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من إنسان بعث باسم يسوع املسيح لتخليص العامل من أنواع البدع، 
ويستهدف ترسيخ دعائم الصدق يف العامل بالرفق واألمن، ويعلِّم الناس طريقة 

والعبودية له، ويعلِّمهم طريق الطاعة الصادقة للملكة  ماحلب الصادق خلالقه
، ويرفع عنهم الصادقة بينهم ساةاملعظمة الذين هم رعيتها، ويعلِّم بين البشر املوا

األحقاد والثوائر النفسانية، ويقيم يف عباد اهللا صاحلي النية صلحا طاهرا ال 
يشوبه النفاق.. هذا املكتوب هدية شكر وامتنان لصاحبة اجلاللة جناب قيصرة 
اهلند امللكة املعظمة حاكمة بريطانيا واهلند دام إقباهلا بألقاا، نئةً مبناسبة 

 . حلكمها الحتفال باليوبيل على مرور ستني سنةا

  
  مبارك، مبارك، مبارك!
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حنن نشكر اهللا الذي أرانا هذا اليوم، يوم السعادة الكاملة حبيث شهدنا 
مللكتنا املعظمة قيصرة اهلند وبريطانيا، فال أحد  مبناسبة مرور ستني سنةاليوبيل 

يقدر فرحتنا ذا اليوم، فنحن نئ قيصرتنا احملسنة مبنتهى الشكر والسعادة، أدام 
  اهللا أفراح امللكة املعظمة! 

إننا ندعو اهللا الذي خلق األرض ورفع السماوات وسخر لنا الشمس املشرقة 
املعظمة قيصرة اهلند اليت تعتين باألمم املختلفة والقمر املنري أن يطيل عمر ملكتنا 

من شعبها ورعيتها برفق ويستفيد بوجودها ماليني الناس. ونسأل اهللا تعاىل 
ماليني من القلوب يف اهلند (الذي بفرحته تز فرحة االحتفال باليوبيل مبناسبة 

بسط تفا بنسيم الصب استعادت نضاراكأزهار  ونشوةالربيطانية وإجنلترا حبماس 
أن نئ السماُء أيضا بشمسها وقمرها  )بأجنحتها بأوراقها كما ترفرف الطيور

أن  �وجنومها كما ترج األرض بضجيج ومحاس التهنئة، ونسأل اهللا الصمد 
جيعل بعنايته جاللة ملكتنا املعظمة، احملسنة حاكمة اهلند وبريطانيا، حمببةً إىل 

ا يف قلوب مجيع رعيتها من الكبار حبه يتبوأقلوب مالئكة السماء كما 
والصغار، وأن ميتعها ذلك اإلله القادر بربكات دينية أيضا كما وهب هلا 
الربكات الدنيوية اليت ال تعد وال حتصى، وأن يهيئ هلا أفراحا يف اآلخرة أيضا 

 �كما أفرحها ذلك الرحيم يف هذا العامل؛ فليس من املستبعد من أفعال اهللا 
ق هذه اإلنسانة املباركة هلذه احلسنة األخرية أيضا، وهي اليت صدرت وال أن يوفِّ

تزال تصدر منها ماليني اخلريات، فيوفقها لتطهري بريطانيا من عبادة البشر برحم 
وأمن، حىت ال تتمالك أرواح املالئكة أيضا أنفسها وتقول هلا: أيتها الصديقة 

  من األرض.  املوحدة! لك التهاين من السماء كما
هذا الداعي، الذي بعث يف العامل باسم عيسى املسيح، يفتخر بوجود امللكة 

قد  �املعظمة قيصرة اهلند وعهدها، كما كان سيد الكونني حممد املصطفى 
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. وإنْ كان من الواجب على كل واحد أنو شروان افتخر بعهد امللك العادل
يهنئ امللكة املعظمة بأدعية صادرة بإخالص مبناسبة االحتفال باليوبيل املبارك أن 

تذكُّرا مبننها ويقدم إىل حضرة قيصرة اهلند الربيطانية وإجنلترا هدية الشكر، غري 
أنين أرى أن هذا العمل واجب علي أكثر من اجلميع، إذ قد أراد اهللا يل أن 

يسودها إىل حكومة امللكة املعظمة اآلمنة اليت  - إلجناز مهمة مساوية - آوي
السالم. فقد أرسلين اهللا يف زمن ويف بلد يشكِّل فيه عهد سلطة القيصرة املباركة 

الناس وأمواهلم وأرواحهم؛ وقد متكنت من نشر احلق  شرفحصنا منيعا لصون 
بسالم وأمن مقيما يف هذا البلد، فإسداء الشكر هلا على ذلك واجب علي أكثر 

قد ألفت كتبا عديدة باللغة  -إلسداء هذا الشكر - من اجلميع. ومع أين كنت
األردية والعربية والفارسية وذكرت فيها مجيع منن جاللة امللكة العظيمة على 
مسلمي اهلند الربيطانية ونشرتها يف العامل اإلسالمي، وحضضت كل مسلم على 

يل الطاعة الصادقة واتباع قوانينها؛ إال أنه كان من الواجب علي أن أُرسل تفص
إجنازي هذا إىل جاللة امللكة املعظمة أيضا. فتشجعت اليوم لتحقيق أمنييت هذه 
مبناسبة مباركة هي يوبيل امللكة املعظمة قيصرة اهلند الذي هو مناسبة شكر 

  عظيم وأفراح للشعب الويف الصادق. 
نين رجل من عائلة نبيلة يف إ القول: وأرى من الضروري تعريفا هلا يب

مريزا غالم ومعروف باسم  - من رعية جاللة امللكة العظيمةهي  - البنجاب
واسم والدي مريزا غالم مرتضى واسم والده مريزا عطا حممد  أمحد القادياين،

ل حممد. وهذا األخري كان من والة البالد قبل هذا الزمن. گواسم والده مريزا 
املته وخماطبته خلدمته كما سأبين الحقا، وشرفين مبك �أما أنا فقد اصطفاين 

كما كلَّم عباده منذ القدم، وثبتين على مبادئ طاهرة جدا ومفيدة لبين البشر. 
أخربين أن مجيع األديان اليت  �فمن مجلة املبادئ اليت أُقمت عليها أن اهللا 
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انتشرت يف العامل من خالل األنبياء واستقرت بقوة وأحاطت بقسم من العامل 
مضى عليها زمن؛ ليس أي منها كاذبا بأصله ومل وعاشت مدة ال بأس ا و

يكن أحد من أولئك األنبياء كاذبا، ألن سنة اهللا منذ القدم أنه ال ميكِّن قطّ 
الزدهار دين متنبئ يفتري على اهللا وهو ليس من اهللا، بل يتجاسر ويفتري من 

 � عند نفسه. والذي يقول إنه من اهللا مع أن اهللا يعلم أنه ليس منه فإن اهللا
يهلك ذلك املتجاسر ويدمر أمره كله ويشتت مجاعته، وتكون آخرته أسوأ من 

ال يعطيه العظمة اليت  �أُواله ألنه كذب على اهللا وافترى عليه بتجرؤ، فإن اهللا 
  تعطى للصادقني وال ميتعه بالقبول واالستقرار اخلاص باألنبياء الصادقني.  

حلق فلماذا انتشرت يف العامل األديانُ وإذا سأل أحدهم أنه إن كان هذا هو ا
الشمس والقمر والنجوم  املالئكة أو اليت تذكر كتبها الناس أو األحجار أو

والنار واملاء واهلواء وغريها من املخلوقات على أا آهلة؟ فجواب ذلك أن هذه 
بل قد األديان إما أسسها أناس مل يدعوا النبوة ومل يدعوا تلقّي اإلهلام والوحي 

مالوا إىل عبادة املخلوق بعقلهم وتفكريهم اخلاطئ، أو كان بعضها قد أقيم يف 
احلقيقة بيد نيب صادق من اهللا، لكن تعاليمها اشتبهت على الناس مبرور الزمن؛ 
فحمل الناس بعض اازات واالستعارات على احلقيقة فبدأوا يعبدون املخلوق، 

ا هذا الدين. ففي هذه احلالة ليس األنبياء غري أن أولئك األنبياء مل يعلِّمو
لكن  ،مسئولني وليس الذنب على األنبياء ألم قدموا التعليم الصحيح الطيب

اجلهلة ألبسوا كالمهم معاين خاطئة لسوء فهمهم. فاجلهلة الذين قاموا بذلك مل 
يف يدعوا نزول الكالم اإلهلي عليهم ومل يدعوا أم أنبياء، وإمنا أخطأوا 

اجتهادهم يف فهم كالم األنبياء، ومع أن هذه الضالالت واألخطاء تندرج يف 
قائمة الذنوب وهي مكروهة يف نظر اهللا، غري أن اهللا ال مينعها من االنتشار منعه 

. فكل سلطة سواء أكانت أرضية أم مساوية ال متهل �ألعمال املفتري عليه 
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ه إىل احلكومة وينشره بصفته قانونا قد مفتريا خيتلق من عنده قانونا زائفا وينسب
صادقت عليه احلكومة، كما ال جتيز أي سلطة أن ينتحل أحد منصبا حكوميا 
ويفرض سلطته غري املشروعة، فيزعم للناس أنه مسئول حكومي، مع أنه ليس 

  فضال عن كونه مسؤوال حكوميا .  ،موظفا عاديا أيضا
 اكذبالنبوة القدمية أنه ال ميهل مدعي فهذه القاعدة نفسها سارية يف سنة اهللا 

بل يبطش به عاجال فينال عقابه، ونظرا إىل هذه القاعدة، جيب أن ننظر باحترام 
إىل مجيع أولئك الذين أعلنوا النبوة يف زمن ما، ونالت دعوم قبوال وتأصلت، 
وانتشر دينهم يف العامل وترسخت دعائمه، وعاش مدة من الزمن، وأن نعدهم 

ادقني. وإذا وجدنا يف كتبهم الدينية أخطاء أو الحظنا أتباع ذلك الدين ص
متورطني يف التصرفات املشينة فال جيوز لنا أن نصم مؤسسي تلك األديان؛ ألن 

ومن الوارد أن تندس األخطاء االجتهادية يف التفاسري،  الكتب حمتمل، حتريف
أحد على اهللا كذبا علنا بينما ال ميكن يف أي حال من األحوال أن يفتري 

ويزعم أنه نيب ويقدم كالمه ويقول حبقه: "إنه كالم اهللا"، وال يكون يف احلقيقة 
نبيا وال يكون كالمه من اهللا ومع ذلك ميهله كالصادقني، وينشر قبولَه 

  كالصادقني. 
الذين استقر دينهم وعاش مدةً وقبِله ماليني  -مجيع األنبياء عدمبدأ لذا فإنَّ 

صادقني صحيح جدا ومبارك ومؤسس للسالم. فهذا املبدأ رائع جدا،  -الناس
ت آالف املفاسد واإلساءات إىل األديان تالشه ذا األصل لولو متسك العامل كلُّ

ين يعدون املتمسكني بدينٍ اليت تضر بسالمة اتمع والعامة. فواضح جدا أنّ الذ
ما جمرد أتباعِ مفترٍ كذاب، فإم ذا يؤسسون فتنا كثرية، ويرتكبون جرائم 
اإلساءة ويستخدمون يف حق ذلك النيب كلمات مسيئة جدا ويسبونه ويلحقون 
ضررا بسالم اتمع وأمن العامة. مع أم ذا التفكري خاطئون أصال، ويعدون 
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د اهللا يف إساءام هذه. فاهللا الرحيم الكرمي ال حيب أبدا أن يخدع ظاملني عن
الناس بإعطائه قبوال بغري حق للكاذب، وجبعل دينه مستقرا، وال جييز أن حيوز 

  املفتري والكذاب مكانة األنبياء الصادقني يف نظر الناس. 
يف اهلند أو  سواء أكانوا -إن مبدأ تصديق مجيع األنبياء الذين ظهروا يف العامل

يف فارس أو يف الصني أو يف أي بلد آخر، الذين رسخ اهللا عظمتهم وعزهم يف 
مجيلٌ جدا وخيلق  - ماليني القلوب ورسخ دعائم دينهم وعاش هذا الدين قرونا

علَّمناه األمن ويؤسس السالم ويدعم احلاالت األخالقية. هذا هو املبدأ الذي 
املبدأ ننظر باحترام وإجالل إىل مؤسس كل دين ويف ضوء هذا  القرآن الكرمي.

ينطبق على سواحنه هذا التعريف سواء كان مؤسس الديانة اهلندوسية أو ديانة 
الفُرس أو ديانة أهل الصني أو ديانة اليهود أو ديانة النصارى، لكن من املؤسف 

ري أن معارضينا ال يتعاملون معنا ذه املعاملة، وينسون سنة اهللا الطاهرة غ
دين النيب املتبدلة أنه ال يبارك يف املدعي الكاذب كما يبارك يف الصادق، وأن 

ستقر وال يعيش طويال، مثلما يستقر دين النيب الصادق ويعيش يالكاذب ال 
طويال. فإن الذين يتمسكون بعقائد تعلِّمهم تكذيب أنبياء األمم األخرى 

ئام، ألنه ال شيء يثري الفنت أكثر واإلساءةَ إليهم هم دوما يعادون السالم والو
من كيل الشتائم ألناس تعظِّمهم األمم. فاإلنسان بطبعه يستعد أحيانا ملواجهة 
املوت لكنه ال يتحمل اإلساءة إىل مقتداه الروحي. فلو كان لنا اعتراض على 
تعليم أي دين فال ينبغي لنا أن اجم عرض النيب املؤسس لذلك الدين، وال أن 

على األفكار السائدة يف تلك األمة، ونثق بأن ينبغي أن نعترض إليه. بل  نسيء
منح اِهللا القبولَ لذلك النيب يف قلوب ماليني من البشر، وحفظَه لشرفه عرب 
القرون، هو الربهان احملكم على أنه من عند اهللا. فلو مل يكن متقبال عند اهللا ملا 

س من سنة اهللا تعاىل أن يكرم املفتري أحرز هذا الشرف على نطاق واسع، فلي
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وينشر دينه يف عشرات املاليني من الناس وحيفظ دينه القائم على االفتراء ملدة 
طويلة. فالدين الذي انتشر يف العامل واستقر ونال العز والعمر، ال ميكن أن 
يكون كاذبا أصال من حيث املنشأ. أما إذا كان االعتراض يرِد على ذلك 

فإما بسبب التحريف يف توجيهات ذلك النيب، أو خطأٌ يف تفسري  التعليم
توجيهاته. كما أنه حيتمل أال نكون حنن املعترضني على حق. فنحن نالحظ أن 
بعض القسس يعترضون لقصور فهمهم على تعاليم القرآن الكرمي اليت عدوها 

راض ناشئ عن فمثل هذا االعت .صحيحةً يف التوراة وآمنوا بصفتها تعليما إهليا
  خطئهم أو تسرعهم.
العامل وأمنه والسالم والورع واخلشية اإلهلية تكمن يف  نفْع فغاية القول: إنَّ

ال نكذِّب أبدا األنبياَء الذين صدقهم عشرات املاليني  وأن، أاملبد االتمسك ذ
الب من الناس عرب القرون وحالفَهم التأييد اإلهلي منذ القدم. وإنين أوقن بأن ط

ملاذا مل  :احلق سواء كان آسيويا أو أوروبيا سيعجب مببدئنا هذا ويقول متحسرا
   ؟ أاملبد امثل هذ ديينيقدم 

 من تقدمي هذا املبدأ إىل جاللة امللكة املعظمة قيصرة اهلند -إنين أهدف
 ،إىل لفْت انتباهها أن ذا املبدأ وحده ميكن نشر السالم يف العامل -وإجنلترا

ا ما نتمسك به. إن اإلسالم يستطيع أن يتباهى بتمسكه ذا املبدأ اجلميل وهذ
اجلذاب بصفة خاصة، فهل يليق بنا أن نسيء إىل مقدسني قد وفق اهللا عالَما 
التباعهم بفضله، كما ظلّ امللوك عرب القرون يطأطئون رؤوسهم أمامهم 

العامل بإكرامه بإجالل؟ فهل جيدر بنا أن نسيء باهللا الظن أنه يريد خداع 
الكاذبني كالصادقني وجعلهم قادة روحانيني لعشرات املاليني من الناس 

هم؟ فإذا دينكالصادقني، وتعمري دينهم طويال، وإظهار اآليات السماوية تأييدا ل
  هو نفسه خيدعنا فأىن لنا القدرة على متييز الكاذب من الصادق؟!  �كان اهللا 
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كاذب ال حيرز العظمة والشوكة والقبول فمسألة االعتقاد بأن النيب ال
كالصادقني مهمةٌ جدا. جيب أن ال تتمتع مكائد الكاذبني برونقٍ نالحظه، 
والذي ينبغي أن يكون يف شئون الصادقني. لذا فإن أبرز عالمات الصادق أنه 
يتمتع بسلسلة من التأييد اإلهلي وأن اهللا يغرس شجرة دينه يف قلوب عشرات 

شر ويعمرها طويال. فالنيب الذي نالحظ يف دينه حتقُّق هذه املاليني من الب
 العالمات جيب علينا أن ال نسيء إىل ذلك املقتدى اجلليل متذكرين موتنا ويوم
الدين، بل ينبغي أن حنبه ونعظّمه بصدق. باختصار هذا هو املبدأ األول الذي 

  كثرية. ، وبفضله متكَّنا من التخلق بأخالق سامية �علَّمناه اهللا 
واملبدأ الثاين الذي أُقمت عليه هو إصالح فكرة اجلهاد اخلاطئة املشهورة يف 

أن الطرق واألساليب اليت عدت  �بعض املسلمني السفهاء. فقد فهمين اهللا 
جهادا يف العصر احلاضر تناقض متاما التعليم القرآين. صحيح أن حكم القتال 

من حروب موسى وإعجاب أكثر م مبعقولية موجود يف القرآن الكرمي، وهو يتس
حروب يشوع بن نون. وكان مبنيا فقط على أن الذين رفعوا السيف من  ربأك

لقتل املسلمني بغري حق، وسفكوا الدماء بظلم وأوصلوا الظلم منتهاه، أن يقتلوا 
هم اآلخرون بالسيف. غري أن هذا العذاب يف اإلسالم مل يكن يتسم، مع ذلك، 

ناقه اإلسالم ، بل كل من كان يستجري باعت�بعنف احلروب الشديدة ملوسى 
إن كان من العرب، أو بأداء اجلزية إن كان من غري العرب، كان يعفَى عنه 
ويدرأ عنه ذلك العذاب. وكان هذا القانون مالئما جدا لسنن الكون ألن 

الذي ينـزل على العامل يف صورة األوبئة يزول بدفْع الصدقة  اهللا عذاب
دما تشتد نار الوباء تنصرف والدعاء والتوبة واخلشوع واخلضوع. وهلذا عن

مجيع شعوب العامل بالطبع إىل الدعاء والتوبة واالستغفار ودفْع الصدقة ويظهر 
  إىل اهللا.   للرجوعالتحرك الطبيعي 
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 ثبت أن رجوع الطباع اإلنسانية إىل اهللا عند نزول العذاب أمرفمن هنا ي
متحققة.. أعين أن طبيعي وفطري، وأن فائدة التوبة والدعاء عند نزول العذاب 

العذاب يزول بالتوبة واالستغفار كما زال عن قوم النيب يونس. وكذلك قد 
. فإصابة اهللا أولئك �زال العذاب عن بين إسرائيل مرارا بربكة دعاء موسى 

الذين أحلقوا الضرر باإلسالم وعذَّبوا املسلمني وآذَوهم كثريا حىت مل  - الكفار
بعذاب السيف مث ختليصهم نتيجةَ  -الد الصغاريتورعوا عن قتل النساء واألو

التوبة والرجوع وقبولِ احلق هلي السنة اإلهلية القدمية نفسها اليت ظهرت يف كل 
  زمن على الدوام. 

هي أنَّ غضب  �باختصار، إن حقيقة اجلهاد اإلسالمي يف زمن نبينا الكرمي 
ش حتت ظل احلكومة اهللا قد اشتد على الظاملني، غري أن اإلنسان إذا كان يعي

العادلة كما هي دولة ملكتنا املعظمة قيصرة اهلند مث فكَّر يف التمرد عليها فهذا 
ليس من اجلهاد يف شيء، وإمنا هي فكرة مبعثها اهلمجيةُ املتناهية واجلهلُ، 
فاحلكومة اليت يعيش اإلنسان يف ظلها بِحرية تامة، ويتيسر له األمن والسالم، 

فإن التفكري يف إحلاق الضرر  - واجباته الدينية كما هو حقُّهاويستطيع أن يؤدي 
ا تصرف إجرامي وليس جهاداً. وهلذا مل يرض اهللا بتصرفات املفسدين يف عام 

فتعرضوا ألنواع العذاب ألم قاوموا حكومتهم احملسنة واملربية. فقد  م١٨٥٧
، كهذه احلكومة على مبدأ أنه جيب إطاعة احلكومة احملسنة �ثبتين اهللا 

الربيطانية، بإخالص والشكر هلا بصدق القلب. فأنا وأبناء مجاعيت متمسكون 
ذا املبدأ. وقد ألّفت كتبا كثرية باللغة العربية والفارسية واألردية، وحثثت فيها 
املسلمني على العمل ذه املسألة، وكتبت بالتفصيل كيف يعيش مسلمو اهلند 

احلكومة الربيطانية بأمن وسالم، وكيف يتمتعون حبرية  الربيطانية يف ظل هذه
تامة يف نشر دينهم ويؤدون الفرائض الدينية دون أي عائق. فالتفكري يف اجلهاد، 
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يف هذه احلالة، ضد هذه احلكومة املباركة املوفِّرة للسالم ملن الظلم الشنيع 
ا يف البالد والتمرد. لقد طبعت هذه الكتب بإنفاق آالف الروبيات ونشرته

اإلسالمية. وإنين أعلم أن هلذه الكتب تأثريا يف ألوف مؤلفة من املسلمني وال 
سيما يف اجلماعة اليت بايعتين وهي على صلة املريدين يب، وقد أصبحت خملصة 

أن أعلن بتحد أنه ال نظري هلا يف  أستطيع ةوناصحة هلذه احلكومة بصدق لدرج
يش ويفٌّ للحكومة وهو بظاهره وباطنه خملص اآلخرين من املسلمني، فهي ج

  وناصح للحكومة الربيطانية. 
لقد ركزت يف كتيب على أن ما يريد املشايخ السفهاء حتقيقَه من خالل 
السيف مهيأٌ للدين احلق يف صورة أخرى يف الدولة الربيطانية؛ أي أنّ كل 

ن دين غريِه باطل. إنسان يستطيع أن يثبت مبنتهى احلرية أن دينه على حق وأ
وإين ألرى أن يف فوز املسلمني حبقوق واسعة يف القانون للتعبري عن أفكارهم 
الدينية هلو مصلحة وخري؛ ألم بذلك ونتيجة نيلهم غايتهم املنشودة سينسون 
عادات القتال املوجودة لدى بعضهم لسوء فهمهم لكتاب اهللا، فكما أن 

سكرٍ آخر، كذلك حني تتحقق الغاية من استخدام شيء مسكر خيلِّص من م
  ناحية، فإن ناحية أخرى تفتر تلقائيا.  

 -بناء على هذه األهداف أرى من الواجب علي أن أستغل احلريةَ الدينية
يف النقاشات الدينية وأصرف عواطف أصحاب  -املتوفرة يف احلكومة اإلجنليزية

ة وألفت انتباههم إىل هذا احلماس اإلسالمي عن ثوائرهم وأفكارهم غري الشرعي
ويترقبون ظهور  املسيح الدموياألمر الشرعي. معلوم أن املسلمني ينتظرون 

مفتر كذاب  أيّ عندها يستطيع وهذه العقائد خطرية لدرجة املهدي السفاك.
إغراق العامل يف الدم بادعائه أنه املهدي املوعود. وإىل اآلن تالحظ يف املسلمني 
ميزةٌ أن ما يبدونه من محاس لالنضمام إىل فقري يدعو إىل اجلهاد، قد ال يبدونه 
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هذه األفكار اخلاطئة، زول أن ت �استجابةً ألوامر ملك من امللوك. فأراد اهللا 
مسيحا موعودا ومهديا معهودا وكشف علي أن انتظار املهدي هلذا قد مساين 

أن ينشر احلق  �السفاك أو املسيح الدموي لَفكرة باطلة متاما، بل قد أراد اهللا 
يف العامل باآليات السماوية. فإن مبدئي هو: ليهنأ ملوك العامل يف سلطام، فال 

غري أنين ال أجد بدا من إيصال  تهمنا سلطتهم ومملكتهم. ألن لنا ملكوتا مساويا،
رسالة مساوية إىل هؤالء امللوك أيضا بصدق النية وبدافع املواساة الصادقة. أما 
حق هذه الدولة الربيطانية علينا فال يتوقف عند هذا احلد فقط، بل ملا كنا نعيش 
بأمن وسالم يف ظلها العطوف، فمن حقّها علينا مبوجب ذلك أن ندعو لدنياها 

  باها أيضا. وعق
من املؤسف أين منذ أن أعلنت ملسلمي اهلند أنه لن يأيت مهدي سفاك أو 
مسيح دموي يف العامل بل كان سيأيت رجلٌ بسالم ووئام وهو أنا؛ أبغضين 
هؤالء املشايخ السفهاء وكفَّروين منذ ذلك احلني وعدوين خارج حظرية 

ماء بين البشر مع أنه ليس اإلسالم، ومما يثري العجب أن هؤالء يفرحون بسفك د
ال يتبىن مجيع املسلمني هذه الفكرةَ. ومن خيانة ومع أنه من تعليم القرآن، 

 القتايل الدائميالقساوسة أيضا أم ينسبون إىل القرآن الكرمي مسألة اجلهاد 
بصورة غري صحيحة، وبذلك خيدعون بعض األغبياء فيلفتون انتباههم إىل 

ين ال أقول ذلك من عند نفسي ومن تفكريي بل قد أُمرت الثوائر النفسانية. وإ
من اهللا أن أداوم على الدعاء للحكومة اليت أعيش يف ظلها بسالم وأمن، وأن 
أشكر هلا على مننها وأن أعد فرحتها فرحيت، وأن أبلّغها حبسن النية كلَّ ما قيل 

ذه تذكّرا ملننها املتتالية يل. هلذا أقدم جلاللة امللكة هديةَ الشكر مبناسبة اليوبيل ه
على نفوسنا وأموالنا وشرفنا. وهذه اهلدية تتمثل يف الدعاء لسالمة ملكتنا 



٢٦٤  �� �����	 �
���	 

املمدوحة وازدهارها. وهذا الدعاء يصدر من أعماق قلوبنا ومن كل ذرة من 
  أجسادنا. 

أيتها القيصرة وامللكة اجلليلة، إنا ندعو لك بصدق القلوب منيبني إىل اهللا 
احنا تسجد حلضرة األحدية إلقبالك وسالمتك. يا قيصرة اهلند ، وإن أرو�

السعيدة، إنا نئك مبناسبة اليوبيل هذه بصدق القلوب واألرواح، ونسأل اهللا 
 ها لنا أنتتعاىل أن جيزيك جزاء حسنا على حسناتك وخرياتك اليت أسديت

إهليا عظيما وحكومتك امليمونة وحكامك املساملون. إننا نعد وجودك فضال 
على هذا البلد وخنجل من عدم متكُّننا من كلمات تفي بغرض الشكر اجلزيل 
 لك. نسأل اهللا تعاىل أن يتقبل منا يف حقك كلَّ دعاء ميكن أن يدعوه لك أي
شاكر صادق، ويهب لك قرة أعني بتحقيق مراداتك ويبارك يف عمرك 

، ويري أوالدك وصحتك وسالمتك بركات كثرية ويدمي إقبالك وازدهارك
وأجيالك أيضا أيام التقدم مثلك، ويهب هلم أيضا الفتح والظفر على الدوام. 
حنن نشكر اهللا الكرمي الرحيم الذي أطلع علينا هذا اليوم السعيد شكرا كثريا، 
والذي آوانا حتت ظل حكومة هذه امللكة املتيقظة والعادلة واحملسنة إىل رعيتها، 

يمون فرصة لنيل مجيع خريات الدنيا والدين، ومكَّننا من وأتاح لنا يف عهدها امل
حتقيق مقومات املواساة الصادقة جتاه نفوسنا وأمتنا وبين نوع البشر، والسريِ 
على دروب التقدم والرقي بكامل احلرية، واليت بالسري عليها لن نأمن 

اخلالد  مكروهات الدنيا فحسب، بل سنفوز بكل أنواع السعادة يف العامل اآلخر
  أيضا. 

عندما نفكر يف أننا فُزنا جبميع هذه احلسنات ووسائلها يف عهد حكومة 
قيصرة اهلند، وانفتحت علينا أبواب كل خري وعافية يف عهد سلطة جاللة امللكة 
املباركة وحدها، فنستنتج منه وجند فيه دليال قويا على أن نية قيصرة اهلند حسنةٌ 
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ن من احلقائق املسلَّم ا أن لنية امللك تأثريا كبريا يف جدا يف االعتناء بشعبها، أل
األوضاع الداخلية للشعب وأخالقهم وسلوكهم، وميكن أن نقول بأنه حني 
حيكم ملك عادل بقعة من بقاع األرض حبسن النية فمن سنة اهللا املستمرة أن 

خصلةُ  سكان تلك املنطقة يلتفتون إىل احلسنات واألخالق احلسنة، وتتولد فيهم
هللا وخلْقه. كلُّ واحد يالحظ بوضوح حدوثَ انقالب عظيم يف  خالصاإل

األوضاع احلسنة واألخالق النبيلة لسكان اهلند الربيطانية، وحتولَ التصرفات 
اهلمجية إىل أخالق مالئكية. وإن اجليل اجلديد حيب اإلخالص أكثر من النفاق، 

دث تغيري عظيم يف عقول الناس وإن مواهب الناس تستعد لقبول احلق، وقد ح
وأفهامهم وأفكارهم، ويستعد أغلبية الناس للعيش البسيط واحلياة العفيفة، وإنين 
أرى أن عهد هذه السلطة ميثل بوادر النور الذي ينـزل من السماء وينور 
القلوب. وآالف القلوب ترقص رغبةً يف قبول احلق، فيبدو وكأا تتقدم 

ماوي الذي هو نور الصدق، وتالحظ صبغة االنقالب الستقبال الضيف الس
احلسن يف مجيع جوانب القوى اإلنسانية، وإن حالة القلوب تشبه األرض 
اخلصبة اليت تستعد لإلنبات، فلو افتخرت ذا جاللة ملكتنا العظيمة لكان حقا 

نية يريد أن يبدأ سلسلة التقدم الروحاين من أرض اهلند الربيطا �هلا. إن اهللا 
نفِسها، ففي هذا البلد تالحظ آثار االنقالب الروحاين من نوع كأن اهللا يريد 

لبية الناس تبدي بطباعها ميال إىل اأن يخرج الكثريين من احلياة السافلة. فغ
الفوز ذه احلياة الطاهرة وتبحث األرواح الكثرية عن التعليم الرائع واألخالق 

  ر بريق أمل يف أنّ أمنيام ستتحقق. يظه �السامية، وإنّ فضل اهللا 
على اإلدالء  دردرجة ال تقْإىل وصحيح أن أغلبية الشعوب ضعيفةٌ حىت اآلن 

بشهادة احلق علنا، بل ال تستطيع أن تفهم الصدق، وإن أقواهلا ومقاالا مشوبة 
بالتعصب، ومع ذلك نالحظ أن القدرة على معرفة احلق قد ازدادت يف حميب 
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ب كثرية، فمن اجلدير جيدركون ملعان الصدق حىت من وراء ح العدل، فهم
بالتقدير أن أغلبية الناس بدأت تبحث عن نور املعرفة، غري أن شوقهم يف 
البحث يتسبب يف أخطائهم أيضا، إذ يعطون اآلهلة الباطلة مكانة اإلله احلق، إال 

ر وحقيقتها أنه من املؤكد أن التحرك قد بدأ، وأصبح التوصلُ إىل لب األمو
وعدم التوقف عند األفكار السطحية يعد خلقا حممودا، مما يقْوى  وأصليتها

األمل به يف املستقبل. فما من شك أن ذلك أيضا هو من تأثري امللك املعاصر، 
ومن املؤكد أن نشاطا روحانيا وحبثًا عن احلق قد ظهر فور دخول هذه 

جةٌ للمواساة اليت تترسخ يف قلب جاللة احلكومة يف اهلند. وال شك أن ذلك نتي
  ملكتنا العظيمة قيصرة اهلند جتاه رعية اهلند الربيطانية. 

إنين وإن كنت أنظر بنظرة التعظيم إىل املنن املادية اليت متن ا جاللة امللكة 
عطفًا منها على مسلمي اهلند، غري أن اجلزء األكرب من عنايات جاللة قيصرة 

يف حتسن األوضاع اهلمجية الكثرية يف اهلند يف عهدها وميلها  اهلند تتمثل حصرا
إىل اإلصالح. وإنّ كل إنسان تسنت له فرصةٌ كبرية للتقدم الروحاين، وحنن 
نرى جبالء وكأن الزمن يقترب من الصالح الصادق الطيب وأن االهتمام 

يف املسائل مبعرفة احلق قد بدأ ينشأ يف القلوب، وبسبب تبادل األفكار الدينية 
الدينية نشأت لدى كل باحث عن احلق جرأةٌ على التقدم. ويبدو كأن ذلك 
اإلله احلق األحد الذي كان خمفيا عن أنظار الكثريين مستعد إلظهار جتلياته 

       جبالء.
قد خطر ببايل أن ترف هذا البلد وثراءه كان ميثِّل عائقا كبريا يف تقدمه 

مال إىل البذخ والترف وحب الراحة أكثر من  الروحاين، وكان كل ثري قد
االعتدال، فلو ظلت اهلند على احلال نفسها لكان من احملتمل أن يكون سكان 
 أسباب م ما حدث إذ تقلصتهذا البلد أسوأ حاال من الوحوش والسباع. فنع
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رغد هذا البلد ورفاهيته نوعا ما بسبب حسن نظام احلكومة الربيطانية، لكي 
الناس إىل العلوم والفنون ولكي تتسىن الفرص للتقدم الروحاين، وتقلَّ يتوجه 

دوافع الثوائر النفسانية. وكل ذلك حتقَّق يف العهد السعيد جلاللة امللكة قيصرة 
اهلند. إنين أعلم جيدا أن ملصائب اإلنسان واحتياجاته أيضا تأثريا إجيابيا يف 

اها. فكان بلدنا حباجة إىل هذا إنسانيته، بشرط أن ال تطول وال تصل منته
التأثري العظيم أيضا. فقد الحظت شخصيا أنا قد استفدنا كثريا من هذا التأثري 
العظيم وظفرنا بسببها جبواهر روحانية كثرية. إنين أنتمي إىل عائلة من البنجاب 
كانت حائزة على السلطة يف أيام إمرباطورية املغول، وكان أجدادي ميلكون 

ل گعية كثرية وحيكموا كوالة وزعماء. كان جد والدي السيد مريزا قرى زرا
قبيل بلوغ عهد احلكم السيخي ذروته؛ أي حني كان الضعف  - حممد أيضا

الشديد قد أصاب نظام حكم امللوك املغول، وظهرت واليات حيكمها ملوك 
طة وهيبة من هؤالء امللوك (املستقلني)، وكان يف واليته زعيما ذا سل - مستقلون

من كل النواحي. مث حني غلب السيخ بقيت يف يده مثانون قرية فقط، وخالل 
وبقي عنده ما يقارب مثاين أو سبع قرى  ٨٠مدة قصرية اختفى صفر الـ 

فقط، وبعد أن كان ميلك مخس قرى يف بداية حكم هذه الدولة (الدولة 
والدي السيد مريزا غالم الربيطانية) أفلتت من ملكه القرى كلها تدرجييا. وكان 

مرتضى يعطى كرسيا يف بالط احلاكم، وكان ناصحا للحكومة اإلجنليزية 
قدم هلذه احلكومة السامية مخسني فرسا ومخسني  أنه وشجاع القلب لدرجة

مبا فاق طاقته. باختصار إن أيام واليتنا  م١٨٥٧مقاتال على نفقته يف ثورة 
عائلتنا كفالح عادي من الدرجة  ظلت تزول يوما بعد يوم حىت أصبحت

الدنيا. فهذا يف ظاهر األمر حمزن جدا أننا إىل أي حالة متدنية تردينا، لكنين 
محانا  �حني أتأمل يف هذه احلالة أجدها تبعث على الشكر الكثري على أن اهللا 
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من االبتالءات الكثرية اليت تالزم حياة الترف والثروة اليت نالحظها حاليا بأم 
الذين  ئهوزعماهذا البلد ننا يف هذا البلد. وال أريد أن أذكر أمثلةً من أثرياء أعي

يصدق فيهم رأيي هذا، وال أرى من املناسب تقدمي مثال أثرياء هذا البلد 
واألغنياء الكساىل اخلاملني حميب الراحة والغافلني عن الدين والدنيا واملستغرقني 

أُحزن أحدا، إمنا أقصد أن أقول هنا أنه لو  يف الرفاهية والترف؛ ألين ال أحب أن
مل تصب والية آبائنا بالفتور فلرمبا كنا حنن أيضا مستغرقني يف آالف أنواع 

لنا احلكومة الربيطانية  �الغفلة والظالم والثوائر النفسانية. فقد جعل اهللا 
سالسل فتحررنا يف عهد هذه السلطة امليمونة من مئات  ،جالبةَ الربكات الكثرية

هذه الدنيا الفانية وعالقاا الفانية، وعصمنا اهللا من كل أنواع االمتحانات 
واالختبارات اليت يتعرض هلا اإلنسان احلائز على الثروة واحلكومة والوالية 
واإلمارة واليت تقضي على احلاالت الروحانية. فمن فضل اهللا علينا أنه مل يرد أن 

وادث اليت تالزم اإلنسان يف أيام السلطة بعد نيله يهلكنا بالباليا وأنواع احل
احلكومةَ، بل جنّانا من احلكومات األرضية والواليات الفانية، ووهب لنا ملكا 
مساويا ال يصيبه أي عدو وال هو عرضة ألخطار احلروب وسفك الدماء، وال 

قد خلقين مثيال  �يتسىن للحساد واللئام نسج املؤامرات ضده. وملا كان 
ليسوع املسيح وبسبب توارد الطبع قد نفخ يفَّ روح املسيح، لذا كان من 
الضروري أن أُماثله يف الـملك املفقود أيضا. وهذه املماثلة أيضا حتققت نتيجة 

، ألنه مل يبق يف يد يسوع أي من �القضاء على سلطتنا، وهذا ما فعله اهللا 
من ساللته، وكان يدعى أمريا باالسم بالد نيب اهللا امللك داود الذي كان يسوع 

  فقط. 
أما أنا فال أستطيع املبالغة لدرجة الزعم أنه لَيس يل مكانٌ ُألسنِد إليه رأْسي، 

بعد كل هذه املصاعب واحملن اليت ال داعي  - على أنه �غري أنين أشكر اهللا 
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سبق قد أخذين يف حجر عطوفته وشفقته كما  - لذكرها هنا، وال يقتضيه احمللُّ
أخذ إنسانا مباركا يدعى إبراهيم. فقد جذب قليب إليه وكشف علي أمورا  أن

ال تنكشف على أحد ما مل يضم إىل زمرة طاهرة ال تعرفها الدنيا، لبون شاسع 
حدود  بينها وبني الدنيا، فقد كشف علي أنه أحد وغري قابل للتغيري وقادر وال

له وليس كمثله شيء، وشرفين مبكاملته وقد هداين إىل صراطه بال أي واسطة 
  وأطلعين على األخطاء اليت نشأت يف عقائد الشعوب نتيجة مرور الزمن. 

وأطلعين أيضا على أن يسوع املسيح يف احلقيقة من أحباء اهللا وعباده 
وينورهم بنوره، لكنه مع بيده  �الصاحلني ومن املقربني إليه الذين يطهرهم 

ذلك كله ليس إهلا كما يزعم، إال أنه من الواصلني إىل اهللا ومن الكُمل الذين 
  هم قالئل. 

ومن العجائب اإلهلية اليت فزت ا أين قابلت مرارا يسوع املسيح يف اليقظة 
اليت تسمى الكشف، وتكلمت معه واستفسرته عن دعواه احلقيقية وتعليمه، 

األمر العظيم جدير باالنتباه أنين وجدت يسوع املسيح مشمئزا من العقائد  وهذا
كأن االفتراء العظيم الذي افترِي وث والبنوة، ولاوالث فداءاملعدودة اليت هي ال

دليل، بل إنين  ليست بدونعليه هو هذا االفتراء الوحيد. وشهادة الكشف هذه 
من الزمن حبسن النية وأراد أن بأنه لو أقام عندي طالب حق مدة  على يقني

بربكة دعائي  ذلكيف الكشف فسوف يقْدر هو أيضا على  �املسيح  يرى
معه أيضا ويأخذ منه الشهادة  التكلمونتيجة تركيزي، بل سوف يقدر على 

روح يسوع املسيح بروزا،  روحهعلى دعواه احلقيقية، ألنين إنسان تعيش يف 
   معايل امللكة قيصرة إجنلترا واهلند. وهذه اهلدية جديرة بأن تقدم إىل

إن أهل الدنيا لن يدركوا هذا األمر ألن إميام باألسرار السماوية قليلٌ، أما 
  الذين سوف جيربونه فهم يفوزون ذا احلق حتما. 
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إن آيات مساوية أخرى شاهدة على صدقي تظهر على يدي، وإن سكان 
هذا البلد يشاهدوا، إنين أتطلع كيف أرسخ اليقني الذي أوتيته يف قلوب 
اآلخرين، وإن شوقي يولِّد يفَّ هلفة ُألطلع جاللة قيصرة اهلند على هذه اآليات 

سيح، وإنين أعلم أن السماوية، إنين أتقدم إليها بصفيت سفريا صادقا ليسوع امل
كل ما يعلَّم يف العصر احلاضر عن املسيحية ليس تعليما حقيقيا من يسوع 

لو عاد إىل هذا العامل مرة أخرى ألنكر  �املسيح، وإنين موقن بأن املسيح 
  هذا التعليم. 

مثة كارثة عظيمة أخرى جديرة بالذكر هنا، وهي أن اإلنسان الذي أنعم اهللا 
ومودته الدائمة وقبوله الدائم، الذي امسه يسوع، قد أجاز عليه حببه الدائم 

اليهود حبقه مفهوم اللعنة اخلبيث الشنيع بسبب خبثهم وعدم إميام، غري أن 
النصارى أيضا شاركوهم يف هذا البهتان نوعا ما، ألم زعموا أن قلب يسوع 

ترتعد مجيع أوصالنا املسيح تعرض للَّعنة لثالثة أيام، أما حنن فتقشعر أجسامنا و
رد التفكري يف هذا؛ فأين قلب املسيح املقدس من اللعنة اإلهلية؟! حىت لو 
كانت لثانية واحدة فقط. فاألسف وألْف أسف على االعتقاد بأن قلب حبيب 

  اهللا مثل يسوع املسيح قد صار مصداقا ملفهوم اللعنة يف وقت من األوقات! 
واضع ليس بدافعٍ ديين وإمنا حلماية عرض إنسان اآلن أتقدم ذا االلتماس املت

، وأُوصل رسالته لقيصرة اهلند كما مسعناها من حامال رسالة من يسوعكامل 
لسانه يف الكشف، وآمل من جاللة املمدوحة أن تتدارك هذا اخلطأ الفاحش يف 
هذا الزمن. ألن الناس مل يتدبروا مفهوم اللعنة، غري أن االحترام يقتضي تدارك 
هذا اخلطأ بأسرع ما ميكن، وأن يعصم عرض حبيب اهللا هذا ومقربِه. ألن 
اللعنة يف اللغة العربية والعربية تعين االحنراف واإلعراض عن اهللا، وال يوصف 
أحد لعينا إال إذا أعرض عن اهللا ائيا وأحلد، وصار عدو اهللا وكان اُهللا عدوه، 
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أي الـمعرض عن اهللا وعاصيه. فكيف  ،ناوهلذا سمي الشيطان يف اللغة لعي
ميكن أن نقبل ولو لثانية واحدة حبق ذلك احلبيب إىل اهللا أنه يف احلقيقة كان قد 
صار منحرفا عن اهللا وعاصيه وعدوه، والعياذ باهللا؟ كم من الظلم أن نلصق 
 حببيب اهللا هذا وصمةَ املعصية طمعا يف النجاة بنسج مكيدة افتراضية، ونعتقد
أنه يف وقت من األوقات مترد على اهللا واحنرف عنه؟ إنّ الرضا جبهنم خري للمرء 

  من أن يهاجم عرض املقرب اإلهلي وحياته العفيفة.
 عي املسيحيون حبم يسوع بقدر ما يداملسيح فإن املسلمني أيضا يعلنون أ

إنين أحق عقار مشترك بني املسلمني واملسيحيني، و �حيبونه، فكأن شخصه 
به من غريي؛ ألن طبعي غارق يف يسوع وطبعه يفَّ. وتأييدا لدعواي هذه تظهر 
اآليات السماوية. وقد دعوت كل واحد أن حيقق قناعته يف هذه الدعوى إذا 
أراد من خالل مشاهدته اآليات، وقد تشجعت على كتابة هذا املوضوع حليب 

الراسخ يف قليب، وبسبب األقوالِ  وتعظيمه احلقيقي �الصادق ليسوع املسيح 
 اليت مسعتها أنا من لسان يسوع املسيح، والرسالة اليت محلنيها فقد دفعتين كلُّ

بطلبٍ ألتمس منها ممثال يسوع  هذه األمور إىل أن أتقدم بأدب إىل جاللة امللكة
 فيه أنه كما جعلت جاللتها حامية نفوس عشرات املاليني من البشر وأمواهلم

وليس ذلك فحسب بل قد صدرت القوانني لراحة الدواب والطيور  -وشرفهم
فيا حبذا لو نشأ لديها االنتباه إىل إلقاء نظرة على اإلساءة اخلفية اليت  - أيضا

حتدث حبق يسوع املسيح، وحبذا لو حبثت جاللة املمدوحةُ عن كلمة اللعنة يف 
ية خصوصا، وطلبت الشهادة من مجيع لغات العامل عموما، واللغة العربية والعرب

املتمكنني، على أن أحدا ال يوصف ملعونا إال إذا احنرف  اتاللغمجيع علماء 
قلبه عن معرفة اهللا وحبه وقربه ونشأ يف قلبه عداُء اهللا بدال من حبه. وقد سمي 
الشيطان يف اللغة العربية لعينا نظرا إىل هذه املعاين. إذن كيف ميكن نسب هذا 
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إىل القلب املقدس؟ ولقد أبدى املسيح  -الذي اختص بالشيطان - االسم النجس
يف الكشف يل براءته من ذلك، كما أن العقل أيضا يقتضي أن شأن املسيح 
أرفع من هذا. فمفهوم اللعنة يتعلق بالقلب دوما، وواضح جدا أننا ال نستطيع 

يل. فها قد بلَّغت رسالة أن نسمي حبيب اهللا ومقربه ملعونا ولعينا بأي تأو
يسوع املسيح هذه. ومما يصدق قويل هذا أن على يدي تظهر آيات ال يقْدر 
على إظهارها بشر بقواه. فإذا توجهت جاللة قيصرة اهلند وإجنلترا إيلَّ فإن ريب 
قادر على أن يظهر آيةً لطمأنينتها أيضا، آيةَ بشارة وفرحة بشرط أن تقبل 

ية اآلية، وأن تنفِّذ األحكام يف البلد حبسب سفاريت بصفيت سفريا رساليت بعد رؤ
ملسيح، غري أن اآلية ستظهر حبسب مشيئة اهللا ال حبسب مشيئة يسوع ال

  ١اإلنسان، إال أا ستكون خارقة للعادة وتتسم بعظمة إهلية.
فلتتدبر جاللة ملكتنا املعظمة بعقلها النري، هل يف العامل إساءة أكرب من أن 
يوصف أحد بأنه منحرف عن اهللا وأنه عدوه مبوجب اللعنة؟ فيا هلا من إساءة 
أنْ يوصف باملنحرف عن اهللا وبعدوه ذلك اإلنسان الذي تدعوه مجيع مالئكة 

ملؤسف أن أربع مئة مليون إنسان قد اهللا مقربا والذي خرج من نورِ اهللا! من ا
أجاز هذه اإلساءة حبق يسوع يف هذا الزمن. أيتها امللكة العظيمة أحِسين إىل 

أن يلقي يف روع ملكتنا  �يسوع املسيح حيسن اهللا إليك كثريا، إنين أدعو اهللا 
العظيمة احملسنة هلذا العمل. كان بيالطس، الذي كان يسوع يف زمنه، قد أطلق 

                                                 
١
موقن بأن اآلية  فإين ،دعوايامللكة أن أُريها آية على صدق جاللة إذا أرادت   

أيضا أن متر كل  �ستظهر قبل أن مير عام، وليس ذلك فحسب بل سأدعو اهللا 
بالصحة والعافية، أما إذا مل تظهر أي آية وظهر كذيب فأنا راضٍ أن  عليهاهذه الفترة 

 امللكة، وإنين أبدي إصرارا وإحلاحا على هذا لعل ملكتنا  جاللةأُشنق أمام مقر
 احملسنة تلتفت إىل إله السماء الذي غفل عنه الدين املسيحي املعاصر. منه
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ارم خوفا من اليهود تاركًا العدل، ومل يطلق سراح يسوع الربيء، سراح 
 قيصرة اهلند قائمني أمامك بأدب العظيمة امللكة  أيتهالكننا نلتمس منك
 يمبناسبة األفراح هذه، أي اليوبيل الستني.  لتخليص يسوعواحترام أن تسع

والصدق، على هذا فنحن نتشجع اآلن حبسن النية الطاهرة املليئة خبشية اهللا 
عصمةَ يسوع املسيح من وصمة العار اليت  - مة الرجال - االلتماس أن نزهي

  أُلصقت به.
وال شك أن احلديث يف بالط امللوك قبل السؤال عن أحواهلم وطبعهم 
يعرض اإلنسان خلطر املوت، لكننا نتحمل كل خطر يف سبيل صيانة عرض 

، ومنثُل أمام ملكتنا العادلة بصفتنا سفريا وجئنا برسالة منه فقط ،يسوع املسيح
 ال حصر عليك بركات للمسيح حاملني رسالة منه. فيا ملكتنا العظيمة نزلت

وأزال اهللا مجيع اهلموم اليت يف قلبك، تقبلي هذه السفارة يف كل حال.  ،هلا
ما فالقاعدة خبصوص القضايا الدينية منذ القدم أنه حني خيتصم الفريقان يف أمر 

فهما حيسمان القضية ويقضيان على اخلالف أوال من خالل املنقوالت، وإذا مل 
يستطيعا باملنقوالت فيلجآ إىل املعقوالت وحياوال رفْع اخلالف من خالل 
الرباهني العقلية، وإذا تعذَّر احللُّ حىت من خالل الدالئل العقلية، فهما يتوجهان 

 ات السماوية. فيا أيتها امللكة املخدومةإىل احلكم السماوي ويتحاكمان إىل اآلي
، إن هذه الوسائل الثالث تشهد برباءة يسوع املسيح. فأما املنقوالت العظيمة

ب اهللا وكان يالزم حمووحليما القلب رقيق فجميع الكتب تفيد أن يسوع كان 
اَهللا دوما. فأىن لنا الزعم، يف هذه احلالة، بأن قلبه احنرف عن اهللا يف وقت من 

ألوقات وصار كافرا باهللا وعدوا له حبسب ما يقتضيه مدلول اللعنة والعياذ ا
باهللا؟ أما العقل فال يقتنع أبدا أن نيب اهللا ووحيده والفياض حببه، والذي كان 
طبعه من نورٍ، أن يتسرب إليه ظالم اإلحلاد واملعصية، والعياذ باهللا، أي الظالم 
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خالل اآليات السماوية فإن اهللا خيرب اآلن من الذي هو بتعبري آخر لعنةٌ. أما من 
خالل إظهار اآليات السماوية أنّ ما قاله القرآنُ الكرمي عن املسيح بأنه كان 

. وهذه هو احلقاللعنة وأن قلبه مل يتعرض للعنة وال لثانية واحدة  منمعصوما 
وهي  ،منها وقد ظهر إىل اآلن كثري ،اآليات تظهر على يد هذا العبد املتواضع

غزيرة كاملطر. فيا ملكتنا ملجأَ العامل! أنزلَ اهللا عليك أفضاال ال حد هلا؛ 
  يف هذه القضية حبسب عادتك القدمية العادلة.  فاحكمي

إنين أتشجع بأدب على طلب آخر؛ هو أنه ثابت من التاريخ أن قيصر الروم 
نشأ لديه  ،كمالحني توىل احلكم وبلغ إقبالُه ال - من بني قياصرة الروم - الثالث

االنتباه إىل أن يجري نقاشا بني فرقتني مسيحيتني مشهورتني، إحدامها كانت 
موحدة والثانية كانت تؤمن بأن املسيح إله، فعقد هذا النقاش يف بالطه باهتمام 

ووضعت مئات الكراسي للمستمعني من األكارم واألفاضل وأعضاِء  ،ملحوظ
تمر هذا النقاش بني قساوسة الفريقني حبضور الربملان حبسب مكانتهم، فاس

رها.  ،اامللك أربعني يومحبيث استمع امللك إىل دالئل كال الفريقني باهتمام وتدب
فالفرقة املوحدة اليت كانت تؤمن بأن يسوع املسيح كان رسولَ اهللا ونبيه فقط 

زمية نكراء وأعلقد انتصرت وغلبت أخري نيت الفرقة األخرىا، وم ن قيصر
الروم يف اجللسة نفسها أنه جذب إىل الفرقة املوحدة بسبب براهينها القوية ال 
برغبته الشخصية، واعتنق دين التوحيد قبل أن يغادر اجللسة، وأصبح من 

النصارى املوحدين الذين ذكَرهم القرآنُ الكرمي أيض ا، وختلّى عن اختاذه املسيح
موحدا حىت القيصر  - يتوىل حكم الروم -قيصرابن اهللا وإهلا. وبعده ظلَّ كل 

الثالث. ومن هنا نعرف أن إجراء االجتماعات الدينية من هذا النوع كان من 
عادة امللوك املسيحيني، وبذلك كانت تحدث تغيريات كبرية. فباالطالع على 

دام  - هذه األحداث تنشأ يف قلوبنا رغبةٌ عارمة يف أن تعقد ملكتنا قيصرةُ اهلند
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أيضا جلسةً دينية يف بالطها على شاكلة قيصر الروم، فسوف تبقى  -قباهلاإ
ذكرى روحانيةً هلا، واجلدير باالنتباه أن هذه اجللسة جيب أن تكون على نطاق 
أوسع؛ ألن ملكتنا املعظمة حتوز سعادة أكرب من ذلك القيصر. ومما يدفعين إىل 

على مؤمتر األديان الذي عقد  هذا االلتماس أنه منذ أن اطَّلع سكان هذا البلد
نشأ يف القلوب محاس طبيعي ألن تعقد ملكتنا أيضا مؤمترا مثله يف  ،يف أمريكا

لندن بالذات، لكي يتشرف شعب هذا البلد الناصح ومجاعات خاصة من 
يف لندن مقر حكومتها،  جاللتهازعمائهم وعلمائهم يف هذه املناسبة بزيارة 

ولكي يقع نظرها أيضا على ألوف مؤلفة من وجوه سكان اهلند الربيطانية 
األوفياء يف مكان واحد، ويشاهد سكانُ اهلند النبالء يتجولون يف شوارع لندن 
وأزقتها لبضعة أسابيع، وجيب أن يشترط على كل من يشارك يف هذا املؤمتر أن 

تعرض ألي دين آخر بتاتا. وإذا حصل ذلك فسوف يبني حماسن دينه فقط وال ي
. وإن إجنلترا اليت نقلت العظيمة لكتناذكرى روحانية خالدة مل هذا املؤمتريبقى 

هلا األحداث اإلسالمية مبنتهى اخليانة، ستطّلع على الصورة الواقعية. بل سوف 
ه أن يطلع سكان بريطانيا على الفلسفة الصادقة لكل دين، فمن غري املوثوق ب

تصل بريطانيا حقيقةُ أديان اهلند من خالل هؤالء القساوسة، ألن مثل كُتب 
القساوسة اليت يذكرون فيها أديانا أخرى كمثل اجلدول الكدر الذي ماؤه 
مشوب بكثري من األوساخ واألدران واألعشاب، فالقساوسة ال يريدون تبيان 

عصبٍ جيعلُ وصولَ حقيقة احلقائق، بل حيبون كتماا، وإن كتابام تتسم بت
األديان إىل بريطانيا بصورة صحيحة غري ممكن بل مستحيال، فلو كانت نيتهم 
صاحلة ملا اعترضوا على القرآن الكرمي اعتراضات ترِد على توراة موسى أيضا، 
فلو كانت عندهم خشيةٌ إهلية ملا متسكوا عند االعتراض بالكتب اليت يعدها 

ا واليت ختلو من احلقائق الثابتة املؤكدة. هلذا يأمرنا املسلمون غري مسلَّم 
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لبقي  ،اإلنصاف بالقول بأنه حىت لو اتصفت أوروبا كلُّها بصفات املالئكة
القساوسة مستثنني منها. إن السبب الوحيد وراء نظرة املسيحيني األوروبيني إىل 

ذه الكراهية بسرد اإلسالم بالنفور واالحتقار هو أن هؤالء القساوسة علَّموهم ه
القصص غري الواقعية عليهم منذ القدم. وأُقر بأن أعمال بعض املسلمني السفهاء 

إذ يتصرفون بغباء، كما يسمي بعض املسلمني اهلمجيني  ،أيضا ليست جيدة
ظلما منهم سفك الدماء جهادا، وال يعرفون أن مقاومة شعبٍ ملكاً عادال 

، وإن مرتكب نقضِ العهد ورد احلسنة بالسيئة وقتلِ يسمى بغيا ومتردا ال جهاداً
  األبرياء يسمى ظاملا ال غازيا جماهدا.

فهذه األفكار ناشئة من سوء فهم القساوسة وال جند هلا أثرا يف كتاب اهللا. 
يبني أن عقوبة من يرفع السيف ظلما أنْ يرفع ضده السيف،  �فإن كالم اهللا 

اكم الذي يرسخ ركائز السالم ويراعي حقوق الشعب وال يعلِّم التمرد على احل
ويؤدي لكل شعب حقوقه. إن اإلساءة إىل كالم اهللا خيانة، ومن املناسب 
واملالئم جدا لنصح الناس أن تعقد جاللة القيصرة مؤمتر األديان لتبيان حقيقة 

 أو فقط، األديان. ومن اجلدير بالذكر هنا أن تعاليم اإلسالم تنقسم إىل قسمني
بتعبري آخر ميكن القول إن هلذا التعليم هدفني بارزين: أوهلما معرفة اإلله األحد 
كما هو موجود يف احلقيقة، وحبه واالمتثال ألوامره بصدق كما هو من لوازم 
الطاعة واحلب، والثاين تسخري مجيع القوى يف خدمة عباده ومواسام، وجزاُء 

سواء كان صاحب اإلحسان ملكا  ناإلحسان باإلحسان بدافع الشكر واالمتنا
. وهلذا إن املسلم الصادق املطَّلع على دينه فعال أو رجال من الطبقة احملتقرة

يراعي دوما الطاعة واإلخالص جتاه حكومة يعيش يف ظلها بسالم وأمن، وال 
مينعه االختالف يف الدين من طاعتها الصادقة واالمتثال ألوامرها. لكن 

ا كثريا يف هذا األمر أيضا وحسبوا أن اإلسالم دين يريد القساوسة قد اخندعو
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أتباعه السوَء للشعوب األخرى وال يواسوم ويتعطشون لدمائهم. صحيح أن 
حاالت بعض املسلمني العملية ليست محيدة، وكما يوجد يف أتباع كل دين 
أناس يرتكبون تصرفات شنيعة نتيجة متسكهم بأفكار خاطئة، فإنه يوجد أناس 

كما بينته  �ن هذا النوع يف املسلمني أيضا، لكن ذلك ليس ذنب تعليمِ اهللا م
آنفا، بل إن الذنب يقع على فهم هؤالء الذين ال يتدبرون كالم اهللا ويتبعون 
ثوائر نفوسهم، وال سيما مسألة اجلهاد اليت كانت مرتبطة بشروط حساسة قد 

فابتعدوا عن  ،متاما فهِمها بعض السفهاء وقاصري العقول بصورة معاكسة
التعليم اإلسالمي كثريا، إذ إن اإلسالم ال يعلِّمنا أبدا أن نفكر يف البغي والتمرد 
على ملك ليس من شعبنا وال يدين بديننا ونعيش يف ظل حكومته بأمن من كل 
عدو، بل إنه يعلِّمنا أننا إذا مل نشكر امللك الذي نعيش يف ظل حكومته بسالم 

. إن تعاليم اإلسالم تتسم حبكمة متناهية، فهو ال يصف � فلم نشكر اهللا
احلسنةَ حسنةً إال إذا صدرت يف حملها، وإنه ال حيب الرمحة فقط ما مل يصاحبها 
العدلُ أيضا، كما ال حيب جمرد العدل الذي ال يؤدي بالضرورة إىل الرحم. من 

يلُ، فاإلجنيل يعلِّم راعى األمور الدقيقة اليت مل يراعها اإلجن قرآناملؤكد أن ال
حتويل اخلد الثاين بعد تلقي اللطمة على األول. بينما يقول القرآن الكرمي: 

أي أنّ من مبادئ  �١جزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اِهللا�
ه إذا عفا ومل العدل أن الذي أوذي فله احلق أن يؤذي مبثل ما أوذي به؛ لكن

يكن عفوه يف غري حمله بل كان يرجو بذلك إصالحا، فسوف ينال أجرا عند 
مرأة بشهوة. بينما يقول القرآن الكرمي ااهللا. وكذلك يقول اإلجنيل: ال تنظر إىل 

أن ال تنظر إىل غري احملرم بشهوة وال بدون شهوة، ألنه ليس هناك وسيلة أفضل 
  من ذلك لطهارة القلوب.

                                                 
 ٤١ :الشورى  ١
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إن القرآن الكرمي مليء باحلكم العميقة وهو سباق على اإلجنيل يف كذلك ف
الذي ال يطرأ  - تعليم الرب احلقيقي كله. وال شك أن املصباح إلراءة اإلله احلق

بيد القرآن الكرمي. فلو مل ينـزل، فاهللا أعلم كم كانت عبادة هو  -عليه التغري
وحدانية اهللا اليت كانت قد  املخلوق ستتفشى يف العامل؟ فمما يوجب الشكر أن

  ضاعت من العامل قد أقيمت من جديد. 
والشكر الثاين أن اهللا الذي ال يترك وجوده بدون دليل، وكما جتلى على 

مل حيرم من فيضه مجيع األنبياء منذ البدء، إذ كلّما وجد العامل مظلما نوره؛ فهو 
، بل حني وجد العامل قد ابتعد عن النور السماوي أراد أن ينور هذا الزمن أيضا
فقد بعثين، وينور األرض،  اآليات اجلديدةويري  مبعرفة جديدةسطح األرض 

جنز مهميت املتمثلة يف ُأل ؛عطوفة وأشكره على أنه بعثين يف ظل حكومة

كومة وإن كان الشكر هلذه احل كنفها مبنتهى احلرية،يف الوعظ والنصح 
أن الشكر احملسنة واجبا على كل واحد من الشعب غري أنين أعتقد 

واجب علي أكثر من اجلميع؛ ذلك ألن مهمايت اجلليلة اليت أُجنزها يف 
ظل حكومة قيصرة اهلند مل يكن من املمكن أبدا أن أمتكن من إجنازها يف 

  ظل أي حكومة أخرى حىت لو كانت حكومة إسالمية.

، لذا جاللة امللكة العظيمة آخذ طويال من وقت واآلن ال أريد أن
  أي هذا الطلب بالدعاء التايل: 

أيها القادر الكرمي أسعد أوقات ملكتنا العظيمة بفضلك وكرمك 
كما حنن سعداء يف ظل حكومتها، وأحسن إليها كما أحسنت إلينا 
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نك وأكرمتنا مبننها، وأهلمها االلتفات الكرمي إىل هذه الطلبات فإ
  ولك وحدك القوةُ كلها.  ،على كل شيء قدير

  آمني مث آمني
  ـــمسلـتـمـال

  من قاديانمريزا غالم أمحد العبد املتواضع 
  حمافظة غورداسبوره البنجاب
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بكل سرور وفرح أن كثريا من أبناء مجاعيت جاءوا إىل قاديان يف  قولأ
قاطعني مسافات شاسعة حلضور احتفال يوبيل جاللة امللكة  ١٩/٦/١٨٩٧

 ٢٢٥قيصرة اهلند دام إقباهلا، وإلظهار الشكر هلا، وكان عددهم العظيمة 
مريدي املقيمون هنا واملخلصون؛ فتشكَّل حشد كبري  إليهمشخصا، وانضم 

املناسبة املباركة للدعاء اجلماعي  هذه يف ٢٠/٦/١٨٩٧فشاركوا مجيعا يف 
قد أقيم هذا االحتفال مبنتهى السرور والروعة بفضله تعاىل و .�والشكر هللا 

ة حبسب التوجيهات الواردة يف اإلعالن الذي نشره نائب رئيس اللجنة العام
ملسلمي اهلند جناب السيد "خان حممد حيات خان سي ايس آئي". وقد 

، احلاكم العام يف اهلند امللكةإىل نائب  ٢٠/٦/١٨٩٧أرسلنا برقية التهنئة يف 
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وزع الطعام على الفقراء  ٢٢/٦/١٨٩٧يف مدينة مشلة، ومن ذلك اليوم لغاية 
ذه األفراح يف كما أقيمت مأدبة كبرية لالحتفال  ،والنساك بانتظام

دعي هلا فقراء هذه القرية وزهادها وطُبخت أطعمة خمتلفة  ٢١/٦/١٨٩٧
باهتمام ملحوظ مثلما تطبخ يف األعراس وقُدمت للحضور، وكان عدد 
املشاركني يف هذه املأدبة أكثر من ثالمثائة إنسان. مث كانت إضاءةٌ يف ليلة 

يوت وأُشعلت القناديل يف يف الشوارع واألزقة واملساجد والب ٢٢/٦/١٨٩٧
للفقراء ليشاركوا  زيت القنديلالبيوت واألماكن العامة حبلول املساء، وهيئ 
  هم أيضا، وإلبداء األفراح أقيمت دعوةٌ عامة. 

هذه اجللسة املباركة اليت تربع إلقامتها مجيع األحبة باهتمام  ؛باختصار
مبنتهى  ٢٢/٦/١٨٩٧واستمرت إىل مساء  ٢٠/٦/١٨٩٧بدأت يف 

االهتمام. ففي اليوم األول دعا مجيع مريدي من مجاعيت، الذين سأسجل 
أمساءهم الحقا، بصدق القلب لقيصرة اهلند والعائلة امللكية واحلكومة 
الربيطانية لتشملهم السعادة والفضلُ اإلهلي، مث جرت مراسم االحتفال بني 

اء مجاعيت مبن فيهم على أن أبن �حني وآخر كما ذكرت آنفا، وأشكر اهللا 
املوظفون احلكوميون األفاضل قد دعوا بصدق القلب واحلب واالحترام 
والشوق واالنشراح، وأبدوا عواطف الشكر وتربعوا باهتمام ملحوظ إلقامة 

ومجعوا مبلغا كبريا بتربعام، ونفَّذوا مجيع مقترحات اللجنة  ،املأدبة للفقراء
  وبفرحة قلبية مبا ال يتصور أفضل منه. العامة مبنتهى احلماس والنشاط 

واخلطبة اليت قُرئت على مسامع احلضور تضمنت دعاًء جلاللة امللكة 
قيصرة اهلند وإبداَء عواطف الشكر هلا، واليت استمع إليها احلضور باهتمام 
وقالوا يف ايتها مبنتهى السرور والسعادة "آمني"، قد ترجِمت إىل ست لغات 
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ي يتمكن من الشكر أكرب عدد من احلضور يف لغتهم، ليتمكن من وقُرِئت لك
كان من املسلمني املقيمني يف البنجاب ملما بأي لغة من هذه اللغات من 
الشكر، وكانت من بني هذه اللغات اللغةُ األردية. وتضمنت اخلطبة دعاًء 

بة وشكرا، وقرئت هذه اخلطبة يف اجللسة العامة، مث قرئت اخلطب املكتو
 -باللغة العربية والفارسية واإلجنليزية والبنجابية والبشتوية. كانت اخلطبة

ألا اللغة السائدة يف احملاكم يف البلد، وهي  ،باللغة األردية -باقتراح احلكومة
سائدة يف املكاتب احلكومية، أما اللغة العربية فألا لغة إهلية تفرعت منها 

لسنة، اليت نزل ا كتاب اهللا األخري القرآن مجيع لغات العامل وهي أم األ
الكرمي هلداية اخللق، واللغة الفارسية ألا ذكرى امللوك املسلمني السابقني 
الذين حكموا هذه البالد قرابةَ سبع مائة عام، أما اللغة اإلجنليزية فلكوا لغةَ 

عدهلا جاللة امللكة قيصرة اهلند ورجالِ حكومتها األكارم، اليت نشكرها ل
وإحساا، والبنجابية ألا لغتنا األم، وجيب علينا الشكر يف هذه اللغة، أما 

وهي متثل ازدهار  ،برزخ بني لغتنا واللغة الفارسية مبنـزلةالبشتوية فألا 
  . إقليم السرحدالسكان 

با ألداء الشكر لقيصرة اهلند وطبعناه ومسيناه اوذه املناسبة ألَّفْنا كت
قيصرية" وأعد عدد من النسخ له بعد جتليده يف شكل مجيل، التحفة ال"

وأرسلت نسخة منه إىل نائب املفوض لريسلها بدوره إىل جاللة حضرة 
الربيطاين احلاكم العام يف  امللكةقيصرة اهلند، وأرسلت نسخةٌ منه إىل نائب 

يما نواب حاكم البنجاب. واآلن نكتب فالاهلند. وأرسلت نسخةٌ إىل جناب 
وبعده سأسجل أمساء مجيع  ،يلي تلك األدعية اليت كُتبت يف ست لغات

األحبة الذين جاءوا إىل قاديان بتجشم وعثاء السفر، وحتملوا املشاق يف هذا 
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مل تتوافر هلذا احلشد الكبري  أنْ اجلو احلار جدا متحمسني هلذه الفرحة، لدرجة
رض بسعادة لثالث أيام، فال أجد فنام أغلبيةُ األحبة على األ ،أسرةٌ كافية

الذي أدى به أبناُء القلب الكلمات للتعبري عن اإلخالص واحلب وصدق 
  مجاعيت األفاضل مراسم هذه األفراح. 

لقد نسيت يف بيان سابق أن أذكر أن أربعة من علماء مجاعيت األفاضل 
 خطبا نصحوا فيها ٢٢/٦/١٨٩٧ألقَوا يف هذه اجللسة اليت عقدت يف 

احلضور بالطاعة الصادقة للملكة قيصرة اهلند والوفاء هلا. فأوال ألقى أخي 
املولوي عبد الكرمي خطابا طويال حول هذا املوضوع، مث خطب فيهم أخي 
املولوي احلكيم نور الدين البهريوي، مث ض أخي املولوي برهان الدين 

وبعده قام  ،ابيةاجلهلمي ووجه احلضور لطاعة جاللة امللكة باللغة البنج
للخطاب  -التابعة حملافظة منتغومريواله" سيد "من  -املولوي مجال الدين

الذي  �لكنه ركز يف خطابه على أن املسيح الناصري  ،باللغة البنجابية
ينتظر املسلمون السفهاُء نزوله يف صورة سفاك قد تويف يف احلقيقة، أي أن 

سيخوضون معارك دامية إثر األفكار بأن املسلمني يف وقت من األوقات 
نـزول املسيح واملهدي ليست صحيحةً، ووجه العامة للسعادة والصالح 
والسلوك احلسن، وذه املناسبة املباركة تاب قرابةُ ستني أو سبعني شخصا 

حىت كان املسجد يدوي بصراخهم  ،من كل ذنب وسلوك سيئ باكني
  وبكائهم. 

  الستاآلن أسجل هذه األدعية باللغات 
  ٢٣/٦/١٨٩٧مريزا غالم أمحد القادياين  :الراقم
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  اللغة األرديةالدعاء وآمني يف 

أيها املخلصون ذوو الصدق والصفاء واحملبون عدميو الرياء، األمر الذي من أجله قد 
الذي هيأ لنا مبحض  - حضرمت عندي يف قاديان بتكبد املشقة، هو أن نشكر اهللا عز وجل

بذكر أيادي جاللة  - لطفه ومنته العيش بكل أمن وسالم ملدة طويلة يف كنف امللكة احملسنة
عاما على حكومتها. فكانت حياتنا وأموالنا  ٦٠رة اهلند مبناسبة مرور امللكة املعظمة قيص

وشرفنا مبأمن من هجوم اجلبابرة والظاملني، وظللنا نعيش بكل حرية وسعادة وراحة. كما 
أن جيزيها خريا  -أداًء لواجب الشكر - جلاللة امللكة قيصرة اهلند �ينبغي أن ندعو اهللا 

ختليصنا من شر كل شرير. وأن حيميها من كل بالء على توفري األمن والسالم لنا و
ومصيبة ويزيدها تقدما وازدهارا. وإىل جانب حتقق كل هذه املرادات والترقيات واألفراح 

  ندعو اهللا أن مين عليها بنـزع عبادة البشر من قلبها.   
على  �أيها األصدقاء، هل تعجبون من قدرة اهللا؟ وهل تستبعدون نزول فضل اهللا 

  جاللة امللكة قيصرة اهلند ودنياها كليهما.  دين
أيها األعزة، آمنوا بعظمة ذلك القادر إميانا كامال، الذي خلق السماوات الواسعة 
وفرش لنا األرض وهيأ لنا نريين براقني أي الشمس والقمر. فادعوا اهللا األحد بصدق 

  القلب لدين ملكتكم احملسنة قيصرة اهلند ودنياها كليهما. 
أقول صدقا وحقا إنكم عندما ستدعون بصدق القلب ومحاس الروح وبأمل  إنين

  كامل، فسوف يستجيب اهللا لكم، 

١
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  لذا اآلن أدعو اهللا وأمنوا أنتم.    
يا أيها القادر املتني، الذي حبكمته ومصلحته هيأ لنا أن نعيش جزءا طويال من حياتنا 

ن مئات اآلفات، اعصمها هي األخرى يف كنف هذه امللكة احملسنة، وعصمنا بواسطتها م
  من اآلفات، فإنك على كل شيء قدير. 

أيها القادر املتني، اعصمها من املصائب كما احتمينا يف كنف حكومتها من املصائب، 
  فالـملك احلق والقدرة واحلكم لك وحدك. 

 أيها القادر القوي، إننا نظرا إىل قدرتك الالمنتهية نتشجع لدعاء آخر من حضرتك
وهو أن ختلِّص حمسنتنا قيصرة اهلند من ظالم عبادة املخلوق، واجعل عاقبتها على اإلميان 

  بـ "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا" 
  يا صاحب القدرات العجيبة، وذا التصرفات العميقة، أجنز ذلك. 

  يا إهلي تقبل كل هذه األدعية، فلتقل اجلماعةُ كلها، آمني. 
أيها األصدقاء، وأيها األحبة، إن هللا قدرات عظيمة، فال تقنطوا منه عند الدعاء، ألن 
للذات اإلهلية قدرات ال حصر هلا، وهلا تصرفات عجيبة على ظاهر اخللق وباطنه، فارفعوا 

  هذه األدعية بصدق القلب ال على شاكلة املنافقني. 
؟ كال بل كل أمر تابع ملشيئته، �أتظنون أن قلوب امللوك خارجة من سيطرة اهللا 

  وحتت يده. 
فاسألوا اهللا بصدق القلب الراحةَ يف الدنيا واآلخرة مللكتكم احملسنة إليكم قيصرة اهلند، 
إذا كنتم أوفياء فادعوا هلا يف جوف الليايل، ويف الصباح أيضا، وال تبالوا مبن يعارض هذه 

  الفكرة. 
، وأن ال يشوب النفاق أي عمل جيب أن يصدر منكم كل تصرف بصدق وصفاء

لكم. حتلَّوا بالتقوى والصالح، واسألوا اخلري والعافية بصدق القلب ملن أحسن إليكم، 
  لكي جيزيكم اهللا تعاىل، ألن اإلنسان سيجد جزاء حسنا على كل حسنة. 

 أن يتقبل أدعيتنا هذه.  �وأكتفي ذا وال داعي للكلمات الكثرية، فإمنا ندعو اهللا 

 )الناشر(                   ۔الموالس



�� �����	 �
���	  ٢٨٩ 
 

  الدعاء والتأمني يف العربية

أيها األحباء املخلصون، واألصدقاء املسترشدون، جزاكم اهللا خري اجلزاء، 
البالء، إنكم قاسيتم متاعب السفر وشوائبه، وذقتم وحفظكم يف الكونني من 

مدجلني مكابدين، لتشكروا اهللا يف  مدجلني شدائد احلر ونوائبه، وجئتموين
مكاين هذا جمتمعني، وتكثروا الدعاء لقيصرة اهلند شاكرين ذاكرين، وتدعون 
 دعوة املخلصني، يا عباد اهللا ال تعجبوا لدعواتنا وشكرنا يف تقريب اجلوبلي،
وتعلمون ما قال سيدنا إمام كل نيب وويل وخامت النبيني، إنه من مل يشكر الناس 

واهللا جيب احملسنني، مث تعلمون أن أموالنا وأعراضنا ودماءنا قد  ،ر اهللافما شك
حفظتها العناية اإلهلية ذه امللكة املعظمة، وجعلها اهللا مؤيدة لنا يف املهمات 
الدنيوية والدينية، فالشكر واجب على ما فعل ربنا ذو اجلالل والعزة، ومن 

لشاكرين. أيها الناس هذا يوم جيب أعرض فقد كفر بالنعم الرمحانية واهللا حيب ا
فيه إظهار الشكر واملسرة مع الدعاء بإخالص النية، فأردنا أن نقبله مبراسم 

االبتهال والضراعة، وتذلل يليق حبضرة  التهاين والتربيك والتهنئة، ورفع أكف
األحدية، وإنارة املآذن واملساجد والسكك والبيوت باملصابيح والشهب 

أعني العامة، واهللا يرى ما يف قلوب  عناألعمال بالنيات املخفية  النورانية، وإمنا
العاملني. يا عباد اهللا الرمحن هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟ فال تظنوا ظن 

خبلوص النية، فأمنوا على دعائي يا  للقيصرةالسوء مستعجلني. واآلن أدعو 
باده من اخلواص والعامة، وال معشر األحبة، واتقوا اهللا وال تنسوا من اهللا ومن ع

  تعثوا مفسدين. 
يا رب أحسن إىل هذه امللكة كما أحسنت إلينا بأنواع العطية واحفظها من 
شر الظاملني، يا رب شيد واعضد دعائم سريرها، واجعلها فائزة يف مهماا، 
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يا وصنها من نوائب الدنيا وآفاا، وبارك يف عمرها وحياا يا أرحم الرامحني، 
رب أدخل اإلميان يف جذر قلبها، وجنِّها وذراريها من أن يعبدوا املسيح ويكونوا 
من املشركني، يا رب ال تتوفَّها إال بعد أن تكون من املسلمني، يا رب إنا ندعو 
هلا بألسنة صادقة، وقلوب ملئت إخالصا وحسن طوية، فاستجب يا أحكم 

  احلاكمني.
  هالقيصر جوبلي  أو   أتى  عيد      هنام ببهجة مستــكثرأجد األ

  هللت مستبشر  نشر التهاين يف احملافــل كلها      فأرى الوجوه
  هبربر ال   واجب فالشكر حق      بنا ر  ة منـمأراها نعــ إين 

  إخالصا يره يعمله  فمن  خري  سرورنا من شكرها      ال شك أنّ 
  !      هأكفر  املعتدي ما قُتل العنود  أمر النيب  لشكر رجل حمـسن      

        
        
        
    
    
    
        
        
        

        



�� �����	 �
���	  ٢٩١ 

    

  الدعاء والتأمني يف الفارسية
  

��������



 � ��������
������ ��������
������ ��������
������ ��������
����� $$ $$����        
�%&���'Õ�(��)*�+ �,���� ��	1	��+� 	C��#�ðñ����-���+���$	
�./��0·�1�23� [� ã� (�4	� +5�� r6� ©�� ���.� ���a�7�8	�[�9
 : ;
<
=�Ó����3�+4�56

789:�;�©����¨ $����B	[���4���>�X��Y�B	C�V��i��	i	�
�k´��+�2�'	��+?�'��@�U	��A	�B	[�B����)*�U	�ÃÕ�(�C	��(_
�	: $
<D�(�E�(����F�_+�G�H��$Ø�I���JK	�L�M�U	�N��4	�+�����>�@

�$	� _4	� +O� �	� ?P�� ]Q� B	[� T� (�,��)*� U	� Ç	�0� 	�+� �R�
(��-���xy���¡�S��T; U

<V;W�X�(���Y4�Z�	���S�3�+4�[�?�\�]�����(�^	��
�U	�B	[��(�_	�©	�ù`	�a��F �_b	�q�(���Y	�+^	�q�c����a	�����i
�__	�+����¨�> �	C�V�d�O�e�k���V�(�d�(�	¼�T; U

<Vf�� $��]��g��	�(�h�;
F����K��	��_�2�i ��	�õj� < $k��Ì�;�U��@	Ì���.�$	�_lm�
��+�T

< Un; W:Ó����U	
�o
 � 	��	��i�?p� ����� < $k�q� �	�fr�Bs�£�@	Ì���.�$	�_�	�����	���	��tp

�u[��	�xy����v� �����_�	�� 5w� <x	��$	�©����¨ $��y�	z� �	� ���	���@	Ì���.�$	�_{
��	���+���?|�_	�1��}~�(�� ��D��	�	��� $	��«�	��� 	� ��$	�� < $k��	��� $	�]������k�	
�(�+��?
��t�����ã�	���	�@	Ì���.�$	�_F�	�Ì�?�¡�M �(��������	��	��W�

�BÓ������ �%��$	�_���+���k¡�%��k�	�_	���+	��[�_
��_� < $k�]ò��  
  

  
  



٢٩٢  �� �����	 �
���	 

  الدعاء والتأمني يف البشتوية
  

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

 �� �� ���
 ���� ���� ��  �� �! � �"�� �� ��� #$ �% �& �! �� � �� �" ��#' �! ��� ��"(�� )#' �!�� ������ �)� #

 �� *�� ���+ ���,����- ��
 �./ � ��� �*�� 0 �1 �!� �'���� �# �2 �3 �45��  �� ��� * �( ����6# ��  �7 89: � ��;��

� �� �<�#    #' �! �=�� �* �4" �� �( �� �( �� �(# � �"� �� �"�# > �	 �% �?�@ ����     � �(� # �(4� �( #�� # �4A �< 8� �% �( �$B �C

 ��
 2���( ���� �* ��� ��+ � �& �! D������ '�E�F *4G���- �7 89: ���;�� � =��    �������� ���� ��� �HI �C

 �� �� �1� �% �J �K�L �" �4 �� �+�� * �'�E �J �* ����
 �%�� ���� * �( �= �4�� �* �� ���
 �H �M�� H �"� �� �1� �� * �( �=

 ���� � �� �"�� �K �/�N #' �! ���� �O �������� �2 ���� �= �'�� ��< ��� #� �" �P �Q �/ �=�� �(� # RS �!�#

 �1 �!� ��"�� �* ��� ���+ �� �5� �� T �4N �J �U�� �� �( 4%� # �������� �V�,�
 ���� �"(� =� # W *�� � �0

�;�� � �� ��XE� �J  � �2 ��
 ���   �' ���+ Y�X�E � O#�� ��;�� �4 �" ��� ���     Y�X� �4 �" * �2 �(� # �*�� ���+

 �� Y�;E� �� �J �*��#�� �T� �G���# ���� �� ��(# ��� �4 �1�� � �(� # �*�� �H�F �Z �)�4�� �4 �1�� �* �4 �" ['���2 �� ��!��

 �� ���;�� �  �( ��� �( ���� �* ���
     4A �< )#' �! �� �� �5� # �\;��4A �< �) �4 �" ]�� �� � �J� �J �4�F �J ��+

 �� �� �X�� �4 �"     ��+ �=# D# �( * �( ���� �� �"��� �O �� �� ����� �2 �̂ �
W � �_ ��+    �* �4 �" ���;�� � �� �,#' �! �C

 �� �" �� �5� # �� �� * �( �`���  �� �� �5� # �* �4 �" Y��;�E � �J4 ���� �"(� # � �5� # * �4 �<�� ��7+�a �� � �(� # =�� �=

�+�,   �5� # ��( �4 �< ���� �� ��(� # >,��� ��� *4�(� #'�E���� ��� � �b �"�# P ���� �� �5� # ����,#' �! �C

�+ �, �* �4 �� �P�� �4�� ['���2 �� �5# ��
 ���� 4�7 �B ��
 � �(� # ���� �"(� #    ��
 �O �S �"�# ��,# �' �! �C �� �* ���2 � �5� # �� �E

�+ �, *4��c� �d�"�Z �O �=�� ?� �� �B �� �5� # �� ���� �Z �= (2 � �5� # �� ���� ���;�� � �,#' �! �Z �= �=

 �4 �" �$ �%��� ���, �J ef �"4�
 �5� # ��E�F( �4I�� ����� �4	� ���(� # ���� �"(# *�� = ��� � �J �� �"��(# �

 �4�+ �g ��'�-�+ �)� # �=  �A �4 � ��;�� � P�-( � �5� # �4�� ��,#' �! �C�+�, � �_ ���7� �1 � � �J ��    �C

W* �4 �� ?� �L- ������� hE�# ��,#' �!  
  
  



�� �����	 �
���	  ٢٩٣ 

  

  الدعاء والتأمني يف البنجابية

FFFF : �
<�: �
<�: �
<�: �
<���Z��G�Z	�	��Z��G�Z	�	��Z��G�Z	�	��Z��G�Z	�	���� �Z��I�Z���3�+4�}	��Z��I�Z���3�+4�}	��Z��I�Z���3�+4�}	��Z��I�Z���3�+4�}	�ZZZZ        

����    
� < ; ��
< ; ��
< ; ��
< ; � �� ������ ����SSSS��������������������        

 ��� � $����$�I��	����$�I� ; $
�

���	������������v�£���³���� �
<
$�

�$�I��	���B�*	���W
�V�	����	�+�	��	�B��S�����.�]>�$����2�H �v

�Z¡����¢�$,�	���2����Z§�Z¨�£�v�Z@A	�Z���3�+4�56
789:�;�}	������

��$���¤�	���$��¥	�v�
¦ ;§2�V�)É���$�� �%���	�F��E��	�G�$��¨	

�U¤Ì� E��� ©�ª« � $¬	� ]@� $�� Z�2� v� Z� Z®�� E� �� ¸É� ��É	�� k2
�ZI	� �̄��_°��]@�ZÉ±�ZÉ��U�²�$��¨	��$��56

789:�;�³	�Z§I
v�Z� � $µ́�v�Z@\�Z���Z@¶�Z·6��̧ � �̄Z�¹; W�º
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  الدعاء والتأمني يف اإلجنليزية

English Translation of 

the prayer recited by 

Mirza Ghulam Ahmad 

Rais of Qadian 

on the occasion of the Diamond Jubilee 

My friends - The object which has brought you here is to 

convene a meeting of thanksgiving on the happy occasion of 

the Diamond Jubilee of Her Majesty's reign in rememberance 

of the manifold blessings enjoyed by us during Her Majesty's 

time. We offer our heartfelt thanks to God who out of His 

special kindness has been pleased to place us under this 

sovereign rule, protecting thereby our life, property and 

honour from the hands of tyranny and persecution and 

enabling us to live a life of peace and freedom. We have also 

to tender our thanks to our gracious Empress, and this we do 

by our prayers for Her Majesty's welfare. May God protect 

our beneficient sovereign from all evils and hardships as Her 

Majesty's rule has protected us from the mischief of evil 

doers. May our blessed ruler be graced with glory and 

success and be saved at the same time from the evil 

consequences of believing in the divinity of a man and his 

worship. My friends do not wonder at this, nor entertain any 

doubt as to the wonderful powers of the Almighty, because it 
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is quite possible for him to confer His choicest blessings 

upon our gracious Queen in this world and the next. Hence a 

strong and firm belief in the omnipotence of the Supereme 

Being who made this spacious firmament on high and spread 

the earth beneath our feet illuminating them both with the 

sun and the moon. Let your sincere prayers as to the good of 

Her Majesty in matters spiritual and temporal, reach His holy 

throne. And I assure you that prayers that come from hearts 

sincere earnest and hopeful are sure to be listened to. Let me 

pray then & you may say Amen: 

Almighty God! As they Wisdom & Providence has been 

pleased to put us under the rule of our blessed Empress 

enabling us to lead lives of peace and prosperity, we pray 

Thee that our ruler may in return be saved from all evils and 

dangers as thine is the kingdom, glory and power. Believing 

in Thy unlimited powers we earnestly ask Thee all powerful 

Lord to grant us one more prayer that our benefactoress the 

empress, before leaving this world. may probe her way out of 

the darkness of man-worship with the light of "La-ilaha-

illallah- muhammad-al-rasul-ulalh." {There is no God but 

Allah & Muhammad is His Prophet}, Do Almighty God as 

we desire, and grant us this humble prayer of ours as thy will 

alone governs all minds. Amen! My Friends! Trust in God 

and feel not hopeless. Do not even imagine that the minds of 

wordly potentates and earthly kings are beyond His control. 

Nay, They are all subservants to His Holy Will. Let therefore 

your prayers for the welfare of your empress in this world 
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and the next, come from the bottom of your hearts. If you are 

loyal subjects remember Her Majesty in your night and 

morning prayers. Pay no heed to opposition. Let Your words 

and deeds be true and free from hypocrisy. Lead lives of 

virtue and righteousness, and pray for the good of your well-

wishers, because no virtue goes unrewarded. I conclude with 

earnest desire that God may grant our prayer. Amen.  

Dated 23-6-1897 
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بقاديان حمافظة أمساء احلضور يف اجللسة مبناسبة اليوبيل األملاسي للملكة 

 الذين �واملهدي املسعود حبضور اإلمام اهلمام املسيح املوعود غورداسبوره 
 .قاديان إىلوأمساء الذين تربعوا ومل يستطيعوا احلضور  وا والذين مل يتربعوا،تربع
  ٢٢/٦/١٨٩٧إىل  ٢٠/٦/١٨٩٧
  

 مالحظات
مبلغ 
التبرع 

 بالرويية

مكان 

 اإلقامة
 األسماء  

رقم 

 التسلسل

 قاديان ٥١ 

اإلمـام   ،سيدنا مريزا غالم أمحد
زعـيم   ،املهدي واملسيح املوعود

 مع أهل البيت ،قاديان

1  

 ٥   = 
كيم نور الدين احلولوي املحضرة 

 البهريوي

2 

 3 ولوي عبد الكرمي احملترمامل سيالكوت ٣ 

 4 ولوي برهان الدين احملترمامل جهلم ٠ 

مل يستطع 
احلضور 
ألسباب 

 قاهرة

٣ 
 أمروها،

حمافظة مراد 
 آباد

 5 احملترم أحسن ولوي حممد امل

 رية ١٠ 

مـع   ،حكيم فضل الدين احملترم
  عائلتيه

6 

 الهور ٥ 

 ،يـه أيب  ،كمال الدين هواجاخل
   أستاذ حماضر يف الكلية اإلسالمية

7  
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 الهور ٢ 

 ،صـادق البـهريوي  مفيت حممد 
 الكاتب يف مكتب احملاسب العام  

8  

 كالنور ٢.٧٥ 

 طالب البكالوريوس ،بيك أيوبمريزا 
 مع العائلة ،كلية الهور يف

9  

 الهور ٤ 

تاجر  ،خليفة رجب الدين احملترم
 األرز

10 

 11 حكيم حممد حسني   = ١ 

 الهور ٢ 
يب  ،مجال الدين احملتـرم  هواجاخل

      والية جامون ،كلية رنبري يه،أ
12  

 13 هلي احكيم فضل  = ٥ 

 ١ = 
موظـف يف   ،نشي موىل خبشامل

 مؤسسة السكة احلديدية

14 

 ٣ = 
موظـف يف   ،نشي نيب خبـش امل

 مؤسسة السكة احلديدية

15 

 ١ = 
موظـف يف   ،نشي حممد عليامل

 مؤسسة السكة احلديدية

16 

 ٥ = 
أستاذ حماضر  ،نشي حممد عليامل

 يف الكلية الشرقية  

17 

 18 تاجر األقمشة  ،شيخ رمحت اهللال = ٢٥ 

 ٠,٢٤ = 
املشرف علـى   ،هليإنشي كرم امل

 مدرسة نصرة اإلسالم

19  

 ٠,٥٠ = 
ميان حممد عظيم، املوظـف يف  

 مؤسسة السكة احلديدية

20 
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 21 مع ابنه ،افظ فضل أمحداحل الهور ١ 

 22 مع ابنه    ،افظ علي أمحداحل = ١ 

 ٠,٥٠ = 

 ،مسلم جديـد  ،شيخ عبد اهللال
جنمـن محايـة   أمدير مستشفى "

 اإلسالم"  

23 

 24 طالب البكالوريوس ،علي حممد = ٠ 

 ٥ = 
موظف يف   ،نشي عبد الرمحنامل

 مؤسسة السكة احلديدية

25 

 26 املقاول العام ،نشي معراج الدينامل = ١٠,١٨ 

 ٥ = 
موظـف يف   ،نشي تاج الدينامل

 مؤسسة السكة احلديدية

27 

 28 شيخ دين حممد  ال = ٠,٥٠ 

 ١ = 
مسـلم   ،شيخ نور حممدالكيم احل

 جديد

29 

 ١ = 
مدير مصنع  ،كيم حممد حسنياحل

 "رفيق الصحة"

30 

 ٠ = 
طالب يف املدرسـة   ،تاج الدين
 اإلسالمية

31 

 ٠ = 
طالـب يف املدرســة   ،عبـد اهللا 

 اإلسالمية   

32 

مل يستطع 
احلضور 
ألسباب 

 قاهرة

  33   بتويل ،موىل خبش = ١
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 الهور ٠,٥٠ =
 ،قاضي غالم حسني البـهريوي 

 طالب يف مدرسة الفنون  

34 

 35 حاجي شهاب الدين   = ٤ =

= ٢ = 
وارث ميان حممد   ،شراغ الدين

 سلطان

36 

 37 نساج احلبال  ،أمحد الدين = ١ =

 38 الناسخ  ،مجال الدين = ١ =

 39 الناسخ  ،حممد أعظم = ٠,٥٠ =

 40 سيف امللوك   = ١ =

 41 اخلياط ،ميان سلطان حممد الهور ٣ =

= ١ = 
موظـف يف   ،ميان غالم حممـد 

 املطبعة  

42 

 43 مظفر الدين   = ٢ =

= ١ = 
تاجر  ،واجه حمي الدين احملترماخل

 األقمشة الصوفية

44 

= ٠,٥٠ = 
 طالب علم ،حممد شريف احملترم

 الكلية اإلسالمية يف

45 

مل يستطع 
احلضور 
ألسباب 

 قاهرة

الكلية اإلسالمية                                                                                                               ،عبد احلق = ١ 46 

 47 الكلية اإلسالمية ،عبد ايد = ٠,٥٠ =

= ٧ = 
جملِّـد   ،غالم حمي الدين احملتـرم 

 جريدة "سيفيل ملتري غازيت"

48 
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 49 احملترم ،تاج الدين الهور ١ =

 50 احملترم ،بشري أمحد = ٠,٢٥ =

 51 احملترم ،نذير أمحد الهور ٠,٢٥ =

 52 احملترم ،هليإالدكتور كرم  = ٥ 

 ١ = 
ــب  ،شــري حممــد خــان طال

 البكالوريوس 

53 

 ٥ = 
طالــب  ،غــالم حمــي الــدين

 البكالوريوس

54 

 ١ = 
طالــب  ،شــري علــي احملتــرم

 البكالوريوس

55 

 هسرساو ٠ 

صاحبزادة سراج احلـق احملتـرم   ال
 ةرحوم حضراملابن  - مجايل نعماين

سجادة  ،شاه حبيب الرمحن احملترم
من  - نشني جهار قطب هانسوي

   وارد قاديان ه،سرساو

56 

 ١٠ 

حمافظة  ،توسام
 حصار

قاضي حممـد يوسـف علـي    
موظـف يف   ،مع العائلة ،النعماين
والد أ -واليـة جنيـد   ،الشرطة

 حضرة اإلمام األعظم  

57 

 والية نابة  ١ مل حيضر

ــدي ال ــيض اهللا اخلال ــيخ ف ش
 نائب املفتش ،القريشي

58 

 قاديان ٢ 

 ،سيد ناصر نواب احملترم الدهلوي
 املتقاعد

59 
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 قاديان ٢ 

الطالب  ،مري حممد امساعيل احملترم
 بالهور يف الكلية اإلسالمية

60 

 ٠ = 
 ،السرساوي ،مساعيل احملترماحممد 

 الطالب  

61 

 

٠ 
= 

 ،جديـد  شيخ عبد الرحيم مسلم
 الطالب

62 

 

٠ 
= 

 ،جديـد  شيخ عبد الرمحن مسلم
 الطالب

63 

 

٠ 
= 

 ،جديـد  شيخ عبد العزيز مسلم
 الطالب  

64 

 65 الطالب  ،جديد خدا يار مسلم = ٠ 

 

٠ 
= 

نسـاج   ،غالب الدين احملتـرم 
 الشاالت  

66 

 67 موظف يف املطبعة   ،امساعيل بيك = ٠ 

 68 احملترمإمام الدين  = ٠ 

 

٠ 
  قاديان

ــد  ال ــار أمح ــاحبزاده افتخ ص
 ياللدهيانو

69 

 

٠ 
= 

ــد  ال ــور حمم ــاحبزاده منظ ص
 ياللدهيانو

70 

 

٠ 
= 

ــوم  ال ــر قي ــاحبزاده مظه ص
 ياللدهيانو

71 

 

 ،كهيوال ٠
 حمافظة جهلم

 72 ولوي عبد الرمحن امل
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 ٩ ندهحمافظة  ،غ
 غجرات

 ،سيد خصيلت علي شاه احملتـرم 
 نائب املفتش

73 

 سيالكوت ٤ 
موظـف يف   ،علي شاه سيد أمري
 الشرطة

74 

 75 الناسخ   ،كيم حممد الديناحل = ١ 

 76 اخلياط ،نشي عبد العزيزامل = ١ 

 77 شيخ فضل كرمي العطارال = ٠.٧٥ 

 

٠ 
= 

تـاجر   ،حميي الدين احملترمغالم 
 اخلشب

78 

 79 اخلياط ،شيخ حسني خبشال قاديان ٠ 

 80 اخلياط ،عبد اهللا = ٠ 

 81 اخلياط ،عبد الرمحن = ٠ 

 82 اهللا خاناحلافظ أمحد  = ٠ 

 83 كرم داد  = ٠ 

 84 الطالب   ،رشاد عليإسيد  سيالكوت ٠ 

 والية بتياله ١,٥٠ 

 ولوي حممد عبـد اهللا خـان  امل
 مدرس الكلية ،وزيرآبادي ،احملترم

85 

 ١ = 
جنـدي يف   ،افظ نور حممـد احل

 ٤كتيبة رقم 
86 

 87 اخلراطي ،حممد يوسف = ١ 

 88 اخلراطي ،افظ ملك حممداحل = ٠ 

 89 الطالب   ،عبد احلميد احملترم = ٠,٢٥ 

 90 حممد أكرب خان السنوري = ٠ 
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 والية جامون ٣ 

تـاجر   ،خليفة نور الدين احملترم
 الكتب

91 

 92 تاجر الكتب ،اهللا دتا = ٢ 

 93 مدرس   ،ولوي حممد صادقامل = ٢ 

 94 الرفّاء  ،ميان نيب خبش أمرتسر ٥ 

 مرتسرأ ٣ 

تـاجر األقمشـة    ،مساعيلإحممد 
 كتره اهلوواليه ،الصوفية

95 

 96 كاتب الطلبات  ،ميان حممد الدين سيالكوت ١ 

 97 حارة ماشكيان ،ميان اهلي خبش غجرات ١ 

 مرتسرأ ٢ 

كتـره   ،ميان جراغ الدين احملترم
 هلوواليهأ

98 

 ٢ 
والية  
 كبورله

رسام اخلـرائط يف   ،نشي روراامل
 احملكمة  

99 

 ٢ = 
كاتـب   ،نشي ظفر أمحد احملترمامل

 الطلبات

100 

 غورداسبور ٧ 

مفتش  ،نشي رستم علي احملترمامل
 احملكمة   

101 

 102 احملترم نواب خان جامون ١ 

 103 الرفّاء ،ميان عبد اخلالق مرتسرأ ٠,٥٠ 

 104 املتعهد ،شيخ عبد احلق احملترمال لدهيانه ١ 

 105 حممد حسن العطار = ١ 

 ١ = 
تاجر  ،احملترم إبراهيمنشي حممد امل

 األقمشة  

106 
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 البناء حاجي عصمت اهللا احملترم لدهيانه ١ 
107 

 ٥ = 
مقاول  ،علي احملترم هخواجقاضي 

 العربات  

108 

 سيالكوت ١ 

ولوي أبو يوسف مبارك علـي  امل
 إمام مسجد صدر ،احملترم

109 

 

٠ 

 راولبندي

 بـن ا ؛الطالب ،عبد العزيز خان
الرمحن خان عبد، سـردار   أستاذ

 يوب خان  أ

110 

 

٠ 

 مرتسرأ

مطبـع   ،شيخ نور أمحد احملترمال
 رياض هند

111 

 

٠ 

= 
موظف  ،أمحد احملترمشيخ ظهور ال

 فی مطبع

112 

 

 ،كالنور ٠
حمافظة 

 غورداسبور

 مريزا رسول بيك احملترم
113 

 افظ عبد الرحيم احملترماحل بتاله ١ 
114 

 الدكتور فيض قادر احملترم = ٢ 
115 

 تاجر ،شيخ حممد جان احملترمال وزير آباد ٥ 
116 

 

٠ 

 دينانغر

 ،نشي نـواب الـدين احملتـرم   امل
 املدرس

117 

 خليفة اهللا دتا احملترم  = ٠ 
118 
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 ،جهوكر ٠

 غجراتحمافظة 

 اخلياط ،ميان خدا خبش احملترم
119 

 

حمافظة  ٠
 غجرات

جك  ،ولوي حافظ أمحد الدينامل
 سكندر

120 

 

٠ 
 غوجرانواله

إمـام   ،ميان أمحد الدين احملتـرم 
 مسجد قلعه ديدار سنج

121 

 ١ 
 ،سيكهوان
حمافظة 

 غورداسبور

ميان مجال الدين احملترم نسـاج  
 الصوف  

122 

 123 املقاول أكرب،حممد  بتاله ٤ 

 124   يهأاألستاذ غالم حممد يب  سيالكوت ١,٥٠ 

 125 ميان باغ حسني احملترم بتاله ٠ 

 126   ندهاب ،ميان نيب خبش = ١ 

 127 املختار ،نيب خبش شودري نشيامل بتاله ٥ 

 حمافظة جهلم ٠ 

 ،ملـك احملتـرم   ولوي خـان امل
 كهيوال

128 

حمافظة  ١ 
 غورداسبور

 ،الصواف ،ميان خري الدين احملترم
 سيكهوان

129 

حمافظة  ،بتاله ١ 
 غورداسبور

  130 كيم حممد أشرف احملترماحل

 

حمافظة  ٠
 جالندهر

 131 الطالب   ،شيخ غالم حممد احملترمال

 132 الِّد ،افظ غالم حميي الديناحل قاديان ٠ 

 133 الصواف ،الدين احملترم إمام ميان سيكهوان ١ 
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حمافظة  ٠ 
 غورداسبور

 134 بتهيان ،اهللا دين احملترم

 كبورله ٢ 

 ،شيخ عبـد الـرحيم احملتـرم   ال
والية                                                                                                                         يف وظفامل

135 

 جامون ٢ 

بـائع   ،احملترم شيخ حممد الدينال
األحذية                                                                                                                              

136 

 137 املقاول ،حممد شاه احملترم = ٠,٥٠ 

 

حمافظة  ٠
 غورداسبور

قرية ، صاحب احملل ،نظام الدين
   غالم نيب

138 

 139 قرية غالم نيب ،إمام الدين احملترم = ٠ 

 

٠ 
= 

املـزارع   ،شيخ فقري علي احملترمال
 يف قرية غالم نيب

140 

 

٠ 
= 

قرية غالم  ،شيخ شري علي احملترمال
 نيب

141 

 

٠ 
= 

قريـة   ،شيخ جراغ علي احملترمال
 غالم نيب

142 

 

٠ 
= 

صـاحب   ،شهاب الدين احملترم
                 قرية غالم نيب ،احملل

143 

 

٠ 
= 

حمـدد   ،نشي عبد العزيز احملترمامل
 سيكهوان  ،األراضي الزراعية

144 

 

٠ 
= 

اخلياط  ،ميان قطب الدين احملترم
   بدهيشه

145 

 146 الطالب   ،ميان سلطان أمحد غجرات ٠ 
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حمافظة  ٠
 غورداسبور

قرية غالم نيب                                                                                                                                  ،خبش شيخ أمريال 147 

 

حمافظة  ٠
 غورداسبور

 148 قرية بازيد ،سيد نظام شاه احملترم

 

حمافظة  ٠
 غجرات

 149 دنغه ،افظ حممد حسني احملترماحل

 الهور ١ 

موظـف يف   ،بابو غُل حسـن 
 مؤسسة السكة احلديدية

150 

 

حمافظة  ٠
 غورداسبوره

قريـة   ،افظ نور حممد احملترماحل
فيض اهللا                                                                                                                

151 

 

٠ 
 كبورله

موظـف يف   ،حسن خان احملترم
 القوات املسلحة للوالية

152 

 

حمافظة  ٠
 هغورداسبور

 153 بريووال ك،مرزا جهندا بي

 154 مده ،الطالب ،حممد حسني مرتسرأحمافظة  ٠ 

 

مديرية  ٠
 خوشاب

 155 كند ،مريأميان حممد 

 156 الطالب   ،غالم حممد مرتسرأ ٠ 

 

حمافظة  ٠
 غورداسبوره

 157 قرية غالم نيب    ،حممد امساعيل

 حمافظة جهلم ١ 
كوتله  ،الدين احملترمقطب شيخ ال

 فقري

158 

 قاديان ٠,٥٠ 

خباز يف بيت  ،ميان غالم حسني
 اإلمام املهدي واملسيح املوعـود 

�   
159 
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حمافظة  ٣ 
 غجرات

تـاجر   ،ميان موال خبش احملتـرم 
 دنغه ،اجللود

160 

حمافظة  ١ 
 غوجرانواله

 ،قاضي حممد يوسـف احملتـرم  ال
 قاضي كوت

161 

 162 تاجر األرز   ،عبد اهللا الهور ٠ 

 ١ 
حمافظة 
 غجرات

 ،ولوي حـافظ كـرم الـدين   امل
 والهبوران

163 

 164 دنغه ،افظ أمحد الدين اخلياطاحل = ٠,٥٠ 

حمافظة  ٠ 
 غورداسبوره

 165 دوده ،التاجر ،عبادت علي شاه

 مرتسرأحمافظة  ٣ 
 166 جسر وال ،املختار ،حممد خان

حمافظة  ٠ 
 غجرات

 167 كالوسائي،ميان علم الدين احملترم

 168 دنغه ،ميان كرم الدين احملترم = ١ 

 169 دنغه ،شيخ أمحد الدين احملترمال = ٠ 

 170 دنغه ،ميان أمحد الدين احملترم = ٠ 

 سيكهوان ٠,٥٠ 
 171 الصواف ،ميان حممد صديق

 172 ميان صادق حسني   والية بتيالة ١ 

 

حمافظة  ٠
 منتغومري

 ،ولوي فقري مجال الدين احملترمامل
 واله سيد

173 

 

٠ 

= 

تهـة   ،ولوي عبد اهللا احملتـرم امل
 شريكا

174 

 قاديان ٠ 
 175 الطالب   ،ميان عبد العزيز
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حمافظة  ٠
 غورداسبور

 176 قرية غالم نيب    ،ميان عبد اهللا

حمافظة  ٢ 
 غجرات

اللـه   ،الطباخ ،مهر الدين احملترم
 موسى   

177 

 = ٢ مل حيضر
اللـه   الطباخ ،كرم الدين احملترم

 موسى

178 

 ١ 
حمافظة 

 غورداسبور

حمدد األراضي  ،إمام الدين احملترم
 لوجب   ،الزراعية

179 

 ١ = 
قريـة   ،املختار ،فضل اهلي احملترم

 فيض اهللا

180 

 181 قرية فيض اهللا ،املختار ،غالم نيب = ١ 

 ٠ = 
قرية مندي  ،املعمار ،جراغ الدين

 كران  

182 

 ١ = 
كاتب  ،احملترمقاضي نعمت علي 

 بطالهإمام املسجد 

183 

 ١ = 
قريـة   ،املختار ،أمحد علي احملترم

 وزير

184 

 

حمافظة  ٠
 غورداسبور

 185 قرية غالم نيب ،إمام الدين احملترم

 

٠ 
= 

قريـة   ،صانع احلبال ،ميان فقري
 فيض اهللا

186 

 

٠ 
= 

قريـة   ،صانع احلبال ،ميان أمري
 فيض اهللا

187 
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حمافظة  ٠
 غورداسبور

 ،شيخ بركـت علـي احملتـرم   ال
 قرية فيض اهللا،احمللصاحب 

188 

 

٠ 

= 
حمـدد األراضـي    ،بركت علي

 قرية فيض اهللا ،الزراعية

189 

 قرية فيض اهللا ،ميان إمام الدين = ٠ 
190 

 قرية بازيد    ،حسني سيد أمري = ٠ 
191 

 

٠ 

قريـة   ،شيخ فريوز الدين احملترمال =
 بازيد    

192 

 قرية بازيد     ،شيخ شري عليال = ٠ 
193 

 

٠ 

= 
قريـة   ،شيخ عطا حممد احملترمال

 بازيد    

194 

 

٠ 

= 
قريـة   ،سيد حممد شفيع احملتـرم 

 بازيد    

195 

 قرية بازيد     ،عمر احلراس = ٠ 
196 

 

٠ 

 غجرات

حملة خوجـة   ،الدين ولوي أمريامل
 واله

197 

 البناء حممد عمر جامون ٠ 
198 

 

حمافظة  ٠
 غورداسبور

قريـة   ،سيد وزير حسني احملترم
 بازيد    

199 

 دودان ،مهر اهللا شاه = ٠ 
200 

 بدجية ،سلطان خبش = ٠ 
201 



٣١٤  �� �����	 �
���	 

 بلب غره ١ 

 ،نشي عبـد العزيـز احملتـرم   امل
 ،املعروف بـ "وزيـر خـان"  

 مراقب القنوات 

202 

 ٠ 
حمافظة 
 منتغومري

 203 دهوين ،نور حممد احملترم

 204 سيد واله ،عبد الرشيد = ٠ 

 

٠ 
 حمافظة الهور

إمـام   ،ولوي أمحد الدين احملترمامل
 املسجد

205 

 206 احلافظ معني الدين احملترم قاديان ٠ 

 207 عبد ايد احملترم كبورلة ٠ 

مل يستطع 
احلضور 
ألسباب 

 قاهرة

 208 حممد خان احملترم = ٢

 ٢ = 
 ،ولوي حممد حسـني احملتـرم  امل

 اغورائني

209 

  210اغورائني ،نظام الدين = ٠ 

 211 النجار ،فيض حممد سيالكوت ٠ 

 

حمافظة  ٠
 غورداسبور

 ،ســيد جــوهر شــاه احملتــرم
 ريوجيجي

212 

 213 طالب علم ،حكيم دين حممد قاديان ٠ 

  ٠.١٢  = 
سـاعي   ،شيخ فضل اهلي احملترمال

 الربيد  

214 

 215 بكراله ،سلطان حممد احملترم حمافظة جهلم ٠ 
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 216 كمبو ،اهللا ديا احملترم مرتسرأحمافظة  ٠ 

 

٠ 
 حمافظة جهلم

قرية سـيد   ،سيد عامل شاه احملترم
 ملو   

217 

 218 مستري حسن الدين احملترم سيالكوت ٠ 

 219 صانع األساور   ،مريان خبش احملترم بتاله ٠ 

حمافظة  ١ 
 غورداسبور

 220 سيكهوان ،مهر سانون احملترم

 221 التاجر ،حكيم مجال الدين احملترم قاديان ١ 

 222 طالب علم ،حممد امساعيل احملترم = ٠ 

طالب علم              ،حممد اسحق احملترم = ٠  223 

حمافظة هوشيار  ٢ 
 بور

 224 هريانه ،عبد اهللا خان احملترم

 

حمافظة  ٠
 غورداسبور

 225 قرية بيل  ،البناء ،كرمي خبش

 226 مرزا بوتا بيك قاديان ٠ 

 227 مرزا أمحد بيك = ٠ 

 228 حممد حيات احملترم بتاله ٠ 

 

٠ 
= 

موظف عند الدكتور  ،نور حممد
 فيض قادر احملترم

229 

 230 التاجر ،شيخ غالم حممد احملترمال مرتسرأ ٠ 

 231 نيجة بند ،بركت علي احملترم بتاله ٠ 

 232 ككه زئي    ،غالم حسني احملترم = ٠ 

 233 "شانه غر" ،خبش احملترمرحيم  جهلم ٠ 
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حمافظة  ٠
 سيالكوت

 إمـام ، شيخ غالم أمحد احملترمال
 مسجد ريال

234 

 

٠ 

= 
إمـام مسـجد    ،شيخ امساعيلال

 ريال

235 

 

٠ 

 والية جامون

قريـة   ،شيخ كرمي خبش احملترمال
 كاهين  

236 

 شيخ جراغ الدين احملترمال = ٠ 
237 

 

حمافظة  ٠
 غورداسبور

 تتال ،الزيات ،ميان كنو
238 

 سيالكوت ١ 

تـاجر   ،شيخ موال خبش احملترمال
 األحذية

239 

 مرزا نظام الدين قاديان ٠ 
240 

 سيد عبد العزيز احملترم انباله ٠ 
241 

مل يستطع 
احلضور 
ألسباب 

 قاهرة

٥ 
 ،كهاريان
حمافظة 
 غجرات

 ولوي فضل الدين احملترمامل
242 

= ١٠ 

  ،خوشاب
 حمافظة شاهبور

 ولوي فضل الدين احملترمامل
243 

= ٢ 
 ،كرن بور

حمافظة ديره 
 دون

 افظ رمحت اهللا احملترماحل
244 
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 جهلم ٢ =

مصـمم   ،الـدين احملتـرم   نور
"بارك ماستري"                                                      ،اخلرائط

245 

 والية بتيالة ١ =

 ،ميان عبد اهللا احملترم السـنوري 
 حمدد أراض زراعية  

246 

 ن الغربيةمج ٣ =

موظـف   ،ميان عبد العزيز احملترم
 يف مكتب قناة الري 

247 

 قصور ٢٠ =

 ،الدكتور بوري خـان احملتـرم  
 اجلراح املساعد  

248 

 راولبندي ١ =

مدرسـة   ،ولوي حممد حسنيامل
    إسالمية

249 

مل يستطع 
 احلضور

١ = 
 ،ولوي خادم حسـني احملتـرم  امل

 مدرسة إسالمية  

250 

= ١ = 
موظـف يف   ،اهللا دين احملترمبابو 

 دائرة اإلضاءة  

251 

 252 سيد عنايت علي شاه احملترم لدهيانه ٢,٣٠ =

 نارووال ١٠ =
 نائب ،نشي غالم حيدر احملترمامل

   مفتش الشرطة
253 

 254 ولوي علم الدين احملترمامل = ٢ =

= ٢ = 
موظف  ،نشي حمرم علي احملترمامل

 يف مكتب ضابط الشرطة  

255 

 حمافظة جهلم ٤ =

مدير حمطة  ،بابو شاه دين احملترم
 القطار يف دينه

256 

مل يستطع 
 احلضور

 257 نشي اهللا دتا احملترمامل سيالكوت ١١
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 ،حمافظة ديره ١ =
 امساعيل خان

 ،نشي فتح حممد بزدار احملتـرم امل
 ليه ،مدير مكتب الربيد

258 

 راولبندي ١٠ =

صاحب  ،شيخ غالم نيب احملترمال
 احملل

259 

 ديره دون ١ =

أخـو   ،نشي مظفر علي احملترمامل
حسـن احملتـرم   أولوي حممد امل
 مروهيألا

260 

= ١ = 
املوظف  ،ميان أمحد حسني احملترم

 عند ميان حممد حنيف التاجر

261 

 262 ولوي حممد يعقوب احملترمامل = ١ =

 جالندهر ١ =
 ،نشي علي جوهر خان احملتـرم امل

 مدير مكتب الربيد  

263 

 ثكنة انباله ٥ =

 ،مساعيـل احملتـرم  إنشي حممد امل
ــكة  ــرائط يف الس مصــمم اخل

 احلديدية

264 

 بتاله ١ =

 ،ولوي غالم مصطفى احملتـرم امل
 صاحب مطبع "شعله طور"

265 

 يافريقأممباسه  ١ =

موظف  ،فضل احملترمأبابو حممد 
 يف مؤسسة سكة احلديد  

266 

 سيالكوت ٢ =

 ،شودري حممد سلطان احملتـرم 
 ولوي عبد الكرمي احملترماملوالد 

267 

= ٢ = 
القـائم   ،سيد حامد شاه احملترم

 بأعمال مسو نائب املفوض  

268 
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 سيالكوت ١ =
 ،سيد حكيم حسام الدين احملترم

 الزعيم

269 

 270 الصائغ ،فضل الدين احملترم = ١ =

 271 حكيم أمحد الدين احملترم = ٥ =

= ١ = 
صـانع   ،شيخ نور حممد احملترمال

 العمائم  

272 

حمافظة  ١ =
  جرانوالهغو

حمدد األراضي  ،حممد الدين احملترم
 ترجري ،الزراعية

273 

 274 املدرس ،سيد نواب شاه احملترم سيالكوت ١ =

 275 سيد جراغ شاه احملترم = ١ =

مل يستطع 
 احلضور

١ = 
موظف  ،شودري نيب خبش احملترم

 يف الشرطة  

276 

 277 حممد الدين احملترم = ٠,٢٥ =

 278 جملِّد الكتب ،حممد الدين احملترم = ٠,٥٠ =

 279 اهللا خبش احملترم = ٠,٢٥ =

 280 التاجر   ،شادي خان احملترم = ١ =

 281 شودري إله خبش احملترم = ١ =

 282 شودري فتح دين احملترم = ١ =

 283 نساج الشاالت ،احملترماهللا ركها  بتاله ١ 

مل يستطع 
 احلضور

 284 ضابط الشرطة ،هلي احملترمإكرم  لدهيانه ١

 285 بري خبش احملترم لدهيانه  ٢ =

 286 نشي إله خبش احملترم امل سيالكوت ١ =

  287بال واله ،كرم الدين احملترم = ٤ =
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 بتياله ٥ =

حـافظ   ،هلي احملترمإنشي كرم امل
 السجالت  

288 

= ٥ 
حمافظة  ،رشيده

 ملتان

مسـئول   ،مرزا نياز بيك احملترم
 قسم قنوات الري يف احملافظة 

289 

 290 نساج الشاالت ،اهللا دتا احملترم بتاله ١ 

مل يستطع 
 احلضور

 291 الدكتور عبد احلكيم خان احملترم والية بتياله ٢

 نادون ١ =
 ،السـرهندي  ،عزيز اهللا احملتـرم 
 مدير مكتب الربيد

292 

 جهلم ١٠ =
رئـيس   ،نواب خـان احملتـرم  ال

 املديرية 

293 

= ١ = 
موظف عند  ،عبد الصمد احملترم

 نواب خان احملترم املذكور  ال

294 

 295 موكل ،ولوي نور حممد احملترمامل حمافظة الهور ١ =

= ٠,١٨ = 
مسجل  ،سيد مهدي حسن احملترم

 منسوب املاء "لوهله"

296 

= ٠,٥٠ 

حمافظة شاه 
 بور

 297 هجن ،ولوي شري حممد احملترمامل

حمافظة  ٢ 
 غورداسبور

مـدير   ،بابو نواب الدين احملترم
 دينانغر ،املدرسة

298 

 ٠,٢٥ 

حمافظة 

مل يستطع 
 احلضور

 300 موظف يف اصطبل ،رحيم خبش سنجرور ٥

 301 إمام مسجد ،قاري حممد جهلم ٢ =

 غورداسبور

 299 سيكهوان ،خري الدين ةوالد
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مل يستطع 
 احلضور

 302 كوتله فقري ،شرف الدين حمافظة جهلم ١

 303 كوتله فقري ،علم الدين = ١ =

 304 سنور ،ولوي حممد يوسفامل بتياله ١,٨٠ =

 305 سنور ،أمحد خبش احملترم = ١,٨٠ =

 306 سنور ،حممد ابراهيم احملترم = ١,٨٠ =

 منطقة لوجب ١ =

حمـدد األراضـي    ،الـدين  إمام
 الزراعية 

307 

= ١ 
حمافظة 

 غورداسبور

املعروف باسـم نـيب    ،غالم نيب
 قرية فيض اهللا ،خبش

308 

 بتياله ١ =

موظـف   ،نشي أمحد احملتـرم امل
 حكومي  

309 

= ٠,٢٥ = 
 ،ولوي حممود حسن خان احملترمامل

 املدرس

310 

= ١ = 
املراد  ،شيخ حممد حسني احملترمال

 آبادي  

311 

 312 البناء ،أمحد الدين احملترم ريه ٤ =

 313 البناء ،أمحد إسالم = ٢ =

 314 ميان فياض علي احملترم   كبورلة ٢ =

حمافظة   ٢ =
 غجرات

 ،ديـن احملتـرم  صـاحب  ميان 
 كهاريان

315 

 316 احلالق ،ميان عامل دين ريه ٠,٢٥ =
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سيد إرشاد علي جنل سيد خصيلت  .١عبد الرمحن املسلم اجلديد اجلالندهري
عبد اهللا ولد خليفة  .٣كمبوه ،اهللا دتا ولد نور حممد .من دجنه ٢علي شاه احملترم

اهللا  .٦ريه ،روشن الدين .٥ديره بابا نانك ،الطالب ،غالم حممد .٤رجب دين
 ،نور حممد .٨شيخ أمحد علي، قرية بازيدال .٧تيان ،بندي ،ودهايا احملترم

قرية ، شيخ أمريال .١١قاديان ،غالم قادر .١٠سيد واله ،عبد الرشيد .٩دهوين
حمافظة  ،أمحد آباد ،غُالب ولد حمكم .١٣يانقاد ،غالم غوث .١٢غالم نيب

 ،دين حممد .١٦قاديان ،عيدا ولد شادي .١٥هدجن ،شاه نواز .١٤غورداسبور
 إمام. ٢٠قاديان ،حسينا .١٩قاديان ،بدها .١٨صدر الدين قاديان .١٧قاديان
 .٢٣قاديان، ارائني ،حامد علي .٢٢قاديان ،نور حممد هواجاخل .٢١قاديان ،الدين

شيخ ال .٢٦قرية فيض اهللا ،فقري حممد .٢٥قاديان ،لسو .٢٤قاديان ،مريان خبش
 ،فتح دين .٢٩قاديان ،شرف دين .٢٨قاديان ،واجه كهيوناخل .٢٧قاديان ،حممد

 ،نتهو .٣٢كهارا ،لبها دوغر .قاديان ،لبهو .٣١قاديان ،عبد اهللا .٣٠كهاردله
 .٣٤قاديان ،بوتا .٣٣قاديان

 

 الهور ٥ =

نائـب   ،هلي احملتـرم إبابو كرم 
 ،شفى اـانني تاملشرف على مس

شـيخ رمحـت اهللا   العن طريق 
 احملترم

317 

 318  بابو غالم حممد احملترم لدهيانه ٤ =
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  سلمكم اهللا تعاىل،  ،مسيح الزمان املكرم واملعظم ،الطبيب الروحاين 

  السالم عليكم. أكتب لكم تقرير االحتفال مبناسبة اليوبيل امتثاال ألوامركم 
لالحتفال مبناسبة اليوبيل، وملا  ٢٢/٦/١٨٩٧-٢١لقد مت حتديد يومي 

أن تؤدى مجيع املراسم املتعلقة باليوبيل يف بكانت هناك أوامر حكومية 
  . ٢٢ يوم فقد قررنا أن تكون الربامج كلُّها يف ،٢٢/٦/١٨٩٧

ون وكما كان الزعيم األعظم يف والية مالري كوتله وفيا، كان الزعماء اآلخر
أيضا أوفياء وخملصني للحكومة على الدوام. وقد أثبتوا ذلك يف مناسبات 

، وملا كانت املعاركبل قد ساعدوا احلكومة مبشاركتهم الشخصية يف  ،كثرية
فُرص اخلوض يف املعارك قد انقضت، هلذا نتقدم اآلن لتقدمي كل خدمة ممكنة 

لك وقد أكرمتنا هذه تقتضيها األوضاع يف العصر الراهن. فلماذا ال نقوم بذ
احلكومةُ مبنة كبرية، وهي أن السيخ كانوا قد أقضوا مضاجع هذه الوالية يف 

لكانت  ،زمن أوج سلطتهم، ولو مل يأت اجلنرالُ "أختر لوين" كغيث الرمحة
هذه الوالية قد انفلتت من هذه العائلة منذ زمنٍ واحتلَّها السيخ، فعائلتنا من 

 .وقد توثقت عرى هذا األمر أكثر بفضلكم ،احلكومة كل النواحي ممتنة هلذه
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فقد وجب علي  ،وملا كانت مجاعتنا تنتفع من منن احلكومة هذه بصفة خاصة
  أن أقدم الشكر أكثر من زمالئي.

بل قد  ،أوال: لقد نظمت اإلضاءة املكثفة على منـزيل واملسجد القريب منه
وت، وطَلَينا البيوت كلها أوال أُضيء بيت يل خارج املدينة يف قرية سرواين ك

بطالء أبيض، وركّبنا مصابيح متنوعة، وكتبت على أحد اجلدران اجلملة التالية 
"محى اهللا  أي: God save our Empressباملصابيح الصغرية باللغة اإلجنليزية 

قيصرتنا"، وكانت اإلضاءة يف بيتنا أكثر من أي بيت يف املدينة، غري أنه بسبب 
، لذا أضيئت املدينة كلُّها ٢٢/٦/١٨٩٧واء مل  تنجح اإلضاءةُ بتاريخ هبوب اهل

األماكن املرتفعة بسبب  أْلكن يف ذلك اليوم أيضا مل تض ،٢٣/٦/١٨٩٧يف 
  اهلواء. 

 ،أحدها يف مدخل الزقاق ؛ثانيا: أضأنا القناديل بصورة ثالثة أقواس صغرية
يب مجلة "مبارك االحتفال باليوبيل بلون ذه على أوهلاوكتبنا  .واآلخرينِ أمام بييت
أي  Welcomeباللغة اإلجنليزية:  كتبنا عليه -على باب بييت -األملاسي" والثاين 

"أطال اهللا عمر  عليهكتبنا  يقابل الباب، الثالثالقوس "أهال وسهال ومرحبا" و
  ويف قرية سرواين كوت أيضا بين قوس صغري.  ،قيصرة اهلند"

يونيو/حزيران  ٢٢اجلماعة يف الساعة السادسة مساًء يف ثالثا: مجعت أبناء 
للدعاء لدوام حكومة جاللة ملكتنا قيصرة اهلند وطول عمرها وتوفيقها لتستنري 

  بشمس اإلسالم وتدخل يف "الذين آمنوا" وذلك ردا على مننها علينا. 
رابعا: كنت أوصيت أبناء مجاعتنا بتأكيد شديد أن يشعل كلٌّ منهم حىت 
أصحاب املقدرة املالية الضئيلة مائة قنديل على أقل تقدير، والذين ال يطيقون 
ذلك فليطلبوا مين النفقات، فقد قدمت نفقات اإلضاءة خلمسة إخوة وحتمل 

  بقيتهم نفقات اإلضاءة بأنفسهم. 
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خامسا: والذين ملّكتهم بعض القطع األرضية يف قرية سرواين كوت فقد 
أمرتهم أيضا باإلضاءة ففعلوا، وثابت أن مثل هذه اإلضاءة مل تكن يف قرى 

  أخرى يف هذه الوالية. 
  يونيو/حزيران أطلقنا ألعابا نارية احتفاال ذه املناسبة. ٢٣سادسا: يف 
  مأدبة لألحبة األفاضل.  يونيو/حزيران أقمنا ٢٢سابعا: يف 

  يونيو/حزيران.  ٢٣ثامنا: وزعت الغالل والنقود على املساكني يف 
تاسعا: صدر اقتراح لبناء تذكار، وسوف أخربكم عند اختاذ القرار خبصوص 

  ذلك. 
  }٢٥/٦/١٨٩٧{مالري كوتله  حممد علي خان :الراقم

*****************  
اسم أو  فاتوإذا  ،أمساء مجيع األحبة مالحظة: لقد سعينا جاهدين لتسجيل

  امسان سهوا فهو من لوازم البشرية. 
 

 ،طُبع يف مطبعة ضياء اإلسالم بقاديان

  بإشراف حكيم فضل الدين، صاحب املطبعة
  ٢٨/٦/١٨٩٧يف 

  
  
  
  
  
  



  




