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 قَلْبه ثمآ فَإِنه يكْتمها ومن الشهادةَ تكْتموا وال�
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 بِما واُهللا قَلْبه ثمآ فَإِنه يكْتمها ومن الشهادةَ تكْتموا وال�
  )٢٨٤: البقرة( �عليم تعملُونَ

 دفعين ما وإن ."استفتاء" امسه كتيبا الرسالة هذه مع إليك أرسلُ ،صاحيبيا 
 ليكهرام أن على اإلصرار حدود جتاوزت اآلرية األمة أن الكتيب هذا تأليف إىل
 يف معذورون أم وأرى. الكتيب هذا مؤلف أي ؛الرجل هذا مؤامرة نتيجة قُتل

 بصورة اإلهلامية النبوءات تتحقّق كيف متاما جيهلون ألم وذلك ،ما حلد ذلك
 وأن ،السنني آالف من انقطع قد اإلهلام أن يعتقدون أم ذلك وسبب. ةخارق

 يقدرون فال اآلن. يتكلم اهللا يعد ملو فقط املاضي يف كان ينـزل اإلهلي الكالم
 إن حال كل على. اهللا من التحقُّق ممكنة النبوءات هذه مثل بأن اإلميان على

 ليكهرام مؤيدي شبهات إلزالة بيانها يكفي لن براءتنا على حبوزتنا اليت الشواهد
 على الراهن العصر يف يعترضون الذين معلومات يوسع سوف بل ،فحسب
 حتققها قبل الغيب بأمور التنبؤ أن ويعتقدون ،عام بشكل نبوءة أي مضمون
القدرة لقانون خالف.  

 القلبية والرغبة القلب بصدق يبحثون الذين أولئك الكتيب هذا سيمتع كما 
 أن على قادر هو وهل ال، أم احلقيقة يف موجودا اهللا كان إذاويزيدهم علما 

 الكتيب هذا يف أوردت السبب وهلذا .األوان قبل أحد على الغيب يكشف
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 كانت ليكهرام قتل عن أصدرتها اليت النبوءة أن جيدا تثبت اليت الشواهد مجيع
 إنسانية مؤامرة تعد أن األحوال من حال يف ميكن وال. � اهللا من احلقيقة يف
 الذي هو ليكهرام أن مرارا بينا أن سبق وقد. ذلك على قادرا اإلنسانُ يكون أو

 الختبار معيارا جعلها قد وكان. نبوءة عنه أنشر أن بطلب إيلَّ تقدم قد كان
من  الفريقني مبوافقة النبوءة نشرت لقد. كذما أو واآلرية اإلسالم صدق

 كما النبوءة هذه نتائج إىل مشدودة الفريقني أنظار وكانت. حبماس كليهما
 تتضمن النبوءة هذه. اجلالء مبنتهى أخريا فتحققت. بطَلني مصارعة يف تكون

 نشرت قد أين وهو ؛قوية ساطعة برباهني الكتيب هذا يف ذكرته جدا عجيبا أمرا
 سبعةَ قبل كبري بوضوح "األمحدية الرباهني" كتايب يفبوحي من اهللا  النبوءة هذه
ليكهرام ولعل. ليكهرام فيه قُتل الذي ١٨٩٧ آذار/مارس شهر من عاما عشر 

 فيه التأمل جيب ما وهذا. عاما ١٣ أو ١٢ ابن كان الرباهني تأليف زمن يف
 اإلنساين الفعل بني اجللي الفَرق به ويتبني. معرفةً سيزيدكم األمر وهذا. كثريا

 التصريح املفيد من ولعله. القلوب يف والطمأنينة السكينة وتتولد اإلهلي، والفعل
 على الشواهد من سلسلةً ،"املنري السراج" ،يل آخر كتاب يف ذكرت قد بأين
 مجيع الكتيب هذا يف ذكرت أنين وهي. االام من ساحيت وتربئة صدقي بيان

. جدا الطيف ترابطا مترابطة أا وأثبت. ليكهرام هالك قبل حتققت اليت النبوءات
على عيان شهود النبوءات تلك بعض ختصهم كانت الذين اآلريني وبعض 
 إدالء عند" املنري السراج" قراءة يريدون الذين أن رأيي يف فاألفضل. حتقّقها
 يشكّك كما أنه أيضا أبني أن وأرى. إليهم أرسلُه سوفو ،مين فليطلبوه الرأي

عظمة  أن سوى سبب أي له ليس والذي حق، بغري النبوءة هذه يف اآلريون
 هلم حظ ال الذين املعارضني مشاخينا فإن كذلك؛ وحيرتهم أذهلتهم النبوءة هذه
 بشرط الكتيب، هذا أيضا وسيفيدهم ،هاالدوامة نفس يف ساقطون الروحانية من
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 منكم وأرجو الرسالة هذه مع الكتيب هذا إليكم أرسل إين. بإمعان يقرأوه أن
 املذكورة األدلة يف التدبر بعدوذلك  الفطري، العدل مبقتضى الفتوى تكتبوا أن
 ،ال أم ليكهرام هالك عن نشرتها اليت النبوءة فعال حتققت هل أي. الكتيب يف

 أا الثقة بكامل حقها يف نقول أن نستطيع اليت اخلارقة الدرجة ترقى إىل وهل
 ريجد خاص إهلي فعل إنه بل. ال املصادفات أم وليدة وال إنسانية مكيدة ليست

                    ١.اهلدى اتبع من على والسالم. بالنبوءة يوصف أنب
  هـ١٣١٤ احلجة ذي ٨ ،القادياين أمحد غالم الراقم
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على أن النبوءة بقتل يف اجلدول املرفق شهادم ثبت ملحوظة: إن الذين ال يريدون  
   منه هذا الكتيب مع هذه الرسالة. فعليهم أن يعيدوا إيلَّ ،ليكهرام قد حتققت كآية
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 اليت اإلهلامية الشهادات هذه يف الرأي وأهل النظر أهل السادة يقول ماذا
 اليت النبوءة أن املقنعة النتيجة إىل بقراءا املرء يتوصل هل ؟فيما يلي أسجلها
 بأن وموقنني واثقني كانوا وإذا ال؟ أم فعال حتققت قد ليكهرام قتل عن نشرتها

 التخمينات فوق أا جبالء تثبت موثقة،كشهادة  ،اآلن أسجلها اليت النبوءات
 يف فقط اهللا لوجه شهادام يثبتوا أن فعليهم خارقةٌ، وأا البشرية واملكايد

 الرجال بأولئك جديرة هي اليت احلق لنصرة التصديق قصد املوضوع هذا اية
 على سيجزيهم � اهللا بأن يقينا أؤمن وإين. � اهللا خيشون الذين البواسل

 يف والعافية والفالح النجاح من كامل حبظ وسيمتعهم ،الشهادة احلقةه هذ
 الوخيمة العواقب تظهر أن بد فال احلقشهادة  كتموا إذا أما. والدين الدنيا

 هذه أن يرون بعضهم كان إذا أنه غري. اإلهلي القانون حبسب احلق لكتمان
 الطمأنينة، على تبعث وال مقنعة ليستاإلهلامية املسجلة أدناه  الشهادات
 وأن نبوءة إهلامية باسم اشتهرت بشرية مؤامرة احلقيقة يف اأ ويزعمون
 فله املُحكمة؛ املكيدة هذه نتيجة الهور يف ١٨٩٧ مارس ٦ يف قُتل ليكهرام

 إذا أما. القَتلَة من يعدين ويظل الورقة هذه على شهادته يثبت أال يف اخليار
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 فال ،منها نستفيد أن حقنا ومن رأيه يف وزن أي اإلهلامية الشهادات هلذه كان
 العدل مبقتضى مواساة إنسانية نلتمس وإمنا مواساة دينية اآلن نطالب

  . بأدب الصائب الرأي أهل فنستفيت بطلبها، القانون لنا يسمح اليت واإلنصاف
 أن منهم نلتمس إمنا االستفتاء؟ هذا خالل من النظر أهل من نطلب فماذا
 املرتبة الكاملة سلسلةعن ال ىوفترأيهم ك واالهتمام االنتباه بكامل يكتبوا

 بدافع حبماس ويشهدوا. عليهم نعرضها ليكهرام اليت موت لنبوءات عنل
هذه  بيانُ � اهللا إىل نسبي أن واألمانة العقلأال يوجب  :الطاهرِ ضمريهم

فجأةً تتحقق أن عاقل ببال خيطر وهل ؟للعادة السلسلة اإلهلامية اخلارق - 
 أرى وأنا البشرية؟ القدرة تفوق اليت هذه النبوءة أجزاء مجيع -للكذب تأييدا

 يزيد ال النبوءة هذه لتكذيب اآلريون ميلكه ما كل بأن التصريح اللزام من
 ،العجيبة اهللا أفعال يف التدبر من بدال الظن إساءة طريق اختذوا قد أم على

 كانت وملا. فقط اهللا رتبةً جتدر بأفعالم البشرية املكايد حتمالأعطَوا ال حبيث
 اطلعوا قد اهلندوس وكان سنوات أربع من أكثر منذ نشرت قد النبوءة هذه
 املقاالت وعرب الكثرية اجللسات يف اخلطب يف ذكرها خالل من -جيدا

 يف سيموت وأنه مهيب بأسلوب ليكهرام مبوت تصرح النبوءة أن -املنشورة
 صرحية بكلمات العبارة وكانت ،سنوات ست خالل سيموت وأنه العيد أيام

 � اهللا من النبوءة هذه مثل صدور كثريا فاستبعدوا ؛القتل حادث إىل تشري
 يصرح أن احملتمل غري من أنه يفكِّروا ومل. صرحية وأمارات واضحة بعالمات

 ؛حتقيقها على يقدر مث التحقق قبل كلها هذه الغيب بأمورمن عنده  أحد
 وأحلّوا مرارا اجلرائد يف ونشروا إنسانية، مكيدةًاإلهلامية  النبوءة هذه فعدوا
 واجلالء الصراحة ذه فيتنبأ أحدا ينبئ أن � اهللا سنة من ليس أنه على

 القتل يوم حدد حبيث واضحة بكلمات القتل أسلوب وحيدد ،السافر والبيان
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 قاتل هوؤلف امل هذا أي ،الرجل هذا أن احلق وإمنا ،املوت وطريقة وتارخيه
 دروسةامل ديكااملو احملبوكة املؤامرات نتيجة النبوءة هذه وأن ،حصرا ليكهرام

 إلدانيت جاهدين يسعوا أن على اتفقوا ذلك على فبناء. طويلة مدة منذ
 ةتقارير سرية إىل احلكوم ورفعوا الفكرة، هلذه تأييدا اجلرائد أعمدة وسودوا

 اخلميس يوم ١٨٩٧ /نيسانبريلأ ٨ يف قاديان إىل اإلجنليز املسئولون جاء حىت
 ليكهرام، بيد املوقّعة الرسائل بعض على التفتيش أثناء يف فعثروا. بييت لتفتيش
 السماوية اآليات إظهار خبصوص الشروط تضمنت اليت العقد وثيقة وعلى
 للصدق معيارا اعترب قد النبوءة حتقُّق كان حيث ،الفريقان عليها واتفق

 أن تفيد وكانتاحملافظة  شرطة ضابط على الوثيقةُ تلك فقُرئت. والكذب
الديانة و بني اإلسالم حكما ستكون ليكهرام عن سأُصدرها اليت النبوءة
 وبطالن اإلسالم صدقِ على شاهدة فستكون النبوءة حتققت فإذا ؛اآلرية
 اإلسالم وبطالن اهلندوسية صدق على فستشهد بطلت وإذا اهلندوسية، الديانة
 كنت وملا. بإصرار الشرط هذا أملى قد ليكهرام البانديت وكان. باهللا والعياذ
 إىل احتجت وحللِّها أواجهها اليت فاملشكلة. قبلته فقد � اهللا بوعود موقنا
 املؤامرة بنسج املتواضع العبد هذا اآلريني اام يف تنحصر ال االستفتاء هذا

 ،أيضا قومي من السادة كبار بعض وافقهم قد بل ،ليكهرام لقتل اخلفية
 من يثبت حسبما يؤدي تكذيبها اليت -العظيمة النبوءة هذه تعترب أن وأرادوا
 املولوي نشر فقد. األحوال من حبال باطلةً -اإلسالم تكذيب إىل العقد أوراق

 ونشر -"السنة إشاعة" جملة حترير رئيس البطالوي حسني حممد سعيد أبو
تمع يف علنا أيضا اآلخرين املشايخ بعضأرسلَ فقد. تتحقق مل النبوءة أن -ا 

 تتحقق، مل النبوءة أن إىل النية بصدق توصلت لقد" فيها كتب رسالة أيضا إيلَّ
 وأصر ،"فيه دخل أي هللا وليس فقط املصادفة وليد كان ليكهرام موت أن أي
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 مصادفةً موته اعتبار مينع الذي وما صادقةً النبوءة تعترب أن جيب ملاذا أنه على
النبوءة؟ أيام يف ظهرت   

 هذا من تتضرر الشخصية مصاحلنا تكن ومل التكذيب ذا نبايل نكن ومل
 ضابط على وقرئت التفتيش خالل ملا عثر على أوراق العقد ولكن التكذيب،

 الذي فالصدق صديق،و عدو كل عليها واطلع احملافظة مستوى على الشرطة
 هلذه ونظرا .يغتفر ال حق بغري للهجوم اإلسالم بيانه يف التقاعس يعرض

 أهلعلى  التفاصيل هذه كل أعرض أن إىل احلاجة مستين القصوى الضرورة
 األسف كل فاألسف.  الشنيع الظلم من أريد كم ليعلموا الصائب، الرأي
 ذه ه لن تتحققأن األفكار ذه التصريح عند يفكروا مل هؤالء أن على

 فإذا. مكان كل يف وارد مصادفة كوا احتمال ألن. نيب أي نبوءة التأويالت
 سائر صدق على دليل ال بأن يعترفوا أن فعليهم هذا زعمهم يف صادقني كانوا

  .  فقط املصادفات وليد كان حدث ما وكل ،األنبياء
. نيب أي صدق على برهان أكرب فقط النبوءةَ والقرآنُ التوراة عدت فقد

 أقول لكنين ،مصادفةً صادقة نبوءة أي حيسب بسهولة أن مفسد يألميكن و
 حيسب ملحد أي شبهات كمثل والوساوس الشبهات هذه مثل إن وحتد بقوة

 يف فيشكك ،اهللا وجود على يف الربهان اجلدوى عدمية املخلوقات سلسلة
 ويصيبه يفهم عندما مث ؛مصادفات جمرد العامل نظام وحيسب ،� وجوده
 دقائق على ويطلعهلذا العامل  واحملكم األبلغ الترتيب ويالحظ اإلهلي الفضل

 عن التخلي من بدا جيد فال ،اللطيفة حكمته لطائف ويعرف البارئ صنع
 وإمنا ،امثله األخرى هي االعتراضات هذه بأن يقينا فاعلموا. السابقة أفكاره

 النبوءة دقائق على يطلع ال اإلنسان دام ما القلب يف االعتراضات هذه تنشأ
 يف دوما تتولد الشبهات هذه مثل أن فاحلقيقة. ناقصا اهللا خلْق نظام وحيسب
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 إىل ينظرون عندماف احلقيقية، اإلهلية املعرفة من هلم حظَّ ال الذين أولئك قلوب
 عليهم ليهمت مبا األحداث ويؤولون. اإلنكار إىل يركنونمتحريين  � اهللا أفعال
فنحن. إصراربذلك  على ونركزي ويظلون والبسيطة، السطحية همأفكار 

 وارد احتمال هناك أمل يكن مصادفة، قتال مات قد ليكهرام كان لو :نسأهلم
 إذا أو قتله، أراد قد كان إذايفشل  أو ،أن يقتله أحدهم ببال خيطرال  أن أيضا
 تظهر مل فلماذا. اهلالك إىل القتل حماولة تؤدي ال أن اهلجوم يف جنح قد كان

 يرافقه كان الذي االحتمال هذا وظهر الظهور، ممكنة أخرى احتماالت
 السميع اإلله فذلك آخر؟ أحد أو � اُهللا كله بذلك قام فهل أخرى؟ مشاكل

 أحد عنه قال والذي القضية، هذه يف الفريقان إليه تحاكم الذي العليم
 مل أنه فيه الظن ميكن كيف كذا، سيفعل � أنه عليه كشف أنه الفريقني

 اهللا سنة من أن اعتقدنا فلو املفتري؟ أعان أنه فيه يظَن وملاذا ،بالعدل حيكم
 � فكأنه صدقه، على برهانا هاقَحتقُّ الكاذب يعد اليت النبوءات حيقق أنه �
 رأسا ويقلبه متاما الصدق ويدمر ،كالصادقني الكاذبني جيعل أن عمد عن يريد
 ال وعوده حيقق وأنه الصادق يؤيد اهللا أن صحيحا كان فلو. عقب على

اهللا باسم صدرت اليت النبوءة أن باملبدأ يؤمن أن للمنصف بد فال ،االفتراءات 
 أي يبقى فال املبدأ ذا نؤمن مل وإن. اهللا من أا املؤكد فمن ،حتققت مث

 كلها بصدقها اليقني طُرق وتصري هلية،اإل الكتب مجيع صدق على برهان
 يصبكُم صادقًا يك وإِنْ�: قوله يف � اهللا أشار املبدأ هذا وإىل. مسدودة

ضعي بالَّذ كُمدعتتحقق نبوءاته بعض أن الصادق عالمات منأنّ  أي ؛�١ي .
 يف الوعيد نبوءات عذاب يتأخر أن احملتمل من ألن البعض شرط هنا ووضع

                                                 
١
 ٢٩ :غافر 
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 تؤجل أن املمكن فمن شرط، أي هناك يكنمل  لو حىت. والرجوع التوبة حال
 يونس قوم مع حدث كما. ميعادها يف تتحقق وال العذاب نبوءات بعض
 فيها التشكيك فإن ،وحتققت اهللا باسم نشرت اليت النبوءة إن ؛باختصار. �

 هدم يف ورغبةً الديين، اهللا نظام على هجوما يعد املصادفة، وليدة واعتبارها
  . بأكملها النبوة بناية

 اليت اإلهلامية الشهادات سلسلة اآلن نقدم املقدمة، هذه عرض بعد
 االعتراضات وقد فندنا. الفتوى إصدار قبل وضروري مهمّ عنها االستفسار

 بعض نكتب وقد. آنفا املذكورة العبارة يف سلفا الشهادات هذه على احملتملة
، التمهيدية واألمور املقدمة هذه إيراد بعد واآلن. أيضا املستقبل يف األمور
 اليت ردودي مع ،العقد وخالصة ليكهرام البانديت رسائل أوال نسجل

   :وهي النبوءة هذه صدور قبل بيننا كمراسلة تناولناها

  : ليكهرام البانديت من رسالة

 رسائل تبادلنا قد) قاديان أي( هنا إىل أتيت منذ حتيايت، ،احملترم مرزا سيادة"
 مناسب قرار اختاذ علي جيب كان ملا واآلن. نتيجة أي إىل نتوصل ومل كثرية،

 ،املدرسة إىل وتأيت ارا اليوم موعد أي حتدد أن منك ألتمس لذا احلق، إلحقاق
 كشن البهاي مع أحضر لكي وختربين منـزلك خارج آخر مكان أي تقترح أو
 مسائل قرار يف إىل نتوصل لكي جي تشند ال والبانديت ديارام واحلكيم غسن

 أنين جيدا تتذكر أن جيب وإال. والنقاش واإلهلامات السماوية اآليات إظهار
  . العقالء فعل من ليس احلق مواجهة من اهلروب وإن احلجة، عليك أقمت

  "م٥/١٢/١٨٨٥  ليكهرام: احلق طالب املخلص
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  : ليكهرام الثانيةالبانديت  رسالة
   مرزا، سيادة جناب
   حتيايت،

 إمجاال غسن كشن البهاي لسان على رساليت على شفهيا ردا منك تلقيت لقد
 يف النقاش ينبغي أنه يفيد، تفصيال عمر وحممد حممد دين املولوي لسان وعلى

 النقاش قواعد حتديد وجيب. واإلسالم اآلرية للديانة مسائل ثالث أو مسألتني
 يف هنا إىل الوصول من غاييت إن ذلك، جواب يف فأقول. الفريقني باتفاق
 وكراماتك وخوارقك معجزاتك أشاهد أن يف تنحصر بشاور من قاديان

 حتقق يف أمال قاديان يف أقيم زلت ما وإين. السماوية اآليات وأالحظ وإهلاماتك
 يف يف ذلك البت جيب آخر موضوع أي نناقش أن قبل أنه وأرى. هذه أمنييت
 فلست ذلك إثبات عن عجزا ذلك عن أعرضت وإذا النبالء، القوم علية جملس
 أمام الرباهني بيانك أن هنا باالنتباه واجلدير. حال أي يف أيضا النقاش أرفض

 آخر أمر جملس يف له والفضالء العلماء وتصديق أمر، بيتك يف جالسا مريديك
  . واملعذرة األعذار إىل تلجأ ال أن وأرجو باجلواب ستشرفين أنك أتوقع. متاما

   قاديان  مساج اآري من ليكهرام املخلص
 لَّختَ وإال ،فقدمها الصدق من ذرة متلك كنت إن وثالثة ثانية مرة منك وأرجو

  ليكهرام .البالغ الرسل على إمنا اهللا، لوجه عن دعاواك

  : ليكهرام الثالثةالبانديت  رسالة

 قصص مثل الكالم وإطالة اإلسهاب من أمشئز إنين! االحترام مع املرزا، سيادة
 وإمنا. الكلمات بتكرار حىت الرسالة أطيل أن أريد ال وهلذا وليلة، ليلة ألف

 نفسها اليتهي ) السماوية اآلية رؤية عن( الشروط أن طليب مبلخص أتقدم
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 إىل شروطك مع ترسلها أن وينبغي عندك زالت ما منها ونسخة إليك أرسلتها
 أحد قال فقد منا، واحد كل ا يتمسك مث. عليها ليوافقوا القضاة من أربعة

 أين يؤسفين ومما. املبدأ ذا أعمل وأنا ،ك به""خذ دليال واحدا ومتس :احلكماء
 آيةصدق  ظهور عند( الضروري من! أخي يا. مبدأ بأي تتمسك ال أراك

 تقبل أن بد فال احملمدي، الدين اعتناق علي يشترط كان إذا) أو كذا مساوية
 اهللا حقق فلو. تعويضا روبية ثالمثائة ستدفع وإال. اآلرية الديانة أيضا أنت

 وستذهب عندك مبلغك سيبقى وإال النقود، فسأستلم الصدق انتصار الكرمي
 رابح فأنت أيضا، والثواب الفائدة فبه دخلك ازدياد حتقق وإن. هدرا جهودي

 ١الدعوات جميب أنك تدعي أنت...  وتضطرب؟ تقلق فلماذا ،حال كل يف
 فابنِ فرائع، فقط الكالم على مقتصرة القضية جتعل أن تريد كنت وإذا... 

 يف يقال كما اخليار، صاحب فأنت. العامل يف بأحد تم وال األحالم قصور
 يوما، ٢٥ هنا إىل جميئي على مضى قد اليوم. اللسان ولك اليد لك :املثل

 كنت وإن جاهز، فأنا النقاش تريد كنت إذا. غد بعد أو غدا أغادر وسوف
 وإال. حتدد أن فأرجو القضاة، إىل) اآلية إظهار وثيقة أي( الشروط إرسال تريد
 اليوم تأيت أن أفضل فأنا. يفيد لن أحبابك يف جالسا ذلك بعد التفاخر فإن

 القمر انشقاق وحادث الشيطان وجود يل فأثبت املدرسة، إىل بالذات
                                                 

١
"جميب الدعوات" هذه يظهر متكُّن ليكهرام من اللغة العربية جيدا. فالطفل  عبارةمن   

أي  �الذي قد تلقَّى الدروس االبتدائية فقط يف العربية يعرف جيدا، أن ايب هو اهللا 
الذي جييب الدعوات، فهي صيغة اسم الفاعل من باب اإلفعال. كان جيب على ليكهرام 

اب الدعوات. تدبروا اآلن كم يكذب اآلريون يف أن يقول: إنك تدعي بكونك مستج
ادعائهم بأن ليكهرام كان يتقن اللغة العربية. فرسائله هذه اليت سجلتها هنا خطيةٌ بيده. 

أعين مل يكن يعرف  ،واحلق أن هذا الرجل مل يكن له حظ من اللغتني كلتيهما
 الكاذب. منه       وال يسعنا جلمالسنسكريتية وال العربية، 
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 إمام مرزا احلَكم يكون أن أقترح فأنا. أيضا احلكام تعين أن وأرجو. والشفاعة
  . اهللا لوجه تكف أن فأرجو تقبل مل وإن ،الدين

  .م١٣/١٢/١٨٨٥  ليكهرام املخلص

  :الرابعة الرسالة

   احملترم مرزا جناب
  ! حتيايت

 زاخر الكرمي القرآن أن جبالء يل تبني مما ورقتني، على احملتوية رسالتك وصلتين
 ولقمان، واإلسكندر ولوط ويوسف وحممد وعيسى وموسى إبراهيم بقصص

 رسالة يف قدمتها اليت الشروط حبسب املناظرة على موافق أنا. واخلرافات
 سيادة يا. والتسويف واحليل األعذار إىل وتلجأ بصراحة رب وأنت األمس،
 قال من صدق. األمور تسوية تريد ال أنت األسف، كل عليك األسف املرزا،

 إىل باإلضافة اخلطأ، يثبت السخيف العذر. التقصري يثبت السخيف العذر إن
  . واهلراء الضجة تثر ال وإال دعواك فأثبت الثاين، أنك املسيح ادعائك

  . صباحا التاسعة الساعة ،قاديان مساج اآري من ليكهرام

  : اخلامسة الرسالة

 تعد أنك املؤسف من) مقروءة غري كلمة وبعده( "كوه كندن! "املرزا سيادة
 الفيدا على اعتراضك فندت لقد. بِغاال اآلخرين وأحصنة حصانا حصانك
 من يكون ما أبعد وهو. بالنقل القرآن على اعتراضي على رددت بينما بالعقل،

 أن أرجو األقل على حسنا،. جدا مشغول أيضا فأنا فارغا تكن مل وإذا. العقل
 رب من تلتمس أن فأرجو املناظرة تريد تكن مل وإن. مساوية آيات يل تظهر
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 إىل ونصل ١القضية تنحسم لكي يب تتعلق مساوية آية إظهار املاكرين خري العرش
  ليكهرام .القرار

                                                 
١
عند طلب اآلية خري املاكرين. فاهللا تعاىل يوصف  �لقد وصف ليكهرام هنا اَهللا   

 من فم ليكهرام كلمات رم أو يهينه بأسباب دقيقة، فقد خرجتباملاكر عندما يهلك ا
تثبت أنه كان يطلب آيةَ موته. اآلية اليت تكون أسباا دقيقة جدا. فمن قدرة اهللا أن موته 

ذ قُتل بيد القاتل الذي تذهل اجلميع عمليته، كيف متكَّن من اهلجوم عليه يف حتقق هكذا، إ
وضح النهار وكيف جتاسر على هذه العملية يف البيت العامر وكيف متكَّن بسهولة من 

قبض عليه رغم مروره من الزقاق املليء اخلروج من هناك بعد إعمال املدية. مث مل ي
املقتول وضجتهم. فحني نتأمل هذه األحداث، منيل  لأه باهلندوس ورغم صراخ ورثاء

لقد قلنا قبل خري املاكريناليت ينبغي أن تعزى إىل  هذه هي العمليةا إىل أن بالطبع فور .
قليل إن اهللا يوصف خبري املاكرين حبسب التعبري القرآين حني يستخدم األسباب الدقيقة 

نفسه  ر ملعاقبته أسبابا يهيئها ارمجدا للبطش بارم الذي استوجب العقاب. أي يوفّ
هوانه دف آخر، فاألسباب اليت جيمعها ارم خلريه أو شهرته تتسبب نفسها يف  لنفسه

 وهو هالكه. فسنن الكون تشهد جبالء على أن هذا الفعل اإلهلي أيضا جارٍ يف هذا العاملو
أنه أحيانا يعاقب الوقحني وارمني قساةَ القلوب بأيديهم. فيجمعون بأيديهم أسباب الذلة 
والدمار هلم، وتخفَى عن أعينهم تلك األمور حىت ينـزل قضاُء اهللا وقدره، ونظرا هلذه 

اكر. فألوف مؤلفة من األمثلة توجد على هذا يف العامل. بامل �العملية اخلفية يوصف اهللا 
يف قضية ليكهرام أنه استصدر من فمه أوال أنه يريد آيةً له من خري املاكرين،  �ر اهللا فمكْ

فقد التمس يف طلَبه هذا عذابا تكون أسبابه خفيةً جدا. وهكذا حتقّق. فالشخص الذي 
كان ليكهرام قد حدد يوم األحد جلعله هندوسيا، وكان اآلريون أقاموا يف يوم األحد 

انقلبت أسباب الفرح . قد فراح كالعيد، جلعل ذلك اإلنسان هندوسيا.نفسه احتفاال باأل
مجيع اآلريني جيدا ما معىن "خري املاكرين".  �تلك أسباب حداد له ولقومه. فأَفهم اهللا 

 منه



١٤٠  ������� 

أرى ضرورة  ال اليت ،كلها الرسائل هذه على مفصلة ردود أرسلت لقد
  .هنا لتسجيلها

 رسائله يف كتب وهلذا كذب،الو فتراءمن االكثري  ليكهراميف طبع  كان 
 اقترحت أنين مع. معقوال ردا عليه أرد وال آية له أظهر وال أناقشه ال أين مرارا
 كما عباراته، من وانطالقا الفيدا خالل من يناقشين أن للمناظرة بينا أسلوبا عليه

 ومل جاهل،جمرد  كان فلما. بآياته أقوالنا على ونستشهد الكرمي بالقرآن أمتسك
 حبيث حيتال كان هلذا مسألة، كل يف الفيدا من نص أي تقدمي على يقدر يكن

 السماوية اآلية رؤية يف طلبه يكرر كان بل. احلقيقي طلبنا إىل يتطرق يكن مل
 ردا إليه أرسلناها اليت فقط، األخرية رسالتنا نسجل وهنا. ومستهزئا ساخرا

  : وهي األخرية، رسالته على
 أرفض ال بأين وثق يقينا فاعلم ،رسالتك قرأت، لقد احملترم البانديت جناب
 الشروط وتضيف النية بصدق احلق تطلب ال أنك غري اآلية، إظهار وال املناظرة
 تريد تكن مل وإن" كتبت لقد. واإلساءة البذاءة عن كفي ال لسانك إن .الباطلة
 تتعلق مساوية آية إظهار املاكرين خري العرش رب من تلتمس أن فأرجو املناظرة

 على يقدر بإله تؤمن ال فكأنك واستهزاًء، سخريةً الكلمات هذه أكرب فما ،"يب
 عدم فهذا ميكر، وأنه العرش على اهللا أن إليه من أشرت ما أما. املتجاسرين تنبيه

 اهللا على إطالقه حمرما وليس واخلفي، اللطيف التدبري هو فاملكر. أنت فهمك
 رفيع كل فوق ألنه ،اهللا عظمة إلظهار فتستخدم العرش كلمة أما. �

 نفسه الكرمي فالقرآن كإنسان، العرش إىل حباجة أنه يعين وال. اجلالل وصاحب
 فإذا. سند أي إىل حيتاج ال قيوم وهو شيء كل ميسك الذي هو � إنه يقول
. العرش على االعتراض الظلم من فكم ،هذا يقول نفسه الكرمي القرآن كان
 ال املكرمدلول ف. املكر معىن تعرف ال إذ العربية اللغة من حظ أي لك ليس
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 ملعاقبة واخلفية اللطيفة اهللا فأفعال. اهللا إىل هعزو تعذرغري جائز ي أمر أي يتضمن
 الفيدا يف أميا كنت إذا اعترض، مث أوال القواميس راجِع. مكرا تسمى األشرار

 خترج لكنك ا، تسلِّم اليت املبادئ حبسب أناقشك ألنين احلرج؟ فما تقول كما
 استواء" تفسري تسألين أن ينبغي كان. سافرا افتراء وتفتري اإلسالم، مبادئ عن
 كذلك. تعترض أن حقك من فكان جمال هناك كان إذا مث" العرش على اهللا

 فهو اهللا عند اآليات وإمنا تعترض، مث أوال املكر معىنعن  تسألين أن جيب كان
  . يريكها أن على القادر

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

 كانف ،لرؤية اآليات ليكهرام وبني بيين عليه اتفق الذي اخلطي قدالع أما
"يا خالق الكون، سالم عليك، انشر نور ١ :هو بيده، عنوانه كتب قد ليكهرام

يف العامل كلِّه ذلك اخلالق احلق ودمر الكذب واقضِ عليه، ذلك لكي ينتشر 
 إذا أنينهو  الطويل قدالع هذا ملخصو ٢الفيدا الذي يتضمن تعليمك احلق."

 صدق على سيدل حتققها عدم فإن النبوءة تتحقق ومل ليكهرام عن تنبأت
 يقدم أو اآلرية الديانة يعتنق أن النبوءة ناشر على لزاما وسيكون ،اهلندوسية
 الله عند سلفا املبلغ هذا يودع أن واشترط ،روبيةوستني  ثالمثائة لليكهرام
 حتققها فسيكون النبوءة حتققت إذا أما. قاديان سكان من احملل صاحب شرمبت

 يعتنق أن ليكهرام البانديت على لزاما وسيكون اإلسالم صدق على برهانا
                                                 

١
 . (املترجم)سنسكرييت نصترمجة  
النبوءة ق إذا كان اإلسالم صادقا فلتتحق ؛ أيهذا ما دعا به ليكهرام عن مصري النبوءة ٢

 عدتإذا  :، وإذا كانت اهلندوسية صادقة فلتبطل نبوءة املسلمني. فاآلن نسأل القراءعنه
 فأي فريق سيتضرر من هذا الدعاء؟ ،النبوءة عن ليكهرام باطلة
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 ٦ يف ليكهرام قتل مبوجبها اليت النبوءة نشرت العقد هذا وبعد ١.اإلسالم
 ٢٠ إعالن يف أخرى مرة سألته النبوءة أنشر أن قبل لكنين. ١٨٩٧ آذار/مارس
 عن فسأمتنع النبوءة نشر من سينـزعج كان إذا أنه ١٨٨٦ شباط/فرباير

 إعالن يف مذكور هو كما - بيده موقَّعة بطاقة إيلَّ أرسل ليكهرام لكن نشرها،
 أعدإين : "والعناد التجاسر مبنتهى فيها كتب - م١٨٩٣ شباط/فرباير ٢٠

 وال ذلك يف لك آذن فأنا ،شئت ما عين فانشر وواهية، سخيفة نبوءاتك
 سبب كان كما. ذلك بعد حىت مدةً النبوءة نشر عن امتنعت لكنين ."أخاف

 ليكهرام وكان. النبوءة ميعاد علي كشف قد يكن مل � اهللا أن للتأخر آخر
 الدعاء على والتركيز الضراعة بعد فأخريا. النبوءة مبدة أصرح أن بإحلاح يطلب

 على سيرتَل املوت إىل املؤدي الشديد العذاب أن علي انكشف واخلشوع
 كما. م١٨٩٣ شباط/فرباير ٢٠ أي اليوم من اعتبارا أعوام ستة خالل ليكهرام
 ورد وقد" وعذاب نصب له خوار له جسد عجل" العربية باللغة إهلاما تلقيت

 مجيع على أكشف أنا اآلن: العبارة هلذا اإلعالن والثالثة الثانية الصفحة يف
 أنه النبوءة، هذه بنشر األخرى الديانات وأتباع واملسيحيني واآلريني املسلمني

 ٢٠ أي اليوم تاريخ من بدءا سنوات ست خالل الرجل هذا على ينـزل مل إذا
 اليت األمراض أي( العادية اآلالم وليس من خارق عذاب م١٨٩٣ شباط/فرباير

 باهليبة ويتسم) أحيانا ا وميوت أحيانا منها ويشفى عادة اإلنسان ا يصاب
 من لست أين فاعلموا ،)اإلهلي الغضب عالمات يتضمن أن ينبغي أي( اإلهلية
 حتقق على يتوقفأو كذيب  صدقي نأي أ. (بروحه ليس هذا نطقي وأن اهللا،

                                                 
١
لقد اشترط على ليكهرام اعتناق اإلسالم يوم مل يكن مضمون النبوءة اليت ستنشر من   

 اهللا معروفا. منه
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 من نوع كل لتلقّي جاهز فأنا هذه نبوءيت بطلت فإذا). حصرا النبوءة هذه
  م١٨٩٣ شباط/فرباير ٢٠ .وأصلب عنقي يف حببل أُجر بأن وأرضى العقاب

 عدم حال يف املتناهية املذلة لتحمل مستعدا كنت كيف مليا املنصفون فليتدبر
 فالذين. النبوءة بتحقق صدقي معيار حددتقد  كنت وكيف ،النبوءة حتقق

 وأن اهللا مبشيئة فإمنا الكون هذا يف جيري ما كل بأن ويوقنون � باهللا يؤمنون
 واملهمة العظيمة القضية هذه أن يزعموا أن هلم أىن قضية، كل حكم � بيده
 تلقائيا نتائجها ظهرت قد - نتائجها انتنتظر كبريتان أُمتان وكانت -جدا

 قد فيها اُهللا حكِّم اليت القضية فكأن. علمه ودون اهللا مشيئة دون باملصادفة
 كانت فإذا. شيئا عنها يعلميتزين حبكم اهللا احلاسم ودون أن  أن دون احنسمت

دفعة  والشرائع النبوات مجيع نظام بذلك فسيفسد بالثقة جديرة األفكار هذه
 إصرار وبعد حتد بعد حتقق الذي األمرذلك  وباطال خرافةً اعترب إذا ألنه. واحدة

 حبسب الوضوح مبنتهى وظهر ،السماوية الشهادة خالل من العدو مقابل كبري
 تقتل سوف بل اإلهلي؟ الوجود وأين الديانة فأين ؛سلفا املذكورة األمارات

  .دفعة واحدة السماوية احلقائق مجيع
 الصفحة يف منشورة هيف ليكهرام عن أصدرتها اليت الثانيةاإلهلامية  النبوءة مث
  :وهي ، األخرية الغالف وصفحة الصادقني كرامات كتابمن  ٥٤

  يغلب  احلقف  زورت  مبا  ١كدين            غالب حرب كل يف إنين أال"
  أقرب والعيد  العيد  يوم ستعرف            مبشرا وقـال  ريب  وبشرين  

 ورسوله اهللا عدو مفسد رجل يف دعائي واستجاب ريب وعدين ما ومنها
 نيب يسب كان إنه. اهلالكني من أنهريب  وأخربين الفشاوري، ليكهرام املسمى

                                                 
 ي. منهالبطالو حسني حممد الشيخ أيها ١
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 ست يف مبوته ريب فبشرين عليه، فدعوت خبيثة، بكلمات شأنه يف ويتكلم اهللا
  ".للطالبني آلية ذلك يف إن سنة،

" وعذاب نصب له خوار له جسد عجل" أي قليل قبل ذكرته الذي واإلهلام
 بعجل ليكهرام مشاة خبصوص الشأن الرفيعة الغيب أسرار يبنيو معىن فذو

 هو كما اليهود عيد يوم يف نسف سامريال عجل أن مجلتها ومن. سامريال
" للرب عيد غَدا: "وقَالَ هارونُ ونادى": وهو اخلروج سفر التوراة يف وارد

)وجر٦ يف أي اإلسالمي العيديوم  من قريبا ليكهرام قُتل كذلك). ٥: ٣٢ اَلْخ 
 العيد يوم ددح قد سامريال عجل على للقضاء كان وملا. ١٨٩٧ آذار/مارس

 فحني ،اهللا من بأمر العيد يوم يف سامريال عجل زقم وقد اإلهلية الكتب يف
استخدم لذلك كلمة تدل داللة  فقد سامري،ال عجلَ ليكهرام � اهللا مسى

 أسرار على املطّلعون كان وإن. العيد أيام يف سيقتل ليكهرامقاطعة على أن 
 وذكر عجلبال ليكهرام تسمية خالل من يدركوا أن ميكن الدقيقة اهللاكالم 
 ذلك معف ،سامريال عجل على القضاء يوم يشبه ليكهرام موت يوم أن عذابه

 ستعرف" صرحية بكلمات وضح قد بل اإلمجال ذا إهلامه يف � اهللا يكتف مل
العيد يوم والعيد وإن .متصل بيوم العيد يوم يف ليكهرام سيقتل أي" أقرب 

 أنْ لدرجة أشعناه خربا كان العيد من قريب يوم يف سيهلك ليكهرام بأن التنبؤ
 ليكهرام إن يقول كان الرجل هذا أن ضجة ليكهرام قتل فور اهلندوس أثار

 مثل اهلندوسية اجلرائد كثريا ذلك على أصرت كما. العيد أيام يف سيموت
 حفظوا قد كانوا األشرار اهلندوس بعض أن ويبدو. وغريها" بنجاب مساجار"

 لكي مستحيال أمرا باعتبارها - ١لساين من مسعوها أن بعد - هذه النبوءة تفاصيل
                                                 

١
حبقي: "كان يقول إنا سوف  ١٠/٣/١٨٩٧ار" جاـبنجاب مسلقد ورد يف ضميمة " 

نقتل ليكهرام، وأنه سيموت يف مدة كذا ويف يوم كذا (أي يف ثاين أيام العيد) يف حالة 
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 التفاصيل هذه بذكر النبوءة أن زعموا قد كانوا أي. الحقا احلجة علينا يقيموا
 قتل عندما مث. املستقبل يف سيدينونين وأم تتحقق، أن ميكن ال الصرحية
 االعتبار عن اتالنبوء هذه يسقطوا أن أرادوا العيد أيام ثاين يف فعال ليكهرام
 وخبطة بالتشاور القصد هلذا سلفا حدد العيد يوم إن قالوا حيث ؛آخر بأسلوب
 لتبطل العيد أيام يف جيدا حيرسوه مل فلماذا حق على كانوا إذالكنهم  .مدروسة

 أنه غريبة مصادفة وظهرت طويلة؟ سنني من يعرفوا اآلريون كان اليت اخلطة
 كان إذ ،عيدا عدوه اآلريون قدكان  األحد يوم أي ليكهرام على القضاء متّ يوم
 ألن ؛األفراح يوم أعلنوه قد كانوا وثانيا. اهلندوس أعياد أحد األحد يوم

 يعلن كان إذ ،عام احتفال يف أخرى مرة هندوسيا القاتل سيجعل كان ليكهرام
  . اهلندوسية اعتناق يف رغبة وأبدى اإلسالم حديث أنه نفسه عن

 لطيفا سرا يضم اإلهلي اإلهلام يف باسم العجل ليكهرام ذكْر إن ؛باختصار
 كعجل العيد أيام يف اإلهلي للغضب تعرضه منها الكثرية، الغيب برموز وزاخرا

 مث أوال اإلنسان بأيدي نسف عجل السامري قد كان كما أنه والثاين. سامريال
. أيضا ليكهرام مع الثالثة األمور هذه كل حتققت اليم، يف به وألقي أُحرق

 الوباَء القوم ذلك على اهللا وأَرسل ،عبد قد عجل السامري كان أن والثالث
 َألنهم الشعب، الرب فَضرب" :التوراة يف ورد كما الطاعون، كان غالبا الذي

 العبادة، لدرجة ليكهرام مدح كذلك). ٣٥: ٣٢ اَلْخروج." (.. الْعجلَ صنعوا
 فعل أنه نفوسهم يف جيدا يدركون هؤالء فكان. حق بغري املسلمون وأوذي
 مرارا احلكومةب استغاثوا ذلك مع لكنهم النبوءة، صاحب مؤامرةَ وليس إهلي،

                                                                                                                     

ة مؤملة جدا" فقد اخترع احملرر من عنده مجلة "إنا سوف نقتل". أما حتديد اليوم وصور
 املوت فكان جزءا مشهورا من نبوءتنا، والذي ذُكر واشتهر بال شك مرات عديدة. منه
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 يف حيدث ما يعرف فمن. سامريال عجل عباد مع التشابه حققواف بييت لتفتيش
  . تامة مشاة هي � اهللا بينها اليت املشاة بأن نؤمن أننا غري ؟املستقبل

 على منشورة وهي اإلهلام بتلقي نشرتها أخرى نبوءة هناك ليكهرام عن مث
 ١٨٩٣ بريلأ يف نشرتها النبوءة وهذه "،الدعاء بركات" كتاب غالف صورة

 أمحد" السيد أن النبوءة هذه وملخص. األوىل النبوءة من أشهر ثالثة بعد أي
 ومساه الدعاء استجابة رفض يف كتيبا ألَّف احملترم "آئي ايس سي كي خان

 فألفت ،متاما احلقائق ينايف كان الكتيب هذا". واالستجابة الدعاء كتيب"
 إىل الكتيب هذا تأليف عند احلاجة ومستين. عليه ردا الدعاء بركات كتيب
 عن � اهللا بفضل دعائي فأجيب. احملترم للسيد ألقدمه الدعاء استجابة منوذج

 غالف ورقة على النموذج هذا فقدمت. بالضبط نفسها األيام يف ليكهرام قتل
 على سيجدون الكتيب هذا الدعاء بركات قراء يفتح وعندما الدعاء، بركات
  :  ملون ورق على للغالف األوىل الصفحة

x‡ì¸@õbÇ†Ûa@lbvn�½a@ @
 لربكات منوذجا يضم ألنه الدعاء، بركات الكتاب هذا سميت السبب وهلذا
 مآل ظهر إذا أنهب أقر إنين: "ليكهرام عن عبارة هناك الصفحة هذه فعلى. الدعاء
 أو - املعترضون زعم كما-  البسيطة احلمى صورة يف) ليكهرام عن( النبوءة
 ويف.. النبوءة، حتقق أعتربه فلن ،الصحة واستعاد اهليضة أو طفيف أمل أصابه
 حتققت إذا لكن. ذكرته الذي بالعقاب جديرا شك دون سأُعد الصورة هذه

 أا فاعلمواووضوح  جبالء اإلهليغضب ال أمارات فيه جتلت بأسلوب النبوءة
 القلوب جتذب فهي عظيمة يبة احلقيقة يف تتحقق اليت فالنبوءة....  � اهللا من

 قبل القلوب يف تنشأ اليت واالعتراضات األفكار هذه كل وتنعدم. بنفسها إليها
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 أن إىل باإلضافة بندم، آرائهم عن املنصفون الرأي أصحاب يتخلى حبيث األوان
 هذه أسست قد كنت إذاف ؛اإلهلية للسنن خاضع اآلخر هو املتواضع العبد هذا

 هو عنه تنبأت الذي فاإلنسان خبثًا، األمراض بعض احتمال جمرد على النبوءة
 إذا...  التقديرات، هذه على بناء عين النبوءة هذه مثل ينشر أن يستطيع اآلخر
 تتسم بأساليب تتحقق فسوف ،� منه بأا يقينا وأعلم ،اهللا من نبوءيت كانت
 فسوف منه تكن مل إن لكنه. القلوب ستهز اآلية تلك وأن والرعب، باهليبة
 ذلة، ستزيدين فهذه عندئذ، الركيكة التأويالت إىل جلأت وإذا. ذليت تظهر

 قدرة كل ميلك الذي القدوس الطيباألزيل  ذلك إن. أخرى ذلة يل وستجلب
 ألمور ليكهرام أعادي بأين الزعم اخلطأ متام فمن. أبدا الكاذب ١يعز ال

 الرجل هذا أن احلقيقة بل شخصيا، العداء أحدا أناصب ال بل كال. شخصية
 بأكملها احلقائق مصدرو ومقدس كامل إنسان إىل وأساء احلق، عادى قد هو

عليكم ورمحة  والسالم." العامل يف حبيبه شرف يظهر أن � اهللا فأراد وأهانه،
  اهللا وبركاته

 تأييدا الدعاء بركات لكتيب الغالف صفحة يف املوضوع هذا سجلت لقد
 ليكهرام عن آخر نبأ" عنواا أخرى إهلامية نبوءةٌ هناك مث. اإلهلامية للنبوءة

 غفوة أثناء يف: "عبارة وبعده ،نفسها الصفحة على احلاشية يف" الفشاوري
 رأيتين اهلجري، ١٣١٠ رمضان ١٤ املوافق ٢/٤/١٨٩٣ اليوم، صباح خفيفة
 كأنّ الشكل مرعب عمالق برجل إذ صحيب، بعض مع كبرية حجرة يف جالسا
 أنه أدركت بصري، إليه رفعت فلما. أمامي ووقف دخل دما، يقطر وجهه

                                                 
١

لذا إن كنت كاذبا فلن تتحقق ال يكرم الكاذب  �كنت قد قلت صراحة أنه ملا كان اهللا  
. �هذه النبوءة أبدا، وكنت قلت أيضا بوضوح بأن هذه النبوءة صدرت إلظهار عزة النيب 

 . منه   �مل يبال بتاتا بكرامة النيب  �فالذي يقول إن هذه النبوءة مل تتحقق فليقر بأن اهللا 
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 املالئكة من هو بل إنسانا، ليس كأنه غريبة، ومشائل عجيبة خلقة ذو كائن
 أين: يل قال إليه أنظر وبينما. القلوب على مستولية وهيبته الشداد، الغالظ

 مأمور هذا أن ففهمت. عنه وسألر آخ شخص اسم أيضا وذكر ؟ليكهرام
 تذكرت أين غري اآلخر، اسم اآلن أذكر ال. اآلخر والشخصِ ليكهرام لعقاب

 الساعةَ األحد يوم يف هذا وكان. إعالنا عنهم نشرت الذين من واحد أنه يقينا
   .انتهى. ذلك على هللا فاحلمد. صباحا الرابعة
 كان ليكهرام حياة على القضاء أن صارخ بصوت تنادي النبوءات هذه كل
 رأس على ليكهرام عن نظمتها اليت القصيدة فإن وهلذا. القتل طريق عن مقدرا
 ليكهرام موت عن اإلهلامي فاإلعالن. هقتل على تدلل كلمات تتضمن اإلهلام

  .اإلسالم كماالت ةمرآ كتاب يف سجلامل
  :وهي منها، االبتدائية األبيات بعض هنا أكتب

      � حممد نفسِ نور هلو األنوارِ أعجب إن" ١
   � حممد معدن جلوهر اجلواهرِ أروع وإن

   الظلمات مجيع من تتطهر
  � حممد أحباء من يصريون الذين أولئك قلوب

  اجلاهلني أولئكقلوب  من ألستغرب إنين
   � حممد مائدة عن يعرِضون الذين

  العالَمنيِ كال يف أحدا أرى ال
   � حممد وعظمة مسو يبلغ
  ذلك من أشد الرباءة بريء اهللا إن

                                                 
  (املترجم) .ترمجة قصيدة فارسية  ١
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    � حملمد الضغينة يكن الذي القلب
  اخلسيسة الدودة تلك اهللا سيحرق

     � حممد أعداء من تصري اليت
   النفس سكرات من التخلص أردت إذا

  � حممد بعشق املنتشني من فكن
  احلق إهلك عليك يثين أن أردت وإذا
  � حممدامن صميم الفؤاد  ميدحون ممن فكن
  عشاقه من فكن دليال، صدقه على طلبت وإذا
  � حممد صدق على دليل أكرب هو وجوده ألن
   � أمحد قدمي غبارل فداء رأسي إن

  � حممد سبيل يفكل حني وآن  فداء وقليب
   �اهللا رسول شعرل فداء أنا بل

  � حممد وجهل فداء وأنا
  السبيل هذه يف أُحرق وأ أُقتلْ وإن إنين
  � حممد إيوان عن دبري أُولّي فلن
  الدين سبيل يف أحدا أخشى ال

  � حممد إميان بصبغة متصبغ ألين
  كلها الدنيا عن االنقطاع أسهلَ ما

  � حممد وإحسان حسنِ بذكرِ
  سبيله يف فداء كياين من ذرة كل إن

  � حملمد خفيا مجاال شاهدت قد ألنين
   أستاذ أي اسم أعرف ال
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  � حممد مدرسة يف تعلمت فقد
  آخر حبيب وألي يل ما

  � حممد مجال قتيل فإين
   � حممد من حتنن نظرة إىل أتوق إين
  � حممد برياض إال أرضى وال
  صدري يف امللتاع قليب عن تبحثوا ال

  � حممد ذيلب ربطته قد ألين
   القدس طيور منالطائر السعيد  أنا
  � حممد بستان يفه عش اختذ يذال
  بعشقك نفسي نورت قدل

  � حممد نفس يا لك فدىفروحي 
  السبيل هذه يف حياة مبئة فديت ولو إنين
  � حممد بعظمة ذلك الق ملا
   الفىت هلذا اهللا وهبها اليت اهليبةَ أروع ما
  � حممد مبارزة على جيرؤ أحد فال

الضال الغيب اجلاهل العدو أيها احذر  
حملمد الصارم السيف وخف �  

  الناس عنه ضل الذي املستقيم اهللا صراط والتمس
  � حممد وأعوان آل يف

  � حممد شأن تنكر من يا حذارِ
  � حملمد مبينا نورا تنكر من يا وحذار

  العامل من اليوم اختفت قد واخلوارق الكرامات أن شك ال
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  ".� حممد غلمان عند لتراها تعال لكن

�  
ð‰ëb’ÐÛa@âaŠèØîÛ@åÇ@ñõìjã@ @

، الكتاب اية يف احلاشية "اإلسالم كماالت مرآة" كتاب ؛ راجعللتفصيل{
  }٢،٣ ،١ صفحة

 وخف" ومنها األشعار من عددا كتبت النبوءة هذه رأس على ؛باختصار
 يف حمصور ليكهرام مصري أن عن جبالء يسفر وهو "� حملمد الصارم السيف

 هنا، مستر كما ليكهرام إىل تشري يد إشارة هناك األخريالبيت  ويف. القتل
 ستظهر حصرا ومبوته حصرا، يصيبه سوف الرباق السيف أن إىل تشري لكي

    . الكرامةُ
 يف خان أمحد السيد على كُشف قد الدعاء بركات من ٢٨ الصفحة على مث

 انتباه ولفت ليكهرام، نبوءة يف املستجاب الدعاء منوذج ينتظر أن أبيات بضعة
 على املكتوبة األبيات هذه من األخري البيت حتت بوضع خط احملترم السيد

 ذكر بعد املستجاب الدعاء منوذج ذكر تتضمن اليت الدعاء، بركات صفحات
  ، وتلك األبيات هي:املهيب املخيف، ليكهرام موت

"وجه احلبيب ليس خافيا على الطالبني، فهو يلمع يف الشمس ويسطُع يف ١ 
  القمر أيضا،

 ولكن ذلك الوجه اجلميل حمجوب عن الغافلني، جيب أن يكون هناك عاشق
  أجله.صادق حىت يرفع احلجاب من 

                                                 
  (املترجم) .ترمجة قصيدة فارسية  ١
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، فال سبيل إليه إال التواضع وإظهار لك القدوسذ ر الوصول إىلببالك ال ميكن
  األمل واالضطراب.

السبيل إىل ذلك احلبيب األزيل خطري جدا، فإذا كنت تريد سالمتك فاترك 
  العصيان والتمرد.

إنّ فهم األغبياء وعقلهم ال يصل إىل كنه كالمه، وال يهتدي إىل هذا الصراط 
  املستقيم إال تارك األنانية.

إن أهل الدنيا ال يقدرون على أن يحلّوا عقدة فهم القرآن الكرمي، وال يدرك 
  طعم هذه اخلمرة إال الذي يشرا.

  ال نعتب عليك مهما قلت عنا. ،يا من ال تعلم أنوار العلوم الباطنية
 ا لك ليندمل ذلك اجلرح الفاسدذا املرهم.لقد قلنا هذا موعظةً ونصح  

بالدعاء عالج مرض إنكار الدعاء كما يعالَج سكر اخلمر ونشوا باخلمر 
  نفسها.

يا من تقول: أين تأثري الدعاء إذا كان فيه تأثري؟ أقبِل علي، سأريكه كالشمس 
  الساطعة.

واقْصر الكالم والحظ الدعاء املستجاب أال، ال تنكر أسرار قدرات اهللا، 
  ".عندنا

  .االبتدائية الصفحات من ٢،٣،٤ الصفحة راجع               
 ٢،٣،٤ األرقام توكتب خط حتته ضعو الذي األخري البيت من الثاين فالشطر

 السيد يقرأها لكيقد كُتبت يف "بركات الدعاء" هكذا بوضع اخلط حتتها. 
 رأيه عن للتخلي ة منوذج الدعاء املستجابمالحظ بعد ويوفَّق احملترمأمحد خان 

 إىل ثتلب دون فورا أرسلته قد الدعاء بركات كتيب تأليف مت وحني. اخلاطئ
 أن املؤكد فمن. الدعاء بركات يقرأ أنهب أيضا الرد منه وتلقيت ،احملترم السيد
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. املستجاب الدعاء منوذج تذكر اليت املواضع على اطلع قد احملترم السيد
 أن غري ،وبذاءته جتاسره بسبب كان وإن ليكهرام، هلالك الدعاء إن ؛باختصار

 فمن. املستجاب الدعاء منوذج احملترم للسيد نقدم أن ضمنيا كانمنه  القصد
 من ١أحد موت يكون لئال الناقص، رأيه يبدل أن اآلن احملترم السيد واجب
  . برأيه متمسكا احملترم السيد ويبقى اجلدوى عدمي الناس

 ،١٨٩٣ يف عامة بصفة ليكهرام موت عن نشرت اليت النبوءاتهي  فهذه
 الك قطعا صرحت النبوءات هذه بأن اإلقرار من بدا جيد لن تدبرها فمن

 أن يصرح الكشف كان كما ،٢٠/٢/١٨٩٣ من سنني بدءا ست يف ليكهرام
ألن املالك الذي جاء لعقوبة ليكهرام قد  األحد، يوم يف سيحدث ليكهرام موت

ليلة األحد وكان ذلك يوحي إىل أن موت ليكهرام سيحدث يف يوم  ظهر علي
 العيد املتصل بيوم اليوم يف سيظهر احلادث أن صرح اإلهلام كان كما األحد،

 جيدا تذكّروا اهلندوس أن اإلهلية القدرة عجيب ومن. شوال شهر من الثاين أي
 ألم ؛مستحيل حادث أنه زعمهم حبسب التكذيب نية رد ، وذلكالعيد يوم

 ،النبوءة يف عالمة يكون أن مستحيل احلادث هذا مثل أن جهالً يزعمون
 إذا ويسخروا يكذبوا أن العيد يوم تذكُّر من يقصدون فكانوا. النبوءة فتتحقق

                                                 
١

كانت نبوءة عن ليكهرام أنه "يقضى أمره يف ست" وإىل اآلن ال أعرف هل نشرت هذه  
إعالناتنا أو كُتبنا أو يف مؤلَّف أحد أصدقائنا أم ال، إال أا مشهورة عموما النبوءة يف أحد 

يف مجاعتنا. وأنا موقن بأا قد بلغت اآلخرين أيضا، كما وصلت إىل اآلريني نبوءةُ العيد. 
ألنه ال يبقى أي أمر لنا سرا. فقد حتققت هذه النبوءة حبسب مفهومها أي قد طُعن 

ن مارس وجرح يف الساعة السادسة من النهار. إذا كان البطالوي ليكهرام يف السادس م
ينكر هذه الرواية الشفهية فسيواجه مشكلة عويصة يف قبول األحاديث ألا جمرد روايات 
شفهية، بل قد دونت بعد قرن ونصف على أقل تقدير. أما ما ظهر حديثا وكان الذين 

 لتعرض للهوان عند العاقلني. منهرأوه ومسعوه ما زالوا أحياء فإن إنكاره هو ا
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 ما حبسب حققها حني � اهللا أن غري. العيد يف تتحقق مل أو النبوءة بطلت
،ليكهرام لقتل مدبرة خطة هناك كانت: "وقالوا فورا، تصرفهم غريوا نشرت 

 التفاصيل ذه الغيب أحد على يكشف أن اهللا سنة من ليس ألنه ،العيد أيام يف
 ،احلق يلتبس أن يريد ال الذي القادر اإلله ذلك لكن" املعينة والعالماتالدقيقة 

 بقتل �أنبأ  قد أي. جيهلونه اهلندوس وكان أيضا، الفكرة هذه سلفا فند قد
 النبأ هذا وكُتب ،عاما عشر بسبعةَ حادثته قبل األمحدية الرباهني يف ليكهرام

 يف موجود النبأ وهذا. فقط عاما ١٣ أو ١٢ ليكهرام عمر كان يوم ونشر
 من مناصا الناس جيد ال حبيث وتواتر مرتب بأسلوب األمحدية الرباهني

 هنا وأوجزه. املنري السراج كتاب يف تعاىل بفضله كتبناه فقد. به االعتراف
 تتعلق فنت ثالث حبدوث تتنبأ األمحدية الرباهني يف الواردة اإلهلامات إن: وأقول
  . مناسبات ثالث يف ستحدث فنت ثالث أن ذكر قد أعين بذايت،
 كل أن للتوضيح البيان الضروري من أرى الثالث الفنت هذه أذكر أن وقبل
 بضجة، يقترن أو يتسم حني فتنة التكذيب يسمى وإمنا فتنة، يسمى ال تكذيب

 أو الناس من أحد مبال الضرر إحلاق بقصد املساعي باتفاقٍ مجاعةٌ تبذل حبيث
 واالحتدام الثورة حالة يف اإلنسان يبذهلا كما اجلهود وتسترتف ،روحه أو شرفه

 محاس بكل بأحد الضرر إحلاق على تتفق مجاعةٌ تكون أن جيب فللفتنة. الكامل
. ماله أو روحه أو أحد شرف على للهجوم ةخطري ةظاهرم يف وتستعد وثورة

 اتقاد وقت عادية غري بثورة واحليل املكايد تلك مجيع بالتشاور وتستخدم
 تبينت حني اآلن. اخلصم الفريق على مفاجئة آفة حلول بذلك وتتوقع ،طباعهم

 قبل - أوال أذكر أن للتفهيم املناسب من ولعل. الثالث الفنت أذكر الفتنة معاين
 الفنت تلك - األمحدية الرباهني صفحات من الثالث الفنت هذه تفصيل أتناول أن

 على ويشهد. ونشرِه األمحدية الرباهني تأليف بعد هلا تعرضت اليت الثالث
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 وال. بالغت ملا الناس من ماليني قلت لو بل الناس، من األلوف مئات أحداثها
 يف بالضبط فنت ثالث واجهت أين البيان على التركيز عن أمتنع أن أستطيع

 يستطيع وال. اليوم إىل األمحدية الرباهني تأليف بعد أي ،حيايت من األكرب اجلزء
 يتعذر كما. رابعة فتنة تسمى أن ميكن معها، أخرى ةفتن هناك أن يثبت أن أحد
 ال حمدد ة"الثالث" عددالف. احلقيقة يف اثنتان الثالثة هذه بأن التصريح أحد على

 وحبث سرييت لكتابة أجنيب أي حىت جلس فلو. عليه يزاد وال شيء منه ينقص
 زمن من املختلفة اجلماعات قبل من ضدي رفعت اليت القضايا هي ما حيايت يف

 تسمى أن جتدر لدرجة واحلماس بالثورة متسمة وهي اليوم إىل األمحدية الرباهني
 وثورا بضجتها وصلت اليت القضايا أن إىل بسهولة يتوصل فسوف ؛فتنا

 هجوم يف تتمثل أوالها. فقط الثالث هي شديدة بثورة وظهرت الفتنة لدرجة
 لتكذيب واهلند البنجاب يف ضجة وأثاروا احلقائق، أخفوا الذين القساوسة

 اإلسالم لتكذيب ١ساحنة فرصة إىل يتطلعون كانوا فلما. آم يف نبوءيت
 مالئمة فرصة جيدوا لن أم ظنوا امليعاد يف آم ميت مل فحني إليه، واإلساءة

 أمرتسر يف ضجة أثاروا فأوال. هذه من أفضل اإلسالم ضد الضجة إلثارة
 األزقة يف معه وجتولوا آم واستصحبوا ،٢احلقائق ضد البحتة برذالتهم

                                                 
١
لقد استنـزف القساوسة جهودهم إلقناع آم برفع القضية ضدي يف احملكمة   

م ملا كان قد مات أن بإدانيت، إال ليستصدر العقاب عليفلم  ،بعظمة احلق يف احلقيقة آ
يتوجه إىل ذلك قط. بل قد نشر يف جريدة "نور أفشان" تصرحيا واضحا أن هذه الضجة 

 اليت أثارها القساوسة ظهرت على عكس مبتغاه. منه
 وكانت بينة، واضحة وبكلمات صرحية كانت آم عذاب عن نشرتها اليت النبوءة  ٢

 امتنع أنه ومعروف. احلق إىل يرجع مل إذا آم سيصيب املوت عذاب أن شرطا تتضمن
 النبوءة مدة خالل الصمت ولزم. عادته عكس على الدينية واخلُطب املناظرات عن ائيا

 حني امليعاد انقضاء وبعد. القليب رجوعه على يدل هذا سكوته وإن. شهرا عشر مخسة
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 اإلجنليزية احلكومة جاءت أن منذ نظريها يالحظ مل لدرجة وأساءوا والشوارع
 املدن شىت يف كبرية احتفاالت أقاموا قد بل بذلك يكتفوا ومل. البالد هذه إىل
 بافترائهم أحداثا اجلرائد يف ونشروا آباد، وإله وكلكوتا بومباي إىل بشاور من

 آالف الناس على ووزعوا كاألنعام، والعوام اجلهلة املشايخ وأثاروا. احملض
 بأن العامةَ يومهوا أن وأرادوا. والشتائم بالسباب الزاخرة والنشرات اإلعالنات

 وهذه. يدعموم -الدنيا كالبِ- املشايخ بعض وبدأ يذكر، شيء ال اإلسالم
 على اهلجوم يستهدفون يكونوا مل ألم ،اناثور الفنت أكرب كانت الفتنة

 انضم لقد. مهانا حقريا اإلسالم يثبتوا أن األكرب هدفهم كان بل ،شخصي
 فما الرجل هذا املسيحيون كذَّب إذا :وقالوا اخلصال، يهوديو املشايخ إليهم

 إمام يعتربونين بل مسلما، يعتربونين املسيحيني أن علمهم مع كافر، فهو ،احلرج
 أتاحوا قد حق بغري يل عدائهم بسبب الظاملون فهؤالء. املسلمة الفرق إحدى

                                                                                                                     

 مل أنه غري منه، صدر قد اخلوف أن شك ال أنه اعترف حيث خلوفه الزائفة التربيرات قدم
 حبسب عليه طلقأُ الذي( املروض الثعبان من خاف وإمنا النبوءة هيبة من نامجا يكن

 أصل ال باطلة التهم هذه كل إن له قيل وحني. هلا تعرض اليت األخرى واهلجمات ،)زعمه
 وجيب امليعاد مرور بعد ذكرها وأنه بالشواهد موثقة وغري عقالنية وغري احلقيقة من هلا

 أفراد من عيان شهود بتقدمي أو احملكمة يف القضية برفع وإما باحللف إما يثبتها أن عليه
 له أقدم سوف أين أعلنت قد بل ،التهمة إلثبات املذكورة الطرق من أيا يقبلْ مل. بيته

 معه التهم هذه كل وأخذ احللف خالل من ساحته يربئ فلم حلف، إذا روبية آالف أربعة
 مات فقد. عاجال فسيموت الشهادة أخفى إذا أنه أيضا يفيد اإلهلي اإلهلام وكان. القرب إىل
 النبوءة هذه على غبار أي كان فهل. فقط أشهر بسبعة منا األخري اإلعالن صدور بعد

 لدرجة آم خوف على جيدا مطّلعني كانوا بل كال ضجة؟ املسيحيون أثار بسببه الذي
 كانوا املسيحيني أن غري ،"أُمِسكت قد ويلتى يا" مرة ذات مرض يف صارخا آم قال أنْ

 منه. الضجة هذه يف كثريا ظلموا فقد احلق، كتمان يريدون
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 رفع على مرارا شجعوهم قد بل ،اإلسالم من ليسخروا الفُرص للمسيحيني
  . القضية
. البطالوي حسني حممد للشيخ هيو ،الثانية الدرجة على وهي: الثانية الفتنة

 العلماء زمن يف اإلسالم تاريخ يف نظري هلا يوجد ال فتنة أثار أيضا الظامل فهذا
 - حسني نذير فتوى على جلمع التواقيع واألختام جاهدا سعى قد إذ السلف،

 وطلب ،النار وأصحاب كفارا املسلمني مئات فوصف بتكفريي، -العقل خمتل
 الفتوى تلك على شهادام يثبتوا أن واإلصرار احلماس مبنتهى أيضا اآلخرين من
 اإلخوة وترك ،قريبه من قريب كل فانقطع. النصارى من كفرا أشد هؤالء بأن

 يعترب زلزلة وكأا رهيبة فتنة وظهرت آباءهم واألبناُء أوالدهم واآلباء إخوم
 كفارا اليوم إىل واألتقياء األفاضل اإلسالم وعلماء الصلحاء آالف مبوجبها

  . أبدا فيها خالدين جهنم وأصحاب
 معها ظهرت اليت اآلريني فتنةُ، وهي الثالثة الدرجة على وهي: الثالثة الفتنة

 املبني الفتح بآية مقرونةً كانت ألا الثالثة الدرجة من الفتنة وهذه ،مشرقة آيةٌ
 وأرسلوا كبريا وشغبا لغطا أثاروا اهلندوس أن صحيح. كبري لغط وجود مع

 الكثرية اجلرائد وجتاوزت والسباب بالشتائم املليئةو بالقتل التهديد رسائل مرارا
. ذلك ومت بييت تفتيش بإصرار احلكومة من طلبوا األخري ويف اإلساءة، حدود

 أكرمنا فقد. بأيدينا كانت األمور هذه كل رغم واالنتصار الفتح راية أن غري
 الدين صدق الختبار ليكهرام عليها وافق اليت - الوثيقة مبوجب الكرمي موالنا اهللا
 كان وكما. وضوح بكل اهلندوس على باالنتصار - مساوية آية إظهار طريق عن
 ظهري يفعل اهللا ذلك أي لو مل مل لو أنه سلفا إهلام األمحدية الرباهني يف نشر قد
 اهللا حقق فهكذا. املقاييس مجيع انقلبتو العامل، ظهر الفساد يفل مشرقة آية اهللا
إذ  كلهم،اآلريني  أهلك قد بل ،وحده ليكهرام تمي فلم إراداته، مجيع �
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 بشرف السبق قصب وكسبنا. فهانوا اهلندوس وسءر ونكسازدهر اإلسالم 
 هذا مع شتمونا فلو القرآن، ومنـزل اإلسالم رب هو اهللا أن وحتقق كبري،

 بل. الفرحة هذه مقابل األمور هذه لكل قيمة فال ،وفُتش بييت بالقتل وهددونا
 قد كان ليكهرام وبقتل .اآلن نذكرها أخرى نبوءة حتققت الفتنة هذه خالل من

هم فضح قد بييت تفتيش أن غري سلفا، العدو وجه اسوددع أكثر، مكرأنف وج 
  . سافرة نكراء فضيحة وافتضح الكذب،

 ،اليوم إىل األمحدية الرباهني زمن مند هلا تعرضت اليت الثالث الفنت هي هذه
 هذا يف اإلنسان اسم يستحق شخص كل أن أعتقد لدرجة بوضوح ظهرت وقد
 الفنت هذه من أن فقط التأكد وبقي. جيدا الثالث الفنت هذه على مطَّلع البلد

 أن الشمس وضوح مثل أرى فإنين. ال أم األمحدية الرباهني يف مذكورة الثالث
 ملذكورة مبينة بآية املقرونة الفتنة إىل القساوسة فتنة من بدءا الثالث الفنت هذه
. منها واحدة كل ذكر مع موجودة" الفتنة" كلمة إن بل األمحدية، الرباهني يف

 الرباهني من أنقلها اليت اآلتية النصوص طاهر ونظر طاهر بقلب اآلن فاقرأوا
  : وهي األمحدية

  من الرباهني األمحدية:  ١٤١الفتنة األوىل الصفحة 
 يهوديو املشايخ هنا اليهود من املراد(. النصارى وال اليهود كعن ترضى ولن

 من واملراد. الصفحة السابقة األمحدية الرباهني يف ذكرهم سبق الذين اخلصال
 هلؤالء قل(أي  قل .علم بغري وبنات بنني له وخرقوا) القساوسة النصارى
 له يكن ومل يولد ومل يلد مل ،الصمد اهللا ،أحد اهللا هو )أحد اهللا إن القساوسة

 مارتن الدكتور منـزل يف جرت اليت املناظرة إىل إشارة ففيه( أحد كفوا
 التوحيد حولمن النبوءة عن آم  أيام بضعة قبل أمرتسر مبدينة كالرك

 بذلة يصيبهم مث بوقاحة يسيئون سيجعلهم أي( اهللا وميكر وميكرون. )والتثليث
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يف  أي( العزم أولو صرب كما فاصربههنا  الفتنة. املاكرين خري واهللا )ذلة تلو
ذلك الوقت ستظهر فتنة من القساوسة وسوف يقومون بتكذيب يف صورة 

 على الرسل من العزم أولو صرب كما الفتنة تلك ظهور عند فاصربهجوم مثار 
 مدخل أدخلين رب وقل .)إهلي يا صدقي أَظهِر: أن � اهللا وادع. الدوام
  . صدق
 من يظهر الذي اللطيف اخلفي التدبري املكر من املراد أن شرحنا أن سبق لقد

 بينما كاذبة، بفرحة السفيه العدو يطمئن فأحيانا. إهانته أو العدو لتعذيب اهللا
 لـم السفيه أيها: آخر بتعبري مكرا يسمى الذي الدقيق اخلفي التدبري له يقول

 ؛باختصار. مهوما وأحزانا أفراحك تبدل حيث وشيكة ذلتك أيام فإن تفرح؟
 وقد ،األمحدية الرباهني من ٢٤١ الصفحة يف وذكرت ،الثالث الفنت أوىل هذه

هلا تعرضت .  
 ميكر وإذ: وهي األمحدية الرباهني من ٥١٠ الصفحة يف مذكورة الثانية الفتنة

 من ألظنه وإين موسى إله على أطلع لعلي هامان يا يل أوقد ،كفر الذي بك
 وما. خائفا إال فيها يدخل أن له كان ما. وتب هلب أيب يدا تبت. الكاذبني
 اهللا من فتنة إا أال .العزم أولو صرب كما فاصرب ههنا الفتنة. اهللا فمن أصابك

جمذوذ غري عطاء األكرم العزيز اهللا من حبا .مجا حبا بليح.         
 أي( هامان يا يل أوقد: ويقول إميانك ينكر مكفِّر بك ميكر وإذ: الشرح

 أطلع أن أحب )الدهلوي حسني نذير هنا هامان من واملراد .التكفري نار أشعل
 ما كتب اللتان( هلب أيب يدا تبت. الكاذبني من ألظنه وإين موسى إله على
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. خائفا إال )التكفري عملِ أي( ١فيها يدخل أن له كان ما. وتب )الكفر فتوى
 أال .)الرسل من( العزم أولو صرب كما فاصرب ههنا الفتنة. اهللا فمن أصابك وما
 حيب أن أروع ما( األكرم العزيز اهللا من حبا .مجا حبا كبليح اهللا من فتنة إا
      .جمذوذ غري عطاء )أحدا اُهللا

 قبل من ستثار الفتنة هذه أن تفيد اليت" كفَّر" كلمة بصراحة تضم الفتنة فهذه
 الكلمتني ومدلول. إمياننا ينكر أنه مبعىن ؛راملنك أي" كفَر" تقرأ أن وجيوز مكفِّر،
 الثالثي من تكون أن زوجيو التفعيل، باب من الكلمة هذه إن ؛باختصار. واحد

 ما" أي التالية واجلملة. احتمالني يضم فاإلهلام. آنفا املذكورة املعاين حبسب
 مدعي سيكون الرجل هذا أن إىل تشري ،"هذه التكفري فتنة يف يدخل أن له كان
 به يليق مل يكن ،يدعيها كان اليت فاملكانة شيخا، سيسمى أي ،والفضل العلم
 على وهي الثانية الفتنة فهذه. هذه الفسق أعمال يف يتورط أن إليها نظرا

 الشرح مع األمحدية الرباهني من ٥١٠ الصفحة يف ومذكورة الثانية الدرجة
  . املبني

 ٥٥٧و ٥٥٦ الصفحة يف مذكورة وهي" مشرقة آية" فتنةُ هي: الثالثة الفتنة
 ورافعك متوفيك إين عيسى يا: وهي. الوضوح مبنتهى األمحدية الرباهني من
 األولني من ثلة القيامة، يوم إىل كفروا الذين فوق اتبعوك الذين وجاعل إيل

   .اآلخرين من وثلة
 القلق منتهى يواجه كان حني � عيسى الكالم ذا � اهللا طمأن لقد

 ارمني، خيص بأسلوب سيقتل بأنه التهديد تلقَّى قد كان حني. واالضطراب
                                                 

١
وهناك كشف إهلي يفيد أنه يف اية املطاف سيؤمن،  ،املراد من فرعون، حممد حسني  

 آمنت بالذي آمنت"غري أنين ال أعلم أن ذلك اإلميان سيكون كإميان فرعون الذي قال: 
 أو كالصاحلني األتقياء. واهللا أعلم، منه.  ،"به بنو إسرائيل
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 املتواضع العبد أنا تلقيت ولقد. اللعنة موت وهو بالصلب، القتل ديد أي
 ملثل سأتعرض اآلخر أنا أنين منه وفهمت. اهللا من هنفس الوعدو هنفس اإلهلام

 املتواضع العبد هذا مسي هذا على وبناء. نفسه املصري يل وسيكون االبتالء هذا
  . بإكرام ويرفعين سيتوفاينهو الذي  ���� بأنه ووعدت عيسىب

 أيضا املتواضع العبد هذا أعداء أن نبأ اإلهلام هذا يف يكمن ؛باختصار
 طريق عن مويت يكون ألن ويسعونكمثل عيسى  لقتلي وميكرون سيكيدون

. ديواملكا اخلطط هذه يف سيخفقون لكنهم ارمني، إعدام خيص الذي الشنق
 كما أنه إىل يشري املتواضع العبد هذا على عيسى اسم إطالق إن القول فغاية

 ارمني على القضاء ختص بطريقة عيسى على للقضاء مقترحات ظهرت
  . أيضا هنا هذا سيحدث ،ذلك لتحقيق دياملكا ودبرت

 أي ويف ذلك حيدث مىت واضحة إشارة تتضمن أخرى تالية إهلامات بعده مث
 أمارات وأي. للقتل واملؤامرات دياملكا هذه مثل ستحاك زمن أي ويف. وقت

    ����": األمحدية الرباهني من ٥٥٧ الصفحة يف وارد اإلهلام وذلك قبله، ستظهر
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أي: إين سأُري بريقي، وأرفعك من قدريت. جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه 
اهللا يقبله، ويظهر صدقه بصولٍ قوي شديد، صولٍ بعد أهلها وما قبلوه، ولكن 

فلما جتلّى ربه للجبل جعله  ."الفتنة ههنا. فاصرب كما صبر أولو العزم صولٍ.

  2 2 2 2 دكا
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 اقة،بر آية ظهور عند ستظهر القتل مكايد أن جبالء تصرح اإلهلامات هذه
 فينبغي ههنا الفتنة: وقال فتنةً األخري اإلهلام يف املكايد هذه سميت السبب وهلذا
 ستتالشى الفتنة هذه إن قال كما. الرسل من العزم أويل شاكلة على الصرب
  . أخريا
 الثالث ظهرت وقد األمحدية الرباهني يف املذكورةالثالث  الفنت هي هذه
 واللغط الشغب يف تنحصر فلم براقة آيةٌ معها ذُكرت اليت الفتنة أما. كلها
 النبوءة لتتحقق ١٨٩٧ /نيسانأبريل ٨ يف بييت فُتش قد بل ،فقط يهالشف

 عند الثالث الفنت هذه ذكر على نطلع كما فاآلن. بعيسى تسمييت يف الكامنة
 الرباهني تأليف من حيايت من نسخة أحد قرأ إذا كذلك األمحدية، الرباهني قراءة

 ظهرت قد الثالث الفنت بأن اإلقرار من بدا جيد فلن اليوم هذا إىل األمحدية
 هذه خالل من فقط ليكهرام عن النبوءة تتقوى ال التحقيقات فبهذه. فعال

 كأن أيضا، آم عن نشرتها اليت النبوءة وتتجلى تتبني بل الداعمة، الشواهد
 نطّلع الثالث الفنت هذه ظهور يف النظر منعن عندما ؛باختصار. طلع قد النهار
 فيه التدبر جيب بل املقام هذا عن اإلعراض ينبغي وال. الكاملة اهللا قدرة على

 أن ميكن الطيب وضمريه الطاهرة احلق طالب روح أن يف شك وال. تام باهتمام
 طبعا، التساؤل ينشأ هنا. املقام هذا على باالطالع الكثرية بجاحلُ من يتخلص

 فكيف مصادفة، ظهرت قد بل � اهللا من تكن مل وليكهرام آم عن النبوءة أن
 ميكن فال اليوم؟ من عاما ١٧ قبل األمحدية الرباهني يف النبوءتان هاتان سجلت

 صعيد على الثالثة ظهرت األحداث هذهنكر ويرفض أن ي أن منصف ألي
  متاما.  األمحدية الرباهنيحبسب ما ورد النبأ عنها يف  عملي
 واليقني؟ القطع درجة لتبلغ هاكلَّ الشهادات هذه الكثرية القرائن تدعم أفلم

 الذي الزمن ذلك إىل يومنا من عاما ١٧ على املمتدة اإلهلامات سلسلة تقنع أفال
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 ا يتمسك شبهة هناك أما زالت مكيدة؟ أو ختطيط أي حدوث فيه يتصور ال
 يف وليس النبوءة من اخلامس العام يف مات ليكهرام بأن القول أما متوهم؟ أي

 وممن أين فمن. االعتراض هذا من أكرب وغباء سخافة هناك فليس السادس العام
 السادس؟ العام يف حصرا سيحدث موته أن أفاد اإلهلام أن املعترض هذا مسع
 ست حدد وإمناموت لل احملدد املوعد أخفى � اهللا أن جبالء يصرح اإلهلام فهذا

 هللا جيوز أفال. املدة هذه يف اهللا مشيئة حسب ليكهرام قتل آية لظهور سنوات
 االعتراضات هذه مثل رجخت فال أمرا؟ ويكشف حبكمته ما أمرا خيفي أن �

 مجيع أن فاحلقيقة. اإلهلية النبوءة فلسفة جيهل الذي السفيه فم من إال السخيفة
 مواعيد إخفاُء فيها روعي قد األنبياء طريق عن العامل يف ظهرت اليت النبوءات

 مث ما ألمر مدةً حيدد أنه اإلهلية السنة يف الغالبة فالسمة. ما حلد النبوءة حتقُّق
 أن ميكن أو منه األخري يف أو املوعد من األول اجلزء يف يكون له خيار يف حتقيقه

 هذا من النبوءات مئات السماوية الكتب يف فستجدون. موعد أي حيدد ال
 بأنه وعد لو � اهللا أن اجللي فمن. موعد أي لتحققها يذكر مل حيث النوع

 أنه يعترض أن لإلنسان فهل كذا، مدة يف يشاؤه زمن يف الفالين األمر سينجز
 النبوءة إن صرحية بكلمات وقال امليعاد حدد إذا اهللا أن غري املوعد؟ حيدد مل ملاذا
 األخرية الثانية أو األخرية الدقيقة حتن ومل املوعد كلُّه ينقضِ مل ما تتحقق لن

 األخرية الثانية يف النبوءة تظهر أن الضروري من سيكون احلالة هذه ففي منه،
 سيحقق إنهقال بوضوح بعد حتديد موعد حلكمته  إذا � اهللا لكن. امليعاد من
 مثل على االعتراض فإن حمدد، موعد ضمن األوقات من وقت يف فالنيا أمرا
 مل أا عظمة تتضمن ليكهرام نبوءة وإن. كله الكون نظام يطال النبوءة هذه
 يوم يف سيقتل بأنه أيضا صرحت قد بل فقط سنوات بست النبوءة ميعاد حتدد

  . متصل بالعيد



١٦٤  ������� 

 كما العيد، يوم يف أحرق العجل ذلك ألن عجل السامريب ليكهرام مسي فقد
 اهلندوس مئات يف اإلهلام هذا فاشتهر. العيد يوم ذكر صراحة اإلهلام يتضمن

حوصر سيموت وأنهموته سيكون خميفا  أن واضحة بكلمات والكشف اإلهلام 
  .األحد ليلة سيموت أنه إىل أشار قد الكشف كان كما. قتال

 الصحيح من أفليس! الرائعة الغيب بأمور النبوءة هذه تفيض كم اآلن انظروا
 يف الواردة النبوءة معها وقرأ شاملة نظرة األمور هذه كل على ألقى إذا املرء أن

 وخارقة عادية غري النبوءات هذه أن إىل شك بال يتوصل فهو ،األمحدية الرباهني
 بيان على يقدر الناس من أحد كان فلو. البشرية القدرات نطاق وخارج للعادة
 عشر بسبعةَ حدوثها قبل ا يتنبأ أن وميكنه املتناهية الدقة ذه الغيب أمور
 ذلك يقدم أن فيجب كاملعدوم، النبوءة نشر زمن يف األمور هذه وكانت عاما،

 هنا تفيد ولن عليه، لالطالع وأحداثه أعماله تعرض أن وجيب. مثاال اإلنسان
  . البالية القصص

يا صديقي ال أتعامل بالدين، إذا كنت تقدر على إعطاء شيء نقدا "
١!"لفتفض   

 فكيف بوضوح، األمحدية الرباهني يف مذكورة النبوءات هذه أن مسعتم لقد 
   املتتالية؟ الشهادات هذه تبطل أن ميكن

 يريدون ٢البطالوي حسني حممد الشيخ مثل نيالظامل املشايخ بعض كان فلما
 من ظهرت اليت اآليات طمس ويقصدون عدائي بدافع اإلسالم على اهلجوم

                                                 

 )املترجم( .ترمجة بيت فارسي ١
٢

علي أن بعض نبوءايت األخرى أيضا بطلت، فما  -عدو احلق-من افتراء هذا الشيخ  
روبية  مئة. حنن نستعد لتقدمي لعنة اهللا على الكاذبنيالذي نقول ردا على ذلك سوى 

للشيخ املذكور مقابل كل نبوءة إذا أثبت أن النبوءات الفالنية حتققت على عكس ما 
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 ذوي إىل االستفتاء هذا أرسل فلهذا، الدين هذا صدق على للشهادة السماء
 والشهادات، األحداث مجيع سجلنا لقد. القوم علية من الصائب الرأي

 رأي قومي ذي نبيل أي أراد إذا زمن، منذ منشورة نقلتها اليت الكتبو ،صحيحةً
 ذوي النبالء من نلتمس لذا. منا يطلبها أن فيمكن األصلية الكتب على االطالع

 مع املرفقة األوراق على اآلخرين وشهادة شهادم يكتبوا أن الصائب الرأي
 على ليمنوا وعزمها � ورسوله � اهللا لعظمة إظهارا ويرسلوها الكتيب هذا

 مكان يف ننشرها فسوف. بالربيد الكتابات هذه مثل إلينا ويرسلوا. ضائعنيال
 كل من علينا ستتدفق القومي الرأي ذوي النبالء آراء بأن يقني على وإين. ما

 تتحقق اليت الشهادة الصادقون املؤمنون يكتم ولن. كبري حبماس وصوب طرف
 اهللا أن فليتذكروا الدنيا وعبدة األذالء احلاقدون األسافل أما. اإلسالم عظمة ا
 حبسب - قانون أيال مينع و. آمث قلبه فإن صادقة شهادة كتم من: يقول �

 احلق تؤيد اليت الصادقة الشهادةب دالءاإل من احلكوميني املسؤولني -معلومايت
 العز أحرزنا مهماو. رائعة اإلنسان يف الصدق تأييد فخصلة. مشرع بأسلوب

 مراعاة عدم ألرى إين. هلياإل بطشال من نتخلص أن ميكن ال الدنيويني واجلاه
 فمن. للنفس الذلة شراء مبرتلة الشهادة وكتمان العظيم اجلليل احلاكم ذلك

 هاكل الواضحة التفاصيل هذه على االطالع بعد احلق شهادة إدالء عن أعرض
 عن بالدفاع االهتمام عدمي إنه تقدير أقل على حقه يف نقول أن بد فال للقضية،

                                                                                                                     

تنبأت فيها. فهل سيتقدم بالطلب للتحقيق بعد مساع هذا العرض؟ كال بل قد أعمته 
الغطرسة. ولقد علمت أن هذا الرجل مفسد جدا ويعادي احلق ويعادي اإلسالم بصفة 

لقلب أن تظهر عظمة اإلسالم وشوكته وجالله يف هذا الزمن خاصة. فال حيب من صميم ا
سيخيب يف هذا اال. استمعوا إىل قويل باهتمام وعوه املليء باملفاسد. لكن أملُه هذا 

 منه             سريي آيات كثرية ولن يتوقف حىت يهني أمثال هؤالء. ����واحفظوه أن اهللا 
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 أدىل إذا أنه غري. شيء أي يف ذلك يهمه وال املقبول، ورسوله ودينه اهللا عزة
 وأمنياته مراداته حيقق أن � احلاكمني أحكم اهللا ندعو فسوف صادقة بشهادة

       .حق بشهادة اإلدالء ؟ إمنامنكم نطلبما الذي ف. والدنيا الدين يف
   ١"الدنيا أجل من الدين يبيد الذي الرذيل يفرح لكيال"

 الرأي ذوي على ألعرضها اإلجنليزية اللغة إىل األمور هذه أترجم أن أنوي
 أن بشرط. جبرأة احلق يؤيدون أم فطرم من ألن أيضا، أوروبا يف الصائب
 وأتيح إخويت املواطنني من أوال ألتمس أن أريد لكنين. احلقيقة يف احلق يدركوا

 أمساؤهم ستبقى بسببها اليت بالرجال اجلديرة الشهادة ذه دالءإلل الفرصة هلم
  .  أبدا عزةالب وتذكر الصلحاء قائمة يف خالدة

  القادياين أمحد غالم مريزا :الراقم
١٢/٥/١٨٩٧  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
      ترجم)املترمجة بيت فارسي. ( ١
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