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 أ مقدمة الناشر 

 ١ الربيطانيةويل العهد للدولة ويا أمري بلدنا  

 ١١ هديتنا 

بالد أخرى يف املعجزات اليت ظهرت ألناس آخرين أو  
 � إضافة إىل املتعلقة بشخصه

  
٧١ 

 ٧٤ املعجزة األوىل: املعجزة العلمية 

 ٧٧ شفاء املصابني بأمراض مستعصية العالج: الثانيةاملعجزة  

 ٧٨ إحياء املوتى: الثالثةاملعجزة  

 ٧٩  األجواءيفالتغريات : الرابعةاملعجزة  

 ٨٠ األمراض تشاع: اخلامسةاملعجزة  

 ٨٢ التغريات األرضية: السادسة املعجزة  

 ٨٤ معارضيه انقطاعه عندوكثرة النسل : السابعةاملعجزة  

 ٨٥ تقسيم البنغال: الثامنةاملعجزة  

 ٨٧ احلرب بني روسيا واليابان: التاسعةاملعجزة  

 ٨٨ حكومة إيران: العاشرةاملعجزة  

 ٨٩ احلرب العاملية: احلادية عشرةاملعجزة  

 ٩٢ بعض اإلهلامات عن املستقبل وستتحقق يف وقتها 



 ٩٤ الدعوة إىل اإلسالم 

  من اجلماعة اإلسالمية األمحدية كلمة االستقبال والترحيب 
 مسو أمري ويلز على شرف

  
١٠٥ 

 ١١٠ ممثلو اجلماعة اإلسالمية األمحدية 

 ١١٣ قبول اهلدية 
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  مقدمة الناشر

، اخلليفة �مرزا بشري الدين حممود أمحد  حضرة ألّفها كتابم كنقدم ل
 مبناسبة زيارة م١٩٢١يف عام  �الثاين لإلمام املهدي واملسيح املوعود 

أصبح الحقا الذي  ،ويل عهد بريطانيا األمري إدوارداهلند اليت قام ا 
تنازل  وسرعان ما م،١٩٣٦ امللك "إدوارد الثامن" باعتالئه العرش أوائل

  .إلجنليزيةيف أواخر العام نفسه بسبب خالفه مع الكنيسة ا هعن
إىل اإلسالم وقدم  إدوارد هذا الكتاب األمرييف  �لقد دعا حضرته 

أدلة على صدق هذا الدين بصورة رائعة. ولقد تقبل األمري الكتاب له 
وأن هذا الكتاب ه واهتم به كثريا، قرأيف حينه، وأفادت التقارير بأنه 

املسيحية سوى أنه قال: ليست أثَّر يف أفكاره حىت شاع عنه الحقا  قد
كذبة كربى، ولعل هذا ما كان له األثر األكرب يف أن يزهد يف العرش 

ن امللك يعد رأس الكنيسة اإلجنليزية حسب ألويتنازل عنه، خاصة 
 الدستور الربيطاين.

واملميز يف هذا الكتاب أنه وإن كان هذا الكتاب قد أُعد خصيصا 
دوما على خري وجه؛ إذ  كهدية لألمري، إال أنه يصلح لتبليغ املسيحيني
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خياطب املسيحيني وفقا لفهمهم وإميام ويقدم أدلة هلم من اإلجنيل، 
  عسى أن يكون هدية وهداية هلم.

يد عامر، كما أسهم ب الداعية عبد ااالكت شرف ترمجة هذا حازلقد 
من العرب بالتعاون مع  اإلخوة الكرامبعض  يف مراجعته وإخراجه

 وخنص بالذكر السيد، اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف املكتب العريب
حلمي مرمر، والسيد علي الرباقي، والسيدة لبىن أمة والسيد خالد عزام، 

فجزاهم اهللا مجيعا أحسن اجلزاء،  اخلبري اجلايب، والسيد مجال أغزول،
  آمني. 

لقد بذلنا أقصى جهدنا لتكون الترمجة أقرب إىل النص األردي، ومع 
نربئ أنفسنا من ضعف فيها. وندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لبذل ذلك ال 

  جهد أكرب يف الطبعات القادمة لتحقيق مزيد من الدقة.
ب الفائدة واملتعة، االكت هذا اهللا تعاىل أن جيد القارئ يف نأمل من

جيعله سببا هلداية الباحثني عن احلق والصراط ندعو اهللا تعاىل أن و
  املستقيم، آمني.

  
Š‘bäÛaŠ‘bäÛaŠ‘bäÛaŠ‘bäÛa@@@@@@@@
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  يميا أمير بلدنا العظ

  وولي العهد للدولة البريطانية!

  

باسم كافة أفراد مجاعيت بصفيت إمامهم وخليفةَ مؤسس  أحييك
وأؤكد لك أن  ،قدومك إىل اهلند مبناسبةدية اجلماعة اإلسالمية األمح

  اجلماعة األمحدية خملصة متاما للدولة الربيطانية وستبقى خملصة بإذن اهللا.  
التقدير واحلب واإلخالص الذي تكنه اجلماعة اإلسالمية األمحدية مللك 

حيب أحدا من األعماق، وبينهما خندق بريطانيا ال ميكن أن يقدره إال الذي 
، فيمثل يتوقع أو خيطر بباله أنه سيجتازهعبوره، وال  وفراق يتعذرهجرٍ 

أمامه فجأة حبيبه الذي كان حبه منقوشا يف شغاف قلبه وتالفيف ذهنه 
   فيستبدل الفراق بالوصل واهلجر باللقيان حني مل يتوقع احملب وصاله قط.

ة أيها األمري اجلليل، ميكنك أن تقدر إىل أي حد ميكن أن تكون عالق
اجلماعة اإلسالمية األمحدية القلبية بكم من أنه حني علمت اجلماعة أا ال 
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تستطيع أن تدعوك إىل مركزها بأي حال وال ميكنها أن تسعد بلقياك، 
من ممثليها الذين حضروا مركز اجلماعة بقاديان  ٧٠٠٠مين حبض قرر 

لك هدية للجلسة السنوية يف األسبوع األخري من كانون األول أن تقدم 
مبناسبة قدومك إىل اهلند، وأن تكون هذه اهلدية مثل اليت أرسلها مؤسس 

وقبِلتها  ١اجلماعة اإلسالمية األمحدية إىل جدتك احملترمة امللكة فكتوريا
بكمال الشوق وأظهرت سعادا ا. لقد أظهر اجلميع، الفقراء واألثرياء، 

ترحة، وملئ قلب كل منهم بلسان واحد رغبتهم يف املسامهة يف اهلدية املق
سعادة بأم إذا كانوا ال يستطيعون دعوتكم إىل بيوم فإم سيجعلون 

  ذكرى إخالصهم حيةً يف قلبك دوما بواسطة هذه اهلدية على األقل. 
يا أيها األمري املبجل، إن هذه اهلدية ليست مصنوعة من أشياء أرضية 

رض، كما هي ليست يخشى أن يسرقها سارق أو تأكلها حشرات األ
باليت ميكن العثور عليها يف كنوز والدك احملترم الواسعة، بل هي هدية 

                                                           

١
م، ١٨٣٧عام  - ملكة بريطانيا وقيصرة اهلند - لقد توجت امللكة فكتوريا 

لقِّبت بقيصرة قد كوبرغ، وساكس من  ألربتم من األمري ١٨٤٠وتزوجت يف
م وخلفها ابنها إدوارد السادس الذي ١٩٠١ام ، وتوفيت عم١٨٧٦اهلند يف عام 

، مث خلفه ابنه جورج اخلامس والد أمري ويلز الذي تويف عام م١٩١٠تويف عام 
م بلقب إدوارد الثامن ١٩٣٦م، مث توىل أمري ويلز العرش يف بداية عام ١٩٣٦

(تلخيصا عن املوسوعة  .وختلى عنها يف اية العام نفسه ألخيه جورج السادس
 .(املترجم) )١٣٠- ١٢٤، ص٢٣نية، الدالربيطا
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ختلو منها كنوز ملوك العامل املعاصرين كلهم، وتعجز  أا نادرة لدرجة
  كلها. الكربى عن شرائها ثروة البنوك 

يا أيها األمري احملترم! إا هدية نادرة ال يضطر املرء إىل تركها يف هذا 
العامل عند املوت مثل بقية األموال واألمتعة بل ترافقه بعد موته كذلك، 

  وال تنفعه يف هذا العامل فقط بل يف اآلخرة أيضا. 
يا أيها األمري اجلليل الشأن! هذه اهلدية ليست باليت ترافق امليت فقط 
ويحرم منها ذووه بل توزع على األجيال املتتالية كابرا عن كابر، وال 

صاحبها فقط يف العالـمني بل ال ختذل أوالده وذويه أيضا وال ترافق 
  تنقص وإن وزعت. 

يا أيها األمري الكرمي! إن هذه اهلدية تتميز مبزية أا تقوي قلب صاحبها، 
ويفتح عليه باب األنوار السماوية، فينقَذ من الظلمات كلها، وتظلّ عليه 

اجلبالَ للتحرك لفعلت، وإذا أمر األار مالئكة اهللا بأجنحة الرمحة، وإذا أمر 
أن تسمح له باملشي عليها مسحت له. وإذا أمر املرضى أن يستعيدوا 

. يبدأ العمهون بأمره يبصرون، وبأمره حييا األموات الستعادوهاصحتهم 
  الروحانيون، وبإشارته يصبح املاء فاقد الطعم أكثر نشوة للرأس من اخلمر. 

دية؟ إا هلدية ظل العامل يتلقاها بواسطة أصفياء اهللا وما أدراك ما هذه اهل
إىل يومنا هذا، وبواسطتها انتصر نوح على أعدائه،  �منذ زمن آدم 

وأغرق موسى فرعونَ مصر يف اليم وأخرج بين إسرائيل من أرض مصر، 
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ضواري الفلوات وطيور اجلو طائعني له، وجذب يسوع  �وجعل داود 
معارضيه بعد أن نفي من  �حممد رسول اهللا  املسيح روح القدس، وغلب

وطنه، وعفا عن أعدائه بعد حيازة القوة، وعاش كالفقراء واملساكني 
املعدمني مع كونه ملكا، وبذل حياته يف خدمة الذين كانوا يعدون يف الدنيا 

   أذالء مهانني ولكنهم كانوا يف نظر اهللا مكرمني مثل أقوى امللوك.
الكرمي! قبل أن أقدم لك هذه اهلدية أرى من املناسب أن  يا أيها األمري

أخربك أن مقدميها ليسوا أناسا عاديني وال يهدفون من تقدميها لك إىل 
ألا مقدمة إليك من قبل مجاعة أثبتت بسلوكها  ؛غاية أو منفعة دنيوية

أا غري جشعة وأا أكثر إخالصا من غريها من بني مجيع اجلماعات 
ودة يف السلطنة الربيطانية حاليا. إذا مل تكن الثروة وحدها هي املوج

 ،بل كان للقلب الصادق والطيب أيضا أمهية ،معيار العزة والوقار
فيمكنين القول بأن هذه اهلدية تقدمها لك أكرم وأعز مجاعة من رعية 
والدك احملترم. صحيح أن جيوب هذه اجلماعة خالية من قطع الذهب 

من يستطيع القول بأن اإلنسان يعد غنيا بامتالكه الذهب  والفضة ولكن
والفضة فقط؟ إن اإلنسان يصبح غنيا بكالم اهللا أيضا بل بكالم اهللا 

ولكن أال  ،وحده. صحيح أن اسم هذه اجلماعة خال من ألقاب العزة
تكون األلقاب اليت خيلعها اهللا على أحد أكثر عزة من ألقاب الناس؟ بل 

اهللا هي وحدها مدعاة جلميع أنواع العزة واالحترام؟ ال  أليست ألقاب
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ولكن  ،شك أن هذه اجلماعة ال متلك عقارات واسعة وال أراضي خصبة
أي بلد أوسع من قلب املؤمن باهللا؟ وأية منطقة أكثر خصوبة من ذهن 

؟ ال شك أن هدايا االستقبال اليت تلقيتها من �مشغوف يف حب اهللا 
لناس ولكين أقول صدقا وحقا بأن أصغر الناس يف قبل كانت من كبار ا

  ملكوت السماء هم أكرب من هؤالء الكبار. 
أيها األمري احملترم! إن هذه اهلدية تقدمها لك مجاعة عانت على أيدي 
املعارف واألغيار إىل أكثر من ثالثني عاما بسبب الطاعة واإلخالص 

بسبب طاعة جدك امللك  جلدتك املرحومة امللكة اجلليلة فكتوريا، وبعدها
، مث بسبب طاعة امللك احلايل أي والدك احملترم، ومل ١إدوارد السابع

  تطلب من احلكومة أي مقابل قط. 
من مبادئ هذه اجلماعة منذ البداية أا تطيع حكومة الوقت وجتتنب 
كل نوع من الفتنة والفساد. وقد أضاف مؤسس اجلماعة ضمن الشروط 

ن ألحد أن ينضم إليها شرط طاعة احلكومة طاعة اليت بالعمل ا ميك
كاملة واجتناب مجيع سبل التمرد. فللعمل ذا املبدأ ابتعد أفراد هذه 

هناك اجلماعة دائما عن الفتنة والفساد وكانوا أسوة للكثري من اآلخرين. 
                                                           

هو ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا، وملك اهلند. كان االبن األكرب للملكة فكتوريا ١
بتاريخ  كنيسة وستمنستروتوىل عرش السلطنة بعد وفاة امللكة، وتوج يف 

. (تلخيصا م١٩١٠، وتويف عام م١٩٠٣يف عام  باهلند دهلي يفم، وتوج ٩/٨/١٩٠٢
 )١، ص٨ربيطانية، الدعن املوسوعة ال
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 فئة من املسلمني كانوا حتت سيطرة العلماء إىل ما قبل بضعة أعوام،
 ،حيبون األمن عمليا وما كانوا يعرقلون طريق احلكومة وإن كانوا فهؤالء

أن  - تعليم املشايخ عليهمتأثري بسبب  -إال أم ما كانوا حيبون قط 
يقبل أحد من حيث االعتقاد أن املسلمني يستطيعون أن يعيشوا مطيعني 
حتت حكومة أصحاب دين آخر. وملا مل تكن مجاعتنا بعيدة عن طرق 

كانت ترى طاعة احلكومة ضرورية من حيث  الفساد عمليا فقط بل
 ،فكانت تبغض بشدة ،االعتقاد أيضا، وتعلّم اآلخرين أيضا التعليم نفسه

العلم يظنون أن بنشر هذا التعليم ستنفلت من  يوكان بعض املشايخ قليل
أيدي املسلمني احلربة اليت ا ينقذون حياة اإلسالم واليت عليها تتوقف 

ستقبل. وبناء على ذلك كانوا يؤذون اجلماعة بأنواع آمال التقدم يف امل
اإليذاء ويضروا. وقد أفتوا أن الكالم مع أفراد هذه اجلماعة وإلقاء 
السالم عليهم ومعاملتهم باحلسىن ممنوع بتاتا، بل الذي يصافحهم خيرج 

  . املسلممن دائرة اإلسالم ويعامل معاملة غري 

ل هذه األقوال املثرية لذا جنحت وألن فئة من عامة الناس تتأثر مبث
اخلطة املذكورة ضد مجاعتنا إىل حد ما؛ أي هاج عامة الناس ضد هذه 
اجلماعة وأوذي أفرادها بأصناف اإليذاء وعذِّبوا وأُخرجوا من بيوم 
ورفعت ضدهم قضايا زائفة وفُسخت قرانام قهرا، ويف بعض احلاالت 

عذِّبوا تعذيبا جسديا يف أماكن نزع منهم أوالدهم األعزاء عليهم، و



 
� �

 -- ٧ -- 

 

ولكنهم حتملوا كل ذلك يف سبيل إظهار  ،أعراضهم تانتهِكوكثرية، 
ومل حيبوا أن يكنوا يف قلوم سوءا ضد  ،جالل اهللا وإقامة تعليم اإلسالم

اليت تعتنق الدين األكثر اختالفا مع دين هذه اجلماعة -هذه احلكومة 
بل ذكرت حماسن احلكومة دائما  -ولكنها حكومة مساملة سياسيا

ليستتب األمن يف العامل وتتحقق  ،وغضت الطرف عن نقاط ضعفها
أي مجع األقوام كلها يف  ؛�الغاية اليت بعث من أجلها حممد رسول اهللا 

  مكان واحد بإقامة األمن يف العامل. 
مل تتحمل اجلماعة هذا القدر من اإليذاء واملعاناة فقط يف سبيل حب 

من واإلخالص للحكومة بل حيثما ملك معارضوها قوة وقدرة األ
أُسيئت معاملتها أكثر بكثري مما سبق ذكره. فقد قُتل اثنان من أبناء 
اجلماعة يف أفغانستان رد عدم اعتقادمها باحلروب الدينية حبسب تعليم 
مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية. كان أحدمها عاملا كبريا يف 

امللك  ١راسم تتويج احلاكم حبيب اهللا خانقام مبهو الذي أفغانستان و
األسبق يف أفغانستان. فأمر حبيب اهللا خان بقتله للجرمية املذكورة. ومل 

                                                           
م) توىل السلطنة بعد وفاة والده ١٩١٩ -م ١٨٧٢عهد حكومته: حاكم أفغانستان ( ١

م. حدد يف عهده خط "ديورند" ووعدت ١/١٠/١٩٠١األمري عبد الرمحن بتاريخ 
م حني كان نزيال يف وادي ٢٠/٢/١٩١٩بريطانيا بتحرير أفغانستان. قُتل بتاريخ 

، ٥٣٧، ص١. (تلخيصا عن املوسوعة األردية، جملد(لغمان)السراج "النغار" قرب قلعة 
 م)١٩٨٧طبعة الهور يف 
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يقتل بطريقة عادية بل أحاط به الناس من كل اجلوانب حاملني احلجارة 
  وقتلوه رمجا. 

 الذي )Frank A. Martin( أ. مارتن فرانك يقول هذا احلادث األليم عن
 تأليفه يفشغل منصب املهندس األعلى يف حكومة أفغانستان إىل فترة طويلة 

Under the Absolute Amir اللطيف عبد الصاحبزاده( الشيخ هذا كان: "ملا (
املسيحيني إخوة هلم وال حيسبوا قتلهم أن على املسلمني أن يعدوا  يروج

أي  للحاكم، سالح أكرب ليبط أن شأنه من لكان تعليمه بلواجبا، ولو قُ
والروس، لذا  إعالن احلروب الدينية اليت كان يود استخدامها ضد اإلجنليز

عندما علم احلاكم حال الشيخ احملترم أمره بالعودة، فعاد الشيخ من اهلند 
  ".١وظل يروج اعتقاده يف الطريق ولكنه اعتقل فور دخوله البالد

  املشايخ سببا ملعاقبته:  يتابع السيد مارتن أنه عندما مل جيد
"قال احلاكم: جيب أن يعاقَب هذا الشخص. مث أُرسل إىل املشايخ 
وطُلب منهم أن يوقِّعوا على ورقة يكتب عليها أنه مرتد وقتله واجب. 
مع ذلك قال معظم املشايخ أنه بريء من ارتكاب أية جرمية ضد 

اهللا خان الدين. أما الشيخان اللذان كانا من أصدقاء سردار نصر 
وكان قد استقطبهما أيضا فأصدرا فتوى قتله، وبناء على فتوامها أمر 

  . ٢احلاكم بقتله فقُتل رمجا"
                                                           

1 Under the Absolute Amir by Frank A. Martin p-203 Published in 1907 
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يقول مستر مارتن عن شخصية عبد اللطيف: "كان عدد أتباعه كبريا 
  . ١وبينهم رجال أقوياء وكبار أيضا"

مع أن وطأة هذه املعاناة خفّت قليال لبعض الوقت بعد فترة من 
ولكن عندما بدأت احلركة السياسية يف اهلند روجت مجاعتنا  ،الزمن

بشدة عند جميء وزير اهلند أن حكام احلكومة الربيطانية بركة هلذا البلد، 
ثارث الثورة ضد اجلماعة مرة أخرى كما كنا نتوقع سلفا. وقلت عند 
لقائي مع وزير اهلند بأنك سترى أن معارضتنا يف البالد ستتفاقم كثريا 

إذ  ؛عد هذا احلدث. ويف هذه املرة اختارت معارضة الناس منحى آخرب
منع األطفال من حضور املدارس يف بعض املناطق فاضطروا للجلوس يف 
البيوت تاركني الدراسة. ويف أحد األماكن نبش قرب سيدة أمحدية 
وأُخرجت جثتها وطُرحت أمام الكالب. ولوال التدخل الفوري مل يكن 

أكلها الكالب. ومنذ ذلك الوقت ظلت سلسلة هذه مستبعدا أن ت
املعارضة تتفاقم باطّراد، ولكن مع ذلك مل تتخلّ مجاعتنا عن سلوكها 
 اآلمن. وحني كان الوضع خطريا للغاية يف أيام احلكم العسكري لدرجة

ترك املسؤولون احلكوميون أيضا املدنَ يف بعض األماكن وانتقلوا إىل  أنْ
بل نصحت  ،ه اجلماعة الضعيفة خملصة للحكومةأماكن آمنة، ظلت هذ

وبسبب ذلك ابتعد عدد ال بأس به من الناس عن  ،بذلك اآلخرين أيضا
                                                           

1 Under the Absolute Amir by Frank A. Martin p-204 Published in 1907  
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تلك الفتنة. ومع أن املفسدين أحلقوا أضرارا فادحة بأفراد اجلماعة 
ولكنهم مل يغيروا سلوكهم. فكانت النتيجة أن استشرى محاس الناس 

حىت قرروا يف بعض األماكن أال  ضد هذه اجلماعة أكثر من ذي قبل،
وال  العيش، مستلزماتوأال تباع هلم  يسمح لألمحديني استئجار البيوت،

وأال تشترى السلع من حمالم، وأال  ،يسمح هلم جبلب املاء من اآلبار
يغسل الغسالون ثيام وال جيلب السقاءون ماء هلم وال يكنس الكناسون 

بشدة متناهية حىت مل يتيسر يف أماكن عديدة  بيوم. وقد نفّذ هذا القرار
طعام وشراب لألوالد الصغار لعدة أيام. ومع ذلك مل تترك اجلماعة 
طريق األمن ومل تنحرف قيد شعرة عن إخالصها العفيف. ال تزال 
اجلماعة تواجه اإليذاء بشىت الطرق ولكنها بدورها ال تزال تسعى جاهدة 

  ستظل ساعية بإذن اهللا. يف دعم حكومة امللك املعظَّم، و
فيا أيها األمري املبجل! هذه اهلدية مقدمة إليك من قبل مجاعة حتملت 
كل نوع من املصائب واملصاعب يف سبيل محاية عرش آبائك وأثبتت 
إخالصها كوضح النهار. إن تصديق جديتها وصدقها وإخالصها 

ووفية أن  مكتوب على أفق السماء مبداد الدماء. فمن حق رعية خملصة
ال تقبلها رمسيا فقط بل أتطلب منك أن تشرفها بقبول هذه اهلدية، و

نتمىن أن تقرأها من بدايتها إىل ايتها، وتقدمها لوالدك احملترم أيضا، 
وتقدم إليه التماس اجلماعة أن يوفِّر نصيبا من وقته الثمني لقراءا من 
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ينيا أيضا كما أعطاه ملكوتا دنيويا، البداية إىل النهاية ليهبه اهللا ملكوتا د
  وأن يهب روحه عظمة كما وهبها جلسده.
، باسم اجلماعة هذه اهلدية بعد هذا االلتماس أقدم إىل حضرتك

يف تقدمي هذه أسهموا اإلسالمية األمحدية كلها عامة وباسم أفرادها الذين 
   اليت ال هدية من ذهب وال من فضة أفضل منها. ، تلكاهلدية اخلاصة

 

  هديتنا

هي بشرى سارة كان العامل املسيحي والعامل اإلسالمي ينتظراا و
على السواء، وكان كل كبري وصغري يترقب حتققها، وكان الكثريون 
يرنون إىل السماء حبسرة ويتمنون متأوهني ويقولون: ليتها تنـزل يف 

جبالله أثناء حيام ليتشرفوا برؤيتها. فقد جاء ذلك املوعود ونور العامل 
ونوره، ولكن ال يستفيد من جميئه إال الذين يتحملون عناء الفهم 

  واإلدراك ليتحقق ما كان مكتوبا يف الصحائف. 
َألنَّ * تسمعونَ سمعا والَ تفْهمونَ، ومبصرِين تبصرونَ والَ تنظُرونَ"

قُلَ سماعها. وغَمضوا عيونهم، قَلْب هذَا الشعب قَد غَلُظَ، وآذَانهم قَد ثَ
لئَالَّ يبصروا بِعيونِهِم، ويسمعوا بِآذَانِهِم، ويفْهموا بِقُلُوبِهِم، ويرجِعوا 

مهيفى ." فَأَشتجِيلُ م١٥-١٤:  ١٣(إِن(  
والذين يريدون أن يبقوا بعيدين عن ملكوت اهللا، يقولون بأنه قد ورد 

ابن يف كتب اهللا املقدسة أنه سينـزل من السماء، فلن نؤمن به ما مل نر "
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دجمو ةريكَث ةابٍ بِقُوحي سا فيآت انسف *اِإلنهكَتالَئم ذئينلُ حسري". 
، فلن نؤمن بأحد ما مل نر حادثا )٢٧-٢٦:  ١٣إِنجِيلُ مرقُس انظر: (

  نضيع إمياننا ونضر يقيننا. على هذا النحو حىت ال 
، ومل يسعوا �ولكن من املؤسف أم مل يتأملوا يف كالم املسيح 

بل اختاروا سبيل منكريه. فقد بين املسيح  ،ليسمعوا ما بين هلم باألمثال
(إِنجِيلُ  ".لَيس أَحد صعد إِلَى السماِء إِالَّ الَّذي نزلَ من السماِءبنفسه: "

ا ين١٣:  ٣وح(  
فكيف علم الناس أن الذي ولد يف الناصرة صعد إىل السماء باجلسد 
املادي وسينـزل منها باجلسد نفسه؟ ال شك أنه صعد إىل السماء كما 
  نزل منها من قبل، وكان مقدرا أن يأيت مرة ثانية كما جاء يف املرة األوىل. 

غريه متعثّرا وال  كل من يتعثّر يستحق التأسف عليه، أما الذي يرى
ألنه ميكن لألول أن  ،يتدارك نفسه فهو جدير بالتأسف أكثر بكثري

يقول بأنه سقط نتيجة عدم العلم ألنه مل يكن ماشيا أمامه أو خلفه 
أحد ليبين له خطورة الطريق، أما الثاين فال عذر له ألنه رأى الذي 

قه سبقه ساقطا ومع ذلك مل يتدارك نفسه واقتفى خطوات من سب
وسقط متعثّرا. فهذا األخري يستحق عقوبة أكرب إذ مل يتعلم درسا بعد 

  تبيان األمر أيضا. 
هأَنذَا أُرسلُ إِلَيكُم إِيليا النبِي قَبلَ النيب مالخي: "سفر أمل يرد يف 

وفخالْميمِ وظمِ الْعوالْي ،بمِ الروجِيِء يي  ".مالَخ٥:  ٤(م(  
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يروا أيضا أن إيليا مل ينـزل من السماء بل ظهر على األرض أفلم 
بصورة يوحنا. والذين كانت قلوم معوجة تعثّروا بذلك واستهزأوا 

: إذا كنت مسيحا فأين إيليا املزمع جميئه قبل وقالواباملسيح وسخروا منه 
ا ينبغي أَنْ يأْتي لماذَا يقُولُ الْكَتبةُ: إِنَّ إِيليحىت تالميذه: "وسأله  ؟املسيح

  )١٠:  ١٧أَوالً؟ (إِنجِيلُ متى 
دامت أسرار اهللا ال تظهر إال يف وقتها املناسب وتظهر على الذين  ما

يفتح عليهم باب العلوم اإلهلية، قال املسيح للناس إن يوحنا هو إيليا 
من جميء فاقبلوه إن شئتم. فتبني يف وقت مناسب أن املراد  ،املزمع جميئه

(إِنجِيلُ  "يتقَدم أَمامه بِروحِ إِيليا وقُوته"إيليا من السماء هو أن يوحنا 
كما أخرب املالك قبل والدته. فما الذي حدث هلؤالء  )١٧:  ١لُوقَا 

الناس أم يقرأون يف صحائف اهللا تعبري ايء من السماء ويسمعون 
كلمات أن املسيح سيأيت من السماء؟ أمل شرح املسيح نفسه مث يتعثّرون ب

ء هو جميء من السما إيليايقل مالك اهللا لزكريا بأن املراد من جميء 
سيح نفسه أن املراد من وقوته؟ أمل يقل امل ايليشخص خمتار آخر بصفات إ

؟ أَوما قيل ليايهو جميء يوحنا املعمدان بصفات إ من السماء يلياجميء إ
ان له أذنان؟ ولكن من املؤسف أن هؤالء الناس مع ذلك أن يسمع من ك

مل يسمعوا، بل ظلوا واقعني يف خطأ وقع فيه الكتبة والفريسيون عند 
  جميء املسيح األول، وزعموا أن املسيح سينـزل من السماء يف احلقيقة.
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أمل يقرأ الذين ينتظرون نزول املسيح من السماء نبوءات وردت يف 
فيها مبجيء املسيح الثاين؟ أمل يقرأوا أن املسيح صحائف مقدسة أُخرب 

فَإِنَّ كَثريِين سيأْتونَ بِاسمي قَائلني:  انظُروا! الَ يضلَّكُم أَحد.قال: " �
ريِينلُّونَ كَثضيو !ِسيحالْم وا هى  ".أَنتجِيلُ م٥ -٤: ٢٤(إِن(  

ال: ال تنخدعوا من بعض إذا كان سيأيت من السماء حصرا فلماذا ق
العالمات ما مل تتحقق األخرى أيضا؟ وملاذا مل يقل بأن هؤالء سيولَدون 
على األرض أما أنا فسأنزل من السماء، فال ميكن أن ينخدع بذلك أحد. 
فلماذا نصحهم بالصرب على ادعاء املسحاء الكاذبني ويأمرهم باالنتظار؟ 

ماء ويرفضوا من مل يأت منها؟ وملاذا مل يقل أن يقبلوا من أتى من الس
وملاذا ذكر عالمة أخرى مع وجود هذه العالمة البينة؟ وإذا كان تعليم 
املسيح أنه سيظهر من السماء فلماذا سأله تالميذه عالمة جميئه؟ هل كانت 
هذه عالمة بسيطة يء املسيح أنه سيأيت من السماء مع فوج من 

لناس بشأن قادم مثله؟ احلق أن املالئكة؟ وهل كان ممكنا أن ينخدع ا
املسيح كان معتادا على احلديث يف لغة األمثال وكان املراد من كالمه أن 
جميئه الثاين سيكون كمجيء ثان إليليا، أي سيظهر شخص بصفاته وقواه، 
وهذا ما حدث فعال. فلينظر من كانت له عينان، وليسمع من كانت له 

كوت اهللا ولئال يكون يف نصيبه أيضا أذنان، حىت ال تغلق عليه أبواب مل
إال االنتظار واحلسرة كما متسك اليهود بظاهر الكالم وتركوا فرصة نادرة 

  تفلت من أيديهم فال يزالون يتحملون عبء االنتظار. 
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يا ويل العهد! كان اهللا معك وشرح صدرك لقبول احلق. كان من 
ن املسيح لينـزل وقواه ومل يك �املقدر أن يأيت القادم بصفات املسيح 

من السماء بنفسه كما ذكرت آنفا. فعلينا أن نتدبر ملعرفة املسيح القادم 
كلمات النبوءات مثل الغواص احملنك الذي يغوص يف البحر مهمال مجيع 
العوائق والعراقيل ليخرج منه الآليل (وال يرنو إىل السماء لينـزل منها 

لفهم معانيها الصحيحة  سعمطر الآللئ وينكر القانون السماوي)، فلن
ومعرفة املسيح بواسطتها حىت ال نكون عند صدور خرب جميئه كاللوايت مل 
يأخذن معهن زيتا، فلنبحث عنه هنا وهناك، فيدخل العريس البيت مع 
اللوايت انتظرنه مستعدات، وتغلَق أبوابه علينا وال يبقى يف نصيبنا سوى 

  )١٣- ١: ٢٥صحاح البكاء وصرير األسنان (إجنيل مىت اإل
عن جميئه الثاين يتبني منها أنه لن  �النبوءات اليت بينها املسيح 

يبعث ما مل يقدم يف أورشليم قربان شيء يكرهه اليهود إىل درجة ال 
أن بعثته ليست مقدرة يف زمن  �يريدون حىت ذكر امسه. وبذلك بين 

كونه مسيحا  قريب بل يف زمن بعيد. ويقول املسيح أنه إذا ادعى أحد
أقوام أقواما  تغزوخالل هذه الفترة يكون كاذبا فال تقبلوه. ولكن عندما 

أخرى ويفشو الطاعون وتكثر احلروب وتقع الزالزل وتنغص ااعات 
متعة احلياة وينتشر الفساد يف العامل وإىل جانب ذلك تظلم الشمس 

تظهر والقمر وتسقط النجوم من السماء وتز قوى السماء، عندها 
  عالمة ابن آدم يف السماء وسينـزل منها جبالل. 
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كل من يتأمل يف هذه العالمات سيعرف أن كل ذلك قد حتقق، فقد 
تفشى طاعون جارف مل يتفش مثله من قبل يف العامل ويف منطقة واسعة 
ذا القدر. على الرغم من اكتشاف األار والقطار والبواخر وقعت 

درت على الناس طعم احلياة. تغلو أسعار ااعات الشديدة لدرجة ك
الغالل يوما إثر يوم، وترى الفساد منتشرا لدرجة ال يساعد األخ فقط 
على أن يبطش بأخيه بل يفرح أيضا بالبطش به. وقد حتققت كل هذه 
العالمات بوضوح ال يشك يف حتققها أحد، غري أنه يبدو كأن عالمات 

جوم واهتزاز قوى السماء مل كون الشمس والقمر مظلما وسقوط الن
تتحقق. ولكن كل من كان متعودا على التأمل يف الصحائف السماوية 
ويفهم قانون اهللا يعلم ما معىن هذه الكلمات ألنه يرى أنه إذا أظلمت 
الشمس حقيقةً ملا استطاع إنسان أن يعيش على وجه األرض ألن حياته 

ت حياته يف تعتمد على ضوء الشمس، وإذا أظلمت الشمس انقرض
العامل. كذلك إذا سقطت النجوم لدمر العامل تلقائيا ألن العامل مرتبط 
بعضه ببعض وقيام البعض يعتمد على قيام اآلخر. وإذا اهتزت القوى 

  السماوية ملا سلم املالئكة أيضا فضال عن اإلنسان.
يقول بأن ابن آدم سيسلِّم مرياث العامل إىل  �ولكن املسيح 

سينـزع احلكومة من األشرار. ولكن لو أظلمت الشمس الصاحلني و
والقمر وسقطت النجوم يف احلقيقة لدمر العامل كله والستحال متاما أن 
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فال بد أن يكون  .األشرارن مرياث والصاحل أن يأخذوينـزل املسيح 
هناك معىن كامن وراء كلمات هذه النبوءة كما جرى القانون يف 

ملعىن هو أن تنكسف الشمس والقمر وأن الصحائف السماوية، وذلك ا
فهي أيضا تسمى جنوما يف العرف،  ،تسقط الشهب من السماء بكثرة

ويتضاءل تأثري الزعماء الدينيني يف أتباعهم ألن املراد من القوى السماوية 
  يف الكتب السماوية هم الزعماء الدينيون. 

والقمر ال شك أن هذه العالمات تبدو بسيطة ظاهريا ألن الشمس 
وقد سبق أن  ،وتسقط الشهب أيضا عادة ،ينكسفان كما جرت العادة

تضاءل تأثري الزعماء الدينيني أيضا مرارا. ولكن عندما نفكر جند أن هذه 
ألنه وإن كنا ال جند تفاصيل هذه النبوءة  ؛العالمات الثالث عالمات كبرية

يف كننا جند ول ،بزمن طويل �كلها يف اإلجنيل الذي أُلِّف بعد املسيح 
شرط حلدوث الكسوف واخلسوف يف زمن  ذكْر الروايات اإلسالمية
وهو أما سيحدثان يف رمضان من أشهر القمر،  ؛املسيح جيعله خاصا

منه، ومل  ٢٨وتنكسف الشمس يف اليوم  ١٣فينخسف القمر يف الليلة الـ 
أما  حتدث هذه اآلية يف زمن أي شخص ادعى النبوة منذ أن خلقت الدنيا.

يف هذا الزمن الذي حتققت فيه عالمات أخرى يء املسيح فقد حتققت 
م أي ١٨٩٤هذه النبوءة أيضا، وقد حدث ذلك بالضبط يف رمضان يف عام 

منه.  ٢٨وكُسفت الشمس يف اليوم  الـ  ١٣خسف القمر يف الليلة الـ 
  وكان الكسوف واخلسوف كاملنيِ وفريدين من حيث كماهلما أيضا. 
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وإن كان سقوط النجوم حادثا عاديا وتسقط النجوم يف شهر  هذا،
تشرين الثاين بكثرة عادة ولكن إذا صار سقوط النجوم نفسه فريدا من 
نوعه صار آية. فكما تصبح احلروب وااعة وتفشي األمراض آية مع 
أا حتدث يف العامل كاملعتاد كذلك ميكن أن يكون سقوط النجوم أيضا 

ملا حتققت يف هذا الزمن كل هذه العالمات عن جميء آية. فنرى أنه 
املسيح الثاين فقد حتققت هذه العالمة أيضا بوجه خاص وهي أنه عندما 
متر الشهب من منطقة سقوط الشهب تسقط بكثرة عادة ولكنها سقطت 
يف هذا العصر بوجه خاص. فقد سقطت يف هذا الزمن أي يف عام 

ظري هلا من قبل. والسبب يف م بكثرة ال ن١٨٨٥م، و١٨٧٩م، و١٨٧٢
ألن شخصا ذا االسم اكتشف - ذلك أن مذنبا يسمى مذنب "امي بيال"

سقط أو انفصلت بعض أجزائه وبالتايل سقطت الشهب يف  -سرعته
السنوات املذكورة بكثرة. وال يعرف من التاريخ سقوط املذنب على 

يف هذا العصر ، فقد سقطت الشهب إذنهذا النحو يف غابر األزمان. 
بكثرة هائلة مقارنة مع األزمة الغابرة، لذا إا تساعد بوجه خاص على 

  معرفة املسيح جبمعها مع عالمات جميئه األخرى. 
مع أن ضعف تأثري الزعماء الدينيني ليس خاصا ذا الزمن ولكن لو 
تأملنا يف مدى هذا الضعف كيفًا وكما اتضحت هذه العالمة أيضا 

كما انتشار اإلحلاد كما هو احلال يف هذه األيام و بسبب ؛بوضوح تام
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الناس الدين شيئا غري ضروري، ومل يضعف تأثري زعماء دين واحد  حيسب
ال  مبا فقط بل نرى أن تأثري زعماء األديان كلها قد ضعف على أتباعهم

نظري له يف األزمنة اخلالية. وإذا كان للزعماء الدينيني تأثري أصال فهو 
  على األمور السياسية فقط. فالبعد احلايل من الدين له طابع خاص.  مقتصر

فلما حتقق ما ورد يف الصحائف السماوية فال بد أن يكون املسيح 
أيضا قد أتى. والذين حيبونه يتحتم عليهم أن يبحثوا عنه حىت ال يأتيهم 
ويبطش م ويقول: هل تأخر جميئي حىت ظننتم أين لن آيت وصارت 

واملنازل والعقارات كلها ملك لكم لتتصرفوا فيها كما تشاءون.  احلدائق
ألنه بنفسه أخرب عن  ؛وإذا حاولوا البحث عنه لن يتعذر العثور عليه

مكان ظهوره ومل يخف شيئا. وال يسع أحدا أن يقول: أين أحبث عنه 
 كَما أَنَّ الْبرق يخرج منما دام سيظهر على األرض؟ أمل يقل هو: "

انسنِ اِإلنجِيُء ابا مضكُونُ أَيارِبِ، هكَذَا يغإِلَى الْم رظْهيارِقِ وشالْم." 
من  -كما فُهمنا يف هذا املثَل -فال بد أن يظهر )٢٧:  ٢٤(إِنجِيلُ متى 

املشرق وينتشر تعليمه إىل أبعاد شاسعة يف أحناء املغرب، وهذا ما حدث. 
أحد بالد الشرق وهو مهد العلم منذ القدم، وسرعان فقد ظهر يف اهلند، 

ما انتشر تعليمه يف بالد نائية من الغرب. واآلن يوجد مستفيدون من 
  أيضا إضافة إىل بالد آسيا. وأمريكا نوره يف بالد أوروبا 

لو أمعن املرء النظر قليال يف الكتاب املقدس تبني منه أن ايء الثاين 
  يقول:  للمسيح مذكور فيه ألنه
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الَ تظُنوا أَني جِئْت َألنقُض الناموس أَوِ اَألنبِياَء. ما جِئْت َألنقُض بلْ "
فَإِني الْحق أَقُولُ لَكُم: إِلَى أَنْ تزولَ السماُء واَألرض الَ يزولُ * ُألكَملَ

امالن نةٌ مداحقْطَةٌ ون أَو داحو فركُونَ الْكُلُّحى يتجِيلُ  ".وسِ حإِن)
  )١٨-١٧:  ٥متى 

ألنه  �فثبت أن إحدى مهام املسيح كانت إقامة شريعة موسى 
قال إن اهلدف من بعثته هو إقامة الشريعة بل أمر حوارييه: "ع يسلَى كُر

م أَنْ تحفَظُوه فَكُلُّ ما قَالُوا لَكُ* موسى جلَس الْكَتبةُ والْفَريِسيونَ
لُوهافْعو فَظُوهى  ".فَاحتجِيلُ م٣-٢:  ٢٣(إِن(  

واهلدف الثاين من جميئه كما قال: كان مناداة ملكوت اهللا. وكما 
من ذلك الزمان ابتدأَ ورد يف اإلجنيل بدأ ذا النداء منذ بداية عهده: "

(إِنجِيلُ  ".ه قَد اقْترب ملَكُوت السماواتتوبوا َألن يسوع يكْرِز ويقُولُ:
، وظل يقول ذلك يف الزمن األخري أيضا ألنه حني كلّف )١٧: ٤متى 

وفيما أَنتم ذَاهبونَ اكْرِزوا قَائلني: احلواريني مبهمة التبليغ نصحهم قائال: "
اتاومالس لَكُوتم براقْت قَد هى  ".إِنتجِيلُ موكما قال  )٧: ١٠(إِن

(إِنجِيلُ  ".قُولُوا لَهم: قَد اقْترب منكُم ملَكُوت اِهللاحبسب رواية لوقا: "
  )٩: ١٠لُوقَا 

ال ميكن أن يكون املراد من ملكوت اهللا هو جميء املسيح ألنه ظل 
يجيء يركِّز على مدى حياته أن جميئه مبنـزلة جميء االبن وأن اهللا س

  عندما يصلبه الناس، فقد ذكر هذا احلادث يف املثل كما يلي: 
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وفي * إِنسانٌ غَرس كَرما وسلَّمه إِلَى كَرامني وسافَر زمانا طَوِيالً. "
 هلَدمِ، فَجرِ الْكَرثَم نم طُوهعي كَيا لدبع نياملَ إِلَى الْكَرسأَر قْتالْو

فَعاد وأَرسلَ عبدا آخر، فَجلَدوا ذلك أَيضا * كَرامونَ، وأَرسلُوه فَارِغًا الْ
ثُم عاد فَأَرسلَ ثَالثًا، فَجرحوا هذَا أَيضا  * وأَهانوه، وأَرسلُوه فَارِغًا

 وهجرأَخلُ؟ أُ* واذَا أَفْعمِ: مالْكَر باحفَقَالَ ص ملَّهلَع ،بِيبنِي الْحلُ ابسر
فَلَما رآه الْكَرامونَ تآمروا فيما بينهم قَائلني: هذَا هو * إِذَا رأَوه يهابونَ! 

فَأَخرجوه خارِج الْكَرمِ *الْوارِثُ! هلُموا نقْتلْه لكَي يصري لَنا الْمرياثُ! 
يأْتي ويهلك هؤالَِء الْكَرامني * وه. فَماذَا يفْعلُ بِهِم صاحب الْكَرمِ؟ وقَتلُ

رِينآلخ مي الْكَرطعيجِيلُ لُوقَا  ".و١٦- ٩:  ٢٠(إِن(  
املراد من الكَرم يف هذا املثل هو اهلدي الذي أقامه اهللا، وكان صاحب 

 إلظهار جالل اهللا منصبغا بصبغة الكَرم هو موسى الذي جاء إىل العامل
صفاته. واملراد من الكرامني هم بنو إسرائيل، أما العبيد الذين ذهبوا 
ألخذ مثر الكَرم فهم أنبياء أُرسلوا بعد موسى. أما االبن فهو املسيح 

نفسه الذي جاء بعدهم مجيعا ولكنه كان أقرب وأحب إىل اهللا من  �
. ولكن بنو إسرائيل مل �ا بعد موسى بني مجيع األنبياء الذين أُرسلو

فلم يبق بعد ذلك إال أن حيدث كما  .يقدروه بل علّقوه على الصليب
جاء يف املثل أن يظهر نيب كان ظهوره مبنـزلة ظهور اهللا، ولن يكون 
من بين إسرائيل على عكس السنة السابقة بل يكون من إخوم أي من 

   :�بين إمساعيل، والذي قال عنه املسيح 
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" ارص قَد وونَ هاؤنالْب هفَضي رالَّذ رجبِ: الْحي الْكُتقَطُّ ف مأْتا قَرأَم
لذلك * رأْس الزاوِية؟ من قبلِ الرب كَانَ هذَا وهو عجِيب في أَعينِنا! 

عيو كُمنم عزناِهللا ي لَكُوتإِنَّ م :أَقُولُ لَكُم .هارلُ أَثْممعت ةطَى ُألم *
!قُهحسي هلَيع وقَطَ هس نمو ،ضضرترِ يجلَى هذَا الْحقَطَ عس نمو" 

  )٤٤-٤٢:  ٢١(إِنجِيلُ متى 
  حبقه:  �والذي أنبأ موسى 

بِيا من وسط أُقيم لَهم ن* قَالَ لي الرب: قَد أَحسنوا في ما تكَلَّموا"
بِه يها أُوصبِكُلِّ م مهكَلِّمفَي ،هي فَمي فلُ كَالَمعأَجو ،ثْلَكم هِمتوإِخ  *

ويكُونُ أَنَّ اِإلنسانَ الَّذي الَ يسمع لكَالَمي الَّذي يتكَلَّم بِه بِاسمي أَنا 
.هبة  "أُطَالثْنِي١٩-١٧:  ١٨(اَلت(  

ما ورد يف الصحائف كان حتققه ضروريا وإال يقع اعتراض الكذب 
ما تكَلَّم على أصفياء اهللا موسى واملسيح عليهما السالم ألنه قد قيل: "ف

 كَلَّمتي ي لَمالَّذ الْكَالَم وفَه ،رصي لَمثْ ودحي لَمو بمِ الربِاس بِيالن بِه
ب ،بالر بِهبِيالن بِه كَلَّمت انية  ".لْ بِطُغثْنِي٢٢:  ١٨(اَلت(  

من إخوة بين  �واحلق أن ما قاله األصفياء حتقق حرفيا وبعث اهللا 
نبيا مثل  �إسرائيل أي من أوالد إمساعيل، االبن اآلخر إلبراهيم 

ني، موسى وبواسطته أُخذ كَرم اهلداية من بين إسرائيل وسلِّم إىل املسلم
والذي رفضه البناءون صار حجر الزاوية، والذي سقط عليه أي هاجم 
مدينته سحق، ومن سقط عليه هو أي من هامجه هو فقد سحق أيضا. 
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ومن مل يسمع له حاسبه اهللا. ال ميكن أن يكون املراد منه هو املسيح 
قط ألنه هو يقول أن هذا النيب سيأيت بعد أن يعلَّق املسيح على  �
ليب. كذلك ال ميكن أن يكون املراد منه الكنيسة ألن الكنيسة الص

ليست نبيا. تقول الصحائف بأن القادم سيكون نبيا سيظهر جالل اهللا 
مثل موسى ويف ميينه شريعة، وسيهاجم أعداء اهللا مع عشرة آالف قديس 

جاَء الرب من جبال مكة اليت تسمى جبال فاران. فقد جاء ذا الشأن: "
م نى مأَتانَ، ولِ فَاربج نْألَأل متو ،ريعس نم ملَه قرأَشاَء، وينس ن

ملَه ةرِيعش ارن ينِهمي نعسِ، والْقُد اتوة  ".رِبثْنِي٢:  ٣٣(اَلت(  
الكنيسة ليست نبيا ومل تتألأل من جبل فاران، ومل تظهر يف العامل مع 

  . عشرة آالف قديس
إن املتأللئ من فاران هو مظهر اهللا سيد األنبياء سيد الكونني سيد 
ولد آدم، الكامل واألكمل واملكَمل واملكمل، احلامد وأمحد واحملمد 

قومه من ملكوت اهللا إىل األبد حبسب  حرمواواحملمود الذي بنو عمومته 
زعمهم، والذي أخرجه زعماء قومه من بينهم كشيء رديء ولكن هو 

لذي صار حجر الزاوية. لقد أتى عليه زمان حني اضطر للخروج من ا
وطنه مكة مع صحايب واحد مث رزقه اهللا تقدما حبيث عندما هامجه قومه 
هلالكه وهالك الذين آمنوا به وتدمريهم قاطعني مسافة مئتي ميل مع 

من  �جيش عرمرم سحق من هاجم مظهر اهللا هذا كما قال املسيح 
اهللا تعاىل القادة احملنكني وأذهلم على أيدي مجاعة قليلة  قبل. وقد هزم
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العدد اليت مل تكن هلا عدةٌ وال عتاد. وعندما مل يرتدع األعداء على 
أمره  ،الرغم من العفو املتكرر عنهم واستمروا يف نقض ميثاق بعد ميثاق

اهللا أن يهاجم قالع العدو ليري أن سبب فتوحاته ال يعود إىل أن 
بل  ،كون قرب بيته أما األعداء فيأتون قاطعني مسافات طويلةالرسول ي

الفتوحات تأيت بفضل اهللا تعاىل وتأييده. فحيثما توجه استقبله الفتح 
والظفر ومل يستطع العدو أن يقاومه يف بيته أيضا، فتحقق جانب آخر من 

  حيث قال: والذي سقط عليه هو سحق.  �كالم املسيح 
ن مع عشرة آالف قديس حامال نار شريعة يف إن هذا القادم من فارا

ميينه الذي بواسطته حتترق مجيع أوساخ النفس، والذي ينقي القلوب 
إِنَّ لي : "�الزائفة وجيعلها كسبيكة العقيان، هو الذي قال عنه املسيح 

* ا اآلنَأُمورا كَثريةً أَيضا َألقُولَ لَكُم، ولكن الَ تستطيعونَ أَنْ تحتملُو
وأَما متى جاَء ذَاك، روح الْحق، فَهو يرشدكُم إِلَى جميعِ الْحق، َألنه الَ 

.ةيورٍ آتبِأُم كُمبِرخيو ،بِه كَلَّمتي عمسا يلْ كُلُّ مب ،فِْسهن نم كَلَّمتي" 
  )١٣- ١٢:  ١٦(إِنجِيلُ يوحنا 

تز األنبياء بكوم خداما له، هو مؤسس اإلسالم ومثيل والذي يع 
الذي  �هو حممد رسول اهللا  ؛ولكنه أفضل منه يف كل شيء ،موسى

يسمى اليوم يف العامل ظاملا وسارقا، ويقال إنه صبغ األرض بسفك 
الدماء. وكان ال بد أن يقال ذلك ألن بنية أذهان معارضي مجيع األنبياء 

  حد فيحسبون كال اجلانبني من كل شيء سيئا. تكون على منوال وا
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جاَء ابن * جاَء يوحنا الَ يأْكُلُ والَ يشرب، فَيقُولُونَ: فيه شيطَانٌ"
اِإلنسان يأْكُلُ ويشرب، فَيقُولُونَ: هوذَا إِنسانٌ أَكُولٌ وشريب خمرٍ، 

  )١٩-١٨:  ١١(إِنجِيلُ متى  ".اةمحب للْعشارِين والْخطَ
لقد جاء املسيح بغري سيف وعلِّق على الصليب بغري ذنب ارتكبه: 

"هأْسلَى رع وهعضوو كوش نيالً موا إِكْلفَرض.. هامثُونَ قُدجوا يكَانو .
:نيلقَائ زِئُونَ بِههتسيو"ودهالْي كلا مي الَمى  "!الستجِيلُ م٢٩:  ٢٧(إِن 

  وقال الكتبة الكبار مستهزئني: )٣ - ٢: ١٩إِنجِيلُ يوحنا و
" كلم وا! إِنْ كَانَ ههلِّصخأَنْ ي رقْدا يفَم هفْسا نأَمو رِينآخ لَّصخ

ات قَد !بِه نمؤيب فَنلنِ الصزِلِ اآلنَ عنيلَ فَلْيائرإِس ذْهقنلَى اِهللا، فَلْيكَلَ ع
  )٤٣-٤٢:  ٢٧(إِنجِيلُ متى  "اآلنَ إِنْ أَراده! َألنه قَالَ: أَنا ابن اِهللا!

يا ناقض الْهيكَلِ وبانِيه في ثَالَثَة أَيامٍ، خلِّص نفْسك! إِنْ كُنت قالوا: "
    )٤٠:  ٢٧(إِنجِيلُ متى  "!ابن اِهللا فَانزِلْ عنِ الصليبِ
اهللا ومجاله فحني  جالل الذي كان مظهر �أما حممد رسول اهللا 

عاقب األشرار واملتمردين على جتاوزهم احلدود وخلوهم من القيم 
رفع املشايخ يف عصره  ،بل ختليهم عن القيم اإلنسانية متاما ،األخالقية

م عليه متناسني أسوة املسيح الذين هم أشباه الكتبة والفريسيني عقري
وقالوا: انظروا إنه يدعي كونه نيب اهللا ومظهرا هللا، ومع ذلك وقع  �

سيفه على رأس عدوه وقتل معارضيه. هل هذه هي عالمات الصادقني؟ 
وهل هذه أمثلة يضرا الصادقون؟ ملاذا مل يعف عنهم؟ وملاذا مل يلق رداء 
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وهو  عفا �أنه  وناملعترض هؤالء يرى ال ؟الصفح على رؤوس الناس
قادر وخلّى سبيلهم بعد القبض عليهم، أعتقهم بعد وضع احلبل يف 
أعناقهم، وعفا عنهم بعد وضع السكني على رقام، وعفا عن الذنوب 

على ألف نيب لنال كل واحد منهم نصيبا أكرب  �لدرجة لو وزع عفوه 
ومنبع العفو من عفوه هو. ولكن كما أن اهللا الذي هو مصدر الرحم 

 �يبطش أحيانا بالشرير، ليس للتعذيب بل لإلصالح، كذلك فعل النيب 
أيضا ليكون مظهرا كامال هللا تعاىل ويكون مثيل موسى. ولو مل يفعل 

 - الذين يطعنون يف حروبه الدفاعية- ذلك لصرخ هؤالء املعترضون 
مثيل بأعلى صوم ولتشدقوا بكل قوم وقالوا: انظروا إنه يدعي كونه 

موسى ولكن ال نرى معه عشرة آالف قديس ليهامجوا من فوق جبال 
فاران ويعاقبوا األشرار على شرورهم، ويقيموا ملكوت اهللا على 
األرض. ولقالوا أيضا بأنه حيسب نفسه موعودا أخريا ولكن مىت حتقق يف 

  حقه القولُ: 
نْ جعلَ نفْسه ذَبِيحةَ إِثْمٍ يرى أَما الرب فَسر بِأَنْ يسحقَه بِالْحزن. إِ"

حجنت هدبِي بةُ الررسمو ،هامطُولُ أَيالً تسى *  نري فِْسهبِ نعت نم
لذلك *  ويشبع، وعبدي الْبار بِمعرِفَته يبرر كَثريِين، وآثَامهم هو يحملُها

 أَقِْسم كَبس هلِ أَنأَج نةً، مغَنِيم قِْسماِء يظَمالْع عماِء وزاَألع نيب لَه
للْموت نفْسه وأُحصي مع أَثَمة، وهو حملَ خطيةَ كَثريِين وشفَع في 

ذْنِبِنياَء  ".الْميع١٢-١٠:  ٥٣(إِش(  
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و فقط لقال هؤالء الناس أنفسهم: مىت واستمر يف العف �لو مل يقاتل 
قسم الغنيمة مع العظماء حىت نؤمن بأنه أقام ملكوتا أبديا؟ وكما قال 

: أين النصرة والعون الذي جيب أن حيالف �آباؤهم يف زمن املسيح 
امللوك؟ ومل يفهموا أن امللكوت ال يكون على األرض فقط بل يكون 

ملعاصرون أن احللم والعفو على القلوب أيضا. كما مل يفهم الناس ا
وحدمها ليسا بالصفات احلسنة بل معاقبة الشرير وإنقاذ املظلوم من براثن 
الظامل وإقامة العدل واإلنصاف يف العامل أيضا صفات حسنة. بل الكامل 

  هو الذي يستخدم هذه الصفات كلها يف حملها املناسب. 
ق، لقد أُنبئ ببعثة نيب فيا أيها األمري املبجل! فتح اهللا قلبك لقبول احل

كان مقدرا أن يبعث منصبغا بصبغة موسى  �آخر أيضا بعد املسيح 
. فإن جميء املسيح الثاين كان مقدرا يف احلقيقة لتحقيق ما ورد يف �

صحائف موسى كما كان جميئه األول مقدرا من قبل لتحقيق صحائف 
مثيل موسى  موسى. فكان ضروريا أن يبعث للتطابق بني السلسلتني بعد

بفترة بقدر ما ظهر بعد موسى يف بعثته األوىل. يتبني من التاريخ أن ذلك 
عام. فباإلضافة إىل ظهور عالمات ذُكرت يف اإلجنيل  ١٣٠٠الزمن كان 

يف هذا العصر  �هناك دليل آخر أيضا وهو وجوب ظهور املسيح 
  عام.  ١٣٠٠ألنه قد مضت على ظهور مثيل موسى أكثر من 

بالك أن حالة اإلسالم متردية جدا فأنى للمسيح أن يبعث يف قد خيطر ب
  ؟ مة هذا العصرهذا الدين وأنى له أن يخفي امسه املقدس حتت رداء ظل
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ولكن عليك أن تتذكر أن هناك بعد املشرقني بني الدين وأهله، 
 رقةكذلك يكون أحيانا فرق بني دين مبين على الكتب املقدسة ودين ف

  : �ق بني النور والظالم. يقول املسيح معينة كالفر
الَ تظُنوا أَني جِئْت َألنقُض الناموس أَوِ اَألنبِياَء. ما جِئْت َألنقُض بلْ "

  )١٧:  ٥(إِنجِيلُ متى  ".ُألكَملَ
  عن الكتبة والفريسيني يف زمنه:  �ومع اعترافه مبحاسن التوراة، يقول 

يقْترِب إِلَي هذَا الشعب بِفَمه،  تنبأَ عنكُم إِشعياُء قَائالً: سناا مراؤونَ! ح"ي
  )٨- ٧:  ١٥(إِنجِيلُ متى  ".ويكْرِمين بِشفَتيه، وأَما قَلْبه فَمبتعد عني بعيدا

  كذلك يقول حبقهم:  
فَريِسيونَ الْمراؤونَ! َألنكُم تغلقُونَ ملَكُوت ويلٌ لَكُم أَيها الْكَتبةُ والْ"

السماوات قُدام الناسِ، فَالَ تدخلُونَ أَنتم والَ تدعونَ الداخلني يدخلُونَ. 
نَ بيوت اَألراملِ، ويلٌ لَكُم أَيها الْكَتبةُ والْفَريِسيونَ الْمراؤونَ! َألنكُم تأْكُلُو

ولعلَّة تطيلُونَ صلَواتكُم. لذلك تأْخذُونَ دينونةً أَعظَم. ويلٌ لَكُم أَيها 
الْكَتبةُ والْفَريِسيونَ الْمراؤونَ! َألنكُم تطُوفُونَ الْبحر والْبر لتكْسبوا دخيالً 

ويلٌ لَكُم ...حصلَ تصنعونه ابنا لجهنم أَكْثَر منكُم مضاعفًا.واحدا، ومتى 
أَيها الْكَتبةُ والْفَريِسيونَ الْمراؤونَ! َألنكُم تعشرونَ النعنع والشبِثَّ 

الرو قوسِ: الْحامأَثْقَلَ الن مكْترتونَ، والْكَمي أَنْ وغبنانَ. كَانَ ياِإلميةَ ومح
.لْككُوا ترتالَ تو هلُوا هذمعونَ ..تبرهت في! كَياَألفَاع الَدأَو اتيا الْحهأَي

  )٣٣-١٣:  ٢٣(إِنجِيلُ متى  "من دينونة جهنم؟
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(إِنجِيلُ  ".يطْلُب آيةًجِيلٌ شرير وفَاسق مث يقول عن عامة الناس: "
  )٣٩:  ١٢متى 

أيها األمري! انظر اآلن هل املسلمون املعاصرون أناس خمتلفون عن أمة 
موسى، لذا ال ميكن أن يولد املسيح فيهم؟ مهما كان املسلمون ظاملني، إن 

لالعتراض على تعليم اإلسالم كما مل يكن فساد الناس ظلمهم ليس مربرا 
مربرا لالعتراض على موسى أو التوراة. والذي ينقض  يف زمن املسيح

التعليم سيحمل وِزره بنفسه وحيفر قربه بيديه، فأنى ألعماله أن تكون 
والذي خيترع اعتقادا جديدا نتيجة  مربرا لالعتراض على كالم اهللا ودينه؟

عدم فهمه الصحائف كيف ميكن أن يقع اعتراض على الصحف بسبب 
وبا أن الصدوقيني كانوا يستنبطون إنكار القيامة من معتقداته؟ أفليس مكت

ليقدموا له  �التوراة نفسها؟ لقد مثُل مشاخيهم ذات مرة أمام املسيح 
، إن أعمال الناس إذنصدق استنباطهم ولكنه أفحمهم باحلجة والربهان. 

   ومعتقدام اخلاطئة ال تربر االعتراض على القرآن أو اإلسالم.
أمامه مشاعل األديان األخرى كلها، وهو مشس ال  اإلسالم نور ختمد

يسع مصباحا أن يظهر ضوءه أمامها. ولكن من املؤسف حقا أن 
املعارف واألغيار أعرضوا عنه وأغمضوا عيوم لئال ترى عيوم ضياءها 
وتستنري بنورها. إن مثله كمثل جوهرة يرميها الطفل أمام حيوان ويفر 

ل يرميها حاسبا إياها شيئا حقريا ال أمهية له، منها احليوان مذعورا. الطف
  أما احليوان فيفر ظانا أن الطفل رمى إليه شيئا إلحلاق الضرر به حتما. 
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ولكن إله األنبياء، قدوس القدوسني الذي يتجلى على عرش حكومته 
أرسله بنظر االستنكار على هذا النحو.  نورال حيب قطعا أن يرى 

، �يثبت تعليما جاء به حممد رسول اهللا فأرسل حبيبه لكي يكمل و
، ولكي يأيت إىل �كما أكمل وأثبت املسيح الناصري كتاب موسى 

العامل بطبيعة املسيح الناصري وقوته وينال امسه ويذكر إىل أبد اآلباد 
  باسم مسيح اهللا ليتحقق ما قيل: 

"اربقُولُوا: مى تتاآلنَ ح نين منورالَ ت كُمإِن!بمِ الري بِاساآلت ك" 
  )٣٩:  ٢٣(إِنجِيلُ متى 

إال من يوقن بأن رسوال أُرسل بامسه يف هذا  �فلن يرى املسيح 
  وإال ال سبيل لرؤية املسيح.  ،الزمن ويرى فيه صفات املسيح

لقد جاء من كان قادما، فطوىب للذين يعرفونه ويؤمنون به. نعم، لقد 
دخل بواسطته يف جاء منادي اإلسالم ومثبتها ليم الشريعة األخرية ومتم

ملكوت اهللا أناس يسكنون يف أطراف العامل ويكونوا من خدام سيد 
الذي ال جناة دون طاعته الكاملة. والذي ال  �األنبياء حممد املصطفى 

يقبله ليس له إال البكاء وصرير األسنان. كما مل يأت املسيح األول 
كذلك جاء هذا  ،حكام دين موسى وإقامتهبشريعة جديدة بل جاء إل

املسيح أيضا إلحكام دين مثيل موسى ونشره. فإذا جاء املسيح يف املرة 
وأن سيد العامل موشك على  ،األوىل مناديا أن ملكوت اهللا قريب فانتبهوا

وارث النجاة الدائمة سيولَد قريبا، فاهلدف من جميء  أنالظهور، وانتبهوا 
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و أن خيرب الناس أن ملكوت اهللا قد أتى، وسيد املسيح هذه املرة ه
الكونني قد جاء، ووارث النجاة الدائمة ولد، فأتوا وانضموا إىل خدامه، 
واتبعوين ُألدخلكم يف بيته، وأعطيكم مكانا على مائدته ألن مفاتيح بيته 

  قد سلِّمت إيل، وكلِّفت مبهمة تنظيم مائدته. 
يح؟ وأنه جاء من اهللا يف الواقع وإن قيل: كيف نعلم أن ما قاله صح

حائزا اسم املسيح؟ وكل ما قاله عن اإلسالم صحيح ألننا أُنذرنا من 
فَإِنَّ كَثريِين سيأْتونَ بِاسمي قَائلني: أَنا *  انظُروا! الَ يضلَّكُم أَحدقبل: "

ريِينلُّونَ كَثضيو !ِسيحالْم وى  ".هتجِيلُ م٥-٤:  ٢٤(إِن(  
سيقُوم مسحاُء كَذَبةٌ وأَنبِياُء كَذَبةٌ ويعطُونَ آيات عظيمةً وقيل أيضا: "

  )٢٤:  ٢٤(إِنجِيلُ متى  ".وعجائب، حتى يضلُّوا لَو أَمكَن الْمختارِين أَيضا
المات ملعرفة كل حقيقة وصدق أدلةٌ وعالمات، فبتلك الع فجوابه إنَّ

. ال شك أنه قد أُنذر من ظهور املتنبئني �نفسها ميكن اختبار ادعائه 
وقيل أيضا بأم سيرون آيات وكرامات عظيمة، ولكن إىل جانب ذلك 

" وهذا يبين أن هناك وسيلة يضلُّوا لَو أَمكَن الْمختارِين أَيضاقيل أيضا: "
ني فال ميكن أن تنطلي على أيضا للتمييز بينهم وبني األنبياء الصادق

املختارين حيلة الكاذبني. ال بد أن تكون عالمام وكرامام خمتلفة متاما 
ألنه لو كانت عالمات األنبياء  ،عن كرامات األنبياء الصادقني وعالمام

بأن موسى  إذنالكاذبني أيضا مثل األنبياء الصادقني ملا أمكننا القول 



 
� �

 -- ٣٢-- 

 

هم السالم كانوا أنبياء صادقني، ولكننا نرى وداود وحيىي حىت املسيح علي
أن املسيح عد معجزاته دليال على صدقه. فقال لتالميذ يوحنا حني 

  "فرد عليهم قائال: نت هو اآلتي أَم ننتظر آخر؟جاءوا يسألونه: "أ
":انظُرنتو انعمسا تا بِمنوحا يبِرأَخا وباذْه ي يماَلْع جرالْعونَ، ورصب

يمشونَ، والْبرص يطَهرونَ، والصم يسمعونَ، والْموتى يقُومونَ، 
  )٦- ٣:  ١١(إِنجِيلُ متى  ".وطُوبى لمن الَ يعثُر في * والْمساكني يبشرونَ

ف نعرِف الْكَالَم الَّذي لَم وإِنْ قُلْت في قَلْبِك: كَيوورد يف التوراة: "
فَما تكَلَّم بِه النبِي بِاسمِ الرب ولَم يحدثْ ولَم يصر، * يتكَلَّم بِه الرب؟ 

فَهو الْكَالَم الَّذي لَم يتكَلَّم بِه الرب، بلْ بِطُغيان تكَلَّم بِه النبِي، فَالَ 
ختهنم ة  ".فثْنِي٢٢-٢١:  ١٨(اَلت(  

فثبت أن املعجزات والنبوءات أيضا من أدلة صدق األنبياء. أما 
يف ذكر املتنبئني فتختلف عن اليت  �الكرامات اليت ذكرها املسيح 

باملعجزات يريها أنبياء اهللا بل هي من قبيل الشعوذات واألباطيل وليست 
ل اهللا تعاىل. وما دام صدق األنبياء ظل للعادة اليت تظهر جال اخلارقة 

يثبت بواسطة اآليات اليت ظهرت على أيديهم أو بواسطة النبوءات اليت 
أدلَوا ا وحتققت يف مواعيدها فيمكن اختبار صدق املرسل يف هذا 
العصر أيضا حبسب املعيار نفسه. وألن نوعني من املعجزات يظهر 

ليمهم، وثانيا: املعجزات اليت تظهر بواسطة األنبياء، أوهلا حيام وتع
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لذا أبين كال النوعني منها وأتناول أوال: حياة املسيح ؛ بوجود اآلخرين
  اإلعجازية وتعليمه ومهمته.  �املوعود 

يا أيها األمري احملترم! وفقك اهللا لقبول احلق، إن املبعوث واملرسل هلذا 
ور يف إقليم البنجاب، العصر كان من سكان قرية قاديان حمافظة غورداسب

وقد ولد يف القرية نفسها ومساه أبواه "غالم أمحد" (عليه الصالة 
والسالم). لقد ولد يف عائلة كانت من عوائل عريقة مثل عائلة املسيح 

، وكانت من نسل أُسر املغول والفُرس امللكية، وكانت قد �الناصري 
لة عائلته عندئذ حاكانت استوطنت اهلند منذ بضعة أجيال فقط. ولكن 

تتسم بالفقر حبيث كانت قد فقدت كثريا من جمدها  �كعائلة املسيح 
وشوكتها الغابرة. كان آباء هذا املرسل قد فقدوا واليتهم يف حرب مع 
قبيلة سيخية يف زمن الفوضى السائدة يف عهد السيخ. صحيح أن املهاراجا 

والده ميسور وجعل  ،رجنيت سنغ أعاد إليهم مخسني قرية من أمالكهم
ولكن اهللا كان يريد أن  ،احلال دنيويا بإعطائه منصبا مرموقا يف اجليش

اهللا حكومة السيخ وأقام إذ دمر ؛ يستخدم هذه العائلة ملهمة أخرى
ومبجيئها تالشت أيضا الوالية اليت ملكتها  ،حكومة بريطانيا يف البنجاب

يلة والكثرية أعاد الطو الدعاوى القضائيةعائلته منذ مئات السنني. بعد 
 قرى وثالث كملك واحدة قريةممثلو احلكومة الربيطانية إىل عائلته 

للزراعة فقط، وصودرت بقية األمالك كلها. ولكن من سنة اهللا أنه إذا 
أراد إكرام عائلة من حيث الدين ثبتها يف مقام اإلخالص. مع أن والده 
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ل خملصا هلا مين خبسارة كبرية من حكومة بريطانيا ولكنه ظ �
ومضحيا من أجلها دائما، وحليفها يف العسر واليسر كما حالف حكومة 
السيخ. ويف أيام املفسدة حني انتشر التمرد العام ضد احلكومة الربيطانية 
يف البلد كله، وال سيما يف العائالت القدمية، ساعد والد املسيح املوعود 

وقدم هلا مخسني فارسا. احلكومة الربيطانية أكثر مما كان يف وسعه  �
وشارك ابنه األكرب وهو األخ األكرب ملؤسس اجلماعة األمحدية يف احلرب 
مع اجلنرال نكلسون، وأسهم يف كسر ثورة املتمردين يف جبهة "ترِمون" 
ببسالة حىت اعترف هذا القائد املعروف حببه لوطنه بوجه خاص أن أكثر 

  م املفسدة كانت عائلة قاديان. العوائل إخالصا يف تلك املنطقة يف أيا
. كانت حياته منذ ١م١٨٣٦ عام يف �ولد املسيح املوعود  لقد

اهللا وجالله. لقد ولد وقت العصر  لقدرات مظهراوالدته إىل حني وفاته 
وولدت معه بنت، وبذلك كانت والدته أيضا آية ألنه قد  اجلمعة يوم

ب وراء والدته وقت العصر . والسب٢ورد أن املوعود القادم سيولَد توأما
 �يوم اجلمعة كان ليطابق وقت والدته وقت والدة آدم األول، ألنه 

  كان املوعود األخري هلداية العامل وكان حيتل مكانة آدم الثاين. 
بدأت ظاهرة البحث عن املوعود القادم يف  �ففي زمن قربِ والدته 

ينـزل على الناس يف خمتلف  اخلفي أديان العامل املختلفة، وبدأ اإلهلام اإلهلي
                                                           

 م. (املدون)١٣/٢/١٨٣٥بتاريخ حبسب حتقيق حضرة مرزا بشري أمحد كانت والدته  ١
 فصوص احلكم حمليي الدين بن العريب. انظر:  ٢
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مناطق العامل ليبشرهم بقرب جميء منجي العامل. فمختلف األقوام واألديان 
يف أوروبا وآسيا بدأت تنتظر املوعود املقبل منذ أوائل القرن التاسع عشر. 
وبدأ كثري من الناس حيذّرون العامل بأن زمن املوعود املقبل قريب فاضوا 

اقدين. فكان يف إجنلترا نفسها أناس أعلنوا ذلك، وانتبهوا حىت ال جيدكم ر
يف  بذلك منهم قسيس يف الكنيسة املشيخية امسه "إدوارد إروِنغ" بدأ ينادي

م، ويف غضون ثالثة أشهر ازداد عدد املستمعني ١٨٢١خطاباته يف عام 
مستمع، مبن فيهم رجال السياسة وأصحاب  ١٥٠٠إىل  ٥٠٠إليه من 

 (Canning)وكاننغ  (Brougham)روهيم النفوذ بوجه عام مثل: ب
. فكان يقول بأن (Willber Frace)وولرب فريس  (Mackin Tash)وميكنتاش 

األوساخ يف غضون عشرين عاما، وأن الزمن من منطقة أورشليم ستنـزه 
قريب حني تقام احلسنة وسيأيت املسيح وحيكم العالَـم. وقال أحد 

نفسه أنه قد جرت على لسانه عند  عن (Baxter)تالميذه مستر بكستر 
األحياء  القديسونالدعاء كلمات أن جميء املسيح قريب، ومبجيئه يجمع 

األموات. وبواسطة "إدوارد إروِنغ"  القديسونيف مكان واحد وسيحيا 
  املذكور آنفا أُسست فرقة كاثوليكية تدعى: "الكنيسة الرسولية". 

تنتظر جميء املسيح منذ القرن  " ال تزالاألدفنتستكذلك إن فرقة "
التاسع عشر، ومل يتخلوا عن معتقدام على الرغم من حتمل مصائب 

  . أمريكاكثرية وال يزال أفرادها ينشرون أفكارهم يف 
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إضافة إىل هؤالء هناك مئات آالف الناس من املسيحيني واليهود 
شروها الذين يوقنون أن هذا هو زمن جميء املسيح، وقد ألّفوا كتبا ون

حول هذا املوضوع. يوقن املسلمون أيضا بوجه عام أن املسيح سينـزل 
يف أواخر القرن الثالث عشر أو أوائل القرن الرابع عشر. وقد تلقى كثري 
من أصحاب الكشوف رؤى وكشوفا وإهلامات حىت استيقن العامل 
اإلسالمي بسببها أن زمن نزول املسيح قد اقترب اآلن. وبذلك حصلت 

مطابقة منذ والدته مع الذي كان سيهدي العامل  �ح املوعود للمسي
ألنه قد أُخرب الناس عند والدة املسيح األول أيضا أنه سيولَد عما  ،بامسه

قريب. الفرق الوحيد هو أن يف زمنه وجهت أنظار الناس بواسطة 
الشهب، أما يف زمن هذا املسيح فقد وجهت أنظار الناس من األديان 

إىل هذا األمر بواسطة الرؤى واإلشارات القلبية، أما املسلمون األخرى 
  فقد وجهوا إليه بالكشوف واإلهلامات.

مع أن حالة عائلته املالية أخذت تتحسن منذ والدته ولكن حالة أبيه 
بدأت تسوء يف أيام شبابه ألن املهاراجا رجنيت سنغ مات وسادت 

عقارات والده فور إحكام  الفوضى بعده، واحلكومة الربيطانية صادرت
تأثريا كبريا على قلب  تقلُّب الزمانسيطرا على البنجاب، وبذلك أثّر 

أيضا  �والده. وبالنظر إىل حالة والده ترسخ يف قلب املسيح املوعود 
  . بتقلُّب الزمانمنذ نعومة أظفاره نقش ال يزول 
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د مع أن العلم مل يكن رائجا بوجه عام يف ذلك الزمن ولكن وال
املسيح املوعود استأجر أستاذا لتعليمه يف البيت. قد يحسب ذلك التعليم 
عاليا نظرا إىل حالة ذلك الزمن، وال سيما يف أوساط األشراف الذين 
كانوا حيسبون التعليم خاصا بالفئات الدنيا اجتماعيا، ولكنه مل يكن 

يخ تعليما جيدر بالذكر مقارنة مع التعليم يف املدارس. فكان املشا
املعارضون له يطعنون فيه على إثر عجزهم يف املبارزة الروحانية وقالوا 

فكيف صار عاملا؟ كما قال الناس  ،بأنه مل ينل تعليما يف مدرسة عليا
بسماعهم كالما روحانيا من املسيح األول: أليس هذا ابن يوسف 

  )٥٦-٥٥: ١٣النجار، وأمه مرمي؟ فأنى له كل هذا؟ (انظر: إجنيل متى 
منذ صغره مياال إىل األدب والصدق.  �كان طبع املسيح املوعود 

يروي الناس القدامى الذين شهدوا طفولته أنه كلّما رأى أحدا يكذب أو 
خائضا يف لغو الكالم أو يقلّد األساتذة من أجل االستفزاز ابتعد عنه فورا. 

شب  إىل الذنب قط بل امك دائما يف مشاغل علمية. عندما �مل ميل 
أراد والده أن يوظّفه يف وظيفة ولكنه ما كان مياال إليها بل كان يعكف 

 ،على أمور دينية ليلَ ار. كان قليل االختالط بالناس، وقليل الطعام
فكان يطلب طعامه من البيت ويوزعه على األيتام والفقراء ويأكل منه 

له:  �قال  وظيفةً يدبر لهأن  �قليال جدا معهم. كلما أراد والده 
لقد توظّفت حيث كنت أريد أن أتوظف فال تقلق بشأين. ولكن والده 
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كان يذكر ذلك حبسرة عند أصدقائه ويقول بأن ابنه هذا سيعيش طول 
حياته على مساعدة إخوته، وأنه قلق جدا بشأنه، ولكن يف بعض األحيان 

  ي. كان والده يقول بفرط السعادة أن ما هو منهمك فيه هو العمل احلقيق
من قاديان لبضعة أيام متضايقا من نقد أهل  �وحدث أن سافر 

البيت واستقر يف سيالكوت وتوظف أيضا يف احملكمة االبتدائية لكسب 
لقمة العيش. ويف أيام املكث هناك بدأت أبواب السماء تفتح عليه 
وشرعت مالئكة اهللا تنـزل. وأخربه اهللا بأمور غيبية كثرية حتققت يف 

اء على ذلك بدأ الناس من خمتلف األديان يعتقدون بقوته موعدها. وبن
القدسية وشعروا أن حياته ستكون غريبة عند العامل. وبدأ اهللا تعاىل يف 
هذه املرحلة يري من أجله أنواع الكرامات اليت تعجب برؤيتها اهلندوس 

  واملسلمون، فازدادوا إميانا بقدرات اهللا تعاىل.
 بيت مع بعض أصدقائه مبن فيهم ذات مرة كان حضرته نائما يف

منه أن ففهم اهلندوس واملسلمون، فاستيقظ فجأة ومسع صوتا غريبا 
السقف على وشك االيار، فأيقظ زمالءه وأخربهم باملوضوع ولكنهم 
عدوه أمرا عاديا، وفحصوا السقف قليال مث عادوا إىل النوم. ولكن 

وطلب منهم أن ع صوتا املسيح املوعود أيقظهم مرة أخرى وقال بأنه مس
ولكنهم مل يبالوا بقوله وعدوه ومها. ولكنه مسع  ،الغرفة ينهضوا وخيلوا

صوتا مثله مرة أخرى وأُلقي يف روعه أن السقف منهار ال حمالة وهو 
ينتظر خروجه فقط من الغرفة. عندها أيقظهم املسيح املوعود قهرا 
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إن وضع قدمه  وأخرجهم من الغرفة، وخرج بنفسه بعدهم مجيعا. وما
على الدرج للخروج اار السقف وشعر زمالؤه كلهم أنه لو مل يكن 

موجودا هنا أو إن مل يخرجهم قبل خروجه لدفنوا  �املسيح املوعود 
  حتت السقف حتما. فأخذوا ينظرون إليه بنظر التبجيل واالستغراب. 

 ،كان حضرته يف سيالكوت إذ مرضت والدته مبرض شديدبينما 
يكون  قد وكذلك ظنا منه أن طبعه ،اه والده بسبب مرض والدتهفاستدع

مال إىل األمور الدنيوية بعد مكثه خارج البيت هلذا القدر من الوقت 
ومروره بتجارب املشاغل الدنيوية املختلفة، فكلّفه بإدارة أمور األمالك. 

ب ولكن الطهارة والعالقة باهللا اليت كان حائزا عليها مل دأ وطأا بسب
الوظيفة يف احملكمة، ومل ختمد بسبب إدارة أمور األمالك أيضا. فكان 

ولكن كان متوجها  ،حضرته يشتغل يف هذه األمور تنفيذا ألمر والده
دائما إىل اهللا تعاىل ومل ينس عبادة اهللا وذكره يف أي حال قط. فذات 

فقال له بعض  ،يف احملكمة ملتابعة قضية وحانت الصالة �مرة كان 
إلخوة إن ترك املكان يف هذا الوقت ليس مناسبا ألن القاضي ميكن أن ا

يدعوك يف أية حلظة. ولكنه مل يبال بذلك وخرج من غرفة احملكمة وبدأ 
الصالة. ويف هذه األثناء فرغ القاضي من القضية السابقة وبدأ النظر يف 

غ قضيته وناداه، ولكنه استمر يف الصالة بكل سكينة وهدوء، وعندما فر
  من عبادة اهللا وذهب إىل احملكمة كان القاضي قد حكم لصاحله. 
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حدث يف األيام نفسها حادث آخر تتبني منه عالقته باهللا تعاىل، وبيان 
كان يتابع قضية وكانت حقوق والده  �ذلك أن املسيح املوعود 

تعتمد عليها كثريا. نزل حضرته يف بيت أحد أصدقائه وعندما عاد من 
عيدا جدا، ففهم صديقه أنه ربح القضية ولكن تبني بعد احملكمة كان س

ذلك أنه قد حكم فيها ضد والده. ولكن كان حضرته سعيدا على أنه 
سيستريح لبعض األيام ويستمتع بعبادة اهللا. فقد أثبت يف هذه األيام 
كيف ميكن لإلنسان أن يرضي ربه إىل جانب طاعة والديه، وليس 

  ساءة إىل والديه. ضروريا أن يرضي اهللا باإل
بالغا من العمر أربعني عاما تقريبا حني توفِّي والده. وكان  �كان 

ذلك أول يوم حني فُتحت عليه أبواب السماء وكلّمه رب السماوات 
واألرضني وأخربه بأن والدك سيموت عند الغروب. وحني خطر بباله 

ألن معظم أسباب الدخل - للحظة واحدة: ماذا سأفعل بعده  �
نزل عليه كالم اهللا: "أليس اهللا بكاف  -مرتبطة حبياة والده كانت

عبده"؟ منذ ذلك الوقت أخذت حالته تتغري باستمرار وبدأ جالل اهللا 
يظهر بقوة وشوكة أكثر يوما إثر يوم، وبدأت أسرار السماء واألرض 
تفتح عليه، فكانت كثري من األمور احلادثة يف املستقبل تكشف عليه. 

  ا قالوا مستغربني: إن أفعال اهللا غريبة حقا. والذين مسعوه
 أنْ كان الناس إىل ذلك احلني قد تأثّروا بصدقه وتقواه وبِره لدرجة

أقر األعداء أيضا بصدقه. ومن اختلفوا مع عائلته كانوا يرضون يف معظم 
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. وحني كان املسيح املوعود يوصل احلقوق إىل �احلاالت حبكمه 
استغرب الناس كيف  ،كبد اخلسارة يف هذا السبيلوإن ت ،كاملةًأصحاا 

يتجلى اهللا تعاىل يف هذا الشخص. كان من عادته أنه إذا علم أن أحدا 
غصب حق غريه نصحه دائما وسعى جاهدا ألداء احلق إىل صاحبه، 

الذي كان يدير أمور أمالكه  -وكان كثريا ما ينصح أخاه خاصة
وق اجلميع وال يأبه خبسارة أن يؤدي حق - �وأمالك املسيح املوعود 

  دنيوية، وبذلك حتقق أن ابن آدم مبجيئه سيمأل العامل عدال وإنصافا. 
أربعني عاما تواىل نزول مالئكة اهللا عليه ونزلت عليه  �عندما بلغ 

أن اإلسالم ضعيف جدا يف هذه األيام وحمتقر يف  وحي اهللا الذي تضمن
عظمته على الناس. فألّف حضرته فقُم وانصره وأظهِر صدقه و ،نظر الناس

كتابا ضخما هلذا الغرض بعنوان: "الرباهني األمحدية" أثبت فيه صدق 
ودعا أتباع كل دين وملة أن  ،اإلسالم وأفضليته على األديان األخرى

ولكن مل يربز أحد على الرغم من  ،يبينوا حماسن أديام مقابل اإلسالم
اء البالد بأن تأليف كتاب من هذا حتدياته املتكررة. واعترف كبار علم

النوع بغري تأييد اهللا مستحيل كليا ألم كانوا يعرفون أن املؤلف مل يدرس 
يف مدرسة عالية ومل يتعلّم على يد عامل كبري. مل يكتمل تأليف الكتاب إال 

فليتوجه إىل إصالح  ؛وأخربه اهللا تعاىل أنه يريد استخدامه ملهمة أخرى
الروحانية. مث أعلن حضرته أن الذين يريدون أن يبايعوه حالة املسلمني 
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كان املسيحيون  .لوجه اهللا فليفعلوا. ومنذ ذلك احلني بدأت معارضته
واهلندوس يعارضونه سلفا بسبب تأييده اإلسالم، أما اآلن فقد شرع 
املسلمون أيضا يف معارضته. ومل يعجب املشايخ املعاصرين الذين كانوا 

نابذين طاعتهم، ألم  ويؤيدوه الناس يتبعهلفريسيني أن ورثة الكتبة وا
كانوا يعرفون أن الناس يتحررون من سالسل التقاليد واألعراف بعد 

وال تبقى على قلبهم إال حكومة اهللا فقط. استمر حضرته يف  ،االلتحاق به
عمله بصمت وهدوء ولكن مل يكشف اهللا عليه بوضوح إىل هذا احلني 

ه، كما مل يكشف على املسيح األول أيضا يف أوائل أيام حقيقة مكانته عند
بعثته أن اهللا بعثه مسيحا. فقد ورد أنه يف السنة الثانية من بعثة املسيح سأل 
احلواريني: ماذا يعتقد الناس يب؟ وحني قيل له: منهم من حيسبك يوحنا، 
ومنهم من يعتقد بك إرميا، وبعضهم يؤمنون بأنك أحد من األنبياء. 

سأهلم: ماذا تعتقدون يب أنتم؟ قال مشعون: أنت املسيح. قال املسيح: لقد ف
حينئذ أَوصى تالَميذَه أَنْ الَ يقُولُوا كشف اهللا عليك هذا السر ولكن: "

ِسيحالْم وعسي هإِن دى  ".َألحتجِيلُ م٢٠:  ١٦(إِن(  
إىل عامني أنه هو هذا ما حدث مع املسيح الثاين أيضا إذ مل يعلم 

م حني نزل مالك اهللا ١٨٩٠املسيح، حىت جاء الوقت يف أواخر عام 
وكشف له احلقيقة اليت تلخصت يف أنك أنت املسيح ابن مرمي الذي أُنبئ 
عنه يف الصحائف أنه سيأيت هلداية العامل، أما املسيح األول فقد مات مثل 
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وته اآلخرين الذين خلوا بقية األنبياء ولقي أباه الذي يف السماء مثل إخ
قبله. أما القول بأنه سيعود إىل العامل فاملراد منه أن شخصا سيأيت بامسه 

  ويعمل بصفاته وبقوته. 
عندما أعلن املسيح املوعود هذا األمر هاجت املعارضة ضده من 
أقصى اهلند إىل أقصاها لدرجة قلما يوجد نظريها. فقد عارضه النصارى 

وبدأت احلكومة أيضا تنظر إليه بنظر الشك  بشده وكذلك املسلمون،
واالرتياب ألنه ادعى كونه مهديا أيضا، واملعلوم أن هناك روايات كثرية 

كانت  أنْ تتلخص يف سفك الدماء مرتبطة بفكرة املهدي لدرجة
احلكومة مضطرة إىل أخذ احلذر واحليطة والنظر إليه وإىل مجاعته بنظرة 

 يبالِ بأحد واستمر يعلن مبا أخربه اهللا الشك فور مساع امسه. ولكنه مل
ويدعو األقوام كلها بكل قوة وشدة للدخول إىل ملكوت اهللا. وما نصح 
به العامل بواسطة الكتابات واخلطابات كان يتلخص يف أن دين اإلسالم 
هو الدين املختار الذي أنيطت به النجاة اآلن، وأن القرآن الكرمي وحده 

سطته يستطيع اإلنسان أن يصل إىل اهللا، ورسولُه هو كالم اهللا الذي بوا
. وقال: لقد أرسلين اهللا تعاىل �املشرع األخري هو حممد رسول اهللا 

خالق الكون ومالك العاملني ألعيد العامل إىل اهللا وكالمه ورسوله بعد أن 
أعرضوا عنهم وألبلغ األقوام رسالة اهللا وأُدخلهم يف حكومته اآلمنة، 

وأهب  ،ذين ابتعدوا عنه، وأهب اإلميان ملن ال إميان هلموألوصل به ال
العميان عيونا وأعطي البكم آذانا وأبرئ الذين شوه الربص أجسادهم، 
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وأحيي املوتى وأنبه الغافلني وأوقظ النائمني وأسترضي الساخطني وأصلح 
وأفتح أبواب  ،وأتعهد بالذين ليس هلم أحد، الفاسدين وأمحل الساقطني

  هللا على الذين طُردوا منه وأعيد إليهم حقهم. ملكوت ا
ينادي بأعلى صوته قائال: يا أيها الناس أيا  �فمنذ ذلك اليوم بدأ 

كان انتماؤكم الديين إن أبواب رمحة اهللا مفتوحة عليكم، آمنوا باهللا 
واحدا وأطيعوا حممدا رسول اهللا طاعة كاملة ستنـزل عليكم بركات 

ات من األرض. يا أيها الذين تسمون من السماء وخترج لكم برك
 ،أنفسكم مسلمني ال تظنوا أنكم ترضون اهللا بتسمية أنفسكم مسلمني

فهو ال يرضى بكالم اللسان فقط بل يرضى باألعمال من القلب 
والتصديق باجلوارح. فأصلحوا أفكاركم وحاسبوا أعمالكم ألن هذه 

تظنوا أنكم أحباء هي األمور اليت ب اإلنسان عزة يف حضرة اهللا. ال 
اهللا فلن يعاقبكم بل سيهلك عدوكم. احلق أنه سيهلككم قبل عدوكم 

 ،وسيلقيكم يف جهنم قبلهم ألم مل يعرفوا تعليمه بينما عرفتموه أنتم
وكانوا غري قادرين على التمييز بني احلق والباطل لكوم يف ظالم بينما 

  كنتم على التمييز من القادرين. 
مون وذراري املسلمني، اتركوا قسوة قلوبكم واختاروا احللم يا أيها املسل

السيف باسم الدين، ألنكم ذه الطريقة ال بإشهار لوجه اهللا وال تفرحوا 
تصبحون أحباء اهللا بل تعدون مكروهني يف نظره ألنكم تسيئون إىل اهللا 
ورسوله وكتابه ودينه لتحقيق مآربكم وللحصول على الغنائم ألنفسكم، 
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تقطعون رقاب الناس مللء بطونكم. ال شك أنكم تسيئون إىل اهللا تعاىل و
بينما تريدون العزة ألنفسكم. هل كالم اهللا حباجة إىل القتل والنهب 
لتأصيل عزته؟ فما دام كالم اإلنسان احلسن أيضا ليس حباجة إىل الظلم 

  هلما؟ واالعتداء لتوطيد دعائم مجاله فأنى لكالم اهللا أن يكون حمتاجا 
أكثر من النهب  ليسيا قساة القلب! ما حتسبونه جهادا وحربا دينية 

والسرقة. ما نصرمت به الدين بل جعلتم كل شخص نبيل وتقي وصادق 
يسيء الظن به. واآلن أنتم مسؤولون عن ذنب كلّ من صرفتموه عن 

  الدين. 
بل كان هذا هو األهم من  ،يا حزب املشايخ، كان يكفيكم رضا اهللا

وما من شيء مرضي عنه أكثر منه، ولكنكم اختذمت سعادة  ،ل شيءك
الدنيا غايتكم املتوخاة وتتطلعون إىل الناس وتصغون إىل أصوام وال 

ما نويتم ولكن ال  نلتمتبالون برضا اهللا شيئا وال تصغون إليه. لقد 
حبقه ، بل اهللا يطالبكم احلياة الدنياميكنكم أن تنالوا رضا اهللا مع ابتغائكم 

  ويطلب منكم أن حتققوا ما يطلبه منكم. 
خبلق اهللا  يعتينبل الذي  ،يا أيها الناس، لن تسعدوا جبمع املال والثروة

املفلس منهم والفقري هو الذي سيحظى بالسعادة. والذي ينصر العجزة 
سينصره اهللا، والذي يهتم بالضعاف يهتم به يف السماوات، وسيسهر اهللا 

نائما أو غافال. وحني يكون غافال عن عدوه يتصدى  له حني يكون هو
ألنه نصر عباد اهللا الفقراء وأنقذهم من اهلالك مع  ؛اهللا له نيابة عنه
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إمكانياته احملدودة. فكيف تقبل غرية اهللا أن تبخل حبقه ومتسك عنه 
  كنوزه مع امتالكه كنوزا غري حمدودة؟ 

ن الصادقني هم ال تكذبوا فإن الكذب سم، اعتصموا بالصدق أل
  املقبولون عند اهللا، كونوا أمناء واجتنبوا اخليانة. 

لقد قيل لكم أال تنظروا إىل امرأة بنظرة سيئة ولكين أقول بأن سيد 
أُعطي تعليما يف هذا الزمن أال تنظروا إىل  �املصطفى  االكونني حممد

ا عليه مامرأة حمرمة أصال، ال بنظرة حسنة وال سيئة إال أن يقع نظرك
ألن للقلوب أيضا أبوابا كما للبيوت أبواب، وإن ترك األبواب  ،صدفة

  مفتوحة والغفلة عن اللصوص محق وتصرف األغبياء. 
ولكين أقول لكم  ،لقد قيل لكم بأال تشربوا اخلمر إىل حد السكر

بأن سيد األنبياء أُعطي تعليما أال يشربن أحدكم مخرا ال إىل حد 
خلمر سم يهلك قوى الدماغ الدقيقة ويبيد ألن ا ؛السكر وال أقل منه

قوى مكاملة اهللا، هو ثعبان جيذب اإلنسان ويذهب به إىل مناطق ال 
  يريد املرء الذهاب إليها.

ولكن سيد الصادقني أُعطي  ،ال تغضبوا دون مربر :لقد قيل لكم
تعليما أنه جيب أال يتنحى املرء بنفسه فقط عن الغضب دون مربر فقط 

ينصح بذلك اآلخرين أيضا. ارمحوا الناس ألن املرء إذا مل  بل عليه أن
يغضب دون مربر فهو ينقذ نفسه، ولكنه إذا أراد أن يلقى اَهللا فعليه أن 

  ينقذ اآلخرين أيضا. 
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ال تطلّقوا النساء بغري أن يرتكنب الزنا ولكنين أعطيكم لقد قيل لكم: 
 فواحش بل هناك ةالوحيد الفاحشةتعليما حبسب اإلسالم أن الزنا ليس 

فإذا رأيت أن إصالح امرأة  ،منكرات وسيئات كثرية دوا أيضاو
مستحيل بأي حال بسبب تلك السيئات فلك أن تطلّقها. فمثال إذا 

أو هي سيئة النظر أو عدمية احلياء أو  ،كانت املرأة ظاملة تؤذي اآلخرين
 وال تكاد ترتدع من ذلك على الرغم ،خائنة وتغصب حقوق اآلخرين

ففي هذه احلالة هي ليست منك يف شيء بل هي  ،من الوعظ والنصيحة
  عضو فاسد فابتره إذا كان ال ينقاد للعالج. 

ال حتلفوا، ولكين أعلّمكم حبسب تعليم اإلسالم أال  :لقد قيل لكم
حتلفوا ميينا غموسا وأال حتلفوا بغري ضرورة. وال حتلفوا مبا ال حيقق غرض 

أن حتلف حلفا صادقا عند الضرورة ألن احللف، غري أنك تستطيع 
احللف أيضا ضروري إلدارة نظام العامل بصورة صحيحة، وهناك أمور 

  كثرية يف احلكومات جتري باحللْف فقط. 
لظامل ولكين أقول لكم حبسب تعليم تتصدوا لال  :لقد قيل لكم

بل  ،اإلسالم أن عدم التصدي للعدو دائما ويف كل مكان ليس صحيحا
الصحيح هو أن جزاء سيئة سيئة مثلها، أما إذا كان من املتوقع أن  التعليم

العفو عن سيئة سيؤدي إىل اإلصالح أو ميكن أن يسفر عن فائدة أخرى 
ألنك إن عاقبت  ،أكرب من معاقبة املذنب فعليك بالعفو عنه دون معاقبته

  يف هذه احلالة لكنت ناشر السيئة ال القاضي عليها.
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ولكين أقول حبسب تعليم اإلسالم أال  ،بوا عدوكملقد قيل لكم أن حت
ألحد فرصة ملعاداتك نتيجة  يئتعادي أحدا بناء على أهواء نفسك وال 

، يف اهللا ورسوله وكتابهرغباتك الشخصية. جيب أن تكون عداوتك 
وإن كان عليك أن تدعو لعدوك وتطلب له -يف هذه احلالة أيضا لكن و

بل عليك أن تقضي على السيئة بأسرع  ،أبدا أال حتب فعله جيب - اهلداية
ألن بقاء السيئة ليس مضرا لك فقط بل  ،ما ميكنك وتطهر العامل منها

  ملرتكبها أيضا. فعليك أن تواسي مرتكب السيئة وتعادي السيئة. 
مث قال خماطبا املسيحيني: يا أيها الذين اختذمت احللم شعارا واختذمت احلب 

ما ال تفعلون؟ أمل يفعل الكتبة والفريسون ذلك قبلكم؟ لباسا، ملاذا تقولون 
أمل يهلكوا على الرغم من إميام مبوسى واألنبياء اآلخرين؟ فما وجه 

يف ملكوت اهللا مبجرد الكالم بلسانكم؟ عليكم أن أفضليتكم حىت تدخلوا 
تعملوا أيضا مبا تقولون ليهديكم اهللا إىل الصدق ويكشف لكم احلق. 

، أيضا له اخلد اآلخر فحولواأنه إذا لطمكم أحد على خد تقولون للناس 
ولكنكم تلطمون الناس حىت بغري أن يلطمكم أحد. وإذا اعتدى عليكم أحد 

 ال تتركونه ما مل تقضوا عليه. ال تعطون ثوبا ملن طلب منكم رداء، بلخطأً 
  أيضا.  الثوبزعونه منه بل تنـزعون كلّ من ترون الرداء على جسده تنـ

قولون للناس أن حيبوا جريام ولكن أي من جريانكم راض عنكم؟ ت
تريدون أن تقضوا على جريانكم وتشربون كأسا بعد كأس من اخلمر 
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جالسني على قبورهم وتعقدون جمالس الترفيه على أنقاض بيوم، 
  تضحكون على تأوهات أراملهم وأيتامهم، وتقولون: هذا ما يستحقونه.

ولكن أعمالكم مبنية  ،أال تكون أعمالكم للرياء تقولون للناس: جيب
 رقيكمعلى الرياء. أليس كل عمل من أعمالكم رياء؟ أال حتسبون مدار 

  ؟فعلتموه ما الناس بني واعلنت أن كله
ولكنكم ترون  ،تقولون لآلخرين أن يكسبوا احلسنة من أجل احلسنة

 أنكم قبل كل عمل ما جتنون منه من منافع سياسية ومالية لدرجة
تنشرون يف العامل الكالم الذي حتسبونه كالم اهللا بغية تقوية مجعكم 

  ال يؤمن باهللا وبأفعاله قط.  ظمكمفمعوإال  ،وزيادة قوتكم
تعدون الناس مبلكوت اهللا وتدعوم إليه ولكنكم مل تقبلوا إىل اآلن 

الذي قال عنه يسوع إنه سيخربكم بأمور آتية مع أنه قد  املعزيذلك 
عام. وليس ذلك فحسب بل تعادونه.  ١٣٠٠ى على بعثته أكثر من مض

حتبون من أتى بصفة االبن وتعادون من جاء حامال اسم األب وتنسون 
. ما حبق األباالبن ميكن أن يعفى ولكن لن يعفى  حق الذنب يفأن 

  لكم حتبون الفرع وتقطعون اجلذر. 
ها تافهة هي أنكم تبدو أمامها عيوبكم كل اليت ة الكربىاجلرميإن 

تسيئون إىل خالق السماوات واألرض الذي هو رب آدم، ورب نوح 
 يوسف وموسى وداود ورب إبراهيم وإسحاق وإمساعيل ورب ورب
يسوع. تقرأون أنه رب واحد، وتقرأون أنه أعطى االبن كل شيء، 



 
� �

 -- ٥٠-- 

 

-ومع ذلك تتخذون يسوع املسيح  ،وتقرأون أيضا أال جتعلوا له نِدا
ان عبدا هللا ونبيا من األنبياء وقد مسي ابن اهللا على وجه الذي ك

ابن اهللا احلقيقي وتعبدونه  -االستعارة كما سمي بعض األنبياء آهلة
وتدعونه وتعظّمونه كتعظيم اهللا. مث تقولون إىل جانب كل ذلك: ال 

ومكروه يف نظر اهللا، وال ختافون ماذا ستكون  سيئتشركوا فإن الشرك 
الذنب الكبري؟ أقول لكم صدقا وحقا بأن يسوع املسيح  نتيجة هذا

بنفسه سيشهد عليكم أمام األب وينفر منكم ألنه علّم على مدى حياته 
أن حتترموا األب أكثر من غريه، وظل يقول أن اهللا يعلم الغيب وله القوة 
كلها، وعنده اآليات كلها، وهو الذي سيحكم وهو املالك والرزاق، 

مه. لقد عاديتموه مع حبكم له. ادعيتم حبه ولكن ولكنكم رفضتم كال
أظهرمت معارضته ونسبتم أنفسكم له ودمرمت ما أجنزه طول حياته. مث 

  تفرحون أنه سيجزيكم على أعمالكم جزاء حسنا بعد عودته!
ليعطيكم جزاء حسنا. فلقد ال فيا قليلي الفهم، إنه سيأيت إلدانتكم 

كم وأُنذركم عذاب يوم تهتز فيه بعثت بامسه ألنبهكم على أخطائ
السماوات وترجتف األرضون، وكل صنعة كان اإلنسان يفتخر ا 
وحيسبها حسنة تكون مدعاة هلالك صانعها ويهلك املرء مبا كسبت يداه، 
ويقتل مبا صنعته أنامله، ويدفعه إىل القرب ما كان يعتز به. فانتبهوا قبل 

، آمنوا بالذي أنبأ به املسيح يف بعثته األوان، توبوا قبل حلول تلك الساعة
 نوا مبا يدعوكم إليه يف بعثته الثانية. إذا قبلتموه لكنتاألوىل، واآلن آم
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شاهدا لكم عند األب وسأظهر صدقكم عليه وستنالون رضاه 
  وستشعرون بتجليات رمحته. 

تقولون بأن املسيح مات معلَّقا على الصليب، وبذلك جتعلون الربيء 
ألنه قد  ؛وحتقِّرون يف أعني الناس من حتمل املصائب من أجلكم ملعونا

ورد يف الصحائف املقدسة أن الذي ميوت معلَّقا على الصليب ملعون 
ونيب كاذب. تعترفون بلسانكم بكونه كاذبا ويئون فرصة ليشمت به 
األعداء. املراد من اللعنة هو البعد من اهللا فكيف تقولون بأن املسيح كان 

يب اهللا ومع ذلك احنرف قلبه عن اهللا؟ ال ينحرف قلب أحد عن اهللا حب
وال ينفر منه أحد سوى املتمرد. فلماذا جتعلون يسوع  ،إال الفاسقني

يلٌ شرير وفَاسق املسيح الذي كان حبيب اهللا ملعونا؟ أال تقرأون: "ج
َألنه كَما كَانَ يونانُ * النبِي.  يطْلُب آيةً، والَ تعطَى لَه آيةٌ إِالَّ آيةَ يونانَ

في بطْنِ الْحوت ثَالَثَةَ أَيامٍ وثَالَثَ لَيال، هكَذَا يكُونُ ابن اِإلنسان في 
ملاذا  )٤٠-٣٩:  ١٢. (إِنجِيلُ متى "قَلْب اَألرضِ ثَالَثَةَ أَيامٍ وثَالَثَ لَيال

طن احلوت ميتا حىت ميوت ابن آدم على يف ب ال تفكّرون هل دخل يونس
الصليب ويوضع يف القرب ميتا؟ هل بقي يونس يف بطن احلوت ثالتة أيام 

يبقى ابن آدم يف بطن األرض ميتا؟  إذنوثالث ليال ميتا أم حيا؟ فلماذا 
ملاذا تغمضون عيونكم وأنتم عاقلون وحتسبون معلّمكم مذنبا لتحسبوا 

ونس يف بطن احلوت حيا وبقي حيا وخرج صادقني؟ لقد دخل النيب ي
منه حيا، كذلك ابن آدم دخل القرب حيا وبقي فيه حيا وخرج منه حيا. 
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نأورشليم معجزة إهلية كيف  يف وأُريتاملوت واحلياة ،اُهللال زِـي إله، 
الصليب حيا وينقذه من املوت أمام أعني األعداء وحيقق كالمه عن عبده 

ما لكم تقرأون أنه خرج من القرب وظل  بأيدي املعارضني أنفسهم.
  يتخفى يف أورشليم وأرى احلواري توما جروحه وقال للحواريني: 

" سلَي وحوا، فَإِنَّ الرظُرانونِي وسج !وا هي أَنإِن :لَيرِجو يدوا يظُراُن
 "أَراهم يديه ورِجلَيه. وحني قَالَ هذَا*  لَه لَحم وعظَام كَما ترونَ لي

  )٤٠- ٣٩:  ٢٤(إِنجِيلُ لُوقَا 
مث تناول منهم الطعام وأكله، ومع ذلك ال توقنون أن اهللا تعاىل أنقذه 
من املوت على الصليب وألقى عليه حالة تشبه املوت وأرى معجزة مثل 
معجزة النيب يونس وأقام احلجة على الناس وأعطاه فرصة أخرى ليبحث 

  ن خراف بين إسرائيل الضالة ويبشرهم مبلكوت اهللا. ع
قال كالما من هذا القبيل ونصح  �لباب القول بأن املسيح املوعود 

الناس بشىت األساليب وبلّغهم ما ذكرته آنفا مبختلف الكلمات وبتنوع 
العبارات، طورا بالكتابة وتارة باخلطاب. وكان يقول كالم احلكمة إضافة 

ويدعو أصحاب األديان األخرى وينبههم على أخطائهم إىل ذلك أيضا 
ويقرأ عليهم كالم اهللا. كلما كتب مقاال أو ألقى خطابا خرج من قلمه 

استغرب منه الناس. وخاف كثريون منهم  أن ولسانه كالم حكيم لدرجة
يف قلوم بأن ما يقوله حق وصدق. وكان هناك كثريون آخرون يظنون 

يتات واملشايخ أن ما يقوله إمنا يعلّمه إياه آخرون لقول القساوسة والباند
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 �وهو ال يدري بنفسه شيئا وبذلك أقروا أن ما يقوله املسيح املوعود 
هو كالم أعلى بكل املعايري ويفوق قدرته وقوته، ولكن حاولوا أن يغطوا 

  هذه احلقيقة برداء الشبهات وازدادوا رفضا وإنكارا. 
والقسس أن كالمه يؤثر يف القلوب، عندما رأى املشايخ والعلماء 

بدأوا يقولون: ال تسمعوا له وال تقرأوا كتبه  ،ويتأثر به الناس حني يلقونه
ألن له عالقة مع الشيطان وهو يصرف قلوب الناس بالسحر ويري 
كالمه الكاذب صادقا، وشرعوا يف خلق الثورة ضده وبدأ القسس 

املسيح. أما املشايخ فقد حيرضون احلكومة زاعمني أنه يسيء إىل يسوع 
، وذلك خلوفهم على أن يعدوا ما يقوله كفرابدأوا حيثّون عامة الناس 

أم إن مل يعرقلوا سبيل هذا التعليم لقبل الناس كالمه ولتالشت 
سيطرم عليهم. وحدث أن أعد املشايخ الكبار يف البالد فتوى مجاعية 

لوا بأن قتل هذا الشخص ونفثوا فيها مسا كثريا ضده وضد مريديه وقا
الدين وإن إيذاءه ثواب، وجيب أال يدفن هو وال  منواجب ألنه مارق 

أتباعه يف مقابر املسلمني. أراد أصحاب كل األديان أن يدينوه حبسب 
رأيهم ومل يروا ما تثبته كتب اهللا وكالم رسله. وكانت نتيجة هذه 

. كان الناس يف كل مكان - وعددهم قليل-الضجة أن أُوذي أتباعه 
يزعمون لغبائهم أم يرضون اهللا بإيذاء املسيح املوعود وأتباعه ومل يدرك 

  أحد أنه يسخط اهللا ويرضي املشايخ. 
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فلما رأى املشايخ والقساوسة وزعماء الفرق األخرى أن كالمه ال 
يزال مؤثرا أخذوا يشيعون ضده األباطيل ونشروا إعالنات مليئة بالشتائم 

ال يسع إنسانا شريفا أن يسمعها، وأوجدوا لإليذاء  أا رجةالقذرة لد
  طرقا غريبة لعلها مل ختطر ببال أعداء األنبياء السابقني. 

وملا رأى بعضهم أم ال يقدرون على إخراج ما يف جعبتهم من 
ألن قانون احلكومة اإلجنليزية مينع ، البغض والشحناء بواسطة اإلعالنات

ا أن يكتبوا يف رسائلهم شتائم بذيئة ال ميكن إيرادها نشر البذاءة، اختارو
فكانوا يرسلوا بامسه  ،هنا وال يسمح بكتابتها القانون وال األخالق

آالف  من هذا القبيل دون وضع الطوابع عليها. وقد وصلته �
خيرج منها سوى مل الرسائل اليت عندما فُتحت بعد دفع رسوم الربيد 

بل استمر يف  ،مل يبال ذه األشياء �وعود الشتائم. ولكن املسيح امل
عمله وظل يدعو اهللا تعاىل أن يفتح عيوم لريوا وجه اهللا وأال يتركوا 

  وال يوصدوا على أنفسهم باب النجاة. عداوته بسبب  �بابه 
يقوم بالوعظ والنصيحة أثناء النهار ويدعو اهللا تعاىل يف  �كان 

هم وجهه. هكذا مرت األيام جوف الليايل لريحم الناس ويكشف علي
وظل حضرته عاكفا على عمله دون أن  ،واألسابيع واألشهر والسنوات

يستريح يوما واحدا بغري دعوة الناس إىل اهللا. كان الناظرون إليه 
ولكن املسيح املوعود واصل مهمته دون  ،ومساعدوه بالتناوب يتعبون

همك يف تبليغ كلل أو ملل على الرغم من صحته املتدهورة، وكان ين
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دعوة اهللا سعيدا مسرورا دون أن يبايل بشتائم الناس أو معارضتهم. ومل 
 ذه املناسبة سيضر بالدين. يرد على القسوة إال إذا أدرك أن عدم القسوة

  لإلصالح ال دف إيذاء أحد.  كان ولكن رده على هجوم العدو
وعود ألنه حني كان العدو يعتز بقوته ويزعم أنه سيسحق املسيح امل

وحيد، كان امللك القوي الذي أرسله ليستعيد من عباده حقوقَه يبشره 
بشارة تلو بشارة ويطمئنه على التوايل. فبدال من أن خياف املسيح 

وبدال من أن يظن أن الناس قد ال  ،املعارضني معارضةَ �املوعود 
من  كان ينشر على نطاق أوسع ،يؤمنون به نظرا إىل املعارضة الشديدة

  ذي قبل وعود اهللا اليت أعطاه اهللا ومنها: 
سيخلّد اهللا تعاىل امسك بالشرف إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، "

وسيبلّغ دعوتك إىل أطراف األرضني. سأرفعك وأدعوك إيلّ، ولكن 
أولئك الذين يريدون امسك لن ميحى من على وجه األرض أبدا. وكل 

بوءون إهانتك، ويسعون إلفشالك، ويتمنون هالكك، هم أنفسهم سي
وميوتون خائبني خاسرين. ولكن اهللا سوف يكتب لك فوزا  بالفشل

حمبيك املخلصني، وأبارك  سأزيد مجاعةَ ق لك أمانيك كلها.كامال، وحيقّ
 م القيامةإىل يويف نفوسهم وأمواهلم، وأكثّرهم تكثريا، وستكون هلم 

على املسلمني اآلخرين الذين حيسدونك ويعادونك. لن ينساهم  الغلبة
  اهللا ولن يغفل عنهم، بل هلم أجرهم على حسب إخالصهم.
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. ههم على وجه الظلّية)شبِ(أي تأنت مين مبنـزلة أنبياء بين إسرائيل 
أنت مين مبنـزلة توحيدي. أنت مين وأنا منك. إن الوقت آلت، بل إنه 

لقي اهللا حمبتك يف قلوب امللوك والنبالء حىت إم ك حني يملوش
بثيابك. أيها املنكرون، املعارضون للحق، إن كنتم يف شك  سيتربكون

من عبدي، وإن كنتم تنكرون فضلي وإحساين الذي أنعمت به عليه، 
فأتوا بآية يف أنفسكم مثل آية الرمحة هذه إن كنتم صادقني. فإن مل 

، فاتقوا النار اليت أعدت للعصاة والكاذبني يعواتستطعوا ولن يتستط
  )١٤٢، ١٤١. (التذكرة: الطبعة الرابعة، صواملعتدين"

ستكون غالبا بعد كونك مغلوبا؛ أي حقريا كاملغلوبني يف الظاهر، "
والعاقبة لك. وضعنا عنك وِزرك الذي أنقض ظهرك. أراد اهللا أن ينشر 

ك. جاء نذير  وجهك وميد ظلّتوحيدك وعظمتك وكمالك. سيري اهللا
يف الدنيا، فأنكروه أهلُها، وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر صدقه 

ملكًا عظيما، وتفتح على  عطَىيسبصولٍ قوي شديد، صولٍ بعد صولٍ. 
م آياتنا يف كذلك فضلُ اهللا ويف أعينكم عجيب. سنري .يده اخلزائن

فتح مبني. أم يقولون حنن مجيع ويأيت  ةجستقام احلم. كاآلفاق ويف أنفس
منتصر. سيهزم اجلمع ويولّون الدبر. لن أخذلك وإنْ خذلك الناس. 
سأعصمك وإنْ مل يعصمك الناس. إين سأُري بريقي، وأرفعك بقدريت. 

رك، وكلّ أم اهللا يصلحسك لنفسي. تسالم عليك يا إبراهيم، اختر
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ي وتفريدي، وما كان ويعطيك كلّ مراداتك. أنت مين مبنـزلة توحيد
اهللا ليتركك حىت مييز اخلبيث من الطيب. زاد جمدك وذريتك. ينقطع 
آباؤك ويبدأ منك. سأذيع امسك إىل أطراف األرضني بعزة، وأرفع 

... قُلْ هلم: لناك املسيح ابن مرميذكرك، وألقي حمبتك يف القلوب. جع
 لْني. قُيقولون ما مسعنا ذا يف األولسلقد جئت على قدم عيسى. 

ام، الكلمات واإلظاهر ب قانعون. إنكم اهللا أعلمو، علمكم ليس واسعا
  ١".مكشوفة عليكم ليستواحلقيقةُ 

. أمم يسرنا هلم اهلدى وأمم حق عليهم العذاب. وميكرون وميكر "..
اهللا، واهللا خري املاكرين، ولكيد اهللا أكرب. وإن يتخذونك إال هزوا. أهذا 

أيها الكفار إين من الصادقني. فانتظروا آيايت حىت الذي بعث اهللا؟ قل 
حني، سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم. حجة قائمة وفتح مبني. إن 
اهللا يفصل بينكم، إن اهللا ال يهدي من هو مسرف كذاب. يريدون أن 

(إزالة  ."نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره الكافرون وايطفئ
  )٥٦٥، ص٣ثاين، اخلزائن الروحانية، الد األوهام، اجلزء ال

يف ذلك الوقت بدا هذا الكالم كأنه تباهي انون، وكان الناس 
يضحكون عليه ويقولون: ما الذي حدث هلذا الشخص إذ يعاديه العامل 
كله، واألديانُ كلها امجه، وليست معه مجاعة ومل يؤمن به إال أناس 

                                                           
 . ١٨٥- ١٨٣الطبعة الرابعة، ص :التذكرة١
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مسه مغمور يف قعر اخلمول وهو مقدم على قالئل يعدون على األصابع، وا
املرحلة األخرية من عمره، ومع ذلك يدعي بكل قوة وشدة أنه سيكون 
غالبا وسيؤمن به الناس بكثرة وسيبلّغ اُهللا امسه إىل أقصى أحناء األرضني، 
وسينجح يف مرامه وسيعيد إىل اهللا املنحرفني عنه. أما اليوم ومل ميض على 

ون عاما فإن حتقق هذه النبوءات ترك الناس حيارى من ادعائه إال أربع
أمرهم. لقد بلغ امسه إىل أحناء األرضني وقد آمن به إىل اآلن مئات 

  الناس. من لوف األ
وكالم اهللا ينشر على الناس كانوا يثورون  ىعندما كانت تلك الدعاو

ة قالوا أكثر ويعدوا كفرا وإحلادا ويثريون الناس أكثر فأكثر. فمن ناحي
للحكومة إن هذا الشخص ليس خملصا هلا بل العكس صحيح ويتحني 

  الفرصة، ومن ناحية ثانية قالوا للناس إنه يداهن احلكومة وينكر اجلهاد. 
اختار بعض األسفار يف أوائل أيام  �وقد حدث أن املسيح املوعود 

ادعائه. كانت احلكمة يف تلك األسفار أن تتم مماثلته مع املسيح 
اصري. فحيثما ذهب عارضه الناس بشدة. اجتمعت حشود كبرية الن

أمام بيته على مدار الساعة بغية اهلجوم عليه، ولكن مل يستطيعوا أن 
  يفعلوا شيئا خشية احلكومة. 

أوال سافر حضرته إىل لدهيانه حيث أثار املشايخ الناس بكل ما يف 
ناك وبذلك ولكن نائب املفوض أمر زعيمهم باملغادرة من ه ،وسعهم

 ،مخدت الضجة قليال. مث سافر حضرته إىل دهلي، عاصمة البالد حاليا
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حالفا باهللا أن عيسى الشيخ  ودعا زعيم املشايخ هناك للمبارزة ليقول
مازال حيا. وحدد اجلامع يف دهلي مكانا للمبارزة. فاجتمع  �

ألوف من الناس يف الوقت احملدد وكان كثري منهم حيملون معهم 
رة وبعضهم جاءوا بالسكاكني واآلخرون بالعصي وشغبوا حجا

وقالوا: جيب أال يفلت من أيدينا حيا هذا الذي يدعي أنه مسيح. 
اثنا عشر الوقت أيضا يف ذلك  �وشاءت الصدف أن كان معه 

صحابيا مثل املسيح الناصري، وضربوا مثال أعلى للتضحية واإلخالص 
سبيل اهللا ورسوله. وحني أراد  حبيث متىن كل واحد منهم أن يقتل يف

الناس أن يقتلوا املسيح املوعود بنشر الفساد بدال من أن يكرهوا 
الشيخ على احللف أحاط به مريدوه االثنا عشر، ومل خيش جنود اهللا 
البواسل هؤالء املفسدين الذين كان عددهم يربو على عشرة آالف 

الشرطة وصل شخص ومل خيافوا أسلحتهم. ولكن نائب املفوض يف 
وشق الطريق من بني الناس وأخرج املسيح  شرطي هنالك مع مئة

املوعود من بني األوباش وسط حلقة من رجال الشرطة وأوصله إىل 
  بيته بالسيارة بكل صعوبة. 

أن بعض السيدات حادث وهو ميكن تقدير هياج الناس حينذاك من 
مة البيت: إن من عائلته كن مقيمات يف بيت أقارن فقالت هلن خاد

مدعي النبوة كذبا موجود يف هذه املدينة وقد ذهب ابين حامال السكني 
ليقتله وينال ثوابا. كانت هذه السيدة سعيدة جدا لينجز ابنها هذا 
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العمل، مع علمها أنه لو جنح ابنها فيما نوى لقُتل شنقا حبسب قانون 
. �ملوعود احلكومة، ومل تعلم أن هؤالء السيدات أيضا مع املسيح ا

أُوصل إىل البيت بأمان ولكن الناس مل يرتدعوا عن اهلجوم  �مع أنه 
عليه حىت يف بيته، فكان البعض يقتحمون البيت بالقوة وبعضهم 

 �، ولكنه رجال شرطةيفعلون ذلك كذبا وزورا مظهرين أنفسهم 
ظل يواصل تبليغهم كالم اهللا، ويقول: لقد جئت من اهللا لفك أسر 

إياها ألخلّص الذين يرزحون حتت األثقال اليت مل حيملهم اهللا األسارى و
بل محلوها الناس، وألوصلهم إىل اهللا بعد إزالة رجس الذنب، وُألمخد 
حب الدنيا يف القلوب وأخلق فيها حب اهللا، وألزيل من العامل احلروب 
واخلصومات والبغض والشحناء وأُحلّ حملها الصلح واألمن واحلب. 

الناس كانوا يشغبون يف أثناء خطاباته ويقوم بعضهم شامتني. ولكن 
يسكت بسماعها، وعندما كانت ثورم دأ قليال أو  �فكان 

 منيتعبون يبدأ بكالمه مرة أخرى. والذين مسعوا كالمه كانوا حيتارون 
أن الناس يقولون أشياء على عكس احلقيقة. حيثما ذهب حضرته نال 

كلّم البكم وشفي املربوصون وغريهم من مئات العميان عيونا، وت
املرضى، وأُحيي كثري من املوتى. وحدث يف معظم األحيان أال يعود 
الناس الذين برأوا ونالوا احلياة إىل بيوم بل تعلّقوا به دون أن ينفصلوا 

  عنه بأي حال، وكانوا مستعدين ليفدوه بأرواحهم ودمائهم. 
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ور ومن ثَم إىل سيالكوت بعد بضعة أيام سافر حضرته إىل اله
وجالندهر ولدهيانه قبل عودته إىل قاديان، وبلّغ الناس دعوة اهللا يف 

  أسفاره كلها. 
هذه األسفار لتكون له مماثلة مع  �لقد اختار املسيح املوعود 

املسيح األول الذي أُرسل إىل العامل ليجمع خراف بين إسرائيل الضالة 
مكث املسيح املوعود يف قاديان  وليخرج يف البحث عنها. وإال فقد

وينشر الدعوة إىل الناس يف اخلارج  ،وكان يبلّغ الناس من هناك ،عادة
أو يرسل تالميذه إىل اخلارج ليدعوا  ،من خالل الكتب واإلعالنات

ألنه كان مكتوبا سلفا أن ابن  ؛الناس إىل دين اهللا. وكان ذلك ضروريا
يرسلُ ه الثانية ليدعوا الناس بل: "آدم لن يذهب بنفسه إىل اخلارج يف بعثت

 ناحِ، ميعِ الرباَألر نم ارِيهتخونَ معمجفَي ،تويمِ الصظوق عبِب هكَتالَئم
  )٣١:  ٢٤(إِنجِيلُ متى  ".أَقْصاِء السماوات إِلَى أَقْصائها

ر مناظرة م عقدت بينه وبني املسيحيني يف أمرتس١٨٩٣يف عام 
القساوسة بعض العرج والعميان فيها يوما، مجع  ١٥عظيمة استمرت إىل 

وليطلبوا منه: إن كنت مسيحا  �ليعرضوهم على املسيح املوعود 
فاشفهم، فيخجلوه ذا األسلوب. عندما عرضوهم على املسيح املوعود 

، قال: إن إعطاء العيون للعميان وشفاء العرج مذكور يف كتبكم أنتم
وورد فيها أيضا بأنكم إذا كنتم متلكون ذرة من اإلميان ووضعتم أيديكم 
على املرضى وقلتم هلم أن يشفوا يشفون. فما أحسن ما فعلتم إذ مجعتم 
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املرضى بأنفسكم فاآلن عليكم أن تشفوهم لإلثبات أن فيكم حبة خردل 
   !من اإلميان على األقل

ا درسا من األنبياء السابقني من املؤسف أن هؤالء األغبياء مل يتعلّمو
ومل يدركوا كيفية  ،كما مل يتعلموه من وقائع املسيح الناصري نفسه

التشبيهات يف كالم اهللا. فإن مل تكن يف هذا الكالم تشبيهات فأخربونا 
ما معىن إخراج الشياطني يف هذا العصر العلمي؟ كذلك خطط القسس 

طوا فيه بأم سيكتبون فنشروا إعالنا اشتر ؛�ذات مرة أن يخجلوه 
عبارة ويضعوا يف ظرف ويعطون املسيح املوعود مظروفا مغلقا وعليه 
أن يقرأ ما كُتب على الورقة املظروفة. فقال حضرته يف اجلواب: أنا 

سيعتنقون مستعد لذلك بشرط أن تتعهد مجاعة من القساوسة خطيا أم 
  أحد للمبارزة.  إن استطعت قراءة العبارة، ولكن مل يتشجع اإلسالم

باختصار، اختار حضرته أسفارا كثرية لتبليغ احلق، وواجه من 
الظاملني أصناف اإليذاء ومسع الشتائم، ورشقه الناس باحلجارة، هامجوا 
بيته ويف بعض األحيان الحقه األوباش إىل مسافات بعيدة ليقبضوا عليه 

حضرته مرارا  ويقتلوه إن استطاعوا، ولكن اهللا خيب آماهلم مجيعا. نشر
يف خضم املعارضة أن اهللا تعاىل أخربه بأنه سيعصمه من هجمات 

بل لن حيظوا  ،ولن يقدروا على إيذائه كما آذوا املسيح األول ،األعداء
بفرحة ظاهرية أيضا هذه املرة. فازداد معارضوه سعيا لقتله ليثبتوا أنه 

هم بأنواع ويف بعض األحيان أرسلوا بعض الناس لقتله بإطماع ،كاذب
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النية سيئ ولكن خاب هجومهم كل مرة. وملا مل جيد العدو  ،األطماع
تأثر بقوته  ،فرصة لذلك وكُشفت نيته قبل األوان، أو عندما مثُل أمامه

الروحانية حىت آمن به واستعد للتضحية بنفسه من أجله بدال من قتله، أو 
العدو يف  تأثر من الصدق على األقل حبيث أفشى السر. باختصار، خاب

  كل خطة وكيد. 
رأى املسيح املوعود ذات مرة أن املعارضني ال يسمحون للناس أن 

أتباع مجيع األديان وقال: عالمة الدين احلي هي أنه فدعا يسمعوا كالمه 
ميلك يف نفسه روح احلياة، فبدال من املناظرات واملساجالت بيننا جيب 

د اهللا له فلنؤمن بصدقه. أن نطلب من اهللا تعاىل شهادة صدقنا، فمن شه
وهلذا الغرض جيب إما أن نبارز يف الدعاء أو فليمكث الناس عندي إىل 
أربعني يوما، وإن مل يروا معجزة يف هذه الفترة فلهم أن يكذِّبوين 
ويكذّبوا ديين. أما إذا رأوها فليقبلوا احلق هم وأصدقاؤهم. ولكن ملا مل 

ل كانوا يبغون أن جيعلوا احلق ب ،يكن أعداؤه يهدفون إىل معرفة احلق
فلم يقبلوا أيا من االقتراحني خلوفهم أنه إذا ظهرت معجزة  ،فيه مشتبها

لن يتمكنوا من منع عامة الناس، ولن يبقى شك يف تقدمه. فكل أسلوب 
  قدمه املسيح املوعود للحكم حتاشوه بعذر من األعذار ومل يواجهوه. 

، �غري عادية إلظهار صدقه م خلق اهللا تعاىل فرصة ١٨٩٦يف عام 
إذ عقد يف هذا العام يف الهور مؤمتر األديان وحددت بعض األسئلة 
وطُلب من علماء األديان كلها أن يبينوا فيه معتقدات أديام. دعي 
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املسيح املوعود أيضا لالشتراك يف املؤمتر فكتب مقاال على الرغم من 
قاله سيفوق مجيع املقاالت. اعتالل صحته وأخربه اهللا قبل األوان أن م

إعالنا حمتويا على هذه النبوءة وأُلصق قبل اجللسة على اجلدران  �فنشر 
 �يف أزقة الهور. بسبب املؤمتر مسع الناس من كل دين وملة أفكاره 

ونشرت اجلرائد  ،واعترف اجلميع بأن مقاله فاق املقاالت كلها ،دوء
يوم إىل أُضيف  أنْ  مساعه لدرجةعنه املقاالت. أظهر الناس رغبة عارمة يف

  أيام اجللسة احملددة ليقرأ مقاله كامال ألنه مل ينته يف الوقت احملدد للجلسة.
وشرعت  ،بدأت معجزة بعد معجزة وكرامة بعد كرامة تظهر للعيان

وأخذ حمبو احلق يدخلون مجاعته من كل حدب  ،قلوب الناس تزخر إميانا
ملعارضني مضاجعهم أكثر من ذي قبل. وصوب، مما أقض على املشايخ ا

ألن اإليذاء  ؛وملا كانوا قد رأوا أن مساعيهم السابقة قد باءت بالفشل
واألضرار اليت كانوا يريدون إحلاقها به مل يتمكنوا من إحلاقها ظاهريا  

فرمسوا خطة ، ختيب كلهااخلفية واملريبة احلكومة، فكانت خططهم 
احلكومة ويحلّوا به عقوبة على يد  حماكمإىل أخرى أن جيروا حضرته 

  احلكومة نفسها. 
وظنوا أنه ما دامت احلكومة تعتنق  ،فأوال رفع املسيحيون قضية ضده

دينهم لذا ستقف إىل جانبهم يف احملاكم. أفاد أحد القساوسة الكبار أن 
أرسل شخصا لقتله، وأقنع شخصا من األوباش  �املسيح املوعود 

ن يقول بأن املسيح املوعود أرسله لقتل القسيس. د أيبشىت احليل واملكا
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وبقي املبعوث  ،فهاج الناس من مجيع األديان وهبوا لنصرة القسيس
اإلهلي وحيدا مقابل العامل كله، ولكن اهللا كان أخربه قبل أن تطلّ الفتنة 

ولكنها لن تضره  ،وهلا عالقة مع احلكومة ،برأسها أن فتنةً ستثور قريبا
  ظاهري وستربأ ساحته يف اية املطاف. سوى اخلوف ال

دوغالس" الذي الكابنت لقد عرضت القضية على حمكمة القاضي "
وبدأ الناس حيتفلون  ،شغل فيما بعد منصب املفوض األعلى يف "إندومان"

بفرحة بأن الذي يدعي أنه مسيح سيلقى اآلن عقوبة قاسية. ولكن اهللا 
املسيح األول شرح صدر الذي كشف احلق على بيالطس يف عهد 

فقال بصراحة تامة بعد مساع اإلفادة بأن  ،دوغالس هذه املرةالكابنت 
القضية تبدو ملفَّقة، وصاحب اإلفادة يبدو كاذبا. مث أمر ضابط الشرطة 
أن حيقق يف األمر جيدا ويرفع تقريره. فرأى أن صاحب اإلفادة يسكن 

ت تأثري القسيس. يف مركز املسيحيني لذا يكون قد أدىل ببيانه حت
ولكنه كان خياف  ،فاستدعاه من هناك وطلب منه اإلفادة جمددا

القساوسة بشدة فأدىل باإلفادة نفسها هذه املرة أيضا. فقال له ضابط 
الشرطة: عليك أن ختربين ما هو الصدق واحلق ولن نرسلك إىل مركز 

كي بشدة املسيحية. فلما اطمأن أنه لن حيول إىل مركز املسيحية بدأ يب
وإال فإن املرزا احملترم بريء متاما  ،وقال: ما قلته سابقا كان نتيجة ختويفي

ومل يقل يل شيئا قط، والقساوسة هددوين بأين إن مل أُدل ببيان حبسب 
رغبتهم الموين بتهمة كذبا وزورا ولزجوا يب بالسجن. فبرئت ساحة 
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الكابنت قبل. وقال القاضي املسيح املوعود بالعزة واإلكرام كما أُنبئ من 
دوغالس للمسيح املوعود بأن لك حقا يف أن ترفع قضية يف احملكمة ضد 

 �ولكن املسيح املوعود ، الذين اموك كذبا وزورا وتطلب معاقبتهم
  قال: هذا ليس من شيمتنا، وقد عفوت عنهم. 

ويف قضية أخرى بذل زعماء األديان األخرى أيضا كل ما كان 
جلهود إليذائه ولكن خابت آمال اجلميع واستبان صدقه بوسعهم من ا

ألنه أوال: حكم يف القضية حبسب نبوءة نشرت قبل  ،أكثر من ذي قبل
: أثرت أخالقه الفاضلة يف الناس كثريا إذ عفا عن الذين رفعوا وثانيا. األوان

ضده قضية زائفة. لقد جاء شيخ مسلم كبري لإلدالء بالشهادة ضده، وكان 
ال للطعن يف أم هذا الشيخ، فأراد حمامي حضرته أن يطرح عليه هناك جم

ولكن املسيح املوعود منعه بشدة وقال: ال أريد  ،سؤاال عن أمه بغية إخزائه
   أن أعرضه للخجل. وهذا األمر زاد قبوله يف الناس أكثر من ذي قبل.

بعد خيبة آماهلم يف هذه القضية بدأ معارضوه خيططون بشدة أكثر 
وا ضده قضايا على التوايل. ويف بعض القضايا تعرض حضرته إليذاء ورفع

واضطر للوقوف يف احملكمة ساعات طويلة  ،كبري بسبب معارضة القضاة
مع سنه املتقدم. ويف بعض األحيان مل يسمح له حىت بشرب املاء جالسا 
وذلك يف حالة املرض. ولكن اهللا تعاىل رزقه الفتح واالنتصار يف كل 

قد أُخرب حضرته بكل فتح قبل األوان. أما القضاة الذين آذوه قضية، و
  فقد أصيبوا بعذابات مساوية وصاروا مدعاة لتقوية إميان الناس. 
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كلما رأى الناس معجزات وآيات دخلوا مجاعته أفواجا. وقد زاده 
قبوال حادثٌ أكثر من غريه وهو أن الطاعون حني انتشر يف اهلند  �

العلم من اهللا تعاىل أن أفراد مجاعته لن يصابوا به أعلن حضرته بعد تلقي 
إال قليال جدا، ولن تكون وطأة الطاعون يف قاديان قاسية كقسوا يف 

 �مدن أخرى، وأن داره ستحمى منه كليا. وإىل جانب ذلك حتدى 
معارضيه أم إذا كانوا أحباء اهللا فليعلنوا بدورهم مثل إعالنه ولكن مل 

يدان. أما بعض الذين أعلنوا شيئا من هذا القبيل فقد يربز أحد يف امل
بطش م سريعا وهلكوا باملرض نفسه. ومقابل ذلك ظل الطاعون جيول 

وظل الناس ميوتون حول جدران  ،ويصول حول داره إىل أربعة أعوام
. كانت صولة الطاعون ميت يف بيته ذا املرض وال فأرةٌ ولكن مل، داره

 مقارنة مع أماكن أخرى، ومل ميت به من مجاعته يف قاديان أخف بكثري
. واملناطق اليت حصدها الطاعون حصدا بقيت مجاعته ما ندرأحد إال 

شخصني أو شخصا اللهم إال  ،حمفوظة فيها وعصم أفرادها بوجه عام
على سبيل الندرة. لقد أثّرت هذه األمور يف قلوب الناس بشدة ودخل 

  يف تلك األيام. الف منهم يف مجاعته اآلمئات 
مث حان أوان دعا اُهللا املسيح املوعود فيه إىل رمحته ليعطي مجاعته 
فرصة حلمل العبء الذي كان قد كلَّفه به من قبل. فبدأ حضرته يتلقى 
إهلامات متتالية توحي أن موته قريب وأُخرب يف بعضها املدةَ ويف بعضها 

بسنتني فيها. وقبل وفاته اآلخر يوم وفاته، ويف غريها احلالة اليت سيموت 
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 ، وقدنشر املسيح املوعود بعد االستعالم من اهللا وصيته ومخسة أشهر
وبين فيها أن اهللا تعاىل سيدير  ،سجل فيها إهلاماته اليت أخربته بوفاته

  أي بواسطة اخللفاء.  ،�اجلماعة بعد وفاته كما فعل بعد وفاة النيب 
وفاته بالوحي املتواتر، بقرب  �بعد ذلك أُخرب املسيح املوعود 

وظل ينشره إىل جانب الوحي اآلخر يف جريدتي اجلماعة وجملتيها 
أخريا للسفر إىل الهور لضرورة ملحة، عندها  �بانتظام، حىت اضطر 

وبينت إهلامات كثرية  ،أخربه الوحي الرباين أن الوقت قريب جدا اآلن
صحته كثريا يف أنه سيموت يف الهور يف أثناء هذا السفر. فتدهورت 

ولكنه استمر يف عمله على الرغم من  ،الهور وأصابه ضعف شديد
ذلك. فكان ينصح القادمني للقائه ويدعوهم إىل اهللا وأراد أن يلقي 
حماضرة عامة أيضا على مسامع أهل الهور، ولكنه توفّي يف أثناء إعداد 

  م حني كان قد أى كتابة املقال. ٢٦/٥/١٩٠٨احملاضرة بتاريخ 
م حبسب الوحي ٢٧/٥/١٩٠٨دفن جثمانه الطاهر يف قاديان بتاريخ و

: ومنهااإلهلي، وبذلك حتققت اإلهلامات كلها اليت نشرت قبل عدة سنني، 
  . ١"يف الكفن جبثته ملفوفةًجاءوا "" و السابع والعشرين بشأنناحادث يف "

 ٨٠ألّف زهاء  أنه كان حضرته متحمسا لنشر دين اهللا لدرجة
افة إىل مئات اإلعالنات ومئات احملاضرات، وكان جيلس كتابا إض

خارج البيت إىل عدة ساعات لتعليم القادمني من اخلارج. كان جلّ 
                                                           

١
 .، الطبعة الرابعة٧٠١ص :التذكرة 
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سعادته يكمن يف العمل، فكانت عدة أشهر متضي دون أن يدرك 
املاكثون معه مىت يستريح حضرته. كان جل مهِّه وكل تركيزه منصبا 

لقه ويفوز بالنجاة، فقضى جل حياته يف على أن يتصاحل العامل مع خا
أداء هذه املهمة. وميكننا القول بأنه إذا كان بعض الناس قد ماتوا أو 

 �علِّقوا على الصليب لوجه اهللا مرة واحدة فكان املسيح املوعود 
ألنه مل يهتم براحته واستراحته  ،من الذين ماتوا لوجه اهللا كل يوم

ى جناة الناس لدرجة أنه كان منهمكا بل كل مهّه كان منصبا عل ،قط
يف التأليف يف الليلة اليت مات يف صباحها. فكان موته أيضا من أجل 

  الناس كما كانت حياته للناس. 
املعارضون الذين آذوه بشىت أنواع اإليذاء يف حياته تصرفوا 

، بتصرفات شائنة وخمجلة عند وفاته أيضا، وقاموا بتظاهرات واستهزأوا
من اهللا.  بوحيمكنوا من عرقلة ما قاله حضرته قبل األوان ولكن مل يت

لقد تالشت أفراح األعداء كلها وبدأت مجاعته تنتشر بقوة وشدة أكثر 
سيدنا  املرحوم واملغفور له من ذي قبل حتت إشراف وتعليمات خليفته

 املولوي نور الدين. وعندما توفّي اخلليفة األول بعد ست سنني تقريبا
مرزا بشري الدين - م جعلين اهللا أنا العبد الضعيف ١٩١٤يف عام  وذلك

خليفة بعده وتقدمت اجلماعة أكثر. وكل يوم يطلع  - حممود أمحد
يظهر آثارا جديدة لتحقق إهلاماته القائلة: سأبلّغ دعوتك إىل أقصى 

  أحناء األرضني، وسأُكثر مجاعتك. 
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ولكن لن  يا أيها األمري احملترم! ميكن أن تزول السماوات واألرض
يزول هذا الكالم أبدا، ليس ألين أنا قائله بل ألن اهللا هو الذي قاله، وال 

  راد لكالمه. 
 
  

� 
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  المعجزات

أخرى في بالد أو  التي ظهرت ألناس آخرين 

      ���� إضافة إلى المتعلقة بشخصه

  
يا أيها األمري احملترم! وفّقك اهللا لقبول اهلداية وجعل عاقبتك على 

  ك يف زمرة الصادقني، آمني. اإلسالم وأدخل
اإلعجازية اليت متثّل يف  �لقد بينت إىل اآلن حياة املسيح املوعود 

حد ذاا دليال بينا على صدقه وصدق اإلسالم، وسجلت تعليما يتبني 
منه أنه ال ميكن لإلنسان أن ينال تقدما روحانيا بغري العمل به. واآلن 

يت هي مستقلة حبد ذاا أو تتعلق بأناس أتناول بالذكر بعضا من وقائعه ال
كان من اهللا تعاىل، واإلسالم  �آخرين وتقدم شهادة إضافية على أنه 

  للدعوة إليه هو دين حي.  �الذي جاء 
ولكن قبل أن أذكر بعض املعجزات كغيض من فيض وعلى سبيل 

مل  �أن أكرر وأقول بأنه أود املثال فقط من بني آالف املعجزات، 
بل كما نزل املسيح األول إلمتام دين موسى كذلك  ،بدين جديد يأت

. وقد أعلن �لتجديد دين حممد املصطفى  �نزل املسيح املوعود 
دائما أنه جاء إلثبات صدق اإلسالم وإطالع الناس على حماسنه  �



 
� �

 -- ٧٢-- 

 

وعلى تعاليمه اليت ب احلياة، وإلرواء األرواح مبائه النقي الزالل. وقال: 
عة جديدة أو حبكم جديد بل القرآن الكرمي هو كتاب اهلداية مل آت بشري

هو النيب املشرع األخري. أنا أيضا رسول  �األخري وحممد رسول اهللا 
ولكن بغري شريعة، وأنا نيب ولكن بال كتاب، وال هدف من بعثيت إال أن 
أنفض عن وجه اإلسالم األغر غبارا تراكم عليه بسبب عاصفة األفكار 

 الزمن األخري. فإن معجزاته كانت دليال على صدق اإلسالم البشرية يف
  وحجة على أفضلية القرآن الكرمي. 

تستحيل يف كتاب طويل  اإلحاطة مبعجزاتهيا أيها األمري املبجل، إن 
 عا  دكانت واسعة النطاق من حيث  ، إذيف بضع صفحاتعنك بيا

حتاج إىل عدة صفحات لو بدأ املرء ببيان أنواعها فقط الوحىت  ،أنواعها
  فضال عن بيان تفاصيلها. 

تصدر منه أعمال أخالقية  أي كانت ؛كانت معجزاته أخالقية أيضا
لدرجة أن الناظر إليها كان يرى يد اهللا تعمل فيها، وكانت  معجزةً
على صدقه. إن شجاعته وحسن ظنه وجهده وحسن  العاقل دليالتكفي 

ها أمور كان كل واحد يرى فيها كل ،وصدقهمعاملته ومواساته وتعامله 
النـزاهة والطهارة من الدرجة العليا ويدرك أن وجودها ال ميكن إال يف 

 الواصلني إىل اهللا فقط. 
مبعىن أنه حدث يف  ،كما كانت معجزاته من قبيل الكشوف أيضا
وبدأ املسيح  احلضور كثري من األحيان أن خطرت فكرة ببال أحد
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فكان جليسه يعرف أنه  ،األفكاراحلديث حول تلك  �املوعود 
  جالس يف صحبة "رجل اهللا" الذي يطلعه اهللا على أفكار اآلخرين. 

أي إذا خرج من لسانه أن كذا وكذا  ؛كانت معجزاته اقتدارية أيضا
سيحدث فقد لوحظ بوجه عام أنه حدث كذلك متاما، وكان الناس 

حبيب اهللا  فيشعرون أن هذا الشخص ،يرون حتقق أمور مل يتوقعوها قط
إذ حيقق اُهللا كل ما خيرج من لسانه، أو قولوا إن شئتم إن اهللا يجري 

  على لسانه أحيانا كالما حبسب مشيئته إلقامة عزته. 
كانت معجزاته علمية أيضا مبعىن أنه كان يعطى أحيانا علما يفوق 

  قدرة البشر ويتعجب له أعداؤه أيضا. 
كان  إذشفاء املرضى أيضا إضافة إىل ذلك كانت معجزاته تتعلق ب

  يدعو لشفاء املرضى فيشفَون. 
كما ظهرت معجزاته بأسلوب أن أفكار الناس تغيرت جذريا 
بواسطته. كان هناك أناس كثريون يتمنون منه أن تزول أفكار معينة من 

  أذهام فكانت تزول بدعائه وتركيزه. 
ص وخال السجناءوظهرت معجزاته الكثرية بصورة إطالق سراح 

  املبتلني باملصائب. 
لقد ظهرت كثري من معجزاته حبيث أخرب اهللا معارضيه وأعداءه 
بصدقه باإلهلامات والرؤى ووفقهم لالنضمام إىل مجاعته. وإن مل يؤمنوا 

  به قامت عليهم احلجة بلسام. 
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لقد ظهرت كثري من معجزاته بأسلوب أن أُهني معارضوه بالطريقة 
هانته. وصار كثري منهم عرضة ملوت مفاجئ دون نفسها اليت أرادوا ا إ

سببه عائدا إىل األمراض وما شابه  كانبل  ،أن يكون فيه أي دخل للبشر
  ذلك حىت ال يشتبه األمر. 

وظهرت كثري من معجزاته األخرى بصورة التغير يف قانون الطبيعة 
  امللحوظ يف الظاهر. 

 �إذ أُخرب ا  وظهر بعضها بصورة االطالع على أخبار مستقبلية
  قبل األوان مث حدث كما أُخرب متاما. 

وأصدقاءه من  �ظهرت كثري منها بصورة احلماية، أي محاه اهللا 
  صدمات كثرية على الرغم من الظروف املعادية. 

باختصار، إن معجزاته عدة أنواع، ويف كل نوع تقريبا توجد آالف 
قبل أن تنتهي املعجزات،  ولو أُريدت كتابتها لكُتبت عدة دفاتر ،األمثلة

غري أنين أكتب هنا بعضا منها على سبيل املثال فقط، لتشهد كدليل على 
  . �صدقه 
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  المعجزة العلمية

 ،يا أيها األمري املبجل، إن العصر الراهن هو عصر العلم واملعرفة 
ل أن العلمية أوال. لقد قرأت من قب �فأتناول معجزات املسيح املوعود 

ثقافة املسيح املوعود كانت بسيطة جدا إذ مل يدرس يف مدرسة ومل يتتلمذ 
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على  �بل وظّف أبوه معلّمني عاديني نال  ،على يد عامل معروف
 �عندما ادعى  ،يدهم تعليم الكتب الدراسية االبتدائية. ولكن مع ذلك

جيعله واعترض عليه أعداؤه بأنه جاهل فأنى له أن يبلغ مقاما رفيعا حىت 
اهللا تعاىل مهديا ومسيحا، أعطاه اهللا تعاىل يف ملح البصر علم اللغة العربية 

أربعني ألفًا  �اليت حتوي العلوم اإلسالمية كلها. ويف يوم واحد علِّم 
العربية. فمع أنه مل يكن عربيا ومل يتسن له املكوثُ يف صحبة  ١اللغاتمن 

لما أن أسلوب تعليم اللغة ع - العرب ومل يسبق له أن كتب عبارة عربية
العربية السائد يف اهلند ال يساعد على كتابة العربية أو احملادثة فيها، بدأ 
حضرته بتأييد من روح القدس بتأليف الكتب حمتويةً على مضامني رفيعة 
املستوى جدا يف اللغة العربية الفصيحة، وحتدى معارضيه قائال: ألِّفوا 

العلماء الكبار. ولكن عجز اجلميع عن املبارزة، مقابلي كتبا بالعربية وأنتم 
وبدأوا يقولون بأن هناك عربا خمتفون عنده يؤلِّفون له كتبا عربية وهو ال 
يعرف منها شيئا. فتحدى حضرته مجيع الناس يف العامل وقال: ال أحتدى 
العلماء يف اهلند فقط بل أحتدى العلماء كلهم مبن فيهم العلماء يف اجلزيرة 

الشام أيضا ومن لغتهم األم هي العربية أن يؤلفوا كتبا بالد ة والعربي
اللغات العربية تشمل املفردات وعلوم النحو والصرف واألساليب البيانية  ١                                                           

ثر وهلجات القبائل العربية والبديعية والنصوص األدبية الشهرية من شعر ون
املختلفة، وهذا ما ظهر جليا يف مؤلفاته اليت كان يتحدى ا اخلصوم من العرب 
والعجم، وظهر من خالهلا علو كعبه وقدرته الفائقة يف الكتابة األدبية ونظم الشعر 

 (املترجم) .العريب البليغ
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 ،بإزائي، وإن فاقت كتبهم كتيب يف الفصاحة والبالغة فليعاقبوين مبا شاؤوا
 ولكنين أعلن قبل األوان أم لن يقدروا على مبارزيت أبدا. 

يا أيها األمري الكرمي، ميكنك أن تقدر عظمة هذا االدعاء من مثال أنه 
قط ومل يعش أمريكا إذا كان أحد من سكان روسيا ومل يزر إجنلترا وال 

مث حتدى اإلجنليز  ،يف جمتمع تحكى فيه اإلجنليزية ومل يتعلمها يف كلية
كلهم حيثما كانوا أن يؤلفوا مقابله كتبا باإلجنليزية الفصيحة والبليغة ومل 

كم سيكون  ،جمتمعنيوال العلماء  منفردا اليقدر على مبارزته أحد، 
متاما إذ قد حتدى  �األمر غريبا؟ هذا ما حدث مع املسيح املوعود 

مرارا وتكرارا العلماء يف مصر والشام واهلند ولكن مل يقدر على مبارزته 
أحد. لقد شرع بعض الناس يف البحث عن األخطاء يف كتبه بدال من أن 

اجهوا بسببها ولكن قدر اهللا أن يرتكبوا بأنفسهم أخطاء و ،يؤلفوا كتابا
  خزيا وذلة أكثر من ذي قبل. 

أليس غريبا أنه عندما كان الناس يبذلون كل ما يف وسعهم للحصول 
على جائزة مئة روبية حدد املسيح املوعود ملعارضيه إن ألّفوا كتابا مقابله 

حدد حضرته جائزة فقد  ،جوائز كانت يف بعض األحيان مبالغ كبرية
كتابا مثله باللغة العربية الفصيحة والبليغة،  عشرة آالف روبية ملن يؤلف

ولكن مع ذلك مل يربز أحد  ،سهال جداحكْمٍ طريق  أيضا واقترح
ملواجهته وثبط اهللا مهم اجلميع وأخرس ألسنتهم. وإن معجزته هذه 
ستبقى آية عظيمة للباحثني عن احلق إىل األبد، وحجة على املنكرين. 

  ى يده عدة مرات. وظهر هذا النوع من املعجزات عل
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 شفاء المصابين بأمراض مستعصية العالج

عن شفاء املصابني بأمراض  �أضرب املثال الثاين ملعجزاته  
مستعصية العالج طبيا. لقد جاء طالب من منطقة "يادغري" يف إقليم 

ة "حيدر آباد دكن" اليت تبعد آالف األميال للدراسة يف قاديان يف املدرس
وكان اهلدف منها أن يتلقى  ،اليت أسسها حضرته لتعليم أطفال اجلماعة

ا تعليما دينيا أيضا إىل جانب ثقافة دنيوية. كان امللتحقون الطالب 
"عبد الكرمي"، وصادف أن عضه كلب مسعور وأُرسل  فيها طالب امسه

ولكنه عندما عاد بعد العالج أصيب بنوبات  ،مدينة كسويليف للعالج 
فأُرسلت برقية إىل مدينة "كسويل"  ،والتشنج وساءت حالته سعارال

 Sorry, nothingلالستعالم عن ماذا ميكن فعله من أجله فجاء اجلواب: 

can be done for Abdul Karim  أي مع األسف، ال ميكن فعلُ شيء لعبد
بشدة على أن ميوت طالب أرسلته  �الكرمي. حزن املسيح املوعود 

 ،من منطقة نائية لدراسة الدين فقط. فدعا له املسيح املوعود أمه األرملة
  وشفي الطالب، وال يزال حيا يرزق ويشتغل يف التجارة اخلاصة به. 

هذه معجزة ال مندوحة لطالب العلم واملعرفة من االعتراف بكوا 
ألنه ال يوجد ملثل هذا الشفاء نظري منذ بدء اخلليقة. ال  ،عدمية النظري

عالج عضة الكلب املسعور قبل إصابة املريض بنوبة ميكن أنه شك 
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 ،دون العالج أيضاالسعار ، وبعض املرضى ينجون من هجمة السعار
. وإن شفاء السعارولكن مل يشف مريض إىل يومنا هذا بعد إصابته بنوبة 

املريض املذكور معجزة عظيمة حبيث ميكن القول نظرا إىل التطور العلمي 
ر أن اهللا تعاىل جعلها خاصة بعصرنا هذا ليجلّي قدرته يف العصر احلاض

وجالله للمبهورين بالعلوم، وخيربهم أنه هو اإلله وميلك القوة والقدرة 
  كلها، حييي من يشاء ومييت من يشاء. 

������� 
����������� 
����������� 
����������� 
����::::        

  إحياء الموتى

أيها األمري ذو احلظ السعيد، إننا نؤمن بأن اهللا ال حييي األموات يف  
عامل، وإذا فعل ذلك الستحال أن يشك الناس يف ملكوته وقدرته. هذا ال

فمثال قد ورد عن يسوع املسيح أنه كان حييي األموات، فإذا أحيا 
األموات احلقيقيني ملا أمكن لعاقل أن يتصور أن يعاديه اليهود وأال حيمل 
الرومان نري طاعته على رقام. بل احلق أنه قال بنفسه أن الذين حيييهم 

 يكونوا أمواتا حقيقيني بل كان يشفى على يده أولئك الذين حسبهم مل
رئيسٍ  صبيةالناس كاألموات ويئسوا من حيام. فحني ذهب إلحياء 

تنحوا، فَإِنَّ الصبِيةَ لَم تمت لكنها قال: ، طلب من يسوع إحياءها
  )٢٤:  ٩(إِنجِيلُ متى  ".نائمةٌ
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حياء املوتى هو إحياء الناس الذين كانوا كاألموات، وقد فاملراد من إ
أظهر اهللا تعاىل عديدا من املعجزات من هذا القبيل على يد املسيح املوعود 

منها ما حدث البن حممد علي خان وهو خال وايل والية مالري  ؛أيضا
بشدة، كوتله احلايل. لقد مرض ابنه ميان عبد الرحيم ذات مرة بالتيفوئيد 

دهورت حالته جدا حىت يئس األطباء من شفائه. فدعا له املسيح املوعود وت
فاستجاب اهللا دعاءه وأخربه بأن دعاءه أجيب وهو بدوره أخرب  �

بذلك حممد علي خان وهو زعيم مالري كوتله الذي كان قد هاجر من 
هناك واستوطن قاديان. فبدأت صحة ابنه تتحسن سريعا بعد ذلك حىت 

لت آراء األطباء كليا. وال يزال ذلك الطفل حيا يرزق شفي متاما وبط
  بفضل اهللا تعاىل وهو موجود حاليا يف إجنلترا من أجل الدراسة العليا. 

عاما مع أن األطباء قالوا بأنه لن  ١٧لقد مضى على هذا احلادث 
يعيش أكثر من سويعات. هذه هي معجزة إحياء املوتى اليت تظهر دائما 

  يعود األموات احلقيقيون إىل هذا العامل.فال ، وإال على يد أحباء اهللا
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  في األجواءالتغيرات 

بالتغيرات يتعلق  �املثال الرابع الذي أريد أن أضربه على معجزاته  
. عندما استشرى تكذيب املسيح املوعود كثريا دعا اهللا يف األجواء

لتتحقق نبوءة املسيح األول لينـزل الطاعون ملعاقبة األشرار واملتمردين 
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وتكون حجة للناس ولتنشأ يف قلوم خشية اهللا. فنشر حضرته هذا 
الدعاء. مث كتب يف تأليفه "نور احلق" بأن اهللا تعاىل أخربه أنه لو مل يقبل 
الناس عليه بعد آية الكسوف واخلسوف لنـزل عذاب أليم. مث أخرب أن 

ونشر اإلهلامات والرؤى ذا  الوباء سيتفشى يف قرى البنجاب ومدا،
اخلصوص يف الكتب واجلرائد. مث صال الطاعون وجال يف اهلند 

  مات به إىل اآلن قرابة ثالثة ماليني من الناس.  أنْ والبنجاب لدرجة
تغيرات  األجواءهذه آية عظيمة ألنه ليس بوسع بشرٍ أن يحدث يف 

البلد كله لتأثرياا. مثلها لتثور جراثيم الوباء على هذا النحو، وخيضع 
فترى اهلند كلها تبدي آثار هذا الوباء وعالماته، وتشهد العائالت اهلالكة 
والبيوت اخلربة على أن إنكار املرسل اإلهلي أمر خطري ال يهمله اهللا مع 
كونه رحيما كرميا ألنه لو فعل ذلك حلُرم الناس من احلياة األبدية 

  وازدادوا شرا وفتنة.
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  األمراض تشاع

أرى من املناسب أن أقدم مثاال آخر على املعجزات من النوع األول 
ألن هلا أمهية خاصة لكوا حديثة العهد ويتبني أيضا من ذلك أن اهللا 

  تعاىل يظهر أوبئة أيضا إلثبات صدق مبعوثيه. 
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عاما من اليوم أنه أُخبِر أن األمراض تشاع  ٢٥قبل  �لقد أعلن 
وس تضاع. مث قال بأن اهللا وعد أنه سيتفشى يف البلد وباء جديد والنف

فيحتار الناس فيما سوف حيدث، وأن طاعونا شديدا وخميفا  ،جيهله أهله
من نوع معني سيظهر يف هذا البلد وغريه ويقلق أهلَها، وسيتفشى يف 

  أوروبا وغريها من البالد املسيحية خاصة. 
قوي على حتقق هذا النبأ، وقد حصدت  فهجمة اإلنفلونزا األخرية دليل

عشرين مليون شخص تقريبا. لقد بدأت اإلنفلونزا من أوروبا وكانت 
وطأا شديدة على أوروبا وبالد مسيحية أخرى وعلى بالد ختضع 
لسيطرة املسيحيني. يقال بأن هذا املرض ليس جديدا ولكن ظهرت له من 

من قبل، وقد ظهرت إىل  حيث هجمته الوبائية أشكال خمتلفة مل تالحظ
دة، وتبدأ هجمتها من أوروبا دائما، وهي ياآلن بأشكال جديدة وعد

دمار يف أملانيا وفرنسا وإجنلترا. ويف األسبوع الذي سبق التعيث حاليا 
تأليف هذا الكتيب مات ا مئتا شخص تقريبا يف مدينة لندن وحدها، 

كثر من ثلث املصابني ا ويتبني من األخبار األخرية عن بعض املناطق أن أ
يف طور اإلغالق رويدا  األنفاققطارِ  هم األطباء أنفسهم، وإن سري

رويدا. والبابا أيضا مصاب ذا املرض وحالته سيئة جدا، وال نستطيع 
القول إىل أي مدى ستظهر هذه النبوءة تأثريها، وإالم سيكون الناس 

   قد مات)بندكت أن البابا فريسةً هلذا الوباء. (تقول األخبار األخرية 
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  التغيرات األرضية

املثال السادس الذي أريد أن أضربه ملعجزات املسيح املوعود يتعلق 
أن زالزل خطرية  �بتغريات أرضية. لقد أنبأ املسيح الناصري 

يف ستضرب عند جميء املسيح الثاين. فلو مل حتدث الزالزل لشك الناس 
، فأخربه اهللا تعاىل قبل األوان تأييدا له املسيح املوعودأنه هو  �ادعائه 

إهلاما عربيا  �وإثباتا لصدقه: "هزة الزلزال"، وإىل جانب ذلك تلقى 
   ١".نصه: "عفت الديار حملّها ومقامها

نشرت هذه اإلهلامات يف جرائد اجلماعة يف حينها، مث وقع بعد 
يد الوطأة مات م زلزال شد٤/٤/١٩٠٥نشرها بفترة وجيزة بتاريخ 

بسببه قرابة عشرين ألف شخص ودمر عديد من املدن والقرى. وكما 
أشري يف اإلهلام فقد دمرت أماكن السكن املؤقتة أيضا مثل املعسكرات 
إضافة إىل مساكن دائمة. فقد دمرت منازل املعسكر يف مدينة "دهرم 

بعض ساله" متاما، كما تضررت املعسكرات يف مدينة "دهلوزي" و
األماكن األخرى. وقع هذا الزلزال يف مكان كان اخلرباء يف علم طبقات 

أكّدوا أنه لن حيدث فيه الزلزال اآلن. ولكن علم اإلنسان  قد األرض
  وعقله ال ينفع مقابل قدرة اهللا. 
                                                           

 ، الطبعة الرابعة. ٦٥٥و ٥١٥ص :التذكرة١
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إن عظمة هذه املعجزة تزداد أكثر حني نرى أن عاملا معروفا يف 
ه لن يقع يف اهلند زلزال ذو هزة اليابان قال بعد الزلزال املذكور أن

عنيفة إىل مئة عام، وبدأت احلكومة ببناء املعسكرات يف "دهرم ساله" 
وما حوهلا بعد أن طمأا اخلرباء يف هذا املوضوع، عندئذ أخرب اهللا 
املسيح املوعود أن زلزاال آخر سيقع مرة أخرى يف فصل الربيع، 

  فحدث كما أُخرب متاما. 
م، مع أنه مل ١٩٠٦يد آخر يف فرباير/شباط عام مث وقع زلزال شد

ألن الناس كانوا عندها  ،يسفر عن خسارة يف األرواح مثلما سبقه
ولكن ادمت املباين اليت كانت قيد البناء  ،يسكنون يف مساكن مؤقتة

مرة ثانية ووقعت خسائر مادية كبرية، واضطرت احلكومة إللغاء 
  مية. مشروع بناء عديد من املباين احلكو

خارج اهلند أيضا بالد عن هذه اآلية أا ستظهر يف  �لقد أخرب 
وستقع زالزل عنيفة على التوايل. فنرى أن الزالزل اليت وقعت يف السبعة 
عشر عاما املاضية، وأسفرت عن اخلسائر يف األرواح، ومين الناس 

 زمنةاأل يف عام ٣٠٠ خبسائر مالية أيضا، مل تقع اخلسائر ذا القدر خالل
. وكانت هذه اآلية دليال كافيا على أن الذي أرسل املسيح الغابرة

التغيرات  إحداث ، قادر علىاألجواءاملوعود كما يقدر على التصرف يف 
  . يسع كل شيءوأن علمه  ،داخل األرض أيضا
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  وانقطاعه عند معارضيه كثرة النسل

 �ت املسيح املوعود املثال السابع الذي نضربه على معجزا 
يتبني منه أن اهللا يتصرف يف اإلكثار من نسل البشر وإنقاصه أيضا. 

أنه سيموت  �قال الشيخ سعد اهللا اللدهيانوي عن املسيح املوعود 
وستهلك مجاعته ولن يكون هناك من يديرها بعده. عندها تلقى 

ذا ، ولن تلقى أنت ه١املسيح املوعود إهلاما: "إن شانئك هو األبتر"
عاما حيا  ١٥الـ  ااملصري. ملا نشر هذا اإلهلام كان ابن سعد اهللا ذ

وكانت والدة األوالد عنده ممكنة  ،يرزق، وكان سعد اهللا أيضا شابا
ولكن سلسلة أوالده انقطعت بعد نبوءة املسيح املوعود،  ،جدا

وهلك سعد اهللا يف اية املطاف ساعيا لتزويج ولده. عندما مات 
أن ابن الشيخ سعد اهللا  �ال أعداء املسيح املوعود سعد اهللا ق

بأن هذا الولد كان  �موجود لذا صارت النبوءة كاذبة. قال 
، اأوالدتؤثر فيه حبيث لن يرزق موجودا قبل النبوءة، ولكن النبوءة س

أوالد  حمروما منزال  وهذا ما حدث على صعيد الواقع فهو ما
أن اهللا قادر على اإلكثار من ويشهد على قدرة اهللا وقوته ويثبت 

  ذراري الناس وإنقاصها أيضا.
                                                           

 ، الطبعة الرابعة.٦٠٢و ٢٧٨ص :التذكرة١
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أما الدليل على كثرة النسل فهم أوالد املسيح املوعود أنفسهم الذين 
كان هناك أناس كثريون مل يرزقوا أوالدا أو وتلقّى عنهم إهلامات بكثرة. 

  فأجيبت أدعيته حبقهم ورزقوا أوالدا.  ،كانوا ميوتون يف الصغر
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  تقسيم البنغال

هو  � املثال الثامن الذي نضربه من معجزات املسيح املوعود 
عندما قُسم البنغال أثار البنغاليون ضجة على نبوءته املتعلقة بتقسيم البنغال. 

ولكن احلكومة مل تسمعهم ولكن اهللا أخرب املسيح املوعود باإلهلام: ، ذلك
   .١"أن احلُكْم الصادر فيهم من قبلستتم مواساة أهل البنغال اآلن بش"

م ونشر يف الوقت ١١/٢/١٩٠٦لقد تلقّى املسيح املوعود هذا اإلهلام يف 
نفسه يف جرائد وجمالت عديدة. لعلك تعرف يا أيها األمري احملترم أن 
احلكومة يف ذلك الزمن كانت مصرة على سياستها ومل تكن مستعدة 

ة كان أهل البنغال قد أنفدوا جهودهم للتراجع عن موقفها. ومن ناحية ثاني
بدال من التغيري يف قرار - وكانوا ميالني  ،ولكن ذهبت كلها أدراج الرياح

إىل اإلضرار باحلكومة. وكان كبار رجال السياسة يقولون  - تقسيم البنغال
بأن احلكومة خمطئة يف ذلك ولكن جيب أن يحسب األمر مفروغا منه وال 

آلن. عندما نشرت هذه النبوءة كتبت اجلرائد فائدة من إثارة الضجة ا
                                                           

 ، الطبعة الرابعة. ٦٦٤و ٥٩٦ص :التذكرة١



 
� �

 -- ٨٦-- 

 

ولكن هذا الشخص يقول ذلك.  ،البنغالية نفسها أم قانطون من هذا األمر
ولكن من يستطيع أن يعرف أسرار اهللا الذي أخرب رسوله على عكس 

أهل البنغال الذين كانوا هم املتضررين، وعلى النقيض من نيات  توقعات
  هم ظاهريا؛ أنه ستتم مواساة أهل البنغال. الذين كان اخليار يف أيدي

بعد نشر هذا اإلهلام أيضا طُرح هذا السؤال بالتواتر يف الربملان وقدم 
ولكنها رفضت إعادة النظر يف  ،الطلب إىل احلكومة مرارا لتلغي قرارها

الذي أجربه اهللا تعاىل -كريو"  اللوردوزير اهلند، " ،قضية تقسيم البنغال
يف الربملان بكلمات صرحية  قال - �بعد كما جاء يف كالمه ليعمل فيما 

أن تغيري هذا القرار مستحيل متاما. ولكن اهللا قدر إلمتام كالمه مناسبة 
أن يتم تتوجيه يف اهلند  -أيها األمري جليل الشأن-تويل والدك العرش 

أيضا لكونه ملك اهلند. وبذلك انتخب اهللا تعاىل والدك ليتم كالم اهللا 
انه. فكان إلغاء تقسيم البنغال ضمن التسهيالت اليت اقترحت مبناسبة بلس

جميء والدك إىل اهلند وتتوجيه. فسافر آالف األميال ووصل إىل دهلي 
وأعلن بذلك أن  ،العاصمة اجلديدة وأعلن بنفسه إلغاء تقسيم البنغال

األفراد واحلكومات سواسية عند اهللا، أي كما حيكم اهللا الرعيةَ كذلك 
حيكم احلكام واحلكومات. وعندما حيكم يف أمر يتحقق حتما مهما بدا 
بعيدا عن العقل، وأن مرزا غالم أمحد، مؤسس اجلماعة اإلسالمية 

  األمحدية نيب اهللا ورسوله، وأن اإلسالم دين أنزله اهللا.
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  الحرب بين روسيا واليابان

د معجزة سياسية، وهي أنه املثال التاسع من معجزات املسيح املوعو 
  إهلاما تعريبه:  �عندما اندلعت احلرب بني روسيا واليابان تلقّى 

، الطبعة ٥١٢(التذكرة: ص ."قوة شرقية، ووضع كوريا اخلطري"
الرابعة) قيل يف هذا اإلهلام، كما هو واضح من كلماته أن اليابان 

تتحقق  أنْ عظيما لدرجة نصراسيكون منتصرا يف هذه احلرب وينال 
أمنيته لفرض سيطرته على كوريا، ولكن أهل كوريا لن حيبوا ذلك 
وسينتشر يف البلد فساد وفتنة كبرية وستسوء حالة البلد إىل حد كبري. 
عندما نشر هذا اإلهلام مل يكن لكبار املفكرين السياسيني ورجال 
احلكومة أيضا أن يتفوهوا مبثل هذا الكالم، وما كان الناس جاهزين 

ول بأن اليابان ستنتصر أصال، فضال عن األمل يف انتصارها انتصارا للق
عظيما إىل هذه الدرجة، وكانوا يظنون أن روسيا مل تدرك أمهية هذه 
احلرب إىل اآلن، وعندما تركِّز عليها سوف تسحق اليابانَ مستخدمة 

على ستقدر وسائلها الالمتناهية. ومل يكن ألحد أن يتصور أن اليابان 
إذا حالفها االنتصار. ولكن كيف أثبتت األحداث الواقعة  رغبااحتقيق 

بعد ذلك صدق اإلهلام املذكور؟ لقد انتصرت اليابان واندلعت يف روسيا 
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اضطرت للتصاحل حبسب شروط اليابان مبا  أا مفاسد خطرية لدرجة
فيها سيطرة اليابان على كوريا. ولكن أهل كوريا استاءوا من ذلك 

علم التمرد نظرا إىل إصرار اليابان. واحلالة املزرية اليت بشدة ورفعوا 
منيت ا كوريا بعد ذلك إىل عدة سنوات واختالل أمنها يصدق بأعلى 

  . �صوته حالتها اخلطرية املذكورة يف إهلام املسيح املوعود 
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  حكومة إيران

وأختار منها  أيضا من املعجزات السياسية،العاشرة أقدم املعجزة  
. فقد ظهرت هذه املعجزة بنبوءة عن �مثاال ظهر للعيان بعد وفاته 

 يف وقع إن زلزاالًم إهلاما تعريبه: "١٩٠٦يف عام  �إيران. لقد نشر 
عندما نشر هذا اإلهلام مل يكن ألحد أن يتصور أن " إيران ملك بالط

ولكن احلق أن  تيار الدميقراطية القوي إىل هذا احلد سينشأ يف إيران.
العباد ال يعرفون قدر اهللا إال حني يتحقق ويظهر قدرته وطاقته. فبدأت 

م حىت ظهر يف إيران من ١٩٠٩آثاره تظهر للعيان يف أواخر عام 
 ومقابل ذلك مل يستطع ملك إيران ،أقصاها إىل أقصاها تيار الدميقراطية

زاال حدث يف وكانت نتيجتها أن زل ،تقدير الثورة اليت نشأت يف البلد
قصره واضطر إىل الفرار فجأة مع أزواجه تاركا سلطنته وأُسست يف 
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البالد حكومة دميقراطية. لقد شهد هذا التغير على صدق املسيح 
آية ألهل إيران والبالد األخرى على كون املسيح  يمثِّل املوعود وسوف

  املوعود من اهللا تعاىل.
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  ةالحرب العالمي

ويف األخري أبين لك أيها األمري املبجل معجزة املسيح املوعود اليت 
ظهرت أيضا بعد وفاته ويشهد هلا امللك املعظم بنفسه وأنت وقيصر 
أملانيا وقيصر روسيا وكل حكومة يف الدنيا وكل قارة وكل بلد تقريبا، 

د عن احلرب العاملية السابقة. لقد أعلن املسيح املوعو �وهي نبوءته 
م أنه أُخرب بزلزال عظيم جيعل الشباب شيبا ١٩٠٥بإعالم اهللا يف عام 

وسيدمر املدن ويسيل الدم بكثرة حىت حيمر ماء القنوات بدم القتلى، 
وتنسف به اجلبال ويجعل الناس جمانني نتيجة صدمته، وسيؤثر يف العامل 

سيح كله وبسببه تكون حالة قيصر روسيا مزرية وأليمة جدا. قال امل
املوعود بأنه أُخرب أن سفنا حربية ستجري يف كل حدب وصوب لتندلع 
احلرب بينها، وسيحتجز املسافرون ويتعذر عليهم الوصول إىل أوطام 

  وتنـزع من قيصر روسيا حكومته. 
أن السفن احلربية تجعل على أهبة االستعداد للسفر يف  �مث أُخرب 

أسا على عقب وسينـزل اهللا مع البحر يف أية حلظة، وستقلب األرض ر
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ليعاقب الناس على ذنوم. سيتوجه العرب إىل تقدمهم القومي  أفواجه
كما امنحى ذكري وذكراي كذلك سأدمر املدن واملناطق  ويسعون له.

تبعث رؤيتها على البكاء، وأن هذا احلادث سيقع يف غضون  أنْ لدرجة
  عاما.  ١٦

ا حرب طاحنة وال أدري هل مث قال حضرته يف مناسبة أخرى بأ
سأكون حيا عند اندالعها أم ال، لذا قد دعوت النتصار بريطانيا جزاء 

  على ما أعطتنا من احلرية الدينية. 
مع أن الكلمة املستخدمة يف هذه النبوءة هي "زلزال" ولكن كلمة 
الزلزال تستخدم يف العربية لكل مصيبة. فقد استخدمت يف القرآن الكرمي 

عىن احلرب والقتال. قال املسيح املوعود عند إعالنه تلك النبوءة أيضا مب
  أن املراد منه هو آفة تدمر املدن واملزارع وما شاها. 

يا أيها األمري اجلليل، إن كلمات هذه النبوءة تشرح نفسها بنفسها وال 
حتتاج إىل شرح من شخص آخر. اندلعت احلرب يف العامل كله دفعة 

اطيل احلربية تتجول هنا وهناك إىل مخس سنني وظلت واحدة وظلت األس
السفن احلربية تنتظر احلرب كل حني وآن ونسفت اجلبال فعال ال استعارة 

وأثّرت احلرب  ،البكاَء أنّ حالتها تثريفقط، ودمرت املدن واملناطق لدرجة 
يف البالد كلها، وثبتت خطورا على املسافرين حىت احتجِز ألوف منهم 

الد األعداء دون أن يكون هلم خطأ أو ذنب، واضطرب وقلق أقارم يف ب
يف ذكراهم، وامحرت القنوات بدماء األموات، وشاب الشباب بصدمتها 
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وفقَد العقالء صوام واختلت عقول آالف الناس الذين كانوا خبري 
مل تصلح ومل تعمر  أا وعافية. وانقلبت األرض رأسا على عقب لدرجة

يرام إىل اآلن مع أنه قد أُنفقت الباليني والباليني يف هذا السبيل.  على ما
وامنحت عشرات املناطق من وجه األرض كما امنحى ذكر اهللا وعبادته 
من مناطق أوروبية. وأقام العرب حيام القومية باشتراكهم يف احلرب، 
وانطلقوا للحصول عليها كالسيل العرم ملواجهة معارضيهم. وحدث كل 

عاما كما ورد يف النبوءة متاما بعد أن نشرت يف عام  ١٦يف غضون  ذلك
م. مث انظر أيها األمري كيف هيأ اهللا يف وقت اليأس والقنوط متاما ١٩٠٥

  . �أسبابا النتصار بريطانيا إجابة لدعاء املسيح املوعود 
كذلك حتقق حرفيا ما قيل عن قيصر روسيا. لقد تناولت هذا اجلزء 

ه يقتضي انتباها أكثر. لقد ذُكرت يف هذا اجلزء من النبوءة يف األخري ألن
 عو اإلصالحات الداخلية لن يتمكنوا من إحلاق أيأمور كثرية. أوال: مد

  اندالع احلرب.  حني ضرر حبكومة قيصر روسيا إىل
ثانيا: لن تبقى حكومته قائمة إىل ما بعد احلرب ألنه قد أُخرب بتدهور 

مث قيل بأن احلكومة تنـزع منه ولن يقتل يف  حالتها يف أثناء احلرب.
حال كونه ملكا، وأن سلسلة القياصرة تنقطع بعده ألنه قيل بوجه عام 

  أن حالة قيصر ستكون مزرية ومل يذكر يف ذلك قيصر معني. 
مث أُخرب فيها أنه لن ميوت بسهولة بل سيواجه أنواع املصائب 

  واإلهانات وخيبة اآلمال واخلسارة. 
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أيها األمري املبجل، ترى كيف حتققت كل هذه األمور حرفيا  فيا
وكيف صارت حالة قيصر روسيا مزرية وخطرية حىت يتأسف له األعداء 

  أيضا ويشفقون عليه ناهيك عن األحباب.
فلباب القول، لقد حتققت عشرات اجلوانب من النبوءة بكل وضوح 

صدق املسيح  وجالء لدرجة أن هذه املعجزة الوحيدة تكفي إلثبات
. وإن امللك املعظم وأنت أيضا، وكل جزء من العامل وكل �املوعود 

بلد من بالده وكل سفينة حربية، وكل جبل نصبت عليه املدافع أو الذي 
أُطلقت عليه القنابل وكل حبر اندلعت فيه هذه احلرب، وكل خندق 
 حفر هلا وكل مفكّر كلِّف بأمورها اإلدارية وكل من تضرر نتيجة
احلرب وكل حكومة اشتركت فيها صارت شاهدة على صدق املسيح 

 منهذه النبوءة  نظرا إىل -وإن مل تعترف بصدقه باللسان-املوعود 
به نتيجة أدعية املسيح املوعود، وبسبب اهلزمية  حظيتمالذي  النصر خالل

  اليت مين ا قيصر وبسبب احلالة املزرية اليت واجهها. 
  

  وستتحقق في وقتها لمستقبلبعض اإللهامات عن ا

أريد أن  �يا أيها األمري املبجل، بعد بيان معجزات املسيح املوعود 
  أبين أيضا بعض النبوءات اليت ستتحقق يف مستقبل األيام. 

إضافة إىل النبوءات عن روسيا اليت ذكرا من قبل وقد حتققت أيضا، 
 سيتولَّون حكومة هناك نبوءة أخرى للمسيح املوعود تقول بأن األمحديني
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هذا البلد يف اية املطاف، وأن اهللا تعاىل سينشر هذه اجلماعة يف خبارى 
بوجه خاص يف زمن قريب، وأن أكرب جزء من أوروبا سيقبل اإلسالم 

يف اية املطاف، وأن مجيع األديان ستنهزم على يد  �ويؤمن به 
 تنعدم تقريبا وتنقرض رويدا رويدا حىت -احلقيقياإلسالم أي  - األمحدية

. أما املؤمنون باألديان �يف األخري ولن يبقى يف العامل إال املؤمنون به 
األخرى فسيكونون قلة قليلة ويف حالة متدهورة، وأن اهللا سيقيم من 

شخصا إلصالح العامل يف املستقبل ليكمل مهمته،  �ذريته وأوالده 
م سيتربكون وسيكونون خملصني لدرجة أ �وأن امللوك سيؤمنون به 

بثيابه، وأن احلكومات اليت تشكل عائقا يف سبيل تقدم مجاعته وال حتب 
االنتماء إليه ستقطع ويمحى امسها من وجه األرض، وأن اهللا تعاىل يقيم 
العدل واإلنصاف واحلب يف العامل بواسطته، وستنشأ بني اهللا وعباده 

 العامل زمن الرب عالقة لن تنقطع، وسيمتنع الناس من متردهم وسيبدأ يف
والتقوى وحيقق اإلنسان اهلدف من حياته، وتتحقق غاية بعثة حممد 

على -الذي هو رسول عظيم، ويثبت أن املسيح املوعود  �رسول اهللا 
 -العامل وسيشاهده يف املستقبل أيضا وشاهدهوهبه اهللا شأن الرغم من 

  وتلميذه.  �خادمه  هو
ت اليت حتققت ويتصاحلون مع اهللا فطوىب للذين يستفيدون من املعجزا

  وينقذون أنفسهم من غضبه. 
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  الدعوة إلى اإلسالم

األمري! أوجه أنظارك يف األخري إىل أنه ال عزة إال اليت تأيت من  مسويا 
اهللا تعاىل، وال مرتبة إال ما يعطيها اهللا، وال راحة إال ما ينـزل من اهللا، 

عام  ١٣٠٠عاىل إىل عباده قبل فأدعوك إىل ذلك الصدق الذي أنزله اهللا ت
وأرسل املسيح املوعود يف هذا العصر إلقامته وجتديده. ال شك أنه يشق 

هذا االنتظار بعد مث عام  ١٩٠٠على األمم املسيحية أن ينتظروا إىل 
 الطويل جيدوا املسيح يف أتباع دين آخر، وال شك أن هذا األمر يشق

قبل مشيئة اهللا وال يعترض ولكن طوىب للذي ي ،على محيتهم وغريم
ألنه هو  ،رضا اهللا تعاىل على عزته وغريته ورغبتهويؤثر على حكَمه 

الذي سيفوز بالنجاة األبدية، وحيظى بسعادة أبدية. ماذا جىن السابقون 
؟ لقد حسب اليهود املتأخرونيناهلا بتفضيل غريم على مرضاة اهللا حىت 

 زالواليدهم ومل يقبلوا مشيئة اهللا وال إيليا منافيا لتقا هو اعتبار يوحنا
ينتظرون املسيح، فطال االنتظار ولكن القادم مل يأت، ألن الذي أتى مرة 

يأيت مرة ثانية؟ سينتظرون إىل يوم القيامة ولن ينـزل إيليا وال فكيف 
املسيح من السماء وسيحرمون من ملكوت السماء إىل األبد بسبب 

ارى أيضا وردوا آيات مساوية وأغمضوا تعنتهم. كذلك لو تعنت النص
عنها عيوم الضطروا لالنتظار إىل يوم القيامة. لقد جاء من كانوا 
 قادمني، كذلك جاء الذي كان من املقدر أن يأيت باسم اهللا وينال كالم
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شريعة موسى، وجاء أيضا من كان سيأيت باسم املسيح ويصدق روح 
وال مسيح. فلينتظروا إىل يوم  عزماحلق وينجز مهمته. لن يأيت بعده 

يتذوقوا سوى مرارة االنتظار. كان مقدرا أن يأيت القادم ولن القيامة 
باسم املسيح كما كان مكتوبا سلفا، ومل يكن ليأيت املسيح الناصري 

  وكان مقدرا أن يبعث كما بعث إيليا بصورة يوحنا املعمدان.  ،نفسه
ت شيء باألدلة كانت حماولة إبطاله يا أيها األمري اجلليل، إذا ثب

بالشكوك والشبهات مبنـزلة إضرار املرء نفسه. يريد الناس أن يروا 
ولكن  ،صورة اإلسالم بتشويهها بأعمال املسلمني أو باألفكار السائدة

القرآن الكرمي موجود، فما حاجتنا للسعي وراء أقوال الناس ما دامت 
كلمات رسول اإلسالم اليت تفو ا موجودة؟ إذا كانت الشمس بازغة ه

هل نسأل الناس أن يبينوا لنا وجودها؟ أو إذا كان القمر موجودا فهل 
كما قلت من قبل  -نثبت كيفية ضوئه برواية؟ إن تعليم القرآن الكرمي

ال ميكن ألي كتاب أن يبارزه. إن تعليمه  أنه عظيم لدرجة - بإجيازٍ
اليم األخرى كلها فتخمد أمامه، ساطع جبماله سطوع الشمس، أما التع

ليس ألن األنبياء اختلقوا تلك التعاليم من عند أنفسهم بل ألا إما 
كانت ألزمنة حمددة أو أفسدها الناس بدس أفكارهم فيها. ولكن تعليم 
القرآن الكرمي كامل وصاحل لكل زمان، وال حاجة وال جمال لتغيري حرف 

  الناس.  ، ومل حترف تعليمه أيديفيهواحد 
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يا أيها األمري اجلليل! انظُر كيف حرف الناس صحائف اهللا! يقولون 
عن النيب الذي جاء إلقامة وحدانية اهللا وجالله أنه ادعى كونه ابن اهللا 
يف احلقيقة، وأن املسيح وروح القدس أيضا إهلان مع اهللا، فأي ظلم 

امللك  عدإنّ وجور أكرب منه؟ وأي عصيان ومترد أكرب من ذلك؟ 
ورعيته أو السيد واخلادم سواسية، وإنزال اخلالق واملخلوق منـزلة 

أكرب ظلم يف العامل وال ميكن أن يكون ذنب أكرب منه يف  هلو واحدة
، ويحسب �الدين. ولكن كل ذلك يرتكب باسم املسيح الناصري 

  عني احلقيقة! 
عاىل مات كذلك يقولون للفوز بالنجاة ألنفسهم بأن مقربا إىل اهللا ت

حمل اللعنة ويقال بأنه بقي يف هذه احلال إىل يحمل موتا لعينا، وبذلك 
رفض رثالث ليال وثالثة أيام، وإلثبات هذا االعتقاد يم اهللا الذي ح

رمحته ملحوظة يف كل مكان يف نظام العامل وتحسب أخالقه أدىن من 
ملخطئني حبقنا أخالق أدىن إنسان. فكأننا نستطيع أن نعفو عن أخطاء ا

  ولكن اهللا ال يستطيع أن يعفو مع كونه مالكا. 
كذلك يقال إن شريعة اهللا لعنة، وكأن نوحا وإبراهيم وموسى 
وغريهم من األنبياء جاءوا إىل العامل حاملني لعنات من اهللا. ولكن ال 
يقول أحد أي جزء من كالم اهللا لعنة؟ هل املراد من اللعنة هو قوله: ال 

 تزنوا وال تقتلوا أحدا؟ أو هل املراد من اللعنة تعليمه: ال تسرقوا وال
تكذبوا وال تظلموا وال تغصبوا حقوق اآلخرين؟ أو اللعنة هي أمره: ال 
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تعاملوا الناس بسوء اخلُلق، وال تغتابوا وال تفسدوا؟ أو اللعنة هي كما 
عنة قال: قولوا احلق وأحبوا الناس، اعفوا عن أخطاء املخطئني؟ أو الل

باخلُلق احلسن، وشاركوا الفقراء وأنْ عاملوهم هي أن تواسوا الناس 
واملساكني يف أموالكم؟ أو هي: أحبوا الصدق واطلبوا العلم واعبدوا 
اهللا وال تشركوا به أحدا؟ أو املراد من اللعنة هو إعادة حقوق املظلوم 

أحكام  حكم من ومنع األشرار من ظلم اآلخرين؟ أيإليه من الظامل، 
؟ هل عبادات اهللا أو �أنقذ منه املسيح الناصري فالشريعة كان لعنة 

اختاذ بعض أنواع احليطة واحلذر يف األكل والشرب هي اللعنة؟ هل 
عليهم يف نظر اهللا بسبب  اصار الكتبة والفريسيون ومن قبلهم مغضوب

قذ عدم قيامهم بالعبادات املذكورة ونتيجة تناوهلم تلك األطعمة حىت أن
املسيح العالـم من اللعنة بإبعادهم عنها؟ كان املسيح يعتقد أم كانوا 

، إذنيعملون بأحكام العبادات كثريا ويأكلون أيضا حبسب الشريعة. 
ألم ما  ،إن نقضهم هذه األحكام مل يكن سببا لدفعهم إىل جهنم

كانوا ينقضوا بل كانوا ينقضون أحكاما أخالقية. ولكن هل رفعت 
لعنة  ؟ وإال أي�هم تلك األحكام أيضا مبجيء املسيح الناصري عن

  ؟ �رفعها املسيح 
وتعد أحكام اهللا لعنة بغية التحرر منها  ،احلق أن القلوب ماتت

ويحسب املسيح الربيء متورطا يف الذنوب، وإال فإن الذين يعدون 
  . الشريعة لعنة يسنون قوانني أكثر من قوانني الشريعة بكثري
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قد فسدت األديان، وتغريت احلاالت أكثر لذلك كان ضروريا أن 
تأيت هداية إلقامة وحدانية اهللا وجتعل الناس يعملون بأحكام اهللا. تلك 

  اهلداية هي اإلسالم. 
ولكن يا أيها األمري الرفيع الشأن، ال حاجة لنا للخوض يف هذه 

بني احلق والباطل  نفسه معيارا للتمييز �النـزاعات إذ قد بين املسيح 
ولكن الناس ال يرونه مع أن هلم أعينا،  ،وهو ال يزال مكتوبا يف اإلجنيل

وال يفقهونه وهلم قلوب. إن هذا املعيار جيعل احلكم سهال فيما إذا 
كانت الوسيلة لإليصال إىل اهللا تعاىل اإلسالم أو املسيحية؟ وذلك املعيار 

  : �هو قول املسيح الناصري 
"ش نا مامديا جرثَم رثْمت ةيدر ةرجالَ شا، ويدا ررثَم رثْمت ةديج ةرج 
َألنَّ كُلَّ شجرة تعرف من ثَمرِها. فَإِنهم الَ يجتنونَ من الشوك تينا، * 

  )٤٤-٤٣:  ٦قَا (إِنجِيلُ لُو ".والَ يقْطفُونَ من الْعلَّيقِ عنبا
  عن مثرات اإلميان:  �كذلك يقول 

فَالْحق أَقُولُ لَكُم: لَو كَانَ لَكُم إِميانٌ مثْلُ حبة خردل لَكُنتم تقُولُونَ "
لهذَا الْجبلِ: انتقلْ من هنا إِلَى هناك فَينتقلُ، والَ يكُونُ شيٌء غَير ممكنٍ 

يلَدى  ".كُمتجِيلُ م٢٠:  ١٧(إِن(  
كُلُّ ما تطْلُبونه في الصالَة مؤمنِني مث يقول عن إجابة الدعاء: "

هالُوننى  ".تتجِيلُ م٢٢:  ٢١(إِن(  
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إِن اتفَق اثْنان منكُم علَى اَألرضِ في أَي شيٍء يطْلُبانِه فَإِنه مث يقول: 
  )١٩:  ١٨(إِنجِيلُ متى  ".لَهما من قبلِ أَبِي الَّذي في السماوات يكُونُ

عيار؟ أذلك الذي فيا أيها األمري احملترم، أي األديان حق حبسب هذا امل
خلق إنسانا ذكرناه من قبل أو الذي ال يوجد فيه أدىن أثر له؟ إذا كان 

تقدمها املسيحية مقابل مثر حقا أن الشجرة تعرف بثمارها فأية مثار 
اإلسالم احللو هذا؟ وإذا كان صحيحا أن العلَّيق ال حيمل عنبا فكيف 
محل اإلسالم عنبا إذا كان كاذبا؟ وإذا كانت املسيحية هي الدين 
املرضي عند اهللا بصورا احلالية فلماذا ال حتمل إال األشواك؟ هل يوجد 

يستطيع أن يري حىت عشر يف العامل املسيحي كله اليوم شخص واحد 
؟ أو يستطيع أن �املعجزات دع عنك نصف ما أراه املسيح املوعود 

بأنه إذا كان فيكم إميان بقدر  �يري معجزة واحدة؟ يقول املسيح 
حبة خردل تستطيعون أن تنجزوا أكرب األعمال، ولكن أال يوجد يف عامل 

  املسيحية شخص واحد ميلك إميانا مثل حبة خردل؟ 
أمري ويلز، إن الدين احلي ميلك عالمات حياته وإننا نشعر  مسو يا

بعالمات حياة اإلسالم يف أنفسنا. ال نقول بأن مجيع املعجزات وأنواع 
. لو كان األمر كذلك �القبول قد انقطعت مع وفاة املسيح املوعود 

حلسبنا اإلسالم أيضا دينا ميتا، ولكننا نوقن بأن بركات اإلسالم جارية 
 األبد ونستطيع القول بكل ثقة أنه إذا كان العامل املسيحي مستعدا إىل

سوف يري اهللا تعاىل بتحميل فاليوم أيضا لرؤية تأثري اإلسالم واملسيحية 
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الشجرة الطيبة مثارا طيبة. ولن يعطي ابنه احلبيب حية بدل السمكة، ولن 
  يعطيه حجرا مكان اخلبز بل سيفتح له وجييب دعاءه. 

كنا املبجل، إن كنت تظن على الرغم من لمـالعهد املبجل لفيا ويل 
أنه ال تزال هناك حاجة إىل معجزة آنفًا العالمات واحلقائق املذكورة 

للتأكد من العالقة باهللا وحبه، فنرجو منك أن تعد القساوسة مستخدما 
نفوذك ليدعوا يف بعض األمور الصعاب إظهارا لصدق دينهم ولتدع 

 ؛اإلسالمية األمحدية أيضا يف حضرة اهللا لألمور الصعبة مثلها متاما اجلماعة
كشفاء املصابني بأمراض شديدة الذين ميكن توزيعهم بيننا بالقرعة. مث 
انظر من جييب اهللا دعاءه ومن يغلق بابه يف وجهه. وإن مل يفعلوا ولن 

 -ألم يشعرون من األعماق أن بركات اهللا منـزوعة منهم- يفعلوا 
  فاعلم أيها األمري أن اهللا تعاىل خذل املسيحية وخص اإلسالم برمحته. 

ويف األخري أرجوك يا أيها األمري احملترم بأننا كما أطلعناك على 
ملكوت اهللا حبب وتودد، عليك أن تفكّر يف املوضوع باحلب نفسه ألننا 

. لسنا سواسية يف نظر اهللا. الصغار والكبار وامللوك والرعايا عنده سيان
حنن وحدنا حمتاجني إىل احلياة األبدية بل أنت أيضا حباجة إليها، وال 
حنتاج وحدنا إىل رضا اهللا تعاىل بل أنت كذلك. إن املمالك الدنيوية 
فانية وعزا مؤقتة. إن الذي يرضي اهللا هو الذي ينعم بالسعادة الدائمة. 

قبوله. ولكننا نلتمس لقد عرضنا عليك احلق، مث أنت خمير يف قبوله وعدم 
منك أال تقف على أمور مسموعة عن اإلسالم وأال تؤسس أفكارك على 
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ما يقوله األعداء. إن اإلسالم دين طاهر وبريء من أي عيب، 
والسالكون على تعليمه يأكلون أحسن الثمار دائما، وينالون نصيبا من 

  أفضال اهللا ورمحته. 
والبغي، فترى غضب اهللا هائجا،  لقد ملئت الدنيا ذنوبا وانتشر التمرد

وهو يريد اآلن أن يري العامل وجهه وأن يقبل العامل وجوده. لقد تقدم 
العامل يف طريق الشرك كثريا وأصروا على اإلنكار، وأساؤوا إىل كالم اهللا 

وظن  ،واستهزأوا بالقيامة وصدئت قلوم بصدأ املادية ،ونسوا لقاءه
فخلقوا عائق الدين  فحسبقي اللسان الناس أن األنبياء كانوا طلي

ليحدوا الناس يف احلدود، وحيسب أهل الدنيا أم قادرون على أن 
  يعلّموا اهللا ويزعمون أم قادرون على أن يسيطروا على كالم اهللا أيضا.

لقد ازداد االماك يف ملذات الدنيا وشغفت القلوب يف حبها وجعل 
على  حاليا املسلمون ايواجهه اليت وبةالعقاإلنسان العاجز شريكا هللا. 

املسيحية دليال على صدقها. تنفَق الباليني  حِسبتها اهللا عن إعراضهم
والباليني ليترك الناس عبادة إله واحد. لقد صرب اهللا طويال على هذه 

 �وحني مل يتوجه الناس إىل االستفادة من كالمه السابق أرسل  ،األمور
ناس بكالمه، وأظهر على يديه آية بعد آية ومعجزة رسوله املوعود ليتأثر ال

تلو معجزة. وسعى ذلك الرسول املوعود ليجذب العامل إىل األمن بكمال 
  احلب واملواساة، وعندما مل يرتدع الناس هددهم أيضا قائال: 
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يا أهل أوروبا! لستم يف مأمن، ويا سكان آسيا لستم أيضا يف أمان، "
تهدم تكم. إنين أرى املدن إسعافعلى  ه زائفإللن يقدر  ،رزويا سكان اجلُ

. إن ذلك اإلله األحد ظل صامتا مدة، وقد عمران خرابا يباباوأجد ال
كارتال تبأمام عينه ولكنه ظل ساكتا فواحش، ري اآلن غري أنه سوف ي

ذلك الوقت ليس  نَّأَ صاغيةه أذن ـمن كانت ل فليسمع .وجهه باجلالل
قصارى جهدي أن أمجع اجلميع حتت أمان اهللا تعاىل،  تببعيد. لقد حاول

 دورن بأ. إنين أقول صدقا وحقا مقدراولكن ال بد أن يتحقق ما كان 
أمام  �سوف ترون زمن نوح  .أيضا قد أوشك أو كادهذه البالد 

أعينكم، ولسوف تشاهدون بأم أعينكم أحداثا وقعت على أرض لوط 
لذي يهجر اهللا إنّ اموا. توبوا لترح ب.الغض. ولكن اهللا تعاىل بطيء �
  .١ي"حبليس وميت فإنه  والذي ال خيشى اهللا ،إنسانبليس ودودةٌ  �

ولكن الناس مع ذلك مل يتنبهوا، وظل املنتصرون والغالبون معتزين 
فظلوا يشكون شكاوى  واملهزومونبفتحهم وغلبتهم، أما املغلوبون 
لرغم من حماوالت اإليقاظ، ومل يأتوا دنيوية. مل يستيقظ الناس على ا

على الرغم من الدعوة، ومل يرفعوا نظرهم إىل اهللا مع أنه جتلّى هلم، ومل 
  يتنبهوا مع تنبيهه إياهم! 

فقد أراد اهللا اآلن أنه  ،إن مل يقبل الناس حقه ومل يؤمنوا بدينه ورسله
ف ما ولن يتوق ،سينـزل عليهم عذابا تلو عذاب ويصيبهم بأمل بعد أمل

                                                           
 .٢٦٩، ص٢٢حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، الد١
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مل يقبلوا أحكامه وما مل خيضعوا مللكوته. ال حيب أدىن احلكام أيضا أن 
فأنى هللا أن يقبل ذلك وهو أحكم  ،يعرض الناس عنه ويتوجهوا إىل غريه

احلاكمني. كان البت يف املوضوع صعبا على الناس ما مل يأت رسول 
اهللا، أما اآلن فلم يعد عند أحد عذر. لقد وصلت الشمس أوجها 

  وانقشع الظالم، ويستطيع الذين هلم أعني أن يروا جالل اهللا. 
يا حسرة على العباد، ال يفكرون أن اهللا وفّقهم ليكونوا يف الزمن 
الذي خال يف انتظاره باليني الناس. لعل كثريا من الذين ماتوا من قبل 

. �يتمنون لو أُخذ منهم كل شيء وحظُوا مقابله بزمن املسيح 
يتمنون أيضا  - ولكن سيولدون يف فترة متأخرة - ستقبالوالذين يأتون م

  ليت النعم كلها نزعت منهم وفازوا مقابلها بقرب مرسل من اهللا. 
أيها األمري املبجل، اغتنِم هذه الفرصة وأيقن باملعجزات اليت أراها  فيا

فإن الدخول يف ملكوت اهللا  ،اهللا يف هذا العصر وادخلْ يف ملكوت اهللا
املمالك كلها. اإلنسان يضطر للتخلي عن املمالك األخرى  أكرب من

املمالك كلها ولكن هذا امللكوت ال ينـزع أبدا. يتوارث الناس 
كابرا عن كابر، أما هذا امللكوت فريثه األب واالبن وكل من األخرى 

فادخلها وامجعِ الزاد  مفتوحةأراد معهما يف آن معا. إن أبواب رمحة اهللا 
خروية. بقدر ما أعطاك اهللا من النِعم كانت مسؤولياته عليك للحياة األ

أعظم بالقدر نفسه، ألنه بقدر ما يعطي اهللا أحدا أكثر يسأله أيضا كيف 
طاعة اهللا نظرا إىل مننه لقدر نِعمه. فعليك أن تسعى أكثر من غريك 
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رأيت كيف سعى الناس من أقصى العامل إىل  دعوته. لقد وتلبيعليك، 
بني دعوة والدك، امللك املعظّم، عند احلرب. فكما لبى الناس أقصاه مل

 أنت أيضا دعوة ملك كهم تاركني كل شيء وراء ظهورهم لَبلدعوة م
واسع إليه متجاوزا عراقيل العامل كلها ومناديا: لبيك  ،هو ملكنا وملككما

  من الدين أيضا. ا ا وافرنصيب النعم الدنيويةلبيك، ليعطيك اهللا الذي أعطاك 
لقد بىن اهللا تعاىل قصر اهلداية يف العامل ودعا عباده سواء أكانوا ملوكا 
أم غريهم إىل ضيافة عظيمة. نتمنى بسبب احلب الذي نكنه لعائلتك أال 
تحرم منها. فيا أمري ويلز: خنربك بكل حب وتودد أننا فتحنا لك الباب، 

م وادخبكالم الناس وتقد تم لك السماوات واألرض، فالم ل بيت
  ملك األولني واآلخرين ملبيا دعوته، وخذ نصيبك من هذه الدعوة.

  أهال وسهال ومرحبا

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
يا أيها األمري املعظّم، إذا أردت احلصول على مزيد من املعلومات عن 

عن رغبتك وإذنك،  اإلسالم بعد قراءة هذا الكتاب فأرجو إخبارنا
إرسال مزيد من الكتب عن اإلسالم إليك مدعاة  أحسبولسوف 
  لالعتزاز. 

  العبد املتواضع
  مرزا محمود أحمد
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  كلمة االستقبال والترحيب

  من الجماعة اإلسالمية األحمدية

  سمو أمير ويلز على شرف
  

 قدم ممثلو اجلماعة اإلسالمية األمحدية اخلطاب الرمسي التايل إىل

  م.٢٧/٢/١٩٢٢بتاريخ  مسو أمري ويلز
  

مسو أمري ويلز، حنن ممثلو اجلماعة اإلسالمية األمحدية نرحب بك من 
األعماق على قدومك إىل اهلند، وإن كنا ال جند كلمات نعبر ا عن 

ولكننا نؤكد لك بكلمات وجيزة  ،عالقتنا القلبية بعائلتك كما هو حقها
م حباجة إىل خدماتنا فنحن جاهزون لتقدمي أنه كلما كان ملكُنا املعظَّ

  أموالنا وأنفسنا عمال بأوامره بغري التفكري يف أي مقابل أو تعويض. 
مسو األمري، ملا كانت مجاعتنا حديثة العهد وعددها أيضا قليل مقارنة 

جبماعتنا، لذا  ةجيد معرفةكون لديك تمع اجلماعات األخرى، لذا قد ال 
فها لك بإجياز ألن الوقت قريب حني يكون زمام نرى ضروريا أن نعر

أمور هذا البلد مترامي األطراف يف يديك بإذن اهللا تعاىل. ومن األمور 
علمه بشرائح رعيته ملك اليت تساعد كثريا على توطيد دعائم سلطنة 

  املختلفة. 
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أيها األمري احملترم، حنن مجاعة دينية ونتميز عن اجلماعات األخرى 
قداتنا الدينية. حنن مسلمون ونعتز ذا االسم ولكن مع أن بسبب معت

مثل الذين لبوا -هناك بونا واسعا بيننا وبني املسلمني اآلخرين ألننا نؤمن 
أي سيدنا مرزا  ،مببعوث هذا العصر  - عام ١٩٠٠دعوة حبيب اهللا قبل 

الذي أرسله  ،غالم أمحد القادياين من سكان قاديان حمافظة غورداسبور
 تعاىل مسيحا موعودا. أما بقية إخوتنا من املسلمني فينكرونه كالذين اهللا

أنكروا املسيح الناصري. حنن نوقن بأنه كان مقدرا أن يأيت املسيح القادم 
  لن يأيت املسيح الناصري نفسه. أنه بصفات املسيح الناصري و

وعلى الرغم من املظامل الشديدة  ،عاما ٣١لقد أُسست مجاعتنا قبل 
 حتملناها ال توجد مجاعتنا اليوم يف كل إقليم من أقاليم اهلند فقط بل اليت

 ،توجد يف سرييالنكا، وأفغانستان، وإيران، والعراق، وبالد العرب
وسرياليون،  ،وأفريقيا الشرقية، ومصر ،ونيبالوموريشيوس، وروسيا، 

  وبريطانيا نفسها أيضا.  ،والواليات املتحدة ،ونيجرييا ،وساحل العاج
إن عدد املنتمني إىل هذه اجلماعة يف العامل يقدر بنصف مليون شخص 
تقريبا. ومل ينضم إىل هذه اجلماعة يف بالد خمتلفة أناس من أصل هندي 
فقط بل ينضم إليها سكاا األصليون أيضا. ففي لندن مثال يوجد 

 ٢٠٠وقد انضم إىل اجلماعة قرابة   Putnyمركزنا ومسجدنا يف منطقة
إجنلترا، كذلك هذه اجلماعة منتشرة يف الواليات املتحدة شخص يف 

  يف العامل كله.  انتشارهاأيضا، وحنن نوقن أنه سيأيت وقت 
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أيها األمري احملترم، بعد هذا التعريف الوجيز نود أن خنربك أن 
إخالصنا لوالدك احملترم ليس مبنيا على أصل دنيوي وال يعود سببه إىل 

ليت نقدمها للحكومة كجماعة مل نطلب أطماع مادية. اخلدمات ا
مقابلها شيئا قط. إن السبب وراء إخالصنا هو حكم اإلسالم الذي 
أوصانا به مؤسس اجلماعة بشدة أال مله أبدا. وذلك احلكم هو أن 
احلكومة اليت تعطينا حرية دينية علينا أن نطيعها يف كل حال. أما إذا 

نا أن جر بلدها بدال من تدخلت حكومة يف واجباتنا الدينية علي
عيث الفساد فيه. لقد جربنا أننا حائزون على حرية دينية كاملة حتت 
عرش بريطانيا. ال نستطيع أن نبلّغ دعوتنا حىت يف معظم البالد اليت 

ولكننا نبلّغها يف كنف تاج بريطانيا حىت ضد دين  ،تسمى إسالمية
جلدته ويف بلده وال مينعنا  يعتنقه ملكنا املعظم، وننشر اإلسالم يف بين

أحد. ونوقن أن يف انتشار هذه اجلماعة ذه السرعة دخال كبريا 
  لسلوك حكومة بريطانيا احملايد أيضا. 

فيا أيها األمري احملترم إن طاعتنا مبنية على أساس ديين، لذا مهما 
اختلفنا مع سياسة حكومة الوقت لن نثور ضدها أبدا ألننا يف هذه احلال 

  وإن إمياننا سيقيم احلجة علينا.  ،ون جمرمني حبسب اعتقادنانك
إن طاعة امللك املعظّم واجبنا الديين سواء أحصلنا على حقوقنا 
السياسية أم ال. ما دمنا حنظى باحلرية فنحن جاهزون للتضحية بكل 
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ما لدينا من أجل تاج بريطانيا ولن متنعنا من ذلك عداوة الناس، وقد 
رارا لناأثبتنا ذلك بتحممقاطعة اجتماعية شديدة. ولو واجهنا ظروفا  م

مماثلة ألف مرة فإننا جاهزون إلثبات ذلك مرة أخرى أيضا، وندعو 
يوفقنا إلثبات ذلك أكثر من ذي قبل عند الضرورة كما أن اهللا تعاىل 

أمن الدولة خلالفات  خيتلّوفّقنا من قبل. حنن نستنكر بشدة أن 
ظُلمنا على املستوى وإنْ نا أال نفسد أمن البالد سياسية. إن ديننا يعلّم

منه إىل بلد آخر. حيسبنا الناس اآلخرون اجر بل جيب أن  ،الديين
مسيئني إىل القوم والبلد بناء على أفكارنا هذه وبعضهم ينعتوننا بأننا 
نتملق للحكومة، وبعضهم يزعموننا أغبياء أو انتهازيني، ولكن يا أيها 

حنن ال نستطيع أن نترك اهللا بناء على كالم الناس.  األمري املكرم،
فليقل لنا الناس ما حيلو هلم ولكن اهللا علّمنا أال نسمح باإلخالل 
باألمن وأن نقيم الصلح يف العامل وجنمع بني البشر كلهم خبلق احلب 
بينهم، فال يسعنا أن نتخلى عن طريق الصلح واحلب، بل سنظل 

  ه يف كل األحوال.خملصني مللكنا وسنطيع أوامر
يا أيها األمري احملترم، لقد سافرت طويال بغية االطالع على أحوال 
الذين قدر لك أن حتكمهم يف وقت من األوقات يف املستقبل، فإننا نرى 
هذه التضحية بنظر الشكر واالمتنان، وكل من ميلك شائبة من احلق 

شكرك من وحبه ال ميكنه أن يرى سفرك هذا بأية نظرة أخرى. فن
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األعماق على مواساتك لنا والرغبة يف معرفة أحوالنا، وندعو اهللا تعاىل 
  أن ينظر إليك باحلب كما نظرت إىل رعية والدك بنظر احلب. 

أيها األمري احملترم، قد جهزت مجاعتنا هدية علمية احتفاال جبولتك 
 من إىل اهلند، وهي تعليم اجلماعة اإلسالمية األمحدية وبيان اهلدف

تأسيسها وما مييزها عن اجلماعات األخرى، وسوانح مؤسس اجلماعة 
بإجياز. واخلطاب يف هذا الكتيب موجه إليك بالذات، وألّفه إمام 

طباعته اثنان  تكاليف وقد شارك يف ،اجلماعة اإلسالمية األمحدية
وثالثون ألف شخص ليكون ذلك عالمة على إخالصهم. ولوال ضيق 

   كثر منهم بكثري.الوقت لشارك فيه أ

يا أيها األمري املبجل، نقدم هذه اهلدية إليك بواسطة حكومة البنجاب 
  ونلتمس منك بكل أدب واحترام أن تكرس بعض وقتك لقراءته. 

ويف األخري نرحب بك من األعماق على مقدمك إىل اهلند 
والبنجاب الذي هو مركز اجلماعة اإلسالمية األمحدية، ونرجوك أن 

الدك احملترم نيابة عنا بأن مجاعتنا على ضعفها وقلة حيلتها تبلّغ و
وعددها جاهزة للتضحية بأمواهلا ونفوسها من أجلك. وميكنك أن 
تثق بإخالص هذه اجلماعة يف كل األحوال. بارك اهللا يف عمرك 

ومحاك من كل آفة من آفات  �ووفقك للسلوك على سبيل مرضاته 
  ه. الدهر ومد عليك ذيل تأييده ونصرت
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  ممثلو الجماعة اإلسالمية األحمدية

كوت قيصراين، حمافظة ديره  ،سردار إمام خبش خان متندار - ١
 . غازي خان

  .خان حممد علي خان، زعيم مالري كوتله - ٢
 .جهلم ،جنجوعة، دارابور ،خان ادر راجه بائندا خان - ٣
  .جنل مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية ،بشري أمحدمرزا  - ٤
 .جنل مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية ،مرزا شريف أمحد - ٥
 .حمافظة جهلم ،غالم حممد خان، القبطان الفخري - ٦
 .حمافظة جهلمالفخري، الضابط  ،غالم حممد خان - ٧
 .عليغره ،القاضي املتقاعد ،خان ادر حممد حسني - ٨
 .يت الفخري يف بيليالقاضي  ،خان ادر عبد احلق - ٩

 .ي، جالندهرالقاضي الفخر ،خان صاحب نعمت اهللا خان -١٠
  .القاضي الفخري، غورايل، غجرات ،ملك موال خبش -١١
 .التاجر، اسكندر آباد ،سيتهـ عبد اهللا إله الدين -١٢
  .احملامي يف احملكمة العليا يف سيالكوت ،شودهري نصر اهللا خان - ١٣
 .شودهري ظفر اهللا خان، احملامي، الهور -١٤
ذيلدار والقاضي  ،خان صاحب شودهري فتح حممد خان -١٥

  .راتغجالفخري، 
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 .حمافظة جهلم ،اجليش (املتقاعد)يف ضابط  ،فتح حممد خان -١٦
 .، البنجابالس التشريعيعضو  ،بري أكرب علي -١٧
 .مرزا ناصر علي، احملامي يف احملكمة العليا، فريوز بور -١٨
 .بيشاوراحملامي،  ،قاضي حممد شفيق -١٩
 .ميان حممد صديق، التاجر يف كالكوتا -٢٠
  .ميان حممد عيسى، احملامي، كالكوتا -٢١
املولوي سيد حممد سرور شاه، عميد الكلية الدينية األمحدية،  -٢٢
 .قاديان
 .د، الهورتاجر اجللو ،ميان حممد إبراهيم -٢٣
 .حيدر آباد دكن ،سكرتري أجنمن أمحدية ،سيد بشارت أمحد -٢٤
 .املولوي عبد املاجد، األستاذ يف كلية اليوبيل، اغلبور -٢٥
 .احلافظ نور حممد، التاجر يف ناغبور -٢٦
  .، آسامديروغده ،ري خانحممد أم -٢٧
  .، بورمارانغوناي عبد القادر كيت، التاجر يف  -٢٨
 .املهندس، مومباي ،احلافظ حممد إسحاق -٢٩
  .امي اي، مدراس ،األستاذ حممد -٣٠
 .القاضي يف احملكمة العليا يف حيدر آباد دكن ،خان غالم أكرب -٣١
 .والية نابه ،آئي إي ،جزال أوصاف علي خان -٣٢
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 .مرتسرميان إهلي خبش ضابط يف أ -٣٣
  .، السكرتري اخلاص خلليفة املسيح١املولوي رحيم خبش -٣٤
 .قاديان ،شودهري فتح حممد سيال، ناظر التأليف والنشر -٣٥
 قاديان.  ،املولوي شري علي، الناظر األعلى -٣٦
نائب العميد األسبق، الكلية  ،سيد زين العابدين ويل اهللا شاه -٣٧

  .السلطانية يف الشام
 .مقارنة األديان، قادياناملولوي حممد دين، مدير جملة  -٣٨
  ، رامبور.، ناظر األمور العامةاملولوي ذو الفقار علي خان -٣٩
 .خليفه رشيد الدين، السكرتري العام للجماعة يف قاديان -٤٠
  
  

���  
  

                                                           
 د. هكذا ورد يف األصل والصحيح: عبد الرحيم در١
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  قبول الهدية

               / ب ٩٣٨رقم 
  مكتب أمري ويلز باهلند

  من السكرتري األعلى لسمو أمري ويلز
  

  ن السكرتري اإلضايف للجماعة األمحديةالفقار علي خا إىل السيد ذو
  م١/٣/١٩٢٢قاديان، البنجاب يف 

فضيلة األستاذ، أشكر بأمر من مسو أمري ويلز أعضاء اجلماعة األمحدية 
على خطاب الترحيب الذي وصل إىل مسو األمري بواسطة حكومة 

اجلماعة ووقائع تارخيها  نشأةالبنجاب. لقد قرأ مسو األمري بشغف ورغبة 
طابكم، وهو يترقب فرصة ليقرأ بالتفصيل هذا الكتاب اجلميل يف خ

الذي قدم له هدية من تربعات أبناء اجلماعة األمحدية. إن مسو األمري 
يرى بنظر االستحسان والتقدير عواطف اإلخالص اليت دفعت ألوفا ممن 
يعتنقون اعتقادك على تقدمي هذه اهلدية. ولقد زاد مسو األمري فرحا بقبوله 

ألن فخامة حاكم البنجاب أخربه بأن  ؛اإلخالص نيةه اهلدية، هذ
اجلماعة اإلسالمية األمحدية أبدت ثباتا ال يتزعزع يف اإلخالص لتاج 
بريطانيا وسلطنتها يف أثناء احلرب العاملية ويف األيام الصعبة اليت تلتها. 
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لكم أن تثقوا يف ضوء هذه الظروف أؤكد لقد أمرين مسو األمري أن 
  طاف مسو أمري ويلز دائما. بأل

  املخلص
   جي ايف دي مانت مورنسي

  السكرتري األعلى لسمو أمري ويلز
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