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  مد هللا واملنةاحل
لقد طُبع هذا الكتيب املبارك الذي فيه ذكر بركات امللكة املعظمة 

جمدها، وذُكر فيه أيضا أن يف عهد امللكة املمدوحة  القيصرة، دام
العادل وبتأثري جنمها املتأللئ ظهرت بركات أرضية ومساوية من 

  عدة أنواع. وبناء على ذلك سمي الكُتيب:
  

  جنم القيصرة
  
  

م يف مطبعة "ضياء اإلسالم" بقاديان، بإشراف ٢٤/٨/١٨٩٩نشر بتاريخ 
  احملترم صاحبِ املطبعة.حكيم فضل دين 

   الثمن: آنتان      ٣٥٠عدد النسخ  

 

 
  هلذا الكتاب غالف الطبعة األوىلترمجة 
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  إلى الملكة المعظمة قيصرة الهند، رفيعة الشأن 

  ملكة الهند وبريطانيا
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يف عمر  يبارك أن - على كل شيء القادر-  اهللاأوال وقبل كل شيء أدعو 
 ا وشوكة وجالال ويقرملكتنا املعظمة، قيصرة اهلند، بركات كثرية ويزيدها جمد

  عينيها بعافية أوالدها وأقارا. 
أما بعد فإن راقم هذه الرسالة الذي امسه مريزا غالم أمحد القادياين، 
ويسكن يف قرية صغرية امسها قاديان اليت تقع يف حمافظة غورداسبوره على بعد 

 ميال تقريبا مشال شرقي الهور، يقول: مع أن مجيع سكان هذا البلد سبعني
سوى القلة القليلة اليت أظن أن -حيبون امللكة قيصرة اهلند دام جمدها بوجه عام 

كل على قدر فهمه وعقله ومعرفته -منهم من يعيش خفية حياة البهائم والسباع
ا العام واهتمامها بالرعية، مبننها نتيجة أسباب الراحة اليت حيظون ا بسبب عدهل

وإنفاقها عشرات املاليني من الروبيات وسخائها املفرط لتوفري أسباب األمن 
والوئام والراحة جلميع فئات الرعية؛ غري أنين بسبب علمي ومعرفيت حبقوق 
احلكومة السنِية اليت ذكرا يف كتايب "التحفة القيصرية" بالتفصيل، أكن إخالصا 

سا من الدرجة العليا لطاعة امللكة املعظمة ومسؤويل حكومتها وحبا ومحا
  الكرام، األمر الذي ال أجد لبيانه كلمات ألعبر ا عن مدى ذلك اإلخالص. 

 علىيوبيل ال احتفالوبدافع هذا احلب واإلخالص الصادقَنيِ ألّفت، مبناسبة 
ها، ومسيته: على حكمها، كتيبا باسم قيصرة اهلند، دام جمد عاما ستنيمرور 

"التحفة القيصرية" وأرسلته هلا كهدية متواضعة من درويش. وكنت موقنا يقينا 
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قويا بأين سأُكرم بتلقي رد عليه وسيكون مدعاة لتكرميي أكثر من املتوقع. كان 
الباعث على هذا اليقني واألمل مسو أخالق قيصرة اهلند اليت ذاع صيتها على 

سعة األخالق كسعة  يفشرق، وهي عدمية املثال نطاق واسع يف كافة بالد ال
بالد امللكة املعظمة حبيث إن العثور على نظريها يف مكان آخر ضرب من اخليال 
واحملال. ولكنين أستغرب كثريا إذْ مل يمن علي حىت بكلمة ملكية واحدة. ال 

ىل يقبل ضمريي أن تصل تلك اهلدية املتواضعة أي كتيب "التحفة القيصرية" إ
 لعلمامللكة املعظمة وال أُكرم جبواا. ال غرو أن هناك سببا آخر ال دخل فيه 

. فإن حسن الظن الذي أكنه ومرضااامللكة املعظمة قيصرة اهلند، دام جمدها، 
للملكة املعظمة قيصرة اهلند دام جمدها، دفعين مرة أخرى أن أوجه أنظارها إىل 

، وأسعد ببضع كلمات الرضا امللكي منها. تلك اهلدية أي "التحفة القيصرية"
، وأتشجع لبيان بضع كلمات يف حضرة فأرسل هذه الرسالة للهدف نفسه

مسو امللكة قيصرة اهلند، دام جمدها؛ بأين أحندر من عائلة مغولية حمترمة من 
البنجاب. وقبل عهد السيخ كان أجدادي والة والية مستقلة، وكان والد 

 ذكيا ومفكّرا وذا مهة عالية وسرية طيبة ومتصفا رجال-حممدل گمرزا - جدي 
مبزايا القدرة على إدارة البالد لدرجة عندما وهنت سلطنة سالطني املغول 
بسبب افتقارهم إىل املؤهالت وخوضهم يف اللهو واللعب والكسل وقلة 
 جلسوا على عرش حكومة دهلي املريزا احملترمالوزراء أن ي ى بعضعزميتهم سع

ام بالرعية، التوقُّد الذهين واالهتم صفات جبميعر الذي كان يتحلى املذكو
ة. ولكن ملا كان كيلُ حظ السالطني املغول وعمرهم قد يلكوكان من العائلة امل

طفح سلفا فلم يلق هذا االقتراح قبوال عاما، وتعرضنا ألصناف القسوة يف عهد 
 يتذوقوا األمن والسالم السيخ، وحرم أجدادنا من مجيع القرى يف الوالية، ومل

ولو ساعة واحدة، وكان قد قُضي على واليتهم كلها ومل يبق لديهم قبل حلول 
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  أقدام السلطنة اإلجنليزية امليمونة إال مخس قرى!. 

إن والدي املرحوم مرزا غالم مرتضى الذي واجه مصائب مجة وهائلة يف 
ار العطشان لقطرة ماء. عهد السيخ كان ينتظر قدوم السلطنة اإلجنليزية انتظ

 وعندما قام واستتب حكم السلطنة اإلجنليزية يف هذه البالد سر على هذه النعمة
وخملصا جدا اجلواهر الثمينة. وكان ناصحا أمينا  من اوكأنه نال كنـز

مفسدة عام  أثناءللحكومة يف  قدمللحكومة اإلجنليزية. وبناء على ذلك 
 ذلك بعد. وظل على أمت االستعداد عونا هلا مخسني فرسا مع الفرسانم ١٨٥٧

أكثر  املفسدةلدعم احلكومة قلبا وقالبا كلما اقتضت احلاجة. ولو طالت  أيضا
  لكان أيب جاهزا لنصرة احلكومة إىل مئة فارس آخرين أيضا. 

باختصار، هكذا قضى حياته. أما بعد وفاته فتخلّيت أنا عن مشاغل الدنيا 
 ا. وما صدر مين من اخلدمة للحكومة إىل اهللاكلها وانصرفتتعاىل كلِّي 

نسخة لشىت الكتب والكتيبات اإلجنليزية أين طبعت قرابة مخسني ألف 
قلت فيها بأن وووزعتها يف هذا البلد والبالد اإلسالمية األخرى،  واإلعالنات

 احلكومة اإلجنليزية حمسنة إلينا حنن املسلمني لذا من واجب كل مسلم أن يطيعها
باإلخالص ويشكرها بصدق القلب ويدعو هلا. وقد ألّفت هذه الكتب بلغات 
خمتلفة أي باألردية والفارسية والعربية ونشرا يف مجيع البالد اإلسالمية حىت 

يف مدينتني إسالميتني مقدستني أيضا أي مكة املكرمة  انتشرت على نطاق واسع
القسطنطينية، عاصمة اململكة واملدينة املنورة. كذلك نشرا قدر اإلمكان يف 

العثمانية، وبالد الشام ومصر وكابول ويف مدن خمتلفة يف أفغانستان. وكانت 
كانت راسخة  اليتالنتيجة أن ختلّى مئات آالف الناس عن أفكار اجلهاد اخلاطئة 

يف قلوم بسبب تعليم املشايخ عدميي الفهم. لقد صدرت مين هذه اخلدمة 
ستطع أحد من املسلمني من اهلند الربيطانية أن يأيت حبيث أفتخر بأنه مل ي
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عاما  ٢٢بنظريها. وال أمن على احلكومة احملسنة ذه اخلدمة اليت أسديتها إىل 

 ونألين معترف بأننا وأجدادنا جنونا مبجيء هذه احلكومة املباركة من أَت
مع أقاريب مجيعا قائال: رب ل لنا بقاء  حديدي مشتعل. لذا أدعو رافعا يديأَط

هذه امللكة املباركة قيصرة اهلند، دام ملكها، واجعل ظل نصرتك حليفا هلا يف 
  كل خطواا، وأطل أيام جمدها كثريا. 

 يف "التحفة القيصرية"، اليت أرسلتها إىل قيصرة اهلند، الوقائع لقد ذكرت
حسن  واخلدمات والدعوات نفسها. وكنت أترقب اجلواب كل يوم نظرا إىل

أخالق ملكتنا املعظمة، وال أزال أنتظر، وأرى أنه من املستحيل أن تصل إىل 
امللكة املعظمة قيصرة اهلند دام جمدها من داعٍ هلا مثلي هديةٌ متواضعة مكتوبة 

اجلواب. بل إين واثق بأنه كان  من دون أن يأتيهبكمال اإلخالص ودم القلب، 
أخرى من باب التذكري وبسبب  سيصلين حتما. لذا اضطررت لكتابة رسالة

الثقة التامة باألخالق الرحيمة اليت تتحلى ا امللكة. وهذه الرسالة مل تكتبها 
يداي فقط بل صب فيها قليب قوةَ اليقني كلها وأطلق ا عنان يدي لتحريرها 

  زاخرةً بعواطف اإلخالص.
صرة اهلند دام أدعو اهللا تعاىل أن يوصل رساليت هذه إىل امللكة املعظمة قي

جمدها وهي تتمتع باخلري كله والعافية والسعادة، مث يلهمها لتعرف بفراستها 
النبيلة ذلك احلب الصادق واإلخالص التام اللذينِ أكنهما هلا يف قليب، وأن ترد 
علي ردا كرميا من باب مراعاة الرعية. وإنين مأمور بأن أزف إىل امللكة املعظمة 

تعاىل بكمال رمحته وحكمته  بشارة أيضا وهي أنه كما أقام اهللاقيصرة اهلند 
يف اهلند وغريها من البالد نتيجة األسباب األرضية ليمأل األرض عدال  سلطاا

من السماء أن يقيم يف عهدها املبارك من عنده ومن  �وأمنا، كذلك أراد 
صرة اهلند الغيب ومن السماء نظاما روحانيا يدعم غايات امللكة املعظمة قي
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وأمانيها القلبية، يف إقامة العدل واألمن والرفاهية العامة للناس مجيعا ورفع 

بالسقيا من السماء  وإزالة العادات اهلمجية، ويساعدها الفساد وذيب األخالق
زرعه. فبحسب وعده  من والعافية والصلح الذي تريديلتحضري بستان األ

من السماء، ألشتغل يف دعم  �عود أرسلين القدمي املتعلق مبجيء املسيح املو
املباركة منصبغا بصبغة رجل اهللا الذي ولد يف بيت حلم  أهدافها الطيبة ومراميها

بربكات ال تحصى وجعلين مسيحا من  �وتربى يف الناصرة. فقد مسحين 
  عنده ليدعم بنفسه أهداف امللكة املعظمة الطيبة من السماء. 

اركة، سلّمك اهللا، وأفرح قلوبنا بطول عمرك وجمدك فيا أيتها القيصرة املب
وجناحك، إن جميء املسيح املوعود من اهللا تعاىل يف عهد سلطنتك املفعم بنور 
حسن النية يشهد بأنّ لك  قَدم سبقٍ على السالطني مجيعا يف حب األمن 
وحسن اإلدارة ومواساة الرعايا والعدل واإلنصاف. يعتقد املسلمون 

ون أيضا بأن الزمن والعهد الذي يوشك أن يأيت فيه املسيح املوعود واملسيحي
  سيشرب فيه الذئب والشاة من مورد واحد، وسيلعب فيه الصبيان مع الثعابني. 

فيا أيتها امللكة املباركة واملعظمة، قيصرة اهلند، إن العهد املشار إليه هو 
  من العناد.  يانان، وليفهم من كان خالعهدك هذا، فلينظر من كان له عي

يا أيتها امللكة املعظمة إنه لعهدك الذي مجع بني الضواري والدواب 
املسكينة يف مكان واحد. فالصادقون الذين يشبهون األطفال الصغار يلعبون مع 
الثعابني األشرار وال يشعرون بأدىن خوف حتت ظلك اآلمن. فأي عهد يكون 

 فيه املسيح املوعود؟ يا أيتها أكثر أمنا من عهد سلطنتك الذي ميكن أن يأيت
طيبة جتذب النصرة السماوية. وإن قوة نيتك  أهدافًاامللكة املعظمة، إن لك 

احلسنة تسببت يف تدلّي السماء إىل األرض برمحة، لذا ما من عهد أنسب من 
لذلك فقد أرسل اهللا تعاىل يف عهدك املنري  ،عهد سلطنتك لظهور املسيح املوعود
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  ء، ألن النور جيذب النور، والظالم جيذب الظالم. نورا من السما

فيا أيتها امللكة املباركة، ملكة الزمان، صاحبة اجلاه والشوكة، إن الكتب 
اليت ذُكر فيها جميء املسيح املوعود تشري جبالء تام إىل عهدك اآلمن. وكان 

يوحنا، مبا  ضروريا أن يأيت املسيح املوعود يف الدنيا كما أتى النيب إيلياء يف لباس
جعله اهللا إيلياء من حيث صفاته وطبيعته. فهذا عني ما حتقق يف حايل أيضا أنْ 

وطبيعته فسمي مسيحا،  �وهب شخص يف عهدك املبارك صفات عيسى 
  وكان من احملتوم أن يأيت ألن زوال ما ورد يف صحف اهللا املقدسة مستحيل. 

إن من سنة اهللا القدمية أنه إذا كان فيا أيتها امللكة املعظمة وفخر الرعية، 
سلطان الوقت ذا نية حسنة ويريد اخلري للرعية، ويبذل جهده قدر استطاعته 
لنشر األمن واحلسنة بوجه عام ويتأمل قلبه من أجل التغيريات احلسنة الباطنية يف 
رعيته يج رمحة اهللا يف السماء لنصرته، ويرسل بقدر عزميته وأمنيته إنسانٌ 

حاينٌ إىل األرض. فيخلق مصلحا بسبب حسن نية هذا امللك العادل وعزميته رو
ومواساته للخلق عامة وإن حسن نية هذا امللك العادل وعزميته ومواساته للخلق 
عامة ختلق هذا املصلح. وهذا حيدث عندما يولَد ملك عادل كمنج يف األرض 

مال عزميته ومواساته لبين ويقتضي منجيا مساويا بطبيعة احلال انطالقا من ك
ألن قيصر الروم يف ذلك الوقت كان  �البشر. هذا ما حدث يف زمن املسيح 

إنسانا صاحلا ومل يرِد ظُلما  يف األرض، وكان يتمىن اخلري والنجاة للناس. 
عندها أطلع رب السماء قمرا منريا من أرض "الناصرة"، أي عيسى املسيح 

راوة يف قلوب الناس كما حتملُ  كلمة "الناصرة" ليخلق النضرة واخلضرة والط
  يف العربية معىن النضرة واخلضرة والطراوة. 

، أطال اهللا بقاءك، إن حسن نيتك ومواساتك الصادقة العزيزةيا قيصرة اهلند 
بكل قوة بأا أكثر منه بكثري، وملا  للرعية ليست أقلّ من قيصر الروم، بل أقول



������� 	
� ١١ 
يا أيتها - الذين يعيشون حتت ظلك، وتواسينهم  كل الرعايا املساكني كان

وضربت أمثلة مواساتك ونصحك ومراعاتك هلم من  - امللكة املعظمة القيصرة
كل النواحي واجلوانب؛ مبا ال يوجد له نظري قط يف أي من القياصرة السابقني 

لذا فإن أعمال يديك املصبغة باحلسنة والسخاء  ،من حيث الكماالت والربكات
من السماء مبا كنت أيتها امللكة املعظمة تتأملني دعى إىل أن يساعدك اهللا تعاىل أ

من أجل جناة الرعية كلها وتعكفني على توفري النجاة واخلري والراحة واإلحسان 
إليها. فهذا املسيح املوعود الذي جاء إىل الدنيا إمنا هو نتيجة بركة وجودك 

قد تذكّر اهللا تعاىل املنكوبني يف الدنيا وإخالصك القليب ومواساتك الصادقة. ف
يف عهد سلطنتك وأرسل من السماء مسيحه الذي ولد يف بالدك ويف حدود 
سلطنتك ليكون شهادة للعامل على أن سلسلة عدل أرضك جذبت سلسلة عدل 
السماء، وأن سلسلة رمحك خلقت سلسلة الرحم يف السماء. فلما كانت والدة 

 يف العامل للتمييز بني احلق والباطل، األمر الذي بسببه املسيح هي احلُكم األخري
يسمى املسيح املوعود حكَما، وكما أشري يف "الناصرة" إىل زمن اخلضرة 
والنضرة، كذلك مسيت قرية هذا املسيح "إسالم بور قاضي ماجِهي" لكي يشار 

اء األصفي من خالل كلمة "قاضي" إىل احلَكَم األخري من اهللا الذي بسببه ينال
 - "احلَكَم"- أيضا إىل اسم املسيح املوعود  بشارة الفضل الدائم. ولكي يومئ

إمياًء دقيقا. لقد مسيت هذه القرية "إسالم بور قاضي ماجهي" عندما أُعطي 
"ماجهـ" ليحكموها يف عهد امللك املغويل  منطقة واسعة يف بالد أجدادي

ة مستقلة رويدا رويدا. مث حتولت كلمة "بابر". مث حتولت هذه احلكومة إىل والي
"قاضي" إىل "قادي" نتيجة كثرة االستعمال، مث تحورت أكثر وصارت 

  "قاديان". 
إذ يدلّ  اباختصار، إن لالمسني: "الناصرة" و"إسالم بور قاضي" معىن عميقً
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أحدمها على النضرة الروحانية واآلخر يدل على احلُكْم الروحاين وهو مهمة 

  املسيح املوعود. 
يا أيتها امللكة املعظمة، قيصرة اهلند، بارك اهللا يف عمرك بسعادة وجمد، كم 
هو مبارك عهدك إذ تؤيد يد اهللا تعاىل أهدافك من السماء. واملالئكة ميهدون 

ية. إن أخبرة عدلك اللطيفة لتصعد مثل سبل حسن نيتك ومواساتك للرع
السحب لتجعل البالد كلها حمسودة من فصل الربيع. الشرير من ال يقدر عهد 
سلطنتك حق قدره، ووقح ذلك الذي ليس شاكرا ملننك. ما دام ثابتا ومتحققا 

أكن لك أن للقلب من القلب دليال لذا ليست يب حاجة أن أقول جماملةً بأين 
م خاص. إن أدعييت لك جارية ليل ار يعظتحب ولك ويف قليب  ،حمبة صادقة

كاملاء اجلاري. ال أطيعك حتت ضغط السياسة القاهرة بل إن مزاياك العديدة قد 
  جذبت قليب. 

يا قيصرة اهلند املباركة، طوىب لك على هذه العظمة والصيت الطيب. إن 
 على الرعية اليت كلتا نظر اهللا مركّز على بلد أنظارك عليه. وإن يد رمحة اهللا

يديك عليها. لقد أرسلين اهللا تعاىل بسبب نياتك احلسنة ألقيم من جديد سبل 
   التقوى واألخالق الفاضلة والصلح.

يا أيتها امللكة العالية، قيصرة اهلند، قد أخربين اهللا تعاىل أن هناك عيبا يف 
الروحانية احلقيقية، وال املسلمني وعيبا يف املسيحيني وبسببه ابتعدوا عن احلياة 

يسمح هلم هذا العيب أن يتحدوا، بل يسبب الفُرقة بينهم. وذلك العيب يف 
مسألتني خطريتني وخاطئتني جدا يعتنقهما املسلمون بظنهم أن اجلهاد بالسيف 

م قاموا ردينهم. وبسبب هذا اجلنون حني يقتلون شخصا بريئا يزعمون أ كن
ع أن هذا االعتقاد قد صلُح إىل حد كبري لدى كثري بعمل عظيم يثابون عليه. وم

من املسلمني يف اهلند الربيطانية وصارت قلوب آالف املسلمني مطهرة منه 
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عاما ولكن مما ال شك فيه أن هذه  ٢٣أو  ٢٢نتيجة جهودي املمتدة على 

األفكار ما زالت موجودة بشدة يف بعض األقطار األخرى، وكأنّ هؤالء القوم 
أن مغزى اإلسالم وجوهره ليس إال القتال واإلكراه فقط. ولكن هذا قد ظنوا 

أال  تام بوضوح أمرالرأي ليس صحيحا مطلقا. لقد ورد يف القرآن الكرمي 
ترفعوا السيف لنشر الدين، بل قدموا حماسن الدين واجذبوا الناس إليكم 

اإلسالم،  بسريتكم الطيبة. وال تظنوا أن اإلسالم قد أمر برفع السيف يف صدر
ألن ذلك السيف مل يرفع لنشر الدين بل سلّ للدفاع عن هجمات األعداء أو 

  من ورائه اإلكراه من أجل الدين قط. إلرساء دعائم األمن، ومل يكن اهلدف 
من املؤسف أن هذا العيب مازال موجودا يف املسلمني املخطئني إىل اليوم، 

 من كتيب وكتاب مفصل ةنسخوقد نشرت إلصالحه أكثر من مخسني ألف 
املسلمني من  خالصوإعالن يف هذا البلد وبالد أخرى. وإنين آمل أن وقت 

  هذا العيب ملوشك. 
والعيب الثاين يف قومنا املسلمني هو انتظارهم مسيحا ومهديا سفاكَني 

الفكرة خاطئة متاما. لقد ورد يف  ميآلن العامل دما حبسب زعمهم، مع أن هذه
 ا أن املسيح املوعود لن يشن احلروب ولن يرفع السيف بل كتبنا املوثوق

وأخالقه يف األمور كلها، ويكون منصبغا بصبغته  �سيتحلّى بصفات عيسى 
وكأنه هو. فهذان العيبان موجودان يف املسلمني املعاصرين، وبسببها يبغض 
 كثري منهم أقواما آخرين. ولكن اهللا تعاىل أرسلين إلزالة هذين اخلطأين. وإن

  لقب "القاضي" أو "احلَكَم" الذي أُعطيته إمنا أُعطيته للحكم نفسه.
ومقابل ذلك هناك خطأ يف املسيحيني أيضا وهو أم يطلقون كلمة اللعنة، 
والعياذ باهللا، على إنسان مقدس وصاحل مثل املسيح الذي سمي يف اإلجنيل نورا. 

عربية والعربية ومعناه أن يبعد وال يدرون أن اللعن واللعنة لفظ مشترك بني ال
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قلب امللعون من اهللا تعاىل وينحرف عنه ويهجره متاما ويصري جنسا كما ينجس 
اجلسد ويفسد بسبب اجلذام. والعرب وعلماء العربية متفقون على أن امللعون أو 
اللعني ال يطلَق على أحد إال إذا قطع قلبه مع اهللا تعاىل مجيع عالقات احلب 

والطاعة يف احلقيقة وأصبح تابعا للشيطان وكأنه صار ابنه، وتربأ اُهللا منه  واملعرفة
وهو تربأ من اهللا، وكان اهللا عدوا له وكان هو عدوا هللا، لذلك مسي الشيطان 
لعينا. فإن إطالق االسم نفسه على املسيح وتشبيه قلبه الطاهر واملنري بقلب 

د يف الذي يقولون بأنفسهم أنه خرج من الشيطان املظلم، والعياذ باهللا، واالعتقا
اهللا وهو نور متجسد، وأتى من السماء، وهو باب العلم وسبيل معرفة اهللا 
ووريثه، قد صار ملعونا، والعياذ باهللا، وأصبح وارثا للشيطان بعد أن طُرد من 
عتبات اهللا وصار عدو اهللا واسود قلبه واحنرف عنه وعمي من حيث معرفة اهللا 

با خاصا بالشيطان أي اللعنة، إمنا هو اعتقاد يتمزق القلب لسماعه فاستحق لق
إربا ويقشعر هلوله اجلسد. فهل احنرف عن اهللا قلب مسيح اهللا مثل قلب 
الشيطان؟ وهل أتى على مسيح اهللا الطاهر حني من الدهر تربأ فيه من اهللا وصار 

كاد السماوات عدوا له يف احلقيقة؟ إنْ هذا إال خطأ فادح وإساءة كبرية ت
  يتفطّرن منها. 

باختصار، إن معتقد املسلمني عن اجلهاد القتايل إساءة حبق املخلوق، 
ومعتقد املسيحيني املذكور إساءة حبق اهللا نفسه. وإذا كان ممكنا أن يسود 

أن  -والعياذ باهللا- الظالم يف حال وجود النور، لكان ممكنا يف هذه احلالة فقط 
اللعنة املسمومة يف وقت من األوقات. وإذا كانت  جيذب قلب املسيح لنفسه

جناة الناس مقتصرة على هذه اإلساءة وحدها فاألفضل أال ينال أحد النجاة 
أصال ألن موت املذنبني مجيعا أهون من أن يعد شخص منري ونور متجسد مثل 

 . لذا أسعى جاهدا أن�املسيح غارقا يف ظلمة الضالل ولعنة اهللا وهوة عداوته 
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يتماثل معتقد املسلمني هذا ومعتقد املسيحيني ذاك إىل اإلصالح. وأشكر اهللا 
تعاىل على أنه رزقين النجاح يف كال املرادين. وملا كانت اآليات السماوية 
واملعجزات اإلهلية حليفيت دائما فما عانيت كثريا يف سبيل إقناع املسلمني بل 

اليت هي فوق العادة، وهجروا  تبعين آالف منهم برؤيتهم عجائب آيات اهللا
املعتقدات اخلطرية واهلمجية اليت كانت مترسخة يف قلوم. إن حزيب لناصح 
أمني هلذه احلكومة  ويكن يف قلبه من محاس الطاعة أكثر من غريه يف اهلند 
الربيطانية، وإنين لسعيد جدا على ذلك، وأن اهللا تعاىل نصرين وأيدين إلزالة 

املسيحيني بأسلوب ال أجد الكلمات للشكر عليه. فقد ثبت  العيب املذكور يف
مل ميت على الصليب بل أنقذ  �بأدلة قاطعة وبأوجه قوية كثرية أن املسيح 

اهللا هذا النيب املقدس من الصلب وأُدخل بفضل اهللا تعاىل يف القرب حيا يف حالة 
ن حالته اإلغماء وليس املوت، وخرج منه حيا كما قال بنفسه يف اإلجنيل بأ

ستشبه حالة النيب يونس. لقد وردت يف إجنيله كلمات بأنه سيري معجزة 
كمعجزة النيب يونس. فأرى تلك املعجزة إذ دخل القرب حيا وخرج منه حيا. 
وهذا ما يتبني لنا من األناجيل. ولكن أكرب بشارة تلقيتها إضافة إىل ذلك هي 

يف سرينغر يف كشمري. وقد موجود  �أنه قد ثبت بأدلة قاطعة أن قرب عيسى 
ثبت أنه خرج من بالد اليهود وجاء إىل أفغانستان عرب نصيبني، ومكث يف 
جبال "نعمان" إىل فترة من الزمن مث حلّ بكشمري ومات يف سرينغر عن عمر 

  عاما، وقربه موجود يف حارة "خانيار".  ١٢٠يناهز 
ري يف اهلند". وهذا لقد ألّفت حول هذا املوضوع كتابا امسه: "املسيح الناص

جناح عظيم حتقق يل. وأعلم أن نتيجته عاجال أم آجال ستكون بأن جيتمع 
ويتصافح باحلب والصداقة هذان القومان الكبريان، أي املسيحيون واملسلمون، 
املتفرقان منذ مدة طويلة ضاربني نزاعات كثرية عرض احلائط. فما دام قد تقرر 
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تنا اإلجنليزية أيضا بشدة إىل خلق الوحدة ذلك يف السماء لذا توجهت حكوم

بني األمم كما يتبني من بعض البنود يف قانون دئة األوضاع. والسر احلقيقي 
يف ذلك هو أن االستعداد الذي يتم يف السماء بأمر اهللا تتولد األفكار نفسها إىل 

ة قلب احلكومة يف األرض أيضا. فقد خلق اهللا تعاىل من السماء بسبب حسن ني
ملكتنا املعظمة أسبابا لتتحقق يف األمتني أي املسيحيني واملسلمني وحدة فال 

  يعدوا بعد ذلك قومني اثنني.
اعتقادا أن قلبه تصبغ  �واآلن، لن يتبنى عاقل بعد هذا البيان عن املسيح 

يف وقت من األوقات ألن اللعنة نتيجة  - والعياذ باهللا- بصبغة اللعنة املسمومة 
رء مصلوبا. فلما مل يثبت كونه صلب بل ثبت أنه بربكة أدعيته اليت لكون امل

يف منام زوجة  ١دعاها يف احلديقة طول الليل ووفق مشيئة املالك الذي ظهر
، وكذلك من منطلق تشبيه املسيح نفسه �بيالطس شفيعا إلنقاذ املسيح 

بالنيب يونس إذ اعترب بقاءه حيا يف بطن احلوت لثالثة أيام منوذجا لعاقبته؛ جناه 
نداءه األليم: "إيلي إيلي  �اهللا تعاىل من الصليب ونتيجته اليت هي اللعنة، ومسع 

   ٢ملا شبقتين".
باحث عن احلق فرحا هذا هو الربهان البني الذي سيقفز له تلقائياً قلب كل 

وسرورا. فمما ال شك فيه أا مثرة بركات ملكتنا املعظمة قيصرة اهلند اليت 

                                                 
يعقد اهللا عزما صميما ال ميكن القبول حبال من األحوال، ولن يقبل ضمري عاقل أن  -١

لصلب املسيح ولكن يضطرب املالك إلنقاذه دون مربر، وتارة ينفخ يف قلب بيالطس 
حب املسيح ويجربه على التصريح بأين ال أرى ليسوع ذنبا، وتارة يأيت يف منام زوجته 

ملا كان ذلك خريا لكم. ما أغرب أن خيالف املالك إرادة  ويقول هلا بأنه لو صلب املسيح
 .اهللا؟ منه

 إهلي إهلي ملاذا تركتين. منه :أي -٢



������� 	
� ١٧ 
  عام تقريبا.١٩٠٠من مة باطلة حلقته منذ  �نزهت ذيل املسيح 

ال أرى مناسبا أن أطيل هذا املقال املقال املتواضع أكثر، وإن كنت أعلم أين 
قليب الذي كنت أود أن أُبلّغ به مل أستطع أن أؤدي حق إظهار احلماس ال

إخالصي وطاعيت وعواطف شكري إىل قيصرة اهلند (دام ملكها)، فأيها 
مضطرا هنا على الدعاء من اهللا الذي هو مالك السماوات واألرض وجيزي على 
األعمال الصاحلة أن جيزي عنا من السماء قيصرة اهلند احملسنة، (دام ملكها)، 

فضال ال يقتصر على الدنيا فقط بل يهبها أيضا راحة خري اجلزاء، ويرزقها 
وحببوحة حقيقية ودائمة ستنال يف اآلخرة ويهبها السعادة ويهيء هلا أسبابا لنيل 

اليت  -السعادة األبدية ويأمر مالئكته أن ينوروا هذه امللكة املباركة واملعظمة 
هلام الذي ينـزل على بنور اإل - تنظر إىل املخلوقات بنظر الرمحة إىل هذا احلد

القلوب دفعة واحدة كالربق وينور الصدر كله ويحدث فيه تغيريا يفوق 
التصور. يا إهلي أسعد ملكتنا املعظمة قيصرة اهلند من كل اجلوانب دائما، 
واجذا إىل أنوارك الدائمة بقوة عليا منك، وأدخلها يف سرور أبدي، إذ ال 

  ل اجلميع آمني. شيء مستحيل أمامك، آمني. فليق
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  العبد الضعيف،مرزا غالم أمحد من قاديان
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