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س :مــى تلقــى املســيح املوعــود  أول وحــي مــن هللا
تعاىل ،وما هو؟
ج :يف عــام 1865م ،وقــد أوحــي إليــه  ابللغــة العربيــة
«مثانــن حــوال أو قريبــا مــن ذلــك أو تزيــد عليــه ســنينا وتــرى
نســا بعيــدا» وهــذه النبــوءة هلا عالقــة بذريته الصاحلة ،إذ قد
تلقــى مبناســبة أخــرى وحيــا يتضمــن وعــدا ابســتمرار ســالته
وانقطــاع نســل آابئــه ،وكلمــات الوحــي األخــر «ينقطــع مــن
آابئك ويبدأ منك» وقد حتقق كما أعلن.
س :مىت تلقى أول وحي للبعثة؟
ج :يف مــارس /آذار عــام 1882م أوحــى هللا إليــه ابللغــة
العربية «قل إين أُ ِم ْر ُت وأان أول املؤمنني».
التقوى

س :كــم عــدد مؤلفــات املســيح املوعــود  اجملموعة يف
اخلزائن الروحانية؟
ج :تســعون كتــااب ،ولكــن بعضهــا مل يكــن كتااب يف أصله ،بل
خطااب أحياان ومناظرة أحياان وإعالان أحياان ،مث جعلت هذه
كتبــا .وبعــض كتبــه  تضـ ّـم جــزءا عربيا وجــزءا أرداي ،مثل
تذكرة الشهادتني وحقيقة الوحي ومرآة كماالت اإلسالم.
س :ما هو أول أتليف للمسيح املوعود  ومىت صدر؟
ج« :الرباهــن األمحديــة» وقــد صــدر اجلــزءان األوالن منــه يف
عــام 1880م واجلــزء الثالــث يف  1882والرابــع يف 1884
وهو ابللغة األردية ،وقد ترمجه إىل العربية األســتاذ عبد اجمليد
عامر وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء.
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س :ما هو آخر مؤلفاته  ،ومىت انتهى من أتليفه؟
ج :رسالة الصلح ،وقد انتهى منه قبل ساعات من وفاته يف
الشهر اخلامس من عام 1908م ،ونُشر بعد وفاته.
س :مىت رفعت أول دعوى قضائية ضده  ومن رفعها؟
ج :يف عــام 1877م ورفعهــا قســيس يدعــى رليــا رام ،وهــذه
القضيــة معروفــة ابســم قضية الربيــد؛ وتفصيل ذلك إبجياز أنه
 أرســل ابلربيد مقاال إىل املطبعة للنشــر ،ووضع معه يف
الظــرف -خطــأ منــه -رســالة هلــا عالقــة بــذاك املقــال ،وكان
ذلك ممنوعا وفق القانون اإلجنليزي؛ إذ ال جيوز وضع رسائل
مــع املطبوعــات يف الربيــد ،ألن أجــرة املطبوعــات أرخــص
والرســائل أغلــى .لكنــه  مل يكــن يعــرف هــذا القانــون.
فاسـ َّ
ـتغل صاحــب املطبعــة القســيس املســيحي هــذه الفرص ـ َة
وأراد أن جيـ َّـره إىل احملاكــم ليســيء إىل مسعتــه ،لكــن هللا الــذي
حيمي عباده األبرايء كشف على القاضي أنه بريء.
وملا تكلم مع احملامي َقـبْل املثول أمام القاضي يف هذا الشأن

اخلزائن الروحانية
قــال لــه حماميــه :إنــه ال بــد أن تنكر التهمة ،وعليك أن تقول
تض ـ ْع أي رســالة يف
للقاضــي أبهنــا مؤامــرة ضــدك وأنــك مل َ
الظــرف مــع الكتــاب ،لكنــه  رفــض هــذا االق ـراح بــكل
يرض إال ابالعرتاف مبا حصل منه وإن كان خطأً.
صرامة ومل َ
فلمــا مثَــل أمــام القاضــي يف احملكمة ســأله القاضي :هل هذه
التقوى

الرســالة لــك؟ وهــل أنــت وضعتهــا يف الظــرف مع الكتاب؟
فقــال  بــكل هــدوء وبــدون أي اضط ـراب أو قلق :نعم
أان صاحــب هــذه الرســالة ،وأان الــذي وضعتُهــا مع الكتاب
ـت املخالفــة ،وإمنــا لكوهنا تشــرح
يف الظــرف ،لكنــي مــا نويـ ُ
للمطبعــة مــا يلــزم لطباعــة املقــال فحســبت أن ال مانــع مــن
إرســاهلا مــع املقــال؛ إذ حســبتُها جــزءا مــن املقــال ،وكنــت
خمطئًا يف هذا الظن .فلما رأى القاضي صدقه واســتقامته،
أدرك لب القضية فربّأه.
س :ماذا تعرف عن زواج املسيح املوعود  األول؟
«حرمــت يب
ج :لقــد اقــرن  ببنــت خالــه وكان امسهــا ُ
يب» يوم كان عمره  16سنة تقريبًا.
س :هل كان له منها أوال ٌد؟
ـدت لــه  طفلــن مهــا :مــرزا ســلطان
ج :نعــم قــد َولَـ ْ
أمحــد عــام 1853م ،ومــرزا فضــل أمحــد عــام 1855م.
وممــا جيــدر ابملالحظــة
أن كليهمــا مل يص ّدقــاه
 ومل يؤمنــا بــه يف
حياتــه ،إذ قــد مات مرزا
فضــل أمحــد يف شــبابه
غــر مؤمــن بــه ،
ومل يُ ّ
صل املســيح املوعود
وصرح
 عليه صالة اجلنازةّ ،
ابرا بــه يف
 قائــا :إن «فضــل أمحــد» كان إنســاان ّ
شئون احلياة وكان حيبه ،ولكن مبا أنه مل يبايعه فلم ّ
يصل
عليــه صــاة اجلنــازِة ،أمــا مــرزا ســلطان أمحــد فقــد ُوفِّــق
لالنضمــام إىل اجلماعــة يف 1930/6/3م يف عهــد
اخلليفة الثاين للمسيح املوعود .
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