
����� ���	                                                                                                                               

  

�١�
  
  

@õýjÛa@ÉÏa…@ @
õbÐĐ•üa@Ýçc@‰bîÈßë@ @

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ����حضرة مرزا غالم أحمد القادياني 

  المسيح الموعود واإلمام المهدي
  
  



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

  

�٢� 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



����� ���	                                                                                                                               

  

�٣�
  

  غالف الطبعة األوىل هلذا الكتيب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  

�٤� 
  

  ترمجة غالف الطبعة األوىل هلذا الكتيب
  
  

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

  وفق ضرورة الزمن إلنقاذ العديد من الطاعون الكتيبأُلِّف هذا  لقد
  ذلكهللا على  فاحلمد

  وامسه
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 سالةيف ضوء جتربة األنبياء السابقني عليهم السالم نعرف مسبقًا أن ر

 تلقىلن  إيصاهلا إىل أعزائنا املواطنني عرب هذا الكتيب نوداليت املواساة 
املشايخ ات مسب مرة أخرىسوى أن نسمع  مبدئيامن معارضينا تقدير ال

نحن نعرف مسبقًا ف محزنة. ةنابينذكَر بألقاب وبانديتات، القساوسة ووال
كلمات بذيئة يف سبيل ب ونتعذبأن نتأذى  اخترناأن هذا سيحدث، لكننا 

املئات وذلك ألنه من املأمول أن خيرج من ساللة ، التعاطف مع بين البشر
 ،السماء نارا فيه متطر يالذ وقتهذا اليف  - هؤالءالسابني واأللوف من 
هذا الكتيب من يقرأون  - أن تزداد اشتعاال يف الشتاء القادمواليت يتوقَّع 
وأن جيربوا  ،على ناصحهم احلنون هذا التحامليف  نيتسرعو بإمعان وال

على هذه  أجر مكافأةً أيالوصفة اليت يقدمها هلم، ألنه مل يسأهلم 
 اإلخالص بدافعإلنقاذ الناس وطيب ب جمرباقتراح  تقدم وإمنا ،اساةوامل

، فكما أن املرضى يرضون بأن يشربوا النيةاحملض وطيب اخلاطر وحسن 
ويستخدموا أشياء جنسة كثرية بغية العالج، فما الذي  دواب أيضاالبول 

وإن مل  ؟إلنقاذ نفوسهم من اهلالك الطيب العالج هذااختاروا  يصيبهم لو
من األديان  أي ةواجهاملعلى كل حال عند  ندركويفعلوا فسوف ي

   .اجلليلالـ"خملِّص" تتحقق شفاعته ويستحق أن يطلَق عليه اسم 
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بال  األوانآن  به، فقدحتوالصادق خلِّص نفس تتوق إىل امل فكل 

مرمي رجال ابن نرى املسيح ال شك أننا  .احلق خلِّصشك أن يعرف امل
إال  -واهللا أعلم -هعصرالكثريين يف  من ١بأنه كان أفضل ونؤمن صادقا

                                                           

كان أفضل من كثري  �سيدنا عيسى  بأن يغينب عن البال أن ما قلناه آنفا ال ١
أرض  يكون يفومن املمكن أن  ،ر عن جمرد حسن الظنصاد يف عصرهمن الناس 

 ،أبرار مقربون يفوقونه ورعا وتقربا إىل اهللا تعاىل �اهللا يف زمن سيدنا عيسى 
وجِيها في الدنيا واآلخرة ومن � :قد قال عنه يف القرآن ايد تعاىلوذلك ألن اهللا 

بِنيقَرال يثبت من املقربني يف زمنه. أحد أنه كان  مما يعين). ٤٦(آل عمران:  �الْم
ذلك أنه كان أفضل املقربني مجيعا، بل هناك احتمال أن يكون بعض املقربني يف 

 ومل فقط، ومن املعلوم أنه كان رسوال إىل خراف بين إسرائيلزمنه أفضل منه. 
 همالفقرب إىل من األ ومن املمكن بل األقوام والبالد األخرى،تكن له أية صلة ب

(غافر:  �صصقْ نمل� :أمساؤهم يف قائمةذين تندرج ال -أن يكون بعض األنبياء
مقابل سيدنا  كما ظهرف منه، أفضلَ -أمساؤهم يف القرآن تردالذين مل أي ) ٧٩

)، ٦٦(الكهف:  �علَّمناه من لَّدنا علْما� :شخص قال اهللا عنه �موسى 
، يف زمنه مطلقا الصادقني كلهمفضل كان أ �فكيف ميكننا القول بأن عيسى 

 أتوسوية ومل يملاشريعة لل اوكان تابع �الذي كان أقل شأنا من موسى وهو 
إذ كان يتبع يف مسائل اخلتان والفقه وأحكام الوراثة وحرمة  ،بشريعة كاملة

أولئك رفعه إىل السماء  لو أما. �موسى  ةَعها من األحكام شريريزير وغـاخلن
مثل  دون مربربصفات إهلية  الذين وصفوه ا من املسيحيني أوإهلًالذين اختذوه 
 نعتوه بأنه خالق الطيور لى العرش أوعوأجلسوه  امسا،ن واهللا املسلم أعدائنا وأعداِء

 يشاءإذا خلع اإلنسان احلياء واإلنصاف فليقل ما  هألنفهذا شأم،  مثل اهللا؛
يف ذلك  ىان أكثر الناس تقك �إال أنه ال يثبت أن عيسى فعل ما يشاء، ولي
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وإمنا يقيا. وإن اعتباره خملِّصا حقيقا مة عليه، يكن خملِّصا حق مل أنه
ذلك  هو وإىل يوم القيامة م مثار النجاة إىل األبداملخلِّص احلق الذي يقد

ولد يف أرض احلجاز وبعث لنجاة العامل كله ويف مجيع األزمنة،  الذي
اهللا مجيع أرجاء األرض  متعلكن بشكل بروزي.  أيضا، وقد ظهر اآلن

   .. آمنيبربكاته
  املتواضع العبد

  قاديان منغالم أمحد  مرزا

                                                                                                                              

عنه ألنه مل يكن يشرب اخلمر ومل يسمع  ،عليه فضلٌ �بل للنيب حيىي الزمن، 
 رملست جسده بيدها وشع لها احلرام أومن دخ بعطر ت رأسهمسحقط أن مومسا 

يف القرآن حيىي ولذلك قد لقّب اهللا تعاىل  ،أن شابة غريبة كانت ختدمه أو ،هارأس
ألن مثل هذه األحداث كانت  -ومل يلقب املسيح ذا اللقب، ورصاحلَالكرمي ب

تاب من معاصيه على يد سيدنا حيىي  �مث إن سيدنا عيسى  -مانعة من ذلك
وانضم إىل  -يلياإوالذي وصف بعدئذ بأنه  ،الذي يسميه النصارى يوحنا -�

ىي تاب على يد مل يثبت أن حي بينما وذا تتجلى فضيلة حيىي عليه، ،مريديه املقربني
الشائع يف املسلمني إن عيسى وأمه مل احلديث فرباءته أمر بين وجلي. أما  ،أحد
فاألصل أن اليهود األجناس كانوا قد ألصقوا  ه األغبياء،يفهمهما الشيطان فال ميس
، والعياذ باهللا، ما بأعمال شيطانيةوكانوا يتهموها، هم وأشنعوأمه أشد الت به

غري تفنيد  وليس املراد من هذا احلديث .بد من دحض هذا االفتراء ومن مث كان ال
حته وتنـزيهه من مس وتربئة سا أمه عليهما السالماخلبيثة عليه وعلى م اليهود 

  منه ومل يسبق مثل هذا التطهري يف حق أي نيب سابق. .الشيطان
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  كرامفانظر إليه بعني اإل ،من عند اهللا أتىأن الطاعون  مبا"١
  ونا؟لم تسميه ملعف ،أنت نفسك أيها الفاسق ملعون

  اخلبث كالزمن زمن التوبة والوقت وقت الصالح وتر هذا
   "أرى عاقبته حممودة وال مصريه حسنا. الات السيئ ميارسالذي 

  يتفشى يف البلد بسرعة.  الذيهذا املرض املروع  يف اآلراء تتباين 
ون يتبن -ة فقطياداملتدابري الأفكارهم على  تقتصرالذين  -فاألطباء
 الطبيعية األسباب رد رضاجلراثيم تنشأ يف األبعض  أناح فكرم بإحل

 سلسلة الوفيات ومن مث تبدأ أوال، ٢يف الفئران ترك تأثريها السليباليت ت
                                                           

  )املترجم(ترمجة أبيات فارسية.   ١
 ميتةسب قواعد الطب ال بد من وجود فئران حبمرض الطاعون  ملعرفة احلاشية: ٢

 لفتاك، وذلكاملرض ا هذا فيهدينة أو القرية الشقية أو أي مكان منها تفشى يف امل
قرية ومل يعثَر على  يف ىوإذا مات عدد من الناس باحلم تفشيه،قبل أيام كثرية من 

من احلميات القاتلة. نوع  هوفإنه ليس بطاعون بل  -على سبيل املثال -فئران ميتة
  منه.
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علينا  وجيب ،دينيةالفكار األهلذا املرض ب -برأيهم -وال عالقةيف الناس، 

املواد وننظفها ب ،نتاناألو وساخاألكل  من املاءأن نصون بيوتنا وجماري 
التهوية  مبا يضمن هايونبن بالنارئ املنازل ن ندفّأ وجيب ،للجراثيماملبيدة 

ي لكيال يؤد بكثرة الناس يف بيت واحد سكني أالواإلنارة، وينبغي 
جيب أن  كما ،وتغوطهم وتبوهلمنتيجة تنفّسهم اجلراثيم د ذلك إىل تولُّ

املصل ج أن يأخذوا تناول املأكوالت امللوثة. وأفضل عال عنيتورعوا 
واألفضل  ،البيت فليغادروا ميتةيف البيت فئرانا  ألفَواوإذا  -ضد الطاعون

ميتنعوا عن لبس  وأناملكشوفة  والساحاتأن خيرجوا إىل اهلواء الطلق 
به هذا  حلَّمن مكان قد  وإذا دخل عليهم شخص -املالبس الوسخة

املرض يدأصيب  إذاخول، كما فعليهم أن ال يسمحوا له بالد به وع
االحتكاك عن حجموا ولي مدينتهممن  فليخرجوهأحد منهم ذا املرض 

   لطاعون.ابه. وهذا كل ما لديهم من عالج 
ال دائما، كما و ناجعانراه عالجا  وال املختصنياألطباء  يرأْ هذا

 قدألنه دائما كافيا و عالجانراه  الف ؛إطالقاعدمي اجلدوى  قول إنهن
ت كثريين لقوا مصرعهم رغم خروجهم من األماكن جلت حاالس

 اللقاح بعضهم وأخذ ،التزامه بالنظافة مع اآلخربعضهم  وماتة، وءاملوب
 القول ستطيعيلذي ا ذا منف .وامات ماخلالص من هذا املرض لكنه رجاء

كلها متثل عالجا ناجعا شامال، بل نضطر  ريالتدابقنعنا بأن هذه يوجزما 
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للقضاء على  كامال اجناحال متثل  التدابريكل هذه  نبأ االعترافإىل 
  ما.  إىل حدكوا مفيدة  معالبلد  يفالطاعون 
ألنه قد لوحظ  ،اممن الفائدة متا ختلوال  اخلططهذه  فإن كذلك

ضئيلأنه غري  ،تعمل أنها حيثما أراد اهللا نفع تبعث على  ال لدرجة
صحيح أن البلدة اليت أخذ ، املثالسبيل  . وعلىريبالسرور والفرح الك

مائة شخص مثال فيها اللقاح كان عدد األموات فيها أقل من البلدة اليت 
يزول بعد  احلقنة مفعول ملا كان لكنمل يأخذ فيها اللقاح عدد مماثل. 

 أيضا آخذ احلقنة فإن على أكثر تقدير، بعد ثالثة أشهر أو شهرين
. وإمنا الفرق بني من اآلخر ينتقل إىل العامل حىت املتكررللخطر  يتعرض

الذين يركبون  كمثل االذين ال يأخذومثَل  أنهو  هوغريِ احلقنة يأخذ
الذين  بينما ،كبة قد توصلهم إىل دار الفناء يف أربع وعشرين ساعةمر

الذي  السريبطيء  برذونا ميتطونيأخذون املصل فمثلهم كمثل الذين 
وعشرين يوما. على كل حال  ةعيف أرب نفسه املكان إىلصلهم يو سوف

باعتبارها طبية ليست شاملة ومقنعة  خذتاتاليت  األساليبكل هذه إن 
الطاعون ال يزال  وملا كان .متامامبا فيه الكفاية وال هي عدمية اجلدوى 

طلب تومواسام ي، فإن التعاطف مع بين البشر بسرعةيلتهم الناس 
  هلالك. إلنقاذ من الالتفكري يف إجياد طريق آخر 



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

  

�١٢� 
ميان  الشيخ مؤخرا رهكما يفهم من اإلعالن الذي نش -املسلمني إن 

منظمة يف " سرال أمني ١٩٠٢عام  إبريل/مشس الدين يف شهر نيسان
رق أهل الف خيرجأن على  بإحلاح يقترحون -الهورب "محاية اإلسالم

دين وأهل السنة املقلدون منهم وغريهم إىل امليا الشيعةاإلسالمية كلها 
وأن يتوحدوا  ، كلٌّ حبسب معتقده،الضراعة إىل اهللا تعاىل أكف لريفعوا

فة سيزول ا الطاعون صوالتاريخ ألداء الصالة، فهذه و التوقيتيف 
 وسيلة من شأا أن جتمع كل هؤالء،أية م قدي ملالكاتب  إال أنلتوه، 

تصلح دون  الأن الصالة يؤمنون أم  الوهابية الفرقةعن املعروف إذ 
 ونيرض كيفأما األحناف فال يقرأوا، ف )خلف اإلمام(قراءة الفاحتة 

مل هذا اإلعالن فتنة؟ مث إن ناشر هناك وراءهم؟ ألن تكون  يصلّواأن 
يقدهلم  سوغي هلف ؛البالء عنهم هذالدفع دوس اقتراح للهن م أي

ة  ؟بأصنامهم االستنجادوماذا  ؟رهااختيا وسيلة جيب على املسيحينيوأي
 يعلي رضي اهللا عنهما قاضي أو سنياحلالفرق اليت تؤمن بسيدنا عن 

 أو ١؟حمرمشهر يف  عزاءيقدمون آالف النذور عند مواكب الو !احلاجات

                                                           

الترمذي حديث  يففقد ورد  شهر حمرم هذا لشهر مبارك جدا، إن احلاشية: ١
فيه يوم تاب اهللا فيه علَى قومٍ ": �قال حيث هذا الشهر  عن فضيلة �النيب 

لَى قومٍ آخرينع يهف يف يوم جنا فيه قوم من البالء حمرم يف شهر .  أي "ويتوب
. وليس من املستبعد يف هذا الشهر البالءقوم آخر من  ينجووقدر أن زمن سابق 
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ذا يتعني على من يعبد من املسلمني األولياَء مثل السيد عبد القادر ما
الفرق  أال يتضرع أتباع هذه ؟سخي سرور مدار أو شاه أواجليالين 

جتولوا يف أحياء  .خبشوععبودها مبإن كل فرقة تستغيث  ،بلىاآلن؟ 
  :التايل بيتألصق على بابه ال وقدلن جتدوا بيتا إال فة يشيع

     هأطفي ا حر الوباء احلاطم مخسة يل
  هواملرتضى وابنامها والفاطم املصطفى 

يف  حصرينا وكان يقول: إن عالج الوباء شيخا شيعي أستاذي كان
 واملواظبةالعبادة،  مبلغحب أئمة أهل البيت  بالغأي إ رباء،وال والءال

عالج أفضل من هذا.  مثة ليسإذ  ،وشتمهم �على سب الصحابة 
إىل أذهان الناس أنه  بدربومباي  يفانتشر أن الطاعون حني  ولقد مسعت

لشيعة تشاجروا مع األن اهلندوس الذين  وذلك ،	 حسنيللكرامة 
ت فّخ شيعية ساحاتمث حني نزل املرض نفسه  ،ونعهم الطادامه

  . "يا حسني"هتافات 
للتخلص من الطاعون، سلمني امله هي املقترحات اليت خطرت ببال هذ

وهناك نشبرخيتت يوا"من قبل القسيس  رة صدرت" إلظهاره ومنظمت 

                                                                                                                              

 بإطاعة أن يكون املراد من هذا البالء الطاعون، وينجو قوم من هذا البالء
 منه املبعوث من اهللا.
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ناجحة  وسيلةٌ هناكليس أنه اخلصوص مفادها  هذاأفكار املسيحيني يف 

  . وكفّارتهالطاعون سوى اإلميان بألوهية املسيح  درءل
صوا بأن سبب نزول  بأعلىدهرم"  آريةاهلندوسية " الفرقة وتصرخ

، وجيب على مجيع اروهجم "الفيداأن الناس اختذوا "الطاعون يكمن يف 
وأنالفيدا املعرفة احلقة يف رق أن يؤمنوا بالف م يصفوا األنبياء كلهم بأ

  .الطاعونعندئذ سيفارقهم  -لعياذ باهللاوا -مفترون
وما  - اهلندوسية قدمت لدرء الطاعون رأيا غريبا "دهرم سناتن" وطائفة

مفاده  - عام" أخبارمل نقرأ جريدة " لو الغريبالرأي  لع على هذاكنا لنطّ
 أصدرتالبقرة، وإذا حرمة انتهاك  يفأن سبب الطاعون هذا يكمن 

كيف  ترون فسوفظر على ذبح البقرة تفرض مبوجبه احل قرارااحلكومة 
، ولقد ورد يف اجلريدة نفسها أن أحدهم مسع بسرعة يغادر الطاعون البالد

   ".حرميت البالد بسبب انتهاكيف الطاعون  لقد حلَّ" :تقولالبقرة 
 والدعاوىمن هذه األقوال املتباينة  اء أيأنتم أيها القر روافكِّ واآلن

من قبل العالَم. كل هذه  اترحيبا واسعا وبدهي يالقياملتضاربة ميكن أن 
يتوصل الناس قبل أن ، ولوقت احلرجاباملعتقدات يف هذا  تتعلقاألمور 

  إىل نتيجة حامسة للقضاء على الطاعون سيقضى عليهم. 
ربهان الإدراكًا واملدعوم ب واألسهللذا فإن القول األسرع إىل الفهم 

قدم هذا القول مع الدليل والربهان. أ وها أنذابالقبول،  يليقهو الذي 
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على  اجلارفقبل أربعة أعوام نبوءة مفادها أن الطاعون  نشرتلقد 
وقد رأيت أشجارا سوداء للطاعون قد  ،بنجاباليف  وشك احللول

من هذا البلد، وإذا تاب الناس فال ميكن أن  وقريةرست يف كل مدينة غُ
 لكنهم بدال من التوبة .سوف يرفعه اهللاول ،يتجاوز هذا املرض شتائني

إعالنات استخدموا فيها كلمات بذيئة يف  ونشروا سبوين وشتموين
الذي ترونه. إن الوحي  الطاعون تسبب يف تفشياألمر الذي  ،حقي

ال يغري ما بقوم  اهللا إن":الرباين املقدس الذي نزل علي ينص على ما يلي
 اللقد أراد اهللا تعاىل أن  يأ .."القرية ١إنه آوى .حىت يغيروا ما بأنفسهم

                                                           

 اللجوء وتأمنيمن الدمار والتشرد  احلفظعربية تعين  كلمة" آوى" إن احلاشية: ١
ذاك الـذي يسـمى    من أنواع الطاعون هو املاحقإحياء إىل أن  وفيها واألمان،

 احلالة وهذه ،ويتهرب منه الناس متخبطني وميوتون كالكالب اجلارفبالطاعون 
 لن تتعرض ملثل هذه احلالـة،  قاديان د بأنوع اهللاويف كالم  تفوق احتمال البشر،

ـ  لو أي اإلكرام هللك املقام" لوال" :وهوي آخر وهذا املعىن يشرحه وح ن مل يك
قاديان أيضا. نستدرك من هذا الوحي الرباين  ألهلكتإكرام هذه اجلماعة يعنيين 

على سـبيل  طاعون البإصابة  -ميكن احتماهلا -جلت حالةإذا سأنه  أوهلماأمرين 
 النـادر كاملعـدوم،   ألنوالتشرد، فرض الفرار تاهلالك وال  إىلؤدي تال الندرة 

 والشـريرون رى اليت يقطنـها املتمـردون   املؤكد أن املدن والق منأنه وثانيهما 
يتفشـى  س -مقابل قاديان -والظاملون واملنحطون واملفسدون وألد أعداء اجلماعة

يفر الناس يف كل طرف خمبولني. ولقد فسـرنا   أنْلدرجة  حتما الطاحنلطاعون ا
 الطـاعونُ  يلمسـها بأن قاديان لن  ونكتب بكل حتد ،سعتهاعلى  "آوى"كلمة 
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حىت يتخلى الناس عن األفكار اليت يف  االطاعون هذا أبد بالءيرفع 

الطاعون ما مل يؤمن الناس مبن أرسله اهللا من  زوللن ي أي ،صدورهم
عن  اجلارف اإلله القادر الطاعونَ ذلكه. وسوف يدرأ من رأمبعنده و
ألن رسول اهللا ومبعوثه يقيم  إاللتعرفوا أا مل تعصم  وذلك ،قاديان

كال اجلانبني من  سنواتثالث  ذظوا اآلن كيف يتحقق منالح .فيها
ومن جهة  ،من جهةبأسرها بنجاب اللقد انتشر الطاعون يف  ، أيالنبوءة

 يفني مع أنه يفتك بالناس على بعد ميلَ ،منهثانية فإن قاديان حممية 
 حىتمن اخلارج  قاديانل قاديان، بل كل من دخ حولاجلهات األربع 

ه قد حتقق ما أقوى من أن شفي. فهل مثة برهانٌفقد  به مصابااآلن وكان 
ا يف كتايب عام ٢٢ورد ذكر الطاعون قبل  وقد .قبل أربع سنوات قلته

الغيب هذه ال يعرفها إال اهللا، فالرسالة اليت  وأنباء ١محدية،األرباهني ال
                                                                                                                              

مقابـل   -احملـتم لكنه من  هلا إىل قفر وخراب،وحيو القرىيلتهم اجلارف الذي 
هي إن قاديان  .املدن والقرى الظاملة املفسدة يفدث األحداث املريعةٍ أن حتْ -ذلك

   منه واحلمد هللا على ذلك. ،د من اهللالعامل اليت سبق هلا هذا الوع يفوحيدة القرية ال
عـن   ه قبل عشر سـنوات نبـوءةٌ  رتنش إعالن أخضر يف وردت لقد احلاشية: ١

يبايعونك إمنا يبايعون اهللا  الذين إن .الفلك بأعيننا ووحينا اصنع" نصها:الطاعون 
ولقـد   النـازل... نقذ من الطاعون ت يتاصنع الفلك ال أي.. فوق أيديهم" اهللا يد
ختـاطبين يف   وال" :محدية وهياألرباهني المجلة من هذا الوحي كنبوءة يف  تبتكُ

يكفّون ون كادال تشفع عندي ألولئك الذين ال ي أي ..إم مغرقون" ظلمواالذين 
  منه والتمرد والسيئة والعصيان ألم سيغرقون. والطغيانعن الظلم 



����� ���	                                                                                                                               

  

�١٧�

يؤمن الناس بقلب صادق بأين أنا  أنمحلين اهللا لدفع هذا املرض هي 
ل ميان كما فع -دليل يرافقه ال مينعاء كان هذا اد املسيح املوعود. ولو

 أو ،الهور يف إعالنهبمحاية اإلسالم  ملنظمةاألمني العام  ،مشس الدين
نشرته يفل القسيس وايت برخيت كما فع- لكنت من جدير دا بأن أُع
 بكل جالء، بل قد حتقق اليومبأت به من قما تنلكن  ،مثلهما العابثني


أيضا، فيقول اهللا هذه األيام  يف تعاىل اهللا أنبأينذلك قد  وبعد:   
. لوال اإلكرام هللك القريةإنه آوى  .م وأنت فيهمكان اهللا ليعذِّ ما" 
. إين لوناملرساألذى. إين ال خياف لدي  إين أنا الرمحن دافع .املقام

 فطر وأصوم، غضبتسول أقوم وألوم من يلوم، أُحفيظ. إين مع الر
غضبا، األمراض ا شديدالذين آمنوا ومل  إال .والنفوس تضاع شاعت

. إنا نأيت األرض مهتدون وهماألمن  هلم أولئكإميام بظلم  سوايلبِ
حوا يف دارهم جامثني. فأصب ،أجهز اجليش إين .أطرافهاننقصها من 

ح مبني. إين من اهللا وفت رنص .أنفسهم سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف
كبايعت، أنت مين وأنا منك. ١زلة أوالديـعين ريب. أنت مين مبنباي .

                                                           

وال حيق ، شريك وأأن يكون له ولد بريء من يغينب عن البال أن اهللا تعاىل  ال ١
 ااز هنا على سبيل وردتة هذه اجلمل لكن إله،ابن  إين إله أو ألحد أن يقول

 � يده مبنـزلة �رسوله يد واالستعارة كما وصف اهللا تعاىل يف كالمه ايد 
 :(الزمر �قُلْ يا عبادي�قال  كذلك) ١١ :(الفتح �يد اللَّه فَوق أَيديهِم� :قائال
 �كَذكْرِكُم آباَءكُمفَاذْكُروا اللَّه � :وقالاهللا"  يا عباد قلمن أن يقول " بدال) ٥٤
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حممودا. الفوق معك والتحت مع أعدائك  مقاماعسى أن يبعثك ربك 

  ".على جهنم زمان ليس فيها أحد يأيت بأمره.فاصرب حىت يأيت اهللا 
إنه  ،أهل قاديان وأنت فيهمشأن اهللا أن يعذب  منليس  الشرح:

لوو .ك الطاعون وإبادتهسيحفظ هذه القرية من فت ك مل يكن إكرام
ال خيافون  رسليأنا الرمحن مبعد األمل، إن  ،يين ألهلكت هذه القريةَنعي

، سأقوم مع رسويل وسألوم من يلوم رقيبعندي وال هم حيزنون، إين 
أعين أُهلك الناس  ،زءا من العامأوقايت إذ سوف أُفْطر ج سأقسمرسويل، 
أي سيسود األمن وخيف الطاعون أو  ،منه جزءاوسأصوم  ،بالطاعون

األمراض وتعطَب النفوس  نتشرتسخيتفي متاما، إن غضيب جييش ويثور، 
وسيجدون طريق  يأمنونفَهم سوف  ناقصإال الذين يؤمنون إميانا غري 

إنين أرضهم، ، إنا نقترب من مأمنيف اخلالص، وال حتسبوا أن ارمني 
جيشي سر دي جراثيم الطاعونا، أُعم  .أي أُربفلسوف يرقدون يف بيو

أولًا مث تظهر آياتنا  أناس بعيدين، سنريهم آياتنا يف امليت اجلامث كاجلَمل
 ؛رٍ من اهللا، أبرمت معك صفقةًستكون هذه األيام أيام فتحٍ ونصفيهم، 

                                                                                                                              

باعتباره من قبيل به نوا وآمحذر وا كالم اهللا بانتباه وأ). فاقر٢٠١ :(البقرة

وثقوا بأن اهللا  ،اهللاته على وا حقيقاتركه وكيفيتاملتشاات وال تتدخلوا يف  

أن  فاتقواكثريا من املتشاات  يضمإال أن كالمه  اختاذ الولد، بريء منتعاىل 
 :محدية وهواألرباهني الصريح يف  وحي عيناملتشاات فتهلكوا. ولقد ورد تتبعوا 

  منه ".واخلري كله يف القرآن ،إله واحد إهلكمإمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيلّ أمنا  قل"
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فاعترف أنت ذه  ،متلَّكْـته ءملِّكْته وكان لك شي ءشييل  كانأي 
مين وأنا منك،  أنت، زلة األوالدـأنت مين مبن .ريب بايعينالصفقة وقلْ 

 معكثْين عليك الدنيا فيه وحتمدك، الفَوق تيوشك أن أقيمك يف مقام 
فاصرب حىت يأيت يوم وعد اهللا، سيأيت على  ،والتحت مع أعدائك

  ١وأخريا سيسود اخلري والعافية. ،يبقى مثة مصاب به لنعون زمانٌ الطا
   :من هذا الوحي بأكمله ثالثة أمور ندرك 
١ - ل من اهللا مل إمنا ظهر الطاعون يف الدنيا ألن املسيح املوعود املرس

بكت الدسائس لقتله ومسي كافرا وأزعج وح أوذيبل  ،يرفض فحسب

                                                           

 يا" :قائالالغري  بلسانأخربين اهللا تعاىل قبل مدة عن الطاعون  لقد احلاشية: ١
٢١/٤/١٩٠٢بتاريخ اليوم  لكن" دوانامسيح اخللق ع أعيد الوحي هنفس 

ا ي أينا وفسادنا" موادّ لن ترى من بعد ،دوانامسيح اخللق ع يا" :تاليةالعبارة الب
 موادنانا بشفاعتك فإنك لن ترى وق درِكْنا،إىل الناس أَ رسلتيها املسيح الذي أُأ

وننفض  صلح أمورنا ونستقيمن سوف أي ..اخلبيثة ولن يبقى من فسادنا شيء
محدية األرباهني الالوارد يف  اهللالبذاءة واالبتذال. وإن كالم اهللا هذا يطابق وحي 

مننا  كذلك" :كما قال ،يف األيام األخريةعلى الناس  ل الطاعونَننـزس :القائل
إىل  بالطاعون أي سوف حنسن "الفحشاءوعلى يوسف لنصرف عنه السوء 

وعن هذه  فّوا عن السب والشتم خائفني،ليكسيئني امل ألسنةيوسف هذا بإجلام 
 ،"ال أعرفك اهللا كنت يا ويلَّ" :األرض قائال لسانإيلَّ على  �أوحى اهللا األيام 

ما  كنت :الكشف فكلّمتين قائلة يفوتفصيل ذلك أنه قد جيء باألرض أمامي 
  منه.    الرمحن. زلت ال أعرف بأنك ويلُّ
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جعل فقد  لذا ،شهادة باله رسولَ يتركن أ 
اهللا  أفلم يش ،ودجالًا

السماء بالكسوف  شهدتحيث على صدقه،  تشهد السماء واألرض
 ليتحققوشهدت األرض بالطاعون  ،ن حدثا يف رمضانيذَلواخلسوف ال

عندي شهادة من اهللا  قل": وهومحدية األرباهني الاهللا الوارد يف  كالم
أي إنين  "؟سلمونتهل أنتم من اهللا ف شهادة ديعن قل ؟تؤمنونفهل أنتم 

 أملكال؟ مث أقول مكررا إنين  وتؤمنون أفهل سأملك شهادة من اهللا 
ال؟ واملراد من الشهادة األوىل الشهادة  وهل ستقبلون أف ،شهادة من اهللا

، "تؤمنون"لذلك استخدمت كلمة  ،إكراه ال يرافقها أي اليتالسماوية 
يدخل  إذلطاعون الذي يتضمن قسرا ا أي ..أما الشهادة الثانية فلألرض

استخدمت كلمة  لذلك ،فيخوتة بالعيف اجلما الناس"سلمونت" .  
األمر الثاين الذي نستشفه من هذا الوحي هو أن الطاعون لن  - ٢

أو توقّفوا عن الفتنة وإيذائه اهللا تعاىل  رسولَ يغادر البلد إال إذا قبِل الناس
قد ورد الوحي اإلهلي يف الرباهني األمحدية  واإلساءة إليه على األقل، ألنه

مبا معناه: سأُرسل الطاعون يف األيام األخرية إلجلام أفواه اخلبيثني 
  واألشرار الذين يسبون رسويل. 

واحلقيقة أن جمرد إنكار رسول ال يستنـزل الدمار واهلالك يف العامل، 
عليهم ومل بل إذا كفر الناس برسل اهللا بأدب وحتضر ومل يتطاولوا 

يسيئوا إليهم فإن عقام مقدر يوم القيامة، وكلما أرسل الطاعون يف 
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العامل تأييدا للرسل فإمنا كان عقابا على شرورهم وليس رد اإلنكار. 
وكذلك اآلن إذا أقلع الناس عن اإلساءة والظلم واالعتداء وتصرفام 

التنبيه، وعندئذ الشنيعة وتعاملوا بأدب واحترام فسوف يرفع عنهم هذا 
نصيبهم من  ننالويوسيقبل الكثري من سليمي الفطرة رسولَ اهللا 

  بالسعداء. األرضأل الربكات السماوية وستم
أن اهللا تعاىل  ه من هذا الوحي هوتمدالذي نسالثالث األمر  - ٣

وإن امتدت  -ما بقي يف العامل اجلارف الطاعونسوف حيفظ قاديان من 
 مبنـزلةاهللا  منوهذه احلماية  ،رسول اهللا ا مقرأل -أيامه لسبعني عاما

  إعجاز لسائر األمم.
 بأنويعتقد هذا ه وإعجازمن اهللا كان أحد يرفض هذا الرسول  وإن 

 اإلميانَ البقرة أو إجاللَ أو املسيح عبادةَ والصلوات التقليدية أو ألدعيةا
يع أن تدرأ تستط هومعصيتذا الرسول وعدائه هلعارضة املبالفيدا مع 

مقبولة بدون برهان، فكل من يريد إثبات  غريفهذه الفكرة  ؛الطاعون
أن يغتنم الفرصة الساحنة، وكأن  فعليهصدق ديانته من بني مجيع امللل 

وقد  ،األديان وكذا مجيعاهللا تعاىل قد أقام معرضا وخمتربا لسرب صدق 
 كان أتباع فرقةاآلن إذا  .قاديانفظ حقطع الوعد معي أنه سياهللا بسبق 
وا بأن إهلهم سيعصم أيظنون بأن الفيدا حق فيتعني عليهم أن يتنب اآلريا

دراسات الفيدا، األصلي ل ركزامل األ الطاعونمن  "بنارسمدينة "
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 مثال "أمرتسر"وا عن مدينة أأن يتنب "دهرمسناتن "ويتحتم على أتباع 

ا ستحفظ من الطاعون  اليت تعجفإذا متكنت  !للبقرة إكرامابالبقرات أ
ذبح احلكومة  حتظرهذا اإلعجاز فليس من املستبعد أن  تقدمي منالبقرة 

كذلك جيب على النصارى  !املعجزات إظهارهذا احليوان القادر على 
مقر أكرب  لكوا "كلكوتامدينة "وا بأن الطاعون لن يدخل أأن يتنب

 مشس الدين وأعضاُء أن يتنبأ ميان ينبغيالربيطانية، كذلك  أساقفة اهلند
  الطاعون.  من صانأن الهور سوف ت "منظمة محاية اإلسالم"

 تلقّي اإلهلام من اهللا فرصةٌ يدعيالذي احملاسب خبش  إهليلمنشي ول 
الهور، ومن  محاية عن بنبوءته ساحنة ليؤيد منظمةَ محاية اإلسالم

 ةمدين محاية عناآلخران  مهااملناسب أن يتنبأ عبد اجلبار وعبد احلق 
 للفرقةاملركز احلقيقي  يدهلي ه توملا كان !الطاعون من "أمرتسر"

تحفَظ من س حسني وحممد حسني بأا لذا ينبغي أن يتنبأ نذير ،الوهابية
بنجاب كلها يف مأمن من هذا املرض الفتاك الوهكذا ستكون  ،الطاعون

 وإن مل يفعلوا ذلك فسوف ،وليةؤاملس منومن مث تتخلص احلكومة 
   رسوله يف قاديان. أرسلالذي  يفهم أن اإلله احلق هو

ت هؤالء الذين من بينهم يغينب عن البال أنه إذا سكَ ال وأخريا
 والقساوسةاهلندوس  بانديتات والنياملسلمدعون بتلقي اإلهلام من امل
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 قاديانوسيأيت يوم تثبت فيه  مجيعا،كذب هؤالء  فسيثبت املسيحيون
   .صادقٍر الشمس أا مقبلمعاا مثل 

آية  عن رتهفلْينتبه ميان مشس الدين إىل أن ما كتبه يف نش وأخريا
�طَرضالْم جِيبي نى �١أَمباطلالرجاء  فهذا ،استجابة الدعاء وترج 

كالم اهللا ختص املتضررين الذين تضرروا ابتالًء  يفألن كلمة املضطر 
ينطبق عليهم مدلول  فالا عقاب اآالمنون وإن الذين يعا ،اوليس عقابفقط 
وإال كان من الالزم أن يستجاب لقوم نوح ولقوم لوط  ،اآليةهذه 

بل دمرتهم  ،مل حيدثْ هذا لكن ،االضطرارم عند هولقوم فرعون وغري
هم، وإن يدمشس الدين ميان سأل اهللا وأهلكت: ناإذن؟ قلْ تناسبهمآية  ةأي 
   .�٢ُء الْكَافرِين إِال في ضاللٍما دعا �آيةُ  إا

من احملتمل أن خيطئ بعض األغبياء يف استيعاب مدلول هذه  ملا كان
ن هذا الطاعون املتفشي يف البالد أالدعوة لواجب  أداًءالنشرة لذا نكرر 

الذي  ؛اهللا من وعودملذا اهل الناس رفضد يعود إىل يليس إال بسبب وح
الناس كفر به ي ومل مجيعا نبوءات األنبياء سبحب ةالسابع يةظهر يف األلف

 قتلهأطلقوا على مسيح اهللا هذا الشتائم وكفّروه وأرادوا قد بل  ،فحسب
ىل فظاظتهم إوا، لذلك فقد شاءت غرية اهللا أن تنبههم ءوفعلوا به ما شا

                                                           

      ٦٣ :النمل ١

   ٥١ :غافر ٢
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أن  السابقة بأ اهللا يف الصحف املقدسةأنسبق أن  وقد .وإساءمهذه 

املسيح عقابا على إنكار الناس  نزولزل عند ـوف ينالطاعون الفتاك س
مي الطاعون س وقد .الطاعونزل ـأن ين دراملقوإياه، فكان من املقرر 

زل يف بين إسرائيل عند ـكان ين كما ،ا على الطاعننيطاعونا لكونه رد
ذلك إشارة إىل أن الطاعون  ، ويف"الطعن شديد"طعنهم، والطاعون لغةً 

ى رسول اهللا زل حني يؤذَـين وإمنااية الطعن والتشنيع زل يف بدـال ين
  إيذاء ويهان.  أميا قبلهمواملبعوث منه من 

 املسيحهلذا تستجيبوا عالج سوى أن  للطاعون ليس !أعزيتفيا 
ومثة عالج آخر أقل منه  .عالج مؤكد هذاصادق، ف وقلب بإخالص

لسنة من البذاءة عن إنكاره وأن يكبحوا األ الناسأن ميتنع  هووا شأن
ا إنه حقًّصدقا وقلوم. أقول  قرارة يفيعظموه  وأن عليهاللسان  إطالةو

يا مسيح " :إيلّ قائلني فيه يهرع الناس حان؛ حيثيأيت زمان بل قد 
للناس  :وتعين ،اهللا تعاىل كالم ةلعبارا وهذه "دوانااخللق ع يا من أُرسلْت
ملرضنا املهلك هذا. ثقوامسيح ال شفيع لكم اليوم سوى  بأنه ا اشفع

ليس مبنأى عن  شفيعوهذا ال ،�هذا املسيح باستثناء سيدنا رسول اهللا 
 املصطفى سيدنابل إن شفاعته ليست يف احلقيقة إال شفاعة  ،� الرسول

، وانظروا "نا املسيحرب" اآلنرددوا املسيحية ال تون ببشرامل يا أيها .�
ال  الشيعةويا معشر  .سيح درجةًمن يفوق ذلكم امل اليوم فيكم أنّ
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ألنين أقول صدقً ،خملِّصكم صروا على أن سيدنا احلسني هوتإن  :اا وحق
يفوق ذلكم احلسني. وإن كان قويل هذا من عندي فأنا من  كم اليومفي

اهللا لئال  ابشهادة من اهللا فال تبارزو مدعوما كنتلكنين إذا  ،كاذب
يلجأ  الذيتكم بعد. وإن فإن الوقت مل يفُ إيلّ وفروا ،اربيهتعدوا من حم

لكن  ،أشبهه مبن يركب السفينة يف وسط الطوفانيف هذا الوقت  إيلَّ
ى به. توقَّلقي بنفسه يف الطوفان وال ميلك ما يياه أر يبالذي ال يؤمن 

للشفيع اجلليل الشأن الذي مل  ظلٌّ هو الذيأنا الشفيع الصادق إنين 
زما قه عميانُيصداملصطفى  داحمم سيدنا أعين ..وه أميا ازدراءنه وازدر
 ،واحدة بكلمة على هذا الذنب لذا انتقم اهللا اآلن من املسيحيني .�

إهلا وأطلقوا  عيسى ابن مرمياختذوا  قدألن القساوسة املسيحيني  وذلك
األرض  سواوجنَّوشتائم  مسباتاحلقيقي  على سيدنا وموالنا الشفيعِ

إزاء ذلك  موعودايف هذه األمة مسيحا  � فقد أرسل .سيئةبالكتب امل
شأنا  يفوق املسيح األولاملسيح الذي مسي إهلا، وإن هذا املسيح األخري 

كيف ميكن أن يكون  ليشري "غالم أمحد"هذا املسيح اآلخر  اهللاى ومس
 �مسيح النصارى الذي ال يقدر على مواجهة خادم حقري لسيدنا أمحد 

يف  � أمحد خادممن  أقل درجةًهو هذا املسيح الذي  أي ما شأن .إهلا
كم، فإن يا أعزائي ينبغي أن ال يثري قويل هذا حفيظت !التقرب والشفاعة

موعودا أفضلَ من  مسيحارسل أمحد هذا الذي أُ خادمتعتربون  ال كنتم
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نوا على ادعائكم فربهخلِّص، املوالشفيع  بأنه هو وتصفونه املسيح األول

إنه آوى ): "�(م ألمحد خلادهذا ا عنأن اهللا تعاىل قد قال وكما  .هذا
أي حفظ اهللا قرية قاديان من الطاعون  ، لوال اإلكرام هللك املقام"،القرية

مخس سنني  ذمن أنتم تشاهدوا حمميةًوها  ،هذا الشفيع إلكرامإظهارا 
 ،هوإكرام �م ألمحد اداخل هذاعزة  إظهار درِمل أُ لو :، مث قالست أو
ن مرمي ابفون املسيح كذلك إن كنتم تص .االدمار يف قاديان أيض تنزلأل

يف احلقيقة والشفيع الصادق  واملخلّصي باملنجوا مقابل فعليكم أن تسم
 كمربكة رببحفظ من الطاعون بأا ست بلبنجاا ١قاديان مدينة من مدن

مل  أنّ الذي فعليكم أن تتفكروا يفمل تفعلوا ذلك  وإنْ .املسيح وشفاعته
 ميانوليتذكر اآلخر؟ يشفع يف العامل  كيفتتحقق شفاعته يف هذا العامل 

ليس مثة إذ ا، ستفيد منها شيئرته لن تنفعه شيئا ولن ينش مشس الدين أنّ
ه ومنظمت ض هلوان هوتعر أنأنه قد سبق  وليتذكرسوى ما بيناه.  عالج

 مبعاقبة البوا احلكومةطملعارضتهم يل حني من قبل احلكومة البشرية 
يت وأخريا ثبت عن ذلك مهمؤلف كتاب أمهات املؤمنني وكنت قد ،

لن يتحقق هلم ما أرادوا من وراء إرسال أيضا  اآلنورأيي،  صواب
وخالية من أي  اجلدوى ولغو عدميةاملذكرة إىل احلكومة السماوية، فهي 

                                                           

 .أن تسموا مدينة "نارووال" أو "بتاله" على سبيل املثال، منه ميكن ١
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 جتدواولن أنا  هاددتأع، واملذكرة احلقة هي تلك اليت مثل سابقتها تأثري
   االعتراف ا يف اية املطاف. منبدا 

مواجهة لكن بعد أيضا،  يفعله الغيبفإمنا ما يفعله العاقل  كلُّ"١
  الشديدينِ." اخلزي واهلوان

مسعنا أنه  ولقد بارزين.خ أمحد حسن األمروهي لييالفرصة ساحنة للش نإ
خ اآلخرين لينقذ ياملشال مثة يشركحلماية معتقداته ال كثرية يتكبد مشاق

 وسيلة ممكنة لكي جيعله خامت األنبياء بإنزاله بأيةاملوت  منبن مرمي ااملسيح 
 بعثة املسيح املوعود من هذه األمة منيستاء ه مرة أخرى. وإن من السماء

 إمامكموحديث صحيح البخاري " منطوق سورة النور وفق املرحومة
؛ ليزيد املسيح احملمدي النبوةَ م"كم منكأم"صحيح مسلم  وحديث منكم"

  احملمدية شأنا وتألقا يف العامل بظهوره مقابل املسيح املوسوي. 
زل املسيح ـفحسب بل يريد هذا الشيخ مثل إخوته أن ين ذلك وليس

مليون  ٥٠٠الضالل  وحليف  غاصالذي قد  - ه مرة ثانيةن مرمي نفساب
يقدم مشهدا  لكيملالئكة ا يديه على أكتاف اواضع - باختاذه إهلًاشخص 

ألنه مل  آخرين إىل الذين سبقوهم،مليون  ٥٠٠ويضم  ،جديدا لأللوهية
  يطريالالفارسي: "املثل  معىن يصدق عليهيره أحد صاعدا إىل السماء، ف

 العامل بأسره أما اآلن فسرياه ".مريديهم جعلوهم يطريون لكن ،خياملشا
                                                           

 )املترجم(مثل فارسي مترجم.  ١
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 :قائلني املشايخ القساوسةُ جاجِوسوف حي ،من السماء مع املالئكة نازال

اليوم  ذلكاإلسالم يف  ول مآلُؤإىل أين سي ؟اإلله لكم إنه هو مل نقُلأ
لقد  .لعنة اهللا على الكاذبني يف الدنيا؟ وهل سيبقى اإلسالم ؟النحس
بغري  السماَء أيتبو ظلما منهم سرينغرحارة خانيار يف  املدفون يف جعلوا

على كل شيء مع  قادرشك أن اهللا تعاىل  الفما أشنعه من ظلم!  ،حق
 العاملَأهلكت ها، لكنه لن يبعث مرة أخرى رجال بالقواعد اليت سن هالتزام

اإلسالم  أصدقاُءالذين هم  - يعرف هؤالء املشايخ هل .فتنته األوىل
واآلن ال يريد اهللا تعاىل  ؟املسيحيني املعتقداتكم دعمت هذه  - السفهاُء

إنه قد استاء ملا جرى حىت اآلن من  بل ،مة جديدةأن يهب ابن مرمي عظ
  ١؟�أَأَنت قُلْت للناسِ� :له سيقول ولذلك وتقريظه. املسيح إطراء

من السفاهة لَنزول ابن مرمي  بترقُّل اآلنوإن التطلع إىل السماء 
من السماء ابن مرمي  زولـبنمجيع العلماء الذين اعتقدوا  غري أنالبالغة، 

عند اهللا، وينبغي أال نسيء  معذورون اجتهادهملى خطأ يف بناء عقبلي 
بشريتهم، عفا مبقتضى أخطأوا  فقد ،م أي فسادايكن يف ني ملإليهم إذ 

مثل خطأ  جتهادخطأهم يف اال وكان اوا علمإم مل يؤت .عنهم اهللا
لكن  ،يف قضية غنم القومالذي صدر منه يف االجتهاد  �د وسيدنا دا

كما ورد يف الصفحة األخرية من كتاب . جنله سليمان فهماهللا تعاىل 
                                                           

 ١١٧ :املائدة ١
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وهذا  "سليمان مناهاففه" :عاما من اليوم ٢٢محدية قبل األرباهني ال
اإلهلامات الواردة يف "الرباهني" من  تبنيكما ي -الرباين يعين الوحي

العلماء  هل كان :يعترضون قائلنيس الناسهؤالء  أن -املذكورة أعاله
اهللا على  ريدفأنت؟  تستشفه ما لقرآن واحلديثامن  ونالقدامى يدرك

، وذلك كذلك األمر بالضبط وليس ذلك من املستبعدنعم  :ذلك ويقول
ذلك يف اختاذ  -نيب وهو -دوأنبياء وقد أخطأ دا ليسواألن علماءكم 

الذي جعل هذا فإن سليمان  .ه سليمانَابنالقضيةَ فهم اهللا مث  القرار،
صواب مقابل علمائكم كما أن سليمان النيب كان  لىعمسيحا موعودا 

   د.ودا سيدناإزاء أبيه يف ذلك القرار صائبا 
فقد  ،بأي شكل من األشكالتدع الشيخ أمحد حسن ال ير كان وإذا

أي إذا كان يف احلقيقة  ؛السماوي القرارآن األوان أن يدرك من خالل 
كالم اهللا، فالطريق يعتربها  الواإلنسان  يعدين كاذبا ويرى إهلامايت افتراَء

بعد  أنا نشرت كما" هآوى أمروه إنهوءة "نب مثال سهل عليه أن ينشراأل
ومن  ."اإلكرام هللك املقام لوال ،القرية آوى إنه"تلقي الوحي من اهللا 

الذي  هذان أي أنواع املؤمنني يسمع للمؤمنني، لكن مأنه  �سنة اهللا 
دجاال يسميه من دعاء ه مقابلَيستجاب ال يستجاب دعاؤه بينما 

   ؟وملحدا ومفتريا
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بأنه سيحفظ قاديان من وعدين استجاب اهللا تعاىل دعوايت و فكما

ويفرض التشرد  بالطاعون موت الناس كالكالب إىلالبوار الذي يؤدي 
ويبتهل إىل  يتضرعحسن أن  واالنتشار، كذلك يتعني على املولوي أمحد

نال أن ي ميكن. وماية أمروهة من الطاعونحب وعدااهللا تعاىل ليتلقى منه 
ميل من  ٢٠٠عد ألن الطاعون ما زال على ب ،القبولدعاؤه عند اهللا 

بعد  علىواألربعة  قاديانالقرى واملدن من جهات  جيتاحبينما  ،أمروهة
التمييز بني  ضمنوي ،خريا للناسسباق بين يتضمن  وهذا، ني فقطميلَ

 نتيجةمات املولوي أمحد حسن  لو هوذلك ألن أيضا. الصدق والكذب
متكن من أخذ  إذالكنه  ،منفعة ألمروهة أيةفلن تترتب على موته  ،اللعان

 من أجل مسيحه اخليايل، من الطاعون أمروهةالعهد من اهللا تعاىل حبماية 
تبل س ،فحسب فحينئذ لن يسجل على منافسه االنتصارعلى  ةٌكون له من

ومن املناسب  .شكرهيستحيل عليهم أداء  أيضا، لدرجة أنْ أمروهة أهل
يوما من  ١٥مطبوع يف مدى  إعالنب أن ينشر موضوع هذه املباهلة

   :التالية العبارةوجيب أن ينص ذلك اإلعالن على  ،صدور منشوري هذا
بأنه املسيح  يدعيغالم أمحد الذي مرزا أنشر هذا اإلعالن مقابل " 

 يوحبتلقي ال أواستجابة الدعاء لى وأعلن أنا املؤمن متوكال ع ،املوعود
 قطعا،الطاعون  منمأمن يف ، بأن أمروهة سوف تبقى ارؤيال من اهللا أو

  ."ملفترياألا مسكن له يقينا، تتعرض فسقاديان أما 
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على األغلب حىت الشتاء القادم يبت يف القضية  اإلعالن هذاوبسبب 
بعده، وإن كان الطاعون  أو القادمعلى احلد األقصى إىل الشتاء بعد  أو

 أيام وستبدأسب سنة اهللا تعاىل حبأيار مايو/من شهر  راجعسيبدأ بالت
/تشرين فطر اهللا يف بداية شهر نوفمربإال أنه من املرجح أن ي ،صيام اهللا

 ةقبضوقع يف ن مجبالء  عند هذا اإلفطاروسيتبني  .١٩٠٢ سنة الثاين
 ،املوعود املسيح مسكن البنجاب أقرب إىل . وملا كانتك املوتملَ

من  األمرابتدأت هذه العملية أول ف بنجاب،أهل الهم  مخاطَبِيه وأولُ
لذا  ،مهة املسيح املوعود متناول عنليست بعيدة  هلكن أمروه .البنجاب

 ،أيضا هأمروه -كفارال قاتلُ -املسيح املوعود درك نفَسيأن املؤكد من 
  .ادعاءو مين حتدّ وهذا

هذا بعد صدور  هأمروهعصم املولوي أمحد حسن أن ي اعاستط وإذا
فصول  مث مضى عليها -مقرونا باحللفالذي سينشره  -منهعالن اإل

أوضح وأي حكم  .من اهللا فلست بأمن وسالم،ثالثة على األقل شتاء 
  هذا؟  وأنسب من

 بأين أنا املسيح املوعود الذي تنبأ األنبياُء حالفا باهللا أقولفأنا أما 
بأن  والقرآنورد اخلرب عين وعن زماين يف التوراة واإلجنيل  وقد ،رهبظهو

وأن  ذلك الوقت،اخلسوف والكسوف سيحدثان يف السماء يف 
من حد أحلف  إذا هأنمن معجزايت و .الطاعون سيجتاح األرض
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 كلكوتايف  يف دهلي أو يف أمرتسر أو معارضي الساكنني يف أمروهة أو

سلم بأن املكان الفالين سوف ي هيف بطال أو غولرهيف  يف الهور أو أو
 ،طاعونلل حتما سيتعرضأنه  بدوري أؤكدفأنا  ،وينجو من الطاعون

 علىوهذا األمر ال يقتصر  .عز وعال أبدى تصرفا مسيئا إىل اهللاألنه 
 .من السماء ة العامةواجهاملأوان  املولوي أمحد حسن فقط بل قد آن

والشيخ مهر  ،مد حسني البطالويالشيخ حممثل  كاذبافكل من حيسبين 
الكثري من الناس عن سبيل اهللا، وعبد  ولروي الذي قد صدغعلي ال
الوحي من  يعي تلقّالذي يد -وعبد الواحد الغزنويوعبد احلق  اجلبار

واملنشي إهلي خبش احملاسب الذي ، اهللا عبد املولويمن مجاعة  وهم -اهللا
الوحي من اهللا ضدي، ومل  تلقيدا بادعاء جعل املولوي عبد اهللا سي

يتقزز من الكذب الصريح إىل هذه الدرجة، وكذلك نذير حسني 
يتحتم على مجيع هؤالء  .تكفري.ال أسسالذي و هطبعبظامل ال الدهلوي

ذه املناسبة وينشروا إعالنا بأن إهلامام وإميام  شرفأن حيافظوا على 
 لحة الشعب والنصحففي ذلك تكمن مص ،الطاعونمدم ستعصم من 

ومن مث سيعدون يف زمرة األولياء  إثبات رفعتهم،إىل  ضافةباإل ،للدولة
، وحنن وافترائهممل يفعلوا فقد ختموا على كذم  الصاحلني، وإن

  اهللا.  بإذنالنا مفصال عسننشر عن قريب يف هذا اخلصوص إ
  .لى من اتبع اهلدىع والسالم
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  إعالن عام ألفراد جماعتي كلهم

  "راغ دين"جدعى ي نعن شخص من سكان جامو
  

نني عن الطاعون مدعيا إعال هذا الرجل قد نشر إعالنا أو ملا كان
قد مسحت له ف ،املبايعنيفراد اجلماعة أانضمامه إىل تأييده جلماعتنا و

 ئهجزعلى  ومل أطلع إمجالًا جزء منه ين كنت قد اطلعت علىبنشره أل
 ،يف نشره احرج أرمل بنشره إذ  مسحت لهلالعتراضات؛ و املثريواألخري 
 -األخرىالناس وانشغال بايل باألفكار  كثرة بسبب -األسف معلكين 

ما انطوى عليه اهلامش من الكلمات اخلطرية  االطالع علىمل أستطع 
نامجا عن حسن الظن،  بنشرهوكان مساحي له  .واالدعاءات السخيفة

 ، أدركت" نفسهدين جراغ" آخر لـ قالٌم أمس ليلةَ علي ئوحني قر
 باللغو البداية إىل النهايةمن  مليءلإلسالم و ر جدا وسام وضارخط أنه
 .الرسلمن  من أويل العزمبل  فيه أنه رسولٌ ادعىفقد  .ألباطيلوا

 بني املسلمني واملسيحيني وإزالةُ صلحال حتقيق مهمتهأن  أيضاوكتب 
يسدي هذه اخلدمة كحواري سوف  واإلجنيل، وأنهبني القرآن  الفاخل

وجيب  ،ابن مرمي يمن حواريوكل واحد يعرف أن رسوالدعى أن ي .
بل إنه يصف  ،التوراة واإلجنيل معالقرآن مل يصدر أي بيان للتصاحل 

الْيوم � :غري كاملة، واستأثر بتاج ناقصةحمرفة ومبدلة و بأا هذه الكتب
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كُميند لَكُم لْتالتوراة ، أيالكتبهذه  كلن بأن نؤم وحنن .�١أَكْم 

. حمرفة ومبدلةناقصة و وأاواإلجنيل ليست هلا أية قيمة مقابل القرآن 
: إهلاممحدية األرباهني السنة يف  ٢٢واخلري كله يف القرآن، كما ورد قبل 

يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد، واخلري كله يف  قل إمنا أنا بشر مثلكم"
 ص ،محديةاألرباهني ال(انظر كتاب " رون.إال املطهه ال ميس القرآن،

  ... أي إمنا يدرك حقيقته أطهار القلوب.)٥١١
 ؟ وكيف نعده ناقصان نبحث دون القرآنأجيب  كتاب وعن أي

ائيا واإلجنيل كتاب  قدنا اهللا تعاىل أن الدين املسيحي وقد أخرب مات
 ؛مع الدين املسيحي فال وِفاق لنا ؟فأين امليت من احلي وناقص؟ميت 

 الفرقانوال كتاب اليوم حتت السماء سوى  بأسرهفإنه رديء وباطل 
 جتدونه إهلام عين سنة ٢٢قبل ورد يف الرباهني األمحدية . ولقد احلميد

 ،ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى" منه وهو: ٢٤١الصفحة يف 
صمد، مل يلد وخرقوا له بنني وبنات بغري علم. قل هو اهللا أحد، اهللا ال

ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد. وميكرون وميكر اهللا واهللا خري 
املاكرين. الفتنة ههنا فاصرب كما صرب أولو العزم. وقل رب أدخلين 

اليهود والنصارى أبدا  بينك وبني التوافقيتم لن  أي مدخل صدق."
. )األناجيل مؤيدوواملراد من النصارى هنا القساوسة ( .ولن يرضوا عنك

                                                           

   ٤ :املائدة ١
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وال  بغري حق من عند أنفسهم، لقد خرقوا هللا بنات وبننيتعاىل:  مث قال
اهللا خللق شخصا  شاء متواضعا، ولوأن ابن مرمي كان رجال  دروني

له  شريكأحد ال  �لكنه  .أفضل منه كما فعل مياثل ابن مرمي أو
الوالدة واملوت وليس له أي كفء. وفيه إشارة إىل أن  عنويتعاىل 

 اآلخر كانوا يصرخون بأعلى أصوام بأن املسيح هو ماـلاملسيحيني 
له  سأخلقاهللا تعاىل انظروا اآلن  فقال ،واجلاهال نِد له يف التقرب  واحد

  ).�أمحد ( خادم أي أمحد غالم وهومثيال يتفوق عليه 
  اسم أمحد هذا أمجلَ وما ،احلياة ةأمحد نافخ كأس إن"١

  ته ألرفع من مائة ألف نيبمقام أمحد ومركزه ومكان إن واهللا
  .كالم أمحد وإن بستاين هو ،من مثار بستان أمحد أكلنا لقد

  اتركوا ذكر ابن مرمي، فإن غالم أمحد أفضل منه"
وإن مل  .بل إا حقائق ثابتة ،أفكار شاعر بناتليست  األقوال هذه

أكثر اهللا تعاىل يؤيدين ويدعمين  أن زمنوالثبت التجارب واألحداث ت
تعاىل مل يفعل كل  اهللاإن  .خمتلق فأنا كاذب مفترٍ ،بن مرميال عمهد من

   .)�بل لنبيه املظلوم ( ،هذا يل
إلهلام: إن املسيحيني سوف يكيدون اإليكم اآلن معىن اجلزء املتبقي من و
رب أدخلين  األيام أيام بالء، قلْ تلكوسيكيد اهللا تعاىل وتكون  ئكإليذا

                                                           

 )املترجم(. ترمجة أبيات أردية  ١
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 ريأن التغي - فهمأزلت ال و - وتعين أرضا مقدسة، فهذه هجرة روحية

  سيحدث يف األرض يف آخر األمر وسوف تشرق األرض صدقا وحقا.
 نسان، إن اإلبعد املشرقني املسيحيني أليس بيننا وبني اآلن رواففكِّ

، ولن يتحقق بأنه مفترٍ املسيحيوناملقدس الذي نعده أفضل اخللق يصفه 
. أفكارهض علتخلي عن بالصلح إال إذا أبدى كل فريق استعداده ل

الدين املسيحي جنسا  مع أن ديننا وكتابنا يعدف يتأتى لنا الصلح يوك
هلذه الدرجة شرس ال داء الديينعالمآل إن  ق.احل هوأنه و ،بأكملهوخبيثا 

الدين الكاذب املآل هو أن ينقرض بل  ا أبدا،صلحال ميكن أن يكون 
 ستكون ايةُ عندئذ .لعاملالطيبني يف ا مجيع الصدقويفىن وأن يقبل 

عليهم  ال نردف الدينيةمع املسيحيني يف األمور  فقأن نتويستحيل العامل، 
 أخبثما ف. �١ال أَعبد ما تعبدونَ *قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ �إال بالقول 

يعد  رجلالومما يثري الغرية أن  ".دين جراغ"عاها هذه اليت اد الرسالةَ
ن مرمي ابنه رسول املسيح مث يتفوه بكلمات جنسة أ من مريدي نفسه

  لعنة اهللا على الكافرين.  !بني الديانتنيعقد التصاحل ل
: قال اهللا عنها يف كالمه ايداليت  املسيحية نتصاحل معأن  لنا أىن

�ضاَألر قشنتو هننَ مفَطَّرتي اتومالس كَاد؟!�٢ت   

                                                           

  ٣-٢ :الكافرون ١
      ٩١مرمي:  ٢
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 -وطهارته الناقصةقاصر الناقص وإدراكه ال عقله مع -الزعم هذا مث
وكأن  !انتهاك حلرمة مجاعة اهللا الطاهرةمن  أشده ما ؟!رسول اهللا بأنه

وال يعي لسفاهته أنه وإن كان بعض  ألعوبة أطفال!الرسالة والنبوة 
هارون  مثلبعض الرسل يف زمنهم ل دينمؤيبعثوا الزمان الرسل يف قدمي 

من مستثىن  األولياءإال أن خامت األنبياء وخامت  ،السالمهما موسى عليمع 
رسول آخر  أي مبعوث أو � اهللاسيدنا رسول  معوكما مل يكن  ذلك.

هاديا  الوحيد، كذلك هنا يتبع اجلميع اهلاديوكان الصحابة يتبعون 
  .باهللا والعياذ وال جيوز ألحد أن يدعى رسوال ،واحدا
بل يرافقنا ألوف  ملكنيِ فقط،لى رفقة ع مقصورا فليسأما نزولنا  

على إعانيت ومؤازريت من سنني هم  يعكفونالذين . فمن املالئكة
 جراغ". أما ريبوعند  عنديإعانتهم  وقد ثبتت ،اهللا عندحممودون 

هذه ان. إن عمر عدمه سي وأوجوده إن ف ؟مها لناخدمة قد فأية "دين
العامل قبل بضعة أشهر  هو يف هذا ظهربينما  ،سنة ثالثنياجلماعة يناهز 

وال  ،ميكث بصحبيت ملو ه من مالمح وجههأن أعرفوال أستطيع فقط، 
 حتقيق معجزةأعرف يف أي جمال يريد أن يساعدين، هل سيساعدين على 

 أو ،يف بيان معارف القرآنعينين سوف ي أو ،باللغة العربية الكتابة
 جمال علوم الطبيعة والفلسفة يف أخوضهااليت  الدقيقةيدعمين يف املباحث 

وإنين أعرف أن أقدامه مل  ؟رق األخرىالفومع املسيحيني  واريف أثناء احل
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إطراء  إىل -أًخط -النفس األمارةه وإمنا دفعت ،تطأ هذه الدروب كلها
يومنا هذا  منمن مجاعتنا  مطرود أنهوها أنا أعلن ها، ثناء علينفسه وال

 مفصال توبته وينشرائيا الة اخلبيثة حىت يتخلى عن ادعاء هذه الرس
  .األبدويكف ويرتدع عن ادعاء هذه الرسالة النجسة إىل 

أنصارنا الصادقني  لغطرسته الكاذبة حرمةَ انتهكلقد  وا أسفاه! 
فنحن ال  .لإلسالم درجة مساويالالستهجان واعترب الدين املسيحي املثري 

 أو ضررلحقوا بنا أي ي أنعلى هؤالء قدر ي بأي شخص مثله، وال أنعب
فحني  .كلياأمثال هؤالء  جيتنبواينفعونا. وجيب على أفراد مجاعتنا أن 

أن  يجبف اآلنما كنا مطلعني عليها جيدا، أما مسحنا له بنشر كتاباته 
  كل هذه الكتابات. متزق

  على من اتبع اهلدى والسالم
  املعــــــــــــــلن

  املتواضع العبد
  د من قاديانمريزا غالم أمح

  م٢٣/٤/١٩٠٢
  

  ٥٠٠٠عدد النسخ:          طبع يف مطبعة ضياء اإلسالم بقاديان 
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ين نعاس خفيف غلب "دين جراغ"عن  املقالأكتب هذا  كنت بينما
 على "جبيز" أي قد نزل"، جبيزنزل به " أثناءه: إيلَّ 
اهللا أوحى 

يف األصل تطلق  "جبيز"ن كلمة ه إهلاما ورؤيا. إبحِس لكنه "دين جراغ"
احللق  وال يكادله وال حالوة فيه  طعمالذي ال  يابسعلى اخلبز ال

على طبعه  تغلب الذيتطلق أيضا على الرجل اللئيم البخيل و .يستسيغه
النفس  هنا أحاديثُ "جبيز"واملراد من كلمة  .اخلسة والدناءة والبخل

تنطوي على آثار بل ماوي األحالم اليت ال يرافقها النور الس ضغاثأو
الشيطان  إلقاءهي  أو ،اجلوفاءااهدات  وليدةالبخل، وهذه األفكار 

تلقي  حني يتمىن املرءزل هذه األفكار على القلب ـعند األماين، وتن
وملا كانت مثل هذه  فيه. واملواد السوداوية اجلفافاإلهلام بسبب 

اإلهلي ملصطلح ايف  اعليهطلق روحانية فقد أُ ةاألفكار خالية من أي اسم
، رعن هذه األفكاالكامل والتخلي  االستغفاروالتوبة  هوعالج "جبيز"

من هذا  محى اهللا اجلميع. اجلنونخشى أن تؤدي كثرة اجلبيز إىل يفوإال 
  . منه .البالء
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لى وجه الدقة عن وعند خسوف القمر عليلة األمس  تلقيت لقد
سأدمر و فينسأُ"، أي يريبذيب من إين أُ" التايل: حيوال "دين جراغ"

االدعاء بأنه به ومل يتب عن من يؤ ومل ل الغضب إذا ارتابوسأنزِ
ه من أنصار اهللا الذين ريقصتعن  ومل يطلب العفو ،مبعوث ورسول

 .إىل اخلدمة واإلعانة من سنني طويلة ويصاحبوننا ليل ار ينصرفون
 ،حيث قدم نفسه عليهم أمجعني ،اجلماعةخملصي  مجيعوذلك ألنه أهان 

محدية مرارا وأثىن عليهم األ رباهنيالمع أن اهللا تعاىل قد ذكرهم يف 
أدراك ما  وماة فّلصاأصحاب " :هم بالسابقني وقال يف حقهمووصفَ

ةفّأصحاب الص".  
 قد بل ،هالذي يتعذر على األسنان مضغاليابس اخلبز هو  "جبيزو" 

األمعاء ويسبب  وخيرقه يصعب على احللق ابتالعو يكسر األسنانَ
 جراغ"وقد أنبأنا اهللا تعاىل باستخدام هذه الكلمة أن رسالة  ،القولنج

وأا ستؤدي به إىل اهلالك، لكن  ،ليس إال جمرد جبيز ،هذه وإهلامه "دين
وهم ينالون حظا كبريا من  مائدة،عليهم  زلـتن ،اآلخرين الذين يهينهم

  ىل.رمحة اهللا تعا
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"إن املائدة شيء واخلبز اليابس شيء آخر متاما، فاخلبز اليابس ليس  ١

  جديرا باألكل البتة أيها الغيب. 
  إن املائدة تقدم لألصدقاء حبب واحترام، بينما يقدم اخلبز اليابس لغريهم. 
كما أن اخلبز اليابس يطرح أمام الكالب، أما املائدة فتقدم حبب إىل 

  األعزة. 
ارجع إىل الصواب واترك اخلبز اليابس، وإذا كانت لديك فراسة ف

  فاعشق تلك املائدة." 
  هـــنـم

-------------  
  الكتيبي هذا مس لقد
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