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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي     بسم اهللا الرمحن الرحيم 

òß†Ôß@Š‘bäÛa@ @

من اخلزائن الروحانية وهي  ١٢جملد سعدنا أن نقدم لقراء العربية ترمجة ي
سيدنا مرزا غالم أمحد القادياين املسيح املوعود واإلمام املهدي جمموعة كتب 

اإلسالمي األمحدي حممد . ولقد حظي بشرف تعريب هذا الكتاب الداعية �
أمحد نعيم وصدر بإشراف املكتب العريب املركزي بالتعاون مع عدد من اإلخوة 

السيد خالد  العرب الذين أسهموا يف أعمال املراجعة والتدقيق، وخنص بالذكر
  .احملترمني عزام، والدكتور وسام الرباقي

نتقدم خبالص الشكر لكل من ساهم يف نشر هذا الكتاب داعني أن جيزيهم  
نسأل اهللا تعاىل أن يوفق القراء اهللا أحسن اجلزاء وجيعله يف ميزان حسنام، كما 

الكرام لالستفادة من هذه الكنوز، وجيعلها سببا هلداية الباحثني عن صراط اهللا 
 املستقيم، آمني.

������  

  
  
  
  
  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ت  ������
 

�  

�א�	���א����د����
�و��������������א���������و������ �

é��ß†���Ôß@ @
@��@åí†Ûa@Þýu@bãüìß@åß �   

     السراج املنري

، لقد ذكر فيه سيدنا املسيح املوعود ١٨٩٧السراج املنري نشر يف مايو عام 
نبوءة عظيمة كان حضرته قد نشرها قبل مدة من حتققها بعد تلقيها  ٣٧ �

يف اإلهلام والوحي. وذكر فيه خصيصا النبوءتني اخلاصتني بآم وليكهرام 
بالتفصيل، وسجل يف اية هذا الكتيب املراسلة اليت جرت بينه وبني حضرة 

هذه  اخلواجة غالم فريد من جاجران وكان حضرة اخلواجة قد أبدى يف
  . �الرسائل منتهى اإلخالص واملريدية لسيدنا املسيح املوعود 

  
  استفتاء

وكان اهلدف منه تفنيد  ١٨٩٧مايو  ١٢كتب حضرته هذا الكتيب يف 
مفتريات اآلريني أن ليكهرام قتل نتيجة مؤامرة حضرته، والعياذ باهللا، لقد كتب 

يكهرام، وبتسليط حضرته يف هذا الكتيب بالتفصيل حول النبوءة املتعلقة بل
الضوء على مجيع جوانب هذه النبوءة طلب حضرته من أهل الرأي وأهل النظر 
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أن يشهدوا بعد قراءة هذه اإلهلامات هل حتققت النبوءة الصادرة عن موت 
  ليكهرام على أرض الواقع أم ال.

موجود يف  �بقراءة هذا الكتيب حيصل لكل منصف علم اليقني أن اهللا 
  كشف أخبار الغيب على عباده اخلواص قبل ظهورها.  احلقيقة، وأنه ي

  
  حجة اهللا 

هذا الكتيب، كان املولوي عبد احلق الغزنوي قد  �قبل أن يكتب حضرته 
، وكان قد اعترض على معرفة �نشر إعالنا بذيئا وقذرا جدا ضد حضرته 

حضرته باللغة العربية، ودعاه للمناظرة باللغة العربية ليثبت إتقانه هلا. قبِل 
هذه الدعوة ووضع شرطا أنه ملا كان حضرته جاهال حمضا وغري  �حضرته 

ملم باللغة العربية يف رأيه لذا إذا ازم من حضرته يف املسابقة فسيكون لزاما 
را باعتبار هذا الفوز معجزة من اهللا. فلما مل يرد املولوي الغزنوي عليه مبايعته فو

على ذلك ومل يتكلم صاحبه الشيخ النجفي أيضا، بدأ حضرته كتابة هذا 
وأاه يف  ١٧/٣/١٨٩٧الكتيب باللغة العربية الفصيحة والبليغة  يف 

  ووجه اخلطاب فيه إليهما.  ٢٦/٥/١٨٩٧
إقامةً للحجة على  - سرار ربانية وحماسن أدبيةيف هذا الكتيب احملتوي على أ

دعا املولوي حممد حسني البطالوي أيضا للمواجهة إىل  - على العلماء املكفرين
 -إنين أعد وعدا مؤكدا بأنه إذا نشر أحدمهاجانب النجفي والغزنوي قائال: 

عد يف مو ،نظما ونثرا ،مقابلي موضوعا مياثله حجما - أعين النجفي والغزنوي
أي يوم وصول هذا الكتيب  ،إىل يوم النشر ١٧/٣/١٨٩٧يقدر بدءا من 

يقترحه أو أستاذٌ آخر  - األستاذ يف اللغة العربية - إليهما؛ وصرح الشيخ عبد اهللا
يف اجتماع عام مقسما باهللا قسما مؤكدا بنـزول العذاب اإلهلي أن  املعارضون
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نواحي البالغة والفصاحة أو يع مجذلك املوضوع قد فاق املوضوع املقدم يف 
يساويه، مث مل يواجه ذلك املقسم عذابا إهليا خالل واحد وأربعني يوما بعد 

 ،دعائي؛ فسوف أحرق مجيع كتيب اليت تكون حبوزيت وسأتوب على يديه
. فمن مل يتقدم للمواجهة بعد هذا فليعرف املستمروبذلك يحسم النـزاع 

   الناس أنه كاذب.
 القصة، جناح وأقص البيان أطوي أن يف اية هذا الكتاب: وحانوقال حضرته 

 أصرف اآلن أنين فاعلموا احلجة، إمتام بعد احلق يبالون ال قوم عن وأُعرِض
 املنكرين من نفسي وأُبعد املتجاهلني، الظاملني من أهان، من كلّ عن وجهي

  املدفونني. كامليتني وأحسبهم بعد من أخاطبهم ال أن اهللا وأعاهد اخلائنني،
لكن البطالوي مل يقبل هذه املواجهة ومل يتجرأ الغزنوي وال النجفي وال أحد 
آخر من العلماء املعارضني على كتابة الكتيب العريب الفصيح والبليغ مقابل هذا 

  الكتيب.  
  

  التحفة القيصرية 

نشر التوحيد اإلهلي وتبليغ الرسالة  �ملا كان اهلدف من بعثة حضرته 
اإلهلية، لذا اختذ احتفاالت اليوبيل األملاسي للملكة فكتوريا الذي سيعقد 

وسيلةً لنشر اإلسالم، فنشر كتيبا باسم  ١٨٩٧بكل محاس يف شهر يونيو 
. وباإلضافة إىل نئة امللكة باليوبيل بين ٢٥/٥/١٨٩٧التحفة القيصرية يف 

يب صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم واإلسالم بأسلوب لطيف هلا يف هذا الكت
وحكيم جدا، وذكر املبادئ اليت ميكن أن تكون أُسس سالم العامل وأمنه 
واألخوة العاملية. وبعد بيان ملخص تعاليم اإلسالم لفت حضرته انتباهها إىل 

طالع عقد مؤمتر األديان يف لندن قائال إنه بذلك سيتسىن لسكان بريطانيا اال
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على املعلومات الصحيحة عن اإلسالم. مث بني قبح معتقد املسيحية وشناعته 
بأن املسيح صار ملعونا من أجلهم بالصلب. وقال للملكة إن بالطس كان 
قد أطلق سراح أحد املعتقلني ارمني خوفا من اليهود ومل يطلق سراح 

صرة اهلند قائمني قيالعظيمة امللكة  أيتهالكننا نلتمس منك يسوع الربيء. 
 يمبناسبة األفراح هذه، أي  لتخليص يسوعأمامك بأدب واحترام أن تسع

اليوبيل الستني. فنحن نتشجع اآلن حبسن النية الطاهرة املليئة خبشية اهللا 
عصمةَ يسوع املسيح  - مة الرجال - والصدق، على هذا االلتماس أن نزهي

  من وصمة العار اليت أُلصقت به.
رته امللكةَ تأييدا لصدق دعواه بإظهار آية بشرط أن تقبل رسالته بعد ووعد حض

إذا مل تظهر أي آية رؤية اآلية، وقبِل أن يشنق إذا مل تظهر له أي آية، وقال: 
أن أُشنق أمام مقر جاللة امللكة، وإنين أبدي إصرارا بوظهر كذيب فأنا راضٍ 

إله السماء الذي غفل عنه الدين  وإحلاحا على هذا لعل ملكتنا احملسنة تلتفت إىل
  املسيحي املعاصر.

  
  اجتماع األحبة

عقد اجتماع عام يف قاديان أيضا مبناسبة اليوبيل، شارك فيه  ٢٠/٦/١٨٩٧يف 
اإلخوة من خارج قاديان أيضا، وحبسب التوجيه احلكومي أرسلت رسالة 
التهنئة إىل نائب احلاكم الربيطاين للهند عرب الربقية، وأرسلت عدد من النسخ 

وض حمافظة غورداسبور من كتيب التحفة القيصرية جبلد مجيل رائع إىل نائب مف
إلرساهلا إىل جاللة امللكة ونسخة إىل نائب امللك واحلاكم العام يف اهلند ونسخة 
إىل حاكم البنجاب. رفع الدعاء يف هذا االجتماع يف ست لغات ومت التركيز 

  على كلمات الدعاء: 
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"أيها القادر القوي، نظرا لقدراتك اليت ال حصر هلا، نتشجع على دعاء آخر يف 
حضرتك وهو أن ختلِّص قيصرة اهلند احملسنة إلينا من ظالم عبادة املخلوق 

  واجعل عاقبتها على "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا"."     
  

  آمني حممود 

ختمة القرآن الكرمي األوىل يف صغره، أقام  �حني أمتَّ سيدنا املصلح املوعود 
 ١٨٩٧عيدة يف شهر يونيو عام احتفاال ذه املناسبة الس �املسيح املوعود 

وشارك فيه األحبة من خارج قاديان أيضا، وقُدم الطعام الفاخر جلميع 
احلاضرين. ولقد كتب حضرته عليه السالم ذه املناسبة قصيدةً باسم "آمني"، 

وأُنشدت ذه املناسبة، حيث كانت النساء ينشدا يف  ٧/٦/١٨٩٧وطبعها يف 
  خارج البيت. الداخل والرجال واألوالد 

  قصيدة آمني هذه زاخرة بأدعية ضارعة وحارة.  
  

  الرد على أربعة أسئلة لسراج  الدين املسيحي 

مستر سراج الدين األستاذ احملاضر يف كلية ايف سي الهور كان مسلما، مث 
ديان يف عام اتنصر بتأثري احتكاكه بالقساوسة واعتراضام، وحني جاء إىل ق

وتكلم معه حول املسائل  �وأقام بضعة أيام بصحبة املسيح املوعود  ١٨٩٧
املختلفة عن اإلسالم واملسيحية اقتنع بفضيلة اإلسالم من جديد، وبدأ يصلي. مث 
حني عاد إىل الهور وقع يف فخ القساوسة من جديد، مث تنصر وأرسل أربعة 

ب منه الرد عليها، كتب حضرته وطل �أسئلة إىل سيدنا املسيح املوعود 
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الرد عليها ونشرها يف صورة كتيب باسم "الرد على أربعة أسئلة لسراج  �
  لفائدة العامة. ٢٢/٦/١٨٩٧الدين املسيحي" يف 

  
  ١٨٩٧امليزة اخلاصة لسنة 

اليت أُلف فيه هذا الكتيب أي الرد على أربعة أسئلة لسراج الدين  ١٨٩٧سنة 
تارحيية خبصوص املواجهة بني اإلسالم واملسيحية إذ كانت املسيحي، هلا مكانة 

. فقد ألقى الدكتور جون هنري بريوز ١٨٩٧املسيحية على أوجها يف عام 
حماضرات  ١٨٩٧- ١٨٩٦األمريكي يف األماكن املختلفة يف اهلند يف عامي 

شىت قد نشرتها يف صورة كتابٍ "مجعيةُ أدبيات مسيحية للهنود" من مدراس يف 
. فقد قال الدكتور املذكور يف إحدى احملاضرات عن غلبة املسيحية ١٨٩٧

واستعالئها بكل فخر واعتزاز: يكاد امللكوت السماوي حييط بالكرة األرضية 
كلها اليوم يف العامل كله. القوة األخالقية والعسكرية والعلم والفضل والصناعة 

م املسيحية عن أبوة مساوية واحلرفة والتجارة كلها بأيدي األمم اليت تؤمن بتعلي
وأخوة اإلنسانية وتؤمن بأن يسوع املسيح هو خملِّصها.  (حماضرات بريوز 

  )١٩صفحة 
مث بعد صفحات رسم صورة غلبة املسيحية واستعالئها على لسان أديب 

  بريطاين وقال بكل فخر وتكرب: 
ري. انظروا إن ازدهار العامل املسيحي قد اختذ حقيقة حية لدرجة مل يسبق له نظ

إىل ملكتنا العظيمة (فكتوريا) فهي ترأس مملكة ال تغيب عنها الشمس. انظروا 
كيف تركع بكامل اخلضوع واالحترام أمام مقام املصلوب الناصري وتقدم له 
مراسم االحترام. أجيلوا النظر يف كنيسة أي قرية. انظروا إىل ذلك املدبر 

ي بيده زمام السلطة العاملية حني يدعو السياسي (رئيس الوزراء الربيطاين) الذ
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باسم يسوع املسيح كيف يطأطئ رأسه مبنتهى التواضع. انظروا إىل قيصر أملانيا 
الشاب، فحني يؤدي مهامه لشعبه بصفته قسيسا ويبدي والءه لدين يسوع 
املسيح أي املسيحية، مث انظروا العظمة امللكية لقيصر روسيا الذي يقدم له عند 

كليل باسم يسوع املسيح، أو انظروا إىل رئيس تلو رئيس للجمهورية تتوجيه اإل
كيف يبدي كل واحد منهم وفاءه ووالءه ليسوع املسيح  الغربية (أمريكا)

باستمرار. يقر رؤساء اجلمهوريات األمريكية والربيطانية واألملانية والروسية أم 
، أال تشكل مناطق نواب يسوع املسيح، وذه الصفة هم حكام هذه البالد

خاضعة لكل هؤالء مملكةً مترامية األطراف اليت أمامها تبدو إمرباطورية عظمى 
  من العصور القدمية عدمية القيمة.

مث أعلن بعنوان "التأثري العاملي للمسيحية" يف إحدى حماضراته اليت ألقاها يف 
  العامة مفتخرا بفتوح عظيمة للمسيحية يف البالد اإلسالمية، فقال: 

اآلن أذكر تقدما مستمرا للمسيحية يف البالد اإلسالمية، ونتيجة هلذا التقدم 
ناحية أخرى تتألق قمم  اليوم يتجلى ملعان الصليب على لبنان من ناحية ومن

فهذا الوضع يشكل مقدمة لالنقالب  جبال فارس ومياه البسفور ذا اللمعان،
القادم، حيث سوف ترى القاهرة ودمشق وطهران عامرة خبدام الرب يسوع 
املسيح، بل سوف خيرق ملعان الصليب سكوت الصحراء العربية ليصل إىل 

ذته مدينة مكة حرم الكعبة هناك، عندها سيدخل الرب يسوع بواسطة تالم
بالذات وأخريا سيصدر من هناك نداء احلق والصدق "إن احلياة األبدية هي أن 

  يعرفوك أنت اإلله الواحد ويسوع املسيح الذي بعثته." 
) قال البطل اجلليل لإلسالم ١٨٩٧نفس العام (أي يف لكنه مقابل ذلك يف 

 عليه وسلم تنبأ بأنه الذي كان النيب صلى اهللا �سيدنا املسيح املوعود 
سيكسر الصليب وسوف يهزم املسيحية وميكن اإلسالم من االنتصار قد قال 
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عن املسيحيني يف كتابه "الرد على أربعة أسئلة لسراج الدين املسيحي" أم ال 
  وجدوا راحة التحرر واإلباحة:  شك 

إن  �ا باهللا أما الراحة الروحانية اليت تنال بإحراز الوصال اإلهلي فأقول حلف
هذه األمة حمرومة منها متاما؛ فإن على أعينهم غشاوة وقلوم ميتة وهي يف 
الظالم، إن هؤالء غافلون ائيا عن اهللا الصادق احلق، وقد اختذوا اإلنسان 
العاجز الضعيف إهلا إزاء احلي القيوم بدون حق، فليست حبوزم بركات، وال 

ن اإلله احلق، بل ليست هلم معرفةٌ بذلك اإلله ميلكون نور القلوب، وال هم حيبو
احلق، فليس فيهم أحد توجد فيه عالمات اإلميان. فإذا كان اإلميان يف احلقيقة 
بركة فال بد أن تكون هلا عالمات، لكن أين ذلك املسيحي الذي يتمتع 
 بعالمات اإلميان اليت بينها يسوع؟ فإما أن يكون اإلجنيل كاذبا وإما النصارى
يكذبون. انظروا! إن العالمات اليت بينها القرآن الكرمي للمؤمنني ظلت متحققة 
يف كل زمن عرب التاريخ، فالقرآن الكرمي يقول إن املؤمن يتلقى اإلهلام من اهللا، 
وإن املؤمن يسمع صوت اهللا، وإن أدعية املؤمن جتاب أكثر من اجلميع، وإن 

من يتمتع بتأييدات مساوية، فهذه أنباء الغيب تكشف على املؤمن، وإن املؤ
العالمات كما كانت توجد يف األزمنة املاضية توجد يف العصر احلاضر أيضا بال 
انقطاع. ومن هنا يثبت أن القرآن الكرمي كالم اهللا املقدس وأن الوعود الواردة 
يف القرآن الكرمي وعود إهلية، فاضوا أيها النصارى! وإن كانت لديكم أي 

افسوين، فإذا ثبت كذيب فاذحبوين بال تردد، وإال قد أقيمت عليكم قدرة فن
  احلجة من اهللا، وإن قدمكم على نار جهنم. والسالم على من اتبع اهلدى.

  : ١٨٩٧مث بتلقي العلم من اهللا تعاىل أعلن يف إعالن منشور خاص يف يناير 
. ما بطريقة النصارى وبني بيننا اخلالف تسوية يف فأفكر دائما القلق "يساورين

 هذا على حزنا نفسي أهلك كدت األموات... عبادة فتنة لرؤية يدمى قليب إن
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 وأن املطاف، اية يف ينتصر سوف التوحيد أن القادر ريب طمأنين لوال الوضع
 على يقضى سوف. ألوهيتها من وتجرد حمالة، ال لك سوف الباطلة اآلهلة

 كذلك. إنقاذمها على أحد يقدر أيضا... ولن" اإلله" ابنها وليموتن مرمي ألوهية
 اآلهلةَ تقبل كانت اليت أيضا الفاسدة امللكات تلك الناس نفوس يف تفىن سوف
 حني األيام اقتربت لقد. جديدة ومساء جديدة أرض هناك تكون سوف. الباطلة
  ...احلق اإلله أوروبا وستعرف املغرب، من الصدق مشس تطلع

 إال كلها احلراب تنكسر أن وأوشك اإلسالم، إال كلها امللل لك أن يوشك
  .متزيقًا الدجلَ تمزق مل ما تفُلَّ ولن تنكسر لن اليت السماوية اإلسالم حربة
 سكّانُ به يشعر الذي احلقيقي اهللا توحيد البالد يف ينتشر أن حان لقد

 الدنيا يف تبقى لن عندها. أيضا التعاليم مجيع عن والغافلون والرباري الصحارى
 كلها، الكفر مكايد تبطل سوف القوية اهللا ويد زائف، إله وال زائفة كفارة أية

 وإنزالِ املستعدة األرواح تنوير طريق عن بل ،بندقيةب وال بسيف ليس ولكن
  " .الطاهرة القلوب على النور

  )١٤/١/١٨٩٧(إعالن مستيقنا بوحي اهللا القهار 
أن يتصور بعد  ١٨٩٧مل يكن ألي إنسان ينظر إىل الظاهر فقط يف عام 

مالحظة تفوق املسيحية واستيالئها وزوال اإلسالم واحنطاطه وفقره وعجزه أن 
  املسيحية سوف تنهزم وأن اإلسالم سينتصر،  

وأن يسوع املسيح الذي يعلَن بألوهيته واستعالئه سيحل املوت على حياته 
بتلقي العلم من  �كمعبود. أما اإلعالن الذي كان قد نشره املسيح املوعود 

اهللا نراه اليوم يتحقق بأم أعيننا. فأين اإلمرباطورية الربيطانية اليت مل تكن تغيب 
ين ذهب قيصر أملانيا الذي كان عنها الشمس؟ فقد بقيت اآلن قوةً بسيطة، أ

يبدي الوالء لدين يسوع املسيح؟ أين زار روسيا الذي كان يقدم له اإلكليل 
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 ألد أعداء املسيحية، وتعد باسم يسوع املسيح، إذ إن روسيا نفسها اليوم تعد
الدين شيئا مضحكا. أين حكومة يسوع الروحانية اليت كانت تبدو أمامها 

املخلصني  �ت عدمية القيمة؟ إن مريدي املسيح املوعود عظمى األمرباطوريا
الصادقني قد وصلوا إىل كل بلد، فقد وصلوا إىل أمريكا وأوروبا وأفريقيا 
وهزموا املسيحيني يف كل مكان باألدلة والرباهني. اليوم يقر املسيحيون 

قسيسا مشهورا من  ١٤بأنفسهم أن املسيحية تنهزم يف كل مكان. فإقرار 
  )  Has the Church Failed(را قد نشر يف كتاب إجنلت

مطران أفريقيا الشرقية موست ريورند لينـزد بيجريت قد أقر يف صحيفة 
  ذا الكلمات:  ٢٣/١٢/١٩٦١ستاندرد تنـزانية الصادرة يف 

إن عدد سكان العامل يزداد بسرعة. وصحيح أن الكنيسة جتد بعض األعضاء 
سكان العامل تتراجع باستمرار. الكنيسة ال جتد بدا  اجلدد أيضا إال أن نسبتهم يف

  من اإلقرار ذه احلقيقة أن املسيحية تتراجع بسرعة هائلة. 
ايدون لويس وهو األستاذ احملاضر لعلوم املسيحية يف معهد ديين يف أمريكا قد 
كتب يف كتاب املقرر "تفصيل العقيدة املسيحية": إن الناس يف القرن العشرين 

 مستعدين لإلميان بأن املسيح إله. ليسوا
  يقول السري سارل نارود رئيس كلية القديس جونز بأكسفورد: 

جيب أن يتذكر دوما أن شرحية كبرية من رجال ونساء أوروبا وأمريكا مل 
  يعودوا مسيحيني، وقد يكون صحيحا القول أن غالبيتهم هكذا.  

)Has the Church Failed p.125(    
ويقول مستر لندن يب هريز يف كتابه "اإلسالم يف أفريقيا الشرقية" املنشور يف 

: يف بداية هذا القرن كان املؤلفون املسيحيون يدعون أن اإلسالم ال ١٩٥٤
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ميلك أي قدرة دون السلطة السياسية، لذا سوف ينمحي اسم اإلسالم يف 
  أفريقيا. 

  ويقول تعليقا على هذا القول: 
يستعد لقبول هذا، فتحدي اإلسالم مازال قائما، بل قد صار  اآلن ال أحد

  أخطر من ذي قبل.
يقول مؤلف مسيحي آخر ايس جي وليام سن الربوفيسور يف كلية جامعة غانا 

  يف كتابه "املسيح أو حممد": 
لقد أخلت مجيع الفرق املسيحية املهمة ما عدا الكاثوليك امليدان يف مشال غانا 

ملسيحية تتقدم يف املناطق اجلنوبية ألشانيت وساحل الذهب لكنه ألتباع حممد، ا
يف بعض مناطق اجلنوب وال سيما مبحاذاة الساحل حترز اجلماعة األمحدية فتوحا 
عظيمة. واألمل السار بأن ساحل الذهب سيتنصر عن قريب قد صار يف خطر، 

شباب املثقفني وهذا اخلطر أكرب بكثري مما نتخيله. ألن عددا ال بأس به من ال
ينجذب إىل األمحدية بسرعة، وهذا الوضع حتد بارز للمسيحية، وإىل اآلن مل 

  يتقرر هل ستكون الغلبة يف املستقبل للهالل أو الصليب. 
يف  Nicnvoe Mangsoh Couront لقد كتبت جريدة واسعة االنتشار

  بعنوان "بداية محلة اإلسالم يف أوروبا الغربية" ٢٠/٩/١٩٥٨
اإلسالم ليس دين شعب معني أو منطقة معينة، وهو يقدم احلل لألزمات إن 

العاملية املعاصرة، .. ال شك أن عددا كبريا من أهل أوروبا مل يقبلوا اإلسالم 
عمليا يف اثين عشر عاما مضت، ويف الوقت نفسه ال ميكن إمهال احلقيقة أن 

اجلماعة األمحدية عددا كبريا للمواسني لإلسالم قد ظهر حتما نتيجة جهود 
  وهذا األمر يبعث على أمل وسرور.
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وكذلك كتبت مخس جرائد من شىت مدن هولندا حتت عنوان: هالل إسالمي 
  على أفق أوروبا، ووضعت معه إشارة استفهام:

يستعد  - نتيجة لذلك - إن شرحية الشباب يف أوروبا تتربأ من املسيحية وهو
يرفع اإلسالم علم الوحدة يف مقابلها لقبول أي شيء آخر، ويف طرف آخر 

أوروبا والشباب مييلون إليه، وملنع هذا التيار وتدارك تأثري هذه الدعوة اليت 
  أقوى حمرك هلا هو اجلماعة األمحدية، علينا أن نبين عمودا قويا يف طريقها. 

  مث قال املؤلف الشهري وذائع الصيت يف العامل جورج برناردشو: 
اإلمرباطورية الربيطانية بأسرها ستقبل إسالما مصححا يف اية إنين واثق بأن 

هذا القرن، لقد نظرت إىل دين حممد دوما بنظرة احترام، يف رأيي هذا الدين 
وحده يتمتع بقدرة وكفاءة مقابل األوضاع املتغرية وبسبب ذلك يقبله الناس يف 

 القرن القادم كل زمن.. اآلن بدأ أهل أوروبا يفهمون مبادئ دين حممد ويف
ستسلِّم أوروبا أكثر بأن مبادئ اإلسالم تقدر على حل مشاكلها.. يف العصر 

  الراهن أيضا قد اعتنق عدد من قومي وأوروبا اإلسالم وميكن أن نقول:
 The Islamisation of  Europe to be said to have begun  (On getting 
married) 

  أي قد بدأ كون أوروبا إسالمية.
الصادر قبل سبعني سنة من  �اهللا أكرب لقد حتقق كالم سيدنا املسيح املوعود 

  اليوم. حيث قال:
 أهل قلوب على أفواجا السماء من املالئكة نزول فيه سترون الذي والوقت

  (فتح اإلسالم) .األبواب على هو بل ببعيد ليس وأمريكا وأوروبا آسيا
إذ قد بدأ الناس يتربأون  ١٨٩٧ام وقد ظهرت آثار حتقق النبوءة الصادرة يف ع

من عقيدة ألوهية املسيح ونزوله من السماء، وأصبح حتقق نبوءة املسيح املوعود 
  الصادرة يف كتابه "تذكرة الشهادتني" مؤكدا حيث قال:  �
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 الشديدان والقنوط اليأس ويستويل إال اليوم هذا من الثالث القرن ينتهي "لن
 هذه فريفضون مسيحيا، أو مسلما كان سواء عيسى، ينتظر من كل على

 إال جئت ما إنين. وحيد ومقتدى وحيد دين العامل يف وسيكون الباطلة؛ العقيدة
 ولن وتزدهر، تنمو سوف واآلن بيدي، البذرة هذه زرعت فقد بذرةً، ألزرع
  أحد"   (تذكرة الشهادتني) عرقلتها على يقدر

  صدق من قال:
  حتما، فال يزول ذلك األمر وهذه هي األلوهية. إن ما قال حبقه إنه سينجزه

يا إهلنا القادر القوي الواحد األحد، أورد املوت على حياة اآلهلة الباطلة عاجال، 
  وأطلع يوم االنتصار الكامل لإلسالم عاجال. 

  العبد املتواضع

  جالل الدين مشس

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  
������ ��	 
��� ����� ��� ����  





������ ��	 
���� 
����� ��� 
���  
  

  ضياء اإلسالممطبعة يف  طُبع

  
  

@@@@@�ä½a@xaŠ�Ûa ١٣٢١٢  

Ýàn’½a@Ší†ÔÛa@lŠÛa@pbíe@óÜÇ@ @
  
  
  

  قاديان دار األمن واألمان
   ١٨٩٧مايو سنة 

   





����� ����	�  ٥ 

�  
��������	

��א و�����������

  
  جاَء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقًا

 
  آية عظيمة. ها"انظروا إىل آيات اهللا القدير يا قومي، وافتحوا العيون فإن أمام

؛ فإن تقَبلَ هو  فقد أشرق الوجه، وإال فهذا الوجه األسود � وتوجهوا إليه
  أسوأُ من اخلنـزير. 

ملاذا تعرض عن ملك السموات واألرض؟ إذا حلَّ بك غضبه فمن سوف 
 جيريك وينصرك؟ 

إن القمر والشمس واألرض والسماء والنار واملاء كلها بيد ذلك احلبيب 
  العزيز.

ن األنبياء أيضا يرجتفون من خشيته ويصيبهم مجيع املالئكة ابه، كما أ
  خوف شديد. 

إن اجلنة واجلحيم املستعرة ترجتف من خشيته، فمن أنت وما شأنك أيها 
  الدودة احلقرية؟

   .وختاصمه، تب إليه ليغفر لك أخطاءك �إالم حتارب اهللا 
، فليس بوسع إساءتك �إذا كنت حائزا على مرتبة يف نظر احلبيب 

  يلحق يب أي ضرر.وتكفريك أن 
ن األشقياء فمجرد شغب تنـزل من اهللا، أما لع احلقيقية هي اليتاللعنة 
  وبذاءة.
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  يا أخي؛ إن سبيل الدين وعر جدا، فكن ترابا كي تجعل إكسريا من جديد.
  إذا أعرضت استكبارا فسوف لك، ولقد أتيت منه وأُفهمك بصفيت نذيرا.

لق والعامل قد جتلى علي، فتقبلْين إن كنت إن ذلك اإلله الذي يغفل عنه اخل
  . ١من العاقلني"

، �أما بعد فليكن واضحا أنين سأتناول بيان آية عظيمة من آيات اهللا 
 ا، فاعلموا أن اهللا ال يكرم الكاذب بعز ا بتدبر وينتفعونومباركون من يقرأو

يفة يستحق أن خيص أنبياَءه املقدسني والصلحاء، فمىت كان الكاذب آكل اجل
تري السماُء آيةً من أجله وتظهر له األرض العجائب؟ فيا سادة القوم وأيها 
العقالء، تدبروا هذه األحداث بتأنٍّ؛ هل تشبه هذه األحداث أحداث الكاذبني 
أم متاثل الصادقني؟ فهل مسع أحدكم قط أن السماء أظهرت آيات من أجل 

صادقني بأعاجيبه وهل يعلم كاذب وهل شاهد أحدكم أن الكاذب فاق ال
٢٥كاذب أو مفتر نال مهلة  أحدكم أي  عاما بعد افترائه كما ناهلا هذا العبد

املتواضع؟ فالكاذب ميزق ويباد كما تباد الرباغيث أو كما تنفجر فقاعة، فلو 
كان الكاذبون واملفترون قد أُمهلوا هذه املدة الطويلة وظهرت هلم آيات ختص 

يف أعمال األلوهية. فإذا  الصادقني تأييدا هلم، لفسد العامل كله وحدث الفوضى
العواصف رأيتم أنه قد أثريت ضجة ضد مدعٍ ومال العامل ملعارضته، وهبت 

ومل يتأثر ومل يتضرر أي ضرر، فتنبهوا فورا واتقوا وحذار أن حتاربوا  واألعاصري
  . �اهللا 

فالصادق لن يهلك بأيديكم، والبار والصادق لن يباد مبكايدكم، فال تبالغوا 
كل هوان  سينقلب عليكمويف األمر بشقاوة. فبقدر قسوتكم ستصابون، 

                                                 
          ) املترجم(ترمجه قصيدة فارسية.  ١
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. أيها األشقياء، هل تؤمنون باهللا أم ال؟ فكيف ميكن أن يقدم وخزي تريدونه له
جلكم اجلماعةَ اليت أمانيكم على مشيئته وإرادته؟ وكيف ميكن أن يهلك من أ

سبق أن أراد إقامتها من قدمي، فمن منكم ميكن أن يهدم بيته أو يقطع بستانه 
، �وخينق أوالده لقول جمنون؟ فيا أيها السفهاء واحملرومون من حكم اهللا 

ألدعيتكم الصادرة  بستانه وبيته وربيبه إجابةً �كيف ميكن أن يدمر اهللا 
 هتقول إىل ماصاغية  نإىل الصواب واستمعوا بآذالوا العقل وعودوا عمحبمق؟ فأ

السماء، واعرفوا الفصول واملواسم على األرض ليكون خري لكم وتتحسن 
وا عن ختلَّوولكي ال تقطعوا كشجرة يابسة. حياتكم أيام وتطول أحوالكم، 

االعتراضات السخيفة، واجتنبوا النقد بغري حق، واعصموا نفوسكم من األفكار 
 تفتروا علي كذبا أنين ادعيت النبوة احلقيقية، أال تعرفون أن احملدث الفاسقة. ال
قراءة "وال حمدث"؟ فما هذا االنتقاد الوقح أنين  نتتذكرو ل؟ أفالأيضا مرس

باللغة  - تسمون من يرسل هلأين مرسل؟ أخربوين أيها السفهاء،  تادعي
 تذكروا أن املراد منرسال أو رسوال أم تسمونه باسم آخر؟ لكن م - العربية

اإلهلام اإلهلي النازل علي ليس املعىن احلقيقي اخلاص بصاحب  الرسول يف
الشريعة، بل كل من يؤمر إمنا يكون مرسال. والصحيح أن الوحي الذي أنزله 
اهللا على هذا العبد املتواضع وردت فيه بكثرة كلمات النيب والرسول واملرسل 

ة، ولكلٍّ أن يصطلح، وقد اصطلح اهللا يها احلقيقحبقه، ولكنها ليست على معاني
  واستخدم مثل هذه الكلمات يف حقي. 

باملعىن احلقيقي للنبوة ال قدميا وال  �حنن نسلِّم ونعترف أنه ال نيب بعد النيب 
 �حديثا، فالقرآن مينع ظهور هؤالء األنبياء، أما باملعىن اازي فمن حق اهللا 

سال، أفلم تقرأوا أحاديث وردت فيها عبارة أن يسمي أي ملهم نبيا أو مر
"رسولُ رسولِ اهللا"؟ فالعرب إىل اليوم يطلقون على حامل رسالة إنسان كلمة 
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أن يستخدم كلمة مرسل يف حق أحد  �"رسول" فكيف صار حراما على اهللا 
؟ �ونَفَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُ�مبعناها اازي؟ أفلم تقرأوا يف القرآن الكرمي 

؟ إذا سئلتم عند اهللا فأي على هذا األساس انظروا بإنصاف فهل تكفِّرونين
برهان عندكم لتكفريي؟ إنين أقول لكم مرارا وتكرارا ال شك أن كلمات 
الرسول واملرسل والنيب واردةٌ حبقي يف إهلامايت، غري أا ليست مبعانيها احلقيقية، 

يقية، فمثل ذلك كلمات النيب وكما أن هذه الكلمات ليست مبعانيها احلق
فهي ليست على معانيها احلقيقية،  ،الواردة يف األحاديث حبق املسيح املوعود

فمن أراد أن يفهم فليفهم؛ فقد كشف علي أن  .�فهذا العلم أعطانيه اهللا 
ائيا، فاآلن ال ميكن أن  �أبواب النبوة احلقيقية مسدودة بعد خامت النبيني 

يأيت نيب جديد وال قدمي باملعىن احلقيقي للنبوة، غري أن معارضينا الظاملني ال 
يعدون أبواب ختم النبوة مغلقة بكاملها بل مثة نافذة مفتوحة يف رأيهم لنـزول 
املسيح النيب اإلسرائيلي. فإن جاء نيب حقيقي بعد القرآن الكرمي وبدأت سلسلة 

أخربوين كيف ختمت النبوة؟! فهل وحي النيب سيسمى بوحي فوة، وحي النب
النبوة أو باسم آخر؟ فهل تعتقدون أن مسيحكم االفتراضي سيرتل حمروما ائيا 
من وحي النبوة؟ توبوا واتقوا اهللا وال تتجاوزوا احلدود. فإن مل تقْس قلوبكم 

هو  �أن النيب فلماذا هذا التجاسر حبيث تكفِّرون دومنا سبب شخصا يؤمن ب
خامت األنبياء باملعىن احلقيقي، ويؤمن بأن القرآن الكرمي هو خامت الكتب، ويؤمن 

م ما حرمتجبميع األنبياء ويستقبل قبلة املسلمني وحيرحلّ ه الشريعة اإلسالمية وي
  ما أحلته؟ 

يا أيها املفترون، أنا مل أسئ إىل أي نيب، ومل أقل شيئا خالف أي عقيدة 
ولكنكم إذا مل تؤمنوا بأنفسكم فما الذي أستطيع أن أفعله؟ أنتم صحيحة، 

تعتقدون أن أدىن شهيد ميكن أن يفوق نبيا عظيما بالفضيلة اجلزئية، واحلق أنين 
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ال أرى أفضال اهللا علي أقل من أفضاله على املسيح، وليس هذا من الكفر يف 
فقد كون أسرار اهللا شيء، وإمنا حتديثا بالنعمة اإلهلية. وملا كنتم ال تدر

"؟ لو هو أفضل من بعض األنبياءكفرا. فكيف تردون على من قال " حسبتموه
كنت كافرا يف نظركم كذلك كان ابن مرمي كافرا يف نظر فقهاء اليهود، 

ال ووعندي ما يدل على فضل اهللا النازل علي أكثر لكنكم ال حتتملونه، 
فقد محلتم على رءوسكم  هينا،را تستسيغونه. تذكروا جيدا أن تكفريي ليس أم

  محال ثقيال، وسوف تسألون عن كل هذه األمور. 
أيها األشقياء، أين ترديتم؟ وما هي السيئات اخلفية اليت أصابتكم؟ فلو كان 
فيكم ذرة من الرب والصالح ملا ضيعكم اهللا. بقي أمامكم قليل من الوقت وقد 

كغيب ال يبتعد من أمام قوي فيمزق أضعتم ثوابا كثريا؛ فكُفوا. أحتاربون اهللا 
ويداس، وأخريا تتكسر عظامه ويسقط على األرض شبه ميت؟ ما الذي كسبه 

 هذا وبعد املوت حنن خناصم"."اليهود من القتال واحملاربة؟ وما الذي تتوقعونه؟ 
لقد كتب الصوفية أيضا الكثري عن كماالت اإلنسان ومبلغ سلوكه وإىل أي 

أيها العقالء؛ اعرفوين غ اإلنسان، وهم أيضا قد ناموا اليوم. يا حد ميكن أن يبل
إن مل تصدر مين اإلجنازات واخلوارق اليت ينبغي ظهورها من املؤيد من بأعمايل، 

فال تؤمنوا يب. أما إذا كانت قد صدرت فال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة  �اهللا 
بسبب  ١ن السماء حتمروا عن سوء الظن وكفوا عن الوساوس ألعن عمد. ختلَّ

اإلساءة إىل إنسان مقدس لكنكم ال تنظرون، تفيض عيون املالئكة دما لكنكم 
                                                 

حني تشهد السماء واألرض من أجل ظهور إمام فليس املراد من ذلك أن املهدي  ١
نتيجة عدم الفهم. كال بل  الدموي أو املسيح الغازي سيبعث. كال بل كل هذه األفكار

قد أمرنا أن نقيم احلجة على املنكرين باآليات السماوية واألدلة العقلية وندخل اإلميان يف 
  القلوب باخلوارق. منه
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ال تبصرون. إن اهللا يف جالله، وتز األبواب واجلدران. فأين العقل الذي يعي 
ويدرك، وأين العيون اليت تعرف األوقات؟ لقد كُتب حكم يف السماء فهل أنتم 

؛ فإن توقّفسائلون رب العزة ملاذا فعلت هكذا؟ أيها الغيب عاتبون عليه؟ أَوأنتم 
  الوقوف أمام الصاعقة ليس يف صاحلك. 

انظروا إىل مظاملكم واعتداءاتكم وفكِّروا يف خيالئكم وجتاسركم، كيف 
"آم" بطريقتني، إذ أصاب آم مبوتني، أوهلما أنه مل  اهللا تعاىل آية فأهلكحقق 

يستطع تربئة ساحته من مة جرمية إخفاء احلق وارتكاب الكذب بأي أسلوب؛ 
ال برفع القضية يف احملكمة وال باحللف وال بربهان آخر، وثانيهما أنه مات 
عاجال حبسب الوعد اإلهلي بإصراره على اإلخفاء. فأخربوين أي صعوبة 

أخريا؟ واجهوا لتصديق هذه النبوءة، أفما ظل آم خياف ويرتعب؟ أفلم ميت ت
أمل تكن النبوءة تتضمن الشرط الواضح بأن موته سيتأخر يف حالة الرجوع إىل 

أن حيلف أن احلجة مل تتم بالقرائن العقلية من  علىأحدكم يقدر فهل  ؟احلق
وأنه حتما ظل خياف هيبة  خالل أقواله وأعماله واألعذار الواهية السخيفة،

يعود - الذي اعترف به هو نفسه - ثبت أن اخلوفالنبوءة ومل يقدر على أن ي 
ض وغريه من األعذار السخيفة غري الثابتة بالشواهد؟ مع أن إىل الثعبان املرو
ع القضية يف احملكمة. احنة له ليثبت ذلك من خالل احللف ورفْسالفرصة كانت 

م على احللف؟ أو هل رفع القضية يف احملكمة؟ أو هل دروين اآلن هل أقْأخبِ
أثبت أو برهن تاناته بشواهد أخرى؟ باهللا عليكم قولوا شيئا، تكلموا شيئا. 

ادعاءاته أن  فبعد أن اعترف آم أوال باخلوف، ما هي األدلة اليت أثبت ا
نت أطلقته خوفه كان نامجا من رؤية الثعبان املروض الذي امين افتراًء بأين ك

. أيها املتعصبون األشقياء، ألن متوتوا أبدا؟ ألن يأيت عليكم زمان توقفون ليلدغه
علتم فسألون؟ فيه عند رب العاملني فتلو كانت قضية من هذا النوع دنيوية وج
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قضاة فيها لكذّبتم بال شك متم، ولكتبتم هما ال يقدر على إثبات أعذاره كآ
يكم الصادق. لكنكم اآلن تظنون أن اهللا رأْ - ة البشرخوفا من حمكم-يف القرار 

بعيد عنكم وال يسمع شيئا وأن يوم املؤاخذة واحلساب على مسافة بعيدة  �
  منكم. 

قولوا صدقا وحقا، هل مات آم بريئا ونظيف الذيل؟ أمل يرحل مدينا لنا؟ 
عاجال بعد فإين أستحلفكم فأخربوين: أمل تقرأوا يف إعالنايت أن آم سيموت 

وحتقق ذلك إذ مات خالل سبعة أشهر من صدور  ؟إصراره على إخفاء احلق
فما هذا اإلحلاد الذي دفع أناسا خبيثي  .إعالننا األخري الذي صدر إمتاما للحجة

الطبع إىل تأييد املسيحيني وعداِء النداء السماوي وتصديق نداء الشيطان؟ لكن 
 ميب ما حدث؛ إذ قد حققوا حديث الننِع�د اهللا" حديث العهد ؛ فالشقي "سع

ن إن النبوءة مل باالسالم و"حممد علي" الواعظ يبكيان إىل اليوم حيث يقوال
فهل سوف خيتفي احلق  ؟تتحقق. يا حزب الشياطني، إالم تخفون احلق

قدر ما تستطيعون مث انظروا من حيالفه االنتصار؛  �بوا اهللا رمبساعيكم؟ فحا
احلياء، لقد خاف آم من التصدي لكنكم  و. أيها القوم عدميكم باخلواتيماحلف

، وقد وعدناه بأربعة آالف روبية ومل نربِمل ختافوا، لقد مزق آم باللعنات ومل ي
يتجاسر ومل يتجرأ على التقدم حىت خطوة واحدة حىت دخل القرب، وقد خاف 

أفلم يثبت إىل اآلن أحلّ عليه النصارى وضع يديه على أذنيه.  وحنيرفع القضية، 
أنه كان يعد املواجهة خالف احلق، وأن قلبه كان مفعما باهليبة واخلوف؟ لكن 
اهللا مع ذلك مل يتركه إلخفائه احلق، فمات حبسب الوعد اإلهلي وحتقيقا لإلهلام 
بالضبط، وسود وجوه املشايخ والنصارى. مل يكن أكرب مين سنا إال ببضعة 

بأنه مسن  آم  حديث العهد باالسالم أن يصفأعوام، ومن وقاحة سعد اهللا
يتمىن هذا اليهودي طمس النبوءة يف أي حال. فيا أيها املعارضون، إذ  هرم،
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اكفروا وقاحةً قدر ما تريدون، ولكن احلقيقة انكشفت وأدرك العقالء أن 
  ١النبوءة مل تتحقق من ناحية واحدة فقط بل من أربع نواحٍ.

من الرجوع واخلوف الذي ظهر منه حبسب الشرط لقد منح آم الفائدة 
املذكور يف اإلهلام، والذي كان جزءا من النبوءة، وهذا الرجوع قد بدأ فيه فور 
مساعه النبوءة، ألنه كان قد ارتد عن اإلسالم، وكان دوما يشك يف ألوهية 
 املسيح، وكان يؤول دوما، وكان منذ البداية حيسن الظن يب، ألنه كان مطلعا
على حيايت السابقة بسبب إقامته يف احملافظة نفسها، فكان من املستحيل عليه أن 
يعدين كاذبا؛ وهلذا السبب اصفر لونه عند مساع النبوءة وتغري وضعه، وحني 

يف كتابك دجاال فهذه عقوبة ذلك وستصيبك،  �قلت له: إنك مسيت النيب 
فشحب وجهه وأبدى ذعرا كبريا ووضع كلتا يديه على أذنيه كأنه يتوب، 
وأعتقد أن قرابة سبعني شخصا كانوا يف جلسة النصارى تلك، وقد بدأ رجوعه 

  من اللحظة نفسها وليس الحقا، وعاش إىل اية املدة كاانني. 
ول مع وجود هذه األحداث الصرحية الواضحة أن فأي وقاحة أكرب من الق

النبوءة مل تتحقق؟! لعنة اهللا على الكاذبني. فكلمة الرجوع الواردة يف الشرط 
كانت فعال قلبيا وبدأ يف الوقت نفسه، فأي كلمة يف النبوءة تفيد بأنه سيعتنق 
اإلسالم علنا وصراحة؟ فهل كان ميكن ملشرك أن يبقى مستقيما عند صدور 

هذه النبوءة املخيفة؟ جيب أن يتذكر كل واحد أن هذه النبوءة مل تبدأ يف  مثل
عاما، وكانت معها  ١٢ذلك اليوم، بل قد صدرت يف الرباهني األمحدية قبل 

                                                 
) ٢) أحد هذه اجلوانب أن موت آم تأخر مبوجب الشرط املذكور يف اإلهلام. (١( ١

) والثالث أن النبوءة ٣اإلهلام ( والثاين أن آم مات بعد إخفاء الشهادة عاجال حبسب
من الرباهني األمحدية حتققت؛ أي مكر النصارى ومؤامرات  ٢٤١الواردة يف الصفحة 

       يف ظهور جدال بني النصارى واملسلمني. منه �) والرابع حتققت نبوءة النيب ٤املشايخ (
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) ٢٤١) و(٢٤٠) و(٢٣٩النبوءة عن "ليكهرام" أيضا، فإذا قرأمت الصفحات (
هذه األحداث.  من كتاب الرباهني األمحدية بإمعان فستمثل أمام عيونكم كل

وكان قد ورد يف اآلثار السابقة واألحاديث النبوية عن مهدي آخر الزمان أنه 
سيعد يف أوائل األمر ملحدا وكافرا وأن الناس سيبغضونه أشد البغض 
ويذكرونه بالذم ويسمونه دجاال وملحدا وكذابا، وكل هؤالء يكونون مشايخ 

ذه األمة، وسوف يستمر هذا ولن يكون على سطح األرض أسوأ من مشايخ ه
الوضع ملدة من الزمن، وبعد ذلك سيؤيده اهللا بآيات مساوية وسيسمع صوت 
من السماء حبقه: "هذا خليفة اهللا املهدي". فهل سوف تنطق السماء كما ينطق 
البشر؟ كال بل املراد أن اآليات ذات اهليبة ستظهر وترجتف منها األفئدة 

القلوب إليه، ويولد حبه يف القلوب، وينشر قبوله يف واألكباد، وعندئد سيوجه 
األرض، فال يكون أربعة أشخاص جالسني يف مكان دون أن يذكروه باحلب 
والثناء عليه. فهذه الصفحات املذكورة آنفا من الرباهني األمحدية ترسم هذه 

يل أوال موجها الكالم إيل إن الناس حيسبونك ضاال  �األحداث: فقد قال 
وصاحب أفكار شيطانية ويؤذونك ويتكلمون حبقك كلمات شىت وجاهال 

ويستهزئون بك. مث قال إنا كفيناك املستهزئني مث قال: قل عندي شهادة من اهللا 
فهل أنتم مؤمنون؟ فبذلك أشار إىل أن اآليات السماوية ستظهر يف تلك األيام. 

ر هذه اآلية ذكر النبوءة عن آم وأنبأ أيضا أنه عند ظهو ٢٤١مث يف الصفحة 
ستحدث فتنة من قبل النصارى واملسلمني يهوديي اخلصال، فسوف ميكرون 

يظهر احلق بعد هذا املكر  �وميكر اهللا وإن مكر اهللا هو الغالب. مث قال إن اهللا 
حادثة ليكهرام يف صورة فتح عظيم،  �ويظهر الفتح العظيم. فقد حقق اهللا 

  ئ مبصري هذه املعركة مث يبشر بالغلبة!أن ينبعلى قادرا ومل يكن أحد غري اهللا 
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والنبوءة الثانية هي عن ليكهرام، وتشري إليه إهلامات الرباهني األمحدية نفسها؛ 
فقد ورد يف الرباهني األمحدية بعد ذكر مكر النصارى اإلهلام: "الفتنة ههنا 
فاصرب كما صرب أولو العزم"، أي عندما سيمكرون ستحدث فتنة عظيمة 

يف البلد تأييدا للباطل حبيث يعد الصادق كاذبا ويعد الكاذبون  وستثار ضجة
على حق. فيا أويل األبصار ال تلقوا بأنفسكم يف نار جهنم بقتل احلقائق. 
انظروا كم تكمن العظمة يف هذه النبوءة اليت رمست كل األحداث بدقة قبل 

مع  سيحدث نزاع هأيضا أن �عاما، وخبصوصها هناك أثر من النيب  ١٢
النصارى وعندئذ سيسمع صوت من األرض أال إن احلق يف آل عيسى، كما 

فقولوا حقا وصدقا  صوت يفيد أال إن احلق يف آل حممد.يرتل من السماء أيضا 
هل قد نزل هذا الصوت أم ال؟ إذا متاديتم يف الشر فسوف يزيد من إظهار 

  القدرة، فهل هناك من يتعبه؟ 
هرام بالتفصيل مع العبارات األصلية املقتبسة من اآلن نسجل النبوءة عن ليك

الكتب اليت وردت فيها هذه النبوءة، وألفت انتباه القراء إىل أن يقرأوا هذه 
النصوص بتدبر خشية من اهللا، مث ليتدبروا هل هذا فعل اإلنسان أو فعل ذلك 
اإلله الذي هو رب السماوات واألرض وصاحب كل قدرة وقوة؟ واجلدير 

ن العبارات اليت نسجلها هنا هي مقتبسة بنصها من الكتب األصلية بالذكر أ
ضف إليها، حىت إين ألصقت القصيدة بعينها، ومل ينقص منها أي حرف ومل ي

إن أعجب اليت كانت على رأس النبوءة ومطلعها: "عجب نوريست ... أي 
تلك اليد  ..." وحتتها رمست يد لإلشارة إىل النبوءة، وقد ألصقت رسماألنوارِ

أيضا لكي يطَّلع على تفاصيل النبوءة اليت ذكرت قبل موت ليكهرام بأربعة 
أعوام. وهذه الكتب متوفرة يف كل مدينة وهي منشورة منذ سنني يف البنجاب 

  واهلند، فمن أراد فليطلع على الكتب األصلية.
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شودة منه، األمر املهم اجلدير بالذكر هنا والذي هو لب كتابنا هذا والغاية املن
أن الديانة اآلرية  وهيأن هذه النبوءة كانت قد صدرت لتحقيق غاية جليلة؛ 

هو  �باطلة متاما، وأن الفيدا ليس من اهللا، وأن سيدنا وموالنا حممدا املصطفى 
، وأن اإلسالم دين صادق من اهللا، وهذا ما �اهللا من  رسول املقدس اجلليلال

بضراعة. فينبغي أن ال تعد اهللا كتبناه مرارا، ولتحقيق هذا اهلدف فقط دعونا 
هذه النبوءة جمرد نبوءة عادية، بل إا تتضمن احلكم السماوي بني اهلندوس 
واملسلمني، فقد تزايدت احلدة يف اهلندوس منذ فترة، وال سيما ليكهرام هذا 
الذي كان قد متادى يف التجاسر كأنه مل يكن يؤمن بأن هناك إهلا. فقد أظهر 
اهللا هلم آية مشرقة، وجيب أن يأخذ كل واحد من هذا درسا وعربة أن كل من 
  يطلق اللسان مسيئا إىل أنبياء اهللا املقدسني ال ميكن أن يكون مصريه حسنا أبدا. 

ريني، فيجب أن يكفوا عن إن ليكهرام قدم مبوته درسا وعربة دائمة لآل
شرورهم وتصرفام الشنيعة اليت نشرها "ديانند" يف البلد وأن يعاملوا اإلسالم 
بلطف ولني ورفق وحب صادق وإكرام، فلهم يف ذلك خيار. وحان لبعض 

أن يتوبوا، فليالحظوا ما أقوى إله  ني احلمقى الذين مالوا إىل اآلرينياملسلم
خبِروا من خالل اإلعالنات املطبوعة عند صدور اإلسالم. كان اآلريون قد أُ

إذا كان دينكم صادقا وأن اإلسالم باطل فإن عالمته أن تنقذوا  :هذه النبوءة أنه
 .وكيلكم ليكهرام من بطش هذه النبوءة وادعوا له بضراعة قدر ما تستطيعون

، غضب اهللا وقد أتيحت هلم مهلة طويلة لكنهم مل يقدروا على تغيري إرادة
علموا يقينا أن السكني اليت أطلقت على ليكهرام كانت نفسها اليت ظل فلي

عرب السنني الطويلة، حبيث متثلت سالطة  �يطلقها على عرض سيدنا وموالنا 
على األرض ما مل تطلَق يف لسانه سكينا وانغرزت يف بطنه؛ فال ت طلق سكني

أنا فكنت أراه  السماء أوال. لعل الناس يزعمون أن ليكهرام قتل اآلن، أما
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مقتوال منذ أن أتاين ملَك دموي وسألين أين ليكهرام؟ فسوف تقرأون هذا 
  املوضوع يف النبوءات اليت أسجلها فيما يلي: 

 ٤يف الصفحة  م يتضمن١٨٨٦فرباير  ٢٠أوال: (إن اإلعالن الصادر يف 
 كتب عن قضائهذا النبوءة عن ليكهرامرٍ فقط) أن ليكهرام الفشاوري سيقد 

وقدره شيء يف هذا الكتاب على األغلب بتقييد املوعد والتاريخ، وإذا كان 
أحد تشق عليه مثل هذه النبوءة فعليه أن خيربين يف رسالة خطية موقعة بيده 

م أو من اليوم الذي ينشر فيه هذا املوضوع ١/٣/١٨٨٦خالل أسبوعني من 
اليت خيافها، وأال أول مرة يف أي جريدة، لئال أسجل يف هذا الكتيب النبوءة 

أُطلع عليها أحدا لئال يكسر فؤاد أحد وال يكشف على أحد وال يخبر مبوعد 
أن أنشر بظهوره. وبعد ذلك استلمت من البانديت ليكهرام بطاقة أذنَ يل فيها 

أي نبوءة عن موته بشرط أن يكون امليعاد حمددا. وبعده تلقيت إهلامات 
  مفصلة. 

ر يف شهر صفر يف كتيب "كرامات الصادقني"، املنشو سجلثانيا: الوحي امل
كما يلي: "وعدين ريب واستجاب دعائي يف رجل  من اهلجرة، وهو ١٣١١

مفسد عدو اهللا ورسوله املسمى ليكهرام الفشاوري، وأخربين أنه من اهلالكني. 
إنه كان يسب نيب اهللا ويتكلم يف شأنه بكلمات خبيثة، فدعوت عليه، فبشرين 

  مبوته يف ست سنة، إن يف ذلك آلية للطالبني". ريب
أي أن اهللا استجاب دعائي على عدو اهللا ورسوله املدعو ليكهرام الذي 

كلمات بذيئة، فحني دعوت عليه وعدين ريب وبشرين بأنه  �يستخدم حبقه 
  ية للذين يبحثون عن الدين احلق. آليف ذلك إن سيهلك خالل ستة أعوام، و
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م الوارد يف ١٨٩٣فرباير  ٢٠الوحي املسجل يف إعالن ثالثا: 
  كتاب مرآة كماالت اإلسالم:

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

      � حممد نفسِ نور هلو األنوارِ أعجب إن"
   � حممد معدن جلوهر اجلواهرِ أروع وإن

   الظلمات مجيع من تتطهر
  � حممد أحباء من يصريون الذين أولئك قلوب

  اجلاهلني أولئكقلوب  من ألستغرب إنين
   � حممد مائدة عن يعرِضون الذين

  العالَمنيِ كال يف أحدا أرى ال
   � حممد وعظمة مسو يبلغ
  ذلك من أشد الرباءة بريء اهللا إن

    � حملمد الضغينة يكن الذي القلب
  اخلسيسة الدودة تلك اهللا سيحرق

     � حممد أعداء من تصري اليت
   النفس سكرات من التخلص أردت إذا

  � حممد بعشق املنتشني من فكن
  احلق إهلك عليك يثين أن أردت وإذا
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  � حممدامن صميم الفؤاد  ميدحون ممن فكن
  عشاقه من فكن دليال، صدقه على طلبت وإذا
  � حممد صدق على دليل أكرب هو وجوده ألن
   � أمحد قدمي غبارل فداء رأسي إن

  � حممد سبيل يفكل حني وآن  فداء وقليب
   �اهللا رسول شعرل فداء أنا بل

  � حممد وجهل فداء وأنا
  السبيل هذه يف أُحرق وأ أُقتلْ وإن إنين
  � حممد إيوان عن دبري أُولّي فلن
  الدين سبيل يف أحدا أخشى ال

  � حممد إميان بصبغة متصبغ ألين
  كلها الدنيا عن االنقطاع أسهلَ ما

  � حممد وإحسان حسنِ بذكرِ
  سبيله يف فداء كياين من ذرة كل إن

  � حملمد خفيا مجاال شاهدت قد ألنين
   أستاذ أي اسم أعرف ال

  � حممد مدرسة يف تعلمت فقد
  آخر حبيب وألي يل ما

  � حممد مجال قتيل فإين
   � حممد من حتنن نظرة إىل أتوق إين
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  � حممد برياض إال أرضى وال
  صدري يف امللتاع قليب عن تبحثوا ال

  � حممد ذيلب ربطته قد ألين
   القدس طيور منالطائر السعيد  أنا
  � حممد بستان يفه عش اختذ يذال
  بعشقك نفسي نورت قدل

  � حممد نفس يا لك فدىفروحي 
  السبيل هذه يف حياة مبئة فديت ولو إنين
  � حممد بعظمة ذلك الق ملا
   الفىت هلذا اهللا وهبها اليت اهليبةَ أروع ما
  � حممد مبارزة على جيرؤ أحد فال

الضال الغيب اجلاهل العدو أيها احذر  
حملمد الصارم السيف وخف �  

  الناس عنه ضل الذي املستقيم اهللا صراط والتمس
  � حممد وأعوان آل يف

  � حممد شأن تنكر من يا حذارِ
  � حملمد مبينا نورا تنكر من يا وحذار

  العامل من اليوم اختفت قد واخلوارق الكرامات أن شك ال
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  ١".� حممد غلمان عند لتراها تعال لكن
@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @
ð‰ëb’ÐÛa@âaŠèØîÛ@åÇ@ñõìjã@ @

  
امللحق ذا  ١٨٨٦فرباير/شباط  ٢٠ليتضح أين كنت قد قلت يف إعالن 

الكتاب لـ "اندرمن" املرادآبادي وليكهرام الفشاوري بأين أود أن أنشر بعض 
إذا رغبا يف ذلك؛ فأعرض إندرمن بعد  املقدر يف علم اهللا النبوءات عن مصريمها

صدور هذا اإلعالن ومات خالل مدة من ذلك، لكن ليكهرام أرسل إيل بطاقة 
بريدية مبنتهى التجاسر وكتب فيها "انشر حبقي أي نبوءة تريد فأنا أمسح لك 

   :إهلاما �بذلك"، فحني ركزت على الدعاء عليه تلقيت من اهللا 

h]„Âæ<figÿ’Þ<äÖ<H…]ç}<äÖ<fi‚Šq<fiØrÂ< <

أي هذا جمرد عجل ال روح فيه يصدر صوتا كريها، وقد قدر له على جتاسره 
وبذاءاته العقاب واحلزن والعذاب الذي سيصيبه ال حمالة. وبعد ذلك حني 

ملعرفة موعد العذاب،  - ١٨٩٣فرباير  ٢٠االثنني يف  -ركزت على الدعاء اليوم
 ٢٠ؤرخ يف كشف اهللا الكرمي علي أنه خالل ست سنوات بدءا من اليوم امل

سيواجه العذاب الشديد عقابا على جتاسره وبذاءاته ضد رسول  ١٨٩٣فرباير 
. فاليوم أكشف على مجيع املسلمني واآلريني والنصارى والفرق األخرى �اهللا 

                                                 
 ترمجة قصيدة فارسية. من املترجم ١

� 
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على هذا الرجل خالل ست  ١زل العذابـبنشر هذه النبوءة أنه إذا مل ين
للعادة وغري عادي وأكرب من اآلالم  خارق عذاب - ليومسنوات من تاريخ ا

وليس نطقي هذا  �فاعلموا أين لست من اهللا  - البسيطة ومل يتسم يبة إهلية
بروح منه، وإذا ثبت كذيب يف هذه النبوءة فأنا مستعد ملواجهة كل نوع من 
العقاب وراض بأن يربط عنقي حببل وأعلَّق على الصليب، هذا باإلضافة إىل 

  بوءة وهو فوق كل فضيحة، وماذا أكتب أكثر من هذا؟فضيحة بطالن الن
إساءات شنيعة ترتعد  �ليتضح أن هذا الرجل قد ارتكب حبق رسول اهللا 

رد تصورها األوصال، إن كتبه زاخرة بالتحقري واإلساءة والشتائم من نوع 
غريب، وهل من مسلم ميكن أن يطيق مساع هذه الكتب دون أن يتفتت كبده 

ومع كل هذا التباهي والعماية فإنه جاهل أشد اجلهل وليس له  ويتمزق قلبه؟
إملام باللغة العربية، بل ال يقدر على الكتابة باللغة األردية الفصيحة أيضا. وهذه 

خصيصا هلذه الغاية  �النبوءة ليست وليدة املصادفات، كال بل قد دعوت اهللا 
أدركوا احلقيقة والنت  وتلقيتها إجابةً، وهي متثل آية للمسلمني أيضا. ليتهم

واحلمد هللا والصالة قلوم، واآلن أي باسم اهللا عز وجل الذي بدأت بامسه. 
والسالم على رسوله حممد املصطفى، أفضل الرسل وخري الورى، سيدنا 

   وسيد كل ما يف األرض والسماء.
  العبد املتواضع مريزا غالم أمحد من قاديان

  )٢٠/٢/١٨٩٣حمافظة غورداسبوره (
  

                                                 
     مجاعةً ليزول هذا العذاب عن حماميهم. منهاآلن جيب على اآلريني أن يدعوا  ١
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رابعا: الرد على االعتراض املسجل على صورة غالف "بركات الدعاء"، 
  للغالف.  ٤مع اخلرب الوارد يف حاشية الصفحة 

  
lbvn�ß@ñõbÇ…@x‡ì¸@ @

  مدينة "مريـ" على نبوءيت اعتراض جريدة "أنيس هند" الصادرة يف
م للجريدة املذكورة وفيه شيء من ٢٥/٣/١٨٩٣وصلين العدد الصادر يف 

يف نبوءيت اليت نشرتها عن ليكهرام الفشاوري. وعلمت أن كلمة احلق الطعن 
هذه قد شقّت على بعض اجلرائد األخرى أيضا. واحلق أنه من دواعي سروري 
أن تلك النبوءة ال تزال تنتشر وتشتهر على أيدي املعارضني. فأرى يف هذا املقام 

أراد وليس يل و شاء كفاية يف أن أكتب ردا على هذا الطعن أن اهللا فعل كما
أدىن دخل يف ذلك. أما القول بأن نبوءةً كهذه لن تكون مفيدة بل ستبقى فيها 
 بعض الشبهات؛ فأعرف جيدا أن هذا االعتراض سابق ألوانه. لقد أقررت

 -كما يزعم املعترضون- كان مآل هذه النبوءة إذاسابقاً وأكرر إقراري أنه 
ته فلن صح داعم أو اهليضة العادية، مث استآلالاإلصابة باحلمى العادية أو بعض ا

ألنه ال يسلم أحد من  ؛ثبت أنه ليس إال مكرا ودجالسوف يذلك نبوءة، و يعد
مثل هذه األمراض، فإننا مجيعا منرض بني حني وآخر. وحينئذ أستحق حتما 

بكل  اظهرت فيه بصورةالعقاب الذي ذكرته. ولكن إذا حتققت النبوءة 
ا من عند اهللا تعاىل وضوح وجالء آثارالعذاب اإلهلي، فافهموا أ . 

وهيبتها ليست حباجة إىل تعيني املوعد لنبوءة لعظمة الذاتية الفاحلقيقة أن 
واأليام، ففي هذا اخلصوص يكفي حتديد زمن نزول العذاب إمجاال، مث إذا 
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يا، حتققت النبوءة يف احلقيقة يبة عظيمة الشأن فهي جتذب إليها القلوب تلقائ
وكل هذه األفكار وهذه االنتقادات واالعتراضات اليت تتولد يف القلوب قبل 
األوان تنعدم ائيا حبيث تدفع أصحاب الرأي الصائب من املنصفني إىل التخلي 

ومعلوم أن هذا العبد املتواضع هو اآلخر خيضع لسنن الكون،  .عن آرائهم بشدة
نظرا إىل بعض األمراض احملتملة  فلو كانت نبوءيت مبنية على جمرد كالم فارغ

ونشرت النبوءة ختمينا، فالشخص الذي تنبأت عنه هذه النبوءة هو اآلخر 
يستطيع بناء على هذه التقديرات أن يتنبأ عين، بل إنين أقبل وأرضى أن حيدد 
موعد النبوءة عين عشر سنوات بدال من ست. إن عمر ليكهرام يقدر يف هذه 

ى أكثر تقدير، وهو شاب قوي العضالت ويتمتع بالصحة األيام بثالثني عاما عل
املمتازة. أما أنا العبد املتواضع، فعمري ينوف على مخسني عاما، وأنا ضعيف 
ودائم املرض ومصاب بأنواع األعراض؛ ففي املواجهة سيتبني تلقائيا أي أمرٍ هو 

 . �من اإلنسان، وأي قول هو من اهللا 

أما قول املعترض بأن الزمن ليس زمن النبوءات من هذا النوع، فهي مجلة 
عادية بسيطة يتفوه ا أكثر الناس، فهذا الزمن يف رأيي وحسب فهمي زمن قد 

يبقى ال جند له نظريا يف األزمنة السابقة، غري أن خداعا أو مكرا ال ميكن أن 
لذي يعرف التمييز بني ، لكن ذلك يزيد الصلحاء فرحة، ألن اخفيا فيه أيضا

اخلداع والصدق فهو الذي يكرم الصدق بصدق القلب ويندفع إليه ويتقبله، 
فالصدق يتسم جباذبية ويفرض بنفسه قبوله، فالظاهر أن الزمن يقبل مئات 
األمور احلديثة اليت مل يقبلها آباء هؤالء يف املاضي. إن كان الزمن ليس متعطشا 

ا االنقالب عظيم اخلطر؟ فال شك أن الزمن للحقائق فلماذا يالحظ فيه هذ
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صديق احلقائق الواقعية ال عدوها، أما القول بأن هذا الزمن زمن العقل والرشد 
وقد مضى زمن البسطاء السذج، فهذا بتعبري آخر مذمة للزمن؛ فكأن هذا 
الزمن رديء وسيئ لدرجة أنْ ال يقبل احلق حقا. لكنين لن أقبل حبال من 

لبية الذين ينتفعون يب هكذا يف احلقيقة؛ ألنين أرى أن غاضع األحوال أن الو
ويرجعون إيل ويقبلونين هم املثقفون واملتعلمون بعلوم حديثة، وبعضهم حائزون 
على شهادات البكالوريوس واملاجستري، كما أالحظ أن هذا احلزب من املثقفني 

ذلك فحسب بل  واملتعلمني حديثا يتقبل احلقائق مبنتهى الشوق والرغبة، وليس
إن حزبا من اإلجنليز الذين يقيمون يف آسيا من حديثي اإلسالم واملثقفني الذين 

  يقيمون يف مدينة مدراس ينضمون إىل مجاعتنا ويوقنون باحلقائق. 
اآلن أعتقد أين كتبت مجيع األمور اليت فيها الكفاية ليفهمها من خياف اهللا 

موضوعي هذا من عند أنفسهم، فأنا ال ، ولآلريني احلرية يف أن يعلِّقوا على �
أبايل بذلك؛ ألنين أعلم أن مدح هذه النبوءة حاليا أو ذمها سيان. إذا كانت 

وحده، فسوف تتحقق بعظمة وجالل،  �وأعلم جيدا أا منه  �من اهللا 
وز القلوب، وإذا مل تكن من اهللا فسوف تظهر ذليت وهواين. وإذا جلأت يف 

ويالت ركيكة فسوف يزيدين ذلك هوانا أكثر. إن ذلك األزيل هذه احلالة إىل تأ
والطيب القدوس الذي بيده كل خيار وقدرة ال يعز الكاذب أبدا، فمن اخلطأ 
احملض الظن أنين أعادي ليكهرام ألسباب شخصية، فأنا ال أناصب أحدا العداء 
 الشخصي، بل احلقيقة أن هذا الرجل عادى احلق والصدق وأساء إىل إنسان

أن يظهر يف العامل  �كامل ومقدس هو منبع كل صدق وحقيقة، وقد أراد اهللا 
  والسالم على من اتبع اهلدى. عزةَ حبيبه. 
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ð‰ëb’ÐÛa@âaŠèØîÛ@åÇ@Š�e@djã@ @
  (مسجل على غالف كتيب بركات الدعاء)

  
م املوافق ١٨٩٣أبريل/نيسان  ٢يف أثناء غفوة خفيفة صباح اليوم، 

من اهلجرة، رأيتين جالسا يف حجرة كبرية مع بعض  ١٣١٠رمضان ١٤
إذا برجل عمالق مرعب الشكل وكأن الدم يقطر من وجهه، يدخل فصحابيت، 

ويقف أمامي. فلما رفعت نظري إليه، أدركت أنه كائن له جسم ومظهر 
ليس إنسانا، بل أحد املالئكة الغالظ الشداد. كان مظهره يثري غريب، كأنه 

الفزع والرعب يف القلوب. وبينما أنظر إليه سألين: "أين ليكهرام؟" وذكر أيضا 
اسم شخص آخر وسأل عن مكانه. وحينئذ فهمت أن هذا الرجل قد أُسندت 
 إليه مهمة عقاب ليكهرام والشخص اآلخر، ولكين ال أذكر اآلن اسم ذلك
الشخص اآلخر، غري أين أذكر أنه واحد من الذين نشرت عنهم إعالنا. وكان 

  هذا يف يوم األحد الساعة الرابعة صباحا، فاحلمد هللا على ذلك.
  

 --------------  
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éÜnÓ@†Èi@âaŠèØîÛ@åÇ@´í‰Ła@‰bØÏc@ @

  
 ١٨٩٧مارس/ آذار  ١٠إن جريدة "أخبار عام" الصادرة يف يوم األربعاء، 

نبوءة عن موت نائب املفوض املسيحي  خربا مشريا إيلَّ: "لقد نشرتنشرت 
خالل سنة واحدة واشتهرت يف اجلرائد، فلو تعرض نائب املفوض (آم) يف 

ملثل هذا احلادث (أي القتل) الذي دفع ليكهرام حياته  ،ال مسح اهللاتلك األيام 
  مثنا له، لكان وضع آخر". 

اذا يقصد رئيس حترير هذه اجلريدة من اآلن يستطيع كل عاقل أن يدرك م
هذا التقرير؟ إمنا يقصد أن يقول أنه لو قتل النائب آم لتحركت احلكومة 
حبسب زعم رئيس التحرير هذا ضد صاحب النبوءة فورا، ولقامت بتحقيق ال 
نراه اآلن. وقد تكون نية رئيس التحرير من هذا التصريح أو اخلطاب حسنة، 

قرونة خبيال سطحي وهي متسمة بوصمة فهم احلقائق على غري أا ملا كانت م
عكس حقيقتها؛ فهي مدعاة لألسف. ونستشف من رأي رئيس التحرير أن 
النبوءة عن آم مل تتحقق. فنذكِّر باختصار أن تلك النبوءة قد حتققت جبالء. 

يا مرة ويف دامى، فكان قد طلب مين بإحلاح شفهكان آم من معاريف الق
ية مرة أخرى، أنه لو حتققت أي نبوءة يل ضده فسوف يسعى رسالة خط

أنه سيلقى به يف اهلاوية خالل مخسة  �إلصالح نفسه حلد ما، فأنبأين اهللا 
عشر شهرا بشرط أن ال يرجع إىل احلق خالل هذه املدة. فلما كانت النبوءة 

 كان منوأبدى اخلوف بالتزام هذا الشرط، اإلهلية تتضمن شرطا وخاف آم 
الضروري أن ينتفع من هذا الشرط، ألنه من املستحيل أن يفي أحد بشرط إهلي 

وفائه بالشرط، ولو سألتم الدليل وجب تأخر موته نوعا ما مبقد ف .مث ال ينتفع به
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أنه كان قد رجع إىل اإلسالم بقلبه أو كانت قد استولت عليه هيبة النبوءة على 
حني أخربين أن آم قد استفاد من الشرط وأنه  �اإلسالمية، فاجلواب أن اهللا 

قد أخر عنه املوت ملدة، فدعوت آم أن حيلف علنا على أنه مل يرجع إىل  �
اإلسالم سرا وأن هيبة النبوءة اإلسالمية مل تستول عليه، وأعلنت له بأربعة 

إذا كان ال يريد أن حيلف فعليه أن ية جائزةً إذا أعلن ذلك، وأنه آالف روب
لكنه مل حيلف ومل يرفع  .رفع القضية ويربر ويثبت خوفه الذي اعترف بهي

القضية مع أنه اعترف جبالء بأنه ظل خياف يف أيام امليعاد، لكن ذلك اخلوف مل 
يكن من هيبة اإلسالم بل كان يفزع من الثعبان املروض واهلجمات وغري ذلك 

ه فقد جلأ إىل هذه األعذار من األمور. واحلقيقة أنه ملا مل يقدر على كتمان خوف
واملربرات دون أن يثبتها، وهلذا كنت قد دعوته إىل أن يثبت ادعاءاته باحللف 
إن كان صادقا، لكنه مل حيلف مع أين وعدته بدفع أربعة آالف روبية نقدا، ومل 

وكان إهلامي يفيد أيضا أن آم إن  .يثبت تاناته برفع القضية حىت دخل القرب
سيموت عاجال بعد هادة صادقة، ومل حيلف؛ ففي هذه احلالة أيضا مل يدلِ بش

. وهكذا حدث؛ إذ مات آم خالل سبعة أشهر من صدور إعالين اإلصرار
األخري، ومما يثري العجب أن خرب قضيته بأكملها موجود يف الرباهني األمحدية 

ية. من كتاب الرباهني األمحد ٢٤١عاما من ظهورها، انظروا الصفحة  ١٢قبل 
وكم من قتل اإلنصاف الزعم بأن هذه النبوءة الواضحة واجللية مل تتحقق! أفلم 
تكن هذه النبوءة عن آم تتضمن شرطا ما؟ وإذا كان فيها شرط أفلم حيققه 
آم من خالل أقواله وأعماله؟ أمل يدخل آم القرب مدانا أنه اعترف أوال 

ن ناجتا عن هيبة النبوءة اإلسالمية باخلوف مث مل يستطع أن يثبت أن خوفه مل يك
بل كان بسبب الثعبان املروض أو اهلجمات األخرى؟ ومعلوم أنه كان دوما 

  خيوض يف النقاشات لكنه بعد صدور النبوءة لزم الصمت ائيا ومات صامتا. 
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 ثانياباستفادة آم من الشرط، و فأوالفقد حتققت النبوءة على ثالثة أوجه: 
بالوحي املسجل يف الرباهني األمحدية قبل  ثالثاالشهادة، ومبوته بعد إخفاء 

حدوث هذه القضية باثين عشر عاما. فتدبروا اآلن هل ميكن أن تتحقق نبوءة 
جبالء أكرب من هذه، إذا أراد أحد أن يتكلم بأقاويل إعراضا عن احلق، فال 

م واضحة وجلية حبيث ال ينستطيع جلمه، غري أن كلمات اإلهلام حبق آسأي ع 
عاما  ١٢طالب حق رفضها، وإن الوحي املتعلق بآم يف الرباهني األمحدية قبل 

من صدور هذه النبوءة منشور يف العامل اإلسالمي بأسره تقريبا، فاملتدبرون فيها 
سيخرون ساجدين هللا عامل الغيب الذي أنبأ عن كل هذه األحداث والرتاعات 

  سلفا. 
ا ال يؤمنون يف العصر احلاضر بذلك العلي، هلذا وملا كان معظم أهل الدني

فبدال من أن حيسنوا الظن يركنون إىل إساءة الظن أكثر، فمن اخلطأ متاما الزعم 
بأن احلكومة اونت يف قضية ليكهرام، بينما لو قتل آم ملا اونت. حنن 
نقول: صحيح أن من واجب احلكومة أن تتعامل مع اهلندوس واملسلمني على 

د سواء وأال حتايب أي فريق، وهو دأب هذه احلكومة العادلة، لكنين أتساءل ح
هل تقدر حكومة على حماربة اهللا أيضا؟ وال شك أن من واجب احلكومة أن 
تعتقل السفاك الشقي، وتعدمه أو تنبهه بأسوأ عقوبة ليعترب به اآلخرون ويدوم 

عدم قاتلُه حتما، وكذلك عندما السالم يف البلد، فمن املؤكد أنه لو قُتل آم ُأل
سيعثر على قاتل ليكهرام ويلقى عليه القبض فسوف يعدم، فما ذنب احلكومة، 
ومىت اونت؟ فأي قاتل يريد اآلريون أن يلقى عليه القبض، مع إثبام بأنه 
قاتل، وتتردد احلكومة يف اعتقاله؟ غري أن احلكومة ال تستطيع التدخل يف أنباء 

ما ستلتفت إىل هذه النبوءات ستجدها مساوية ومنـزهة وطاهرة. اهللا، وبقدر 
فاحلكومة هي من أهل الكتاب وال تنكر ذلك اإلله الذي يعلم األسرار 
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املكتومة، ويستطيع أن ينبئ بأمور مستقبلية كأا قد حدثت. فهل يتعذر على 
يد اهللا أن ينبئ مبيعاد يف ست سنني، وخيرب بأنه سيحدث يف يوم مقترن بالع

فكيف ميكن  �ويصرح بأسلوب املوت؟ وإذا كان ذلك مستحيال على اهللا 
لإلنسان أن ينشر النبوءة من عنده ذه التفاصيل والدقة والشروط، فهل يقدر 
اإلنسان على التنبؤ ذه األمور الصحيحة قبل مدة طويلة؟ فإذا كان يقدر 

تفتخر بأنه يف هذا فعليكم أن تقدموا مثال ذلك يف العامل. على احلكومة أن 
مع بعض عباده عالقات نقرأها يف الكتب  �البلد ويف عهد سلطتها ينشئ اهللا 

قصصا وأساطري. فمن رمحة اهللا على هذا البلد أن السماء اقتربت من األرض. 
  وال جند مثيل ذلك يف البالد األخرى. 

دة مناطق البنجاب رسائل ع شتىمن اجلدير بالذكر هنا أين قد تلقيت من 
تذكر ثورات بعض اآلريني ومكايدهم غري الالئقة، وهذه الرسائل حمفوظة 
عندي، وقد أريتها لبعض اآلريني املقيمني هنا، فقد تلقيت رسالة من زعيم نبيل 
من غوجرانواله كتب فيها "لقد أقيمت حفلة تأبني ليكهرام ليومني وقد صدر 

ل ليكهرام، أما من سيدل اإلعالن بإعطاء ألف روبية ملن يلقي القبض على قات
على القاتل فسينال جائزة مائيت روبية، ومسع يف اخلارج أنه قد شكلت جلنة 

، وانتخب أعضاؤها من املدن القريبة (مثل الهور، أمرتسر، ١سرية الغتيالك
بطاله، وغوجرانواله بالذات) وهناك اقتراح جلمع عشرين ألف روبية من 

. وقد مجع إىل اآلن ألفا ٢ليغتنم الفرصة ويقتلالتربعات لتقدم ألي شرير طامع 
                                                 

 قد ورد اخلرب نفسه يف جريدة بيسه أيضا. منه ١
لقد تبني اآلن جبالء معىن الوحي املنشور يف الرباهني األمحدية قبل سبعة عشر عاما: "يا  ٢

طمأنةً عندما كان  �عيسى إين متوفيك"، أي كان قد أوحي هذا الوحي إىل عيسى 
 �اليهود يسعون لصلبه، أما هنا فاهلندوس يسعون بدال من اليهود، وهذا الوحي يعين أنه 
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روبية من التربعات، أما البقية فسوف تجمع من املدن األخرى". مث يتابع 
صاحب الرسالة قائال: "صحيح أنك يف محاية العاصم احلقيقي غري أن مراعاة 
األسباب ضرورية، وأرى أنه جيب اجتناب املسلمني األشرار يف مثل هذه 

اعون وخبيثو السريرة، وليس من املستبعد أن يبايعوك يف األوضاع ألم طم
الظاهر ليتجرأوا على هذه املهمة املغرية من قبل اآلريني". مث يتابع ويقول: 
"ولقد عرفت أيضا أن من بينهم بعض حمامي هذه املدينة وعدد من املسئولني 

ت أطلعتك احلكوميني وبعض الزعماء اآلريني وزعماء من الهور، وقدر ما عرف
". كما وصلتين رسالة مصدقة هلذا املوضوع من قرية "بند واهللا أعلمعليه، 

دادخنان" وعدد من الرسائل من مواضع أخرى، ومضمون كلِّها مماثل تقريبا ملا 
تقدم، وكل هذه الرسائل حمفوظة عندي. وإن احلماس الذي أبدته جرائد 

عند مثل هذه الثورة. فقد وردت اآلريني يفيد بأن هذه األفكار ليست مستبعدة 
يف ضميمة جريدة "بنجاب مساجار، الهور": "هناك رجل قد بضع سطور عين 

كتب رمبا يف كتابه "املسيحي املوعود" نبوءة بأن البانديت ليكهرام سيموت 
خالل ست سنني يوم العيد مبنتهى األمل، كان ميعاد هذه النبوءة يكاد ينتهي 

 كان على ما أذكر العام السادس وكان يوم العيد األخري يف ١٨٩٧ألن عام 
، وكان يصرح علنا خطيا وشفهيا أنه سيقتل ٥/٣/١٨٩٧هذا العام السادس يف 

ليكهرام وأن البانديت سيموت بأمل خالل مدة معينة ويف يوم معني؛ أليست 
لعدو ديانة اآلريا ومؤلف معين لبضعة كُتب (يقصدين أنا العبد املتواضع) عالقةٌ 

وكذلك اآلخرون أنه كانت  ذه املؤامرة؟". لقد استنتج صاحب هذه اجلريدة
هناك مؤامرة اشتهرت كنبوءة، إذ كتب يف الصفحة الثانية من اجلريدة نفسها، 
                                                                                                                     

سيعصمين من موت الذلة واللعنة من هذا القبيل، انظروا كيف حقق هذا احلادث امسي 
  عيسى. منه
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عدد من وحمكمة من قبل مدبرة و"كان هذا القتل نتيجة خطة مدروسة 
  األشخاص منذ مدة".

حنن أيضا نعترف ونسلّم بأنه قد كتب مرارا يف شرح النبوءة بتفهيم إهلي أا 
وجالل، وأن ليكهرام لن ميوت مبرض بل سوف يسلط اهللا عليه  ستتحقق يبة

أما ما نشرته جريدة "بنجاب مساجار" يف  .أحدا يقطر الدم من عينيه
يوم العيد بذكر اإلهلام فقد أخطأت يف ذلك ألن نص اإلهلام:  ١٠/٣/١٨٩٧

"ستعرف يوم العيد والعيد أقرب"، أي ستعرف يوم هذه اآلية الذي يشبه يوم 
أن يوم  �، وأن العيد سيكون قريبا جدا من يوم اآلية، فقد أخرب اهللا العيد

العيد سيكون مقرونا بيوم القتل، وهكذا حدث، حيث كان العيد يوم اجلمعة 
  من اهلجرة.  ١٣١٤تل ليكهرام يوم السبت يف الثاين من شوال وقُ

ملخص هذه النبوءة كلها أن هذه احلادثة ستحدث خالل ست سنوات يبة 
  الل، يف يوم مقترن بالعيد، أي الثاين من شوال.وج

رح بالتاريخ واليوم وسبب تدبروا اآلن! هل هذا من عمل اإلنسان؟ حبيث ص
املوت وأنبأ بأن احلادثة ستظهر جبالل وهيبة وذُكر تفصيلُ ذلك كلِّه يف 
 موضوع "بركات الدعاء". فهل هذا من مكيدة اإلنسان املكار أن يتنبأ بأمر قبل

يتحقق اخلرب؟ إن التوراة تشهد على أن نني ذه العالمات الواضحة مث ست س
كما  .نبوءة املدعي الكاذب ال تتحقق أبدا، وإن اهللا يناهضه لئال يهلك العامل

كان ليكهرام أيضا قد تنبأ حبذلقة دنيوية يف األيام نفسها ونشر إعالنا بأين 
  ليتحقق قوله؟ سأموت خالل ثالث سنوات، فلماذا مل يتآمر مع قاتل

 هناك أمر آخر جدير بالتأمل؛ إن الظن السيء بأنه من احملتمل أن أحد مريدي
قد قَتلَه ما هو إال وسوسة وفكرة شيطانية. فكل عاقل يدرك أن عالقة املريدين 

يكون  حسن االعتقادمع شيخهم حساسة ورهيفة جدا، وأن أساس عالقات 
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بأحد فإمنا  العالقة املريديةئ الناس على التقوى والطهارة والصالح، فحني ينش
بإدراكهم بأنه رباين وليس يف قلبه أي خداع وال فساد. فإذا كان سيئا ولعينا 
يتقول من عنده نبوءة كاذبة بقتل أحد، مث حني يشرف امليعاد على االنتهاء 
يلتمس من أحد مريديه كالشحاذ أن يعرض نفسه للهالك ليحمي شرفه ويسعى 

خملصا له أن يظل  لشيخ فأنا أسأل املنصفني هل ميكن ألي مريد .ءةلتحقيق النبو
واللعني واالستماع  اخلبيثعلى هذا السلوك السيئ لذلك  هاطالعويعظِّمه بعد 

إىل مكيدة شيطانية؟ ألن يعد شيخه خبيثا ملعونا وفاسقا وفاجرا، أفلن يقول له: 
نا؟ فهل تريد أن تكذب أنت أهذه هي حقيقة نبوءاتك أيها اخلبيث املفسد إلميان

  ويتعرض غريك للخطر لتتحقق نبوءتك؟  
إن مجيع األنبياء والرسل الذين ظهروا يف العامل أو املبعوثون واحملدثون الذين  

سيظهرون يف املستقبل ما كان ألحد أن ينضم إىل مريديهم ال يف املاضي وال يف 
املستقبل مع العلم بأم مكارون وخداعون. فهذه العالقة بني الشيخ ومريديه 

قد عرفت أن بعض املريدين بدأوا حساسة جدا وتتأثر بأدىن سوء الظن؛ فل
يشكّون يف أمري حني الحظوا فقط أين ال أقيم قدمي اليمىن أثناء القعدة 
األخرية يف الصالة بسبب مرض، ومل يكونوا على علم بذلك، فبدأ اثنان 
يتكلمان فيما بينهما، وأصيبا بشبهات أن ذلك خمالف للسنة. وذات مرة 

يدي اليمىن ضعيفة لكسر فيها،  أمسكت فنجان شاي بيدي اليسرى ألن
فاعترض علي البعض، وهذا ما حيدث على الدوام أن املريدين اجلدد يواجهون 
االبتالء لعدم فهمهم ألبسط األمور، ويعترضون على أتفه األمور الداخلية يف 

على هذا املنوال. فاإلسالم دين خيترب أتباعه  �البيت، كما أوذي موسى 
اله مبحك التقوى والصالح، وحني جيدوا خمالفة أعمال كل إنسان من أقو
  للتقوى ينفصلون عنه فورا. 
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فيجب التأمل كيف ميكن أن يكون هؤالء أوفياء مع هذا اإلنسان السيئ 
التصرف الذي شئونه كلها مليئة باملكر واملكايد، ويأمر الناس بالقتل بغري حق 

د تدمري إميانه عن عمد. مث لتحقق نبوءته وال يواجه الذلة واهلوان. فال أحد يري
إذا كان أحد املريدين شريكا يف مثل هذه املؤامرة على سبيل االفتراض فكيف 
ميكن أن يبقى األمر مكتوما يف سائر املريدين؟ ومعلوم أن مجاعتنا تضم كبار 
النبالء واألشراف واحلائزين على الشهادات العليا واملسئولني احلكوميني ذوي 

والتجار وعددا من العلماء والفضالء، فهل كل هؤالء من املناصب املرموقة 
فريق الوقحني األنذال؟ حنن نقول مبلء الصوت إن أبناء مجاعتنا صاحلو السرية 
ومتحضرون ومثقفون وأتقياء، فأين ذلك النجس واللعني من مريدينا الذي 

وأ من يدعي أننا أمرناه باغتيال ليكهرام؟ فنحن نعد مثل هذا املريد وشيخه أس
الكالب ومن ذوي احلياة النجسة جدا إذ خيتلق النبوءات جالسا يف بيته مث 

  يسعى لتحقيقها بيده ومكره وكيده شخصيا وعن طريق اآلخرين. 
 ١٠ار الصادرة يف جفمن املؤسف أن مة املؤامرة اليت ألصقتها بنا جريدةُ مسا

يكم أيضا كبار مارس هي قتل الصدق. أنا أسأل صاحب اجلريدة أنه قد خال ف
األولياء مثل "راجا رام تشندر" و"راجا كرشن" فهل ميكن أن تزعموا يف حقهم 
أم تنبأوا بأمر مث دبروا لتحقيقه للمحافظة على شرفهم حبيث متلقوا أحد 
املريدين أن يسعى لتحقيقها؛ ومع ذلك كانوا يعدونه من الصلحاء؟ ال شك أن 

قاطع الطريق الوقح، ويقوموا ذه  من احملتمل أن جيتمع بعض الوقحني مع
 ،ا، لكن أعمال الوقاحة هذه ال تالئم طباع مجاعة مريديالتصرفات سر
وخاصة إذا كنت قد أعلنت بكل قوة بأين أنا املسيح املوعود واإلمام املهدي، 
فكل مريد يريد أن يشاهد أمسى منوذج الورع والتقوى يف صاحب هذه 

أن تكون دعواه بأنه عيسى العصر مث يسعى  فكيف ميكن .الدعوى العظيمة
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لتحقيق نبوءاته الكاذبة حبيث يتسول مريديه قائال: لقد أذنبت، فأرجو أن 
تسعوا جاهدين لتحقيق نبوءيت حىت لو تعرضتم للهالك. فهل ميكن أن ميلك هذا 
امليت مجاعة األطهار؟ أين ضمريكم الطاهر أيها اآلريون املثقفون؟ وأين لباقتكم 

فطرية يا عقالء اآلريني؟ فمن مبادئنا أنه جيب مواساة البشر كلهم، إذا كان ال
شخص يرى أن احلريق قد اندلع يف بيت جاره اهلندوسي وال يندفع ليساعده يف 
إمخاده فإنين أقول صدقا وحقا إنه ليس مين، إذا كان أحد مريدينا يرى أن أحدا 

 .لكم بصدق وسداد إنه ليس منايقتل مسيحيا وال يتقدم إلنقاذه فها أنا أقول 
فاإلسالم ليس مسئوال عن أنذال هذه األمة، إذ منهم من يقدم على قتل األوالد 
طمعا يف روبية واحدة فقط، فمعظم هذه العمليات حتدث بدافع األهواء 

جيتمعون عندي لتعلّم الصالح والتقوى بصفة  نالنفسانية، أما أبناء مجاعيت الذي
إنين أقول  عمال قطاع الطرق ويبيدوا إميام.تعلموا مين أخاصة فال يأتونين لي

حلفا وصدقا إين ال أناصب أحدا العداَء، وإمنا أحب إصالح معتقدام قدر 
ال إىل أي حمكمة أخرى، ومع  �اإلمكان، وإذا سبنا أحد فإمنا نشكو إىل اهللا 

دة ذلك إن مواساة بين البشر من واجبنا. فكيف وبأي كلمات نقنع السا
اآلريني أن أعمال الوقاحة والنذالة ليست منهجنا، حنن نتأمل من موت إنسان 
ونفرح بتحقق نبوءة إهلية أيضا. ملاذا نفرح؟ إمنا خلري الشعوب، ليتهم تدبروا 
وأدركوا أن التنبؤ مبثل هذا الوضوح واجلالء قبل سنني طويلة ليس من قدرة 

أمل وفرحة أيضا يف الوقت نفسه،  اإلنسان. إن حالة قلبنا اآلن لعجيبة، فهناك
فهو يتأمل ألن ليكهرام لو تاب وكف عن الشتائم والبذاءة على أقل تقدير فإنين 

له وآمل أين لو دعوت له لعاش حىت لو  �أقسم باهللا أين كنت سأدعو اهللا 
كان قد مزق إربا إربا، فاإلله الذي أعرفه ال يستحيل عليه أي أمر، وأنا أفرح 
ألن النبوءة حتققت مبنتهى اجلالء. لقد أحيت ذكرى النبوءة ضد آم، ليت 
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الناس تدبروا وأدركوا واختفى البغض واحلقد من بني الشعوب، فحياة العداء 
  ك على الفناء. واحلقد توش

وإذا كان أحد ال يزول شكُّه حىت اآلن ويعدين شريكا يف مؤامرة القتل كما 
به القضية كلُّها، وهو  تنحسمصرحت جرائد اهلندوس، فأنا أقدم اقتراحا طيبا 

أن حيلف أمامي هذا الرجل بالكلمات التالية: "إين على يقني بأن هذا الرجل 
ل القتل بأمر منه، وإن كنت على خطأ يف شريك يف مؤامرة القتل أو قد حص

ذلك فأنزل علي أيها اإلله القادر خالل سنة عذابا ذا هيبة، بشرط أن ال يكون 
بأيدي البشر وال يتصور فيه تدخل املكايد البشرية". فإذا سلم هذا الرجل ملدة 
سنة من دعائي عليه فأنا جمرم وأستحق عقوبة القاتل. اآلن إذا كان هناك أي 

ری شجاع القلب يريد أن خيلص العامل من الوساوس ذه الطريقة فليتخذ آ
هذه الطريقة، فهذا الطريق بسيط جدا وهو احلكم الصائب، ولعل مشاخينا 
املعارضني أيضا يستفيدون منه. لقد كتبت هذا بصدق القلب، لكن اجلدير 

خصیا إىل باملالحظة أن الذي يتقدم لالختبار ذه الطريقة فعليه أن يأيت ش
قاديان، وأنا سأحتمل نفقات سفره، وستنشر كتابات الفريقني، وإذا مل يهلكْه 

أنين  وليشهد العامل بأسرهاهللا بعذاب ال دخل فيه ملكايد البشر، فسأكون كاذبا، 
سأستحق العقوبة اليت تليق بارم. أنا ال أستطيع السفر إىل مكان آخر، فإن 

نفسه، وجيب أن يكون املتقدم لالختبار شجاع  الذي يريد االختبار فليأت هو
القلب وشابا وقويا، وإذا أثار أحد بعد كل هذا شبهات ضدي بالغيب 
فسيكون من منتهى وقاحته؛ فقد تقدمت بطريق الفصل، وإذا خالفت بعد هذا 
فلعنة اهللا علي، وإذا مل يكف املعترض عن البهتانات ومل يرد التحقيق ذا 

فصل فلعنة اهللا عليه. أنا ال أناصب العداء أي شعب كما تزعمون أيها الطريق لل
املتسرعون! وإمنا أواسي كل واحد من البشر، وإنين مشغول يف هذه املواساة 
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جهد طاقيت، وإنين كما أواسي الشعوب واألمم أشكر احلكومة اإلجنليزية 
ل الفساد وأنصح هلا بصدق القلب، وإنين بريء من صميم الفؤاد من كل أعما

  والفتنة. 
هناك نكتة أخرى جديرة بالذكر وهي أن ما تنبأت به حبق البانديت ليكهرام 
قد نشر يف كتاب الرباهني األمحدية قبل حتققه بسبعة عشر عاما، فقد ورد يف 

لن ترضى عنك من كتاب الرباهني األمحدية الوحي التايل: " ٢٤١الصفحة 
قل هو اهللا أحد، اهللا  .وبنات بغري علم اليهود وال النصارى، وخرقوا له بنني

وميكرون وميكر اهللا واهللا خري  .الصمد، مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد
ههنا فاصرب كما صرب أولوا العزم. قل رب أدخلين مدخل  ١الفتنة .املاكرين

                                                 
ة الذين أثاروا لقد ذُكرت يف الرباهني األمحدية ثالث فنت أوالها الفتنة الكبرية للقساوس ١

ضجة يف العامل باملكر أن النبوءة حبق آم بطلت واصطحبوا املشايخ يهوديي الصفات ومن 
والفتنة الثانية اليت حتتل  ٢٤١هم على شاكلتهم من عامة املسلمني .. انظروا صفحة 

من  ٥١٠الدرجة الثانية هي فتنة حممد حسني البطالوي، اليت قد ورد عنها يف صفحة 
وإذ ميكر بك الذي كفر. أوقد يل يا هامان لعلي أطّلع على إله  األمحدية: "الرباهني

موسى وإين ألظنه من الكاذبني. تبت يدا أيب هلب وتب، ما كان له أن يدخل فيها إال 
خائفا، وما أصابك فمن اهللا. الفتنة ههنا، فاصرب كما صرب أولو العزم، أال إا فتنة من 

" أي اذكر الزمن ا من اهللا العزيز األكرم. عطاًء غري جمذوذ.اهللا ليحب حبا مجا، حب
عندما سيمكر بك منكر ويقول لرفيقه هامان أن يشعل نار الفتنة، فإين أحب أن أطّلع 
على إله موسى، وإين ألظنه كاذبا، شلت يدا أيب هلب وهلك هو نفسه أيضا، ما كان له 

وكان ينبغي أن يسأل أمورا مل يفهمها، أن يدخل يف أمر التكفري والتكذيب إال خائفا، 
وكل ما سيصيبك فهو من اهللا. ستظهر هناك فتنة. فلتصرب كما صرب األنبياء أولو العزم، 
فاعلم أن تلك الفتنة ستكون من اهللا لكي حيبك كثريا جدا، حبا من اهللا العزيز األكرم، 

مان يف اإلهلام "نذير فهمت أن املراد من هااآلن قد هذا هو العطاء الذي ال يستعاد. 
حسني" احملدث الدهلوي ألن حممد حسني التمس منه قبل غريه وقال له "أوقد يل يا 
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وال تيئس من روح اهللا أال إن روح اهللا قريب. أال إن نصر اهللا  صدق.
ن كل فج عميق، يأتون من كل فج عميق. ينصرك اهللا من قريب. يأتيك م

عنده، ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء. ال مبدل لكلمات اهللا. إنا 
  ." فتحنا لك فتحا مبينا

أي لن يرضى عنك القساوسة واملسلمون يهوديو الصفات، وقد خرقوا هللا 
لنبوءة حبق آم)، بنني وبنات، قل هو اهللا أحد. وميكرون (فيه إشارة إىل حتقق ا

وميكر اهللا حبيث ميهلهم قليال ليفرحوا بأفكارهم الكاذبة، مث قال: عندئذ ستظهر 
فتنة من القساوسة واملسلمني يهوديي الصفات، فاصرب كما صرب األنبياء أولو 
العزم، واسأل اهللا ظهور صدقك، أي ادع اهللا أن يزيل ما خدع به القساوسة 

الناس. ال تيأس ألن رمحة اهللا ستأيت عاجال بعد أيام واملسلمون يهوديو الصفات 
االبتالء هذه. سيأتيك نصر اهللا من كل طريق، وسيأتيك الناس من أقصى 
                                                                                                                     

هامان"؛ ومعناه أن يؤسس التكفري لكي يتبعه اآلخرون. ومن هنا يثبت أن عاقبة نذير 
حسني وخيمة إذا مل ميت تائبا، ومن احملتمل أن يكون املراد من أيب هلب أيضا نذير حسني 

 بنو بِه َآمنت الَّذي إِلَّا إِلَه لَا أَنه َآمنت�سه، وتكون عاقبة حممد حسني حبسب آية نف
) ألن بعض رؤى هذا العبد املتواضع تؤيد هذا. فليس من الغريب ٩١(يونس: �إِسرائيلَ

اليت حتتل أن يتوب أخريا إثر مالحظة تأييدات متتالية ويهلك هامان. أما الفتنة الثالثة 
الدرجة الثالثة فهي فتنة موت ليكهرام؛ أي ظنون اآلريني السيئة وجهودهم السرية إلحلاق 

للقتل يف جريدة بيسه. وهناك إهلام عن ظهور هذه الفتنة  الضرر، كما ورد ذكر مكايدهم
إين سأري بريقي، وأرفعك من من الرباهني األمحدية: " ٥٥٧وظهور آية معها يف الصفحة 

جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر صدقه قدريت. 
بصولٍ قوي شديد صول بعد صولٍ. الفتنة ههنا فاصرب كما صرب أولو العزم. فلما جتلى 

".. أي ستظهر هناك فتنة فاصرب، وعندما يتجلى اهللا على جبل ربه للجبل جعله دكا
امات الرباهني األمحدية. لكن تلقيت إهلاما عند كتابة هذه املشاكل ينسفها نسفا. هذه إهل

   العبارة وهو :"سالمت بر تو أي مرد سالمت" أي: سالم عليك يا رجل السالم. منه 
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البالد، وسينصرك اهللا من عنده إلظهار اآليات، أي سيظهر اخلوارق مباشرة، 
كما سوف ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء، أي سنظهر بعض اآليات 

ي ستتحقق بعض النبوءات مباشرة وتتحقق األخرى عن طريق بالواسطة، أ
 عها، سنمنم، ال مبدل لكلمات اهللا وال أحد يقدر على منأناس نلقي يف قلو

  عليك بالفتح املبني بعد مكر القساوسة. 
يف هذه اإلهلامات بوضوح أن القساوسة واملسلمني  �لقد صرح اهللا 

لنبوءات مبكر أوال، ليبقى صدقك يهوديي الصفات سيكتمون حقيقة إحدى ا
خمفيا وال يظهر، وبعد ذلك سنقرر أن يظهر صدقك، ويتحقق صدق نبوءاتك. 
عندئذ سنظهر نوعني من اآليات، أحدمها ما ليس فيه أي دخل ألعمال البشر، 

ولن يكون  أعلن سابقا يف مؤمتر األديان أن مقايل سيفوق اجلميعكما كان 
ه اآلية، وهكذا حتقق، بل قد صدرت جهود معادية للبشر أي دخل لتحقيق هذ

حبيث كان يتمىن كل واحد أن يفوق مقالُه، لكن مقالنا هو وحده فاق أخريا 
حبسب النبوءة. والثاين كان وعدا يف هذه اإلهلامات للرباهني األمحدية، أن اهللا 
سيظهر آيات يكون فيها دخل ألعمال البشر، فوفق ذلك حتققت النبوءة عن 

هرام، ألن هذه اآلية ظهرت بواسطة أحد من الناس، حيث قتله أحد من ليك
البشر. فالظاهر يف هذه النبوءة أن اهللا ألقى يف قلب أحد من الناس أن يقتله، 

قبل  �فحني قال اهللا  ١وأتاح له الفرص من كل جانب ليتمكن من مهمته،

                                                 
لقد ورد يف جريدة "بيسه" و"سفري احلكومة" أن ليكهرام كانت له عالقات غري شرعية  ١

مهني! وإذا كانوا يسمونه استشهادا بامرأة، أي قد قتله أحد أقارا، ما أشنعه من موت 
فينبغي أن يقال إنه كان قد استشهد مبدية نظرة امرأة ما سلفًا، وأخريا أصابته املدية نفسها 
بالقهر، وإذا كان هذا سبب القتل فقد عثرنا بذلك على برهان قوي على حياة ليكهرام 

  الطاهرة! منه
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أوال: "ينصرك اهللا من ذكر الفتح العظيم مجلتني خمتلفتني لتحقيق النبوءة إذ قال 
عنده" مث قال: "ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء" فسبب هذا التقسيم أن 

قال ليخجل القساوسة: إذا أردمت كتمان آية لنا فما احلرج، فسوف  �اهللا 
نظهر آيتني مقابل ذلك، إحدامها ستظهر بيدي مباشرة، واآلية الثانية هي تلك 

ي إليهم من السماء أن افعلوا كذا، وعندئذ اليت ستظهر عن طريق رجال نوح
سيتحقق الفتح العظيم. انظروا اآلن بعدل والحظوا بإميان هل يقدر اإلنسان 
على إظهار هاتني اآليتني؟ أعين آية مؤمتر األديان، وآية قتل ليكهرام اللتني 

  عاما من نشرمها يف الرباهني األمحدية.  ١٧حتققتا بعد 
فيها  تقبل مؤمتر األديان قد كتب اامية اليت نشرواضح أن اإلعالنات اإلهل

جبالء أن اهللا تعاىل قد أنبأين بأن هذا املقال سيفوق مجيع املقاالت، وهكذا 
حدث. انظروا جريدة "سيفيل ملتري غازيت"، وجريدة أبزيرفر، وخمرب دكن، 
وجريدة بيسه، وسراج األخبار، ومشري اهلند، ووزير اهلند من سيالكوت، 

باشر أن استصدر من الكل امل �وصادق األخبار من اولبور.. فكان فعل اهللا 
ويف اآلية الثانية ألقى  .على عكس أمنيته القلبية االعتراف بأن مقايل هو الفائق

مكر  مزق يف حلظة واحدةيف روع القاتل الرغبة يف القتل. وهكذا قد 
القساوسة واملشايخ واهلندوس بإظهار اآلية خللْق اهللا من كال النوعني؛ أي 

من املستحيل أن يكفّوا عن شرورهم ما مل يظهر  بواسطة أو بال واسطة. وكان
يف الصفحة  أشار اإلهلام العريب الوارد اهللا هذه اآليات اجللية البينة. وإىل ذلك

مل يكن الذين كفروا من أهل " باللغة العربية:من كتاب الرباهني األمحدية  ٥٠٦
أي كان ". الكتاب واملشركني منفكني حىت تأتيهم البينة وكان كيدهم عظيما

من املستحيل أن يكف عن اإلنكار النصارى واملسلمون املعارضون واهلندوس 
ولو مل ما مل يروا آية بينة، وكان مكرهم عظيما. مث قال يف الصفحة نفسها:  "
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". ويف ذلك إشارة إىل أن القساوسة كانوا يفعل اهللا تعاىل ذلك ألظلمت الدنيا
س إلخفائهم نتيجتها، فلو بقيت يف اخلفاء قد جعلوا نبوءة آم ملتبسةً على النا

النبوءة عن ليكهرام الذي قد أكد بتجاسره أنه لن يتوب أيضا، النطمس احلق 
كله ولنجست أفكار األغبياء وكاد اجلهالء أن يلحدوا. فقد أراد مالك 
السماوات واألرضني أن يكون ليكهرام فدية إلظهار احلق، ويكون إلظهار 

. إن املواساة للمقتول �لة القربان. فتحقق ما أراده اهللا صدق الدين احلق مبرت
يف حملها، غري أن قتله يف الوقت نفسه يتسبب يف خروج الكثريين من الظلمات 

بعد إظهار آية مؤمتر األديان آية عظيمة  �إىل النور، وذلك بأن أظهر اهللا 
أخرى؛ فيجب أن تسجد كل روح ملن أحيا آالف األموات بإماتة شخص 

من كتاب  ٥٢٢احد. وإىل النبوءة نفسها يشري اإلهلام الوارد يف الصفحة و
 احملمديني قدم وإنّ أتى، قد وقتك فإن تبختر،" وتعريبه: األمحديةالرباهني 

تقَعا إن. العليا املنارة على وحممد داألنبياء، سي راهللا إنّ. مصطفى مطه 
 كذلك إليك، يتوجه األفواج رب. مراداتك كلَّ ويعطيك أمرك، كلَّ يصلح
   ".فوهي من خرجت وكلمات اهللا كتاب القرآن أنّ ليثْبت اآليات يري
فاآلية العظيمة الشأن املوعودة يف هذا اإلهلام هو هذا الذي به حتقق إعالء  

من  ٥٥٧كلمة اإلسالم حبسب هذا اإلهلام، واآلية نفسها مذكورة يف الصفحة 
كتاب الرباهني األمحدية اليت مجلتها األوىل: إين سأري بريقي، أي سأُظهر آية 

 ١١آلريا" وقد مضى عليه جاللية، وهناك كشف ذُكر يف كتايب "كحل عيون ا
عاما وملخصه أن اهللا أظهر آية الدم حيث سقط ذلك الدم على الثياب، وهي 
موجودة عندي إىل اليوم. ما هو هذا الدم؟ أال إن ذلك الدم إمنا هو دم 

  فهو العلي الغين! �ليكهرام، اركعوا واخضعوا أمام اهللا 
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اليت نشرت عن قتل  لقد أثار بعض الصحفيني اآلريني التعجب أن النبوءة
ليكهرام وحدد فيها امليعاد واليوم وكُشف فيها عن وسيلة املوت؛ أىن إلنسان 
القدرة على التنبؤ حبادث ذه التفاصيل ما مل يكن مطلعا على مكيدة حمكمة 

ار" الصادرة من الهور يف وسة؟ فقد نفثت ضميمة جريدة "مساجوخطة مدر
مارس/آذار  ١٠ة أنيس هند مريـ يف وضميمة جريد ١٨٩٧مارس/آذار  ١٠

مسوما كثرية يف هذا اخلصوص؛ فقد كتب رئيس حترير جريدة أنيس  ١٨٩٧
من جريدته "لقد صعقنا حني تنبأ مبوته مرزا غالم أمحد  ١٣هند على الصفحة 

القادياين، وإال هل كان حضرته قد اطلع على الغيب؟" فليتضح أن مجيع هؤالء 
قد كشف عليه الغيب،  �ناك حاجة للتأكد هل كان اهللا السادة يقولون إن ه

وهل ذلك من سنة اهللا؟ وهلذا نريد أن نسجل هنا بعض النبوءات األخرى 
  برؤية هذه النظائر.  اآلريني تنفتح عيونكنموذج لكي 

نبوءيت عن موت أمحد بيك اهلوشياربوري؛ حيث كتبت أنه سيموت أوال: 
ه سريى فجائع أخرى قبل موته. فأصيب خالل ثالث سنوات، ومن املؤكد أن

بفجيعة موت ابنه بعد صدور هذا اإلعالن، مث ظهرت أمام عينيه حادثةُ املوت 
هو نفسه خالل ميعاد الثالث سنوات يف مدينة  ١املفاجئ ألخته العزيزة، مث مات

                                                 
والثاين خيص صهره، وكان هنـاك شـرط يف   هلذه النبوءة شقّان أحدمها عن أمحد بيك  ١

بعض اإلهلامات املنشورة سلفا أن املوت سيؤخر بالتوبة واخلوف، فاملؤسف أن أمحد بيك 
مل يستفد من هذا الشرط، ألنه كان قد عد مع أقاربه لشقاوته النبـوءة مكـرا بشـريا    

لـدوام حـىت   وخداعا، واستهزأوا ا وسخروا منها وظلوا يسخرون ويستهزئون على ا
يف يوم أو يـومني.  ل أمحد بيك حتفه بعد إصابته بتيفوئيد أسفرت النبوءة عن وجهها ونا

   فأصيبوا بذهول واضطراب ملصري صهره، فانصرفت النساء إىل أعمال اخلري مـن صـالة
بالشـرط يف   �وصيامٍ خوفا وتوبة، وتفتتت أكبادهن، فكان من الضروري أن يفي اهللا 

حال هذا اخلوف، فالذين يقولون إن النبوءة حبق صهر أمحد بيـك مل تتحقـق حلمقـى    
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محى هوشياربور. فأخبِروين اآلن مع من كنت نسجت املؤامرة ملوته، أمع 
  ؟ التيفوئيد

كانت حبق تعرض الشيخ مهر علي زعيم هوشياربور ملصيبة  النبوءة الثانية
حبيث ام ظلما جبرمية القتل، والشيخ املذكور موجود يف هوشياربور حيا 

قبل ظهور أمارات  ريبيرزق، فاسألوه هل كنت قد أخربته  بتلقي النبأ من 
  القضية أم ال؟ 

حياة حيات خان القاضي حني أدين نشرا حبق سردار حممد  النبوءة الثالثة
يف قضية مزورة. اآلن جيب أن يسأل هل كنت قد تنبأت برباءة املتهم املذكور 
قبل األوان يف احلقيقة أم أين اختلقتها اآلن؟ أما أنا فأتذكر أن هذه النبوءة 

  مذكورة يف الرباهني األمحدية أيضا. 
عالن املنشور يف األول من فرباير/ نشرتها بعلم من اهللا يف اإل النبوءة الرابعة

وهي أنه سيتعرض  كي سي ايس آئي"حبق السيد "أمحد خان  ١٨٨٦شباط 
قريبا لصدمة عنيفة. واآلن جيب أن يسأل السيد أمحد خان هل أصيب بعد هذه 
 ز من اهلموم واألحزان العادية البسيطة بل كانت النبوءة بصدمة شديدة ال تعد

  الكيان كله أم ال؟ 
تنبأت ا بوالدة ابين حممود بأنه سيولد ويسمى حممودا،  النبوءة اخلامسة

ولنشر هذه النبوءة قد استخدمت أوراقا خضراء وهي ما زالت موجودة وقد 

                                                                                                                     

وكاذبون وظاملون، بل قد حتققت جبالء حبسب احلالة املوجودة، وحتقُّق اجلانب اآلخر قيد 
  االنتظار. منه
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وزعت على ألوف من الناس. فقد ولد ذلك االبن يف ميعاد النبوءة وهو اآلن 
   ١يف العام التاسع من عمره.

ن ابين الثالث "شريف" يف كتيب "نور احلق" قبل نشرا ع النبوءة السادسة
األوان على نطاق واسع. فقد ولد حتقيقا هلا ابن بفضل اهللا سيكمل العام الثاين 

  من عمره خالل بضعة أيام. 
أنه  ١٨٨٦كانت عن "دليب سنغ" ونشرت يف إعالن  النبوءة السابعة

ات اهلندوس سيخفق يف زيارته للبنجاب. وكانت النبوءة قد قرئت على مئ
  واملسلمني يف االجتماعات العامة. 

كانت عن نتيجة مؤمتر األديان؛ حيث تنبأت أن مقايل  النبوءة الثامنة
سيفوق، وكانت النشرات قد وزعت سلفًا على آالف اهلندوس واملسلمني يف 
الهور واألماكن األخرى، فاسألوا اآلن جريدة "سيفيل ملتري" واقرأوا قليال 

فر ومشري اهلند ووزير اهلند وجريدة بيسه وصادق األخبار وسراج جريدة أبزير
  األخبار وخمرب دكن بإمعان لتعرفوا بأي جالء حتقق اإلهلام اإلهلي. 

يف يف قاديان  بشمرب داس"كانت عن سجن أحد اهلندوس " النبوءة التاسعة
 أن أدعو له، وهو آري نشيط شرمبت هعام، فطلب مين أخودة قضية جنائية مل

                                                 
ن بعض اجلهلة يقدمون الشبهة جلهلهم احملض أنه حني نشر اإلعالن أوال بوالدة االب ١

فلماذا ولدت ابنةٌ، لكنهم يعلمون جيدا أم بإثارم هذا االعتراض يرتكبون خيانة جمردة، 
فإذا كانوا على حق فليرونا اإلعالن الذي ورد فيه أن االبن سيولد بعد صدور اإلعالن 
مباشرة من احلمل األول، وإذا كان موعد والدته مل حيدد يف ذلك اإلعالن أفليس من حق 

ن ينجز وعده مىت يريد؟ غري أن اإلعالن األخضر كان يتضمن النبأ بكلمات أ �اهللا 
صرحية بوالدة االبن بال تأخري، فقد ولد حممود. ما أعظم هذه النبوءة! فتدبروا بقلب طاهر 

  إن كنتم ختافون اهللا. منه
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مث رأيت يف الرؤيا أين ذهبت إىل  �ما سألين عن مصريه أيضا، فدعوت اهللا ك
مكتبٍ فيه ملف سجنه. ففتحته وشطبت بيدي كلمة عام وكتبت بدال منه ستة 

يتم و العليا أشهر. مث أُخربت يف اإلهلام اإلهلي أن املرافعة ستعود من احملكمة
، متاماربأ لن ي هولكنستة أشهر بدال من السنة، ختفيف عقوبة سجنه إىل 

على كل هذه األمور اليت علمتها  - الذي ما زال حيا يرزق -فأَطلعت شرمبت
يف الكشف مبنتهى الوضوح، وحني حتققت مجيع تلك األمور بالضبط كما 
بينتها، كتب إيل رسالة جاء فيها: إنك صاحل من عباد اهللا، وهلذا كشف اهللا 

لرباهني األمحدية هذا اإلهلام والكشف عليك أمور الغيب. مث نشرت يف ا
حبذافريه. وشرمبت هذا آريّ متعصب جدا وهو يف رأيي ال يبايل باهللا أيضا 

قد جعله شاهدا يل، وإذا كنت ركنت إىل  �تأييدا للديانة اآلرية، إال أن اهللا 
الكذب مثقال ذرة يف بيان هذا احلادث فعليه أن ينشر إعالنا مؤكدا باحللف 

ا أقسم باسم "برميشور" على أن هذا البيان كاذب حبذافريه، وإن مل قائال: أن
خالل سنة واحدة. مث إذا مل  ١يكن كذبا فأدعو أن ينـزل علي عذاب شديد

ينـزل عليه عذاب خارق غري عادي لدرجة إقرار اخللق بأنه عذاب إهلي، 
يد فأهلكوين بأي طريقة تشاءون. وأضيف الشرط بأن ال يكون ذلك العذاب ب

  إنسان بل ينبغي أن يكون عذابا مساويا ينـزل دون أي واسطة. 
فمن احملتمل أن ينكر هذا الرجل عبثا مراعاة لقومه أو ميكن أن ينشر إعالنا 
دون أن يؤكده باحللف كما بينت، ألين ما الحظت يف هذا القوم خوفا إهليا. 

إذا حلف ولكن من املستحيل أن حيلف حىت لو أهلكه اآلريون اآلخرون، و
                                                 

 احلادث الذي بينته خبصوص شرمبت اآلري ال تشوبه ذرةٌ من املبالغة، وأنا أقسم باهللا ١
على أنه حق وصواب. فمن امين باملبالغة أو إضافة أمر إليه من عندي فهو ظامل،  �

  وعالج الظلم ما قد كتبته آنفا. منه 
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آية عظيمة يتم ا احلكم يف هذا العامل، ومتتلئ  �فسوف تظهر غريةُ اهللا 
  األرض بنور مساوي. 

قبل موته بثالثة بانديت ديانند أنبأين مبوت ال �اهللا  هي أن: اآلية العاشرة
أشهر أو أربعة، وأخربت بذلك اآلري املذكور آنفا وكثريا من اآلخرين أيضا. 

ت البانديت املذكور بعد انقضاء املدة املذكورة يف النبأ بالضبط، مث ورد خرب مو
فجوايب وهذا النبأ أيضا مسجل يف الرباهني األمحدية، فإذا رفض ذلك اآلري 

  . هو نفسه الذي تقدمت به سلفا
ذا األسلوب وعلى هذا النحو يعلّم  إن قتل البانديت ليكهرام: ملحوظة

ال يسعوا يف املستقبل جلعل أي مسلم حديث اآلريني درسا وهو أنه ينبغي أن 
آريا، وإذا كان أحد يريد اعتناق اإلسالم فليدعوه وشأنه، إذ قد رأوا نتيجة من 

كما يتضمن هذا احلادث درسا آخر  .أبدى الرغبة يف أن يكون آريا من جديد
هلم بأن ال يتمنوا يف املستقبل أن يظهر هلم ليكهرام آخر.. أقصد نظريه يف 
البذاءة. إذا كان ما ورد يف جريدتي بيسه وسفري صحيحا يف احلقيقة، أي أن 
سبب قتله ارتكابه الفاحشة، وإن هذا العمل هو من فعل والد فتاة غيور أو 

ففي املستقبل جيب  - الرأي املرجح حبسب قول جريدة بيسه وهذا هو -زوجها
البحث عن واعظ ذي سرية طيبة، فاملثري للعجب أنه إذا كان هذا الرأي أكثر 

عالقة غري شرعية،  كان شهرة حبسب قول جريدة بيسه، وأن سبب العملية
ادات فلماذا ال يتوجهون إىل إجراء التحقيقات يف هذا اال، وملاذا ال تسجل إف

اهلندوس الذين تفوهوا بذلك؟ فليس من املستبعد أن ينطبق عليهم املثل "إن 
  الضجة يف املدينة والولد حتت اإلبط"! منه

بعض النصارى يعترضون قائلني: صحيح أن النبوءة ضد ليكهرام  ملحوظة:
قد حتققت، لكن اهلندوس مل ينظروا إليه بعد املوت بِذلّة. من املؤسف جدا 
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صدور هذه احلجة من فم أي مسيحي، كنا قد اعتربنا حتقق تلك النبوءة معيارا 
لصدق اإلسالم، وبالفعل فقد أهلك اهللا ليكهرام وبذلك أقام حجة املسلمني 
على اهلندوس، ويف هذه احلالة قد تأثرت سلبيا عزةُ هذه الفرقة اهلندوسية 

لّ قطْعها وشقُّها بيد بأكملها وليست عزة ليكهرام وحده. وأما اجلثة فهل يد
الطبيب على عزة أم ذلة؟ أما بالنسبة لشرف السلوك فيتبني مما ورد يف جريدة 

م أن "الرواية املشهورة حول موت هذا الرجل ١٣/٣/١٨٩٧بيسه الصادرة يف 
أنه كانت له عالقات غري شرعية بامرأة، وهذا ما يقال عموما ويؤكَّد". 

 للذلة ميكن أن يكون؟ إذ قد فقد حياته، فليخربنا املنصفون أي منوذج أكرب
  ومعظم سكان املدينة يذكرون أن سبب قتله تلك الفاحشة. منه 

هناك آية للعقالء وهي أن الشيخ النجفي كان قد وعد بأنه سيري  ملحوظة:
 .م١/٢/١٨٩٧آية خالل أربعني دقيقة، أما حنن ففي أربعني يوما بدءا من 

م ١/٢/١٨٩٧لثالثة من اإلعالن املكتوب يف راجِعوا احلاشية على الصفحة ا
والذي ينص على أنه "إذا ظهرت آية منا خالل هذه املدة أي أربعني يوما ومل 
يظهر شيء منه أي الشيخ النجفي فسيكون ذلك دليال على صدقنا وكذبه"، 

م أي خالل األربعني يوما قد ١/٢/١٨٩٧يوما من  ٣٥وبالفعل إنه بعد 
ت ليكهرام. واآلن فليخربنا السيد النجفي كم دقيقة ظهرت آيةُ موت الباندي

م إىل هذا اليوم؟! ومما يبعث على األسف أيضا أن ١/٢/١٨٩٧مضت من 
  النجفي مل يسقط نفسه من منارة!

إذا كان هذا التباهي واالغترار مشيخةً "فالشيخ النجدي" أفضل من النجفي 
  مائة مرة.منه 

أخربين يف اإلهلام أين أعطيت بالغة  �هي أن اهللا  النبوءة احلاديةَ عشرة
وفصاحة إعجازية يف اللغة العربية ولن يقدر أحد على أن ينافسين يف ذلك، وإىل 
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من الرباهني األمحدية "إنْ  ٢٣٩هذه النبوءة يشري الوحي املنشور يف الصفحة 
) أي بارزوينوأعانه عليه قوم آخرون. قل هاتوا برهانكم ( ،هذا إال قول البشر

نتم صادقني. هذا من رمحة ربك يتم نعمته عليك ليكون آية للمؤمنني" إن ك
ففي هذه املدة ألَّف هذا  ١... أي ستكون آيةً على صدقك، وهذا ما حدث.

العبد املتواضع كتبا رائعة باللغة العربية ملتزما مبحاسن األدب والبالغة 
يت بنظريها والفصاحة، وأغريت املخالفني بالرد عليها حىت عرضت على من يأ

مخسة آالف روبية جائزةً، لكنهم مل يستطيعوا أن يكتبوا شيئا مقابل تلك 
الكتب، فلو مل يكن ذلك آيةً من اهللا لظهرت مقابلها مئات الكتب، وخاصة 
أين كنت قد حصرت صدقي أو كذيب يف ذلك، وكنت أعلنت بكلمات صرحية 

ؤلَّف مقابلها فستكون واضحة أم إذا استطاعوا إبطال هذه اآلية بتقدمي م
 -دعواي كاذبة. لكنهم عجزوا عن املواجهة ائيا، وكذلك السادة القساوسة

قد عجزوا عن هذه املواجهة واملبارزة  - الذين يلقبون أدىن مرتد جاهل شيخا
لدرجة أم مل يتوجهوا إليها ائيا، وإن الكمال يف هذه النبوءة أا صدرت قبل 

، فهل يقدر على ذلك عاما بستة عشر أو سبعة عشر صدور هذه الكتب العربية
  إنسان؟!

من الرباهني  ٢٣٩و  ٢٣٨املنشورة يف الصفحة  النبوءة الثانية عشرة
يقول:  �األمحدية عن تلقي علم القرآن الكرمي، وملخص هذه النبوءة أن اهللا 

 قد رزقت علم القرآن الكرمي، علما يقضي على الباطل. ويف هذه النبوءة نفسها
قال: هناك إنسانان بورك فيهما بركات كثرية، أوهلما ذلك املعلِّم الذي امسه 

، والثاين هذا املتعلِّم أعين مؤلِّف هذا الكتاب. كما يشري �حممد املصطفى 
                                                 

يا أمحد فاضت الرمحة يؤيد هذه النبوءةَ الوحي املنشور يف الرباهني األمحدية القائل: " ١
  "، أي الفصاحة والبالغة. منهعلى شفتيك
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وآخرِين منهم لَما يلْحقُوا �: �ذلك إىل آية قرآنية أيضا حيث يقول اهللا 
وسيظهرون يف الزمن  �١بِهِم ،أي هلذا النيب تالمذة آخرون أيضا مل يظهروا بعد

األخري، فهذه اآلية تشري إىل هذا العبد املتواضع حصرا، ألنه كما مر يف الوحي 
الروحانيني. وهذه  �املذكور آنفا فإن هذا العبد املتواضع من تالميذ النيب 

، قد ألّفت حتقيقا هلا كتاب �اهللا  النبوءة اليت تتنبأ بتعليمي القرآن الكرمي من
"كرامات الصادقني" الذي مل يتوجه إليه أيّ معارض، فواِهللا الذي نفسي بيده 
إين جعلت متفوقا على كل نفس يف فهم معارف القرآن الكرمي وحقائقه. فلو 
بارزين أي شيخٍ معارض استجابة لطلبايت املتكررة يف كتابة تفسري القرآن 

 آية من اهللاوأخجله. ففَهم القرآن الكرمي الذي أوتيته هو  �انه اهللا الكرمي أله
جل شأنه. إين آلمل بفضل من اهللا أن العامل سريى عن قريب أين صادق يف هذا 
البيان. أما قول املشايخ بأن معاين القرآن الكرمي تنحصر يف ما يستنبط من 

عصية، ودونك أن تكون من األحاديث الصحيحة، وأن الزيادة عليها تعد من امل
الكمال؛ فهذه األفكار باطلة متاما. حنن نقول إن القرآن الكرمي قد أُنزل 
لإلصالح الكامل والتزكية التامة والكاملة، وهو بنفسه يعلن أنه جامع جلميع 

ويف هذه احلالة جيب أن يصل �٢فيها كُتب قَيمةٌ�احلقائق الكاملة كما يقول: 
كرمي حيثما امتدت سلسلة املعارف والعلوم اإلهلية. وأنا ال أقول تعليم القرآن ال

ذلك من عند نفسي بل إن القرآن الكرمي بنفسه ينسب هذه الصفة إليه ويسمي 
نفسه أكمل الكتب، فالواضح أنه لو كانت هناك معارف إهلية باقية مل يتناوهلا 

كتب. أما القرآن ملا كان من حق القرآن الكرمي أن يسمي نفسه أكمل ال
األحاديث فال نعطيها مكانة أكثر من أن نقول إا تفصل بعض ما تناوله القرآن 

                                                 
      ٤ :اجلمعة ١
  ٤ :البينة ٢
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الكرمي إمجاال. فمن هؤالء اجلهلة األغبياء غري املؤهلني الذين ال يعرفون القرآن 
الكرمي ذا التعريف املوجود يف القرآن الكرمي، بل يسعون للحط من شأنه 

طا. باختصار؛ هذه اآلية أيضا أُعطيتها من اهللا ومل ويقدمونه كتابا عاديا بسي
مجيع املعاندين، فمما يربهن على أن  �يقدر على منافستها أحد، وأهان اهللا 

للقرآن الكرمي معارف إعجازية ال حصر هلا، أن كل مؤمن وفاسق ومسلم 
وكافر يعرف املعاين الظاهرة البسيطة لنصوصه، وليس هناك سبب مينعه من 

وإذا كان األمر كذلك فبم يتفوق عليهم األنبياُء والعارفون؟ وما معىن فهمها، 
  ؟�١ال يمسه إِال الْمطَهرون �إذن �قول اهللا 

من كتاب  ٢٤١هي تلك اليت قد نشرت يف الصفحة  النبوءة الثالثة عشر
الرباهني األمحدية وهي "أال إن نصر اهللا قريب. يأتيك من كل فج عميق. يأتون 
من كل فج عميق". وهذا ما حصل ويعرف حىت معارضونا أن أنصار مجاعتنا 
 موجودون يف أحناء اهلند بأسرها، إذ يصل الناس إىل هنا يف قاديان بتكبد مشاق
السفر الطويل من بيشاور وبومباي ومدراس وكلكوتا، وهذه النبوءة منشورة 
منذ سبعة عشر عاما وصدرت يوم مل يكن هلؤالء الوافدين أي أثر. واآلن جيدر 
التأمل: هل هذا فعل بشر؟ وهل يقدر اإلنسان على التنبؤ بأمور خفية دقيقة 

  سلفا تتحقق بعد مدة من الزمن؟ 
نفسها من الرباهني  ٢٣٩املذكورة يف الصفحة  النبوءة الرابعة عشر

هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين األمحدية: "
". هذه ، ال مبدل لكلمات اهللا. ظُلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير٢كله

                                                 
  ٨٠ :الواقعة ١
النبوءة الواردة يف األحاديث أن يف زمن املسيح املوعود ستهلك مجيع امللل إال اإلسالم،  ٢

تأملوا يف اآليات  .ال تعين أنه لن يبقى أي دين غري اإلسالم، ألن ذلك ينايف القرآن الكرمي
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اآليات القرآنية نزلت إهلاما حبق هذا العبد املتواضع، واملراد من "رسوله" املأمور 
بعث  �عوث الذي ظهر لتأييد دين اإلسالم. وملخص هذه النبوءة أن اهللا واملب

هذا املأمور كي يغلب اإلسالم بيده على مجيع األديان، فال بد أن يتعرض هو 
 أن الفتح يف اية املطاف حليفهمومجاعته يف البداية للظلم واالعتداء غري 

مجيع امللل األخرى ويصبح هذا الدين مبساعيه غالبا على سائر األديان، و
اليت قال  النبوءة نفسهاستهلك عن بينة. انظروا ما أعظم هذه النبوءةَ وهي 

بأا ختص املسيح حبقها أغلبيةُ العلماء من البداية على مر التاريخ اإلسالمي 
وهي منشورة قبل دعواي بأين أنا املسيح املوعود  املوعود وأا تتحقق يف زمنه

ية قبل سبعة عشر عاما من اليوم لكي يخجل اهللا أولئك الذين يف الرباهني األمحد
حيسبون دعوى هذا العبد املتواضع افتراَء إنسان. إن الرباهني األمحدية نفسه 
يشهد على أين مل أكن حىت أتصور بأين أنا املسيح املوعود، وكنت أعتقد 

ه على أين أنا مبعتقدات شائعة، غري أن اإلهلام اإلهلي كان قد شهد يف الزمن نفس
املسيح املوعود، فكل ما كان قد ورد يف اآلثار النبوية حبق املسيح املوعود قد 

يف الرباهني األمحدية نفسه،  عيسىقد مساين  حىت إنهأكَّده اإلهلام اإلهلي يل، 
يا عيسى إين من الرباهني األمحدية اإلهلام التايل " ٥٥٦فقد ورد يف الصفحة 

اعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم متوفيك ورافعك إيل وج
". كانت هذه اآلية قد نزلت على القيامة. ثلة من األولني وثلة من اآلخرين

املسيح ابن مرمي حني كانت نفسه تكاد تزهق بسبب مكايد اليهود، وكان 
حبسب مدلول  - اليهود خببثهم يسعون ليهلكوه على الصليب لكي يثبتوه ملعونا

                                                                                                                     

املراد منه أن مجيع األديان  اليت ورد فيها أن اليهود والنصارى سيبقون إىل يوم القيامة. إمنا
ستغدو ميتة ومهانة، وأا ستموت مقابل اإلسالم، أما اإلسالم فسوف يبدي نوره 

 وحياته وغلبته. منه
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مات موت ارمني؛ فقد ورد يف التوراة أن  (بزعمهم)ألنه  - لتوراةعبارة من ا
من قُتل على اخلشبة فهو ملعون. وملا كان للصليب عالقة بعقاب ارمني حيث 

قد حرم الصلب  �كان كل قاتل وخبيث وقح يعدم بالصلب، هلذا كان اهللا 
أي نيب مل على الصادقني لكي ال يشتبه الطيب باخلبيث، فمن العجيب أن 

  يصلب لكيال يلتبس صدقهم على العامة. 
ذه اآلية عند اضطرابه يوم  �قد طمأن املسيح  �باختصار؛ كان اهللا 

كان اليهود يبذلون قصارى جهدهم لصلبه يف كل حال. اآلن حني نزلت هذه 
اآلية على هذا العبد املتواضع يف الوحي وهي مسجلة يف الرباهني األمحدية، 
ففيها إشارة لطيفة إىل أن هذا العبد املتواضع أيضا سيتعرض ملثل هذا احلادث، 

يد القتل أو الصلب، لكي أنال عقوبة ارمني ويلتبس حبيث حييك الناس مكا
 هو الذي عيسى، ووعدين بأنه �احلق على الناس، ففي هذا الوحي مساين اهللا 

من شرورهم.  هذه املكايد لن تنجح وأنه سيحفظينسيتوفّاين ليشري إىل أن 
حيدث  ) إهلام صرح فيه مىت٥٥٧وبعد هذا اإلهلام هناك يف الصفحة التالية (أي 

ذلك وما هي أمارات ذلك اليوم، أي مىت تظهر مكايد القتل هذه وما هي 
األمور اليت جيب أن تظهر قبلها، فاإلهلام التايل هلذا اإلهلام يشري إىل هذه األمور؛ 

). جاء "رافعك إيل"هذا تفسري: إين سأري بريقي، أرفعك من قدريت (وهو: 
، ولكن اهللا يقبله، ويظهر صدقه نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه

يف هذا اإلهلام بكلمات  فقد صرح اهللابصولٍ قوي شديد صول بعد صولٍ. 
واضحة أن زمن املكايد للقتل سيكون عندما تظهر آيةٌ براقة يف صورة صولة، 
فاإلهلامات العربية بعد هذا اإلهلام هي األخرى تشري إىل مضمون فتنة القتل 

. فاصرب كما صرب أولو العزم. فلما جتلى ربه للجبل جعله وهي "الفتنة ههنا
دكا. قوة الرمحن لعبيد اهللا الصمد. مقام ال تترقى العبد فيه بسعي األعمال." 
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(وهي فتنة مؤامرة القتل نفسها  ١أي عندما تظهر هذه اآلية الرباقة ستظهر فتنة
فتنةَ سعيهم للقتل أو  اليت نظرا إليها نودي هذا العبد املتواضع "يا عيسى" ويعين

                                                 
لقد تلقيت إىل اآلن قرابة مخسني رسالة خبصوص االجتماعات املختلفة اليت عقدها  ١

ي، وبعض هذه اآلريون واهلندوس سرا يف أماكن متعددة وتشاوروا فيها للقضاء عل
الرسائل من هندوس جمهولني وبعضها من قبل كرام املسلمني الذين اطلعوا على هذه 
املقترحات واملؤامرات، وال داعي ألنسخها هنا فكلها حمفوظة عندي، وأكتفي بتسجيل 

 �بعض ما أوردته الصحف اهلندوسية مثال ليتبني أن االبتالء الذي تعرض له عيسى 
د تعرضت ملثله أيضا. وإن املراد من كلمة "الفتنة" يف اإلهلام "الفتنة بسبب شرور اليهود ق

ههنا" هو االبتالُء نفسه، وبناء على ذلك باإلضافة إىل أسباب أخرى سميت عيسى. كان 
، والثاين يتعلق �لفتنة اليهود جزءان أوهلا يتمثل يف مساعيهم ومكايدهم لقتل عيسى 

تعتقله وتقتله، ويف هذه األيام تعرضت للمعاملة نفسها بإثارم احلكومةَ الرومية ضده ل
أيضا، وإمنا الفرق أن هناك كان اليهود وهنا اهلندوس، فاجلزء األول املتعلق بنسج 
مؤامرات القتل داخل البيت جند منوذجها يف مقال "ام آر بشيشر داس" الذي نشره يف 

مارس/ آذار  ١٨الصادرة يف  العمود األول من الصفحة اخلامسة من جريدة آفتاب اهلند
بعنوان "مرزا القادياين! انتبه". قال فيه "إن مرزا القادياين هو اآلخر ضيف ليوم أو  ١٨٩٧

يومني، ويصدق عليه املثل "إالم تسلم أم كبش الفداء" إن أفكار اهلندوس عن مرزا 
به يوم عيد القادياين فاسدة جدا، فعلى مرزا القادياين أن يأخذ حذره من أن يضحى 

من جريدة رهرب اهلند الصادرة من  ١٤األضحى". مث ورد يف العمود األول من الصفحة 
  : "يقال إن اهلندوس سيقتلون القادياين". ١٨٩٧مارس/ آذار  ١٥الهور يف 

واجلزء الثاين املتعلق بإثارة احلكومة، فبيانه منشور يف اجلرائد التالية اليت يصدرها 
 ٢٧ار  اهلندوسية الصادرة من الهور يف ريدة بنجاب مساجندوس؛ فقد كتبت جاهل

يف صفحتها اخلامسة مثريةً احلكومة ضدي: "قبل كل شيء، أكرب ما  ١٨٩٧مارس/آذار 
يولد هذا االحتمالَ (أي مؤامرة القتل) نبوءةُ مرزا غالم أمحد القادياين". مث ورد يف 

نفسه بأنه كان يتوقع موت من اجلريدة نفسها: "إن السيد مرزا يعترف ب ٦الصفحة 
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ويقصد هذا الصحفيّ أن اإلشارة يف النبوءة إىل الثاين من ، �ل"البانديت يف الثاين من شوا
شوال تضم دليال كافيا بأن هذا القتل حصل نتيجة مؤامرة صاحب النبوءة، ألنه قد قُتل 

"هناك  :١٨٩٧مارس/ آذار  ١٠فعال يف الثاين من شوال. مث كتبت اجلريدة نفسها يف 
رجل (يقصد هذا العبد املتواضع) كان قد نشر يف كتابه "املسيحي املوعود" نبوءة بأن 

 -البانديت ليكهرام سيموت مبنتهى األمل يف يوم العيد خالل ستة أعوام". فهذه اجلريدة
تلفت انتباه احلكومة إىل أن التنبؤ مبثل هذه التفاصيل الدقيقة يدل على  -بذكر يوم العيد

شرية، غري أنه أخطأ يف ذكر يوم العيد، ألن اإلهلام اإلهلي يشري إىل الثاين من مكيدة ب
شوال*  مث كتب يف الصفحة الثانية من اجلريدة نفسها: "لقد عني شخص للقتل وكان 

كان على األغلب العام  ١٨٩٧موعد نبوءة مؤلف "املسيحي املوعود" وشيكا، ألن العام 
عام السادس يف اخلامس من مارس/آذار من العام اجلاري". السادس، وكان العيد األخري لل

  وكم من أخطاء يف هذه العبارة، فال حتتاج إىل بيان.
باختصار؛ إن مراده من هذا البيان أنه كانت قد حيكت مكيدة أن يقتل يف يوم العيد 

مرة أو قريبا منه. مث كتب يف اجلريدة نفسها لدعم هذه الفكرة: "كان القتل نتيجة املؤا
املدبرة احملكمة لعدة أشخاص من مدة، وكانت اقتراحات لتنفيذها جتري يف أمرتسر وقريبا 
من غورداسبور ودهلي وبومباي، وهل من املستبعد وغري احملتمل أن يكون وراء هذه 
املؤامرة أناس يقولون علنا يف اخلُطب والكتب أم سيقتلون البانديت، وأن البانديت 

م معين خالل هذه املدة، أليست ملؤلِّف معين لبضعة مؤلفات وهو عدو سيموت بأمل يف يو
الديانة اآلرية أيةُ عالقة ذه املؤامرة؟". يف هذا املقال يريد صاحب املقال أن يثبت 
للحكومة أن الرجل الذي حدد ميعاد النبوءة وأفصح عن يوم القتل وظل يصرح بلسانه أنه 

عالقة مبؤامرة القتل. مث هناك جريدة أخرى امسها "أخبار عام"  سيموت يف اليوم الفالين له
عن قاتل ليكهرام، أن هناك شائعات  ١٨٩٧مارس  ١٦قد ورد يف الصفحة الثالثة منها يف 

  متنوعة مشهورة، وتصرف السيد القادياين أكثر عجبا ... وال مناص من القبول مع أسف 
_________________  

ليكهرام يف الوحي "عجلٌ جسد له خوار" أي  �مسى اهللا  حاشية على حاشية: لقد�
عجل السامري، ففي ذلك أيضا إشارة إىل أنه سيقتل يف أيام العيد، ألن النص بأن عجل 

نسف يوم العيد ما زال موجودا يف التوراة، ومعلوم أن اليوم التايل للعيد  السامري كان قد
  أيضا حبكم العيد. منه
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الصلب). ففي هذا اإلهلام مسيت أوال عيسى مث وعدين اهللا أنه سيتوفاين، واآلية 
أنه سيتوفاه،  �اليت هي مسجلة يف القرآن الكرمي وتضم وعد اهللا لعيسى 

يا عيسى إِني متوفِّيك �نزلت على هذا العبد املتواضع يف الوحي، أقصد 
كعافرإِلَ وقبل قليل أن عيسى  �١ي هو اآلخر كان حباجة  �وكما كتبت

إىل هذه البشارة، ألن روحه كانت عرضة للخطر بسبب ديدات اليهود 
اليومية، إذ كان اليهود يهددونه بالقتل بأسلوب خيص ارمني ويلصق باملقتول 

املليء وصمة عار أيضا حبسب نصوص التوراة، هلذا قد أنقذه اهللا يف هذا الوقت 
باألخطار من املوت النجس واللعني. فهذا اإلهلام الذي نزل على هذا العبد 

عاما من  ١٧املتواضع يف كلمات هذه اآلية، يضم نبوءة لطيفة صدرت قبل 
اليوم وتعرب بصوت عال أنين أيضا سأتعرض حلادث مماثل، وإن خطاب اهللا يل 

" يبني يف احلقيقة احلادثة بعد تسمييت بعيسى: "يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل
، وهي أن اليهود أرادوا قتله ليثبتوه كاذبا، واختَذوا �اليت تعرض هلا عيسى 

                                                                                                                     

مرزا القادياين كما تنبأ بقتل ليكهرام بناء على اإلهلام أن يكشف عن شديد أن من واجب 
  اسم القاتل باإلهلام نفسه."

مارس  ١٠مث إن رئيس حترير جريدة "أخبار عام" كتب يف جريدته الصادرة يف 
: "لو تعرض نائب املفوض احملترم (أي آم) ملثل هذه احلادثة اليت دفع مثنها ١٨٩٧

ن الوضع خمتلفا". ويقصد أنه لو حدث ذلك لعاقبت احلكومة صاحب ليكهرام حياته، لكا
النبوءة حتما. ومثل ذلك كتبت جريدةُ أنيس اهلند الصادرة من مريـ عن قتل ليكهرام 
يف مارس: "كنا قد ساورنا الشك يف اللحظة اليت تنبأ فيها مرزا غالم أمحد القادياين عن 

  موت ليكهرام، فهل كان يعلم الغيب؟"  
وكذلك قد أسفر عدد من اجلرائد اهلندوسية عن أفكارها الفاسدة بأساليب خمتلفة، وأرى 
أنه ال داعي لبيان أكثر، ألن مكايدهم الفاسدة متفشية شائعة يف البنجاب حبيث ال يعتقَد 

  أن أحدا جيهلها إال نادرا. منه
 ٥٦آل عمران:  ١
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ومن مدلول اللعنة أن اإلنسان  .الصلب وسيلة إلعدامه، ألن املصلوب ملعون
امللعون يكون عدمي اإلميان ومعرضا عن اهللا وبعيدا ومهجورا، وذلك ليثبتوا أنه 

قائال: لن متوت مبوت يدل على أنك ملعون وبعيد  �، فطمأنه اهللا كان كاذبا
وأن  ١عن اهللا ومهجور، بل سوف أرفعك إيلَّ؛ أي سأُثبت أنك مقرب يل

اليهود سيخفقون يف قصدهم هذا. فكانت كلمة "رافعك" تتضمن نبوءة خفية 
، ألن احلق الذي كان هناك وعد بأنه سيظهر أكثر، قد ظهر ببعثة �ببعثة نبينا 

  ، ومل يترك اهللا نبيا صادقا له دون شهادة. �نبينا 
حبق هذا العبد املتواضع يف  �باختصار؛ إن النبوءة نفسها منشورة من اهللا 

عاما من اليوم، فهذا اإلهلام له شأن الرتول نفسه  ١٧الرباهني األمحدية قبل 
، أي كما نزل هذا الوحي على �كان له عند نزوله على املسيح الذي 
قبل األوان أنه ستحاك املؤامرات لقتله  �بقصد أن يطمئنه اهللا  �عيسى 
سينقذه، فقد نزل علي هذا الوحي نفسه باهلدف نفسه، وإمنا الفرق  �لكنه 

ندوس، بني احلادثني أن أصحاب مؤامرات القتل آنذاك كانوا اليهود أما هنا فاهل
أن يثبتوا بإعدامه أنه كان ملعونا  �فكان اليهود قرروا لتكذيب املسيح 

مبوجب النص التورايت، واملعروف أن النيب الصادق احلق ال ميكن أن يكون 
ملعونا، إذ سيترسخ حينها يف القلوب كذبه، ومبوته ذه الذلة لن يذكره أحد، 

لذي ولّد فيه اجليشان للدعاء طول فكان مهُّه الكبري من هذا املوت املهني هو ا

                                                 
اك وأرفعك إيل، فقد أوحى اهللا حبقي لقد وعدت أنا العبد املتواضع أيضا: إين سأتوفّ ١

أيضا هذه اآلية نفسها اليت يستنبط منها املشايخ رفع اجلسم، وقد أثبت بأدلة أن هذه اآلية 
قد نزلت حبقي أيضا، فهل ينبغي االعتقاد حبقي أيضا أين سوف أُرفع باجلسم املادي إىل 

ألن النبوءة اللطيفة اليت السماء، إن قلتم إن إهلامك غري ثابت فهذا عذر سخيف، وذلك 
     حيويها هذا األهلام قد حتققت، إذن فبهذا الدليل وحده ثبت صدق اإلهلام. منه
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الليل واستصدر من لسانه حلظة الصلب عينها "إيلي، إيلي، ملا شبقْتين؟ " وإال أ 
من املوت، فهذه اجلماعة الشجاعة تدوس بأقدامها خماوف  ي نيب ال خيافف

املوت. فأىن لنا أن ننسب مثل هذا اخلوف إىل نيب؟ بل الواقع أن فتنة اللعنة 
لى املوت على الصليب قد أصابته بصدمة قلبية عنيفة، فأنقذ اهللا أخريا املترتبة ع

ذلك البار. فنبوءة الرباهني األمحدية إشارة إىل أن أمة ستكيد املكيدة نفسها 
ضدي، فهذا ما فعله اهلندوس بعد قتل ليكهرام يف هذه األيام وما زالوا، غري 

لوين إن أمكنهم قرب العيد أم لتكذييب فكروا يف اجلانب الثاين وهو أن يقت
لكي يزيلوا من القلوب عظمة النبوءة اإلسالمية بإبطال النبوءة اإلهلية ويلفتوا 
أنظار الناس إىل أن هذا الرجل (يقصدونين) أيضا قُتل حبسب نبوءتنا مثلما قتل 

. فإذا كانت نبوءته إهلاما إهليا فينبغي أن يعد قولُهم أيضا تهليكهرام حبسب نبوء
ا إهليا، وهكذا سيحدث التباس يف العامل، وحني يرى الناس ميتا مسلما وحي

مقابل ميت هندوسي فسيتوصلون إىل نتيجة أن كال احلادثني كان بسبب 
سيثبت كذب هذا الرجل بسهولة. فاليهود واهلندوس  وبذلكمكايد البشر، 

. فقد بين كال الفريقني سيان يف أمر التكذيب وإمنا خطر بباهلم أسلوبان خمتلفان
ستخيب آمال اهلندوس أيضا عاما أنه كما فشل اليهود يف مرامهم  ١٧اهللا قبل 

، وفهم بكلمات صرحية أن مؤامرة القتل هذه ستحدث عندما تظهر يف إرادم
آية براقة إثر هجوم، وأن بعد اهلجوم ستظهر فتنة كمثل اليت تعرض هلا املسيح 

سيزيح جبل  �. ومع هذا اإلهلام إهلام آخر باللغة العربية معناه أن اهللا �
  املصاعب، وكل ذلك سيتحقق بقوة الرمحن. 

من الرباهني األمحدية يؤيد هذا  ٥٠٦مث هناك إهلام آخر منشور يف الصفحة 
مل يكن الذين كفروا من أهل اإلهلام يعد اهلندوس والنصارى بآية بينة فيقول: "

"، مث قال: واملشركني منفكني حىت تأتيهم البينة وكان كيدهم عظيما الكتاب
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"، فهذه اآلية البينة هي نفسها اليت ألظلمت الدنيا كلهاولو مل يفعل اُهللا ذلك "
عرب عنها يف موضع آخر بكلمة "بريق"، وهي آية موت ليكهرام. والواضح جليا 

د أسفر عن امليعاد، وصرح قد أظهر هذه اآلية مبنتهى اجلالء ألنه ق �أن اهللا 
باليوم التايل للعيد وأن املوت سيكون قتال، وكانت العبارة الكشفية تصرح 
جبالء أن املوت سيحدث ليلة األحد. فقد حتققت كل هذه األمور كما أخرب 
عنها سلفا، وإن اام اهلندوس مبؤامرة القتل ونية القتل ال ميكن أن يؤثر يف نقاء 

نا قد بينا اآلن أن الرباهني األمحدية يضم النبوءة بأن فتنة هذه النبوءة؛ ألن
ستحدث عند ظهور هذه اآلية، وتلك الفتنة ستكون مشاة للفتنة اليت أثارها 

؛ أقصد مساعيهم يف أن تصلبه احلكومة بوشايتهم به �اليهود ضد عيسى 
  عندها، أو مكايدهم لقتله بأيديهم. 
ه اهلندوس ومعارضونا اآلخرون من لَبس فال يغينب عن البال هنا ما يريد

ألن هذا فعل إهلي فلن يضيعه اهللا أبدا، بل فلن ينجحوا يف مرامهم النبوءة، 
سوف جيليه كل يوم أكثر فأكثر، ويظهر جالءه، وحيثما يفهمها الناس 
سينجذبون إليها. أال يكفي إلظهار عظمة هذه النبوءة أا منشورة يف الرباهني 

  عاما باإلضافة إىل التفاصيل الواضحة املوجودة فيها؟  ١٧األمحدية قبل 
املفوض عبد اهللا آم. فقد  نائب هي نبوءيت عن النبوءة اخلامسة عشر

وكان يف النبوءة شرط واضح أنه إذا رجع إىل احلق  مبنتهى اجلالء،حتققت 
ه، فسوف يؤجل موته؛ فأثبت رجوعه إىل احلق يف امليعاد من خالل أقواله وأفعال

يف ميعاد  ١فلم يعترف باخلوف فحسب، بل قد ظل منطويا على نفسه كامليت

                                                 
كان آم قد ختلى ائيا عن عاداته السابقة، أي احلوارات واملناظرات، خالل ميعاد  ١

فلم ينشر النبوءة املمتد على مخسة عشر شهرا، حبيث ال يوجد له نظري يف حياته السابقة. 
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النبوءة. ففي تلك املدة حني أصيب مرة باحلمى صرخ باكيا: "يا ويلىت قد 
بطش يب". لقد ختلى عن مجيع املناقشات واحلوارات خالل امليعاد فكأن مل يبق 
يف فمه لسان. يف أيام امليعاد أظهر تغيريا مذهال فظهر كأنه غري آم املعروف. 

ه وإن كان برهانا كافيا على وهذا التغري واخلوف واحلزن البادي على وجه
قد أخربين  �رجوعه، لكنه قدم إثباتا أكرب من ذلك؛ وهو أنين قلت له إن اهللا 

أنك ظللت ختاف عظمة النبوءة يف امليعاد حتما، وتأثرت يبة اإلسالم بالتخلي 
وإذا كان ما  .عن أسلوب املسيحية املتجاسر، وهذا يعد من أنواع الرجوع

عليك أن تقسم على ذلك، وإذا حلفت فسأقدم لك أربعة أقوله ليس صحيحا ف
آالف روبية فورا. لكنه مل حيلف ومل يثبت برفع القضية يف احملكمة مه الباطلة 
اليت برر ا خوفه.. أعين اامه بأين أطلقت عليه ثعبانا مروضا وبعض رجال 

ت الشرطة املسلحني. فثبت بتصرفه هذا بوضوح أنه رجع حتما. كما تنبأ
العبارةُ اإلهلامية أنه إذا مل يداوم على الرجوع ومل يثبت عليه وأخفى احلق 
فسوف يهلك عاجال، فقد مات خالل سبعة أشهر من صدور اإلعالن األخري 
منا بإخفائه احلق، فموته حبسب اإلهلام هو اآلخر يؤكد أن عيشه ملدة وجيزة 

هلي جانبا حلياة آم كان بسبب خوفه. فكم هو جلي وواضح أن يف اإلهلام اإل
فهل اختلقت  .وجانبا ملوته، فحقق اهللا كال اجلانبني للنبوءة وفق نص النبوءة

جانب العيش وهو الشرط املذكور يف اإلهلام الحقا؟ أفلم يكن يف اإلهلام سابقا؟ 
إذا كان الفهم ناقصا إىل هذا احلد فافهموا إمجاال أن كلمات اإلهلام اإلهلي 

ة، وعرب عن اهلاوية الكاملة باملوت. فقولوا اآلن حقا؛ أمل تضمنت ذكر اهلاوي
يدخل آم هاوية االضطراب يف أيام امليعاد؟ هل ميكنكم االدعاء بأنه عاش 
                                                                                                                     

أي مقال معاد ولو بسطر واحد خالل امليعاد، فهذا دليل ساطع وواضح على أنه امتنع عن 
 تصرفاته السابقة أثناء ميعاد النبوءة وهذا هو الرجوع. منه
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مرتاحا هادئ البال؟ أليس من احلق أنه بتمسكه باملسيحية بعد انقضاء امليعاد قد 
وين آم حيا مات خالل سبعة أشهر من إعالننا األخري؟ فهل ميكنكم أن تر

يرزق يف مكان؟ أهذه األمور ال يدركها وال يفهمها أحد؟ فإن مل يكن 
إصراركم على اإلنكار إحلادا فبم نسميه؟ فاحلقيقة أن رضا الناس غاية ال 
تدرك، لقد اختذ آم الليونة والندم وفاض قلبه باخلوف فأمهله اهللا حبسب 

دنيا قالوا: "لم مل ميت آم؟" أما الشرط اإلهلامي يف أيام اخلوف. إال أن أهل ال
ضمن امليعاد بالضبط، وقال  �ليكهرام فلم خيف وأبدى التجاسر، فأهلكه اهللا 

أهل الدنيا: "لم مات ليكهرام! ال بد أن هناك مكيدة ومؤامرة". فالذي أُنقذ من 
 املوت يف امليعاد، أثار املعارضون ضجة ملاذا أنقذ، والذي بطش به ضمن أيام

  امليعاد أثاروا الضجة ملاذا أصيب؟ 
عاما.  ١٧وكما أن النبأ عن ليكهرام موجود يف الرباهني األمحدية منذ 

كذلك فإن النبوءة عن آم أيضا موجودة يف الرباهني األمحدية، فمن قرأ 
من الرباهني األمحدية بإمعان فلن جيد بدا من االعتراف بأن نبوءة  ٢٤١الصفحة 

 أثارها النصارى بعد انقضاء ميعاد النبوءة عن آم موجودة حبدوث الفتنة اليت
يف احلقيقة يف الرباهني األمحدية. فبتدبر هذه األمور يتقوى إميان املؤمن، لكن 
من املؤسف أن معارضينا يتقدمون يف اإلحلاد يوما بعد يوم وال نعرف ماذا 

 إذ قد أُخبِروا كتب وقُدر هلم. أما أوضاع املشايخ فتبعث على األسف الكثري
عن نبوءة آم يف اآلثار النبوية، لكنهم مل يعبأوا بذلك اخلرب شيئا أيضا. عندما 

 ٢٤١يقرأ العاقل ذكر النصارى ونبوءة مكرهم وإخفائهم للحق يف الصفحة 
"، الفتنة ههنا فاصرب كما صرب أولو العزممن الرباهني األمحدية مث يقرأ إهلام: "

قرأ مرة أخرى بعد ذكر مفترٍ مسلم متجاسر إهلام ي ٥١١وبعده يف الصفحة 
"، مث بعده عندما يقرأ يف الصفحة الفتنة ههنا فاصرب كما صرب أولو العزم"
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٥٥٧ " ؛ الفتنة ههنا فاصرب كما صرب أولو العزمبعد ذكر آية براقة إهلام"
سينشأ يف قلبه طبعا تساؤل بتصور هذه الفنت الثالث املذكورة يف الصفحات 

من الرباهني األمحدية قبل اليوم بسبعة  ٥٥٧والصفحة  ٥١١والصفحة  ،٢٤١
عشر عاما، ما هذه الفنت الثالث اليت تتعلق إحداها باملسيحيني والثانية مبسلم 

ستمثل أمامه األحداث، مكار والثالثة بزمن ظهور آية بينة؟ وعندما يتحرى 
يمة، فسوف ثالث مفاسد خطرية جيدر بكل واحدة منها أن تسمى فتنة عظ

يسجد مبالحظة علم اهللا العميق، الذي أخرب عن حدوثها يف زمن مل يكن هلا أي 
أثر. فلو عرضت هذه الفنت الثالث على مطّلع على األحداث يف صورة ألغاز 
لرد فورا قائال إن إحداها تتعلق بنبوءة آم، وظهرت على أيدي النصارى 

املسلمني الذين وصفوا يف هذه النبوءة .. أي أولئك العنيدينومؤيديهم املسلمني 
باليهود، أما الفتنة الثانية ففتنة تكفري حممد حسني البطالوي، والفتنة الثالثة هي 
فتنة اهلندوس اليت ظهرت بعد ظهور آية إهلية. فهذه الفنت الثالث اليت ظهرت يف 

  عاما!  ١٧صورة ضجة كبرية وثورة قد أخرب اهللا حبدوثها قبل 
على اإلنكار بأن أيا من هذه الفنت الثالث ال ختلو من الضجيج  ال أحد يقدر

والشغب على مستوى الدولة، وكل واحدة كانت تفيض باجليشان املتناهي، 
وكل واحدة أثري فيها منتهى الشغب والفساد؛ فقد ظهرت فتنة النصارى حني 

ن بقي آم حيا بعد انقضاء ميعاد النبوءة، فكان القساوسة يعرفون جيدا أ
وهو فعل  -النبوءة اإلهلامية تتضمن شرطا صرحيا بأن آم إذا رجع إىل احلق

فسينقذ من املوت يف ميعاد النبوءة، وكانوا يعرفون جيدا أن آم ظل  -قليب
خياف هيبة النبوءة حتما، ومل يستطع احملافظة على متسكه باملسيحية يف أيام 

ور" منعزال. كما كانوا يعرفون امليعاد، وهروبا من جمالسهم استقر يف "فريوزب
جيدا أنه قال يف أيام املرض مرة: "قد بطش يب". وكانوا يدركون أن روحه 
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كانت خائفة بالطبع، وكانوا يعرفون حق املعرفة أنه بتصرفاته قد أبدى اخلوف، 
ومل يبد االستقامة، وغير وضعه املتعصب السابق حبيث مل يكتب يف امليعاد حىت 

اإلسالم قط يف أي جريدة، ومل ينشر أي كتيب، خالفا لعادته سطرين ضد 
القدمية، ومل يناقش أي مسلم، وقضى األيام كأنه فُرض عليه الصمت وصام عن 
الكالم. ومما يثري العجب أنه مل حيلف حىت بعد عرضي عليه أربعة آالف روبية، 

مل يرفعها، وأصر "مارتن كالرك" عليه بإحلاح على أن يرفع قضية يف احملكمة و
ومل يثبت أين أطلقت عليه ثعبانا مروضا. فبكل هذه األمور كان القساوسة 
يعرفون يقينا أنه رعديد جبان، حىت إنه قد بكى بتدكر حاله بعد انقضاء امليعاد 

وجتولوا معه يف أسواق أمرتسر ليعلنوا  �أيضا. غري أن القساوسة مل خيافوا اهللا 
النبوءة مل تتحقق، فأيدهم كثري من املشايخ  أن آم ما زال حيا يرزق، وأن

الطبع املسلمني باالسم فقط، وبعض الصحفيني اجلهلة عبدة الدنيا،  خبيثي
وصاروا إخوم يف الطعن واللعن والتربي والتكذيب، وحبماس كبري عرضوا 
اإلسالم لالستخفاف، فاستغله املسيحيون أكثر فبدأوا يرقصون مبنتهى التجاسر 

إىل إله آباد وبومباي وكلكوتا ويف املدن النائية واستهزأوا بدين  من بشاور
اإلسالم، وسخروا منه، وكل هؤالء املشايخ يهوديي اخلصال، والصحفيني 
كانوا معهم حمتفلني فرحني ومصافحني بسرور. كانت تنهمر عليهم اللعنة من 

اإلهلي السماء ولكنهم مل يكونوا ينظرون، كانوا يف ذلك الوقت حتت الغضب 
وكانوا يعمهون بسبب غبار اجليشان النفساين، كانوا يف ذلك الوقت يصدقون 
نداء الشيطان ومل يكونوا يبالون أي مباالة بصوت السماء. ويف تلك األيام 

آم  كتب صحفي مسلم شقي سفيه يف جريدته الصادرة من الهور خماطبا
 إذا استصدر العقاب آم احملترم على خلق اهللا وذكر امسي: "سيكون من منة

حبقي برفع القضية". فقد أراد هذا الغيب ذه الكلمات املثرية أن يستنطق امليت، 
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يعلم أين كنت  �وملا كان قد مات فلم يستطع النهوض والتحرك، واهللا 
شخصيا أحب أن يرفع القضية ضدي إذا مل حيلف، لكن آم كان قد مات إذ 

ضت عليه وإن كان يتراءى هلم حيا غري أن كانت هيبة نبوءة اإلله احلي قد ق
الروح مل تكن فيه. أقول صدقا وحقا إن هؤالء لو مزقوه إربا إربا ملا رفع 

رضت عليه عشرة ماليني روبية ملا حلف. كان قلبه قد القضية قط، ولو ع
اعترف بصدقي أما لسانه فكان ينكر، وأنا أعرف جيدا أنه مل يكن هناك أي 

يف هذه القضية أكرب من آم. باختصار؛ قد جتاسر شاهد على صدقي 
القساوسة كثريا يف قضية آم بإخفاء احلق، حيث رقصوا يف املدن من أمرتسر 
إىل كُبرِ مدن البنجاب واهلند وقادوا مسريات ومظاهرات، وأثاروا ضجيجا 
 وشغبا مل يسبق له نظري منذ جاءت احلكومة اإلجنليزية إىل هذه البالد. وأبدوا

االنتصار الكاذب الذي كان ضمريهم  اتصرفات رذيلة جدا يف االحتفال ذ
يفضحهم ويلومهم مقابله. وأرسلوا إيلّ رسائل مليئة بالشتائم البذيئة القذرة، 
وأثاروا ضجة وجتاسروا كأم فازوا بآالف الفتوح، ونشروا آالف النشرات؛ 

اس مل يتحرك. واحتفاال لكن جثمان آم رغم كل هذا القدر من الثورة واحلم
ذه الفرحة الكاذبة مل ينشر أي كُتيب ولو من ورقتني، بل قد نشر يف جريدة 
"إن كل هذه الفتنة والضجيج والشغب الذي أثاره النصارى كان خالف 
مرضايت، وكنت ال أتفق معهم يف ذلك." وصحيح أنه كتم شهادة احلق لكنه 

والدهاء، حىت مات خالل سبعة  مع ذلك ختلى عن احلماس املعادي واملكر
أشهر من صدور إعالننا األخري حبسب اإلهلام اإلهلي. باختصار؛ كانت هذه 
الفتنة عظيمة جدا، حيث استهزئ باإلسالم، وسود املشايخ األشقياء واملسلمون 
اجلهلة وجوههم بتأييدهم للقساوسة، وكذبوا نبوءة إهلامية بغري حق، وارتكبوا 

من الرباهني األمحدية  ٢٤٢اإلسالم. فاقرأوا اآلن الصفحة إساءة كبرية إىل 
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كرت هذه الفتنة فيها، وبأي وضوح ورد فيه أن وقولوا بعدل بأي جالء ذُ
  النصارى سيمكرون أوال مث يتجلى الصدق؟! 

والفتنة الثانية اليت حتتل املركز الثاين فتنةُ تكفري حممد حسني البطالوي، ففيها 
امة وضجيجهم أقلَّ من ضجيج القساوسة. فبمناسبة أيضا مل يكن شغب الع

ظهور هذه الفتنة قد اجتمع ضدي سبعة آالف أو مثانية آالف مكفر ومكذب 
تقريبا يف املسجد اجلامع بدهلي، فلو مل ترافقْين العنايةُ اإلهلية حلدثت فتنة خطرية. 

 دعمه نذير حسنيهذه الفتنة حممد حسني البطالوي وباختصار؛ كان رائد 
من الرباهني  ٥١١اإلهلام املذكور يف الصفحة  الدهلوي، الذي قال اهللا عنه يف

) وتب، ما كان اللتان كتب ما فتوى التكفريتبت يدا أيب هلب (: "األمحدية
". هذه الفتنة أيضا انتشرت يف ) إال خائفاأي يف هذه القضيةله أن يدخل فيها (

كوتا ومومباي وحيدر آباد، مجيع مدن البنجاب واهلند من بيشاور إىل كل
وحِسب املسلمون اجلهلة لَعين ثوابا كالروافض، وتقطعت عالقات املسلمني، 
وافترق األخ عن أخيه واالبن عن أبيه، وترك السالم علي حىت عدت املشاركة 

  جبنازة أحد من أفراد مجاعيت موجبة للكفر. 
اليت ظهرت من قبل  على الدرجة الثالثة هي تلك حتتل الفتنة الثالثة اليت

اهلندوس عند ظهور اآلية البينة يف صورة قتل ليكهرام، حيث أبلغوها أوجها 
قدر املستطاع ونسجوا مؤامرة القتل وما يزالون، وأثاروا احلكومة ضدي وال 

، وملا كانت مع هذه الفتنة آيةٌ بينة قد زلزلت قلوب األعداء وحتقق لنا ١يزالون
العمي يبصرون، وهلذا حتتل هذه الفتنة الدرجة  فتح عظيم حبيث بدأ كثري من

  الثالثة. 

                                                 
 . منه١٨/٤/١٨٩٧فقد طلبوا من ضابط شرطة احملافطة تفتيش بييت يف  ١
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عاما من اليوم، فلو  ١٧هذه الفنت الثالث مذكورة يف الرباهني األمحدية قبل 
وضع كتاب الرباهني األمحدية أمام أكثر املسلمني أو اهلندوس أو النصارى 

هل تعصبا وكُشفت عليهم مواضع الفنت الثالث من الكتاب مث سئل حلفا: 
ذكرت يف ظهرت هذه الفنت الثالث على أرض الواقع أم ال؟ وهل كانت قد 

أم ال؟ أال تكشف هذه األحداث الثالثة اليت ظهرت  الرباهني األمحدية نبوءةٌ
ظهرت من النصارى؟ إذ قد أثار ألوف مؤلفة من  فتنةبضجة كبرية على أن 

الناس الشغب واللغط وكانت مجاعات متعددة تتجول يف األسواق حبماس 
ويقودون مسريات ومظاهرات. والفتنة الثانية ظهرت يف احلقيقة من قبل حممد 
حسني البطالوي الذي حولَ أفكار الشعب املسلم يفَّ إىل نار مشتعلة، وفرق 

ه واالبن عن أبيه والصديق عن صديقه، وقطّع األرحام. والفتنة األخ عن أخي
الثالثة ظهرت من اهلندوس عند قتل ليكهرام وظهور آية براقة حسدا منهم، ويف 
هذه الفتنة قتل كثري من األوالد األبرياء، ويف راولبندي سمم قرابة أربعون 

احلكومة ضدي، شخصا، وهددت أنا بالقتل، وبذلت املساعي اجلبارة إلثارة 
. قولوا اآلن أليس من احلق أن الفنت الثالث ١وال نعرف ماذا يفعلون يف املستقبل

قد ظهرت كما وردت نبوءا يف الرباهني األمحدية بالتفصيل والتصريح؟ هل 
كي سي ايس آئي"، أو  ٢أو السيد "أمحد خان ١البطالوييقدر حممد حسني 

أو  ٥أو رشيد أمحد الكنكوهي ٤زنويأو عبد اجلبار الغ ٣نذير حسني الدهلوي
 ٨، أو عبد اهللا التونكي٧أو غالم دستغري القصوري ٦حممد بشري البهوبايل

أحد زعماء لدهيانه، على القول  ٩الربوفيسور يف الهور، أو املولوي حممد حسن
حلفا أن هذه الفنت الثالث اليت تنبأ ا "الرباهني األمحدية" مل حتدث؟ إذا كان 

                                                 
      . منه١٨٩٧أبريل/نيسان  ٨فُتش بييت يف  ١



����� ����	�  ٦٥ 

السادة ينكر صدق إهلامي فلماذا يهلك اخلَلق؟ عليهم أن حيلفوا  أحد هؤالء
مقابلي أن الفنت الثالث املذكورة يف الرباهني األمحدية كنبوءة مل تتحقق، 

 ،قائلني إا إذا كانت قد حتققت فأنزل علينا أيها اإلله القادر �وليدعوا اهللا 
يوما عذاب من  ٤١يوما، فإذا مل ينـزل خالل  ٤١عذاب ارمني خالل 

السماء بيد من اهللا بال واسطة أحد من الناس يهلك الكاذب كالنار احلارقة، 
فسأكون كاذبا أنا ومجاعيت كلها وأعمايل كلها باطلة، وأستحق مجيع أنواع 
اللعنة. وإذا استطاعوا أن يروين يف هذا الزمن نبوءات أحد غريي من هذا القبيل 

املنشورة يف األعداء واألصدقاء قبل حدوثها  ونشرها صاحبها من خالل كتاباته
وكانت تساوي نبوءايت عظمةً حيث تالحظ فيها القوة اإلهلية؛ ففي هذه احلالة 

  أيضا سوف يثبت كذيب. 
حيلف أمامي فأنا ومن الضروري ملن يريد أن حيلف أن يأتيين هنا يف قاديان و

تباهيه بكونه شيخا فهذا عمل ديين ومن اون فيه رغم  لن أذهب إىل أحد.
فسيعد هو نفسه كاذبا، فإذا غلبوا إنسانا مثلي يسمونه دجاال فكأمنا أنقذوا 

وعند احللف سيكون من الضروري جدا أن أبني هلم يف  .العامل كله من السيئة
صدق نبوءايت قبل أن حيلفوا، لئال يهلكوا  أدلةاجتماع عام ملدة ساعتني كاملتني 

ولن يكون من حقهم أن يزيدوا على احللف  .بالتسرع، ولتقوم عليهم احلجة
حىت كلمة واحدة، وعليهم أن يستمعوا إىل خطايب ملدة ساعتني كاملتني دوء 

واعلموا أين  .مث ينصرفوا إىل بيوم بعد احللف وفق منوذج القسم الذي بينته
السيد أمحد خان يف قائمة املنكرين ألنه هو اآلخر ينكر اإلهلام  كتبت اسم

ويتميز بعظمة علم الغيب. وملا كان هو  �اإلهلي والوحي الذي يرتل منه 
اآلخر قد قطع شوطا من العمر فال أريد أن يأخذ هذا اخلطأ معه إىل القرب 
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زئ به، إال أين باتباعه لألفكار األوروبية املظلمة، وقد ال يلتفت إىل هذا ويسته
  أديت واجب التبليغ، فإين أخاف أن أُسأَل ملاذا مل تبلّغ إنسانا ضاال. 

بعض السفهاء يقولون: ملاذا أتنبأ يف كل مرة بالعذاب أو املوت، فهؤالء ال 
يعرفون أن كل نيب تنبأ بنبوءات إنذارية، وإذا كان ما أقول ليس صحيحا فما 

؟ باختصار؛ ١نفَس املسيح املوعودسيهلك املخالفون بمعىن قول الرسول 
هؤالء تسعة أشخاص اخترم للحلف ألن كل واحد منهم لديه مجاعة، وحبسم 
القضية معهم تنحسم قضية اجلماعة ضمنيا. فمضمون احللف أن النبوءات مل 
تتحقق وأا غري مذكورة يف الرباهني األمحدية سلفا. من اجلدير بالذكر أنه وإن 

م وغبائهم يكذبونين يف كل صغرية وكبرية ويصفون كل كان املنكرون جبهله
نبوءة يل بالباطلة غري أن تكذيبهم الذي ظهر يف صورة فتنة هائلة وبلغ اللغط 
والضجيج، وأثري معه طوفان هائل للسب والشتم، وأدى إىل نتائج خطرية جدا؛ 

ث فإمنا صدر منهم ثالث مرات فقط، وهو الذي مسي يف الرباهني األمحدية بثال
فنت عظيمة، وكتاب الرباهني األمحدية هذا منشور يف البلد كله بل يف البالد 

عاما من اليوم. والقوة والعظمة اليت ظهرت ا  ١٧العربية والفارسية أيضا قبل 
هذه الفنت الثالث وأشيعت بضجة مريعة يف أحناء هذا البلد أمر ال جيهله أحد 

هذه لمني يف البنجاب واهلند يتذكرون بل إن الرجال والنساء من اهلندوس واملس
حبيث ال يتوقع أن ينمحي ذكرها من صفحات التاريخ أبدا. فمن  الفنت الثالث

أراد بعد اطالعه على حدوث هذه الفنت الثالث املريعة أن يقرأ النبأ عنها يف 
الرباهني األمحدية أو أراد بعد قراءة النبأ عنها يف الرباهني األمحدية أن يشاهد 

                                                 
" (مسلم، ه إال ماتِسفَلكافر جيد ريح ن لّفال حي: "�ار حضرته إىل قول رسول اهللا أش ١

 )املترجم(كتاب الفنت). 
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ذج حتققها على أرض الواقع، فسوف حيصل له يقني كامل يف كلتا الصورتني منا
بأن الرباهني األمحدية يضم حصرا نبأ هذه الفنت الثالث اليت ظهرت. أو بتعبري 
آخر ميكن أن يقال إن الفنت الثالث اليت ظهرت على أرض الواقع هي اليت 

ا اآلن على أية صخرة وردت النبوءة عنها يف الرباهني األمحدية سلفا. فتدبرو
راسية كان أساس النبوءة حبق آم اليت أثار النصارى واملولويون يهوديو اخلصال 
ضجة ضدها، والنبوءة حبق ليكهرام اليت أثار اآلريون ضجة ضدها! على أية 

، ال جتاوزوا احلدود؛ فقد يظن فيا ذرية املسلمنيصخرة راسية كان أساسهما! 
عقله واجتهاده ويكون يف احلقيقة خطأ، كما من احملتمل اإلنسان رأيه صحيحا ب

يف احلقيقة صادق. لقد اخندع الكثريون قبلكم، فمن أنتم  هوأن يكذب شخصا 
حىت ال تنخدعوا؟! فاحذروا واسلكوا سبيل التقوى، لئال تتعرضوا لالمتحان. 

ادته اليد إنين أقول مرارا وتكرارا إنه لو كان هذا فعلَ البشر ألبيد من زمان وألب
فَال يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا � �اإلهلية قبل أن متتد إليه أيديكم. انظروا قول اهللا 

فتأملوا واقرأوا هذا الكتاب بتدبر وقولوا: أمل  �١إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ *
و أقدم الغيب املذكور يف هذه اآلية بالكمال؟ إنين أقول لكم حقا إن ما أُرِيتم ل

مبصرين؛ فال تردوا النور  النقلبواأُرِيه أولئك العميان الذين خلوا قبل هذا القرن 
بعد الفوز به، فإن اهللا مستعد ليهب لكم أبصارا نرية، وجاهز لريزقكم قلوبا 
طاهرة، ويريد أن يتجلى عليكم بأسلوب جديد، وامتدت يداه خللق مساء 

بسعادة، وال تظلموا أنفسكم وال  وأرض جديدتني؛ فال تقاوموه وخروا راكعني
تعادوا ذريتكم لكي يرمحكم اهللا ولكي يغفر لكم ذنوبكم ويبارك يف أيامكم، 

                                                 
 ٢٨-٢٧ :اجلن ١
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انظروا ماذا تفعله السماء وكيف ميد اهللا األرض. فيا أسفا عليكم قد نسيتم 
  أيضا. القرنرأس 

تنسجم كثريا مع نبوءيت حبق آم وليكهرام وهو إهلام  النبوءة اخلامسة عشرة
اطَّلع اهللا "نشر يف كتيب "أنوار اإلسالم" بعد مضي ميعاد نبوءة آم، وهو: 

على مهه وغمه، ولن جتد لسنة اهللا تبديال. وال تعجبوا وال حتزنوا، وأنتم 
عداء األعلون إن كنتم مؤمنني. وبعزيت وجاليل إنك أنت األعلى، ومنزق األ

. ثلة من األولني كل ممزق. إنا نكشف السر عن ساقه، يومئذ يفرح املؤمنون
   "وثلة من اآلخرين. هذه تذكرة، فمن شاء اختذ إىل ربه سبيال.

  :شرح الوحي
ولن (أي نظر اهللا أن قلب آم فاض مها وغما) "اطَّلع اهللا على مهه وغمه 

د للقلب اخلائف، وهذه سنته) (أي إنه يؤخر عذاب الوعيجتد لسنة اهللا تبديال 
وال حتزنوا، وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني، وبعزيت  )عما حدث(وال تعجبوا 

ومنزق األعداء كل ممزق. إنا نكشف السر  )لتغلنب أنت أخريا،(وجاليل إنك 
. ثلة من األولني عن ساقه، يومئذ يفرح املؤمنون(أي األمور اخلفية من النبوءة) 
   فمن شاء اختذ إىل ربه سبيال." )من اهللا،(وثلة من اآلخرين. هذه تذكرة 

انظروا! إن هذه النبوءة منشورة منذ أكثر من ثالثة أعوام، أي يف آخر يوم 
أننا سنكشف تأثري النبوءة الذي اشتبه على  �من ميعاد آم. وفيها وعد اهللا 

في حبسب وعده بعد آية ليكهرام، ووضع األغبياء. وقد كشف هذا السر اخل
قدم  هعلى هذا العصر أن �نبوءات الرباهني األمحدية كمرآة، فمن فضله 

أما قوله: "عندئذ يفرح  ومبارك من ينال حظا منها.مصدرا للمعرفة اجلديدة 
املؤمنون. ثلةٌ من األولني وثلة من اآلخرين" فقد حتققت كل هذه النبوءات؛ 
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ر، ون إميانا كثريا عند ظهور آية ليكهرام، ونالوا فرحا ال يقدفقد ازداد املؤمن
فقد أصاب اخلشوع آالف املؤمنني، وعربوا عن فرحتهم بالدموع بدافع الوجد، 
فكأم قد نظروا إىل اهللا اخلفي بأم أعينهم. فقد ظهر حادث عجيب إذ كان 

عيون  يبكون حزنا على موت ليكهرام بينما اغرورقت وناهلندوس واآلري
املؤمنني والصادقني فرحا وازدادوا عرفانا. وقد الحظت بعد ظهور هذه اآلية 

من الرباهني األمحدية  ٢٤٢حتققا كامال لإلهلامات التالية املنشورة يف الصفحة 
وهي تتضمن نبوءة، وهي: أصحاب الصفَّة وما أدراك ما أصحاب الصفَّة، ترى 

ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان  أعينهم تفيض من الدمع. يصلون عليك.
وداعيا إىل اهللا (أي إىل اهللا األحد الذي ال شريك له) وسراجا منريا، أملُوا.. 
ويف نبوءة "أنوار اإلسالم" هذه املذكورة آنفا قد ورد جليا أنه بظهور هذه اآلية 

ه ستنضم ثلة أخرى إىل هذه اجلماعة وستفرح كلتامها بظهور هذه اآلية، فهذ
النبوءة تتحقق اآلن، وتصلنا رسائل تلو رسائل من كثري من املعارضني يعترفون 

  فيها بتواضع بأم كانوا خاطئني. فاحلمد هللا على ذلك. 
من الرباهني األمحدية حبق  ٢٢٧منشورة يف الصفحة  النبوءة السادسة عشرة

باكيا آري يسمى مالوا ملْ وهو ما زال حيا. مرض مبرض السل فجاءين 
أن  املريع ذلك اليوم رأى يف املناموأتذكر أنه قال يل إنه  يائسا من حياتهمضطربا 

، وأن السم قد تسرب يف جسمه كله، فكان بسبب هذا املنام حية سامة لدغته
فزعا جدا إذ كانت احلمى اخلفيفة اليت تزداد بعد تناول الطعام قد أقلقته كثريا، 

احلياة تقريبا فجاءين باكيا، فالن له قليب وتعاطفت فكان قلقا مضطربا ويئس من 
تلقيت كما كنت دعوت آلري آخر امسه شرمبت. فدعوت اهللا األحد له معه و
 من الرباهني  ٢٢٧وهو منشور يف الصفحة  "قلنا يا نار كوين بردا وسالما"،إهلام

ام فورا، إذ األمحدية، أي قلنا لنار احلمى أن تربد وتصري سالما. فأخربته عن اإلهل
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كان موجودا عندي، كما أخربت اآلخرين الكثريين أنه سيشفى بربكة دعائي 
. �حتما، وبعد ذلك مل يكد ميضي أسبوع حىت شفي ذلك اآلري بفضل اهللا 

واآلن صار اآلريون جيدون تأدية شهادة احلق أشد من املوت، غري أنين أقسم باهللا 
شوبه أي مبالغة، فلو كنت يف شك على أن هذا احلادث صحيح حبذافريه وال ت

من مضمون أي حلقة من هذه األحداث ملا سجلتها قط، فإن املبالغة وإضافة 
 - أعين حادثي مالوا مل وشرمبت - األمور من أعمال امللعونني. وكال احلادثني

أنه ملاذا  عاما. فالذين يساورهم الشبهات ١٧موجود يف الرباهني األمحدية منذ 
ارضني إهلامات بإصابتهم بأضرار حصرا، عليهم أن يتدبروا هذين أتلقى حبق املع

اإلهلامني ألما خيصان آريني. من واجبنا مواساة العامل كله، فليأت اآلريا مبثال 
 �على مواساة مماثلة من قبلهم جتاه أي مسلم. إنين أقول حقًا إن نصح عباد اهللا 

عليه أحد بدافع الرياء فهذا  حبب صادق ال يتأتى إال من مسلم صادق، وإذا أقدم
ممكن، لكن بانشراح القلب ومتسكا مببادئ صحيحة فال يقدر عليه اآلخرون. إن 
املسلمني بطبعهم حيبون املواساة، فلذلك ال جيتنبون األكل والشرب مع اهلندوس، 
ولكن الكراهية من أمارات العناد يف اهلندوس، أما إذا حل غضب اهللا على أحد 

ء كان مسلما أو مسيحيا أو هندوسيا فهذا أمر آخر وال عالقة له من العصاة سوا
  مببادئ املواساة يف شيء. 

إمنا أقسمت عند بيان احلادثني املتعلقني ذين اآلريني، ألين أخشى أما لن 
عن اامي هلذا القدر على األقل بأين نقصت من  - إخفاًء للحق - يتورعا

عندي شيئا، والسبب الثاين لقسمي أن األحداث الواقعة أو أضفت إليها من 
  اآلريني يف هذه األيام يكنون لإلسالم بغضا بوجه خاص. 

أنه ال يوجد تفاوت يف هذه األحداث  �وإنين أقول مرة أخرى مقسما باهللا 
موجود وهو أعلم بكذب الكاذبني، فمن ظن أين قد  �مثقال ذرة، إن اهللا 
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يؤكد  �ليه أن ينشر إعالنا مقسما باهللا كذبت أو حرفتها ولو حتريفا بسيطا، فع
فيه قائال: إين أعرف أن هذا الرجل قد كذب أو حرف الوقائع، وإن مل يفعل 
ذلك فأدعو أن يرتل علي وبال هذا التكذيب خالل عام واحد. وقد أقسمت أنا 
اآلخر قبل قليل، فإن كنت كاذبا أو كنت قد حرفت هذه الوقائع شيئا فسوف 

ذا الكذب واالفتراء، غري أين إذا كنت كتبت بكامل األمانة فلن أتعرض لعقوبة ه
يترك اهللا املكذب بدون عقوبة، اعلموا يقينا أن اهللا موجود وهو يؤيد الصدق 

من خالل االختبار  �دوما. فإذا أراد أحد االختبار فهو عني املراد، ألن اهللا 
عارضني أن يغروهم كما سيحكم بيننا وبني معارضينا، فالفرصة ساحنة ملشاخينا امل

كانوا قد سعوا إلغراء آم. فصدور القرار خري للجميع ومبارك، وبذلك سيعلم 
الناس أن اهللا موجود وهو جييب أدعية الصادقني. قد خال ديانند وتلميذه ليكهرام 

والتعصب، وإنين أحب أن تزول تلك  والعنادوتركوا وراءهم رائحة اإلحلاد 
ن حيدث القرار حبق هذا اآلري أيضا بالقسم كما التمست الرائحة، هلذا أريد أ

مؤيد  �من اآلري اآلخر قبله. وإنين أعلم يقينا بل إنين أرى بأم عيين أن اهللا 
احلق وهو عدو من يعادي احلق، إن اإلدالء بشهادة احلق ال يصعب على أي 

ختصار؛ مؤمن، غري أن اآلريني يواجهون صعوبة بالغة يف ذلك يف هذه األيام. با
إذا كان هناك مكذب أو آري أو ذلك اآلري فعليه أن يستصدر احلكم حبقي من 

إنين أؤمن بأن اهللا الذي هو إهلنا نار أكول، فلن يترك الكاذب  .خالل القسم
أبدا، وإذا كان احلالف صادقا فلن يتضرر أبدا. انظروا! هذا ما يسمى بالربهان؛ 

ى أيدي أعداء الدين. فأي برهان أقوى من إذ حتقق صدق هذه النبوءة املباركة عل
هذا يف العامل أن يشهد على صدق النبوءات اإلهلية أعداء الدين كاآلريني يف هذه 
األيام؟ فهل حبوزة النصارى مثل هذه الشهادات وهذه اآليات املتحققة أيضا؟ إذا 

هو كانت لديهم فعليهم أن يقدموا بعضها مثاال. فاعلموا يقينا أن اإلله احلق 
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الذي يدعو إليه القرآن الكرمي، وكل ما يعبده الناس دونه فهو إما عبادة الناس أو 
أيضا قد شرب من هذا النبع  �عبادة احلجارة. ال شك أن املسيح ابن مرمي 

الذي نشرب منه، وما من شك أنه هو اآلخر قد أكل من الثمار اليت نأكلها، 
وأي عالقة هلا بالبنوة؟ إن النصارى  لكن هذه األمور ال متت إىل األلوهية بصلة،

اخترعوا أروع وسيلة جلعل املسيح إهلا مقيدا، أعين اللعنة، فلو مل تكن اللعنة 
لصارت األلوهية عبثا والبنوة لغوا، لكن مجيع أصحاب القواميس يتفقون على أن 

بات امللعون هو الذي أعرض قلبه عن اهللا وأحلد وارتد، وعادى اَهللا واسود قلبه و
أسوأ من الكالب واخلنازير والقردة كما تشهد على ذلك التوراة أيضا. فهل 
ميكن أن نقبل هذا املفهوم حبق املسيح ولو لثانية واحدة؟ فهل أتى عليه زمن مل 
يعد فيه حبيب اهللا، وهل قد أتى عليه حني من الدهر أعرض فيه عن اهللا متاما، 

صار عدوا هللا وصار اهللا عدوا له؟ وهل أراد مرة اإلحلاد؟ وهل حدث قط أن 
وإن مل حيدث ذلك، فأي حظ نال من هذه اللعنة، اليت تتوقف عليها النجاة 
حبسب زعم النصارى. أفال تشهد التوراة على أن املصلوب ملعون، فإذا كان 
املصلوب ملعونا فال شك أن اللعنة اليت تترتب على الصلب أصابت املسيح، إال 

 �اتفاق العامل كله أن يبتعد اإلنسان عن اهللا ويعرض عنه أن مفهوم اللعنة ب
أما إذا تعرض أحد ملصيبة أو فجيعة فليس من اللعنة، وإمنا اللعنة البعد عن  .فقط

اهللا والنفور منه والعداء له، واللعني يف اللغة هو الشيطان. فتأملوا قليال لوجه اهللا 
ه ويسمى شيطانا؟ ويعد اُهللا عدوه؟ هل جيوز أن يعد صاحلٌ عدو اهللا ومعرضا عن

 وا ذلك اإلنسان البارفكان حريا بالنصارى أن يقبلوا اجلحيم ألنفسهم وال يعد
لعينا وشيطانا، واللعنة على النجاة اليت ال تنال بدون عد الصاحلني األبرار 

  ملحدين شياطني. 
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عن احلقيقة جيدا حيث برأ املسيح من خبث  القرآن الكرميلقد كشف 
اللعنة من خالل إنقاذه من املوت على الصليب كما يشهد على ذلك اإلجنيل 
أيضا، ألن املسيح قدم مماثلته بيونس، وال جيهل أي مسيحي أن يونس مل ميت 
يف بطن احلوت، مث لو كان يسوع ظل يف القرب ميتا فأي عالقة للميت باحلي 

ي بامليت؟! مث من املعلوم أن يسوع قد أرى التالمذة جروحه بعد وأي شبه للح
النجاة من الصليب، فإذا كانت احلياة الثانية اليت ناهلا جالليةً، فلماذا بقيت فيها 

 يف آثار احلياة السابقة؟ فهل كان اجلالل ناقصا، فإذا كان فعال يوجد نقْص
يوما إىل القيامة؟ فهذه ستندمل  اجلالل، فأىن لنا أن نأمل أن تلك اجلروح

قصص واهية قد وضع عليها أساس األلوهية. لكن الوقت قادم بل قد أتى، 
ويذروها رمادا، كالعهن املنفوش.  دكا كل هذه القصص �حيث يدك اهللا 

فاألسف على أن هؤالء ال يفكرون من هذا اإلله الذي طرأت احلاجة إلعداد 
لطبية القدمية اليت ما زالت تقبع يف مرهم جلروحه! لقد مسعتم أن الكتب ا

مكاتب النصارى والرومان واليهود واوس تشهد على أن جلروح يسوع أُعد 
مرهم، مسي "مرهم عيسى" وهو مازال مذكورا يف األقرباذينات. وال ميكن 
القول إن ذلك املرهم أعد قبل زمن النبوة، ذلك ألن احلواريني هم قد صنعوا 

ن هلذه ن احلواريون قبل النبوة. كما ال يسعنا القول إذلك املرهم، ومل يك
ب، ألنه يستحيل إثبات أي حادث سوى حادث اجلروح سببا آخر غري الصلْ

الصلب خالل سنوات النبوة الثالث. وإذا ادعى أحد فعلى عاتقه تقع مسئولية 
 اإلثبات. فمن املخجل أن يصاب اإلله جبروح مث يستخدم لشفائها املرهم. فأىن
ألحد أن حيجب احلقائق الثابتة احلقة، ومن ذا الذي يقدر على حماربة اهللا؟ إن 
احلي القيوم لألبد هو اهللا األحد الذي هو منـزه عن التجسم والتحيز، وهو 

بعض  على أنه فرض ألوهيته الزائفة فيكفيهأزيل وأبدي. أما اإلله املزيف 
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هية الكاذبة توشك على عام. تذكروا أن هذه األلو ١٩٠٠القلوب ملدة 
االنقراض، واأليام قريبة حني يعرف الشبان املسيحيون السعداء اإلله احلق، 
ويالقون باكني ذلك األحد الذي ال شريك له وفارقوه منذ مدة، لست أنا 
الذي أقول ذلك إمنا تقوله الروح اليت يفّ. فليحارب من يقدر على حماربة احلق، 

ما يستطيع، لكن ما أقوله سيتحقق يف اية املطاف، وليمكر من يريد املكر قدر 
إذ من السهل اهلني أن تتبدل السماوات واألرض، ومن اهلني أن ترتاح اجلبال 

  من مكاا ولكن هذه الوعود لن تتبدل. 
من الرباهني  ٢٣٩يف الصفحة اليت وردت هي تلك  النبوءة السابعة عشرة

ة للمؤمنني"، أي ستكون مجيع النعم األمحدية وهي "يتم نعمته عليك ليكون آي
آية؛ كما قد الحظ الناس  الكالماليت ستعطاها يف احلياة الدنيا آيةً. أي سيكون 

يف مؤمتر األديان بالهور ويف كتيب العربية، وسيكون الفعل أيضا آية؛ كما تظهر 
أفعال اهللا آيةً على يدي، وستكون الذرية آية؛ إذ وعدين بذرية صاحلة مباركة 

أجنز وعده، وستكون نصرة اهللا املالية أيضا آية؛ فقد وعدين اهللا يف الرباهني و
األمحدية بالنصر املايل وقد حتقق ذلك الوعد اآلن، إذ قد جاءين الناس من الشمال 

 ٢٤١واجلنوب وظهر يل األنصار يف الشرق والغرب. وكما قال يف الصفحة 
كل فج عميق"، فقد حتققت  يأتون من ."ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء

عاما من اليوم. فمن ذا الذي كان يعرف أن  ١٧هذه النبوءة اليت كُتبت قبل 
الناس سينصرفون إىل نصريت ذا احلب واإلخالص الصادق؟ انظروا كم تبعد من 
هنا مدينة مدراس اليت جاء اهللا منها مبشيئته بـاحلاج السيتهـ عبد الرمحن اهللا 

وأصدقائه، الذين قطعوا فور وصوهلم أشواط التقدم على  ركها مع مجيع أعزته
 �درب اإلخالص وخدمات الدين، لدرجة أم حيبونين كما كان صحابة النيب 

حيبونه، وأين بومباي اليت خلق فيها املخلصون املتحمسون مثل املنشي زين الدين 
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سني، إبراهيم، أين حيدر آباد دكن اليت خلقت فيها مجاعة املخلصني املتحم
  أليست كل هذه األمور منشورة يف الرباهني األمحدية سلفا؟ 

من الرباهني  ٢٤٠هي تلك اليت نشرا يف الصفحة  النبوءة الثامنة عشرة
األمحدية. أقصد: "قل عندي شهادة من اهللا فهل أنتم مؤمنون؟ قل عندي 

تشري إىل شهادة من اهللا فهل أنتم مسلمون؟" فهاتان اجلملتان تشكِّالن نبوءةً، و
 �آيات مساوية ستظهر حتقيقا لنبوءة، ألن شهادة اهللا تري آية، فبعد هذا حقق 

آييت اخلسوف والكسوف يف رمضان، كما كان قد ورد يف اآلثار ضمن 
هي إهالكه آلم  �عالمات املهدي املوعود. والشهادة الثانية اليت أدىل ا اهللا 

يف  الصفاتم املسلمون يهوديو بعد أن مكر النصارى بإخفاء احلقائق وأيده
ذلك. وكان ذلك الصوت شيطانيا رفعه شياطني األرض تأييدا للنصارى، أعين 
املشايخ، فأهلك اهللا آم بعد إخفائهم الشهادة، ولتصديقها أظهر آية قتل 
ليكهرام. فكان ذلك صوتا مساويا قضى على الصوت الشيطاين، وهذا ما قد 

وحتقق بنبوءة آم. وشهادة اهللا الثالثة هي النبوءة  ورد يف اآلثار النبوية سلفا،
اليت نشرا قبل مؤمتر األديان (بأن مقايل سيفوق اجلميع)، أما شهادة اهللا الرابعة 
فتتمثل يف ظهور آية قتل ليكهرام اليت قصمت ظهور األعداء، فالتفاصيل 

ع ال والتصرحيات اليت صدرت ا هذه النبوءة ونشرت، كانت كلها من نو
 ١يقبل أي عاقل أن إنسانا يقدر على حتقيقها، ألنه قد صرح بامليعاد وحدد اليوم

                                                 
أن قرار القضاء على عجل السامري اتخذ  ٣٢حاشية: يثبت من سفر اخلروج إصحاح  ١

فكان  -٢٠: ٣٢كما ورد يف اخلروج  -يف يوم العيد، أما إضرام النار به ومتزيقه ونسفه
يتطلب وقتا. فال بد أن هذه العملية الطويلة استغرقت هزيعا من الليل أيضا، ألن موسى 

الحتفال بعبادة العجل يف أوجه، وأغلب الظن أن الوقت كان قد نزل عندما كان ا �
كان بعد الظهر مث استغرق إبداء الغضب والعتاب وقتا، فمن احملتم املؤكد أن االنتهاء من 
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والتاريخ، وعن الوقت وطريقة املوت، أي كيف يهلك وميوت باملرض أو ي
                                                                                                                     

 �أعمال حرق الذهب ونسفه أخذ جزءا من الليل وهو يعد من اليوم التايل، فاختار اهللا 
إشارة إىل أنه سيتم القضاء عليه يف اليوم لليكهرام اسم "عجل" وكان يف اختيار هذا االسم 

التايل للعيد كما حصل مع عجل السامري، ومبا أن العجل عادة يذبح باملدية فقد أخفي 
أن ليكهرام سيقتل يف اليوم التايل  والتنبؤ بهيف اختاذ كلمة عجل يف اإلهلام أسلوب املوت 

من كتاب كرامات الصادقني،  ٥٤للعيد. وعن ذلك تلقيت إهلاما إهليا نشرته يف الصفحة 
  أي "ستعرف يوم العيد والعيد أقرب"، والبيت الذي قبله هو:

  فكدين مبا زورت فاحلق يغلب"  "أال إنين يف كل حرب غالب      
  ستعرف يوم العيد والعيد أقرب"  مبشرا      وقال مث البيت: "وبشرين ريب     

وسيكون العيد املعروف أقرب من ذلك ستعرف عن قريب يوم العيد، أي يوم الفرح، 
اليوم، أي سيكون ذلك اليوم يوم غلبة احلق، لذلك سيكون عيدا للمؤمنني وسيكون العيد 
املعروف أقرب منه. وشرح هذا البيت مكتوب يف آخر صفحة غالف كتاب كرامات 
ا الصادقني. وكلمات "وبشرين ريب" نفسها املوجودة يف صدر هذا البيت موجودة فيه أيض

إذ ورد: "وبشرين ريب مبوته يف ست سنة، إن يف ذلك آلية للطالبني". أي قد بشرين اهللا 
تعاىل أن ليكهرام سيهلك يف مدة ست سنوات. وإىل هذه البشارة نفسها تشري أبيات 

موجها  ١٨٩٦القصيدة الواردة يف "عاقبة آم" اليت نظمتها يف شهر سبتمرب/أيلول 
مد حسني البطالوي. وكما وردت كلمةُ "تعرف" يف "ستعرف اخلطاب فيها إىل الشيخ حم

يوم العيد" قد وردت "ستعرف" نفسها يف هذه القصيدة اليت تضم إهلام "ستعرف يوم العيد 
والعيد أقرب" واليت كان اخلطاب فيها موجها إىل حممد حسني. وكذلك املخاطب يف هذه 

  هي: القصيدة أيضا حممد حسني البطالوي وتلك األبيات
 بها تمتسي        ساعةٌ  وتأيت  الغايل  أي  ضك  تعالشلّاِء  ميين  
  حياِء طريق تترك وال فاصبِر        وجهها فتعرف  آيايت  تأتيك 
  لإلعالِء  الرمحن  من  نصر        يأتين  مل  إن  الناس  لشر إين 

  .السفهاِء  ختيل ذاك اتههي        صادقٍ  مذلّةَ  الدنيا تطمع هل
  مساِء مشوس تفين ال األرض       جنابِه عزيز يخزي الذي ذا من
  لحائي ولُب قليب يرى من يا        رامةــبك  بيننا افْتح ربنا يا

  منه 
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القتل؟ وكانت النبوءة تشري إىل أن الذين أوصلوا الثناء على هذا العجل إىل 
درجة العبادة وقتلوا احلقائق وغالوا يف مدحه، فهم اآلخرون يف نظر اهللا كالقوم 

إِنَّ الَّذين �يف سورة األعراف  �الذين عبدوا عجل السامري، يقول اهللا 
 اتخذُوا الْعجلَ سينالُهم غَضب من ربهِم وذلَّةٌ في الْحياة الدنيا وكَذَلك نجزِي

رِينفْتأي إن الذين عبدوا العجل سيحل عليهم عذاب غضب اهللا �١الْم ،
وتناهلم ذلة يف احلياة الدنيوية، وكذلك سنعاقب املفترين اآلخرين، وهذه إشارة 
لطيفة إىل عبدة العجل اآلخرين الذين بلغوا درجة الظلم والقتل يف عبادة هذا 

كل شيء؛ فكان يعرف جيدا أن العجل اآلخر أعين ليكهرام. وإن اهللا عليم ب
اهلندوس أيضا سيجعلون من ليكهرام "العجل" بعبادم له، هلذا قد أشار 
باستخدام كلمة "كذلك" إىل حادث ليكهرام. يثبت من سفر اخلروج إصحاح 

أن اهللا أنزل املوت على بين إسرائيل بسبب عبادم للعجل، أي  ٣٥عبارة  ٣٢
اإلخبار عن هذا العذاب كان اهللا قد قال  قد أصام وباء قضى عليهم. وعند

والَّذين عملُوا السيئَات ثُم تابوا من بعدها  �إنه سينجي املؤمنني، حيث قال
يمحر فُورا لَغهدعب نم كبوا إِنَّ رنَآمأي إن الذين ارتكبوا السيئات �٢و ،

  فسوف يغفر اهللا هلم ويرمحهم.  رغبة يف عبادة العجل مث تابوا وآمنوا
ويف قضية ليكهرام تشري اآلية الكرمية إىل أن الذين كذَّبوا اإلهلام ظلما 
ونسجوا مؤامرات القتل وحرضوا احلكومة على القتل مث تابوا وآمنوا فسوف 

" أي يا مسيح اخللق عدوانايرمحهم اهللا، فبخصوص هذه املناسبة تلقيت إهلاما "
اء مسيحا للخلق اهتم بأمراضنا الـمعدية، فاإلهلام املسجل يف يا أيها الذي ج

أنت من الرباهني األمحدية يشري إىل هذا حيث قال عز امسه: " ٥١٩الصفحة 
                                                 

  ١٥٣ :األعراف ١
  ١٥٤ :األعراف ٢
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"، مبارك يف الدنيا واآلخرة. أمراض الناس وبركاته. إن ربك فعال ملا يريد
ض بربكات أي قد بورك فيك يف الدنيا واآلخرة فاهتم بشفاء الناس من األمرا

اهللا. انظروا يف أي زمن نشرت هذه األنباء وال أعرف مىت تتحقق. ففي زمن 
  يهلك الناس بالدعاء ويأيت زمن ينالون احلياة بالدعاء. 

من الرباهني األمحدية  ٢٤٠هي تلك اليت يف الصفحة  النبوءة التاسعة عشرة:
رب اغفر وارحم من السماء. رب ال  .رب أرين كيف حتيي املوتىوهي: "

تذرين فردا وأنت خري الوارثني. رب أصلح أمة حممد. ربنا افتح بيننا وبني 
قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني. يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا 
متم نوره ولو كره الكافرون. إذا جاء نصر اهللا والفتح وانتهى أمر الزمان 

  ؟" ا باحلقإلينا. أليس هذ
هذا اإلهلام كله يتضمن نبوءة بأن القوم سيعارضونين حتما ويسعون جاهدين 
للقضاء على هذه اجلماعة، وال يرضون حبال من األحوال أن تبقى هذه 

سيطورها، حىت إن العصر سيعود إليها، وبعد أن يكون  �اجلماعة، إال أن اهللا 
جديد. انظروا بأي وضوح  الناس قد تركوها وحيدة سيعود الناس إليها من

حتققت هذه النبوءة، فلم تكن أي ضجة للمشايخ يف زمن كتاب "الرباهني 
األمحدية" بل إن مؤسس فتنة التكفري كان قد كتب التعليق عليه مبنتهى الثناء 
واملدح، وبعده مبدة طويلة أثري طوفانٌ من التكفري وظل يري قوته ملدة من 

سيلُ حبسب اإلهلام اإلهلي، ويوشك أن ينال النور الزمن، واآلن بدأ يهدأ ذلك ال
  فتحا مبينا وميىن الظالم زمية نكراء. 

من الرباهني  ٢٤١هذه النبوءة منشورة يف الصفحة  النبوءة العشرون:
األمحدية وهي تتعلق بآم، وسبق أن كتبناها بالتفصيل، وقد مضى زمن على 
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له، إن معارضينا مل يعودوا يشكُّون ارحتال آم من هذا العامل ووصوله إىل منـز
اآلن يف أن آم قد مات كما مات ليكهرام وأمحد بيك، غري أم لعمايتهم 

أي حاجة يف إثارة  ،اءهالقوم السف يا أيهايقولون إن آم مل ميت يف امليعاد. 
؟ أروين أين آم أنه مات يف امليعاد أو بعدهمن مات حبسب الوعيد اإلهلي قضية 
كان قد بدأ يصيبه يف  اهلاويةويف أي مدينة يستقر؟ لقد مسعتم أن هليب اآلن 

امليعاد، غري أنه استفاد من الشرط فعاش عددا من األيام شبه املوت، فلم تتركه 
  تلك النار. بل قد أبادته.

فمن املثال العظيم على قدرات اهللا الغيبية أن النبوءة بقضية آم نشرت يف 
عاما، إذ قد أشار أوال إىل احلوار الذي جرى يف  ١٧قبل الرباهني األمحدية 

قل هو اهللا أحد، اهللا الصمد، مل يلد أمرتسر حول التوحيد والتثليث وقيل عنه "
إخفاء النصارى به  الذي قام" مث أنبأ عن مكر ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد

النصارى  للحق بعد انقضاء امليعاد، مث أطلع على الفتنة اليت ظهرت من قبل
بدافع احلماس الناتج عن التعصب املتناهي، وأخريا بشر بتحقق الصدق، مث بشر 

من  ٢٤١" املذكور يف الصفحة إنا فتحنا لك فتحا مبينابفتح عظيم يف إهلام "
اآلن؛ أهذا من عمل إنسان؟ افتحوا العيون والحظوا  قولواالرباهني األمحدية. 

  النبوءة عن آم. كم من أخبار عظيمة للغيب تتضمنها 
من  ٢٤١هذه النبوءة منشورة يف الصفحة  النبوءة احلادية والعشرون:

فتح الويل فتح وقربناه جنيا. أشجع الناس. ولو كان اإلميان الرباهني األمحدية "
  ." معلقا بالثريا لناله. أنار اهللا برهانه

الصفحة : هذه النبوءة هي األخرى مسجلة يف النبوءة الثانية والعشرون
إنك بأعيننا يرفع اهللا ذكرك. ويتم نعمته من الرباهني األمحدية وهي " ٢٤١
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" أن اخلواص من الدنيا "يرفع اهللا ذكرك واملراد منعليك يف الدنيا واآلخرة" 
والدين سيذكرونك بالثناء عليك، وأن أصحاب الدرجات العلى سيثنون 

ب الدرجات العالية يف عليك، أفال يثري التعجب أن ميدح بصدق القلب أصحا
  الدين والدنيا إنسانا يعد كافرا وحقريا ويقال له دجال وشيطان؟

من  ٢٤٢: هذه النبوءة منشورة يف الصفحة النبوءة الثالثة والعشرون
(أي أن الناس  "إين رافعك إيلّ وألقيت عليك حمبة مينالرباهني األمحدية وهي: 

وعادوك، كما هو من عالمات فجأة يقبلون إليك حبب بعد أن أبغضوك 
أن هلم قدم صدق عند رم. واتلُ (بك) وبشر الذين آمنوا املهدي املوعود). 

(زيارات)  وال تصعر خللق اهللا وال تسأم من عليهم ما أوحي  إليك من ربك
" فقد صرح يف هذه النبوءة جبالء ووسع مكانك. وبعده تلقيت إهلاما "الناس"

ان يزدحم عندك الزوار، حىت سوف يصعب على كل واحد أنه سيأيت عليك زم
منهم أن يقابلك، فال متلّ حينها وال تتعب من مقابالت الناس. سبحان اهللا ما 

عاما من اليوم يف زمن كان  ١٧أعظم شأنَ هذه النبوءة! وقد صدرت قبل 
حيضر جملسي رمبا رجالن أو ثالثة وذلك أيضا نادرا، فكم يترشح منه علم 

  ب اإلهلي!الغي
من  ٤٨٩: هذه النبوءة منشورة يف الصفحة النبوءة الرابعة والعشرون

أنت مين  .أنت وجيه يف حضريت اخترتك لنفسيالرباهني األمحدية وهي "
". هذه النبوءة مبرتلة توحيدي وتفريدي فحان أن تعان وتعرف بني الناس

يعرفونين. واآلن  نشرا يوم مل يكن الكثريون من سكان هذه القرية الصغرية
صيت هذا العبد املتواضع  ذاععاما على صدور هذه النبوءة فقد  ١٧بعد مضي 

حتقيقا للنبوءة أنه مل يكد جيهلين حىت األوالد والنساء من األمم األخرى أيضا 



����� ����	�  ٨١ 

أي ماذا كان وضعي عند  ١من هذا البلد. واملطّلع على كال هذين الزمنني
اآلن، فسوف تنطق روحه تلقائيا أن االطالع صدور النبوءة وما آل إليه أمري 

على هذا الغيب العظيم يستحيل على قوى اإلنسان استحالة إجناز الذباب عملَ 
  الفيل الضخم. 

من  ٤٩٠هذه النبوءة منشورة يف الصفحة  النبوءة اخلامسة والعشرون:
 كسبحان اهللا، تبارك وتعاىل. زاد جمدك، ينقطع آباؤ"الرباهني األمحدية وهي: 

". تتضمن هذه النبوءة وعدين ويبدأ منك(أي لن يذكرهم أحد بصفة دائمة) 
) أوال: أن اهللا سيخلق يف هذه العائلة ذرية صاحلة زكية، والثاين: أن هذا ١(

العبد املتواضع سيعد مبدأ كل شرف وجمد، وإن النبوءة اليت نشرا بوالدة ابنٍ 
هذه النبوءة. ولقد أثار السفهاء  مبارك يل هي األخرى يف احلقيقة جزء من

ضجة يف ذلك الوقت أنه مل يولد ابن يف الزمن القريب من النبوءة بل قد ولدت 
ابنةٌ، فكان سبب كل هذه الضجة أن هؤالء السفهاء كانوا يظنون أنه جيب أن 
تتحقق النبوءة فورا دون فاصل، بينما مل يقصد اهللا ذلك يف اإلهلام، بل لو 

أوال مث ولد ابن ذه الصفات فسوف يقال إن النبوءة قد  ولدت ألف طفلة
حتققت. أجل إذا كانت يف اإلهلام اإلهلي كلمة بال فاصل لكان من الضروري 

  أن تتحقق النبوءة مبراعاة هذه الكلمة.
من  ٤٩١هذه النبوءة واردة يف الصفحة  النبوءة السادسة والعشرون:

ليتركك حىت مييز اخلبيث من الطيب.  وما كان اهللالرباهني األمحدية وهي: "
  ".واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

                                                 
 �ملحوظة: لقد رأى هذا العبد املتواضع "سراج احلق مجايل" كال الزمنني بفضل اهللا  ١

أن حيقق الكمال التام ورقي هذا اإلمام احلق والربيء وأن  �وازداد إميانا، ويدعو اهللا 
 يزيد اإلميان مبعية هذا الصادق. (مجايل)
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من  ٤٩٢: هذه النبوءة منشورة يف الصفحة النبوءة السابعة العشرون
"، ويف كتاب آخر أردت أن أستخلف فخلقت آدمالرباهني األمحدية وهي: "

فيها من يفسد فيها. قال إين  وقالوا أجتعلإهلام يشرح هذا اإلهلام نفسه وهو: "
"، كما صرح يف إهلام آخر منشور يف الرباهني األمحدية ما ال تعلمون أعلم

". واضح أن هذه النبوءة منشورة يف أنت مين مبنـزلة ال يعلمها اخللقنفسه "
عاما بينما الفتنة اليت تشري إليها قد ظهرت بعد سنني  ١٧الرباهني األمحدية منذ 

سبين املشايخ مفسدا وكتبوا فتاوى التكفري. فأسس نذير حسني طويلة، حبيث ح
التكفري، وتوىل حممد حسني البطالوي على شاكلة  - عليه ما يستحقه -الدهلوي

كفار مكة خدمة استصدار فتاوى التكفري من مجيع املشاهري وغري املشاهري. 
أن مثل هذه  وكما يتبني من اإلهلام اإلهلي املنشور يف الرباهني األمحدية سلفا

الفتاوى ستكتب، وهو ما ورد يف اآلثار النبوية أيضا أن املهدي املوعود سيفىت 
  بكفره، فتحقق كلُّ ذلك. 

من  ٤٩٦: هذه النبوءة مسجلة يف الصفحة النبوءة الثامنة والعشرون
حييي الدين ويقيم الشريعة. يا آدم اسكن أنت الرباهني األمحدية وهي "
 اسكن أنت وزوجك اجلنة، يا أمحد اسكن أنت وزوجك اجلنة. يا مرمي

". هذه نبوءة عظيمة، وإن وزوجك اجلنة. نفخت فيك من لدين روح الصدق
األمساء الثالثة فيها تشري إىل ثالثة أحداث مستقبلية، يعرفها الناس عن قريب. 
وإن عبارة "لدن" الواردة يف هذا اإلهلام قد اطلعت على تفسريها يف الكشف 

ل يل ملك يف الرؤيا إن مقام "لدن" الذي أُوصلت إليه ملكان يرتل فيه حبيث قا
  املطر على الدوام وال ينقطع وال للحظة واحدة". 
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من  ٥٠٦هذه النبوءة منشورة يف الصفحة  النبوءة التاسعة والعشرون:
مشرِكني يكُنِ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْ لَمالرباهني األمحدية وهي "

ولو مل يفعل اهللا تعاىل ذلك "، مث قال ما تعريبه: منفَكِّني حتى تأْتيهم الْبينةُ
فهي تشري إىل آية إهلية تنقذ العامل من اهلالك. ومعىن اإلهلام أن  .ألظلمت الدنيا

أهل الكتاب واهلندوس لن ينفكّوا عن عدائهم وتعصبهم حىت أعطيهم آية بينة، 
  و مل أفعل ذلك لفسد العامل والتبس احلق. ول

من الرباهني  ٥١٥هذه النبوءة منشورة يف الصفحة  النبوءة الثالثون:
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما األمحدية وهي: "

هذه االستعارةَ تعبريا عن رضاه، فمثال يتعامل أي سيد يف  �". بين اهللا تأخر
اليومية مع أحد خدامه حبكمة، وحني يالحظ السفهاء هذه املعاملة يظنون  احلياة

أنه عاتب على ذلك اخلادم. عندئذ تثور غريةُ السيد حبق خادمه ويتصرف معه 
بإكرام ليفصح هلم وكأنه غفر له ما تقدم له من ذنب وما تأخر، أي يبدي 

ن هذا الكرمي لن السيد لذلك اخلادم رضوانا حني يالحظه الناس يوقنون بأ
 شرتيسخط عليه يف املستقبل، فهي نبوءة عظيمة. مث يف الصفحة نفسها: ن
صورةٌ هي هلذا العبد املتواضع ألبس فيها لباسا أخضر، وهلا جالل عظيم وهيبة 
كما يكون قائد فاتح مدجج بالسالح، وكتب على ميني الصورة ويسارها: 

ذي  ١٩تب عليها يوم االثنني بتاريخ "حجة اهللا القادر سلطان أمحد خمتار"، وك
من شهر "كاتك"  املوافق للسادس ١٨٨٣أكتوبر  ٢٢املوافق  ١٣٠٠احلجة 
هذه العبارة كلها موجودة يف الصفحتني  ي).وس(التقومي اهلندبكرم  ١٩٤٠
من الرباهني األمحدية، وهذا الكشف يصرح أن آية ستظهر  ٥١٦و ٥١٥

بواسطة سالح. وقد ظهرت آيةُ ليكهرام على هذا النحو متاما. مث يف الصفحة 
أليس اهللا بكاف عبده. فربأه اهللا مما قالوا بعده العبارة اإلهلامية التالية: " ٥١٦
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وكان عند اهللا وجيها. فلما جتلى ربه  هم اليت ألصقها به الكفار)(أي من الت
واهللا موهن كيد الكافرين.  (أي نسف جبل الصعوبات) للجبل جعله دكا

" يف هذا اإلهلام يقول اهللا إن ولنجعله آية للناس ورمحة منا وكان أمرا مقضيا.
وميكرون اهلندوس سيتهمونين بعد قتل ليكهرام بأنين نسجت مؤامرة لقتله، 

لتمتني التهمة، لكننا سنربئ ساحة هذا امللهم ونوهن مكرهم، وستزول جبال 
  الصعوبات. 

ليس من الضروري أن نلفت انتباه أحد إىل هذه النبوءة، فليفكر أهل العدل 
  واإلنصاف وال يسيئوا إىل عاقبتهم بإنكارهم هذا الغيب البني الصريح. 

، نظرا بالعجليف هذه النبوءة  مما جيب ذكره أيضا أن ليكهرام وصف
) أوال: كما كان عجل السامري ميتا، كذلك كان ١ملشاات كثرية.. (

) ثانيا: كما كان يصدر من فم ٢ليكهرام ميتا إذ مل تكن فيه روح الصدق. (
ذلك العجل امليت خوار، كذلك كان هذا أيضا خيور ويطلق كالما ال معىن له. 

امليت قد مزق يف يوم العيد، كذلك قد مت  ) ثالثا: كما كان ذلك العجل٣(
) رابعا: كما كان ذلك العجل جعل ٤القضاء على هذا أيضا يف أيام العيد. (

) ٥من ذهب القوم وحليهم، كذلك أعد هذا العجلُ جبمع أموال القوم. (
خامسا: كما كان ذلك العجل قد تسبب أخريا يف إصابة املفترين من القوم 

  مل،كذلك ستكون عاقبة عبدة هذا العجل املفترين.بأنواع العذاب واأل
من  ٥٢٢: هذه النبوءة مسجلة يف الصفحة النبوءة الواحدة والثالثون
 احملمديني قدم وإنّ أتى، قد وقتك فإن تبختر،"الرباهني األمحدية وتعريبها: 

تقَعا إن. العليا املنارة على وحممد داألنبياء، سي راهللا إنّ. مصطفى مطه 
 كذلك إليك، يتوجه األفواج رب. مراداتك كلَّ ويعطيك أمرك، كلَّ يصلح
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، إن باب فوهي من خرجت وكلمات اهللا كتاب القرآن أنّ ليثْبت اآليات يري
  ا.رمحة اهللا املقدسة متوجهة إىل هنمنن اهللا مفتوح، وإن 

من  ٥٥٧و ٥٥٦الصفحة : هذه النبوءة مسجلة يف النبوءة الثانية والثالثون
يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل وجاعل الذين الرباهني األمحدية وهي "

، إين سأري بريقي، وأرفعك من اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة
قدريت. جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر 

الفتنة ههنا. فاصرب كما صرب أولو صولٍ.  صدقه بصولٍ قوي شديد صول بعد
النبوءة كانت تتعلق بليكهرام، وقد حتققت ومر بياا مفصال،  هذه ".العزم

 ٥١٠و ٥٦٠وستظهر آيات أخرى تتمةً هلا. ويتعلق ا إهلام وارد يف الصفحة 
وخيوفونك من دونه. أئمة الكفر. ال ختف إنك من الرباهني األمحدية وهو: 

(أي جيعل الفتح . . ينصرك اهللا يف مواطن. إن يومي لفصل عظيمأنت األعلى
يعصمك اهللا  يظل ربك عليك ويغيثك ويرمحك، حيالفك يف جماالت كثرية)

من عنده وإن مل يعصمك الناس وإن مل يعصمك الناس يعصمك اهللا من 
إين منجيك من الغم. أنت مين مبرتلة ال يعلمها اخللق. كتب اهللا . عنده

  .                ا ورسلي. ال مبدل لكلماتهألغلنب أن
من  ٥٥٩و ٥٥٨: هذه النبوءة منشورة يف الصفحة النبوءة الثالثة والثالثون
سالم عليك يا إبراهيم. إنك اليوم لدينا مكني أمني. الرباهني األمحدية وهي: "

حب اهللا، خليل اهللا، أسد اهللا. أمل جنعل لك سهولة يف كل أمر، بيت الفكر 
وبيت الذكر. ومن دخله كان آمنا. مبارِك ومبارك، وكل أمر مبارك يجعل 
فيه، رفعت وجعلت مباركا، والذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم أولئك هلم 

  األمن وهم مهتدون. 
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وإن سجد الذي بين على السطح مع البيت، املراد من بيت الذكر ذلك امل
إهلام "مبارِك ومبارك، وكل أمر مبارك يجعل فيه" يشري إىل تاريخ بناء هذا 

  وتتضمن النبوءة الربكات اليت وضع هلا األساس اآلن. ،(حبساب اجلمل)املسجد 
من الرباهني  ٥٢١: هذه النبوءة مسجلة يف الصفحة النبوءة الرابعة والثالثون

"سيباركك بركات كثرية حىت إن امللوك سيتربكون بثيابك"،  تعريبها:األمحدية 
وخبصوص ذلك هناك كشف يل إذ رأيت يف عامل الكشف أن األرض حتدثت 

  إيلَّ وقالت باللغة العربية: "يا ويل اهللا كنت ال أعرفك". 
: أُعلمت ثالث مرات عن الشيخ حممد حسني النبوءة اخلامسة والثالثون

الوي صاحب جملة إشاعة السنة مؤسس التكفري والذي يف رقبته ذنب نذير البط
حسني الدهلوي وسائر املكفرين والذي تبدو آثاره رديئة جدا يف الظاهر وتبعث 
على اليأس؛ أنه سريجع عن سلوكه الفياض بالضالل مث يفتح اهللا عينيه، واهللا 

  على كل شيء قدير. 
بت إىل بيت حممد حسني مع مجاعة من وذات مرة رأيت يف الرؤيا كأنين ذه

الناس وصلينا هناك وكنت إماما، مث خطر ببايل أين أخطأت يف الصالة حبيث 
بدأت قراءة الفاحتة جهرا يف صالة الظهر أو العصر، مث تبني يل أين مل أكن قد 
جهرت بالفاحتة وإمنا كنت كبرت فقط جهرا، وحني انتهينا من الصالة رأيت 

ا مقابلنا وبدا يل أسود اللون وهو عارٍ متاما فاستحييت من حممد حسني جالس
النظر إليه لكنه يف احلالة نفسها جاء إيل، عندئذ قلت له أمل يأن لك أن تصاحل؟ 
وهل حتب أن يعقد الصلح معك؟ فقال نعم، فدنا مين كثريا وعانقين وكان يف 

يل يف حقك تلك الساعة كطفل صغري. مث قلت له: إذا أردت فاعف عن أقوا
اليت سببت لك احلزن، فاعلم أن كل ما قلته فإمنا قلته بصدق النية، وحنن خناف 
من ربنا يوما ثقيال منثل فيه أمامه، فقال قد عفوت، فقلت له أن اشهد بأين 
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أيضا قد عفوت عن مجيع األقوال اليت جرت على لسانك، وعفوت عن 
صلية البسا ثيابا بيضاء، مث قلت تكفريك وتكذيبك. وبعد ذلك رأيته يف قامته األ

له: اليوم حتقق ما رأيته يف الرؤيا، مث نادى مناد أن شخصا يدعى سلطان بيك 
يحتضر، فقلت سيموت قريبا، ألين أُريت يف الرؤيا أن الصلح سيحدث يوم 
وفاته، مث قلت حملمد حسني إين كنت رأيت يف الرؤيا أن من عالمات يوم 

موت يف ذلك اليوم. فحني مسع هذا القول نظر إيل الصلح أن اء الدين سي
مبنتهى التعظيم وأبدى التعجب كما يتعجب اإلنسان من عظمة ما قد حدث 
على أرض الواقع وقال إنه من متام الصدق، وأن اء الدين قد مات فعال. مث 
أقمت له مأدبة، فقبلها بعد عذر بسيط، مث قلت له: إين كنت رأيت يف الرؤيا 

، وكان ذلك يف يوم األربعاء لح سيتم مباشرة فقد حتقق ما رأيتالص أيضا إن
  . ١٨٩٤ديسمرب/كانون األول  ١٢وبتاريخ 

: النبوءة السادسة والثالثون هي أين كتبت يف النبوءة السادسة والثالثون
قد أخربين بأين سأعيش مثانني عاما أو أقل منها بقليل  �"إزالة األوهام" أن اهللا 

، وهذا اإلهلام تلقيته قبل ما يقارب عشرين أو اثنني وعشرين عاما أو أكثر منها
  وأشيع يف أناس كثريين، كما نشر يف إزالة األوهام أيضا. 

أنبأين مبناسبة نشر اإلعالنات  �: وهي أن اهللا النبوءة السابعة والثالثون
اليت صدرت مقابل األمة اآلرية والقساوسة والسيخ أن الذي يبارزين منهم 

عليه. وكذلك هناك نبوءات أخرى قد كتبتها يف  �وف ينصرين اهللا فس
، ومعظم بلغ عددها قرابة مخسة آالفالكتب املختلفة، وهذه اخلوارق قد 

الذين شاهدوها بأم أعينهم ما زالوا على قيد احلياة، وكل من عاش معي ملدة 
معينة قد شاهدها هو اآلخر بأم عينه، وهذا العمل مستمر، فيا أسفا على حالة 

، وال يفهم �األشقياء الذين يقولون إنه مل تصدر أي معجزة أو نبوءة من النيب 
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نوار والربكات الكثرية تصدر من أمته هؤالء السفهاء أنه إذا كانت هذه األ
وهي ال تظهر على أيدي أمة أي نيب آخر، فكم من قتل احلقائق أن ينكر 

قد بعث  �اإلنسان هذا املصدر للربكات، بل احلق أنه لو مل يكن النيب املبارك 
  ملا ثبتت نبوة أي نيب.

 واضح أن جمرد تقدمي القصص واألساطري ال يسمى برهانا، فهذه القصص
شائعة يف كل شعب بكثرة، وملعون ذلك القلب الذي يبين إميانه على القصص 
فحسب، وال سيما أولئك الذين اختذوا ابن اإلنسان العاجز إهلا. فأولئك ينطبق 

: واها للخالة اليت تضحي حبياا من أجل ابن أختها األردي وتعريبهعليهم املثل 
  دون أن تراه.

نبيا عظيما واحدا حائزا الدرجة العليا يف عندما ننظر بعني اإلنصاف جند 
بطال واحدا، وسلسلة النبوة كلها ونبيا حيا واحدا وأحب األنبياء إىل اهللا تعاىل، 

أي سيد األنبياء وفخر الرسل وتاج املرسلني الذي امسه حممد املصطفى وأمحد 
ورا ما اتىب صلى اهللا عليه وسلم، الذي لو سار أحد يف ظله عشرة أيام لنال ن

كان لينال إىل ألف سنة. ما هذه الكتب اليت تريد أن جتعلنا مردودين وخمذولني 
حيةً النبوة اليت يف ظلِّها ومظلمي القلوب إذا اتبعناها؟ فهل جتدر أن تسمى 

؟ فاعلموا يقينا أن كل هؤالء موتى، فهل يقدر امليت على أن ينور ميتا منوت
. والذي نفسي بيده أن لو كان يف آخر؟ إن عبادة يسوع عبادة وثن فحسب

زمين ملا وسعه إال الشهادة يل بتواضع. وهذا هو احلق سواء قبِله أحد أم ال. 
ويف احلق بركة إذ يصل نوره العاملَ أخريا، فتتنور بقاع العامل كُلها، إال من 
كانوا واقعني يف الظالم. أال إن وصييت األخرية أننا اكتسبنا كل نور باتباع هذا 

هو اآلخر، وسيحرز قبوال  (ذلك النور)سول األمي، وكل من يتبعه ينال الر
حبيث لن يبقى أمامه مستحيل. إن اإلله احلي الذي خيفى على الناس سيكون له، 



����� ����	�  ٨٩ 

سيكون مباركا يف كل  .وإن مجيع اآلهلة الباطلة ستداس حتت أقدامه ومتزق
  اهلدى.  مكان وستكون معه القوى اإلهلية. والسالم على من اتبع 

اآلن ننهي هذا الكتيب على توصية: يا طالب الصدق حتروا عنه، فإن أبواب 
، اليت وعد ا، هذه األيام هي تلك ١السماء مفتوحة، ويا مشايخ قومنا السفهاء

فافتحوا العيون وانظروا ماذا جيري يف األرض، انظروا ما أشنع اإلساءة اليت 
دس وكيف يتم ذلك، هل بقي نقص أو تصدر يف حق ملك الصدق الرسول املق

إساءة مل تنسب إىل ذلك النيب املقدس؟ أفلم يكن من الضروري أن يظهر يف 
السماء أمر عند ظهور هذا الطوفان على األرض؟ فقد اختار اهللا هلذا عبدا من 
عباده لريي قدراته، ويثبت وجوده ويدعم الصدق، ويقيم احلجة على الذين 

بون الزور بأنه موجود ويدعم الصدق. ولو مل يظهر يستهزئون بالصدق وحي
وجهه عند ظهور مثل هذه الفتنة لغرق العامل يف الضالل، ومات كل إنسان 

أنه أمسك مبركب البشرية يف الوقت  �دهريا وملحدا. فمن فضل اهللا 
املناسب، فما هذا القرن الرابع عشر؟ إمنا كان بدر ليلة الرابع عشر، قد نشر اهللا 

ا نوره على األرض كرداء، فهل حتاربون اهللا؟ وهل تصدمون رؤوسكم فيه
أن األرض  �بقلعة من الفوالذ، اخجلوا قليال وال تتصدوا للحق. لقد رأى اهللا 

 ،وأن الصدق يرد ،بحبالبدع والشرك والسيئات وأن النجاسة ت قد احترقت
يري الصادق يتحقق يف فقد التفت إىل إصالح العامل وفق سنته القدمية، ألن التغ

السماء ال يف األرض، واإلميان الصادق ينال من فوق ال من حتت، لذلك قد 
أراد ذلك اإلله الرحيم أن جيدد اإلميان ويري الذين نودوا بواسطة اإلعالنات أو 

األرض والسماء سينادون يف املستقبل آيةً من هذا القبيل، وقد خاطبين بقوله: "

                                                 
  ر. منه أنا ال أقول حبق مشايخ هذا الزمن إال ما قيل سلفا يف اآلثا ١
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ل يل األرض والسماء. قل يل سالم، يف مقعد صدق معي. ق ١معك كما هو
عند مليك مقتدر. إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون. يأيت نصر اهللا. 

  ". إنا سننذر العالَم كله. إنا سننـزل، أنا اهللا ال إله إال أنا
هذه اإلهلامات تتضمن وعود النصر اإلهلي القوية، غري أن هذا النصر كله 

اآليات السماوية، والذين يظنون أن املسيح املوعود واملهدي  سيتحقق مع
املوعود سيأيت بالسيف فهم ظاملون وعدميو الفهم وسفهاء، إن صحف األنبياء 
تصرح بصوت عال أن القلوب ستفتح يف هذا الزمن بآيات مساوية ال 

سفك  منه بالسيوف، وحني رفع السيف يف الزمن األول مل تكن الغاية اإلهلية
فغاية القول إن هذا الزمن  .الدماء، وإمنا قُتل بالسيف من رفعوا السيف أوال

زمن اآليات السماوية ال سفك الدماء، وإن احلمقى قدموا الشريعة اإلهلية 
الطاهرة بتأويالت سيئة، إن القدرات السماوية اليت ميلكها اإلسالم ال ينافسه 

  . ىل السيف أبداإن اإلسالم ليس حباجة إفيها أي من األديان، 
  هـ ١٣١٤ذي القعدة، سنة  ٢٣الراقم: مريزا غالم أمحد القادياين، 

____________________  

@ @@

                                                 
      استعمل هنا للسماوات واألرض ضمري الغائب "هو" إشارة إىل الكون كله. منه ١
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والكمال الذي  الفضل "واها جلالل القرن الرابع عشر وجاهه، فما أعظم ١
  اهللا برمحة ناله

  عبد صادق لكي يقيم رونق اإلسالم من جديد  �الذي بعث فيه من اهللا 
، فقد نزل من السماء صاحب �الذي كان قد تنبأ بظهوره املخرب الصادق 

  اإلقبال ذلك 
مقره قاديان وامسه غالم أمحد، الذي بسببه أخرج اإلسالم رياشه وأجنحته 

  من جديد 
ن كل بكل قوة ومحاس، وهذا ما جيري على لسا فقد بدأ جتديد الدين يتحقق

  من تراه
  بدأ اجلياع يشبعون باألغذية الروحانية، كما ارتوى العطاشى بغيث الربكات

  بدأ يزول سواد الشرك والبدعة، وبدأ ينجلي حسن التوحيد ومجالُه 
قد انكشفت كثري من األسرار املختومة من العلم اللدين، وقد رأينا مثاال حيا 

  للكشوف والكرامات 
وحي واإلهلام، كما جتلت حقيقة ليلة املعراج وحال قد تبينت اليوم حقيقة ال

  الطُّور 
لقد ثبت اليوم أن القرآن هو املعجزة املتجددة، وقد سلَّم العامل بأن مواجهته 

  مستحيلة
  لقد قُطع رأس كل معارض بسيف الرباهني كما ازمت سائر األديان باحلجة 

                                                 
١
 )املترجم(ردية. أقصيدة ترمجة  
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من نزول عيسى بن قد انكشفت أسرار النبوءات والرسالة كما تبني املراد 
  مرمي 

  فمعىن إعجاز النبوة أن املالئكة تنـزل على قلب املؤمن باألفضال اإلهلية 
قد اكتشفت نكات التصوف وأسرار الوالية، وأقر اجلميع بأن اخلوارق 

  ليست من املستحيل
باختصار؛ قد احنلَّت مئات املسائل العويصة، فمن طرح سؤاال واحدا تلقَّى 

  عشرة ردود
روا أيها املنصفون؛ كيف قد انقلب الزمن إذ يوصف عيسى املوعود بأنه تدب

  الدجال 
أال إن األنبياء واألولياء كمرآة، وكل من ينظر إليهم يرى فيهم مالحمه هو 

  نفسه 
فبعض الناس حمرومون من البصر كاخلفاش، ومع ذلك يعيبون الشمس 

  املتمتعة باحلسن واجلمال 
مثل "العلم حجاب أكرب"؛ فاإلنسان يفوز فالعلم املادي هو مصداق لل

  بالكمال من خالل العلم الباطين دوما 
 هل نسيتم قصة موسى واخلضر أيضا، فكان اخلضر قد اختذ خطوة حريت

  موسى
فاتبِع هذا اخلضر يا غُالب باعتقاد وتعظيم إذا كنت تريد اخلري والعافية يف 

  احلال والقال
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  إعداد دار الضيافة والبئر وغريهاقائمة املتربعني من أجل 
  

طرق ال ؤسسةم يفاحملترم، املوظف  املنشي عبد الرمحن
  ة يف والية كبورلهالعام

  
  روبية ٤٠

  روبية ٤٠  املولوي السيد حممد أحسن احملترم األمروهي 
  روبية ٥٠  نزيل مدراس    ،احلاج عرب مهدي احملترم البغدادي 
  روبية ٥٠ سيتهـ احلاج عبد الرمحن اهللا ركها احملترم،، مدراس 

  روبية١٢  شركة إبراهيم سليمان، مدراس 
  روبية ٥٠  مدراسسيتهـ داجلي الجلي احملترم، 

  روبية ١٣  سيتهـ احلاج صاحل حممد اهللا ركها احملترم، مدراس
  روبية ٢٠  مدراساملولوي سلطان حممود احملترم، 

  روبية ٢٥  سيتهـ إسحاق إمساعيل احملترم من بنغلور 
  روبيات ١٠  مرزا خدا خبش احملترم، أستاذُ نواب احملترم، مالري كوتله 

  روبيات ٥  زوجة املرزا احملترم املذكور 
   روبية١٠١  الشيخ رمحت اهللا احملترم، التاجر من الهور

  ات   آن ٤و
  روبية ٥٠  البهريوي احملترم،زوجات احلكيم فضل دين 

  روبيات ١٠  الشيخ حممد جان احملترم الوزيرآبادي
  روبيتان  املنشي كرم إهلي احملترم من جبال شمله 

  روبية واحدة  خري الدين احملترم من سيكهوان القريبة من قاديان
  روبية واحدة  إمام الدين من شيخوان القريبة من قاديان
  روبية ٢٠  نواب خان احملترم، رئيس املديرية، جهلم 
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  روبيات ٥  جالل الدين احملترم، بالين من حمافظة غجرات
  روبيات ٥  عبد العزيز احملترم، حمدد أراضي زراعية من شيخوان 

  روبيات ١٠  نيب خبش احملترم، خمتار القرية، بطاله 
  روبيات ٥  ، لدهيانهعبد احلق احملترم

  روبية ١٥  جامونخليفة نور الدين احملترم واَهللا دتا احملترم من 
  روبية واحدة  ديق احملترم من شيخوان القريبة من قاديان   حممد ص

موىل خبش احملترم، تاجر اجللود من دنغه يف حمافظة 
  غجرات

  
  روبيات ٥

  روبيات ٥  قطب الدين احملترم من كوتله فقري يف حمافظة جهلم 
  روبية ١٢٠  شادي خان احملترم من سيالكوت 

بكالوريوس  هادةشاخلواجه مجال الدين احملترم، حامل 
  من جامون 

  روبيات ٣
  وآنتان  

غالم رسول احملترم، التاجر من كلكوتا القادم إىل 
  جامون 

  
  روبيات ٥

   روبيتان  حممد الدين احملترم، بائع األحذية من جامون
  آنة ١٢و

  روبيات ٥  حممد شاه احملترم، املقاول من جامون 
  روبية واحدة  كرمي احملترم، العطّار من جامونفضل 

  روبية وآنتان   عمر احملترم البناء من جامون  
  روبية واحدة   املنشي نيب خبش احملترم من جامون

  روبية واحدة  اهللا دتا احملترم من جامون   
   وآنتان روبية   سردار مسند خان احملترم من جامون
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  ة ونصفآن ١٤   املولوي حممد صادق احملترم من جامون 
  آنات ٨  املولوي حممد أکرم احملترم من جامون
  سبع آنات وربع   املفيت فضل أمحد احملترم من جامون 

مسيح اهللا احملترم الشاهجهانبوري، طباخ مدير  الشيخ
  القنوات، ملتان

  
  روبية ٤٠

  روبية ١٥  زين الدين حممد إبراهيم احملترم، املهندس من مومباي 
  روبيات ٦  مشس الدين حممد إبراهيم احملترم، مومباي 
  روبية ٤٠  شهاب الدين مشس الدين احملترم، مومباي 

  روبيتان  مهدي حسني احملترم، مومباي 
  روبيات ٣  نور حممد احملترم

  روبيات ٥  يره إمساعيل خانفتح حممد خان احملترم، بزدار ليه، د
  روبيتان  بابو جراغ الدين، مدير حمطة السكة احلديدية يف ليه 

  روبيات ٥  مريزا أفضل بيك احملترم، خمتار قصور 
  روبية ٢٥  الدكتور بوري خان احملترم، قصور

  روبيات ١٠  عبد اهللا خان احملترم، األخ لرئيس مديرية جهلم 
  روبيتان  موجيانواله، حمافظة غجراتأكرب علي شاه احملترم، 

  روبيتان  املولوي حممد قاري احملترم، إمام مسجد قصابان، جهلم 
  روبيتان  فضل إهلي احملترم من قرية فيض اهللا قرب قاديان 

  واحدة روبية  احلافظ نور حممد احملترم، قرية فيض اهللا قرب قاديان  
  روبية واحدة  جراغ علي احملترم، قرية غالم نيب قرب قاديان 
  روبية واحدة  عبد اهللا احملترم من قرية غالم نيب قرب قاديان 

  آنتان  غالم قادر احملترم من قرية غالم نيب قرب قاديان  
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  آنتان  نظام الدين احملترم، قرب قاديان 
  روبيتان  عبد اخلالق احملترم، الرفّاء، أمرتسر 

  روبية واحدة  ، حارة شريانواله كتره، أمرتسر  غالم حممد احملترم
  روبيتان  غالب الدين احملترم،  لوال ، والية جامون 
  روبيات ٥  حممد إمساعيل احملترم، تاجر احلرير يف أمرتسر 

  روبية ٢٠  نيب خبش احملترم، الرفّاء من أمرتسر 
والدة عبد العزيز احملترم، حمدد األراضي الزراعية، 

  شيخوان 
  

  روبيتان
  روبيتان  زوجة عبد العزيز احملترم املذكور، حمدد األراضي الزراعية 

  روبية واحدة  مجال الدين احملترم من شيخوان 
  روبيات  ٣  دينه، حمافظة جهلم  القطار شاه دين احملترم، مدير حمطة

  روبية واحدة  غالم حسني احملترم، مساعد مدير احملطة يف دينه 
  روبيات ٥  خليفة رشيد الدين احملترم، اجلراح املساعد من تشكراته

  روبيات ٣  حممد خان احملترم، كبورله 
  روبية واحدة  وزير الدين احملترم، مدير املدرسة، سجانبوره كانغره 

  روبية واحدة  احملترم من قاضيكوت ن ياء الديض يقاضال
  روبيتان  القاضي حممد يوسف احملترم، قاضيكوت 

  روبية واحدة  فضل الدين احملترم من قاضيكوت 
  آنات ٨  القاضي فضل الدين احملترم 

  روبية واحدة  نور أمحد احملترم، درويش كي 
  روبيات ٥  زوجة نيب خبش احملترم، الرفّاء من أمرتسر  

  روبية ١٥  السيد خصيلت علي شاه احملترم، رئيس خمفر شرطة دنغه 



����� ����	�  ٩٧ 

  آنة١٢و روبيتان  البناء غالم إهلي احملترم مع اإلخوة وأفراد األسرة، رية
  روبية واحدة  من شيخوان  احملترممهر ساون 

  روبيات ٧  عبد العزيز احملترم، اخلياط من سيالكوت 
  آنات ٧و

  روبيات ٣  زوجة عبد العزيز احملترم املذكور 
  روبيات ١٠  السيد حامد شاه احملترم من سيالكوت 

  روبية ٤٠  زوجة السيد املذكور ووالدته 
  روبيات ٥  املنشي اهللا دتا خان احملترم، سيالكوت 

  روبيات ٣  سيالكوتشرطی، الحممد الدين احملترم،  
  روبيات ٥  سيالكوت  الشيخ عطا حممد احملترم، املراقب،

  روبية واحدة  احلكيم أمحد الدين احملترم، سيالكوت
  روبية واحدة  سيالكوتشرطی، الاحلكيم حممد دين احملترم، 

  روبيتان  موىل خبش احملترم، بائع األحذية، سيالكوت
  روبيتان  درس، سيالكوت املالسيد نواب شاه احملترم، 
  روبية واحدة  سيالكوت  السيد جراغ شاه احملترم،

  روبية واحدة  سيالكوت عنايت اهللا احملترم،
  آنتان  السيد حممد احملترم، موظف يف الشرطة، سيالكوت

  روبية واحدة  فضل الدين احملترم، الصائغ، سيالكوت 
  آنة١١و روبيتان  نظام الدين احملترم البناء، سيالكوت 

  روبيات  ٣  غالب خان احملترم، املراقب، مدرس، سيالكوت 
 ، املوظف يف الشرطة،احملترم السيد أمري علي شاه

   سيالكوت
  
  روبيات ٥
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  روبيات ٥  حممد الدين احملترم، كاتب الطلبات، سيالكوت 
علي جوهر خان احملترم، رئيس فرع مكتب الربيد، 

  جالندهر
  
  روبيات ٥

  واحدة روبية  احملترم من بدوملهياملولوي قطب الدين 
  روبيات ٣  احملترم، لدهيانهقادر خبش 

  روبيات ١٠  حممد أكرب احملترم، بتاله 
  روبية  ٢٥  املنشي رستم علي احملترم، مفتش احملكمة، غورداسبور 

  روبيات ٥  شاه ركن الدين أمحد احملترم، صاحب زاوية كره 
  آنات ٤روبية و  درس، نور حمل املاملولوي غالم حميي الدين احملترم، 

  روبيتان  بابو غالم حميي الدين احملترم، لور، حمافظة جالندهر 
، املسؤول عن القنوات حملافظة احملترم مرزا نياز بيك

  ملتان
  

  روبية ٢٠
  روبية ٧١  آسام منی بور بلد السوق الرئيس �سيتهـ موسى احملترم

  روبية ٤٠  شرف الدين احملترم، كوتله فقري، جهلم 
  روبيات ٥  احلافظ عبد الرمحن احملترم، ليه 

، املنشي عزيز اهللا احملترم السرهندي، رئيس مكتب الربيد
  نادون كانغره

  
  روبيتان

  روبيات ١٠  الدكتور عبد احلكيم احملترم، بتياله 
  روبية واحدة  املولوي عبد اهللا خان احملترم، بتياله

  آنات ٨  املولوي حممود حسن خان احملترم، بتياله
 ،الشيخ حممد حسني احملترم املرادآبادي، كاتب الرسائل

  بتياله نادون كانغره
  
  روبيات ٣
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  روبيات ١٠  الشيخ عبد اهللا احملترم والشيخ عباد اهللا احملترم، بتياله
  آنة ١٢و

  روبيات ١٠  الشيخ كرم إهلي احملترم، بتياله 
  روبية واحدة  احلافظ نور حممد احملترم، بتياله

  روبية واحدة  مصطفى ومرتضى احملترمان، بتياله
  روبيتان  حممد أفضل و حممد أعظم احملترمان، بتياله

  آنة١٢  املولوي يوسف احملترم السنوري، بتياله 
  آنتان  احلافظ عظيم خبش احملترم، بتياله 

أبناء الشيخ ظهور علي املرحوم وحفيد أكرب علي 
  املرحوم، بتياله 

  
  آنتان

  آنات ٤  الشيخ عبد الصمد احملترم السنوري، معلم  
  روبية واحدة  ماستر غالم حممد احملترم، سيالكوت 

  روبية واحدة  حممد علي السيد احملترم، مدرس يف قلعة صوا سنغ
املولوي كرم الدين احملترم نائب املدرس يف قلعه صوا 

  سنغ 
  

  روبية واحدة
  روبيات ٥  املولوي عبد الكرمي احملترم، سيالكوت 

  روبيات ٥  بابو عطا حممد احملترم، املراقب املساعد، سيالكوت 
  روبيتان  أشخاص متفرقة من سيالكوت

  روبيتان  ، كلكوتا    ٤٣قربان علي احملترم، البناء، كتيبة رقم 
  روبيات ٥  املنشي عبد الرحيم احملترم، مكتب الربقيات، مين بور

، دانا ٤٤عبد الغفار احملترم البناء، موظف، كتيبة رقم 
  بور 

  
  روبيتان
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  روبيتان  ، مين بور ٤٤بشارت ميان احملترم، كتيبة رقم 
  روبيات ٣  بري فيض علي احملترم، مين بور 

  روبيتان  مين بور  ،مجعداراحملترم،  سرور خان
  روبيتان  كهندا احملترم، مجعدار، غورداسبور 

  روبية واحدة  لعل دين احملترم، مين بور 
  روبيتان  غالم رسول احملترم، غازي بور

  روبيات ٥  حسني خبش احملترم، بارك بور، سوق ارديل 
  روبيتان  شربايت احملترم، البنارسي 

  روبيتان  ملّا عبد الرحيم احملترم، غزين 
  روبية  ٣٠  املولوي غالم إمام احملترم، عزيز الواعظني، مين بور 

  روبيات ٥  زوجة املولوي احملترم املذكور 
حممد الدين احملترم، حمدد راضي الزراعية، بالين، حمافظة 

  غجرات 
  

  روبية واحدة
  روبيات ٥  اخلواجه كمال الدين احملترم، حامل شهادة البكالوريوس

  روبيات  ١٠  املفيت حممد صادق احملترم البهريوي 
  روبيتان  شري حممد احملترم، كر 

  روبية واحدة  بابو موىل خبش احملترم الالهوري 
  

  )أخرىنشرة  سننشرها يفأخرى أيضا وهناك أمساء إضافة إىل ذلك (
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بيين وبني اخلواجه غالم فريد  أنشر هنا ما مت خالل هذه املدة من املراسلة
بنية الفائدة العامة، لعل أحد عباد  -نوابِ اولبوروهو مرشد - جلشيت احملترم ا

  . وإمنا األعمال بالنياتاهللا ينتفع ا، 

******  
  الرسالة األوىل من اخلواجه احملترم

  :من ضميمة عاقبة آم ٣٩اليت نشرت على الصفحة 

>ÜÛa@lbi@�ÔÏ@åßLòíëaŒÛa@kyb•@L†íŠÏ@âýË@é@ @
@â��a@†»c@âýË@a‹�ß@lbäu@µgïãbí…bÔÛa@ @

احلمد هللا رب األرباب والصالة على رسوله . بسم اهللا الرمحن الرحيم
الشفيع بيوم احلساب وعلى آله واألصحاب والسالم عليكم وعلى من 
اجتهد وأصاب، أما بعد قد أرسلت إيل الكتاب وبه دعوت إىل املباهلة 

من  وطالبت باجلواب. وإين وإن كنت عدمي الفرصة ولكن رأيت جزءه
حسن اخلطاب وسوق العتاب. اعلم يا أعز األحباب إين من بدو حالك 
واقف على مقام تعظيمك لنيل الثواب. وما جرت على لساين كلمةٌ يف 
حقّك، إال بالتبجيل ورعاية اآلداب. واآلن اطّلع لك بأين معترف بصالح 
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شكور حالك بال ارتياب. وموقن بأنك من عباد اهللا الصاحلني ويف سعيك امل
مثاب. وقد أوتيت الفضل من امللك الوهاب ولك أن تسأل من اهللا تعاىل 
خري عاقبيت وأدعو لكم حسن مآب ولوال خوف اإلطناب الزددت يف 

  اخلطاب. 
  والسالم على من سلك سبيل الصواب. فقط

  هـ من مقام جاجران  ١٣١٤رجب  ٢٧
   ١٣٠١ختم الزاهد غالم فريد خادم الزهاد 

  

  هذه الرسالةالرد على 
    بسم اهللا الرمحن الرحيم       حنمده ونصلي على رسوله الكرمي

من عبد اهللا األحد غالم أمحد عافاه اهللا وأيد إىل الشيخ الكرمي السعيد حيب 
  يف اهللا غالم فريد. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

أما بعد فاعلم أيها العبد الصاحل قد بلغين منك مكتوب ضمخ بعطر 
اإلخالص واحملبة وكتب بأنامل احلب واأللفة جزاك اهللا خري اجلزاء وحفظك 
من كل أنواع البالء، إين وجدت ريح التقوى يف كلماتك؛ فما أضوع رياك 

 يف أمري وأثىن على أحبايب ����وما أحسن منوذج نفحاتك، وقد أخرب النيب 
وزمري وقال ال يصدقه إال صاحل وال يكذبه إال فاسق، فشرفا لك ببشارة 
املصطفى وواها لك من الرب األعلى ومن تواضع هللا فقد رفع ومن استكرب 
فرد ودفع. وإين ما زلت مذ رأيت كتابك وآنست أخالقك وآدابك أدعو 

حسن  لك يف احلضرة وأسأل اهللا أن يتوب عليك بأنواع الرمحة، وقد سرين
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صفاتك ورزانة حصاتك، وعلمت أنك خلقت من طينة احلرية وأعطيت 
مكارم السجية، وأحن إىل لقائك وى اجلنان إن كان قدر الرمحن، وقد 
مسعت بعض خصائص نباهتك ومآثر وجاهتك من خملصي احلكيم املولوي 
نور الدين. فاآلن زاد مكتوبك يقينا على اليقني وصار اخلرب عيانا والظن 

هانا، فأدعو اهللا سبحانه أن يبقى جمدك وبنيانه وحييط عليك رمحه وغفرانه، بر
وكنت قلت للناس إنك ال تلوي عذارك وال تظهر إنكارك، فأبشرت بأن 
كلميت قد متت وأن فراسيت ما أخطأت، ورغبين خلقك يف أن أفوز مبرآك 

ت املالقات، وأسر بلقياك، فأرجو أن تسرين باملكتوبات حىت جتيء من اهللا وق
واآلن أرسل إليك مع مكتويب هذا ضميمة كتايب، كما أرسلته إىل أحبايب، 
وفيها ذكرك وذكر مكتوبك، وأرجو أن تقرأها ولو كان حرج يف بعض 

  خطوبك. والسالم عليك وعلى أعزتك وشعوبك، انتهى. من قاديان.
  

  الرسالة الثانية من اخلواجه احملترم
حب املعايل اجلامع للصفات احلسنة وامليزات إىل السيد احملترم مريزا صا

الكثرية اليت ال تعد وال حتصى املكرم واملعظم واتىب من اهللا األحد حضرة 
  املريزا غالم أمحد متع اهللا الناس ببقائه وسرين بلقائه وأنعم عليه بآالئه. 

عة بعد السالم املسنون يف اإلسالم واالشتياق الكامل والدعاء لعلو امسك ورف
مقامك. فليكن واضحا أين استلمت رسالتك املشحونة بعواطف احلب واأللفة 
املعطرة بالعطف مع الكتاب املرسل، فسررت كثريا وانبسط وجهي ذه الفرحة 

  العارمة والسرور البالغ. 
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ال يغينب عن بالك أن هذا العبد املتواضع بطبعه الزاهد ومبقتضى الفطرة ال 
واخلصومات غري الضرورية ويبتعد قدر اإلمكان عن  حيب اخلوض يف النقاشات

ميدان النـزاع العابث، ألن اتباع اهلوى مينع أغلبية الناس من قبول احلق، كما 
حيول التعصب دون طريق البحث وميأله باجلهالت، والناس يثريون الضجة دون 
إدراكهم احلقائق والوصول إىل غاية األمر ويضعون على رؤوسهم غبار اجلهل 
الذي يذروه العناد، وإال فنتيجة األعمال تترتب على النية الصاحلة. ورب إشارة 
أوضح من العبارة. وال خيفى عليك األمر أن بعض مشايخ العصر يسألونين: ملاذا 
تعد هذا الرجل (يقصدونك أنت) الذي ثبت باتفاق العلماء كذا وكذا صاحلا؟ 

كتوبه مليء بكمال اإلخالص، وألي سبب حتسن به الظن؟ فأقول هلم: ألن م
وإن صياغة كلماته تؤثر كالتيار الربقي، ومضامينه تولد احلماس يف القلوب، 

مطّلع على نية كل واحد. هلذا ليس من شيمة األصفياء إساءة  �واهللا العليم 
الظن بأحد، وإن حسبان أحد منافقا ومتبع النفس سيجعلين أيضا آمثا بسبب 

صحيح النية فإن خطأه يعد اجتهادا، وإال فقدر ما  سوء الظن، ألنه إذا كان
اطلعت على غاية أعمالك واستمعت إليه بأذن احلب ازداد قليب الفياض باحلب 

أن تظهر من اهللا أسباب مالئمة  �إخالصا لك أكثر من ذي قبل. وأدعو اهللا 
 وحتني الساعات امليمونة ويرتفع حجاب البعد الظاهر واملسافة. إذا أرسلت يل

ممتنا. والسالم مع ونسخة مقالك الذي قرئ يف مؤمتر األديان أكون لك شاكرا 
اإلكرام وسالمي لصاحب الكماالت واملراتب العالية السيد نور الدين، 

  وسالمي وأشواقي للصاحبزاده حممد سراج احلق أيضا. 
  الراقم: الزاهد غالم فريد اجلشيت النظامي، من موضع جاجران شريف 

  من اهلجرة النبوية ١٣١٤شعبان املعظم  ٢٧ :ختم
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السيد املخدوم املكرم الشيخ اجلليل الشريف السعيد حيب يف اهللا السيد غالم 
  فريد كان اهللا معه ورضي عنه وأرضاه، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،

أما بعد، قد استلمت رسالتك الكرمية واجلليلة اليت جلبت يل السعادة 
 �إِني لَأَجِد رِيح يوسف لَوال أَنْ تفَندون�والسرور. وحبسب اآلية الكرمية 

فقد وجدت من بني آالف العلماء والصلحاء رائحة املعرفة من  )٩٥ :(يوسف
رض ال ختلو من رجال اهللا الذين ال كلماتك الطيبة. واحلمد هللا على أن هذه األ

خيافون لومة الئم يف بيان احلق، وهم حائزون على النور والفراسة من احلضرة 
األحدية، فتسوقهم فطرم الصحيحة املطهرة إىل احلق، وتؤيدهم روح القدس 
على معرفة احلق، فاحلمد هللا مث احلمد هللا قد وجدت هذه اخلصال متحققة 

  فيك. 
ملكرم؛ إن رجوع مشايخ العصر إىل هذا العبد املتواضع قليل جدا، أيها األخ ا

والفنت متفشية. لقد أنشأ قبلك حيب يف اهللا احلاج املنشي أمحد جان اللدهيانوي 
عالقة احلب الكامل واإلخالص يب،  -مؤلف كتاب الطب الروحاين -احملترم

مشيخته؟ فتكلم يف حقه بعض مريديه األشقياء وقالوا: أين ذهبت شهرته و
وحني بلغه األمر مجعهم يف جملس وأخربهم قائال: لقد رأيت ما ال ترون، إذا 
أردمت أن تقطعوا الصلة يب فهذا شأنكم فال أبايل بذلك أبدا، فبدأ بعض مريديه 

عند مساع هذا القول وأبدوا إخالصا مل يكن فيهم قبل ذلك،  يبكون املخلصني
قد عزمت على أين سوف أنقطع عنهم إذا انقطعوا  وقال يل عند املقابلة: كنت

عين، لكن ما حصل هو العكس إذ أقسموا أم سيتقدمون يف إخالص مل يسبق 
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له نظري. وتويف هذا الصاحل املرحوم بعد عودته من احلج. وكان قبل الوفاة قد 
اإلخالص والتعظيم يب، أوصى أقاربه وأعزاءه مرارا أن حيافظوا على عالقة 

ة قبل انطالقه للحج كتب فيها: إنين أحتسر على أين عاصرت رسالوأرسل إيل 
قليال من عهدك وضاع عمري هنا وهناك. فعمل مجيع أبنائه وأعزائه رجاال 
ونساء بوصيته، وانضموا إىل مجاعيت مبايعني، مث هاجر أهل بيت هذا الصاحل من 

  لدهيانة ليقيموا عندي يف قاديان. 
 �هناك شيخ آخر "صاحب العلم" احملترم قد رأى رؤيا سأل فيها رسول اهللا 

حبقي يف اجتماع كبري، وأرسل إيل رسالة لعلكم  �عين مث قدم شهادة النيب 
  قرأمتوها يف ضميمة كتاب عاقبة آم. 

غري أن عدد أبناء مجاعيت حىت اآلن مل يصل العدد الذي كشف علي من اهللا، 
  دد أتباعي حىت اآلن يناهز مثانية آالف. وأنا أعلم أن ع

أيها املخدوم احملترم، هذه اجلماعة إهلية وأساسها بيد ذلك القادر الذي يظهر 
العجائب على الدوام، وال يسأل عما يفعل: ملاذا فعلت هذا؟ فهو مالك يفعل 
ما يشاء وإن السماء واألرض ختشع وتز من خشيته واملالئكة يرجتفون من 

. وقد مساين آدم يف اإلهلام حيث قال: أردت أن أستخلف فخلقت آدم، هيبته
ألنه كان يعلم أين أيضا سأتعرض العتراض "أجتعل فيها من يفسد فيها". فمن 
قبلين فهو ملك وليس إنسانا والذي يتكرب فهو إبليس ليس بشرا، هذا ما قال 

وين وقبلوين وين وما آذَاهللا ومل أقلْه أنا، فطوىب للذين أحبوين وما عادوين وصافَ
وما ردوين، أولئك عليهم صلوات اهللا وأولئك هم املهتدون. أما النسخة اليت 
طلبتها من مقال مؤمتر األديان، فسبب تأخري يف إرساهلا أين كنت أنتظر 

جزء مطبوع منه ألرسله إليك، وقد تلقيته اليوم فأرسله إليك، وحيثما  استالم
خر يف املستقبل أيضا سأرسله إليك. ومما يدل سيصلين شيء منه من حني آل
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املقال أن اجلرائد احلكومية اليت ال تنشر األخبار العادية وإمنا  اعلى قبول هذ
تنشر اخلرب البارز املهم العظيم، هي األخرى قد مدحت وقرظت هذا املقال 

" أنه حني قرئ هذا املقال ١وعدته إعجازا. فقد كتبت جريدة "سيفيل ملتري
كان اجلميع مستغرقني يف االستماع إليه، وكتب اجلميع باالتفاق أن هذا املقال 
وحده فاق اجلميع، بل قد كتبت أن املقاالت األخرى مل تكن شيئا يذكر مقابل 

 أنه قد أطلعين على ذلك احلادث بإهلامه وكالمه �هذا املقال. فمن فضل اهللا 
هذا النبأ اإلهلي قبل األوان يف اإلعالن املطبوع فصارت  قبل ظهوره، فنشرت

  عظمة هذا احلادث نورا على نور. فاحلمد هللا على ذلك. 
إن ما كتبته عن شكاوى املشايخ فما الذي أقول وأكتب عن هذا أكثر من 
أن قضييت معهم مرفوعة يف السماء، فإن كنت كاذبا ومفتريا يف علم اهللا البارئ 

انت دعواي كذبا وخيانة ودجال فليس مثة عدو يل أكرب من اهللا، عز امسه وإن ك
فسوف يستأصلين عاجال جدا، ويشتت مجاعيت، ألنه ال يترك املفتري أبدا 
يعيش بسالم. ولكن إذا كنت له ومنه وبعثت بإذن منه ولست خائنا يف عملي 

. وال ومهميت؛ فال شك أنه سيؤيدين باستمرار حبسب سنته القدمية يف الصادقني
أخاف لعنة هؤالء الناس، وإمنا اللعنة ما حيل من السماء. فلما كانت اللعنة ال 
 .حتل علي من السماء فإن لعنة اخللق ال قيمة هلا ومل يسلم منها أي صاحل بار

لسيادتك ألنك مبقتضى فطرتك السعيدة تذب األعداء عن  �وإنين أدعو اهللا 
جزاك هللا معك وكانت عقباك حممودة، هذا العبد املتواضع. فيا عزيزي، كان ا

اهللا خري اجلزاء وأحسن إليك يف الدنيا والعقىب وكان معك أينما كنت 
  . وأدخلَك اهللا يف عباده احملبوبني، آمني

                                                 
1 Civil & Military Gazette 
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  "يا فريد الدهر يف الصدق والصفا، كان معك ذلك الوجه الذي امسه اهللا.  

  رمحة احلبيب القدمي، وتألق فيك نور ذلك احلبيب األزيل. غيثنزل عليك 
أنا راض عنك يا سعيد اخلصال؛ فقد وجدت رجال وحيدا يف زمن قحط 

  الرجال.
الرجال مبعىن الكلمة يف احلقيقة قليلون جدا، وإن كان البشر كلهم يبدون 

  رجاال.
  يا من إليه توجه وجه حيب! إين ألجد ريح اُألنس من زقاقك. 

  لم يتوجه إلينا أحد من هؤالء الناس، وإمنا كان ذلك من حظك أيها السعيد. ف
  إن هؤالء يذكرونين بلعنة كل حني وآن، ويؤذون بالظلم واجلور قليب الرقيق.

زنديقًا يف نظر الغري. ال أحد ي عدصديقا يف نظر حبيبه ما مل ي عد  
  باملرصاد الغتيايل.لقد وصفوين بالكافر والدجال واللعني، وصار كل لئيم 

انظر إىل هؤالء املشعوذين كيف يرقصون، غري أم حيتالون على أنفسهم 
  باحلسد. 

   مل خطري جدا عند العاقل املتيقظ.إن تكفري املؤمن ع
   ق يرتد على صاحبه املكفِّر نفسه.ألن التكفري الذي يصدر بدون ح

   غري حق.رين بفالسافل الغيب الغارق يف الكفر اخلفي يكفِّر اآلخ
  فلو كان مطلعا على كفر نفسه لعد نفسه أسوأ الناس. 

  منذ أخرجين الناس من قومهم، يستنـزفون اجلهود لتكفريي.
  ء، وتكلموا ضدي بأنواع اخليانة.لقد ذكروين أمام كل إنسان بافترا

                                                 
  (املترجم) .ترمجة قصيدة فارسية  ١
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  لكي يتعثر أحد ذا االفتراء، وحيسبين أحد البسطاء كافرا.
  لقد أثاروا فتنا كثرية يف سبيلي ووافقوا النصارى الرأي. 

عمى يف العامل هلذا احلد. لقد وصفوين كافرا جهال وعنادا، ليت اإلنسان ال ي  
  واجلهل التعصب، واتقد بعينيهم احلقد وتطاير.  العنادلقد زاد 

  إمامنا ومقتدانا. �حنن بفضل اهللا مسلمون، وإن املصطفى 
  أمهاتنا مسلمني، ولن منوت إال متمسكني ذا الدين.لقد ولدتنا 

  مخر عرفاننا من كأسه.فإن إن كتاب اهللا الذي امسه القرآنُ، 
  نتمسك بذيله املقدس كل حني وآن. ،�ذاك الرسول الذي امسه حممد 

رضعنا حبه مع لبان أمهاتنا، فصار روحنا ولن خيرج منها إال خبروج الروح 
  من أجسامنا.

  الرسل وخري األنام، وقد ختمت عليه كل نبوة. خري  �هو 
  كل من ارتوى فقد ارتوى منه. و، فحسب �منه إمنا هو وكل ماء نشربه 

  فكل ما نتلقى من الوحي واإلهلام فهو ينـزل بفيضه، وليس من أنفسنا.
  حنن نكسب منه كل نور وكمال، وإن لقاء احلبيب األزيل دونه مستحيل.

  ، فنحن نؤمن بكل ما ثبت منه. هاتهتوجيهاالقتداء بكل من فطرتنا 
  وكل ما تكلَّم به رسولُ رب العباد عن املالئكة وأخبار اآلخرة.. 

  فهو من اهللا األحد، وإن الذي يكفر به جلدير بلعن اهللا. 
  إن معجزاته كلها حق وصادقة، وإن الذي ينكرها يصري حمل لعنة اهللا.

   يف القرآن الكرمي بوضوح،ملذكورة إن معجزات األنبياء السابقني ا
  نؤمن ا كلها بصدق القلب والروح، وإن الذي ينكرها نعده من األشقياء.

إن االبتعاد خطوة واحدة عن ذلك الكتاب املنري ملن الكفر واخلسران والتباب 
  يف نظرنا.
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  لكن األدنياء ال جيدون الطريق إىل لبه وما كل قلب مطلعا على أسراره. 
لذي ال مثيل ال يزكي سريرته، وما دام حبّ ذلك احلبيب ا ما دام طالب احلق
  له ال جييش يف قلبه.

أىن ألحد أن يفهم أسرار القرآن الكرمي؛ فإن فهم النور يتطلب من الباطن 
  نورا كثريا. 

وأنا ال أقول هذا من عندي وإمنا القرآن الكرمي نفسه قال ذلك، فشرط التطهر 
  موجود فيه.

كرمي ميكن أن يفهمه كل واحد من الناس، ملا اشترط اهللا فلو كان القرآن ال
  لذلك التطهر.

  ال يفهم النور إال من كان نفسه نورا، وابتعد عن حجب التمرد والبغي.
فكل هؤالء العميان الذين يكفِّرونين غافلون دون شك عن نور القرآن 

  الكرمي. 
  وناقصون غري كمل.إن الذين جيهلون أسرار هذا الكالم هم بذّاءون 

  ليس يف يدهم أكثر من العظام، وليس يف رأسهم عقل رشيد.
  هم ميتون وفهمهم أيضا ميت، فهم ال حظ هلم من العشق واملعشوق كليهما.

  باختصار؛ إن القرآن الكرمي هو أساس ديننا، وهو أنيس لقلبنا احلزين.
  هلي.، وبه ميكن رؤية الوجه اإل�إن نور الفرقان جيذب إىل اهللا 

  أىن لنا أن نغمض العينني عن ذلك احلبيب، فأين وجه مجيل مثل وجهه؟ 
  فقد أشرق وجهي من نور وجهه، وكل ما وجد قليب فإمنا من فيضه حصرا.

ال أحد يعرف ذلك النور كما تعرفه عيناي، وإن روحي فداء لشمس الكمال 
  تلك.
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 �، وإن قليب يطري إىل املصطفى �وكذلك أنا أعشق وجه املصطفى 
  كالطري. 

  بعشقه. منتشٍومنذ أُخربت عن حسنه ومجاله فإن قليب 
 من أجله إذا كان غريي ي أرى وجه ذلك احلبيب، وأضحي حبيايتأنا الذ

  يضحي بالقلب.
  إن ذلك املريب يسقيين، وإين لنشوان بكأسه كل حني وآن.

  ن بييت وزقاقي.إن وجهي تفاىن يف وجهه، وإن شذاه ينبعث م
  باختصار؛ إين قد ذُبت يف عشقه، فأنا هو نفسه، أنا هو نفسه، أنا هو نفسه. 

إن روحي تنال الغذاء من روحه، وإن ذلك السراج قد طلع من جييب 
  . (صدري)

  لقد ظهر أمحد يف روح أمحد، وإن امسي صار اسم ذلك الوحيد.
قلب من الصدر، لقد ختليت عن كل شرف وعز يف سبيل عشقه، وطار ال

  وسقطت العمامة عن رأسي.
  من االفتراء علي أين معرض عن تلك العتبات، وما أكرب كذب الفساق هذا. 

  فهل ميكن ملثلي اإلعراض عن قمري؟ أال لعنة اهللا على زعم العدو هذا.

  أنا ذلك الذي سترى رأسه ملطخا بالتراب والدم يف سبيل ذلك السيد.
بالذهاب إىل ذلك الزقاق، فأنا أول من سيضحي إذا كان اإلنسان سيقتل 

  .حبياته
إذا كان هذا هو الكفر يف نظر العدو احلاقد! فسعيد جدا من يصبح كافرا 

  مثلي.
  يصفونين بالكافر والدجال واللعني، فأنا ال أعرف أي دين وإميان هذا؟ 

  إن طباعهم قاسية مثل األحجار، وإن كان يف صدورهم قلب فأين؟ 
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إن عمل هؤالء يف كل زمان افتراٌء، ويالزمهم الطمع واألهواء يف كل حني 
  وآن. 

إن قلوم عامرة باخلبث وسريرم بالشر، وإن النية الصحيحة بعيدة جدا 
  عنهم. 

على زهرة الصدق  ينـزلفهو  ،وعندما تكون النية يف القلب صحيحة
  كالبلبل. 

  خيشى العليم باألسرار املختومة. وال يتجرأ على أعمال الشر والفتنة، وإمنا 
   احلياء واالفتراء تلو االفتراء. لكن هذا التجاسر وترك

  ليس من عمل املؤمنني واألتقياء، وليس خصلة وشيمة العباد األصفياء. 
  أنه خيشى اهللا؟ يل أن أقبلفمن يتبع أهواءه كل حني وآن، أنى 

  فهمهم! قد حِسبوا أنفسهم صلحاء، فيا أسفا عليهم ما أسوأ
  ، وهذه هي أمارة األشقياء.�إن اتباع أهواء النفس إعراض عن اهللا 

وكل من كان قلبه عامرا ذا اخلبث، فإين كافر إن وجدت فيه رائحة 
  اإلميان. 

  لقد قرأت على هؤالء ذلك الكتاب الذي ال ريب فيه. 
الذي هو صدوق بفضل اهللا  �كما عرضت عليهم أحاديث ذلك النيب 

  كل نوع اهلزل والسخف.  ومنـزه عن
غري أن هؤالء مل يكونوا يهمهم قبول احلق، وإن بكاء الشاة أمام الذئب عدمي 

  اجلدوى. 
  ذلك كأم شقوا قليب. بلقد وصفوين بالكفر وأعرضوا عين وأيقنوا 

  ما أروع ما قال ملك الدين عن هؤالء أن قلوم كافرة وألسنتهم مؤمنة. 
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الكرمي لكن صدورهم عامرة حبب الدنيا والتكرب  إن على ألسنتهم القرآنَ
  واألحقاد. 

إن ادعاءهم بفهم الدين أيضا تباه وتفاخر ألم ولَّوا أدبارهم عند كل 
  معركة. 

  هؤالء جاهلون وال يعرفون اللغةَ العربية والقرآن الكرمي وأسراره أيضا. 
  فحني بلغ كبرهم منتهاه، أماطت غريةُ اهللا اللثام عنهم.

إن أعداء الدين مثل "شمر" الشقي، أما الدين فمريض وضعيف مثل زين 
  العابدين. 

  إن جسمي يقشعر وقليب وروحي أيضا حني أنظر إىل خيانتهم.
  إم قد مكروا وال يزالون ميكرون كثريا، لكي يفسدوا نظام أعمالنا. 

  لكن األمر الذي هو من السماء أىن يزول بسعي احلاسدين؟
بد ضعيف، وإن حرم ضد ذلك اإلله الذي أسس بيده هذا القصر إنين أنا ع

  وهذا البستان. 
  . �إن الذي يتدخل يف أمور إهلية فهو ينهض يف احلقيقة ليحارب اهللا 

  حنن فانون لكن سهمنا هو سهم احلق، وإن صيدنا يف احلقيقة صيد احلق.
  إن الصادق يلجئه ذلك األحد، وإن يد اهللا خافية يف كُمه.

فهو يستأصل جذره كالشيطان  ،حقدا ويشتبك معه �وكل من حيارب اهللا 
  اللعني.

هناك كثريون على شاكلة "بلْعام" قد قُدر القضاء عليهم على يد موسى 
� .  

لقد أتيت كغيمة الربيع يف املوعد، وبظهوري ظهرت مئات آيات ألطاف 
  احلبيب. 
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إن السماء متطر اآليات من أجلي، وإن األرض هي األخرى تنادي يف كل آن 
  "الوقت"، "الوقت".. 

هؤالء الناقصون يالحقين وهذان الشاهدان قد قاما من أجلي، ومع ذلك 
  ويناصبونين العداء. 

يا أسفا على هؤالء العمي والصم من نوع عجيب، فهم يشاهدون مئات 
   اآليات وميرون عليها غافلني.

  ملَ يتكربون؟ فلرمبا ينكرون ذلك الذي اليت ليس كمثله شيء.
  ذلك اإلله الذي حني يشفق على أحد، فهو جيعل ذلك األرضي مساويا. 
  فيهب له العز بلطفه وكرمه وفضله، وجيعل الشمس والقمر يسجدان له. 

  نفسي، وإمنا أمتثل ألمر إهلي.  تلقاءإين مل أتقدم بدعواي من 
  هللا ال من مكر اإلنسان وإن عدوه عدو ذلك اإلله العادل. هذا أمر من ا

  إن اهللا الذي اختار هذا العبد املتواضع، قد أنزل غيث رمحته يف أزقّتنا. 
 .جاء حبييب، وحني فنيت جتلى علي ذلك الوجه تفحني م  

  إن سيل عشق احلبيب كان جارفا، فغلبنا وجرف كل أمتعتنا. 
عمال، وإمنا العشق عندي جياش وبه حتققت كل أنا ال أملك ثروة األ

  مهمايت.
  يل مبثابة الطور اإلهلي، فحني اختفت نفسي حلّ النور اإلهلي.  الفناءلقد صار 

 يندفعد ـفوجهت وجهي إليه ألنه وحده جدير بالرؤية، وكل قلب سعي
  إليه. 

  أين يف كال العالـمني وجه مثله، وهل من زقاق آخر سوى زقاقه؟ 
  الذين يغفلون عن سبيله فهم أذلّ من كالب الشوارع املشردة.أولئك 
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إن اخلَلق والعامل بأسره مشغول يف الضجيج والشر، وإن عشاقه يف عامل آخر 
  متاما. 

فمن غاب عنه ذلك العاملُ، فما الذي رآه ذلك األعمى والشقي يف هذا 
  العامل. 

إن العثور على سبيل احلق سهل على الصادقني، فكل من يبحث عن ذيله 
  يصبح يف يده. 

  وكل من يسعى للوصول إليه بالصدق والصفاء، فإن رب السماء يهديه إليه.
  إن نظر احلبيب يعرف الصادقني، وإن املكر والكيد ال يفيد هنا. 

ن صدق إن الوصول إىل احلبيب يتطلب الصدق، وكل من يبحث عنه بدو
  فهذا محقه. 

  إن الذي يتمسك بالصدق يف سبيل ذي الكربياء، يفوز به بيمن الوفاء أخريا. 
مئات األبواب املغلقة تنفتح بالصدق، وإن احلبيب املفقود يعود بربكة 

  الصدق. 
  وإمنا عالمة الصادقني أم دوما يستعدون للتضحية بروحهم من أجل احلبيب. 
 فإن نظرهم مشدود إىل وجه احلبيب، وال يعنيهم مدح املادحني وال سب

  الشامتني. 
إن أمر اآلخرة يتوقف على األعمال، فالذين حيترقون من أجله هم الذين 

  يفوزون بالنجاة.  
  هذا األمر ال يتأتى بالقول، وإمنا الفوز باحلبيب يتطلب الصدق. 

  هم مشغولون يف عبادة األوثان ليل ار. إن العلماء قد اختذوا علومهم وثنا، و
فلو كان أمر الدين يتوقف على العلم اجلاف، لكان كل لئيم عاملا بأسرار 

  الدين. 



١١٦  ����� ����	�  

  إن حبيبنا ينظر إىل الباطن، فال تفتخر بأي ميزة أخرى لك. 
  إن ذاته عالية ورفيعة وإن الوصول إىل عتباته يقتضي الضراعة والبكاء الكثري. 

كمن يف التواضع والبكاء وإيراد املوت على النفس، فمن خر إن احلياة ت
  تواضعا ض أخريا.

  إن بكاء أحد ال يصل إىل عتبات احلبيب ما مل يشرف على اهلالك بأمله. 
  وكل من ختلى عن نفسه ظفر باهللا، فليس الوصال إال التخلي عن النفس. 

تخلي عن النفس لكن التخلي عن النفس ليس أمرا سهال هينا، فاملوت وال
  شيء واحد. 

  نفوسنا اليت تذرو كل ذرات وجودنا،ما مل ب الريح على 
  مىت ميكن أن يظهر يف هذا الغبار والتراب ذلك الوجه اجلميل الرائع؟

  ما مل نضح بأنفسنا من أجل ربنا وما مل نتفانَ يف حبيبنا.. 
  وما مل نتخلَّ عن نفوسنا وما مل متتلئ صدورنا حببه.. 

وما مل ترد علينا مئات األلوف من امليتات؛ مىت ميكن أن ننال احلياة اجلديدة 
  من ذلك احلبيب؟ 

  يصعب على الطري التقدم يف هذا السبيل ما مل يسقط ريشه وأجنحته كلها.
  فالشقي من أضاع وقته وسخط عليه حبيبه وفرح أعداؤه. 

) ال يؤدي طريق العاقلنيأي أنا ال أنكر وجود العاقلني، غري أن هذا الطريق (
  إىل عتبات احلبيب. 

ما مل يكن اإلنسان عاشقا وجمنونا وهائما، ال يتجلى عليه ذلك احلبيب عدمي 
  املثال. 

  وملا كان ذلك احلبيب العزيز خفيا، فقد اختذ كل إنسان طريقا إليه. 
  وإن الطريق الذي اختذه العاقلون، قد أخفوا به وجه احلق أكثر بتكلفهم. 
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ث ألقوا احلُجب فوق احلُجبِ، فكان اهلدف وشيك التحقق، لكنهم حي
  أخروه. 

  حنن الذين أضأْنا وجهنا برؤيته، فإمنا ظفرنا بوصاله بالعشق والتفاين. 
، وقد حتقق لنا البقاء بعد �وقد ختلينا عن أنفسنا من أجل الفوز بذلك اإلله 

  الفناء. 
إن السري يف هذا الطريق ال يتطلب مصاعب كثرية، وإمنا يطلب منا الروح، 

  من أجله ليس صعبا يف شيء.  باحلياةوإن التضحية 
  ولو مل يعلِّمين بفضله وجوده، لكانت مئات جهودي عدمية اجلدوى.. 

الطويل..  ر طريقيفقد جعلين أنا الشحاذ املتسول ملكا بنظرته، وقص  
  احلبيب إىل سبيله، وأنا أعرفه معرفة البستاين للورد. فقد هداين ذلك 

  وكل من يبتعد عين يف عهدي ويفارقين، فهو يظلم نفسه ويعتدي عليه. 
  فقد صار صدري عامرا بنور احلبيب، وبيده حتقق جالء مرآيت. 

مة ذلك وصار وجودي وجود ذلك احلبيب األزيل، وصارت مهميت مه
  احلبيب األزيل.

قد اختفت يف نفس حبييب، هلذا يأيت شذا احلبيب من بستاين  ملا كانت نفسي
  هذا. 

  . (صدرنا)فإن نور احلق حتت ردائنا كما قد ظهر ذلك احلبيب من جيبنا 
  إن امسي أمحد الزمن األخري، وإن كأسي هي الكأس األخرية. 

  فبشرى لطالب احلق إذ قد أراه اهللا زمن الفالح هذا. 
  اره فهو يسأل عنه أي خبري. وكل من خيتفي حبيبه عن أنظ

  وحني يعشق املرء أي حبيب فال جيلس يف مكان هادئ البال مرتاحا. 
  فهو يتشرد ويهيم هنا وهناك يف كل مكان لعله يفوز بنظرة إىل وجه احلبيب. 
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وكل من صار عشق احلبيب روحا يف جسمه، فإن قلبه يطري من صدره عند 
  فراق احلبيب. 

  احون، ومىت يتحملون االبتعاد عن وجه احلبيب؟فمىت يصرب العشاق ويرت
  حلبيب فباله مشغول فيه ليل ار،فكل من حيب وجه ا

  فلو فارقه مصادفةً، فإن روحه تفارق جسمه. 
   حياته صعبة عليه وجتعله مضطربا، فلحظة واحدة بعيدا عن احلبيب جتعل

  مجاله، فهو يهرع إليه كاانني،مث حينما يتمتع برؤية وجهه و
   له: يا حبييب قد هلكت بفراقك.فيمسك بذيله جنونا قائال

  فلو حصل هذا الصدق يف قلب أحد، فهو يتبوأ الورد كالبلبل.
  فلو هويت الزفرات مبئات اآلالم، لتقدم أحد لنجدتك. 

   عندي،إن اإلعراض عن الشمس املضيئة بزعم أين سوف أخلق الضوء من 
  فكرة من عالمات اخليبة، وإن أصل الشقاوة النخوةُ واجلهل والنقص. ل

  لقد أعمت هذه الفكرة عاملا وجعلته مكبا على وجهه يف بئر الضالل. 
 غايتهجيب أن يندفع العطشان إىل املاء، فكل من بدأ البحث بصدق وجد 

  أخريا. 
من أجل وجه  وعاقلٌ كل من يبحث عن مسالك احلبيب، ويضحي بشرفه

  احلبيب،
ل ليهديه السبيلَ ذلك األحدضويصري ترابا لتذروه الرياح، وي.  

إن العاقل يعلم هذه احلقيقة ... ووكل عمل دون العناية اإلهلية يبقى ناقصا، 
  عليكم ورمحة اهللا وبركاته والسالم

*****  
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رة وإن كل ما كتبه هذا العبد املتواضع ملن احلال ال من القال، ومن حرا
اإلميان وليس من التكلف، ومن األفضل اآلن أن أخفف اإلزعاج، وأسأل اهللا 
تعاىل أن يلقي يف قلبك كل ما يف قلبنا ويهدي القلب إىل القلب. وسالم لك 
من أخينا احملترم املولوي احلكيم نور الدين والصاحبزاده حممد سراج احلق 

كثريا، ومن العجيب أنه اجلمايل. يذكرك املولوي احملترم خبري ويثين عليك 
كسب يف زيارته القصرية لك حبا خارقا لك وإخالصا، وذكر يل بضع مرات 

بأسلوب معني، وقلت له بأنه بذلك  �أنك نصحته بترديد الصالة على النيب 
  . والسالم �، ويف الليلة نفسها تشرف بزيارته �سيتشرف بزيارة النيب 

  قاديان من غالم أمحدالراقم: العبد املتواضع 
  

  الرسالة الثالثة للسيد اخلواجة
واملطلّع على أسرار  إىل حضرة املطلع على املعاين وصاحب املعارف الكثرية

املستظهر باهللا، الْمعرض عما سواه، املؤيد من اهللا الصمد؛ جناب  ،يعةالشر
  مريزا غالم أمحد صاحب مكارم ال تعد، سلَّمه اهللا األحد. 

  كم ورمحة اهللا وبركاته السالم علي
إن شوقي يف زيارة احلائز على العظمة يف النفوس واآلفاق بال حدود مثل 
مكارم أخالقه. وإنّ حيب هلذا ااهد يف سبيل اهللا يف تزايد مستمر يف كل يوم. 
ومن منة هذا الكرمي املرته عن البخل أنه سير أوقات هذا الدرويش بعنايته البالغة 

وأدعوه أن حيالفك تأييده  �افية الظاهرة والباطنة. وأسأل اهللا على دروب الع
  يا صاحب الشمائل املرضية واخلصال احلميدة والذي جعله مسئوال ومقصودا. 
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يا سلك آللئ احلب والعشق املتألق، وعقد اجلواهر وصاحب الصدق 
والوحدة، أحب أن أجلب لك سرورا كبريا بإرسال رسالة خمتومة بإخالص 

ة بالصدق والصفا والصداقة واللطف واالصطفاء ومجرية ْر الكرم  إىل وفياض
  حضرتك.

أيها الغواص يف حبار العلوم، إن قلب هذا الدرويش قد رقص فرحا بقراءة 
  كلماتك اللطيفة ذات املعاين العميقة والواسعة واملعارف املذهلة.  

قد خلب ألباب  - الذي أرسلته إيل - إن مقالك الذي قرئ يف مؤمتر األديان
  املستمعني بكونه فياضا باحلقائق العظيمة وذا أسلوب جديد. 

أن جيعلك مؤيدا ومكرما دوما بالعنايات الغيبية والنعم  �أسأل اهللا 
  واملواهب اليقينية، يف هذه ااهدات العظيمة السامية.     

آمل أنك سترسل إىل هذا املفتقر الرسائل الكرمية بلطفك وتسجل فيها 
كراماتك، وبذلك جتلب له الفرحة والسرور، باعتباره حريصا على االطالع 

  على أوضاعك املباركة. 
  اهلجري القدسي  ١٣١٤شوال املكرم  ٤

  الراقم: الزاهد غالم فريد اجلشيت النظامي، صاحب زاوية من جاجران شريف 
 غالم فريد الزاهد خادم الزهاد :خامت

  
  هـ١٣١٤شوال  ١٩مطبعة ضياء اإلسالم قاديان. 
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الطلب أكثر من واحد، فيمكنهم أن يوزعوا هذا املبلغ فيما  وإذا كان مقدم ملحوظة: �
  بينهم. منه.

 إعالن جائزة ألف روبية
أنشر اآلن هذا اإلعالن مقرونا مع وعد حمكم 
أنه إذا استطاع أحد من املسيحيني أن يثبت أنّ 
معجزات يسوع اليت تعد دليال على ألوهيته 

اليت معجزايت وخوارقي أقوى وأكثر عددا من 
جائزة،  �تفوق العادة سأدفع له ألف روبية

وأقول حالفا باهللا بأين لن أخلف امليعاد. 
أودع النقود عند وسيط يطمئن له  وميكنين أن
يف هذه  حمايدين حكّام سيتم تعنيالفريقان. 

 القضية. 
 جيب أن تصلين الطلبات سريعا.
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  ترمجة غالف الطبعة األوىل هلذا الكتاب
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 قَلْبه ثمآ فَإِنه يكْتمها ومن الشهادةَ تكْتموا وال�
   �عليم تعملُونَ بِما واُهللا

  

  

  

  

  

  

  

  

  طبع يف مطبعة ضياء اإلسالم بقاديان دار األمان 
  ١٦/٥/١٨٩٧يف 
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 بِما واُهللا قَلْبه ثمآ فَإِنه يكْتمها ومن الشهادةَ تكْتموا وال�
  )٢٨٤: البقرة( �عليم تعملُونَ

 دفعين ما وإن ."استفتاء" امسه كتيبا الرسالة هذه مع إليك أرسلُ ،صاحيبيا 
 ليكهرام أن على اإلصرار حدود جتاوزت اآلرية األمة أن الكتيب هذا تأليف إىل
 يف معذورون أم وأرى. الكتيب هذا مؤلف أي ؛الرجل هذا مؤامرة نتيجة قُتل

 بصورة اإلهلامية النبوءات تتحقّق كيف متاما جيهلون ألم وذلك ،ما حلد ذلك
 وأن ،السنني آالف من انقطع قد اإلهلام أن يعتقدون أم ذلك وسبب. ةخارق

 يقدرون فال اآلن. يتكلم اهللا يعد ملو فقط املاضي يف كان ينـزل اإلهلي الكالم
 إن حال كل على. اهللا من التحقُّق ممكنة النبوءات هذه مثل بأن اإلميان على

 ليكهرام مؤيدي شبهات إلزالة بيانها يكفي لن براءتنا على حبوزتنا اليت الشواهد
 على الراهن العصر يف يعترضون الذين معلومات يوسع سوف بل ،فحسب
 حتققها قبل الغيب بأمور التنبؤ أن ويعتقدون ،عام بشكل نبوءة أي مضمون
القدرة لقانون خالف.  

 القلبية والرغبة القلب بصدق يبحثون الذين أولئك الكتيب هذا سيمتع كما 
 أن على قادر هو وهل ال، أم احلقيقة يف موجودا اهللا كان إذاويزيدهم علما 

 الكتيب هذا يف أوردت السبب وهلذا .األوان قبل أحد على الغيب يكشف
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 كانت ليكهرام قتل عن أصدرتها اليت النبوءة أن جيدا تثبت اليت الشواهد مجيع
 إنسانية مؤامرة تعد أن األحوال من حال يف ميكن وال. � اهللا من احلقيقة يف
 الذي هو ليكهرام أن مرارا بينا أن سبق وقد. ذلك على قادرا اإلنسانُ يكون أو

 الختبار معيارا جعلها قد وكان. نبوءة عنه أنشر أن بطلب إيلَّ تقدم قد كان
من  الفريقني مبوافقة النبوءة نشرت لقد. كذما أو واآلرية اإلسالم صدق

 كما النبوءة هذه نتائج إىل مشدودة الفريقني أنظار وكانت. حبماس كليهما
 تتضمن النبوءة هذه. اجلالء مبنتهى أخريا فتحققت. بطَلني مصارعة يف تكون

 نشرت قد أين وهو ؛قوية ساطعة برباهني الكتيب هذا يف ذكرته جدا عجيبا أمرا
 سبعةَ قبل كبري بوضوح "األمحدية الرباهني" كتايب يفبوحي من اهللا  النبوءة هذه
ليكهرام ولعل. ليكهرام فيه قُتل الذي ١٨٩٧ آذار/مارس شهر من عاما عشر 

 فيه التأمل جيب ما وهذا. عاما ١٣ أو ١٢ ابن كان الرباهني تأليف زمن يف
 اإلنساين الفعل بني اجللي الفَرق به ويتبني. معرفةً سيزيدكم األمر وهذا. كثريا

 التصريح املفيد من ولعله. القلوب يف والطمأنينة السكينة وتتولد اإلهلي، والفعل
 على الشواهد من سلسلةً ،"املنري السراج" ،يل آخر كتاب يف ذكرت قد بأين
 مجيع الكتيب هذا يف ذكرت أنين وهي. االام من ساحيت وتربئة صدقي بيان

. جدا الطيف ترابطا مترابطة أا وأثبت. ليكهرام هالك قبل حتققت اليت النبوءات
على عيان شهود النبوءات تلك بعض ختصهم كانت الذين اآلريني وبعض 
 إدالء عند" املنري السراج" قراءة يريدون الذين أن رأيي يف فاألفضل. حتقّقها
 يشكّك كما أنه أيضا أبني أن وأرى. إليهم أرسلُه سوفو ،مين فليطلبوه الرأي

عظمة  أن سوى سبب أي له ليس والذي حق، بغري النبوءة هذه يف اآلريون
 هلم حظ ال الذين املعارضني مشاخينا فإن كذلك؛ وحيرتهم أذهلتهم النبوءة هذه
 بشرط الكتيب، هذا أيضا وسيفيدهم ،هاالدوامة نفس يف ساقطون الروحانية من
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 منكم وأرجو الرسالة هذه مع الكتيب هذا إليكم أرسل إين. بإمعان يقرأوه أن
 املذكورة األدلة يف التدبر بعدوذلك  الفطري، العدل مبقتضى الفتوى تكتبوا أن
 ،ال أم ليكهرام هالك عن نشرتها اليت النبوءة فعال حتققت هل أي. الكتيب يف

 أا الثقة بكامل حقها يف نقول أن نستطيع اليت اخلارقة الدرجة ترقى إىل وهل
 ريجد خاص إهلي فعل إنه بل. ال املصادفات أم وليدة وال إنسانية مكيدة ليست

                    ١.اهلدى اتبع من على والسالم. بالنبوءة يوصف أنب
  هـ١٣١٤ احلجة ذي ٨ ،القادياين أمحد غالم الراقم
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على أن النبوءة بقتل يف اجلدول املرفق شهادم ثبت ملحوظة: إن الذين ال يريدون  
   منه هذا الكتيب مع هذه الرسالة. فعليهم أن يعيدوا إيلَّ ،ليكهرام قد حتققت كآية
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 اليت اإلهلامية الشهادات هذه يف الرأي وأهل النظر أهل السادة يقول ماذا
 اليت النبوءة أن املقنعة النتيجة إىل بقراءا املرء يتوصل هل ؟فيما يلي أسجلها
 بأن وموقنني واثقني كانوا وإذا ال؟ أم فعال حتققت قد ليكهرام قتل عن نشرتها

 التخمينات فوق أا جبالء تثبت موثقة،كشهادة  ،اآلن أسجلها اليت النبوءات
 يف فقط اهللا لوجه شهادام يثبتوا أن فعليهم خارقةٌ، وأا البشرية واملكايد

 الرجال بأولئك جديرة هي اليت احلق لنصرة التصديق قصد املوضوع هذا اية
 على سيجزيهم � اهللا بأن يقينا أؤمن وإين. � اهللا خيشون الذين البواسل

 يف والعافية والفالح النجاح من كامل حبظ وسيمتعهم ،الشهادة احلقةه هذ
 الوخيمة العواقب تظهر أن بد فال احلقشهادة  كتموا إذا أما. والدين الدنيا

 هذه أن يرون بعضهم كان إذا أنه غري. اإلهلي القانون حبسب احلق لكتمان
 الطمأنينة، على تبعث وال مقنعة ليستاإلهلامية املسجلة أدناه  الشهادات
 وأن نبوءة إهلامية باسم اشتهرت بشرية مؤامرة احلقيقة يف اأ ويزعمون
 فله املُحكمة؛ املكيدة هذه نتيجة الهور يف ١٨٩٧ مارس ٦ يف قُتل ليكهرام

 إذا أما. القَتلَة من يعدين ويظل الورقة هذه على شهادته يثبت أال يف اخليار
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 فال ،منها نستفيد أن حقنا ومن رأيه يف وزن أي اإلهلامية الشهادات هلذه كان
 العدل مبقتضى مواساة إنسانية نلتمس وإمنا مواساة دينية اآلن نطالب

  . بأدب الصائب الرأي أهل فنستفيت بطلبها، القانون لنا يسمح اليت واإلنصاف
 أن منهم نلتمس إمنا االستفتاء؟ هذا خالل من النظر أهل من نطلب فماذا
 املرتبة الكاملة سلسلةعن ال ىوفترأيهم ك واالهتمام االنتباه بكامل يكتبوا

 بدافع حبماس ويشهدوا. عليهم نعرضها ليكهرام اليت موت لنبوءات عنل
هذه  بيانُ � اهللا إىل نسبي أن واألمانة العقلأال يوجب  :الطاهرِ ضمريهم

فجأةً تتحقق أن عاقل ببال خيطر وهل ؟للعادة السلسلة اإلهلامية اخلارق - 
 أرى وأنا البشرية؟ القدرة تفوق اليت هذه النبوءة أجزاء مجيع -للكذب تأييدا

 يزيد ال النبوءة هذه لتكذيب اآلريون ميلكه ما كل بأن التصريح اللزام من
 ،العجيبة اهللا أفعال يف التدبر من بدال الظن إساءة طريق اختذوا قد أم على

 كانت وملا. فقط اهللا رتبةً جتدر بأفعالم البشرية املكايد حتمالأعطَوا ال حبيث
 اطلعوا قد اهلندوس وكان سنوات أربع من أكثر منذ نشرت قد النبوءة هذه
 املقاالت وعرب الكثرية اجللسات يف اخلطب يف ذكرها خالل من -جيدا

 يف سيموت وأنه مهيب بأسلوب ليكهرام مبوت تصرح النبوءة أن -املنشورة
 صرحية بكلمات العبارة وكانت ،سنوات ست خالل سيموت وأنه العيد أيام

 � اهللا من النبوءة هذه مثل صدور كثريا فاستبعدوا ؛القتل حادث إىل تشري
 يصرح أن احملتمل غري من أنه يفكِّروا ومل. صرحية وأمارات واضحة بعالمات

 ؛حتقيقها على يقدر مث التحقق قبل كلها هذه الغيب بأمورمن عنده  أحد
 وأحلّوا مرارا اجلرائد يف ونشروا إنسانية، مكيدةًاإلهلامية  النبوءة هذه فعدوا
 واجلالء الصراحة ذه فيتنبأ أحدا ينبئ أن � اهللا سنة من ليس أنه على

 القتل يوم حدد حبيث واضحة بكلمات القتل أسلوب وحيدد ،السافر والبيان
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 قاتل هوؤلف امل هذا أي ،الرجل هذا أن احلق وإمنا ،املوت وطريقة وتارخيه
 دروسةامل ديكااملو احملبوكة املؤامرات نتيجة النبوءة هذه وأن ،حصرا ليكهرام

 إلدانيت جاهدين يسعوا أن على اتفقوا ذلك على فبناء. طويلة مدة منذ
 ةتقارير سرية إىل احلكوم ورفعوا الفكرة، هلذه تأييدا اجلرائد أعمدة وسودوا

 اخلميس يوم ١٨٩٧ /نيسانبريلأ ٨ يف قاديان إىل اإلجنليز املسئولون جاء حىت
 ليكهرام، بيد املوقّعة الرسائل بعض على التفتيش أثناء يف فعثروا. بييت لتفتيش
 السماوية اآليات إظهار خبصوص الشروط تضمنت اليت العقد وثيقة وعلى
 للصدق معيارا اعترب قد النبوءة حتقُّق كان حيث ،الفريقان عليها واتفق

 أن تفيد وكانتاحملافظة  شرطة ضابط على الوثيقةُ تلك فقُرئت. والكذب
الديانة و بني اإلسالم حكما ستكون ليكهرام عن سأُصدرها اليت النبوءة
 وبطالن اإلسالم صدقِ على شاهدة فستكون النبوءة حتققت فإذا ؛اآلرية
 اإلسالم وبطالن اهلندوسية صدق على فستشهد بطلت وإذا اهلندوسية، الديانة
 كنت وملا. بإصرار الشرط هذا أملى قد ليكهرام البانديت وكان. باهللا والعياذ
 إىل احتجت وحللِّها أواجهها اليت فاملشكلة. قبلته فقد � اهللا بوعود موقنا
 املؤامرة بنسج املتواضع العبد هذا اآلريني اام يف تنحصر ال االستفتاء هذا

 ،أيضا قومي من السادة كبار بعض وافقهم قد بل ،ليكهرام لقتل اخلفية
 من يثبت حسبما يؤدي تكذيبها اليت -العظيمة النبوءة هذه تعترب أن وأرادوا
 املولوي نشر فقد. األحوال من حبال باطلةً -اإلسالم تكذيب إىل العقد أوراق

 ونشر -"السنة إشاعة" جملة حترير رئيس البطالوي حسني حممد سعيد أبو
تمع يف علنا أيضا اآلخرين املشايخ بعضأرسلَ فقد. تتحقق مل النبوءة أن -ا 

 تتحقق، مل النبوءة أن إىل النية بصدق توصلت لقد" فيها كتب رسالة أيضا إيلَّ
 وأصر ،"فيه دخل أي هللا وليس فقط املصادفة وليد كان ليكهرام موت أن أي
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 مصادفةً موته اعتبار مينع الذي وما صادقةً النبوءة تعترب أن جيب ملاذا أنه على
النبوءة؟ أيام يف ظهرت   

 هذا من تتضرر الشخصية مصاحلنا تكن ومل التكذيب ذا نبايل نكن ومل
 ضابط على وقرئت التفتيش خالل ملا عثر على أوراق العقد ولكن التكذيب،

 الذي فالصدق صديق،و عدو كل عليها واطلع احملافظة مستوى على الشرطة
 هلذه ونظرا .يغتفر ال حق بغري للهجوم اإلسالم بيانه يف التقاعس يعرض

 أهلعلى  التفاصيل هذه كل أعرض أن إىل احلاجة مستين القصوى الضرورة
 األسف كل فاألسف.  الشنيع الظلم من أريد كم ليعلموا الصائب، الرأي
 ذه ه لن تتحققأن األفكار ذه التصريح عند يفكروا مل هؤالء أن على

 فإذا. مكان كل يف وارد مصادفة كوا احتمال ألن. نيب أي نبوءة التأويالت
 سائر صدق على دليل ال بأن يعترفوا أن فعليهم هذا زعمهم يف صادقني كانوا

  .  فقط املصادفات وليد كان حدث ما وكل ،األنبياء
. نيب أي صدق على برهان أكرب فقط النبوءةَ والقرآنُ التوراة عدت فقد

 أقول لكنين ،مصادفةً صادقة نبوءة أي حيسب بسهولة أن مفسد يألميكن و
 حيسب ملحد أي شبهات كمثل والوساوس الشبهات هذه مثل إن وحتد بقوة

 يف فيشكك ،اهللا وجود على يف الربهان اجلدوى عدمية املخلوقات سلسلة
 ويصيبه يفهم عندما مث ؛مصادفات جمرد العامل نظام وحيسب ،� وجوده
 دقائق على ويطلعهلذا العامل  واحملكم األبلغ الترتيب ويالحظ اإلهلي الفضل

 عن التخلي من بدا جيد فال ،اللطيفة حكمته لطائف ويعرف البارئ صنع
 وإمنا ،امثله األخرى هي االعتراضات هذه بأن يقينا فاعلموا. السابقة أفكاره

 النبوءة دقائق على يطلع ال اإلنسان دام ما القلب يف االعتراضات هذه تنشأ
 يف دوما تتولد الشبهات هذه مثل أن فاحلقيقة. ناقصا اهللا خلْق نظام وحيسب
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 إىل ينظرون عندماف احلقيقية، اإلهلية املعرفة من هلم حظَّ ال الذين أولئك قلوب
 عليهم ليهمت مبا األحداث ويؤولون. اإلنكار إىل يركنونمتحريين  � اهللا أفعال
فنحن. إصراربذلك  على ونركزي ويظلون والبسيطة، السطحية همأفكار 

 وارد احتمال هناك أمل يكن مصادفة، قتال مات قد ليكهرام كان لو :نسأهلم
 إذا أو قتله، أراد قد كان إذايفشل  أو ،أن يقتله أحدهم ببال خيطرال  أن أيضا
 تظهر مل فلماذا. اهلالك إىل القتل حماولة تؤدي ال أن اهلجوم يف جنح قد كان

 يرافقه كان الذي االحتمال هذا وظهر الظهور، ممكنة أخرى احتماالت
 السميع اإلله فذلك آخر؟ أحد أو � اُهللا كله بذلك قام فهل أخرى؟ مشاكل

 أحد عنه قال والذي القضية، هذه يف الفريقان إليه تحاكم الذي العليم
 مل أنه فيه الظن ميكن كيف كذا، سيفعل � أنه عليه كشف أنه الفريقني

 اهللا سنة من أن اعتقدنا فلو املفتري؟ أعان أنه فيه يظَن وملاذا ،بالعدل حيكم
 � فكأنه صدقه، على برهانا هاقَحتقُّ الكاذب يعد اليت النبوءات حيقق أنه �
 رأسا ويقلبه متاما الصدق ويدمر ،كالصادقني الكاذبني جيعل أن عمد عن يريد
 ال وعوده حيقق وأنه الصادق يؤيد اهللا أن صحيحا كان فلو. عقب على

اهللا باسم صدرت اليت النبوءة أن باملبدأ يؤمن أن للمنصف بد فال ،االفتراءات 
 أي يبقى فال املبدأ ذا نؤمن مل وإن. اهللا من أا املؤكد فمن ،حتققت مث

 كلها بصدقها اليقني طُرق وتصري هلية،اإل الكتب مجيع صدق على برهان
 يصبكُم صادقًا يك وإِنْ�: قوله يف � اهللا أشار املبدأ هذا وإىل. مسدودة

ضعي بالَّذ كُمدعتتحقق نبوءاته بعض أن الصادق عالمات منأنّ  أي ؛�١ي .
 يف الوعيد نبوءات عذاب يتأخر أن احملتمل من ألن البعض شرط هنا ووضع

                                                 
١
 ٢٩ :غافر 
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 تؤجل أن املمكن فمن شرط، أي هناك يكنمل  لو حىت. والرجوع التوبة حال
 يونس قوم مع حدث كما. ميعادها يف تتحقق وال العذاب نبوءات بعض
 فيها التشكيك فإن ،وحتققت اهللا باسم نشرت اليت النبوءة إن ؛باختصار. �

 هدم يف ورغبةً الديين، اهللا نظام على هجوما يعد املصادفة، وليدة واعتبارها
  . بأكملها النبوة بناية

 اليت اإلهلامية الشهادات سلسلة اآلن نقدم املقدمة، هذه عرض بعد
 االعتراضات وقد فندنا. الفتوى إصدار قبل وضروري مهمّ عنها االستفسار

 بعض نكتب وقد. آنفا املذكورة العبارة يف سلفا الشهادات هذه على احملتملة
، التمهيدية واألمور املقدمة هذه إيراد بعد واآلن. أيضا املستقبل يف األمور
 اليت ردودي مع ،العقد وخالصة ليكهرام البانديت رسائل أوال نسجل

   :وهي النبوءة هذه صدور قبل بيننا كمراسلة تناولناها

  : ليكهرام البانديت من رسالة

 رسائل تبادلنا قد) قاديان أي( هنا إىل أتيت منذ حتيايت، ،احملترم مرزا سيادة"
 مناسب قرار اختاذ علي جيب كان ملا واآلن. نتيجة أي إىل نتوصل ومل كثرية،

 ،املدرسة إىل وتأيت ارا اليوم موعد أي حتدد أن منك ألتمس لذا احلق، إلحقاق
 كشن البهاي مع أحضر لكي وختربين منـزلك خارج آخر مكان أي تقترح أو
 مسائل قرار يف إىل نتوصل لكي جي تشند ال والبانديت ديارام واحلكيم غسن

 أنين جيدا تتذكر أن جيب وإال. والنقاش واإلهلامات السماوية اآليات إظهار
  . العقالء فعل من ليس احلق مواجهة من اهلروب وإن احلجة، عليك أقمت

  "م٥/١٢/١٨٨٥  ليكهرام: احلق طالب املخلص
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  : ليكهرام الثانيةالبانديت  رسالة
   مرزا، سيادة جناب
   حتيايت،

 إمجاال غسن كشن البهاي لسان على رساليت على شفهيا ردا منك تلقيت لقد
 يف النقاش ينبغي أنه يفيد، تفصيال عمر وحممد حممد دين املولوي لسان وعلى

 النقاش قواعد حتديد وجيب. واإلسالم اآلرية للديانة مسائل ثالث أو مسألتني
 يف هنا إىل الوصول من غاييت إن ذلك، جواب يف فأقول. الفريقني باتفاق
 وكراماتك وخوارقك معجزاتك أشاهد أن يف تنحصر بشاور من قاديان

 حتقق يف أمال قاديان يف أقيم زلت ما وإين. السماوية اآليات وأالحظ وإهلاماتك
 يف يف ذلك البت جيب آخر موضوع أي نناقش أن قبل أنه وأرى. هذه أمنييت
 فلست ذلك إثبات عن عجزا ذلك عن أعرضت وإذا النبالء، القوم علية جملس
 أمام الرباهني بيانك أن هنا باالنتباه واجلدير. حال أي يف أيضا النقاش أرفض

 آخر أمر جملس يف له والفضالء العلماء وتصديق أمر، بيتك يف جالسا مريديك
  . واملعذرة األعذار إىل تلجأ ال أن وأرجو باجلواب ستشرفين أنك أتوقع. متاما

   قاديان  مساج اآري من ليكهرام املخلص
 لَّختَ وإال ،فقدمها الصدق من ذرة متلك كنت إن وثالثة ثانية مرة منك وأرجو

  ليكهرام .البالغ الرسل على إمنا اهللا، لوجه عن دعاواك

  : ليكهرام الثالثةالبانديت  رسالة

 قصص مثل الكالم وإطالة اإلسهاب من أمشئز إنين! االحترام مع املرزا، سيادة
 وإمنا. الكلمات بتكرار حىت الرسالة أطيل أن أريد ال وهلذا وليلة، ليلة ألف

 نفسها اليتهي ) السماوية اآلية رؤية عن( الشروط أن طليب مبلخص أتقدم
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 إىل شروطك مع ترسلها أن وينبغي عندك زالت ما منها ونسخة إليك أرسلتها
 أحد قال فقد منا، واحد كل ا يتمسك مث. عليها ليوافقوا القضاة من أربعة

 أين يؤسفين ومما. املبدأ ذا أعمل وأنا ،ك به""خذ دليال واحدا ومتس :احلكماء
 آيةصدق  ظهور عند( الضروري من! أخي يا. مبدأ بأي تتمسك ال أراك

 تقبل أن بد فال احملمدي، الدين اعتناق علي يشترط كان إذا) أو كذا مساوية
 اهللا حقق فلو. تعويضا روبية ثالمثائة ستدفع وإال. اآلرية الديانة أيضا أنت

 وستذهب عندك مبلغك سيبقى وإال النقود، فسأستلم الصدق انتصار الكرمي
 رابح فأنت أيضا، والثواب الفائدة فبه دخلك ازدياد حتقق وإن. هدرا جهودي

 ١الدعوات جميب أنك تدعي أنت...  وتضطرب؟ تقلق فلماذا ،حال كل يف
 فابنِ فرائع، فقط الكالم على مقتصرة القضية جتعل أن تريد كنت وإذا... 

 يف يقال كما اخليار، صاحب فأنت. العامل يف بأحد تم وال األحالم قصور
 يوما، ٢٥ هنا إىل جميئي على مضى قد اليوم. اللسان ولك اليد لك :املثل

 كنت وإن جاهز، فأنا النقاش تريد كنت إذا. غد بعد أو غدا أغادر وسوف
 وإال. حتدد أن فأرجو القضاة، إىل) اآلية إظهار وثيقة أي( الشروط إرسال تريد
 اليوم تأيت أن أفضل فأنا. يفيد لن أحبابك يف جالسا ذلك بعد التفاخر فإن

 القمر انشقاق وحادث الشيطان وجود يل فأثبت املدرسة، إىل بالذات
                                                 

١
"جميب الدعوات" هذه يظهر متكُّن ليكهرام من اللغة العربية جيدا. فالطفل  عبارةمن   

أي  �الذي قد تلقَّى الدروس االبتدائية فقط يف العربية يعرف جيدا، أن ايب هو اهللا 
الذي جييب الدعوات، فهي صيغة اسم الفاعل من باب اإلفعال. كان جيب على ليكهرام 

اب الدعوات. تدبروا اآلن كم يكذب اآلريون يف أن يقول: إنك تدعي بكونك مستج
ادعائهم بأن ليكهرام كان يتقن اللغة العربية. فرسائله هذه اليت سجلتها هنا خطيةٌ بيده. 

أعين مل يكن يعرف  ،واحلق أن هذا الرجل مل يكن له حظ من اللغتني كلتيهما
 الكاذب. منه       وال يسعنا جلمالسنسكريتية وال العربية، 
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 إمام مرزا احلَكم يكون أن أقترح فأنا. أيضا احلكام تعين أن وأرجو. والشفاعة
  . اهللا لوجه تكف أن فأرجو تقبل مل وإن ،الدين

  .م١٣/١٢/١٨٨٥  ليكهرام املخلص

  :الرابعة الرسالة

   احملترم مرزا جناب
  ! حتيايت

 زاخر الكرمي القرآن أن جبالء يل تبني مما ورقتني، على احملتوية رسالتك وصلتين
 ولقمان، واإلسكندر ولوط ويوسف وحممد وعيسى وموسى إبراهيم بقصص

 رسالة يف قدمتها اليت الشروط حبسب املناظرة على موافق أنا. واخلرافات
 سيادة يا. والتسويف واحليل األعذار إىل وتلجأ بصراحة رب وأنت األمس،
 قال من صدق. األمور تسوية تريد ال أنت األسف، كل عليك األسف املرزا،

 إىل باإلضافة اخلطأ، يثبت السخيف العذر. التقصري يثبت السخيف العذر إن
  . واهلراء الضجة تثر ال وإال دعواك فأثبت الثاين، أنك املسيح ادعائك

  . صباحا التاسعة الساعة ،قاديان مساج اآري من ليكهرام

  : اخلامسة الرسالة

 تعد أنك املؤسف من) مقروءة غري كلمة وبعده( "كوه كندن! "املرزا سيادة
 الفيدا على اعتراضك فندت لقد. بِغاال اآلخرين وأحصنة حصانا حصانك
 من يكون ما أبعد وهو. بالنقل القرآن على اعتراضي على رددت بينما بالعقل،

 أن أرجو األقل على حسنا،. جدا مشغول أيضا فأنا فارغا تكن مل وإذا. العقل
 رب من تلتمس أن فأرجو املناظرة تريد تكن مل وإن. مساوية آيات يل تظهر
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 إىل ونصل ١القضية تنحسم لكي يب تتعلق مساوية آية إظهار املاكرين خري العرش
  ليكهرام .القرار

                                                 
١
عند طلب اآلية خري املاكرين. فاهللا تعاىل يوصف  �لقد وصف ليكهرام هنا اَهللا   

 من فم ليكهرام كلمات رم أو يهينه بأسباب دقيقة، فقد خرجتباملاكر عندما يهلك ا
تثبت أنه كان يطلب آيةَ موته. اآلية اليت تكون أسباا دقيقة جدا. فمن قدرة اهللا أن موته 

ذ قُتل بيد القاتل الذي تذهل اجلميع عمليته، كيف متكَّن من اهلجوم عليه يف حتقق هكذا، إ
وضح النهار وكيف جتاسر على هذه العملية يف البيت العامر وكيف متكَّن بسهولة من 

قبض عليه رغم مروره من الزقاق املليء اخلروج من هناك بعد إعمال املدية. مث مل ي
املقتول وضجتهم. فحني نتأمل هذه األحداث، منيل  لأه باهلندوس ورغم صراخ ورثاء

لقد قلنا قبل خري املاكريناليت ينبغي أن تعزى إىل  هذه هي العمليةا إىل أن بالطبع فور .
قليل إن اهللا يوصف خبري املاكرين حبسب التعبري القرآين حني يستخدم األسباب الدقيقة 

نفسه  ر ملعاقبته أسبابا يهيئها ارمجدا للبطش بارم الذي استوجب العقاب. أي يوفّ
هوانه دف آخر، فاألسباب اليت جيمعها ارم خلريه أو شهرته تتسبب نفسها يف  لنفسه

 وهو هالكه. فسنن الكون تشهد جبالء على أن هذا الفعل اإلهلي أيضا جارٍ يف هذا العاملو
أنه أحيانا يعاقب الوقحني وارمني قساةَ القلوب بأيديهم. فيجمعون بأيديهم أسباب الذلة 
والدمار هلم، وتخفَى عن أعينهم تلك األمور حىت ينـزل قضاُء اهللا وقدره، ونظرا هلذه 

اكر. فألوف مؤلفة من األمثلة توجد على هذا يف العامل. بامل �العملية اخلفية يوصف اهللا 
يف قضية ليكهرام أنه استصدر من فمه أوال أنه يريد آيةً له من خري املاكرين،  �ر اهللا فمكْ

فقد التمس يف طلَبه هذا عذابا تكون أسبابه خفيةً جدا. وهكذا حتقّق. فالشخص الذي 
كان ليكهرام قد حدد يوم األحد جلعله هندوسيا، وكان اآلريون أقاموا يف يوم األحد 

انقلبت أسباب الفرح . قد فراح كالعيد، جلعل ذلك اإلنسان هندوسيا.نفسه احتفاال باأل
مجيع اآلريني جيدا ما معىن "خري املاكرين".  �تلك أسباب حداد له ولقومه. فأَفهم اهللا 

 منه
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أرى ضرورة  ال اليت ،كلها الرسائل هذه على مفصلة ردود أرسلت لقد
  .هنا لتسجيلها

 رسائله يف كتب وهلذا كذب،الو فتراءمن االكثري  ليكهراميف طبع  كان 
 اقترحت أنين مع. معقوال ردا عليه أرد وال آية له أظهر وال أناقشه ال أين مرارا
 كما عباراته، من وانطالقا الفيدا خالل من يناقشين أن للمناظرة بينا أسلوبا عليه

 ومل جاهل،جمرد  كان فلما. بآياته أقوالنا على ونستشهد الكرمي بالقرآن أمتسك
 حبيث حيتال كان هلذا مسألة، كل يف الفيدا من نص أي تقدمي على يقدر يكن

 السماوية اآلية رؤية يف طلبه يكرر كان بل. احلقيقي طلبنا إىل يتطرق يكن مل
 ردا إليه أرسلناها اليت فقط، األخرية رسالتنا نسجل وهنا. ومستهزئا ساخرا

  : وهي األخرية، رسالته على
 أرفض ال بأين وثق يقينا فاعلم ،رسالتك قرأت، لقد احملترم البانديت جناب
 الشروط وتضيف النية بصدق احلق تطلب ال أنك غري اآلية، إظهار وال املناظرة
 تريد تكن مل وإن" كتبت لقد. واإلساءة البذاءة عن كفي ال لسانك إن .الباطلة
 تتعلق مساوية آية إظهار املاكرين خري العرش رب من تلتمس أن فأرجو املناظرة

 على يقدر بإله تؤمن ال فكأنك واستهزاًء، سخريةً الكلمات هذه أكرب فما ،"يب
 عدم فهذا ميكر، وأنه العرش على اهللا أن إليه من أشرت ما أما. املتجاسرين تنبيه

 اهللا على إطالقه حمرما وليس واخلفي، اللطيف التدبري هو فاملكر. أنت فهمك
 رفيع كل فوق ألنه ،اهللا عظمة إلظهار فتستخدم العرش كلمة أما. �

 نفسه الكرمي فالقرآن كإنسان، العرش إىل حباجة أنه يعين وال. اجلالل وصاحب
 فإذا. سند أي إىل حيتاج ال قيوم وهو شيء كل ميسك الذي هو � إنه يقول
. العرش على االعتراض الظلم من فكم ،هذا يقول نفسه الكرمي القرآن كان
 ال املكرمدلول ف. املكر معىن تعرف ال إذ العربية اللغة من حظ أي لك ليس
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 ملعاقبة واخلفية اللطيفة اهللا فأفعال. اهللا إىل هعزو تعذرغري جائز ي أمر أي يتضمن
 الفيدا يف أميا كنت إذا اعترض، مث أوال القواميس راجِع. مكرا تسمى األشرار

 خترج لكنك ا، تسلِّم اليت املبادئ حبسب أناقشك ألنين احلرج؟ فما تقول كما
 استواء" تفسري تسألين أن ينبغي كان. سافرا افتراء وتفتري اإلسالم، مبادئ عن
 كذلك. تعترض أن حقك من فكان جمال هناك كان إذا مث" العرش على اهللا

 فهو اهللا عند اآليات وإمنا تعترض، مث أوال املكر معىنعن  تسألين أن جيب كان
  . يريكها أن على القادر

  اهلدى اتبع من على والسالم
  .أمحد غالم مريزا :املتواضع العبد

 كانف ،لرؤية اآليات ليكهرام وبني بيين عليه اتفق الذي اخلطي قدالع أما
"يا خالق الكون، سالم عليك، انشر نور ١ :هو بيده، عنوانه كتب قد ليكهرام

يف العامل كلِّه ذلك اخلالق احلق ودمر الكذب واقضِ عليه، ذلك لكي ينتشر 
 إذا أنينهو  الطويل قدالع هذا ملخصو ٢الفيدا الذي يتضمن تعليمك احلق."

 صدق على سيدل حتققها عدم فإن النبوءة تتحقق ومل ليكهرام عن تنبأت
 يقدم أو اآلرية الديانة يعتنق أن النبوءة ناشر على لزاما وسيكون ،اهلندوسية
 الله عند سلفا املبلغ هذا يودع أن واشترط ،روبيةوستني  ثالمثائة لليكهرام
 حتققها فسيكون النبوءة حتققت إذا أما. قاديان سكان من احملل صاحب شرمبت

 يعتنق أن ليكهرام البانديت على لزاما وسيكون اإلسالم صدق على برهانا
                                                 

١
 . (املترجم)سنسكرييت نصترمجة  
النبوءة ق إذا كان اإلسالم صادقا فلتتحق ؛ أيهذا ما دعا به ليكهرام عن مصري النبوءة ٢

 عدتإذا  :، وإذا كانت اهلندوسية صادقة فلتبطل نبوءة املسلمني. فاآلن نسأل القراءعنه
 فأي فريق سيتضرر من هذا الدعاء؟ ،النبوءة عن ليكهرام باطلة
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 ٦ يف ليكهرام قتل مبوجبها اليت النبوءة نشرت العقد هذا وبعد ١.اإلسالم
 ٢٠ إعالن يف أخرى مرة سألته النبوءة أنشر أن قبل لكنين. ١٨٩٧ آذار/مارس
 عن فسأمتنع النبوءة نشر من سينـزعج كان إذا أنه ١٨٨٦ شباط/فرباير

 إعالن يف مذكور هو كما - بيده موقَّعة بطاقة إيلَّ أرسل ليكهرام لكن نشرها،
 أعدإين : "والعناد التجاسر مبنتهى فيها كتب - م١٨٩٣ شباط/فرباير ٢٠

 وال ذلك يف لك آذن فأنا ،شئت ما عين فانشر وواهية، سخيفة نبوءاتك
 سبب كان كما. ذلك بعد حىت مدةً النبوءة نشر عن امتنعت لكنين ."أخاف

 ليكهرام وكان. النبوءة ميعاد علي كشف قد يكن مل � اهللا أن للتأخر آخر
 الدعاء على والتركيز الضراعة بعد فأخريا. النبوءة مبدة أصرح أن بإحلاح يطلب

 على سيرتَل املوت إىل املؤدي الشديد العذاب أن علي انكشف واخلشوع
 كما. م١٨٩٣ شباط/فرباير ٢٠ أي اليوم من اعتبارا أعوام ستة خالل ليكهرام
 ورد وقد" وعذاب نصب له خوار له جسد عجل" العربية باللغة إهلاما تلقيت

 مجيع على أكشف أنا اآلن: العبارة هلذا اإلعالن والثالثة الثانية الصفحة يف
 أنه النبوءة، هذه بنشر األخرى الديانات وأتباع واملسيحيني واآلريني املسلمني

 ٢٠ أي اليوم تاريخ من بدءا سنوات ست خالل الرجل هذا على ينـزل مل إذا
 اليت األمراض أي( العادية اآلالم وليس من خارق عذاب م١٨٩٣ شباط/فرباير

 باهليبة ويتسم) أحيانا ا وميوت أحيانا منها ويشفى عادة اإلنسان ا يصاب
 من لست أين فاعلموا ،)اإلهلي الغضب عالمات يتضمن أن ينبغي أي( اإلهلية
 حتقق على يتوقفأو كذيب  صدقي نأي أ. (بروحه ليس هذا نطقي وأن اهللا،

                                                 
١
لقد اشترط على ليكهرام اعتناق اإلسالم يوم مل يكن مضمون النبوءة اليت ستنشر من   

 اهللا معروفا. منه
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 من نوع كل لتلقّي جاهز فأنا هذه نبوءيت بطلت فإذا). حصرا النبوءة هذه
  م١٨٩٣ شباط/فرباير ٢٠ .وأصلب عنقي يف حببل أُجر بأن وأرضى العقاب

 عدم حال يف املتناهية املذلة لتحمل مستعدا كنت كيف مليا املنصفون فليتدبر
 فالذين. النبوءة بتحقق صدقي معيار حددتقد  كنت وكيف ،النبوءة حتقق

 وأن اهللا مبشيئة فإمنا الكون هذا يف جيري ما كل بأن ويوقنون � باهللا يؤمنون
 واملهمة العظيمة القضية هذه أن يزعموا أن هلم أىن قضية، كل حكم � بيده
 تلقائيا نتائجها ظهرت قد - نتائجها انتنتظر كبريتان أُمتان وكانت -جدا

 قد فيها اُهللا حكِّم اليت القضية فكأن. علمه ودون اهللا مشيئة دون باملصادفة
 كانت فإذا. شيئا عنها يعلميتزين حبكم اهللا احلاسم ودون أن  أن دون احنسمت

دفعة  والشرائع النبوات مجيع نظام بذلك فسيفسد بالثقة جديرة األفكار هذه
 إصرار وبعد حتد بعد حتقق الذي األمرذلك  وباطال خرافةً اعترب إذا ألنه. واحدة

 حبسب الوضوح مبنتهى وظهر ،السماوية الشهادة خالل من العدو مقابل كبري
 تقتل سوف بل اإلهلي؟ الوجود وأين الديانة فأين ؛سلفا املذكورة األمارات

  .دفعة واحدة السماوية احلقائق مجيع
 الصفحة يف منشورة هيف ليكهرام عن أصدرتها اليت الثانيةاإلهلامية  النبوءة مث
  :وهي ، األخرية الغالف وصفحة الصادقني كرامات كتابمن  ٥٤

  يغلب  احلقف  زورت  مبا  ١كدين            غالب حرب كل يف إنين أال"
  أقرب والعيد  العيد  يوم ستعرف            مبشرا وقـال  ريب  وبشرين  

 ورسوله اهللا عدو مفسد رجل يف دعائي واستجاب ريب وعدين ما ومنها
 نيب يسب كان إنه. اهلالكني من أنهريب  وأخربين الفشاوري، ليكهرام املسمى

                                                 
 ي. منهالبطالو حسني حممد الشيخ أيها ١
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 ست يف مبوته ريب فبشرين عليه، فدعوت خبيثة، بكلمات شأنه يف ويتكلم اهللا
  ".للطالبني آلية ذلك يف إن سنة،

" وعذاب نصب له خوار له جسد عجل" أي قليل قبل ذكرته الذي واإلهلام
 بعجل ليكهرام مشاة خبصوص الشأن الرفيعة الغيب أسرار يبنيو معىن فذو

 هو كما اليهود عيد يوم يف نسف سامريال عجل أن مجلتها ومن. سامريال
" للرب عيد غَدا: "وقَالَ هارونُ ونادى": وهو اخلروج سفر التوراة يف وارد

)وجر٦ يف أي اإلسالمي العيديوم  من قريبا ليكهرام قُتل كذلك). ٥: ٣٢ اَلْخ 
 العيد يوم ددح قد سامريال عجل على للقضاء كان وملا. ١٨٩٧ آذار/مارس

 فحني ،اهللا من بأمر العيد يوم يف سامريال عجل زقم وقد اإلهلية الكتب يف
استخدم لذلك كلمة تدل داللة  فقد سامري،ال عجلَ ليكهرام � اهللا مسى

 أسرار على املطّلعون كان وإن. العيد أيام يف سيقتل ليكهرامقاطعة على أن 
 وذكر عجلبال ليكهرام تسمية خالل من يدركوا أن ميكن الدقيقة اهللاكالم 
 ذلك معف ،سامريال عجل على القضاء يوم يشبه ليكهرام موت يوم أن عذابه

 ستعرف" صرحية بكلمات وضح قد بل اإلمجال ذا إهلامه يف � اهللا يكتف مل
العيد يوم والعيد وإن .متصل بيوم العيد يوم يف ليكهرام سيقتل أي" أقرب 

 أنْ لدرجة أشعناه خربا كان العيد من قريب يوم يف سيهلك ليكهرام بأن التنبؤ
 ليكهرام إن يقول كان الرجل هذا أن ضجة ليكهرام قتل فور اهلندوس أثار

 مثل اهلندوسية اجلرائد كثريا ذلك على أصرت كما. العيد أيام يف سيموت
 حفظوا قد كانوا األشرار اهلندوس بعض أن ويبدو. وغريها" بنجاب مساجار"

 لكي مستحيال أمرا باعتبارها - ١لساين من مسعوها أن بعد - هذه النبوءة تفاصيل
                                                 

١
حبقي: "كان يقول إنا سوف  ١٠/٣/١٨٩٧ار" جاـبنجاب مسلقد ورد يف ضميمة " 

نقتل ليكهرام، وأنه سيموت يف مدة كذا ويف يوم كذا (أي يف ثاين أيام العيد) يف حالة 
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 التفاصيل هذه بذكر النبوءة أن زعموا قد كانوا أي. الحقا احلجة علينا يقيموا
 قتل عندما مث. املستقبل يف سيدينونين وأم تتحقق، أن ميكن ال الصرحية
 االعتبار عن اتالنبوء هذه يسقطوا أن أرادوا العيد أيام ثاين يف فعال ليكهرام
 وخبطة بالتشاور القصد هلذا سلفا حدد العيد يوم إن قالوا حيث ؛آخر بأسلوب
 لتبطل العيد أيام يف جيدا حيرسوه مل فلماذا حق على كانوا إذالكنهم  .مدروسة

 أنه غريبة مصادفة وظهرت طويلة؟ سنني من يعرفوا اآلريون كان اليت اخلطة
 كان إذ ،عيدا عدوه اآلريون قدكان  األحد يوم أي ليكهرام على القضاء متّ يوم
 ألن ؛األفراح يوم أعلنوه قد كانوا وثانيا. اهلندوس أعياد أحد األحد يوم

 يعلن كان إذ ،عام احتفال يف أخرى مرة هندوسيا القاتل سيجعل كان ليكهرام
  . اهلندوسية اعتناق يف رغبة وأبدى اإلسالم حديث أنه نفسه عن

 لطيفا سرا يضم اإلهلي اإلهلام يف باسم العجل ليكهرام ذكْر إن ؛باختصار
 كعجل العيد أيام يف اإلهلي للغضب تعرضه منها الكثرية، الغيب برموز وزاخرا

 مث أوال اإلنسان بأيدي نسف عجل السامري قد كان كما أنه والثاين. سامريال
. أيضا ليكهرام مع الثالثة األمور هذه كل حتققت اليم، يف به وألقي أُحرق

 الوباَء القوم ذلك على اهللا وأَرسل ،عبد قد عجل السامري كان أن والثالث
 َألنهم الشعب، الرب فَضرب" :التوراة يف ورد كما الطاعون، كان غالبا الذي

 العبادة، لدرجة ليكهرام مدح كذلك). ٣٥: ٣٢ اَلْخروج." (.. الْعجلَ صنعوا
 فعل أنه نفوسهم يف جيدا يدركون هؤالء فكان. حق بغري املسلمون وأوذي
 مرارا احلكومةب استغاثوا ذلك مع لكنهم النبوءة، صاحب مؤامرةَ وليس إهلي،

                                                                                                                     

ة مؤملة جدا" فقد اخترع احملرر من عنده مجلة "إنا سوف نقتل". أما حتديد اليوم وصور
 املوت فكان جزءا مشهورا من نبوءتنا، والذي ذُكر واشتهر بال شك مرات عديدة. منه
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 يف حيدث ما يعرف فمن. سامريال عجل عباد مع التشابه حققواف بييت لتفتيش
  . تامة مشاة هي � اهللا بينها اليت املشاة بأن نؤمن أننا غري ؟املستقبل

 على منشورة وهي اإلهلام بتلقي نشرتها أخرى نبوءة هناك ليكهرام عن مث
 ١٨٩٣ بريلأ يف نشرتها النبوءة وهذه "،الدعاء بركات" كتاب غالف صورة

 أمحد" السيد أن النبوءة هذه وملخص. األوىل النبوءة من أشهر ثالثة بعد أي
 ومساه الدعاء استجابة رفض يف كتيبا ألَّف احملترم "آئي ايس سي كي خان

 فألفت ،متاما احلقائق ينايف كان الكتيب هذا". واالستجابة الدعاء كتيب"
 إىل الكتيب هذا تأليف عند احلاجة ومستين. عليه ردا الدعاء بركات كتيب
 عن � اهللا بفضل دعائي فأجيب. احملترم للسيد ألقدمه الدعاء استجابة منوذج

 غالف ورقة على النموذج هذا فقدمت. بالضبط نفسها األيام يف ليكهرام قتل
 على سيجدون الكتيب هذا الدعاء بركات قراء يفتح وعندما الدعاء، بركات
  :  ملون ورق على للغالف األوىل الصفحة

x‡ì¸@õbÇ†Ûa@lbvn�½a@ @
 لربكات منوذجا يضم ألنه الدعاء، بركات الكتاب هذا سميت السبب وهلذا
 مآل ظهر إذا أنهب أقر إنين: "ليكهرام عن عبارة هناك الصفحة هذه فعلى. الدعاء
 أو - املعترضون زعم كما-  البسيطة احلمى صورة يف) ليكهرام عن( النبوءة
 ويف.. النبوءة، حتقق أعتربه فلن ،الصحة واستعاد اهليضة أو طفيف أمل أصابه
 حتققت إذا لكن. ذكرته الذي بالعقاب جديرا شك دون سأُعد الصورة هذه

 أا فاعلمواووضوح  جبالء اإلهليغضب ال أمارات فيه جتلت بأسلوب النبوءة
 القلوب جتذب فهي عظيمة يبة احلقيقة يف تتحقق اليت فالنبوءة....  � اهللا من

 قبل القلوب يف تنشأ اليت واالعتراضات األفكار هذه كل وتنعدم. بنفسها إليها
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 أن إىل باإلضافة بندم، آرائهم عن املنصفون الرأي أصحاب يتخلى حبيث األوان
 هذه أسست قد كنت إذاف ؛اإلهلية للسنن خاضع اآلخر هو املتواضع العبد هذا

 هو عنه تنبأت الذي فاإلنسان خبثًا، األمراض بعض احتمال جمرد على النبوءة
 إذا...  التقديرات، هذه على بناء عين النبوءة هذه مثل ينشر أن يستطيع اآلخر
 تتسم بأساليب تتحقق فسوف ،� منه بأا يقينا وأعلم ،اهللا من نبوءيت كانت
 فسوف منه تكن مل إن لكنه. القلوب ستهز اآلية تلك وأن والرعب، باهليبة
 ذلة، ستزيدين فهذه عندئذ، الركيكة التأويالت إىل جلأت وإذا. ذليت تظهر

 قدرة كل ميلك الذي القدوس الطيباألزيل  ذلك إن. أخرى ذلة يل وستجلب
 ألمور ليكهرام أعادي بأين الزعم اخلطأ متام فمن. أبدا الكاذب ١يعز ال

 الرجل هذا أن احلقيقة بل شخصيا، العداء أحدا أناصب ال بل كال. شخصية
 بأكملها احلقائق مصدرو ومقدس كامل إنسان إىل وأساء احلق، عادى قد هو

عليكم ورمحة  والسالم." العامل يف حبيبه شرف يظهر أن � اهللا فأراد وأهانه،
  اهللا وبركاته

 تأييدا الدعاء بركات لكتيب الغالف صفحة يف املوضوع هذا سجلت لقد
 ليكهرام عن آخر نبأ" عنواا أخرى إهلامية نبوءةٌ هناك مث. اإلهلامية للنبوءة

 غفوة أثناء يف: "عبارة وبعده ،نفسها الصفحة على احلاشية يف" الفشاوري
 رأيتين اهلجري، ١٣١٠ رمضان ١٤ املوافق ٢/٤/١٨٩٣ اليوم، صباح خفيفة
 كأنّ الشكل مرعب عمالق برجل إذ صحيب، بعض مع كبرية حجرة يف جالسا
 أنه أدركت بصري، إليه رفعت فلما. أمامي ووقف دخل دما، يقطر وجهه
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لذا إن كنت كاذبا فلن تتحقق ال يكرم الكاذب  �كنت قد قلت صراحة أنه ملا كان اهللا  
. �هذه النبوءة أبدا، وكنت قلت أيضا بوضوح بأن هذه النبوءة صدرت إلظهار عزة النيب 

 . منه   �مل يبال بتاتا بكرامة النيب  �فالذي يقول إن هذه النبوءة مل تتحقق فليقر بأن اهللا 
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 املالئكة من هو بل إنسانا، ليس كأنه غريبة، ومشائل عجيبة خلقة ذو كائن
 أين: يل قال إليه أنظر وبينما. القلوب على مستولية وهيبته الشداد، الغالظ

 مأمور هذا أن ففهمت. عنه وسألر آخ شخص اسم أيضا وذكر ؟ليكهرام
 تذكرت أين غري اآلخر، اسم اآلن أذكر ال. اآلخر والشخصِ ليكهرام لعقاب

 الساعةَ األحد يوم يف هذا وكان. إعالنا عنهم نشرت الذين من واحد أنه يقينا
   .انتهى. ذلك على هللا فاحلمد. صباحا الرابعة
 كان ليكهرام حياة على القضاء أن صارخ بصوت تنادي النبوءات هذه كل
 رأس على ليكهرام عن نظمتها اليت القصيدة فإن وهلذا. القتل طريق عن مقدرا
 ليكهرام موت عن اإلهلامي فاإلعالن. هقتل على تدلل كلمات تتضمن اإلهلام

  .اإلسالم كماالت ةمرآ كتاب يف سجلامل
  :وهي منها، االبتدائية األبيات بعض هنا أكتب

      � حممد نفسِ نور هلو األنوارِ أعجب إن" ١
   � حممد معدن جلوهر اجلواهرِ أروع وإن

   الظلمات مجيع من تتطهر
  � حممد أحباء من يصريون الذين أولئك قلوب

  اجلاهلني أولئكقلوب  من ألستغرب إنين
   � حممد مائدة عن يعرِضون الذين

  العالَمنيِ كال يف أحدا أرى ال
   � حممد وعظمة مسو يبلغ
  ذلك من أشد الرباءة بريء اهللا إن

                                                 
  (املترجم) .ترمجة قصيدة فارسية  ١
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    � حملمد الضغينة يكن الذي القلب
  اخلسيسة الدودة تلك اهللا سيحرق

     � حممد أعداء من تصري اليت
   النفس سكرات من التخلص أردت إذا

  � حممد بعشق املنتشني من فكن
  احلق إهلك عليك يثين أن أردت وإذا
  � حممدامن صميم الفؤاد  ميدحون ممن فكن
  عشاقه من فكن دليال، صدقه على طلبت وإذا
  � حممد صدق على دليل أكرب هو وجوده ألن
   � أمحد قدمي غبارل فداء رأسي إن

  � حممد سبيل يفكل حني وآن  فداء وقليب
   �اهللا رسول شعرل فداء أنا بل

  � حممد وجهل فداء وأنا
  السبيل هذه يف أُحرق وأ أُقتلْ وإن إنين
  � حممد إيوان عن دبري أُولّي فلن
  الدين سبيل يف أحدا أخشى ال

  � حممد إميان بصبغة متصبغ ألين
  كلها الدنيا عن االنقطاع أسهلَ ما

  � حممد وإحسان حسنِ بذكرِ
  سبيله يف فداء كياين من ذرة كل إن

  � حملمد خفيا مجاال شاهدت قد ألنين
   أستاذ أي اسم أعرف ال
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  � حممد مدرسة يف تعلمت فقد
  آخر حبيب وألي يل ما

  � حممد مجال قتيل فإين
   � حممد من حتنن نظرة إىل أتوق إين
  � حممد برياض إال أرضى وال
  صدري يف امللتاع قليب عن تبحثوا ال

  � حممد ذيلب ربطته قد ألين
   القدس طيور منالطائر السعيد  أنا
  � حممد بستان يفه عش اختذ يذال
  بعشقك نفسي نورت قدل

  � حممد نفس يا لك فدىفروحي 
  السبيل هذه يف حياة مبئة فديت ولو إنين
  � حممد بعظمة ذلك الق ملا
   الفىت هلذا اهللا وهبها اليت اهليبةَ أروع ما
  � حممد مبارزة على جيرؤ أحد فال

الضال الغيب اجلاهل العدو أيها احذر  
حملمد الصارم السيف وخف �  

  الناس عنه ضل الذي املستقيم اهللا صراط والتمس
  � حممد وأعوان آل يف

  � حممد شأن تنكر من يا حذارِ
  � حملمد مبينا نورا تنكر من يا وحذار

  العامل من اليوم اختفت قد واخلوارق الكرامات أن شك ال
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  ".� حممد غلمان عند لتراها تعال لكن

�  
ð‰ëb’ÐÛa@âaŠèØîÛ@åÇ@ñõìjã@ @

، الكتاب اية يف احلاشية "اإلسالم كماالت مرآة" كتاب ؛ راجعللتفصيل{
  }٢،٣ ،١ صفحة

 وخف" ومنها األشعار من عددا كتبت النبوءة هذه رأس على ؛باختصار
 يف حمصور ليكهرام مصري أن عن جبالء يسفر وهو "� حملمد الصارم السيف

 هنا، مستر كما ليكهرام إىل تشري يد إشارة هناك األخريالبيت  ويف. القتل
 ستظهر حصرا ومبوته حصرا، يصيبه سوف الرباق السيف أن إىل تشري لكي

    . الكرامةُ
 يف خان أمحد السيد على كُشف قد الدعاء بركات من ٢٨ الصفحة على مث

 انتباه ولفت ليكهرام، نبوءة يف املستجاب الدعاء منوذج ينتظر أن أبيات بضعة
 على املكتوبة األبيات هذه من األخري البيت حتت بوضع خط احملترم السيد

 ذكر بعد املستجاب الدعاء منوذج ذكر تتضمن اليت الدعاء، بركات صفحات
  ، وتلك األبيات هي:املهيب املخيف، ليكهرام موت

"وجه احلبيب ليس خافيا على الطالبني، فهو يلمع يف الشمس ويسطُع يف ١ 
  القمر أيضا،

 ولكن ذلك الوجه اجلميل حمجوب عن الغافلني، جيب أن يكون هناك عاشق
  أجله.صادق حىت يرفع احلجاب من 

                                                 
  (املترجم) .ترمجة قصيدة فارسية  ١
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، فال سبيل إليه إال التواضع وإظهار لك القدوسذ ر الوصول إىلببالك ال ميكن
  األمل واالضطراب.

السبيل إىل ذلك احلبيب األزيل خطري جدا، فإذا كنت تريد سالمتك فاترك 
  العصيان والتمرد.

إنّ فهم األغبياء وعقلهم ال يصل إىل كنه كالمه، وال يهتدي إىل هذا الصراط 
  املستقيم إال تارك األنانية.

إن أهل الدنيا ال يقدرون على أن يحلّوا عقدة فهم القرآن الكرمي، وال يدرك 
  طعم هذه اخلمرة إال الذي يشرا.

  ال نعتب عليك مهما قلت عنا. ،يا من ال تعلم أنوار العلوم الباطنية
 ا لك ليندمل ذلك اجلرح الفاسدذا املرهم.لقد قلنا هذا موعظةً ونصح  

بالدعاء عالج مرض إنكار الدعاء كما يعالَج سكر اخلمر ونشوا باخلمر 
  نفسها.

يا من تقول: أين تأثري الدعاء إذا كان فيه تأثري؟ أقبِل علي، سأريكه كالشمس 
  الساطعة.

واقْصر الكالم والحظ الدعاء املستجاب أال، ال تنكر أسرار قدرات اهللا، 
  ".عندنا

  .االبتدائية الصفحات من ٢،٣،٤ الصفحة راجع               
 ٢،٣،٤ األرقام توكتب خط حتته ضعو الذي األخري البيت من الثاين فالشطر

 السيد يقرأها لكيقد كُتبت يف "بركات الدعاء" هكذا بوضع اخلط حتتها. 
 رأيه عن للتخلي ة منوذج الدعاء املستجابمالحظ بعد ويوفَّق احملترمأمحد خان 

 إىل ثتلب دون فورا أرسلته قد الدعاء بركات كتيب تأليف مت وحني. اخلاطئ
 أن املؤكد فمن. الدعاء بركات يقرأ أنهب أيضا الرد منه وتلقيت ،احملترم السيد
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. املستجاب الدعاء منوذج تذكر اليت املواضع على اطلع قد احملترم السيد
 أن غري ،وبذاءته جتاسره بسبب كان وإن ليكهرام، هلالك الدعاء إن ؛باختصار

 فمن. املستجاب الدعاء منوذج احملترم للسيد نقدم أن ضمنيا كانمنه  القصد
 من ١أحد موت يكون لئال الناقص، رأيه يبدل أن اآلن احملترم السيد واجب
  . برأيه متمسكا احملترم السيد ويبقى اجلدوى عدمي الناس

 ،١٨٩٣ يف عامة بصفة ليكهرام موت عن نشرت اليت النبوءاتهي  فهذه
 الك قطعا صرحت النبوءات هذه بأن اإلقرار من بدا جيد لن تدبرها فمن

 أن يصرح الكشف كان كما ،٢٠/٢/١٨٩٣ من سنني بدءا ست يف ليكهرام
ألن املالك الذي جاء لعقوبة ليكهرام قد  األحد، يوم يف سيحدث ليكهرام موت

ليلة األحد وكان ذلك يوحي إىل أن موت ليكهرام سيحدث يف يوم  ظهر علي
 العيد املتصل بيوم اليوم يف سيظهر احلادث أن صرح اإلهلام كان كما األحد،

 جيدا تذكّروا اهلندوس أن اإلهلية القدرة عجيب ومن. شوال شهر من الثاين أي
 ألم ؛مستحيل حادث أنه زعمهم حبسب التكذيب نية رد ، وذلكالعيد يوم

 ،النبوءة يف عالمة يكون أن مستحيل احلادث هذا مثل أن جهالً يزعمون
 إذا ويسخروا يكذبوا أن العيد يوم تذكُّر من يقصدون فكانوا. النبوءة فتتحقق
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كانت نبوءة عن ليكهرام أنه "يقضى أمره يف ست" وإىل اآلن ال أعرف هل نشرت هذه  
إعالناتنا أو كُتبنا أو يف مؤلَّف أحد أصدقائنا أم ال، إال أا مشهورة عموما النبوءة يف أحد 

يف مجاعتنا. وأنا موقن بأا قد بلغت اآلخرين أيضا، كما وصلت إىل اآلريني نبوءةُ العيد. 
ألنه ال يبقى أي أمر لنا سرا. فقد حتققت هذه النبوءة حبسب مفهومها أي قد طُعن 

ن مارس وجرح يف الساعة السادسة من النهار. إذا كان البطالوي ليكهرام يف السادس م
ينكر هذه الرواية الشفهية فسيواجه مشكلة عويصة يف قبول األحاديث ألا جمرد روايات 
شفهية، بل قد دونت بعد قرن ونصف على أقل تقدير. أما ما ظهر حديثا وكان الذين 

 لتعرض للهوان عند العاقلني. منهرأوه ومسعوه ما زالوا أحياء فإن إنكاره هو ا
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 ما حبسب حققها حني � اهللا أن غري. العيد يف تتحقق مل أو النبوءة بطلت
،ليكهرام لقتل مدبرة خطة هناك كانت: "وقالوا فورا، تصرفهم غريوا نشرت 

 التفاصيل ذه الغيب أحد على يكشف أن اهللا سنة من ليس ألنه ،العيد أيام يف
 ،احلق يلتبس أن يريد ال الذي القادر اإلله ذلك لكن" املعينة والعالماتالدقيقة 

 بقتل �أنبأ  قد أي. جيهلونه اهلندوس وكان أيضا، الفكرة هذه سلفا فند قد
 النبأ هذا وكُتب ،عاما عشر بسبعةَ حادثته قبل األمحدية الرباهني يف ليكهرام

 يف موجود النبأ وهذا. فقط عاما ١٣ أو ١٢ ليكهرام عمر كان يوم ونشر
 من مناصا الناس جيد ال حبيث وتواتر مرتب بأسلوب األمحدية الرباهني

 هنا وأوجزه. املنري السراج كتاب يف تعاىل بفضله كتبناه فقد. به االعتراف
 تتعلق فنت ثالث حبدوث تتنبأ األمحدية الرباهني يف الواردة اإلهلامات إن: وأقول
  . مناسبات ثالث يف ستحدث فنت ثالث أن ذكر قد أعين بذايت،
 كل أن للتوضيح البيان الضروري من أرى الثالث الفنت هذه أذكر أن وقبل
 بضجة، يقترن أو يتسم حني فتنة التكذيب يسمى وإمنا فتنة، يسمى ال تكذيب

 أو الناس من أحد مبال الضرر إحلاق بقصد املساعي باتفاقٍ مجاعةٌ تبذل حبيث
 واالحتدام الثورة حالة يف اإلنسان يبذهلا كما اجلهود وتسترتف ،روحه أو شرفه

 محاس بكل بأحد الضرر إحلاق على تتفق مجاعةٌ تكون أن جيب فللفتنة. الكامل
. ماله أو روحه أو أحد شرف على للهجوم ةخطري ةظاهرم يف وتستعد وثورة

 اتقاد وقت عادية غري بثورة واحليل املكايد تلك مجيع بالتشاور وتستخدم
 تبينت حني اآلن. اخلصم الفريق على مفاجئة آفة حلول بذلك وتتوقع ،طباعهم

 قبل - أوال أذكر أن للتفهيم املناسب من ولعل. الثالث الفنت أذكر الفتنة معاين
 الفنت تلك - األمحدية الرباهني صفحات من الثالث الفنت هذه تفصيل أتناول أن

 على ويشهد. ونشرِه األمحدية الرباهني تأليف بعد هلا تعرضت اليت الثالث
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 وال. بالغت ملا الناس من ماليني قلت لو بل الناس، من األلوف مئات أحداثها
 يف بالضبط فنت ثالث واجهت أين البيان على التركيز عن أمتنع أن أستطيع

 يستطيع وال. اليوم إىل األمحدية الرباهني تأليف بعد أي ،حيايت من األكرب اجلزء
 يتعذر كما. رابعة فتنة تسمى أن ميكن معها، أخرى ةفتن هناك أن يثبت أن أحد
 ال حمدد ة"الثالث" عددالف. احلقيقة يف اثنتان الثالثة هذه بأن التصريح أحد على

 وحبث سرييت لكتابة أجنيب أي حىت جلس فلو. عليه يزاد وال شيء منه ينقص
 زمن من املختلفة اجلماعات قبل من ضدي رفعت اليت القضايا هي ما حيايت يف

 تسمى أن جتدر لدرجة واحلماس بالثورة متسمة وهي اليوم إىل األمحدية الرباهني
 وثورا بضجتها وصلت اليت القضايا أن إىل بسهولة يتوصل فسوف ؛فتنا

 هجوم يف تتمثل أوالها. فقط الثالث هي شديدة بثورة وظهرت الفتنة لدرجة
 لتكذيب واهلند البنجاب يف ضجة وأثاروا احلقائق، أخفوا الذين القساوسة

 اإلسالم لتكذيب ١ساحنة فرصة إىل يتطلعون كانوا فلما. آم يف نبوءيت
 مالئمة فرصة جيدوا لن أم ظنوا امليعاد يف آم ميت مل فحني إليه، واإلساءة

 أمرتسر يف ضجة أثاروا فأوال. هذه من أفضل اإلسالم ضد الضجة إلثارة
 األزقة يف معه وجتولوا آم واستصحبوا ،٢احلقائق ضد البحتة برذالتهم

                                                 
١
لقد استنـزف القساوسة جهودهم إلقناع آم برفع القضية ضدي يف احملكمة   

م ملا كان قد مات أن بإدانيت، إال ليستصدر العقاب عليفلم  ،بعظمة احلق يف احلقيقة آ
يتوجه إىل ذلك قط. بل قد نشر يف جريدة "نور أفشان" تصرحيا واضحا أن هذه الضجة 

 اليت أثارها القساوسة ظهرت على عكس مبتغاه. منه
 وكانت بينة، واضحة وبكلمات صرحية كانت آم عذاب عن نشرتها اليت النبوءة  ٢

 امتنع أنه ومعروف. احلق إىل يرجع مل إذا آم سيصيب املوت عذاب أن شرطا تتضمن
 النبوءة مدة خالل الصمت ولزم. عادته عكس على الدينية واخلُطب املناظرات عن ائيا

 حني امليعاد انقضاء وبعد. القليب رجوعه على يدل هذا سكوته وإن. شهرا عشر مخسة
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 اإلجنليزية احلكومة جاءت أن منذ نظريها يالحظ مل لدرجة وأساءوا والشوارع
 املدن شىت يف كبرية احتفاالت أقاموا قد بل بذلك يكتفوا ومل. البالد هذه إىل
 بافترائهم أحداثا اجلرائد يف ونشروا آباد، وإله وكلكوتا بومباي إىل بشاور من

 آالف الناس على ووزعوا كاألنعام، والعوام اجلهلة املشايخ وأثاروا. احملض
 بأن العامةَ يومهوا أن وأرادوا. والشتائم بالسباب الزاخرة والنشرات اإلعالنات

 وهذه. يدعموم -الدنيا كالبِ- املشايخ بعض وبدأ يذكر، شيء ال اإلسالم
 على اهلجوم يستهدفون يكونوا مل ألم ،اناثور الفنت أكرب كانت الفتنة

 انضم لقد. مهانا حقريا اإلسالم يثبتوا أن األكرب هدفهم كان بل ،شخصي
 فما الرجل هذا املسيحيون كذَّب إذا :وقالوا اخلصال، يهوديو املشايخ إليهم

 إمام يعتربونين بل مسلما، يعتربونين املسيحيني أن علمهم مع كافر، فهو ،احلرج
 أتاحوا قد حق بغري يل عدائهم بسبب الظاملون فهؤالء. املسلمة الفرق إحدى

                                                                                                                     

 مل أنه غري منه، صدر قد اخلوف أن شك ال أنه اعترف حيث خلوفه الزائفة التربيرات قدم
 حبسب عليه طلقأُ الذي( املروض الثعبان من خاف وإمنا النبوءة هيبة من نامجا يكن

 أصل ال باطلة التهم هذه كل إن له قيل وحني. هلا تعرض اليت األخرى واهلجمات ،)زعمه
 وجيب امليعاد مرور بعد ذكرها وأنه بالشواهد موثقة وغري عقالنية وغري احلقيقة من هلا

 أفراد من عيان شهود بتقدمي أو احملكمة يف القضية برفع وإما باحللف إما يثبتها أن عليه
 له أقدم سوف أين أعلنت قد بل ،التهمة إلثبات املذكورة الطرق من أيا يقبلْ مل. بيته

 معه التهم هذه كل وأخذ احللف خالل من ساحته يربئ فلم حلف، إذا روبية آالف أربعة
 مات فقد. عاجال فسيموت الشهادة أخفى إذا أنه أيضا يفيد اإلهلي اإلهلام وكان. القرب إىل
 النبوءة هذه على غبار أي كان فهل. فقط أشهر بسبعة منا األخري اإلعالن صدور بعد

 لدرجة آم خوف على جيدا مطّلعني كانوا بل كال ضجة؟ املسيحيون أثار بسببه الذي
 كانوا املسيحيني أن غري ،"أُمِسكت قد ويلتى يا" مرة ذات مرض يف صارخا آم قال أنْ

 منه. الضجة هذه يف كثريا ظلموا فقد احلق، كتمان يريدون
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 رفع على مرارا شجعوهم قد بل ،اإلسالم من ليسخروا الفُرص للمسيحيني
  . القضية
. البطالوي حسني حممد للشيخ هيو ،الثانية الدرجة على وهي: الثانية الفتنة

 العلماء زمن يف اإلسالم تاريخ يف نظري هلا يوجد ال فتنة أثار أيضا الظامل فهذا
 - حسني نذير فتوى على جلمع التواقيع واألختام جاهدا سعى قد إذ السلف،

 وطلب ،النار وأصحاب كفارا املسلمني مئات فوصف بتكفريي، -العقل خمتل
 الفتوى تلك على شهادام يثبتوا أن واإلصرار احلماس مبنتهى أيضا اآلخرين من
 اإلخوة وترك ،قريبه من قريب كل فانقطع. النصارى من كفرا أشد هؤالء بأن

 يعترب زلزلة وكأا رهيبة فتنة وظهرت آباءهم واألبناُء أوالدهم واآلباء إخوم
 كفارا اليوم إىل واألتقياء األفاضل اإلسالم وعلماء الصلحاء آالف مبوجبها

  . أبدا فيها خالدين جهنم وأصحاب
 معها ظهرت اليت اآلريني فتنةُ، وهي الثالثة الدرجة على وهي: الثالثة الفتنة

 املبني الفتح بآية مقرونةً كانت ألا الثالثة الدرجة من الفتنة وهذه ،مشرقة آيةٌ
 وأرسلوا كبريا وشغبا لغطا أثاروا اهلندوس أن صحيح. كبري لغط وجود مع

 الكثرية اجلرائد وجتاوزت والسباب بالشتائم املليئةو بالقتل التهديد رسائل مرارا
. ذلك ومت بييت تفتيش بإصرار احلكومة من طلبوا األخري ويف اإلساءة، حدود

 أكرمنا فقد. بأيدينا كانت األمور هذه كل رغم واالنتصار الفتح راية أن غري
 الدين صدق الختبار ليكهرام عليها وافق اليت - الوثيقة مبوجب الكرمي موالنا اهللا
 كان وكما. وضوح بكل اهلندوس على باالنتصار - مساوية آية إظهار طريق عن
 ظهري يفعل اهللا ذلك أي لو مل مل لو أنه سلفا إهلام األمحدية الرباهني يف نشر قد
 اهللا حقق فهكذا. املقاييس مجيع انقلبتو العامل، ظهر الفساد يفل مشرقة آية اهللا
إذ  كلهم،اآلريني  أهلك قد بل ،وحده ليكهرام تمي فلم إراداته، مجيع �
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 بشرف السبق قصب وكسبنا. فهانوا اهلندوس وسءر ونكسازدهر اإلسالم 
 هذا مع شتمونا فلو القرآن، ومنـزل اإلسالم رب هو اهللا أن وحتقق كبري،

 بل. الفرحة هذه مقابل األمور هذه لكل قيمة فال ،وفُتش بييت بالقتل وهددونا
 قد كان ليكهرام وبقتل .اآلن نذكرها أخرى نبوءة حتققت الفتنة هذه خالل من

هم فضح قد بييت تفتيش أن غري سلفا، العدو وجه اسوددع أكثر، مكرأنف وج 
  . سافرة نكراء فضيحة وافتضح الكذب،

 ،اليوم إىل األمحدية الرباهني زمن مند هلا تعرضت اليت الثالث الفنت هي هذه
 هذا يف اإلنسان اسم يستحق شخص كل أن أعتقد لدرجة بوضوح ظهرت وقد
 الفنت هذه من أن فقط التأكد وبقي. جيدا الثالث الفنت هذه على مطَّلع البلد

 أن الشمس وضوح مثل أرى فإنين. ال أم األمحدية الرباهني يف مذكورة الثالث
 ملذكورة مبينة بآية املقرونة الفتنة إىل القساوسة فتنة من بدءا الثالث الفنت هذه
. منها واحدة كل ذكر مع موجودة" الفتنة" كلمة إن بل األمحدية، الرباهني يف

 الرباهني من أنقلها اليت اآلتية النصوص طاهر ونظر طاهر بقلب اآلن فاقرأوا
  : وهي األمحدية

  من الرباهني األمحدية:  ١٤١الفتنة األوىل الصفحة 
 يهوديو املشايخ هنا اليهود من املراد(. النصارى وال اليهود كعن ترضى ولن

 من واملراد. الصفحة السابقة األمحدية الرباهني يف ذكرهم سبق الذين اخلصال
 هلؤالء قل(أي  قل .علم بغري وبنات بنني له وخرقوا) القساوسة النصارى
 له يكن ومل يولد ومل يلد مل ،الصمد اهللا ،أحد اهللا هو )أحد اهللا إن القساوسة

 مارتن الدكتور منـزل يف جرت اليت املناظرة إىل إشارة ففيه( أحد كفوا
 التوحيد حولمن النبوءة عن آم  أيام بضعة قبل أمرتسر مبدينة كالرك

 بذلة يصيبهم مث بوقاحة يسيئون سيجعلهم أي( اهللا وميكر وميكرون. )والتثليث
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يف  أي( العزم أولو صرب كما فاصربههنا  الفتنة. املاكرين خري واهللا )ذلة تلو
ذلك الوقت ستظهر فتنة من القساوسة وسوف يقومون بتكذيب يف صورة 

 على الرسل من العزم أولو صرب كما الفتنة تلك ظهور عند فاصربهجوم مثار 
 مدخل أدخلين رب وقل .)إهلي يا صدقي أَظهِر: أن � اهللا وادع. الدوام
  . صدق
 من يظهر الذي اللطيف اخلفي التدبري املكر من املراد أن شرحنا أن سبق لقد

 بينما كاذبة، بفرحة السفيه العدو يطمئن فأحيانا. إهانته أو العدو لتعذيب اهللا
 لـم السفيه أيها: آخر بتعبري مكرا يسمى الذي الدقيق اخلفي التدبري له يقول

 ؛باختصار. مهوما وأحزانا أفراحك تبدل حيث وشيكة ذلتك أيام فإن تفرح؟
 وقد ،األمحدية الرباهني من ٢٤١ الصفحة يف وذكرت ،الثالث الفنت أوىل هذه

هلا تعرضت .  
 ميكر وإذ: وهي األمحدية الرباهني من ٥١٠ الصفحة يف مذكورة الثانية الفتنة

 من ألظنه وإين موسى إله على أطلع لعلي هامان يا يل أوقد ،كفر الذي بك
 وما. خائفا إال فيها يدخل أن له كان ما. وتب هلب أيب يدا تبت. الكاذبني
 اهللا من فتنة إا أال .العزم أولو صرب كما فاصرب ههنا الفتنة. اهللا فمن أصابك

جمذوذ غري عطاء األكرم العزيز اهللا من حبا .مجا حبا بليح.         
 أي( هامان يا يل أوقد: ويقول إميانك ينكر مكفِّر بك ميكر وإذ: الشرح

 أطلع أن أحب )الدهلوي حسني نذير هنا هامان من واملراد .التكفري نار أشعل
 ما كتب اللتان( هلب أيب يدا تبت. الكاذبني من ألظنه وإين موسى إله على
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. خائفا إال )التكفري عملِ أي( ١فيها يدخل أن له كان ما. وتب )الكفر فتوى
 أال .)الرسل من( العزم أولو صرب كما فاصرب ههنا الفتنة. اهللا فمن أصابك وما
 حيب أن أروع ما( األكرم العزيز اهللا من حبا .مجا حبا كبليح اهللا من فتنة إا
      .جمذوذ غري عطاء )أحدا اُهللا

 قبل من ستثار الفتنة هذه أن تفيد اليت" كفَّر" كلمة بصراحة تضم الفتنة فهذه
 الكلمتني ومدلول. إمياننا ينكر أنه مبعىن ؛راملنك أي" كفَر" تقرأ أن وجيوز مكفِّر،
 الثالثي من تكون أن زوجيو التفعيل، باب من الكلمة هذه إن ؛باختصار. واحد

 ما" أي التالية واجلملة. احتمالني يضم فاإلهلام. آنفا املذكورة املعاين حبسب
 مدعي سيكون الرجل هذا أن إىل تشري ،"هذه التكفري فتنة يف يدخل أن له كان
 به يليق مل يكن ،يدعيها كان اليت فاملكانة شيخا، سيسمى أي ،والفضل العلم
 على وهي الثانية الفتنة فهذه. هذه الفسق أعمال يف يتورط أن إليها نظرا

 الشرح مع األمحدية الرباهني من ٥١٠ الصفحة يف ومذكورة الثانية الدرجة
  . املبني

 ٥٥٧و ٥٥٦ الصفحة يف مذكورة وهي" مشرقة آية" فتنةُ هي: الثالثة الفتنة
 ورافعك متوفيك إين عيسى يا: وهي. الوضوح مبنتهى األمحدية الرباهني من
 األولني من ثلة القيامة، يوم إىل كفروا الذين فوق اتبعوك الذين وجاعل إيل

   .اآلخرين من وثلة
 القلق منتهى يواجه كان حني � عيسى الكالم ذا � اهللا طمأن لقد

 ارمني، خيص بأسلوب سيقتل بأنه التهديد تلقَّى قد كان حني. واالضطراب
                                                 

١
وهناك كشف إهلي يفيد أنه يف اية املطاف سيؤمن،  ،املراد من فرعون، حممد حسني  

 آمنت بالذي آمنت"غري أنين ال أعلم أن ذلك اإلميان سيكون كإميان فرعون الذي قال: 
 أو كالصاحلني األتقياء. واهللا أعلم، منه.  ،"به بنو إسرائيل



�������  ١٦١ 

 املتواضع العبد أنا تلقيت ولقد. اللعنة موت وهو بالصلب، القتل ديد أي
 ملثل سأتعرض اآلخر أنا أنين منه وفهمت. اهللا من هنفس الوعدو هنفس اإلهلام

 املتواضع العبد هذا مسي هذا على وبناء. نفسه املصري يل وسيكون االبتالء هذا
  . بإكرام ويرفعين سيتوفاينهو الذي  ���� بأنه ووعدت عيسىب

 أيضا املتواضع العبد هذا أعداء أن نبأ اإلهلام هذا يف يكمن ؛باختصار
 طريق عن مويت يكون ألن ويسعونكمثل عيسى  لقتلي وميكرون سيكيدون

. ديواملكا اخلطط هذه يف سيخفقون لكنهم ارمني، إعدام خيص الذي الشنق
 كما أنه إىل يشري املتواضع العبد هذا على عيسى اسم إطالق إن القول فغاية

 ارمني على القضاء ختص بطريقة عيسى على للقضاء مقترحات ظهرت
  . أيضا هنا هذا سيحدث ،ذلك لتحقيق دياملكا ودبرت

 أي ويف ذلك حيدث مىت واضحة إشارة تتضمن أخرى تالية إهلامات بعده مث
 أمارات وأي. للقتل واملؤامرات دياملكا هذه مثل ستحاك زمن أي ويف. وقت

    ����": األمحدية الرباهني من ٥٥٧ الصفحة يف وارد اإلهلام وذلك قبله، ستظهر
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أي: إين سأُري بريقي، وأرفعك من قدريت. جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه 
اهللا يقبله، ويظهر صدقه بصولٍ قوي شديد، صولٍ بعد أهلها وما قبلوه، ولكن 

فلما جتلّى ربه للجبل جعله  ."الفتنة ههنا. فاصرب كما صبر أولو العزم صولٍ.

  2 2 2 2 دكا
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 اقة،بر آية ظهور عند ستظهر القتل مكايد أن جبالء تصرح اإلهلامات هذه
 فينبغي ههنا الفتنة: وقال فتنةً األخري اإلهلام يف املكايد هذه سميت السبب وهلذا
 ستتالشى الفتنة هذه إن قال كما. الرسل من العزم أويل شاكلة على الصرب
  . أخريا
 الثالث ظهرت وقد األمحدية الرباهني يف املذكورةالثالث  الفنت هي هذه
 واللغط الشغب يف تنحصر فلم براقة آيةٌ معها ذُكرت اليت الفتنة أما. كلها
 النبوءة لتتحقق ١٨٩٧ /نيسانأبريل ٨ يف بييت فُتش قد بل ،فقط يهالشف

 عند الثالث الفنت هذه ذكر على نطلع كما فاآلن. بعيسى تسمييت يف الكامنة
 الرباهني تأليف من حيايت من نسخة أحد قرأ إذا كذلك األمحدية، الرباهني قراءة

 ظهرت قد الثالث الفنت بأن اإلقرار من بدا جيد فلن اليوم هذا إىل األمحدية
 هذه خالل من فقط ليكهرام عن النبوءة تتقوى ال التحقيقات فبهذه. فعال

 كأن أيضا، آم عن نشرتها اليت النبوءة وتتجلى تتبني بل الداعمة، الشواهد
 نطّلع الثالث الفنت هذه ظهور يف النظر منعن عندما ؛باختصار. طلع قد النهار
 فيه التدبر جيب بل املقام هذا عن اإلعراض ينبغي وال. الكاملة اهللا قدرة على

 أن ميكن الطيب وضمريه الطاهرة احلق طالب روح أن يف شك وال. تام باهتمام
 طبعا، التساؤل ينشأ هنا. املقام هذا على باالطالع الكثرية بجاحلُ من يتخلص

 فكيف مصادفة، ظهرت قد بل � اهللا من تكن مل وليكهرام آم عن النبوءة أن
 ميكن فال اليوم؟ من عاما ١٧ قبل األمحدية الرباهني يف النبوءتان هاتان سجلت

 صعيد على الثالثة ظهرت األحداث هذهنكر ويرفض أن ي أن منصف ألي
  متاما.  األمحدية الرباهنيحبسب ما ورد النبأ عنها يف  عملي
 واليقني؟ القطع درجة لتبلغ هاكلَّ الشهادات هذه الكثرية القرائن تدعم أفلم

 الذي الزمن ذلك إىل يومنا من عاما ١٧ على املمتدة اإلهلامات سلسلة تقنع أفال
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 ا يتمسك شبهة هناك أما زالت مكيدة؟ أو ختطيط أي حدوث فيه يتصور ال
 يف وليس النبوءة من اخلامس العام يف مات ليكهرام بأن القول أما متوهم؟ أي

 وممن أين فمن. االعتراض هذا من أكرب وغباء سخافة هناك فليس السادس العام
 السادس؟ العام يف حصرا سيحدث موته أن أفاد اإلهلام أن املعترض هذا مسع
 ست حدد وإمناموت لل احملدد املوعد أخفى � اهللا أن جبالء يصرح اإلهلام فهذا

 هللا جيوز أفال. املدة هذه يف اهللا مشيئة حسب ليكهرام قتل آية لظهور سنوات
 االعتراضات هذه مثل رجخت فال أمرا؟ ويكشف حبكمته ما أمرا خيفي أن �

 مجيع أن فاحلقيقة. اإلهلية النبوءة فلسفة جيهل الذي السفيه فم من إال السخيفة
 مواعيد إخفاُء فيها روعي قد األنبياء طريق عن العامل يف ظهرت اليت النبوءات

 مث ما ألمر مدةً حيدد أنه اإلهلية السنة يف الغالبة فالسمة. ما حلد النبوءة حتقُّق
 أن ميكن أو منه األخري يف أو املوعد من األول اجلزء يف يكون له خيار يف حتقيقه

 هذا من النبوءات مئات السماوية الكتب يف فستجدون. موعد أي حيدد ال
 بأنه وعد لو � اهللا أن اجللي فمن. موعد أي لتحققها يذكر مل حيث النوع

 أنه يعترض أن لإلنسان فهل كذا، مدة يف يشاؤه زمن يف الفالين األمر سينجز
 النبوءة إن صرحية بكلمات وقال امليعاد حدد إذا اهللا أن غري املوعد؟ حيدد مل ملاذا
 األخرية الثانية أو األخرية الدقيقة حتن ومل املوعد كلُّه ينقضِ مل ما تتحقق لن

 األخرية الثانية يف النبوءة تظهر أن الضروري من سيكون احلالة هذه ففي منه،
 سيحقق إنهقال بوضوح بعد حتديد موعد حلكمته  إذا � اهللا لكن. امليعاد من
 مثل على االعتراض فإن حمدد، موعد ضمن األوقات من وقت يف فالنيا أمرا
 مل أا عظمة تتضمن ليكهرام نبوءة وإن. كله الكون نظام يطال النبوءة هذه
 يوم يف سيقتل بأنه أيضا صرحت قد بل فقط سنوات بست النبوءة ميعاد حتدد

  . متصل بالعيد
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 كما العيد، يوم يف أحرق العجل ذلك ألن عجل السامريب ليكهرام مسي فقد
 اهلندوس مئات يف اإلهلام هذا فاشتهر. العيد يوم ذكر صراحة اإلهلام يتضمن

حوصر سيموت وأنهموته سيكون خميفا  أن واضحة بكلمات والكشف اإلهلام 
  .األحد ليلة سيموت أنه إىل أشار قد الكشف كان كما. قتال

 الصحيح من أفليس! الرائعة الغيب بأمور النبوءة هذه تفيض كم اآلن انظروا
 يف الواردة النبوءة معها وقرأ شاملة نظرة األمور هذه كل على ألقى إذا املرء أن

 وخارقة عادية غري النبوءات هذه أن إىل شك بال يتوصل فهو ،األمحدية الرباهني
 بيان على يقدر الناس من أحد كان فلو. البشرية القدرات نطاق وخارج للعادة
 عشر بسبعةَ حدوثها قبل ا يتنبأ أن وميكنه املتناهية الدقة ذه الغيب أمور
 ذلك يقدم أن فيجب كاملعدوم، النبوءة نشر زمن يف األمور هذه وكانت عاما،

 هنا تفيد ولن عليه، لالطالع وأحداثه أعماله تعرض أن وجيب. مثاال اإلنسان
  . البالية القصص

يا صديقي ال أتعامل بالدين، إذا كنت تقدر على إعطاء شيء نقدا "
١!"لفتفض   

 فكيف بوضوح، األمحدية الرباهني يف مذكورة النبوءات هذه أن مسعتم لقد 
   املتتالية؟ الشهادات هذه تبطل أن ميكن

 يريدون ٢البطالوي حسني حممد الشيخ مثل نيالظامل املشايخ بعض كان فلما
 من ظهرت اليت اآليات طمس ويقصدون عدائي بدافع اإلسالم على اهلجوم

                                                 

 )املترجم( .ترمجة بيت فارسي ١
٢

علي أن بعض نبوءايت األخرى أيضا بطلت، فما  -عدو احلق-من افتراء هذا الشيخ  
روبية  مئة. حنن نستعد لتقدمي لعنة اهللا على الكاذبنيالذي نقول ردا على ذلك سوى 

للشيخ املذكور مقابل كل نبوءة إذا أثبت أن النبوءات الفالنية حتققت على عكس ما 
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 ذوي إىل االستفتاء هذا أرسل فلهذا، الدين هذا صدق على للشهادة السماء
 والشهادات، األحداث مجيع سجلنا لقد. القوم علية من الصائب الرأي

 رأي قومي ذي نبيل أي أراد إذا زمن، منذ منشورة نقلتها اليت الكتبو ،صحيحةً
 ذوي النبالء من نلتمس لذا. منا يطلبها أن فيمكن األصلية الكتب على االطالع

 مع املرفقة األوراق على اآلخرين وشهادة شهادم يكتبوا أن الصائب الرأي
 على ليمنوا وعزمها � ورسوله � اهللا لعظمة إظهارا ويرسلوها الكتيب هذا

 مكان يف ننشرها فسوف. بالربيد الكتابات هذه مثل إلينا ويرسلوا. ضائعنيال
 كل من علينا ستتدفق القومي الرأي ذوي النبالء آراء بأن يقني على وإين. ما

 تتحقق اليت الشهادة الصادقون املؤمنون يكتم ولن. كبري حبماس وصوب طرف
 اهللا أن فليتذكروا الدنيا وعبدة األذالء احلاقدون األسافل أما. اإلسالم عظمة ا
 حبسب - قانون أيال مينع و. آمث قلبه فإن صادقة شهادة كتم من: يقول �

 احلق تؤيد اليت الصادقة الشهادةب دالءاإل من احلكوميني املسؤولني -معلومايت
 العز أحرزنا مهماو. رائعة اإلنسان يف الصدق تأييد فخصلة. مشرع بأسلوب

 مراعاة عدم ألرى إين. هلياإل بطشال من نتخلص أن ميكن ال الدنيويني واجلاه
 فمن. للنفس الذلة شراء مبرتلة الشهادة وكتمان العظيم اجلليل احلاكم ذلك

 هاكل الواضحة التفاصيل هذه على االطالع بعد احلق شهادة إدالء عن أعرض
 عن بالدفاع االهتمام عدمي إنه تقدير أقل على حقه يف نقول أن بد فال للقضية،

                                                                                                                     

تنبأت فيها. فهل سيتقدم بالطلب للتحقيق بعد مساع هذا العرض؟ كال بل قد أعمته 
الغطرسة. ولقد علمت أن هذا الرجل مفسد جدا ويعادي احلق ويعادي اإلسالم بصفة 

لقلب أن تظهر عظمة اإلسالم وشوكته وجالله يف هذا الزمن خاصة. فال حيب من صميم ا
سيخيب يف هذا اال. استمعوا إىل قويل باهتمام وعوه املليء باملفاسد. لكن أملُه هذا 

 منه             سريي آيات كثرية ولن يتوقف حىت يهني أمثال هؤالء. ����واحفظوه أن اهللا 
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 أدىل إذا أنه غري. شيء أي يف ذلك يهمه وال املقبول، ورسوله ودينه اهللا عزة
 وأمنياته مراداته حيقق أن � احلاكمني أحكم اهللا ندعو فسوف صادقة بشهادة

       .حق بشهادة اإلدالء ؟ إمنامنكم نطلبما الذي ف. والدنيا الدين يف
   ١"الدنيا أجل من الدين يبيد الذي الرذيل يفرح لكيال"

 الرأي ذوي على ألعرضها اإلجنليزية اللغة إىل األمور هذه أترجم أن أنوي
 أن بشرط. جبرأة احلق يؤيدون أم فطرم من ألن أيضا، أوروبا يف الصائب
 وأتيح إخويت املواطنني من أوال ألتمس أن أريد لكنين. احلقيقة يف احلق يدركوا

 أمساؤهم ستبقى بسببها اليت بالرجال اجلديرة الشهادة ذه دالءإلل الفرصة هلم
  .  أبدا عزةالب وتذكر الصلحاء قائمة يف خالدة

  القادياين أمحد غالم مريزا :الراقم
١٢/٥/١٨٩٧  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
      ترجم)املترمجة بيت فارسي. ( ١
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 مع املفصل العنوان  التصديق نص
 احملافظة ذكر

الرقم  ليكهرام عن اآلية مصدق اسم
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 مع املفصل العنوان  التصديق نص
 احملافظة ذكر

الرقم  ليكهرام عن اآلية مصدق اسم
  التسلسلي
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  ترمجة غالف الطبعة األوىل هلذا الكتاب

  
  

   
  
  

  طبع يف مطبعة ضياء اإلسالم بقاديان داراألمن واألمان
  هـ١٣١٤ذي احلجة  ٢٤
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ها الناظرون! اعأيوالَم، رحقكم رزقًمكم اهللا ورزالت ا حسنا من التفض
 حمفوفةًاجللية واأللطاف اخلفية، أن هذه رساليت قد متّت بالعناية اإلهلية 

 ؛ةعلى حماسن األدب، واملُلَح البياني باألسرار األنيقة الربانية، ومشتملةً
صيب مثراا ، وتءالصفا دوحةفكأنها حديقة خمضرة، تغرد فيها بالبل على 

أنه  فيها بإخالص النية، وصدق الطوية، فال شك ن أمعنوم .قلوب األدباء
اراا، ويقر بأا أعلى وأملح من يقر بفصاحة كلماا، وبراعة عب

التدوينات الرمسية، وعليها طالوة أكثر من املقاالت اإلنسانية. وأما الذي 
لَ على سرية النقمة والعناد، فيجحد بفضلها ويترك متعمدا طريق القسط جبِ

والسقبِداد، ولو كانت نفسه من املستيقنني. فنحن نمر تلك ل اآلن على ز
 .ن ذكر املكفّرين واملكذّبني.م قبولقد وعيت أمساءهم فيما ساملنكرين، 
وأمثاله من املفسقني الفاسقني. فليناضلوين يف هذا ولو  "طالةالب"أعين شيخ 

وإال كشفت عن سبهم  ،متظاهرين بأمثاهلم، وليربهنوا على كماهلم
عني جهاهلم. ومن يكتب منهم كتابا كمثل هذه الرسالة، هم يف أَتوأخزي

أين لست  ، وأثبتا وعدالًربعة، فقد كذّبين صدقًاألإىل ثالثة أشهر أو إىل 
حي من احلضرة األحدية. فهل يف احلي ي منجن يقضي هذه اخلطّة، وي
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شاء، باألدباء إن كان جاهال ال يعرف طرق اإلن ؟ وليستظهرمةَالتفرقة اُأل
عوليعلم أنه من املغلوبني. وسيذهب اهللا ببصره بربق من السماء، فييه ش

ي اهلجريعشكما ي عني رباءاحل، طفئ وطيساملفترين.  وي  
أيها املكذّبون الكذّابون! ما لكم ال جتيئون وال تناضلون، وتدعون مث ال 

  زون؟ ويلٌ لكم وملا تفعلون يا معشر اجلاهلني!تبارِ
  نلعاملُ

  غالم أمحد القادياين
  م١٨٩٧مايو سنة  ٢٦
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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي بسم اهللا الرمحن الرحيم       

flŠÐ×c@bß@æb�ã⁄a@Ýčn#Óê@ @
ين كتبت من قبل هذا كتبا يف أأيها الناظرون، واألدباء املنقّدون! أنتم تعلمون 

نترر العمانية، ها العربية، وزيا حتكي الددة املزدانة، ورأيتم أكالبيوت املشي
وحتسي الدرر أتوقع أنّالعرفاني ة. وكنت ا من اآليات، ويعقدون العلماء يعود

لزوالن كبري حات، وما زِطاق بصحذا األمل، حىت لْة الني أسلّي بايل ت
هم فاسدة والعمل، وبدا أن  وجدتالنيوأعني العلماء ما فراسيت قد أخطأت ،

انفتحت، وتراءى اليأس وآثار أنّ الشيخ الرجاء انقطعت وبلغ األمر إىل حد ،
الذي هو للطالبني كسى عل دمقايل، وتكلّم يف أقوايل، وقال إنْ هو إال  ىزر

، وليس من غرر البيان، وال وهزلٍ ، بل كسقطقول رقيق وما هو بكالم جزلٍ
واهر العربية، اجلمن حماسن الكنايات والتبيان. وكل ما رصعت يف كتيب من 

 رة املصبية، أراد املفسدوالنوادر األدبية، واللطائف البيانية، والنكات املبتكَ
املذكور أن يطفئ نورها، ومينع ظهورها، وجيعل الناس من املنكرين أو املرتابني. 

ادعى أنه يف األدب رحيب الباع، خصيب الرباع، ومن املتفردين.  ومع ذلك
وكذلك خدور ع الناس بتلبيساته، وأضحك األطفال خبزعبيالته، وجاء بز
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 ىفما استحل ضنا عليه عجماتفما استجاد، ونفَ بٍطْر مبني. وجئنا بلولوٍء
خالًمثارى الوداد، بل زاد با كاملستكربين.  نا وما أرتب هذا وقال إن كُوعناد

الرجل مملوة من األغالط واألغلوطات، وملح بعدة من لطائف األدب وم
مبا وجباحملاورات، وليست كماء م كَمبل أخفى احلق ومنع  ،عني. فما ح

وتصدى خلدع العوام بعد ما شغف بالكالم. وكان يعلم أنّ كتم  ،وحجب
 آثر الدنيا على اآلخرة، والنفس الشهادة مأمثة، وتكذيب الصادق معصية، ولكنه

ارة على احلضرة األحدية. وأراد اهللا أن يرفعه فأخلدإىل األرض  األم
وهر من غري تصلّف كالنسوان، وخدع الناس جكالفاسقني. وليس يف نفسه 

بتزويق اللسان، وإنه من املزورين. يريد أن يطفئ نورا، ظلما وزورا، ويزيد 
، ويصرف عن احلق قوما جاهلني. وواهللا إنه ال يعلم ما الناس رهقًا وكفورا

وما وصل مقاما من مقامات فهم  البالغة وأفناا، وكيف حيق أداؤها وبياا،
  الكالم، وإن هو كاألنعام، ومن احملرومني.

الذي ينجي الناس من غوائل تزويراته، وهباء مقاالته، أن نعرض عليه  فاألمر
كالما منا وكالما آخر من بعض العرب العرباء، ونلبس عليه امسنا واسم تلك 

بقولنا وقول هؤالء، إن كنت يف زرايتك من الصادقني.  نائْبِنأَ األدباء، مث نقول
، كفلق احلب من النوى فإن عرف قويل وقوهلم وأصاب فيما نوى، وفرق

ده من ، ونع، وحنسب منه ذلك كرامةًمنا أو غرامةً صلةً يةفومخسني رفنعطيه 
يا ذا األدباء الفاضلني، ونقبل أنه كان فيما زرى من الصادقني. فإن كان راض

خربا هلذا املضمار، فليياالختبار، ومتصدة صاحلة كاألبرار، ولينا بنيشهذا  ع
  العزم يف اجلرائد واألخبار، كأهل احلق واليقني.

وأما أنا فبعد اطّالعي على ذلك االشتهار، سأرسل إليه أوراقا لالختبار، 
وإين أرى مذ أعوام،  فّار، وهو أحكم احلاكمني.ليحكم اهللا بيين وبني هذا الكَ
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اهللا الديان، فأجلأين خبله إىل  ذَخأَ أنّ هذا الرجل ال ميتنع من اهلذيان، وال يتقي
هذا االمتحان. فإن جاء املضمار عى، ومازكَ وأثبت ما ادمي من كلمات ل

نا وما دعنا ما ومسع منا ووعى، وإن مشّر ذيله وانثنى، وما طالب أخرى، فله ما
انربى، بل انساب ودخل جره وانزوى، وما ترك التكذيب وما انتهى، فإنّ له ح

  جهنم ال ميوت فيها وال حيىي، والسالم على من اتبع اهلدى. 
  نلعاملُ

ريزا غالم أمحد القادياينم  
 م١٨٩٧سنة  ايوم ٢٦
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جمذوب  ٢قد أرسله إلينا للنشر ناسك فيما يلياإلعالن املفصل الذي نسجله 
  عاما تقريبا، فننسخه هنا طبق األصل:  ١٢يقيم يف مدينة سيالكوت منذ 

   

   بسم اهللا الرمحن الرحيم    

⁄a@kuaë@æýÇæbîjÛa@ @
، وروح مجيع الشهداء � وإهلامه وروح سيدنا النيب املقبول �بفضل اهللا 

وأرواح مجيع األبدال واألولياء يف العامل، ومجيع األرواح املطلعة على أسرار 
هو الذي بعث  �شهادة من كل هؤالء على أن اهللا وإهلاما الكون قد تلقيت 

ألشد الفنت وأصابه ضعف  �املريزا احملترم. فقد تعرض دين النيب املقبول 
شديد، وظهرت آالف الفرق اللعينة مثل النصارى والروافض وتسببوا يف ضالل 
الناس، فمست احلاجة إىل إرسال املسيح املوعود، وإن مهمة إصالح هذه الفنت 

منوطة بنيب عظيم، وملا مل يكن أي نيب يرسل بعد النيب يف العصر الراهن اخلطرية 
. �الذي هو ظل النيب املقبول احملترم ل اهللا تعاىل املرزا فقد أرس �املقبول 

ذا اجلسم املادي هم  حيا قد رفع إىل السماء �والذين يظنون أن عيسى 
كاذبون، فلم يصعد أحد إىل السماء ذا اجلسم املادي دون أن يتذوق طعم 

                                                 

١
 باللغة العربية وضمنه جزًء صغرياكتابه هذا (حجة اهللا)  �لقد ألف املسيح املوعود  

املكتوب بالعربية أصال وبني املترجم. علما خبط مائل للتمييز بني  وجعلناهترمجناه باألردية 
 . (الناشر)٢٩إىل الصفحة  أن اجلزء املترجم يبدأ من هنا ويستمر

٢
       منه.يف هذه املناطق. ومكانة صيت حيظى بهذا الناسك   
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لزوايا من الزوايا، ويا نساك الزوايا، ويا أصحاب ا املوت، فاستمعوا يا مشايخ
أهل البيت! يوشك أن تظهر من السماء شهادةٌ عظيمة جليلة على صدق هذه 

بنفسه جبالل، فستواجهون ذلة كبرية وخجال  �فسوف يشهد اهللا  ،اجلماعة
يف هذه املعارضة، وإعالين هذا صادق، وهو نسخةٌ من لوحٍ حمفوظ، إنين أرى 

 �وإن الرسول املقبول ساخطٌ عليكم كثريا بسبب هذه املعارضة،  �أن اهللا 
  بريء منكم أشد الرباءة. 

  باغ بسيت واال "ايك"على ضفة  ،فقري حممد من سيالكوت :املعلن
٢٨/٥/١٨٩٧   

________________________                                                      



 �� ���  ١٨١ 

@�a�ÓaÉöa‰@ @
 �سيدنا املسيح املوعود ننوي أن نطبع يف صورة كتاب مجيع مقاالت 

املختلفة مثل اإلعالنات املنشورة، والرسائل اخلطية واملواضيع اليت نشرت يف 
جمالت اآلخرين أو يف أي جريدة. فمن كان عنده أي إعالن (نشر) قبل 

ذلك كي وفليخربنا بعنوانه وتارخيه وخالصة مضمونه وعدد صفحاته  م١٨٩٦
سالة من حضرته إذا مل جنده يف املكتب. وكذلك كل من لديه ر منه نستعريه
فلريسل نسخة منها بل نفسها  ،غري خاصة بل تتضمن فائدة عامة �

صاحب الرسالة شاء فسوف نعيدها إن شاء اُهللا و ،لبضعة أيام، وذلك األصلية
نسخة منها. فليكن واضحا أيضا أنه عند وصول طلبات املشترين  إعدادبعد 

اغبني يف االقتناء إرسال بعدد ال بأس به، سيبدأ طباعة هذا الكتاب، فعلى الر
سراج احلق  احملترم طلبات الشراء. واملراسالت جيب أن تتم باسم الصاحبزاده

  اجلمايل النعماين. والسالم
 ،من قاديان دار األمان �منظور حممد مدير مكتبة املسيح املوعود  املعلن:

       /حزيراناألول من يونيو
  طبع يف مطبعة ضياء اإلسالم بقاديان
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  .مالآال تذكروا أمامي أي ملك ألنين واقف على باب آخر "١

  على باب اهللا واهب احلياة للعامل والبديع واخلالق والرب
  وهو الكرمي القادر ومزيل املشاكل والرحيم واحملسن وقاضي احلاجات

  على عتباته ألنه يقال إن املتفاين ينال مراده يف هذا العامل لقد خررت
  عندما أذكر ذلك احلبيب الويف أنسى كل قريب وصديق

  فإين ال يهدأ يل البال دونه ،أىن يل أن أحب أحدا غريه
  إذ قد ربطناه بذيل احلبيب ،فال تبحث عن القلب يف صدري اجلريح

  يل احلبيب وإن رأسي فداء يف سب ،إن قليب عرش احلبيب
  زل علي، فإن فضله حبر ال ساحل لهـني أي نوع من أفضالهكيف أخربكم 

  فإن ألطافه ال تعد وال حتصى ؟!إحصاء ألطافهيل  أىن
  ال أحد يعرف عالقيت بذلك احلبيب
  املخاضاحلامل عند  تصرخإين أبكي وأصرخ على عتباته كما 

  ذا الزمنوما أروع ه ،فواها هلذا الوقت ،بعشقه مشغولإن وقيت 
     ".فقد أغنيتين عن حدائق الدنيا كلها وبساتينها ،واها لك يا حديقة حبييب

  
  

                                                 
       . (املترجم)من الفارسية قصيدة مترمجة  ١
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فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب  ،إن الذين حياربونين ال حياربون إال اهللا

  ينقلبون.
  فيحسب اجلاهل أنه أفضل منه. ،إن القوي يظهر حلمه

املسلمون امسا، ومنهم عبد احلق الغزنوي الذي أمامي اآلن أوراق سبين فيها 
ونشره بعنوان "ضرب النعال على وجه الدجال"  ،نعتين يف إعالنه بالدجال

فصدق يف قوله هذا؛ فهو نفسه يف احلقيقة دجال، وقد أصاب النعلُ من السماء 
، إذ قد أصيب رأسه ألي مدى سيضرب أكثروجهه، ال وجه غريِه. وال أعرف 

مؤمتر األديان إىل اليوم بضربتي نعال مساوية فقط، غري أما كانتا  منذ
تفوه هذا الشقي ذه  مىتولعل بعض العظام قد كُسرت، ال أعرف  ،شديدتني

فأجيبت يف حقه كدعاء. مث يف اإلعالن نفسه يقول هذا الشقي يف  ،الكلمة
يف رقبة  :خيرب واعيا أنوحقي: "طوق اللعنة يف رقبته"، واآلن ينبغي أن يسأل 

أي منا حلَّ الطوق؟ فليقل بوعي وإدراك وجه من قد سود اإلعالنُ اإلهلامي قبل 
مؤمتر األديان؟ ويف رقبة من وضع موت ليكهرام طوق اللعنة؟ هذا الرجل مرة 
بعد أخرى يعترض على النبوءة عن آم. فهذا اجلاهل مل يفهم حىت اآلن أن 

حتققت بوضوح حبسب الشرط املذكور يف كلمات اإلهلام،  ١النبوءة عن آم
                                                 

١
  :حاشية  

أنشر هنا لفائدة العامة مكررا باختصار ما نشر عن أوضاع آم يف كتاب 
  :وهو ما يلي أنوار اإلسالم

لو ثبت على  "عبد اهللالسيد "وهذا األمر حق متاما ومؤكد وموافق لإلهلام، بأن قلب 
اإلساءة إىل اإلسالم واحتقاره كسابق العهد، وما نال نصيبا من الرجوع إىل احلق متأثرا 
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قد أكَّد يل يف الوحي أن  �يبة اإلسالم، لقضي عليه يف امليعاد نفسه حتما، إال أن اهللا 
عد مما أخر عنه و ،عبد اهللا آم نال حظا من الرجوع بتسليمه بعظمة اإلسالم وهيبته

من  أليام إال أنه جنا ،املوت والدخول يف اهلاوية كامال. فمن املؤكد أنه وقع يف اهلاوية
اهلاوية العظمى اليت تسمى املوت. وواضح أنّ أي كلمة أو شرط يف كلمات الوحي 
وشروطه ليس بال تأثري، أو ال يولِّد حتقُّقه أي نتيجة، هلذا كان من الضروري أن يستفيد 

"اطلع اهللا على عبد اهللا آم بقدر ما آمن بقلبه بعظمة احلق، وهذا ما فعله اهللا وقال يل: 
ولن جتد لسنة اهللا تبديال، وال تعجبوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم  ،مهه وغمه

ومكر أولئك هو  ،ومنزق األعداء كل ممزق .إنك أنت األعلى ،مؤمنني. وبعزيت وجاليل
يومئذ يفرح املؤمنون. ثلة من األولني وثلة من  .يبور. إنا نكشف السر عن ساقه

أي لقد اطلع اهللا على هم آم  ذ إىل ربه سبيال".فمن شاء اخت ،تذكرة هاآلخرين. وهذ
وهذه املعاين (وغمه وأمهله حىت مييل إىل التجاسر والبذاءة والتكذيب وينسى املنةَ اإلهلية، 

ولن جتد لسنة اهللا تبديال وتغيريا، واملعىن  ،. مث قال: هذه هي سنة اهللا)للوحي بتفهيم إهلي
أنه ال ينـزل العذاب على أحد  �أن من عادة اهللا  هو جلملةالذي فُهمته من اهللا هلذه ا

 ظهر أسبابتثري غضب اهللا، وإذا كان شيء من خشية اهللا يكمن يف أي كاملة حىت ت
نـزل العذاب ،زاوية من القلب وظهر فزعال  :يتأجلُ إىل وقت آخر. مث قالبل  ،فال ي

، فاخلطاب فيه موجه إىل مجاعيت. مث تعجبوا وال حتزنوا وأنتم األعلَون إن كنتم مؤمنني
وبعزيت وجاليل إنك أنت األعلى. (اخلطاب فيه هلذا العبد املتواضع) مث قال: منزق  :قال

ومكر أولئك هو يبور، وفُهمت منه أنين أنا  . مث قال:األعداء كل ممزق، أي ستصيبهم ذلةٌ
يفضح األعداء يف كل مكرهم  سأنال الفتح ال العدو. وأن اهللا لن يتوقف ولن يكف حىت

وجيعله يبور، أي سيكسر املكر الذي صنعوه وجسموه وسيذره ميتا وسيري جثمانه 
إنا نكشف السر عن ساقه.. أي نكشف الستر عن احلقيقة ونبين الشواهد  :للناس. مث قال

، ويومئذ يفرح املؤمنون، األولون واآلخرون أيضا. مث قال: إن تأجيل عذاب �البينة للفتح
املرء أن يتخذ السبيل الذي  علىواآلن ذكرناها. املوت بالسبب املذكور من سنتنا وقد 

  حيبون  الذين  كما فُهمت أن السعداء الظن. . ففي هذا زجر ولوم ملسيئييؤدي به إىل اهللا
  وتعصب وتسرع أو سوء فهم سيقبلون بياين  خبل  أي ظالم   ونيواجه وال  وحده  اهللا 

_________________  
  منه. .هذه كانت إشارة إىل موت ليكهرام �
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أما الذين يتبعون نفوسهم وعنادها أو ال يعرفون  ،وجيدونه موافقا للتعليم اإلهليهذا 
  فلن يقبلوه بسبب التجاسر والظلمة النفسانية. ،احلقيقة

اإلهلام اإلهلي بتفهيم إهلي لقد شرحت، ّكافر  وملخصه أن سنة اهللا منذ القدم أنه ما دام أي
ال يهلكه  �فإن اهللا  ،أو منكر مل خيلق أسباب اهلالك بتجاسره املتناهي ومتاديه يف التباهي

بعذاب، وحني حيني نزول العذاب على أي منكر تتولد فيه تلك األسباب فيكتب له اهلالك 
 ،ذه هي القاعدة القدمية لنـزول العذاب اإلهلي، وهذه هي السنة املستمرةمبوجبها. ه

وسيتبني بالتأمل أن الشرط يف اإلهلام  .وهذه القاعدة غري املتبدلة اليت ذكرها الكتاب اإلهلي
بدخول عبد اهللا آم اهلاويةَ هو يف احلقيقة حبسب هذه السنة اإلهلية. ألنه ينص على 

ق" لكن السيد عبد اهللا آم قد أثبت بتصرفاته النامجة عن أال يرجع إىل احل"شرط
االضطراب أنه نظر إىل هذه النبوءة اليت صدرت إلثبات صدق اإلسالم بتعظيم، كما أن 

أي أنه تعرض للخوف  ،قد اطلع على مهه وغمه �الوحي اإلهلي هو اآلخر أنبأين بأنه 
، وأثبت بأفعاله أن هيبة النبوءة والذعر من النبوءة اإلسالمية واستوىل عليه الرعب

اإلسالمية قد أثرت يف قلبه، واستوىل على قلبه االضطراب واجلنون والذهول وسحقت 
قلبه النبوءةُ اإلسالمية حىت أصابه االضطراب املتناهي وظل يتنقل من مدينة إىل مدينة ويف 

ي كان اختذه إهلا بأفكاره كل مكان خائفا متوجسا. ومل يبق توكُّلُه على اإلله املصطنع الذ
الزائغة وظلمة الضالل، فخاف الكالب وفزع من الثعابني كما أبدى اخلوف من األماكن 
الداخلية يف البيت، فاستوىل عليه اخلوف والوهم واحلرقة القلبية وأصابته اهليبة الكاملة 

من مدينة إىل ودون أن خيرجه أحد من أمرتسر ظل ينتقل  ،للنبوءة وشعر بأثرها قبل حتققها
مدينة خائفا مذعورا بدافع القلق واالضطراب، وسلب اهللا منه راحة قلبه وظل يتشرد 

ه ى قلبويهيم يف كل مكان كالفزعني املذعورين متأثرا يبة النبوءة بشدة، واستولت عل
حبيث امتألت لياليه هوالً وأيامه اضطرابا وظهرت فيه مجيع  وتأثريه هيبة اإلهلام اإلهلي

مات الفزع والقلق اليت تظهر من الشخص الذي حيسب يقينا أن ذلك عذاب إهلي عال
  نتيجة معارضته للحق. 

فقد ظل يبدي قلقه واضطرابه يف كل مكان بأسلوب عجيب، حبيث ألقى اهللا يف قلبه 
كان يفزع من حترك ورقة. وكان يذكر ملك املوت أنْ  خوفا مذهال وفزعا، لدرجة 

أ له بال يف أي مكان وقضى أيامه مبنتهى االضطراب، وأحاط بقلبه ومل يهد ،برؤية الكلب
االضطراب والقلق والذعر والفزع، واستولت عليه الوساوس املخيفة ليل ار، وإن أفكاره 
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يف  واملمهلالرحيم الكرمي  -القلبية مل ترد العظمة اإلسالمية بل قد قبلتها، فلم جيده اهللا
يف احلالة  -يعامله حبسب تصوراتههو أفكار اإلنسان القلبية وإنزال العذاب واملطلع على 

أي املوت الفوري. وكان من  ،اليت كان ميكن أن ينـزل معها عقوبة اهلاوية الكاملة فورا
الضروري أن يؤجل عنه العذاب الكامل حىت خيلق لنفسه أسباب اهلالك بيده بالتجاسر 

إىل ذلك ألن وعد حلول عذاب املوت يف  والتجرؤ، كما كان اإلهلام اإلهلي قد أشار
أن عبد اهللا آم  �العبارة اإلهلامية كان مشروطا ومل يكن مطلقا بغري شرط، فرأى اهللا 

قد قبل عظمة اإلسالم بتصورات قلبه وبأفعاله وتصرفاته وخبوفه الشديد وبقلبه املذعور 
ألن  ،د االستثناء يف اإلهلاموالفزع، وهذه احلالة تعد نوعا من الرجوع، وتتعلق جبملة تفي

الذي ال يرد عظمة اإلسالم بل يستويل عليه خوفُها فهو حيقق رجوعا إىل اإلسالم من 
وجه. وصحيح أن الرجوع من هذا النوع ال ينجي من العذاب يف اآلخرة، غري أنه يؤجل 

آن الكرمي العذاب يف الدنيا حتما حىت يعود إىل التجاسر. وهذا هو الوعد املذكور يف القر
والكتاب املقدس، وإن ما بيناه عن عبد اهللا آم وحالة قلبه ليس بدون إثبات، بل إن عبد 

بإظهار تعرضه ملصاب جلل، وجتشمه مشاق االنتقال من  -اهللا آم قد أثبت مبنتهى اجلالء
مدينة إىل أخرى وبارتدائه زي احلداد وبإصدار التصرفات النامجة عن اهللع والفزع كل 

أنه اعترف بقلبه بصدق اإلسالم  -للعاملوحالة اجلنون يوم وبإبدائه القلق واالضطراب 
وعظمته. فهل من الكذب القولُ إنه حقق يف شخصه املدلولَ املهيب للنبوءة كامال؟ لقد 
هاب آم هذه النبوءةَ كما خياف املرُء البالَء احلقيقي، ومل يقتنع بوسائل احلماية الظاهرية، 

رد اهللا وأصابتهلكه يف هذه احلالة �ه هيبةُ احلق بنوع من اجلنون. فلم يألن ذلك  ،أن ي
الشرط يف اإلهلام، فإذا حتقق ويعارض ينايف قانونه القدمي وسنته القدمية، كما أنه يناقض 

اإلهلام على عكس شروطه بصورة أخرى، فيمكن أن يفرح به اجلاهلون، لكن اإلهلام من 
ألن التقيد  ،من اهللا، ومن املستحيل أن ينسى اهللا شروطه اليت وضعهاهذا النوع ال يكون 

بالشروط ضروري جدا للصادق، واهللا أصدق الصادقني. غري أن عبد اهللا آم إذا أبطل فيه 
فسوف تقترب تلك  ،هذا الشرطَ وأمهله وخلق لنفسه أسباب الدمار بالتجاسر والعناد

  وتظهر النبوءة مفعولَها بنوع عجيب. األيام وتظهر عقوبةُ اهلاوية بالكمال
 -اليت هي الكلمات األصلية للوحي -ومما جيدر االنتباه إليه بتركيز أن اإلسقاط يف اهلاوية

قد حققه السيد عبد اهللا آم بيده؛ فاملصائب اليت واجهها واألسلوب الذي أصابته به 
إمنا هي اهلاوية يف احلقيقة، وإن  ،سلسلة من االضطرابات ومتكَّن اهلولُ واهللع من قلبه
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موته مراعاةً للشرط مث أماته خالل سبعة أشهر وفق  �فقد أجل اهللا الكرمي 
فعامله اهللا مبقتضى رمحته، أما  ،أن آم خافاإلهلام، واجلدير باملالحظة 
النبوءتني اتني  �فقد أرى اهللا  ،غضبهحبقه  �ليكهرام فلم خيف فأبدى اهللا 

وعامل كل واحد منهما مبقتضى حاله، إن آم  ،منوذج صفَتيه اجلاللية واجلمالية
امتنع عن كل أنواع الزهو والغطرسة بعد مساع النبوءة، لكن ليكهرام مل ميتنع. 

لكن األخري مل يتخلَّ. لقد ظل  ،إن آم ختلَّى عن مجيع النقاشات مع املسلمني
كامليت باكيا، أما هذا فقد ظل يضحك ويسخر. آم آم يقضي أيام امليعاد 

أبدى الندم، أما ليكهرام فتمادى يف الوقاحة والتجرؤ. آم لزِم الصمت، أما 
"اطَّلع اهللا على مهّه : ليكهرام فأطلق الشتائم. لقد قال اهللا يف خطابه عن آم

آم عامرا مها  قلب �أي قد رأى اهللا  .ولن جتد لسنة اهللا تبديال" ،وغمه
، وقال لن يغري اهللا سنته، فال يعامل اخلائف عقابه اهللا الرحيم وغما فأجل

بقسوة. أما ليكهرام فلم خيف، وإن خوف آم جعل األخري يتجاسر بسبب 
شقاوته، وهلذا السبب عامل اهللا آم برفق ألنه النَ، وعامل ليكهرام بقسوة ألنه 

وكان  ،لسبب نزل علي الوحي عن آم مرة واحدة فقطأبدى القسوة، وهلذا ا
ا أيضا مشروطا، لكنين تلقيتتوحي بنـزول عن عذاب ليكهرام إهلامات  مرار

ورد ذكرها  أنْإن النبوءة حبق آم لَعظيمةٌ لدرجة  ؛. باختصارغضب اهللا عليه
                                                                                                                     

املوت هو إكمال هلا وهو غري مذكور يف النص اإلهلامي. فمن املؤكد أن املصيبة اليت 
واجهها عبد اهللا آم بأوضاعه متثِّل هاوية، غري أن اهلاوية الكربى اليت عرب ا عن املوت 

اهللا االنتفاع نوعا ما من هذا ألن هيبة احلق أصابته، فاستحق يف نظر  ،قد أجلت عنه لفترة
الشرط املذكور يف عبارة اإلهلام. ومن الضروري أن يتحقق كلُّ أمر على الوجه الذي ذُكر 

وإنين أوقن بأن أحدا لن يعارضنا يف هذا البيان إال الذي مل يطلع على  ،يف اإلهلام اإلهلي
ب والبخل وظلمة مجيع أحداث عبد اهللا آم أو الذي حيب كتمان احلق بدافع التعص

  منه القلب.
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النبوية، عاما من اليوم، وهي مذكورة يف اآلثار  ١٧يف الرباهني األمحدية قبل 
وقد مات آم منذ زمن، أفلم  الناحيتني،فقد حتققت هذه النبوءة من كلتا 

 م عذراء استحتتتحقق تلك النبوءة إىل اآلن؟ لعنة اهللا على الكاذبني. أكان آ
من املواجهة دون أي سبب قوي، فال بد أن هناك سببا، وهو أن اهليبة 

ذاب من الداخل يف اخلفاء، ومل  اإلسالمية قضت عليه فور مساع النبوءة، فقد
يبق قادرا على أي جترؤ، فلم حيلف ومل يرفع قضية، وكان كبده يتفتت عندما 

يؤنبه. لقد حلف  يطلَب منه احللف، وملا كان حيرض لرفع القضية كان ضمريه
املسيح نفسه، وحلف بولس، فلماذا مل حيلف عند احلاجة املاسة؟ فإن كان قد 

كان جيب عليه أن يرفع قضية عند الشرطة ويستصدر تعرض للهجمات 
العقاب، وذلك حقه؛ فما الذي منعه من ذلك؟ أيها الغزنويون، ما أكرب 
عداوتكم للحق! فهل هلذه العداوة حدود؟ هل هذا ورعكم الذي جئتم به إىل 
البنجاب؟! إذ تكفِّرون مسلما وتكفُرون بآيات اهللا الصرحية البينة، وتدعمون 

ذلك؟ فهل ينشر اهللا  بتصرفاتكم الدجالية، فهل كان يليق بكم كلُّ القسوس
عظمةَ دجالٍ وكذابٍ وقبولَه يف العامل ويهني السعداء أمثالكم؟ أم قد اخندع 

؟ أال يعلم أسرار القلوب؟ فهل تقدرون على القضاء على الصدق؟ فهل �
لةَ إنسان صاحل فال تطفئون بأفواهكم النور الذي نزل من السماء؟ إذا كنتم سال

تلقوا بأنفسكم إىل السيئة، وانتبهوا وأدركوا الوقت، فإن الفرصة مل تفُتكم بعد، 
  بإمعان، ولكم اخليار بعده.  �١ال تقْف ما لَيس لَك بِه علْم �واقرأوا آية:

مزيدا من الشتائم؛ فقد  "عبد احلق"مث يف اإلعالن نفسه قد أطلق هذا الشيخ 
، الشيطان، اللعني، فاجرحبقي: "ال -من إعالنه -  ٤و ٣و ٢كتب يف الصفحة 

                                                 
١
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، �اهللا  وذليلٌ ومهني وسيئ وشرير، عدو ،حذاء اللعن والطعن على رأسه
وعدو ويلِّ اهللا عبد احلق". مث تنبأ يف اية اإلعالن قائال: "سينـزل عليك 

  غضب اهللا عن قريب".
قول: أيها السفيه الشقي، مل تحسن صنعا بافترائك على اهللا، فانظر، أعليك فأ

حلَّ ذلك الغضب أم على غريك؟ أحولَ رقبتك التف حبلُ اللعنة أم رقبة غريِك؟ 
كنت قد ادعيت يف إعالنك هذا أنك تستطيع أن تقفز يف النار دون أن حتترق، 

أن تغرق، وأنك مستعد لتحبس يف  وأنك مستعد للسري على ماء النهر دون
غرفة مظلمة ملدة شهر دون أن متوت. لكن يا أيها الشقي، بسبب تباهيك هذا 
قد سود اهللا وجهك اآلن، فقد ألقتك اآليةُ البينة من اهللا يف نار العذاب 
واحترقت ومل تقاومها. فقد ظهرت عظمةُ هذه اآلية يف مجيع الشعوب، وهذا 

من العذاب، فقد أحرقتك هذه النار وحولتك رمادا، كما قد  ليس أقلّ عليك
غرقت يف ر الندامة ومل تقدر على مواجهتها، كما حبِست يف زنزانة اخلذالن 
املظلمة ومت هناك. فانظر ماذا أرتك الغريةُ اإلهلية، افتح العينني قليال وانظر 

نارا وتغرق يف النهر  كيف أصابتك غطرستك. كنت ختاطبين قائال: "ستصلى
 ومتوت يف الكوخ" فانظر اآلن أيها الشقي على من انطبقت كل هذه األمور

؟ قل حبق، ألَم حترقْك نار هذا العذاب؟ هل ميكنك أن أعليك أم علي، الثالثة
حتلف أن قلبك مل يصر كبابا من هذه النار؟ وكيف ال وقد حتققت نبوءةٌ 

س بعظمتها، إذ قد صرحت جبميع تفاصيل حتقُّقها واضحة اعترف حىت اهلندو
فَال يظْهِر  �سلفا؛ فقد صرحت بامليعاد، ويومِ املوت ووسيلة املوت. وإن آية 

حكمت بأن مثل هذه النبوءة اجللية ال يقدر عليها غري  �١علَى غَيبِه أَحدا

                                                 
١
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قدر على إصدارها، أفال املرسلني من اهللا، فال أحد من املنجمني وال الدجالني ي
ميثِّل كلُّ هذا نارا أحرقت قلبك؟ أستكفر بكالم اهللا أم ستموت منتحرا؟ وهل 
تستطيع أن حتلف على أنك مل تغرق إىل اآلن يف ر الندامة؟ أمل ينكشف عليك 
وعلى الناس مجيعا حىت اآلن أنك حبست يف كوخ اخلذالن املظلم؟ وظهرت 

الذي هو قَّق عكس ما نشرت يف اية إعالنك هذا نتائج معاكسة ألدعيتك وحت
من إهلام شيطاين. هل تعتقد يا تعيس احلظ أنك ما زلت حيا؟ كال، كال بل قد 
أهلكتك أعمالك املنحطة؛ فقد ألقيت بنفسك يف هذه العذابات الثالثة اليت 

  متنيت وأعلنت أنين سأموت ا!!! فاعتبِروا يا أويل األبصار!! 
ب عبد احلق: "كم أمطر عليك النصارى واملسلمون لعنات عند بطالن مث كت

النبوءة ضد آم، فهذه هي عقوبة الدجال الكذاب". فأرد على هذا أنّ احلُكْم 
باخلواتيم، فهذا ما فعله عدميو الفهم والسفهاء حبق األنبياء والرسل يف أول 

أقول لكم صدقا وحقا إن األمر، مث بكَوا يف اية املطاف على عدم فهمهم. 
  هذا سيحدث هنا أيضا. 

واجلدير بالذكر أنه قد وصلتين رسالةٌ خطية من عبد احلق هذا ومجاعته يف 
مل أرِد أن أكتب الرد  أوائل رمضان، فلما كانت مشحونة بالشتائم والسباب

عليها يف رمضان، غري أن تلك الرسالة للسادة الغزنويني ما زالت حمفوظة 
وإن الشتائم اليت كالُوها يل هي: "عشرة آالف لعنة عليك، لعنة لعنة عندي، 

لعنة لعنة لعنة عشرة ألف مائة، كافر أكفر دجال شيطان، فرعون، قارون، 
أي كلب الغابة". فهذا هو منوذج  ..كلب يلهث ،هامان عنيد، وحش الوادي

  !! تقواهمهلؤالء األفغان و اللسان العذب
ي أن يقال حبقه إنه األخ األصغر أو األكرب لعبد احلق، وهناك رجل آخر، ينبغ

قد ذكر يف جملته "درة اإلسالم" النبوءةَ ضد آم ببذاءة كثرية. حتام أشرح 
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هلؤالء وأكرر أن آم عاش ومات حبسب النبوءة! إذ قد أبدى اخلوف ومل 
هرام فقد أما ليك .حبسب الوعد برفق وأخر عنه املوت ملدة ه اهللاملايتواقح، فع

أظهر التباهي املتتايل واخليالء، فبطش به القادر القهار، وإن منوذجي آم 
كثريا، ويثبت منهما كيف أن وليكهرام هذين كليهما يفيدان عطاشى املعرفة 

الرحيم الكرمي يلني ملن يبدي اللني، وكم هو غيور أيضا فيبطش باملتمردين  اهللا
مساع النبوءة ومتادي ليكهرام يف التكرب كان سريعا. إن شحوب وجه آم بعد 

يتطلب بالطبع نتيجتني خمتلفتني. أيها األغبياء، أكان من املناسب أال يتحقق 
الشرط يف اإلهلام اإلهلي؟ أو هل كان جديرا به أال يرفق عند مقتضى الرفق، 

  ويرمي اخلائف باحلَجر فورا.
يف اإلهلام إىل امللَكة كان قد أشار بشرط الرجوع  �وقد مسعتم أن اهللا 

 ل اخلوف ملا اشترط اهللا الرجوعم، فلو مل يكن مفطورا على تقبالفطرية يف آ
يف اإلهلام، ومعلوم أن الرجوع فعلٌ قليب ال يستلزم اإلعالن باإلسالم علنا، فقد 
أكَّد آم من خالل أقواله وأفعاله أنه التزم ذا الشرط، فذلك اإلله الرحيم 

اب السفينة املوشكة على الغرق فإني أجنيهم مع عندما يرجع إيلّ ركَّ :لالذي قا
هذه  نفسه ذلك اإلله احلليمقد حقق أنين أعلم أم سيعودون إىل شقاوم.. 

الفائدة آلم بسبب رجوعه، كما كان مشروطا يف اإلهلام. مث إن آم مل يؤلف 
مل حيلف، وقد خال من أي كتاب ضد اإلسالم ومل يرفع قضية يف احملكمة، و

هذا العامل واعترف خبوفه. فصحيح أنه ال عالج لعدميي اإلميان، غري أن املؤمنني 
يستنتجون حتما من انطواء آم على نفسه وصمته أنه رجع، وكان من واجب 
آم أن ال يترك لنا ولكل منصف جماال لالستنتاج من أقواله وأفعاله بأنه رجع 

ل كان جيب عليه أن يثبت باحللف أو رفْع القضية أو بعد إقراره باخلوف، ب
بطَريق آخر أن اجلنب الذي ظهر منه خالل مخسة عشر شهرا على التوايل مل 
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يكن بسبب هيبة النبوءة اإلسالمية. فمن منتهى الوقاحة الزعم بأن قلب آم مل 
 النبوءة. دميعا يف وتباهيه جتاسره على داوم وأنه ،يعترف بعظمة النبوءة مثقال ذرة

 فنجيبه: باللسان، اإلقرار يلزمه اإلميان إن اإلسالم" "درة جملة حترير رئيس قال لقد
 يشترط وال قليب فعلٌ احلقيقة يف وهو الرجوع، كلمة تضمن اإلهلام إن الغيب، أيها
 بالنجاة الفوز أما اآلخرة، يف للنجاة شرطٌ باللسان اإلقرار وإمنا باللسان، اإلقرار له
 اجتماع يقام أن الضروري من فليس القلب، خوف جمرد فيكفيه فقط الدنيا يف

              .�١إِميانه يكْتم� كان من الكرمي القرآن ذكر قد بل ،الشهادة إلعالن
مث يقول هذا الرجل نفسه مشريا إيلَّ بأين نشرت إعالنا يف مارس/آذار 

١٨٨٦ .لدت بنتلكن أيها السفهاء وعميان القلوب، م بوالدة ابن، ولكن و
ذلك الذي ورد فيه أن االبن سيولد يف  ١٨٨٦حتام أشرح لكم؟ أروين إعالن 

الرجل نفسه وهو يوجه الكالم يل: "أمل كتب هذا هذا العام نفسه حتما. مث ي
ختجل من إهلامك الكاذب أي خجل؟" لكنين أقول: يا أسود القلب، مل يكن 

ت ال متلك القدرة على فهم الكالم اإلهلي، فلم يكن يف اإلهلام كاذبا، لكنك أن
اإلهلام أي كلمة تفيد أن االبن سيولد من هذا احلمل حصرا، فماذا أقول سوى 

ك من ". صحيح أين تلقيت اإلهلام أن الشعوب ستتربلعنة اهللا على الكاذبني"
أن االبن االبن املوعود، غري أن هذه اإلعالنات ال تتضمن أي إهلام إهلي يؤكد 

إن مل هو املوعود، وإذا كان مثل هذا اإلهلام موجودا فلعنة اهللا عليك الفالين 
ذلك اإلهلام. إال أن االبن قد ولد من محل آخر كما كنت تلقيت البشارة  تقدم

 .بوالدته سلفا، وهي حبد ذاا نبوءةٌ قد حتققت، وأقرها صراحةً معارضونا أيضا
أما إذا كنت سجلت يف النبوءة إهلاما يؤكد أن اإلهلام صرح أن هذا االبن هو 

                                                 
١
 ٢٩ غافر:  
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عن تقدمي ذلك اإلهلام  افلماذا ال يقدم ذلك اإلهلام؟ وإذا كنت عاجز ،املوعود
فهل حتل هذه اللعنة عليك أم على غريك؟ أما القول بأين قد وصفت هذا االبن 

إن ساللة السعداء تكون سعيدةً بالطبع إال ما أيضا باملسعود، فاعلم أيها السفيه 
هو شذ وندر، فأي والد ال يصف ابنه بالسعيد ويصفه بالشقي، فهل هذا 

دأبك؟ وحىت لو كنت قصدت ذلك على سبيل االفتراض فليس قويل وقول اهللا 
سيان، فإمنا أنا بشر ومن احملتمل أن أقول شيئا باجتهاد وأخطئ يف اجتهادي، 

يف أي إهلام إهلي صرحت بأن االبن املوعود سيولد يف احلمل األول وأنا أسألكم 
لد يف احلمل الثاين هو االبن املوعود يف احلقيقة، مث بطل يوحصرا، أو أن الذي 

فلعنة اهللا  ومل تنشره ذلك اإلهلام؟ وإذا كان مثل هذا اإلهلام موجودا عندك
  . عليك

ا يرزق" فأقول: ا زال حيصهر أمحد بيك م إنوهناك اعتراض آخر لكم: "
أيها القوم التعيس احلظ، حتام تبقَون عميا وبكما وصما؟ وحتام تعمى أعينكم 
عن النور الذي أُنزِلَ؟ فامسعوا وافهموا أنه كان هلذا اإلهلام جزءان، يتعلق 
أحدمها بأمحد بيك وآخر خيص صهره، وقد مسعتم أن أمحد بيك قد مات يف 

 يوم تسمعون فيه أن النبوءة املتعلقة بصهره أيضا قد حتققت، إن ويأيت ،امليعاد
فقد  ؛فاقرأوا الصحف ،كلمات اهللا ال تبدل، وإن اعتراضاتكم ليست جديدة

أثار قاصرو الفهم من السابقني مثل هذه االعتراضات على األنبياء أيضا، فقد 
ذا من عدم إميانكم أو تشات قلوبكم، أما قولكم: "ملاذا مل ميت يف امليعاد؟" فه

يصرح بوضوح  "تويب تويب فإن البالء على عقبك"فهمكم، إذ إن إهلام  قصور
وهذا اإلهلام كان خيص أمحد بيك وصهره كليهما، ألن العقب  .شرط التوبة

يطلق على البنت وأوالد البنت، وكان اخلطاب يف اإلهلام موجها إىل والدة 
ها وحفيدا ستفجعان بوفاة الزوج، فإن تابت زوجة أمحد بيك، ومعناه أن بِنت
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فسيؤخر املوت، فلم يعبأ أحد ذا اإلهلام يف حياة أمحد بيك، لكنه حني مات 
اآلخرين أيضا، فانصرفوا إىل الدعاء والضراعة  والورثةانقصم ظهر أرملته 

بصدق القلب، وكما سمع فإن والدة صهر أمحد بيك مل تستعد صواا ومل 
حقق دأ بالُها حىت اآلن. فاهللا تعاىل ينظر مىت يتمادون يف التجاسر والتباهي، فييه

ه عند ظهور كل هذه األمور، وعندئذ لن ألعنكم أنا فقط بل سوف وعد
  .                   ����ألنكم بارزمت اَهللا يلعنكم كل عاقل، 

والدجال واجهين ووصفين بالكذاب  ،مث هناك شيخ آخر باسم الشيخ النجفي
إن آية اخلسوف والكسوف قد قُدر ظهورها يوم القيامة ال " :واجلاهل، ويقول

. فهذا السفيه ال يعرف أن اخلسوف والكسوف سيحدث آيةً للمهدي "اآلن
كما ورد يف "الدارقطين" وغريِه من كتب احلديث، فمن سوف ينتفع من هذه 
اآلية يوم القيامة؟ فظهور املهدي يف ذلك الوقت عدمي اجلدوى. إذا كان اهللا 

دي وأين قد أراد القضاء على اخلَلق بتفكيك النظام الشمسي، فأين امله �
 ،آياته عندما تقوم القيامة؟ من ذا الذي يشك يف أن زمن املهدي زمن التجديد

فليقبل من  ،وأن ظهور اخلسوف والكسوف آيةٌ له؟ فهذه اآلية قد ظهرت اآلن
كان يريد القبول. وقد اخنسف القمر يف أول ليلة من ليايل اخلسوف الثالثة، 

الثالثة كما ورد يف احلديث، وانكسفت الشمس يف أوسط أيام الكسوف 
وبذلك قد حتققت النبوءة مبنتهى اجلالء. وملا كان علماء الزمن يشبِهون الشمس 

فقد أشارت هذه النبوءةُ إىل أن هذا اخلسوف والكسوف يشهد على  ،والقمر
  فكل ما حيدث يف األرض تعكسه السماُء. أن قلوب العلماء قد أظْلمت، 
نفس ها باللغة مث يقول يل هذا الشيخه يف رسالته املليئة باهلراء والبذاءة وكتب

العربية: "إذا بارزتين أثبت لك متكُّين من اللغة العربية"، مع أن رسالته هذه قد 
كشفت يل جيدا كم من العلوم حبوزته، وعلمت أنه ليس حبوزته شيٌء إال 
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د احلق أيضا بعض اجلمل املنتحلة وبعض الكلمات املسروقة. وكذلك تباهى عب
"الكتب اليت ينشرها ميليها عليه علماُء اللغة  :يف إعالنه املذكور وكتب عين

 العربية، وإين أعلم يقينا أن ليس لديه أي كفاءة للكتابة باللغة العربية، وإذا أصر
على أنه وهب كفاءةً فعليه أن يناقشين يف اجتماع عام للعلماء باللغة العربية 

م كل واحد منا ليعرض بعد ذلك على العلماء، وإذا تفوق حبيث يسجل كال
علي فسوف نعترف أنه هو صاحب هذه الكتب العربية، والنقاش سيكون 

فلعنة اهللا على ، وإذا مل يقدر على تقدمي شيء يف النقاش وجها لوجه شفويا
  ." الكاذبني

واجهة، لكن أنا مستعدون هلذه امل ضميمة عاقبة آمفكتبنا ردا عليه يف 
عليك أن تتذكر أننا كتبنا مرارا أين مل أكتب هذه الكتب العربية لكي يعترف 
الناس بأين أتقن اللغة العربية وأن يعتربوين شيخا، بل قد صرحت يف هذه 
املؤلفات مرارا أن تأليف هذه الكتب آيةٌ إهلية يل وأُعطيته معجزةً، لكي تكون 

مىت وأين كتبت أن غاييت من تأليف هي األخرى دليال على صدق دعواي. 
هذه الكتب العربية أن يعترف املغلوب يف هذا السباق بأين أُتقن اللغة العربية؟ 

رغم ادعائك بالفضل والتمكّن من  - صراحة فعليك أن تقر بأنك إذا هزمت
الذي تزعم يف هذا اإلعالن نفِسه أنه ليس  ،من شخص مثلي -العلوم العربية
آيةً وتؤمن من صميم القلب أا معجزة  ستعدهاة باللغة العربية، جديرا بالكتاب

إهلية وتبايعين فورا تائبا؟ إال أنه قد مضى قرابة شهرين ومل أتلق من عبد احلق 
 رد كأنه قد مات.وأي  

فليفكّر املنصفون اآلن كم يوظف هؤالء الدجلَ لكتمان احلق، وكم يهلكون 
و كان هذا الرجل صادقا يف ادعائه مبعرفة اللغة الناس بأكاذيب شيطانية، فل

 �فكان اهللا  ،وكان يف احلقيقة حيسبين أميا حمضا وعدمي العلم وجاهال ،العربية
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قد أتاح له الفرصة بأين أبديت استعدادي ملواجهته وكنت وعدت حتما بأين 
ذا أعرض صادقا؛ فلما فليعدينكاذبا إن غُلبت، أما إذا كنت غالبا  سأعد نفسي

عاملا  أُعدكاذبا إن غُلبت، وأن  أُعدوامتنع؟ فهل من اإلنصاف يف شيء أن 
؟ فهل كان هديف من تأليف هذه الكتب أن أُمسى فقط يف حال غلبيت بالعربية
وأتربأ من أعماق قليب من أن  "املولوي"؟ إنين أمشئز من قدمي من كلمة مولويا

، إمنا كان هديف من تأليف هذه الكتب إظهار آية إهلية مولويايسميين أحد 
حقق النبوءات إلثبات نبوة  �فقط، ألن هذه الوالية ظلٌّ كامل للنبوة. إن اهللا 

، وكذلك حتققت النبوءات الكثرية هنا أيضا، إن اهللا أثبت صدق نبيه �النيب 
وذج إجابة الدعاء بإجابته ألدعيته، وهنا أيضا أجيبت أدعيةٌ كثرية. تدبروا من �

كذلك  ،لنبيه معجزة انشقاق القمر �هذا يف قضية ليكهرام. وكما أظهر اهللا 
قد وهب لنبيه معجزة  �ظهرت هنا أيضا آيةُ اخلسوف والكسوف. وكان اهللا 

 ؛الفصاحة والبالغة، كذلك حقق يل أيضا البالغةَ والفصاحة بإعجاز. باختصار
ةٌ إهلية يل، وإذا مل تستطيعوا إبطاهلا فقد إن هذه البالغة والفصاحة أيضا آي

ذه اآلية واآليات األخرى - صدقت -  هذه ا قد ظهرتالدعوى اليت إلثبا
  اآليةُ، وأقيمت حجة اهللا عليكم.

فهذا هو الرد الذي أرسلناه إىل عبد احلق. وملا كان املوعد واألجل قد مضى 
ديق األكرب والفاروق الص تتبعا ومل نتلق منه أي رد، وترك الشيخ النجفي أيض

؛ فقد رأيت من وشتمهه سبإيلَّ مجيع سهام  صوبو ،األعظم ملصلحة مؤقتة
املناسب أن أكتب بعض األوراق بإجياز باللغة العربية كآية إلفحام هذا النجدي 
املتغطرس والغزنوي وأن أحصر صدقي أو كذيب فيها. فإن كان اهللا معي، وأنا 

كنت أنوي أن أكتب لذا أنه معي، فلن ميكِّن هؤالء من مواجهيت.  أعلم جيدا
لكن ذلك تأجل بسبب  ٨/٣/١٨٩٧هذا املوضوع بعد موت ليكهرام يف 
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م، ١٧/٣/١٨٩٧انشغايل يف نشر بعض اإلعالنات املهمة. واآلن بدأت من 
من كتابة  ،يف أسبوع إن شاء اهللا -بفضله وقوته وتوفيقه - وأُوقن بأنين سأمتكن

وضوع باللغة العربية بعد هذه املقدمة األردية مبا يتجلى آيةً للمعارضني. وإنين امل
مقابلي  - أعين النجفي والغزنوي - أعد وعدا مؤكدا بأنه إذا نشر أحدمها

إىل  ١٧/٣/١٨٩٧يف موعد يقدر بدءا من  ،نظما ونثرا ،موضوعا مياثله حجما
 - أي يوم وصول هذا الكتيب إليهما؛ وصرح الشيخ عبد اهللا ،يوم النشر

يف اجتماع عام  يقترحه املعارضونأو أستاذٌ آخر  - األستاذ يف اللغة العربية
مقسما باهللا قسما مؤكدا بنـزول العذاب اإلهلي أن ذلك املوضوع قد فاق 

يواجه ذلك  نواحي البالغة والفصاحة أو يساويه، مث ملمجيع املوضوع املقدم يف 
املقسم عذابا إهليا خالل واحد وأربعني يوما بعد دعائي؛ فسوف أحرق مجيع 

. املستمروبذلك يحسم النـزاع  ،كتيب اليت تكون حبوزيت وسأتوب على يديه
  فمن مل يتقدم للمواجهة بعد هذا فليعرف الناس أنه كاذب.

أنكم فجوابه  ؛أما القول بأن من احملتمل أن أستكتب غريي وأنشره بامسي
تستطيعون أن جتدوا مثل هذا املتمكن من اللغة العربية بسهولة، بل إنكم   أيضا

تتباهون كل حني وآن أن آالف العلماء معكم، أما أنا فليس معي كما تزعمون 
سوى زمرة اجلهلة أو شبه الدارسني. أفال ختجلون من التفوه مبثل هذه األمور؟ 

وسلوا إىل أديب أو خروا على قدميه إذا فعندكم وسائل عون ودعم أكرب. ت
فيشفق عليكم ويؤلف لكم شيئا. مث إن العبارة اليت أقدمها  ،اقتضت احلاجة

سواء أكانت يل أو لشخص آخر، كما ميلي عليكم تفكريكم انون، فال 
نفسي كاذبا إن قدمتم  سأعدإذ إنين أؤكد لكم أين  ،يهمكم األمر يف شيء
بذلوا قصارى جهدكم لتقدمي هذا النظري، وسوف نظريها. فعليكم أن ت

وإن  ،ال يضيع الصادقني �تنجحون يف ذلك حتما إن كنتم صادقني، ألن اهللا 
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أحباءه ال يواجهون الذلة. وأكرر وأقول: جيب عليكم نشر كتيب مماثل يف املدة 
. وإذا تأخرمت عن ذلك فلن ١٧/٣/١٨٩٧نفسها اليت كتبته فيها بدءا من 

   أعذاركم السخيفة. وأكتب اآلن الكتيب العريب. ألتفت إىل
وما توفيقي إال باهللا. رب انصرين من لدنك، رب أيدين من لدنك، رب إن 

قومي طردوين فآوِين من لدنك، رب إن قومي لعنوين فارمحين من لدنك، 
  ارمحين يا أرحم الرمحاء وال راحم  ،ارمحين يارب األرض والسماء

   الدنيا واآلخرة وأنت إنك أنت حيب يف ،إال أنت
  توكلت عليك  ،أرحم الرامحني

  وأنت ال تضيع 
  املتوكلني.
 *****   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 �� ���  ١٩٩ 
  

العريب املقال إذا وجد ميان عبد احلق الغزنوي أي كلمة قاسية يف هذا  :االعتذار
ال ميلك الكفاءة للتأليف  - على حد زعمه - فليعذرين، ألن هذا العبد املتواضع 

بل الذين يكتبون باللغة العربية هم علماء آخرون. إذن ستقع  ،العربيةباللغة 
   .املسئولية على أولئك اهولني ال على الشخص الذي ال يعرف اللغة العربية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا الذي جعظهلين مر رين ظلَّاآليات، وصي دالكائنات، وجعل  سي
حتت  ده وأكون له أمحدالنعم علي ألمح امسي كامسه بأنواع التفضالت، فأمتّ

السماوات، ونضحمدوين وأكون محما بني املخلوقاتر يب إميان الناس ليفأنا  .د
أمحد حقيقةَوأنا حمم د كما جاء يف الروايات، وأُعطيت نبي ينا فخرِامس 

 م على هذا النيب األميي ونسلِّفنصلِّ ،ر يف املرآةكانعكاس الصو املوجودات،
فتح بامسه أبواب الربكات، الذي تنعكس أنواره يف الصاحلني والصاحلات، وت

على الكافرين والكافرات؛ وعلى آله الطاهرين  حجة اهللاوتتم بنوره 
  الصاحلني.والطاهرات، وأصحابه احملبوبني واحملبوبات، ومجيع عباد اهللا 

ن اهللا أمت حجيت أأما بعد.. فاعلموا أيها الطالبون، واألخيار املسترشدون، 
من العطاء، ورأيتم كيف نزلت اآليات  على األعداء، وأرى يل اخلوارق وأسبغَ

نكرونين العنني،  نحت األبواب للطلباء، مث الذيمن السماء، وكيف فُتخبلوا ي
سام العدوان، وشهروا ح سيف ن غري حقوالدين. جردوا م الديانةَ نويتركو

وال  ،السب والطغيان، وما كانوا منتهني. إم يؤذونين ويسبونين ويكفّرونين
أعلم لم يكفّرونين. أيكفّرون رجال يقول إين من املسلمني؟ يصرون على سبل 

ر الصاحلني؟ أما وأين سي ،الضالل والنكوب، فأين خوف اهللا وتقوى القلوب
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جاءم اآليات؟ أما ظهرت البينات؟ أما حصحص احلق ورفع الشبهات؟ 
أفتعاهدوا على أم ال يرجعون إىل حق مبني؟ أو تقامسوا على أم يصرون على 
تكذيبٍ وتوهنيٍ؟ أيخوفونين بالسب والشتم والتكفري، ويتربصون يب الدوائر 

وإنه  ،كيد اخلائنني. إنه يعلم ما يف نفسي ونفسهمباحليل والتدابري؟ واهللا يعلم 
حب املفسدين. وإين عنده مكني أمني، وإن بيين وبينه سرال يعلمه إال هو ال ي، 

لو كانوا  ،بل هي شر هلم ،أن العداوة خري هلم فويلٌ للمعتدين. أحتسب األعداُء
ون ما بنتم يهدون أحون ما غرسته وه أنامل الرمحن؟ أو جيمتفكّرين. أيظن

  أيدي اهللا ذي اد والسلطان؟ كال.. بل إم من املفتونني.
مر األعداء واألشقياء! أأنتم تطفئون نور يا معشر اجلهالء والسفهاء.. وز

إن كنتم عاقلني. أيها مث اتقوا  ،حضرة الكربياء، أو تدوسون الصادقني؟ اتقوا اهللا
، وإنّ أمر اهللا أتى، وإنه يريد الوقت قد دنى، فإن ارالكَ شرقوا فُالناس.. فارِ

ى  يحيليون أن يرضى؟ وهل حتبداملوتى. فهل تريدون حياة ال نزع بعده وال ر
رون خدصععرضني؟عنكم ربكم األعلَى، أو تكم م  

 يتواعلموا أين أُعطقميص ة، الفةاخللباسها من حضرة العز وتسربلت ،
تعتدوا كل االعتداء، أال ترون إىل ما تنـزل من السماء، فارمحوا أنفسكم وال 

أما بقي فيكم رجل من املتقني؟ ولو كان هذا األمر من غري الرمحن، ملزقه اهللا 
نِقبل متزيقكم يا أهل العدوان. انظروا كيف عتتهد الصباح م بل مم يف ج

دواملساء، ومددمت إىل اهللا يد املسألة والدعاء، فرخمذولني يف احلافرة، وما مت د
فما لكم ال تتفكّرون يف أقدار  .حصل إال إضاعة الوقت وزفرات احلسرة

ستكمل، أهذا فعل اإلنسان؟ أهذا من الكاذب تنـزل، وال ترغبون يف أنوار ت
  الدجال الشيطان؟ فال تهلكوا أنفسكم جبهالت اللسان، واستعينوا متضرعني. 

رون متوسمني، وإذا نظرمت نظرمت العبني، وال يا حسرة عليكم! إنكم ال تنظ
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تمعقادون إىل نارٍ ذات نون خاشعني. أتكون يف هذا اللهو واللعب، وال تتر
كم أموالكم وأوالدكم، فإن هِاللهب، وال تسألون عما عملتم مستكربين؟ ال تلْ

احلالسماوات مام ميعادكم، مث قهر من رب اهللا يصطادكم، وأين املفر 
  واألرضني؟

فكذّبتموها،  "آمت"وقد رأيتم آية الكسوف فنسيتموها، مث رأيتم آية اهللا يف 
رائعة فيها  بالغة أمحد بيك" فما قبلتموها، وقرأمت كتب"وجتلّت لكم آية موت 

 آيات �آية فصاحة معجبة، فكأنكم ما قرأمتوها، وظهرت يف ندوة املذاهب
 من آيات وكأين ،فنبذمتوها، وقد كانت معها أنباء الغيب فما باليتموها

شاهدمتوها، فكأنكم ما شاهدمتوها، وكم من عجائب آنستموها، فما ظلّت هلا 
آية يف  أعناقكم خاضعني. واآلن أشرقت"عفهل فيكم من "وارجل جسد له خ ،

  يقبلها كاألحرار، أو تولّون مدبرين؟
 .ما مات يف امليعاد، وتعلمون أنه خاف فيه قهر رب العباد "آمت"وتقولون إنّ 
ر كاللئام؟ ر أجله إىل يوم ينكأن ترعى شريطة اإلهلام، ويؤخ بففكّروا أمل جيِ

قسام، وما ذهب مستغيثا إىل احلكّام، وقد مسعتم أنه ما تألّى إذا دعي لإل
؟ إنه زجى الزمانَ يف صمت اإلفحام مر إىلاألكذبه؟ أما بلغ  قفانظروا.. أما حتقّ

يف متاعب وشوائب،  هوسكوت، وأمتّ امليعاد كمضطرب مبهوت، وألقى نفس
ه رأَوتراءى ما كأنه بكلمة خيالف اإلسالم، حىت أكمل نكسرى نوائب، وما تفو

األيام. فهذه القرائن حتكم ببداهة ي عظمة اإلسالم بكمال خشية، أنه خش
                                                 

 ٢٩إىل  ٢٦ؤمتر األعظم لألديان الذي عقد يف الهور أيام املإىل  �يشري حضرته   �
فيه غالبا على  �م، واشترك فيه ممثّلو شىت األديان، وصار مقاله ١٨٩٦ديسمرب عام 

كل مقال آخر، مؤكدا غلبة اإلسالم على باقي األديان، وذلك باعتراف األصدقاء 
 واألعداء. (الناشر)
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وكان مخاصم كاملؤذينين قبل يا بعد نبأ اإلهلام،  ،جادل املسلمني، ويوأم
وج ،وسيف صدي ،لَهِفامتنع من النـزاع واخلصام، وصار كقلمٍ ردي 

املَ أوصافأو صافخالف أعطيه أربعة آالف، إذا قمت اخل الف، وكنت
فانظروا.. أهذه عالمة الصادقني؟ مث إذا انقضت  ؛فما تألّى، بل ولّى ،إلحالف

ى قلبه ورجع إىل اإلنكار والعناد، فلذلك مات بعد ما أنكر أشهر امليعاد، فقس
ه وفال شك أن هذا النبأ سود وج .وأىب، ولو أنكر يف امليعاد ملات فيها وفنى

ه مكتوب يف املكذّبني، وإنّ فيه آيات للطالبني، وإن سعاطم مأرغَاملنكرين، و
  .ن كنتم مؤمننيإفآمنوا به ، وإنه يوجد يف أخبار خامت النبيني، "الرباهني"كتايب 

لق ملوااليت، وتركوا ومن آيايت أنّ األحرار نافسوا يف مصافايت، وآثروا لعن اخلَ
إنّ يف ذلك  ،أنفسهم لنفائس نكايت، وصبوا إىل رؤييت وجاءوا حتت رايايت

  آليات للمتدبرين.
دوا جبعد ما رأوا عارضيت، وو ،ن آيايت أن العدا رغبوا عن معارضيتوم 

فوا باحلسد كاللئام، بعد ما لكالبخيل القايل، بعد ما وجدوا عذوبة مقايل، وأَ
رأَلْفَوا دقني. رالكالم، إنّ يف ذلك آليات للمتعم  

افترى على ن ين لبثت على ذلك عمرا من الزمان، وال يمهل مأومن آيايت  
  اهللا الديان، إنّ يف ذلك آليات للمتوسمني.

 عقيدةً يدر ي أُعطيتعن  شبهة، ويكشف أ عن الطالب كلَّومن آيايت أن
بيضة السر ححقيقة، إنّ يف ذلك آليات للمستبصرين. م  

يف األنفس  املناسبات ئَشنلك الرفاق، وأُنظم يل يف س نومن آيايت أن الزما 
اق، وكذلك أُرسلت عند خفوق راية اإلخفاق، إنّ يف ذلك آليات واآلف

  للمتفرسني.
 ومن آيايت أن اهللا شحرهاين، إنّ يف  رارِذ سيف بياين، وأرى جواهره بغب
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  ذلك آليات للناظرين.
 ومن آيايت أن احلق ما استسر ل قليب له ععا، وجله رِعين حين لتعا، وجين

جدمبينا ملني.دا، إنّ يف ذلك آليات للمتأم  
أيها الناس.. قد جاءكم لطف رب العباد، وتعهدكم فضله تعههاد، عند د الع

إحمال البالد، فال تردوا نعم اهللا إن كنتم شاكرين. أأنتم دون ما شاد، أو 
مثل كالمي، من  متنعون ما أراد؟ وقد رأيتم أنكم مل تستطيعوا أن تأتوا بكالمٍ

مني من إفحامي. وأشيع الكتب اململوم متندم وصمتة بالنكات حىت سكت
النب، ولطائف النظم وبدائع النثر وحماسن األدب، فما كان جوابكم إال أن خ

رفتا من قوم آخرين. فانظروا كيف عجزمت مث صقلوبكم عن احلق  قلتم إ
ح النجفي جاج، ونباللَ جاج، وامتدحىت إذا احتد منكم احل .فصرمت قوما عمني

والغزنوي، وقاال إنه جاهل غوي، كتبت رساليت هذه لتكون حجة على 
  املفترين، وليفتح اهللا بيين وبينكم وهو خري الفاحتني.

ال وأكفر الكفّار، وجاهل  وقال الذي آذاين من مجاعةار، إن هذا دجعبد اجلب
ار، وأعانه عليه قوم من العلماء ال يعلم العربية وال شيئا من النكات واألسر

رين. وكذلك ظناملتبح النجفي، ت قلوب املعتدين. وما  فانظركيف تشا
م أُرضعوا ثدي األدب،  أثبتمنهم أ أُعطوا من العلوم النخب، وما  وأأحد

ين بالدبيب وال باخلبيب، بل تكلّموا كالنساء متسترين. وما أنكروا بصحة ءوجا
الدنيا الدنية. ونبههم اهللا فما تنبهوا، وأيقظتهم اآليات  بِكبخيل خاطالنية، بل 

فيه املُدى؟ وكان  دما وأولغَ قاتلٌ هراقأإذ  ،أمل يروا آية كربى .فما استيقظوا
ر من الدين وسب وهجا، ن سخفأبكى اهللا م .خبيثا ومن العدا" آرية"املقتول 

ع كل ما صنع ، وضيميوت فيها وال حيىي وألقاه يف عذاب ال يتقضى، ونارٍ ال
ي حكي "آمت"وهدم كل ما عال، إنّ يف ذلك آليات ألويل النهى. وكان نبأ 
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ها، مبا خفمي وما جتلّى، فألقت هذه االسعليه رداءها،  ألياةُي من أعني الع
وهذه  .فأشرقا كشمس الضحى، وأضاءا عقول العاقلني وجذبا إىل احلق من أتى

من شاء، إن اهللا حيب التوابني وحيب  آية عذراء، ومشس بيضاء، فليهتد
عمى، وتكشف السر اللبس، وتوضح املُ يوإا تشفي النفس، وتنف املتطهرين.

تمى، وتمرمني. عن ساقه والغة على ااحلج   
 قم يتركون أحكم احلاكمني. فكأنّ اهللا شرفيا حسرة على املخالفني! إ 

بوا، ودعا جلمع الثمار وهم احتطبوا، وأمر أن يؤتوين عذْوهم غربوا، وما ا فعذَّب
جنم عليهم فانقلبوا خمذولني.اجتنبوا األذى بل كادوا أن يااهللا ني بوا، فرد  

وشت ونه عبد احلق، وإنه سبب سفاهةًم ووثَومنهم رجل من الغزين يسم 
وإنه فُ .كالبقيسقةٌو ير ذعاألسود هرحيف ج اس زقَّ .بالغقيف  ه فبالغَوإنّ اخلن
وإنه كذّب آية الكسوف كما كُذِّ .الزقب إن  .القمر املنشق ن قبل آيةُم

الشيطان لق عينه فذهب ببصره باللق. وما نى احلق،  قدإالّ كدجاجة فنذحبه مب
وال ون ،ا باهلرب واهلقفما ينجو من ،ه ريه جزاء النقينفعه كيد الكائدين. وإن

من السب والتكفري، وخدع الناس بأنواع الدقارير،  أرسل إيلّ كتابه اململو
وكَى، وال يكاد كال بل إنه من الن ؟وقال أهذا من هذا ،وذكر فيه كتايب وهذَى

عى كعارف احلقيقة، وقال إنك لست مؤلّبِيف هذه الكتب ني. وخاطبين واد
بل  ،ذر تلك الرسائل الرشيقة، والنكات الدقيقة العميقةاألنيقة، وال أبا ع

استمليتها مد بالفضل ن رجال هذه الصناعة، مث عزوتحمها إىل نفسك لت
  والرباعة، وإنا نعرف مبلغ علمك وما كنا غافلني.

وشابه يف قوله شيخ طويل اللسان، كثري اهلذيان، وزعم أنه من فضالء ه
الزمان، وأنه نجعني. وإنه أرسل إيلّ مكتوب فيليخدع  ،يف العربية هومن املتشي

مراجلاهلني. وما  الناس بالكلم امللفّقة، ولتعظّمه قلوب العامة وليستميل إليه ز
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كان قوله إال فُضلة قول الفضالء، وعفالعجب من جهله .كلمتهم العذراء رةُذ، 
رى الوجه كاملتندمني. وما أ ،إنه ما خاف إزراء القادحني، ووقف موقف مندمة

والشتم إىل الكمال، وما غادر سب إال كتبه كالسفيه  ابل إنه مع ذلك بلّغ السب
ومثل قلبه املنقبض كمثل يومٍ  .الرزال، وال يعلم ما اإلميان وما شيم املؤمنني

ه جومزهِمر ودجه نمكفهرلدة، بادي اجلُ، عاري اجلر يف الدنيا خِس ردة، شقي
ومأواه،  "اآلرية"والدين. يسبين ويشتمين بطغواه، وال ينظر إىل مآل ساب من 

وإن السعيد من اتعظ بسواه. وأنى له الرشد واهلدى، وإنه ال يعلم ما التقى، وال 
اهللا  رهاألدب املنتقَى، وإنه سلك سبل اهلالكني. ال يبايل احلشر وأهواله، وال قَ

، أراد أن يفنت قلوب ، أو أحبولة صيدكل ما كتب فليس إال ككيدونكاله، و
كفُّ اجلماعة، بافتنانه يف الرباعة، وأرعفرِيلي ،راعه الي ولكنه السفهاء الب ،عاع

حه، ودخل نارا حديث يفضيف عثاره، وأفضى  هتك أستاره، وأرى يف كل قدمٍ
أنفه بكفّه، فلحق  ع مارنَو جده بدفّه، أحه، فمثله كمثل رجل شهر خزيتلفَ

بيانه بفضول لسانه،  فضلِ بامللومني املخذولني. ومع ذلك سبين ليجري فُقدانَ
وأما حنن فال نتأسف على ما قلَى وقال، وال نطيل فيه املقال، فإنه من قوم 
تعودوا السب واالنتصاب لإلزراءات، وحسبوه ألنفسهم من أعظم الكماالت، 

 وذ به من نياته وجهالته، وما نعطف إىلنعمبفترياته، و  االفتنانَفنستكفي باهللا
فوكما عطف هو من العناد، ون ض أمرنا إىل رب العباد، وهو أحكم السب

احلاكمني. وكيف يكذّبين مع أنه ما نقض براهيين، وما دون كتدويين، وما 
دالئل أزيد لدعوى ما كان معه الدالئل، بل عرضت يتا يسأل السائل، مم تصد

  وما كان كالمي بالغيب بضنني.
ب قبوهلا بعد جتوقد ثبت عند مجيع احلُكّام، ووالة األحكام، أن الدعاوي 

األدلّة، كما جتب األعياد بعد األهلّة، وكنت ادعيت أين أنا املسيح املوعود، 
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عاء، وسكَّواإلمام املهدي املعهود، فأرى اهللا آياته على ذلك االدت كَّوبت مرز 
يف زي اإلجياد، وأخرى يف صورة اإلعدام واإلفناد،  تارةً األعداء، وأرى آيةً

ة خبوارق األقوال، وأخرى أخزاهم بعجائب األفعال األعداَء وأعجزمر. دين وأي
ريب يف كل موطن ومقام، وما بقزق ي دقيقة من تبكيت وإفحام، ومقوا كل ممز

م طعنوا يف أمث قيض قدر اهللا لنصبهم ووصبهم،  .من اهللا مخزي املفسدين
هللا او اهللا مكروأدم، وكانوا عليها مصرين، ومكروا و رباعتهمبعلمي وفخروا 
  خري املاكرين.

من األدباء والفصحاء، وما  فواهللا ما فكّرت يف اإلمالء واإلنشاء، وما كنت
البالغة والرباعة، وال ما لم احتاج يراعي إىل من يراعي كالرفقاء، بل كنت ال أع

 يف حرية من هذه اإلزراء، وقد تواتر افبينما أن .أدري كيف حتصل هذه الصناعة
طعنهم كالسفهاء، إذ صب على قليب نور من السماء، ونزل علي شيء كنـزول 

سحباينّ، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني.  لٍو، وقل جريوالضياء، فصرت ذا مقْ
ا من  ولكن ما تسلّتوا أن رجال أعانين أو مجعبه عمايات هذه العلماء، وظن

الفضالء، وأا مثرة شجرة اآلخرين. مث بدا هلم أن يعارضوين مشافهني، فإذا 
قمت فكأنهم كانوا من امليتني. واآلن ما بقي يف كفّهم إال الرفث واإليذاء، 

وما وكذلك سب ،بالسب ا ال ندفع السبوما يدري ما احلياء. ولكن ين النجفي
كان لحجِ مامٍحني. وما نشكوه على ما فعل، وال أن يأو كالتن ،ر نفسه كالضب

نتأسف على ما افتعل، فإم قوم ما عصم من ألسنهم خامت النبيني، بل اهللا الذي 
  اهللا وال أمهات املؤمنني. هو أحكم احلاكمني، وال خلفاء نيب

أال ترى كيف ظنوا ظن السوء يف حضرة أصدق الصادقني، وكذّبوا نبأ 
وقالوا إنّ عليا من املظلومني، فأرادوا هدم ما شاد الرمحن،  "االستخالف"

وكفروا مبا جاء به القرآن، وما هذا إال ظلم مبني. وقالوا إنّ عليا أنفد عمره 
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 خالصِإ رد قالصدق وما تفو يف طينته جرأةُ قللنفاق، وما خا ةوقْبلَ ىمبتلً
األخالق، وإذا استالكفّ خلففما أىب، بل أطاعهم وعقد هلم مع رفقته احلُبا ار. 

أمر رأَم اإلسالم فآثر اإلنصات، وأُمهم بل  راق فمعهم أكل وبات، وما ذمالفُس
أنشد يف محدهم األبيات، وكان هذا خعني؟ لقه حىت مات، أهذا هو أسداملتشي  

أُ وقالوا إنه عارضيقةَما  مل، وما باىل الشريعة وال الطريقة، وه الصدريكن ب
ا، بل أعقا بوالدته وال تقيا شقياروصار جب. آثر  النفاق ومل يصرب على ضر

بعومسغبة، وات النفس وترعطّلةك التقى كأرض م. ال أسرولكن ما نظر بعنيٍ لَّغ 
هى، ولو باللُ ن تربعى، سجد لكل مى، واختار النفاق يف كل قدم وحاببضغَ

كان عدو فقال لنفسهالدين والت طامرِض عليه حوأثىن على  .ها :قى، وإذا ع
وات، وصلّى خلفهم وات، ال خوفا من عقوبات املُالكافرين طمعا يف املَ

عة، جن منه عة، واالقتباسرالنفاق ش لربكات الصالة. اتخذَللصالت، ال 
روات فما بقي معه من س .عارفن مم رماهللا عنه املعارف، ولو كان ز فوصر

يق، وكان الصحابة وال سرايا امللّة، حىت رجع مضطرا وخمذوالً إىل باب الصد
دة إال عاملَ ورِنت طبيعلم أنه كالزنديق، ولكن البطن أجلأه إليه، وما وجد ح

ك دعه بالفَفما امتنع من التردد إليه، وفج ،ولده اغتال بعض �هبصاح لديه. وإنّ
فما غار عليه، بل كان على بابه كاملعتكفني. وتواتر ني، حىت عليه جور الشيخ

جرت عربة العينني كالعينين، بل ني، فما انتهى من الرجوع إىل هذين الكافر
رت الراحة، اإلطاعة بالنفاق واملَني. اشتد عليه غصبهم وبهم حىت صفَأبدى 

وفُقدت الراحة، فما ترك لُقيم، اهم، وما كره رعلى با اهم، بل كان يستمري
هلم ديباجته،  قلخبل كان ي ،كاملستنكفني همأنيام، وما باعد لةَفُض ئويستمر

                                                 
 . (الناشر)�ورد يف الترمجة األردية حتت هذه الكلمة: أي عمر  �
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م كالسائلني امللحفني. وكان عليه أن ض عليهم حاجته، ويدور على أبواويعرِ
ين، ولو كانوا من املتريترك املدينة وأهلها الكافرين املرتدبني، بل فني واملخص

يا، ويهاجر من أرضٍ إىل رِهميا، ويعتقل سكان من الواجب أن يقتعد مهرِ
أرض، ويطلب رفعنادي بني الناس أن الصحابة ارتدوا كلهم ا من خفض، وي

رانه، مث إذا أحس اإلميان من قوم فكان عليه أن يلقي بأرضهم جِ ،مجعونأ
املدينة كلهم إن مل  ويتخذهم جريانه، وجيعلهم لنفسه معاونني، ويقتل أهلَ

يكونوا مسلمني. فكيف متضمضت مقلته بنومها، وكان يرى امللّة قد اكفهر 
مل  وجه يومها، وأحملت مهاجر ومل يلق نفسه يف بالد اإلميان واملؤمنني. لي

زيمنطق البالغة، وكان ي يأرجاء آخرين، وكان أُعطا كالدباغة،  ن الكلمويلو
صباء يستعمل يف استمالة الناس صناعته، وما أرى يف اإل مفما نزل عليه لَ

أهذا  ؟ة، وحسبه للعدا كالرقيةل على النفاق والتقييكل التما لَيبراعته، بل متا
بل هو افتراؤكم يا معشر الكذّابني. إنه كان حاز من  !اهللا؟ كالّ أسد فعلُ

الفضائل مغنما، وكان بقوى اإلميان تا، فما اختار نفاقًوأينما انبعث، وما  اأم
فلما نضنضتم يف شأنه  نافق يف كل ما فعل ونفث، وما كان من املرائني.

اوي احلب واملصافاة، ، ومحلقتم إليه محلقة البازي املطلّ، مع دعنضنضة الصلّ
  فكيف تقصرون يف غريه مع جذبات املعاداة؟

وكذلك استحقرمت خامت األنبياء، وقلتم دفن معه الكافران من األشقياء، ميينا  
فانظروا إىل توهينكم يا معشر اترئني. وحنن  .خوان واألبناءومشاال كاإل

 :عليك السؤالنستفسر منك أيها النجفي الضال، فأجب متحمال وال يكرب 
ر أبوك يف قرب ؟ أو يقبامليتنيك املتوفّاة بني البغيتني الزانيتني من أُأترضى أن تدفَ

ذومدفَابأن ي فكيف رضيت ني الفاسقني؟ فإن كرهتد الكونني بني ن سي
جنيب الكافرين امللعونني؟ وال يعصمه فضل اهللا من جوار اجلارين ين اجلائر
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كيف حتقّرون  رففكّ .والكفر أكرب من الزنا وأشنع عند ذوي العيننيني؟ اخلبيثَ
خامت النبيني، وتسوهات غون له مكروهات ال تسوغون ألنفسكم وال بنات وأم

  وال بنني.
بل دفن جبوار رسول اهللا رجالن  .الفسق واملَين تبا لكم وملا تعتقدون يا حماةَ

ني، وجعلهما اهللا رفقاء رسوله يف احلياة وبعد بني طيمقرب نيرني مطهكانا صاحلَ
ني. فطوىب هلما أما معه عاشا، لَنظريه يف الثقَ احلَين، فالرفاقة هذه الرفاقة وقلَّ

نا، ومفجر روضته دفا، ويف حخلنِيا، ويف مدينته ويف مأواه استة مزاره أُدن جن
  ومعه يبعثان يف يوم الدين.

 وانظر  نأإىل عليه إذا أُعطي د تربةَمنصب اخلالفة، فما بع ن هذين اإلمامي
ةمن روضة خري الربي. ما ليسا مؤمنفإن كان يزعم أبن طيين، فكيف تركهما ي

نـزه قرب رسول اهللا عن هذين القربين؟ فالذنب كل الذنب على عنق ابن ومل ي
أيب طالب، كأنه مل يبال عن نفاق غالب، وما أرى الصدق رض رسول اهللا م

هو الذي يحسب من أكابر  أهذاأسد اهللا وضرغام الدين؟  أهذاكاملخلصني. 
  املتقني؟

 وال تعتد رعلي ال تثبت إال بعد تقاة الصديق، ففكِّ قاةَأن ت فاعلموا
دفَفلق بأيديك إىل حكالزنديق، وال تون أن تنوا يف أرض رة اهلالكني. وإنكم حتب

ذين لين الربالء، وتظنون أنكم تغفَرون مبجاورة األتقياء، فما ظنكم بالسعيدكال
نا إىل جنبفدن بِييه ني؟ ويل لكم ال عد الشافالقدر خامت النبيني وإمام املتقني وسي

بات، وال تون حسن عطَتتفكّرون كاخلاشعني، وال يسفر عنكم زحام التعص
التوفيقات، وال تكم وإنكم نون كاملمعستبصرين. وكيف نشكوكم على سب

ومني، وتلعنون أزواج رسول اهللا أمهات دتلعنون الصحابة كلهم إال قليال كاملع
وتقولون إنه بياض  ،عليه ونقص دياملؤمنني، وحتسبون كتاب اهللا كالما زِ
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نكم اهللا بفسقكم وصرمت قوما عمني. فلع .نه ليس من رب العاملنيأو نعثما
رض ع فأي .اإلسالم كواد غري ذي زرع خاليا من رجال اهللا املقربنيوحسبتم 

ن أيديكم يا معشر املسرفني؟بقي م  
اعتلق بأهداب  .م تصوير علي كأنه أجنب الناس، وأطوع للخناسيتروأَ

باب املرادالكافرين اعتالق احلرباء باألعواد، وآثر نار النفاق ليفيض عليه ع. 
ومحد الكافرين  .قوله وفعله، ورضي بشيء مل يكن من أهلهأخزى نفسه بتنايف 

يف احملافل، وأثىن عليهم يف اامع والقوافل، وحضر جنام وما ترك الطمع، 
يف  ترعتأُ دفاقره، وما فرحوا مبحاممع، فما آووا لمحىت انزوى التأميل وانق

م له دينارا، ليطعه، وما أبرزوا ه، وقاموا لفتككدفقره، بل اغتصبوا حديقة فَ
وما نزلت عليه من السماء مائدة، وما ظهرت  .بطنا أمارا، وما كانوا رامحني

حتت أقدام اجلائرين. وكان مل يزل يدعو ويفتكر،  يسلق فائدة، ودمن اخلَ
يل وركد النسيم، ويكسر، ومل يكن من الفائزين. إىل أن انقطعت احل غويصو

م، وهم  تقيةً وحصحص التسليم، فخرم، وطلب القوت من جناعلى با
طرق احليل  عليه أبواب إجابة الدعاء، وسدت لّقتكانوا مستكربين. وغُ

مارات الصادقني أدين، و.. أهذه عالمات عباد اهللا املؤيفانظر .واالهتداء
كيف حقّرمت شأن املرتضى الذي  املقبولني، وآثار املخلصني املتوكّلني؟ مث انظر

  كان من احملبوبني املوفّقني؟
الكرامات،  كيف أراك اهللا أجلَّ رنظُاية من اآليات، فآوأما ما طلبت مين 

كالشيطان، وتضرعت يف احلضرة  وٍغرجل مفسد م لىعدعوت  ين كنتأوهو 
د من اإلخوان، وكان امسه ل ويبعه جزاء العدوان، فأخربين ربي أنه سيقتقليذي

وكان من الربامهة، وكان معتديا يف السب والشتم وجاوز احلد يف  "ليكهرام"
قبال على فلما دعوت عليه وتضرعت يف حضرة الباري، وأقبلت كل اإل .اخلباثة
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ي بالرمحة والنصرة، وبشرين ريب ن علي ربوم ،جباري، سمع دعائي يف احلضرة
 يومِ إىل ليلة ، وأومأَتمن يوم العيد بال تفاو ايف يوم دن سنة، تبأنه ميوت يف س

قتالصمد، وال ميوت مبرضة، وميوت بقتلٍاألحد، وإىل أنه ي ل حبكم الرب 
من مخسة  فلما انقضى من امليعاد قريبا .مهيب مع حسرة، ليكون آية للطالبني

أمر اهللا عليه وأتى بفتح أعوام، واطمأن اهلالك وزعم أن النبأ كان كأوهام، نزل 
وقبل أن  .الناجي من حفرة التبار ةَق من اإلسار، وهزاملطلَ فرحةَ ففرحت .مبني

ر يف هذه البشارات، رين ريب مبماته، وكنت أفكّخرب وفاته، بش صيأتيين أحد بف
ياألمر من  فإذا عبد اهللا جاء بالتبشريات، وحصحص احلق وزهق الباطل وقُض

، ةعد من قبل واسود وجوه أهل املعادات، وفرح املؤمنون كما ورب الكائنا
كانوا كارهني. وكان هذا الرجل وقاحا طويل اللسان،  موظهر أمر اهللا وه

يف طلبه، وشرط يل أن أصرح  ملححا كثري السب واهلذيان، طلب مين آية
ن بِلَامليعاد يف عح يوم موته، مع إظهار شهر فوته، وأبيكيفية وفاته، ه، وأُصر
عناية  ةَلّمه ممتطيا شفلبيت .وكتب كلها مث طالب كاملصرين ،ووقت مماته

 وكنت لفرط اللهج بظهور اآلية، والطمعِ .الرمحن، ومنتضيا سيف قهر الديان
يف إعالء كلمة امللّة، أجاهد يف احلضرة األحدية، وأصرف يف الدعاء ما جلّ 

على  ر الوحي الدالّبعد نزول السكينة، وتوات م من القوة، مث تركت الدعاءوعظُ
يف  يمن امليعاد، ودنا منا عيد من األعياد، أُلق فلما انقضى أربع سنة .اإلجابة

فصربت  .صدقاءنفسي أن أتوجه مرة ثانية إىل الدعاء، وكذلك أشار بعض األ
يف أواخر  إىل أن أدركت ليلة القدر، ، وأتعلل بعسى ولعلَّأنتظر الوقت واحمللَّ

نشرت أردية االستجابة،  أن الوقت قد حان، ورأيت ليلةً رمضان، فعرفت
النوب، وبشرت كل من  بودعت الداعني إىل املأدبة، ونادت كل من خاف نا

لسان  تلَصراز، وأَفنهضت للدعاء وض البطل للبِ .أسلمه اليأس للكرب
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ع كالعالتضرباإلجابة من ين التذلراز، حىت أحلَّب اجلُض رتشل مقعد العالء، وب
الن، وسجدت ذْج مآلن، وقلبٍ ندفجلست كرجل يرجع بر .حضرة الكربياء

جيب دعاء املضطرين. وكان يف هذه اآلية إعالَء لربي ة  كلمة امللّة، وإمتاماحلج
رة، ولكن الذين ملكوا أثاث عقل صغري، واتسموا حبمق جرة الفَفَعلى الكَ

، ما آمنوا ذه البينات، وتركوا النور واتبعوا سبل الظلمات، وجحدوا شهري
بآيات اهللا ظلما با، وكانوا قوما، ومن املستكربين. ا وزورور  

ا حنن املسلمون! وليس فيهم سر املسلمنيويقولون إنم مرض فيزيد  .ييف قلو
ض رالراجعني. ويبغون عاهللا مرضهم وميوتون حمجوبني، إالّ قليل منهم فإم من 

الدنيا وعمب عليهم الذلّة ويضرقون اهللا رب العاملني. فسيرضها وال يتون أخا س
يلة، يسألون الناس وال ميلكون بِعيت كذلك جيزي اهللا الفاسقني.ليلة ،  

نوا مبا أنزل اهللا من اآليات، قالوا لن نؤمن ولو كان إحياُءوإذا قيل هلم آم 
 ،ن قبلع اهللا على قلوم مبا كانوا مفترين. وكانوا يستفتحون موطب ،األموات

فويل للمعرضني. وجحدوا ا  ،فلما جاءهم الفتح وصاب النبل، أعرضوا عنه
يف كنانتهم مرماة، أو يف  يقفما باهلم إذا ماتوا ظاملني. أب ،واستيقنتها أنفسهم

كاملذبوحني. أال  فال يتحركون إال قلوم مماراة؟ كال.. بل مزقهم اهللا كل ممزق
يرون كيف يفحمون الفينة بعد الفينة، ويون كل عام مع رقصهم كالقينة، خز
بحوتراءت سهم جهاما، ونخبهم لئاما، وملعانهم ظالما، وجم عنا باما، فأي

 دقْن ون يبلغ قصوى الطلب، ونقلين مم آيه بعده يؤمنون؟ أما أحلّين ريب حملَّ
رب، وأيدين وأعانين، وأهان كل من أهانين، وأراين العيد، وح الطَرب إىل رالكُ

ووفّى املواعيد، وأرى الفتح كل مى قصة كيف وأين، وأمتّ ن فتح العني، وطو
  .احلجة على املنكرين

فاحلمد هللا الذي كفاين من غري تدبريي، وجعل يل فرقانا وفرق بني قبيلي  
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ون إىل العظات، وال حتفظوا بل تؤذون بالكلم غصوكنتم ال ت .ودبريي
ظات، فدقبكم بالزجر  احملفلطانه بالرايات، وأداهللا رأسكم باآليات، وجاءكم س

روا يف والغضب، لتأخذوا نفوسكم ذا األدب. فال تستنوا استنان اجلياد، وفكِّ
احلق  لكم تتكايدكم كلماتفعل رب العباد، لعلكم تعصمون كالراشدين. ما 

  االرتياب، وال تتركون سبل ارمني؟ والصواب، ومتيلون من اليقني إىل
وانظروا إىل آيات رأيتموها، وخوارق شاهدمتوها، أهذه من املكائد اإلنسانية، 

عليكم فاشهدوا إن كنتم مقسطني. وإنه م ن أو من الطاقة الربانية؟ وإين عزمت
صاصة النوى، فال يكتم شهادة أبدا. وأما التقوى، ولو كما من حظ يكان أُعط

ى، وما خبع اهلوالذي اتشاهللا األعلى، وما تواضع ي اوما استحيهِظْ، فليما حنا  ر
ن نصرته والعدوى، فسوف ينظر ن جدوى، ومما أولَى مو اَهللا ومتنى، ولينكرِ

  هل ينفعه كيده أو يكون من اهلالكني.
 .رطاتوا له من الفُنعاروا اهللا وال تحقّروا اهللا واآليات، واستغف ،الناسأيها 

تم مآلَلْهِأج انقوم كذّبوا من قبل هذا الزمان، أو لكم براءة يف ز؟بر اهللا الدي 
فعى، ن ذات صدوركم إن كنتم خاشعني. قُوذوا باهللا مى فرادوموا فُراد

قبلكم من الكفّار؟ أما  وتيتم مثل ما أويتَا أُروا أم، مث فكِّىن عادبوا مواجتنِ
قّرمت بتحقري حضرة الكربياء؟ أما قُضيتار؟ أما حجاءتكم آيات اهللا القه 

ين هذا احمللّ، وأرى لتصديقي العقد م الذي أحلَّاملنع قحوديونكم كالغرماء؟ فَ
دا اللئام، وأرى يف آياته اإلجياد واإلعدام، واحللّ، ووهب يل الولد وأهلك يل الع

وأرى يف ندوة املذاهب إعجاز اإلنشاء، مث أرى يف العجل املقتول إعجاز 
ية القول وآية الفعل للناظرين، وأرى الكسوف واخلسوف يف آاإلفناء، وأظهر 

رمضان، وأفحمكم ببالغيت وعلّمين القرآن، فسكتم بل متم مع غلوكم يف 
خزيتم ورميت عظمتكم بالكساد، فأصبحتم كاملغبونني. إن هذا حلق العناد، وأُ
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  فال تكونوا من املمترين.
هذا الغيور  أيها الناس إين جئتكم من الرب القدير، فهل فيكم من خيشى قهر

كم تناهيتم يف املكائد، ومتاديتم يف احلون بنا غافلني؟ وإنل الكبري، أو متري
أن  خلذالن واحلرمان؟ وهل وجدمت ما أردمت غريكالصائد، فهل رأيتم إال ا

تضيعوا اإلميان؟ فاتقوا اهللا يا ذراري املسلمني! أما تنظرون كيف أمتّ اهللا يل 
تون وجوهكم إىل آيات اخلبري العالّم، وله؟ فما لكم ال تلفيل طَ قوله، وأجزلَ

لَطلون يل أسهم املالم؟ أما رأيتم بوتنص فال تقوموا كم، وخطأ ومهكم؟ زعم
م، وكُفّوا ألسنكم إن كنتم متقني. توبوا جية بعد العرللذم، وال تنحتوا ف هبعد

قطَإىل اهللا كرجل س ءمآله وسو ييف يده، وخش مقعده، وإن اهللا حيب ابني.التو  
وإنم لّمتي عذ بوركَت قدمي، وأُيد لخذوا العناد إ .ين وقلميسن الذين ات

رعة، وكَشلم جعة،  اخلبثخذَإنم سيَغللون، ويخسأون، وال يلقون بون وي
بغنصميتهم وال يرون. وحترقهم جذو ،فهم معدم يا الذين ن جذومون. وأم

هددوا منهم فسيعون بعد ضالهلمس ،ويتداركهم رهم قبل نكاهلم، حم رب
ون على األذقان سجدا، وخيردا، دفيستيقظون مسترجعني، ويتركون حقدا ولَ

ربنا اغفا خاطئني را كنفيغفر اهللا هلم وهو أرحم الرامحني. فيومئذ ينعكس  ،لنا إن
 ةوترى الناس يأتوننا أفواجا، وترى الرمح .األمر كله ويتجلّى اهللا للناظرين

ا، وتتمكلمة ربنا صدقا وعدال، وترى كيف ينري سراجا، فحينئذ تشرق  أمواج
ام اهللا وتفىن فنت املفسدينأي. قضة واإلويلك امللل ى األمر بإمتام احلجفحام، و

وجوه الكافرين. فما لكم إىل ما  قترة رهتكلها غري اإلسالم، وترى القَ
ر كم كثرة علمائكم، وتظاهترتكذّبون؟ أجتعلون رزقكم أنكم تكفرون؟ أغَ

فضالئكم، وشاهدمت نقص فهمكم آرائكم؟ وقد رأيتم مبلغ علمكم وعلم 
  ودهائكم، وآنستم كيف ولّيتم مدبرين.
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ل ..وأيها النجفينايت؟ مث  مججي وبيح تؤذيين وقد رأيت آيايت، وشاهدت
فقاتلك اهللا كيف هذيت ،وهذيت وقد رأيت آثار الصادقني. أيها  ،أبيت

هذه الدولة، وما رأت غري عليفين وتا الدولة إال من الثعلب.. أإنك ختو
، واهللا حيفظ عباده من مكائد اخلبيثني. مث إنك اخترت يف ةاإلخالص والنصر

هام ال كالغيم، ونطقت كاملعارف طريق الدجل والضيم، ورعدت كاجلَ كل أمرٍ
العرفاء مع البإبليس ذات م، فما هذا.. أصبحتيم، أو هذا من  عد والريوالع

عني؟ سر املتشيي  
يف رساالتك، وقلت إين جبت البالد ملباراتك، وما هذا إال زور  وخاطبتين

ى من األهواء، ومسعتمبني. بل احلق أنك سافرت هلو الريف، فطمعت 
ة قليلة، فانظر  الرغيف كالفقراء، ووردتهذه الديار من برهة طويلة، ال من مد

أو امل إىل كذبك يا رئيس املفترين. وأظن ،لَتت، أن بالدك أحمتربة عليك اشتد
بني، لتدور حول البيوت، وتكسب القوت كبين غرباَءففررت إىل بالد املخص 

مقْشا جِش رانك وآثرت قني. فما أجاءك إال فقرك إىل مغنانا اخلصيب، فألقيت
ا إىل احلبوب على احلبيب، مث سترت األمر يا مضطرم األحشاء، ومضطر

عن طرق الصادالع شاء، وجتافيتقني. هذا غرضك وميتك من هذا السفر، ن
على ضلّة املسعى،  عفاسترجِ ؛رضولكنك سترجع خائبا وال ترى فائزا وجه احلَ

ى، واخسى، وسوء الرجعك من املفسدين.  أْوإحمال املرعفإن  
ما  ، ورددت عليك مجيع ما رفثت، فكلُّما نفثت ك كلَّوإين التقطت لفظَ

سقط عليك فهو منك يا أخا الغول، وليس منا إال جواب الغوي اجلهول، وما 
ا سابقني. ولو كنت ختاف عكنتك، هلذّبتقولك ولفظتك، ولكن  رضك وعز

بكلماتكم، ويرجع إليكم  كنت صيبنا ضرا حنن فال يمن السفهاء السافلني. وأم
األفّاكني  كةُيفأَ ا اشتهرسهم جهالتكم، وما تفترون كالفاسقني. وكذلك إذ
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اهلنود كاحملتالني، وقلتم إن هذا الرجل كرجلكم فأمدمت على غري سفّاكني، 
فخوما كان ذوه إن كان من املغتالني. وما قام منكم أحد لنستويف منه اليمني ،

أمر أحد منكم من غري أن يمطَب. ال تنيحوا بكثرة مجعكم، فإن اهللا روا وال تفر
وال تقولوا إن الزحام مجعوا عليك  .بوا البطر مرتاعنيعلى قمعكم. فاجتنِقادر 

نواالعنني، وقد كُذّب الرد  ،سل من قبل وأُوذوا ولُعحىت إذا جاء أمر اهللا فسو
  وجوه املكذّبني.

م يؤذَ خبِوقد جرت عادة اهللا يف أوليائه، ونون يف مبدء األمر، أصفيائه، أ
موم ويكفّروم مستهزئني. مر، فيسبوم ويشتمن الزأوباش  مط عليهويسلَّ

وال يبالون االفتراء، ويقولون فيهم أشياء، ويغري بعضهم بعضا بأنواع املكر 
والتدابري، وال يغادرون شيئا من املكائد والدقارير، ويفترون جمترئني. ويريدون 

ويضيعوا مثارهم، أن يطفئوا أنوارهم، وخيربوا دارهم، وحيرقوا أشجارهم، 
وكذلك يفعلون متظاهرين. ويزمعون أن يدوسوهم حتت أقدامهم، ويمزقوهم 
حبسامهم، وجيعلوهم أحقر احملقّرين. فإذا مت أمر التوهني والتحقري واإليذاء، 

اهللا ألحبائه من السماء،  وظهر ما أراد اهللا من االبتالء، فيتموج حينئذ غريةُ
ظلومني، ويرى أم ظُلموا وسبوا وشتموا املم من ويطّلع اهللا عليهم وجيده

توكُفّروا من غري حق وأُوذوا من أيدي الظاملني. فيقوم ليم ته، وينريهم هلم س
قبال، لوا على اهللا كل اإليف قلوم ليقبِ يرمحته، ويؤيد عباده الصاحلني. فيلق

واآلصال، وكذلك جرت س عوا يف حضرته يف الغدوبني ويتضرته يف املقرن
 مةَعاملظلومني. فتكون هلم الدولة والنصرة يف آخر األمر، وجيعل اهللا أعداءهم طُ

كون، إم ال يضاعون ويبار .األسد والنمر، وكذلك جرت سنته للمخلصني
ون، ويسعى الرجال إليهم وال بدون وال يسويحم ،مونرون ويكروال يحقَّ

تريدخلونكون. ي ة، ولكن ال جون يف اللُولَيف النار، ولكن ال للتبار، ويج
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 ،ك أعداءهم بأنواع اإلخزاءر أنوارهم عند االبتالء، مث يهلللضيعة، بل اهللا يظهِ
فيلَّتبر يف ساعة ما عة، ويربيهم مما قالوا، وئوا يف مدههم عما افتعلوانـز، 

وينـزل أمورا يتزعزع القلوب يبتها،  لق برؤيتها،ويفعل هلم أفعاالً يتحير اخلَ
ويرِي كل أمر كالصول املهيب، ويقلّب أمر العدا كل التقليب، ويري الظاملني 
أم كانوا كاذبني؛ ويؤيدهم بتأييدات متواترة، وإمدادات متوالية متكاثرة، 

  ه على اترئني.وجيرد سيفَ
نه أهذه الدار، و هو ربنه أأنه هو أرسلين عند فساد الديار، و فاعلموا

هم األشرارئسينصرين ويربيت اليت هي أحسن القصص،  .ين من تفاحفظ قص
ما نذيقك ولو متجرعا بالغصص. أزعمت أين أكيد كيدا للدنيا الدنية،  قوذُ

وأصيد صيدا لألهواء النفسانية؟ أيها اجلهول! هذا قياس قست على نفسك 
رين. أيها طه يعلمون حقيقة الطهارة، ويلعنون قوما ماألمارة، فإنك من قوم ال

مارة واالستعالء، وال منيل إىل الترفّه الغوي! إنا ال نبغي املشيخة والعالء، وال األ
واالحتشام، وال نطلب ما طاب وراق من الطعام، وجند يف نفسنا أذواق ح ب

منقوشة، وال طنافس  كئراأَنان، فال نريد را فاق صهباء الدالرمحن، وسكْ
نا إىل املطلوب، على ما أوصلَإنْ نريد إال وجه احملبوب، فاحلمد هللا  ،مفروشة

وأرانا ما تغيمن أعني العاملني ب.  
مخس سنني، وال  نذوالعجب كل العجب أن عبد احلق الغزنوي يسبين م

ينتهي عن يباحثين كالصاحلني املتقني، وال يتقي اهللا بعد رؤية اآليات، وال 
االفتراءات، وسلك مسلك الظاملني. وإين صربت على مقاالته، وأعرضت عن 

وأشاع  ،جهالته، حىت غال يف السب والشتم والتوهني، ومساين بأمساء الفاسقني
اشتهارات، وأرى جهالت، وكان من املعتدين. فرأينا أن نرد عليه وقومه 

ارات، ونذيقهم جزاء السونكسر نفوسهم األمبة وسوِءعما  ياجلذبات، وإن
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 .وإنّ اهللا يعلم ما يف القلوب ويعلم ما يف األرض والسماوات ،األعمال بالنيات
وإنا أسسنا كل ما قلنا على تقوى وديانة، وصدقٍ وأمانة، واجتنبنا الرفث 

، ونستكفي برب الناس االفتنانَ .وفضول اهلذر، وكل شجرة تعرف من الثمر
اخلناس. ونعلم بعلم اليقني أنه ليس بذاته مبدأ هذا السب  ذا الوسواس

هم العلل املوجبة  موالتوهني، بل علّمه إبليس آخر من الغزنويني. وال ريب أ
لفتنته، ومنبت شوجرموثةُ ه، عبتذَشبته، وحطب بِتله جذوته، وحمرك 

عوويذكرون النعلَ .رتهمم يتمنن ضرب النعال، ويتضاغى ني عند املقال، كأ
رأسهم ليدباألحذية الثقال. وما قام عبد احلق هذا املقام الشاين، إال بعد ما  ق

أروه صشايِفايت كمفويل هلم إىل يوم القيامة، ما سلكوا كأبيهم طرق  ،ن
السالمة، وتركوا سبل الصالح معتدين. وإم ما استسروا عين حينا من 

هم املفسدون وأئمة العدوان. بيد أين كنت أظن أم  األحيان، وأعلم أم
 ، فدرأته مع كوم كمثل طاحلٍلدن وبون م، ويحسيتعلّقون بأهداب صاحلٍ

وكنت أصرب على ما آذوين باجلور  ة.السيئات باحلسنات، ونافست يف املصافا
وأرجو أم ينتهون من الغلواء، حىت إذا بلغ شرهم إىل االنتهاء، وما  ،واجلفاء

انتهوا من النم املردودون املخذولون، واألشقياء باح والعواء، فعرفت أ
هم، وال نجاوز يف هم، ونذيقهم حرببرردت أن أستفلّ غَأاحملرومون. فهناك 

ا قولنا حد الديانة، بل نرد م كردألمانة.إليهم كلما  
ار، لى بعبد اجلباملسم أيها الغويم ار؟ أتتكرب بلحيةكثّة،  ال ختشى قهر القه

أو مشيخة جمتثّة؟ أتغري علينا جخفي نفسك كالنساء، وترك لإليذاء؟ و
رون عرفانك؟ كال.. بل هو سبب زك، أو يستغنأالناس ذا الكيد ش أيستسين

حتسب نفسك من أخائر الصلحاء، وتسلك هلوانك، وعلّة موجبة خلسرانك. 
عمن مسلك األشقياء والسفهاء. تعيش عيشة الفاسقني، مث ترجو أن ت د
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بح الصاحلني. وإذا زرعت املبيد، فمن الغباوة أن تطمع اجتناء الثمر  السم
املفيد. انظر نظرة يف أعمالك، وال تهلنفسك بسوء أفعالك. ك  

وقد جتلّى ربنا  .التوبة، ال أوان اجلدال واخلصومةأيها الغوي! الوقت وقت 
ظهر دينه على األديان، وقد أشرقت مشس اهللا إلزالة ظالم العدوان. فاآلن لي

ى، فكيف تظن نفسك من أهل الصالح ينظر اهللا إىل كلّ مكذّب بعني غضب
ك، ك حليتوتخرداك أعمالك ومالك، حىت أحالت نأبالك، و ئوالتقوى؟ صد

النظر يف ومشك، وسرح الطرف يف  ك. فمن أمعنباطنك صورت رةُذرت عيوغَ
ك كالسرحان، ال من نوع اإلنسان، ومن األشرار، ال من ميسمك، عرف أن

  الصلحاء األخيار، فاتق اهللا وال تكن من الظاملني.
وتيت الدنيا . أُنك هلكت هلكتإ، واتق فما هذا املسلك الذي سلكت رانظُ

 تخأيها الغوي اللئيم، وقد ش ، وذُكّرت فما تذكّرت. تبكرتفما ش
ب أن يتأود القومي، وحان الوقت الوخيم. ما لك ال تعنو ، وقراألدمي تشنسوا

عاد، أو ناصيتك لرب العباد، وال تترك طرق اخلبث والفساد؟ أال تؤمن بيوم املَ
نفسك قبل أن تأكلك  حصلتنكر وجود اهللا القادر على اإلعدام واإلجياد؟ فأ

ئ، وجييالدودك األجل املوعود، وبادملا حيسن به املآل، قبل أن يأخذك الوبال،  ر
وحيبة، فإن اهللا حيب التوابني وحيب ربالتوبة قبل أن تنخر عظمك يف الت لْه

املتطهرين. وإمنا الوق اهللا وال تكن  .لة إىل الرمحن.. التقوى وتطهري اجلنانصفات
  من اترئني.

مث نرجع إىل عبد احلق، الذي تكرب ووثب كالبقالصاحلني،  ، فاعلم يا عدو
ك اهللا كيف آذيتين، وعاديتين، فتبا لك ملا فقاتلَ ،املؤمنني، إنك آذيتين رومكفِّ

 لني املسلمني؟ أما كنت من املصلّني الصائمني؟عاديتين. أما كنت من املهلِّ
الصدق بأباطيل املقال؟  ت دمحفكيف كفّرتين قبل تفتيش األحوال، وأفَ
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 .وعزوت فتح املباهلة إىل نفسك األمارة، مع أن اهللا أذلّك وأراك سوء العاقبة
وكان مرام دعائك املتهالك، أن جيعلين اهللا كاهلالك، فسود اهللا وجهك 

ك إىل لَوأسلمحد الذلّة، وأدخلك يف جدأضي ثق اإلم برة، وأكرمين ن سم
إكراما كثريا بعد املباهلة، وأعزين وخصين بأنواع النعمة، حىت ما انقطع آثارها 
 إىل هذا الوقت من احلضرة، وإن فيها آليات للمتوسمني. وأنت رأيت كلَّ

ي وإزرائي ءبترك احليا رفعيت وعالئي، مث انتصبتوكيف نأمن حصائد  .بسب
اللئام الكفّار. ولكن عليك أن تعي  مِلالرسل كلهم من كَجنا ألسن الفجار، وما 

بنعليك، وما ظلمتنا ولكن  نمين أن غوائل كالمك عليك، وأن رأسك تلي
  ظلمت نفسك يا أجهل اجلاهلني.

كلما  .أيها اجلهول! حتارب ربك وال ختشاه، وختتار الفسق وال تتحاماه
كان هذا إال لضيق ربعك،  اوم .ت استكربت، وكلما أكرمت حقّرتتواضع

اهللا فيك افتضاحك، فما اخترت طريقا كان فيه  مث كان قدر ،�زرعكوقساوة 
واإليذاء، وآذيتين فبلّغت األمر إىل االنتهاء،  صالحك، وما أقصرت عن السب

ولتستبني  واآلن أكتب جواب اعتراضاتك، ليعلم الناس تعصبك وجهالتك،
  سبيل ارمني.

احلياء واخترت اإلفك األعظم. وقد "آمت"يف قصة  فمنها ما هذيت وتركت ،
، وصدق اهللا فيه قويل ق األمواتاهللا فلح ، ومت فيه نبأُقد مات "آمت"علمت أن 

اتوأخزى القتيف موته بعد  ، فال تغض ا ما تكلمتعينك كالعمني. وأم
ا طمشرو "آمت"العناد. أيها اجلهول! كان موت  ضاعةَامليعاد، فهذا حمقك يا قُ

بعدم الرجوع، وقد ثبت أنه خاف يف امليعاد وزجى أوقاته باخلوف واخلشوع، 

                                                 

 كما تدل عليه الترمجة. (الناشر) ،"ذرعك " أي قلبك سهو، والصحيح:  �
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نكار، أخذه نكال اهللا ومات يف سبعة فلما انقضى ميعاده وعاد إىل سرية اإل
بارا، واشتهروا خالف ما ر النصارى مكرا كُهر من آخر االشتهار. ومكَأش

 "،الرباهني"مكرهم يف  وقد كان ذكر ى.فما تألّى وما بار "آمت"، وأما وارى
وكان فيها ذكر كذلريتهم املنسوجة، قبل ظهور فتنتهم املتطائرة، وبيان ف� 

 اهللا اللطيف القدير، وال ذ فانظر إىل دقائق علم اهللا اخلبري، وحكم .الواقعة
ه أن يويف شرطَ ، واهللا أحق"آمت"كاملستعجلني. أال ترى إىل شريطة كانت يف نبأ 

ق اهللا واجتنبم، فاتالذي قد نـزتانا أعظم. أال ت ه نفسك عن نقض الشرائط
 القدوس عن تلك األقذار؟ وتعلم أن ه السبوحفكيف ال تنـز، يا عدو األخيار

بلفظة يف أيام امليعاد، وترك سريته األوىل وما أظهر ذرة من العناد،  ما تفوه "آمت"
بل أظهر رجوعه من األقوال واألفعال، واحلركات والسكنات واألحوال، وما 

احلية وغريها من البهتانات الواهية وما تألّى، بل  ن صولِم ،ما ادعى ثبتأ
أعرض وولّى، وشهد قوم من األشهاد، أنه أنفد أيام امليعاد، باخلوف واالرتعاد. 

 .ضة، وأوصله املوت إىل التربةراملَ مث إذا أنكر بعد األشهر املعينة، فأخذه صولُ
ن أاد، وما كان اهللا نكار يف امليعاد، ملات فيه حبكم رب العبفلو كان هذا اإل

يأخذه مع خوف استوىل على موال يبايل ما ذكر يف شريطته، إنه ال ، جتهه
خليد، وإنه ال يظلم الناس حىت يظلموا أنفسهم، ف ما وعد، وال يطوي ما مه

  وإنه أرحم الرامحني.
وإن كنت ال تنتهي من التكذيب كاللئام، وتظن أن الفتح كان للنصارى ال 

ذي العزة، وتشهد حالفا أنّ احلق مع النصارى  م باهللاعليك أن تقِسفلإلسالم، 
وخزيا من السماء، إن كان  يف هذه القضية، وتدعو اهللا أن يضرب عليك ذلّةً

                                                 
  والصحيح "تلك". (الناشر)يبدو أنه سهو،  �
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 رق، فأُإىل عامفإن مل يصبك بعد ذلك هوان وذلّة  .األمر خالف ذلك االدعاء
قِسبأين كاذب وأحسبك كإمام. وإن مل تم ومل تنته  فلعنة اهللا عليك يا عدو

  . إنك تريد عزة نفسك ال عزة خري األنام. اإلسالم
 "آمت"وأما ما ذكرت أن النصارى ومثلك من اليهود، لعنوين يف أمر 

كم على اخلواتيم، وكذلك وحسبوين كاملردود، فاعلم أيها املمسوخ أن احلُ
ؤذَون يف ابتداء احلاالت، جرت عادة اهللا من القدمي. إن أولياء اهللا وأصفياءه ي

رون بأنواع التحقريات، مث يقوم هلم رم يف آخر رون ويذكَويلعنون ويكفَّ
هم مما قالوا وينجيهم من ألسن الزمر، وكذلك يفعل باحملبوبني. أما ئرباألمر، وي

واللعنة اليت  ،قرأت أن العاقبة للمتقني؟ فالفرح مببدأ األمر من سيرِ الفاسقني
 .فتظهر فيهم آثار اللعنة ،سل إىل أهل الفالح والسعادة، ترد إىل الالعننيتر

ه أمارة الفتح من أمارات فاإلبشار مبثل ذلك اللعن ندامة يف اآلخرة، وجعلُ
يبديه اهللا لعباده يف مآل األمر والعاقبة،  فتحاحلمق والسفاهة، بل الفتح 

ادئ األمور، بل احلكم كله على اخلامتة، وال اعتبار ملب وكذلك اخلزي خزي
مل ينب  وكلّ لعنٍ .آخر املصارعة، وعليه مدار العزة والذلّة، والفتح واهلزمية

على الواقعة الصحيحة، فهو بالء على الالعن وعذاب عليه يف الدنيا واآلخرة. 
رون اخلامتة واملآل، والسفيه يفرح مببادئ األمر وخيدال. ع اجلُوالعاقلون يتدبه

ن ذهب أيها ي؟ فلو مل ميت فأعمك الكبري "آمت"أين  اآلن وتطلّب نظرفا
خلوف  "آمت"ر موت فأخالشرير؟ وتعلم أنّ اهللا ذكر شرطا يف إهلامه فرعاه، 

فاح رياه، و، وأكمل شرط نبئه ووفّاه. مث إذا مترد أرداه، فتم ما قال ربنا عراه
وبورك مغناه، فهذه شقوتك إن وأذلّ اهللا من كذّب وأخزاه، وحصحص احلق 

   كنت ما تراه.
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يا قدين أين غَ رآمت"ز" لْ س عشريته  هل مات أو تالْفيه حي  أحبابِ  بني  
  ملرتابِ ينه شكأو يف ح انَـهل ح  اخلصمِ هل متّ ما قلنا من الرمحن يف 

إنْ كنت تبصها احملجوبر أي ظُ  ن خبلٍمإىل فان رتط الذي ألْغيرلعتايب الش  
  وأحبايب ين ـصدق إنّ اهللا ـأْ فخسا  ن فسقٍم أيها اللعان  "آمت"قد مات 

  بعذابِ ديالْو أهلِ جلَع نى املهيمردأَ  كاٍءذُـجلّى اآلن كـر إىل نبأ تنظُاُ
  طالّبِ  يشفي الصدور ويروي قلب  جرهى أَـفيه ألرباب الن دقـلصلَ

  ككالبِ  ولكن كنت الرجالِ عني   سهاونِت  عين جرت لرياض دين اهللا
  

عبد "يف  رلق دليال على سخط رب العاملني، ففكِّمث إن كنت جتعل لعنة اخلَ
الذي حتسبه من الصاحلني، كيف انصب عليه مطر الذلّة واهلوان  �"اهللا

                                                 
هو املولوي عبد اهللا الغزنوي أحد كبار أولياء اهللا املعروفني يف اهلند. وقد أوصاه مرشده  �

أن املهدي قد ولد يف منطقة بنجاب باهلند وهو على وشك الظهور بل حنن اآلن يف زمنه. 
من السماء  وكان املولوي عبد اهللا الغزنوي قد رأى يف الكشف أن نورا عظيما قد هبط

  ونزل على قاديان ولكن أوالده حرِموا منه.
يف شبابه وطلب منه الدعاء، فدخل على الفور  �لقد لقيه سيدنا املسيح املوعود 

حجرته ودعا له، مث جاءه وأمسعه إهلاما تلقاه خبصوص حضرته بعد الدعاء وهو: "أنت 
هذا اإلهلام أن نصرة اهللا موالنا فانصرنا على القوم الكافرين." مث قال له: إن معىن 

ستحالفك على شاكلة الصحابة. وقد تويف هذا الشيخ الصاحل قبل دعوى اإلمام املهدي 
  .�واملسيح املوعود 

قد رأى يف الرؤيا أن بيده سيفا مسلوال له بريق وملعان  �وكان حضرة املسيح املوعود 
اء الدين, وأنه رأى يف خيرج منه نور وأنه يضرب به مشاال وجنوبا ويقتل ألوفا من أعد

الرؤيا الشيخ عبد اهللا الغزنوي وسأله عن تفسريها فقال: أما السيف فهي احلجج اليت 
أعطاك اهللا ونصرك بالدالئل والرباهني، وضربك إياه مشاال وجنوبا فهو إراءتك آيات 

  روحانية مساوية، وأما قتل األعداء فهو إفحام املخاصمني وإسكام.
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أيدي العلماء وعامة الربية، وكيف ن را مواللعنة، وكيف صار ذليال حمقَّ
رة، حىت اشتدت عليه األهوال، وصفرت جرة الفَفَأخرجوه من بالد كالكَ

أهب املال، والراحة ونذِّ ،العيال لَعوقِّوعق بالفقر ب بالعذاب املوقع، ود
وكذلك  .وىجى، واستبطن اجلَجى، واغتذَى الشقع. وطاملا احتذى الووامل

ه أنفدا،  عمرب، مث هاجر إىل اهلند خمذوال ملوموب، وانتياب النيف الكُر
ا. ما زال به قطوب اخلطوب، وحروب الكروب، ولعنا مكلوموعاش مطعون 

مع، الالعنني، وطعن الطاعنني، حىت تواترت احملن، وتكاثرت الفنت، وأقوى ا
داس حتت هذه الشدائد حىت فاجأه املوونبا املرتت، وأخذه ع. وكان ي

ك.. أكان هو من  .، وأدخله يف الزمر الفانينيكالصائد الفوتفما ظن
  الصلحاء أو من الفاسقني؟

فثبت أن لعن الفاسقني وأهل العدوان، ال يدلّ على سخط الرمحن، وإيذاء 
ص مراتب أهل العمل املربور، بل يكون لعنهم املفسدين وأهل الشرور، ال ينقُ

وكذلك بشرين  .صلة االجتباء واالصطفاءحضرة الكربياء، وو حمِر وسيلةَ
كيف  ر، وانظُ"الرباهني األمحدية"وإن شئت فارجع إىل  ،ريب يف تلك الفتنة

وفنت النصارى ويهود هذه  "آمت"ن نبأ م أخرب ربي فيها عن هذه القصة، وأنبأَ
هيجون فتنة عظيمة امللّة، وأخرب أن النصارى ميكرون بك يف األزمنة اآلتية، وي

فهذه شهادة من اهللا قبل هذه الواقعة، فهل  .ويكونون معهم علماء هذه األمة
أنتم تؤمنون بشهادات حضرة العزة؟ وإن كنت ال تترك اآلن ذكر اللعنة، 
                                                                                                                     

ب هنا إىل املولوي عبد احلق الغزنوي الذي هو أحد تالمذة املولوي يوجه حضرته اخلطا
فذكّره  �عبد اهللا الغزنوي، غري أنه وقف يف صف املعارضني لسيدنا اإلمام املهدي 

حضرته يف عدة مواضع من كتبه مبا قاله مرشده املولوي عبد اهللا الغزنوي وما رآه يف 
  الكشف. (الناشر)
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وانظر أنه  .ةرمحالن جعله مورد نه اهللا فيه ومن لعم ريف هذا النبأ وانظُ رففكِّ
رية، مث يفتح اهللا وجيعل الكرة ى ميكرون ويأتون بالفكيف أخرب أنّ النصار

احلق حقبطل الباطل  ألهل احلق بإراءة اآلية الواضحة، وينصر عبده ويوي
 "الرباهني"بالصولة العظيمة، وخيزي قوما كافرين. فهذه األنباء اليت كُتبت يف 

حجته على اخلواص  تم اهللافيها هلذه األيام، لي من اهللا العالّم، كانت مكنونةً
  والعوام، ولتستبني سبيل ارمني. 

أيها املسارعون إىل احلرب واخلصام، والساعون من النور إىل الظالم، ما 
 ؟هر اهللا ذي اجلالل واإلكرامقلكم ال تتفكّرون يف الكالم، وال تتقون 

تركون يف دنياكم وال ترون وجه احلأو نسيتم  ،آثرمت عيشة احلياة الدنياأمام؟ أت
  وإىل اهللا ارجعوا، فإنه ال يحب قوما فاسقني. ،ثام والعقىب؟ توبوا توبوايوم اَأل

يا م عيتا ادأن أضاع الدين، وممإين أناضل يف العربية كاملرجتلني،  نك قلت
وأستملي كاألدباء املاهرين، وأكون من الغالبني. ويك يا مسكنيح، ل م

خزي اسم دنياك وقد ضتالذي أعرفك من قدمي الزمان؟ غيب اع الدين؟ ألست 
اللسان؟  نِكَعرة لَوم مبصنان، كثري اهلذيان قليل العرفان، املوالفطرة سفيه اجلَ

ذه القوة الفاتك ارب الكَوحت ،البازل أتصارعماجلازل؟ كال.. بل تريد أن  ي
يرت الناس وأُمتك، وتشهد على جهلك صبعلى  نتك، وإن كنت عزمت

أن تذوق ح مناضليت، وأردتدعى الصيد ريب وحربيت، فأدعوك كما ي
دنمن االبتداء أنى النار لإللالصطياد، أو ي ال مخاد. بيد أين اشترطت 

ين أُناضلك على هذه الشريطة، أيعارضين أحد إال بنية االهتداء، فامسع مين 
نة. فإن اتليهلك من هلك بالبيأن أُغلَب يف النضال، وتغلب يف حماسن  فق

املقال، فأتوب على يدك باإلخالص التام، وأحسبك من األتقياء الكرام، وإن 
فقأن اهللا أظهر غلبيت يف اجلدال، فما أريد منك شيئا إال أن تتوب يف احلال،  ات



٢٢٦  �� ��� 

ق دعوايت بصدق البال، وتدخل يف سصدذلّل واالنفعال وتلك وتبايعين بالت
رض واملال. فإن كنت رضيت عيت باالستعجال، وتؤثرين على النفس والعمجا

احلي، ليتبين الرشد من  جممع دهشاة النية، وبصح تعالَ ذه الشريطة، فتعالَ
الغي، وتعلم أين ما أريد يف هذه الدعوة، أن حتسبين الناس أديبا يف العربية، وال 

قامة إإال  أريد إنْ ،ال يطّلع على صيغة يمأُأبايل أن يرموين جبهالة، أو يقولوا 
اآلية، وإثبات الدعوى ذه البينة، ليتم حجة اهللا على الناس، ولينجو اخللق من 
الوسواس، وليمتنعوا من الغواية، وتنكشف عليهم أبواب اهلداية، ويأتوين 

قني.توصدابني م  
ذا  معهد وآذَى، فقُض الفإن كنت تعاهدين على هذا، ولست كالذي نقَ

 لٍدع عليه عشرةَهِد شأَين حالفا بوجه اهللا ذي اجلالل، وتأْالشرط للنضال، و
ه بعد طبعه بصدق البال، فتراين بعده حاضرا عندك يف رمن الرجال، مث اشتهِ
ياحلال، كبازي متقض على طيور اجلبال، فتق كلّمز ق بإذن رب العاملني.ممز 

وبينك، ليظهر منه ميين أو مينك، وليهلك من كان من هذا عهد بيين 
الكاذبني. وإن الكذب يخزي أهله، ويحرق رحله، ولكنكم ال تبالون اهللا 

رين، ويوم اإلخزاء، وتقولون ما تشاءون بترك احلياء. أال إن لعنة اهللا على املزو
  هللا مفسدين.الذين يخفون احلق ويزينون الباطل ويريدون أن يطفئوا نور ا

 مروا هؤالء وال تالقوهم مسلِّوقالوا اهجصلّوا على أمواوال  ،مني، وال ت
واسرقوا أمواهلم،  ،قدرمت على قتلهم يف حني تتبعوا جنازام، واقتلوهم إنْ

حاهلم، وكفّروهم وسبوهم واشتموهم، وال تذكروهم إال محقّرين. وابوا رِ
عند أنفسهم وما خافوا أحكم احلاكمني.  تبا هلم! كيف حنتوا مسائل من

وأولئك هم شر الربية  ،أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة وأخيار الناس أمجعني
وا أنفسهم عالمني.حتت السماء ولو مس  
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مث اعلم أين كتبت مكتويب هذا يف اللسان العربية، ألختربك قبل أن أجيئك 
ني. وما أريد أن يكون ذهايب إليك للمناضلة، فإين أظنك غبيا ومن اجلاهل

لفة، وأكون كالذي يقصد عصذوثة، وما أريد أن رة، أو يأخذ يف يده ر
كره يف العامة. فإن كنت من أدباء املقابلة، وأرفع له ذ أعطي جاهال حبتا عزةَ
عليك أن تريين يف العربية بعض درر البيان، بل إن  هذا اللسان، فال يشق

من غري التصلّف واملَين، فستكتب جواب ذلك املكتوب يف ساعة كنت بارعا 
وترسل  أو ساعتني، وال ترد ملي بقدر ما أمليتمسأليت كاجلاهل احملتال، بل ت

يف احلال. وعليك أن تراعي مماثليت يف النظم والنثر واملقدار، وتأيت مبا أتيت به 
مكتوبك العريب بالسرعة،  إيلّ لْرسأَمن درر كدرر البحار. وإذا فعلت كله ف

  ساحتك كالصاعقة احملرقة، ويفتح اهللا بيننا باحلق وهو خري الفاحتني.  لُنزِأَ مث
وإن كنت ما أرسلت جوابك إىل سبعة أيام، أو أرسلت يف اهلندية كعوام، 

هام، أو أرسلت قليال من كالم، فيثبت أنك من أو عربية غري فصيحة كج
من األدباء املتكلّمني، ومن العجماوات، ال من رجال السفهاء اجلاهلني، ال 

كُيؤثر نطقهم على مثار العجمات، فأترترك سقطٌ من املتاع، ك كما ي
عراض الناس عن السباع، وأشيع يف هذا الباب شيئا ألويل إوأُعرض عنك ك

  األلباب واملستبصرين.
ول البادية. أال غُ تدعوين متفردا يف املباهلة، فهذا دجلك وكيدك يا ما وأما

عشرة  تعلم أيها الدجال، والغوي البطّال، أن الشرط مين يف املباهلة جميئُ
شريطيت، وكان رجال، ملالعنة وابتهال، يف حضرة م عني الصادقني؟ فما قبلت

مث أردت أن أمتّ احلجة عليك وعلى رهطك املتعصبني،  .فيه نفعك ال منفعيت
يا عدو األخيار، بأن  عتوخفّفت عليك وقنِ ،نيفرضيت بثالثة من رجال عامل

تباهلين مع عبد الواحد وعبد اجلبار، وإما أكابر مجاعتك وحرثاء زراعتك، 
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ففررت فرار الظالم من النور، وولّيت دبر الكذب والزور،  .أمني بنا شيخٍاو
يك، آ عينفقَيك؟ إما فرا وحر كاملتخوفني. وما ورد على صاحبودخلت اجلُ

خوف منعهما من املباهلة إنْ وما جاءاين كاملباهلني. وأي كفّراني على كانا ي
  وجه البصرية؟ فأين ذهبا إن كانا من الصادقني؟

نك حتترق إ :ومن أقوالك يف اشتهارك، أنك خاطبتين وقلت بكمال إصرارك
ظُ من البالء. أما لو دخلتهما وأُحفَ وال ميسين ضر ،يف النار وتغرق يف املاء

اجلواب.. فاعلم أيها الكذّاب أنك رأيت كل ذلك بعد املباهلة األوىل، 
 وأُحرقت ا فُضلةَيوأُغرقت يف ئْنبِوكَى. فأالن تمن املاء؟ بل م نا أين خرجت

ماء التندم كاألشقياء. وأين نجيت من النار؟ بل احترقت بنار احلسرة اليت 
األشرار، وما صارت النار عليك بردا وسالما، بل أكلتك نار تطّلع على 

  إخزاء اهللا ولقيت آالما، وكذلك يخزي اهللا املفترين.
إن الذين يتكبرون بغري احلق هم الفاسقون حقّا ولو حسبوا أنفسهم من 

عرهم يفون بأنوارهم، وميشون على األرض الصاحلني. والذين وجدوا فضل رب
هم، وال ميشون مستكربين. وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب هونا النكسار

  العاملني.
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ي صإندوق  مصـلح  متردم  

  اهلُدى  إين أنا البستان  بستانُ
  روحي لتقديس  العلي  محامةٌ
  اما جئتكم  يف غري وقت عابثً

صارت بالد الدين معتا دبٍن ج  
  نالدينِ  هل بقي قوم  خادمون

دينـه  فاهللا أرسلـين ُألحيي  
رناجهد املخالف باطل يف أم  

ـحيف وجهنا نور املهيمن الئ  
  مكائد خيط ض كلّاليوم ينقَ

مقطَن كان صاالً  فيوقهرع  ع  
  ناأمـرل  فَّـنا وكآثـر ُهللاَ

ملفال  كخـزىي عزيز جنابه  
وما التكفري منك   كفِّرببدعة  

  ناصحب نبين قبل رت مقد كفِّ
  إىل  املتشيـعني  ولعنهم رنظُاُ

  تكذِّبجاءتك آيـايت فأنت 
  زجاجة  بسيف مني  دنا  من  يا 

ك مدرِيأنيند الوقائع  ن شهِي  

  مس  ملْعادايت  وسأسلم ـيم  
مـني ال تتصـرتأيت  إيلّ  الع  

غارِ  أو عنـدليبد  متـرنم  
قد جئتكم والوقت  ليل مظلم  

  متعلَ بعد روضٍ رـى وأقفَوأَقْ
  مأم هل رأيت الدين كيف يحطَّ

حق يستـسلم فهل من راشد  
سيف من الـرمحن ال يتـثلَّم  

إن كان فيكم ناظـر  متوسم  
  مأو  شديد  مبر حيلٌس ينـلَ

  مذَـهالقنا أو لَ  يرديـه عاليةُ
فالقلب عند الفنت ال يتجمجم  

ب ال أباإن املقـر لك  مكري  
رسم تقـادم  عهده املتقـدم  

  مه مـوه ،قالوا لئـام كفرةٌ
ما غادروا نفـسا تعكروت  زم  

فأنت رايايت شاهـدت تكتم  
فإين   فاحـذَر   فارس    مستلئم  

  مالوغى متقد  ي صفوف بطلٌ
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كم جذور هامن قلوبٍ قد شققت  
فإن نطقي مفح وإذا نطقتم  

  رٍوبآخ ب مكذِّ  حاربت كلَّ
  هاكلّيا الئمي  إنّ  املـكارم 

  فإننا ضالالن أزمعتإن كنت 
الع الّ أريتهتصلُّ لم يا ابنف  

  مىوالع السفاهةىف  عمرك ضاعقد 
  هـبعض مثٌإ الظـن قد جاء إنّ 

  نه  العايت ومأهلَ يالكرب يخز
كم اذكروايا أيها الناس    آجاـل

  كميا أيها  الناس اعبدوا خالّقَ
بساعـة إين أرى الـدنيا متر  

  معبودكم طواسختال  فلهذه
  بعـدما لغو ذرـالعتوبوا وإن 

رحـمةً النصيحةفنا يف إنا صر  
  خلـريكم بعـثْتإين قد  واِهللا

تبغي حربنا   إن كنتفنحارب  

من صدورٍ قد كلَ كموأكلُ متم  
فيقطَ سيفع من يكيد  وجيذم  

  مفتـعلَللحرب دائرة  عليك 
  متسلَ صدقٍ لَبس كفاسلُيف الصدق 

نأيت كما يأيت  لصيد ضيـغم  
  مأعلَال  مباا عـالّم كنتإن 

  محيلُطوىب ملن بعد السفـاهة 
فارفق وال يضلْل جمأثَك نانم  

ـيمنر يصـغ ِهللا   ميعـظ فامله
ـإن املـنايا ال ترد ـجوم  

  مـأرحرب  اهللا توبـوا وإنّ
  يتلـوميـم قليـل املاء ال غَ

ذي لّتوبـوا وطوىب ليتـندم  
  ارمكُشفَت سرائركم واُخذَ 

ملَما ح ـبياننا وتكلُّ حسنم  
  ملَّـومك   مـمـلهإنـي  واهللا
  مـمتخي   حاضـر فـإين    زبارِ

@ @

@ @
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لك يا احلمد تسير وحزير وجوقيس   حبمدك يرى كلُّو ن كان يستقيم  

  ممزق  ميت  ىي كل ـحي بكـحب  اعتقى قلب قد  بذكرك جيري كلُّ
  قِزبي  ن كانم كلَّنجي ك يوفضلُ       ىدالر من نفس كلُّ ظحفَي  وبامسك

  يقالت  أَكَتم يا أنت الكهف إال وما  الورى  خالقإال فيك يا  وما اخلري
  قِثبِوت  الراسيات  دموع   وجتري  بةيوه لك األفالك خوفا   وتعنو

  قِالتأز وقت  عند  ريحـسواك م  وملجائي  حفيظييا  وليس لقليب
 قِردسم كبيت  كهف لنا  وأنت   الورىإىل  عند الكروب مييل الورى

  قِهـوين  ال يراها رٍـْلغم ويلٌـف  صدقنا   آيات أنزلت  قد  وإنك
  ؟دقينب فعل  أو  الرمحنمن  أهذا  ادامي مات يف احلي الًجع ير أمل 
  مقِـبالتع  رأت  عني ها ـوتعرف  مفسد    بتدمريِ  آيته  اهللا   أرى

  قِوحقِّ نفأمع  قد كثرت بل اآلي  للعدا  اآلي  لَأو  هذا  وما كان
  مقِـاملتع اظرـالن  نيـبع سفآنِ  ويتـدع   دـلتأيي  آيات   وهللا
  قيـمنطفيه   عال  يوم سيما وال  نافيه آي  بدت قد   يوم  بر أال 
  قِعـيتلو ويب  وكان حبسن اللحن  �ناكرمي  عبد اهللا  عبد  قام   إذا

  قِشعكمثل عطاشى أهرعوا أو كأَ  انهـبي  عند  ارضـمن احلُ فكلٌّ
  قِزِهزم رحيقٍ ن م ا الفًوا ستعاطَ  كأم  اطـوقاموا جبذبات النش

                                                 
 �هنا إىل أحد كبار صحابته وهو املولوي عبد الكرمي السيالكويت  �يشري حضرته  �

على مسامع الناس يف املؤمتر األعظم لألديان بالهور عام  �الذي قام بإلقاء حماضرته 
 م. (الناشر)١٨٩٦
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  قِقَّرـم  خبزٍ  عند  جياعٍ  كمثلِ  ذاذةًـيه لـومالت خواطرهم إل
فأخرج العدا  حيواتجحورها نم  لَوأنز عصا من جبال مـالتعقِز  

  قِطُّـالتم صداءطيور أو  حفيف  كأنه  دونـحيم  سٍمهوكانوا بِ
  قِهـيغَ  دا مثلَـا إال حذنوال أُ  سامعٍ ا قلب  حداهم فلم يترك

  قِمعلّ  كنبت   تفَّلُ   قلبه على   كالمه  عند الناس   قلوب  كأن
  تربقِ ر ركالد  فيه وكان املعاين   دوزبرج  لؤلوٍء  يطَموكان كِس

إليه صبت غَربا قلوب إذا ما رأوا  هىأويل الن  درا ر وسطَم  قِالتزي  
ومكلٌّ ذ ن عجب قد أخ  ويف الِس  هنصيبمط كانت درره مل تقِفر  
  قِنخبحتت  نم الوجه نيرأَ ىعذار  فكأا   أستارها    فعتر    إذا

  زقِأمب   ريناملبص  قلوب    عاعب  جبلوة  ينتهنب    العذارى    فظل
فشبمل يواناإل  من ر  خاليا   يبق  ليوان اإل  ا مألم عشمنطقي  اق  

  قِنرم  كطريٍ القصوى    بأقطاره  حنو كلميت  مليلهم وكان األناس 
م قوفًو م  عجائب  يرون  دينهم خلدمة  صحيب  ار  ن م قِتعم  

  قِموفِّ  رب  آيات  رأوا  ما إذا   وكم من عيون اخللق فاضت دموعها
  قِمدقَّ  كسكم  حهمفرا تملوكَ  كلؤلؤ كالما   مسعوا  وكانوا إذا

  قِوانت  قكيذَع  من  علينا   زوه  ناقلوب    وِوأر   هاركر  يقولون
واضح فهل عند أمرٍ  احلق كالضحى آيةُ هنالك الحت  ن م مب؟قِر  

  عافها قلب أمحقِعطيت حكما وأُ  املعارف  ماَء  املاء  قيتس وإين 
بيضاُء    ةٌمياني     درا     ركأ  فداها  قد  سيف   جواهر قِملوب  

  قِيتملَّ  ومل    ريسح  ومل    إليه  قلوم     جير   بكلمايت   فكان
  قِفعجم مستعد قلب   كل  على  فصاحة ماَء  املاَء  حيس وأضحى 
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  قِالتأز  ينايف ا ما وذوقً   اسرور  مأسارير وجهه  نم واؤأرا وكلٌّ
قوال مسعن وم إبلٌ  كما تشتكي  فاشتكى قرأما  غري  قَعيب  قِالترب  

  شقِـكالتع  ميلهم  نا مفيا عجب  ةتسكمِ   بعالَ   وحمكم  وكان
  قِربـوت كانت تلوح  وكم دررٍ  كالمنا  فبلَ كانت  كمٍحوكم 
أقوام    جرائد تصدكمنشقي قويل  وصف يفملا رغبوا           لذكرها   ت�  
  قِفشلألناس كم أشاعوا كالمي   أخبارهم  يف  األدباء  زمر ترى 

  قِملْكي  حلنٍ مث   حبسنٍ  تفأصب  بلطفها  ديكغ وكانت مضاميين 
  قِمبالتو   قلوم    عيونُ  عليه    متايلت   رأي   أهلُ  رآها  وملا 
ومر رشاشها على األعداء بعض  فنقد ها فيان  غسل أوساخ خنقِب  
  قِرمي   حمالةَ  ال    لطيف  وكل  هاذكر سني  مل األيام   هذه إىل 

  قِكاملمز  امضامني العد  فصارت  جزى اهللا عين خملصي حني قرأها
  قِعلْبل طفلٍ كمثل   ليهإ  اراصح  قيامه يوم   غداةَ األناس   وكان
ينوأخرب  قبلُ   نم  ما  سيعلو   وقال      بوحيه ي رب كتبت  قِويرب  

فشهدت ا علَ جذورم أقلوت  وفاقت كلَّ  وراقت  قلب كصقِلَم  
  قِعقْع   بيض   كأا   وكلماا  نكاا  حسن  تراءى بعني الناس

منكر مضاميين على كل  فوقعت  كعرقيقِ بٍض  نيالشفرت  قِشقِّم  
  قِحمن كان مم غري إلينا بصدقٍ  قلوم وا ألقَ األحرار   من وكلٌّ
فصمٍمعظَّ  صيد  كلَّ  بكلمٍ  ناد  رأف غري   ومنر   كأسد  وخقِنِر  

  منطقي  ترعى مخيلةَ أتت ذولٌخ       فكأم  رأيهم    لقويل  وتركوا
  قِاملشو  كاحلبيب  أونا هن  وقد  كالمنا  ذكر  قد دار نٍسعلى ألْ

                                                 
 هكذا ورد يف األصل سهوا والصحيح "كمنتقي" كما تدل عليه الترمجة. (الناشر) �
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وسالناظرين   عيونَ   ر  هصفاؤ  رِطَ  كوردقِيتشقّ  مل اجلسم   ي  
وملا بدت الكالم روض  تضعضعت  وتواردوا  العدا   قلوب   قِبالتأن  

وقد جد  شيخ   غالبٍ فهل عند شوقٍ  ملنعهم لني املبط نم  مقِعو  
  قِموع  رالشيخ فانظُ خبلُ وما قلَّ  اهلنود بسمعها  ماياتع  تتسلَّ

  يتقي  أهذا هو الرجل الذي كان  خبله رِن تذكُّم  ففاضت دموعي
  قِروكج  كارهني  مجوع تففر  "بطالة" شيخ  مساعِلإل  قام  إذا
  قِينط يرونه كيف ناس فكان األ  تال ما   راملزو  الشيخ  تال  وملا

وكان يعت الكلم كصخرٍ  بألفاظ   ويأيت  ن غري حاجةم  مدقِلَم  
قبله   قويل  مسع   نوم  أنه ظن  قذْلدى مثرات الع نافض  عقِبِس  

  تقي ن صاحلٍم  أرى اآليات وما إنْ  اخالي  كاجلووقال أرى اإلسالم 
  قِيتخلَّ   أنه   يعلم  كان    وقد  فصال على اإلسالم يف مجع العدا

اهلنود   كرباَء    دومح  همودين  وداهن النفاق   ن وجهم كمقِنف  
  قِاحلَ  ظُحاف  قادر  رب فأخزاه   من عداويت ديننا   يخزِلي أراد 
  قِتنع  إنك  الويالت  لك فقالوا   الغراب بنطقه   ريس  رأوا  فلما

  قِرِطْوأَ  بالسكوت إلينا  نفأحِس  قد مضى  كوقت! شيخله يا  وقالوا
إنك    عقبيك  على :فقيل  نآى وما القيام   على  وملا أصرتقِدم  

  قِقلم  تك  وال !هص ها صفقالوا إذً  ا وما انتهىمحقً األحرار طاوع فما
  قِسفْأَ  مكائد بذي   يليق  بزجرٍ      املنتدى  صدر فنفاه   أىب  فلما 
  قِاحلق إن كنت ترم وميض قمفر     إهانيت  أراد  نم  املهيمن  أهانَ

اهللا حتمي يد نفس وإن  ن هو صادقم   يضمحلّ  ر املزو   قِويزه  
  قِيبكزِ  الكاذبون  فىنتعلى النار   رٍابِ عند    اهللا   رجالُ  وتبقى



 �� ���  ٢٣٥ 

  قِحري  حمالة ال    كذوب فكل   اهللا فتنةً  من  نار  بدت ما  إذا 
نوم قحرِي الصديق حبنار  يصلى ملن   فطوىب  ؟مهيمنٍ ب  التوقِم  

  قِسفُوي خزي وي  يه إعصارسففي  ريةوف ا خبثً  يقب الصدومن كذّ
  قِيرب  الناس  من  رمها زرد وإنْ  واضح  اهللا  من حق نومهما يكُ

  قِالتخلُّ   بسم  اب كذّ  ويهلك   بسرعة ضاع ي ومن كان مفتريا 
  قِبعنس  رم  الريح  خبيث كنبت  خاليا  خري كل  ن م قوله   ترى

عقطَفي   ال  نبت  مريح  حمالة   ال   خنيل   وكل  هوجود  يقِسم  
  قِرعم شجريت كلَّ  قاطع قعرفي  بجرم  يقذَع  املوىل  من وإين 

  قِخزِسي  الصادقني  سهام  وإن   نٍكهي الصادقني   قتال   حسبتم
تقدمعبد احلق" ت" قرِفأَ  واهلجا يف السبيك ما أهديت  قِيل كاملشو  
ومسينيت  فُ  وقد ا كلبهشامتا  ت  وجاوزت الشقي  أيها األمر يا حد  

  قِويزع كالكالب   ينبح فمثلك   هاروح أنت  صورةٌإال  وما الكلب
رميتك إذ عرضت  رميةً ك نفس  ومالتفسيق  يوما ي  ن أكثرقِفس  

ا  رويكأس  يك  مما  قلتوذلك   ةًفأسق دين  كيف  الزم يقِمح  
  قِقَّاملر   يزبِباجلَ   واٌءش   فيفص  التبادلِ  طعام الغايل  أيها   قفذُ
  قِوهع ن جلدم لنا النعلنيِ فليت  نامطْلَ   فألغيت ا تنبيه  ناك ملطَ

  قِأرفُ القول والصول يف نقَترفُ وإنْ  تريده   سب  كلَّ  مين  وتسمع
وقاحةً  كالبغايا  لسانك  أطلت  ك جهال ياظلمت أخا الغقِول فات  

  قيون موبِسرلو ت  راصح  علي  الغوي أيها   مجوعكم  أنّ علمأو
فأقسمت سأُ  ربنا  هو  ا بالذيجهدصلوأُ املفسدين  ي قلوبقِرِح  

لساين كلَّ أكف فإنْ  كف  تربِ  مخدامغُ  فإين  بث  الشقي هامة  
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وأشنا وقد فُلْاك ما قُرهباهلجا ت  مٍبكل    لقِغْفأَ  إليك    ينأسالت  
به  تكن  مل  يف رفق إذا وال خري  تطلُ رفقٍ مواضعكاحلقِ ب الرفق  

  قيمت غري  مسرفا  ظلوما  لكنت  همرين سببتفكْاملُ  سب  لَبولو قَ
وا ولكن هجقبلي فأوجهجاهم فما عدوانُ  اهلجا يل ب  عبد  مسقِب  

  قِقِّشم سيف وا أو مثلسطَ كذئب  وإم    قونوفس   رونكفَّ وقد 
  قِلَقْفأُ  فوين كلّ   قد    ولكنهم  م مثلهموما كان قصدي أن أكلّ

  قِنِركخ وقلب حانرس  وعادات  ةي كحيوكلب والتح هلم صولُ
  قِتدفُّ  نم علت  قدوغيضِ مياه   سيوهلم ِءفلكَ   ريب  وأرسلين 

  قِوفَِّم ن خبري ا مكمح عطيتوأُ  هسبلَ  متلِّوع املوىل   من  وإين
فنجيت  بِ  نمالزمان  عِد  وفقيتعلُّ وزادوا  أطاعوين   أناسا   هنِت  

كيلْفُ  أمل تر كيف يشق  حوجتري على راس العدا كاملُ  هابابقِفِّص  
  قِشرِكم ه فصرتجلوت مشس بنا  تقَن علم اهلدى وتأفَّم عطيتوأُ

  قِالتأن عني  يعطيه  ن فم   اعناد  هبصر  ن غضفم  ويل آية كربى
الدهر كيف   أمل تر فنت تكنفت  وهبت رياح ال كهيجان سوقِه  

الورىيرحم  الذي من الرب فجئت  ا عند ويرسل غيم قحط  معقِزِن  
  قِلُّالتخ أهلِ  بيدم مال الصدوقِث  تعرفونه الذي  البطل  أنا الضيغم
  قِوأذلَ  حديد   امٍصمبص  قوم ن  ههالكَ خيشى الكذوب على موطن

  قِاملدقَّ كالدواء   قسحوي  داسي     والوغى احلربموطن  فمن جاءنا يف
  قِممز  حلرب  أو   مٍلْلِس  وقمت  للعدا املراسي     ألقيت   وواِهللا

لم فإن جنحوا للس وإن  ديننا لم فالس  ندمل  اهليجاء يف   ع  قِنتأب  
  لقِمدم وإن القلوب كمثل حجرٍ  بصورهم   نٍيوع   كآرامٍ أراهم 
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ين يف ندوةوإن تبغ  لمالس  لْتينف  وإن تدعقِين يف موطن احلرب تلت  
اخلصمونرحل بعد   خضوعهم قبل   لألعداء  وخنضع  ن كلّم  قِمأز  

  قِكاملشقَّ  بعده   ن م  مهم فنكلِّ  عصوا فإن أسلموا خري هلم ولئن 
  قِلِّاملتخ    ةُمد    أهذا      رففكِّ  ةًجحنو عشرين حوقد جئتكم من 

عجبت أن أكون  ماًءعمرميٍ  ابن  أعلى  وإن شاء ريب كنت  قِوأسب  
لَ وتذكرعلُ   وقد  "آمتٍ" أمر   يف  لقاخلَ نعن   قبلي   األبرار  قِقِّفح  

وإن الورى عمي  بشيء   فليس  عجلةً  ونيسب هم يالعن  أمحقِ ابن  
  قِلحم   باملالعني   مسيفي    إليه   رٍمزو  كلّ  لعن ع رجِي  اهللا  بل
فدع كر عنك ذاللعن يا صيد  ما تر  أمل   لعنة   بعد  القيت   قِلُقْلَالت  

  قِحسوت   قدت  بل   مين   صختلُ  باجلفاء أن ين نعلَ ن م يا   أتزعم
كحإذا ما وقع يف ب طْمنح  حىالر  الرحى   دور    هكُفيعر    قِدقِّوي  

  قِممز  بر   لعن  إال    نعلَ  وال  وجهكم يلعن    اهللا  وإن  لعنتم 
  قيختفُّ  ذقتم  اإليذاء  انتهى فلما   األذى  ا علىصرب الطرف ضوكنت أغُ

  قِكأفس  بل  أين فاسق  شك فال   كمثلكم الزمان وإن كان صلحاء 
  قِوكاحلمر تشه زير كخن تصول      يف نفسك العلم والتقىوما إن أرى 

رقصت  وفَ  يف جمالسٍ  كرقص بغيةسنفسك  ين مع كون قت قِأفس  
  بالتشوقِ   نضالكم  يوم   ونأتيك  أهله ه املضمار إن كنتنكروما 

ومهما يكن وإنْ  واضح اهللا   من حق ها رد الناس   من  زمر قِيرب  
  قِبووأُ  ىدرفأُ   اابكذّ  أك  وإن  ناصح لك  إنين   وريب   ينرفذَ

دعوت  علي  اهللا ساخطا  هفرد        ثوبٍ  كمثل  عليك فصرت  مخرقِب  
ليهلك  الزمر كلكم أيها   لْتعالوا نناض   أرداه   نم  قِالتخلُّ   سم  
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  قِينه  امحار   كممتكلُّ  ىوضاه  بصولكم أو ككلب  أراكم كذئب
  ترتقي قِره إىل الفَا جراحتسامح  ةمر  غري   قومنا   منا  ذاق  لقد

  قِوبم البطالة  يف    اغبي   ا غوي        جرةفَ شيخ لْفس يف شك ن كنتإو
  قِقِّوح بفاذه   اهللا  دين  إهانةُ  هوعزم ، ألمر  عزم ئٍ امر  لكلّ
   نهقِما ت  إىل   كإنسان    روفكِّ  قِعمت  الشقي   الشيخ   أيها أال 
  قِاهللا وارفُ  قِفات  جهال  كظلمت  ؟خباثةً  مسلمني قوما    رتأكفّ
لدر  ع أيدي السارقنيقطَوترٍمكفِّ  جزاء  ما   لْفقُ  �م   قِومفس  

  قِملفَّ  بقولٍ   اأنعام   وخادعت  شقوةً طغواك فازددتصربنا على 
بارِ وإن شئتينز وإن شئت فاستتما   فإين سأحمو كلَّ  ر تنمقِ  كنت  

كوجدت  لئام    قوم ن م شرورا  طواتأب واوسب  ذْالصاحلني كحقِل  
سببت   خباثةً اللئام    وأغريت  حي  ككلب   وين فآذَ    عليقِر  

  قِدها وأَسب  فنيكأُ  أن  ألزمعت  واحليا اهللا   خشية  ال  م لوقِسفأُ
  قِوارفُ اهللا    قِفات  هذا   ودينك  عليك كما ترىوقد ضاقت الدنيا 

وإن كنت قد سرك عادةُت غلظة  فمزثيايب  ق ، قِأمزِ  ثيابك  نم   
كيف مشل الدين  أمل تر  تفرقت  جاهلٌ كمثلك   فليت  قِخلَمل ي  
  صدقِي  مل   أنه   خببث   وقلت  فىن  خائرٍ يف   اهللا  نبأ  بتوكذّ

  قِوبِم نفسي جرائم  إىل  وتعزي  كفاسق   علي   تانا   وتنحت
  الشقي أيها  يا  انَقي الديتت أال   بذنبه  خبيثُ   يا  ا بريئً أترمي 
قِختلُّ  بكذبِ حزيب  إىل   تشري  وتارةً ا خبثً  إيلّ   تشري  ا فطور  

  قِبعنالسعند نبت  قٍذْع كشجرة  مجوعكم  يف  مجاعيت  إن  وواهللا 
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  قِبأود ىبرم  رس ى رذُ كمثل   لمهس بعد   بعينيت  الذي  ومثل 
  قِرِوم   ةرساَأل   يلوكمصار  ف  اثاني   يبر   لُحاملَ  عراه   فلما 
   قِدفنامل   بالدم     تيم     وآيةَ  وشقوة خبثا   اهللا    آي   أتنكر

  ؟ قِمن غري مقل العلماء   ءتيناج أ  ؟من غري آية  األعناق يل   تلَّذَأَ
  سحقِويخزى ي ب سوفاملكذّ وإن  بٍمكذِّ  ن ظنونمإىل اهللا نشكو 

  أيها الشقي ه ردقَ  أنت حتارب أ  األرض والسماء  خالقِ أتنكر آيةَ
  ييق  حافظ  على  توكلنا   وإنا   جيفة  رنا كالذئب يا كلبذعت أ

رضينا برب  رضينا   واهلدى اخلري  رظهِي إنْ  سرٍبع  فَقضى أو تقِن  
  قِفات الغول  أيها  جبهلك  تلْحأَ  ؟صاحل  غري فاسقا    تؤيد نت أأ

  قيوفِّم    معيين   ريب    دين فأي  خملصا  هللا   قمت ما  إذا  وإين 
  قِاملمز   كلَّ    باهللا    كمتقْزفم  موطن كل  وكان يل الرمحن يف 

  قِخيفُ  وكالربق    نريانا   رسعفي  د الوغىا مثل منجرِقلم عطيتوأُ
كَمر   فَمر   لٌقبِم   بِدمر   أجارِ كدأبِ  امععند د  موقد  قِمأز  

  قِبأحر منه   النريان  وما   كنار  العدا  حيرق  صارم راعي ي  وإنّ
  قِويفر   املفسدين  رؤوس  ذُّجي  مقطعٍ سيف   مثل كالمي  وإن 

  قيمنط   أفانني    ريب    ينفناولَ  فصيحة  املكَ  حاولت  وإين إذا
  �وتدبق  جتز رقالم �كحوجاء  قرحيةً  الكالم يف سبل  عطيتوأُ
ونأَ  كل  عن   الرمحن  ههازلَبة  وصياحلَ   كاحلقري  غريي   رقِلَّب  
  قِنرم   كماٍء  ال    مرين   زاللٌ  ناالكالم وقولُ  نِنقُ ى رذُ  وناعلَ
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  قِنِركخ  اخوفً امليدان   من  لفر  وائلٍ  حبانُس بالزمر  فلو جاءنا 
  للمحققِ  آية   ونطقي    فقويل   وفاضت على شفيت من اهللا رمحة

كأفنان  ومجل  ي لؤلوء قد نظمتهامطَم كِسوكل  ذَالعق ي  األسقِم  
  قِرخم أو كثوبٍ �سقطم  يتمكَ  قولنا كاملناضلِ نا عرض  ما  إذا 

  قِموفَّ  رجلٍ   شأنَ ريب   ليبدي  لذلكم إال   اجلمع  فما كان يوم
  قِموع    رففكِّ   فضالً  وأيدين   وذلة  ا خزي   الرمحن    أبادكم

أال ركمثلكمأكوى  كان خصمٍ ب          غري ه تكفري على  ا مصر  مقيعت  
أتاين   اهلدى واهبِن فلما أتاه الرشد م  وبايبقلبٍ   ينع   قِمصد  

جاهلٌ  شأين    وينكر  أويل األبصار ال ينكرونين  رأيت   تحمقِز  
  قِالتأن عيونَ فقدوا  إذا   ريهم ي  نفم ا   يبصرون  ال  هلم أعني

  قِاهللا وارفُ  اتقوفدونك نصحي   ؟قفست   إالم  الغايل  أيها    أال
  قِشرِوت ريب  آيات وقد أشرقت  ةجوح  آيٍ  غرين م جئتكموما 

  قِنور هواك  كفاتر  عيقَ وما مل   يطلب اهلدى نكم ذْخ فما وقع منها
كثريا   رأيت  وإنين  لئام   ن م  رجال   كمثلك ما آنست زبعقِب  

تستلُ  رك ب كربٍ   حتت   كلُ  وخنوةجوزٍ يف بطنِ عفا  ب مرقِص  
  قِويزع  يسوق  فال بد من رجلٍ  هرجلُ    لُختاذَ    اندكفَ   أراك
  قِوذَكسماء ن عنفسك م وحتسب  ذلةً  كالعصافري  إال  أنت   وما 

فتمث   إبليس    يا   مرج  حبربة  تمزكثوبٍ   متزيقا   ق  مشبقِر  
  الشقي  أيها يا  تشات األطوار  وقتكم  ورثت لئاما قد خلوا قبل

وساءتك ما قلنا فعينخفافيشٍ كمثل  ك قد عمت قِشرِإذا الشمس ت  
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يكُ  بصرية  ذا دينه  ن مل يكن يف ومن  ه أمر قِحمقَّ  أمرٍ   تكذيب  
  قِشفأُ  احلق دا ع ا فإين عليكم ي  لكم ها لمع ومت أمورا مل يكن قفَ
وتأبدى  ما  رنك  املهيمن  انني  وال تنتهي  يتعزبل كا ـشتقِم  

  قِلَمع يا أهلَ  كالقرش عكم فنبلَ  ناشروق   قٍلْش بني  بعيد   وبونٌ
  قِدهدم  بٍشأو كخ يتوصرمت كم  امدارج نا لْنِ  اهللا    حبمد  وحنن

  قِشرِت  احملاسن  مشس  ن أفقناوم  جانب  األنوار من كل أحاطت بنا
  قِمحى ويفنفي ولٍن غُوما كان م  رمطه  حق  الرمحن  من وينمو 
  قِغلت  اد  ذي  نت علينا بابأأ  هبحوم    مؤمن   إين     وواِهللا
  قِحدكم بل   سمفل  تقول فقري  ارحمقِّ   كاملفسدين    رين وتذكُ

نأتفخر يا مسكني م  مبالٍ  النهى  ةلّق    وأوالد    وجاه   ونسقِت  
  قييت  كقلبٍ الدنيا   يف وال مالَ  بالتقاة وباهلدى  إال  الفخر  وما

وقد  تسبالبصرية   بعد الفىت   وإن  صدقي وآييت شاهدت  يعتيق  
على رأس مائة رجلٌ عثَب  جمدكقولٍ  ال صحيح حديثٌ  د  قِلفَّم  

  قِلُّن ختَالورى م ربوقد عصمين   خباثةً   االفتراَء     إيلّ    أتعزو
  قِاملمز  كلَّ  قتزم  ولو وكهالً  اعطفال وياف الصدق بأح تأنش
  قِتذو   نم  ا يحميِ  شرابا قنا وذُ      هصفو  ركدي ال    الالًز  بنا شرِ

لعقلك يا عجبت  أسري  ضاللة!  تركت منري ن املاء م حقِفَلْغَ  ب  
أتيف ر بص  عينذىخمالفك القَ  ي  ك وعين قِتتشقَّ  عتا  لٍذْجِ  ن م  

ذي  متوت بواد  حقاف  قَعوتكره   لٍقَن اروض  نم  ذَعقٍي  مقِلب  
  قِتتأب  جىالد   اشكخفّ  وأنت   هانقاب  تنض والشمس ى اهلدىجتلّ

ومسإنْ  مفتعلَ  تعصبا  الرجال   أشقى  ينيت  تنام  اغد  الشقي  ناأي  



٢٤٢  �� ��� 

  قِلفَّم   قولٍ   كلَّ  ع يتب   وآخر  قحمقِّ هذا   املرءان  يستوي  وال
  قِملْكس  اونفس   وماةكم ا وقلب  النهى  ا منرفْاملنحوس قَ أرى رأسك

  ويزمقِ لَّزِاملُ  الوحلَ س ؤنِي فال   هت حواساملرء ضلَّ عقلُ مىت ضلَّ
  قِوفِّم  بر   تأييد  لكم    ىنفأَ  ونقمة عناد  ن م   ممت  كذلك 

  قِلُّالتخ  يمر  الرامون لكم أيها   وغلظةً  جفاًء  أمثالٌ  الكفر  أيف
  قيمت شأنُ  ومثلها  أتلك األمور  مجوعكم يف هو التقوى الذيأهذا 
وا لسانكمفُّلكم توبوا وكُ وقلت  ن يتوبفما كان فيكم م  قيويت  

  قِللمحقّ   بعضها    كتبنا   وإنا  أمرنا     لتأييد      آيات    وِهللا
  قِوينه   يعوِي  مفتونُ  وقلبك يا  سكينةٌ نزلت  اهللا أهلِ على قلبِ

  قِاتو احلق حافظ رب قهر ففخ  ىقَالت  السعادة يف ي إن نِالع أيا 
  قِخلُّت  نم  خري له  فموت الفىت  كدرِت املوت ال بد   إذا كتب أن

  قِوبي   حمالةَ  ال   وبٍذُكَ وكل   بصدقه  إال   اإلنسان  يفلح وال 
وما انفتحت إال احلق   أهل  وتكذيبِ  واهلجا  شدقاك بالسب  لتقِلَم  

  الدكاكني للشقي وليس دواء يف   الشفا س ملتم قام اجلسم س وإنّ
  قِمست  حني ضاللةً  طُّحا تيكًهِن  ترى  دتكَ  ربيت ملال ح لو وواِهللا

لكم  هذه قصيديت   وإين كتبت  فمن حكمي  مان كان حي  لينقِم  
  قِطلَّت  كزوجٍ  كمنِألس قلْا طَغد  الفال  ةرمحكأَ أراكم أو  مٍكْبكَ

  قِفغْدم ن عيين كماٍءم بوقد ص  األجانبِ  أحتسب أن القول قولُ
  قِفشكم  قوم  عليه  فقالوا أعانَ  مثلها قيل   كلمةٌ إال   هي  فما 

  قِالتأب رِجالقصائد يل حب  �فيملو  هتمكت يل  ا  ئًنشم   علمتأَ  ركِّففَ
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أتنحت عندك  ا ليس كذب عليه  شاهد  كالكالب ح وتنب   وتزقِع  
حبكَّ رضيتشقوةً  إبليس  اكات  الشقي سبل الغي يا أيها  وآثرت  
  قِوزم   مبني حق   عن  ضعرِأت  هاشاهدت  وقد      آيايت   أتنكر
  قِلَحم وتحاكُى لُمحت أن قوقد ح  راملتنص ك عم"  آمت"مات   وقد

  قِاملتخلِّ  املفسد   كموت   متوم  نارب   اهللا   من  جوازيكم  رأيتم
آي وقد قطع ربنهماجلمع كلِّ  ف  داوأخزى الع  وأباد  قِمبأزِ  كال  

تكنف قلبأُدك ص  أَ نْإفما   الشقا ظلماتاهلدايةَ ى فيك ر  قِشرِت  
  قِلهزِ على ظهرِ لتمإذا ح رٍبكز  عاملا إن كنت متلِّع وقد ضاع ما

ن ضاهاكأراك وم  ربرب  جهلة  كم بعضا تال بعض كأمحق  أنقِز  
  قِرغخالياكم ومتم كم وضاعت  سفينيت   بترك   عواقبكم  رأيتم 

  ليستقي   دناها قد   هنيئا لرجل  جاريات من اهلدى وعندي عيونٌ
  قِزبي  املخالف  ونورا على وجه  ةًرالعني قُ ميأل    اعلم  عطيتوأُ

  يقوسج  دخل  جاءين صدقا فقدومن   الشقا تيهة العادين يف  وإين أرى
ولو كنت كذوبا  اال دج عداوةُ  ين لضر   يدعو ن م  علي  أُلقِوب  

دعمث  وا وا مث سب واكاد  فخبواي  مال  ينحفظت  عني   رب  مرقِم  
  قِأصدن كان م املهيمن كلَّي علفي  حرم   ويشتد    أقوام  ينازع 
افتضاحها الزمر قبلَ عقولَ فليت  يلْصإىل    ن  مبني   حق قِحقَّم  
  قِعفِّم كراعٍ ن ريب وقد جئت م  فتنة  عند   منذر   إال  أنا  وما 
  قِأغد   مباٍء   أقواما      يروُِأل     ها صامع  علي وا شد  بةرق ويل 

فمين صدقا كعطشانَن يأت اساعي  جِيلوالًذَ  كاهلي هذا د  يملستق  
  تقي  كفات عنده   ناسٍ   موأكر  خاشعا  كنت  ا هللا إنشاهد مفقُ
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هللا الذي كان ملجائي وقد كنت  روحي   بني وذلك سر ومقيزع  
رأيت  مث   اوجوه وجهه  آثرت  قِاملتألِّ   ولوجهه    له    ا فواه  

  قِزلْم ى كلَّون ن م  لُوَأل  وإين  والنوى احلب قبروحي فال بحأُ
  قِالتعلُّ هذا بعضيشاهد ن م لْفس  وجهه   بعاشق    أسرار     وِهللا

لحبيف الوصال وفُ ي خواصرقة  قِوبِففي القرب حيييين ويف البعد ي  
  قِهمأَ  أبيض  اهللا  رسول قميص  خالفة ي قميصبن حم عطيتوأُ
  قِلُّالتخ  أصلَ ذَّسيفا ج عطيتوأُ  )�( حممد ملَالفتح ع ملَع عطيتوأُ

  قِموع  شتففَ تطلبها  فإن كنت  دعويت صدقفتلك عالمات على 
  التقي  أيها   ينتأْفَ   نار  حفافاه   اللظىعلى  جسرٍ مثل صراطي وإنّ
  قومي سيلتقي أن شريف فأيقنت     كلهم  لُذاألرا  ين تحتام  ما  إذا

  قِالتعش   بسيف تلوا قُ  له عبادا   ويصطفي الفاسقنيخزي ي أرى اَهللا
  قويفر  املفسدين  رؤوس   ذُّجي  بفضله   ريب   إنّ   زمان  ويأيت

وقد صقكَ لتمي كمثلِل  سجنإليها      فترنو  لٍج    لةُقْم    قاملتأن  
  قِكاملتأب   نَدباع   غرينا    نوم  ناقمرل  نضضن أسرارٍ  ديغ أرى 

إذا ما خرمن  جن  فأصىب  بزينة  يطبِالغ   رشاقتهن   قلب   مرقِم  
   قِِسغي  ظالم   كجالية   لتفرح  بنوره    هنحسن  ى جتلَّ  إذا ما 

  قِأبر   دوخ  عذارانا    كحسنِ  هن كان حسنم ن األخدانم لَّوقَ
فجعبه لت ذات الكسور لنا السىو    وآنست  وهد  اجلائرين كصقِلَم  

  قِالتأز  وقت األوقات ن أردِءوم  وليس كشرح الصدر للمرء نعمةٌ
ونفس  كمالسباع   وماة  ا   بيدةٌمالذئب يعوي كاألسري املخقِن  

فما خفت هم وحقَّصولترت بعني   ريب   صانين مبا      همأمر   قِالتوم  
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  قِفغوي   احلفيظ    فيدفعه   علي  صائلٌ هو  ن مفسدترى م نْإوك
  قِتتعز نْإض وعرِن تإفما اخلوف   يتحج  أنوار   الرمحن  من تجتلّ

  قِووأس  فن أكُوا مضوا وردفه  عماريت  ي علوي  ريب  سينصرين 
تبصخصيمي ر ا  ن عالمةهل ترى م  يقِاحملقِّ  عند  ابالكذّ  فعر  

  ويف بيتك املنحوس ذي وترتقي  لنا  تنربي  ال  مهلُ  نقول إذا ما 
دعوت  الدعاء  فأكثرت  كْلنزِ    فواِهللا  يتبالتفَ  يف  بعده   نا دقِن  

عررمحةً عليكم  نا ض   أمر  نارب  فلم حتفلوا كربأُ ا وقد كنتشقِف  
واعتديتم   عنادا  فزدمت   توبوا وال تتركوا احليالكم  وقلت قِكأفس  
  قِحرم  وشتمٍ  ا على سببورص  كمعند فضول النفس ستحبوإين 

  قِأصد ن كان م وجه رقت قهرأي  بقولكم ى الصدوقخزيوواهللا ال 
  قِمرم  اعيش  باحلق تشتروا  وال     واستغفروا  الورى �الرب إىل فتوبوا 

  

  

					  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 سهو، والصحيح: "رب الورى". (الناشر) �



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 �� ���  ٢٤٧ 

  

lbnØÛa@ò·b�@@ @
إنّ كتايب هذا آخر الوصايا للعلماء، الذين توا للتكذيب واالستهزاء. يا صد

، يف ! إنهم فتحوا على الناس أبواب ضاللةوعلى ما أروا من حالةحسرة عليهم 
، طالةوماة بئهني يف ما، والناس كانوا توالةج علةتطايرت فيه الفنت كش زمنٍ

غتالةم فألقاهم العلماء يف وهدومجعوا هلم قذائف ، مث أوقدوا قذائفهم جهالة ،
ج اليهود، وسلكوا دروا م، واختاربالةإِث على غ، وصاروا هلم كضبالةوذُ بسٍبقَ
مسلك والعنود، وما كانوا م نتهني.الغي  

تالف، ومل أر ئ، ومل ينفع التملّق واالى االستعطافكدظت عليهم بعد ما أَفغلّ
وف شلم يف املَالع وإم رغبوا من .، وال فتى مصافصاف فيهم أهل قلبٍ

 لٍناعة، كرجفاقت يف الس أسرارٍ ائفور يف الدرهم، وتركوا طالد م، ومنلَعاملُ
يتخطّى رقاب نى طرق الشناعة، وكانوا يعرفون  خب اجلماعة، أو كائرةتتحر

وإين أكثرت هلم وصييت حىت قيل  .شأين ومقامي، ورأوا آيايت ومسعوا كالمي
مي ومقايل، وما انتفعوا ت أن يسبين أشرار، فما نفعهم كالفْين مكثار، وما عإ

ال رمحة اهللا ذي  املصائب على اإلسالم، لو بتفصيلي وإمجايل، وكان هذا أعظم
اجلالل واإلكرام. فاحلمد هللا على ما رحم وأرسل عبده باآليات، وأنزل من 

نات املفحمات، وقطع دابر املفسدين.البي  
عال هلم راييت، وأماط ق وأمتّ حجيت، وأظهر هلم آييت، وألْإنه أحسن إىل اخلَ

ى يف تأييدي أنواع جلباب الشبهات، وما بقي إال جبات. وأبدهام التعص
أويل األلباب من حجبِ االرتياب. وحان أن أطوي البيان  ىالعجاب، وجنّ

ض عن قوم ال يبالون احلق بعد إمتام احلجة، فاعلموا وأقص جناح القصة، وأُعرِ
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، وأُبعد لنيمن أهان، من الظاملني املتجاه صرف وجهي عن كلّأأنين اآلن 
نفسي من املنكرين اخلائنني، وأعاهد اهللا أن ال أخاطبهم من بعد وأحسبهم 

رين املكذّبني، وال أسب السابني املعتدين، وال فّكامليتني املدفونني، وال أكلّم املك
 وادقُّشدين، أضيع وقيت لقوم مسرفني، إال الذين تابوا وأصلحوا وجاءوين مستر

وآمنوا مع  ،القلب ال كأهل الغواية باب طلب اهلداية، واستفسروا لثلجِ
  املؤمنني. 

وهذا آخر ما كتبنا يف هذا الباب، وندعو اهللا أن يفتح لعباده سبل الصدق 
وإياه  ،وإليه أنبنا ،وعليه توكّلنا واملآب. أوالصواب، واحلمد هللا يف املبد

  .آمني ،بيننا وبين قَومنا بِالْحق وأَنت خير الْفَاتحنيربنا افْتح . نستعني

  تـمت

 م١٨٩٧ي سنة ئم ٢٦الراقم مريزا غالم أمحد القادياين 
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من إنسان بعث باسم يسوع املسيح لتخليص العامل من أنواع البدع، 
ويستهدف ترسيخ دعائم الصدق يف العامل بالرفق واألمن، ويعلِّم الناس طريقة 

والعبودية له، ويعلِّمهم طريق الطاعة الصادقة للملكة  ماحلب الصادق خلالقه
، ويرفع عنهم الصادقة بينهم ساةاملعظمة الذين هم رعيتها، ويعلِّم بين البشر املوا

األحقاد والثوائر النفسانية، ويقيم يف عباد اهللا صاحلي النية صلحا طاهرا ال 
يشوبه النفاق.. هذا املكتوب هدية شكر وامتنان لصاحبة اجلاللة جناب قيصرة 
اهلند امللكة املعظمة حاكمة بريطانيا واهلند دام إقباهلا بألقاا، نئةً مبناسبة 

 . حلكمها الحتفال باليوبيل على مرور ستني سنةا

  
  مبارك، مبارك، مبارك!
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حنن نشكر اهللا الذي أرانا هذا اليوم، يوم السعادة الكاملة حبيث شهدنا 
مللكتنا املعظمة قيصرة اهلند وبريطانيا، فال أحد  مبناسبة مرور ستني سنةاليوبيل 

يقدر فرحتنا ذا اليوم، فنحن نئ قيصرتنا احملسنة مبنتهى الشكر والسعادة، أدام 
  اهللا أفراح امللكة املعظمة! 

إننا ندعو اهللا الذي خلق األرض ورفع السماوات وسخر لنا الشمس املشرقة 
املعظمة قيصرة اهلند اليت تعتين باألمم املختلفة والقمر املنري أن يطيل عمر ملكتنا 

من شعبها ورعيتها برفق ويستفيد بوجودها ماليني الناس. ونسأل اهللا تعاىل 
ماليني من القلوب يف اهلند (الذي بفرحته تز فرحة االحتفال باليوبيل مبناسبة 

بسط تفا بنسيم الصب استعادت نضاراكأزهار  ونشوةالربيطانية وإجنلترا حبماس 
أن نئ السماُء أيضا بشمسها وقمرها  )بأجنحتها بأوراقها كما ترفرف الطيور

أن  �وجنومها كما ترج األرض بضجيج ومحاس التهنئة، ونسأل اهللا الصمد 
جيعل بعنايته جاللة ملكتنا املعظمة، احملسنة حاكمة اهلند وبريطانيا، حمببةً إىل 

ا يف قلوب مجيع رعيتها من الكبار حبه يتبوأقلوب مالئكة السماء كما 
والصغار، وأن ميتعها ذلك اإلله القادر بربكات دينية أيضا كما وهب هلا 
الربكات الدنيوية اليت ال تعد وال حتصى، وأن يهيئ هلا أفراحا يف اآلخرة أيضا 

 �كما أفرحها ذلك الرحيم يف هذا العامل؛ فليس من املستبعد من أفعال اهللا 
ق هذه اإلنسانة املباركة هلذه احلسنة األخرية أيضا، وهي اليت صدرت وال أن يوفِّ

تزال تصدر منها ماليني اخلريات، فيوفقها لتطهري بريطانيا من عبادة البشر برحم 
وأمن، حىت ال تتمالك أرواح املالئكة أيضا أنفسها وتقول هلا: أيتها الصديقة 

  من األرض.  املوحدة! لك التهاين من السماء كما
هذا الداعي، الذي بعث يف العامل باسم عيسى املسيح، يفتخر بوجود امللكة 

قد  �املعظمة قيصرة اهلند وعهدها، كما كان سيد الكونني حممد املصطفى 
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. وإنْ كان من الواجب على كل واحد أنو شروان افتخر بعهد امللك العادل
يهنئ امللكة املعظمة بأدعية صادرة بإخالص مبناسبة االحتفال باليوبيل املبارك أن 

تذكُّرا مبننها ويقدم إىل حضرة قيصرة اهلند الربيطانية وإجنلترا هدية الشكر، غري 
أنين أرى أن هذا العمل واجب علي أكثر من اجلميع، إذ قد أراد اهللا يل أن 

يسودها إىل حكومة امللكة املعظمة اآلمنة اليت  - إلجناز مهمة مساوية - آوي
السالم. فقد أرسلين اهللا يف زمن ويف بلد يشكِّل فيه عهد سلطة القيصرة املباركة 

الناس وأمواهلم وأرواحهم؛ وقد متكنت من نشر احلق  شرفحصنا منيعا لصون 
بسالم وأمن مقيما يف هذا البلد، فإسداء الشكر هلا على ذلك واجب علي أكثر 

قد ألفت كتبا عديدة باللغة  -إلسداء هذا الشكر - من اجلميع. ومع أين كنت
األردية والعربية والفارسية وذكرت فيها مجيع منن جاللة امللكة العظيمة على 
مسلمي اهلند الربيطانية ونشرتها يف العامل اإلسالمي، وحضضت كل مسلم على 

يل الطاعة الصادقة واتباع قوانينها؛ إال أنه كان من الواجب علي أن أُرسل تفص
إجنازي هذا إىل جاللة امللكة املعظمة أيضا. فتشجعت اليوم لتحقيق أمنييت هذه 
مبناسبة مباركة هي يوبيل امللكة املعظمة قيصرة اهلند الذي هو مناسبة شكر 

  عظيم وأفراح للشعب الويف الصادق. 
نين رجل من عائلة نبيلة يف إ القول: وأرى من الضروري تعريفا هلا يب

مريزا غالم ومعروف باسم  - من رعية جاللة امللكة العظيمةهي  - البنجاب
واسم والدي مريزا غالم مرتضى واسم والده مريزا عطا حممد  أمحد القادياين،

ل حممد. وهذا األخري كان من والة البالد قبل هذا الزمن. گواسم والده مريزا 
املته وخماطبته خلدمته كما سأبين الحقا، وشرفين مبك �أما أنا فقد اصطفاين 

كما كلَّم عباده منذ القدم، وثبتين على مبادئ طاهرة جدا ومفيدة لبين البشر. 
أخربين أن مجيع األديان اليت  �فمن مجلة املبادئ اليت أُقمت عليها أن اهللا 
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انتشرت يف العامل من خالل األنبياء واستقرت بقوة وأحاطت بقسم من العامل 
مضى عليها زمن؛ ليس أي منها كاذبا بأصله ومل وعاشت مدة ال بأس ا و

يكن أحد من أولئك األنبياء كاذبا، ألن سنة اهللا منذ القدم أنه ال ميكِّن قطّ 
الزدهار دين متنبئ يفتري على اهللا وهو ليس من اهللا، بل يتجاسر ويفتري من 

 � عند نفسه. والذي يقول إنه من اهللا مع أن اهللا يعلم أنه ليس منه فإن اهللا
يهلك ذلك املتجاسر ويدمر أمره كله ويشتت مجاعته، وتكون آخرته أسوأ من 

ال يعطيه العظمة اليت  �أُواله ألنه كذب على اهللا وافترى عليه بتجرؤ، فإن اهللا 
  تعطى للصادقني وال ميتعه بالقبول واالستقرار اخلاص باألنبياء الصادقني.  

حلق فلماذا انتشرت يف العامل األديانُ وإذا سأل أحدهم أنه إن كان هذا هو ا
الشمس والقمر والنجوم  املالئكة أو اليت تذكر كتبها الناس أو األحجار أو

والنار واملاء واهلواء وغريها من املخلوقات على أا آهلة؟ فجواب ذلك أن هذه 
بل قد األديان إما أسسها أناس مل يدعوا النبوة ومل يدعوا تلقّي اإلهلام والوحي 

مالوا إىل عبادة املخلوق بعقلهم وتفكريهم اخلاطئ، أو كان بعضها قد أقيم يف 
احلقيقة بيد نيب صادق من اهللا، لكن تعاليمها اشتبهت على الناس مبرور الزمن؛ 
فحمل الناس بعض اازات واالستعارات على احلقيقة فبدأوا يعبدون املخلوق، 

ا هذا الدين. ففي هذه احلالة ليس األنبياء غري أن أولئك األنبياء مل يعلِّمو
لكن  ،مسئولني وليس الذنب على األنبياء ألم قدموا التعليم الصحيح الطيب

اجلهلة ألبسوا كالمهم معاين خاطئة لسوء فهمهم. فاجلهلة الذين قاموا بذلك مل 
يف يدعوا نزول الكالم اإلهلي عليهم ومل يدعوا أم أنبياء، وإمنا أخطأوا 

اجتهادهم يف فهم كالم األنبياء، ومع أن هذه الضالالت واألخطاء تندرج يف 
قائمة الذنوب وهي مكروهة يف نظر اهللا، غري أن اهللا ال مينعها من االنتشار منعه 

. فكل سلطة سواء أكانت أرضية أم مساوية ال متهل �ألعمال املفتري عليه 
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ه إىل احلكومة وينشره بصفته قانونا قد مفتريا خيتلق من عنده قانونا زائفا وينسب
صادقت عليه احلكومة، كما ال جتيز أي سلطة أن ينتحل أحد منصبا حكوميا 
ويفرض سلطته غري املشروعة، فيزعم للناس أنه مسئول حكومي، مع أنه ليس 

  فضال عن كونه مسؤوال حكوميا .  ،موظفا عاديا أيضا
 اكذبالنبوة القدمية أنه ال ميهل مدعي فهذه القاعدة نفسها سارية يف سنة اهللا 

بل يبطش به عاجال فينال عقابه، ونظرا إىل هذه القاعدة، جيب أن ننظر باحترام 
إىل مجيع أولئك الذين أعلنوا النبوة يف زمن ما، ونالت دعوم قبوال وتأصلت، 
وانتشر دينهم يف العامل وترسخت دعائمه، وعاش مدة من الزمن، وأن نعدهم 

ادقني. وإذا وجدنا يف كتبهم الدينية أخطاء أو الحظنا أتباع ذلك الدين ص
متورطني يف التصرفات املشينة فال جيوز لنا أن نصم مؤسسي تلك األديان؛ ألن 

ومن الوارد أن تندس األخطاء االجتهادية يف التفاسري،  الكتب حمتمل، حتريف
أحد على اهللا كذبا علنا بينما ال ميكن يف أي حال من األحوال أن يفتري 

ويزعم أنه نيب ويقدم كالمه ويقول حبقه: "إنه كالم اهللا"، وال يكون يف احلقيقة 
نبيا وال يكون كالمه من اهللا ومع ذلك ميهله كالصادقني، وينشر قبولَه 

  كالصادقني. 
الذين استقر دينهم وعاش مدةً وقبِله ماليني  -مجيع األنبياء عدمبدأ لذا فإنَّ 

صادقني صحيح جدا ومبارك ومؤسس للسالم. فهذا املبدأ رائع جدا،  -الناس
ت آالف املفاسد واإلساءات إىل األديان تالشه ذا األصل لولو متسك العامل كلُّ

ين يعدون املتمسكني بدينٍ اليت تضر بسالمة اتمع والعامة. فواضح جدا أنّ الذ
ما جمرد أتباعِ مفترٍ كذاب، فإم ذا يؤسسون فتنا كثرية، ويرتكبون جرائم 
اإلساءة ويستخدمون يف حق ذلك النيب كلمات مسيئة جدا ويسبونه ويلحقون 
ضررا بسالم اتمع وأمن العامة. مع أم ذا التفكري خاطئون أصال، ويعدون 
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د اهللا يف إساءام هذه. فاهللا الرحيم الكرمي ال حيب أبدا أن يخدع ظاملني عن
الناس بإعطائه قبوال بغري حق للكاذب، وجبعل دينه مستقرا، وال جييز أن حيوز 

  املفتري والكذاب مكانة األنبياء الصادقني يف نظر الناس. 
يف اهلند أو  سواء أكانوا -إن مبدأ تصديق مجيع األنبياء الذين ظهروا يف العامل

يف فارس أو يف الصني أو يف أي بلد آخر، الذين رسخ اهللا عظمتهم وعزهم يف 
مجيلٌ جدا وخيلق  - ماليني القلوب ورسخ دعائم دينهم وعاش هذا الدين قرونا

علَّمناه األمن ويؤسس السالم ويدعم احلاالت األخالقية. هذا هو املبدأ الذي 
املبدأ ننظر باحترام وإجالل إىل مؤسس كل دين ويف ضوء هذا  القرآن الكرمي.

ينطبق على سواحنه هذا التعريف سواء كان مؤسس الديانة اهلندوسية أو ديانة 
الفُرس أو ديانة أهل الصني أو ديانة اليهود أو ديانة النصارى، لكن من املؤسف 

ري أن معارضينا ال يتعاملون معنا ذه املعاملة، وينسون سنة اهللا الطاهرة غ
دين النيب املتبدلة أنه ال يبارك يف املدعي الكاذب كما يبارك يف الصادق، وأن 

ستقر وال يعيش طويال، مثلما يستقر دين النيب الصادق ويعيش يالكاذب ال 
طويال. فإن الذين يتمسكون بعقائد تعلِّمهم تكذيب أنبياء األمم األخرى 

ئام، ألنه ال شيء يثري الفنت أكثر واإلساءةَ إليهم هم دوما يعادون السالم والو
من كيل الشتائم ألناس تعظِّمهم األمم. فاإلنسان بطبعه يستعد أحيانا ملواجهة 
املوت لكنه ال يتحمل اإلساءة إىل مقتداه الروحي. فلو كان لنا اعتراض على 
تعليم أي دين فال ينبغي لنا أن اجم عرض النيب املؤسس لذلك الدين، وال أن 

على األفكار السائدة يف تلك األمة، ونثق بأن ينبغي أن نعترض إليه. بل  نسيء
منح اِهللا القبولَ لذلك النيب يف قلوب ماليني من البشر، وحفظَه لشرفه عرب 
القرون، هو الربهان احملكم على أنه من عند اهللا. فلو مل يكن متقبال عند اهللا ملا 

س من سنة اهللا تعاىل أن يكرم املفتري أحرز هذا الشرف على نطاق واسع، فلي
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وينشر دينه يف عشرات املاليني من الناس وحيفظ دينه القائم على االفتراء ملدة 
طويلة. فالدين الذي انتشر يف العامل واستقر ونال العز والعمر، ال ميكن أن 
يكون كاذبا أصال من حيث املنشأ. أما إذا كان االعتراض يرِد على ذلك 

فإما بسبب التحريف يف توجيهات ذلك النيب، أو خطأٌ يف تفسري  التعليم
توجيهاته. كما أنه حيتمل أال نكون حنن املعترضني على حق. فنحن نالحظ أن 
بعض القسس يعترضون لقصور فهمهم على تعاليم القرآن الكرمي اليت عدوها 

راض ناشئ عن فمثل هذا االعت .صحيحةً يف التوراة وآمنوا بصفتها تعليما إهليا
  خطئهم أو تسرعهم.
العامل وأمنه والسالم والورع واخلشية اإلهلية تكمن يف  نفْع فغاية القول: إنَّ

ال نكذِّب أبدا األنبياَء الذين صدقهم عشرات املاليني  وأن، أاملبد االتمسك ذ
الب من الناس عرب القرون وحالفَهم التأييد اإلهلي منذ القدم. وإنين أوقن بأن ط

ملاذا مل  :احلق سواء كان آسيويا أو أوروبيا سيعجب مببدئنا هذا ويقول متحسرا
   ؟ أاملبد امثل هذ ديينيقدم 

 من تقدمي هذا املبدأ إىل جاللة امللكة املعظمة قيصرة اهلند -إنين أهدف
 ،إىل لفْت انتباهها أن ذا املبدأ وحده ميكن نشر السالم يف العامل -وإجنلترا

ا ما نتمسك به. إن اإلسالم يستطيع أن يتباهى بتمسكه ذا املبدأ اجلميل وهذ
اجلذاب بصفة خاصة، فهل يليق بنا أن نسيء إىل مقدسني قد وفق اهللا عالَما 
التباعهم بفضله، كما ظلّ امللوك عرب القرون يطأطئون رؤوسهم أمامهم 

العامل بإكرامه بإجالل؟ فهل جيدر بنا أن نسيء باهللا الظن أنه يريد خداع 
الكاذبني كالصادقني وجعلهم قادة روحانيني لعشرات املاليني من الناس 

هم؟ فإذا دينكالصادقني، وتعمري دينهم طويال، وإظهار اآليات السماوية تأييدا ل
  هو نفسه خيدعنا فأىن لنا القدرة على متييز الكاذب من الصادق؟!  �كان اهللا 
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كاذب ال حيرز العظمة والشوكة والقبول فمسألة االعتقاد بأن النيب ال
كالصادقني مهمةٌ جدا. جيب أن ال تتمتع مكائد الكاذبني برونقٍ نالحظه، 
والذي ينبغي أن يكون يف شئون الصادقني. لذا فإن أبرز عالمات الصادق أنه 
يتمتع بسلسلة من التأييد اإلهلي وأن اهللا يغرس شجرة دينه يف قلوب عشرات 

شر ويعمرها طويال. فالنيب الذي نالحظ يف دينه حتقُّق هذه املاليني من الب
 العالمات جيب علينا أن ال نسيء إىل ذلك املقتدى اجلليل متذكرين موتنا ويوم
الدين، بل ينبغي أن حنبه ونعظّمه بصدق. باختصار هذا هو املبدأ األول الذي 

  كثرية. ، وبفضله متكَّنا من التخلق بأخالق سامية �علَّمناه اهللا 
واملبدأ الثاين الذي أُقمت عليه هو إصالح فكرة اجلهاد اخلاطئة املشهورة يف 

أن الطرق واألساليب اليت عدت  �بعض املسلمني السفهاء. فقد فهمين اهللا 
جهادا يف العصر احلاضر تناقض متاما التعليم القرآين. صحيح أن حكم القتال 

من حروب موسى وإعجاب أكثر م مبعقولية موجود يف القرآن الكرمي، وهو يتس
حروب يشوع بن نون. وكان مبنيا فقط على أن الذين رفعوا السيف من  ربأك

لقتل املسلمني بغري حق، وسفكوا الدماء بظلم وأوصلوا الظلم منتهاه، أن يقتلوا 
هم اآلخرون بالسيف. غري أن هذا العذاب يف اإلسالم مل يكن يتسم، مع ذلك، 

ناقه اإلسالم ، بل كل من كان يستجري باعت�بعنف احلروب الشديدة ملوسى 
إن كان من العرب، أو بأداء اجلزية إن كان من غري العرب، كان يعفَى عنه 
ويدرأ عنه ذلك العذاب. وكان هذا القانون مالئما جدا لسنن الكون ألن 

الذي ينـزل على العامل يف صورة األوبئة يزول بدفْع الصدقة  اهللا عذاب
دما تشتد نار الوباء تنصرف والدعاء والتوبة واخلشوع واخلضوع. وهلذا عن

مجيع شعوب العامل بالطبع إىل الدعاء والتوبة واالستغفار ودفْع الصدقة ويظهر 
  إىل اهللا.   للرجوعالتحرك الطبيعي 
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 ثبت أن رجوع الطباع اإلنسانية إىل اهللا عند نزول العذاب أمرفمن هنا ي
متحققة.. أعين أن طبيعي وفطري، وأن فائدة التوبة والدعاء عند نزول العذاب 

العذاب يزول بالتوبة واالستغفار كما زال عن قوم النيب يونس. وكذلك قد 
. فإصابة اهللا أولئك �زال العذاب عن بين إسرائيل مرارا بربكة دعاء موسى 

الذين أحلقوا الضرر باإلسالم وعذَّبوا املسلمني وآذَوهم كثريا حىت مل  - الكفار
بعذاب السيف مث ختليصهم نتيجةَ  -الد الصغاريتورعوا عن قتل النساء واألو

التوبة والرجوع وقبولِ احلق هلي السنة اإلهلية القدمية نفسها اليت ظهرت يف كل 
  زمن على الدوام. 

هي أنَّ غضب  �باختصار، إن حقيقة اجلهاد اإلسالمي يف زمن نبينا الكرمي 
ش حتت ظل احلكومة اهللا قد اشتد على الظاملني، غري أن اإلنسان إذا كان يعي

العادلة كما هي دولة ملكتنا املعظمة قيصرة اهلند مث فكَّر يف التمرد عليها فهذا 
ليس من اجلهاد يف شيء، وإمنا هي فكرة مبعثها اهلمجيةُ املتناهية واجلهلُ، 
فاحلكومة اليت يعيش اإلنسان يف ظلها بِحرية تامة، ويتيسر له األمن والسالم، 

فإن التفكري يف إحلاق الضرر  - واجباته الدينية كما هو حقُّهاويستطيع أن يؤدي 
ا تصرف إجرامي وليس جهاداً. وهلذا مل يرض اهللا بتصرفات املفسدين يف عام 

فتعرضوا ألنواع العذاب ألم قاوموا حكومتهم احملسنة واملربية. فقد  م١٨٥٧
، كهذه احلكومة على مبدأ أنه جيب إطاعة احلكومة احملسنة �ثبتين اهللا 

الربيطانية، بإخالص والشكر هلا بصدق القلب. فأنا وأبناء مجاعيت متمسكون 
ذا املبدأ. وقد ألّفت كتبا كثرية باللغة العربية والفارسية واألردية، وحثثت فيها 
املسلمني على العمل ذه املسألة، وكتبت بالتفصيل كيف يعيش مسلمو اهلند 

احلكومة الربيطانية بأمن وسالم، وكيف يتمتعون حبرية  الربيطانية يف ظل هذه
تامة يف نشر دينهم ويؤدون الفرائض الدينية دون أي عائق. فالتفكري يف اجلهاد، 
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يف هذه احلالة، ضد هذه احلكومة املباركة املوفِّرة للسالم ملن الظلم الشنيع 
ا يف البالد والتمرد. لقد طبعت هذه الكتب بإنفاق آالف الروبيات ونشرته

اإلسالمية. وإنين أعلم أن هلذه الكتب تأثريا يف ألوف مؤلفة من املسلمني وال 
سيما يف اجلماعة اليت بايعتين وهي على صلة املريدين يب، وقد أصبحت خملصة 

أن أعلن بتحد أنه ال نظري هلا يف  أستطيع ةوناصحة هلذه احلكومة بصدق لدرج
يش ويفٌّ للحكومة وهو بظاهره وباطنه خملص اآلخرين من املسلمني، فهي ج

  وناصح للحكومة الربيطانية. 
لقد ركزت يف كتيب على أن ما يريد املشايخ السفهاء حتقيقَه من خالل 
السيف مهيأٌ للدين احلق يف صورة أخرى يف الدولة الربيطانية؛ أي أنّ كل 

ن دين غريِه باطل. إنسان يستطيع أن يثبت مبنتهى احلرية أن دينه على حق وأ
وإين ألرى أن يف فوز املسلمني حبقوق واسعة يف القانون للتعبري عن أفكارهم 
الدينية هلو مصلحة وخري؛ ألم بذلك ونتيجة نيلهم غايتهم املنشودة سينسون 
عادات القتال املوجودة لدى بعضهم لسوء فهمهم لكتاب اهللا، فكما أن 

سكرٍ آخر، كذلك حني تتحقق الغاية من استخدام شيء مسكر خيلِّص من م
  ناحية، فإن ناحية أخرى تفتر تلقائيا.  

 -بناء على هذه األهداف أرى من الواجب علي أن أستغل احلريةَ الدينية
يف النقاشات الدينية وأصرف عواطف أصحاب  -املتوفرة يف احلكومة اإلجنليزية

ة وألفت انتباههم إىل هذا احلماس اإلسالمي عن ثوائرهم وأفكارهم غري الشرعي
ويترقبون ظهور  املسيح الدموياألمر الشرعي. معلوم أن املسلمني ينتظرون 

مفتر كذاب  أيّ عندها يستطيع وهذه العقائد خطرية لدرجة املهدي السفاك.
إغراق العامل يف الدم بادعائه أنه املهدي املوعود. وإىل اآلن تالحظ يف املسلمني 
ميزةٌ أن ما يبدونه من محاس لالنضمام إىل فقري يدعو إىل اجلهاد، قد ال يبدونه 
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هذه األفكار اخلاطئة، زول أن ت �استجابةً ألوامر ملك من امللوك. فأراد اهللا 
مسيحا موعودا ومهديا معهودا وكشف علي أن انتظار املهدي هلذا قد مساين 

أن ينشر احلق  �السفاك أو املسيح الدموي لَفكرة باطلة متاما، بل قد أراد اهللا 
يف العامل باآليات السماوية. فإن مبدئي هو: ليهنأ ملوك العامل يف سلطام، فال 

غري أنين ال أجد بدا من إيصال  تهمنا سلطتهم ومملكتهم. ألن لنا ملكوتا مساويا،
رسالة مساوية إىل هؤالء امللوك أيضا بصدق النية وبدافع املواساة الصادقة. أما 
حق هذه الدولة الربيطانية علينا فال يتوقف عند هذا احلد فقط، بل ملا كنا نعيش 
بأمن وسالم يف ظلها العطوف، فمن حقّها علينا مبوجب ذلك أن ندعو لدنياها 

  باها أيضا. وعق
من املؤسف أين منذ أن أعلنت ملسلمي اهلند أنه لن يأيت مهدي سفاك أو 
مسيح دموي يف العامل بل كان سيأيت رجلٌ بسالم ووئام وهو أنا؛ أبغضين 
هؤالء املشايخ السفهاء وكفَّروين منذ ذلك احلني وعدوين خارج حظرية 

ماء بين البشر مع أنه ليس اإلسالم، ومما يثري العجب أن هؤالء يفرحون بسفك د
ال يتبىن مجيع املسلمني هذه الفكرةَ. ومن خيانة ومع أنه من تعليم القرآن، 

 القتايل الدائميالقساوسة أيضا أم ينسبون إىل القرآن الكرمي مسألة اجلهاد 
بصورة غري صحيحة، وبذلك خيدعون بعض األغبياء فيلفتون انتباههم إىل 

ين ال أقول ذلك من عند نفسي ومن تفكريي بل قد أُمرت الثوائر النفسانية. وإ
من اهللا أن أداوم على الدعاء للحكومة اليت أعيش يف ظلها بسالم وأمن، وأن 
أشكر هلا على مننها وأن أعد فرحتها فرحيت، وأن أبلّغها حبسن النية كلَّ ما قيل 

ذه تذكّرا ملننها املتتالية يل. هلذا أقدم جلاللة امللكة هديةَ الشكر مبناسبة اليوبيل ه
على نفوسنا وأموالنا وشرفنا. وهذه اهلدية تتمثل يف الدعاء لسالمة ملكتنا 
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املمدوحة وازدهارها. وهذا الدعاء يصدر من أعماق قلوبنا ومن كل ذرة من 
  أجسادنا. 

أيتها القيصرة وامللكة اجلليلة، إنا ندعو لك بصدق القلوب منيبني إىل اهللا 
احنا تسجد حلضرة األحدية إلقبالك وسالمتك. يا قيصرة اهلند ، وإن أرو�

السعيدة، إنا نئك مبناسبة اليوبيل هذه بصدق القلوب واألرواح، ونسأل اهللا 
 ها لنا أنتتعاىل أن جيزيك جزاء حسنا على حسناتك وخرياتك اليت أسديت

إهليا عظيما وحكومتك امليمونة وحكامك املساملون. إننا نعد وجودك فضال 
على هذا البلد وخنجل من عدم متكُّننا من كلمات تفي بغرض الشكر اجلزيل 
 لك. نسأل اهللا تعاىل أن يتقبل منا يف حقك كلَّ دعاء ميكن أن يدعوه لك أي
شاكر صادق، ويهب لك قرة أعني بتحقيق مراداتك ويبارك يف عمرك 

، ويري أوالدك وصحتك وسالمتك بركات كثرية ويدمي إقبالك وازدهارك
وأجيالك أيضا أيام التقدم مثلك، ويهب هلم أيضا الفتح والظفر على الدوام. 
حنن نشكر اهللا الكرمي الرحيم الذي أطلع علينا هذا اليوم السعيد شكرا كثريا، 
والذي آوانا حتت ظل حكومة هذه امللكة املتيقظة والعادلة واحملسنة إىل رعيتها، 

يمون فرصة لنيل مجيع خريات الدنيا والدين، ومكَّننا من وأتاح لنا يف عهدها امل
حتقيق مقومات املواساة الصادقة جتاه نفوسنا وأمتنا وبين نوع البشر، والسريِ 
على دروب التقدم والرقي بكامل احلرية، واليت بالسري عليها لن نأمن 

اخلالد  مكروهات الدنيا فحسب، بل سنفوز بكل أنواع السعادة يف العامل اآلخر
  أيضا. 

عندما نفكر يف أننا فُزنا جبميع هذه احلسنات ووسائلها يف عهد حكومة 
قيصرة اهلند، وانفتحت علينا أبواب كل خري وعافية يف عهد سلطة جاللة امللكة 
املباركة وحدها، فنستنتج منه وجند فيه دليال قويا على أن نية قيصرة اهلند حسنةٌ 
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ن من احلقائق املسلَّم ا أن لنية امللك تأثريا كبريا يف جدا يف االعتناء بشعبها، أل
األوضاع الداخلية للشعب وأخالقهم وسلوكهم، وميكن أن نقول بأنه حني 
حيكم ملك عادل بقعة من بقاع األرض حبسن النية فمن سنة اهللا املستمرة أن 

خصلةُ  سكان تلك املنطقة يلتفتون إىل احلسنات واألخالق احلسنة، وتتولد فيهم
هللا وخلْقه. كلُّ واحد يالحظ بوضوح حدوثَ انقالب عظيم يف  خالصاإل

األوضاع احلسنة واألخالق النبيلة لسكان اهلند الربيطانية، وحتولَ التصرفات 
اهلمجية إىل أخالق مالئكية. وإن اجليل اجلديد حيب اإلخالص أكثر من النفاق، 

دث تغيري عظيم يف عقول الناس وإن مواهب الناس تستعد لقبول احلق، وقد ح
وأفهامهم وأفكارهم، ويستعد أغلبية الناس للعيش البسيط واحلياة العفيفة، وإنين 
أرى أن عهد هذه السلطة ميثل بوادر النور الذي ينـزل من السماء وينور 
القلوب. وآالف القلوب ترقص رغبةً يف قبول احلق، فيبدو وكأا تتقدم 

ماوي الذي هو نور الصدق، وتالحظ صبغة االنقالب الستقبال الضيف الس
احلسن يف مجيع جوانب القوى اإلنسانية، وإن حالة القلوب تشبه األرض 
اخلصبة اليت تستعد لإلنبات، فلو افتخرت ذا جاللة ملكتنا العظيمة لكان حقا 

نية يريد أن يبدأ سلسلة التقدم الروحاين من أرض اهلند الربيطا �هلا. إن اهللا 
نفِسها، ففي هذا البلد تالحظ آثار االنقالب الروحاين من نوع كأن اهللا يريد 

لبية الناس تبدي بطباعها ميال إىل اأن يخرج الكثريين من احلياة السافلة. فغ
الفوز ذه احلياة الطاهرة وتبحث األرواح الكثرية عن التعليم الرائع واألخالق 

  ر بريق أمل يف أنّ أمنيام ستتحقق. يظه �السامية، وإنّ فضل اهللا 
على اإلدالء  دردرجة ال تقْإىل وصحيح أن أغلبية الشعوب ضعيفةٌ حىت اآلن 

بشهادة احلق علنا، بل ال تستطيع أن تفهم الصدق، وإن أقواهلا ومقاالا مشوبة 
بالتعصب، ومع ذلك نالحظ أن القدرة على معرفة احلق قد ازدادت يف حميب 



٢٦٦  �� �����	 �
���	 

ب كثرية، فمن اجلدير جيدركون ملعان الصدق حىت من وراء ح العدل، فهم
بالتقدير أن أغلبية الناس بدأت تبحث عن نور املعرفة، غري أن شوقهم يف 
البحث يتسبب يف أخطائهم أيضا، إذ يعطون اآلهلة الباطلة مكانة اإلله احلق، إال 

ر وحقيقتها أنه من املؤكد أن التحرك قد بدأ، وأصبح التوصلُ إىل لب األمو
وعدم التوقف عند األفكار السطحية يعد خلقا حممودا، مما يقْوى  وأصليتها

األمل به يف املستقبل. فما من شك أن ذلك أيضا هو من تأثري امللك املعاصر، 
ومن املؤكد أن نشاطا روحانيا وحبثًا عن احلق قد ظهر فور دخول هذه 

جةٌ للمواساة اليت تترسخ يف قلب جاللة احلكومة يف اهلند. وال شك أن ذلك نتي
  ملكتنا العظيمة قيصرة اهلند جتاه رعية اهلند الربيطانية. 

إنين وإن كنت أنظر بنظرة التعظيم إىل املنن املادية اليت متن ا جاللة امللكة 
عطفًا منها على مسلمي اهلند، غري أن اجلزء األكرب من عنايات جاللة قيصرة 

يف حتسن األوضاع اهلمجية الكثرية يف اهلند يف عهدها وميلها  اهلند تتمثل حصرا
إىل اإلصالح. وإنّ كل إنسان تسنت له فرصةٌ كبرية للتقدم الروحاين، وحنن 
نرى جبالء وكأن الزمن يقترب من الصالح الصادق الطيب وأن االهتمام 

يف املسائل مبعرفة احلق قد بدأ ينشأ يف القلوب، وبسبب تبادل األفكار الدينية 
الدينية نشأت لدى كل باحث عن احلق جرأةٌ على التقدم. ويبدو كأن ذلك 
اإلله احلق األحد الذي كان خمفيا عن أنظار الكثريين مستعد إلظهار جتلياته 

       جبالء.
قد خطر ببايل أن ترف هذا البلد وثراءه كان ميثِّل عائقا كبريا يف تقدمه 

مال إىل البذخ والترف وحب الراحة أكثر من  الروحاين، وكان كل ثري قد
االعتدال، فلو ظلت اهلند على احلال نفسها لكان من احملتمل أن يكون سكان 
 أسباب م ما حدث إذ تقلصتهذا البلد أسوأ حاال من الوحوش والسباع. فنع



�� �����	 �
���	  ٢٦٧ 

رغد هذا البلد ورفاهيته نوعا ما بسبب حسن نظام احلكومة الربيطانية، لكي 
الناس إىل العلوم والفنون ولكي تتسىن الفرص للتقدم الروحاين، وتقلَّ يتوجه 

دوافع الثوائر النفسانية. وكل ذلك حتقَّق يف العهد السعيد جلاللة امللكة قيصرة 
اهلند. إنين أعلم جيدا أن ملصائب اإلنسان واحتياجاته أيضا تأثريا إجيابيا يف 

اها. فكان بلدنا حباجة إىل هذا إنسانيته، بشرط أن ال تطول وال تصل منته
التأثري العظيم أيضا. فقد الحظت شخصيا أنا قد استفدنا كثريا من هذا التأثري 
العظيم وظفرنا بسببها جبواهر روحانية كثرية. إنين أنتمي إىل عائلة من البنجاب 
كانت حائزة على السلطة يف أيام إمرباطورية املغول، وكان أجدادي ميلكون 

ل گعية كثرية وحيكموا كوالة وزعماء. كان جد والدي السيد مريزا قرى زرا
قبيل بلوغ عهد احلكم السيخي ذروته؛ أي حني كان الضعف  - حممد أيضا

الشديد قد أصاب نظام حكم امللوك املغول، وظهرت واليات حيكمها ملوك 
طة وهيبة من هؤالء امللوك (املستقلني)، وكان يف واليته زعيما ذا سل - مستقلون

من كل النواحي. مث حني غلب السيخ بقيت يف يده مثانون قرية فقط، وخالل 
وبقي عنده ما يقارب مثاين أو سبع قرى  ٨٠مدة قصرية اختفى صفر الـ 

فقط، وبعد أن كان ميلك مخس قرى يف بداية حكم هذه الدولة (الدولة 
والدي السيد مريزا غالم الربيطانية) أفلتت من ملكه القرى كلها تدرجييا. وكان 

مرتضى يعطى كرسيا يف بالط احلاكم، وكان ناصحا للحكومة اإلجنليزية 
قدم هلذه احلكومة السامية مخسني فرسا ومخسني  أنه وشجاع القلب لدرجة

مبا فاق طاقته. باختصار إن أيام واليتنا  م١٨٥٧مقاتال على نفقته يف ثورة 
عائلتنا كفالح عادي من الدرجة  ظلت تزول يوما بعد يوم حىت أصبحت

الدنيا. فهذا يف ظاهر األمر حمزن جدا أننا إىل أي حالة متدنية تردينا، لكنين 
محانا  �حني أتأمل يف هذه احلالة أجدها تبعث على الشكر الكثري على أن اهللا 
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من االبتالءات الكثرية اليت تالزم حياة الترف والثروة اليت نالحظها حاليا بأم 
الذين  ئهوزعماهذا البلد ننا يف هذا البلد. وال أريد أن أذكر أمثلةً من أثرياء أعي

يصدق فيهم رأيي هذا، وال أرى من املناسب تقدمي مثال أثرياء هذا البلد 
واألغنياء الكساىل اخلاملني حميب الراحة والغافلني عن الدين والدنيا واملستغرقني 

أُحزن أحدا، إمنا أقصد أن أقول هنا أنه لو  يف الرفاهية والترف؛ ألين ال أحب أن
مل تصب والية آبائنا بالفتور فلرمبا كنا حنن أيضا مستغرقني يف آالف أنواع 

لنا احلكومة الربيطانية  �الغفلة والظالم والثوائر النفسانية. فقد جعل اهللا 
سالسل فتحررنا يف عهد هذه السلطة امليمونة من مئات  ،جالبةَ الربكات الكثرية

هذه الدنيا الفانية وعالقاا الفانية، وعصمنا اهللا من كل أنواع االمتحانات 
واالختبارات اليت يتعرض هلا اإلنسان احلائز على الثروة واحلكومة والوالية 
واإلمارة واليت تقضي على احلاالت الروحانية. فمن فضل اهللا علينا أنه مل يرد أن 

وادث اليت تالزم اإلنسان يف أيام السلطة بعد نيله يهلكنا بالباليا وأنواع احل
احلكومةَ، بل جنّانا من احلكومات األرضية والواليات الفانية، ووهب لنا ملكا 
مساويا ال يصيبه أي عدو وال هو عرضة ألخطار احلروب وسفك الدماء، وال 

قد خلقين مثيال  �يتسىن للحساد واللئام نسج املؤامرات ضده. وملا كان 
ليسوع املسيح وبسبب توارد الطبع قد نفخ يفَّ روح املسيح، لذا كان من 
الضروري أن أُماثله يف الـملك املفقود أيضا. وهذه املماثلة أيضا حتققت نتيجة 

، ألنه مل يبق يف يد يسوع أي من �القضاء على سلطتنا، وهذا ما فعله اهللا 
من ساللته، وكان يدعى أمريا باالسم بالد نيب اهللا امللك داود الذي كان يسوع 

  فقط. 
أما أنا فال أستطيع املبالغة لدرجة الزعم أنه لَيس يل مكانٌ ُألسنِد إليه رأْسي، 

بعد كل هذه املصاعب واحملن اليت ال داعي  - على أنه �غري أنين أشكر اهللا 
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سبق قد أخذين يف حجر عطوفته وشفقته كما  - لذكرها هنا، وال يقتضيه احمللُّ
أخذ إنسانا مباركا يدعى إبراهيم. فقد جذب قليب إليه وكشف علي أمورا  أن

ال تنكشف على أحد ما مل يضم إىل زمرة طاهرة ال تعرفها الدنيا، لبون شاسع 
حدود  بينها وبني الدنيا، فقد كشف علي أنه أحد وغري قابل للتغيري وقادر وال

له وليس كمثله شيء، وشرفين مبكاملته وقد هداين إىل صراطه بال أي واسطة 
  وأطلعين على األخطاء اليت نشأت يف عقائد الشعوب نتيجة مرور الزمن. 

وأطلعين أيضا على أن يسوع املسيح يف احلقيقة من أحباء اهللا وعباده 
وينورهم بنوره، لكنه مع بيده  �الصاحلني ومن املقربني إليه الذين يطهرهم 

ذلك كله ليس إهلا كما يزعم، إال أنه من الواصلني إىل اهللا ومن الكُمل الذين 
  هم قالئل. 

ومن العجائب اإلهلية اليت فزت ا أين قابلت مرارا يسوع املسيح يف اليقظة 
اليت تسمى الكشف، وتكلمت معه واستفسرته عن دعواه احلقيقية وتعليمه، 

األمر العظيم جدير باالنتباه أنين وجدت يسوع املسيح مشمئزا من العقائد  وهذا
كأن االفتراء العظيم الذي افترِي وث والبنوة، ولاوالث فداءاملعدودة اليت هي ال

دليل، بل إنين  ليست بدونعليه هو هذا االفتراء الوحيد. وشهادة الكشف هذه 
من الزمن حبسن النية وأراد أن بأنه لو أقام عندي طالب حق مدة  على يقني

بربكة دعائي  ذلكيف الكشف فسوف يقْدر هو أيضا على  �املسيح  يرى
معه أيضا ويأخذ منه الشهادة  التكلمونتيجة تركيزي، بل سوف يقدر على 

روح يسوع املسيح بروزا،  روحهعلى دعواه احلقيقية، ألنين إنسان تعيش يف 
   معايل امللكة قيصرة إجنلترا واهلند. وهذه اهلدية جديرة بأن تقدم إىل

إن أهل الدنيا لن يدركوا هذا األمر ألن إميام باألسرار السماوية قليلٌ، أما 
  الذين سوف جيربونه فهم يفوزون ذا احلق حتما. 
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إن آيات مساوية أخرى شاهدة على صدقي تظهر على يدي، وإن سكان 
هذا البلد يشاهدوا، إنين أتطلع كيف أرسخ اليقني الذي أوتيته يف قلوب 
اآلخرين، وإن شوقي يولِّد يفَّ هلفة ُألطلع جاللة قيصرة اهلند على هذه اآليات 

سيح، وإنين أعلم أن السماوية، إنين أتقدم إليها بصفيت سفريا صادقا ليسوع امل
كل ما يعلَّم يف العصر احلاضر عن املسيحية ليس تعليما حقيقيا من يسوع 

لو عاد إىل هذا العامل مرة أخرى ألنكر  �املسيح، وإنين موقن بأن املسيح 
  هذا التعليم. 

مثة كارثة عظيمة أخرى جديرة بالذكر هنا، وهي أن اإلنسان الذي أنعم اهللا 
ومودته الدائمة وقبوله الدائم، الذي امسه يسوع، قد أجاز عليه حببه الدائم 

اليهود حبقه مفهوم اللعنة اخلبيث الشنيع بسبب خبثهم وعدم إميام، غري أن 
النصارى أيضا شاركوهم يف هذا البهتان نوعا ما، ألم زعموا أن قلب يسوع 

ترتعد مجيع أوصالنا املسيح تعرض للَّعنة لثالثة أيام، أما حنن فتقشعر أجسامنا و
رد التفكري يف هذا؛ فأين قلب املسيح املقدس من اللعنة اإلهلية؟! حىت لو 
كانت لثانية واحدة فقط. فاألسف وألْف أسف على االعتقاد بأن قلب حبيب 

  اهللا مثل يسوع املسيح قد صار مصداقا ملفهوم اللعنة يف وقت من األوقات! 
واضع ليس بدافعٍ ديين وإمنا حلماية عرض إنسان اآلن أتقدم ذا االلتماس املت

، وأُوصل رسالته لقيصرة اهلند كما مسعناها من حامال رسالة من يسوعكامل 
لسانه يف الكشف، وآمل من جاللة املمدوحة أن تتدارك هذا اخلطأ الفاحش يف 
هذا الزمن. ألن الناس مل يتدبروا مفهوم اللعنة، غري أن االحترام يقتضي تدارك 
هذا اخلطأ بأسرع ما ميكن، وأن يعصم عرض حبيب اهللا هذا ومقربِه. ألن 
اللعنة يف اللغة العربية والعربية تعين االحنراف واإلعراض عن اهللا، وال يوصف 
أحد لعينا إال إذا أعرض عن اهللا ائيا وأحلد، وصار عدو اهللا وكان اُهللا عدوه، 
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أي الـمعرض عن اهللا وعاصيه. فكيف  ،ناوهلذا سمي الشيطان يف اللغة لعي
ميكن أن نقبل ولو لثانية واحدة حبق ذلك احلبيب إىل اهللا أنه يف احلقيقة كان قد 
صار منحرفا عن اهللا وعاصيه وعدوه، والعياذ باهللا؟ كم من الظلم أن نلصق 
 حببيب اهللا هذا وصمةَ املعصية طمعا يف النجاة بنسج مكيدة افتراضية، ونعتقد
أنه يف وقت من األوقات مترد على اهللا واحنرف عنه؟ إنّ الرضا جبهنم خري للمرء 

  من أن يهاجم عرض املقرب اإلهلي وحياته العفيفة.
 عي املسيحيون حبم يسوع بقدر ما يداملسيح فإن املسلمني أيضا يعلنون أ

إنين أحق عقار مشترك بني املسلمني واملسيحيني، و �حيبونه، فكأن شخصه 
به من غريي؛ ألن طبعي غارق يف يسوع وطبعه يفَّ. وتأييدا لدعواي هذه تظهر 
اآليات السماوية. وقد دعوت كل واحد أن حيقق قناعته يف هذه الدعوى إذا 
أراد من خالل مشاهدته اآليات، وقد تشجعت على كتابة هذا املوضوع حليب 

الراسخ يف قليب، وبسبب األقوالِ  وتعظيمه احلقيقي �الصادق ليسوع املسيح 
 اليت مسعتها أنا من لسان يسوع املسيح، والرسالة اليت محلنيها فقد دفعتين كلُّ

بطلبٍ ألتمس منها ممثال يسوع  هذه األمور إىل أن أتقدم بأدب إىل جاللة امللكة
 فيه أنه كما جعلت جاللتها حامية نفوس عشرات املاليني من البشر وأمواهلم

وليس ذلك فحسب بل قد صدرت القوانني لراحة الدواب والطيور  -وشرفهم
فيا حبذا لو نشأ لديها االنتباه إىل إلقاء نظرة على اإلساءة اخلفية اليت  - أيضا

حتدث حبق يسوع املسيح، وحبذا لو حبثت جاللة املمدوحةُ عن كلمة اللعنة يف 
ية خصوصا، وطلبت الشهادة من مجيع لغات العامل عموما، واللغة العربية والعرب

املتمكنني، على أن أحدا ال يوصف ملعونا إال إذا احنرف  اتاللغمجيع علماء 
قلبه عن معرفة اهللا وحبه وقربه ونشأ يف قلبه عداُء اهللا بدال من حبه. وقد سمي 
الشيطان يف اللغة العربية لعينا نظرا إىل هذه املعاين. إذن كيف ميكن نسب هذا 
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إىل القلب املقدس؟ ولقد أبدى املسيح  -الذي اختص بالشيطان - االسم النجس
يف الكشف يل براءته من ذلك، كما أن العقل أيضا يقتضي أن شأن املسيح 
أرفع من هذا. فمفهوم اللعنة يتعلق بالقلب دوما، وواضح جدا أننا ال نستطيع 

يل. فها قد بلَّغت رسالة أن نسمي حبيب اهللا ومقربه ملعونا ولعينا بأي تأو
يسوع املسيح هذه. ومما يصدق قويل هذا أن على يدي تظهر آيات ال يقْدر 
على إظهارها بشر بقواه. فإذا توجهت جاللة قيصرة اهلند وإجنلترا إيلَّ فإن ريب 
قادر على أن يظهر آيةً لطمأنينتها أيضا، آيةَ بشارة وفرحة بشرط أن تقبل 

ية اآلية، وأن تنفِّذ األحكام يف البلد حبسب سفاريت بصفيت سفريا رساليت بعد رؤ
ملسيح، غري أن اآلية ستظهر حبسب مشيئة اهللا ال حبسب مشيئة يسوع ال

  ١اإلنسان، إال أا ستكون خارقة للعادة وتتسم بعظمة إهلية.
فلتتدبر جاللة ملكتنا املعظمة بعقلها النري، هل يف العامل إساءة أكرب من أن 
يوصف أحد بأنه منحرف عن اهللا وأنه عدوه مبوجب اللعنة؟ فيا هلا من إساءة 
أنْ يوصف باملنحرف عن اهللا وبعدوه ذلك اإلنسان الذي تدعوه مجيع مالئكة 

ملؤسف أن أربع مئة مليون إنسان قد اهللا مقربا والذي خرج من نورِ اهللا! من ا
أجاز هذه اإلساءة حبق يسوع يف هذا الزمن. أيتها امللكة العظيمة أحِسين إىل 

أن يلقي يف روع ملكتنا  �يسوع املسيح حيسن اهللا إليك كثريا، إنين أدعو اهللا 
العظيمة احملسنة هلذا العمل. كان بيالطس، الذي كان يسوع يف زمنه، قد أطلق 

                                                 
١
موقن بأن اآلية  فإين ،دعوايامللكة أن أُريها آية على صدق جاللة إذا أرادت   

أيضا أن متر كل  �ستظهر قبل أن مير عام، وليس ذلك فحسب بل سأدعو اهللا 
بالصحة والعافية، أما إذا مل تظهر أي آية وظهر كذيب فأنا راضٍ أن  عليهاهذه الفترة 

 امللكة، وإنين أبدي إصرارا وإحلاحا على هذا لعل ملكتنا  جاللةأُشنق أمام مقر
 احملسنة تلتفت إىل إله السماء الذي غفل عنه الدين املسيحي املعاصر. منه
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ارم خوفا من اليهود تاركًا العدل، ومل يطلق سراح يسوع الربيء، سراح 
 قيصرة اهلند قائمني أمامك بأدب العظيمة امللكة  أيتهالكننا نلتمس منك
 يمبناسبة األفراح هذه، أي اليوبيل الستني.  لتخليص يسوعواحترام أن تسع

والصدق، على هذا فنحن نتشجع اآلن حبسن النية الطاهرة املليئة خبشية اهللا 
عصمةَ يسوع املسيح من وصمة العار اليت  - مة الرجال - االلتماس أن نزهي

  أُلصقت به.
وال شك أن احلديث يف بالط امللوك قبل السؤال عن أحواهلم وطبعهم 
يعرض اإلنسان خلطر املوت، لكننا نتحمل كل خطر يف سبيل صيانة عرض 

، ومنثُل أمام ملكتنا العادلة بصفتنا سفريا وجئنا برسالة منه فقط ،يسوع املسيح
 ال حصر عليك بركات للمسيح حاملني رسالة منه. فيا ملكتنا العظيمة نزلت

وأزال اهللا مجيع اهلموم اليت يف قلبك، تقبلي هذه السفارة يف كل حال.  ،هلا
ما فالقاعدة خبصوص القضايا الدينية منذ القدم أنه حني خيتصم الفريقان يف أمر 

فهما حيسمان القضية ويقضيان على اخلالف أوال من خالل املنقوالت، وإذا مل 
يستطيعا باملنقوالت فيلجآ إىل املعقوالت وحياوال رفْع اخلالف من خالل 
الرباهني العقلية، وإذا تعذَّر احللُّ حىت من خالل الدالئل العقلية، فهما يتوجهان 

 ات السماوية. فيا أيتها امللكة املخدومةإىل احلكم السماوي ويتحاكمان إىل اآلي
، إن هذه الوسائل الثالث تشهد برباءة يسوع املسيح. فأما املنقوالت العظيمة

ب اهللا وكان يالزم حمووحليما القلب رقيق فجميع الكتب تفيد أن يسوع كان 
اَهللا دوما. فأىن لنا الزعم، يف هذه احلالة، بأن قلبه احنرف عن اهللا يف وقت من 

ألوقات وصار كافرا باهللا وعدوا له حبسب ما يقتضيه مدلول اللعنة والعياذ ا
باهللا؟ أما العقل فال يقتنع أبدا أن نيب اهللا ووحيده والفياض حببه، والذي كان 
طبعه من نورٍ، أن يتسرب إليه ظالم اإلحلاد واملعصية، والعياذ باهللا، أي الظالم 
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خالل اآليات السماوية فإن اهللا خيرب اآلن من الذي هو بتعبري آخر لعنةٌ. أما من 
خالل إظهار اآليات السماوية أنّ ما قاله القرآنُ الكرمي عن املسيح بأنه كان 

. وهذه هو احلقاللعنة وأن قلبه مل يتعرض للعنة وال لثانية واحدة  منمعصوما 
وهي  ،منها وقد ظهر إىل اآلن كثري ،اآليات تظهر على يد هذا العبد املتواضع

غزيرة كاملطر. فيا ملكتنا ملجأَ العامل! أنزلَ اهللا عليك أفضاال ال حد هلا؛ 
  يف هذه القضية حبسب عادتك القدمية العادلة.  فاحكمي

إنين أتشجع بأدب على طلب آخر؛ هو أنه ثابت من التاريخ أن قيصر الروم 
نشأ لديه  ،كمالحني توىل احلكم وبلغ إقبالُه ال - من بني قياصرة الروم - الثالث

االنتباه إىل أن يجري نقاشا بني فرقتني مسيحيتني مشهورتني، إحدامها كانت 
موحدة والثانية كانت تؤمن بأن املسيح إله، فعقد هذا النقاش يف بالطه باهتمام 

ووضعت مئات الكراسي للمستمعني من األكارم واألفاضل وأعضاِء  ،ملحوظ
تمر هذا النقاش بني قساوسة الفريقني حبضور الربملان حبسب مكانتهم، فاس

رها.  ،اامللك أربعني يومحبيث استمع امللك إىل دالئل كال الفريقني باهتمام وتدب
فالفرقة املوحدة اليت كانت تؤمن بأن يسوع املسيح كان رسولَ اهللا ونبيه فقط 

زمية نكراء وأعلقد انتصرت وغلبت أخري نيت الفرقة األخرىا، وم ن قيصر
الروم يف اجللسة نفسها أنه جذب إىل الفرقة املوحدة بسبب براهينها القوية ال 
برغبته الشخصية، واعتنق دين التوحيد قبل أن يغادر اجللسة، وأصبح من 

النصارى املوحدين الذين ذكَرهم القرآنُ الكرمي أيض ا، وختلّى عن اختاذه املسيح
موحدا حىت القيصر  - يتوىل حكم الروم -قيصرابن اهللا وإهلا. وبعده ظلَّ كل 

الثالث. ومن هنا نعرف أن إجراء االجتماعات الدينية من هذا النوع كان من 
عادة امللوك املسيحيني، وبذلك كانت تحدث تغيريات كبرية. فباالطالع على 

دام  - هذه األحداث تنشأ يف قلوبنا رغبةٌ عارمة يف أن تعقد ملكتنا قيصرةُ اهلند
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أيضا جلسةً دينية يف بالطها على شاكلة قيصر الروم، فسوف تبقى  -قباهلاإ
ذكرى روحانيةً هلا، واجلدير باالنتباه أن هذه اجللسة جيب أن تكون على نطاق 
أوسع؛ ألن ملكتنا املعظمة حتوز سعادة أكرب من ذلك القيصر. ومما يدفعين إىل 

على مؤمتر األديان الذي عقد  هذا االلتماس أنه منذ أن اطَّلع سكان هذا البلد
نشأ يف القلوب محاس طبيعي ألن تعقد ملكتنا أيضا مؤمترا مثله يف  ،يف أمريكا

لندن بالذات، لكي يتشرف شعب هذا البلد الناصح ومجاعات خاصة من 
يف لندن مقر حكومتها،  جاللتهازعمائهم وعلمائهم يف هذه املناسبة بزيارة 

ولكي يقع نظرها أيضا على ألوف مؤلفة من وجوه سكان اهلند الربيطانية 
األوفياء يف مكان واحد، ويشاهد سكانُ اهلند النبالء يتجولون يف شوارع لندن 
وأزقتها لبضعة أسابيع، وجيب أن يشترط على كل من يشارك يف هذا املؤمتر أن 

تعرض ألي دين آخر بتاتا. وإذا حصل ذلك فسوف يبني حماسن دينه فقط وال ي
. وإن إجنلترا اليت نقلت العظيمة لكتناذكرى روحانية خالدة مل هذا املؤمتريبقى 

هلا األحداث اإلسالمية مبنتهى اخليانة، ستطّلع على الصورة الواقعية. بل سوف 
ه أن يطلع سكان بريطانيا على الفلسفة الصادقة لكل دين، فمن غري املوثوق ب

تصل بريطانيا حقيقةُ أديان اهلند من خالل هؤالء القساوسة، ألن مثل كُتب 
القساوسة اليت يذكرون فيها أديانا أخرى كمثل اجلدول الكدر الذي ماؤه 
مشوب بكثري من األوساخ واألدران واألعشاب، فالقساوسة ال يريدون تبيان 

عصبٍ جيعلُ وصولَ حقيقة احلقائق، بل حيبون كتماا، وإن كتابام تتسم بت
األديان إىل بريطانيا بصورة صحيحة غري ممكن بل مستحيال، فلو كانت نيتهم 
صاحلة ملا اعترضوا على القرآن الكرمي اعتراضات ترِد على توراة موسى أيضا، 
فلو كانت عندهم خشيةٌ إهلية ملا متسكوا عند االعتراض بالكتب اليت يعدها 

ا واليت ختلو من احلقائق الثابتة املؤكدة. هلذا يأمرنا املسلمون غري مسلَّم 
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لبقي  ،اإلنصاف بالقول بأنه حىت لو اتصفت أوروبا كلُّها بصفات املالئكة
القساوسة مستثنني منها. إن السبب الوحيد وراء نظرة املسيحيني األوروبيني إىل 

ذه الكراهية بسرد اإلسالم بالنفور واالحتقار هو أن هؤالء القساوسة علَّموهم ه
القصص غري الواقعية عليهم منذ القدم. وأُقر بأن أعمال بعض املسلمني السفهاء 

إذ يتصرفون بغباء، كما يسمي بعض املسلمني اهلمجيني  ،أيضا ليست جيدة
ظلما منهم سفك الدماء جهادا، وال يعرفون أن مقاومة شعبٍ ملكاً عادال 

، وإن مرتكب نقضِ العهد ورد احلسنة بالسيئة وقتلِ يسمى بغيا ومتردا ال جهاداً
  األبرياء يسمى ظاملا ال غازيا جماهدا.

فهذه األفكار ناشئة من سوء فهم القساوسة وال جند هلا أثرا يف كتاب اهللا. 
يبني أن عقوبة من يرفع السيف ظلما أنْ يرفع ضده السيف،  �فإن كالم اهللا 

اكم الذي يرسخ ركائز السالم ويراعي حقوق الشعب وال يعلِّم التمرد على احل
ويؤدي لكل شعب حقوقه. إن اإلساءة إىل كالم اهللا خيانة، ومن املناسب 
واملالئم جدا لنصح الناس أن تعقد جاللة القيصرة مؤمتر األديان لتبيان حقيقة 

 أو فقط، األديان. ومن اجلدير بالذكر هنا أن تعاليم اإلسالم تنقسم إىل قسمني
بتعبري آخر ميكن القول إن هلذا التعليم هدفني بارزين: أوهلما معرفة اإلله األحد 
كما هو موجود يف احلقيقة، وحبه واالمتثال ألوامره بصدق كما هو من لوازم 
الطاعة واحلب، والثاين تسخري مجيع القوى يف خدمة عباده ومواسام، وجزاُء 

سواء كان صاحب اإلحسان ملكا  ناإلحسان باإلحسان بدافع الشكر واالمتنا
. وهلذا إن املسلم الصادق املطَّلع على دينه فعال أو رجال من الطبقة احملتقرة

يراعي دوما الطاعة واإلخالص جتاه حكومة يعيش يف ظلها بسالم وأمن، وال 
مينعه االختالف يف الدين من طاعتها الصادقة واالمتثال ألوامرها. لكن 

ا كثريا يف هذا األمر أيضا وحسبوا أن اإلسالم دين يريد القساوسة قد اخندعو
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أتباعه السوَء للشعوب األخرى وال يواسوم ويتعطشون لدمائهم. صحيح أن 
حاالت بعض املسلمني العملية ليست محيدة، وكما يوجد يف أتباع كل دين 
أناس يرتكبون تصرفات شنيعة نتيجة متسكهم بأفكار خاطئة، فإنه يوجد أناس 

كما بينته  �ن هذا النوع يف املسلمني أيضا، لكن ذلك ليس ذنب تعليمِ اهللا م
آنفا، بل إن الذنب يقع على فهم هؤالء الذين ال يتدبرون كالم اهللا ويتبعون 
ثوائر نفوسهم، وال سيما مسألة اجلهاد اليت كانت مرتبطة بشروط حساسة قد 

فابتعدوا عن  ،متاما فهِمها بعض السفهاء وقاصري العقول بصورة معاكسة
التعليم اإلسالمي كثريا، إذ إن اإلسالم ال يعلِّمنا أبدا أن نفكر يف البغي والتمرد 
على ملك ليس من شعبنا وال يدين بديننا ونعيش يف ظل حكومته بأمن من كل 
عدو، بل إنه يعلِّمنا أننا إذا مل نشكر امللك الذي نعيش يف ظل حكومته بسالم 

. إن تعاليم اإلسالم تتسم حبكمة متناهية، فهو ال يصف � فلم نشكر اهللا
احلسنةَ حسنةً إال إذا صدرت يف حملها، وإنه ال حيب الرمحة فقط ما مل يصاحبها 
العدلُ أيضا، كما ال حيب جمرد العدل الذي ال يؤدي بالضرورة إىل الرحم. من 

يلُ، فاإلجنيل يعلِّم راعى األمور الدقيقة اليت مل يراعها اإلجن قرآناملؤكد أن ال
حتويل اخلد الثاين بعد تلقي اللطمة على األول. بينما يقول القرآن الكرمي: 

أي أنّ من مبادئ  �١جزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اِهللا�
ه إذا عفا ومل العدل أن الذي أوذي فله احلق أن يؤذي مبثل ما أوذي به؛ لكن

يكن عفوه يف غري حمله بل كان يرجو بذلك إصالحا، فسوف ينال أجرا عند 
مرأة بشهوة. بينما يقول القرآن الكرمي ااهللا. وكذلك يقول اإلجنيل: ال تنظر إىل 

أن ال تنظر إىل غري احملرم بشهوة وال بدون شهوة، ألنه ليس هناك وسيلة أفضل 
  من ذلك لطهارة القلوب.

                                                 
 ٤١ :الشورى  ١
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إن القرآن الكرمي مليء باحلكم العميقة وهو سباق على اإلجنيل يف كذلك ف
الذي ال يطرأ  - تعليم الرب احلقيقي كله. وال شك أن املصباح إلراءة اإلله احلق

بيد القرآن الكرمي. فلو مل ينـزل، فاهللا أعلم كم كانت عبادة هو  -عليه التغري
وحدانية اهللا اليت كانت قد  املخلوق ستتفشى يف العامل؟ فمما يوجب الشكر أن

  ضاعت من العامل قد أقيمت من جديد. 
والشكر الثاين أن اهللا الذي ال يترك وجوده بدون دليل، وكما جتلى على 

مل حيرم من فيضه مجيع األنبياء منذ البدء، إذ كلّما وجد العامل مظلما نوره؛ فهو 
، بل حني وجد العامل قد ابتعد عن النور السماوي أراد أن ينور هذا الزمن أيضا
فقد بعثين، وينور األرض،  اآليات اجلديدةويري  مبعرفة جديدةسطح األرض 

جنز مهميت املتمثلة يف ُأل ؛عطوفة وأشكره على أنه بعثين يف ظل حكومة

كومة وإن كان الشكر هلذه احل كنفها مبنتهى احلرية،يف الوعظ والنصح 
أن الشكر احملسنة واجبا على كل واحد من الشعب غري أنين أعتقد 

واجب علي أكثر من اجلميع؛ ذلك ألن مهمايت اجلليلة اليت أُجنزها يف 
ظل حكومة قيصرة اهلند مل يكن من املمكن أبدا أن أمتكن من إجنازها يف 

  ظل أي حكومة أخرى حىت لو كانت حكومة إسالمية.

، لذا جاللة امللكة العظيمة آخذ طويال من وقت واآلن ال أريد أن
  أي هذا الطلب بالدعاء التايل: 

أيها القادر الكرمي أسعد أوقات ملكتنا العظيمة بفضلك وكرمك 
كما حنن سعداء يف ظل حكومتها، وأحسن إليها كما أحسنت إلينا 
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نك وأكرمتنا مبننها، وأهلمها االلتفات الكرمي إىل هذه الطلبات فإ
  ولك وحدك القوةُ كلها.  ،على كل شيء قدير

  آمني مث آمني
  ـــمسلـتـمـال

  من قاديانمريزا غالم أمحد العبد املتواضع 
  حمافظة غورداسبوره البنجاب
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بكل سرور وفرح أن كثريا من أبناء مجاعيت جاءوا إىل قاديان يف  قولأ
قاطعني مسافات شاسعة حلضور احتفال يوبيل جاللة امللكة  ١٩/٦/١٨٩٧

 ٢٢٥قيصرة اهلند دام إقباهلا، وإلظهار الشكر هلا، وكان عددهم العظيمة 
مريدي املقيمون هنا واملخلصون؛ فتشكَّل حشد كبري  إليهمشخصا، وانضم 

املناسبة املباركة للدعاء اجلماعي  هذه يف ٢٠/٦/١٨٩٧فشاركوا مجيعا يف 
قد أقيم هذا االحتفال مبنتهى السرور والروعة بفضله تعاىل و .�والشكر هللا 

ة حبسب التوجيهات الواردة يف اإلعالن الذي نشره نائب رئيس اللجنة العام
ملسلمي اهلند جناب السيد "خان حممد حيات خان سي ايس آئي". وقد 

، احلاكم العام يف اهلند امللكةإىل نائب  ٢٠/٦/١٨٩٧أرسلنا برقية التهنئة يف 
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وزع الطعام على الفقراء  ٢٢/٦/١٨٩٧يف مدينة مشلة، ومن ذلك اليوم لغاية 
ذه األفراح يف كما أقيمت مأدبة كبرية لالحتفال  ،والنساك بانتظام

دعي هلا فقراء هذه القرية وزهادها وطُبخت أطعمة خمتلفة  ٢١/٦/١٨٩٧
باهتمام ملحوظ مثلما تطبخ يف األعراس وقُدمت للحضور، وكان عدد 
املشاركني يف هذه املأدبة أكثر من ثالمثائة إنسان. مث كانت إضاءةٌ يف ليلة 

يوت وأُشعلت القناديل يف يف الشوارع واألزقة واملساجد والب ٢٢/٦/١٨٩٧
للفقراء ليشاركوا  زيت القنديلالبيوت واألماكن العامة حبلول املساء، وهيئ 
  هم أيضا، وإلبداء األفراح أقيمت دعوةٌ عامة. 

هذه اجللسة املباركة اليت تربع إلقامتها مجيع األحبة باهتمام  ؛باختصار
مبنتهى  ٢٢/٦/١٨٩٧واستمرت إىل مساء  ٢٠/٦/١٨٩٧بدأت يف 

االهتمام. ففي اليوم األول دعا مجيع مريدي من مجاعيت، الذين سأسجل 
أمساءهم الحقا، بصدق القلب لقيصرة اهلند والعائلة امللكية واحلكومة 
الربيطانية لتشملهم السعادة والفضلُ اإلهلي، مث جرت مراسم االحتفال بني 

اء مجاعيت مبن فيهم على أن أبن �حني وآخر كما ذكرت آنفا، وأشكر اهللا 
املوظفون احلكوميون األفاضل قد دعوا بصدق القلب واحلب واالحترام 
والشوق واالنشراح، وأبدوا عواطف الشكر وتربعوا باهتمام ملحوظ إلقامة 

ومجعوا مبلغا كبريا بتربعام، ونفَّذوا مجيع مقترحات اللجنة  ،املأدبة للفقراء
  وبفرحة قلبية مبا ال يتصور أفضل منه. العامة مبنتهى احلماس والنشاط 

واخلطبة اليت قُرئت على مسامع احلضور تضمنت دعاًء جلاللة امللكة 
قيصرة اهلند وإبداَء عواطف الشكر هلا، واليت استمع إليها احلضور باهتمام 
وقالوا يف ايتها مبنتهى السرور والسعادة "آمني"، قد ترجِمت إىل ست لغات 
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ي يتمكن من الشكر أكرب عدد من احلضور يف لغتهم، ليتمكن من وقُرِئت لك
كان من املسلمني املقيمني يف البنجاب ملما بأي لغة من هذه اللغات من 
الشكر، وكانت من بني هذه اللغات اللغةُ األردية. وتضمنت اخلطبة دعاًء 

بة وشكرا، وقرئت هذه اخلطبة يف اجللسة العامة، مث قرئت اخلطب املكتو
 -باللغة العربية والفارسية واإلجنليزية والبنجابية والبشتوية. كانت اخلطبة

ألا اللغة السائدة يف احملاكم يف البلد، وهي  ،باللغة األردية -باقتراح احلكومة
سائدة يف املكاتب احلكومية، أما اللغة العربية فألا لغة إهلية تفرعت منها 

لسنة، اليت نزل ا كتاب اهللا األخري القرآن مجيع لغات العامل وهي أم األ
الكرمي هلداية اخللق، واللغة الفارسية ألا ذكرى امللوك املسلمني السابقني 
الذين حكموا هذه البالد قرابةَ سبع مائة عام، أما اللغة اإلجنليزية فلكوا لغةَ 

عدهلا جاللة امللكة قيصرة اهلند ورجالِ حكومتها األكارم، اليت نشكرها ل
وإحساا، والبنجابية ألا لغتنا األم، وجيب علينا الشكر يف هذه اللغة، أما 

وهي متثل ازدهار  ،برزخ بني لغتنا واللغة الفارسية مبنـزلةالبشتوية فألا 
  . إقليم السرحدالسكان 

با ألداء الشكر لقيصرة اهلند وطبعناه ومسيناه اوذه املناسبة ألَّفْنا كت
قيصرية" وأعد عدد من النسخ له بعد جتليده يف شكل مجيل، التحفة ال"

وأرسلت نسخة منه إىل نائب املفوض لريسلها بدوره إىل جاللة حضرة 
الربيطاين احلاكم العام يف  امللكةقيصرة اهلند، وأرسلت نسخةٌ منه إىل نائب 

يما نواب حاكم البنجاب. واآلن نكتب فالاهلند. وأرسلت نسخةٌ إىل جناب 
وبعده سأسجل أمساء مجيع  ،يلي تلك األدعية اليت كُتبت يف ست لغات

األحبة الذين جاءوا إىل قاديان بتجشم وعثاء السفر، وحتملوا املشاق يف هذا 
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مل تتوافر هلذا احلشد الكبري  أنْ اجلو احلار جدا متحمسني هلذه الفرحة، لدرجة
رض بسعادة لثالث أيام، فال أجد فنام أغلبيةُ األحبة على األ ،أسرةٌ كافية

الذي أدى به أبناُء القلب الكلمات للتعبري عن اإلخالص واحلب وصدق 
  مجاعيت األفاضل مراسم هذه األفراح. 

لقد نسيت يف بيان سابق أن أذكر أن أربعة من علماء مجاعيت األفاضل 
 خطبا نصحوا فيها ٢٢/٦/١٨٩٧ألقَوا يف هذه اجللسة اليت عقدت يف 

احلضور بالطاعة الصادقة للملكة قيصرة اهلند والوفاء هلا. فأوال ألقى أخي 
املولوي عبد الكرمي خطابا طويال حول هذا املوضوع، مث خطب فيهم أخي 
املولوي احلكيم نور الدين البهريوي، مث ض أخي املولوي برهان الدين 

وبعده قام  ،ابيةاجلهلمي ووجه احلضور لطاعة جاللة امللكة باللغة البنج
للخطاب  -التابعة حملافظة منتغومريواله" سيد "من  -املولوي مجال الدين

الذي  �لكنه ركز يف خطابه على أن املسيح الناصري  ،باللغة البنجابية
ينتظر املسلمون السفهاُء نزوله يف صورة سفاك قد تويف يف احلقيقة، أي أن 

سيخوضون معارك دامية إثر األفكار بأن املسلمني يف وقت من األوقات 
نـزول املسيح واملهدي ليست صحيحةً، ووجه العامة للسعادة والصالح 
والسلوك احلسن، وذه املناسبة املباركة تاب قرابةُ ستني أو سبعني شخصا 

حىت كان املسجد يدوي بصراخهم  ،من كل ذنب وسلوك سيئ باكني
  وبكائهم. 

  الستاآلن أسجل هذه األدعية باللغات 
  ٢٣/٦/١٨٩٧مريزا غالم أمحد القادياين  :الراقم
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  اللغة األرديةالدعاء وآمني يف 

أيها املخلصون ذوو الصدق والصفاء واحملبون عدميو الرياء، األمر الذي من أجله قد 
الذي هيأ لنا مبحض  - حضرمت عندي يف قاديان بتكبد املشقة، هو أن نشكر اهللا عز وجل

بذكر أيادي جاللة  - لطفه ومنته العيش بكل أمن وسالم ملدة طويلة يف كنف امللكة احملسنة
عاما على حكومتها. فكانت حياتنا وأموالنا  ٦٠رة اهلند مبناسبة مرور امللكة املعظمة قيص

وشرفنا مبأمن من هجوم اجلبابرة والظاملني، وظللنا نعيش بكل حرية وسعادة وراحة. كما 
أن جيزيها خريا  -أداًء لواجب الشكر - جلاللة امللكة قيصرة اهلند �ينبغي أن ندعو اهللا 

ختليصنا من شر كل شرير. وأن حيميها من كل بالء على توفري األمن والسالم لنا و
ومصيبة ويزيدها تقدما وازدهارا. وإىل جانب حتقق كل هذه املرادات والترقيات واألفراح 

  ندعو اهللا أن مين عليها بنـزع عبادة البشر من قلبها.   
على  �أيها األصدقاء، هل تعجبون من قدرة اهللا؟ وهل تستبعدون نزول فضل اهللا 

  جاللة امللكة قيصرة اهلند ودنياها كليهما.  دين
أيها األعزة، آمنوا بعظمة ذلك القادر إميانا كامال، الذي خلق السماوات الواسعة 
وفرش لنا األرض وهيأ لنا نريين براقني أي الشمس والقمر. فادعوا اهللا األحد بصدق 

  القلب لدين ملكتكم احملسنة قيصرة اهلند ودنياها كليهما. 
أقول صدقا وحقا إنكم عندما ستدعون بصدق القلب ومحاس الروح وبأمل  إنين

  كامل، فسوف يستجيب اهللا لكم، 

١
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  لذا اآلن أدعو اهللا وأمنوا أنتم.    
يا أيها القادر املتني، الذي حبكمته ومصلحته هيأ لنا أن نعيش جزءا طويال من حياتنا 

ن مئات اآلفات، اعصمها هي األخرى يف كنف هذه امللكة احملسنة، وعصمنا بواسطتها م
  من اآلفات، فإنك على كل شيء قدير. 

أيها القادر املتني، اعصمها من املصائب كما احتمينا يف كنف حكومتها من املصائب، 
  فالـملك احلق والقدرة واحلكم لك وحدك. 

 أيها القادر القوي، إننا نظرا إىل قدرتك الالمنتهية نتشجع لدعاء آخر من حضرتك
وهو أن ختلِّص حمسنتنا قيصرة اهلند من ظالم عبادة املخلوق، واجعل عاقبتها على اإلميان 

  بـ "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا" 
  يا صاحب القدرات العجيبة، وذا التصرفات العميقة، أجنز ذلك. 

  يا إهلي تقبل كل هذه األدعية، فلتقل اجلماعةُ كلها، آمني. 
أيها األصدقاء، وأيها األحبة، إن هللا قدرات عظيمة، فال تقنطوا منه عند الدعاء، ألن 
للذات اإلهلية قدرات ال حصر هلا، وهلا تصرفات عجيبة على ظاهر اخللق وباطنه، فارفعوا 

  هذه األدعية بصدق القلب ال على شاكلة املنافقني. 
؟ كال بل كل أمر تابع ملشيئته، �أتظنون أن قلوب امللوك خارجة من سيطرة اهللا 

  وحتت يده. 
فاسألوا اهللا بصدق القلب الراحةَ يف الدنيا واآلخرة مللكتكم احملسنة إليكم قيصرة اهلند، 
إذا كنتم أوفياء فادعوا هلا يف جوف الليايل، ويف الصباح أيضا، وال تبالوا مبن يعارض هذه 

  الفكرة. 
، وأن ال يشوب النفاق أي عمل جيب أن يصدر منكم كل تصرف بصدق وصفاء

لكم. حتلَّوا بالتقوى والصالح، واسألوا اخلري والعافية بصدق القلب ملن أحسن إليكم، 
  لكي جيزيكم اهللا تعاىل، ألن اإلنسان سيجد جزاء حسنا على كل حسنة. 

 أن يتقبل أدعيتنا هذه.  �وأكتفي ذا وال داعي للكلمات الكثرية، فإمنا ندعو اهللا 

 )الناشر(                   ۔الموالس
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  الدعاء والتأمني يف العربية

أيها األحباء املخلصون، واألصدقاء املسترشدون، جزاكم اهللا خري اجلزاء، 
البالء، إنكم قاسيتم متاعب السفر وشوائبه، وذقتم وحفظكم يف الكونني من 

مدجلني مكابدين، لتشكروا اهللا يف  مدجلني شدائد احلر ونوائبه، وجئتموين
مكاين هذا جمتمعني، وتكثروا الدعاء لقيصرة اهلند شاكرين ذاكرين، وتدعون 
 دعوة املخلصني، يا عباد اهللا ال تعجبوا لدعواتنا وشكرنا يف تقريب اجلوبلي،
وتعلمون ما قال سيدنا إمام كل نيب وويل وخامت النبيني، إنه من مل يشكر الناس 

واهللا جيب احملسنني، مث تعلمون أن أموالنا وأعراضنا ودماءنا قد  ،ر اهللافما شك
حفظتها العناية اإلهلية ذه امللكة املعظمة، وجعلها اهللا مؤيدة لنا يف املهمات 
الدنيوية والدينية، فالشكر واجب على ما فعل ربنا ذو اجلالل والعزة، ومن 

لشاكرين. أيها الناس هذا يوم جيب أعرض فقد كفر بالنعم الرمحانية واهللا حيب ا
فيه إظهار الشكر واملسرة مع الدعاء بإخالص النية، فأردنا أن نقبله مبراسم 

االبتهال والضراعة، وتذلل يليق حبضرة  التهاين والتربيك والتهنئة، ورفع أكف
األحدية، وإنارة املآذن واملساجد والسكك والبيوت باملصابيح والشهب 

أعني العامة، واهللا يرى ما يف قلوب  عناألعمال بالنيات املخفية  النورانية، وإمنا
العاملني. يا عباد اهللا الرمحن هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟ فال تظنوا ظن 

خبلوص النية، فأمنوا على دعائي يا  للقيصرةالسوء مستعجلني. واآلن أدعو 
باده من اخلواص والعامة، وال معشر األحبة، واتقوا اهللا وال تنسوا من اهللا ومن ع

  تعثوا مفسدين. 
يا رب أحسن إىل هذه امللكة كما أحسنت إلينا بأنواع العطية واحفظها من 
شر الظاملني، يا رب شيد واعضد دعائم سريرها، واجعلها فائزة يف مهماا، 
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يا وصنها من نوائب الدنيا وآفاا، وبارك يف عمرها وحياا يا أرحم الرامحني، 
رب أدخل اإلميان يف جذر قلبها، وجنِّها وذراريها من أن يعبدوا املسيح ويكونوا 
من املشركني، يا رب ال تتوفَّها إال بعد أن تكون من املسلمني، يا رب إنا ندعو 
هلا بألسنة صادقة، وقلوب ملئت إخالصا وحسن طوية، فاستجب يا أحكم 

  احلاكمني.
  هالقيصر جوبلي  أو   أتى  عيد      هنام ببهجة مستــكثرأجد األ

  هللت مستبشر  نشر التهاين يف احملافــل كلها      فأرى الوجوه
  هبربر ال   واجب فالشكر حق      بنا ر  ة منـمأراها نعــ إين 

  إخالصا يره يعمله  فمن  خري  سرورنا من شكرها      ال شك أنّ 
  !      هأكفر  املعتدي ما قُتل العنود  أمر النيب  لشكر رجل حمـسن      
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  الدعاء والتأمني يف الفارسية
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  الدعاء والتأمني يف البشتوية
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  الدعاء والتأمني يف اإلجنليزية

English Translation of 

the prayer recited by 

Mirza Ghulam Ahmad 

Rais of Qadian 

on the occasion of the Diamond Jubilee 

My friends - The object which has brought you here is to 

convene a meeting of thanksgiving on the happy occasion of 

the Diamond Jubilee of Her Majesty's reign in rememberance 

of the manifold blessings enjoyed by us during Her Majesty's 

time. We offer our heartfelt thanks to God who out of His 

special kindness has been pleased to place us under this 

sovereign rule, protecting thereby our life, property and 

honour from the hands of tyranny and persecution and 

enabling us to live a life of peace and freedom. We have also 

to tender our thanks to our gracious Empress, and this we do 

by our prayers for Her Majesty's welfare. May God protect 

our beneficient sovereign from all evils and hardships as Her 

Majesty's rule has protected us from the mischief of evil 

doers. May our blessed ruler be graced with glory and 

success and be saved at the same time from the evil 

consequences of believing in the divinity of a man and his 

worship. My friends do not wonder at this, nor entertain any 

doubt as to the wonderful powers of the Almighty, because it 



�� �����	 �
���	  ٢٩٧ 

is quite possible for him to confer His choicest blessings 

upon our gracious Queen in this world and the next. Hence a 

strong and firm belief in the omnipotence of the Supereme 

Being who made this spacious firmament on high and spread 

the earth beneath our feet illuminating them both with the 

sun and the moon. Let your sincere prayers as to the good of 

Her Majesty in matters spiritual and temporal, reach His holy 

throne. And I assure you that prayers that come from hearts 

sincere earnest and hopeful are sure to be listened to. Let me 

pray then & you may say Amen: 

Almighty God! As they Wisdom & Providence has been 

pleased to put us under the rule of our blessed Empress 

enabling us to lead lives of peace and prosperity, we pray 

Thee that our ruler may in return be saved from all evils and 

dangers as thine is the kingdom, glory and power. Believing 

in Thy unlimited powers we earnestly ask Thee all powerful 

Lord to grant us one more prayer that our benefactoress the 

empress, before leaving this world. may probe her way out of 

the darkness of man-worship with the light of "La-ilaha-

illallah- muhammad-al-rasul-ulalh." {There is no God but 

Allah & Muhammad is His Prophet}, Do Almighty God as 

we desire, and grant us this humble prayer of ours as thy will 

alone governs all minds. Amen! My Friends! Trust in God 

and feel not hopeless. Do not even imagine that the minds of 

wordly potentates and earthly kings are beyond His control. 

Nay, They are all subservants to His Holy Will. Let therefore 

your prayers for the welfare of your empress in this world 
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and the next, come from the bottom of your hearts. If you are 

loyal subjects remember Her Majesty in your night and 

morning prayers. Pay no heed to opposition. Let Your words 

and deeds be true and free from hypocrisy. Lead lives of 

virtue and righteousness, and pray for the good of your well-

wishers, because no virtue goes unrewarded. I conclude with 

earnest desire that God may grant our prayer. Amen.  

Dated 23-6-1897 
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بقاديان حمافظة أمساء احلضور يف اجللسة مبناسبة اليوبيل األملاسي للملكة 

 الذين �واملهدي املسعود حبضور اإلمام اهلمام املسيح املوعود غورداسبوره 
 .قاديان إىلوأمساء الذين تربعوا ومل يستطيعوا احلضور  وا والذين مل يتربعوا،تربع
  ٢٢/٦/١٨٩٧إىل  ٢٠/٦/١٨٩٧
  

 مالحظات
مبلغ 
التبرع 

 بالرويية

مكان 

 اإلقامة
 األسماء  

رقم 

 التسلسل

 قاديان ٥١ 

اإلمـام   ،سيدنا مريزا غالم أمحد
زعـيم   ،املهدي واملسيح املوعود

 مع أهل البيت ،قاديان

1  

 ٥   = 
كيم نور الدين احلولوي املحضرة 

 البهريوي

2 

 3 ولوي عبد الكرمي احملترمامل سيالكوت ٣ 

 4 ولوي برهان الدين احملترمامل جهلم ٠ 

مل يستطع 
احلضور 
ألسباب 

 قاهرة

٣ 
 أمروها،

حمافظة مراد 
 آباد

 5 احملترم أحسن ولوي حممد امل

 رية ١٠ 

مـع   ،حكيم فضل الدين احملترم
  عائلتيه

6 

 الهور ٥ 

 ،يـه أيب  ،كمال الدين هواجاخل
   أستاذ حماضر يف الكلية اإلسالمية

7  
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 الهور ٢ 

 ،صـادق البـهريوي  مفيت حممد 
 الكاتب يف مكتب احملاسب العام  

8  

 كالنور ٢.٧٥ 

 طالب البكالوريوس ،بيك أيوبمريزا 
 مع العائلة ،كلية الهور يف

9  

 الهور ٤ 

تاجر  ،خليفة رجب الدين احملترم
 األرز

10 

 11 حكيم حممد حسني   = ١ 

 الهور ٢ 
يب  ،مجال الدين احملتـرم  هواجاخل

      والية جامون ،كلية رنبري يه،أ
12  

 13 هلي احكيم فضل  = ٥ 

 ١ = 
موظـف يف   ،نشي موىل خبشامل

 مؤسسة السكة احلديدية

14 

 ٣ = 
موظـف يف   ،نشي نيب خبـش امل

 مؤسسة السكة احلديدية

15 

 ١ = 
موظـف يف   ،نشي حممد عليامل

 مؤسسة السكة احلديدية

16 

 ٥ = 
أستاذ حماضر  ،نشي حممد عليامل

 يف الكلية الشرقية  

17 

 18 تاجر األقمشة  ،شيخ رمحت اهللال = ٢٥ 

 ٠,٢٤ = 
املشرف علـى   ،هليإنشي كرم امل

 مدرسة نصرة اإلسالم

19  

 ٠,٥٠ = 
ميان حممد عظيم، املوظـف يف  

 مؤسسة السكة احلديدية

20 
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 21 مع ابنه ،افظ فضل أمحداحل الهور ١ 

 22 مع ابنه    ،افظ علي أمحداحل = ١ 

 ٠,٥٠ = 

 ،مسلم جديـد  ،شيخ عبد اهللال
جنمـن محايـة   أمدير مستشفى "

 اإلسالم"  

23 

 24 طالب البكالوريوس ،علي حممد = ٠ 

 ٥ = 
موظف يف   ،نشي عبد الرمحنامل

 مؤسسة السكة احلديدية

25 

 26 املقاول العام ،نشي معراج الدينامل = ١٠,١٨ 

 ٥ = 
موظـف يف   ،نشي تاج الدينامل

 مؤسسة السكة احلديدية

27 

 28 شيخ دين حممد  ال = ٠,٥٠ 

 ١ = 
مسـلم   ،شيخ نور حممدالكيم احل

 جديد

29 

 ١ = 
مدير مصنع  ،كيم حممد حسنياحل

 "رفيق الصحة"

30 

 ٠ = 
طالب يف املدرسـة   ،تاج الدين
 اإلسالمية

31 

 ٠ = 
طالـب يف املدرســة   ،عبـد اهللا 

 اإلسالمية   

32 

مل يستطع 
احلضور 
ألسباب 

 قاهرة

  33   بتويل ،موىل خبش = ١
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 الهور ٠,٥٠ =
 ،قاضي غالم حسني البـهريوي 

 طالب يف مدرسة الفنون  

34 

 35 حاجي شهاب الدين   = ٤ =

= ٢ = 
وارث ميان حممد   ،شراغ الدين

 سلطان

36 

 37 نساج احلبال  ،أمحد الدين = ١ =

 38 الناسخ  ،مجال الدين = ١ =

 39 الناسخ  ،حممد أعظم = ٠,٥٠ =

 40 سيف امللوك   = ١ =

 41 اخلياط ،ميان سلطان حممد الهور ٣ =

= ١ = 
موظـف يف   ،ميان غالم حممـد 

 املطبعة  

42 

 43 مظفر الدين   = ٢ =

= ١ = 
تاجر  ،واجه حمي الدين احملترماخل

 األقمشة الصوفية

44 

= ٠,٥٠ = 
 طالب علم ،حممد شريف احملترم

 الكلية اإلسالمية يف

45 

مل يستطع 
احلضور 
ألسباب 

 قاهرة

الكلية اإلسالمية                                                                                                               ،عبد احلق = ١ 46 

 47 الكلية اإلسالمية ،عبد ايد = ٠,٥٠ =

= ٧ = 
جملِّـد   ،غالم حمي الدين احملتـرم 

 جريدة "سيفيل ملتري غازيت"

48 
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 49 احملترم ،تاج الدين الهور ١ =

 50 احملترم ،بشري أمحد = ٠,٢٥ =

 51 احملترم ،نذير أمحد الهور ٠,٢٥ =

 52 احملترم ،هليإالدكتور كرم  = ٥ 

 ١ = 
ــب  ،شــري حممــد خــان طال

 البكالوريوس 

53 

 ٥ = 
طالــب  ،غــالم حمــي الــدين

 البكالوريوس

54 

 ١ = 
طالــب  ،شــري علــي احملتــرم

 البكالوريوس

55 

 هسرساو ٠ 

صاحبزادة سراج احلـق احملتـرم   ال
 ةرحوم حضراملابن  - مجايل نعماين

سجادة  ،شاه حبيب الرمحن احملترم
من  - نشني جهار قطب هانسوي

   وارد قاديان ه،سرساو

56 

 ١٠ 

حمافظة  ،توسام
 حصار

قاضي حممـد يوسـف علـي    
موظـف يف   ،مع العائلة ،النعماين
والد أ -واليـة جنيـد   ،الشرطة

 حضرة اإلمام األعظم  

57 

 والية نابة  ١ مل حيضر

ــدي ال ــيض اهللا اخلال ــيخ ف ش
 نائب املفتش ،القريشي

58 

 قاديان ٢ 

 ،سيد ناصر نواب احملترم الدهلوي
 املتقاعد

59 
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 قاديان ٢ 

الطالب  ،مري حممد امساعيل احملترم
 بالهور يف الكلية اإلسالمية

60 

 ٠ = 
 ،السرساوي ،مساعيل احملترماحممد 

 الطالب  

61 

 

٠ 
= 

 ،جديـد  شيخ عبد الرحيم مسلم
 الطالب

62 

 

٠ 
= 

 ،جديـد  شيخ عبد الرمحن مسلم
 الطالب

63 

 

٠ 
= 

 ،جديـد  شيخ عبد العزيز مسلم
 الطالب  

64 

 65 الطالب  ،جديد خدا يار مسلم = ٠ 

 

٠ 
= 

نسـاج   ،غالب الدين احملتـرم 
 الشاالت  

66 

 67 موظف يف املطبعة   ،امساعيل بيك = ٠ 

 68 احملترمإمام الدين  = ٠ 

 

٠ 
  قاديان

ــد  ال ــار أمح ــاحبزاده افتخ ص
 ياللدهيانو

69 

 

٠ 
= 

ــد  ال ــور حمم ــاحبزاده منظ ص
 ياللدهيانو

70 

 

٠ 
= 

ــوم  ال ــر قي ــاحبزاده مظه ص
 ياللدهيانو

71 

 

 ،كهيوال ٠
 حمافظة جهلم

 72 ولوي عبد الرمحن امل
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 ٩ ندهحمافظة  ،غ
 غجرات

 ،سيد خصيلت علي شاه احملتـرم 
 نائب املفتش

73 

 سيالكوت ٤ 
موظـف يف   ،علي شاه سيد أمري
 الشرطة

74 

 75 الناسخ   ،كيم حممد الديناحل = ١ 

 76 اخلياط ،نشي عبد العزيزامل = ١ 

 77 شيخ فضل كرمي العطارال = ٠.٧٥ 

 

٠ 
= 

تـاجر   ،حميي الدين احملترمغالم 
 اخلشب

78 

 79 اخلياط ،شيخ حسني خبشال قاديان ٠ 

 80 اخلياط ،عبد اهللا = ٠ 

 81 اخلياط ،عبد الرمحن = ٠ 

 82 اهللا خاناحلافظ أمحد  = ٠ 

 83 كرم داد  = ٠ 

 84 الطالب   ،رشاد عليإسيد  سيالكوت ٠ 

 والية بتياله ١,٥٠ 

 ولوي حممد عبـد اهللا خـان  امل
 مدرس الكلية ،وزيرآبادي ،احملترم

85 

 ١ = 
جنـدي يف   ،افظ نور حممـد احل

 ٤كتيبة رقم 
86 

 87 اخلراطي ،حممد يوسف = ١ 

 88 اخلراطي ،افظ ملك حممداحل = ٠ 

 89 الطالب   ،عبد احلميد احملترم = ٠,٢٥ 

 90 حممد أكرب خان السنوري = ٠ 
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 والية جامون ٣ 

تـاجر   ،خليفة نور الدين احملترم
 الكتب

91 

 92 تاجر الكتب ،اهللا دتا = ٢ 

 93 مدرس   ،ولوي حممد صادقامل = ٢ 

 94 الرفّاء  ،ميان نيب خبش أمرتسر ٥ 

 مرتسرأ ٣ 

تـاجر األقمشـة    ،مساعيلإحممد 
 كتره اهلوواليه ،الصوفية

95 

 96 كاتب الطلبات  ،ميان حممد الدين سيالكوت ١ 

 97 حارة ماشكيان ،ميان اهلي خبش غجرات ١ 

 مرتسرأ ٢ 

كتـره   ،ميان جراغ الدين احملترم
 هلوواليهأ

98 

 ٢ 
والية  
 كبورله

رسام اخلـرائط يف   ،نشي روراامل
 احملكمة  

99 

 ٢ = 
كاتـب   ،نشي ظفر أمحد احملترمامل

 الطلبات

100 

 غورداسبور ٧ 

مفتش  ،نشي رستم علي احملترمامل
 احملكمة   

101 

 102 احملترم نواب خان جامون ١ 

 103 الرفّاء ،ميان عبد اخلالق مرتسرأ ٠,٥٠ 

 104 املتعهد ،شيخ عبد احلق احملترمال لدهيانه ١ 

 105 حممد حسن العطار = ١ 

 ١ = 
تاجر  ،احملترم إبراهيمنشي حممد امل

 األقمشة  

106 
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 البناء حاجي عصمت اهللا احملترم لدهيانه ١ 
107 

 ٥ = 
مقاول  ،علي احملترم هخواجقاضي 

 العربات  

108 

 سيالكوت ١ 

ولوي أبو يوسف مبارك علـي  امل
 إمام مسجد صدر ،احملترم

109 

 

٠ 

 راولبندي

 بـن ا ؛الطالب ،عبد العزيز خان
الرمحن خان عبد، سـردار   أستاذ

 يوب خان  أ

110 

 

٠ 

 مرتسرأ

مطبـع   ،شيخ نور أمحد احملترمال
 رياض هند

111 

 

٠ 

= 
موظف  ،أمحد احملترمشيخ ظهور ال

 فی مطبع

112 

 

 ،كالنور ٠
حمافظة 

 غورداسبور

 مريزا رسول بيك احملترم
113 

 افظ عبد الرحيم احملترماحل بتاله ١ 
114 

 الدكتور فيض قادر احملترم = ٢ 
115 

 تاجر ،شيخ حممد جان احملترمال وزير آباد ٥ 
116 

 

٠ 

 دينانغر

 ،نشي نـواب الـدين احملتـرم   امل
 املدرس

117 

 خليفة اهللا دتا احملترم  = ٠ 
118 
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 ،جهوكر ٠

 غجراتحمافظة 

 اخلياط ،ميان خدا خبش احملترم
119 

 

حمافظة  ٠
 غجرات

جك  ،ولوي حافظ أمحد الدينامل
 سكندر

120 

 

٠ 
 غوجرانواله

إمـام   ،ميان أمحد الدين احملتـرم 
 مسجد قلعه ديدار سنج

121 

 ١ 
 ،سيكهوان
حمافظة 

 غورداسبور

ميان مجال الدين احملترم نسـاج  
 الصوف  

122 

 123 املقاول أكرب،حممد  بتاله ٤ 

 124   يهأاألستاذ غالم حممد يب  سيالكوت ١,٥٠ 

 125 ميان باغ حسني احملترم بتاله ٠ 

 126   ندهاب ،ميان نيب خبش = ١ 

 127 املختار ،نيب خبش شودري نشيامل بتاله ٥ 

 حمافظة جهلم ٠ 

 ،ملـك احملتـرم   ولوي خـان امل
 كهيوال

128 

حمافظة  ١ 
 غورداسبور

 ،الصواف ،ميان خري الدين احملترم
 سيكهوان

129 

حمافظة  ،بتاله ١ 
 غورداسبور

  130 كيم حممد أشرف احملترماحل

 

حمافظة  ٠
 جالندهر

 131 الطالب   ،شيخ غالم حممد احملترمال

 132 الِّد ،افظ غالم حميي الديناحل قاديان ٠ 

 133 الصواف ،الدين احملترم إمام ميان سيكهوان ١ 
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حمافظة  ٠ 
 غورداسبور

 134 بتهيان ،اهللا دين احملترم

 كبورله ٢ 

 ،شيخ عبـد الـرحيم احملتـرم   ال
والية                                                                                                                         يف وظفامل

135 

 جامون ٢ 

بـائع   ،احملترم شيخ حممد الدينال
األحذية                                                                                                                              

136 

 137 املقاول ،حممد شاه احملترم = ٠,٥٠ 

 

حمافظة  ٠
 غورداسبور

قرية ، صاحب احملل ،نظام الدين
   غالم نيب

138 

 139 قرية غالم نيب ،إمام الدين احملترم = ٠ 

 

٠ 
= 

املـزارع   ،شيخ فقري علي احملترمال
 يف قرية غالم نيب

140 

 

٠ 
= 

قرية غالم  ،شيخ شري علي احملترمال
 نيب

141 

 

٠ 
= 

قريـة   ،شيخ جراغ علي احملترمال
 غالم نيب

142 

 

٠ 
= 

صـاحب   ،شهاب الدين احملترم
                 قرية غالم نيب ،احملل

143 

 

٠ 
= 

حمـدد   ،نشي عبد العزيز احملترمامل
 سيكهوان  ،األراضي الزراعية

144 

 

٠ 
= 

اخلياط  ،ميان قطب الدين احملترم
   بدهيشه

145 

 146 الطالب   ،ميان سلطان أمحد غجرات ٠ 
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حمافظة  ٠
 غورداسبور

قرية غالم نيب                                                                                                                                  ،خبش شيخ أمريال 147 

 

حمافظة  ٠
 غورداسبور

 148 قرية بازيد ،سيد نظام شاه احملترم

 

حمافظة  ٠
 غجرات

 149 دنغه ،افظ حممد حسني احملترماحل

 الهور ١ 

موظـف يف   ،بابو غُل حسـن 
 مؤسسة السكة احلديدية

150 

 

حمافظة  ٠
 غورداسبوره

قريـة   ،افظ نور حممد احملترماحل
فيض اهللا                                                                                                                

151 

 

٠ 
 كبورله

موظـف يف   ،حسن خان احملترم
 القوات املسلحة للوالية

152 

 

حمافظة  ٠
 هغورداسبور

 153 بريووال ك،مرزا جهندا بي

 154 مده ،الطالب ،حممد حسني مرتسرأحمافظة  ٠ 

 

مديرية  ٠
 خوشاب

 155 كند ،مريأميان حممد 

 156 الطالب   ،غالم حممد مرتسرأ ٠ 

 

حمافظة  ٠
 غورداسبوره

 157 قرية غالم نيب    ،حممد امساعيل

 حمافظة جهلم ١ 
كوتله  ،الدين احملترمقطب شيخ ال

 فقري

158 

 قاديان ٠,٥٠ 

خباز يف بيت  ،ميان غالم حسني
 اإلمام املهدي واملسيح املوعـود 

�   
159 
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حمافظة  ٣ 
 غجرات

تـاجر   ،ميان موال خبش احملتـرم 
 دنغه ،اجللود

160 

حمافظة  ١ 
 غوجرانواله

 ،قاضي حممد يوسـف احملتـرم  ال
 قاضي كوت

161 

 162 تاجر األرز   ،عبد اهللا الهور ٠ 

 ١ 
حمافظة 
 غجرات

 ،ولوي حـافظ كـرم الـدين   امل
 والهبوران

163 

 164 دنغه ،افظ أمحد الدين اخلياطاحل = ٠,٥٠ 

حمافظة  ٠ 
 غورداسبوره

 165 دوده ،التاجر ،عبادت علي شاه

 مرتسرأحمافظة  ٣ 
 166 جسر وال ،املختار ،حممد خان

حمافظة  ٠ 
 غجرات

 167 كالوسائي،ميان علم الدين احملترم

 168 دنغه ،ميان كرم الدين احملترم = ١ 

 169 دنغه ،شيخ أمحد الدين احملترمال = ٠ 

 170 دنغه ،ميان أمحد الدين احملترم = ٠ 

 سيكهوان ٠,٥٠ 
 171 الصواف ،ميان حممد صديق

 172 ميان صادق حسني   والية بتيالة ١ 

 

حمافظة  ٠
 منتغومري

 ،ولوي فقري مجال الدين احملترمامل
 واله سيد

173 

 

٠ 

= 

تهـة   ،ولوي عبد اهللا احملتـرم امل
 شريكا

174 

 قاديان ٠ 
 175 الطالب   ،ميان عبد العزيز
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حمافظة  ٠
 غورداسبور

 176 قرية غالم نيب    ،ميان عبد اهللا

حمافظة  ٢ 
 غجرات

اللـه   ،الطباخ ،مهر الدين احملترم
 موسى   

177 

 = ٢ مل حيضر
اللـه   الطباخ ،كرم الدين احملترم

 موسى

178 

 ١ 
حمافظة 

 غورداسبور

حمدد األراضي  ،إمام الدين احملترم
 لوجب   ،الزراعية

179 

 ١ = 
قريـة   ،املختار ،فضل اهلي احملترم

 فيض اهللا

180 

 181 قرية فيض اهللا ،املختار ،غالم نيب = ١ 

 ٠ = 
قرية مندي  ،املعمار ،جراغ الدين

 كران  

182 

 ١ = 
كاتب  ،احملترمقاضي نعمت علي 

 بطالهإمام املسجد 

183 

 ١ = 
قريـة   ،املختار ،أمحد علي احملترم

 وزير

184 

 

حمافظة  ٠
 غورداسبور

 185 قرية غالم نيب ،إمام الدين احملترم

 

٠ 
= 

قريـة   ،صانع احلبال ،ميان فقري
 فيض اهللا

186 

 

٠ 
= 

قريـة   ،صانع احلبال ،ميان أمري
 فيض اهللا

187 



�� �����	 �
���	  ٣١٣ 

 

حمافظة  ٠
 غورداسبور

 ،شيخ بركـت علـي احملتـرم   ال
 قرية فيض اهللا،احمللصاحب 

188 

 

٠ 

= 
حمـدد األراضـي    ،بركت علي

 قرية فيض اهللا ،الزراعية

189 

 قرية فيض اهللا ،ميان إمام الدين = ٠ 
190 

 قرية بازيد    ،حسني سيد أمري = ٠ 
191 

 

٠ 

قريـة   ،شيخ فريوز الدين احملترمال =
 بازيد    

192 

 قرية بازيد     ،شيخ شري عليال = ٠ 
193 

 

٠ 

= 
قريـة   ،شيخ عطا حممد احملترمال

 بازيد    

194 

 

٠ 

= 
قريـة   ،سيد حممد شفيع احملتـرم 

 بازيد    

195 

 قرية بازيد     ،عمر احلراس = ٠ 
196 

 

٠ 

 غجرات

حملة خوجـة   ،الدين ولوي أمريامل
 واله

197 

 البناء حممد عمر جامون ٠ 
198 

 

حمافظة  ٠
 غورداسبور

قريـة   ،سيد وزير حسني احملترم
 بازيد    

199 

 دودان ،مهر اهللا شاه = ٠ 
200 

 بدجية ،سلطان خبش = ٠ 
201 
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 بلب غره ١ 

 ،نشي عبـد العزيـز احملتـرم   امل
 ،املعروف بـ "وزيـر خـان"  

 مراقب القنوات 

202 

 ٠ 
حمافظة 
 منتغومري

 203 دهوين ،نور حممد احملترم

 204 سيد واله ،عبد الرشيد = ٠ 

 

٠ 
 حمافظة الهور

إمـام   ،ولوي أمحد الدين احملترمامل
 املسجد

205 

 206 احلافظ معني الدين احملترم قاديان ٠ 

 207 عبد ايد احملترم كبورلة ٠ 

مل يستطع 
احلضور 
ألسباب 

 قاهرة

 208 حممد خان احملترم = ٢

 ٢ = 
 ،ولوي حممد حسـني احملتـرم  امل

 اغورائني

209 

  210اغورائني ،نظام الدين = ٠ 

 211 النجار ،فيض حممد سيالكوت ٠ 

 

حمافظة  ٠
 غورداسبور

 ،ســيد جــوهر شــاه احملتــرم
 ريوجيجي

212 

 213 طالب علم ،حكيم دين حممد قاديان ٠ 

  ٠.١٢  = 
سـاعي   ،شيخ فضل اهلي احملترمال

 الربيد  

214 

 215 بكراله ،سلطان حممد احملترم حمافظة جهلم ٠ 
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 216 كمبو ،اهللا ديا احملترم مرتسرأحمافظة  ٠ 

 

٠ 
 حمافظة جهلم

قرية سـيد   ،سيد عامل شاه احملترم
 ملو   

217 

 218 مستري حسن الدين احملترم سيالكوت ٠ 

 219 صانع األساور   ،مريان خبش احملترم بتاله ٠ 

حمافظة  ١ 
 غورداسبور

 220 سيكهوان ،مهر سانون احملترم

 221 التاجر ،حكيم مجال الدين احملترم قاديان ١ 

 222 طالب علم ،حممد امساعيل احملترم = ٠ 

طالب علم              ،حممد اسحق احملترم = ٠  223 

حمافظة هوشيار  ٢ 
 بور

 224 هريانه ،عبد اهللا خان احملترم

 

حمافظة  ٠
 غورداسبور

 225 قرية بيل  ،البناء ،كرمي خبش

 226 مرزا بوتا بيك قاديان ٠ 

 227 مرزا أمحد بيك = ٠ 

 228 حممد حيات احملترم بتاله ٠ 

 

٠ 
= 

موظف عند الدكتور  ،نور حممد
 فيض قادر احملترم

229 

 230 التاجر ،شيخ غالم حممد احملترمال مرتسرأ ٠ 

 231 نيجة بند ،بركت علي احملترم بتاله ٠ 

 232 ككه زئي    ،غالم حسني احملترم = ٠ 

 233 "شانه غر" ،خبش احملترمرحيم  جهلم ٠ 



٣١٦  �� �����	 �
���	 

 

حمافظة  ٠
 سيالكوت

 إمـام ، شيخ غالم أمحد احملترمال
 مسجد ريال

234 

 

٠ 

= 
إمـام مسـجد    ،شيخ امساعيلال

 ريال

235 

 

٠ 

 والية جامون

قريـة   ،شيخ كرمي خبش احملترمال
 كاهين  

236 

 شيخ جراغ الدين احملترمال = ٠ 
237 

 

حمافظة  ٠
 غورداسبور

 تتال ،الزيات ،ميان كنو
238 

 سيالكوت ١ 

تـاجر   ،شيخ موال خبش احملترمال
 األحذية

239 

 مرزا نظام الدين قاديان ٠ 
240 

 سيد عبد العزيز احملترم انباله ٠ 
241 

مل يستطع 
احلضور 
ألسباب 

 قاهرة

٥ 
 ،كهاريان
حمافظة 
 غجرات

 ولوي فضل الدين احملترمامل
242 

= ١٠ 

  ،خوشاب
 حمافظة شاهبور

 ولوي فضل الدين احملترمامل
243 

= ٢ 
 ،كرن بور

حمافظة ديره 
 دون

 افظ رمحت اهللا احملترماحل
244 
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 جهلم ٢ =

مصـمم   ،الـدين احملتـرم   نور
"بارك ماستري"                                                      ،اخلرائط

245 

 والية بتيالة ١ =

 ،ميان عبد اهللا احملترم السـنوري 
 حمدد أراض زراعية  

246 

 ن الغربيةمج ٣ =

موظـف   ،ميان عبد العزيز احملترم
 يف مكتب قناة الري 

247 

 قصور ٢٠ =

 ،الدكتور بوري خـان احملتـرم  
 اجلراح املساعد  

248 

 راولبندي ١ =

مدرسـة   ،ولوي حممد حسنيامل
    إسالمية

249 

مل يستطع 
 احلضور

١ = 
 ،ولوي خادم حسـني احملتـرم  امل

 مدرسة إسالمية  

250 

= ١ = 
موظـف يف   ،اهللا دين احملترمبابو 

 دائرة اإلضاءة  

251 

 252 سيد عنايت علي شاه احملترم لدهيانه ٢,٣٠ =

 نارووال ١٠ =
 نائب ،نشي غالم حيدر احملترمامل

   مفتش الشرطة
253 

 254 ولوي علم الدين احملترمامل = ٢ =

= ٢ = 
موظف  ،نشي حمرم علي احملترمامل

 يف مكتب ضابط الشرطة  

255 

 حمافظة جهلم ٤ =

مدير حمطة  ،بابو شاه دين احملترم
 القطار يف دينه

256 

مل يستطع 
 احلضور

 257 نشي اهللا دتا احملترمامل سيالكوت ١١
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 ،حمافظة ديره ١ =
 امساعيل خان

 ،نشي فتح حممد بزدار احملتـرم امل
 ليه ،مدير مكتب الربيد

258 

 راولبندي ١٠ =

صاحب  ،شيخ غالم نيب احملترمال
 احملل

259 

 ديره دون ١ =

أخـو   ،نشي مظفر علي احملترمامل
حسـن احملتـرم   أولوي حممد امل
 مروهيألا

260 

= ١ = 
املوظف  ،ميان أمحد حسني احملترم

 عند ميان حممد حنيف التاجر

261 

 262 ولوي حممد يعقوب احملترمامل = ١ =

 جالندهر ١ =
 ،نشي علي جوهر خان احملتـرم امل

 مدير مكتب الربيد  

263 

 ثكنة انباله ٥ =

 ،مساعيـل احملتـرم  إنشي حممد امل
ــكة  ــرائط يف الس مصــمم اخل

 احلديدية

264 

 بتاله ١ =

 ،ولوي غالم مصطفى احملتـرم امل
 صاحب مطبع "شعله طور"

265 

 يافريقأممباسه  ١ =

موظف  ،فضل احملترمأبابو حممد 
 يف مؤسسة سكة احلديد  

266 

 سيالكوت ٢ =

 ،شودري حممد سلطان احملتـرم 
 ولوي عبد الكرمي احملترماملوالد 

267 

= ٢ = 
القـائم   ،سيد حامد شاه احملترم

 بأعمال مسو نائب املفوض  

268 
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 سيالكوت ١ =
 ،سيد حكيم حسام الدين احملترم

 الزعيم

269 

 270 الصائغ ،فضل الدين احملترم = ١ =

 271 حكيم أمحد الدين احملترم = ٥ =

= ١ = 
صـانع   ،شيخ نور حممد احملترمال

 العمائم  

272 

حمافظة  ١ =
  جرانوالهغو

حمدد األراضي  ،حممد الدين احملترم
 ترجري ،الزراعية

273 

 274 املدرس ،سيد نواب شاه احملترم سيالكوت ١ =

 275 سيد جراغ شاه احملترم = ١ =

مل يستطع 
 احلضور

١ = 
موظف  ،شودري نيب خبش احملترم

 يف الشرطة  

276 

 277 حممد الدين احملترم = ٠,٢٥ =

 278 جملِّد الكتب ،حممد الدين احملترم = ٠,٥٠ =

 279 اهللا خبش احملترم = ٠,٢٥ =

 280 التاجر   ،شادي خان احملترم = ١ =

 281 شودري إله خبش احملترم = ١ =

 282 شودري فتح دين احملترم = ١ =

 283 نساج الشاالت ،احملترماهللا ركها  بتاله ١ 

مل يستطع 
 احلضور

 284 ضابط الشرطة ،هلي احملترمإكرم  لدهيانه ١

 285 بري خبش احملترم لدهيانه  ٢ =

 286 نشي إله خبش احملترم امل سيالكوت ١ =

  287بال واله ،كرم الدين احملترم = ٤ =
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 بتياله ٥ =

حـافظ   ،هلي احملترمإنشي كرم امل
 السجالت  

288 

= ٥ 
حمافظة  ،رشيده

 ملتان

مسـئول   ،مرزا نياز بيك احملترم
 قسم قنوات الري يف احملافظة 

289 

 290 نساج الشاالت ،اهللا دتا احملترم بتاله ١ 

مل يستطع 
 احلضور

 291 الدكتور عبد احلكيم خان احملترم والية بتياله ٢

 نادون ١ =
 ،السـرهندي  ،عزيز اهللا احملتـرم 
 مدير مكتب الربيد

292 

 جهلم ١٠ =
رئـيس   ،نواب خـان احملتـرم  ال

 املديرية 

293 

= ١ = 
موظف عند  ،عبد الصمد احملترم

 نواب خان احملترم املذكور  ال

294 

 295 موكل ،ولوي نور حممد احملترمامل حمافظة الهور ١ =

= ٠,١٨ = 
مسجل  ،سيد مهدي حسن احملترم

 منسوب املاء "لوهله"

296 

= ٠,٥٠ 

حمافظة شاه 
 بور

 297 هجن ،ولوي شري حممد احملترمامل

حمافظة  ٢ 
 غورداسبور

مـدير   ،بابو نواب الدين احملترم
 دينانغر ،املدرسة

298 

 ٠,٢٥ 

حمافظة 

مل يستطع 
 احلضور

 300 موظف يف اصطبل ،رحيم خبش سنجرور ٥

 301 إمام مسجد ،قاري حممد جهلم ٢ =

 غورداسبور

 299 سيكهوان ،خري الدين ةوالد



�� �����	 �
���	  ٣٢١ 

مل يستطع 
 احلضور

 302 كوتله فقري ،شرف الدين حمافظة جهلم ١

 303 كوتله فقري ،علم الدين = ١ =

 304 سنور ،ولوي حممد يوسفامل بتياله ١,٨٠ =

 305 سنور ،أمحد خبش احملترم = ١,٨٠ =

 306 سنور ،حممد ابراهيم احملترم = ١,٨٠ =

 منطقة لوجب ١ =

حمـدد األراضـي    ،الـدين  إمام
 الزراعية 

307 

= ١ 
حمافظة 

 غورداسبور

املعروف باسـم نـيب    ،غالم نيب
 قرية فيض اهللا ،خبش

308 

 بتياله ١ =

موظـف   ،نشي أمحد احملتـرم امل
 حكومي  

309 

= ٠,٢٥ = 
 ،ولوي حممود حسن خان احملترمامل

 املدرس

310 

= ١ = 
املراد  ،شيخ حممد حسني احملترمال

 آبادي  

311 

 312 البناء ،أمحد الدين احملترم ريه ٤ =

 313 البناء ،أمحد إسالم = ٢ =

 314 ميان فياض علي احملترم   كبورلة ٢ =

حمافظة   ٢ =
 غجرات

 ،ديـن احملتـرم  صـاحب  ميان 
 كهاريان

315 

 316 احلالق ،ميان عامل دين ريه ٠,٢٥ =
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سيد إرشاد علي جنل سيد خصيلت  .١عبد الرمحن املسلم اجلديد اجلالندهري
عبد اهللا ولد خليفة  .٣كمبوه ،اهللا دتا ولد نور حممد .من دجنه ٢علي شاه احملترم

اهللا  .٦ريه ،روشن الدين .٥ديره بابا نانك ،الطالب ،غالم حممد .٤رجب دين
 ،نور حممد .٨شيخ أمحد علي، قرية بازيدال .٧تيان ،بندي ،ودهايا احملترم

قرية ، شيخ أمريال .١١قاديان ،غالم قادر .١٠سيد واله ،عبد الرشيد .٩دهوين
حمافظة  ،أمحد آباد ،غُالب ولد حمكم .١٣يانقاد ،غالم غوث .١٢غالم نيب

 ،دين حممد .١٦قاديان ،عيدا ولد شادي .١٥هدجن ،شاه نواز .١٤غورداسبور
 إمام. ٢٠قاديان ،حسينا .١٩قاديان ،بدها .١٨صدر الدين قاديان .١٧قاديان
 .٢٣قاديان، ارائني ،حامد علي .٢٢قاديان ،نور حممد هواجاخل .٢١قاديان ،الدين

شيخ ال .٢٦قرية فيض اهللا ،فقري حممد .٢٥قاديان ،لسو .٢٤قاديان ،مريان خبش
 ،فتح دين .٢٩قاديان ،شرف دين .٢٨قاديان ،واجه كهيوناخل .٢٧قاديان ،حممد

 ،نتهو .٣٢كهارا ،لبها دوغر .قاديان ،لبهو .٣١قاديان ،عبد اهللا .٣٠كهاردله
 .٣٤قاديان ،بوتا .٣٣قاديان

 

 الهور ٥ =

نائـب   ،هلي احملتـرم إبابو كرم 
 ،شفى اـانني تاملشرف على مس

شـيخ رمحـت اهللا   العن طريق 
 احملترم

317 

 318  بابو غالم حممد احملترم لدهيانه ٤ =
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  سلمكم اهللا تعاىل،  ،مسيح الزمان املكرم واملعظم ،الطبيب الروحاين 

  السالم عليكم. أكتب لكم تقرير االحتفال مبناسبة اليوبيل امتثاال ألوامركم 
لالحتفال مبناسبة اليوبيل، وملا  ٢٢/٦/١٨٩٧-٢١لقد مت حتديد يومي 

أن تؤدى مجيع املراسم املتعلقة باليوبيل يف بكانت هناك أوامر حكومية 
  . ٢٢ يوم فقد قررنا أن تكون الربامج كلُّها يف ،٢٢/٦/١٨٩٧

ون وكما كان الزعيم األعظم يف والية مالري كوتله وفيا، كان الزعماء اآلخر
أيضا أوفياء وخملصني للحكومة على الدوام. وقد أثبتوا ذلك يف مناسبات 

، وملا كانت املعاركبل قد ساعدوا احلكومة مبشاركتهم الشخصية يف  ،كثرية
فُرص اخلوض يف املعارك قد انقضت، هلذا نتقدم اآلن لتقدمي كل خدمة ممكنة 

لك وقد أكرمتنا هذه تقتضيها األوضاع يف العصر الراهن. فلماذا ال نقوم بذ
احلكومةُ مبنة كبرية، وهي أن السيخ كانوا قد أقضوا مضاجع هذه الوالية يف 

لكانت  ،زمن أوج سلطتهم، ولو مل يأت اجلنرالُ "أختر لوين" كغيث الرمحة
هذه الوالية قد انفلتت من هذه العائلة منذ زمنٍ واحتلَّها السيخ، فعائلتنا من 

 .وقد توثقت عرى هذا األمر أكثر بفضلكم ،احلكومة كل النواحي ممتنة هلذه
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فقد وجب علي  ،وملا كانت مجاعتنا تنتفع من منن احلكومة هذه بصفة خاصة
  أن أقدم الشكر أكثر من زمالئي.

بل قد  ،أوال: لقد نظمت اإلضاءة املكثفة على منـزيل واملسجد القريب منه
وت، وطَلَينا البيوت كلها أوال أُضيء بيت يل خارج املدينة يف قرية سرواين ك

بطالء أبيض، وركّبنا مصابيح متنوعة، وكتبت على أحد اجلدران اجلملة التالية 
"محى اهللا  أي: God save our Empressباملصابيح الصغرية باللغة اإلجنليزية 

قيصرتنا"، وكانت اإلضاءة يف بيتنا أكثر من أي بيت يف املدينة، غري أنه بسبب 
، لذا أضيئت املدينة كلُّها ٢٢/٦/١٨٩٧واء مل  تنجح اإلضاءةُ بتاريخ هبوب اهل

األماكن املرتفعة بسبب  أْلكن يف ذلك اليوم أيضا مل تض ،٢٣/٦/١٨٩٧يف 
  اهلواء. 

 ،أحدها يف مدخل الزقاق ؛ثانيا: أضأنا القناديل بصورة ثالثة أقواس صغرية
يب مجلة "مبارك االحتفال باليوبيل بلون ذه على أوهلاوكتبنا  .واآلخرينِ أمام بييت
أي  Welcomeباللغة اإلجنليزية:  كتبنا عليه -على باب بييت -األملاسي" والثاين 

"أطال اهللا عمر  عليهكتبنا  يقابل الباب، الثالثالقوس "أهال وسهال ومرحبا" و
  ويف قرية سرواين كوت أيضا بين قوس صغري.  ،قيصرة اهلند"

يونيو/حزيران  ٢٢اجلماعة يف الساعة السادسة مساًء يف ثالثا: مجعت أبناء 
للدعاء لدوام حكومة جاللة ملكتنا قيصرة اهلند وطول عمرها وتوفيقها لتستنري 

  بشمس اإلسالم وتدخل يف "الذين آمنوا" وذلك ردا على مننها علينا. 
رابعا: كنت أوصيت أبناء مجاعتنا بتأكيد شديد أن يشعل كلٌّ منهم حىت 
أصحاب املقدرة املالية الضئيلة مائة قنديل على أقل تقدير، والذين ال يطيقون 
ذلك فليطلبوا مين النفقات، فقد قدمت نفقات اإلضاءة خلمسة إخوة وحتمل 

  بقيتهم نفقات اإلضاءة بأنفسهم. 
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خامسا: والذين ملّكتهم بعض القطع األرضية يف قرية سرواين كوت فقد 
أمرتهم أيضا باإلضاءة ففعلوا، وثابت أن مثل هذه اإلضاءة مل تكن يف قرى 

  أخرى يف هذه الوالية. 
  يونيو/حزيران أطلقنا ألعابا نارية احتفاال ذه املناسبة. ٢٣سادسا: يف 
  مأدبة لألحبة األفاضل.  يونيو/حزيران أقمنا ٢٢سابعا: يف 

  يونيو/حزيران.  ٢٣ثامنا: وزعت الغالل والنقود على املساكني يف 
تاسعا: صدر اقتراح لبناء تذكار، وسوف أخربكم عند اختاذ القرار خبصوص 

  ذلك. 
  }٢٥/٦/١٨٩٧{مالري كوتله  حممد علي خان :الراقم

*****************  
اسم أو  فاتوإذا  ،أمساء مجيع األحبة مالحظة: لقد سعينا جاهدين لتسجيل

  امسان سهوا فهو من لوازم البشرية. 
 

 ،طُبع يف مطبعة ضياء اإلسالم بقاديان

  بإشراف حكيم فضل الدين، صاحب املطبعة
  ٢٨/٦/١٨٩٧يف 
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  الذي نشره الدكتور عباد اهللا م.ب. بعد طبعه 
  يف مطبعة بشري يف سوق أمرتسر 
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 أول أطفاهلم بإكمال حيتفلون أم اهلندية القارة شبه مسلمي لدى املعروفة التقاليد من 
تمةدعىف هلم، تشجيعا الكرمي القرآن لتالوة خذه ي قرأو واألصدقاء، األقارب املناسبةي 
 املسيح سيدنا كان مجاعيا. له نويدعو الكرمي، القرآن من شيئا أمامهم الطفل

 هذه نظم فقد الكرمي، القرآن اهللا لكتاب العظيم حلبه املناسبة ذه تميه � املوعود
 عن فيها عبرو الكرمي للقرآن األوىل اخلتمة حممود سيدنا األكرب جنله إاء عند القصيدة

@(املترجم) اآلخرين. ألوالده دعا كما هللا شكره @
 

  

  بيترمجة غالف الطبعة الثانية هلذا الكت



  
  
@ @

@ @@ @@ @@ @@@@@
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@@@@

éğjyë@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@�†ß@¿@ñ†î–ÓL@@ @

şî·@lìuë@æbîi@¿ëòîÜu@Ö‰aìÐi@Š’jÛa@âý×@åÇ@ï�⁄a@âýØÛa@ŒL@@aˆ�ë
@�a@âý×@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@Čæc@¿@Ù‘@åß@�îÜÏ�N@ @

إن مجال القرآن الكرمي وحسنه وروعته نور لروحِ كل مسلم. الناس "١
  يستنريون بالقمر أما حنن فبالقرآن نستنري.

فهو  ؛وكيف ال يكون فريدا فذا ،فقد فكَّرنا وأمعنا النظر ،ال يثبت له أي نظري
  ؟املقدس كالم الرمحن

 كل نص منه ربيع خالد، فال يوجد ذلك اجلمال يف احلديقة وال مياثله أيّ يف
  بستان. 

فال تنافسه آللئ  ؛مثيلٌ يف احلسن واجلمالاملقدس ال ميكن أن يكون لكالم اهللا 
  ."بدخشان"لعلُ ال ، و"عمان"

أما ذاك  ،وأىن لقول البشر أن يرتقي إىل مرتبة كالم اهللا، فهو القادر القدير
 فالفرق بين جلي.  ،ضعيف عاجزف

تعترف املالئكة بعدم العلم.. أىن إلنسان أن يقدر على إن الذي يف حضرته 
  منافسته يف الكالم. 

صنع نور  إذًا أىن يسهل عليهف ،اإلنسان على خلق رِجلِ حشرة صغريةال يقدر 
   ؟!أي كالم اهللا احلق

                                                 

  (املترجم) قصيدة مترمجة من األردية.  ١
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ةٌ من مشفكُفّوا اللسان إذا كانت عندكم  ،أيها الناس راعوا قليال شأن كربياء اهللا
  اإلميان.

فما أسوأ هذا  ،فاتقوا اهللا أيها األصدقاء ،لَكفر شنيع �إن االشراك باهللا 
  الكذب والبهتان! 

فلماذا قلوبكم عامرة بالشرك إىل هذا  ،األحد �إذا كنتم تؤمنون بوحدانية اهللا 
  احلد؟

املخطئون، فكفُّوا عن ذلك إن كنتم ، فأنتم يف غشيت حجب اجلهل قلوبكمك
  ختافون اهللا أدىن خوف.

ال حنقد عليكم أيها اإلخوة قط، وإمنا ننصحكم نصيحة املتواضعني وإن كان 
   "هناك ذو قلبٍ طاهر فنفديه بالروح والدم.

  
  
  
  

@ @

@ @

@ @

@ @
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ôŠ�c@ñ†î–Ó@ @
إن نور الفرقان هو الذي ظهر أكثر جالًء من بني مجيع األنوار. وقدوس من "١

  منه ر األنوار هذا. صدر
  فظهر هذا الينبوع الصايف من الغيب فجأة. ،كادت شجرةُ وحدانية احلق تذبل

  إذ يتوفر فيه كل ما كان ضروريا.  ،إن فرقانك هو العامل يف ذاته !يا إهلي
يف كل مكان فلم نعثر على غري  هم مخر العرفان  كله وحبثنالقد جتولْنا يف العامل

  هذه الكأس الوحيدة. 
  فهو وحيد فريد يف كل وصف.  ،بأي شيء ميكن تشبيه هذا النور يف العامل

  كنا حنسب هذا الفرقان عصا موسى، مث بتدبره وجدنا كل كلمة منه مسيحا. 
وإال فقد جتلى  ،م أنفسهمإذا كان العميان ال يرون هذا النور فهذا ذنبهم ه

  . الكواكب املنريةبقوة مئات 
وجود هذا  رغمالذين ظلت قلوم عمياء  ؛فما قيمة حياة هؤالء يف هذا العامل

  النور.
قبل أن  -حسدا وكمدا -حيترقون كلِّها إن هؤالء الذين بان كذب أقواهلم

   "يصلوا بنار جهنم.
*****  

  
  
  

                                                 

  (املترجم) قصيدة مترمجة من األردية.  ١
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  الذي ال شريك له وال كفء.  ،وحده القيوماحلمد والثناء هللا "١ 

لذا فإن إنشاء الصلة بغريه عبث.  ،هو احلي الباقي وكل من سواه فان  
سبحان من إن قليب يردد على الدوام أغيار وهو الوحيد حبيب القلب، الكل 
  . يراين

 منه، يرجتف املقربونإذ  ؛فالعظمة عظمة اهللا ،هو قدوس وقدرته مقدسة أيضا
  وابه املالئكة. 
  فأحبوه. !فأىن لنا الشكر على النعمة وحنن مجيعا خلقه ،إن رمحته عامة

  .سبحان من يراينوكيف تقبل غريته احلب لسواه، فبارك لنا يف هذا اليوم. 
ودهفكل ما نتمتع به من راحة فمن مننكن صدق القلب وبايعناه بقد  ناإ ،ته وج

  ه. تب عظمويف القل
لنا يف هذا اليوم.  ،ويف الطاعة تكمن السعادة ا،وإن يف طاعته خري فبارك

  . سبحان من يراين

                                                 

  (املترجم) قصيدة مترمجة من األردية.  ١
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  وهو حبيبنا الوحيد.  ،حنبه وحده وإننا ،جليةمتجلميع ورمحته ا قيومهو 
. وكل من سواه باطل كلُّه، فبارك لنا يف هذا اليوم ،وال نستطيع العيش بدونه

  . سبحان من يراين
وأنت  ،فأنت الذي رزقتنا اإلميان ،وإين فداء أعتابك ،يا ريب لقد أكرمتنا مبنتك
  احلفيظ كل حني وآن. 

فبارك لنا يف هذا  ،وأنت الرحيم الرمحن ،وإن كرمك يغمرنا كل حني وآن
  . . سبحان من يرايناليوم

  فقد مألت بييت من كل فضل.  ،كمنفكل ما يل هو  !يف يسعين شكركك
  . . سبحان من يراينفبارك لنا يف هذا اليوم ،ظالم فحني حلَّ نورك تولَّى كلُّ

فلمنتك هذه أثىن قليب عليك  ،قراءة القرآن الكرمي "حممود"لقد أريتنا يوم ختم 
  وانشغل يف بيان حمامدك. 
. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم ،ف شكر! يا إهليفلك ألف شكر! ولك أل

  . يراين
  هؤالء.  فأنت الذي وهبتين عبادك الثالثة ؟!أىن يل أن أشكرك يا ريب وموالي

  . . سبحان من يراينفبارك لنا يف هذا اليوم ،إنين لك كليا وأنت ريب األكرب
 ،وبذلك حتققت أمنيايت القلبية ،اليوم أكمل حممود اخلتمة األوىل للقرآن الكرمي

  فإنين فداء لوجهك.  ،فقد أطلعت علي هذا اليوم بفضلك
. سبحان من مىت يسعين الشكر على مننك يا ريب املنان؟ فبارك لنا يف هذا اليوم

  .يراين
فقلمي  ؟!وكيف ميكنين أن أمحدك ،فأنت رمحةٌ متجسدة ،كل هذا من لطفك

  عاجز عن ذلك. 
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  . . سبحان من يراينفبارك لنا يف هذا اليوم ،بد ما دمت حيافإين لك إىل األ
فنحن قد حضرنا عتباتك  ،قنا اآلفات والكوارث ،يا أيها القادر القوي املتني

  وآمنا بك. 
. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم ،إن قلبنا غين عن كل ما سواك مذ عرفناك

  . يراين
فاملوت على  ،نا األحقر حلظةً واحدةأرجوك يا حبييب أن ال تبعدين عنك أ

  عتباتك خري من احلياة.
 ،وواهللا إن التعرض للحزن ومواجهة اهلم من أجلك أفضلُ من األفراح والسعادة

  .. سبحان من يراينفبارك لنا يف هذا اليوم
وكل ما عندنا  ،وقد رزقت األبناء أيضا منك ،أنت الذي تصلح كل األمور

  ضرنا شيئا من البيت.وما أح ،عطاٌء منك
. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم ،وأنت الذي يا حبييب أريتين أيام األفراح

  .يراين
لكنهم خدام عتباتك  ،ليبفهؤالء األبناء الثالثة من أفضالك، فهم أوالدي من ص

   وعبادك.
  . يراين. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم ؟!فأين املنكرون ،أنت صادق الوعد

واحمهم بنفسك وأنزل عليهم  ،أسعد حظّ هؤالء وهب هلم الدين والدنيا
  رمحتك.

. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم ،وهب هلم الرشد واهلدى والعمر والعزة
  . يراين
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وهب هلم املناصب  ،اجعلْهم يا ريب سعداَء احلظ وارفع درجام ومراتبهم
  والتيجان. 

. فبارك لنا يف هذا اليوم ،رشدنا وليس لك أي ند أو مثيلفأنت هادينا وم
  . سبحان من يراين

وأَكِْسب أرواحهم نورا وعمر قلوم  ،اصرف عنهم الشيطان وقربهم إليك
  سرورا. 

. سبحان فبارك لنا يف هذا اليوم ،أن ختصهم برمحتك - وأنا فداء لك -أرجو
  . من يراين

  أنا لك الفداء. ف، يا خالقي  وأعنيأجِب وتقبل كل دعاٍء يل
. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم ،قد أتينا عتباتك عاقدين أمال قويا بك

  . يراين
فهب له العمر والثروة واصرف عنه  ،لكنه عبد لك ،إن حممود هو فلذة كبدي

  كل ظالم.
. سبحان اليومفبارك لنا يف هذا  ،اجعل أيامه سعيدة وحقِّق آماله ونور صباحه

  .من يراين
مها عبدك بشري أمحد، وأصغرهم وفاجعلْهما أيضا سعيدين وأفرِحهما  ؛له أخوان

  عبدك شريف.
. سبحان وعطِّرهم برمحتك، فبارك لنا يف هذا اليوم ،أَنزلْ فضلك على اجلميع

  . من يراين
وأبعد عنهم يا ريب كل  ،فهؤالء الثالثة عبادك فال تتركْهم مييلون إىل السوء

  أغالل الدنيا. 
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. فبارك لنا يف هذا اليوم ،ةشقاووأسعدهم على الدوام وال تعرضهم ألي 
  . سبحان من يراين

  اجعل أمساءهم تتألأل كالنجوم.  ؛يا حبيب قليب ويا رفيقي ومشفقي
. فبارك لنا يف هذا اليوم ،اجعلْهم كلَّهم بفضلك سعداء احلظ سليمي الطبع

  . سبحان من يراين
  ال يكون هلم مثيلٌ.  أنْ أكرمهم بفضلك لدرجة ؛يا حبيب قليب ويا ملك العاملني

. فبارك لنا يف هذا اليوم ،وأكِسبهم الفيوض من السماء ،وأسعد حظَّهم دوما
  .سبحان من يراين

  وأنا لك الفداء. ،امسع يا حبييب البارئ كل دعوايت وأدم رمحتك عليهم
لنا يف هذا اليوم ،ذْهم يف ألوائك وأيام شدتك وامسع تضرعايتوأع فبارك .

  . سبحان من يراين
  يا أيها الواحد األحد ويا خالق الكون امسع دعائي وطليب املتواضع. 

. فبارك لنا يف هذا اليوم ،إليك فاجعلْهم أقمار الدين ؤالء الثالثةه ها أنا أفوض
  . سبحان من يراين
وروحي قرينةُ األمل، فلم أعد قادرا على  ،بسبب أنواع القلقإن قليب حزين 

  الصرب كما كنت سابقا.
. سبحان فبارك لنا يف هذا اليوم ،فأنت رب العاملني ،كل هم وغم نهمفأبعد ع

  . من يراين
وأنقذنا  ،وأْتنا بفضلك وامحنا من كل حزن تقدما وازدهارا،أكثرهم وزدهم 

 .من كل أمل وهم  
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 م شئوين ربلنا يف هذا اليوم ،ال ختتربينف ،بنفسكأمت سبحان من فبارك .
  . يراين

  واجعلهم نورا  ،اجعل عبادك الثالثة هؤالء هداةَ العامل، وليكونوا مرشدي العامل
. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم مشوسا مضيئة،اجعلْهم مرجع امللوك و

  . يراين
  واجعلْهم فداًء للحق وأصحاب املوىل. ،الدياراجعلْهم ذوي وقار ومفخرة 

. فبارك لنا يف هذا اليوم ،واجعل من واحد ألوفا ،رون ويزدهرونواجعلهم يكثُ
  . سبحان من يراين

  وختلِّص من اهلموم وتصرف اآلالم.  ،أنت الذي تريب وتتدارك يف كل حني
  . ن من يراين. سبحافبارك لنا يف هذا اليوم ،وتزكّي القلب وتلقي فيه احلق

ويكسب العرفان ويصرف  ،الذي هو مدار اإلميان ،أنت الذي علَّمتنا القرآن
  الشيطان. 

. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم ،فكل هذا من منتك ونفسي لك الفداء
  . يراين

ّك أرانا إياكحني جاء نبي، ع. قضى على ين قومي ووجاء بدالبِد  
فبارك لنا يف هذا  ،اهللا يهإل همأوصلَوبعد وصوله إىل اهللا إىل احلق اخللق ونادى 

  . . سبحان من يرايناليوم
فقد  ،وإن مننك علينا كثرية ال تعد وال حتصى ،إن مجيع أحبائي لك الفداء

  عجزنا عن عدها. 
فبارك لنا  ،فأت بالسفينة إىل الساحل ،اهلموم واألحزان جراء دامية بوقلالوإن 

  . سبحان من يراين. يف هذا اليوم
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وإنين تنورت منك وأنت وحدك  ،وإن نظري مشدود إليك ،إنك تعيش يف قليب
  قمري. 

. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم ،عليك توكُّلي كلّه وأخر على عتباتك
  . يراين

حلَّ حبيايت و ،وعفَّرت جسمي ،منذ أن ألصقت قليب بك حتملت مئات األحزان
  الوبال. 

فبارك لنا يف  ،إذ قد ظفرت بك على حساب روحي ؛أنين أشكرك يا إهليإال 
  . . سبحان من يراينهذا اليوم

وإن الكأس  ،فقد نلنا غايتنا املنشودة السعادة، جنممنذ رأينا وجهك طلع علينا 
  اآلن تفيض. 

  . . سبحان من يراينفبارك لنا يف هذا اليوم ،وبلطفك يا رب قد حتقق أملي
فبلطفك يا حبييب قد دعوت  ،وأنت أَريتنا هذه األيام ،ألحبة كلُّهملقد جاء ا

  كل هؤالء الكرام.
. فبارك لنا يف هذا اليوم ،مقاصدنافيه حتققت  الذي وطلع علينا هذا اليوم املبارك

  . سبحان من يراين
الذين جاءوا لطفا  ،فقد أصابت قلوبنا الفرحةُ وأرواحنا الراحةُ مبجيء الضيوف

  وبألف حمبة وألفة.  منهم
. فبارك لنا يف هذا اليوم ،لكن احلزن يعتصر فؤادي عندما أتذكر حلظة فراقهم 

  . سبحان من يراين
وكل من جاءه ال بد أن يفارقه يوما ما، فال بد من الفراق حىت  ،إن الدنيا نزلٌ

  مائة عام. لو عاش
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فبارك لنا يف هذا  ،افإن هذه الدار فانيةٌ ال بقاء هل ؛فليس هناك حمل ألي شكوى
  . . سبحان من يرايناليوم

واقضوا بعضا من  ،يا أيها األصدقاء األحبة! ال تنسوا اآلخرة وتزودوا قليال
  الوقت يف العمل. 
. فبارك لنا يف هذا اليوم ،فانبذوها وازهدوا فيها وارغبوا عنها ،فهذه الدنيا فانية

  . سبحان من يراين
  وانقطعوا عنها وازهدوا فيها وابتعدوا عنها.  ،فال تعلِّقوا ا القلوب

. سبحان فهي ثعبان أيها األحبة! فأنقذوا أنفسكم منها، فبارك لنا يف هذا اليوم
  . من يراين

وإن الذين يقرأونه تتنـزل  ،إن القرآن الكرمي كتاب الرمحن ويعلِّم سبل العرفان
  عليهم الفيوض اإلهلية. 

  . . سبحان من يراينمبارك هذا اليومف ،ة اهللاوالذين آمنوا به فعليهم رمح
  وا يظفر اإلنسان بالوالية.  ،فمن فاز به فهو ينبوع اهلداية له، فهي كلمات اهللا

. سبحان من فبارك لنا يف هذا اليوم ،إنه يهب النور للقلب ويترسخ يف القلب
  . يراين

ائب، فاهتموا ونزهوا معتقداتكم من كل أنواع الشو ،احفظوا القرآن الكرمي
  باملعاد وتزودوا. 

. فتمسك به، فبارك لنا يف هذا اليوم ،يا عزيزي ترياقإن الصدق والسداد 
   ".سبحان من يراين

  ــــنيآم
*************  
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١" الرمحن الطاهر هذا، يسري يف عروقه نور إن الذي جرى على شفتيه كالم
  ذلك اخلالق.

عجيب من الذين يتحمسون لتعلُّم الثقافة الغربية اتباعا ألهوائهم النفسانية مع  
  وجود كالم اهللا معهم.

فهو  ،فهو القول الفصل يف النـزاع ،ففيه ذكر األولني واألنباء عن اآلخرين
  .الفرقان

  فهو يف الظالم سراج مشرق وبدر منري. ،عندما تشتد الفنت كليلة ليالء
بل إن الزمن  ،قد جعل وحوش العرب ملوك العامل، وليس العرب فقط مدينون

  كلَّه مدين ألفضاله ومننه. 
 الزمان حقائق حىت صار الغافل عنه مذهوال  ه،ومعارفالقرآن لقد كَشف إمام

  . حريانَ
  فكلُّ خري وبركة متوفر فيه.  ،فآثروا قراءته على مجيع الكتب

فال شك أن ذلك إنسان حممود يف كال  ،مل بهفمن انبهر من القرآن وع
  مني.  ـالعال

فمن كان يف قلبه أي أمنية أو رغبة  ،هنا تنحلّ املسائل املعقّدة للقرآن واحلديث
   "فليأت إىل قاديان.

  
                                                

  

 

  (املترجم) قصيدة مترمجة من األردية.  ١
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٢٢/٦/١٨٩٧  
  

  طبع يف مطبعة ضياء اإلسالم بقاديان، 
  بإشراف حكيم فضل دين احملترم

 

 

 ٧٠٠عدد النسخ:          آنتانالثمن: 
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قد أرسل إيل سراج الدين املسيحي من الهور أربعة أسئلة بغية الرد عليها، 
وأرى من املناسب أن أكتب الرد عليها وأنشره لفائدة العامة، فها أنا أسجل 

  األسئلة األربعة مع أجوبتها: 

أن يأيت هذا العامل كانت مهمة املسيح وفق عقائد النصارى  :١السؤال 
ليحب بين نوع اإلنسان ويضحي بنفسه من أجلهم، فهل حقق مؤسس 
اإلسالم هاتني املهمتني أم ال، أو هل ميكن التعبري عن هذه املهمة بكلمات 

   أفضل من احلب والتضحية؟

ليتضح أنه يبدو أن السائل يقصد يف احلقيقة من هذا السؤال أن  اجلواب:
ع املسيح حبسب معتقدات النصارى ليتلقى لعنة ذنوب يقول بأنه كما جاء يسو

املذنبني حبا هلم فيصلب مبقتضى تلك الذنوب، فهل قدم القرآن الكرمي أي مثال 
للتضحية اللعينة لنجاة املذنبني أم ال؟ وإذا مل يقدمه فهل قدم القرآن الكرمي 

على هذا  لنجاة الناس طريقا أفضل منه؟ فليعلم ميان سراج الدين يف الرد
السؤال أن القرآن الكرمي ال يقدم أي تضحية لعينة، بل ال يجيز يف حال من 
األحوال أن تلقى لعنةُ أحد من الناس أو ذنبه على غريه، ناهيك عن تعليق 

أحد، فقد قال القرآن الكرمي بصراحة  عنقلعنات مئات املاليني من الناس يف 
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لكنين قبل أن أتناول بيان اهلدي القرآين املتعلق  �١أُخرى وِزر وازِرةٌ تزِر لَا�
مبسألة النجاة أرى من املناسب أن أُثبت للناس أن مبدأ النصارى هذا خاطئ، 
  ذلك لكي تسهل املقارنةُ بني تعليم القرآن الكرمي واإلجنيل على كل من يريدها. 

قى ذنوب فليتضح أن مبدأ النصارى بأن اهللا دبر لنجاة العامل حبا به حبيث أل
العصاة والكفار والسيئني على عاتق ابنه احلبيب يسوع، فجعله لعينا لتخليص 
العامل من الذنب، وعلقه على خشبة اللعنة. فهذا املبدأ فاسد من كل النواحي 
وخمجل، فإذا فحصناه يف ميزان العدل تبني لنا أن إلقاء ذنب زيد على بكر ظلم 

ة أن يطلق سراح ارم ويعاقب مكانه صريح، فالضمري اإلنساين ال يقبل البت
الربيء، أما إذا أمعنا النظر يف حقيقة الذنب من منطلق الفلسفة الروحانية فمن 
هذه الناحية أيضا يتحقق فساد هذه العقيدة، ألن الذنب يف احلقيقة سم ينشأ 
حني يكون اإلنسان حمروما من طاعة اهللا واحلب اإلهلي املتدفق، وحني يكون 

كرِه  عدمين ذحبب. وكما أنه إذا اجتثت شجرة من األرض ومل تعد  �احلظ م
قادرة على امتصاص املاء من األرض تبدأ باجلفاف يوما بعد يوم وتتالشى 
خضرتها كلُّها، كذلك هو حال اإلنسان الذي يتخلى قلبه عن حب اهللا 

ضاء على فيستويل عليه الذنب كاجلفاف. وهناك ثالث وسائل يف قانون اهللا للق
) االستغفار الذي يعين الرغبة يف الدفن والتغطية، ٢) احلب (١هذا اجلفاف: (

) الوسيلة ٣ألنه من املأمول أن ختضر الشجرة ما دام أصلها متأصال يف التراب (
الثالثة التوبة: أي العودة إىل اهللا بتذلل وضراعة المتصاص ماء احلياة والتقرب 

عصية باألعمال الصاحلة، وليتضح أن التوبة ال إليه واخلروج من وراء حجاب امل
تكون باللسان فقط بل إن كمال التوبة منوط باألعمال الصاحلة، وإن مجيع 
احلسنات تحرز تكميال للتوبة، ألن اهلدف منها كلها التقرب إىل اهللا. إن الدعاء 

                                                 
١
       ١٦ اإلسراء: 
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سان هو اآلخر توبة ألننا بذلك نبحث عن القرب اإلهلي، وهلذا قد مسى اهللا اإلن
وحبه  �بعد خلقه روحا، ألن راحته احلقيقية وسكينته تكمن يف اإلقرار باهللا 

ألنه حيب الوصال إىل اهللا. فإن إنشاء العالقة باهللا  ١وطاعته، كما مساها نفسا
حبب كشجرة ثابتة األصول يف أرض البستان، هي جنة اإلنسان. وكما متتص 

دها السامة، كذلك ينال قلب الشجرة ماء األرض وجتذبه إليها وتطرد به موا
اإلنسان القدرة على طرد املواد السامة من داخله بامتصاص ماء احلب اإلهلي، 
فيتمكن من القضاء عليها بسهولة، ويترىب تربية طاهرة باالتصال باهللا وينمو 

فهو ال  �كثريا وخيضر ويزدهر ويثمر مثارا طيبة. أما الذي ال يتمسك باهللا 
ماء ينمي، فسرعان ما جيف تدرجييا، فتسقط األوراق أخريا يقدر على امتصاص 

وتظهر األغصان اليابسة قبيحة املنظر. فلما كان جفاف الذنب ناجتا عن 
انقطاع العالقة، فإن الوسيلة البسيطة لدفع هذا اجلفاف هي إنشاء العالقة 

يف  �الوثيقة، وهذا ما تشهد عليه سنن الكون أيضا، وإىل ذلك أشار اهللا 
 فَادخلي * مرضيةً راضيةً ربك إِلَى ارجِعي * الْمطْمئنةُ النفْس أَيتها يا�وله: ق

   �٢جنتي وادخلي * عبادي في
فالوسيلة للتخلص من الذنب تكمن يف حب اهللا وعشقه، فجميع األعمال 
الصاحلة اليت تصدر بدافع احلب اإلهلي وعشقه تطفئ نار الذنب، ألن اإلنسان 

 �، فإن إميان املرء باهللا �بإحراز احلسنات لوجه اهللا فقط يؤكد حبه له 
وىل للحب، وهي حبيث يقدمه على كل شيء حىت على حياته، ميثِّل الدرجة األ

تشبه حالة الشجرة حني تغرس يف األرض. والدرجة الثانية االستغفار الذي يعين 
حرص اإلنسان على أال يفتضح نتيجة ابتعاده عن اهللا، وهذه الدرجة تشبه حالة 

                                                 
١
  يف اللغة تطلق على عني الشيء. منهالنفس  
      ٣١-٢٨ الفجر: ٢



٣٥٢  ������ �	
�� ���� ����� ����� ��� ��� 

وهي  - الشجرة حني تتأصل جذورها يف األرض جيدا، أما الدرجة الثالثة
ة من املاء فتمصه كالطفل. ففلسفة فتشبه حالة اقتراب جذور الشجر -التوبة

الذنب تتلخص يف نشوئه نتيجة االنفصال عن اهللا، وإن التخلص منه منوط 
بإنشاء العالقة باهللا، فما أكرب غباء أولئك الذين يصفون انتحار أحد بأنه وسيلة 

  للتخلص من الذنب. 
من املضحك أن يشج املرء رأسه شفقة على غريه الذي يعاين الصداع، أو 

نتحر ليخلِّص غريه من اهلالك؛ فال أعتقد أن يكون يف العامل عاقل يعد مثل هذا ي
االنتحار من املواساة اإلنسانية. صحيح أن املواساة اإلنسانية خصلة رائعة يف 
اإلنسان، وحتمل األذى من أجل إنقاذ اآلخرين من عمل الشجعان البواسل، 

ذى طريق وحيد فقط، وهو الذي لكن السؤال الذي ينشأ هنا: هل لتحمل األ
يذكر حبق يسوع؟ ليت يسوع اجتنب االنتخار وحتمل األذى بأسلوب عقالين 
كالعقالء لكان من املمكن أن ينفع اإلنسانية. فمثال إذا كان فقري حباجة إىل 
البيت وال يقدر على دفع أجور البناء، وتقدم يف هذه احلالة بناء وحتمل املشقة 

يام وبىن له البيت جمانا شفقة عليه، فال شك أن هذا البناء يستحق لعدد من األ
املدح، وال شك أنه أحسن إىل مسكني ببنائه بيتا له باّان، لكنه لو شج رأسه 
حبجر شفقة عليه فأي فائدة جينيها ذلك املسكني؟ من املؤسف أن قليال من 

لرمحة، فلو كان حقا أن الناس يف هذا العامل يسلكون مسلكا معقوال يف الرب وا
يسوع انتحر يف الواقع زعما منه بأن الناس يتخلصون مبوته، فإن يسوع جدير 

  بالرحم الكبري، وإن هذا احلادث ليس جديرا باإلظهار بل جيب أن يكتم. 
ولو فحصنا مبدأ النصارى هذا من حيث مفهوم اللعنة اليت نزلت بيسوع، 
فنضطر للقول مبنتهى األسف إن النصارى باختاذ هذا املبدأ أساءوا إىل يسوع 
املسيح إساءة ال نعتقد أن أمة من األمم يف العامل قامت ا حبق نبيها أو رسوهلا؛ 



������ �	
�� ���� ����� ����� ��� ���  ٣٥٣ 

حىت لو كان لثالثة أيام فقط،  ألن من معتقدات النصارى أن املسيح صار ملعونا
أما إذا مل نعد يسوع ملعونا فإن مسائل الكفارة والفداء كلها تبطل حبسب 
  عقيدة النصارى، وكأن اللعنة هي العمود الذي يقوم عليه بناء العقيدة املسيحية. 
أما القول بأن يسوع أرسل إىل العامل حبا ببين جنسه من الناس وضحى 

بشر، فكل هذه األعمال حبسب عقيدة النصارى ال تفيد بنفسه من أجل بين ال
املرء إال إذا اعتقد أن يسوع صار ملعونا أوال بسبب ذنوب العامل، وعلق على 
خشبة اللعنة. وهلذا قد صرحنا فيما سبق أن تضحية يسوع املسيح تضحية 
لعينة، إذ قد جاءت اللعنة من الذنب واللعنة أدت إىل الصلب. اآلن جدير 

ث والنقاش: هل ميكن أن نعزو مفهوم اللعنة إىل صاحل؟ فليتضح أن بالبح
النصارى قد ارتكبوا خطأ فاحشا إذ أجازوا إطالق اللعنة على يسوع، حىت لو 
كانت لثالثة أيام فقط أو أقل من ذلك، ألن للعنة مدلوال خيص قلب امللعون، 

، وهلذا يوصف وإن الرجل يسمى لعينا حني ينحرف قلبه عن اهللا متاما ويعاديه
الشيطان لعينا، ومن ذا الذي ال يعرف أن اللعنة تعين احلرمان من القرب؟ 
وتستخدم هذه الكلمة حبق إنسان قد احنرف قلبه عن حب اهللا وطاعته وصار 
يف احلقيقة عدوا هللا، فهذا هو مدلول كلمة اللعنة اليت اتفق عليه أهل املعاجم. 

ت بقلب يسوع املسيح يف احلقيقة فهذا واآلن نتساءل: إن كانت اللعنة قد حل
يستلزم أنه كان مورد الغضب اإلهلي وأن قلبه كان قد خال من معرفة اهللا 
وطاعته وحبه وأنه كان عدوا هللا وكان اهللا عدوا له، كما أنه قد تربأ من اهللا 
وكان اهللا قد تربأ منه، كما يقتضي مدلول اللعنة. وهذا يستلزم أن يكون يف 

را باهللا يف أيام اللعنة ومنحرفا عنه وعدوا له وأن يكون قد نال نصيبا احلقيقة كاف
من الشيطان. فمثلُ هذا االعتقاد حبق يسوع جعلُه أخا الشيطان، والعياذ باهللا. 
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ويف رأيي لن يرتكب هذا التجاسر حبق نيب صاحلٍ إنسانٌ خيشى اهللا إال من كان 
  خبيث الطبع وجنسا. 

ب يسوع املسيح حملَّ اللعنة يف احلقيقة فهذا وحني تبني بطالن كون قل
  يستلزم اإلميانَ بأن التضحية اللعينة باطلةٌ وأا خطة اخترعها األغبياء.
وبريئا  �فلو كانت النجاة ال تنال إال بعد يسوع شيطانا ومنحرفا عن اهللا 

حيم منه، فلعنة اهللا على مثل هذه النجاة!!! فكان حريا بالنصارى أن يتقبلوا اجل
بالشيطان، فيا أسفا عليهم كم اعتمد هؤالء على  �وال يصفوا أحد مقريب اهللا 

أمور سخيفة وبذيئة وخبيثة؛ فمن ناحية يصفونه ابن اهللا ومنه، واملتصل باهللا، 
ومن ناحية أخرى يطلقون عليه لقب الشيطان؛ ألن اللعنة ختص الشيطان، 

من الشيطان ويتصل بالشيطان  واللعني اسم الشيطان، وأن اللعني هو الذي يأيت
بل هو الشيطان نفسه. فانطالقا من عقيدة النصارى كان يف يسوع نوعان من 

وكان  -والعياذ باهللا-التثليث، رمحاين وشيطاين،  وأن يسوع اقترن بالشيطان
منه، ومن خالل اللعنة نال خواص الشيطان، أعين قد صار عاصيا هللا، وبريئا 

بإنصاف يا ميان سراج الدين: هل هذه املهمة اليت منه وعدوا له! فقل اآلن 
تنسب إىل املسيح تتصف بطهارة روحانية أو هي معقولة؟ وهل ميكن أن تكون 
عقيدةٌ يف العامل أسوأ من أن يصف املرُء، من أجل جناته، صادقًا عدو اهللا 
 وعاصيه وشيطانا؟ فأي حاجة طرأت على اهللا القادر املقتدر الرحيم والكرمي إىل

  هذه التضحية اللعينة؟ 
مث عندما نفحص هذه املسألة يف ضوء مبدأ إن كان اليهود قد علِّموا أو 
أُخبِروا عن التضحية اللعينة أم ال، يتبني لنا بطالا أكثر، ألن من اجللي البني أنه 

ال ميلك غري وسيلة واحدة لنجاة الناس بأن يكون له ابن وحيد  �إذا كان اهللا 
مجيع املذنبني مث يتقدم للتضحية اللعينة ويصلب مبوجبها، فكان من يتلقى لعنة 
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الضروري أن تكون هذه التضحية اللعينة مذكورة يف التوراة واألسفار األخرى 
اليت حبوزة اليهود، ألنه ال يقبل أي عاقل أن تتبدل سنة اهللا اليت وضعها من 

وراة واإلجنيل والقرآن األزل إىل األبد لنجاة الناس فتكون خمتلفة يف زمن الت
واألنبياء اآلخرين الذين ظهروا يف خمتلف بقاع العامل. اآلن حني ننظر بنظرة 
الباحث واملفتش نرى أن تعليم التضحية اللعينة غري وارد يف التوراة وأي من 
أسفار اليهود، وقد أرسلنا رسائل يف هذه األيام إىل كبار علماء اليهود األفاضل 

فني باهللا أن يفيدونا ما هو التعليم الذي أوتوه يف التوراة وسألناهم مستحل
واألسفار األخرى خبصوص النجاة، فهل علِّمتم اإلميان بكفارة ابن اهللا وفدائه أم 
أن هناك تعليما آخر؟ فردوا أن تعليم التوراة خبصوص النجاة يطابق تعليم 

طلب العفو عن الذنوب، القرآن متاما، أي الرجوع احلقيقي إىل اهللا واالستغفار و
وإحراز احلسنات لوجه اهللا ابتعادا عن الثوائر النفسانية، والعمل حبدود اهللا 
وقوانينه، واالستجابة ألوامره ووصاياه باهتمام كبري وحتمل املشقة، فهذه هي 
وسيلة النجاة اليت ذكرت يف التوراة مرارا وتكرارا، وحثّ أنبياء اهللا املقدسون 

 ا. ومل على التمسك بسبب ترك العمل ا على الدوام ونزلت العذابات
يكتف هؤالء الفضالء من اليهود بإرسال الرد يف رسائل مفصلة، بل قد أرسلوا 
إيل الكتب النادرة الفذة لفضالء باحثيهم اليت تناولت هذا املوضوع بإسهاب، 

جاهز  وهي ما زالت موجودة عندي والرسائل أيضا، فمن أراد أن يراها فأنا
  ألريه، وأنوي أن أسجل كل هذه الوثائق يف كتاب مفصل. 

اآلن جيب أن يتأمل كل عاقل مبنتهى اإلنصاف وصفاء القلب أنه لو كان 
حقا أن اهللا اختذ يسوع املسيح ابنا له ومحله لعنات غريه وجعله وسيلة جناة 

صرا؛ فألي الناس من خالل التضحية اللعينة وأن اليهود تلقَّوا هذا التعليم ح
سبب أخفى اليهود هذا التعليم إىل اليوم وعارضوه بإصرار. وهذا االعتراض 
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قد بعثوا يف اليهود لتجديد التعليم،  أكثر عندما نالحظ أن أنبياء كثريين يتقوى
بين تعليم التوراة أمام مئات األلوف من اليهود؛ فكيف ميكن  �وأن موسى 

األنبياء على التوايل؟ مع أم قد أمروا بأن  أن ينسى اليهود التعليم الذي جدده
يكتبوا أحكام اهللا ووصاياه على عتبام وأبوام وأكمامهم ويعلموها أوالدهم 
وحيفظوها عن ظهر قلب. فهل ميكن أن يفهم املرُء أو يشهد ضمري أحدهم 
الطاهر أن ينسى مجيع فرق اليهود هذا التعليم الرائع اجلميل الذي كان يتوقف 

ه جنام رغم وسائل احلفظ هذه؟ إن اليهود على مر التاريخ ظلوا يقولون علي
ومل يقولوا اليوم فقط، إن التوراة علّمت وسائل النجاة نفسها اليت علَّمها القرآن 
الكرمي، فقد ذه الشهادة نفسها يف زمن نزول القرآن الكرمي وإىل اآلن 

وكُتب منهم، فلو كان يشهدون بذلك. وذا املضمون قد وصلتين رسائل 
اليهود علِّموا اإلميان بالتضحية اللعينة لنيل النجاة فال ندرك ملاذا أخفوا هذا 
التعليم كله. صحيح أنه كان من احملتمل أن ال يؤمنوا بأن يسوع املسيح هو ابن 

، فيقولوا إن االبن احلقيقي �هللا وأن ال يعدوا صلبه صلب االبن احلقيقي هللا 
الذي بفدائه سينجو العامل ليس هذا بل سوف يظهر يف زمن ما يف املستقبل. 
ومل يكن من املمكن يف حال من األحوال أن ترفض مجيع فرق اليهود هذا 
التعليم أصال الذي كان موجودا يف كتبهم وجدده أنبياء اهللا األطهار على 

اضل ما زالوا موجودين وإن كتبهم أيضا الدوام، فاليهود وعلماؤهم األف
متوفِّرة، وإذا كان أحد يشك فيما أقول فليسأهلم وجها لوجه، أفليس العاقل 
الباحث عن احلق حباجة يف احلقيقة إىل أخذ شهادة من اليهود يف هذه املسألة. 
أوليس اليهود هم أول الشهداء الذين حفظوا تعليم التوراة على مدى مئات 

فاختاذ العبد الضعيف إهلا ال تشهد عليه الكتب السابقة وال ورثةُ هذه السنني؟ 
التعاليم وال يشهد عليه التعليم الذي جاء بعده وال العقل. فهل من عمل سليمي 
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الفطرة تأليه هذا اإلنسان وشيطنته يف الوقت نفسه واإلميان ذه األمور القذرة 
من منظور استفادة املؤمنني وغري املعقولة؟! مث عندما نفحص هذه العقيدة 

بعقيدة هذه التضحية املؤدية إىل اللعنة مع معارضتها لتعليم التوراة الذي ورِثه 
اليهود من القدمي، وإلقاِء ذنب املذنب على غريه وعد قلب الصادق لعينا 

وصاحب أفكار الشيطان؛ نتساءل ما الذي  �ومنحرفا وبعيدا عن اهللا 
ذا الفساد؟ فهل امتنعوا عن ارتكاب الذنب أو هل قد استفادوه منها مع كل ه

غفرت ذنوم؟ فيثبت سخف هذه العقيدة أكثر، ألن االمتناع عن الذنب 
والفوز بالطهارة الصادقة ينايف احلقائق الثابتة ببداهة، ألنه مبوجب العقيدة 

أيضا قد آمن بكفارة يسوع لكنه مع ذلك اإلميان قد  �املسيحية كان داود 
ل بريئا، حبسب قول النصارى والعياذ باهللا، وزىن بأرملته وأنفق أموال خزينة قَت

الدولة على اتباع الشهوات النفسانية وتزوج مائة امرأة وظل جيدد ذنوبه إىل 
آخر أيام حياته، وظل كل يوم يرتكب الذنب مبنتهى التجرؤ. فلو كانت 

على حد قوهلم يف  التضحية اللعينة ليسوع متنع من الذنب ملا انغمس داود
الذنب هلذا احلد. وكذلك تورطت ثالثُ جدات ليسوع يف ذنب الزنا الشنيع، 
فمن البني اجللي أنه لو كان اإلميان بالتضحية اللعينة ليسوع حيقق الطهارة 
الباطنية الستفادت منه جدات يسوع وما اقترفن هذا الذنب املخجل. وكذلك 

ع بعد اإلميان إذ قد باعه يهوذا صدرت الذنوب الشنيعة من حواريي يسو
االسخريوطي مقابل ثالثني من الفضة ولعنه بطرس واقفا أمام وجهه ثالث 
مرات وهرب البقية كلُّهم، وواضح أن لعن النيب ذنب كبري. أما الزنا الذي 
يالحظ يف أوروبا يف العصر الراهن وتعاطي اخلمور فغين عن البيان. وقد سبق 

وراق نقال عن اجلرائد األوروبية عن زنا بعض القساوسة أن سجلنا يف أحد األ
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األجلّة. ومن كل هذه األحداث يثبت بصراحة أن هذه التضحية اللعينة مل 
  تستطع منع النصارى من الذنب. 

واجلانب الثاين هلذه املسألة أنه إذا كانت هذه التضحية اللعينة ال متنع من 
وب دوما؟ فكأن هذه التضحية اللعينة صدور الذنوب فهل تغفَر ا مجيع الذن

وصفةٌ متكِّن وقحا من القتل بغري حق أو السرقة أو إحلاق الضرر مبال غريه أو 
روحه أو شرفه من خالل اإلدالء بالشهادة املزورة أو غصب مال أحد، مث 
بإميانه ذه التضحية اللعينة يستطيع هضم حقوق العباد. وكذلك يستطيع 

اإلهلي الشديد وإن داوم على الزنا مبجرد اإلقرار بالتضحية  النجاة من العقاب
اللعينة. فالواضح أن ذلك ليس صحيحا، بل إن اللجوء إىل هذه التضحية اللعينة 
بعد ارتكاب اجلرائم من عمل الوقحني األنذال، ويبدو أن فزعا كان خيتلج قلب 

يسوع هو من بولس أيضا أن هذا املبدأ ليس بصحيح، ولذلك يقول: إن فداء 
. لكنه بقوله هذا ١أجل اخلطيئة األوىل املوروثة ولن يصلب يسوع مرة أخرى

تورط يف مشاكل عويصة، ألنه إذا كان صحيحا أن تضحية يسوع اللعينة 
كانت للذنوب السابقة فقط فسيعد النيب داود مستحقا جهنم األبدية والعياذ 

ريا أوال مث أبقاها يف بيته طول باهللا، ألنه حبسب قول النصارى زىن بامرأة أو
احلياة دون اإلذن اإلهلي، وهي تعد من أمهات مرمي ومن مث اجلدة املقدسة 
ليسوع، كما تزوج مائة امرأة أيضا، ومل يكن جيوز له ذلك حبسب قول 

                                                 
١
: ٦باملعىن، ومرجعه هو: (الرسالة إىل العربانيني  �هذا القول ذكره املسيح املوعود   
 بعد أن يؤمنوا بفداء املسيح ويكرروا من اخلطية يف يسقطون الذين )  ومدلوله أن٦- ١
ألن ذنوم اجلديدة ستستلزم أن يصلب  ميكنهم االستفادة من فداء املسيح من بعد؛ ال

 كما احلريق نار يستحقون السيئة بأعماهلم املسيح مرة أخرى، وهذا لن حيدث. لذلك هم
  )املترجم( .األشواك واألعشاب الضارة تحرق
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إذ قد ارتكبه  )بالفداء إميانه املزعوم بعد(النصارى، فذنبه مل يكن مرة واحدة 
كل يوم. فإذا مل تقْدر التضحية اللعينة على التخليص من مرارا وكان يكرره 

الذنب فال شك أن الذنوب تصدر من عامة النصارى أيضا، كما يالحظ 
ارتكاا اآلن أيضا، فإن اقترافهم الذنب مرة ثانية مبوجب مبدأ بولس غري قابل 

ارى من للعفو وعقوبته جهنم األبدية، ففي هذه احلالة ال تثبت جناة أي من النص
جهنم األبدية. وال داعي للذهاب بعيدا، فلينظر ميان سراج الدين مثال إىل 
أوضاعه الشخصية؛ إذ قد تعمد بالتضحية اللعينة بإميانه بألوهية ابن مرمي، مث 
جاء إىل قاديان وأسلم من جديد وأقر بأنه تسرع يف التعمد والتنصر وظل 

خف عقيدة الكفارة تبينت له وأنه يصلي واعترف أمامي مرارا بأن حقيقة س
يراها باطال، ومع ذلك وقع يف فخ القساوسة بعد عودته من قاديان وتنصر، 
فليفكر اآلن ميان سراج الدين نفسه أنه حني كان قد ارتد عن الدين املسيحي 
 ف خالفه قوال وفعال، فهذا يف ضوء املعتقدات املسيحية ذنبده وتصربعد تعم

مرة ثانية، وهذا الذنب حبسب قول بولس غري قابل للمغفرة ألنه  كبري صدر منه
  يتطلب صلبا آخر. 

وإن قلتم إن بولس أخطأ أو كذب وأن احلقيقة أن الذنب ال يبقى ذنبا بعد 
اإلميان بالتضحية اللعينة، فمهما تسرقوا أو تزنوا أو تقتلوا بغري حق أو تكذبوا أو 

ؤاخذوا عليه؛ فمثل هذا الدين ينشر ختونوا أو ترتكبوا أي ذنب آخر فلن ت
اخلبث والنجاسة وسيتحتم على احلكومة املعاصرة أن تأخذ الضمانات 
والتعهدات من املتمسكني مبثل هذا الدين. وإذا قدمتم من جديد الفكرة القائلة 
بأن املؤمن بالتضحية اللعينة حيرز الطهارة احلقة ويتخلص من الذنب، فقد 

ثبتنا أا ليست صحيحة، وقد سجلنا قبل قليل ذنب النيب فندناها فيما سبق وأ
داود وذنوب جدات يسوع وذنوب احلواريني وذنوب القساوسة األفاضل، 
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ويعرف مجيع أهل اخلربة أن أوروبا يف هذه األيام حتتل املركز األول يف ارتكاب 
فال  املعاصي والذنوب، وإذا قُدم مثال احلياة الطاهرة ألحد على سبيل االفتراض

يثبت أن حياته يف احلقيقة تطهرت، فالكثريون من الوقحني آكلي احلرام والزناة 
والديوثني ومدمين اخلمور والكافرين بوجود اهللا ميكن أن يقدموا احلياة الطاهرة 
يف الظاهر، لكنهم من الداخل كالقبور اليت ال حتتوي إال جيفة منتنة وعظاما 

  رميما.
غري حمله بأن مجيع أفراد شعب ما صاحلون بطبعهم مث إن هذا الزعم أيضا يف 

قد خول هذا احلق لكل  �أو وقحون بطبعهم، بل إننا نالحظ أن قانون اهللا 
 شعب أن يدعي بأنه إذا كان فيهم بعض الناس سيئو اخللق بطبعهم وأشرار
بطبعهم وسيئو الطوية وسيئو األعمال، فهناك أناس آخرون مقابلَهم مساكني 

طبعهم ومتخلقون بأخالق نبيلة وذوو سرية طيبة ويعملون أعماال القلوب ب
حسنة أيضا، وال يستثىن من سنة الكون هذه اهلندوس وال اوس وال اليهود 
وال السيخ وال أتباع بوذا، حىت إن هذه السنة تشمل الطبقات الدنية الوضيعة يف 

جمتمعهم بصبغة العز والعلم  اتمع، وقدر ما يتقدم الناس حتضرا ودماثة ويتصبغ
والوقار يزداد سليمو الطبع منهم طهارة وصالحا ويذيع صيتهم أكثر ويقدمون 

  أسوم بلمعان بارز.
فلو مل يكن بعض الناس من كل شعب سعداء بفطرم ملا تولدت فيهم هذه 
السعادة بعد تبديلهم الدين، ألن فطرة اهللا ال تتبدل، وإذا كان هناك جائع 

للصدق احلقيقي فلن جيد بدا من اإلقرار بأن هذا التقسيم قد حصل يف وظامئ 
الطبائع من اهللا قبل وجود الدين حبيث يستويل على بعض الطبائع احللم واحلب 
وعلى بعضها اآلخر العنف والغضب، وأن الدين يعلِّم املرء أن يتوجه إىل اهللا 

د صنمٍ أو إنسان الذي يبديه عاب - باحلب والطاعة والصدق والوفاء �
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. أما السؤال عن تأثري �ويري هذه الطاعة هللا  - للمخلوق يف صورة العبادة
الدين يف القوى اإلنسانية، فاإلجنيل ساكت عن هذا السؤال ألنه بعيد عن سبل 
احلكمة، لكن القرآن الكرمي يرد على هذا السؤال مرارا ردا مفصال، أنه ليس 

ى الفطرية لإلنسان فيجعل الذئب عنـزا، وإمنا من مهمة الدين أن يبدل القو
الغاية املنشودة من الدين أن يرشد اإلنسان إىل استخدام القوى والكفاءات اليت 
ميلكها بالفطرة يف حملها وحبسب مقتضى الوضع. فليس من صالحيات الدين أن 
 يبدل القوة الفطرية، غري أن مهمته أن يوجه الستخدامها يف احملل املناسب وال

يركز على قوة واحدة مثل الرحم والعفو، بل ينبغي أن يوصي باستخدام مجيع 
القوى ألنه ليس من بني القوى اإلنسانية أي قوة سيئة، وإمنا السيئ اإلفراط 
والتفريط وسوء االستخدام، وإن الذي يالم فال يالم رد وجود القوى الفطرية 

ختصار؛ إن اهللا الوهاب قد قسم وإمنا يستحق اللوم على سوء استخدامه هلا. با
القوى الفطرية على كل شعب على السواء؛ فكما وهب جلميع أفراد مجيع 
الشعوب األنف والعني والفم واليدين والقدمني وغريها من األعضاء، كذلك 
وهب للجميع القوى الباطنية أيضا، ويف كل شعب أناس طيبون وسيئون أيضا 

فريط. أما كونُ أي شعب جيدا بسبب تأثري نظرا لالعتدال أو اإلفراط أو الت
دينهم فيهم أو حسبان الدين سبب دماثة أي أمة، فلن يتحقق إال إذا متكَّن 
بعض أتباع ذلك الدين الكمل من إحراز كمال روحاين يتعذر نظريه يف األديان 

سالم األخرى. فها أنا أعلن بكل قوة أن اإلسالم يتميز ذه امليزة، فقد مكَّن اإل
ألوفا مؤلفة من الناس من احلياة الطاهرة السامية لدرجة نستطيع عندها القول إن 
روح اهللا تعاىل تسكن فيهم، وقد نشأ فيهم نور القبول وكأم مظاهر جتليات 
اهللا، ولقد ظهر هؤالء الناس يف كل قرن، وإن حيام الطاهرة ليست بدون 
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يشهد على أن حيام  �ظل اهللا دليل وليست جمرد ادعاء باللسان، بل قد 
  طاهرة.  

قد بني يف القرآن الكرمي عالمة احلياة الطاهرة،  �ال يغينب عن البال أن اهللا 
وهي أن اخلوارق تظهر من مثل هذا اإلنسان، وأن اهللا جييب أدعيتهم ويكلمهم 
ويظهر عليهم الغيب قبل األوان ويؤيدهم، فنحن نالحظ اآلالف من هذا القبيل 

تاريخ اإلسالم. ولتقدمي املثال يف هذا العصر فإن هذا العبد املتواضع موجود، يف 
وأين املسيحيون الذين حيوزون هذا الكمال؟ ويف أي بلد يسكن الذين 
يستطيعون إثبات إميام احلقيقي وحيام الطاهرة حبسب العالمات اليت بينها 

رف الشجرة بثمارها، أما اإلجنيل للمؤمن؟ فكل شيء يعرف بعالماته كما تع
إذا كانت هناك جمرد دعوى باحلياة الطاهرة دون أن تثبتها العالمات الواردة يف 
الكتب فهذه الدعوى باطلة. أمل يذكر اإلجنيل عالمات ما لإلميان الصادق 
احلقيقي؟ أمل يذكر هذه العالمات اخلارقة للعادة؟ فإذا كانت عالمات املؤمنني 

 اإلجنيل فيجب اختبار كل مسيحي يدعي احلياة الطاهرة الصادقني واردةً يف
حبسب العالمات الواردة يف اإلجنيل، فجربوا مقارنة قسيس عظيم مبسلم عادي 
يف النور الروحاين والقبول، مث إذا وجد حظٌّ من النور السماوي يف ذلك 
 القسيس مقابل ذلك املسلم العادي فنحن نستحق كل عقوبة، وهلذا قد نشرت
عدة مرات إعالنا يف هذا اخلصوص مقابل النصارى وإنين أقول صدقا وحقا، 
وإن ريب شاهد على أنه قد تبني يل أن اإلميان احلقيقي واحلياة الطيبة احلقيقية 
اليت تنال بالنور السماوي ال تكسب إال باإلسالم، وإن احلياة الطيبة اليت 

لشهادات السماوية تشهد عليها. كسبناها ليست جمرد التباهي باللسان، بل إن ا
فيستحيل أن تثبت طهارة حياة أحد من الناس إال بشهادة مساوية. وال نستطيع 
 جد يف قومٍ ما أطهارأن نطَّلع على النفاق اخلفي ألحد وعدمِ إميانه. لكنه إذا و
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القلوب ذوو شهادة مساوية، فسيعد بقيةُ أفراد القوم الذين حيوزون احلياة 
ة يف الظاهر أيضا أطهارا. ألن القوم يف حكم شيٍء واحد. ويثبت من الطاهر

   ١منوذج واحد فقط أن هذا القوم ميكن أن ينال احلياة السماوية الطاهرة.
وبناء على ذلك قد نشرت إعالنا حامسا مقابل النصارى، فلو كانوا طاليب 
حق لتوجهوا إليه، وإنين أقول اآلن أيضا إن النصارى يدعون اإلميان واحلياة 
الطاهرة واملسلمون أيضا. فاألمر اجلدير بالنقاش اآلن أن نثبت أن إميان أي من 

منهما طاهرة يف احلقيقة؟ وإميان أي  هذين احلزبني مقبولٌ عند اهللا وحياة أي
منهما جمرد أفكار الشيطان وأن دعواه باحلياة الطاهرة جمرد اخنداع العمي. 
فاإلميان الذي يتمتع بشهادات مساوية وتالحظ فيه آثار القبول هو وحده 
صحيح ومقبول يف رأيي، واحلياة الطاهرة فعال هي تلك اليت تتمتع بعالمات 

ان جمرد الدعوى مقبوال فكل شعب يف العامل يدعي بأن كثريا من مساوية؛ فإن ك
أصحاب احلياة الطاهرة العظام قد خلَوا فيهم وما زالوا موجودين. بل هم 
يقدمون أعماهلم وأفعاهلم اليت يصعب علينا احلكم على حقيقتهم الداخلية منها. 

نال باإلميان فإذا كان النصارى يزعمون أن اإلميان الطيب واحلياة الطيبة ت
بالكفارة، فعليهم أن خيرجوا إىل امليدان ملبارزيت يف قبول الدعاء وإظهار اآليات 
اخلارقة، فلو ثبتت طهارة حيام من خالل إظهار اآليات السماوية فسأكون 
جديرا بكل عقوبة ومستحقا كل ذلة وهوان. إنين أقول بكل قوة بأن حياة 

، وذلك اإلله القدوس الذي هو إله النصارى الروحانية قذرة ووسخة جدا
السماوات واألرض، ليشمئز من معتقدام كما نشمئز من اجليفة العفنة النتنة. 
وإن كنت كاذبا يف بياين هذا وإن مل يكن اهللا يوافقين يف قويل فلكم أن حتكموا 

                                                 
مي األحداث املعاصرة يف املقابل. إن بيان قصة من املاضي هنا عبث ولغو، بل جيب تقد ١

   .منه
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معي دوء ورِفق. أقول مرة أخرى إن النصارى ال يتمتعون أبدا باحلياة الطاهرة 
تنـزل من السماء وتنور القلوب، وإمنا يتمتع بعضهم كما قلت بالسعادة  اليت

الفطرية كالشعوب األخرى، لكنين ال أناقش هنا السعادة الفطرية إذ أمثال 
هؤالء البسطاء والنبالء موجودون يف كل شعب بأعداد متفاوتة، وال ختلو منهم 

اة السماوية الطاهرة اليت حىت الطبقات الرذيلة والدنية؛ وإمنا أتكلم عن احلي
تكسب من كالم اهللا احلي، وتنـزل من السماء وتتمتع بآيات مساوية، فهي 

  مفقودة يف النصارى. إذنْ فليفهمنا أحد ما فائدة التضحية اللعينة؟
اآلن بعد بيان هذا الطريق للنجاة الذي ينسبه املسيحيون إىل يسوع ينشأ 

أيضا تقدمي احلب اللعني والتضحية  � السؤال طبعا: هل كانت مهمة نبينا
اللعينة لطهارة اإلنسان وجناته، أم أنه قدم طريقا آخر؟ فجوابه أن ذيل اإلسالم 
منـزه متاما من هذا الطريق النجس والقذر، فهو ال يقدم أي فكرة للتضحية 
 اللعينة وال احلب اللعني، بل قد علَّمنا أن نقدم تضحية طاهرة بأنفسنا إلحراز
الطهارة الصادقة اليت هي مغسولة مبياه اإلخالص ومت تنظيفُها بنار الصدق 

 عند أَجره فَلَه محِسن وهو للَّه وجهه أَسلَم من بلَى �:�والصرب كما يقول 
هبلَا رو فوخ هِملَيلَا عو مونَ هنزحأي إن الذي يرمتي على عتبات اهللا  �١ي

ونذر حياته يف سبله ونشط يف إحراز احلسنات فسوف ينال أجره من نبع 
القرب اإلهلي، ولن خياف أمثالُ هؤالء ولن حيزنوا.. أي إن الذي وظَّف مجيع 
كفاءاته يف سبيل اهللا فصار قوله وفعله وحركته وسكونه وحياته كلها خالصة 

كسب الرب احلقيقي، فسوف يهب اهللا له أجرا من عنده  لوجه اهللا، ونشط يف
  وينجيه من اخلوف واحلزن. 

                                                 
  ١١٣ البقرة: ١
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واعلموا أن كلمة اإلسالم الواردة هنا قد مساها القرآن الكرمي يف موضع آخر 
 أَنعمت الَّذين صراطَ * الْمستقيم الصراطَ اهدنا�االستقامةَ، كما علَّمنا دعاَء 

هِملَينا على طريق االستقامة، طريق الذين نالوا منك النعم وفتحت  �عتأي ثب
عليهم أبواب السماء. فليتضح أن وضع استقامة كل شيء يتحدد نظرا للهدف 
املنشود منه، وإن الغاية املنشودة من خلْق اإلنسان أنه خلق من أجل اهللا. فوضع 

خلق للطاعة الدائمة،  يف احلقيقة كما �االستقامة اإلنسانية أن يكون هللا 
سينعم عليه، هذا  �وعندما يكون هللا جبميع قواه وكفاءاته فمن املؤكد أنه 

بتعبري آخر هو احلياةُ الطاهرة. فكما تعرفون أنكم حني تفتحون النافذة جتاه 
الشمس فإن أشعة الشمس تدخل من خالهلا، كذلك حني يستقيم اإلنسان إىل 

جاب فعندئذ تنـزل عليه فجأةً شعلةٌ نورانية وال يبقى بينهما أي ح �اهللا 
لتنوره، وتغسل مجيع أقذاره وأدرانه الداخلية، فينقلب إنسانا جديدا، ويظهر فيه 

  تغيري عظيم، وعندئذ يقال إن هذا الرجل نال احلياة الطاهرة. 
 جلَّ اهللا يشري كما الدنيا هي الطاهرة احلياة هذه على احلصول مكان وإن 
 وأَضلُّ أَعمى اآلخرة في فَهو أَعمى هذه في كَانَ ومن�: تعاىل قوله يف شأنه
 فسيكون اهللا لرؤية نورٍ من وحرم الدنيا هذه يف أعمى كان من أي �١سبِيال
يف  –باختصار؛ إن اإلنسان يأخذ معه احلواس لرؤية اهللا .أيضا اآلخرة يف أعمى

من هذه الدنيا، وإن الذي مل يكسب هذه احلواس وكان إميانه مبنيا  - اآلخرة
على القصص واألساطري فحسب، فسوف يقع يف الظالم الدائم. فغاية القول إن 

أن نصري له  - إلحراز احلياة الطاهرة ونيل النجاة احلقيقية - قد علَّمنا �اهللا 
د عن وقاحة اختاذ املخلوق إهلا، حىت كليا، وخنر على عتباته بوفاء صادق ونبتع

بسفك  �لو قُتلنا ومزقنا كل ممزق، وأضرِمت فينا النار، وأن نؤكِّد إمياننا باهللا 
                                                 

  ٧٣: اإلسراء ١
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ديننا اإلسالم لكي يشري إىل أننا خررنا على عتبات  �دمائنا، وهلذا مسى اهللا 
بينه اهللا مستسلمني، وإن قانون الطبيعة يشهد جبالء على أن الطريق الذي 

القرآن الكرمي لنيل الطهارة والنجاة احلقيقية هو نفسه مسلوك يف العامل املادي 
أيضا؛ إذ نالحظ يوميا أن مجيع احليوانات والنباتات مترض بسبب الغذاء السيئ 
وفقدان الغذاء الطيب، وإن عالجها يف الطبيعة أن تهيأ األشياء الطيبة للغذاء 

األشجار مثال كيف تتصف بصفتني للمحافظة على  وتقطع الرديئة. انظروا إىل
الصحة، إحدامها أا تدفن جذورها يف األرض وتعمقها لكي ال جتف بسبب 
االنفصال، والثانية أا متتص مياه األرض من خالل شعريات جذورها، وهكذا 
تنمو؛ وهذه الطريقة نفسها قد حددتها الطبيعةُ لإلنسان، أي إنه ينجح ويفوز 

بصدق وثبات، ويعمق جذوره يف حب اهللا باالستغفار  �يتمسك باهللا  حني
مث جيذب إليه املاَء الرباين بواسطة شعريات التواضع والتذلل منيبا إليه بالتوبة قوال 

  وفعال، وهكذا جيعل املاَء يسيل إليه فيزيل الضعف وجفاف الذنب.  
 القرآن الكرمي على االستغفار، الذي تتقوى به جذور اإلميان، ورد يفوإن 

وردع  - �من خالل الصلة به  - معنيني: األول: ترسيخ حب اهللا يف القلب
صدور الذنوب اليت تثور يف حالة االبتعاد عنه تعاىل، وطلب العون من اهللا تعاىل 

  من خالل التفاين فيه.
االنفصال عن اهللا هالكا ولو لطرفة  يعدونهذا هو استغفار املقربني الذين 

  . إم يستغفرون ليثبتهم اهللا على حبه.العني
والنوع الثاين من االستغفار هو التخلص من الذنوب والفرار إىل اهللا، 
والسعي لترسيخ حب اهللا يف القلب كالشجرة الثابتة يف التربة، وذلك لكي 

  جفاف اخلطيئة واهلالك. فيجتنبيترىب املرء تربية طيبة، 
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لفظة (غفر)، اليت منها تشتق كلمة  سمي هذان النوعان باالستغفار ألن
. وبكلمات أخرى، فإنّ االستغفار يعين الرجاء الستراالستغفار، تعين (التغطية) و

وألّا ر الذي يظل متفانيا يف حب اهللا تعاىل، من اهللا أن يستر خطايا العبد املستغف 
يعطيه ، بل يغطيها يف رداء ألوهيته وباالنكشافيسمح جلذور الطبيعة البشرية 

بسبب أية خطيئة، فاملرجو منه  كُشفنصيبا من قدوسيته. ولو أن جذرا ما قد 
اهللا هو مبدأ الفيوض،  وملا كان. انكشافهتعاىل أن يستره ثانية وينقذه من نتائج 

ا لتبديد كافة أنواع الظلمةونورالصراط املستقيم إلحراز احلياة ف ؛ه مستعد دائم
هو أن مند يدينا كلتيهما باجتاه نبع النقاء هذا خوفًا من هذه احلال املريعة، الطيبة 

راجني أن يتدفّق هذا النبع باجتاهنا بقوة ويكتسح مجيع النجاسات دفعة واحدة. 
خنر على تضحية أكرب إلرضاء اهللا من أن نقبل املوت ألجله وأن  هناكوليس 

 حتى الْبِر تنالُوا لَن �:�ط، فيقول عتباته. قد علَّمنا اهللا هذه التضحية فق
أي ال تستطيعون إحراز الرب احلقيقي ما مل تنفقوا يف سبيل  �١تحبونَ مما تنفقُوا

  اهللا كل ما حتبون. 
فهذا هو الطريق الذي علَّمناه القرآن الكرمي، وإن الشهادات السماوية تنادي 

مي فقط، وإن العقل هو اآلخر يشهد على بأعلى صوا بأن هذا هو الطريق القو
ذلك، فاألمر الذي ثبت بشهادة الشهود فال ينافسه أمر ال يتمتع بأي شهادة. 
إن يسوع الناصري سلك مسلك التعليم القرآين فأنعم اهللا عليه، وكذلك كل 
من سيسترشد ذا التعليم الطيب فسيصبح كيسوع، فهذا التعليم الطاهر جاهز 

  سى املسيح كما سبق أن جعل مئات األلوف. جلعل اآلالف عي
حنن نسأل السادة القساوسة مبنتهى األدب والرفق: ما هو التقدم الروحاين 
الذي أحرزمتوه باختاذ اإلنسان الضعيف املسكني إهلا، فإذا أثبتم ذلك التقدم 

                                                 
       ٩٣ عمران: آل ١
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والحظوا تقدمنا  عبدةَ املخلوقفنحن مستعدون لنيله، وإال تعالَوا أيها األشقياء 
وأسلموا! أفليس من اإلنصاف، أن الذي يتمتع بالشهادة السماوية على حياته 
املقدسة ومعرفته الطيبة وحبه الطاهر هو وحده الصادق، وأن الذي ال ميلك غري 

 وآكل النجاسة؟  كاذبفذلك الشقي  واألساطري فقطالقصص 

  

ىل التوحيد فما سبب : إذا كان هدف اإلسالم إعادة الناس إ٢السؤال 
اجلهاد يف صدر اإلسالم ضد اليهود الذين ال تعلِّم كتبهم غري التوحيد؟ أو 
ملاذا يعد اعتناق اإلسالم ضروريا لنجاة اليهود أو املؤمنني بالتوحيد يف العصر 

  احلاضر؟

كانوا قد ابتعدوا كثريا عن  �فليتضح أن اليهود يف زمن نبينا  اجلواب:
هدي التوراة، صحيح أن كتبهم كانت حتوي التوحيد اإلهلي غري أم مل يكونوا 
ينتفعون منه، وكانوا قد أضاعوا الغاية اليت من أجلها خلق اإلنسان ونزلت 
الكتب، فالتوحيد احلقيقي أن يؤمن اإلنسان بأن اهللا موجود وأنه أحد، مث 

له الكامل واحملسن ونيل رضوانه، ويتفاىن يف حبه. فلم ينشغل يف طاعة ذلك اإل
يكن فيهم هذا التوحيد العملي، وكانت عظمة اهللا وجالله قد ارتفع من 
قلوم، حبيث كانوا يذكرون اهللا بألسنتهم بينما كانت قلوم تعبد الشيطان، 

ن وكانوا قد جتاوزوا حدود حب الدنيا وطلبها واملكر واخلداع، فكانوا يعبدو
الزهاد والرهبان وكانت تصدر منهم أعمال خمجلة جدا، فكانوا يراءون كثريا 

التوحيد ليس جمرد أن تقول وكثرت فيهم أعمال املكر والغش، فالواضح أن 
بلسانك "ال إله إالّ اهللا" وتخفي يف قلبك مئات األوثان، بل إن كلّ من يعظِّم 

أو يعتمد على  ،ن يعظّم اهللادهاءه بقدر ما جيب أوه تخطوتدبريه أي فعل له و
أو يعظِّم نفسه بقدر ما  ،شخص آخر بقدر ما ينبغي أن يتوكل على اهللا وحده
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عابد لألوثان عند اهللا هو يف كل هذه األحوال ف األحد؛اهللا عظِّم جيب أن ي
أو فضة أو حناس أو  ألن األوثان ليست فقط تلك اليت تصنع من ذهبٍ ،تعاىل

ةً ال عظمبل إنّ كلّ شيء، وكلّ قول، وكلّ عمل يعطَى ، ويعول عليهاحجارة 
وصحيح أن التوراة مل تذكر  وحده، هلو وثن عند اهللا تعاىل. �ا باهللا تليق إلّ

عبادة األوثان ذه الصراحة الدقيقة، لكن القرآن الكرمي مليء ذه التصرحيات، 
فمن أهداف اهللا من إنزال القرآن الكرمي أن يزيل من القلوب هذا النوع من 
عبادة األوثان الذي كان قد أصاب الناس كمرض السل، وكان اليهود يف ذلك 

النوع من عبادة األوثان، وكانت التوراة غري قادرة على  الزمن غارقني يف هذا
ختليصهم منه ألا ختلو من هذا التعليم الدقيق، وثانيا ألن هذا املرض الذي 
تفشى يف مجيع اليهود كان يتطلب منوذج التوحيد الطيب الذي يتجلى يف 

  إنسان كامل حي.   
عليها توقف اإلميان ا، واليت يتذَكّروا أنّ وحدانية اهللا اليت يريد اهللا منا 

اخلالص والنجاة إنما هي اإلميان بأنّ اهللا منـزه يف ذاته عن كلّ شريك، سواء 
مكْره تدبريه أو كان وثنا أو بشرا أو مشسا أو قمرا، أو نفس اإلنسان وذاته، أو 

يعد أحدا  اوألّيعد أحدا قادرا مثل اهللا،  ألّا أو خداعه؛ وكذلك ينبغي لإلنسان
يعد أحدا  وألّاأحدا قادرا على أن يعزه أو أن يذلّه،  يعد وألّارازقًا غري اهللا، 

له وخضوعه له وعبادته هللا وحده ناصرا أو معينا؛ كما أن عليه أن خيلص حبه 
  .له وخوفهله وآماله 

  الثالث التالية: ائص وحدانية اهللا من غري اخلصأن تكتمل وال ميكن 
األشياء املوجودة كلّها كاملعدوم  نعدأعين أن  البارئ؛توحيد ذات  - الأو

  .احلقيقة وباطلة هالكة الذات نعدهاباملقارنة مع اهللا تعاىل، وأن 
أعين عدم اإلقرار بالربوبية واأللوهية إال لذات  البارئ؛توحيد صفات  - ثانيا



٣٧٠  ������ �	
�� ���� ����� ����� ��� ��� 

هم ليسوا إال جزًءا من كلّ - وحمسننيبا ابرعدون أالذين ي - اهللا، وأنّ اآلخرين
  النظام اإلهلي الذي وضعه اُهللا وصنعه بيده تعاىل.

جنعل أحدا شريكًا هللا يف  ألّاأعين  ؛توحيد احلب واإلخالص والصفاء -ثالثًا
  .�حبنا وعبادتنا له والتفاين فيه 

فهذا التوحيد احملتوي على هذه الشعب الثالثة كلها والذي تتوقف عليها 
قيقة، كان اليهود قد أضاعوه؛ فتصرفام السيئة تربهن على ذلك النجاة يف احل

وقلوم ختلو من ذلك، كما قد  �بصراحة أم بألسنتهم يقرون بوجود اهللا 
 أُنزِلَ وما والْإِنجِيلَ التوراةَ أَقَاموا أَنهم ولَو�احلجة عليهم بقوله  �أقام اهللا 

هِمإِلَي نم هِمبلَأَكَلُوا ر نم هِمقفَو نمو تحت هِملجأي ٦٧(املائدة:  �أَر .(
لتمتعوا باخلوارق السماوية، ووجدت فيهم عالمات املؤمن من استجابة الدعاء 
والكشوف والوحي، فهذا هو الرزق السماوي. لكنهم اآلن حمرومون من 

متوجهني إىل الدنيا ال  الرزق السماوي متاما، أما الرزق األرضي فيكسبونه أيضا
  متوجهني إىل احلق، ومن هذا املدلول هم حمرومون من كال الرزقني. 

اجلدير باالنتباه هنا أنه صحيح أن حصول املعارك مع اليهود والنصارى 
ثابت من تعليم القرآن الكرمي، غري أن املسلمني مل يبدأوا هذه املعارك قط، فهذه 

س يف الدين قسرا، بل قد حصلت عندما خلق املعارك مل تكن بنية إدخال النا
أعداء اإلسالم أسبابا هلا بإيذائهم املسلمني أو مساعدة املؤذين. فحني ظهرت 
األسباب منهم أرادت الغريةُ اإلهلية أن تعاقب هؤالء الشعوب، وحىت يف هذه 
العقوبة راعت الرمحة اإلهلية جانب الرفق؛ فأعلنت أن من أسلم أو دفَع اجلزية 

سوف ينجو من هذا العذاب. وهذه الرخصة أيضا كانت تابعة لقانون الطبيعة ف
، فعندما تنـزل أي مصيبة من وباء أو قحط يف صورة �الذي سنه اهللا 

العذاب، فإن الضمري اإلنساين من تلقاء نفسه يتوجه إىل دفْع هذا العذاب 
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ادة دائمة، ومن بالدعاء والتوبة والتضرع ودفْع الصدقات والتربعات. فهذه الع
هنا نستنتج أن اهللا الرحيم بنفسه يلهم الناس الوسائل لدفع العذاب، كما أزيلَ 

. باختصار؛ كانت احلروب �العذاب مرارا عن بين إسرائيل بدعاء موسى 
اإلسالمية عذابا للمعارضني غليظي الطبع، وحىت فيها قد ترك طريق الرمحة 

سالم خاض احلروب لنشر التوحيد، مفتوحا. فمن االخنداع الزعم أن اإل
واجلدير باالنتباه أن اإلذن باحلروب بدأ رد العقاب حني عقَدت الشعوب 

  األخرى العزم على الظلم واملقاومة. 
أما السؤال: أي حاجة كانت لليهود إىل اإلسالم، فهم كانوا موحدين 

اليهود بل كان سلفا؟ فقد أجبنا عليه سابقا، وهو أن التوحيد مل يكن يف قلوب 
يف الكتب فقط، وهو أيضا ناقص، فكانت هناك حاجة لكسب حيوية روح 
التوحيد، ألنه ما دامت حيوية روح التوحيد غري راسخة يف قلب اإلنسان فال 
يفوز بالنجاة. كان اليهود كاملوتى وكانت حيوية روح التوحيد قد فارقتهم 

فلم تكن قد بقيت هلم أي  بسبب القسوة القلبية وارتكام أنواع املعاصي،
، ومل تعد تورام بسبب تعليمها الناقص وحدوث التحريف �عالقة باهللا 

الكالم احلي  �اللفظي واملعنوي فيها قادرةً على اهلداية الكاملة؛ هلذا أنزل اهللا 
كاملطر، ودعاهم إىل ذلك الكالم احلي لكي ينالوا النجاة احلقيقية بتخلصهم من 

خطاء. فكانت إحدى احلاجات إىل نزول القرآن الكرمي أن أنواع اخلداع واأل
يعلم اليهود مييت الطباع التوحيد احلي، والثانية أن ينبههم على أخطائهم، 
والثالثة أن يفصل املسائل اليت وردت يف التوراة إشارةٌ إليها مثل حشر األجساد 

  وعدم فناء الروح واجلنة واجلحيم. 
من احلق أن التوراة بذرت بذرة الصدق ونبتت تلك البذرة بواسطة اإلجنيل 
كمبشر باملستقبل. فكما تنبت خضرة احلقل بكامل الصحة والروعة وتبشر 
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بلسان حاهلا بظهور العناقيد احلسنة والثمار الطيبة، كذلك جاء اإلجنيل مبشرا 
غت به تلك البذرة أوجها بالشريعة الكاملة واهلادي الكامل. أما الفرقان فبل

حيث جاء بالنعمة الكاملة، ففرق بني احلق والباطل ائيا وبلَّغ املعارف الدينية 
 لَهم وأَشرق سيناَء، من الرب كماهلا، كما كان قد ورد يف التوراة سلفا "جاَء

نم ،ريعْألَأل ستو نلِ مبانَ" ج١فَار .  
بتة أن القرآن وحده أرى الكمال يف كل جانب للشريعة. ومن احلقائق الثا

فالشريعة تنقسم إىل قسمني بارزين مها حق اهللا وحق العباد، فالقرآن الكرمي 
فقط قد أكمل هذين القسمني. فكانت مهمة القرآن أن جيعل الوحوش أناسا 

هذه  واألناس أناسا متخلقني ومن األناس املتخلقني أناسا ربانيني، وقد حقق
  املهمة بكمال تبدو التوراة أمامه بكماء.

ومن مجلة احلاجات إىل القرآن الكرمي رفع اخلالف الدائر بني اليهود 
 يا�والنصارى عن املسيح، فقد حكم القرآن الكرمي يف هذه الرتاعات، فآية 

القضية يف القرآن إمنا هي للبت يف هذه  �٢إِلَي ورافعك متوفِّيك إِني عيسى
نفسها، ألن اليهود كانوا يزعمون أن نيب النصارى أي املسيح علّق على 
الصليب، فصار لعينا مبوجب ما ورد يف التوراة، ومل يرفع، وهذا يدل على 
كذبه. أما النصارى فكانوا يقولون إنه ال شك أنه صار لعينا، لكنه تلقى اللعنة 

ه اهللا على ميينه. فهذه اآلية من أجلنا وبعده زالت عنه اللعنة ورفع وأجلس
حكمت أنه رفع مباشرة؛ فلم يتعرض للعنة الدائمة حبسب زعم اليهود اليت متنع 
رفعه إىل اهللا، ومل يتلق اللعنة حبسب زعم النصارى لبضعة أيام مث رفع إىل اهللا، 

أن هذا الرفع ال  �بل قد رفع إىل اهللا مع الوفاة. ويف اآلية نفسها قد فهمنا اهللا 
                                                 

        ٢: ٣٣ اَلتثْنِية ١
      ٥٦ عمران: آل ٢
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يناقض أحكام التوراة، ألن حكم التوراة بعدم الرفع واللعنة يتحقق عندما يقتل 
أحد على الصليب، وإن اللعنة ال تتحقق مبجرد تعليق أحد على الصليب أو 
بتلقي األمل على الصليب الذي ال يؤدي إىل املوت، وال يستلزم ذلك عدم 

عدام ارمني، فمن مات الرفع، ألن مدلول التوراة أن الصليب وسيلة من اهللا إل
على الصليب فقد مات ميتة ارمني وهي موت اللعنة، غري أن املسيح مل ميت 
على الصليب وقد أنقذه اهللا من املوت على الصليب، وحتقق ما قاله من مشاة 
حالته بيونس، فال يونس مات داخل بطن احلوت وال املسيح معلَّقا على 

يلي، ملا شبقتاين؟" فلو مات لتعرض بيالطس الصليب، ومسع دعاؤه "إيلي، إ
أيضا للوبال، ألن امللك كان قد أخرب زوجة بيالطس وأنذرها بالوبال عليه إذا 
مات يسوع لكن أي وبال مل يصب بيالطس. كما أن من عالمات حياة 
يسوع أن عظامه مل تكسر عند الصلب، وخرج الدم عند طعنه باحلربة عند 

ى احلواريني جروحه بعد حادثة الصلب، والظاهر أنه ال إنزاله عن الصليب وأر
ميكن أن تبقى اجلروح مع احلياة اجلديدة، ومن هنا ثبت أن يسوع مل ميت على 
الصليب ومن مث مل يكن ملعونا، ومن املؤكد أنه نال الوفاة الطاهرة ورفع إىل 

 متوفِّيك إِني �اهللا بعد الوفاة مثل مجيع الرسل األطهار، ومبوجب الوعد 
كعافرو من الكاذبني �قد رفع إىل اهللا  �إِلَي فلو مات على الصليب لعد ،

  مبوجب قوله، ألنه بذلك ال تتحقق أي مشاة له بيونس. 
فهذا النـزاع عن املسيح كان مستمرا بني اليهود والنصارى، فحلَّه القرآن 

هي احلاجة إىل القرآن  الكرمي أخريا. ومع ذلك يقول النصارى إىل اآلن ما
الكرمي. أيها السفهاء وعميان القلوب، إن القرآن قد جاء بالتوحيد الكامل، 
وأرى التوفيق بني العقل والنقل، وأبلغ التوحيد كماله، لقد أقام الرباهني على 
التوحيد وصفات اهللا وأثبت وجود اهللا بدالئل عقلية ونقلية، كما أقام الدالئل 
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ضا. والدين الذي كان قصصا وأساطري قدمه يف صورة من خالل الكشوف أي
علمية، وصبغ كل عقيدة بصبغة احلكمة، وأبلغ سلسلة املعارف الدينية اليت 
كانت ناقصة الكمالَ ونزع عن عنق املسيح طوق اللعنة وشهد على كونه نبيا 
صادقا قد رفع إىل اهللا؛ أفلم تثبت احلاجة إليه حىت اآلن مع إكسابه هذه 

  فيوض كلها؟ال
اعلموا أن القرآن الكرمي أثبت احلاجة إليه بكل جالء إذ يقول القرآن الكرمي 

فالتاريخ يشهد على أن  �١موتها بعد الْأَرض يحيِي اللَّه أَنَّ اعلَموا�بوضوح: 
كل شعب كان قد فسد يف الزمن القريب من نزول القرآن، وإن القسيس فندل 

احلق"، على كل التعصب الساري يف دمه يديل بشهادته مؤلف كتاب "ميزان 
اجللية يف كتابه ميزان احلق، أن سلوك اليهود والنصارى يف زمن نزول القرآن 
الكرمي كان فاسدا، وكانت أوضاعهم سيئة، وإن نزول القرآن الكرمي كان 
تنبيها هلم، غري أن هذا السفيه مع اعترافه بفساد سلوك اليهود والنصارى يف 

من نزول القرآن الكرمي قدم عذرا باطال بأن اهللا أراد تنبيه اليهود والنصارى ز
، فهل ميكن أن ننسب إىل اهللا تعاىل �بإرسال نيب كاذب، لكنه اام على اهللا 

هذا التصرف السيئ أنه حني وجد الناس ضالني وسيئي السرية والسلوك فكر 
يني من عباد اهللا يف التهلكة يف توفري الفرص أكثر لضالهلم وإلقاء عشرات املال

بيده! فهل ثبتت سنة اهللا هذه يف قانون الطبيعة عند غلبة الشدائد واملصائب؟ يا 
أسفا عليهم كيف يبصقون يف وجه الشمس حبا يف الدنيا. فهم يصفون اإلنسان 
الفاين الضعيف إهلا من ناحية، ولعينا من ناحية أخرى، ويكفرون بالنيب العظيم 

بعث يف وقت كان الناس فيه يشبهون املوتى، مث يسألون أي الشأن الذي 
ضرورة كانت للقرآن؟! أيها الغافلون وعميان القلوب، إن الضالل الذي كان 

                                                 
  ١٨ احلديد: ١
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يتفشى يف زمن القرآن الكرمي مل يكن له مثيل يف زمن أي نيب آخر، فقد وجد 
م العامل أعمى فوهب هلم نورا، ووجده ضاال فهدى، ووجده ميتا فأحيا؛ أفل

تثبث احلاجة إليه حىت اآلن؟ وإن قلتم إن التوحيد كان موجودا سلفا فأي 
جديد جاء به القرآن؟ فهذا يبعث على الرثاء على عقولكم أكثر، لقد كتبت 
 قبل قليل أن التوحيد يف الكتب السابقة كان ناقصا، وال يسعكم أبدا إثبات

، فذكّر القرآن ذا كماله، أضف إىل ذلك اختفاء التوحيد ائيا من القلوب
ألنه يذكِّر، فتأملوا قليال بفتح  ذكْراالتوحيد وأبلغه الكمال، وقد مسي القرآن 

العيون وقولوا هل كان األنبياء قبل التوراة غافلني عن التوحيد الذي قدمته 
التوراة؟ أليس من احلق أن آدم هو الذي تلقَّى التوحيد أوال مث شيث ونوح 

خرون الذين كانوا قبل موسى؟ فهذا االعتراض يرد على وإبراهيم والرسل اآل
التوراة أيضا: فما هو اجلديد الذي جاءت به، أيها القوم الزائغ قلبه، إن اهللا ال 
يتجدد  يف كل يوم، فكان اهللا يف زمن موسى هو نفسه الذي كان يف زمن آدم 

ة من وشيث ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، وإن ما علَّمته التورا
  التوحيد هو ما علَّمه األنبياء قبلها. 

وإذا سأل أحدهم ملاذا ذكرت التوراة التوحيد القدمي؟ فأجيب إن مسألة 
وجود اهللا وتوحيده مل تبدأ من التوراة بل إا معروفة منذ القدم، غري أا يف 
بعض األزمنة أصبحت ذليلة ومهانة يف نظر أغلبية الناس بسبب ترك العمل ا، 

انت مهمة كتب اهللا وأنبيائه أم بعثوا يف زمنٍ تضاءل فيه اهتمام الناس فك
مبسألة التوحيد هذه ووقعوا يف أنواع الشرك، فتم تبيان هذه املسألة آالف 
املرات يف العامل وعادت آالف املرات صدئًة واختفت عن أعني الناس، وحينها 

الظالم يغلب يف العامل  أحد عباده ليضيئها من جديد، فهكذا ظل �أرسل اهللا 
مرة والنور مرة أخرى باستمرار. وإن أمثل طريق ملعرفة كل نيب أن ننظر يف أي 



٣٧٦  ������ �	
�� ���� ����� ����� ��� ��� 

زمن جاء وأي قدر من اإلصالح حققه. جيب على الناس أن يتأملوا يف هذا 
األمر الوحيد فقط ابتغاًء للحق وال يلتفتوا إىل أقوال األشرار واملتعصبني املليئة 

ا إىل أوضاع أي نيب بنظرة حيادية أنه يف أي حالة وجد الناس باخليانة، ولينظرو
 م، فمن هنا يتبني حتما أيم وسريعند بعثته، مث أي تغيري أحدثه يف معتقدا
نيب جاء يف زمن كان حباجة ماسة إليه، وأي واحد منهم جاء يف حاجة أقل 

الطبيب؛ فكما  منها. إن حاجة املذنبني إىل النيب تشبه متاما حاجة املرضى إىل
  تقتضي كثرة املرضى الطبيب كذلك تقتضي كثرة املذنبني مصلحا. 

واآلن إذا ألقى أحدهم نظرة على تاريخ العرب واضعا يف القلب هذه 
وما هو  �القاعدة ليبحث يف أي حالة مأساوية كان العرب قبل بعثة النيب 

التغيري الذي أحدثوه وماذا أصبحوا؛ فمن املؤكد أنه سيجد هذا النيب يفوق 
مجيع األنبياء يف القوة القدسية والتأثري القوي وإفاضة الربكات، وحيتل املركز 
األول يف زمرة األنبياء كلهم، وبناء على ذلك سيوقن بأن احلاجة إىل القرآن 

 لثبوت أكثر من سائر الكتب واألنبياء، فأي أجلى، وبديهية ا �الكرمي والنيب
حاجة للدنيا سدها يسوع مثال ببعثته؟ فهل أحدث تغيريا ملحوظا يف أخالق 
اليهود وسريم وإميام أم هل أبلغ تزكية حوارييه كماهلا؟ كال بل ال يثبت أي 
من هذه اإلصالحات الطاهرة، وإن ثبت شيء فإمنا انضمام بضعة طماعني 

ويف اية املطاف صدرت منهم تصرفات الغدر املخجل. وإذا كان  جشعني إليه
يسوع قد انتحر فال أعد تصرفه هذا أكثر من غباء أصاب إنسانيته وعقلَه 
بوصمة عار دائم، فهل ميكن أن يصدر من رشيد تصرف اندرج دوما حىت يف 

: ما الذي القوانني البشرية حتت قائمة اجلرائم؟ كال ال ميكن أبدا، فاآلن نسأل
علَّمه يسوع وما الذي قدمه؟ فهل قدم التضحية اللعينة فقط اليت مل تؤد إىل أي 

  نتيجة من منظور العقل واإلنصاف؟ 
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اعلموا أنه ليس يف تعليم اإلجنيل أي حماسن جديدة، بل إن هذا التعليم 
د بأكمله موجود يف التوراة، واجلزء الكبري منه ما زال موجودا يف كتاب اليهو

التلمود. وعلماء اليهود يبكون إىل اليوم أن هذه اجلمل سرقت من كتبهم 
املقدسة، فقد وصلين كتاب من تأليف عامل يهودي، وقد خصص صفحات 
كثرية إلثبات هذه القضية، وقدم الوثائق بكل قوة، مبينا من أين سرقت هذه 

كنه من اجلمل. كنت قد طلبت هذه الكتب من أجل ميان سراج الدين فقط، ل
شقاوته قد غادر قبل رؤيتها، إن الباحثني النصارى يعترفون بأن اإلجنيل يف 
احلقيقة ملخص للمواضيع اليت أعجبت املسيح من كتب اليهود، ويقولون أخريا 
إن املسيح مل يكن يستهدف من بعثته إىل العامل أن يأيت بتعليم جديد، بل كانت 

أريد أن  ضحية املؤدية إىل اللعنة اليت المهمته املنشودة أن يضحي بنفسه، أي الت
أوسخ كتييب هذا بذكرها املكرر. باختصار؛ إن من اخنداع النصارى الزعم بأن 
يسوع مل يأت بشريعة جديدة، ألن الشريعة كانت قد اكتملت بنـزول 

 - حق بغري -وأن القرآن الكرمي أسس من جديد ،التوراة، وإمنا جاء للتخليص
نت قد اكتملت سلفا. هذا االخنداع دمر إميان النصارى، لكن الشريعةَ اليت كا

ال يغينب عن البال أبدا أن هذا ليس من الصحة يف شيء، بل احلقيقة أن اإلنسان 
 �ملا كان من فطرته السهو والنسيان وعدم القدرة على االمتثال ألوامر اهللا 

ذكِّره ويقويه. غري أن والدوام على العمل بأحكام اهللا، فهو حمتاج دوما إىل من ي
القرآن الكرمي مل ينـزل هلاتني احلاجتني فقط بل إنه متمم يف احلقيقة للتعاليم 
السابقة ومكملُها، فكانت التوراة مثال تركّز على القصاص نظرا لألوضاع 
السائدة يف زمنها، بينما اإلجنيل يركز على العفو والصرب والتسامح مبقتضى 

يف زمنه، أما القرآن الكرمي فيعلِّم مراعاة احلال يف كلتا األوضاع السائدة 
احلالتني. وكذلك اختذت التوراةُ سبيلَ اإلفراط يف كل مسألة بينما توجه اإلجنيل 
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إىل سبيل التفريط، أما القرآن الكرمي فيعلم االعتدال والطريق الوسط، ويعلِّم 
لثالثة واحدا، إال أن مراعاة احملل ومقتضاه. وإن كان جوهر تعليم الكتب ا

أحدها ركز على جانب واحد كثريا واآلخر ركز على جانب آخر، واآلخر 
اختذ الطريق املعتدل مراعاة للفطرة اإلنسانية وهو طريق تعليم القرآن الكرمي، 
وملا كانت مراعاة احملل هي احلكمة حصرا، فقد علّم القرآنُ الكرمي وحده فقط 

بينما اإلجنيل يركز على ١تدعو إىل القسوة البشعةهذه احلكمةَ، إذ أن التوراة 
العفو السخيف، أما القرآن الكرمي فيعلّم مراعاة احملل والوضع، فكما أن الدم 
عندما يأيت إىل الثدي يصري لبنا، كذلك حني اجتمعت أحكام التوراة واإلجنيل 

توراة يف القرآن الكرمي صارت حكمةً، فلو مل يأت القرآن الكرمي لكان مثل ال
واإلجنيل كسهم أطلقه أعمى فيصيب مرة وخيطئ مئة مرة. فالشريعة أتت يف 
صورة القصص من التوراة، وتبينت من اإلجنيل كأمثال، ووصلت إىل طالب 

  احلق واحلقيقة يف صورة احلكمة من خالل القرآن الكرمي.
تهما مع فأىن للتوراة واإلجنيل أن ينافسا القرآن الكرمي؟ فلو أراد أحد مقارن

سورة أوىل من القرآن الكرمي أعين سورة الفاحتة اليت هي سبع آيات فقط، 
وحاول طول احلياة العثور على مئات احلقائق واملعارف الدينية واحلكم 

اليت وردت يف هذه السورة بالترتيب األنسب والصياغة احملكمة  -الروحانية
احملتوي على عدد من يف كتاب موسى أو يف إجنيل يسوع  - والنظام الفطري

الصفحات، فلن تتحقق أمنيته هذه ولن جتديه هذه احملاوالت شيئا. وهذا القول 
ليس بدافع التباهي والزهو، بل إن الواقع واحلقيقة أن التوراة واإلجنيل ال تقدران 
على منافسة حىت سورة الفاحتة يف بيان علوم احلكمة. فما الذي نفعل وكيف 

                                                 
هذه القسوة والرفق كانت يف زمنها تعليما مناسبا نظرا لألوضاع السائدة للشعب، غري  ١

  أا مل تكن تعليما حقيقيا دائما غري قابل للترك. منه. 
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اوسة ال يستجيبون لنا يف أي أمر وال يستعدون لقبول تنحسم القضية؟ فالقس
أي اقتراح لنا، فلو كانوا يعدون تورام وإجنيلهم كاملني يف بيان املعارف 

 مخسمئة روبيةواحلقائق وتبيان مزايا الكالم اإلهلي، فنحن مستعدون لتقدمي 
املرتبة  جائزة هلم إن استطاعوا تقدمي احلقائق ومعارف الشريعة ودررِ احلكمة

تلك اليت سنقدمها من سورة  - واملنظومة وجواهرِ املعرفة ومزايا الكالم اإلهلي
من مجيع أسفارهم الضخمة اليت يقدر عددها بسبعني. وإذا قالوا إن  -الفاحتة

 ما نستطيع حبسب طلَبِهم. وحلسم القضية سنعد املبلغ قليلٌ فسوف نزيده قدر
بعه، وسنسجل فيه بإسهاب مجيع احلقائق أوال تفسريا لسورة الفاحتة ونط

واملعارف ومزايا الكالم اإلهلي الواردة يف سورة الفاحتة، وسيكون من الواجب 
على السادة القساوسة أن يقدموا احلقائق واملعارف ومزايا الكالم اإلهلي، 
وأقصد منها العجائب اخلارقة تلك اليت يستحيل وجودها يف كالم البشر من 

اإلجنيل ومجيع كُتبهم مقابل سورة الفاحتة. وإذا أقدموا على مثل هذه التوراة و
املسابقة وقال ثالثة من املنصفني من األمم األخرى: إن احلقائق واملعارف ومزايا 
الكالم اإلهلي اليت حتققت يف سورة الفاحتة ثبت وجودها يف النصوص اليت 

قد أودعناها سلفا عند قدموها أيضا، فسوف نسلِّم هلم مخسمئة روبية نكون 
  أحد يطمئنون له. 

فهل يربز أي قسيس هلذا؟ إن كالم اهللا يتحقق من خالل قدرات اهللا مثلما 
تتحقق مصنوعاته من عجائب قدرته؛ فمثال هناك يف السماء ألوف مؤلفة من 
النجوم، وإذا قال أي سفيه مشريا إىل عدد منها وقال ما احلاجة إليها، فهي 

و إذا ذكر عددا من األعشاب أو األحجار أو احليوانات وقال ليست من اهللا، أ
إن األمور تنضبط ويستقيم الوضع دوا باستخدام أعشاب أخرى، ولذلك فهي 

  ليست من اهللا؛ فال ميكن أن يتفوه مبثل هذا القول غري األمحق والغيب. 
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اج إليها من اجلدير باالنتباه أن القرآن الكرمي جامع جلميع الكماالت اليت حيت
اإلنسان لتكميل النفس، وإن مثل مقارنة التوراة بالقرآن كمثل دارٍ ادمت 
بسبب العواصف الشديدة والزالزل العنيفة وحتولت إىل ركام من اللبِن مكان 
الدار، فصار لبِن املرحاض يف املطبخ ولنب املطبخ يف املرحاض، وانقلب البناء 

املسافرين، فبىن فورا خانا أفضل  رأسا على عقب، فأشفق صاحب اخلان على
وأروع من السابق وأكثر راحة، وبىن فيه غرفا مرحية جدا بترتيب رائع وكانت 
كل احلاجات متوفرة فيه ومل يكن فيه أي نقص وكانت مجيع متطلبات 
املسافرين متوافرة فيه، وقد استخدم صاحب اخلان يف هذه البناية اجلديدة لبِنا 

مي وأضاف بعض اللنب اجلديدة واخلشب واللوازم األخرى قدميا من اخلان القد
  للبناء. فالقرآنُ الكرمي هو ذلك اخلان اجلديد، فلينظر من كانت له عينان.

هنا جيدر دحض االعتراض أيضا؛ بأنه إذا كان التعليم الكامل واحلقيقي هو 
 ما يراعى فيه احملل، والذي يبني كل دقيقة املعرفة باستيفاٍء، فما السبب يف خلو
التوراة واإلجنيل كالمها منه وأتى القرآنُ الكرمي وأحرز الكمال يف هذين 

  األمرين؟ 
ة واإلجنيل، بل إنه يعود إىل قصور فجوابه أن ذلك ليس من ذنب التورا

قدرات األمم السابقة، فاليهود الذين واجههم موسى أوال كانوا يعيشون حياة 
العبيد يف عهد فرعون منذ أربعة قرون، وكانوا قد جهلوا حقيقة العدل 
واإلنصاف بسبب تعرضهم للظلم واالضطهاد مدةً طويلة. فمن قانون الطبيعة 

عادال فيتأثر به الشعب  -الذي هو مبرتلة املؤدب واملعلِّم -أنه إذا كان امللك
أيضا، فيميلون هم أيضا بالطبع إىل خلق العدل، وينشأ فيهم التأدب واللطف، 
فتتجلى فيهم صفات العدل. أما إذا كان امللك ظاملا فيتعلم منه الشعب أيضا 

ا ما حصل مع بين الظلم واالعتداء، حبيث تحرم أغلبيتهم من صفة العدل، فهذ
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إسرائيل، حبيث كانوا قد غفلوا ائيا عن العدل لتحملهم أنواع الظلم 
واالضطهاد من ملكهم الظامل فرعون ملدة طويلة. فكان من واجب موسى 

أن يعلِّمهم العدل أوال، وهلذا تضم التوراة التركيز الشديد على العدل  �
وتوجد فيها عبارات كثرية حول مضمون التمسك بأهداب العدل، وال شك 
أن فيها عبارات حتض على الرحم والرفق أيضا، غري أننا إذا تدبرنا هذه 

ي عن العبارات وجدناها هي األخرى قد وردت للمحافظة على احلدود والنه
األحقاد والثوائر غري املشروعة، وإن الغاية املنشودة يف كل موضع هي احملافظة 
على قوانني العدل واإلنصاف، لكننا ال نعثر على هذا اهلدف بقراءة اإلجنيل، بل 
إنه يتضمن التركيز الكبري على العفو وترك االنتقام، وحني ننظر إىل اإلجنيل 

من نصوصه املتتالية أن مؤلفه يؤكِّد أن خماطَبيه بتدبر وبنظرة عميقة، يتبني جليا 
بعيدون جدا عن طريق الدماثة والصرب وترك االنتقام وهجروه ائيا، وهو حيب 
أن ال تبقى قلوم حريصة على االنتقام وأن يتعودوا على الصرب والتحمل 
والعفو والتسامح. وسبب ذلك أن أخالق اليهود كانت قد فسدت كثريا يف 

، وكانوا قد بلغوا يف رفْع القضايا واحلقد والبغضاء منتهاه، �ى زمن عيس
وكانوا قد نبذوا الرحم والعفو متاما حبجة احملافظة على قانون العدل، فقُرئت 
عليهم وصايا اإلجنيل كقانون خمصص للزمان أو القوم، ومل تكن تشكل قانونا 

  حقيقيا دائما؛ فجاء القرآن الكرمي فأزاله. 
بر القرآن الكرمي بصفاء القلب ونتأمل يف مقصده بإمعان يتجلى لنا عندما نتد

بوضوح أن القرآن الكرمي مل يركز كالتوراة على االنتقام والقسوة، كما يثبت 
من حروب التوراة وقانوا يف القصاص، ومل يندفع فجأة كاإلجنيل على تعليم 

مر باملعروف والنهي العفو والصرب والتسامح، بل إنه يوصي ويؤكد مرارا باأل
عن املنكر، أي يأمرنا بالعمل بأمور هي أفضل شرعا وعقال وحمال، واالمتناع 
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عن كل ما يعترض عليه العقلُ والشرع وكان من املنكرات. فحني نقرأ القرآن 
 ،الكرمي ندرك أنه يريد ترسيخ قوانينه وحدوده وأوامره يف قلوبنا بصفتها العلم

سجن األوامر والنواهي الشخصية، بل يبني شريعته  ألنه ال يريد حبسنا يف
املقدسة كقواعد ثابتة عامة؛ فمثال إنه يأمرنا إمجاال أن نعمل باملعروف ومنتنع 
عن املنكر، فكلمتا املعروف واملنكر هاتان جامعتان وشاملتان حبيث تضفيان 

كل حمل هل على قوانني الشريعة صبغة العلم. فعملًا ذا التعليم يفكر املرء يف 
هذا هو الرب احلقيقي أم ال؟ فمثال إذا كان زيد قد أجرم فهل من األفضل عقابه 
أو العفو عنه؟ أو إذا طلب أحد منا ألف روبية ليزوج ابنه باتباع التقاليد 
السائدة يف عائلته باهتمام بالغ فيفرح باحتفاالت كثرية من ألعاب نارية 

أن نفكر مبوجب قاعدة األمر باملعروف  وراقصات وآالت موسيقية، فعلينا
والنهي عن املنكر أي شخص نساعد ذا الكرم والسخاء حىت لو كنا قادرين 
على تقدمي ألف روبية له. باختصار؛ قد اشترط القرآن الكرمي من أجل خريِنا يف 
الدين والدنيا أن نراعي على هذا النحو مقتضى احملل والوضعِ يف كل عمل 

  حسنٍ. 
قد انتهيت من الرد الكامل على السؤال الثاين مليان سراج الدين، وقد ها 

كتبت أن اإلسالم مل خيُض يف قتال اليهود ليؤمنوا بالتوحيد قسرا بل كانت 
شرور أعداء اإلسالم أنفسهم مدعاة هلذه احلروب؛ إذ قد رفع بعضهم السيف 

 حق نشر دعوة أوال لقتل املسلمني وبعضهم ساعدوهم وبعضهم قاوموا بغري
اإلسالم، فبسبب هذه الدواعي كلها وللقضاء على املفسدين وعقام ودفْع 

قد أذن يف قتال هؤالء املفسدين حصرا. أما الزعم بأن النيب  �الشر كان اهللا 
عاما ألنه مل يكن  ١٣قد امتنع عن قتال األعداء يف احلياة املكية املمتدة على  �

 �م حمض وفكرة فاسدة. فلو كان أعداُء النيب قد مجع مجعا، فهذا الزعم ظل
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امتنعوا عن املظامل وأعمالِ سفْك الدماء اليت صدرت منهم يف مكة على مدى 
أو إخراجه من  �عاما ومل يكونوا قد خططوا هم أنفسهم لقتل النيب  ١٣

 قد هاجر إىل املدينة عن طيب خاطره دون أن يهامجه  �الوطن، وكان النيب
هلذه الظنون السيئة حمل. غري أن معارضينا أيضا يعرفون جيدا أن  الكفار، لكان

عاما، وكان  ١٣ظل يصرب على قسوة األعداء كلها واضطهادهم طول  �نبينا 
يوصي الصحابةَ أيضا بشدة أن ال يردوا السيئة، فقد سفك األعداء دماء كثرية، 

بليغة خطرة  أما ضرب الصحابة املساكني الفقراء وإيذاؤهم وإصابتهم جبروح
بنية القتل، فعندئذ محى اهللا نبيه  �فلم يكن هلا أي حد، وأخريا هامجوا النيب 

من شر األعداء وأوصله ساملا آمنا إىل املدينة، وبشره بأن الذين رفعوا  �
السيف أوال سيقتلون بالسيف نفسه. فتأملوا قليال بإنصاف وعقل هل ميكن أن 

حقق أمنيته اليت كان خيفيها يف  �ن النيب يستنبط من هذه األحداث كلها أ
القلب من قبل عندما اجتمع معه مجع؟ األسف أشد األسف على ما آل إليه 
مآل مؤيدي الدين املسيحي بسبب التعصب الديين، فال يفكرون أي مجع كان 

عند أول معركة بعد اهلجرة يف بدرٍ حني الحقَه أهل مكة،  �قد اجتمع معه 
فقط، وكان معظم احلاضرين يف  ٣١٣ني الرجال قد بلغ إذ كان عدد املسلم

ميدان بدر شبابا يف مقتبل العمر وعدميي اخلربة. فاجلدير بالتدبر؛ هل يتصدى 
اإلنسان للقضاء على مجيع أبطال العرب واليهود والنصارى ومئات األلوف من 

لك الناس اعتمادا على هذا العدد القليل من الناس؟! فمن اجللي الواضح أن ذ
اخلروج مل يكن نتيجة املكايد واخلطط اليت يفكر فيها املرُء للقضاء على األعداء 
وانتصاره عليهم، ألنه لو كان كذلك لكان من الضروري أن يشكِّل جيشا 

ألفا من املقاتلني على أقل تقدير، مث يقاتل به مئات األلوف  ٤٠أو  ٣٠قوامه 
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وقت االضطرار، ال  �بأمر من اهللا من الناس. فاجللي البني أن هذا القتال كان 
  اعتمادا على الوسائل املادية. 

ال بد من دحض اعتراض آخر هنا أيضا، وهو أنه إذا كانت النجاة تتوقف 
على اإلميان بالتوحيد اإلهلي واألعمال الصاحلة الصادرة بدافع احلب اإلهلي 

أحد يتمسك وخشيته، فلماذا دعي اليهود إىل اإلسالم؟ أمل يكن يف اليهود 
بالتوحيد فعال ويتلقى نري الطاعة اإلهلية؟ فجوابه أنا قد أثبتنا أن أغلبية اليهود 

كانوا فاسقني كما يشهد على ذلك القرآنُ الكرمي  �والنصارى يف زمن النيب 
فلما كان أكثرهم فاسقني فقد تركوا  �١فَاسقُونَ وأَكْثَرهم �أيضا يف قوله:

حبسب سنته  �آداب التوحيد عمليا واألعمالَ الصاحلة، فاقتضت رمحة اهللا 
القدمية إلصالحهم بعثة رسولٍ إليهم. فلو افترضنا جدال أنه كان فيهم موحد 
وصاحل على سبيل الندرة، فلم يعد صاحلا نتيجة بغيه ضد رسول اهللا، ومعلوم أن 

يسود قلب اإلنسان، فكيف نقبل أن يبقى طاهر القلب من يعصي ذنبا صغريا 
  رسول اهللا ويعاديه؟ 

  

ما هي اآليات القرآنية اليت حتض اإلنسان على حب اهللا وبين : ٣السؤال 
اليت وردت فيها كلمة احملبة أو حيب اإلنسانَ،  ����أن اهللا اليت تذكر جنسه و

  أو احلب بالذات؟ 

فليتضح أن اهلدف املنشود من تعليم القرآن الكرمي أن جنعل اهللا  اجلواب:
أحدا ال شريك له يف حبنا له كما هو األحد بذاته ال شريك له، كما تشري إىل 
ذلك كلمةُ "ال إله إال اهللا" اليت يرددها املسلمون كل حني وآن، فكلمة "إله" 

(أي ، فهذه الكلمة مشتقة من "واله"، ومعناها حمبوب ومعشوق يعبده اإلنسان
                                                 

              ٨ التوبة: ١



������ �	
�� ���� ����� ����� ��� ���  ٣٨٥ 

مل تعلِّمها التوراةُ وال اإلجنيل، وإمنا القرآن الكرمي وحده  كلمة التوحيد)
علَّمناها، وهذه الكلمة ختص اإلسالم وكأا وِسام شرف له، وهذه الكلمة 
نفسها ترفع من مآذن املساجد مخس مرات كل يوم وهي اليت ينـزعج منها 

تشف من ذلك أم يعدون ذكْر اهللا حبب من النصارى واهلندوس كلُّهم، ويس
الذنوب، فمن مزايا اإلسالم أن املؤذّن املسلم يعلن بصوت عال عند الصباح 

، مث  "أشهد أن ال إله إال اهللا" أي ليس لنا أي حبيب وحمبوب ومعبود غري اهللا
، عند الظهر يرفع الصوت نفسه من املساجد اإلسالمية مث عند العصر واملغرب

ويف العشاء أيضا يرتفع هذا الصوت إىل السماء مدويا، فهل يف أي دين آخر 
  يشاهد هذا املشهد اخلالب؟ 

مث إن مدلول كلمة "اإلسالم" هو اآلخر يدل على احلب نفسه، ألن اخلرور 
الذي هو من معاين  - على عتبات اهللا، واالستعداد للتضحية بصدق القلب

لية اليت تصدر من نبع احلب. ومن كلمة ذلك هو احلالة العم -اإلسالم
"اإلسالم" يتبني أيضا أن القرآن الكرمي مل حيصر احلب يف القول فقط بل قد علَّم 
أسلوب احلب والتضحية على الصعيد العملي أيضا. فأي من مؤسسي األديان 

فما أروع كلمةَ اإلسالم اليت تتحقق فيها معاين  اإلسالم"؟يف العامل مسى دينه "
يف  �كذلك يقول اهللا  .دين امسه اإلسالم فمباركالصدق واإلخالص واحلب، 

 مث يقول يف موضع آخر: �١للَّه حبا أَشد َآمنوا الَّذينو� �حب اإلنسان هللا 
أي اذكروا اهللا كما كنتم  �٢ذكْرا أَشد أَو َآباَءكُم كَذكْرِكُم اَهللا فَاذْكُروا�

 تذكرون آباءكم، بل ينبغي أن تذكروه حبب أكرب. مث يقول يف موضع آخر:

                                                 
               ١٦٦ البقرة: ١
  ٢٠١ البقرة: ٢
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أي قل للذين  �١الْعالَمني رب للَّه ومماتي ومحياي ونسكي صالتي إِنَّ قُلْ�
 يريدون أن يتبعوك بأن صاليت... هللا، أي من كان يريد اتباعي فعليه أن يقدم

 وأَزواجكُم وإِخوانكُم وأَبناؤكُم باؤكُمآ كَانَ إِنْ�هذه التضحية هو اآلخر، 
كُمتريشعالٌ ووأَما ووهمفْترةٌ اقْتارجتنَ ووشخا تهادكَس ناكسما وهنوضرت 

بأَح كُمإِلَي نم اللَّه هولسرو ادجِهي وف هبِيلوا سصبرى فَتتح يأْتاُهللا ي 
رِهونَ �يف موضع آخر �وكذلك يقول �٢بِأَممطْعيو املَى الطَّعع هبا حينكسم 
 �٣شكُورا ولَا جزاًء منكُم نرِيد لَا اللَّه لوجه نطْعمكُم إِنما * وأَسريا ويتيما

باختصار؛ إن القرآن الكرمي مليء باآليات اليت ورد فيها أن أَحبوا اهللا بقولكم 
وعملكم وأحبوا اهللا أكثر من كل واحد. أما اجلزء الثاين هلذا السؤال أي أين 

هو اآلخر حيب الناس؟ فاعملوا أن اآليات اليت  �ورد يف القرآن الكرمي أن اهللا 
حيب الصاحلني وأن اهللا حيب  �ن اهللا حيب التوابني وأ �تفيد بأن اهللا 

، غري أنه مل يرِد يف القرآن الكرمي أن اهللا حيب من حيب الكفر ٤الصابرين لكثريةٌ
 �هنا كلمة "اإلحسان" كما يقول  �والسيئة والظلم، بل قد استخدم اهللا 

أي قد أرسلناك رأفةً بالعاملني. وكلمة  �٥للْعالَمني رحمةً إِلَّا أَرسلْناك وما�
العاملني تشمل الكفار وامللحدين والفساق والفجرة أيضا، وقد فتح هلم باب 
 ي القرآن الكرمي، وإنين أقرالرمحة حبيث ميكن أن ينالوا النجاة بالعمل على هد

حلبيب بأن القرآن الكرمي مل يذكر حب اهللا للناس من نوع يفيد أن اهللا قدم ابنه ا
                                                 

  ١٦٣ األنعام: ١
  ٢٤ التوبة: ٢

٣
    ١٠-٩ اإلنسان:  
إن حب اهللا ليس كمثل احلب اإلنساين، ففي احلب اإلنساين يتأمل احملب بفراق احلبيب،  ٤

      بل إن املراد من احلب اإلهلي أنه يعامل الذين يعملون احلسنات معاملة احملب للحبيب. منه
٥
       ١٠٨ األنبياء:  
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ليتحمل وزر ذنوب السيئني فيصلب فيلقي اللعنة على ابنه احلبيب. فلعن ابنِ اهللا 
مبرتلة لعن اهللا، ألن األب واالبن ليسا مغايرين، فالبديهي أن اللعنة واأللوهية ال 
جتتمعان يف مكان واحد. مث تدبروا! ما هذا احلب اإلهلي ملذنيب العامل إذ قد 

  لسيئ؛ فهذا اخللق ال ميكن أن يتخلق به أي صاحل. أهلك البار وأحب ا
والشق الثالث هلذا السؤال، أين ورد يف القرآن الكرمي أنه جيب على اإلنسان 
أن حيب غريه من بين نوع البشر؟ فجوابه أن القرآن الكرمي اختار كلمة والرحم 

ختص واملواساة بدال من احلب ألن منتهى احلب عبادةٌ، وهلذا فإن كلمة احلب 
، أما اإلنسان فقد ورد حبقه كلمةُ الرمحة ١وحده �مبعناها احلقيقي اهللا 

واإلحسان يف كالم اهللا، ألن كمال احلب يتطلب العبادةَ، كما أن كمال الرمحة 
يقتضي املواساة، فهذا الفرق مل تدركه امللل األخرى فأعطت حق اهللا لغريه. فال 

لمة الشركية، بل أظن أن هذه الكلمات أُوقن بأن يسوع قد تفوه مبثل هذه الك
الكريهة دست يف األناجيل الحقا، وأسيَء إىل يسوع بغري حق. باختصار؛ يف 

 وتواصوا�كالم اهللا الطاهر قد وردت كلمة الرمحة لبين البشر كما يف قوله: 
قا�، �٢بِالْحواصوتو ةمحرَهللا إِنَّ�مث يف آية أخرى يقول:  �٣بِالْم رأْمي 
أي قد أمركم اهللا أن تعدلوا جتاه العامة،  �٤الْقُربى ذي وإِيتاِء والْإِحسان بِالْعدلِ

بل أحسنوا إليهم بل أكثر من ذلك ينبغي أن تبدوا هلم املواساة كما يواسي 
  القريب قريبه. 

                                                 
فكلمة احلب حيثما وردت حبق الناس فليس املراد منها احلب احلقيقي، بل إن احلب احلقيقي  ١

حبسب التعليم اإلسالمي خيص اهللا وحده، واألنواع األخرى للحب غري حقيقية ومن باب 
  ااز. منه

٢
       ٤ العصر:  

  ١٨ البلد:  ٣
٤
  ٩١ النحل:  
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من الذي اجلدير بالتأمل هنا: أي تعليم يف العامل ميكن أن يكون أمسى وأروع 
مل حيد الرب إىل بين جلدته عند حد اإلحسان؟ بل قد بين درجة احلماس الفطري 

، ألنه من الصحيح أن احملسن يقوم برب عند إيتاء ذي القرىبالذي يسمى 
اإلحسان غري أنه يرجو ويتوقع اجلزاء واألجر أيضا، فمن املالحظ أنه أحيانا 
 يغضب على ناكر اجلميل والكافر بالنعمة ويسخط عليه؛ وأحيانا يثور ومين
 عليه بذكر معروفه. أما الرب باحلماس الفطري الذي شبهه القرآن بالرب حبق ذوي
القرىب. فهذه هي املرتبة األخرية للرب، يف احلقيقة، وليس بعدها أي درجة للرب؛ 
فرب األم جتاه ولدها ورمحها يكون بدافع احلماس الفطري، فال تتوقع أي شكر 

  من الولد الرضيع الضعيف. 
هذه مراتب ثالث ألداء حق العباد اليت بينها القرآن الكرمي، واآلن حني ننظر 

إن هذين الكتابني كليهما  - إميانا - اة واإلجنيل فال جند بدا من القولإىل التور
حمروم من هذه الدرجة السامية لبيان حق العباد. وأىن لنا أن نتوقع منهما 
الدرجة الثالثة إذ مل يبينا الدرجة األوىل والثانية بالكمال، وذلك ألنه إذا كانت 

قد أُرسلَ إىل خراف بين  �التوراة قد نزلت لليهود فقط كما كان املسيح 
إسرائيل فحسب، فأي عالقة هلا باآلخرين لترد فيهما وصايا العدل واإلحسان 
جتاههم؟ فكانت مجيع األحكام والوصايا لبين إسرائيل فقط. وإن مل تكن 
حمدودة فلماذا مل يرحم يسوع امرأةً مع مساعه لصراخها واستنجادها ووصول 

ال هلا: إمنا أرسلت إىل بين إسرائيل فقط؟ فحني مل طلبها املتواضع إليه؟ وملاذا ق
يقدم يسوع نفسه بعمله أي منوذج للرمحة واملواساة جتاه اآلخرين الذين ليسوا 
من بين إسرائيل، فأىن لنا أن نتوقع أن تعليمه يضم األحكام بالرمحة على 

ائيل، الشعوب األخرى. فقد قال يسوع بصراحة بأنه مل يبعث إىل غري بين إسر
فكيف نتوقع أن تعليم يسوع يضم الوصايا بالرمحة جتاه الشعوب األخرى؟ كال 
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بل إن تعليم يسوع موجه إىل اليهود فقط، ويسوع ال يرى نفسه شخصيا أهال 
لتزويد الشعوب األخرى بالوصايا، فأنى له أن يعلِّم الرحم العام؟ وحىت لو 

بأن تعليمه ومواساته خمصوص  - وعكانت يف اإلجنيل عبارةٌ خمالفة لقول يس
  فمن املؤكد أا مدسوسة الحقا، ألن التناقض ال جيوز.  -باليهود فقط

وكذلك كانت التوراة قد خاطبت اليهود فقط، وإن تعليم التوراة حيوم فوق 
رءوس اليهود فقط، وإن الشريعة العامة اليت نزلت يف العامل يف العدل واإلحسان 

 إِني الناس أَيها يا قُلْ � �فقط. يقول اهللا  القرآن الكرميواملواساة العامة هي 
  �٢للْعالَمني رحمةً إِلَّا أَرسلْناك وما �مث قال: �١جميعا إِلَيكُم اِهللا رسولُ

 

تعالَوا إِلَي يا جميع الْمتعبِني : لقد قال املسيح حبقه كلمات "٤السؤال 
كُما أُرِحيأَنالِ، ومي اَألحيلالثَّقى  "وتا«و  )٢٨: ١١(مأَن وه ورالَمِ نالْع« .

 )٦:  ١٤(إِنجِيلُ يوحنا  »أَنا هو الطَّرِيق والْحق والْحياةُ«و  )١٢: ٨ يوحنا(
  فهل نسب مؤسس اإلسالم أيضا هذه الكلمات إىل نفسه أو املشاة هلا؟ 

 اَهللا تحبونَ كُنتم إِنْ قُلْ �قد ورد يف القرآن الكرمي صراحة اجلواب:
 �. فالوعد بأن اإلنسان باتباعه له �٣لَكُم ذُنوبكُم اُهللا ويغفر يحبِبكُم فَاتبِعونِي

سيكون حبيب اهللا، يفوق أقوال املسيح املذكورة آنفا، ألنه ليس هناك أي مرتبة 
يصبح  - بالسري على طريقه -أمسى من أن يصبح اإلنسان حبيب اهللا، فإن الذي

اإلنسان حبيب اهللا، فمن ذا الذي هو أجدر منه ليسمي نفسه نورا، وهلذا قد 
 اِهللا من جاَءكُم قَد �ورا" كما قال:يف القرآن الكرمي "ن �مسى اهللا النيب الكرمي 

                                                 
       ١٥٩ األعراف: ١
  ١٠٨ األنبياء: ٢
  ٣٢ عمران: آل ٣
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ورا فكم تبدو مجلة " �١نأَنالِ، ومي اَألحيلالثَّقو بِنيعتالْم يعما جي ا إِلَيالَوعت
كُمسخيفة، فإن كان املراد من الراحة راحة دنيوية وإباحة فال شك أن أُرِحي "

هذه اجلملة صحيحة؛ ألن اإلنسان حني يسلم فعليه أن يصلي مخس مرات 
يوميا؛ إذ يستيقظ يف الصباح الباكر قبل طلوع الشمس ألداء صالة الفجر 

يندفع إىل  ويتوضأ حىت لو كان املاء باردا جدا يف فصل الشتاء، مث جيب عليه أن
املسجد مخس مرات ليصلي مع اجلماعة، مث عليه أن يترك النوم املريح وينهض 
للتهجد حني يبقى الربع األخري من الليل، وعليه أن ميتنع عن النظر إىل نساء 
أجنبيات ويبتعد عن اخلمر وكلِّ مسكر آخر، كما جيب عليه مراعاةُ حقوق 

تب عليه من اهللا صيام ثالثني أو تسعة العباد خوفا من املؤاخذة اإلهلية، مث كُ
وعشرين يوما متتاليا كل عام، ويؤدي مجيع العبادات املالية واجلسدية 
والروحية، وحني يتنصر أي مسلم شقي فهو يلقي فورا كل هذه األوزار معا 
عن كاهله، إذ يكون شغله الشاغل النوم واألكل وشرب اخلمر وإراحة جسده، 

ال الشاقة دفعةً واحدة وال يبقى له أي عمل غري األكل ويتخلى عن مجيع األعم
 والشرب واالنغماس يف امللذات النجسة. فإذا كان يسوع يقصد هذه األمور
من قوله املذكور بأنه سوف يريح، فنحن نقر دون مراء بأن النصارى يتمتعون 

احلياة  يف احلقيقة براحة متناهية منقطعة النظري يف العامل بسبب اإلباحة يف هذه
القصرية السافلة، فهم يستطيعون اجللوس على كل شيء كالذباب ويستطيعون 
تناول كل شيء كاخلنـزير، ومعلوم أن اهلندوس جيتنبون أكل البقرة 
واملسلمون حيرمون حلم اخلنـزير لكن هؤالء يلتهمون كل شيء بدون أي 

م تردد، وبكل سرور. فصدق من قال "كن مسيحيا واصنع ما شئت." فك
ركزت التوراةُ على حترمي اخلنـزير حىت عدت ملسه حراما، وكُتب فيها 

                                                 
١
  ١٦ املائدة: 
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بصراحة أن حرمته أبدية، ومع ذلك مل يتركوا هذا اخلنـزير الذي كان 
مكروها يف نظر كل نيب. قد أقررنا أن يسوع كان يتعاطى اخلمور، فهل أكل 

رحوا درركُم والَ تطْمرةً خنـزيرا أيضا؟ بل على عكس ذلك يقول يف مثال "
" فإذا كان املراد من الآللئ يف هذا املثال كلمات طيبة، فال شك قُدام الْخنازِير

أن املراد من اخلنازير هم أناس أجناس. ففي هذا املثال يشهد يسوع جبالء على 
  أن اخلنـزير جنس، ألنه ال بد أن يكون بني املشبه واملشبه به قاسم مشترك.

ل إن معاد الراحة اليت يتمتع ا النصارى هي التحرر واإلباحة، أما فغاية القو
إن هذه  �الراحة الروحانية اليت تنال بإحراز الوصال اإلهلي فأقول حلفا باهللا 

األمة حمرومة منها متاما؛ فإن على أعينهم غشاوة وقلوم ميتة وهي يف الظالم، 
ق، وقد اختذوا اإلنسان العاجز إن هؤالء غافلون ائيا عن اهللا الصادق احل

الضعيف إهلا إزاء احلي القيوم بدون حق، فليست حبوزم بركات، وال ميلكون 
نور القلوب، وال هم حيبون اإلله احلق، بل ليست هلم معرفةٌ بذلك اإلله احلق، 
فليس فيهم أحد توجد فيه عالمات اإلميان. فإذا كان اإلميان يف احلقيقة بركة 

تكون هلا عالمات، لكن أين ذلك املسيحي الذي يتمتع بعالمات فال بد أن 
اإلميان اليت بينها يسوع؟ فإما أن يكون اإلجنيل كاذبا وإما النصارى يكذبون. 
انظروا! إن العالمات اليت بينها القرآن الكرمي للمؤمنني ظلت متحققة يف كل 

اإلهلام من اهللا، وإن  زمن عرب التاريخ، فالقرآن الكرمي يقول إن املؤمن يتلقى
املؤمن يسمع صوت اهللا، وإن أدعية املؤمن جتاب أكثر من اجلميع، وإن أنباء 
الغيب تكشف على املؤمن، وإن املؤمن يتمتع بتأييدات مساوية، فهذه العالمات 
كما كانت توجد يف األزمنة املاضية توجد يف العصر احلاضر أيضا بال انقطاع. 

آن الكرمي كالم اهللا املقدس وأن الوعود الواردة يف القرآن ومن هنا يثبت أن القر
! وإن كانت لديكم أي قدرة فاضوا أيها النصارىالكرمي وعود إهلية، 
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، فإذا ثبت كذيب فاذحبوين بال تردد، وإال قد أقيمت عليكم احلجة من فنافسوين
  اهللا، وإن قدمكم على نار جهنم. والسالم على من اتبع اهلدى.

  ــمراقـالــ
  مريزا غالم أمحد من قاديان

 ١٨٩٧يونيو/ حزيران  ٢٢حمافظة غورداسبور 

  
  
  

     
   

  




