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 حتت عنوان »أسفار حضرته ومناظراته بعد
  إعلنه أنه هو املسيح املوعود« -  الرواية
 رقم 420 - ذكرن يف عدد الشهر املاضي
 سفر حضرته إىل لدهيانة وأمرتسر مث دهلي.
 وقــد انتهــى بنــا املطــاف إىل قبــول حضرتــه
 املناظــرة مــع املولــوي نذيــر حســن وألقينــا
 الضــوء علــى أجواء الفوضى والغوغاء اليت

 أوجدها املعاندون.
نقدم لكم يف ما يلي تتمة الرواية. )التقوى(

لقــد دعــا حضرتــه املولــوي نذير حســني إىل 
املناظرة خماطبا إايه بكالم يثر مَحِيَّته، فتقرر 
أن جيتمــع الطرفــان يف 20 أكتوبــر 1891 
يف املسجد اجلامع يف دهلي فإما أن يتناظرا 
حــول قضيــة حيــاة املســيح الناصري ومماته، 

أو يســمع املولــوي نذيــر حســني يف اجمللــس 
العام أدلة املســيح املوعود يف هذه القضية، 
مث يقسم ابهلل ويقول إن هذه الدلة ابطلة، 
ويثبــت مــن القــرآن الكــرمي واحلديث النبوي 
املســيح  أن  واملتصــل  املرفــوع  الصحيــح 
الناصــري حــّي وموجــود يف الســماء جبســده 
العنصــري وسينـــزل إىل الرض هبــذا اجلســد 
نفســه، ولو مل ينـــزل بعد هذا القســم، على 
املولوي نذير حســني عذاب واضح من هللا 
خــالل ســنة واحــدة، العتُــر حضرتــه كاذاًب 

يف دعواه.
مــن  مؤلفــة  آالف  اجتمعــت  فقــد  وعليــه 
النــاس يف املســجد اجلامــع بدهلــي يف 20 
فتنــة  وقــوع  مــن  وُخِشــَي   1891 أكتوبــر 
بعــض الصجابــة علــى  املدينــة، فأشــار  يف 

أال  املوشــكة  الفتنــة  هــذه  إزاء  حضرتــه 
نــوااي  إىل  نظــرا  املناظــرة  حمــل  إىل  يذهــب 
علــى  تبــدو حســنة  ال  الــيت  املدينــة،  أهــل 
اإلطالق، فقال حضرته: ال يسعنا الرتاجع 
الن، لننــا حنــن مــن وجهنــا هــذه الدعــوة 
عنهــا،  يتأخــر  مــن  علــى  اللعنــة  وجعلنــا 
الظــروف،  بلغــت خطــورة  فمهمــا  وعليــه، 
ســنذهب علــى أيَّــة حــال متوكلــني على هللا 
ل حضرته بعض اإلخوة   تعاىل وحفظه. فوكَّ
البيــت وغــادر، وكان يرافقــه إذَّاك  حبراســة 
12 مــن أصحابــه، وذهــب حضرتــه معهــم 
يف السيارات. فلما وصل إىل املسجد كان 
أكثرهــم  وعلــى  هنــاك،  جمتمعــني  الالف 
أمارات مِحيَّة اجلاهلية. تقّدم حضرته خمرتقا 
هــذا احلشــد مــن النــاس هــو ورفاقــه االثنــا 
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عشر حىت وصل إىل حمراب املسجد، وكان 
النــاس ينظــرون لــه وتــكاد قلوهبــم تتميــز من 
الغيــظ، ويتطايــر مــن أعينهــم الشــرر، فلو مل 
تكن الشرطة هنالك لصدر منهم حتما ما 
ال يليــق مــن التصرفــات، ولكــن ظل ضابط 
الشــرطة، الــذي كان أوروبيــا، متحّكًمــا يف 
زمــام المــور، ابذال جهــدا جهيــدا وســعيا 
حثيثــا للحيلولــة دون وقــوع مفســدة. وبعــد 
قليــل وصــل املولــوي ســيد نذيــر حســني مع 
البطالــوي  حســني  حممــد  املولــوي  تلميــذه 
واملولوي عبد اجمليد وغرهم، وقد أجلســهم 
رفقاؤهم يف هبٍو قريب من املسجد. وخالل 
تلك الثناء حانت صالة العصر.  ومبا أن 
حضرته كان قد مجع صاليت الظهر والعصر 
يف بيتــه مــع رفقائــه، فلــم يشــرتك معهــم يف 
الصــالة عندمــا قامــت. بعــد الصــالة أخــذ 
النــاس يتكلمــون عــن شــروط املناظــرة وقالوا 
موضــوع  حــول  املناظــرة  تكــون  أال  ينبغــي 
حيــاة املســيح الناصــري ومماتــه بل ينبغي أن 
تكــون حــول ادعــاء مــرزا صاحــب بكونــه 
مســيًحا. لقــد قــال هلــم حضرتــه إن تغيــر 
موضــوع املناظــرة لن تكــون عواقبه حممودة، 
وذلــك لنــه قــد ترســخ يف أذهــان الناس أن 
يف  وموجــوًدا  حيًّــا  يــزال  ال    عيســى 
الســماء وأنــه سينـــزل إىل الرض يف الزمــن 
الخر، لذا ســيكون البدء يف قضية أخرى 
أوال  املذكــورة  القضيــة  مــن  االنتهــاء  دون 
الــذي  املقعــد  فــإذا كان  للوقــت.  مضيعــة 
ليــس  عليــه  اجللــوس  املــرزا  حضــرة  يدعــي 

فارًغــا عنــد النــاس بــل جيلــس عليــه املســيح 
الناصــري  فمــن العبــث النقــاش حــول 
موعــوًدا،  مســيًحا  بكونــه  حضرتــه  ادعــاء 
وذلــك لنــه ال ميكــن لحــد أن ينتبــه إىل 
ادعاء حضرة املرزا وهو يؤمن حبياة املســيح 
الناصــري. فــال يبــدأ النقــاش حــول ادعــاء 
حضــرة املــرزا كونــه مســيًحا موعــوًدا إال إذا 
ثبــت خلــّو هــذا املقعــد وشــغوره. لقد أدرك 
أمهية هذا المر ضابط الشرطة اإلنكليزي، 
فحــاول إفهــام النــاس أن مــا يقولــه »الســيد 
املــرزا« هــو الصحيــح، أي ينبغــي أن يكــون 
النقــاش أوال حــول حيــاة املســيح الناصــري 
بذلــك  يرضــوا  مل  املشــايخ  أن  إال  ومماتــه، 
وأاثروا الشــغب والضجيج. مث دار احلديث 

حــول حلــف املولــوي نذيــر حســني اليمــني 
علــى بطــالن الدلــة الــيت ســيقدمها املســيح 
املوعود ، إال أن املشــايخ رفضوا ذلك 
متذرعــني حبجــج واهيــة. لقــد كانــت تســود 
النــاس حالــة عجيبة من االضطراب والغيظ 
والغضــب، وكان كل مــن هــب ودب يــديل 
بدلوه، وال ميكن اإلصغاء لصوت أو فهمه 

وسط هذا الصخب واللغط.....
ويف هــذه الثنــاء جــاء أحد أعيــان عليغرهـ، 
الســيد حممــد يوســف، وكان قاضيًــا فخــراًي 
أيضــا، وقــال حلضرتــه: لقــد كثــر احلديــث 
بــني النــاس عــن خمالفــة عقيدتك لإلســالم. 
فإن مل يكن المر كذلك فاكتب ما تعتقد 
حىت أقرأها بصوت عال على املأل، فكتب 
حضرته فورًا: إني مسلم أؤمن برسالة الني 
 وأؤمن بشريعة القرآن أهنا آخر الشرائع، 
وال أنكــر أيــة عقيــدة إســالمية أخــرى، ومــا 
إىل ذلــك. إال أنــه يثبــت عنــدي مــن القرآن 
الــذي كان  الناصــري  املســيح  أن  الكــرمي 

رسوال إىل بي إسرائيل قد مات.
وحــاول حممــد يوســف كثــرا أن يقرأ ما كتبه 
ا، إال أن حماوالته  حضرته بصوت عال جدًّ
راحــت أدراج الــرايح، إذ مــا كان املشــايخ 
يقرأهــا،  أن  لــه  ليســمحوا  الطويــة  اخلبثــاء 
فقــد حرَّضــوا القــوم ونفخــوا يف انر غيظهــم 
وغضبهــم. فلمــا أحــسَّ ضابط الشــرطة أبن 
انفــالت زمــام الســيطرة علــى غيــظ النــاس 
ابت وشــيكا، أمــر معاونيــه بتفريق اجلموع، 
فأعلــن هــو والقاضــي الفخري الســيد حممد 

سيدن مرزا غلم أمحد القاديين
املسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم
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يوسف بصوت عال إلغاَء املناظرة، ويغادر 
عناصــر  أخــذ  وابلتــايل  املــكان،  اجلميــع 
الشرطة يفرّقون الناس، فكان املولوي نذير 
حســني وتلميــذه واملشــايخ الخــرون معــه 
أول املغادرين، لهنم كانوا جالسني ابلقرب 
مــن البــاب، فاغتنمــوا هذه الفرصة وذهبوا. 
وعندمــا خــال املســجد مــن معظــم النــاس 
قــام حضرتــه وخــرج، وكان عــدد كبــر مــن 
رجــال الشــرطة حولــه. فلمــا وصــل حضرته 
إىل البــاب الشــمايل للمســجد أخــذ خــدام 
حضرته يبحثون عن العرابت اليت كانوا قد 
اســتأجروها ودفعوا أجرة الذهاب واإلايب 
سلًفا، ولكنهم فوجئوا مبغادرة العرابت بعد 
وحالــوا  ابملغــادرة،  أصحاهبــا  النــاس  إقنــاع 
دون اقــرتاب أيــة عربــة أخــرى مــن املــكان. 
وهكــذا ظــل حضرتــه منتظرا إىل ربع ســاعة 
على الباب. ويف هذه الثناء حاول حشد 
بنيــة  حضرتــه  إىل  الوصــول  الغوغــاء  مــن 
اإليــذاء. كان ضابــط الشــرطة رجــاًل يقًظــا 
ونشــيًطا فنصح حضرته ابســتقالل ســيارته 
فورًا واالجتاه حنو بيته لن نوااي الناس تنذر 
عبــد  واملولــوي  حضرتــه  فاســتقل  ابلشــر. 
الكرمي السيارة وغادرا، أما البقية فقد حلقوا 

هبما سرا على القدام.
وكان يف هــذه املناســبة مــع حضرته املولوي 
عبــد الكــرمي الســيالكويت، وســيد أمــر علي 
قــادر فصيــح، وحممــد خــان  شــاه وغــالم 
الكفتهلــو، واحلكيــم فضــل ديــن البهــروي 

وبر سراج احلق وستة أصحاب آخرون.

بعد هذا احلادث الذي حصل يف املسجد 
مناظــرة  حضرتــه  بيــت  يف  متــت  اجلامــع، 
كتابيــة بــني حضرتــه وبــني املولــوي حممــد 
بشــر البهوابلــوي، وتقــرر فيمــا بينهمــا أن 
كال من الطرفني ســيتقدَّم خبمســة بياانت، 
ولكــن ملــا رأى املســيح املوعــود  أن 
دليــل  أي  يقــّدم  ال  بشــر  حممــد  املولــوي 
جديــد، وأخــذ يعيــد تلــك الدلــة القدميــة 
الــيت أبطلهــا حضرتــه ســلًفا، أهنــى حضرتــه 
هــذا النقــاش علــى ثالثــة بيــاانت فقط بعد 
إخباره الطرف الخر أبن استمرار املناظرة 
هبــذا الســلوب ليــس إال تضييع لألوقات، 
ومل يبــاِل يف ذلــك بطعــن الطــرف املعــارض 
واستهزائه. ولقد نشرت هذه املناظرة حتت 
وميكــن  دهلــي«،  مناظــرة  »احلــق  عنــوان: 
أهنــى  قــد  حضرتــه  أن  مالحظــة  للقــراء 
النقــاش حــني نفــد كل ما كان عند املولوي 
حممــد بشــر، ومل يكــن ياجــج إال ابلمــور 

املتكررة.
يبتغــون  ال  واملرســلني  النبيــاء  أن  احلــق 
ُبغيُتهــم  وإمنــا  العــامل،  يف  الصيــت  كســب 
العــامل، وهــم يضحــون  إرســاء الصــدق يف 
بــكل نفيــس يف ســبيل حتقيــق هذا اهلدف. 
إّن عزهتم كلها بيد هللا تعاىل، فال يكرتثون 
بعــزة الدنيــا وِصيتهــا، وعندمــا يركلون مجيع 
هللا،  لوجــه  وصيتهــا  الدنيويــة  العــزة  أنــواع 
ُيِعزهــم هللا تعــاىل مــن عنــده، وُيكلَّلــون بعزة 

الدين والدنيا معا.
بتيــار  أشــعر  التاليــة  الواقعــة  أقــرأ  كلمــا 

يف  يســري  والســرور  اللــذة  مــن  عجيــب 
داخلي، و يرتاءى يل مشهد عجيب لغرة 

هللا القدوس وحمبته ووفائه وتكرميه لعبده 
لقــد ُروَي أنــه قبــل إعــالن حضرتــه عــن 
بعــض  دعــاه  موعــوًدا،  مســيًحا  كونــه 
النــاس للنقــاش مــع املولــوي حممــد حســني 
البطالــوي حــول بعــض القضــااي املختلــف 
فيهــا بــني احلنفيــة والوهابيــة، وقــد احتشــد 
الكثــر مــن النــاس لســماع هــذا النقــاش. 
ألقــى املولــوي حممــد حســني كلمة بّثت يف 
النــاس محاًســا عجيبًــا، فتحولــوا إىل آذان 
مصغيــة لالســتماع لــرّد حضرتــه، إال أنــه مل 
يــرّد علــى ذلــك إال بقولــه: ال أرى شــيًئا 
ميكــن االعــرتاض عليــه فيمــا قالــه املولــوي 
أقــول  حممــد حســني، لذلــك ال أريــد أن 
شــيئا ردًّا عليــه، لن هــديف هــو إحقــاق 
احلق ال اللجاج الذي ال طائل منه. ميكن 
تصــور اليــأس الــذي ولّــده ردُّه يف النــاس، 
وموجــة االســتهزاء الــيت صــدرت منهم، إال 
أن حضرتــه مل يبــال بصيتــه وال بتشــوه اسه 
وُسعتــه مقابــل قــول احلــق، وسع أقواال من 
قبيل: إنه جنُب، وهرب، وُذّل وأهني، غر 
أنــه قــام مــن هنــاك وغــادر. إن هــذه اهلزمية 
اليت رضي هبا عبد هللا هذا لوجهه سبحانه 
مجيــع  مــن  إليــه  أحــّب  أصبحــت  وتعــاىل 
االنتصــارات، ومل تكــد متضــي علــى هــذا 
احلــادث ليلــة واحــدة إال وأوحــى هللا تعــاىل 
إىل عبده هذا وحًيا معناه: لقد رضي رّبك 
بــركاٍت كثــرًة  وســيباركك  هــذا،  بفعلــك 
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حىت إن امللوك ســيتركون بثيابك. مث ُأري 
حضرتــه يف الكشــف هــؤالء امللــوك أيضــا 
وكانــوا  اجليــاد،  صهــوات  ميتطــون  وكانــوا 
سبعة. ولعّل يف ذلك إشارة إىل أن امللوك 
مــن القــارات الســبع ســيدخلون يف مجاعته 

ويتركون به.
إنه جتل للغرة واحملبة اإلهلية والوفاء اإلهلي 
وإنعام هللا تعاىل على املتواضعني، ومل يكن 
المــر مقتصــرًا علــى حضرتــه، بــل كل مــن 
أنشأ مع هللا صلة ال تشوهبا شائبة نفسانية 
فســيجد هللا  فحســب  لوجــه هللا  وكانــت 
تعاىل رحيًما وعطوًفا على النحو املذكور. 

لهنا سنة هللا ولن جتد لسنة هللا تبديال.
  املوعــود  املســيح  ابختصــار، كان 
قــد أهنــى النقــاش مــع املولــوي حممــد بشــر 
علــى ثالثــة بيــاانت فقط بدال من مخســة، 
مث غــادر دهلــي يف اليــوم نفســه ووصــل إىل 
بتيالــه حيــث كان جــّدان لمنــا مــر انصــر 
نــواب موّظًفــا، ونشــر مــن هنــاك يف 31 
أكتوبــر 1891م إعــالاًن دعــا فيــه املولــوي 
حممــد إســحاق للمناظــرة حــول قضية وفاة 
املســيح الناصــري وحياتــه، إال أنــه مل ُتعَقــد 
أية مناظرة هناك، فغادر حضرته قافال إىل 
قاداين، ولكنه عزم على السفر مرة أخرى 
يف 1892م فســافر إىل الهور أوال حيث 
ألقــى خطــااًب يف اجلمهــور يف 31 ينايــر، 
وُعِقــدت مناظــرة بينــه وبــني املولــوي عبــد 
احلكيــم الكالنــوري وانتهــت يف 3 فرايــر 
1892م. ســافر حضرتــه مــن الهــور إىل 

سيالكوت ومن هناك إىل جالندهر مث إىل 
لدهيانه ومن مث إىل قاداين.

وهكذا انتهت هذه السفار، وكانت أوىل 
أسفاره بعد إعالنه كونه مسيًحا موعوًدا.

مث خرج حضرته من قاداين يف مايو من عام 
1893م فخــاض مناظــرة خطيــة مــع عبــد 
هللا آهتم املسيحي يف أمرتسر، وقد نشرت 
تفاصيلهــا يف كتــاب »احلــرب املقدســة«، 
مايــو   22 يف  املناظــرة  هــذه  بــدأت  لقــد 
1893م وانتهــت يف 5 يونيــو 1893م، 
ويف البيــان الخــر أنبــأ حضرته إبعالم من 
هللا عــن آهتــم، والــذي لقــي مصــره حتقيقــا 
النبــوءة. وخــالل هــذه الايم ابهــل  هلــذه 
حضرته املولوي عبد احلق الغزنوي يف 10 
ذي القعــدة 1310هـــ املوافــق لـــ 27 مايو 
1893م يف مصلــى العيــد أبمرتســر، مــع 
أن حضرتــه قــد دعــا يف إعالنــه املنشــور يف 
30 شــوال 1310هـــ مجيــع مكّفريــه مــن 
العلماء واملشــايخ املشــهورين يف اهلند كلها 
إال أنــه مل ينــِر منهــم للمبــارزة إال املولــوي 

عبد احلق الغزنوي.
)وللتفاصيــل يرجــى الرجــوع إىل أتليفــات 
واحلــق  الوهــام،  إزالــة  التاليــة:  حضرتــه 
دهلــي،  مناظــرة  واحلــق  لدهيانــه،  مناظــرة 
التاليــة:  واإلعــالانت  املقدســة.  واحلــرب 
1310هـــ،  شــوال   30 بتاريــخ  اإلعــالن 
1310هـــ،  القعــدة  ذي   9 وبتاريــخ 
واإلعــالن بتاريــخ 2 أكتوبــر و6 أكتوبــر، 
1891م،  أكتوبــر  و23  أكتوبــر،  و17 

فرايــر  و3  ينايــر   28 بتاريــخ  واإلعــالن 
و17 مارس 1892م. 

كمــا ميكــن االطــالع علــى املراســلة بــني 
حضرتــه وبــني مــر عبــاس علــي بتاريخ 6، 
7، 9 مايو 1892، وتذكرة املهدي اجلزء 
الول وسرة املسيح املوعود أتليف اخلليفة 

الثان أيده هللا بنصره(
مــدة  حتــّدد  مل  أنــه  هنــا  ابلذكــر  واجلديــر 
يــدُع  مل  املباهلــة، كمــا  هــذه  يف  للفصــل 
حضرتــه علــى الفريق املخالف له، إمنا دعا 
ابليت: إن كنــت كــذااب ومفرتاي فلينـــزل هللا 
تعــاىل علــّي اللعنــة والعــذاب الذي مل ينـــزله 
على أحد من الكفار من ال إميان هلم منذ 

بدء اخللق.
لقــد نشــر ذلــك حضرتــه قبــل املباهلــة يف 
إعــالن لــه بتاريخ 9 ذي القعدة 1310هـ 
املوافــق 26 مايــو 1893م قائال: ســأدعو 

مثل هذا الدعاء عن نفسي فحسب.
وبدهــي ذلــك الرقــي واالزدهــار الذي أانله 

هللا تعاىل حضرَته بعد هذه املباهلة.
مث نشــر حضرتــه إعــالاًن آخــر للمباهلــة يف 
1896 يف كتابه »عاقبة آهتم«، وقد حّدد 
حضرتــه فيــه مــدة عــام وحتــّدى فيــه قائــال: 
إن تعرضــت للعــذاب اإلهلــي خــالل هــذه 
املــدة أو إذا جنــا واحــد مــن املباهلــني مــن 
عــذاب هللا غــر العــادي ولــو كان عددهــم 
يبلــغ اللــوف فســُأْعَتر كاذاًب. ولقــد أاثر 
حضرته مَحِيََّة املشايخ بكلمات مؤثرة، إال 

أنه مل خيرج أحد منهم ملواجهة حضرته.


