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﴾﴿

إعداد الداعية: حممد أحد نعيم

َكْنُز الَمْعُلْوَماِت الِديِنَيِة

املوعود  املسيح  أعداء  بعض  أمساء  تعرف  هل  س: 
لنبوأته؟ حتقيقا  فهلكوا  مبوهتم،  تنبأ  الذين   

املثال: سبيل  على  ومنهم  األشقياء كثريون،  هؤالء  ج: 
 

1. البانديت اهلندوسي ليكهرام البشاوري
كان سليط اللسان وألّد أعداء اإلسالم، وقد جتاوز كل حدود 
العداوة والبغض، وكان بذيئا سّبااب للنيب ، وأّلف كتاب 
تكذيب الرباهني األمحدية، فلما بلغ أقصى حد للعداء، نشر 
املسيح املوعود  ضده نبوءة -إبذن منه ومبوافقته- أنه 
سيقتل يف مدة ست سنني اتلية- ويف اليوم الذي يلي العيد، 
ومما يبني صدق النبوءة ويقوي إميان املرء، أن ليكهرام أيضا 
قد تنبأ مقابل هذه النبوءة أبن إهله أخربه أبن املرزا غالم أمحد 
القادايين سيموت يف ثالث سنني قادمة- مث حتققت نبوءة 
املسيح املوعود  بكل عظمة وجالل وُقتل ليكهرام يف 
العام اخلامس من يوم إعالن النبوءة يف 1897/3/6م وذلك 
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قاتله. وكان  ُيعثر على  الفطر، ول  الذي تال عيد  اليوم  يف 
حينها يف بيته الواقع يف الطابق الثاين، وكان الطابق السفلي 
القضية،  يف  التحقيق  بدأ  مث  عرس.  فيه  ألنه كان  مزدمحا 
تَِّش منـزل سيدان املسيح  وجاءت الشرطة، ويف أثناء التحقيق فـُ
املوعود  حبثا عن القاتل بطلب من اهلندوس، ول جيدوا 
قتله كان قد جاءه من أايم  الذي  الطريف أن  شيئا، ومن 
ليحوِّله ليكهرام إىل اهلندوسية، وكان اهلندوس حيذرونه منه 
وخيّوفونه، لكنه كان يثق به ول ُيعر أي اهتمام للتحذيرات، 
 ، ومما يقوي اإلميان أن السعداء هنأوا املسيح املوعود
النبوءة حتققت  ابلتهاين ألن  إليه  تقدموا  أيضا  األعداء  بل 
مبنتهى اجلالء واجلالل. )راجع للتفصيل كتب املسيح املوعود 
الدعاء(  وبركات  املنري،  والسراج  القلوب،  ترايق   :

2 – القسيس عبد هللا آهتم:
ر،   كان إمام مسجد، ولكنه من سوء حظه وشقاوته تنصَّ
وكانت  نشيطا،  مسيحيا  وداعية  متحمسا  قسيسا  وأصبح 
الشاغل  شغله  إذ كان  اإلسالم،  مرّكزة ضد  أنشطته  مجيع 
املسيحية؛  إىل  والدعوة  اإلسالم  ضد  احملاضرات  إلقاء 
أبنه    هللا  رسول  سيدان  وصف  احملاضرات  إحدى  ففي 
املوعود  املسيح  سيدان  له  فتصدى  ابهلل-  الدجال-والعياذ 
، فخاض معه يف 1893م مبدينة أمرتسر مناظرة كتابًة 
  املوعود  املسيح  سيدان  فيها  أثبت  حيث  ومشافهًة، 
صدق اإلسالم بكل قوة، ودحض مجيع شبهاته، لكنه بقي 
هذا  واستمر  حبماس،  إليها  ويدعو  ابملسيحية،  متمسكا 
النقاش مخسَة عشر يوما، ويف آخر هذه األايم أعلن سيدان 
املسيح املوعود  أن هللا تعاىل أنبأه الليلَة الفائتة أن الفريق 
الذي يتمسك ابلكذب قصًدا ويتخذ إنساان عاجزا ضعيفا 
إهلا اترًكا اإللَه احلق، سُيلقى به يف اهلاوية يف مدة ال تتجاوز 

هذه  مساع  وعند  احلق،  إىل  يُعد  ل  إذا  شهرا  عشر  مخسة 
لدرجة ل  منها  فارتعب  لبه وطار صواُبه،  آهتم  فَقَد  النبوءة 
حتمله رِجاله؛ إذ أهنضه رفاقه ومحلوه إىل خارج ذلك اجمللس، 
قلًما  اإلسالم  على  اهلجوم  عن  هنائيا  انقطع  ذلك  وبعد 
ولسااًن، وبدأ رعب النبوءة يكله من الداخل، عندها أوحى 
لع هللا على  املوعود  »اطَّ هللا تعاىل إىل سيدان املسيح 
مّهه وغّمه«.. مما يعين أن هللا قد الحظ منه اخلوف والقلق 
واالمتناَع عن اهلجوم على اإلسالم، فأنقذه من اهلالك، فلما 
القساوسة  أاثر  النبوءة،  يف  املذكورة  املدة  خالل  يهلْك  ل 
النبوءة ل تتحقق، وأن آهتم ل ُيصْبه  واملشايخ اعرتاضا أبن 
أيُّ مكروٍه.. عندئذ طلب منه املسيح املوعود  أن ينشر 
تصرحيا أبنه ل خَيْف ول يرتعب من النبوءة، وأعلن  أنه 
  قريبا، وأغراه  ُيهلكه هللا  أقدم على ذلك فسوف  إذا 
جبائزة أيضا، لكنه ل يتجرأ على ذلك، فلما ل ينشر تصرحًيا 
بذلك ول يعرتف، وِمن مَث كتم احلق، أخرب هللا املسيح املوعود 
أشهر  ستة  بعد  فمات  سنة  سَيهلك يف غضون  أنه   

3 – الدكتور الكسندر دوئي: 
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جاء  مشهورا،  قسيسا  كان 
األمريكية  املتحدة  الوالايت  إىل 
وأسس  أسرتاليا،  من  مهاجرا 
مدينة مساها صهيون، وأعلن أن 
املسيح سينـزل هناك، فذاع صيته 
وازدهرت مدينته ازدهارا ملحوظا. 
اإلسالم،  أعداء  أعدى  كان 
  فناداه سيدان املسيح املوعود
للمباهلة؛ وذلك ألنه هو اآلخر 
قد سبق أن أعلن أنه هو املسيح 

واملسيحية،  اإلسالم  بني  ليحكم  املهدي  واإلمام  املوعود 
اهتمام،  أي  التحدي  لذاك  ُيِعر  ول  القبول  عن  فأحجم 
املباهلة وسألوه عن سبب  الناس ابخلوض يف  فلما طالبه 
اإلحجام عن قبول التحدي، كتب يف جريدته بكل وقاحة 
إيّل مرارا أبن قرب  اهلند مسيح حممدي يكتب  »هناك يف 
يسوع املسيح يف كشمري، والناس يقولون يل: ِلَ ال ترّد على 
هذا الرجل؟ فهل تتصورون أن أرد على الرباغيث والذابب؟ 
مجيعا.« فأهلكُتها  لسحقُتها  عليها  قدمي  وضعُت  لو 

إن دوئي وإن  للمباهلة، وكتب:   حتديه  عندئذ كرر 
ابن سبعني  يتجاوز عمره مخسني سنة وأان  كان شااب ال 
عاما، لكن قضااي مثل هذه ال حتسم ابلنظر إىل األعمار، 
إذا  »اآلن  مث كتب:  احلاكمني،  أحكم  فيها  حيكم  وإمنا 
أن كارثة ستحل  يقينا  فاعلموا  املباهلة،  من  دوئي  هتّرب 
1903/8/23م(  )اإلعالن،  قريب«  عّما  صهيون  على 
إذ  اإلهلية؛  النبوءة  مبقتضى  هللا  قهُر  دوئي  على  حل  مث 
اجتماع كبري  يف  خطااًب  إلقائه  أثناء  يف  للفاجل  تعرض 
إلطالق  يستخدمه  كان  الذي  السليط  لسانه  فانعقد 
الشتائم البذيئة على رسول هللا ، وليس ذلك فحسب، 

م  واهتُّ أخرى كثرية.  وأمراض  دماغه  يف  خللل  تعرض  بل 
يهجره  ول  صهيون،  مدينته  واهنارت  األموال،  ابختالس 
بل خذله  ُيعّدون ابآلالف فحسب،  الذين كانوا  مريدوه 
أهله وبُنوه أيضا، ولقد صرح بنفسه يف إعالن منشور أنه 
آالف  يقاسي  وهو  ارحتل  وأخريا  ألبيه  شرعي  غري  ولد 
آذار  من  األول  األسبوع  يف  واهلوان  اخلزي  من  األنواع 
1907م يف حياة سيدان أمحد ، وقد ُعثر يف بيته على 
عبوات من اخلمر ورسائل غرامية من عذراوات شاابت.

غالم  مرزا  أبن  األمريكية  اجلرائد  أعلنت  موته  وعند 
قد  النبوءة  وأن  املباهلة،  هذه  يف  املنتصر  هو  أمحد 
اإلجنليزية  ابللغة  وكتبوا  ساطع.  بوضوح  حتققت 
الصالة  عليه  أمحد  سيدان  هبا  قرظوا  طويلة  مقاالت 
اجلرائد إحدى  كتبت  فقد  بعظمته،  وأشادوا  والسالم 

Great is Mirza Gulam Ahmad The Messiah

 أي: عظيم هو مرزا غالم أمحد، املسيح

جريدة الساندي هلرد -  23 يونيو 1907
بوسنت، الوالايت املتحدة األمريكية




