومل يصعد إىل السماء، بل  �اليقينية أن عيسى 
جنا من اليهود الذين أرادوا قتله، وجاء إىل اهلند، حيث مات أخريا يف 
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عاما. فإن ذلك أيضا شكّل مأمتًا  ١٢٠عن عمر يناهز سرينغر بكشمري 
  حملمد حسني وذلةً شديدة له. منه.
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