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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي     بسم اهللا الرمحن الرحيم 

òß†ÔßŠ‘bäÛa@@ @

كان طبيعيا تنبه الناس إىل معرفة أحدث سرية مؤسـس اجلماعـة            
اإلسالمية األمحدية بعد رؤيتهم الزدهار اجلماعـة وانتـشارها يف          

ونظرا إىل هذه احلاجة امللحة وإىل صـعوبة اطّـالع          . أكناف العامل 
الكتب املفصلة املسهبة يف املرحلة األوىل ألف سيدنا مرزا         الناس على   

بشري الدين حممود أمحد كتيبا خمتصرا حول سرية املـسيح املوعـود        
 �، وضمنه سوانح املسيح املوعـود       ١٩١٦ يف نوفمرب عام     �

وسريته ودعواه وأدلتها، واملشاكل اليت اعترضت سبيله، كما ذكـر       
  .�بعض نبوءاته 

ة خمتصرة جدا إال أن حضرته ألفها بأسلوب سلس         ال شك أا سري   
  .ومتسلسل حبيث ميكن القول بأا كتبت بشكل مركز وخمتصر معا

 من تأليفها إعطاء نبذة عـن حيـاة    �كان هدف املصلح املوعود     
مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية للباحثني عن احلق وللمبـايعني         

مث يبحثوا يف سرية حيـاة      اجلدد أيضا حىت يأخذوا منها فكرة أولية        
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 ودعوته وأدلة صدقه من خالل الكتب األخرى        �املسيح املوعود   
  .األكثر تفصيال

 الكتيـب  هلـذا  العربيـة  الترمجةَ سنة مئة قرابة بعد نقدم حنن وها
 سببا جيعله أن املوىل من راجني العرب، اإلخوة من اجلدد للمبايعني

  .آمني وفضالً، منه رمحةً عباده من كثري هلداية
 سامهوا الذين إلخواننا الدعاء ونطلب نشكر أن إال أخريا يسعنا وال
 عبـد  فتحـي : األفاضل األساتـذه وهم الترمجة، هذه إخراج يف

. د الرباقـي،  علي. د عزام، خالد طاهر، هاين دقة، أبو متيم السالم،
 نور  نشوان معجب،  الزهريي، هاين مصطفى، سامح الرباقي، وسام
 اهللا فجـزاهم  طـاهر،  املؤمن وعبد ةعود ناصر بشرى غامن، اهلدى
  . آمني اجلزاء، أحسن

  الناشر                    
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خيطر ببال الكثريين الذين جيهلون أحوال اجلماعة اإلسالمية األمحدية         
االطالع عليها نظرا إىل ازدهار اجلماعة اليومي وتيار انتـشارها يف           

طالع على الكتب املفصلة، لذلك     أكناف العامل، ولكن ال يسعهم اال     
أردت تأليف كتيب حيوي باختصار أحوال هذه اجلماعة ومؤسسها         
ليكون مرشدا بفضل اهللا تعاىل لطالب احلق ودافعا هلم إىل مزيد من            

  .البحث، وليمهد الطريق للداخلني يف ملكوت اهللا
  :سألقي يف هذا الكتيب املختصر الضوء على النقاط التالية

   مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية����ائلة سيدنا أمحد أحوال ع •

   سريته •

   دعواه وأدلة صدقه •

   صعوبات اعترضت سبيله •

   نبوءاته •

   مهمته •

  وبعده أحوال اجلماعة اليت أقامها •
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اجلماعة اإلسالمية األمحدية هو غالم أمحد، وكان اسم مؤسس 
 ٢٤ ميال من حمطة القطار يف بطاله و١١من سكان قاديان اليت تبعد 

ولد . ناحيةَ الشرق ميال من الهور ٥٧ميال من مدينة أمرتسر وقرابة 
 ملرزا ١٨٣٧ أو ١٨٣٦ يف هذه البلدة يوم اجلمعة من سنة �

وكان قد ولد توءما إذْ ولدت معه بنت توفيت بعد . ١غالم مرتضى
  .مدة يسرية

وقبل أن أذكر بعض أحداث سريته أرى ضروريا ذكر أحوال 
  .عائلته باختصار

                                                           
 حضرته ولد. أ.م أمحد بشري مرزا الصاحبزاده أجراه الذي ثالبح وفق 1

 )املؤلف من(. م١٣/٢/١٨٣٥ يف �
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صل سلسلة نسبها ت .كانت عائلته حتظى باحترام كبري يف منطقتها
وكان عما لألمري تيمور، فلما سيطر " برالس"إىل شخص يدعى 

 هاجرت - اليت كان حيكمها -" كُش"األمري تيمور على منطقة 
ويف . عائلة برالس إىل خراسان واستوطنتها وظلت هناك ملدة طويلة

أواخر القرن العاشر للهجرة أو القرن السادس عشر امليالدي ترك 
 هذه البالد - وهو مرزا هادي بيك -هذه العائلة أحد أفراد 

 شخص، وأقاموا يف ٢٠٠ألسباب جمهولة ووصل إىل اهلند مع قرابة 
 أميال من ٩وأسسوا قريةً على بعد " بياس"املنطقة القريبة من ر 

وألنه كان ). أي مدينة اإلسالم" (إسالم بور"هذا النهر ومسوها 
ا عين قاضيا من ِقبل حكومة شخصا حاذقًا وحكيما فسرعان م

بدال " إسالم بور قاضي"ونظرا إىل منصبه هذا عرفت قريته بـ. دهلي
مث .  قرية إسالم بور اليت هي مقام القاضيأي ، "إسالم بور"من 

ومل يبق إال لفظ " إسالم بور"أخذ هذا االسم يتغري حىت أُسِقطَ منه 
" قادي" البنجابية إىل مث تغري ذلك بطبيعة النطق يف اللغة" قاضي"

  ".قاديان"ومنها حتول إىل 
إذن فقد قِدم مرزا هادي بيك من خراسان وأنشأ قرب ر 

عاصمة " دهلي"ورغم بعدهم عن . قريةً أقام فيها وعائلته" بياس"
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 فقد أصبح أبناء هذه العائلة يتولون مناصب رفيعة ،احلكومة اهلندية
عائلة حاكمةً على منطقة وصارت هذه ال. يف احلكومات املغولية
 ميالً مربعا حول قاديان حىت أيام ضعف ٦٠تقَدر مساحتها بـ 

احلكومة املغولية وانتشار الفوضى يف البنجاب، ولكن السيخ حاربوا 
ومع بعض العائالت " رام غره"هذه العائلة بالتواطؤ مع سيِخ منطقة 

م أمحد وعلى الرغم من تصدي جد والِد مرزا غال. األخرى
هلجمات األعداء أخذت دويلته هذه تضعف وتضعف حىت مل يبق 
منها حتت سيطرته سوى قاديان اليت كانت تتميز بسوٍر حييط ا 
كالقلعة، ويف النهاية تواطأ بعض سكان هذه القرية مع السيخ 
فتمكنوا من السيطرة عليها؛ فَأُِسر رجالُ هذه األسرة ونساؤها، 

 حهلم السيخ باهلجرة من هذه املنطقة فتوجهوا إىل وبعد أيام قليلة مس
مث جاء زمن .  عاما١٦اليت سكنوا فيها حنو " ةلّكفورثَ"والية 

 ٢الصغارالـمهراجا رجنيت سنغ الذي حكَم على مجيع الراجاوات 
ويف زمن هذا املهراجا رد إىل والِد مرزا غالم أمحد جزٌء ال بأس به 

ع إخوته على وظيفة يف جيش من عقاراته، كما حصل هو ومجي
مث ملا قضت احلكومة اإلجنليزية على حكومة السيخ . املهراجا

                                                           
 )املترجم. (الدويالت رؤساء أي  2
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سيطرت على مجيع عقارات هذه العائلة ما عدا أراضي قاديان اليت 
 .أُعطي حق ملكيتها هلذه العائلة

�è…^jÖ]<gjÒ<»<äj×ñ^Â<†Òƒ< <

بعد ذكر هذه األحوال باختصار، نرى من املناسب إيراد اقتباس 
املسمى بـ " سري ليبل غريفن: " من تأليف٣"مرزا"تعلق بعائلة ي

Punjab Chiefs  أمراء البنجاب"أي :"  
أي يف عام " بابر"يف السنة األخرية من عهد امللك املغويل "

 مهاجرا ، وهو هادي بيك،م قِدم إىل البنجاب أحد املغول١٥٣٠
ص كان هذا الشخ. من مسرقند واستوطن يف حمافظة غورداسبور

.  حملة حول قاديان٧٠وعين قاضيا على  ،٤مثقفًا ومتعلما نوعا ما
ويقال عنه إنه أسس قرية قاديان، ومساها إسالم بور قاضي، ذلك 

وقد ظلت هذه  .٥االسم الذي أخذ يتغري ويتغري حىت صار قاديان
                                                           

 عائلة اسم هو فمرزا االسم، على يقدم اهلند يف العائلة اسم إن حيث 3
 )املترجم. (والسالم الصالة عليه املوعود املسيح

. املؤمنني اهللا عباد من وكان وفهم علم اذ حصيفًا رجال احلقيقة يف كان 4
 )الناشر(
 إىل" قاضيان بور إسالم "اسم تغري لذلك داال، الضاد يلفظون البنجابيون 5

 )الناشر. (االستخدام كثرة من بور إسالم منه وتالشى قاديان
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العائلة تتبوء مناصب رفيعة إىل أحقاب طويلة يف عهد احلكومة 
فما . كبري يف عهد ازدهار السيخ تعرضت إلفالس نها ولك،املغولية

بِرح مرزا غُل حممد وابنه مرزا عطا حممد حياربان ضد فصيلَني من 
اللذَين كانا مسيطرين على " كنهيا مسل"و" رام غرهيا "، مهاالسيخ

املطاف إىل " عطا حممد"املناطق ااورة لقاديان، حىت انتهى بـ 
" ٦سردار فتح سنغ أهلوواليه"وار  فسكن يف ِج،فقدان كل عقاراته

.  عاما متمتعا باألمن واألمان١٢وعاش هناك " بيغووال"يف منطقة 
 الذي سيطر على مجيع –وبعد وفاته دعا الـمهراجا رجنيت سنغ 

 مرزا غالم مرتضى إىل -" رام غرهيا ومسل"عقارات فصيلي السيخ 
ف مرزا توظ. قاديان وأرجع له جزًءا كبريا من عقارات أجداده

غالم مرتضى ومجيع إخوته يف جيش الـمهراجا رجنيت سنغ 
. وقدموا خدمات جليلة على حدود كشمري ويف أماكن أخرى كثرية

نوال "وقد ظلّ مرزا غالم مرتضى يقدم خدماته العسكرية يف عهد 
 ولقد عين .ويف عصر حكِم قَصِر الهور أيضا" شري سنغ"و" سنغ 

وأُرسل إىل ١٨٤٣ا لكتيبٍة يف اجليش يف عام مرزا غالم مرتضى قائد 

                                                           
. السيخ من لفصائل أمساء كلها وأهلوواليه، مسل وكنهيا غرهيا رام 6
 )املترجم(
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بيشاور، فأدى خدمات بارزة يف أحداث الفوضى اليت وقعت يف 
، وظلّ وفيا حلكومته واشترك من ِقبلها يف مكافحة "هزاره"منطقة 

وقد أدى أخوه غالم حميي . ١٨٤٨حالة التمرد اليت حدثت يف عام 
اي "وحني خرج . احلادثةيف هذه  خملصةالدين أيضا خدمات 

قام حبثِّ " ديوان مولراج"ملساعدة " ملتان"جبيشه إىل " مهراج سنغ
لنغر خان "غالم حميي الدين وبعض اإلقطاعيني اآلخرين مثل 

مصر صاحب "فانضموا إىل جيش " صاحب خان توانه"و" ساهيوال
يقًا وحاربوا املتمردين فهزموهم، ومل جيد املتمردون للفرار طر" ديال

  . حيث مات غرقًا ستمائة منهم" شناب"غري طريق ر 
 عند إقامة الدولة اهلندية املوحدة أُِخذت من هذه األسرة مجيع

راتبا  إال أن مرزا غالم مرتضى وإخوته ظلوا يأخذون ،عقاراا
 كما اعترف حبقوق هذه العائلة وملكيتها ، روبية٧٠٠ تقاعديا قدره

  .القرى ااورة هلاعلى قاديان وعلى بعِض 
 عام املفسدةلقد قدمت هذه األسرة خدمات بارزة أثناء أحداث 

م، حيث أدخل مرزا غالم مرتضى الكثريين يف اجليش، وكان ١٨٥٧
هو وابنه مرزا غالم قادر أيضا يف صفوف اجليش يف عهد اجلنرال 

" النيتو" متمردا من كتيبة املشاة ٤٦حني قضى على " نكلسون"
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" نكلسون"لقد منح اجلنرال . وا قد هربوا من سيالكوتالذين كان
 -لغالم قادر شهادةً كتب فيها أنّ أسرته كانت أكثر أُسِر قاديان 

  .م١٨٥٧ وفاًء للحكومة أثناء أحداث -مبحافظة غورداسبور
 يف - الذي كان أيضا طبيبا حاذقًا -تويف مرزا غالم مرتضى 

لذي كان دائما على أهبة ، وخلَفه ابنه مرزا غالم قادر ا١٨٧٦
وقد منح شهادات كثرية من . االستعداد ملساعدة احلكومة احمللية

 الذين كان ِبيدهم زمام إدارة األمور، مث كبار املسؤولني احلكوميني
وقد تويف . عِمل لفترة قصرية مشرفًا يف مكتب حمافظة غورداسبور

لذي كان يعد  ابن أخيه مرزا سلطان أمحد ا، فتبنىابنه يف الصغر
  .١٨٨٣رئيس األسرة بعد وفاة غالم قادر أي منذ 

بدأ مرزا سلطان أمحد العملَ يف الوظيفة احلكومية مبنصب نائب 
رئيس املديرية، وهو يعمل اآلن نائبا إضافيا للمفوض، كما أنه 

  ...املختار لبلدة قاديان أيضا
هادشن "تيبة ئة يف ك قائد امل- وهو من األسرة -كان إمام الدين 

 وتويف يف ، وهو أخو نظام الدين،عند حماصرة دهلي" هورس
  .وكان أبوه غالم حميي الدين يشغل منصب رئيس املديرية. ١٩٠٤
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ومن اجلدير بالذكر هنا أن مرزا غالم أمحد الذي كان االبن 
األصغر لغالم مرتضى أصبح مؤسسا لفرقة مسلمة شهرية تسمى 

م وتلقى تعليما ١٨٣٧لشخص يف عام لقد ولد هذا ا. األمحدية
 أنه املهدي واملسيح املنتظر يف الديانة ١٨٩١وأعلن يف عام . جيدا

 فقد ،ما جليال ودارسا ِلِعلم املنطق أيضاـوألنه كان عال .اإلسالمية
وقد بلغ عدد أبناء هذه . اجتمع حوله الناس بكثرة بني ليلة وضحاها

ملناطق األخرى من اهلند قرابة الفرقة األمحدية يف البنجاب ويف ا
ألَّف مرزا غالم أمحد الكثري من الكتب باللغة . ثالمثائة ألف نسمة

 ورد فيها على قضية اجلهاد الشائعة، ،العربية والفارسية واألردية
ظلّ مرزا غالم .  املسلمنييف جيدا أثراويظَن أن كتبه قد تركت 

ث ويناظر معارضي أمحد يتعرض ملشاكل كثرية ألنه كان يباح
ولكنه كان قد . طريقته ويتابع بعض القضايا املرفوعة ضده من ِقبلهم

 حىت أن معارضي ،١٩٠٨ مكانة حمترمة قبل وفاته يف عام تبوَء
 ،إن مركز هذه الفرقة هو قاديان. أفكاره أيضا قد باتوا يقدرونه

 هلا حيث فتحت مؤسسةُ األجنمن األمحدية مدرسةً كبرية، كما أن
إن خليفة . مطبعةً أيضا تنشر بواسطتها أخبار هذه الفرقة وإعالناا
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مرزا غالم أمحد هو احلكيم املولوي نور الدين وهو ذائع الصيت 
  .وكان قد توظّف بضع سنوات لدى الـمهراجا يف كشمري

 وهي منطقة ،وهلذه األسرة حقوق ملكية تشمل بلدة قاديان كلها
ا سبق حق امللكية على ثالث قرى جماورة كبرية، وهلم إضافة إىل م

أمراء البنجاب، اجلزء ." (لقاديان بنسبة مخسٍة يف املائة من ضرائبها
 ) بالهور١٩١٩األول، طبعة 

<äi†–u<ì�÷æ����<<íÖçËŞÖ]<ì�Êæ< <

Ý��]<å‚Ö]æ<†Òƒæ< <

بعد تسجيل أحوال أسرة املرزا احملترم باختصار ننتقل إىل ذكر 
  . �أحواله 

، وهي ١٨٣٧ أو ١٨٣٦ ولد يف � البداية أنه ر يفكما ذُِك
 فترة ازدهار عصر والده الذي كان حيظى باحترام جم خلدمته سكانَ
. القرى اليت يشرف عليها وخلدمته يف جيش الـمهراجا رجنيت سنغ

ولكن املشيئة اإلهلية كانت تقتضي أن يترىب ويترعرع متوجها إىل 
 سنغ بعد والدة حضرته اهللا تعاىل، فقد مات الـمهراجا رجنيت

بثالث سنوات وزالت الدولة السيخية، مما أدى إىل تعرض والده 
أيضا لبعض املشاكل، ويف النهاية حني توحدت البنجاب أُخذ منه 
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كثري من عقاراته اليت مل يستطع استعادا رغم بذله آالف الروبيات، 
 �ب لقد كت.  آخر أيام حياتهحىتفظل يعاين آثار هذه الصدمة 

  :يف أحد كتبه
 حزينا يبقى آماله حتقق وعدم فشله بسبب والدي وكان"

 روبية ألف سبعني قرابة أنفق قد كان األحيان، أغلب يف ومهموما
 ألن فقط، والفشل اإلخفاق احلصيلة وكانت ،القضايا متابعة على
 استعادا وكانت مدة، منذ أيدينا من نزعت قد كانت آبائنا قرى
 يف حياته يقضي املرحوم والدي كان هذا فشله وبسبب ة،زائف أُمنية

 هذه على فباطِّالعي أنا أما. واالضطراب واحلزن للهم عميقة دوامة
 املريرة احلياة ألن طاهر، تغير إلحداث فرصة وجدت األوضاع
 الشوائب من اخلالية العفيفة احلياة يف درسا تعلِّمين كانت لوالدي
 ال كانت احملترم والدي ملك من القرى بعض أن وصحيح. املادية
 سنوية منحة اإلجنليزية احلكومة من يتلقّى وكان قبضته يف تزال

 أن إال احلكومية، الوظيفة أيام من تقاعدي راتب له كان كما أيضا،
 يف به متتع قد ما مع باملقارنة يذكر شيئًا يساوي يكن مل كله ذلك

 يل يقول وكان دوما، واحلزن للهم عرضة كان ولذلك السابق،
 الدنيا لكسب بذهلا اليت اجلهود الدين أجل من بذل لو إنه مرارا
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 من بيتا يردد ما كثريا وكان غوثه، أو العصر قطب اليوم لعد الدنية
  : بالفارسية الشعر

� ��� ��� ��	� 
 ��	����  
� ��  ��� ��� ��� � �� ��� ��  

 يل فاألفضل قليلة، أيام إال منه يبق ومل كله عمري مضى دلق: أي
  ).تعاىل اهللا أي (أحد ذكر يف لياليها بعض أقضي أن

  :، وهوله مرات كثرية يردد بكل رقة بيتا ورأيته
�	 ���� �	�� ��  

�� �
�

  !"	� �  #$ !"	%�  
 عتباتك من أعود ال أن آمل ،احليلة عدمي كل سند هو من  يا: أي
  . اليدين خايل

  :، بيتا له، وهووأحيانا كان يردد بقلب ملؤه األمل واحلزن
&'    (!)��    *+     # ,-.     �   

��	/ �	 � 01�� 2 ,3 �   
 قليب نإ :بعضهم أقدام وبغبار العاشقني بدموع قسما أقول: أي
  ).تعاىل اهللا أي (أحد أجل من الدماء يف يتمرغ
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ه التحسر على أنه سيلقى خالقه ويف أواخر أيام حياته كان يغلب
ي الوفاض، وكثريا ما كان يقول بأسف شديد بأنه أضاع خاو

  ."عمره عبثًا من أجل أمور الدنيا اليت ال طائل وراءها
 ١٨٩-١٨٧، ص ١٣كتاب الربية، اخلزائن الروحانية، ج (

  )احلاشية

^fÃ×Ö<äÎç�æ<äjÂçÖå†Ç‘<„ßÚ<ì�< <

 عن حالة والده أن �يظهر من هذه العبارة اليت كتبها حضرته 
مل ينشأ يف قلبه حب ولته وشبابه على حنو اهللا تعاىل قد رباه يف طف

ال شك أن والده وأخاه األكرب كانا يعدان من ِعلية القوم . الدنيا
، ولكن وأشراِفهم من الناحية الدنيوية وكان احلكّام أيضا حيترموما

 -جريهما وراء الدنيا وبذلَهما احلياةَ كلها من أجل احلصول عليها 
 كان يكفي -مث إخفاقهما يف أخذ ما كانا يعدانه من حق أسرما 

 نقي من الشوائب أن يِعي أن الدنيا متاع قليل واآلخرة هي لقلٍب
 هذا الدرس منذ صغره ومل ينسه �لقد حفظ حضرته . دار القرار
رغم أن الدنيا مثُلت أمام عينيه ِبحلَل ومظاهر شىت . اتهحىت وف

وأرادت زعزعة عزميته وإضالله عن طريقه إال أنه مل يلتفت إليها 
  .قطّ، وفارقها مفارقةً ال لقاء بعدها
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رزا احملترم يف ِصغره منوذجا مريرا لعاقبِة املباختصار، لقد وجد 
بها فتورا كامال، فصار حب الدنيا، مما أدى إىل أن يفتر عنده ح

شيخ يعقوب "سجل . أكرب مهه منذ الصغر أن ينال رضوان اهللا تعاىل
 أيام طفولتهب واقعةً عجيبة تتعلق � الذي ألف وقائع سريته "علي

 يف صغره يقول لفتاٍة من سنه وهي اليت �كان : ، فيقولاألوىل
ظبة على ادِعي يل أن يوفقين اهللا تعاىل للموا: تزوج منها الحقًا

  .الصالة
كان يكنه تدل هذه اجلملة اليت خرجت من فمه يف الصغر على ما 

 منذ ذلك العمر الصغري ويبدو منها أن اهللا يف قلبه من مشاعر وأماٍن
ولقد نشأ فيه الذكاء والفطنة منذ . تعاىل كان حمور مجيع أمانيه

 كان يؤمن يف ذلك الوقت �صغره، ويتضح من هذه اجلملة أنه 
 تعاىل حيقق مجيع األماين وهو يوفق للعبادة؛ فإنّ إبداء هذه أن اهللا

الرغبة القلبية يف االلتزام بالصالة مث اإلميان بأن اهللا تعاىل هو من حيقّق 
مثل هذه الرغبات، وإضافة إىل ذلك صدور هذا القول من شخص 
يترىب يف بيٍت يرى كباره وصغاره الدنيا ربا هلم، هلو قولٌ ال ميكن 

 خيرج إال من قلب نقي من شوائب الدنيا ومؤيٍد من اهللا تعاىل من أن
  .أجل إحداث تغيري عظيم يف العامل
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 إذ مل يكن هناك ، زمن اجلهل�كان الزمن الذي ولد فيه 
ومن املعروف يف زمن حكم السيخ أنه . اهتمام خاص بتلقي التعليم
صديق أو قريب له فكان يتكبد عناًء كبريا لو استلم أحد رسالةً من 

للبحث عن شخص يقرؤها له، ويف كثري من األحيان تظل الرسالة 
كان كثري من الرؤساء يف تلك الفترة . فترة طويلة دون أن تقرأ

ولكن ملا كان اهللا تعاىل سيكلفه مبهمة عظيمة، فقد ألقى يف . أميني
 الدنيوية مل يقصر يف تعليم قلب والده رغبة يف تعليمه، ورغم مهومه

وحينما كان حضرته ال يزال طفالً . كاأوالِده حىت يف عصر اجلهل ذ
 ، فدرس على يديه"فضل إهلي"وظّف والده لتعليمه شخصا يدعى 

وملا بلغ العاشرة من . القرآن الكرمي وبعض الكتب باللغة الفارسية
هذا األستاذ كان ". فضل أمحد"عمره وظّف له أستاذ آخر يسمى 

شخصا صاحلًا ومتدينا، وكما كتب حضرته بنفسه أن هذا األستاذ 
درس حضرته على يده بعض كتب . كان يعلّمه بكل جهد وود

 من عمره ة أو الثامنة عشرةوحني بلغ السابعة عشر. الصرف والنحو
فدرس على يده بعض كتب " املولوي غُل علي شاه"وظّف لتعليمه 

 درس بعض كتب الطب على يد والده الذي املنطق والطب، كما
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والتعليم الذي تلقاه على يد هؤالء . كان طبيبا حاذقًا وحمنكًا
 إال أنه ال يساوي ،األساتذة كان يعد يف ذلك العصر تعليما عاليا

ولقد رأينا أن الذين . شيئًا إزاء املهمة اليت كُلّف بإجنازها الحقًا
ألساتذة الذين وظّفهم والده  على يد ا-كانوا يدرسون معه 

 مل يزيدوا على كوم أصحاب كفاءات عادية وثقافة -لتعليمه
بسيطة، كما أن هؤالء األساتذة الذين وظّفوا لتعليمه مل يكونوا من 

كان العلم مفقودا يف ذلك العصر وكل . العلماء الكبار واجلهابذة
ـما، وعليه فلم من كان يقرأ بضع كتب بالفارسية والعربية يعد عال

يكن أساتذة حضرته على درجة كبرية من العلوم حبيث يظَن أم 
قاموا بتعليمه ليكون جاهزا ألداء مهمة كاليت بِعثَ للقيام ا، لكنه 
استفاد منهم حبيث أخذ يقرأ الكتب الفارسية والعربية وبدأ يتكلم 

تعليما أكثر  �ومل يتلق . الفارسية بطالقة والعربية أقل منها قليال
بل مل يتلق تعليما دينيا على يد أي أستاذ قط، ولكنه كان . من ذلك

مشغوفًا بقراءة الكتب واملطالعة، فيظل مشغوال بقراءة الكتب يف 
مكتبة والده لدرجة يضطر والده مرات كثرية إىل منعه من ذلك 

ض عن حىت ال تتضرر صحته، باإلضافة إىل أنه كان يريده أن يعِر
  . األمر ويساعده يف أموره الدنيويةهذا
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 من تلقيه التعليم كان احلُكم قد استتب لربيطانيا �وملا فَرغ 
وقد أدرك أهل اهلند . يف البنجاب، وانقضت فترات الفوضى املريرة

امة أن التوظّف يف دوائر هذه احلكومة اآلن صار مدعاةً للكر
والشرف، وشرع شباب العائالت الشريفة الكثرية يتوظفون يف 

ففي ظل هذه الظروف، وبعد التأكد من أن . الدوائر احلكومية
طبع حضرته ال مييل مطلقا إىل االهتمام بشؤون األراضي 

 استشار والده فتوجه إىل سيالكوت حبثًا عن الوظيفة ،والعقارات
املفوض، إال أنه بعد عودته من  وتوظف يف مكتب نائب ،احلكومية

الوظيفة كان يقضي معظم أوقات فراِغه يف املشاغل العلمية من 
قبيل مطالعة الكتب أو تدريس اآلخرين أو اخلوض يف املناظرات 

لقد كان تأثري تقواه وورعه يف شبابه أيضا قويا . الدينية مع الناس
 عمره إال أن جدا، فمع أنه كان شابا يف الثامنة والعشرين من

كان حيب . املتقدمني يف السن من املسلمني واهلندوس كانوا جيلّونه
كانت . اخللوة، ويقضي معظم أوقاته يف بيته وقلما كان يغادره

البعثات املسيحية حديثة الدخول إىل البنجاب يف تلك األيام، وما 
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كان املسلمون يعرفون طريقًا صحيحا للرد على هجماا ضد 
 فكانوا ينهزمون أمام املسيحني، ولكنهم كلّما ناظروه ،اإلسالم
وألجل ذلك كان .  اضطروا إلطراق جفوم ورؤوسهم أمامه�

سجل . املنصفون من القساوسة حيترمونه رغم االختالف الديين
كان القس تيلر يعمل يف البعثة املسيحية :  ما يلي�مؤلف سريته 

 وملا حان موعد عودته إىل حضرته مرارا، ناقشيف سيالكوت وقد 
بريطانيا حِرص على زيارة مرزا غالم أمحد يف مكتبه ليودعه قبل 

جئت للقاء : سفره، سأله نائب املفوض عن سبب جميئه فرد قائال
مرزا غالم أمحد فقط، مث توجه إىل مكتب حضرته مباشرة وجلس 

  .معه قليال مث غادر
دعون فيها انتصار لقد حدث ذلك يف أيام كان القساوسة ي

 مما أدى إىل تكربهم لدرجة أنه ،احلكومة الربيطانية آيةً لنصِرهم
يظهر من مجيع الكتب اليت أُلّفت ضد اإلسالم يف تلك الفترة أن 
القساوسة ظنوا أن احلكومة الربيطانية يف أيام قليلة ستنصر املسلمني 

سى حبد السيف، وألجل ذلك كانوا ال يتورعون عن استخدام أق
الكلمات وأشنعها ضد اإلسالم ومؤسس اإلسالم، وكان قد بلغ 

يكتبوا اضطر بعض العقالء من األوروبيني إىل أن استفزازهم درجة 
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أنه لو حدثت جراء هذه الكتابات حالة مترد أخرى كاليت حدثت 
وظلت هذه احلالة قائمة طاملا كان .  فال عجب١٨٥٧يف 

ند حتكمها بريطانيا وليس القساوسة املسيحيون ال يفهمون أن اهل
القساوسة، وأن امللكة فيكتوريا تبدي معارضة شديدة لنشر الدين 

 ديانة من  أهلاملسيحي حبد السيف وال ترضى جبرح مشاعر
 كانت الــعالقات املسيحية ،باختصارو. األديان دومنا حق

إن املعاملة األخالقية الطيبة . اإلسالمية متوترة يف تلك احلقبة
ة كانت تقتصر على من يصدقوم، أما إذا رد عليهم للقساوس

ن مل يستطيع القس تيلر كف نفسه أحد بشيء ثارت ثائرم، ولك
ن التأثر بإخالص مرزا غالم أمحد وتقواه رغم الغرية العظيمة اليت ع

 ورغم أنه مل يكن يهزم يف ،كان يتحلى ا حضرته على دينه
 أن القس تيلر كان يشعر أن مرزا غالم ومع. الدينية النقاشات

بل من املمكن أن يصري هو صيده، ورغم " صيده"أمحد ليس 
أن إىل  اضطر القس ،النفور الطبيعي الذي يكنه الصيد من الصياد

يعامل مرزا غالم أمحد معاملة خمتلفة عن املناظرين الدينيني 
 باملغادرة  فجاء للقائه قبيل عودته إىل بالده ومل يرض،اآلخرين

  .دون مقابلته
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<íËé¾çÖ]<àÚ<äjÖ^Ïj‰]< <

ÜÒ^�]<»<^è^–ÏÖ]<äjÃe^jÚæ< <

 يشغل وظيفته يف سيالكوت أربع سنوات على مضض، �ظل 
فلما كتب إليه والده لترك الوظيفة قدم استقالته فورا ورجع، وبدأ 
وفق أمر والده متابعة قضاياه املتعلقة بأراضيه وعقاراته، ولكن قلبه 

إال أن طاعته لوالديه جعلته يقوم كن يرتاح هلذا العمل أيضا، مل ي
ذا العمل وإن مل يكن يرتاح له قلبه، فريوي بعض الناس الذين 
 كانوا يرونه يف تلك األيام أنه كان إذا خسر قضيةً ما، ارتاح وعلَت
وجهه عالئم البشاشة حىت كان البعض يظن أنه ربح القضية، إال 

 خسرها، وكان يرد فسروا منه كانوا يعرفون أنهأم بعد أن يست
 فلعل املشيئة ، ارتياحه بأننا بذلنا ما كان يف وسعناعليهم معلِّال

اإلهلية قضت بذلك، وارحتت ألنين تفرغت اآلن من متابعة هذه 
كانت هذه الفترة عنده . القضية، وسأجد وقتا أكثر للذكر اإلهلي

ه يريده أن يعمل معه يف شؤون فترة من األخذ والرد، كان والد
 مما كان ،رعاية أراضيه أو يتوظف، أما هو فكان كارها لكليهما

ت تدافع عنه ضد هذا  فظلّ،كانت والدته ترسا له. يعرضه للومه
 ولكن بعد وفاا صار يتعرض ،النقْد واللوم ما دامت على قيد احلياة
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ان أحيانا أن نفوره من للوم والده وأخيه يف أحيان كثرية إذ كانا يظن
وكان والده حينئذ . األعمال واألشغال الدنيوية ناتج عن كسله

ال أعرف كيف سيعيش ابين هذا : يتحسر ويقول بكل حزن وأمل
بعد وفايت، وكان حيزن كثريا لتصوره أن ابنه هذا سيبقى حمتاجا إىل 

وكان أحيانا يضجر من عكوفه على . أخيه األكرب طول حياته
كيف ولد يف :  ويقول مستغربا٧"ملَّان"لعة الكتب فيصفه بـ مطا

ورغم كل ذلك كان يكن لعمله ومكانته تقديرا ! ؟"مالن"بيتنا 
وإجالال كبريين، وكلما تذكّر فشلَه الدنيوي أفاق قلبه وفرح برؤية 

إن العمل احلقيقي هو : استغراِق ابنه يف األمور الدينية، فكان يقول
ولكن ملا كان قد قضى جلّ حياته متعلِّقًا . ابين هذاما يقوم به 

ه كفة احلزن، يبالدنيا، فإن إعراض ابنه عن الدنيا كان يرجح لد
ولكن حضرته مل يكن يتأثّر مبا كان يقوله والده ذا اخلصوص بل 
كان جيلس أحيانا ليسِمع والده القرآن الكرمي واحلديث النبوي 

يبا من نوعه حيث كان الوالد يف عامل كان هذا املشهد غر. الشريف
وابنه يف عامل آخر، وكلٌّ منهما حياول أن يؤثر يف اآلخر بأفكاره، 
فالوالد كان يريد أن يؤثر يف ابنه فيدفعه حنو السباق من أجل نيل 

                                                           
 )املترجم. (خ التقليدي املتزمتأي الشي  7
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العزة الدنيوية، أما االبن فكان يريد أن خيلّص أباه من سجن الدنيا 
 كانت هذه األيام ،باختصار. بة اهللاملهلك ويشعل يف قلبه قناديل حم

عجيبة وليس بوسع القلم أن حييط مبشهدها، إال أنه ميكن لكل 
لقد عِرض على حضرته . إنسان أن يرسم يف قلبه صورة هلذا املشهد

 وكان بإمكانه أن يصبح مديرا ،يف هذه األيام أن يتوظف مرة أخرى
فض هذا العرض، ونظرا ، إال أنه ر"ةلَّكفورثَ"لقسم التعليم يف والية 

إىل مهوم والده وأحزانه أحب البقاء يف البيت ومساعدته يف أموره 
ومع أنه مل يكن . قدر املستطاع مهما كانت ظروف املعيشة ضيقة

 منشغال يف قضايا والده  إال أنه ظلّ،يرتاح هلذه األمور كما ذُكر
حة، مع أنه طوع أمِره لكي جينبه اآلالم وجيعل أيامه األخرية أكثر را

 .مل يكن يأبه بالفوز أو اخلسارة يف قضايا احملاكم تلك

<^è^–ÏÖ]<ï‚uc<»<íé�c<íèa< <

 منشغال يف األمور الدنيوية ملساعدة �كان املسيح املوعود 
كان قد صار مثاال .والده ولكن قلبه كان منهمكًا يف أمور أخرى

ب مع أي اليد يف العمل والقل" دست در كار ودل بايار: "ملقولة
احلبيب، فكان ينشغل يف ذكر اهللا تعاىل فور فراغه من متابعة 
القضايا، ومل يكن يؤخر صالته يف تلك األسفار اليت كان يقوم ا 
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من أجل متابعة القضايا، بل كان يصلي الصلوات يف وقتها حىت أثناء 
فقد حدث مرة أن حضر احملكمة من . ا يف احملكمةيمتابعته للقضا

ية هامة ومصريية ألمهية قرارها الذي سينسحب أثره أجل متابعة قض
على قضايا أخرى كثرية وسيؤدي إىل صيانة الكثري من حقوقه إن 

وحني وصل إىل احملكمة، كانت جتري مناقشة قضيٍة . حِكم لصاحله
وملا الحظ أن القاضي . أخرى وتأخرت حىت حان وقت الصالة

ى جانبا فتوضأ مشغول يف هذه القضية ووقت الصالة يضيق، تنح
فلما بدأ الصالة نودي يف . وشرع يصلي يف ظل بعض األشجار

فلما فرغ كان . احملكمة إال أنه ظل يصلي دون االلتفات لشيء آخر
 ألنه ،املتوقع يقينا أن الفريق املخالف سيكون قد ربح القضية

مبوجب قانون احملكمة إن مل حيضر احملكمةَ أحد الفريقني صدر القرار 
فلما وصل احملكمة مفكّرا يف هذه األمور علم أن القرار .  الثاينلصاحل

 ، فذهب واستعلم،قد صدر، وكان ال بد له أن يعرف قرار احملكمة
فعلم أن القاضي الذي كان إجنليزيا قد بت يف القضية وفق األوراق 
والوثائق املقدمة من ِقبل الفريقني وأصدر قرارا لصاحله، وهكذا كان 

  . ىل له وكيال وحماميااهللا تعا
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 منشغال يف هذه األمور الدنيوية كمن يكره �باختصار، كان 
على عمل ما، مع أن هذا العمل كان ينفعه يف النهاية؛ ألن حفظ 
عقارات والده يعين حفظ أمواله هو أيضا ألنه كان سريثها، ولكن 

لدنيا انشغاله عنها مع كونه عاقال بالغا يدل على أنه كان راغبا عن ا
ومعرضا عنها ومل يكن له أي هدف من حياته إال الوصول إىل اهللا 

  .تعاىل
íÏ�¹]<ä×Û�æ<ì…^f¢]<�çã¢]<äÖ„e< <

 كسوال رغم نفوره من الدنيا بل كان جمدا وجمتهدا، �مل يكن 
لقد حصل مرارا . ومع حبه حلياة اخللوة مل يكن يبايل بتحمل املشاق

أرسل احلصان مع أحد اخلدم وبلغَ املكانَ أنه إذا أراد القيام بسفر ما 
 على سريااملراد بعد قطع مسافة عشرين أو مخسة وعشرين ميال 

كان حيب املشي دائما أثناء سفره وقلما يركب ركوبة، . األقدام
وظل على هذه احلال إىل آخر حياته، فرغم سنه الذي جتاوز السبعني 

ا للتنـزه ولتغيري ورغم تعرضه لبعض األمراض كان خيرج يومي
 وكان ميشي من أربعة إىل مخسة أميال يوميا، ويف بعض ،اهلواء

وظل مواظبا على ذلك يف . األحيان كان ميشي لسبعة أميال
 حىت إنه يف بعض األحيان كان يقوم ذا التنـزه قبل ،شيخوخته
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وكان توقيت صالة الفجر قبل طلوع الشمس بساعة (صالة الفجر 
" بطاله "طريقاليت تقع على " (وداله"ميشي إىل قرية و) وربع تقريبا

ويعود عند وقت ) وتبعد عن قاديان قرابة مخسة أميال ونصف ميل
  .الصالة

íé�ý]<í¹^Ó¹]<íè]‚e< <

كان عمره يناهز أربعني عاما حني مرض والده مرضا مفاجئًا يف 
 إال أن ،مع أن مرضه هذا مل يكن يبدو خطرياو. ١٨٧٦عام 

وما " والسماء والطارق: "د أُخِبر بوحي من اهللا تعاىلحضرته ق
وفهم من هذا الوحي أن اهللا تعاىل يخربه عن وفاة . أدراك ما الطارق

ومع أنه كان يتلقى منذ سنة تقريبا . والده اليت ستحدث بعد املغرب
رؤى صاحلة حتقَّقت بكل جالء، وكان بعض اهلندوس والسيخ 

 إال أن - بعضهم موجودين إىل اآلن  وال يزال-شهودا على ذلك 
الوحي األول الذي تلقاه كان هو الوحي الذي أخربه اهللا تعاىل فيه 

 ولكنين سأكون لك أبا مساويا منذ اآلن ،أن أباك الدنيوي سيموت
 فيه عن وفاة وأُنبئَ من الوحي �هذا هو أول ما تلقاه . فصاعدا

ن عم هذا اخلرب وتساءل وبطبيعة احلال فقد تأمل عند تلقيه. والده
سيكفل أمور حياته اآلن، فتلقّى إثر ذلك وحيا آخر واساه اهللا تعاىل 
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فيه وسلّى قلبه، وأرى أنه من األنسب أن أذكر هذه القصة بكلمات 
  :�املسيح املوعود، حيث يقول 

íé�c<l^Ê†’iæ<å‚Ö]æ<ì^Êæ< <

 سالشم غروب بعد سيتوفَّى والدي أن بالوحي رتأُخِب ملا"
ا. اخلرب هذا تلقي إثر البشرية مبقتضى حزنتمعظم كانت ولَم 
 أيضا التقاعد معاش يتلقى من هو وكان به، مرتبطة معاشنا أسباب

 به بأس ال مبلغا يأخذ كان وكذلك اإلجنليزية احلكومة قبل من
 أن عساه ما ببايل فخطر حبياته؛ مرتبطا ذلك كل وكان منحةً،
. ومعاناة ضيق أيام بنا حتلّ قد أنه مين ظنا وقلقت وفاته، بعد حيدث
 يف نعاس غلبين مث. كالربق ثانية من أقل يف بالبال اخلاطر هذا وخطر
 إثر قليب فتقوى". عبده بكاٍف اهللا أليس: "ثانيا وحيا وتلقيت احلال
... مرهٍم بتأثري واحدة دفعةً اندمل مؤملا جرحا كأن الوحي هذا
 أن احلال يف تيقنت ،"عبده بكاف هللا أليس: "الوحي تلقيت حني
 امسه - هلندوسي احلال يف اإلهلام هذا فكتبت. يضيعين لن تعاىل اهللا
 وقصصت - احلياة قيد على يزال وال قاديان يف يسكن ،"لم مالوا"

 حبفره خامتا منه ليصنع أمِرتسر مدينة إىل وأرسلته كلها، القصة عليه
. الكالنوري شريف حممد ملولويا احلكيم مبساعدة اخلامت فص يف
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 النبوءة هذه على شاهدا ليكون العمل ذا اهلندوسي هذا وكلّفت
 فوصلين. الشاهدين من أيضا شريف حممد املولوي وليكون العظيمة
 كما ونقشه. املذكور املولوي طريق عن روبيات مخس ببذل اخلاتم

  : يلي
  

  
  )٢٢٠-٢١٩ ص ،٢٢ج الروحانية، اخلزائن الوحي، حقيقة (

 يف بساعات املغرب قبل والده وفاة خرب � تلقى لقد باختصار،
 ألن يقلق بأال تعاىل اهللا طَمأنه ذلك وبعد. فيه املنية وافته الذي اليوم
 تويف اإلهلامني هذين تلقِّيه ويوم. شيء كل له يهيئ سوف تعاىل اهللا

 .هومن هنا بدأت مرحلة جديدة من حيات. والده مساء بعيد املغرب

^ãéÊ<äi^fmæ<ØÒ^�¹]<˜Ãe< <

" أمرتسر"و" بطاله"كان لوالده عقارات وبيوت وحمالت يف 
، كما كانت له بعض البيوت واحملالت واألراضي "غورداسبور"و

 سريثان  هو وأخوهوملا كان له أخ واحد، وكان. يف قاديان
 ات، وكان نصيبه يف العقاروفق شريعة اإلسالمالعقارات كلها 

 بل ظل يعيش على ، أخيهمع ا إال أنه مل يقتسمه،اته حيه طواليكفي
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ما يعطيه أخوه األكرب، وهكذا حلّ أخوه األكرب حمل والده، ولكنه 
 لذلك فقد تعرض ،كان يف تلك األيام موظفًا يقيم يف غورداسبور

حضرته ملشكلة كبرية حىت صعب عليه تأمني متطلبات احلياة 
كانت هذه الفترة . فاة أخيهاألساسية، وظل يعاين هذه احلالة حىت و

سنوات ابتالء له، وإن صربه وثباته يف تلك الفترة دليل واضح على 
علو درجته، ألنه مل يطالب حبقه من إرث والده بل صرب واكتفى مبا 

وقد كان أخوه بطبيعة احلال يسعى . يعطَى له من طعام ومالبس
لكن مع كل  و،لتأمني حاجياته وكان حيبه وحيترمه أيضا إىل حد ما

 األمور الدنيوية كان يعد أخاه جاهال ذلك فإنه بسبب اماكه يف
 بـحاجيات العصر ويعتربه كسوال، فكان يبدي أسفَه جتاهه ويقول

ملاذا ال تتوجه إىل عمل ما؟ أما حضرته فكان معِرضا عن األمور : له
  .الدنيوية كلها

ود  من أخيه بعض النق�وحدث يف إحدى املرات أن طلب 
ه ات ولكن أخاه رفض طلبه رغم سيطرته على عقار،لشراء جريدة ما
إنك ال تعمل شيئا وتظل عاكفًا على . هذا إسراف: ورد عليه قائال

  .مطالعة الكتب واجلرائد كالعاطل
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 باختصار، ما كان أخوه بسبب انشغاله التام يف األمور الدنيوية 
ته، مما حدا حبضرته ليفهم ضروراته؛ فلم يكن راغبا يف تلبية حاجا

وأكثر ما كان يؤذيه أن أخاه . إىل الصرب وحتمل الكثري من األذى
كان يقيم خارج قاديان يف معظم األحيان، فيعمد عمال أخيه إىل 

  .التضييق عليه وإزعاجه
Ýø‰þÖ<äjÚ‚}æ<å…^nècæ<äi]‚â^¥< <

نعامات اإلهلية هناك  يف تلك األيام أنه لنيل اإل�لقد أُخرب 
فصام .  وأن عليه أن يقوم بالصيام،لقيام بااهداتماسة إىل احاجة 

استجابة هلذا األمر ستة أشهر، وحدث مرارا خالل هذه الفترة أنه 
كلما أتاه طعام من بيته وزعه على الفقراء، مث إذا طلب الطعام من 

 فكان يكتفي بشرب املاء أو ،البيت وقت اإلفطار واجه رفضا تاما
كانت تلك فترة .  مث يصوم يف اليوم التايل من طعام،يسريتناول ما ت

رب وثبات، ومل يلمح  وقد قضاها بكل ص،جماهدات كبرية عنده
 ولو تلميحا بسيطًا أنه يريد نصيبه من -حىت يف أيام الشدة-ألخيه 
مل يكن توزيع الطعام على الفقراء يقتصر على فترة صيامه . املرياث

 األيام العادية أيضا، ويف بعض األحيان مل فقط بل كان ذلك دأبه يف
مسني اخليكن يتبقى عنده إال نصف رغيف خبز صغري ال يتجاوز 
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غراما يسد به رمقَه، وأحيانا كان يوزع طعامه على الفقراء ويكتفي 
كان .  بعض الفقراء يقيمون عندهببعض احلُمص احملمص، فأصبح

 إذ كان جملس أحدمها يضم ؛هناك بونٌ شاسع بني جملسي األخوين
 واآلخر جيمع الفقراء واحملتاجني الذين كان ،األمراء واألغنياء

  .حضرته يشِركهم يف طعامه القليل ويؤثرهم على نفسه
 ، يبذل جهوده خلدمة اإلسالم�يف تلك األيام نفسها أخذ 

وبدأ يكتب مقاالت يف اجلرائد للرد على املسيحيني واآلريا من 
هر امسه وخرج من غمرة العزلة وذاع صيته بني الناس، اهلندوس، فظ

إال أنه ظل يف خلوته ومل يكن خيرج إال قليال، حيث كان يقيم يف 
وإذا جاءه . للمسجد طوهلا مخسة أقدام وعرضها ستةحجرة جماورة 

فبقي خالل هذه . أحد لِقيه خارج املسجد أو ذهب به إىل البيت
اخللوة رغم ذيوع امسه وسطوع الفترة يعيش يف زاوية اخلمول و

  .جنمه
.  يف أيام ااهدات تلك بكثرةوقد ظل يتلقى وحيا من اهللا تعاىل

 فتزيده ،كما تلقى بعض األنباء الغيبية اليت كانت تتحقق يف وقتها
إميانا وتبعث اهلندوس والسيخ من أصدقائه على حرية ما بعدها 

  .حرية
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<íè‚·ù]<°â]�Ö]<h^jÒ<àÂ<áøÂý]< <

 ينشر مقاالته يف اجلرائد، ولكنه ملا رأى أن �يف البداية كان 
أعداء اإلسالم يزدادون هجوما على اإلسالم، وأنّ املسلمني 
يندحرون أمام هجمام، فارت يف قلبه الغرية على اإلسالم، وعزم 
مأمورا بوحي اهللا تعاىل على تأليف كتاب حيوي أصولَ صدِق 

ضني فال جيرؤوا على حتدي اإلسالم، وإن مل عجز املعاراإلسالم اليت ت
 وا اإلسالم بعدها فسيكون بإمكان كل مسلم أن يرديرتدعوا وحتد

فبهذه النية والعزمية بدأ يؤلف ذلك . على هجمام بتلك األصول
 والذي ليس له مثيل ،الكتاب العظيم الذي عرف بالرباهني األمحدية

ألول منه طلب من الناس فلما اكتمل اجلزء ا. يف مؤلفات الناس
الذي كان إعالنا لنشر -املساعدة يف نشره، فنشر اجلزء األول منه 

 بواسطة اإلعانة املالية لبعض الناس الذين كانوا قد -هذا الكتاب
  . اعترفوا جبدارته الطالعهم على مقاالته

مع و. فلما نشر هذا اجلزء من الكتاب أثريت ضجة يف البلد كله
 إال أنه أيضا قد حوى ذكر بعض ،ن الكتابأنه كان إعالنا ع

األصول الرائعة إلثبات صدق اإلسالم حبيث ترسخت توقعات 
ولقد ذكر فيه . عظمة الكتاب لدى كل من اطلع على هذا اإلعالن
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 أنه لو استطاع تابع أي دين من األديان أن يقدم من دينه مثل �
ا فسيسلِّم له  اإلسالم اليت سيقدمها حضرته أو نصفها أو ربعهمزايا

كلَّ عقاراته اليت كان مثنها يف ذلك الوقت يبلغ عشرة آالف روبية 
وهذه هي املناسبة الوحيدة اليت استفاد فيها من جلّ عقاراته . (تقريبا

وكانت يف سبيل إثبات مزايا اإلسالم، حيث وعد بتقدميها جائزةً 
  أتباع األديان األخرى للخروج إىل ميدان الدفاعيتحفّزحىت 

  )واملناضلة فيثبت يف النهاية انتصار اإلسالم
، مث نشر اجلزء الثاين ١٨٨٠نشر اجلزء األول من هذا الكتاب يف 

ومع أن غايته مل . ١٨٨٤ والرابع يف ١٨٨٢ والثالث يف ١٨٨١يف 
تتحقق بنشر هذا الكتاب بالصورة اليت ينشدها، وأنه أُخِبر أثناء 

 أنه قد قُدر له أن يقوم خبدمة تأليفه هلذا الكتاب عن طريق الوحي
اإلسالم بصورة أخرى، إال أن ما كتبه يف هذا الكتاب إىل ذلك 

  . الناسأعنياحلني كان كافيا لفتح 
بعد نشر هذا الكتاب اضطر أصدقاؤه وأعداؤه إىل االعتراف 

مل يستطع  أنه جبدارته وكفاءته العلمية، ورِعب أعداء اإلسالم لدرجة
باتوا أم أما املسلمون فقد فرحوا لدرجة .  عليه الردأحد منهم

يعدون مؤلّفه جمددا قبل دعواه أنه املسيح ابن مرمي، كما اعترف 
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العلماء الكبار يف عصره بعلمه وفضله؛ فكتب املولوي حممد حسني 
البطالوي الذي كان زعيم فرقة أهل احلديث، أي الوهابيني، مقاال 

 وقال بأنه مل يؤلَّف يف ،أيده أيما تأييدطويال تقريظًا هلذا الكتاب و
 عشر املاضية، وقد ةتأييد اإلسالم كتاب مثله خالل القرون الثالث
 وبسببها كان حيظى ،كان هذا املولوي حيتل بني العلماء مكانة كبرية

  .يف احلكومة أيضا بقدر كبري من االحترام واإلكرام
êuçÖ]<í×Š×‰æ<íéféÇÖ]<…^f}ù]< <

يف هذا الكتاب بعض وحيه أيضا، ويبدو مناسبا  �لقد كتب 
 سيتبين من عضا منه يف هذا السياق ألن صدقه أو كذبهأن نذكر ب

  :األحدث الالحقة، فمن هذا الوحي
جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، "

التذكرة، ص ." (ويظهر صدقه بصوٍل قوي شديٍد صول بعد صوٍل
١٠٤(  
التذكرة، ." (ويأتون من كل فج عميق. يأتيك من كل فج عميق"
  )٥٠ص 
  )١٠التذكرة، ص ." (إن امللوك يتربكون بثيابك"
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 ١٨٨٤ يف الرباهني األمحدية يف عام �هذه اإلهلامات نشرها 
ن نشر أعندما كان يف الدنيا شخصا ال حول له وال قوة، ولكن ما 

اهلند وأخذ كثري من الناس هذا الكتاب حىت ذاع صيته يف أرجاء 
يتطلعون إىل مؤلف الرباهني األمحدية آملني أنه سيكون ربان سفينة 

كان .  وأنه هو من سيحمي اإلسالم من هجمات األعداء،اإلسالم
 ولكن قدر اهللا تعاىل حتقيقه بصورة أخرى، ،ظنهم هذا صحيحا

 تلك وكانت األحداث ستثبت أن الذين استعدوا ليفدوه بأنفسهم
دهم إلحلاق  يتعطشون لدمه، وسيبذلون قصارى جهاأليام سوف

ولكنه سيكون مقدرا أن ينتشر قبوله بصوالٍت قوية من . الضرر به
  .اهللا تعاىل وليس باملساعدة البشرية

äé}_<ì^Êæ< <

 تويف أخوه، ومبا أن أخاه مل يرزق بولد فقد ورثه ١٨٨٤يف عام 
 ذلك الوقت مواساة ألرملة حضرته، إال أنه مل يأخذ العقارات يف

أخيه، وسجل نصف ذلك اإلرث باسم ابنه مرزا سلطان أمحد الذي 
 �وملا أثري سؤال التبني كتب . تبنته أرملة أخيه بصورة رمسية

 إال أنه مواساةً ألرملة أخيه أعطى ،بكل صراحة أن اإلسالم ال جييزه
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 يستحوذلم ، أما النصف الباقي فنصف نصيبه لرعايتهابطيب اخلاطر 
  .بل ظل حتت سيطرة أقاربه مدة طويلةحضرته عليه 

HäéÖc<�]<Ð×}<Åçq…<HêÞ^nÖ]<äq]æ‡< <

<å]çÂ�<àÂ<áøÂý]<< <

 يف دهلي بتوجيه الوحي �بعد وفاة أخيه بسنة ونصف تزوج 
 فقد بدأ بعض ،ومبا أن كتاب الرباهني األمحدية كان قد نشر. اإلهلي

 اليت تقع على طرف من - وأخذت قاديان. الناس يأتون لزيارته
.  تتحول إىل مكان ينـزل فيه ضيوف كل شهر أو شهرين-الدنيا 

 فأخذ ، الرباهني األمحدية يف تلك الفترةإىلوشرع الناس يتعرفون 
وبسبب قراءة املولوي نور الدين . صيته يعلو وينتشر رويدا رويدا

هذا  – صادق حلضرته ل إىل حمب حتو،لكتاب الرباهني األمحدية
املولوي احملترم هو ذلك اإلنسانُ العظيم الذي كان األصدقاء 
واألعداء يشهدون بعلمه وفضله وكان يثبت جدارته العلمية سواء 

 بل عد املولوي حب -كان يف جملس األوروبيني أو أهل بلده 
املسيح املوعود فخرا لنفسه، إنه أستاذي املكرم حضرة موالنا نور 

بيبا ملكيا عند مهراجا كشمري وقت نشر  الذي كان ط�الدين 
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ه فَالرباهني األمحدية، فقد قرأ الرباهني األمحدية هناك وأحب مؤلِّ
  . متسك بأهدابه ومل يتركه حىت آخر حلظة يف حياته أنهلدرجة

íÃéfÖ]<å„}_<íè]‚e< <

لقد بدأ تأثري الرباهني األمحدية يزداد يوما بعد يوم، وأخذ بعض 
 ولكنه رفض ورد ،ضرته أن يأخذ منهم البيعةالناس يلتمسون من ح

/ لّ أموره بيد اهللا تعاىل، إىل أن جاء كانون األولكُعليهم بأن 
 حيث أُمر بأخذ البيعة بوحي من اهللا تعاىل، ١٨٨٨ديسمرب من عام 

 يف لدهيانه يف بيت أحد ١٨٨٩وأخذ البيعة األوىل يف عام 
 هو � نور الدين وكان املولوي. املخلصني، وهو ميان أمحد جان

أول من بايع ذلك اليوم، كما بايع فيه قرابة أربعني شخصا، مث أخذ 
  .الناس يدخلون يف بيعته رويدا رويدا

<�çÂç¹]<xéŠ¹]<äÞçÒ<àÂ<áøÂý]< <

 بواسطة � إذْ أُخِبر ١٨٩١لقد حدث تغري عظيم يف عام 
 الذي يؤمن املسلمون والنصارى - �الوحي أن املسيح الناصري 

 فال ميكنه ايء ثانية، واملراد من ، قد مات ميتة طبيعية-جيئه الثاينمب
فلما . بعثته الثانية هو بعثةُ شخص مثيٍل له، وهو ليس إال حضرته
 أن  إىلانشرح صدره لذلك واضطره الوحي النازل عليه بالتواتر
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 قد تلقى هذا اإلهلام يف �كان .  ض إلعالنه،يعلن عن ذلك
 يؤدي اإلعالن عنه إىل ألهله بأنه قد عهد إليه أمر فقال ،قاديان

حيث أعلن يف " لدهيانه"سافر بعد ذلك إىل . معارضة شديدة له
  . أنه املسيح املوعود١٨٩١

äÞ^éâ‚Ö<ì†¾^ßÚæ<ì‚è‚�Ö]<�è^�¹]<í•…^ÃÚ< <

ما أن نشر حضرته هذا اإلعالن حىت ثارت ملعارضته ضجة يف 
 لدرجة أن العلماء الذين كانوا  واشتدت املعارضة،أرجاء اهلند كلها

  .يؤيدونه قد هبوا ملعارضته

ëçÖ^ŞfÖ]<°Šu<‚Û¦<ëçÖç¹]<í•…^ÃÚ< <

 الذي كان قد كتب يف -إن املولوي حممد حسني البطالوي 
 أقام الدنيا ومل - مقاالت كثرية يف جملته إشاعة السنة �تأييده 

ا املكان أنا الذي أوصلته إىل هذ: يقعدها بعد هذا اإلعالن، وكتب
 وأنا الذي سأسقطه منه اآلن؛ أي إنه قد نال شيئًا من العظمة ،العايل

  أنه وسأعارضه معارضة شديدة اآلن لدرجة،بسبب تأييدي له
  . سيسقط من أعني الناس وتتشوه مسعته
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äÞ^éâ‚Ö<ì†¾^ßÚ< <

مث وصل املولوي املذكور مع بعض املشايخ اآلخرين إىل لدهيانه 
لقد جلأ . � للمناظرة فقِبلَها �عود حيث حتدى املسيح املو

 إىل حبوث تافهة عقيمة مل تسفر عن ٨الفريق املخالف له يف هذه املناظرة
أنه قد حدثت إثارة وفتنة  احملافظفلما رأى نائب . نتيجٍة واضحة هلا

 أَمر املولوي حممد حسني ،عظيمة ميكن أن تؤدي إىل حدوث حالة مترد
وحتسبا لصدور أمر . يف ذلك اليوم نفسه" لدهيانه"البطالوي مبغادرة 

إىل أمرتسر وفق ما " لدهيانه" أيضا � غادر ،مماثل للمسيح املوعود
مث بعد ذلك ملا سئل .  وأقام هناك مثانية أيام،أشار عليه بعض رفقائه

مل يكن هناك أمر خيص حضرته، فرجع :  عن هذا األمر قالاحملافظ
  . هيانه وأقام هناك أسبوعا آخر مث عاد إىل قاديان إىل لد�

°Šu<†è„Þ<ëçÖç¹]<ÄÚ<ì†¾^ß¹]æ<ê��<†Ë‰< <

 يف قاديان فترة وجيزة مث سافر إىل لدهيانه مرة أخرى �مكث 
حيث أقام مدة مث توجه إىل دهلي ونزل فيها صباح يوم 

                                                           
 أيام لبضعة وظلت ١٨٩١ عام يوليو/ متوز ٢٠ يف املناظرة هذه بدأت لقد 8

 احلق: بعنوان بعد فيما نشرت لذلك خطية، كانت املناظرة أن ومبا. متواصلة
 )الناشر. (لدهيانه مناظرة
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م  ومبا أن دهلي كانت تعد يف تلك األيام مركز العلو.٢٨/٩/١٨٩١
 فقد ،يف اهلند كلها، وكان يتم تأليب الناس ضد حضرته هناك سلفًا

 العلماء حالَ وصوله إىل هناك وطفقوا يتحدونه ليناظرهم، هاج
 املناظرة بينه وبني املولوي نذير حسني الذي كان شيخا عقدفتقرر 

جلميع علماء احلديث يف اهلند كلها، وتعين أن تكون هذه املناظرة 
جدير بالذكر أن املعارضني قرروا من طرف . امعيف املسجد اجل

واحد كل ذلك دون أن يطلعوا عليه املسيح املوعود، فلما حان 
 �املوعد وصل احلكيم عبد ايد خان إىل املسيح املوعود 

 ال يسعنا �قال . هناك مناظرة يف املسجد اآلن: بسيارته وقال
 إجراءات الزمة من اخلروج يف مثل هذه األوضاع املتأزمة ما مل تتم

إىل جانب ذلك كان ينبغي أن . قبل احلكومة للمحافظة على األمن
تتم مشاورتنا خبصوص املناظرة وكان ال بد من االتفاق على 

إن إحجامه عن الذهاب إىل هناك أثار حفيظة . شروطها أيضا
 بأنه لو أقسم املولوي نذير حسني الدهلوي يف �املشايخ، فأعلن 
 حي وفق القرآن الكرمي ومل �على أن املسيح املسجد اجلامع 

ميت إىل اآلن مث مل يتعرض لعذاب مساوي إىل سنة كاملة، فسأكون 
كاذبا، وسأحرق كتيب كلها، كما حدد له موعدا أيضا، فقلق 
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تالميذ املولوي نذير حسني قلقًا شديدا وراحوا يضعون عراقيل شىت 
ن الناس رضوا به  ولك،�ق مطلب املسيح املوعود ملنع حتقُّ

ما احلرج يف أن جييب املولوي املذكور دعوى : وأصروا عليه قائلني
مرزا احملترم ويقسم باهللا كما طلب منه؟ وكان قد اجتمع الناس 

وقد أشار البعض على حضرته بعدم التوجه إىل املسجد ألن . بكثرة
 إىل هناك مع ٩ذلك قد يؤدي إىل إثارة ضجة كبرية، ولكنه ذهب

 اثنا عشر حواريا، وإن �كان للمسيح ( االثين عشر أصحابه
 ويف هذه �وجود هذا العدد اخلاص من صحابة املسيح املوعود 

 كان مبىن املسجد اجلامع الواسع مليئًا ).املناسبة العظيمة آيةٌ أخرى
 أدراج بل كانوا يقفون على ، كما أم ازدمحوا خارجه،بالناس

 األلوف املؤلفة من الناس مع مجاعته  من بني�مر . املسجد أيضا
 بينما كان الدمهاء ،القليلة ووصل إىل حمراب املسجد، وجلس هناك

  .ينظرون إليه بنظرات تقطر دما من شدة الغضب واحلنق
كان ضابط الشرطة املشرف قد جاء مع بعض الضباط وقرابة 

والكثري من الناس جاؤوا . مائة شرطي أيضا للسيطرة على الوضع
                                                           

 املولوي فيه ودعا ١٧/١٠/١٨٩١ يف اخلصوص ذا إعالنا � نشر لقد 9
. عصرا ٢٠/١٠/١٨٩١ يف دهلي يف اجلامع املسجد إىل يأيت أن حسني رنذي
 )الناشر(
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 مألوا جيوم باألحجار وكانوا على أهبة االستعداد لرشقها وقد
على وشك أن يكون كان اخلالصة أنّ املسيح الثاين . بإشارة صغرية

بدوره ضحية الفقهاء والفريسيني، ولكن الناس عزموا على قتل 
لقد فشلوا يف املناظرة . املسيح الثاين رمجا باحلجارة بدال من صلبه

ة وفاة املسيح فلم يقبل الناس البحث فيها، مل فشال ذريعا، أما قضي
طلب اخلواجه . كما مل حيلف غريهيدعوا املولوي نذير حسني حيلف 

 من حضرِته أن يكتب معتقداته، مث "عليغره"حممد يوسف احملامي يف 
 ألم كانوا قد أخربوا ،حني أراد أن يسمعها للناس منعه املشايخ

رآن وال باحلديث وال يؤمن بالنيب الناس بأن حضرته ال يؤمن بالق
 فخافوا فضح أمرهم، لذلك ألّبوا الناس فتهارجوا وأثاروا ،�الكرمي 

ضجة كبرية حالت دون قراءة حممد يوسف حمتوى هذه الورقة على 
  .مسامع الناس

فلما رأى ضابط الشرطة أن الوضع قد ازداد سوًءا ووصل إىل 
الناس املزدمحني وأعلن إلغاء حالة خطرية جدا أمر الشرطة بتفريق 

املناظرة، فتفرق الناس وشكلت الشرطة حلقة حول املسيح املوعود 
 على باب املسجد لوقت قصري �خرجت به من املسجد، توقف 

 ولكن الناس ازدمحوا هناك وأرادوا أن ينقضوا ،يف انتظار السيارات
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م  يف سيار� مما حدا برجال الشرطة إىل إرساله ،عليه ثائرين
  .بينما انشغلوا يف تفريق حشود الناس

ومتت " وبال"بعد ذلك دعا أهل دهلي املولوي حممد بشري من 
  .املناظرة معه وقد طبعت جمرياا

بعد أيام قليلة رجع املسيح املوعود إىل قاديان، ولكن بعد شهور 
 حيث متت ، قام بسفر آخر إىل الهور١٨٩٢عديدة ويف عام 

عبد احلكيم الكالنوري، وبعد ذلك عاد إىل املناظرة مع املولوي 
  .سيالكوت وجالندهر ولدهيانهبقاديان مرورا 

<á]çßÃe<°évéŠ¹]<ÄÚ<ì†¾^ß¹]>í‰‚Ï¹]<h†£]>< <

 حدثت مناظرة بني املسيح املوعود ١٨٩٣بعد ذلك يف عام 
. واملسيحيني، وعين عبد اهللا آم مناظرا فيها من قبل املسيحيني

واستمرت ملدة مخسة عشر " أمرتسر"رة يف مدينة عقدت هذه املناظ
  ".احلرب املقدسة"يوما، وقد نشرت باسم 

وقد حدث يف هذه املناظرة أيضا مثلما حدث للمعارضني سابقًا 
 أثرها كما كان ،وهو أن املعارضني املسيحيني واجهوا هزمية نكراء

وكان لقد متت املناظرة خطيا . (الطيب على احلضور مفيدا جدا
الفريقان يكتبان ردودمها جالسني متقابلني، فجمعت هذه الكتابات 
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يتضح بقراءة هذه املناظرة أن املناظر و، )ونشرت يف صورة كتاب
 مما كان ،املسيحي كان ينـزعج من استدالالت املسيح املوعود

 تبديل موقفه مرة بعد أخرى، ويف بعض األحيان كان  إىليضطره
لقد طرح .  الكالم القاسي وغري الالئق أيضااملسيحيون يلجأون إىل

 جيب على  إنه إذ قال، يف هذه املناظرة مبدأ جديدا يف النقاش�
من األدلة املذكورة يف كتاب  دعاواهكل فريق أن يربهن على صدق 

  .دينه املقدس ال غري
<íférÂ<íÃÎ]æ< <

لقد حدث يف هذه املناظرة حادث عجيب اقتنع من خالله 
 واألعداء على حد سواء بذكاء املسيح املوعود احلاد األصدقاء

بفضل اهللا تعاىل وبكونه مؤيدا من اهللا تعاىل، وهو أن املسيحيني قد 
كادوا له ليواجه احلرج والندم، فبينما كان النقاش يدور إذ جاؤوا 

: ببعض العرج والعميان أثناء املناظرة وأوقفوهم أمامه وقالوا له
ح، واملسيح كان يشفي العرج واملعاقني والعمي، تدعي بأنك املسي

فال ميكن أن تكون صادقًا يف دعواك حىت تشفي هؤالء املرضى، 
ولست حباجة إىل الذهاب بعيدا، ألننا أحضرنا هؤالء املرضى 

فلما عرضوا هذا األمر اندهش اجلميع وأخذوا ينتظرون . هاهنا
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انوا فرحني جدا أما املسيحيون فك. ماذا عسى أن يرد به عليهم
حبيلتهم هذه ألم ظنوا أن احلجة قد متت عليه بكل قوة، فقد 

. اضطروه إىل مواجهة احلرج والندم الكبري أمام حشد من الناس
ولكن ملا رد على مطلبهم هذا حتول الفرح كله إىل أسف شديد 
والنصر إىل هزميٍة نكراء، واعترف اجلميع ببداهة رده املعقول، قال 

قد ورد ذلك يف األناجيل، أما حنن فال نؤمن بأن املسيح ل: �
كان يشفي مثل هؤالء املرضى، بل نرى أن معجزات املسيح 

بينما يدعي اإلجنيل بأنه كان يشفي . كانت هلا صبغة أخرى
. املرضى جسديا مبجرد مترير يده عليهم وليس بالدعاء وال بالدواء

 كان لكم إميان مثل حبة لو: إضافة إىل ذلك فلقد ورد يف اإلجنيل
وعليه . ١٠خردل ألمكنكم أن تقوموا بأعمال أعجب من هذا

فكان ينبغي أن نقوم حنن بتقدمي هؤالء املرضى أمامكم، وال حيق 
وها حنن نقدم أمامكم هؤالء املرضى . لكم أن تقدموهم أمامنا

الذين قد مجعتموهم مشكورين، ونقول لكم إنه إذا كان فيكم 
                                                           

 لَكُم كَانَ لَو: "باملعىن ويذكره النص هذا إىل � املوعود املسيح يشري10
 هناك ِإلَى هنا ِمن انتِقلْ: الْجبِل ِلهذَا تقُولُونَ لَكُنتم خردل حبِة ِمثْلُ ِإميانٌ
تنالَ ِقلُ،فَيكُونُ وٌء ييش رِكٍن غَيمم كُميِجيلُ". (لَدى ِإنت٢٠: ١٧ م(  .

 )املترجم(




�א�	���א����د�������������������������������������                  ������ �

  

٤٤ 

 خردل فضعوا أيديكم عليهم وقولوا هلم أن يربأوا إميان مثل حبة
من أمراضهم، فلو شفوا منها تيقَّنا بأنكم على احلق ودينكم هو 
الدين احلق، وإال فال يسعنا أن نؤمن بصدقكم ما مل حتققوا ما 

لقد كان هلذا الرد تأثري بالغ أفحم املسيحيني واضطرهم . تدعونه
  . تغيري جمرى احلديثإىل الصمت املطبق، واللجوء إىل

 إال أنه ،أيضا" فريوز بور" يف هذه األيام نفسها إىل �مث سافر 
قد أوذي يف مجيع أسفاره، وآمله الناس كثريا بكلمام، وكان ما 

فحيثما ذهب . كتبوه ونشروه ضده يتجاوز كل احلدود يف اإليذاء
  .وأينما توجه كان الناس يقومون بإيذائه

‰ŁéÃä]<Ýçè<í×ŞÃÖ<<íÃÛ¢< <

لقد بدأ املسيح املوعود محلة من أجل أن تسمح حكومة اهلند 
 ١٨٩٦وقد أعلنها يف أول يوم من سنة . بعطلة يوم اجلمعة أسبوعيا

كان قد ترسخ . إظهارا لعظمة اإلسالم وتروجيا لشعرية صالة اجلمعة
لدى املسلمني أفكار خاطئة خبصوص اجلمعة مع األسف؛ إذ أثريت 

 وعلَّق بعضهم فرضية اجلمعة على بعض الشروط، مما نقاشات بينهم،
أدى إىل تركهم صالة اجلمعة يف أماكن كثرية، فأحياها املسيح 

 وأراد أن تقبل احلكومة اقتراح عطلة يوم اجلمعة، ،�املوعود 




�א�	���א����د����� �

  

٤٥

وقبل إعداد املذكرة اليت اقترح . وكانت هذه آية عظيمة على صدقه
عادم وأرادوا أن يتولوا هم إرساهلا إىل احلكومة عارضه املشايخ ك

 كان يقوم ذا العمل هللا فحسب �ومبا أنه . قيادة هذه احلملة
ومل يكن يريد من ذلك أي مدح أو شكر من أحد، إمنا كان هدفه 
هو القيام ذه اخلدمة بغض النظر عن فاعلها، لذلك وبناء على 

ع م مجيي أعلن حضرته عن تسل،طلب املولوي حممد حسني البطالوي
األمور املتعلقة ذه احلملة إليه ليقوم هو ببذل اجلهود املطلوبة من 

ولكن لألسف قد أوقف . أجل عطلة يوم اجلمعة كما كان يدعي
وملا كان هذا مشروعا إهليا . املولوي املذكور مواصلة هذه احلملة

  .فقد حتقق فيما بعد من خالل مجاعة املسيح املوعود بنجاح عظيم
úÖ<Üé¿Â<†³öÚîÛ¿ÃÖ]<á^è�< <

 أراد بعض األشخاص عقد مؤمتر ديين يف ١٨٩٦يف أواخر عام 
الهور ووجهوا دعوة االشتراك فيه إىل أتباع مجيع الديانات، ولقيت 

كان الشرط األساسي الذي طُِلب االلتزام به . الدعوة قبول الناس
وطُلب من . يف إعداد البحوث هو عدم مهامجة الديانات األخرى

  :الديانات إلقاء كلمام حول املواضيع اخلمسة التاليةممثلي خمتلف 
  . الطبعية واألخالقية والروحانيةحاالت اإلنسان. ١
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  .حالة اإلنسان بعد املوت. ٢
  .لدنيوية لإلنسان، ووسائل حتقيقهاالغاية احلقيقية من احلياة ا. ٣
  . حياة اإلنسان يف الدنيا واآلخرةتأثري األعمال على. ٤
  .لم، أي املعرفة احلقيقيةوسائل الع. ٥

 هو من كان مؤسسا حقيقيا هلذا �واحلق أن املسيح املوعود 
 الذي عد فيما بعد مقدما - الشخص ذلكاملؤمتر، وذلك أنه ملا جاء 

 اقترح عليه حضرته عقْد هذا ، ضيفًا إىل قاديان-هلذا االقتراح 
ما جاء به  يتوخى إطالع الناس على صدق �وملا كان . املؤمتر

وكانت مجيع أعماله بعيدة عن الرياء؛ حثّ هذا الشخص على 
السعي للقيام ذا العمل، مث نشر أول إعالٍن له من قاديان، كما عين 
أحد أصحابه ليساعد ذلك الشخص بكل الوسائل املتاحة له، 

 لكتابة �فلما جلس . ووعده بأنه أيضا سيكتب مقاال هلذا املؤمتر
أصيب بالزحار الشديد، إال أنه كتب مقاال خالل هذا املقال مرض و

املرض الشديد، وبينما كان يكتب هذا املقال تلقى وحيا من اهللا 
أي أن مقالَك هذا . سيحقق هذا املقال تفوقًا وعلوا: تعاىل يقول

فنشر حضرته معلنا أن . سيفوق املقاالت كلها اليت ستلقى يف املؤمتر
  . مجيع املقاالتمقالَه هذا سيتفوق على
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 موعدا لعقد هذا املؤمتر، ٢٩/١٢/١٨٩٦ إىل ٢٦لقد تقررت أيام 
وعينت جلنة التحكيم املؤلفة من ست شخصيات كبرية، وهم 

  :السادة األفاضل
  .القاضي من البنجاب" رتويل تشاندررائي ادر بابو ب. "١
  .القاضي بالهور" ر الشيخ خدا خبشخان اد. "٢
احملامي وحاكم والية "  باندت رادها كشن كولرائي ادر. "٣

  .جامون سابقا
  .لطبيب اخلاص ملهراجا كشمري سابقاا" موالنا نور الدين. " ٤
  .أ.م" رائى واين داس. "٥
  .بالهور" السيخ اخلالصة"سكرتري جلنة " سردار جواهر سنغ. "٦

 لقد أعد علماء مرموقون من مجيع األديان مقاالم هلذا املؤمتر،
لذلك كانت رغبة الناس يف حضوره عارمة، وصار هذا املؤمتر أشبه 

كانت . حبلبة األديان اليت يتمىن أتباع كل دين انتصار زعمائهم فيها
األديان اهلندية القدمية تعد يف مأمن لوجود كثرة كثرية من أتباعها 
ومشجعيها يف هذا املؤمتر، أما مقال املسيح املوعود فكان سيلقى يف 

 ومل يكن هنالك من أصدقاء له إال قليل جدا، ،ؤمتٍر مليء باألعداءم
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ئة شخص، ائيت أو ثالمثاألن مجاعته يف ذلك الوقت مل تكن تتجاوز م
  .ومل حيضر هذا املؤمتر أزيد من مخسني منهم

 هو من الساعة �كان الوقت احملدد ملقال املسيح املوعود 
/  كانون األول٢٧يوم الواحدة والنصف إىل الثالثة والنصف من 

 إال أنه عين لقراءة هذا ، الذهاب إىل هناك�مل يستطع . ديسمرب
فلما بدأ . املقال أحد صحابته املخلصني، وهو املولوي عبد الكرمي

املولوي عبد الكرمي بقراءة املقال أنصت مجهور املؤمتر خبشوع 
وكأن على رؤوسهم الطري، ومل يعرف الناس كم مضى من الوقت 

لى إصغائهم له، ألنه قد انتهى وقت املقال بينما مل يكتمل الرد ع
ولكن كانت فرحتهم .  األول، مما أثار قلق احلضوراملوضوععلى 

عارمة عندما أعلن املولوي مبارك علي السيالكويت الذي كان مقاله 
 أنه يتنازل ويعطي وقت مقاله، ،سيقرأ بعد مقال املسيح املوعود

لكرمي يقرأ حىت حان موعد انتهاء املؤمتر وهو فظل املولوي عبد ا
الساعة الرابعة والنصف مساء، ولكن مل ينتِه إىل ذلك الوقت أيضا 
الرد على السؤال األول، وكان الناس يصرون على مواصلة هذا 

 فاستمر ،املقال حىت النهاية، مما حدا باملنسقني أن ميددوا له الوقت
نصف، وإىل هنا قد انتهى الرد على املقال إىل الساعة اخلامسة وال
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السؤال األول، وعند ذلك أحلّ احلضور لتمديد يوم آخر لالستماع 
 ٢٩إىل هذا املقال، وبناء على ذلك مت متديد املؤمتر إىل يوم 

ومبا أن بعض ممثلي األديان األخرى أيضا طلبوا شيئا من . ديسمرب
اعة التاسعة  لذلك فقد أُعِلن أن الربنامج سيبدأ يف الس،الوقت

والنصف بدال من العاشرة والنصف، وتقرر أن يلقى مقال حضرته 
يف األيام الثالثة األوىل مل يكن الناس حيضرون بكثرة حىت . أوال

 أي يف الساعة العاشرة والنصف، ،موعد بداية اجللسة الصباحية
ولكن تأثرا مبقال حضرته يف اليوم األخري من املؤمتر بدأ الناس 

 مكان املؤمتر أفواجا حىت قبل التاسعة صباحا يف هذا يصلون إىل
بدأت اجللسة يف موعدها احملدد وخصصت ساعتان . اليوم اإلضايف

ل خالل هذه املدة، ونصف ملقال املسيح املوعود، ولكن مل ينته املقا
 ألن احلضور أصروا على ،إعطاء وقت أكثرفاضطر املنسقون إىل 

. إعطاء وقت أكثر لهإىل جلنة التحكيم  مما دفع ،مواصلة هذا املقال
باختصار انتهى هذا املقال بعد أن استغرق سبع ساعات من يومي 

ولقد اشتهر األمر يف الهور كلها واعترف اجلميع أن مقاله . املؤمتر
. ، كما اعترف أتباع األديان وامللل كلها بروعته ومجالهفائقًاكان 

ن عدد احلضور يزداد وقت  كا،حبسب تقدير كُتاب تقارير املؤمترو
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قراءة مقاله ليصل إىل سبعة أو مثانية آالف أكثر من املعتاد يف األيام 
  . األخرى

باختصار، كان هذا اخلطاب نصرا عظيما أحرزه املسيح املوعود 
 واعترفت بعض ، يف قلوب معارضيه�وترسخت بذلك عظمته 

إن املقال املذكور . اجلرائد املعارضة له أيضا أن مقاله كان متفوقًا
 Philosophy of the teachings"ترجم إىل اللغة اإلجنليزية بعنوان 

of Islam "وذاع صيته يف أوروبا  "فلسفة تعاليم اإلسالم: "أي
  .وأمريكا

لى العامل  طريقًا آخر إلمتام احلجة ع� قدم ١٨٩٧يف بداية عام 
املسيحي، حيث وجه إليهم حتديا للخروج إىل ساحة الرتال من أجل 

 وإلصالح املعتقدات �إثبات الشخصية احلقيقية للمسيح 
ال شك أن التحدي كان موجها إىل مجيع األديان ولكنه . املسيحية

كان خياطب املسيحيني بوجه خاص، وكان مصحوبا جبائزة قدرها 
أن نبوءات يسوع ومعجزاته كانت أقوى من ألف روبية ملن يثبت 

 مل جيرؤ على  أن أحدا ومعجزاته، إال�نبوءات املسيح املوعود 
  .ذلك
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وفق نبوءة " ليكهرام" قُتل أحد اهلندوس اآلريا ٦/٣/١٨٩٧يف 
املسيح املوعود، مما جعل اآلريا يثريون ضجة كبرية، ودفع ذلك 

حلقاق األضرار باملسلمني األمحديني وغري بعض األشرار منهم إل
 �كما أثاروا ضجة كبرية ضد املسيح املوعود . األمحديني أيضا

وفُتش بيته حبثًا عن خيوط . وأُلصقت به مة القتل بكلمات صرحية
قد تثبت القتل، ولكن اهللا تعاىل خيب آمال األعداء، ورغم حماولتهم 

 بريء � مرامهم، وثبت أنه إلصاق مة القتل به مل يفلحوا يف
  .من كل هذه التهم

<êÚ^Ò<°Šu<ì…^è‡I<êÒ�Ö]<�ËŠÖ]<Iá^è�^ÏÖ<< <

 بدأت أحداث واقعة عظيمة ستبقى ١٨٩٧مايو من عام / أياريف 
لقد حضر . �مسجلة يف التاريخ آيةً على صدق املسيح املوعود 

إىل قاديان السفري التركي حسني كامي بعد إرساله طلبات عديدة 
 بناء على الوحي اإلهلي �وقد أخربه . � املسيح املوعود إىل

وبفراسته عن حالته وعما سيحل بتركيا من مصائب، ألن السفري 
 دعاًء خاصا من أجل احلكومة العثمانية، �املذكور قد طلب منه 
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إن حكومة سلطان تركيا ليست :  بكل وضوح�فقال له 
كومته أيضا صاحلة، وأرى عن طريق الكشف أن حالة أركان ح

 سيئة، وال أرى يف ظل هذه الظروف واألوضاع أن العاقبة ستكون
  .حسنة

 ونشر يف إحدى جرائد ،لقد غضب السفري عند مساعه هذه األمور
 مما دفع املسلمني يف اهلند والبنجاب ،الهور رسالته املليئة بالشتائم

إىل إثارة ضجة ضد املسيح املوعود، إال أن األحداث الالحقة 
لقد تعرض السفري .  حقيقة هذا األمر وحتققت نبوءات كثريةكشفت

، "إين مهني من أراد إهانتك: "�املذكور للوعيد الوارد يف وحيه 
إذ أُخذ يف اام شنيع وخطري وعوقب على ذلك، كما أن اجلريدة 
اليت نشرت رسالته وأيدت ما قاله أيضا مل تنج من العقاب، أما ما 

  . التركية فال خيفى على أحدآلت إليه حالة احلكومة
Õ…øÒ<ài…^Ú<…çjÒ‚Ö]<íé–Î< <

يف األول من أغسطس هلذه السنة نفسها رفع القس املسيحي 
" مارتينو. إي. أيه"الدكتور مارتن كالرك قضية يف حمكمة مستر 

قد أرسل مرزا غالم أمحد لقتلي " :قاضي حمافظة أمرتسر قال فيها
 باعتقال احلاكم أمرا صدر نائب فأ،"شخصا يدعى عبد احلميد
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املسيح املوعود منذ البداية، ولكنه علم فيما بعد أن األمر خيرج عن 
 يف حمافظة أخرى، فانتقلت القضية إىل �نطاق سلطته لوجوده 

. دبليو. إم"حمكمة قاضي حمافظة غورداسبور الذي كان امسه 
ويقيم  ،الذي تقاعد من رئاسة املفوضية يف جزر إندميان" دوغالس

  . حاليا يف الواليات املتحدة
صرح عبد احلميد أمام هذا القاضي بأن حضرته قد أرسله لقتل 

ولكن ثار الشك عندما انكشف . مارتن كالرك برميه حبجر كبري
 أدىل به أمام القاضي يف أمرتسر إفادته اليتأمام القاضي تناقض بني 

 يف القضية بكل جدية  فأخذ يبحث،وبني ما أدىل به اآلن أمامه
وحتر، مث أصدر قرارا بالرباءة يف القضية بعد أربع جلسات متّت 

 إال أن ، يوما، ومع أن الفريق الثاين كان مجاعة مسيحية٢٧خالل 
 وبرأ ، بال أدىن تعصب�القاضي قرر لصاحل املسيح املوعود 

ته ساحته ومسح له بأن يرفع قضية ضد معارضيه هؤالء، إال أن حضر
  : كتب هذا القاضي يف قرارهو. عفا عنهم ومل يرفع أية قضية ضدهم

عددناه بعيدا عن العقل، ألن ) أي عبد احلميد(عند مساعنا بيانه "
بيانه الذي أدىل به أمامنا كان خمتلفًا عما صرح به أمام قاضي حمافظة 
أمرتسر، إضافة إىل ذلك كانت حالته الظاهرية تثري شكوكًا حول 
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أمرا غريبا آخر وهو أن  إفاداتهالحظنا يف : اقية كالمه، ثانيامصد
 كلما طالت فترة مكوثه عند العاملني يف تصري مفصلة وطويلة إفادته

/  آب١٢يف  بإفادتهفقد أدىل . اإلرسالية التبشريية املسيحية يف بطاله
 أدىل به يف اليوم التايل إفادته اليتأغسطس وزادت تفاصيل شىت يف 

فمن هنا نشأت عندنا شكوك أن أحدا . أغسطس/  آب١٣أي يف 
 أو أنه يعرف أمورا ومعلومات كثرية أخرى وال يريد أن ،يعلّمه

 أن -  الذي كان أوروبيا- يبوح ا، لذلك أمرت ضابط الشرطة
  .إفادتهمث يأخذ منه ويتحفظ عليه املركز املسيحي خيرجه من 

بعد يوم واحد  إفادته وملا أخذ منه ،فأخرجه من املركز املسيحي
 سقط على قدميه دون أن يشترط العفو عنه مقابل ،حتفظه عليهمن 

إنين . لقد مت ختويفي وتلقيين ما قلته أمامكم:  وقال١١كشفه احلقيقة
                                                           

 موعة يكون اليت اجلرائم خبصوص اهلندية احملاكم يف ذلك حيدث يزال ال 11
 مقابل عنه العفو أحيانا ارمني أحد فيشترط فيها، ضلع األشخاص من

 يف الشخص هذا ويسمى فيها، املشاركني مساءأ وذكر اجلرمية حقائق كشفه
 ويعين ،"امللك الشاهد "أو عنه، بالعفو املوعود بالشاهد هناك القانونية اللغة
 عن واإلبالغ تفاصيلها جبميع والبوح باجلرمية باالعتراف رضي أنه ذلك

 وكثريا سراحه، ويطلق عنه يعفى أن بشرط فيها املتورطني اآلخرين ارمني
 مجيع ذكر احلميد عبد أن هنا وذُكر. الشائكة القضايا يف األمر هذا ليقب ما

 من سئم قد كان أنه يعين مما كهذا، شيئًا يشترط أن دون جرميته تفاصيل
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. على وشك االنتحار بسبب هذا األمرسئمت من حيايت وكنت 
رزا إمنا ذكرته بناء على تلقيين ووفق املوكل ما ذكرته ضد السيد 

 عبد الرحيم، ووارث الدين، وبرمي :مكيدة دبرها املسيحيون وهم
  . مل يرسلين السيد مرزا لقتل أحٍد وال عالقة يل به. داس

كانوا يف يف يوٍم ما  إفاديتواجهت صعوبة يف إذا : وباختصار، قال
كما أنين ال . خلطأاليوم التايل يلقّنونين أمورا لتدارك الصعوبة وا

رزا الذي قلت بأنه كان سيؤويين عنده بعد تنفيذ أعرف مريد امل
 بل ، إال أم حفّظوين امسه وعنوانه،جرمية القتل، مل أمسع امسه أيضا

 امسه فاقرأه من كتبوه على راحة يدي بالقلم وقالوا يل إذا نسيت
عندما كتبت بيانا ضد مرزا احملترم قال : وقال أيضا. راحِة يدك

أي سننجح اآلن يف . (حتققت أمنيتنا اليوم: هؤالء املسيحيون فرحني
باختصار من كتاب الربية، اخلزائن )." (إيقاع مرزا يف الفخ

  )٢٩٣ -٢٩٢، ص ١٣الروحانية، ج
وقد .  ساحة املسيح املوعودفلما مسع القاضي هذه التفاصيل برأ

كان معارضوه واثقني من جناح هذه القضية لدرجة أن حماميا من 

                                                                                                                              

 أن فأراد املسيحيني، من بتحريض حضرته على كذب ما لكثرة احلياة
 ).املترجم. (األوان فوات قبل بسرعة احلقيقة يكشف
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اهلندوس اآلريا قد تابع القضية من جانب املسيحيني جمانا، كما جاء 
. بعض املشايخ املسلمني أيضا لإلدالء بشهادام ضد املسيح املوعود

جمة موحدة  قد شن املسيحيون واهلندوس واملسلمون ه،باختصار
على حضرته واستخدموا يف ذلك طرقًا غري شرعية أيضا، ولكن اهللا 
تعاىل قد وفق القاضي دوغالس، فتحلى بالشجاعة أكثر من بيالطس 

ال يسعين التصرف غري العادل، فلم : حبيث قال عند كل خطوة
يتصرف كبيالطس حبيث غسل يديه وسلم املسيح املوعود إىل 

، وهكذا ثبت تفوق احلكومة الربيطانية أيضا أعدائه، بل برأ ساحته
  . على احلكومة الرومية

الصلح : "يف تلك األيام نفسها نشر املسيح املوعود إعالنا بعنوان
وقدم أمام العلماء املسلمني غري األمحديني اقتراحا أن يكفوا " خري

عن معارضتهم له ويتركوه وشأنه ليتصدى ألعداء اإلسالم، وعين 
 لو كنت كاذبا فسأهلك خالل هذه :سنوات وقالمدة عشر 

املدة، وإن كنت صادقًا فستنجون ذه الطريقة من العذاب الذي 
يرتل من اهللا تعاىل نتيجة معارضة الصادقني، ولكنهم مل يقبلوه، 
وبدال من تصديهم ألعداء اإلسالم شنوا حربا على املسلمني 

  .  أنفسهم
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لسفر إىل  اضطر املسيح املوعود ل١٨٩٧كتوبر أ/ ألوليف تشرين ا
فلما رجع بعد الشهادة مكث عدة أيام يف . لإلدالء بشهادة" ملْتان"

وكلما مر من أي زقاق ثار عليه الناس وصخبوا وكالوا له . الهور
كان عمري آنذاك مثاين . الشتائم وأخذوا ينعتونه بنعوت قذرة

 السفر، فلم أكن أفهم سبب هذه سنوات وكنت أيضا معه أثناء هذا
 ا أنه ال ميرمن �املعارضة الشديدة له، لذلك كنت أتعجب جد 
وأتذكر . مكان إال وكان الناس يقومون باملكاء والتصدية خلفه

 -كانت قد قُطعت إحدى يديه فلف ساعده بالقماش .. أحدهم
خر تعرض وال أدري ما إذا كان ا جرح قطِع اليِد أم جرح جديد آ

 ، كان هذا الشخص أيضا من بني الناس املصفقني واملصفّرين-له 
ويضرب بيده املقطوعة " وزير خان"وكان يقف على درج مسجد 

لقد هرب : على األخرى ويثري ضجة مع الناس قائال باللغة البنجابية
كنت مندهشا من رؤية هذا املشهد، وكانت . مرزا من امليدان

رف ذلك الشخص لدرجة ظللت أنظر إليه حرييت شديدة جتاه تص
على أية حال، بعد أياٍم رجع .  ملدة طويلةالسيارةمن خالل نافذة 

  .املسيح املوعود من الهور إىل قاديان
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وكان مجيع . يف هذه السنة نفسها تفشى الطاعون يف البنجاب
جال الدين يعارضون التدابري االحترازية اليت أوصت احلكومةُ ر

الشعب باختاذها من أجل مكافحة الطاعون، إال أن املسيح املوعود 
 بل إن ،أيدها بشدة وأخرب مجاعته بأنه ليس من حرج يف اختاذها

اختاذ مجيع التدابري املتعلقة باحملافظة على الصحة هلو من أحكام 
ه مسامهة كبرية من قبله يف ترسيخ األمن العام وكانت هذ. اإلسالم

ألنه كان يشاع يف ذلك الوقت بني الناس أن احلكومة . يف البالد
نفسها تعمل على نشر الطاعون، وأن التدابري االحتياطية اليت قدمتها 
من أجل الوقاية من الطاعون إمنا هي كفيلة بنشر هذا الوباء على 

لذلك كان العلماء قد أصدروا . منطاق واسع وأا خمالفة لإلسال
فتاوى صارمة وقالوا إنه من املعصية الكربى اخلروج من البيت أيام 

فـإذا . تفشي الطاعون، وهكذا سببوا هالك األلوف من الناس
وزعت احلكومة حبوبا لقتل الفئران حِسبها العلماء مسببة لتفشي 

اختصار، ب. الطاعون، وإذا قدمت املصائد اعترضوا عليها أيضا
احلكومة  موظفيأثريت الفنت لدرجة شنت هجمات على بعض 
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 إعالنه هذا وعملُ مجاعته سببا أيضا، ويف مثل هذه األوضاع كان
 املسلمني أن اخلروج من �لقد أخرب . داية كثري من الناسيف ه

 بل املمنوع هو ،البيت واالبتعاد عن القرية ليس ممنوعا يف اإلسالم
  .مدن أخرى، ألن فيه مظنة نقل املرض إليهاالتوجه إىل 

<íÚçÓ£]<±c<ì†Ò„Ú<Ø‰†è<�çÂç¹]<xéŠ¹]< <

äi^u�ÏÚ<Ý‚Ïèæ<íßjËÖ]<áçÞ^Î<àÂ< <

كانت األوضاع تتحول إىل أخطر ما يكون جراء املناظرات 
 حيث كان ١٨٩٨ و١٨٩٧الدينية يف تلك األيام والسيما يف سنتي 
ستغل الساسة املفسدون هذا قد بلغ عداء الفئات الدينية أشده، فا

ولقد فطنت . العداء الديين وجلّوا يف تأليب الناس ضد احلكومة
، ولكن ١٨٩٧قانون الفتنة يف عام احلكومة هلذا األمر فأصدرت 

الرغم من ذلك ظلت أوضاع اهلند تتحول من األمن إىل الفساد على 
هو أن ومل تكن هناك نتيجة جيدة تذكَر هلذا القانون، وكان السبب 

اهلند دولة متدينة ومل يكن أهلها يثورون أو يتحمسون لألمور 
مل يكن القانون . السياسية بقدر ما كانوا يتحمسون لألمور الدينية

املذكور مكافحا للمخاصمات الدينية ومل تكن احلكومة آنئذ 
وما مل يدركه املسؤولون يف احلكومة كان . تستشعر أمهية ذلك
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فقد . ركه ويراه وهو جالس يف زاوية منعزلة يد�املسيح املوعود 
" اللورد إيلجن" مذكّرة وأرسلها إىل ١٨٩٧ يف سبتمرب �أعد 

 كما نشرها أيضا، وأخرب فيها صاحب السعادة ،نائب امللك يف اهلند
نائب امللك أن منشأ الفساد والفنت الراهنة هي اخلصومات الدينية، 

ن هذه اخلصومات ألن بعض األشرار يستغلون الغيظ الناتج ع
لذلك ال بد أن تضم إىل قانون الفتنِة . للتحريض ضد احلكومة

وقد قدم لذلك ثالثة . القسوةُ الكالمية أيضا يف النقاشات الدينية
  :مقترحات

جيب أن يسن قانونٌ يسمح ألتباع مجيع األديان أن يذكروا  - ١
األديان  ولكن ال يسمح هلم أن يتهجموا على ،مزايا دينهم كما شاءوا

لن تتأثر احلرية الدينية ذا القانون كما لن يؤدي ذلك إىل . األخرى
احملاباة لدين ما، ولن يبدي أتباع أي دين من األديان عدم رضاهم 

 .ذا القانون ألنه مل يسمح هلم بشن هجمات على األديان األخرى

إن مل يكن هذا االقتراح مقبوال عندكم فأقلّ ما تفعله  -٢
 أن متنع أتباع مجيع األديان من مهامجة ديٍن على شيٍء احلكومة هو

ئًا يف أديان يأي أن ال يعيب أحد ش. موجود يف دينهم هم أصال
 . أخرى إن كان موجودا يف دينه هو
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وإن مل يكن ذلك أيضا مقبوال فعلى احلكومة أن تطالب كل  -٣
ونا  مث تسن قان،فرقة دينية بإعداد قائمة لكتبها املعترف ا عندها

بعدم االعتراض على ديانٍة بناء على أي شيء أو معتقد ينسب إليها 
ألنه إذا كانت االعتراضات تتأسس على . وهو خارج تلك الكتب

 ،الظنون والروايات املختلقة اليت ال يعترف ا أهلُ ديٍن من األديان
 .فلن تسفر إال عن األحقاد والضغائن والعداوات

القتراح يف حينها ملا نشأت الفنت وأعمال لو عملت احلكومة ذا ا
الفساد اليت حدثت يف اهلند منذ البداية، إال أن احلكومة مل تشعر 
بضرورته، ومل تتبصر القوةَ املتفاقمة لتلك اجلراثيم اليت رآها نيب هذا 

ولكن بعد عشر سنوات من هذا احلادث اضطرت . العصر يف بداياا
 مينع التهجم على الديانات ١٩٠٨احلكومة إىل سن قانون يف عام 

 أساء األخرى وأتباعها واإلساءة إليهم واستخدام القسوة ضدهم، وإنْ
أحد أو جم واستخدم القسوة يف مقال أو كتاب ضد األديان 

 فيجب أن تفرض كفالة مالية على دار الطبع والنشر لذلك ،األخرى
. د تكرار املخالفةاملقال أو الكتاب، وجيب أن تصادر هذه الكفالة عن

أفقّده التأثري الذي كان ولكن هذا القانون قد صدر بعد مدة طويلة مما 
فلقد كان أصل الفنت كلها يف اهلند .  منه لو صدر يف وقتهمرجوا
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يكمن يف اخلصومات الدينية اليت كان األشرار يكيدون ا ضد 
 - هم  وهو دين- احلكومة، ألنه إذا تعرض أمثن وأحب شيء عندهم 

 فهذا كان يكفي لبث الظنون السيئة يف ،للقسوة والكلمات القذرة
إن احلكومة مسؤولة عن كل :  فكانوا يقولون،نفوس أتباع هذا الدين

وكانت النتيجة أن الناس . هذا الذي يعرضنا للظلم واالضطهاد
  .يتركون الظاملَ ويصبون جام غضبهم على احلكومة احملسنة

°�Ú<h^jÒ< <

 ضد ١٢ نشر أحد املرتدين املسيحيني كتابا مشينا١٨٩٨يف عام 
لقد ارتأى املسيح املوعود .  أوغر صدور املسلمني�أزواج النيب 

فبدأت مؤسسة دينية من .  أن هذا األمر سيؤثر على أمن البلد�
 بإعداد مذكرة تطالب احلكومة مبصادرة هذا الكتاب، ١٣الهور

أن تلك املذكرة لن تأيت ولكن املسيح املوعود اهم ناصحا إياهم ب
. بنتيجة تذكر، وأشار عليهم بإعداد رد مفحم على هذا الكتاب

 ر أهل تلك املؤسسة هذه املشورة حقولكن مع األسف مل يقد

                                                           
 شاه أمحد الدكتور وهو اإلسالم عن املرتدين حدأ الكتاب هذا نشر 12

  )الناشر(". املؤمنني أمهات: "بعنوان املسيحي،
 )الناشر (".بالهور اإلسالم محاية أجنمن "مؤسسة هي 13
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لقد .  يف النهاية�قدرها، مث أم اضطروا إىل العمل مبا قاله 
عارض املسيح املوعود علنا هذه املذكرة، ألن أقصى ما كانت 

 إثبات ضعف اإلسالم وعدم - يف حالة املوافقة عليها -ي إليه ستؤد
 طريق الرد �قدرته على الدفاع عن نفسه، لذلك فقد فضل 

 ونظرت إليها بنظرة � ١٤لقد احترمت احلكومة مذكرته. بالقلم
التقدير، وهكذا جنح يف صون احلق املشروع للمسلمني يف تبليغ 

  .ماإلسالم والرد على من يكتب ضد دينه
<<°•…^Ã¹]<Ñ^Ë}cæ<íÂ^Û¢]<Ø�<Ä¶< <

بالزواج  يف هذه السنة نفسها أوصى املسيح املوعود أفراد اجلماعة
توثيقًا ألواصر التالحم والتآخي وحفظًا  - من بنات اجلماعة

  . ووصى اآلباء ألّا يزوجوا بنام من غري األمحديني-للجماعة 
  .يات على صدقه اجلماعة لرؤية آ�ويف هذه السنة نفسها دعا 

                                                           
 حاكم إىل املذكرة هذه ٤/٥/١٨٩٨ يف � املوعود املسيح أرسل لقد 14

 بني الكتاب هذا من نسخة ألف وزعت لقد: فيها قال وقد البنجاب،
 ولقد ملصادرته، اآلن معىن فال مشاعرهم، جتريح مت وهكذا ا،جمان املسلمني

 جيب لذلك املسلمني، مشاعر ا وجرحوا املماثلة الكتب مئات القسس ألف
 حبكم الناس منع وينبغي الدينية، للنقاشات اخلسيس الطريق هذا إصالح
 )الناشر (.القذرة الكلمات واستخدام التجريح هذا مثل من القانون
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كان حضرته يهدف إىل تبليغ دعوته إىل عمال احلكومة أيضا وقد 
  .حتقق ذلك بأحسن صورة بفضل اهللا تعاىل

 لكي ، حجر أساس املدرسة الثانوية� وضع ١٨٩٨يف عام 
 ولكي فيهايتوافد الطالب األمحديون من مجيع األطراف ويدرسوا 

تعرضون له يف املدارس يكونوا يف منأى عن التأثري السيئ الذي قد ي
كانت هذه املدرسة تضم يف البداية صفوف املرحلة . األخرى

 يف ١٩٠٣االبتدائية، مث أخذت تتطور حىت اشترك طالا يف عام 
  .امتحانات الثانوية أيضا

 أيضا رفع ضده معارضوه يف احملكمة قضية تتعلق ١٨٩٩يف عام 
 اخلزي ولقوازمية نكراء فيها  منواباإلضرار بأمن اتمع، إال أم 

  .�واهلوان، وكان النجاح حليف املسيح املوعود 
 احلجة على الديانة املسيحية مرة � أقام ١٩٠٠ويف عام 

أخرى، إذ وجه الدعوة إىل أسقف الهور للخروج من أجل عقد 
 البلد قد أحلت على  يفومع أن اجلرائد املرموقة. مناظرة عامة

  . إال انه مل خيرج للمقابلة،ياألسقف املذكور ليقبل التحد
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، لذلك نشر املسيح ١٩٠١كان اإلحصاء السكاين متوقعا يف عام 
 يف أواخر العام إعالنا ألفراد مجاعته أوصاهم فيه أن �املوعود 

يسجلوا أنفسهم باسم املسلمني األمحديني، وذا فقد ميز مجاعته يف 
  .  السنة عن املسلمني اآلخرينهذه

<<…]‚¢]<íé–Î< <

يف هذه السنة نفسها أقام بعض أقاربه املعارضني جدارا أمام 
باب املسجد األقصى ليؤذوه وأفراد مجاعته، مما أدى باملصلني إىل 

 طويل كي إىل التفاف إذ اضطروا ،حتمل كثري من املشقة واحلرج
ون على فعلهم هذا ومل فعندما أصر املعارض. يصلوا إىل املسجد

رفع القضية يف احملكمة يف إىل  �يرضوا دم اجلدار اضطر 
، وأصدرت احملكمة قرارها لصاحله يف شهر ١٩٠١يوليو / متوز
أغسطس من السنة نفسها، فهدم اجلدار وحمل معارضوه / آب
 قد عفا عنهم ومل يقبض � إال أنه ، نفقات القضية أيضا�

  .منهم شيئًا
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í×¥<…æ‚‘á^è�ù]<íÞ…^ÏÚ<< <
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 بإصدار جملة شهرية من � أمر املسيح املوعود ١٩٠٢يف عام 
أجل نشر رسالة اإلسالم يف الغرب، وال زالت هذه الة تصدر 

. أي مقارنة األديان" ريفيو أوف ريليجنـز"بفضل اهللا تعاىل باسم 
آخر باألردية، كان يصدر منها عددان شهريا؛ عدد باإلجنليزية و

ويتم بواسطتها نشر دعوة اإلسالم يف أوروبا وأمريكا بأحسن ما 
يف البداية . يرام، وقد أثىن اجلميع حىت األعداء على مقاالا القوية

 يرسل مقاالته للنشر فيها هو وبعض أفراد �كان املسيح املوعود 
ي،  فتكتب باألردية وتنشر كذلك مترمجة يف العدد اإلجنليز،اجلماعة

وكانت هذه املقاالت تؤثر يف القراء أميا تأثري، وهو ما أدى إىل رفع 
  .مكانة الة يف السنة األوىل من صدورها

íéÚ^�ý]<ífŞ¤]< <

 ألقى املسيح املوعود ،يف هذه السنة نفسها ويف يوم عيد األضحى
 أثناء اخلطبة حالة انتابتهلقد .  خطابا ارجتاليا باللغة العربية�

يث امحر وجهه، وكان النور يشع منه، وكانت اهليبة  ح؛عجيبة
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إن لغة هذا . تترشح من حمياه، وبدا وكأنه يف حالة شبيهة بالغفوة
اخلطاب لطيفة وبليغة وعدمية النظري لدرجة مل يستطع أن يأيت مبثلها 
كبار األدباء الناطقني بلغة الضاد، وقد حوى هذا اخلطاب حقائق 

: لقد نشرت هذه اخلطبة بعنوان. ولومعارف عظيمة حتير العق
  .، وهي كلّها باللغة العربية"اخلطبة اإلهلامية"

íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<sèæ†i<Øq_<àÚ<h^f‰ù]<ƒ^¡]< <

 طريقة لطيفة لتعليم �يف هذه الفترة نفسها قدم املسيح املوعود 
 فكتب سلسلة من مجل باللغة العربية ،أفراد اجلماعة اللغةَ العربية

لكوا زمام اللغة العربية لة ليحفظها أفراد اجلماعة فيمتلسهالفصيحة وا
وهذه اجلمل تتعلق بأمور يومية حيتاج إليها اإلنسان، . رويدا رويدا

استخدامها إىل كما كانت حتتوي على أمساء وأفعال حيتاج اإلنسان 
 دروسا من هذه السلسلة، ولكن بعد ذلك مل �لقد كتب . دوما

على أية حال . اله يف أعماٍل أكثر أمهيةيستطع مواصلتها بسبب انشغ
كان . كان قد دلّ مجاعته على طريق يؤدي ا إىل مراقي الفالح

لغة األم لكل بلد ال يريد أن تكون اللغة العربية أيضا مبنـزلة �
إضافة إىل لغته، وكان يريد أن يتعلمها األمحديون رجاال ونساء حىت 

 ميكن أن يقوم اإلسالم على ال. ألجيال القادمة تعلّمهاعلى ايسهل 
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أصوله بصورة صحيحة دون حتقق هذه اإلرادة اليت أبداها املسيح 
املوعود، ألن األمة اليت ال تعلم لغة دينها ال تستطيع أن تعرف دينها 
بصورة سليمة، واألمة اليت ال تعرف دينها فال يسعها أن تكون يف 

د على التراجم منأى عن هجمات أعداء دينها، وإن األمم اليت تعتم
 كتاا املقدس، ألن م دينها ال تعرف دينها وال يسلَممن أجل فه

ومبا . الترمجة تستدرج أبناءها وتصرفهم عن مطالعة الكتاب األصلي
 فإن تلك األمة أو ،أن الترمجة ال ميكن أن حتل حمل الكتاب األصلي

ماعة إن اجل. اجلماعة تظل تبتعد عن التعاليم األصلية رويدا رويدا
، �أخذت تم ذا األمر من أجل حتقيق إرادة املسيح املوعود 

  .وستنجح يف هذه املهمة يوما ما
xéŠ¹]<ì…^ßÚ<‹é‰`i< <

لقد ورد يف بعض النبوءات أن املسيح يرتل عند منارة بيضاء 
 أن تتحقق هذه النبوءة �شرقي دمشق، أراد املسيح املوعود 

مع أن . نة قام بتأسيس منارة ففي هذه الس؛حرفيا كما حتققت رمزيا
املعىن احلقيقي هلذه النبوءة هو أن املسيح املوعود سيأيت باألدلة 
الواضحة والرباهني الساطعة، وسيظهر جالله على العامل كله 
وسيحرز جناحا باهرا، ألن املراد من املنارة يف علم تعبري الرؤيا هو 
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أحد على مكان مرتفع األدلة اليت ال ميكن إنكارها، واملراد من كون 
هو إحرازه مرتبة ال تكون خافية على أحد، واملراد من جميء أحد 

 وال منعهمن ناحية الشرق هو الرقي واالزدهار الذي مل يكن ألحد 
  .يسع أحد احليلولة دونه

<íé–Î>àè�<Ý†Ò>< <

قضية قذف " كرم دين" رفع شخص يدعى ١٩٠٢يف أواخر عام 
ضور املسيح حب فصدر األمر ،�جنائية ضد املسيح املوعود 

يناير / ، فسافر إىل هناك يف كانون الثاين"جهلم" يف املوعود احملكمةَ
 ذاهبا �كان . ، وكان هذا السفر آيةً على بداية جناحاته١٩٠٣

لالستجواب يف احملكمة يف قضية معينة، ومع ذلك كان الناس قد 
كان " جهلم "فلما نزل يف حمطة القطار يف. ازدمحوا بأعداٍد هائلة

، خاٍل مل يبق يف حمطة القطار مكان  أنهالناس قد احتشدوا لدرجة
كما أن الناس قد اجتمعوا على حافيت الشارع العام خارج احملطة 

ملسؤولون صعب مرور السيارة من بينهم، واضطر اأنْ أيضا لدرجة 
اختاذ إجراءات خاصة من أجل السيطرة احلكوميون يف احملافظة إىل 

ضع، وعين السيد غالم حيدر رئيس املديرية إلجناز هذه على الو
 واستطاع بصعوبة بالغة ،فرافق حضرته يف السيارة. املهمة اخلاصة
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ألن الناس كانوا جمتمعني على أطراف الشوارع ،طريق ملرورها شق 
كان الناس قد توافدوا من املدينة ومن القُرى . من احملطة إىل املدينة

لقد بايع هنالك قرابة . �ل زيارة املسيح املوعود أيضا من أج
 احملكمة كانت مجوع غفرية من �ألف شخص، فلما حضر 

 حىت عسر على ،الناس قد جاءت لالستماع إىل جمريات القضية
كان الناس ميألون احملكمة وامليدان ااور . احملكمة توفري املكان هلم

 وهكذا ،يف تلك احملكمة يف املثول األول �لقد برئت ساحته . هلا
  .رجع باخلري والعافية

àè�<Ý†Ò<íé–Î<Ùç�æ<íÂ^Û¢]<…^â�‡]< <

 ، بدأ ازدهار اجلماعة ورقيها بصورة مذهلة جدا١٩٠٣منذ عام 
.  مخسمائة رسالة بيعة حنو يتلقى يف يوم واحد أحيانا�إذ كان 

لقد بايع . وهكذا ازداد عدد أتباعه حىت وصل إىل مئات األلوف
، وأخذت هذه اجلماعة تنمو خمتلف شرائح اتمعه أناس من على يد

 مث بدأت تنتشر يف أقاليم أخرى غري ،وتزدهر وتنتشر بسرعة فائقة
  . بل يف بالد أخرى غري اهلند أيضا،البنجاب
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ادثة حبيف هذه السنة نفسها فُجعت اجلماعة اإلسالمية األمحدية 
صاحلني من هذه أليمة، إذ استشهد أحد األعضاء الورعني وال

  . نتيجة املعارضة الدينيةرمجااجلماعة 
 قد ،وانتهت يف الظاهر" جهلم"إن سلسلة القضايا اليت بدأت يف 

الذي رفع قضية ضد املسيح " كرم دين"جتددت مرة أخرى، أي أن 
ورفع تلك القضية اجلنائية " غورداسبور"جاء إىل " جهلم"املوعود يف 

رية والعجب أن القضية قد طالت ومما يثري احل. هناك مرة أخرى
لقد مت تغيري أحد القضاة خالل هذه القضية، كما كانت . كثريا

 اضطر  أنمواعيد النظر بالقضية تحدد يف فترات متقاربة جدا لدرجة
  . لإلقامة يف غورداسبور ملتابعة القضية�

 ودار النقاش فيها حول ثالث أو ،لقد طُولت هذه القضية جدا
قد تعمد الكذب الصريح " كرم دين"كان . كلمات فحسبأربع 

 يف كتابه أنه كذّاب، �، فكتب عنه �ضد املسيح املوعود 
يطلق يف اللغة العربية على الكاذب وعلى كثِري الكذب لفظ وهو 

 تطلق على اخلسيس  لفظة، وهي"لئيم"أيضا، كذلك كتب عنه أنه 
ن أنه مل يكذب إال فكان أساس دفاع كرم دي. وعلى ولد الزنا أيضا

. اب وبولد الزنا أيضا ولكن املسيح املوعود نعته بالكذّ،مرة واحدة
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 ،بدأ التحقيق يف القضية ونشأت بعض األسئلة الدقيقة األخرى
وأثريت حوهلا حبوث طويلة أدت إىل امتداد عمر هذه القضية إىل 

وقد اشتهر عن أحد القضاة خالل هذه القضية أن بعض . سنتني
 ،إن مرزا قد وقع يف الشراك اآلن: د من دينه أحلّوا عليه قائلنياألفرا

فلما أتى بعض من . فأصِدر األمر بعقابه ولو بسجن يوم فحسب
مسع هذا القول إىل املسيح املوعود وذكروا له هذا األمر بقلق 

 فنهض عندما ، مستلقيا يف ذلك الوقت�وخوف شديد، كان 
هل يريد أن يبسط يده :  وقالمسع هذا األمر وامحر وجهه فجلس

ال نعرف إذا كان . إىل أسد اهللا تعاىل؟ إذا فعل ذلك فسريى مصريه
م ملفقًا، إال أن الذي حدث اخلرب الذي نِقل إىل حضرته صحيحا أ

صعيد الواقع هو أنه مت نقل ذلك القاضي يف تلك األيام نفسها، على 
مث قُدمت . رتبته بعد فترة تنزل مث ،وسحبت منه مجيع صالحياته

هذه القضية بعد ذلك أمام قاض آخر، وهو اآلخر طول فيها كثريا، 
 كان ينال كرسيا للجلوس يف حمكمة �ومع أن املسيح املوعود 

 غري أن هذا القاضي مل يعِطه الكرسي رغم مرضه ،قاضي احملافظة
عطش الشديد، ومل يسمح له يف بعض األحيان بشرِب املاء رغم ال

وبعد أن دامت القضية فترة طويلة جدا أُصِدر القرار بتغرمي . الشديد
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" مستر هريي"فتم االستئناف عند . املسيح املوعود مائيت روبية
فلما نظر إىل . قاضي االستئناف يف أمرتسر الذي كان أوروبيا

جمريات القضية تأسف تأسفًا شديدا لطول هذه القضية التافهة، 
ولو .  هذه القضية أمامي لشطبتها يف يومها األوللو عرضت: وقال

كلمات أقسى مما " كرم دين"استخدمت يف حق شخٍص مثل 
. ذكرها السيد مرزا لكان صوابا، فقد حصل ما مل يكن مناسبا البتة

 �على أية حال، لقد برأ هذا القاضي ساحة املسيح املوعود 
رة الثانية قد أثبت خالل ساعتني وألغى الغرامة أيضا، وهكذا للم

  .احلاكم األورويب بعمله أن اهللا تعاىل يعطي احلُكم ملن يكون أهالً له
، وهكذا حتقق الوحي ١٩٠٥لقد صدر قرار هذه القضية يف يناير 

الذي أوحاه اهللا تعاىل إىل املسيح املوعود قبل سنوات عديدة وكان 
  .يتعلق بعاقبة هذه القضية

ين مهمني للمسيح املوعود من أجل حصر لقد ختطّيت ذكر سفر
جمريات القضية املذكورة يف مكان واحد؛ أحدمها سفره إىل الهور 

، حيث أقام هناك مخسة ١٩٠٤أغسطس من عام / يف شهر آب
عشر يوما توافد الناس فيها من كل حدب وصوب لزيارته حىت مل 

 حمطة القطار مكان لوقوف الناس، وأخذ الناس ينشرون خرب يفيبق 
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كان . وله إىل الهور ويزدمحون خارج مكان إقامته صباح مساءوص
 حىت أن بعض األشرار ،املعارضون يأتون ويشتمون ويثريون الضجة

نه ِعدوا ع فأُب،حاولوا اقتحام البيت الذي كانت النساء يِقمن فيه
وتعين بناًء على طلب اإلخوة من مجاعة الهور أن يكون . قسرا

 وألقى ،يف قاعة عامة، فنشر إعالن بذلكللمسيح املوعود خطاب 
املولوي عبد الكرمي السيالكويت هذا اخلطاب على مسامع سبعة أو 

 جالسا على � بينما كان ،مثانية آالف من الناس يف قاعة واسعة
بعد اية هذه الكلمة التمس الناس من املسيح املوعود أن . مقربة منه

با خمتصرا لنصف  وألقى خطا�فوقف . خيطب فيهم هو أيضا
  .ساعة تقريبا

 أظهر �كان قد صار معروفًا إىل ذلك الوقت أنه حيثما توجه 
 معارضتهم له، -وال سيما املسلمني-أتباع مجيع األديان وامللل 

ولذلك كانت الشرطة تتخذ اإلجراءات املناسبة، وإىل جانب أفراد 
 وكانوا ،الشرطة احملليني كان حيضر بعض عناصر الشرطة األوروبيني

وملا علمت . يقفون على مسافات متقاربة حاملني بأيديهم السيوف
الشرطة أن بعض األشرار واجلهالء يريدون أن يعيثوا فسادا خارج 

 قامت بوضع خطة خاصة لعودة حضرته إىل ،مكان هذا االجتماع




�א�	���א����د����� �

  

٧٥

 وكان خلفها بعض ، فتقدمت سيارام سيارة املسيح املوعود،البيت
 ويليهم بعض أفراد الشرطة من املشاة، ،لراكبنيعناصر الشرطة ا

 بيته ومل يفلح �وهكذا حتت حراسة مناسبة بلّغوا املسيح املوعود 
  . الكائدون

 ففرغ من قضايا احملاكم ، من الهور إىل غورداسبور�لقد عاد 
 ٢٧ويف . ١٩٠٤أكتوبر / مث عاد إىل قاديان يف أواخر تشرين األول

 إىل سيالكوت ألن اإلخوة هناك التمسوا أكتوبر سافر/ تشرين األول
لقد قضيت هنا سنوات عديدة من شبابك : منه بكل إحلاح قائلني

فنرجو أن تشرف هذه األرض بزيارتك مرة أخرى بعد أن وفقك 
وكان هذا السفر بدوره دليال . اهللا تعاىل إلحراز هذا النجاح العظيم

لقطار من أجل  ألن الناس احتشدوا يف حمطة ا�بينا على جناحه 
صعب على املسؤولني تدبري أمورهم، وملا وصل أن زيارته لدرجة 

 فحجزوا كل تذاكر الدخول ،إىل الهور اندفعت مجاهري هائلة
 يسمح للزائرين  إىل أن واضطر مدير احملطة،املتوفرة يف احملطة

 إىل حمطة سيالكوت وكان مكان �وصل . بالدخول دون تذاكر
وصل .  وكان الطريق مليئًا بالناس، ميال تقريباإقامته فيها يبعد عنها

القطار إىل احملطة مساء مث استغرق ركوب السيارات بعض الوقت، 
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وما أن مشت سيارته مسافة قليلة جدا حىت حل ظالم الليل، فخيف 
 فاضطرت الشرطة ،على الناس أن تدهسهم السيارة جراء ازدحامهم

الطريق أمام سيارة املسيح  إجراءات خاصة من أجل إخالء إىل اختاذ
املوعود، وقد تولّى أحد رؤساء سيالكوت مع ضابط الشرف يف 

 ، وكانا يواجهان مشكلة كبرية يف إخالء الطريق،الشرطة هذه املهمة
مما أبطأ سري السيارة اليت  كانت نوافذها مفتوحة، وصف الناس 

وا قد على جانيب الشارع يف األسواق واألزقة، إضافة إىل ذلك كان
 أمام احملالت، ومن مل جيد مكانا صعد شرف اخلاليةمألوا األماكن 

كان اهلندوس واملسلمون قد أضاءوا القناديل والسرج على . البيوت
، وكانت السطوح مليئة بالنساء � بيوم لرؤية وجهه سطوح

 �والرجال الذين كانوا يقربون القناديل بأيديهم حنو سيارته 
زيد من الوضوح، وبعضهم كانوا ينثرون عليه الورود لريوا وجهه مب

  .واألزهار
lçÓÖ^é‰<ì†•^¦< <

 يف سيالكوت مخسة أيام، وإضافة إىل �أقام املسيح املوعود 
 فقد ألقى -  الذي قام به هناك لكل من أتى لزيارته - التبليغ 

وحني أُعِلن عن حماضرته قام بعض املشايخ أيضا . حماضرة أيضا
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ه الناس بكل شدة عن الذهاب لسماع حماضرة بإعالن وا في
املرزا، كما أفتوا بأن من يذهب لسماع هذه احملاضرة فسيبطل 

هذه أسلحة قوية يستخدمها العلماء منذ ذلك الوقت (نكاحه، 
ويحكمون ا السيطرة على املسلمني، إال أنه ليس عندهم أي نص 

ذا اإلعالن ومل يكتفوا ). صحيٍح وال موضوٍع للربهنة على قوهلم
 بل أعلن بعض املشايخ املعارضني عن حماضرام مقابل البيت ،فقط

 يقيم فيه، وذلك حىت ال يشترك الناس يف حماضرته �الذي كان 
كما عينوا بعض الناس على باب .  بل يقفوا خارج مكاا�

قاعة احملاضرة ليمنعوا الناس من الدخول إليها حبجة أن حضور هذه 
وبعضهم قد ازدادوا يف املعارضة إىل درجة أم كانوا . احملاضرة إمثٌ

ولكن مع كل ذلك حضر الناس . ميسكون بالناس وجيروم بعيدا
 دخل قاعة احملاضرة تركوا املشايخ �وملا مسعوا أنه . بكثرة

 مث أصغى اجلميع ،املعارضني يف مكام وأسرعوا إىل حماضرته
 مع أنه مل يكن ،وا إليهملدرجة أن املوظفني احلكوميني أيضا انضم

  .يوم عطلتهم
ألقى املولوي عبد الكرمي هذه احملاضرة على مسامع احلضور، 

أراد بعض األشرار أن يثريوا الشغب أثناء . مث طبعت كتابا
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 الذي كان أوروبيا -  فمنعهم من ذلك ضابط الشرطة ،احملاضرة
ما الذي يدعوكم إىل القلق من :  حيث قال هلم، بكل حكمة- 
اضرته؟ فإنه يؤيدكم ويرسخ عظمة رسوِلكم، وإذا كان ألحد حم

 ألنه يؤكد مرة بعد أخرى ،حق أن يغضب عليه فهم املسيحيون
على أية حال، مل حتدث فتنة ). أي املسيح(على وفاة إهلهم 

 مزاياوكانت إحدى . بسبب حكمة وتيقّظ بعض ضباط الشرطة
رة األوىل لم قدم نفسه ل�هذه احملاضرة أن املسيح املوعود 

فلما انتهت . من أجل إمتام احلجة على اهلندوس" كَِرشنا"ـمثيال ل
 هم بعض الناس أن ، الرجوع إىل البيت�احملاضرة وأراد 
 فمنعتهم من ، إال أن الشرطة أحكمت سيطرا،يرشقوه باحلجارة

  .إحداث هذه املفسدة
 اليوم  ويف هذا، إىل قاديان يف اليوم التايل من احملاضرة�رجع 

فلما رأى هؤالء . أيضا مل حتدث أية مفسدة بسبب إجراءات الشرطة
 خرج بعضهم من ،األشرار أم مل جيدوا فرصة إليذاء املسيح املوعود

املدينة ووقفوا قرب السكة احلديدية بعيدا عن املدينة، وأخذوا 
يرمون القطار باحلجارة، ولكن مل يؤد ذلك إال إىل كسر بعض 

  .زجاجه
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 بعد مرض دام ١١/١٠/١٩٠٥تويف املولوي عبد الكرمي يف 
 ونال �طويال، وكان أحد أخلص أصحاب املسيح املوعود 

 بفتح �وبعد وفاته أمر . شرف إلقاء حماضراته يف مناسبات شىت
ك مدرسة عربية يف قاديان يتخرج منها علماء دين اإلسالم، وذل

  .لكي ال حيدث فراغ يف الكفاءات بعد وفاة العلماء
بعد بضعة أيام من وفاة املولوي عبد الكرمي سافر املسيح املوعود 

مل تكن دهلي هذه املرة هي . إىل دهلي وأقام هناك أسبوعني تقريبا
تلك اليت أثارت ضجة كبرية عند دخوله إليها قبل مخسة عشر عاما، 

مل . لناس ظلوا يثريون الشغب هذه املرة أيضاإال أن عددا قليالً من ا
 غري أنه كان خيطب يوميا بني الذين ، حماضرة بني الناس�يلِق 

كانوا يأتون لزيارته، وبسبب ضيق املكان مل يكن يشترك أكثر من 
مائتني أو مائتني ومخسني شخصا يف االستماع إىل حماضرته مرة 

 كما حاول ،و يومنيلقد أثار بعض الناس ضجة يوما أ. واحدة
البعض الصعود إىل سطح البيت ملدامهته أو شن هجمة عليه، ومع 

  .ذلك كانت األوضاع أكثر هدوًءا وأمانا من املرة السابقة




�א�	���א����د�������������������������������������                  ������ �

  

٨٠ 

عند عودة املسيح املوعود من هذا السفر استضافته مجاعة لدهيانة 
.  وألقى هناك حماضرة بني الناس، ومت ذلك بكل خري وبركة،ليومني
ا كان هنالك إذ وصل وفد من مجاعة أمرتسر وطلبوا منه أن وبينم

 طلبهم ونزل �قَِبل . يقيم عندهم ليومني عند عودته إىل قاديان
مدينة أمرتسر مليئة مبعارضي . يف أمرتسر عند رجوعه من لدهيانه

اجلماعة، واملشايخ يتمتعون فيها بقوة كبرية ويتفاعل الناس بإثارم 
 يريد إلقاء حماضرته � اليوم الذي كان ويف. ويثريون الضجيج

فلما وصل إىل قاعة احملاضرة .  قرر املعارضون احليلولة دوا،فيه
رأى بعض املشايخ الالبسني جببا طويلة ويلقون بني الناس ِعظات 
رنانة بتحريك األيادي، كما رأى الناس ميألون أطراف مالبسهم 

مل جيد . فيهارة وبدأ  قاعة احملاض�مع كل ذلك دخل . أحجارا
وملا . املشايخ يف حماضرته شيئًا لالعتراض عليه وتأليب الناس ضده

 شعر بشيء يف حنجرته، فقدم له �مضى ربع ساعة من حماضرته 
 ألن اإلنسان يشعر باالرتياح يف مثل هذه ،أحد الناس كوب شاي

 بإشارة �لقد منعه . احلالة إذا شرب سائالً بعد كل مدة قصرية
، وما أن � إال أن ذلك الشخص قدم الكوب نظرا إىل تأمله ،يده

 : رشفة واحدة حىت أثارت املشايخ ضجة كبرية قائلنيارتشف منه
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 ألن الشهر هو شهر الصيام وهو ليس ،هذا الشخص ليس مبسلم
فَمن كَانَ ِمنكُم �: يقول اهللا تعاىل:  ردا عليهم�قال . صائما فيه

لَى سع ا أَوِريضمراٍم أُخأَي ةٌ ِمنأي أن ..)١٨٥: البقرة (�فٍَر فَِعد 
 واملسافر ال يصوم حىت يعود ،املريض ال يصوم حىت يربأ من مرضه

ولكن مل يؤثر ذلك يف . أما أنا فمريض ومسافر معا. من سفره
أخذت الضجة تتفاقم ومل تستطع الشرطة التحكم يف . الثائرين
. طلب من أحد أن ينشد قصيدة أن جيلس وي�فارتأى . الوضع

 بعد ذلك هب � ولكن ملا قام ،سكت الناس أثناء القصيدة
 ، واصل قراءة حماضرته� إال أنه ،املشايخ فأثاروا الضجة مرة ثانية

.  وبدأوا يتقدمون حنو املنصة ملهامجته،فعزموا على إحداث الفتنة
ار جارف حاولت الشرطة منعهم إال أا مل تستطع احليلولة أمام تي

 من الناس، كانوا يتقدمون كموج البحر الذي يتقدم آالفقوامه 
فلما صعب على الشرطة احليلولة دوم توقف . بسرعة حنو األمام

 عن اإللقاء، ولكن مل دأ ثورة الناس بل أرادوا الوصول إىل �
فلما رأى ضابط الشرطة هذا الوضع قال حلضرته . املنصة ومهامجته

فة ااورة، كما أرسل بعض عناصر الشرطة أن يدخل يف الغر
ظلت الشرطة حتاول منع الناس من . إلحضار السيارة املدرعة
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الدخول إىل تلك الغرفة، حىت جاءت السيارة املدرعة ووقفت عند 
 ركوب ، فلما أراد�إليها حضرته  فتوجه ،الباب الثاين للغرفة

ن كانوا واقفني  فتقدم حنوه م،السيارة عرف الناس أنه يغادر املكان
 وقذَفه أحدهم ِبعصا غليظة، ،أمام قاعة احملاضرة وأرادوا أن يهامجوه

 للحيلولة دون وصول العصا إليه، كان باب �فتقدم أحد أتباِعه 
 فوقعت العصا على الباب ومل ،السيارة مفتوحا يف ذلك الوقت

انطلقت السيارة بعد ركوب . يصب هذا الشخص إال بكدمة بسيطة
ح املوعود فيها، إال أن الناس صبوا عليها وابال من األحجار، املسي

 ولكنها كانت تنفتح تلقائيا كلما وقعت ،كانت نوافذ السيارة مغلقة
عليها األحجار، كنا منسك ا من الداخل ولكنها كانت تكاد أن 

على أية حال مل يصب أحد منا . تسقط كلما وقعت عليها احلجارة
 أصابه حجر على يده من خالل إحدى إال أخي الصغري الذي

ومبا أن الشرطة كانت موجودة حول السيارة فإن أكثر . النوافذ
أبعدت الشرطة الناس من هناك مث مشت . احلجارة قد وقعت عليهم

خلف السيارة وأمامها، بل جلس شرطي على سقف السيارة أيضا، 
وا كان الناس ثائرين لدرجة أم ظل. وهكذا أوصلونا إىل البيت
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 �ويف اليوم التايل عاد . يركضون وراء السيارة إىل مسافة طويلة
  .من هناك إىل قاديان

HíÂ^Û¢]<Ý^¿Þ<Häi^Êæ<àÂ<ìðçfßÖ] 

íè‚·_<àÛ¨_<…‚‘<íŠ‰öÚ<Ý^éÎ<< <

 وحيا أن وفاته ١٩٠٥ يف ديسمرب عام �تلقى املسيح املوعود 
مجاعته ونشره بني مجاعته، وأخرب أفراد " الوصية"قريبة، فألف كتيب 

عن قرب وفاته وطمأم، وأعلن عن إنشاء مقربة امتثاال ألمر الوحي 
ه اتاإلهلي، واشترط على من يدفن فيها أن يتربع بعشر أمواله وعقار

لقد بشرين اهللا تعاىل أنه لن : وكتب أيضا. من أجل نشر اإلسالم
مث أقام مؤسسة من أجل تدبري . يدفن فيها إال من كان من أهل اجلنة

 هذه املقربة لنشر ور األموال اليت يتربع ا  الراغبون يف الدفن يفأم
 بعد هذا أن اهللا تعاىل سيحفظ اجلماعة بعد �نبأ كما أ. اإلسالم

 وسيتكفل مجيع أمورها كما كان يتكفل أمور مجاعات ،وفاته
األنبياء فيما مضى، وسيظل يقيم بعض الناس لإلشراف على اجلماعة 

  .� بعد النيب � بكر باأقام بذلك أكما 
كانت هناك جلان إدارية للمدرسة والة تتوىل االهتمام 
بالضرورات التعليمية والتبليغية للجماعة حىت زمِن نشِر كتيب 
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 مؤسسة جديدة لتدبري أمور املقربة، ولكن بناء �مث أقام . الوصية
 بدال من املؤسسة - ١٩٠٦ يف عام �على طلب اإلخوة أقام 

 مؤسسةً عهد إليها اإلشراف –دبري شؤون أموال الوصية املعنية بت
شيت "على مدارس التعليم الديين والدنيوي، وجملِة مقارنة األديان، و

 أقام مؤسسة ،وغريها، وهكذا بدال من املؤسسات املتفرقة" مقربة
  ".صدر أجنمن أمحدية"شاملة باسم 

"  أمحدمبارك" تويف ابنه ١٩٠٧سبتمرب من عام / يف شهر أيلول
عن عمر يناهز مثانية أعوام وفق النبوءة اليت كانت قد نشرت عند 

  . والدته
صدر "وقُدم يف هذه السنة نفسها اقتراح إلقامة فروع ملؤسسة 

يف املدن املختلفة، كما جاء رجالن وامرأة من " أجنمن أمحدية
 طويال حول �أمريكا لزيارة املسيح املوعود، وتكلم معهم 

امنة يف البعثة الثانية للمسيح وحقيقتها؛ وحصلت يف هذه احلكمة الك
 ،السنة نفسها بعض أحداث التمرد ضد احلكومة يف أرجاء البنجاب

 مجاعته بالوفاء للحكومة، وعليه فإن مجاعته قد قدمت �فنصح 
خدماا يف أماكن خمتلفة من أجل دئة الوضع بكل إخالص دون 

  .أن يكون هلم أغراض شخصية
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ديسمرب من هذه السنة عقد اآلريا يف / كانون األوليف شهر 
ووجهوا الــدعوة إىل أتباع الديانات كلها، . الهور مؤمترا دينيا

 كما تعهدوا االلتزام ،واشترطوا عدم مهامجة الديانات األخرى
بذلك أيضا، والتمسوا من املسيح املوعود أن يشترك، فقال أشم 

ع ذلك كتب مقاال إمتاما للحجة رائحة اخلداع من هذا االقتراح، وم
 يف هذا املقال دعوة �لقد وجه . وأرسله ليقرأ يف هذا املؤمتر

 وذكر فيه حماسن اإلسالم ومزاياه ،التصاحل إىل اآلريا بكل جدية
وقد شارك مخسمائة شخص من أفراد اجلماعة . بطريقة لطيفة ولينة

 اشتراك األمحديني يف هذا املؤمتر بعد شراء تذاكر الدخول، ونظرا إىل
فلما جاء دور اآلريا يف املؤمتر . اشترك املسلمون اآلخرون أيضا

بقينا .  أقذر الشتائم واستخدموا لغة بذيئة�كالوا فجأة لنبينا 
 ومل يقف ،تعليم حضرتهوفق مستمعني بصمت دون إثارة الشغب 

  . ١٥أحد منا ليقول هلم بأنكم نقضتم العهد الذي التزمتم به لنا
                                                           

 األمحديني الذين كانوا حاضرين ومل � املوعود لقد الم املسيح   15
، وتال �يغادروا املؤمتر ووخبهم، وكان على رأسهم املولوي نور الدين 

وقَد نزلَ علَيكُم ِفي الِْكتاِب أَنْ ِإذَا سِمعتم آياِت اللَِّه �: عليهم قول اهللا تعاىل
عدوا معهم حتى يخوضوا ِفي حِديٍث غَيِرِه ِإنكُم يكْفَر ِبها ويستهزأُ ِبها فَلَا تقْ

مواحلقيقة أن املوقف كان صعبا  بال شك على ). ١٤١: النساء (�ِإذًا ِمثْلُه
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 مفوض املالية يف "السري ِولسن" زار قاديان ٢١/٣/١٩٠٨يف 
ومبا أا كانت املناسبة األوىل من نوعها أن يزور قاديان . البنجاب

 فقد أمر املسيح املوعود مجاعته ،مسؤول حكومي كبري ذا املنصب
 كما ،وطلب إقامة خيمة له يف مدرسة اجلماعة. باخلروج الستقباله

وملا كان املعارضون قد أشاعوا عنه . يضاأقام على شرفه مأدبة أ
 والدليل على ذلك أنه ال يقابل ، أنه يعارض احلكومة يف اخلفاء�

املسؤولني احلكوميني رغم عالقات العائلة القدمية معهم، فقد قضى 
 إذ ذهب بنفسه للقاء ،املسيح املوعود على هذا االعتراض عمليا

. ية أفراد من مجاعته وكان بصحبته سبعة أو مثان،مفوض املالية
استقبل املفوض املذكور حضرته على باب اخليمة بكل تقدير 

 وظل يسأله عن أمور كثرية تتعلق جبماعته، منها أمر جدير ،واحترام
" مسلم ليغ"بالذكر وهو أنه يف تلك األيام نفسها تأسست رابطة 

 وكانوا يعدوا وسيلة فاعلة ،وكان اإلجنليز مسرورين بدستورها
، وألجل ذلك كان بعض "الكونغرس"تصحيح نقائص حزب ل

مسلم "احلكام اإلجنليز يشريون على بعض الرؤساء لالنضمام إىل 
                                                                                                                              

األمحديني؛ فمن ناحية مل يكن مناسبا أن يثريوا فتنة وخيالفوا تعليمات املسيح 
رة املؤمتر ستؤدي إىل ، ومن ناحية أخرى كان تقديرهم أن مغاد�املوعود 

 )املترجم( .الظن بأا هزمية لإلسالم
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 ،بشكل هامشي" مسلم ليغ " رابطةلقد ذكر مفوض املالية". ليغ
ال أحب : �قال . وأراد أن يعرف رأي املسيح املوعود فيها

 ولكن املسيح ،"مسلم ليغ"لقد سرد مفوض املالية مزايا . ذلك
جيب أال تقيسها على : قال املفوض. هذا الطريق خطري: املوعود قال

الكونغرس الذي تأسس يف ظروف كانت تنبئ من البداية أنه 
فقد تأسست " مسلم ليغ"سيتجاوز حدوده يف املطالبة حبقوقه، أما 
 تتصبغ حبيث ال ميكن أن ،بأيدي أناس حمترمني وحتت قوانني حمترمة

فلما مسع ذلك أحد أتباع . ونغرس يف يوم من األيامبصبغة الك
 الذي كان - وهو اخلواجه كمال الدين �املسيح املوعود 

 -" مسلم إنديا"وهو مالك جملة " ووكنغ"مؤسسا ملركز اجلماعة يف 
وقد مت وضع " مسلم ليغ"أنا أيضا عضو يف : أيد السري ولسن وقال

ولكن املسيح املوعود . قواعد وقوانني صارمة تضمن عدم احنرافها
أشم منها رائحة أا أيضا ستتحول يوما ما :  قال ردا عليهما�

إىل الكونغرس، وإنين أرى التدخل يف السياسة ذه الطريقة خطريا 
لقد انتهى حوارهم هذا ولكن الذي يطالع األحداث السياسية . جدا

  .فًا حرفًا قد حتقق حر�يف اهلند يعرف أن كالم املسيح املوعود 
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لسنة نفسها اضطر املسيح املوعود أبريل من تلك ا/  نيسان٢٦يف 
 -باللغة الفارسية–وتلقى . لسفر إىل الهور بسبب مرض والديتإىل ا

  : يف الليلة اليت كانت تسبق يوم سفره الوحي التايل
  . ارگمباش أمين از بازئ رو

  .ال تأمن صروف الدهر: يأ
يف . لذي يشري إىل حادثة خطريةتلقيت هذا الوحي ا: �فقال 

تلك الليلة نفسها مرض أخي األصغر مرزا شريف أمحد، ومع ذلك 
 ،وهي احملطة القريبة لقاديان" بطاله"خرجنا للسفر، فلما وصلنا إىل 

علمنا أن القطارات ال تتوفر بعدد كاف بسبب أحداث التمرد على 
إىل ا فاضطررن.  لذلك ال ميكن حجز مقاعد يف القطار،احلدود

تلقيت وحيا : لقد أخرب حضرته أهلَه قائال. النتظار ليومني أو ثالثةا
مقلقًا من ناحية، ومن ناحية أخرى نواجه العراقيل يف السفر، لذلك 

 وهكذا سيتغري اجلو ،لبضعة أيام" بطاله"من األفضل أن نقيم هنا يف 
ة ولكن الوالد.  فسندعو طبيبةً إىل هنا ألجله،أما العالج. أيضا

وهكذا بعد انتظار يومني أو ثالثة . أصرت على الذهاب إىل الهور
وما أن وصل إليها حىت أثريت ضجة فيها من .  إىل الهور�سافر 

 واجتمعوا كعادم على حماربته، وبدأوا سلسلة من ،قبل املشايخ
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كانت هذه . احملاضرات ضده يف ميدان قريب من مكان إقامته
صالة العصر وتستمر إىل الساعة التاسعة احملاضرات تبدأ يوميا بعد 

. � وكانت حتتوي على الشتائم القذرة ضده ،أو العاشرة ليال
وملا كان الطريق الوحيد املؤدي إىل بيته مير من هذا امليدان الذي 
تلقَى فيه احملاضرات املذكورة، فقد كانت مجاعة حضرته تتحمل 

وصاهم أن ميروا من مشقة وأذية كبرية، إال أنه قد أبلغ اجلميع وأ
 ألن شتائمهم ال تغير شيئًا يف ،هناك صامتني دون التفات إليهم

 ينوي هذه املرة أن يقيم طويال يف الهور، لذلك �كان . موقفنا
 كما كان غريهم ،اجتمع هناك األمحديون من كل حدب وصوب

  . مما أدى إىل ازدحام الناس أمام بيته كل حني،أيضاً يتوافدون للقائه

�äe^Ş}æ<…çâ÷<ð]†Ú_<±c<�çÂç¹]<xéŠ¹]<ìçÂ< <

 من الغافلني عن - بل أمراء العامل كله تقريبا-وملا كان أمراء اهلند 
 فوجه ،الدين نسبيا، فقد ارتأى املسيح املوعود أن يسمعهم شيئًا

إليهم دعوة عن طريق أحد األمراء غري األمحديني يكن حلضرته 
 ألقى خطابا يف دعوة الطعام هذه، فلما تقديرا واحتراما كبريين، مث

 فرد عليه ،طال اخلطاب وزاد عن الساعة أبدى أحد احلضور ملله
نأكل يوميا مثل هذا الطعام، أما الغذاء : كثري من الناس قائلني
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 لذلك نرجو أن تواصل خطابك، فظل ،الروحي فنعمنا به اليوم
قد اشتهر بني ل.  فيهم خطابه هذا لساعتني ونصف تقريباي يلق�

 رجع عن دعوى �الناس عن هذا اخلطاب أن املسيح املوعود 
الصادرة يف الهور هذا اخلرب، " أخبار عام"النبوة، ونشرت جريدة 

إنين أعلنت عن نبويت ومل : فرد املسيح املوعود عليه وكتب للجريدة
 بشريعة جديدة، ألنين أتبع ا قط، إمنا أنكر كوين نبيا يأيتأرجع عنه

  .�الشريعة اليت جاء ا حممد 
<�çÂç¹]<xéŠ¹]<ì^Êæ����< <

 يعاين الزحار منذ زمن بعيد، واشتد ذلك عند قدومه �كان 
 فإنه ،وملا كان الناس الذين يأتون للقائه يغشونه ليل ار. إىل الهور

 أن يستريح جيدا، وبينما كان يف هذه احلالة إذ �ن له تسمل ي
لقد . أي قد حان وقت املغادرة."  الرحيلالرحيل مث: "تلقى وحيا

أثار هذا الوحي قلق اإلخوة، إال أنه يف ذلك الوقت نفسه وصل من 
 مما جعلهم يظنون أن ،قاديان خرب وفاة أحد أصدقاء املسيح املوعود

الوحي املذكور كان يتعلق به، ولكنهم ملا سألوا املسيح املوعود عن 
 ومل يكن ،ص كبري من مجاعتنابل هذا الوحي يتعلق بشخ: معناه قال

لقد قلقت والديت من . يتعلق ذا الشخص الذي وصل خرب وفاته
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. فلنذهب إىل قاديان:  يوما�هذا الوضع وقالت للمسيح املوعود 
 مل يعد الرجوع إىل قاديان اآلن بيدنا، ولن نستطيع �قال 

 إجناز مث ظل مشغوال يف. الذهاب إليها إال إذا أخذنا اهللا تعاىل إليها
وارتأى يف حالة املرض هذه أن . أعماله رغم هذا الوحي واملرض

 وبدأ ،يلقي خطابا من أجل إقامة الصلح بني اهلندوس واملسلمني
أي الدعوة إىل السالم، " بيغام صلح" ومساه ،يكتب هذا اخلطاب

ويف . وقد سبب هذا العمل يف ضعفه وتفاقم مرض الزحار عنده
 - تلقى ، إكمال هذا اخلطاب فيهاي ينو�الليلة اليت كان 

  مكن تكيه بر عمر نابائيدار: الوحي التايل -بالفارسية
فأمسع املسيح املوعود هذا الوحي أهلَه . أي ال تِثق باحلياة الفانية

 اخلطاب املذكور صباح اليوم �أى .  إنه يتعلق يب:فورا وقال
 مما ،ضاء احلاجةقويف تلك الليلة اضطر إىل . سله للطبعالتايل وأر

أدى إىل إجهاده واشتداد ضعفه، فأيقظ والديت، فلما استيقظت 
وجدته يف حالة شديدة الضعف، فقلقت بطبيعة احلال قلقًا شديدا 

هو ذاك الذي كنت أقوله لك : �وسألت ماذا حدث لك؟ قال 
، قضاء احلاجة مرة أخرىإىل وبعد ذلك اضطر ) أي مرض املوت(

أرسلوا إىل املولوي نور الدين :  فقال،داد ضعفه تسبب يف اشتمما
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، مث قال )وكما كتبنا فيما سبق كان املولوي طبيبا حاذقًا(ليحضر 
) أي محاه(وحضرة مري ) أي مؤلف هذا الكتاب(أيقظوا حممودا 

  .أيضا
كان سريري على بعد يسري من سرير املسيح املوعود، فلما 

 حضر األطباء أيضا وباشروا دا،أيقظوين رأيت أن حالته مقلقة ج
 ولكنه مل يتحسن، فأعطوه بعض األدوية عن طريق الوريد ،عالجه

أراد أن يقول شيئًا . فلما استيقظ صباحا صلى صالة الفجر. فنام
 إال ،ولكن صوته كان قد بح كثريا فلم يستطع، فطلب القلم والدواة

فاستلقى قليال  وانفلت القلم من يده، ،أنه مل يستطع الكتابة أيضا
وغشاه النعاس، مث يف العاشرة والنصف تقريبا فاضت روحه 

 حياته كلها خلدمة �واستقرت عند املالك احلقيقي الذي بذل 
كانت الكلمة الوحيدة اليت رددها . ديِنه، إنا هللا وإنا إليه راجعون

  ".اهللا: "خالل مرضه هذا هي
ربق، وبعثت لقد انتشر خرب وفاته يف الهور كلها بسرعة ال

الربقيات إىل فروع اجلماعات يف أماكن خمتلفة، مث يف مساء اليوم 
نفسه أو إىل صباح اليوم التايل كانت قد علمت اهلند كلها بوفاة 

  .هذا اإلنسان العظيم
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ال ميكن أن تنسى أبدا معاملة النبل واالحترام اليت كان يعامل ا 
 أبداها معارضوه عند معارضيه، وال ميكن أن تنسى الفرحة اليت

 إذ اجتمع خالل نصف ساعة من وفاته طائفة من الهور أمام ،وفاته
البيت الذي وضع فيه جسده املبارك وراحوا ينشدون أغاين الفرحة 
ليربهنوا ا على عماهم الروحي، وبعضهم قد أبدوا خبثهم بأبيات 

   .�ة يقرضوا هجوا للمسيح املوعود يشعر
 مجاعته تكنه له فكان باديا من تصرف أما احلب الذي كانت

بعض أفراد اجلماعة الذين كانوا يستطيعون أن يقبلوا أن حواسهم 
رغم رؤيتهم نعشه  - إال أنه كان صعبا جدا عليهم ،قد تعطلت

وهناك .  أن يقبلوا أن ِحبهم قد فارقهم لألبد-املبارك بأم أعينهم 
تباع املسيح احلايل حواريي املسيح السابق وحب أفارق بني حب 

وهو أن حواريي املسيح السابق اندهشوا لرؤيته حيا بعد حادثة 
مل يكن .  مندهشني من وفاتهالصليب أما أتباع املسيح احلايل فكانوا

 أما هؤالء فلم ته،حياوأتباع املسيح األول يستوعبون جناة املسيح 
  . يكونوا يستوعبون وفاته

 بعث خامتًا للنبيني قبل ثالثة عشر يف رثاء ذلك النيب العظيم الذي
  : قرنا، قال أحد الشعراء بقلب صادق لدى وفاته
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  كنت السواد لناظري    فعِمي عليك الناظر
  من شاء بعدك فليمت   فعليك كنت أحاذر

 رأت عني السماء ذلك ،واليوم بعد ثالثة عشر قرنا من الزمان
ت حالة الذين ، وكان�املشهد نفسه عند وفاة اخلادم الصادق له 

بييت الشعر عرفوا هذا اخلادم الصادق تشبه احلالة املذكورة يف 
، إذ أصبح عيشهم يف هذا العامل شيئًا حقريا، وارتبطت السابقَني

مجيع أفراحهم باآلخرة، بل هذه هي حالتهم حىت اآلن بعد مضي 
 ولو مضى قرن من الزمان ،، بل أقول�مثانية أعوام على وفاته 

 اهللا احلبيب حيا نيبعوا أن ينسوا تلك األيام اليت رأوا فيها فلن يستطي
  .بينهم

 فقد شط يب اخليال عند ذكر ،ال شك أن اآلالم تثري الشجون
 حىت انتقلت من ذكر وفاته إىل مواضيع �وفاة املسيح املوعود 

 تويف يف الساعة العاشرة �على أية حال، ذكرت آنفًا أنه . أخرى
ادرت مجاعته بنعشه يف قطار املساء بقلوب والنصف تقريبا، وغ

وبذلك حتقق الوحي الذي تلقاه ونشر يف . مثقلة باهلموم واألحزان
جاؤوا بنعشه ملفوفًا يف : اجلرائد املختلفة قبل هذا الوقت وهو

  .الكفن
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نقل نعشه إىل قاديان، وقبل دفنه " بطاله"وفور وصول القطار إىل 
يت كانت تضم يف ذلك الوقت مئات ال(هناك انتخبت مجاعة قاديان 

) املندوبني الذين توافدوا من فروع اجلماعة الكثرية من مناطق شىت
احلاج نور الدين البهريوي خليفة للمسيح املوعود وبايعوا على يده، 
وبذلك حتققت نبوءة املسيح املوعود اليت كتبها يف كتيب الوصية أنه 

سيهيئ اهللا تعاىل األمور  كذلك ،� بعد النيب �كما أُقيم أبو بكر 
وبعد ذلك صلى عليه خليفته . جلماعيت أيضا على الشاكلة نفسها

: وبذلك حتقق وحي املسيح املوعود. األول، ومتّ دفنه بعد الظهر
 يف �، وهذا الوحي تلقاه "حادثة يف السابع والعشرين تتعلق بنا"

 يف � ونشر يف جرائد عدة، فقد تويف ١٩٠٢ديسمرب من عام 
 ، وكان يرافق هذا الوحي٢٧ ومت دفنه يف ١٩٠٨ مايو/  أيار٢٦

ح معناه بشكل أجلى وهوي آخر وحيحان وقت وفاتك: وض.  
 اعترفت اجلرائد اإلجنليزية �ولدى وفاة املسيح املوعود 

 أنه كان شخصا عظيما من هذا - رغم املعارضة -واهلندية كلها 
  .العصر
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