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 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد     
 * الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان

اكإي دبعن اكإيو عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمِصر الَِّذين أَنتمع ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو 
الِّنيآمني ،�الض.   

، وذكرت بعض األمور � عن املصلح املوعود �نبوءة املسيح املوعود  عنلقد حتدثت يف اخلطبة املاضية 
 التفسريية ِنكاِته  وقلت أيضا بأن، باإلضافة إىل غزارة علمه ومعرفته،عن كونه ملئ بالعلوم الظاهرية والباطنية

إن قائمة أعماله الفذة طويلة جدا حبيث . ا وذكروا أيضا هذا التأثري علن،اآلخرين تأثريا عميقا جدا يفقد تركت 
كنت . تكون مستحيلةأن فتكاد اإلحاطة  ومع ذلك ،شهور بل إىل سنواتنستمر يف احلديث عنه لميكن أن 

 هذا هذا املوضوع ولكن مل أمتكن من ذلك لضيق الوقت وسأتناولحول ه حدثاأريد أن أذكر يف اخلطبة املاضية 
كثري منكم أن مؤمتر األديان عقد يف لم يعو.  عاما وله عالقة مبدينة لندن بالذات٩٠اليوم، وتارخيه يعود إىل 

يف هذه األيام حنن معروفون .  بنفسه�م واشترك فيه سيدنا اخلليفة الثاين ١٩٢٤ أيلول / سبتمربلندن يف
جماعة ولنا عالقات واسعة النطاق، وإن منظمات حقوق اإلنسان تراقب أوضاعنا عن كثب بسبب املظامل ك

وبناء على تلك العالقات حنن معروفون لدى أعضاء الربملان . اليت تصب على اجلماعة يف خمتلف أحناء العامل
ولكن اهللا . غري موجودة يف تلك األيامولكن كل هذه األمور كانت . والشرحية املثقفة هنا ويف العامل بوجه عام

 من سيدنا اخلليفة - ا فيما بينهم و بعد أن تشاور-تعاىل هيأ من عنده أسبابا خاصة فطلب املشرفون على املؤمتر
ةً  من اهللا ونصرا خاصاوهذا كان تأييد. الثاين أن يلقي كلمته عن اإلسالم يف هذا املؤمتر املزمع عقده يف لندن

 شخصا، وهذا مل يكن أمرا عاديا نظرا إىل ظروف اجلماعة ١١ضرته إىل لندن مع وفد يضم فقد حضر ح. منه
 من جيبه اخلاص، أما اآلخرون فقد اضطرت اجلماعة ه نفقات سفر�لقد دفع املصلح املوعود . املالية حينذاك

  . القتراض النقود لتغطية نفقام



ستخارة واالستشارة مع اجلماعة سافر حضرته إىل لندن، يف البداية تقرر عدم السفر إىل لندن، ولكن بعد اال
 قام ا أي خليفة من  اليتهذه كانت اجلولة األوىل إىل أوروبا. ونشاهد مشاهد تأييد اهللا ونصرته يف كل مكان

.  ومصر وفلسطني وغريهاسوريا منهاخلفاء املسيح املوعود، وقد مشلت اجلولة بعض البالد العربية أيضا 
 أن يزور البالد العربية ألن الظروف ظلت تتدهور بعد �أنه مل يتسن ألي خليفة سوى اخلليفة الثاين واملعلوم 

  . ذلك رويدا وريدا وفُرضت قيود خمتلفة
سوف أذكر اآلن بعضا من وقائع املؤمتر بإجياز إىل جانب انطباعات بعض اإلجنليز عن سيدنا املصلح 

تأييد اهللا اخلاص له وتتضمن بعض تدل على  شخصية علمية فذة و� أنههذه االنطباعات تدل على . املوعود
  .اجلوانب التارخيية أيضا اليت جيب أن يعرفها شبابنا

 جالسا بعد �ذات يوم كان املصلح املوعود . يف تلك األيام كانت األسفار تتم حبرا وتستغرق عدة أيام
درجة األوىل والثانية، فمر من هناك طبيب مشرف الصالة مع أعضاء الوفد املرافق له على سطح السفينة بني ال

املسيح وحواريوه : " وكان إيطاليا، فحني رأى حضرته جالسا مع رفقائه خرج من لسانه عفوياالسفينةعلى 
  ". االثنا عشر

استغربت بشدة بسماع هذا التعليق من لسان : يقول الدكتور حشمت اهللا احملترم الذي روى هذه القصة
 عدد  كان!ما أمجل تعليقه املليء باملعرفة:  البابا وقلت يف نفسيبلديطايل الذي كان من سكان هذا الطبيب اإل

 عشر عضوا، والثاين عشر كان احملامي شودهري حممد شريف الذي شارك الوفد أعضاء الوفد املرافق له اثين
  . ف مبؤمتر وميبلية التارخيية وأهداف هذا املؤمتر املعروواآلن أقدم اخللفي. برغبته الشخصية
 عقد االشتراكي واملشرف على معرض وميبلي الدويل الزعيم" وليم الفتس هري"م اقترح ١٩٢٤يف بداية عام 

 علما أن - الربيطانية األمرباطوريةمؤمتر ديين أيضا إىل جانب املعرض، يدعى له ممثلو األديان املختلفة يف 
 ليلقوا فيه ضوء على - مترامية األطراف وواسعة النطاق جدا  الربيطانية يف تلك األيام كانتاإلمرباطورية
كان من بني املشرفني على املؤمتر مستشرقون أيضا فوافقوا على هذه الفكرة وشكِّلت جلنة كبرية . مبادئ دينهم

 وتقرر أن يكون مقر املؤمتر هو املعهد امللكي بلندن،. حتت إشراف كلية الدراسات الشرقية الكائنة يف لندن
وانتخبت اللجنة ممثلي . م١٩٢٤ تشرين األول عام ٣ أيلول إىل ٢٢وتقرر أن تكون تواريخ املؤمتر بدءا من 

األديان ووجهت الدعوة إليهم مبا فيها اهلندوسية، واإلسالم، البوذية واوسية، واجلينية، والسيخية، والتصوف، 
  . كنفوشسية وغريهاالبرمهو مساج، وآريا مساج، وو

م، ولكنه مل ١٩٢٣كان قد وصلها يف أوائل  إذولوي عبد الرحيم نير يف تلك األيام يسكن يف لندن كان امل
مث ذكر أحد اإلخوة . م١٩٢٤شكِّلت اللجنة وانتخب احملاضرون أيضا، ومضت فترة من عام . يعلم عن املؤمتر

عندما . شاربل. م. م: لجنة املدعوعرضا للمولوي عبد الرحيم نير عن انعقاد املؤمتر فذهب ملقابلة سكرتري ال
مسع األخري كالم املولوي عبد الرحيم نير شعر بأنه جيب أن تقدم يف املؤمتر وجهة نظر اجلماعة اإلسالمية 



 دبليو آرنلد أنه جيب توماسوذكر هذا األمر يف اللجنة وقال نائب رئيس اللجنة السري . األمحدية عن اإلسالم
يقنط . ر احملترم حول انتخاب احملاضرين أيضا، وكان قد تأثر بعلمه وشخصيته كثرياولوي نيأن يؤخذ رأي امل

أما  ؛ إن الوقت قد مضى وال ميكن فعل شيء اآلن من مواصلة اجلهود ألمر ما قائلني الناس يف هذه األيامبعض
نظر يف الربنامج  يف ذلك العصر رغم اكتمال الترتيبات وأقنع املنظِّمني، فأعادوا الهو فقد واصل اجلهود

فاختري اسم . وراجعوه مع األستاذ نير، واستشاروه حول ممثلي اهلندوسية والبوذية باإلضافة إىل ممثل التصوف
 ليمثل التصوف، لكن األستاذ نري أخربهم أيضا أن األخري لن يستطيع �حضرة الصويف احلافظ روشن علي 

فحني رفعت . سالمية األمحدية اخلليفة الثاين للمسيح املوعوداحلضور ما مل يأخذوا اإلذن من إمام اجلماعة اإل
 مارغوليث وبقية أعضاء اللجنة مبنتهى اإلخالص والربوفيسورهذه األمساء املقترحة للموافقة قرر الدكتور آرنلد 

يف،  احلضور يف املؤمتر برفقة األستاذ الصو�واحلب أن يلتمسوا من سيدنا اخلليفة الثاين للمسيح املوعود 
  .وبذلك وصلت إىل حضرته دعوةُ كبار املستشرقني يف بريطانيا

إعداد املقال بباختصار قد استجيبت هذه الدعوة كما قلت بعد تدبر وتفكر كبري، فبدأ حضرة اخلليفة الثاين 
ي شري علي ليقرأ يف املؤمتر، وقام بترمجتها إىل اإلجنليزية وتدقيقها األستاذ تشودري حممد ظفر اهللا خان واملولو

 كان طويال، ومل يكن الوقت احملدد له كافيا لقراءته، كما أُِعدالذي ، لكن املقال �وحضرة مرزا بشري أمحد 
 أن يكتب مقاال جديدا، فكتب مقاال جديدا �مل يكن تقدمي امللخص أيضا مناسبا، فقرر اخلليفة الثاين 

  . وترجم
 وكان هذا ٢٣/٩/١٩٢٤ يف -كما أخربتكم-ؤمتر بدأ هذا امل. على كل حال قد انطلق حضرته للسفر

اليوم ذهبيا يف تاريخ أوروبا، حيث كان هذا املقال املنقطع النظري سيقرأ يف مؤمتر وميبلي، وبقراءته كان سينتشر 
فقد مت إيصال رسالة اإلسالم يف صورا الصحيحة يف .  على نطاق واسع، اإلسالم الصحيح،صيت األمحدية

 وقد ذكرها حضرته ، اليت رأى فيها أنه يلقي اخلطاب يف لندن�ت جبالٍء رؤيا املسيح املوعود وحتقق. أوروبا
ن ونصف ساعة ساعتا الناس وقد مضى علىكان موعد هذا اخلطاب الساعةَ اخلامسة مساء، . أيضا يف مقاله

 يبق اجلالسون ، أو عن الدين عموما، لكن ملا حان موعد خطابه ملوهم يستمعون إىل مواضيع عن اإلسالم
سلفا يف مقاعدهم فقط بل قد بدأ الناس اآلخرون يدخلون القاعة بشوق واهتمام حىت امتألت القاعة متاما، ومل 

  .  مثله أثناء أي خطاب سابقحضوريالحظ 
كان السري ثيودر ماريسن يرأس اجللسة، فعرف حضرته أوال مث طلب منه مبنتهى اإلكرام والتعظيم أن 

 الثاين الذي كان جيلس على املنصة مع أصحابه فألقى كلمة وجيزة باللغة اخلليفةبكلمته، فقام سيدنا  هميشرف
  : اإلجنليزية، قائال

رئيس احلفل وأيها اإلخوة واألخوات، قبل كل شيء أود أن أشكر اهللا الذي ألقى يف قلوب منظمي هذا 
دين، مث يتأملوا إثر االستماع إىل مقاالت عن شىت املؤمتر فكرة عقده لكي يفكر الناس على هذا النحو يف ال



 شودري حممد ظفر اهللا خان احملامي أن يقرأ مقايل تابعي أطلب من :مث قال. األديان، أي منها جيدر بالقبول
أنا لست متعودا على قراءة املقاالت املكتوبة حىت يف لغيت، ألين ألقي اخلطابات شفهيا : قال حضرته أيضا. هذا

هذه الدنيا، بل متتد إىل على إن قضية الدين ال تنتهي : مث قال. وأتكلم ملدة مخس ساعات وست ساعاتدوما، 
العامل اآلخر أيضا، وإن راحة اإلنسان األبدية ترتبط بالدين لذا عليكم أن تتدبروا وتفكروا، وآمل أنكم 

  . ستستمعون باهتمام
ا، ومع أن حلق األستاذ ظفر اهللا خان كان يؤمله لكن اهللا باختصار، استغرقت قراءة املقال ساعة واحدة تقريب

 إن شودري احملترم تكلم بلساين، أي :فقد قال سيدنا اخلليفة الثاين.  ذات هيبةوبلهجةأيده فقرأ املقال بروعة 
باختصار كانت قد طرأت على احلضور حالةٌ . بلساين أثناء قراءة املقال مل يكن يتكلم بلسانه بل كان يتكلم

د، وكان يبدو كأن احلضور كلهم أمحديون، إذ استمعوا كلُهم باهتمام واماك، وعندما كانوا جن الوم
يث كان اخلطاب يتناول يسمعون أي أمر عن اإلسالم وكان جديدا عليهم كان بعضهم يقفزون فرحا، ح

ضا مل يسمعه مبنتهى االهتمام فهذا اجلزء من املقال أي.  وغريها من املسائل الزوجات والربا وتعددبوضوح الرق
وحني انتهى املقال بعد ساعة صفَّق احلضور طويال مبنتهى احلماس، . والرغبة الرجال فقط بل النساء أيضا

  . هذا املقال موجود يف الد الثامن ألنوار العلوم. نتظار لعدة دقائقالواضطر رئيس احلفل ل
، مث بين ١٨٨٩ تأسيس اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف ملخص القول، قد تناول حضرته يف هذا املقال أوال

 كما أعلن � كان قد أعلن أنه اإلمام املهدي الذي تنبأ مبجيئه النيب �أن سيدنا مرزا غالم أمحد القادياين 
هذه الدعوى تلقى وأنه بسبب . أنه املسيح املوعود الذي نبوءته موجودة يف اإلجنيل والكتب اإلسالمية أيضا

 وبفضل اهللا رضة من كل جانب، حيث عارضه العلماء املسلمون كثريا ومع ذلك بدأ الناس ينضمون إليه،املعا
إنين . مث أخذت هذه اجلماعة تتكون رويدا رويدا يف البلدان األخرى من العامل.  ال بأس ارت مجاعةًتعاىل صا

أما اخلطاب الوجيز .  رؤوس أقالم جمرداإباألحرى  أو ،أذكر ملخصا هلذا اخلطاب، بل إنه تلخيص وجيز جدا
األمحدية أي اإلسالم " اخلطاب األول بعنوان بينما كان ، لقراءته استغرق ساعةً فقدد هلذا الغرضالذي أُِع

   . وحتول إىل كتاب ضخمطويال" يحالصح
تفتح مراكز  بدأ نظام اخلالفة، وأصبحت � بأنه بعد وفاة املسيح املوعود �على أية حال، قال حضرته 

لون ، وبدأ الناس من كل ديانة يدخست اجلماعة اآلن يف عشرات البالد وتأس،اجلماعة حتت إشراف هذا النظام
  . هايف اإلسالم عن طريق

 أوضح أن هذا الزمن هو زمن بعثة املسيح املوعود حبسب � بأن املسيح املوعود �أخرب حضرته 
لنبوءات ل وفقًا  موعوٍد أو مسيٍح تقتضي جميء مصلٍحر بلغت درجةً حالة هذا العصنه، ألنالنبوءات الواردة بشأ

  .والعالمات الواردة



إن اهللا . ، ويستجيب أدعيتهم أن اهللا تعاىل يتكلم مع عباده األبرار�إضافة إىل ذلك أخرب املسيح املوعود 
م املسيح  لقد قد.ضارحيم وشفيق فقد أرسل املسيح املوعود وهيأ أسبابا إلصالح العامل يف هذا العصر أي

خلق الثقة باهللا تعاىل يف النفوس وإثبات توحيده وربط  اإلله احلي من خالل  وجود براهني على�املوعود 
 احلق ال تستحق  على اإللهاهالناس به عز وجل، كما أخرب أيضا جليا أن الديانة اليت ال تستطيع أن تعرف أهلَ

  .أن تدعى ديانة أصال
 مجيع الناس عالقة مع اهللا تعاىل  أن ينشئ األنبياء وإمكانية يف مقاله هذا مكانةَ�ح املوعود مث أوضح املصل

 ذكر األمر التايل مبنتهى احلكمة والبصرية أن �من أجل الرقي الروحاين، كما أخرب أيضا أن املسيح املوعود 
 من الرقي العقلي بل  األخريغ العصرالقرآن الكرمي كتاب أخري وشريعة كاملة ولكن ال يعين ذلك أن اإلنسان بل

جاد هو اجلمال الكامن يف كون القرآن الكرمي كتابا أخريا هو أنه حيوي خزائن العلوم، وال يتلقاها إال الذي 
 إىل جانب  العلوم الدنيوية والنكات العلمية األخرى أيضا، حبث عنها جادا فسيتلقىومن. يف البحث عنها
  .ذوقه حبسب الرقي الروحاين

ه إىل املسلمني أن اإلسالم  إن القرآن الكرمي يرد على هذا االعتراض الذي يوج�مث قال املصلح املوعود 
قال بأنه ، و)٢٥٧ :البقرة (�لَا ِإكْراه ِفي الديِن�: انتشر حبد السيف، وقدم اآلية القرآنية التالية دليال على ذلك

اولة للقضاء على اإلسالم أو اإلضرار بهإال إذا كانت هناك حمباحلرب سمح ال ي.  
 وتعدد ،يف خطابه هذا إىل مواضيع خمتلفة أخرى مثل الرق، وحترمي الربا �إضافة إىل ذلك تطرق حضرته 

 الضوء على كل هذه األمور �األخالقي، واحلياة بعد املوت، لقد ألقى حضرته  والتعليم ، والطالق،الزوجات
ت الظاهرة من ذكر اآلياو، �نب ذلك قدم أدلة على صدق املسيح املوعود  إىل جا.من وجهة نظر إسالمية

 قائم هأنرأى فيها اليت  � يف خطابه هذا رؤيا املسيح املوعود �اهللا تعاىل لتأييده، كما ذكر املصلح املوعود 
  .  بعض الطيور أمسك ذلك صدق اإلسالم، وبعدويلقي كلمة حولعلى منٍرب يف مدينة لندن، 

خطاب و.  أنه سيتم تبليغ تعليمه يف لندن، وسيدخل الناس اإلسالم عن طريقهر حضرته هذه الرؤياولقد عب
  .حتققت الرؤيا ذه الصورةالتحقق األول هلذه الرؤيا، أي كان  �املصلح املوعود 

وعود  أنه لو دعا أحد ألربعني يوما بعيدا عن التعصب ملعرفة صدق املسيح امل�مث أخرب املصلح املوعود 
  :قائال،  هذا اخلطاب على الفقرة التالية�ختم املصلح املوعود و. النكشف عليه صدقه

  أسطورةً حتسبه الدنياظلّتل أمام أعينكم ما ثُ، وملكم نور اهللا تعاىلظهر لقد ! أيها اإلخوة واألخوات
 األنبياء، ذلك النيب نيب منبعثة لقد ظهر جالل اهللا تعاىل عليكم من خالل . بسبب مرور العصور والدهور

عاىل لكم لقد أثبت اهللا ت. � ووصوال إىل سيدنا حممد �دًءا من نوح  األنبياء ِبالذي سبق أن تنبأ عنه مجيع
بل  لألحياء أيضا، إنه ليس بإله للذين خلوا فقط  هو إله بل فقطلذين مضوا وماتوامرة أخرى أنه ليس بإله ا

  .وا هذا النور ونوروا به قلوبكمللذين يأتون يف املستقبل أيضا، فاقبل



بل !  أن بعده فناء، كال ولكن من اخلطأ الظن،ال شك أن احلياة يف هذا العامل مؤقتة! أيها اإلخوة واألخوات
إن اإلنسان منذ حلظة والدته يبدأ . احلياة األبديةبلتفىن بل لتحظى لم ختلق ، أما األرواح فالفناء ال حقيقة له
ما لكم تسعون جاهدين يف التسابق يف املنافسات .  سفرهلتسريع له، وليس املوت إال ذريعة سفره الذي ال اية

 اليت ال بد أن تشترك فيها األجيال املاضية واحلالية العظمىواملباريات اليسرية التافهة وتتجاهلون املنافسة 
  بواسطته؟ تعاىل الصدق على أبوابكم أال تعلمون أن مبعوثًا من اهللا قد بعث يف الشرق، وأوصل اهللا؟واملستقبلية

اسعوا لنيل رمحته لتجيش حمبته . فاشكروا اهللا تعاىل على فضله الذي أنزله عليكم لتزدادوا فضال ورمحة منه
 بل هو ،تطمئنون لشيء غري نافع بينما  واالختاللل الكسإىلالدماغ تكرهون كل ما يؤدي بمالَكم . كمعلي

  .ون اخلضوع أمام األوثان مث كيف تنحنون أمام صنم ال رمق للحياة فيه؟ إنكم ترفض الروحرغائبيكبح 
  . تعالوا واشربوا من شراب احلياة هذا الذي هيأ اهللا تعاىل لكم، إنه شراب ال يذهب بالعقول بل يقويها

يا صديقات العروس، افرحن يا صديقات العروس، ! افرحن:  ما ورد يف الكتاب املقدسمقتبسامث يقول 
  . تبحثن عنهن كننتوجدتن ملفرح، إذ نشدن أغاين ا، فأهوذَا الْعِريس مقِْبلٌ

ا لدرجة  لقد جاء من كان منتظَرضهذا املنتظَر لتنويِرجاءو،  من شدة االنتظار بصر املتطلعني لقدومهفع  
 ومن مل يستطع ، كل شيءلُه يناعيونكم، فمبارك من يأيت باسم اهللا، ومبارك من يأيت باسم اهللا، ومن ينالُ

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني. ه مل ير أي شيءرؤيت.  
لقد ذكر حضرته مزايا اإلسالم بكل حكمة وشجاعة ودعا احلضور . وإىل هنا قد أى حضرته خطابه هذا

كر بعض النقاط  ملخصا وجيزا اقتصر على ذكان هذا اخلطاب لساعة وأكثر، ولقد قدمت. إىل اإلسالم أيضا
  . هذا اخلطاب من تأثري يف نفوس احلضورهتركما واآلن أريد أن أذكر . الواردة فيه

  : ورد فيه،تقريرا عن انطباعات احلضور" الفضل"نشرت جريدة 
إن نشوء اجلماعة اإلسالمية األمحدية واجلماعات : يف كلمته" سري ثيودر موريسون"رئيس املؤمتر قال 

قال مريزا بشري .  الناس املطالعة من أجل جتديده حيث يواصلل على أن اإلسالم دين حياألخرى املعاصرة تد
ية ر األمحدية يف اإلسالم هامة وضرواجلماعة إن : من أتباعه الالبسني عمائم خضراءالدين الذي رافقه لفيف

 بدء شريعة جديدة بل فليس هدفها.  العيسوية يف السلسلة املوسويةالبعثةوهي التجديد الطبيعي على شاكلة 
  .ة والصحيحة لإلسالمينشر التعاليم احلقيق

وإنين أشكر . ف على مزاياه ولطافتهلست حباجة إىل الكالم الكثري ألن املقال نفسه يعر: مث قال رئيس املؤمتر
ة وطريقحسن ترتيبها ومسو أفكارها على  الرائعة وحماضرته على  أيضانيابة عن احلضور كلهموبامسي حضرته 

 كوين على يقني أا تؤكد وإنينا توافقين على كلمايت، وه احلضور بلسان حاهلإن وج. الواردة فيهااالستدالل 
حلضرته نيابة عنهمشكر أداء ال يفعلى حق  .على جناح حماضرتك أبارك لكإنين : ه وقالمث خاطب حضرت 



واقفًا " سري ثيودر موريسون" ظلّ. ليوموأقول بأن مقالك كان أروع ما يكون من بني املقاالت اليت قرئت ا
  . ملدة طويلة وأخذ ميدح مقال حضرته مرة بعد أخرى بعد ذلكعلى املنصة

ا عليكم لقد ذكرت لكم هذه النقاط من مقال حضرته ألنه عين بتبليغ اإلسالم، والفقرة األخرية اليت قرأ
  .تعلن واضحا أن املسيح املنتظر قد ظهر

كان خطيبا مفوها، قال هذا الدكتور عن انطباعاته جتاه هذه " والتر واش"رة الدكتور إن رئيس الكنيسة احل
  .ذه الفرصة لسماع هذه احملاضرةإنين سعيد جدا بأنين حظيت : احملاضرة

. عند استماعي إىل هذه احملاضرة كنت أشعر وكأن هذا اليوم بدايةٌ لعصر جديد: وقال بروفيسور يف القانون
  . ملا أحرزمت مثل هذا النجاح العظيم- كانتعلى أي طريق آخر-لو أنفقتم آالف الروبيات : مث قال

م إىل هنا، واليوم  من حوارييه قِد١٣رأيت يف املنام قبل ثالث سنوات أن املسيح مع : مث قال أحد القساوسة
   .قد حتققت هذه الرؤيا

 والثالث عشر املوجود يف هذا احلفل كان ،لقد ذكرت قبل هذا أن عدد املرافقني حلضرته كان اثنا عشر
  .حضرة شودري ظفر اهللا خان، وهكذا اكتمل عدد الثالثة عشر

مث أخرب . أثىن احلضور على هذه احملاضرة ثناء عظيما: كرتريا هلذا املؤمترالذي كان س" مستر شاربلز"وقال 
  . هذا العصر"لوثر"أن أحدا قال عن حضرته بأنه 

وقال أحدهم. ا جتيش يف صدرهوقال بعضهم بأن نار :سائر املقاالتعلى ق هذا املقال تفو.  
كان حويل كبار : وقالكان بروفيسور أملاين مارا يف الشارع بعد هذا احلفل فتقدم وبارك حلضرته 

  . تسمع كل يوم ميكن أنهذه األفكار نادرة وال: وكانوا يقولوناإلجنليزية الشخصيات 
 وقد اعترف بأن مقال حضرة خليفة املسيح كان ١"مكتب اهلند"منصبا كبريا يف يتوىل " مستر لني"كان 

  .متفوقًا وأروع ما يكون
لقد عملت يف اهلند ثالثني عاما : جاء شخص إىل حضرته وقال": عبد الرمحن القادياين اي"يقول 

 مل أمسع يف أي مكان عن ودرست أحوال املسلمني وأدلة اإلسالم ألنين عشت يف اهلند كمبشر مسيحي، ولكين
ا عميقًا من .ه اليوم يف مقالكاإلسالم مثل هذه املزايا والوضوح والروعة كما عرضتلقد أثر هذا املقال يفّ تأثري 

  .ناحية األفكار وترتيبها ومن ناحية األدلة الواردة فيه
ل اإلسالم كنت أفض: ستماع إىل هذه احملاضرة، قال هذا الشخصال فرنسا ل شخص آخر قد جاء منوكان

 من املندوبولكن اليوم بعد استماعي ملقالك ومقال . ل البوذية على اإلسالم أفضإال أنين كنتعلى املسيحية 
ال ميكن أن يوازي أي دين آخر . الديانة البوذية أعترف بأن اإلسالم هو  الدين األعلى واألفضل على اإلطالق

  .لقد تأثر قليب ذا املقال أميا تاثري. متلك املزايا واحملاسن اليت قدمتها لإلسال
                                                 

مقاطعات الھند  فيوغيره من المسؤولين،   العام للھندالحاكم  من خ(لإدارة ا&مور ل%شراف على ١٨٥٨لبريطانية التي تم إنشاؤھا في عام إحدى الدوائر الحكومية ا  كان مكتب الھند 1 

   )المترجم( .البريطانية



 إحداهن بأن بعض احلضور قال ني على املقال، أخربتثنإضافة إىل ذلك جاءت كثري من السيدات أيضا وأَ
  . فيهمتأججة أي هناك نار There is a fire in him: هلا

 وقال جاءين أحد: ذه السيدة هقالت، وهي زوجة سيكرتري املؤمتراملسئولني أيضا من " مسز شاربلز"كانت 
 هديف احلقيقي هو زيارة الشخص الذي جاء من  ألنمل تدعوين على الشاي ولكن امسحوا يل اآلن بالدخول

مث قال خماطبا املولوي  احلديث وجتاذب معه أذيال �فقابل حضرته . اهلند ليمثّل اإلسالم وهو زعيم األمحديني
ذية واحملاضرات األخرى أيضا ولكن حماضرته كانت أفضل من لقد مسعت احملاضرة عن البو: مبارك علي

 وهنأه � كان عائدا من املؤمتر فتقدم إىل حضرته - وكان أستاذا يف أملانيا -كان هناك شخص أملاين . اجلميع
كان هناك بعض اإلجنليز جالسني بقريب ورأيت بعضهم يضربون بأيديهم على ركبام : على احملاضرة وقال

: يقول األستاذ األملاين نفسه. ال جيود الدهر مبثلها كل يوم! أفكار فريدة حقا: إلجنليزية ما مفادهويقولون با
مث ذكر هذا الراوي األملاين رأيه الشخصي ! ما أمجل هذا املبدأ وما أصدقه: كان بعض الناس يقولون عفويا

 عليكم أن تنالوه ولو ببذل آالف  كان مستحيالح نقطة حتول لألمحديني، وهو جناهذه الفرصة متثّل: قائال
  . اجلنيهات

الذي كان حيتل منصبا مرموقا يف املكتب اهلندي، فقد مسع احملاضرة ولكن " لني"لقد سبق ذكر مستر 
زوجته مل حتضر يف ذلك اليوم وعندما ذكر هلا ذلك يف البيت جاءت يف اليوم التايل وقابلت أعضاء الوفد 

  .  احملاضرةالقته  الذيقبولالنجاح والحة ولكن زوجي أخربين عن مل أستطع احلضور البار: وقالت
كان املقال جذّابا ومجيال، وتضمن : امرأة ملحدة ال تؤمن باهللا، قالت يف تعليقها" كارنر " السيدةكانت

ت كن: اضرة وشايعتنا إىل منـزلنا، وقالتاحملمسعت سيدة ائية . أفكارا سامية وحقائق جديدة، وما إىل ذلك
أود أن أمسع مزيدا من حماضراتك وإذا . أعتنق أفكارا ائية ولكن أفكاري تغيرت بعد مساع حماضرة اليوم

جاءت سيدة مسيحية مع ابنتها ومشتا وراء . سأحضرها حتماوتكرمتم بإخباري أين ومىت ستلقي احملاضرات 
اعتذر . يتها يوم اخلميس لشرب الشاي بكل إخالص والتمست السيدة منه بإحلاح أن يزور ب�اخلليفة الثاين 

أرجو أن تأيت : حضرته بسبب كثرة املشاغل ولكنها أعادت التماسها بإصرار فقِبل حضرته دعوا، فقالت
  .  وقتاوجدتبالتأكيد كلما 

  . كان املقال مجيال جدا بل كان أمجل من حب الوطن أيضا: قال شخص آخر
 Manchester)" غاردينستر شمان"ت جريدة وكتب. لقد ذكرت اجلرائد أيضا هذا احلدث

Guardian) احلدث املثري الذي حدث يف هذا املؤمتر كان بعد ظهر اليوم حني : "م٢٤/٩/١٩٢٤ يف عددها
لتسهيل األمور وإال فإن أصحاا ال يرون هذه " فرقة جديدة"لقد اخترنا كلمة . ذُكرت ِفرقة إسالمية جديدة

 عاما املسيح الذي جاءت ٣٤ب هذه الفرقة أن مجاعتهم أسسها قبل يقول أصحا. الكلمة صحيحة حبقهم
هذه اجلماعة تدعي أن اهللا تعاىل أسسها بإهلامه الصريح . النبوءات عنه يف الكتاب املقدس والكتب األخرى



لقد قدم شخص من سكان اهلند يلبس عمامة بيضاء وهو ذو وجه . لتوصل البشر إىل اهللا تعاىل بواسطة اإلسالم
حضرة خليفة املسيح احلاج مرزا بشري الدين حممود أمحد أو : منري وجذاب ويلتحي بلحية سوداء ويلقَّب بلقب

وقد قرأ املقال بكل مهارة ". األمحدية يف اإلسالم: "التحدي املذكور يف مقاله بعنوان" خليفه املسيح"باختصار 
 -الذي تضمن معظمه تأييد اإلسالم ودعمه - له لقد أى مقا. تركياوبراعة تلميذُه الذي كان يلبس طربوشا 

  . مبناشدة متحمسة دعا فيها احلضور لإلميان باملسيح اجلديد وقبول تعليمه
  .جيب الذكر أيضا أن اإلشادة واالستحسان الذي لقيه بالتصفيق هذا املقال بعد قراءته مل يلقه أي مقال قبله

م بعد املقال قرار وقُبل باإلمجاع بأنه جيب أداء شكِر حضرته على لقد قد: عبد الرمحن القادياين يايقول 
كان هناك أستاذ وقسيس مسعا عن احملاضرة . هذه املعلومات القيمة واألفكار العلمية واملشورة املفيدة للغاية

جلماعة ا كتب ايوجاءا إىل منـزلنا قبل الوقت مث شايعانا إىل مكان احملاضرة وكانا متأثريِن جدا وقد اشتر
مسعا أشياء كثرية ووعدا . أيضا، وكانا يقفزان مرة بعد أخرى من كرسيهما يف أثناء احملاضرة متأثرين بروعتها

فلسفة تعاليم "خذ األفكار من كتاب أه سيبلّغ أفكار اإلسالم هذه، وسيبالزيارة مرة أخرى، وقال أحدمها أن
  . وينشرها" اإلسالم

 قد ترمجتا إىل ،اليت تعذّر قراءا بسبب طوهلا كما قلت من قبل إىل إضافةاحملاضرة اليت قرئت هنالك، 
اإلجنليزية مع أما تتضمنان بعض املعلومات واألعداد مثل عدد مراكزنا وتفاصيل أعمال اجلماعة األخرى اليت 

ه يف ني يتضميعود تارخيها إىل ذلك الزمن، وقد تقدمت اجلماعة بعد ذلك كثريا، ولكن روعة املقال والعلم الذ
  .لذا جيب على الشرحية املثقفة باإلجنليزية من مجاعتنا وكذلك الشباب أن يقرأوه. طياته ال يزال قائما كما كان

 الذي ترك لنا كنـزا كبريا يف كل مقال �أنزل اهللا تعاىل رمحات بال حساب على سيدنا املصلح املوعود 
  . دث عن كل موضوع تقريباوكما ذكرت يف اخلطبة املاضية أنه حت. من مقاالته

. تسعى جاهدة لترمجة هذا الكنـز العلمي إىل لغات خمتلفة سريعاأن " فضل عمر"جيب على مؤسسة 
  . ون يف هذا اال ولكن جيب أن يسرعواملأعرف أم يع

ولد يف مدينة هوئيب  الذي دمناركالاليوم أيضا سأصلي صالة الغائب على املرحوم كمال أمحد كرو من 
صلة ال ظل يدرس التاريخ والدين واجلغرافيا واملواد ذات ."جامعة ِتيتشرز"الدامناركية، ونال شهادة اإلجازة من 

كان قد تشرف باعتناق اإلسالم أيام دراسته اجلامعية، وكان من تالمذة . ٢٠٠٣باللغة الدامناركية حىت عام 
عتناق اإلسالم يف أوائل الستينات يوم كان مري املرحوم عبد السالم ميديسون، وبواسطته كان قد نال شرف ا

مث حافظ على أواصر احلب واإلخالص والوفاء مع اجلماعة حىت . مسعود أمحد داعية إسالميا أمحديا هناك
عندما زرت الدامنارك قابلين مبنتهى . كان حيب اخلالفة واخلليفة حبا كبريا ويعظمه، بل كان يعشقهما. الوفاة

لقد خدم اجلماعة يف مناصب خمتلفة، . ن يأيت بانتظام ما دمت هناك مع أنه كان مريضااإلخالص واحلب، فكا
فقد ظل يؤدي مهماته مبنتهى اجلهد واإلخالص والوفاء لعدة سنوات كقائد جملس خدام األمحدية الوطين 



لة اإلسالم فلم يفوت أي فرصة إليصال رسا. وسكرتري التبليغ الوطين، كان مولعا بالتبليغ لدرجة اجلنون
قالت زوجته إنه كان يعود إىل البيت ليال متأخرا بعد إجناز مهماته وبعد الوصول إىل . األمحدية إىل أهل بلده

الجتماع القادم، وكان جيلس حىت منتصف الليل ويرسل التقرير إىل األمري قبل أن للتخطيط لالبيت كان جيلس 
يقول أمري اجلماعة . بلدقات طيبة مع كبار الشخصيات يف الكان معارفه وأصدقاؤه كُثرا، وكانت له عال. ينام

 كان يتعاون معي بكامل الطاعة يف إجناز ١٩٨٩-١٩٨٨حني كنت داعية مسئوال هنا يف : اركيف الدامن
ار وال سيما يف جمال نشر الدعوة، وحني قد َمنا لرئيس الوزراء نسخة من القرآن الكرمي مهمات اجلماعة ليل

. الوفد، بل هو الذي كان قد نسق هذا اللقاءيف ذلك مناركية يف زيارة كان األستاذ كرو أيضا عضوا باللغة الدا
باإلضافة إىل ذلك كان يعقد برناجما مساء كل يوم مجعة يف مسجد النصرة لتربية األوالد والشباب وتعليمهم، 

ف عدة كتب، كما ترجم كان املرحوم مؤل. حيث كان يرد على تساؤالم ويتكلم حول حلّ مشاكلهم
دامنارك ال، كان حمرر جملة مجاعة "فلسفة تعاليم اإلسالم"دامناركية لكتاب الترمجة الكتب اجلماعة، فقد راجع 

كذلك قد بلَّغ الالجئني . لعدة سنوات بأسلوب رائع" Active Islam"اليت تصدر كل ثالثة أشهر باسم 
 وأصبح معاقا، إال أنه ٢٠٠٤فاجل يف الأصيب ب. ت رسالةَ األمحديةمن البالد اإلسالمية يف السبعينات والثمانينا

وكلما زاره أمري اجلماعة سأله . كان مع ذلك يأيت إىل املسجد بقطع مسافة طويلة للمشاركة يف برامج اجلماعة
لقائه وكان يف .  كان قيد اإلنشاءعن رقي اجلماعة، وكان يسأل بشكل خاص عن مركز اجلماعة اجلديد الذي

  .مع األمري يسأل عين مرارا ويقول كيف حال اخلليفة، وكان يبدي العواطف اجلياشة
 فرباير ١٩ تدهورت صحته فجأة وأُدخلَ املستشفى، ويف الساعة اخلامسة والنصف صباح ١٨/٢/٢٠١٤يف 

رك يف زوجته أيضا تشت.  من األحفاد واحلفيداتاما، ترك أرملة وابنا وابنة ومخسةً ع٧١تويف عن عمر يناهز 
برامج اجلماعة مبنتهى اإلخالص وهي تقدم مساعدة كبرية يف جمال الترمجة، كان املرحوم معروفا يف األغيار 

  . أيضا، أقدم لكم بعض االنطباعات عنه املنشورة يف اإلعالم الدامناركي
  : قال األستاذ هنريك جينسس

 العزة والشرف، فاحترامه  كرو كمال، أقصد األستاذ كرو، لقد حاز األستاذُا عظيما اليوم إنسانفقدنا
يف قلوب كثري من تالميذه مثلي، كان إنسانا عظيما وحمترما جدا، كان حائزا على شعبية كبرية يف متجذّر 
أنا أيضا منخرط يف سلك التدريس مثل األستاذ كمال، فكان املرحوم قدوة يل يف حيايت املهنية كلها، . الصف

ومعلوم أن كل إنسان يعيش . ن يدرسها، لقد نفخ يف الكثريين منا روح احلياةكان متمكنا من املواد اليت كا
  .  احلصول على شيء، لكن القليلني من تعلَّموا أسلوب العيش من احلياة اإلنسانيةيةحياته، وبعضهم تعلَّم كيف

  . يعيش حيا يف قلوب الناس حىت بعد الوفاةوكان األستاذ كمال كرو أستاذا : مث تقول سيدة
  .لقد تأثرت كثريا باألستاذ املرحوم، كان إنسانا صاحلا وتقيا: يقول ِمستر كينيث 



، األستاذ كمال كرو يف دراستهمكان يل تالميذ كُثر يف الكلية وكانوا من تالمذة : تقول اآلنسة ِانغِرثْ
  . وهناك عدد من انطباعات أخرى ذا املوضوع. فكانوا متفوقني على زمالئهم

ارك من يواصل أعمال املرحوم اليت بدأها ببناء جسر بني الدامنآمل أن يكون يف أرض : يكلستر ماومنهم ِم
لكنين . دامنارك من بالد أخرى، وخلْق أجواء تبادل اآلراء بينهمالالشعب الدامناركي واملسلمني القادمني إىل 

زيت على النار بدال من حتسني أقول بأسف إن بعض الناس يف جمتمعنا يف العصر احلاضر يسعون لريشوا ال
  . العالقات املتبادلة

سأصلي .  الصرب واهلمة ووفقهم للتمسك باجلماعة- واألوالدزوجته-رفع اهللا درجات املرحوم، وأهلم ذويه 
  .                    الغائب بعد الصالتني، إن شاء اهللاصالةعلى املرحوم 


