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   ابن مريم وإِمامكُم منكُم فيكُمكَيف أَنتم إِذَا نزلَ 
  

من منن اهللا الكثرية اليت ال تعوال حتصى هذا الكتاب املستطاب، منبع د 
@@:اإليقان والعرفان بعنوان @

@|î½a@ÞëŒã  

@æbßŒÛa@Še@¿@ @

    تأليف املسيح املوعود
 نزوله باجلالل أللباب واألبصار يف العصر احلاضرلذي رأى أولو اا

 املتعلقة واجلمال رأي العني حسب نبوءات سيدنا خاتم الرسل 
  بالزمن األخري

  
بقاديان بإشراف " ميغزين"يف مطبعة م ١٩٠٩أغسطس /يف آبوقد طُبع 

   نسخة٢٩٠٠ بعدد مديرها
 
  





أ   مقدمة 

@áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@@@@@@@@@@@@@@@@áíŠØÛa@éÛì‰@óÜÇ@ïÜ–ãë@ê†à−@  
  مقدمة

  " اƪزاǝن الروحانية"الȖبعة األوƂ باسم 

:א
بتفشي " دافع البالء" يف كتابه لقد تنبǖ سيدنا املسيح املوعود 

.  قرية قاديان حممية من الطاعون اƨارفȍدقه بينما تظȰالطاعون آيةǄ على 
دɁ أتباț األديان األǹرɁ وǹصومه من املشايǸ أن يتنبǖوا Ɯماية كما حت

 Ȭاملدينة عرضة للطاعون املهل Ȼأي مدينة من الطاعون، لتكون عندها هذ
  . حتمńا

الصادرة يف " بيسه أǹبار"فإن مدير جريدة " دافع البالء"حƙ نشر كتاب 
نبوءة عن محاية الهور نشر تقارير كاذبة تنايف واقع األمر بغية تكذيǢ ال

 قاديان، واعترض على نبوءة محايتها، فرد على مفترياته يف هذا 
  .الكتاب

 أفȰȒ من أن املسيح املوعود " دافع البالء" يف كتابه لقد قال 
 ƙاإلمام احلس ȰŉȒتهد الشيعي السيد علي احلائري نشرة فŎف اǎلǖف ،

 ƙفيها اإلمام احلسعلون : " على األنبياء كافة قائالƶ يع األنبياءƤ إن
اإلمام احلسƙ وحدȻ شفيعا Ƭم عند مصائبهم اليت ترفع بƎكته، وهذا 

 أيȒا كان حمتاجا لɌمام احلسƙ عند وكذلȬ فإن النƑ . ملكانته العالية
Ȕفق ƙشفاعة اإلمام احلس Ǣتزول بسب Ǩه كانمواجهة املعاناة، ومصائب".  

 فرديف هذا الكتاب على اد Ȱعائه غري املعقول واملفتقر إىل الدلي .  



ب            مقدمة

سيف "كتابا بعنوان " بري مهر علي شاȻ"ويف تلȬ األǭناء نشر املدعو 
وبدال من أن يكتǢ تفسريا مقابȰ كتاب املسيح املوعود ". جشتيائي

نقدńا " إعجاز املسيح"كما حتداȻ حȒرته، وجه إىل " إعجاز املسيح"
روقة من أمثال العرب ومقامات إن بعȐ فقراته مس: سخيفǄا، قائال

ما دام وحيȬ ليس وحي : وقال أيȒا Ưاطبا حȒرته . احلريري
 فرد Ýاألحالم ǫأضغا Ȱمن قبي عدال ي مŇالنبوة، فل يف هذا الكتاب ردا 

مفǶمńا على هذا النقد السخيف، وأǭبǨ أنǎ وحيه من اهللا الرمحن يقينńا، 
. حي الذي مصدرȻ الرمحنوسجȰ أيȒا إحدɁ عشرة عالمة فارقة للو

 نبوءة حتققǨ مثاال على إƬاماته اليقينية اǂتوية على ١٢٣كذلȬ سجȰ فيه 
Ǣبار الغيǹوأ ȧاخلوار .  

 عليه ردا علميا مفǶما بالسرقة فرد " بري مهر علي شاȻ"لقد اőمه 
 ƙمن ع Ŋدعي Ǣى األمر ويف املوضع املناسȒمقت ǢسƜ وقال إن االقتباس

 أيȒا أسلوب مسلƋم به عند األدباء والشعراء، وال ȋوأن التناالبالغة، 
يرونه سرقة، وإال فلن يسلم أحد من őمة السرقة، ال األسفار السماوية وال 

  . املǘلفات البشرية
هو " مهر علي شاȻ"وباإلضافة إىل ذلȬ فقد أșهر اهللا بقدرته اخلاȍة أن 

" سيف جشتيائي" يف كتابه السارÜȧ حيǬ تبين أن االعتراضات اليت أǭارها
 Ɓ تكن إال نسخة طبȨ ١"مشس بازغة"و" إعجاز املسيح"على كتاب 

 أقالمǇ على رǗوساألȰȍ ملسوŉدة املولوي حممد حسن فيȒي اليت كتبها 
هوامȈ الكتابƙ املذكورين، ولكن بري مهر علي نسبها إىل نفسه ونشرها 

 الدين واملولوي كرم دين فقام ميان شهاب. باƧه إșهارا ملرتبته العلمية

                                           
  )املترجم. (ملوعود  ألحد Ƕȍابة املسيح ا" مشس بازغة"كتاب 1



ǯ   مقدمة 

.  ŏذا األمر بالرسائȰبإǹبار املسيح املوعود " بǌهƙ"الساكن يف قرية 
Ż اشترت اƨماعة الكتابƙ اللذين سجȰ حممد حسن فيȒي على 
هوامشهما رǗوس أقالمه، وبذلȬ حتققƛ Ǩالء تام النبوءة الكامنة يف إƬامه 

" :Ȭمن أراد إهانت ƙمه Ɔإ ."  
م، وسجȰ املسيح املوعود ١٩٠٢كان الكتاب قيد الطبع يف Ƣوز وآب عام 

 را فيهاǈشهاب الدين واملولوي كرم دين اليت ذك ǐميان ǈȰفيه رسائ 
Ȼيعقوب علي . سرقة بري مهر علي شا Ǹوعندها نشر شي Ȱالرسائ Ȭتل 

م استاء املولوي كرم دين ألنه ١٩٠٢ أيلول ١٧العدد " احلǈكǈم"يف جريدة 
كان قد طلǢ يف إحدɁ رسائله عدم نشرها قائال إنه Ƹاف مريدي بري 

  . مهر علي شاȻ كثريا
سراǯ "نشرت يف جريدة أǹرɁ اƧها " احلكم"بعد نشر رسائله يف جريدة 

م ١٩٠٢ تشرين األول عام ٦العدد " جǌهلم"الصادرة يف مدينة " األǹبار
الرسائȰ املذكورة زائفة رسالةǆ وقصيدة باسم املولوي كرم دين قال فيها إن 

وقال أيȒا بǖنه قد تعمد ǹداț مرزا غالم أمحد . كلها وليسư Ǩا كتبه هو
  .امتǶانا له إن كان ملهمńا

" ضياء اإلسالم"عندها قام السيد حكيم فȰȒ الدين، مالȬ ومدير مطبعة 
برفع قȒية ) الذي بعǬ إليه املولوي كرم دين رسائله يف البداية(بقاديان 
 Ǹعام ١٤بتاري Ɔمادة ١٩٠٢ تشرين الثا Ȩم يف حمكمة غورداسبور وف

ويف أǭناء إجراءات القȒية قدم .  ضد املولوي كرم دين٤٢٠ :القانون رقم
 Ǹ١٩٠٣ حزيران ٢٢كرم دين بتاري ȧا من أوراȒنزول املسيح"م بع "

فرفع عليه حكيم . الذي كان قيد الطبع، وطلǢ أن يصادȧ عليها املدعي
 من ٤١١م قȒية أǹرɁ وفȨ املادة ١٩٠٣ حزيران ٢٩ريǸ فȰȒ الدين بتا

قانون العقوبات التعزيرية يف اƬند، وأفاد بǖن الكتاب مŇلƃ ŅȬ كوƆ مدير 



د            مقدمة

، وملا Ɓ يكن قد طُبع رƧيا بعد، فإن أوراقه "ضياء اإلسالم"مطبعة 
وملا . املوجودة عند كرم دين مسروقة وهو مدان Ɯيازة املمتلكات املسروقة

سراǯ "املولوي كرم دين قد أساء يف املقاالت املنشورة يف جريدة كان 
، رفع األǹري أيȒا "احلǈكǈم"إىل شيǸ يعقوب علي مدير جريدة " األǹبار

سراǯ "قȒية قدǳ وذم ضد كرم دين واملولوي فقري حممد مدير جريدة 
  .  من قانون اƬند٥٠٢، ٥٠١، ٥٠٠وفȨ البنود " األǹبار

 نشر هذا  أنكر رسائله فلم ير املسيح املوعود وملا كان املولوي قد
الكتاب مناسبا يف Ȱș الظروف السائدة ما Ɓ يصدر قرار من اǂكمة بكون 

   .الرسائȰ املذكورة ưا كتبه املولوي كرم دين
 يف تǖليف كتǢ مهمة أǹرɁ، وأُجȰō نشر هذا فانشغȰ حȒرته 

 Ǹشر ألول مرة بتارين Ɠالعهد امليمون م يف١٩٠٩ آب ٢٥الكتاب ح 
   . خلليفته األول 

            Ȼع لالستفادة من هذƤأ Ɓندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا وأوالدنا وشعوب العا
ƙاللهم آم ،ƙاالستفادة، آم Ȩالكنوز الروحانية ح.  

  

  من اƬجرة١٣٨٥ رمȒان املبارȫ ٢٥يف ، ربوة
١٨ Ɔم١٩٦٦ كانون الثا  

  



Ȼ   مقدمة املترجم

@áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@áíŠØÛa@éÛì‰@óÜÇ@ïÜ–ãë@ê†à−@@ @

…ìÇì½a@|î½a@ê†jÇ@óÜÇ@ @

ǬƩƸƢǮǩƗ مقدمة  
  

سـǖُبلȠƍ دعوتـȬ إىل     : " ما تعريبه   إىل املسيح املوعود     لقد أوحى اهللا    
  ƙاملـسيح املوعـود          ف". أقصى أطراف األرض Ǣأمحدي أن يطالع كت Ȱعلى ك

 غيةدعوته على أحسن وجه      ب Ƞوة  ينظر  .  تبليǹيعرفونالذين ال   العرب  اإل 
 على ما فاőم أو يفوőم من الكنوز الروحانية العظيمة اليت           تǶسŊراللغة األردية ب  

 امللمـƙ  يلومـون بȰ  .  مغبطƙ أهȰ هذȻ اللغة    تركها لنا املسيح املوعود     
ال شȬ أن هناȫ عددا ال      .  هذȻ الكنوز الدفينة إىل لغتهم     على عدم نقȰ  باألردية  

 باللغة العربية ولكن مع     بǖس به من الكتǢ اليت ألفها سيدنا املسيح املوعود          
  أن تترجم مǘلƋفاتـه      - وهو حقهم    -ذلȬ كان اإلǹوة العرب يطالبون      

  . األردية إىل لغة الȒاد بǖسرț ما ƹكن حƓ يتمكنوا من االستفادة منها
: ، ويقول أيȒاقǈدŃ جعǈȰ اهللاć لŇكƍȰُ شيŃءą قǈدŃرńاŎ :يديقول اهللا تعاىل يف كالمه ا

ǇلُومŃعم Ǉردǈقǌال بǌإ لُهōزنا نمو هنŇائزǹ اندŃنŇال عǌإ ąءŃيش ŃنŇم ǐنǌإو . شيء Ȱأي لك
 يف القرن الذي مȒى إال Ɓ يترجم من مǘلفاته . وقǨ حمدد عند اهللا

 يف العهد امليمون لسيدنا اخلليفة اخلامس لɌمام املهدي Ż قدر اهللا تعاىل،. قليȰال
 ،اńا عزيزńاهللا نصر Ȼالظروف املواتية  مرزا مسرور أمحد نصر Ȱأن تتكام

 يف كȰ حدب لتتسارț حركة تبليȠ دعوة إمام الزمان لتنتشر بكلماته هو 
 تلȬ احلاجة امللǶة واحلركة وȍوب، وبذلȬ واكبǨ عجلة ترƤة كتبه 

  . ارعة، مستفيدة من تقنيات ووسائȰ هذا العصراملتس



و            مقدمة املترجم

نفاȧ  يطالǢ فيه أبناء اƨماعة أن يتƎعوا لɌمرŉ زمن كان املسيح املوعود 
 ،ȧوالصد Ȩعن احل ƙيد إىل الباحثƎا بالƬعلى طباعة كتبه ونشرها وإرسا

ويف الوقǨ الراهن ازداد حتقȨ ". وإذا الصǶف نشرت"وحتققǨ بذلȬ نبوءة 
ɇا Ȼهذ Ȼكنوز ǨǶبȍǖاء وسطوعا فŏ ية الفريدة موجودة على شبكة 

االنترنǨ ويف أقراȋ مدƭة وكتǢ مطبوعة وباتƞ Ǩتناول كȰ طالǢ حȨ يف 
 وتبلي Ƞبيته، وال نعرف ما Ʒمله املستقبȰ من طرȧ ستسخر لنشر علومه 

  . دعوته كما وعد اهللا 
 منها على أحسن وجه، وƶعلها ندعو اهللا تعاىل أن يوفȨ العاƁ العرŸ لالستفادة

ƙآم ،Ȼمن عباد Ǉداية كثريƬ سببا.  
 إذا كان االلتزام بدقة نقǹ Ȱاȍة وليسǨ سهلة،  من لغة إىل أǹرɁالترƤة

عالية  ومهما كانǨ الترƤة. الكالم هو الغاية املتوǹاة واƬدف املراد بلوغه
وروعتها، فال سبيȰ إىل اƨودة فإŒا تفقد كثريا من رونȨ اللغة األȍلية وŏائها 

مقارنتها بلغة املǘلǎف األȍلية، وال سيما إذا كان الكالم متدفقا من قلم سيŉال 
: وقد قال اهللا تعاىل عن كالمه يف إƬام له ". سلطان القلم"ملǘلƍفň هو 

، وقال عنه بلغاء الدهر وأدباء العصر "من لدن رب كرƇأُفصǨǶŇ كالم "
ȻǗالشخ: "... ونبغا Ȭا، ذلńمŃسǈلŇه طا، ولسانńرǶالعظيم الذي كان قلمه س Ȍ

 Ǩا، وكانńه حشروتȍو Ǆورةǭ هنظرت Ǩالعقلية، كان Ǣسيدا للعجائƟ وكان
ƙكهربائيت ƙبطاريت Ȼيدا Ǩابعه، وكانȍǖب Ǆالثورة مطوية ȫأسال"Ü لذا فإن 

 على اإلطالȧ، وال سيما إذا كانǨ الترƤة إىل هينǇليس بǖمر  ترƤة كتبه 
اللغة العربية وكان املترجم ضعيفا مثليÜ فال يدرȫ الȒالع شǖو الȒليع Ɯال من 

ما ال : "فليسǨ هذȻ الترƤة إال حماولة متواضعة جدا انطالقا من. األحوال



ز   مقدمة املترجم

أيȒا ȐǶƞ فȒله ، راجيا اهللا تعاىل أن يتقبلها ويتقبلƗ "يدرȫ كلƌه ال يترȫ جلƌه
  .ورمحته، ويوفقƗ للمزيد، وما ذلȬ على القدير بعزيز

فلو أدت هذȻ الترƤة إىل إطفاء غليȰ روحاƆ عند القراء وكانǨ زادńا يتزوŉد به 
 ňكة كالم اإلمام، وإن وجدوا يف عبارةƎب Ȭبة املالئكة فذلǶȍ مƬ وتيسرت

أمام هذȻ املهمة ركاكةǄ أو عدم وضوǳ فما ذلȬ إال لتقصريي وعجزي 
 إǹبارنا إن عثروا على ضعف يف يف راجيا من القراء الكرام أال يترددوا اƨبارة،

ه من ǹلȰ فيها لنتداركه يف طبعة تالية نالترƤة وأن يقترحوا رأب ما يرو
 إىل الناطقƙ بالȒاد على شاكرين وآملƙ أن يصȰ كالم املسيح املوعود 

  .ركة، واهللا وƃ التوفيȨأحسن ما يليŏ ȨذȻ اللغة املبا
  : ينبغي للقارǛ أن يتنبه إىل ما يلي

 نبوءة وقد ١٢٣هو " نزول املسيح"إن عدد النبوءات املذكورة يف كتاب) ١(
نزول "نبوءة إال أنه بعد هذا الكتاب١٥٠ بتسجي Ȱوعد املسيح املوعود

 آية، وجعله تكملة ٢٠٨وسجȰ فيه " حقيقة الوحي"قام بتǖليف " املسيح
  ".نǖت Ɲري منها"بȰ جعله مصداقا لـ " نزول املسيح"لـ

 عند - عمومńا - بنفسه، وكǈتƣ Ǣة هوامȈ وضعها سيدنا أمحد ) ٢(
  .  من املǘلف: أي،"نهمŒ" :Ňايتها

)Ħ( اńعدد ȫا و كما أن هناȒية من املترجم أيǶزت عن من احلواشي التوضيōيم
 .باخلȔ املائȰاƬوامȈ األȍلية 

و ȔƝ مائȰ فليس من أȰȍ النȌ، بȰ هو من إضافة املترجم كȰ ما ه) ٤(
 ليعرف القارǛ أن املوضوț أȍله" ترƤة األبيات"للȒرورة، وذلȬ مثȰ عبارة 

شعر ال نثر، وكذلȬ ترƤة اإلƬامات األردية إىل العربية ليعرف القارǛ أŒا 
 .مترƤة وليسǨ نصŋا



ǳ            مقدمة املترجم

 ǹاȍة، ŏذا الكتاب اƨليȰ، نسǖل اهللا تعاىل أن ينتفع الناس عامة، والعرب
وييسر لنا إǹراǯ املزيد من كتǢ اإلمام املهدي وǹلفائه خلدمة اإلسالم وأمة 

  . ǹري األنام 
 Ɠهذا الكتاب يف ش ǯراǹري إال أن نشكر من ساهم يف إǹوال يسعنا يف األ

Ȱمنهم السادة األفاض ȌƳاالت، وŎسيد مبشر أمحد : ا ،ƙحس Ȩسيد عاش
، مبشر أمحد ǹالد، غسان ǹالد عزامعلي الƎاقي، . سام الƎاقي، دو. أياز، د

 ،Ƈطاهر، حممد طاهر ند Ɔمي، هاƱ يم أبو دقة، عالءƢ ،Ǣحسام النقي ،Ǣالنقي
  . حممد أمحد نعيم، عبد املǘمن طاهر

معتز القزȧ، شيǸ مسعود أمحد، مري أƱم برويز، : وقد وضع الفهارس السادةُ
فجزاهم .  طاهرحممد Ɲاري وأمحدان أمحد شاȻ، طاهر عمرسيد ، طارȧ حيات

ƙريا يف الدارين، آمǹ اهللا.  
  

  عبد المجيد عامر
  

     ȓاير/شباƎم٢٠١١ ف  
  
  
  
  
  
  
  



١  نزول املسيح

  ƲمدȻ ونصلɄ علɂ رسوله الكرƇ    بسم اǃ الرƥن الرحيم 

يبرِيد Ĉǃا ورُوا نǞȦǐȖيل َȷو ćǃاو ِمȾȽاوǐأَف Ȼِكَر لَوو Ȼِورن Ŋمتم
 ÿكَافروȷال

ǎالذي أل Ǣدف من وراء الكتيƬفكان اأن" دافع البالء"ه عن الطاعون باسم ت 
ŏم ويكفƌوا ألسنتهم وأعينهم وآذاŒم وأيديهم عن  الناس ويطهōروا قلويتنبŉه

وا اهللا لريمحهم ويرفع عنهم الوباء ليتقمنهيات القول والبصر والسمع والعمȰ، و
ف أن التجاسر تعاșم واأللسنة من املǘسولكن . املخيف الذي حƋȰ ببالدهم

ذاء طالǨ أكثر من ذي قبȰ، وƁ يدǹروا يف إعالناőم ضدنا جهدńا يف اإلي
 Ɓ من اإليذاء، اللهم إال ما țيكفوا أيديهم عن أي نو Ɓوالشتم، و Ǣوالس

لقد Ƣادوا يف اللعن والسǢ والشتم حƓ سبقوا أهȰ التشيع، ألن . يقدروا عليه
األلف إىل الياء، أي من أŸ من   șنهمƜسǢ الشيعة قد شرعوا يف فن اللعن

حلديǬ واألحناف فقد رأوا ذلȬ أما هǘالء الذين يسمŉون أهȰ ا. بكر إىل يزيد
غري كافÜň فǖكملوا دائرة اللعن فجعلوا عرضةǄ للعن من جعله اهللا تعاىل مظهرا 

ăاملسيح، أي بدء țا من آدم إىل يسوăميع األنبياء بدءƨăبالياء، ا من األلف وانتهاء 
" أمحد"إىل ألŇفŇ " آدم" املظهر من ألŇفȍ  Ňفةا من حيǹ Ǭاتمńوقد جعله 

   وسيعŃلǈم الƋذŇينǈș لǈموا أǈيŉ منŃقǈلǇǢǈ ينŃقǈلŇبونǈ. يال ƬذȻ الدائرةتكم
 ستخفافولكن ليعلموا أن الشتائم اليت ơرǯ من أفواههم، وكالم اال

 Ȩا ضد احلŒالنجسة اليت ينشرو ȧواإلهانة الذي يعلو شفاههم، واألورا
 وال حياة ÜعدŊوȻ بǖيديهموالصدȧ إƴا هي مدعاة لعذاŏم الروحاƆ الذي أ

هȰ يظنون أŒم سيǶولون دون إرادة اهللا . ملعونةǄ مثȰ حياة الكذب والزور
                                           

   ٩: الصف 
 ٢٢٨:الشعراء 



٢     نزول املسيح
ون ōǹرواستهزائهم وكذŏم الذي ال أȰȍ لهÝ أو أŒم سيǘ مءاƞőكائدهم وافترا

 Ȼذŏ احاƱ Ȩونال معاندو احل Ȩبس ǐفإن ÝƁداعهم العاƝ اهللا يف السماء Ȼما قرر
 أن يواجه على ا متǶققاأما إذا كان ǭابت. ح هǘالء القوم أيȒاالطرȧ فسينج

 والفشȰ فليس يف زية يف السماء اخلقرŉرالدوام أعداء اهللا ومعارضي إرادتŇه امل
 Ƹ Ɓطǜ، إذ إن كالم اهللا زينصيǢ هǘالء القوم أيȒا إال الفشȰ واخليبة واخل

 اهللاć ألĆغǐلŇبنŉ أǈنا كǈتǢ: يقول تعاىل. من قبȰ، ولن يذهǢ سدɁ اɇن أيȒا
   ورسلŇي
Ǳديد دوȷ ادņعاء دوȉ ȷريعة Ǳديدǥ وولكن  اǃ  مندمǨ رسوɍفما 

، وجǨǞ النƑ األكرȳ خاتم األنبياء حامال اسم بȰ جǨǞ اسم ǱديدÜبȢري و

                                           
 ٢٢: اŎادلة 

  إن املهدي واملسيح املوعود النƑفيه  هذا مطابȨ للǶديǬ الشريف الذي قال 
Ȱاملقب ȰمǶسي ɄƧباسم جديد، أي لن يعلن نبوة أو رسالة ا źǖولن ي ÛǥديدǱ كما Ȱب 

 يف  مظهر اƧه وسيكون șلية بصورة النبوǥ اǂمديةتقرر منذ البداية فإنه سيلبس رداء 
سول  بعد املمات لكيال يظǈنŉ أنه شخȌ منفصȰ أو جاء كر، ويدȰǹ قȻƎ تهحيا
وقد قيȰ .  بصورة șليةبنفسهقد جاء  خاتم األنبياءبȰ احلȨ أن الذي كان . ستقȰم

وما دام . Ɓ Ǩ هذا السر إن املسيح املوعود سيدفǈن يف قƎ النƑ  بناء علىبصورة șلية
فلو علم أهȰ . الدنيا ال تعرف هذȻ النقطة. حتصȰ مغايرة فكيف يتصور دǹوله يف قƎ آǹر

Ɩي: "الدنيا معƎدفن معي يف قي، ويƧه كاƧآمنوا"ا Ȱاسروا بƟ ملا ، . Ɔروا نقطة أǎتذك
Ǩرسوال وال نبيالس  .. Ɨرسول أي بشريعة جديدة أو ادعاء جديد أو اسم جديد، ولك
Ƒمدية ونǂتنعكس فيها الصورة والنبوة ا ǆالظلية الكاملة ومرآة Ǭانعكاسا كامال من حي .

تقلة ملا ƧاƆ اهللا تعاىل باسم حممد وأمحد واملصطفى واŎتƐ، وملا لو ادعيǨ النبوةǈ املس
ولكن اهللا تعاىل . لُقƍبǨ بلقǹ ǢاŹ األولياء على شاكلة ǹاŹ األنبياء، بȰ ألتيǨ باسم آǹر

قد أدǹلƗ يف الوجود اǂمدي يف كȰ شيء فلم يرد أن يكون ƃ اƧا منفصال أو قƎا 
 ا،يف ذلȬ سرŋإن ولكن ملاذا قيȰ ذلÝȬ . ن أن ينفصȰ عن أȍله ال ƹكالȚلمنفصال، ألن 

 Ƒالن Ȱوهو أن اهللا تعاىل كان يعلم أنه قد جع Ûاألنبياء Źخا Ȱفكان ضروريا من أج 



٣  نزول املسيح
                                                                                                     
حتقيȨ التشابه بƙ السلسلتƙ أن يźǖ مقابȰ املسيح املوسوي مسيحŅ حممدي متǶليńا بǖنوار 

لعظيمةÜ فخلقƗ اهللا تعاىل بالظلية الكاملة ووهƃ Ǣ النبوة حƓ ال ينȔǶ شǖن هذȻ النبوة ا
 من ناحية، ويبقى ǹتم النبوة من "نƑ اهللا"النبوة اǂمدية بصورة șلية لتنطبȨ علي كلمة 

  . ناحية أǹرɁ مصونńا
.. هنا Ǣƶ أن يكون معلوما أيȒا أن اهللا العليم احلكيم قد جعȰ الدنيا تعيد نفسها

ومع كȰ ذلȬ يبقى هذا األمر . به األبرار أبرارا واألشرار أشرارافتتشابه فيها النفوسÜ فيش
ولكن اهللا كان قد قدر للزمن األǹري أنه سيكون زمن الرجعة العامة . Ưفيا وال يظهر جليŋا

فقد ǹلقƗ اهللا تعاىل . لكي ال تتخلƋف هذȻ األمة املرحومة عن األمم األǹرɁ يف أي شيء
آدم " الƎاهƙ األمحدية"فقد سمōيǨ يف كتاŸ . اƆ بƧǖائهمƧبȰ ووشبهƗ بكȰ نǹ Ƒال، 

. وإبراهيم ونوǳ وموسى وداود وسليمان ويوسف وƚƷ وعيسى وغريها من األƧاء
، حƓ بعǬ املسيح يف من جديدوكǖن األنبياء السابقƙ كلهم قد بعثوا يف هذȻ األمة 

فإىل ذلȬ أشار اهللا تعاىل .  ومشركƙأما الذين عادوƆ فقد ŊƧوا نصارɁ ويهودا. آǹرهم
Ňȍراǈȓ الƋذŇين أǈنŃعمǨŃ علǈيŃهǌمŃ غǈيŃرǌ * هŃدŇنا الصōراǈȓ الǐمسŃتقŇيم اŇ: يف القرآن الكرƇ وقال

ƙƍالŉȒال الو ŃمǌهŃيǈلع ǌوبȒŃغمǐال)  ٧-٦الفاحتة(  
. ماالت أنبياء ǹلǈوافهذȻ اɇية تبƙ بصراحة أن بعȐ أفراد هذȻ األمة سيوهبون ك

وكذلȬ سيعطى بعȐ املنكرين عادات كفار ǹلǈوا، وستظهر أوجه التشابه بكȰ قوة 
وشدة بƙ أجيالǹ ǇلŃǨ وأجيال آتيةÜ فيظهر يهود مثȰ اليهود Ƣاما، وكذلȬ تظهر أسوة 

رŃيةň وحرامŅ علǈى قǈ: وإىل ذلȬ أشار اهللا تعاىل يف سورة األنبياء بقوله. كاملةاألنبياء ال
 ǈونعǌجŃرال ي Ńمهŉنǈا أاهنǐكǈلŃهǈأ * Ǉبدح ƍȰُك ŃنŇم Ńمهو ǯوجǐǖمو ǯوجǐǖي ŃǨǶŇا فُتǈذǌى إŉتح

ǈلُونĈسŃني) فعوا من الدنيا حرام عليهم أن ) ٩٧-٩٦: األنبياءكوا ورŇأي أن الذين أُهل
اȫ رجعة نوعا ما يف زمن يǖجوǯ غري أنه ستكون هن. يعودوا إليها ǭانية بȰ هيهات ملا فات

ومǖجوǯ، أي أن الناس يف ذلȬ العصر سيشبهون بالتمام والكمال أناسا ماتوا، فلكŒǖم 
ابن ي علماء هذا العصر يهودا وōƧي املسيح اǂمدي ولذلȬ فقد سمō. رجعوا بǖنفسهم

Ƈم. مرǂهور الصفات اș Ǣم اخللفاء هذا حممدا وأمحد بسباتǹ يōƧ Żǳدية بوضو، 
 إىل ǓدƧǖȳاء األنبياء كلهم بدءا من بي سمō ونبيا على سبيȰ االستعارة، ورسوɍوōƧي 

ولقد كتبنا قبȰ قليȰ أنه يتبƙ . دقيقةنقȖة معرفة وهذȻ . آǹرهم حƓ يتǶقȨ وعد الرجعة
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، فǖقول بǖنه كما ǎȰș مȒمون هذȻ اɇية يتǶقȨ منذ القŇدم  له ومȾȚرńا تابعا

أال .  كذلȬ سوف يتǶقȨ يف حقǎي أنا أيȒا- م إىل النƑ  أي منذ زمن آد-
 ŉوأشياعهم علي Ǹاملشاي ŉواحد عندما شن Ȍيعلمون أنه ما كان يف بيعيت شخ
هجماتŇ التكذيǢ وبذاءة اللسانÝ نعم، كان معي بعȐ األȍدقاء الذين كانوا 

ƙعدد املبايع Ƞن فقد بلɇابع، أما اȍون على األŊدعاهللا تي ȰȒزهاء عاىل بف 
وƷ Ɓدǫ ذلȬ بسبǢ مسعاي، بȰ كلƌهم سعوا إƋƃ بƎكة . سبعƙ ألف مبايع

من السماءريح هب Ǩ . نفسهم كم بذلوا من جهودǖالء القوم بǘن هɇفليفكر ا
لتدمري هذȻ اƨماعة وكم نسجوا من مكائد ومكروا مكرا كُبارا بكȰ وسعهم 

كم بشهادات زور يف قȒايا زائفة حƓ وشوا Ÿ إىل احلكام، ومثلوا يف اǂا
بالقتȰ، وهيجوا عليŉ عامة املسلمƙ، وألǎفوا ألوفا من اإلعالنات والكتيبات 

 لنسǰ املكائد، ولكن هȰ كانǨ جلاناالتكفري، وشكǎلوا فتاوى وأȍدروا ضدي 

                                                                                                     
 بوضوǳ أن املنعم عليهم من املسلمƙ سيكونون مثȰ أنبياء ǹلǈوا، كما من سورة الفاحتة

  . يكون منهم املغȒوب عليهم أي اليهود
أي .. فمجمȰ القول إن زمن يǖجوǯ ومǖجوǯ اعتƎ عند Ƥيع األنبياء زمن الرجعة

ولو كانǨ الرجعة حقيقيةǄ لكانǨ بصورة حقيقية يف . الرجعة الƎوزية ال الرجعة احلقيقية
زيةǄ يف  برووما السبǢ يف أن تكون رجعة نبينا .  فقȔاƨميع وليس يف عيسى 

 الشيعة إذ șنوا هذا الزمن زمن أǹطǖشخȌ املهدي وتكون رجعة عيسى حقيقيةÝ لقد 
 أيȒا فإŒم بذلƯ ȬطǞون، يتبƙ من األحاديƛ Ǭالء أن سيدنا حممدا ، الرجعة احلقيقية

املسيح Ȭري وكذلǹيف الدنيا يف الزمن األ Ǭبعولكنهما سيظهران بصورة بروزية ال ،سي 
وسيكون .  Ż ورد أيȒا أن اليهود سيثورون ويشغبون كثريا ضد املسيح.ةيبصورة حقيق

لقد șلǨ األحاديǬ الشريفة تفسŉر منذ قدƇ . هǘالء اليهود أيȒا بصورة الƎوز ال احلقيقة
واحلȨ أن سورة الفاحتة قد بيŉنǨ هذȻ . الزمان أن املشايǸ يف ذلȬ العصر سيسمŉون يهودا

 نصبح مثȰ اليهود الذين عادوا حƓ اللƍمنا فيها الدعاء قد عالنبوءة بكȰ جالء، ألننا 
فكيف ƹكن أن يصبح املسلمون مثȰ هǘالء اليهود ما Ɓ يبعǬ فيهم املسيح . عيسى 

 .منه. يعادوȻواملوعود بصورة بروزية 
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نتيجة كȰ هذȻ املساعي إال اخليبة والفشȰ الذريعÝ فلو كانǨ هذȻ اƨماعة من 

هȰ يسع أحدا أن يźǖ بنظريǇ . دمōرت نتيجة مساعيهم اƨبارةنسان لاإلȍنع 
 إىل هذا احلد ضد كاذب فلم يهلȬ، بȰ نال تقدما أكثر من اƨهودǨ فيه بذل

 للقȒاء ساعيÝ لقد بذلǨ املعȚيمةأليس يف ذلȬ آية . ذي قبȰ بǖلوف املرات
Ǩ ولكنȾا ƴعلى تلȬ البذرة يف مهدها، وحموǌ اƧها عن سطح األرض، 

أما اɇن فقد . وبلغǨ أغصاŒا أبعادńا شاسعةواȁدȽرت وȍارت دوحة عȚيمة 
وإىل . تستريح على أغصاŒا آالف الطيوروȍارت هذȻ الشجرة دوحةǄ عظيمة 

الƎاهƙ "جانǢ هذȻ اɇية هناȫ آية عظيمة أǹرɁ وهي أنه قد ورد يف 
سيسعون ن الناس حيǬ قال تعاىل إ عاما وحي من اهللا، ٢٣قبȰ " األمحدية

كون للقȒاء على هذȻ اƨماعة وƹكرون كȰ مكر، ولكƗ سǖنمōيها وأكمōلها لت
سǖبلȠ اȬƧ إىل أكناف األرضƙ و الغلبة إىل يوم القيامة، ا وستكون Ƭ.فوجا

وسōع .  من كȰ فǰ عميȨاملاليةويǖتون من كȰ فǰ عميȨ وتǖتيȬ النصرة 
حظوا اɇن، كم هي قدƹة هذȻ مكانȬ ألن هناȫ استعدادا لذلȬ يف السماء، ال

إŒا ɇيات اهللا اليت يراها أولو األبصار، أما العميان ! ƠققǨ اليوȳالنبوءة اليت 
 زعمهم أي ǢسƜ يةفلم تظهرǓنɇإىل ا  .  

 لقد ! إىل اɇنƭدņدȽملقد بدأ العام العشرون من هذا القرن وƁ يǖت 
رد يف ت Ɓ شهادة الȻ يف رمȒان، وهذبالكسوȣ واƪسوȣشهدت السماء 

ȧوǭاملو Ɨبهكتاب الدارقط  Ǣاحȍ أكد عليه Ȱب ،ǢسǶالسنة ف Ȱعند أه 
حديǬ ورد وقد .  وهو كتاب موǭوȧ به عند الشيعة أيȒا"إكمال الدين"

Ǆعلىالكسوف واخلسوف نفسه عالمة  ȻوȒاملهدي املوعود ولكنهم رف ȧدȍ 
Ȕرض احلائان واألمانة عƹيات اإلȒقتƞ ƙغري . ضاربǈأ Ǭهذا احلدي ǇيحǶȍ

إكمال " يف الȖاعوÝȷ كذلȬ ورد احلديǬ عن  عليهإƤاț الفرقتƙرغم 
ولكن مع .  أنه سيتفشى يف زمن املسيح أيȒايف كتǢ أهȰ السنةو، "الدين

 Ȼية األسف إن هذɇرأيهما ǢسƜ ذكرا يǞشي Ǩا ليسȒأي . Ȱورة أهǭ إن
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 يقȒي على هذȻ  من السماء شخȌيبعǬالصليǢ احلالية أيȒا تقتȒي أن 

كذلȬ أșهر اهللا تعاىل .  بعدȡصةالفتنة، ولكنهم مع ذلȬ ال يرون يف القصة 
 عليها يف هذȻ البالد ألوف مǘلفة من يȾȊد يف تǖييد عبدȻ هذا،  ǓيةȽȁČĐċاء 

! Ǔيةويزعمون أنه Ɓ تظهر إىل اɇن أيةُ .  قائمة أƧائهم قريباسننȊرالناس الذين 
نه آية، واهللا القدير سريد على ذلȬ بنفسه ألنه قادر وال ندري ما الذي يعدو

 قد هدفǨ وما دمǨ.  حƓ أكثر الناس اعوجاجا- إذا ȉاء -على أن يقنع 
إن قȒيتنا مع هǘالء القوم . اإلƶاز يف هذا الكتيǢ فال أريد أن أطيȰ الكالم

، وإن ذلȬ امللȬ احلقيقي، الذي هو مالȬ السماء واألرض.  يف السماءةرفوعم
واملسلƋم به عند كȍ Ȱادȧ أن فǞتƙ من الناس ملعونتان عند . سيǶكم فيها يوما

  :اهللا حتما
ذلȬ الشخȌ وƤاعته الذين يفترون على اهللا ويريدون بالكذب : أوال

Ǆأن يعيثوا يف الدنيا فسادا وفُرقة Ȱوالدج .  
 إŒم. هستخŇفŊ بفǞة تكذƍب املبعوǫ الصادȧ من اهللا تعاىل وت: وǭانيا

حجته ومع ذلȬ يهبŊون يبقون حتǨ طائلة يشهدون عصرȻ ويرون من آياته و
من أدرɁ . إليذائه ويبذلون قصارɁ جهودهم ليقȒوا عليه بكȰ ما يف وسعهم

 ǌاملوجودين ƙالفريق Ŋمن اهللا أي- Ɨذونǘوي Ɨويسبون Ɨأي أنا والذين يعارضون 
 źكنة ويتمنون موư ȧطر Ȱفيه بركات  ملعونة، وحياته -بك ȫبارأيهما ي

 Ȱا بالرمńما أو ضاربōسواء كان منج Üاهللا Ɂسو Ņال يعرف هذا السر أحد Ýكثرية
هذا السر تǶسم األمور باكتشاف إنه لسر كامن عند رŸ القادر، و. أو كاهنا
ولكن إذا كان من اهللا تعاىل . جاء يف الدنيا نذير ولكن الدنيا Ɓ تقبله. كافة

ما . Ý كال، بȰ األيام قريبة حƙ يثبǨ اهللا ȍدقه بصوالت قويةفهƸ Ȱذله اهللا
Ǩولكن الوق ،ȧالصاد Ȑرف ǈحسرة Ȱǭاƹ عندهامن عذاب من عذابات جهنم  

  . يكون قد فات
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كتيبنا فيعود إىل ما افتراȻ معاندونا الظاملون على أما ما أردت كتابته اɇن 

 أنواț االفتراءات آكلƱ ƙاسة ، من"دافع البالء"الذي نشر عن الطاعون بعنوان 
إŒم ! نستغرب ưا آلǈ إليه حاƬم. الكذب ƞا فاȧ غذاء حيوان على النجاسة

. ينظرون وال يبصرون، ويلقون السمع وال يسمعون، وƬم قلوب ال يفقهون ŏا
 مرارا جراء الذي واجه اخلزي" بيسه"وعلى رأس هǘالء الكذابƙ حمرر جريدة 

عترف بƁ Ɔǖ أنشر عن قاديان إنه ي.  يكاد يتوقف عنهالكذب، ومع ذلȬ ال
 Ȑبع ȫكن أن تكون هناƹ Ȱا طاعون جارف، بŏ ȰƷ أنه لن Ɂاما سوƬإ

ويف أعداد أǹرƨ Ɂريدته . حاالت اإلȍابة اليت ال تبعǬ على الذعر أو اƬلع
فلو كان فيه شيء من .  قد حƋȰ الطاعون بقاديان بǖنهلاȍرǷ بǖعلى ȍوته وق

إذا مات شخصان أو ǭالǭة .  هذا النقاȇ العقيمدȰǹانة والعدل واحلياء ملا األم
أكǎد أن ذلȬ كان فǖي طبيǢ أشخاȋ يف قاديان مصابƙ باحلمى املوƧية، 

بسبǢ الطاعونÝ وهȰ يثبǨ تفشي الطاعون يف قاديان ƞجرد كالم وكتابة 
 واالستهزاء، وهم بعȐ اɇريا اƬندوس من قاديان وأشياعهم املبنية على الوقاحة

محقى وجهال وذوو طبائع لǞيمة، يكنون يف قلوŏم للȨǶ والصدȧ بغȒا 
وضغينة، وال عقƬ Ȱم البتة وال يعقلون ما الطاعونÝ بȰ احلȨ أن إƹاŒم وأمانتهم 

ȻǗررر جريدة . مصاب بطاعون ال ينتظر بǂ أنه لو كان Ȭف إىل ذلŇبيسه"أض "
من واجبه أن يقدم إعالنا أو كتيبا واحدńا كتبنا حƉȘ من األمانة والصدȧ لكان 

فيه أن الطاعون لن يدȰǹ قاديان ولن يصاب به فيها أحد قȔ ولن حتدǫ فيها 
" دافع البالء" نسخة باسم ٥٠٠٠بȰ الكتيǢ الذي نشرناȻ بـ . إȍابة واحدة

  : وردت يف هامȈ الصفǶة اخلامسة منه العبارات التالية بصراحة كاملة
اعون هو الذي يسبǢ دمارا شامال ويسمŉى طاعونا جارفا ويفر إن ذلȬ الط"

منه الناس هنا وهناȫ وƹوتون كالكŇالب إىل حد يفوȧ احتمال اإلنسان، 
ويهلȬ عشر عدد السكان على أقȰ تقدير، بȰ حƓ نصفهم، أو Ʒصد ǭالǭة 
 أƦاسهمÜ فإن هذا الكالم اإلƬي يتȒمن وعدا أن هذȻ احلالة لن تطرأ على

، أي لوال "لوال اإلكرام ƬلȬ املقام: "وهذا ما يوضǶه إƬام آǹر نصه. قاديان
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إكرام هذȻ اƨماعة ألهلكǨ قاديان أيȒاÜ حيǬ يفهم من هذا اإلƬام أمران 

  : اǭنان
 والنادر -ال ضري أن يقع يف قاديان أيȒا حادǫ على سبيȰ الندرة : أوال

ال يسبǢ دمارا شامال، وال يدفع  ويف نطاȧ احتمال اإلنسان، و-كاملعدوم 
Ǩالناس إىل الفرار والتشت.  

واألمر الثاƆ واألهم هو أن القرɁ واملدن اليت يسكنها املتمردون : ǭانيا
ćة، واألعداءǞواألشرار والظاملون واملفسدون وذوو التصرفات السي ȻذƬ األلداء 

Ʒ ماعة سوفƨاŏ Ȱ طاعون جارف حتما - مقارنة مع قاديان -ا  Ɓ إن
وأقول بكȰ . يتوبوا، فيفر الناس يف كȰ حدب وȍوب مذهولƙ فاقدين ȍواŏم

Ʒصدها وحتدŖ إنه لن ȰƷ بقاديان طاعون جارف يترȫ القرية ǹرابا يبابا 
ومقابȰ ذلȬ فإن املدن والقرɁ اليت يقطنها الظاملون املفسدون سوف . حصدا

 العاƁ كله إال قرية واحدة ليس يف. حتدǫ فيها أحداǫ مهيبة حتما إن Ɓ يتوبوا
وكان قد سبȨ وعد محاية مكة وقد جاء الوعد عنها اɇن، "باسم قاديان، 

  ." املكرŉمة، بلد الرسول 
هذȻ هي الفقرة اليت وردت يف الصفǶة املذكورة آنفا وقد نقلناها هنا حرفا 

قد ل. واضح أƁ Ɔ أدǌț أن قاديان ستكون حممية من الطاعون Ƣاماالو. حرفا
Ü فليقرأوها بǖنفسهم Ż "دافع البالء"وضعنا أمام الناس عبارة نشرت من قبȰ يف 

أنƗ أعلنǨ يف أن تلصő Ÿ Ȩمة ƎƸونا بصدȧ أمŇن األمانة أم هي ǹيانة شنيعة 
 Ɔأ Ȩاحل ÝȔقاديان، ولن يصاب فيها أحد ق أن الطاعون لن يقرب Ǣالكتي

 Ȑيف قاديان بع ǫبنفسي أنتظر أن حتدɋاباȍاتȷاعوȖبال  ƜǢهذاس  
وغريȻ من اǂررين املتسرōعƙ، " بيسه"أما ما كتبه حمرر جريدة . الوحي اإلƬي

أنه قد حدǨǭ إىل اɇن سبع حاالت من اإلȍابة بالطاعون يف قاديان، فإن 
ǫمن األحدا țة أنواǭالǭ اőمع يف طياƟ Ȼم هذƬأقوا:  

إذ قد نشروا دون أدƅ . راء البǨǶاألقوال املبنية على الكذب واالفت:  أوال
 ȋوت أشخاƞ بارا كاذبةǹر أƎمǥيد احلياȩ ɂعل ȷيزالو ɍ Ɓرضوا وƹ Ɓو ،
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وبارتكابه قد نالǨ جريدة . يصابوا بالطاعون قÜȔ وهذا أشنع أنواț الكذب

 وجرحǨ بغري حȨ قلوب األشراف والنبالء من  اخليانةحظا وافرا من" بيسه"
اǂرر أن يفكرÜ ألن يصدم احلزن أقاربه إذا ما أƎǹُوا، كان من واجǢ . الناس

قد مات مصابا " بيسه"حمرر جريدة " حمبوب عاǹ"Ɓالف الواقع، أن السيد 
 هذا الكذب الصريح، وإالم كان كذببالطاعونŻ Ý عليه أن ƶيǢ ملاذا 

 Ǩأليس Ýاسة الزورƱ كلهǖأشراف الناس ب Ɂوملاذا آذ Ýملعونةيهدف من ورائه 
تلȬ احلياة اليت يكذب ȍاحبها بدافع البغȐ والȒغينة بغري وجه حÝȨ والذين 

رضوا وما أǹُرǌجوا من قريتهم ما مأدǹلهم اǂرر بكȰ وقاحة يف عداد األموات 
عن أǹي الكرƇ املولوي نور الدين " بيسه"فمثال نشرت جريدة . وال ليوم واحد

ها أŒا كانǨ محاته، وأشاț أن إحدɁ قريباته قد ماتǨ بالطاعون، وأشاعǨ غري
بعȐ اخلبثاء أŒا كانǨ زوجه، بينما ŃǨƢ Ɓ بالطاعون ال محاته وال زوجه وال 

فما أسوأ هذا اخلبǬ واخليانة أن . أحد من أقاربه، وƁ ينف أحدهم من القرية
 Ȱالف كɇع باطبله مطلقا يف جريدة ت Ȱȍنشر الكذب الصريح الذي ال أي

țا! أسبو Ȱألقارب األسف ك ،Ȩاإليذاء دون ح Ǣسب Ȍألسف أن هذا الشخ
أƁ يعلم . املولوي نور الدين اǂترم وأحزن قلوŏم وجرǳ عواطفهم دون مƎر

أن معظم اɇريا اƬندوس يف قاديان وغريهم من أتباț األديان األǹرɁ، يعادون 
 إŒم اإلسالم وال سيما هذȻ اƨماعةǈ أƹا معاداةÝ وقد أُرضعوا قول الزور،

فلماذا إذن نشر يف جريدته أǹبارا كاذبة منشǘها هǘالء . شياطƙ وليسوا أناسا
 به قلوب ƤاعةÝň إن ǨالناسÝ ومن املسǘول اɇن عن الكذب الشنيع الذي أُوذي

 لɊمن العام عدوالذي يريد أن يعيǬ يف البالد فسادا ويعد األحياءĆ أمواتا وهو 
ǘن يǖدير بƨ ،ه الكامنȒبغ Ǣابسب ǈذǹƜ سبȷل ملاذا نشر يف القانوǖسوي 

البالد هذا النوț من الكذب الشنيع واملسيء، وروǯ عن أقارب أǹي اǂترم 
املولوي نور الدين Ǝǹا حمزنا ال أȰȍ له من الصǶة، مسببńا حزنǈ كثريǇ من 
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القلوبÝ وليس هذا فǶسǢ، بȰ أمات حيŋا أوال على سبيȰ االفتراض Ż قام 

  . مليǨ املفترضبإهانة ذلȬ ا
 دون حتقيȨ ونقدÝ أنا ال أعرف رواية اƨريدة أن تنشر كȰ واǱبهȰ من 

 ƙفيǶللص Ǩاحلكومة قد أعط Ǩليزي ، ولكن إن كانƱكثريا عن القانون اإل
 أن ينشروا دون رادț كذبا ال أȰȍ له من الصǶة يجرǳō حرية ȩانوŒايف 

ستكون منة من احلكومة على الناس مشاعر اǹɇرين، فال ƭال للكالم فيهÜ وإال 
 Ǩلو أدان ǥريدǱ"ذية للقلوب، "بيسهǘالقذرة وامل Ǣاألكاذي Ȼعلى نشرها هذ 

  .  عقوبة تستǶقها بالقانونوأذاȩتȾا الوفيات الزائفة إǭباتوطلبǨ منها 
واƨدير باالنتباȻ هنا أن الطاعون قد نشر بالفعȰ الذعر واƬلع يف البالد ، 

نشر الطاعون همة من ناحية أǹرɁ على عاتقها م" هبيس"وأǹذت جريدة 
 حƙ - مواطنƙهذȻ احلكومة املواسية لل تǘاخذففي هذȻ احلالة إن Ɓ . الزائف

، فال  السليȔ اللساȷ ذلȬ الشخȌ-ارتكǢ كذب ȍريح بوقاحة بشعة 
ندري إىل أي مدɁ سيتمادɁ يف الكذب والزور وإىل أي مدɁ سيǘذي القلوب 

Ȩه بعقوبة ال كذبهيزال . بغري حǞطǹ األوىل فيمكن أن يتنبه إىل Ȱيف املراح 
وأǹف عقوبة على كذبه هي منع جريدته من الصدور على الفور أو . بسيطة

وإذا انتاب احلكومة أدƅ شȬ يف كالمنا هذا . هاعليمناسبة أǹرɁ تطبيȨ عقوبة 
 Ǭفأحدا من فلتبعșة كيهموǶبص ȨقيǶوالت ǬǶالب Ȱالمناا إىل قاديان من أج .

. وبكذبه هذا قد أǭبǨ اǂرر الشقي أمام الناس واحلكومة أنه كاذب ومفتر
 فقد كان يهدف من ذلȬ، إǭبات ،املǘسف يف األمر أن كذبه Ɓ يغنǌ عنه شيǞا

 Ǣالبالء"أننا كتبنا يف كتي Ȝولكنه " داف Ȕقاديان ق Ȱǹأن الطاعون لن يد
مȈ يف الصفǶة اخلامسة منه،  قرأ بإمعان الكتيǢ وال سيما اƬاليته. دǹلها

ولن يقبȰ . فلو فعȰ ذلȬ لتجنǢ لعنة الكذب. الذي نقلناȻ يف هذا الكتاب أيȒا
عذرȻ أن بعȐ األشرار األشقياء الكاذبƙ من قاديان أƎǹوȻ بذلȬ فنشر هذا 

 ،Ȼولية النشر تقع عليه دون غريǘريدة، ألن مسƨأنهالزور يف ا Ȩد واحلقد سو 
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فقد كان يعرف جيدا أن .  إىل جانǢ جريدته األǹرɁ أيȒاوجه بعȐ اƨرائد

ƌماعة منذ حتقƨا ȻذƬ Ǆون من أعماقهم عداوةندوس من قاديان يكنƬريا اɇا Ȩ
، وكذلȬ إن أǶȍاب بعȐ األديان األǹرɁ أيȒا Ʒذون ليكȾراȳالنبوءة عن 

ة  كȰ ذلȬ ال ƹكن ƨريدمعو. حذوهم، فكيف يǘتمنون دون حتقيȨ يف بياŒم
فǖي .  عدوة ومعاندة قدƹة ƬذȻ اƨماعةأن ơفي أŒا كǶيŉة آدم " بيسه"

 Ýالعناد Ȭذل Ǣيف جريدته بسب Ǣرر قد نشر كومة من األكاذيǂيف أن ا Ȭش  
أيȒا ماتǨ " موال"Ż كتǢ اǂرر يف العدد نفسه أن زوجة البواب 
ليفكر كȰ شخȌ ف. بالطاعون، مع أŒا ال تزال حية ترزȧ وموجودة يف قاديان

أليس نشر . ما هو التصرف الذي قام به هذا اǂرر إذ شرț يعد األحياء أمواتا
 األمنǢƶ Ý نقȐهذا النوț من الكذب اخلطري بقلم اǂرر وƟريح القلوب ưا ي

 Ȼالفساد يف الناس بنشر Ȼة ونشرǞيƎال القلوب Ȍإيذاء هذا الشخ Ɂتقدير مد
فمن ناحية قد . ه اليت تطبع باɇالف كȰ أسبوțأǹبار املوت الزائفة يف جريدت

 Ɂرǹمصيبة أ Ǩقام Ɂرǹبالناس مصيبة فعال ومن ناحية أ Ǩوال تزال تنتشر حل
ال أدري ماذا ƹكن أن يستفيد ". بيسه"بواسطة جريدة باستمرار يف البالد 

املواطنون من هذȻ اƨريدة اخلبيثةÝ وال أفهم ملاذا تتردد احلكومة يف فرض احلظر 
لى ȍدور هذȻ اƨريدة املǘذيةÝ ألن وقف ȍدورها أفȰȒ من أن تتǖذɁ منها ع

  . مǞات األلوف من القلوب
 اƨريدة املذكورة هو أŒا نشرت اختارته اǹɇر الذي اɍفتراءوطريǭ : Ȩانيا
 ها وقالǨ إن الناس ƹوتون بالطاعون يف قاديان، بينما Ǩƹ Ɓ فيافتراضية أƧاء

ماتǨ " موال" فمثال كتǢ اǂرر أن ابنة املدعو .شخȌ من هذȻ األƧاء
Ȕبابنة ق ȧرزي Ɓ املذكور Ȍأن املدعو . بالطاعون مع أن الشخ Ȭكذل Ǣوكت

احلائȬ، قد مات بالطاعون، بينما ال يوجد يف قاديان حائŏ Ȭذا " ȍدرو"
ال ندري ما الذي ǹطر بباله إذ سجȰ أƧاء . االسم ليكون قد مات بالطاعون
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 يشتبهرƞا فعȰ ذلȬ لكي .  وأدǹلهم يف قائمة الذين ماتوا بالطاعونافتراضية

  . أنه قد يكون هناȫ أناسŏ ŅذȻ األƧاء ماتوا فعالوا فيظنعلى اƨهال األمر 
طريȨ االفتراء الثالǬ الذي اǹتارȍ ȻاحǢ اƨريدة هو أن بعȐ الناس : ǭالثا

عون، ولكن ȍاحǢ سبǢ آǹر وليس بالطانتيجة قد ماتوا فعال ولكنهم ماتوا 
فمثال كتǢ يف . اƨريدة سجلهم ƯادعةǄ ووقاحة يف عداد ضǶايا الطاعون

أن ابنه قد مات بالطاعون، مع أن أهȰ القرية كلهم " بدها"جريدته عن الزيات 
يعرفون أنه مات بعȒة كلǢ مسعورÜ وكما هو معمول به يف الدوائر احلكومية 

 فيها تاريǸ عȐ الكلǢ وغريȻ من فقد أعŇدŉت شهادة رƧية بوفاته ذُكر
إذ نشرت يف ȍفǶاőا األكاذيǢ " بيسه"فǖي أمانة قامŏ Ǩا اƨريدة . البيانات

ÝاȒاجم احلكومة أيő ابات بالطاعون عن ! اليتȍاإل Ǩفǹن احلكومة أǖوك
 Ȑبعد ع Ǩǭية أن الوفاة حدƧيف البيانات الر Ǩفيها وسجلșقصد بواسطة مو

فما دامǨ اƨريدة . كذب احلكومةاللثام عن ƨريدة Ǩ اǖماطكلǇǢ مسعور، ف
Ǩهذا املقد بلغ ǈȠقتها احلكومة،  منبلǎǭيف أمور و țوراد țالكذب ودون واز 

حريŌ باƨرائد أن تنشر الصدȧ واحلȨ ال الكذب ! فكم ȍار وجودها ǹطريا
الناس بدال من بنكرر ونقول إن مثȰ هذȻ اƨرائد اخلبيثة والقذرة تȒر . والزور
ال ندري إىل أي مدɁ . ، وتروǯ يف الدنيا الكذب وهو أمرŅ رǌجŃسŅ نǌجŃسŅنفعهم

سيبلȠ هذا الشخȌ يف الكذب يف ǭورة عداوتنا، وكم من األحياء سيدǹلهم 
 Ýزعما منه يف عداد األموات بالطاعون  

بالطاعون، مع أن هذا املسكƙ كان قد تويف " نتهو"ومن افتراءاته قوله ƞوت 
وقد ذُكر يف السجȰ . يلة بقدر اهللا إǭر إȍابته باحلمى لبعȐ الوقǨقبȰ فترة طو

من فهȰ . فقȔكان احلمى " موال"احلكومي أن سبǢ موته وموت البواب 
 أن تبلȠǎ احلكومةُ Ǝǹا زائفاÝ وưا ال شȬ فيه أنه كانǨ للǶمى جولة املعقول

أȍيŏ Ǣا وȍولة يف قاديان أيȒا كما Ʒدǫ دائما يف أيام شدة القيȘ، وقد 
كما أȍبǨ أنا وأوالدي أيȒا ليوم أو . أكثر من مǞة شخƜ ȌسǢ التقديرات

ƙيف املدرسة و. يوم Ȑا البعŏ Ǣيȍأ Ǣكثري من الناس يف القريةإىل جان .
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وبسبǢ كثرة اإلȍابات، فقد مات باحلمى بȒعة أشخاȋ، وكان بعȒهم 

شفوا بعد وƜسǢ معلوماتنا فإن عدد الذين Ɓ ي. مرضى منذ بȒعة شهور
اإلȍابة باحلمى ال يربو على اǭنƙ أو ǭالǭة من بƙ أكثر من مǞة أȍيبوا ŏا على 

Ǣوجه التقري .ɂدعي ȷأ ȁوƶ لȾاعونافȕ Ȭذل Ćاحلياء Ćاحلياء Ý ! ŉȈتتف Ɓأ
احلمى مرارا يف الصيف من قبÝȰ بȰ سبȨ أن مات باحلمى يف قاديان قرابة 

أما اɇن فقد قلǨǎ . للطاعون أي أǭرǭالƙǭ شخصا يف سنوات Ɓ يكن فيها 
  . الوفيات بفȰȒ اهللا تعاىل إىل حد كبري نسبيا

Ȱة عادية تتفشى يف هذا الفصǞا أوبŒالقول إ Ȱهالء الذين ليس . فمجمƨوا
Ȩا طاعونا بغري حŒوƎيعت Ǣإملام بالط ƅهالء هم حمررو . لديهم أدƨا Ȱوأجه

Œǖهالء كƨرائد الذين يقبلون كالم اƨم أطباء بارعونا . Ȍأن تشخي Ȩواحل
ƙعلى األطباء البارع Ɠمرض الطاعون ليس سهال أبدا ح .  

الغريǢ يف األمر أن بعȐ املرضى يصابون بالدمامȰ أحيانا، ولكنها ال تكون 
لقد شاț مǹǘرا أن الطاعون تفشى يف دƬي . طاعوناÜ فاملوضوț معقد جدا

Ż إن . وț من احلمى وليس طاعوناولكن تبƙ بعد التقصي والتǶري أنه كان ن
الوبائي منهما يتفشى . أحدƵا وبائي والثاƆ غري وبائي: الطاعون أيȒا نوعان

أما غري . بسرعة وينتقȰ من شخȌ إىل آǹر، فتزداد الوفيات Ɲطى حثيثة
 اليت تظهر  الفتاكةالوبائي فال يتفشى بسرعة Ưيفة وتتكون فيه الدمامȰ والبثور

ذن أو على راحة اليد أو الصدر أو األنف أو وراء األذن أو على أحيانا على األ
فهذȻ كلها تظاهرات Ưتلفة . الشفة أو على إȍبع أو أي جزء آǹر من اƨسم

للطاعون، وإن Ɓ تنتشر يف الناس بشدة وƁ تتسبǢ يف وفيات، ملا اعتƎت 
 أن ، وƹكنغاية يف الصعوبةإذن، فإن تشخيȌ هذا املرض . طاعونا وبائيا

ǜطƸفيه  ƅوقة الذين ليس لديهم أدŊهال السƨعلى ا ǄالȒا فȒأطباء بارعون أي 
  . وا من القŇيم اإلنسانية إال نزرا يسريانالإملام باملوضوț وƁ ي

واألمر اǹɇر يف هذا املرض أنه يصول ȍوالت مهولة يف فترة شدته وحينها 
بǢ التغير يف الطقس أو  بس-وحő ƙدأ شدته قليال . تكون الوفيات يف أوجها
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 Ƹف تǭǖريȻ يف بعȐ الناس، -غريȻ من األسباب غري املعروفة جيداǄ عند الناس 

واحلȨ أن املرض يف هذƜ . ȻيǬ يصبح الدمȰ عاديا وتصبح احلمى أيȒا عادية
  .احلالة ال يعد طاعونا، بȰ يتǶول هذا املرض السام إىل مرض عادي

أن تتوقف يف املستقبȰ عن هذȻ " بيسه"واɇن أقول نصيǶة ƨريدة 
 Ȱا تستطيع أن حتتمŒعلى مغبتهااالفتراءات والكذبات املخجلة، وإال ال نظن أ 

Ȱالطوي Ɂر قد . املدسŃتǌرŃة من مدينة أمǞا من ذوي الطبائع الدنيȒواألسف أن بع
وقد كǈذǈب بعȒهم بǖن الطاعون تفشى .  هذȻ اƨريدة يف إعالناőمحذو حذوا

فماذا نستطيع القول إزاء ذلȬ إال . ا، وقد حǎȰ بقاديان طاعون جارفيف Ƥاعتن
ƙة أن القرية أو املدينة اليت . لعنة اهللا على الكاذبƹوليعلموا أن من سنة اهللا القد

وال ŏ ȰƷا دمار ƶعȰ الناس .  نسبيااألمن داريبعǬ فيها مرسȰ من اهللا تصبح 
 ƙم ويتركهم مذهولŏواȍ وتوويفقدونƹن باب املوت ال  أن كالفراشات، بيد

Ƭذا السبǢ قد ورد يف كثري من األحاديǬ اليت يǘيدها القرآن . يغلŒ Ȩائيا
مكة  يف - بقدر Ʒتمله اإلنسان -الكرƇ أيȒا أن الكولريا كانǨ تتفشى أحيانا 

ǥمة واملدينة املنورȚي أماناملعما دارŒولكن تفشيها يف مكة املعظمة .  مع كو
دǫ العديد من اإلȍابات ŏا يف املدينة حتقدر يستطيع اإلنسان احتماله، وكان ب

.  أمن دارولكن هذȻ احلاالت ال تخǎȰ يف كون احلرمƙ الشريفƙ. املنورة أيȒا
كذلƲ Ȭن ال نستبعد إمكانية حلول الوباء بقاديان أيȒا يف حƙ من األحيان 

 ولكن لن Ʒدǫ أبدا يف .ǹسائر بسيطة يف األرواǳ أيȒابسببه أو أن تقع 
فلن . قاديان دمار كما حدǫ حوƬا، حǹ ƓلŃǨ بعȐ القرɁ من الناس Œائيا

تźǖ هذȻ احلالة على قاديان، ألن اهللا القادر قد وعد يف كالمه املقدس أنه لن 
لوال اإلكرامƬ لȬ : "قال تعاىل ما نصهكما ȰƷ بقاديان طاعون جارف، 

هار إكر." املقامșهذا املقام بالطاعون، أي قاديان، ألن أي لوال إ Ǩألهلك Ȭام
هذȻ القرية أيȒا يسكنها كبار اخلبيثƙ واألشرار وذوو الطبائع النجسة 

  أريدوالكذابون واملفترون، ويستǶقون أن يهلكهم غǢȒ اهللا Ƥيعا، ولكƗ ال
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فعȰ ذلȬ ألنȬ موجود فيهم شفيعńا، وإنƗ أريد إكرامȬ، فǖتغاضى هذȻ املرة 

 العقوبة وإنزال الدمار املهيǢ واملوت على الناس، غري أنƗ لن أتركهم أيȒا عن
دون العقاب كليŋا، بȰ سينالون نصيبا من عذاب الطاعون إىل حدŖ ما، لكي 

ولكن إذا حƋȰ بقاديان طاعون مثلما حȰ يف بعȐ املناطȨ . تفتح عيون األشرار
قرɁ ودمōرت قرɁ كثرية وƁ اŎاورة، حيǬ مات به مǞات من الناس يف بعȐ ال

تباد كان من املفروض أن يبȨ يف كثري من البيوت إال الرŊضعÜ ففي هذȻ احلالة 
 كلƌها أيȒا مع إمامها، فيموت اƨميع - املوجودة يف قاديان -هذȻ اƨماعة 

بالطاعون، األمر الذي ال يريدȻ اهللا تعاىل، فهي قومه الذي أعدȻ بيدȻ، وهذا 
رǈالغراس غȻمن اهللا بيد ǫاملبعو هاهللا تعاىل بستانه الذي غرسه . س Ǭتƶ فكيف

ومثǈله كمثȰ سفينة ركŇبها . بيدÝȻ ولذلȬ السبǹ Ǣفƍف العذاب عن القرية كلها
ȍفي اهللا لتبليȠ الدعوة إىل بلد ما، فإن هبǨ عند ذلȬ عاȍفة يف البǶر وكان 

اهللا، ولكنهم لن يغرقوا من كثري من ركاب السفينة جديرين بالغرƜ ȧسǢ سنة 
في اهللا هذا، ألن غرقهم سيȍ Ȱاهللاأج Ȼا، وهذا ما ال يريدȒفي اهللا أيȍ زنǶ.  

اعلموا أنه قد حتدǫ وفيات إىل حد ما يف السفينة اǂميŉة أيȒا ولكنها ال 
 Ƿويشرعوا بصوت واحد بالصرا ƙانŎا فيقفزوا منها كاŏتفسد أمن ركا

Ȱالوفيا. والعوي ǎكافة إن ȧغرة تǞربة مفاجȒم السفينة بƌة عن حتطƟت املروعة النا
 ǫمن احلواد țوهذا النو Üا عظيماǭحاد ȰƍثƢ ر فتغشاهم أمواجهǶا يف البŏركا

بȰ يوȰȍ . املهلكة ال Ʒدǫ حƙ يركǢ السفينةǈ نŊƑ اهللا ورسولُه أو ȍفŇيŊه
شاركهم يف الذعر والدمار اǹɇرون أيȒا إىل بر األمان بƎكته وشفاعته لكيال ي

عبد اهللا الكامȰُ الذي يسافر لنشر جالل اهللا تعاىل، ولكيال تبطȰ مهمته اليت 
: فبǶسǢ سنة اهللا هذȻ قد جاء عن قاديان إƬام نصه. اǹتار السفر من أجلها

، حƓ ال يقع اخللȰ يف أفعال اهللا، وإال فكانǨ قاديان جديرة "إنه أوɁ القرية"
ريها، ألن أهلها بعيدون مع قرŏم، وكثري منهم ال يǘمنون باهللا بǖن تهلȬ قبȰ غ

Ȩلعوا لباسهم النجس ويقبلوا احلƸ تعاىل، وال يريدون أن .  
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فباǹتصار، إن من سنة اهللا أن القرية أو املدينة اليت ينـزل ŏا مبعوǫ من اهللا 

أن حتدǫ غري أنه من املمكن . ال تهلȬ بالطاعون وال بǖي وباء آǹر وال بƎكان
فيها وفيات ƞقتȒى العادة وضمن نطاȧ حتمȰ اإلنسانÜ سواء كانǨ بالطاعون 

فهذا . أو الكولريا أو بسبǢ آǹر ألŒا ال تسبǢ اخللȰ يف مهمة املبعوǫ من اهللا
Ȭعن قاديان ال أكثر من ذل Ȼام الذي نشرناƬهو املراد من اإل .  
ن املسيح املوعود يعترض بعȐ الناس أنه كان من املفروض أن يسود زم

األمن والراحةُ بدال من تفشي الطاعون يف البالد أو أن تȒرب اŎاعة ويكثر 
  . املوت ألسباب متنوعة

واƨواب على تلȬ األوهام الباطلة هو أنه ال ƶوز لɌنسان أن Ʒكم من 
لقد Ź التصريح يف كتǢ اهللا أن . عندȻ ويقول Ǣƶ أن Ʒدǫ كذا وكذا

فقد ورد ذكر هذا النوț من . تما يف زمن املسيح املوعودالطاعون سيتفشى ح
Ƈيقول اهللا تعاىل يف القرآن الكر Ȭكذل ،ȰيƱاملوت يف اإل : الǌإ ňةيŃرǈق ŃنŇم ǐنǌإو

 أي سنهلȬ كȰ قرية أو نعذŏƍا  نŃǶن مهŃلŇكُوها قǈبǈȰŃ يوŃمǌ الǐقŇيامةŇ أǈوŃ معذƍبوها
  . زمن األǹري الذي هو زمن املسيح املوعودقبȰ القيامة، أي يف ال

" إكمال الدين"ولقد ورد يف Ƕȍيح مسلم وكتǢ أǹرɁ وكتاب الشيعة 
بصراحة تامة أن الطاعون سيتفشى يف زمن املسيح املوعود، بȰ قد أورد املǘلف 

 أربعة - وهو ǭقةǆ عند الشيعة -" إكمال الدين" من ٣٤٨أوال يف الصفǶة 
أن من " الباقر"وقد روي عن اإلمام . سوفأحاديǬ عن الكسوف واخل

 قبȰ أن يستتǢ أمرȻ، أي يقبȰ عالمات املهدي وقوț الكسوف واخلسوف

                                           
 ٥٩: اإلسراء 
ه وحƙ غُشي علي.  على الصليǢ يوم اƨمعة عصرالقد علȨƍ املسيح : احلاȉية 

إǭر معاناة دōȧ املسامري لبȒع ساعات وșُن أنه مات هبǨŉ عاȍفة شديدة دفعة واحدة 
اليوم العاشر من اǂرم ويوم ذلȬ يف وكان . وفقدت الشمس والقمر ضوءƵا وعم الظالم

سƜ Ǣ بعمȰ حسن قومفقام هǘالء ال. وكان اليوم التاƃ يوم عيد الفصح. ȍوم اليهود
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كذلȬ ورد أن من عالمات املهدي أنه سيتفشى الطاعون اƨارف . قبوال عاما

يف الدنيا قبȰ أن يستتǢ أمرȻ، أي قبȰ أن ينال قبوال عاما، حƓ إذا كان يف 
 من هذȻ الفقرة واضحفال. ر ƹوت Ʀسة منهم ليبقى اǭنان فقȔبيňǨ سبعة أنفا

 ƙستظهران ح ƙيتɇا ƙبأن هاتƋكذهرتا للمسيح يș ما قدŒيف الدنيا أل 
 أيȒا حƙ كُذƍب وأُعŇدŉ له الصليǢ، فșǖلمǨ الشمس والقمر عيسى 

  . وتفشى الطاعون أيȒا
وǫ الكسوف فمجمȰ القول إنه قد ورد يف الكتاب املذكور أن حد

 للمهدي معǲزǥسيكون واخلسوف يف رمȒان وتفشي الطاعون يف البالد 
فمما ال شȬ فيه أنه قد بلȠ مبلȠ التواتر أن تفشي الطاعون يف عصر . املعهود

ستظلŇم له السماءć بكسوف . املسيح املوعود بدعائه، هو من آيات ȍدقه 
ِȄمȊسوف القمر يف الǹو ȷاȒلرمș الطاعون ، وستنشر له األرض ǈمة

 ومصيبته، ألنه لن يقبȰ يف البداية، فتظهر له آيات منذرة، وƹوت الكفار
  : يكون على نوعƙسوإن موőم . ةǲه احلإƢامبنفǈسه، أي بتوجهه ودعائه و

ƜيǬ تكون يف زمنه األديان كلها ميتة إال الروحانيةÛ من الناحية  )١(
  . اإلسالم

                                                                                                     
.  ملعون وكانوا يهدفون إىل أن يثبتوا بطريقة ما، أن املسيح ،زعمهم يف حالة الصوم

وكذلƢ Ȭاما حƙ أȍُدŇرت فتوɁ التكفري ضد املسيح املوعود، حدǫ بعد ذلȬ الكسوف 
واخلسوف يف رمȒان حƓ يتم التشابه بƙ احلدǌƙǈǭ، ألنه كما قام املسيح عيسى من 

 على حد زعمهم - املسيح املوعود األموات على سبيȰ االستعارة، كذلȬ قد أهلكوا هذا
 .منه.  اɋماȳ القاǝم وقام، لذلȬ سمōيأُحيǞƞ Ʉِتي ǹاŹ على تكفريȻ، ولكنه -

إنه لتشابه غريǢ أن أșلمǨ الشمس والقمر يوم الصيام بغتةǄ بسبǢ : احلاȉية 
وقد șهر كال . ، وتفشى الطاعون يف األرضالعاȍفة الشديدة يف زمن عيسى 

 ǌالكسوف واخلسوف كما األمرين Ǣان بسبȒا، أي عم الظالم يف رمȒيف هذا الزمن أي
 .منه. عم الظالم يف يوم ȍوم اليهود من قبŻ ،Ȱ دمōرت الدنيا بالطاعون
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ǘذɁǈ ويعذƋب، فيثور غǢȒ اهللا سوف ي ، ألنهاملاديةمن الناحية  )٢(

فيتساءل الناس أǹريا ملاذا . لقيامةلعلى اخللȨ فينشر املوت الذي يكون ƴوذجا 
 . تنـزل عليهم هذȻ املصائÝǢ فيرون طريȨ السعداء

، األمر الذي اƪاȍةباǹتصار، إن كثرة املوت من عالمات املسيح املوعود 
 .شهد به األنبياء كلهم منذ القŇدم

لو كنǨ أنǨ املسيح املوعود، وقد șهر هذا الطاعون آية لȬ :  قلتموإذا
  .لكان من املفروض أن ȫƎƸ اهللا قبȰ األوان بتفشيه يف البالد

هذا و. واƨواب على ذلȬ أن اهللا تعاىل قد أƆƎǹ به يف احلقيقة قبȰ األوان
Ƭندوس النبǖ مǘكد ويقيƜ ƗيǬ ال يسع أحدا من املسلمƙ أو املسيǶيƙ أو ا

  .بȰ احلȨ أنه تعاىل ƆƎƸ Ɓ به مرة واحدة بȰ مرارا وفيما يلي بيانه. رفȒه
)١(  Ȱاألمحدية قب ƙاهƎاهللا يف ال ƆƎǹعام، ٢٣لقد أ ňية موتǔا بńعام 

  :  نصهوحي من اهللا ه  من٥١٨فقد ورد يف الصفǶة 
"ŅرǶهذا، إن هذا إال س Ȭى لروقالوا أنǭǘاهللا.  ي Ɂنر Ɠح Ȭمن لǘلن ن 
قȰ أتى أمر اهللا . عدوƃ Ņ وعدوŌ لȬ. ال يصدȧ السفيه إال سيفة اƬالȫ. جهرة

Ȼبربكم قالوا بلى. إذا جاء نصر اهللا. فال تستعجلو Ǩألس ".  
Ýاملرتبة Ȼهذ Ȭأي سيقولون، من أين ل ...Ȱا إال آية لن يقبǞالسفهاء شي 

ȫǗم أعدائي وأعداŒم إن آية املوت . املوت ألƬ Ȱولكن ) نأي الطاعو(ق ǆمقبلة
أمراض " : إƬام نصهŻ٥١٩ ورد يف الصفǶة . بشيء من التǹǖري فال تستعجلوا

أي سينتشر املرض يف الناس، وإىل جانǢ ذلȬ ستنـزل ". الناس وبركاته
Ǆمن هذا البالء آية Ȑمي اهللا تعاىل البعǶانيا. بركات من اهللا، فيǭو : Ȼإن هذ

كثري من الناس حظا من سينال و، األمراض ستكون مدعاة للƎكات الدينية
وهذا ما .  اƨماعة احلقة إىلوننȒمالƎكات الدينية يف تلȬ األيام احلرجة وي

 أيȒا، نظرا إىل مشهد الطاعون ƙاملتعصبكبار حدǫ فعال إذ انȒم إىل اƨماعة 
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. وقد دƤ Ȱǹاعتنا إىل اɇن أكثر من ألفǈي معارض بسبǢ الطاعون. املخيف

  . اليت نال الناس حظا منها ƞوجǢ النبوءةفهذȻ هي الƎكات
عن نزول  -من الƎاهƙ األمحدية ٥٥٧ يف الصفǶة - Ż ورد كالم اهللا 

 جاء يف الدنيا .إƆ سǖري بريقي، وأرفعȬ من قدرź: "وتعريبهالعذاب العام، 
نذير، فǖنكروȻ أهلها وما قبلوȻ، ولكن اهللا يقبله ويظهر ȍدقه بصولǇ قوي 

". نذير"ففي هذا الوحي املقدس ƧاƆ اهللا ذو اƨالل ." د ȍولشديد، ȍول بع
: وقد قال تعاىل. والنذير يف مصطلح القرآن هو الذي يźǖ معه العذاب أيȒا

واملراد من إراءة الƎيȨ يف . ، أي سƟǖلى بتجƍȰ الغǢȒ"إƆ سǖري بريقي"
 أن  ال شȬ".وأرفعȬ من قدرŻ :"ź قال . كتǢ اهللا هو العذاب دائما
، أما املراد من يتوقف șهورها يف حƙ من األحيانقدرات اهللا تظهر دائما وال 

إșهار القدرة يف هذȻ الفقرة فهو إșهار القدرات اخلارقة اليت ال تظهر على 
ويف ذلȬ إشارة إىل أن تلȬ . جاري العادة، بȰ تتجلى آيةƞ Ǆناسبات ǹاȍة

ȋاǹ أما قوله تعاىل.القدرة ستكون قاهرة بوجه " :Ȭرفعǖفليس املراد من " س
ذلȬ أƆ سǖرفعȬ إىل السماء ƛسمȬ املادي، بȰ إنه من ǹطǖ السابقƙ إذ 
șلوا يستنتجون هذا االستنتاǯ من مثȰ هذȻ الكلمات الواردة ȨƜ بعȐ الناس، 

بȰ املراد هو أنه ستكون هناȫ ضجة كبرية ضدȫ . عفا اهللا عن تقصرياőم
رɁ، ولكنƗ سǭǖبǨ أǹريا أن مقامȬ أƧى ويتمنون أن يكون مكانȬ حتǨ الث

الدنيا Ż" : Ɓ قال . وأرفع وأنȬ من أهȰ السماء ولسǨ من ديدان األرض
، أي رفȒه الناس وƧوȻ كافرا ودجاال وقالوا فيه ما شاءوا، فسǖعاديهم "تقبله

Ȭيف ذل . Ȭزيايريدون لǹاولون أن ذلة وǶإكراما، سي Ȭرزقǖس Ɨولك 
ولكƗ سǖذيع ȍيتȬ إىل أكناف األرضƙ، يعدونƶ Ȭعلوǹ ȫامȰ الذكر 

. جاهال ولكƗ سǭǖبǨ علمȬ، يلعنونȬ ولكƗ سǖنزōل عليȬ الƎكات
سيǶاولون أن يȒيقوا عليȬ باب املعيشة ولكƗ سǖفتح عليȬ أبواب النǌعم على 

." يظهر ȍدقه بصولǇ قوي شديد، ȍول بعد ȍول: "Ż قال تعاىل. مصراعيها
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قوي هو الطاعون الذي تفشى يف البالد وال نعلǈم إىل مƓ واملراد من ȍول 

  . سيصول
بȰ .  عاما٢٣قبȰ " الƎاهƙ األمحدية"باǹتصار، فقد أُنبŏ ǜǌذا العذاب يف 

وال ơاطبƗ يف الذين șلموا : " منه وحي من اهللا نصه٥١٠ورد يف الصفǶة 
لظاملƙ ألƆ أي إذا حان وقǨ العذاب فال تشفع عندي يف حȨ ا" إŒم مغرقون
واملراد ." واȍنع الفُلȬ بǖعيننا ووحينا: "واƨزء الثاƆ من اإلƬام هو. سǖغرقهم

Ż . من الفُلȬ هو سلسلة البيعة اليت أُسōسǨ بوحي وأمر ǹاȋ من اهللا تعاىل
Ɓ يكن الذين كفروا من أهȰ : " ونصه٥٠٦ يف الصفǶة هناȫ وحي منه 

ولو Ɓ ." هم البينة، وكان كيدهم عظيماالكتاب واملشركƙ منفكƙǎ حƓ تǖتي
 يتبƙ من هذا الوحي اإلƬي أيȒا .يفعȰ اهللا ما فعȰ ألحاȓ الفساد الدنيا Ƥيعها

أن الدنيا كانǨ قد اعتادت الشرȫ والكفر وعبادة اخللȨ، وكانƜ Ǩاجة إىل 
 كالم اهللا ٥٠٧وإىل جانǢ الوحي املذكور ورد يف الصفǶة . عقوبة Ƨاوية
أنǨ فيهم ƞنـزلة موسى، واƎȍ . تلطƋف بالناس وترحم عليهم: "هالذي نص

الصدارة بƙ كافة أنبياء بƗ مكان ومع أن موسى كان ƷتȰ ". على ما يقولون
إسرائيȰ يف التǶمȰ واحلŇلم واللباقة واألǹالȧ، وكذلȬ أǭنǨ التوراة على 

ائيȰ، ولكن كانǨ  النظري بƙ أنبياء بƗ إسرة منقطعاأǹالقه الفاضلة وعدŉتŃه
 Ȱمع ك Ȱإسرائي Ɨينصلح مفسدو قوم ب Ɓ لمه عندماŇالنتيجة النهائية حل
املساعي، أنǐ أهلكهم اهللاć أǹريا بالطاعون يف حياة عبدȻ موسى كما هو مذكور 

أنŇ اŃƎȍ كما Ǝȍ : فإىل هذا األمر أُشري يف اإلƬام املذكور آنفا. يف التوراة
كذلȬ ورد يف .  من عندنا يف Œاية املطافلتǶذيرموسى، ولسوف ينـزل ا

 بيǨ أƱ ƁعȰ لȬ سهولة يف كȰ أمرÝ: "الƎاهƙ األمحدية إƬام آǹر نصه

                                           
 احلȨ أنه قد șهرت يف زمننا هذا أساليǢ جديدة لتيسري وتسهيȰ كȰ جانǢ من 

Ȱعم Ȱالت لكɇا Ǩرعتǹاحلياة، وقد ا Ǣفالسرعة ا. جوان Ǣا الكتŏ كننا أن ننشرƹ ليت
اɇن، ونوȍلها إىل أماكن نائية، ونقرأ الكتǢ املنشورة ونستفيد من اكتشافات جديدة يف 



٢١  نزول املسيح
أي جعلنا لȬ بيǨ الفكر وبيǨ ". الفكر وبيǨ الذكر، ومن دǹله كان آمنا

فلما كان يف علم اهللا أن طاعونا عاما سيتفشى يف هذا . الذكر، ومن دǹله أمŇن
 عاما من ٢٣ قب Ȱ قال ، فقدلم قاديان أيȒا من قدر يسري منهالبلد ولن تس

 أي بإǹالȋ وحسن اعتقاد -ن الذي يدȰǹ هذا املسجد وهذȻ الدار إاليوم، 
إƆ أحافȘ : " يف تلȬ األيام وقالفخاطبƗ .  سوف يǶفȘǈ من الطاعون-

 من سالم قوال. وأحافظǹ Ȭاȍة. كȰ من يف الدار، إال الذين علǈوا من استكبار
  ." رب رحيم

  .  Ɲصوȋ قاديان، إىل قسمǌƙمشيǞة اهللاعلموا أن الوحي اإلƬي قد قسم 
ما قُدōر للقرية بشكȰ عام، وهو أن هذȻ القرية ستǶفȘǈ من  )١(

 Ǩشتنه أن يǖب الذي من شōاملخر ǌرōعلى الذعر، واملدم Ǭارف الباعƨالطاعون ا
  . القرية
دار بوجه ǹاȋ وƶنōبها العذاب أن اهللا تعاىل سوف ƷافȘ هذȻ ال )٢(

إن اƨملة األǹرية من هذا الوحي اإلƬي . الذي يصيǢ أهȰ القرɁ اǹɇرين
ÝȨبوجه غري ح ƎŇم على كŏنذر الذين تنطوي قلوت . 

ربنا ذي  جǌدŊ مكروňȻ يف أعƙ الكƎ أن ƶتنبوا الكƎ، ألن ƤاعƔلذا أنصح 
  .Ǝ، فǈافǐهموا مƗ فإƆ أنطȨŇ بروǳ اهللاولكنكم قد ال تفهمون ما هو الك. اجلالل

، ألنه متكŅƎ فȾو أو عقال أو براعةǄ أكǮر منه علمńاكȰ من يŃǶقŇر أǹاȻ ألنه 
Ńرǈكǐذا يǞه شينفس Ǝعتي Ȱب ،Ȱا للعلم والعقńدرŃصاهللا تعاىل م Ɂأليس اهللا . ال ير

وعقال وبراعةǄ أفǈȰȒ بقادر على أن ƶعله ƭنونا ويهǢ أǹاȻ الذي ƷتقرȻ علما 
ÝȻا عندư  

                                                                                                     
آالف األهداف الدينية، ونقدر على أن نتجول يف العاƁ كله، Ɓ تتحŃ هذȻ التسهيالت 

Ȕق Ȱمن قب Ƒالكاملة ألي ن . Ɩستثنبينا وي Ȱألن ك Ȭمن ذل Ȗهما أُعفهو له يت  .
 .منه
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 فȾو متكƎوكذلȬ فإن الذي Ʒقر أǹاȻ بǌناءă على ماله وشرفŇه وكرامته 
ǈوالكرامة هذا الشرف Ȼا، ألنه ينسى أن اهللا تعاىل هو الذي أعطاȒإنه أعمى . أي

Ǆعليه مصيبة ǈنـزلوال يعرف أن اهللا تعاىل قادر على أن ي  Ȱفيقع يف أسف
  . البصر، وأن يهǢ أǹاȻ الذي ƷتقرȻ ماال وǈǭراءă أكثر منهالسافلƙ يف ملح

كذلȬ من يزŃهو بصǶته اƨسدية أو يعتزƜ سنه وƤاله وقوته وقُدرتŇه، 
، ويذكر عيوب أǹيه اƨسديةǈ ساخرńا منه ومستȾزǝاويذكر أǹاȻ باحتقار 

ن ينـزل إنه غافȰ عن ذلȬ اإلله الذي يقدر على أ. فǚنه متكƎ أيȒالǹɈرين، 
عليه عيوبńا جسدية دفعةǄ واحدةǄ وƶعلǈه أǈسŃوأǈ حاال مŇن أǹيه اǂتقǈر، ويبارȫ يف 
قوɁ أǹيه الذي احتقر فال تȒعف قواȻ وال تتعطȰ إىل مدة طويلة، ألنه تعاىل 

وكذلȬ الذي يعتمد على قوته ومواهبه الذاتية، ويهمȰ الدعاءĆ . يفعȰ ما يشاء
أيȒا متكƎ، ألنه Ɓ يعرف مصدر تلȬ القوɁ والقدرات، والتوسȰ إىل اهللا، هو 

  !بș Ȱن نفسه شيǞا يعتد به
فتذكروا هذا كلǎه يا أحبائي، كي ال تعدŊوا عند اهللا من املتكبرين، بشكȰ أو 

  .بǹǔر، دون أن تدركوا
ƎŇر، ينال نصيبا من الكŃبŇكǌيه بǹة ألǞاطǹ ح كلمةǶصوالذي ال . فالذي ي

ينال نصيبا من ء إىل أǹيه بلطف وأدب، ويشيح بوجهه عنه، يريد اإلȍغا
Ǝينال . الك ،ǯتاǂالفقري ا Ȼوǹزاز إذا جلس بقربه أǞوالذي ينتابه شعور باالمش

ƎŇي ويدعو، ينال . نصيبا من الكǎيصل Ȍوالذي ينظر بازدراء واستهزاء إىل شخ
ƎŇا . نصيبا من الكńوالذي ال يريد أن يكون مطيعǫملبعوĈطاعة ومرسله  اهللا 

ƎŇوالذي . كاملة، ينال نصيبا من الكɄȢصي ɍ اهللا ومرسله، وال يقرأ ǫملبعو 
ƎŇر، ينال نصيبا من الككتبه بتدب . țفعليكم أن حتاولوا أال يكون فيكم أي نو

  .من التكƎ لǞالǎ تهلǈكوا، ولتفوزوا أنتم وأهلكم بالنجاة



٢٣  نزول املسيح
اǄ يف هذȻ احلياة، واǹشوا ربكم أنيبوا إىل اهللا وأǈحŇبوȻ كǶبǌكم أحد

Ɓا يف هذا العاńشيتكم أحدخǈات، وكونوا لطفاء . كŉكونوا طاهري القلوب والني
  .متواضعƙ مساملƙ وغري مǘذين لكي ترمحوا

 Ǩوأقول إن النبوءة عن الطاعون ليس Ȩن أعود إىل كالمي السابɇوا
 معظم الكتǢ اليت أُلƍفǨ ، بȰ إŒا مذكورة يف"الƎاهƙ األمحدية"مقصورة على 

واإلعالنات اليت نشرت منذ نشر كتاب الƎاهƙ األمحدية الذي مȒى عليه 
 من ٣٨ و٣٧ و٣٦ و٣٥كما وردت النبوءة نفسها يف الصفǶة . عشرون عاما

Ż أُنبǨǞǌ . الذي أُلƍف بالعربية قبƣ Ȱانية أعوام من اليوم" نور احلȨ"كتاب 
 من كتاب ٦٠ و٥٩عوام من اليوم يف الصفǶة النبوءةُ نفسها قبƦ Ȱسة أ

وقبȰ أربع سنوات وستة شهور نشر عن الطاعون إعالن بتاريǸ ". سراǯ منري"
٦ȓاير / شباƎفيه نبوءة تعريبها١٨٩٨ف Ǩلōجيف املنام أن مالئكة : "م س Ǩرأي

 مȾيبة أشجارا كريهة املنظر سوداء اللون البنǲاباهللا تزرț يف مناطƯ Ȩتلفة يف 
Ý ما ȽذȻ األǲȉار: لشكȍ Ȱغرية احلجم، فسǖلǨ بعȒا من الذين يزرعوŒاا

اإلعالن : انظروا. (ȩريبا البالدإŒا أشجار الطاعون الذي سيتفشى يف : قالوا
 Ǹ٦عن الطاعون بتاريȓاير / شباƎم١٨٩٨ف(  

واملعلوم . لقد وزعǨ هذȻ الكتǢ واإلعالنات على مǞات اɇالف من الناس
. ءة عظيمة قبȰ مدة مديدة من وجود الطاعون ليس بوسع اإلنسانأن التنبǘ بنبو

 ،Ɂرǹرب البنجاب بشدة أكثر من أي منطقة أȒمنها أن الطاعون سي Ǩويثب
 أكثر من غريهم وعارضوا مبعوǫ اهللا بشدة، إذ Ƚ ƁاƤوا كالȳ اǃألن أهلها 

فلما كان . يدǹلوا يف اƨماعة احلقة بǖنفسهم، وƁ يدعوا أهȰ اƬند ليدǹلوها
 țهذا البلد هو األشد معارضة يف نظر اهللا، فقد نال نصيبا من أشد أنوا

والدعاء الذي دعوت به للطاعون قبȰ فترة طويلة، وقد استجيǢ، . الطاعون
ولكن من . كان ȨƜ هذا البلد، وقد نشر يف البالد مǞات اإلعالنات ŏذا الصدد

ة القلوب إىل أقصى احلدود، إذ رأوا املǘسف أن الناس يف هذا البلد أșهروا قسو
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إنǎ اɇيات اليت șهرت يف البالد، ويشهد . آيات اهللا البيōنات وقابلوها بالصدود

عليها ألوف بȰ مǞات األلوف من الناس، واليت سنكتǢ بعȒها يف هذا الكتاب 
 آية، ولكن أهȰ هذا البلد ما زالوا يصرون ١٥٠على سبيȰ املثال، تربو على 

اɇن، باهللا عليكم، أليس حرǌيŋا أن يظهر الطاعون يف .  إنه Ɓ تظهر آيةعلى القول
Ý يرى اɋنساǓ ȷية Ż ينكرȽاهذȻ البالدÝ هȰ من وقاحة وƟاسر أفظع من أن 

 ÝانȒالكسوف واخلسوف يف رم ǫدƷ ƁأǥودǱمو Ǭاألحادي ȻذȽ Ǩأليس 
 Ȭذل ǫحد Ȱوه Ýالسنة والشيعة Ȱأه Ǣيف كتǇțņمد ōمن أيȁ ومن  غرييف Ýي

Ż Ý القول إن هذا احلديǬ ليس ǶȍيńǶا إƴا من أǱلهالذي ادعى أن هذا وقع 
  . هو șلم آǹر

يا قليلي الفهم، ما دام احلديǬ موجودا يف كتǢ أهȰ السنة والشيعة، وما 
 Ǭاألحادي Ɂأنه أقو Ǩبǭ مونه فقدȒم ȨقيǶته بتǶȍ Ǩبǭدام اهللا تعاىل قد أ

ر فقȔ على أن كŇال الفريقȰș ǌƙ حمافظا عليه، على اإلطالȧ، ألن أمرƁ Ȼ يقتص
وباإلضافة إىل ذلȬ . بǹ Ȱتم اهللا تعاىل على ȍدقه بتǶقيȨ النبوءة الواردة فيه

. فقد ذُكر الكسوف واخلسوف يف الكتǢ السابقة أيȒا عالمةǄ للمسيح املوعود
وƶ ƁرōحوȻ أو " إكمال الدين"و" سنن الدارقطƗ"وهذا احلديǬ وارد يف 

ōعȒيȻفو . Ȭففي ذل Ýالكسوف واخلسوف عالمة للمسيح املوعود Ȱعأما ملاذا ج
. لȒȢب اǃ تعاƂإشارة إىل أن اإلنكار الذي يتلقاȻ يف األرض إƴا هو مدعاة 

أȷ يȾȚر ȽذȻ فظهر هذا الغǢȒ على األرض بواسطة الطاعون، فǖراد اهللا تعاىل 
ȩد اختري الكسوȣ واƪسوȣ و.  تنبيهńا للناس وتذكريńا Ƭماɇية يف السماء

، ألن حكم الشمس يكون Œارńا وحكم القمر يسود ȽذȻ اɇية إلșهار كالƵا
أي أن اإلسالم هو . Ǳعل Ƚذا اɋماȳ املوعود ملكǄا لكال احلُكمنيِوقد . ليال

Ǳاء Ƚذا املوعود ليǶكم عليȾا ƞنـزلة النهار، واألديان األǹرɁ كالليȰ، وقد 
 الذي توجد فيه العراقيȰ واحلجǢ يف حكمه أǭناء النهار، ففي الوقƤ .Ǩيعا

 ǓيةǄ تȾȚِروتوجد العراقيȰ يف ملكوته الليلي أيȒا، أرادت احلكمة اإلƬية أن 
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وقد Ź التدليȰ يف هذȻ اɇية . منذرة يف السماء بصورة الكسوف واخلسوف

على أنه كما يزول الكسوف واخلسوف بعد فترة وجيزة ويستوي كŇال 
كاȷ كال الȦريقنيÛ . كبƙ على ملكوته، كذلƢ Ȭاما سيǶدǫ هنا أيȒاالكو

 عاÛȳ وحني ČĎċċأي أȽل السنة والȊيعةÛ ينتȚر الكسوȣ واƪسوȣ منذ 
Ȝȩانظروا إىل أن القرآن و Ż Ýفهم باليهوديةȍيناسبهم غري و Ȱفه ÜȻبوǎكذ 

 مطايا واحلديƎƸ Ǭان بتعطيȰ العشار يف زمن املسيح املوعود، أي ستكتشف
ولǈتتŃركǈنŉ : "، كما يلي"مسلم"فهذا احلديǬ موجود يف . أǹرɁ بدال منها

إن  . ǎوإذǈا العŇشار عطƍلŃǨǈ: ، ويقول القرآن الكرƇ"الǐقŇلǈاȋ فǈال يسŃعى علǈيŃها
 موجود يف كتǢ الشيعة أيȒا، ولكن هȰ ألقى أحد باال آنفااحلديǬ املذكور 

 Ýيةɇا ȻذƬȊم ȷور بني مكة إȾȚال Ȭȉو ɂية علɇا ȻذȽ ȨقǶعا لتǝدا راȾ
 اراتȖد القȽاȊواملدينة حني ت Ȱبلمكان قوافɋاŇانقالب .  الطويلة ǫدǶفسي

ففي ذلȬ .  عام وتكتشف مطايا جديدة١٣٠٠يف املطايا املستخدمة منذ 
نŉ الǐقŇالȋ فǈال ولǈتتŃركǈ"  وحديُǬوإذǈا العŇشار عطƍلŃǨǈالوقǨ حƙ تقرأ آيةُ 

 على املسافرين فلن يسعهم إال القبول بصدر منشرǳ أŒا كانǨ يف "يسŃعى علǈيŃها
 احلقيقة آية ƬذȻ األيام ونبوءة عظيمة الشǖن ǹرجǨ من فم نبينا األكرم 

  . وحتققǨ اليوم
 źǖي Ɠوم Ýترتدعون Ɠبون، مƍاألسف عليكم أيها املكذ Ȱولكن األسف ك

 ولكن لقد ȖȽلǓ Ǩيات اǃ كمȖر يف موسم األمȖار. فيه عيونكميوم تفتح 
Ɓ يȾȚر لقد مȒى من القرن ǹمسه على مرأɁ منكم و. Ɓ يزل جفافكم

Ɓ يقصر اهللا تعاىل يف إșهار اɇيات، فقد وقع الكسوف واخلسوف . ƭددكم
يف رمȒان، وșهر املذنǢŉ أيȒا منذ مدة طويلة ƞوجǢ احلديǬ، وتفشى 

 يف البالد وفȨ القرآن الكرƇ واألحاديǬ الواردة يف كتǢ أهȰ السنة عوȷالȖا
 ومسŇǨŉ اɋبلÛ أيȒا، واكتشفǨ مطايا جديدة بدل منȜ احلǰوالشيعة، وقد 

                                           
 ٥: التكوير 
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احلاجة لكسر الصليǢ، إذ قد تنصŉر حديثǄا يف البنجاب واƬند مليونان وتسعمǞة 

ية السادسة من Ǔدȳ  مǨȒ األلȦألف شخȌ بعد ارتدادهم عن اإلسالم، وقد
Ý أƁ يقȽ ǌȐل فرȓŉَ اǃ تعاƂ يف إȾșار اɇيات من Ʉȉء .وƁ يȾȚر مسيǶكم

فتنة  األرض من على حياة آőم ƜسǢ الشروȓ يف النبوءةÝ أƁ يطهōر 
ȳراȾي ليكǹي ابن أƍتوف ƙوح Ýددة واحلتميةǂاملولوي نور الدين يف املدة ا Ɓأ ،

انظروا، إن آية ذلȬ، وجود بثور : Ý وقال سيولَد له ابنأنهƎƸ اهللا تعاىل عندئذ 
عبد  واƧه -  ولد Ƚذا الولدفكم كانǨ اɇية واضǶة إذ. ǹطرية على جسمه

 Ʉارها موجودة-احلǭطرية ال تزال آǹ وقد .  وعلى جسمه بثور ȻذȽ رتȊن
، نشرت بأية ȩوňǥ وȉدňǥوكذلȬ . اɋعالنات عƎ مǞات النبوءǥ يف البالد

اɍبن  أن هذا العبد املتواضع سوف يرزȧ بǖربعة بنƙ، وأن باɋعالناتنبوءة ال
 ولكن! وكيف حتققǨ بكȰ جالء!  يف حياة عبد احلȨ الغزنويالرابȜ سيولَد
Ý هذȻ اɇيات ليسǨ بȒع آيات فقȔ، بȰ تربو على مǞة وƦسƙ من Ǔمن ŏا

 لو وقفواȁالوا أحياءÛ الذين Ⱦȉدوا علȽ ɂذȻ األنباء بأȳ أعينȾم وما  إȷ. آية
إŒم مع رǗيتهم هذا القدر . مصطفƙǎ لقارب عددهم عدد جيȈ حكومة كبرية

أما املشايǸ فتكفيهم ! من اɇيات، يصرون على أنه Ɓ تظهر آية، فǖي șلم هذا
آية سلبهم العلم ألƆ قد نشرت اإلعالنات مقدōما جوائز قدرها آالف 

تابة تفسري سورة من سور القرآن يف العربية الروبيات، وقلƬ Ǩم لو استطاعوا ك
ولكن Ɓ يكن Ƭم أن . الفصǶى يف مواجهيت جالسƜ ƙذائي، لنالوا اƨوائز

Ɔا. يبارزوȾم العلمية كلőدرȩ د سلبȩ Ƃتعا ǃا ȷم أƬ يةǓ تكن Ɓومع أ Ý
 كوŒم ألوفǄا، Ɓ يتشجع أحد منهم ليبارزƆ بنية ȍادقة ليرɁ من يǘيدȻ اهللاć يف

  .هذȻ املواجهة
وآية أǹرɁ أŒم أǹرجوا كȰ ما كان يف جعبتهم لتدمريي وƁ يدōǹروا مكرا 

 ،Ȼذوǎلوكيدا إال نفǝالوسا ȣنوȍ ȳداǺم باستȽودȾǱ صارىȩ وبذلوا 
 Ǣلوا السȍاملشروعة وغريها وأو ȧتاروا كافة الطرǹجهد، وا Ȱواستنفدوا ك
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يا عند احلكام، واőموƆ بالقتȰ والشتم والتǶقري واإلهانة ذروőا، ورفعوا القȒا

 Ȱا بعدما كان أقǄألف ƙاعيت زهاء سبعƤ عدد Ȱȍالنتيجة أن و Ǩا، وكانȒأي
ومع كȰ العراقيȰ واملعارضة، حتققǨ النبوءة . من أربعƙ شخصا يف األيام األوىل

الواردة يف الƎاهƙ األمحدية اليت نشرت يف الدنيا قبȰ عشرين عاما، وكان 
 الناس سيȒعون العراقيȰ وƷاولون القȒاء على هذȻ اƨماعة، ملخŉصها أن

ولكن اهللا تعاىل يعمȰ على عكس إرادőم وسيجعلها Ƥاعة كبرية، فتنتشر يف 
. العاƁ كله بسرعة هائلة، وستظهر وȍمة اللعنة على إرادة الذين حاولوا منعها

Ý هȰ يعقȰ أن عǲزȩولوا اÛȷɇ أɍ يǮبǨ من كل ذلȬ تأييد اǃ املباهللا عليكم، 
تظهر النتيجة على هذا النǶو إذا كان ذلȬ من كيد إنسان مكǎارÝǇ سريوا يف 

 بذل التاريǸ يف ȍفǶات مكǎارالعاƁ كله واƜثوا، هȰ لكم أن تعثروا على أي 
  Ý يȾلȬهذا القدر من اƨهود للقȒاء عليه فلم 

ȷ الذي Ƚل ستǶاربوÝ  من علǎمكم البصاȧ علɂ البدريا قساة القلوب،
 Ýȏالسماء واألر Ȩأن حالف اهللا تعاىل خل Ȩسب Ȱوا يف أنفسكم، هōفكر

كاذبńا، ودمر يف كȰ موطن إرادة القوم ومساعيهم مقابله، وǹيǢō آماƬم 
 Ýاŏ ولة قامواȍ Ȱزاهم يف كǹوأ  

اعلموا يقينا أنكم قد ǹتمتم بǖيديكم على . اتقوا Ȓȡبهفارتدعوا و
، املكاǝداهللا معكم ملا كانǨ بكم حاجة لكȰ هذȻ لو كان . تصرفاتكم الفاسدة
 دعاء أي واحد منكم إىل ȍعدولكن ما . ć شخȌ واحد منكموألȽلكƗ دعاء

 ŉƧيتموƆ. بȰ كان تǭǖري األدعية أن يقȒى عليكم أنتم يومńا إǭر يوم. السماء
 Ûواحدة ولكنكم مسيلمة الكذاب ňي على مسيلمة يف معركةȒُواملعلوم أنه قد ق

. ستمررŹ يف حماربيت إىل عشرين عاما والقيتم اخليبة واخلسران يف كȰ معركةا
Ý أال ترون أنكم تنقصون وƲن Ƚل ȽذɄȽ Ȼ عالمات الصادȩني واملǘمنني

 Ȼالعاقبة يف هذ Ȼكنتم ستلقون هذǈأ Üȧدȍ قدمكم قدم Ǩإذا كان Ýنزداد
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Ýزي والذلة أو املواملواجهةƪعم اȕ ȧيذ Ɓو ƗلȽن منكم بااية  مŒ ت يف
 ÝȣاȖامل  

إن : أولُ من هǢ من بينكم مقابلي هو املولوي إƧاعيȰ من عليغرȻ فقال
، وتعرفون جيدا أنه مات قبȰ عشر سنوات سيموت ȩبل الصادȧالكاذب منا 

Ż هǢ من البنجاب . تقريبا، واɇن وال ƹكن العثور حƓ على عظامه يف التراب
نفسه شيǞا مذكورا وكتǢ ضدي يف  وزعم ȡالȳ دستȢري القصورياملولوي 

 فمات غالم دستغري أيȒا قبȰ الكاذب منا سيموت ȩبل الصادÜȧكتابه أن 
 رȉيد كذلȐŒ Ȭ املولوي. عدة سنوات، وإن كتابه املنشور ما زال موجودا

 الكنكوهي ونشر يف مواجهيت إعالنا لعن فيه على الكاذب Ż عمŇي بعد أƥد
 من  ȡالƮ ȳيɄ الدينŻ قام بعدȻ املولوي. فانȚرواÛ واعتƎوا. بȒعة أيام

Ż . لكهوكي ونشر إƬاماته على املنوال نفسه ولكنه أيȒا ارحتȰ من الدنيا سريعا
هǢ عبد احلȨ الغزنوي وباهلƗ ودعا كثريا لتكون لعنة اهللا على الكاذب 

وأال يبقى له أǭر من القبول يف الدنيا، فرأيتم عاقبة تلȬ ويǶرȳ من الƎكات 
  . األدعية بǖم أعينكمÜ ورأيتم أيńȒا حالته وعلى أي حال Ʋن

تقدما يف كل ƭالÛ وأȾșر الحظوا أن اهللا تعاىل قد رزقنا بعد تلȬ املباهلة 
ǎƃبِلُ إǐقا يńعل عالَمǱو ÛاȒأي ȏيات من السماء واألرǓ. قدت املباهلةعندما ع 

țأربعون شخصا من األتبا ƃ ا كانƞن فقد ب.رɇعددهم زهاء  أما ا Ƞل
Ǳعل  روبية إىل اɇن، وعن مƔǞ ألفسبعƙ ألفا، وقد زادت الفتوحات املالية 

  . ، وأذاȍ țييت يف أƲاء املعمورةƃ عالَما من املريدين كالعبيد

                                           
إن مباهلة عبد احلȨ هذȻ تدل أيȒا على أنه ال يلقي باال هللا وال لرسوله، : احلاȉية 

 Ƒألنه ما دام اهللا تعاىل قد قال بصراحة تامة إن عيسى قد مات، وشهد الن ƙب Ȼأنه رآ 
 وبين ابن عباس يف أرواǳ األموات، وأƤع الصǶابة أيȒا أن األنبياء كلهم قد ماتوا،

فما معƖ مباهلته يف هذȻ احلالة إال أنه ال يǘمن . Ƕȍيح البخاري أن معƖ التويف هو املوت
 .منه. باهللا وال بالرسول
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Ż انظروا . تعالǈوا إىل قاديان وانظروا بǖم أعينكم فوǯ املريدين املخيōمƙ هنا

. يف أمŃرǌتŃسر أو ماشيńا يف سوȧ، لتروا حالتهإىل عبد احلȨ الغزنوي يف مكان ما 
 ǳوضو Ȱييدي بكǖاألسف أن قدرة اهللا تعاىل تنـزل من السماء لت Ȱاألسف ك

والدولة  (Transvaal)لقد Ź الصلح بƙ ترانسفال . ولكنهم ال يكادون يعرفوŒا
لقد أعملǨ ترانسفال . الƎيطانية ولكن حرب هǘالء ما زالǨ قائمة

(Transvaal)  ǨعȒمنها فخ Ɂيطانية أقوƎواحلكمة إذ وجدت الدولة ال Ȱالعق
ɍ يروǓ ȷيات . Ƭا، أما هǘالء القوم فما زالوا متمردين على احلكومة السماوية

ǃوال ا Ǣعيفة، وال يشاهدون غلبة الصليȒوال ينظرون إىل حاجة األمة ال ،
وإذا قيƬ Ȱم .  الوطيستنخلع قلوŏم بالنظر إىل فتنة االرتداد املستمرة واحلامية

إن هذا اŎدد جاء عند الȒرورة Ƣاما وعلى رأس القرن بالȒبȔ ويف أيام غلبة 
لقد : نه șهر يف زمن فتنة الصليǢ، قالواألالصليǢ وقد سمōي مسيǶا موعودńا 

ورد يف األحاديǬ أنه سيźǖ يف األمة ǭالǭون دجالون حƓ يقȒوا عليها قȒاء 
  !!  اعتقادأȡربه منفما . Œائيا

يا قليلي الفهم، هȰ األمة تعيسة احلȘ لدرجةň أنه Ɓ يبȨ يف نصيبها إال ǭالǭون 
ما  !! واحد لرفع طوفان الصليƭǢددوƁ يǖت ! دجاال فقǭ ÝȔالǭون دجاال

 لقد أرسȰ اهللاć األنبياء والرسȰ يف األمم السابقة تترا، وحƙ جاء! أسعد حظها
كذلȬ هناȫ نبوءة ȍرƷة أن علماء هذǱ ! Ȼاɍدور ȽذȻ األمة بņȊرȽا بǮالǭني د

ومعلوم أيȒا أنه قد ارتد إىل اɇن . األمة سيǶذون حذو اليهود يف الزمن األǹري
، أƁ يفرǳ اهللا إىل اɇن ŏذȻ وتركوا دين اɋسالȳمǞات اɇالف من الناس 

الدرجة من الȒاللÝ وما اطمǖن قلبه ما Ɓ يرسȰ دجاال من األمة نفسها على 
!! اليت حظيŏ Ǩذا اللطف واحلظوة كم ɄȽ مرحومة ȽذȻ األمة  القرنÝرأس

وأضف إىل ذلȬ أنه قد تǔكلǨ أنوف املǘمنƙ يف السجدات داعƬ ƙالȫ هذا 
لقد دعوا آالف األدعية وǹططوا آالف اخلطƬ Ȕالكه، ولكن اهللا ال . الدجال

ال يزال وعلى النقيȐ من ذلȬ فإن هذا الدجال . يسمع Ƭم بȰ يعرض عنهم



٣٠     نزول املسيح
. ينال تقدما إǭر تقدم منذ ǭالƙǭ عاما وينتشر يف الدنيا كالنور النازل من السماء

فيǮبǨ من كل ذلȬ أȽ ȷذȻ األمة تعيسة احلȘ إƂ أȩصɂ الدرǱات وȩد عقد 
فمن ناحية وضعǨ ! كم هي حمǎȔ غǢȒ اهللا. اǃ تعاƂ العزȳ علȽ ɂالكȾا

 املسيح واملȾدي يعثǈر على األمة يف قبȒة الدجال، ومن ناحية أǹرɁ ال
ومȾما ȍرختم بأعلɂ . الصادقǈيŃن إىل اɇن، ال يف األرض وال يف السماء

ȷقوداȦامل ȷذاȽ يبƶ وتكم فالȍ أين Ɂدروال ي ،ƙتōأو من املي ǌƙŉإن كانا حي 
الديانةُ لقد مǨȒ املواعيد اليت حدŉدها األنبياء، وقد أكلǨ . مكان وجودƵا

  . ةǈ ولكن اهللا Ɓ يرمحها، وما الن قلǢ املهدي واملسيح أيȒا األماملسيǶية
 القرǭ ȷǓابǨ من  املسيح بن مرƇال شȬ أن موت: يقول بعȐ اƨهال

 أن ǹلفاء الȦاƠة وȡريƵاالكرƇ، ويتبƙ أيȒا من التدبر يف سورة النور وسورة 
األمة، ونعترف أيȒا أن مذهǢ الصليǢ قد هذȻ هذȻ األمة سيكونون من 

وأȷ  كبرية وقد حلǨǎ باإلسالم مصيبةƁ ǆ حتȰ به من قبȰ قȔ، فتنةحدǫ أ
 ليتصدɁ لطوفان الصليǢ، وهذا ما اقتȒاȻ رأس الوǨȩ أيȒا يقتɄȒ مصلǶا

كȰ هذا ȍدȧ وحȨ، ولكن . القرن أيȒا، وقد مȒى من القرن Ʀسه تقريبا
 Ýتلف عن عقائد علمائناơ Ȼوعقائد Ȍذا الشخŏ منǘكن لنا أن نƹ فلو كيف

  . كان كالمه منسجما مع كالم علمائنا ɇمنا به
ما داموا هم يǘمنون بǖن العلماء ! أغباهاما انظروا اɇن، ما أجهȰ أفكارهم و

 من اهللا أن يقبȰ هذا اخلطÝǖ ملرسل فǖنى ونزولهƯطǞون يف قȒية حياة عيسى 
اجبا عليه أن  أيȒا فكان وحكَمńاوباإلضافة إىل ذلȬ فقد سمōي املسيح املوعود 

 ويرفȐ أفكار بعȒهم ويصدȧ أفكار  فرȩة من املسلمنيƷĒčÛكم بني 
فما  Ǭȡ وƧنيÝ كيف ƹكن حلǈكǈمǇ أن يقبȰ كȰ ما كان عندكم من. آǹرين
ǥدǝاȦي الōƧ ال، وملاذاȍأ Ȼاحلالة من وجود Ȼا يف هذńكَمإذن، لقد كان ح Ý

وإذا . قبȰ أشياء أǹرɁضروريا أن يرفȐ من ذǹرية الغǬ والسمƙ أشياء وي
 عيسɂ بن قبȰ كȰ شيء فما معƖ كونه حكǈماÝ فمثال تقول إحدɁ فŇرقŇكم بǖن



٣١  نزول املسيح
Ǆانيةǭ زل من السماءøسين Ƈالصوفية أن مر Ȑيعتقد املعتزلة وبع Ȭذل Ȱومقاب ،

 ، وأن املسيح املنتظǈر سيبعǬخاǞȕةÛ وȩد مات املسيح بن مرƇعقيدة العودة 
اهللا، أي șلم وأية Ưالفة لɌسالم ارتكتبها أناÝ كȰ ما فقولوا ب. من ȽذȻ األمة

 من اهللا تعاىل، وحɄفعلته هو أƆ رفǨȒ إحدɁ عقيدتي املسلمƙ بناء على 
 عقيدة أǹرɁ وأبديǨ وȍدǨȩŉ، إƤاț الصǶابة وللقرȷǓوبيŉنǨ كوŒا منافية 

 أوديǬ أȽل احلهȰ كان واجبا على احلǈكǈم أن يقبȰ ما يقوله . موافقيت Ƭا
 ȣاألحنا ǈها املبنيةƍكل ȧرŇعقائد بقية الف Ȑقكم العديدة، ويرفرŇف ƙمن ب Ȕفق

Ƕȍيح أن كȰ . على االجتهادÝ ففي هذȻ احلالة ȍرŹ أنتم احلǈكǈم بدال منه
Ƭذا السبǢ ال يزال املسيح . عقيدة حƙ تكون راسخة يف العادة يتعذر تركها

 - سمه  موجو- الذي مات منذ مدة طويلةƛ ن يف السماءɇدا إىل ا
، بȰ هو متربع يف قلوبكم، السماءواحلȨ أنه ليس يف . املادي ƜسǢ زعمكم

هذا هو االبتالء الذي ابتلي به . وهو على ألسنتكم دائما بسبǢ عقائدكم البالية
 سينـزل من إيليااليهود قبلكمÜ فاالعتقاد الصǶيح ƜسǢ زعمهم كان أن 

وحƙ جاء املسيح وما نزلǈ إيليا من السماء أǭار اليهود . السماء Ż يźǖ املسيح
لقد سǖل اليهود عيسى .  تعذǎر Ƣييزها عن ضجتكملدرجةيف تكذيبه ضجة 

 كن أنƹ ينـزل بعد من السماء فكيف Ɓ قسوة وشدة أن إيليا Ȱبك 
 Ƒهرانيكم وهو النș ƙعليهم قائال إن إيليا موجود ب فرد Ýادقاȍ اǶتكون مسي

ولكن هذا اƨواب Ɓ يعجǢ أحدا منهم، وال يزالون يكفǎرون . ƚƷوحنا أي ي
واألغرب . عيسى إىل يومنا ألنه أșهر رأيا يناقȐ اعتقاد اليهود الـمجمع عليه

من ذلȬ أن معارضينا يريدون مƗ أن أقبȰ ذǹرية șنوŒم ومزاعمهم بدال من 
وما . له الذي منه تنال النجاةأن يقبلوا دعوź مع أŒم غافلون Ƣاما عن ذلȬ اإل

                                           
لقد واجه اليهود والنصارɁ واملسلمون بسبǢ ذنوŏم اخلفية ابتالء ƭيءĈ : احلاȉية 
م منها، بȰ جاءوا من طرȧ أǹرɁ هم املوعودين من غري الطرȧ اليت كانوا ينتظروŒئأنبيا

ȋمنه. كاللصو. 



٣٢     نزول املسيح
 به، وأعطاƆ آيات دام اهللا تعاىل قد منŉ عليŉ ووهبƗ من عندȻ نورا عرفته 

 فǖنى ƃ أن أơلى عن ..Ȧȍاته الكاملةحزŃتŏ ا يقينا كامال على وجودȻ و
   واليقÝƙ واملعرفةذلȬ النور 

 حزت اليقǶȍƙيح أنƗ : واهللا على ما أقول شهيد أقول ȍدقا وحقا،
 أراƟ Ɔلياتهبوجود اهللا وȍدȧ اإلسالم بواسطة القرآن الكرƇ، ولكن اهللا تعاىل 

إن . اخلاȍة بوحيه املتجدد دائما إىل أن رأيǨ ذلȬ اإلله الذي تغفȰ الدنيا عنه
 وإن كانǨ الدنيا قد اطلعŃǨ -آياته الباهرة اليت قد بلغǨ ألوفا ƜسǢ معرفيت 

 قد ǹلقǨ يف نفسي من اليقƙ والبصرية ونور - اɇن  إىلمǞة وƦسني Ǔيةعلى 
فاɇن لسǨ من . ȣɍǓ األميالاملعرفة ما أǹذƆ بعيدا عن هذȻ الدنيا املظلمة 

وإذا كانǨ الدنيا ال تعرفƗ فال غرابة يف ذلȬ ألن . الدنيا وإن كنǨ أعيȈ فيها
بدا أن حتبƗ الدنيا ألŒا ال أتوقع أ. كȰ ما رفع كثريا وبعد كثريا تعذƋرتŃ معرفته

Ȕادقا قȍ Ǩما أحب . Ɨسعيدإن Ǩيōموس ǨمŇتش Ɔعلى أ ɍاǱد رتƍȦُألن وك ،
 مغȒوبا اليȾودهناȫ نبوءة كامنة يف سورة الفاحتة، أال وهي أنه كما ȍار 

. ، كذلȬ سيصري بعȐ املسلمƙ دǱاɍ وتسميتهم إياȻعيسɂ بتكȦريȽمعليهم 
ون دعاء أن يǹǖدوا نصيبا من املنعم عليهم وال يكونوا لذلȬ فقد علƍم الصاحل
واƬدف األƧى من سورة الفاحتة هو اإلǹبار عن زمن . من املغȒوب عليهم

املسيح املوعود وƤاعته، والذين أسلموا من اليهود وƤاعتهم، وعن زمن تقدم 
 ƙالȒال)Ɂأي النصار .( Ȼهذ Ȱن كɇا Ǩة سعيدة إذ حتققȍفكم هي فر
  .راألمو

 Ǣا أكتńريǹياوأǗها عن الطاعونريتǌأُر  . Ȱالفي دǈها كقŊقد Ǆةداب Ǩفقد رأي
Ɂرǹأ Ŗاء دوابȒائها تشبه أعȒأع Ȑووجهها يشبه وجه اإلنسان، وبع .

ورأيتƗ جالسا يف مكان حتيطه الفلوات . ورأيǨ أŒا ǹلقǨ بيد القدرة تلقائيا
ب واخلنازير والذئاب واإلبȰ وغريها اليت فيها الثريان واحلمري واألحصنة والكال

țنو Ȱمن الدواب من ك .Œوعي أم أناس ولكن اوأُلقي يف رƬكاȉرت إىل أتغي 



٣٣  نزول املسيح
Ż رأيǨ دابة Ɯجم الفيȰ وهي ƭموعة أشكال . ذلȬ بسبǢ سوء أعماƬم

 Ɨبالقرب م Ǩفجاءت وجلس ،Ȕمن األرض بيد القدرة فق Ǩلقǹ تلفة وقدƯ
 الشمال، واحلياء بادň يف عينيها، ولكنها بعد كȍ Ȱامتة واƤة مستقبلة جهة

بȒع دقائȨ تركȐ مرة بعد أǹرɁ إىل إحدɁ تلȬ الفلوات، وفور دǹوƬا فالة 
 ǆة القيامة ترتفع ضجةǲȒوت كȍ عسموي Ɂرǹاأل ǌالدواب Ȱكǖب țتشر Ż

وحƙ تفرȟ من ذلȬ تǖتيƗ وƟلس بالقرب مƗ وتظȰ جالسة .  العظامقȒمها
ائŻ ،Ȩ تتوجه إىل فالة أǹرɁ ويعاد األمر نفسه الذي حدǫ من قرابة عشر دق

Ɨلس بالقرب مƟو ǎƃتعود إ Ż ،Ȱعيناها طويلتان جدا. قب . نظرت Ɨكلما أتت
 ƃ ا تقولŒǖإليها بإمعان فكƞا أنا : المح وجههاƴإ ÝȬأنا يف ذل Ƒما ذن

من تلقاء نفسها بȰ ويبدو أŒا دابة طيبة ولطيفة جدا وال تفعȰ شيǞا . مǖمورة
 وعد اليت دابة األرȏعندها أُلقي يف روعي أŒا الطاعون، وهي . تفعȰ ما تǘمر

ŏا يف القرآن الكرƇ بǖننا سنخرجها يف الزمن األǹري فتكلƍم الناس ألŒم ال 
ȷمنوǘياتنايǔكما يقول اهللا تعاىل.  ب :  
 انŃجرŃǹǈأ ŃمǌهŃيǈللُ عŃوǈقǐال عǈقا وǈذǌإو اسŉالن Ƌنǈأ Ńمهمƍلǈكت ǌضŃرĆاأل نŇم Ǆةŉابد Ńمهǈل

ǈوننŇوقا ال ينŇاتيǔǌوا بانǈك   أي عندما تتم حجة اهللا عن بعثة املسيح املوعود
  . Ƴرǯ من األرض دابة تكلƍمهم

تŇنا فǈهمŃ ويوŃم نŃǶشر مŇنŃ كƍȰُ أُمŉةň فǈوŃجńا مŇمŉنŃ يكǈذƍب بǔǌياŻ : يقول تعاىل
 ǈونعوزا * يǈاذم Ńمǈا أńمǐلŇا عهǌيطُوا بŇǶت Ńمǈلي وŇاتيǔǌب ŃمتŃبƋذǈكǈأ ǈالǈوا قćاءا جǈذǌى إŉتح

 ǈلُونمŃعت ŃمتŃكُن *ǈقُونŇطŃنال ي Ńمهǈوا فمǈلǈș امǌب ŃمǌهŃيǈللُ عŃوǈقǐال عǈقوو    
ȌفملخȻيات اليت  الكالم أن دابة األرض املذكورة يف هذɇا  اȽورȾș رōُدȩ

يف  إƴا هي دابة ذات أشكال Ưتلفة أُرǌيتها منذ األȁليف زمن املسيح املوعود 

                                           
 Ȱ٨٣: النم 
 Ȱ٨٦ -٨٤: النم 
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 وقد Ƨاها اهللا تعاىل دابة األرض ألن .دابة الȖاعوȷ وأُلقي يف قلƑ أŒا الكȊف

هذا املرض يتفشى بدواب األرض فيƍǭǘر يف الفǞران أوال ويظهر يف أشكاƬا 
 وكما يصيǢ الناس، فيمكنه أن يصيǢ الدواب أيȒا، لذلȬ أُريƬ Ǩا املختلفة،

وفيما يلي القرائن واألدلة املفصلة على أن دابة . أشكاال Ưتلفة يف الكشف
  . األرض هي يف احلقيقة مادة الطاعون نفسها اليت منها يتفشى الطاعون

ɍلقد ذُكر العذاب مقرونا بدابة األرض كما يقول تعاىل:أو  :و عǈقا وǈذǌإ
ǌضŃرĆاأل نŇم Ǆةŉابد Ńمهǈا لنŃجرŃǹǈأ ŃمǌهŃيǈللُ عŃوǈقǐال ياتɇأي عندما تتم احلجة عليهم با 

من الواضح Ƣاما أن دابة األرض . السماوية والƎاهƙ العقلية تخرǯ دابة األرض
  . ستخرǯ من األرض للعذاب، ولن تظهر عبثǄا دون أن يكون Ƭا نفع أو ضرر

 من حيǬ -إن قلتم إن الطاعون مرض، وأما دابة األرض فال بد أن تكون 
لقد تبين من البǶوǫ :  دودة ينبغي أن ơرǯ من األرض، لقلنا-معناها اللغوي 

بȰ تجمع . احلالية أن السبǢ يف تفشي الطاعون هي جراǭيم ơرǯ من األرض
وتǘكد . ملصȰ أيȒاالديدان نفسها، وتستخلȌ منها عصارőا من أجȰ إعداد ا

 Ȑمع بع ƙملتصقت ƙأن شكلها كنقطت Ƒهر الطŎية باǗية )..(الرǔف Ü
الكسوف واخلسوف șهرت يف السماء بشكȰ مزدوǯ وكذلș Ȭهر األمر يف 

  .األرض
القرينة الثانية هي أن القرآن يفسر بعȒه بعȒا، ونرɁ أنه كلما وردت : ǭانيا

ومثال ذلȬ . ريد منها ذلȬ الكائن دائماهذȻ الكلمة يف القرآن الكرƇ مȒافة، أُ
فǈلǈمŉا قȒǈيŃنا علǈيŃهŇ الǐموŃت ما دلƋهمŃ علǈى موŃتŇهŇ إǌال دابŉةُ األĆرŃضǌ تǐǖك ُȰُ: اɇية

هتǈǖسŃنŇم  ُعلى موته إال دابة ǈةŉنŇƨع اŇطلي Ɓ ر على سليمان املوتقُد ƙأي ح 
Ȼعصا Ȱكǖت Ǩاألرض اليت كان .  

فǖي شهادة أكƎ على . الحŇظوا، لقد أُطلŇقǨ الدودة هنا على دابة األرض
كشف املعƖ احلقيقي لدابة األرض من أن القرآن الكرƇ بنفسه قد بين يف مكان 

                                           
 ǖ١٥: سب 
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وإن استنتاǯ معƯ Ɩالفا للقرآن . آǹر أن املراد من دابة األرض هو الدودة
  .هالكرƇ إƴا هو التǶريف واإلحلاد والدجȰ بعين

القرينة الثالثة هي أنه يتبƙ من اɇية بصراحة تامة أنه ينبغي أن يكون : ǭالǮا
وقǈع القولُ :  عندما تكذƋب اɇيات اإلƬية ألن كلمةإماȳ الوǨȩ موǱودا

ŃمǌهŃيǈلعام احلجةƢحلول العذاب بعد إ Ɨعليها هي أن دابة .  تع Ȩǈوالعقيدة املتف
ǹيف الزمن األ ǯاهللا على األرض ستخر ǈحجة ŉمŇتهور املسيح املوعود ليș ري عند

فكȰ منصف يستطيع أن يفهم بسهولة، أن املدعي بكونه املسيح . األرض
. املوعود ال بد أن يكون موجوداǄ، وșهرت له آيات كثرية يف السماء واألرض

واɇن، ليس املراد من دابة األرض إال الطاعون فقȔ الذي كان șهورȻ ضروريا 
، وقد حتققǨ  يأǱوǯ ومأǱوǯ موǱودينوما دام. املسيح املوعودمن ȁيف 
 يف كȰ أƲاء العاƁ، وقد بلغǨ الف  ƒمŇنŃ كƍȰُ حدبǇ ينŃسĈلُونǈ: نبوءة
أيȒا بكȰ " لǈتتŃركǈنŉ الǐقŇالȋ فǈال يسŃعى علǈيŃها"دجالية منتهاها، وحتققǨ نبوءة ال

ǭإال جالء، وكثر شرب اخلمر والزنا، و Ȩطبيعة اليهود، فلم يب ƙارت يف املسلم
Üدابة األرض ǯروǹǨǱا فقد خرȒأي Ɂرǹادلةُ يف أنه .  هي األŎا Ȱهƨفمن ا

 وƟول سينņȨȊ وتȖلǎ منه دابة األرȏ برأسȾاأن مكانا ما احلديǬ يبدو من 
وما Ɓ . يف الدنيا كلها، ذلȬ ألن معظم النبوءات تغلǢ عليها ȍبغة االستعارة

. ف حقيقة األمر فإن ترȫ احلقيقة والتمسȬ باألوهام قمة يف اƨهȰتنكش
Ȩالعادة حرم اليهود األشقياء من قبول احل Ȼهذ Ǣوبسب.  

القرينة الرابعة على أن املراد من دابة األرض هو الطاعون هي أن : رابعا
سورة الفاحتة تتȒمن نبوءة أن بعȐ املسلمƙ يف زمن من األزمان سيصريون 

 وأُهلكوا بالنهاية بالطاعون وغري Ȼد الذين كانوا يف زمن عيسى مثȰ اليهو
من الباليا، ألن من سنة اهللا القدƹة أنه حƹ ƙنع قوما من عمȰ فيكون مقدرا 

                                           
 ٩٧: األنبياء 



٣٦     نزول املسيح
كما منع اليهود يف التوراة من أن . عندȻ حتما أن بعȒا منهم سريتكبونه ال حمالة
ولكن .  يف Œاية املطافيفبالتǶرƷرفوها وغريها من كتǢ اهللا، فقام بعȒهم 

Ƈالكر ȷǓقالالقر Ȱعن حتريفه ب هŃين Ɓ  : هǈا لŉنǌإو رǐكƍا الذنǐلŉزن نŃǶا نŉنǌإ
ǈظُونŇافǶǈل يف سورة الفاحتة دعاء ƙاملسلم ćم اهللاǎعل Ȭكذل  : ǈȓارōا الصنŇدŃاه

 يمŇقتŃسمǐال *ŃمǌهŃيǈلع ǨŃمعŃنǈأ ينŇذƋال ǈȓارŇȍƙƍالŉȒال الو ŃمǌهŃيǈلع ǌوبȒŃغمǐال ǌرŃيǈغ  
وقد ǭبǨ من األحاديǬ بكمال التواتر أن املراد من املغȒوب عليهم هم اليهود 

 وأرادوا قتله، وحقǎروȻ وأهانو Ȼالفجار والفساȧ الذين كفǎروا املسيح 
واملراد من .  كما هو مذكور يف القرآن الكرƇكثريا، وقد لعنهم عيسى 

 واعتنقوا عقيدة لȒالƙ هم فرقة النصارɁ الȒالƙ الذين ألǎهوا عيسى ا
ōاإلله احلي ȇعلى عر Ȼوحصروا النجاة على دم املسيح وأجلسو Ǭالتثلي .  

 من هذا الدعاء هو أنŇ ارحمŃنا يا ربنا حƓ ال نكون كاليهود الذين فاملراد
فɊن اهللا تعاىل . بالتǮليǬنعتقد كفǎروا املسيح وأرادوا قتله، وأال نǘلƍه املسيح وال 

 سيźǖ من هذȻ األمة وأن بعȐ الزمن األخري يف املسيح املوعودكان يعلم أن 
املسلمƙ املتǶلƙ بصفات اليهود سيكفƍرونه ويريدون قتله ويهينونه وƷقƍرونه 

 يف ذلȬ رȩيņه يعلم أيȒا أن مذهǢ التثليǬ يكون يف أو ǯكثريا، وكان 
هذا الدعاءالزمن، وسيتنص ƙم املسلمǎاألشقياء، لذا فقد عل ƙر كثري من املسلم .

 يف الدعاء تعلن بǖعلى ȍوőا أن الذين يعارضون املغȒوب عليهموعبارة 
 اإلسالم سيكونون أيȒا مغȒوبńا عليهم يف نظر اهللا كما كان معارضو مسيح
ƱيȰ إىل أن  بنفسه يف اإلويشري املسيح .  اإلسرائيلي مغȒوبا عليهماملسيح
 وبعدȻ ستنـزل أنواț العذاب األǹرɁ سيƞ ȰǶنكريŉ) أي الطاعون(املوت 

                                           
 ١٠: احلجر 

 ǳاǶȍفر زكريا اإلŇري ١٤ لقد ورد يف سǹأن طاعونا جارفا سيتفشى يف الزمن األ 
Ȭ األيام ففي تل. وسيجمع Ƥيع فŇرȧ الدنيا على تدمري أورشليم. يف عهد املسيح املوعود



٣٧  نزول املسيح
أيȒا، لذا كان ضروريا أن تظهر هذȻ األمور يف تǖييد املسيح املبعوǫ يف 

  . اإلسالم أيȒا
 أǹرɁ كثرية، على أن دابة األرض املذكورة يف القرآن أدلةوهناȫ أيńȒا، 

 ƅهو مرض أرضي بال أد Ƈمن األرضالكر ǯرƸو Ȭماية . شǶجدا لل Ņومفيد
من هذا املرض أن يسلȬ اإلنسان طريȨ التقوɁ بعد االنȒمام إىل هذȻ اƨماعة، 

والذي يريد . وأن يردد بكثرة سورة الفاحتة بإǹالȋ القلǢ ويعمȒƞ ȰموŒا
اجتناب ميتة الطاعون املفاجǜ، ليس له سبيȰ أفȰȒ من أن يǘمن باهللا القدير 

 إƹانا ȍادقا وƶنǢō كافة جوارحه املعاȍي، ويǭǘر الدين واخلدمات ذي اƨالل
 Ȱلصا، وأن يظƯ اǄادقȍ ماعة احلقةƨا Ȼم إىل هذȒالدينية على الدنيا، وين
عاكفا على الدعاء Ɯماس القلǢ، وكذلǢƶ Ȭ أن ينقŇذ من حياة الغفلة نسوته 

ن يذكر اهللاć يف بيته، وعليه السعي أل. اللواź قد يǎǭǘرن عليه بسوء شرورهن
وباإلضافة إىل ذلȬ عليه أن يطهōر بيته من النجاسات الظاهرية والباطنية عامال 

Ƈميع أوامر القرآن الكرƛ . والذي ال ينفر من النجاسات الظاهرية ويبقى بيته
فاسعوا أال . وفناءƱ ȻسيŃن، قد يتكاسȰ يف التخلȌ من النجاسة الباطنية أيȒا

ن بيتكم Ʊسا وال يركد املاء أو الوحȰ يف قنوات مياȻ وسخة، وأال يبقى قسم م
لقد .  الذي ورد يف القرآن الكرƇاǃ تعاƂهذا أمر . يكون لباسكم أيȒا وسخا

وردت مثȰ هذȻ األحكام يف كتاب اهللا لكي تدركوا أن للسلسلة املادية عالقة 
بȰ . يا وال روحانيافال Ƣيلوا إىل أرض Ʊسة șاهر. مع السلسلة الروحانية

                                                                                                     
، أي سيظهر "فŇي ذلȬŇ الǐيوŃمǌ أǈنƋ مŇياهńا حيŉةǄ تخŃرǯ مŇنŃ أُورشلŇيم"سيتفشى الطاعون، و

واملراد من أورشليم هنا ليس بيǨ املقدس، بȰ املكان الذي تتدفȨ فيه عƙ . مسيح اهللا
.  نظر اهللا تعاىلتعليم اهللا تعاىل من أجȰ إحياء الدين، وهي قاديان اليت هي دار األمان يف

، كذلƧ Ȭى مكان șهورȻ "املسيح"فكما أن اهللا تعاىل ŉƧى ǹاتم ǹلفاء هذȻ األمة بـ 
 .منه. أورشليم وƧى معارضيه يهودا



٣٨     نزول املسيح
وال . اسكنوا، إن أمكن، يف الطوابȨ العليا من املنازل واǹتاروا مسكنا مȒيǞا

  . Ƣيلوا إىل األرض باطنيا بȰ حاولوا أن تنالوا حظا من السماء
) أي جرǭومة الطاعون ( دابة األرȏأما قول اهللا تعاىل يف القرآن الكرƇ إن

ري إىل أŒا ستخرǯ حƙ يصبح ستخرǯ من األرض، فالسر يف ذلȬ هو ليش
لقد سبȨ أن . املسلمون وعلماǗهم بǖنفسهم دابة األرض مليلهم إىل األرض

 ƙرين الذين ليسوا متقȍاب الزوايا املعاǶȍوأ Ǹكتبنا أن املشاي Ȑكتبنا يف بع
أما اɇن فقد كتبنا يف هذا . دابة األرȏبȰ هم مخلŇدون إىل األرض، هم 

فال ƷسƏ أحد أن هناȫ تناقȒا .  جرǭومة الطاعونالكتاب أن دابة األرض هي
ǌƙالبيان ǌيف هذين .Ƈإن القرآن الكر Ûȣذو املعار Ȼمعانيه عدة وجو ȰمǶفت 

وكما أن القرآن الكرƁ Ƈ ينـزل مرة واحدة، كذلȬ . وال تناقȐŇ بعȒها بعȒا
 لذا فقد ذهǢ الباحثون. إن معارفه أيȒا ال تنـزل على القلوب دفعة واحدة

 Ƒإىل أن الن Ȱأكم Ȱاملعارف دفعة واحدة، ب ǈȔعي Ɓ اȒأي  دائرة التقدم 
.  بصورة șليةواحلال نفسه بالنسبة إǎƃ كǈوƆ مظهراǄ له . العلمي تدرƶا

 Ƒوالسر يف تقدم النȻي هو أن مدار تقدمه كان القرآن وحدƶفلما .  التدر
 أيȒا  النƑ يل معارȣتكم كذلȬ كان تدرƶيا القرآن الكرƇ نزولكان 
إن علم . واحلال نفسه بالنسبة إىل املسيح املوعود الذي șهر فيكم اɇن. تدرƶيا

فهو الذي أعطا . Ɔالغيǹ Ǣاȋ باهللا تعاىل فنتلقǎاȻ منه بقدر ما يعطينا اهللا 
فهمńا من الغيǢ أن الذين يعيشون عيȈ الكسȰ ويǘمنون باهللا وبرسوله ولكنهم 

 أي ديداŒا، وال حƬ ǎȘم دابة األرǬȏ حالتهم العملية هم ضعفاء جدا من حي
وكان مقدرا أن يكثر يف الزمن األǹري أمثال هǘالء الناس الذين . من السماء

هذا هو املعƖ الذي .  اإلسالم بلساŒم وتكون قلوŏم يف الظالمبȾȊادǥينطقون 
 قد كشفه اهللا وهناȫ معƖ آǹر ƬذȻ اɇية. نشرناȻ من قبȰ وهو Ƕȍيح Ɯد ذاته

                                           
 ȟمثال تقوي الدما ňا عديدة، كنبتةȍواǹ النباتات مثال țكما أن اهللا تعاىل أود 

 .منه.  الكرƇ على معارف Ưتلفةوتفيد الكبد أيȒا، كذلȬ تدل كȰ آية من آيات القرآن



٣٩  نزول املسيح
تعاىل وذكرناȻ آنفا أن املراد من دابة األرض، هي تلȬ الدودة أيȒا، اليت كان 
مقدرا Ƭا أن ơرǯ من األرض يف زمن املسيح املوعود وتدمōر الدنيا بسبǢ سوء 

  . أعمال أهلها
من اƨدير بالذكر حقاǄ أنه كما حتوي هذȻ اɇية معنيǌƙ كذلȬ توجد مǞات 

 القبيȰ يف كالم اهللا، وƬذا السبǢ يسمŉى كالما معجزا، إذ إن األمثلة من هذا
بȰ احلȨ أنǎ أحرف . آية واحدة حتمȰ عشرات األوجه وتكون كلǎها ǶȍيǶة

القرآن الكرƇ وأعدادها ƜسǢ حساب اƨمȰ أيȒا ال ơلو من املعارف 
ري إن  مثال فإŒا تقول من حيǬ معناها الظاهالعصرفانظروا إىل سورة . الكامنة

هذȻ احلياة اليت يقȒيها اإلنسان بالغفلة تصبح يف Œاية املطاف سببا للخسران 
 اهللا بوǱودوال ƶتنǢ هذا اخلسران إال الذين يǘمنون . والوبال األبدي عليه
،Ǣالقل ȧباألعمال الصاحلة األحد بصد Ȼان إىل أن يرضوƹون بعد اإلويسع . Ż

هناȫ كثري من أمثاƬم ليسلكوا الطريȨ ال يكتفون بذلȬ، بȰ يريدون أن يكون 
. نفسه وينشروا احلȨ يف األرض ويلتزموا بǖداء حقوȧ اهللا ويرمحوا البشر أيȒا

ولكن األمر املعجز يف هذȻ السورة هو أنه قد ذُكر فيها تاريǸ الدنيا بدءا من 
باǹتصار، إن يف القرآن الكرƇ .  يف حساب اƨمȰ النƑ إىل زمن Ǔدȳزمن 

فبناء على ذلȬ . املعارف واحلقائȨ، بȰ احلȨ أŒا تفوȧ العد واحلسابآالف 
   :يقول القرآن الكرƇ إنه سيكون يف الزمن األǹري نوعان من دابة األرض

Ü الذين تكون قلوŏم متشبثة باألرض، والذين العلماء بال عمل )١(
  . الشهرة فيهايبتغون 

 . دابة الطاعون اليت ستخرǯ للعقوبة )٢(
واحلȨ أنه قد أُشري يف األحاديǬ إىل . Ƚذا الزمناألمرينǌ يف فقد șهر كال 

وقد ورد يف Ƕȍيح مسلم بصراحة تامة أن الطاعون سيتفشى . هذين األمرين
كما ذُكر الطاعون يف كتǢ األحاديǬ . يف البالد يف زمن املسيح املوعود

 املوǭوŏ ȧا عند الشيعة أيȒا، وإىل جانǢ ذلȬ قيȰ أيȒا إن معظم العلماء



٤٠     نزول املسيح
الحŇظوا، فقد . عندئذ سيتصفون بصفات اليهود، أي سيصريون ديدان األرض
Ƈطان من القرآن الكرنبستي ǌينǈاللذ ǌƙال املعنيŇك Ǭمن احلدي Ǩبǭ.  
مغزɁ " احلسƙ"إن بعȐ قليلي الفهم من أهȰ الشيعة الذين اعتƎوا عبادة 

، واعترضوا بعد "Ȝ البالءداف"اإلسالم، قد نفثوا سمŋا كثريا بعد قراءőم كتابنا 
. كيف ƹكن أن يكون هذا الشخȌ أفȰȒ من احلسƙ: كيȰ الشتائم وقالوا

 ƙإن مكانة اإلمام احلس ȓماس مفرƜ ƙا مندفعȒاألنبياء أن هيوقالوا أي ȜيƤ 
شفيعا Ƭم عند مصائبهم وبƎكته كانǨ ترفع Ƚذا اɋماȳ وحدƶ Ȼعلون  كانوا

 عند ƮتاǱا لɌماȳ احلسني أيȒا كان وكذلȬ فإن النƑ . مصائبهم
Ȕفق ƙشفاعة اإلمام احلس Ǣتزول بسب Ǩمواجهة املعاناة، ومصائبه كان .  

                                           
 وقد طُبع يف مطبعة - ننقȰ يف هذȻ احلاشية إعالنا نشرȻ أحد أهȰ الشيعة :احلاȉية 

يف اإلمام احلسƙ ال " علي احلائري" يتبƙ منه أن الرأي الذي أșهرȻ -شريفي يف بشاور
به وأي دليȰ أقوɁ على ǹطǞه من أن أحدا من أهȰ مذه. يصح حƓ عند أهȰ مذهبه

وưا يدل على نصرة اهللا ƃ أنƗ .  باألدلة الدامغة- يف إعالنه املذكور أدناȻ -يدحȐ رأيه 
وجدت يف أǭناء تǖليف هذا الكتاب اإلعالن املذكور أدناȻ بتمامه، وفيه الكفاية لكشف 

  : حقيقة كالم علي احلائري، وفيما يلي اإلعالن املذكور
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  على رسوله الكرƲƇمدȻ ونصلي 
 Ǣوسيلة املُبتلى" لقد قرأت اليوم هذا الكتي " ȬالƢ țكثريا قدر املستطا Ǩوحاول

ملاذا تتدȰǹ يف مثȰ هذȻ األمور، ولكن األمر مع ذلǹ Ȭرǯ عن : نفسي وقلǨ يف نفسي
من " اإلمامية"حدود سيطرź وفكǎرت أنه من املǘسف حقا  كم لدɁ علمائنا من الفرقة 

ال يستخدمون العقȰ الذي وهبهم اهللا، وال يرون معجزة من علمهم ! يةأفكارǇ بال
هȰ تكفي مثȰ هذȻ األجوبة املفتقرة إىل األدلة مقابȰ من يدعي اإلمامةÝ وهȰ . ونباهتهم

 -ƹكن أن تكون مثȰ هذȻ الروايات املوضوعة مسكتة للخصمÝ واهللا أقول ȍدقا وعدال 
 إن هذȻ الروايات واالستدالل من غري كالم اهللا ال - على انتمائي إىل الفرقة اإلمامية

إن كيȰ الشتائم وتسمية أحدƱ ňسا وǹبيثا وضاال، . يكفي مطلقا إزاء مدǇț قوي مثله
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وزǹرفة العبارات بكȰ ما ورد يف القواميس من كلمات نابية إƴا هو إحلاȧ وȍمة العار 

  . بالعلم والنباهة
ǈأن يق ƙالعلماء الرباني Ǣظهروا معقوليتها من واجي Ż ƙاهƎوا ما عندهم باألدلة والŊو

  . على املنصفƙ، ليميز القراءć بƙ احلȨ والباطȰ بǖنفسهم
Ǹرة الشيȒن أقول حلɇوا : Ȼترا Ǩعي اإلمامة، وإن كنيد Ȭصمǹ يا سيدي، إن

ري تفس"كاذبا ومفتريا فال بد من تبكيته من ǹالل مسلƋماته هو، إن تقدƇ النصوȋ من 
Ɔة يف مواجهة مدعي اإلمامة " برغاǶيǶا غري الصőروايا Ƈنعيم وتقد Ÿأل ƆاƎأو الط- 

 - الذي يدعي أنه جاء إىل الدنيا حكǈمńا لترسيǸ عظمة القرآن الكرƇ والرسول األكرم 
  . لن يźǖ بنتيجة أكثر من إǭبات جهȰ من يقدمها
عفريا وال مقلƍدا، وال من أهȰ احلديǬ، إنه ليس حنفيا وال شافعيا وال حنبليا وال ج

فكيف ƹكنȬ إفǶامه بتقدƇ أقوال العلماء أو املفسرين من األحناف أو الشوافع أو 
إنه . املالكيƙ وغريهمÝ فإذا كان متقيدا ŏذȻ األقوال ملا كان جديرا ƞنصǢ اإلمامة أȍال

 الطƎاƆ فليس إال ذǹرية يدعي أنه حكǈم الوقǨ، وما ذكرته سواء كان تفسري برغاƆ أو
Ȭما أو ما شابه ذلŏاǶȍأفكار أ .Ǩلو قل :Ǩلقل ،Ƈملاذا إذن : إنه تفسري للقرآن الكر

نشرت تفاسري Ưتلفة األقوال يربو عددها على اɇالفÝ وملاذا حدǫ االǹتالف فيها 
 źǖر الزمان أنه سيǹعن مهدي آ Ǩأن ȬماتƋأليس مذكورا يف مسل Ýالȍالأƪا Ȝلرفȣ Ý

وƶعȰ األديان كلها دينا واحداÝ فƙǶ يشرōف اإلمام املهدي ƞجيǞه هȰ يصبح الدين 
واحدا تلقائيا دون الوعȘ والنصيǶة وبغري التغيري والتبديÝȰ أو هȰ سيقوم بǖي Ɵديد أو 
نسǸ أم الÝ هȰ سيتبع بعد ƭيǞه فتاوƭ Ɂتهدي كربالء أو النجف وإيران أو ƭتهدي 

Ýأو الهور Ǘقد لكهنا Ȱال، ب ÝȰن سيعمم Ɂوبفتاو Ýدƍتهدين سيقلŎا من اŋأي ،Ńنōوبي ǐȰق 
فاإلمام ال . ولكن لɊسف، قد ال تقبȰ ذلȬ أيȒا. أǹطǖتÜ سيعمȰ بفتواȫ أنǨ حتما

فال ƶيز عاقȰ تقدƇ النصوȋ من تفسري . يكون مقلǎدا ألحد بȰ يكون حكǈما بنفسه
لكان من . ن مسلƋماته هي القرآن والسنة الصǶيǶةإ. برغاƆ وكتاب دالئȰ النبوة مقابله

 ŉǨبǭالكبرية لو أ źية-سعادɇا Ȭƹوا:  بعد تقدنآم ينŇذƋا الهŊيǈا أمن سورة األنعام .... ي ƀإ
. لقد كتبنا سورة األنعام طبقا لȰȍɊ وإال فاɇية املشار إليها وردت يف سورة املائدة(

Ȱالل تفسري القر-) الناقǹ ية املذكورة " الوسيلة"آن نفسه، أن املراد من  منɇالواردة يف ا
آنفاǄ، تواǄ هو احلسƙ وآباȻǗ، أو قدمǨ تǖكيدا على دعواȫ حديثا من البخاري أو مسلم 
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اللذينƵ ǌا من مسلƋمات مدعي اإلمامة، وعدت كاșما غيظȬ إىل تفاسرينا لتعرف ما 

فهناȫ من يقتبس ưا . ا ơتلف يف هذȻ اɇيةأما من وجهة نظري فإƆ أرɁ تفاسرين. تقول
أما اǹɇر فيقدم مقابȰ ذلȬ كالم . قاله البيقهي واحلاكم وأبو نعيم ويسرد رواية أو حادǭا

ǈǬواحلدي ǈةǶيǶالسنة الص Ȼييدا لدعواǖكما يقدم ت Ƈن . اهللا تعاىل من القرآن الكرفكالم م
 Ýعاملا بالقرآن وعامال به ȻƎن نعتوم ،Ȱنقب  

وسيلة  من املتǶقȨ أن األنبياء واألوȍياء قد اعتƎوا احلسƙ وآباءȻ األطهار: Ż تقول
وترɁ زعمȬ مبنيا على . بينهم وبƙ اهللا عند املعاناة الشديدة فسدت حاجاőم نتيجة Ƭا

تفسريا  فǈتلǈقƋى آدم مŇن رŉبōهŇ كǈلŇماتň: وتعد اɇيةقول ƭاهد والطƎاƆ واحلاكم وغريهم، 
لزعمȬ وكǖن كالمȬ كان ƭمال ومذكورا منذ القŇدم يف أحد الكتǢ السماوية، وقد 

Ȩواملنط Ȱالباكون على هذا العق ŇȬفليب ÜƇبه القرآن الكر ǳرȍ .  
. فهȰ تطعن فيمن يعارضونȬ معتمدا هذا الفهم اللطيفÝ كن عادال، واقرأ كتبنا Ʋن

 يف تفسريهم على هذ ȻكǈلŇماتňحصروا هȰ العلماء واملفسرون من الفرقة اإلمامية 
تفسري عمدة البيان، ǹالȍة : األƧاء املباركة فقÝȔ عندي اɇن ǭالǭة تفاسري لɌمامية وهي

Ż افتحŃ كتاب حياة . املنهǰ، وƭمع البيان، وقد وردت فيها كثري من األقوال املختلف فيها
ملختلفة وانظر األقوال املختلفة  واقرأ الروايات ا٥٧ و٥٦القلوب اŎلد األول الصفǶة 

نقȰ من اإلمام حممد الباقر بسند : "قال العالمة اŎلسي عن كȰ واحد منها. املذكورة فيه
وما " جعفر"Ƕȍيح، ومذكور أيȒا يف حديǬ قوي آǹر بسند Ƕȍيح نقال عن حȒرة 

Ȭشابه ذل .  
ف جزمǨ يف فيا حȒرة الشيǸ، ما دامǨ الروايات يف بيتȬ عديدة وƯتلف فيها فكي

Ż Ý كتبǨ عن تفسريȫ أنه متفȨ "اخلمسة األطهار" أن املراد منها أƧاء كǈلŇماتňتفسري 
 Ńțد ،Ȭعلى ذل ƙأن العلماء واملفسرين من الفرقة اإلمامية ليسوا متفق Ȩعليه، بينما احل

 ٧٣عنȬ غريهمŻ Ý تقول بعد ذلȬ إنه يتبƙ من األحاديǬ املتفȨ عليها عند الفŇرȧ الـ 
وما ادŉعيǨ من اتفاȧ الفŇرȧ . إىل آǹرȻ... أن نوحńا عند الطوفان وإبراهيم عليهما السالم

سƜ Ǣ فǖرجوȫ أن تورد عليه حديثا واحدا موǭوقا به عند كȰ فرقة ولن نطعن ٧٣الـ 
كȰ ما أرجوȻ منȬ هو أن . أȍول احلديǬ يف األحاديǬ اليت تقدمها مهما كانǨ ضعيفة

هǢ وكلمات احلديǬ بالعربية مع الرواة وذكر الكتاب الذي ورد تكتǢ اسم ȍاحǢ املذ
Ǭاحلدي Ȭفيه ذل .  
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إن كتيبȬ الذي كتبǨ فيه العبارة التالية على : واɇن أعود إىل ȍلǢ املوضوț وأقول
ردńا على ذلȬ، يثبǨ من ذلȬ أفȒلية اإلمام احلسƙ على Ƥيع األنبياء ما عدا : (رأسه
  :وأسǖلȬ ما يلي) حممد 
ا اقتبسǨ من كالم اهللا تǖييدا ملوقفÝȬ أين قال اهللا تعاىل إن لɌمام احلسƙ ماذ )١(
 اء األنبياء عليهم السالمƧاال أو تفصيال مع ذكر أƤيع األنبياء إƤ لية علىȒأف 

 Ýواحدا واحدا  
  إن حسينńا أفȰȒ من األنبياء ƤيعاÝيف أي حديǶȍ Ǭيح قال رسول اهللا  )٢(
)٣(  ƙقال اإلمام احلس Ȱهب  Ƒمن كافة األنبياء ما عدا الن ȰȒأف Ɔنفسه إ Ý 
)٤(  ƙإن اإلمام احلس Ǩالبي Ȱقال أحد من أئمة أه Ȱه من األنبياء ȰȒأف 

 Ƒما عدا الن ƙالسابق Ý 
 Ǩأين أقم Ɂاملنطقي لنر Ȭيف دليل ǬǶن نبɇوا"Ɂو" الصغر"ɁƎالك "Ɯ Ǣس

ما دام األنبياء كلهم اعتƎوا ) Ȱواإلشارة تكفي العاق(نعم، . مصطلح املنطȨ وأǭبتŉهما
 ƙاحلس Ȼة - يف أدعيتهم" وسيلة" وآباءȚمالح :)Ȭواجبا علي Ȭبات ذلǭمازال إ( - 

وŏذȻ الواسطة استجيبǨ أدعيتهم، فإن الذي يجعȰ وسيلةǄ وبواسطته تستجاب أدعية 
ا اعتȻƎ األنبياء األنبياء عليهم السالم تكون هذȻ الوسيلة أفȰȒ عند اهللا تعاىل حتما، وإال مل

فمثال إذا أƎǹ الطبيǢ . هذا ƜسǢ منطقȬ الغريǢ وعلم كالمȬ الباƃ. وسيلة أȍال
 Ȱعلى سبي Ȭذل ǫحد Ż ،Ȭولزال مرض Ǩفة وقال له لو تناولتها لشفيȍبالو Ȑاملري
الصدفة وشفي املريȐ، فهȰ لعاقȰ أن يستنتǰ من ذلȬ أن الوȍفة أفȰȒ من املريÝȐ من 

ا أنȬ ساȔǹ على ǹصمȬ ألنه يعتƎ نفسه أفȰȒ من اإلمام احلسƙ ولكنȬ الغريǢ حق
Ɓ Ż تقدم دليال على هذȻ . بنفسȬ شرعǨ يف إǭبات أفȒلية احلسƙ على األنبياء Ƥيعا

كان عليȬ أن تكتǢ مدارǯ األفȒلية كلها اليت تثبǨ أفȒلية احلسƙ ! الدعوɁ الكبرية
فكان واجبا عليȬ .  على بقية الصǶابةية علي كما كتبها علماء اإلمامية إلǭبات أفȒل

 ƙأن اإلمام احلس Ǣاملثال أن تكت Ȱعلى سبي املظلوم كان عابدا، وأن عبادة آدم أو 
 ƙمنه بكثري، أو أن احلس Ȱأق Ǩعليهما السالم كان ǳنو ابرا وشاكرا، ولكنȍ كان 

 أن تزن هذا النقȌ يف وكان عليȬ. فالنا وفالنا من األنبياء كان أقȰ منه Ǝȍا وشكرا
Ȭوهكذا دوالي ،Ȭميزان .  
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 Ǜواملباد ǯاملدار Ȼهذ Ȱمث Ǩنبكافة األنبياء عليهم السالم-فلو بي Ǆمقارنة - ŉعداليت ت 
سǢ رأيŻ ،Ȭ أكǎدت عليها من ǹالل النȌ أو احلديǬ الصǶيح أو Ɯسببا لɊفȒلية 

ولكن . ة اإلمام احلسƙ على األنبياءالتواتر أو عمȰ القوم، لثبتǨ على أهȰ احلȨ فعال أفȒلي
املنطȨ اƨاف القائȰ إن األنبياء السابقƙ جعلوا احلسƙ وسيلة يف أدعيتهم عند اهللا فكان 

 عد احلس ƙعليȬ أن تثبǨ أوال من القرآن أن آدم . أفȰȒ منهم، ال يغنينا شيǄǞا
 Ɂأو أين رأ Ýعندئذ ƙه فعال، أين كان احلسƧله بذكر ا Ǆأين ذُكر يف وسيلة Ýه مكتوباƧا

 رأɁ أƧاء اخلمسة األطهار مكتوبة يف العرÝȇ وكذلȬ أين القرآن الكرƇ أن آدم 
 رأɁ هذȻ األƧاء وفهǌم أيȒا أن احلسƙ أو هǘالء اخلمسة األطهار ذُكر أن آدم 

سوف يولǈدون بعدي بستة آالف سنةÝ من ألقى ذلȬ يف روعهÝ وأين ذُكر هذا اإللقاء يف 
  . علما أن القرآن الكرƇ واضح ويبƙ كȰ شيء بوضوǳ تام. لقرآن الكرƇا

ǳذا الصدد بوضوŏ اء فقد قال اهللا تعاىلƧبتعليم األ Ȩفيما يتعل : ĆاءمŃسĆاأل مآد مƋلعو
هǌمŃ فǈلǈمŉا أǈنŃبǈǖهمŃ قǈالǈ يا آدم أǈنŃبǐǞǌهمŃ بǈǖǌسŃمائŇ... فǈقǈالǈ أǈنŃبǞǌُونǌي بǈǖǌسŃماءĈ هǘالءĈ ... كُلƋها

ŃمǌهŇائمŃسǈǖǌب )هنا)٣٤ -٣٢: البقرة Ƈفيقول القرآن الكر  :اتمŇلǈك Ňهōبر ŃنŇم مى آدƋقǈلتǈف 
)٣٨: البقرة( رǹويف موضع آ )أي يف قصة آدم ( Ɩمع Ƈقد فسر القرآن الكر
ňكلماتفقال  :انفُسŃنǈا أنŃمǈلǈș انŉبر) ٢٤:األعراف(  ǳرȍ قد Ƈفما دام القرآن الكر

 وƁ يترȫ أي التباس يف ذلȬ فǖي - ليس تلميǶا وال إشارة بȰ بكلمات ȍرƷة -أمرا 
  تاركا االستدالل القرآƆ املعقولÝ" برغاƆ"عاقƹ Ȱكن أن يتبع زعمȬ أو زعم 

يا ȍاحƑ، لقد كتǢ سيد علي اƬمداƆ والطƎاƆ يف كتبهما ما كتبواÜ فيا مدعي 
م والتǶقيȨ، هȰ كان هǘالء القوم معصومƙ عن اخلطǖ حƓ يكون كȰ ما كتبوȻ يف العل

 هم آدمƎǹأو نزل عليهم الوحي أو أ Ýذ بهǹاأل Ǣكتبهم واج تŃدŉرد Ɔǖبنفسه ب 
أم كنتم شهداء أم على اهللا تفترونÝ فقد جاء هǘالء بعد . تلȬ األƧاء بالذات عند االبتالء

وقد نقلوا يف كتبهم رواية ليس .  قال كذا وكذاثا أن النƑ مǞات السنƙ ونقلوا حدي
  . لديهم دليȰ على Ƕȍتها
 Ƒفقد قال الن ،ŃعƧا Ǭأحادي Ɨون عوŃروسي ƙإنه سيكون بعدي كثري من الكذاب 

باطلة، فعليكم أن تعرضوها على كتاب اهللا، فإذا وافقǨǈ كتاب اهللا فخذوها وإال 
 نفسه وضع هذا املعيار الǹتبار Ƕȍة احلديǬ فǖنى لنا أن فما دام النƑ . فاتركوها

نعتǶȍ ȻƎيǶا دون اǹتبارȻ على هذا املعيارÝ علما أن الشيǸ اǂترم أيȒا قد أورد هذا 
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 ŇȔيع Ɓ Ƈالء القوم ال يفهمون أن القرآن الكرǘسف حقا أن هǘمن امل
احلسƙ حƓ مرتبة البنوة، وƁ يذكر فيه اƧه أيȒا، بȰ كان زيدŅ أحسن منه 

  إذ قد ورد اƧه يف القرآن الكرƇ، مع أن ذŇكǐرȻ ابنńا للنƑ حاال يف هذا املقام
ما كǈانǈ مǶمŉدŅ أǈبا أǈحد ň: يتناż مع نȌ قرآȍ Ɔريح كما هو مفهوم من اɇية

ŃكُمŇالجن رŇم .يكن من النساء Ɓكان من الرجال و ƙواملعلوم أن احلس . Ȩواحل
 غري -  كونه حفيد النƑ -احلسƙ أن هذȻ اɇية قد اعتƎتŃ عالقة اإلمام 

ففي هذȻ احلالة، إن املبالغة يف شǖنه إىل هذا احلد واعتبارȻ . جديرة بالذكر Œائيا
ينبغي أال يعطǈى أحد .  إƴا هو تطاول على القرآن نفسهأفȰȒ من رسول اهللا 

Ƈمن القرآن الكر Ǩبǭ إال ما ǄليةȒبنوته لل. أف Ɠينفي ح Ƈإن القرآن الكر Ƒن
ميع األنبياءƨ الشيعة فيجعلونه شفيعا Ȱفما أسخف هذا الكالم. ، أما أه !

                                                                                                     
إذن، فاملبدأ القائȰ بǖن كȰ ما ورد يف كتǢ األحاديǬ إƴا هو . احلديǬ يف أحد كتيباته

 Ƒالن Ǭحديح Ȱك Ȱما به، بƋيعد مسل Ɓ  Ƒالن Ǭكتاب اهللا فهو حدي Ȩيواف Ǭدي .
فما وافȨ كتاب اهللا فخذوȻ وما : "كتاب العلم" أȍول الكايف"يقول اإلمام جعفر يف 

  ". ǹالف فدعوȻ، كȰ حديǬ ال يوافȨ كتاب اهللا فهو زǹرف
على األقȰ قول شيǸ اǂدƙǭ عندنا عن أحاديǬ " أȍول الكايف"Ż اقرأ يف مقدمة 

ألغرب من ذلȬ أنȬ قدمǨ روايات العلماء الذين تسبهم بنفسȬ، وا. الشيعة أنفسهم
فما معƖ االحتجاŏ ǯاÝ أنǨ ال ơلو من إحدɁ احلالتƙ، إما أنƟ ȬهȰ مبادǛ املريزا 

  . اǂترم كليا أو ơدț الناس
 ١٠اƨزء األول الصفǶة " غاية املقصود: "فاقرأ كتاب! واɇن اƧع احلكم األǹري

كان ". النبوة أفȰȒ من اإلمامة قطعا: "رف الشيǸ اǂترم بنفسه فقال حيǬ اعت٩السطر 
Ȭمن ذل ثنستي Ɓ Ȭإماما فعال ومع ذل ƙإن . اإلمام احلس ،Ȼفكيف تقول، واحلالة هذ

 Ƒيع األنبياء ما عدا النƤ من ȰȒأف ƙاإلمام احلسÝ  
Ȝالعبد املتواض  

 م١٩٠٢نذر علي من بشاور عام 
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 Ȼولوال ،ƙمام احلسɌن كافة األنبياء حمتاجون لǖالقولُ ب ąه من حياءǎوما أقل

  ! لتعذǎرت Ʊاة األنبياء كلهم، بȰ تكاد تكون مستǶيلة
 اللسان -يƙ مثȰ املسيǶ-أين إسالم هǘالء القوم الذين يطيلون ! يا لɊسف

 Ƒعلى الن أليس ÝيعاƤ من األنبياء ȰȒويقولون إنه أف ،ƙاحلس Ȱمن أج 
غريبا حقا أن يثƗ القرآن الكرƇ على أŸ بكر ويبشōر Ɲالفته بكلمات ȍرƷة، 
 Ýيف القرآن كله Ȼيعا فال يرد ذكرƤ الذي هو شفيع األنبياء ƙأما احلس

، أما أبو  الدفن بقرب قƎ النƑ واألغرب من ذلȬ أن احلسƙ ما نال شرف
 - اللذينǌ يكفƍرƵا الشيعة بȰ يعتƎوŒما أسوأ من الكفار كلهم -بكر وعمر 

 Ƒمن الن ňفنا على مقربةحازا هذا الشرف فدواحد Ǝم يف قŒǖفلماذا .  وك
هȰ يرضى . فعȰ اهللا ذلȬ إذا كانا كافرينÝǌ إذ ال أحد يف العاƁ أسوأ من الكافر

من الشيعة أن تدفن أمه العفيفة مع مومسة زانيةÝ والكافر أسوأ من الزاƆ أحد 
  . فلماذا قدر اهللا ذلÝȬ فليجبƗ عاقƸ Ȱشى اهللا. أيȒا

Ƕȍيح Ƣاما أنه كان . إذن، فإن تفȒيȰ احلسƙ على األنبياء فكرة سخيفة
 الناس من من عباد اهللا الصادقƙ، ولكن قد ǹال يف الدنيا املاليƙ واملاليƙ من

فجعلُه سيد األنبياء . هذا النوț، واهللا أعلم كم منهم سيǖتون يف املستقبȰ أيȒا
  . Ƥيعا دون وجه حȨ، إهانة كبرية لرسȰ اهللا األطهار

 املسيح املوعود أيȒا نبيا كذلȬ فقد Ƨى اهللاć تعاىل ورسولُه األكرم 
ات Ƥيع األنبياء  ȍفورسوال، وقد مدحه أنبياء اهللا Ƥيعا وعدوȻ مظهر

Ňالكاملة .  

                                           
على أن غري أهȰ البيǨ ال يساوون " تبصرة العقالء"ائري يف كتيبه  لقد أكǎد علي احل

Ǩالبي ǈȰم بنو فاطمة. أهŒالسادات هو أ Ȱȍواب املوجز على قوله هو أن أƨا . واȒنا أيǖف
وإن بعȒا من جداź ألŸ كنŉ من السادات . من بƗ فاطمة وإن Ɓ أكن من أبناء علي 

Ǣوعريقات النس ƙبنات السادات أحيانا وقد جرت . املعروف ǯŉزوالعادة يف عائلتنا أن ت
Ɂرǹالسادات أحيانا أ Ȱبنات عائلتنا يف عوائ ǯŉزويف عائلتنا، وأن ت . ȰȒكما إن هذا الف
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أما إذا كان أهȰ السنة والشيعة . فاƨدير بالتǖمȰ اɇن أين اإلمام احلسƙ منه

ولكن الذي رزقه . يسبونƗ أو يسموƆ كذابا ودجاال وعدƇ اإلƹان فهذا شŒǖم
نƑ "اهللا تعاىل البصرية سيعرفƗ أƆ أنا املسيح املوعود الذي ƧاȻ سيد األنبياء 

ǃا "ƗلȒوسيف Üم اخللفاءاتǹ Ȼوعد Ɔالثا Ȼنـزلة ساعدƞ ȻƎغه سالمه واعتǎوبل 
أليس ǶȍيǶا أن املسيح املوعود أفȰȒ من احلسƞ . ƙا فȒلƗ اهللا والرسول

ƜسǢ شهادة القرآن واألحاديǬ وشهادة Ƥيع األنبياء، ƞا هو جامع 
احلقيقة ففكروا يف للكماالت املتفرقةÝ إذا كنǨ ذلȬ املسيح املوعود يف 

 ،Ȭأكن كذل Ɓ وإن Ýƙإزاء احلس Ɔنـزلوأن ت Ǣƶ أنفسكم أية منـزلة
Ýƙح Ȱيف ك Ɔيدǘيات وملاذا يɇات اǞاهللا تعاىل م Ɂفلماذا أر  

  
  
  
  
  

  

                                                                                                     
الذي حتظى به عائلتنا ال يقتصر على مرويات تداولǨ بƙ الناس فǶسǢ، بȍ Ȱدŉقه وحي 

 فقال ما  يف وحيه على لسان الرسول "سلمان "وقد ŉƧاƆ اهللا . اهللا املقدس أيȒا
 فقد أƆƎǹ اهللا تعاىل هنا أن النƑ ." سلمان منا أهȰ البيǨ على مشرب احلسن: "نصه
هو هذا الشخȌ، وهو من ) أي ȍلǌƙǶ(إن سلمان الذي سيكون سببا لسĈلǐمǌƙ : قال

 الذي جعȰ احلمد هللا: "وقال تعاىل يف وحي آǹر ما نصه. أهȰ البيǨ على مشرب احلسن
Ǣلكم الصهر والنس" Ņنسبا عاليا فيه دم Ȭل Ȱهرا للسادات وجعȍ Ȭأي إن اهللا جعل ،

Ōر، وهو مذكور يف . فاطميǹاألمحدية"ويف كشف آ ƙاهƎأن رأسي " ال ŉكشف اهللا علي
وإضافة إىل ذلȬ فإن إطالة اللسان على . على فخŇذ السيدة فاطمة رضي اهللا عنها كولدها

 من  وأșهر له مǞات اɇيات وعدȻŉ رسولُ اهللا - تعاىل املسيح املوعود الذي جعله اهللا
 على هذا النǶو ليس إال هجوما -أئمة أهȰ البيǨ وجعله مظهرا لصفات Ƥيع األنبياء 

 . منه. على اهللا والرسول
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 Ǹيد بتاريƎهذا الكتاب بال Ɨلȍوز١لقد وƢ / ر . م١٩٠٢يوليوŃهŇر مŃيǌب ǎȰولع
، "إعجاز املسيح"روي بعثه ƃ ليخƆƎ أنه كتǢ ردŋا على كتاŸ علي شاȻ الغول

وقد علمǨ قبȰ وȍول هذا الكتاب بǖنه ". مشس بازغة"وعلى كتابǇ آǹر 
، ولكƁ Ɨ أتوقع أنه سريد باألردية على "إعجاز املسيح"بصدد تǖليف ردŖ على 
 يستسيغوا بȰ كنǨ أǹال أنه ما دام معظم العقالء Ɓ. كتاŸ الذي بالعربية

، فال بد أن يكون قد عزم اخلادعة، اليت قام ŏا يف الهور" مŇهŃر علي"مكيدة 

                                           
 لقد ȍدر من بǌري مŇهŃر علي شاȻ تصرف ƯجȰ يف الهور حيǬ رفƜ Ȑيلة : احلاȉية
وبيان ذلȬ أنه حƙ نشرت إعالنات متتالية أن من . اجهة اليت قبǌلها من قبȰماكرة املو

اɇيات املǘيدة اليت أُعطŇيتها من اهللا تعاىل أƆ أستطيع أن أكتǢ تفسريا ألية سورة من سور 
وقد أƆƎǹ اهللا تعاىل أنه لن يستطيع أحد أبدا أن يكتǢ . القرآن الكرƇ بالعربية الفصيǶة

ودعوت بري . مقابلي جالسا Ɯذائي سواء كان شيخا أو من أǶȍاب الزواياتفسريا مثله 
مŇهŃر علي أيȒا ƬذȻ املواجهة لكي يظهر كرامته بكتابة التفسري جالسا Ɯذائي إذا كان على 

دعواي Ȱأو يقب ،Ȩا فارغا من بعيد وقال.. احلǶر علي أوال تبجŃهŇح متبج : ȻذƬ Ɂتصدǖس
ايات كثرية تفيد أن قلمي يف كتابة العربية ƶري كبǶر مواŻ ،ǯ بلغته عƗ رو. اɇية

ƙائفǹ ندƬالبنجاب وا Ǹيع مشايƤ من مواجهيت ǢǶهر علي . فانسŇطر ببال مǹ عندها
ونشر " الغريȨ يتعلȨ بقشة: "فانتȰǶ عذرا حسǢ املثȰ. أنه قد وقع يف مشكلة عويصة

جه ولكن بشرȓ أن تناقȈǈ املعتقدات إعالنا قال فيه بǖنه جاهز لكتابة التفسري وجها لو
أوال لنرɁ من كانǨ عقائدǶȍ ȻيǶة ومسلƋم ŏا ومدعومة باألدلة، وأن يعيŉن املولوي 

 الذي يعتنȨ يف مسǖلة نزول املسيح االعتقاد نفسه الذي يعتنقه هو -حممد حسƙ البطالوي
قدات بري مهر علي، ولو قال املولوي حممد حسƙ بصǶة معت.  حكǈمńا للبōǨ يف القȒية-

وإن كȰ ما فهمه هو عن املسيح ابن مرǶȍ Ƈيح، لكان لزاما علي أن أبايعه على الفور 
وبعد ذلȬ ستعقد املبارزة لكتابة . يف اƨلسة نفسها وأنȒم إىل ȍف ǹدامه ومريديه

Ɓ يكن هذا اإلعالن لŇيصعǢō على الناس كشف ǹديعته ومكرÜȻ فǖدرȫ العقالء . التفسري
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على أن Ʒاول كتابة التفسري Ɯذائي بغية حمو وȍمة اخلجȰ املذكورة من جبينه، 

 Ÿة على غرار كتاǶإعجاز "وأن ينشر تفسري سورة الفاحتة بالعربية الفصي
ملمŌ بالعربية، وقادر على كتابة التفسري "  مŇهربري"حƓ يتيقǎن الناس أن " املسيح
سيف "وحƙ وȍلƗ كتاب . ولكن املǘسف أن șني فيه قد ǹاب. أيȒا

سررت يف البدء كثريا بوقوعه يف يدي، șنا مƗ أنƗ سǖقرأ اɇن " جǌشتيائي
تفسريȻ بالعربية وستنجلي على الناس مقابله أƵية تفسريي ومكانته أكثر من 

Ȱالكتاب وجدته مكتوبا باألردية ودون أن يكون ول. ذي قب ǨǶفت ƙكن ح
مع أن الكتاب ما كان يستȨǶ أن . فيه للتفسري أي أǭر أبدا، فرǭيǨ حاله عفويا

يلقى عليه ولو نظرة واحدة، ألن املǘلف Ɓ يثبǨ قدرته املعجزة على كتابة 
Ɠدي واجبه حǘيستطع أن ي Ɓيف مدة التفسري مقابلي كما كان ينبغي له، و 

 Ȭمن املواجهة، وبذل ǢǶانس Ȱرطويلة، بȾمȻبيد Ȼد . على عجزȾȉو 
 من اهللا تعاىل يف احلقيقة، إذ Ɓ يقدر على Ǔية" إعجاز املسيح"بنفسه على أن 
  .اإلتيان بنظريها

على أية حال، قرأت مǘلƋفه باألردية بإمعان، وعلمǨ أنه ال Ʒتوي على ما 
اضات غاية يف السخف والدناءة واƨهȰ، اليت إن هو جديرŅ باالنتباȻ سوɁ اعتر

افترضنا Ƕȍتها Ɓ يسلم منها القرآن الكرƇ وال األحاديǬ النبوية وال كتاب 
  . من كتǢ األدباء

                                                                                                     
فكانǨ النتيجة أن بايعƗ كثري من الناس حƓ تƎأ . ه رفȐ املواجهة متعذرا ƞكيدة Ưجلةأن

 ŃǨلƱألف مبايع، وا ƙما يقارب سبع ƙعدد املبايع Ƞفبل ،Ɔا وبايعوȒمريديه أي Ȑمنه بع
 Ȩوا احلȒم يريدون أن يدحŒاب الزوايا أǶȍواملرشدين وأ Ǹعلى الناس حقيقةُ املشاي

Ȼكائد كهذƞ.منه  . 
 Ÿر على كون كتاهم Ȼر علي ألنه بسكوته وعجزŃهم Ȱر علي بŃهŇه ليس مƧن اǖك 

 . منه. كتابا معجزا" إعجاز املسيح"
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٦٣  نزول املسيح
 Ȉǈناقأن ت ȓم هو أن املعتقدات املختلف فيها شفويا، وأوال بشرǈكǈيكون احل

،ƙتها املولوي حممد حسǶȍ اńة معتقدات بري مهر علي، مثبتǶم بصǈولو حك 
 أن أبايع بري مهر علي دون تǹǖري، - أي عليŉ أنا -Ƣامńا لوجǢ على اخلصم 

  . ومن ǈǭم ستعقد املبارزة يف كتابة التفسري
الحŇظوا هذا االحتيال، ما دام املولوي حممد حسƙ وبري مهر علي يعتنقان 

سيح ونزوله، فكيف كان ưكنا للمولوي حممد االعتقاد نفسه يف ȍعود امل
حسƙ أن يخطǜƍ معتقدات مهر علي أو Ʒكم ببطالن أدلتهÝ وأنى له أن يكذƍب 

  Ý  ما داما يعتنقان املعتقدات نفسهامهر علي
 اليت ƹكن أن Ʒكم فيها املسلمون وغريهم بالȦصاحة والبالȡةفيما يتعلȨ و

العدو Ɠا، فلن يتشجع حȒأيƹ أن  نحǥادȾȉ ةǞعباراته بذي Ǩملن كان ȧتفو 
 بعد -فقد أُعطŇي مهر علي فرȍة أǹرɁ . ومليǞة باألǹطاء الصرفية والنǶوية

من وƋȔƷ  علو كعبه يف اŎال العلمي  يثبǨأن -إعǲاȁ املسيح : نشر كتاب
ولكنه ȍار . شƆǖ الذي بسببه ينȒم إىل اƨماعة مǞات الناس باستمرار

وكȰ ما فعله هو أن قدŉم . تعذǎر عليه الكالم حƓ باإلشاراتكاألǹرس الذي ي
بȒع ȰƤ من كتاب يقع يف مǞتي ȍفǶة على أŒا سرقǨ من مقامات احلريري 

زعم ا، ووغريȻ، وعدŉ سهو الكاتǢ يف مكان أو مكانǹ ƙطȍ ǖرفيا أو Ʋوي
ǄةǞاطǹ ة والبليغةǶيǶالتعابري الص Ȑةجهال منه بعǶفصي الف.  وغريǘء هم ه

 سودوا وجوههم بوȍمة العار إىل األبد أǶȍاب الزوايا يف هذا البلد الذين
 ƙǶōباملشيخة متبجȟمفتريا وسارقا .من فرا Ɔولكن ما دام بري مهر علي عد 

                                           
يǸ  كنǨ قد وȍلǨ إىل هنا يف تǖليف هذا الكتاب إذ تلقيǨ اليوم بتار:احلاȉية 
بعثها ميان شهاب الدين، ȍديƙŏ " Ȩ"م رسالة من قرية Ƣ١٩٠٢وز عام / يوليو٢٦

 جاءƆكنǨ أقرأ كتابا لبري مهر علي شاȻ فصادف أن : املولوي حممد حسن ƙŏ قال فيها
 Ȍاملولوي حممد حسنحامالشخ Ǩل عن بيǖوس Ǣالكت Ȑوقال عند االستفسار .  بع

وملا  .لبها بري مهر علي واɇن جǨǞ إلرجاعهامنه إŒا كتǢ حممد حسن وسبȨ أن ط



٦٤     نزول املسيح
                                                                                                     

أيȒا وقد كتǢ عليه املتوفƋى " إعجاز املسيح"ألقيǨ نظرة على الكتǢ وجدت فيها كتاب 
Ȼه . حممد حسن مالحظاته بيدƧر اǹومكتوب عليه " مشس بازغة"ومن ضمنها كتاب آ

كان حينها ف" سيف جشتيائي"وأما الكتاب . أيȒا مالحظات حممد حسن املذكور آنفا
وحƙ قارنǨ املالحظات مع هذا الكتاب وجدت أن بري مهر . يف حوزƜ źسن الصدفة

. علي كان قد نقȰ يف كتابه سرقةǄ مالحظات حممد حسن بلفظها دون أدƅ تصرف فيها
بƹ Ȱكن القول بتعبري آǹر إن تǖليف مهر علي شاȻ عبارة عن تلȬ املالحظات املسروقة 

:  وقلǨ يف نفسيالسرȩة واƪيانةفاستغربǨ كثريńا من هذƢȬ . Ȼاما وليس أكثر من ذل
كيف نسǢ كȰ تلȬ املالحظات إىل نفسهÝ وإن هذȻ اخلدعة من الشناعة ƜيǬ لو كان 

 السرقة على أن افتȒاǳ سرǹشية ولدɁ مهر علي شيءĄ من احلياء ǭɇر املوت ǹجال 
، دون أن يشري إىل  تǖليف شخȌ آǹر زهقǨ فيه نفسه- بال حياء -ينسǢ إىل نفسه

  . كتابات ذلȬ امليǨ الشقي أدƅ إشارة
أستطيع أن أري كȰ من أراد االطالț على ǹيانة مهر : Ż يقول ميان شهاب الدين

بȰ قد أرسȰ شهاب الدين بطاقة موقƋعة من قبȰ مهر علي .  هذȻه املǲǺلةسرȩتعلي 
 ردŋا سخيفǄا قائال بǖن املǘلف  فيما بعدولكنه رد على ذلȬ. اعترف فيها بسرقته املذكورة

،  نفسهذنǢالأقبح من  ولكن هذا العذر. كان قد Ƨح ƃ يف حياته أن أنشر الكتاب باƧي
  على أنه- بعد وفاته -ألنه إذا كان قد Ƨح املǘلف يف حياته ملهر علي بنشر الكتاب 

Ȧلǘعى أنههموملاذا اد Ýري هذا اإلذن يف الكتابǹيذكر األ Ɓ ف  فلماذاǎهو الذي أل 
الكتابÝ فاملعلوم أن من اخليانة الشنيعة أن ينسǢ كتاب شخǇȌ ميňǨ إىل نفسه دون أن 

 اهللا وجعȰ نفسه ǹائبا بارزةفلما كان حممد حسن قد قام ƞ. يذكر اƧه إشارة أو تلميǶا
إعجاز "املذكورة يف ȍفǶة غالف كتابǌ " إنه تندȳņ وتذمŉر: "ǹاسرا وفȨ نبوءة نصها

 من ١٩٩حƓ أهلȬ نفسه، ȍ Żار مصداقا لدعاء املباهلة املذكور يف الصفǶة " املسيح
وألقى بنفسه إىل التهلكة فكان من الȒروري أن تذكرمنŉة هذا اƬالȬ " إعجاز املسيح"

وكان من مقتȒى األمانة أن يكتǢ مهر علي بكلمات واضǶة أن . نتيجة املواجهة
ǎأل Ȱب ،Ȼحممد حسن، وما هو إال سارقه، بدال من أن فهالكتاب ليس من بنات أفكار 

وكان من واجبه أن يقطع نصيبا من الدȰǹ الناتǰ عن الكتاب . ينسبه إىل نفسه يف املقدمة
وما دام قد أذاț على سبيȰ التبجح والتباهي الفارȟ أنƗ قد وزعǨ . ألرملة املتوفƋى الشقي

Ɔ أتنازلُ عن حقي يف الكتاب ألنه الكتاب ƭانا، فكم كان حريا به أن يكتǢ يف مقدمته أ
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تǖليف حممد حسن وقد نسبته إىل نفسي سرقةǄ فقȔ لذا أطلǢ من كȰ بائع أن يدفع ربع 

لو ف. روبية ƣنńا لكȰ نسخة منه معاشا ألرملته حƓ تتخلȌ من مشقة الطǶن بالرحى
ة لتجنǢ اǹتار هذا الطريȨ وتقاضى ربع روبية لكȰ نسخة وأعطى املبلȠ لɊرملة املفجوع

ولكن كان من اǂتوم أن يرتكǢ السرقة املخجلة لكي يتǶقȨ . تسويد وجهه إىل حد ما
  ".إƆ مȾني من أراد إȽانتȬ: "كالم اهللا الذي نزل عليŉ قبȰ عدة سنوات ونصه

إعجاز "بالسرقة قائال إن بعȐ العبارات يف " سيف جشتيائي"لقد اőمƗ يف كتابه 
 ألف Ƥلة، هي من أمثال العرب املعروفة أو مǹǖوذة من ، من بƙ زهاء عشرين"املسيح

  . مقامات احلريري وغريها، ولكن احلقيقة أŒا جاءت يف اإلƬام تواردا
 نسǢ إىل نفسه مسوŉدة كتاب املرحوم حممد هو أنهشƙ فه املمن تصرفǭبǨ أما ما 

Ǩ آية من اهللا أنه فكǎروا اɇن، أليس. حسن كلها دون أن يشري إىل ذلȬ الشقي أدƅ إشارة
إذا كان اعتراضه يف حمله . ال كامااőمƗ بسرقة بȒع ȰƤ وقد ǭبǨ للتو أنه سرȧ كتاب

بسرقته مسوŉدة كتاب  -فلماذا أǹزاȻ اهللا تعاىلÝ وحƙ اشتهر بƙ الناس أن مهر علي
 Ǩمي Ȍإليه  -شخ Ǭسارقي أكفان األموات، فقد بع Ȱجلة مثƯعلة مشينة وŇقد قام بف

ȍدقائه رسائȰ قالوا فيها إن ما قمǨ به Ɓ يكن مناسبا Ɯال من األحوالÜ فقال يف بعȐ أ
املعلوم أنه لو أذن له حممد حسن . كنǨ قد استǖذنǨ املرحوم حممد حسن بذلȬ: اƨواب

Ż كان من . بذلȬ ألرسȰ له املسوŉدة يف حياته بدال من أن تطلǢǈ من أرملته بعد ưاته
 Ȼمهر علي أن ينو Ǣاما من علوم العربية واألدب وأن واجƢ األحوال إىل أنه حمروم Ȱيف ك

هذȻ املسودات اليت اقتناها إƴا هي ǂمد حسن امليǨ، ولكن أين هذا الذكرÝ بȰ ادعى 
   .بكȰ اعتزاز أنه قد ألǎف هذا الكتاب بنفسه

مȰ  عاقبة اƬجوم على أهȰ احلÝȨ لقد اőمƗ بسرقة بȒع جتكونانظروا اɇن، كيف 
 أيȒا إذ نشر  أنه سارȧ فǶسبÛ بل كذاب وƁ يثبǨ،ولكن ǭبǨ أنه سرȧ كتابńا بكامله

Ȭف الكتاب، بينما األمر ليس كذلǎأنه بنفسه أل Ǣكت ƙف. يف كتابه كذبا شنيعا ح Ȱه
   . لعنة اǃ علɂ الكاذبني:ر علي أن نقولهŃسمح لنا اɇن يا بري مŇت

Ɂ حاجة للخوض يف ǬƜ طويȰ عنه إذ قد أما حممد حسن فما دام قد مات، فال نر
Ȼوضع . نال جزاء Ż اسة الكذبƱ Ȱوقد أكɄر علȾا يف فم بري مȾسȦاسة نǲالن . Ǩكن

هǢ للرد عليه سوف يفشȰُ يف ينبوءةǄ أنǎ من " إعجاز املسيح"قد كتبǨ على رأس كتاب 
 قبȰ ذلÝȬ فǖي فشȰ أكƎ من أنه Ɓ يقدر حƓ على نشر كتابه السخيف، بȰ مات. مرامه
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 ȧسر Żيفة وأكلهاƨا Ȭسر ألنهمهر علي تلǹاب وǹ اȒكان يهدف من  ، ولكنه أي
ولكن ǭبǨ أنه . وراء نشر هذا الكتاب إىل إșهار مشيخته أنه يتقن العربية وأنه من األدباء

من ذا الذي ال يستغرب من جرأة السارÜȧ فقد ابتلع . سارȧ بدال من كسبه ȍيتا طيبا
  . وال مرة واحدةالشقي حممد حسن اسم  دون أن يتجشǖ، وƁ يذكر كتاب امليǨ كامال

ا ƞ" إعجاز املسيح" هي أنƗ كنǨ قد دعوت يف الصفǶة من كتاب اɇية األخرىو
رب إن كنǨ تعلم أن أعدائي هم الصادقون املخلصون فǖهلكƗ كما تهلȬǈ : "نصه

  . "وإن كنǨ تعلم أƆ منȬ ومن حȒرتȬ فقم لنصرź. الكذǎابون
، فهلȬ "إعجاز املسيح"واملعلوم أن حممد حسن ƙŏ همŉ للمواجهة بعد نشر كتاب 

  .ƜسǢ هذا الدعاء
سيف "واɇن نقدم أدلة مفصلة لǭɌبات أن مهر علي Ɓ يستخدم عقله يف تǖليف كتاب 

ȨƜ، وأنه Ƥع بƙ دفتيه مادة مسروقة " طبلة جشتيائي"الذي ينبغي تسمتيه " جشتيائي
 ،Ȱعليهبالكام ǌمŊبدل الترح Ǩمي Ȍشخ ȬǐلŇمن م Ǩرقوقد س .  

´èči@òíŠÓ@¿@å×bÛa@åí†Ûa@lbè‘@æbîß@òÛb‰@ @

أوال نريد أن نقول بغية التوضيح بǖن ميان شهاب الدين، الذي ورد اƧه يف العنوان، 
وبسعيه هو قد . ȍديŅȨ للمتوفǎى الشقي حممد حسن وجارȻ، ومطلعŅ على أسرارȻ أيȒا

سيف "ري مهر علي، Ɯيǭ ǬبǨ بكȰ جالء أن كتابه لسرقة اليت قام ŏا بǌاطلعنا على ا
ولكنه بفعلته هذȻ . علمه يف ذلȬ على اإلطالȧلمسروȧ كله وال دȰǹ لعقله أو " جشتيائي

 Ƨعة ليكسƁǢ يرتكǢ السرقة فقȔ بȰ كذب أيȒا كذبا Ưجال إىل أقصى الدرجات 
 قȔ، بȰ قال بكȰ ذلȬ امليǨ الȊقɄم اس" سيف جشتيائي"زائفة، وƁ يذكر يف كتابه 

  .وفيما يلي نسخة الرسائȰ يف هذا الصدد. حتد وقوة بǖنه هو مǘلف هذا الكتاب

µëþa@òÛbŠÛa@ @

             إىل املرسȰ الرباƆ واملǖمور الرمحاƆ سيدنا وموالنا املريزا اǂترم، دامǨ بركاتكم وفيوضكم
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وȍلتƗ رسالتكم بالƎيد املسجȰ، وكانǨ مدعاة للترويح عن القلǢ فقد : أما بعد
القصة هي أƆ ما أُرǌيǨ مسودة حممد حسن . وقد اطلعǨ على حقيقة األمور. احلزين
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بصورة منفصلة ألنه قد أُقفȰŇ على Ƥيع كتبه وأوراقه بعد موته، غري أنƗ رأيǨ مالحظاته 

بري (وقد طلǢ الظاƁ الغولروي ". إعجاز املسيح"و" س بازغةمش: "اليت سجلها على كتاب
أما اɇن . علمهمن الحظات نفسها وƁ يكتǢ شيǞا  الكتǢ ونقȰ امل)مهر علي الغولروي

 Ɂأن أر ƃ ونǶيعودوا يسم Ɓأعداء عطاشى لدمي، و Ȼار والد حممد حسن وغريȍ فقد
Ǣة إلقاء ا. وال ورقة واحدة من الكتȍفر ƃ ǨǶُلقد سنȰلنظر عليها من قب Ǣطل ƙح 

مد حسن Ż أعادها بعد من والد حم" إعجاز املسيح"و" مشس بازغة"الغولروي الكتǢ أي 
فلما كان الشخȌ الذي محȰ الكتǢ غريبا، جاءƆ يف املسجد ǹطǄǖ . منهاانتهى أن 

ي لقد أرسلƗ مهر عل: ماذا تريد منهÝ قال: فسǖلته. وسǖلƗ عن بيǨ املولوي حممد حسن
لوالد املولوي حممد " إعجاز املسيح"و" مشس بازغة"شاȻ بالكتǢ وطلǢ مƗ أن أسلƍم 

. أǹذت الكتǢ منه ووجدت املالحظات مكتوبة فوȧ كȰ سطر يف كȍ ȰفǶة. حسن
أيȒا Ɯوزź وحƙ قارنته مع تلȬ املالحظات وجدت " سيف جشتيائي"كان كتاب 
نفيذ أمركم ولكن والد حممد حسن ال يعطيƗ أنا على أŹ االستعداد لت. العبارات بعينها
لذا اعذروƆ من . ƹكن أن تقرأها ȒƜوري، ولكن لن أعريها لȬ: الكتǢ بȰ يقول

 الذي هو الوارǫ -وقد حدǫ بعد ذلȬ أن ابن حممد حسن (. فȒلكم فما بيدي حيلة
 Ɔالقانو-żاللذين عليهما مالحظات حممد حسن املتو ǌƙالكتاب Ÿم مندوƋسل  Ȱ٦ مقاب 
وكالƵا يف حوزź اɇن ويفǶȒان سرقة بري مهر علي Ƣامńا كما يǹǘذ اللȌ . روبيات

Ȭرم املشهود، فاحلمد هللا على ذلƨوبا Ǣقال ما نصه. عند النق ƙاهللا ح ȧدȍ لقد: " Ɔإ
Ȭمن أراد إهانت ƙلف"مهǘمن امل ،(  

يها إنƁ Ȭ تكتǢ من قد ȍدر مǹ Ɨطǖ أن بعثǨ إىل الغولروي رسالة قلǨ ف: ǭانيا
 فقȔ، فكتǢ الغولروي إىل والد حممد  حسنعندȫ شيǞا بȰ نسخǨ مالحظات حممد
واملشكلة اɇن هي أن والد حممد حسن مريد . حسن أال يريƗ الكتǢ ألƆ معارض Ƭم

إنƗ جد متǖسف على إرساƃ إىل الغولروي تلȬ الرسالة . للغولروي ويطيعه يف كȰ شيء
فǖرجو من فȒلكم أن تعفو عƗ ألن ƭيǞي إليكم دون .  اƨميع أعداء ȍ ƃارا بسببهاليت

Ǣالكت Ɨم ال يعطونŒر، ألƎليس إال هدر نقود دون م ،Ǣوالسالم عليكم. الكت .  
  العبد املتواضع، شهاب الدين من قرية ƙŏ مديرية جكوال

  



٦٨     نزول املسيح
                                                                                                     

òîãbrÛa@énÛb‰@ @

  سيدي وموالي جناب املولوي عبد الكرƇ اǂترم
  م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسال

ما كان ƃ أن أرفȐ القدوم إليكم . أنا Ɲري وأدعو اهللا تعاىل أن تكون Ɲري أيȒا
واللغة القاسية املستخدمة يف سيف . ولكنهم ال يعطونƗ الكتǢ اليت عليها املالحظات

 Ȉحممد حسن، لذا" إعجاز املسيح"و " مشس بازعة"جشتيائي ويف هوام Ȱمعظمها من قب 
ن هذȻ ، وإاعترف الغولروي بذلȬ بعد أن بعثǨ الرسالة إليهقد و... كان موته عƎة

 الغولروي كǎدلقد أ. البطاقة مكتوبة بيد الغولروي نفسه اليت بعثها إىل املولوي كرم الدين
 ،Ɨالسطور، على والد حممد حسن بشدة أال يري Ȼهذ Ǣأي أنا كاتǢيف . الكت Ǣوكت

ه يف كتابه كان بإذن من حممد حسن، ولكن هذا االعتراف ليس البطاقة أن كȰ ما نقل
: ومرفقة مع الرسالة الثانية. الفتȒاǳ أمرȻ أمامناونظرا ƞقتȒى األمانة، بȰ اضطر له نادما 

     . الرجاء االطالț عليها. بطاقة الغولروي اليت كتبها بيدȻ وأرسلها
  .شهاب الدين من قرية ƙŏ: العبد املتواضع  

a@òÛb‰åí†Ûa@âŠ×@ðìÛì½@ @

ƃله العاș ترم مدǂسيدنا وموالنا املريزا ا  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ولقد رأيǨ يف الرǗيا مرارا أشياء Ƥيلة . أقرأ كتبكم منذ فترة، وأعشȨ كالمكم
ويف كثري من األحيان أجادل معارضيكم أيȒا، وإن Ɓ أدȰǹ بعد يف بيعتكم . عنكم

صȰ عة ما Ʒ ƁبايستǶسن املتȬ يتطلǢ حذرا كبريا يف رأيي، إذ ال كاملريدين، ألن ذل
țباملشافهةاالقتنا ،Ǣرتكم بالغيȒح Ǣأح Ɨيف .  غري أن Ǩسة أيام رأيƦ أربعة أو Ȱقب

عندها كان يف ذهƗ أمران اǭنان وقد . املنام أنكم باركتموƆ وأعطيتموƆ بعȐ احللويات
م نفسه إƆ معترف بقوتكم الكشفية، واهللا أعلم وضǶتموƵا تلقائيا، فقلǨ يف املنا

  . بالصواب
هناȫ بعȐ األمور اليت ال أفهمها بعد، ولذلȬ ما تبنŉيǨ رأيا جازما فيكم إىل اɇن، 

قبȰ بȒعة أيام قرأت أبياتا فارسية وأردية يف . وإن كنǨ معترفا بصالحكم وورعكم
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ا أǭار شجوƆ حƓ أجهشư Ǩ) كȰǶ لعيون آريا(" سرمة جشم آريا"مستهȰ كتابكم 
Ǩكن أن : بالبكاء، فقلƹ هذايوجدال Ȱري يف  مثǭǖوالت Ɓاأل ƙكالم الكذاب .  

وȍلتƗ البارحة بواسطة ȍديقي العزيز الطالǢ ميان شهاب الدين رسالة بالƎيد 
املسجȰ من جناب املولوي عبد الكرƇ اǂترم ذُكر فيها كتاب سيف جشتيائي لبري مهر 

وقد سبȨ أن أطلعǨ ميان شهاب الدين على أن اƨزء األكƎ من كتاب . ويعلي الغولر
مهر علي Ʒتوي على مالحظات املرحوم املولوي حممد حسن املبنية على أفكارȻ اليت كتبها 

وقد طلǢ بري مهر علي كŇال الكتابǌƙ ". إعجاز املسيح"و" مشس بازغة"على هامȈ كتاب 
 املالحظات نفسها مكتوبة على وعند املقارنة وجدت. عيدا اɇنمƗ، إال أŒما قد أُ

إŒا لسرقةǆ كبرية إذ نقȰ أفكار شخȌ ميǨ ونسبها إىل نفسه وƁ يذكر اƧه . الكتاب
Ȕالعيوب اليت يستخرجها من كالمكم يوجد نظريها . ق Ȭتل Ȑأن بع Ȭواألغرب من ذل

تعذǎر إرساƬما ي حسن، وملا كان كŇال الكتابƜ ǌƙوزة والد املولوي حممد. يف كتبه هو
 Ǹما إليكم أبدا، إال أنه من املمكن أن ننسƬإليكم ألنه معارض لكم فلن يسمح بإرسا

 مندوب Ƥاعتكم لكم، وƹكن أيȒا أن يźǖ إىل هناتلȬ املالحظات كما هي ونرسلها 
Ȕيف األمر فق țاإلسرا ȓا بشرőكن مشاهدƹ م عينه، ولكنǖويشاهدها ب . Ɨلتȍلقد و

وقد اعترف فيها . بȰ بري مهر علي قبȰ البارحة فقȔ وأرسلها كما هي لتروها من قŇبطاقة
  ".سيف جشتيائي"أنه سرȧ مالحظات املولوي حممد حسن وأضافها إىل رونȨ كتابه 
  . ولكن إșهاركم هذȻ األمور مع ذكر اƧي يتناż مع احلكمة

 شهادة احلȨ من  أن كتمانإذ Ɓ يذهǢ وهله إىلاملولوي كرم الدين لقد سها (
 فمن مقتȒى التقو ɁآŇǭمŅ قǈلǐبه: الكبائر، وقد جاء الوعيد عنه يف القرآن الكرƇ بكلمات
Ȼبالشهادة اليت عند ƃعليه أن يد Ȱال أقدر . أال يهتم بلومة الئم، ب Ǭحي Ɔأما أنا فاعذرو

 ليس بǖمر من Ż إن هذا اإلǹفاء من املولوي كرم الدين.  أساند يف جرƹة اإلǹفاءأنعلى 
  ) من املǘلف-قواȻ اهللا تعاىل . ه هوقلب يف اهللا، بȰ ناتǰ عن ضعف

أما لو ذُكر اسم ميان شهاب الدين ŏذا الصدد فال بǖس يف ذلȬ، ألƆ ال أريد أن 
أرجو أن تدعو ƃ أن يستقيم اعتقادي فيكم وأدرƢ ȫاما . تسخȔ عليƤ ŉاعة بري مهر علي

  .  حقǄاأنȬ ملهم ومبعوǫ من اهللا
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إن ضيȨ . أرجو إبالȟ سالمي الكثري حلȒرة املولوي عبد الكرƇ وموالنا نور الدين
وبعد إبالغكم السالم من قبȰ ميان شهاب الدين . الوقƹ ǨنعƗ من اإلسهاب يف الرسالة

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا. كŇالنا متفȨ على مȒمون الرسالة: أقول
   عفا عنه، من قرية ƙŏ، مديرية جكوالالعبد املتواضع، حممد كرم الدين

  م١٩٠٢يوليو /  Ƣوز٢١يف 

åí…@ÝšÏ@áîØy@ïië†äß@µg@åí†Ûa@âŠ×@ðìÛì½a@åß@òîãbrÛa@òÛbŠÛa@ @

ƃله العاș ترم مدǂالسيد جناب حكيم ا  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 Ǹالشاب بتاري Ȱȍوز٣١وƢ /يوليو .)Ƌى حممد حسن املراد من الشاب هو ابن املتوف
 ٦مقابȰ ) أي إعجاز املسيح ومشس بازغة(وهو الذي أعطانا الكتابǌƙ . وهو وارǫ املتوفƋى

وكان ذلȬ سببا . روبيات نقدا، وعليهما مالحظات حممد حسن املذكور مع توقيعه
يف .  إلƱاز املهمة املطلوبةأسعىومنذ ذلȬ الوقǨ  ) من املǘلف-لفȒيǶة مهر علي 
ب بشدة متناهية وقال بǖن الكتǢ مŇلƨ ŅȬعفر زتلي وهو يعرف Ȕǹ يد البداية رفȐ الشا

املرحوم املولوي حممد حسن، وطلǢ مƗ بشدة أن أوȰȍ الكتǢ فورا إىل جعفر زتلي يف 
 روبيات ٦ولكƗ أقنعته باحلكمة والترغيǢ حƓ رضي يف Œاية املطاف بǹǖذ . الهور

عجاز املسيح على كتاب آǹر وسǖرسȰ وقد نسخنا املالحظات املتعلقة بإ. عوضا عنها
إليȬ بيد حامȰ هذȻ الرسالة نسخةǈ الكتاب األȍلي الذي عليه مالحظات املولوي املرحوم 

Ȼيد ȔƝ الرسالة بعد استالم الكتاب، وإذا أمكن . املكتوبة Ȱحلام Ȱȍوأرجو أن تعطي الو
ي إحراǯ يف  روبيات أيȒا حƓ نسلƍمها للشاب، ولكيال يكون هناȫ أ٦فǖرسǐȰ معه 

Ɔنسخة من كتاب مشس بازغة . مشس بازغة: احلصول على الكتاب الثا ƃ Ȱترس ƙوح
.  النسخة األȍلية اليت عليها املالحظات- كما سبȨ -غري ƭلƋدة سǖرسȰ لȬ فورا 

  . فاطمǞنŃ من هذȻ الناحية، لن أǹلف الوعد بإذن اهللا
 Ǹا للشيȒأي Ɂرǹعدة مالحظات أ ȫيقول الشاب إن هنا ،Ȼاملرحوم مكتوبة بيد

ǬǶكن العثور عليها بعد البƹنها . وƣ معه على Ȩيتم العثور عليها سوف أتف ƙǶف
املرحوم إذا "  فيȒياملولوي حممد حسن"وسǖرسȰ أيȒا هذȻ املالحظات املكتوبة بيد 

Ȭذل Ǩألن . طلب Ƌƃا إƬيف احلصول على نسخة كتاب مشس بازغة وإرسا țأن تسر Ȭعلي
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بعد مȒي الشهر سوف يǹǖذ الكتاب معه . ء إىل بيته بإجازة لشهر واحد فقȔالشاب جا
ƹكن أن تبǬǶ عن الكتاب يف مدينة . إىل الهور ويف تلȬ احلالة سيتعذر احلصول عليه

 ȫأحدا من عند ǐȰأرس Ȭالرسالة، كذل Ȼهذ Ȱرسله مع حامǖجكوال، وإذا عثرت عليه ف
اǂترم وƤاعتكم ǹدميت البسيطة هذȻ ويدعو ƃ أرجو أن يقبȰ املريزا . حƓ يǹǖذ الكتاب

وأرجو أال يذكǈر اƧي ألحد قȔ حƓ أستطيع القيام ŏذا النوț من اخلدمة يف . باخلري
  . والسالم عليكم. سالم من قŇبȰ املولوي شهاب الدين أيȒا. املستقبȰ أيȒا

 آب ٣ال بتاريǸ حممد كرم الدين عفا عنه من قرية ƙŏ، مديرية جكو: العبد املتواضع
  م١٩٠٢

سيف "فيما يلي ما ورد يف بطاقة مهر علي شاȻ اليت اعترف فيها أن كتابه : البȖاȩة
  .  ما كتبه حممد حسن علىوي فعالتƷ" جشتيائي

  .حمƑ وƯلصي املولوي كرم الدين اǂترم، سلمه اهللا
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

Ǝال Ǝنسخة واحدة ع Ȱرسǖبهأما بعد، فس ȧوǭمو Ȍح أن الرد . يد أو بيد شخȒفليت
) سيف جشتيائي(املنقول يف هذا الكتاب ) إعجاز املسيح(على تفسري سورة الفاحتة أي 
 ذلȬ قد Ź بإذنه وƁ يكن سرقةǄ فلماذا Ɓ يذكركان إذا ( .كان بإذن من الفيȒي نفسه

 وملاذا كذب وقال Ý منه حممد حسن يف الكتابÝ وملاذا Ɓ يقȰ بƆǖ نقلǨ املادة بإذنňاسم
 Ȱș يطبع يف كتابه أية فقرة تدل على إذنه، وملاذا Ɓ ملاذا Ýهذا الكتاب بنفسي Ǩفǎأل Ɔإ

  )ȍامتا حƓ فȒح اهللا أمرȻ وكُشفǨ سرقتهÝ من املǘلف
  بȰ قد أرسلǨ- وكان بƙ كتاŸ وشفوي -" جهلم"فقد Ź االتفاȧ على ذلȬ يف 

" مشس بازغة" املواضيع الȒرورية ردا على كتاب -نه  بطلǢ م-إىل املرحوم يف الهور 
ولكن من املǘسف أنه Ɓ تطǐȰُ به احلياة وƁ أعثر يف الهور . وǨǶƧ له أن ينشرها باƧه

 Ǩاية املطاف، فطلبŒ ام هذا األمر بنفسي يفƢعلى املقاالت اليت أرسلتها، فاضطررت إل
Ɯ الرد على التفسري Źلة وكتبه املستعم Ȭمع شيء من التغيريمن Ȩاإلذن الساب Ǣقد . س

Ȱيف املستقب Ɂرǹاألمور األ Ȑواملولوي غالم حممد ببع Ȭفƍوالسالم عليكم. أكل . 
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Ȼى حممد حسن بيدƋلتنا النسخة الكاملة بعينها اليت كتبها املتوفȍوملا. قد و Ǩكان 
 فإن نقلها هنا ال Ƹلو من "سيف جشتيائي"املالحظات هي نفسها اليت نقلǨ يف كتاب 

Ȱا املالحظات نفسها اليت كتبها حممد حسن . التطويŒسة شهود على أƦ ȫغري أن هنا
  : على إعجاز املسيح ومشس بازغة، وهم السادة

  .بȰُ قǈميان شهاب الدين من قرية ƙŏ، كما أوردنا رسالتيه من) ١(
املولوي كرم الدين، ȍديȨ بري مهر علي شاȻ الذي ليسǨ له أية ȍلة بنا، وقد ) ٢(

 Ȉاملالحظات من هوام Ȭتل Ȼبيد Ǹمشس بازغة"و" إعجاز املسيح"نس ."  
)٣ ( Ȱوبعثها إىل املولوي كرم الدين، وقد نقلناها قب Ȼبطاقة كتبها بري مهر علي بيد
Ȱقلي.  
 الذي أعطى مليان شهاب الدين واملولوي كرم الدين والد املتوفƋى حممد حسن) ٤(

الكتابǌƙ اللذǈين كتǢ عليهما حممد حسن مالحظاته، وقد نسخǨ املالحظالت ȒƜور 
  . والد حممد حسن

. ابن املتوفƋى حممد حسن الذي أǹرǯ الكتǢ من بيته ليعطيها حلميه لكي يبيعها) ٥(
رتكǢ حممد حسن يف تلȬ املالحظات وقد ا. وقد ورد هذا الذكر مفصال يف احلاشية

 وألنه ميǨ اɇن فال جدوɁ من توجيه اللوم ،أǹطاء Ưجلة بسبǢ جهله وتعصبه وتسرعه
  .إليه

 Ɓ طاء فاحشة ولوǹلقد وردت يف مالحظاته أبه املوت Ȉسريعا ألعاد النظر فيها يبط 
  . وعدƬا بقدر استطاعته

  . اƨواب هو أن حللول هذا املوت ǭالǭة أسبابملاذا وافته املنيŉة سريعاÝ ف: أما السǘال
ɍأو:Ȼعلى الكتاب بيد Ǣلعنة اهللا على : " لقد دعا للموت بنفسه يف مالحظاته، وكت
ƙنلعنفاملالحظات اليت ." الكاذبɇا، موجودة أمامي امن وهي املالحظات .  فيها الكاذب
مشس "و" إعجاز املسيح" اليت كتبها بقلمه على كتاب - بشهادة Ʀسة شهود -نفسها 
   .واملالحظات األȍلية اليت سلƋم والدȻ نسختها للشهود موجودة يف بيته". بازغة

 Ȭلباس باوانان Ȱوهي حجة قوية على مباهلته اليت ستبقى تذكارا إىل مدة طويلة مث
واملباهلة اليت ما عاȇ بعدها حƓ ألسبوعǌƙ، هي ƞنـزلة جواب من اهللا تعاىل للذين 
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 بŒǖم لن يعترفوا ƞباهلة إال اليت ال تتǹǖر نتيجتها النهائية أكثر من أسبوعƙ أو ǭالǭة يقولون
واɇن Ʋن باالنتظارÜ هȰ يقبلون هذȻ اɇية أيȒا أم الÝ والالفǨ أن حممد حسن . أسابيع

  . مات بعيد املباهلة
د حسن  مثȰ حمم- القصوري أيȒا، إذ قد ألǎف ȡالȳ دستȢريوهذا ما حدƢ ǫاما مع 

-ŉللرد علي  ȻاƧكتابا أ "Ɔة ". فتح رمحاǶماس ما ٢٧ويف الصفƜ منه دعا مندفعا 
Ż . ا الصدȧ وراء șهرȻ، آمƙنابذد الكذب اهلŃȬ يا رب من كان كاذبا ويتعم: ملخصه

منشور فاقرأوا " فتح رمحاƆ"إن كتابه . هلȬقد ما مȒى على تǖليفه شهر واحد إال و
 من إقليم البنجاب وقد ماتا بعد أن  كالƵاكان.  واǹشوا اهللاĆ منه٢٧ و٢٦الصفǶة 

فإن Ɓ تكن هذȻ آية فال أدري ما الذي يسميهŇ معارضونا . باهالƆ من عند أنفسهما
  .Ǔية

إعجاز "السبǢ الثاƆ ملوته هي النبوءة املذكورة يف ȍفǶة الغالف لكتاب : ǭانيا
أي أن الذي ."  يرɁ أنه تندم وتذمرمن قام للجواب وتنمر فسوف: "ونصها" املسيح

 Ǣعما قري Ǣأن آماله ستخي Ɂللرد عليه سوف ير Ȑسيلوم نفسهوينه . Ǝيبة أكǹ وأي
الرد يف من أن حممد حسن رحȰ من الدنيا مع حسراته، وƁ يتمكن من حتقيȨ إرادته 

  .بالعربية على مǘلƋف عرŸ، وƁ يتمكن من نشر أي شيء
ملوت حممد حسن كان دعاء املباهلة الذي ورد يف الصفǶة والسبǢ الثالǭ : ǬالǮا
السبǢ الرابع ملوته هو الوحي اإلƬي الذي نشر يف العالǈم : رابعا.  من إعجاز املسيح١٩٩

فلما كان قد أراد إهانيت برفعه القلم ". إƆ مهƙ من أراد إهانتȬ: "منذ مدة طويلة ونصه
 Ȭعلى إعجاز املسيح فقد أهانه اهللا، وهل ȫعة أيام بعد أن دعا ملوته بنفسه، وترȒالل بǹ

Ȭية لنا، فاحلمد هللا على ذلǔمنه. موته ك.   
 لقد وȍلتنا فيما بعد من ابن حممد حسن، الكتǢ اليت كُتبǨ عليها املالحظات 

   منه. أي املوقƋعة من قبȰ حممد حسن: األȍلية
املريزا اǂترم : "ا واحلال نفسه جرɁ مع حميي الدين من لكهوكي حƙ نشر إƬام

م قبȰ موته أنه هو ƞنـزلة فرعون وسينال عقوبته ١٨٩٤، فǖعلمته برسالةň يف آب "فرعون
الصادرة يف " احلȨ"ففي تلȬ األيام نشرت الرسالة يف حياته يف ƭلة . أمام موسى هذا

ريدة  مع ذكر تاريǸ وفاته يف ج إșهارا لɈيةوبعد وفاته نشرت الرسالة نفسها. سيالكوت
 .، منه٣ و٢ عمود ٥م، الصفǶة ١٩٠١يوليو / Ƣوز٢٤قاديان، العدد " احلǈكǈم"



٧٤     نزول املسيح
 إșهارا لƎاءź على للمرǥ الǮالǮةولعنƗ مرارا بصورة املباهلة لذا أتيح له الفرȍة 

األبيات ن أكتǢ يف Œاية هذا الكتيǢ بعȐ العوامÜ وقد أردت ŏذا الصدد أ
ري مهر علي وشخصا آǹر اƧه علي احلائري من بǌأȕالب  بإذن اهللا، وبالعربية

ونرجو من بري مهر علي أن يثبǨ كرامته باإلتيان .  بنظريهاأن يǖتياأهȰ الشيعة 
وكذلȬ نرجو من علي احلائري أن . ا ومȒموŒهاعددالتقيد ببنظريها مراعيا 

 Ǩيثب ƙكرامة اإلمام احلس- Ȭذل țبنظم أبيات بقدر عدد أبياتنا - إن استطا 
فلو استطاț كŇالƵا، أو أي منهما، حتقيȨ هذين الشرطƙ من حيǬ . ومȒموŒا

 يف هذا اŎال، ولكن بشرȓ أن معǲزźالفصاحة والبالغة لقبلǨ بطالن ادعاء 
وبالفصاحة والبالغة نفسها ينشرا يف البالد أبياőما مقابȰ أبياź بالعدد نفسه 

ومن حيǬ املȒمون أيȒا إىل عشرين يوما بالȒبȔ من تاريǸ نشر هذا 
 Ǝا عƵعجز țذاوإال سوف ي ،Ǣالكتيǥأنه لو . اجلريد Ɂرǹمرة أ Ŋوأقر

، وكانǨ أبياőما نظري أبياź املدة اǂددةاستطاعا مبارزź يف نظم األبيات يف 
 Ǩالعلم وكان Ȱا بشهادة أهȒادعائي أي Ȭش ƅدون أد ǈȰُطبǈا لȒبالعدد نفسه أي

ǖب Ȱا هي آية من القائƴنشاء نظما ونثرا إɌل ƃن القوة املعجزة املوجودة يف أعما
بȰ أعŇد حالفا باهللا أنه لو ǭبǨ تفوȧ . آيات اهللا وشاهدة على أƆ املسيح املوعود

 على أبياź -ها ومȒموŒا  اليت سيكتبوŒا يف هذȻ املدة متقيōدين بعدد-أبياőما 
من حيǬ الفصاحة والبالغة بشهادة املنصفƙ املتفȨ عليهم من أهȰ العلم 

ن من حقهما أن يطالبا بإيداț لكا و،املخاطǈبǌƙ مǞة روبية نقدامن ألعطيǨ كال 
  . هذا املبلȠ يف املصرف قبȰ األوان

ة قȔ إذ واɇن، Ǣƶ على بري مهر علي بوجه ǹاȋ أال Ƹاف هذȻ املواجه
قد علم من قبȰ أن بإمكانه إعداد النظم أو النثر بالسرقة، وكǖن يدȻ وقعǨ على 

ومن املǘكد أن جبنه كله سيزول باالعتماد على . أداة مهمة إلƱاز هذȻ املهمة
ن يتشجع لكتابة تفسري سورة من سور القرآن ألهذȻ األداة، بȰ سيكون أهال 
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Ȱا مقابȒأي Ƈن كثريا، إذ يستطيع أن ي، ألن األم تفسريالكرɇعليه ا Ȱر قد سه

  . يسرȧ عبارات اǹɇرين ويǘلف التفسري أيȒا
فلو أǭبǨ بري مهر .  أبياتناƜذاءولكن نريد أوال أن نطǎلع على مبلȠ علمهما 

علي كرامته يف هذا اŎال لكان من املتوقƋع أن يƎز ملواجهيت يف كتابة التفسري 
ولكن منذ أن اطلعǨ البارحة، على . بنه السابȨ متخليا عن جأيȒا بصǶة النية
 نعدȻŊ من امليتƙ وكǖن - وقد أوردنا تفصيلها يف احلاشية -تصرفاته الشائنة 

غري أننا . توجيه اخلطاب إليه بات ضربńا من التكرƇ الذي ال يستǶقه مطلقا
Ȼالذي بدأنا țاملوضو Ȱأن نكم Ǣةوسيعرف القراء جيدا بقراء. رأينا من املناس 

مشس "أو " إعجاز املسيح"احلاشية أن كȰ ما قام به مهر علي من نقد لـ 
وحƙ . ليس من عندȻ، بȰ الناقد احلقيقي هو حممد حسن من قرية ƙŏ" بازغة

 Ǣأي طل ،Ÿكتا Ȉدعاء املباهلة، على هام Ǣكت ،ǌƙعلى الكتاب Ȼنقد Ȱأكم
لدعاء للمباهلة ما  وإن هذا ا.حلول لعنة اهللا تعاىل وغȒبه على الكاذب منا
ȋالكتاب بقلمه اخلا Ȉزال مكتوبا على هام . Ǣيȍالدعاء فورا وأ Ǣجيفاست

على إǭرƞ Ȼرض شديد وجنون ودȰǹ القƎ يف غȒون بȒعة أيام، وƁ تتسن له 
Ż نشر بري مهر علي املادة نفسها باƧه سارقا حمتوɁ كتاب . فرȍة نشرǌ الكتاب

ǇȌاهللا بناء علىشخ ǢȒنزل عليه غ حياته العزيزة  طلبه يف دعاء مباهلته وفقد 
  .ضد رغبته

عجزة  هذȻ املمن املǘسف حقا أن مهر علي Ɓ يتورț عن ƟاسرȻ مع رǗيته
  . ، وسرȧ ماال Ʊسا ملن مات نتيجة مباهلة قام ŏاأيȒاعظيمة الشǖن ال

                                           
 Ƕرملعنة اهللا على الكاذبƙ إƴا هو دعاء يف اإلسالم واملراد منه أن ي: إن القول

بهالكاذبȒبه غ ȰƷعلى النساء والرجال .  من رمحة اهللا و Ƈفقد فرض القرآن الكر Ȭلذل
Œم ƭرمƙ وال يوجد شاهد على جرƹتهم إلنزال العقوبة بناء على  الذين يشŊȬ يف كو-

 أن Ʒلفوا ƹينا مقرونا باللعنة لكي تكون نتيجته مثȰ نتيجة شهادة الشاهد، أي -الشهادة 
 .منه. العقوبة وغǢȒ اهللا



٧٦     نزول املسيح
واɇن نكتǢ ردودا على بعȐ االعتراضات والشبهات اليت أǭارها بري مهر 

 املتوż حممد حسن، ونتوقع من القراء الكرام اعتراضاتنها يف احلقيقة علي ولك
أن يشهدوا بصدȧ إذا كانǨ قد أǭُريت بǖمانة وتقوɁ وȍدȧ أم أن منشǖها 

والعناد واخلديعةُ والظلم Ɂوسنوردها كما هي . عدم األمانة والتخلي عن التقو
ا، فهي كما يلي ، حƓ ال يكون هناȫ أي ƭال للشȬ يف حال تلخيصهعينهاب

  :٨، ٧، ȋ٦ " سيف جشتيائي"النقȰ طبȨ األȰȍ من كتاب 
BéŽšy…ë@òîÔîÔ§a@ñìjäÛa@éöbÇČ…a@pìjqB@ @

) إزالة ǹطǖ: م بعنوان١٩٠١ن الثاƆ تشري ٥يف (انظروا اإلعالن املذكور 
  ١٣ سطرȍ١فǶة 

 فاملكاملات اإلƬية اليت سبȨ أن نشرت يف الƎاهƙ األمحدية منها وحي من اهللا
" هو الذي أرسȰ رسوله باƬدɁ ودين احلȨ ليظهرȻ على الدين كله: "تعاىل نصه

)ȋ األمحدية ƙاهƎتام٤٩٨انظروا ال ǳرسوال بوضو Ǩيōمس Ǭحي ، .  
 لقد وردت هذȻ اɇية يف اɇيات األǹرية من سورة )أي مهر علي( :أȩول

 Ƒالفتح، وقد ذُكر فيها غلبة دعوة النلع.  ودينه املقدس Ȱأن يقوله Ȱاق :
ŉألحد أن يسم ȨƷ عها يف املنام أو اليقظة كماƧ ية لوɇا Ȼى نبيا بشهادة هذ

Ʒدǫ حلفاȗ القرآن لكثرة ترديدهم اɇيات القرآنية والتركيز عليهاÝ هذا على 
: لو ȍح هذا االفتراض فلماذا ال يسمى حممدńا من Ƨع. فرض أن ذلȬ إƬام

Ĉولُ اهللاسر ŅدŉمǶمابة الكبار بسماعه  وملǶمن الص Ǝاذا ال يعت ينŇذƋالو
هعماعه كلمة الكفار يفƧ ا بعدńوملاذا ال يصبح كافر ، : أشداء على

وأǈقŇيموا : بعد Ƨاعهأو الرسالة Ý كذلȬ هȰ ألحد أن يدعي النبوة الكفار
 نزل عليŉ من ن األمر بالصالة والزكاة يقول إوأ  ةǈالصŉالةǈ وآتوا الزŉكǈا

فإذا كان ال يسعه ذلȬ فكيف إذن ƹكن له أن يستنتǰ بكونه . جديدÝ كال

                                           
 Ȱ٢١: املزم 



٧٧  نزول املسيح
أǈرŃس ǈȰ:  على فرض ورودها يف إƬامه القائȰرسولهرسوال șليŋا من كلمة 

هǈولسر دهǐالǌبɁ نوا وأنصفواōبي Ý .  
ض تلقيه على اإلطالȧ مع فر) رسوال(باǹتصار، ال ȨƷ للكادياƆ أن يسمŉى 

 أن يدعى - على فرض اǂال -ولو استȨǶ . إƬاما بصورة اɇية املذكورة
بسماعه اɇية املذكورة فسيكون باملعƖ الوارد فيها، أي سيكون ) رسوال(

ُȰالدلي Ȩلي،  رسوال حقيقيا، وإال لن يوافș عي أنه رسولŉفهو يد ÜɁالدعو
 كذلȬ .رɁ والثريا، فشتان بƙ الثأرسȰ رسولهويستدل على ذلȬ من 
 هو الرسول الظلي، يستلزم حتريف أرسȰ رسولهاالستنتاǯ أن املراد من 

 يعلن بشكȍ ȰارǷ أن آنفان استدالله باɇية املذكورة لذا فإ. معƖ كالم اهللا
وإن تسميته نفسه ŏذا االسم جهارا يشهد . الكادياƆ يدعي أنه رسول حقيقي
  .  يقتȒي الفناء يف الرسول وحدȻ فقȔأيȒا على األمر نفسه ألن ذلȬ ال

Ȼالعبارة املذكورة أعال Ǣيقول يف اإلعالن نفسه إىل جان Ż : ورد Ȭوبعد ذل
انظروا " جري اهللا يف حلȰ األنبياء: "يف الكتاب نفسه الوحي التاƜ ƃقي ونصŊه

  ."٥٠٤الƎاهƙ األمحدية الصفǶة 
laì¦a@ @

ملاذا ال يعتبر وحيȬ من قبيȰ أضغاǫ : ري مهر علي القائلةإن وسوسة بǌ: أوال
ا من كما أن وحي األنبياء عليهم السالم بدءă: أحالم أو حديǬ النفسÝ فجواŏا

 Ƒآدم إىل الن اȒإن وحيي أي Ȭكذل Ǉنفس Ǭأحالم أو حدي ǫليس أضغا 

                                           
 ٢٩:  الفتح

هللا تعاىل ƹلȬ  إن تقدƇ هذا الدليȰ مقابȰ وحي اهللا، هو قياس مع الفارȧ، ألن ا
لɌشارة إىل " الرسول"فقد استخدم كلمة .  استخدامه كالمه كيفما شاءاحلȨ كله يف

 Ƒدرجة من الن Ȱالذين كانوا أق Ȱالرس الكلمة نفسها بالنسبة إىل Ǩعملبكثري، وقد است 
 ƑالنيعاƤ لهمȒا مع أنه أفȒرف به اإلنسان، أما.  أيƷ ية هو ماɇا Ɩريف يف معǶوالت 

 . من املǘلف. إذا كشف اهللا تعاىل معƖ آǹر لɈية فال يعدŊ حتريفا



٧٨     نزول املسيح
وإذا قلǨ إن وحي األنبياء . منـزȻŉ وبريء من هذا النوț من الشبهات

 بالنبوءات واملعجزات، فاƨواب هو أن النبوءات السابقƙ كان مصǶوبا
 ،ƙواملعجزات فيما أتلقى من وحي أكثر بكثري من وحي معظم األنبياء السابق
بȰ احلȨ أنه ال ƭال للمقارنة بƙ نبوءاź ومعجزاź وبƙ تلȬ املعجزات 

وباإلضافة إىل ذلȬ إن نبوءاőم ومعجزاőم أȍبǨǶ اɇن قصصا . والنبوءات
 يشهدها ألوف الناس بǖم  واقعةت، أما معجزاź ونبوءاź فهي أحداǫوحكايا

أعينهم، وحتتȰ درجة أƧى منها ƞا ال يتصوŉر، إذ يشهد عليها ألوف من الناس 
أما األنبياء السابقون فال ƹكن العثور على أي شاهد حيŖ على أنبائهم . يف الدنيا

إذ أنا بنفسي شاهد حي على  ومعجزاőم، ويستثƖ من ذلȬ نبينا األكرم 
Ȭشاهد حي عليها كذل Ƈوأنا الذي يشهد . معجزاته ونبوءاته، والقرآن الكر

ولوال التعصǢ ملا وسع . على بعȐ معجزاته ونبوءاته املاليƙ واملاليƙ من الناس
 źالواقعة إال الشهادة أن معجزا ǫية األحداǗان بعد رƹاب اإلǶȍأحدا من أ

 واألقوɁ، باملقارنة مع معظم األنبياء السابقƙ من كȰ ونبوءاź هي األكثر
ذلȬ، فها أنا موجود وشهودنا موجودون، العمȾِني وإن أنكر أحد من . ناحية

فما دامǨ نبوءاź ومعجزاź قد فاقǨ مǞات األنبياء . وليس اخلƎ كاملعاينة
ƴنفس إ Ǭأحالم أو حدي ǫي أضغاƬفإن اعتبار هذا الوحي اإل ،ƙا هو السابق

وإن ارتبتم يف األمر فاعقدوا جلسة ǹاشƙ . إنكار نبوة Ƥيع األنبياء يف احلقيقة
ن شهودنا شهادة عيان مقرونة ماهللا واƧعوا عن معجزاź ونبوءاź وسجōلوا 

 يف العاƁ كله ƞعجزاź  معجزات أي نƑ أو وƊƃ- إن أمكن - باليمŻ ƙ قارǌنوا
 شهود عيان وال تقدموا القصȌ واحلكايات فقȔ، ، وقدōموا عليهاإال نبينا 

وإن تقدƇ . ألنه فيما يتعلȨ بالقصȌ فإŒا ليسǨ بقليلة حƓ عند اƬندوس
Ǝوالعن Ȭاملس Ȱمقاب ǫرض الرووحدها هو كع Ȍالقص.  

واعلموا أنكم لن تقدروا على اإلتيان بنظري ما قد șهر وال يزال يظهر على 
Ż .  البǬǶ هذا وإن مŇتم يف،فاǄ وكما وǭبوتايدي من املعجزات والنبوءات كي

 كالم اهللا، فǶريŌ - الذي șهرت يف تǖييدȻ هذȻ اɇيات - يإذا Ɓ يكن وحي



٧٩  نزول املسيح
 ألن اهللا تعاىل يرمōم بواسطة ، وتنكروا أنبياء اهللا ƤيعاملǶدينبكم أن تصريوا 

فاɇن . وةهذȻ املعجزات والنبوءات اƨديدة كƋȰ ما ǹرب وبلŇي من بناء النب
 قدƹة يف حلى األحداǫ الواقعة، ويلبس املنقوالت لباس ا قصص يري

املشهودات لكي Ƹلع من جديد، على الذين وقعوا يف هوة الشكوȫ والريبة، 
ƙلعة اليقǹ .مőميع األنبياء ومعجزاƛ منǘفإنه ي Ÿ منǘددافالذي يƭ  . والذي

. ذ ال ƹلȬ إال قصصا دون املشاهداتال يǘمن Ÿ لن يسلم إƹانه السابȨ أيȒا إ
إƆ أنا املرآة اليت تري وجه اهللا تعاىل، فالذي يǖتيƗ ويǘمن Ÿ سريɁ من جديد 

لقد آمنǨ . ذلȬ اإلله الذي ليس عنه يف أيدي اǹɇرين إال القصȌ واحلكايات
ŉمنون به ليس إال . باإلله الذي ال يعرفه منكريǘدقا وحقا إن ما يȍ وأقول

ńنامȍنام أن تعينهم بشيء، وال اأȍا، فال تستطيع األƬيالية وليس إǹ مȾتقوي 
  .  تǖييدا Ƭم، وال تستطيع أن تظهر آيةǄحسن تȢيŊرأبدا وال تǶدǫ فيهم أي 

اعلموا أŒا شكوȫ وشبهات واهية تنتاب قلوب العمŇهƙ عن الوحي اإلƬي 
فيزعمون أنه قد ال يكون كالم اهللا الذي ينـزل علي Ü Ǭوأنه قد يكون حدي

 - ولكن فليتذكروا جيدا أن اهللا تعاىل ليس بȒعيف القدرات، فإنه . نفسال
 من ǹالƬا كالم اهللا ونيعرفف Ƹتار أساليǹ Ǣارقة للعادة -من أجȰ إيقان الناس

أيظنون أن اهللا تعاىل كان قادرا منذ زمن آدم إىل .  الشمس الطالعةونكما يعرف
 Ƒزمن الن  أن يوعلى țإىل ينبو ƙالطالب Ȱȍبواسطة وحيه املقدس، اليقني 

 Ȩيف ح ȰƝ أو أنه ال يزال قادرا ولكنه ÝȐن قادرا على هذا الفيɇيعد ا Ɓو
اهدنا الصراȓ املستقيم ȍراȓ الذين  :ونسي دعاءقصدا هذȻ األمة املرحومة 

  Ýعلǎمه بنفسه الذي أنعمǨ عليهم
ǨلǞأن ال: لو س ǨنƋوتيق Ǩهي كيف عرف Ȭري على لسانƟ كلمات اليت

كالم اهللا وليس حديǬ النفس أو إلقاء الشيطانÝ فإن روحي ƟيǢ على هذا 
  : ƞا يليالسǘال



٨٠     نزول املسيح
)١( الكالم الذي ينـزل علي Ƒم قلǶري، ويقتǭǖبه عظمة ومتعة وتǶتص 

 Ɨتعة جد لطيفة، ليتƞ الظلمة، وبنـزوله أشعر Ȱكاملسمار احلديدي ويزي
تها بصورة كاملة يفوȧ قدرة اإلنسان، كيفيحلȨ أن بيان او. استطعǨ بياŒا

 . ماديةتعة روحانية أو Ǩ املاء أكانسو
 اإلنسان حبيبه ويستمتع ƞالحة Ƥاله ولكنه ال يقدر على بيان رɁفمثال ي

كذلȬ اهللا تعاىل الذي هو علة العلƨ Ȱميع . ماهية تلȬ املتعة وكيفيتها
 منبȜتعة األƧى، كذلȬ إن كالمه أيȒا  مصدر املرǗيتهكما أن ف ،املوجودات

فلو Ƨع املرء كالما، أي تناهى إىل قلبه ȍوت وجرɁ على لسانه، Ż . املتع
انتابه الريǢ إذا كان ذلȍ Ȭوت الشيطان أو حديǬُ النفس فسيكون ȍوت 
الشيطان أو حديǬ النفس فعال، ألن العظمة والƎكة والنور والتǭǖري واملتعة 

الوجه املنري الذي ينـزل به كالم اهللا تعاىل على القلǢ يهǢ والقوة اإلƬية و
فهو ال يشبه مطلقا األȍوات امليتة، بȰ تصǶبه احلياة . ȍاحبه اليقƙ أنه من اهللا

وترافقه القوة ويكون مصǶوبا باƨذب ويتǶلى ƞيزة Ǣő اليقƙ، وتكون فيه 
تتصرف يف كȰ ذرة من متعة ونور وǹ ƊȰƟارȧ للعادة، وترافقه املالئكة اليت 

لذا ال ƹكن أن . وجودȻ، كما تصǶبه ǹوارȧ أǹرɁ كثرية للصفات اإلƬية
، يخاž قلǢ متلōȨ هذا النوț من الوحي أدƅ ريǢ، بȰ يرɁ الريǢ كفرا بواحńا

 Ǝا،ويعتőد ذاƜ الصفات معجزة Ȼتوي على هذǂمعجزة  وإنالوحي ا ǈȔعي Ɓ 
Ɂرǹاهللا وحبه والذي ينـزل عليه هذا . أ Ȱعله يف سبيƶ ،من الوحي țالنو 

 هكالعاشȨ املشغوف الذي يصبح كاملذهولƙ بسبǢ كمال ȍدقه وǭباته، وƶعل
فهذا هو حاƃ أنا ولكن . يقينه غنيńا، فيصري بطȰ امليدان ومالȬ عرȇ االستغناء

وقبȰ أن أرɁ املعجزات وأشاهد التǖييدات السماوية فقد . الدنيا ال تعرفه
Ǩ إىل اهللا تعاىل من ǹالل كالمه، فلم أدرǌ ما الذي حدƃ ǫ، فما للسيف جذب

Ɨخيفالعالقة، وما للنار أن ت Ȼار أن يقطع هذالبت . Ƒر يف قلǎǭذب الذي أƨا ǎإن
ƙاهƎالبيان ويسمو عن ال ȧاألدلة ويفو ȧعن نطا ǯرƸ . يف كانŅالبداية كالم، 

Ȱالكالم ما فع Ȱاإلله اخل. ففع Ȭى يف البداية على روحي بكالمه إن ذلǎلƟ في



٨١  نزول املسيح
وفتح علي ،Ȕكان.  باب مكاملاتهفق Ȼا فيه الكفاية، فهذا األمر وحدƞ اńجاذب 

ن بالكلمات وكيف أرسǸō يف ال أدري كيف أبي. ذبƗ إىل حȒرة األحديةفج
  ذلȬ الكالم وإىل أين أوȍلتƗ،القلوب أنواț التǭǖريات اليت تركǈتŃها يف قلƑ قوةُ

 اليت أحدǈǭتŃها يف نفسي، وما الذي أǹذته من قلƑ وما التȢيرياتوما هي 
Ǩاهللا . أعط ŉال اليت منȒأحد غريي األف ȫوال يدرا عليŏ  . ȫكما ال يدر

 Ȼأحد سواالذي أنا عليه Ǣدقا وحقا إن كالم اهللا تعاىل .  مقام احلȍ أقول
، وقد رفعƗ جذŏا املفاجǜ هو العروة األوىل ƬذȻ السلسلة من التقدم والصلة

 رالقويكما يرفع اإلعصارǹا يف مكان آŏ من مكان ويرمي Ǆإذن، فإن .  قشة
:  كǖنǐ يقول أحدÝ ملاذا ال يعتبر الكالم النازل عليȬ حديǬ النفس:مثǈȰǈ قوƬم

كيف ال ƹكن أن تكون ƯطǞا يف قولȬ بǖنȬ ترɁ بالعينƙ وتتكلم باللسان 
ƙوتسمع باألذن .  

 Ȑا إن أغمǞشي Ɂفيا أيها األحبة، اعلموا أن من يعرف أنه ال يستطيع أن ير
عينيه، وال يستطيع أن يسمع شيǞا إن سدŉ أذنيه، وال يقدر على الكالم إذا بتŇر 
لسانه، فلن يعري أدƅ اهتمام ملثȰ هذا النقاȇ العقيم ولن Ƹاƨه أي شȬ أنه ال 

ذلȬ هو حاÜƃ فالكالم .  يتكلم باللسانيرɁ بالعƙ، أو ال يسمع باألذن أو ال
ي الذي ينـزل عليƬاإل Ɨووهبت ƗŃي الروحانية اليت ولدتنـزلة أمƞ ا هوƴإ 

Ȱتكن من قب Ɓ روحا Ɨوأعطت ،Ȱجد من قبيف . وجودا ما و Ǩيŉفقد ترب
 Ɨعثرة ومحت Ȱعند ك Ɨوتداركت ،Ȱنها كطفȒكلهايفح ȓإن .  مواطن السقو

ما من . ȡايƔ املنȊودǥان دليلي كاملصباǳ املنري، حƓ وȍلǨ هذا الكالم ك
 إنƗ متيقƍن من أنه. وقاحة أكƎ من أن أقول بǖن ذلȬ الكالم ليس كالم اهللا

كيف أنكرȻ وهو الذي قد .  وأƧع بǖذǎƆلساƆكالم اهللا كيقيƗ بƆǖ أتكلم ب
وأراحƗ كالنسيم أراƆ وجه اهللا تعاىل وȰș يسقيƗ ماء املعارف كعƙ زالل، 

Șقي Ȱعند ك Ȱالعلي .ليزية ونزل عليƱاإل Ȱأكن أعرفها مث Ɓ ا بلغاتȒأي 
 أنه كالم اهللا عȚيمة الȊأȷولقد أǭبǨ من ǹالل آيات . والسنسكرتية والعƎية



٨٢     نزول املسيح
فقد . وقد فتح عليŉ كنـزا من احلقائȨ واملعارف كان قومي كله ƶهلها. تعاىل

أعرفها من العربية أو  واملتروكةدقيقة أحيانا بالكلمات النزل علي Ɓ اليت 
Ý الƎاȽني الساȕعةفهȰ يبقى أي ƭال للشȬ بعد كȰ هذȻ . اإلƱليزية أو غريƵا

هƹ Ȱكن أن تترȫ كȰ هذȻ األمور على عواهنهاŻ Ý إن الكالم الذي أبدɁ قوة 
ǥزǲجذبه القوياملع Ǩبǭهر آالف ، وأșأ Ȱب ،Ǣيف بيان الغي Ȱيبخ Ɓو 

مور الغيبية، وشدƆ إليه ƜبȰ باطƗ، وألقى حبال آǹر على قلوب السعداء يف األ
ǎƃم إŏوجذ Ɓاروا ،العاȍ ا يبصرون ورزقهم آذاناŏ واǶبȍǖوأعطاهم عيونا ف 

ŏا يسمعون، ووهبهم ȍدقا وǭباتا استعدوا بسببهما للتǶȒية بǖنفسهم يف هذا 
شيطان أو وساوس النفس يا السبيÜȰ هƹ Ȱكن أن يكون كȰ هذا من مكائد ال

 Ȱه ÝɁرلتفلماذا ال يعينكم يعاد Ýإذن الشيطان مع اهللا Ý  
 Ɨاطبǹ عوا، إن الذي أنزل هذا الكالم قدƧا تعريبهاƞ" : ،ري بريقيǖس Ɔإ

źمن قدر Ȭوأرفع . ǃولكن ا ÛȻبلوȩ ا وماȾلȽأ Ȼفأنكرو Ûاء نذير يف الدنياǱ
لزمن ا لن ينقȒي. "يدȍ Ûňول بعد ȍولǇيقبلهÛ ويȾȚر ȍدȩه بصولȩ Ǉويȉ Ŗد

يف  إن الغارȧ. ولن نرحȰ من هذȻ الدنيا ما Ɓ تتǶقȨ كȰ الوعود اإلƬية
 - على عبادȻ ينøزل الذي ƶهȰ أن كالم اهللا املǘكǎد واليقيƗ -الظلمات 

 ،ƶهȰ وجود اهللا يف احلقيقة، فإنه يرɁ دنياȻ كلها قد ديسǨ حتǨ الوساوس
ور ليسǨ إال أضغاǫ أحالم وحديǬ نفس، ويف األǹري ويعتقد أن هذȻ األم

ولكƗ كما قلǨ قبȰ قليơ . Ȱطر بباله فكرة اإلƬام اإلƬي بصورة șنية ال يقينية

                                           
źمعجزا Ȑاروا سببا لظهور بعȍ أن أعدائي Ȩفمثال دعا املولوي غالم .  احل

دستغري القصوري واملولوي إƧاعيȰ العليغرهي وقد قصدوƆ أن ƹوت الكاذب من 
 الكاذبŻ ، مات كȰ واحد منهم الفريقƙ قبȰ الصادȧ، كذلȬ لعن املتوفƋى حممد حسن

واعلموا يقينا أنه لو هǢ مقابلي ألف شيǸ منهم ودعوا أن ƹوت . الواحد بعد اǹɇر
فهȰ يشȬ . آنفاشايǸ كله كما مات املذكورون الكاذب منا قبȰ الصادȧ ملات حزب امل

 .أحد من املشايǸ املستكƎين يف هذȻ املعجزة أيȒاÝ منه
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٨٤     نزول املسيح
فما السبǢ يف ذلÝȬ إƴا السبǢ . الدنيوية وحكامها، بȰ يعيشون حياة املداهنة

هو أن األسباب الدنيوية ووسائلها جديرة باليقƙ يف نظرهم وليسǨ املعتقدات 
  . الدينية أمامها شيǞا يذكر

 مستǶيلة دون الوȍول إىل ملا كانǨ النجاة: هنا ينشǖ بطبيعة احلال سǘال
ومنŃ كǈانǈ فŇي هذŇȻŇ أǈعŃمى فǈهو فŇي درجة حȨ اليقƙ كما يقول اهللا تعاىل 

نوال النجاة من دون اليقƙ  اإذǄ فكيف ƹكن  اŇǹɇرةŇ أǈعŃمى وأǈضƌȰ سبǌيال
في الكامÝȰ وإذا كان اتباț دين ما ال يǘدي إىل النجاة فما الفائدة منه أȍالÝ ف

ة وكانوا يرون آيات اهللا بǖم أعينهم، دفǎاق كانǨ ينابيع اليق ƙزمن الصǶابة 
Ż . وبواسطة تلȬ اɇيات نالوا اليقƙ بكالم اهللا فصارت حياőم مطهŉرة Ƣاما

ولǎى هذا الزمن ومȒى عليه مǞات السنƙ، وƁ يبȨ يف أيدي املسلمƙ وسيلة 
ƙلنوال اليق . Ƈيح أن القرآن الكرǶȍكسيف ذي ، وهو كان موجودا عندهم

ǈيقطع ك Ōحد ،ǌينŉحدليردǹالدا ƙمنǘي على األعداء املȒر يقǹآ Ōومع .  وحد
يتŃلُو : ذلȬ كان ذلȬ السيف Ɯاجة ألن يكون يف يد بطȰ شجاț لقوله تعاىل

مǐكŇǶǐالو ابتŇكǐال مهمƍلعيو Ńمǌيهƍكزيو ŇهŇاتآي ŃمǌهŃيǈلعǈة يذكر اهللا تعاىل  فلم 
Ƒذكرها مقرونة بصفات الن Ȱلة بواسطة القرآن منفصلة بȍالتزكية احلا.  Ɓ لذا

ينـزل كالم اهللا من السماء وحدȻ قȔ، بȰ جاء معه دائما، الستخدام هذا 
إذن، فكانǨ هناȫ دائمńا حاجة إىل يد بطȰ . السيف، بطȰ يǶسن استخدامه

لكرƇ وإلșهار ميزاته وإƢام احلجة به، خللȨ اليقƙ الصادȧ واحلي بالقرآن ا
وكانǨ هذȻ احلاجة على أشدها يف الزمن األǹري، ألن هذا الزمن زمن الدجال، 

 ȫوالسماءوهنا ȏبني األر ǥرǝفلما قال اهللا تعاىل. حرب دا : يŇف ǈانǈك Ńنمو
عن  وجǢ على كȰ طالǌǢ حǇȨ أن يب ǬǶهذŇȻŇ أǈعŃمى فǈهو فŇي اŇǹɇرةŇ أǈعŃمى

أنوار اɋله احلɄ بصورǥ نور عينيه يف هذȻ الدنيا ويبǬǶ عن دين توجد فيه 

                                           
 ٧٣: اإلسراء 

  ٣: ة اƨمع



٨٥  نزول املسيح
ǥȁبار . Ȩألنه يسد الطري Üالذي ال تستمر فيه سلسلة الوحي Ȭذل ŅǨōمي Ņإنه لدين

إىل اليقƙ يف وجه الناس، ويتركهم يتيهون يف متاهات القصȌ واحلكايات، 
هدي وأنى لدين أن ي.  يعمهونوƶعلهم يقنطون من اهللا، ويتركهم يف الظلمات

اهللا، وكيف ƹكنه أن ƸلȌƍ من الذنوب ما ƹ ƁلȬ وسيلة اليقÝƙ وكيف إىل 
ƹكن طلوț النهار ما Ɓ تطلع الشمسÝ فالدين احلȨ يف الدنيا هو ذلȬ الذي 

أما اǹɇرون فهم . يستطيع أن يهدي أتباعه إىل ȍراȓ اليقƙ باɇيات احلية
قولوا باهللا عليكم، هȰ الظن شيء يستȨǶ . ذȻ الدنياواقعون يف جهنم يف ه

االعتداد بهÝ والظن بتعبري آǹر هو أال يكون ȍاحبه متǖكدا من Ƕȍة شيء أو 
  . عدم Ƕȍته

 Ǆكما أن حياة ،ƙدون اليق ȰيǶمن الذنوب مست Ȍاعلموا يقينا أن التخل
ƙباليق Ɂكنة سوư Ǩياة املالئكة ليسǶنيا وإن التخلي عن مغريات الد. ك

وإن إحداǫ التغيري احلسن يف النفس . الزائفة ال ƹكن دون اليقƙ أبدا
ƙمن دون اليق ȰيǶللعادة مست ȧارǹ ذبƛ ذاب إىل اهللا تعاىلƱر . واالŃإن هج

ƙكن إال باليقƹ شية اهللا الكاملة ال . األرض والصعود إىل السماء الǹ وإن
 الدقيقة وتطهري التقوىȰ كذلȬ السلوȫ على سب. تتǖتى بغري اليقƙ أبدا

ƙمن دون اليق ȰيǶالرياء مست Ǣروات . األعمال من شوائǭ إن لعن Ȭكذل
الدنيا ومغرياőا، واالستغناء عن قرب امللوȫ، واعتبار اهللا هو الكنـز الوحيد 

ƙمن دون اليق ȰيǶمست.  
ن تسمن قولوا باهللا، يا مɇواƙون أنفسكم مسلم : ǯكنكم اخلروƹ كيف

: مات الشȬ إىل نور اليقÝƙ إن وسيلة اليقƙ هو كالم اهللا الذيمن șل
ǌورŊى النǈلǌإ Ňاتلُمƌالظ نŇم ŃمهجǌرŃخي  . ى على عهد النبوةȒفما دام قد م

 عام، وƟ Ɓدوا زمنńا كان فيه القرآن الكرƇ ينـزل Ǟƞات األنوار ١٣٠٠
لǶدون واɇريون وغريهم إىل الساطعة، بȰ وجدŹ زمنا يوجōه فيه املسيǶيون وامل

                                           
 ٢٥٨: البقرة 



٨٦     نزول املسيح
كتاب اهللا ورسوله ودينه آالف االعتراضات، وليس يف يدكم دليȰ سوɁ بȒعة 

أما املعجزات اليت تقدموŒا فليسǨ . أوراȧ مكتوبة ال تدركون قوőا اإلعجازية
 اليقƙ العلياÝ وبǖي منارǥإىل الوȍول إال قصصا، فǹǖبǌروƆ كيف ƹكنكم 

ا ال من اليقƙ باهللا واجتناب الذنǢ لعدو أنكم Ƣلكولا وǘكدطريقة ƹكنكم أن ت
ƹلكه العدو حƓ يدȰǹ دينكم ƞقتȒى عدلهÝ ماذا يفيد عاقال أن يترȫ روǭا 

 Ýرǹا آǭرو Ȱكǖإن وي ȧسليم لديه استعداد الستقبال الصد Ǣذي قل Ȱك
ȧالصد Ǩأن يثب ȓولكن بشر ،Ȩواحلنور Ȼ . اإلسالم الذي يقدمه اليوم ǎإن

Ȋاملȷاملعارضو Ǹا هو قشر وما ايƴإ Ɂرǹاألديان األ țلنا وأشياعهم أمام أتبا 
 املرض فǖنى ألحد أن يقبلهÝ إذا وجد اإلنسانُ. هو بلǇǢُ، وǹيال ما هو Ɯقيقة

فماذا استفاد من أيȒا  يف الدين اǹɇر -ر دينه للتخلȌ منه  الذي غي-نفسه 
 يعتقدون بوحدانية اهللا، غري أن القائȰ هذا التغيريÝ إن الƎاƵة أيȒا يدعون أŒم

وال ƶتنǢ اإلŻ إال الذي . بوحدانية اهللا حقا هو ذلȬ الذي فُتǨǶ عيونُ يقينǌه
ƙاليق ƙاهللا تعاىل بع Ɂزائفة. ير Ȍفكله قص Ȭالكفارة . وما دون ذل Ȭوكذل

 فذلȬ اإلله احلي يقدم نفسه يف هذا الزمن األǹري ليǘمن به. باطلة بكȰ أنواعها
أن القرآن الكرƇ كالم اهللا، بȰ هو الكالم األعظم ال شȬ . ال يهلكواوالناس 

على اإلطالȧ، ولكنه بعيد عنكم كȰ البعد فال تراȻ عيونكم، وهو يف أيديكم 
 السبȍ Ǣارت ذلȬشهدŹ أنه لل عدلتم لوف. اɇن كالتوراة يف أيدي اليهود

ينكم فال تستطيعون االستفادة األنوار اليقينية Ƭذا الكالم الطاهر ǹافية عن أع
وإذا كانǨ شهادة األحداǫ اخلارجية شيǞا يعتد به فلكم . من قدسيته الباطنية

Ü قولوا ȍدقا وحقا هơ Ȱافون املعاȍرةأن تشهدوا بالعدل على حالتكم 
 ÝȰالقات املرء تناول السم وفǹ Ɂمع التقو żالذنوب وكافة التصرفات اليت تتنا

نتم ǭابتون على التقوɁ اليت أكǎد القرآن على التمسŏ ȬاŻ Ý قولوا ȍدقا، هȰ أ
قولوا مراعƙ مقتȒى الصدÜȧ هȰ توجد فيكم آǭار اليقƙ اليت تظهر بعد نشوء 
 Ýهƌحتبون اهللا كما هو حق Ȱه ،ǈقوا القولدȍا Ȱال تكذبوا ب Ýȧالصاد ƙاليق

Ý قولوا وهȰ يوجد فيكم ذلȬ الصدȧ والثبات الذي Ǣƶ إșهارȻ يف سبيله



٨٧  نزول املسيح
هȰ تركتم هذȻ الدنيا امليتة بكȰ معƖ الكلمة وكما  : ÝǢƶحالفƙ باهللا 

وهȰ تفرون إىل اهللا تعاىل باإلǹالȋ والتوحيد والتفريد نفسه الذي Ǣƶ الفرار 
به إليهÝ ال تلجǖوا إىل الرياء يف الكالم وال تسعوا إلرضاء الناس بالتباهي 

ضعوا يف . عالكم وأقوالكم موجود حقاǄوالتبجŊح، ألن اهللا الذي يرɁ كȰ أف
ǆأكول Ņبه نارȒالقادر الذي غ Ȭالبال عند الكالم ذل، Ȱعƶ وهو قادر على أن 

  . التبجح الفارȟ حطǢ جهنم يف ملح البصر
أليسǨ أقدامكم متورطة يف الدنيا وأطماعها ومتاعها وǭرواőا : فقولوا ȍدقا

كادت الدنيا Ƣوت . تناولتم هذا السم قȔأم الÝ لو حظيتم باليقƙ باهللا تعاىل ملا 
ćسس اهللاǘي Ɓ ذا السم لوŏȻماعة السماوية بيدƨا Ȼولو قلتم بشطارة .  تعاىل هذ

وƟاسر بǖننا لسنا إال كما قيȰ، وال توجد فينا șلمة اإلŻ، وإنا ƭذوبون بقوة 
Ȱ أن اليقƙ، لكذبتم واőمتم ǹالȨ السماء واألرض، وإن لعنة اهللا ستفǶȒكم قب

لو . ال يصȰ أحد إىل السماء إال الذي يźǖ منها. إن اليقƙ يźǖ بǖنوارƢ .Ȼوتوا
 كمعلمتم أن كالم اهللا القطعي واليقيƗ هو عالǯ أسقامكم، ملا رفȒتم من جاء

  . على رأس القرن Ƣاما
ر دزول الكǈيأيها الغافلون، ال يصعد إىل السماء عمȰ دون اليقƙ، وال 

Ɨالفتاكة دونه وال أالباط Ǣاإلسالم الذي تعتزون به ما هو إال . مراض القل
إن اإلسالم احلقيقي يغير اƬوية Ƣاما، إذ ينشǖ يف . تقليد اإلسالم وليس حقيقته

Ņنور ǢاالقلŒفلية وتتولد حياة جديدة ال تدركووت احلياة السƢو  . Ȭذل Ȱك
إن اهللا تعاىل يعرف . يتلو اليقƙ الذي يتǖتى بعد الكالم النازل من السماء

Ɂرǹية وسيلة أǖعرف ببواسطته هو وال ي . ُǫŉدǶمن منكم ال يعرف من يت
إن دعاء . إليهÝ كذلȬ يف حالة املكاملات اإلƬية تزداد املعرفة اإلƬية باستمرار

 ليس مرة واحدة بȰ -العبد، واستجابة اهللا تعاىل لدعائه باللطف والرمحة 
ƙسƦ أو ƙǭالǭ أو النهار، بكالم عشرين أو Ȱمرة أحيانا، أو على مدار اللي 

فصيح بليȠ، وذلȬ يف بعȐ األحيان بلغات Ưتلفة، وأحيانا أǹرɁ بلغاتň ال 
 Ż نزول اɇيات معها كاملطر، وسلسلة من املعجزات -يكون العبد ملمŋا ŏا 
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والتǖييدات، فهȰ بعد كȰ ذلȬ وبعد هذا القدر من املكاملات واملخاطبات 

ɇيات البينات ƹكن الشȬ يف كون هذا الكالم كالم اهللاÝ كال، Ż كال، بȰ وا
Ņسواسية دون إنه ألمر ǌƙمǈال العالŇم، فيصبح له كǈربه يف هذا العال به العبد Ɂير 

 كذلȬ يزول ..النŊورǥوكما يزول الشŉعر دفعة واحدة باستخدام . تفاوت بينهما
 ، ƛاللالنوراƨرائم واملعاȍي بنـزول هذا شعر احلياة الوحشية اليت يراد ŏا 

وكما ال . فيتƎأ اإلنسان من األموات ويعشȨ اإلله احلي الذي ال تعرفه الدنيا
تصƎون على ترȫ األشياء الدنيوية كذلȬ ال يقدر هذا العبد على االبتعاد عنه 

 .  
Ɨ باǹتصار، فإن مفتاǳ كȰ الƎكات واليقƙ هو ذلȬ الكالم القطعي واليقي

، إليهƶذب عبدا يريد اهللا تعاىل أن عندما . الذي ينـزل على العبد من اهللا تعاىل
 ويشرōفه ƞكاملاته ويطمǞنه بǔياته اخلارقة، ويثبǨ له من كȰ كالمهينـزل عليه 

عندها يقوم الكالم مقام . الكالم هو كالم اهللاهذا اƨوانǢ والنواحي أن 
أما إذا ". أنا املوǱود"يسمȍ Ȝوت وجود ألنه الرǗية، ويدرȫ اإلنسان أن اهللا م

 مقصورا على أنه يظن  إƹانهكان اإلنسان مǘمنا باهللا تعاىل قبȰ كالمه، فيكون
. خالŅȨ البليȠ التركيب اǂكم أنه Ǣƶ أن يكون Ƭذا - بالنظر يف املخلوقات -

ملات أما درجة اليقƙ بǖن ذلȬ اخلالȨ موجود فعال فال تنال أبدا إال باملكا
 Ȱيف ك Ɂالثر Ǩر املرء إىل حتƟ ا احلياة النجسة اليتŒبدو Ɩية، وال تفƬاإل

ابن من هنا يثبǨ بطالن أفكار املسيǶيƙ أيȒا ألŒم يعتقدون أن انتǶار . حلظة
Ƈم قد مرȽاǎƱ م واقعون يف جهنم ضيقة ومظلمة، وهيŒم يعرفون أŒمع أ ،
 فǖين النجاة إذنÝ إن ينبوț . احلجǢ والشكوȫ والشبهات والذنوبȾǱنم

ƙمن اليق ه . النجاة ينبجسƬاملرء يقينا أن إ Ǣوالنعمة العظمى هي أن يوه
موجود يف احلقيقة، وال يترȫ اŎرم واملتمرد دون عقاب، ويتوب على من 

وما عدا ذلȬ، ال كفارة يف الدنيا .  الذنوب كلهاعالǯهذا اليقƙ هو . يتوب
ȌƍلƸ كن أنƹ وال دمǢنع.  من الذنƹ هو الذي ƙمن كمأال ترون أن اليق 
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 أن تȒعوا أيديكم يف النار ألنكم تعرفون كماملنهي عنه يف كǹ ȰطوةÝ ال ƹكن

  السمال تǖكلون.  أنه سيفترسكمكمولن تقفوا أمام األسد ليقين. أŒا ستǶرقكم
أنه قد ǭبǨ لكم من ǹالل يف فǖي شȬ . سيȾلككمألنكم واǭقون من أنه 

رب ال تǶصى أنكم عندما توقنون أن تصرفا أو فعال وعمال سيǘدي بكم Ɵا
 Ǣالذن Ȭتنعون عنه على الفور، وال يصدر منكم ذلƢ فإنكم حتما ȫالƬإىل ا

Ɂرǹفلماذا ال تستخدمون. مرة أȻباهللا  هذ Ȩققة فيما يتعلǶالفلسفة الثابتة واملت 
ƹ ن أن اإلنسان الɇتشهد التجربة إىل ا Ɓأ Ýإال تعاىل Ǣتنع عن الذنƹ كن أن

إذن، فإن . نتيجة اليقÝƙ ال ƹكن لشاةň أن ترعى يف مرعńى تعرف أن فيه أسدا
اليقƙ يǭǘر حƓ يف دواب ال تعقȰ، وأنتم بشر، فلو كان قلŅǢ يكن يف شغافه 
يقينا بوجود اهللا وهيبته وعظمته وجƎوته خللǎصه من الذنوب حتما، وإال فال 

. ƙ باهللا تعاىل أضعف من اليقƙ بوجود األسد أو احلية أو السمهȰ اليق. يقƙ له
 احلقيقɄفالذنǢ الذي يبعد اإلنسان عن اهللا تعاىل وƸلȨ حياة جهنمية إƴا سببه 

من النجاة إن . بǖي دفŖ أعلن أن اليقƙ هو الذي ƸلȌƍ من الذنǢ. اليقنيعدم 
Ȼوحد ƙن اليقǖاملشيخة الزائفة هو من ش .ƙاهللاواليق ري وجهإن .  هو الذي ي

 Ņهو دنس Ȱليس بشيء ب ƙاليق țإىل ينبو Ȱȍالدين الذي ال يستطيع أن يو
إن ينبوț احلياة يتدفȨ من أȰȍ . اوميŅǨō وƱسŅ وجهنمي بȰ هو جهنم بعينه

ƙة اليت ترفرف بصاحبها يف جو السماء. اليقǶنـزلة األجنƞ ƙفاسعوا . واليق
ما . إنه هو اليقƙ الذي يوȍلكم إىل اهللا.  إليه ترجعونأن تروا اهللا الذيإىل 

   .ال يȒاهيه سرعةǄ ضوءĄ يźǖ من الشمس وينتشر يف األرض! أكƎ سرعته
ǥارȾȖعن ال ȷوǮا الباحȾشوا على األرض طاهري فيا أيƢ أن Źإذا أرد ،

ƙاليق Ȱثوا عن سبƜكم املالئكة فاǶوإذا كنتم ال تستطيعون . القلوب وتصاف
.  تعاىل بعƙ اليقƙإلȾøهوȍول إىل تلȬ الغاية، فامسكوا بذيȰ الذي رأɁ ال

 سواء أأȍغى إƋƃ -ولكن كيف ƹكن رǗية اهللا بعƙ اليقÝƙ أقول يف اƨواب 
 إن وسيلتها الوحيدة هي كالم اهللا احليŊ الذي توجد فيه ومعه -أحد أم ال 
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 أنكم فكما. ت من القبوراɇيات احلية، وحƙ ينـزل من السماء يبعǬ األموا
كذلȬ إن بصرية معرفة . حمتاجون إىل الشمس لتروا، مع كون عيونكم باȍرة

اهللا تعاىل ال تتǖتى ơ ȐǶƞمƙ اإلنسان وơريصه، بȰ هي أيȒا Ɯاجة إىل 
تلقي بȒوئها من السماء إىل أيȒا  - أي كالم اهللا -مشس، وإن تلȬ الشمس 

إن كالم اهللا دلƋالةǆ بƙ اهللا وعبد . ،Ȼ اهللا ال تكتمȰ معرفةǆ دون كالم. األرض
والذي ينـزل عليه الكالم بكȰ شوكته وبعظمة .  اهللا من نورويصǶبهفينـزل 

فباǹتصار، ال سبيȰ للوȍول . اهللا وقدرته وƟليه املكشوف، يǹǖذȻ إىل السماء
  . إىل اهللا تعاىل سوɁ كالمه 
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Ȭه قلبر وجهمن عإال م Ȩأن تعش Ȭى لأن  
 Ȭمنكذل ƙادرتȍ ƙالإن لكلمت ƙهات ƙيشفتǗري رǭǖريا كتǭǖت Ǣة احلبي  

  ال شȬ أن عشȨ احلبيǢ يتولد من كالمه أيȒا مثلما يتولد من رǗيته
  ، وقلما تǭǘر الرǗية دون الكالم  كبريةإن يف الكالم جذبا وقوة
  م فقد اطلع على أسرار طريȨ العشȨمن حظي ƞتعة الكال

  إن من شǖن كالم احلبيǢ املليح أن يهبȬ احلياة يف ملح البصر
  . أهلهام يكلƍن، وذلȬ ألن اهللا لةإن جهنم تمɊ بالناس مثȰ كǖس مترع

  لن يتطهر القلǢ ولن يزول اخلوف ما Ɓ تكن كليما مثȰ موسى
 Ǣأن ترتوهو إن دواء القل Ȭل ƅسكالم اهللا، وأǖي دون أن تشرب من ك  

   اهللا
ǎȰƷ أحد أن țهوما استطا علنأنا املوجود : عقدة وجود اهللا دون أن ي  

   من الغيƁǢ تظهر شعلةǆأحد من șلمة ليلة اƨهȰ ما ما Ʊى 
 Ɂأحد إىل ما اهتدȰبنفسهسبي Ǣاحلبي Ȭذل ǎȰيتج Ɓ اهللا ما   

  تعاىل اليقƙ بواسطةƁ يتǶرر أحد من سجن الشȬ والريبة ما Ɓ يهبه اهللا 
   كالمه

   إذا ǹال من اليقƙ ضعيفإن أساس أي كالم عن الزهد والصدȧ والسداد 
  اقوي اإلƹان ستǶال أن يكون اليقƙ باهللا الواحد األحد اللوال

ƙاماالدين بغري اليقƢ Ǭيستقر للق، إذ ال  عبǢقرارل ƙبغري اليق   
  يقƙ وƟلياته من شراȫ الشيطان اللعƙ دون ال أحدحتررما 

 ،ƙدون اليق Ǣأحد من الذن ȌƋنا ال يتخلǖكثري منأعرف أحوالف Ƿالشيو   
   والشباب 

   وبعيد عن أعƙ أهȰ الدنيا،مستورإن ذلȬ اإلله األحد الذي هو 
  Ý فǖقǈلƌه الكالم إن Ɓ تتسن الرǗيةȻاليقƙ بوجودأنى يتǖتى 
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  نية على الكالمكيف ƹكن اليقƙ بوجود تلȬ الذات، بدون شهادة مب

Ýياتɇوا   
Ýالتراب Ǩأن يرفع رأسه من حت Ǩى للميأن Ýƙبدون اليق Ǣيتطهر القل Ȱه  

  لثباتالصدȧ وا وال للزهد و،إذا Ɓ يكن هناȫ يقƙ فال وجود لƹɌان
  ملعرفةا و

  يستǶيȰ ترȫ الذنوب بدونه كما متعذر بغري اليقƙ، والصمود إن الوفاء 
ƨكا Ȩار اخللȍ Ǣذا السبƬǢاحلبي Ǣالقلوب من ح ŇǨلǹيفة و  

  الناس متورطون يف الفسȨ والفجور ليŒ ǈȰار وƁ يبȨ يف احلياة إال الكفر إن 
  والكƎ والزهو

Ƹ إن هدف الدين هو أنȨذب أهله إىل اهللا تعاىللƶو ƙاليق   
   الشيطانيةÝاألعمالأي دين هذا الذي ƶذب كȰ حƙ إىل الشيطان و

  ن عيوŏم بالرياء، وإن الطمع واƨشع ǭائران فيهم كȰ الناس يستروهǘالء إن 
  حƙ وآن

  ملا كان اليقƙ باهللا األحد غري موجود أȍال ȍارت النفوس ǹبيثة وƱسة
  نوار تلȬ األكيف ƹكن أن تفتر الرغبة يف اƨيفة ما Ɓ تر النفس الدنيǞة 
  واهللا، إن كالم اهللا وحدȻ هو الوسيلة الوحيدة ملعرفة اهللا تعاىل

  اهللاكالم ال Ȓơع للطاعة بغري " النفس"إن األفعى املرعبة اليت اƧها 
   هذȻ األفعى هو أن يسمع اإلنسان كلمة أو كلمتƙ منȒǹاțإن السǶر إل
  حلبيǢ فم اهللا ا

  !يا لتǭǖري كالم اهللا العظيم الذي يفر منه الشيطان
  راللȌ ينشȔ يف الليلة الليالء، وكلما أȍبح الصبح فر هذا املكǎا

  !أي ȍبح يȒاهي كالم اهللا الذي ينقشع به الظالم Œائيا
   دائمافتح اهللا تعاىل عليه باب اإلƬام يذكر اهللاĆ ي من

  فيبتعد عن الشر والفساد ويفقد Œائيا الرغبة يف تلȬ األشياء 
  ولكن من Ɓ ير ذلȬ النور طيلة حياته فقد Ȱș أعمى وبعيدا عن نور اهللا
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  Ȭ املعبود الوحيد إال ذلȬ السعيد الذي Ʒظى بإƬامال يطǎلع على أسرار ذل

   اهللا
  وكȰ من أشرقǨ هذȻ الشمس عليه، فقد تذوȧ طعم حǢ اهللا تعاىل

   تلȬ الشمسÝأدرȫما أدراȫ ما كالم اهللا الرمحنÝ وأي قمر ذلȬ الذي 
  إن كالم اهللا الذي ƷمȰ يف طياته أنوارا، يزيȰ الشȬ والريبة من القلوب

   ويهǢ النور لǹɈرين، ويقطع دابر كȰ شȬ وșنإنه نور متجسد
Ȕن ويسكن به فقǞاألوهام، يطم أسري Ǣإن القل  

Ȭوأفراح Ȭكاملسمار الفوالذي ويزيد يف سعادت Ǣإنه ينغرس يف القل  
 سم ǯوعال ȧكته تزول عادة الفساد واخلصام، وإنه ترياƎنفسالب   

   يعمȰ مع اإلنسان عمȰ الصŉبا بالبستانهإن
   عيني اإلنسان ويريه Ƥال اهللا الرمحنإنه يفتح

  حƙ يفتح على اإلنسان باب وحي اهللا يغلȨǈ عليه باب الطمع واƨشع 
  قلǢ وجه اهللا الذي ال شريȬ لهالويعمȰ فيه اƨذب عمله، وينعكس يف 

 Ȼن سواư ذب، وينفرƨا Ȭعن اهللا تعاىل نتيجة ذل ǬǶيف الب Ǣالقل Ȕينش  
 ƃاألز Ǣطمع وجشعويفر إىل احلبي Ȱمعرضا عن ك  

   أنانيته وأهوائه النفسانيةقȒي علىفيǖكȰ الثمار من بستان الفناء، وي
  يȒع رحاله يف مكان آǹرفإن سيȰ حǢ اهللا تعاىل ƶرفه من مكانه 

ا يف نظر العميانفيصبح طاهرا وطيبا يف نظر اهللا تعاىل وإن عńا وملعونǞسي ŉد  
ǜتلƹ ƙك باليقǖبه للعنات األغيارزجاجة العطار، وال ي  
ńية غيباإن يد ƟȰمن الوح Ǣوتنتشله يدا احلبي ،Ǣذب القل  
   قلبا وروحا وأفكارا، ويبتعد عن املكر السيǜ واملكائدصري طاهراإنه ي

   والتزوير
   ، وقد أشرف على حافة الترابقد أعيا العشȨ احلصانǈ من الركȐل

Ǟبالشهرة وال باخلزي شي ƃوال يبا Ǣاإنه يفدي احلبي 
   واحد ȍوتإنه ƹتلǜ بالعشȨ ويتجرد من األطماț ويقȒي على شخصه 
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  لذي تناهى إىل اɇذان عمال جبارا إذ جعله منقطعا ليقƙ القد عمȍ Ȱوت ا
  عن غري اهللا Ƣاما

  قد ǹرǯ عن حلقة األغيار وقطع عالقته Ƣاما مع غري اهللا ف
   نفسه وحترر من قيود عبادة النفسرلقد تطهŉر من كد

  سرȻ احلبيǢ يف شباكه فما بقي له أية عالقة مع غريȻقد أ
  قد جرɁ يف سبيȰ الفناء وضǎȰ يف ذكراȻ من قمة الرأس إىل أȌƦ القدم

  إن ذكر احلبيȍ Ǣار غذاءȻ، بȍ Ȱار احلبيǢ كله له
   ما عدا رضا احلبيǢ، وأغمȐ عينيه عن كȰ شيءةفقد أحرȧ كȰ أمني

Ǣاحلبي Ɂسو   
  حلبيǢ، وجعȰ وȍله غايته املنشودةوقد فدɁ نفسه وروحه لوجه ا

ǌقباملوت Ȱز مهمات عظيمةƱار عشقه وأǭنفسه، و Ɩوأف   
  تنǶى عن أنانيته فجرفه سيȰ العشȨ العارم معه

  يتسƖ وȍال احلبيǢ بالقȒاء على النفس، وإذا ȍار اإلنسان ƭذوبńا نال
   احلياة

  .رةبغزا لقد هطȰ عشȨ احلبيǢ على وجهه، ونزل الغيǬ يف زقاقه
  تفتح بستان القلǢ بسبǢ اليقƙ الذي ǹلقه اإلƬام
  إال من كانǨ يف درȫ ذلȬ ال بد أن يكون هناȫ سبǢ لكƊȰƟ Ȱ، ولكن ال ي

ǬǶقلبه رغبة يف الب  
  إن حǢ احلبيǭ Ǣورة ǶƢو آǭار األنانية 

  هكالماحلبيǢ وولكنها ال تتسƖ قȔ بغري 
  نا بواسطة الكالم أيȒاإن العشȨ الذي يتولد من الرǗية، يتولǎد أحيا

  كالم احلبيǢ املليء باألسرار اخلاȍةوال سيما ب
   بȰ ال ،إن قتيȰ أسرار احلبيǢ هذȻ، ليس واحدا أو اǭنƙ بȰ عددهم باɇالف

  يعدŊ وال Ʒصى
  كȰ زمن يقتȒي قتيال جديدا، وإن دم الشهداء إƴا هو زينة وجهه



٩٥  نزول املسيح
  Ȓا يف Œاية املطافملا كانǨ هذȻ السعادة من نصيƑ فقد جاء دوري أي

ƙة حسǞدري مȍ ويف ،ƙح Ȱشى يف كربالء يف كƢأ Ɨأن Ȩاحل  
   Ƥيعااألبرارعلى جسدي ǹلعة أنا آدم، وأنا أمحد املختار أيȒا، و

  كثرة ƜيǬ ال تعد وال حتُصىهي من ال اهللا تعاىل هاأƱزإن األعمال اليت 
  ة الكǖس اليت سقاها اهللا تعاىل كȰ نƑ قد سقانيها كامل

  لقد أǹذ قلƑ ورزقƗ حبه وȍار معلǎما ƃ بواسطة الوحي
  ةƎكȬ الشمس بتل وجه  لوحȘلقد الحظǨ تǭǖريا غريبا يف وحيه، أي قد

   هذا القمر
   تلȬ املتعة مقابȰ شيǞا وال أƵية Ƭا من اخللȨال تعƗ املعاناة اليت القيتها 

   له شǖن بعد وقد șهر رأيƟ Ǩلي احلبيǢ، عن املخلوȧأن انفصلǨبعد 
   شǖن

  Ȼ نزيها من كǹ ȰطǖعتƎواهللا، كȰ ما أƧعه من وحي اهللا تعاىل، أ
  وأعتȻƎ نقيا من األǹطاء مثȰ القرآن، هذا ما أǗمن به

  ه، وجعلǨ قلƑ يذوب ŏذȻ الناربواسطتلقد عرفǨ اهللا 
  واهللا، إن هذا الكالم اŎيد مقدسŅ وقد ǹرǯ من فم اهللا الواحد األحد

  عليŉ من اهللا تعاىل إƴا هو ƞنـزلة الشمس اليت تصǶبها مǞاتكȰ ما șهر 
   األنوار
  مسريي لو أعرضǨ عنهÝفإىل أين  رب األرباب، إƬي الذي هوهذا هو 

   أنبياء كثريون ولكƗ لسǨ أقȰ من أحدهم معرفة باهللا قد ǹالال شȬ أنه 
  

  لقد تصبغǨ بصبغة احلبيǢ وȍرت وارǭا للمصطفى 
  ند عيسى، كان بالكالم النازل عليهاليقƙ الذي ع

  سيد املرسلƙ باليقƙي واليقƙ الذي عند موسى كان بالتوراة، وقد حظ
 Ǩلس ƋȰǈوأق ،ƙهو ملعونف كذب منمن أحد يف اليق  



٩٦     نزول املسيح
  بȰ إنƗ كاملرآة من ربŖ غŖƗ ألćري ȍورة هذا القمر الذي طلع من املدينة

   املنورة
  لقى اهللا تعاىل يف قلƑ ال دȰǹ للشيطان وال النفس فيما أ

  فقد نزل من اهللا تعاىل كالم نقيŌ ومɊ قلƑ نورا
ƙالوحي املظلم الذي ليس مبنيا على اليق Ȭذل ȧجدير باإلحرا  

 Ǣأما وحيي هذا فهو من اهللا تعاىل حتما، وقد استوت أموري كلها بسب  
ƙاليق  

  لقد جǨǞ يف زمن ǹربǨ فيه ريح اخلريف رياض الدين
  Ȩ لدɁ املشايǸ شيء إال الكذب، وقد ȍار العلماء أيȒا معوقƙحƁ ƙ يب
   كالعميان

ȬŇلǈامل Ȭذل Ǣم من حŏقلو Ǩلǹعشقوا املال والثروة واإلكرام و  
  ففي تلȬ األيام اليت كانǨ كالليلة الليالء، وجد اهللا أمتنا يف حالة مزرية

وحيه الطاهر Ƒيف قل Ǹالدنيا ونف Ȱمن أه Ɔطفاȍوا  
Ƒقل Ɋيع األغيار ومƤ بنفسه، وقطع العالقة مع ƃ ارȍو ،Ȩماس العشƜ   

  وجعلƗ يف سبيȰ احلȨ كاŎانƙ، ورزقƗ علوما، سد بابا وفتح ألف باب
Ƒأن أقطع العالقة مع حبي ƗونǶالناس ينص  

  ولكƗ لسǨ أعمى ألسقȔ يف البǞر بدال من السري يف البستان
  اء من اهللا، من أجȰ الدنيا امليتةكيف أرمي الثمرة اليانعة اليت هي عط

  وإن هǢ العاƁ كله لعداوź ورفع السيف وسفȬ دمي
  لسǨ بتارňȫ حبيƑ الذي هو روحي ذو الوجه اƨميȰ مثȰ القمر 

  لن أرفع رحاƃ من زقاقه، اƨبناء من الناس نوŅț وأنا من نوț آǹر 
  إن عشȨ حبيƑ جعلƗ غري مكترƬ ǫمō هجمات األعداء 

   سليما )القلǢ(شȨ يثور يف نفسي دائما، فلنر إالم يبقى اƨيǢ إن الع
  إن ناǶȍيŉ ال يدرون Ɯاƃ، ألŒم ƹ Ɓروا ƞائي النقي



٩٧  نزول املسيح
  جǨǞ بلُجة النور كوقǨ السǶر يف șالم حالȬ حƓ تزول الظلمات بنوري

  لقد أǭرت ضجة حƓ يستفيȨ اخللȨ من سباőم
  لصباأيها الغافلون قد جǨǞ من احلبيǢ كنسيم ا

  إن زمƗ هذا إƴا هو زمن الربيع، أي زمن تفتŊح األزهار والورود
  لقد جǨǞ ليعود احلبيǢ ويستقر للعشاȧ قرار

  إن يد الغيǢ تربيƗ دائما وقد șهر عليŉ وحيه بصورة كاملة
  إن نور إƬام اهللا تعاىل يǖتيƗ بالشذɁ من الغيǢ مثȰ نسيم الصبا 

  سول مكنون يف جبŉيتلقد حيǌي كȰ نƞ Ƒقدمي وكȰ ر
  لقد ملǨǞ األرض والدهر بنوري، أما رأسȬ فما زال مرفوعا إىل السماء

   بالبغȐ والشǶناء
  وا أسفا عليȬ، إنȬ حتارب اهللا، ما هذا الظلم واƨور الذي ترتكبهÝ يا

Ȭأسفا علي   
  لقد تركǨ سبيȰ التقوɁ، فعد إىل ȍوابȬ يا من هو مقطوț من اهللا تعاىل

   Ƣاما
  رض عن حȒرة اهللا القيوم من أجȰ اخللȨ والتقاليد، وابتغاء السمعة وǹوفا تع

  من اخلزي 
Ǣاحلبي Ȭفداء لوجه ذل Ȼالوجو Ȱوك ،Ǣلوجه احلبي ƊȰƟ انظر إىل الذي هو  

Ýأنا هذا الوحي أوت Ɓ ملاذا ÜȰتسمع وحي اهللا تعاىل منا فال تق ƙح  
ÝȬعلى قلب Ȑقي Ɓ ما Ǣرسالة احلبي Ȭكيف تصل  

ÝǢاحلبي ȫتكن فداء لذا Ɓ الشائنة، وما Ȭعن تصرفات ƋȰتتخ Ɓ ما  
Ƈتكن عاشقا لوجه الكر Ɓ وما ،Ȭعن حلقة أنانيت ǯرơ Ɓ ما  
  وما Ɓ يصبح ترابȬ غبارا، وما Ɓ يكن غبارȫ مȒرجا بالدم

Ȭم بنفسƬ تكن فداء Ɓ رين وماǹɇا Ȱمن أج Ȭدم ȧهري Ɓ وما  
ȍللو Ȩالطري Ȭفسح لكيف يȧبالصد Ȭر بنفسƍفك ،Ǣاحلبي ȧقاول إىل ز  

  .  واحلرقة



٩٨     نزول املسيح
 Ȱيفة كالكالب ليƨا Ȭعلى تل ǆȔتطمع يف الدراهم والدنانري، وساق Ȭإن  

  Œار
  فكيف ال تبقى بعيدا عن زقاȧ احلبيǢ وأنǨ على هذا القدر من الطمع 

ÝǢجوالع Ǝشع والكƨوا  
Ɯاملستقيم، فا ȓعن املطية إىل الصرا ǬǶتب Ǩيصعدإذا كن Ǭعنها حي Ǭ  

   الغبار
  واǬƜ عنها حيǬ ال يوجد șلم، وال رياء وكƎ وفتنة وفساد

  واǬƜ عنها حيǬ أتى املوت، وحƙ يزول اخلريف يźǖ فصȰ الثمار
ȧواألورا   

  إن عباد الدنيا والفانƙ يف اهللا ال يستوون، كما ال يستوي العصاة واملǶȒون
   بǖرواحهم

  ثȰ جيفة ال يبǬǶ عنها إال الكالبإن مثȰ الدعاوي الفارغة كم
 Ȱا كالبالبƬ حديقة تصري ألوف القلوب Ǣيف القل ǖعندما تنش  
  ولكن هذا القبول يźǖ من اهللا وال يźǖ باملكر السيǜ واالفتراء

  مǞات من أǶȍاب العز واإلكرام يǶȒون بǖنفسهم من أجȰ الرداء الذي 
  يكون اهللاć فيه

  ء فسترɁ تلفه وƢزقه سريعاأما إذا كان الشيطان حتǨ الردا
  إذا كنǨ تتسم باللǘم وحتسد عباد اهللا الواحد فإنȬ تǖكȰ السم 
  وإنȬ أسوأ من اƨيفة وبعيدŅ عن رمحة اهللا ما Ɓ يرǌد عليȬ الفناء
  ولن يرفع احلجاب من أمام نفسȬ ما ȒƸ Ɓع رأسȬ تواضعا

  ريشȬالطريان إىل هناȫ مستǶيȰ ما Ɓ تسقȔ أجنǶتȬ و
  اȫ من حجاب على وجه احلبيǢ، فǖزلǐ أنǨ حجاب األنانية منليس هن
Ȭأمام   

Ȱوفع Ȱعم Ȱار التواضع سريته يف كȍ ه السعادة األبديةŃتǈومن حالف  
Ȱيف هذا السبي ȧالسعداء الذين حتملوا املشا ،الوجه Ȭذل Ɂلقد رأ  



٩٩  نزول املسيح
  لقد ضǶوا بعŇرضهم من أجȰ ذلȬ املǈلȬŇ، قد ضŊǶوا بقلبهم وƁ يبالوا

  مة الرأس أيȒا بعما
  حƙ ال ƶدون سبيال إىل ذلȬ احلبيǢ يهلكون أنفسهم حزنا عليه
  لقد استȍǖلوا جذر قلوŏم حƓ استغرب إلǹالȍهم املالئكة أيȒا
Ýأن يهجر حبيبه ǢبيǶى للنǖف ،ǆȰدلي Ǣإىل القل Ǣملا كان من القل  

Ǣاحلبي Ȭس العزة بيد ذلǖكمثلهم، يستقي ك ǎلذا فإن الويف  
  يهǢ كاŎانƙ ليقȒي عليه يف ملح البصرإن عالǈما 

  ولكن ذلȬ احلبيǢ ينـزل بنفسه ليرǌي األعداءĆ يد قدرته
  إن للصادقƙ عالمات، فإن املالئكة من أجلهم Ʒاربون

  لو استطاț اإلنسان أن يرɁ هذȻ احلرب اخلفية الǹتار سبيȰ السالكƙ على
   دروب اهللا

  عƙ رأسه بنفسهكȰ عدوŖ يهǢ للعداوة، ƹزȧ اهللا امل
  حƙ يصبح اإلنسان ȍديقا لذلȬ احلبيƶ ،Ǣري امللوȫ أيȒا حتș Ǩله

  كȰ من ضǶى بنفسه يف سبيȰ اهللا، قدرȻ اهللا تعاىل حȨ التقدير
  إن عدوȻ أسوأ حƓ من الكالب، ويسȨǶ هذا اخلبيǬ باŇƬراوة

  إن من سنة اهللا العليم أنه ƹيز بƙ السعيد واللǞيم
  ي عالمة اللǞيمÜ إنه يكون عدوا إلمام الزمانما أدراȫ ما ه

  إن الذي يźǖ من اهللا األحد يعد يف نظر هذا اللǞيم من املفترين
  لو Ɓ يكن شقيا ودودة األرض لتاب من هذا النوț من الكالم

  األلطاف اليت ينـزƬا عليŉ ذلȬ احلبيǢ، هƧ ȰعǨ نزوƬا على غريي أيها 
Ǩاملي  

  ملشعȰ من الغيǢلو كنǨ تقيا Ƭداȫ ا
  إن الصدȧ عالمة التقوɁ، ولكن ما لȬ وللصدȧ يا ذا القلǢ األسود
  أنǨ ال تدرȫ أسرار اهللا، إن أساسȬ كله مبƗ على الظن والوهم

Ȱا من قبȒما تقوله استكبارا وإنكارا قد قاله اليهود أي Ȱك  



١٠٠     نزول املسيح
Ȭها عليƌة، وإن أبواب السماء مغلقة كلȒمري Ȭينة وروحƧ Ȭإن نفس  

  إنȬ فرƞ ǳǌنهجȬ هذا وال ơاف اهللا أدǹ ƅوف! Ȼ الغفلةÝما هذ
  إن هناȫ أسرارا عديدة تشكȍ Ȱدقا أعلى، ولكنها تبدو غريبة للعميان

  اطلǌǢ الطريȨ بكثرة البكاء حƓ تثور رمحة اهللا
ȋالǹرته بإȒيف ح Ȱوابته Ǣالغي Ɓأمام اهللا عا ƃليلة من الليا ŃțŉرȒت  

  ستعن به لكشف تلȬ األسرارليس بالكƎ بȰ بالتواضع، وا
Ǣرقة القلƜ رتهȒيف ح Ȱابته Ż Ȭبدموع Ȭفراش ǐȰƍبل  

Ȱوق :Ȭعلم ȫى لفكر اإلنسان أن يدراألسرار اخلفية، أن Ɓيا رب، يا عا  
  فما رأɁ حƓ املالئكة نورا أسررته يف آدم

  ما حقيقتنا وما حقيقة علمنا، وبدونȬ يواجه فكرنا وعقلنا مǞات األǹطار
ǎطǹ نƲǢأن أمورنا قد فسدت بسب Ȩواحل ،ǖبولون على اخلطƭاءون، و  

  . التسرț والعجلة
Ȭمن Ɂومن أدر ،ȫمن عند Ȭالذي يدعونا إلي Ȍإذا كان هذا الشخ  

Ȭبذل  !  
  فاغفر لنا ذنوبنا وافتح عيوننا حƓ ال ƴوت ميتة العصيان والتمرد 

  وإال فارفع عنا هذا االبتالء فإنȬ رحيم وقادر وغفǎار
  ما يدعو املخلصون بالصدȧ والتواضع واالبتهال والتȒرțعند

  يثري هذا الدعاء ضجة يف أهȰ السماء، فيصدر من هناȫ أمر للنصرة واملالذ
Ýرة األحديةȒإىل ح źǖال ت مŇل ،Ǭيا أيها الباح Ǩأين أن  

  اُدț بالصدȧ والتȒرț واالبتهال ليفتح على قلبȬ باب اهللا تعاىل
  انية، وال حتاول أن تعمȰ عمȰ الشمس مع كونȬال تفسد حالȬ باألن

   ǹفǎاشا
Ǣالنصرة من احلبي Ǩوق ƙƷ الكمال ŉحد ňتواضع أحد Ȱيص ƙح  

  فلم ال تطلǢ نصرته، فإنȬ قد ذهبǨ بعيدا Ɲطوات الȒالل



١٠١  نزول املسيح
Ȕسلي Ȭأعمى ولسان Ȭال تتنبه إىل حالة العصر وال إىل حالة القوم، إن قلب  

   يكيȰ املالمة
 Ȼن عينايا مÝȫتفتح عينا Ɠح Ȱا، ماذا أفعƎمغلقتان ك  

  إذا كنǨ تبǬǶ بقلȍ Ǣادȧ فال تقم باإلساءة والتصرف الشائن
ȫشريكا هللا فالزم حدود Ǩأسرار طريقه، لس Ȭمن اهللا أن يكشف ل Ǣاطل  

  أيها اإلنسان عد إىل ȍوابȬ فإن عقȰ اإلنسان معرŉض ɇالف األǹطار
żمع فطرة اإلنسانإن التمرد من عادة الشيطان ويتنا   

  ما Ɓ يوسōع اهللا يف قدرتȬ لن تستفيد شيǞا مهما تقدمǨ يف الفȒول
  إن اإلله الذي وعد بإرسال احلǈكǈم رمحةǄ ولطفǄا 

  كان يعرف منذ األزل أن اخللȨ سوف يتورطون يف الشكوȫ والشبهات
Ȩلون الطريȒوي   

  شاد الذين هم علىوإال ما الفائدة من ƭيء احلǈكǈم أȍالÝ وما الفائدة من إر
Ýاملستقيم مسبقا ȓالصرا   

  إن احلǈكǈم يźǖ إلرشاد الȒالƙ، ليريهم الصراȓ السوي
  ال تزعم أنȬ من علماء الدين، وتǢ من مثȰ هذا املقال

  كيف يهدي األعمى أعمىń مثله، كƌȰ من اهتدɁ فقد هدي بفȰȒ اهللا
Ǟفال يعرف شي Ǣتى دون األمانة، أما الكلǖيفةالدين ال يتƨا إال ا  

  إن حديǬ احلبيǢ على لسانȬ، ولكن قلبǹ Ȭامد وكǖن على امليǨ لباس
   احلي

  مهما رفعǨ بناء الرمȰ فإن اƬواء سوف يسقطه حتما
Ȱيدران نتيجة السƨا Ȕون، وإال ستسقǗاالبن Ȼالذي بنا Ȭهو ذل ÜـزلŃاملن  

  !إن هذا الزمن، زمن آالف األعاȍري، وإن أسس البيǨ جوفاء
  غƐ هǘالء القوم الغافلون عن البناء رغم ما آلǨ إليه حالة املنـزل ما أ

 Ȱيعام Ɓ"ون الدين" يزيدǞالء القوم السيǘه Ȱاألئمة كما يعام  
  ال أرɁ حاجة إىل أي شخȌ لصاſ الدين: مع ذلȬ تقول



١٠٢     نزول املسيح
  يا من هو راضǇ بالنقȌ واخلسارة، ما هذا من الدين يف شيء، بȰ عداء له

  و الذي يعلƍمȬ الدين، وما عداȻ تقليد غƑ وقبيح وحقريإن اهللا القدير ه
 Ȭيم ما جعلǞمسلم"يا ل يحǶȍ " ǰيح البخاري"مسلما، وقد أجǶȍ"  

Ȭرأس Ǩابȍى أŉمح   
Ǣذرة ل Ȭرفات عظام كثرية، وال توجد يف نفس ȬنȒيف ح  

  إنȬ أعمى وتتوقع مع ذلȬ أن يعتȫƎ الناس بصريا
  تناولȬ السم ǹري من هذا الطعامإن موتǹ Ȭري من هذȻ األفكار، و

ÝȬم رأسǶنون الذي اقتƨيف الزاوية، ما هذا ا Ǆيا جالسا  
Ȱأن تنجز الذبابة مهمة الفي Ȱكن ألحد أن يعقƹ ال  

ÝȬشى سوء عاقبتơ ال فلم ،Ȭلتȍرسالةُ اهللا قد و Ǩما دام  
Ýحكم اهللا Ȭقلب Ȱأن ال يقب Ȭيا غُول، أهي طاعت  

Ǣالسب ،Ǆم أدلة واهيةōتقدȬنفس Ǭبǹ من الدين هو ȬئŊƎاحلقيقي لت   
Ƈمن القرآن الكر Ǩابǭ عرض عما هوت Ȭإن Ƒيا أيها الغ  

  لقد șهرت مǞات اɇيات الباهرات كالشمس الساطعة، ولكنȬ حتسبها
   كذبا وتزويرا

Ȩا اإلنسان الطريŏ Ɂإن فائدة العيون أن ير  
  !! ويƬ ǆȰذȻ العيون اليت ال ترɁ حƓ الشمس

  يف قلبȬ تقوɁ اهللا ملا șهرت منȬ الالمباالة إىل هذا احلدلو كان 
   بإǹالȋ القلǢ، ولسعيǨ إليه بالوفاءولبǶثǨ عن الطريȨ املǘدي إليه 

Ȼبارǹا عن أńبريǹ لǖلس ،ǢبيƜ من كان قلبه معلقا  
  من Ɓ يتسن له لقاء احلبيǢ ينتظر على األقȰ رسالته 

  يتفرس يف وجهه ومرة يف كالمهال يستقر له القرار بدون احلبيǢ، فمرة 
Ȭه يف قلبŊدون لقاء من كان حب Ǝال تص  

Ȩأن تزه Ȭنفس Ǩوبينه لشارف Ȭبين ȧالفرا ǫادف أن حدȍ ولو  
  وألȍبح قلبǹ ȬاوياǄ على فراقه، ولسالǨ عيناȫ دموعا على ذهابه



١٠٣  نزول املسيح
  Ż لو واجهǨ ذلȬ اƨمال وذاȫ الوجه، يف زقاȧ من األزقة

ƙانŎذيله كا ǨألمسكǨوقل  :ȬيتǗلعدم ر Ƒقل لقد أُدمي  
  تكن هذا احلǢ لذرة ال حقيقة Ƭا، وơليǨ عن حǢ احلبيǢ العزيز
   تكن هذا الوفاء لذرة حقرية من املخلوقات، وơليǨ عن اهللا تعاىل

  لقد أرسȰ عبدا رمحة منه، ليǶررȫ من الشكوȫ واإلنكار
 Ɂلقد أرات األبوǞا للمعرفة مŏ اب آيات مرارا، فتح  

  مع ذلő Ȭز الرأس منكŇرńا، وقد حسبǨ هذا األمر هينا لينا
  استغنيǨ عن ذلȬ احلبيŒ ǢائياǄ وقطعǨ عالقتƛ Ȭماله وكالمه

احلي Ǣأ من احلبيƎوتت ȬنȒاألموات يف ح Ȱحتم Ȭإن  
Ǝوالص Ȩتمع العشƶ أن ȰيǶمن املست ÝǢمقتنع باحل Ȩعن عاش ǨعƧ Ȱه  

   معا
  شȨ املشغوفÝ يا أيها امليǨ، هȰ هذا هو قدرهȰ هكذا تكون سرية العا

ÝǢاحلبي   
Ȩوللعش Ȭما ل ،Ǣد القلفيا أسو ،ȧعالمات الصد ȧتوجد يف العشا  

ȧالزقا Ȭمن ذل ƙĈسǈاحل Ǣرسالة احلبي Ȭلتȍو ƙح  
  أكرمǨ حاملها إكراما عجبا، فسميته كافرا وأبعدته عن بابȬ زاجرا 

  ع ذلȬ ترفȐ بإحلادترɁ آالفا بȰ مǞات اɇالف من اɇيات وم
Ǆيانةǹمكرا و ȧما، فتتشدŇعال Ȭنفس Ǣحتس  

 Ȭعن أنانيت Ȱتتخ Ɓ ما ȫهاجس الشر ȫلن يهجر  
Ȭمن قلب Ǝالك ȇيتال Ɓ ما Ȭولن تتقدم قدم سعي  

  سيتجلى احلبيǢ حƙ تكون قد ơلǎيǨ عن األنانية Œائيا
  وت أيȒا مالن تنجو من احلرقة والكمد ما Ɓ حتترƢ ȧاما، ولن تǶرر من امل

ǨƢ Ɓ   
  ما الفائدة من اƨسم والروǳ السخيفة اليت ال حتترȧ كمدا، اŇرمǌ يف النار قلبا

ǆليس فيه حزن   



١٠٤     نزول املسيح
  ǹرōبŃ بيǨ جسمȬ إذا Ɓ يكن عامرا بذكر اهللا

ȧالصد Ȩطو على طريơ ال Ǩسم إذا كانƨعن ا Ȭقدم Ńروابت  
Ǣاحلبي Ȭذل Ȱلى عن أنانيته من أجơ هللا در الذي  

   جعȰ قلبه مسكنا للǶبيǢ، وفر بعيدا عن األهواء واألطماțالذي
  فقد ơلى عن األنانية ووجد اهللا، وفƖ وأمسȬ بيد اƬادي

  !يا عاشȨ الثروة، ويȰ لƬ Ȭذا التقصري يف أمور الدين
ÝǢيƲو Źǖيف م Ǩوالسرور، فلماذا أن ǳوموعد الفر ǳاملر Ǩإنه لوق  

  ن رجال الدين وال تقعد كالنسوانلقد جاءȫ هادي الدين من اهللا، فكن م
  قم واعمȰ من أجȰ احلبيǢ، وانظر إىل البستان وربيعه

ƙاهلƨسريعا، فال تكن من ا Ȭب Ȉيبط ŅǢعبان مهيǭ وإال، فاملوت  
  لقد جاء النسيم العليȰ من اهللا بشذɁ يźǖ بفصȰ الربيع يف ملح البصر

  اخلريفولكنȬ أحببǨ لنفسȬ اخلريف، ال أدري أي منفعة ترɁ يف 
  لقد جاء احلبيǢ لɌحياء، أما أنǨ فقد ȍرت ميōتا 

  إنȬ بسبǢ الȒالل تقدم القصȌ على أŒا كرامات أهȰ الكمال
  لو كان يف هذȻ القصȌ من تǭǖري لتباعد قلبȬ عن الرجس

Ȍآالف القص أن يزول، وإن سردت Ȭقلب Ǭى خلبولكن أن  
Ȍآالف القص وإن سردت ،Ȍالقص Ȼذŏ Ȩفتح طريفال فائدة منهاال ي   

Ȩد عيونا تعرف احلƟ لكي ،Ǩالوق Ȑلبع ƙاليق Ȱبة أهǶȍ يف Ńكن  
  إن باطنȬ كباطن الشيطان، وعلى لسانȬ حكايات األبدال

Ȉسرية اخلفافي ȫواتر Ȭا، فافتح عينيǞيȒالنهار م Ȱما دام اهللا قد جع  
ǈالبصرية Ȭل ربǖبالشمس والقمر، فاس Ȭال ينتاب أحدا الش  

  درȫ حقيقة األسرار، هذȻ هي املشكلة، ال تريد أن ت
  يا من هو ŇǹلوŅ من العقȰ ال تقȰ إƆ حمامǇ عن الدين، وإƆ أنا معاž الدين

ƙاملسك   
Ýكهذا Ǣألوف األمراض، فماذا تتوقع من قل Ȭما دام يف قلب  



١٠٥  نزول املسيح
Ǆدفعة واحدة Ȭوقمامت Ȭتذرو قشت Ǆفةȍل اهللا عاǖفاس  

Ȭإال باهللا، فافتح عيني ǯللعال Ȱال سبيǬوالعب Ǣفهذا ليس مكان اللع ،  
  ال تدري شيǞا عن احلبيǢ، بȰ تتخبǹ ȔبȔ عشواء

  إنȬ كالدودة بغري كالم اهللا، وميŅǨ دون كǖس الوȍال اإلƬي 
Ȼاهللا إيا Ȭا يهبńيقين Ȑǂا ȫأن تنال بفكر Ȭى لأن  
  شخȌ يسمع املعارف واألسرار من فم حبيبه
  كارȻ، فهȰ يستويانÝوشخȌ آǹر واقع يف الشȬ والظن بناء على أف

Ȭراء جهال منƬبا źǖاخلمر، فسوف تنبح وت Ȼال تعرف طعم هذ Ǩما دم  
ƙƵأوهام الوا ǯاإلله حقا، وليس الذي هو نتا ȻƎبنفسه فاعت ȫمن نادا  
  فثبǨ من هذا الƎهان أن اهللا الواحد األحد كان يكلƍم يف كȰ زمان

  قة ملثȰ هذا الدين وإال يصبح الدين حكاية فقȔ، وال عالقة باحلقي
  الدين الذي ال يصǶبه الوحي اليقيƗ والدائم، هو من الشيطان وليس من

   عند اهللا
  الدين احلقيقي هو ذلȬ الذي ال يفارقه وحي من اهللا يف حƙ من األحيان

 Ɔا لفُقد الثاƵد أحدŇفلو فُق ،ƙما دام الوحي والدين توأم  
ƙأن ينال النجاة بدون اليق Ȩى للخلعنأن Ȩض اخللǌعراحلالة سي Ȼيف هذ Ȱب ،  

   احلȨ حتما
  كيف ينشǖ اليقƙ يف القلǢ بدون اهللا، فلنيȰ هذا اƬدف هناȫ حاجة إما

   للكالم أو للرǗية
  يا من تتكƎ على سبيȰ الظن لسǨ عاقال، بƭ Ȱنونا أشد اƨنون

  يقƙ النفس األمارة اليت هي أǈمةǆ لɊهواء واألطماț، كيف تتجنبها دون ال
  حƙ ترɁ األسد يف الفالة ال تتǹǖر يف الفرار 

  كذلȬ حƙ يواجهȬ الذئǢ، يرتعد قلبȬ وتصاب بقلȨ شديد
 ƙحائز عليه -مع ادعاء اليق Ǩباهللا وبيوم القيامة،- الذي أن   

Ýالكبائر Ǣكيف ترتك !ÝǢالذئ Ȱمث Ɠح ȫأليس اهللا عند  



١٠٦     نزول املسيح
  ثȰ الذئابلسǨ موقنا باهللا قȔ، لذا ال تعجبȬ إال اƨيفة م

 Ǣالذن Ǣōنƶ الذي ƙحقيقة اليق Ȭل Ǩنلبي ،ǨǞلو ش  
Ȱǹى من تدƧا وأǞالذي يكون بري Ȭهو ذل Ɨإن كالم اهللا القاطع واليقي  

 ƙالشيطان اللع   
  إن ذلȬ الكالم وحدȻ هو عالǯ الذنǢ، أما السبȰ األǹرɁ فليسǨ إال 

  ǹديعة
  ƬالÝȫ هƧ ȰعǨ أن أحدا يدȰǹ الفالة مع تǖكǎدȻ من ا

  أنŉى لقلǢ أن يبقى متورطا يف الذنوب إذا كان حائزا على اليقƙ باهللا
  لقد ƧيǨ الشكوȫ والشبهات يقيناÜ فقد شوŉهƧ ǨعتȬ بسبǢ الذنوب

  اُنظر إىل نفسȬ وافتح العيون تǖمال وتدبرا
ƙفة اليقȍ اما منƢ أعمى وحمجوب وحمروم Ȭلتعلم أن  

  القة الليلة الليالء بالقمرÝليس عندȫ ذرة من النور، فما ع
  ما أعجبه من إله يف قلبȬ، إذ تنبǬ منه أنواț الظلمة 

Ƒراء املترامية األطراف، فيا أيها الغǶوف من الصǹالظالم و Ȭحال ǆȰلي  
 Ýاحلالة Ȼكيف تنام نوم الغفلة يف هذ   

ŃȻŉوǈǖوت Ȩيف الطري ȧدǂإىل اخلطر ا Ńوانظر ،Ȭنظرة على حالت ǌȨقم وال  
  استفŇǨ نفسȬ عن مدارǯ املعرفة اليت تتمناهاقم و

ȫزوبعة الشكو Ǣا حتŒكماء احلياة أم أ ƙاليق Ɂتر Ȭنفس Ǩإذا كان  
   والشبهات

   إذا كان قلبȬ فعال مȒطربا من أجȰ اليقƙ، فǖنى هللا الكرƇ واملعƙ أن
ȬمǌرƷ   

  كيف يعقȰ أن يعرض اهللا عن مشيǞته بعد أن أودț يف فطرتȬ بنفسه ما
țأود   

  والظاهر من ذلȬ أن اهللا الرحيم الكرƇ قد قȒى كȰ حاجة من حاجات
   فطرة اإلنسان



١٠٧  نزول املسيح
  Ż غفȰ اإلنسان بنفسه عن نور الفطرة الذي أُعطŇيه، بسبǢ قصور عزƹته 

 ƙآن وح Ȱعنه يف ك ǬǶفلماذا يب ƙيف قلبه رغبة يف اليق وإذا كان ال يكن  
  كنون يف فطرتهأنى لɌنسان أن يبقى حمروما ưا هو م

 Ȱالكام ƙاهللا إىل اليق Ȭلȍر ليوǹر فيوض اهللا زاƜ إن  
  Ż إذا اقتنعǨ بالظن فإنȬ لسǨ عاقال، بƭ Ȱنونا شديد اƨنون

  إن القلǢ دائم االضطراب إلزالة احلجǢ، إال الذي ȍار كالكالب
   فاȐŒ واǬƜ عن سبǢ وراء عطȈأفال تبصرون: يقول اهللا تعاىل

Ȭنفس   
  ŉǨ يف عȒدȫ مثȰ الȒعفاء، اذهǢ واǬƜ عن اهللا كاŎانƙ يفǢƶ أال

   وجدȻ، ومن Ɓ يعصه ȍار منريا من جاهد فيه 
  واها من اهللا لذلȬ البطȰ الذي ȍار على بابه كالتراب

  ووضع رأسه على التراب تواضعا من أجȰ وȍال ذلȬ املهيمن القدوس
  فإنه يسكن دائما مع اهللا األحد يف األرض والسماء

  فقد قطعǨ كȰ ذرة منه عالقتها باألرض وطار قلبه إىل السماء
  وقد Ɵلǎى اهللا على قلبه، فصار قلبه مقام Ɵلياته 

  هذا كله يźǖ بفȰȒ من اهللا تعاىل حƙ يزداد اإلنسان يقينا بفȰȒ كالمه 
ÝȬقلب Ȱǹوكيف أد Ȱن، فماذا أفعɇتفهم كالمي إىل ا Ɓ  

  ملا ولكن Ưاطǈبنا Ɓ يعرف بعد هذا األƁيا أسفا، لقد ذاب القلǢ كمدا وأ
Ȭاحلال Ȱاللي Ǣب قلبنا بسبǖفقد اكت ،Ǣاطلعي سريعا يا مشس وجه احلبي  

ƗȒواجلس يف ح Ƒايته، فتعال يا حبيŒ Ƞكاد عمرنا يبل  
Ȭنه أن يسكر قلبǖالذي من ش ƙعن اليق ǬƜعن اهللا، ا Ǭأيها الباح  

  كن حبȬ كله هللاواǬƜ عن يقƙ يكون لȬ سيال جارفا، ولي
  واǬƜ عن يقƙ يشعȰ نارا حترȧ كȰ من سوɁ اهللا تعاىل

  بفȰȒ اليقƙ ينال الزهد والعرفان، فقد شرحǨ لȬ ذلȬ سرا وعلنńا 
  إن دينȬ ميǨ بدون اليقƙ، وإن رأسȬ مليء بالكƎ وقلبȬ بالرياء



١٠٨     نزول املسيح
  إن نفسȬ بغري اليقƙ تكون كالكلǢ الذي ينشȔ عند كȰ فساد

  دا عن احلبيǢ كان عرضة للنفس الدنيǞة دائماكȰ من كان بعي
   فكن طاهر القلǢ وهذا ليس ȍعبا قȔإذا كنǨ ترغǢ يف رǗيته 

  كيف تبǬǶ عن هذا املقصود بقوة العقÝȰ إن وحي اهللا وحدȻ يستطيع أن
   Ƕƹو سواد الوجه

 Ȭكثريون من أمثال ȫفال تعتز به، فهنا Ȱالعق Ȭلƹ كله Ȩاخلل  
  م احلبيǢ، وأي عالǯ سواȻ يوȍف فهو باطȰإن عالǯ القلǢ هو كال

Ǭوعب   
  !تتذوȧ سم اƬجر واخلسران، ومع ذلȬ تنكر الوحي واإلƬام

  !كادت نفسȬ تزهȨ لعدم شربȬ املاءĆ، ومع ذلȬ تعرض عن ماء احلياة
  إن دواء كȰ شƸ Ȭاž القلǢ موجود يف مستشفى وحي اهللا تعاىل

  رة ǹاطǞةمنة اإلƬام على العقȰ أنȍ ǐلǨǶُ به كȰ فك
  اقتصر العقȰ على الظن، واإلƬام أșهر كȰ شيء ƛالء، وما قاله العقȰ سرا

   فقد كشفه اإلƬام جهرا
 Ȩوهذا حق țاألطما ǰهي ȫعلى األرض، وهذا أُعطى يف اليد، ذا Ȕأُسق ȫذا  

Ɩالـم  
  الشيء الذي كسر كȰ وǭن يف قلبنا، إƴا هو وحي اهللا الذي ال نظري له

  ه احلبيǢ، إƴا هو إƬام اهللا الودودوالذي أرانا وج
Ǣاحلبي Ȭا هو كالم ذلƴإ ،ƙس يقǖك Ǣوالذي سقا القل  
  وȍال احلبيǢ ونشوة كǖس ƦرȻ، نلناȻ كله بإƬامه هو 

  يا من قطعǨ آمالȬ من اهللا، تŃǢ وتوقƋفŃ عن هذا الفساد 
   اهللاإن عيȈ هذȻ الدنيا الدنيǞة ليس إال حلظات معدودة، وال مرجع إال إىل

   يف Œاية املطاف
  اترȫ البغȐ والكƎ والدالل حƓ ال ƶرȫ هذا التصرف إىل الȒالل يف

   األǹري



١٠٩  نزول املسيح
  حƙ ترحȰ من هذȻ الدنيا لن تعود إىل مدŒا وبالدها أبدا

  يا أيها الغافȰ عن الدين، فليǶزنȬ أمر الدين، ألن ƱاتȬ منوطة بالدين
Ȼوحد   

   مواجهة ȍعاب األمور أال ال تغفȰ عن هذا احلزن، فإنȬ يف
  واجعȰ قلبȬ جريح هذا األƁ واحلزن، بȰ اجعȰ النفس فداء له، فȒال عن

Ǣالقل   
  إن أمورȫ كلها مرتبطة بذات واحدة، هيهات كيف تصƎ بعيدا عنها
  إن إعراضȬ عنها من شقاوتȬ، وƱاحȬ كله يكمن يف التواضع

  ائÝȬيا ǹليع الرسن إىل األطماƁ ،ț ال تتوقف عن إشباț أهو
  إن ǭروة العمر يف زوال مستمر، وأنǨ تقلƨ Ȩمع املال والثروة

  إن يف العالقات والقبائǹ Ȱداعńا كبريا، ولكنȬ قطعǨ عالقتȬ باهللا من
   أجلها

  كلها تنوي قتلȬ، فǖحيانا تقتلȬ بالصلح وأحيانا أǹرɁ باحلرب
  الإن أمورȫ كلها مرتبطة باهللا تعاىل يف آǹر األمر، فلسǨ نصريا ألحد و

Ȭأحد نصري ل   
  من كان له حبيǢ فال يستقر له قرار بدون وȍاله

  وال يصƎ ما Ɓ يرȻ، وإن سيȰ العشƶ Ȩرف به كȰ حƙ وآن
Ǣية احلبيǗم أن يتنازلوا عن رƬ ƅقرار، وأ ȧلقلوب العشا يقر ƅأ  

  لقد Ƶس Ƥال احلبيǢ يف أذن قلوŏم سرا ال ƹكن بيانه 
  الدنيا برآء، إŒم سليمو القوɁ ويطريونهم ناجǶون ولكنهم من ملذات 

   بعيدا عن شراكها 
ȋنور اهللا اخلا Ȕاروا مهبȍقد حترروا من نفوسهم و  

  كȰ من ƹسȬ عتباتȍ Ȭدقا وإǹالȍا، Ƣطر على بابه وجدرانه نورا
  فيلمع ذلȬ النور مثȰ القمر يف جبينه، فيستنري وجهه كله بعشȨ اهللا



١١٠     نزول املسيح
  ه، وابتعد قلبه عن غري اهللاإن عشȨ ذلȬ احلبيȍ Ǣار مقصد مهجت

  إن ألطافȬ ال őجر الطالبƙ، وال يتكبد السالȬ على طريقǹ Ȭسارة
  من أمسȬ بتلȬ العتبة سوōيǨ له األمور كلها، وحتققǨ مǞات أمانيه

Ýفراقه Ȩفكيف تطي Ýحبيبا مثله يف أي مكان Ǩرأي Ȱه  
  األفȰȒ أن ơتار الطريȨ إليه فورا، قبȰ أن توافيȬ املنية 

  فكƋر أين ȍار العمر الذي مȒى، وتǖمȰ ما الذي فقدته بانقȒائهت
  لقد مȒى حƙ من الدهر يف الطفولة، ومȒيǨ حينا منه يف العصيان والتمرد

ǳدقاء يف الترȍواأل Ǉǳالفقر، األعداء يف فر ǎȰوح Ȉبوحة العيƜ Ǩذهب  
  أدرŃȫǌ نظرا إىل حالة الدنيا الفانية، ما تبينه بلسان حاƬا 

  هذȻ الدار ليسǨ وفية ألحد، وال تصƎ ما Ɓ تفصȰ اإلنسان عن نفسهاأن 
  فلو أȍغيǨ لسمعǨ مǞات التǖوهات الصادرة من القلǢ امليǨ السيǜ احلال

 Ȭلǹبدا   
Ɨع Ǩإىل األشياء اليت انفصل Ǩعن اهللا وتوجه Ǩيقول ملاذا أعرض  

  ي القريǢ قريباكذلȬ ستواجه يوما ما ساعة مثلها، والقƎ يناديȬ كما يناد
Ǩويف البي ،țتكون يف حالة النـز ƙومغادرة الدنيا، ح Ȱالرحي Ǩاذكُر وق  

Ȱوعوي ŅǢيƲ   
  حƙ تذرف الزوجة دما، ويبكي الولد من وراء اƨدران

  وتبكي البنǨ حاسرة رأسها، ويكون األقارب كلهم مثȰ األموات
  فيعلو ȍوت أليم بغتة، أن فالنا قد فارȧ الدنيا

  الد يتامى، وبقيǨ األرملة املسكينة لتǶمȰ آالف اɇالمترȫ األو
  هذا هو مǔل حياة الدنيا، وإن كنǨ ال تدري فاسǖل عاقال 

  يا أيها اƨاهȰ إن قدمȬ على شفا حفرة من القƎ، فعد إىل ȍوابȬ حƓ ال
   تكون عاقبتȬ وǹيمة

  إن هذȻ الدنيا كجيفة، وطالŏا متربصون يف كȰ حدب وȍوب كالكالب
   حترر من هذȻ اƨيفة وȍار ترابا لريضى احلبيǢ، فقد Ʊاومن



١١١  نزول املسيح
  إن لطف اهللا Ʒالف طالبيه دائما، والسالȬ يف سبيله ال يكابد ǹسارة

  . كȰ من ơلى عن نفسه رزقه اهللا قربه، هذا سرŌ ليǨ أحدا يفهمه
فملخȌ هذا الكالم كله أنه ال يسع اإلنسان نوال النجاة يف دار الظلمات 

 بعد أن يتشرف ƞكاملات اهللا أو بصǶبته ألحد من - إذا وȰȍ هذȻ أبدا إال
 إىل العلم القاطع واليقƙ أن له إƬا -أǶȍاب املكاملات اليقينية واɇيات البينات 

الذي هو ǭابǨ عليه، إƴا هو ) أي اإلسالم(قادرا وكرƹا ورحيما، وأن الدين 
Ƕȍيح أن . نار كلها حȨدين ȍادȧ يف احلقيقة، وأن يوم اƨزاء واƨنةǈ وال

 بǖن اهللا تعاىل موجود ورسوله حȨ، ولكن ال  كقصȌ وتقاليداملسلمƙ يǘمنون
 فمن املستǶيȰ أن تظǐهر نتيجةǈ هذا اإلƹان الȒعيف.  Ƭذا اإلƹان يقينياأساس

ǌƙاليق من الذنوبأمارات ȧالصاد ى . ، والنفورȒعام ١٣٠٠وما دام قد م 
ومع أن . أȍبǨǶ املعجزات القدƹة كالقصȌ والتقاليدعلى فجر اإلسالم فقد 

كامǇȰ شخȌ نه Ɯاجةň إىل وجودŇ إال أآن الكرƇ معجزة عظيمة الشǖن، القر
نظري عدƇ الال شȬ أن القرآن الكرƇ كسيف . مطلعǇ على جواهرȻ املعجزة

 إǌال ال يمسŊه: واɇية الكرƹة. ولكنه Ɯاجة إىل يد وساعد قويتƙ إلșهار قدرته
ǈونرŉهǈطمǐال Ȭرين .  شاهدة على ذلŉر يف قلوب غري املطهǭǘأي أنه ال ي

Ȼريǭǖهار تșجد يف القوم أحد قادر على إوهذا القادر . بصورة معجزة إال إذا و
  . لن يكون إال الذي Ʒظى ƞكاملة اهللا وƯاطبته مثȰ األنبياء

 واحلصول على اليقƙ ها كلباǹتصار، فإن الوسيلة الوحيدة لنوال الƎكات
وال ƹكن حلياة اإلنسان الدنيوية املليǞة بالشكوȫ . إƴا هي مكاملة اهللا وƯاطبته

والشبهات أن تصƜ Ȱال من األحوال إىل ينبوț اليقƙ الصايف للمكاملة 
واملخاطبة اليت يستطيع امللهم القولǈ عنها حالفا باهللا إŒا املكاملة نفسها اليت 

Ż مع شيŻ Ǭ مع نوǳ وإبراهيم وإسǶاȧ وإƧاعيȰ ويعقوب جرت مع آدم 
ويوسف، Ż بعد أربع مǞة سنة مع موسى ويوشع بن نون، Ż مع داود وسليمان 

 ،Ƈاية السلسلة اإلسرائيلية مع عيسى بن مرŒ اليسع ودانيال، ويف Ƒوالن Ż
ان ولكن إذا ك.  بوجه أŹ وأكمȰ من Ƥيع األنبياءƮمد كانǨ مع سيدنا 

                                           
 ٨٠: الواقعة 



١١٢     نزول املسيح
فكما تعرفون . الكالم أدƅ من مرتبة اليقƙ فإنه كالم الشيطان ال كالم الرب

أنه حƙ تطلع الشمس وترسȰ أشعتها إىل األرض يقع ضوءها على الدنيا ƛالء 
تام ƜيǬ ال يشȬ يف طلوعها أحد، وال يسع أحدا القول بǖن الشمس اليت 

 ȫيقينية وأما مشس اليوم فمشكو Ǩالبارحة كان Ǩكنكم . فيهاطلعƹ Ȱفه
الشȬ يف إƬام فيه نور وجه اهللا الكرÝƇ هȰ طلوț كالم اهللا أقȰ درجة من 

 ينفصȰ عن ȍفاته الذاتية، فكيف ƹكن أنشيء ه ال طلوț الشمسÝ معلوم أن
مشس إذن ƹكن ذلȬ يف كالم اهللا الذي هو كالم حيÝŌ هƹ Ȱكنكم القول بǖن 

عد ي اليقƙ ولكن Ɓ ة على وجهة املاضي يف األزمنتطلع Ǩكالم اهللا تعاىل كان
 إىل املعرفة اليقينية يف وȍولاƨالء نفسه اɇنÝ وكǖنه Ɓ تبȨ وسيلة للفيها 

 على األزمنة اخلالية فقÜȔ وكǖن سلطنة اهللا وحكمه تاملستقبȰ، بȰ اقتصر
ولكن كالم اهللا تعاىل يشهد على عكس . وإفاضته قد انقطعǨ بعد فترة وجيزة

Ňȍراǈȓ الƋذŇين أǈنŃعمǨŃ * اهŃدŇنا الصōراǈȓ الǐمسŃتقŇيم : لƍم دعاءذلȬ ألنه يع
ŃمǌهŃيǈلع يه األنبياءŇففي هذا الدعاء قد أعطى اهللا تعاىل أمال باإلنعام الذي أُعط Ü

Ȱمن قب Ȱا هو إنعام الوحي . والرسƴاإلنعامات كلها إ Ȭومعلوم أن أعظم تل
، وبواسطته يطلع اإلنسان على م مقام رǗيته اليقيƗ، ألن كالم اهللا يقو

 همفإذا ǈȘƷ Ɓ أحد من األمة بالوحي اليقيƗ، وال يستطيع أحد من. وجود اهللا
أن يتجرŉأ على اعتبار وحيه وحيا يقينيا وقطعيا كوحي األنبياء عليهم السالم، 

 على - به العمȰاتباعه و ه وترȫوƁ يكن وحيه من النوț الذي يȒرŊ الدنيا إƵالُ
 ألنه لو Ɓ  فإن تعليم مثȰ هذا الدعاء ليس إال ǹداț حمȐ-غرار وحي األنبياء 

Ňȍراǈȓ * اهŃدŇنا الصōراǈȓ الǐمسŃتقŇيم  وفȨ الدعاء  األمةǈارȫ اهللا تعاىل أن يشيرد
ŃمǌهŃيǈلع ǨŃمعŃنǈأ ينŇذƋالُيف إنعامات أ Ňعطćم  عليهم السالم فلماذا عيها األنبياءǎل

الدعاء أȍالÝ وملاذا رغǢǎ يف الدعاء الذي ال ƹكن حتققهÝ فلو Ɓ يكن تعليم 
 معسوال فقȔ، لثبǨ اهذا الدعاء إلكرامكم بنعمة اليقƙ واملعرفة، بȰ كان كالم

ها ماء عƙ ائ وأن اهللا تعاىل ال يريد أن ينجōيها بسق حظŕا،أنكم أتعس األمم كلها
ولكن . ا őيم يف متاهات الشكوȫ والشبهاتاليقƙ، بȰ يريد هالكها بتركه

وا يقينا أنه قد قُطع ƬذȻ األمة نصيǢ من اإلنعامات اليت أُعطŇيها األنبياء من ماعل
قبȰ، ألنه لو Ɓ يودț يف فطرة الكُمȰŉ من املسلمƙ نصيǢ منها، ملا وجدت يف 

ن أعظم وإ. قلوŏم رغبة الوȍول إىل مرتبة حȨ اليقƙ يف معرفة اهللا تعاىل



١١٣  نزول املسيح
اإلنعامات املذكورة سابقǄا، إنعام املكاملات واملخاطبات اليقينية اليت بسببها يتقدم 

عندها يعمȰ .  إƹان الرǗية وكǖنه يراȻ، فيǘمن به اإلنسان يف معرفة اهللا 
ميزات مستدƹة لرǗية كما لليقƙ واو. جالل اهللا عمله يف قلبه على أكمȰ وجه

 عملها، وبذلȬ تزول șلمة الشكوȫ إلنسان يف ا تعمȰفإن هذȻ امليزات
عندها ال يكون أحد على وجه . والشبهات كما يزول الظالم بطلوț الشمس

 Ȩوال أكثر منه حبا هللا اخلال ،Ǣا مثله، وال أكثر منه براءة من الذنńاألرض، تقي
 Ǣاحلبي Ȭا مثله لذلŋيŇاألحد، وال وف عليه تعاىل، وال Ȱله يف التوك Ȱوال مثي ،

ǹمنه يف العالقة به أ Ȍل .  
وكما يتبƙ من كالم اهللا أن األمة قد وعدت بالوحي اليقيƗ والقطعي إىل 
 ǯالبشر، ألنه ال عال țضروريا لنو Ȼا يراȒأي Ȱإن العق Ȭيوم القيامة، كذل

 الفسȨ والفجور إال أن ينكشف على اإلنسان Ƥال اهللا إزاءللذنوب وال حيلة 
لسبǢ يف ذلȬ أن التجربة تشهد أنه ال ƸلȌƍ من وا. وجالله بصورة يقينية

. الذنǢ واملعصية إال احلǢ الصادȧ، وال Ƣنع من العصيان إال اƬيبة الصادقة
Ǣمن نوعا من اخلوف من قطع العالقة مع احلبيȒا يتȒأي ȧالصاد Ǣفاحل .

والذي غلبه احلǢ الصادȧ واƬيبة الصادقة بصورة يقينية، أو الذي كان على 
Ȼ، فيخلȌƋ من الذنǢ دون نفوذينة مع هذا الشخȌ وحمبا له وحتȍ Ǩلة مت
Ȭش .Ǣلو أحد منهم من سم الذنƸ من الناس يف الدنيا فال Ȼن سوام Ȱأما ك .

Ƕȍيح أن بعȒهم يقول على سبيȰ املخادعة إننا ǹلوŅ من الذنوب وال Ʊاسة يف 
إنǎ .  وǹلقǈهقلوبنا، ولكنهم كاذبون فيما يدعون ويريدون أن Ƹدعوا اهللا

التخلȌ من الذنǢ مستǶيȰ دون أن يرد على قلǢ اإلنسان موتŅ بسبǢ هيبة 
اهللا الناƟة عن أشعة اليقƙ القوية، ويترسǸ احلǢ الصادȧ واƬيبة احلقيقية يف 

ولكن هاتان احلالتان ال ترǌدان . قلبه، وأن يتصبȠ القلǢ بصبغة جالل اهللا وƤاله
ƙاليق ǖينش Ɓ ما Ǣفاته على القلȍ من ƙبوجود اهللا تعاىل وبكال النوع  .

Ȼوحد ƙالنجاة ووسيلتها هو اليق Ȱȍأن أ Ȭمن ذل ƙهو الذي . فتب ƙفاليق
يخȒع العنȨ للطاعة، حƓ يف مواجهة الباليا واɇفات، وƶعȰ اإلنسانǈ جاهزا 



١١٤     نزول املسيح
إنه . ملوتقبول اوإنه اليقƙ الذي ƶعله عاشقا وƶعله مستعدا ل. للقفز يف النار

اليقƙ الذي بسببه يترȫ اإلنسان جانǢ الراحة من أجȰ اهللا تعاىل ويستغƗ عن 
. مدǳ الناس وǭنائهم، وƶعȰ الدنيا كلها عدوا لدودا له من أجȰ الواحد األحد

 ƙاليق ǢوبسبȻا متخوفا وحذرا، يستخدم األشياء املباحةوحدȒأي ويكف  
بالرǗية إما  واليقƙ إƴا يتǖتى .لسانه عن منهيات القول وكǖن يف فمه احلصوات

ȍفاته اƨذǎابة وǹوارقه أنه وأو بكالم اهللا اليقيƗ الذي يثبǨ بقوته وشوكته 
وما دام قد . وبدون ذلȬ ال ƷصȰ اليقƙ بوجود اهللا وال بصفاته. كالم اهللا حقا

اعترف بǖن اهللا قادر على أن ينـزōل كالمه اليقيƗ على عبدň من عبادȻ، وملا 
 يǘكد على إمكانية هذا اإلنعام، وملا كانǨ النجاة أنعمǨ عليهمان وعدȻ ك

 على كالم اهللا اليقيƗ، وأن فطرة اإلنسان عطشى له، فلماذا Ʒرم مقتصرةأيȒا 
ćكة واإلنعام من هذ األمة تعاىلاهللاƎال Ȼ فطرة اإلنسان محاسا لتوقن Ǣتوه Ɓأ Ý

 موجود فعال بكȍ Ȱفاته أنه بوجود اهللا وتطلع على وسيلة تعرف ŏا 
 ولكن هƹ Ȱكن أن يكون ǹلȨǐ السماء واألرض، وحدȻ تلȬ الوسيلةÜ Ýاحلسنة

Ȩدي إليه هذا اخللǘرورة  هوكال، ألن أكثر ما يȒأن يشعر اإلنسان بسببها ب 
إن الدليȰ على ضرورة . وجود ǹالȨ، وليس أن ذلȬ اخلالȨ موجود يف احلقيقة

مسǨ احلاجة إىل األنبياء فقد عا على وجودȻ، لذا اخلالȨ ال يشكȰ دليال قاط
 .واɇيات السماويةÜ ألن األدلة العقلية Ǣő اإلنسان معرفة اهللا إىل درجة معينة

تركيǢ حمكم وبليȠ يǘكد على أنه Ǣƶ أن وما فيها من فالنظر إىل املخلوقات 
Ȩالǹ اƬ موجود يف . يكون Ȩاخلال Ȭأن ذل Ǩثباألدلة ال ت Ȭاحلقيقةولكن تل .

كذلȬ ال ". Ǣƶ أن يكون"وبƙ ما " موجود فعال"وهناȫ فرȧ بينŅ بƙ ما هو 
ƹكن القول بǖن الكتǢ واملعجزات السابقة تشكȰ دليال قاطعا على وجود اهللا 
 ،ƃاحلا Ǩاملشاهدات البديهية يف الوق Ȱمن قبي Ǩاملعجزات ليس Ȭتعاىل، ألن تل

 غري أن القرآن الكرƇ معجزة، ولكنه .وال ينـزل حاليńا ذلȬ الكالم أيȒا
يقتȒي شخصا يظهر حقيقة تلȬ املعجزة، وذلȬ الشخȌ ال ƹكن أن يكون 

فما دامǨ فطرة اإلنسان وضمريȻ وروحه، . إال الذي يطهŉر بالكالم املوحى إليه
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 Ȱن يف سبيōالبي ƙوالشبهات، وهي عطشى لليق Ȭوت موت الشƢ أن Ȱال تقب

ن ذلȬ أن القادر احلكيم الذي جعȰ اإلنسان عطشانǈ لليقƙ قد يتبيŉن م.. اهللا
  .قدر مسبقا أن يوȍله إىل مرتبة اليقƙ أيȒا

ما هي الوسيلة املوȍلة إىل اليقÝƙ دعوƆ أقول : هنا يطرǳ سǘال نفسه
ȍدقا وحقا، إن الوسيلة الوحيدة منذ ǹلȨǐ الدنيا إىل يومنا هذا، هي كالم اهللا 

ōويصد Ȼيدǘقه فعلُه الذي يللعادة ȧوا أن يف .  اخلارƎن تعتǖوال تنخدعوا ب
كالم اهللا الذي نزل مرة أو بȒع مرات يف األزمنة اخلالية كفايةǄ للǶصول على 

أيȒا واقعون يف ) اƬندوس(إن اɇرياƧاƭ . ǯددااليقƙ دون احلاجة لنـزوله 
 إن الفيدا نزل مرة كالم اهللا، ويقولون" الفيدا"الوسوسة نفسها، ألŒم يعتƎون 

Ɂرǹالزمان وال حاجة لنـزوله مرة أ Ȭولكنهم وأشياعهم كلهم . يف ذل
ويشاركهم يف هذا اخلطǖ املسيǶيون أيȒا الذين يقولون إن التوراة قد . ƯطǞون

  . أدت حȨ التعليم وال حاجة للقرآن
واƨواب على تلȬ األوهام كلها هو أن اهللا تعاىل يهدف من وراء إنزال 

 Ȼمرضاته هذ Ȱفاته وسبȍبذاته و يوقن الناس Ɠح ƙاليق Ǣأن يه Ǣالكت
وسخطه، فيǘمنوا برŏم بƎكة هذا اليقƙ إƹانا كامال وƶتنبوا السيǞات كليا 

فعندما ينقȒي زمن النبوة ويǹǘذ كالم اهللا مǹǖذ القصȌ، . وا الƎ كامالنالوي
 كما ترون اليهودÜ يȒيع هذا اƬدف وتفقد القلوب اليقƙ بذلȬ الكالم،

هȰ لكم أن تقولوا كم من املسيǶيƙ . فالتوراة يف أيديهم والزيف يف قلوŏم
 ňمعطف Ƈر تلقي اللطمة على األول، وهم جاهزون لتقدǭإ Ɔيديرون اخلد الثا

 يسǨملن يطلǢ الرداء، وƶنōبون عيوŒم من النظر السيǜ وال يعيبون اǹɇرين، ول
 هبطبع ةمكǎارين إال من شذ وندر منهم وƶتنǢ السيǞيسوا قلوŏم معوجŉة، ول

  . نتيجة تعليم اإلƱيȰوليس 
Ʒ فكما أن اإلنسانǯاءل مع تاȒيت ƙح Ȭكذل ǳباȍ Ȱك ǯإىل طعام طاز 

 كالم اهللا ولكنه ال ƶاوز أ الناسمرور الوقǨ نور اإلƹان الذي هو اليقƙ، يقر
 فيهم أǭرńا ترȫال ƹسهم وال ي ويبعد عنهم كالم اهللاففي هذȻ احلالة . حناجرهم



١١٦     نزول املسيح
عندها يخلȨǈ شخȌ غري عادي . طيبا، وكǖنه يتركهم ويصعد إىل السماء

Ȱالكام ƙله قوة كالم اهللا إىل مرتبة اليقȍعندها يعود . فيجذبه الكالم وتو
هكذا . بواسطته إىل األرض من جديد، العلم الذي كان قد ارتفع إىل السماء

وحƙ ينسǸ اهللا شريعة . دا نتيجة املكاملة اإلƬية املتجددةيظȰ اليقƙ يتولƋد ƭد
تمسǸ قلوب أتباعها وال يبقى فيهم أحد جديرا بǖن ينـزل عليه الكالم 

عندها يصبح ذلȬ الكتاب كماء آسن اǹتلȔ به كثري من الوحȰ . املتجدد
ئذ إال فال تنفع هذȻ الشريعةُ الناس شيǞا، ألنه ال تبقى يف أيديهم عند. والقذارة

من هنا و). أي الكالم اإلƬي املتجدد(القصȌ وال يǖتيهم املاء السماوي اƨديد 
  . يفهم أن اهللا تعاىل قد تركهم

فملخȌ الكالم أن عالمة الدين املردود أنه ال يوجد فيه نور كالم اهللا 
املتجدد، فيعتمد الناس على الكالم القدƇ، الذي ال يصدقه كالم اهللا اƨديد وال 

  . وال يقربهم نور اليقƙ الذي Ʒرȧ الذنوب. ɇيات املتجددة فتبقى قلوŏم ميتةا
فملخȌ البيان كله أن الكالم اإلƬي املتجدد هو عماد الشريعة اإلƬية، 

  .ويوȰŇȍ بسرعة إىل بر األمان السفينةǈ املوشكة على الغرȧ بسبǢ الذنوب
الم اهللا هو ذلȬ الكالم فǖكرر وأقول، لكيال ينسى الناس، ن املراد من ك

الذي ينـزل بصورة متجددة يف كȰ عصر، ويǘكد للملهم وجلسائه بناء على 
وامللهم بطبيعة احلال ال ƶد فرقا بƙ وحيه . ميزته الطبيعية أنه كالم اهللا حتما

 Ȑبع ȫهنا Ǩوإن كان ،Ȱعلى األنبياء من قب Ǩاليت نزل Ɂرǹوكلمات اهللا األ
Ɂرǹمن أوجه أ ȧالفرو .وليكن معلوما أنه يعامة ست اماتƬمن بياننا هذا، إ Ɩث

الناس املبنية على الشكوȫ واألوهام اليت ال تصǶبها اɇيات اإلƬية وال ترافقها 
كما ال يكون امللهم . التǖييدات السماوية املتواȍلة اليت تعززها الشهادةُ الفعلية

ا كان ذلȬ اإلƬام من الشيطان نفسه متيقƍنا منها يقينا كامال بȰ يشȬ دائما إذ
  . أو الرمحن

هنا Ǣƶ االنتباȻ جيدا إىل أن اإلƬامات الȒعيفة التǭǖري اليت تبقى مشتبهة 
على امللهم فيما يتعلȨ بكوŒا من اهللا أو الشيطان، تكون من الشيطان يف 



١١٧  نزول املسيح
 من يعتمد عليها، وشقيŌ من وضالƉ.  الشيطان شائبة منشوŏاتاحلقيقة، أو 

به ليهلكهابت Ǭذا االبتالء اخلطري، ألن الشيطان يعبŏ يتساءل كثري من . لي
  الرمحن إذنÝ  ما هي عالمة إƬام: الناس

  : اƨواب هو أن له عالمات كثرية، منها
أنه يكون مصǶوبńا بالقوة والƎكة اإلƬية اليت توحي بكȰ قوة أŒا من : أوال

وتسخōر قلǢ امللهم ƜيǬ لو أُلقي . داهللا تعاىل وإن Ɓ تكن األدلة قد șهرت بع
Ǝملا اعت ȧƎعليه ال Ȕامهيف النار أو سقƬالنفس أو  إ Ǭمن الشيطان أو حدي 

ńأو الظنمشوب Ȭا بشائبة الشÜ وأنه ƙسم باليقآن أنه يت Ȱتعلن روحه يف ك Ȱب 
  . كالم اهللا حتما

  . يتسم كالم اهللا تعاىل بشوكة وعظمة ǹارقة للعادة: ǭانيا
  . ينـزل على القلǢ بقوة وبصوت ƭلجȰ: لثاǭا

  . تكون فيه متعة ولذة: رابعا
تبدأ فيه يف معظم األحيان سلسلة السǘال واƨواب، إذ إن العبد : ǹامسا

Ȭا وهكذا دواليȒالعكس أي ǫدƷو ،Ǣيƶ ل واإللهǖوعندما يتلقى العبد . يس
م على اللسان يف جوابا من اهللا تعاىل يغلبه النعاس، ولكن ƭرد جريان الكال

حالة النعاس ليس دليال على كونه وحيا قطعيا من اهللا، ألن هذا النوț من 
  .اإلƬام قد يكون من الشيطان أيȒا

  .  بلغات ال يكون امللهم ملمŋا ŏا قȔ أحيانااإلƬامهذا يźǖ : سادسا
الǈم يكون يف اإلƬام اإلƬي جذبŅ من اهللا، فيجذب امللهم أوال إىل ع: سابعا

 طبائع املبايعƙ السليمة، قع علىيفاالنفراد واالنقطاț، وƹتد تǭǖريȻ رويدا رويدا 
  . عندها تنجذب الدنيا إليه وتتصبȠ أرواǳ كثرية بصبغته بقدر استطاعتها

اإلƬام الصادƶ ȧنȍ Ǣōاحبه األǹطاء ويعمȰ عمǈȰ احلǈكǈم، وال Ƹالف : ǭامنا
   .القرآن الكرƇ يف أي شيء أو بيان

النبوءة اليت يتȒمنها اإلƬام اإلƬي تكون ȍادقة يف حد ذاőا، وإنǐ : تاسعا
  . أǹطǖ الناس يف فهمها



١١٨     نزول املسيح
اإلƬام الصادȧ يزيد من تقوȍ Ɂاحبه وقواȻ األǹالقية وƶعله راغبا : عاشرا

  . عن الدنيا وينفƍرȻ من املعاȍي
 اهللا تǖييدا له، ملا كان اإلƬام الصادȧ كالم اهللا، فيźǖ معه فعȰ: أحد عشر

 وƟري باجتماț القول ،وƷتوي يف معظم األحيان على نبوءات عظيمة وȍادقة
ƙار من اليقŒأ Ȱلى بصفات . والفعǶوينقطع اإلنسان من احلياة السفلية ويت

  . مالئكية
ǂا Ɨام اليقيƬفيما يلي قدرا يسريا مثاال على ما تلقيته من اإل Ǣوي توأكت

ءات، أي سǖكتƴ Ǣوذجا من آيات șهرت بƙ فينة على اخلوارȧ والنبو
  : وأǹرɁ مع الوحي الذي نزل عليŉ، وهي التالية

  
 قد أآرمني بهذه ُمِنحُتهالوحي الذي 

النبوءات الخارقة للعادة التي تحققت أمام 
الدنيا، وهناك آالف الناس عليها من 
  .الشاهدين وآتبنا أسماء بعضهم هنا

@ @

ñõìjäÛa@Z@áÓ‰Q@@Ýî–Ðm@Éßt†§aZ@ @

  م ١٨٧٤ عام :ȁمن بياŒا
   ال تزال تتǶقȨ إىل هذا اليوم:ȁمن ƠققȾا

كان والدي املرحوم مريزا غالم مرتȒى زعيما معروفا يف هذȻ املنطقة، 
وكان يتلقى معاȇ التقاعد من احلكومة اإلƱليزية، وباإلضافة إىل ذلȬ كان 

كان معاȇ . وكان ƹلȬ أربع قرɁ زراعية.  روبية٤٠٠يتلقى منǶة قدرها 
وكان الشركاء يف طور االستعداد لرفع . التقاعد واملنǶة مرتبطƜ ƙياته هو

ففي هذا األǭناء مرض والدي . القȒايا من أجȰ السيطرة على القرɁ الزراعية



١١٩  نزول املسيح
كان .  عاما، Ż شفُي من املرض وƁ يبȨ إال زحار ǹفيف٨٥ يف عمر يقارب

:  من اهللا تعاىل إƬاما نصهيǨاليوم يوم السبǨ حƙ غلبƗ نعاس ǹفيف وتلق
"ȧا نبوء"والسماء والطارŒوعي أة عن والدي وأنه سيموت بعد ، وأُلقي يف ر

 -فخطر بباƃ. اليوم، وأن هذا الكالم عزاء من اهللا تعاىلذلȬ مشس غروب 
 إǭر تلقي الوحي، أن وفاته سوف تكون ابتالء كبريا ƃ، ألن -ƞقتȒى البشرية

انǨ مشروطة Ɯياته سوف تنقطع كلها، أما األراضي أسباب الدȰǹ اليت ك
الزراعية فسيسيطر الشركاء على معظمها، وال يدرɁ ما هو املقدر لنا بعد 

Ȭاما نصه. ذلƬإ Ǩوتلقي ،Ɂرǹالنعاس مرة أ Ɨإذ غلب Ȭيف ذل Ǩوبينما كن :
"Ȼأليس اهللا بكاف عبد ."Ƒالسكينة على قل Ǩلصالة . عندها نزل Ǩنزل Ż

 وإذ بوالدي جالس - كان الشهر حزيران والصيف شديد احلرارة -الظهر 
. سليما معافǄى Ƣاما، وƁ يكن حمتاجا إىل أي سند من أجȰ القيام والقعود

 ƙولكن ح Ýالوفاة اليوم ǈǫدǶكن أن تƹ يف نفسي كيف Ǩوقل Ǩفاستغرب
، وكان جالسا Ǩ الشمس قد غربǨ، وكان مساءرجع والدي من املرحاض

ترɁ ما هذȻ احلالةŻ Ý : فقال ƃ. السرير، إذ طرأت عليه حالة النـزțعلى 
ويف بȒع دقائȨ انتقȰ من هذȻ الدنيا . استلقى وƁ ينبس بعد ذلȬ ببنǨ شفة

  . الفانية إىل رمحة ربه
 Ȩى إىل اليوم املوافȒانية وعشرون عاما ١٩٠٢أغسطس / آب١٠لقد مƣ م

Ƈعلى وفاة والدي الكر .Ǩر بعد أن تفرغǐإىل حف Ǩمن مراسيم دفنه توجه 
Ȱƌي عن وعد التكفƬأي -الوحي اإل "Ȼأليس اهللا بكاف عبد "- Źاǹ Ȍعلى ف 

فواهللا الذي نفسي بيدȻ قد حتققǨ النبوءة بشكǹ Ȱارȧ للعادة . واحتفظǨ به
وكȰ من يعرف عن فترة حياź حƙ كنǨ أعيȈ يف كǈنفŇ والدي . Ƣاما

 أنه ما كان أحد يعرفƗ - إىل شهادź أنا  باإلضافة-يستطيع أن يشهد 
ȫيكن ألحد أن أما بعد وفاته. حينذا Ɓ ǬيƜ Ɨذ اهللا بيدي وكفلǹفقد أ 

                                           
ÝƗنه كان يعرفǖب ȋعة أشخاȒب Ɂاألسرة سو ǯارǹ من يستطيع أن يقول من  



١٢٠     نزول املسيح
كنǨ قلقا على . يتصور أن ذلư ȬكنÜ فقد أعانƗ اهللا ونصرƆ يف كȰ موطن

مائدź وطعامي، ولكن حدǫ بعد ذلȬ أن أكȰ إىل اɇن مǞات مǞات اɇالف 
اهللا ( أرسȰ من النقودŻ اسǖلوا مكتǢ الƎيد لتعرفوا كم . دźمن الناس على مائ

 (تقديري ǢسƜ عن مليون ǎȰا ال تقŒفإ ،ƃإ . Ȼهذ Ǩأليس Ǆن أمانةɇقولوا ا
Ýمعجزة  

 هناƤ ȫاعة كبرية شاهدة عيان على هذȾȉ: Ȼود العياȷ األحياء عليȾا
Ȍلزاد العدد على ألف شخ Ȱبالتفصي Ǩن بعد وفاة ولك. النبوءة، ولو كتب

 ȍنع اخلاتمƜ فر هذا اإلƬام على - عاما ٢٨ وقد مȒى عليه -والدي اǂترم 
  : وفيما يلي نقشه. فǈصه، وهو ال يزال موجودا عندي

      
  اهللاأليس            

   Ȼ                   بكا ف عبد
  

 وال حاجة لدليȰ أكƎ من ذلȬ، ألن هذا اخلاŹ كان قد ȍنع بواسطة أحد
 ƙريɇندوس(اƬا (Ȱه مالوا مƧالذي ال يزال حيا وا . Ȭكما يشهد على ذل

Ǩه شرمبƧر من قومه اǹآ Ȍامي هذا . شخƬندوسي املذكور بإƬا Ǣلقد ذه
 Źنع اخلاȍ Ǭر حيسŃتǌرŃمع رساليت إىل حكيم حممد شريف الكالنوري يف أم

Źانع اخلواȍ على يد .Ȼدقاء حكيم حممد شريف وأوالدȍا يذكرون إن أȒأي 
 إذا كنǨ شيǞا - احلياء واإلƹان ƞقتȒى -ومن فكƋر وحقȨƋ . هذا احلادǫ جيدا

 Ȱاهللا بعد وحيه٢٨مذكورا قب Ɔاŉر كيف ربƋفك Ż ،عاما، أي يف حياة والدي  :
"Ȼأليس اهللا بكاف عبد " Ƞاملعجزة، إال من بل Ȼن أنه يستطيع أن ينكر هذșفال أ

  .ذروةǈ عدمǌ احلياء
  
@ @

@ @



١٢١  نزول املسيح

@áÓ‰@ñõìjäÛaR@Z@ @

  م١٨٨٢ و١٨٨٠: ȁمن بياŒا
قد حتققǨ نصرة اهللا وإقبال اخللȨ من كȰ جانǢ بعد عشرين : ȁمن ƠققȾا

  . سنة من هذȻ النبوءة
. ال تيǖس من روǳ اهللا، أال إن روǳ اهللا قريǢ أال إن نصر اهللا قريǢ: "نصȾا

Ȩعمي ǰف Ȱمن ك Ȭتيǖي .Ȩعمي Ŗǰف Ȱتون من كǖاهللا من . ي ȫينصرȻعند .
: انظروا." (ال مبدل لكلمات اهللا. ينصرȫ رجال نوحي إليهم من السماء

ȋ األمحدية ƙاهƎر١٨٨٢ -١٨٨٠ طبعة ٢٤١السŃتǌرŃم، مطبعة سفري هند أم(   
أي ال تقنȔ من فȰȒ اهللا، وال تيǖس من أنه ال يتوجŉه إليȬ أحد وال 

ȫينصر .Ǣقري Ȼاهللا ونصر ȰȒالنصرة من. واعلم أن ف Ȭوستصل Ȱالسب Ȱك 
وسيźǖ الناس من كȰ الطرȧ اليت لن تسد، بȰ ستغور نتيجة . اليت لن تقطع

وهذȻ استعارة . أي سيǖتيȬ الناس بكثرة حƓ تغور الطرȧ. كثرة سري الناس
  . لبيان أن إقبال الناس لن ينقطع أبدا

 Ɨيعرف Ɓ النبوءة إىل زمن Ȼه أحد إال ما شذ وندر من الذين فيتعود هذ
Ǩم معرفةكانƬ منذ زمن Ÿ Ƈاعيت .  قدƤ ا أنȒطر ببال احلكومة أيƸ Ɓو

وƁ يكن بوسع أحد يف البالد أن يتنبǖ أن هذا التقدم . سوف تكƎ إىل هذا احلد
 إنه فعȰُ اهللا الذي ȍرف إƋƃ عبادȻ رغم. غري العادي سوف ƷصȰ يوما ال حمالة

ربō ال تذرƆ : "دعائيل ةجاباست.  آالف العراقيȰ من قبȰ القوم واملشايǸوضع
 أال يتركƗ فردا حƙ دعوته ) ٢٤٢املذكور يف الƎاهƙ األمحدية ȋ " (فردا

أنا فقري فǖعŇني باألموال، : وحƙ دعوته . لن أتركȬ وحيدا: وحيدا قال
وكذلȬ كان حǹ Ɠرب الشارț مرارا .  من كȰ فŖǰ عميȨ األموالǖتيȬت: قال

وقبȰ ذلȬ كان مرور عربة . طرت احلكومة لتعبيدȻالعربات، واضسري لكثرة 
 Ȱك Ȩن فيغور الطريɇكم النادر، أما اƜ دي إىل قاديانǘامل țواحدة على الشار

وقد أوȰȍ اهللا تعاىل عدد اƨماعة يف السنة نفسها . سنة لكثرة مرور العربات



١٢٢     نزول املسيح
 هذا ن مŇن املعارضƙ يستطيع أن يثبǨ أنه حƙ نزلم. إىل ما يقارب ستƙ ألفا

الوحي يف بداية األمر، كان معي حƓ سبعة أشخاŻ Ýȋ بايع يف هذȻ األيام 
 Ņملشهد ،Ǆةȍاǹ ر مبايعة الناس أفواجا يف أيام الطاعونŊآالف من الناس، وإن تصو
عجيǢ لقدرة اهللا، وكǖن الطاعون جاء حلصد اǹɇرين وزيادتنا، وال ندري ما 

لقد قطع .  يف مستقبȰ األيام اليت سنǶوزها بƎكة الطاعونالترقياتهي 
املبايعون يف العام نفسه عهدا على أنفسهم أŒم سيقدمون للجماعة ما تيسر Ƭم 

ففي هذا العام وحدȻ جاءت األموال باɇالف . من املساعدة املالية كȰ شهر
وقد حتقȨ يف أيام . وانȒم إىل اƨماعة ألوف من الناس وال يزالون ينȒمون

ŅامƬاما إƢ نصهالطاعون " :Ȩعمي ǰف Ȱمن ك ȬتيǖيǇȨعمي Ŗǰف Ȱتون من كǖوي  ."
لو قرأ أحد كتاŸ الƎاهƙ األمحدية وسǖل اƬندوس واملسلمƙ كلهم يف قاديان 
عن حاليت من الفقر والعزلة اليت كنǨ فيها يف أيام تǖليف الƎاهƙ األمحدية، أو 

ظم Ƥاعيت ة بعŇتفȌǶ سجالت احلكومة اإلƱليزية ليعلم مƓ أقرت احلكوم
 -ألدرȫ على وجه القطع واليقƙ دون أي شȬ أن هذȻ النصرة اإلƬية العظيمة 

 ومبايعة سبعƙ ألفا من الناس مع أن املشايǸ أǭاروا -ƜسǢ مȒمون النبوءة 
Ȭش ƅا هي معجزة دون أدƴعلى أن اقادركان وإال فإن اهللا . ضجة وعويال، إ 

حتقȨ ثبŻ Ǩ ي. ططات املشايǸ ويهلكƗاƨماعة وƷقƯ ȨهذƷ Ȼد من تقدم 
من وǌجهة "  ويǖتون من كȰ فǰ عميȨ عميȨيǖتيȬ من كȰ فŖǰ: "قول اهللا تعاىل
 ÜاȒأي Ɂرǹند إال ووهي أنه مأƬر ا من مدينة من مدن البنجاب أو اȒقد ح

 أحد من سكاŒا يف غȒون العشرين السنة املاضية، كما Ɓ تبȨ جهة Ɓ قاديان
  . اعدة ماليةتǖتŇ منها مس

 أن ينبǜ فتفكǎروا اɇن، هƹ ȰلȬ كالم أحدň سوɁ الوحي اإلƬي قدرةǄ على
غيǢ كهذȻ بعد مرور أمد بعيدÝ وإذا كان اإلنسان قادرا على التǶقȨ أنباء ب

 يف زمن ƦولǇ كخموƃ وقبȰ -ذلȬ، فǖتوا بنظريǇ أن أحدا نشر يف العاƁ كله 
ه حالة اخلمول في بǖنه سيźǖ يومŅ تزول قلǨ كما -حتقȨ النبوءة بعشرين عاما 

كلها وستǖتيƗ اƬدايا باɇالف، وسيźǖ الناس أيȒا باɇالف للقائي من بالد 



١٢٣  نزول املسيح
ولكƗ على يقƙ أن ال أحد يستطيع أن يقدم نظري . نائية قاطعƙ مسافات بعيدة

Ȭذل .  
ة ǭابǨ من شهادوحتققها  النبوءة هذȻ بيان إن :Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

 منه، ٢٤١كتاب الƎاهƙ األمحدية نفسه إذ قد وردت هذȻ النبوءة يف الصفǶة 
 عاما تقريبا حƙ كنǨ ٢٢يف هذȻ البالد قبȰ " الƎاهƙ األمحدية"وقد نشر 

منـزويا يف زاوية اخلمول، إذ Ɓ يكن هناȫ ضيف وال دار ضيافة، األمر الذي 
أيسع أحدا .  من ال دين لهوال يسع أحدا إنكار ذلȬ إال. تعلمه القرية كلها

القول أن مǞات الناس الذين يǖتون حاليا ويذهبون، ومنهم من يبقى، قد كانوا 
Ýȫهنا آنذا  

 Ȼذŏ źǖالنقود ت Ǩكان Ȱيد لتعرفوا هƎال Ǣصوا يف سجالت مكاتǶواف
Ýالكثرة Ȼذŏ اȒجاء الناس أي Ȱأو ه Ýȫالكثرة حينذا  

ألǹوة األكارم الذين يرون حتققها بǖم ونكتǢ فيما يلي كشهود عيان أƧاء ا
 تتǶقȨ يف هذȻ األيام بكȰ قوة وشدة، وهم  هذȻ النبوءة القدƹةأعينهم، ألن

املولوي احلكيم نور الدين البهريوي، املولوي عبد الكرƇ السيالكوź، : السادة
، ǹواجه كمال الدين )من مالري كوتله(املولوي حممد علي، نواب حممد علي 

مري ناȍر نواب الدهلوي، املولوي حممد أحسن األمروهي، مرزا ǹدا اǂامي، 
ȈƝ من جهنȠ، سيتهـ عبد الرمحن من مدراس، املولوي مبارȫ علي من 

 Ȱǂا Ǣاحȍ رمحة اهللا التاجر Ǹمومباي هاوس"معسكر سيالكوت، شي "
بالهور، ǹليفة نور الدين من جامون، وغريهم الذين يربو عددهم على عشرة 

  .هدآالف شا

@áÓ‰@ñõìjäÛaSZ@ @

  م١٨٨٢ و١٨٨٠:  ȁمن بيانه
 الطاعون يف تفشىهذȻ النبوءة حتققǨ بصورة أŹ وأكمȰ حȁ : ƙمن Ơققه

  .البنجاب



١٢٤     نزول املسيح
الƎاهƙ األمحدية : انظروا" (ال تصعōر خللȨ اهللا وال تسǖم من الناس": نصه
ȋ٢٤٢ (őم من كثرǖوال تس Ȭعنهم وجه ŃرŇدفال ت ،Ȩاخلل Ȭإلي Ȱقبمأي سي .

ففي هذا اإلƬام بشارة أن الناس سيǖتونȬ أفواجا، وƹكن أن تǘدي لقاءاőم 
املتواȍلة إىل ملǈلƞ ȬŇقتȒى البشرية، وƹكن أن تسǖم من ازدحامهم ألŒم 

كȰ . ولكن عليȬ أال تفعȰ ذلȬ وال تسǖم من كثرة الناس. سيǖتون بكثرة
ناȫ أي إقبال شخȌ يستطيع أن يبǬǶ ويتǶقȨ كما يشاء، أنه Ɓ يكن ه

 ٢٢ أو ٢٠ الƎاهƙ األمحدية الذي مȒى على نشرȻ  تǖليفللناس علي يف زمن
ال تسǖم من : "إن قول اهللا تعاىل. عاما، بȰ ما كنǨ من الذين يذكǈرون يف الدنيا

أي يف هذا الوقǨ الذي بدأ فيه .. قد حتقȨ بعد النبوءة بعشرين عام Ƣاما" الناس
  . ال يزالون يتوافدونوإىل قاديان، ألوف من الناس يتوافدون 

@áÓ‰@ñõìjäÛaTZ@ @

  م١٨٨٢ - ١٨٨٠ :ȁمن بيانه
  .  لقد حتققǨ هذȻ النبوءة بعد Ʋو عشرة أعوام من بياŒا:ȁمن Ơققه

ترɁ أعينهم تفيȐ . أǶȍاب الصفة، وما أدراȫ ما أǶȍاب الصفة": نصه
وداعيا إىل اهللا . نربنا إننا Ƨعنا مناديا ينادي لƹɌا. يصلǎون عليȬ. من الدمع

  )٢٤٢الƎاهƙ األمحدية الصفǶة : انظروا( )أي اكتبوا( ."أملوا. وسراجا منريا
حƙ نشرت هذȻ النبوءة يف الƎاهƙ األمحدية Ɓ تكن عندها ȍفƋة وال 

Ż هاجر املخلصون بعد ذلȬ إىل قاديان وأُعŇدŉت Ƭم الصفƋات . أǶȍاب ȍفة
ذȻ األمور ŏي عظيمة هذȻ النبوءة، إذ قد أُنبǨǞǌ الحظوا كم ه. ودور الȒيافة

حƁ ƙ يكن ليخطر على بال أحد قȔ أنه سيźǖ وقƶ Ǩتمع فيه املخلصون يف 
اتǎفم الصƬ Ŋدعقاديان وت.  

@áÓ‰@ñõìjäÛaU@Z@ @

   م١٨٨٢ و ١٨٨٠: ȁمن بيانه
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  م١٨٨٨لقد بدأ حتققه منذ عام : ȁمن Ơققه

." زاد ƭدȫ، ينقطع آباȫǗ ويبدأ منȬ. سبǶان اهللا تبارȫ وتعاىل": نصه
) ȋ ،األمحدية ƙاهƎ٤٩٠انظروا ال(  

 Ýعائليت بكثري Ǩيȍ أكثر من țييت ذاȍ ا أنǶيǶȍ ن، أليسɇقولوا باهللا ا
من كان يعرف . إذ قد أدȰǹ اهللا تعاىل مǞات اɇالف من الناس يف رǌبقة طاعيت

حƁ ƙ تكن هناƤ ȫاعة " ةالƎاهƙ األمحدي" وǹاȍة يف زمن -قبȰ يومنا هذا 
 ŅǨيȍ ماعة ستنال التقدم واالزدهار إىل هذا احلد-وال دعوة، والƨا Ȼأن هذ  .

  . فاألسف كȰ األسف على الذين ال يفهمون وال يفكرون يف عجائǢ قدرة اهللا
 الشاهد الناطȨ على كȰ هذȻ النبوءات هو :Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

وƤيع الناس يف هذȻ القرية ويف املناطȨ . فسهن" الƎاهƙ األمحدية"كتاب 
اŎاورة يعلمون جيدا أنه Ɓ يكن لشهرź أǭر على اإلطالȧ يف الزمن الذي 

وإن أهȰ البنجاب يدركون هذا األمر جيداÜ فما هم . أُنبǨǞǌ فيه ŏذȻ األنباء
 جاءوا إىل قاديان يف ذلȬ الزمن قȔ، وما رأوا الناس يقدمون إليها وƁ يسمعوا

والدليȰ على . وإن أكƎ دليȰ على ذلȬ هو السجالت احلكومية. عن ذلȬ شيǞا
 ƙربعة بنǖاهللا تعاىل بعدها ب Ɨاهر للعيان تلقائيا، إذ قد رزقș النبوءة اخلامسة

  . وأذاȍ țييت مقرونا بشرف وإكرام ما أعطيه أحد من عائليت
áÓ‰@ñõìjäÛa@ZV@ @

  م ١٨٨٢و ١٨٨٠: ȁمن بيانه
  ƣانية أعوام من اليوم قبȰ : زمن حتققه

" إƆ جاعȰ يف األرض ǹليفة. أردت أن أستخلف فخلقǨ آدم": نصه
)ȋ ،األمحدية ƙاهƎالنبوءة يدور حول مفهوم ) ٤٩٢انظروا ال Ȼيف هذ Ǭاحلدي
، ألن املالئكة استعجبوا ǹالفة آدم، ولكن الذي رفȐŇ جعǹ ȰليفةǄ وƁ "آدم"

إشارة " آدم"ففي كلمة . هم إنكارا شيطانا، بȰ سمōي أشدقȔ للمنكرين يسمع
إىل تلȬ الواقعة، ƞعƖ أن هذا ما سيǶدǫ اɇن أيȒا واهللا تعاىل سيقيم اخلالفة 
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إƬامńا " إزالة أوهام"واƨزء اǹɇر من النبوءة قد ورد يف كتاŸ . يف األرض بيديه

من اهللا ما قال إƆ أعلم . قالوا أƟعȰ فيها من يفسد فيها ويسفȬ الدماء: "نصه
أي أردت أن أجعȰ يف األرض ǹليفيت فجعلǨ آدم، أي هذا العبد ." ال تعلمون

ƃ Ǆليفةǹ ،ليفيت يف األرض. املتواضعǹ دمɇهذا ا Ȱجاع Ɔوسيقول الناس . إ
 Ȭبسف Ɨم سيتهمونŒأي أ Ýللدماء ȫمن هو مفسد وسفا Ǆليفةǹ ȰعƟ ملاذا

 يف قȒية ليكهرام أǹرياƨهالء من الناس وهذا ما فعله، ƜسǢ النبوءة، ا. الدماء
Ż يقول اهللا تعاىل بǖنه سينبههم بŒǖم . والدكتور مارتن كالرȫ وآőم مثال

أن على إن هذȻ النبوءة تدل بصراحة تامة .  إƆ أعلم عنه ما ال تعلمون،ƯطǞون
ȔبȒبال ǫوهذا ما حد ÜƆبتهم باطلة ولن يقبلو Ɨويرمون ƗونȒالناس سريف .

كما كان هناȫ تشابه . لتتǶقȨ الصلة بƙ األول واǹɇر" آدم"اƆ اهللا قد Ƨو
آǹر بينناÜ أن آدم ولد توءمńا مع أنثىÜ وولدت األنثى قبȰ الذكر، لɌشارة إىل 

كذلȬ ولدت أنا أيȒا توءمńا، وقد ولدت بنŅǨ قبلي، . ازدهار سلسلة البشرية
فǖنا األǹري كما كان آدم هو . ة البشريةليشري هذا الوضع إىل Œاية سلسلة الوالد

أما عيسى بن مرƇ فكان بينه وبƙ آدم تشابه واحد، وذلȬ يف الوالدة . األول
أما أنا . ولكن هذا التشابه أيȒا ناقÜȌ إذ إن أمه كانǨ موجودة. بغري األب

فبدون أبǇ وأمǇ من حيǬ الروحانية، أي ليس ƃ مرشد يكون ƞنـزلة األب 
وولدت توءمńا مثȰ آدم، أما عيسى . لة نبوة لتكون ƞنـزلة األموليس ƃ عائ
الدم .  فما كان توءما Ȭبسف ǨمǌهŊات Ȭهم آدم، كذلŊهم به كما اتŉتي Ɓو

 واتصفǨ بصفة اƨمال وȍفة اƨالل مثȰ آدم، أما عيسى . عيسى 
 سى عي، أما لذا فǖنا املظهر األɇ Źدم. فكان يتصف بصفة اƨمال وحدها

 Ɯكم -وملا كان من املفروض أن تنتهي سلسلة البشرية . كذلȬفلم يكن 
Ȩ املظهر األɇ Źدم يف Œاية سلسلة البشر لكي  من حيǬ بدأتŃ، فخلŇ-الدورية 

وكذلȬ ملا سبȨ أن ǹلȨ الذكر واألنثى، . تكتمȰ عليه دائرة ǹلȨ اإلنسان
Ɨ توءما لكي يتم التشابه بƙ لذلǹ ȬلقƗ اهللا تعاىل ذǈكرńا مع أنثى، أي ǹلق

Ƹ ƁلقƗ يف عائلة نبوة لتكون ƞنـزلة األم، وƶ Ɓعƃ Ȱ معلƍما . األول واألǹري
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ƍمرشدا يعلƆنـزلة األب الروحاƞ فيكون Ɔالتعليم الروحا Ɨغري أنه ما كان . م

 أن  كما Ɓ يكن ضروريا للن Ƒضروريا أن أُولǈد بغري األب مثȰ عيسى 
 Ȱعƶ Ȱعبانا، بǭ من العصاƎاعت Ƈنـزلةت معجزةُ القرآن الكرƞ العصا، ألن اهللا 

Ɂرǹيات السابقة من جديد إال بصبغة أɇتعاىل ال يريد أن يظهر ا .  
، وأما ٥إǭبات النبوءة رقم عن بيان ال لقد سبȾȉ: Ȩود العياȷ األحياء عليȾا

 أيȒا كما وجōهǨ إىل  فتشري إىل أنه ستوجŉه االعتراضات إ٦Ƌƃالنبوءة رقم 
آدم، وتعدŊ عيوŸ ولكن اهللا تعاىل سيظهر عزź يف Œاية املطاف، وهذا ما كان 

مع أن التǖييد . بالȒبÜȔ فقد واجه العيابون ǹيبة وǹسرانا، بينما أيدƆ اهللا تعاىل
 Üاألوان لكان نورا على نور Ȱبه قب ǜǌي هو آية يف حد ذاته، ولكن لو أُنبƬاإل

ن حتقȨ النبوءة يǘكد أŒا حتققǨ بتǖييد من اهللا تعاىل وكانǨ من اهللا وƁ تكن أل
  . وليدة ȍدفة

باǹتصار، فإن إǭبات منصǢ اخلالفة أو النبوة للمرسȰ أو املبعوǫ من اهللا 
يقتȒي تǖييدا من اهللا مصǶوبا بالنبوءة، ويكون Ɯاجة إىل نبوءة يرافقها التǖييد 

  . ǹر إلǭبات املطلوبوال حاجة لشيء آ. اإلƬي
@áÓ‰@ñõìjäÛaW  

واستيقنتها أنفسهم، . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سǶر مستمر": نصȾا
ȋمنا ƙوقالوا الت ح")  ȋ األمحدية ƙاهƎ٤٩٨انظروا ال(  

ǖللعادةأي عندما يرون آية يقولون إنه ليس ب ȧارǹ أو Ǣلقد . مر غري
يف سورة القمر   وا ويقُولُوا سŃǶŇرŅ مسŃتمŇرضوإǌنǐ يروŃا آيةǄ يعŃرǌ: وردت اɇية

قد شاهد الكفار حينها معجزة شȨ القمر اليت . يف بيان معجزة شȨ القمر
 ما الغرابة يف ذلȬ إذ ال يزال Ʒدǫ ذلȬ :كانǨ نوعا من اخلسوف، وقالوا

فسها  اإلƬام اɇيةǈ نفقد أورد اهللا يف هذا. منذ القŇدم وليس فيه ما Ƹرȧ العادة

                                           
 ٣: القمر 



١٢٨     نزول املسيح
وأشار إىل أن هǘالء الناس أيȒا سيرون آية اخلسوف وسيقول املنكرون ما قاله 

 Ʒدǭان منذ القŇدم، فكان زاالأبو جهȰ وأشياعه إن الكسوف واخلسوف ما 
فانظروا ما أعظمها من نبوءة . Ǣƶ أن Ʒدǫ ما يفوȧ العادة وإال لن نǘمن
  . أُنبŏ ǜǌا قبȰ الكسوف واخلسوف باƗǭ عشر عاما

 من الƎاهƙ ٤٩٨ إن اإلƬام الوارد يف الصفǶة :Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
 Ȱالكسوف واخلسوف قب țبوقو تǖقد أنب Ɔ١٢األمحدية خلري شاهد على أ 

ومع أن هذȻ النبوءة مسجŉلة يف الدارقطƗ قبȰ ألف عام تقريبا كما . عاما
عة بالقدر نفسه من املوǭوȧ به عند الشي" إكمال الدين"سجōلǨ يف كتاب 

الزمن، ولكن الناس Ɓ يقبلوها مع أŒا وردت قبȰ هذȻ املدة الطويلة، وقالوا 
وأن ) أي Ǣƶ أن ينخسف اƬالل(Ǣƶ أن يقع اخلسوف يف الليلة األوىل 
ولكنه وقع ) أي يف اخلامس عشر منه(تنكسف الشمس يف منتصف الشهر Ƣاما 

Ȭ مع أنه Ɓ يرد يف احلديǬ ما يشري إىل وذل. ƜسǢ العادة املستمرة منذ القŇدم
كون الكسوف واخلسوف ǹارقƙǈ للعادة، غري أŒم ƨهلهم يستنتجون من 

احلديǬ واضح أن مراد هذا املعƖ اخلاطǜ، مع أن " يف النصف"ومن " أول ليلة"
ǹسوف القمر سيقع يف أول ليلة من لياƃ اخلسوف اǂددة يف قانون الطبيعة، 

أي ..  سيǶدǫ يف اليوم الكائن يف منتصف أيام الكسوفوأن كسوف الشمس
وقد سبȨ أن . وهذا ما حدǫ على ȍعيد الواقع.  من الشهر٢٨يف اليوم 

حدōدت عالمة املسيح املوعود الصادȧ أنه عندما يكذƋب بعد دعواȻ ويكون 
. Ɯاجة إىل آية عندها سيقع الكسوف واخلسوف يف األيام اǂددة من رمȒان

 حدǭا فيه م أن الكسوف واخلسوف ال Ʒدǭان يف رمȒان دائما، وإنǐواملعلو
فبعد مǞات السنƙ، أما حدوǭهما يف هذȻ األيام حتديدا فهذا أيȒا Ʒتاǯ إىل 

ƙات السنǞم . Ǩتمع يف وقƟ العالمات املميزة لن Ȼهو أن هذ Ǭاحلدي Ɩومع
وهذا ما . دمدǇțŉ كاذب، وال يف أي زمن إال يف زمن șهور املهدي املعهو

ومعلوم أنه كان يكفي عالمة للمهدي املعهود أن يقع الكسوف . حدǫ فعال



١٢٩  نزول املسيح
 Ȑان دون احلاجة لنقȒددة من رمǂاأليام ا Ȭيف تل Ȼواخلسوف يف بداية عهد

  . أي قانون من قوانƙ الطبيعة
 Ȼجدال فال بد من االنتبا Ȭضعيف، فلو افترضنا ذل Ǭية أن هذا احلديȒأما ق

إضافة إىل ذلȬ، ال . أيȒا" إكمال الدين"حلديǬ نفسه ورد يف  أن ا إىلأيȒا
 ȧدȍ فما دام اهللا تعاىل قد Üأو تكذيبهم ǬديǶلل ƙǭدǂا Ȩاعتبار لتصدي

Ż إذا حتققǨ النبوءة ƛالء فال بد . بعد ذلǂ Ȭدǫ أن يكذƍبهƶوز احلديǬ فال 
. للتǶريف والتبديȰمن قبوƬا حƓ لو وردت يف اإلƱيȰ أو التوراة مع تعرضهما 

 مع كونه ƭموعة من -كتاب السيǸ " غرنتهـ"بȰ حƓ إذا وردت النبوءة يف 
 ƙوالسم Ǭا-الغƬفال بد من قبو Ǩحتقق Ż  . Ǣأو تكذي Ȩتصدي Ȱوعليه فه

  .اإلنسان للǶديǬ أǈوىل من تصديȨ اهللا له أو تكذيبه
@áÓ‰@ñõìjäÛaX@ @

  م١٨٨٢-١٨٨٠ :ȁمن بياŒا
  .نبوءة حتققǨ بعد عشرين عاما يف زمن تفشي الطاعون هذȻ ال:ȁمن ƠققȾا

غرسǨ لȬ بيدي رمحيت .  أƧع وأرɁ معȬيا عبد القادر إƆ": نصȾا
źوقدر .Ɨحمبة م Ȭعلي Ǩوألقي . Ȼǖشط ǯرǹأ țكزر ،Ɨصنع على عيولت

  )٥١٤انظروا الƎاهƙ األمحدية، ȋ ." (فاستغلȘ فاستوɁ على سوقه
Ǩكبذرة، أي ما زل Ȭأن Ɩعƞ Ȑهرت بعș بعد، ولكن țتتفر Ɓ وحيدا 

Ȕرة فقȒاخل . Șُرة سوف تغلȒاخل Ȼوتستوي ولكن هذ ȧفروعها على السو
  . وتصري دوحة عظيمة

الحŇظوا اɇن كيف حتققǨ هذȻ النبوءة ƛالء، إذ قامǨ هذȻ اƨماعة بعظمة 
 تفرعǨلقد .  من قبȰ املعارضǹƙارقة رغم العراقيȰ الشديدة واملعارضة املريرة

هذȻ الغرسة كثريا ƜسǢ مȒمون النبوءة وانتشرت يف البنجاب واƬند وال تزال 
 أنȬ وحيد حاليا ليس معȬ أحد،  مرارالقد ورد يف الƎاهƙ األمحدية. تنتشر

ربō ال تذرƆ فردا وأنǨ : "كما ذكر اهللا تعاىل يف مكان آǹر دعائي الذي نصه



١٣٠     نزول املسيح
ƙǭري الوارǹ ". الفقرة Ȼوحيدا عند نزول هذا فقد شهد اهللا يف هذ Ǩكن Ɔأ

 Ɔام فوعدƬباإلȬأغصان Ǩحت Ȱما سيستظǈإن عال Ȱلن تبقى وحيدا ب Ȭنǖ .  
إن الƎاهƙ األمحدية ǹري شاهد على كȰ هذȾȉ : Ȼود العياȷ األحياء عليȾا
إن هذȻ النبوءات تعود إىل زمن Ɓ يكن فيه . النبوءات وال يسع أحدا إنكارها

نجاǳ أي أǭر البتة، وقد șهرت آǭارȻ اɇن يف عام لذلȬ اإلقبال والعزة وال
  . م١٩٠٢م و١٩٠١

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZY@@ @

   م١٨٨٢ -١٨٨٠: ȁمن بياŒا
 بدأت هذȻ النبوءة تتǶقȨ يف زمن رفعǨ فيه ضدي قȒايا :ȁمن ƠققȾا

  . القتȰ وغريها من القȒايا الزائفة
." ند اهللا وجيهافƎأȻ اهللا ưا قالوا وكان ع. أليس اهللا بكافň عبدȻ": نصȾا

)ȋ األمحدية ƙاهƎ٥١٦انظروا ال(  
Ƌƃإ Ǩهōجو ƙالنبوءة ح Ȼهذ Ǩلقد حتقق ƒيف زمن الكاب Ȱمة القتő 

Ż أُلصŇقő Ÿ Ǩمة يف زمن . س نائǢ املفوض، ولكن اهللا تعاىل برأƆ منهاودوغل
ثبǨ جهŻ Ȱ اتŊهǌمǨ باƨهȰ ف. مستر دوئي نائǢ املفوض وبرأƆ اهللا منها أيȒا

هر علي بالسرقة فثبǨ أنه هو اőمƗ املولوي مŇ. املشايǸ املعارضƙ أنفسهم
ȧاهللا تعاىل القلوب . السار ǌري Ɓ األيام ما Ȼي هذȒƢ فعلى هذا املنوال لن

عندها تفتح عيون الكثريين، ولكن ما الفائدة . املعوجة أن هذا العبد منه 
Ýبعد فوات األوان!   

  :ترƤة بيǨ فارسي
ƹكنȬ أن تقدōم اɇن ألف عذر للذنǢ، ولكن ال يليȨ أن تدعى الفتاةُ عذراء 

ǯبعد الزوا .  
 القȒايا الزائفة اليت برأ اهللا تعاىل ساحيت فيها :Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

 ňمدروسة Ȕطǹعلى افتراءات و Ǩنيقد ب Ǩعليهاكان Ȩوال حاجة ومتف ،



١٣١  نزول املسيح
وقد ذُكرت مǞات اɇيات . ت احلكوميةلكتابتها هنا فهي مذكورة يف السجال

يف مذكور ها من őمة الكذب واالفتراء واƨهȰ، وبعȒها فياليت برأƆ اهللا تعاىل 
  .هذȻ القائمة وتكفي املنصف العادل

@áÓ‰@ñõìjäÛaQP@Z@ @

  م ١٨٨٢ -١٨٨٠ :ȁمن بياŒا
  . حتققǨ حتققا كامال يف زمن تفشي الطاعون:ȁمن ƠقȾȾا

أي سنعطيȬ عددا كبريا من املريدين، " الكوǭرإنا أعطيناȫ ": نصȾا
انظروا، فقد مȒى على هذȻ النبوءة عشرون عاما، وƁ . وستعطǈى Ƥاعة كبرية

تتكوŉن هذȻ اƨماعة إال اɇن، وقد بلȠ عددها سبعون ألفا، بȰ قǈرب من مǞة 
  .ألف وما وجǌد واحد منهم يف تلȬ األيام

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQQ@ @

  م١٨٨٢-١٨٨٠: ȁمن بياŒا
  . منذ تǖليف الكتǢ العربية:ȁمن ƠققȾا

انظروا الƎاهƙ األمحدية ȋ ." (يا أمحد فاضǨ الرمحة على شفتيȬ": نصȾا
٥١٧(  

 Ȩعطى البالغة والفصاحة واحلقائيا أمحد، وت Ȭالرمحة على شفتي Ȑأي ستفي
بعد .  Ɓ يقدر أحد على مواجهتهاومعلوم أن كالمي أșهر معجزةǄ. واملعارف

اإلƬام ألǎفǨ أكثر من عشرين كتابا أو كتيبا يف العربية البليغة والفصيǶة هذا 
  . فقد سلǢ اهللاć ألسنتهم وقلوŏم وأعطانيها. وما قدŇر أحد على املبارزة

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQR@@ @

  م ١٨٨٢-١٨٨٠ :ȁمن بياŒا
  . حتققǨ يف زمن تفشي الطاعون:ȁمن ƠققȾا



١٣٢     نزول املسيح
لن نǘمن لȬ حƓ نرɁ . إال سǶر يǈǭǘر هذا إنǐ. وقالوا أنى لȬ هذا": نصȾا
قȰ أتى أمر . عدوƃ Ņ وعدوŅ لȬ. ال يصدȧ السفيه إال سيفة اƬالȫ. اهللا جهرة

Ȼاهللا فال تستعجلو) ".ȋ األمحدية ƙاهƎ٥١٩-٥١٨انظروا ال(  
... من أين لȬ هذȻ الدرجة واملقامÝ ليس هذا إال ǹداț ومكر: أي يقولون

فقƬ Ȱم إن املوت أي الطاعون مقبǆȰ فال . ملوتولن يǘمنوا ما Ɓ يروا آية ا
Ňالطاعون بعشرين عاما. تستعجلون Ȱالنبوءة قب Ȼذŏ تǖلقد أنب .  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQS@ @

  م ١٨٨٢-١٨٨٠: ȁمن بياŒا
  .  أيام الطاعون:ȁمن ƠققȾا

  )٥١٩انظروا الƎاهƙ األمحدية ȋ " (أمراض الناس وبركاته: "نصȾا
يźǖ زمن يتفشى فيه الوباء الشديد، وƷدǫ يف ففي ذلȬ إشارة إىل أنه س

 Ȱالكام ȋالǹواإل Ǣالقل ȧاهللا بصد ǫهون إىل مبعوالنهاية أن الذين يتوج
من العافية نسبيا يكونون أكثر عددا على أكƎ والذين سينالون نصيبا . سينقǈذون
ر والذين يعيشون إىل عاقبة األم. فهذȻ إشارة إىل زمن تفشي الطاعون. أية حال

سريون أن بركات اهللا تعاىل اخلاȍة ستǶالف املخلصƙ من هذȻ اƨماعة يف 
  . أيام الطاعون وسيكونون نسبيńا بعيدين جدا عن هذȻ النار املȒطرمة

 كما سبȨ أن كتبنا أن هذȻ النبوءات كلها :Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا 
حتققǨ النبوءات  الذينعيان عليها المسجلة يف الƎاهƙ األمحدية مع ذكر شهود 

وقد ورد يف الƎاهƙ األمحدية نبǆǖ عن تفشي الطاعون وها قد بدأ . أمام أعينهم
 Ǩالبنجاب يف الوق Ȩمناط Ȑيف بع Ȼبالتفشي يف البالد، وهو على أشد ƃاحلا

. وال يدرɁ ما الذي سيǶدǫ يف الشتاء. م١٩٠٢أغسطس / آب٢٠أي 
يعلم قبȰ عشرين أحد  كان هȰاإلنسانÝ ففكƍروا اɇن، هȰ األمور الغيبية يف يد 

عاما أن الطاعون سيȒرب هذا البلد ŏذȻ الشدةÝ كذلȬ قد أُنبǨǞ بالتقدم 



١٣٣  نزول املسيح
فتفكروا مرة أǹرɁ، . كنǨ فيه منـزويا يف زاوية اخلمولوقǨ واالزدهار يف 

 ÝȬاإلنسان قادر على ذل Ȱه  
áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQT@ @

  م١٨٨٢-١٨٨٠ :ȁمن بياŒا
  ن عاما يف زمن الطاعون بعد عشري:ȁمن ƠققȾا

تبخŃترŃ فإن وقتȬ قد أتى، وإنǎ قدم اǂمديƙ وقǈعŃǨ على املنارة ": نصȾا
 فإن وقتȬ قد  وابرزŃأي قُمǌ اɇن )٥٢٢انظروا الƎاهƙ األمحدية ȋ (  ".العليا

دنا، وحان األوان أن ينشȰ اǂمديون من اƬوة، وستقع قدمهم على منارة عليا 
:  وإىل جانǢ ذلȬ يف الƎاهƙ األمحدية إƬام آǹر باإلƱليزية معناȻ.وراسية

تعود هذȻ ." اهللا ذو اƨالل ǹالȨ األرض والسماء. األيام آتية حƙ ينصرȫ اهللا"
  فهȰ ذلȬ من قدرة اإلنسانÝ . النبوءة إىل زمن Ɓ يكن فيه للجماعة أي أǭر أبدا

   ČĐ: النبوءǥ رȩم
  م ١٨٨٢-١٨٨٠: ȁمن بياŒا

   . حتققǨ يف اليوم نفسه الذي أُنبŏ ǜǌا:ن ƠققȾاȁم
ذات مرة تلقيǨ إƬاما قطعيا أنه ستصȰ اليوم إحدɁ وعشرون : : تفصيلها

روبية ال أقȰ منها ƞليم وال أكثر، فƎǹǖت اɇريƙ يف قاديان ƞجيء هذȻ النقود 
 فذهǢ أحدهم  للبǬǶ يف األمر وعاد ساǹرا مستهزئا. إلƢام احلجة عليهم

Ż تلقيǨ إƬاما مرة أǹرɁ بǖنه قد .  إال Ʀس روبيات فقǖȔتƁ ت: وقال
عندها ذهǢ هندوسي آǹر إىل مكتǢ الƎيد . جاءت إحدɁ وعشرون روبية

وجاء باخلƎ أنه قد جاءت عشرون روبية إال أن العاملƙ يف مكتǢ الƎيد قالوا 
 اƧه وزير ويف الوقǨ عينه بالȒبȔ أعطاƆ مريƦ .ŅȐس روبيات ǹطǖ منهم

                                           
.  إلƬامه بالفارسية ونقلناها من كتابه االستفتاءهذȻ ترƤة املسيح املوعود  
 .املترجم



١٣٤     نزول املسيح
Ǆروبية ȠسنǄوعشرون روبية واحدة Ɂعدد إحد Ȱاكتم Ȭوبذل ǯعلما أن .  للعال

حƙ . قد أرسلها ƃ منشي إƬي ȈƝ اǂاسǢاملذكورة كان العشرين روبية 
اشتريǨ ، حتققǨ النبوءة ƛالء عظيم وȍار اƬندوس عليها من الشاهدين

انظروا . (وا النبوءة دائمااحللويات بروبية واحدة وأطعمتها اɇريƙ ليذكر
 ȋ األمحدية ƙاهƎ٥٢٤ال(  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQV@ @

  م ١٨٨٢-١٨٨٠ :ȁمن بياŒا
  . يوما من بياŒا١١بعد : ȁمن ƠققȾا

نقود أملȬ أية حƙ كان كتاب الƎاهƙ األمحدية يف طور الطباعة Ɓ أكن 
 ،Ȕاقŏ Ǣاما . بينما كان الناشر يطالƬإ Ǩإىل الدعاء فتلقي Ǩهŉعندها توج
وإىل جانǢ ذلȬ تلقيǨ إƬاما آǹر " سǖري القدرة بعد عشرة أيام: "تعريبه
 أي ستسافر يف اليوم نفسه إىل "Then will you go to Amritsar": نصه

فلم يصȰ وال . افǖطلعǨ عليه اɇريƙ ووضƬ ǨǶم األمر جيد. أمŃرǌتŃسر أيȒا
وحƙ طلع اليوم احلادي عشر وȍلǨ مǞة وعشرون . مليم واحد إىل عشرة أيام

 Ȍشخ Ȱمن راولبندي، ويف اليوم نفسه أرس ǐانǹ ȰȒحممد أف ȰبŇروبية من ق
آǹر عشرين روبية أǹرŻ ،Ɂ جاءƆ يف اليوم نفسه استدعاء واضطررت للسفر 

  ) Ǝ٤٦٩اهƙ األمحدية ȋ انظروا ال. (إىل أمŃرǌتŃسر لɌدالء بشهادة
 من ١٥ اقرأوا بإمعان ما تتȒمنه النبوءة رقم :Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
Ǣا١٦أما النبوءة رقم . قدرة اهللا واإلنباء عن الغيőاما يف حد ذاƢ ةǶفواض  .

هȰ يقدر اإلنسان على بيان الغيǢ والتنبǘ أنه لن يźǖ وال مليم واحد إىل عشرة 
 احلادي عشر ستźǖ النقود حتما، وسǖضطر للسفر إىل أمŃرǌتŃسر أيام، ويف اليوم

أيȒاÝ وأي دليȰ أقوɁ من أن اɇريƙ الذين هم ألد أعداء الدين شاهدون على 
هذȻ النبوءة ƞن فيهم الله شرمبǨ والله مالوا مȰ من سكان قاديان، وما زاال 

دة ملصلǶة اإلسالم وإن اإلدالء بالشها. حيŉيŃنǌ ومطلعƙ على هذȻ اɇية جيدا



١٣٥  نزول املسيح
Ƕم، ولكن لو فُتƬ مصيبة كبريةǨ مƬ ت ȬةلǶاألمحدية الصف ƙاهƎمن ال 
.  ملا كذبوا- ألنه ليس يف قلوŏم ǹوف اهللا -وطُلǢ منهم أن Ʒلفوا بǖوالدهم 

أليسǨ معجزة أن ينبǜǌ اهللاć بعد استجابة الدعاء ويري تǖييدȻ املصǶوب بǔية 
 فيشهد عليها احلافȘ نور أمحد واحلافȘ ١٧ النبوءة رقم السفر إىل أمŃرǌتŃسرÝ أما
  .حامد علي وغريƵا
áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQW@@ @

  م ١٨٨٢-١٨٨٠ :ȁمن بياŒا
  . لقد بيŉنǨ هذȻ النبوءة عند الفجر وحتققǨ بعد الظهر:ȁمن ƠققȾا
ذات مرة جاء املدعو نور أمحد من تالمذة املولوي غالم علي : تȦصيلȾا

 بعȐ أفراد هذȻ األمة وحيا ȍادقا ي وكان ينكر تلق، قادياناألمŃرǌتŃسري إىل
 بȒعة أيام، وقلǨ بƆǖ يف قاديانطلبǨ منه أن يقيم . ويقينيا من اهللا تعاىل

فاستجيǢ الدعاء .  ينـزل علي إƬاما يشمȰ نبوءةسǖدعو اهللا تعاىل ولعله 
 "I am quarreler": الغري ما نصهعلى لسانوتلقيǨ إƬاما باإلƱليزية حكاية 

" هذا شاهدŅ نزاǆȟ: "كذلȬ تلقيǨ إƬاما آǹر نصه. أي سǖرفع قȒيةǄ وأتشاجر
) ȋ األمحدية ƙاهƎدمارا) ٤٧٢انظروا ال Ǣأي أن هذا الشاهد سيسب .

. وأُفهǌمǨ أن هناȫ قȒيةǄ ما سترفع ويريد ȍاحبها أن ƶعلƗ شاهدا فيها
Ȱنور أمحد قب ǐاألمور مليان Ȼهذ Ȱك النبوءةفذكرت Ȩاليوم كان .  حتق Ȭيف ذل

ففي . احلافȘ نور أمحد مستعدا للسفر إىل أمŃرǌتŃسر، ولكن املطر حال دون إرادته
" سفري هند" مطبعة مديراملساء جاءت ȒƜورȻ رسالة من املدعو رجǢ علي 

فعلم من ذلȬ . يف أمŃرǌتŃسر، وكانǨ مرفقة مع استدعاء باƧي لɌدالء بالشهادة
كانǨ الدعوɁ حقǄا، . س رجǢ علي قد جعلƗ شاهدا يف القȒيةأن القسي

هذا شاهد : "هذا كان معƖ إƬامف. وكانǨ شهادź مدعاة لدمار املدعى عليه
ǆȟانور أمحد ". نز Șع احلافƧ Ȭالنبوءة - الذي كان من معارضينا -وبذل 



١٣٦     نزول املسيح
 الذين كانوا -واɇريا اƬندوس املذكورون من قبȰ. وشهد حتققها أيȒا
  .  شاهدون عليها، وكذلǹ Ȭدمي ومعاريف-يزورونƗ كȰ يوم أيȒا

فكƍروا اɇن، إن الغيǹ Ǣاȋ باهللا تعاىل، فإذا Ɓ تكن هذȻ اإلƬامات من اهللا 
 بينما Ýلي والصريحƨا Ǣمن الغي țأفيكون الشيطان قادرا على هذا النو 

   إǌال منǌ ارŃتȒى مŇنŃ رسولǇ*فǈال يظǐهǌر علǈى غǈيŃبǌهŇ أǈحدńا : يقول اهللا تعاىل
ǈȰالصريح إال الرس Ǣع على الغيǈطلهذا أي ال ي Ŋدفياء، فإذا كان أحد يعȍاأل 

الكالم باطال فليعلم أنه قد مȒى على نشر هذȻ اإلƬامات عشرون عاما، وقد 
Ǣأحد على التكذي Ǘرƶ Ɓا وȒاء الشهود أيƧومعلوم أن . وردت يف الكتاب أ

 ال يستطيع الصƎ على الكذب وال يزال معظم هǘالء الشهود أحياء، اإلنسان
لعنة اهللا : Ɓ يطمǞن املكذƍب بعد ذلȬ أيȒا فله اخليار أن يطلǢ احلكم قائال فإن

ƙعلى الكاذب.  
áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQX@ @

  م١٨٨٢-١٨٨٠: ȁمن بياŒا
أحد ذات مرة تلقيǨ عند الفجر إƬاما أن النقود ستźǖ اليوم من : تȦصيلȾا

فسردت هذا النبǖ لشرمبǨ ومالوا مȰ . أقارب احلاǯ أرباب حممد لǈشŃكǈرǹ Ńان
 Ǣروا على أن يذهȍأ ƙريɇولكن ا ،Ȱهم من قبǗاƧاملذكورة أ ƙريɇمن ا
واحدŅ منهم إىل مكتǢ الƎيد ليتǖكد إذا كانǨ النقود قد وȍلǨ فعال من 

ǜǌكما أُنب Ȍكد من األمر وأح. شخǖللت Ȱمالوا م Ǣر رسالة جاء فيهافذهȒ :
ولكن اƬندوس أنكروا اعتبار سرŃور ǹان . لقد أرسȰ سرور ǹانǐ عشر روبيات

فاضطررنا أن نبعǬ رسالة إىل منشي إƬي ȈƝ . من أقارب حممد لشكر ǹان
، بǖن "مردان"يف منطقة " هوź"وكان يسكن يف " عصا موسى"اǂاسǢ مǘلف 

Ȱ لسرور ǹان ȍلة قرابةǶƞ ňمد لشكر ه: هناȫ أمرا قيد البǬǶ، واملطلوب هو

                                           
  ٢٨ -٢٧: اƨن 



١٣٧  نزول املسيح
أن سرور ǹان هو ابن أرباب " هوǹ"źان أم الÝ فكتǢ منشي إƬي ȈƝ من 

انظروا الƎاهƙ . (عندها ما كان للهندوسيينǌ إال أن يلزما الصمǨ. لشكر ǹان
ȋ ٤٧٥-٤٧٤األمحدية(  

  لقد وردت النبوءتان املذكورتان أعالȻ يف:Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
 من الƎاهƙ األمحدية، وما زال كŇالƵا من اɇريƙ ٤٧٥ و٤٧٤الصفǶة 

 على قيد احلياة، ويتوقƋع أŒما لن - بȰ أعداȻǗ-اƬندوس واملعارضƙ للدين
. فاخلوارȧ واملعجزات هي تلȬ اليت يشهد عليها األعداء. يكذبا إذا استǶلفا

Ȭلف وكذلǘم ȈƝ يƬا" عصا موسى" إن منشي إȒاملعاندين، ولكنه  من أي
وعالوة على ذلȬ فقد مȒى على  .سوف يȒطر لصدȧ املقال إذ استǶلŇف

النبوءة عشرون عاما، ولو كان قد حدǫ يف أǭناء هذȻ املدة شيء ǹالف ما 
 Ȭولنشروا حتما ردا على ذل ،Ȭوا على ذلƎأن يص ƙريɈملا كان ل ،Ǩقل

   .مقرونا باحللف وقالوا إن هذا البيان ǹالف للواقع
áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQY@ @

  م١٨٨٢ -١٨٨٠: ȁمن بياŒا
   يف فترة ما بعد الطاعون :ȁمن ƠققȾا
يف الفترة اليت كان كتاب الƎاهƙ األمحدية قيد الطبع وكنǨ : تȦصيلȾا

أعاƆ من شح ماƃ يف كǹ Ȱطوة، إذ Ɓ تكن هناƤ ȫاعة حƓ تطلǢǈ منهم 
ومن ناحية . ال بǖس ŏاالتƎعات، بقيǨ مسودة الكتاب على حاƬا إىل مدة 

 ȫاألمور كلها سوف تتم وتكون هنا Ȼن أن هذŇǞمǈطامات تƬاإل Ǩانية كانǭ
فمنها بعȐ اإلƬامات باللغة اإلƱليزية اليت لسǨ ملمŋا ŏا، بȰ أجهلها . Ƥاعة

ومع ذلȬ تلقيǨ بصورة ǹارقة للعادة . جهال تاما وال أعرف Ƥلة واحدة منها
  : اإلƬامات التالية

I love you. I am with you. I shall help you. I can, what I will do. We can, 
what we will do. (Page 480-481) God is coming with His army. He is with 
you to kill enemy. (Page 484) The days shall come when God shall help you. 



١٣٨     نزول املسيح
Glory be to the Lord. God maker of earth and heaven (Page 522) Though all 
men should be angry, but God is with you, He shall help you. Words of God 
can not exchange. (Page 554) I love you. I shall give you a large party of 
Islam. (Page 556)  

  )الȻانظروا يف الƎاهƙ األمحدية الصفǶات املذكورة أع(
نستطيع أن . أستطيع أن أفعȰ ما أريد. سǖنصرȫ. أنا معȬ. أحبȬ ":الترƤة

هو معȬ لقتȰ العدو، أي ليجعله مغلوبا . إن اهللا آتň مع األفواǯ. نفعȰ ما نريد
. األيام آتية حƙ ينصرȫ اهللا، اهللا ذو اƨالل ǹالȨ األرض والسماء. وƯذوال

Ƥ الناس Ȭعلي ȔŇوإن سخ Ȭاية املطاف. يعاسيكون اهللا معŒ يف ȫال . سينصر
  . سǖعطيƤ Ȭاعة كبرية من اإلسالمإƆ أحبȬ، . تبديȰ لكلمات اهللا

فكƍروا اɇن، كم كانǨ الفترة اليت تلقيǨ فيها هذȻ اإلƬامات باإلƱليزية فترة 
لقد وعدƆ اهللا . Ʀول وضعف وعدم حيلة، أما اليوم فقد حتققǨ هذȻ الوعود

Ɓ ƙح ňماعةƛ تعاىل ƙماعة على سبعƨن فقد زادت اɇيكن معي أحد، وا 
لقد قال تعاىل يف اإلƬام باإلƱليزية بǖنه لو سخȔŇ عليȬ الناس Ƥيعا . ألفا

 ففي ذلȬ إشارة إىل أن .سيكون اهللا معȬ ويكون نصريȫ يف Œاية املطاف
ƙبوبǂوا ƙبǂالف اƷ الذي ȋاهللا اخلا ȰȒف Ȭاهللا تعا. مع Ȱأن فع Ȩىل يف احل

Ǣشع ǫالǭ الدنيا ينقسم إىل :  
  .بصفته عدوا) ٣(بصفته ȍديقا  ) ٢(بصفته إƬا  ) ١(

ǢسǶا فƬبعامة الناس تكون بصفته إ Ȩواألفعال اليت . إن األفعال اليت تتعل
تتعلȨ باǂبƙ واǂبوبƙ ال تقتصر على ȍفته إƬا بȰ تغلǢ عليها ȍبغة الصداقة، 

أما األعمال . اهللا تعاىل ينصر هذا الشخȌ كصديȨفتشعر الدنيا بوضوǳ تام أن 
اليت تتعلȨ باألعداء فيصǶبها عذاب أليم، وتظهر آيات يتبƙ منها ƛالء أن اهللا 

Ȍتعاىل يعادي هذا القوم أو الشخ.  
 Ȑالدنيا كلها عدوا له يف بع Ȱعƶ نǖأما معاملة اهللا مع أحد أحبائه فتكون ب

لسنتهم لبعȐ الوقǨ، ولكن اهللا الغيور ال األحيان ويسلȔƍ عليه أيديهم أو أ
يفعȰ ذلȬ ألنه يريد أن يهلȬ حبيبه أو يهينه وƸزيه، بȰ لكي يري الدنيا آياته 



١٣٩  نزول املسيح
وليعلم املعاندون املتجاسرون أŒم قد أǹرجوا كȰ ما يف جعبتهم يف العداوة ومع 

  . ذلƁ Ȭ يتمكنوا من املساس به
áÓ‰@ñõìjäÛa@ZRP@ @

   م١٨٨٢-١٨٨٠ :ȁمن بياŒا
 ١٩٠١ لقد حتققǨ هذȻ النبوءة بصورة كاملة يف عام :ȁمن ƠققȾا

  .م١٩٠٢و
أي ستعطǈى ) ٥٥٦انظروا ǭ" ) ȋُلƋةǆ من األولƙ وǭُلƋةǆ من اǹɇرين": نصȾا
ǌƙاعتƤ . سلسلة البيعة Ȱǹتد Ɂرǹاعة أƤفات وɇنزول ا Ȱمن قبǘت ǆاعةƤ

يف هذȻ النبوءة ƢاماÝ جاء ǫ كما قولوا اɇن، أǈوƷ Ɓد. أفواجا بعد رǗية اɇيات
اƜثوا يف األمر، وافǶصوا سجالت . Ǣƶ أال تغمȒوا عيونكم كالعميان

 ƙاهƎليف الǖيف زمن ت ȋسبعة أشخا Ɠكان معي ح Ȱتم، هǞاحلكومة إذا ش
األمحديةŻ Ý أليس يف بيعيت اɇن سبعون ألف شخȌ أم الÝ فهذȻ ليسǨ نبوءة 

  . ورمحتهفقȔ بȰ هي مصǶوبة بتǖييد اهللا
 هو كتاب ١٩إن أول شاهد على النبوءة رقم : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

 -يستطيع كȰ عاقȰ أن يفكر . الƎاهƙ األمحدية نفسه الذي سجōلǨ فيه النبوءة
 باحلالة اليت -بالنظر إىل هذا الزمن والزمن الذي أُلƍف فيه الƎاهƙ األمحدية 

. ا آلǨ إليه بعد ذلȬ كما كتبنا أكثر من مرةكانǨ سائدة يف ذلȬ الزمن Ż م
 اليت قال اهللا تعاىل فيها بƆǖ سǖجعȰ هذȻ اƨماعة قوما كبريا كان إن النبوءات

واملعلوم أوال أن الزمن . م، أșهر من الشمس١٩٠٢ و١٩٠١ يف عام حتققها
الذي سجōلǨ فيه تلȬ النبوءات يف الƎاهƙ األمحدية Ɓ يكن فيه للجماعة أي 

وقد ورد فيه دعاء . ǭر قȔ، كما ذُكر هذا األمر يف الƎاهƙ األمحدية نفسهأ
  ". ربō ال تذرƆ فردا وأنǹ Ǩري الوارƙǭ: "أيȒا نصه

باإلضافة إىل ذلȬ، من يستطيع أن يدعي من البنجاب أو اƬند أنه كان على 
عاريف عن عالقة املريدية Ÿ يف زمن تǖليف الƎاهƙ األمحدية، بȰ ما زاد عدد م



١٤٠     نزول املسيح
ȋعة أشخاȒبȔفق  . źǖاحلكومة نفسها شاهدة على أنه ما كان أحد ي Ż
  .قاديان من أجلي

 أيȒا يتبƙ من التدبر يف الƎاهƙ األمحدية ٢٠كذلȬ إن حتقȨ النبوءة رقم 
ألنه يبƙ بوضوǳ أن زمن تǖليفه كان زمن العزلة واخلمول، أما اɇن فينتمي إىل 

  . Ƥاعتنا ألوف من الناس
áÓ‰@ñõìjäÛa@ZRQ  
  ȁ :ČēđĐ ȳمن بياŒا
  .م، أي بعد بياŒا Ɲمس عشرة سنة١٨٨٠يف عام : ȁمن ƠققȾا
Ɲمس عشرة سنة تقريبا، " الƎاهƙ األمحدية"قبȰ تǖليف كتاب : تȦصيلȾا

 Ƒللن źناء زيارǭأ رتǌبǹُأ ƙف كتابا يلقى قبوال عاما بƍلǗǖس Ɔيا أǗيف الر 
فǖُلƍف الƎاهƙ األمحدية بعدها . اندون على مواجهتهاملسلمƙ ولن يقدر املع

انظروا، الƎاهƙ األمحدية . (Ɲمس عشرة سنة ويشمȰ هذا الذكر كله
ȋ٢٤٩-٢٤٨(  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZRR@ @
  م ١٨٦٨ :ȁمن بياŒا
  بعد ستة أشهر : ȁمن ƠققȾا
 أǹو الله شرمبǨ أحد اɇريƙ -لقد سجن املدعو بشمƎ داس : تȦصيلȾا
Ȩالذي سب Ȼية- ذكرȒان يف قǹ الǶوشǹ هƧر اǹآ Ȍوشخ  . Ǣفطل

املستغيǬُ شرمبǨ مƗ الدعاء، كما جرت عادة اƬندوس يف حالة االضطرار، 
 ليال حقيقة القȒية كلها وبعد الدعاء كشف اهللا علي. وسǖلƗ عن النتيجة أيȒا

ƃو التاǶستجاب على النأن الدعاء سي ƃ هرșوأ :Ǝف عقوبة بشمƋخفسوف ت 
ة، تابعوملف القȒية سيعود من اǂكمة العليا إىل اǂكمة ال. داس إىل النصف

أما زميله املدعو . ويف هذȻ اǂكمة ستلغى نصف عقوبته ويبقى نصفها اǹɇر
Ǆي مدة عقوبته كاملةȒفسيق ǐانǹ الǶوشǹ Ȍǈنقسراحه، ولن ي Ȩطلأن ي Ȱقب 



١٤١  نزول املسيح
 أƎǹت على الفور العديد لقد. منها يوم واحد، ولن يطلȨ سراحه دون عقوبة

ȋاǹ بوجه Ǩر شرمبǌبǹُيا وقد أǗالر Ȼذŏ من الناس . ǜǌكما أُنب ǫحد Ż
ȔبȒبال) .ȋ األمحدية ƙاهƎ٢٥١انظروا ال(  

، أما الشهود ٢٠لقد ذكرنا حتقȨ النبوءة رقم : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
ة، وبعȒهم ما  فهم أولȬǞ الذين ذُكرت Ƭم النبوء٢١على حتقȨ النبوءة رقم 

أيȒا شاهد على " الƎاهƙ األمحدية"كذلȬ إن كتاب .  على قيد احلياةوازال
 الذي لكتاب من ا٢٤٩ و٢٤٨ذلȬ، ألن القبول العام املذكور يف الصفǶة 

 أي أǭر قȔ، بȰ كنǨ أواجه ȍعوبة Ȼبشŉرت به الرǗيا Ɓ يكن له عند نشر
  .  واسعا وذاȍ țيته بƙ الناسولكن الكتاب نال بعد مدة من الزمن قبوال. مالية
 حدǫ معروف يف القرية كلها، وكثري من املسلمƙ ٢٢إن النبوءة رقم و

 فتكفي شهادة ٢٣ و٢٢أما بالنسبة إىل النبوءة رقم . مطلعون على النبوءة
 Ǩداس -شرمب Ǝبشم Ȩعقوب- شقي Ǩفƍفالدعاء فخ Ɨم Ǣإىل ته الذي طل 
القȒية قبȰ األوان بإعالم من اهللا تعاىل وقد أƎǹت شرمبǨ بنتيجة . النصف

وقلǨ إن ملف القȒية سوف يعود وستخفƋف عقوبة بشمƎ داس إىل النصف 
نتيجة للدعاء سيكون وإن هذا التخفيف .  يطلȨǈ سراحه دون عقوبة لننكول
Ȕفلن. فق ǐانǹ الǶوشǹ سراحه ولنأما زميله املدعو Ȩǈطلمن عقوبته  ي Ȍǈنقي 

  . وال يوم واحد
áÓ‰@ñõìjäÛa@ZRS  
  م ١٨٦٨: ȁمن بياŒا
  حتققǨ بعد شهرين: ȁمن ƠققȾا
كانǨ القȒية املذكورة أعالȻ اليت سجن فيها بشمƎ داس قد : تȦصيلȾا

يف القرية أن مرافعتهم " دهنبǨ"رفعǨ يف اǂكمة العليا، وقد أذاț أǹوȻ املدعو 
Ǝ وقǨ العشاء ذاț هذا اخل. قد قُبلŃǨ ولذلȬ قد أُطلȨŇ سراǳ بشمƎ داس

وملا كان األمر يناقȐ نبوءź فقد أقلقƗ إىل حد . وكنǨ حينها يف املسجد



١٤٢     نزول املسيح
بينما كنǨ يف تلȬ احلالة من الكرب واالضطراب إذ تلقيǨ يف السجود . كبري

ويف Œاية املطاف ǭبǨ بطالن اخلƎ وƁ ". ال ơف إنȬ أنǨ األعلى: "إƬاما نصه
ƍفǹ داس وإن Ǝبشم ǳسرا Ȩǈطلعقوبتهي Ǩف) . ȋ األمحدية ƙاهƎانظروا ال

٥٥٠(  
áÓ‰@ñõìjäÛa@ZRT@ @
  م ١٨٦٨ :ȁمن بياŒا
كنا قد رفعنا قȒية يف حمكمة منطقة بتاله على بعȐ الورǭة يف : تȦصيلȾا

Ż اتفȨ أنǐ . وقد أǹُبǌرت أن القȒية ستǶسم لصاحلنا. قطع األشجار من املزرعة
Ż .  احلكم وȒƷ Ɓرها أحد من طرفناحȒر الفريȨ اǹɇر اǂكمة عند ȍدور

يف  بيانا - شخصا ١٥ وكان عددهم قرابة -أدىل الفريȨ الثاƆ وشهودهم 
 ȧالسوǨȒفيتنا قد رȒكمة مساء أن قǂم من اőاملدعو . عند عود Ȭبذل رفس

 ƙريɇمن ا Ȼوغري Ǩتهم بالنبوءة-شرمبǭحد Ǩكنوا - الذين كنƢ م قدŒعلى أ 
 ١٥أما أنا فقد أȍابƗ قلȨ شديد ألن مشهري اخلƎ كانوا . س Ÿاليوم من املسا

ففي هذȻ األǭناء تناهى . كان الوقǨ عصرا وكنǨ وحيدا يف املسجد. شخصا
Ņوتȍ Ɔإىل أذǆȰلجƭ ǯه من اخلارتǐلŇǹ  . Ǩأردية، (كلمات الصوت كان

من Ý أي لŇم ال توقنÝ هȰ من أحد أȍدȧ لقد رǨƜ القȒيةÛ مسلم: )وتعريبها
 Ýدر يف حقنا اهللا قوالȍ اية املطاف إذ كان احلكم قدŒ دقه يفȍ نŉوهذا ما تبي

  )٥٥٢انظروا الƎاهƙ األمحدية ȋ . (وقد أǹطǖ الفريȨ الثاƆ يف الفهم
 موجود يف ٢٤ إن امللف املتعلȨ بالنبوءة رقم :Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

 -لقد رفȐ احلاكم . ريƙ ويشهد عليها شرمبǨ وغريȻ من اɇةمكتǢ احلكوم
 قȒيتنا يف البداية بناء على بيان املدŉعى -الذي كان اƧه احلافȘ هدايǨ علي 
فقرأ عليهم احلكم .  حكم املفوŉضƜسǢعليهم أن من حقهم قطع األشجار 

ولكن حƙ . فǖذاعوا يف القرية أن القȒية رفǨȒ. وȍرفهم مع شهودهم
 الذي كان ǹارǯ اǂكمة -اǂكمة ǹرجوا من غرفة اǂكمة، قام موșف 



١٤٣  نزول املسيح
احلȨ أن .  بإǹبار احلاكم ƝطǞه يف احلكم يف القȒية-ȍدفةǄ عند ȍدور القرار 

Ɔالثا Ȩض الذي قدمه الفريم  كانقرار املفوض املالية، وقُدŉكم مفوƜ يŇقد أُلغ 
. عندها غير هدايǨ علي رأيه ومزȧŉ حكمه وحكم لصاحلنا. إليه امللف أيȒا

 Ȼالنبوءة رقم . كلها مشاهد قدرة اهللاهذ Ȩالحقا يف ذكر ٢٤وسنذكر حتق 
  . النبوءة عن ليكهرام
áÓ‰@ñõìjäÛa@ZRU@@ @
  م١٨٨٢ -١٨٨٠ :ȁمن بياŒا
   عاما١٥ بعد :ȁمن ƠققȾا
جاء نذير يف الدنيا، . إƆ سǖري بريقي، وأرفعȬ من قدرź": تȦصيلȾا

هر ȍدقه بصول قوي شديد، فǖنكروȻ أهلها وما قبلوȻ، ولكن اهللا يقبله ويظ
أي ستكون فتنة يف ." فاƎȍ كما Ǝȍ أولو العزم. الفتنة ههنا. ȍول بعد ȍول

Ȱالعزم من الرس ƃوǖك Ǝأن تص Ȭاأليام، فعلي Ȭالنبوءة تشري إىل . تل Ȼهذ
فبعد أن أǭريت الȒجة ". وأرفعȬ من قدرź: "حادǫ ليكهرام ألنه قيȰ فيها

ت وجوȻ دŉسوايكهرام بشوكة وهيبة حƓ حول آőم حتققǨ النبوءة عن ل
.  رفعƗ بيدȻ وأرɁ آية باهرةأرادوا أن يسقطوƆ ولكنه . األعداء كلهم

رام كانǨ يف احلقيقة بريȨ من اهللا تعاىل، وكǖنه  ليكهوالنبوءة اليت حتققǨ عن
ولكن محي وطيس عداوة اɇريƙ . تعاىل بنفسه نزل وحارب من أجȰ رسوله

من ذي قبȰ، لدرجة أŒم تسببوا يف التفتيȈ والبǬǶ يف بييت بعد األشقياء أكثر 
Ȱاهƨري اɇأشري يف النبوءة القائلة. موت هذا ا Ȭفإىل ذل" : Ǝȍالفتنة ههنا، فا
  )٥٥٧انظروا الƎاهƙ األمحدية ȋ". (كما Ǝȍ أولو العزم

  . لقد أƎǹ اهللا تعاىل يف هذȻ النبوءة بǖمرين
كȰ قوة، وتزعم أŒا ستسقطƗ أن الدنيا سوف تتصدƃ Ɂ ب )١(

أرضńا، وتتهمƗ بالكذب كالȒجة اليت أǭارها اƨهال من املسلمƙ بالتواطǘ مع 



١٤٤     نزول املسيح
 ،Ɔم أسقطوŒم، وزعموا أőبعد مرور مدة النبوءة املشروطة عن آ ƙيǶاملسي

  .ولكن اهللا رفعƗ مرة أǹرɁ بقتȰ ليكهرام
 ȍدȧ هذا لقد وعد اهللا تعاىل يف النبوءة قائال بƆǖ سșǖهǌر )٢(

فتلȬ الصوالت القوية هي șهور اɇيات الباهرات . املرسȰ بصوالت قوية
لقد أǹرǯ األعداء من القوم كȰ ما يف جعبتهم إلطفاء هذا . وموت األعداء

 من بȒعة أشخاȋ فقȔ يف اليت كانǨ تتǖلف -النور، ولكن هذȻ اƨماعة 
ǢȒ اهللا على ǭالǭة وقد قǨȒ يد غ.  قد بلȠ عددها اɇن سبعƙ ألفا-البداية 

أي أنا (ن الكاذب منا إقال املولوي إƧاعيȰ من عليغرȻ . أƦاس أئمة املعاندين
Ż كذƋبƗ املولوي غالم دستغري يف . سيموت قبȰ الصادȧ، فمات قبلي) وهو

ودعا اهللا ليموت الكاذب، فلم يعȈ بعد نشرȻ املباهلة، بȰ " فتح رمحاƆ"كتابه 
 )٢٧ -٢٦انظروا، فتح رمحاȋ Ɔ (. مات يف غȒون بȒعة أيام

السيد املريزا : "املعƖ نفسه، كما يليب  إƬاماŻ نشر حميي الدين من لكهوكي
Ƣوز / يولو٢٤" احلǈكǈم" نبوءź املنشورة يف جريدة ƜسǢ، ولكنه مات "فرعون
١٩٠١ ȋ ٢ عمود ٥م.  

اȻ أما املعاند املدعو ش. كذلȬ عمŇي رشيد أمحد كنكوهي بعد نشر إعالنه
كذلȬ كتǢ ضدي حممد حسƙ من قرية .  فȍǖيǢ باƨنون من لدهيانهدين

 ƙŏ-إعجاز املسيح :  على كتاب- Ňكلمات "ƙذ " لعنة اهللا على الكاذبǹُǖف
:  وهمه من لدهيانكذلȬ مات ǭالǭة مشايǸ. على الفور بلعنة تفوŏ Ȼا ومات

. ضدي إعالنات قذرةعبد اهللا، عبد العزيز، وحممد، ماتوا Ƥيعا بعد أن نشروا 
ȧا الصدŏ والت اهللا القوية اليت ينجليȍ هي Ȼينته األمر إىل هذا احلد، . هذ Ɓو

  . ولن تعيا السماء ما Ɓ تترȫ الدنيا Ɵاسرها. بȰ هناȍ ȫوالت أǹرɁ أيȒا
 إن حتقȨ هذȻ النبوءة واضح ƛالء ألن اهللا :Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

  . أن عبدȻ هذا مرسȰ منه تعاىل قد أǭبǨ بقتȰ ليكهرام
áÓ‰@ñõìjäÛa@ZRV@ @



١٤٥  نزول املسيح
  م ١٨٨٢ -١٨٨٠ :ȁمن بياŒا
   بعد سنة واحدة:ȁمن ƠققȾا

  )٥٥٨الƎاهƙ األمحدية ȋ" (اشكرŃ نعميت رأيǹ Ǩدƶيت: "نصȾا
هذȻ البشارة اليت جاءت قبȰ سنوات كانǨ تبشر بالزواǯ الذي Ź يف عائلة 

وأطلȨ اهللا .  بنƙ بفȰȒ اهللا تعاىلالسادات يف دƬي، وقد رزقǨ بعدȻ بǖربعة
ألŒا أم نسǇȰ مبارȫ، كذلȬ وعدت أنا أيȒا " ǹدƶة"تعاىل على زوجي اسم 

ȫمبار Ȱالزوجة تكون من قوم . بنس Ȭا أن تلȒإشارة أي Ȭوكان يف ذل
احلمد هللا الذي جعȰ لكم : "وŏذا الصدد هناȫ إƬام آǹر أيȒا نصه. السادات

Ǣالصهر والنس ."  
ñõìjäÛaáÓ‰@@ZRW@ @
  م ١٨٨٢-١٨٨٠ :ȁمن بياŒا
   قُرŃب زمن تفشي الطاعون:ȁمن ƠققȾا

." ومن دǹله كان آمنا. مبارŅȫ ومبارŅȫ وكȰ أمر مبارȫ يجعȰ فيه": نصȾا
)ȋ األمحدية ƙاهƎ٥٥٩ال (  

  . هذا اإلƬام يتȒمن ǭالǭة أنواț من اɇيات
   .لقد بين اهللا فيه تاريǸ بناء املسجد) ١(
)٢ ( Ǝơالنبوءة أن أمور ȻاعةهذƤ ز يف هذا املسجدنجفقد .  عظيمة ست
 إىل اɇن يف هذا املسجد نفسه آالف اɇالف من الناس بيعة التوبة، ويف بايع

املسجد نفسه تبيŉن مǞات املعارف، ويف املسجد نفسه يوضع أساس تǖليف 
 Ʀس سلمƙ من امل كبريةويف هذا املسجد نفسه تصلي Ƥاعة. الكتǢ اƨديدة

Ǣرقة القلƜ مرات يوميا ويسمعون النصائح، ويدعون اهللا تعاىل . Ŗيكن ألي Ɓو
  .من هذȻ األمور أدƅ أǭر عند بناء هذا املسجد

                                           
  حروف țموƭ أمر مبا"إن Ȱوك Ņȫومبار Ņȫفيهمبار Ȱجعي ȫر" Ȱŉمƨيف حساب ا 

 املترجم. ، ويف هذȻ السنة اƬجرية بƗ املسجد املبار١٣٠٠ȫهو 



١٤٦     نزول املسيح

وكل من . زل يف مستقبل األيامـنست يدل هذا اإلهلام على أن آفةً) ٣(
خرى وقد تبين من مواضع أ. دخل هذه اجلماعة بإخالص سينقَذ من تلك اآلفة

 أن  من هذه النبوءة أيضاويتبني. يف الرباهني األمحدية أن تلك اآلفة هي الطاعون
الذي يدخل هذا املسجد بإخالص حيبه اهللا سوف ينقَذ من الطاعون، أي من 

  . املوت بالطاعون
 يشهد عليها عدد كبري من ٢٥إن النبوءة رقم : شهود العيان األحياء عليها
أما . حلالة يف بداية األمر وماذا آلت إليه فيما بعدالناس ويعرفون كيف كانت ا

 عاما فيشهد عليها املدعو ١٨ عن الزواج الذي مت يف دهلي قبل ٢٦النبوءة رقم 
شرمبت ومالوا مل من اآلريني وعديد من اإلخوة اآلخرين الذين أُخِبروا ا 

ي حنن أوهلا هذا الذ.  الزواج هذالقد تلقيت ثالثة إهلامات عن. قبل األوان
وجاء يف اإلهلام .  من الرباهني األمحدية٥٥٨بصدده وهو مسجل يف الصفحة 

ونص اإلهلام ". احلمد هللا الذي جعل لكم الصهر والنسب: "الثاين ما نصه
ين  أن إىلجيب االنتباه جيدا.  وثيب ِبكرقُدرت لكأي " ِبكر وثيب: "الثالث

يف بيته يف بتاله حني سألين صدفةً إذا  هذا اإلهلام للمولوي حممد حسني حكيت
 ٢٧وحبسب النبوءة رقم . كان هناك إهلام جديد، عندها سردت له هذا اإلهلام

ى يف هذا املسجد أكثر من مخسني ألف شخص إىل اآلن فأنقذهم اهللا قد صلّ
  . من الطاعون ومن كل وباء

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZRX@ @

  م ١٨٨٢ -١٨٨٠ :زمن بياا
   قبل أربعة أعوام حتققت:زمن حتققها

يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره ": نصها
  )٢٤٠انظروا الرباهني األمحدية ص " (الكافرون

جاءت هذه النبوءة يف زمن مل يكن يف املعارضني ضد هذه اجلماعة ثورة وال محاس، 
 دروافقد أص.  هذه النبوءة وبلغوا الذروة يف ذلكعشر سنني من ولكنهم ثاروا بعد



١٤٧  نزول املسيح
وأȍبح Ƥيع املشايǸ .  ونشروا مǞات الكتǢ واŎالت والقتȰفتاوɁ التكفري

من املعارضƙ وƁ يتركوا لتدمريي أية مكيدة مهما كانǨ دنيǞة ومنǶطة تقريبا 
ولكن النتيجة șهرت على عكس مبتغاهم دائما وșلǨ هذȻ . إال وكادوها

  .اƨماعة تتقدم ƞا يفوȧ العادة
، أما حتقȨ النبوءة ٢٧لقد بينا حتقȨ النبوءة رقم : ء عليȾاȾȉود العياȷ األحيا

 فواضح جلي Ɯد ذاتهÜ أن Ƥيع املشايǸ أǹرجوا كȰ ما يف جعبتهم ٢٨رقم 
  .الستǞصال هذȻ اƨماعة ولكنها ازدهرت وتقدمǨ يف النهاية

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZRY@ @
  م ١٨٨٢ -١٨٨٠ :ȁمن بياŒا
  م ١٨٩٧ -١٨٩٥ :ȁمن ƠققȾا

وǹرقوا له . ضى عنȬ اليهود وال النصارɁ حƓ تتبǌع ملتهمولن تر: "نصȾا
قȰ هو اهللا أحد، اهللا الصمد Ɓ يلد وƁ يولد وƁ يكن له . بنƙ وبنات بغري علم

الفتنة ههنا، فاƎȍ كما . وƹكرون وƹكر اهللا واهللا ǹري املاكرين. كفوا أحد
  )٢٤١انظروا الƎاهƙ األمحدية Ǝȍ) ".ȋ أولو العزم

 ȍفات القساوسة الذين يزعمون أŒم الذين ƹلكونيرضى املسيǶيون أي لن 
أنصار املسيǶية، وكذلȬ املسلمون املتسمون بصفات اليهود الذين يزعمون 

هذȻ النبوءة تشري إىل ... مثȰ اليهود أŒم عاملون باحلديǬ، ما Ɓ تعتنȨ دينهم
ǈǭم يف قȒية حماولة فتنة أǭارها املسيǶيون واملسلمون أوال يف قȒية آőم، ومن 

Ǩفعاليت ر ȫاملدعو كالر Ȱميع في ضديقتƨا ǖفتنة . ها، وتواط ȫوقد تكون هنا
  .أǹرɁ مقدرة بǖيديهم ألن ǭورőم ő Ɓدأ بعد

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZSP@@ @
  م ١٨٨٢ -١٨٨٠: ȁمن بياŒا
إن Ɓ يعصمȬ الناس فيعصمȬ اهللا من عندȻ، يعصمȬ اهللا من عندȻ ": نصȾا

  )٥١٠انظروا الƎاهƙ األمحدية ȋ." (لناسوإن Ɓ يعصمȬ ا



١٤٨     نزول املسيح
 Ȭوسيعصم Ȭوعصمت Ȭأسبابا حلمايت Ȼاهللا تعاىل من عند Ȩأي سيخل

ȫروōالناس وحاولوا أن يدم Ȭيعصم Ɓ ن، ما أعظمها . حتما، وإنɇانظروا ا
وقد وعد بكȰ . وما أقواها هذȻ النبوءة إذ ورد فيها وعد متكرر باحلماية

 وسينǶتون شƓ املكائد، ، أن يهلكوȫ ويدمروȫوضوǳ أن الناس سيǶاولون
Ȭمكائدهم ويعصم ȧōزƹو Ȭولكن اهللا تعاىل سيكون مع . Ȱن، هɇروا اƍففك

 Ýروهاǹنوف املكائد ورفعوا لقدمن مكيدة ادȍ الكي وتدمرييƬ نسجوا 
ضدي Ưتلف أنواț قȒايا القتȰ الزائفة، وǹططوا ǹططا كثرية إلهانيت 

فرض عليوحاولوا لتǢرائȒولكن اهللا .  ال ،Ȱالتكفري والقت Ɂرت فتاوŇدȍُأ
فالطوفان القوي . تعاىل ǹيبهم Ƥيعا فلم يفلǶوا يف أي مكيدة من مكائدهم

  . الذي ǭار فيما بعد، قد أنبǖ اهللا به قبȰ األوان
 ÝيƬييد اإلǖوالت Ǣكله من علم الغي Ȭأليس ذل Üقوا القولدȍاتقوا اهللا وا

عد العصمة كان يقتȒي أال يتمكن الناس من إحلاȧ أي وإن قلتم بǖن حتقȨ و
نوț من األذɁ، ولكنهم رفعوا القȒايا وتسببوا باألذɁ يف حȒوركم اǂاكم، 

  . وكالوا شتائم كثرية وأحلقوا ǹسائر مالية بسبǢ القȒايا
اƨواب هو أن املراد من العصمة هو اإلنقاذ من اɇفات الكبرية اليت كان ف

 أيȒا وعد بالعصمة ومع ذلŻ Ȭ انظروا أن النƑ . اقهاحلاألعداء يهدفون إ
 Ǣيȍأبالغة يف معركة أُحد ǳروƛ ǫحد Ȭبعد وعد ، واملعلوم أن ذل 
وإǌذǐ كǈفǈفǨǐ بنǌي إǌسŃرائŇي ǈȰ:  قائالكذلȬ وعد اهللا تعاىل عيسى . العصمة
ȬŃنعُذكُ أي ا Ȱإسرائي Ɨمن ب Ȭعصمت ƙأرادوا قتلالذين ر حȬ . ولكن

ńتواتر Ǩا أن اليهود اعتقلوا املسيح من الثاب ولكن اهللا Ǣعلى الصلي Ȼقوǎوعل 
:  كما هو معƖإذ كففǨ: فهذا هو املراد من. أنقذ حياته يف Œاية األمر

  ".واهللا يعصمȬ من الناس"

                                           
 ١١١: املائدة 



١٤٩  نزول املسيح
 من الƎاهƙ ٢٤١لقد وردت يف الصفǶة : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

Ɨبصفات اليهود سيثريون األمحدية نبوءة ع ƙاملتصف ƙن القساوسة واملسلمǖب 
حدǫ ذلȬ يف : فǖوالǄ. فتنة بتعاوŒم املشترȫ، ولكن اهللا تعاىل سيكشف احلقيقة

لقد . قȒية آőم، إذ حاولوا أن يكذƍبوا النبوءة ولكن اهللا تعاىل أșهر احلقيقة
 Ƒور حشد من الناس عن تسميته النȒƜ مőتراجع آ ائفا  دجاالǹ Ȱșو
Ȼلف . مرعوبا إىل حد كبري، األمر الذي ال يسع أحدا إنكارƷ Ɓعلى عدم (و

مع أننا وعدناȻ بإعطائه أربعة آالف روبية إذا حلف على ) تراجعه عن موقفه
Ȭكما كان مدلول النبوءة. ذل źمات يف حيا Ż . يف أن Ȍالنبوءة تتلخ Ǩكان

ارحتȰ من هذȻ الدنيا منذ مدة، الكاذب من الفريقƙ سيموت قبȰ غريȻ، وقد 
  . وبذلǹ Ȭتم على أنه كاذب يف املناșرة

املكر السيǜ الثاƆ الذي قام به القسس واملسلمون كان برفع الدكتور ) ٢(
 ،ƃ املعاندين ƙيع املسلمƤ Ȼوآزر Ȱاولة القتǶƞ ية زائفة ضديȒق ȫكالر

ن تبƙ يف Œاية ولك. أدىل بعȐ املشايǸ بشهادات يف اǂكمة ضدي ولصاحلهو
ǨȒفية ورȒاملطاف زيف الق . Ȱقب ǨŇǞبالنبوءة إذ قد ن Ȼفانظروا إىل عظمة هذ

هذȻ القȒايا بسنوات عديدة أن القساوسة واملسلمƙ سريفعوŒا ضدي بتعاون 
فقد تبȍ ƙدȧ النبوءة .  وكذلȬ كان،مشترȫ، وأن اهللا تعاىل سيمزȧō مكرهم

 رفعوا ضدي قȒايا القتȰ الزائفة أيȒا ولكن  أيȒا، حيǬ إن املعاندين٣٠رقم 
Ɨاهللا عصم .  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZSQ@ @
  م ١٨٨٢ -١٨٨٠ :ȁمن بياŒا
 حƙ نشر املولوي حممد حسƙ البطالوي فتوɁ التكفري ضدي، :ȁمن ƠققȾا

  . وأفƓ بذلȬ املولوي نذير حسƙ الدهلوي
لع إىل إله ي أطأوقد ƃ يا هامان لعلǎ. وإذ ƹكر بȬ الذي كǈفƋر": نصȾا

ƙنه من الكاذبșأل Ɔموسى وإ .Ǣوت ǢƬ Ÿيدا أ ŃǨŉتب . Ȱǹما كان له أن يد



١٥٠     نزول املسيح
. فاƎȍ كما Ǝȍ أولو العزم. الفتنة ههنا. وما أȍابȬ فمن اهللا. فيها إال ǹائفا

أال إŒا فتنة من اهللا ليǢǶ حبŋا جمŋا حبŋا من اهللا العزيز األكرم، عطاءă غري 
  ."ان وكȰ من عليها فانňشاتان تذƭ .Ɯذوذ

أي املولوي .. أي سيمكر بȬ الذي هو مصدر تكفريȫ وينكر بعد اإلقرار
: أي للمولوي نذير حسƙ الدهلوي.. حممد حسƙ البطالوي، وسيقول لرفيقه

" موسى"هنا قد ƧاƆ اهللاć ... أوقد ƃ يا هامان نارا، أي أȍدŇر فتاوɁ التكفري
 إىل موسى نظرة ازدراء وحتقري وقال أنا الذي ليشري إىل أنه كما نظر فرعونُ

ƙا قال حممد حسńامƢ Ȭهلكه، كذلǖه وأنا الذي سيتŉرب . Ȭام كذلƬيف اإل
Ż . ناله موسى على فرعونما إشارة إىل الفتح الذي كان من املقدر أن أناله ك

ŉعد Ɔ اńحممد وقال " :Ǣوت ǢƬ Ÿيدا أ Ǩتب "ǎلأي ش ǢƬ Ÿيدا أ Ǩ
  ...أي سقȔ يف هوة الȒالل.. Ȭ أيȒاوهل

يف هذȻ النبوءة بعدل وإنصافÜ فقد أُنبŏ ǨǞǌا يف زمن سبȨ اɇن تفكƋروا 
 Ȼا هذȒاألمحدية، وكان قد قرأ أي ƙاهƎال Ÿكتا ƙاملولوي حممد حس Șتقري

 أن يطلع على Ǝǹ الغي ǢهȰ بوسع أحد سوɁ اهللا . النبوءة الواردة فيه
  )١٥٠انظروا الƎاهƙ األمحدية ȋ(دÝ الذي Ɓ يعلمه أح

لقد قدم املولوي حممد حسƙ البطالوي نفسه  :Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
Ż منع .  إذ كتǢ ضدي فتوɁ التكفري وكفƋر٣١Ɔدليال على ȍدȧ النبوءة رقم 

  .من التكذيǢ والتكفري بǖمر من احلاكم كما جاء يف النبوءة
áÓ‰@ñõìjäÛa@ZSR@ @
Œبيا Ǹعام ٦ :اتاري ȓم١٨٩٨ شبا  
 بوحيه اخلاȋ يف عاƁ الرǗيا أن أشجارا  علي لقد كشف اهللا :تȦصيلȾا

شƓ مناطȨ البنجاب وهي كريهة املنظر Ưيفة املظهر قصرية سوداء تزرț يف 
إŒا أشجار : ما هذȻ األشجارÝ فقالوا: سǖلǨ بعȐ هǘالء الزارعƙ. الطول

األمراض : "وتلقيǨ إƬامńا نصه. قريǢالطاعون الذي سيتفشى يف البالد عن 



١٥١  نزول املسيح
țاȒوالنفوس ت țشات . Ɂنفسهم، إنه آوǖروا ما بغيي Ɠر ما بقوم حغيإن اهللا ال ي

  ". القرية
أي إن هذا الطاعون الذي قد بدأ يف البالد لن يزول، بȰ سينتشر هذا املرض 

ادر قد محى ولكن اهللا الق. ويتسبǢ يف وفيات كثرية ما Ɓ يصلح الناس أعماƬم
قاديان من التشتǨ والتفريȨ، أي لن ŏ ǎȰƷا دمار يتركها ǹرابا يبابا ويǘدي إىل 

وƹكن أيȒا أن تǶفȘǈ قاديان من الطاعون كليا، ولكن بشرȓ التوبة، . تشتيتها
Ǭاخلب țالناس من سوء الكالم واألعمال وأنوا Ȱانظروا . (أي إذا تاب ك

 آذار ١٧م و١٨٩٨ شباȓ عام ٦يǸ اإلعالن املنشور عن الطاعون بتار
  )م١٩٠١

لقد أُرǌيǨ هذȻ الرǗيا وأŇƬُمǨ هذا اإلƬام، Ż انتشر الطاعون يف البنجاب 
فقد . م بǖربع سنوات١٨٩٨ شباȓ ٦بشكȰ عام بعد اإلعالن املنشور يف 

 ƙوز١٩م إىل ١٩٠١ تشرين األول ١تفشى ما بƢ / م أي يف مدة ١٩٠٢يوليو
انظروا . ( حمافظة من حمافظات البنجاب٢٣باț الشهر يف تسعة أشهر وǭالǭة أر

  ) سجالت احلكومة عن الطاعون يف البنجاب
 ȓالنبوءة يف زمن، أي يف شبا Ȼذŏ ǜǌيكن فيه للطاعون ١٨٩٨لقد أُنب Ɓ ،م
Ȕمن البنجاب فق ƙر إال يف حمافظتǭبار عام"انظروا جريدة . (أي أǹ٢" أ 

  )ذȻ الشهادة احلكوميةم وقد نشرت فيها ه١٩٠٢أغسطس /آب
، أما ٣١ لقد سبȨ البيان عن النبوءة رقم :Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

 ١٧م و١٨٩٨فƎاير / شبا٦ȓ فقد نشرناها يف إعالننا بتاريǸ ٣٢النبوءة رقم 
عندما نشرت هذȻ النبوءة بتاريǸ . م، وقد حتققǨ بكȰ جالء١٩٠١مارس /آذار
٦ȓاير / شباƎر على١٨٩٨فǈعثي Ɓ من م Ȕفق ƙالطاعون إال يف حمافظت 

وأȍيǢ .  حمافظة يف إقليم البنجاب٢٣البنجاب، أما بعدها فقد تفشى يف 
 ٢١٨٧٩٩ شخصا ǹالل تسعة أشهر وǭالǭة أرباț الشهر، ومات ٣١٦٠٢١

  )انظروا البيان احلكومي(شخصا 



١٥٢     نزول املسيح

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZSS@ @
   قبȰ تسع سنوات من اليوم :ȁمن بياŒا
  .ى الطاعون يف مومباية أعوام تفش بعد بȒع:ȁمن ƠققȾا
حƁ ƙ يكن للطاعون أي أǭر يف مومباي دعوت حللوله : تȦصليȾا

 من اƬجرة الذي مȒى عليه تسع ١٣١١فقد ورد يف عام . واستجيǢ الدعاء
 Ÿسنوات يف كتا"Ɂمحامة البشر "ƃمن الدعاء التاȒمن الشعر يت Ǩبي :  

"ǨيŉنƢ املبيد بسيله Ȩرفلما طغى الفسلو كان الوباء املتب  "  
 ١انظروا الصفǶة . (أي حƙ تفاقم الفسȨ دعوت اهللا تعاىل حللول الطاعون

Ɂمن القصيدة يف محامة البشر(  
áÓ‰@ñõìjäÛa@ZST@@ @

  م ١٨٩٧ :بياŒا ȁمن
  . تفشى الطاعون يف البنجاب بعد بȒعة أعوام من هذȻ النبوءة:ȁمن ƠققȾا
" سراǯ منري" من كتاŸ ٥٩ن يف الصفǶة لقد أنبǖتƜ لول الطاعو: تȦصيلȾا

وجاء فيه أن الذين Ɓ يقبلوا النبوءة عن ليكهرام سيŏ ȰǶم أيȒا بالء الطاعون 
إǌنƋ الƋذŇين اتŉخذُوا الǐعŇجǈȰŃ سينالُهمŃ غŅǢȒǈ مŇنŃ ربōهǌمŃ وذŇلƋةǆ فŇي كما يقول تعاىل 

ويف . لغǢȒ يف الدنيا هو الطاعوناحلول ، واملراد من  الǶǐياةŇ الدŊنŃيا
يا مسيح اخللȨ : " من الكتاب نفسه ورد عن الطاعون إƬام نصه٦٠الصفǶة 
وقد . يا أيها املسيح اشفعŃ لنا: أي سيقول الناس عند شدة الطاعون". عدوانا

م Ʀسة أعوام، ١٩٠٢يوليو / Ƣوز١٨  أيمȒى على نشر هذا الكتاب من اليوم
فانظروا كم .  عالمة ملǶوșة لتفشي الطاعون قȔة أي يف ذلȬ الزمنوƁ تكن

 عاما، وقد أُنبǜǌ ٢٢هي عظيمة الشǖن أنباء الغيǢ هذȻ اليت تنشر باستمرار منذ 
  . باستمرار أن الطاعون على وشȬ التفشي يف البالد

                                           
 ١٥٣: األعراف 



١٥٣  نزول املسيح
إن يف بيانات احلكومة اليت سبȨ ذكرها شهادة : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

  .٣٤ و٣٣بوءة كافية على حتقȨ الن
áÓ‰@ñõìjäÛa@ZSU@ @
   من اƬجرة١٣١٢ :ȁمن بياŒا
    حتققǨ يف أيام الطاعون:ȁمن ƠققȾا
" سر اخلالفة" من كتاŸ ٦٢قبȰ تسعة أعوام دعوت يف الصفǶة : تȦصيلȾا

حللول الدمار باملعاندين ونزول الطاعون ŏم، وقد هلȬ ودمōر إىل اɇن ألوف 
Ɂرǹفات األɇكان الدعاء كما يلي. منهم بالطاعون وا :  

ǹاوńومفسد ǳالصال Ɂن عادم ōرب ǐر***  ذōا ودمŕعليه الرجز حق ǐلōونز  
  ومزǹ ȧōصيمي يا إƬي وعفƍر*** رǯō كروŸ يا كرƹي ونـجōـƗ ـوف   

أي أنزǌلǐ يا ربō على كȰ مفسد طاعونńا أو أهلكه ƞوت من نوț آǹر أو 
ومرȟō أنفه من اƬموم ومزȧō عدوي Ƣزيقا ، وǹلƍصƗ أǹرɁ طريقةحاسبه ب
فنـزل الطاعون يف البالد ومات به ألوف من املعاندين الذين كانوا . بالتراب

Ȱيف املستقب ǫدǶاعتنا، وال نعلم ماذا سيƤ فقد . يعادون Ȭوباإلضافة إىل ذل
وŃالبارزين واع Ǹاملشاي Ȑي بعŇمعŉهمرȒنونُ، وكثري  بعƨهم اȒاب بعȍوأ ،

فبǶسǢ هذا الدعاء أȍيǢ املولوي شاȻ دين باƨنون، وعمŇي . نهم ماتوام
كذلȬ هلǭ Ȭالǭة مشايǸ من . رشيد أمحد، ومات حممد ȈƝ بالطاعون
، وغالم دستغري القصوري، "ƙŇŏ"لدهيانهÜ فقد أُهلȬŇ حممد حسن من قرية 

 أما املولوي حممد حسƙ. وحميي الدين اللكهوكي، وفُقǨǞ عƙ أȍغر علي
مرغه يف التراب، إذ منع من التكفري : تعƗ" عفƋر"ألن " عفƍر"فصار عرضة لدعاء 

بǖمر من احلاكم، وعفǎر بتراب احلŇراǭة، ألن التمرȟŊ بالتراب من مسلتزمات 
هذا ما حدǫ إىل اɇن وال ندري . الزارț يتعامȰ مع التراب كȰ حƙفالزراعة 

  . ماذا سيǶدǫ يف مستقبȰ األيام
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تكفي بيانات احلكومة إلǭبات حتقȨ النبوءة :  العياȷ األحياء عليȾاȾȉود

  ". سر اخلالفة" الواردة يف كتاب ٣٥رقم 
áÓ‰@ñõìjäÛa@ZSV@ @
  . من اƬجرة١٣١١: ȁمن بياŒا
  حتققǨ يف أيام الطاعون: ȁمن ƠققȾا
 من كتاب نور احلȨ ٣٨ إىل ٣٥لقد أنبǖت بالطاعون يف الصفǶة : تȦصيلȾا

فقد وردت يف . Ƭام، وقد حتقȨ هذا النبǖ بعد ستة أعوام من بياŒااإلناء على ب
وعي أن هذا اعلǈمŃ أن اهللا نفǬ يف ر: " من الكتاب فقرة نصها٣٥الصفǶة 

ولǞن أبوا ... اخلسوف والكسوف يف رمȒان آيتان Ưوōفتان لقوم اتبعوا الشيطان
اخلسوف والكسوف أي قد ألقى اهللا تعاىل يف قلƑ أن ." فإن العذاب قد حان

Ȭعالمة العذاب أي الطاعون املوش.  
، ٣٥لقد سبȨ البيان عن حتقȨ النبوءة رقم : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

  .٣٦والبيان نفسه ينطبȨ على النبوءة رقم 
áÓ‰@ñõìjäÛa@ZSW@ @
  م١٨٨٣: ȁمن بياŒا
  م وذلȬ بعد بياŒا بثالǭة أشهر تقريبا١٨٨٣ تشرين األول ٣٠: ȁمن ƠققȾا

ȦاتȾة : صيلǭوفاته بثال Ȱقب ƙريɇديانند زعيم ا Ǩوت بانديƞ تǖقد أنب
. أشهر وحكيǨ النبوءة لالله شرمبǨ وغريȻ من اɇريƙ املقيمƙ يف قاديان

)ȋ األمحدية ƙاهƎفوا لصدقوا القول) ٥٣٥انظروا الŇلǶسفنا . ولو استǖلقد ت
 ب علɂ بعȐ أسǞلتناƶيعلى موت البانديǨ ديانند كثريا ألنه مات قبȰ أن 

  :اليت منها
)١ (Ǆعقوبة Ȩر يف اخللول إىل ديدان على  إن التغيǶسوء األعمال، والت

وكالب وغريها أمر يواجهه اɇريون منذ ماليƙ السنƜ ƙسǢ قوƬم، ولكنهم 
Ɓ ينالوا النجاة إىل اɇن على قلة عددهم الذي Ʒصى على األȍابع، وكان 
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 أو أنه ال يوجد ،أن إƬهم إما أنه ال يريد أن ينجيōهمفهذا يعƖ . عددهم حمدودا

واملعلوم أن اإلنسان ال يستطيع أن يكفŉ عن الذنǢ . يف الفيدا قانون للنجاة
 ƙريɇا Ɂباإلله فليس لد ƙم وسيلة لليقōيقد Ɓ وملا كان الفيدا ،ƙبدون اليق

يدان واحلشرات وغريها سبǢ يقيƗ ملعرفة اإلله، ورƞا Ƭذا السبƁ Ǣ تنŃفǈد الد
  . بعد

يف ƶوز للمرأة من فǞة اɇريا أن تبقى على عالقة غرامǇ مع شخȌ آǹر ) ٢(
  أليسǨ هذȻ ديوǭيةÝ .  زوجهاحال وجود

إذا Ɓ يكن اإلله ǹالȨ األرواǳ، وكان ưكنا لɊرواǳ أن تنال النجاة ) ٣(
Ǣ مبدأ الفيدا  Ɯس-يف وقǨ من األوقات ففي هذȻ احلالة ليس للدنيا أن تدوم 

 وسيصبح اإلله عاطال بال عمȰ ألن كȰ من Ʒوز النجاة يفلǨ من يد اإلله، -
وهذا أمر يكذǎبه مبدأ الفيدا القائȰ . ألنه لو Ɓ يبȨ له ذنǢ ملا عاد إىل الدنيا
  .بعودة األرواǳ إىل الدنيا بصورة متكررة

 ميتة اخليبة  Ɓ يرد ديانند على أي من هذȻ األسǞلة ومات يف مدينة أƤري
  . واخلسران

إن الشاهد على هذȻ النبوءة هو اƬندوسي الله : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
شرمبǨ وبعȐ من املسلمƙ، غري أن شهادة شرمبǨ أقوɁ ولكنه Ɯاجة إىل أن 

  .يستǶلǈف
áÓ‰@ñõìjäÛa@ZSX@ @
   م١٨٨٢-١٨٨٠: ȁمن بياŒا
 ǹانÜǐ ديرȻ إƧاعيȰ عبد اهللا: "جرɁ على لساƆ وحيŅ مرة ذات: تȦصيلȾا

ǐانǹ ." ȫندوس موجودين حينذاƬا Ȑادف أن كان بعȍباحا وȍ Ǩكان الوق
فƎǹǖت اƨميع على الفور بǖن اهللا تعاىل أƆƎǹ أنه ". بشنداس"ƞن فيهم املدعو 

أنا سǖحتقȨ : فقال بشنداس من فورȻ. ستźǖ اليوم نقود من شخŏ Ȍذا االسم
 Ǣذهǖيد بنفسيمن هذا األمر، وسƎال Ǣاأليام . إىل مكت Ȭيد يف تلƎكان ال
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يصȰ قاديان بعد الظهر فذهǢ املذكور إىل مكتǢ الƎيد على الفور وجاء 

 نائǢ -باƨواب بǖنه علم من مدير مكتǢ الƎيد أن شخصا اƧه عبد اهللا ǹان
عندها سǖلƗ .  قد أرسȰ نقودا-"ديرȻ إƧاعيǹ Ȱان"املفوض اإلضايف يف مدينة 

أƆƎǹ اهللا الذي ال : كيف علمǨ ذلÝȬ قلǨ: أشد االستغرابمستغربا 
  )٢٢٦انظروا الƎاهƙ األمحدية ȋ. (تعرفونه

" بشنداس" هو ٣٨الشاهد على النبوءة رقم : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
ȧرزنفسه الذي يقيم يف قاديان وال يزال حيا ي .  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZSY@ @
  م ١٨٨٢-١٨٨٠ :ȁمن بياŒا
   ǹالل أسبوț واحد:Ⱦاȁمن Ơقق
 وهو أحد اɇريƙ -  من قاديانذات مرة أȍيǢ املدعو مالوا مȰ: تȦصيلȾا

.  ƞرض السȰ الذي Ɓ يكد يفارقه، وبدأت آǭار اليǖس تطرأ عليه-النشطاء 
فدعوت اهللا تعاىل . فجاءƆ للعالǯ وبدأ يبكي باضطراب شديد يائسا من حياته

فشفي يف ". يا نار كوƆ بردا وسالمانا قل: "له وتلقيǨ من اهللا جوابا نصه
ȧا يرزńواحد وال يزال حي țون أسبوȒغ.)  ȋ األمحدية ƙاهƎ٢٢٧انظروا ال(  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZTP@ @
   م١٨٨٢-١٨٨٠: ȁمن بياŒا
  .منع الكتاب من النشر لثالǫ سنوات: ȁمن ƠققȾا
حȍ ƙارت بعȐ أجزاء كتاب الƎاهƙ األمحدية جاهزة ǹطر : تȦصيلȾا

باƃ نشرها ولكن ما كنǨ أملȬ النقود Ƭذا الغرض، فتوجŉهǨ إىل الدعاء يف ب
Ż ". ليس بالفعȰ: "فغلبƗ نعاس ǹفيف وتلقيǨ جوابا تعريبه. حȒرة اهللا تعاىل
مليما واحدا رغم حماوالت مȒنية ŏذا الصدد ومǨȒ فترة وال Ɓ يرسȰ أحد 

  )٢٢٥ة ȋانظروا الƎاهƙ األمحدي. (طويلة على هذا املنوال
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 هو اƬندوسي ٣٩ الشاهد على النبوءة رقم :Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا 

ذكر احلالة امليǞوس منها اليت أƎǹته فيها ŏذا توال بد أن ي. مالوا مȰ نفسه
 فكثريŅ ٤٠أما الشهود على النبوءة رقم . اإلƬام Ż شفي يف أسبوț واحد

  .عددهم، وبعȒهم موجودون هنا أيȒا
‰@ñõìjäÛaáÓZTQ@@ @
  م ١٨٨٢-١٨٨٠ :ȁمن بياŒا
   بعد ǭالǫ سنوات:ȁمن ƠققȾا
حƙ أعلمƗ اهللا تعاىل بǖنȬ لن تعان بالفعƁ ،Ȱ يقبȰ عليŉ أحد إىل : تȦصيلȾا

وذات . فترة من الزمن، وعاملƗ الناس بإعراض والمباالة وأُجȰō نشر الكتاب
جرɁ على لساƆ من مرة ǭار يف قلƑ محاس شديد للدعاء عند ȍالة املغرب، ف

  :اهللا تعاىل وحي نصه
"هزȬإلي Ȭعلي Ȕالنخلة تساق țذƛ األمحدية ." ( رطبا جنيا ƙاهƎانظروا ال
 ȋ٢٢٦ (  

بقدر حƓ عندها بعثǨ الرسائȰ إىل بعȐ األشخاȋ البارزين فجاءت النقود 
ولكن كانǨ . شر اƨزء األول والثاƆ من الƎاهƙ األمحديةاستطعǨ أن أن

السابقة بعȐ الناس  يف ذلȬ الوقǨ كǖي شخȌ عادي، غري أن معرفة حاليت
ŏ العائلة العريقة Ȼتذ Ǩيف نوعا ما سبب Ȭقلوب حتريȒمر اهللا تعاىل همبعǖب. Ż 

عندها تلقيǨ . شاء اهللا تعاىل بعد ذلȬ أن يذيع ȍييت يف العاƁ مقرونا بالعظمة
ألقيƎ" : Ǩاهƙ األمحدية ونصهااإلƬامات التالية كلها اليت سبȨ أن سجōلǨ يف ال

Ɨصنع على عيولت ،Ɨحمبة م Ȭرجال نوحي إليهم من السماء. علي ȫسينصر .
وال تصعōر خللȨ اهللا، وال . يǖتيȬ من كȰ فǰ عميȨ.  من كȰ فǰ عميȨونيǖت

  )٢٤٢-٢٤١الƎاهƙ األمحدية ȋ ." (تسǖم من الناس
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 اƨماعة يف هذȻ األيام ș ŻلǨ هذȻ النبوءة تتعاșم كبذرة حƟ Ɠاوز عدد

وقǨ ال نسمة مقارنة مع العدد يف ذلȬ  من اƬجرة مǞة ألف١٣٢٠أي عام 
و ǭالǭة أشخاȋ وقد جاءوا يف الذي Ɓ يكن فيه على عالقة Ÿ إال شخصان أ

كلما أتى شخȌ من أي جانǢ أو جاءت هدية من شخȌ .  منهمتǹǖرزمن 
 الذين جاءوا إىل هنا وبايعوا ال وملا كان عدد. جديد فإŒا ƞنـزلة آية جديدة

 Ȱتلفة ال تقƯ دايا اليت جاءت يف أوقاتƬالنقود وا Ȭألفا وكذل ƙسƦ عن Ȱيق
 Ȱمليون آية على األق ȫاما أن هناƢ ȧة والصدǶعالوة -عن مليون، فمن الص 

يǖتيȬ من كȰ : " يثبȍ Ǩدقها من إƬام نصه-على ما كتبناȻ يف هذȻ القائمة 
Ȩعمي ǰر نصهوهن". فǹام آƬنتيجة إ Ǩيات اليت حتققɇمن ا Ɂرǹسلسلة أ ȫا :

"Ȭمن أراد إهانت Ņƙمه Ɔإ ."  
هز إليƛ Ȭذț النخلة : "وهناȫ نقطة أǹرɁ جديرةǆ باالنتباȻ أن هذا الوحي

 وكان Ǩتلقته مرƇ حƙ أƱبǨ ابنها عيسى " تساقȔ عليȬ رطبا جنيا
يف كتاب الƎاهƙ األمحدية " مرƇ"وقد ƧاƆ اهللا تعاىل أيȒا . تشعر بالȒعف

" وكن من الصاحلƙ الصديقƙ: "وأمرƆ على غرار مرƇ الصديقة ما نصه
) ȋ األمحدية ƙاهƎامي) ٢٤٢انظروا الƬلذا فإن إ" :Ȭإلي النخلةهز țذƛ  "

يشري إىل أن االبن الذي ولد من محȰ الصديقية وōƧي عيسى، șلǨ الصفات 
يا عيسى إƆ : " دام ضعيفا، وعندما حاز قوة نودŇيƞ ا نصهاملرƹية تربيه ما

                                           
باي ال يربو على ستة أو سبعة أشخاȋ، م كنǨ أșن أن عدد املبايعƙ يف دائرة مو

: املذكورة هوولكن قد تبƙ اɇن من مذكرة حكومية أن عدد املبايعƙ يف الدائرة 
م من مدينة ١٩٠٢ أيلول ٢ بتاريǸ ١٩١٤٣مذكرة حكومية رقم . ( شخصا١١٠٨٧

مساعد ) مفيت حممد ȍادȧ(ه مم رق١٩٠٢ǈ آب عام ١٣بونا، ردا على مكتوب مǘرǷ يف 
إن عدد أفراد الفرقة األمحدية يف اإلحصائيات : "سكرتري أƱمن إشاعة إسالم جاء فيه

).  املدون املسǘول نيابة عن مراقǢ اإلحصائيات اإلقليميتوقيع" (١١٠٨٧السابقة كان 
 .منه
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ǎƃإ Ȭورافع Ȭمتوفي) " ȋ األمحدية ƙاهƎهذا هو الوعد ). ٥٥٦انظروا ال

ƇرǶى أحد . نفسه الذي جاء يف سورة التŉوكان ال بد من أن يسم"Ƈيف "مر
حȰ التقدم هذȻ األمة ƜسǢ الوعد املذكور، Ż يتولد منها عيسى بعد املرور ƞرا

وأُوحي إǎƃ " هزي إليȬ: "لقد أُوحي إىل مرƇ. فيدعى ابن مرƇ، فها هو ذا أنا
والفرȧ الوحيد بيننا هو أن مرƇ حينها كانǨ تعاƆ من . أيȒا باملعƖ نفسه

ƃمن ضعف ما Ɔأعا Ǩضعف جسدي، أما أنا فكن .  
áÓ‰@ñõìjäÛa@ZTR@@ @

. اهللا القادر عن عبد اهللا آőممن آيات اهللا العظيمة آية أșهرها : تȦصيلȾا
وكان السبǢ وراء ذلȬ أن تقرŉر عقد مناșرةň بƙ اإلسالم واملسيǶية يف أيار 

ووقع ǹيار املسيǶيƙ .  الدكتور مارتن كالرȫ منم برغبة١٨٩٣وحزيران 
ƙثال للمسلمư Ǩرة، أما أنا فكنșم ليمثلهم يف املناőعلى عبد اهللا آ . Ȱوقب

يف " دجال" بكلمة يام وȍف عبد اهللا آőم نبينا األكرم املناșرة ببȒعة أ
جنȠ "كما ورد هذا الذكر يف الصفǶة األǹرية من كتاب " أندرونه بايبȰ"كتابه 
كنƁ   Ǩ أنس طيلة أيام املناșرة ƟرȻǗ ووقاحته هذȻ،).احلرب املقدسة(" مقدس

دا ǹطيا وقد أǹذت عه. أود من كȰ قلƑ ونفسي أن أتلقى نبوءة عن معاقبته
 إىل اǂكمة بغية إيذائي بعد - مثȰ املسيǶيƙ اǹɇرين -من آőم أال يسعى 

.  يوما، ولكن șللǨ أدعو سرŋا ملعاقبته١٥فانشغلǨ يف املناșرة إىل . النبوءة
 Ɓ يتǢ وƁ يتراجع عن إذاحƙ انتهǨ أيام املناșرة أƆƎǹ اهللا تعاىل أن آőم 

 يففسوف يلقى يف اƬاوية –" الدجال" بـنƑ  إذ نعǨ ال-التجرǗ والوقاحة 
ففي اليوم األǹري للمناșرة قلǨ لعبد اهللا آőم، بعد إعالم من .  شهرا١٥مدة 
 ȒƜور Ƥاعة كبرية تȒم Ʋو ǭالƙǭ مسيǶيńا باإلضافة إىل الدكتور -اهللا 

مارتن كالرȫ، وقرابة ǭالƙǭ أو أربعƙ شخصا من Ƥاعتنا ƞن فيهم أǹي يف 
شيǸ : املولوي عبد الكرƇ، وأǹي يف اهللا: املولوي نور الدين، وأǹي يف اهللا: اهللا

منشي تاǯ الدين، اǂاسǢ يف مكتǢ القطار، وأǹي : رمحة اهللا، وأǹي يف اهللا
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عبد العزيز ǹانǐ، املوșف يف مكتǢ املراقǢ يف سكȬ احلديد بالهور، : يف اهللا

املناșرة قد انتهǨ اليوم من حيǬ  إن -ǹليفة نور دين وغريهم : وأǹي يف اهللا
أي مع اهللاÜ وهي أنȬ .. العقȰ والنقȰ، ولكن بقيǨ مواجهة من نوț آǹر

 بينما أنا أǗمن به " أندرونه بايبȰ" دجاال يف كتابŉƧ ȬيǨ نبينا األكرم 
فهذȻ هي املواجهة اليت . رسوال ȍادقا، وأǗمن بǖن اإلسالم دينŅ من اهللا تعاىل

واملراد من احلكم السماوي هو أن الكاذب منا، . كم السماويسيفصȰ فيها احل
 ،ȨǶلل Ōدجاال وهو عدو Ȼويدعو Ȩبوجه غري ح ȧب الرسول الصادƍالذي يكذ

 يف حياة الصادȧ الذي هو على احلȨ - شهرا من اليوم ١٥سيلقى يف اƬاوية يف 
دȧ دجاال، وƁ  إن Ɓ يرجع إىل احلȨ، أي إن Ɓ يتراجع عن تسميته النŉƑ الصا-

  . ƹتنع عن إساءته وبذاءة لسانه
 بȰ اإلساءة ،وقد قيȰ ذلȬ ألن ƭرد إنكار دين يف الدنيا ال يستلزم العقوبة
  . والتجاسر وبذاءة اللسان هي اليت ƟعȰ اإلنسان مستǶقا للعقوبة

 ƙم أكثر من سبعȒلس يƭ النبوءة يف Ȼذŏ مőر آǌبǹُأ ƙعلى أية حال، ح
جهه وارتعشǨ يداȻ، فǹǖرǯ لسانه على الفور ووضع يديه شخصا شǢǶ و

على أُذنيه وبدأ يهز رأسه مع يديه كما يفعȰ اŎرم اخلائف من اإلدانة، منكرńا 
ńة، مظهرƹرƨا تواضعه وتوبته الارتكاب اǳوكان يقول مرارا بلسان . نصو

Ȉالن: مرتع ōمأس Ɓاإلساءة، و Ȼهذ Ǣأرتك Ɓ أنا ،ǈالتوبة ǈالتوبة ،Ȕدجاال ق Ƒ
وهذا املشهد Ɓ يشهدȻ املسلمون فقȔ، بȰ . وكان يرتعȈ عند قوله هذا

. حȒرتŃه Ƥاعة كبرية من املسيǶيƙ الذين شاهدوا تواضعه وانكسارȻ الشديد
أندرونه "كان يبدو أنه يقصد من إنكارȻ هذا أن عبارته اليت كتبها يف كتابه 

Ȱر" بايبǹا آǞشي Ɨتع.   
ع يف ƭلس ȒƜور سبعƙ شخصا تقريبا عن التفوȻ على أية حال، تراج

لذا فقد وقŇي . اليت كانǨ السبǢ وراء النبوءة املذكورة آنفǄا" الدجال"بكلمة 
 شهرا ألنه نبذ كلمة اإلهانة واإلساءة اليت كانǨ مدعاة ١٥من املوت يف 

 .ففي هذȻ احلالة كان مستǶيال أن ينسى اهللا تعاىل شرطا وضعه بنفسه. للنبوءة
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وكان يكفيه هذا القدر من أجȰ االستفادة من شرȓ التراجع، وƁ يكتف 

، بȰ امتنع Ƣاما عن اƬجوم على اإلسالم من يوم "دجاال"باالمتناț عن قوله 
 وفقد Ǣاستوىل عليه الرع Ɠوفا من مغبة النبوءة، حǹ يزداد Ȱșاعه النبوءة، وƧ

دته بالدوام على مناșرة سكونه واستقرارȻ وغير حالته وơلى Œائيا عن عا
وكف لسانه عن التفوȻ بكلمات اإلساءة . املسلمƙ وتǖليف الكتǢ ضد اإلسالم

وقد . واالستخفاف، كǖنه ǹتم على لسانه، وȰș يقȒي أوقاته مهموما مغموما
بلȠ به اƬم مبلغا حƓ يǞس من حياته، وكان يسافر يف حالة اضطراب من مدينة 

 ماتكاŎانƙ بغية زيارة أقربائه زيارة أǹرية حƓ إىل أǹرɁ هائما على وجهه 
  . يف فريوز بور أǭناء السفر

 والتجاسر يف ƭلس عام سيءكالم املالما دام قد تراجع عن : أما السǘال
مظهرا تواضعا وانكسارا متزايدا مرارا، فلماذا بطȈ به مع " الدجال"ونبذ قوله 

   األيامÝ  تلȬذلÝȬ وملاذا مات سريعا يف
 حمتوما -ألنه كان قد ȍار عرضة للمباهلة، فكان موته : ƨواب هوفا

 Ÿة األوىل من كتاǶالنبوءات اليت وردت يف الصف ǢسƜ"مőام آƱعاقبة (" ا
وذلȬ ألنه قد .  شهرا١٥ بعد مرور الـ - يف حياة آőم - اليت أنبǖتŏ ا)آőم

بعد رفȒه ورد يف تلȬ النبوءات بكلمات ȍرƷة أن آőم سيموت سريعا 
فلما ارتكǢ هذȻ اƨرائم كلها مات . احللف وكتمانه الشهادة وإعادته اإلساءة

وكان موته ضروريا على أية حال ألن . بعد سبعة أشهر من إعالننا األǹري
ȧالصاد Ȱأن الكاذب سيموت قب ǨمنȒنه . النبوءة تǖوقد استفاد من التراجع ب

 ١٥ا على تراجعه بعد مȒي الـ ولكنه ملا Ɓ يعد ǭابت.  شهراǨƹ Ɓ١٥ يف 
 شهرا السابقة، ١٥شهرا وƁ يعد يف قلبه اخلوف الذي استوىل عليه أǭناء الـ 

 للǶلف عوتهوكذب أيȒا حƙ قال بǖنه Ƹ Ɓف النبوءة قƷ Ɓ Ż ،Ȕلف حƙ د
ه بإعطائه أربعة آالف روبية نقداÜ فقد أماته اهللا تعاىل ǹالل سبعة أشهر وعدتو
 بعد إعالƆ األǹري بسبǢ إنكارȻ وكتمانه الشهادة - شهرا ١٥ أي يف الـ -

 Ǹحياته بتاري Ǩفانته ،ȻاسرƟم يف مدينة فريوز بور١٨٩٦-٧-٢٧و . Ȭوبذل
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 ١٥ شهرا قائمة على أية حال، إذ مات آőم يف أǭناء الـ ١٥بقيǨ مدة الـ 

، أي إن هذȻ النبوءة اإلƬية كانǨ يف ȍبغة اƨمال. شهرا اǂددة يف النبوءة
وملا اǹتار آőم الليونة يف تصرفاته وƁ يلجǖ إىل . كانǨ يف حلǎة الرفȨ والليونة

بذاءة اللسان مثȰ ليكهرام، فقد عامله اهللا تعاىل أيȒا برفȨ وأرɁ آية اƨمال 
أما ليكهرام فكان سليȔ اللسان وبذيǞه بشدة، لذا . بإمهاله وإماتته يف األǹري

وحƁ ƙ يقدōر اƨهالء والعمهون حȨ . ية اƨاللفقد أرɁ اهللا تعاىل يف حقه آ
 بعدها آية اƬيبة واƨالل القدر آية اƨمال اليت șهرت ȨƜ آőم أșهر اهللا 

  . ƞوت ليكهرام
 ǥالنبوء ɂعل ćاألحياء ȷود العياȾȉďč : بوت النبوءة رقمǭ أي ( ٤٢إن 

جنȠ "نفسه بعنوان مذكور يف كتيǢ املناșرة ) اليت تنبǖت ŏا عن عبد اهللا آőم
ويتبƙ من الكتيǢ السبǢ وراء النبوءة وهو أن آőم . )احلرب املقدسة ("مقدس

 Ƒى النŉƧور قرابة .  دجاالȒƜ اعه النبوءة تراجع عن موقفهƧ ولكنه بعد
: املولوي احلكيم نور الدين، وأǹي يف اهللا: سبعƙ شخصا ƞن فيهم أǹي يف اهللا

ǹوأ ،Ƈمومباي هاوس : ي يف اهللاملولوي عبد الكر Ȭرمحة اهللا مال Ǹشي
منشي : ǹليفة نور الدين تاجر من جامون، وأǹي يف اهللا: بالهور، وأǹي يف اهللا

، بفشاورǹواجه كمال الدين، اǂامي : șفر أمحد من كبورőله، وأǹي يف اهللا
تاǯ الدين من وǹليفه رجǢ الدين من الهور، وميانǐ جتهو الهور، ومنشي 

ه ديا من لودهيانه، ومنشي حممد أرورا من كبورőله، وميانǐ إلواملولوي الهور، 
أمŃرǌتŃسر " رياض هند"حممد ǹان من كبورőله، شيǸ نور أمحد حمرر جريدة 

أمŃرǌتŃسر، وميان نȈƝ Ƒ تاجر احلرير مŇن أمŃرǌتŃسر، " رياض هند"ومالȬ مطبعة 
 حممد ȍادȧ، وȍاحبزادȻ وميان قطǢ الدين، النǶاس من أمŃرǌتŃسر، ومفيت

 ȟجرا Ǹوقاضي ضياء الدين، واملولوي عبد اهللا السنوري، وشي ،Ȩاحل ǯسرا
  .علي وغريهم، فكلهم شهود على هذȻ النبوءة

@ @
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  م١٨٩٣ شباȓ ٢٠م و١٨٨٦ شباȓ ٢٠: ȁمن بياŒا
كذلȬ حتققǨ . حتققǨ بعد ستة أشهر من نشر إعالننا األǹري: ȁمن ƠققȾا

 Ȼربعة أعوامبعدǖب  Ǹم١٨٩٧ آذار ٦أي بتاري .  
ة عن عبد اهللا كانǨ واضǶة وجلي آية كتمانحƙ أراد النصارɁ : تȦصليȾا

آőم șلما وافتراء منهم، وحتالف معهم املسلمون السذǯ أيȒا، وƁ يقبلوا آية 
اهللا العظيمة بǹ Ȱلقوا فتنة كبرية، وƁ يفكر أحد منهم أن مغزɁ اɇية أن ƹوت 

وƁ يفكروا أيȒا أن آőم تراجع عن . يف حياة الصادȧ، وهو ما حصȰالكاذب 
يف اجتماț حاشد، وهو ما كان الدافع وراء النبوءة " الدجال"استخدام كلمة 

 Ýȓفكيف ال يستفيد من الشر Üالȍأ  
Ƭسعى الناس للتعتيم على نبوءة إ ƙتصار، حǹيباćهر اهللاșتعاىل ة، فقد أ 

Ǆشهادة Ɂرǹقوة وشوكة ، أي الننبوءة أ Ȱهرت بكș بوءة عن ليكهرام اليت
  . وبصورة جاللية

فمن اɇيات املهيبة والعظيمة الشǖن آية موت البانديǨ ليكهرام اليت وردت 
النبوءة األساسية عنها يف كتƑ مثȰ بركات الدعاء، وكرامات الصادقƙ، ومرآة 

Ȱ من هذȻ الدنيا كماالت اإلسالم، وقد أǹُبǌر فيها قبȰ األوان أن ليكهرام سريحت
وال يف أǭناء سǨ سنوات، وسيǶدǫ ذلȬ يف اليوم الذي يلي يوم العيد تمق

 يليه  سيǶدǫ يف اليوم الذيليدل على أن اليوم الذي ƷتفȰ به املسلمون عيدا
وهذȻ النبوءة ليسǨ مذكورة يف كتƑ فǶسǢ، بȰ نقلها . مǆŹǖ يف بيǨ اƬندوس

واحلȨ أن بيان هذȻ .  يف قومه قبȰ حتققهاليكهرام يف كتبه أيȒا، وبذلȬ أشهرها
 مŹǖ كبري عند اƬندوس قد حدǫالنبوءة Ɓ يكن أقȰ ذيوعا من أǹبار حتقƌقŇهاÜ ف

Ƣǖهم، األمر الذي أوجǢ على كافة اƬندوس روجوها أكثر ƞ، فلدɁ حتققها
 واملسلمƙ والنصارɁ يف اƬند الƎيطانية بȰ احلكومة أيȒا، أن يكونوا عليها من

  .الشاهدين
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اهللا اهللا، أعظŇم ŏا من آية مهيبة ومدهشة șهرت للعيان وأرت أوƃ األبصار 

الءوجهƛ اهللا  .  
 وكان بذيءĆ اللسان، ليكن معلوما أن ليكهرام كان عدوا لدودا لنبينا 

 Ǣف عدة كتǎوقد أل ،ȫهنا وهنا ǢطƸ طيباǹوكان حماميا كبريا للهندوس و
ان عŇجŃالǄ حمȒا Ɓ يقربه الفهم والعلم، وƹ ƁلȬ إال ولكنه ك. أيȒا ضد اإلسالم

لقد جاء إىل قاديان من . بذاءة اللسان وفȈǶ الكالم والسباب املخجȰ للغاية
Ǣرة وطلșاملنا Ȱيةأجɇيف اإلعالن يف .  ا Ǩقل ƙ٢٠وح ȓ١٨٨٦ شبا Ɔǖم ب

 ƙريɇمن ا Ȼعن ليكهرام الفشاوري وغري Ǣكتǖفيهيفس Ȼاء اهللا وقدرȒم،  ق
وإذا كان ذلȬ شاقا على أحد فليخƎنا حƓ ال تنشر النبوءة عنه، وȍلتƗ بطاقة 
من ليكهرام جاء فيها أƆ أƧح بنشر النبوءة ƞوź ولكن Ǣƶ أن حتدŉد املدةُ 

 من ١٣١١طبعة ȍفر " كرامات الصادقƙ"عندها نشرت يف كتاب . فيها
  :اƬجرة نبوءة نصها

 رجȰ مفسد عدو اهللا ورسوله املسمى وعدƆ رŸ واستجاب دعائي يف"
ƙالكƬأنه من ا ƆƎǹاهللا ويتكلم يف . ليكهرام الفشاوري، وأ ŉƑن Ǣإنه كان يس

 Ȭإن يف ذل ،ƙسن Ǩوته يف سƞ Ÿر Ɔرعليه فبش بيثة فدعوتǹ نه بكلماتǖش
ƙية للطالبɇ ".  

 Ǹيف إعالن بتاري Ɂرǹوردت نبوءة أ Ż٢٠ ȓنها١٨٩٣ شباŉمȒكتاب م ت 
، جاء فيها أن ليكهرام أرسȰ إƋƃ بطاقة بكƟ Ȱاسر بعد "مرآة كماالت اإلسالم"

. اُنشر Ɯقي ما Ʒلو لȬ من نبوءة: م قال فيها١٨٨٦ شباȓ ٢٠إعالƆ يف 
عجȰ : " إƬاما نصهتلقيǨ منه وعندها توجهǨŉ إىل اهللا تعاىل بالدعاء Ɯقه 

 وال حياة Ƣاما عن الروحانية لوŇǹ Ņأي إنه". جسد له ǹوارŅ، له نصǢ وعذاب
وقد تȒمن ذلȬ إشارة إىل أنه .  وعاقبته العذاب مثȰ عاقبة عجȰ السامري،فيه

 Ȭكذل Ǩالسامري يوم السب Ȱعج ȧōا على سكما مزȒر أيǹɇهو ا ȧŉيمز
فكانǨ هذȻ إشارة إىل قتله أي أنه سيمزȧŉ . الشاكلة نفسها Ż يǶرȧ يف النار

وقد قُتȰ ليكهرام . وهذا ما حدǫ فعال. ربا دون هوادةمثȰ عجȰ السامري إ



١٦٥  نزول املسيح
ƙوكان اليوم الذي قبله عيدا للمسلم ،Ǩقسوة يوم السب Ȱأن . بك Ȩوقد سب

وملا . مزȧō عجȰ السامري أيȒا يف اليوم نفسه أي يوم السبǨ، يوم عيد اليهود
Ȩبعد التمزي ȧالسامري قد أُحر Ȱمع ليكهرام إذ.. كان عج ǫاما حدƢ Ȭكذل 

 مŇبȒع تهه باملبȒع Ż جرɁ على جث جرحاǳه أمعاءȻ أوال Ż وسŉع اƨرقطع قاتلُ
 ويف Œاية املطاف ذُري يف البǶر مثȰ عجȰ ،التشريح Ż أُحرȧ يف النار

وكما تفشى طاعون جارف يف بƗ إسرائيȰ بعد واقعة عجȰ . السامري
Ȭاهللا تعاىل كذل Ȱن مقابǭموا هذا الوǎم عظŒالسامري أل م القومǎعظ ƙح 

 تفشى الطاعون بعد ذلȬ ألŒم نظروا إىل نبوءة اهللا ذي اƨالل ،ليكهرام تعظيما
  . نظرة حتقري وازدراء، وذكروا بعظمة كبرية شخصا ƧاȻ اهللا عجȰ السامري

 Ǹاليوم بتاري Ǩهتوج Ɔǖام بƬيف اإلعالن املذكور بعد ذكر اإل Ȱ٢٠وقد قي 
 ȓعلى موع١٨٩٣شبا țد نزول العذاب على ليكهرام فكشف اهللا م لالطال

تعاىل علي أن عذابا ǹارقا للعادة Ƹتلف عن املعاناة العادية ويȒم يف طياته اƬيبة 
اإلƬية نازلǆ على هذا الشخǹ Ȍالل مدة ستة أعوام من اليوم نتيجة اإلساءات 

 وقد Ź التǖكيد يف اإلعالن أنه لو ǭبǨ أ .Ɔاليت ارتكبها ȨƜ رسول اهللا 
كاذب يف هذȻ النبوءة لكنǨ جاهزا لتǶمȰ أي نوț من العقاب، وسǖكون 

وƁ تكن هذȻ النبوءة مشروطة بǖي شرȓ كالنبوءة عن . جاهزا ألن أُقتȰ شنقا
عقوبة  أقصى عبد اهللا آőم، بȰ كانǨ قطعية غري قابلة للزوال، وقبلǨ لنفسي

إلعالن املنشور كذلȬ كتبǨ قصيدة على رأس ا. ưكنة يف حالة عدم حتققها
 Ǹ٢٠بتاري ȓ١٨٩٣ شبا Ǭحي Üوتȍ علىǖم تعلن كيفية موت ليكهرام ب

يف هذȻ القصيدة ورǨƧ يدŅ تشري إىل ليكهرام " سيف ȍارم"وردت كلمة 
معربة  –ننقȰ فيما يلي تلȬ القصيدة . وتبيōن أن هذا الشخȌ سيموت مقتوال

" رآة كماالت اإلسالمم" حرفǄا حرفا، مع رسم اليد من كتاŸ -من الفارسية
  : املنشور منذ تسعة أعوام وهي
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 ňحممد ǌنفس و نورƬ ǌاألنوار Ǣإن أعج   

 ňحممد Ňمعدن واهرƨ ǌواهرƨا țوإن أرو   
  .. تتطهر من Ƥيع الظلمات

  قلوب أولȬǞ الذين يصريون من طائفة حممد 
ƙاهلƨا ȬǞألستغرب ألول Ɨإن  
    الذين يعرǌضون عن مائدة حممد
ǌƙمǈأحدا يف كال العال Ɂال أر  

   يبلƧ Ƞو وعظمة حممد 
Ȭإن اهللا بريء من ذل  

   القلǢ الذي يكن العداوة ǂمد 
  سيǶرȧ اهللا تلȬ الدودة اخلسيسة

  اليت تصري من أعداء حممد 
  إذا أردت التخلȌ من سكرات النفس 

  فهلم إىل السكارɁ بعشȨ حممد 
  ȬƬ احلȨوإذا أردت أن يثƗ عليȬ إ

  فكن ưن ƹدǳ حممدńا 
  وإذا طلبǨ على ȍدقه دليال فكن من عشاقه
  ألن وجودȻ هو أكƎ دليȰ على ȍدȧ حممد 

   إن رأسي فداء غبار أمحد 
  وقلƑ فداء يف سبيȰ حممد 
   بȰ أنا فداء شعر رسول اهللا

  وأنا فداء وجه حممد 
ȧوأُحر Ȱالسبي Ȼيف هذ ُȰوإن أُقت Ɨإن  

  ولǎي دبري عن إيوان حممد فلن أُ
  ال أǹشى أحدا يف سبيȰ الدين
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  ألƆ مصطبȠ بصبغة إƹان حممد 

  ما أسهǈȰ االنقطاț عن الدنيا كلها
  مŇن أجǌȰ ذكرǌ حسنǌ وإحسانŇ حممد 
  إن كȰ ذرة من كياƆ فداء يف سبيله

  ألنƗ قد شاهدت أǹفى حماسن حممد 
  ال أعرف أحدا من األساتذة 

  Ǩ يف مدرسة حممد فقد تعلم
  ماƃ وألي حبيǢ آǹر
  فإƆ قتيƤ Ȱال حممد 

  إƆ أتوȧ إىل نظرةň من عƙ حممد 
  وليسǨ أرضي إال رياض حممد 
Ƒيف جن țامللتا Ƒثوا عن قلǶال تب  

  ألنƗ قد أوǭقته بǖذيال حممد 
  أنا من طيور القدس السعيدة

  اليت اơذت أعشاشها يف بستان حممد 
  دň قد نورتŇ نفسي بعشقȬيا نفس حمم

  فدɁń لŇȬ نفسي يا نفس حممد 
Ȱالسبي Ȼة نفس يف هذǞƞ Ǩولو فدي Ɨإن  

  ملا الȧ ذلȬ بعظمة حممد 
Ɠذا الفƬ اليت وهبها اهللا ǈيبةƬا țما أرو  

  إذ ال أحد ƶرǗ على مبارزة حممد 
  التمŇسوا ȍراȓ اهللا املستقيم الذي ضȰ عنه الناس

   يف آل وأعوان حممد
  احذرŃ أيها العدو اƨاهȰ الغƑ الȒال

  وǹفŃ السيف الصارم ǂمد 
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، ويا من تنكر نورا مبينا ǂمد حذارǌ يا من تنكر شǖن حممد 

  
Ɓاليوم من العا Ǩتفǹقد ا ȧأن الكرامات واخلوار Ȭغري  ال ش

  أنȬ تستطيع أن تراها عند غلمان حممد 
  

  

  
  

א א .מאמ

اƨثة اليت تروŒا يف الصورة كان ȍاحبها هندوسيا متعصبا عدوا لدودا 
لɌسالم، وقد تنبǖ عƗ يف كتبه أن هذا الشخȌ سيموت بالكولريا إىل ǭالǭة 

فانظروا اɇن . وتنبǖت أنا أيȒا عنه بǖنه سيقتȰ بالسكƙ إىل ستة أعوام. أعوام
الزائف، إذ ما زلǨ حيŋا أُرزȧ، وقد مات أن إله املسلمƙ غلǢ إله اƬندوس 

إن جثته تقدم دليال بيōنا على ȍدǹ . ȧصمي وǭبǨ بطالن نبوءته الشيطانية
  .منه. ا ضعيفاهńـفاتقوا اهللا أيها اɇريون واتركوا إل. اإلسالم
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 ǜايتها هي نفسها اليت تنبŒ املرسومة يف األبيات واليد Ȼليكن معلوما أن هذ

قبƦ Ȱس " مرآة كماالت اإلسالم"واليت قد سجلتها يف كتاƞ Ÿوت ليكهرام 
قد " ليكهرام"سنوات من قتله، وƁ نغيōر فيها شيǞا عند نقلها هنا، إال أن كلمة 

كتبŃǨ هنالȬ بǖحرف عريȒة ووضعǨ مثȰ الصورة، أما هنا فقد نقلنا ȍورة 
  .اƨثة نفسها اليت نشرها اɇريون بǖنفسهم للمشاهدة

ذȻ األبيات أنه قد أشري فيها إىل السيف الصارم فيما يتعلƞ Ȩوت يتبƙ من ه
Ż بيōنǨ النبوءة نفسها بكȰ وضوǳ يف ȍفǶة الغالف لكتاŸ . ليكهرام

الصادرة " أنيس هند"، يف سياȧ الرد على اعتراضات اƨريدة "بركات الدعاء"
" لدعاءبركات ا"ففيما يلي ننقȰ من ȍفǶة الغالف لكتاب . يف مدينة مريőـ

  : العبارة بعينها اليت نشرت قبȰ موت ليكهرام بعدة سنوات وهي كما يلي

lbvn½a@õbÇ†Ûa@x‡ì¸@ @
@ñ†íŠuB†äç@îãc@B@òäí†ß@¿@ñ‰…b–ÛaBèmß@Bïmõìjã@óÜÇ@bè™aÇaë@ @

  
م للجريدة املذكورة وقد ورد فيه نقد ١٨٩٣ آذار ٢٥لقد وȍلƗ عدد 

وعلمǨ أن كلمة احلȨ هذȻ .  الفشاورينبوءź اليت كنǨ نشرتها عن ليكهرام
واحلȨ أن ذلȬ مدعاة لسعادź . كانǨ شاقة على بعȐ اƨرائد األǹرɁ أيȒا

وأرɁ أنه يكفي أن أكتǢ هنا ردا على هذا . ألن معارضينا أنفسهم يذيعوŒا
Ȭيف ذل ƃ Ȱǹكما أراد وشاء، وال د Ȱن . النقد، أن اهللا تعاىل فعǖال بǘأما الس

تكون ذات فائدة بȰ ستبقى فيها بعȐ الشبهات، فǖعلم جيدا نبوءة كهذȻ لن 
إنƗ أقر وأكرر إقراري هذا أنه لو اقتصرت . أن هذا االعتراض سابȨ ألوانه

نتيجة النبوءة على حمǇكما يزعم - عادي أو كولريا ى عادية أو وجع 
دتŃ  نبوءةǄ أȍال، بȰ ع ذلŻ Ȭ استعاد ليكهرام Ƕȍته، ملا اعتƎ-املعترضون 

ǹديعة وزيفا دون شȬ، ألنه ال Ƹلو أحد من أمراض من هذا القبيȰ، بȰ كلنا 
ويف هذȻ احلالة سǖكون دون أدƅ شȬ جديرا بالعقوبة . ƹرض بƙ حƙ وآǹر
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أما لو șهرت النبوءة بصورة تتراءɁ فيها أمارات غǢȒ اهللا . اليت ذكرőا

عظمة النبوءة وهيبتها الذاتية واحلȨ أن . بوضوǳ وجالء تام، فاعلموا أŒا من اهللا
ليسƜ Ǩاجة إىل حتديد األيام أو الوقǨ لظهورها، بȰ يكفي حتديد فترة نزول 

Ȕالقلوب تلقائيا. العذاب فق Ǩذبƨ يبة عظيمةŏ النبوءة Ǩلو حتقق Ż . Ȭوبذل
تتالشى األوهام واالنتقادات اليت تنشǖ يف القلوب قبȰ األوان، ويتراجع 

  . ي السديد عن آرائهم منفعلƙاملنصفون وأهȰ الرأ
أضف إىل ذلȬ أƆ أنا أيȒا تابع لقوانƙ الطبيعة، فلو كانǨ نبوءź مبنية 
فقȔ على أƆ نشرتها ơمينا وơريصا وهذيانا، واضعا بعȐ االحتماالت يف 
االعتبار، لكان بإمكان الشخȌ الذي ơصه النبوءة أن يتنبǖ هو أيȒا بنبوءة 

أيȒا أن Ʒدد بالنسبة ƃ مدة عشر سنوات بدال من عƗ، بȰ سǖكون راضيا 
 عاما على أكثر ٣٠إن ليكهرام يبلȠ من العمر . الستة أعوام اليت حددőا له

.  عاما٥٠تقدير، وهو شاب عمالȧ وبصǶة جيدة، أما عمري فيزيد قليال عن 
ولكن . Ż إƆ ضعيف البنية ومصاب بǖمراض مزمنة وأعاƆ من أعراض Ưتلفة

 ƙمن اهللا، وأيهما من اإلنسانسيتب ƙاملواجهة تلقائيا أي القول Ȼمن هذ .  
أما قول املعترض إن هذا الزمن ليس Ƭذا النوț من النبوءات، فإƴا هو كالم 
عادي يتفوȻ به الناس عادة، أما يف رأيي فإنه زمن قد ال يوجد له نظري من 

لكاملة، غري أنه زمنŅ ال  القوية وااحلقائȨالناس األزمنة السالفة من حيǬ قبول 
 وال مكيدة، األمر الذي يسبǢ سعادة أكǹ Ǝديعةǆعلى الناس ơفى فيه 

للصادقƙ، ألن الذي يستطيع أن ƹيز بƙ الصدȧ والكذب، هو الذي Ʒترم 
 ال شȬ فيه ưا. احلȨ من األعماȧ ويسعى إىل احلȨ ويقبله بكȰ سعادة وسرور

جذبا ي Ȩأن يف احلƎبوله تلقائيا الناس على قج .  
. واملعلوم أن الناس يف العصر الراهن يقبلون أمورا استجدت Ɓ يقبلها آباǗهم

فإذا Ɓ يكن العصر الراهن عطŇشńا للǶقائȨ، فلماذا حدǫ فيه انقالب عظيم 
أما القول أن الناس .  ǢƷ احلقائȨ دائما وال يعاديهاالزمنالشǖنÝ ال شȬ أن 

أنه قد مȒى زمن السذǯ، فما ذلȬ إال ذم للدهر يف هذا العصر ȍاروا أذكياء و
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 țولو بعد االطال Ȩاحلقائ Ȱلدرجة ال يقب ǜن العصر الراهن سيǖر، وكǹبتعبري آ

ولكƗ ال أقبȰ هذȻ الفكرة مطلقا ألƆ أرɁ أن معظم املقبلƙ . على ȍدقها فعال
 علي واملستفيدين مƗ إƴا هم من أǶȍاب الثقافة احلديثة، وقد وȰȍ بعȒهم

وأرɁ أيȒا أن حزب . إىل درجة البكالوريوس وبعȒهم إىل مرتبة املاجستري
وال يقتصر األمر على . هǘالء املثقفƙ بثقافة حديثة يقبلون احلقائȨ بكȰ سعادة

ذلȬ فقȔ، بȰ إن فǞة األوروبيƙ اإلƱليز من حديثي اإلسالم واملثقفƙ الذين 
  . منون باحلقائȨ كلهايǘ" مدراس"ينتمون إىل Ƥاعتنا من سكان دائرة 

.  شخƸ Ȍشى اهللالفهم اɇن كȰ األمور اليت تكفي أșن أنƗ قد كتبǨ إىل
 ƃ هذا وال اعتراض ƃم على مقاƬ لوƷ أن يعلقوا كما Ȱيار كامǹ ƙريɈول
ƃاحلا Ǩأعلم أن الثناء على النبوءة أو شجبها سواسية يف الوق Ɔأل Ȭعلى ذل .

 فلسوف تتǶقȨ بǔية مهيبة - جيدا أŒا منه  وأعرف -فإذا كانǨ من اهللا 
ولو قمǨ .  ألسفرت عن ǹزيي وذليتأما لو Ɓ تكن منه . وőز القلوب
  .  لكان ذلȬ مدعاة خلزيǇ على ǹزيǇة ركيكتويالǖعندها بت

إن ذلȬ اإلله احلي القيوم والطاهر القدوس الذي يف يدȻ القدرة كلها ال 
. ما القول بƆǖ أكنŊ عداوة شخصية لليكهراممن اخلطƢ ǖا. يكرǌم الكاذب أبدا

أنا ال أعادي أحدا عداوة شخصية بشكȰ من األشكال، واحلȨ أن هذا 
الشخȌ يعادي احلȨ والصدȧ، وقد ذǈكر الكامǈȰ واملقدس الذي هو مصدر 
كȍ Ȱدȧ وحȨ بكلمات مسيǞة، لذا فقد أراد اهللا أن يظهر يف العاƁ مكرمة 

  . اتبع اƬدɁوالسالم على من. حبيبه 
 نيسان ٢كشف رأيته يف " بركات الدعاء: "كذلȬ ورد يف هامȈ كتاب

فقد رأيǨ فيه شخصا عمالقا مرعǢ اƬيǞة وكǖن وجهه يقطر دما، . م١٨٩٣
 على استوىلوهو ليس إنسانا بȰ أحد املالئكة الشداد الغالȗ، قام أمامي و

 آǹر شخȌ اسم يȒاأ وذكر" ليكهرامÝ أين: "رأيته حƙ فسǖلƗ. رعبه القلوب
 عقاب مهمة إليه أُسندت قد الرجȰ هذا أن فهمǨ عندها. مكانه عن وسǖل
 طبعة" الدعاء بركات "كتاب غالف ȍفǶة انظروا. اǹɇر والشخȌ ليكهرام
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Ȱم١٨٩٣ نيسان/أبري .Ż مقتوال ليكهرام مات Ǹم١٨٩٧ آذار/مارس ٦ بتاري .

ه قد تقرر يف السماء، وقد تǖكد ƃ حينها وعلمǨ يقينا وبصورة قاطعة أن
 Ÿيف كتا Ǩهبعذاب أليم، فوج Ȱقتلدعائي، أن ليكهرام سي Ǆبركات "استجابة

 الذي كان ينكر استجابة الدعاء بناء على عقيدته -سيد أمحد ǹان " الدعاء
 إىل هذا األمر وقدمǨ له مثال موت ليكهرام نتيجة دعائي حƙ كان -الباطلة 

لقد : وقلǨ" بركات الدعاء"د ǹان يف كتاŸ فخاطبǨ سيد أمح. ليكهرام حيا
. دعوت Ƭالȫ ليكهرام وقد استجيƃ Ǣ، فيكفيȬ هذا الدعاء املستجاب مثاال

ولكن اتŊخذ كالمي مǹǖذ االستهزاء والسخرية ألن ليكهرام كان حيا وسليما 
بǖبيات فخاطبǨ سيد أمحد ǹان . معاƢ żاما ونشيطا يف اإلساءة إىل اإلسالم

بركات "وقد سجōلǨ األبيات يف كتاŸ . كي ƷفȘ الناس هذȻ النبوءة لفارسية
  : تعريبهاوفيما يلي " الدعاء

وجه احلبيǢ ال يبقى ǹافيا على الطالبƙ، فهو يلمع يف الشمس ويسطع يف 
  القمر أيȒا

 ȫأن يكون هنا Ǣفيج ،ƙافيا على الغافلǹ يبقى Ȱميƨالوجه ا Ȭولكن ذل
  .جاب من أجلهعاشȍ Ȩادȧ حƓ يرفع احل

ال ƹكن الوȍول إىل ذاته الطاهرة بالكƎ، فال سبيȰ للوȍول إليه إال 
  .بالتواضع وإșهار األƁ واالضطراب

 ȫفاتر Ȭتريد سالمت Ǩجدا، فإذا كن Ǣعȍ ƃاألز Ǣاحلبي Ȭإىل ذل Ȱالسبي
  .العصيان والتمرد

Ȱكالمه، وال يهتدي إىل هذا السبي ȫم األغبياء وعقلهم ال يدرŃإال إن فه 
  تارȫ األنانية

إن أهȰ الدنيا ال يقدرون على أن Ʒلǎوا عقد القرآن الكرƇ، وال يدرȫ طعمه 
  .إال النشوان الذي يشرب تلȬ اخلمر

  يا من Ɓ يعǈȔ أنوار العلوم الباطنية، ال نعتǢ عليȬ مهما قلǨ عنا
  هملقد قلنا هذا موعظة ونصǶا لȬ، لعȰ ذلȬ اƨرǳ الفاسد يندمŏ Ȱذا املر
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بالدعاء عالŃǰŇ مرض إنكار الدعاء، كما يعالǰǈ سكǐر اخلمر ونشوőا باخلمر 

  نفسها
  أين تǭǖري الدعاء، فرŉ إǎƃ سǖريكه كالشمس الساطعة: يا من تقول

  .أال، ال تنكر أسرار قدرات اهللا، واقǐصŇر الكالم والحȘŇ عندنا دعاءă مستجابńا
  ). أي الدعاء عن قتȰ ليكهرام(

يح النبوءة ال يقتصر على أنه قد أُنبǜǌ فيها باملوت املهيǢ بالسيف إن توض
 Ÿمن الشعر يف كتا Ǩه يف بيƸر بيوم موته وتارǌبǹُقد أ Ȱكرامات "الصارم، ب

ƙربع سنوات" الصادقǖليكهرام ب Ȱقت Ȱيع األمم قبƤ شر يفوقد . الذي ن
  : أǭارت جريدة هندوسية ضجة كبرية على إǭر قتله، والبيǨ هو

  وبشŉرƆ ربي وقال مبشōرا ستعرف يوم العيد والعيد أقرب
 نتشار وبعد أن شاعŏ ǨذȻ القوة واالباǹتصار، فإن هذȻ النبوءة العظيمة،

مÜ إذ طعن شخȌ بطن ليكهرام بسكƙ يف ١٨٩٧-٣-٦العام، قد حتققǨ يف 
ي Ɓتفى يف وضح النهار وǹالذي كان يلي يوم العيد، وا Ǩعثر الهور مساء السب

وبانتشار . له على أǭر إىل يومنا هذا مع أنه سكن مع ليكهرام لفترة ال بǖس ŏا
Ǝǹ قتله استوىل الرعǢ واƬيبة على اƬندوس واملسلمƙ واملسيǶيƙ، وأǭار 
 ƙسسات وبيوت املسلمǘامل Ǣمكات Ȉندوس ضجة كبرية، وتسببوا يف تفتيƬا

وأǹذوا .  مواساة للمقتولالبارزين، وعقدوا اجتماعات حاشدة يف كȰ مكان
القرارات لتǶديد يوم معƙ حدادńا عليه حƓ ال تمǶى من القلوب ذكرɁ هذا 

ولقد Ƨح اهللا تعاىل بكȰ ذلȬ لكي تترسǸ . احلدǫ، وكتبوا املراǭي نظما ونثرا
فإذا كان . عظمة النبوءة يف القلوب ألنه كلما عظƍم املقتولُ عظُمǨ النبوءة

 مهانا فال تذكر النبوءة بشيء من العظمة، بȰ تصبح نسيا املقتول شخصا ذليال
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فǖراد اهللا تعاىل أن يعظƍم ليكهرام قومه كثريا، حƓ تتبƙ عظمة . منسيا سريعا

ƙريɇالعظمة، وألقى يف قلوب ا Ȭدائمةالنبوءة بتل Ɂليقيموا له ذكر  .  
Ƒن جدا وتشبه معجزة النǖالنبوءة عظيمة الش Ȼتصار، إن هذǹبا  اليت 

فكلما تدبر فيها الباحǬ عن احلȨ اقترب أكثر إىل . هلȬ كسرɁ نتيجة Ƭا
ƙاليق Ȩمرتبة ح . Ÿمرآة كماالت اإلسالم"اقرأوا إعالنا يف كتا " Ȼعن هذ

، Ż انظروا إعالنا رǨƧ "بركات الدعاء"النبوءة، Ż تدبروا يف عبارة وردت يف 
 Ż ،تشري إىل جثة ليكهرام Ņانبه يدƛ ةǶيف الصف Ȱŉاقرأوا بإمعان الكشف املسج

ستعرف يوم العيد : "... Ż اقرأوا بيǨ". بركات الدعاء"األǹرية من كتاب 
واقرأوا كذلȬ نبوءة وردت يف الصفǶة األǹرية من كتاب ". والعيد أقرب

"ƙذا " كرامات الصادقŏ يسع مفتريا بيان أمور غيبية Ȱمانة هǖروا بƍفك Ż
در أحد على أن يźǖ بناء على ơطيطه هو، بǖمور ơرȧ العادة القدرÝ وهȰ يق

 Ýاية املطافŒ ا يفȒأي ȨقǶتت Ż ،قدرة اإلنسان ȧوتفو  
 Ȱشر يف مرآة كماالت اإلسالم عن موت ليكهرام قبنورد فيما يلي إعالنا ن

  : أن ƙƷ، ليطلع القراء الكرام على قوته وعظمته

                                           
źريا نالوا نصيبا كبريا من نبوءاɇقدر اهللا أن ا Ǣت الله .  من عجائƎǹفقد أ

شرمبǨ اɇري من قاديان الذي ال يزال على قيد احلياة أن عقوبة شقيقه بشمƎ داس 
ǖن اهللا تعاىل أƆƎǹ أن ملف وقلǨ له أيȒا ب. ستخفف إىل النصف بسبǢ دعائي أنا

أما زميله . مرافعته سيعود من اǂكمة العليا إىل حمكمة إقليمية حيǬ سيلغى نصف عقوبته
كذلȬ أƎǹته قبȰ األوان ƞوت البانديǨ ديانند . فلن يلغى وال يوم واحد من عقوبته

ى، فشفي  بالسȰ فدعوت له وأƎǹته بـǖنه سيشف مالوا مȰوكذلȬ أȍيǢ الله. سرسيت
ȫاملرض الفتا Ȭمن ذل.  

فيا أيها اɇريون اسǖلوا أǹويكم هذين مستǶلفينهما، هȰ هذا ȍدȧ وحȨ أم الÝ يا 
وإن تكذيبكم . قساة القلوب، لقد شهدŹ هذȻ اɇيات الثالǫ، وقد ǨƢ عليكم حجة اهللا
. حلياة اللعينةاذروة اإلسالم اɇن واإلساءة إليه وعدم انȒمامكم إليه إƴا هو عدم اإلƹان و

 .منه



١٧٥  نزول املسيح

ð‰ëb’ÐÛa@âaŠèØîÛ@åÇ@ñõìjã@ @
م الذي أحلقته ŏذا الكتاب ١٨٨٦ شباȓ ٢٠ أن اإلعالن املنشور يف فليتȒح

Ǩن"لمدعو ل فيه قلمŃردŃنŇا " Ȑنشر بعǖس Ɔمن مراد آباد، وليكهرام الفشاوري أ
Ȭا إذا رغبا يف ذلƵعرض . النبوءات عن قدرǖف"ŃنمŃرŇدŃنŇبعد اإلعالن ومات " ا

أƧح لȬ : كƟ Ȱاسر قال فيهاأما ليكهرام فبعǬ إƃ بطاقة ب. بعد فترة وجيزة
فتوجهǨ إىل الدعاء Ɯقه وتلقيǨ من . أن تنشر عƗ ما Ʒلو لȬ من النبوءات

  : اهللا جǎȰ شǖنه إƬاما نصه
"Ņوعذاب Ņبصله ن Ûله خوار ŅسدǱ ǆلǲع"  

 فقد توجهǨ إىل الدعاء -م١٨٩٣ شباȓ ٢٠ االǭنƙ املوافȨ لـ -أما اليوم 
شف اهللا علي أن عذابا شديدا سيȰǶ به يف لالستعالم عن وقǨ العذاب، فك

ستة أعوام من هذا اليوم، عقوبةǄ على بذاءة اللسان واإلساءات اليت ارتكبها يف 
فبنشر هذȻ النبوءة أǗكد لكافة املسلمƙ واƬندوس . حȨ رسول اهللا 

واملسيǶيƙ والفŇرȧ األǹرɁ أنه إن Ɓ ينـزل على هذا الشخǹ Ȍالل ستة 
 ǹارŅȧ للعادة Ƹتلف عن املعاناة العادية ويȒم يف  عذابŅأعوام من اليوم،

ولو . طياته هيبة إƬية، فاعلموا أƆ لسǨ من اهللا، وأن نطقي ليس بروǳ منه
ǭبǨ كذŸ يف هذȻ النبوءة لكنǨ جاهزا لتǶمȰ أي نوț من العقوبة، وسǖكون 

  . راضيا أن أُقتȰ شنقا
 أحد يف نبوءته، لكان ذلȬ والظاهر أيȒا من إقراري هذا أنه لو ǭبǨ كذب

Ņزيǹ Ȼزي له ما بعدǹ مدعاة .Ȭأن أقول أكثر من ذل Ɨوال يسع .  
 إساءات كبرية ليكن معلوما أن هذا الشخȌ ارتكǢ يف حȨ رسول اهللا 

إن كتبه مليǞة بǖسوأ أنواț التǶقري واالزدراء . تقشعر لتصورها األبدان
إن هذا الشخȌ مع ! به وكبدȻهȰ من مسلم يقرأ كتبه وال يتمزȧ قل. والشتائم

                                           
 .منه.  Ǣƶ على اɇريƙ اɇن أن يدعوا دعاء Ƥاعيا ليرفع هذا العذاب عن حماميهم
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كƟ ȰاسرȻ ووقاحته جاهƢ Ȱاما وليس لديه أدƅ إملام بالعربية، بȰ ليس قادرا 

وهذȻ النبوءة ليسǨ وليدة ȍدفة، بȰ قد . حƓ على الكتابة باألردية الراقية أيȒا
فهذȻ النبوءة آية . دعوت اهللا تعاىل ƬذȻ البغية بوجه ǹاȋ واستجيǢ دعائي

أما بعد فŒǖي كالمي . Ȓا لعلهم يدركون احلقيقة وتلƙ قلوŏمللمسلمƙ أي
  . الذي بدأت به باƧهباسم اهللا 

واحلمد هللا والصالة والسالم على رسوله حممد املصطفى، أفȰȒ الرسȰ وǹري 
  . الورɁ، سيدنا وسيد كȰ من يف األرض والسماء

  رالعبد املتواضع مريزا غالم أمحد من قاديان حمافظة غورداسبو
٢٠ȓاير / شباƎم١٨٩٣ف  

هناȫ مǞات اɇالف من الشاهدين على النبوءة : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
 ألŒا نشرت على نطاȧ واسع جدا عن طريȨ اإلعالنات والكتǢ ٤٣رقم 

كذلȬ نشرها ليكهرام نفسه أيȒا يف كتابه، كما نشرت يف . املذكورة آنفǄا
فعȰ مǞات الناس الذين ليسوا من جرائد عديدة، وقد شهد على حتققها بال

)  تقريبا٣٠٠(وقد كتبǨ أƧاء بعȒهم . Ƥاعتنا وكثري منهم كانوا من اƬندوس
Ÿالقلوب: "يف كتا ȧاملثال، وإال ". تريا Ȱهم على سبيȒاء بعƧأ Ǣوهنا نكت

فاحلȨ أنه ال يكاد يكون بيǨ للهندوس أو املسلمƙ أو املسيǶيƙ أو أتباț أديان 
ǹانŏ ǐادر سيد فتح علي شاȻ : وفيما يلي تلȬ األƧاء. له أǹبارهاأǹرƁ Ɂ تص

 بور، حكيم عالء الدين املقيم يف شاȻنائǢ حمصȰ فرț األŒار حمافظة 
 دائرة ŏريȻ، شيǸ فȰȒ إƬي قاضي الشرف يف ŏريȻ، جيون سنȻ Ƞوربشيخو

مȰ وا عمدة القرية ŏاتانواله، مالوا مȰ شرمبǨ اɇري من قاديان، مال
 القرية كوتلومان دائرة رعية، املولوي احلكيم نور ةالالهوري، جواال سنȠ عمد

الدين البهريوي، املولوي عبد الكرƇ السيالكوǹ ،źواجه كمال الدين اǂامي 
يف فشاور، املولوي حممد علي اǂامي من قاديان، املولوي غالم قادر نائǢ اǂرر 

 مفيت حممد ȍادǹ ،ȧليفة نور الدين مري ناȍر نواب الدهلوي،. من فشاور
تاجر الكتǢ من جامون، منشي șفر أمحد من كبورőله، شيǸ رمحة اهللا من 



١٧٧  نزول املسيح
مومباي هاوس بالهور، منشي تاǯ دين من الهور، ميان نȈƝ Ƒ من أمŃرǌتŃسر، 
 ǳراƨليفه رشيد الدين اǹ ر، الدكتورسŃتǌرŃي من أمƬالدكتور قاضي كرم إ

سيد حامد شاȻ من سيالكوت، شيǸ حممد ǹان من وزير املساعد من رركي ، 
آباد، الدكتور مرزا يعقوب بيȬ األستاذ يف كلية الطǢ يف الهور، منشي نواب 
ǹان موșف يف حمافظة غجرات، ميانǐ معراǯ الدين من الهور، شودري رستم 
علي مراقǢ يف حمكمة انباله، منشي عبد العزيز حمافȘ مكتǢ دƬي، سيتهـ 

ن من مدراس، زين الدين حممد إبراهيم مهندس من مومباي، شيǸ عبد الرمح
أمŃرǌتŃسر، ميانǐ عبد اخلالȨ من أمŃرǌتŃسر، " رياض هند"نور أمحد، مالȬ مطبعة 

ميانǐ قطǢ الدين النǶاس من أمŃرǌتŃسر، الدكتور عباد اهللا من أمŃرǌتŃسر، شيح عبد 
حممد، ȍاحبزادȻ بري سراǯ احلȨ الرمحن القادياƆ، شيǸ عبد الرحيم، بري منظور 

نعماƆ، ميان Ʊم الدين البهريوي، الدكتور مرزا يعقوب بيȬ األستاذ يف كلية 
الطǢ بالهور، منشي نواب ǹان موșف يف حمافظة غجرات، شودهري رستم 

لقد نشرت النبوءة عن ليكهرام قبȰ األوان يف . علي مراقǢ اǂكمة يف انباله
ات اليت سبȨ ذكرها وتشهد عليها اƬند الƎيطانية كثري من الكتǢ واإلعالن

  .كلها

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZTT@@ @
   م١٨٩٧مايو / أيار٢٤: ȁمن بياŒا
  م١٨٩٩أكتوبر /تشرين األول: ȁمن ƠققȾا
م أن تصرفات كثري ١٨٩٧-٥-٢٤لقد أنبǖت يف إعالƆ بتاريǸ : تȦصيلȾا

ن نفسه أن وورد يف اإلعال. من أعȒاء السلطنة العثمانية مȒرة باحلكومة
السبǢ يف ذلȬ هو أن شخصا يدعى حسƙ بȬ كامي نائǢ القنصȰ كان يقيم 
يف كراتشي ويشغȰ منصǢ السفري للسلطنة العثمانية كان قد جاء لزيارź يف 

ولكن . وكان يزعم أنه وأباƯ Ȼلصان للسلطنة جدا وأمينانŇ ووفيŉانƬ Ňا. قاديان
ويف احلال ألقى ربي يف .  Ưلصا باطنياحƙ جاءƆ تفǈرŉسǨ أنه ليس أمينا وال



١٧٨     نزول املسيح
فتŉƎأت منه بشدة . قلƑ أن السلطنة العثمانية يف ǹطر بسبǢ سوء أعمال هǘالء

وملا كان ضيفا علينا Ɓ أرفȐ طلبه مراعاة . ولكنه طالǶƞ Ǣادǭيت على انفراد
ȧالǹى األȒعليه اإلجابة نفسها . ملقت Ǩالدعاء على انفراد، وأجب Ɨم Ǣفطل

م، وكانǨ تتȒمن نبوءتƙ ١٨٩٧-٥-٢٤ وردت يف اإلعالن بتاريǸ اليت
ƙنتǭا:  
إن تصرفاتȬ وأشياعȬ ليسǨ جيدة، وأنتم حمرومون من  )١(

ȋالǹالصفات احلسنة اليت تتطلبها األمانة واإل.  
)٢(  Ǩرات طيبة، ولكانƣ Ǩعلى هذا املنوال ملا جني Ȭحالت Ǩلو دام 

 . عاقبتȬ وǹيمة
ذكور أنه لو Ɓ يǖتƗ لكان أفȰȒ، ألن ذهابه وكتبǨ كذلȬ يف اإلعالن امل

فاستاء من نصيǶيت . من عندي ŏذا الكالم السيǜ مدعاة لشقاوته الكبرية
  : م١٨٩٧-٦-Ż٢٥ كتبǨ يف إعالن بتاريǸ . وذكرƆ بكالم سيǜ بعد عودته

سلطنة العثمانية ǶȍيǶا للأال ƹكن أن يكون ما قلته عن النظام الداǹلي 
   مŇن أعȒائها من ƸوŒا يف الوقǨ احلاسمÝ فعالÝ وأن يكون

هذȻ كانǨ إƬاماź اليت نشرت بƙ مǞات اɇالف من الناس بواسطة 
ولكن من املǘسف حقا أن آالف املسلمƙ وحمرري جرائد املسلمƙ . اإلعالنات

انقȒوا عليƜ ماس مفرȓ وكتبوا عن حسƙ كامي أنه نائǢ خلليفة السلطنة 
  .  متجسد لصفاء باطنه، وقالوا عƗ بƆǖ أستȨǶ القتȰور نوأنه العثمانية

ولكن حتققǨ هذȻ األنباء كلها بعد هذا احلادǫ بعامƙ، وǭارت ضجة 
ففي هذا الصدد . كبرية يف اƬند كلها عن ǹيانة حسƙ كامي وغصبه األموال

" مدراس"الصادرة يف مدينة " نير آȍفي"أنقȰ مقتبسا وجيزا ưا ورد يف جريدة 
  : م، جاء فيها١٨٩٩-١٠-١٢اريǸ بت

أي كȰ التƎعات .. لقد هȒم حسƙ كامي بكȰ وقاحة وƟاسر النقود"
 Ÿند ملنكوƬيف ا Ǩمعاليت ج"Ǩو اللجنة قد استعادها منه "كريȒغري أن ع ،

وكانǨ النقود قرابةǈ ألف وسǨ مǞة روبية، وقد . فراسته بعد جهد جهيد



١٧٩  نزول املسيح
لƗ، وقد عزل من منصبه بسبǢ غصبه تلȬ استعيدتŃ ببيع أراضيه باملزاد الع

  ." النقود
التاجر : الشهود على هذȻ النبوءة هم السادة: Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

 ǯسرا Ȼاحبزادȍ ،ȧادȍ رمحة اهللا من مومباي هاوس بالهور، مفيت حممد Ǹشي
احلȨ نعماƆ، شيǸ عبد الرحيم، الدكتور يعقوب بيǹ ،Ȭواجه كمال الدين، 

  .نور الدين، املولوي عبد الكرƇ، شيǸ يعقوب علي وغريهماملولوي 

ñõìjäÛa@Z@áÓ‰TU@@ @
  م١٨٩٤ :ȁمن بياŒا
  م ١٨٩٩ :ȁمن ƠققȾا
 لقد توفƍي ابن رضيعŅ حلƑ وأǹي يف اهللا املولوي احلكيم نور الدين :تȦصيلȾا

Ȭار املعاندون ضجة على ذلǭǖيف . ف Ǣا يلعńيف املنام ولد Ǩفدعوت له وأُري
 ٢٦فنشرت هذȻ النبوءة يف الصفǶة . على جسمه بثور كبرية وǹطريةحȒنه و

 Ǣترم " أنوار اإلسالم"من كتيǂام أن املولوي نور الدين اƬشر فيه إن Ǭحي
فرزȧ بعد ذلƝ Ȭمس سنوات بابن سمōي . سوف يرزȧ بابن على جسمه بثور

 اɇن، عبد احلي، وǹرجŃǨ على جسمه بثور ǹطرية، وآǭارها موجودة إىل
ما أعظمها من معجزة șهرتÜ إذ أُنبǜǌ بوالدة ابنǇ يف سن . فلريها من يشاء

متقدم جدا ويف حالة اليǖس، وأǹُبǌر أن بثورا كبرية ستظهر على جسمه فور 
   .والدته لتكون آية

:  الشهود على هذȻ النبوءات هم السادة:Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
كيم نور الدين، مفيت حممد ȍادȧ، املولوي ȍاحبزادȻ سراǯ احلȨ، املولوي احل

عبد الكرƇ، املولوي احلاǯ حكيم فȰȒ الدين، ǹليفة رجǢ الدين من الهور، 
ولقد اشتهرت هذȻ النبوءة بƙ ألوف من الناس بعد أن . قاضي ضياء الدين
  ".أنوار اإلسالم"نشرت يف كتاب 
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áÓ‰@ñõìjäÛa@ZTV@ @
  م١٨٨٠: ȁمن بياŒا
  ل تتǶقȨ باستمرارال تزا: ȁمن ƠققȾا

إŒا لنبوءة عظيمة الشǖن وșلǨ تتǶقȨ " إƆ مهƙ من أراد إهانتȬ ":نصȾا
فكȰ من أراد إهانة هذȻ اƨماعة لقي اإلهانة . بǖساليƯ Ǣتلفة ويف أقوام Ưتلفة

فمثال قد أدىل املولوي حممد حسƙ بشهادته ضدي أمام . وǹاب وǹسر
Ǣ املفوض يف اǂكمة ŒرȻ بشدة الكابƒ دوغلوس وأراد إهانيت، ولكن نائ

  . وأهانه على طلبه الكرسي يف اǂكمة
 Ǣليف الكتǖاهللا تعاىل لت Ɨقǎاملعارضون جاهال وف Ǹاملشاي Ɔعد ƙوح
بالعربية الفصǶى والبليغة ووفƋقƗ ألحتداهم Ƥيعا، وƁ يقدر أحد منهم على 

يت، فلقي اإلهانة أوال لعدم إهان" بري مهر علي"لقد أراد . املواجهة إىل يومنا هذا
 Ÿكنه من كتابة الرد على كتاƢ"ر عند سرقته " إعجاز املسيحǹزيا آǹ لقي Ż

! فما أشنعها من إهانة لقيها إذ قام بالسرقة. عبارات شخȌ ميǨ ونشرǌها باƧه
واألغرب من ذلȬ أنه قام بسرقة Ʊاسة، ألن كالم املتوفƋى حممد حسن كان 

  :مŇهŃر علي، فواجه أشنع أنواț اخلزي ŏذȻ السرقة، وهيكله ǹطǖ، وقد سرقه 
)١ (Ǩمي Ȍشخ ǯسرقة نتا.  
وملا كان النتاǯ املسروȧ كله مزيفا فȍǖابه ǹزي آǹر، إذ تبƙ من ) ٢(

  .ذلȬ أنه ال ƹلȬ عƙ البصرية من الناحية العلمية مطلقا
" يسيف جشتيائ"اخلزي الثالǬ الذي أȍابه هو أنه قد قال يف كتاب ) ٣(

أن الكتاب من تǖليفه، Ż تبƙ فيما بعد أنه كاذب يف قوله هذا، إذ Ɓ يكن 
الكتاب من تǖليفه، بȰ ألفه املتوفƋى حممد حسن، الذي ترȫ وراءƴ Ȼوذǯ جهله 

أما مŇهŃر علي فقد سود جبƙ حممد حسن وكذلȬ جبينه هو، إذ قد . بعد موته
  . سابقة أيȒاحاول أن يعدŉ شيخا، ولكنه فقد مكانته ال



١٨١  نزول املسيح
أنǐ أهلȬ اهللا على الفور " إƆ مهŅƙ من أراد إهانتȬ"كان من مصاديȨ نبوءة 

 Ÿللرد على كتا ŉǢه ƙحممد حسن، ح żإعجاز املسيح"املتو ." وقد دعا علي
فǖهلكه اهللا أيȒا، كذلȬ " فتح رمحاƆ" من كتابه ٢٧غالم دستغري يف الصفǶة 

، وقد دعا علي حميي ن عليغرȻ، فǖماته اهللا دعا علي املولوي حممد إƧاعيȰ م
Ż سعى مŇهŃر علي ليثبتƗ سارقا، فثبǨ أنه هو . الدين اللكهوكي، فǖهلكه اهللا

ȧفلقي اإلهانة . السار ،Ÿإهانيت بالرد على كتا ،ƙŏ وأراد حممد حسن، من
 ƃ ǖطǹ كلما أشار إىل Ȱاهللا عقوبته مقصورة على موته، ب Ȱعƶ Ɓ ǬيƜ

ǢسƜȬيف ذل ǜأنه كان هو املخط Ǩبǭ ،هذا الشقي يف .  زعمه Ǣوقد تسب
  .هالȫ مŇهŃر علي أيȒا معه

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZTW@ @
  م ١٨٨٦ شباȓ ٢٠:ȁمن بياŒا
  م١٨٩٨ و ١٨٩٧ :ȁمن ƠققȾا
 آذار ١٢م بدايةŻ Ǆ يف ١٨٨٦ شباȓ ٢٠ نشرت يف إعالنň يف :تȦصيلȾا
١٨٩٧ǹ يف أن سيد أمحد Ȍتتلخ Ǆانية، نبوءةǭ مȫ ان .ȋ .د . أ. سǌكابسي

Ǣالباليا واملصائ țأنوا . Ȼرية من عمرǹإذ واجه يف األيام األ ،ǫوهذا ما حد
 كان -ȍدمة حزنň قاسيةǄ بوفاة ابنه يف عز الشباب، ǹ Żانه هندوسي شرير 

 Ȱقته من قبǭ ألفا من أموال -موضع ƙسƦة وǞضه لصدمة كبرية بغصبه موعر 
نةǄ، األمر الذي أدɁ إىل سلǢ كافة قواȻ الداǹلية دفعةǄ املسلمƙ مودعة عندȻ أما
  . واحدة والقȒاء عليه سريعا

لقد نشرت هذȻ األنباء قبȰ أواŒا باإلعالنات : شهود العيان األحياء عليها
  . بƙ آالف الناس

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZTX@ @
  م ١٨٩٧ آذار ١٢: ȁمن بياŒا



١٨٢     نزول املسيح
  م١٨٩٧ آذار ٢٥: ȁمن ƠققȾا
م بإعالم من اهللا ١٨٩٧ آذار ١٢ يف إعالن نشرته يف  لقد كشفǨ:تȦصيلȾا

ȫ انǹ العليم اخلبري، أن موعد وفاة سيد أمحد .ȋ .أ. س .Ǣفورد فيه. قري :
 Ȩبيننا، فعلى سيد أمحد أن يقرأ هذا اإلعالن بتعم țمع األسف لن يتم االجتما

  .فإنه يعوض اللقاء
  .وبعد هذا اإلعالن بسنة مات سيد أمحد

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZTY@ @
  م ١٨٨٨ كانون الثاƆ ١: ȁمن بياŒا
  م ١٨٨٩ كانون الثاƆ ١٢ :ȁمن ƠققȾا
 لقد بشرƆ اهللا تعاىل بوالدة ابن، فنشرت النبوءة بإعالنň قبȰ :تȦصيلȾا

  .بناء على الرǗيا، وهو االبن البكر" حممود أمحد"Ż ولد االبن وأƧيناȻ . والدته

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZUP@@ @
  م ١٨٩٢األول  كانون ١٠ :ȁمن بياŒا
  م١٨٩٣ نيسان ٢٠ :ȁمن ƠققȾا
Ż تلقيǨ إƬاما عن والدة االبن الثاƆ ونشر هذا اإلƬام أيȒا قبȰ : تȦصيلȾا
لقد سجȰ هذا اإلƬام ". سيولǈد لȬ الولد، ويدنى منȬ الفȰȒُ: "والدته ونصه
اŻ Ɔ ولد االبن الث. أيȒا" مرآة كماالت اإلسالم" من كتاŸ ٢٦٦يف الصفǶة 

  . الذي اƧه بشري أمحد

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZUQ@ @
  م١٨٩٤ أيلول ٥ :ȁمن بياŒا
  م ١٨٩٥ أيار ٢٤ :ȁمن ƠققȾا



١٨٣  نزول املسيح
وقد " إنا نبشرȫ بغالم: " باالبن الثالǬ فقال ما نصهŻ بشرƆ : تȦصيلȾا

 Ǣاألوان يف كتي Ȱالنبوءة قب Ȼشرت هذالنبوءة ". أنوار اإلسالم"ن Ȼهذ ǢسǶفب
  . لثالǬ واƧه شريف أمحدرزقƗ اهللا باالبن ا

 ǥالنبوء ɂعل ćاألحياء ȷود العياȾȉ٥١ و٥٠ و٤٩: Ȼهذ Ȱشرت كلقد ن 
األنباء بƙ آالف من الناس عƎ اإلعالنات املطبوعة وقد حتققǨ، وهناȫ آالف 
من الناس األحياء شهود عيانň عليها، ƞن فيهم على سبيȰ املثال ال احلصر 

ين، املولوي عبد الكرƇ، املولوي حممد علي، املولوي احلكيم نور الد: السادة
  .املفيت حممد ȍادȧ، قاضي ضياء الدين، ȍاحبزادȻ سراǯ احلȨ وغريهم

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZUR@ @
  م ١٨٩٧ كانون الثاƆ عام :ȁمن بياŒا
  م١٨٩٩ حزيران ١٤ :ȁمن ƠققȾا
 باالبن الرابع، باإلƬام الذي أǭار عبد احلŻ  Ȩ بشرƆ اهللا :تȦصيلȾا

فنشرت األمر نفسه بكȰ قوة وشدة يف . زنوي بعȐ االعتراضات بعد نشرȻالغ
" عبد احلȨ"ال بد أن يبقى : وقلǨ" ضميمة أƱام آőم" من كتاŸ ٥٨الصفǶة 

م ƜسǢ ١٨٩٩فولد االبن الرابع يف حزيران عام . حيا إىل حتقǌȨƌ هذȻ النبوءة
Ȭأمحد، واحلمد هللا على ذل ȫه مبارƧالنبوءة، وا .  

إذ قد ربǌطŃǨǈ والدة شخȌ ببقاء !!  خلصوȍية هذȻ النبوءة عند اهللايا
ȔبȒبال ǫطاعن يف السن على قيد احلياة، وهذا ما حد Ȍكما . شخ Ȭوذل

 والدة ولد مقرونةǄ بظهور البثور على جسمه ، -٤٥:  يف النبوءة- ذُكŇرت
ǫحد Ȭوكذل .  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZUS     
  م ١٨٩٧ آذار ١٥ :ȁمن بياŒا
  . ال تزال هذȻ النبوءة تتǶقȨ كȰ يوم إىل يومنا هذا:قȾاȁمن Ơق



١٨٤     نزول املسيح
 حƙ أǭار اɇريون ضجة كبرية بعد قتȰ ليكهرام ƜسǢ نبوءź :تȦصيلȾا

ونسجوا مǘامرات لقتلي أو اعتقاƃ، قام بعȐ أǶȍاب اƨرائد أيȒا بنشر 
 عليȬ السالم يا بطȰ": كالمهم يف جرائدهم، فتلقيǨ من اهللا تعاىل إƬاما تعريبه

   ."السالم
فنشرت هذا اإلƬام يف إعالن، وعصمƗ اهللا تعاىل من مكائد املعاندين 

ǜم ومكرهم السيőامراǘوم .  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZUT@ @
  م ١٩٠١ :ȁمن بياŒا
  م١٩٠٢-١٩٠١ :ȁمن ƠققȾا
من قام : "إƬاما نصه" إعجاز املسيح" لقد تلقيǨ عن كتاب :تȦصيلȾا

، أي من هǢ للرد على هذا " وتذمرللجواب وتنمر فسوف يرɁ أنه تندم
فقد . الكتاب مستشيطا غȒبا، فسريɁ أنه ǹاب وǹسر وانتهى أمرȻ باحلسرات

 املقيم يف قرية ƙŏ دائرة جكوال حمافظة -أذاț املدعو حممد حسن فيȒي 
 بƙ -جهلم، املدرس يف مدرسة النعمانية الكائنة يف املسجد امللكي يف الهور 

وبعد هذا التباهي بدأ بتدوين رǗوس . رد على هذا الكتابالناس أنه سيكتǢ ال
 Ǣاألقالم، وكت"ƙلناها يف " لعنة اهللا على الكاذبŉاليت سج Ȩاحلقائ Ȑعلى بع

  . فهلȬ سريعا.. كتابنا
أليسǨ . الحظوا أنه لعنƗ ولكن مات بنفسه موتا ملعونا يف أسبوț واحد

Ýآية من اهللا Ȼهذ  
 قد نشرت يف كتاب ٥٢كانǨ النبوءة رقم : Ⱦȉود العياȷ األحياءć عليȾا

أما الشهود على . وانتشرت يف مǞات اɇالف من الناس" ضميمة أƱام آőم"
 ،Ȩاحل ǯسرا Ȼاحبزادȍ Ȱاعتنا مثƤ ناس كثريون منǖالنبوءات املذكورة آنفا ف

  .واحلكيم نور الدين وغريهم الكثري
  



١٨٥  نزول املسيح

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZUU@ @
  م ١٩٠٢ شباȓ ٢٠ :ȁمن بياŒا

  م ١٩٠٢ آب :ن ƠققȾاȁم
 ردا - باألردية - بعد مدة طويلة، كتǢ بري مŇهر علي غولروي :تȦصيلȾا
، ǭ ŻبǨ بعد ذلȬ أن عباراته مسروقة كلمةǄ كلمةǄ "إعجاز املسيح"على كتاب 

 ȨقǶهر علي إهانة كبرية فتŇلقي م Ȭوبذل ، ƙŏ من كتاب حممد حسن من
  . اإلƬام املذكور Ɯقه أيȒا

‰@ñõìjäÛaáÓ@ZUV@ @
  م ١٨٩٣ أيار :ȁمن بياŒا
  . هذȻ النبوءة تتǶقȨ يف كȰ حƙ وآن:ȁمن ƠققȾا
 Ɓ يكن معي آنذاȫ إال بȒعة أشخاȋ، فدعوت مǞات املشايǸ :تȦصليȾا

للمباهلة، فƎز منهم عبد احلȨ يف امليدان وباهȰ، فكانǨ النتيجة أنǐ زاد عدد من معي 
ومقابȰ ذلǢƶ Ȭ أن . داد يوما بعد يوماɇن على مǞة ألف، وال يزال هذا العدد يز

Ýآية من اهللا Ȼهذ Ǩأليس Ýعزته وإكرامه Ɂوما مد Ýكم من الناس معه Ɂنر  
 ćاألحياء ȷود العياȾȉ ٥٦ و٥٥: على النبوءة رقم:  

 Ǹن فيهم شيƞ الف من الناسɇات اǞا مȒأي ƙالنبوءت ƙيشهد على هات
ƙفر أمحد، املولوي حممد حسș نور أمحد رمحة اهللا، منشي Ǹالبطالوي، شي 

أمŃرǌتŃسر، مفيت حممد ȍادȧ، حكيم فȰȒ الدين " رياض هند"حمرر جريدة 
  . سيد حامد شاȻ وغريهم. البهريوي

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZUW@  
   م١٨٩٧ كانون األول ٢١: ȁمن بياŒا

                                           
 )الناشر. (م كما يف نȌ النبوءة١٨٩٦: هذا ǹطǖ من الناسǸ، والصǶيح 



١٨٦     نزول املسيح
   م١٨٩٧ كانون األول ٢٧: ȁمن ƠققȾا
 عاȍمة البنجاب، م عقد يف الهور،١٨٩٦يف كانون األول عام : تȦصيلȾا

مƢǘر حاشد لɊديان، اجتمع فيه كبار اǂامƙ والرجال البارزون من أماكن 
قريبة وبعيدة، ليبتŊوا أي األديان املعاȍرة حŅȨ وأعظمها نفعا للبشرية، وأكثرها 

  .حتقيقا للغاية املنشودة من حياة اإلنسان
 إƬاما - قبȰ أوانه-Ȼ فكتبǨ أنا أيȒا مقاال ليقرأ يف املƢǘر، وتلقيǨ بصدد

اهللا أكƎ، : "وتلقيǨ إƬاما آǹر أيȒا نصه". لقد فاȧ املقال اƨميع: "تعريبه
Ǝيǹ Ǩربǹ .Ǩإن اهللا يقوم أينما كن ،Ȭإن اهللا مع ".  

 Ǹام من أقصى البالد إىل أقصاها يف إعالن طُبع بتاريƬشر هذا اإل٢١فن 
ع اƨميع على أن مقاƃ هذا  وأُطلŇ- أي قبȰ املƢǘر بيومƙ -كانون األول 

وقد فاȧ مقاƤ ƃيع املقاالت اليت أُلقŇيǨ . سيفوƤ ȧيع املقاالت، وكذلȬ كان
وقد أدىل املتǶدǭون من األديان األǹرɁ أيȒا ƭتمعƙ على املنصة . يف املƢǘر

كذلȬ إن . بشهاداőم أن مقال السيد املريزا كان غالبا على Ƥيع املقاالت
Ʊريدة اإلƨليزية ا"Ǩايند ملتري غازي Ȱو" سيف"Ńرǈا قد " بنجاب أبزيرفƵوغري

  .شهدت بكȰ قوة وشدة أن مقاƃ كان غالبا على اƨميع
نشرت هذȻ النبوءة يف اإلعالن قبȰ أواŒا، وقد : Ⱦȉود العياȷ األحياءć عليȾا

شهد حتققها حينذاȫ آالف من الناس من كȰ دين وملة الذين كانوا موجودين 
وقد ȍدقǨ اƨرائد . Ƣǘر وأقروا أن مقاƃ كان الغالǢ على اƨميعيف امل

ميعƨا ȧنه فاǖب ƃنفسه مشرية إىل مقا ليزية واألردية األمرƱاإل .  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZUX@ @
  م١٨٨٦ :ȁمن بياŒا
  م١٨٩٩ حزيران ١٤ والدة االبن الرابع بتاريȁ: Ǹمن ƠققȾا
جاعȰُ الثالǭةŇ أربعةǄ، : "بهم تلقيǨ إƬاما تعري١٨٨٣ يف عام :تȦصيلȾا

ȫاألوان". مبار Ȱوقد أُعلن به قب . ƙأربعة بن Ɨأن اهللا تعاىل سريزق Ǩمǌوقد أُفه



١٨٧  نزول املسيح
حƙ تلقيǨ هذا اإلƬام Ɓ ". مبارȫ"من الزوجة الثانية، وسيكون اسم الرابع 

واɇن يوجد أربعة أبناء بفȰȒ . يكن ƃ من تلȬ الزوجة أيŌ من األبناء األربعة
  . تعاىلاهللا

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZUY@ @
  م١٨٨٨ Ƣوز عام ١٠ :ȁمن بياŒا
   بعد النكاǳ بستة أشهر:ȁمن ƠققȾا
م أنه لو أنكح أمحد بيȬ ابنته ١٨٨٨ Ƣوز ١٠ لقد أُعلن بتاريǸ :تȦصيلȾا

. وسيموت قبله بعȐ أقاربه اǹɇرين. أحدńا غريي ملات ǹالل ǭالǫ سنوات
عا بعد تزويǰ البنǨ ضمن املدة وهذا ما حدǫ بالفعȰ، فمات أمحد بيȬ سري

نعم، بقي أن يتǶقȨ جزء من . ومات قبله عدد من أقاربه اǹɇرين أيȒا. اǂددة
Ȼدر انتظارƶة للنبوءة وǭة . األجزاء الثالǭالǭ منȒام نفسه يتƬا كان اإلولـم

  .أجزاء للنبوءة فقد أكد حتقȨƌ اƨزأين على ȍدȧ النبوءة
 ɂاألحياء عل ȷود العياȾȉ ǥالنبوءĐēو ĐĔ   

لقد نشرت هاتان النبوءتان قبȰ حتققهما يف اإلعالنات، وتلȬ اإلعالنات 
مثȰ السيد حامد علي، منشي : موجودة عندنا والشهود عليها أيȒا كثريون

  .șفر أمحد، ميان حممد ǹانǐ، منشي رستم علي وغريهم الكثري
 قبȰ األوان،  فقد أŏ Ǝǹُا ما يقارب Ʀس مǞة شخ٦٠Ȍأما النبوءة رقم 

حȒرة املولوي نور الدين، حȒرة املولوي عبد : وفيما يلي أƧاء بعȐ منهم
  . الكرƇ، واملولوي حممد علي

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZVP@@ @
  م ١٨٩٧ Ƣوز ٢٩ :ȁمن بياŒا
   بعد الرǗيا ببȒعة أيام:ȁمن ƠققȾا



١٨٨     نزول املسيح
م رأيǨ يف املنام ȍاعقة متجهة إىل بييت من ١٨٩٧ Ƣوز ٢٩ يف :تȦصيلȾا

وحƙ . ب رويدا رويدا مثƱ Ȱم منري دون أن يصǶبها ȍوت أو ضرراملغر
Ǆاعقةȍ أحسبها Ǩكن ƙغريا يف حȍ ماƱ رأيتها Ǩاما . قربƬإ Ǩعندها تلقي

أي سترفع علي قȒية، ولكنها سرعان ما ". ما هذا إال őديد احلكام: "نصه
إƆ : "آǹر نصهŻ تلقيǨ إƬاما . تتالشى بعد أن يبلȠ األمر إىل استفسار احلكام

Ǆبغتة Ȭآتي ǯمع األفوا .źنصر Ȭتيǖي .Ąلى. إبراءد والعŎأنا الرمحن ذو ا Ɔإ ".
وستǖتيȬ نصرź يف هذȻ القȒية، ) أي املالئكة(أي سǔتيȬ بغتة مع جنودي 
، "بلجǨ آياŻ" :ź تلقيǨ إƬاما آǹر نصه... وسǖبرǛō ساحتȬ يف األǹري

إƴا أمرنا إذا أردنا شيǞا أن : "إƬاما آǹر نصه، و"لواء فتحǇ: "وإƬاما آǹر نصه
لقد أƎǹتƦ س مǞة شخȌ قبȰ هذȻ النبوءة بǖن ابتالء ". نقول له كن فيكون

على وشȬ احللول ولكن سوف تŉƎأ ساحيت يف Œاية املطاف وƷالفƗ فȰȒ من 
 وقد أƧعتها" كتاب الƎية"وقد سجلǨ هذȻ اإلƬامات كلها يف كتاŸ . اهللا

من أجلهم لكي Ʒفظوا دائما أن " كتاب الƎية"Ż ألǎفǨ . اإلǹوة قبȰ األوان
  . النبǖ الذي أƎǹُوا به من قبȰُ عن رفع القȒية قد حتقȨ بكȰ جالء أمام أعينهم

أنه بتǶريȐ من املسيǶيƙ، أدىل شخȌ يدعى عبد : وبيان هذȻ القȒية
 أن مريزا غالم أمحد قد أرسلƗ احلميد بشهادات أمام القاضي يف حمافظة أمŃرǌتŃسر

ȫالدكتور هنري مارتن كالر Ȱيف . لقت ƃدر القاضي أمرا باعتقاȍǖ١ف 
وبسماț هذا اخلǹ Ǝرǯ معارضونا إىل الشوارț وحمطات . أغسطس/آب

أن ضاț أمر : ولكن شاء قدر اهللا أوال. القطار يف أمŃرǌتŃسر وبتالة لريوا ذليت
  . ي مكاناالعتقال وƁ يعثǈر عليه يف أ

علم قاضي حمافظة أمŃرǌتŃسر فيما بعد أنه قد ȍدر منه ǹطǖ كبري يف : ǭانيا
فǖرسȰ برقية . إȍدار األمر باعتقال شخȌ من حمافظة ليسǨ يف دائرة حكمه

 Ǹف تنفيذ أمر /  آب٦إىل قاضي حمافظة غورداسبور بتاريŇوقأغسطس أن ي
 اعتقالŻ Ý استدعاƆ قاضي أي أمر: فاستغرب اƨميع وتساءلوا. االعتقال فورا

غورداسبور بواسطة استدعاء عادي عند وȍول ملف القȒية وقدم ƃ كرسيا 



١٨٩  نزول املسيح
س فورا ودوغل. و. افظة الكابƒ ماǂلقد فهم قاضي . من عندȻ إșهارا لالحترام

لكونه ذكيńا وعادال أن القȒية ال أساس Ƭا من الصǶة بȰ هي زائفة Ƣاما، وقد 
وƞزيد من . ببيالطوس، بȰ كان أكثر منه شجاعة وعدالشبهته يف مكان آǹر 

 اعترف عبد احلميد بنفسه يف اǂكمة أن املسيǶيƙ حرضوȻ على فȰȒ اهللا 
فاعتƎ .  كذب ȍراŅǳ أƆ حرōضǨ على القتȰاإلدالء ŏذȻ الشهادة وأن بيانه

ŉا قويا وشديد اللهجة برńحكم Ǣا وكتǶيǶȍ ريǹافظة البيان األǂأ به قاضي ا
Ȭكمة مبتسما، فاحلمد هللا على ذلǂيف ا Ɔǖساحيت وهن .  

مفيت حممد ȍادȧ، حكيم فȰȒ :  هم السادة:Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
الدين، ǹواجه كمال الدين، املولوي شري علي، احلافȘ عبد العلي، مري ناȍر 
زا نواب، منشي تاǯ دين، حكيم فȰȒ إƬي، ǹليفة رجǢ الدين، الدكتور مري

يعقوب بيȬ أǹو مريزا أيوب بيȬ، منشي تاǯ دين املوșف وƤاعتنا يف 
 Ǹافظة، شيǂا Ǣيف مكت Ǣاملراق Ȼالهور، حكيم حسام الدين، سيد حامد شا

شيǸ رمحة اهللا من الهور، منشي șفر . موال ȈƝ التاجر وƤاعتنا يف سيالكوت
 وƤاعتنا يف أمحد، ميان حممد ǹان، منشي حممد أرورا، ǹليفه نور الدين

شودهري رستم علي املراقǢ يف اǂكمة، سيد أمري شاȻ نائǢ املراقǢ، . جامون
  .وقد كتبنا بعȐ هذȻ األƧاء على سبيȰ املثال فقȔ. وغريهم الكثري

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZVQ@ @
 م ١٨٩٧ Ƣوز ٢٩ : بياŒاȁمن 

  م ١٨٩٧ آب ٢٠ :ȁمن ƠققȾا
شتاتŅ : "تعريبها إƬام آǹر كان من ضمن اإلƬامات املذكورة آنفǄ: تȦصيلȾا

Ȩه وإهانته ولوم اخللŊوذلت Ǉمتنافس Ȍشخ زيŇǹفوف األعداء، وȍ وقد " .يف
أي بƙ عبد احلميد (حتقȨ جزء من هذا اإلƬام، إذ حدǨǭ الفُرقة بƙ معارضينا 

واعترف عبد احلميد )  وحمرōضيه املسيǶيƙ- املذكور يف النبوءة السابقة-
إن هǘالء القوم لقǎنوƆ شهادة الزور هذȻ، وأن احلقيقة : بصراحة تامة قائال



١٩٠     نزول املسيح
Ȕبإغوائهم فق Ȭذل Ǩقل Ȱب ،Ȭكذل Ǩام أكثر من . ليسƬذا اإلŏ رǌبǹُوقد أ

  .  شخȌ قبȰ األوان وهم على قيد احلياة٣٠٠
يوجد ألوف من الشهود على هذȻ األنباء من : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

حȒرة املولوي : يلي أƧاء بعȐ هǘالء السادةاملوافقƙ واملعارضƙ وفيما 
 ،ȧادȍ مفيت حممد ،Ȩاحل ǯاحبزادة سراȍ ،رمحة اهللا Ǹاحلكيم نور الدين، شي
ǹليفة نور الدين، ǹواجه كمال الدين، املولوي شري علي، واملولوي حممد علي 

  .وغريهم

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZVR@ @
  م١٨٩٧ Ƣوز ٢٩ :ȁمن بياŒا
  م١٨٩٧ آب ١٣ :ȁمن ƠققȾا

ȦاتȾييدا : صيلǖت ƙاملولوي حممد حس ǈȰثم ƙام حƬمن اإل Ɔزء الثاƨا Ȩحتق
للمتǶŉدين يف معارضيت يف اǂكمة أǭناء القȒية ورأɁ تكرƹي على عكس ما 

ńكرسي Ǣله نفسه أن يطل ŃǨǈلاكان يتوقعه، فسوȒوله . ا لنفسه أيǹفقال فور د
سف الشديد ŒرȻ نائǢ ولكن لɊ. أنه Ǣƶ أن ƷصȰ على كرسي يف اǂكمة

فكان ذلȬ آية من اهللا أن . ال ƹكن أن تنال كرسيا: املفوض بشدة متناهية وقال
ƃ Ȼنفسه، ما أراد ƙحممد حس لقي.  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZVS@ @
  م ١٨٩٧ آذار ٢٩ :ȁمن بياŒا
  م ١٨٩٩ أيلول ١٢ :ȁمن ƠققȾا
، "Ǩ آياźبلج: "يف سلسلة اإلƬامات املذكورة كانǨ نبوءة نصها: تȦصيلȾا

فبعد . وهذا ما حدǫ بالȒبȔ. ها أكثر فǖكثرȍدقأي ستظهر آياź وتتبƙ أدلة 
 Ɂرǹم عبد احلميد مرة أŉاملته Ȱقا، اعتǄاملذكور آنف ǫسنة ونصف من احلاد
وأǹُذت إفاداته ƭددا يف أǭناء االعتقال، ولكنه مع ذلȬ أدىل بشهادة أن إفادته 



١٩١  نزول املسيح
. ان قد أدىل ŏا بإغواء من املسيǶيƙاألوىل كانǨ مبنية على الكذب، وك

źاهللا براء Ȱأكم Ȭا . وبذلȒأي Ɂرǹام أن آيات اهللا األƬوكان املراد من اإل
  . ستظهر إșهارا لƎاءź، وكذلȬ كان

هناȫ شهود كثريون على هذȻ األنباء ƞن فيهم : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
Ƈ، املولوي حممد أحسن، منشي تاǯ دين، مري ناȍر نواب، املولوي عبد الكر

املولوي قطǢ الدين، احلافȘ عبد العلي، مري حممد إƧاعيȍ ،ȰاحبزادȻ منظور 
  .أمحد وغريهم كثريون

áÓ‰@ñõìjäÛaZVT@ @
  م ١٨٧٩ :ȁمن بياŒا
  م١٨٩٧ :ȁمن ƠققȾا
 حتققǨ يف القȒية اليت وجōهǨ إǎƃ فيها őمةُ القتȰ نبوءةǆ إƬامية :تȦصيلȾا

 Ÿاألمحديةا"وردت يف كتا ƙاهƎية" لȒعشرين عاما من الق Ȱام . قبƬاإل Ȍون
أي سيǛōƎ اهللا ". فƎأȻ اهللا ưا قالوا وكان عند اهللا وجيها: "املشار إليه هو

فكانǨ آية عظيمة من . ساحته من التهمة اليت تلصȨ به ألنه وجيهŅ يف حȒرة اهللا
Ǣاألقوام على إهانيت، إذ ه ǨعƤأ ǬيƜ من اهللا تعاىل ƙاملولوي حممد حس 

قبȰ املسلمƙ، وكان الله رام ŏجدت حماميا للهندوس، وȐŒ الدكتور هنري 
مارتن كالرȫ من قŇبȰ املسيǶيƙ مع Ƥاعته كلها، وهاƤتƗ هذȻ األقوام كلها 
متكاتفƙ على غرار غزوة األحزاب، ولكن اهللا تعاىل مع ذلȬ أǹزاهم Ƥيعا 

د، كما ǹرǯ احلȨ من فم زليخا مقابȰ يوسف وأǹرǯ احلȨ من فم عبد احلمي
 موسى Ȱمن فم امرأة مفترية مقاب ǯرǹ أو كما ، ما أشري ȨقǶليت 

  ."فƎأȻ اهللا ưا قالوا: "إليه يف النبوءة اإلƬامية اليت نصها
  
  
  



١٩٢     نزول املسيح

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZVU@ @
  م ١٨٨٦ :ȁمن بياŒا
  م ١٨٨٧ :ȁمن ƠققȾا
بيǨ شيǸ مهر  ا مشتعلة يف أرضيةذات مرة أُريǨ يف املنام نار: تȦصيلȾا

وللتو ألقى اهللا يف روعي . علي زعيم هوشيار، وأطفǖتها برȇ املاء عليها مرارا
ńاملصيبة والبالء تفسريا يقيني Ȭرفع تلرضه، وستŇبع ȰǶا للمنام أن مصيبة كبرية ست
Ȕمهر علي بالتفسري يف رسالة مفصلة. بدعائي فق Ǹت شيƎǹǖأن . ف ǫحد Ż

 Ǩكم عليه باإلعدامأُلصقمة بعد ستة أشهر وقد حő به . Ǩالوق Ȭففي ذل
 Ż ،أبيه ǳسرا ȧبإطال Ǆإليه بشارة Ǩكتب Ż ،من ابنه Ǣدعوت له بطل Ǣالعصي

Ȱسراحه بالفع Ȩأُطل .  
 ǥالنبوء ɂاألحياء عل ȷود العياȾȉ النبوءة هو  :٦٥رقم Ȼالشاهد على هذ

. افظة هوشيار بور وغريهاشيǸ مهر علي نفسه وابنه ومǞات آǹرون يف حم
  م١٨٩٣ شباȓ ٢٥انظروا اإلعالن املنشور يف (

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZVV@ @
  م تقريبا١٨٨٠ :ȁمن بياŒا
   م تقريبا١٨٨٠: ȁمن ƠققȾا
ذات مرة أُرǌيǨ يف الكشف أربعƙ أو أربعا وعشرين روبية، Ż : تȦصيلȾا

لȒرائǢ الزراعية أŇƬُمǨ أن مرسŇلها هو ابن ماجهي ǹان، ومشس الدين حمصȰ ا
Ż وȍلǨ بعد ذلȬ بطاقة جاء فيها أن أربعƙ روبية هي من . يف حمافظة الهور

 Ȱمشس الدين حمص ȰبŇروبيات من ق Ǩان، وأربع أو سǹ ابن ماجهي ȰبŇق
  .وقد جاءت النقود ƜسǢ هذا التفصيƢ Ȱاما. الȒرائǢ الزراعية

 ǥالنبوء ɂاألحياء عل ȷود العياȾȉ  ٦٧ و٦٦رقم:  
شيǸ حامد علي املقيم يف قرية غالم : ود على هذȻ الكرامة هم السادةالشه 

  .نƑ، وكودا الساكن يف حمافظة أمŃرǌتŃسر، ومعظم سكان قاديان



١٩٣  نزول املسيح

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZVW@ @
  م ١٨٩٧ ا شباȁ: ȓمن بياŒا
    م ١٨٩٧ آذار عام :ȁمن ƠققȾا
ǹطǖ يف بطن أمها أȍابنا القلȨ بسبǢ " مباركة"حƙ كانǨ ابنيت : تȦصيلȾا

. يف التقدير، وبلȠ احلزن مبلغا ال يطاș ،ȧنŋا منا أنه قد يكون ذلȬ مرض آǹر
سيźǖ يوم : "بالفارسية تعريبهفتوجŉهǨ إىل اهللا تعاىل بالدعاء وتلقيǨ إƬاما 

 من ١٣١٤ رمȒان ٢٧وأُفهǌمǨ أن ابنة ستولǈد، فولدت يف ". مبارȫ حتما
    ". مباركة"اƬجرة وأƧيناها 
 املولوي نور الدين واملولوي عبد الكرƇ وغريƵا :لɂ ذلȽ ȬمالȾȊود ع

  . الكثريون

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZVX@@ @
  م ١٨٩٧: ȁمن بياŒا
  م ١٨٩٧: ȁمن ƠققȾا
 اɇية العظيمة األǹرɁ اليت șهرت إșهارا لصدقي هي أن أحدا :تȦصيلȾا

تǖليف " نƎاس"يف هامȈ كتاب ، "كسرȻ اهللا: "من املشايǸ دعا علي قائال
ȍ Ǣعي عليه . "زمرد"احالذي د Ȍالشخ Ȭواملراد من هذا الدعاء أن يهل

فلم يكد هذا الشيǸ يكمȰ اƬامȈ حƓ مات . ويهلȬ أوالدƤ Ȼيعا ويصري أبتر
  . أوالدƤ Ȼيعا وȍار أبتر، وقد رزقƗ اهللا ابنا آǹر

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZVY@ @
  ȁ :ČēĔĒ ȳمن بياŒا
  .Ȼ الكتيǢ بعد Ʋو ǭالǭة أشهر من إعداد:ȁمن ƠققȾا
 من كتابه ٢٧كذلȬ دعا علي املولوي غالم دستغري يف الصفǶة : تȦصيلȾا

"Ɔنتيجة الدعاء أنه مات سريعا"فتح رمحا Ǩوكان ،.  



١٩٤     نزول املسيح

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZWP@@ @
  م تقريبا١٨٩٣ :ȁمن بياŒا
  م تقريبا١٨٩٤ :ȁمن ƠققȾا
به، كذلȬ عدƆ املولوي إƧاعيȰ العليغرهي șاملا ومفتريا يف كتا: تȦصيلȾا

  .انظروا كتيǢ املولوي إƧاعيȰ. ودعا علي فيه على سبيȰ املباهلة فǖهلكه اهللا

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZWQ@@ @
  م تقريبا١٨٩٠ :ȁمن بياŒا
  م تقريبا١٨٩٣ :ȁمن ƠققȾا
" السيد املريزا فرعون: "كذلȬ نشر حميي الدين اللكهوكي إƬامه: تȦصيلȾا

وقد أƎǹته ƞوته برسالة . ه دماري كفرعون، فبطȈ به اهللا سريعا وأهلكاورج
  .قبȰ أوانه

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZWR@@ @
  م١٩٠١: ȁمن بياŒا
  م ١٩٠٢ :ȁمن ƠققȾا
" بǌهƙ" كذلȬ باهلƗ املولوي حممد حسن فيȒي الساكن يف قرية :تȦصيلȾا

، فǖهلكه اهللا ƞرض "إعجاز املسيح"على كتاŸ " لعنة اهللا على الكاذبƙ"كاتبا 
ات كثرية جدńا من هذا القبيȰ ولكن ال يسع اŎال وهناȫ آي. ǹطري يف شهرين

  .لبياŒا هنا
 الشهود على حتقȨ هذȻ اɇيات هي كتȾȉ: Ǣود العياȷ األحياء عليȾا

 Ȭم اليت نشروها يف عداوتنا، وكذلőم وإعالناőأنفسهم وكتيبا ƙǎالناس املتوف
ومن الشهود  .إƬاماتنا اليت نشرت عن هالȫ هǘالء بƙ آالف الناس قبȰ األوان

املولوي عبد الكرƇ، وȍاحبزادȻ سراǯ احلȨ : األحياء عليها أيȒا السادة
  .وغريهم من اإلǹوة، وكذلȬ الله شرمبǨ ومالوا مȰ من قاديان



١٩٥  نزول املسيح

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZWS@@ @
  م تقريبا١٨٧٨: ȁمن بياŒا
  م ١٨٩٥ :ȁمن ƠققȾا
نƗ  من اɇيات اليت أșهرها على يدي ǹالȨ األرض والسماء أ:تȦصيلȾا

ورأيǨ أن هندوسيا يستقي من . رأيǨ باوانانȬ  يف املنام وقد أșهر أنه مسلم
وقد مǭ ǨȒالǭون . فقلǨ له إن هذا الينبوț كدرŅ فاشرب من ينبوعنا. ينبوعه

سنة على هذȻ الرǗيا اليت رأيǨ فيها باوانانȬ مسلمńا، وقد سردőا ƨميع 
Ż . يان ما يǘكد ȍدقهاوكنǨ على يقƙ أنه سيظهر للع. اƬندوس يف حينها

 ٣٠٠حتققǨ النبوءة بكȰ جالء بعد مدة من الزمن ووجدنا لباس باوانانȬ بعد 
كان هذا اللباس على شكȰ . عام، وهو يشكȰƍ دليال ȍرƷا على كونه مسلما

وقد ورد . بكȰ احترام للتȫŊƎ" ديرȻ نانȬ"عباءة، وهو حمفوȗ عند ساللته يف 
 عند السيǸ أن باوانانȬ كان يلبس هذا اللباس، يف كتǢ التاريǸ املوǭوŏ ȧا

قǐȰُ هو اهللا ć: وقد كُتǢ عليه العديد من آيات القرآن الكرƇ منها قوله تعاىل
 Ņدحǈأ * دمŉالص ćاهللا * Ńدǈولي Ńمǈلو ŃدŇلي Ńمǈل *Ņدحǈا أńكُفُو هǈل Ńكُني ŃمǈلوɁرǹوآية أ  :
Ĉاإل Ĉاهللا دŃنŇع ينōالد ƋنǌإالمŃس و  وهو هŃنŇم ǈȰبǐقي Ńنǈلǈا فńينŇد ǌالمŃسĈاإل رŃيǈغ ǌȠتŃبي Ńنمو

ينǌرŇاسخǐال نŇم ŇةرŇǹɇي اŇف . ،Ȭكان يلبسها يف زمن باوانان Ȼكهذ ǆوألبسة
إذن، فإن لباس باوانانȬ هذا . النساȫ الذين كانوا يدعون أŒم فانون يف اإلسالم

يقول .  عاديا فقȔ، بȰ يǘكد كونه مسلما كامالال يدل على كونه مسلما
بعȐ السيǸ ردŋا على ذلȬ إن هذȻ العباءة انتزعها باوانانȬ من قاض غصبńا 

ولكن هذا اƨواب جد سخيف، إذ إن السيǸ ال يدرون إىل اɇن أن . عنه
 ƙاملسلم ȫإن اقتناءها كان من عادة النسا Ȱب ،Ȼاة ال يقتنون عباءات كهذȒالق

اȻ هذȻ فاألȍح هو أن مرشد باوانانȬ الذي كان مسلما قد أهد. لزمنيف ذلȬ ا
 )كتǢ السيǸ املقدسة( بȰ قد ورد يف جنم ساكهي -ومن املمكن. العباءة
 أنه ملا كان باوانانȬ إنسانا ȍاحلا جدا، وكان قد قطع عالقته مع -أيȒا



١٩٦     نزول املسيح
اƬندوس بكȰ شجاعة، وكان بطال عظيما، وقد تزوǯ من بنǨ أحد األفغان 

" ملتان"يف مدينة بعȐ األولياء املسلمƙ  واƧه حيات ǹانǐ، واعتكف على قبور
، فإنه قد أعد هذȻ العباءة بإƬام من اهللا تعاىل، وهذا يعود إىل ماكن األǹرɁاألو

أما إșهار باوانانȬ نفسه مسلما يف . كرامته، وكǖن العباءة نزلǨ من السماء
شف للناس يف زمن من األزمان، وƬذا رǗياي فكان املراد منه أن إسالمه سينك

أما قوƃ للهندوس إن هذا . )القول احلȨ(" سƛ Ǩن"اƬدف ألǎفǨ كتاب 
الينبوț كدرŅ فاشربوا من ينبوعنا، فاملراد من ذلȬ أنه قǈرب الزمن الذي 

 اإلسالم جليا للهندوس والسيǸ، وسوف ينظƋف على يدي انيةتنكشف فيه حق
وأما قطع باوانانȬ . كان السيǸ قد كدŉروȻ لقلة فهمهمينبوț باوانانȬ الذي 

وأما كتابة باوانانȬ على . تبين ذلƭ Ȭددايعالقته مع اƬندوس بكȰ شجاعة فس
لباسه أنه ال Ʊاة إال باإلسالم، فلو تنبه أتباț الديانة السيخية إىل هذȻ اƨملة 

Ȭجه باوانانŒ أن. وحدها لنهجوا منذ مدة طويلة منهجا Ȩروا  احلōيقد Ɓ Ǹالسي
 إن كثريا من الناس يدركون ȍدȧ اإلسالم .حȨ التقديرباوانانȬ شخصية 

من الغريǢ حقا أن . بواسطة الكتǢ، أما باوانانȬ فقد اطلع عليه بإƬام من اهللا
يصبح بعيداǄ عن اإلسالم بعدا كبريا قومŅ كان مقتداهم نقي القلǢ ومǘيدńا 

على ȍدȧ اإلسالم وحتمȰ يف هذا السبيȰ لɌسالم إىل هذا احلد ƜيǬ شهد 
  .معاناة كبرية

 هناȫ عدد كبري من الناس الذين Ƨعوا إƬامات :Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
ȍاحبزادȻ سراǯ احلȨ نعماƆ، شيǸ : عن هذȻ اɇية قبȰ األوان ƞن فيهم السادة

ين حامد علي، شيǸ عبد اهللا السنوري، منشي تاǯ الدين، واملولوي نور الد
إن الدليȰ على حتققها هو لباس باوانانȬ الذي ال يزال موجودا . وغريهم الكثري

، وكȰ من أراد أن يراȻ فله ذلȬ، ويستطيع أن يقرأ اɇيات "ديرȻ باوانانȬ"يف 
 Ÿها يف كتالتŉن"القرآنية اليت سجƛ Ǩس."  

@ @



١٩٧  نزول املسيح

@áÓ‰@ñõìjäÛaWT@ @
  م تقريبا١٨٧٨ :ȁمن بياŒا
  م تقريبا١٨٧٨ :ȁمن ƠققȾا
" Ʊف علي" ذات مرة جاءȍ ƆديȨ للمولوي حممد حسƙ، وهو :تȦصيلȾا

ȫأن سافر إىل كابول ولعله ما زال هنا Ȩليزية، وسبƱقافة إǭ جاء .. وهو ذو
برفقة حƑ يف اهللا مرزا ǹدا ȈƝ، فذهبنا Ʋن الثالǭة للتنـزȻ، فعلمǨ يف 

 Ȩا –الطريǄا يف معارضيت وكان مب- كشفǞف علي قال شيƱ نيا على  أن
ȧا. النفاǶيǶȍ كان Ȭله الكشف فاعترف أن ذل فسردت .  

 السيد مرزا ǹدا ȈƝ شاهد بنفسه على هذȾȉ: Ȼود العياȷ األحياء عليȾا
  .اɇية

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZWU@ @
  م ١٨٧٤: ȁمن بياŒا
  زمن بياŒا Ɲمس سنوات تقريبا بدأت تتǶقȨ بعد: ȁمن ƠققȾا
 مالكا على هيǞة فƓ جالسا على  عاما رأيǨ يف الرǗيا٢٨قبȰ : تȦصيلȾا

إن هذا اخلبز : "مصطبة عالية ويف يدǹ ȻبزŅ المع جدا، فǖعطانيه وقال ما تعريبه
Ȭمع Ȉوللدراوي Ȭيا تعود إىل زمن". لǗالر Ȼالناس  هذ ƙفيه معروفا ب Ǩما كن

وما كنǨ أعلنǨ شيǞا، وما كانǨ معي Ƥاعة من الدراويȈ، أما اɇن فمعي 
الذين قدموا الدين على الدنيا وجعلوا أنفسهم دراويƤ ،Ȉاعة كبرية من 

وهجروا أوطاŒم وبعدوا عن أȍدقائهم وأقارŏم القدامى وسكنوا ƛواري 
  . لɊبد

 رتاخلبز"ففس " Ȩر ضيōاعيت ولن يكدƤو Ɨلǎأن اهللا تعاىل بنفسه سيتكف
  .وهذا ما هو حادǫ منذ سنوات طويلة. الرزȍ ȧفǐونا

ȷود العياȾȉاȾحامد علي  : األحياء علي Șالنبوءة احلاف Ȼيشهد على هذ
  .وغريȻ من سكان قاديان



١٩٨     نزول املسيح

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZWV@ @
 م ١٨٧٥ آب ٢٠:ȁمن بياŒا
   م١٨٧٥ آب ٢٠: ȁمن ƠققȾا
حƙ قرب موعد وفاة أŸ مريزا غالم مرتȒى وƁ يبȨ من حياته : تȦصيلȾا

، "السماء والطارȧو: "سوɁ سويعات قليلة أƆƎǹ اهللا بوفاته بكلمات نصها
فتǶققǨ هذȻ النبوءة . أي أُشهǌد السماء واحلادǈǫ الذي سيǶدǫ بعد الغروب

   .إذ توفƍي والدي بعد غروب الشمس
 الشاهد على هذȻ النبوءة هو الله شرمبǨ :العياȷ عليȾا األحياءȾȉود 
Ȱومالوا م.  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZWW@ @
  م ١٨٨٠ :ȁمن بياŒا
  م١٨٨٠ :ȁمن ƠقȾȾا
 مرات ǭالǫ يس سورة أُسŃمŇعǨŃ حƓ شديد ƞرض مرة أȍُبǨ :تȦصيلȾا

، حƓ كان حياź من اƨميع ويǞس األǹري وقيت حان أنه șنا مسنونة بطريقة
: بعȐ األقارب يبكون وراء اƨدران، عندها علǎمƗ اهللا باإلƬام دعاء نصه

"  حممدسبǶان اهللا وƜمدȻ سبǶان اهللا العظيم، اللهم ǎȰȍ على حممد وعلى آل"
وأُلقŇي يف روعي أن ألǌȨ يدȫ يف ماء النهر املختلȔ بالرمȰ وردōدŃ كلمة الشهادة، 

فعملǨ بذلȬ، وƁ ينته . وامسحŃ به ȍدرȫ وșهرȫ ويديȬ ووجهȬ فتشفى
  . املاء املوجود يف الوعاء حƓ شفيƢ Ǩاما

فǖتوا وإن كنتم يف ريư Ǣا نزلنا على عبدنا : "Ż تلقيǨ إƬاما آǹر نصه
  ". بشفاء من مثله

شيǸ حامد علي : يشهد على هذȻ اɇيات: Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
  . والله شرمبǨ ومالوا مȰ كهتري وكثري من اǹɇرين الذين أǹُبǌروا ŏذا الوحي



١٩٩  نزول املسيح

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZWX@@ @
  م تقريبا١٨٨٠: ȁمن بياŒا
  م ١٨٨٤: ȁمنه ƠققȾا
 عاما بوحي ٢٠د أƎǹُت منذ Ʋو العظيمة أƆ ق  من آيات اهللا :تȦصيلȾا

 Ȭيف تل ȫمن عائلة السادات األشراف وسيبار Ɨجōمقدس أن اهللا تعاىل سيزو
هر Ũه بايد نـو عروسى : "بالفارسيةŻ أƬُمǨ . الزوجة وسǖُرزȧ منها بǖوالد

أي سǖهيǜ لȬ كȰ ما هو ضروري للزواǯ اƨديد، وسǖدبر "  كنمںرا ساما
 فبǶسǢ هذا الوعد أراحƗ . كȰ ما حتتاǯ إليهكȰ شيء بنفسي، وسǗǖمن 

وقد تيسرتƤ ƃ Ńيع .  على الدواموȰș يرƗƷبعد الزواǯ من كȰ عǢء، 
األسباب حلسن العŇشرة، وƁ أتعرض ألية مشكلة بȰ تيسرتŃ كافة أسباب 

  . الراحة
Ȭية الثانية، والكبرية يف ذلɇمر : واǖالوحي املقدس ب نزل علي ƙهي أنه ح

ǯ، كنǨ أشعر بȒعف ذهƗ وقلƑ وجسدي شديد، وما كانǨ آǭار الزوا
وعندما تزوجǨ يف هذȻ . د زالƢ Ǩاماالدوار وتشنǰ القلǢ والسǎȰŊ قالسŊكǎري و

 Ǩنسية كانƨالناس لظنهم أن قواي ا Ȑسف بعǖعف الشديد تȒاحلالة من ال
مد حسƙ فبعǬ إƃ املولوي حم. شŇبه معدومة، وكنǨ قد بلغǨ من الكƎ عتيńا

كان عليȬ أال تتزوǯ حƓ ال :  كتǢ فيها- ال تزال يف حوزź -رسالة 
ولكن اهللا تعاىل وهبƗ قوة كاملة وǶȍة وقدرة على كȰ . تتعرض لالبتالء

  .أنواț الȒعف، ورزقƗ أربعة أبناء

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZWY@@ @
  م ١٨٩٧شباȁ : ȓمن بياŒا
  م ١٨٩٧آذار : ȁمن ƠققȾا
 كان يعرōف نفسه بشيǸ -شخȌ من أهȰ التشيع ذات مرة جاء : تȦصيلȾا

فوعدته يف .  إىل الهور وشرț يف إǭارة الȒجة ضدي وبدأ يطالǢ بǔية-Ʊفي 



٢٠٠     نزول املسيح
. م أن اهللا تعاىل سيريȬ آية إىل أربعƙ يوما١٨٩٧ شباȓ ١إعالن نشر يف 

فكان من منة اهللا تعاىل أنه Ȑƹ Ɓ على ذلȬ أربعون يوما حș Ɠهرت آية 
  . ام الفشاوري، ففر شيƱ Ǹفي الȒال من الهور فوراهالȫ ليكهر

حكيم : الشهود على هذȻ األنباء هم السادة: Ⱦȉود العياȷ األحياءć عليȾا
فȰȒ دين، منشي تاǯ دين، مفيت حممد ȍادȧ، املولوي نور الدين، شيǸ حامد 
  .علي، ميان عبد اهللا السنوري، منشي șفر أمحد، املولوي حممد حسƙ وغريهم

jäÛaáÓ‰@ñõì@ZXP@ @
  م تقريبا١٨٧٧يف عام : ȁمن بياŒا
  م ١٨٩٧ :ȁمن ƠققȾا
 عاما، رأيǨ يف ٢٥بنǶو " مارتن كالرȫ"قبȰ القȒية املتعلقة بـ : تȦصيلȾا
Ɔيا أǗا  الرƬ ذنتهǖالصالة فاست ǨانǶاكم، فǂا Ɂأمام قاض يف إحد Ǩلǈثم

الكابƒ "رǗيا، حƙ استǖذنǨ وƜسǢ هذȻ ال. فسمح ƃ برحابة الصدر
  . للصالة، والقȒية جارية، أذن ƃ بǖدائها بكȰ سرور" سودوغل

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZXQ@ @
  م١٩٠٠ نيسان ١١ :ȁمن بياŒا
  م١٩٠٠ نيسان ١١: ȁمن ƠققȾا
تلقيȍ ǨبيǶة يوم العيد إƬاما أن أǹطǢ بالعربية، فƎǹǖت كثريا : تȦصيلȾا

ولكن حƙ . ربية قȔمن اإلǹوة باألمر، علما أنه Ɓ يسبƃ Ȩ أن ǹطبǨ بالع
 Ÿبكالم عر Ɔلسا ćاهللا Ȩǈطبة العيد بالعربية أطلǹ اليوم إللقاء Ȭيف ذل Ǩقم

 Ÿيف كتا Ȱمليء باملعارف، وهو مسج Ƞامية"فصيح وبليƬوحتتوي ". اخلطبة اإل
وقد Ƨاها . هذȻ اخلطبة على عدة أجزاء ألقيتها يف الوقǨ نفسه مشافهة وارƟاال

. يف إƬامه، ألن تلȬ اخلطبة الشفوية كانǨ بقوة Ɯتةň من اهللا " آية"اهللا تعاىل 
وال أتصور مطلقا أن أحدا من الفصǶاء والعلماء واألدباء العرب يستطيع أن 



٢٠١  نزول املسيح
 شخصا تقريبا من ١٥٠ويوجد حاليا . يلقي ǹطبة مثلها مشافهة وارƟاال

  .الشاهدين على هذȻ اخلطبة
كثري Ąمن اإلǹوة ŏذا اإلƬام قبȰ لقد أȾȉ:  Ǝǹُود العياȷ األحياء عليȾا

شيǸ رمحة اهللا، مفيت حممد ȍادȧ، : فيشهد عليها كȰ من السادة. األوان
املولوي عبد الكرƇ، املولوي نور الدين، املولوي حممد علي، شيǸ عبد الرمحن، 
األستاذ عبد الرمحن، املولوي شري علي، احلافȘ عبد العلي، وغريهم الكثري جدا 

  . Ȼ اɇية بǖم أعينهمưن شهدوا هذ

áÓ‰@òíŁa@ZXR@ @
  م ١٩٠٢ :ȁمن بياŒا
  ١٩٠٢ شباȁ: ȓمن ƠققȾا
إƆ : "ذات ليلة تلقيǨ كإǹبارǇ على لسان شخȌ آǹر إƬاما نصه: تȦصيلȾا

Ȭمع أهلي إلي وة"أفرǹيع اإلƤ ه علىمن . ، فسردت Ǩلȍويف اليوم نفسه و
الطاعون أȍبح حامي من جامون، رسالة جاء فيها أن " ǹليفة نور الدين"

 Ȱور إىل قاديان مع األهȒباحل ƃ ذنواǖرجوكم أن تǖاملدينة ف Ȼالوطيس يف هذ
 .واألوالد

هناȫ كثري من الناس الشهود على هذا اإلƬام، : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
املولوي نور الدين، : وقد كانوا موجودين عندها يف قاديان، ƞن فيهم السادة

Ƈ، املولوي حممد علي، مفيت حممد ȍادȧ، حكيم فȰȒ دين، املولوي عبد الكر
  . املولوي شري علي وغريهم

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZXS@ @
  م ١٨٨٨ آذار ٢٠ :ȁمن بياŒا
  م١٨٩٠ تشرين األول عام :ȁمن ƠققȾا



٢٠٢     نزول املسيح
ذات مرة أȍر اɇريون يف قاديان كثريا على أن أُريهم آيةǄ، : تȦصيلȾا

عندها أنبǖت بإƬام من اهللا وإƢاما . وكذلȬ طالŏ Ǣا شركاǗنا املعارضون أيȒا
للǶجة عليهم Ƥيعا أنه سيƞ ȰǶريزا إمام الدين ومريزا نظام الدين مصيبة كبرية 

 شهرا، أي سيموت من أوالدهم شخȌ يكون موته سببا للمصيبة ǹ٣١الل 
 شهرا ٣١ مȒي الـ من يوما فقȔ ١٥فكان كذلȬ، إذ أنه حƙ بقي . والفُرقة

 عن عمر يناهز - وهي ابنة أǷ مريزا إمام الدين -نظام الدين ماتǨ ابنة مريزا 
 عاما تاركة وراءها ابنا ȍغريا، األمر الذي تسبǢ يف ȍدمة كبرية Ƭم ٢٥

ƙريɈم ولƬ وكان آية عظيمة.  
 يشهد عليها مريزا إمام الدين ومريزا نظام :Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

 ƙريɇقاديانيف الدين وكثري من ا.  

ÛaáÓ‰@ñõìjä@ZXT@@ @
  م ١٨٨٤ :ȁمن بياŒا
   هذȻ النبوءة ال تزال تتǶقȨ باستمرار:ȁمن ƠققȾا
ولقد لبثǨ : "م بوحي نصه١٨٨٤لقد شرفƗ اهللا تعاىل قرب عام : تȦصيلȾا

وقد أشار اهللا عاƁ الغيǢ فيه إىل أن ". فيكم عمرا من قبله أفال تعقلون
Ȭلن يتمكنوا من الطعن يف سريت ƙوقد -ال يستطيع أحد إىل اليوم ف. املعارض 

 سواء القاȍي أو الداƆ من العثور يف حياź - عام تقريبا ٦٥بلغǨ من العمر 
țمن أي نو Ǣيشهدون بطهارة . السابقة على عي ƙاهللا تعاىل املعارض Ȱجع Ȱب

إشاعة "حياź السابقة، كما أƖǭ املولوي حممد حسƙ البطالوي مرارا يف ƭلته 
ال أحد يعرف هذا : على عائليت بكلمات قوية، وادعى قائالعلي و" السنة

الشخȌ وعائلته أكثر مŻ ،Ɨ كال املديح ƞقتȒى العدل على قدر معرفتهÜ فإن 
ولقد : "املعارض من الدرجة األوىل يف تكفريي، قد ȍدȧŉ النبوءة اليت نصها

  ". لبثǨ فيكم



٢٠٣  نزول املسيح

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZXU@ @
  م١٨٧٧ :ȁمن بياŒا
  م ١٨٧٧ :ȁمن ƠققȾا
 قȒيةǄ -نائǢ املفوض اإلضايف-لقد رفع علينا مريزا أعظم بيȬ : تȦصيلȾا

نيابةǄ عن بعȐ شركائنا الستعادة حȨ التملȬ يف عقاراتنا، حيǬ كانوا قد 
Ȱمن قب Ȼقا من . فقدوǭي املرحوم مريزا غالم قادر يف إعداد املرافعة واǹأ țوشر

أجيǢ كȰ : "تلقيǨ إƬاما نصهوحƙ دعوت اهللا تعاىل ŏذا الصدد . فوزȻ فيها
Ȭإال يف شركائ Ȭم أن اهللا العليم قد "دعائƬ Ǩنŉاألقارب كلهم وبي Ǩفجمع ،

ولكن أǹي Ɓ . أƆƎǹ بǖنكم لن ترƜوا القȒية، فمن األفȰȒ االنسǶاب منها
يقدōر قوƃ نظرا إىل األسباب وșاهر األمور، وشرț يف متابعة القȒية واǭقا من 

 لقي بعȐ النجاǳ أيȒا يف اǂكمة التابعة، ولكن ما كان وحدǫ أن. Ʊاحه
ليǶدǫ ما Ƹالف وحي اهللا عاƁ الغيǢ، ففي النهاية ǹسر القȒية يف اǂكمة 

  . وبذلȬ تبين ȍدȧ اإلƬام على اƨميع. العليا
 ǥالنبوء ɂاألحياء عل ȷود العياȾȉ قاديان  :٨٥رقم Ȱإن كثريا من أه

  .شاهدون عليها

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZXV@ @
  م١٨٩٨ :ȁمن بياŒا
  م ١٩٠٠ :ȁمن ƠققȾا
 يف - الذي ينتمي إىل Ƥاعتنا- حƙ فشǹ Ȱواجه Ƥال الدين:تȦصيلȾا

: امتǶان القȒاء، شعر Ɲيبة ويǖس وحزن شديد، فتلقيǨ عنه إƬاما نصه
فبǶسǢ ذلȬ نال يف والية . ذهǢ عنه حزنهأي أن اهللا تعاىل سي" سيغفǈر"

 بنيله منصبا كان أفȰȒ له من منصǢ القȒاءÜ إذ ȍار كشمري ترقية سريعة،
مراقبا على املدارس يف والية جامون وكشمري كلها، وال يزال قائما على هذا 

Ǣاملنص .  



٢٠٤     نزول املسيح
إن كثريا من إǹواننا شاهدون : Ⱦȉēđود العياȷ األحياء علɂ النبوءǥ رȩم 

لكرǹ ،Ƈواجه  نور الدين، املولوي عبد ااحلكيماملولوي : عليها ƞن فيهم السادة
كمال الدين، مفيت حممد ȍادȧ، املولوي حممد علي، املولوي شري علي، 

  .وحكيم فȰȒ دين وغريهم

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZXW@ @
  م١٨٨٧ :ȁمن بياŒا
  م تقريبا١٨٨٧ :ȁمن ƠققȾا
 ذات مرة كنǨ مسافرńا يف القطار إىل لدهيانه، فتلقيǨ إƬاما :تȦصيلȾا

، وأُفهǌمǨ على إǭرها أن امرأة "للعماليȨنصفŅ لȬ ونصف : "بالفارسية، تعريبه
 ستموت، - اليت هي من شركائنا يف الورǭة من اɇباء-" إمام Ÿ Ÿ"اƧها 

وقد أƎǹت . ونعطǈى نصف أراضيها، ويعطǈى شركاǗنا اǹɇرون نصفها اǹɇر
ȫآنذا Ɨوة الذين كانوا يرافقونǹاملرأة . به اإل Ǩأن مات Ȭبعد ذل ǫدǶف

  . طŇينا نصف أراضيها وأُعطŇي شركاǗنا اǹɇرون نصفها اǹɇراملذكورة وأُع
ال شȬ أن كȰ شخƹ Ȍوت يوما من األيام، ولكن هذا املوت يȒم يف 

  . طياته ǭالǫ آيات عظيمة
  .اإلǹبار باحلادǫ قبȰ أوانه، وموت املرأة يف مقتبȰ عمرها )١(
)٢( ƙاحل Ȭبقائي على قيد احلياة إىل ذل . 
 . جاء يف النبوءةتقسيم األراضي على حسǢ ما  )٣(

 ǥالنبوء ɂاألحياء عل ȷود العياȾȉēĒ :ية هم اɇا Ȼلشاهدون على هذ
املولوي احلكيم نور الدين، شيǸ حامد علي ومعظم أفراد عائلتنا رجاال : السادة
  . ونساء

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZXX@@ @
  م١٨٩٥: ȁمن بياŒا



٢٠٥  نزول املسيح
  م١٨٩٥:ȁمن ƠققȾا
السكري ألن شدة  كنǹ Ǩائفا كثريا على عيƗ بسبǢ مرض :تȦصيلȾا

țمادي إىل ضعف البصر والدǘفدعوت اهللا تعاىل نظرا إىل هذا . هذا املرض ت
نزلǨ الرمحة على ǭالǫ، العǌƙ وعلى : "اخلطر اǂدȧ وتلقيǨ إƬاما نصه

ƙريǹćرين." األǹɇوين اȒبالع ǳŉصري Ɓ ولكن ƙفقد ورد هنا ذكر الع .
. والروǳيف سالمة العƙ واألذن إن متعة احلياة تكمن : يقول الناس عادة

وƹكن معرفةُ كيفية حتقȨ هذا اإلƬام، علمńا أƆ مصاب ŏذا املرض منذ Ʋو 
فǖية قوة أƎǹتƗ . ويعلم األطباء جيدا مدǹ Ɂطورته على العينƙ.  عاما١٨

تجاون هذا القانون سيǖب Ȱهذا فع Ȱاما، هƢ Ǩكما قال ŃǨفعل Ż ÝȬز من أجل
 الذي يستطيع أن يدعي حƓ يف الشباب وحالة الصǶة التامة اإلنسانÝ من ذا

 أن عيƗ ستبقيان حمفوșتƙ إىل زمن -  ودون اإلȍابة ŏذا النوț من املرض - 
Ýكذا وكذا  

 ǥالنبوء ɂاألحياء عل ȷود العياȾȉēē  ام إذƬال حاجة للشهود على هذا اإل
ا العينان فالرمحة ƹكن االستفسار من األطباء عن عواقǢ الداء السكري، أم

  .نازلة عليهما

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZXY@ @
  م تقريبا١٨٩٣ يف عام :ȁمن بياŒا
  م تقريبا١٨٩٣  يف عام:ȁمن ƠققȾا
كانƃ Ǩ ابنة اƧها عصمŸ Ÿ Ǩ، وقد تلقيǨ عنها ذات مرة : تȦصيلȾا
. ، وأُفهǌمǨ أŒا لن تعيȈ، وهذا ما حدǫ"كǈرم اƨنة، دوحة اƨنة: "إƬاما نصه

ملاذا Ɓ : ال ينشǖ عن آيات كهذȻ اعتراض يف قلوب قليلي الفهم فيقولواولكي 
طال عمرلي țتدǢجستي Ɓ فلماذا وإذا دعوت Ýأريد أن أوضح أن ..ها Ý

 ÜاماتƬاإل Ȼهذ Ȱبعد تلقيهم مث ƙنتǭا ƙيواجهون بطبيعة احلال حالت ƙماملله
للدعاء، ويكون عالمة ففي بعȐ األحيان يوهبون من الغيǢ تركيزا ومحاسا 



٢٠٦     نزول املسيح
 Ȱم بƬ Ǣال يستجي Ɂرǹم، وأحيانا أƬ Ǣعلى أن اهللا تعاىل يريد أن يستجي
 Ɩاالنقباض يف طبيعة الداعي، وال يسمح أن تتس Ȱته، فيجعǞظهر مشييريد أن ي

  . له األسباب والتركيز واحلماس للدعاء
رجال قد سردت هذا اإلƬام لكثري من ال: يȾاȾȉود العياȷ األحياء عل

Ȭكن أن يشهدوا على ذلƹ نư والنساء، وال بد أن يكون يف قاديان كثريون .  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZYP@ @
  م ١٩٠٠ كانون الثاƆ عام ٦ :ȁمن بياŒا
  م ١٩٠١ آب ٢٠ :ȁمن ƠققȾا
 مريزا إمام الدين ومريزا نظام - عندما أقام شركاǗنا املعارضون :تȦصيلȾا

بǢ يف إيذاء شديد لنا ولȒيوفنا، رفعنا  أمام باب مسجدنا جدارا، تس-الدين 
وقد تلقيǨ قبȰ بȒعة أيام من بناء . يف اǂكمة قȒية استمرت عاما كامال

اƨدار إƬاما كان يشري إىل أننا سنواجه قريبا مشكلة من هذا القبيȰ، وسيكون 
  : وكان نȌ اإلƬام كما يلي. النصر حليفنا يف Œاية املطاف

"Ȓما . اءالرحى تدور وينـزل الق وليس ألحد أن يرد ،ňتɇ اهللا ȰȒإن ف
  ."وإƴا يǹǘرهم ألجȰ مسمŉى. șفر مبŅƙ. أتى

 كانون الثاƆ وكتاŸ ٧بتاريǸ " احلǈكǈم"لقد نشرت هذȻ اإلƬامات يف جريدة 
 ٧فǖُقيم اƨدار بتاريǸ . وسردتها لǹɌوة Ƥيعا يف حينها" ٣أربعƙ رقم "

 Ɔإ١٩٠٠كانون الثا Ɂا أدư عوبة كبرية إذ مȍ ه ضيوفُناىل سد طريقنا، وواج
ويف األǹري هدم اƨدار بتاريǸ . كانوا يصŇلون إىل املسجد مرورا من أزقة بعيدة

م بǖمر من اǂكمة، واضطر معارضونا لدفع نفقات القȒية ١٩٠١ آب ٢٠
  . أيȒا، فاحلمد هللا

 سيد :السادةالشهداء على هذȻ اإلƬامات هم : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
،Ȼشا ȰȒاملولوي احلكيم نور الدين، املولوي حممد علي، ف ،Ƈاملولوي عبد الكر 



٢٠٧  نزول املسيح
مفيت حممد ȍادȧ، املولوي شري علي، وغريهم الكثري مثȰ شيǸ يعقوب علي، 
  . حكيم فȰȒ الدين، مري ناȍر نواب، سيد عبد اǂيي عرب احلويري وغريهم

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZYQ@ @
  . عاما٣١قبȰ م، أي ١٨٧١: ȁمن بياŒا
  . عاما٣٠م أي قبȰ ١٨٧٢ :ȁمن ƠققȾا

 رأيǨ ذات مرة يف الرǗيا أǹي غالم قادر مصابا ƞرض شديد، :تȦصيلȾا
Ż مرض أǹي بعد ذلƞ Ȭرض شديد، فشرعǨ . فسردت الرǗيا لكثري من الناس

Ȼيدعو ƙأن أحدا من أقاربنا امليت Ɂرǹيف املنام مرة أ Ǩيف الدعاء له، ورأي .
، فتفاقم مرضه إىل حد كبري حƓ  أيȒام أن مناماǄ كهذا قد يفسŉر باملوتواملعلو

قلقǨ على هذا الوضع كثريا وتوجهǨ إىل اهللا تعاىل . ȍار كهيكȰ عظمي
Ȭأهدف من وراء ذل Ǩة أ بالدعاء له، وكنǭالǭ مورإىل.  

  .أردت أن أعرف هȰ يستجاب دعائي أم ال) ١(
  .له أم الهȰ يشفي اهللا تعاىل مريȒا مث) ٢(
كنǨ أريد أن أتǖكد أيȒا إذا كانǨ الرǗيا املنذرة اليت كانő Ǩدد ) ٣(

  .ƞوته، ƹكن أن تزول أم ال
فعندما عكفǨ على الدعاء رأيǨ يف الرǗيا بعد بȒعة أيام أن أǹي املذكور 
ƹشي يف البيǨ كشخȌ سليم معاż دون أي سندÜ فشفاȻ اهللا تعاىل وعاȇ بعد 

  .  عاما١٥ذلȬ إىل 
يشهد على هذȻ اɇية كثري من الرجال والنساء : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

  .من قاديان وال يزالون على قيد احلياة
  
  

@ @



٢٠٨     نزول املسيح

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZYR@@ @
  م ١٨٨٧ :ȁمن بياŒا
 عاما، ١٥بعد الـ  كنǨ يف أمŃرǌتŃسر حƙ قرب موعد وفاة أǹي: تȦصيلȾا

فسردت الرǗيا حلكيم . هافرأيǨ يف املنام أن كǖس حياته قد ملǨǞ إىل آǹر
أن عليȬ اɇن أن : حممد شريف األمŃرǌتŃسري، وبعثǨ إىل أǹي أيȒا رسالة

وهو بدورȻ أǈطǐلع أهȰ البيǨ على مȒمون الرسالة، Ż . تتوجه إىل أمور اǹɇرة
  .مات يف بȒعة أسابيع

إن كثريا من الرجال والنساء يف قاديان : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
  . أن رساليت املذكورة قد وجدت يف ȍندوقه عند وفاتهشاهدون على

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZYS@ @
   عاما من اليوم ١٢قبȁ : Ȱمن بياŒا
  . عاما من اليوم أي بعد التنبǘ ببȒعة أيام١٢قبȁ : Ȱمن ƠققȾا
حمال " جهŃجرŃ"لقد فتح السيد علي حممد ǹانǐ الزعيم يف منطقة : تȦصيلȾا

كنه ǹسر الزبائن كلهم بسبǢ مكيدة أحد لتجارة احلبوب يف لدهيانه، ول
ولكن قبȰ . فتوجه إǎƃ طالبا الدعاء. األشخاȋ، وبار حمله وواجه ǹسارة كبرية

أن تصلƗ رسالة منه للدعاء يف هذا األمر بوجه ǹاȋ، تلقيǨ من اهللا تعاىل 
واستباقǄا Ƭذا املوضوƎǹ . țا أن رسالة ŏذا املȒمون ستźǖ من قبȰ السيد نواب

Ż اتفȨ أن .  ألȻƎǹ بهلǨ رسالة إىل املرحوم نواب حممد علي ǹانǐأرس
أُرسŇلǨ رساليت ويف اليوم نفسه أُرسلŃǨ إǎƃ رسالته اǂتوية على األمر الذي 

يف كنǨ رأيته يف املنام وسبȨ أن أƎǹته بهÜ أي حƙ أرسȰ رسالته، وȍلته 
فȍǖيǢ . رسلها هو رساليت املذكور فيها مȒمون رسالته اليت أالوقǨ نفسه

 بصدمة كبرية واستغرب كيف كُشف حمتوɁ رسالته نواب حممد علي ǹان
                                           
 )الناشر. (نواب علي حممد ǹان:  سهو من الناسǸ، والصǶيح



٢٠٩  نزول املسيح
Ż . وبذلȬ قوɁ اهللاć تعاىل عاƁ الغيǢ إƹانه كثريا. السرية ƃ، قبȰ وȍوƬا

أƆƎǹ مرارا أن إƹاƆ باهللا تعاىل قد قوǌي كثريا بسبǢ تلȬ الرسالة، وكان 
وذات مرة كشف هذȻ الرسالة خلليفة . تŊƎكǄاƷتفŏ Șا دائما يف دفترȻ اƨيبـي 

. حممد حسƙ، الذي كان رئيس الوزراء يف والية بتياله، بكثري من االستغراب
وكذلȬ أرانيها قبȰ وفاته بيوم واحد، وقال بƆǖ كنǨ قد احتفظŏ Ǩا يف 

  . دفتري اƨيبـي
لته واɇية األǹرɁ إىل جانǢ تلȬ اɇية هي أنه حƙ رأيǨ يف الكشف رسا

الثانية اليت أșهر فيها قلقا واضطرابا شديدا، دعوت اهللا تعاىل بعد قراءőا، 
فكتبǨ . وتلقيǨ إƬاما أن هذا العائȨ سيرفǈع لبعȐ الوقǨ وسيخلȌƋ من الغم

Ȱار استغرابه أكثر من ذي قبǭام يف الرسالة نفسها، األمر الذي أƬله هذا اإل . Ż
 أيام فقȔ استعاد حملƌه رونقǈه وŏاءȻ إىل حد كبري حتقȨ اإلƬام سريعا، وبعد بȒعة

Ȩهرت آيتان. وزال العائș يةɇا Ȼأن يف هذ Ȩواحل .  
  . اإلنباء قبȰ األوان أن حادǭا من هذا القبيȰ سيǶدǫ قريبا: أوال
  .اإلǹبار باستجابة الدعاء أن حمله التجاري سوف يزدهر من جديد: ǭانيا

ن نواب اǂترم قد سجȰ هذا احلادǫ يف  كا:Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
.  دفترȒƜ Ȼوري- الوزير يف بتياله-دفترȻ، وكشف أيȒا ǂمد حسǹ ƙان

ǫلدهيانه شاهدون على هذا احلاد Ȱفالناس من حاشية الوزير وكثريا من أه .  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZYT@ @
  م ١٩٠١ :ȁمن بياŒا
محد، قد سقȔ قرب رأيǨ يف الكشف مرة أن ابƗ الرابع، مبارȫ أ: تȦصيلȾا

فمن عظيم قدرة اهللا أنه Ɓ . البساȓ وأȍيƛ Ǣروǳ بالغة حƓ ابتƋȰ قميصه بالدم
ȐƢ على الكشف أكثر من ǭالǫ دقائȨ، إذ ǹرجǨ من باحة الدار ووجدت 

 واقفا قرب البساȓ - رƞا كان عمرȻ آنذاȫ عامƙ وربع عام -مبارȫ أمحد 
Ɔبياȍ ر قيامه بتصرفǭقدمه إ Ǩيابه بالدم، فانزلقǭ ǨƋعلى األرض وابتل Ȕوسق 



٢١٠     نزول املسيح
وتشهد على هذا احلادǫ كثري من . وحدǫ كما رأيǨ يف الكشف Ƣاما

  . السيدات واخلادمة يف بيتنا

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZYU@ @
  م١٩٠١عام : ȁمن بياŒا
. رأيǨ ذات مرة يف املنام أن ابƗ الرابع، مبارȫ أمحد، قد توفƍي: تȦصيلȾا

 ٨ارȫ أمحد باحلمى الشديدة حƓ أُغمي عليه وبعد بȒعة أيام أȍيǢ مب
فتوجهǨ . وبدا يف النوبة األǹرية من اإلغماء كǖن روحه قد زهقǨ. مرات

. إىل الدعاء، وبينما كنǨ يف الدعاء إذ قال اƨميع إن مبارȫ أمحد قد توفƍي
ňǨكمي Ȼعينا ǨصŇه، وقد شخȒه وال بنبĈسǈفأشعر بن Ɓعليه يدي و Ǩفوضع .

 أبدɁ تǭǖريا ǹارقا للعادة إذ ȍارت احلياة ملǶوșة فيه ƞجرد ولكن الدعاء
عندها قلǨ . وضع يدي عليه حƓ أُحيǌي الطفȰ وبدت فيه آǭار احلياة

  :للȒǶور بصوت عال
 قد أحيا ميتا، فليس إحياȻǗ أكثر من هذا قȔ، أي  إذا كان عيسى 

عدت روحȍ وليس الذي ،Ȕو فقǶقد أُحيي على هذا الن Ǩه إىل يكون املي
  . السماء وأوȍلها مالȫ املوت إىل دار القرار

 - رجاال ونساء -إن كثريا من سكان قاديان : Ⱦȉود العياȷ األحياء
ǫشاهدون على هذا احلاد.  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZYV@ @
أȍبǨ ذات مرة ƞرض شديد وتدهورت حاليت إىل درجة كان : تȦصيلȾا

ما كان لنفس أن Ƣوت إال : "الƎء منه يبدو مستǶيال، عندها تلقيǨ إƬاما نصه
فشفاƆ اهللا تعاىل ƜسǢ ." بإذن اهللا، وأما ما ينفع الناس فيمكǬ يف األرض

 -ال شȬ أن ألوفا من الناس يشفǈون، أما اإلعالن . وعدȻ يف حالة اليǖس Ƣاما



٢١١  نزول املسيح
 أمام مǞات الناس بكȰ حتد وقوة أن الشفاء سيǶصȰ -يف حالة ميǞوس منها 

  . إلنسان قȔحتما فليس ذلȬ بوسع ا

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZYW@ @
  م ١٨٩٧ :ȁمن بياŒا
نوفمƎ أƆ أُحŇȒرت عند حاكم /أوائȰ تشرين األول أُرǌيǨ يف: تȦصيلȾا

إƱليزي لɌدالء بالشهادة وسǖلƗ ما اسم والدÝȫ ولكن Ɓ يطلǢ مƗ أن أحلف 
م ١٨٩٧ تشرين األول عام Ż٨ أُرǌيǨ يف املنام يف . لɌدالء بالشهادة كاملعتاد

فǶكيǨ هذȻ الرǗيا يف املسجد . أن شرطيا جاء باستدعاء بشǖن القȒية
Ż حدǫ ذلƢ Ȭاما إذ جاء شرطي باستدعاءą وعلم أن حمرر . للجماعة كلها

 -بالهور قد طلبƗ شاهدا، حيǬ كان املولوي رحيم ȈƝ" ناșم اƬند"جريدة 
عŇرض يف مدينة  قد رفع عليه قȒية هتȬ ال-وربالسكرتري اخلاȋ لنواب ŏاول

فƙǶ حȒرت اǂكمة بعد وȍوƃ إىل ملتان لɌدالء بالشهادة، حدǫ . ملǐتان
źإفادا Ȱوبدأ بتسجي ƗلفǶاما إذ سها احلاكم أن يستƢ Ȭذل.  

هناȫ عدد كبري من الشهود على هذȻ اɇية ƞن : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
، املولوي نور الدين، ǹواجه كمال الدين اǂامي يف فشاور: فيهم السادة

  .املولوي عبد الكرƇ، املولوي شري علي وشيǸ عبد الرمحن

@áÓ‰@ñõìjäÛaYX@ @
   م١٩٠٠: ȁمن بياŒا
  .  ستة أشهر بعد بياŒا:ȁمن ƠققȾا
كان ȍديقنا العزيز مريزا أيوب بيȬ مريȒا منذ فترة، وتدهورت : تȦصيلȾا

ريزا يعقوب بيȬ، اƨراǳ م، فسافر إىل أǹيه م١٩٠٠حالته كثريا يف أواǹر عام 
وبعد بȒعة أيام وȍلتƗ رسالة منه يطلǢ فيها ". فاضلǐكǈا"املساعد يف مدينة 

الدعاء، فدعوت لهÜ ورأيǨ يف املنام شارعا وكǖنه ȍنع ƛمع قŇطǈع من القمر، 



٢١٢     نزول املسيح
وأن شخصا وسيما يǹǖذ العزيز املرحوم يف جانǢ من ذلȬ الشارț الذي 

ري املنام أن عاقبته ستكون حسنة وأنه من أهȰ كان تفس. يǘدي إىل السماء
. اƨنة، وأن ذلȬ الشخȌ ذا الوجه النوراƆ كان مالكا، ويǹǖذȻ إىل اƨنة

فتوفƍي هذا . كتبǨ هذȻ الرǗيا إىل مريزا يعقوب بيȬ ونشرتها أيȒا يف Ƥاعيت
زية، وحƙ وȍلتƗ الƎقية بنعيه وبدأت بكتابة رسالة التع. العزيز بعد ستة شهور

غياب هذا العزيز أمام أعيننا فجǖة، فتلقيǨ يف هذȻ احلالة كيفية ذهǢ وهلي إىل 
وكانǨ هذȻ ". مبارȫ ذلȬ الشخȌ الذي يدȰǹ من هذا الباب: "إƬاما تعريبه

لقد كان . إشارة إىل أن وفاة العزيز املرحوم كانǨ على اخلري بكȰ معƖ الكلمة
  .بصفات أولياء اهللاملرحوم شابا سعيد احلȘ، وȍاحلا يتǶلى 
 ǥالنبوء ɂاألحياء عل ȷود العياȾȉĔē Ûمريزا : الشهود عليها هم السادة

 ،Ƈاملساعد، املولوي احلكيم نور الدين، املولوي عبد الكر ǳراƨا Ȭيعقوب بي
املولوي حممد علي، مفيت حممد ȍادȧ، املولوي شري علي، حكيم فȰȒ دين، 

دياƆ، شيǸ عبد الرحيم وغريهم مري ناȍر نواب، شيǸ عبد الرمحن القا
  . الكثريون من Ƥاعة الهور وكفورőله وسيالكوت وغريها

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZYY@ @
  م ١٨٩٧ Ƣوز :ȁمن بياŒا
  م Ƣ١٨٩٧وز : ȁمن ƠققȾا
 حƙ قدم عزيزي مريزا يعقوب بيȬ االمتǶان األǹري يف Ƣوز :تȦصيلȾا
، "قد ǨǶƱ: "هم كجراǳ مساعد ودعوت له، تلقيǨ إƬاما تعريب١٨٩٧

 Ȱستعمالتعابري ت Ȼهذ Ȱان، ألن مثǶح يف االمتƱ إشارة إىل أنه قد Ȼهذ Ǩوكان
وقد وردت النبوءات من هذا . عن املريدين املخلصƙ الواȍلƙ إىل درجة الفناء

ويف Œاية األمر نال العزيز Ʊاحا باهرا يف االمتǶان . القبيȰ يف اإلƱيȰ أيȒا
  .ة الطǢ بالهوروعيōن جراحا يف كلي



٢١٣  نزول املسيح
إن كثريا من أفراد Ƥاعتنا شاهدون على هذȾȉ : Ȼود العياȷ األحياء عليȾا

  .اɇية، وكذلȬ زمالء مريزا يعقوب بيȬ يف الدراسة

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQPP@ @
  .بعد التنبǘ ببȒعة أيام: ȁمن ƠققȾا
إن لنا ȍديقا Ưلصا اƧه مريزا حممد يوسف بيȬ يسكن يف منطقة : تȦصيلȾا

 وهو على ȍلة معنا منذ مدة طويلة ونǖمȰ أن يبقى -يف والية بتياله " سامانه"
 قد مرض ابنه مريزا -عليها طول عمرȻ، وأن يرحȰ من الدنيا وهو عليها 

إبراهيم بيȬ ذات مرة، فبعǬ إƋƃ برسالة طالبا دعاءă، فدعوت لهÜ ورأيǨ يف 
، وأُلقي يف "نةبلƍغوƆ سالما من اƨ"الكشف أن إبراهيم جالس بقرŸ ويقول 

فǖبلغǨ مريزا يوسف بيȬ . روعي معناȻ أن حياته موشكة على االنتهاء
ȟيف اإلبال Ǣوإن كان طبعي ال يرغ ،Ȱطوي Ȱمǖبعد ت ǫعة . باحلادȒوبعد ب

  .أيام، وأمام عينيه، رحȰ هذا الولد الشاب الطيǢ واملطيع، من هذȻ الدار الفانية
 يعقوب بيȬ ما زال حيا يرزȧ وهو إن مريزا: Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

  .شاهد على هذا احلادǫ كما يشهد عليه غريȻ الكثريون

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQPQ@ @
  . قبȰ عامƙ من اɇن: ȁمن بياŒا
  .قبȰ عامƙ من اɇن: ȁمن ƠققȾا
عندما عجز املشايǸ املعارضون كلهم عن كتابة التفسري Ɯذائي، : تȦصيلȾا

Ưجلة عديدة، فقد أعطاƆ اهللا معجزةǈ كتابةŇ بتصرفات " مŇهر علي شاȻ"وقام 
يف سبعƙ " إعجاز املسيح"تفسري القرآن أنا وحدي دون غريي، فǖلǎفǨ كتاب 

وșهرت يف هذȻ الفترة عراقيȰ كثرية، وقȒيǨ وقتا طويال يف حالة . يوما
لقد أǹذ إǹوتنا يف قاديان نصيبا أكƎ من هذȻ اɇية لكوŒم مطǎلعƙ . املرض

  . نا املتجددة كȰ يومعلى șروف



٢١٤     نزول املسيح
: فملخȌ الكالم أƆ تلقيǨ يف تلȬ األيام عن الكتيǢ املذكور إƬاما نصه

فتǶقȨ اإلƬام ƛالء تام ƜيƁ Ǭ يتمكن ميانǐ مŇهر علي ". منعه مانع من السماء"
بȰ كȰ ما استطاț . من الرد عليه، كما Ɓ يقدر على ذلȬ أحد من أعوانه

 باألردية ǭ ŻبǨ فيما بعد، وباألدلة اخلطية، أن هذا القيام به هو أن ألǎف كتابا
الكتاب أيȒا Ɓ يكن نتاǯ علمه، بȰ كان سرǌقة مالحظات املتوفƋى حممد حسن 
بعينها، وقد اعتƎ هذا الغƑ أǹطاءȻ املخجلة أيȒا ǶȍيǶةǄ، وƧى املادة 

  .، ولكنه كان سيفا جرɁ عليه"سيف جشتيائي"املسروقة وƭموعة األǹطاء 
ƙة بيتƤجومه:ترŏ الشقي Ȭوقد قُطع رأسه بسيفه  هو لقد هل ،  

 ȬالƬا Ȭن من االعتزاز بذلɇلوا اǎها، فقلƌحقيقة السيف كل Ǩلقد انكشف  
 الشاهد األول على هذȻ اɇية هو كتاب :Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

هم نفسه، وكذلȬ كثري من املخلصƙ املوجودين آنذاƞ ȫن في" إعجاز املسيح"
املولوي نور الدين، املولوي عبد الكرƇ، مفيت :  السادة- على سبيȰ املثال-

حممد ȍادȧ، املولوي حممد علي، حكيم فȰȒ دين، بǌيŃر منظور حممد وبǌري 
Ȩاحل ǯسرا.  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQPR@ @
  م١٨٩٢ قرب: ȁمن بياŒا
  م١٨٩٢قرب : ȁمن ƠققȾا
زراء يف والية بتياله بالء رئيس الو" ǹليفة سيد حممد حسن"واجه : تȦصيلȾا

ويف أحد األيام . ، فظȰ يطلǢ الدعاء مƗ بصورة متواȍلةالةǄ وحزنكومش
يهǢ اɇن نسيم الرمحة، فكȰ دعاء تدعوȻ اليوم : "تلقيȍ ǨدفةǄ إƬاما تعريبه

  ". فهو مجاب
 Ȭه ذلتƎǹوأ ،Ǩة ففعلȍاǹ اليوم Ȭأن أدعو له يف ذل ƃطر بباǹ عندها

ōجن برسالة، فنșأل Ɔكتوب، وإƞ بنجاته ƆƎǹي من البالء بعد فترة وجيزة، وأ



٢١٥  نزول املسيح
مكتوبه موجودا يف إحدɁ حقائƑ إىل اɇن، وهو الشاهد الكامȰ على هذا 

  . األمر

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQPS@ @
  م ١٨٨١ :ȁمن بياŒا
   يف اليوم الثاƆ من التنبȁ:ǘمن ƠققȾا
" اƨنازة: "تلقيǨ إƬاماقبȰ وفاة أǹي مريزا غالم قادر بيوم واحد : تȦصيلȾا

وهناȫ أناس كثريون . وأƎǹت به كثريا من الناس، ويف اليوم الثاƆ توفƍي أǹي
ǫشاهدون على هذا احلاد .  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQPT@ @
  م على التخم١٨٩٧ƙ: ȁمن بياŒا
   بعد التنبǘ ببȒعة أيام:ȁمن ƠققȾا
أنه حƙ نشر من اɇيات اليت șهرت بفȰȒ اهللا تعاىل على يدي : تȦصيلȾا

" أƱمن محاية اإلسالم"أرسȰ أعȒاء " أمهات املǘمنƙ"املسيǶيون كتاب 
ولكƗ . بالهور مذكرة إىل احلكومة طالبوا فيها Ɯظر املقال ومǘاǹذة مǘلفه

كنǨ أعارض مذكرőم بشدة وقلǨ يف كتاباź بصراحة إن هذا األسلوب ليس 
ففي هذا األǭناء تلقيǨ . وءǶȍيǶا، ولكنهم Ɓ يقبلوا اقتراحي بȰ ذكروƆ بس

كان ذلȬ إشارة ". ستذكرون ما أقول لكم وأفوōض أمري إىل اهللا: "إƬاما نصه
 أي -أما األسلوب الذي اǹترته أنا . إىل أنكم ستفشلون بشǖن مذكرتكم

لقد أƎǹت Ƥاعة .  فǖفوōضه إىل اهللا-دحȐ اعتراضات املعارضƙ والرد عليها 
Ż حدǫ كما ورد فيه Ƣاما أي رفȐ .  قبȰ األوانكبرية من الناس باإلƬام

 Ǣمن"طلƱاأل ."  



٢١٦     نزول املسيح
هناȫ كثري من الناس شاهدون على هذȾȉ : Ȼود العياȷ األحياء عليȾا

مفيت حممد ȍادȧ، املولوي حممد علي، املولوي شري : األحداƞ ǫن فيهم السادة
  .علي

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQPU@ @
   م١٨٨٢: ȁمن بياŒا
  م ١٨٨٢: ȁمن ƠققȾا

ȦاتȾيء : صيلƭ Ǝǹ يف الفترة اليت كان فيها"Ƞسن Ǣإىل البنجاب، " دلي
Ǩيǌالناس، أُر ƙع  مشهورا بȒولن يتمكن من أن ي Ȼيف إرادته هذ Ȱأنه سيفش

 وهو من اɇريƙ -فǖطلعǨ على هذا الكشف الله شرمبǨ . قدمńا يف اƬند
Ȓا يف إعالن، يف  وعديدا من اƬندوس واملسلمƙ ونشرته أي-ويقيم يف قاديان 

 ȓمن . م١٨٨٢شبا Ƞسن Ǣإذ رجع دلي Üǫحد Ȭرضه " عدن"وكذلŇلكون ع
  . ǹطر كبري، وقد أƎǹت مǞات الناس بذلȬيف  وراحته

إن معظم الناس يف قاديان شاهدون على هذȾȉ : Ȼود العياȷ األحياء عليȾا
 ȓاملنشور يف شبا Ɔإعال Ȭية، وكذلɇم١٨٨٢ا.  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQPV@ @
  م ١٨٨٧ قرب :اŒاȁمن بي

  م ١٨٨٧ قرب :ȁمن ƠققȾا
ذات مرة șهرت على مرأɁ من ȍديقنا املخلȌ ميان عبد اهللا : تȦصيلȾا
 آيةǆ من اهللاÜ فقد أُرǌيǨ -حمصȰ الȒرائǢ الزراعية يف والية بتياله-السنوري 

أوال يف الكشف بƆǖ كتبǨ عديدا من أوامر القȒاء والقدر املتعلقة Ɯسنات 
يǨ أن حتدƢ ǫن وسيǞاőم، وكذلȬ املتعلقة Ÿ وبȍǖدقائي، وأهȰ الدنيا

 - الذي ال مثيȰ له وال نظري -Ż رأيǨ اهللا تعاىل . ها Ƣامااألحداǫ كما أريد
جȰ شǖنه لكي يوقƍع عليها على سبيȰ التمثȰ، وقدمǨ تلȬ الورقة أمام اهللا 



٢١٧  نزول املسيح
Ǣاألمور املذكورة يف الطل Ȱك ǫدǶع اهللا تعاىل عليها. لتǎاألمحر، فوق Ǝباحل 

وعلى إǭر اƬزة سقطǨ قطرات . وهز القلم إلزالة احلƎ الزائد من على ريشته
وألن اإلنسان يف حالة الكشف . احلƎ األمحر على ǭياŸ وǭياب ميانǐ عبد اهللا

Ɨم عيǖالقطرات ب Ȭتل Ǩا، رأيȒعيناي . ينال نصيبا من اليقظة أي Ǩفاغرورق
اىل على طلƑ، وكانǨ الرقة مستولية على قلƑ بكȰ دموعا متǭǖرا بتوقيع اهللا تع

من أين : عندها أيقظƗ ميان عبد اهللا من تلȬ احلالة متسائال. معƖ الكلمة
سقطǨ علينا هذȻ القطرات احلمراءÝ فرأيǨ على قميصي وقبعته قطرات محراء 

Ɯثنا جيدا يف كȰ حدب . رطبة Ɵ Ɓف بعد، وسردت له تفصيȰ الكشف كلƋه
عندها تيقǎن .  ولكن Ɓ نعثر على شيء ƹكن أن تسقȔ منه القطراتوȍوب،

وال تزال بعȐ . ميان عبد اهللا أيȒا أن القطرات احلمراء هي على سبيȰ املعجزة
تلȬ الثياب يف حوزة ميان عبد اهللا، الذي ما زال حيا يرزȧ بفȰȒ اهللا تعاىل، 

ǘكد تلȬ احلالة حالفا ويسكن يف قرية غوǫ غǈرȻ يف منطقة بتياله وƹكنه أن ي
  . باهللا

إالم تشري القطرات احلمراءÝ فجوابه أن هذȻ اɇية أșُهǌرت قبȰ : أما السǘال
 ǆمهيبة Ņوفيات ǫستظهر من السماء، وحتد Ǆقاهرة ňشارة إىل أن آياتɌاألوان ل

  . آيةǄ، مثȰ موت بانديǨ ليكهرام، وحصŃدŇ الطاعون الناس حصدńا
الشاهد عليها هو ميان عبد اهللا السنوري : يȾاȾȉود العياȷ األحياء عل

Ȍرين الذين شاهدوا هذا القميǹɇوكثري من الناس ا.  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQPW@ @
  م تقريبا١٨٨٧ :ȁمن بياŒا
  م تقريبا١٨٨٧: ȁمن ƠققȾا
 - Ƨاǯ اƵة معلمŅ بارزŅ للƎ-أغƗ هوتري لقد بعǬ إƋƃ البانديǨ : تȦصيلȾا

. نه يريد الرد على اƨزء الثالǬ من الƎاهƙ األمحديةرسالة من الهور قال فيها إ
Ɓ تكن الرسالة قد وȍلǨ إىل هنا إال وقد أطلعƗ اهللا تعاىل على مȒموŒا 



٢١٨     نزول املسيح
Ż أُرسȰ إىل مكتǢ . فجمعǨ كثريا من اɇريƙ اƬندوس وأőƎǹم باألمر. إƬاما

Ȭأنفسهم، ليكون شاهدا على ذل ƙريɇأحد ا ăيد مساءƎج. ال ƙǶاء بالرسالة ف
 Ȱالناس عليه قب Ǩقد أطلع Ǩمون نفسه، الذي كنȒها حمتوية على املوجدت

فكُشفǨ الرسالة للجميع، وبعثǨ الرد عليها إىل . األوان، بعد اإلƬام من اهللا
البانديǨ أغƗ هوتري أن اإلƬام الذي تنوي دحȒه، قد أطلعƗ اهللا تعاىل به 

كانȬ أن تźǖ إىل قاديان وتتǖكد من على مȒمون رسالتȬ قبȰ وȍوƬا، وبإم
  . ذلȬ من إǹوتȬ اɇريƙ اƬندوس
يشهد على هذȻ اɇية عدد كبري من اɇريƙ يف : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

  .قاديان

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQPX@ @
  م ơمينا١٨٩٩: ȁمن بياŒا
  بعد النبوءة ببȒعة أيام: ȁمن ƠققȾا
كومة بǌوشŃيǇ من بعȐ املعارضƙ رفعǨ عليŉ قȒيةǆ من قبȰ احل: تȦصيلȾا

 ،ريبة عليȒفيهالفرض ال źبشهاد ǨŃذات يوم جالسا مع وبينما . وأدلي Ǩكن
 Ǩوالنفقات، استول Ȱǹالد ǢسƲ غري، وكناȍ اب يف مسجدǶȍاأل Ȑبع

 الذي رفعǨ -علي حالة الكشف، وأُريǨ فيها أن املوșف يف مكتǢ اǂافظة
مكان آǹر، ليجلس مكانه على الكرسي شخȌ  قد نقȰ إىل -القȒية أمامه
وإىل جانǢ هذا الكشف، șهرت أيńȒا بعȐ األمور األǹرɁ اليت . آǹر مسلم

وعلى الفور، حكيǨ الكشف للȒǶور ƞن . كانǨ تبشōر بالفتح واالنتصار
فيهم ǹواجه Ƥال الدين مراقǢ املدارس يف جامون وكشمري، وللعديد من 

عȰ أن نقȰ ذلȬ املوșف اƬندوسي بغتة، وحǎȰ حمله Ż حدǫ بالف. أفراد اƨماعة
على الذي أماǈȓ اللثام بǖمانةň عن وجه احلقيقة، وأرسȰ تقريرا " ميان تاǯ الدين"

 بعد التǶقيȨ، إىل مستر دكسون، نائǢ مفوض حمافظة ما توȰȍ إليه
وكان من حسن احلȘ أن األǹري أيȒا، كان إنسانا ذكيا وعادال، . غورداسبور



٢١٩  نزول املسيح
 Ǣم الظنفكتŏ رقة مريزا غالم أمحد معروفة وال يسعنا أن نسيءŇأي أن . أن ف

  .اإلفادة اليت قُدمǨ، إƴا هي ǶȍيǶة Ƣاما، لذا أشطǢ الȒريبة وأرفȐ القȒية
ǹواجه : الشهود على هذȻ اɇية هم السادة: Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

ولوي نور الدين، Ƥال الدين، املولوي حممد علي، املولوي عبد الكرƇ، امل
  .املولوي شري علي وشيǸ عبد الرمحن

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQPY@@ @
  م ơمينا١٨٨٧ :ȁمن بياŒا
  م ơمينا١٨٨٧: ȁمن ƠققȾا
اتفƃ Ȩ أن أردت السفر ذات مرة إىل قرية كُنŃجران يف حمافظة : تȦصيلȾا

". غالم نƑ"غورداسبور وأن يرافقƗ يف السفر شيǸ حامد علي الساكن يف قرية 
 Ȑستكابدان بع Ȭورفيق Ȭاما أنƬإ Ǩباحا تلقيȍ وعندما عزمنا على السفر

ففقد شيǸ حامد علي رداءȻ يف الطريȨ كما فقدت أنا . اخلسارة يف أǭناء السفر
  . منديال، وƹ ƁلȬ حامد علي آنذاȫ إال ذلȬ الرداء

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQQP@ @
  م Ʋ١٩٠٠و : ȁمن بياŒا
  م١٩٠٠ Ʋو :ȁمن ƠققȾا
Ƶدم "ȍاحǌǢ مصنع " نور حممد"ذات مرة مرض ابن الدكتور : تȦصيلȾا

ƞرض شديد وكانǨ والدته قلقة ومȒطربة جدا، فǖشفقǨ على " Ƕȍة
حكيǨ ". سوف يشفى: "تعريبهحالتها كثريا ودعوت Ƭا، فتلقيǨ إƬاما 

اإلƬام ƨميع املوجودين هناȫ يف احلال، وكذلȬ كانÜ إذ شفي الولد Ƣاما 
  . تعاىلبفȰȒ اهللا 



٢٢٠     نزول املسيح
إن كثريا من الرجال والنساء شاهدون على : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

املولوي نور الدين، املولوي عبد الكرƇ، املولوي : هذȻ اɇية ƞن فيهم السادة
  .شري علي، وشيǸ عبد الرمحن القادياƆ وغريهم

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQQQ@ @
  م ١٨٩٨ Ʋو: ȁمن بياŒا
  سبوț واحد بعد النبوءة بȁ:ǖمن ƠققȾا
سقطǨ ذات مرة أȍيǢ ابƗ بشري أمحد ƞرض شديد يف عينيه، ف: تȦصيلȾا

فدعوت اهللا تعاىل، فتلقيǨ إƬاما . وكانǨ عيناȻ تدمعان بغزارةأهداب أجفانه 
فشفاȻ اهللا تعاىل بعد . ، أي شفيǨ عينا ابƗ بشري"برȧ طفلي بشري: "نصه

قبȰ ذلȬ فكنا قد عاƨناȻ بالعالǯ أما . أسبوț من اإلƬام وحتسنǨ عيناƢ Ȼاما
  .الكيميائي والتقليدي، ولكن دون جدوɁ، بȰ كانǨ حالته يف تدهور مستمر

إن كثريا من الرجال والنساء يف قاديان : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
  .شاهدون عليها

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQQR@ @
  م ơمينا١٨٩٨عام : ȁمن بياŒا
  م ơمينا١٨٩٨عام : ȁمن ƠققȾا

وأُفهǌمǨ ." اإلغماء، Ż الغشŃيةُ، Ż املوت": مرة تلقيǨ إƬاما تعريبه: ȾاتȦصيل
أن أحدا من أǹلȌ مريدينا سيتعرض ملثȰ هذا احلادǫ، أي سيغمى عليه أوال 

فسردت هذا اإلƬام لكثري من اإلǹوة املقيمƙ هنا، . Ż يغشى عليه ƹ Żوت
Ȱالرسائ Ǝا عȒأي ǯمات . وأُشيع يف اخلار Ż جدا، الدكتور Ȍمريدنا املخل

يف غȒون أسبوț أو " قُصورŃ"اƨراǳ املساعد يف مدينة " حممد بورƸان"
 Ż يف غيبوبة Ȱǹد Ż ي عليه أوالŇإذ أغم ÜاماƢ امƬكما ورد يف اإل ƙأسبوع

  .توفƍي بغتة، وجاءت الƎقية بنعيه



٢٢١  نزول املسيح
ة هنا ويف إن كثريين شاهدون على هذȻ اɇي: Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
املولوي عبد الكرƇ، املولوي نور الدين، مفيت : أماكن أǹرɁ أيȒا، مثȰ السادة

  . حممد ȍادȧ، املولوي حممد علي واملولوي شري علي

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQQS@ @
  م ١٨٨٨ Ʋو عام :ȁمن بياŒا
  م ١٨٨٨ Ʋو عام :ȁمن ƠققȾا
وقد .  بتياله إىللدهيانهاتفȨ لنا ذات مرة أن سافرنا من مدينة : تȦصيلȾا

ستواجه يف هذا السفر شيǞا من اخلسارة واƬم : "تلقيǨ قبȰ السفر إƬاما تعريبه
وعندما كنا عائدين من بتياله حانȍ Ǩالة . ، فƎǹǖت رفاقي بالنبوءة"والغم

حممد "العصر فخلعǨ عباءź للوضوء من أجȰ الصالة وأعطيتها ǹادما للسيد 
وعندما أŒيǨ الصالة ووضعǨ يدي يف . الوزير يف والية بتياله" حسن ǹان

Ȕفيه النقود قد سق Ǩالذي كان Ȱأن املندي Ǩلشراء التذاكر، أدرك Ǣيƨا .
Ż حƙ ركبنا . عندها تذكرت ذلȬ اإلƬام، وأنه ال بد من مواجهة اخلسارة

قال أحد املسافرين اإلƱليز لرفيقنا ǹدعةǄ، أو " دوراهة"القطار ووȍلنا حمطة 
وحƙ غادر . فنـزلنا يف تلȬ اǂطة" قد وȍلنا حمطة لدهيانه ":ملصلǶةň له

بسبǢ النـزول يف Ƥيعا وعانينا . القطار علمنا أن اǂطة ليسǨ حمطتنا املنشودة
  . مكان شبه Ƕȍراء، وبذلȬ حتقȨ اƨزء الثاƆ أيȒا من اإلƬام

شيǸ : الشاهدون على هذȻ اɇية هم السادة: Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
  .حامد علي، شيǸ عبد الرحيم املقيم يف معسكر أنباله وفتح ǹان أحد األفغان

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQQT@ @
  م Ʋ١٨٨٧و : ȁمن بياŒا
  م Ʋ١٨٨٧و : ȁمن ƠققȾا



٢٢٢     نزول املسيح
 -سيد حممد إƧاعيȰ : ذات مرة وȍلتƗ رسالة من شقيȨ زوجيت: تȦصيلȾا

لدته قد توفƍيǨ،  من بتياله، ورد فيها أن وا-البالȠ من العمر آنذاȫ عشرة أعوام
وأنه ليس هناȫ أحد لالهتمام بǹǖيه األȍغر حممد إسǶاŻ ،ȧ ورد يف Œاية 
الرسالة أن حممد إسǶاȧ قد توفƍي أيȒا، لذا Ǣƶ أن حتȒروا هنا فور تلقيكم 

فقلقǨ لذلȬ كثريا، ألن زوجيت كانǨ حينها مصابة باحلمى . الرسالة
اغتǌƙ، وأȍابƗ قلȨ شديد على أن الشديدة، فلم أستطع أن أƎǹها ƞوتƙ مب
وǹفǨ أن يشكȰƍ إǹبارها Ȓƞمون . اليت طلبوا حȒورها، مصابةƜ ǆمى شديدة

فلم يكȰǶ النوم عيƗ ليال بسبǢ التفكري . الرسالة يف مرضها ǹطرا على حياőا
وحƙ مȒى هزيع من . فيما عساƆ أفعÜȰ إذ ما كان ƃ أن أǹفي الرسالة أيȒا

كنǨ يف حالة قلȨ، وغلبƗ . لƑ اضطراب لدرجة ال ƹكن بياŒاالليȰ أȍاب ق
ما كان بوسعي أن أكشف ". إن كيدكن عظيم: "النعاس، فتلقيǨ إƬاما نصه

لزوجيت عن مȒمون الرسالة، ألنه كان من شǖن االطالț على تلȬ املصيبة أن 
فا وقد أُفهمǨ للتو أن هذȻ املكيدة قد نسجǹ Ǩال. يشكǹ Ȱطرا على حياőا

فسردت القصة كلها حلƑ يف اهللا املولوي عبد الكرƇ، الذي كان . لواقع األمر
شيǸ حامد "عندئذ موجودا يف قاديان، كما أرسلǨ سرńا إىل بتياله ǹادمي 

الذي بين عند عودته أن كالǄ من حممد إسǶاȧ ووالدته حيŌ يرزȧ، وإƴا " علي
Ȩ إǭر اإلȍابة ƞرض لبȒعة أيام، ورغبةǄ بعثǨ الرسالة ǹالفǄا للǶقيقة، وŎرد القل

Ȕيف اللقاء فق .  
املولوي : الشاهدون على هذȻ اɇية هم السادة: Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

عبد الكرƇ، شيǸ حامد علي، مري حممد إƧاعيȰ ووالدته، وكثري من النساء 
  . والرجال اǹɇرين

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQQU  
  م Ʋ١٨٩٨و : ȁمن بياŒا
  م ١٨٩٨ Ʋو :قȾاȁمن Ơق



٢٢٣  نزول املسيح
 التاجر -ذات مرة طلǢ مȍ Ɨديقنا املخلȌ سيتهـ عبد الرمحن : تȦصيلȾا

 بيتńا -وحƙ دعوت له تلقيǨ إƬاما .  دعاءă له لقلȨ أȍابه-يف مدينة مدراس 
  : تعريبه-من الشعر
"Ȼأحد أسرار ȫلُح، وال يدرȍ ر ماōهو قادر، يصلح ما فسد ويدم"  

ōبشارة عن رفع غم Ȼهذ Ǩعة أسابيع من . ه كانȒصه اهللا تعاىل يف بǎفخل
Ż بعد مدة من الزمن واجه ابتالء شديدا حسبما ورد يف . احلزن الذي أȍابه

 سيخلصه منه أيȒا يف وقǨ من الشطر الثاƆ من البيǨ اإلƬامي ونǖمȰ أنه 
  . األوقات كيفما يشاء

 عبد الرمحن الشاهد على هذȻ اɇية هو سيتهـ. Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
نفسه، املولوي عبد الكرƇ، املولوي نور الدين، مفيت حممد ȍادȧ، املولوي 

  .حممد علي، املولوي شري علي وكثري من اإلǹوة اǹɇرين

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQQV@ @
  م ١٨٨٥ :ȁمن بياŒا
  م ١٨٨٥ :ȁمن ƠققȾا
 الذي يعمȰ حمصال - ذات مرة واجه ميان عبد اهللا السنوري : تȦصيلȾا
ǢرائȒالزراعية يف منطقة بتيالةلل  -  ،Ȼجهد Ɂقصار Ȼا، وبذل بصددńأمر

وحƙ . وأȍبح لديه أمȰ أيȒا يف النجاǳ فيه، Ż توجه إǎƃ طالبńا الدعاء
فƎǹǖته ". كم من أمنيات ȍارت رمادا: "دعوت له، تلقيǨ للتو إƬاما تعريبه

ǫ يف وهذا ما حد. بǖن هذا األمر لن يتم أبدا، وحكيǨ له اإلƬام أيȒا
  .النهاية، وحالǨ بعȐ العراقيȰ دون حتققه بعد أن كان على وشȬ أن يتم

الشاهد على هذȻ اɇية هو شيǸ حامد علي : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا
  .وعبد اهللا السنوري

  



٢٢٤     نزول املسيح

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQQW@ @
   م١٨٨٨: ȁمن بياŒا
  م ١٨٨٨: ȁمن ƠققȾا
كƞ ȰثȰ هذȻ  كǶاجة أهȰ الفقر والتو-مرة احتجǨ  ذات: تȦصيلȾا
وعندما ǹرجǨ للتنـزȻ .  خلمسƙ روبية، وƁ أملȬ عندها شيǞا-الظروف 

فدعوت اهللا . ȍباحا، أǭارت احلاجة يف نفسي محاسا ألنǐ أدعو يف تلȬ الفالة
. اله على بعد ǭالǭة أميال باƟاȻ بتتعاىل يف مكان منعزل على شاطǜ النهر الكائن

الحȘŇ كيف أستجيǢ أدعيتȬ : "تعريبهوعندما أŒيǨ الدعاء تلقيǨ إƬاما 
، فعدت إىل قاديان سعيدا مسرورا، وتوجهǨ إىل السوȧ ألستعلم من "سريعا

فوجدت رسالة جاء فيها أن . مكتǢ الƎيد إذا ما جاءت اليوم نقود باƧي أم ال
شخصا ما قد أرسƦ Ȱسƙ روبية من لدهيانه، ووȍلتƗ تلȬ النقود يف اليوم 

  .اƃنفسه أو اليوم الت
  . الشاهد على هذȻ النبوءة هو شيǸ حامد علي:Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQQX@ @
  م ١٩٠٠ :ȁمن بياŒا
  م ١٩٠٠ :ȁمن ƠققȾا
كنǨ مصابا بالسŊكǎري، فاشتد املرض مرةǄ، فاحتجǨ يف بعȐ : تȦصيلȾا

، اǈƨمŃرةر األحيان للتبول مǞة مرة يف اليوم، وșهرت على الكتفƙ آǭارŅ تنذر Ɲط
أي أقسم " واملوتŇ إذا عسعس: "فانصرفǨ إىل الدعاء، وتلقيǨ إƬاما نصه

وقد حتقȨ هذا اإلƬام ƜيǬ إن كǭ Ȱانية من حياź منذ ذلȬ . باملوت الذي يزال
  .الوقǨ هي ƞنـزلة آية

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQQY@ @
   م١٨٩٩ نيسان ١٣: ȁمن بياŒا



٢٢٥  نزول املسيح
   م١٨٩٩ حزيران ١٣: ȁمن ƠققȾا
: بشهرين، تلقيǨ إƬاما نصه" مبارȫ أمحد"قبȰ والدة ابƗ الرابع : تȦصيلȾا

"Ȼزوجيت هذ ŉحŇȍأ ōها: ، أي"ربŇزوجيت من املرض، واشف ǐانقذ ،ōعندما . يا رب
تلقيǨ هذا اإلƬام كانǨ زوجيت سليمة معافاة، وكǖن اإلƬام كان يشري إىل أن 

فتǶقȨ هذا اإلƬام بعد . هناǹ ȫطرا بإȍابتها باملرض، ولكنها ستشفى منه
 ،ňما يف الكلمة من معان Ȱشديد بك Ņاب زوجيت مرضȍإذ أ Üاńشهرين حرفي

  .وȍارت حالتها تنذر باخلطر، ولكن اهللا تعاىل شفاها أǹريا
املولوي عبد الكرƇ، : الشهود عليها هم السادة: Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

 واملولوي شري علي مد علياملولوي نور الدين، املولوي حممد علي ومفيت حم
 Ǝا عȒأي Ɂرǹامات يف املدن األƬاإل Ȼهذ Ǩأُشيع Ȭوة، وكذلǹوغريهم من اإل

Ȱالرسائ.  

@áÓ‰@ñõìjäÛaQRP@@ @
  م ١٩٠١: ȁمن بياŒا
  م ١٩٠١ :ȁمن ƠققȾا
ربō أرƆ كيف حتيي املوتى، ربō اغفر : "مرة أŇƬُمǨ ما نصه: تȦصيلȾا

  ". وارحم من السماء
ǜستجابلقد أُنبذا الدعاء وسيƬ أضطر فيه Ņزمن źǖام أنه سيƬيف هذا اإل  .

 Ɨأن مرض اب Ǆمرة ǫدǶأمحد"ف ȫميع أنه " مبارƨقال ا Ɠرض شديد حƞ
فقمǨ وبدأت أدعو وأمرōر يدي على الولد يف أǭناء الدعاء فبدأ الولد . مات
يȒا، وهي أن وباإلضافة إىل ذلȬ حتقȨ هذا اإلƬام من ناحية أǹرɁ أ. يتنفǎس

  .اهللا تعاىل قد أحيا على يدي آالفا من األموات الروحانيƙ وال يزال Ʒييهم

                                           
 ȧادȍ مفيت حممد 



٢٢٦     نزول املسيح
هناȫ شهود كثريون على هذȻ اɇية من : Ⱦȉود العياȷ األحياء عليȾا

 ǯسرا Ȼاحبزادȍ ،ȈƝ داǹ ن فيهم املولوي نور الدين، مرزاƞ الرجال والنساء
د ȍادȧ، شيǸ حامد علي، املولوي احلȨ، شيǸ عبد الرمحن القادياƆ، مفيت حمم

عبد الكرƇ، املولوي حممد علي، شيǸ يعقوب علي، منشي șفر أمحد ومري 
ناȍر نواب، ǹليفة نور الدين، منشي تاǯ الدين، شيǸ رمحة اهللا، مري حامد 

، ميان حممد "احلǈكǈم"شاȻ، حكيم حسام الدين، شيǸ يعقوب علي حمرر جريدة 
دين، ميان عبد اهللا الفشاوري، وǹواجه كمال جان من كفورőله، ميان فتح 

  . الدين وغريهم الكثريون

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQRQ@ @
  م تقريبا١٨٧٨: ȁمن بياŒا
   بعد النبوءة ببȒعة أعوام:ȁمن ƠققȾا
 أƆ -  يف غورداسبور-  عاما تقريبا رأيǨ يف الرǗيا٢٥قبȰ : تȦصيلȾا

ويف .  الغزنويجالس على سرير، وعلى يسار السرير ƶلس املولوي عبد اهللا
هذا األǭناء ǹطر بباƃ أن أُنزǌلǈ الغزنوي عن السرير، فبدأت أدفعه شيǞا فشيǞا 

ويف هذا األǭناء șهر ǭالǭة مالئكة من السماء . حƓ نزل وجلس على األرض
أما أنا . ، وجلسوا على األرض مثȰ املولوي عبد اهللا"ǹرياƉź"أحدهم اƧه 

: أنا أدعو، وقولوا أنتم: ا قلƬ Ǩم Ƥيعاعنده. فبقيǨ جالسا على السرير
ƙما نصه. آم دعوت Ż" :تطهريا Ɔرōالرجس، وطه Ɨع ŃǢاذه ōن ". ربŉمǖف

املالئكة الثالǭة واملولوي عبد اهللا، Ż طار املالئكة واملولوي عبد اهللا إىل 
ة،  تيقǎنǨ بعد االستيقاȗ أن وفاة املولوي عبد اهللا قريب.استيقظŻ ،Ǩ السماء
يد ƃ يف السماء فǹ ȰȒاș Ż ،ȋللǨ أشعر على الدوام أن جذبا رǌوأنه أُ

ويف تلȬ الليلة . ǹاȍا يعمȰ عمله بداǹلي إىل أن بدأتŃ سلسلة الوحي اإلƬي
بالذات أȍلƗǶ اهللا تعاىل بالتمام والكمال، وحدǫ يف نفسي تغير ال ƹكن 

 عبد اهللا الغزنوي كان قد ويبدو ƃ أن املولوي. حدوǭه بيد اإلنسان أو إرادته



٢٢٧  نزول املسيح
كذلȬ أدىل . جذب إىل البنجاب للشهادة على ذلȬ النور، فشهد Ɯقي أنا

احلافȘُ حممد يوسف وأǹوȻ حممد يعقوب أيȒا، ولكن : بالشهادة نفسها
  . غلǢ عليهما حǢ الدنيا فيما بعد

وأقول حلفا باهللا، الذي ال Ʒلف به كذبńا إال امللعونونÜ إن املولوي عبد 
أن : وأدعو اهللا تعاىل إن كان هذا احللف كذبńا. ، ȍدȧ دعواي يف رǗياياهللا

أهلŇكƗ يا رب بعذاب شديد يف حياة أوالد املولوي عبد اهللا ومريديه 
وكانǨ . وتالميذȻ، وإال فاجعلƗǐ غالبا، واجعلǐهم يندمون أو يهتدون

يتها بعد يف رǗيا رأ - الكلمات اليت ǹرجǨ من فم املولوي عبد اهللا نفسه 
حƙ . لقد أُعطŇيǨ سيف آيات Ƨاوية وأدلةǄ أǹرɁ: "- وفاته ببȒعة أيام

Ȭكمثل ŅȌمن اهللا إىل الدنيا، شخ ǈȰرسأن ي Ȱآم Ǩيف الدنيا، كن Ǩكن ".
يايǗهي ر Ȼهذ .ȧدȍ د منمن كذب، وأي ŃلعنŇا .  

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQRR@ @
  . هذȻ النبوءة ال تزال تتǶقȨ باستمرار:ȁمن ƠققȾا

حƙ تويف املولوي عبد اهللا الغزنوي ƜسǢ رǗياي املذكورة : لȾاتȦصي
أعالȻ، رأيته يف املنام بعد بȒعة أيام ورأيتƗ أسرد له رǗياي بينما هو واقف يف 

Ż جǨǞ معه إىل مسجد ومعه Ƥع غفري من الناس كلهم . سوȧ مدينة كبرية
الشرطة، وهم ضŇخام وأقوياء جسدńا، يلبسون أزياء رƧية على غرار رجال 

أحدهم هو املولوي عبد اهللا، الذي يبدو قويا وضخمńا وشابا، . مسلǶƋون
وشعرت يف قلƑ أن  .البسńا زيا رƧيا ومدججا باألسلǶة ومعه سيف مغمد

وذهǢ وهلي إىل أن اǹɇرين كلهم . هǘالء الناس ينتظرون أمرا عظيم الشǖن
Ǣاستعداد ألمر مهي ȫمالئكة، وهنا .للمولوي عندها سردت ايǗر Ɂإحد 

حممد عبد اهللا، وقلǨ له إƆ رأيǨ يف املنام أن يف يدي سيفا المعا ومنريا 
جدا، نصŃلُه يف السماء وقبȒته يف يدي، وƸرǯ من السيف ضوء قوي شديد 
كȒوء الشمس، وأضرب به ƹينا حينا ويسارا حينńا، ويǶصد آالف الناس 



٢٢٨     نزول املسيح
 أƲاء الدنيا لكونه طويال جدا، ويبدو أن السيف يعمȰ عمله يف. بكȰ ضربة

وهو كالȧƎ الذي يȧƎ إىل آالف األميال يف ملح البصر، ورأيǨ أن اليد 
 Ȩاخلل Ȕينا ويسارا سقƹ به Ǩيدي، ولكن القوة من السماء، وكلما ضرب

  .مقǈطƋعƙ إربا
لقد سردت هذȻ الرǗيا للمولوي عبد اهللا، وسǖلته عن تفسريها، ففسŉرها أن 

وأن .  من السيف هو إƢام احلجة وتكميȰ التبليȠ، وأنه سيف أدليت القاطعةاملراد
ما رأيǨ أن السيف يȒرب يف أƲاء األرض ƹيناÜ فاملراد من ذلȬ األدلة 

وأما ما رأيǨ أنه يȒرب يف . الروحانية، من قبيȰ اخلوارȧ واɇيات السماوية
ها، اليت تتم ŏا احلجة على أƲاء األرض يساراÜ فاملراد منه األدلة العقلية وغري

ȧرŇالف Ȱا . كȒمن اهللا إىل "وقال أي Ȱرسأن ي Ȱآم Ǩيف الدنيا، كن Ǩكن ƙح
Ȭكمثل ŅȌالدنيا، شخ .Ǩاستيقظ Ż . حممد Ȼاǹحممد يوسف وأ Șإن احلاف

. ولرƞا سردتها ألكثر من مǞة شخȌ. يعقوب أيȒا ȍدقا جزءا من هذȻ الرǗيا
وءة، وقد فتح ذلȬ السيف الروحاƆ قلوب أكثر من ونرɁ اليوم حتقȨ تلȬ النب

  . مǞة ألف شخȌ وال يزال يفتح باستمرار

áÓ‰@ñõìjäÛa@ZQRS@ @
  م١٨٨٤م و كانون الثاƆ ١٨٨٣ شباȓ ١٧: ȁمن بياŒا
  بعد تسع سنوات من الرسائȰ تقريبا: ȁمن ƠققȾا
كنǨ أطلعǨ سيد عباس علي اللدهيانوي مسبقا، يف رسائلي : تȦصيلȾا

تدائية بناء على كشويف، أن عاقبته ال تبدو حسنة، بينما كان يف تلȬ األيام االب
ňظهر أنه فانيȰيف هذا السبي  .  

Ȱالرسائ Ȭاليت وردت يف تل Ȱمƨا Ȑبنظرة الكشف : "وفيما يلي نورد بع
Ȭانقباضا يف قلب Ǩرأي" ،" ǢتنƟ لن Ȭجديد فإن Ņأمر Ȭطرب إذا واجهȒال ت

، "نسان نفسه حسن الظن أمر سهȰ ولكن العمȰ به ȍعǢاعتبار اإل"، "االبتالء
  ". ما أشقى ذلȬ اإلنسان الذي ال تتسم Œايته Ɯماس مثȰ البداية"



٢٢٩  نزول املسيح
كان واضǶا جليا من هذȻ الفقرات أن عاقبته ليسǨ حممودة، فارتد بعد 

ƙع سنȒهر سوء عاقبته بعد ساليتإن ر. بș املوجهة إليه ال تزال موجودة، وقد 
 يف مكتبته بعد وفاته، ةووجدتŃ هذȻ الرسال. املذكورة فيها بعدة سنƙالنبوءة 

حƙ تźǖ ! وسيعلم كȰ شخȌ باالطالț عليها، كم هي مقام عƎŇة هذȻ الدنيا
Ɂر مسبقا أنه سوف . على اإلنسان أيام الشقاوة ال يبصر مع أنه يرǌبǹُوالذي أ
  .يرتد ويتعثر، فقد ارتد وƁ يستفد من النبوءة

منشي : الشهود على هذȻ اɇيات هم السادة: لعياȷ األحياء عليȾاȾȉود ا
șفر أمحد، احلافȘ حممد يوسف، حممد يعقوب، منشي حممد ǹان، وعبد اهللا 

  .السنوري وغريهم من اإلǹوة
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 تشرين الثاƆ ٨ السبǨ املطابȨ يوممن اƬجرة، ١٣٢٠ شعبان ٦ يف اǂررة
   قدرها عشرة آالف روبيةزة ومعها إعالن جائ١م،١٩٠٢
  ǹ ƙري الفاحتنǨوأباحلȨ  قومنا افتح بيننا وبƙ ربنا

 أنه قد مسǨ احلاجة لتǖليف لكم ليتȒح اهللا،اء الكرام، أرشدكم  القرأيها
يف حمافظة " مد" سافرا إىل قرية ǌƙ املخلصمريديŉ من اǭنƙ ألن بهذا الكتا

 يكون أنلقد تقرر . بإȍرار من منشي حممد يوسف اǂترمللمناșرة " أمرتسار"
 الثاƆ فقد دعا الشيǭ Ǹناء اهللا  اǂترم ưثال لنا، وأما الفريȨسرŃوراملولوي حممد 

 املناșرة ملا احتجǭ Ȼ Ǩناء اهللا وكذبه يف هذالشيǸلوال ǹيانة ". أمرتسار"من 
 عليه لتكذيǢ ا واجبń الكذبولكن ملا رأɁ الشيǸ املذكور. لتǖليف هذا الكتاب

 źالكاذبفنبوءا وجه رير هذا املقال ليسودǶاهللا لت Ɨهوج .  

                                           
١  Ǹ٧لقد اضطررت للسفر إىل بتاله بتاري Ɔدالء بشهادةم١٩٠٢ تشرين الثاɌلذا  ل 

 .تǹǖرت يف كتابة هذا املقال، منه



٢٣٢   إعجاز أمحدي

الـذي  " نـزول املـسيح   "Ƹفى على الذين قرǗوا كتاŸ       املنصفون، ال    أيها
 مǞات الشهود أن آيات اهللا الكاملـة        هاداتمع ش   آية Ƨاوية  ١٥٠سجلǨ فيه   

 الشهود على حتقȨ تلȬ     أُحصي عدد لو  . واملقدسة تتنـزل يف تǖييدي مثȰ املطر     
ولكن األسف كȰ األسف    .  عددهم على ستة ماليƙ على ما أșن        لزاد النبوءات

 وال كان يرɁ،    ن مرض لعƙ ال يبصر معه اإلنسان وإ       يا الدن تعصǢ وحŊǢ أن ال 
 نفـسي   الذيأقول حلفا باهللا    . عاقȰ ه يعقȰ مع أن    وال ،يسمع وإن كان يستمع   

Ȼبيد  Üلو يات الشهود على    مع جɇييدي ملا         اǖهرت يف تșو ƃ هرتșُجد اليت أو 
    Ɓيف العا ȬŇلالء جيشه على عدد ه    عدد يزيدمǘ ب  الناس ولكن.  الشهودƍون يكذ 

  . ترتكǢ أنواț الذنوب على وجه األرضكما أيȒاتلȬ اɇيات 
 شهدت ƃ السماء واألرض أيȒا، ولكن معظم الناس يف الدنيا Ɓ لقد
Ɔالعشار يف . يقبلو Ǩلƍطالنبوءة زمنه،أنا الذي ع ǨققǶية الواردة فتɇيف ا 
وليتركن " حديŇǬ  النبوءةُ الواردة يف وأرت،٢ عطƍلŃǨǈالǐعŇشار وإǌذǈا: الكرƹة

 اƨرائد من العرب حمررو رǷ حȍ ƓكامȰبريقها ال" القالȋ فال يسعى عليها
 بƙ املدينة العمȰ أن مشروț القطار قيد ȍ Üوőم يف جرائدهمبǖعلىوالعجم 

 القرآن الكرƇ واحلديǬ الشريف يف وردت اليت لنبوءةومكة إƴا هو حتقيƬ ȨذȻ ا
كذلȬ قد .  آنفا على أŒا عالمة وقș Ǩهور املسيح املوعودةاملذكوربالكلمات 

 الطاعون ويمنع نتشر سيملوعود يف زمن املسيح انأƎǹُ يف Ƥيع كتǢ اهللا أ
ǰاحل، ،Ǣŉوأن ويظهر املذن ر له أن يظهر يف شرقيōاملوعود الذي قد Ȭذل 

 الدين يكون  رأس األلفية السابعة وعلى رأس القرن حƙىدمشȨ، سيظهر عل
Ƒاألمور .  غلبة هائلة حائزا علىالصلي Ȼاليوم هذ Ǩهر كلها،فقد حتققșوقد أ 

 كان آية عظيمة șهرت "آőم"إن موت . مةاهللا تعاىل على يدي آيات عظي
 عشر ني اǭقبȰ" الƎاهƙ األمحدية"وقد أشري إليها يف كتاŸ . حسǢ النبوءة

 ولكن األشرار من الناس ،ا احلادǫيشري إىل هذ  أيȒا حديȫǬ وكان هنا،عاما
                                           

  ٥: التكوير ٢
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وما . إن موعد حتقȨ هذȻ النبوءة كان مشروطا بشرȓ.  منه وƁ يقبلوȻخرواس
 كما جاء يف - السبǢ وراءها ان بȰ كȔ، مسيǶيا فقلكونهأُنبŏ ǜذȻ النبوءة 

Ʒ Ǣرة ووقائع  على تويكتيșاملنا Ȼيون هذǶاها املسيƧ"احلرب املقدسة" - 
فقد أǹُبǌر ȒƜور Ʋو ". اندرونه بايبȰ" دجاال يف كتابه Ƨ  ى النƑأن آőم

  نبينا Ǩ وراء هذȻ النبوءة هو أنŉƧ ȬيسبǢسبعƙ شخصا عند اإلنباء أن ال
فتراجع .  شهرا١٥ يف غȒون őلȬ فلسوف وقفȬ عن ماجعدجاال، وإن Ɓ تتر

يف حȨ معاذ اهللا، Ɓ أقȰ كلمة من هذا القبيȰ : آőم يف اŎلس نفسه وقال
 األمر الذي ال ،لȬ بلسان مرتعȈ ذرورفع يديه وأǹرǯ لسانه وأنك. حȒرته

أفلم يكن ذلȬ . يشهد عليه املسلمون فقȔ بȰ أكثر من أربعƙ مسيǶيا أيȒا
 اليت كان - أǭناء ميعاد النبوءة -تراجعاÝ أليس يف ơوفه وتركه املناقشات كليŋا 
 ،حسن الزعيم األعلى يف أمرتسار مƸوضها دائما معي ومع املرحوم شيǸ غال

 أيȒا داللة كافية على سار أǷ املرحوم أسد اهللا اǂامي يف أمرتƑ نموميان غال
 اخلمول يةليعيȈ يف زاو" أمرتسار"أنه كان ǹائفا حتماÝ أال تدل مغادرته مدينة 

 وبكاȻǗ يف معظم األوقات على أنه كان مذعور القلÝǢ أال يشكȰƍ ،والغربة
 أنه قد أǭُبǨ ومع حلفه مع عرضي عليه أربعة آالف روبية  ǹوفه عدمدليال على

 أƁǈ يثبǨ إىل اɇن Ý أيȒا حلفاسله جواز احللف يف املسيǶية وأن املسيح وبول
 بعد ذل Ȭ يثبǨ أنه ذكر النƑ أن حدÝ وهȰ أل"الدجال"تراجعه عن قوله 

يف حياź كما جاء  Ż مع كȰ ذلȬ أǨƹ Ɓǈ ءةÝطول مدة النبو" الدجال "بكلمة
 Ɓ تكن النبوءة ȍادقة ذا إÝ سيموت يف حياة الصادȧالكاذب النبوءة أن يف

 فإن كنتم Ü عاما٦٤ أي يقارب ، عمرȻ مثȰ عمرينفǖروƆ أين آőم اليومÝ كا
 احلكومية لتعلموا مƓ ئر الدوا شȬ من ذلȬ فاطǎلŇعوا على أوراȧ تقاعدȻ يفيف

لعنة اهللا أال النبوءة ȍادقة فلماذا مات قبليÝ  تكن Ɓإذا . ويف أي عمر تقاعد
  . وال رادțله  فال وازÜ ț فليقȰ ما شاءحلياءفإذا ترȫ اإلنسان ا! الكاذبƙعلى 

 أنه سيهلȬ مقتوال يف "ليكهرام" لقد أنبǜ بصراحة تامة يف نبوءة عن انظروا،
 Ǩبيوم العيدسنواتس Ȱالء تام ح، ويف يوم متصƛ Ǩكيف حتقق Ż Ɠ Ǣكت 
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املسǘول يف فرț الȒرائǢ وغريȻ من األشراف الذين  -" فتح علي شاȻ"السيد 
Ȍعددهم إىل ما يقارب أربعة آالف شخ Ȱم-يص ǎذكǄقد  وقالوا إن النبوءة رة

ǘه Ȱجالء، مع أن ك Ȱبك Ǩاعة اخلالءحتققƤ ولكن . صوم الناس كانوا من
 Ȭالء فإنمع ذلǘهƸ الذين ال Ǹمنال اهللا شون املشايǘون ي. ȫهادات شهنا 

 كتابة املذكرة املذكورة آنفا كثري من  بȰ قد اشترȫ يف،إǹوőممكتوبة بǖيدي 
 لنبوءات تسيȰ دموț الصادȧ إŒا.  يعمي اإلنسانǨ ولكن التعن،اƬندوس أيȒا

ال يفكرون أŒم و م فيقولون إنه Ɓ تتȨǶ أية نبوءةلسماعها، أما هǘالء القو
ولو .  ملا أُغرǌقواوǳ أșُهرت لقوم نو Ƭم لرتŃ أșُه اɇيات اليت إن.ميتون يوما ما

Ǆملا أُمطروا حجارة ȓلع عليها قوم لوǎاط . Ż الء القوم يرون الشمسǘولكن ه
ńا،يقولون ليس هذا إال دجىȒآيات اهللا ليس .  لقد سبقوا اليهود أي Ǣإن تكذي

أمرا هŃيńا نńنŃيǈعاقبته حسنة يف زمن مل Ǩفما كان Üناǈتكون حسنة  األزمان، أǈف
ƞن أُشبōه . قسǨ القلوب فال Ƹافونقد  و، األيامذȻاإلحلاد منتشر يف هإن  Ýاɇن

Ȼشبهون أعمى ينكر وجود الشمس وال ينتبه إىل عمام يŒإ Ýالء القومǘم . هŒإ
 واملعجزات اليت Ƭيةكاليهود والنصارɁ الذين ال يرون مǞات التǖييدات اإل

 شŒǖم حلديبية، ȍلح اد وحادǈǫحون معركة أُ ويقدمșƑ هرت على يد الن
  .  مع عيسى هوديف ذلȬ شǖن الي

 يبدو وكǖنه - وهو يف حوزź اɇن - يهودي ǘلف نشر مǹǘرا كتاب مللقد
يقول يف كتابه إنه Ɓ . تساري أو ǭناء اهللا األمريمن تǖليف حممد حسƙ البطالو

 تتǶقȨ له أية Ɓو) (تظهر أية معجزة على يد هذا الشخȌ أي عيسى 
 أُعطŇي ذلȬ الكرسيƓ Ý كرسي داودÜ فمطىبǖنه سيع) (نبوءة، إذ قال 

 عشر كرسيا يف اƨنة،  سيجلسون على اƗǭحواريا أيȒا إن اƗǭ عشر الوق
 وقد انشȨ يهوذا اإلسخريوطي مقابǭ Ȱالƙǭ قطعة Ý كلهميها علفمƓ جلس
، فهȰ  املسيحǭ الǫ مراتوكذلȬ لعن بطرسȰ . عن احلواريƙصŇفȒيةň، وفُ
 أن Ȱ الناس املعاȍرون قبتوقال املسيح أيȒا إنه لن ƹو. للكرسيبقي أهال 
   مƓ عادÝ نأعود، ولك
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Żńلف اليهودي إنه كفى باملسيح كذبǘفر ا يقول هذا املŇنا به يف سƎǹُما أ 
źǖيف اليهود لن ي źɇا ȧي أن املسيح الصادǹمال Ƒإالن Ƒد النيع Ɓ ا إىل  مايلي

 ضجة ملǘلفمƓ وأين نـزل إيليا من السماءŻ Ý يثري ا: Ż يتساءل. الدنيا ǭانية
 النƑ مالǹي أن ر سŇفانظروا، كانǨ هناȫ نبوءة يف: كبرية ويناشد الناس ويقول

 املعروف - إن يوحنا قولإيليا بنفسه سيźǖ إىل الدنيا ǭانية وهذا الشخȌ ي
Ʒ باسمƚ ƙمثيال له ه،إيليا نفس هو - عند املسلم ȻŊدنا ولكن أي يعƎƸ Ɓ اهللا 

 لقيامة يوم ا اهللا استجوبنافلو.  إن إيليا سيźǖ بنفسهƞجيء املثيȰ بȰ قال بصراحة
أين كتبǨ يف الكتاب يا ربō، أن مثيȰ إيليا :  أمامه ولقلناالكتابلوضعنا هذا 

Ýاملسيح Ȱقب Ȱسريس   
هذا إن . لسانا بذيǞا جدا ضد املسيح  يستخدم إيراد هذا الكالم وبعد

  .  فلينظر فيه من يشاء،الكتاب موجود عندي
 اɇن، باهللا عليكم، أال ƹاȰǭ قلǢ هذا اليهودي قلǢ الشيǸ حممد قولوا
ƙناء حسǭ ما يكاهللا وميانŒإ Ýمع ذبان أم ال źنبوءا Ȑبع Ȩكثريا عن عدم حتق 

 بȰ حتققƤ Ǩيعها بكȰ جالء ،Ȕ نبوءاź قمنǨ نبوءة بطلأن احلȨ أنه ما 
ǳت. ووضو Ɓ شروطها، واليت Ǣالنبوءات املشروطة حس Ǩكنفقد حتقق 

فقد حتققǨ كما هي وستظȰ تتǶقȨ يف " كهراملي"مشروطة مثȰ النبوءة عن 
 هذا العاƁ رها اليت أǭاعتراضاتأما اال. هذȻ هي حقيقة نبوءاź. املستقبȰ أيȒا

 بȰ منها ما ال نعرف جدا، قاسية  فهياليهودي حول نبوءات عيسى 
 منولو استطاț الشيǭ Ǹناء اهللا أو الشيǸ حممد حسƙ أو أحد . جوابه Ʋن أيȒا

 ءاتههذȻ هي حالة نبو. القساوسة الرد عليها ألعطيته مǞة روبية جائزةǄ يدا بيد
 - ا مزعوما معƬإ Ǝتتركنا  اليت- أنه اعتƲ ن Ɂا حيارȒال .  أمرنايف أي Ż
 مبدأ النسǸ أيȒا على تلȬ النبوءات حƓ يظنŉ أŒا كانǨ قد تطبيƹ Ȩكن

Ǩسخن .  
 من أو عن أمحد بيȬ وȍهرȻ فهي ، نبوءاź بالوعيد مثȰ النبوءة عن آőمأما

.  أيȒاوالتوراة حتققها حسǢ القرآن الكرƇ يتǹǖرنوț النبوءات اليت ƹكن أن 
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 يعتقد كماقادر على إلغاء وعيدȻ  تعاىل اهللاوإن تǖجيلها ال يستلزم كذŏا ألن 
  ألن النبوءة اليت أنبا ŏا النƑ يونس وذلȬ واملسيǶيون أيȒا، وناملسلم
 تكن مشروطة بشرȓ ومع ذلȬ زال العذاب، وال وƁ تنذر بالعذاب Ǩكان

انظروا سŇفر .  أن يكذǎب النŉƑ يونس Ƕيƙ أو املسيملسلمƙ من اأحدايسع 
  ".نثوردر املال" وكتاب ان،النƑ يون
 الغريǢ حقا أن معارضيŉ يوجهون إǎƃ اعتراضات مƬǔا اضطرارهم لترȫ من

 قȔ اعتراضات يقع روالو كان يف قلوŏم شيء من التقوɁ ملا أǭا. اإلسالم Œائيا
 هو أŒم ال ينظرون اب لالستغريدعووưا .  اǹɇرين أيȒانبياءمعظمها على األ

ƛ Ǩم إىل آالف األنباء اليت حتققőيفهموا نبوءة لغباو Ɓ يزالون فالالء تام، وإذا 
 حȨهȰ هذا هو مقتȒى اإلƹان واألمانةÝ لو كانوا طالب .  عرضهاكرروني

 فما كان عليهم إال أن يǖتوا إىل لسهولةÜلكان سبيȰ احلكم يف األمر يف غاية ا
ضيوفا  وألنزلتهم ا وذهابńا إيابńا ولدفعǨ نفقات سفرهم أيȒ-قاديان بǖنفسهم 

 توجيه إن.  كما يشاǗون لتطمǞن قلوŏمț يف املوضوǶثوا ليب-عندي 
  .  إال احلمȨ والتعنǨفعهاالعتراضات جالسƙ بعيدا ودون حتري احلقيقة ليس دا

 االرتداد إىل تقريبا من أمثاƬم ء من األغبياǞة ما أدɁ ذات مرة Ɲمس مهذا
 لسبǢ أن هذا كان اȨاحل.  تكن ȍادقةƁ زاعمƙ أن نبوءاته عن املسيح 

 قد اشتريǨ عمليńا ولكن Ɓ األسلǶة  أيȒا ألنوراء ارتداد يهوذا األسخريوطي
 ȨقǶشيءيت، ȨǶتت Ɓإىل ، على كرسي داودصولنبوءة عن احلال و Ɂا أدư 
ȻباارتدادǞيعلم املسيح .  مكت Ɓو نةƨبكرسي يف ا Ȼأنه سوف يرتد فوعد 

  . بثاع
Ȭيعترض بعكذل Ȑاملعارض ƙى عل Ƒفر النس  نǖإىل احلديبية ويقولون ب 

 هذا السفر الطويȰ على أن  يدل اǹتيار النƑ اهذȻ النبوءة Ɓ تتǶقȨ، بينم
 Ƒالن له بالطواف بالكعبة كما يف النبوءةإىل كان مياال سمحارتد ، ف أنه سي
ة  أيȒا يف حالة االبتالء إىل بȒعوبقي عمر .  إǭر ذلȬ بعȐ األشقياءعلى
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 يبدو ما بعد ذلȬ بǖعمال ȍاحلة كثرية استغفارا ƬذȻ الزلة كام غري أنه ق،أيام
  . من قوله 
Ȼالء األشقياءفهذǘا هŏ Ǝيسعى ، األمثلة موجودة ليعت Ȭولكن مع ذل 

 فال يكفǎون عن اǹتالÜ ȧ اليت غلǈبŃǨ عليهمقاوةاملعارضون اƨهالء إىل الش
قبȰ ادعائȬ  -"الƎاهƙ األمحدية" يف تررقد أق:  مثالنفيقولو. العتراضاتا

  .ƞ جيء عيسى - بǖنȬ املسيح املوعود
 Ǩ يف ذلȬ اإلقرار أƆ قلرد قليلي الفهم، ملاذا تفسدون عاقبتكمÝ أين وفيا

 ÝǢأعلم الغي Ɔأ Ǩعياد Ɠوم Ýبناء على وحي من اهللا Ȭفماذل Ɓ اهللا Ɨهيوج 
 كنÜ Ǩ عيسى قد ماتوأنسيح املوعود  أنȬ أنǨ املرتعاىل وƁ يفهōمƗ بالتكرا

الƎاهƙ "لذلȬ كتبǨ يف .  عامة الناسيعتقدȻ نفسه الذي االعتقادأعتقد 
 حƙ كشف اهللا تعاىل لكنو. عن اŎيء الثاƆ للمسيح بكȰ بساطة" األمحدية

 الوƁ أترȫ ذلȬ االعتقاد التقليدي إ. قيدةƃ حقيقة األمر تراجعǨ عن تلȬ الع
 أنƗ كنǨ قد مع ÜلكامȰ الذي استوىل على قلƑ ومƆɊ نورابعد اليقƙ ا

Ǩيōمس ɂاألمحدية" كتاب يف عيس ƙاهƎم اخللفاء " الاتǹ Ǩيōمنفسه، وس
 عƗ النبǖ أنوأǹُبǌرت أيȒا . الصليب سيكسر أنǨ الذي بǖنȬ عƗ وقيȰأيȒا، 

 الƋذŇي هو : املصداȧ لɈيةƗموجود يف القرآن الكرƇ واحلديǬ الشريف، وأن
ǈلع ȻرǌهǐظيŇل ōȨǶǐال ǌينŇدو Ɂدهǐالǌب هǈولسر ǈȰسŃرǈىأŇهƍكُل ǌينōالد  مع أن هذا ،٣ 

Ǝام كان مذكورا بصراحة تامة يف الƬاإلƙولكن حكمة اهللا تعاىل ، األمحديةاه 
Ɨفته عن عيǹأ، Ȭاألمحدية بعقيدة ولذل ƙاهƎيف ال Ǩحرȍ يءŎا Ɔالثا 

 يف يǨ أنƗ كنǨ قد سمōمع على قلƑ لقي أُلذي بسبǢ الذهول العيسى 
.  بكȍ Ȱراحة ووضوǳ وجالءانفسه مسيǶا موعود" الƎاهƙ األمحدية "بكتا

 ƆŊي كان يعدƬأن الوحي اإل Ƞالبال ƃفمما يدل على بساطيت املتناهية وذهو
ية تلȬ العقيدة  موعودا ولكنƗ مع ذلȬ سجلǨ يف الƎاهƙ األمحدمسيǶا

                                           
 ١٠: الصف ٣
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إنƗ ألستغرب بنفسي كيف كتبǨ هذȻ العقيدة التقليدية يف . التقليدية نفسها
 اإلƬي البين املذكور يف الكتاب نفسه كان الوحيالƎاهƙ األمحدية مع أن 

   !موعوداÝيعتƆƎ مسيǶا 
Żعشر عا Ɨǭاما إىل اƢ غافال وذاهال Ǩللș عن - وهي مدة طويلة - ما 

مسيǶا بوضوǳ تام ويف ȍراحة متناهية  عدƆŉ  قد كاناىلهللا تعحقيقة أن ا
 اŎيء باالعتقاد التقليدي عن مسكا يف الƎاهƙ األمحدية، وșللǨ متوعودام

 Ɔلعيسىالثا  .عشر عاما حان األ Ɨǭكشف احلقيقةُوانوبعد مرور الت  
ǈفبدأ ،بالتواتر تعلي امات تنـزل عليƬاإل Ǆقائلة Ȭنǖب Ǩملسيح املوعود اأن .  
ƙǶفǖذا الشŏ يƬالوحي اإل Ƞوأُمن بل ،Ȼمنتها ر ":رتمǘا تƞ țدȍفا" Û
ǨيŇوأُعطتام كوضح النهاروعي آيات كثرية، وأُلقي يف ر ǳقوي وبوضو Ņƙيق Ü 

 كان دليال على ȍدقي وآية إلƬيإن هذا التدبري ا. بلǎغǨ هذȻ الرسالة للناس
ا كان ذلȬ من ȍنع اإلنسان ومǘسŉسńا على إذ.  وعدم تصنŊعييتعلى بساط

 ،ودơطيȔ البشر الدعيǨ عند تǖليف الƎاهƙ األمحدية أƆ أنا املسيح املوع
Ȭعن ذل Ɨرفȍ أستطع أن أفهم من الوحي الوارد يف . ولكن اهللا تعاىل Ɓ

 ا عظيماكانǨ تلȬ بساطيت وبرهان. الƎاهƙ األمحدية أنه يعدƆŊ مسيǶا موعودا
 عاما ١٢ حƓ وإال فليخƆƎ الذين يعارضونƗ ملاذا Ɓ أدǌț بذلȬ قي،ȍدعلى 

Ý وملاذا كتبǨ على عكس "الƎاهƙ األمحدية"مع أƆ جعلǨ مسيǶا موعودńا يف 
 أŒم خليانة بالتǖمÝȰ أليس من ااالوحي اإلƬي الوارد فيهÝ أليس ذلȬ جدير

ذكرت اŎيء الثاƆ للمسيح حيǬ "  األمحديةاهƙالƎ"يقدمون تلȬ العبارة من 
 نفسه من محدية يقدمون ما وجدŇ يف الƎاهƙ األوالبناء على االعتقاد التقليدي، 

ادąاملسيعاء Ɔǖح بÝاملوعود   
 استدالل لطيف ودقيȨ جدا أعدȻ اهللا تعاىل ƃ مسبقا يف الƎاهƙ هذا
 الƎاهƙ"تǖليف  يف زمن غافالǄ أن يشهدوا أƆ كنǨ  أيȒالɊŇعداءو. األمحدية
فكيف ƹكن .  فلم أدǌț ذلȬ حينهاود،عن كوƆ املسيح املوع" األمحدية

Ɵ امات اليتƬيف اإل ȬالتشكيƗفيه جاهال عل Ǩا موعودا يف زمن كنǶمسي 
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Ȭا والظن ،وغافال عن ذلŒǖفتراء قد تكون من اب Ýاإلنسان  Ȭفلو كان كذل
كيف يعقȰ أن ف .دمǨ ادعائي وقالستفدت منها يف الƎاهƙ األمحدية نفسه

 سيźǖ إىل الدنيا ǭانيةÝ إن نفسه أن عيسى " ةالƎاهƙ األمحدي"أكتǢ يف 
اجتماț األمرينǌ املتناقǌƙȒ يف كتاب واحد وعدم ادعائي بكوƆ املسيح املوعود 

ƶƎصف املنōغافال عن الوحبرأي ال ي على تبن Ǩللș يف احلقيقة Ɨنǖي يƬاإل 
 أن أƤع فيه اقتȒى املسيح املوعود، ưا بكوƆ" ديةالƎاهƙ األمح" املذكور يف

ǌƙȒمتناق ǌأمرين .  
 نفسه سيźǖ إىل الدنيا أن عيسى " محديةالƎاهƙ األ" يف ورد فقȔ لو

 لكان ملتسرǇț أن يستغǭÜ ǎȰانيةǄ، دون أن يرد أي ذكر بكوƆ املسيح املوعود
الƎاهƙ "ن االعتقاد األول بعد تǖليف ملاذا ơليǨ ع: ذلȬ إىل حد ما ويقول

 ألن األنبياء ذاته قوله هذا عبǬ ولغو يف حد نباƗǭ عشر عاماÝ مع أ" األمحدية
 الوحي فقȔ، وال يǘاǹذون إذا șهر أمر ǹالفȍ دȧوامللهمƙ مسǘولون عن 

 الشخصي وال يهم ألن االجتهاد ƹثȰƍ رأبطالنه، ǭبǨ أواجتهادهم الشخصي 
أما اɇن فال .  كان من املمكن أن يخدț به عامة الناس اهللا، وإنƹǐثȰ كالم

 ملثȰ هذȻ االعتراضات السخيفة موضع قدم ألƆ قد سمōيǨ املسيح وجدي
 باƗǭ عشر عاما، األمر ادعائي قبȰ ةاملوعود يف عدة أماكن من الƎاهƙ األمحدي

  . للمنصف حجة بينة على ȍدقييشكȰالذي 
 عيسى لالثاƆ اŎيءن املمكن أن ينخدț جاهǆȰ من ذكر  كان مفباǹتصار،
 املسيح املوعود، ولكن قد ورد Ɔذكر فيه كوي Ɓ األمحدية لو ƙاهƎيف ال 

 نفسها املشايǸ من فترة يف الليه عضاعترأنǐ هذا الذكر ƛالء تام لدرجة 
لشخȌ  حيǬ قالوا إن هذا اÜ الشيǸ حممد وعبد العزيز وعبد اهللا:لدهيانه وهم

وقد رد . يسمي نفسه عيسى، وينسǢ إىل نفسه Ƥيع األنباء الواردة Ɯقه 
 االعتراض واňȻ ذا هنإ: الشيǸ حممد حسƙ يف تعليقه على هذا االعتراض قائال

  .  أيȒا لعيسى الثاƆ اŎيءألنه قد ورد يف الƎاهƙ األمحدية نفسه ذكر 
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 بǖساليǢ دقيقة ءźاية أسبابا لƎا حŇكمةŇ اهللا الذي هيǖ منذ البدداءć فنفسي
 واقتصر  الƎاهƙ األمحدية ذكر اŎيء الثاƆ لعيسى يفلو Ɓ يرد . ةوغريب

األمر على ذكر كوƆ املسيح املوعود لثارت يف احلال الȒجة نفسها اليت ǭارت 
كذلȬ لو ورد يف الƎاهƙ .  فتاوɁ التكفري يف حينهاألćعŇدŉتŃ و،بعد عدة أعوام

 دون أن ترد فيه إƬامات عن ، فǶسǢ اŎيء الثاƆ للمسيح كردية ذاألمح
 أوردت قد Ȭنليقولوا إ لكانǨ يف أيدي اƨهال حجة ÜكوƆ املسيح املوعود

 ن فكيف أنكرت إذإقرارȫ باŎيء الثاƆ للمسيح " الƎاهƙ األمحدية"يف 
 Ýعشر عاما Ɨǭه بعد اǞيƭيوالواقع أنƬقد جعل الوحي اإل Ɨ ƙاهƎيف ال 

 ǹالف  ذكري فإن Ü موعودا، ومن ناحية أǹرɁمسيǶا  من ناحيةÜاألمحدية
 Ȭو -ذلǢللمسيح - العقيدة الشائعة حس Ɔيء الثاŎا  أمرا Ȱللعاق Ȱثƹ 

 جعلتƗ احلكمة لقد. يستطيع أن يفهم منه بسهولة أن ذلȬ تدبري إلـهي حمكم
 ُǜطǹية أƬلإذاإل Ɔيء الثاŎا مسيحل ذكرت نفسه الذي ورد تاب يف الك 

وإال .  بساطيت وعدم افترائيتŃفيه ذكر كوƆ املسيح املوعود، وبذلȬ أșهر
ƭ ȫالكان هنا Ȭللش ُȰŃموحƎامات الواردة يف الƬيع اإلƤ ƙاليت محدية األاه 

 أن مأما اɇن فلن يقبȰ عقȰ سلي.  أŒا افتراء مƗعلىƟعلƗ مسيǶا موعودا 
 عاما من ر به بعد اƗǭ عشǨعلن املسيح املوعود الذي أكوƆملهدوية واالدعاء با

  . لةكان ƯطƋطا منذ تلȬ املدة الطوي" األمحديةالƎاهƙ "تǖليف 
 فيه كوƆ كر يف الكتاب نفسه الذي ذُ ذكر اŎيء الثاƆ للمسيح فإن

  . رائي وعدم افتطيت على بسا حيŌاهدŅ شÜاملسيح املوعود أيȒا
 لدرجة Ƣسكهم ƛزء اŏما قد فقدوا ȍوǹصومن أن األسفكȰ  األسف

 املسيǶي "آőم"فمثال عند ذكرهم . ǹر اɇجزأȻواحد من كȰ شيء وتركهم 
 موته حسȬ Ǣ الشرȓ الوارد يف النبوءة Ɯقه وال يذكرون كذليذكرونال 

Ǝوله القǹاألو،النبوءة ود Ȱبه قب Ǝǹُا ان، األمر الذي أȒوال يذكرون أي 
 دجاال، فال يذكرون تل Ȭدات الدالة على تراجع آőم عن تسميته النƑ األح

 أمحد روحƙ يذكرون ȍه.  إشارة وال تلميǶا بƸ ȰفوŒا قصدااألحداǫ ال
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ȬبيÜ فعال، أي مات Ȩقه قد حتقƜ أن جزءا من النبوءة Ȕون الناس قƎƸ ال 
وال . هالنتظار لتǶقق اǂددة، أما اƨزء الثاƆ فال بد من اة املدأمحد بيȬ يف
 وكانǨ مشروطة ، أن النبوءة كانǨ حتتوɁ على الوعيد أيȒاƎƸون الناس

 ƙكما يتب ȓام منبشروƬاإل "Ȭفإن البالء على عقب Ÿتو Ÿشر الذي" تون 
  . تكرارامرارا و

 املرأة ذعرŅ شديد ƞوت أمحد Ǣ أنه كان من الطبيعي Ƣاما أن يصيواملعلوم
Ȭمن ياخلوف هو الذوهذا الذعر و. بي Ɔزء الثاƨا Ȩري يف حتقǹǖإىل الت Ɂأد 

ولكن هǘالء املعارضƙ ال .  نبوءات الوعيديفالنبوءة كما جرت عادة اهللا 
 اليهود ويقدموŒا بطريقة ثȰيذكرون هذȻ األمور مطلقا، بȰ يشوهون احلقيقة م

Œم  اليهود أيȒا يف ذلȬ ألسبقوا احلȨ أŒم بȰ. توسوس يف قلوب اƨهال
 يف مناșرة عقدت يف "ǭناء اهللا" وكبرية كما فعȰ الشيǸ رية يف كȍ Ȱغيفترون
 ولدا ن إن هذا الشخȌ كتǢ يف إحدɁ نبوءاته أادعا، وقال Ư"مد "قرية

  . النبوءةبطالن االبن ومات فثبǨ هسيولǈد يف بيته ولكن  ولدت بنŻ ،Ǩ ولŇد ل
Ǣƶن أǈطالي Ǣأن يقدموا ذ الء األشرارǘام  هƬاإل Ȭل-Ɓ يكن  إذا 
 يولǈد الذي أƎǹ اهللا فيه أن ولǈدا س- هذا مبنيا على اخليانة والكذب ضهماعترا

 هو ون أن الولǈد الذي سيولǈد بعد البنǨ سيك أƎǹ و حتما، أحلمȰمن هذا ا
 فمع Ü كنŇǹ ǨلǨ أيȒا أن هذا هو االبن املوعودوول. Ȼ دون غرياملوعود ناالب

لقد . عاىل ما Ɓ يكن هناȫ وحي بين من اهللا توهلي ذهǢ إليه ذلȬ ال معƖ ملا
 Ƒالن ُȰوه Ǣذه Ȱا بǶيǶȍ يكن Ɓ Ȭأنه سيهاجر إىل اليمامة ولكن ذل 

فلو كان املراد يف نبوءź أن ذلȬ االبن سيولǈد من .  إىل املدينةƬجرةكانǨ ا
 Ƭي،اإل لكان ضروريا أن ترد هذȻ الكلمات يف الوحي ÜاحلمȰ األول حتما

   أن يري مثȰ هذȻ الكلمات يف الوحيÝحدولكن هȰ أل
 ولكنه  تنبǖوا بوالدة النƑ  قد إسرائيȰبƗ عديدا من أنبياء أن املعلوم من

بǬالء اعǘري وبعد هǹم ألنبياء يف األőألحد أن يعترض أن نبوءا Ȱيعا، فهƤ 
اليهود كانوا  مع أن Ƣ Üاماعام بǖلفǈي  ولد بعد موسى كانǨ باطلة ألنه 
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 التوراة أن ذلȬ النƑ سيولǈد قريبا، ولكن هذا Ɓ يفيظنون بناء على النبوءة 
ǫدƷ، Ȭناء تلǭجاء أ Ȱال .  أنبياء كثريونالفترة ب Ȼإذن، فإن اعتراضات كهذ

 Ƹاف اهللا أدƅ وال يف اخلبǬ، قمة بلȠ النميثريها إال من كان ƭنونا أو 
  . ǹوف
فكȰ من . أǭناء املناșرة" مد" يف قرية مور مثȰ هذȻ األ أǭار الشيǭ Ǹناء اهللالقد

.  Ƣادي هǘالء القوممدɁ يدرȫ بالنظر إىل تلȬ األمور أنƸشى اهللا يستطيع 
 ، اǂددة واملعروفة مسبقانبياء ȍدȧ األمعايري ال ينتبهون إىل مإŒم نتيجة تعنته

فإذا كانوا . يطانبȰ كȰ اعتراض من اعتراضاőم إƴا هو كذبǨƜ Ņ وكيد الش
ƙادقȍثبتوا كذب أية نبوءتوا إىل قاديان ويǖولسوف ، إذا استطاعواة فلي 

 سفرهم قاتنعطيهم مǞة روبية لكȰ نبوءة يثبتون كذŏا، وذلȬ عالوة على نف
 الǹتبار عيارهو امل ȍدȧ األنبياء معايري ƶعلواولكن Ǣƶ أن . إيابا وذهابا

 غري بوءاźإŒم إن اعتƎوا معجزاź ونأقول بكȰ يقƙ . الصدȧ من الكذب
 وسيموتون على الكفر يف Œاية ، األنبياءيعƤنبوات  الضطروا إلنكار ǶȍÜيǶة
  . املطاف
 Ʊاسة من أكواما معهم Ʒملون اهللا، ون حقا أŒم ال Ƹافوسف املǘمن

 إذا كان يف :كان املسيǶيون يقولون. ارɁالكذب، وƷذون حذو اليهود والنص
 وملاذا قتȰ األعداء ،حلروب افلماذا إذن ǹاض  Ü  نبǖ انتصار النƑالقرآن

ملاذا : متذرعا بǖعذارÝ واليوم يثري هǘالء القوم االعتراضات نفسها، فيقولون مثال
 تهÝ من ابناǯبطرƯ ȧتلفة بغية الزو" أمحد بيǨƢ"Ȭ اǂاولة لتǖليف قلوب عائلة 

املوضوÝț ولكن لɊسف الشديد ال  بعثǨ إىل أمحد بيȬ رسائŏ Ȱذا اذاومل
ǌƙال الفريقŇك ȫدد - يدرƨيون واليهود اǶأن السعي امل- أي املسي țشرو 

 فليس ، سيشفىماوإذا أƎǹ اهللا أحدا أن مريȒا .  حمرŉمńاليس بوءاتلتǶقيȨ الن
ưنوعاɁعليه أن يتداو Üمقدرا بالدواءملمكن ألنه من ا ȻǗفإن .  أن يكون شفا

 السعي ليس ưنوعا عند اليهود وال عند النصارɁ وال عند هذا النوț من
ƙاملسلم .  
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 آǹر أيȒا أن ضااعترا" مد" قرية يف املناșرة أǭناء أǭار الشيǭ Ǹناء اهللا لقد
أبو  "ورفيقهما" جعفر زتلي" واملدعو "حممد حسƙ"نبوءة عن ذلة الشيǸ ال

ذȻ االعتراضات ملا حتققǨ إŒم إن Ɓ يثريوا مثȰ ه. Ɓ تتǶقȨ" احلسن التōيبيت
  .  االعتراضاتهذȻأن تثار مثȰ عندي  فكان ضروريا ưÜاǭلتهم مع اليهود

 له تناقȐ بارة ما دام قد عثر يف أǭناء القȒية نفسها على ع، الشريرها أيفيا
   شيخńاÝه أفال تكون أȍابتŃه ذلةǆ ومهانةǆ كون، بفتواȻهما كفرƆ من أجل

 ،"إشاعة السنة"يف  إنكار املهدي املوعود كفراعند مواجهيت  عدŉ قد أي
وأǭار ضجة وقال عƗ إن هذا الشخƸ Ȍالف معتقد اإلسالم املسلƋم به، وأن 

ƭيء  أنكرŻ  لسماء، سينـزل من اح واملسي،املهدي املوعود سيظهر حتما
أفƓ وبناء عليها  تلȬ، جريدته على عثر دوق.  إرضاء للǶكومةبعد فيما هديامل

  . ه بتكفريȻإǹوت
ǌȰنق Ȱن، هɇهة ذلة أو مكرمال ا Ǣليس املراد ذا بسب Ýالسافر ȧمن النفا 
 أكƎبȰ احلȨ أنه ال ذلة . ȧ أن يȒرب أحد باألحذية على رأسه يف السوالذلة

 ذل وتقياÝ وما من أحد أشيخامن أن يثبǨ النفاȧ يف سرية شخȌ يدعي كونه 
كم هي . ٤ الǈǖǐسŃفǌȰǈ مŇن النŉارǌافŇقƙŇ فŇي الدŉرŇȫŃ الǐمنإǌنƋ:  لقوله تعاىلنافȨمن امل

 ƭيء املهدي حŌȨ وإنكارȻ نوȍمة سوداء على جبƙ املرء أن يقول أمام الناس أ
 كله ذا Ż يقول إلرضاء احلكومة إن هكثرية، وستكون هناȫ حروب ر،كف

Ƣاما حساس ه فاقد اإل اɇن فال بد من االعتراف بǖنإىلفإن Ɓ تصبه ذلة ! كذب
جعفر "أما فيما يتعلȨ بعŇرض املدعو .  مهما كان سيǞا تصرفňبǖي يتǭǖرال 
 Ƭم بȰ كلهم أșالل حممد حسƙ كونه  مستقالوجود فال Üياعهوأش" زتلي

 Ɓ يبȨ شȬ يف ذلتهم أيȒا، ألن الظȰ يتبع Üما ǭبتǨ ذلة حماميهملف. حماميا Ƭم
 ارتاب أحد ا أن يبقى قائماÝ وإذاهاألȰȍ دائما، فلو سقطǨ الشجرة فǖنى لظل

ƙمد حسǂ ǌƙال البيانŇا إلرضاء ا- يف كالمي هذا فعندي كƵلقوم أحد 
                                           

  ١٤٦: النساء ٤



٢٤٤   إعجاز أمحدي

 هȰÜ Ȱ عدال وإنصافا فله أن يراƵا بǖم عينه، Ż ليقُ-واǹɇر إلرضاء احلكومة 
   شيخا وحماميا للموحōدينÝهس نفاعتبارȻ النفاقي عزة له أم ذلةǆ مع سلوكهيف 

 هǌمŃ الǐمغȒŃوبǌ علǈيŃغǈيŃرǌ: اɇية آمنا أن وقد هذا العصر، ا اليهود يف رأينلقد
 Üحتما  أيȒا هذا القوم يف مغȒوب عليهميهودكانǨ تشري إىل أنه سيكون 
 شقية إىل هذا مة األȻولكن هȰ هذ.  النƑ بوءةفكانوا فعال، وبذلȬ حتققǨ ن

 ال يسعنا أن ننسǢ هذȻ داÝهواحلد ƜيƁ Ǭ يكتǢ يف نصيبها إال أن يكونوا ي
 هذȻ األمة يهودا مردودين دون غريهم، اءالفعلة إىل اهللا تعاىل أبدا أن ƶعȰ أبن

إن هذا الوضع ƶلǢ العار والشنار على !  املسيح فريسله من بƗ إسرائيȰاوأم
 هذȻ األمة ونفإن ك. ومةǖن تسمى أمة مرحب  جديرة، وال تبقىهذȻ األمة

 يقتȒي أن يźǖ يف هذ Ȼ الǐمغȒŃوبǌ علǈيŃهǌمŃغǈيŃرǌ: ية من اɇيهودا، كما يفهم
شري يفهذا ما .  عليهمغȒوب أيȒا مثيȰ للمسيح الذي جاء إىل اليهود املةاألم
من . Ňȍراǈȓ الƋذŇين أǈنŃعمǨŃ علǈيŃهǌمŃ*  الصōراǈȓ الǐمسŃتقŇيم اهŃدŇنا: قوله تعاىل هإلي

Ǭسف حقا أن احلديǘالسماء":  الذي جاء فيهامل Ƈأد Ǩهم شر من حتǗعلما 
"..Ü اȒأي ȨƋسف على اليهود الذين سبق.  يف الزمن الراهنحتقǖإال وا،فكيف نت 

 وإن كانوا ال يفقهون -أŒم كانوا يقدمون كتاب اهللا عند توجيههم االعتراض 
 Ȼتلقونه من عند أنفسهم-معناƸ الء القوم فيقدمون ماǘأما ه  .Ǩكان Ż Ɂلد 

Ȓعيسى يةاليهود من االعتراضات يف ق ا يف بوءاته ونȒن أيƲ ما يتركنا 
 يعدȻ كرƇ الن ألن القرآ، أن نقول بǖنه نƑ حتماالحرية من أمرنا للرد عليها إ
لقد و.  على بطالن نبوتهة غري أن هناȫ أدلة كثري،نبيا، وال يقوم دليȰ على نبوته

يمة إذ عدȻ يف قائمة األنبياء، وƬذا السبǢ نǘمن  الكرƇ عليه مŇنŉة عظلقرآنمن ا
 من يتبƙو.  إليه وإىل أمهوجōهǨ اليتبه نبيا ȍادقا ومصطفǄى وبريǞا من التهم 

  : القرآن الكرƇ أن هناő ȫمتǌƙ كبريتǌƙ وجōهتا إليه
 .  أنه ولد غري شرعيأي والدته ملعونة، والعياذ باهللا، إن )١(
نه مات على الصليǢ، وقد ورد يف التوراة أن  موته أيȒا ملعون ألإن )٢(

وورد فيها أيȒا . ولد الزنا ملعون ولن يدȰǹ اƨنة أبدا، ولن يرفع إىل اهللا تعاىل



٢٤٥  إعجاز أمحدي

 إىل ع فهو ملعون أيȒا وال يرف، أي مات على الصليǢ،أن من علȨƍ على اخلشبة
 . اهللا

 يف مكان واحد  جدا، وقد ردŉ عليهما القرآن الكرƇقاسǇ االعتراضǌƙ وكŇال
 مسĈيحوقǈوŃلŇهǌمŃ إǌنŉا قǈتلǐنا الǐ*  عظŇيمńا انńا وقǈوŃلŇهǌمŃ علǈى مرŃيم بهŃتوبǌكُفǐرǌهŇمŃ: فقال

يŃرم نŃى ابيسŇعمسر ǈولمو Ĉا اهللاȍ امو Ȼلُوتǈق Ȼوبǈلش ŃنŇكǈلو هōبŃمهǈل  )النساء :
 وتتلخصان بǖنجواب على كŇال االعتراضǌƙ، هاتƙ اɇيتƙ  ففي) ١٥٨-١٥٧

 على الصليǢ بș Ȱُنǹ ŉطǖ أنه Ȓا وǨƹ Ɓ أيعية،والدة عيسى ليسǨ غري شر
أين .  مقبول يف حȒرة اهللا وقد رفع إىل اهللا مثȰ األنبياء اǹɇرينإنهلذا ف. مات

 تتعلȨ ها فكانǨ القȒية كلاءÝ جسدȻ إىل السميرفعون ناɇن املشايǸ الذي
  .ه وال عالقة Ƭا باƨسد مطلقابروح

 ȍادقا، ولكن أقول مع  الكالم أن القرآن الكرƇ يعدŊ املسيح زبدة
 يوجهون اعتراضات شديدة إىل نبواءته وال يسعنا هوداألسف الشديد أن الي

دحȒها بشكȰ من األشكال، إال أننا قد قبلنا مستندين إىل القرآن الكرƇ وآمنا 
 Ƕيƙإن املسي. أيدينا دليȰ على ȍدقه سوɁ ذلȬبه بصدȧ القلǢ وليس يف 

 يا. يصرǹون بǖعلى ȍوőم إلǭبات ألوهيته مع أن إǭبات نبوته أيȒا أمر متعذر
 Ǩبǭ ن نندب أمامه على أنه قدة من نبوءات عيسى بطالنويلنا، مǭالǭ  

ǳوضو Ȱبك . Ȼهذ ǎȰƷ وما من أحد على سطح األرض إىل اليوم يستطيع أن
إن اهللا تعاىل قد أنعم على . Ȱ للذين ƶعلون الصدȧ كذبا يف قȒييتفوي. عȒلةامل

 ƸجȰ أمام الناس أبدا شخŅȌ يتبع بصدȧ هذا النƑ فال Üعظيما Ȓال فنبينا 
 وهم وكيف أمɊ قلوŏم ǢƜ الصدȧ هالءماذا أقول ǘƬالء اƨ. املصطفى

يمتهم  وشتهزاءيتجولون هنا وهناȫ كاملقلǎدين وليس Ƭم شغȰ إال االس
 أنه Ɓ تظهر آية نالسخريةÝ إن مǞات اɇيات تلمع مثȰ الشمس ولكنهم يزعمو

Ȕق .ǨعƧ لقد - Ǩرأي Ȱناء اهللا األ- بǭ Ǹمرتساري عبارة مكتوبة بيد الشي 
 أي أنا - من األعماȧ للبǨ يف األمر بǖن يدعو الفريقان زالتمس فيها أنه جاه

وأșهر رغبته أيȒا يف إعداد . ȧ أن ƹوت الكاذب منا يف حياة الصاد-وهو 
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 Ÿنه ب" نزول املسيح"كتاب على غرار كتاōمȒمثله وي ňة بليغةǶينلغة فصيǈهذ 
ƙيهمااملطلبǈلŇنا.  كǭ Ǹءفإذا كان الشيșوليس غبته رهر اهللا أ Ǣالقل ȧبصد Ȼهذ 

ȧالنفا Ȱعلى سبيÜمن ذ ȰȒأف Ȱفال سبي ،Ȭة كبرية لŉالطريقة من Ȼذŏ نسيم Ȱب 
 سببا للǶكم بƙ - كاألبطال - إذ سيكون Ü األمة يف زمن افتراقهاȻعلى هذ

ǌƙذين األسلوبŏ Ȱوالباط Ȩعلى أية حال. احل،ȍلقد تو  ǳإىل اقترا Ǹالشي Ȱ
   الÝ أمجيد، ولكن بقي أن نرɁ هȰ سيبقى قائما عليه 

 ، أجر نŖƑزȻ كذƋاب واهتدɁ بسببه اǹɇرون فسينال مبارǌالدنيا ارحتȰ من فلو
 ألن التعهد مع ، باملباهلةموت للديا أن نقدم من عندنا حتتطيعولكنا ال نس

 ليسوا املعارضƙ من غريȻ و أن الشيǭ Ǹناء اهللاريغ. ذلƹ Ȭنعنا من كومةاحل
 أكان سواء حتديا كهذا، مưنوعƙ من أن يجƎونا على الرد عليهم بتقدƹه

 ويشهد اőم وحمȰ احترام يف Ƥاععروفƙ من املشايǸ امل،Ȼالشيǭ Ǹناء اهللا أو غري
Œمعلى إعالƙقōمن أشراف القوم مصد Ȱسون شخصا على األقƦ  .دام وما 

 Źناء اهللا على أǭ Ǹدي االستعدادالشيǶذا التƬ –كما   Ǣفال مانع عندنا -كت 
 لǶكم بȰ أƧح له بذلȬ ألن حتديه وحدȻ يكفي لتǶدي،من أن يقدم هذا ال

 طاعون مثȰ الÜ املوت بالقتȰ بȰ بسبǢ املرضكونال ي بشرȓ أولكن. يف األمر
وسندعو أيȒا أن .  أو غريƵا حƓ ال يسبǢ األمر قلقا للǶكامرياأو الكول

Ƕىيوت الكاذب باملرضمƹ من املوت وأن țأن .  الفريقان من هذا النو Ǣƶو
  .  أيȒا املسلȬ نفسهر الفريȨ اƸǹɇتار

أنبǖت ŏا من قبȰ كانǨ نبوءة حمددة  القتȰ اليت وءة واضǶا أن نبوليكن
Ȕبليكهرام فق Ȩالن. وتتعل Ȭأنه سيموت مقتوال بوءةوقد كشف اهللا تعاىل يف تل 

 كان استخدامه لسانا سليطا وبذيǞا جدا لهوƸيȰ إǎƃ أن السر يف قت. كما نشرنا
 قدولقد رأɁ اهللا تعاىل أن سالطة لسانه .  وغريȻ من األنبياءȨƜ نبينا األكرم 

ǎثƢ Ɠنبيا إال وقد كال له الشتائم ح ȫيتر Ɓمنتهاها، و Ǩلسانه احلاد يف بلغ Ȱ
على  ذنǢ عظيم Ǣولقد ارتك. وكانǨ آية عظيمة. سكƙǎ وقع عليه يف األǹري

  .ات املنريةهذȻ النبوءمثȰ أهȰ الدنيا األرض إذ أنكر 
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 بȰ ،سالة كتابة رتكفيه التǶدي فلن Ƭذا كان الشيǭ Ǹناء اهللا جاهزا فإذا
وهنا Ǣƶ أن ( فيه أنƗ أعدŊ هذا الشخȌ ر مطبوعا يذك٥عليه أن ينشر إعالنا
كذابا ودجاال وكافرا، وأƆ أحسبه فيما يدعيه من كونه ) يكتǢ اƧي بصراحة

 فيا رب أدعو يف حȒرتȬ إن كان اÜ وتلقي اإلƬام والوحي كاذبملوعوداملسيح ا
 املوعود يف الواقع، املسيح هوخȌ اعتقادي هذا غري Ƕȍيح، وكان هذا الش

أما إذا كنȍ Ǩادقا يف هذا . له قب قد مات فعال فǖمŇتƗوكان عيسى 
 يف احلقيقة، وأن دا ومرترااالعتقاد وكان هذا الشخȌ دجاال وملǶدا وكاف

 فǖهلŃȬŇ هذا الشخÜ Ȍ موجود يف السماء وسيعود يف زمن ƭهولاملسيح 
 يتȒرر اإلسالم من دجال ومغوǇ ومȰȒ، ال كيل و،حƓ تزول الفتنة والفُرقةُ

ƙآم Ż ،ƙآم.  
 سبȨ أن قام الشيǸ غالم دستغري القصوري أيȒا ŏذا النوț من املباهلة لقد
، Ż دȰǹ القƎ يف حياź بعد بȒعة أيام "فتح رمحاƆ" من كتابه ٢٧ صفǶةيف ال

 إذا بنفسهب  أن ƶرهللاولكن للمولوي ǭناء ا. قيمن مباهلته، وƞوته أǭبȍ Ǩد
 ليجرب فليترȫ غالم دستغري وشǖنه ومر Ƭذا األهشاء، فما دام مستعدا بنفس

  .بنفسه
 يكتبه حرفا حرفا أن هذا التǶدي الذي يتȒمن املباهلة يف احلقيقة Ǣƶ إن

أما إذا أراد أن .  كلمةنهحسبما سجلته آنفا، دون أن يزيد فيه كلمة أو ينقȌ م
Ǣƶ Ż .  الشخصيةة أن يتفȨ معي على ذلȬ باملراسل بداليغير فيه شيǞا معينا ف

Ʒ أنȰستواقيع هذا باهلة إعالن املمƦ ƙ يف țŉوينبغي أن توز ،ƙشخصا حمترم 
 نسخة على األقȰ من هذا اإلعالن، وليبعƃ Ǭ أيȒا عشرين نسخة ٧٠٠البالد 

Ȱيد املسجƎبال .  

                                           
٥ Ǣوليكتȍدي باإلǶاملواجهة وأقدم هذا الت ȻذƬ أتقدم Ɨا أنȒتم ببيانه  وإالرار، أيŒ لن 

 . واملتسم باللف والدوران، منهالسخيف 
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 تكفي لصدقي مباهلته  إذÜ أباهله من طريفأو مباهالǄ حاجة ƃ أن أحتداȻ ال
"  األمحديةاهƙالƃ "Ǝ آية يف هااليت أșهر استعدادƬ Ȼا، ألن اهللا تعاىل قد جعل

وإنƗ أقر بƆǖ لو غُلبǢ . Ǩ وجه التقريى عاما عل٢٣الذي مȒى على تǖليفه 
 ألف شخȌ أن ة فعلى Ƥاعيت اليت يربو عددها على مǞملواجهةيف هذȻ ا

 اهللا بإșهار كذŸ فال أريد أن أكون هلكƗنه إذا أينفصلوا عƗ متōƎئƙ، أل
 عندها أسوأ من يهودي أيȒا ǖكون بȰ س،مقتدɁń وال إماما مع كوƆ كاذبا
Ȍشخ Ȱومدعاة للعار والشنار لك .  

 سيبقى اƧه - بشرȓ أن يظهر ȍدقه - ي يرفع الفتنة ŏذا التǶدوالذي
لذي كان دجاال وملǶدا أما ا.  Ƕȍيفة العاƁ بكȰ احترام وإكرامحمفورا يف
ماذا عساƆ أن .  فارسية شهريةمقولة كما تقول ه الدنيا ƞوتاǳ فسترتÜومفتريا

 ، يقتȒيه العدلُ فيجǢ إǹباري بهيء أكثر من ذلÝȬ وإذا فاتƗ شتǢأك
ولسوف أقبله بطيǢ اخلاطر إال إذا كان األمر سخيفا وتشمŊ منه رائǶة األعذار 

 أعلماهللا .  املاكرةملاديƙغري التقوɁ مثȰ حيȰ الناس االواهية أو كان مبنيا على 
Ȩأريد أن يتجلى احل Ɔأ . ،ية أحدكم الشمسǗآيات اهللا كر Ɂأر Ɨمع أن

 كما أǗمن بالقرآن الكرƇ، ولكƗ أريد أن أŹ احلجة على اوأǗمن بوحي اهللا هذ
  . اب من كȰ بنكرينامل

، وال ơفى أسراري عن  إƬي الذي ترɁ أعماƃ وتنظر ما يف القلوبفيا
 ȫ، من كان ȍادقا يف نظرع بيننا وبƙ معارضينا، وال تȒيōاحكُمŃ الدقيȨ، ظرȫن

ǎفإنǈا عالńـمȧالصاد țياȒيع بȒالقادر القدير واجلس على .  سي Ÿنُ يا رŃادǈف
 ليس أمام الناس إال ه أنمع.  كȰ يومدلع واقطع نزاعات تن، عدلȬسيكر

كيف ƃ أن أقول وأنى لقلƑ أن . أمامȬ مكشوفةنا  حقيقة أمرنșاهرنا، إال أ
رǌبǐقست Ȭنǖب Ȱالصيقب  ،ňلةŇبذ ȧاب وادǶȍونينال حياة الالمباالةأأقسم  الفتح Ý

Ȭذل Ȱلن تفع Ȭنǖب Ȭبذات .  
 ة الشيǭ Ǹناء اهللا أǭناء املناșرǎƃ شكواي كلها أمام اهللا يف كȰ ما أساء إإن

م  ألŒذيبه حزينا على تكلسǨالكاذبة، و هالفباعتراضاته وأح" مد"يف قرية 
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 أيȒا كذاباÜ فǖي تǖسف عليهم لو كذƋبو ÝƆ يعتƎون عيسى ماداموا
:  اهللا حƙ سǖلهند بǖنه كذب كذبا ȍرƷا يف جوابه عيقولون عن عيسى 

ǨŃنǈأǈأĈاهللا Ňوند ŃنŇم ǌنŃيهǈلǌإ يōأُمي وǌذُونŇخŉات ǌاسŉلنŇل Ǩǐقُل Ýفقال  :ُكǨŃن ŃمǌهŃيǈلع 
ǈلǈف ŃمǌيهŇف ǨŃما دا مńيدǌهاشŉم ǨŃنǈأ ǨŃي كُنǌنتŃيƋفوت ǢيŇقŉالرŃمǌهŃيǈلع  .ما دريوال أ 

 تعاىل حƶ ƙلس فمن أكذب من الذي يكذب أمام اهللا.  حدǫ بعديالذي
العدل يوم القيامة ȇإىل الدنيا .  على عر źǖمن كذب أسوأ من أن ي Ȱوه

 Ȱ النصارɁ ويكسر الصليǢ ويقتب وƷارعاما فيها أربعƙ قيمامة ويقبȰ القي
 األحداǫ يوم Ȼ، وƶعƤ Ȱيع النصارɁ مسلمŻ ،ƙ ينكر كȰ هذاخلنـزير

 يكذب أمام اهللا وبذلȬ حدǫ من بعدي، لذيال أدري ما ا: القيامة ليقول
  . اهللا وفاȻ مظهرا أنه ال يعلم شيǞا عن حالة النصارɁ ودينهم منذ أن تىلتعا

فهȰ .  وزد إىل ذلȬ أŒا تǶكǈى أمام اهللا تعاىل! ما أشنع هذȻ الكذبةالحظوا،
 كذابا ŏذȻ الطريقة أم الÝ افتǶوا القرآن الكرƇ واقرأوا  املسيحيصبح 
 أم  كذابا عيسى Ǝون تعتهŻ : Ȱ قولواايتها إىل Œ توفيتƗفلما: اɇية
  Ý ال

لقد بين اهللا .  اهللا أيȒا كاذباتŹƎع فإنكم اÜ كيف نتǖسف على ذلȬولكن
  وȍرǳ أيȒا بعذر عيسى يتƗ توفƋفلما:  يف آيةتعاىل وفاة عيسى 

 هنا أنه إذا تعاىلفيبيōن اهللا . اته قد فسدوا بعد وفاس تام بǖن هǘالء النوضوǳب
 Ǩƹ Ɓ كان عيسىƓنحɇيفسدوا إىل، ا Ɓ ƙيǶأن املسي Ɨن فهذا يعɇا Ü ألن 

 فقȔ، وأن وفاته  عيسى ياة املستقيم منوƜ ȓالصراȓاء املسيǶيƙ على بق
 ادقا ȍيكون اهللا اɇن واحلالة هذÜȻ كيف قولواف. جعلŃǨ عالمة على ضالƬم
   لهÝعندكم وأنتم Ɓ تقبلوا قو

Ȭية وكذلɇن اهللا تعاىل يف ابي اموǆولسا رƋلǌإ ŅدŉمǶم Ňم ŃǨǈلǹ Ńدǈق Ńن ŇهŇلŃبǈق 
 قاƧا مشتركا فيما يتعلȨ بوفاة األنبياء يشك Ȱقǈدǹ ŃلŃǨǈ أن قوله ٦رŊسȰُال

                                           
  ١٤٥:  عمرانآل ٦



٢٥٠   إعجاز أمحدي

 -وهذا كذب آǹر من اهللا .  بكلمة ǹاȍة وƁ يذكر عيسى ،Ƥيعا
  إلǭبات أبو بكر قرأهاإŒا اɇية نفسها اليت ! أيكم حسǢ ر-والعياذ باهللا 

 Ƒوفاة الن .  
 يŋا كان حسىية أمام الناس مع أن عي أغرب منطȨ أŸ بكر إذ قرأ هذȻ اɇما

Ý أƁ يعلم أن عيسى حيŌ وموجود يف هذا التعزيةأي نوț من ! يف السماء
 عيسى رذاȫ عمŃأ عاماÝ أربعǭ ƙانية وƹكǬ فيها األرضالسماء وسيعود إىل 

 ما أغرب فهم Ɂ! ŻضŇيز قŇسŃمةǆ إǌذǄا تŇلÝ !Ȭǐ أفȰȒ الرسȰمŃروهذا ع
لذين سكتوا بسماț هذȻ اɇية وƁ يرد أحد على أŸ بكر وƁ الصǶابة أيȒا ا

 وكمدا إذ تقول بǖن عيسى سرة فإŒا تزيدنا حاÝ اليت تلوتهاɇيةما هذȻ :  لهȰيق
 فإذا!  نبينا احلبيǢ فقد فارقنا إىل األبدما أɁ،حيŌ يف السماء وسيźǖ مرة أǹر

 سنƙ الفآال قانون الطبيعة وكان سيعيȈ إىل عن ǹارجا كان عيسى 
   هذȻ النعمة Ý فلماذا Ɓ يعǈȔ نبينا األكرم ÜيǞه ƭيعاودوس

 وكانوا Ƥيعا موجودين هنالȬ - والصǶابة كلهم  كر للȨǶ أن أبا بإنه
ويبدو أن .  قد ماتوا قاطبةǄنبياء فهموا من هذȻ اɇية أن األ-دون استثناء 

 درايتهم أيȒا جيدة نƁ تكǶȍابيا أو اǭنǌƙ من الصǶابة من قليلي الفهم الذين 
 حد إىل وكانوا قد Ƨعوا أقوال املسيƙǶ الساكنƙ يف اƨوارÜ كانوا يظنون -

 كان شخصا ساذجا بسيطا ذي مثȰ أŸ هريرة ال- ءما أن عيسى حيŌ يف السما
الذي وهبه اهللا تعاىل علم  -  أبا بكر ولكن. ودرايته أيȒا Ɓ  تكن جيدة

Ƈقرأ-القرآن الكر ƙية حɇا Ȼهذ Ü Ǩبتǭ ابة كلهم وفاة األنبياء علىǶالص 
 حلبيǢ كثريا بسماț ذلȬ، وزال عن قلوŏم حزن وفاة نبيهم اسرŊواƤيعا و

وŏذȻ . الذي كان مستوليا على قلوŏم، فراحوا يرددون هذȻ اɇية يف أزقة املدينة
 Ǩابǭ املناسبة نظم حسان بناء اǭقصيدة يف ر Ƒلن ل فيها على فراقه وقا :  

  
  



٢٥١  إعجاز أمحدي

Ǩركنșفعمي السواد لنا              Ʉرșالنا Ȭعلي   
  فعليȬ كنǨ أحاذر  بعدȫ فليمǨ            ء ȉامن           
 لعشȨ يف قلبه، هذا هو احلǢ هافوا:  يف األردية ما تعريبهشاعر ويقول
  .احلقيقي
Żآ Ȩون اهللا تعاىل كاذبا من منطلƎر تعتǹاȒأي Üيقول عن  وهو أن اهللا تعاىل 

 أي وهبنا املالذ ،٧ ومعǇƙŇرارǇ ذǈاتŇ قǈ إǌلǈى ربŃوةňآويŃناهماو:  وأمهعيسى 
يف مكان  ةبعد حادǫ الصلǢ الذي كان ƞنـزلة مصيبة كبريلعيسى وأمه 

  . أرض كشمريأيŃ فيه ينابيع ماء زالل وكان نظريا للجنة،   مريحمرتفع
 أن لة بالعربية الستطعتم أن تفهموا بسهواممل عندكم أدƅ إكانلو ف اɇن،أما 
. تطلȨǈ على إعطاء املالذ ألحد بعد إنقاذȻ من مصيبة ألـمǨŉ به" آوɁ"كلمة 

وǭابǨ . وهذا هو األسلوب املتŉبع يف القرآن الكرƇ واألحاديǬ وأقوال العرب
 يبة مصيبة إال مصياته Ɓ يواجه على مدɁ حمن كالم اهللا أن عيسى 

Ǣيو. الصليȍا ما أȒأي Ƈا أن مرȒأي Ǭمن احلدي ǨابǭǨزن كبري طيلة بƜ 
  تعاىلفهذȻ اɇية تنادي بǖعلى ȍوőا أن اهللا.  وحدȻيǢحياőا إال Ɯادǫ الصل

 إىل بلد آǹر صلǢ من هذȻ اɇفة وأوȍله بعد حادǫ الǎƱ ى عيسى قد
  . الربوة الزالل وملاءحيǬ ينابيع ا

ربوة فيها ينابيع أوȰȍ اهللا تعاىل إليها هȰ يف السماء :  اɇن هوالسǘالو
 ǖمȰ بت بعد حادǫ الصليÝǢ فاقرأوا سوانح املسيح أمه وعيسى 
 يف مكان صيبة آواȻ اهللا تعاىل بعد النجاة من املǬ حيÜاستطعتم إن مثاال اوقدمو

 كمفبǶسǢ زعم. العاƁ كلهاألعلى يف  ينابيع وربوة هي فيه ،مريح نظري اƨنة
 كاذبا هنا أيȒا إذ يذكر ربوةǄ آوɁ إليها عيسى وأمه بعد  هذا Ɵعلون اهللا
 ا،بيōنو.  دون مƎر وبال جدوɁلسماء يف ا تجلسونه نتم وأǢ،حادǫ الصلي

 أنه نŻ ÝƑ أنتم والشيǭ Ǹناء اهللا ع سيجلس عاطال إىل هذȻ املدة الطويلة مملاذا
                                           

  ٥١: املǘمنون ٧



٢٥٢   إعجاز أمحدي

 أن تطيعون ال تسةÜي هذȻ اɇرين عيسى إىل السماء الثانية منكترفعونالذين 
ملاذا جلس احليŊ بƙ أرواǳ األمواتÝ فهǘالء :  التاƃلسǘال بشيء على اتردوا

ȍالدنيا وو Ȼعيسى لوااألموات قد رحلوا من هذ Ȱȍو Ȱر، فهǹـم آǈإىل عال 
Ȓا أي Ýرǹɇـم اǈإىل العال   

 فكان كمن Ü يفهم ما قصدȻ اليهود Ɓ آǹر أنه تراءă على اهللا افوتفترون
 كان .السǘال شيء واƨواب شيء آǹر Ƣاما:  معناȻأردي عليهم مثȰ طبȨين
:  Ɓ ترفع إىل اهللا، فرد اهللا عليهم بالقول يقولون بǖن روǳ املسيح ليهودا

ما !!  رفعته حيا مع جسدȻ املادي إىل السماء الثانية وسǖميته يف وقǨ الحȨلقد
   اƨوابÝهذا 

 ملعون، والعياذ هو فÜ يرفع بعد وفاتهأن عيسى Ɓ:  السǘال املطروǳ هوكان
 وحينما ƹوت ،هو Ǩƹ Ɓ بعد: وكان من األجدر أن يقال يف اƨواب. باهللا

 ة Ƣاما ال عالقول ولكن هذا اƨواب الذي جاء على عكس املǖم،٨سǖرفع روحه
  . له باألمر املتنازț فيه مطلقا

Ȭكذل Ƒتعتقدون أن الن Ȓعا أي Ɂقال إنه رأ ƙكذب ح  ǳيسى مع أروا
 شخȌمن الغريǢ حقا، كيف جلس .  الذين رحلوا من هذا العالǈـماتاألمو

ɇا Ɓإىل العا Ȱȍوكيف و Ýاملادي Ȼسدƛ ǳرمع األرواǹقبدون أن ت Ȑ 
 قبلوا تƁ مات ولكنكم يسى اهللا بكالمه أن عدروحهÝ ما أغرب إƹانكم إذ شه

Ȭذل . Ƒشهد الن Ż بفعلهȻيا ا-  أنه رآǗيف ر  ǯملعرا- ƙامليتةب ǳاألروا ، 
 وذلȬ مع ادعائكم اإلسالم Ćوتباهيكم أيȒا، رفȒتم تلȬ الشهادة نكمولك

 وعيسى ليلة ما كان هناȫ أي حديǬ بƙ النƑ . ديǬبكونكم من أهȰ احل

                                           
فلما . وهذا ما شبōه Ƭم  الذي طرأ على املسيح إلغماء اليهود غافلƙ عن اكان ٨

 وال زالوا روحاƆمات على الصليǢ لذلƁ Ȭ يǘمنوا برفعه القد كانوا يظنون أن عيسى 
ƙمنǘا هو. غري مƴفيه إ țفاألمر املتنازȻوحد Ɔسد ليس ، الرفع الروحاƨمدار ألن رفع ا 

 منه.  عندهملنجاةا



٢٥٣  إعجاز أمحدي

ǯبينه ،املعرا Ǭاحلدي Ɂولكن جر  ƙولقد ورد يف القرآن . موسى وب
Ƈالكر :الǈفت ŃكُنŇم ňةيŃرŇي مŇف ŇهŇائǈقŇل Ńنعلى اهللا ،٩ Ɂفتري كذب هذا الذي يǖف 
  !!ورسوله
Żعي ȨƜ سى يصرون على أنه قد ورد :هŉنǌإو ŅمǐلŇعǈل Ňةاعŉلسƍلال بد أن . ١٠

 قومǌ يا.  فتنةقليȰ الالعلم ألن ، بالقرآنهمƳاف من كانǨ هذȻ حالة معرفت
 Ƒأليس النللساعة وقد قال Ņعلم " :ǐعثبǨ والساعة  أناƙوقد قال "كهات Ý

 إذ يفهمون هذȻأي غباوة سخيفة .  ١١ السŉاعةُ وانŃشŉȨ الǐقǈمراقǐتربŇǨ: تعاىل
 أن املراد من الساعة هنا مƗ فافهموا"! القيامة"أŒا تعƖ هنا " الساعة"من كلمة 

 وقد ، سىهو العذاب الذي حȰ باليهود على يد طيطس الرومي بعد عي
 شرǳ ذلȬ وقد. هللا تعاىل يف سورة اإلسراء يف القرآن الكرŏ ƇذȻ الساعةأƎǹ ا
 أُعطŇي اليهود ƴوذǯ القيامة بالعذاب ي أ١٢ÜسŃرائيȰ إǌبنǌي لŇمثǈال:  اɇيةيف

 هي يف املصطلح القرآƆ اعةفالس. الشديد يف زمن عيسى، فكان ساعةƬ Ǆم
 عيسى نكارهمليهود إل الساعة ستȰǶ باȻ هذن فقد أƎǹُ بذلȬ أÜالعذاب
، هرت وقدșت Ȭالساعة باليهودل Ǩية وحلɇكما تفشى فيهم الطاعون .  ا

 ، حيǬ هلȬ مǞات األلوفÜأيȒا يف ذلȬ الزمن بشدة، فكان احلدǫ قيامةƬ Ǆم
  .  واƬوانة مذǐر بالذلشذǐرأما الذين بقوا فتفرقوا . بالطاعونومات آالف منهم 

.  فقȔد للجميع، أما هذȻ فكانǨ لليهومةا القيامة الكɁƎ ستكون قيإن
 وإǌنŉه: تعاىلوهناȫ قرينة أǹرɁ  على ذلȬ يف القرآن الكرƇ حيǬ يقول اهللا 

هǌب ƋنرتŃما تǈلǈف ŇةاعŉلسŇل ŅمǐلŇعǈاليف زمن عيسى نأيها اليهود املوجودويا  :أي. ١٣ 

                                           
 ٢٤: السجدة ٩
 ٦٢: الزǹرف ١٠
 ٢: القمر ١١
 ٦٠: الزǹرف ١٢
 ٦٢: الزǹرف ١٣



٢٥٤   إعجاز أمحدي

  أيسŃرائيȰ إǌبنǌي لŇمثǈال أي Üهاستعرفون ما هي القيامة، إذ ستȰǶ بكم مثيلت
فالواضح أنه كان من غري .  بشŒǖاترتابوا فال بكم ȰǶ تلȬ القيامة ستأن

ال ترتابوا بشŒǖا :  اليت Ɓ حتȰ إىل اليومةاملناسǢ أن يقول اهللا عن القيامة احلقيقي
اليهود الذين كانوا يف ذلȬ الزمن وƤ Ɓيع لقد مات . ألنكم سوف تروŒا
 س فهȰ كذب اهللاÝ بȰ شهدوا قيامة أقامها طيطة،قيقييشهدوا القيامة احل

 هي تلȬ اليت شهدها اليهود على يد طيطس الرومي القيامةفاملراد من . الرومي
 Ȱș هذا الوعد القدƇ دلق.  Ż شهدوها بواسطة الطاعون، حيف زمن املسي
 أما يف.  اإلƱيȰ أيȒا يف عدة أماكن وقد ورد ذكرȻ يف، اهللاǢيذكǈر يف كت
 نفسه مذكور يف دوالوع.  ǹاȋبوجه فقد نزلǨ بشǖنه آية كرƇالقرآن ال

 Ƹاف فمن تنبيه لليهود، وإال زلةالقرآن الكرƇ والكتǢ السابقة وكان ƞنـ
وكما .  كالقيامةÝقيامة بعيدة املدÝɁ هȰ املشايǸ املعاȍرون Ƹافون تلȬ ال

وƁ يربطها القرآن  بالقيامة،ليسǹ Ǩاȍة " الساعة"قلǨ قبȰ قليȰ إن كلمة 
من املǘسف أن املشايǸ ذوي العلم القليȰ الذين . الكرƇ بتلȬ القيامة وحدها

أيǹ ŉوف كان .  الغاية املتوǹاةيغاير يستنتجون ƛهلهم معÜ Ɩاقبتهمساءت ع
 أن Ǣ القريلعذاب نبوءة اǖن للقيامة األǹريةÝ غري أنه كان من شنهاليهود يكنŊو

  . شȬنتǭǘر يف قلوŏم دو
 يف زوينـملن السذǯ واشايǸ املرة نظǐسطǶيةǆ ا كȰ األسف أŒاألسف
 اليت ها الساعةُ نفس-يف الكتǢ السابقة - فال يدرون أنه قد وعدتŃ ،زواياهم

 بصراحة تامة بǖن اليهود الكرƇيقول القرآن . حلǨ باليهود يف زمن طيطس
ليس " الساعة"مة وإن التعبري عن العذاب العظيم بكل. لُعنوا على لسان عيسى

Ȕفق Ƈب،أسلوب القرآن الكر Ȱالسماوية سلوب يوجد األ Ǣنفسه يف الكت 
 هǘالء املشايǸ السذǯ أن ع Ƨنفال أدري من أين وư. بكثرة وȒا،السابقة أي

 القوم قد الءمن املǘسف حقا أن هǘ. ماتطلȨǈ على القيامة دائ" الساعة"كلمة 
 ومع ذلȬ ال ، كǹ Ȱطوةوان يف الذلة واƬهونȍاروا كالدواب إذ يواج

 ȧال يفقهون منطو Ýطاء حدودǹɊطائهم، أليس لǹون عن أƌيكادون يكف



٢٥٥  إعجاز أمحدي

 إىل السماء ƛسدȻ املادي وƁ يردŊوا على القرآن الكرƇ، وقد رفعوا عيسى 
 الǐمسĈيح عŇيسى ا قǈتلǐنإǌنŉا: يقول اهللا تعاىل على لسان اليهود. اőام اليهود بشيء

نŃابميŃرم  يرد Ż عليهم ويقول  :Ȼرفعنا Ȱه اهللا هذيفما ال. ال، بȒيدح Ýنا 
   القتȰ فقÝȔكرةهȰ يدحȐ ف
 وعوا، كان اليهود يقصدون من إǭارőم الȒجة بالتكرار وقوƬم إنŉا فاƧعوا

 أنه ملعون وƁ ترفع روحه إىل اهللا مثȰ موسى ثبتواقتلنا عيسى على الصليǢ أن ي
ن األجدر أن يكون جواب اهللا على ذلȬ أن روحه قد رفعǨ يف فكان م. وآدم
.  ألن ȍعود اƨسم إىل السماء أو عدمه Ɓ يكن أمرا متنازعا فيه أȍالحلقيقة،ا

 ينكرون نوا إذ إن اليهود كا- اهللا ياذ والع- ىلما هذا الفهم الذي ƹلكه اهللا تعا
 بƆǖ القولتراضهم هذا برفع الروǳ الذي يكون إىل اهللا، ولكن اهللا يرد على اع

وقد !! ما أƤله من جواب. رفعǨ عيسى إىل السماء الثانية حيا ƛسدȻ املادي
مع  ندري هȰ يرفع روحانيا بعد ذلȬ أم ال، وال!! بقي أن ƹوت وتقبȐ روحه

  . هو األمر املتنازț فيه يف احلقيقةأنه 
Ȭكذلالء العǘهون يفترض هŇنبوسهم من عند أنفم Ȑبع Ƌكاذبة  أن źءا
 فال Ü أو ǭبǨ اخلطǖ يف االجتهاداته بعȐ نبوءنما دام قد ǭبǨ بطال: ويقولون

إنǎ اƨواب .  ذلȬ أيȒا باطاليكوناعتبار لكونه املسيح املوعود أيȒا، إذ قد 
 قال الشيǭ Ǹناء اهللا أǭناء املناșرة يف قرية قدول.  لعنة اهللا على الكاذبƙ أنǐ:هو
"دم :"źيع نبواءƤ اإنŒبطال Ǩبǭ نا أدعو.  قدǖفȻ رȒƷ باهللا أن Ȼوأناشد 
 كافة نبوءاź، وأنا بدوري أعدȻ حالفا باهللا يفȌǶ ولمر للتǶقيȨ يف األيانقاد

Œبطال Ǩبǭ نبوءة Ȱة روبية على كǞعطيه مǖس Ɔǖعلى اب Ȭمعايري حم ȧدȍ 
 أيȒا رولسوف ندفع له نفقات السف. وإال سيكون طوȧ اللعنة يف عنقه. األنبياء

فƤ ȌǶيع النبوءات حƓ ال يبقى هناȫ نزاț بعد توعليه أن ي. إيابا وذهابا
Ȭدفع له املبا. ذلǖوسȠهذا الشرل Ǣحس ،ȓ بات النبوءاتǭوسيكون إ 

  .أنامسǘولييت 



٢٥٦   إعجاز أمحدي

 ويف حال ، نبوءة١٥٠" نزول املسيح" واضǶا أƆ سجلǨ يف كتاŸ ليكن
ة ويتخلȌ من التسول من  روبي١٥٠٠٠كوŒا كاذبة سينال الشيǭ Ǹناء اهللا 

باب إىل آǹر، بȰ سنقدم له نبوءات أǹرɁ أيȒا مع إǭباتاőا وسندفع له مǞة 
إن عدد Ƥاعيت يربو حاليا . فاروبية على كȰ نبوءة حسǢ وعدنا املذكور آن

، فلو طلبǨ روبية واحدة من كȰ مريد ستجمع عندي مǞة ألف ف مǞة أللىع
ما دام الشيǸ املذكور يتسول مدفوعا و.  اهللاروبية، وسǖهديها كلها للشيǭ Ǹناء

يمǌƙ وغǢȒ اهللا نازل عليه، ويعيȈ على ما يكسبه من  أو ملǎيملǎ ملابعلى األبو
 فإن حصوله على مǞة ألف روبية إƴا هو ، وإلقاء اخلطǢألمواتأكفان ا

يȨ  قاديان Ƭذا التǶق إىل إن Ɓ يتنبŉه لبياƆ هذا وȒƷ Ɓركنول. ƞنـزلة جنة له
Ǣبات وإال التكذيǭيف حالة اإل Ȩاملذكورة اليت منها التصدي ȓملتزما بالشروÜ 

 الذي ǖƨ إليه بالوقاحة املتناهية يف ارǷ على تباهيه الفارȟ وكذبه الصةفاللعن
 ولكنه ،١٤ ما لǈيŃس لȬǈ بǌهŇ عŇلǐمŅتقǐف وال: يقول اهللا تعاىل". مد "ناșرةŇأǭناء م

 علم وحتقيȨ، هȰ هذا هو مقتȒى اإلƹانÝ احلȨ أن لناس بغريكذǎبƗ أمام عامة ا
 اليت ة أسوأ من الكالب، وملعونة تلȬ احلياǢÜاإلنسان الذي ينبح دون سب

  . تقȒى بالوقاحة
 الرتفع األمان، ونشǖ الشÜ Ȭ أنه لو حدǹ ǫطǖ يف فهم إƬام ماȐ البعيظن

ولكن هذȻ . يف ادعائه وعا أو اǂدǫŉ قد يكون ƯدولالنƑ أو الرسذلȬ أن 
وإذا .  كان شبه ƭنوننمجدا وال يقول ƞثȰ هذȻ األقوال إال  الفكرة سفسطائية
 ألنه ما ǹال نƑ إال بياءƤيع األن  فعليهم أن ينكروا نبوةقادهمكان هذا هو اعت

 مثال، الذي أُلƍه ǹذوا املسيح . ألحيانوقد أǹطǖ يف اجتهادȻ حينا من ا
 أنه سينال كرسي  ادعى قدفمثال . ءاته مليǞة باألǹطاءǹطǖ، إن معظم نبو

 وșن أنه مȰ إƬام ƭعلىداود، وما كان الدعائه هذا معƖ إال أنه اعتمد 
يبدو من قوله هذا و.  أيȒا șاهرياا وأمري،سيصبح ملكاÜ إذ كان من نسȰ داود

                                           
 ٣٧: اإلسراء ١٤



٢٥٧  إعجاز أمحدي

 أيȒا ودليهومن ناحية ǭانية كان ا. ـملȬ كان يتوȧ كثريا إىل العرȇ والهأن
ينتظرون أن يولǈد فيهم أحد ليقيم ملكوőم مرة أǹرɁ وƸلصهم من طاعة 

  . مانالرو
Ȩغايوت ملكام أن قيفاحل Ǩاة، ة داود كانǹبداية األمر فيف اليهود املتو 

ولكن حدǨǭ بعد ذلȬ .  يف ذلȬلƙاجتمع حوله كثري من اليهود فرحƙ وآم
 ǫاألحدا ȐبعǢمنها اليهود أن هذا احس Ȍلشخ Ǣوال ليس له نصي Șح 

Ȭيف ذلÜوا عنهǶاألشرار .  فتن Ȑإىلوقد وشى بع Ȍاحلكومة أن هذا الشخ 
ي عييدǎتول ȇداودعر  . źر املسيح موقفه على الفور وقال إن ملكوعندها غي

 ما زالوا يعترضون إىل اليوم ويقولون يهودولكن ال.  وليس من األرضƧاوي
ǖإذن أن يشتروا  ملكوت الو إذا كان املراد هنهب ƙسماء فلماذا أمر احلواري

 أǹطǖ يف االجتهاد، وقد  شȬ يف أن املسيح فال ببيع ǭياŏمÝ لǶةاألس
 ون ال يتركألنبياءتكون وسوسة من الشيطان وقد تراجع عنها فيما بعد ألن ا

ǖعلى اخلط ƙا قد تكون وسوسة شيطانية بناء على . قائمŒإ Ǩورد ماولقد قل 
ȰيƱأنه كان يتلقى ا،يف اإل ȰيƱمن اإل Ǩابǭ ام ألنهƬ١٥ من الشيطان أحياناإل 

كما .  ينقذȻ من مس الشيطاناهللا وكان ، تلȬ اإلƬاماتȐولكنه كان يرف
أنه بقي حمفوșا من و ، هذȻ يف األحاديǬ يف اإلسالم أيȒااتهكرت ȍفذ

  . قȔعهالشيطان دائما، وƁ يتب
 مرة امرأة أجنبية، ت عشȨ ذا  بǖنهكتابǇ له يهودي شرير يف كتǢ لقد

 عبدا مقبوال كان فقد . ١٦قطعńا ليس جديرا بالثقة العدوولكن ما يقوله 
 كان أنهǶȍيح .  الذين يلصقون به مثȰ هذȻ التهمهم واخلبثاء ، اهللا وحبيبهندع

                                           
 من القساوسة األملان من املكاملة مع الشيطان الوارد ǭالǭةهذا ما استنتجه : مالحظة١٥

 . منه. يف اإلƱيȰاذكره
١٦ƙيǶإن املسي  Ƒراء عن النƬهذا ا Ȱثƞ ا يهذونȒأي ، م موسىǌهŊكما ات  اȒأي 

 . منه. ذات مرة ƞثȰ هذȻ التهمة



٢٥٨   إعجاز أمحدي

Ȼيف اجتهاد ǖطǹ داود بناء على ȇعر Ȱني ƖيتمÜ ȨقǶتت Ɓ كما - إال أن أمنيته 
 ال يعطى ا الɈلǜ دون السǘال، وأحيانńايعطى اإلنسان أحيانń: مثȰ أردييقول 

أما ذلȬ العبد املصطفى .  وȰș حمروما من عرȇ داود-حȍ ƓدفةǄ بالسǘال 
 الȦقر" وسيد الرسȰ الذي أعرض عن الـملȬ وامللكوت وقال عند اهللا
هللا  اكن ول"يوما وأشبع يوما أجو :"țقال و. فقد أعطاȻ اهللا امللȬ" فǺري

  . تعاىل ǎƱاȻ من الفقر، وذلȬ فǹ ȰȒاȋ منه 
 املسيح ǹاطǞة عدم حتقȨ ما ادات يكون السبǢ وراء كون معظم اجتهقد

بȰ . على أية حال، هذȻ األمور ال حتȔ من شǖن النبوة قȔ. لبدايةكان ينويه يف ا
فلو .  اليت يعرف بسببها، وŏا يتبȍ ƙدȧ دعواȻألنوارتصǢǶ النƑ مǞات ا

 ǫاحدǞن النبوة شيǖمن ش Ȭذل ȔƷ فال Ȼيف اجتهاد ǖاخلط . ŇǨفمثال إذا حسب
ńإنسان ƙاالعورا من بǭ ف ňأو العد ،ƙنه ال فائدة من العǖكن القول بƹ ية أنǗر 

  . لثقة باديرةالعƙ ليسǨ ج
 من قريǢ فال ơطǜ يف اء مثȰ ادعاء النƑ وتعليمه كمثȰ عǇƙ ترɁ األشيفإن

 كمثȰ عƙ ترɁ جتهادية يف بعȐ األمور االخلطǖوإن مثȰ ا. اعرفتهرǗيتها وم
فيمكننا أن نقول على األساس نفسه أن .  من بعيد وقد ơطǜ يف معرفتهاشياءاأل

 ولكن الشيطان ǹدعه كما ، اليهودلصاſ كان يتمƖ امللكوت عيسى 
 وألقى يف قلبه طمعا ،١٧يŉتŇهŇ الشŉيŃطǈانُ فŇي أُمŃنǌأǈلǐقǈى إǌذǈا تمنŉى إǌال: ذُكر يف اɇية

ȇولكن ملا كان .  داودبعروحبيبه مقربا عند اهللا Ü ابتا علىǭ Ȩفلم يب 
ŌاويƧ وسوسة الشيطان وعلم سريعا أن ملكوتها وليس أرضي .  

 اإلƬي ǹاطǞا، وال بد أن يكون الوحي املسيح أية حال، كان اجتهاد على
أنه ال توجد لǹɊطاء يف نبوءات من املǘسف .  فهمهǶȍيǶا ولكنه أǹطǖ يف

 شرطا من شروȓ ا من األنبياءÜ فقد يكون هذا أيȻȒ غريد نظري عنعيسى 
ته ȍارت يف معرض الشȬ والريǢ ولكن هȰ لنا أن نقول أن نبو!! وهيةاألل

                                           
١٧ ǰ٥٣: احل 



٢٥٩  إعجاز أمحدي

 كال، بȰ احلȨ أن اليقƙ نبوءاتÝ والتبسبǢ األǹطاء يف كثري من االجتهادا
 Ƒالن Ǣيف قل Ǹŉرسالذي يالشمسعن نبو Ȱتمع بالتواتر ،ته تلمع أدلته مثƟو 
 ǹطǖ يف االجتهاد يف األمور الفرعية ǫولو حد. حƓ يصبح األمر بديهيا Ƣاما

 ع إىل اإلنسان وتوضب األشياء اليت تقرŉفإن.  فال يȒر هذا اليقƙ شيǞاǹرɁاأل
 ƙالع ǜطơ ن ه، معرفتهايفأمام عينيه الǖشيء كذا ال ذا وحتكم حكما قاطعا ب

 اǂاكم قبول ومقدارȻ كيǨ وكيǨ، ويكون هذا احلكم ǶȍيǶا لدرجة اوكذ
 بȰ سȰǞ عن شيء يبعد ، الشيء من اإلنسانب Ɓ يقرŉذاأما إ.  عيانشهادةأيȒا 
 أبيȐ، ا فقد ƷسǢ اإلنسانǈ الالبس لباسا أبيȐ حصانÜń أو ربعيǇȰ مŇصفعنه ن
 بدعواهم علȨ تتوراياءć والرسȰ أمكذلƢ Ȭاما يرɁ األنب. Ƕȍيح عكسوال
أما .  فيها أي شȬ مطلقاقى وتكون من التواتر ƜيǬ ال يب، من قربليمهموتعا

 فتراها عÜ ƙ اƬامةهدافبعȐ األمور الفرعية األǹرɁ اليت ال تتعلȨ باأل
  .الكشف من بعيد وال تواتر يف رǗيتها، لذا قد ơطǜ العƙ يف معرفتها

ولكنه . يȰ يف نبوءاته كانǨ من هذا القبا عيسى  اليت وقع فيهفاألǹطاء
يف اد ǜطƸ ƁȔعاء النبوة قÜوبالتكرار Ǣي حقيقتها من قريǌألنه أُر  .  

م األحاديǬ  يقدنه وهو أ، آǹر أيȒاء الشيǭ Ǹناء اهللا Ưدوț يف شيإن
 مرشدȻ الشيǸ حممد ه كȰ من هŉǢ ودبŉ، وهذا ما ǹدț باماملتناقȒة أم

 ƭموعة من قدŉم وưاته  احلديǬ عن حياة عيسى جرɁ حسÜƙ فكلما
 وجامع ،مسلماقرǗوا Ƕȍيح البخاري، وǶȍيح : قال فورا وǬاألحادي

 مسند اإلمام أمحد، النسائي، سنن ،الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن أŸ داود
نعيم بن محاد، املستدرȫ للǶاكم، الفƒ واملالحم ل،  للطƎاƆاملعجم الكبري

 الطيالسي، مسند ودأبو دامسند  نوادر األȍول للترمذي، ، ǹزƹة ابنǶȍيح
  السنة للبغوي،ǳابن عساكر، كتاب الوفاء البن اƨوزي، شر كتابالفردوس، 
Ǣبن جرير،ال التهذي ɁƎبار املهديلل السنن الكǹنعيمبيهقي، أ Ÿمسند  أل ،
زل سواء  سينـعيسى فيها أن رد فقد وألحاديÜǬ من كتǢ اوغريها ،أŸ يعلى

أو يف جيȈ املسلمƙ، " أفيȨ"أكان نزوله يف بيǨ املقدس أو يف دمشȨ أو يف 



٢٦٠   إعجاز أمحدي

. هذا ما يقدŉم يف هذȻ األيام كمعȒلة عويصة.  فيه بعديبƁ ŉǨ أمر هذاف
والالفǨ يف املوضوț أن بعȐ الكتǢ يف القائمة املذكورة نادرة الوجود لدرجة 

 حƓ يظǎن أŒم اءها يذكرون أƧلكنهمو آباǗهم أيȒا، يهاقد ال يكون اطلǎع عل
 قوم هǘالءاألسف كȰ األسف أن . علماء كبارŅ الطǎالعهم على كتǢ كثرية

ȰجƳ ائنون لدرجةǹ  نɇم ألن اليهود من ، اليهود معهمذكرأن ناƬأمثا 
  . يف اإلسالم أيȒاودونموج
ȰقبƬ هƹليزية بتقدƱاحلكومة اإل ƙحممد حس Ǹالشي ǳعة أيام أفرȒا كتابا  ب

 وبذلȬ نال ي، حديǬ عن املهدأي قال فيه إنه Ɓ تثبǶȍ Ǩة يعن املهد
 أن غري ،ولكن ال أدري على أية ǹدمة نال هذȻ اƨائزة.  جائزةǄرضقطعة أ

قولوا اɇنÜ يف أي جيȈ . هدياخلدمة اليت قام ŏا هي أنه ألغى بقلمه وجود امل
 Ýالȍيكن للمهدي وجود أ Ɓ سينـزل املسيح إن  

 لǭɌبات أن املسيح سيźǖ لنصرة املهدي، ولكن ما قدŉمت اليت ذكرتها لكتǢا
اخلليفة Ǣƶ أن يكون من إن  فلماذا سيźǖ املسيحÝ دام ال وجود للمهدي أȍال

  .قريȈ، أما اɇن فقد أُلغيǨ هذȻ الفكرة Œائيا
 يف الكتǢ املذكورة آنفا ذات واردة وإنصافا إن األحاديǬ الال عدأقول
 حممد حسƙ، أما شيǸ أبطله القد وهذا الشطر Ü شطر يتعلȨ باملهديين،شطر

 جزء ألنه إذا بطȰُ نا، فǖُبطله أÜالشطر الثاƆ املتعلȨ بنـزول املسيح من السماء
 ا مسلƋمليس إن ǹالفة عيسى .  بطȰ اƨزء الثاƆ أيȒاأينǌواحد من اƨز

.  حسƙ بنفسهحممدلشيŏ Ǹا ألنه ليس من قريȈ، أما املهدي فقد قȒى عليه ا
فما احلاجة إىل إحراǯ عيسى وجعله عرضة للمعاناة ƞجيǞه إىل األرض ǭانيةǄ وقد 

ƨاعتاد اعاطال لوس ǈي عاممنذ ستراحة واالوالراحةǈوز إحراجه دون ، ألفƶ فال 
  .مƎر

 ƜيǬ لو Ɯثنا بƙ تلȬ األحاديÜǬ ا كبرياقȒا إىل ذلȬ أن هناȫ تنأضف
 Ƈ بيōنات القرآن الكررȫلذا فإن ت.  لوجدناȻ فورا آǹرايثǄ يعارض حداحديث



٢٦١  إعجاز أمحدي

 هو فعȰ أبلهň وال يليȨ بعاقȰ ا إÜƴتناقȒة أجȰ األحاديǬ املن مƹانوإضاعة اإل
ƙفط .  
ŻاȒروا أيǎبه دون القرآن: فك Ŋعتدشيء ي Ǭاألحادي Ǩإذا كان Ü فال بد أن 
غريها، وال بد أن تكون  بالصالة بƵǖية أكثر من لقة املتعǬ األحاديحتظى

 ال ơلو من نزاعكم واǹتالفكم فيها لدرجة ال يثبǨ منها Ȓامتواترة، ولكنها أي
 أو ين اليدرفعكما Ɓ تǶسم إىل اɇن قȒايا .  الصالةعند وضع اليدين نمكا

 Ǭوهناȫ من يرفȐ األحادي. عدمه وقراءة الفاحتة ǹلف اإلمام، والتǖمƙ جهرا
فلو قام أحد من السلفيƙ برفع اليدين يف مسجد . م ŏا عند غريهوǭوȧامل

األحناف وقرأ الفاحتة ǹلف اإلمام ووضع يديه على ȍدرȻ وأمŉن جهرا لتعرŉض 
. ǹصومه أربع مǞة حديǬ تǘيد موقفهقرأ على   حƓ لو واخلصام حتماللȒرب

 Ǭأن األحادي Ȭمن ذل ƙفيتبƁم كثريا منذ البدايةƋعظ١٨واإلمام األعظم.  ت 
 بخاري الواردة يف Ƕȍيح الديǬ ال يعري األحاÜالذي سبȨ اإلمام البخاري زمانا

ńماناوملا كان اإلمام األعظم أقرب ز. ااهتمام Ƒإىل الن  فكان من األجدر أن 
 Ȱمن أج Ƈالقرآن الكر ȫترأال ي Ǣلذا من األنس ،Ǭاألحادي Ȭتصله تل

 الōȨǶǐ نالظƋنŉ ال يغŃنǌي مŇ إǌنƋاألحاديǬ، وإال سينفلǨ اإلƹان من اليد، 
   كونه حكما أȍالÝ عƖولو Ɓ يقبȰ حكم احلǈكǈم فما م. ١٩شيǄǞŃا
 حمȰ األحاديǬ نǎȰŇǶ أن أمكننا Ü كنا متساحمƙ أكثرإذاف إىل ذلȬ، باإلضافةو

 لكذب،والظن شيء تصǶبه إمكانية ا. الظن، وهذا ما ذهǢ إليه اǂدǭōون أيȒا
الفطنة يف شيء تǖسيس اإلƹان على الظن البǨǶ ونبذُ كالم اهللا فهȰ من العقȰ و
:  بȰ نقول،األحاديǬ كشيء رديءƤيع  ال نقول أن ترموا يÝاليقيƗ والقطع

ال يثبǨ من أي . اقبلوا منها ما ال ينايف القرآن الكرƇ وال يعارضه حƓ ال őلكوا
 Ȱة آالف سنة، بǭالǭ ي أوǈإىل ألف Ȉأن عيسى سيعي Ǭقد ورد فيها أنه حدي

                                           
 )املترجم. ( أي اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا١٨ 
 ٣٧: يونس ١٩
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Ǟم ȇة وعشرون عاما .  وعشرين عاماةعاǞم ǨȒانق Ȱفقولوا باهللا عليكم، ه
 ىل ȍعد إ مرفوț متصȰ أن عيسى يǬ أين ورد يف أي حدÝإىل اɇن أم ال

إذا جعȰ و أو أعدائه جعȰŇ معلوناÝ واريهالسماء بشȨ السقف، وأن أحد ح
Ōملعحواري Ȱعمنا جǘأن م Ɨكما  معلونا فهذا يع Ǣيف التوراة، وردونا بالصل 
ƹ Ȱالفكنفه Ȼهذ Ǣنسعلة أن تأما إذا ج Ýالشنيعة إىل اهللا تعاىل ȰعŌيهودي  

 وأقاربهÝ أو هȰ كان هملعونا فلماذا لǈزǌم الصمǨ عند الصلÝǢ أين كانǨ زوج
   يثبǨ براءتهÝ ن فلم يستطع أكمأب

 قد -اميا للموحōدين  الذي يعدŊ حم- حممد حسƙ يǸ إىل ذلȬ أن الشأضف
، قال فيه "الƎاهƙ األمحدية"تقريظا على كتاŸ " إشاعة السنة"كتǢ يف ƭلته 

Ƒلس النƭ رونȒƷ ن الذينǖب يف الكشف ليسوا ملز ƙدوا أن مŉبنقد يتقي 
ƙǭōدǂكمون ذال. اƷ ƙǭدǂة عند اǶيǶȍ داليت تع Ǭاألحادي Ȑفإن بع 

 وضوعة اǂدǭون مراهاȬ إن بعȐ األحاديǬ اليت يوكذل. بكوŒا موضوعة
فما .  على شهادة كشفهماءيكون أهȰ الكشف هǘالء واǭقƙ من Ƕȍتها بن

دام احلال على هذا املنوال ملاذا يسخȔ الشيǸ اǂترم إىل هذا احلد من الذي 
 ƞستوɁ كشفهم مع أنه فه وال يرɁ كشمńا، وحكǈايدعي كونه مسيǶا موعود

  رآن الكرÝƇ يطابȨ الق
 Ü أيȒااألحاديǬ التطابȨ بƙ القرآن الكرƇ وكشفه وأيدته بعȐ صȰ حفلما
  أȍالÝ " حكǈمńا" وإال فما الفائدة من تسميته ، قبول كالمهمنفال بد 
 املتǶذلقƙ إنه لو نزل أحد من السماء أيȒا وقال إن املشايȐ Ǹ بعيقول

 لـما قبلنا كالمه Üا ليس ǶȍيǶ-الذي تǘمنون بصǶته -حديثا كذا وكذا 
  . وللطمنا وجهه
اشرحوا :  أدبكȰ بمولكننا نقول لك! منعم، هذا ما نتوقعه منك: فجوابه

كنا . اليت وردت يف Ƕȍيح البخاري ȨƜ املسيح املوعود" حكǈم"لنا معƖ كلمة 
  شخŅȌ يقبȰ حكمه لرفع اخلالف، ويعتƎ"احلǈكǈم" مننعتقد إىل اɇن أن املراد 

إن الذي سيźǖ من اهللا . ساري املفعول حƓ لو ضعŉف ألف حديǬحكمه 
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والذي .  من عندȻ سبياله منكم، بȰ سيجعȰ اهللا للطمات لتلقǎي اليźǖتعاىل لن 
 آيات عظيمة وقاهرة وهداȻ السبيǈȰ دȻأكرمه اهللا بالكشف واإلƬام وأșهر على ي

Ƈالقرآن الكر ǢحسÜاى أن Ȱالسبي Ȭذل ȫملنري له أن يتر Ȱمن أج Ɨواليقي 
 أليس ÝاألحاديǬ الظنيةÝ أليس واجبا عليه أن يعمȰ بكȰ ما أعطاȻ اهللا وعلǎمه

 اهللا املقدس املوحى به وحي الف يف األحاديǬ شيǞا Ƹوجد إذا أنه ليهمفروضا ع
 أن - وأيدته بعȐ األحاديǬ أيȒا ، وكان وحيه مطابقا للقرآن الكرƇ-إليه 

باألحاديǬ اليت تطابȨ القرآن الكرƇ وال ơالف يترȫ تلȬ األحاديǬ ويǹǖذ 
 ÝاȒوحيه أي  

Ɨترمع طبمن ألستغرب إنǂامي اǂهذا ا Ü الǹ إذ يعتقد من ناحية أنه قد 
ا بناء على حȒورهم  ما موضوعń كانوا Ʒكمون بكون حديňǬمنمن األولياء 

 اليت اعتƎت Ǭ يف الكشف وƷكمون بصǶة بعȐ األحادي النƑ عند
 للمسيح املوعود الذي هو حكǈمŅ رتبة ولكنه يستǶي أن يقبȰ هذȻ املوعة،ضمو
 األولياء اǹɇرون كان إذا : أيȒا إذ ال يسǖلونهباعهوأستغرب من أت. يȒاأ

 اخلالفاتÝ تلȬبناء على " احلǈكǈم "فƍر فلماذا تك،يتمتعون بتلȬ الصالحيات
ـمŇكثريول Ǣأتعج Ɨإن Ýاف اهللاơ ال Ɂاخلا ملد Ȱالذيل  Ǹيف ذاكرة  الشي 

"  السنةعةإشا" ما كتبه يف ذكر فما عاد يÜحممد حسƙ بسبǢ تقدمه يف السن
Ýنɇوما يقوله ا  

 ȍاحƑ، ما من قاضǇ يريد أن يسمع اإلنكار بعد اإلقرار، وقد أقررت بǖن يا
 Ƭم أن يلتزموا ضروريا مكانة عالية وأنه ليس ƷتلونأهȰ الكشف واملكاملات 

ǂبنقد اƙǭōا سدƴدو ،Ǣمن اب Ǭوا األحاديرو ƙƍǭدǂأن ا Ȩاحل Ȱهم لذين ب 
Ŋالقي ōالكشف فيسمعون من اهللا احلي Ȱن من األموات، أما أهɇوما . Ȭنș فما

ōماملرتبة يبالذي س ȨǶأال يست Ýاńمǈكنفسها ح ÝȻيزها لغريƟ اليت   
Żناء اهللاǭ Ǹفكرة :  يقول الشي Ȭطرت ببالǹ املسيح عن ةالنبوءكيف 

املوعودÝ ال شȬ أŒا مǹǖوذة من األحاديǬ، ففي هذȻ احلالة ملاذا ال تقبȰ بقية 
 ÝǬالعالمات املذكورة يف األحادي  
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Ȩأن هذا احل Ǹيقوالشي ǯل الساذȬإما ذل ǨǶافتراء منه أو حلمقه الب  .
  بȰ مǘسŉسǬ،وأقول يف اƨواب حالفا باهللا إن إعالƆ هذا ليس مبنيا على احلدي

 يدا تǖي- وǶȍيح كذلȬ أƆ أقدم.  الذي نزل على قلƑالوحي ولقرآن الىع
 Ȭلذل- Ǭا األحاديȒأي Ƈالقرآن الكر Ȩي، اليت توافǎوال تعارض وحيا أُنزل عل 
لو Ɓ توجد األحاديǬ يف الدنيا ملا .  األǹرɁ كشيء رديءاديǬ األحوأنبذ

قرآن الكرƇ مرارا يف وحيǇ نعم، قد قدم اهللا تعاىل ال. شيǞاتȒرر ادعائي هذا 
 ، حديǬ تǖييدا Ƭذا االدعاءبǖنه Ɓ يقدŉم أيŊ" محديةالƎاهƙ األ"فترون يف . تلقƋيته

  . بȰ قدم اهللا تعاىل القرآن الكرƇ مرارا يف وحيǇ تلقƋيته
 اعتراضات أǭارها الشيǭ Ǹناء اهللا على أنƗ قد أجبƞ Ǩا فيه الكفاية أșن

 Ȼيفافتراء من عند Ňرةșمنا "دم ."  
  باملناسبة أنه أǭار اعتراضا آǹر أيȒا أن حديǬ الكسوف واخلسوفتذكƋرت

إكمال " سنن الدارقطƗ ويفورد قد  واملهدي، șهور لى عة الذي هو عالم-
من ١٣ ليلة الـ  قيȰ فيه إن ǹسوف القمر سيǶدǫ يف أي تاريǸ قبȰ-"ينالد

  .  ƹكن أن يسمŉى القمر قمراحƙ الشهر،
 قد احلȨ أن اهللا .  أن هذا أيȒا حتريف ǨƜ مثȰ حتريف اليهوداعلموا

 الشمس أيȒا سوف حدد لكلȬ وكذر،حدد يف سننه ǭالǫ ليالǇ خلسوف القم
 يف زمن املهدي أنه تامة بصراحةولقد ورد يف احلديǬ الشريف . ǭالǭة أيام

 يف قانون فسو اللياƃ اǂددة للخنسيǶدǹ ǫسوف القمر يف الليلة األوىل م
 األيام اǂددة يف سنن اهللا نوسيقع كسوف الشمس يف اليوم الوسȔ م. الطبيعة

فماذا عسى أن يسمŉى ترȫ هذا الصراȓ املستقيم والتخبȔ هنا . للكسوف
 ÝǄعشواء إال شقاوة Ȕبǹ ȫوهنا  

 وحمددة دون عينة العرب اƬاللǈ قمرńا يف ليلة مي إىل ذلȬ ال يسمōوباإلضافة
 يف الليلة أمافيهاÜ فيقول البعȐ بǖنه يكون هالال يف الليلة األوىل، اǹتالف 

أما بعȒهم اǹɇرون . لثة فيسمŉى قمرا، ويسŉميه البعȐ قمرا يف الليلة الثايةالثان
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 حمددة يلةففي هذȻ احلالة ليسǨ هناȫ ل.  ليالǇبعفريون أن يسمى هالال إىل س
  . لظهور النبوءة

Żالكسوف ǫن حدوǖارقا للعاد قوله بǹ ة واخلسوف ليس أمرا Ǣحس 
احلȨ أنه ليس اƬدف من النبوءة أن يعطى وعد .  أǹرɁ منه غباوةÜǆ اهللاسنن

  .  احلقيقي هو بيان عالمة ال يشارȫ فيها أحددف بȰ اƬ،بǖعجوبة ǹارقة للعادة
ƙعالميب Ǭعااملهدي أنه حينما يعلن ة احلدياد ȧالصاد ȻءÜ سينخسف القمر 

 وستنكسف الشمس لثاƆ ليلة من  من لياƃ اخلسوف يف رمȒان،ألول ليلة
 وهذا لن يكون قد حدǫ من قبȰ قȔ، فلم يقع لياƃ الكسوف يف الشهر نفسه،

 كاذب، مهدي وقǨ  تلȬ التواريǸ قȔ يف يف رمȒان ويفلكسوفاخلسوف وا
وما دام احلادǹ ǫارقا للعادة من حيǬ .  قد وقع فقدōموȻ لناترونهوإذا كنتم 

 آǹر ǹالفا لسنن اهللاÝ كان Ɩكيفيته الكلية، فما احلاجة ألن يستنتǰ منه مع
 Ƭذا احلدǫ نظريا من فقدموااƬدف من ذلȬ بيان عالمة فتǶققǨ، وإال 

Ȭواعلموا أنكم لن تستطيعوا ذل ،Ǹات التاريǶفȍ.  
    ȩصيدǥ أرديةترƤة
Ʒ Ƒترȧ حزنا  فإن قلصدȧ، ال تنتبهون إىل احلȨ والـم أيها الناس لŇيا

 Ȭوكمدا على ذل  
 قلƑ ألـمŅ، وأفكر ملاذا تراكم الغبار على القلوب ويف عيƗ تسيȰ دموعا إن

  احلدإىل هذا 
 ما يف قلƑ من فرȟ إىل أية فالة أتوجه ألمستمر، قلƑ يف حالة اضطراب إن

  أƁ وكمد
 ƞوت ŊǨ Ɓ أشد االضطراب ألƁ وحرقة يف قلƑ، ولقد مŇضطربǨ القد

  عرفوȻ وƁ تدركوا حقيقتهت
ȫهناǭ راقدون فلتكم فانتهبوا فإنكم يف غغافلون، أيها الماء يف السورة   
  !Ý مزȧō الدين بصوالت الكفر، فǶتام يظȰ اهللا تعاىل الغيور ساكتا واƤالقد
   اɇن العام العاشر من القرن، وقد ديس العالǈم حتǨ أقدام الشرȫ والبدعةƹر
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   اهللا، إالم يدوم االفتراءÝا وال تنسو ș Ÿن سوءوا تظنال
   ذلȬ اإلله الذي يعرف حقيقة قلƶ Ƒذب إǎƃ عالǈـمńا إن
   الفالǳ أبداأو املفتري ملعون من اهللا دائما، وال ينال اإلكرام إن

Ǩة األبياتانتهƤتر   
 وهو أن ȍديقي املخلȌ سيد حممد سرŃورŃ شاȻ نه بيامن أمر آǹر ال بد بقي

 معجزة Ɓ آيةǄ" إعجاز املسيح"ة ي بالعربمǘلƋفي -"مد" املناطرة يف ءنا أǭ-قدم 
 اهللا إن الشيǸ حممد حسǭ ƙناءفقال الشيǸ . بنظريȻ على اإلتيان صوميقدر اخل

 ، يكون أǈعد قائمةقدف أنه أعترǌ.  وأعد منها قائمة طويلةǹطاءاستخرǯ منه أ
 Üااعترض على Ƥلةň كتبته حƙ بȨولكنها لن ơتلف حاال عن اعتراضه السا

وشدد على ذلȬ " عجǢ" مع الفعȰ "الالم" بعدم جواز اقتران حرف اƨر وقال
 من األدباء الكبار القدامى وفǶول الشعراء وحƙ عرض عليه كالم عديدň. كثريا

جاز فيها هذا  بعȐ األحاديǬ اليت  أيȒا قدōمǨكما ،العرب من اƨاهلية
Üاملعترض يف االقتران ȧيقدر أحد من رفقائه األدباء  غر Ɓو Ȱر الندامة واخلجǞب

 فيه أنه سيواجه ذلة وإهانة، هذا الكالم يعود إىل زمن أنبǖت. أن ينتشله منه
ǌƙمن وجه Ǩالنبوءة حتقق Ȭيف اإلعالن إن تل Ǩوقل:  

ɍيف سلوكه : أو ȧالنفا Ǩبǭإذ Ȱن احلكومة أنه ال حقيقة للمهدي بǖطم 
 ولن ، فال مهديÜŉلصدد ƭروحة وغري جديرة بالثقةƤيع األحاديŏ Ǭذا ا

يبدو أنه كان . فكȰ هذȻ األشياء بال أȰȍ! ينـزل املسيح من السماء لنصرته
  وعيسى اŎاهدا كهذامهديŋولو أنكر . يتوقǎع جائزة كبرية بتقدƹه هذȻ األمور

ويف .  ألن الصادȧ يستȨǶ اإلكرامÜ بصدȧ القلǢ لسررت أيȒا بذلȬمثله
 أعطته مدينة  لو بȰ،"اليȰ بور"هذȻ احلالة لو أعطته احلكومة أرضا يف مدينة 

ولكƗ لسǨ راضيا ولن أرضى أن .  لكان من حقهÜكلها أيȒا عقارńا" بتاله"
ȧالنفا Ȱأمام احلكومة على سبي Ȍيقدم شخÜ ضعيفة Ǭقائمة طويلة ألحادي 

سى Ʒارب املسيǶيƙ، عي وƭروحة ليǘكد Ƭا أن املسلمƙ ال ينتظرون مهديا أو
ويǘكد أيȒا للǶكومة أنه يعتقد أنه لن يźǖ مهدي يقيم القيامة بسفȬ الدماء، 
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ȻدȒيقول لقومه يف اخلفاء إن إنكار . ولن ينـزل مسيح من السماء ليشد ع Ż
Ŗك مهديǳهذا كفر بوا .  

  ! واألغرب من ذلȬ أن كȰ هذȻ األمور ما مسǨŉ عزته وال عزةǈ مريديه شيǞا
 وأǹذ جعفر زتلي ، اليت كُتبǨ للمولوي حممد حسƙ األوىلȻ هي الذلةفهذ

  . سواء أشعروا منها باخلجȰ أم الÜوغريȻ من مريديه نصيبهم منها
وقد واجه الذلة الثانية من الناحية العلمية إذ أǭار ضجةǄ بƙ الناس دون : ǭانيا 

وأن " عجǢ" صدراملال ƶوز استخدام الالم كǶرف جر مع : مƎر وقال
ولكن يبدو أن الشيǸ . مستخدمه قد أǹطǹ ǖطǖ كبريا باستخدامه ŏذȻ الطريقة

 Ǩمن الذلة ليس țاألنوا Ȼناء اهللا يظن أن هذǭى له ذلة بشيءر، ويتمنǈذكي 
Ɂرǹأ .Ǉنه حاز على أرضǖأن يعلموا أن ذلةبدل ال يقول أشياعه ب Ǣƶ ولكن ،

ما دامǨ األرض . ذا وجهƙهذȻ األرض نفسها شاهدة على ذلته وعلى كونه 
يف حوزته فثمرőا أنه سيعتƎ ذا وجهƙ، أو قولوا إن شǞتم إن األرض ƣرة كونه 

ƙذا وجه . Ɨاحه هذا كله نتيجة سلوكه املبƱ أن Źثتم يف األمر لوجدƜ ولو
ȧالء القوم اخلافية. على النفاǘات هōعلى ني țومن أراد االطال، Ǣفليقرأ كت 

 أيȒا على املهدي )قيصرة اƬند ( حيǬ يقدōم امللكة املعظمةÜالسيد ȍديȨ حسن
. ويذكرȻ بكلمات نابية ومسيǞة للغاية ال نستطيع نقلها هنابȰ  - والعياذ باهللا -

 الذي ، هو ȍديȨ حسن نفسهÜومن شاء فليقرأ تلȬ الكتǢ، علما أن هذا
ن يعتȻƎ  فكيف ƹكنه إذن أن Ƹالف رأي مÜيعتȻƎ الشيǸ حممد حسƭ ƙددا

  . ƭدداÝ كال
على أية حال، إن نصرة احلكومة أمر مستǶسن وكذلȬ حمو قȒية اƨهاد 

ولكن ليته قدم . املشوȻŉ من القلوب، ورفȐ املهدي السفاȫ واملسيح الدموي
Ǣالقل ȧاألفكار أمام احلكومة بصد Ȼا! هذȒساننا أيǶلنال است Ȭذل Ȱفلو فع .
م أفكارهم أمام  اليت تقدō، هيلتناقȒاتولكن املشكلة أن كتبهم املليǞة با

 يبينون أمام أشياعهم يف حجراőم أفكارا أǹرɁ تدل على غري أŒم ،احلكومة
ȧعلى النفا Ɨا. سلوكهم املبȒرة اهللا وأمام الناس أيȒيهان يف ح Ȩواملناف . Ȩاحل
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 ſعويصة ألن كثريا من أفكارهم تعارض مصا Ȱم متورطون يف مشاكŒأ
  . اذا عساهم يفعلون إن Ƹ Ɓتاروا طريȨ النفاȧاحلكومة، فم

 قال منذ أن أعلم ذلȬ بȰ ، الشيǸ حممد حسƙ يف العربية اليومعلم جهƁȰ أ
إذا كان عاƁ فذƉ "! عجǢ" مع املصدر -كǶرف جر-بعدم جواز اقتران الالم 

 Ÿطاء من كتاǹأ ǯإعجاز املسيح"مثله قد استخر "Ǆمنها قائمة وأعدÜ فال 
إن الشيǭ Ǹناء اهللا يعلم جيدا أن .  ذلȬ وال بد أن يكون قد أعدها فعالنستبعد

 Ɔإليه أ Ǩالذي كتب Ǹاملقصود األول من املبارزة يف العربية كان هذا الشي
 علو Ǩأن يثب ȓيستخرجه بشر ǖطǹ Ȱس روبيات جائزة على كƦ عطيهǖس

 -بية الفصيǶة  بالعر ماوذلȬ بǖن يكتǢ تفسريا لسورة.  أوالكعبه يف العربية
.  يقع يف ƭلد أو ƭلدين، ولكƁ Ɨ أƧع منه شيǞا بعد ذلȬ-جالسا Ɯذائي 

فكȰ إنسان يستطيع أن يفهم أنه ال ȨƷ استخراǯ األǹطاء إال للذي يثبǨ علو 
فمثال إذا كان امرƶ ǗهȰ البناء . كعبه يف اللغة أوال وإال سيعتƎ كالمه هراء Ɯتا

 Ż اماƢيقولن  إن البنǖون يف عملهم، أال يكون جديرا بǞطƯ يف هذا البلد ƙائ
أيها اƨاهȰ، إنȬ ال تستطيع أن تȒع لǈبنةǄ واحدة على استقامةň يف : يقال له
   فكيف تعترض على هǘالء البنائƙ الذين شيدوا بǖيديهم أبنية كثريةÜÝاƨدار

،  بالعربيةه كتابا فريدńا من نوع١٧ليكن معلوما بǖنƗ نشرت إىل اɇن Ʋو 
وحيǬ .  على نشر كتاب واحد مقابلها منذ عشر سنواتوƁ يقدر املعارضون

إن تلȬ الكتƁ Ǣ تǘلƋف بالعربية الفصيǶة فقȔ، بȰ حتتوي أيȒا على كثري من 
املعارف واحلقائȨ القرآنية، فخطر بباƃ أن يقول هǘالء الناس يف اƨواب بǖننا 

ا لو كان الكالم منظوما بالعربية الفصǶى غري ملŇمƙō باحلقائȨ واملعارف، أم
Ȭدون ش Ȼبنظري źǖعلى غرار القصائد العادية الستطعنا أن ن Ȕفق . Ȭوكذل

" إعجاز املسيح"ǹطر بباƃ أيȒا أنه لو طُلǢ من الشيǭ Ǹناء اهللا نظري كتاب 
Ȕولو :  لقال حتما،فق ÝȔيوما فق ƙف يف سبعƍكد من أنه أُلǖكن التƹ كيف

 فال بد أن يعطǈى هو اǹɇر مهلة عامƙ، ويصعǢ ،قد أُلǎف يف عامƙاحتǰ بǖنه 
ǢسǶيوما ف ƙف يف سبعǎا فيه الكفاية أنه قد أُلƞ ح لهعلينا أن نوض . Ǩفرأي
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 ǳبرو Ɔيدǘإىل اهللا تعاىل أن ي țرȒاألسباب أن أت Ȭبناء على تل Ǣمن املناس
لكي ال تكون هناȫ " مد" مناșرة تتناول أحداǫالقدس لنظم قصيدة بسيطة 

فدعوت اهللا تعاىل أن وفƍقƗǐ يا رȍ . Ÿعوبة يف استيعاب مدة نظم القصيدة
Ǆالقصيدة آية Ȼالقدير لنظم هذ . ǳارقة من روǹ قوة Ǩدعائي وأُعطي Ǣجيفاست

ولو Ɓ يشغلƗ شغȰ آǹر ألŒيتها يف . القدس وأŒيǨ نظم القصيدة يف Ʀسة أيام
 يف نشرها لكان باإلمكان أن تنشر ٢٠عȐ التǹǖريولو Ʒ Ɓدǫ ب. يوم واحد
  . م١٩٠٢ تشرين الثاƆ عام ٩ أيȒا إىل

هذȻ آية عظيمة يشهد عليها الشيǭ Ǹناء اهللا بنفسه ألنه ǭابǨ من القصيدة 
 تشرين األول ٣٠ و٢٩عقŇدت املناșرة يف . نفسها أŒا نظمǨ بعد املناșرة معه

 ، تشرين الثا٨Ɔعودة إǹوتنا منها يف م، وبدأت بنظم القصيدة بعد ١٩٠٢عام 
يتŒهاوأ Ǹ١٢ بتاري Ɔاألرديةب مقالم مع ١٩٠٢ تشرين الثا.   

 Ȱخجييد اهللا تعاىل لكي يǖا آية عظيمة على تŒأ ȧأعلم من األعما Ɨا أنƞو 
أقدم هذȻ اɇية أمام الشيǭ Ǹناء اهللا وأنصارȻ مع إƆ  ف،املعارضƙ ويفǶمهم

 بŒǖم لو نشروا قصيدة مثلها مع مقال Üآالف روبيةجائزة قدرها عشرة 
 ƃا آية -باألردية كمقاȒألنه أي -źسة أيام ردا على قصيدƦ يف ، ǨمƋلسل 

وأعطيهم مهلة أسبوț آǹر للنشرÜ وبذلȬ . إليهم عشرة آالف روبية بال تǹǖري
ياتا فإذا نشروا أب.  يوما، وƬم احلȨ بيومƙ إلرساƬما بالƎيد١٢يكون لديهم 

يوما بعد وȍول  ١٤فصيǶة وبليغة، ال تقƌȰ عددا عن أبيات قصيدź يف 
. األردية فسǖعطيهم عشرة آالف روبية جائزة Ƭمب مقاƃقصيدź إليهم مع 

. وسيكون Ƭم احلȨ أن يستعينوا بالشيǸ حممد حسƙ أو بغريư Ȼن يشاǗون
أنبǖت يف أحد وعليهم أن يبذلوا جهدهم يف ذلȬ لسبǢ آǹر أيȒا هو أƆ قد 

                                           
" بتاله" أمام اǂكمة يف مدينة للمثولكان السبǢ وراء هذا التǹǖري أƆ اضطررت  ٢٠

 Ǹتشرين ال٧بتاري  Ɔكلقد . م١٩٠٢ثاǨليف املدة احلقيقية انǖهالتȔة أيام فقǭالǭ ، إال أنه 
 Ȱيومان يف مشاغ țقد ضاɁرǹمنه. أ.  
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مع أن تلȬ . م١٩٠٢إعالناź أن آية ǹارقة ستظهر إىل Œاية كانون األول 
 ولكن لو Ɓ يقدر الشيǭ Ǹناء اهللا وغريȻ من ،اɇية قد șهرت بǖساليƯ Ǣتلفة

 Üاملخاطǈبƙ على تǖليف القصيدة والرد على املقال األردي يف املدة اǂددة
يجǢ عليهم أن Ʒولوا دون حتقȨ آييت ف. لتǶققǨ هذȻ اɇية بواسطتهم أيȒا

  . ٢١هذȻ عن طريȨ مواجهيت إن كانوا يرون ما أقوم به من كيد اإلنسان
انتبهوا، أقول حالفا باهللا بŒǖم لو أرسلوا ƃ بالƎيد قصيدة نظري قصيدź و

بالقدر نفسه من األبيات ومقاال مثȰ مقاƃ باألردية، وحدهم أو باالستعانة 
 فلن يقتصر األمر على أÜ Ɔ يوما بعد استالمهم قصيد١٢źبغريهم، يف غȒون 

Ȕعطيهم عشرة آالف روبية فقǖس،إن غلبت Ȱا بȒأي Ÿكذ Ǩستثب Ȼويف . هم هذ
 بȰ ،هذȻ احلالة لن Ʒتاǯ الشيǭ Ǹناء اهللا وأشياعه إىل اǹتالȧ االفتراءات الباطلة

Ɔ بعد ذلȬ أو سينالون الفتح بكȰ سهولة ويسر، وإال فلن Ƭ ȨƷم أن يكذƍبو
źياǔبوا بƍيكذ .  

 بدءا من -  Ɯصر األمر على هذȻ اɇية-أُشهد السماواتŇ واألرض وأقول
ǭناء " فلن يستطيع الشيȍ - Ǹادȧ بƆǖ واهللا أعلم -اليوم بƆǖ لو كنȍ Ǩادقا 

                                           
 عليهما مɊت كيسا كبريا توية منتهاȻ، واألوراȧ اǂلȠ دامǨ الشتائم والتكذيǢ قد بما ٢١

ة  آية جديدن السابقة ويطلبوɇياتعندي، وملا كان هǘالء القوم يكررون تكذيǢ ا
ɇا Ȼعطيهم هذǖا مرا. يةفȒيون أيǶاملسي Ǣكت Ȭأنه قد ورد يف راكذل ǎƃمشريين إ 

 من -اإلƱيȰ أن مسǶاء كذابƙ سيظهرون، فاعتبروƆ مسيǶا كاذبا مع أن مسيǶا كاذبا 
 موجود بș ƙهرانيهم يف لندن يف هذȻ األيام بالذات -"Pigott" أنفسهم واƧه Ƕيƙاملسي

 إذا شاء أحد يف نولك.  وبذلƷ ȬقȨ نبوءة اإلƱيȰ،مسيǶا أيȒاوكونه إلـهńا ويدعي 
Ȱفاملستقب Ɨبƍياتعليه أن يكذɇيف ا Ɔرلذينإن كثريا من املرتدين ا.  أن يبارزوا تنص 

Ƒيف تكذي ƙادقȍ فإذا كان القساوسة ،Ǹم مشايŒعون كوالء فعليهم يدǘأن يطلبوا من ه 
 ف ويǹǖذوا مƗ جائزة قدرها عشرة آال، Ʀسة أيام قصيدة مثلها يفينظموا أن شايǸامل

 بعد مرور التاريǸ يهذي الذي ولكن.  وشǘوŒم األǹرɁ على مراكزهمقوهاروبية وينف
ǂأو ددا źǖيŖطيǹ اري امه لكان كال، بشيءƭ رمى يفن يǖجديرا ب Ȼسنة ملياɇمنه. ا. 
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يردوا  وأ أن ينظموا قصيدة مثلها يف Ʀسة أيام Ü قȔ وال غريȻ من املشايǸ"اهللا
 وال ، ألن اهللا تعاىل سيكسر أقالمهم وƶعȰ أفǞدőم هواء،رديةعلى مقاƃ باأل

Ȱمنظومة من قب Ǩن القصيدة كانǖناء اهللا أن يسيء الظن ويقول بǭ Ǹيسع الشي، 
ńرة ألنه لو قرأها بعيون مفتوحة لوجد أن فيها ذكرșا ملنا"دقد ". م Ǩفلو كن
Ǣبالغي Ɓعا Ɔǖمنوا بǘنظمتها مسبقا فعليهم أن ي !  

 للفرار من سبيȰ، وقد حتقȨ ديهم فليس لÜ أية حال، هذȻ آية عظيمةعلى
لقد ƟلǨ أفعال اهللا تعاىل، فقد بطȈ : "اليوم إƬام قال اهللا تعاىل فيه ما تعريبه

  ". Ƥيعاباملكفƍرين
  : الشيǭ Ǹناء اهللاǭالǫ آيات قريبا بواسطةƃ  ستظهره وليكن واضǶا أن

ات، وإن تصديȨ النبوءات الصادقة لن يǖتيƗ قاديان لتمǶيȌ النبوء  )١(
 . بقلمه سيكون ƞنـزلة املوت له

)٢(  ȧوت الكاذب يف حياة الصادƹ دي أنǶملات قبلي ،لو استعد للت 
 .حتما
 ةاألرديبولكن أوال وقبȰ كȰ شيء سيعجز عن املبارزة يف املقال   )٣(

  . وبذلȬ سيسودŊ وجههÜالعربيةبوالقصيدة 
" إشاعة السنة"ثريا يف هذȻ األيام يف ƭلته وما دام الشيǸ حممد حسƙ أƖǭ ك

 "علي احلائري"العلمية، وما دام السيد " مŇهŃر علي الغولروي"على مرتبة املدعو 
إن لسان هǘالء . مواجهة فإƆ أدعوƵا للÜالشيعي معتزŋا ƞا كŇيǈȰ له من املديح

 مدɁ  أي ولكƗ سǖرɁ اɇن إىل، جدا يف كǈيȰŃ الشتائم واالستهزاءسليȔالقوم 
لقد ذكرت هǘالء القوم يف القصيدة أيȒا لكي أǭري . ينالون نصرة من اهللا
فهذا هو احلكم النهائيÜ فعلى الشيعة أن يستعينوا باحلسƙ . حفيظتهم وغريőم

 ناء اهللاǭ Ǹوعلى الغولروي أن يستنصر مرشدا من مرشديه، وعلى الشي ،
ا قصارɁ جهدهم ويخرجوا كȰ وأشياعه الذين يعدŊون أنفسهم مشايǸ أن يبذلو

  . ما يف جعبتهم
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 ƙن اإلمام احلسǖما قلته يف القصيدة يف ش عيسى ȨƜ نتهوما بي ، 
 يطيȰ لسانه على الكمȰŉ والصادقƙ مناخلبيǬ و.  اإلنسانȍنعليس من 

إنƗ على يقƙ بǖن الذي يطيȰ اللسان على الصادقƙ . مدفوعا بǖهوائه النفسانية
ƙاحلس Ȱوعيسى عليهما السالم ويسيء إليهمامث Üليلة واحدة Ȉوإن .  لن يعي

. يبطȈ به باƨرم املشهود" ..امن عادƃ Ɂ ولي ": املذكور يف احلديǬالوعيد
األمر ال يقتصر . فمبارȫ ذلȬ الذي يدرȫ حŇكǈمńا Ƨاوية، ويتǖمȰ يف تدبري اهللا

كǎȰ شرير ال  بǢƶ Ȱ على ،فقȔ على جائزة عشرة آالف روبية من قŇبلي
يتوقف عن كيȰ الشتائم وال ƹتنع من االستهزاء وال يقلع عن عادة اإلهانة 

 وإال ستظȰ ،وينكر آياź يف كƭ ȰلسÜ أن يقدم نظريا ƬذȻ اɇية يف املدة اǂددة
. تنـزل عليه من السماء اللعنات املذكورة أدناȻ إىل األبد وإىل انقطاț الدنيا

 أن - الذي يدعى أن كالمي ليس معجزة - ǹاȍة ومن واجǢ الشيǭ Ǹناء اهللا
  : Ƹاف أن يوطǖ حتǨ تلȬ اللعنات وهي التالية
øاللعČنةø  
øاللعčنةø  
øاللعĎنةø  
øاللعďنةø  
øاللعĐنةø  
øاللعđنةø  
øاللعĒنةø  
øاللعēنةø  
øاللعĔنةø  
øاللعČċنةø  

  
  وتلȬ عȊرǥ كاملة
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 Ǣن أكتɇالقدالوا Ƈالقدير الكر Ÿوس الغيور، قصيدة متوكال على ر
Ɨدي وحمسōيǘƞ ƙالقادر الشاهد على ما يف القلوب من . وأستع Ÿيا ر ƆŃفانصر

األسرار، واجعȰ آيتȬ تلمع يف الدنيا وأال يقدر معارض على أن يźǖ بنظريها 
Ƒ، واهدŇ الكثري ŏذȻ اɇية وبواسطة هذا ـافعȰ ذلȬ يا حبي. يف املدة اǂددة

ƙآم Ż ،ƙكله، آم țاملوضو .  
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  القصيدة اإلعجازية
  

  رُ مــــــــــدم  ٢ قــــــــــد دفــــــــــاكِ  ١ د ُمــــــــــ أيــــــــــا أرضَ 
  الـــــــذي ا صـــــــيديَ ا مفســـــــدً ذوبً َكـــــــ  دعـــــــوتِ 

  يب ناصـــــــــــــحني كـــــــــــــإخوةٍ صـــــــــــــح وجـــــــــــــاءكِ 
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ مْ أســـــــــــــــاراكُ  ل فَظ بٍ أســـــــــــــــارى تعص  

  مأذاَـــــــــــ هـــــــــــدٍ جبعـــــــــــد  فجـــــــــــاءوا بـــــــــــذئبٍ 
  فٍ ن تصـــــــــــــل ِمـــــــــــــ مْ هُ ر م َســــــــــــا أتـــــــــــــاهُ فلّمــــــــــــ

  هــــــــــــــموقــــــــــــــال اســــــــــــــرتوا أمــــــــــــــري وإين أرودُ 
  ن أرضــــــــــهمدنــــــــــا ِمــــــــــ اإذ وأرضــــــــــى اللئــــــــــامَ 

  طنـــــــــــةٍ ف ن غـــــــــــريِ كـــــــــــاألجالف ِمـــــــــــ  مَ كلـــــــــــتَ 
  يبكـــــــذ ميـــــــا  لْ َســـــــفَ  كيف شـــــــ كنـــــــتَ   وإنْ 

  للبحــــــــث والوغــــــــا ا التقــــــــى اجلمعــــــــانِ فلّمــــــــ
  رفقـــــــــــيت ه بعـــــــــــضُ شـــــــــــر  يفـــــــــــةَ خِ  وأوجـــــــــــسَ 

ـــــــــــــــأُ  ـــــــــــــــ نزلَ ف   الســـــــــــــــماء ســـــــــــــــكينةٌ  ن ربّ ِم
  غىة الـــــــــــوَ ن قـــــــــــوّ ِمـــــــــــ الـــــــــــرمحنُ  مُ وأعطـــــــــــاهُ 

  حىضـــــــــبال د القـــــــــومَ يطـــــــــرُ  دالٌ جـــــــــوكـــــــــان 

ــــــــــــــــــــــــ وأغــــــــــــــــــــــــراكِ  يلٌ لّ ِضــــــــــــــــــــــــ وأرداكِ      رُ وغِ ُم
  عــــــــــــــــذرُ ه ال يُ ذُ ْخــــــــــــــــأَ  غــــــــــــــــديرٍ  كحــــــــــــــــوتِ 

ـــــــــــــــون ال تبغـــــــــــــــوا هـــــــــــــــوً    واصـــــــــــــــرب ى وتَ يقول
  ِرتُ وَخيْــــــــــــ ن يعـــــــــــوي كـــــــــــذئبٍ يريـــــــــــدون َمـــــــــــ

  رُ ِهــــــــــــــــــظْ منــــــــــــــــــه ونُ  "اهللا نــــــــــــــــــاءَ ث"ونعــــــــــــــــــين 
ـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــال افرحـــــــــــــــــوا إين كَ  ـــــــــــــــــ ي ِم رُ مظف  

ــــــــــــــ ــــــــــــــيهم أن يِف ُــــــــــــــرّ أخــــــــــــــاف عل   روابِ دْ وا وي
  رُ اهم وقــــــــد كــــــــان يبطَــــــــعلــــــــى النــــــــار مّشــــــــ

  رُ ن كـــــــــــان ينظُـــــــــــويأتيـــــــــــك باألخبـــــــــــار َمـــــــــــ
  رُ أظَهـــــــــــــــــ واحلقيقـــــــــــــــــةُ  "د ُمـــــــــــــــــ" دهـــــــــــــــــاقنيَ 

  رواحِضـــــــــأُ  لـــــــــقُ بـــــــــني النـــــــــاس واخلَ  ونـــــــــوديَ 
ــــــــــ قــــــــــومٍ  ثِ ْبـــــــــن خُ فــــــــــوا ِمــــــــــمـــــــــا عرَ لِ  رواتنم  

  ينُصــــــــــرُ  كــــــــــان  قــــــــــد علــــــــــى صــــــــــحبيت واهللاُ 
  رواَشــــــــــــــــــــــــــبْ فأَ  أمــــــــــــــــــــــــــنيٌ  وحٌ ر دهم وأيــــــــــــــــــــــــــ

  َمْعَشرُ ـالـــــــــــــــ أومـــــــــــــــى إليهـــــــــــــــا ٣ةٍ طّــــــــــــــإىل خِ 
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 يأمحد إعجاز   ٢٧٦

 ا شـــــــــــجريةً البحـــــــــــث أرًضـــــــــــ ا هلـــــــــــذاوْ حتـــــــــــر  
  هقوِمـــــــــــــــــ مقبـــــــــــــــــولَ " اهللا ثنـــــــــــــــــاءُ "كـــــــــــــــــانف

  ةٍ ْمجــــــــــــالبحــــــــــــث كــــــــــــان كأَ  مقــــــــــــامَ  كــــــــــــأنّ 
  غـــــــــــــــــوي جنـــــــــــــــــودهيُ " اهللا ثنـــــــــــــــــاءُ "وقـــــــــــــــــام 

  ةٍ ن كِ تَ ْســــــــــا علــــــــــى مُ حً كشـــــــــوكـــــــــان طــــــــــوى  
ـــــــــ يَ ســـــــــعى ســـــــــعْ    لتكـــــــــذيب دعـــــــــويت انٍ فّت

ـــــــــــــوأظهـــــــــــــر مكـــــــــــــرً    ه لـــــــــــــهُ لت نفُســـــــــــــو ا َس
 هأرادَ  يب طريـــــــــــــــقٌ صـــــــــــــــحعلـــــــــــــــى  فشـــــــــــــــق  

  رُ عَمـــــــــــــــــــوتُ  شـــــــــــــــــــادُ تُ  تـــــــــــــــــــانٍ ُ  رجَ ا بـُــــــــــــــــــرأوْ 
 ســـــــــــاعةٍ  قـــــــــــدارُ مالبحـــــــــــث  زمـــــــــــانِ  أقـــــــــــل  

  هـــــــــــــاثِ لْ بثُـ  وحبــــــــــــثٍ  كـــــــــــــرارٍ د تَ رضــــــــــــوا بْعــــــــــــ
  هـــــــــــــمقُ نـــــــــــــاس ومحُ األُ  ايـــــــــــــاتُ مَ دفـــــــــــــاهم عَ 

  ةً ريــــــــــــــــــــــــللريـــــــــــــــــــــــاح دَ  د فصـــــــــــــــــــــــاروا مبُـــــــــــــــــــــــ
  يف كــــــــــــــــل ســــــــــــــــاعةٍ " اهللا ثنــــــــــــــــاءُ "وكــــــــــــــــان 

ــــــــــطنْ أرى مَ  ــــــــــبح الكلــــــــــبُ ًق ــــــــــمث ا مــــــــــا ين   هَل
  لـــــــــــــهُ  لســـــــــــــان املـــــــــــــرء مـــــــــــــا مل يكـــــــــــــنْ  وإنّ 

  هـــــــــــــمْ س كل م النـــــــــــــالَـــــــــــــم حـــــــــــــىت يعْ يكلـــــــــــــ
  مـــــــــــــــا زال جاهـــــــــــــــلٌ " اهللا ثنـــــــــــــــاءُ "ولـــــــــــــــوال 

ـــــــــــ ةٌ نـــــــــــفهـــــــــــذا علينـــــــــــا مِ    ١"أيب الوفـــــــــــا"ن ِم
ــــــــــــــــ يعتــــــــــــــــام أرى املــــــــــــــــوتَ    بعــــــــــــــــده رَ املكّف

ـــــــــــدٍ  "يْ رِ َســـــــــــتْ رِ مْ األ"ا اعتـــــــــــدى ّمـــــــــــلَ و    مبكائ

  رواُمجــــــــــــــ إىل اجلانــــــــــــــب الغــــــــــــــريب واجلنــــــــــــــدُ 
  "رُ وَ رْ َســــــــــــــ"م صــــــــــــــى للتخاصــــــــــــــدّ ا تَ ومنّــــــــــــــ

ـــــــــــ   رُ يـــــــــــزأَ  فرُ يعـــــــــــوي والغضـــــــــــنْ  ه الـــــــــــذئبُ ِب
ــــــــــصــــــــــحغــــــــــري علــــــــــى ويُ    ويـَْهــــــــــذرُ ا يب لئاًم

  رُ هُجــــــــاحلــــــــق بــــــــل كــــــــان يَ  جَ ْهــــــــنَـ  ومــــــــا رادَ 
ــــــــــــــوكــــــــــــــان يُ  ــــــــــــــدّس   رُ ُكــــــــــــــى وميْ ي مــــــــــــــا جتّل
ـــــرضَ    رواح البحـــــث فـــــالقوم ُســـــ طـــــولَ  ومل ي

  رُ تَـ ْســــــــــــخيفــــــــــــى ويُ  قاحلــــــــــــ أنّ  وقـــــــــــد ظــــــــــــنّ 
ـــــــــــــــــــف تُـــــــــــــــــــ حلـــــــــــــــــــاكفقـــــــــــــــــــالوا    رُ زو اهللا كي

ـــــــــنَـ  تَـ صـــــــــحيبقـــــــــى و احلمبـــــــــل قْ فلـــــــــم يَـ  رواف  
  ويف القلــــــــب خنجـــــــــرُ  ازٌ ويف الصــــــــدر حـــــــــزّ 

ـــــــــ"ا رأوْ    روادى قـــــــــد شـــــــــهّ مُ ـوالـــــــــ قـــــــــومٍ " د ُم
  رُ املــــــــــــــــــدبـ  ٢"علــــــــــــــــــي  أمحــــــــــــــــــدْ "هـــــــــــــــــا يعلمُ 
  رُ ســـــــــــــــــــعِ ج نـــــــــــــــــــريان الفســـــــــــــــــــاد ويُ ج ؤ يـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ رُ ويف قلبــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــان اهلــــــــــــــــــــوى يتزخ  
  رُ عَ علــــــــــــــى عوراتــــــــــــــه هــــــــــــــو مْشــــــــــــــ َأصــــــــــــــاةٌ 

ـــــــــــــــــ هـــــــــــــــــولٌ جَ  ـــــــــــــــــدري وال يتبص ـــــــــــــــــال ي   رُ ف
 رُ ِصــــــــــــــوال يــــــــــــــدري مقــــــــــــــامي وحيْ  يشـــــــــــــك  

 رُ كُ ضــــــــــــيائي فنْشــــــــــــ حمجــــــــــــوبٍ  أرى كــــــــــــل  
  هـــــــــــــــرُ الســـــــــــــــماء وتظْ  يُ آ مبـــــــــــــــا ظهـــــــــــــــرتْ 
  روافــــــــــا وكَ يب لئاًمــــــــــصــــــــــحوأغــــــــــرى علــــــــــى 

                                                 

١
  ".أبا الوفاء"يكّىن " ثناء اهللا"الشيخ    
 .�هو أحد املشايخ املعارضني حلضرته " أمحد علي "  ٢



  ٢٧٧  إعجاز أمحدي

  ههنــــــــا مــــــــا نــــــــرى اخلــــــــريَ  فَ يوُســــــــفقــــــــالوا لِ 
  داا مؤيــــــــــــــــا كرميًــــــــــــــــا ربــــــــــــــــوْ هنــــــــــــــــاك دَعــــــــــــــــ

  همشـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاح تنو لر حوهـــــــــــــــــا وار فمـــــــــــــــــا ب
  يف القــــــــــــــوم واعظــــــــــــــا" اهللا ثنــــــــــــــاءُ "وقــــــــــــــام 
ــــــــــــ ــــــــــــ  اتَ يب مكافــــــــــــصــــــــــــحم هُ رَ وذك   همرِ كْف
  اهلــــــــوى نُ ابْــــــــ" أبــــــــو الوفــــــــاء"  علــــــــي جتــــــــّىن 

  ن وافــــــــــاه يف أمــــــــــر دعــــــــــويتَمــــــــــ وخاطــــــــــبَ 
  ابً بــــــــــــــــــــاهللا الغيــــــــــــــــــــور مكــــــــــــــــــــذ  وأقســــــــــــــــــــمَ 
ــــــــــــــــــــد كَ  فطائفــــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــــق روين بوعظــــــــــــــــــــهِ ف  

ـــــــــومـــــــــا مَ  مـــــــــن العلـــــــــم واهلـــــــــدى رٌ نـــــــــو ه س  
  أنـــــــــــهُ  صـــــــــــحيبَ  ا اعتـــــــــــدى وأحـــــــــــس فلّمـــــــــــ

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــتهلنْ وْ دَع ــــــــــــــــــ تِ وْ مــــــــــــــــــلِ  ه ليب   ١رٍ زو ُم
 َــــــــــــــــ "املســــــــــــــــيح إعجــــــــــــــــازَ "ب وكــــــــــــــــذ   هُ وآي

  الكتــــــــــــــــــاب كمثلــــــــــــــــــهِ  الءمــــــــــــــــــإل وقيــــــــــــــــــلَ 
ــــــــــــــــــــايت وأنكــــــــــــــــــــرَ  وأنكــــــــــــــــــــرَ    دعــــــــــــــــــــويت آي

 ن كـــــــــــــل صـــــــــــــورةٍ بين بالبخـــــــــــــل ِمـــــــــــــوكـــــــــــــذ  
  الرببكــــــــــــــ "ســــــــــــــنيِ حلا" إفــــــــــــــرادَ  تُ دْ رِ فْ فــــــــــــــأُ 

 آيــــــــــــــــيت ى إلنكـــــــــــــــاري وإنكـــــــــــــــارِ تصـــــــــــــــد  
  صـــــــــــورةٌ  ورِ ين يف هـــــــــــذه الصـــــــــــر فقـــــــــــد َســـــــــــ

 فــــــــــتُ فأل  ــــــــــن   ديتأعــــــــــين قصــــــــــي مَ ظْ هــــــــــذا ال
ــــــــــــــــــى إصــــــــــــــــــراره يف ســــــــــــــــــؤاله   وهــــــــــــــــــذا عل

  رُ ذَ ولكنــــــــــــــــه مــــــــــــــــن قومــــــــــــــــه كــــــــــــــــان ْحيــــــــــــــــ
ـــــــــــــــا أرضَ لْ وقـــــــــــــــالوا حلَ    فنصـــــــــــــــِربُ  جـــــــــــــــزٍ رُ  ن
  رُ كــــــــــــر يُ  طعــــــــــــنٍ  لَ مثــــــــــــ مــــــــــــحٍ ر  وال طعــــــــــــنَ 

ــــــــــوعظ ال ــــــــــغــــــــــفصــــــــــاروا ب ــــــــــول قوًم رواا تنم  
  رُ ذكّ اهلـــــــــوى مـــــــــا يُـــــــــ أهـــــــــلَ  وهـــــــــل يـــــــــنفعنْ 

ــــــــــــبْ ليُ    رُ ُجــــــــــــويزْ  نــــــــــــايَ ن جَ ى ِمــــــــــــَقــــــــــــمحَْ د ِع
  واختـــــــــــــــــــــري  اهللا مكـــــــــــــــــــــرٌ  وقـــــــــــــــــــــال ميـــــــــــــــــــــنيُ 

ــــــــ ــــــــا ِم ــــــــا عجب ــــــــف جيَ   فســــــــدٍ ن مُ في   رُ ُســــــــكي
  رُ زو يـُــــــــــــــــــــ ذوبٌ قـــــــــــــــــــــالوا َكـــــــــــــــــــــ وطائفـــــــــــــــــــــةٌ 

  رُ ِســـــــــــــــنْ تَـ يسْ  ةٍ قـــــــــــــــن بَـ ا ِمـــــــــــــــفيـــــــــــــــا عجبًـــــــــــــــ
ــــــــــــــــــه ال يُ علــــــــــــــــــى تكذيبــــــــــــــــــ رّ ِصــــــــــــــــــيُ  رُ قص  

 ـــــــــــــــومل يَ  تْ فلـــــــــــــــم يســـــــــــــــكُ  مضـــــــــــــــل رُ تحس  
 ُـــــــــــــــــــــــبً ذْ طـــــــــــــــــــــــه ِكـــــــــــــــــــــــوغل   رُ زو ا وكـــــــــــــــــــــــان ي

  رُ طُ جــــــــــــب إين سأْســــــــــــفقــــــــــــال كأهــــــــــــل العُ 
  رُ إهلــــــــــــــــــــــامي وقــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــزو  وأنكـــــــــــــــــــــرَ 
ــــــــــــــــــ أين يف كــــــــــــــــــل وعــــــــــــــــــظٍ وخطــــــــــــــــــ رُ أذك  

 ـــــــلَ رْ ِصـــــــ ويف احلـــــــي ـــــــ نا مث   رُ قبَــــــــن كـــــــان يُ َم
  رُ بِ يــــــــــــــــــــأْ  كالعقـــــــــــــــــــاربِ   وكـــــــــــــــــــان حلقـــــــــــــــــــدٍ 
 ٢ رُ ُشــــــــــــمــــــــــــا كــــــــــــان حيْ  ليــــــــــــدفع ريب كــــــــــــل  

  يـَْهــــــــــــذرُ  ن كــــــــــــانَمــــــــــــ  كــــــــــــل رّيب  خــــــــــــزيَ ليُ 
ـــــــــ ـــــــــذا الس ـــــــــف ـــــــــنْـ ضـــــــــي وأَ غْ أُ  لِ ؤْ فكي   رُ َه
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ــــــــــــــــا يف اجلــــــــــــــــواب جرميــــــــــــــــةٌ    ولــــــــــــــــيس علين
  ابا فيــــــــــــــــــــأيت مبثلهــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــذ   كُ أَ  فــــــــــــــــــــإنْ 

ــــــــــــــــــنهمْ    وهــــــــــــــــــذا قضــــــــــــــــــاء اهللا بيــــــــــــــــــين وبي
  هــــــــــــــمْ القــــــــــــــوم كلّ  عنــــــــــــــا ــــــــــــــذا دابــــــــــــــرَ قطَ 

  هــــــــــــــاتبارُ  ريــــــــــــــدَ قــــــــــــــد أُ  "د ُمــــــــــــــ" رى أرضَ أَ 
ــــــــــاحلُ  ــــــــــا حمســــــــــين ب   غــــــــــاق واجلهــــــــــل والر مْ أي

  دىلنــــــــــــوا بعــــــــــــد العــــــــــــون واملــــــــــــنّ  مُ أتشــــــــــــتُ 
  هـــــــــــات الســـــــــــماء بآيِ رب ف أغـــــــــــتـــــــــــرى كيـــــــــــ

ــــــــــــــ ــــــــــــــ لَ بْ ُســــــــــــــ رْ فــــــــــــــال تتخيـ   وشــــــــــــــقوةٍ  ي َغ
ـــــــــــــــأكلوا حلمـــــــــــــــي بَســـــــــــــــ   يبـــــــــــــــةٍ وغِ  ب وال ت

  كمنـــــــــــــــاءَ األشـــــــــــــــواق جئنـــــــــــــــا فِ  بأجنحـــــــــــــــةِ 
ــــــــتَ  ــــــــيت أمــــــــرُ  كَ قــــــــد ســــــــاءتْ  وإن كن   خالف

  ر دعــــــــــــــــــــــــــــــويتنــــــــــــــــــــــــــــــوّ  أتنكــــــــــــــــــــــــــــــرين واهللاُ 
  ن كــــــان يف الســــــماَمـــــ ق أمــــــري كــــــل صـــــد يُ 

ـــــــــــــــوْ وإين قتيـــــــــــــــل احلـــــــــــــــب فاخَشـــــــــــــــ   ها قتيَل
  يــــــــــــــــب كهــــــــــــــــائمٍ أطــــــــــــــــوف ملرضــــــــــــــــاة احلب

  ه عظـــــــــــــــــامي مجيعهـــــــــــــــــاتُـــــــــــــــــأذابـــــــــــــــــت حمبّ 
  بٌ غيـــــــــــــتفتيشـــــــــــــي فـــــــــــــإين مُ  صَ رْ روا ِحـــــــــــــذَ 

  إذا مـــــــا انقضـــــــى وقـــــــيت فـــــــال وقـــــــت بعـــــــدهُ 
ـــــــــــــــــقْـ ر وَ ال يـــــــــــــــــؤخ  ســـــــــــــــــامٌ دعـــــــــــــــــائي حُ    هُ ُع
  غ عــــــــــــــــــن مليكــــــــــــــــــي رســــــــــــــــــالةً وإين أبلــــــــــــــــــ

 رةٍ ْســـــــر الـــــــدين يف وقـــــــت عُ ْصـــــــى لنَ تصـــــــد  
  عنــــــــــــــــد ربــــــــــــــــه قبــــــــــــــــلٌ مُ  أمــــــــــــــــنيٌ  كــــــــــــــــنيٌ مَ 

ــــــــفنُـ  ــــــــه كاألكــــــــل مــــــــا كــــــــان يَـ ْه ــــــــدي ل   رُ ذِ ْب
ــــــــــــــــــــثْ غشــــــــــــــــــــى ويُـ  فيُ مــــــــــــــــــــن رّيب  كُ أَ  وإنْ    رُ بَـ

ِــــــــــــــــاآي ظهــــــــــــــــرَ ليُ    ِربُ ه ومــــــــــــــــا كــــــــــــــــان ُخيْــــــــــــــــت
  رُ ذ ُجتَـــــــــــــــــــــــــ  كغصـــــــــــــــــــــــــنٍ هم رّيب وغـــــــــــــــــــــــــادرَ 
  رُ ذ ُجتَـــــــــــــــــــــــــ  كغصـــــــــــــــــــــــــنٍ هم رّيب وغـــــــــــــــــــــــــادرَ 

ــــــــــــدَ رُ    رُ صــــــــــــنيعك واحــــــــــــذَ  لْ ِطــــــــــــبْ ك ال تُـ وي
  رُ نَصـــــــومـــــــا كنـــــــت تُ  "د ُمـــــــ"ى دَ أتنســـــــى نَـــــــ

  واوين وعـــــــــــــــــــــابوا وغـــــــــــــــــــــربّ إذا القـــــــــــــــــــــوم آذَ 
ــــــــــــــــــبعــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــوال وفَ  وال تـــــــــــــــــبخلنْ  رُ ك  

  رُ مــــــــــــدم  م ُســــــــــــ ب وحلمــــــــــــي بوجــــــــــــه احلِــــــــــــ
  رُ مـــــــــــنكم عطايــــــــــا فنحُضـــــــــــ متْ دّ مبــــــــــا قُــــــــــ

ــــــرِســــــمُ  لْ فَســــــ   رُ ك واحِصــــــلي مــــــا ســــــاء قلَب
  رُ منــــــــــــوّ  بـــــــــــدرٍ  ثـــــــــــلُ ن هـــــــــــو مِ َمـــــــــــ أتلعـــــــــــنُ 

  رُ ُفــــــكْ كنــــــت تَ   ســــــكني إنْ فمــــــا أنــــــت يــــــا م
ـــــــــــــــــيُ  وال حتســـــــــــــــــبوين مثـــــــــــــــــل نعـــــــــــــــــشٍ  رُ نك  

ــــــــــــــــــــــــومُ  وأســــــــــــــــــــــــعى وإين مســــــــــــــــــــــــتهامٌ    ِربُ ْغ
ـــــــــــ   تكســـــــــــرُ  علـــــــــــى نفســـــــــــي ريـــــــــــاحٌ  تْ وهّب
  رُ راِصــــــــــها صَ تْ فَ ظــــــــــامي قــــــــــد َســــــــــع غبــــــــــارُ 

  رُ ال حياكيــــــــــــــــــــه آَخــــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــــنيٌ لــــــــــــــــــــدينا مَ 
ــــــــــــــــى أعــــــــــــــــداء ريب مُ وْ وَصــــــــــــــــ ــــــــــــــــفَ يل عل رُ ق  

ــــــــــــــــــــوإين علــــــــــــــــــــى احلــــــــــــــــــــق املنــــــــــــــــــــري ونَـ  رُ يـ  
ــــــــــــــذيرٌ  ــــــــــــــاآلن يُ  ن ــــــــــــــرمحن ف   رُ نــــــــــــــذِ مــــــــــــــن ال

ــــــــــــــــممــــــــــــــــا حيَُ  احلــــــــــــــــقّ  ديــــــــــــــــنِ  صُ لــــــــــــــــخمُ  رُ س  



  ٢٧٩  إعجاز أمحدي

ـــــــ   هاشـــــــى علـــــــى الـــــــدين شـــــــر خيُ  نتٍ ن فِـــــــوِم
  كــــــــــــــمأرودُ  عظمـــــــــــــى وجئـــــــــــــتُ  آيـــــــــــــةً  يرِ أُ 

  بيل أنـــــــــــــت كــــــــــــــاذ" اهللا ثنــــــــــــــاءُ "وقـــــــــــــال 
  كـــــــــــــــــمتـــــــــــــــــوا أقالمَ تعـــــــــــــــــالوا مجيعـــــــــــــــــا واحنِ 

  فــــــــــــــــــال تقبلوــــــــــــــــــا آيــــــــــــــــــاتٍ  عطيــــــــــــــــــتُ وأَ 
ـــــــــــةوتو  صـــــــــــال املـــــــــــرء خـــــــــــوفٌ خ وخـــــــــــريُ    ب

  دان ِعــــــــــالتطــــــــــاول ِمــــــــــ ســــــــــئمنا تكــــــــــاليفَ 
ــــــــــــــــأَ  ــــــــــــــــاك كــــــــــــــــاملوتى ف   نــــــــــــــــاأمورَ  يِ حْ وجئن

ــــــــــــدَ  ــــــــــــنفسُ تْ إهلــــــــــــي ف ــــــــــــك جنــــــــــــ ك ال   يتإن
  ن جمــــــــــالس قومنــــــــــاِمــــــــــدنــــــــــا لوجهــــــــــك ر طُ 

  رمحـــــــــــــــةً  ك العبـــــــــــــــدَ رِ دْ إهلـــــــــــــــي بوجهـــــــــــــــك أَ 
 يـــــــــــــــــــا إهلـــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــرُ  بـــــــــــــــــــابٍ  إىل أي يند  

ـــــــــــ ـــــــــــى َج ـــــــــــق كل صـــــــــــربنا عل   هـــــــــــمور اخلالئ
  تعـــــــــــال حبيـــــــــــيب أنـــــــــــت روحـــــــــــي وراحـــــــــــيت

ــــــــا قــــــــد عُ بفضــــــــلك إنّــــــــ   داعــــــــن الصــــــــمنا ِم
 ــــــــــــــــ  جْ وفــــــــــــــــرينكــــــــــــــــرويب يــــــــــــــــا إهلــــــــــــــــي وَجن  

  هُ بعـــــــــــــدَ  ا فمـــــــــــــا اهلـــــــــــــم وجـــــــــــــدناك رمحانًـــــــــــــ
ــــــــذِ  ــــــــا املن ــــــــارْ العُ  رُ أن   الــــــــورى رَ شــــــــمع يــــــــان ي

  إنابــــــــــــــــــــةٌ  علــــــــــــــــــــيكم والعــــــــــــــــــــالجُ  بــــــــــــــــــــالءٌ 
ـــــــــ ب دنيـــــــــاكم وُحـــــــــ ب وا ُحـــــــــدُعـــــــــ بٍ تعص  

  قـــــــــد رأينـــــــــا ألجلكـــــــــمْ  ومٍ ن ُمهـــــــــوكـــــــــم ِمـــــــــ
  امً ـوقــــــــــد فاضـــــــــت دمــــــــــوعي تألــــــــــ أصـــــــــيحُ 
  "أبـــــــا الوفـــــــا"أيهـــــــا القـــــــاري أخـــــــاك  فســـــــلْ 

ـــــــــــ ـــــــــــتُ  كانـــــــــــت كصـــــــــــخرٍ   نٍ ن ِحمـــــــــــوِم رُ كس  
  رُ غبَـــــــــــــــــأو أَ  مٌ غَ أو ضــــــــــــــــيْـ  كٌ فهــــــــــــــــل فاتِــــــــــــــــ

ــــــــت ستُ  ــــــــويالت أن ــــــــك ال   رُ َســــــــحْ فقلــــــــت ل
  واري روين وَخــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــي أو ذَ مثوا كلُــــــــــــــــــــمْ وأَ 

ـــــــــخــــــــوا أرضــــــــي وبــــــــاملوت طَ طَ فــــــــال تلْ  رواه  
  رواِشـــــــــــــــــــــــبْ فتوبـــــــــــــــــــــــوا إىل اهللا الكـــــــــــــــــــــــرمي وأَ 

ـــــــــــ متـــــــــــادتْ  ـــــــــــايل اَجل ـــــــــــا رَ  ورِ لي   رُ ُصـــــــــــانْ  يبَ ي
 رُ أمامــــــــــــــــك كاملســــــــــــــــاكني فــــــــــــــــاغفِ  خنــــــــــــــــر  
  رُ ثِمــــــــــــــا كمثلـــــــــــــك يُ دً ْلــــــــــــــى خُ رَ أَ  نْ إِ ومـــــــــــــا 

ـــــــــــــــا ِحـــــــــــــــ ـــــــــــــــت لن ـــــــــــــــدٌ  ب فأن   رُ ومـــــــــــــــؤثَـ  فري
ــــــــــــــعْ ســــــــــــــواك ومَ  ولــــــــــــــيس لنــــــــــــــا بــــــــــــــابٌ    رُ بَـ

ـــــــــــــ ـــــــــــــوَم ـــــــــــــن جئُت   رُ عِ ْصـــــــــــــويُ  رِ زْ ه بـــــــــــــالرفق يـَ
  ســـــــــــطا ال نصـــــــــــربُ  ولكــــــــــن علـــــــــــى هجـــــــــــرٍ 

  رُ تـ يب فَســــــــــذنْــــــــــ تَ كنــــــــــت قــــــــــد آنْســــــــــ  وإنْ 
 رُ ظُـــــــــــــــوانْ  تِ أْ ك قـــــــــــــــاتلي فَـــــــــــــــمجالَـــــــــــــــ وإن  

 ــــــــــا نصــــــــــريي وعَ  قْ ومــــــــــز ــــــــــخصــــــــــيمي ي رُ ف  
ـــــــــــــــــتُـ   بعـــــــــــــــــنيٍ ّيب رأينـــــــــــــــــاك يـــــــــــــــــا ِحـــــــــــــــــ   رُ وّ نَـ

ــــــــــــــــــــــــــــذَ أُ  رواِصـــــــــــــــــــــــــــــريب فأبْ  كم أيــــــــــــــــــــــــــــامَ ُر ك  
ـــــــــــــــــــنا وبـــــــــــــــــــاحلق نُـ وبـــــــــــــــــــاحلق أنـــــــــــــــــــذرْ    رُ ذِ ْن

ـــــــ   رُ ســـــــك يصـــــــبح مُ  ن يشـــــــرب الصـــــــهباءَ وَم
  رُ جَ ْضـــــــــــا ونُ رامً طِ اْضـــــــــــ يف قلـــــــــــب مُ ضـــــــــــرِ ونُ 

ُــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــيب لكــــــــــــــــــم يف كــــــــــــــــــل آن ي   رُ وغّ وقل
  رُ مقـــــــــى وقـــــــــد جـــــــــاء منـــــــــذِ احلَ  ا خيـــــــــدعُ ملـــــــــ



 يأمحد إعجاز   ٢٨٠

  هدالَــــــــــــــج قــــــــــــــد رأيــــــــــــــتُ  مٍ خْصــــــــــــــ ب أال رُ 
  ســـــــــــــــاعةٍ  ثِ ثلـــــــــــــــه إىل بحثـــــــــــــــمل تُ جبـــــــــــــــع
ـــــــــكْ مُ أَ  ـــــــــتَ مـــــــــا ك كـــــــــل   مهـــــــــالً  رِ ِف ـــــــــذكُ  ن   رُ ت

ــــــــــأنْ  تُ يرضــــــــــ ــــــــــارَ  ب ــــــــــيف الن  ختت   فقــــــــــةً ق رِ ْم
  "أبــا الوفـــا"فمــا اخلــوف يف هـــذا الــوغى يـــا 

  خنـــــــــــــــــــــــــــــــوةٍ  دَ وْ دُ  وإين أرى يف رأســـــــــــــــــــــــــــــــهمْ 
  عنـــــــــدكمْ  األمـــــــــر أرفـــــــــعَ  كـــــــــان شـــــــــأنُ   وإنْ 

  ال ينــــــــــــــربي لنــــــــــــــا بقــــــــــــــرب الغـــــــــــــيّ  تٌ ْيـــــــــــــمَ أَ 
  آيـــــــــــــيت إبطـــــــــــــالَ  طيعُ يْســـــــــــــ كـــــــــــــان ال  وإنْ 

  بعلمــــــــــــــهِ  "ســـــــــــــنيٌ ح"إعجـــــــــــــازي  طَ لـــــــــــــغَ أَ 
  "كمنُ ســــــــيْـ حُ " بعلــــــــمٍ  يف شــــــــيءٍ  كــــــــان  وإنْ 
ــــــــــــــــســــــــــــــــبوحن   مــــــــــــــــهِ ظْ بنَ  تِ أْ ه كــــــــــــــــاحلوت َف
ـــــــأتِ  وإنْ  ـــــــ هحْ بِ ْصـــــــين أُ ي   ن اهلـــــــدىا ِمـــــــكأًس

  طةً ســــــــــــخإذا مــــــــــــا ابــــــــــــتاله اهللا بــــــــــــاألرض 
 ومـــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــز  إال بـــــــــــــــــــالتور قـــــــــــــــــــىع والت  

 ةٌ لّـــــــــــــــــــــــــــــــذِ الغـــــــــــــــــــــــــــــــافلني لَ  حيــــــــــــــــــــــــــــــاةَ  وإن  
ـــــــــــــا فـــــــــــــأين زْ إذا حنـــــــــــــن بارَ    "كمنُ يْـ َســـــــــــــحُ "ن

ــــــــــــــــ ومــــــــــــــــا إنْ    رُ و زَ ه مــــــــــــــــن يـُــــــــــــــــرأينــــــــــــــــا مثَل
  رُ ِســـــــــيْ البحـــــــــث، أو كـــــــــان مَ  أكـــــــــان حمـــــــــلّ 

ـــــــــــــــــــظَ كمثلـــــــــــــــــــي مث أنـــــــــــــــــــت مُ   لِ ْمـــــــــــــــــــأَ و  رُ ف  
ــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى إمالئهــــــــــــــــــــم ال نُ وإنّــــــــــــــــــــ رُ عيـ  

  ١"رُ أصـــــغَ "أو " رْ َفـــــظَ "أو " ســـــنيٌ حُ " لِ ْمـــــيُ لِ 
  رُ ذُ وْجيــــــــــــــــــ ن رجَ شــــــــــــــــــاء ريب ُخيْــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــإنْ 

  ٢"رلَ وْ َجــــــ" ن شــــــانَ فــــــأين ــــــذا الوقــــــت َمــــــ
  رُ يــــــــــــــــزأَ  ا ال حمالــــــــــــــــةَ ن كــــــــــــــــان ليثًــــــــــــــــوَمــــــــــــــــ
ــــــــــــ ــــــــــــالضــــــــــــاللة وازْ  مــــــــــــزامريَ  ذْ ُخــــــــــــ لْ فُق   رُ ِم
ــــــ   ؟رُ خَ ْســــــأتَ  ؟هــــــولِ اجلَ  لُ مــــــا حــــــوْ  ،تَ آوهي

ـــــــــدعوه واخلصـــــــــمُ  ـــــــــك ال ت   رُ حيِصـــــــــ فمـــــــــا ل
  رُ ِســــــــــــــه ونأْ ْصــــــــــــــنِ تَ ا نقْ حبــــــــــــــرً  ل مــــــــــــــىت َحــــــــــــــ

  رُ كــــــــــــــان يقــــــــــــــدِ   ه لإلمــــــــــــــالء إنْ رْ ِضــــــــــــــحْ فأَ 
  رُ ز َعــــــــــــــومُ  مٌ رَ ْكــــــــــــــقــــــــــــــالوا مُ  ٣"الئــــــــــــــلَ "بِـــــــــــــــ 

ـــــــــــــوبُـ  ـــــــــــــدنيا وقلـــــــــــــبٍ  دٍ ْع ـــــــــــــمُ  مـــــــــــــن ال رُ طه  
  رُ د زاد الصــــــــــــفا أو تَكــــــــــــ.. قلبــــــــــــه لْ َســــــــــــفَ 

  ِربُ ْخـــــــــــــــوأَ  نْ لِ عْ ده فـــــــــــــــأَ حتَمـــــــــــــــ كنـــــــــــــــتَ   وإنْ 
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  ٢٨١  إعجاز أمحدي

ــــــــــــــــــــــــاهللاِ حيــــــــــــــــــــــــ هُ بُ َســــــــــــــــــــــــأحتَْ  ّــــــــــــــــــــــــ ا وت   ينإن
ـــــــــــو شـــــــــــاء ريب كـــــــــــان يبغـــــــــــي هـــــــــــداييت   ول

  مٌ ظــــــــــــــــــعَ جــــــــــــــــــاء مُ والر  قَنْطنــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــا إنْ 
  طــــــــــــــــئ الفــــــــــــــــىتقضــــــــــــــــاء اهللا مــــــــــــــــا خيُ  وإنّ 
  كمْ ب ِحــــــــ مقســــــــومَ  بدي لــــــــك الــــــــرمحنُ ســــــــيُ 
  قــــــــــــــــــــــــــادر بأيــــــــــــــــــــــــــدي اهللا واهللاُ  ايــــــــــــــــــــــــــوحيُ 

 قـــــــــــــــــىفيســـــــــــــــــقونه مـــــــــــــــــاء الطهـــــــــــــــــارة والت  
  خـــــــــــــالقي قـــــــــــــولُ  كالمـــــــــــــي صـــــــــــــادقٌ   وإنّ 

ـــــــــ أتعجـــــــــبُ  ـــــــــال تعجـــــــــَنبْ ِم   لـــــــــهُ  ن هـــــــــذا ف
ـــــــــومـــــــــا قُ  ـــــــــد نفســـــــــي كـــــــــراجمٍ لُت   ه مـــــــــن عن
ـــــــ ؟يهتـــــــدي "ْنيٍ َســـــــحُ " أقلـــــــبُ  ـــــــَم   ؟هُ ن يظّن

  همبــــــــــــــه قــــــــــــــد رأيــــــــــــــتُ  ثالثــــــــــــــة أشــــــــــــــخاصٍ 
  هممــــــــــــــاحَ رِ  قنــــــــــــــا دون ذنــــــــــــــبٍ ك ذُ رُ ْمـــــــــــــلعَ 

ـــــــــــــمـــــــــــــىت ذُ  ـــــــــــــك   قلـــــــــــــيب بـــــــــــــذكرهمْ  م تَ روا يْغ
  "أبــــا الوفــــا"ول الفــــال يــــا غــــن ِمــــ تَ عْ رِضــــأُ أَ 

ــــــــــا ــــــــــركتم ســــــــــبيل احلــــــــــق واخلــــــــــوف واحلي   ت
  نــــــــــــايِ حْ وَ  حقيقـــــــــــةَ  وكيـــــــــــف تـــــــــــرى نفـــــــــــسٌ 

ـــــــــتُ   نْ وإ   كـــــــــمْ ابا كمـــــــــا هـــــــــو زعمُ كـــــــــذّ   كن
  هــــــــــــــــــــاكل   ضــــــــــــــــــــيائي يبلــــــــــــــــــــغ األرضَ  وإنّ 

  "أبــــــــا الوفــــــــا"صــــــــحبيت يــــــــا  د مبُــــــــ عقــــــــرتَ 
  يت أبتغـــــــــــــــــــــي ال جاللَـــــــــــــــــــــك رّيب جاللَـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــك أرُ    هـــــــــــــــــــــال كُ   تُ دْ حمامـــــــــــــــــــــدي رُ  د إلي
  هَســــــــفْ نَـ  لَ ضــــــــفَ " ْنيِ نَـ احلْســــــــ"وقــــــــالوا علــــــــى 

ــــــــــــــــــقْ  ويُـ فــــــــــــــــــَىن  ويُ ىفَ دْ يُــــــــــــــــــ نْ أراه كَمــــــــــــــــــ   رُ بَـ
ــــــــــــــن يُ ولــــــــــــــو شــــــــــــــاء ريب كــــــــــــــان ِممــــــــــــــ رُ بص  

  ِربُ وُخيــــــــــــــــ يدر اهللا يُــــــــــــــــ كــــــــــــــــذلك وحــــــــــــــــيُ 
ـــــــــــــــــــه خافيـــــــــــــــــــاتٌ  ـــــــــــــــــــال يراهـــــــــــــــــــا مُ  ل رُ فك  

ـــــــــــــــومٌ فـــــــــــــــال يُ  ســـــــــــــــعيدٌ    رُ مقـــــــــــــــد  نســـــــــــــــيه ي
  رُ غَفـــــــــــيُ  الرشـــــــــــد والـــــــــــذنبُ  ويـــــــــــأيت زمـــــــــــانُ 

  رُ عطـــــــــــــــا يُ يّـــــــــــــــرَ الصـــــــــــــــبا تـــــــــــــــأيت بِ  نســـــــــــــــيمُ 
  رُ فســــــــــــينظُ  هـــــــــــةً بر  ن عـــــــــــاش مـــــــــــنكمْ وَمـــــــــــ

ـــــــــــــطَ مُ  مـــــــــــــن املـــــــــــــوىل ووحـــــــــــــيٌ  كـــــــــــــالمٌ  رُ ه  
ـــــــــــــــ ن أمـــــــــــــــرِ وِمـــــــــــــــ ريـــــــــــــــتُ أُ  رُ القضـــــــــــــــا أحتيـ  

  رُ َســـــــــــــــوأيْ  ْنيٌ وعنـــــــــــــــد اهللا َهـــــــــــــــ ،عجيـــــــــــــــبٌ 
ــــــــــوذَ  فــــــــــامسعْ " شَ ي َخبْــــــــــإهلـْـــــــــ"ومــــــــــنهم  رُ ك  

  رُ كــــــــــــــــــــــر يُ  اءٌ عــــــــــــــــــــــنا إال دُ ر فمــــــــــــــــــــــا َســــــــــــــــــــــ
  رُ ِشــــــــــــــبْ نُـ  باملالقــــــــــــــاة مبــــــــــــــا كــــــــــــــان وقــــــــــــــتٌ 

  رُ فمـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــك ال ختشـــــــــــــــــى وال تتفّكـــــــــــــــــ
  ظـــــــــــــــرُ ينْ  العـــــــــــــــدل واهللاُ  دودَ حـــــــــــــــمت زْ وُجـــــــــــــــ

ـــــــــــوبالســـــــــــوء جيْ  بٍ علـــــــــــى كـــــــــــذْ  ر ِصـــــــــــيُ    رُ َه
ـــــــــــــــــــدوا مجيعـــــــــــــــــــا يل وال تســـــــــــــــــــتأخِ    روافكي

ـــــــــــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــــــــــامسعْ  كرهـــــــــــــــــــــــــــاأتن   رُ ذك وإين ُم
 رُ  ســـــــــــــــــــيقهَ فـــــــــــــــــــرّيب  وتـــــــــــــــــــوهنيٍ  بســـــــــــــــــــب  

  رُ ِصــــــــــــبْ وأنـــــــــــت تــــــــــــرى قلـــــــــــيب وعزمــــــــــــي وتُـ 
ــــــــــــــــــــعَ يُـ  قٍ رْ ذَ  ومــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــا إال مثــــــــــــــــــــلَ  رُ ف  

ـــــــــــــــــــــنَـ  :أقـــــــــــــــــــــولُ    رُ ظهِ ريب ســـــــــــــــــــــيُ  واهللاُ  ،مْ َع



 يأمحد إعجاز   ٢٨٢

ـــــــــتُ  ـــــــــو كن ـــــــــتُ ا لَ ابً كـــــــــذّ   ول   بعـــــــــده مـــــــــا كن
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــين ِم   ن أمـــــــــــــــــــر ريب خليفـــــــــــــــــــةٌ ولكن

  كمْ ومــــــــا فيــــــــه عنـــــــــدَ  موعـــــــــودٍ  فمــــــــا شــــــــأنُ 
  نــــــــــــــهأو تقر  عنــــــــــــــدكمْ  صــــــــــــــحيحٌ  حــــــــــــــديثٌ 

  كــــــــــــان عنــــــــــــدهُ   شــــــــــــهادةً  ن مَ ن يكــــــــــــتُ وَمـــــــــــ
ــــــــــــال جتعلــــــــــــوا كــــــــــــذبً    ا علــــــــــــيكم عقوبــــــــــــةً ف

ــــــــــــقَ  تركــــــــــــتَ    هــــــــــــمقَ لْ وخُ  قــــــــــــومٍ ِم كــــــــــــرا  طري
ـــــــــــــني ال انَ وشـــــــــــــتّ  ـــــــــــــنكمْ كـــــــــــــمـــــــــــــا ب   رام وبي

ــــــــــل ال يعــــــــــرف القِ  ــــــــــاك حــــــــــىت قي ــــــــــىتركن   ل
  رُ ان مــــــــــا لــــــــــك تهُجــــــــــهــــــــــا اللّعــــــــــأال أيّ 

ـــــــ شـــــــتمتَ  ـــــــاطني دري حقيقـــــــةَ ومـــــــا ت   ب
  نــــــــــــــــابــــــــــــــــه آذيتَ  ب صــــــــــــــــربنا علــــــــــــــــى َســــــــــــــــ

  اكاذبًـــــــــــــــــــــ  تُ لْســـــــــــــــــــــ وواهللا إين صـــــــــــــــــــــادقٌ 
  ينا لضـــــــــــــرّ ا شـــــــــــــقي ابً كـــــــــــــذّ   كنـــــــــــــتُ  لـــــــــــــوو 

ـــــــــــداكئوا أنّ  وشـــــــــــاهدتَ  ـــــــــــف ت   القـــــــــــوم كي
  كــــــــــــان يف أذيــــــــــــاهلم  صــــــــــــخرٍ  وا كــــــــــــلّ ُمــــــــــــرَ 

  إهانـــــــــــــةٍ  مـــــــــــــاحِ ر رضـــــــــــــي مـــــــــــــن ح عِ ر وُجـــــــــــــ
ـــــــــــٌد  وقـــــــــــالوا كـــــــــــذوبٌ    صـــــــــــادقٍ  غـــــــــــريُ ُمْفِن

  همســـــــــــــــــــــــــب  وين بـــــــــــــــــــــــــأنواعِ وا وآذَ وســـــــــــــــــــــــــبّ 
  املحـــــــــــــــــد نِ وْ ا ومســــــــــــــــشـــــــــــــــــيطانً  نِ وْ ومســــــــــــــــ

ّـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــاح دَ للر  كـــــــــــــــــــــأينّ   تُ رْ فِصـــــــــــــــــــــ   ةٌ ري
ـــــــــــســـــــــــي وبَـ وْ دَ ا لِ ومـــــــــــا غـــــــــــادروا كيـــــــــــدً    دهْع

ــــــــــــ ولكــــــــــــنْ    همْ ـمــــــــــــآل األمــــــــــــر كــــــــــــان هوان

  رُ صـــــــــــــــــــنَ تَـ ن يَـ وَمـــــــــــــــــــ ل يهـــــــــــــــــــودي ثْـــــــــــــــــــكمِ 
ــــــــــــــــــدَ ْعــــــــــــــــــوَ  مسعــــــــــــــــــتمْ  مســــــــــــــــــيحٌ  رواه فتفك  

  روانـــــــــــــــا فتـــــــــــــــدب نبي  مـــــــــــــــن القـــــــــــــــول قـــــــــــــــولُ 
ـــــــــــال تكتمـــــــــــوا مـــــــــــا تعلمـــــــــــون وأَ    رواِهـــــــــــظْ ف

  رُ ســـــــــــع تُ  نـــــــــــارٍ  فســـــــــــوف يـــــــــــرى تعـــــــــــذيبَ 
ــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــوالً " ثنــــــــــــــــــاء اهللا"يــــــــــــــــــا  عْ ودَ    رُ و زَ تـُ

ــــــــــــــــــــ د مبـُـــــــــــــــــــ تَ هجــــــــــــــــــــوْ  ــــــــــــــــــــتُ ا لدً عاِم   رحّق
  رُ ذَ وْحيــــــــــــ الفــــــــــــىت خيشــــــــــــى احلســــــــــــيبَ  وإنّ 

ـــــــــــــــتَ    هـــــــــــــــا املســـــــــــــــتكِربُ ا أيّ خصـــــــــــــــيمً  فجئ
ــــــــــ ــــــــــ لٌ ن هــــــــــو مرَســــــــــوتلعــــــــــن َم   رُ وقـ وُم

ـــــــــ ئٍ امـــــــــر  ل وكـــــــــ ـــــــــه يُ ِم ـــــــــفْ تَـ سْ ن قول   رَس
ــــــــــــى مــــــــــــا تفــــــــــــرتي ال نْصــــــــــــ ولكــــــــــــنْ    ِربُ عل

ـــــــــــــــ لكـــــــــــــــوا مســـــــــــــــتعجلني وفك روافـــــــــــــــال  
ـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــذ   قـــــــــــــــــــــومٍ  عـــــــــــــــــــــداوةُ  روابوين وكف  

 ــــــــــــوكيــــــــــــف رمــــــــــــوا ســــــــــــهامً  علــــــــــــيرواا وَمج  
  رُ ومل أحتيـــــــــــــــــــــــ قْ لَــــــــــــــــــــــأقْـ  مْ فلَــــــــــــــــــــــ ظٍ يْ بغَــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــوأُ  ــــــــــــــــــ يَ لِق   رُ َجــــــــــــــــــخلنا إيل  ن ســــــــــــــــــب ِم
  رُ هَ اخلفايـــــــــــــا ســـــــــــــتظْ  لنـــــــــــــا اخســـــــــــــئوا إنّ قف

ـــــــــــــــــــــ نِ وْ ومســـــــــــــــــــــ االً دّجـــــــــــــــــــــ نِ وْ وَمســـــــــــــــــــــ   رُ أبتَـ
  رُ و زَ ا وقـــــــــــــــــــــالوا ُمـــــــــــــــــــــملعونًـــــــــــــــــــــ نَ وْ ومســـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ وذيــــــــــــــتُ وأُ  ــــــــــــــحمَُ  دٌ حــــــــــــــىت قيــــــــــــــل عْب رُ ق  
 األُ  َزْمـــــــــــعَ  اوْ َضــــــــــــحَ  علـــــــــــي وار نــــــــــــاس وثــــــــــــو  

  رُ بَهــــــــــــــــــــــــــــــوتَ  نــــــــــــــــــــــــــــــريُ تُ  يل آيٌ  لَ نــــــــــــــــــــــــــــــزِ وأُ 



  ٢٨٣  إعجاز أمحدي

  "أبــــــا الوفــــــا "ســــــْني احلُ  فَ دْ رِ ا فأوصــــــيك يــــــ
  ين واهلــــــــوىدالــــــــدنيا عــــــــن الــــــــ كَ ِهــــــــلْ وال تُـ 

ـــــــــــاطِ  وال حتســـــــــــبِ  ـــــــــــدنيا كن ـــــــــــاطِ ال   فيّ ف ن
  عٍ نــــــــــــــــــد تصـــــــــــــــــــن ع قــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــرمحنَ أال تتّ 

  نادَ ْعـــــــــد بَـ عري هـــــــــل تشـــــــــاهِ شـــــــــأال ليـــــــــت 
  هقـــــــــــــــــــــــــــــــــال إنّـــــــــــــــــــــــــــــــــكٍر ذ ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــ ر دَ  وهللاِ 

  عنـــــــــــــد حبثـــــــــــــك بـــــــــــــاهلوى د مبـُــــــــــــ ذكـــــــــــــرتَ 
   كـــــــــــــــالم اهللا خلـــــــــــــــف ظهـــــــــــــــوركممتُ نبـــــــــــــــذْ 

ــــــــــــــــــعَ  فصــــــــــــــــــار كآثــــــــــــــــــارٍ  ــــــــــــــــــي غَ وتَـ  تْ َف   تْ َب
  هُ فاء النـــــــــــــــــــاس كـــــــــــــــــــان بيانُـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــ وإنّ 

ـــــــــــالعـــــــــــني مـــــــــــّين  مـــــــــــوعُ دوفاضـــــــــــت    امً ـ تأل
ــــــــــــــــــا فتمايَـ عامــــــــــــــــــدً  د ِمبـُـــــــــــــــــ بتَ كــــــــــــــــــذَ    تْ َل

  حقيقـــــــــــــــــــــــــةٍ  واهللا يف القـــــــــــــــــــــــــرآن كـــــــــــــــــــــــــل و 
ــــــــــــــورُ اخلُ  عــــــــــــــنيُ مَ  عــــــــــــــنيٌ مَ  ــــــــــــــد ن ــــــــــــــاعينِ مُ  ل   ن

  يــــــــد جــــــــاءت مــــــــن الســـــــــماكالغِ   هُ أرى آيَــــــــ
  النــــــــاس بــــــــالنور واهلــــــــدى صــــــــيب قلــــــــوبَ ويُ 

ـــــــقبْـ  فٌ حْ وقـــــــد كـــــــان ُصـــــــ ـــــــلَ َل   جٍ خـــــــادِ  ه مث
  هولَ ســـــــــــدكمــــــــــوج البحـــــــــــر أرخــــــــــى   يــــــــــلٍ بل

  وي أتنكــــــــــــــر شــــــــــــــأنهغْ مُ ـأيــــــــــــــا أيهــــــــــــــا الــــــــــــــ
  ،همْ د اهللا ُمـــــــــــــ بـــــــــــــاركَ  ال ،ذىَهـــــــــــــ لقـــــــــــــومٍ 

  فيـــــــــــــــه وال صــــــــــــــــفا ال روحَ  لـــــــــــــــه جســـــــــــــــدٌ 
  ظهــــــــــــــوركمدى املــــــــــــــوىل وراء  ُهــــــــــــــنبــــــــــــــذمتُ 

  العلــــــــم مــــــــن منبــــــــع اهلــــــــدى وإين أخــــــــذتُ 

  رُ واحـــــــــــــــذَ  اهللا احملاســـــــــــــــبَ  قِ واتـــــــــــــــ بْ أنِــــــــــــــ
  اهللا أدهـــــــــــــــــــــــى وأكـــــــــــــــــــــــربُ  عـــــــــــــــــــــــذابَ  وإنّ 

  بحُ ْصـــــــــــكيـــــــــــف تُ   ةٍ ســـــــــــرّ م لِ أتـــــــــــدري بلْيـــــــــــ
ـــــــــ ـــــــــك حيـــــــــذَ وَم ـــــــــا ل   رُ ن كـــــــــان أتقـــــــــى ال أب

  رُ مـــــــــــن الســـــــــــماء وينـــــــــــذِ  ط ا ُحيـــــــــــمســـــــــــيحً 
ـــــــــيمٌ  َشـــــــــْكسٌ دى يعـــــــــاف اهلـُــــــــ ـــــــــ زن   رُ ثِ عْ دَ ُم
  رُ ُجــــــــــــــلغــــــــــــــي وَ تُ  لقــــــــــــــرآنَ ، واأحاديــــــــــــــثَ 

ــــــــــــــــــــكتم يقينًـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــَر  رواا للظنـــــــــــــــــــون ففك  
ــــــــــــــــ مــــــــــــــــدار رُ جنــــــــــــــــاة النــــــــــــــــاس يــــــــــــــــا متكبـ  

  رُ دحنــــــــــــــو الظنــــــــــــــون نبــــــــــــــا دهفهــــــــــــــل بعــــــــــــــ
  رُ البحــــــــــــث يــــــــــــا متهــــــــــــو  إذا مـــــــــــا مسعــــــــــــتُ 
ــــــــــــــك شــــــــــــــطا ــــــــــــــوّ  بُ ئعلي   رواجــــــــــــــاهلني وث

ـــــــــــــــــــــــــــــــال تُ  ه مقطوعـــــــــــــــــــــــــــــــةٌ وآياتُـــــــــــــــــــــــــــــــ رُ غيـ  
  رُ ال يتكــــــــــــــــــــــد  املــــــــــــــــــــــاءِ  ريُ داه َمنــــــــــــــــــــــُهــــــــــــــــــــــ

  رُ للــــــــــــــــــــــذي يتــــــــــــــــــــــدبـ  فاءٌ شــــــــــــــــــــــوفيهـــــــــــــــــــــا 
ُــــــــــــ ــــــــــــالعطي رو وي   رُ ئَـــــــــــــظْ ني ويَ عمَ ـاشــــــــــــى بال

ـــــــــــــــــــورى ليُ  ـــــــــــــــــــل ال   رُ غـــــــــــــــــــز فجـــــــــــــــــــاء لتكمي
ـــــــــــ   بصـــــــــــرُ ن كـــــــــــان يُ َمـــــــــــ ى وأدرى كـــــــــــل جتّل

ــــــــــــــــا ُمــــــــــــــــ ــــــــــــــــدينا غــــــــــــــــريه ي   رُ زو ومــــــــــــــــا يف ي
  رواَشـــــــــبْ فأَ  بٍ ذْ كِـــــــــ  ى حـــــــــق فـــــــــأد  جهـــــــــولٌ 

ـــــــــــــكَ    رُ بـ دَ ش ولـــــــــــــيس فيـــــــــــــه تَـــــــــــــجيـــــــــــــو  رٍ دْ ِق
ْ ين أُ عْ فـــــــــــدَ  بـــــــــــني   رُ تَـ ْســـــــــــمـــــــــــا كـــــــــــان يُ  كـــــــــــل  

ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــوين فضــــــــــــــــــلُ وأجــــــــــــــــــرى عُ  رُ ه املتكثـ  



 يأمحد إعجاز   ٢٨٤

ـــــــــــعلمـــــــــــن ريب  طيـــــــــــتُ عْ وأُ    ا صـــــــــــحيحةً وًم
  حــــــــــــــي كأــــــــــــــارو  روحســــــــــــــقاين  وكــــــــــــــأسٍ 

  داعــــــــال قــــــــل يــــــــا معشــــــــرَ روا بالن ِشــــــــبْ فــــــــال تُـ 
 ـــــــــا شـــــــــيءٌ  قـــــــــلُ هـــــــــل الن   ؟بعـــــــــد إحيـــــــــاء ربن

ـــــــــــــــ   قٍ ممـــــــــــــــز  ق األخبـــــــــــــــار كـــــــــــــــل ز وقـــــــــــــــد ُم
  حمـــــــــــــــــــــنق  قـــــــــــــــــــــوي  ك برهـــــــــــــــــــــانٌ أعنـــــــــــــــــــــد

ـــــــــ ـــــــــق حمَُ  "انً يْـ َســـــــــحُ " قٍ ن ُمحْـــــــــأحتســـــــــب ِم   اًق
  همــــــــــــــــــا رأيَتــــــــــــــــــ ن نــــــــــــــــــازلٍ ين ِمــــــــــــــــــأختــــــــــــــــــربْ 

  الظــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــيس بقــــــــــــــــــاطعٍ  وتعلــــــــــــــــــم أنّ 
  داون مقيــــــــــــظنــــــــــــكمثلــــــــــــك يف ال  ولســــــــــــتُ 

  هُ الــــــــذي لــــــــيس مثلَــــــــ نا مــــــــن احلــــــــي أخــــــــذْ 
  طفـــــــــــــــــــهلر ْجـــــــــــــــــــ بفضـــــــــــــــــــل اهللا يف حِ ّىب رَ أُ 

  ورمحــــــــــــــــةٍ  لٍ ين ريب بفْضــــــــــــــــوقــــــــــــــــد خصــــــــــــــــ
  ةً ا رويّــــــــــــر كأًســــــــــــســــــــــــقاين مــــــــــــن األســــــــــــرا

ــــــــدَ  ــــــــأيّ  عْ ف   هُ رَ ْكــــــــوذِ " نايْ َســــــــحُ "ي و غْ مُ ـهــــــــا ال
ــــــــــــــــــــأمرهِ  مــــــــــــــــــــاةُ وحنــــــــــــــــــــن كُ  ــــــــــــــــــــا ب   اهللا جئن

ـــــــــــــــإين مســـــــــــــــيحُ  ـــــــــــــــول وال أخشـــــــــــــــى ف   هُ أق
ـــــــــد جـــــــــاء يف القـــــــــرآن ذكـــــــــرُ    فضـــــــــائلي وق

  عنـــــــــــــــد فتنـــــــــــــــةٍ  لٌ ومـــــــــــــــا أنـــــــــــــــا إال مرَســـــــــــــــ
ــــــــــــــختََ  ــــــــــــــني خَ رَ يـ ــــــــــــــرمحن مــــــــــــــن ب   قــــــــــــــهلْ ين ال

ــــــــــــــــــــــــ   صــــــــــــــــــــــــادقلري وإين وواهللا مــــــــــــــــــــــــا أْف
ــــــــــا كالشــــــــــمس صــــــــــفوةُ  ــــــــــراءت لن ــــــــــأم ت   ارن

  نـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــــابقني وعينُ  رَ كـــــــــــــــــــد تَ 

ـــــــــــــــــــعْ وأعلـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــا ال تعلمـــــــــــــــــــون وأُ    رُ ثـَ
  رُ أمحَــــــــــــ اللــــــــــــونِ  ناصــــــــــــعِ  كــــــــــــنجمٍ   رحيــــــــــــقٌ 

ـــــــــ ـــــــــن نُـ وكـــــــــم ِم ـــــــــد فراهـــــــــا مُ  ولٍ ُق   رُ ح َســـــــــق
ـــــــــــــــــــــبعـــــــــــــــــــــدَ  حـــــــــــــــــــــديثٍ  ي فـــــــــــــــــــــأَ    رُ ه نتخيّـ

 ـــــــــــــــده يستبشـــــــــــــــرُ  فكـــــــــــــــل   مبـــــــــــــــا هـــــــــــــــو عن
  ذرُ ـــــأو أنـــــت  عـــــابَ  شـــــيخٍ  علـــــى فضـــــلِ 
ـــــــــــــــــــــ ومـــــــــــــــــــــاءٌ  أه َمحَـــــــــــــــــــــويف كف  رُ مكـــــــــــــــــــــد  

ــــــــــــــــــــر أخبــــــــــــــــــــارً وتــــــــــــــــــــذكُ    رُ ا دفاهــــــــــــــــــــا التغيّـ
ُـــــــــــــ تَ بْحـــــــــــــاليقـــــــــــــني ال نّ إو  ـــــــــــــثْ روي ويُـ ي   رُ ِم

  بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ وإين أرى اهللا القــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير وأُ 
ــــــــــــتم عــــــــــــن املــــــــــــوتى روَ  ــــــــــــوأن ــــــــــــْي رواتم ففك  

  رُ نَصــــــــــــــــــوأُ  عــــــــــــــــــانُ أُ  ويف كــــــــــــــــــل ميــــــــــــــــــدانٍ 
  رُ كــــــــــــــــــــر يُ  ووحــــــــــــــــــــيٍ  وتأييــــــــــــــــــــدٍ  رٍ ونْصــــــــــــــــــــ

  رُ بَهــــــــــــــيَ  بــــــــــــــه احلــــــــــــــق  هــــــــــــــداين إىل ــــــــــــــجٍ 
  رُ تنــــــــــــــــو  عنــــــــــــــــد مشـــــــــــــــسٍ  لـــــــــــــــيالً  أتـــــــــــــــذكرُ 

ـــــــــــــــــالدَ حللْ  ـــــــــــــــــا ب   َخيْفـــــــــــــــــرُ  رك واهللاُ شـــــــــــــــــال ن
  رُ حنَـــــــف أُ ول بالســـــــيْ ولـــــــو عنـــــــد هـــــــذا القـــــــ

  رُ ثــــــــــــــو تُ  ْنتٍ هــــــــــــــوري عنــــــــــــــد ِفــــــــــــــظ وذكــــــــــــــرُ 
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــت تْقــــــــــــــــ  اهللا إنْ  قضــــــــــــــــاءَ  د رُ فـَ   رُ دِ كن

  لـــــــــه احلكـــــــــم يقضـــــــــي مـــــــــا يشـــــــــاء ويـــــــــأمرُ 
ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــدقي يلـــــــــــــــــوح ويَ  ســـــــــــــــــنا وإنّ    رُ بَه
ـــــــــــــــــــــــتُ  ونٌ عيـــــــــــــــــــــــنا حـــــــــــــــــــــــدائقَ  تْ وَ رْ وأَ  رُ نض  

 رُ إىل آخــــــــــــــــــــــــــــر األيــــــــــــــــــــــــــــام ال تتكــــــــــــــــــــــــــــد  



  ٢٨٥  إعجاز أمحدي

  نا يغضــــــــــــب اهللا صــــــــــــائالبْ غضــــــــــــإذا مــــــــــــا 
ـــــــــــــــأيت زمـــــــــــــــانٌ    ظـــــــــــــــاملٍ  كـــــــــــــــل   رٌ ســـــــــــــــكا  وي

ـــــــــــــاس إنْ  ر وإين لَشـــــــــــــ   مل يكـــــــــــــن هلـــــــــــــم الن
ـــــــــــــــــــــــــــتعل  عيـــــــــــــــــــــــــــتُ وواهللا إين مـــــــــــــــــــــــــــا ادّ    اًي

  ال يشــــــــــــــــار بإصــــــــــــــــبعٍ  ين أنْ ر وقــــــــــــــــد َســــــــــــــــ
  هـــــــــــــاكل   كـــــــــــــربنـــــــــــــا ســـــــــــــاحة الزْ ا أجَ فلّمـــــــــــــ

  أنــــــــــــين تُ ْلـــــــــــخِ  لٌ إذا قيـــــــــــل إنـــــــــــك مرَســــــــــــ
ـــــــــــــــو ـــــــــــــــومي آنســـــــــــــــوين كطالـــــــــــــــبٍ  أنّ  ول   ق

 هم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــابوا وآذَ ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن رواوا و زو  
  ربةٍ ن غـــــــــــــري ُخـــــــــــــين الواشـــــــــــــون ِمـــــــــــــري وَعـــــــــــــ

  هلـــــــم يف حربنـــــــا كيـــــــف خــــــــالطوا تُ جبـــــــع
ـــــــــــــوقَ  مث أصـــــــــــــدروا ا مطـــــــــــــاعن بيـــــــــــــنهمْ وْ ض  

ـــــــت هلـــــــم يـــــــا أيهـــــــا النـــــــاس مـــــــا لكـــــــم   فقل
ــــــق جيّ حلمــــــعلــــــى ا ــــــةٍ اشــــــون ِم   ن غــــــري فطن

  الــــــــــوغى أقــــــــــدامنا مــــــــــوطنَ  تْ فمــــــــــا برَحــــــــــ
  حديقـــــــــــــةٍ  ســـــــــــــالم مثـــــــــــــلَ وكنــــــــــــت أرى اإل

  أســــــــــقيها وأســــــــــقي بالدهــــــــــا فمــــــــــا زلــــــــــتُ 
 ــــــــ وجاشــــــــت إيل ــــــــنفس ِم ــــــــة الال   داعــــــــن فتن

  مرجــــــــــاهلَ  أســــــــــتقري الرجــــــــــالَ  فأصــــــــــبحتُ 
  حــــــــرم زَ كـــــــمر " د اللـــــــ بــــــــابُ "وقـــــــد كـــــــان 

ـــــــــــــــــ   مْ هُ م وقتلـــــــــــــــــتُـ هِ د لُـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــعَ جمْ  تُ فوافْي
  وإين أنــــــــــــــــا املوعــــــــــــــــود والقــــــــــــــــائم الــــــــــــــــذي

ـــــــــــــــ   اهللا للـــــــــــــــورى طلعـــــــــــــــةُ  تبنفســـــــــــــــي جتلّْ

  رُ يـــــــــــؤذي وبالســـــــــــوء جيَهـــــــــــ تـــــــــــدٍ عْ علـــــــــــى مُ 
ـــــــــــــــــهلَ وهـــــــــــــــــل يُ  ـــــــــــــــــومَ  ن َك   رُ إال املـــــــــــــــــدم  الي

  رُ صـــــــــــــــــــغ يُ  غارٌ هم َصـــــــــــــــــــإهـــــــــــــــــــانتِ  اءجـــــــــــــــــــز 
  رُ مــــــــــــــا يليهــــــــــــــا التكبّـــــــــــــــ وأبغــــــــــــــي حيــــــــــــــاةً 

 ــــــــــــــــــــيُ  مٍ ْظــــــــــــــــــــعَ  ى مثــــــــــــــــــــلَ لَقــــــــــــــــــــوأُ  إيل رُ عف  
ــــــــــــــرمحن وحــــــــــــــيٌ  ــــــــــــــيُ  أتــــــــــــــاين مــــــــــــــن ال رُ كبـ  

  رُ لــــــــــق يعُســــــــــعلــــــــــى اخلَ  إىل أمــــــــــرٍ  عيــــــــــتُ دُ 
  رواصــــــــــوبُ  عقــــــــــلٍ  ا عـــــــــْنيَ وْ طَــــــــــعْ ليُـ  دعـــــــــوتُ 
  روااجلـــــــــــــــــــاهلني وثـــــــــــــــــــو  وا علـــــــــــــــــــي وحثّـــــــــــــــــــ

  وأعـــــــــــذروا ونٍ جنـــــــــــمـــــــــــن  وناشـــــــــــوا ثيـــــــــــايب
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــنَ وتَـ  بيـــــــــــــــــــنهمْ  ضـــــــــــــــــــغنٌ  قَ ومل يْب رُ م  

  رواشــــــــــــــــــه  واخلنـــــــــــــــــاجرَ  ةَ ن إلينـــــــــــــــــا األِســـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــارً أ ـــــــــــــــــرمت غب ـــــــــــــــــث ُـــــــــــــــــ ن كـــــــــــــــــالمٍ ا ِم   رُ زو ي

  رُ و َكــــــــــــواء حــــــــــــني تُ فْ ت الصــــــــــــلــــــــــــكمــــــــــــا زَ 
ــــــــــــ فتْ ومــــــــــــا ضــــــــــــعُ  رُ حــــــــــــىت أعــــــــــــان املظف  

ــــــــــــــــ دةٍ بعــــــــــــــــمُ    رُ ينّضــــــــــــــــ مــــــــــــــــاءٍ  ن عــــــــــــــــنيِ ِم
ــــــــحــــــــىت عــــــــاد حِ  نِ زْ مُ ـمــــــــن الــــــــ   ثرُ عْ دَ ُمــــــــ رٌ بـْ
ـــــــــــــــــــــــــــكَ ال تُ  ريب حربـــــــــــــــــــــــــــةً  زلَ فـــــــــــــــــــــــــــأن رُ س  

ـــــــــــــــــــقومـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــابرين وأُ  مَ فِحـــــــــــــــــــألُ    رُ ذِ ْن
  رُ ه َشــــــــــــــــمُ  ســــــــــــــــامٌ ال حُ  ل ِضــــــــــــــــمُ  كــــــــــــــــالمٌ 

  رُ  أحتّســــــــــــــــــــــوملَ  لْ َســــــــــــــــــــــومل أكْ  بضــــــــــــــــــــــربٍ 
  رُ ثِمـــــــــــــــــوتُ  عـــــــــــــــــدالً  ضاألر  ن ألَ بـــــــــــــــــه ُمتْـــــــــــــــــ

  رواعلــــــــى بــــــــايب احُضــــــــ شــــــــدٍ فيــــــــا طــــــــاليب رُ 



 يأمحد إعجاز   ٢٨٦

  كمْ فـــــــــإني إمـــــــــامُ مـــــــــين  كـــــــــمْ ذوا حظ ُخـــــــــ
ــــــومِ  ــــــا ق ــــــتكم ي ــــــد جئ ــــــد ضــــــرورةٍ  وق   عن

 لٍ خبــــــــــ إال تــــــــــركُ  ومــــــــــا الــــــــــِرب  قــــــــــىمــــــــــن الت  
  وقــــــــــــــــالوا إىل املوعــــــــــــــــود لــــــــــــــــيس حباجــــــــــــــــةٍ 

ــــــــــــــــــــةٌ ر دُ لغيو ومــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــي إال بــــــــــــــــــــا   عاب
ـــــــــــأَ وْ ل تَـ ْســـــــــــاهللا بالر  وقـــــــــــد جـــــــــــاء قـــــــــــولُ    اًم

 ـــــــــــاج دائَىب ظُـــــــــــ فـــــــــــإن   مـــــــــــا األســـــــــــياف حتت
   هزميـــــــــــــــــةٌ الشـــــــــــــــــفرتْني  رقيـــــــــــــــــقِ  بٍ ْضـــــــــــــــــبعَ 

ـــــــــــــــــــرًا ي ِمـــــــــــــــــــالكَ وأمـــــــــــــــــــا إذا أخـــــــــــــــــــذ  ُمَفق  
  هاقتباُســـــــــــــ ل قَـــــــــــــ تقـــــــــــــوى املـــــــــــــرءِ  ل إذا قَـــــــــــــ

  هاوأرُضـــــــــــــــ ةُ ا أيـــــــــــــــن التقـــــــــــــــافيـــــــــــــــا أســـــــــــــــفً 
ــــــــــــــــ مــــــــــــــــاتٍ ظلأرى  ــــــــــــــــين ِم   لهــــــــــــــــاقبْ  ت ليت

 يــــــــــــــــاباك هلـــــــــــــــدنيا حمجـــــــــــــــوبٍ  أرى كـــــــــــــــل  
ــــــــــــــــدين أطــــــــــــــــاللٌ    أراهــــــــــــــــا كالهــــــــــــــــفٍ  ولل

  يحــــــــــــــــــةٍ جمُ  كـــــــــــــــــريحٍ   وايــــــــــــــــــاتٌ غتـــــــــــــــــراءت 
  كأـــــــــــــــــــا  عاصــــــــــــــــــفاتٌ  ريـــــــــــــــــــاحٌ  ب ُهــــــــــــــــــتَـ 

  همْ رَ ْمـــــــــــــــــأرى الفاســـــــــــــــــقني املفســـــــــــــــــدين وزُ 
  رت ديــــــــــــن اهللا مــــــــــــنهم تكــــــــــــد ْني أرى َعــــــــــــ

ــــدينَ  ــــى األرض را  أرى ال   غمــــاكاملرضــــى عل
 هــــــــــــــــــم إال ِحلَــــــــــــــــــومــــــــــــــــــا مه همْ نفوِســــــــــــــــــ ظ  

  ا وغفلــــــــــــةً ج ديــــــــــــن اهللا خبثًــــــــــــنســــــــــــوا ْــــــــــــ
  طبيعــــــــــةٍ  هم قــــــــــد صــــــــــار مثــــــــــلَ فســــــــــقأرى 

  لهاملبيــــــــــــد بســــــــــــيْ  قُ فلمــــــــــــا طغــــــــــــى الفْســــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ ّـــــــــــــــــــــــ كمْ ُر أذّك ـــــــــــــــــــــــوأُ  كمْ امَ أي رُ بش  
  رُ يتـــــــــــدبّـ  عاقـــــــــــلٍ  فهـــــــــــل مـــــــــــن رشـــــــــــيدٍ 

ــــــــــــــــــ د ل إال رَ خــــــــــــــــــبومــــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــــبَـ تَ ن يَـ َم رُ ق  
ــــــــــــــــــإنّ    ِربُ وُخيــــــــــــــــــ يكتــــــــــــــــــاب اهللا يهــــــــــــــــــد  ف

  رُ تتهـــــــــــــــــو  طـــــــــــــــــرةٍ فن ِمـــــــــــــــــ بـــــــــــــــــافيـــــــــــــــــا عج
ــــــــــــ مُ ْهــــــــــــن دوـــــــــــم فَـ وِمـــــــــــ رُ اهلـــــــــــدى متعس  

  رُ نـــــــــــــــدِ ويُ  الـــــــــــــــدماء ير ُجيـــــــــــــــ إىل ســـــــــــــــاعدٍ 
ـــــــــــــــــ   رُ قـــــــــــــــــحمَُ  ضـــــــــــــــــعيفٌ  لٌ ه طْفـــــــــــــــــإذا ناَش
ـــــــ   رُ ا وينَحـــــــضـــــــربً  منـــــــه البـــــــدءُ  دَ وْ كفـــــــى الَع

ـــــــــ ـــــــــوّ خ الـــــــــذي ال يُ لْ مـــــــــن الـــــــــوحي كالس   رُ ن
ــــــــــْســــــــــفا علــــــــــى الإين أرى فســــــــــقً و    رُ ق يظَه

  رُ َصـــــــنْ أُ  نـــــــتُ ككـــــــؤوس املـــــــوت أو    تُ ْقـــــــوذُ 
ـــــــــــحيَُ  ن ذا الـــــــــــذي يبكـــــــــــي لـــــــــــدينٍ فَمـــــــــــ رُ ق  

  رُ وره يتحــــــــــــــــــد قصـــــــــــــــــ ودمعـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــذكرِ 
  رُ كــــــــــــد مُ  ليــــــــــــلٌ  الغـــــــــــي  وأرخـــــــــــى ســــــــــــديلَ 

ــــــــــأرض  باعٌ ِســــــــــ ــــــــــد"ب ــــــــــ "اهلن ــــــــــزأَ تْع   رُ وي وت
ـــــــــــ   رُ كثـُـــــــــــيَ  النـــــــــــاس والغـــــــــــي  صـــــــــــالحُ  ل وَق

ـــــــــــــــــوتعْ  متشـــــــــــــــــي واآلرامُ  نيُ ـــــــــــــــــا العِـــــــــــــــــ   رُ بـُ
 ــــــــــــــــيف اهلــــــــــــــــوى يتبخْ  جهــــــــــــــــولٍ  وكــــــــــــــــل   رُ تَـ
  رُ وفـ يُـــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــدهم إال حلـــــــــــــــــــظ جومـــــــــــــــــــا 

 رُ ِســـــــــــيْ ومَ  قٌ ْســـــــــــوفِ  رٌ كْ ُســـــــــــ مْ هُ وقـــــــــــد ســـــــــــر  
ــــــــــــرُ  أرى عــــــــــــنهم شــــــــــــقاهم ومــــــــــــا إنْ  يـَُقش  
ــــــــــــــــ لــــــــــــــــو كــــــــــــــــان الوبــــــــــــــــاءُ  متنيــــــــــــــــتُ  رُ املتبـ  



  ٢٨٧  إعجاز أمحدي

ـــــــــإنّ  ـــــــــد أُ  ف ـــــــــاس عن   هـــــــــىلنويل اهـــــــــالك الن
  هيبَ ِســــــــومــــــــن ذا الــــــــذي مــــــــنهم خيــــــــاف حَ 

ـــــــــــذي ال يفْ    عامـــــــــــدا ر اهللاَ ُجـــــــــــومـــــــــــن ذا ال
 ـــــــــــــذي مـــــــــــــا ســـــــــــــب ـــــــــــــهين لتُ ومـــــــــــــن ذا ال   قات

 هــــــــــــــــمالقــــــــــــــــوم كلّ  أكــــــــــــــــابرَ  وكيــــــــــــــــف وإن  
  مٌ عظـــــــــصـــــــــدقي مُ  بُ ْعـــــــــعلـــــــــيهم رُ  ولكـــــــــنْ 

  مالقـــــــــــــــوم إال لســـــــــــــــاُ  يفلـــــــــــــــيس بأيـــــــــــــــد
  قضــــــــــــى اهللا أن الطعــــــــــــن بــــــــــــالطعن بيننــــــــــــا
  ولـــــــــــــيس عـــــــــــــالج الوقـــــــــــــت إال إطــــــــــــــاعيت

ـــــــــيب مـــــــــن مصـــــــــائبِ  ـــــــــد ذاب قل ـــــــــا وق   دينن
  هُ حـــــــــــــــد  زين قـــــــــــــــد جتـــــــــــــــاوزَ ي وحـــــــــــــــوبثّـــــــــــــــ

ــــــــــــلَ قــــــــــــد طَ  مــــــــــــوعٌ دوعنــــــــــــدي    املآقيــــــــــــا نَ ْع
  إىل الســـــــــــــــما صـــــــــــــــاعداتٌ  ويل دعـــــــــــــــواتٌ 

ـــــــــــــــأثريً  عطيـــــــــــــــتُ وأُ    ا مـــــــــــــــن اهللا خـــــــــــــــالقيت
  بصـــــــــــــــــــــــــفاته نـــــــــــــــــــــــــاين جـــــــــــــــــــــــــاذبٌ جَ  وإنّ 
ــــــ ــــــوة العُ  تُ رْ حَف ــــــنفس مــــــن ق ــــــال ال ــــــىجب   ل

ـــــ عطيـــــتُ وأُ  ـــــدٍ  قٍ لـــــن خَ ِم   مـــــن اهلـــــدى جدي
  كــــــــــــــــرونينينمــــــــــــــــن األحــــــــــــــــرار ال  فريــــــــــــــــقٌ 

ــــــــــــــد زامحــــــــــــــوا يف كــــــــــــــل أمــــــــــــــرٍ    هأردتُــــــــــــــ وق
  هار ِســــــــــــــ رَ دْ مل يـُـــــــــــــ ا واهللاِ وْ وكيــــــــــــــف عَصــــــــــــــ

  همْ لئــــــــــامِ  رِ وْ ا عنــــــــــد َجــــــــــاصــــــــــطبارً  تُ لزمــــــــــ
ــــــــــــــــــم رّيب  ــــــــــــــــــويعل ــــــــــــــــــيب و  رّ  ِس   همْ ر ســــــــــــــــــقل

  يف الـــــــدهر كاســـــــرٌ  قاحلـــــــ بِ ْضـــــــولـــــــيس لعَ 

ــــــــــــــــأَ  ُــــــــــــــــ وىل مــــــــــــــــن ضــــــــــــــــاللٍ وأَ  ب َح   رُ دم ي
ـــــــــ رُ ثِ ؤْ ويـُـــــــــ دادَ ومـــــــــن ذا الـــــــــذي يبغـــــــــي الس  

ـــــــــــ ـــــــــــذي بـَ ـــــــــــفٌ  ر ومـــــــــــن ذا ال ـــــــــــمُ  عفي رُ طه  
ــــــــــــــــــف أُ وقــــــــــــــــــال ذَ  ــــــــــــــــــكْ وذي وأُ روين كي   رُ ِف

 ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــ عل   رُ شـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــام مُ واحلُ  راصٌ ِح
ــــــاري الليــــــثَ  ــــــف يب ــــــ فكي   رُ ذَ وْ ن هــــــو َجــــــَم

  رُ ينظُــــــــــــــــــــــــــ واهللاُ  بالســـــــــــــــــــــــــب  ســـــــــــــــــــــــــةٌ نج مُ 
  روابِصـــــــــــــــــأتــــــــــــــــاهم ليُ  فــــــــــــــــذلك طـــــــــــــــــاعونٌ 

  رُ دحَ ويُــــــــــــــ فــــــــــــــَىن يُ  فالطــــــــــــــاعونُ  أطيعــــــــــــــونِ 
ــــــــــــــــــمُ    رُ ِصــــــــــــــــــبْ علمــــــــــــــــــون وأُ يمــــــــــــــــــا ال  وأعل

ـــــــــــــــتأُ  فضـــــــــــــــلٌ  ولـــــــــــــــوال مـــــــــــــــن الـــــــــــــــرمحن رُ بـ  
ـــــــــــــــــ راخٌ وعنـــــــــــــــــدي ُصـــــــــــــــــ رُ ال يـــــــــــــــــراه املكف  
ـــــــــــــــــــــ ويل كلمـــــــــــــــــــــاتٌ  ـــــــــــــــــــــة تَ ياليف الص   رُ قَع

ـــــــــــــــــ وتـــــــــــــــــأوي إىل قـــــــــــــــــويل قلـــــــــــــــــوبٌ  رُ تطه  
ــــــــــــــــــــــــاين يف الصــــــــــــــــــــــــ وإنّ    رُ خور يــــــــــــــــــــــــؤثـ بي

ــــــــــــــ ــــــــــــــرٍ  فصــــــــــــــار فــــــــــــــؤادي مثــــــــــــــلَ  رُ تفج  
  رُ صـــــــــــــــــو لـــــــــــــــــوب أُ قيف ال بيـــــــــــــــــانٍ  فكـــــــــــــــــلّ 
  مـــــــــــــن األشـــــــــــــرار آذوا وأنكـــــــــــــروا وحـــــــــــــزبٌ 
ـــــــــــــــــــــــــــــدَ فأيـــــــــــــــــــــــــــــ َـــــــــــــــــــــــــــــوا وأدْ رّ ين ريب فَف   وار ب

  رُ وكـــــــان ســـــــنا برقـــــــي مـــــــن الشـــــــمس أظَهـــــــ
  رُ وكــــــــــــــــان األقــــــــــــــــارب كالعقــــــــــــــــارب تــــــــــــــــأبِ 

 وكـــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــ خفـــــــــــــــــــــيرُ عنـــــــــــــــــــــده متحض  
ــــــــــــكِســــــــــــن قــــــــــــام للتّ وَمــــــــــــ   رُ كَســــــــــــا فيُ ري بغًي



 يأمحد إعجاز   ٢٨٨

  ه حبيبُـــــــــــــــــــــــــديين وإينّ يعـــــــــــــــــــــــــان ذا وَمـــــــــــــــــــــــــ
 ا كمـــــــــا هـــــــــو زعمهـــــــــمابً ولــــــــو كنـــــــــت كـــــــــذ  

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــتُ ون أين قـــــــــــــــــد تقو يظّن   دامـــــــــــــــــعا ل
  اهللا أبــــــــــــــــــــــــدى بــــــــــــــــــــــــراءيت وكيــــــــــــــــــــــــف وإنّ 

  ن حيــــــــث ال تــــــــرىد اهللا ِمــــــــعــــــــويأتيــــــــك و 
  مِ هك هـــــــــــذا الـــــــــــتّ  بعـــــــــــضَ  الً ْهـــــــــــمَ ِر ِفـــــــــــكْ أمُ 

  كــــــــــــــافرٌ   قلــــــــــــــتَ  إين مســــــــــــــلمٌ  قلــــــــــــــتُ  وإذْ 
ـــــتَ   وإنْ  ـــــ كن   امؤمنًـــــ تَ لســـــ لْ ال ختشـــــى فُق
  لــــــــــــق واهلــــــــــــوىالــــــــــــنفس واخلَ   تركــــــــــــتُ وإينّ 

 داكـــــــان مــــــن أكــــــرب العِـــــــ  وكــــــم مــــــن عــــــدو  
  غـــــــــــــري أنـــــــــــــين ورةٍ رُ ْهـــــــــــــولســـــــــــــت بـــــــــــــذي كُ 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ل وال ِغ ـــــــــــــــيب وال ِم َـــــــــــــــجَ  نيف قل   ةٍ بان
ــــــــــبْ تَـ  فــــــــــإنْ  ــــــــــلْ ين يف حَ ِغ ــــــــــَق ــــــــــلْ م تُـ لْ ة الس   ينِف

ـــــــــــــــــــــــلْ  إلصـــــــــــــــــــــــالح خَ وأرســـــــــــــــــــــــلين رّيب    هِ ِق
  ينبيـــــــــــــــــــــــدُ يب يُ ذْ ابا فِكـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــذّ   كُ أَ  وإنْ 
  هِمــــــــــــكْ حُ  ســــــــــــيفَ  رْ  وانتِظــــــــــــين ورّيب رْ ذَ فَــــــــــــ

ـــــــــــــ امَ َحتـــــــــــــ   هُ مـــــــــــــا صـــــــــــــنعتَ  بْ قتـــــــــــــايل واجتِن
  قــــــــــــــــــــون لطــــــــــــــــــــاعيتوف أرى الصــــــــــــــــــــاحلني يُ 

  ةٍ رَ طْـــــــــــــف وِ دْ ن بَــــــــــــاهللا ِمــــــــــــ مُ تْ وذلــــــــــــك َخــــــــــــ
  طــــــــئ الفــــــــىتخيشــــــــد مــــــــا ر نــــــــور ال كــــــــذلك

  همقاَمـــــــــــ كدرِ فيـــــــــــ ذا فضـــــــــــلٍ  ن يـــــــــــكُ وَمــــــــــ
  ةً لــــــــــــــــبِ الســــــــــــــــعيد جِ  العبــــــــــــــــدُ  وال يهلــــــــــــــــكُ 

 هـــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــد مثلُ ر ولل آثـــــــــــــــــــــارٌ  وللغـــــــــــــــــــــي  

ـــــــــــــــــــــــ   رُ اهللا ينُصـــــــــــــــــــــــ اديين إذِ يـــــــــــــــــــــــر ن ذا وَم
ـــــــــ ـــــــــأمـــــــــوت وأُ  ن دهـــــــــرٍ لقـــــــــد كنـــــــــت ِم   رُ قبَـ

  رُ نَكــــــــــــــــمو  إمثٌ  الظــــــــــــــــن  وبعــــــــــــــــضُ  كــــــــــــــــرٍ مب
  رُ َهـــــــــــــــــــــبْـ تلـــــــــــــــــــــوح وتَـ  وجـــــــــــــــــــــاء بآيـــــــــــــــــــــاتٍ 

  رُ ِصـــــــــــــــــــــــبْ وتُـ  د ُحتَـــــــــــــــــــــــ عـــــــــــــــــــــــنيٌ  رفـــــــــــــــــــــــهفتع
  رُ ذَ فاْحــ �فُ ْقــال تَـ �قــال  ب رَ  رَ قْهــ فْ وَخــ

 ــــــــــــــــأين الت ــــــــــــــــا أيّ ف   رُ هــــــــــــــــا املتهــــــــــــــــو قــــــــــــــــى ي
  رُ بَـــــــــــــــــــــــوختُْ  ن لَ أَ ْســــــــــــــــــــــتُ  ويــــــــــــــــــــــأيت زمــــــــــــــــــــــانٌ 

 رُ ِطـــــــــبْ يُـ  يـــــــــؤذيين وال املـــــــــدحُ  فـــــــــال الســـــــــب  
  رُ أصــــــــــــغَ  ا صــــــــــــرتُ رً ا أتــــــــــــاين صــــــــــــاغِ فلّمــــــــــــ

  رُ ع َصـــــــــــــــــــــأُ  ا ذو عنـــــــــــــــــــــادٍ ًشـــــــــــــــــــــحْ إذا زاد فُ 
  رُ شـــــــــــــــه وأُ  ًياِضـــــــــــــــغْ ســـــــــــــــامي مُ لقـــــــــــــــي حُ وأُ 

  رُ حُضــــــــــــــــــــ يف امليــــــــــــــــــــادين أَ ين بَـــــــــــــــــــــلُ تطْ  وإنْ 
  رُ بـ َصـــــــــــى وتَ هـــــــــــوً  قْ ِطـــــــــــال تنْ  فيـــــــــــا صـــــــــــاحِ 

ــــــــــــــ كُ أَ  وإنْ  ــــــــــــــك َ ن رّيب ِم   رُ ُجــــــــــــــ فمــــــــــــــا ل
ــــــــــــرأســــــــــــي أو قَ  عَ طَــــــــــــليقْ  ــــــــــــن يُ فــــــــــــا َم رُ كف  

ـــــــــــــــــــــلْ ا إذا جُ وإنّـــــــــــــــــــــ   رُ بِ دْ نـــــــــــــــــــــا فإنـــــــــــــــــــــك ُم
ــــــــــــ ــــــــــــوأّم ــــــــــــقْ ففــــــــــــي الضــــــــــــاللة يُـ  ي وِ ا الَغ   رُ بَـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش اهللا ال تَ نُ  وإنّ  رُ تغيـ  

 رُ ثِمـــــــــــــــــــــــتُ  ال حمالـــــــــــــــــــــــةَ  خنيـــــــــــــــــــــــلٍ  وكـــــــــــــــــــــــل  
ـــــــــــــــو يف شـــــــــــــــبابٍ  ـــــــــــــــ ول ـــــــــــــــيُ  تٍ أو بوْق رُ عم  

ـــــــــــــ يِمـــــــــــــإذا مـــــــــــــا عَ    رُ ظُـــــــــــــينْ  رَ ا بـــــــــــــآخَ يوًم
  واظــــــــــــر العالمــــــــــــات وان فقومــــــــــــوا لتفتــــــــــــيشِ 



  ٢٨٩  إعجاز أمحدي

  هُ ْمسُـــــــــــيف اخلـــــــــــراطيم وَ  ىيبقـــــــــــ أرى الظلـــــــــــمَ 
ـــــــبِ  خـــــــْريٍ  ضـــــــوا عـــــــن كـــــــل رَ وقـــــــد أعْ    همْ ظِ يْ َغ

  هِ أمـــــــــــــــــــــرِ  رِ بـــــــــــــــــــــآخِ  ر مظلـــــــــــــــــــــومٌ َصـــــــــــــــــــــنْ ويُـ 
  تبكـــــــي املالئــــــــكُ  إذا مـــــــا بكـــــــى املعصـــــــومُ 

ـــــــــــــــــــــغُ بِ  ي ِقـــــــــــــــــــــعينـــــــــــــــــــــا تَ  تْ إذا ذرفَـــــــــــــــــــــ ةٍ م  
  همكالســــــــيوف دعــــــــاؤُ   علــــــــى األرض قــــــــومٌ 

  ةٌ مجــــــــــــ رقــــــــــــى واحلــــــــــــوادثُ نتــــــــــــرى كيــــــــــــف 
 محايــــــــــــــــةٌ  عــــــــــــــــنيٍ ن مُ ِمــــــــــــــــ آنٍ  لنــــــــــــــــا كــــــــــــــــل  

  مْ كُ لمــــــــــث اليــــــــــومَ  ا ال شــــــــــامتَِ شــــــــــامتً  ١ اأيَــــــــــ
  ينب ومـــــــــــا أدري علـــــــــــى مـــــــــــا تُســـــــــــ ب تُســـــــــــ

  مْ هُ قـــــــــــــــــى الرجـــــــــــــــــال وخـــــــــــــــــريَ ه أتْ أحتســـــــــــــــــبُ 
ــــــــاحلــــــــيْ  م كــــــــذاتِ أراُكــــــــ   طــــــــاهرٍ  لَ ض ال مْث

  النــــاس يف الــــورى رمَ أْكــــ "انً ســــيْـ ح"م حســـبت
 ريهيف النـــــــــاس مـــــــــا كـــــــــان غـــــــــ امـــــــــرأً  كـــــــــأن  

  "مــــــرميٍ  ابـــــنِ "ل الــــــذي يف وهـــــذا هــــــو القـــــوْ 
  لــــــــــوب تشــــــــــاتْ قا كيــــــــــف الًبــــــــــجفيــــــــــا ع

ـــــــــدً  ئُ ر ْطـــــــــتُ أَ  ـــــــــلَ عب   تُ ِحـــــــــنْ عيســـــــــى وتَـ  ا مث
  مــــــــــهمقا أال ليــــــــــت شــــــــــعري هــــــــــل رأيــــــــــتَ 

  يــــــــــــــــــــــةً رْ ا وفِ بً ذْ وِكــــــــــــــــــــــ ليــــــــــــــــــــــه إطــــــــــــــــــــــراءً عْ أتُـ 
  لـــــــى مـــــــن كالمكـــــــمالعُ  تكـــــــاد الســـــــماواتُ 

  هـــــــمْ ل كل ْســـــــالر  أفضـــــــلَ " ْنيٌ َســـــــحُ "أكـــــــان 
  اهللا الغيــــــــــــــــور علــــــــــــــــى الــــــــــــــــذي أال لعنــــــــــــــــةُ 

ـــــــــــــــــخمُ  ضــــــــــــــــعيفٌ  ر مظلـــــــــــــــــومٌ َصــــــــــــــــنْ ويُـ  رُ س  
ـــــــــــــــارٍ  لَ ثْـــــــــــــــ أراهـــــــــــــــم مِ كـــــــــــــــأينّ    رُ ســـــــــــــــع تُ  ن

  رُ ذِ ْنــــــــــــــــــن اهللا مُ ِمــــــــــــــــــ ما عبــــــــــــــــــدٌ وال ســــــــــــــــــيّ 
ـــــــــــــفَكـــــــــــــ ـــــــــــــالدٍ م ِم ـــــــــــــلَ هْ تُـ  ن ب ـــــــــــــ ن َك   رُ ذَ وُجتْ

ـــــــــــــــــــــمَ  بٌ رْ َكـــــــــــــــــــــ  جُ فـــــــــــــــــــــر يُ  ـــــــــــــــــــــأو يُ  هُ س رُ بش  
ـــــــ هـــــــذا الســـــــيفَ  س َمـــــــ نْ فَمـــــــ بالش ـــــــبْ يُـ  ر   رُ تَـ

  رُ ُكـــــــــــغـــــــــــي هالكـــــــــــي وميَ ن يبْ َمـــــــــــ ويهلـــــــــــك
  رُ ظَفـــــــــــــــــعى مـــــــــــــــــاكرين ونَ رْ َصـــــــــــــــــ رُ نغـــــــــــــــــادِ 

ــــــــــــــف أرى يف كَ  ومــــــــــــــا إنْ    رُ طــــــــــــــبَ مــــــــــــــا يُـ  مْ ُك
  وغرُ فتُـــــــــــــــــــ "ْنيٍ َســـــــــــــــــــحُ "أآذاك قـــــــــــــــــــويل يف 
ـــــــــــ ـــــــــــالكم ِم ـــــــــــا مُ ن خـــــــــــريِْ فمـــــــــــا ن ـــــــــــه ي   رُ ذِ ْع

ــــــــــــتطِ  ــــــــــــي ــــــــــــة تَ لعذااء ان مــــــــــــب وِم   رُ ُهــــــــــــطْ ب
  رُ طُــــــــــــفْ ر القــــــــــــدير ويَـ مــــــــــــا فطَــــــــــــ وأفضــــــــــــلَ 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ هُ رَ وطه   رُ فُجـــــــــــــــــــيَ  رُ الـــــــــــــــــــرمحن والغيـْ

ــــــــــــــــــ رُ يقــــــــــــــــــول النصــــــــــــــــــارى أيهــــــــــــــــــا املتنص  
  رُ طــــــــــــفَ تَـ ن قــــــــــــولكم تَـ فكـــــــــــاد الســــــــــــما ِمـــــــــــ

  وتـَْهـــــــــــــــــــــــذرُ كاألنبيـــــــــــــــــــــــاء   تبـــــــــــــــــــــــةً لـــــــــــــــــــــــه رُ 
  رُ عُمــــــــــتَ  أو علــــــــــى الظــــــــــن  بصــــــــــريٍ  لِ كمثْــــــــــ

ـــــــــــــأقيه كْســـــــــــــأتَ    رُ ا مـــــــــــــا ســـــــــــــقاه املقـــــــــــــد ًس
ــــــــــــــــــــــوال وقتُ  نَ رْ طــــــــــــــــــــــفَ تَـ    رُ تقــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــا مُ ل

ـــــــــــــــــــ أكـــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــفيعَ    رُ ثَـ ؤ األنبيـــــــــــــــــــاء وُم
  رُ تبصـــــــــــــــــــــــــــــــــوال يَ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــإطراءٍ  نيُ َميــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

١
  .الشيعي" علي احلائري" الشيخ على هجوم رد هذا  



 يأمحد إعجاز   ٢٩٠

  خــــــــــــــالقي قــــــــــــــامي فــــــــــــــاعلموا أن وأمــــــــــــــا مَ 
ــــــــــــــ   هــــــــــــــااهلــــــــــــــدى أزهارُ  لُ بْ ُســــــــــــــ ةٌ لنــــــــــــــا جّن

  نـــــــــــــــــــانُ يْـ الســـــــــــــــــــابقني وعَ  مـــــــــــــــــــاءُ  رَ د َكـــــــــــــــــــتَ 
  مْ ُكـــــــــــــــــواتَ وأنـــــــــــــــــتم تـــــــــــــــــذكرون رُ .. رأينـــــــــــــــــا

  "مْ كُ نِ يْ َســــــــــحُ "مــــــــــا بيــــــــــين وبــــــــــني  نَ ّتاوشــــــــــ
  "كـــــربال" تَ ْشـــــفـــــاذكروا دَ  "ْنيٌ َســـــحُ "مـــــا وأ

  ر خــــــــــــــــالقيْجــــــــــــــــوإين بفضــــــــــــــــل اهللا يف حِ 
ـــــــــــأتِ  وإنْ    نـــــــــــابالســـــــــــيف والقَ  ين األعـــــــــــداءُ ي
  ذيبـــــــــــــــةٍ مُ  ين خصـــــــــــــــمي بنـــــــــــــــارٍ ِقـــــــــــــــلْ يُـ  وإنْ 
ـــــــــــــومٌ عـــــــــــــدَ وأوْ  ـــــــــــــ ين ق ـــــــــــــي ِم   داعـــــــــــــن اللقتل

ــــــــــــــ ــــــــــــــ رب  رَ كــــــــــــــذلك تبغــــــــــــــي قْه   بٍ حماِس
ــــــــــــــــــتُ بُ  ــــــــــــــــــرحيم خلَ  عث   لقــــــــــــــــــهِ مــــــــــــــــــن اهللا ال

  طفــــــــــــهِ لن فضــــــــــــل الكــــــــــــرمي و وذلــــــــــــك ِمــــــــــــ
  هـــــــــــــانعيمَ  نـــــــــــــانَ النـــــــــــــاس يبغـــــــــــــون اجلِ  أرى

ـــــــــــــ   ينر ُســـــــــــــا يَ وأبغـــــــــــــي مـــــــــــــن املـــــــــــــوىل نعيًم
ــــــــــــــســــــــــــــي وخُ وذلــــــــــــــك فردوْ    يتنــــــــــــــدي وجَ ْل

ــــــــــــــــ" مــــــــــــــــالَ  املــــــــــــــــالَ  ثــــــــــــــــتُ ر وإين و  دٍ حمم"  
  ن أبنائــــــــــــهِمــــــــــــ ولســــــــــــتُ  ثــــــــــــتُ ر وكيــــــــــــف و 
ـــــــــــــــــزعمُ  ـــــــــــــــــيدَ نا رســـــــــــــــــولَ  أنّ  أت   الـــــــــــــــــورى َس

ـــــــــــ ـــــــــــذي خَل   ق الســـــــــــماء ألجلـــــــــــهِ فـــــــــــال وال
ـــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــلَ ثْ رِ ا وَ وإنّـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــوُ  ن ـــــــــــــــــ دٍ ْل   هُ متاَع

  يل املنــــــــــــــــري وإنّ  ف القمـــــــــــــــرُ َســـــــــــــــلـــــــــــــــه خَ 
  لــــــــــــــــــه آيــــــــــــــــــةً  زٌ جــــــــــــــــــمع وكـــــــــــــــــان كــــــــــــــــــالمٌ 

ـــــــــــــــــــــحيَُ  ـــــــــــــــــــــدُ م ـــــــــــــــــــــرْ ن عَ ين ِم   رُ قـ وَ شـــــــــــــــــــــه ويـُ
ـــــــــــــ ا تتَ با ِمـــــــــــــنســـــــــــــيم الصـــــــــــــن شـــــــــــــأ رُ حيـ  

ـــــــــــــــــــــــــــ   رُ د َكـــــــــــــــــــــــــــتَ ام ال تَـ األيّـــــــــــــــــــــــــــ رِ إىل آِخ
ـــــــــ ـــــــــ ولٍ ُقـــــــــن نُـ وهـــــــــل ِم   صـــــــــرُ بَ تُـ  د عـــــــــْنيٍ عْن

  رُ َصــــــــــــــــــــــنْ وأُ  نآ كــــــــــــــــــــــل   دُ فــــــــــــــــــــــإين أؤيــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــام تبْ  إىل هـــــــــــــــذهِ  ـــــــــــــــانْ األي   رواظُ كـــــــــــــــون ف

ــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــامٍ مــــــــــــــــــن لِ  مُ عَصــــــــــــــــــ وأُ ىب رَ أُ  رواتنم  
  رُ َفـــــــــــــــــــــــــــــظْ وأُ  ن ظَـــــــــــــــــــــــــــــفَ حْ إين أُ  فـــــــــــــــــــــــــــــواهللاِ 

  رُ دم يُـــــــــــــــــــ ا والعـــــــــــــــــــدو ين ســـــــــــــــــــليمً دْ ِجتـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــاملليـــــــــــــــــك وخُ  رُ م قْهـــــــــــــــــهُ فـــــــــــــــــأدركَ  رواس  

ُـــــــــــــــ ومـــــــــــــــا إنْ  ـــــــــــــــك الكـــــــــــــــالم ي   رُ ؤثـ أرى في
  ِربُ ْخـــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــافلني وأُ قوًمـــــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــذرَ ألُ 

 رُ كُ ْشــــــويَ  الحَ صــــــال يغــــــن يبْ َمــــــ علــــــى كــــــل  
  رُ َصـــــــــــــــــالــــــــــــــــيت ال حتُْ  أطايِبهــــــــــــــــاوأحلــــــــــــــــى 

ــــــــــــــــيُ  ومــــــــــــــــا هــــــــــــــــو إال يف صــــــــــــــــليبٍ  رُ كس  
ــــــــــــــــلْ خِ دْ فــــــــــــــــأَ  ــــــــــــــــا أْضــــــــــــــــِن َرّيب جّن   رُ جَ يت أن

ُــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــا إال آل ــــــــــــــــــــــــخَ املتَ  هُ فمــــــــــــــــــــــــا أن رُ يـ  
ـــــــــــــــفَ فَـ  ـــــــــــــــزبكم مُ حـــــــــــــــوهـــــــــــــــل يف  رْ ك رُ تفك  

ــــــــــــــــأبْـ  ويفَ ئه تُــــــــــــــــشــــــــــــــــانِ  علــــــــــــــــى زعــــــــــــــــمِ    رُ تَـ
  رُ َشــــــــــــــــحيُْ  إىل يــــــــــــــــومِ  دٌ لْـــــــــــــــنــــــــــــــــا وُ لُ ثْـ لـــــــــــــــه مِ 
 ــــــــــــــك فــــــــــــــأي ــــــــــــــوت بعــــــــــــــد ذل   رُ َضــــــــــــــحيُْ  ثب

  رُ ِكـــــــــــــــــنْ تُـ شـــــــــــــــــرقان أَ ملا غســـــــــــــــــا القمـــــــــــــــــرانِ 
  رُ َهــــــــــبْـ يَـ  ل علــــــــــى الُكــــــــــ كــــــــــذلك يل قــــــــــولٌ 



  ٢٩١  إعجاز أمحدي

  داعامــــــــ عي الــــــــوحيَ د إذا القــــــــوم قــــــــالوا يَــــــــ
  هُ خيــــــــــــــــــــــــــالف أصــــــــــــــــــــــــــلَ  أنْ  ل ِظــــــــــــــــــــــــــ لِ ىن وأَ 

  هُ طيُعــــــــــــــــأ كأصـــــــــــــــلٍ    لـــــــــــــــذو نســــــــــــــــبٍ وإينّ 
  ناعنــــد حســــيبِ  تقــــوى القلــــبِ  كفــــى العبــــدَ 

 ـــــــــــــــالســـــــــــــــما ألئِ  ولكـــــــــــــــن قضـــــــــــــــى رب ةٍ م  
  ومل يكــــــــــن كــــــــــرميٍ   ن كــــــــــان ذا نســـــــــبٍ وَمـــــــــ

  فإننــــــــــــــــــــــــــــــــــا دٌ مث محْــــــــــــــــــــــــــــــــــ دٌ وهللا محْــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اهللا يف أنبيائــــــــــــــــــــــــــهِ  نُ نَ كـــــــــــــــــــــــــذلك ُســـــــــــــــــــــــــ

  ةٍ أئّمــــــــــــ ا الــــــــــــذي مــــــــــــا جــــــــــــاء مثــــــــــــلَ وأّمـــــــــــ
  ةٍ ودميـَــــــــــــ رٍ طْــــــــــــمَ  إال مثـــــــــــــلَ  ومــــــــــــا جئــــــــــــتُ 
  بـــــــــــايعوين بصـــــــــــدقهم نـــــــــــاسٍ وكـــــــــــم مـــــــــــن أُ 

 ي رِ نّجـــــــــــــــــــا يُ بانًـــــــــــــــــــقر  تُ بْـــــــــــــــــــفقر َمْ قـــــــــــــــــــا  
ــــــــــــــــــــ   يف حضــــــــــــــــــــرة اهللا خــــــــــــــــــــالقي ةٌ ز ويل ِع

ــــــــــــــــباملتقــــــــــــــــد  أتــــــــــــــــى العلــــــــــــــــمُ    همدَ مني وبْع
ــــــــــــــــلَ    جتــــــــــــــــارةٍ  مــــــــــــــــالِ  ومــــــــــــــــا أنــــــــــــــــا إال مث

ـــــــــــــــومـــــــــــــــا ه ـــــــــــــــ ك األشـــــــــــــــرارُ ل   هملِ خْ بُ إال ِل
  ةً حوَشــــــــــــــــوْ مَ  ةً ضــــــــــــــــاهي أْمجَــــــــــــــــتُ  قلــــــــــــــــوبٌ 
  هم يف زماننـــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــر  نـــــــــــــــــــاسٍ أُ  كبـــــــــــــــــــريُ 

ـــــــن يت فَمـــــــ ـــــــقـــــــي مـــــــنهم وَم   ؟ان كـــــــان خائًف
ــــــــــ ــــــــــيهم ذا صــــــــــالحٍ وَم ــــــــــادرٍ   ن كــــــــــان ف   كن

  الـــــــــــورى ةُ عاَمـــــــــــ مْ حـــــــــــوهلَُ  طٍ وجـــــــــــاء كـــــــــــرهْ 
  ةٍ رَ ْضـــــــــــخُ  مـــــــــــا رأى وجـــــــــــهَ  أنـــــــــــاخوا بـــــــــــوادٍ 

  مْ هُ بعـــــــــدَ  ،ةكي علـــــــــى تلـــــــــك الثالثـــــــــفـــــــــأبْ 

ـــــــــــــــيُـ  رٍ دْ بَـــــــــــــــ ل فـــــــــــــــإين ِظـــــــــــــــ تُ عجْبـــــــــــــــ   رُ و نَـ
  رُ َهــــــــــــزْ ويَـ  يف وجهــــــــــــي يلــــــــــــوحُ  فمــــــــــــا فيــــــــــــهِ 

  رُ طــــــــــــعَ ه املعصـــــــــــوم طيــــــــــــين مُ ينِــــــــــــن طِ وِمـــــــــــ
ـــــــــــــــعَ مُ  حذو صـــــــــــــــال ســـــــــــــــبٍ نَ ولـــــــــــــــيس لِ  رُ يـ  

  رُ نفــــــــــــــالت  جيِهــــــــــــــال يَ كــــــــــــــيْ   بٌ َســــــــــــــنَ  هلــــــــــــــمْ 
ـــــــــــــــاحملَ  الـــــــــــــــدين  وَ ْهـــــــــــــــفَـ  بٌ َســـــــــــــــلـــــــــــــــه حَ  رُ ق  

ـــــــــــــــــــــمجعْ  رُ كُ نْشـــــــــــــــــــــ ا فللـــــــــــــــــــــهِ نامهـــــــــــــــــــــا حق  
  رواِصـــبْ ا وأَ ن قـــدمي الـــدهر فاخشـــوْ ِمـــ جـــرتْ 

  رواِشـــــــــفأبْ  بٍ ْســـــــــنَ  طُ فلـــــــــيس لـــــــــذلك شـــــــــرْ 
  رُ ُمـــــــــــــــــــــــــعْ الـــــــــــــــــــــــــبالد وأَ  يــــــــــــــــــــــــتُ وَ وأرْ  رورٍ دَ 

َـــــــــ   روام ذَ ومـــــــــا خـــــــــالفوا قـــــــــويل ومـــــــــا هـــــــــم ت
ــــــــــــــــــــويَ    رُ وأْحنَــــــــــــــــــــ تُ  مــــــــــــــــــــا حنــــــــــــــــــــرْ م رّيب عَل

ــــــــــــــــــرو طــــــــــــــــــاوَ  فطــــــــــــــــــوىب لقــــــــــــــــــومٍ    اعوين وآث
  رُ خ ؤ ُمـــــــــــــــــــ الفائتـــــــــــــــــــاتِ  تــــــــــــــــــالىف مجيـــــــــــــــــــعَ 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــين كِ د رَ  نْ فَم ـــــــــــــــوا وخُ بيـــــــــــــــدُ ا أُ رً بـْ وارُ س  
ـــــــــــــــــــــا وتَـ هومـــــــــــــــــــــا ف ـــــــــــــــــــــنَ مـــــــــــــــــــــوا أقوالن روام  

ـــــــــــنَـ ها تتَـ ُشـــــــــــحْ وَ  إنـــــــــــسٍ  لِ كْ ن َشـــــــــــفِمـــــــــــ رُ ف  
ـــــــــــــــــومٍ  هـــــــــــــــــم شـــــــــــــــــيطانُ وأعقلُ  ـــــــــــــــــمْ وأَ  ق   رُ َك

  رُ ظُــــــــــــــــــــوأنْ  آنٍ  يف كــــــــــــــــــــل رْ ب طَــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــقَـ أُ 
  رُ قـ وَ ا بيــــــــــــــــــــنهم ال يـُــــــــــــــــــــفكـــــــــــــــــــان غريبًــــــــــــــــــــ

  رواكَ نْ أَ فــــــــــ يٍ ْمــــــــــل عُ  مثْــــــــــشــــــــــّىت  شــــــــــطائبُ 
ـــــــــــمـــــــــــا خيُ  ةٍ بَـــــــــــدْ جَ  د أرضٍ وهـــــــــــل عْنـــــــــــ رُ ض  
ــــــــــــــــــــعلــــــــــــــــــــى زُ  ــــــــــــــــــــأحتََ  مْ هُ يقفــــــــــــــــــــونَـ  رةٍ ْم رُ س  



 يأمحد إعجاز   ٢٩٢

ـــــــــــــــــ أرى فـــــــــــــــــيهم خمافـــــــــــــــــةَ  نْ إومـــــــــــــــــا  ِمْ ر  
  يتيَــــــــــــنْـ يف هــــــــــــذا املقــــــــــــام مبُ  مــــــــــــتُ قومــــــــــــا 
ـــــــِمـــــــ غـــــــي اخلمـــــــولَ أبْ  أً امـــــــر  وكنـــــــتُ  بان الص  
ـــــــجَ فـــــــأخرَ    م مـــــــالكيْكـــــــجـــــــريت حُ حن ين ِم
  هُ ن املــــــــــــــــــــوىل الكــــــــــــــــــــرمي وإنّــــــــــــــــــــ ِمــــــــــــــــــــوإينّ 

ــــــــعَ  ــــــــدوا مجي ــــــــ فكي ــــــــا أيّ الكْي   داهــــــــا العِــــــــد ي
  هــــــاوُ فْـ ودَ  املرهفــــــاتِ  ضــــــربِ  مضــــــى وقــــــتُ 

ــــــــــــــــــ لطانٌ ســــــــــــــــــ وهللاِ    كةٌ وشــــــــــــــــــوْ  مٌ وحْك
  الـــــــورى أجهـــــــلَ  ١" احـــــــائرً "مـــــــا رأينـــــــا   إذا

ــــــــمْ بالصــــــــ ومــــــــا كنــــــــتُ  ال راضــــــــيً ت املخج  
  كخافـــــــــــــتٍ   ا ال أقـــــــــــــولُ جهـــــــــــــرً  بُ خاِطـــــــــــــأُ 

  إيــــــاك واللظــــــى "نيْ نَـ الحْســــــ" أيـــــا عابــــــدَ 
  وإننــــــــــا ب َســــــــــ ن أهـــــــــلِ ِمــــــــــ ؤٌ وأنـــــــــت امــــــــــر 

ـــــــ الســـــــب  وإنّ  تَ ســـــــببْ  ـــــــنكم نِ نَ ن ُســـــــِم   دي
ـــــ ـــــرى ُس ـــــرى آيَ  مَ قْ ت ـــــارب  نفســـــي مـــــا ت   ن
ــــالعُ " ومــــا أفلــــحَ    كمْ لعــــنِ  ن ضــــربِ ِمــــ "رانِ َم

ـــــــــــوَ رُ  ـــــــــــ بَ أْ ك دَ دَ ْي   تيهـــــــــــذا وصـــــــــــيّ  نِ اللْع
  نــــــــــــــاؤ خفا بينُ يســــــــــــــتَ  ويــــــــــــــأتي زمــــــــــــــانٌ 

ــــــــــــــوال تــــــــــــــذكُ  اروا األخبــــــــــــــار عنــــــــــــــدي فإ  
ــــــــــــــــــــــــــارٍ ِألَ  ىنّ أَ و  ــــــــــــــــــــــــــفٌ ومَ  قــــــــــــــــــــــــــامٌ م خب   وق

  هُ ســـــــــر  فُ عـــــــــر ت ا لســـــــــتَ رً ْمـــــــــأَ  فُ ْقـــــــــفـــــــــال تَـ 
ــــــــــــــــب ولســــــــــــــــتُ  ــــــــــــــــإىل جمَْ  اقٍ وّ ت ــــــــــــــــَم   داع الِع

  وارُ بــــــــــــــــــاملالهي متــــــــــــــــــو  لئــــــــــــــــــامٍ  شــــــــــــــــــعوبُ 
  رُ عُ ْشـــــــــــــــــــيب ويَ قْلـــــــــــــــــــ ر ويعلـــــــــــــــــــم ريب ِســـــــــــــــــــ

  رُ ع َصــــــــــــــــن زائـــــــــــــــرين أُ ين ِمـــــــــــــــمـــــــــــــــىت يـــــــــــــــأتِ 
ـــــــــــــــــــــــومل أتَـ  ضْ عـــــــــــــــــــــــرِ ومل أُ  تُ ْمـــــــــــــــــــــــفقُ    رُ ذ َع

  وَخيْفـــــــــــــــــرُ  تٍ ْشـــــــــــــــــين يف كـــــــــــــــــل دَ حيــــــــــــــــافظُ 
  رُ قـــــــــــــــــــــــــــد  وهـــــــــــــــــــــــــــذا مُ  رّيب ينمُ ِصـــــــــــــــــــــــــــفيعْ 

  رُ َحـــــــــــــــــــــنْ ن اهللا نَـ ِمـــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــانٍ ربُ ا بِ وإنّـــــــــــــــــــــ
  رُ ُضــــــــــــحْ نَ  باإلشــــــــــــارةِ  مــــــــــــاةٌ ونحــــــــــــن كُ 

ـــــــــــابَ يْ طوَ  ـــــــــــا كت ـــــــــــأظْ  البحـــــــــــث واآليُ  ن   رُ َه
ــــــــــــــــبَ تَ مل يَـ  مَ القــــــــــــــــوْ  رأيــــــــــــــــتُ  ولكــــــــــــــــنْ  وارُ ص  

ــــــــخْ ى وأُ وَحــــــــن الــــــــرحمن أُ ي ِمــــــــفــــــــإنّ    رُ بَـ
ـــــــــ كَ ومــــــــا لَـــــــــ رُ عُ ْشـــــــــوتَ  عيرَ تختــــــــار الس  
ُــــــــــــــــــ رجــــــــــــــــــالٌ    رُ مَ ؤْ إلظهــــــــــــــــــار احلقــــــــــــــــــائق نـ
 ـــــــــــــــــــــــال تُ  ةٌ نّ ُســــــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــــاسٍ أُ  لكــــــــــــــــــــــلرُ غيـ  

ـــــــــدُ  ك غـــــــــولٌ كأنـــــــــ   رُ ن أعـــــــــوَ العـــــــــيْ  فاق
  رُ أحـــــــــــرى وأجـــــــــــدَ  نِ لـــــــــــي هلـــــــــــذا اللْعـــــــــــثْ فمِ 

  رُ ك ذَ نايــــــــــــا تُــــــــــــالوصــــــــــــايا مــــــــــــن مَ  وبعــــــــــــضُ 
ـــــــــــبَ فمـــــــــــا لـــــــــــك ال تخشـــــــــــى وال تتَ  رُ ص  

ــــــــــــــكبــــــــــــــوت تُ العنْ  تِ ة بْيــــــــــــــدَ ْلــــــــــــــكجَ  رُ كس  
  رُ عـــــــــــــز مُ  عظـــــــــــــيمٍ  رقـــــــــــــانٍ فُ  شـــــــــــــأنِ  ىلـــــــــــــد

  رُ تهـــــــــــــــو بعـــــــــــــــد املـــــــــــــــوت يـــــــــــــــا مُ  ســـــــــــــــألُ فتُ 
  رُ ُضــــــــحْ أَ  القــــــــومُ  رِ ِضــــــــحْ مــــــــىت يستَ  ولكــــــــنْ 

                                                 

  .الشيعي" علي احلائري"أي   ١



  ٢٩٣  إعجاز أمحدي

ــــــــــــي أمــــــــــــري وهللاِ  ــــــــــــبُ  ف ــــــــــــلطْ  عجائ   هِ ِف
  مْ كُ ف أضــــــــــــــل اهللا كْيــــــــــــــ مِ خلــــــــــــــتْ  تُ عجْبــــــــــــــ

  رونـــــــــهؤثِ م تُ عنـــــــــدكُ  ن دليـــــــــلٍ وهـــــــــل ِمـــــــــ
  الهــــدى ا تــــاركَ كاذبًــــ  ســــيجزي المهــــيمنُ 

  مْ كُ كِ ين ملـــــــن أتــــــى ِمـــــــا َمـــــــيًـــــــغْ صــــــون بَـ أتعْ 
ـــــــــل مـــــــــنْ  ـــــــــوقـــــــــد قي   كمْ إمـــــــــامُ  ن يَ تِ أكم ي

  ١ رُ زو يـُـــــــــــ ن كــــــــــــذوبٍ ِمــــــــــــ أتــــــــــــاين كتــــــــــــابٌ 
  "رٍ لَ وْ َجــــ" يــــا أرضَ  الـــويالتُ  لــــكِ  فقلـــتُ 
  شـــــــــــامتا عِ مْ كـــــــــــالز   سُ كْ م هـــــــــــذا الـــــــــــن تكلـــــــــــ

  أنـــــــــــــــين الضـــــــــــــــاللةِ  خَ يـــــــــــــــا شـــــــــــــــيْ  أتـــــــــــــــزعمُ 
ــــــــنِكــــــــأتُ  ا جــــــــاء مــــــــن خــــــــالق الســــــــمار حق  

 ك قـــــــــــــد غســـــــــــــاقلَبـــــــــــــ إذا مـــــــــــــا رأينـــــــــــــا أن  
ــــــــــنِ  طريــــــــــق الشــــــــــرك مركــــــــــزَ  أخــــــــــذمتْ    كمْ دي

  اهللا فــــــــي الــــــــورى ومــــــــا أنــــــــا إال نائــــــــبُ 
 ـــــــــــــــ وإن ماقضـــــــــــــــاء اهللا يـــــــــــــــأيت مـــــــــــــــن الس  

  ةً وَ قْ أيهــــــــــا الغــــــــــول ِشــــــــــ بٍ ذْ بِكــــــــــ نطقــــــــــتَ 
ـــــــــــب واجلفـــــــــــاد عِ أتقِصـــــــــــ   رضـــــــــــي باألكاذي

ــــــــــ نّ بتضــــــــــرِ  وإنْ  ــــــــــى الص   الت زجاجــــــــــةً عل
ــــــــتعــــــــاىل مَ  ــــــــاختفى ِم   ن عيــــــــونكمْ قــــــــامي ف

  نــــــــــــاآيِ  ا نــــــــــــرى بعــــــــــــضَ إنّــــــــــــ ويف حــــــــــــزبكمْ 
ـــــ ن مطـــــاعنٍ خصـــــيمي هـــــل تـــــرى ِمـــــ رْ تبص  

  رُ ظُـــــــــوأنْ  وقـــــــــتٍ  ها فـــــــــي كـــــــــل شـــــــــاهدُ أُ 
ــــــــــــــا يُ فــــــــــــــيكم رشــــــــــــــيدً  ىأر  نْ إِ فمــــــــــــــا  رُ فك  
ــــــــــــا نُ تونــــــــــــا فإنّــــــــــــكــــــــــــان فأْ   فــــــــــــإنْ  رُ فك  

  رُ تـ َســـــــــــــــــــــتَ اهللا ال نَـ  كالنـــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــامَ 
ـــــــــد تَ  ـــــــــوق رُ َهـــــــــبْـ تَـ  واآليُ  األخبـــــــــارُ  تِ م  

ــــــــــرآن نَـ  ــــــــــي الق ــــــــــك ف ــــــــــوذل ــــــــــمُ  أٌ ْب   رُ ر َك
  برُ قــــــــــــــــارب يــــــــــــــــأْ كالع  خبيــــــــــــــــثٌ  كتــــــــــــــــابٌ 

ــــــــــــــلُ  ــــــــــــــتِ  تِ عْن ُــــــــــــــ بملعــــــــــــــون فأن   رُ دم ت
 رُ بَـ ْســـــــــــعنـــــــــــد التخاصـــــــــــم يُ  ئٍ امـــــــــــر  وكـــــــــــل  

ـــــــــــــــو قَ تَـ  ـــــــــــــــاعلمْ  تُ ْل ـــــــــــــــي مُ  أن  ف ـــــــــــــــطَ ذيل رُ ه  
  رُ ِكـــــــنْ مـــــــا أنـــــــت تُـ  بدي لـــــــك الرمحـــــــانُ ســـــــيُ 

  رُ جَ ْضــــــيَ  ففاضــــــت دمــــــوع العــــــني والقلــــــبُ 
ـــــــــــــــأهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو اإلســـــــــــــــالم يـــــــــــــــا مُ  رُ تكبـ  

  رواواحــــــذَ  يَ ْغــــــبوا البَـ وجــــــانِ  وا إلــــــي رّ فِفــــــ
  رُ َجـــــــــلغـــــــــى وحيُْ طـــــــــوى ويُ يُ  كـــــــــان أنْ   ومـــــــــا

ـــــا صـــــيْ  اهللاَ  فِ َخـــــ ـــــر  دَ ي   رُ ُســـــدى كيـــــف جتَْ ال
ـــــــــــــــــــ   رُ ان ال تتســـــــــــــــــــتـ ن الـــــــــــــــــــديّ وأنـــــــــــــــــــت ِم
  رُ كَســــــــتُ  الزجاجــــــــةَ  إنّ  بــــــــلْ  فــــــــال الصــــــــخرُ 

 ــــــــــــــــــــــعٍ  وكــــــــــــــــــــــل   رُ تَـ ْســــــــــــــــــــــيُ  ال حمالــــــــــــــــــــــةَ  رفي
ـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــزبَ وْ ا دعَ فإنّـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــأخ ن   رواكم فت
 ـــــــــــــطَ تُ  قـــــــــــــومٍ  ا غـــــــــــــريَ خصوًصـــــــــــــ علـــــــــــــي رُ ه  
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 يأمحد إعجاز   ٢٩٤

  وأرســـــــــــــــــــــــــــلين ريب بآيـــــــــــــــــــــــــــات فضـــــــــــــــــــــــــــلهِ 
ــــــــــــــــ لٌ بْ وُســــــــــــــــ ويف الــــــــــــــــدين أســــــــــــــــرارٌ    ةٌ خفّي

ــــ ُــــ ن حقــــائقَ وكــــم ِم ــــرى كَ ال ي   هاحِ بْ َشــــ فُ ْي
  مٌ ن اهللا العلـــــــــــــــــــــيم معلـــــــــــــــــــــفيــــــــــــــــــــأيت ِمـــــــــــــــــــــ

  رُ نِكــــــــــــأنــــــــــــك تُ  قــــــــــــد آليــــــــــــتَ  كنــــــــــــتَ   وإنْ 
  دٌ مؤيـــــــــــــــ وســـــــــــــــوف تـــــــــــــــرى أين صـــــــــــــــدوقٌ 

  ويبـــــــــدي لـــــــــك الرمحـــــــــان أمـــــــــري فينجلـــــــــي
  "أبــــــــــــا الوفــــــــــــا" الزمــــــــــــانِ  ارَ يــــــــــــك وغــــــــــــدّ رِ أُ 

ــــــــم ربــــــــي َمــــــــ   تــــــــرىوافْ  فَ ن تصــــــــل ويعل
  هظهـــــــــــــــورُ  ريـــــــــــــــدَ ا قـــــــــــــــد أُ طفـــــــــــــــئ نـــــــــــــــورً أتُ 

  قــــــد مضــــــى ورِ والــــــز  لِ جْ وقــــــت الــــــد  أال إنّ 
  عٍ تـــــــــــور  حــــــــــد  قــــــــــد جـــــــــــاوزتَ  كنــــــــــتَ   نْ وإ

ـــــــا أيّ  ـــــــذي القـــــــادرَ  فِ َخـــــــاملـــــــؤذي هـــــــا أي   ال
  ك الــــــــــــورىهلِـــــــــــه يُ ى قهـــــــــــرُ ظّـــــــــــإذا مـــــــــــا تلَ 
  ولينـــــــــــــةٍ  قٍ ْفـــــــــــــرِ  جَ ْهـــــــــــــتراعـــــــــــــي نَـ  ولســـــــــــــتَ 

  لقهــــــمْ ن خُ ْســــــحيف  النــــــاسِ  نَ ْســــــحُ  أال إنّ 
  "أبــــــــــا الوفـــــــــــا"ا أو ثًـــــــــــيا عاذئبًــــــــــ أآخيــــــــــتَ 

  مــــــــــةٍ طْ درى بلَ يُــــــــــ "الســــــــــب  أهــــــــــلَ " أال إنّ 
  لـــــــــــــــىوالقِ  والســـــــــــــــب  نيَ وهاك والتّـــــــــــــــفإيـّــــــــــــــ

  كــــــــــــــمْ دأبُ  والســــــــــــــب  اللعــــــــــــــنَ  أنّ  علــــــــــــــمُ أو 
  نــــــــــــــــــــــامليكِ  اكم أمــــــــــــــــــــــامَ ا وإيّــــــــــــــــــــــوإنّــــــــــــــــــــــ

ـــــــــتُ   فـــــــــإنْ  ـــــــــزعمُ ابً كـــــــــذّ   كن ـــــــــت ت   ا كمـــــــــا أن
ــــــتُ   وإنْ  ــــــوْ  كن ــــــ مٍ مــــــن ق ــــــوْ أتـَ ــــــيكِ ا ِم   همْ ن مل

ــــــــــــــألعْ  ــــــــــــــد  مــــــــــــــا رَ ُم ــــــــــــــا َه َــــــــــــــعْ ودَ  مُ اللئ   رواث
ـــــــــــــــــــــــــــــــخيُ  دٍ هــــــــــــــــــــــــــــــا ريب لعْبــــــــــــــــــــــــــــــظهرُ ويُ  رُ يـ  

  رُ تـ َســـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا يتَ نورُ  عيـــــــــــــــــــــدٍ بَ  مٍ كـــــــــــــــــــــنجْ 
ــــــــــــــــــــــــ رُ ويهــــــــــــــــــــــــدي إىل أســــــــــــــــــــــــرارها ويفس  

  رُ َهــــــــــــــــظْ يَ  فــــــــــــــــاحلق  تَ رْ ين ملــــــــــــــــا زو دْ فِكــــــــــــــــ
  رُ طُ ْســـــــــبفضـــــــــل اهللا مـــــــــا أنـــــــــت تَ  ولســـــــــتُ 

ــــــــــــــــــــــــــــن اهللا نَـ أو ِمــــــــــــــــــــــــــــ  ظــــــــــــــــــــــــــــالمٌ أإينّ  رُ يـ  
  رُ ســــــــــــــتَـ فــــــــــــــى ويُ خيُ  وضــــــــــــــاةُ اهللا فالض  يــــــــــــــدَ 
ـــــــــــن هـــــــــــو عنـــــــــــد اهللاوَمـــــــــــ ـــــــــــطَ مُ  ر  بـَ رُ ه  

ـــــــــك البَـ  ـــــــــل ـــــــــورُ  رُ ْه ـــــــــدارين والن ـــــــــبْـ يَـ  يف ال   رُ َه
  وافاصـــــــــربِ  بَ ذْ الِكـــــــــ قُ رِ ُحيـــــــــ وجـــــــــاء زمـــــــــانٌ 

ـــــــــــــــــــــفكَ  رْ ف  أيّ  بْ وكـــــــــــــــــــــذ رُ هـــــــــــــــــــــا املتهـــــــــــــــــــــو  
ـــــــــــــــــــــــدين ويقَهـــــــــــــــــــــــ وسَ رؤ  ج يُشـــــــــــــــــــــــ   رُ املعت

ـــــــــــــيس بِـــــــــــــ   رُ زو يـــــــــــــا ُمـــــــــــــ هدَ بْعـــــــــــــ واقٍ فل
  رُ تـــــــــــــــؤذي وتـــــــــــــــأبِ " اهللا ثنـــــــــــــــاءِ " كـــــــــــــــدأبِ 

ــــــــــــا حيُ ثًــــــــــــبْ خُ  التحقــــــــــــريَ  صــــــــــــدِ ن يقْ وَمــــــــــــ رُ ق  
ـــــــــــتَ  ـــــــــــ" أوافي ـــــــــــتَ  "اد ُم   "رُ َســـــــــــرتْ أمْ " أو رأي

ـــــــــــــــــــلَ  مُ ر وجمـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــا مٍ ْط ـــــــــــــــــــاوى يُ هلر ب رُ كس  
ـــــــــ ـــــــــتُـ  رِ جْ حلبـــــــــا رَ ْجـــــــــحلا تَ إذا مـــــــــا رمْي   رُ ذَ ْن

  رُ فَ كْ ا ســـــــــــيُ يوًمـــــــــــ التكفـــــــــــريَ  ن أكثـــــــــــرَ وَمـــــــــــ
  رُ ظُــــــــــــنْ يَـ  وَ ي قضــــــــــــايانا كمــــــــــــا ُهــــــــــــفيقِضــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــحَ  يف األنـــــــــــــــــــــــــام أُ ى وإينّ َلـــــــــــــــــــــــــعْ فتُـ  رُ ق  
ــــــــــــــــبْ املفســــــــــــــــدين وتُـ  جــــــــــــــــزى جــــــــــــــــزاءَ فتُ    رُ تَـ



  ٢٩٥  إعجاز أمحدي

  هُ شــــــــأنُ  ل بــــــــاهللا الــــــــذي َجــــــــ تُ وأقســــــــمْ 
ــــــــــ نا مــــــــــآلَ رْ عَ َشــــــــــ ــــــــــن يَ املفســــــــــدين وَم   شْ ِع

ــــــــــــــاشٌ حويف األرض أ   همْ وشــــــــــــــر  عٌ بْ ســــــــــــــو  ن
  رواب الكثـــــــــري فكــــــــــاثَ ذْ ن الِكــــــــــنـــــــــا ِمـــــــــعْ نَـ مَ 

ــــــــــــــــــوالقَ  لِ لألناِمــــــــــــــــــ فويــــــــــــــــــلٌ  كتبــــــــــــــــــتَ    مْ َل
ــــــــــــــللرســــــــــــــالة حُ  ةُ راَغــــــــــــــوكيــــــــــــــف الفَ  لتْ ص  

  افيهــــــــــــا كأّــــــــــــ بِ الكـــــــــــذْ  زَ ْجــــــــــــرِ  وانـــــــــــسُ أُ 
  يقــــــــــةٍ فِ  عــــــــــن كــــــــــلّ  الشــــــــــر  ح يُســــــــــ زمــــــــــانٌ 

ـــــــــام يُ  ـــــــــنُ طـــــــــرَ ففـــــــــي هـــــــــذه األي   مـــــــــرميٍ  ى اب
  ١عٌ تشــــــــــــي  كــــــــــــذلك يف اإلســــــــــــالم عــــــــــــاثَ 

ــــــــــ ــــــــــرى ِش ــــــــــ مْ هُ كَ ْر ن   افًــــــــــو صــــــــــارى خمَُ الن لَ مْث
ــــــــ ــــــــ قِ واتــــــــ بْ فُت ــــــــعَ "يــــــــا  كَ ربــــــــ ارَ القّه   "يْ ِل
  كٍ رِ كمْشـــــــ  "ســـــــْني احلُ " تم علـــــــى قـــــــْرب ْفـــــــعكَ 
  مْ كُ ِز عْجـــــــــــــ دَ كـــــــــــــان شـــــــــــــاهِ   يـــــــــــــومٍ  ب أال رُ 

  كمِر دْ بَغــــــــــــــ مْ مــــــــــــــا فعلــــــــــــــتُ  مْ فعلــــــــــــــتُ  ويــــــــــــــومَ 
 كمْ ســـــــــــــــارى يلعنـــــــــــــــون وفـــــــــــــــاءَ األُ  فظـــــــــــــــل  

ـــــــــــراءى عَ  ـــــــــــاك ت ـــــــــــ زُ ْجـــــــــــهن   هُ ن حتســـــــــــبونَ َم
  الــــــــــورى دُ ه ســــــــــي أنّــــــــــ" انً يْـ َســــــــــحُ "زعمــــــــــتم 

  ايف الـــــدين جــــــائزً  ركُ شـــــكـــــان هــــــذا ال  فـــــإنْ 
ــــــــــــــــــك  ــــــــــــــــــانٌ وذل ــــــــــــــــــوهنيُ  ت   مْ شــــــــــــــــــأِ  وت

ــــــــــــــ ــــــــــــــ تمْ طلْب ــــــــــــــفالًح ــــــــــــــلٍ ا ِم   بــــــــــــــةٍ خبيْ  ن قتي
ـــــــــــــــــــ وواهللا ليســـــــــــــــــــتْ     زيـــــــــــــــــــادةٌ ّين فيـــــــــــــــــــه ِم

ـــــــــــــي وشـــــــــــــأني يُ ني ربّـــــــــــــمُ كرِ ســـــــــــــيُ  رُ كبـ  
ـــــــــــــ هـــــــــــــةٍ بر إىل  ـــــــــــــك يَ ِم   رُ عُ ْشـــــــــــــن بعـــــــــــــد ذل

ــــــــــــــــــوا وكَ أهــــــــــــــــــانوين وســــــــــــــــــب  رجــــــــــــــــــالٌ  وارُ ف  
 كــــــــــــيُ  بٌ ذْ املــــــــــــرء ِكــــــــــــ صــــــــــــالِ خ وشــــــــــــر رُ ر  
  وتـَْهـــــــــــــذرُ  غـــــــــــــوي األنـــــــــــــامَ تُ  يـــــــــــــدٌ  تْ وتبـــــــــــــ

َـــــــــــــ ـــــــــــــورٌ نْ طُ  كُ أمل ي ـــــــــــــت تَـ  ب ـــــــــــــزْ ومـــــــــــــا أن   رُ ِم
ــــــــــوقــــــــــد عايَـ  كنيــــــــــفٌ  ــــــــــتَـ  والعــــــــــْنيُ  تُ ْن   رُ ذِ ْق

  رُ َصـــــــــــــــــــــــرْ وصَ  نــــــــــــــــــــــاسَ ى األُ دَ أرْ  لــــــــــــــــــــــةٌ لزَ وزَ 
ـــــــــوخَ  ىبـــــــــه النصـــــــــار  أضـــــــــل  مســـــــــيحٌ  رواس  

ــــــــــــــــص ودَ للصــــــــــــــــو ا كاأبــــــــــــــــادوا كثــــــــــــــــريً  روام  
ـــــــــــــــرى اجلـــــــــــــــاهلني تَ  ـــــــــــــــنَ عوا وتَـ ي َشـــــــــــــــن رواص  

  رُ ُضـــــــحْ فأَ  يبحـــــــرْ  قـــــــد أزمعـــــــتَ  كنـــــــتَ   وإنْ 
  رُ ينُصــــــــــــــ وَ وال ُهــــــــــــــ مْ اكُ ّجنــــــــــــــ وَ فــــــــــــــال ُهــــــــــــــ

  واري ُخــــــــــــ بُ حْ إذا الصــــــــــــ ما يــــــــــــومٌ وال ســــــــــــيّ 
  وارُ ِصــــــــــــحْ أُ  إذْ  هِ دِ ْلــــــــــــوُ وَ  "احلســــــــــــْنيِ "بــــــــــــأخ 

ــــــــــــــ ــــــــــــــت أُ  وأهــــــــــــــلُ  متُْ رْ رَ فـَ ــــــــــــــوذوا ودُ البي روام  
ــــــــــــــــــ" النــــــــــــــــــيب  شــــــــــــــــــفيعَ  ــــــــــــــــــفتَ  "دٍ حمم روافك  
 وكـــــــــــــــــل  رُ غَفـــــــــــــــــمنـــــــــــــــــه ينجـــــــــــــــــو ويُ  نـــــــــــــــــيب  

ــــــــــــ ــــــــــــرُ  وِ غْ الل فِب ــــــــــــاس بُ  لُ ْس   رواعثِــــــــــــاهللا يف الن
  رُ ُســـــالفـــــال كيـــــف جتَْ  ولَ يـــــا ُغـــــ لُ لـــــك الويْـــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــورٌ  رب  كمْ بَ يـــــــــــــــــــــــــــــفخَ  ـــــــــــــــــــــــــــــتَ مُ  غي رُ بـ  
ـــــــــــدي شـــــــــــهاداتٌ  ـــــــــــ وعن ـــــــــــانْ ِم   ارو ظُ ن اهللا ف
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 يأمحد إعجاز   ٢٩٦

ــــــــــلُ    "كمْ نُ ســــــــــيْـ حُ " لكــــــــــنْ  ب احلِــــــــــ وإين قتي
  رىكم إىل أســــــــــــفل الثــــــــــــنا ســــــــــــفائنَ رْ دَ َحـــــــــــ

  الــــــــــــــــــــــــدهر يف كــــــــــــــــــــــــل وقتــــــــــــــــــــــــهِ  اهللا إنّ ووَ 
  همحِشـــــفُ  بِ أْ عــــن دَ النــــاس  تنــــاهى لســــانُ 

  ةٍ نّ ُســـــــــــ اللعـــــــــــن يف أهـــــــــــلِ  م طريـــــــــــقَ أشــــــــــعتُ 
  قبــــــــــل تلــــــــــك الطرائــــــــــقِ  مْ ت ُمــــــــــ فيــــــــــا ليــــــــــتَ 

  هــــــمْ كل   لِ ْســــــلر ا أفضــــــلَ  "انً يْـ َســــــحُ "جعلــــــتم 
ـــــــــــــــــــب واألذى تذ  ـــــــــــــــــــد النوائ َـــــــــــــــــــكوعن   هُ رون

  ســــــــــــاجدٍ  لَ كم مثْــــــــــــت لــــــــــــه أحبــــــــــــاُر ر وَخــــــــــــ
  لــــــــــــــىوالعُ  جــــــــــــــالل اهللا واــــــــــــــدَ  يتمْ نِســــــــــــــ

  فهــــــذا علـــــــى اإلســــــالم إحـــــــدى املصـــــــائبِ 
  ايف الــــــدين جــــــائزً  ركُ شــــــكــــــان هــــــذا ال إنْ و 

 ـــــــــــــــــجُ  ســـــــــــــــــاقَ  صـــــــــــــــــالحٍ  وأي ـــــــــــــــــانبي  دَ ْن   ن
 وشـــــــــــــن ـــــــــــــيهم كـــــــــــــل ـــــــــــــ وا عل   نٍ طمبـــــــــــــو  ن َش

  هـــــــــــاومثلُ  بيـــــــــــدتْ راعـــــــــــات أُ وكـــــــــــم مـــــــــــن زِ 
ــــــــــــــاملشــــــــــــــركني وحُ  مــــــــــــــالُ  حــــــــــــــرقَ وأُ  لتْ ص  
ــــــــــــــــبِ    يامــــــــــــــــةٍ ق قــــــــــــــــام نــــــــــــــــوعُ  دٍ ْحــــــــــــــــوأُ  رٍ دْ َب

  رُ أجلـــــــــــى وأظَهـــــــــــ قُ دا فـــــــــــالفرْ الِعـــــــــــ قتيـــــــــــلُ 
ــــــــــــــــكَ نُ  وقــــــــــــــــتٍ  يف كــــــــــــــــلّ  كمْ وأوثــــــــــــــــانَ  رُ س  

ـــــــــــــحه ال يُ ْصـــــــــــــلكـــــــــــــم يف نُ  يحٌ نِصـــــــــــــ رُ قص  
ــــــــــــــــــــــــومِ  ــــــــــــــــــــــــجيــــــــــــــــــــــــرِ  كمْ لُ وَ ْق رُ ي وال يتحس  

  رواظُـــــــــانْ  شـــــــــئتمُ  فـــــــــإنْ  مْ كُ ا طـــــــــريقتَ وْ رَ فـــــــــأجْ 
ـــــــــــــــــخيَُ  مْ كُ اهللا مـــــــــــــــــنْ  ديـــــــــــــــــنُ  ومل يــــــــــــــــكُ  رُ س  

  رُ ظُـــــــــــــينْ  الصـــــــــــــدق واهللاُ  ودَ حـــــــــــــد متُْ زْ وُجـــــــــــــ
 انً يْـ َســـــــــــــحُ " كـــــــــــــأن"  ـــــــــــــ كـــــــــــــمْ رب   رُ و زَ يـــــــــــــا ُم

ــــــــنَ ركوا أو تَـ أْشــــــــ قــــــــومٍ  مُ رْ فمــــــــا ُجــــــــ ١؟ رواص  
ــــــــــــــنْ أتُـ  "ســــــــــــــْنيٌ حُ "كــــــــــــــم إال دُ رْ ومــــــــــــــا وِ    رُ ِك

  رُ طَـــــــــنْ قَ مُ  رٌ ذْ قَـــــــــ كِ املْســـــــــ حـــــــــاتِ فَ ى نَـ دَ لَـــــــــ
ــــــــــــ ــــــــــــر  وِ غْ الل فِب ــــــــــــاس بُ  لُ ْس   رواعثِــــــــــــاهللا يف الن

  روام املشــــــــــــركني فــــــــــــدَ  حــــــــــــزبِ  بِ رْ إىل َحــــــــــــ
  رُ فَ ْصــــــــــــعَ مُ  رازٌ فصــــــــــــار مــــــــــــن القتلــــــــــــى بَــــــــــــ

ـــــــــــــــــــاةٌ  بيـــــــــــــــــــوتٌ    ُمَصـــــــــــــــــــدرُ  فٌ رْ وِطـــــــــــــــــــ ُمبّن
  رُ املـــــــــــــــــــــــوقـ   واملتـــــــــــــــــــــــاعُ شـــــــــــــــــــــــّىت  مغـــــــــــــــــــــــامنُ 

ـــــــــــــني كُ كاألفـــــــــــــانِ   وكـــــــــــــان الصـــــــــــــحابةُ  رواس  

                                                 

١
املراد من هـذا البيـت هـو أنـه إذا كـان الشـرك جـائزا وكـان الكفـار قـد بـدأوا بقتـل املسـلمني لينصـروا  

، فــــُأذن للمســــلمني أخــــريا أن يقــــاوموا هــــؤالء "احلســــني"يف احلقيقــــة آهلــــة مثــــل آهلــــتهم الــــيت مل تكــــن 
بــل كــان مــن الواجــب، واحلالــة هــذه، أن يقــال للمشــركني إنكــم ! املشــركني، فــال مــربر هلــذه املقاومــة
لذا عليكم أن تتخلوا عن قتالنا وال تؤذونا، . باطلة" ال إله إال اهللا"مصيبون يف شرككم، وأن شهادة 

 حناربكم، بل نؤمن أن السؤال من غري اهللا حق، وال نعرتض على ذلك، منه فنحن ال

  



  ٢٩٧  إعجاز أمحدي

  همْ يــــــــــون دمــــــــــاؤُ لعا يــــــــــانِ رْ جَ  لَ مثْــــــــــ تْ َمهَــــــــــ
ـــــــــــــالر  ر وكـــــــــــــان ِحبُـــــــــــــ ـــــــــــــفَـ  همْ فُ قمـــــــــــــو  لِ ْم   مْ ُه
  همْ قِ دْ صـــــــــن ِمـــــــــ همْ وِســـــــــنف لِ ذْ وقــــــــاموا لبَـــــــــ

  صـــــــــــــــيبةٌ م علـــــــــــــــى رأس النـــــــــــــــيب  تْ ب وُصـــــــــــــــ
ــــــــــــــــلهــــــــــــــــا مل نط ثْ علــــــــــــــــى مِ    مٍ لــــــــــــــــكَ يف مُ  عْ ِل

ـــــــــــــــففَ  ـــــــــــــــأهـــــــــــــــذا كُ  رْ كالكـــــــــــــــان بـــــــــــــــاط  هُ ل  
  "أبــــــــــا الوفــــــــــا"النســــــــــاء  أال الئمــــــــــي عــــــــــارَ 

ـــــــني حِ د ســـــــتّ ن بْعـــــــاهلـــــــوى ِمـــــــ أردتُ  ؟ةً ج!  
ـــــــــــــاكَ  ـــــــــــــاتٍ  أرين ـــــــــــــ آي   هابعـــــــــــــدَ  رَ ذْ فـــــــــــــال ُع

  هــــــــــــــــــــــــــــــــاتَ يت فرأيْـ لّــــــــــــــــــــــــــــــــذِ  د مبـُـــــــــــــــــــــــــــــــ ردتَ أ
ــــــــ ١نْ يِ اوكــــــــ   هــــــــاكرُ ذ  ن اآليــــــــات قــــــــد مــــــــر ِم

  حيلـــــــــــــــةٌ  د التجــــــــــــــاربِ لنــــــــــــــا بْعــــــــــــــ ن فَعــــــــــــــ
  الســـــــما رِ ن فــــــاطِ يــــــت ِمـــــــبكفهــــــذا هـــــــو الت
  مْ كُ جفـــــــــوْ  عَ ْقـــــــــنـــــــــا نَـ فِ رْ طِ  كُ أثـــــــــارت ســـــــــنابِ 

ــــــــــــــــــثْ أتُـ  ــــــــــــــــــيت بتَ  ةَ مــــــــــــــــــظْ عَ  تُ ِب   سٍ قــــــــــــــــــاعُ آي
ــــــــــإنْ  ــــــــــنَ ا يــــــــــا اآلنَ  ن َضــــــــــرِ عْ تُـ  ف   فٍ ل َصــــــــــتَ  ب

  اعامـــــــــــــــــدً  اهلزميـــــــــــــــــةَ  ختتـــــــــــــــــارُ  كنـــــــــــــــــتَ   وإنْ 
  نـــــــــــــــــــةٌ عْ مني ولَ العـــــــــــــــــــالَ  كـــــــــــــــــــالُ ففيهـــــــــــــــــــا نَ 

ـــــــك ال تْســـــــ ـــــــتَ   إنْ  طيعُ ومـــــــا ل   اصـــــــادقً  كن
  للبحـــــــــــــث والوغـــــــــــــا تَ ري إذا ُخـــــــــــــ وكنــــــــــــتَ 

  رســــــــــاليت قفــــــــــاكَ  تْ ج عمــــــــــري لقــــــــــد َشــــــــــلَ 
ــــــــــــركتُ  ــــــــــــتم قــــــــــــد ت ــــــــــــف وأن ــــــــــــنَ مُ  مْ وكي   كمْ عي

  رُ طُــــــــقْ ل مــــــــا كــــــــان يَـ الرْمــــــــ صَ ْعــــــــر دِ و َســــــــتَ 
ــــــــــارَ  همْ لِ ْســــــــــعلــــــــــى رِ  ــــــــــوْ ب   رواداهم وَمجــــــــــا ِع

  رُ يــــــــــــــــزأَ  ،ةُ فيـــــــــــــــه املنيّــــــــــــــــ نٍ طعلـــــــــــــــى مــــــــــــــــوْ 
ــــــــــــغْ وف املِ ســــــــــــيوا عليــــــــــــه مــــــــــــن القــــــــــــودَ    رُ َف

ـــــــ كـــــــان  وإنْ  ـــــــْســـــــالر  نَ عيســـــــى أو ِم   رُ ل آَخ
ـــــــــاس شـــــــــيئً  كُ رْ ومـــــــــا كـــــــــان ِشـــــــــ ـــــــــغَ ا يُـ الن رُ يـ  

ــــــــــــــــــــــــــــنَ يــــــــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــــــــوغى تتَـ تْ كفِ   إالمَ  رُ م  
ـــــــــــــــــــــــــــك رأيٌ  ـــــــــــــــــــــــــــ وذل ـــــــــــــــــــــــــــراه املفك   رُ ال ي

  رُ َهــــــــظْ علــــــــى النــــــــاس تَ  ىفــــــــهــــــــا ختَْ تَ لْ خِ  وإنْ 
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــوقـ  نْ وَم ُـــــــــــــــــصـــــــــــــــــادقً  رْ ال ي   رُ وقـ ا ال ي

  رُ زو تُــــــــــــــــــــ تمْ قلــــــــــــــــــــو  تمْ فأعرْضــــــــــــــــــــ مْ رأيــــــــــــــــــــتُ 
  رُ تشـــــــــــــــعُ  آليُ ا ـــــــــــــــا اأشـــــــــــــــعارً  لنكتـــــــــــــــبَ 

ـــــــــــــحـــــــــــــام مــــــــــــّين وهــــــــــــذا هــــــــــــو اإلفْ  وارُ  ففك  
ـــــــــــــخْ بَ للـــــــــــــوغى يتَ  ي ِمـــــــــــــن كَ ِمـــــــــــــ لْ فَهـــــــــــــ   رُ تَـ

ـــــــــــ" وقـــــــــــد جئـــــــــــتَ  ـــــــــــحَ تُ ا لِ ســـــــــــاعيً  "اد ُم رُ ق  
  رُ َجـــــــــــنْ ب خَ ن املكــــــــــذ فهــــــــــذا علــــــــــى بطْـــــــــــ

ـــــــــــ َـــــــــــوي بوَ و ـــــــــــذ  دِ ْه   رُ دُ ا وَحتْـــــــــــعجـــــــــــزً  ل ال
ــــــــــــــــــــــــ كمْ وفيهــــــــــــــــــــــــا فضــــــــــــــــــــــــيحتُ    رُ ك ذَ أال تَت

ــــــــــــــمُ  أمــــــــــــــرٍ  كــــــــــــــل   صــــــــــــــالحٍ  ألهــــــــــــــلِ  رُ يس  
ــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــامتًِ عليْ  ســــــــــــــــــــطوتَ    رُ قـ وَ ا لتـُ

ـــــــــــــــ وإنْ  ـــــــــــــــ ت ِم ـــــــــــــــك َع   رُ عـــــــــــــــز مُ  نٌ وْ ال يأتي
  رُ ينُصـــــــــ وَ ن ُهـــــــــوىل وَمـــــــــمـــــــــولـــــــــيس لكـــــــــم 
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 يأمحد إعجاز   ٢٩٨

  لٌ دَ رْ َمشَــــــــــــــــ الٍ نضـــــــــــــــذو  ي ِمـــــــــــــــكَ   مْ كُ يأفـــــــــــــــ
ـــــــــــــا صـــــــــــــيْ  ـــــــــــــاك ي ـــــــــــــر  دَ وجئن   ةٍ دى ديـــــــــــــال

ـــــــــــــوبَ  رْ فأبِشـــــــــــــ رْ ش   ولٍ غـــــــــــــ كـــــــــــــل  ينيســـــــــــــب  
ـــــــــا ـــــــــ ل طِ مُ ـي الـــــــــز وإين أنـــــــــا الب   داعلـــــــــى الِع

  اوغرِـــــــــــــــ الـــــــــــــــبالدِ  شـــــــــــــــرقي  ل ُكـــــــــــــــ  رْ ثِـــــــــــــــأَ 
ــــــــــــ ــــــــــــةً وَم   ةً لّ عِ مَ ْشــــــــــــمُ  ن كــــــــــــان حيكــــــــــــي ناق
  جبــــــــــــــــــــــــــائرٍ  اهللا لســــــــــــــــــــــــــتُ  رُ ْمــــــــــــــــــــــــــعَ وإين لَ 

ـــــــــــــتَ   وإنْ  ـــــــــــــا تغـــــــــــــال تُ  كن   افالً صـــــــــــــغي إلين
َـــــــ ألســـــــتَ  ـــــــرمـــــــي القَ رى يَ ت ـــــــا َم ـــــــدكمْ  نْ ن   عن

  كمْ قصــــــــد مــــــــةُ عال مــــــــنكمْ  تْ رَ فــــــــأين َضــــــــ
 وأيـــــــــــــن الت فُ صـــــــــــــل  هـــــــــــــىبالفضـــــــــــــائل والن  
ـــــــــــن عَ    نٍ ُســـــــــــألْ  ةُ طالقَـــــــــــ مـــــــــــنكمْ  تْ َفـــــــــــوأي

  قصـــــــــــــــيديت مُ نظْـــــــــــــــ قـــــــــــــــد َمت  ســـــــــــــــةٍ ويف مخْ 
ـــــــــــففَ  ـــــــــــ رْ ك   ـةً ليلـــــــــــ ةَ رَ عْشـــــــــــ سَ دك ْمخـــــــــــجبْه

  داالعِـــــــــ رَ ن اآليـــــــــات يـــــــــا أكبَــــــــــوهـــــــــذا ِمـــــــــ
ـــــــــــانُ  علـــــــــــى مـــــــــــوطنٍ  ـــــــــــجنُ  خيشـــــــــــى اجلب رُ م  

  نــــــــــــــــارب  آيــــــــــــــــاتِ  قَ رْ ا بـَـــــــــــــــيًــــــــــــــــغْ بَـ  رُ تســـــــــــــــتُـ أَ 
  كمْ نـــــــــــــــــــا وحنـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــوانَ تَ ون ذل تريـــــــــــــــــــد

  ةٍ ّجـــــــــــــن غـــــــــــــري حُ تـــــــــــــركتم كـــــــــــــالم اهللا ِمـــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ َيـــــــــــــــــــــره املـــــــــــــــــــــوىل لِ ويس الـــــــــــــــــــــورى رَ كِ د  

ـــــــــــــه جتلـــــــــــــ ـــــــــــــاتٌ بي  تْ وفي   مـــــــــــــن اهلـــــــــــــدى ن
ـــــــــــــــــــــمُ  ا وقـــــــــــــــــــــوالً بيانًـــــــــــــــــــــاه تِ ومسّـــــــــــــــــــــ الفص  

  يــــــــــةٌ رْ وفِ  مٌ ظلــــــــــفيــــــــــه  ثٍ ْحبــــــــــ رَ ْكــــــــــذِ  عْ فــــــــــدَ 

  رُ وال يتـــــــــــــــــأخ  رْ حُضـــــــــــــــــكـــــــــــــــــان فليَ   فـــــــــــــــــإنْ 
  رُ ِقـــــــــــــــعْ ونَـ  فـــــــــــــــاتِ ك املرهَ دي إلْيـــــــــــــــْهـــــــــــــــونُـ 

  "رُ وَ رْ َســـــــــــــ" بالتحـــــــــــــائف ّين تيك ِمـــــــــــــأســـــــــــــي
  رُ بـــــــــــــــــــــكَ يُ  عـــــــــــــــــــنيٍ ن مُ ِمــــــــــــــــــــ عـــــــــــــــــــانٌ  مُ وإينّ 

 رُ طِمــــــــــــــيَ  قّ كــــــــــــــان كـــــــــــــالبَ   أديـــــــــــــبٍ  وكـــــــــــــل  
  وارُ ا ودبــــــــــــوْ فاســـــــــــعَ  مَ القــــــــــوْ  س َميـُــــــــــ غارٌ َصــــــــــ
  رُ بِ دْ تــــــــــــــأيت بالصــــــــــــــواب فــــــــــــــأُ  كنــــــــــــــتَ   وإنْ 

  رُ تعُمــــــــــ مــــــــــا كنــــــــــتَ  غــــــــــي كــــــــــل لْ وتُـ  د ُهــــــــــتَـ 
  ؟رُ َفـــــــــــــوأكْ  لـــــــــــــومَ وال يـــــــــــــدري العُ  هـــــــــــــولٌ جَ 

  رُ ِفـــــــــكْ تُ  بـــــــــه كنـــــــــتَ  ِعْلـــــــــمٌ وأيـــــــــن اختفـــــــــى 
ـــــــــــــ ـــــــــــــن ـــــــــــــذا الوْق   رُ َشـــــــــــــعْ ومَ  ت قـــــــــــــومٌ وأي

  رُ ه َشــــــــــــيُ  فٍ ل ســــــــــــيْ علينــــــــــــا مثْــــــــــــ الطٍ ِســــــــــــ
ــــــــــــلِ  ــــــــــــا ب   رُ َصــــــــــــوأقْ  أقــــــــــــل  هُصــــــــــــالخ تُ لوْق
ـــــــظَ "أو  "انً يْـ َســـــــحُ " ونـــــــادِ    "رُ غَ ْصـــــــأَ "أو  "رْ َف

ـــــــــهـــــــــا يـــــــــا خمَُ لَ مثْـ  جُ فهـــــــــل أنـــــــــت تنِســـــــــ رُ س  
ــــــــــإنْ  ــــــــــتَ   ف ــــــــــادِ  يف شــــــــــيءٍ  كن ــــــــــُدرُ  رْ فب   ونـَْب
ـــــــــــتَ  ر ريب كـــــــــــل ظهِ ســـــــــــيُ    رُ تســـــــــــتُـ  مـــــــــــا كن
ــــــــــــــــــــــــــــــ مٌ ْكــــــــــــــــــــــــــــــح وهللاِ    رُ فســــــــــــــــــــــــــــــيأمُ  ذٌ ناِف
 رُ اهللا أهــــــــــــــــــــــــدى وأظَهــــــــــــــــــــــــ مكــــــــــــــــــــــــال  وإن  

  رُ َســــــــــأجلــــــــــى وأيْ  رَ كْ الــــــــــذ  أنّ  فــــــــــال شــــــــــكّ 
  رُ قـــــــــــــــــــــــد مُ  ا علـــــــــــــــــــــــيمٌ رقانًـــــــــــــــــــــــفاه ومسّـــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــخَ تَ نه بعـــــــــــــــــــــدَ  حـــــــــــــــــــــديثٍ  فـــــــــــــــــــــأي رُ يـ  

ـــــــــــــوفَ  ـــــــــــــورِ  رْ ك ـــــــــــــب فيمـــــــــــــا نُ  بن ـــــــــــــالقل   رُ ر َك



  ٢٩٩  إعجاز أمحدي

  مٌ غــــــــــك رالنــــــــــا الفضــــــــــل يف الــــــــــدنيا وأنُفــــــــــ
ـــــــا الو "ا ف اهللا خصـــــــمً نـــــــا بســـــــيْ وْ علَ    "فـــــــاأب

ــــــــــــــــــزْ  ــــــــــــــــــتُ أين قــــــــــــــــــد تقو  عمُ أي   دامــــــــــــــــــعا ل
  هُ رَ دْ ُجــــــــــــ احلــــــــــــق  مَ لــــــــــــقــــــــــــد ثَـ  أرى بــــــــــــاطالً 
  قصــــــــــــــيديت مَ ظْــــــــــــــاليــــــــــــــوم نَ  تُ وإين طبْعـــــــــــــ
  هِ ِلــــــــكمثْ   صــــــــفٌ ن "شــــــــعبانَ "ن كــــــــذلك ِمــــــــ

ــــــــــــ ــــــــــــالأل تُ رمْي ــــــــــــتُ  نْ غت   اراميًــــــــــــ ومــــــــــــا كن
ـــــــــــــــــعَ وهـــــــــــــــــذا لِ  ـــــــــــــــــا رَ قـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــر  دٍ ْه   بينن

ـــــــــــــرى بركـــــــــــــاتٍ    لوهـــــــــــــا مـــــــــــــن الســـــــــــــمانز  ن
  ديقصـــــــــــــــــــــيديت مـــــــــــــــــــــن مؤيـــــــــــــــــــــ وواهللا إنّ 

 ايــــــــــــــــةٍ عنين مــــــــــــــــن تَ أرســــــــــــــــلْ  إنْ  ويــــــــــــــــا رب  
  

 ــــــــــــــــــةَ  دوقٍ َصــــــــــــــــــ وكــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــ ال حمال   رُ يظَه
  رُ ســــــــــــــــطُ ا ونَ كرً اهللا ُشــــــــــــــــ ملــــــــــــــــي ثنــــــــــــــــاءَ فنُ 

  ويـَْهـــــــــــــذرُ  نـــــــــــــاسَ غـــــــــــــوي األُ لـــــــــــــه يُ  لٌ فويْـــــــــــــ
  رُ صــــــتبَ ى يُ ضــــــحال لَ فأضــــــحى اهلــــــدى مثْــــــ

  ١" رُ َؤْمبَـ نـُـــــــــــ"ى متّشـــــــــــ فٍ وكـــــــــــان إىل نْصـــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــا رب ـــــــــــــــــــــذَ باركْ  في   رُ ك هـــــــــــــــــــــا ملـــــــــــــــــــــن يت
ــــــــــــــــــــــــــظْ ريب ليُ  رمــــــــــــــــــــــــــاه اهللاُ  ولكــــــــــــــــــــــــــنْ    رُ ِه

ــــــــــــــــــــــتغَ ومل نَ  ثْ فلــــــــــــــــــــــم ننُكــــــــــــــــــــــ د ِمبـُـــــــــــــــــــــ رُ يـ  
ـــــــــــــــــــح والكـــــــــــــــــــالم يُ للواقلنـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــا رُ نض  

ـــــــــــــــــفنُ  ـــــــــــــــــى رب ْث   رُ كُ ْشـــــــــــــــــونَ  كـــــــــــــــــرميٍ   ين عل
ــــــــــوكَ  دْ فأيـــــــــ ل  م رُ ُصــــــــــوانْ  مــــــــــا قلـــــــــتُ كـــــــــل  
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٣٠١  اإلعالن
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  لقد حتققǨ أعمال اهللا تعاىل، فقد أُسر املكفƍرون Ƥيعا
  ١لقد سقȔŇ يف أيدي املكفƍرين، وقد أُسروا Ƥيعا دون استثناء

  

  إعالǱ ȷاǝزǥ عȊرȣɍǓ ǥ روبية
  

ɇبقية ا Ȱمث Ǆنبوءة ȨƍقǶهار آية تșية اليت أنشر هذا اإلعالن إلɇا Ńيات، أي
وأنشر معها هذا . م١٩٠٢وعدت أŒا ستظهر إىل Œاية كانون األول 

اإلعالن عن جائزة عشرة آالف كشهادة على ما بذلǨ من األموال اƬائلة 
  . ومن القوة لتنبيه املعارضƙ بغية إǭبات إدعائي

أنه ال " مد"لقد أعلن املولوي ǭناء اهللا األمرتساري بǖعلى ȍوته يف قرية 
معجزة، وأنه يستطيع أن يǘلف كتابا " إعجاز املسيح"ƹكنه اعتبار الكتاب 

وتǖليف كتاب مثله ويف  املواجهةǶȍيح Ƣاما أنه لو استطاț اخلصوم . مثله
 Ȱاحلالة بك Ȭيف تل Ÿكذ Ǩال، ولثبȍمعجزة أ Ÿاملدة نفسها ملا كان كتا

ǳديقنا املولوي سيد حمم. وضوȍ Ȱȍواملولوي ولكن عندما و ŃروŃرد س
م ǹطر بباƃ بعد بȒعة ١٩٠٢ تشرين األول ٢عبد اهللا اǂترم قاديانǈ يف 

 -، لقال اخلصوم كاملعتاد "إعجاز املسيح"أيام أنه لو طلبǨ نظري كتاب 
Ǭعذار واهية دائما حيǖيتشبثون ب - Ǣيوما حس ƙف يف سبعƋلǘي Ɓ إنه 
حسƙ عن تقرير حول جلسة  كما قال املولوي أبو سعيد حممد ،رأينا

. ، بǖنه كان قد أُعد من قبȰ وكُتǢ بعد تفكري إىل مدة طويلة"مهوتسو"

                                           
١ Ƥترƙفارسي ƙاملترجم. ة بيت  



٣٠٢   اإلعالن
Ɓ يǘلƋف يف سبعƙ يوما بȰ يف " إعجاز املسيح"فلو قالوا اɇن أيȒا إن 

 لبȒعة أيام أفكǎر يف هذا فظللǨ. سبعƙ عاما، الشتبه األمر يف أعƙ الناس
 تشرين الثاƆ ٦فǖُلقي يف روعي يف  .املوضوț وماذا عسى أن أفعله

 ألن فترة تǖليف ،"مد"م أن أنظم قصيدة يف مناșرة عقدت يف ١٩٠٢
" مد"القصيدة مǘكǎدةǆ وقطعيةǆ، إذ ال يسع أحدا اإلنكار أن املناșرة يف قرية 

 Ǹقدت بتاريوتنا قاديان ١٩٠٢ تشرين األول ٣٠ و٢٩عǹإ Ȱȍم، وو
 Ǹ٢بتاري Ɔم،١٩٠٢ تشرين الثا Ǹإىل مدينة بتاله بتاري سافرت Ż ٧ 

رƞا . تشرين الثاƆ لɌدالء بشهادة يف حمكمة القاضي منشي نصري الدين
Ȩيف الطري ƙبيتا أو بيت Ǩمكثف بدءا من . نظم Ȱبدأت نظمها بشك Ż٨ 

 Ɔسة أيام١٩٠٢تشرين الثاƦ القصيدة واملقال األردي يف ǨيŒم وأ .
 عن مدة تǖليف القصيدة، ألن القصيدة وبذلȬ زال الشȬ والريƢ Ǣاما

 ٣٠ و٢٩يف " مد"واملقال األردي يتناول أحداǫ املناșرة اليت عقدت يف 
فإذا Ɓ تكن القصيدة واملقال األردي قد أُعدا يف . م١٩٠٢تشرين األول 

هذȻ املدة الوجيزة بȰ أُعدا من قبȰ فيجǢ أن أُعتبر عاƁ غيǇǢ إذ قد 
  . ا قبȰ األوانأƎǹت باألحداǫ كله

، كما اوليكن معلوم. إذن، فهذȻ آية عظيمة الشǖن وطريȨ سهȰ للǶكم
Ȕليف القصيدة فقǖلت Ǩذلاملدة ما ب Ȼآنفا، أن هذ Ǩنا إلعداد ،بيȒأي Ȱب 

. املقال األردي الذي مع القصيدة، وكŇالƵا يشكȰǎ معا آيةǄ من اهللا تعاىل
 ŊǢف روبية هو أن الذي يهوالشرȓ املهم للمبارزة ونيȰ جائزة عشرة آال

ŋرد Ǣأدليت، للكتابة مقابلي عليه أن يكت Ȑا يدحȒباألردية أي ƃا على مقا
źدون أن تكون عبارته أوجز من عبار .Ƶولو أ Ǝا العتƵاملبارز أحد Ȱ

ȓا للشرȒذ بنفسي نصيبا منه. ناقǹآ Ɓ صومي عناءǹ Ȱواملعلوم . ال أمح



٣٠٣  اإلعالن

أن املقال األردي أيȒا يتناول أحداǫ املناșرة، وفيه ردŌ على اعتراضات 
فمن يسعه التشكيȬ أن املقالة األردية . أǭارها املولوي ǭناء اهللا أǭناء املناșرة

عدت من قبÝȰ فمن حقي أن أطالǢ الذين يزعمون والقصيدة كانǨ قد أُ
أن هذȻ القصيدة والعبارة األردية افتراء اإلنسان وال يروŒما معجزة أن 

وأقول حلفا . يǖتوا بنظريƵا يف املدة اخلارقة للعادة نفسها اليت أُعŇدتا فيها
نه  يف األردية على كȰ ما جاء يف مقاƃ دون أن يتركوا م ردواباهللا بŒǖم لو

يف املدة نفسها اليت بذلتها يف تǖليف املقال األردي، وكذلȬ لو ألǎفوا  شيǞا
قصيدة فصيǶة وبليغة يف املدة نفسها بقدر أبيات قصيدź ألعطيتهم عشرة 

وهذا عهد شرعي مƗ ومǘكد لن أǹلفه قȔ، وƹكنهم . آالف روبية نقدا
إذا تنǶى املولوي واɇن، . أمر تنفيذȻ بواسطة اǂكمة أيȒامن أن يتǖكدوا 

ǭناء اهللا وغريȻ من معارضيŉ وșلوا يدعونƗ كافرا ودجاال فليس من حقهم 
 أن يستمروا يف Ɵاسرهم، فسيكونون - بعد أن غُلبوا وƁ يطيقوا جوابا -

  . كاذبƙ عند الناس
وأƧح Ƭم أيȒا بǖن يكتبوا ƭتمعƙ ردŋا على املقال األردي ويǘلفوا قصيدة 

ولو نشروا . حداǫ، ولن يكون لدي أي مانع يف ذلȬتتناول ذكر األ
Ȭكاذبا دون ش Ǩددة لكنǂا يف املدة اŏ قاǶولكن . قصيدة ومقاال مل

 Ȭوا ذلƎويعت ،Ǩة أردية كما فعلƤتر Ǩبي Ȱك Ǩينبغي أن يكتبوا حت
وسǖرسȰ . شرطا من Ƥلة الشروȓ، فبهذȻ املبارزة تنتهي القȒية كلها

 تشرين الثاƆ ١٦ إىل املولوي ǭناء اهللا ȍباǳ يوم "إعجاز أمحدي"الكتاب 
وسǖرسȰ . م بإذن اهللا وسيوȍله املولوي سيد حممد سرŃورŃ اǂترم١٩٠٢

. الكتاب يف اليوم نفسه بالƎيد املسجȰ إىل Ƥيع املخاطǈبƙ يف القصيدة



٣٠٤   اإلعالن

يوما لتǶرير الرد ١٥وأǹريا قد رضيǨ أيȒا بǖن أعطي اخلصوم Ƥيعا مهلة 
 تشرين الثاƆ ١٩ أو ١٨ ونشرȻ ألنه لو وȍلتŃهم قصيدź إىل املذكور
 - مهما أطالوا نقاشا عقيما -م الضطروا لالعتراف على أية حال ١٩٠٢

 يوما ولكƗ ١٥ تشرين الثاƆ إىل منتصف تشرين الثاƆ هي ١أن املدة من 
 Ȭجة عليهم، وذلǶاما للƢم وإŏ رمحة Ɂرǹسة أيام أƦ م مهلةƬ زدت

 ١٨ و١٧فنفترض ǭالǭة أيام للƎيد أي . فة إىل أيام يستغرقها الƎيدباإلضا
على أية حال ستصلهم .  اخلصاميم لتǶاش١٩٠٢ تشرين الثاƆ ١٩و

 ٢٠القصيدة يف كȰ مكان يف أǭناء املدة املذكورة، وستبدأ مهلتهم بدءا من 
ا فإذ. م١٩٠٢تشرين الثاƆ وتنتهي يف مساء اليوم العاشر من كانون األول 

 اليت ستنتهي مساء األǎفوا ونشروا القصيدة واملقال األردي يف العشرين يوم
م فاعلموا أƆ هالȬ ومدمŉر، وباطȰ كȰ ١٩٠٢العاشر من كانون األول 

ويف تلȬ احلالة Ǣƶ على Ƥاعيت أن يهجروƆ ويقطعوا عالقتهم . عملي
Ÿ . رموا منا ملا حȒن أيɇا اńصومي عمدǹ Ȭعشرة ولكن لو حتاشى ذل

Ȕتكون من نصيبهم اللعنات العشرة إىل األبد،آالف روبية فق Ȱب  .
ولسوف ينال املولوي ǭناء اهللا Ʀسة آالف من هذȻ اƨائزة، وأما اخلمسة 

  . اǹɇرون فسينال كȰ واحد منهم ألف روبية إن انتصروا
  .والسالȳ علɂ من اتبȜ اƬدى

Ȝالعبد املتواض  
Ɔد القادياƥأ ȳالȡ اȁمري  
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ǥة سورƠاȦية رقم                                الɇة رقم                    اǶالصف  
انŇدŃاه ǈȓارōالص يمŇقتŃسمǐال * ǈȓارŇȍ ينŇذƋال...                     ٢٤٤ ،٣                        ٧ ،٦              

ǥسور ǥالبقر  
مƋلعو مآد ĆاألĆاءمŃا سهƋكُل                         ٣٢  
ǈالǈقǈي فǌُونǞǌبŃنǈأ ĈاءمŃسǈǖǌب Ĉاءǈلǘه               ٤٤                   ٣٢  
ǈالǈا قي مآد ŃمهǐǞǌبŃنǈأ ŃمǌهŇائمŃسǈǖǌب               ٤٤                   ٣٤  
ىƋقǈلتǈف مآد ŃنŇم Ňهōبر ňاتمŇلǈك                ٤٤                   ٣٨  
ŃمهجǌرŃخي نŇم Ňاتلُمƌى الظǈلǌإ ǌورŊالن            ٨٥                   ٢٥٨  

ǥل سورǓ ȷعمرا  
لُوŃتي ŃمǌهŃيǈلع ŇهŇاتآي Ńمǌيهƍكزيو مهمƍلعيا وابتŇكǐل                    ٨٤                   ١٦٥  
اموǆولسال رǌإ ŅدŉمǶم Ňم ŃǨǈلǹ Ńدǈق ŃُنȰسŊالر ŇهŇلŃبǈق                 ٢٤٩                            ١٤٥  

 ǥنساءالسور  
ƋنǌإŇȫŃرŉي الدŇف ƙŇقŇافنمǐال ǌارŉالن نŇم ǌȰǈفŃسĆاأل                        ٢٤٣                            ١٤٦ 
ŃمŇهǌرǐكُفǌبوتŃهب ميŃرى مǈلع ŃمǌهŇلŃوǈقا وńان…                ٢٤٥                  ١٥٨ ،١٥٧  

ǥسور ǥدǝاملا  
ǐذǌإ Ǩǐفǈفǈي كǌنب ǈȰيŇائرŃسǌإ ȬŃنع                          ١٤٨                  ١١١  
ǨŃنǈأǈأǐقُل Ĉاهللا Ňوند ŃنŇم ǌنŃيهǈلǌإ يōأُمي وǌذُونŇخŉات ǌاسŉلنŇل Ǩ                    ٢٤٩                  ١١٧  
...اŉمǈلǈي فǌنتŃيƋفوت ǨŃكُن ǨŃنǈأ ǢيŇقŉالر ŃمǌهŃيǈلع                       ٢٤٩                  ١١٨  

ǥسور ȣاألعرا  
انŉبا رنŃمǈلǈș فُسŃنǈاأن                  ٤٤                   ٢٤  

 Ȅيون ǥسور  
ƋنǌإŇي مǌنŃغال ي ŉنƋالظ انǄǞŃيش ōȨǶǐال              ٢٦١                            ٣٧  

ǥر سورǲاحل  
اŉنǌإ نŃǶا ننǐلŉزن رǐكƍا الذŉنǌإو هǈل ǈظُونŇافǶǈل                        ٣٦                   ١٠  

ǥسراءسورɋا   
الو فǐقتŅمǐلŇع Ňهǌب Ȭǈل سŃيǈا لم                            ٢٥٦                           ٣٧               
ǐنǌإو ŃنŇم ňةيŃرǈال قǌإ نŃǶا نكُوهŇلŃهم             ١٦                    ٥٩  
Ńنم ǈانǈي كŇف ŇȻŇذى همŃعǈأ                ٨٤          ٧٣  

ǥاألنبياء سور  
Ņامرحى وǈلع ňةيŃرǈا قاهنǐكǈلŃهǈأ                ٣                     ٩٦  



فهارسال                                            ٤
ŃنŇم ƍȰُك Ǉبدح ǈلُونĈسŃني                                                    ٣٥                               ٩٧  

 ǰاحل ǥسور  
الǌى إŉنما تǈذǌإ ǐلǈىأǈقŇهŇتŉيǌنŃي أُمŇانُ فǈطŃيŉالش             ٢٥٨                             ٥٣   

ǥسور ȷمنوǘامل  
ȫاربتǈف ćاهللا نسŃحǈأ ƙŇقŇالخǐال                                              ٦١                                ١٥  

ǥعراء سورȊال  
مǈلŃعيسو ينŇذƋوا المǈلǈș ŉيǈأ ǇǢǈلǈقŃنم ǈونبŇلǈقŃني                     ١                               ٢٢٨  

ǥالنمل سور  
اǈذǌإو عǈقلُ وŃوǈقǐال ŃمǌهŃيǈلا عنŃجرŃǹǈأ Ńمهǈل Ǆةŉابد نŇم ĆاألǌضŃر                     ٣٣                    ٨٣  
مŃويو رشŃǶن ŃنŇم ƍȰُك ňةŉا أُمńجŃوǈف……                ٣٣                    ٨٧، ٨٤  

ǥدǲالس 
الǈفت ŃكُنŇهŇائǈقŇل ŃنŇم ňةيŃرŇي مŇف                         ٢٥٣                              ٢٤  

ǥسبأ سور   
ام ŃمهƋلى دǈلع ŇهŇتŃوم                         ٣٤                               ١٥  

 ȣالزخر  
الǈثمŇي لǌنبǌإ ȰرائيŃس                                   ٢٥٣                               ٦٠  
هŉنǌإو ŅمǐلŇعǈل Ňةاعŉلسƍل                                    ٢٥٣                              ٦٢  

ǥتح سورȦال  
ǈȰسŃرǈأ هǈولسر Ɂدهǐالǌب                                                    ٧٧                               ٢٩  
ŅدŉمǶولُ مسر ŇهƋالل ينŇذƋالو هعم                       ٧٦                    ٣٠  
ȬǐلŇا تǄذǌإ ǆةمŃسŇق ɁيزŇض                                  ٢٥٠                             ٢٣  

ǥالقمر سور  
ŇǨبرتǐةُ اقاعŉالس ŉȨشŃانو رمǈقǐال                                    ٢٥٣، ٦١            ٢  
ǐنǌإا وŃوري Ǆةوا آيضǌرŃعقُولُوا ييو ŅرŃǶŇس ŌرŇمتŃسم                      ١٢٧        ٣  

ǥعة سورȩالوا  
اǈل هŊسما يƋلǌا إǈونرŉهǈطمǐل                                   ١١١                   ٨٠  

ǥادلة سورŎا  
Ǣتǈك ćاهللا ŉنبŇلǐغĆا ألنǈي أŇلسرو                         ٢            ٢٢  

ǥالصف سور  
ǈونيدǌرُوا يǞŇفǐطيŇل ورن Ĉاهللا                                    ١            ٩  
وهōȨǶǐال ǌينŇدو Ɂدهǐالǌب هǈولسر ǈȰسŃرǈي أŇذƋال ...                   ٢٣٧                 ١٠  
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ǥاجلن سور  
اǈلǈف رǌهǐظى يǈلع ŇهǌبŃيǈا، غńدحǈال *أǌإ ǌنى مȒتŃار ŃنŇم Ǉولسر                 ١٣٦                            ٢٧،٢٨  

ǥاملزمل سور  
يŇقǈواأال مŉالصǈوا ةآتو ǈاةǈكŉالز                                   ٧٦                               ٢١  

ǥوير سورůالت  
اǈذǌإو ارشŇعǐال ŃǨǈلƍطع                                    ٢٣٢، ٢٥              ٥  
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  ٢                 " قƎي يف معي ويدفن ŮاƧي اƧه"
  ٧٨                   " Ůاملعاينة اخلƎ ليس"
  ٢٥               " عليها ŵيسع فال القالȋ ويترŮن"
  ٢٥٨                 " الفقر فخري"
"ǐعثبǨأنا والساعة  ƙ٢٥٣               "كهات  

Ǭباملعن الكتاب يف وردت أحاديŵ   
ȰمǶي املوعود واملسيح املهدي سيƧ٢                    ا   
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  العربية اƬɋامات
Ǣأجي Ȱك Ȭيف إال دعائ Ȭ٢٠٣              شركائ  
  ١٨              بلى قالوا بربكم ألسǨ. اهللا نصر جاء إذا

أستخلف أن أردت Ǩ١٢٥              آدم فخلق  
Ńنعميت اشكر Ǩيت رأيƶدǹ               ١٤٥  

  ١٢٤                                                    الصŊفǎة أǶȍاب ما أدراȫ وما الصŊفǎة، أǶȍاب

Ńمǈاهللا أن اعل Ǭيف نف ١٥٤                                          والكسوف اخلسوف هذا أن وعير  
  ١٢١                قريǢ اهللا نصر إن أال

țاȒوالنفوس ت țشا١٥١              .األمراض ت  
  ١٤٥            والنسǢ الصهر لكم جعȰ الذي هللا احلمد
  ٢٠٦              القȒاء ينـزل و رتدو الرحى
  ١٤٣            العزم أولو Ǝȍ كما فاƎȍ. ههنا الفتنة
Ǩألقي Ȭحمبة علي ،Ɨصنع معلى ولت Ɨ١٥٧             عي  

  ١٨٦                ǹيǹ ƎربǨ أكƎ، اهللا
Ɓأ ȰعƱ Ȭيف سهولة ل Ȱ٢٠                 أمر ك  

  ١١٩                عبدȻ بكاف اهللا أليس
  ١٣٠                                      وجيها اهللا عند وكان قالوا ưا هللا فƎأȻ. عبدȻ بكافň اهللا أليس
  ١٣٢                وبركاته الناس أمراض
  ١٤٨            عندȻ من اهللا فيعصمȬ الناس يعصمƁ Ȭ إن
  ١٨٦            كنǨ أينما يقوم اهللا إن معȬ، اهللا إن
  ٢٢٢                عظيم كيدكن إن
  ١٨٨          "فيكون كن له ولنق أن شيǞا أردنا إذا أمرنا إƴا"
  ١٣١                الكوǭر أعطيناȫ إنا
  ١٨٣                 بغالم نبشرȫ إنا

  ١٥١ ،١٥                                                                                  القرية أوɁ إنه
   ١٨٣                                               وتذمر تندم أنه
Ɔأحاف إȘ Ȱ٢١                الدار يف من ك  
Ɔإ أهلي مع أفر Ȭ٢٠١                إلي  
Ɔمع إ ǯاألفوا Ȭآتي Ǆ١٨٨               بغتة  
Ɔإ Ņƙأراد من مه Ȭ١٥٨               إهانت  



فهارسال                                            ١٤
ȧر٢٢٠                 بشري طفلي ب  
Ņكرǌب ŅǢōيǭ١٤٦                   و  

Ǩبلج ź١٨٨                 آيا  
ŃǨŉيدا تب Ÿأ ǢƬ Ǣ١٥٠                وت  
Ɂهمأعين تر Ȑ١٢٤               الدمع من تفي  
  ٢٠                 عليهم وترحم بالناس تلطƋف
ǆةƋُلǭ من ƙاألول ǆةƋُلǭرين من وǹɇ١٣٩               ا  

يف اهللا جري Ȱ٧٧                 األنبياء حل  
ōرب Ɔ٢٢٥               املوتى حتيي كيف أر  
ōرب ŉحŇȍزوجيت أ Ȼ٢٢٥                 هذ  
ōال رب Ɔ١٢١                 فردا تذر  
  ١٢٤               لƹɌان ينادي مناديا Ƨعنا إننا ربنا

  ١٢٥                 تبارȫ اهللا سبǶان
  ٢١٥                                                               اهللا إىل أمري وأفوōض لكم أقول ما ستذكرون
  ٢٠٣                   سيغفǈر
  ١٨٢                 الولد لȬ سيولǈد
  ١٥٠               فانň عليها نم وكȰ تذƜان شاتان
  ٢٠٦             مسمŉى ألجȰ يǹǘرهم وإƴا. مبș Ņƙفر
Ȱله جسد عج ،Ņوارǹ له Ǣ١٦٤             وعذاب نص  

 Ņعدو ƃ Ōوعدو Ȭ١٨                   ل  
ȻأƎا اهللا فư ١٣٠                                                                 وجيها اهللا عند وكان قالوا  
  ١٢٦                                                                 الدماء ويسفȬ فيها يفسد من فيها أƟعȰ اقالو
Ȱفال اهللا أمر أتى ق Ȼ١٣٢                                              .تستعجلو  
  ١٥٦                          وسالما بردا كوƆ نار يا

  ٢٠٥                           اƨنة دوحة اƨنة، كǈرم
  ١٤٢                          األعلى أنǨ إنơ Ȭف ال
  ١٥٦، ١٢٣                                                                الناس من تسǖم وال اهللا، خللȨ تصعōر ال
  ١٢١                            اهللا روǳ من تيǖس ال
  ١٢١                            اهللا لكلمات مبدل ال
  ١٣٢               .اƬالȫ سيفة إال السفيه يصدȧ ال
Ɓ من كفروا الذين يكن Ȱالكتاب أه ƙ٢٠             واملشرك 



    الفهارس
                 

١٥
  ١٨                 جهرة اهللا نرɁ حƓ لȬ نǘمن لن
  ١٤ ،٧                                                                                      املقام ƬلȬ اإلكرام لوال
  ٢١٠                                                                          اهللا بإذن إال Ƣوت أن لنفس كان ما
  ١٨٨                احلكام őديد إال هذا ما

Ņȫمبار Ņȫومبار Ȱأمر وك ȫمبار Ȱجع١٤٥             فيه ي  
  ٢١٤                 السماء من مانع منعه
  ١٨٤           وتذمر تندم أنه يرɁ سوفف وتنمر للجواب قام من

Ǩعلى الرمحة نزل ǫالǭ              ٢٠٥  
  ١٣٥                 نزاǆȟ شاهدŅ هذا
ŉهز Ȭإلي țذƛ النخلة Ȕتساق Ȭ١٥٧                                                               جنيا رطبا علي  
  ١٥٠                كǈفƋر الذي بƹ Ȭكر وإذ

  ٢٠                 ووحينا عيننابǖ الفُلȬ واȍنع
  ١١٩                 والطارȧ والسماء
Ňإذا واملوت ٢٢٤                 عسعس  
  ١٩٩             عبدنا على نزلنا ưا ريǢ يف كنتم وإن
  ١٢٧             مستمر سǶر ويقولوا يعرضوا آية يروا وإن
  ١٨                    هذا لȬ أنى وقالوا
  ٢٠                 șلموا الذين يف ơاطبƗ وال
  ١٥٧             الناس من تسǖم وال اهللا، خللȨ عōرتص وال
  ٢٠٢             تعقلون أفال قبله من عمرا فيكم لبثǨ ولقد
  ١٤٧             النصارɁ وال اليهود عنȬ ترضى ولن

  ١٤٧             املاكرين ǹري واهللا اهللا وƹكر وƹكرون
  ١٣١              شفتيȬ على الرمحة فاضǨ أمحد يا
  ١٥٧               عميȨ فǰ كȰ من ونيǖت

Ȭتيǖمن ي Ȱك ǰف Ȩ١٥٧ ،١٢٢ ،١٢١                                                             عمي  
  ١٢٩                وأرɁ أƧع معȬ إƆ القادر عبد يا
  ١٥٢                 عدوانا اخللȨ مسيح يا

  ١٤٦              بǖفواههم اهللا نور يطفǞوا أن يريدون
  ١٢٤                                                                                                 عليȬ يصلǎون
ȫ١٥٧ ،١٢١                                                         السماء من إليهم نوحي رجال ينصر  

  ٢٣٨            فاȍدƞ țا تǘمر



فهارسال                                            ١٦
Ȭفإن البالء على عقب Ÿتو Ÿ٢٤١           تو  

  )ترƤة( ةالȦارسي اƬɋامات
  ١٩٢                    سيźǖ يوم مبارȫ حتما   

    ٢٢٤                  كم من أمنيات ȍارت رمادا
   ١٣٥                                        .تبخŃترŃ فإن وقتȬ قد أتى، وإنǎ قدم اǂمديƙ وقǈعŃǨ على املنارة العليا

   ١٨٥                 عليȬ السالم يا بطȰ السالم
 Ņنصف   Ȩونصف للعمالي Ȭ٢٠٥               ل  

   ٢٠٠           سǖهيǜ لȬ كȰ ما هو ضروري للزواǯ اƨديد 
  )ترƤة( األردية اƬɋامات

  ١٩ ،٦                                                                     تقبله Ɓ الدنيا ولكن نذير الدنيا يف جاء
  ٥                                            مكر كȰ وƹكرون عةاƨما هذȻ على للقȒاء سيسعون الناس نإ
Ɔري إǖبريقي، س Ȭمن وأرفع ź١٩                                                            قدر  

  ١٣٤               أيام عشرة بعد القدرة سǖري
Ȱاليوم ستص Ɂال روبية وعشرون إحد Ȱليم منها أقƞ ١٣٣                               أكثر وال  
Ɔري إǖبريقي، س Ȭمن وأرفع ź١٤٣              قدر  
  ١٥٥               ǹانǐ إƧاعيȰ ديرǹ ȻانÜǐ اهللا عبد
  ١٨٦                 اƨميع املقال فاȧ لقد

ُȰجاع Ňةǭالثال ،Ǆأربعة ȫ١٨٦               مبار  
  ١٨٨                   فتحǇ لواء

Ņفوف يف شتاتȍ ،األعداء زيŇǹو Ȍشخ Ǉ١٨٩           متنافس  
  ١٩٢                      الهور حمافظة يف الزراعية الȒرائǢ حمصȰ الدين ومشسǹ ان، ماجهي ابن هو مرسŇلها
Ǣطǹ٢٠٠                 بالعربية أ  
  ٢٠٩           الغم من وسيخلȌƋ الوقǨ لبعȐ سيرفǈع العائȨ هذا

ȫمبار Ȭذل Ȍالذي الشخ Ȱǹ٢١٢           الباب هذا من يد  
  ٢١٢                   ǨǶƱ قد

Ǣن يهɇالرمحة، نسيم ا Ȱدعاء فك Ȼجاب فهو اليوم تدعو٢١٤         م  
  ٢١٥                                           اƨنازة
Ȭأن Ȭستكابدان ورفيق Ȑناء يف اخلسارة بعǭ٢١٩                                  السفر أ  

  ٢٢٠                          املوتŻ  الغشŃيةُ، Ż اإلغماء،
  ٢٢١           والغم واƬم اخلسارة من شيǞا السفر هذا يف ستواجه

  ٢٢٣             ȍلُح ما ويدمōر فسد ما يصلح قادر، هو
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١٧
   )ترƤةم( اɍنكليزية اƬɋامات
  ١٣٤             أيȒا أمŃرǌتŃسر إىل نفسه اليوم يف ستسافر
  ١٣٥                 وأتشاجر قȒيةǄ سǖرفع
Ɔإ ،Ȭأحب Ȭعطيǖاعة سƤ ١٣٨                                 اإلسالم من كبرية  

Ȭ١٣٨                                                          أحب  
  ١٣٨                                 معȬ أنا

ȫنصرǖ١٣٨                                س  
  ١٣٨                          أريد ما أفعȰ أن أستطيع
  ١٣٨                                              نريد ما نفعȰ أن نستطيع

    ١٣٨                                      األفواǯ مع آتň اهللا إن
  ١٣٨                        والسماء األرض ǹالȨ اƨالل ذو اهللا

  ١٣٨                          اهللا ينصرȫ حƙ آتية األيام
  ١٣٨                                Ƥيعا الناس عليȬ سخȔŇ وإن معȬ اهللا سيكون

  ١٣٨                            العدو لقتȰ معȬ وه

******  
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٢١
  

  ألف
ǃا   

  ٢                                         دومńا والفشȰ اخلزي تعاىل أعداءȻ يواجه
  ٦                                                         إعوجاجńا الناس أكثر إقناț على ،  شاء إذا ، قادر إنه

  ٨٠                                                 األƧى املتعة مصدر تعاىل رǗيته
   ٨٠ ،٧٩                              الشيطان إلقاء أو النفس حديǈǬ ليس كالمه
  ٧٩                  القدرات بȒعيف ليس إنه
  ٧٩               قدراته ليري للعادة ǹارقة أساليƸ Ǣتار
  ٨١                               الروحانية أمه ƞنـزلة عليه النازل اإلƬي الكالم بǖن  حȒرته قول
  ٨٥ ،٨٤                           احلي اإلله أنوار فيه تتجلǎى دين عن يبǬǶ أن حȨ طالǢ كȰ على
  ٨٦                                     يقينه عيون فُتǨǶ من هو باهللا املǘمن
  ٨٧                                  أǹرɁ وسيلة بǖية يعرف وال هو بواسطته تعاىل اهللا يعŃرف
  ٨٨                     موجود اهللا أن يدرȫ" املوجود أنا "ȍوت اإلنسان يسمع عندما
  ٩٠                           بكالمه إالǎ تعاىل إليه للوȍول سبيȰ ال

  ١١٤                      Ƭا ǹالȨ ضرورة على يǘكد املخلوقات إىل النظر
  ١١٥                                           اليقƙ أن يهǢ هو الكتǢ إنزال من تعاىل هدفه إن
  ١٣٨                                  شعǭǫ Ǣال إىل ينقسم الدنيا يف تعاىل فعله إن

  ١١٤                                وǹوارقه جذبه وقدرة وشوكته قوته من اليقيƗ كالمه يعرف
  ١١٦                             تعاىل كالمه من املراد
  ١٦٨                                   الزائف اɇريƙ إله على املسلمƙ إله غلبة
  ١١٣                         واملعصية الذنǢ من املرء ƹنع الصادȧ حبŊه
  ٥٦                        أǹرɁ كتǢ يف الواردة العبارات بعȐ اƨديد وحيه يف يدȰŇǹ أن فبمقدورȻ مالȬ هو
  ٥٦                                      أيńȒا أǹرɁ أماكن من ومȒامينه وحيه فقرات يǹǖذ أن القدƹة سنته من

  ٩٠                                     اليقÝƙ بعƙ تعاىل رǗيته ƹكن كيف
  ٨٨                                           احلقيقة يف موجود إƬه أن يقينا املرء يوهǢ أن هي العظمى النعمة
  اɇريا
  ١٥٥                                             اعتقادهم حسǢ األرواƝ ǳالȨ اهللا ليس
  ١٦٨                           اɇريƙ إله على املسلمƙ إله غلبة

  ١٥٥                          السنƙ ماليƙ منذ اɇريون يواجهه أمر لɊعمال جزاء أǹرɁ إىل حياة من االنتقال



فهارسال                                            ٢٢
 األعمال أن مع) لɊعمال جزاء رǹ ǹɇلȨ من التǶول أي( " آواغون "نتيجة اɇن إىل النجاة اɇريون ينƁ Ȱ ملاذا
Ɓ تكن Ý١٥٥                                                                                           حمدودة  

  ١٥٥                             ديوǭيةÝ هذȻ أليسǨ آǹر، شخȌ مع غرامǇ عالقة تقيم أن عندهم للزوجة ƶوز
  ١٥٥                       عاطال اإلله يصبح النجاة، نيȰ األرواƞ ǳقدور وكان األرواǳ، لǹȨا اإلله يكن Ɓ إذا

  اǱɍتȾاد
  ٢٥٨، ٢٥٦                                              ما من نƸ Ɓ Ƒطǜ يف اجتهادȻ إطالقǄا 

  ٢٥٩، ٢٥٨                                                          سبǢ أǹطاء األنبياء يف اجتهادهم 
   ٢٥٩، ٥٨                                                         ǹ  طǖ يف االجتهاد هو عيسىاألنبياءأكثر 

ȳسالɋا   
  ٨٦                                             لباǄ وليس قشر هو إƴا املشايǸ يقدمه الذي اإلسالم
  ٨٧                                   القلǢ يف النور وينشǜ اƬوية ريغي احلقيقي اإلسالم
  ١٦٨                          اإلسالم ȍدȧ على حي دليȰ" ليكهرام "موت
  ١٩٦                           اإلسالم بدون ألحد Ʊاة ال
مǐلŇباوا "ع Ȭنان "ȧعن اإلسالم بصد Ȩام طريƬي اإلƬ١٩٦                                اإل  
برǈح زمان قȒللهندوس فيه تت Ǹ١٩٦                                 اإلسالم حقيقة والسي  

ȷعالɋا  
ǆإعالن Ɂرته فيه حتدȒح  ٥٩                                   مقابله بالعربية بالكتابة  
  ١٧٧، ١٧٥                                                 ليكهرام موت عن إعالن

  ٢٩٩، ٢٦٩                                      إعالن عن جائزة قدرها عشرة آالف روبية                     
  االعتراض
  ١٧٠ ،١٦٩                                " ليكهرام "بـ املتعلقة النبوءة إىل املوجهة االعتراضات على الردود

  ٢٤٤، ٢٤٢                                  " مد"يف مناșرة " ǭناء اهللا"الرد على اعتراضات املولوي 
  ٣٠٠                             " مهوتسو"على اخلطاب الذي أُلقŇي يف جلسة " حممد حسƙ"اعتراض 
ȳاƬɋا   
  ٢١                                             قسمƙ إىل..." الدار يف من كȰ أحافȘ إƆ "إƬام تقسيم

  ٥٣                                             أجنبية بلُغاتň اإلƬامات بع Ȑ حȒرته تلقƍي 
  ٨٣                                                النƑ غسȰ بوجوب  الصǶابة إƬام

  ١١٨ ،١١٧                           ) عالمة ١١ (الرمحن إƬام عالمات
  ٢٠٦                                 اإلƬامات تلقƍيŃهم بعد اǭنتƙ حالتƙ امللهمون يواجه

  ١١٧                      احلقيقة يف الشيطان من تكون امللهم، على مشتبهة تبقى اليت التǭǖري الȒعيفة اإلƬامات 
  ١١٨                              وȍادقة عظيمة نبوءات على األحيان معظم يف Ʒتوي الصادȧ اإلƬام
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٢٣
   اɋماȳ/اɋمامة

  ٤١                                   بنفسه حكǈما يكون بȰ ألحد مقلƍدا اإلمام يكون ال
  ٤٥                                                                     اإلمامة من أفȰȒ النبوة
ُȘǐفŇا الراشدين األئمة حǄاهلية أشعار من ألوفƨا واستشهادهم اŏ باتǭ٥١                        القرآن فصاحة إل  
   اǂمدية األمة
  ٣                                            سابقƙ أنبياء  التكما األمة هذȻ من األشخاȋ بعȐ أُعطŇي

 ȷنساɋا  
        ٢٥٦                                  أسوأ من الكالبǢالذي ينبح دون سب اإلنسان
Ǣالتعص Ǣمرض الدنيا وح Ňلعƙ كان وإن اإلنسان معه يبصر ال Ɂ٢٣٢                              ير  
  ٢٥٨                                 السǘال دون الɈلǜ أحيانńا اإلنسان يعطى: مثȰ أردي
ȳنعاɋا  
  ١١٣                                 اليقينية واملخاطبات املكاملات إنعام هو اإلنعامات أعظم
     البيǨ أȽل
  ٢                                       البيǨ أهȰ من املوعود املسيح كون من املراد
  ٤٦                                   البيǨ أهǈȰ يساوون ال البيǨ أهȰ غري أنǎ على الرد
  Ǔيات/Ǔية
Ɂييد آية ١٥٠ قرابة تعاىل اهللا أرǖلت Ȼ٦                                       عبد  

  ١٦ ،٥                                املعهود املهدي آيات من واخلسوف الكسوف
  ١٦ ،٥                                املوعود للمسيح آية الشديد الطاعون تفشي
  ٢٥                       األمطار موسم يف املطر كنـزول تعاىل اهللا آيات نزول
  ٣٥                        اهللا آيات تكذيǢ عند الوقǨ مامإ وجود من بد ال

  ٤٨                                    بالعربية التفسري كتابة آية  حȒرته أُعطŇي
  ٤٩                                     تعاىل اهللا من آية" املسيح إعجاز "كتاب
  ١٤٦ ،١٤٥                                   رȫاملبا باملسجد املتعلȨ اإلƬام يف اɇيات من أنواǭ țالǭة
Ǣطل Ǹرته من آية النجفي الشيȒح                                    ٢٠٠  
  ٢٠٤                                 " بǌيŃ بǌيŃ إمام "بوفاة املتعلȨ اإلƬام يف كبرية آيات ǭالǭة
  ٢١٧ ،٢١٦                   األمحر احلƎ قطرات سقوȓ آية
  ت ب،

  الƎكات
ǳمفتا Ȱكات كƎال ƙهو واليق Ȭالكالم ذل Ɨ٨٨                           اهللا من العبد على ينـزل الذي اليقي  
  ١١١                               وƯاطبته اهللا مكاملة هي واليقƙ الƎكات Ƥيع على احلصول وسيلة
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  ١٣٢                        " وبركاته الناس أمراض "إƬام من املراد
ȁوƎال  
  ٢                                 بروزية بصورة  النƑ هو اǂمدية الكماالت Ƥيع مع املوعود املسيح إن

  ٢                            șلية بصورة اǂمدية النبوة رداء سيلبس
  ٤                       روزيةÝب بصورة املوعود املسيح فيهم يبعƁ Ǭ ما كاليهود املسلمون يصبح أن ƹكن كيف
  ٣، ٢                               احلقيقية الرجعة ال الƎوزية الرجعة زمن هو ومǖجوǯ يǖجوǯ زمن

   الƎاƵة/ الƵƎو
  ٨٦                                      اهللا بوحدانية يعتقدون أŒم يدعون
  البيعة
ǗƎعلي مهر "مريدي ت Ȼم منه" شاƬوǹرته بيعة يف ودȒح                            ٤٩ ،٤٨  

  ١٢٢                                  الطاعون أيام يف أفواجńا البيعة يف الناس دǹول
  ٢٠                          اهللا من بǖمر أُسōسǨ اليت البيعة سلسلة هو.." الفُلȬ واȍنع "إƬام يف الفُلȬ من املراد

  التȦسري
  ٢٦                                الفصيǶة العربية باللغة قرآنية سورة تفسري لكتابة  هحȒرت حتدي
  ٥٩                                العرŸ التفسري يف وجدت غلطة كȰ على روبيات Ʀس إعطاء إعالن
  ٢١٣                      مقابله العرŸ التفسري كتابة على معارض أي قدرة عدم
ذكر Ňغلبة Ňرسالة Ƒالن  هǌ٧٦                        الفتح سورة يف ودين  
Ɩ٣٩                     العصر لسورة الظاهر املع  
ǆ٣٥                                 الطاعون هو األرض دابة من املراد أن الفاحتة سورة تفسري يف نبوءة  
  ٣٦                                  الفساȧو الفجار اليهود هم" عليهم املغȒوب "من املراد
  ٣٦                          الȒالǎة املسيǶيƙ طائفة هم الȒالƙ من املراد

  ٣٢                 عيسى لتكفريهم عليهم مغȒوبńا سيصري املسلمƙ بعȐ أن نبوءة الفاحتة سورة تتȒمن
    ٢٥١                            " آوɁ"شرǳ كلمة 

   ٢٥٤، ٢٥٣                  " ساعةإنه لعلم لل"تفسري آية 
  ٢١                                         التكبņر
  التوارد
ȧنطا Ȑاألدبية التعابري بع Ȩأن بد ال أنه لدرجة ضي ǫدƷ ƙ٥١                               التوارد األدباء ب  
  ٥٥                    أنفسهم األدباء عند عليه االعتراض ƶوز ưا ليس التوارد من اليسري القدر
Ȑتوارد :التوارد أمثلة بع ȫاربتǈف ćاهللا نسŃحǈأ ƙŇقŇالخǐال شطر وتوارد Ɂين لد٦١                 شاعر  
   ٦١                  أبدńا البالغية قوته يف يقدǳ ال اƨمȰ آالف Ʒوي كتاب يف مقتبسةň جمȰ بȒع ورود
  ٥٥                     البالغة من جزءا واعتƎ األدبية القدرة من االقتباس أسلوب عد قد
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  التوبة
  ١٥١                                 التوبة بشرȓ الطاعون من حمفوșة قاديان تظȰ أن ƹكن

  ٨٣                                  التوكل

   خ ح، ج،
  األƥدية اجلماعة
  ٢٧ ،٤                                                                العلماء تكذيǢ رغم اƨماعة رقي

  ٥                                       ورقيها اƨماعة ازدهار عن اإلƬامات
ȓول شروǹماعة يف الدƨ٣٧                            ا  
Ȱجعǖس Ȼماعة هذƨا اńا قومń١٣٩                           كبري  
Ƞعدد بل ƙاملبايع ȰȒزهاء ىلتعا اهللا بف ƙ١٤٤ ،١٣١ ،١٢٢ ،١٢١                              مبايع ألف سبع  
  ١٥٨                             نسمة ألف مǞة )هـ ١٣٢٠ عام أي( األيام هذȻ يف اƨماعة عدد Ɵاوز
  ١٥٨                             حكومية مذكرة ƜسǢ شخصńا ١١٠٨٧ هو" مومباي "دائرة يف املبايعƙ عدد

Ǭاحلدي   
  ٤٤                                       احلديǶȍ Ǭة الǹتبار املعيار
Ȱك Ǭحدي Ȩالقرآن مع يتطاب Ƈهو الكر Ǭحدي Ƒالن                                   ٤٥  
..."Ȱك Ǭال حدي Ȩرف فهو اهللا كتاب يوافǹ٤٥                       "ز  

  ٢٦١                       ديءاألحاديǬ كشيء رƤيع ال نقول أن ترموا 
  ٢٦١                                         فيها واǹتالفكم ال ơلو من نزاعكم Ȓا بالصالة أيلقة املتعǬاألحادي

  ٢٦١                         البداية منذ كثريا تعظƋم Ɓ األحاديǬ نإ
  احلَكَم

  ٢٦١                          " الǶǐكǈم"ال بد من قبول حكم 
  ٢٦٢                    يف Ƕȍيح البخاري ȨƜ املسيح املوعود " احلكǈم"وردت كلمة 

   القَسم/ احللف
 إعطاء وعد" مő١٤٩                                 حلف إن روبية آالف أربعة جائزة" آ  

Ȑم "رفőآ "٢٣٣، ١٦١             روبية آالف أربعة بإعطائه الوعد رغم احللف  
  ٢٣٣                         لف يف الديانة املسيǶية                                                     جواز احل
  ٢٣٣                                                                              أيńȒا حلǈفǈاȌ وبولاملسيح
   اƪالفة
  ٤٦                                  ȍرƷة بكلمات بكر أŸ سيدنا Ɲالفة الكرƇ القرآن يبشر
  ١٢٧                       بالنبوءة مصǶوبńا اهللا من تǖييدńا يقتȒي اهللا مŇن للمرسȰ النبوة أو اخلالفة منصǢ إǭبات
Ȱلفاء كǹ Ȼمن سيكونون األمة هذ Ȼ٣٠                              األمة هذ  



فهارسال                                            ٢٦
  ٣٧                     املسيح :مةاأل ƬذȻ اخللفاء ǹاŹ اسم
Ǝاعت ŊƑالن  املوعود املسيح ماتǹ ٤٦                                                       اخللفاء  
      ر ذ، د،
   األرȏ دابة
Ǩروجها وقǹ                                                                                           ٣٨  
Ǣراجها سبǹ٣٣                                         إ  
  ٣٥ ،٣٣                             الطاعون ملادة اسم احلقيقة يف أŒا على واألدلة القرائن
  ٣٥                                  الطاعون هي األرض دابة أن تǘكد الفاحتة سورة يف نبوءة
  ٣٨                      متقƙ ليسوا الذين الزوايا وأǶȍاب املشايǸ األرض دابة من يراد
  ٣٩                         األǹري الزمن يف األرض دابة من نوعان
   الدǱال
  ٢٩                          اǂمدية األمة يف دجاالǭ Ǆالƭ ƙǭيء
  ٣٢                        دجاال عيسى لتسميتهم عليهم مغȒوبńا اليهود أȍبح
فŃȍم اهللا عبد وőآ ŉƑالن  ه" دجال "بكلمةه وتوبتعن ورجوع ȻاسرƟ ١٦٢ ،١٤٩            رجال ٧٠ أمام  
   الدعاء
  ١٥٧ ،١٥٦                      " األمحدية الƎاهƙ "كتاب لطباعة النقود لتهي ǘŊ حȒرته دعاء
  ١٩٣                               ومصريȻ" اهللا كسرȻ "بقول  حȒرته على املشايǸ أحد دعاء
  ٧٣                          دعائه بسبǢ" القصوري دستغري غالم "موت

  ١٣٩ ،١٢٩                " الوارǹ ƙǭري وأنǨ فردńا تذرƆ ال رب"
  ١٥٣                              الطاعون نزول عن دعاء
  ١٥٢                           الطاعون يطلǢ شŇعري دعاء
  ١٥٦                                  حȒرته بدعاء السȰ ضمر من" مȰ مالوا "شفاء
  ١٧٢                                  الباطلة العقيدة على بناء الدعاء استجابة إنكار
  ١٧٤                     حȒرته بدعاء النصف إىل" داس بشمƎ "عقوبة ơفيف
Ǣطل ǌالعثمانية الدولة سفري Ćرته من الدعاءȒح                                    ١٧٨،١٧٧  
  ١٧٩              الدعاء نتيجة ولد بشارة ǈ حȒرته وتلقƍي" الدين نور "املولوي ابن وفاة يف املعارضƙ طعن
  ١٧٤                                 الدعاء بعد" مȰ مالوا "بشفاء  حȒرته إǹبار
  ١٩٢                                حȒرته اءدع نتيجة اإلعدام عقوبة من" علي مŇهر شيƱ" Ǹاة
  ١٩٨                                 " العظيم اهللا سبǶان وƜمدȻ اهللا سبǶان "دعاء
  ٢٠٧                              مرضه أيام يف" قادر غالم مرزا "لشفاء الدعاء وراء من أهداف ǭالǭة
ǳاƱ" يعقوب مرزا Ȭان يف" بيǶامت ǳراƨرته دعاء نتيجة ساعدامل اȒح                    ٢١٢  
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  ٢١٤                      حȒرته دعاء بفȰȒ ابتالء من" حسن حممد سيد ǹليفة "Ʊاة
  ٢١٩                       حȒرته بدعاء كلǎياǄ" حممد نور "الدكتور ابن شفاء
   ٢٢٠                       كلǎيا" أمحد بشري "ولدȻ عينا حتسن Ǩ حȒرته بدعاء
عǐفر ōرته بدعاء" الرمحن عبد سيتهـ "غمȒح                       ٢٢٣  

  ٢٢٤                    النهر ضفة على دعائه نتيجة روبية خلمس ƙ حاجته سدŉت
  ٢٢٥ ،٢١٠         الدعاء أǭناء عليه يدȻ وƢرير  دعائه من" أمحد مبار" ȫ البنه التنفس عودة

"ōرب Ǣأذه Ɨو الرجس عƆرا طهń٢٢٦                        " تطهري  
   الديانة/الدين
  ٨٥                        كامليǨ هو الوحي سلسلة فيه تستمر ال الذي الدين
  ٨٤                        النجاة إىل به االلتزام يǘدي ال الذي الدين فائدة ما

  ٨٥                      اɇيات بواسطة اليقƙ طريȨ يري الذي ذاȫ هو احلȨ الدين
  ١١٦                     املتجدد اهللا كالم نور فيه يوجد ال أنه املردود الدين عالمة
  ١٦٠                            اللسان وبذاءة والتجاسر اإلساءة بȰ ،العقوبة يستلزم ال الدنيا يف دين إنكار ƭرد
  ١٨٦                                حŅȨ املعاȍرة األديان أي ليتبين لɊديان حاشد مƢǘر عقد

  الذنب
  ٨٥                          باليقƙ إال أبداǄ الذنǢ من التخلƹ Ȍǎكن ال

Ǣرة يوقن ال اإلنسان أن إىل عائد الدنيا يف املنتشرة الذنوب كافة سبǹɇ٨٣                               با   
Ǣبعد الذي الذناهللا عن اإلنسان ي ȨلƸمية حياة وا جهنƴعدم احلقيقي سببه إ ƙ٨٩                           اليق  
  ١١٣                             الصادقة اƬيبة إال العصيان من Ƣنع وال الصادȧ، احلǢ إال الذنǢ من ƸلȌƍ ال

  املناȳ/ الرǗيا
  ٣٢                                         الطاعون عن رǗيا
  ١٥٠                             الطاعون أشجار إŒا: وقيȰ الرǗيا، يف البنجاب يف تزرț سوداء أشجار رǗية
Ɂرته رأȒح  ٢٣                      الطاعون أشجار يزرعون املالئكة املنام يف  
Ɂǈه" دين كرم "املولوي رأرتȒح  ٦٨                        املنام يف  

   الرساǝل
  ٦٦                 ألوىلا" الدين شهاب ميان "رسالة
  ٦٨                الثانية" الدين شهاب ميان "رسالة عن ȍورة
  ٦٨               " دين كرم "املولوي رسالة عن ȍورة
  ٧٠                                      الثانية" دين كرم "املولوي رسالة
Ȑمن الكلمات بع Ȱاليت الرسائ ǫدǶانوي" عباس سيد "مصري عن تتهيŃدƌ٢٢٨                             الل  

  



فهارسال                                            ٢٨

  ض ص، ش، س،
   السرȩة
  ٦١ ،٥٠                                                                          املسروقة الكتابات عن بيان
  ٦٦ ،٦٤             ƙŏمن قرية  "حسن حممد "كتاب من مسروȧ" علي مهر بري"لـ" جشتيائي سيف "كتاب
Ɓ مǈلŃسمة من أحد يő ،ية األسفار ال السرقةƬفات وال اإلƋلǘ٥٧                                البشرية امل  

  السماء
  ٨٧                          منها يźǖ الذي إال السماء إىل أحد يصȰ ال

  ١٩                               املادي ƛسدȫ السماء إىل سǖرفعȬ أƆ" سǖرفعȬ "تعاىل قوله من املراد ليس
  ٢٥ ،٢٤                       واخلسوف الكسوف بصورة السماء يف منذرةǄ آيةǄ تظهǌر أن اإلƬية احلكمة أرادت

  ٣٨                                السماء من حظǎا تنالوا أن حاولوا بȰ باطنيا األرض إىل Ƣيلوا ال
ȫدائرة حرب هنا ƙ٨٤                         والسماء األرض ب  
  ٨٧                          اليقƙ دون عمȰ السماء إىل يصعد ال

  السيف
  ٢٢٨                              القاطعة األدلة وسيف التبليȠ وتكميȰ احلجة إƢام السيف من املراد

   الȊريعة
ƙح Ǹشريعة اهللا ينس Ǹمس١١٦                       املتجدد الكالم يتلقى أحد فيهم يبقى وال أتباعها قلوب ت  
  ١١٦                       اإلƬية الشريعة عماد هو املتجدد اإلƬي الكالم إن
Ȩȉ القمر   
  ١٢٧                           القمر شȨ معجزة بيان

ǥادȾȊال   
  ٦٩                            اإلŻ كبائر من الشهادة كتمان
  ١٣٥                             " علي رجǢ "لقسيسا حȨ يف بالشهادة لɌدالء  حلȒرته اǂكمة استدعاء
ȷاȖيȊال   

Ȱكن هƹ أن Ɂمع الشيطان يتساو Ý٨٢                                     اهللا  
منكر Ňالفةǹ ي آدمم١٢٥                                     بالشيطان س  
  الȊيعة
  ١                                   الياء إىل األلف من șنهم ƜسǢ اللعن فن يف شرعوا قد الشيعة إن

Ȑمن الفهم قليلي بع Ȱوا الشيعة أهƎعبادة اعت" ƙاحلس "Ɂ٤٠                               اإلسالم مغز  
  ٤٠                     مصائبهم عند Ƭم شفيعńا" احلسƶ" ƙعلون كانوا  النƑ فيهم ƞا  األنبياء Ƥيع إن قوƬم
Ȑعقيد دحŇن" احلائري علي "ةǖاإلمام ب ƙاحلس ȰȒيع من أفƤ عدا ما األنبياء Ƒالن                       ٤٠  
  ٤٥ ،٤٠              " احلائري علي "كالم حقيقة يكشف بشاور من الشيعي" علي نذر "إعالن



    الفهارس
                 

٢٩
غري أن" احلائري علي "اعتراض على الرد Ȱأه Ǩيساوون ال البي ǈȰأه Ǩ٤٦                    البي  

  ٢٩٥                        أشاț الشيعة طريȨ اللعن يف أهȰ السنة 
  ٢٨٩                          شتان ما بيƗ وبƙ حسينكم 

  ٢٩٥، ٢٨٩                                      "احلسƙ"غلو الشيعة يف 
 Ɂالنصار Ȱف مثوƯ ٢٩٥                          شركهم  

   الصǶابة
  ٨٤                                    ةدفǎاق اليقƙ ينابيع كان Ǩ الصǶابة زمن يف
  ٨٣                               بهÝ عملوا فلماذا يقينيŋا  النƑ غسȰ بوجوب  الصǶابة إƬام يكن Ɓ إذا

țاƤابة إǶ٣١                          ماتوا قد كلهم األنبياء أن الص  
  ٢٩٦                          ضد الشرȫ كُسōروا كاألفانƙ يف حرŏم

  ق غ، ع، ط،
ȷاعوȖال   
  ٧                          شاملǄا دمارńا يسبǢ طاعون هو اƨارف الطاعون
   ١٥١ ،١٥٠ ،١٣٢                       الطاعون تفشōي نبوءة
  ٣٩ ،١٦ ،٥                        املوعود املسيح زمن يف سيتفشى الشديد الطاعون بǖن السابقة الصǶف نبǖت
  ٥                                     السابقة الصǶف نبوءات حسǢ الطاعون șهر لقد
  ٧                            قاديان يف اƨارف الطاعون يتفشى لن
  ١٤٦                                  الطاعون من ينقǈذ بإǹالȋ املبارȫ املسجد دȰǹ من

  ١                            الطاعون عن" ءالبال دافع "كتاب تǖليف
  ١٣                                             وبائي غري والثاƆ وبائي أحدƵا: نوعان الطاعون
Ǩǈلǹ Ȑبع Ɂائيا الناس من القرŒ Ǣ١٥                                   الطاعون دمار بسب  
  ١٨                     املخيف الطاعون مشهد رǗية بعد اƨماعة إىل املتعصبƙ كبار انȒمام
  ٢٣                       البنجاب إقليم يف الطاعون أشجار تعاىل اهللا مالئكة زراعة
  ٣٢                              الطاعون عن رǗيا
  ٣٦                     املسيح ƞنكري سيǎȰǶ )الطاعون أيŃ( املوت أن إىل اإلƱيȰ يشري
  ٣٧                          املفاجǈǞǌة الطاعون آفة نم للنجاة وسيلة ǹري
Ǝǹ ٢٣                            البنجاب يف الطاعون تفشي  
  ١٥٢                                  الفسȨ تفاقم عند الطاعون حللول اهللا من دعاء
  ١٥٢                                   " عدوانا اخللȨ مسيح يا: "الطاعون عن إƬام
  ١٥٣                                     الطاعون عن شعري اءدع

  ١٢٢                     اهللا لقدرة عجيǢ ملشهدŅ الطاعون أيام يف أفواجا الناس مبايعة تصوŊر



فهارسال                                            ٣٠
  ١٥٢ ،١٥١                        احلكومية السجالت حسǢ الطاعون جراء الوفيات عدد
ǥباوا "عباء Ȭنان "  
  ١٩٥                        " نانȬ باوا "باءةع على القرآنية اɇيات
  ١٩٥                  كاملǄا مسلمńا كان أنه على تدل بȰ فقȔ مسلمńا كونه على تدل ال عباءته
  ١٩٥                       للتȫŊƎ" نانȬ ديرȻ "يف ساللته لدɁ حمفوșة إŒا

   العذاب
  ٦                           احلسرة ƹاȰǭ جهنم عذابات من عذاب من ما

Ǝǹرته تعاىل اهللا أȒح  نǖا بńا عذابǄارقǹ ١٦٤                  " ليكهرام "على نازل للعادة  
   العقوبة
  ٧٣                        هذا موسى أمام فرعون مثȰ عقوبته" الدين  حميي "نال

 ǥالعقيد   
  ٣١                   السماء من) إيليا(إلياس ينـزل أن بعد سي źǖ عيسى بǖن اليهود عقيدة
Ȑرته رفȒح  Ɂي إحدعقيدت ƙيه بعد املسلمǎا تلقń٣١                    تعاىل اهللا من وحي  
ȧحممد "املولوي اتفا ƙاملسيح نزول عقيدة على" علي مهر بري"و" حس Ȼعودȍ٦٣                              و  
  العلماء
  ٣                                                                                 يهودńا عصرǌال علماءسمي 

    ٣٩،٤٠                            اليهود بصفات  املوعود املسيح عصر يف العلماء معظم سيتصف
Ǣالعلماء واج ƙ٤١                                                                                الرباني  
   القȒايا
ǨعŇفرته على رȒح  يةȒا زائفة قǶƞولة Ȱمن القت ȰبŇالدكتور ق ȫ١٤٩                   كالر  
ǳاƧ" ƒرته" دوغالس الكابȒحل  داءǖناء الصالة بǭية أȒارية القƨ٢٠٠                    ا  
  ٢١٨                    املعارضƙ بعȐ من بǌوشŃي Ǉ حȒرته ضد الȒريبة لفرض قȒية رفع
  ١٤٢                       املزرعة من األشجار قطع يف الورǭة بعȐ على قȒية
  ١٣٤                     قȒية يف بالشهادة لɌدالء أمرتسر إىل  حȒرته ذهاب
  ١٤٠                    حȒرته بدعاء النصف إىل" داس بشمƎ "عقوبة Ǩفǹفǎ :قȒية يف
أعظم مرزا "رفع Ȭبي "ǄيةȒرته ةأسر على قȒح  يهĉŇاما وتلقƬعن إ Ȭ٢٠٣                    ذل  
  ٢١١                    فيها يسŃتǶلف Ɓ قȒية يف بالشهادة لɌدالء ملتان إىل حȒرته سفر

ȷǓالقر Ƈالكر   
  ٣٢                                       الفاحتة سورة من Ƨىاأل اƬدف
  ٣٨                                       معارف ذو الكرƇ القرآن
ǎالقرآن أحرف إن Ƈوأعدادها الكر ǢسƜ حساب Ȱمƨا اȒلو ال أيơ ٣٩                   الكامنة املعارف من    
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٣١
  ٣٩                                             اƨمȰ حساب ƜسǢ الدنيا عمر العصر سورة يف ورد

اعتراض Ȑهلة بعƨالقرآن على ا Ƈالكر ńو الزائف فهمهم إىل انظرǶ٥٣                   للن  
  ٥٥                                           واإلƱيȰ التوراة من مسروقة مȒامينه أن بتهمة الكرƇ القرآن رمي

  ٨٤                          حدين ذي سيف مثȰ الكرƇ القرآن 
  ١١١                          الشǖن عظيمة معجزة الكرƇ القرآن إن

  ٢٨٣                                          وواهللا يف القرآن كȰ حقيقة                       
 ٢٨٣                                                                   يف آياته شفاء للذي يتدبر

  ȩصيدǥ إعǲاȁية 
   ٢٩٨، ٢٧٥                               قصيدة إعجازية

  ٢٦٩                        نظم قصيدة إعجازية بتǖييد روǳ القدس 
 Ȭمن ذل Ȱأق Ȱسة أيام بƦ ها يفمǐنظ م٢٦٩                        ت  

  ٢٦٩                          األعداءĆ أن يǖتوا بنظريها دعوة حȒرته 
  ٢٧٣                                 ربه ليجعلها آية ويهدي ŏا الكثرييندعاء حȒرته 

  ٢٦٩                          شروȓ كتابة الرد على القصيدة 
 ٢٩٩، ٢٦٩                          جائزة عشرة آالف روبية ملن يźǖ بنظريها 

   م ل، ك،
ȣالكسو ȣسوƪوا   
  ١٥٤                                وشȬامل طاعونال أي عذابال مقدمة واخلسوف الكسوف
  ٢٦٥، ٥                           لصدقه وآية املهدي اإلمام عالمة نرمȒا يف واخلسوف الكسوف
  ٢٤                        واخلسوف الكسوف هي املوعود املسيح عالمة
  ١٢٨                     املقرر وقتها يف الشمس وكسوف القمر ǹسوف آية șهور
 به املوǭوȧ "الدين إكمال "ويف السنة أهȰ عند به املوǭوȧ قطƗ الدار كتاب يف واخلسوف الكسوف حديǬ ورد
  ٥                                           الشيعة عند
Ȱه ǫحد Ȭزمن يف ذل ōأي Ǉțمد Ýعى الذي ومن غرييمن وقع هذا أن اد ÝŇ٢٤                            أجله 
  ٢٤                               املوعود للمسيح عالمةǄ أيńȒا السابقة الكتǢ يف واخلسوف الكسوف ذُكŇر
Ȱعا املوعود اإلمام هذا جǄكŇللكال م ǌƙ٢٤                              القمر وحكم الشمس حكم احلُكم  

  ٢٦٤                                   على هذȻ اɇية والرد عليها                     " ǭناء اهللا"اعتراض املولوي 
ȳكال ǃا   
  ١١٤                            حقا اهللا كالم أنه وǹوارقه اƨذǎابة ȍفاتهو بقوته يثبǨ الذي هو اليقيƗ اهللا كالم
  ٨٠                      املتعة منبع أيȒا كالمه كذلȬ األƧى املتعة مصدر اهللا رǗية أن كما
Ɓ السماء من اهللا كالم ينـزل Ȼوحد Ȱدائما معه جاء ب Ȱ٨٤                  السيف ذاه الستخدام بط  



فهارسال                                            ٣٢
  ٨٨                       كالمه عليه ينـزل ،إليه عبدا ƶذب أن تعاىل اهللا يريد عندما
  ٨٨                  تعاىل اهللا من العبد على ينـزل الذي اليقيƗ الكالم ذلȬ هو الƎكات كȰ مفتاǳ إن
  ١١٦                 عصر كȰ يف دةمتجد بصورة ينـزل الذي الكالم ذلȬ هو اهللا كالم من املراد إن

   اللعنة
  ٦                      الصادȧ املبعوǫ ومكذبو وƤاعته، اهللا على املفتري: اهللا عند ملعونتان فǞŇتان
Ȱȍالشيعةُ أو Ǣنهم حسș ١                          الياء إىل األلف من اللعن فن  
   اللȢة
    ٥٣                                 الزمان بتغري كذلȬ تغريت فإŒا املكان باǹتالف تتغري كما اللغة إن

  ٥٤                     السالم عليهم األنبياء معجزات مŇن العربية باللغة الكاملة اإلحاطة
  ٨٢ ،٨١                                         Ưتلفة لغات يف اإلƬية اإلƬامات نزول
  ٥١، ٥٠                                                الȒرورة دعن العربية الكلمات  حȒرته تعليم
   املباȽلة
Ȱعبد "فش Ȩ٢٨                                     املباهلة يف" الغزنوي احل  
  ٦٦                         " املسيح إعجاز "كتاب يف املباهلة دعاء
Ȭمن" حسن حممد "هل ƙŏ رضƞ ر وجنون شديدǭ٧٥ ،٧٣                      املباهلة إ  
  ٢٤٧، ١٤٤                  املباهلة نتيجة" دستغري غالم "وفاة
  ١٨٥                         للمباهلة" الغزنوي احلȨ عبد "دعوة

   ٢٤٦                      األمرتسري " ǭناء اهللا"أساس املباهلة مع املولوي 
  ٢٤٧                            يف إعالن مطبوǭ " țناء اهللا"كلمات املباهلة اليت Ǣƶ أن ينشرها املولوي 

              ٢٤٦                                      شروȓ املباهلة 
   اŎدد
Ɓ دكم يظهردƭ ي رغمȒم ǌسŃمǹ ٢٥                                     القرن  
  ٢٩                                ! واحد ƭدد يǖت Ɓو دجاالǭ Ǆالǭون فيها جاء اǂمدية األمة حلȘ يا

   اǂبة
ŊǢح Ĉاهللا ȧنع الصادƹ ارتكاب من املرء Ż١١٣                                 واملعصية اإل  
ǫدƮ  
  ١٢٩                                   تكذيبهم أو اǂدƙǭō لتصديȨ اعتبار ال

   املسǲد
  ١٤٥                                      "ȫاملبار املسجد "عن إƬام
  ٢٠٦                                املسجد طريȨ يف جدار بناء بسبǢ اǂكمة يف قȒية رفع
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٣٣
ȷاملسلمو   

  ٨٧ ،٨٦                                املوعود املسيح عصر يف املسلمƙ حالة
  ٣٥                            اليهود طبيعة املسلمƙ يف ǭارت
  ٤                                املوعود املسيح فيهم يبعƁ Ǭ ما اليهود مثȰ املسلمون يصبح أن ƹكن كيف
  ٣٠                     املسلمƙ من فرقة ٧٢ ب ƙ املوعود املسيح Ʒكم أن واجبا كان

          ٢٧٣                                                       املسلمون  معظمها كانǨ عربيةǄأƧاء البالد اليت Ƨاها 
   املصلح
Ǩا الوقȒي أيȒا يقتǶمصل Ɂلطوفان ليتصد Ǣ٣٠                       الصلي  
  اƪصوȷ/ȳواملعاند
  ١٤٤ ،١٤٣                         حȒرته ومعارضتهم لتجاسرهم املعاندين موت
  ١٥٣                         الدعاء نتيجة هلكوا الذين املعاندين أƧاء
   ٧٩                           ǹيالية أȍنامńا إال ليس به يǘمنون وما به، آمنǨ الذي اإلله ذلǹ Ȭصومي يعرف ال

ǥزǲاملع   
ȧهي واملعجزات اخلوار Ȭ١٣٧                       األعداء عليها يشهد اليت تل  
  ٧٩                      بوءاتوالن املعجزات بواسطة النبوة بناية من وبلي ǹرب ما ترميم

  ١٧                    املوعود املهدي معجزات من الطاعون وتفشي رمȒان يف واخلسوف الكسوف
  ٧٨                  وǭبوتńا وكيفǄا كمŋا ونبوءاته حȒرته ملعجزات بنظري اإلتيان على املعارضون يقدر لن

  ٧٨                     ألنبياءا مǞات فاقǨ قد ونبوءاته  املوعود املسيح معجزات
ُȰƌتكف Ĉه تعاىل اهللارتȒوفاة بعد ح Ȼ١١٩                       معجزة والد  
رته أُعطيȒح Ȼدون وحد Ȼغري ǈمعجزة Ň٢١٣                             تعاىل اهللا من القرآن تفسري كتابة  
Ǩأوتي ǈمعجزة Ňا بالعربية اإلنشاء على القدرةńييدǖ٥٥                                تعاىل هللا عند من ت  
  ١١١              املعجزة جواهرȻ على مطلعǇ كامǇȰ شخȌ وجودŇ إىل Ɯاجةň لكنه عظيمة معجزة الكرƇ القرآن
   املالǝكة
Ȩتراف يف تتصرف اليت املالئكةُ تعاىل اهللا كالم Ȱ٨٠                                 الوجود من ذرة ك  
  ١٧١                               الغالȗ الشداد املالئكة من الشكȰ هيǢم البنية قوي Ȍشخ رǗية
  ٢٢٦                      " ǹرياź "اƧه أحدهم الرǗيا، يف مالئكة ǭالǭة șهور
ǥرșاملنا   
رة عقدșمنا ƙية اإلسالم بǶمارتن "الدكتور من بدعوة واملسي ȫ١٥٩                  " كالر  
  ١٦٤                   للمناșرة قاديان إىل  للنƑ شديدńا معارضńا كان الذي" كهراملي "ƭيء

 ƙرة بșمنا"Ȼشا ŃروŃرسيد حممد س "ناء اهللا" وǭ " األمرتسري يف"٢٦٦                            " دم   
  ٢٤٠                        "مد"الرد على اعتراضات أŇǭُيŃرت يف مناșرة 



فهارسال                                            ٣٤
   ٢٧٥                            " دم" الذين شاركوا مناșرة ة من اهللا على أǶȍاب حȒرته نزول السكين

   املȾدي
  ٥                          املعهود املهدي عالمات من واخلسوف الكسوف
  ٤١                           الزمان آǹر مهدي بعثة من اƬدف

  ٢٦٠                        التناقȐ يف األحاديǬ املتعلقة باملهدي 
  ي و، ه، ن،

   " القادياƆ أمحد غالم "اسم حتǨ األƧاء فهرس يف  انظر  ،النبوءات
Ȩتم النبوءة حتقƸ ييد هذا أن علىǖهر الذي التș ١٢٧                              تعاىل اهللا من هو  
  ١١٨                     فهمها يف الناس أǹطǖ وإنǐ ذاőا، حد يف ȍادقة تكون اإلƬي اإلƬام يتȒمنها اليت النبوءة

         ٢٣٥                                                                   شروطها حسǢ املشروطة النبوءات تǶقȨت
 Ȩƌر حتقǹǖكن أن يتƹبالوعيدالنبوءات  Ǣالقرآن حس Ƈ٢٣٥                                         والتوراة الكر  

  ٢٣٢                            نبوءة عن آőم وتفصيلها                                                          
    ٢٣٣                                كان ميعاد النبوءة املتعلقة بőǔم مشروطǄا                                      

  ٢٣٤، ٢٣٣                            انبوءة عن ليكهرام وتفصيله
  ٢٤٢،٢٤٣،٢٤٧،٢٤٨                        " حممد حسƙ"ذكر حتقȨ النبوءة عن مهانة 

ǥالنبو  
ǳ٣ ،٢                                                                   النبوة خلتم لطيف شر  

  ٤٥                                                " اإلمامة من أفȰȒ النبوة"
  ١٤                                 نسبيŋا" األمن دار "تصبح مرسȰ إليها يرسȰ اليت املدينة أو القرية
Ɔإ Ǩجديد، اسم أو جديدة بشريعة أي.. نبيا وال رسوال لس Ɨرسول ولك Ƒمن ون Ǭالكاملة الظلية حي ǆومرآة 

  ٢                                               كامال عكاساان اǂمدية والنبوة الصورة فيها تنعكس
Ƒاألنبياء/الن  

 Ƈكر Ǣ٢٩٠                          يكون األنبياء ذوي نس  
  ٢٥٧                            قائمƙ على اخلطǖونال يترك

  ٢٣٩                                  الوحي فقȍȔدȧن األنبياء وامللهمƙ مسǘولون عن إ
   ٢٤١                                  تنبǖوا بوالدة النƑ  قد إسرائيȰبƗعديد من أنبياء 

  ٢٥٦                                 ألحيانما ǹال نƑ إال وقد أǹطǖ يف اجتهادȻ حينا من ا
  املذنņب النǲم
Ȼهورș Ǩاملوعود املسيح بعثة وق                           ٢٥  
ȫالƬاملوت/ ا   

  ١٨١                            " رمحاƆ فتح "كتابه يف  حȒرته على دعائه نتيجة" دستغري غالم "الȫه
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ȫر" حسن حممد "املولوي هالǭǌ١٨١                            " املسيح إعجاز "كتاب على الرد كتابته إ  
ȫحممد "املولوي هال ȰاعيƧن" إŇم Ȼرته على دعائه نتيجة عليغرȒح                              ١٨١  
ȫن" الدين ييحم "هالŇرته على دعائه نتيجة لكهوكي مȒح                                ١٨١  
Ʉالوح  

  ٤٧                                    " والنسǢ الصهر لكم جعȰ الذي هللا احلمد"
  ٥٢                          متلو بوحي  حȒرته تعاىل اهللا إرشاد
  ٥٣                               بينهما التوفيƹ Ȩكن أنه غري الصرف قواعدș اهريا يتبع ال أحيانا اإلƬي يالوح

  ٧٦                         ..." باƬدɁ رسوله أرسȰ الذي هو"
  ٧٨ ،٧٧                           النفس وحديǬ األحالم أضغاǫ قبيȰ من  وحيه ليس
 Ƥيع نبوة إنكار هو إƴا نفس حديǈǬ أو أحالم أضغا ،ǈǫ حȒرته على نزل الذي  ،اإلƬي الوحي اعتبار
  ٧٨                                         احلقيقة يف األنبياء
  ٧٩                               وحيه بواسطة اليقƙ ينبوț إىل احلȨ طالƑ يوȰȍ أن على قادر تعاىل اهللا إن
  ٨٠                            اإلƬي الوحي نتيجة العبد حالة
  ٨٠                       وتǭǖريȻ ومتعته  حȒرته على النازل الكالم عظمة
  ٨١                          حȒرته قلǢ يف اإلƬي الكالم قوة تǭǖري
  ٨٣                                السابقة األمم يف والنساء الرجال من كثري على اليقيƗ اإلƬي الوحي نزل
  ١١٢                         اليقيƗ الوحي إنعام هو اإلنعامات أعظم
  ١١٩                                   حلȒرته اإلƬي التكفȰ عن اإلƬي الوحي
  ٧٣                      اإلƬي الوحي هو" حسن حممد "املولوي ملوت األسباب أحد
ǥالوفا   
  ١١٩                                  اǂترم مرتȒى غالم مرزا والدȻ وفاة عن إƬام
  ١١٩                                      حȒرته والد وفاة
  ٢٢٠                        " بورƸان حممد "الدكتور بوفاة الƎقية

  ٢٥٠، ٢٤٩                           من القرآن الكر Ƈإǭبات وفاة املسيح 
  اليقني
Ȩطري ǯلمات من اخلروș Ȭنور ىلإ الش ƙ٨٥                        اليق  
  ٨٥                            اهللا كالم هو اليقƙ وسيلة إن

ƙاليق ǯ٨٩                            كلها الذنوب عال  
ƙر اليقǭǘي Ɠال دواب يف ح Ȱ٨٩                           تعق  
  ٨٩                         اليقƙ أȰȍ من يتدفȨ احلياة ينبوț إن
  ٩٠ ،٨٩                          احليŊ اهللا كالم هي الوحيدة وسيلتها فإن اليقƙ سبȰ عن ااƜثو



فهارسال                                            ٣٦
  ٨٤                                    ةدفǎاق اليقƙ ينابيع كان Ǩ الصǶابة زمن يف
  ١١٤                         وحدȻ اليقƙ هو ووسيلتها النجاة أȰȍ إن

   اليȾود
  ٣١                                   املسيح يŻ źǖ السماء من سينـزل إيليا أن اليهود عقيدة
  ٤                                املوعود املسيح فيهم يبعƁ Ǭ ما اليهود مثȰ املسلمون يصبح أن ƹكن كيف

  ٣٦                      اهللا كتǢ من وغريها Ʒرفوها أن من التوراة يف اليهود منع 
  ٢٣٤                                  " تسارياألمر" أو "يالبطالو" يهودي يبدو وكǖنه من تǖليف لفǘكتاب مل
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فهارسال                                            ٣٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



    الفهارس
                 

٣٩
  

   األلف
  ٣                                            إبراȽيم
     مرȁا ÛبيȬ مإبراȽي
  ٢١٣                                     له  حȒرته ودعاء مرضه
   اǃ عبد عباÛȃ ابن
  ٢٨                                     املوت هو التوفǎي معƖ أن البخاري Ƕȍيح يف بين

  أبو إسǶاƮ ȧمد دين 
    بكر أبو

  ١                                 يزيد إىل  بكر أŸ من أي الياء، إىل األلف من اللعن فن يف شرعوا قد الشيعة
Ɨثالقرآن ي Ƈعلى الكر Ÿبكر أ  رōالفته ويبشƝ ة بكلماتƷرȍ                                 ٤٦  

Ȼرǎ٤٦                                                             الشيعة يكف  
  ٢٥٠، ٢٤٩                                  أن األنبياء ماتوا قاطبةǄ النƑ وفاة يوم أǭبǨ أبو بكر 

  ١٢٨                               ȾǱل أبو
  ٤٢                                           نعيم أبو

 ǥريرȽ أبو       
  ٢٥٠                            درايته Ɓ تكن جيدة 

  ١٦٢ ،١٦٠ ،١٥٩ ،١٤٩ ،١٤٣                                    ")آőم اهللا عبد "انظر( őǓم
  ١٨٧                                               هوشياربور من بيÛȬ أƥد

  ٢٤٠                                      وفاته حسǢ النبوءة 
  ١٨٢ ،١٨١ ،١٧٢                                            سيد سري خاÛȷ أƥد
  ١٧٢                            " الدعاء بركات "كتابه يف  حȒرته اطبهفخ الدعاء، استجابة ينكر كان
  ١٨٢ ،١٨١                               واملصائǢ الباليا أنواț سيكابǌد" ǹان أمحد سيد "أن يف تتلخȌ نبوءة
  ١٨١                             الشباب عز يف ابنه بوفاة قاسية حزنȍ ňدمةǈ عمرȻ من األǹرية األيام يف واجه

 Ʉد علƥأ  
  ٢٧٦                        "                                                         مد"منظǎم اƨلسة يف مناșرة 

ȳدǓ    
ǨȒكم ولكن آدم على سنة آالف ستة مǶمسي Ɓ تǖ٢٦                      بعد ي  
  ١٢٦                                               أنثى مع توءمńا ولد آدم إن

ƆاƧ اهللا" آدم "ȨقǶالصلة لتت ƙر األول بǹɇ١٢٦                       وا  
  ١٠٠                                   آدم يف اهللاć أودعه نورا املالئكةُ حƓ رأɁ ما



فهارسال                                            ٤٠
  ١٣٧ ،١٣٦                             خاȷ لȊكر Ʈمد أرباب
ȧاǶإس                                                              ١١١  

 ȷميا Ûǃ٢٣٣                            أسد ا    
  ١١١                              إƧاعيل
  ١٤٤ ،٨٢                                         عليغرهـ من الشيÛ ǸإƧاعيل
  ٢٨٠، ١٥٣                                     علɄ أȢȍر
   ٢٠٣                                       مرȁا بيÛȬ أعȚم
Ɨȡوتري أȽ، Ǩ٢١٧                           الباندي  
  ١٦٢                            املولوي دياÛ إله
ɄƬإ ÛȈƝ منشي ،Ǣاسǂف اĉŇلǘ٢٨١، ١٣٧ ،١٣٤                                     " موسى عصا "م  

  ١٣٤                          حȒرته إىل روبية عشرين إرساله
ȃإليا ) ٢٣٥                            ) إيليا  
  ٣١                                   ƚƷ أي يوحنا النƑ وهو șهرانيكم بƙ موجود إيليا إن
ȳإما Ÿ Ÿ                              ٢٠٤  
  ١٨٩                             سيد ȉاÛȻ أمري
  ٢١١، ١٨٩                     مرȁا بيÛȬ أيوب

   ب،ت،ث
  ١٩٧، ١٩٦ ،١٩٥ ،٧٢                              نانȬ باوا
Ȼرته رآȒح  هر وقد املنام يفș١٩٥                                   مسلم أنه أ  
  ١٩٥                                           كامالǄ مسلمńا كان أنه على تدلǎ" نانȬ باوا "عباءة
  ١٢                                                            الزيات بدȽا
Ȝبدي Ûȷل أبو الزماȒȦال        
  ٥٠                                                                   احلريري كتاب يف فقراته بعȐ وجود

ȃداƎمȊ١٧٤ ،١٤١ ،١٤٠                                 ب  
ȃنداȊ١٥٦                                                             ب  
  ٢٢٠ ،١٨٢                     مرȁا أƥدÛ بȊري

 ȃرȖ٢٣٤                                        ب  
  ٥٢                                                      بقراȓأ
       إسراǝيل بنو

  ١٦٥                                 السامري عجȰ واقعة بعد إسرائيȰ بƗ يف الطاعون تفشي
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٤١
ȷاƸ٢٢٠                             الدكتور ،بور  
ȃوȕ١٨٩                               بيال  
ɄقȾ٤٢                                           البي  
ǯتا Ûالدين ȷف مياșيف املو Ǣافظة مكتǂ٢١٨                                  ا  
ǯتا Ûالدين ɄȊمن Ǣاسǂيف ا Ǣ٢٢٦ ،٢٠٠ ،١٩٦ ،١٩١ ،١٨٩ ،١٧٧ ،١٦٢ ،١٥٩          القطار مكت   

  ٢٣٤                                    ǭناء اǃ األمرتسريÛ أبو الوفاء
   ٣٠٠                                    تكذيبه دعوةǈ املسيح املوعود 

 رته " إعجاز املسيح"تكذيبه كتابȒحل                                   ٣٠٠  
  ٣٠١                                " إعجاز أمحدي"د على  أن يكتǢ الرحتداȻ حȒرته 
  ٢٥٥                                 أن ȒƷر قاديان ليفȌǶ نبوءاته دعاȻ حȒرته 

  ٢٦٩                      " ǭناء اهللا"ستظهر ǭالǫ آيات بواسطة املولوي 
    ٢٩٨، ٢٩٤، ٢٩٣، ٢٨٤، ٢٧٥                         ذكرȻ يف القصيدة اإلعجازية 

   خ ح، ج،
ȃالينيوǱ                               ٥٢  
  ١٦٢                             الهور من مياǱÛ ȷتȾو
  ٧٠                              ȁتلǱ ɄǎعȦر
  ٤٥                                        اإلمام الصادǱ ÛȧعȦر
  ٢١٩ ،٢٠٣                                         خواǱه الدينƤ Ûال
ɍواǱ Ƞ١٧٦                           القرية عمدةُ سن  
ȷيوǱ Ƞ١٧٦                           القرية عمدة ،سن  
ȟراǱ ÛɄعل Ǹيȉ                             ١٦٢  
  ٤٢                                احلاكم
  ٢٢٦ ،١٨٩ ،١٨٥ ،١٧٧                          سيد ȉاÛȻ حامد
  ١٩٨ ،١٨٧ ،١٣٥                       احلافȘ علÛɄ حامد
  ٢٢٦ ،٢٢٣ ،٢٢٢ ،٢٢١ ،٢١٩ ،٢٠٤ ،٢٠٠ ،١٩٩ ،١٩٦ ،١٩٣        نƑ غالم őـ ȉيǸ علÛɄ حامد
ȳحسا Û٢٢٦ ،١٨٩                                         احلكيم الدين  
  ٧٤ ،٤٥ ،٤٤ ،٤٣ ،٤٦ ،٤٠                                اإلمام ،احلسني
  ٤٠                                        احلسƙ اإلمام يف" احلائري علي "رأي
  ٤٥                                    للنƑ البنوة ح Ɠ احلسƙ يعƁ ŇȔ الكرƇ القرآن إن

  ٤٠                                         الشيعة عند مكانته
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  ٤٥                            األنبياء لكافة شفيعńا الشيعة ƶعله
  ٤٦                                     سخيفة فكرة األنبياء على سƙاحل تفȒيȰ إن

  ٤١                        وآباȻǗ احلسƙ هو" الوسيلة "من املراد أن أǭبتوا
  ٤٦                                  األطهار اهللا لرسȰ كبرية إهانة Ƥيعا األنبياء سيد جعŃلُه
Ņياء األنبياء أن زعمȍوااع قد واألوƎت ƙاحلس Ȼ٤٣                               أدعيتهم يف وسيلة األطهار وآباء  
  ٤٥ ،٤٣                                Ý حممد عدا ما األنبياء Ƥيع على احلسƙ اإلمام أفȒلية على الدليȰ ما

Ǭبيǹ منƙاحلس Ȱمث ƙلسانه على الصادق Ȱيطي                                            ٢٧٢  
  ١٧٨ ،١٧٧                                   العثمانية السلطنة القنصȰ نائǢ كامɄ بȬ حسني
  ١٧٨                         األموال وغصبه ǹيانته عن اƬند يف ضجة
  ١٩٦                             خاȷ حيات
  ١٩٧ ،١٢٣                               مرȁا ÛȈƝ خدا

    اȒƪر
  ٨٣                              لǈدنيńا مńاعل أعطي

  ١٤١ ،١٤٠                               خاȷ خوǶȉال

   ز ر، د،
  ٢٣٤، ٢٣٦، ١١١                         داود
  ١١١                                                  دانيال
  ٢١٦                                                                   سنȠ دليب
  ١٧٤ ،١٥٤                           اɇريƙ زعيم البانديǨ سرسÛƔ ديانند
Ȑلة بعǞاليت األس Ǩ١٥٥                           عليه طُرح  

Ûȃالȡدو ƒ٢٠٠ ،١٨٩ ،١٨٠ ،١٣٠                         الكاب  
Ʉǝدو Ǣ١٣٠                             املفوض نائ  

ȷدكسو، Ǣ٢١٨                                   غورداسبور حمافظة مفوض نائ  
ȳرا Ûدتǲŏ لهɍ                             ١٩١  

  ١٨٩ ،١٧٩ ،١٦٢                       هخليȦ الدينÛ رǱب
  ١٣٥                        " هند سفري "مطبعة مدير علɄ رǱب
  ١٣٥                                        القسيس علÛɄ رǱب
  ٢٢٦ ،٢٠١ ،١٩٠ ،١٨٩ ،١٨٥ ،١٧٩ ،١٧٧ ،١٦٢ ،١٥٩ ،١٢٣      ايمومب من التاجر ȉيǸ اÛǃ رƥة
  ٢١١                                       املولوي ÛȈƝ رحيم
  ١٨٩ ،١٨٧ ،١٧٧                              شودهري منɄȊ علÛɄ رستم
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٤٣
  ١٥٣ ،١٤٤ ،٢٨                                           املولوي هي،الكنكو أƥد رȉيد
  ١٧٧                                    الدكتور خليȦة الدينÛ رȉيد
  ١٩١                                                                                            ȁليǺا
  ١٧٧                                   Ⱦندȃامل  إبراȽيم Ʈمد الدين ȁين

   ض ص، ش، س،
ǯسرا Ȩاحل ÛƆبري نعما ȍȻ٢٢٦ ،٢١٤ ،١٩٦ ،١٩٠،١٩٥ ،١٨٤ ،١٨٣ ،١٧٩ ،١٧٧ ،١٦٢       احبزاد  
  ١٣٦                             أرباب خاȷ سرور
ȷسليما                                        ١١١ ،٣٤ ،٣  

  ٣٤                           موته على األرض دابة طلعǨأُ
ÛɄافعȊ٥٤                              اإلمام ال  

Ȼاȉ دÛ١٥٣ ،١٤٤                               املولوي ين  
ÛǨرمبȉ لهɍ    ٢١٦ ،١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٥ ،١٧٦ ،١٧٤ ،١٥٥ ،١٤١ ،١٤٠ ،١٣٦ ،١٣٤ ،١٢٠  
  ١٨٣                             مرȁا أƥدȉ Ûريف
Ȅƽ الدين Ȱحمص ǢرائȒ١٩٢                         الزراعية ال  
  ٧٢ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٣                      مياȷ الدينȾȉ Ûاب
Ǭيȉ                                                  ١١١  

 ،٢٢٣ ،٢٢١ ،٢٢٠ ،٢١٩ ،٢١٦ ،٢١٢ ،٢١١ ،٢٠٧ ،٢٠٤ ،٢٠١ ،١٩٠ ،١٨٩   املولوي علȉ ÛɄري 
٢٢٥  
  ١١                              احلائȍ Ȭدرو
  ١٨٣ ،١٧٩ ،١٦٢                                ȩاضɄ الدينÛ ضياء

   ظ ط،
ƆاƎȖ٤٤ ،٤٢                                    ال  

Ʉالروم ȄȖيȕ                   
 Ȼباليهود عذاب اهللا على يد ǎȰ٢٥٣،٢٥٥                             ح  

  ٢٢٩ ،٢٢٦ ،٢٠٠ ،١٨٩ ،١٨٧ ،١٨٥ ،١٧٧ ،١٦٢                         منɄȊ أƥدȦș Ûر
Ʉاضȩ ر الدينȦș                             ٢٨٠  

   غ ع،
  ١٧٧                                الدكتور اÛǃ عباد
ȃعبا Ʉ٢٢٨                           اللدهيانوي عل  
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       احلميد عبد
  ١٩١ ،١٨٨                       القتȰ حماولة بتهمة  حȒرته لريمي شاهدńا" كالرȫ مارتن "جعله
  ١٧٩ ،٢٦                              الدين نور سيدنا ابن احلɄ عبد
       أمرتسر من مياȷ اƪالÛȨ عبد
  ١٧٧                                                      " ليكهرام"بـ املتعلقة النبوءة على شاهد
  ٢٢٣ ،١٧٧ ،١٢٣                                 سيتøȾ الرƥنÛ عبد
  ٢٢٦ ،٢٢٠ ،٢١٩ ،٢١٢ ،٢١١ ،٢٠١ ،١٧٧                                    ȉيǸ القادياÛƆ الرƥن عبد
  ٢٠١                                       األستاذ ،الرƥن عبد
  ٢١٢ ،١٧٩ ،١٧٧                                            ȉيǸ الرحيمÛ عبد

  ٢٣٩                                                عبد العزيز 
  ١٧٧                             منɄȊ العزيزÛ عبد
  ١٤٤                                       املولوي ،العزيز عبد
  ٢٠١ ،١٩١ ،١٨٩                                 احلافȘ العلÛɄ عبد
 ،٢٠١ ،١٩٣ ،١٨٧،١٩١ ،١٨٣ ،١٧٩ ،١٧٦ ،١٦٢ ،١٢٣ ،٧٠ ،٦٨    املولوي السيالكوź، الكرƇ عبد
٢٢٦ ،٢٢٥ ،٢٢٢ ،٢٢١ ،٢٢٠ ،٢١٢ ،٢١١ ،٢٠٧ ،٢٠٤  
  ١٥٩،١٦٢ ،١٤٩ ،١٤٤ ،١٤٣ ،١٢٦                     őǓم اǃ عبد
  ٢٦                                       النبوءة شروȓ وǌفȨǐ حياته ǹاƢة
   ٢٣٣، ١٦٣                                   الصادȧ حياة يف الكاذب ƹوت أن النبوءة مغزɁ كان

 Ȱ٢٣٣                                                          جعه ارتتفصي   
  ٢٣٢                                                          ظيمةموته آية ع

  ١٤٤                          لدهيانه من املولوي اÛǃ عبد
  ٢٢٦                          بشاوري مياȷ اÛǃ عبد
  ١٥٥                         اإلضايف املفوض نائǢ خاȷ اǃ عبد
  ٢٢٩ ،٢٢٣ ،٢١٧ ،٢١٦ ،٢٠٠ ،١٩٦ ،١٦٢                               مياȷ سنوريÛال اǃ عبد
  ٢٢٦،٢٢٨                              املولوي Ûالغزنوي اǃ عبد

  ٢٣٩                            عبد اǃ اللدȽيانوي 
  ٢٠٧                                                                                   احلويري عربÛ اǂيɄ عبد

Ǩعصم Ÿ Ÿ Ǩرته بنȒح                                               ٢٠٥  
  ١٧٦                                  شيخوبورŏ Ȼرية، من حكيم الدينÛ عالء
Ʉعل ، ٤٣                              سيدنا  
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٤٥
Ʉري علǝ٢٩٥، ٢٩١، ٧٤ ،٤٦ ،٤٠                                            احلا   
Ȼرته دعاȒح  القصيدة اإلعجازية Ȱ٣٠١                               ليقرض قصيدة مقاب  
Ʉمد علƮ ȷ٢٠٨                                    " جهجر "زعيم خا  
Ʉعل ÛƆمداƬ٥٠ ،٤٤                                   سيد ا  
  ٢٣٦، ٤٦                      سيدنا ، عمر
ɂعيس                ٢١٠ ،١٥٨ ،١٤٨  ،١٢٦ ،١١١ ،٥٦ ،٤٨ ،٣٦ ،٣٥ ،٣١ ،٢٨ ،٢٦ ،١٧ ،٣  
  ١٧                                     االستعارة سبيȰ على األموات من قام

Ǣاليهود تكفري سب Ȼإيا  ٣٢                          ومصريهم  
  ٥٦                        درسńا درسńا يهودي معلǎم يد على التوراة درس
Ȼ٢١٠                                                           األموات إحياء  
  ١٧                         املوسوي واملسيح اǂمدي املسيح بƙ التشابه
  ١٨                                وماديا روحانيا نوعƙ، على سيكون  املسيح بنفǈس الكفار موت
  ١٧                                الطاعون وتفشي ف،واخلسو الكسوف ، عيسى تكذيǢ عند آيتș ƙهور
  ٣١                      ونزوله  مرƇ ابن عيسى حياة قȒية يف ƯطǞون العلماء
القرآن من نيتبي Ƈالكر ǎأن ȫهنا ǌƙمتő ǌƙهتا كبريتōجإليه و                                 ٢٤٥، ٢٤٤  
ŉلقرآن امنŉنŇعليه م Ƈالكر ة عظيمة إذ عŉيف قائمة األنبياءد Ȼ                                  ٢٤٥، ٢٤٤   

  ٢٥٦، ٢٤٥، ٢٣٥                              اعتراضات على معجزاته 
   ٢٦١                     رفŇع إىل السماءƁ يرد يف أي حديǬ متصȰ مرفوț أنه 

  ٢٥٦                                         ȇ داود حدوǹ ǫطǖ اجتهادي يف فهم نبوءة أنه سيعطى عر
Ȼنقذام من الشيطان أحيانا ولكن اهللا كان يƬأنه كان يتلقى اإل ȰيƱ٢٥٧                            ورد يف اإل  

    ٢٧٢                                           يطيȰ لسانه على الصادقƙ مثȰ عيسى ǹبيǬ من
ȡȳد الƥأ Ɔالقاديا Û اȁ٢١٩ ،١٨٨ ،١٧٦                                          مر  

Ȼمقامه  ودعوا  
Ɔري اليت املرآة أنا إ٧٩                                               تعاىل اهللا وجه ت  

  ٢٨٥                                 إƆ أنا املوعود والقائم                                                        
                                                Ɂاهللا يف الور Ǣ٢٩٣                                 وما أنا إال نائ  

  ٢٨٨                            وأرسلƗ رŸ إلȍالǹ ǳلقه                                                       
  ٢٨٩                             عند اهللا تعاىل                                                         مقامه 
     ȁ منه عالمات
  ١٦                            زمنه يف الطاعون تفشي
  ١٨                        اخلاȍة املوعود املسيح عالمات من املوت كثرة إن



فهارسال                                            ٤٦
  ٣٧                      يهودńا معارضوƧ Ȼي كما أورشليم șȻ هور مكان Ƨي
  ٢٥                             بعثته عند املذنș Ǣهور
  ٢١٧ ،٢١٦                     őموسيǞا الدنيا أهȰ حسنات عن له كشف يف والقدر القȒاء أوامر  كتابته

  ٢٣٢                                                                    عالمات زمانه وحتقƌقها
ȻǗاƧأ     
  ٣٠                                                  حكǈمńا سمي
Ǣا تسميته سبńمǈك٣١                              ح  

  ٢٦٣، ٢٦٢                             معاƆ احلǈكǈم وتفصيلها 
Ǣƍلُق ŹاƝ ٢                                األولياء  
  ٣                              مرƇ بابن اǂمدي املسيح تسمية
  ٣                        تامŋا șهورńا فيه اǂمدية الصفات لظهور وأمحد حممدا سمي
ȻاƧ Ƒالن Ƒاهللا ن Ȼوعد Źاǹ غه اخللفاءǎ٤٧                        سالمه وبل  
  ١٥٨                              " الصديقƙ الصاحلƙ من نوك: "الصديقة مرƇ مثȰ وأُمŇر مرƇ سمي
   أسرته سوانح
  ١١٩                           والدȻ وفاة بعد له اهللا كفالة
Ȑألبيه جداته من بع ŉالسادات من كن ƙ٤٦                        املعروف  
  ١٩٩                   الزواǯ ضرورات وőيǘ األوالد ورزقه األشراف السادات عائلة من زواجه

Ȼمعارضو    
  ٤٨                               العربية باللغة الكرƇ القرآن من سورة تفسري لكتابة املعارضƙ العلماء دعوته

  ٢٧ ،٢٦                               مقابلها املعجز اهللا وتǖييد الشديدة معارضتهم
  ٤٧                        اناإلƹ وعدƇ ودجاال كذǎابا  حȒرته تسميتهم
  ١                                     حȒرته ضد اللعن واألحناف احلديǬ أهư Ȱارسة
  ٨٢                               بǖنفسهم ماتوا ولكنهم  حȒرته قاȍدين الكاذب ملوت األعداء دعاء
  ٢٣٢                                                                          ȍ دȩه Ǔيات
  ١٤٤                         اهللا من العبد هذا أن يثبǨ ليكهرام موت
Ȱانية كǭ ام تلقى أن منذ آية حياته منƬ٢٢٤                              " عسعس إذا واملوت "إ  
يǌاألموات من آالف أُحي ƙعلى الروحاني Ȼ٢٢٥                                  يد  
يŇاوية آيات سيف أُعطƧ Ǆوأدلة Ɂرǹ٢٢٧                        أ  
  باألنبياء ư اǭلته
  ١                          املسيح يسوț إىل آدم من األنبياء ƨميع مظهرا كان
  ٤ ،٢                        مظهرȻ وكان  حممد اسم حامال جاء
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٤٧
  ٣                            بƧǖائهم وتسميته األنبياء ƛميع تشبيهه
  ٤                                  املسيح وكذلȬ بروزية بصورة األǹري الزمن يف  حممد سيدنا سيظهر
Ȼيع لصفات مظهرا ورسولُه تعاىل اهللا عدƤ ٤٦                      الكاملة األنبياء  
  ١٢٧ ،١٢٥                               بǔدم ưاǭلته
  ١٢٦                                     آدم مثȰ توءما ولد

  ١٢٦                        آدم مثȰ معńا واƨالل اƨمال بصفة يتصف
   بعȐ اɍعتراضات والرد عليȾا

      ٢٣٧                           ƞجيء عيسى " الƎاهƙ األمحدية" أقر يف الرد على اعتراض أن حȒرته 
              ٢٣٩، ٢٣٦                 والرد عليها     " الƎاهƙ األمحدية" املسيح يف اعتراضات املعارضƙ على ذكر حياة

  ٢٤٠                    "                                               أمحد بيȬ"و" آőم"اعتراضات على نبوءة 
 Ȼد ولكن جاءǈليء وƭ عن Ǩالرد على اعتراض أن النبوءة كان  Ǩ٢٤١                                   بن   

  ٢٦٧، ٢٤٣               والرد عليه            " جعفر زتلǎي"و" حممد حسƙ"اعتراض على النبوءة املتعلقة بـ 
  ٢٦٤                     اعتراض على آية اخلسوف والكسوف                                                   

Ȓرته مناشدة ح                           ȨقيǶر قاديان للتȒƷ اهللا أن Ćناءǭ Ǹ٢٥٥                     الشي  
   نبوءاته
 Ȱمائةسج ǫالǭ١١٨                        الشهود مع نبوءة وعشرين و   

 ١٢٠ ،١١٨             اإلƬي الوعد ƜسǢ اإلƬي والتكفȰ" والطارȧ والسماء "بإƬام والدȻ وفاة عن نبوءة. ١
  ١٢٣ ،١٢١                             وحتقƌقها االنقطاț دون اخللȨ وإقبال اهللا نصرة عن إƬامات. ٢
 ١٢٣                وحتقƌقها" الناس من تسǖم وال اهللا خللȨ تصعر ال "إƬام يف أفواجا  سيǖتونالناس بǖن نبوءة. ٣
 ١٢٤                   وحتققها الصŊفة وأǶȍاب بالصŊفǎة لقةاملتع اإلƬامات يف الواردة النبوءة. ٤
  ١٢٤                 عائلته ȍيǨ من أكثر ȍيته انتشار نبوءة يتȒمن" منȬ ويبدأ آباȫǗ ينقطع "إƬام. ٥
   مثȰ اهللا بيدي ǹالفته إقامة نبوءة يتȒمن" آدم فخلقǨ أستخلف أن أردت "إƬام. ٦

  ١٢٧ ،١٢٥                      آدم ǹالفة
  ١٢٩ ،١٢٧                  ..." آية يروا وإن "إƬام يف  القمر شȨ غرار على اخلسوف آية إراءة عن نبوءة. ٧
  ١٢٩                            " شطȻǖ أǹرǯ كزرț "إƬام يف للجماعة الشǖن العظيم االزدهار عن نبوءة. ٨
 ١٣٠                               منها ويبرŉأ بالتهم يرمىس أنه نبوءة Ʒوي" قالوا ưا اهللا فƎأȻ "إƬام. ٩
 ١٣١                     الكبرية واƨماعة الكثريين املخلصƙ سيعطى أنه نبوءة. ١٠
 ١٣١                     واملعارف واحلقائȨ والفصاحة البالغة سيعطى أنه نبوءة. ١١
 ١٣٢ ،١٣١                                                          الطاعون عن نبوءة. ١٢
 ١٣٢                               Ƥ اعته من املخلصƙ ومحاية الطاعون وباء عن نبوءة. ١٣
 ١٣٣                            العليا املنارة على قدمهم ووقوț اƬوة من اǂمديƙ نشȰŃ عن نبوءة. ١٤



فهارسال                                            ٤٨
 ١٣٣                       وحتقǎقها يةروب وعشرين واحد ƭيء نبوءة. ١٥
 ١٣٤                             أمرتسر إىل  حȒرته ذهاب وعن روبيات عشر ƭيء عن نبوءة. ١٦
 ١٣٥                          أمامه وحتقȨ إƬام جاء نفسه اليوم ويف قاديان إىل اإلƬام منكر أمحد نور ƭيء. ١٧
 ١٣٦                            وحتقǎقها النقود ǹان أرباب حممد احلاǯ باءأقر أحد إرسال عن نبوءة. ١٨
 ١٣٨،١٣٩              وșهورها اإلƱليزية اإلƬامات يف ونصرته اخلاȋ اهللا فȰȒ وعن اƨماعة عن نبوءة. ١٩
 ١٣٩                            رǗيتها بعد وأǹرɁ اɇفات قبȰ تǘمن Ƥاعة: Ƥاعت ƙ إعطائه نبوءة. ٢٠
 ١٤٠                        " األمحدية الƎاهƙ "تǖليف نبوءة. ٢١

  ١٤٠،١٤٢              حتررƵا وعدم السجن من" ǹان ǹوشǶال"و" بشمƎداس "حترر عن نبوءتان. ٢٢،٢٣
 ١٤٢                    وحتققها  لصاحله األشجار قطع قȒية حسم نبوءة. ٢٤
 ١٤٣،١٤٤                  األعداء على اهللا ȍوالت وعن بعدȻ الناشǞة الفƒ وعن ليكهرام قتȰ عن نبوءة. ٢٥
   ١٤٥                              مبارȫ نسȰ ووعد السادات أسرة يف  حȒرته زواǯ بشارة. ٢٦
 ١٤٥                    أنواǭ țالǭة من آيات يتȒمن" املبارȫ املسجد "عن إƬام. ٢٧
   ١٤٦،١٤٧                         املعارضƙ وفشǌȰ شديدة ضةمعار عن نبوءة. ٢٨
 من القتȰ حماولة قȒية رفع عند وŻ" ليكهرام "قتȰ عند واملسيǶيƙ املسلمƙ قŇبȰ من الفتنة إǭارة عن نبوءة. ٢٩
ȰبŇق" ȫ١٤٧                            " كالر 
 ١٤٨                               قتلهم وفتاوɁ وقȒاياهم األعداء مكائد من حفاșه عن نبوءة. ٣٠
وفشلهما" الدهلوي حسƙ نذير"و" البطالوي حسƙ حممد "قبȰ من  حȒرته تكفري فتنة عن نبوءة. ٣١

                      ١٥٠ ،١٤٩ 
 ١٥٤ ،١٥٠                                 وحتققها بالطاعون املتعلقة واإلƬامات الرǗيا يف نبوءات. ٣٢،٣٦

  ١٥٤                    أشهر بثالǭة موته قبȰ" ديانند "البانديǨ موت نع نبوءة. ٣٧
  ١٥٥                                 وحتققها" ǹان اهللا عبد "من املال إتيان عن نبوءة. ٣٨
  ١٥٦                     السȰ مرض من" مȰ مالوا "البانديǨ شفاء عن نبوءة. ٣٩
٤٠ .ȻǗلطباعة دعا" ƙاهƎيه "األمحدية الǎليس "جواب وتلق Ȱ١٥٦                              " بالفع  
٤١ .ȻǗلنشر دعا" ƙاهƎامات" األمحدية الƬي املقام من وانتقاله اهللا، نصرة عن وإƹالعيسوي املقام إىل املر Ȩǎوحتق 
  ١٥٩ ،١٥٧                                                 وجودȻ يف التǶرƇ سورة نبوءة
  ١٦٣ ،١٥٩                     النبوءة حتقȨǎ وتفصيȰ وفاته عن ونبوءة" آőم اهللا عبد "مع املناșرة. ٤٢
  ١٧٧، ١٦٣              االعتراضات على والرد ŏا، املتعلقة اإلƬامات وحتقȨ ،"ليكهرام "هالȫ عن نبوءة. ٤٣
 وقǨ يف ستتكǎسر العثمانية السلطنة دعائم Ȑبع إن له حȒرته وقول قاديان إىل العثمانية الدولة سفري ƭيء. ٤٤

  ١٧٩ ،١٧٧                                                  اخليانة وتبدي حاسم
  ١٧٩                                ولدńا" الدين نور "احلكيم املولوي رزȧ عن نبوءة. ٤٥
  ١٨٠                            " الويالبط حسƙ حممد "يف" إهانتȬ أراد من مهƙ إƆ "نبوءة șهور. ٤٦
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٤٩
  ١٨١                               واملصائǢ الباليا ألنواǹ "țان أمحد سيد "تعرض عن نبوءة. ٤٧
  ١٨٢                                  "  ǹان أمحد سيد "وفاة قرب عن نبوءة. ٤٨
  ١٨٣ ،١٨٢                      له أوالد أربعة والدة عن بشارات على تشتمȰ نبوءات. ٥٢-٤٩
  ١٨٤ ،١٨٣                           " هرامليك "مقتȰ بعد ضجة األعداء إǭارة عند  حفظه عن نبوءة. ٥٣
  ١٨٤              "املسيح إعجاز"لـ غالف الصفǶة يف الواردة النبوءة ƜسǢ" فيȒي حسن حممد "موت. ٥٤
  ١٨٥                         "فيȒي حسن حممد "كتاب" شاȻ علي مهر" بسرقة حتقǎقǨ قد نفسها والنبوءة. ٥٥
  ١٨٥                              "  الغزنوي احلȨ عبد "املولوي مع املباهلة نتيجة șهرت آية. ٥٦
    ١٨٦                                           احلاشد األديان اجتماț يف مقاله غلبة عن نبوءة. ٥٧
  ١٨٧ ،١٨٦                                     "مبارȫ أربعة، الثالǭة Ȱجاع. "٥٨
  ١٨٧                               آǹر لشخȌ ابنته إنكاحه بسبǢ" بيȬ أمحد "موت عن نبوءة. ٥٩
  ١٩١ ،١٨٧          ŏا املتعلقة النبوءات وذكر القتȰ حماولة قȒية" كالرȫ مارتن "رفع عن إƬامات  ٦٤-٦٠
  ١٩٢                     حȒرته بدعاء إال ترفع لن أŒا ونبوءة" شاȻ علي مهر"بـ مصيبة حلول ذكر. ٦٥
  ١٩٢                             نقودńا الهور Ƕƞافظة الزراعي اǂصȰ" الدين مشس "إرسال عن نبوءة. ٦٦
  ١٩٣                         حȒرته بنǨ" مباركة "والدة عن نبوءة. ٦٧
٦٨. Ǣأحد كت Ƿدعاء الشيو" Ȼريع فمات" اهللا كسƤ Ȼأوالد Ȱأن قب Ȱكم١٩٣                  كتابه حاشية ي  
     حسن حممد"و" لكهوكيال الدين ييحم"و" يهالعليغر إƧاعيȰ"و" دستغري غالم "املولوي هالȫ آيات. ٧٢ -٦٩
  ١٩٤ ،١٩٣                                          " فيȒي
  ١٩٧ ،١٩٥                           النبوءة هذȻ وحتق Ȩǎ حȒرته رǗيا يف إسالمه" نانȬ باوا "إșهار. ٧٣
  ١٩٧                             كشف يف بنفاقه عŇلما  حȒرته اهللا وإعطاء" علي Ʊف "معارضة. ٧٤
  ١٩٨ ،١٩٧     وتفسريȬ "Ȼمع وللدراويȈ لȬ إنه "طيـبńا ǹبŃزńا  أعطاȻ أن بعد الرǗيا يف مالȫ قال. ٧٥
٧٦ .Ȩǎامية نبوءة حتقƬوفاة عن إ Ȼوالد                                    ١٩٨  
٧٧ .Ǣيȍرض أƞ شديد Ɠر حǌبري وقته حان أنه اعتǹم األƍلا فعăفي دعاء١٩٩ ،١٩٨                        به ش  
  ١٩٩                            ȍاحلƙ أوالدا قهرز عن ونبوءة اهللا وعد ƜسǢ السادات أسرة من زواجه. ٧٨
  ٢٠٠                         " ليكهرام "آية وșهور" Ʊفي شيǸ "بطلǢ يوما أربعǹ ƙالل آية إراءة نبوءة. ٧٩
٨٠ .Ȩيا حتقǗناء رǭية أȒمارتن "ق ȫكالر "Ǭذن حيǖه استرتȒح  للصالة ǈنŇُذǖ٢٠٠                    له ف  
         ٢٠١ ،٢٠٠                  "اإلƬامية اخلطبة "وإلقاȻǗ بالعربية، شيǞا يقول أن العيد يوم ȍباǳ إƬامńا يهتلق. ٨١
  ٢٠١                             حȒرته إƬام ƜسǢ قاديان إىل أهله مع" الدين نور ǹليفة "ƭيء. ٨٢
        ٢٠٢                شهرا ٢١ ǹالل" الدين نظام زامر"و" الدين إمام مرزا "بـ عصيبة مصيبة حلول نبوءة. ٨٣
  ٢٠٢                            طاهرة حياة سيعيȈ أنه نبوءة يتȒمن" قبله من عمرا فيكم لبثǨ فقد "إƬام. ٨٤
 بالنجاǳ" قادر غالم مرزا "أǹيه تيقن رغم" بيȬ أعظم مرزا "قȒية ǹسران على اإلƬام طريȨ عن اطǎالعه. ٨٥

                              ٢٠٣  
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  ٢٠٣،٢٠٤                 اǂكمة امتǶان يف رسوبه بعد منصǢ يف" الدين Ƥال ǹواجه "ترقي عن نبوءة. ٨٦
  ٢٠٤                       أراضيها وتقسيم" Ÿ Ÿ إمام "وفاة عن نبوءة. ٨٧
  ٢٠٥                                   أعȒاء ǭالǭة على اللعنة نزول عن نبوءة. ٨٨
  ٢٠٦ ،٢٠٥                        " Ÿ Ÿ عصم" Ǩ ابنته وفاة عن نبوءة. ٨٩
  ٢٠٧ ،٢٠٦                       املسجد باب أمام أقاربه بعȐ بناȻ الذي اƨدار قȒية يف الفتح عن نبوءة. ٩٠
  ٢٠٧                     شفائه ƞ Żرض،" قادر غالم مرزا "أǹيه إȍابة عن نبوءة. ٩١
  ٢٠٨                         وحتقƌقه أǹيه وفاة عن منامńا رǗيته. ٩٢
٩٣ .țالǎرته اطȒح  مون علىȒان حممد علي "أرسلها رسالة مǹ "Ȱا قبƬوȍو Ż يهǎا تلقńامƬأنه إ ȌƋخلسي 
  ٢٠٩ ،٢٠٨                               الغم هذا من
٩٤ .Ȩأن ،كشف حتق" ȫأمحد مبار "Ǣيȍأ ǳروƛ ،ع بعدȒب Ȩيته من دقائǗ٢١٠ ،٢٠٩                     ر  
٩٥ .Ɂأن املنام يف رأ" ȫي قد" أمحد مبارǎوفمات قد أنه وبدا. ت Ż رته دعاءب حياته عادتȒح  .Ɓ تكن 

  ٢١٠                                    ذلȬ من أكثر املوتى إحياء معجزة
  ٢١١ ،٢١٠                                 Ƭاماإل يف وعŇد ما ƜسǢ شديد مرض من  حȒرته شفاء. ٩٦
٩٧ .Ɂر أنه رأȒية يف حȒلفه، فلم حاكم أمام قǶيست Ȭوكذل Ȱ٢١١                                 حص  
  ٢١٢ ،٢١١                         وحتقǎقها" بيȬ أيوب مرزا "وفاة عن رǗيا. ٩٨
  ٢١٢                              املساعد اƨراǳ امتǶان يف" بيȬ يعقوب مرزا "Ʊاǳ عن نبوءة. ٩٩
  ٢١٣                            " بيȬ يوسف حممد مرزا "ابن" بيȬ إبراهيم مرزا "وفاة عن نبوءة. ١٠٠
١٠١ .Ȩام حتقƬوت املسيح إعجاز يف ورد الذي" السماء من مانع منعه "إƞ" ي حسن حممدȒوت" فيƞمهر "و 
  ٢١٤، ٢١٣                                     سرقته لثبوت أǹالقيا موتا" شاȻ علي
  ٢١٥، ٢١٤                           حȒرته نبوءة وǌفȨ االبتالء من" حسن حممد سيد ǹليفة "Ʊاة. ١٠٢
  ٢١٥                              " قادر غالم مرزا "أǹيه وفاة من يوم قبȰ" جنازة "إƬام تلقيه. ١٠٣
 نبوءته حسǢ وفشلهم" املǘمنƙ أمهات "مǘلƍف ضد احلكومة إىل مذكǎرة" اإلسالم محاية أƱمن "لإرسا. ١٠٤

                              ٢١٥  
  ٢١٦                               الهور إىل اŎيء من" سنȠ دليƢ" Ǣكƌن عدم عن نبوءة. ١٠٥
  ٢١٦،٢١٧                   واألموات الغǢȒ اتاɇي șهور إىل إشارة كانǨ األمحر، احلƎ قطرات آية. ١٠٦
١٠٧ .țالǎرته اطȒح  إرادة على Ǩالباندي" Ɨعلى الرد كتابة" هوتري أغ" ƙاهƎزء" األمحدية الƨا Ǭالثال 
Ȩǎام وحتقƬ٢١٨، ٢١٧                                       نفسه اليوم يف اإل  
 وجلوس  حȒرته على الȒريبة فرض قȒية يف آǹر مكان إىل اǂافظة من اƬندوسي املوǎșف انتقال. ١٠٨
ňفșمو Ǉمكانه مسلم ǢسƜ ما Ȼ٢١٩، ٢١٨                                             الكشف يف رآ  
  ٢١٩                      وحتقƌقه" غورداسبور "حمافظة" كنجران "إىل سفرȻ يف ǹسارة مواجهة عن إƬام. ١٠٩
  ٢١٩                        شديد مرض من" Ƕȍة Ƶدم "مصنع ȍاحǢ" حممد نور "الدكتور بنا شفاء. ١١٠
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  ٢٢٠                            " بشري طفلي برȧ "إƬام حسǢ عينيه مرض من" أمحد بشري "شفاء. ١١١
  ٢٢٠                               اإلƬام حسǢ والغشي اإلغماء بعد"  بورƸان" الدكتور وفاة. ١١٢
  ٢٢١                                 اإلƬام حسǢ" لدهيانة "سفر يف ǹسارة مواجهة. ١١٣
 عدم على  واطǎالعه وأǹوȻ، والدته توفƍيǨ قد أنه  حȒرته إىل رسالة" إƧاعيȰ حممد مري "كتابة. ١١٤
  ٢٢٢ ،٢٢١                                                            اإلƬام طريȨ عن اخلƎ هذا Ƕȍة
  ٢٢٣ ،٢٢٢                اإلƬام ƜسǢ آǹر البتالء تعرŊضه Ż" الرمحن عبد سيتهـ "Ɵارة وضع حتسن. ١١٥
  ٢٢٣                             اإلƬي اإلƬام حسǢ" السنوري اهللا عبد "واجهه أمر حتقȨ عدم. ١١٦
  ٢٢٤                                 اإلƬي اإلƬام ƜسǢ روبية Ʀسƭ ƙيء. ١١٧
  ٢٢٤                     " عسعس إذا واملوت "اإلƬام وƭيء اƨمرة آǭار وșهور السكري مرض اشتداد. ١١٨
  ٢٢٥ ،٢٢٤                       اإلƬام وǌفȨ شفاǗها ƞ Żرض، رضي اهللا عنها املǘمنƙ أم السيدة إȍابة. ١١٩
  ٢٢٦ ،٢٢٥                           وǌفقه أمحد مبارȫ وشفاء اميإƬ دعاء. ١٢٠
١٢١ .رǌبǹُيا يف أǗر كما" الغزنوي اهللا عبد "املولوي بوفاة رشب ȰȒبف ȋاǹ                       ٢٢٧ ،٢٢٦  
١٢٢ .Ȱويǖت" يا" الغزنوي اهللا عبدǗرته رȒأنه ح على احلُجة ستتم Ȱبواسطته فرقة ك          ٢٢٨ ،٢٢٧  
  ٢٢٩ ،٢٢٨               جيدة ليسǨ" اللدهيانوي عباس سيد "عاقبة أن كشوفه على بناء  إطǐلǈاعه. ١٢٣

    كȊوفøه
Ɂ٤٧                                 كاألبناء فاطمة السيدة فخذ على رأسه وضع أنه الكشف يف رأ  

  ١٧١                                       ليكهرام عن كشف
مǐلŇرته عȒح  ناءǭأ Ȼعارضة التنـزƞ" فƱ عن" علي Ȩ١٩٧                             الكشف طري  

  ٢٠٨                            الكشف عاƁ يف  إليه جهجر منطقة زعيم" ǹان حممد علي "رسالة وȍول
Ɂأن كشف يف رأ" ȫأمحد مبار "Ȕسق ǎȰمن بالدم قميصه وابت ǳروƨ٢٠٩                   ا  

  ٢١٣                     اƨنة من سالماǄ بلǎغوƆ يقول" بيȬ إبراهيم مرزا "عن كشف
Ɂأن رأ" Ǣدلي Ƞه يف ينجح لن" سنǞيƭ ٢١٦                                 البنجاب إىل        
  ٢١٨                                حȒرته على رفعǨ اليت الȒريبة فǈرŃضǌ قȒيةŇ يف فتحǇ بشارة

  ٢١٧ ،٢١٦     كشفال يف وسيǞاőم الدنيا أهƜ Ȱسنات املتعلقة والقدر القȒاء أحكام من عديدا  كتابته 
ȧرȦاملت  
ȻǗا إلقاńطابǹ اńاليƟية بقوة بالعربية ارƬى يوم إǶ٢٠١ ،٢٠٠                         األض  
  ١٩٣                              أوالدƤ Ȼيع وموت، اهللا كسرȻ– بقوله  علي" النƎاس "ȍاحǢ دعاء
  ٤٧                           احلسƙ من أف ȰȒ املوعود املسيح

  ٥٢                      الوحي طريȨ عن األمراض بعȐ لعالǯ األدوية بعȐ االطالț على
  ٥٣                        Ưتلفة بǖسالي Ǣ حȒرته على غيبية أمور șهور
Ȱعا املوعود اإلمام هذا جǄكŇللكال م ƙ٢٤                          احلُكم  



فهارسال                                            ٥٢
  ١٨٩ ،١٨٨                       اǂكمة يف" احلميد عبد "اعتراف بسبǢ القتȰ قȒية من  براءته
ȻǗشفا  ياǎامي الدعاء بقراءة كلƬيف اإل Ȼ١٩٨                   ورمله النهر ماء وإلقاء يد  
Ȼتعاىل اهللا شفا Ǣحس Ȼس حالة يف وعدǖالي ńامƢ٢١٠                       ا  
  ١٧                                   احلجة وإƢامه ودعاȻǗ توجŊهه هو املسيح نفǈس من املراد
  ٧٩                    أيńȒا السابȨ إƹانه يسلم لن يǘمن ال والذي ƭدŉدا، األنبياء ƛميع يǘمن فإنه Ÿ يǘمن الذي
هورș Ǣجديدة أسالي Ȱلتسهي Ȱجا كǢمن ن Ǣ٢٠                    الزمن هذا يف احلياة جوان  

                                                         ǄةǶيǶȍ اńعلوم Ÿمن ر ǨيŇ٢٨٣                    وأُعط  
  ٢٧٨                          دعائي حسام ال يǹǘر وقعه 

 Ûحسن ȳالȡǸ٢٣٣                             شي  
ȳالȡ ÛƑ٢٣٣                             ميان ن  
ȳالȡ ريȢ١٩٤ ،١٥٣ ،١٤٤ ،٨٢ ،٧٣ ،٢٨                       املولوي القصوري، دست  
ȳالȡ ÛɄ١٣٥                             املولوي عل  
ȳالȡ Ûادرȩ اȁو (مرǹرته أȒح  (                  ٢١٥ ،٢٠٧ ،٢٠٣  
ȳالȡ Ûادرȩ ١٧٦                             املولوي  
ȡȳال ÛمدƮ ٧١                              املولوي  

ȳالȡ ƮيɄ ٢٨                                       لكهوكيال الدين  
ȳالȡ ÛɂȒا مرتȁرته والد (مرȒح  (                          ١٩٨ ،١١٨  
   ك ق، ف،
  ٢٢١                               خاȷ فتح
  ٢٢٦                             مياȷ دينÛ فتح

Ʉفتح علÛȻاȉ  ولǘيف املس țفر ǢرائȒ٢٣٤                                                                    ال  
  ١٧٦                            سيد ȉاÛȻ علɄ فتح

ȷ١٥٠،١٩٤ ،١٤٤ ،٧٣                    فرعو  
  ١٨٥ ،١٧٩ ،٢١٤ ،٢١٢ ،٢٠٧ ،٢٠٤ ،٢٠٠ ،١٨٩ ،٧٠                      حكيم ŏريوي، الدين فȒل
  ١٨٩                             حكيم ،إɄƬ فȒل
  ١٧٦                                     الشرف قاضي ȉيǸ إÛɄƬ فȒل
  ٢٠٧                            سيد ȉاȻ فȒل
  ١٩١                             املولوي الدينȖȩ Ûب
  ١٦٢                                  أمرتسر من النǶاس مياȷ الدينȖȩ Ûب
ȳ٧٢ ،٧٠ ،٦٨                   املولوي ،إلدين كر  
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ȳكر ÛɄƬإ Ʉاضȩ ١٧٧                           الدكتور  

  ١٧٤                              كسرى
ȫكالر Û١٤٧ ،١٢٦                   الدكتور مارتن  
  ١٨٨                   القتȰ حماولة قȒية" كالرȫ "رفع نتيجة  حȒرته باعتقال أمر إȍدار
  ٢٢٦ ،٢١١ ،٢٠٤ ،١٩٠ ،١٨٩ ،١٧٩ ،١٧٦ ،١٦٢ ،١٢٣                           خواǱه الدينÛ كمال
  ١٩٣                                             كودا

   ن م، ل،
 ȓلو                              ٢٣٤  

ȳراȾالبشاوري، ليك Ǩ١٦٩ ،١٦٥ ،١٦٤ ،١٦٣ ،١٦٢ ،١٥٢ ،١٤٤ ،١٤٣ ،١٢٦ ،٢٦ ،١١      الباندي،    
٢١٧ ،١٨٤ ،١٧٢،١٧٦ ،١٧٠  
  ١٦٤                                  اɇية وطلǢ املناșرة أجȰ من قاديان إىل جاء

Ǩوهيبة بشوكة ليكهرام عن النبوءة حتقق Ɠا حسوŉتد Ȼ١٤٣                              األعداء وجو  
     ١٦٩                          قتال ƹوت الشخȌ هذا أن إىل تشري" ȍارم سيف "كلمة عند يد رسم مع قصيدة
  ١٦٨                                        جثه ȍورة
Ȱمن سريحت Ȼالل والتمق الدنيا هذǹ Ǩ١٦٣                             العيد يوم يلي الذي اليوم ويف سنوات س  
  ١٦٤                    ..." مفسد رجȰ يف دعائي واستجاب رŸ وعدƆ "عنه نبوءة
  ١٧٥                      " وعذاب نصǢ له ǹوارŅ، له جسد عجȰ "نهع إƬام
ƙح Ɓ رōهالء يقدƨمال آية اƨهرت اليت اș ȨƜ مőهر آșاهللا أ  الل آيةƨوت اƞ ١٦٢              ليكهرام  
Ȱليكهرام مقت Ȩ١٦٤                                     النبوءة طب  

ɄȾǱما ȷ١٩٢                                                                                 خا  
  ٢٠٠ ،١٩١ ،١٨٨ ،١٥٩ ،١٤٧ ،١٢٦                             الدكتور ،كالرȫ مارتن
ȫمبار Ûدƥا أȁ٢٢٥ ،٢٠٩ ،١٨٣                       مر  
ȫمبار ÛɄ١٢٣                                   سيالكوت معسكر من املولوي عل  
  ١٩٣                             نواب بيȢمÛ كةمبار
Ƒ٥٧                                املتن  
  ٤٢                                اŎاȽد
ÛɄلسŎ٤٢                              العالمة ا  
   ١٦٥ ،١٦٤ ،١٦٠ ،١٦٢ ،١٥٠ ،١٤٨ ،١١١ ،٧٦ ،٤٣                                   املصƮ ɂȦȖمد
رقيه سر ƶالقرآن هو يالتدر Ȼ٣٨                                               وحد  
Ɓ ضروريا يكن Ƒللن  أن Ȱعƶ عبانا، العصا منǭ Ȱب Ǝالقرآن معجزةُ تاعت Ƈنـزلة الكرƞ ١٢٧        العصا  



فهارسال                                            ٥٤
  ٧٦                      الفتح سورة يف املقدس ودينه  النƑ دعوة غلبة ذكر ورد
ÛمدƮ ١٤٤                                                                                          املولوي  
  ١٩١ ،١٢٣                                       املولوي األمروهي، أحسن Ʈمد
  ١٨٩ ،١٦٢                             منɄȊ خاÛȷ أرورا Ʈمد
  ٢٢٢                                       مري إسǶاƮ Ûȧمد
  ٢٢٢ ،١٩١                                         مري إƧاعيلƮ Ûمد
  ٢٢٢                                  وأǹيه والدته بوفاة Ǝơ منه رسالة  حȒرته تلقي
  ١٩٤                          يهالعليغر إƧاعيل Ʈمد
  ١٣٤                             خاȷ أفȒل Ʈمد
  ٤٢                              اإلمام ،باȩر Ʈمد
  ١٥٣                           بالطاعون مات Ʈ ȈƝمد
  ٢٢٦                                     őله كبور من مياǱ ȷاƮ Ûȷمد
  ٧٣ ،٧١ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٥ ،٦٢                              حسن Ʈمد
  ٢٢١ ،٢١٤                                      بتياله وزير هǹليف Ûسيد حسن Ʈمد
  ٢١٤ ،١٩٤ ،١٩١ ،١٨٤ ،١٥٣،١٨٠ ،١٤٤ ،٨٢ ،٦٤،٧٠ ،٦٣      ƙŏ من الشيǸ فيÛɄȒ حسن Ʈمد
      ،٢٣٥، ٢٣٤، ١٩١ ،١٨٥ ،١٨٠ ،١٥٣ ،١٥٠ ،١٤٦ ،٦٣ ،      ٤٨      املولوي البطالوي، حسني Ʈمد
٢٦٩،٢٧١، ٢٦٨، ٢٦٠ ،٢٤٣،٢٥٩، ٢٤٢، ٢٣٩     

     ٢٨٤، ٢٨٠                            زية ذكرȻ يف القصيدة اإلعجا
رǌهطلبه على ن حمكمة يف الكرسي ƒ١٨٠                       دوغالس الكاب  

  ٢٤٢،٢٤٣،٢٦٧،٢٦٨                           نبوءة عن أنه سيصيبه ذلǎة ومهانة وحتقƌقها                     
  ٢٦٠                                                                    قدم كتابńا إلرضاء احلكومة                

  ١٧٧                                     وزيرآباد من ȉيǸ خاƮ Ûȷمد
  ١٨٩، ١٨٧ ،١٦٢                              الكبورőلوي مياȷ خاƮ Ûȷمد
  ٢٢٩                             منشي خاƮ Ûȷمد

Ȼاȉ رورمد سƮ Û٢٣١                           سيد  
  ٢٧٦                           بغȒنفر شبهه حȒرته 

  ٢٧٥، ٢٣١                " مد"ذهǢ كمناșر اƨماعة يف مناșرة 
  ١٢٠                                     كالنوري حكيم ȉريفƮ Ûمد
    ،٢١٢ ،٢٠٧ ،٢٠٤ ،٢٠١ ،٢٠٠ ،١٩٠ ،١٨٩ ،١٨٥ ،١٨٣ ،١٧٩ ،١٧٦ ،١٦٢     مȍ ƔȦادƮ Ûȧمد
٢٢٦ ،٢٢٥ ،٢٢٣ ،٢٢١ ،٢١٦ ،٢١٤  
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  ٢٢٥ ،٢١٩،٢٢٣ ،٢١٤،٢١٦ ،٢١٢ ،٢٠٤ ،١٨٧،١٩٠،٢٠١ ،١٨٣ ،١٢٣،١٧٦   املولوي علƮ ÛɄمد
  ٢٠٨ ،١٢٣                        نواب خاÛȷ علƮ Ʉمد
  ٧١ ،٧٠                               جكوال دائرة ƙŏ من الدين كرƮ ȳمد
  ١٣٦                                     أرباب حاǯ خاȷ لȊكر Ʈمد
  ٢٢٩ ،٢٢٧                                     يوسف حممد احلافȘ أǹو يعقوب Ʈمد
  ٢١٣                        السامانوي مرȁا بيÛȬ يوسف Ʈمد
  ٢٢٩ ،٢٢٨ ،٢٢٧                                احلافȘ يوسفƮ Ûمد
  ٩                                        " بيسه "جريدة حمرر عاƮ Ɓبوب

ƮيɄ ١٩٤ ،١٥٣ ،١٤٤ ،٧٣                          لكهوكي من الدين  
Ƈعليها السالممر  ، ǥ١٥٨ ،٨٣                     السيد  
  ٨٣                                                                       إليها أُوحي
  ٢٧                              الكذǎاب مسيلمة
ǯمعرا Ûالدين ȷ١٧٧                             ميا  

 Ʉمالخ  
  ٢٣٥                             النƑ مالǹي أن إيليا بنفسه سيźǖ إىل الدنيا ǭانيةر سŇفكانǨ هناȫ نبوءة يف

  ١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٥ ،١٧٦ ،١٥٦ ،١٣٦ ،١٣٤ ،١٢٠                         ɍله ملÛ مالوا
  ١٢٠                         بواسطته" عبدȻ بكاف اهللا أليس "ǹاȍ Źنع
  ٢١٤ ،١٩١ ،١٧٧                     ȍاحبزادȻ بري ƮمدÛ منȚور
ɂموس                       ١٩١ ،١٥٠ ،١١١ ،٧٣ ،٥٦ ،٢٠ ،٣  
يŇ٨٣                                                   والدته إىل أُوح  
Ûɍ١١                                       قاديان من البواب مو  
ɍمو ȈƝ ١٨٩                                     سيالكوت من التاجر  
  ٢٩٢، ٢٧١ ، ٢١٣ ،١٨٥  ،١٨٠ ،١٣٠ ،٦٧  ،٦٦  ،٦٥  ،٦١ ،٥٨ ، ٥٠ ،٤٨      بري ȉاÛȻ علɄ مȾر
  ١٨٠                                    حȒرته إهانةǈ إرادته نتيجة إهانات لقي
Ǣر "تسميته سبŃه٤٩                                      " علي م  
  ٦٦                                " جشتيائي ةطبل"بـ" جشتيائي سيف "كتابه يسمي أن ينبغي

  ٢٩٤ ،٢٩٢                     ذكرȻ يف القصيدة اإلعجازية 
  ١٩٢                         هوشياربور رئيس ȉيǸ علÛɄ مȾر
  ٢٢٦ ،٢١٢ ،٢٠٧ ،١٩١ ،١٨٩ ،١٧٦ ،١٢٣                         ) حȒرته محو( مري Ûنواب ناȍر
  ١٩٧                              علƱ Ʉف
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ɄȦƱ Ǹيȉ                              ٢٠٠  
  ١٧٧                                     مياȷ البȾريويÛ الدين Ʊم
  ٤٥                              بشاور من علɄ نذر
  ١٥٠                                     املولوي الدهلوي، حسني نذير

ÛɄȊ٣٠٠                                   قاضي حمكمة بطالهنصري الدين من  
ȳاȚن Ûا الدينȁ٢٠٦ ،٢٠٢                               مر  
  ١٧٧                       غجرات حمافظة يف موșف منɄȊ خاÛȷ نواب
ǳنو                               ١١١ ،٤٣ ،٣ 
  ١٣٥                                     أمرتسري احلافȘ مياȷ أƥدÛ نور
  ١٨٥ ،١٧٧ ،١٦٢                                      أمرتسر يف" اƬند رياض "مطبعة مالȉ ȬيǸ أƥد نور
  ،٩٠ ،١٨٧ ،١٨٤ ،١٨٣ ،١٧٩ ،١٧٦ ،١٦٢ ،١٥٩ ،١٢٣ ،٧٠ ،٢٦ ،٩   موالنا ،احلكيم الدينÛ نور
٢٢٦ ،٢٢٥ ،٢٢٣  ،٢٢١ ،٢٢٠ ، ٢١٩ ،٢١٤ ،٢١٢ ،٢١١ ،٢٠٧ ،٢٠٤ ،٢٠١ ،٢٠٠ ،١٩٦ ، ١٩٣  
ǜǌر يف أُنببŇه كنŇس حالة ويف سǖبوالدة الي Ǉ٢٦                                جسمه على بثور مع ابن  
رŃأن إشاعة نش Ɂقريباته إحد  قد Ǩ٩                                     بالطاعون مات  
  ٢٢٦ ،٢٠١ ،١٩٠ ،١٨٩ ،١٧٦ ،١٦٢ ،١٢٣                               اƨاموƆ خليȦة لدينÛا نور
  ٢١٩                        " Ƕȍة Ƶدم "مصنع ȍاحƮ Ǣمد نور
   ي ه، و،
  ١٣٤ ،١٣٣                                سنȠ وȁير
ȷاماȽ                                                   ١٥٠  
ǨدايȽ ÛɄاحل علȘ١٤٢                                       اف  
ƚƷ                               ٢٣٥، ٣١ ،٣  
Ȝاليس                                                 ١١١  
  ١١١                                                            يعقوب
  ٢١٣ ،٢١٢ ،١٨٩ ،١٧٩ ،١٧٧                                      مرȁا بيÛȬ يعقوب
  ٢٢٦ ،٢٠٧ ،١٧٩                                 ȉيǸ علÛɄ يعقوب
  ٢٣٥، ٣١                                  يوحنا
  ١٩١ ،١١١ ،٣                                      يوسف
Ȅيون                                        ٢٣٦  
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   ألف
  ١٥٣                                                      أƤري
  ١٤٨                                                                                  أحد

  ٢٣١، ٢٣٣، ٢٠٨ ،١٩٣ ،١٨٨ ،١٨٥ ،١٧٧ ،١٦٢ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٢١ ،١٢٠ ،٢٩ ،١٤       أمرتسر
               ٢٢١، ١٧٧                                                    هأنبال

  ٣٧                                                              أورشليم
  ٤١                                         إيران
   ت ب،
  ٢١٦ ،١٨٨ ،١٤٦ ،١٤٢                           بتاله
  ٢٢١،٢٢٣ ،٢١٧ ،٢١٦ ،٢١٤ ،٢١٣ ،٣٠ ،٩                       بتياله
  ٢١١ ،١٧٦ ،١٦٢ ،٤٠                            بشاور
   ٢٢٧ ،٢١٦ ،١٥٠ ،١٣٩ ،١٣٢ ،١٢٩ ،١٢٢ ،٤٨ ،٢٨ ،٢٦                          بنجاب
  ١٧٤                                                   ŏاتانواله
  ٢١١                                                             ŏاولبور
  ١٧٦                                                             ŏرية
،ƙŏ ١٩٤ ،١٨٥ ،٧٠ ،٦٨ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٣                               جهلم حمافظة   

  ٢٩                                                                                   ترانسفال
   ٢١٩ ،١٩٣                                          نƑ غالم
  ر د،ح،  ج،

   ٢١٨ ،٢٠٤ ،٢٠١ ،١٨٩ ،١٦٢ ،١٢٣                                جامون
    ١٨٤ ،٧١ ،٧٠ ،٦٧                                                                                    جكوال  
   ١٨٤ ،٧١                                            جهلم
  ٢٠٨                                         جهجر
Ƞ١٢٣                                        جهن  
Ȼ٢٩٢                              جولر  
  ٢٣٦                                         حديبية
   ١٧٧ ،١٤٦ ،١٣                          دƬي
  ٢٢١                        ) ولدهيانه بتياله بƙ قطار حمطة (ةدوراه
Ȼدير ȰاعيƧان إǹ                                                ١٥٥  

  ١٣٤                                                            راولبندي
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  ١٧٧                                                   ررŮي
يŇ١٧٦                               ةرع  
  غ ع، ش، س،
  ٢١٣                                                  سامانه

  ٢١٢ ،١٨٩ ،١٧٧ ،٧٣                             سيالůوت
  ٥٣                                        )بالد(، الشام
Ȼ١٧٦                                        بور شا   
  ١٧٦                                              )ŏȻري دائرة (يخوفورȻش

  ٢١٦                                                   عدن
Ȼ١٨١، ٢٨                                   عليغر   
ǫغو Ȼرǈ٢١٧                                                 غ 

  ١٧٧                                                  غجرات
  ٢٢٦ ،٢١٩ ،١٨٩ ،١٧٦                          داسبورغور
   ل ك، ق، ف،
  ١٦٢ ،١٦١                               بور فريوز
 ،١٢٤ ،١٢٢ ،١٢١ ،٦٢ ،٣٧ ،٢٩ ،٢١ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٨ ،٧        قاديان
٢٠٧ ،٢٠٦ ،٢٠٣ ،٢٠١ ،١٩٧ ،١٩٥ ،١٩٣ ،١٧٧ ،١٧٦ ،١٧٤ ،١٥٤ ،١٥١ ،١٤٠ ،١٣٥ ، ١٣٣، 
٢٢٤ ،٢٢٢ ،٢٢٠ ،٢١٨ ،٢١٦ ،٢١٤ ،٢١٠ ،٢٠٨  
  ١٩٧                              بولŮا

   ٢٢٦ ،٢١٢ ،١٩٧ ،١٧٧ ،١٦٢                            هŮبورőل
  ١٧٧                                        Ůراتشي
  ٢١٨ ،٢٠٤                                Ůشمري
  ٢١٩                              Ůُنجران
  ١٧٦                                     )هرعŇي دائرة (Ůوتلومان
 ،٢١١ ،٢٠٠ ،١٩٢ ،١٨٩ ،١٨٤ ،١٧٩ ،١٧٧ ،١٧٣ ،١٦٢ ،١٢٣ ،٧١ ،٧٠ ،٤٨ ،٤٧      الهور
٢١٧ ،٢١٥ ،٢١٢   
   ٢٢١ ،٢٠٨ ،٢٠٤ ،١٦٢ ،١٤٤                             لدهيانه
Ǘهناů٤١                               ل  
  ٢٨                               لůهوŮي
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   و ه، م،
  ١٢٣                                       Ůوتله مالري
ņد٢٣٢، ٢٤٢                        ) يف حمافظة أمرتسر (م  
  ٢٧٥                                      اسم علǈم عرŸ" مد"

   ٢٢٣ ،١٧٨ ،١٧٧ ،١٧١ ،١٢٣                             مدراس
  ٢٤١، ٢٣٢، ٥٣ ،٢٥ ،١٤            املنورة املدينة
              ١٣٦                              مردان
  ٥٣                               مصر
  ٢٣٢، ٥٣ ،٢٥ ،١٤                    املعظمة مůة
   ٢١١                              ملتان

  ١٧٧ ،١٥٢ ،١٢٣                        مومباي
  ١٦٩                              مريته
   ٢١٦ ،١٧٨ ،١٣٩ ،١٢٩ ،١٢٢ ،٤٨ ،٢٦ ،٢٣                                اƬند

  ١٩٢                            بور هوشيار
  ١٧٧                              آباد وزير

     ٢٤١                      ƹامة 
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ȦƋلǘاملوعود املسيح اتم     
ȳاƢة إǲ٥٧                                         احل  
  ٢٠٦                                                 Ďرȩم أربعني
  ١٢٦                                                 أوȽاȳ إȁالة

  ٣٠٢                                                إعǲاȁ أƥدي 
ȁاǲ٢١٣ ،١٩٤ ،١٨٥ ،١٨٤ ،١٨٠ ،٧٥ ،٧٣ ،٧٢ ،٧١ ،٧٠ ،٦٢ ،٥٧ ،٤٩ ،٤٨   املسيح إع، 
٢٧٧، ٢٦٦، ٢٦٨، ٢١٤  
  ١٨٣ ،١٧٩                                         اɋسالȳ أنوار

 ،١٢٩،١٤٨ ،١٢٧ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢١ ،٧٦ ،٥٦ ،٤٧ ،٢٨ ،٢٣ ،١٩،٢٠ ،١٨ ،٣،٥  األƥدية الƎاȽني
٢٣٢، ٢٣٨،٢٣٧، ٢٣٩، ٢٤٨،٢٤٠، ١٦١، ٢١٧،٢٦٤ ،١٥٨ ،١٥٧ ،١٥٦ ،١٥٤ ،١٥٠  
  ١٤٠                                   األمحدية الƎاهƙ عن  حȒرته رǗيا
Ǭبع Ǩالباندي" Ɨهوتري أغ "Ǆإل رسالةŵ رتهȒح  يريد عل الردŵ ƙاهƎ٢١٧                     األمحدية ال  

  ٢٣٧                                 يح يف الƎاهƙ األمحدية ƜسǢ االعتقاد التقليديذكر حياة املس
  ١٧٤ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٦٩ ،١٦٣                  الدعاء برŮات
ȟ٥٨                                                                                              البال  
Ƞ٥٧                                                               التبلي  
  ٥٧                                                                                   بȢداد ȦƠة

  ٥٧                                                   املǘمنني ترȡيب
ȧ١٧٦                                                                      القلوب تريا  
  Û٢٣٢ ١٦                                           املقدسة احلرب
  ٥٨                                                             املȾدي حقيقة
  ١٥٢ ،٥٧                                           ŴالبȊر ƥامة
  ٢٠١ ،٥٧                       اƬɋامية اȖƪبة
Ȝ١٠ ،٧                                               البالء داف  
Ǣليف سبǖ١                               الت  
  ٥٨                                                             الȖاعوȷ رسالة
ǯ١٥٢ ،٢٣                                                     منري سرا  
  ١٥٣ ،٥٧                       اƪالفة سر
  ١٨٤ ،١٨٣ ،١٦١ ،٥٧                             őǓم عاȩبة
  ١٩٦                                                        ")ƛن سǨ ("احلȨ القول



فهارسال                                            ٦٦
   ٥٨                         ) حȒرته قصائد ƭموعة (القصاǝد
  ١٨٨                                       الƎية Ůتاب
  ٦٩                              Ǔريا لøعيوǶŮ ȷل

  ١٧٤ ،١٧٣ ،١٦٤ ،١٦٣ ،٥٧                              الصادȩني Ůرامات
  ٥٨                                النور جلǎة
ǥǓت مرɍماŮ ȳسالɋ١٨٢ ،١٧٤ ،١٦٩ ،١٦٥ ،١٦٤ ،١٦٣                  ا  
  ٥٧                                         الرƥن منن
  ٥٧                               ŴاƬد Ʊم

  ٢٣١                                   نبوءة ١٥٠ورد فيه ذكر نزول املسيح 
  ١٥٤ ،٥٧ ،٢٣                                       احلȨ نور
  ٥٧                                           ŴاƬد

  كتب متفرقة

  
   األلف

  ٢٥٩                                        ابن Ǳرير
  ٢٥٩                            خزƹةǶȍ Ûيحابن 

  ٢٥٩                                      ابن عساكر
  ٢٥٩                                                ابن ماǱهÛ سنن
   ٢٥٩                                                أبو داودÛ سنن

Ʉيالسȕ ٢٥٩                                                                     أبو داود  
  ٢٥٩                                                             أƥد

  ٢٥٩                                                أخبار املȾدي
  ٢٠٢                                          ) البطالوي حسƙ حممد يللمولو (السنņة إȉاعة
  ٤٥                                         الůايف أȍول
  ٢٦٤، ١٢٩ ،١٢٨ ،٢٤ ،١٦ ،٥                         ) الشيعة Ůتاب (الدين إŮمال
  ٢١٥                              ) الرسول أزواǯ ضد ألفه مرتد متنصر كتاب (املǘمنني أمȾņات
  ٢١٢ ،٥٥                          اƱɋيل
  ٥٥                                 التلمود من حرفاǄ حرفاǄ مسروقة اراتعب اإلƱيȰ يف أن اليهود يزعم

  ٢٣٣                           لعبد اهللا آőم"أندرونه بايبل"
Ƨمىőآ ŉƑالن   دجاال يف كتابه "Ȱ٢٣٣                      "اندرونه بايب  
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   ت ب
ÛاريǺيح البǶȍ                                        ٢٥٩، ٢٦١،  ١٠٢ ،٤١ ،٢٨  
  ١٨٦                                                        ) جريدة (أبزيرفَر بنǲاب

  ١٤، ٩ ،٨ ،٧                                    ) الهور من جريدة ("بيسه"
رŃشرها نبار حمرǹاذبة األůال Ǭ٧                                     البلد يف الفساد لبع  

ǥالعقالء تبصرǢ٤٦                          الشيعي احلائري لعلي  كتي  
 Ûامعالترمذيƨ٢٥٩                                                           ا  

  ٤٠                                         برȡاƆ تȦسري
  ٥٦ ،٥٥                                    التلمود
ǥ١١٥                                                   التورا  

  ٥٦                                     آǹر Ůتاب من مسروȧ" التůوين سفر"
  ١١٥                             القرآنŎ Ýيء كانǨ حاجة فǖي التعليم حȨ أدت التوراة إن قول على الرد
  ز ر ذ د خ ح

Ȩلة يف سيالكوت( احلƭ(                            ٧٣  
  ٢٠٦ ،٢٢٦ ،١٤٤                              ) قاديان يف ريدةج (احلůم
ǥ٤٢                             القلوب حيا  

  ٤٢                           ) التفسري Ůتاب (املنǰȾ خالȍة
ƗȖȩالدارÛ ٢٦٤، ١٢٨ ،٢٤ ،٥                               سنن   

  ٢٣٦                                                الدرņ املنǮور 
  ٤١                             كتاب Ûالنبوǥ دǝɍل
ȷديوا Ǜامر Ȅ٦١                              القي  
  ٣٦                           ) القدƇ العهد يف سفر (Ůȁريا
ȏند رياƬ١٧٧                            ) جريدة (ا  
   غ ع ط ش س
  ١٨٦                           )ƭلة( ȡاȁيǨ يملتر ايند سيȦل
  ٦٨ ،٤٨                                            ȊتياǱɄǝ سيف
Ȅƽ ةȡȁ٧٢ ،٧١ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٨ ،٤٨                                با  

ƆاƎȖال Ÿ٤١                              نعيم أل  
  ٢٥٩، ١٣٦                               ŵموس عصا
ǥعمد ȷ٤٢                                         البيا  
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  ٤٥                              صوداملق ȡاية

   ه و ن م  ك ق ف
  Û٢٤٧ ١٩٤ ،١٨١ ،١٤٤ ،٧٣                             رƥاÛƆ  فتح

ȃ٥٤                                القامو  
ȷǓالقر Ƈ١١١ ،٨٤ ،٥٥ ،٥٣ ،٣٩ ،٣٨ ،٣٢                        الكر  
  ٢١٢                               املقدȃ الůتاب

  ٢٥٩                           Ǳوȁيكتاب الوفاء ɍبن
Ȝمƭ ȷ٣٢                                         البيا      

  ٢٥٩                                                                     مسند إماȳ أƥد
ɂيعل Ʉ٢٥٩                                                          مسند عل  
ȃردوȦ٢٥٩                                                 مسند ال  

ǥاůȊ٥٤                                امل  
  ٢٥٩                                                املعǲم الكبري 

  ٦٥ ،٦٣ ،٥١ ،٥٠                       احلريري مقامات
  ٢١١                            ) جريدة (اƬند ناșم
ȃاƎ١٩٣                              ن  

  ٢٥٩                                                نعيم بن ņƥاد  
  ٢٥٩                                     نوادر األȍول للترمذي

  ١٧٨                            ) جريدة (ɄȦȍǓ نيņر
  ٥٤                                          اƬداية
  ٤٠                                         املُبتلɂ وسيلة
 ȷيونان(يونا Ƒ٢٣٦                                    )سفر الن   

  
  

    


