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املسيح  أعلن  عندما  أقول:  الرحيم  الرمحن  هللا  بسم   -357
املوعود عليه السالم كونه مسيًحا موعوًدا ومهداًي معهوًدا أحدث 
ذلك ضّجة كبرية يف العامل اإلسالمي، ظل هذا الطوفان يف ازدايد 
مستمر لعدة سنوات وأخذت انر املعارضة تزداد اشتعاال وضرامة، 
حيث احتد املسلمون ضده بل شاركهم اآلراي واملسيحيون أيضا، 
وقام اجلميع مبعارضته، وأخذوا يبثون ضده مسوًما ويشتمونه شتائم 
ال مزيد عليها، وسلكوا إليذائه ُطرًقا شنيعة، واهّتموه ابهتامات 
والدجال  واملرتد  ابلكافر  ونعتوه  به؛  الظّن  الناس  ليسيء  شىت 
والالديين وامللحد وعدو اإلسالم وعدو الرسول واملخادع والتاجر 
وغريها من األمساء. وأذكر فيما يلي تلك الكلمات اليت دعا هبا 
رّبه منعزال وانجاه هبا يف هذه الظروف. إهنا قصيدة جرت أبياهتا 
القلبية حلضرته، يقول  على لسانه وهي تقدم صورة عن احلالة 

حضرته ابللغة الفارسية ما معناه:
اللطيف  الرحيم  أيها  واي  والسماء  األرض  خالق  القادر  »أيها 
اهلادي، اي من هو مطلع على ما يف القلوب، واي من ال خيفى 

عليه شيء 
وإذا كنت وجدتين سيئ  والشر،  ابلفسق  مليًئا  تراين  إذا كنت 

الطوية
فمزِّقين أان السيَئ كل ممزق، وأفرْح زمرة املعارضني وأرِْح قلوهبم

وأنزل على قلوهبم غيث رمحتك، وحقق مجيع أمانيهم بفضلك 
وإذا كنُت كما يصفونين فأمطر انَر غضبك على جدراين وأبوايب، 

وكن يل عدوا وَدمِّر كل أعمايل
أما إذا كنت تراين اي موالي مطيعا وابرًّا لك ووجدَتين اختذُت 

عتباتك قبلًة يل   
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ورأيت يف قليب حبَّا أخفيت ِسرَّه عن العامل 
فعامْلين حبب، واكشف يل شيئا من هذه األسرار

لوعِة كل  على  مطلع  واي  إىل كل ابحث  بنفسك  من أتت  اي 
ملتاع يف حّبك

أتوسل إليك بعالقيت بك، وابحلب الذي زرعَته يف قليب   
أن هتّب لتربئة ساحيت، وتنربي لتربئيت من هذه االهتامات، فأنت 

كهفي وملجئي ومأواي
إن انر احلب اليت أضرمتها يف قليب واليت أحرقَت بلهيبها حبَّ 

كّل من سواك
ل ليليت احلالكة  بضوء هذه النار نفسها نوِّر وجهي أيضا، وبدِّ

هذه هنارا مضيئا.   
أقول: إن كالم اإلنسان أحيااًن ميثل شهادة يقينية على صدق 

دعواه.

علي  الرحيم. حدثين شودري حاكم  الرمحن  بسم هللا   -358
وقال: عندما حدث زلزال كبري يف أبريل 1905 وأقام املسيح 
املوعود  يف بستانه وانتقل إليه معظم اإلخوة أيضا، كنت 
انتقال  فبعد  عائليت،  مع  األايم  تلك  يف  قاداين  إىل  قد جئت 
حضرته إىل البستان انتشر الطاعون يف قاداين. قلت حلضرته: 
لقد انتقلت إىل هذا البستان، وانتقل معظم اإلخوة أيضا؛ ودّبر 
أما أان فليس عندي خيمة وال  اجلميع هنا مكان اإلقامة هلم، 
ثوب أو رداء أستظل به وال يسعين أتمني أية حاجة أخرى. قال 
حضرته: انتقلنا إىل هنا بسبب الزلزال، ولكن اآلن قد قد تفشى 
الطاعون يف البلدة، ومبا أن هللا تعاىل قد جاء بنا إىل هنا قبل 
هذه احلالة لذلك نرى أهنا مشيئة هللا لسبب ما أن نظل ههنا يف 
الوقت احلايل، وإال فليس يف ابيل شيء آخر. ميكنك أن تذهب 
إىل داران يف البلدة إذ ال يوجد مكاٌن أكثر أمًنا منه. فجئت إىل 

دار حضرته وأقمت هناك.
أقول: هذا حكم شرعي أنه ينبغي عدم التوجه إىل مكان يتفشى 

أال  املنطقة  هذه  ألهل  وينبغي  آخر  وابء  أي  أو  الطاعون  فيه 
خيرجوا منها وينتقلوا إىل قرية أخرى ألن ذلك يؤدي إىل نشر هذا 
الوابء أكثر، وهذا ال يعين عدم اخلروج من بؤرة الوابء واإلقامة 
السهول  يف  اإلقامة  ألن  وذلك  حوهلا،  الفسيحة  السهول  يف 
الوابء كما  نشر  إىل  يؤدي  ال  املؤبوءة  املنطقة  حول  الفسيحة 
يؤدي إليه االنتقال إىل األماكن املأهولة األخرى، بل هو مفيد 
ا إىل حد كبري لوضع حّد دون انتشار املرض. فلقد منعت  جدًّ
أخرى  مأهولة  منطقة  إىل  املوبوءة  املنطقة  من  اخلروج  الشريعة 
الفارغة  السهول  إىل  االنتقال  استحسنت  ذلك  جانب  وإىل 
اجملاورة للمنطقة املوبوءة. أما املسيح املوعود  فكانت حالته 
استثنائية إذ أطلعه هللا تعاىل أبنه لن ميوت أحد يف داره )املادية 
والروحانية( ابلطاعون، ألن مثل هؤالء سيكونون يف حفظ هللا 
اخلاص. وهذا ما حصل على صعيد الواقع، إذ انتشر الطاعون 
وأحيااًن كانت    املوعود  املسيح  حياة  يف  قاداين  يف  مرارًا 
هجمته قوية أيضا، إال أنه مل ميت يف داره هبذا الوابء إنسان وال 
حىت فأر، مع أن أتثري الطاعون كان قد وصل إىل ما حول بيته 
حىت أن حاالت إصابة ابلطاعون قد حصلت يف البيوت املتصلة 
ببيت حضرته إال أن بيته بفضل هللا تعاىل بقي يف مأمن حبسب 
وعد هللا تعاىل. كذلك يعلم هللا تعاىل حقيقًة من يدخل يف داره 
الروحانية، وال ميكن االستدالل يقيًنا ابلبيعة واحلالة الظاهرية على 
عموًما  املخلصون  خدامه  بقي  ذلك  مع كل  الروحانية،  احلالة 
حمفوظني بصورة ابرزة من أثر هذا املرض، وصار مرض الطاعون 
حبسب وعد هللا تعاىل ذريعة لنشر اجلماعة األمحدية وازدهارها 
اجلماعة  ازدهار  اتريخ  على  اطلعنا  فإذا  للعادة.  خارقة  بطريقة 
التضح جليا أن االزدهار الذي حققته اجلماعة يف أايم الطاعون 
مل حيصل مثله إىل اآلن يف أية حقبة زمنية أخرى ال قبل حدوث 
الطاعون وال بعده. كان اخلليفة الثاين يقول: يف األايم اليت كان 
الطاعون فيها على أشده يف البنجاب كانت تصل إىل حضرته 
خسمئة رسالة للبيعة يومًيا. وقد حدث كل ذلك حبسب النبوءة 
اإلهلية اليت ُنشرْت من ِقبل املسيح املوعود  قبل هذا الوقت.




