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مالحظة: �لتعليقا. �ل� بني قوسني �� �ل� بعد 
"�قوU" هي من �ملؤلف.

تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٣٣
 � Iلقد كتب �ملسيح �ملوعو :Uقو�
كتيب:   5 �حلكومة   5 للمسؤ�لني 
”كشف �لغطاD“ �حو�U عائلته كما 

يلي: 
�كا�  �ال�،  عائلة  هي  عائل�   �N”
�لذين  ��مر�Dها   Iلبال� �ال�   7Iجد��
�اليتهم،   5 �لناهني  �آلمرين  كانو� 
للدما� �ملفاجئ 5 عهد  �قد تعرضو� 
�إلجنليزية  للحكومة   �� مع  �لسيخ. 
oا   �� Nال  �جلميع  على   Dبيضا  7َIيا�
غYهم ألXم  من  �كثر   7Iجد�� على 
�لصو� بلجوئهم N[ ظل هذy �حلكومة 
حيا�  من  �خرجو�  �لنا�،  �تو�  من 

 xغال ��Yم R� ألمن. كا�� ]N خلطر�
بصيت  ¨ظى  معر�فا  �عيما  مرتضى 
طيب 5 هذy �ملنطقة. �قد كتب كبا� 
�ملسؤ�لني �حلكوميني بكلما. قوية �نه 
iلص صاI, ��5ٌّ للحكومة. �كا� 
�حلاكم، كما  ُيعَطى كرسيا 5 بال6 
Nليه  ينظر��  كانو�   xحلكا� كبا�   ��
بإكر�x ��حتر��I xئما. �بسبب �خالقه 
�ملحافظة   5 �ملسؤ�لو�  كا�  �لكرمية 
بني  بيته   5 يز���نه  �يضا  ��ملديرية 
�لفينة ��لفينة ألنه كا� �عيما �فيًّا 5 
متأكد   rنN� �إلجنليز.  �ملسؤ�لني  نظر 
�نه  خدمته  تنسى  لن  �حلكومة  بأ� 
قّدx عوًنا للحكومة من جيبه �خلا�، 

�فو, مقد�ته، �7 قّدÇ xسني فرسا 
مع   x١٨٥٧  xعا  5 حرجة  فتر�   5
��صدقائه.  �قا�به  من  فا�سا  Çسني 
 Dقد ضّحى عديٌد من �قا�به من هؤال�
�لفرسا� بأ���حهم 5 قتاU بطو0 مع 
�خي   wشتر� �قد  �oند.  �ملفسدين 5 
حر|   5  �Iقا  xغال  ��Yم  xملرحو�

”ِتّمو�“ �قاتل بعاطفة �لتضحية. 
باختصا�، �ثبت �جد�7I �فاDهم عند 
�حلكومة بدمائهم ��مو�oم �خدماִדم 
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�ملتو�صلة. Nنr متأكد بناD على تلك �خلدما. بأ� �حلكومة �لسِنيَّة لن تعت» عائلتنا كالرعايا �لعاIيني، �لن تضيِّع �بد� حقوَقها 
�ل� ثبتت عليها �ثناD تلك �لفتنة �لكب�Y. لقد �كر �لسY ”ليبل غريفن“ 5 كتابه: ”تا�يخ �عماD �لبنجا|“ ��لد7 ��خي 

م��Y غالx قا�I �يضا. �فيما يلي �سجل بعض �سائل كبا� �ملسؤ�لني �ل� تتنا�U �كر بعض خدما. ��لد7 ��خي.

ترÔة �سالة �لسيد x.h. �لسن (�قم ٣٥٣)
N[ �لسيد م��Y غالx مرتضى خاْ� �ئيس قاIيا�.

Âدماتكم  فيه  �ّكرمتو   �لذ7  طلبكم  على  �طلعت  لقد 
�خدما. عائلتكم سابقا �حقوقكم. �N  على ��Iية �نكم 
�حلكومة   DيÆ منذ �عائلتكم  �نتم  بالتأكيد iلصني  ظللتم 
 .xباحتر� Nليها  ينظر  بأ�  جدير�  حقوقكم   �N� �ل»يطانية، 
�حلكومة   �� ��الطمئنا�  �القتنا�  ميكنكم   Uحا كل  �على 
 Uل»يطانية لن تنسى �بد� حقو, عائلتكم �خدماִדا �ل� ستنا�
�لتقدير �ملستحق 5 �لفرصة �ملناسبة �لساÜة. عليكم �� تظلو� 

�عايا iلصني أل� 5 �لك �ضا �حلكومة �مصلحتكم. 
5 ١٨٤٩/٦/١١ �نا� كلي بالهو�

ترÔة �سالة �لسيد ��بY. كاست حاكم الهو� 
N[ �لسيد  م��Y غالx مرتضى خا� �ئيس قاIيا�

 Yملا كنتم قد قدمتم مساعد� عظيمة بتجنيد �لفرسا� �توف
�بقيتم   x١٨٥٧  xعا مفسد�   Dثنا�  5 للحكومة   Uخليو�
iلصني منذ بد�يتها حb هذ� �حلني، مما �كسبكم مكرمة من 
�حلكومة؛ فُتعطى لكم ِمْنحة ٢٠٠ ��بية �عتر�فا Âدماتكم 
�حلسنة �مكافأً� على Nخالصكم. �برغبة من �ملفوn �ألعلى 
®|/�غسطس   ١٠ بتا�يخ   ٥٧٦ �قم  �سالته   5 �ملذكو�� 
x لكم Iليًال على  �لشها�I �هي تقدَّ  yُكتبت هذ ،x١٨٥٨

�ضا �حلكومة بإخالصكم �ُسمعتكم.
xسبتم» ١٨٥٨/U5 ٢٠ �يلو 

Translation of Certificate of  J.M. Wilson

To, Mirza Ghulam Murtaza Khan chief of Qadian.

 I have pursued your application reminding me your and 
your family’s past services and rights. I am well aware that 
since the introduction of the British Government you and 
your family have certainly remained devoted faithful and 
steady subjects and that your rights are really worthy of 
regard. In every respect you may rest assured and satisfied 
that the British Government will never forget your family’s  
rights and services which will receive due consideration 
when a favourable opportunity offer itself.

You must continue to be faithful and devoted subjects 
as in it lies the satisfaction of the Government and your 
welfare.

 11-06-1849  -  Lahore

Translation of Mr. Robert Cast’s Certificate 

Mirza Ghulam Murtaza Khan Chief of Qadian. 

As you rendered great help in enlisting sowars and 
supplying horses to government in the mutiny of 1857 
and maintained loyalty since it’s beginning up-to-date 
and thereby gained the favour of the government a Khilat 
worth Rs.200/- is presented to you in recognition of good 
services and as a reward for your loyalty. Moreover, in 
accordance with the wishes of the chief commissioner 
as conveyed in his No.576 dated 10th August 1858. 
This parwana is addressed to you as a token of 
satisfaction of government for your fidelity and repute

20-09-1858, Lahore.
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�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٣٤
 Punjab |5 كتا .I�� لقد :Uقو�
 Uبنجا|"  �حو� D7 "�مر��  Chiefs

عائلتنا بعد �فا� م��Y غالx مرتضى 
بالكلما. �لتالية:

�لذ7   - مرتضى   xغال مر��  "تو5 
 ،١٨٧٦  5  - حا�ًقا  طبيًبا  كا� 
�لذ7   �Iقا  xغال  ��Yم �بنه  �خَلفه 
 Dعضا� ملساعد�  �Iًما  مستعد�  كا� 
لديه  �كانت  �ملحلية.  �حلكومة 
قبل  من  له  �عطيت   �Yكث  .�Iشها
�لذين  �حلكوميني  �ملسؤ�لني  ��لئك 
كا� بيدهم �ما���IN x �ألمو�. ظّل 
 �Yقص لفتر�  يعمل   �Iقا  xغال مر�� 
مشرًفا 5 مكتب �افظة غو��Iسبو�. 
تو5 �بنه �لوحيد 5 �لصغر فتبّ� �بَن 
ُيعّد  �لذ7  ��د  سلطا�  مر��  �خيه 

ترÔة �سالة �لسY ��ب²N .Yرتو�. �ملفوn �ملا0 ،
xملحر�� بتا�يخ ٢٩ حزير��/ يونيو ١٨٧٦� 

صديقي �لعزيز غالx قا�I. لقد �طلعت على �سالتك �ملحر�� 
�فا�  على   �Yًكث تأسفت    N� �جلا�7،  �لشهر  من  �لثا    5
 Yللخ  rلتم� عظيم  كا�  �لذ7  مرتضى   xغال  ��Yم ��لدكم 

��عيما iلصا للحكومة.
�تقدير� خلدما. عائلتكم فإننا سو¤ نقّد� لكم بالتقدير نفسه 
با0  �ضع 5  �ملخلص. سو¤  ��لدكم  به  كا� ¨ظى  �لذ7 

Nعا�I �مالككم ��فاهية عائلتكم عندما تسنح �لفرصة. 

 7� �Iقا xئيس �ألسر� بعد �فا� غال�
منذ ١٨٨٣.

�لوظيفة  ��د  سلطا�  مر��  بد� 
�ئيس  نائب  منصب  من  �حلكومية 
 nملديرية، �هو يعمل �آل� نائب �ملفو�
�إلضا5، كما �نه iتا� لبلد� قاIيا� 
�يضا، �لكن ينو| عنه 5 هذ� �لعمل 
 xين �هو �البن �لبكر لعمه غالI xنظا
�يي �لدين. �لنظاI xين �ٌ� ®خر �Ëه 
Nماx �لدين �لذ7 تو5 5 ١٩٠٤ عند 
إلحد�  قائًد�  �كا�  oIي  �اصر� 
�لكتائب 5 جيش "هدسو� ها�&"، 
�كا� ��لدy غالx �يي �لدين يشغل 

منصب �ئيس �ملديرية.
مر��   �� هنا  بالذكر  �جلدير  �من 
�ألصغر  �أل�  �لذ7 كا�  ��د   xغال
لفرقة  مؤسسا  �صبح  مرتضى   xلغال

لقد  �أل�دية.  ُتسمى   �Yمسلمة شه
 x١٨٣٩ xد 5 عا�� xلد مر�� غال�
 xعا  5 ��علن  جيًد�.  تعليًما  �تلقى 
�ملنتظر  ��ملسيح  �ملهد7  �نه   ١٨٩١
كا�  �نه  �مبا  �إلسالمية.  �لديانة   5
عاملًا جليال �مناظًر� جيًد� لذلك فقد 
 Yع كثÔ ستطا� بني ليلة �ضحاها�
بلغ  قد  �نه  �لنا& حوله. �يذكر  من 
عدI هذy �لفرقة �أل�دية 5 �لبنجا| 
�5 �ألماكن �ألخر� من �oند قر�بة 
 xغال مر��  كا�  نسمة.  �لف  ثالèئة 
باللغة  �لكتب  من   Yلكث مؤلًفا  ��د 
فيها   Iّ�� يةIلعربية ��لفا�سية ��أل��
�ُيظّن  �ملعر�فة،   Iجلها� قضية  على 
على  جيًد�   �Yًتأث تركت  كتبه   ��
 nد يتعر�� xملسلمني. ظّل مر�� غال�
ألنه  طويلة،  سنو�.   �Yكث ملشاكل 

Translation Sir Robert Egerton
 Financial Commissioner’s letter

Dated 29 June 1876

My dear friend Ghulam Qadir. I have perused your 
letter of the 2nd instant and deeply regret the death 
of your father Mirza Ghulam Murtaza who was a 
great well wisher and faithful chief of Government.

In consideration of your family services, I will esteem you 
with the same respect as that bestowed on your loyal 
father. I will keep in mind the restoration and welfare 
of your family when a favourable opportunity occurs.
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ظل يباحث �يناظر معا�ضي طريقته 
 yضد �ملرفوعة  �لقضايا  بعض  �يتابع 
�كتسب  قد  كا�  �لكنه  قبلهم.  من 
 xعا  5 �فاته  قبل  �ترمة  مكانة 
١٩٠٨ ح�N b معا�ضيه �يضا بد��� 
هو  �لفرقة   yهذ مركز   �N ¨ترمونه. 
قاIيا� حيث فَتَحْت مؤسسُة �ألجنمن 
oا   �� �أل�دية مد�سًة كب�Y، كما 
�خبا�  بو�سطتها  ُتنشر  �يضا  مطبعًة 
هذy �لفرقة �Nعالناִדا. لقد خلف مر�� 
غالx ��د �حلكيُم �ملولو7 نو� �لدين 
قد  �كا�  �لصيت  ��ئع  طبيب  �هو 
توظف بضع سنو�. عند �ملها��جا 5 
كشمY. عدIُ �قا�| مر�� غالx ��د 

.� �لذين �تبعوX 5 yجه قليل جدًّ
على  ملكية  حقو,  �ألسر�   yذo�
 ،�Yيا� كلها �هي منطقة كبIبلد� قا
Nضافة N[ �لك oم حق �مللكية على 
بنسبة  لقاIيا�  Æا���  قر�   Åثال

Çس باملئة من ضر�ئبها." 
�ملذكو�  �ملقتبس  لقد ��I. 5 هذ� 
 Åباألحد� �ملتعلقة   Dألخطا� بعض 

�لو�قعية فال بد من تصحيحها.
��ال: ��I فيه �� عّمنا قد تبّنى مر�� 
سلطا� ��د، �هو ليس صحيًحا، بل 
نا سجل  عمِّ �فا�  بعد  �نه  هو  �لو�قع 
�ملمتلكا.   ,����  5 �ملسؤ�لو� 
تنفيًذ�  ��لك   yمتبنا �نه  ��لعقا��. 

لرغبة عّمتنا. 

ثانًيا: ُ�كر �� مر�� سلطا� ��د كا� 
 Iئيًسا لألسر� 5 حيا� �ملسيح �ملوعو�

�، �هو ليس صحيًحا بد�هة.
ثالًثا: ��I 5 �ملقتبس �� مر�� سلطا� 
��د �بن عم مر�� نظاx �لدين، �هو 
 xنظا مر��   �� ��لصحيح  �يضا  خطأ 

�لدين كا� عّمه١.
�لدين   xنظا مر��   �� فيه   I�� ��بًعا: 
�يي   xغال ملر��  �لبكر  �البن  كا� 
�لدين، �هو خطأ ��لصحيح �� مر�� 

Nماx �لدين كا� �البن �لبكر له.
 xغال مر��   �� فيه  ُ�كر  خامًسا: 
 5 �لد   �  Iملوعو� �ملسيح  ��د 
ليس  �نه  �كرنا  �كما   .١٨٣٩ xعا
�لصحيح  �لتحقيق، بل  صحيًحا �فق 

هو ١٨٣٦ �� ١٨٣٧. 
من  قليال   �Iًعد  �� ُكتَب  ساIًسا: 
�قا�| �ملسيح �ملوعوI � قد ®منو� 
به. �هو خطأ �يضا، أل� �ألمر �لو�قع 
 5 yقد عا�ضو �قا�به  �� معظم  هو 
�لبد�ية �لكن بعد �لك ما. �لبعض 
��هتد� بعضهم �آلخر، �T يبق �آل� 
�ملعا�ضني،  �قا�به  من  قليل   Iعد Nال 
به  يؤمنو�  �آل�  عائلته   Iفر�� �معظم 

�يدخلو� 5 خد�مه. 
لرقي  �لسبب  ُ�كر  �لك   ]N Nضافة 

�ملسيح �ملوعوI � �جناحه �نه تلقى 
جيًد�  عاملًا  كا�  ��نه  جّيًد�،  تعليًما 
قويًّا، �هو  �مناظًر�  �لدينية   xلعلو�  5
ليس صحيًحا �يضا؛ T �N يكن �ملسيح 
من  �لكبا�   Dلعلما� من   �  Iملوعو�
�لظاهرية.   xلعلو� �كتسا|  حيث 
يكن ميلك خ»� �مها��   T نه� كما 
5 علم �ملناظر�، بل كا� طبعه يتسم 
يفّر  كا�  ¬يث  �حلجا|  من  بنو� 
�جللسا.   5 �لكلمة   DلقاN من  بد�يًة 
على  تعا[  �هللا  �قامه  �عندما  �لعامة، 
هذ� �ملنصب فقد ناU بذلك تلك �لقو� 
�ملعا�ضني  من  كانت صفو¤  ¬يث 
منه،  ��حد�  ֲדجمة  صريعًة  تسقط 
�كانت كلمة ��حد� منه تقضي على 
للساعا.  �ملمتد�   Dألعد�� خطابا. 
�عطي  لقد  �لطو�U. �فو, كل �لك 
 ،Dجذًبا مغناطيسًيا على شاكلة �ألنبيا
فكانت �أل���� �لسعيد� تنجذ| Nليه 
تلقائًيا. كما ُنِصر من �هللا تعا[ بالرعب 
يتعرضو�   Dيث كا� �شجُع �ألعد�¬
للقشعرير� �مامه، �كا� حضرته � 
�ملعِجز،  ��إلحسا�  باحلسن  حتلى  قد 
 yتأييد� تعا[  �هللا  نصر�   �كانت 
هي   yهذ خطو�.  كل  عند  ¨الفانه 
�ألمو� �ل� �سهمت 5 جنا� حضرته 
�Nال فقد جاD 5 هذy �لدنيا َمن كانو� 
�علم منه ��كثر ��Iسة للمنطق Nال �Xم 
بر��� كالفقاقيع �سرعا� ما �نتهو�. 

 I١   �7 كا� �بن عّم �بيه سيدنا �ملسيح �ملوعو
�. (�ملترجم)


