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1.  العناوين اجلانبية من إضافة هيئة جملة »التقوى«

ألف شخص يبايع حضرته ف جهلم ف 
يوم واحد

حدثين  الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -393
ميان حيات حممد رئيس الشرطة املتقاعد 
ملا  الشرطة  قسم  يف  أشتغل  وقال: كنت 
جهلم  إل    املوعود  املسيح  سافر 
»كرم  قبل  من  املرفوعة  القضية  ملتابعة 
أايم بسبب  ثالثة  إجازة  فأخذت  دين«، 
قطار حضرته  وصل  فلما  قدوم حضرته. 
الناس قد احتشدوا  إل حمطة جهلم كان 
هناك أبعداد غفرية إل مرمى البصر وكان 
والشباب  والولدان  والنساء  الرجال  فيهم 
فإل  خمتلفة.  انتماءات  من  والعجائز 
جانب املسلمني كان هناك من اهلندوس 
والسيخ واملسيحيني واألوروبيني بل من كل 

قد  الزحام  وكان  شعب،  ومن كل  داينة 
بلغ أوجه ومع اختاذ موظفي حمطة القطار 
الوقت مل يستطيعوا  قبل  إجراءات خاصة 
احملافظة على النظام وكان هناك خطر كبري 
من أن يسقط أحد على السكة احلديدية 
يهلك  أو  القطار  حتت  إراًب  وُيقطع 
شدة  بسبب  ضعيف  أو  امرأة  أو  صغري 
مقتصرًا  الناس  ازدحام  يكن  مل  االزدحام. 
بل كانت  فحسب  القطار  حمطة  على 
احلالة نفسها يف خارجها إل مكان بعيد، 
مكااًن  وجدوا  حيثما  واقفني  الناس  وكان 
أسطح  على  صعدوا  قد  أهنم كانوا  حىت 
البيوت وعلى األشجار حىت ُخِشَي عليهم 
سقوطهم منها. لقد رأيت زوجني إجنليزَيني 
واقفني بني احلشد حاملني كامريا للتصوير 

ويتحينان الفرصة اللتقاط صورة حلضرته، 
إال أن مساعيهما فشلت دون الفوز هبذه 
حياوالن  أهنما كاان  مسعت  ولقد  الفرصة، 
التقاط صورة حضرته من احملطات السابقة 
الفرصة.  هذه  جيدا  مل  أهنما  إال  العديدة 
فلما نزل املسيح املوعود  من القطار 
حلضرته  أعدها  اليت  الدار  إل  وتوّجه 
»سردار هري سنغ« الزعيم األكرب جلهلم 
الطريق إل أن  الناس يتزامحون على  أخذ 

وصلت سيارته الدار بصعوبة ابلغة.
ويف اليوم التايل وصل حضرته إل احملكمة 
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احرتاًما  جند«  »سنسار  القاضي  فوقف 
عندئذ  اجتمعوا  قد  الناس  حلضرته. كان 
أبعداد هائلة حبيث مل يكن هناك مكان 
فارغ لوقوف أانس آخرين، وبعض الناس 
قد صعدوا يف قاعة احملكمة على خزاانهتا 
أيضا.  القاضي  منصة   صعدوا  وبعضهم 
لقد ابيع يف جهلم أانس بعدد هائل حبيث 

مل يكن ذلك يف حسباننا قط. 
أقول: لقد وردت أحوال سفر حضرته إل 
جهلم مفصلة يف العدد األخري لشهر يناير 
فيها  ورد  وقد  بدر،  جلريدة  عام 1903 
أن املسيح املوعود  قد بدأ سفره هذا 
من قاداين يف 15 يناير 1903 ووصل 
إل جهلم يف صباح 16 يناير، ورجع إل 
قاداين يف 19 يناير، وقد توقف حضرته 
قليال يف الهور أيضا. ولقد ابيع يف هذا 
ألف شخص. كانت مجوع  قرابة  السفر 
الواقعة  احملطات  يف  احتشدت  قد  كثرية 
على طريق سفره، واملقتبس التايل مما كتبته 
جريدة »بنجه فوالد« لغري األمحديني خري 

دليل على ذلك:
لقد مرَّ مرزا غالم أمحد القادايين مبدينة 
جهلم.  من  عودته  طريق  يف  آابد  وزير 
وعلى الرغم من أنه مل يكن هناك برانمج 
هناك  يكن  ومل  املدينة  هذه  إل  جمليئه 
التوقف  إشعار بذلك، ومل يكن بوسعه 
معدودة،  لدقائق  إال  القطار  حمطة  يف 
مزدمحة  احملطة  كانت  ذلك  كل  مع 
ابلناس حىت مل يعد هناك مكان لقدم. 
الشخص  ذلك  احملطة  مدير  أن  لوال  و 

لوقع  النظام،  أحسن  واخلدوم  اخللوق 
من احلوادث جراء هذا االزدحام ما ال 
حُتَْمد عقباه. لقد توافد كل من املسلمني 
واهلندوس على حد سواء طمعا يف لقاء 
مرزا صاحب. )انظر جريدة احلكم عدد 

31 يناير 1903(

تواُضع حضرته الكبري وإكرامه لنزالء 
بيته وضيوفه

394- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين 
املولوي شري علي أنه كلما أراد املسيح 
شيء  عن  يستفسر  أن    املوعود 
من املولوي حممد علي كان يذهب إل 

غرفته بدال من أن يدعوه إليه.
يف  يقيم  علي  حممد  املولوي  أقول: كان 
جزء من بيت املسيح املوعود  خالل 
حياته، وكان مكتبه للعمل أيضا يف هذه 
الغرفة الصغرية اليت كان يقيم فيها وكانت 

هذه الغرفة تقع شرَق املسجد املبارك.

رغبة حضرته ف تعلم اإلنكليزية خلدمة 
الدعوة

الرحيم. حدثين  الرمحن  بسم هللا   -395
  املولوي شري علي أن املسيح املوعود
قال مرة: خطر ببالنا أن نتوجه حنو تعلم 
هللا  أن  أمل  على  وكنا  اإلنكليزية،  اللغة 
تعال بفضله اخلاص ينعم علينا بعلم هذا 
اللسان، وليس األمر حباجة إل أكثر من 
دعاء حار يف ليلة أو ليلتني، ولكن بعد 
ذلك خطر ابلبال أن املولوي حممد علي 

لذلك  أيضا،  إجنليزيته  على  وُيثىن  ْتِقنها  يـُ
فقد انصرف تركيزان عن هذا املوضوع.

املسيح  دار  ف  الدعاء”  “بيت  إنشاء 
املوعود

396- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين 
املوعود  املسيح  أن  علي  شري  املولوي 
أواخر سين حياته:   كان يقول يف 
والتأليف،  التبليغ  يف  مهمتنا  أجنزان  لقد 
الباقية  األايم  منضي  أن  اآلن  وعلينا 
منشغلني يف الدعاء ليقيم هللا تعال احلق 
والصدق يف العامل بفضله اخلاص وبذلك 
يتحقق الغرض من بعثتنا. وألجل ذلك 
فقد جعل حضرته جزءا من داره »بيت 

الدعاء«.
ملتصًقا  الدعاء«  »بيت  يقع  أقول: 
فيها  يسكن  اليت كان  غرفة حضرته  مع 
ومساحة هذه الغرفة صغرية فهي 4.10 
أقدام مشااًل جنواًب و5.7 أقدام شرًقا غراًب.

من بركات صحبة املسيح املوعود عليه 
الصلة والسلم

الرحيم. حدثين  الرمحن  بسم هللا   -397
جملس  يف  اجللوس  أن  علي  شري  املولوي 
صحبته كان  ويف    املوعود  املسيح 
وطمأنينة.  وبشاشة  سرورًا  القلوب  ميأل 
مهموًما  أو  َحزيًنا  اإلنسان  ومهما كان 
املسرة  بتيار  يشعر  أنه كان  إال  قنوًطا  أو 
بني  مثوله  فور  قلبه  يف  يسري  والسكينة 

يدي حضرته.


