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تزاُمــن حلول شــهر رمضــان مع حلول 
الشــتاء طــوال حيــاة املســيح املوعــود 



الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -419
املســيح  أن  املولــوي شــر علــي  حدثــين 
املوعــود  قــال مــرة: مــن فضــل هللا 
تعــاىل أيضــا أن بعثــين يف زمن أييت شــهر 
رمضــان فيــه يف فصــل الشــتاء فــال ميثِّــل 
جســـــــدية كبـــــــرة،  مشــقة  معــه  الصيــام 
ونستـــــــطيع القيــام ابألعمــال يف رمــــضان 

بكل ســـــــهولة.
قــال املولــوي شــر علــي: وكان قــد حــّل 
رمضان يف تلك األايم يف شهر ديسمر.

لقــد اطلعــت علــى تقــومي ذلــك  أقــول: 
حضرتــه  أعلــن  عندمــا  وحبســبه  الزمــن، 
 عــن كونــه مســيًحا موعــوًدا يف عام 

أسفار حضرته ومناظراته بعد إعالنه أنه 
هو املسيح املوعود 

420 بسم هللا الرمحن الرحيم. أقول: كان 
املســيح املوعــود  مقيًمــا يف لدهيانــه 
إعــالاًن  مــارس 1891  نشــر يف 26  ملــا 
عــن كونــه املســيح املوعــود، وأقــام هنالــك 
بعــد هــذا اإلعــالن عدة شــهور اَنَظــَر فيها 
خــالل  البطالــوي  املولــوي حممــد حســن 
الفرتة من 20 يوليو 1891 إىل 29 يوليو 
1891، وقد نشــرت تفاصيل املناظرة يف 

كتيب: »احلق مناظرة لدهيانه«.
 لقــد ســافر حضرتــه إىل أمرتســر لبضعــة 
أايم يف بداية شــهر أغســطس ث رجع إىل 
أمرتســر  إىل  ســفره  أخــرى.  مــرة  لدهيانــه 
الشــتداد املعارضــة يف لدهيانــه واضطــرام 
طبائــع أهلهــا بثــورة ومَحِيَّــة مفرطــة، وذلــك 

بــدأ  قــد  رمضــان  شــهر  1891، كان 
يف 11 أبريــل مــن تلــك الســنة، أي يف 
أواخــر فصــل الشــتاء، ث كانــت بدايتــه 
وعــام  مــارس،   31 يف   1892 عــام 
أخــذ  مــارس، وهكــذا  1893 يف 20 
شــهر رمضــان يزحــف ســنواًي حنــو فصــل 
  الشــتاء، فلما تويف املســيح املوعود
يف عــام 1908 بــدأ رمضــان يف ذلــك 
العــام مــن أول أكتوبــر. وهكــذا فقــد مــر 
عصــر املســيح املوعــود  كلــه يف فرتة 
كان شهر رمضان حيل فيها شتاًء. وهذا 
فضــل مــن هللا، وحدث وفق قدره العام، 
  وهو أمر عرفه طبع املسيح املوعود
املــدرك ملثــل هــذه األمــور الدقيقة فاعترَه 
منــة مــن هللا تعــاىل وقد وّلد هبذا الشــعور 

عواطف شكر هللا يف قلبه.



33

التقوىالمجلد الواحد والثالثون،  العدد األول، شعبان ورمضان 143٩ هـ،  أيار/ مايو  201٨ م

إثر تليب املولوي حممد حسن البطالوي 
النــاَس بعدمــا شــعر ابلضعــف يف املناظــرة، 
فكان مثَّة خَتَوُّف من وقوع فتنة ومفســدة، 
وبنــاء علــى ذلــك أمــر انئــب املفــوض يف 
مبغــادرة  حســن  حممــد  املولــوَي  لدهيانــه 
املســيح  اخلــر  هــذا  بلــغ  فلمــا  لدهيانــه. 
املوعــود  أشــار عليــه بعــض اإلخــوة 
مبغادرة لدهيانه حتسًبا لصدور األمر نفسه 
خبصــوص حضرتــه أيضــا، أو قالــوا لــه أن 
الصــدور.  علــى وشــك  األمــر  هــذا  مثــل 
هبــذا  وكتــب  أمرتســر  حضرتــه  فقصــد 
اخلصــوص رســالة إىل انئــب املفــوض، فرّد 

عليها انئب املفوض وقال: 
مبغــادرة  أمــر  أي  جتاهــك  يصــدر  »مل 
احلكومــة  قوانــن  ابتباعــك  بــل  لدهيانــه، 
اإلنليزيــة ومراعاتــك إايهــا ســتتمتع أثنــاء 
مكوثــك يف لدهيانــه جبميــع تلــك احلقــوق 
الــي يتمتــع هبــا املواطنــون يف ظــل القانــون 
أغســطس   16 يف  حتريــرًا  اإلنكليــزي. 

».1891
لدهيانــه،  إىل  هــذا  بعــد  حضرتــه  فرجــع 
وأطال امُلكوث هبا، ث عاد إىل قاداين. ث 
مل يلبــث أن رجــع إىل لدهيانــه مــرة أخرى، 
ومنها توجه إىل دهلي، وملا كانت دهلي يف 
تلك األايم حتتل مكان الصدارة بن مدن 
اهلنــد يف العلــوم الدينيــة، لذلك خطر ببال 
حضرته  السفر إليها لعله جيد هناك 
فرصــة مواتيــة إلمتــام احلجــة، إذ كانــت انر 

املعارضة هناك قد بلغت أوجها.
  املوعــود  املســيح  إليهــا  وصــل  لقــد 

أكتوبــر   2 يف  إعــالاًن  هنــاك  مــن  ونشــر 
قبــول  إىل  دهلــي  أهــل  فيــه  دعــا   1891
هــذا اإلعــالن إىل  دعوتــه. وقــد دعــا يف 
املناظرة كال من املولوي سيد نذير حسن 
حممــد  أب  واملولــوي  الدهلــوي،  احملــدث 
عبــد احلــق، لينكشــف احلــق علــى النــاس، 
وقــّدم مــن طرفــه ثالثــة شــروط للمناظــرة. 
ث نشــر  إعــالاًن آخــر يف 6 أكتوبــر 
أهــل  تصــرُّف  مــن  آســفه  مــا  فيــه  ذكــر 
دهلــي، وكتــب أيضــا: مبــا أن املولــوي عبــد 
احلــق  أجابنــا أبنــه منـــزٍو يف زاوية اخلمول، 
وتعــاف نفســه مثــل هــذه االجتماعــات، 
خشــية النفــاق والشــقاق، كمــا ال يســعه 
مــن  األجــواء  تمــن  تدابــر  توفــر  طلــب 
احلكومة، لذلك رأينا أن ال خناطبه اآلن، 
ولكــن ندعــو املولــوي ســيد نذيــر حســن 
احملــدث الدهلــوي، واملولوي حممد حســن 
البطالوي أن يناظراان مع التقيد ابلشروط. 
ان  وبعــد هــذا اإلعــالن أخــذ املولــواين يعدَّ
للمناظرة ســرًا، وخرجا على الناس مبنشــور 
مت فيــه حتديــد زمــان ومــكان املناظــرة مــن 
املوعــد  ذلــك  حــان  فلمــا  واحــد،  طــرف 
أرســال إىل حضرتــه ليْقــدم للمناظــرة. قــال 
قمتمــا  إذ  هــذه؟!  أمانــة  أيــة  حضرتــه: 
بــدون  ومكاهنــا  املناظــرة  موعــد  إبعــالن 
موافقــة الطــرف الثــاين أو حــى إخطــاره، 
أُبلَــْغ  الشــروط، ومل  املوافقــة علــى  وبــدون 
عن ذلك إال عندما حان املوعد. مع كل 
ذلــك مل أكــن أرفــض احلضــور بــل قدمــُت 
للمناظــرة لــوال بلوغ املعارضة يف مدينتكما 

العامــة  أن  ســوئها  مــن  وبلغــت  ذروهتــا، 
إقامــي  حمــل  حــول  حيتشــدون  والدمهــاء 
مبيتــن الشــر، وال ينهاهــم املســؤولون، بــل 
َتهــم. فليــس بوســعي اخلروج  يؤججــون محيـَّ
ما مل أدّبر احلراســة لبيي وأهلي يف غياب، 
إضافــة إىل ذلــك مل تتوفــر بعــد احلراســة يف 
مــكان املناظــرة وال يف الطريــق املؤدية إليه، 
ومــا ُاخِتــذ أي تدبــر للمحافظة هناك على 

األمن والسالم.
لقــد قابــل أهــل دهلــي ردَّ حضرتــه املعقــول 
مردديــن  وَجَلبَــٍة كبــرة،  بصخــٍب  والنبيــل 
َهــرََّب مــن املناظــرة، وقد وصلت  أن املــزرا تـَ
ثــورة املعارضــة يف املدينــة إىل أبعد احلدود، 
حيــث كان هــذا األمــر علــى ألســن النــاس 
يف كل مكان، وكان ألوف من املفســدين 
املثريــن للفتنــة أيتــون حنــو بيــت حضرتــه 
فيثــرون الضجــة يف الزقــاق الــذي يقــع فيه 
مقــرّه وكانــوا يتلفظون ابلبــذاءات ويكيلون 
الشــتائم حلضرته ويطعنون فيه ويســتهزئون 
بــه، ومل يتوقــف األمــر عنــد هــذا احلــد، بل 
تعــداه إىل حماولــة بعــض األشــرار اقتحــام 
بيــت حضرتــه، ونظــرًا إىل هذه احلالة نشــر 
أكتوبــر   17 يف    املوعــود  املســيح 
1891 إعــالاًن ذكــر فيــه تلــك الظــروف 
واألوضــاع وَذيَّلــه بقولــه: »اآلن قــد دبّــرُت 
محايــة نفســي بفضــل هللا تعــاىل، وأان علــى 
أمت االســتعداد للمناظــرة مــع املولــوي نذيــر 
حســن، وســأحضر يف أي موعــد يريــده. 
هــذه  عــن  يتخلــف  مــن  علــى  ولعنــة هللا 
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