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ُسنَّ ٌة َثبِتَ ٌة
غــي عــن البيــان أن معارضــة املصلحــن
عمومــا ،واملبعوثــن منهــم خصوصــا،
هــي ظاهــرة معروفــة يف شــى اجملتمعــات
اإلنســانية ،فمــا مــن مبعــوث مســاوي إال
أوذي فــور اجلهــر بدع ـواه ،حــى ابت
األمــر كســنة اثبتــة ،فكلمــا اســتفحل
املــرض ابت قبــول اجلســد املريــض للــدواء
متعــذرا ،بــل يبــدو وكأنــه مســتحيل وال
جدوى منه.
حضــرة مــرزا غــام أمحد القــادايين 
ليس اســتثناء من ســنة من خلوا من قبله
مــن النبيــن ،فقبــل اجلهــر بدع ـواه شــهد
لــه القاصــي والــداين أبنــه البطــل الوحيــد
املدافــع عــن اإلســام ،مث مل يلبــث أن
تفجــرت ضــده املعارضــة الشرســة فــور
إعالنــه عــن كونه املســيح املوعــود واإلمام
املهدي الذي تنتظره األمة ،وأن هللا تعاىل
هــو مــن أخــره هبــذه احلقيقــة ،ومنذ ذلك
التقوى

احلــن اثرت ضــده  اثئــرة مل هتــدأ
إىل وقتنــا هــذا ،وإن كان حضرتــه 
قــد ذكــر يف كتاابتــه املبكــرة أنــه املســيح
املوعــود بظهــوره ضمــن ســياق متصــل
من اإلهلامات اإلهلية ،ومن مجلتها:
«حييــي الديــن ويقيــم الش ـريعة .اي آدم
اســكن أنــت وزوجــك اجلنــة .اي مــرمي،
اســكن أنــت وزوجــك اجلنــة .اي أمحــد
()1
اسكن أنت وزوجك اجلنة»
ـك إ َ َّ
ـك َوَرافِ ُعـ َ
يســى إ ِِّن ُمَتـ َوفِّيـ َ
ِل
َ
«ي ِع َ
َوُم َط ِّهـ ُـر َك ِمـ َـن الَّ ِذيـ َـن َك َفـ ُـروا َو َجا ِعـ ُـل
الَّ ِذيـ َـن اَّتـَبـ ُعـ َ
ـوك َف ـ ْـو َق الَّ ِذيـ َـن َك َف ُروا إ َِل َيـ ْوِم
ْ ِ ِ ()2
القيَا َمة»
لقــد كان وقــع تلك اإلهلامات على آذان
املشــايخ وقتــذاك وقعــا لطيفــا ،إن مل نقــل
حمببــا ،يعيــد إىل القلــوب القاصيــة ،ومــن
مث القاســية ،األمل يف الوصال ابهلل تعاىل
وتلقي الوحي منه .
لقــد تفجــر بــركان املعارضــة للمســيح

املوعود فور اإلعالن الصريح من حضرته
أنــه هــو املســيح املوعــود مبجيئــه حبســب
نبوءات القرآن اجمليد وحضرة خامت النبيني
 ،وكان هــذا بــدءا مــن جهــر حضرتــه
إبعالنــه يف كتابــه «فتح اإلســام» أواخر
عــام 1890م ،فقــال حضرتــه معلنــا:
«فاملسيح الذي كان مقدرا جميئه هو أان،
فاقبل ـوا إن شــئتم» ( ،)3كمــا بـ َّـن حضرتــه
أنه مصداق مجيع النبوءات املتعلقة آبخر
الزمان لدى أتباع كل الدايانت.
ومنــذ انــدالع املعارضــة أول مــرة،
املوعــود
وهؤالء املناوؤون للمســيح
معارضا إثر معارض،
ومجاعته يتساقطون ً
اترة ابلطاعــون ،وأخــرى ابخلــزي واملذلــة
واهل ـوان ،ويبقــى املســيح املوعــود جيــي
ألطــاف خالقــه هــو ومجاعته الناشــئة ،بل
وحــى أولئــك الذيــن وقف ـوا موقــف احليــاد
دون أن َيـ ْق ُف ـوا مــا ليــس هلــم به علم ،انلوا
شيئا من اإلكرام الدنيوي امللحوظ  .
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املعارضة تتلون
وممــا جتــدر مالحظتــه علــى مدى قــرن وربع
هــو عمــر اجلماعــة اإلســامية األمحدية إىل
اآلن ،أنــه منــذ ابتــداء املعارضــة للمســيح
املوعــود ومجاعتــه وحــى اللحظــة ،فإن تلك
املعارضة مل تتخذ شكال وال مظهرا واحدا،
وإمنــا هــي يف تلـ ّـون حرابئــي مســتمر تبعــا
للظروف السائدة ،فخالل فرتة االستعمار
الربيطاين لشبه القارة اهلندية مل نكن نسمع
أاي من هؤالء املالت واملشــايخ يطلع علينا
ابلتهمــة املتداولــة والقائلــة بعمالــة حضرتــه
(وحاشــاه) لإلنكليــز .إن هــذه التهمــة
والفريــة البغيضــة يف حــد ذاهتــا دليــل نفــاق
املشايخ الذين كانوا دائمي الوشاية حبضرته
 لــدى احلــكام اإلنكليــز يف اهلنــد،
وقــد ُّاتــم حضرتــه غــر مــرة مبناهضــة حكم
التــاج الربيطــاين ،والســعي إلاثرة القالقــل،
أمــا وقــد تغــر احلــال ،وخــرج اإلنكليــز مــن
اهلند ،آن لوقاحة املشــايخ أن تغري جلدها
كالثعبــان النامــي ،إن حضرتــه  وهــو
املتهم ابألمس إباثرة القالقل ضد احلكومة
اإلنكليزيــة أصبــح بــن عشــية وضحاهــا
متهمــا كذلــك ،ولكن بتهمــة خمتلفة ،وهي
العمالة لالستعمار ومواالة اإلنكليز .حقا،
إن التعصب أعمى ،وغيب أيضا!
بقاء ِذكر املســيح املوعود مقابل انقطاع
ِذكر معارضيه
كان هــذا فيمــا يتعلــق ابملعارضــة ،أمــا

إن حضرتــه  وهــو المتهــم باألمــس بإثــارة القالقــل ضد
الحكومــة اإلنكليزيــة أصبــح بيــن عشــية وضحاهــا متهمــا
كذلــك ،ولكــن بتهمــة مختلفــة ،وهــي العمالــة لالســتعمار
ومــواالة اإلنكليــز .حقــا ،إن التعصــب أعمــى ،وغبــي أيضا!

إذا تناولنــا املوضــوع مــن جهــة املعارضــن
أنفســهم الحظنــا شــيئا أعجــب .إن
املعارضة املستميتة حلضرة املسيح املوعود
 ومجاعتــه علــى ضراوهتــا مل تــرك على
مدى الـ  128عاما املاضية ترااث موثقا يعتد
به ،اللهم إال على ســبيل الندرة ،وإليضاح
هــذه املســألة نعــود إىل الرتكيــز علــى فريــة
العمالــة لالســتعمار ،تلــك الفريــة احلديثــة
نســبيا .إن أول مــا يتبــادر إىل األذهــان
هــو ذلــك الغبــاء البــادي يف نقــض تلــك
املشــايخ غزهلــا أنــكااث .إن هــذه الظاهرة ال
حتــدث إال إذا بــدأت املعارضــة كل مرة من
جديــد دون االلتفــات إىل ت ـراث املعارضــة
اخلــايل ،األمــر أشــبه مبوظــف مســؤول على
رأس مؤسســة ينقــض كل مــا بــدأه ســلفه،
مث ينقــض عمــل هذا املوظف خلفه بدوره،
ومــن مث ال يكتــب لتلــك املؤسســة النجــاح
مطلقا   .
ال أحــد ممــن عارض ـوا املســيح املوعــود
وعــادوه ُكتــب لذكــره البقــاء ،اللهــم إال مــن
كتاابت املســيح املوعود نفســه ،عدا هذا،
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ال يكاد املؤرخ أو موثق األحداث التارخيية
يعثر للبطالوي مثــا علــى موضــع بيــت أو
قــر ،أفــا يلفــت هــذا األمــر أنظــاران إىل
السنة اإلهلية املثبتة يف اآلية املباركة:
ِب َّ
اللُ ْ َ
َ
﴿ك َذلِـ َ
الـ َّـق َوالْبَا ِطـ َـل فَأَ َّمــا
ـك يَ ْض ـر ُ
ـاس
َّ
الزبَـ ُد َفـيَ ْذ َهـ ُ
ـاء َوأََّمــا َمــا َيـْنـ َف ـ ُع النَّـ َ
ـب ُج َفـ ً
ِب َّ
ض َك َذلِـ َ
ـث ِف الَْ ْر ِ
َفـيَ ْم ُكـ ُ
اللُ
ـك يَ ْض ـر ُ
()4
الَْ ْمثَ َ
ال﴾
بلــى ،إن معارضــة الصاحلــن واملبعوثــن
ال تلبــث أن تتهــاوى وتنمحــي أمــام
ثبــات وصمــود دعــوة احلــق مــن هللا
تعاىل ،متمثلــة يف آايت صــدق املبعــوث
الســماوي ،ومــن مجلــة تلــك اآلايت دوام
ذكره الطاهر.
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