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  أ            "اخلزائن الروحانية"مقدمة الطبعة األوىل باسم 
  هـ                حتديثٌ بالنعمة

  ١                   تأثري هذا الكتاب
  ويتلقون   يف بيان الذين يرون بعض الرؤى الصاحلة:الباب األول

  ٧            بعض اإلهلامات الصادقة ولكن ليس هلم مع اهللا تعاىل صلة قط
   يف بيان الذين يرون رؤى صادقة أو يتلقون إهلامات:نيالباب الثا

    ١٥    صادقة أحيانا ويكونون على عالقة مع اهللا تعاىل ولكنها ليست قوية
يف ذكر الذين يتلقون من اهللا تعاىل وحيا على الوجه  :الباب الثالث

  األكمل واألصفى وحيظون بشرف املكاملة واملخاطبة الكاملة، ويرون 
  دقة كفلق الصبح وتكون هلم عالقة حب باهللا تعاىل على الرؤى الصا

 ٢١              وجه أكمل وأمت  

  يف ذكر أحوال املؤلف الشخصية وبيان النوع الذي :  الباب الرابع
 ٦١             أدخله اهللا تعاىل فيه من بني األنواع الثالثة املذكورة 

  ٩٥              يف الرد على اعتراضات بعض املعترضني :اخلامتـــة
  ٢٩٦                    مضمون املباهلة

  ٣٦٩                 كان اهللا يف عون الصادق   
  ٣٧٩                       ١إعالن احلق رقم 

  ٣٨١           عالج الطاعون، آية مساوية يف حق مسيح الزمان 



   ٣٩٣                                                    تتمة حقية الوحي  
  ٤٦١                  ، مدعي النبوة الكاذبة ألكسندر دوئي:  العظيمالفتح

     ٤٦٩                                                   نبوءة آية جديدة    
   ٤٧٥                                                             اآلية البينة 

  ٤٩٤                                         اآلية البينة، موت إهلي خبش  
  إزائي" إهلي خبش" يف بيان اإلهلامات اليت نشرها :الباب األول

  ٥٠٣                 وثبت كذا كلها       
  ٥٤١                  يف ذكراإلهلامات عن بابو إهلي خبش   :الباب الثاين

  ٥٦٥                                           احلكم باملباهلة وآيةٌ جديدة 
  ٥٧٣                                                اإلعالن لعلماء اإلسالم
  ٥٧٥                                                 إىل السادة اآلريني    

  ٥٧٩                                                     الدعوة إىل احلق   
  ةامفهارس ع

  ١                                                     فهرس اآليات الكرمية
  ١١                                     فهرس األحاديث النبوية

  ١٥                                             فهرس اإلهلامات
  ٢٣                                                     فهرس املواضيع
  ٣٩                                                     فهرس األمساء 

  ٥٧                                           فهرس األشعار والقصائد
   ٦١                                       فهرس الكتب واجلرائد واالت 

����� 



����א
	����א�و��� أ �

   حنمده ونصلي على رسوله الكرمي    بسم اهللا الرمحن الرحيم
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حنمد اهللا تعاىل الذي وفّقنا مبحض فضله ورمحته أن نقدم إىل قرائنا األفاضل كتابا              
  ".قة الوحيحقي: "�جليال من كتب سيدنا املسيح املوعود واإلمام املهدي 

 فيـه   �فقد بـين    .  اإلحلاد واملادية  لسمومإن هذا الكتاب مبنـزلة الترياق      
 لكونـه صـاحب     -حقيقةَ الوحي واإلهلام والرؤى الصادقة، كذلك سجل        

 مئات من رؤاه وكشوفه وإهلاماته الـيت حتققـت يف           -التجربة يف هذا اال     
، مما يزيد أمهية الكتـاب إىل   ظروف غري مواتيٍة ظاهريا وأثبت أا من اهللا تعاىل        

  : �فيقول حضرته . درجة كبرية
إن تأثري هذا الكتاب اجلامع جلميع األدلة واحلقائق ال يقتصر على أنه قد أُثبت              "

فيه بفضل اهللا تعاىل باحلجج البينة أن هذا العبد املتواضع هو املـسيح املوعـود        
ـ   ـفحسب، بل من تأثريه أيضا أن قد أُثِبت ف         الم ديـن حـي     ـيه أن اإلس

  )١ص (".وصادق
  : �ومبا أن املوضوع الرئيس للكتاب هو الوحي واإلهلام، فيقول 

لقد شعرت حباجة إىل تأليف هذا الكتاب ألنه كما ظهرت يف هـذا الـزمن               "
ألوف األنواع من الفنت والبدعات األخرى كذلك ظهرت فتنة كبرية أخـرى            

 تكون فيها الرؤى أو اإلهلـام     وهي أن معظم الناس جيهلون الدرجة واحلالة اليت       
جديرة بالثقة، واحلاالت احملفوفة خبطر أن يكون ذلك الكالم كالم الشيطان ال            

  )٣ص." (كالم اهللا، أو أن يكون حديث النفس ال حديث الرب
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فرأيت من املناسب أن أؤلف هذا الكتاب للتمييز بني احلق          : " ويقول �يتابع  

  )٤ص." (والباطل
  . أبواب لبيان حقيقة الوحي واإلهلام والرؤى الصادقة أربعة �وضع حضرته 

الباب األول يف بيان الذين يرون بعض الرؤى الـصاحلة أو يتلقـون بعـض               
  .اإلهلامات الصادقة دون أن تكون هلم مع اهللا تعاىل صلة

والباب الثاين يف بيان الذين يرون بعض الرؤى الصاحلة ويتلقون بعض اإلهلامات   
  .مع اهللا تعاىل إىل حد ما ولكنها ليست قويةالصادقة وهلم صلة 

ون من اهللا تعاىل وحيـا أكمـل وأصـفى           والباب الثالث يف ذكر الذين يتلقَّ     
وحيظون بشرف املكاملة واملخاطبة اإلهلية الكاملة، ويرون الرؤى أيضا مثل فلق           

 مثل عالقة أنبيـاء  �الصبح، ويكونون على عالقة أكمل وأمت وأصفى مع اهللا         
  .ألصفياءاهللا ا

 أن اهللا تعاىل قد أدخله يف الفئة الثالثة، وإلثبات ذلك           �ويف الباب الرابع بين     
 شهادة اهللا الفعلية على العديد من إهلاماته، إىل جانب عـشرات            �قد قدم   

اآليات على استجابة الدعاء، وقدم حتقُّق مئات النبوءات والعديد من اآليات يف            
 �ود اهللا وصدِق اإلسالم ودليال علـى صـدقه          نفسه ويف العامل إثباتا لوج    

  . أيضا
 هـي   - وقد ذُكرت يف الكتاب عشرات من مناذجهـا          -إن أهم وأعظم آية     

.  املشايخ وأصحاب الزوايا املعاصرين له، واآلريني واملـسيحيني        �مباهلته  
وإننا على يقني أن كل من يقرأ تفاصيلها سيصدر من قلبه صوت عفوي أنه إذا               

األمور صحيحة فال ميكن التشكيك يف وجود اهللا تعـاىل مطلقًـا،      كانت هذه   
  . �كما ال ميكن إنكار صدق اإلسالم وصدق املسيح املوعود 

أكثر مـن   " أجنام آم " يف كتابه    �لقد سبق أن دعا سيدنا املسيح املوعود        
 فقط  ٢٠ شيخا وصاحب زاوية للمباهلة، ومل يبق منهم على قيد احلياة إال             ٦٤

، إال أم أيضا صـاروا مـصداقا إلهلـام          "حقيقة الوحي "ان تأليف   إىل أن ح  
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إذ تعرضوا لـصنوف االبـتالءات      " إين مهني من أراد إهانتك    : "�حضرته  
اهلندوسي والعديـد مـن     " ليكهرام"وعالوة على ذلك إن موت      . وغضب اهللا 

 وعبد اهللا آم كانت آيات جتلّي غضب اهللا         ألكسندر دوئي اآلريني اهلندوس و  
  . ىل، وقد ورد تفصيلها يف الكتابتعا

السرية "فما السر يف أنه قد هلك كل من بارزين من أصحاب ": �فيقول 
وكلُّ ! مع أين أنا السيئ وصاحب السرية السيئة واخلائن والكذاب؟" املالئكية

وكل من رفع ضدي قضية . من باهلين دمر، وكلُّ من دعا علي رد عليه دعاؤه
 املواجهة، وأن كان من املفروض أن أُهلَك أنا عند هذه.... يف احملكمة هزم 

تنـزل الصاعقةُ علي، بل مل تكن هناك حاجة أصال ألن يبارزين أحد ألن اهللا 
فباهللا عليكم، فكِّروا ملاذا ظهرت النتيجة على عكس . بنفسه عدو للمجرمني

ذلك؟ ملاذا هلك األبرار أمامي وأنقذين اهللا عند كل مواجهة؟ أال يدل ذلك 
على أن السيئات اليت تنسب إيلّ إمنا تثبت على كراميت؟ فالشكر هللا تعاىل 

  )٢ص .(كراميت
املـسلمني واآلريـني اهلنـدوس     يف اية الكتاب دعا املؤلِّف بكل حرقة وأمل

أناشد باهللا أكابر علماء أمتنا     : "فقال خماطبا املسلمني  . واملسيحيني ملطالعة كتابه  
أنـه إذا وصـلهم     العزيزة ومشاخيهم الذين يقدرون على قراءة هذا الكتـاب          

وأناشدهم مرة ثانية . الكتاب فليقرأوه من البداية إىل النهاية بإمعان خاص وتدبر 
باهللا الذي نفسي بيده أن يقرأوه من البداية إىل النهاية مرة واحدة على األقـل               

  )٥٧٦ص ." (بتدبر وتأمل ولو على حساب أوقام ومشاغلهم
ه، كـلَّ   باملناشدة بامس بطش مبن ال يعبأ      مث أناشد مرة ثالثة باهللا الغيور، الذي ي       

 سواء كان من العلمـاء أو       -من وصله هذا الكتاب وكان قادرا على مطالعته         
  )املرجع السابق." ( أن يقرأه مرة على األقل من البداية إىل النهاية-املشايخ 

  : وقال مناشدا اآلريني اهلندوس



����א
	����א�و��  د   �������� 
كتايب هذا من البداية  تقرأوا  أنأناشدكم باإلله الذي تدعون اإلميان به باللسان "

إىل النهاية مرة واحدة على األقل وأن تتأملوا اآليات املـذكورة فيـه، وإذا مل               
ما الفائدة مـن الـدين      . جتدوا نظريها يف دينكم فاتركوه خائفني اهللا وأسِلموا       

الذي ال يهدي إىل اإلله احلي باآليات احلية واملتجددة؟ مث أناشدكم باإلله نفسه             
من البداية إىل النهاية مث قولـوا       " حقيقة الوحي "كتايب هذا   تقرأوا   ثانية أن    مرة

صدقا وحقا أتستطيعون معرفة ذلك اإلله احلي باتباِع ديـنكم؟ مث أناشـدكم             
إن الدنيا موشكة على االنتهاء، وإن غضب اهللا باٍد         : باإلله نفسه مرة ثالثة قائال    

من البداية إىل النهايـة     " لوحيحقيقة ا "يف كل حدب وصوب، فاقرأوا كتايب       
  )٥٧٩ص " (مرة واحدة على األقل

  : مث يوجه دعوة اإلسالم إىل املسيحيني ويقول
أُذكِّركم وأناشدكم بذلك احلب الذي تكنونه ليسوع عيسى بن مرمي حسب           "

من البداية إىل النهاية حرفًا حرفًا مرة       " حقيقة الوحي "زعمكم أن تقرأوا كتايب     
  ) ٥٨٣-٥٨٢ص ." (ألقلواحدة على ا

          وآري ومسيحي أن  ) هندوسي(بعد هذه املناشدات يتحتم على كل مسلم تقي
يقرأ هذا الكتاب مراعيا التقوى واألمانة واحليادية مـن البدايـة إىل النهايـة،              

  .وبعدها فهو مسئول أمام اهللا تعاىل عن النتيجة اليت يتوصل إليها
     ا املسيح واملسيحيني واهلندوس    � املوعود   القوة والشدة اليت ناشد املسلمني 

. لقراءة هذا الكتاب جيب أن تشعرنا حنن املسلمني األمحديني بأمهية مطالعتـه           
احلق أن مطالعته جد ضرورية لنا وال سيما ألجيالنا الناشئة من أجل احلـصول              

، �على علم اليقني بوجود اهللا تعاىل وصدق اإلسالم وصدق املسيح املوعود       
وكذلك من واجبنا   . يات واملعجزات، والوحي واإلهلام، واستجابة الدعاء     واآل

أن نوصله إىل إخواننا املسلمني من غري األمحديني ألن األدلة الواردة فيه أمسـى              
  .من حبوث ِعلم الكالم الرائج، وحتتوي على حجج وبراهني ال ميكن دحضها
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   حنمده ونصلي على رسوله الكرمي    بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  على عبده املسيح املوعود

¤�ÈäÛbi@ćsí†�òà@ @
لقد بعث اهللا تعاىل املسيح املوعود واملهدي املعهود سيدنا مريزا غـالم أمحـد              

 يف هذا العصر خادما خملصا ومطيعا كامال لسيده وسيدنا رسول           �القادياين  
ليحيي الدين ويقيم الشريعة ويصلح ما فسد ويوصـل          �اهللا حممد املصطفى    
 بتوزيع الكنوز الروحانية بواسطة مـصنفات       �فقام  . الناس إىل رب الربايا   

  . كُتبت باألردية والعربية واخلطابات واملناظرات حىت ارتوى متلقوها
 لتعريب بعض كتب    �قبل عقود وفّق حضرة سيد زين العابدين ويل اهللا شاه           

 من األردية، مث قام ذا الواجب أستاذي املرحـوم          �سيح املوعود   سيدنا امل 
مبارك أمحد مِلك، فترمجت كتب مثل سفينة نوح، واملسيح الناصري يف اهلند،            

بيد أن تعريب الكتب توقف فترة من الزمن،        . وفلسفة تعاليم اإلسالم والوصية   
 وكتـب   �ه  متّ خالهلا إصدار طبعة جديدة من معظم الكتب العربية حلضرت         
 إىل جانـب    �أخرى كالترمجة العربية للتفسري الكبري حلضرة اخلليفة الثـاين          

كتب اخللفاء وخطبهم، وصارت تعرب مقتبسات من كتب املسيح املوعـود           
وقد ظلّ اإلخوة العرب الذين متتعـوا بالكتـب         .  وأقواله حسب احلاجة   �

 حـنني  وال ، أيضا �ة  العربية العظيمة حلضرته حينون إىل تعريب كتبه األردي       
 -، إىل أن جاء اليوم الذي شرفين فيه اخلليفة اخلـامس            املعني املاء إىل العطشان
 بتعريب هذا الكتاب، قائال يل حبماس كبري بعـد          - تعاىل بنصره العزيز   أيده اهللا 

  " ِلم ال تترجم حقيقة الوحي؟: "أن قدمت له ترمجة كتاب تذكرة الشهادتني
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ام عمل السحر يف نفسي، وظهر تأثريها اإلعجازي فوفِّقت فعملت كلمات اإلم  
 الترمجة يف مدة ثالثة أشهر ونـصف        هأنا العبد املتواضع الضعيف إلكمال هذ     

  . الشهر فقط، فاحلمد هللا على ذلك
كنت أرسل الترمجة أوال بأول إىل الدكتور وسام الرباقي وأبيه الدكتور علـي             

وقد . يقها جبهد متواصل وعلى أحسن وجه     خالد الرباقي اللذيِن عمال على تدق     
تركت كلمات املسيح املوعود فيهما تأثريا تعجز الكلمات عن بيانه، فكتـب            
الدكتور وسام احملترم إىل سيدنا أمري املؤمنني نصره اهللا رسالة مؤثرة للغاية طلب        

 �فيها أن يدفع مثن طبع هذا الكتاب اجلليل الذي ناشد املـسيح املوعـود               
يا كان دينهم بقراءته بتأنٍّ وتأمل؛ فقدر اهللا تعاىل أن يرى هذا الكتاب             اجلميع أ 

 اهللا   فجـزاه  ، اهللا على طلبه   نصرهبعد أن وافق أمري املؤمنني      ،  النور بطيب ماله  
  . أحسن اجلزاء يف الدنيا والعقىب، آمني

إنين ألدرك من صميم فؤادي أنه كان يف مشيئة اهللا تعاىل أن تتحقق كلمـات               
 فم خليفته الراشد وأن تتحقّق رغبة عبده، وكان من سعاديت أنـا             خرجت من 

العبد املتواضع أن جعلين اهللا وسيلةً لتحقيق رغبة اإلمام اهلمام، ووفقين إلجنـاز             
  .ه من يشاءتي يؤ العمل، ذلك فضل اهللاهذ

 تعريفا هلذا الكتاب اجلليل وبيانا لعظمته، كلمات سيدنا املسيح املوعود           ،تكفي
  :  قال الذي�
لقد مجعت يف هذا الكتاب أدلة من شىت األنواع، فعلى أفراد اجلماعـة أن              "...

فالذين جيدون متسعا من الوقت والرغبة والفهم مث يطالعونـه          . يقرؤوه بإمعان 
بتأمل ستتولد فيهم قوة تغنيهم عن االستفسار عن الردود على األسئلة من هذا             

 ٥امللفوظـات ج    ." (حرزوا هذه القـوة   فعلى مجيع أبناء اجلماعة أن ي     . القبيل
  ) ، الطبعة احلديثة٦١ص
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مجيع األمور باإلجياز،   " حقيقة الوحي "لقد مجعت يف كتاب     : " أيضا �وقال  
عليهم أن يقـرأوا  ... وناشدت اجلميع أن يقرأوه من البداية إىل النهاية ولو مرة      
 ٥لفوظـات ج    امل." (أدلتنا مرة واحدة على األقل بتأمل وتأنٍّ ولو على أقساط         

  ) ١٧٢ص 
كثريا من اآليات الـيت     " حقيقة الوحي "لقد سجلت يف كتايب     : "�مث قال   

تثبت أن اإلله الذي معرفته وحبه عني جناتنا ال ميكن الوصول إليه إال بواسـطة               
واإلسالم هو الدين الوحيد الذي يذبح شبح اإلحلاد بسكني اآليـات           . اإلسالم

، ٣١٣ ص ٣اخلـزائن الروحانيـة، ج    ) ملعرفةينبوع ا (جشمه معرفت   ." (احلية
٣١٤ (  

ومن قرأه حرفا حرفا ال أخال      " حقيقة الوحي "لقد ألَّفت كتاب    : "�مث قال   
  )١٦٦ ص ٥امللفوظات ج ." (أنه سيجد نفسه كما كان قبل قراءته

على أبناء مجاعتنا أن يتفقَّهوا يف الدين، ولكن ليس كما يفهمـه            : "�وقال  
 تقليـدا   -؛ إذ حيسبون أنفسهم فقهاء مبجـرد اطالعهـم          املشايخ املزعومون 

إمنا أقصد أن يتـدبروا     .  على بعض املسائل املتعلقة باالستنجاء مثال      -لآلخرين  
القرآن واحلديث وكالمي، ويطلعوا على معارف القـرآن الكـرمي وحقائقـه            

إن كتاب حقيقة   ... ليتمكنوا من الرد على اعتراضات املعارضني بأحسن وجه       
احلق أنه يكفي جوابا علـى املعترضـني مـن          . ي مفيد جدا هلذا الغرض    الوح

املسلمني أن يطالبوا بتقدمي اعتراض مل يوجه إىل األنبياء السابقني، ولكنهم لـن             
الطبعة  ٢١٢ -٢١١ ص   ٥امللفوظات الد   ." (يستطيعوا تقدمي اعتراض كهذا   

  )احلديثة
من البداية إىل النهاية    " حقيقة الوحي "على أحبائنا أن يقرأوا     :  أيضا �وقال  

لن يقدر أحد من املشايخ على جمايت ألين قد ذكرت          . بتدبر بل جيب أن يعوه    
 ص  ٥امللفوظـات ج    ." (فيه كل األمور الضرورية ورددت على االعتراضات      

٢٣٥(  
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ما جئت بأي شيء جديد، وما أقمت شريعة جديدة، بـل           : " أيضا �وقال  
إن اآليـات علـى     . �اليت جاء ا النيب     جئت خلدمة وجتديد الشريعة نفسها      

وقد ألَّفـت   . صدق دعواي هي أيضا على منهاج النبوة وقد ذكرا يف كتيب          
، فاقرأوه لتعلموا كم من آيات أظهرها اهللا تعاىل         "حقيقة الوحي "مؤخرا كتاب   

  ) ٥٥٥ ص ٥امللفوظات ج ." (فهل يظهر مثلها لكاذب. لتأييدي
  .١٩٠٧أيار / مايو١٥غة األردية للمرة األوىل يف لقد نشر هذا الكتاب بالل

ندعو اهللا أن يوفقنا حنن الذين لديهم بعض اإلملام باألردية والعربية لتعريب بقية             
 بأسرع ما ميكن لكي يروي املتعطشون هلا ظمأهم وأن          �كتب سيدنا أمحد    

  . يهدي ا الكثريين من عباده
  : ينبغي للقارئ أن يتنبه إىل ما يلي

 - عموما - بنفسه، وكَتب �هوامش وضعها سيدنا أمحد مثة  -١
  .  من املؤلف: أي،"نهِم: "عند ايتها

" اخلزائن الروحانية"مدقق طبعة أضافها   هوامش بضعةوهناك -٢
 ".املدقق"وكتب يف ايتها 

من احلواشي التوضيحية من املترجم أيضا كما أن هناك عددا  -٣
  . املائلباخلطميزت عن اهلوامش األصلية و

كل ما هو خبط مائل فليس من أصل النص، بل هو من إضافة  -٤
ليعرف " ترمجة األبيات"املترجم للضرورة، وذلك مثل كتابة 

القارئ أن املوضوع أصله شعر ال نثر، وكذلك ترمجة اإلهلامات 
 . نصاتاألردية إىل العربية ليعرف القارئ أا مترمجة وليس

نسأل اهللا تعاىل أن ينتفع الناس عامة، والعرب خاصة، ذا الكتاب اجلليل، 
وييسر لنا إخراج املزيد من كتب اإلمام املهدي وخلفائه خلدمة اإلسالم وأمة 

  . �خري األنام 
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وال يسعنا يف األخري إال أن نشكر من ساهم يف إخراج هذا الكتاب يف شىت 
سيد عاشق حسني، مبشر أمحد أياز، : ضل األفاااالت، وخنص منهم السادة

، مبشر أمحد خالد، غسان خالد عزامعلي الرباقي، . الرباقي، دوسام . د
النقيب، حسام النقيب، متيم أبو دقة، حممد منري أدليب، عالء جنمي، هاين طاهر، 

  . حممد طاهر ندمي، حممد أمحد نعيم، عبد املؤمن طاهر
 يت، معتز القزق، ثاقب كامران، د احليعب احلافظ: وضع الفهارس السادةُقد و

فجزاهم اهللا خريا . عمران أمحد شاه، طاهر حممد البخاري وطارق أمحد خليل
 .آمني. يف الدارين
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  ����لقد جتلّت قدرة اهللا تعاىل القادر بوضوح تام، وقد مت البطش باملكفِّرين

���� ِلنيسرا الْماِدنا ِلِعبنتكَِلم قَتبس لَقَدونَ *وورصنالْم ملَه مها * ِإنندنِإنَّ جو 
  )الصافات( ����لَهم الْغاِلبونَ
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مبحض فضل اهللا ورمحته وتوفيقه اخلاص أُلِّف هذا الكتاب اجلامع الذي 
فألف .. احلقائق واملعارف، وكثري من اآليات السماويةمن  كل نوع أُوِدع

  .ألف شكر هللا تعاىل على ذلك
بقاديان بإشراف " ميغزين "يف مطبعة ١٩٠٧أيار / مايو١٥يف وقد طُبع 

   نسخة١٠٠٠ بعدد مديرها

                                           
فحة حتتوي على نص عريب وأردي معا، لص هذه ا.هذه ترمجة بيت شعر باللغة األردية �

 ) املترجم. ( املترجموضعنا خطا حتت النصوللتمييز بينهما 





���	���א���� �١

ìç@bß@_lbnØÛa@aˆç@�qdm@ @
اعلموا أن تأثري هذا الكتاب اجلامع جلميع األدلة واحلقائق ال يقتصر على أنه             
قد أُثبت فيه بفضل اهللا تعاىل باحلجج البينة أن هذا العبد املتواضع هو املـسيح               

مع . املوعود، بل من تأثريه أيضا أنه قد أُثِبت فيه أن اإلسالم دين حي وصادق             
لكل قوم أن يدعوا أم يؤمنون باهللا واحدا ال شريك له، كما يدعي             أنه ميكن   

اآلريون والربامهو أم يعتقدون بالوحدانية مع اعتبارهم كل ذرة شـريكة هللا            
 دليال قاطعا على وجود اهللا احلـي        تقدموأزلية؛ ولكن ال يسع هذه األقوام أن        

اإلميان باهللا واحدا ال شريك لذا فإن دعاويهم ب. �وال تطمئن قلوم بوجود اهللا 
له ليست إال دعاوى فارغة فحسب، فإقرارهم هذا ال يقدر علـى أن يـصبغ               

فليس من نصيبهم أن يؤمنوا بوجود اهللا أصال،        . قلوم بصبغة التوحيد احلقيقي   
  .  واحدا ال شريك له، بل إن قلوم تائهة يف الظلمات�دعك عن إميام به 

 بقوته  -الذي هو غيب الغيب     -نسان أن يعرف اهللا     تذكّروا أنه ال يسع اإل    
كما ال ميكن أن تنـشأ عالقـة        .  عن نفسه بآياته   �الشخصية ما مل يعرف     

وال ميكن أن تتخلص النفس .  بوجه خاص �صادقة مع اهللا ما مل تنشأ منه هو         
  . من شوائبها بالكامل ما مل ينـزل على القلب نور من اهللا القادر

م شهادة عيان أن تلك العالقة إمنا تنشأ باتباع القرآن الكرمي           انظروا، إين أقد  
وحده، ومل يعد يف الكتب األخرى روح احلياة قط، وال كتـاب حتـت أدمي               

  . السماء يري وجه ذلك احملبوب احلقيقي إال كتاب واحد هو القرآن الكرمي
  الكبرية اخليانة إيلَّ قومي، إذ من يوجههاات املختلفة اليت إين ال أعبأ باالعتراض

                                           
ا ألن إهلهم من اختراع أيديهم مثل األدوات واألجهـزة          ال حاجة لذكر املسيحيني هن     �

، "أنا املوجـود : "األخرى، وال يوجد له نظري يف صحيفة الفطرة، وال يأيت من ِقبله صوت      
وفيما يتعلق بتضحيته فـإن  . وما أظهر قدرة إهلية بوجه خاص مل يظهرها األنبياء اآلخرون 

 الشخص الضعيف قوتـه سـريعا مـن         التضحية بديك تبدو أكثر تأثريا منها؛ إذ يستعيد       
 . منه. وويلٌ لتضحية تأثريها أقل من التضحية بديك. حسائه
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عليهم أن يتفكروا أن اهللا تعاىل قـد وهـب          . أن أترك سبيل احلق خوفا منهم     

شخصا بصرية من عنده وأراه بنفسه السبيل وشرفه مبكاملته وخماطبته وأظهـر            
لتصديقه آالف اآليات، فأنى له أن يعرض عن مشس الصدق واحلـق معتـربا              

 أيضا بأن املعارضني من الداخل واخلارج       وال أبايل . ظنيات املعاندين شيئا يذكَر   
يبحثون عن عيوب يفَّ، ألن ذلك ال يثبت إال كراميت، ألنه لو كان يف شخصي               

 ناقض العهد وكذابا ودجـاال      - على حد قوهلم     -كل أنواع العيوب وكنت     
ومفتريا وخائنا وآكل احلرام وسببا للفُرقة يف القوم وفتانـا وفاسـقا وفـاجرا       

هللا منذ ثالثني عاما تقريبا وأسب الصاحلني والصادقني، وليس يف          وأفتري على ا  
روحي إال الشر والسيئة والتصرفات الشائنة واألنانية، وفتحت هـذا املتجـر            

، وال عيـب يف     )والعياذ باهللا (خلداع الناس فقط وال أؤمن باهللا كما يزعمون         
 كون نفسي الدنيا إال وهو يب، ومع وجود عيوب الدنيا كلها يف شخصي، ومع  

مليئة بكل أنواع الظلم، ومع أنين أكلت أموال الكثريين بغـري وجـه حـق،               
 وسامهت يف كل سـيئة      - الذين كانوا أطهارا كاملالئكة      -وشتمت الكثريين   

وخداع أكثر من كل واحد؛ فما السر يف أنه قد هلك كل من بـارزين مـن                 
 الـسيئة واخلـائن     أصحاب السرية املالئكية مع أين أنا السيئ وصاحب السرية        

وكل من  . وكلُّ من باهلين دمر، وكلُّ من دعا علي رد عليه دعاؤه          ! والكذاب
رفع ضدي قضية يف احملكمة هزم؟ ولتِجدنَّ يف هذا الكتاب نفسه أمثلة علـى              

  . إثبات كل هذه األمور
كان من املفروض أن أُهلَك أنا يف تلك املواجهات، وأن تنـزل الـصاعقةُ             

،علي                بل مل تكن هناك حاجة أصال ألن يبارزين أحد ألن اهللا بنفـسه عـدو 
فباهللا عليكم، فكروا ملاذا ظهرت النتيجة على عكس ذلك؟ ملـاذا           . للمجرمني

هلك األبرار أمامي وأنقذين اهللا عند كل مواجهة؟ أال تثبت من ذلك كراميت؟             
  .تثبت كراميتفالشكر هللا تعاىل على أن السيئات اليت تنسب إيلّ إمنا 

  

  الراقم، مـيـرزا غالم أحـمد القادياين، الـمسيح الـموعود
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على خري رسله حممد وآله . احلمد هللا رب العاملني

  .وأصحابه أمجعني
أما بعد فليتضح أين شعرت حباجة إىل تأليف هذا الكتاب، ألنه كما ظهرت 

وف األنواع من الفنت والبدعات األخرى، كذلك ظهرت فتنة يف هذا الزمن أل
كبرية أخرى؛ وهي أن معظم الناس جيهلون الدرجة واحلالة اليت تكون فيها 
الرؤى أو اإلهلام جديرةً بالثقة، واحلاالت احملفوفة خبطر أن يكون ذلك الكالم 

 �.كالم الشيطان ال كالم اهللا، أو أن يكون حديث النفس ال حديث الرب
. ليكن معلوما أن الشيطان لإلنسان عدو مبني، وحياول أن يهلكه بطرق خمتلفة

فمن املمكن أن تكون الرؤيا صادقة ومع ذلك تكون من الشيطان، وأن يكون 
اإلهلام صادقا ومع ذلك يكون من الشيطان، ألن الشيطان مع كونه كذابا 

أما الذين يصلون . خيدع اإلنسان بإطالعه على الصدق أحيانا لينـزع اإلميان
يف صدقهم ووفائهم وحبهم هللا تعاىل درجة الكمال فال ميكن أن يكون 

نَّ ِعباِدي لَيس لَك علَيِهم ِإ�: للشيطان عليهم سلطان، حيث يقول اهللا تعاىل
؛ فهذه عالمة على أن أمطار فضل اهللا تعاىل تنـزل عليهم، وعلى أنه �سلْطَانٌ

قبول عند اهللا اليت سنذكرها يف هذا الكتاب الحقا توجد فيهم ألوف أمارات ال
ولكن األسف كل األسف أن كثريا من الناس يكونون أسرى يف . بإذن اهللا

                                           
فمثال حني تحجب الشمس بالغيوم من ناحية، ومن ناحية ثانية يثور الغبار أيضا فال ميكـن                 �

كذلك حني تعم النفس ظلمتها ويغلبها الشيطانُ فلـن         . وصول ضوء الشمس إىل األرض جبالء     
فهذه هي فلسفة   .  ضوء الشمس الروحانية جيدا، وكلما انقشع الغبار جتلّى ضوء الشمس          يصلها

إن الوحي احلقيقي إمنا يتلقاه أصفياء القلوب وحدهم الذين ال حيول بينهم وبني             . الوحي اإلهلي 
  . اهللا حائل

وليكن معلوما أيضا أن الوحي الذي تصحبه النصرة اإلهليـة واألمـارات الـصرحية لإلكـرام         
ولـيس بوسـع    . واإلجالل وتتجلى فيه عالمات القبول؛ ال يتلقاه إال املقبولون يف حضرة اهللا           

 إهلاما تتجلى من خالله قوة وقدرة، أو يكـشف          - تأييداً له    -الشيطان أن يلهم مدعيا كاذبا      
 .منه. عليه غيبا جليا إكراما له ليكون شاهدا على دعواه
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قبضة الشيطان، ومع ذلك يعولون على رؤاهم وإهلامام، وبواسطتها يريدون 
ترويج معتقدام اخلاطئة ومذاهبهم الباطلة، بل يقدمون تلك الرؤى واإلهلامات 

ادةً، أو ينوون االستخفاف بالدين احلق بتقدميهم تلك الرؤى واإلهلامات، شه
أو يريدون أن . أو أن جيعلوا أنبياء اهللا األطهار يف أعني الناس أناسا عاديني

يظهروا أنه إذا كان صدق دين يثبت بالرؤى واإلهلامات فال بد من اعتباره 
 إلثبات صدق دينهم بل ومنهم من ال يقدمون رؤاهم وإهلامام. صادقا

يهدفون من بياا إىل أن يثبتوا أن الرؤيا واإلهلام ليس معيارا ملعرفة دين حق أو 
. ومنهم من يقصون أحالمهم استكبارا واعتزازا بأنفسهم فقط. شخص صادق

 قدموا - حسب رأيهم -ومنهم من إذا ظهر صدق بعض أحالمهم وإهلامام 
الأنفسهم بناء عليها أئمةً أو رفهذه بعض املفاسد اليت انتشرت يف هذه . س

البالد بكثرة هائلة، وقد تطَّرق إىل أصحاا الكرب والغرور بدال من اإلميان 
فرأيت من املناسب أن أؤلف هذا الكتاب للتمييز بني احلق والباطل . والصدق

ألنين أرى بعضا من قليلي الفهم يقعون يف االبتالء بسبب هؤالء الناس، وال 
 يكفّر بكرا مع -معتمدا على حلمه أو إهلامه-ما حني يرون أن زيدا مثال يس

والغريب يف . كونه هو اآلخر ملهما مثله، وأن شخصا ثالثا يكفِّرمها كليهما
األمر أن كل واحد من الثالثة يدعي صدق إهلاماته، ويقدم شهادات على أن 

ىل هذه التناقضات والرفض فيتعثر الناس كثريا نظرا إ. بعض نبوءاته قد حتقق
ف ميكنه أن يلهم يكفكرون أنه إذا كان اإلله واحدا فوالتكذيب املتبادل؛ في

فهذا . زيدا شيئا مث يقول لبكٍر ما يتناىف مع ذلك ويقول خلالد شيئا آخر متاما
  . الوضع يؤدي باجلاهل إىل الشك يف وجود اهللا تعاىل
اس يف قلق، فتصبح سلسلة فمجمل القول أن هذه األمور تترك عامة الن

وهناك أمر آخر أيضا يربك عامة الناس وهو . النبوة مشكوكا فيها يف نظرهم
أن بعض الفساق والفجار والزناة والظاملني وغري امللتزمني بالدين واللصوص 
وآكلي احلرام والعاملني على عكس أوامر اهللا تعاىل أيضا يرون رؤى صادقة 

خصيا أن بعض النساء من الفئة الدنيا الاليت شغلُهن وقد تبين يل ذلك ش. أحيانا
. أكلُ امليتة وارتكاب اجلرائم قد سردن رؤاهن أمامي وقد حتقق بعضها
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واألغرب من ذلك أن بعض الزانيات والرجال من فئة من ميارسون الدعارة 

وكذلك . واملتورطني يف الزنا ليل ار أيضا حكَوا بعضا من منامام مث حتققت
 بعض اهلندوس أيضا املتورطني يف جناسة الشرك وهم ألد أعداء اإلسالم رأيت

جاءين هندوسي من قاديان . وقد حتققت بعض أحالمهم أيضا كما رأوها متاما
لقد رأيت يف املنام :  وقال�يف أثناء تأليفي هذا الكتاب وكان من فئة كهتري

ألغي هذا القرار، أنه قد صدر قرار نقل نائب مدير مكتب الربيد الفالين مث 
وقال يل هذا اهلندوسي مبناسبات خمتلفة إنه قد حتقق . وهذا ما حصل بالضبط

ال أدري ما الذي كان يهدف إليه من وراء . كثري من أحالمه األخرى أيضا
بيانه ذلك، وملاذا كان يسرد يل أحالمه بصورة متكررة، ألن سلسلة األحالم 

ك كان هناك هندوسي خبيث شرير كذل. واإلهلام قد انقطعت حبسب الفيدا
ال .. معتاد على الزنا ألقي يف السجن، مث بعد أن أطِلق سراحه قابلين صدفة

زلت أذكر أنه كان قد حكم عليه بالسجن عدةَ أعوام جلرمية السرقة أو غريها، 
يف صباح اليوم الذي كانت احملكمة سوف تصدر علي حكم السجن : فقال

متوقعا، فقد كُشف يل يف تلك الليلة أين ومع أن حكما كهذا مل يكن 
كذلك هناك . سأُسجن، وهذا ما حصل بالضبط، وسجنت يف اليوم ذاته

 إهلا �تصدر له جريدة أيضا، يعترب عيسى " دوئي"شخص يف أمريكا امسه 
ويعد نفسه خليفة للنيب إيليا، ويدعي أنه ملهم، ويسرد للناس إهلاماته ورؤاه 

أما . وذلك مع أنه يعتقد بكون إنساٍن عاجز رب العاملني. بدعوى أا تتحقق
عن سلوكياته فيكفي القول إن أمه كانت امرأة زانية، وهو معترف بكونه ابن 

. وأحد إخوته يعمل إسكافيا يف أستراليا. زنا، وينحدر من عائلة إسكافيني
اليت وهذه األمور ليست إدعاءات دون دليل بل حبوزتنا كل اجلرائد والرسائل 

  . تكشف حالته العائلية على هذا النحو
فملخص الكالم أنه ما دام الناس يتلقون بني حني وآخر رؤى وإهلامات 

وإن عدد الذين يدعون اإلهلام - بل تتحقق أيضا يف بعض األحيان خمتلفة،
                                           

 )املترجم (.طبقة عرقية عليا من طبقات اهلندوس �
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والوحي يف هذا البلد يربو على مخسني شخصا، ودائرم واسعة جدا وال 

 فليس من عاقل إال -حق أو كون سلوكيام حسنةن يشترط كوم على دي
) بني نوعي الرؤى واإلهلامات(ويشعر من األعماق بضرورة إجياد عالمة فارقة 

من شأا أن حتلّ هذه املعضلة، وخاصة يف حالة وجود أدلة على أن الناس من 
كل فرقة يرون الرؤى ويتلقون اإلهلامات مع اختالفهم يف الدين واملعتقدات 

ب بعضهم بعضا بناء على رؤاهم وإهلامام، مث تتحقق بعض الرؤى ويكذِّ
فمن الواضح أن هذا األمر ميثّل حجر عثرة يف سبيل . ألصحاب كل فرقة

الباحثني عن احلق ويشكل عليهم خطرا كبريا، وإنه لَسم قاتل خصوصا ألولئك 
 بل يزعمون �اهللا احلق أنه ال عالقة هلم مع . الذين يدعون تلقي اإلهلام من اهللا

أنفسهم شيئا يذكر خمدوعني حبلمهم إن حتقق مرة، وهكذا يحرمون من البحث 
فهذا ما دفعين إىل أن أُبين . عن احلق، بل ينظرون إليه نظرةَ ازدراء واستخفاف

. وقد قسمت الكتاب إىل أربعة أبواب. الفرق بني الظاهرتني للباحثني عن احلق
ذين يرون بعض الرؤى الصاحلة أو يتلقون بعض فكان الباب األول عن ال

والباب الثاين يف . اإلهلامات الصادقة دون أن تكون هلم مع اهللا تعاىل أية صلة
بيان الذين يرون بعض الرؤى الصاحلة ويتلقون بعض اإلهلامات الصادقة وهلم 

 والباب الثالث يف ذكر الذين. صلة مع اهللا تعاىل إىل حد ما ولكنها ليست قوية
يتلقون من اهللا تعاىل وحيا أكمل وأصفى وهم حيظون بشرف املكاملة واملخاطبة 
اإلهلية الكاملة ويرون الرؤى أيضا مثل فلق الصبح ويكونون على عالقة أكمل 

والباب الرابع يف بيان أحوايل .  مثل أنبياء اهللا األصفياء�وأمت وأصفى مع اهللا 
 تعاىل به من األقسام الثالثة فضال الشخصية أي يف بيان قسم خاص أكرمين اهللا

  . منه ورمحة
فأتناول اآلن هذا املوضوع مقسما إياه إىل األبواب األربعة، وما توفيقي إال 

ربنا اهدنا صراطك املستقيم، وهب لنا من عندك فهم الدين القومي وعلِّمنا . باهللا
  )آمني. (من لدنك علما
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 من فليتضح أنه ملا كان اإلنسان قد خلق ليعرف خالقه ويبلغ درجة اليقني

أجل اإلميان بذاته وصفاته، فقد فطر اهللا تعاىل ذهن اإلنسان ووهب له قوى 
 القوى لوصل إىل عقلية حبيث لو ألقى نظرة على صنع اهللا تعاىل مستخدما تلك

 الكاملة، وأدرك ما يوجد من التركيب البليغ -عز امسه-كنه حكمة اهللا 
 تامة أن هذا الكون الواسع واحملكم يف كل ذرة من نظام العامل ولعِلم ببصرية

املكون من السماوات واألرض ال ميكن أن يوجد دون خالق، بل ال بد أن 
ومن ناحية ثانية فقد أعِطي حواس وقوى روحانية لكي تسد . يكون له خالق

اخللل أو النقص الذي ميكن أن يتركه العقل يف معرفة اهللا تعاىل، ألنه ال ميكن 
والسبب يف .  تعاىل بصورة كاملة بواسطة العقل وحدهاحلصول على معرفة اهللا

ذلك أن عمل العقل الذي أعِطيه اإلنسان مقصور على أن حيكم أنه ينبغي أن 
يكون هلذا العالَِم جامِع احلقائق واِحلكم خالق، وذلك بالنظر يف السماوات 

 ولكن ليس بوسعه أن حيكم أن. واألرض وما فيهما وترتيبهما البليغ واحملكم
والظاهر أيضا أن اإلحساس بضرورة الصانع أو . ذلك اخلالق موجود يف احلقيقة

اخلالق ال يعد معرفة كاملة إال إذا بلغت مبلغ اليقني بأن ذلك الصانع موجود يف 
احلقيقة، ألن القول إنه ينبغي وجود خالق هلذه األشياء ال يساوي قط القول 

 -لذا كان الباحثون عن احلق .  فعالبأن اخلالق الذي اعترف بضرورته موجود
إلمتام سلوكهم وألداء مقتضى الفطرة املترسخ يف طبائعهم من أجل املعرفة 

 حباجة إىل أن يعطَوا القوى الروحانية أيضا عالوة على القوى العقلية -الكاملة 
 إذا استخدموا القوى الروحانية كما ينبغي ومل حيجبها حجاب -لكي يقدروا 

 عن وجه احلبيب احلقيقي بوضوح مل تقدر على كشفه القوى  على الكشف-
إذن، فإن اإلله الكرمي الرحيم كما جعل فطرة اإلنسان جتوع وتتعطش . العقلية

من أجل معرفته الكاملة، كذلك فقد أودع فطرة اإلنسان نوعِني من القوى 
درها إحدامها القوى العقلية اليت مص: بغية إيصاله إىل تلك املعرفة الكاملة

الدماغ، والثانية هي القوى الروحانية اليت مصدرها القلب واليت يعتمد نقاؤها 



١٠  �������� ��	���א����
واألمور اليت ال ميكن للقوى العقلية أن تكشفها بصورة كاملة . على نقاء القلب

والقوى الروحانية إمنا متلك القوة االنفعالية . فإن القوى الروحانية تبلغ كنهها
لذا . ىت تنعكس فيها فيوض مبدأ الفيضفحسب، أي خلق الصفاء والنقاء ح

يشترط هلا أن تكون مستعدة جلذب الفيض حىت تنال فيض معرفة اهللا الكاملة، 
وأال حيول دون ذلك حائل أو عائق، وأال تقتصر معرفتها على أنه جيب أن 
يكون هلذا العامل املليء باِحلكم صانع، بل تكون حمظوظة باملكاملة واملخاطبة 

مة وترى وجهه الكرمي وترى بعني ي هذا الصانع وتشاهد آياته العظالكاملة مع
  . اليقني أن هذا اخلالق موجود يف احلقيقة

ولكن ملا كانت فطرة معظم الناس غري خالية من احلجب، وملا كان حب 
الدنيا والرغبة فيها والكرب والزهو والعجب والرياء واالعتداد بالنفس وغريها 

الكسل واالستكانة املتعمدة يف أداء حقوق اهللا وحقوق من األخالق الرذيلة ك
العباد، واالحنراف املتعمد عن شروط الصدق والثبات وإخالص احلب والوفاء، 

ملا كان ذلك كله ملحوظا يف طبيعة معظم .. وقطع العالقة مع اهللا تعاىل عمدا
باا مل الناس، فإنه بسبب احلجب املتنوعة واألغشية والعوائق وأهواء النفس ورغ

تعد تلك الطبائع جديرة بأن ينـزل عليها فيض املكاملة واملخاطبة اإلهلية 
نعم، إن رمحة اهللا األزلية اليت ال تريد أن . �املصحوبة بنصيب من أنوار القبول

تضيع الفطرة اإلنسانية وضعت يف معظم الناس سنتها كبذر البذرة؛ فهم يرون 
. ادقة ليعلموا أن جمال التقدم مفتوح أمامهمأحيانا رؤى صاحلة وإهلامات ص

                                           
ليكن معلوما أن الرغبات اجلسدية والشهوات توجد يف األنبياء عليهم السالم أيـضا،              �

ولكن الفرق هو أن هؤالء األطهار يتخلون أوال عن أهواء النفس وجذباا ابتغاء مرضاة              
وتطرأ عليهم  . اهللا ويذحبون نفوسهم أمام اهللا، وما يفقدونه يف سبيل اهللا يعاد إليهم فضال            

أما الذين ال يذحبون نفوسهم يف سبيل       . االت كلها ولكنهم ال يضعفون وال يتكاسلون      احل
فمثلهم ومثـل   . اهللا فتغدو شهوام حجبا عليهم فيموتون يف القذارة مثل دودة النجاسة          

عباد اهللا األطهار كمثل السجان والسجناء، فهم يقيمون يف مكان واحد ولكن ال ميكـن               
 .منه. السجناءالقول بأن السجان مثل 
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ولكن رؤاهم وإهلامام ال تكون مصحوبة بعالمات القبول عند اهللا وحبه 

فال يرون الرؤى . وفضله، كما ال يكون أصحاا منـزهني عن جناسة النفس
إال لتكون حجة عليهم ليؤمنوا بأنبياء اهللا األطهار، ألم لو ظلوا حمرومني كليا 

ِم حقيقة الرؤى الصاحلة واإلهلامات الصادقة، ولو مل حيصلوا بذلك على من فه
علم اليقني لكان هلم عند اهللا عذر أم مل يكونوا قادرين على فهم حقيقة النبوة 

قد جهلنا حقيقة النبوة : وحق هلم أن يقولوا. جلهلهم باملوضوع جهال تاما
نى كان لنا أن ندرك هذه احلقيقة متاما؛ إذ مل تعطَ فطرتنا لفهمها منوذجا، فأ

الكامنة؟ لذا فإن سنة اهللا القدمية اجلارية منذ بدء اخلليقة هي أن الناس عموما 
يرون رؤى صاحلة ويتلقون إهلامات صادقة إىل حد ما كنموذج، بغض النظر 
عن كوم صاحلني أم طاحلني، أبرارا أم فاسقني، وسواء أكانوا على دين 

ي تصل إىل علم اليقِني أفكارهم وخياالم املبنية على النقل صادق أم باطل، لك
. ، ولكي يكون يف أيديهم منوذج من أجل التقدم الروحاين�والسماع فقط

ولتحقيق هذا اهلدف فقد خلق اهللا احلكيم املطلق دماغ اإلنسان بصورة معينة 
قى وأعطاه قوى روحانية حبيث يستطيع أن يرى بعض الرؤى الصاحلة ويتل

ولكن تلك الرؤى واإلهلامات ال تدل على عظمٍة أو . بعض اإلهلامات الصادقة
صالٍح فيهم وإمنا تدل على أم يتقدمون شيئا فشيئا، وعلى أن صاحبها سليم 

ويتوقع من صاحب . الفطرة بشرط أال يلقى عاقبة سيئة بسبب أهوائه النفسانية
فمثال نعرف من . ئق واحلجبهذه الفطرة أن يتطور إن مل تعترض سبيله العوا

خالل بعض املؤشرات أن حتت أرض معينة ماء ولكنه غائر وحتت طبقات 
كثرية وخمتِلط بأنواع الوحل، وإن مل تبذل جهود مضنية، ومل تحفر األرض 

فمن الشقاوة . أليام فلن خيرج ذلك املاء الصايف الزالل والقابل لالستهالك

                                           
علم اليقني كأنْ يرى اإلنسان دخانا يف مكان بعيد ويتأكـد           : العلم ثالثة أنواع، األول    �

. عني اليقني كأنْ يـرى النـار بعينـه       : والثاين. من وجود النار فيه بالقياس على الدخان      
 . حق اليقني كأنْ يدخل يده يف النار وحيس حبرارا، منه: والثالث
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ن كمال اإلنسان يقتصر على رؤيته رؤيا واجلهل وسوء احلظ متاما القولُ إ

بل احلق أن هناك مستلزمات . صاحلة واحدة أو تلقيه إهلاما صادقا واحدا
وشروطا كثرية لكمال اإلنسان، وما مل تتحقق فإن الرؤى واإلهلامات تدخل يف 

  . عداد ابتالء من اهللا، محى اهللا كل سالك من شرها
 الوحي قسمان، وحي االبتالء هنا جيب أن يتذكر كل مولع باإلهلام أن

إن وحي االبتالء يف بعض األحيان يكون مدعاة للهالك كما . ووحي االصطفاء
كذلك . أما صاحب وحي االصطفاء فال يهلك أبدا". بلعام باعور"هلك بسببه 

إن وحي االبتالء أيضا ال يتلقاه كل شخص، بل إن مثل طبائع بعض الناس 
كذلك إن القوى الروحانية لدى .  بكما أو عمياكمثل الذين يولَدون صما أو

وكما أن العميان ميضون أوقام معتمدين على إرشاد . البعض تكون كالعدم
اآلخرين هلم، كذلك حال هؤالء أيضا، ولكن ال يسعهم إنكار هذه األحداث 
الواقعة بسبب شهادة عامة الناس اليت تدخل يف عداد البديهيات، كما ال 

  . ل إن الناس كلهم عميان مثلهميسعهم القو
وامللحوظ بشكل عام أن األعمى ال جيادل يف أن املبصرين كاذبون كلهم 
يف إدعائهم اإلبصار، وال ينكر أن ألوفًا من الناس غريه ميلكون عيونا، وذلك 
ألنه يدرك جيدا أن بقية الناس يستخدمون عيوم ويعملون ما ال يقدر عليه 

زمن من األزمنة اخلالية مل يوجد فيه إال العميان ومل يكن أما إذا كان هناك . هو
يوجد أحد من أصحاب العيون لكان للعميان فرصة كبرية لإلنكار واحملاججة، 
بل أظن أن النجاح سيكون حليف العميان ألن الذي يتحدث عن أحداث 
مزعومة وقعت يف األزمنة الغابرة فحسب وال يقدر على أن يثبت ألحد تلك 

 والكماالت اليت يدعيها، ويقول بأنه قد خال زمن تلك القدرات القدرات
والكماالت ومل متتد إىل الزمن احلاضر فال بد أن يثبت كذبه يف اية املطاف 
بعد البحث والتحقيق، ألن القوى اليت وهبها اهللا الفياض املطلق جلسد اإلنسان 

ها ال تزال مثل قوة البصر والسمع والشم واللمس واحلفظ والفكر وغري



�������	���א �١٣
موجودة يف الناس على حاهلا، فكيف ميكن التصور إذن أن القوى الروحانية 
اليت كانت موجودة يف الناس يف األزمنة الغابرة غابت كلها من فطرم يف هذا 
الزمن؟ مع أن تلك القوى هي أكثر ضرورة وأمهية من القوى اجلسدية من أجل 

حني تثبت التجربةُ اليوميةُ أا ما مث كيف ميكن إنكارها . كمال نفس اإلنسان
فيتبني من ذلك كم هي بعيدة عن احلقيقة تلك األديان اليت تعترف أن . فُِقدت

القوى العقلية واملادية يف فطرة الناس ما زالت كما كانت، ولكنها ترفض بقاء 
  . تلك القوى الروحانية فيهم على حاهلا

حٍد رؤى صاحلة أو تلقّيه بعض  إنين أهدف من هذا البيان إىل أن رؤيةَ أ
اإلهلامات الصادقة ال تدل على كماله ما مل تصحبها العالمات األخرى اليت 

لذا . سنذكرها يف الباب الثالث بإذن اهللا القدير، بل تكون نتيجة بنيته الدماغية
ال يشترط يف ذلك كون صاحبها صاحلا وتقيا، كما ليس ضروريا أن يكون 

ما يرى بعض الناس رؤى أو يعلمون شيئا بواسطة إهلامات وك. مؤمنا ومسلما
بسبب بنيتهم الدماغية فقط، كذلك تناسب بعض الطبائع احلقائق واملعارف 

واحلق أنه ينطبق . بناء على بنيتها الدماغية، فتخطر ببال أصحاا أمور لطيفة
بوسع ، لذا فإن معرفة الصادق ليس "آمن ِشعره وكفر قلبه: "عليهم احلديث

  . كل شخص بسيط
  : ترمجة بيت فارسي

 عطَى اليديف يد كل )البيعة(هناك أبالسة كثُر يف صورة آدم، فيجب أال ت 
  )  انتهت الترمجة( . واحد منهم

وإىل جانب ذلك ال بد من االنتباه أيضا إىل أن الرؤى واإلهلامات ألناس 
 الصدق إال ما شذ ذا املستوى تكون يف ظلمة شديدة، وال يالحظ فيها بريق

وإن وجد فيه شيء من . �وندر، وال تصحبها عالمات حب اهللا وقبوله 
إذا -ولكٍل أن يقوم بالبحث والتحقيق الغيب كان مشتركا بني ماليني الناس؛ 

 فإن الفساق والفجار والكفار وامللحدين حىت الزانيات أيضا يشتركن يف -شاء
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ن يفرحون ا ويتبجحون ليسوا من فالذي. هذا النوع من الرؤى واإلهلامات

وخمدوع من يعترب نفسه شيئا بوجود شيء من قبيل هذه الرؤى . العقالء
بل ال بد من التذكُّر أن مثل احلائز على هذه الدرجة كمثل . واإلهلامات لديه

شخص يرى يف ليلة مظلمة دخانا من بعيد وال يرى ضوء النار وال يقدر على 
لذا فإن هؤالء الناس ال ينالون نصيبا من . بته حبراراأن يتخلص من برده وكآ

بركات اهللا اخلاصة وِنعمه وال تتولّد فيهم أمارات القبول، وليس هلم أدىن عالقة 
ومبا أم ال يكونون . مع اهللا تعاىل، وال حتترق شوائبهم البشرية بشعلة النور

م كوم حمظوظني على صلة إخالص مع اهللا تعاىل فيكون الشيطان قرينهم لعد
وكما يحجب معظم . بقرب رمحانية اهللا، ويظل حديث النفس غالبا عليهم

كذلك تبقى .. الشمس بسبب كثرة الغيوم ويظهر جزء منها بني حني وآخر
حالتهم يف معظم األحيان يف حجب الظالم ويكون يف رؤاهم وإهلامام تأثري 

 .كبري للشيطان
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د إىل حد ما، عالوة على وجود يوجد يف الدنيا أناس ملتزمون بالعفة والزه

القدرة الفطرية فيهم على تلقي الرؤى والكشوف، حيث إن يف بنيتهم الدماغية 
قابلية لتلقّي الرؤى والكشوف إىل حد ما، وحياولون أيضا قدر اإلمكان إصالح 
نفوسهم، وتنشأ فيهم احلسنة والصدق بصورة سطحية، وبسببهما تنشأ فيهم 

الكشوف الصادقة إىل حد ما ولكنها ال تكون خالية من أنوار الرؤى الصاحلة و
بل تستجاب بعض أدعيتهم أيضا ولكن ليس يف أمور عظيمة، وذلك . الظلمة

ألن صدقهم ال يكون كامال، بل يكون مثل املاء الذي يبدو ظاهره صافيا ويف 
قاعه روث وقذارة، ومبا أن تزكية نفوسهم ال تكون قد اكتملت ويكون 

ولو حالفتهم . هم ناقصا إىل حد كبري فيتعثرون عند االبتالءصدقهم وصفاؤ
، خللَوا من الدنيا دون عثار، أما إذا واجهوا "الستار"رمحة اهللا ومحاهم ِستر اهللا 

ابتالء فيخشى عليهم سوء العاقبة كبلعام باعور، وأن يشبهوا بالكلب بعد أن 
م على أبوا مني؛ ألن الشيطان متربصم على الفور كانوا ملهم ويدخل بيو

إم يرون . مبجرد عثارهم بسبب النقص يف حالتهم العلمية والعملية واإلميانية
النور من بعد ولكن ال يدخلونه وال ينالون نصيبا كافيا من حرارته، لذا فإن 

اهللا نور السماوات �: حالتهم تكون يف خطر دائما فاهللا تعاىل نور كما قال
 أمارات نوره فقط مثَله كمثل الذي يرى من بعيد دخانا  فالذي يرى�واألرض

وال يرى ضوء النار فيحرم من فوائد الضوء ومن حرارته اليت حترق شوائب 
لية أو فالذين يستدلون على وجود اهللا تعاىل من الشواهد العقلية أو النق. البشرية

ن بوجود اهللا كعلماء الظاهر والفالسفة أو الذين يقرو-اإلهلامات املزعومة فقط 
م من خالل قواهم الروحانية أي قدرم على الكشوف والرؤى ولكنه

 فمثلهم كمثل الذي يرى دخانا من بعيد وال -حمرومون من نور قرب اهللا تعاىل
فهذا مثَل . يرى ضوء النار بل يقر بوجود النار بالنظر إىل الدخان فحسب

أما الذي يرى ملعان النور . لنوراإلنسان احملروم من البصرية اليت تأيت بواسطة ا
من بعيد دون أن يدخله فمثله كمثل الذي يرى ضوء النار يف ليلة مظلمة 
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وبسببه جيد طريقا صائبا أيضا، ولكنه ال يستطيع أن يتخلص من الربد لكونه 

والكل يفهم أنه لو رأى أحد . بعيدا عن النار، كما ال حترق النار كيانه النفسي
يد يف ليلة حالكة الظالم والربد القارس فإن رؤيته الضوء فقط ضوء النار من بع

لن تنقذه من اهلالك، بل ينقذ من اهلالك من يقترب من النار لدرجة تزيل برده 
أما الذي يرى الضوء من بعيد فقط فعالمته أنه توجد فيه بعض . مبا يكفي

اص، وال أمارات الصراط املستقيم دون أن يوجد ما يدل على فضل اهللا اخل
تزول عنه حالة القبض الناجتة عن األهواء النفسانية والنقص يف التوكل وال 
حيترق كيانه النفسي وأنانيته إىل أن يصري رمادا؛ ألن شعلة النور ما زالت بعيدة 
عنه جدا؛ فال يكون وارثا حقيقيا لألنبياء والرسل، وتبقى بعض الشوائب 

 مع اهللا تعاىل من الكدورة والنقص، ألنه الداخلية كامنة فيه، وال ختلو عالقته
فالذين توجد فيهم . � من بعيد بنظرته الضبابية وال يكون يف كَنِفه �يراه 

أهواء نفسانية، ويف بعض األحيان تبدي أهواؤهم ثوراا وطوفاا يف الرؤى، 
ل فمثال يقو. فيظنوا ثورة من اهللا تعاىل، مع أا ليست إال ثورة النفس األمارة

أحدهم يف رؤياه إين لن أطيع الشخص الفالين ألين خري منه، ويستنتج من ذلك 
. مع أن كالمه هذا يكون ناجتا عن ثورة نفسهأنه خري من غريه يف احلقيقة 

وهكذا يأيت يف أحالمه بكالم كثري ناتج عن ثورة نفسه ويظن جهال منه أنه 
 �اهللا تعاىل كلية ومل خيتره وملا مل يكن قد توجه إىل . ينال مرضاة اهللا فيهلك

بكل قوة وبصدق كامل ووفاء تام، لذا ال تتجلى رمحة اهللا أيضا عليه بصورة 
كاملة، فيكون هذا الشخص كجنني نفخت فيه الروح ولكنه مل ينفصل عن 
املشيمة بعد، وال زالت عينه حمجوبة عن مشاهدة العامل الروحاين بصورة 

العلم القليل : "أ يف رمحها، وحبسب القول القائلكاملة، ومل ير وجه أمه اليت نش
صحيح أن أناسا مثله قد يطلعون . ال يزال يف خطر بسبب معرفته الناقصة" فتنة

على بعض املعارف واحلقائق أيضا ولكن مثلها كمثل حليب اختلط به شيء 
والشخص احلائز على هذه الدرجة . من البول، أو كماٍء فيه شيء من النجاسة
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ونا إىل حد ما من مس الشيطان وحديث النفس يف رؤاه وإهلاماته يكون مص

مقارنة مع من كان يف الدرجة األوىل، ولكن ما دام للشيطان نصيب يف فطرته 
ومبا أن أهواء النفس أيضا . لذا فال ميكنه أن يتجنب ما يلقيه الشيطان يف رؤاه

ق أن صفاء واحل. تكون حميطة به فال يكون مصونا من حديث النفس كذلك
والذين كانت يف نفوسهم قذارة، . الوحي واإلهلام يعتمد على صفاء النفس

  . وجدت القذارة نفسها يف وحيهم وإهلامهم أيضا
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 والذي يرجع إليه بالصدق والصفاء يظهر ،اعلموا أن اهللا رحيم وكرمي جدا

إن اهللا يتحلى . ق القلب ال يضاعواملتقدم إليه بصد. اهللا له صدقه وصفاءه أكثر
بأخالق عالية إلظهار احلب والوفاء والفيض واإلحسان والتجليات، ولكن ال 

 رحيم وكرمي، كما أنه غين �إنه . يشاهدها كاملة إال من يفىن يف حبه
، والذي يفقد كل �ومستغٍن أيضا، لذا فالذي ميوت يف سبيله ينال احلياة منه 

  . اما من السماءشيء من أجله ينال إنع
إن الذين ينشئون صلة كاملة مع اهللا تعاىل يشبهون كثريا من يرى ضوء النار 
من بعيد أوال مث يقترب منها حىت يدخلها فيحترق جسده كله وال يبقى إال 

كذلك يظلّ صاحب الصلة الكاملة يتقرب إىل اهللا تعاىل يوما إثر يوم حىت . النار
 وحيترق كيانه النفسي بشعلة النور ويصري يدخل وجوده كله يف نار حب اهللا

إن أكرب عالمة لعالقة . رمادا وحتل حملَه النار؛ فتلك هي ذروة حبه اهللا تعاىل
أحد مع اهللا تعاىل هي أن تتولَّد فيه الصفات اإلهلية، ويتولّد فيه كيان جديد بعد 

متاما للحياة احتراق الرذائل البشرية بشعلة النور وتنمو فيه حياة جديدة مغايرة 
  . السابقة

عندما يوضع احلديد يف النار، وتأخذ النار منه كل مأخذ يصبح على هيئة 
كذلك .. النار متاما، ومع هذا ال يسع القول إنه نار، وإن كان يظهر صفاا

متاما من غشيته شعلة احلب اإلهلي من قمة رأسه إىل أمخص قدميه فإنه يصبح 
كن ال ميكن القول إنه إله، بل ما زال عبدا غشيته مظهرا للتجليات اإلهلية، ول

. وبعد سيطرة النار عليه تنشأ فيه ألوف من أمارات احلب الكامل. تلك النار
وال تكون أمارة واحدة حىت يخشى اشتباهها على فطني باحث عن احلق، بل 

  . �تعرف تلك الصلة من خالل مئات العالمات

                                           
 الصلة الكاملة هي كما أن اهللا غالب على كل شيء كذلك يكـون               من أهم عالمات   �

  .منه ،�كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلي�. صاحب هذه الصلة غالبا على كل عدو ومبارز
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  )املترجم. ( يستند إليه وهو خيطب�إشارة إىل اجلذع الذي كان النيب  �

يجري على لسانه بني حني وآخر كالمه ومن تلك العالمات أن اهللا تعاىل 
الفصيح واحللو احملتوي على عظمة وبركات إهلية وقوة كاملة على الغيب 
ويكون مصحوبا بنور يربهن على أنه أمر يقيين وليس ظنيا، ويرافقه ملعان رباين 

ويف معظم األوقات وغالب األحيان يكون هذا . ويكون منـزها من الشوائب
ى نبوءات عظيمة ذات نطاق واسع وعاملي، وتكون عدمية الكالم حمتويا عل

النظري كيفًا وكما وال يقدر أحد على اإلتيان بنظريها، وتكون مليئة يبة إهلية، 
ال تكون نبوءاته مثل . ومن خالهلا يتراءى وجه اهللا تعاىل بسبب قوا التامة

هلي وتكون زاخرة نبوءات املنجمني، بل تالحظ فيها أمارات احلب والقبول اإل
وتكون بعض نبوءاته عن نفسه وبعضها عن أوالده . بالتأييد والنصرة الربانية

وأصدقائه، وبعضها عن أعدائه، وغريها عن الدنيا بشكل عام، ومنها ما تكون 
تكشف عليه أمور ال تكشف على غريه وتفتح يف نبوءاته . ألزواجه وذويه

وينـزل عليه كالم اهللا كما ينـزل على . أبواب الغيب اليت ال تفتح لغريه
يعطَى لسانه . أنبيائه ورسله األطهار ويكون كالما يقينيا ومنـزها عن الظنون

. شرفا إذ يجرى عليه كالم عدمي النظري كيفًا وكما ال يسع الدنيا مبارزته
ويف كثري من . وتوهب عينه قوة على الكشوف فريى أمورا أدق وأخفى

وكثريا .  تعرض عليه كلمات مكتوبة، ويقابل األموات مقابلةَ األحياءاألحيان
  . ما متثل أمام عينيه أشياء تبعد يف الواقع مئات األميال وكأا حتت األقدام

كذلك توهب أذنه قوة لسماع املغيبات، ففي كثري من األحيان يسمع 
 من ذلك أن واألغرب. صوت املالئكة ويطمئن بسماعه يف حاالت االضطراب

  . يتناهى إليه أحيانا صوت اجلمادات والنباتات واحليوانات أيضا
  نه استبيگاو منكِر حنانه است       از حواس انبياء كفلسفى 

 ال يدرك أحاسيس األنبياء �أي إن الفيلسوف الذي ينكر بكاء اجلذع
  .الباطنية
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ن على شم كذلك يعطى أنفُه قوة شم شذى الغيب فيقدر يف معظم األحيا

وعلى هذا املنوال يوهب . أمور مبشرة، كما حيس رائحة كريهة ملكروه قادم
فهكذا يحرم . قلبه قوة الفراسة وتلقى يف قلبه أمور كثرية ويثبت صدقها

ولكونه . الشيطان من التسلط عليه ألنه ال يبقى للشيطان حظٌ يف هذا الشخص
يصبح لسانه لسان اهللا دائما، ويده يد فانيا يف اهللا تعاىل إىل أقصى الدرجات 

اهللا، ففي هذه احلالة كل ما جيري على لسانه ال يكون من تلقاء نفسه بل من 
 ألن كيانه النفسي يكون قد - وإن مل يتلق اإلهلام بشكل خاص -عند اهللا 

احترق كليا ويطرأ املوت على كيانه السفلي مث يوهب حياة جديدة تنعكس 
  . هلية يف كل حني وآنفيها األنوار اإل

كذلك يوهب جبينه نورا ال يعطاه أحد إال عشاق اهللا، وببعض املناسبات 
اخلاصة يلمع هذا النور لدرجة يشعر به الكافر أيضا، وخاصة حني يؤذَى هؤالء 

فإن وقت اإلقبال على اهللا . �الناس ويتوجهون إىل اهللا تعاىل من أجل نصرته 
  . جلى نور اهللا يف جبينهميكون وقتا خاصا هلم فيت

كذلك توضع الربكة يف أيديهم وأقدامهم بل يف جسدهم كله، فالثوب 
وإن ملسوا شخصا بيدهم تسبب يف زوال أمراضه . الذي يلبسونه يصبح مباركا

  . الروحانية واجلسدية يف كثري من األحيان
  يف أماكن إقامتهم فيصان ذلك املكان من الباليا�كذلك يبارك اهللا 

وحتميه املالئكة، وتوضع الربكة واخلصوصية يف مدينتهم وقريتهم، ويبارك يف 
  . التراب الذي تطأه أقدامهم

كذلك تتخذ كافة أمانيهم صبغة النبوءة يف معظم األحيان، أي حني تنشأ يف 
أنفسهم رغبة عارمة يف أكل شيء أو شربه أو ارتدائه أو رؤيته تتخذ األمنية 

 وحني تتولد يف قلوم رغبة شديدة يف شيء قبل األوان .نفسها صبغة النبوءة
  . يتهيأ هلم ما رغبوا فيه
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فإذا رضوا . كذلك إن رضاهم وسخطهم أيضا حيمل يف طياته صبغة النبوءة

بشخص بشدة كان ذلك بشرى ارتقائه يف املستقبل، والذي سخطوا عليه 
وم فانني يف اهللا بشدة كان دليال على احنطاطه ودماره يف املستقبل، ألم لك

يصبحون يف كنف اهللا، فيصري رضاهم رضا اهللا وغضبهم غضب اهللا، وال تطرأ 
كذلك إن دعاءهم . عليهم هذه احلالة بإجهاد النفس بل من عند اهللا تعاىل

وتوجههم أيضا ال يكون مثل األدعية والتوجهات العادية بل حيمل يف طياته 
  .تأثريا قويا

 إلزالة البالء فإن اهللا -باستيفاء الشروط-نتباههم وا اال شك أم إذا وجه
يرفعه، سواء كان نازال على شخص واحد أو أكثر، أو على بلد أو مِلك من 

واألصل يف ذلك أم يفنون . امللوك، إال إذا كان القضاء مربما غري قابل للرد
وجودهم فيحصل التوافق يف معظم األحيان بني إرادم وإرادة اهللا، ولكن 

ندما يتوجه انتباههم بتركيز وشدة إىل رفع بالء ويتسىن هلم اإلقبال على اهللا ع
باألمل واحلرقة املطلوبة فإن اهللا تعاىل يستجيب هلم حسبما جرت سنته، وال يرد 

ويف بعض األحيان ال يستجاب دعاؤهم إلثبات كوم عبادا حىت ال . دعاؤهم
 البالء بغتة وظهرت بسببه آثار ولو حلَّ. يعدوا يف نظر اجلهال شركاء هللا

املوت، فإن من مقتضى األدب لدى املقبولني يف حضرة اهللا أم ميتنعون عن 
. الدعاء يف هذه احلالة ويصربون، ألن ِمن سنة اهللا بوجه عام أن البالء ال يؤجل

إن أفضل وقت للدعاء هو قبل ظهور أمارات اليأس والقنوط بوضوح تام، 
ات الدالة صراحةً على أن البالء صار على األبواب، بل قد وقبل ظهور العالم

حلّ إىل حد ما، ألن من سنة اهللا أنه إذا ما أظهر إرادته يف إنزال البالء فال 
  . يردها

صحيح متاما أن معظم أدعية املقبولني تستجاب، بل إن أكرب معجزام هي 
د حلول مصيبة استجابة الدعاء؛ فعندما يتولد يف قلوم اضطراب شديد عن
عندها تصبح . يتوجهون إىل اهللا تعاىل بالدعاء باضطراب فيستجيب اهللا هلم

إن اهللا تعاىل مثل كنـز خمفي ويري وجهه بواسطة . يدهم كأا يد اهللا
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كلما جتاوز . إن آيات اهللا تظهر حني يؤذَى املقبولون. املقبولني الكاملني

، إذ هي على األبواب، ألم قوم إيذاؤهم احلدود، ترقَّبوا قرب آية من اهللا
والذين يصبحون هللا . حيبهم اهللا تعاىل لدرجة تفوق حب املرء ابنه العزيز عليه

إن . قلبا وقالبا يري اهللا هلم عجائب األمور ويري قوته كأسد هب من رقاده
اهللا خفي ويظهره هؤالء، وهو مستور يف ألوف احلجب ويكشف عن وجهه 

  . هؤالء القوم
ب أن تتذكروا أيضا أن الفكرة بأن كافة أدعية املقبولني مستجابة حتمـا             جي

بل احلق أن عالقة اهللا مع املقبولني إمنا هي عالقة صداقة، ففـي         . خاطئة متاما 
بعض األحيان يستجيب أدعيتهم وأحيانا أخرى يريـد منـهم أن خيـضعوا      

ق مرة إلرادة   وهذا ما حيدث يف الصداقة كما ترون، إذ خيضع الصدي         . ملشيئته
يعمل حسب مشيئته، مث يأيت وقت حني يريد من صديقه أن خيضع            صديقه و 

إىل ذلك يشري اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي يف ِذكْر وعده للمؤمنني . هو إلرادته
 ويف موضع آخر يعلّم     ��لَكُم أَستِجب ادعوِني�: باستجابة دعائهم فيقول  

ولَنبلُونكُم ِبشيٍء ِمن الْخوِف والْجوِع     �: ه فيقول الصرب والرضا بقضائه وقدر   
        اِبِرينِر الصشباِت ورالثَّمفُِس واَألناِل وواَألم قٍْص ِمننو*    مهتابِإذَا أَص الَِّذين 

ني معا تتبني جبالء ؛ فبقراءة هاتني اآليت  �� وِإنا ِإلَيِه راِجعونَ   مِصيبةٌ قَالُوا ِإنا هللاِ   
  . سنة اهللا يف األدعية وطبيعة العالقة بني الرب وعبده

ينبغي أال يظن جاهل أنه ما دام اآلخرون : أرى من املناسب أن أقول مكررا
أيضا يرون الرؤى والكشوف ويتلقون إهلامات ويشتركون يف معظم ما جاء 

على الدرجة الثالثة؛ فال يف هذا الكتاب حول الكاملني إميانا وحبا هللا واحلائزين 
  . وجه للتمييز بني الفريقني

                                           
     ٦١: غافر  �
 ١٥٧-١٥٦ :البقرة �
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فمع أننا دحضنا هذه الوساوس مرارا وتكرارا ولكن مع ذلك نقول مرة 
أخرى إن هناك فرقا كبريا بني املقبولني وغريهم، وقد ذكرنا بعضه يف هذا 

أما الفرق الكبري من حيث اآليات السماوية فهو أن عباد اهللا . الكتاب أيضا
ولني يغرقون يف أنوار سبحانية، وتحرق نفسانيتهم بنار احلب، ويكونون املقب

غالبني على غريهم يف كل شؤوم كيفًا وكما، وتظهر لتأييدهم ونصرم 
آيات اهللا بكثرة، حبيث ال يسع أحدا يف الدنيا أن يأيت بنظريها، ألم، كما 

 ويظهرون للناس اإلله سبق أن ذكرنا، مظاهر كاملة إلظهار وجه اهللا تعاىل،
  . الذي يكون خافيا، واهللا تعاىل بدوره يظهرهم

لقد سبق أن قلنا إن احلائزين على نصيب من اآليات السماوية على ثالثة 
أولئك الذين ليست فيهم ميزة ذاتية، وال عالقة هلم مع اهللا تعاىل، : أوال: أنواع

ى صاحلة وكشوفا صادقة  رؤ-بسبب بنية أدمغتهم على هذا املنوال-بل يرون 
ال توجد فيها أمارات القبول واحلب وال تنفعهم شيئا، وإنّ ألوفا من األشرار 
وسيئي التصرفات والفساق والفجار يشاركوم يف تلك الرؤى واإلهلامات اليت 

ويالحظ يف كثري من األحيان أن سلوكيام ال تكون حممودة رغم . تفوح نتنا
ت، أو على األقل تكون حالتهم اإلميانية ضعيفة جدا، تلقيهم الرؤى واإلهلاما

. حىت أم ال يقدرون أن يدلوا بشهادة حق وال خيافون اهللا كما خيافون الدنيا
وال يقطعون عالقتهم مع األشرار من الناس وال يستطيعون أن يشهدوا شهادة 

ن صادقة خشيةَ أن يسخط بسببها من كان ِمن كبار الناس، وفيهم كسل واو
 ،ار يف األمور الدينية إىل درجة كبرية، وهم غارقون يف مهوم الدنيا ليل
ويساندون الكذب والزور عمدا، ويتركون احلق ويرتكبون اخليانة يف كل 

  . خطوة
وقد وجدت يف بعضهم عادة أسوأ من ذلك بأم ال يتورعون عن الفسق 

 تكون احلالة كما. والفجور ويرتكبون كل عمل غري مشروع لكسب الدنيا
األخالقية لبعضهم منحطة جدا ويكونون جتسيدا للحسد والبخل والعجب 
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والكرب والغرور، ويصدر عنهم أعمال دنيئة من كل نوع وتوجد فيهم أنواع 

والغريب يف األمر أن بعضهم ال يرون إال رؤى سيئة . من اخلبث املخجل
ال . السيئة والنحسةوكأن أدمغتهم مل ختلق إال لرؤية الرؤى . وتتحقق أيضا

ها يرون رؤى فيها خري هلم تصلح دنياهم أو ينالون مبتغاهم، وال يرون رؤى في
 كمن -ألنواع الثالثة اليت ذُكرت سابقامن ا-ومثَلُ رؤاهم . بشرى لغريهم

يشاهد دخانا من بعيد وال يرى ضوء النار وال يشعر حبرارا؛ ألن أناسا مثلهم 
عالقة قط، وليس نصيبهم من األمور الروحانية إال ليست هلم مع اهللا تعاىل 
  . الدخان الذي ال ضوء معه

النوع الثاين من الذين يرون الرؤى أو يتلقون اإلهلامات هم أولئك الذين هلم 
- إهلامام فمثَلُ رؤاهم أو. صلة مع اهللا تعاىل إىل حد ما ولكنها ليست كاملة

من بعيد يف ليل حالك الظالم شديد  كمن يرى ضوء النار -من الناحية املادية
الربودة فيستفيد من الضوء حبيث ال يسلك سبيال فيه حفَر وأشواك وحجارة 

. وأفاٍع ووحوش ضارية، ولكن هذا القدر من الضوء ال ينقذه من الربد واهلالك
  . وإذا مل يصل إىل الدفء حول النار هللك كما يهلك السالك يف الظالم

 أصحاب الرؤى واإلهلام فيشمل الذين تكون رؤاهم أما النوع الثالث من
وإهلامام شبيهة باملشهد املادي؛ حيث يرى ضوَء النار كامال يف ليل حالك 
الظالم شديد الربودة وميشي يف ضوئها، وليس هذا فحسب، بل يدخل أيضا يف 

وهذه الدرجة يناهلا أولئك الذين . حميط حرارا وحيتمي من ضرر الربد كليا
ون لباس شهوات النفس بنار حب اهللا تعاىل وخيتارون حياة املرارة من حيرق
ويقبلون يف سبيل . إم يرون املوت أمامهم وخيتارونه ألنفسهم مسرعني. أجله

اهللا كل أمل ومرارة، ويصبحون لنفوسهم كاألعداء ويسلكون مسالك معادية 
إم . ة ويستغربونهلا ويظهرون قوة إميانية حبيث يتعجب بإميام حىت املالئك

أبطال الروحانية، وهجمات الشيطان كلها ال تساوي أمام قوم الروحانية 
إم أوفياء خملصون ورجال صادقون ال تضلهم ملذات الدنيا وإغراءاا، . شيئا
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فباختصار، ال . وال يصرفهم حب األوالد أو الزوجة عن حبيبهم احلقيقي

ء النفس عن اهللا تعاىل وال حتول عالقة ختيفهم مرارة الدنيا وال تصرفهم أهوا
  . بينهم وبني عالقتهم مع اهللا

أوهلا تسمى علم اليقني، : هذه هي الدرجات الثالث للمراتب الروحانية
وال . والثانية عني اليقني واحلالة الثالثة املباركة والكاملة تسمى حق اليقني

ل إىل حق اليقني، ألن تكتمل معرفة اإلنسان وال تتطهر من الشوائب ما مل تص
حالة حق اليقني ال تقتصر على املشاهدات فقط، بل تطرأ على قلب اإلنسان 

فيدخل اإلنسانُ نار حب اهللا املضطرمة ويفىن وجوده النفسي . فتصبح حاله
ويف هذه املرحلة تتحول معرفة اإلنسان من القال إىل احلال، وحتترق . كليا

وكما أن . ، فيتربع ذلك اإلنسان يف حضن اهللاحلياة السفلية متاما وتصبح رمادا
احلديد عندما يدخل النار يصري مثلها متاما وتبدأ صفات النار بالظهور فيه، 
كذلك فإن اإلنسان احلائز على هذه الدرجة يتصف بصفات اهللا بصورة ظلية، 

 ويبصر ويسمع من �ويفىن يف مرضاة اهللا تعاىل بطبيعته كأنه يتكلم من خالله 
، وتغلَب األهواء البشرية � وميشي بواسطته وكأنه ليس يف حلته إال اهللا خالله

وملا كان هذا املوضوع دقيقا للغاية وليس مما يسهل . حتت التجليات اإلهلية
  . فهمه على عامة الناس لذا نتركه هنا

وميكن أن نصور املرتبة الثالثة اليت هي األعلى واألكمل بأسلوب آخر 
 ينـزل -النوع الثالث من األنواع الثالثةوهو -حٍي كامٍل مثَلَ وونقول إن 

على شخص كامل كمثل ضوء الشمس وشعاعها الذي يقع على مرآة نقية 
ومعلوم أن ضوء الشمس هو هو ولكن بسبب . موضوعة مقابل الشمس متاما

االختالف يف املظاهر يغير كيفية ظهوره؛ فعندما تقع أشعة الشمس على قطعة 
 ليس على سطحها ماء نقي بل تراب أسود قامت وسطحها أيضا غري أرض كثيفة

مستٍو فإن الشعاع املنعكس يكون ضعيفا جدا، وخاصة إذا حالت بني الشمس 
ولكن عندما يقع الشعاع نفسه الذي ال حتول دونه غيوم على . واألرض غيوم
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 ماء نقي المع كمرآة نقية فإن قوته تظهر عشرة أضعاف الشعاع العادي حىت

  . أن العني ال حتتمله
كذلك حني ينـزل الوحي على نفس زكية ونقية من كل الشوائب فإن 

الصفات اإلهلية ) أي النفس(نوره يظهر بصورة تفوق العادة، وتنعكس فيها 
فيتبني من هذا البحث أن ضوء . بصورة كاملة، ويظهر وجه اهللا األحد كامال

ان أم جنسا حىت إن املرحاض الشمس عند طلوعها يقع على كل مكان طاهرا ك
 أيضا يناله نصيبه، إال أن الفيض الكامل من هذا الضوء تناله املرآة زااملليء بالرب

ومبا . النقية أو املاء الصايف الذي مبقدوره أن يعكس صورة الشمس بسبب نقائه
أن اهللا تعاىل ليس خبيال فإن كل واحد ينال نصيبا من نوره، ولكن الذين 

 ويدخل اهللا فيهم بصورة �وائهم ويصريون أمت مظاهر اهللا يتخلون عن أه
كما ترون أن الشمس مع كوا يف . ظلية، فإن حالتهم ختتلف عن اجلميع

السماء فإا حني تقابل ماًء نقيا أو مرآة صافية تبدو كأا موجودة يف املاء أو 
ائهما وجالئهما املرآة، ولكنها يف احلقيقة ليست يف املاء أو املرآة بل بسبب نق

  . يخيلُ إىل الناس أن الشمس فيهما
قبلها بوجه أمت وأكمل إال النفس اليت تصار، إن أنوار الوحي اإلهلي ال تباخ

إن تلقي اإلهلام والرؤى يف حد ذاته ال يدل . نالت التزكية على وجه أمت وأكمل
 - التامة  بسبب احلصول على التزكية-على ميزة أو كمال ما مل حتظَ النفس 

. �حبالة يتم فيها انعكاس األنوار، وما مل تظهر فيها وجه احملبوب احلقيقي 
فكما أن رمحة اهللا العامة قد وهبت اجلميع، إال ما شذ وندر، العينني واألنف 
واألذن وحاسة الشم والقوى األخرى كلها، ومل يبخل ا على قوم، كذلك مل 

وكما ترون أن . القوى الروحانية فيهم قوما يف أي زمن من زرع �حيرم اهللا 
ضوء الشمس يقع يف كل مكان وال خيلو منه مكان سواء أكان كثيفا أو لطيفا، 
كذلك احلال بالنسبة إىل قانون الطبيعة املتعلق بالشمس الروحانية، فال حيرم من 

. صحيح أن ذلك النور يعشق قلوبا نزيهة ونقية. نورها مكان كثيف وال لطيف
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 الشمس الروحانية بنورها على أشياء نقية فهي تظهره فيها بالكامل فحني تلقي

كما ترون الشمس حني تأيت مقابل املاء النقي أو . إىل درجة تصور وجهها فيها
املرآة النقية تظهر فيها صورا الكاملة إىل درجة أا تتراءى يف املاء النقي أو 

  . دىن فرقاملرآة الصافية كما تتراءى يف السماء دون أ
فال كمال لإلنسان من الناحية الروحانية أكرب من أن حيظى بصفاء يصل إىل 

فيشري اهللا يف القرآن الكرمي إىل هذا . درجة حبيث تتراءى فيه صورة اهللا تعاىل
 والظاهر أن الصورة تكون ��ِإني جاِعلٌ ِفي اَألرِض خِليفَةً�: األمر ويقول

حيثما وكيفما تكون األعضاء واملالمح يف خليفة لألصل وتنوب عنه، لذا 
لقد ورد يف التوراة واحلديث . األصل، فهي تظهر يف الصورة كذلك متاما

الشريف أيضا أن اهللا تعاىل قد خلق اإلنسان على صورته، واملراد من الصورة 
وواضح أنه حني يقع ضوء الشمس على مرآة . هنا هو التشابه الروحاين نفسه

 فيها الشمس فقط، بل تظهر املرآة صفاا أيضا، ومنها صافية فال تتراءى
واحلال نفسها بالنسبة إىل صورة الشمس الروحانية، . انعكاس ضوئها إىل غريها

فحني يقبلها القلب النقي بصورة انعكاسية خترج من ذلك القلب أيضا أشعة 
كأشعة الشمس وتنور األشياء األخرى، وكأن الشمس كلها تدخله بكل قوة 

  . وعظمة
وهناك نقطة أخرى جديرة باالنتباه، أال وهي أن الناس من النوع الثالث 
الذين هلم عالقة كاملة مع اهللا تعاىل ويتلقون وحيا كامال خالصا، ال يستوون 
من حيث استقبال الفيوض اإلهلية، كما ال تتساوى دائرة قواهم الفطرية، بل 

منهم من تكون دائرته أوسع منها، منهم من تكون دائرة قوته الفطرية أضيق، و
 ن تفوق سعة دائرته التصورن تكون دائرته أوسع كثريا، وهناك مومنهم م

حيظى بعض الناس بعالقة قوية مع اهللا تعاىل، وبعضهم عالقتهم معه . واخليال
 أقوى، ومنهم من ال تدرك الدنيا طبيعة عالقتهم معه، وال يصل كنهها �

                                           
  ٣١: البقرة �



�������	���א �٣٣
وكل .  حب حمبوم األزيل فال تبقى ذرة من وجودهمإم يغرقون يف. عقل

: هؤالء احلائزين على تلك املراتب ال يسبقون دائرة قواهم الفطرية حبسب اآلية
 فال يقدر أحد أن ينال نورا أكثر من قوته الفطرية ��لٌّ ِفي فَلٍَك يسبحونَكُ�

ر من قوته وال يسعه أن يعكس يف نفسه صورة روحانية للشمس النورانية أكث
واهللا تعاىل يري كل شخص وجهه حبسب قدرته الفطرية، فيصغر هذا . الفطرية

فمثال إن . الوجه مرة ويكرب أخرى بسبب النقص أو االزدياد يف القوى الفطرية
وجها كبريا يبدو صغريا يف مرآة مقعرة، والوجه نفسه يبدو كبريا يف مرآة 

. و حمدبة فإا تري كافة مالمح الوجهولكن سواء أكانت املرآة مقعرة أ. حمدبة
. والفرق الوحيد هو أن املرآة الصغرية ال تستطيع أن تري أبعاد الوجه كاملة

فكما حيدث النقص أو الزيادة يف حالة املرآة املقعرة أو احملدبة كذلك حتدث 
 )االستقبال( حبسب قدرة - مع كونه قدميا غري متبدل -التغيريات يف اهللا تعاىل 

 �وتظهر للعيان فوارق كبرية من حيث ظهور صفاته . لدى خمتلف الناس
فيبدو كأن اهللا الذي هو إله زيٍد هو غري إله بكر وأن إله خالد خيتلف متاما عن 

واحلق أن اإلله واحد وليس هناك ثالثة آهلة، لكن يظهر شأنه . إله زيد وبكر
عيسى وحممد عليهم إن إله موسى و. بصور خمتلفة بسبب جتلياته املختلفة

السالم إله واحد وليس ثالثة، ولكن اإلله نفسه يظهر يف ثالث صور من حيث 
 مقصورا على بين إسرائيل �وملا كان نطاق قدرة موسى . جتلياته املختلفة

ولو كانت . وفرعون فقط فقد اقتصر جتلي القدرة اإلهلية أيضا على هذا احلد
 ذلك الزمن واألزمنة املستقبلية كلها ملا نظرة موسى ممتدة إىل كافة بين آدم يف

  . كان تعليم التوراة حمدودا وناقصا كما هو احلال اآلن
 كان مقصورا على بضع ِفرق اليهود اليت �كذلك إن نطاق قدرة عيسى 

كانت بني ظهرانيه آنذاك، ومل تكن ملواساته عالقة مع األقوام يف األزمنة املقبلة؛ 
هللا يف دينه على قدر دائرة قدرته، وانقطع اإلهلام لذا فقد اقتصر جتلي قدرة ا

                                           
  ٣٤ :األنبياء �
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وملا كان تعليم اإلجنيل أيضا إلصالح الفساد . والوحي اإلهلي يف املستقبل

العملي واألخالقي يف اليهود فقط ومل تكن نظرته ممتدة إىل مفاسد كل العامل، 
فقد عجز تعليمه عن اإلصالح العام، ولكنه أصلح سوء أخالق اليهود الذين 

ومل تكن لإلجنيل عالقة مع سكان البالد األخرى أو . كانوا بني ظهرانيه آنذاك
لو كان اإلجنيل يعىن بإصالح كل . الذين كانوا سيأتون يف األزمنة الالحقة

ولكن األسف كل . الِفرق وطبائعهم املختلفة ملا أتى بالتعليم الذي جنده حاليا
، ومن ناحية ثانية أحلَقَت األسف أن تعليم اإلجنيل كان ناقصا من ناحية

األخطاُء احملدثة أضرارا فادحة به؛ إذ جعل إنسانٌ عاجز إلـها، وأوِصد ائيا 
  . باب مساعي اإلصالح العملي بإجياد مسألة الكفارة املختلَقة

ال ميكن أن يتلقوا العون : واآلن ابتليت األمة املسيحية بشقاوة مضاعفة؛ أوال
ال يستطيعون أن : وثانيا. وحي واإلهلام ألن اإلهلام قد انقطعمن اهللا تعاىل بال

. يتقدموا إىل األمام ألن الكفارة وضعت حدا للمجاهدات والسعي واجلهد
ولكن اإلنسان الكامل الذي نزل عليه القرآن مل تكن نظرته حمدودة ومل يوجد 

ملة من أي قصور يف مواساته وتعاطفه العام، بل كان قلبه متحليا مبواساة كا
 � صارف .حيث الزمان واملكان، لذا نال نصيبا كامال من التجليات اإلهلية

خاتم األنبياء، ولكن ليس مبعىن أنه لن يستممنه فيض روحاين يف املستقبل د، 
فيضا  أحد ينالم، فلن بل مبعىن أنه صاحب اخلاتمهإال بفضل خات .ق غلَولن ي

وليس هناك نيب .  إىل يوم القيامةتهعلى أمبدا أباب املكاملة اإلهلية وخماطبتها 
 ،وهو الوحيد الذي ميكن أن توهب بفضل خامته. �صاحب اخلامت إال هو 

 ومل يترك إقدامه ومواساته .�يشترط لصاحبها أن يكون من أمته  اليت النبوةُ
 أن يبقى باب الوحي الذي هو األساس � ومل يرد �.األمةَ يف حالة ناقصة

                                           
ميكن أن ينشأ هنا سؤال طبيعي أنه قد خال يف أمة موسى أنبياء كثريون، وهذا يستلزم                 �

واجلواب هو أن كافة األنبياء الذين خلوا قد اصطفاهم اهللا مباشرة ومل            .  أفضل �كونه  
أما هذه األمة فقد كان فيها ألوف من األولياء بربكة          .  أي دخل يف ذلك    �يكن ملوسى 
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نعم، قد أراد من أجل التأكيد على ختم رسالته أن . رفة مغلقا عليهملنيل املع

 وأن يغلق باب الوحي على �يتم احلصول على فيض الوحي بواسطة اتباعه 
فتقرر إىل يوم . فبهذا املعىن جعله اهللا تعاىل خاتم األنبياء. الذي ليس من األمة

باعة الصادق وال تفىن القيامة أن الذي ال يثبت كونه من األمة من خالل ات
 فلن ينال وحيا كامال إىل يوم القيامة، ولن يكون �نفسه كليا يف متابعته 

أما النبوة الظلية اليت . �ملهما كامال، ألن النبوة املستقلة قد انتهت عند النيب 
معناها تلقي الوحي بالفيض احملمدي وحده فهي باقية إىل يوم القيامة، لكي ال 

 شاءت أن �لناس وال متحى من الدنيا فكرة أن قدرة النيب يغلق باب رقي ا
تبقى أبواب املكاملة واملخاطبة اإلهلية مفتوحة إىل يوم القيامة، وأال تفقَد املعرفة 

  . اإلهلية اليت هي مدار النجاة
 نيب وهو ليس من �لن تعثروا على حديث صحيح يقول إنه سيأيت بعده 

ومن هنا يستبني خطأ الذين يقولون . �األمة، أي ليس مستفيضا من فيضه 
 � إىل الدنيا، وقد تبينت ببيان عيسى �بغري وجه حق بعودة عيسى 
احلق أن .  ولكنهم ال يعتربون بعد ذلك أيضا�نفسه حقيقةُ عودة النيب إيليا

                                                                                                     
وال ميكن أن يوجد يف أي نيب نظري        . ان من هو ِمن األمة ونيب أيضا      ، كما ك  �اتباع النيب   

لو تركنا األنبياء اإلسرائيليني جانبا لوجدنا معظـم النـاس يف األمـة    . هلذا الفيض الكثري 
 �وفيما يتعلق باألنبياء فقد ذكرنا من قبل أم مل ينالوا من موسـى          . املوسوية ناقصني 

 أما يف هذه األمة فقد جعل ألوف من الناس أولياء بـسبب             .شيئا بل جعلوا أنبياء مباشرة    
 . منه. االتباع وحده

 ملصلحتهم فقط ألنه مل تظهر يف أثنـاء         �لقد اختلق النصارى مسألة عودة عيسى        �
. بعثته األوىل أية آية تدل على ألوهيته، بل ظل يتحمل األذى وبدى منه الضعف دائمـا               

ألوهيته عند جميئه الثاين ويعوض ما فات، ولكـي تلقـى           فاختلقوا هذا االعتقاد ليري آية      
ولكن قد آن األوان حيث بـدأ املـسيحيون أنفـسهم           . األستار على وقائع بعثته األوىل    

إنين واثق من أنه حينما تتقدم عقوهلم أكثر سوف يتركون هذا           . يتخلون عن هذا االعتقاد   
 الرحم بعد اكتمال منوه كذلك      كما أن اجلنني ال ميكن أن يبقى يف       . االعتقاد بكل سهولة  

  .منه. سيخرجون هم اآلخرون أيضا من مشيمة احلجاب واجلهل
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 الذي ذكرته األحاديث، وقد ذُكرت عالمته يف -املسيح املوعود املقبل 

فهل ميكن البن مرمي أن . نبيا ومن األمة أيضا سيكون -األحاديث نفسها 
يكون من األمة؟ مث من الذي سيثبت أنه مل يتلق النبوة مباشرة بل ناهلا بواسطة 

 باعه النيبأبناءنا وأبناءكم �ات ؟ هذا هو احلق، وإن تولَّوا فقل تعالوا ندع
. كاذبني الونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم مث نبتهل فنجعل لعنة اهللا على

 أن يبعث بعد رسول -مهما متت احملاولة إلجياد تفسري-فمن غري املعقول متاما 
وعندما .  نيب يسعى إىل الكنائس حني يتوجه الناس إىل املساجد للصالة�اهللا 

يقرأ الناس القرآن الكرمي سيفتح هو اإلجنيلَ، وحني يستقبل الناس القبلة عند 
املقدس، وسيشرب اخلمر ويأكل اخلنـزير وال العبادة فإنه سيتوجه إىل بيت 

فهل جيوز عقل أنه مل يبق لإلسالم . يعري أدىن اهتمام ملا أحلَّه اإلسالم أو حرمه
، ليحطِّم بنبوته املستقلة �إال أن يرى طامة كربى مبجيء نيب بعد رسول اهللا 

ى مقام ، وينـزع منه فضيلة كونه خامت األنبياء، ويكون حائزا عل�ختم نبوته 
؟ وتكون حالته �النبوة بصورة مباشرة وليس بواسطة اتباعه النيب األكرم 

العملية معارضة للشريعة احملمدية ويوقع الناس يف الفتنة مبعارضته الصرحية 
 �.للقرآن الكرمي، ويسيء إىل اإلسالم؟ اعلموا يقينا أن اهللا تعاىل لن يفعل هذا

اديث مقرونةً مع املسيح املوعود قد وردت يف األح" نيب"ال شك أن كلمة 
ولو مل . ولكن وردت أيضا إىل جانب ذلك كلمات تشري إىل كونه من األمة

رغم النظر إىل املفاسد املذكورة -الكلمات الضطررنا إىل االعتراف تذكر هذه 
 نيب مستقل، ألن جميء شخص � أنه ال ميكن أن يأيت بعد رسول اهللا -آنفًا

                                           
إن .  إىل الدنيا عقيدة مجمع عليها إمنا هو افتراء حمـض          �إن القول بأن عودة عيسى       �

آل ( �لُوما محمد ِإال رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرس        �:  كان على اآلية   �إمجاع الصحابة   
فاملعتزلة ال يزالون قائلني مبوت عيـسى       .  مث تكونت من بعدهم ِفرق خمتلفة      )١٤٥ :عمران
قبل - ولكن لو ظن أحد من األمة       . وته، وكذلك بعض كبار الصوفية أيضا يعترفون مب       �

 إىل الدنيا فال ذنب له بل هـو خطـأ اجتـهادي             � بعودة عيسى    - بعثة املسيح املوعود  
 . منه. طأ من أنبياء بين إسرائيل أيضا يف فهم بعض النبوءاتفحسب، وقد صدر اخل
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أما القول إنه سيجعل من األمة، مث يعتبر هذا . ختم النبوةمثله يتناىف صراحة مع 

الشخص احلديثُ العهد باإلسالم مسيحا موعودا فإن هذا القول ميس بكرامة 
فما دام متحققا من األحاديث أنه سيكون هناك يهود . اإلسالم إىل درجة كبرية

يت املسيح يف هذه األمة فمن املؤسف حقا أن يكون اليهود من هذه األمة ويأ
 كما يطمئن قلبه -هل يصعب على من خيشى اهللا أن يفهم . من خارجها

 أنه سيكون يف األمة أناس يسمون يهودا وكذلك يكون يف األمة -وعقله 
شخص يسمى عيسى ومسيحا موعودا؟ فما احلاجة إىل أن ينزل عيسى من 

مة؟ ولو قلتم إن ذلك السماء، وينـزع منه زي نبوته املستقلة ويجعلَ من األ
سيكون من باب العقوبة ألن أمته اختذته إهلا لكان هذا اجلواب سخيفا، ألن 

  . ذلك ليس خطأ عيسى
ال أقول هذا الكالم من باب الظن والتخمني، بل أقوله بناء على وحي من 

والوقت يشهد يل، كما تشهد .  قد أخربين بذلك�اهللا، وأقول حلفا باهللا إنه 
  .  تعاىليل آيات اهللا

 ثابتا من القرآن الكرمي على �وعالوة على ذلك، ما دام موت عيسى 
وجه القطعية، فإن فكرة عودته بديهية البطالن؛ إذ كيف يعود إىل األرض من 

  مل يصعد إىل السماء جبسده املادي؟ 
وإذا سألتم عن اآليات اليت يثبت ا موت عيسى على وجه القطعية فأوجه 

 على سبيل املثال ��فَلَما توفَّيتِني كُنت أَنت الرِقيب علَيِهم�: ةأنظاركم إىل آي
ال احلصر، والقول بأن معىن التويف هنا هو الرفع إىل السماء باجلسد املادي قول 
خاطئ وباطل بالبداهة، ألنه يتبني من اآليات القرآنية نفسها أن هذا السؤال 

وهذا يستلزم أنه ميثل أمام اهللا تعاىل قبل . ة يوم القيام�يوجه إىل عيسى 
املوت ويف حالة الرفع اجلسدي، مث لن ميوت بعد ذلك أبدا ألنه ال موت بعد 

  .القيامة، وهذه الفكرة باطلة بداهةً
                                           

 ١١٨: املائدة �
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أين ال أعرف عن " اجلازمة يوم القيامة �وعالوة على ذلك فإن إجابته 

تصبح كذبا صارخا " اديقومي شيئا منذ أن رفعت إىل السماء جبسدي امل
 إىل الدنيا قبل يوم القيامة، ألنه �حبسب املعتقد املذكور آنفاً القائل بعودته 

بل حيارم أيضا -كيف ميكن ملن يأيت إىل الدنيا ويرى أمته معتنقةً الشرك 
 أن يقول يوم القيامة أنه ال يعرف عن أمته -ويكسر صليبهم ويقتل خنازيرهم

  شيئا؟
 تعين �لمة التويف إذا وردت يف القرآن الكرمي عن عيسى واالدعاء أن ك

الرفع إىل السماء مع اجلسد ولكنها ال تعطي هذا املعىن إذا استخدمت عن 
إذا وردت يف " التويف"أي أن كلمة . اآلخرين، إمنا هو ادعاء غريب يف حد ذاته

حق أي شخص يف العامل فمعناه قبض الروح وليس قبض اجلسم، أما إذا 
 بوجه خاص فتعين الرفع إىل السماء مع اجلسد هلو �ت يف حق عيسى ورد

 مل يعطَ نصيبا منه، بل هو �استنتاج غريب، حىت أن سيدنا وموالنا حممدا 
والتأكيد على اإلمجاع على .  دون غريه من املخلوقات أمجع�خاص بعيسى 
 املراد وإذا كان.  إىل الدنيا إمنا هو افتراء غريب يفوق الفهم�عودة عيسى 

من اإلمجاع إمجاع الصحابة فهذا اتهام هلم إذ مل خيطر على باهلم أبدا هذا 
ولو كان هذا هو .  إىل الدنيا�املعتقد املستحدث والقائل بعودة عيسى 

 رسولٌ قَد وما محمد ِإال�: اعتقادهم ملا أمجعوا باكني على مضمون اآلية
 بشرا رسوال فقط، ومل يكن إهلا، �أي كان النيب . �خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ

 قد خال من الدنيا �واألنبياء كلهم قد خلَوا من الدنيا، فإذا مل يكن عيسى 
 ومل يلمسه ملك املوت إىل ذلك احلني، فكيف تراجع �حلني وفاة النيب 

.  إىل الدنيا مرة ثانية�الصحابة بعد مساع هذه اآلية عن عقيدة عودة النيب 
 تال هذه اآلية على الصحابة كلهم يف �اجلميع جيدا أن أبا بكر يعرف 

، وكان جسده الطاهر ما �، يوم االثنني، قبل دفنه �مسجد النيب يوم وفاته 
فنشأت يف قلوب بعض الصحابة . زال موجودا يف بيت عائشة رضي اهللا عنها
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  مل ميت حقيقةً بل غاب فقط وسيعود�بسبب شدة أمل الفراق وسوسة أنه 

 الذين � هذه الفتنة خطرية، فجمع الصحابة �فرأى أبو بكر . إىل الدنيا
كانوا حلسن احلظ موجودين مجيعا يف املدينة، فصعد أبو بكٍر املنرب وقال ما 

 قد �مسعت أن بعضا من أصحابنا يفكرون كذا وكذا، واحلق أن النيب : مفاده
مث تال أبو بكر . وقد ماتمات وهذا ليس حادثا مفاجئا لنا بل مل يسبقه نيب إال 

 أي لقد كان النيب �.� رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُوما محمد ِإال�: �
 بشرا رسوال فحسب وما كان إهلا، فكما مات األنبياء السابقون كلهم �

  . أيضا�كذلك مات هو 
وأثرت . عونإنا هللا وإنا إليه راج: فبكى الصحابة كلهم بسماع اآلية وقالوا

مث نظم حسان بن ثابت يف . اآلية يف قلوم كأا مل تنـزل إال يف ذلك اليوم
  :  قصيدة جاء فيها�رثاء النيب 

  كنت السواد لناظري          فعمى عليك الناظر
  من شاء بعدك فليمت          فعليك كنت أحاذر

: ياء كلهم، وقال أشار حسان بن ثابت إىل وفاة األنب)الثاين(ففي هذا البيت 
ال يهمين موت موسى أو عيسى بل إن مأمتنا هو على موت هذا النيب احلبيب 

فيتبني من هنا أن بعض الصحابة أيضا . الذي فارقنا اليوم وغاب عن أعيننا
 أزال هذا �كانوا يعتقدون خطأ أن عيسى سيعود إىل الدنيا ولكن أبا بكر 

 فكان أول إمجاع يف اإلسالم � قَبِلِه الرسلُقَد خلَت ِمن�: اخلطأ بتقدميه اآلية
  . على أن مجيع األنبياء قد ماتوا

                                           
 ال بد له مـن    �قد خلت من قبله الرسل    �:  من نطاق اآلية   �والذي يخرج عيسى     �

 من هذه اآلية ال يصح يف هذه �االعتراف أن عيسى ليس إنسانا، وأن استدالل أيب بكر         
فكيـف  . �يا جبسده بينما قد مات الـنيب         موجود يف السماء ح    �احلالة ألن عيسى    

 .ميكن للصحابة أن يطمئنوا ذه اآلية؟ منه
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فاحلاصل أنه يتبني من قصيدة الرثاء املذكور أن بعض الصحابة من قليلي 

نظرا إىل - كانوا يظنون -مثل أيب هريرة-ة التدبر الذين مل تكن درايتهم جيد
كما كان أبو هريرة .  بنفسه سيعود� أن عيسى -نبوءة جميء عيسى املوعود

واقعا يف هذا اخلطأ منذ البداية، وكان خيطئ يف أمور كثرية بسبب بساطته 
وكان . فقد أخطأ أيضا يف نبوءة دخول صحايب يف النار. وضعف درايته

 معىن ��وِإنْ ِمن أَهِل الِْكتاِب ِإال لَيؤِمنن ِبِه قَبلَ موِتِه�: يستنتج من اآلية
 يبعث السامع على الضحك ألنه كان يريد أن يثبت من هذه اآلية أن خاطئا

قراءة ثانية لآلية نفسها يف اجلميع سيؤمنون بعيسى قبل وفاته، بينما قد ورد 
واالعتقاد أنه سيأيت زمان يؤمن فيه الناس . "قبل موته"بدال من " قبل موم"

: ن اهللا تعاىل يقول فيه يتناىف مع القرآن الكرمي أميا منافاة، أل�كلهم بعيسى 
� اِعلُ الَِّذينجوا وكَفَر الَِّذين ِمن كرطَهمو ِإلَي كاِفعرو فِّيكوتي مى ِإنا ِعيسي

 والواضح أنه إذا آمن الناس كلهم ��اتبعوك فَوق الَِّذين كَفَروا ِإلَى يوِم الِْقيامِة
من سيبقى من معارضيه إىل يوم القيامة؟ مث يقول  قبل يوم القيامة ف�بعيسى 

 ��وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاَء ِإلَى يوِم الِْقيامِة�: اهللا تعاىل يف موضع آخر
وواضح أيضا أنه لو آمن اليهود كلهم بعيسى قبل يوم القيامة فهل يبقى أحد 

  من املعادين إىل يوم القيامة؟ 
 سخيفة ومنافية �على ذلك فإن فكرة إميان اليهود كلهم بعيسى عالوة 

للعقل من وجه آخر أيضا، وذلك لكون هذا االعتقاد منافيا للواقع، ألنه قد 
مضى على زمن عيسى حنو ألفَي عام وال خيفى على أحد أنه قد خال من الدنيا 

ويكفِّرونه، يف أثناء هذه الفترة ماليني اليهود ممن كانوا ينكرونه ويشتمونه 
فكيف إذن يصح القول بأن كل واحد من اليهود سيؤمن به؟ ولكم أن حتسبوا 

                                           
     ١٦٠:النساء �
�
    ٥٦:آل عمران  

�
 ٦٥:املائدة  
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كم منهم قد مات يف غضون ألفي عام يف حالة عدم اإلميان، فهل لنا أن نطلق 

  ؟ "رضي اهللا عنهم"عليهم 
، بل على �فملخص القول إن إمجاع الصحابة كان على موت عيسى 

وبسبب هذا . �اع عقد بعد وفاة النيب وهو أول إمج. موت مجيع األنبياء
وللسبب نفسه نظم . اإلمجاع كان الصحابة كلهم يعتقدون مبوت عيسى

  : حسان بن ثابت قصيدة الرثاء املذكورة اليت جاء فيها
  كنت السواد لناظري          فعمى عليك الناظر
  من شاء بعدك فليمت          فعليك كنت أحاذر

 وما كانوا ليحتملوا حبال � عشاقا خملصني للنيب احلق أن الصحابة كانوا
 ويبقى عيسى الذي جعل شخصه أساسا للشرك �من األحوال أن ميوت النيب 

 أن عيسى موجود يف السماء حيا جبسده، �فلو علموا عند وفاة النيب . حيا
 فقد مات ملاتوا هم اآلخرون حزنا وكمدا، ألنه ما �وأما نبيهم املصطفى 

اللهم .  حيتملوا أن يدخل نبيهم احلبيب القرب ويبقى نيب آخر حياكان هلم أن
  .صل على حممد وآله وأصحابه أمجعني

 أن ��بل رفعه اهللا إليه�: ما أجهل وما أغىب االستنتاج من قوله تعاىل
 �هل اهللا ! � موجود يف السماء الثانية جبسده جبنب حيىي �عيسى 

يف أي " الرفع إىل اهللا"دت كلمة جالس يف السماء الثانية وحدها؟ وهل ور
موضع من القرآن الكرمي مبعىن الرفع إىل السماء باجلسد؟ وهل يوجد يف القرآن 
الكرمي نظري لرفع اجلسد إىل السماء؟ مث هناك آية أخرى يف القرآن الكرمي مماثلة 

ِعي ِإلَى ربِك  ارِج*يا أَيتها النفْس الْمطْمِئنةُ �: لآلية اليت حنن بصددها وهي
 فهل معناها أن يا أيتها النفس املطمئنة اصعدي إىل السماء ��راِضيةً مرِضيةً

ولَو ِشئْنا �: باجلسد املادي؟ يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي عن بلعام باعور

                                           
     ١٥٩: النساء �
 ٢٩ -٢٨: الفجر �
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اهنفَعلَر�	فهل هذا يعين أن اهللا تعاىل كان يريد أن يرفعه إىل السماء جبسده  

لكنه فضل أن يبقيه على األرض؟ األسف كل األسف على حتريف القرآن و
  ! الكرمي

وقد ثبت منه ، �ما قَتلُوه وما صلَبوهو�: قد ورد يف القرآن الكرمي: يقولون
ولكن كل عاقل يستطيع أن يفهم أن عدم . أن عيسى رفع إىل السماء جبسمه

ولقد وردت . لسماء باجلسد حتماقتل أحد أو عدم صلبه ال يستلزم رفعه إىل ا
 أي مل ينجح اليهود يف �لَِكن شبه لَهمو�: يف اآلية اليت تليها كلمات صرحية

فما احلاجة إليقاعهم يف الشبهة لكي . قتله بل وقعوا يف شبهة وظنوا أم قتلوه
 أو يلبس أحد من اليهود صورة عيسى �يصلَب مؤمن آخر ويجعل ملعونا؟

لَب؟ ففي هذه احلالة كان ممكناً هلذا الشخص أن يعلن على املأل أنه  ويص�
 ويتخلص من املوت بذكر أمساء أقاربه وعناوينهم، وكان له �عدو لعيسى 

ملاذا ! ما أغىب هذه األوهام. أن يعلن جهارا أن عيسى قد ألبسه صورته بسحره
على الصليب بل أن عيسى مل ميت � ولَِكن شبه لَهم�: ال يستنتجون من

أغشي عليه مث استعاد وعيه بعد أن ظل مغشيا عليه ليومني أو ثالثة أيام 
وهو مذكور إىل يومنا هذا يف مئات كتب الطب -" مرهم عيسى"واستخدم 

  . فاندملت به جروحه-�وكان قد ركِّب لعيسى 
إن القرآن . ومن سوء احلظ أيضا أم ال ينتبهون إىل سياق هذه اآليات

 حكَم لرفع اخلالفات بني اليهود والنصارى ليحكم فيما شجر بينهم، الكرمي
فكان من األمور املختلَف فيها قول . فكان من واجبه أن حيكم فيما اختلفوا فيه

                                           
 ١٧٧: األعراف  	

ن  الغريب يف األمر أن أئمة املعربين يف اإلسالم حني يعبرون رؤية عيسى يف املنام يقولو               �
إنه من رأى عيسى يف املنام فسيتمكن من السفر إىل بلد آخر ناجيا من البالء وسـيهاجر                 

فانظروا كتاب تعطـري األنـام    . وال يقولون إنه سيصعد إىل السماء     . من أرض إىل أخرى   
 منه. فهذا جانب آخر لكشف احلقيقة على أوىل األلباب. وكتب أئمة آخرين
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 وال تصعد �اليهود إنه قد ورد يف التوراة أن من علِّق على اخلشبة فهو ملعون

ى الصليب فلم يرفع إىل اهللا فما دام عيسى قد مات عل. روحه إىل اهللا بعد موته
 اعتقادهم �وقد روج املسيحيون يف زمن النيب . ومل تفتح له أبواب السماء

هذا، وال يزال االعتقاد نفسه رائجا أن عيسى مات وصار ملعونا مبوته على 
ويف اية املطاف . الصليب ولكنه محل اللعنة على عنقه من أجل جناة اآلخرين

 ولكن ليس باجلسد املادي بل باجلسد اجلاليل الذي كان رفع إىل اهللا تعاىل
، وقد حكم القرآن الكرمي بني �منـزها عن الدم واللحم والعظام والزوال

املتخاصمني وقال إنه خالف للحقيقة متاما، القولُ إن عيسى مات على الصليب 
نِقذ من أو قُتل حىت يستنتج من ذلك أنه ملعون حبكم التوراة، بل احلق أنه أُ

وكما يرفع كل . املوت على الصليب ورفع إىل اهللا تعاىل كما يرفع املؤمنون
 كذلك رفع هو أيضا وِحلق �مؤمن إىل اهللا بعد نيله جسما جالليا منه 

 الذي قاله بعد املعراج �باألنبياء الذين خلوا قبله، كما يفهم من كالم النيب 
 أيضا معهم �كذلك متاما وجد عيسى إنه كما رأى أجسام األنبياء األطهار 
  . وعلى هيئتهم ومل ير له جسما غريبا

فكم كانت القضية واضحة وصرحية أن اليهود كانوا يرفضون الرفع 
ولكن . الروحاين فقط، ألن الرفع الروحاين هو الذي يتناىف مع مفهوم اللعنة

هود مطلقا أن ال يعتقد الي. املسلمني جبهلهم جعلوا الرفع الروحاين رفعا جسديا
الذي ال يصعد إىل السماء جبسده املادي ليس مؤمنا، بل ما زالوا يؤكدون إىل 

                                           
�
  )املترجم (٢٣-٢٢ قرة ، الف٢١الفصل: سفر التثنيةانظر  
 رفع إىل الـسماء باجلـسد       � أن عيسى    �بل رفعه اهللا إليه   �: إذا كان معىن اآلية    �

فليخربنا أحد أين وردت يف القرآن الكرمي آية حتكم يف األمر املختلف فيه، أي أين اآليـة                 
 بيحىي  اليت تقول إن عيسى سيرفع بعد موته إىل اهللا كما يرفع املؤمنون وسيلحق بعد موته              

 إذ كان اليهـود  - والعياذ باهللا -وغريه من األنبياء؟ أو هل أخطأ اهللا تعاىل فهم املوضوع  
يرفضون رفعه الروحاين مثلما يرفع املؤمنون بعد موم ولكن اهللا فهم شيئا آخر؟ نعـوذ               

  . منه. باهللا من هذا االفتراء على اهللا، سبحان اهللا تبارك وتعاىل
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. اليوم أن الذي مل يرفع روحانيا ومل تفتح له أبواب السماء ال يكون مؤمنا

 أي ال ��ال تفَتح لَهم أَبواب السماِء�: وهذا ما يقوله القرآن الكرمي أيضا
مفَتحةً لَهم �: أما املؤمنون فيقول عنهم. اء للكافرينتفتح أبواب السم

ابواَألب�	رفع - والعياذ باهللا -فكانت حجة اليهود أن عيسى كافر  لذا مل ي 
ما زال اليهود موجودين إىل اليوم ومل ينمحوا من وجه األرض . إىل اهللا

ال ميكنه الصعود فاسألوهم أنه لو علِّق أحد على الصليب هل يستنتج منه أنه 
إىل أين . إىل السماء جبسده املادي وال يرفع جسده إىل اهللا؟ اجلهل مصيبة فعال

أوصل املسلمون األمر جبهلهم وأصبحوا ينتظرون عودة شخص ميت، يف حني 
أَمل تنته إىل اآلن هذه .  عاما١٢٠ بـ �قد حدد يف األحاديث عمر عيسى 

  ؟ ١٢٠األعوام الـ 
هلهم تناقضا بني القرآن واألحاديث ألن الذي سمي يف كذلك خلقوا جب

األحاديث دجاال ذُكر يف القرآن الكرمي باسم شيطان، كما يقول حكايةً عن 
 أي �� قَالَ ِإنك ِمن الْمنظَِرين*قَالَ أَنِظرِني ِإلَى يوِم يبعثُونَ �: الشيطان

مل يحي مرة أخرى األموات الذين التمس الشيطان من اهللا تعاىل أال يهلَك ما 
فالدجال الذي ورد ذكره يف . إنك من املنظَرين: فقال تعاىل. ماتت قلوم

األحاديث ليس إال شيطانا سيقتل يف الزمن األخري، وهذا ما قاله النيب دانيال 
وملا كانت النصرانية هي املظهر األمت . كما تبينه بعض األحاديث أيضا

 يرد يف سورة الفاحتة ذكر الشيطان قط وإمنا ورد أمر االستعاذة للشيطان، لذا مل
فلو كان الدجال مفسدا وهو غريهم لقال اهللا تعاىل يف . باهللا من شر النصارى

 وليس املراد من �وال الضالني�: بدال من" وال الدجال: "فاحتة القرآن الكرمي
يا إال ما دام بنو آدم  بعثة األجساد ألن الشيطان لن حي�إىل يوم يبعثون�: آية

                                           
      ٤١: األعراف �
    ٥١: ص  	

        ١٦ -١٥: األعراف  �



�������	���א �٤٥
وصحيح أيضا أن الشيطان ال يقوم بأي عمل بنفسه بل يعمل بواسطة . أحياء

ومبا أم يشكلون حزبا لذا . وهؤالء املظاهر هم الذين ألّهوا اإلنسان. مظاهره
. يف اللغة العربية يطلق على احلزب أيضا" الدجال"مسي هذا احلزب دجاال ألن 

 وعاظ النصرانية الضالني حلصل تناقض؛ وهو أن ولو اعترب الدجال غري
األحاديث تبني أن الدجال سيسيطر على األرض كلها يف الزمن األخري، ويتبني 

فهذا . من األحاديث نفسها أن قوة الكنيسة سوف تتغلب على األديان كلها
  . التناقض ال يزول إال باعتبارمها شيئا واحدا

: غيب يف القرآن الكرمي عن فتنة النصرانيةعالوة على ذلك يقول اهللا عامل ال
أما الدجال  ��تكَاد السموات يتفَطَّرنَ ِمنه وتنشق اَألرض وتِخر الِْجبالُ هدا�

 األلوهية بكل قوة وشدة وتكون فتنته -كما يقول معارضونا-الذي سيدعي 
رمي عنه أنه سينشق نتيجة فتنته أكرب الفنت يف العامل كله مل يرد يف القرآن الك

من الالفت حقا أن يعترب القرآن الكرمي النصرانيةََ أكرب فتنة، . حىت جبل صغري
  . بينما يطلب معارضونا دجاال آخر صارخني بأعلى صوم

 إهلا من جهة، �مث انظروا إىل خطأ املسيحيني أيضا؛ إم جعلوا عيسى 
ما اللعنة أمر روحاين حبسب إمجاع ويعتقدون أنه ملعون من جهة أخرى، بين

أهل اللغة كافة، وامللعون هو املردود من حضرة األحدية، أي الذي ال ميكن 
رفعه إىل اهللا تعاىل وال تبقى لقلبه أدىن عالقة حب باهللا تعاىل أو طاعة، فيتربأ اهللا 

ون فهل لعاقل أن جيوز أن تك. منه ويتربأ هو من اهللا، لذا مسي الشيطان لعينا
 مع اهللا تعاىل قد انقطعت متاما، وتربأ اهللا منه كليا؟ �عالقة قلب عيسى 

 إن -بناء على األناجيل- والغريب يف األمر أن املسيحيني يقولون من ناحية
حادث عيسى مياثل حادث يونس وإسحاق عليهم السالم، ومن ناحية أخرى 

نا فيما إذا كان يونس هل يسعهم أن خيربو. يعتقدون مبا يتناىف مع هذه املماثلة
يف هذه . قد دخل بطن احلوت ميتا وبقي يف بطنه ميتا إىل يومني أو ثالثة أيام

                                           
�
 ٩١:مرمي   
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احلالة ما هو وجه الشبه بني ما حدث ليسوع وما حدث ليونس؟ وأين املماثلة 
بني احلي وامليت؟ وهل للمسيحيني أن خيربونا فيما إذا كان إسحاق قد ذُبح 

   املماثلة بني حادثته وحادثة يسوع؟حقيقةً مث أُحيي؟ وإال أين
لَو كَانَ لَكُم ِإميانٌ ِمثْلُ حبِة خردل لَكُنتم  ":يقول يسوع املسيح يف اإلجنيل

، أما )٢٠ : ١٧متى  ("انتِقلْ ِمن هنا ِإلَى هناك فَينتِقلُ: تقُولُونَ ِلهذَا الْجبِل
فانظروا اآلن ما هي . ذهب كله سدىدعاؤه هو من أجل إنقاذ نفسه فقد 

ليس صحيحا أبدا أن دعاء يسوع كان من . حال إميان يسوع من حيث اإلجنيل
هل الدعاء الذي قام . أجل أن ميوت على الصليب بدون فزع واضطراب وقلق

به يف البستان كان إلزالة اخلوف فقط؟ فإذا كان األمر كذلك فلماذا دعا عند 
 ِلم شبقتين؟ هل تدل هذه اجلملة على أن خوفه كان إيلي إيلي: الصلب قائال

قد زال عنه عندئذ؟ حتام ينفع التزوير والزيف؟ إن دعاء يسوع يشمل كلمات 
، فعرب اهللا تلك الكأس وهيأ أسبابا "فلتعرب عين هذه الكأس: "واضحة وهي

كانت كافية إلنقاذه، منها أنه مل يعلَّق على الصليب إىل ستة أو سبعة أيام 
ومن تلك األسباب أن عظامه مل تكسر كما . كاملعتاد، بل أُنِزل عنه فورا

ومن املستبعد متاما أن تزهق نفسه نتيجة . كانت تكسر عظام بقية الناس دائما
  . أذى بسيط

 صعد إىل السماء جبسده املادي حمفوظا �إن اعتقاد معارضينا أن عيسى 
عرضة العتراض شديد؛ ألن من الصلب اعتقاد يصبح بسببه القرآن الكرمي 

القرآن الكرمي يدحض يف كل مكان دعاوى املسيحيني اليت حياولون ا إثبات 
ألوهية عيسى، مثل والدته بال أب، األمر الذي يستدل به على ألوهيته، لكن 

نَّ مثَلَ ِعيسى ِعند اِهللا كَمثَِل ِإ�: القرآن الكرمي يدحض هذه احلجة بقوله تعاىل
خ مكُونُآدفَي كُن قَالَ لَه اٍب ثُمرت ِمن فإذا كان عيسى قد صعد ��لَقَه 

باجلسد إىل السماء فعال وسينـزل منها فهذه ميزة خاصة به وحده ومن شأا 
                                           

 ٦٠: آل عمران  �



�������	���א �٤٧
فأجيبوا باهللا عليكم، أين قدم القرآن . أن توِقع يف اخلطأ أكثر من والدته بال أب

  اهللا عن إبطال هذه اخلصوصية؟أو هل عجز . الكرمي نظريه مث دحضه
إن ما أمجع عليه الصحابة كان : واآلن نعود إىل صلب املوضوع ونقول

هذا . اعتقادهم أن األنبياء كلهم قد ماتوا دون أن يكون أي واحد منهم حيا
هو االعتقاد الذي مات عليه الصحابة كلهم، وكان هذا االعتقاد متطابقا متاما 

  .مع نص قرآين صريح
اع الصحابة على وفاة املسيح فال كذب أكرب من القول إن األمة بعد إمج

 يف السماء حيا جبسده � يف وقت من األوقات على وجود عيسى �أمجعت
ومن قال ذلك صدق فيه قول اإلمام أمحد بن حنبل بأن الذي يدعي . املادي

  . اإلمجاع على مسألة بعد الصحابة فهو كذاب
 فرقة، وانتشرت ٧٣ثالثة األوىل قد افترقت إىل احلق أن األمة بعد القرون ال

فيهم مئات املعتقدات اليت يعارض بعضها بعضاً لدرجة أم مل يتفقوا على 
فإن املهدي عند . كلمة واحدة حىت حول عقيدة ظهور املهدي وبعثة املسيح

الشيعة خمتٍف يف الغار وحبوزته القرآن األصلي وسيظهر عندما يحىي الصحابةُ 
كذلك إن املهدي عند أهل السنة لن . رى فينتقم منهم لسلبهم اخلالفةَمرة أخ

يولَد يف عائلة معينة على وجه القطعية حبسب معتقدهم، ولن يظهر يف زمن 
فيقول البعض إنه سيكون من بين فاطمة، ويرى . عيسى على وجه القطعية

 أحد من آخرون أنه سيبعث من بين العباس، ويظن غريهم بناء على احلديث أنه
ويعتقد بعضهم بأنه ال بد من جميئه يف الزمن الوسطي وسيأيت املسيح . األمة

ويقول اآلخرون إن املسيح . املوعود بعده، ويقدمون األحاديث على موقفهم

                                           
 اعلموا أنه ال يثبت بآية قطعية الداللة أو حديث صحيح مرفوع متصل أن عيسى قـد                 �

والذي مل يثبت رفعه، فاألمل يف عودته أمل        . رفع يف احلقيقة إىل السماء حيا جبسده املادي       
 إىل السماء بآية قطعية الداللة أو حديث        � عيسى   عليكم أن تثبتوا أوال صعود    . فارغ

 . صحيح متصل مرفوع، وإال فالعداوة بغري دليل عمل بعيد عن التقوى، منه
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واملهدي ليسا شخصني منفصلني بل املسيح هو املهدي، ويقدمون على موقفهم 

لبعض أن ابن صياد هو وكذلك يعتقد ا". ال مهدي إال عيسى: "هذا حديث
 وهو خمتٍف وسيظهر يف الزمن األخري، مع أن املسكني قد أسلم �الدجال

ويرى البعض أن . ومات على اإلسالم وصلّى عليه املسلمون صالة اجلنازة
إن هذا . الدجال أسري يف كنيسة من الكنائس وسيخرج منها يف اية املطاف

 املفسرين أفسدوا معناه مع كونه القول األخري كان صحيحا، ولكن املؤسف أن
مما ال شك فيه أن املراد من الدجال هو شبح املسيحية الذي . واضحا صرحيا

ظل حمبوسا يف الكنيسة إىل مدة من الزمن وممتنعا عن تصرفاته الدجالية، ولكنه 
يف هذا الزمن األخري حترر من األسر كليا، وفُك إساره ليقوم مبا كان مقدرا له 

 ويعتقد البعض أن الدجال ليس من بين اإلنسان بل هو اسم آخر .من هجمات
 حي يف السماء، وهناك بعض ِفرق � ويزعم غريهم أن عيسى �.للشيطان

كما يعتقد بعض الصوفية منذ . املسلمني مثل املعتزلة الذين يعتقدون مبوته أيضا
فتأملوا . الِقدم أن املراد من املسيح املقبل هو أن شخصا سيولد يف هذه األمة

وكل فرقة . اآلن يف االختالف املوجود يف األمة حول املسيح واملهدي والدجال
كُلُّ ِحزٍب ِبما لَديِهم �: تدعي اإلمجاع على عقيدا حبسب منطوق اآلية

 واحلق أنه عندما حتدث خالفات كثرية يف شريعة ما فإا تتطلب ��فَِرحونَ

                                           
لقد ثبت أن ابن صياد قام باحلج وكان مسلما أيضا، ولكن مع كونه مسلما مل يستطع                 �

  . عليه، منه" الدجال"أن خيلِّص نفسه من إطالق تسمية 
وهذا الشبح كان أسـريا يف      . ن يسمى شبح النصرانية بكلمات أخرى     إن هذا الشيطا   �

. فقط" جساسة" وكان يطلع على األخبار عن اإلسالم بواسطة         �الكنيسة يف زمن النيب     
مث بعد القرون الثالثة حترر هذا الشبح حبسب نبوءات األنبياء وظل يزداد قوة يوما بعد يوم                

وهذا الشبح مسي دجاال، فلـيفهم      . من اهلجرة حىت خرج بكل قوة يف القرن الثالث عشر         
وهذا هو الشبح الذي حذّر اهللا منه يف ايـة سـورة الفاحتـة يف               . من كان من الفامهني   

 . منه. �وال الضالني�: الدعاء
 ٣٣: الروم �



�������	���א �٤٩
 للحكم فيها، ألن هذه هي سنة اهللا من بصورة طبيعية أن يأيت شخص من اهللا

 حكَما �فعندما وقعت خالفات كبرية يف اليهود جاء عيسى . قدمي الزمان
وعندما تعاظمت النـزاعات بني النصارى واليهود بعث إليهم سيدنا . هلم

  .  حكَما هلم من اهللا تعاىل�رسول اهللا 
اليهود شيئا ويقول ففي هذا الزمن ملئت الدنيا باخلالفات، إذ يقول 

. النصارى شيئا آخر، ومن جانب آخر هناك خالفات داخلية يف األمة احملمدية
ولقد وجدت يف هذه األيام . أما املشركون اآلخرون فيبدون آراء ختالف اجلميع

فكان . مذاهب جديدة ومعتقدات جديدة وكأن لكل شخص مذهبا خاصا به
ا فقد مسي هذ. حكم يف هذه اخلالفاتضروريا حبسب سنة اهللا أن يأيت حكَم لل

ودا، أي قد مسي مسيحا نظرا إىل تسويته هعاحلَكَم مسيحا موعودا ومهديا م
. اخلالفات اخلارجية، ومسي مهديا معهودا بناء على تسويته اخلالفات الداخلية

مع أن سنة اهللا يف حقه كانت متواترة حبيث مل تكن هناك حاجة ألن يقال يف 
ث أن شخصا سيأيت حكَما وسيسمى مسيحا، ولكن مع ذلك توجد األحادي

يف األحاديث نبوءة أن املسيح املوعود الذي سيكون من هذه األمة سيأيت 
. أي سريسله اهللا لرفع اخلالفات اخلارجية والداخلية كلها. حكَما من اهللا تعاىل

عتقاد الصحيح دون  يكون هو اال)املسيح املوعود(واالعتقاد الذي سيثبت عليه 
وكل ما يقوله فإنه يقوله . غريه، ألن اهللا تعاىل سوف يثبته على الصدق واحلق

على بصرية، وال حيق ألية فرقة أن جتادله بناء على االختالف معه يف املعتقدات، 
ألن املسائل املنقولة اليت مل يأِت التصريح عنها يف القرآن الكرمي سيكون 

واملتخاصمون . ختالف يف املعتقدات يف ذلك الزمنمشكوكا فيها بسبب اال
 -بسبب كثرة اخلالفات-ل أو أصحاب اخلالفات من اخلارج من الداخ

سيكونون حباجة إىل حكَم يظهر صدقُه بشهادة مساوية كما حدث يف زمن 
وهذا ما سيحدث يف زمن املوعود األخري . � وبعده يف زمن النيب �عيسى 

  .أيضا
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نتباه إىل سنة اهللا أنه كلما جاءت نبوءة عن بعثة مرسل هنا ال بد من اال

كما كانت هناك . عظيم الشأن صحبها أيضا ابتالء كامن حتما لبعض الناس
 أنه سيأيت حني نزول إيليا من السماء �نبوءة يف كتب اليهود عن عيسى 

هذه النبوءة موجودة إىل اآلن يف كتاب النيب مالخي، وكانت سبب عثرة . ثانيةً
كبرية لليهود، إذ ما زالوا ينتظرون نزول إيليا من السماء ويقولون بأنه ال بد 

ولكن ما عاد النيب إيليا إىل األرض . من نزوله قبل أن يأيت مسيحهم الصادق
  . إىل يومنا هذا ومل يأت مسيح ليحقق هذا الشرط

 أنه سيكون من عائلة �كذلك كانت هناك نبوءة يف التوراة عن النيب 
وكافة األنبياء .  وسيبعث فيهم من إخوم�د، أي من أوالد إبراهيم اليهو

الذين جاءوا يف بين إسرائيل فهموا من هذه النبوءة أن نيب آخِر الزمان سيكون 
ولد يف بين إمساعيل، األمر الذي سبب عثرة كبرية ) �(من بين إسرائيل ولكنه 

إن ذلك النيب سيكون من لو وردت يف التوراة كلمات صرحية تقول . لليهود
 واسم أبيه عبد اهللا ملا وقع اليهود �بين إمساعيل، وسيولَد يف مكة وامسه حممد 

  . يف هذه الفتنة
ما دام هناك مثاالن على أن اهللا تعاىل يريد ابتالء عباده أيضا نوعا ما يف مثل 

 مع وجود اختالف كثري -هذه النبوءات، فالعجب كل العجب أن معارضينا 
ألحاديث املوجودة عند كل فرقة عن املسيح املوعود من ناحية، ومن ناحية يف ا

 مطمئنون بأن املسيح سينـزل من السماء -أخرى اعتباره من األمة باإلمجاع 
حتما، مع أن النـزول من السماء أمر ال يعقل يف حد ذاته ويتناىف مع نصوص 

 فإذا �� بشرا رسوالاللْ كُنت ِإقُلْ سبحانَ ربي ه�:  يقول اهللا تعاىل�.القرآن
                                           

أمـا كلمـة    . ال يثبت من أي حديث مرفوع متصل أن عيسى سينـزل من السماء            �
كـذلك يقـال   . نزل اجليش مبكان كذا: كقوهلم. إلجاللالنـزول فتستخدم لإلكرام وا  

فمن أقصى درجات الغباوة واجلهل االستدالل أن املراد مـن كملـة            . النـزيل: للمسافر
 .منه. النـزول وحدها هو النـزول من السماء

     ٩٤: اإلسراء �
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كان رفع البشر إىل السماء جبسده من عادة اهللا فلماذا رفض طلب الكفار من 

 بشر؟ أمل يذكر اهللا عند رفعه �قريش بذلك؟ أمل يكن عيسى بشرا، والنيب 
 أَحياًء *أَلَم نجعِل اَألرض ِكفَاتا �:  إىل السماء وعده القائل�عيسى 

 إىل السماء؟ من �؟ وهل تذكَّر قولَه فورا حني طُلب منه رفع النيب 	�وأَمواتا 
كان لديه علم كتاب اهللا يعرف جيدا أن القرآن الكرمي قد شهد بنصه وفصه 

 أيضا شهد الشهادةَ نفسها بفعله أي برؤيته، إذ قد �مبوت عيسى، والنيب 
وعالوة على هاتني . موات يف مجاعة األنبياء األ�صرح أنه رأى املسيح 

فلو . الشهادتني هناك شهادة ثالثة وهي شهاديت أنا وهي مبنية على إهلام من اهللا
مل تظهر يل اآليات من السماء ومل تشهد يل األرض لكنت كاذبا، ولكن إذا 
ظهرت يل آيات اهللا وصرح الزمان حباجته إيلَّ فإن إنكاري مبثابة ضرب اليد 

  .على حد سيف بتار
ويف زمين تفشى الطاعون . قد وقع الكسوف واخلسوف يف عهدي أنال

ويف . حسبما جاء يف األحاديث الصحيحة والقرآن الكرمي والكتب السابقة
ويف زمين أيضا وقعت الزالزل . أي القطار.. زمين أنا اكتشف مركب جديد

أفليس من مقتضى التقوى إذن أال يتجاسروا على . املخيفة حسب نبوءايت
  يب؟تكذي

أقول حلفا باهللا إنه قد ظهرت وال تزال وستظهر يف املستقبل أيضا ألوف من 
لو كان ذلك من كيد إنسان ملا نال تأييدا ونصرة إىل هذه . اآليات لتصديقي

ومما يتناىف مع مقتضى العدل واإلميان خداع الناس بتقدمي آية أو آيتني . الدرجة
قولُ إن نبوءة كذا وكذا مل فقط من ألوف اآليات اليت ظهرت جليا، وال

أيها اجلهال والعمهون والبعيدون عن العدل واألمانة، هل تعذَرون عند . تتحقق

                                           
 ٢٧ -٢٦: املرسالت  	
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 توبوا فإن �.اهللا إن مل تفهموا كنه حتقق نبوءة أو نبوءتني من بني ألوف منها

  . أيام اهللا قريبة، واآليات اليت ستهز األرض موشكة على الظهور
دمها، فتفكروا هل يف أيديكم حجة للمعارضة؟ لكنكم هذه آيات اهللا اليت أق

تقدمون أحاديث يشهد القرآن ضدها وتوجد مقابلها أحاديث أخرى، وقد 
أين الدجال الذي ترهبون به؟ أما الدجال . وقعت األحداث على عكسها متاما

 فيحرز التقدم يف الدنيا يوما إثر يوم، وتكاد �وال الضالني�: املذكور يف
فلو كانت يف قلوبكم خشية اهللا لكفاكم التأمل . األرض يتفطرن بفتنتهالسماء و

أال ميكن أن يكون فهمكم نبوءةَ املسيح املوعود . يف سورة الفاحتة وحدها
خاطئا؟ أال توجد مناذج هذه األخطاء يف اليهود والنصارى؟ فكيف ميكن أال 

ثل هذه النبوءات ختطئوا أنتم؟ مث أليس من سنة اهللا أن ميتحن عباده أحيانا مب
كما امتحن اليهود والنصارى بالتوراة ونبوءة النيب مالخي، ونبوءة اإلجنيل؟ فال 

هل جاء النيب األخري من بين إسرائيل أو عاد النيب . خترجوا من دائرة التقوى
إيليا إىل األرض كما فهم اليهود وأنبياؤهم؟ كال، بل أخطأ اليهود يف فهم ِكال 

كان . أن اهللا حيذركم يف سورة الفاحتة أن تكونوا مثل اليهوداحذروا ف. األمرين
اليهود أيضا متمسكني بظاهر كلمات كتاب اهللا مثل دعواكم، ولكنهم أُِخذوا 

  .ومل يقبل منهم عذر مبا مل يقبلوا ما قاله احلَكَم ومل يستفيدوا من اآليات
 �عد عيسى  قد بعث يف القرن السابع ب�واجلدير بالذكر أيضا أن النيب 

ألن اهللا رأى انتشار الضالل على نطاق واسع يف اليهود والنصارى إىل القرن 
أما احلَكَم الذي كان مقدرا .  حكَما لِكال القومني�فبعث اهللا النيب . السابع

ويف ذلك إشارة إىل أن اليهود . للمسلمني فقد جعلت مدته ضعف املدة األوىل
ع، أما املسلمون فستفسد حالتهم يف مدة فسدوا إىل القرن السابوالنصارى 

  . تقدر بضعف تلك املدة وسيبعث حكَمهم على رأس القرن الرابع عشر

                                           
فهل . ت أكثر من ثالث مئة آية     لو عدت آيات اهللا اليت ظهرت تأييدا يل إىل اليوم لكان           �

 وعـدم  - عن آية أو آيتني فقط اشتبهتا على معانـد        -من مقتضى تقواهم إثارة الضجة      
 .االستفادة من هذا القدر اهلائل من اآليات؟ أال يوجد لذلك نظري يف نبوءات األنبياء؟ منه
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أعود إىل صميم املوضوع وأقول، كما قلت من قبل أيضا، إن الوحي 
األكمل واألمت من أنواعه الثالثة هو ذلك الذي يدخل يف النوع الثالث من 

ويسمى هذا النوع من .  متاما يف األنوار السبحانيةالعلم، ويكون متلقيه مستغرقا
وقد قلت آنفا إن النوع األول للوحي أو الرؤيا يوصل ". حق اليقني"الوحي 

كأن يرى أحد دخانا يف ليلة حالكة الظالم . صاحبه إىل علم اليقني فقط
وهذا االستنتاج . ويستنتج منه على سبيل الظن أنه قد تكون يف ذاك املكان نار

 يكون يقينيا قط، ألنه من املمكن أال يكون ما رآه دخانا، بل قد يكون غبارا ال
إذن، . يشبه الدخان، أو قد يكون دخانا ولكنه خيرج من أرض فيها مادة نارية

فإن هذا العلم ال خيلِّص العاقل من الظنون، وال يسبب له أي تقدم، بل إمنا هو 
هلامات اليت يتلقاها احلائز على هذه فالرؤى واإل. مبثابة فكرة ختطر بباله فقط

  . الدرجة من العلم تكون نتيجة تكوين دماغي معني وال تصحبها حالة عملية
هذا مثال علم اليقني، ومن كانت هذه الدرجةُ مصدر رؤاه وإهلاماته سيطر 
الشيطان على قلبه يف معظم األحيان، وعرض عليه أحيانا رؤى وإهلامات 

.  مقتدى القوم أو رسوهلم ويهلك- بناء عليها -ا نفسه إلضالله فيعترب صاحبه
وهذا مثل شخص شقي كان من سكان جامون امسه جراغ دين الذي كان من 
مجاعيت من قبل ولكنه هلك للسبب نفسه؛ فقد تلقى إهلاما من الشيطان أنه 

 أعطاه عصا ليقتل ا الدجال، وقد �رسول ومن املرسلني، وأن عيسى 
، فمات مع ابنيه يف عز شبابه بالطاعون حسب نبوءة سجلتها يف اعتربين دجاال

وقرب أيام موته كتب مقاال ". دافع البالء ومعيار أهل االصطفاء"كتيب 
فهلك . ليهلك اهللا من كان كاذبا بيننا: بصورة املباهلة ونشره بذكر امسي وقال

هللا يا معشر فاتقوا ا. م١٩٠٦أبريل عام / نيسان٤مع ابنيه بالطاعون بتاريخ 
  . امللهمني

واحلالة الثانية هي كأنْ يرى أحد ضوءا من بعيد يف ليلة حالكة الظالم 
شديدة الربودة، ولكن الضوء ال يزيل برده وإن كان يساعده على رؤية 

والعارف احلائز على هذه الدرجة يكون . هذه املرتبة تسمى عني اليقني. الطريق
ويف هذه الدرجة .  ولكنها ال تكون كاملةعلى عالقة مع اهللا تعاىل نوعا ما
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يتلقى صاحبها إهلامات شيطانية بكثرة ألن عالقته مع اهللا ال تكون بقدر ما 

  . تكون مع الشيطان
ويف احلالة الثالثة ال يرى اإلنسان ضوء النار يف ليلة حالكة الظالم شديدة 

حلقيقة، الربودة فحسب، بل يدخل أيضا يف حلقة النار ويشعر بوجودها يف ا
وهذه . فهذه هي الدرجة الكاملة اليت ال جيتمع الظن معها. ويزيل ا برده

هذه احلالة تسمى حق اليقني وال يناهلا إال . الدرجة تزيل الفتور واالنقباض
  . الكُمل الذين يدخلون حلقة التجليات اإلهلية فتنصلح حالتهم العلمية والعملية

حلالة العملية كماهلما قبل الوصول إىل هذه ال تبلغ احلالةُ العلمية وال ا
الدرجة اليت ال حيوزها إال الذين هم على عالقة كاملة مع اهللا تعاىل، وال يطلق 

 حقيقيةً إال على وحيهم، ألنه يكون خلوا من التصرفات " الوحي"مفهوم
الشيطانية، وال يكون يف درجة الظن، بل يكون يقينيا وقطعيا، وهو نور يعطَونه 

وترافقهم ألوف الربكات وحيظون ببصرية صحيحة ألم ال يرون . من اهللا تعاىل
. �من بعيد بل يدخلون يف حلقة النور، وتكون لقلوم صلة خاصة مع اهللا 
لذا . وكما يريد اهللا لنفسه أن يعرف كذلك يريد هلم أيضا أن يعرفهم عباده

رزهم يهلك، وكلُّ من يري لتأييدهم ونصرم آيات عظيمة، فكل من يبا
يبارك اهللا يف كل قوهلم وتصرفهم . يعاديهم يجعل ترابا يف اية املطاف

ولباسهم وبيتهم، ويوايل أولياءهم ويعادي أعداءهم، ويسخر األرض والسماء 
 إال -بالنظر إىل ما يف األرض والسماء من خملوقات-وكما ال يسع . خلدمتهم

ظرا إىل كافة أنواع النصرة والتأييدات واآليات االعتراف أن هلا إهلا، كذلك ن
اليت يظهرها اهللا تعاىل من أجلهم ال يسع إال أحدا االعتراف بأم مقبولون يف 

فيعرفون بتلك النصرة والتأييدات واآليات ألا تكون من الكثرة . حضرة اهللا
  . واجلالء حبيث ال يسع أحدا أن يشاركهم فيها

خ حبه يف القلوب بصفاته األخالقية كذلك يضع يف وكما يريد اهللا أن يرس
إم قوم غرباء، . صفام األخالقية تأثريا معجزا فتنجذب إليهم القلوب تلقائيا
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ويسلكون مسالك الصدق والوفاء . فهم بعد املمات حييون وبعد الفَقْد ينالون

ما ال بقوة حبيث تعمل هلم سنة اهللا على وجه أخص، وكأن هلم إلـها آخر متا
فمثال ملا كان .  معاملة ال يعامل ا أحدا غريهم قط�فيعاملهم . تعرفه الدنيا

وحني .  يف كل موطن ابتالء�سيدنا إبراهيم عبدا صادقا ووفيا هللا فقد أعانه 
وحني أراد مِلك سيئ األخالق سوءا بزوجته . ألقي يف النار ظلما أبردها اهللا له

مث حني ترك إبراهيم ابنه .  أراد ا إمتام نيته السيئةأنزل اهللا بالء على األيدي اليت
احلبيب بأمر من اهللا تعاىل يف واد يف منطقة جبلية ال ماء فيه وال زرع وال 

  . طعام، هيأ اهللا له من الغيب ماًء وطعاما
من الواضح أن هناك كثري من الناس يقتلهم الظاملون أو يلقوم يف النار أو 

ال يصلهم من اهللا عونٌ مع كوم أبرارا؛ منهم من يغتصب يغرقوم يف املاء و
اخلبثاُء زوجام، ومنهم من ميوت أوالدهم عطشا يف الفالة وال يهيأ هلم ماُء 

فمن هنا يفهم أن معاملة اهللا مع كل شخص ختتلف حبسب . زمزم من الغيب
 نصرة اهللا مع أن املصائب حتل بأحباء اهللا أيضا ولكن. �طبيعة عالقته معه 

وال تقبل غرية اهللا حبال من األحوال خزيهم . تكون حليفة هلم بصورة واضحة
  . وذلتهم، وال يقبل حبه هلم أن يمحى امسهم من الدنيا

وأصل الكرامات أن اإلنسان عندما يصبح هللا بكل وجوده وال يبقى بينه 
حلجب، وبني ربه حجاب، ويتخطى مجيع مراتب الصدق والوفاء اليت حترق ا

، ويظهر اهللا تعاىل من أجله أنواع اآليات اليت �عندها يجعل وارثا هللا وقدراته 
ومنها ما يتعلق بنفسه . يكون بعضها لدفع الشر وبعضها اآلخر إلفاضة اخلري

وبعضها يتعلق . وغريها يتعلق بأعدائه واألخرى بأصدقائه. ومنها ما يتعلق بأهله
. وبعضها متعلق باألرض واآلخر بالسماء. يمبواطنيه، وبعضها ذو طابع عامل

وهذه املرحلة ال تتطلب . فباختصار، ال تكاد تكون آية إال وتظهر من أجله
جهدا مضنيا، وال حاجة ألي كالم عنها هنا، ألنه لو نال أحد هذه الدرجة يف 

  يترضض، ومن سقَطَ هويهمن سقط علو. احلقيقة ملا وسع الدنيا أن تبارزه قط
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، ألن يده تصبح يد اهللا، ووجهه وجه اهللا، وال يسع أحدا أن يبلغ عليه يسحقه

  .مقامه
ميلكون الدراهم والدنانري ولكن ) األثرياء منهم(والظاهر أن كثريا من الناس 

لو جتاسروا على منافسة امللك الذي كنوزه منتشرة يف الشرق والغرب، فماذا 
 اخلزي واهلوان؟ ال شك أن أمثال هؤالء عسى أن تكون نتيجة هذه املنافسة إال

  . املنافسني يهلكون حتما وستصادر درامهُهم ودنانريهم القليلة أيضا
. وال يكرم بعزته أحدا إال الذين يفنون يف حبه" العزيز"من أمساء اهللا احلسىن 

وال ينعم أحدا بظهوره إال الذين هم مبنـزلة توحيده " الظاهر "�ومن أمسائه 
ده، وفنوا يف حبه حىت أصبحوا مبثابة صفاته، فيهبهم نورا من نوره وعلما وتفري

 بكل قلبهم وروحهم وجلِّ حمبتهم ويبتغون �من علمه فيعبدون هذا احلبيب 
  . مرضاته كما يريد

إن اإلنسان يدعي عبادة اهللا، ولكن هل ميكن أداء حق العبادة مبجرد كثرة 
ن أن يعد من عباد اهللا أولئك الذين السجود والقيام والركوع؟ أو هل ميك

ميررون حبات السبحة بكثرة؟ بل احلق أنه ال ميكن أن يؤدي حق العبادة إال 
  . الذي جذبه حب اهللا حىت يزول وجوده من الطريق ائيا

أوال، ال بد من اليقني الكامل بذات اهللا مث االطالع الكامل على حسنه 
 حىت يغلي الصدر حبرقة احلب دائما، � معه وإحسانه، مث تتقوى عالقة احلب

وتتراءى هذه احلالة يف الوجه على الدوام، وتترسخ عظمة اهللا يف القلب لدرجة 
 ويتمتع �ويرتبط كل نوع من اخلوف بذاته .  كجيفة�تصبح الدنيا إزاءه 

اإلنسان باألمل من أجله، وتكون املناجاة معه مدعاة لراحته وال يطمئن القلب 
فإذا حتققت هذه احلالة فهي اليت تسمى العبادة . قر له قرار إال معه تعاىلوال يست
لذا فقد علَّمنا اهللا . ولكن أنى هلا أن تتحقق دون عون اهللا اخلاص. احلقيقية

صحيح أننا نعبدك يا رب ولكن أنى .. �إياك نعبد وإياك نستعني�تعاىل دعاء 
إن عبادة اهللا باعتباره . اص منكلنا أن نؤدي حق العبادة ما مل حنظ بعون خ
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ولكن هذا ملقام ال ينال إال . احملبوب احلقيقي هي الوالية اليت ال مقام بعدها

والعالمة على نيله أن تترسخ عظمة اهللا وحبه يف القلب، ويتوكل . بعونه تعاىل
 وحده وال حيب إال إياه، ويؤثره على كل شيء، وجيعل �اإلنسان عليه 

 بذبح ابنه العزيز بيده أو طُلب � وإذا أُمر مثل إبراهيم .ذكره هدف حياته
منه إلقاء نفسه يف النار فينفِّذ مثل هذه األوامر القاسية أيضا بدافع احملبة ويسعى 

إن هذا الباب ضيق جدا، . لنيل مرضاة ربه حبيث ال يدخر يف طاعته جهدا
هذا الباب أو يشربون وهذا الشراب مر شديد املرارة، فقليل هم الذين يدخلون 

جتنب الزنا ليس باملهمة الكبرية، وعدم قتل أحد بوجه غري حق . هذا الشراب
ليس من األمور العظام، واالمتناع عن اإلدالء بشهادة الزور ليس بالعمل 

 على كل شيء واختيار أنواع مرارة الدنيا من أجله �اجلبار، أما إيثار اهللا 
 اإلنساِن أنواع املرارة لنفسه بيده مرتبة حبب صادق ومحاس حقيقي، بل خلْق

والذي يؤدي . وهذه هي العبادة اليت أُمر ا اإلنسان. ال يناهلا إال الصادقون
هذه العبادة يترتب على فعله هذا فعلٌ من اهللا، ويسمى إنعاما كما يعلِّمنا تعاىل 

 ِصراطَ الَِّذين أَنعمت *اهِدنا الصراطَ الْمستِقيم �: يف القرآن الكرمي دعاء
ِهملَيل يف حضرته خدمةٌ يترتب عليها إنعام �فمن سنة اهللا . �عقبأنه حني ت 
فاخلوارق واآليات اليت ال يسع اآلخرين أن يأتوا بنظريها هي أيضا . حتما

  . إنعامات إهلية تنـزل على خواص عباده
  :ما تعريبه- بالفارسية –وهللا در من قال يف بيتني 

يا من كان أسري اهلوى يف حياته كلها، أنى لك أن حتظى بالنصرة اإلهلية "
فإن أبديت الصدق مثل موسى فليس غريبا أن يغرق . مع سواد نفسك

  )انتهت الترمجة(". فرعون
فملخص الكالم أنه ال ينال أحد إنعام وحٍي مقدس وطاهر دون الوصول 

عام إال الذين يفىن وجودهم وينالون من وال يفوز ذا اإلن. إىل الدرجة الثالثة
إم يقطعون عالقات نفوسهم كلها وينشئون عالقة كاملة . اهللا حياة جديدة
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. عندها يصري وجودهم مظهرا للتجليات اإلهلية، وحيبهم اهللا. مع اهللا تعاىل

وتظهر بواسطتهم آيات تؤكد أنه . ومهما أخفَوا أنفسهم أظهرهم اهللا على املأل
ال يسع الدنيا أن تبارزهم يف أي شيء، ألن اهللا يكون معهم يف كل .  حيبهم�

تظهر لتأييدهم ونصرم ألوف من . موطن، ويد اهللا تعينهم يف كل جمال
وكل من ال يتوقف عن معادام يهلَك يف اية املطاف خبزي كبري، . اآليات

الذي ال إن اهللا حليم ويعمل ِحبلم، ولكن . ألن اهللا يعترب عدوهم عدوا له
يتوقف عن عداوم بل يشمر عن ساعديه إليذائهم قصدا يصول اهللا تعاىل 
الستئصاله كما تصول اللبؤة بغضب ومحاس على من أراد أن يقتل شبلها وال 

إن أحباء اهللا وأولياءه يعرفون عند املصائب حني يعزم . تتركه مامل متزقه إربا
قف، عندها ينـزل اهللا عليه أحد على إيذائهم ويصر على تعذيبهم وال يتو

كما ترون . كصاعقة وحييطه بغضبه كما حييط الطوفان، ويظهر سريعا أنه معه
كذلك ال جمال لالشتباه . أنه ال جمال لالشتباه بني ضوء الشمس وضوء الرياعة

بني النور الذي يعطَونه واآليات اليت تظهر هلم والنعم الروحانية اليت يعطَوا 
اهللا تعاىل ينـزل . وال يوجد هلم نظري يف أي شخص آخر. ء آخروبني أي شي

  . عليهم، وقلبهم يصبح عرشه ويصريون شيئا آخر متاما ال تدرك الدنيا كنهه
 العالقة معهم على هذا النحو، فجوابه أن اهللا �ملاذا يقوي اهللا : أما السؤال

ب أيا كان قد خلق فطرة اإلنسان على شاكلة وعاء ال ميكن خلوه من احل
فإذا خال قلب متاما من حب النفس . نوعه، أي أن بقاءه خاليا وفارغا مستحيل

وأمانيها وحب الدنيا وأمنياا، وختلص من شوائب احلب السفلي وحب غري 
الدنيا تعاديه، ومبا أا متضي .  حببه بواسطة جتليات حسنه ومجاله�اهللا، مأله 

ولكن اهللا تعاىل حيمله يف . حتب الصادقحتت ظل الشيطان لذا ال ميكن هلا أن 
ويري له أعمال القوة اإلهلية اليت برؤيتها . حضن عطوفته كما يحمل الطفلُ

فباختصار، إن وجوده يكون مظهرا هللا تعاىل، . تبصر كل عني مبصرة وجهه
  . وبه يعلم أن اهللا موجود فعال
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الدرجة الثالثة واجلدير بالذكر أيضا أنه كما تكون رؤى احلائزين على 

واضحة متاما، ونبوءام تتحقق أكثر من غريهم وتكون متعلقة باألمور العظام 
ومن الكثرة كأا حبر زخار، كذلك تكون معارفهم أيضا أكثر من كافة بين 

ويعثرون بكالم اهللا على معارف ال يعثر عليها اآلخرون . البشر كيفًا وكما
يعطَون قلبا حيا كذلك يعطَون لسانا وكما . ألم ينصرون بروح القدس

توجد فيهم . وخترج معارفهم من ينبوع احلال وليس من وحل القال. ناطقا
تفتح . كافة حاالت الفطرة اإلنسانية الطيبة، لذا ينصرون جبميع أنواع النصرة

ال خيافون املوت يف سبيل . صدورهم ويوهبون شجاعة غري عادية يف سبيل اهللا
يرتوي العالَم بلبنهم وتتقوى م القلوب . يهابون االحتراق يف الناراهللا، وال 
. يصبحون هللا وحده فيصبح اهللا هلم. قلوم فداء ابتغاء مرضاة اهللا. الضعيفة

وحني خيضعون هللا بكل قلوم يتوب اهللا عليهم باملثل فيعلم كل إنسان أن اهللا 
اهللا إال اإلله القدير الذي احلق أنه ال يعرف رجالَ . يقف معهم يف كل موطن

 قد أتى إليه حقيقة يري له أمورا �فالقلب الذي جيده . ينظر إىل القلوب
عجيبة وغريبة، ويقف لنصرته يف كل موطن، ويري له قدرات تكون خافية 

 علما �يرزقه . على الدنيا، ويري له غرية ال ميكن لقريب أن يريها لقريب
 حبيث تنقطع عالقاته )أي يف اهللا(له فانيا فيه من علمه وفطنة من فطنته، وجيع

فهؤالء الناس ميوتون يف حب اهللا تعاىل ويولَدون والدة جديدة . بالناس كافة
 �خيفيهم اهللا عن أعني األغيار كما هو . ويرثون وجودا جديدا بعد الفناء

ومع ذلك يلقي نوره على وجوههم وينري جباههم فال يبقون يف . خمفي بنفسه
ويكون . وإذا حلّت م مصيبة ال يتقاعسون بل يتقدمون إىل األمام. خفاء

يومهم احلاضر أفضل من يومهم املاضي من حيث املعرفة واحلب، وتكون 
ال ترد أدعيتهم وال تضاع لشدة حبهم . عالقة حبهم يف ازدياد مستمر

م، وتوكلهم وتقواهم ألم يفنون يف ابتغاء مرضاة اهللا ويتخلون عن مبتغاه
يكونون خمتفني يف احلجب فال تعرفهم الدنيا . فيبتغي اهللا تعاىل أيضا رضاهم
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ال . وكل من يبدي عنهم آراء سطحية يهلك. ألم يذهبون بعيدا عنها كثريا

يصل كنههم صديق وال عدو، ألم يكونون مستورين حتت رداء اهللا الواحد 
إم قوم .  يف حبه نشواننيال يعرف حقيقتهم الكاملة إال الذين صاروا. األحد

إم أكثر الناس . ليسوا إهلا، ومع ذلك ليسوا منفصلني عن اهللا ولو حلظة واحدة
. خشيةً هللا، وأكثر الناس وفاء هللا، وأكثر الناس صدقا وصمودا يف سبيله تعاىل

 وأكثرهم ابتغاء ملرضاته وأكثرهم صحبة له �إم أكثر الناس توكال على اهللا 
ويصلون يف العالقة باهللا تعاىل مقاما ال تدركه . حبا لرم العزيز، وأكثرهم �

نظرة اإلنسان؛ فيجري اهللا تعاىل إليهم بنصرة خارقة وكأنه إله آخر متاما، 
  . ويري من أجلهم أمورا مل يرها للغري منذ أن خلقت الدنيا
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إن اهللا تعاىل يعلم وهو خري شاهد على كل شيء أن ما أُعِطيته يف سبيله قبل 

أي القلب الذي مل تكن له عالقة حقيقية إال باهللا . كل شيء كان قلبا سليما
 حيايت عالقيت احلقيقية كنت شابا فشخت ولكن مل أجد يف أية فترة من. �

 ما فقال. وكأن املولوي الرومي نظم هذين البيتني حبقي أنا فقط. �إال باهللا 
  :تعربيه
أبكي يف كل جملس، مع وجوه كئيبة وسعيدة على حد  ")يقول املزمار(
  سواء

كل شخص يصري يل رفيقا حبسب ما يدور يف خلده دون أن يتجسس على 
  )تهت الترمجةان(". األسرار الكامنة بداخلي

مع أن اهللا ما فرط يف حقي شيئا، بل أعطاين من كل نعمة وراحة ما ال 
 قد جعل طبيعيت راغبة �طاقة لقليب ولساين أن يؤديا حق شكره أبدا، ولكنه 

حني كنت كمسافر جديد يف هذه الدنيا ومل . عن األشياء الدنيوية الفانية دائما
لُ حىت يف ذلك الزمن من حرقة احلب متض على بلوغي إال أيام قالئل، مل أخ

وبسبب هذه احلرقة ما رضيت بديٍن تتعارض . �الذي جيب أن يكون مع اهللا 
. معتقداته مع عظمة اهللا ووحدانيته أو جتلب إليه املهانة بشكل من األشكال

قد  عند كل خطوة؛ إذ �فلهذا السبب مل تعجبين املسيحية ألن فيها إهانة هللا 
 إلـها، وعد خالق -مل يقدر على أن يسعف نفسه- جعل إنسان ضعيف
ميكن أن يفىن ملكوت الدنيا اليوم أو غدا، ولكن ال ميكن . السماوات واألرض

فكيف إذن اجتمعت يف ملكوت الرب احلقيقي كل . أن يقرن به اخلزي والذلةُ
اف هذه املخزيات حيث أُلِقي يف السجن وجلد وبِصق يف وجهه؟ ويف اية املط

كان من نصيبه، حسب قول املسيحيني، موت ملعون مل يقدر على تنجية عباده 
 فهل ميكن االعتماد على إله ضعيف مثله؟ وهل ميكن أن ميوت اإلله 	.بدونه

                                           
 باكيا بكاء   القول إن املسيح رضي بنفسه مبوت ملعون يبطل بدليل أنه دعا يف البستان             	

ِإيِلي، ِإيِلـي،   : رخ ِبصوٍت عِظيٍم قَاِئالً   وعند الصلب ص  . لتعبر عين هذه الكأس   : مرا قائال 
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أيضا مثل بشر فاٍن؟ ولَم يقتصر األمر على إزهاق نفسه، بل ألصق اليهود 

اإلله أن يفعل جتاه بعصمته وعصمة أمه أيضا ما قذرة، ولكن مل يستطع ذلك 
فهل جيوز العقل اإلميانَ بإله . ذلك شيئا إلثبات براءته بإظهار قواه العظيمة

  . كهذا الذي مات منكوبا ومل يستطع أن يصيب اليهود بشيء
أما القول إنه قِبل الصلب طوعا لكي تغفَر ذنوب أمته، فال قولَ أسخف 

دون -ا يف البستان إلنقاذ حياته باكيإن الذي قضى ليلة كاملة يف الدعاء . منه
عند حادث -ه  مث غلبه الفزع لدرجة كبرية فظل يدعو إهل-أن يستجاب له

إيلي إيلي ملا شبقتين وقد نسي يف حالة القلق واالضطراب أن :  قائال-الصلب
فهل ميكن ألحد أن يتخيل أنه أعطى حياته طوعا؟ من ". أب"يناديه بكلمة 

يحيني املتناقضة إذ جيعلون يسوع إهلا، مث يتضرع يستطيع أن يفهم أقوال املس
إذا كان اآلهلة الثالثة موجودين يف إله . اإلله نفسه أمام إله آخر ويدعوه باكيا

 ن الذي كان يسوعمتمثل يف يسوع، وكان يسوع جمموعة اآلهلة الثالثة فم
رى  عند النصا-عالوة عليه-ك يدعوه باكيا ومتضرعا؟ بل يتبني من هنا أن هنا

  . إهلا قويا آخر منفصال حيكمهم فاضطُر اآلهلة الثالثة للبكاء أمامه

                                                                                                     
؟ فإذا كان راضيا باملوت على الصليب فلماذا قام ذه األدعية؟ أما القول بأن              ِلما شبقْتِني 

 ذا العمل راضيا فرحا     موت املسيح على الصليب كان رمحة من اهللا على اخللق وقام اهللا           
لكي تنجو الدنيا بدم املسيح، فيبطل هذا الوهم بدليل أنه إذا كانت رمحـة اهللا يف ذلـك                  
اليوم يف هياج فعال، فلماذا وقع يف اليوم نفسه زلزال شديد حىت انشق حجاب اهليكـل؟                

 تعاىل  وملاذا هبت عاصفة شديدة؟ وملاذا أظلمت الشمس؟ يتبني من كل هذا جبالء أن اهللا             
كان ساخطا جدا على صلب املسيح حىت مل يترك اليهود إىل أربعني سنة، بل حلت ـم                 

فأوال أُهلكوا بطاعون جارف، ويف األخري قُتل ألوف منهم علـى  . عدة أنواع من العذاب 
  .منه. يد تيتوس الرومي
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كان . �فباختصار، مل يتحقق اهلدف الذي من أجله اخِتري طريق االنتحار

اهلدف من وراء ذلك أن يتوقف أتباع يسوع عن ارتكاب الذنوب وعبادة 
تباعه الدنيا وأطماعها ولكن النتيجة كانت على عكس ذلك متاما، إذ كان أ

قبل هذا االنتحار متوجهني إىل اهللا نوعا ما، ولكن كلما مت التأكيد بعد ذلك 
على عقيدة االنتحار والكفارة تقدمت األمة املسيحية يف عبادة الدنيا وأطماعها 
والرغبة فيها، وشرب اخلمر، والقمار وسوء النظر والعالقات غري املشروعة؛ 

خار هائج فأحدث دمارا شامال يف كأن سدا قد كُسر فجأة من حول حبر ز
  . األراضي والقرى ااورة كلها

وليكن معلوما أيضا أن التخلص من الذنب ليس دليال على كمال اإلنسان، 
فهناك ألوف من الديدان واملواشي والطيور اليت ال ترتكب أي ذنب، فهل لنا 

 قدمها ما هي الكفارة اليت: أن نتصور أا قد وصلت إىل اهللا؟ فالسؤال هو
املسيح لنيل الكمال الروحاين؟ اإلنسان حباجة إىل شيئني اثنني للوصول إىل اهللا 

أما جمرد ترك السيئة . القيام باألعمال الصاحلة: جتنب السيئة، وثانيا: أوال. تعاىل
واألصل يف املوضوع أنه توجد يف فطرة اإلنسان هاتان . فليس عمال جبارا
حتثه أهواء النفس على الذنب، ومن ناحية ثانية فمن ناحية . القوتان منذ خلقه

إن نار حب اهللا الكامن يف فطرته حترق الذنب كليا كما حترق النار العشب 
                                           

ـ                � سى من املؤسف حقا أنه قد ذهب بعض ِفرق املسلمني من القرون الثالثة إىل أن عي
 عصم من الصليب وصعد إىل السماء حيا وما زال هناك جبسده املـادي ومل يأتـه                 �
مل يـرد   : يقولون. وهكذا فقد عاضد اجلهال من املسلمني الديانةَ املسيحية كثريا        . املوت

 يف القرآن الكرمي قط، يف حني قد ورد ذكر وفاته بصراحة تامـة              �ذكر موت عيسى    
فلمـا  �: فمثال كم هي صرحية الداللِة على وفاته اآليةُ       . يف أماكن عدة يف القرآن الكرمي     

 تدل  )١٥٨:النساء( �وما قتلوه وما صلبوه   �:  ويقولون إن اآلية   )١١٨:املائدة( �توفيتين
أال ميوت من ال يصلَب؟     . ، إن فهمهم هذا يبعث على البكاء فعال       �على حياة عيسى    

نفي صلب املسيح وذكر رفعه ليثبت اهللا حياة        لقد بينت مرارا أنه مل يرد يف القرآن الكرمي          
 بل جاء هذا الذكر لإلثبات أنه مل ميت موتا ملعونا بل رفع رفعا روحانيا مثل                �عيسى  

 .منه. وقد أريد بذلك رد على اليهود ألم ينكرون رفعه. بقية املؤمنني
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ولكن اضطرام النار الروحانية اليت حترق الذنوب يعتمد على املعرفة . والكأل

الشيء الذي ال تعرفون . اإلهلية، ألن حب أي شيء وعشقه مرتبط مبعرفته
فإن معرفة حسن اهللا ومجاله ختلق حبه، . اله حق املعرفة لن تعشقوهحسنه ومج

وقد جرت سنة اهللا أن ينال عامة الناس هذه املعرفة . والذنوب حتترق بنار احلب
كل ما أُعِطيه األنبياء جيده عامة الناس . بواسطة األنبياء، وينالون النور بنورهم

  .نتيجة اتباعهم
رفة اإلهلية مغلق يف الديانة املسيحية، ألنه ما ولكن من املؤسف أن باب املع

دام قد ختم على املكاملة اإلهلية، وقد انقطعت اآليات السماوية أيضا، فكيف 
إذن ميكن احلصول على معرفة متجددة؟ فاآلن ال يسعكم إال مداولة القصص 

ماذا يستفيد العاقل من ديٍن إهله ضعيف وعاجز، ومداره على . على األلسن
   فقط؟ القصص

 أيضا منحطة حتت -وهلا فرع يسمى اآلريا-كذلك إن الديانة اهلندوسية 
يرى أتباعها أن كل ذرة من هذا العامل قدمية ال خالق . مستوى الصدق كثريا

فاهلندوس ال يؤمنون باإلله الذي مل يأت شيء إىل الوجود بدونه وال ميكن . هلا
 أيضا إن إهلهم ال يقدر على أن ويقولون. أن يبقى شيء قائما بوجوده من دونه

يغفر ألحد ذنوبه، كأن حالته األخالقية منحطة أكثر من اإلنسان أيضا ألننا 
نستطيع أن نغفر الذنوب ملن أخطأوا يف حقنا، وجند يف نفوسنا قوة بأن الذي 
يعترف خبطئه بصدق القلب ويندم على فعلته وحيدث يف نفسه تغيرا يف املستقبل 

تواضع وتذلل نستطيع أن نغفر له ذنوبه، بل نشعر بسعادة غامرة ويتوب أمامنا ب
فلماذا إذن اإلله الذي يدعي األلوهية، ويكون خلقُه مذنبون، وهو . نتيجة العفو

الذي أعطاهم القدرة على ارتكاب الذنب، ال يتحلى ذه األخالق الفاضلة 
كن ألحد أن فكيف مي. وال يفرح ما مل يعاقب إىل ماليني السنني لذنب واحد

  ينال النجاة يف كنف هذا اإلله وكيف ميكنه أن حيرز تقدما؟ 
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فباختصار، قد أمعنت النظر كثريا ووجدت أن ِكال هذين املذهبِني يتناىف مع 

ال أقدر على أن أسجل يف هذا الكتاب كل ما يوجد يف هذين . الصدق
تب ملخصا أن اإلله فأك. املذهبني من العراقيل واليأس يف سبيل الوصول إىل اهللا

والذي بوصاله يستطيع اإلنسان أن ينال -الذي تبحث عنه األرواح الطاهرة 
 ميكن أن يتولد -تفتح عليه أبواب األنوار اإلهليةجناة حقيقية يف هذه احلياة و

ولكن املذهبِني املذكوريِن ال يرشدان إىل . حبه الكامل بواسطة معرفته الكاملة
وكذلك توجد يف الدنيا أديان . تباعهما يف هوة اهلالكذلك اإلله بل يسقطان أ

أخرى مماثلة هلما وهي أيضا ال توصل إىل اهللا الواحد بل تترك الباحث يهيم يف 
  . الظلمات

فقد بذلت قسطا كبريا من عمري يف التمعن يف هذه األديان وتأملت يف 
. ق والصدقمبادئها بكل أمانة وتدبر ووجدا كلها بعيدة كل البعد عن احل

هو الدين الوحيد الذي يوصل " اإلسالم"نعم، هذا الدين املبارك الذي يسمى 
وهو الدين الوحيد القادر على استيفاء مقتضيات فطرة اإلنسان . إىل اهللا تعاىل

وما دام . والظاهر أن من فطرة اإلنسان أنه حيب الكمال يف كل شيء. النبيلة
األبد، لذا ال يرضى باالقتصار على بعض اإلنسان قد خلق لعبادة اهللا إىل 

وال يريد . القصص الواهية ملعرفة ذلك اإلله الذي يف معرفته تكمن جناته
اإلنسان أن يبقى أعمى، بل يود أن ينال معرفة كاملة عن صفات اهللا كأنه يراه 

فإن هذه الرغبة ال ميكن أن تتحقق إال يف اإلسالم، مع أا قد اختفت . �
نفس لدى بعض الناس؛ فالذين يرغبون يف ملذات الدنيا وحيبون حتت أهواء ال

الدنيا ال يعبأون باهللا شيئا لكوم حمجوبني إىل حد كبري، وال يتحرون وصاله 
ولكن مما ال شك فيه أن الذي يتحرر من وثن . ألم خاضعون لوثن الدنيا

ن حيتوي على الدنيا ويبحث عن املتعة الدائمة والصادقة ال ميكن أن يرضى بدي
إن شخصا كهذا لن يطمئن إال باإلسالم . القصص فقط وال يطمئن به قط
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إن إله اإلسالم ال يغلق باب فيضه على أحد بل يدعو إىل نفسه بذراعني . فقط

  .والذين يسرعون إليه بكل قوم يفتح الباب هلم. مفتوحتني أن تعالوا إيلّ
ا كامال من النعمة اليت رقدر زقها أنبياء اهللا ورسله وغريهم من لقد تلقّيت

املصطفين األخيار، ولكن ليس عن جدارة أو استحقاق مين، بل مبحض فضل 
وكان من احملال أن أحظى ذه النعمة لو مل أتبع سنن سيدي . اهللا تعاىل

فكل ما نلته إمنا نلته . �وموالي حممد النيب الكرمي فخر األنبياء وخري الورى 
بناء على معرفيت احلقة -إنين ألعلم يقينا .  وصراطه�نة حممد نتيجة اتباعي س

 أنه ال ميكن ألحد الوصول إىل اهللا وال ميكن أن يكون له نصيب من -التامة
دعوين أخربكم هنا ما هو ذلك . �املعرفة الكاملة دون اتباع رسوله الكرمي 

كامل لرسول اهللا الشيء الذي ينشأ يف القلب أوال نتيجةَ االتباع الصادق وال
 حب الدنيا فيتطلع إىل احلصول هأي أن القلب يغادر. ؛ إنه القلب السليم�

على متعة خالدة غري منقطعة، مث بسبب هذا القلب السليم يتيسر حب اهللا 
، كما قال اهللا �الكاملُ الصايف، ويرث املرء كل هذه النعم بربكة اتباعه للنيب 

� :�ِحبت ماُهللاونَ اَهللاقُلْ ِإن كُنت كُمِببحوِني يِبعفَات ��.  
عندما . واحلق أنّ ادعاء احلب من جانب واحد إمنا هو كذب وادعاء فارغ

حيب اإلنسانُ اَهللا بصدق وإخالص فإنّ اهللا حيبه أيضا، مث يوضع له القبول يف 
األرض، ويلقى حبه الصادق يف قلوب آالف الناس وتوهب له قوة اجلذب، 

  . طَى نورا يرافقه دائماويع
عندما حيب اإلنسانُ اَهللا بإخالص القلب، ويؤثره على العامل كلّه حبيث ال 
تبقى يف قلبه عظمة غري اهللا وشوكته، بل يعد غريه أحقر من دودة ميتة، فإنّ اهللا 

وكما أن الشمس تنعكس . الذي يرى قلب هذا العبد ينـزل عليه ِبتجلٍّ عظيم
رآة الصافية املوضوعة إزاءها حبيث ميكن القول على سبيل االستعارة كاملة يف امل

وااز إنّ الشمس املشهودة يف املرآة هي ذاا اليت يف السماء، كذلك ينـزل 
                                           

  ٣٢: آل عمران �
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وهذا هو األمر الذي خلق . اُهللا على مثل هذا القلب ويتخذ منه عرشا له

  . اإلنسان من أجله
، ولكن "ابن اهللا"ب السابقة بكلمة لقد وصف الصادقون الكمل يف الكت

هذا ال يعين أم أبناء اهللا حقيقةً، ألن ذلك كفر، واهللا تعاىل منـزه عن األبناء 
والبنات، بل معناها أن اهللا تعاىل قد نزل بصورة انعكاسية يف مرآة هؤالء 

ن إن صورة اإلنسان اليت تظهر يف املرآة تكون مبثابة اب. الصادقني الكمل النقيِة
له على سبيل االستعارة، ألنه كما يتولد االبن من األب كذلك تنشأ الصورة 

فعندما ال يبقى يف القلب النقي شيء من الشوائب . املنعكسة من األصل
وتنعكس فيه التجليات اإلهلية تكون تلك الصورة االنعكاسية كاالبن لألصل 

ين بل هو ابين يعقوب اب"لذلك فقد قيل يف التوراة . على سبيل االستعارة
، ولكن لو توقف "ابن"لقد ذُكر عيسى بن مرمي يف األناجيل بكلمة ". البكر

املسيحيون عند هذا احلد وقالوا إنه كما مسي إبراهيم وإسحاق وإمساعيل 
ويعقوب ويوسف وموسى وداود وسليمان وغريهم أبناء يف الكتب اإلهلية على 

 أيضا ملا وقع عليهم أي اعتراض سبيل االستعارة كذلك احلال بالنسبة لعيسى
وقد . ألنه قد مسي أنبياؤهم يف كتب األنبياء السابقني أبناء على سبيل االستعارة

واحلق أنه مل يكن هؤالء األنبياء .  يف بعض النبوءات على أنه إله�ذُكر نبينا 
بل هذه كلها استعارات إلظهار .  إهلا�كلهم أبناء اهللا وكذلك ليس النيب 

حني يفىن . لقد وردت مثل هذه الكلمات يف كالم اهللا تعاىل بكثرة. احلب
اإلنسان يف حب اهللا تعاىل وال يبقى من وجوده شيء عندها تستخدم مثل هذه 
الكلمات لبيان حالة فنائه ألن وجوده يتالشى يف هذه احلالة، كما يقول اهللا 

نفُِسِهم ال تقْنطُوا ِمن رحمِة اِهللا ِإنَّ قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَى أَ�: تعاىل
 بدال من يا �يا عبادي�:  ترون أنه قد قيل هنا�� يغِفر الذُّنوب جِميعااَهللا

واملعلوم أنه قد قيل ذلك . �عباد اهللا، مع أن الناس عباد اهللا وليسوا عباد النيب 
  .على سبيل االستعارة

                                           
     ٥٤ :الزمر �
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ِإنَّ الَِّذين يباِيعونك ِإنما يباِيعونَ �: قرآن الكرميكذلك يقول اهللا تعاىل يف ال

ِديِهمأَي قاِهللا فَو دربت يد النيب ��اَهللا ياهللا، � فقد اعت يف هذه اآلية يد 
فَاذْكُروا اَهللا �: كذلك يقول تعاىل يف آية أخرى. وواضح أا ليست يد اهللا

أَش أَو اَءكُمآب اكَِذكِْركُمِذكْر د�	ه اهللا تعاىل باألب، وهذه االستعارة بهنا ش 
  .أيضا ال تتعدى التشبيه

: كذلك أورد اهللا تعاىل قول اليهود يف القرآن حكاية عنهم حيث جاء قوهلم
�هاؤأَِحباُء اِهللا ونأَب نحن�	ومل " أبناء" ومل يستنكر اهللا تعاىل استخدامهم كلمة 

إذا كنتم أحباء اهللا فِلم : بل قال! هذا القول الذي تتفوهون بهيقل هلم مثال ما 
فتبني من ذلك أن أحباء اهللا كانوا ". أبناء"يعذبكم؟ ومل يِعد ِذكر كلمة 
  .أيضا" أبناء"يذكَرون يف كتب اليهود بكلمة 

إنين أهدف من هذا البيان كله إىل أن اهللا تعاىل قد جعل حبه ألحد منوطا 
شخصيا أن اتباع النيب بصدق القلب وحبه �.� باتباعه النيب وقد جربت � 

جيعل اإلنسان حمبوبا عند اهللا حبيث خيلق يف قلب اإلنسان حرقة حلب اهللا تعاىل، 
. �فيخضع إىل اهللا راغبا عن كل شيء وال يبقى له أُنس وال شوق إال هللا 

ق الكامل عندها يقع عليه جتلٍّ خاص حلب اهللا فيصبغه بصبغة احلب والعش

                                           
�
     ١١:الفتح  

     ٢٠١:  البقرة 	
	
 ١٩: املائدة  

إذا قيل إن اهلدف احلقيقي هو القيام باألعمال الصاحلة فما حاجة االتباع لنيل القبـول            �
فما . والنجاة؟ فاجلواب هو أن صدور األعمال الصاحلة يتوقف على التوفيق من اهللا تعاىل            

يتبعـه ال  دام اهللا تعاىل قد جعل أحدا إماما ورسوال حبكمته العظيمة وأمر باتباعه، فمن مل          
 .منه. يوفَّق لألعمال الصاحلة
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حينئذ يتغلب على أهواء النفس وتظهر أعمالُ اهللا تعاىل . وجيذبه إىل نفسه

  . اخلارقة لتأييده ونصرته من مجيع النواحي بصورة اآليات
وهذا مثال واحد بينته عن الكسب والسلوك، ولكن هناك أناس ال دخل 

يث للمجاهدة والكسب والسلوك يف مدارجهم، بل يخلَقون يف بطن أمهم حب
حيبون اهللا بفطرم دون الكسب منهم أو السعي أو ااهدة، وتكون هلم مع 

ومبرور .  عالقة روحانية ال يتصور أقوى وأفضل منها�رسوله حممد املصطفى 
الوقت تشتد نار حبهم وعشقهم هللا تعاىل، وإىل جانب ذلك تضطرم يف أفئدم 

تعاىل وليا وكفيال هلم يف كل ويكون اهللا .  أيضا أكثر فأكثر�نار حب النيب 
وحني تبلغ نار العشق واحلب ذروا يتمنون بكل اضطراب وأمل . هذه األمور

ويف ذلك تكمن جلّ متعتهم وغايتهم . أن يظهر جالل اهللا على األرض
وال يظهر اهللا ألحد آياته . عندها تتجلى هلم آيات اهللا على األرض. املنشودة

أنباء عظيمة عن املستقبل إال الذين يفنون يف حبه العظيمة وال خيرب أحدا ب
وإن ظهور . �وعشقه ويريدون إظهار وحدانيته وجالله كما يريد هو 

األسرار اإلهلية يصبح خاصا م، فتظهر عليهم أسرار إهلية وتكشف عليهم 
  . أمور غيبية بكل جالء وال يوهب غريهم هذا التكرمي اخلاص

 عامة الناس أيضا يرون رؤى صادقة أحيانا، لعل جاهال يقول إن بعضا من
فريى رجل أو امرأة يف بعض األحيان والدة ابن أو ابنة يف بيت أحد مث يتحقق 

ويرون موت أحد فيموت فعال، أو يرون يف الرؤيا أحداثا بسيطة . كما رأوا
لقد رددت على هذه الوسوسة من . أخرى من هذا القبيل فيحدث كذلك متاما

حداث ليست شيئا يذكر، وال يشترط أن يكون صاحبها صاحلا قبل أن هذه األ
فقد يرى كثري من األشرار وذوي الطبائع اخلبيثة أيضا مثل هذه . بالضرورة

أما األمور الغيبية اخلاصة فهي خاصة بعباد . الرؤى عن أنفسهم أو عن غريهم
   .اهللا اخلواص، وتتميز عن رؤى عامة الناس وإهلامام يف أربعة أمور
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إن معظم مكاشفام تكون واضحة جدا غري مبهمة إال فيما شذ : أوال

أما مكاشفات غريهم فتكون مشكوكا فيها ومشوهة يف معظم األحيان، . وندر
  . وال تكون واضحة إال نادرا

تكون مكاشفام بكثرة هائلة مقارنة مع عامة الناس حبيث لو قورنت : ثانيا
  . نة بني مال املتسول ومال امللكمع غريهم لكان الفرق مثل املقار

  . تظهر على أيديهم آيات عظيمة ال يقدر غريهم على اإلتيان بنظريها: ثالثا
تالحظ يف آيام أمارات القبول، وتكون عالمات حب احملبوب : رابعا

 ينوي إظهار تقرب هؤالء �ويبدو جليا أنه . احلقيقي ونصرته بادية فيها
لى الدنيا من خالل تلك اآليات، ويود أن يرسخ عظمتهم املقبولني وإكرامهم ع

أما الذين ال تكون عالقتهم كاملة مع اهللا تعاىل فال توجد فيهم . يف القلوب
هذه األمور، بل إن حتقق بعض رؤاهم أو إهلامام يكون ابتالء هلم ألا تؤدي 

ذي هو إىل نشوء الكرب يف قلوم، ويف الكرب ميوتون، ويعارضون األصل ال
  . السبب يف خضرة الفروع

ترف أيضا أنك حتمل األزهار ـر ونعـفيا أيها الفرع نقبل أنك أخض
والثمار، ولكن ال تنفصل عن األصل وإال ستيبس وتحرم من الربكات كلها، 

ة ـه بربكـوكل ما هو لك ليس ِملكك بل كل. ألنك جزء ولست الكل
   	.لـاألص

                                           
هناك نقطة أخرى أيضا جديرة بالذكر أنه حينما يأيت نيب أو رسول بأمر من الـسماء                 	

فيتقـدم  . ينـزل بربكته نور من السماء حبسب قدرات الناس ويالحظ انتشار الروحانية          
إلهلام، وتـشحذ   كل شخص يف جمال الرؤى، أما الذين لديهم قدرة على اإلهلام فيتلقون ا            

وكما تستفيد كل قطعة أرض إىل حد ما من نـزول املطـر             . العقول يف أمور الروحانية   
فيكون الرسول هو السبب    . كذلك متاما حيدث عندما حيل فصل الربيع لدى بعثة الرسول         

وكلَّ ما يتلقى الناس من رؤى أو إهلامات فإن الرسـول هـو الـسبب               . لكافة الربكات 
 أبواا عليهم، ألنه مبجيئه حيدث التغري يف الدنيا وينـزل من السماء نور   احلقيقي وراء فتح  



�������	���א �٧٣
أَما ِبِنعمِة ربك و� :ق اآلية الكرميةواآلن أبين عن نفسي من منطل

 أن اهللا تعاىل قد أدخلين يف الدرجة الثالثة من الدرجات املذكورة ��فَحدثْ
وأظهر لتأييدي . ووهبين نعمة ليست جبهدي، بل قد أُعطيتها يف بطن أمي

 لو أحصيتها واحدة بعد أخرى -م١٩٠٦متوز عام / يوليو١٦ إىل اليوم -آيات
وإن مل يقبل أحد حلفي .  آيةثالث مئةكنين القول حلفا باهللا إا تزيد على ألم

فمن تلك اآليات أن اهللا تعاىل أنقذين من شر األعداء يف . فإين جاهز إلثباا له
 سد مجيع حوائجي وحاجايت دائما �ومنها أنه . كل موطن حسب وعده

 يهامجين حسب  أخزى وأهان كلَّ من أراد أن�ومنها أنه . حسبما وعد
ومنها أنه رزقين الفتح حسب نبوءاته على ". إين مهني من أراد إهانتك: "وعده

ومنها ما تتعلق بفترة بعثيت ألنه مل يعطَ أحد . الذين رفعوا ضدي قضايا زائفة
ومن هذه اآليات ما . من الكاذبني هذه املدة الطويلة منذ أن خلقت الدنيا

ومن .  مبعىن أن الزمن يسلِّم بضرورة بعثة إمامتتضح بالنظر إىل حالة الزمن،
تلك اآليات ما يتعلق باستجابة أدعييت يف حق األحباء، ويف بعضها ظهر تأثري 

ومنها أن املرضى املصابني باألمراض اخلطرية قد . دعائي على األعداء األشرار
د أظهر ومنها أن اهللا تعاىل ق. شفُوا بدعائي وكنت قد أُخِبرت من قبلُ بشفائهم

ومنها أن بعض البارزين من مشاهري . لتصديقي حوادث مساوية وأرضية
صاحب "، منهم املرشد �الصوفيني قد شاهدوا لتصديقي رؤى رأوا فيها النيب 

                                                                                                     
ولكن . عام يستفيد منه كل شخص حسب قدرته، ويصري هذا النور سببا للرؤى واإلهلام            

اجلاهل يظن أن ذلك قد حصل بسبب تدبريه هو، ولكن احلق أن ذلك الينبوع من اإلهلام                
لنيب، ويكون زمنه زمن ليلة القدر اليت تنــزل فيهـا           والرؤى يفجر للدنيا بربكة ذلك ا     

  *تنزلُ الْمالِئكَةُ والروح ِفيها ِبِإذِْن ربِهم ِمن كُـلِّ أَمـرٍ          �: املالئكةُ كما يقول اهللا تعاىل    
الملق الدنيا ..�سمنه. فهذه سنة اهللا منذ أن خ . 

 ١٢: الضحى  �
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الذي يصل عدد مريديه إىل ما يقارب مئة ألف، واخلواجه " السند"يف " العلَم

 الناس قد بايعوين ومن تلك اآليات أن ألوفا من". شاشران"غالم فريد من 
وبعضهم . لسبب وحيد فقط وهو أم أُخِبروا يف الرؤيا أين صادق ومن اهللا

إن الدنيا موشكة على االنتهاء وهذا :  يف الرؤيا فقال�بايعوين ألم رأوا النيب 
ومن تلك اآليات أن بعض . خليفة اهللا األخري واملسيح املوعودالشخص هو 

سيح املوعود بذكر امسي قبل والديت أو وصويل سن األكابر تنبأوا بكوين امل
حمافظة " مجال بور"نعمة اهللا ويل، وميان غالب شاه؛ من : البلوغ، منهم

ومن تلك اآليات ما امتد تأثريه إىل كل قوم وزمن وبلد، أقصد ا . لدهيانه
 أما اآلن، بعد مشاهدة قدر كبري �.سلسلة املباهالت اليت رأت الدنيا مناذجها

ولكن كل من يظنين كاذبا، ويراين . ها، فقد ألغيت طريق املباهلة من جانيبمن
خائنا ومفتريا ويكذَّبين يف إعالين بأين مسيح موعود، ويزعم أن الوحي النازل 

 سواء أكان مسلما أو هندوسيا أو من - إمنا هو من افترائي �علي من اهللا 
شر مباهلته اخلطية معتربا إياي  فله احلق أن ين-اآلريا أو من أتباع أي دين آخر 

أقول حلفا : مبعىن أن ينشر إقراره أمام اهللا يف بضع جرائد قائال. خصما فيها
الذي ) هنا يكتب امسي بصراحة(باهللا أين على بصرية كاملة بأن هذا الشخص 

وهذه اإلهلامات اليت كتب بعضها . يعلن كونه املسيح املوعود كذّاب يف احلقيقة
 ليست كالم اهللا بل كلها من افترائه هو، لذا فإنين أعتربه مفتريا يف كتابه هذا

فيا إهلي القادر . وكذابا ودجاالً ببصرية كاملة وبيقني كامل وبعد التأمل جيدا
إذا كان هذا الشخص صادقا عندك وليس كذابا أو مفتريا أو كافرا أو ملحدا 

                                           
طالعة كتاب املولوي غالم دستغري القـصوري       كل منصف عادل يستطيع أن يدرك مب       �

مث مات بعدها ببضعة أيـام      " فيض رمحاين "كيف باهلين من تلقاء نفسه ونشرها يف كتابه         
مث . وكيف باهلين جراغ دين اجلموين برغبته هو وكتب أن يهلك اهللا الكاذب منـا  . فقط

 .منه. هلك بالطاعون مع ابنيه بعد بضعة أيام
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 فأنِزل العذاب عليه، فأنـزلْ علي بسبب التكذيب واإلساءة عذابا شديدا وإال

  .آمني
ذي فهذا الباب مفتوح للجميع من أجل طلب آية جديدة، وإنين أقر بأن ال

ويف بعد دعاء املباهلة الذي جيب نشره على املأل -يباهلين حالفا باهللا بصراحة 
 لو أِمن من العذاب السماوي ملا كنت من -ثالث جرائد معروفة على األقل

والشرط الوحيد هو أن ينـزل . املدة يف هذه املباهلةوال حاجة لتحديد . اهللا
  .أمر تشعر به القلوب

واهلدف من تسجيلها أنه . واآلن أسجل فيما يلي بعض اإلهلامات اإلهلية
 إهلامايت هذه كلها يف مضمون مباهلته -حالفا باهللا-جيب على املباهل أن يكتب

هلامات كلها من افتراء مث يسجل إقراره أيضا أن هذه اإل) اليت جيب أن ينشرها(
وليكتب أيضا أين قرأت هذه اإلهلامات كلها بتأمل . اإلنسان وليست كالم اهللا

وأقول حالفا باهللا إا افتراء اإلنسان، أي افتراء هذا الشخص ومل ينـزل عليه 
" عبد احلكيم "وأتوجه يف ذلك بوجه خاص إىل املدعو . إهلام من اهللا قط

واآلن نكتب تلك . الذي ارتد ناقضا البيعة" الهبتي"اجلراح املساعد يف 
  : �اإلهلامات

                                           
امات خمتلف بسبب نزوهلا بتكرار، ألن هذه اجلمل احملتوية علـى           إن ترتيب هذه اإلهل    �

ولعـل  . الوحي اإلهلي قد نزلت علي بترتيب أحيانا ونزلت بترتيب خمتلف أحيانا أخرى           
لذا فإا ليست مسجلة بترتيب واحد من حيث        . بعض اجلمل منها نزلت مئة مرة أو أكثر       

ستقبل أيضا؛ ألنه قد جـرت عـادة اهللا أن          قراءا، وقد ال يبقى الترتيب على حاله يف امل        
وحيه املقدس جيري على اللسان بصورة مجل خمتلفة ويتدفق من القلب، مث يضع اهللا تعاىل               

ففي بعض األحيان يضع عند الترتيب اجلملـة        . بنفسه تلك اجلمل املتفرقة يف ترتيب معني      
رتب حبسب ترتيب واحد    وهذه سنة ضرورية ألن اجلمل كلها ال ت       . األوىل يف اية الفقرة   

وبعض الكلمات يف الوحي املتكرر تكون      . معني بل يكون ترتيبها خمتلفا من حيث قراءا       
 .منه. وهذه سنة اهللا اخلاصة وهو أعلم بأسراره. خمتلفة عما يف الوحي السابق
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

الرمحن علّم . ما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى. يا أمحد بارك اهللا فيك

قل إين أُِمرت . لتنذر قوما ما أُنِذر آباؤهم ولتستبني سبيلُ ارمني. القرآن
كل .  وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاقل جاء احلق. وأنا أول املؤمنني
قل . وقالوا إن هذا إال اختالق. فتبارك من علَّم وتعلَّم ����بركة من حممد 

ومن . قل إن افتريته فعلي إجرام شديد. اُهللا، مث ذرهم يف خوضهم يلعبون
هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق . أظلم ممن افترى على اهللا كذبا

يقولون أنى لك هذا إن هذا إال . ال مبدل لكلماته. ين كلهليظهره على الد
. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وأعانه عليه قوم آخرون. قول البشر

قل . هيهات هيهات ملا توعدون من هذا الذي هو مهني جاهل أو جمنون
قل عندي شهادة من اهللا فهل أنتم . عندي شهادة من اهللا فهل أنتم مسِلمون

. هذا من رمحة ربك. ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفال تعقلون. مؤمنون
لك درجة يف السماء . فبشر وما أنت بنعمة ربك مبجنون. يتم نعمته عليك

احلمد هللا الذي . ولك نري آيات ودم ما يعمرون. ويف الذين هم يبصرون
ا أجتعل وقالو. ����ال يسأل عما يفعل وهم يسألون. جعلك املسيح ابن مرمي

                                           

معظم اإلهلامات الواردة يف هذا الباب هي بنصها العريب، غري أن هناك بعض اإلهلامات               
ترمجة (اءت باألردية أو الفارسية فترمجناها بالعربية وكتبناها خبط مائل، وكتبنا جبانبها            ج

. أما اهلوامش فكلها مترمجة من األردية وكتبناها باخلط العادي        ). من األردية أو الفارسية   
  )املترجم(

قـد  " الرباهني األمحدية " إن كالم اهللا املقدس الذي سجل يف بعض األماكن يف كتايب             �
فقد مساين اهللا مرمي أوال مث كشف بعد        . ذكر اهللا فيه بصراحة كيف جعلين عيسى بن مرمي        

مث قال إن الدرجة املرميية حتولت إىل الدرجـة  . ذلك أنه قد نفخ يف مرمي هذا روح من اهللا         
ويف موضع آخـر    . وهكذا ولد عيسى من مرمي ومسي ابن مرمي       . العيسوية بعد نفخ الروح   

فأجاءه املخاض إىل جذع النخلة، قال يا ليتين مت قبـل هـذا             : "درجة نفسها قال عن ال  
فيقول اهللا هنا على سبيل االستعارة إنه عنـدما تولّـدت الدرجـة             ." وكنت نسيا منسيا  
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. إين مهني من أراد إهانتك. قال إين أعلم ما ال تعلمون. فيها من يفسد فيها

وهم من بعد . كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلي. إين ال خياف لدي املرسلون
أريك زلزلة . إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون. ����غلبهم سيغلبون

جاء احلق . اليوم أيها ارمونوامتازوا . إين أحافظ كل من يف الدار. الساعة
أنت . بشارة تلقّاها النبيون. هذا الذي كنتم به تستعجلون. وزهق الباطل

هل أنبئكم على من تنـزل . كفيناك املستهزئني. على بينة من ربك
أال إن روح . وال تيأس من روح اهللا. الشياطني، تنـزل على كل أفّاك أثيم

يأتيك من كل فج عميق، يأتون من كل . ريبأال إن نصر اهللا ق. اهللا قريب
ال . ينصرك اهللا من عنده، ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء. فج عميق

إنا فتحنا لك . قال ربك إنه نازل من السماء ما يرضيك. مبدل لكلمات اهللا
ولو كان اإلميان . أشجع الناس. فتح الويل فتح، وقربناه جنيا. فتحا مبينا
يا . كنت كنـزا خمفيا فأحببت أن أُعرف. أنار اهللا برهانه. ريا لنالهمعلقا بالث

إذا جاء نصر اهللا وانتهى أمر الزمان إلينا . قمر يا مشس أنت مين وأنا منك
وال تصعر خللق اهللا، وال تسأم من . أليس هذا باحلق. ومتت كلمة ربك

واتلُ . عند رموبشر الذين آمنوا أن هلم قدم صدق . ووسع مكانك. الناس
وما أدراك ما أصحاب . أصحاب الصفَّة. عليهم ما أُوحي إليك من ربك

                                                                                                     
العيسوية من الدرجة املرميية يف هذا املأمور، وكان موشكا على أن يصري ابن مرمي من هذه                

 اليت تشبه املخاض إىل جذع يابس لألمة الذين مل يكن فيهم           الناحية فأجاءته ضرورة التبليغ   
مثرة الفهم والتقوى وكانوا جاهزين ليتهموه باالفتراء بسماعهم هذا اإلعـالن ويـؤذوه             

يا ليتين مت قبل هذا وكنت نسيا منـسيا ومل  : فقال يف نفسه . ويتكلموا عنه كالما فارغا   
 . منه. يعرف أحد حىت امسي

فقد جعلين اهللا   " الرباهني األمحدية "ألنه كما كتبنا يف     " رسل"اين اهللا   يف هذا الوحي مس    �
فأنا آدم، أنا شيث، أنا نوح،      . تعاىل مظهرا جلميع األنبياء، ونسب إيلَّ أمساء مجيع األنبياء        

أنا إبراهيم، أنا إسحاق، أنا إمساعيل، أنا يعقوب، أنا يوسف، أنا موسى، أنـا داود، أنـا         
 . أي أنا حممد وأمحد بصورة ظلية، منه�ر األمت السم النيب عيسى، وأنا املظه
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ربنا إننا مسعنا مناديا . يصلّون عليك. ترى أعينهم تفيض من الدمع. الصفة

يا أمحد فاضت الرمحة على . وداعيا إىل اهللا وسراجا منريا. ينادي لإلميان
اهللا ذكرك، ويتم نعمته عليك يف يرفع . إنك بأعيننا مسيتك املتوكل. شفتيك

شأنك . بوركت يا أمحد وكان ما بارك اهللا فيك حقا فيك. الدنيا واآلخرة
أنت وجيه يف . األرض والسماء معك كما هو معي. عجيب وأجرك قريب

زاد جمدك، ينقطع . سبحان اهللا تبارك وتعاىل. حضريت، اخترتك لنفسي
   				.آباؤك ويبدأ منك

                                           
اعلموا أن أسرة هذا العبد املتواضع كانت معروفة جدا من حيث اد واجلاه، حىت يف                	

الزمن الذي كانت الشوكة الدنيوية هلذه األسرة موشكة على االنقراض؛ كان جدي ميلك             
والة البالد ومل يكـن خاضـعا أليـة    وكان قبل ذلك يعيش ك .  قرية ٨٢يف هذه املنطقة    

مث فقَد كل شيء تدرجييا مبشيئة اهللا وحكمته بعد بضع حروب يف زمن السيخ، ومل    . سلطة
.  قـرى ٤مث خرجت من يده قريتان أخريان، ومل تبق عنـده إال      .  قرى ٦تبق يف يده إال     

انت هـذه   على أية حال ك   . فهكذا بدأت بالزوال الشوكة الدنيوية اليت ال تدوم مع أحد         
األسرة مشهورة جدا يف هذه املنطقة ولكن اهللا مل يِرد أن يبقى هذا اإلكرام مقصورا على                
اجلاه الدنيوي، ألن العزة الدنيوية ال تنتج إال التباهي الفارغ واالستكبار والعجب، لـذا              
وعد اهللا تعاىل يف وحيه املقدس وخاطبين قائال إن حالة هذه األسـرة سـتتغري وسـتبدأ                 

. ففي هذا الوحي إشارة إىل كثرة النسل أيضا       . سلتها بك أنت وسيقطع ذكرها السابق     سل
وكما ظُن ظاهريا أن هذه األسرة اشتهرت بأا أسرةٌ مغولية ولكن اهللا عامل الغيب الذي               

أبناء "هو أعلم حبقيقة األمر قد أظهر يف وحيه املقدس مرارا أا أسرة فارسية، وناداين بـ                
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا رد علـيهم رجـل مـن       : "ا قال عين  كم" الفارس
لو كان اإلميان معلقا بالثريا لناله رجل       : "وقال عين يف وحي آخر    ." شكر اهللا سعيه  . فارس

خذوا التوحيد خذوا التوحيـد يـا أبنـاء         : "وخاطبين يف وحي آخر وقال    ". من فارس 
  ".الفارس

رة هذا العبد املتواضع فارسية يف احلقيقـة وليـست          يتبني من هذه الكلمات كلها أن أس      
وكما أُخِبرنـا أن    . ال أدري كيف حدث اخلطأ فاشتهرت على أا أسرة مغولية         . مغولية

شجرة نسب أسرتنا هي أن اسم والدي كان مريزا غالم مرتضى، واسم والده مريزا عطاء               
د، واسم والـده مـريزا      حممد، واسم والده مريزا كل حممد، واسم والده مريزا فيض حمم          

حممد قائم، واسم والد مريزا حممد قائم مريزا حممد أسلم، واسم والده مريزا دالور، واسم               
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إذا جاء نصر اهللا .  حىت مييز اخلبيث من الطيبوما كان اهللا ليتركك

أردت أن . هذا الذي كنتم به تستعجلون. والفتح ومتت كلمة ربك
يحيي الدين . دنا فتدىل فكان قاب قوسني أو أدىن. أستخلف فخلقت آدم

يا مرمي اسكن أنت . يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة. ويقيم الشريعة
نصرت وقالوا الت حني . ت وزوجك اجلنةيا أمحد اسكن أن. وزوجك اجلنة

إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا رد عليهم رجل من فارس، . مناص
. سيهزم اجلمع ويولّون الدبر. أم يقولون حنن مجيع منتصر. شكر اهللا سعيه

وإن عليك رمحيت يف الدنيا والدين، وإنك من . إنك اليوم لدينا مكني أمني
خلق . سبحان الذي أسرى بعبده ليال. اهللا وميشي إليكحيمدك . املنصورين

أنت مرادي . بشرى لك يا أمحدي. جري اهللا يف حلل األنبياء. آدم فأكرمه
. إين جاعلك للناس إماما. إين حافظك. إين ناصرك. ِسرك ِسري. ومعي

. ال يسأل عما يفعل وهم يسألون. أكان للناس عجبا، قل هو اهللا عجيب
قل إن كنتم . وقالوا إن هذا إال اختالق. يام نداوهلا بني الناسوتلك األ

إذا نصر اهللا املؤمن جعل له احلاسدين يف . حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا
قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم . فالنار موعدهم. وال راد لفضله. األرض

                                                                                                     
والد مريزا دالور كان مريزا إله دين واسم والده مريزا جعفر بيك، واسم والـده مـريزا                 

ا حممـد   حممد بيك، واسم والده مريزا عبد الباقي، واسم والد مريزا عبد الباقي كان مريز             
كان لقب أُعطـوه يف     " بيك"و  " مريزا"يبدو أن   . سلطان، واسم والده مريزا هادي بيك     

أما . على أية حال، ما كشفه اهللا تعاىل هو الصحيح        . زمن ما، كما يعطَى اللقب للعائالت     
  �. منه. اإلنسان فيمكن أن خيطئ بسبب زلة بسيطة، ولكن اهللا منـزه عن السهو واخلطأ

سلمان منا أهـل    : "ي إهلي آخر أيضا عن أسريت حيث يقول اهللا تعاىل عين          وهناك وح  �
هو منـا   ) صلْحين(، أي هذا العبد املتواضع الذي يضع أساسا ِلسلْمِني          "سلمان". "البيت

إن هذا الوحي يصدق أمرا معروفا أن بعضا من جدايت أليب كن من السادات              . أهل البيت 
اهللا تعاىل أراد أن يتم الصلح األول بيدي وبواسطيت بني الِفرق           واملراد من الصلْحِني هو أن      

والصلح الثاين سيتم مع أعداء اإلسالم اخلـارجيني        . اإلسالمية وترفَع الفُرقة إىل حد كبري     
  . منه. وبعدها تكون النهاية. حبيث يعطَى كثري منهم فهما حلقيقة اإلسالم، ويدخلونه
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 السفهاء، وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن. يلعبون

وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض . أال إم هم السفهاء ولكن ال يعلمون
. قل جاءكم نور من اهللا فال تكفروا إن كنتم مؤمنني. قالوا إمنا حنن مصلحون

بل أتيناهم باحلق فهم للحق . أم تسأهلم من خرج فهم من مغرم مثقَلون
 مبنـزلة موسى واصرب أنت فيهم. تلطّف بالناس وترحم عليهم. كارهون

ال تقف ما ليس لك . لعلّك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنني. على ما يقولون
واصنع الفلك بأعيننا . به علم وال ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقون

وإذ ميكر . إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم. ووحينا
مان لعلّي أطّلع على إله موسى وإين ألظنه أوقد يل يا ها. ����بك الذي كفَّر

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

 وكل من. شاتان تذحبان. حبا من اهللا العزيز األكرم. من اهللا ليحب حباً مجاً
أمل تعلم أن اهللا على . أليس اهللا بكاٍف عبده. وال نوا وال حتزنوا. عليها فاٍن

قل إمنا أنا . أهذا الذي بعث اهللا. وإن يتخذونك إال هزوا. كل شيء قدير
ال ميسه . واخلري كله يف القرآن. بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد

وقالوا لوال نزل على رجل من . قل إن هدى اهللا هو اهلدى. إال املطهرون

                                           
" االسـتفتاء "أبو سعيد حممد حسني البطالوي ألنه كتـب         املراد من املكفِّر هو الشيخ       �

وقدمه أمام نذير حسني، وكان نذير حسني هو الذي تولّى إضرام نـار الـتكفري علـى                 
 . منه. عليه ما يستحقه. مستوى هذا البلد

 عاما  ٢٥وهذه النبوءة تعود إىل     . املراد من أيب هلب هنا هو شيخ دهلوي مات من قبل           �
وقد نشرت يف الزمن الذي أصدر فيه هؤالء املـشايخ          ". اهني األمحدية الرب"ومذكورة يف   

والبادئ يف فتوى التكفري كان ذلك الشيخ الدهلوي الذي مساه اهللا           . فتوى التكفري ضدي  
الرباهني "وكان هذا اخلرب قد نشر قبل التكفري مبدة طويلة وهو مسجل يف             . تعاىل أبا هلب  

 .منه". األمحدية
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. إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة. وقالوا أنى لك هذا. ����قريتني عظيم

. قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا. ينظرون إليك وهم ال يبصرون
. وجعلنا جهنم للكافرين حصريا. وإن عدمت عدنا. عسى ربكم أن يرمحكم

قل اعملوا على مكانتكم إين عامل فسوف . املنيوما أرسلناك إال رمحة للع
إن اهللا مع الذين اتقوا . ال يقبل عملٌ مثقال ذرة من غري التقوى. تعلمون

ولقد لبثت فيكم عمرا . قل إن افتريته فعلي إجرامي. والذين هم حمسنون
ولنجعله آية للناس ورمحة منا . أليس اهللا بكاف عبده. من قبله أفال تعقلون

. سالم عليك جعلت مباركا. قول احلق الذي فيه متترون. را مقضياوكان أم
 قد وقتك فإن تبختر .أمراض الناس وبركاته. أنت مبارك يف الدنيا واآلخرة


العليا املنارة على وقَعت احملمديني قدم وإنّ أتى،


. د األنبياء، إن حممدا سي
مطهيك كلّ مراداتك اهللا يصلح كلّ أمرك، ويعطإنّ.  مصطفىر .رب 

ه إليك، كذلك يري اآليات ليثْاألفواج يتوجالقرآن كتاب اهللا  أنّبت 
يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيلَّ وجاعل  .����وكلمات خرجت من فوهي

                                           
ِلـم  . يف قرية قاديان الصغرية يف البنجاب يدعي أنه املهدي املوعود         أي شخص يسكن     �

  . لَم يبعث املهدي املعهود يف مكة أو املدينة اليت هي أرض اإلسالم؟ منه

 لإلهلامات الفارسية واألردية اليت     �ط ترمجة املسيح املوعود     اخلالكلمات اليت حتتها     

  .املترجم. نقلناها من كتابه االستفتاء
إن هذا قول اهللا تعاىل إن الربكة النازلة على املرضى بواسـطتك ستـشمل املرضـى                 �

 بـايعوا  نفمن الناحية الروحانية حيث أرى أن ألوفا من الذي  . الروحانيني واملاديني كلَيهما  
على يدي كانت حالتهم العملية سيئة مث حتسنت بعد البيعة، وتابوا من أنـواع املعاصـي             

وأجد مئات من الناس يف مجاعيت قد نشأت يف قلوم حرقـة      . تظاموالتزموا بالصلوات بان  
أما فيما يتعلق باألمراض اجلسدية فقد الحظت مرارا أن        . ولوعة للتخلص من أهواء النفس    

وقد مرض ابـين    . معظم املصابني بأمراض خطرية قد شفُوا بدعائي وتركيزي من أجلهم         
كنت يف حالة الدعاء . ته ميؤوسا منهامبارك أمحد يف سن يقارب عامني حبيث صارت حال 

وكان املراد أن أترك الدعاء اآلن إذ مل يعد الوقـت           . حني قال أحدهم إن الولد قد مات      
وحني مررت يدي على جسد الولد يف هذه احلالة من          . ولكين مل أترك الدعاء   . وقت دعاء 
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 شـعرت بـالروح يف   وما كنت قد أبعدت اليد حىت     . التوجه إىل اهللا شعرت فجأة بنفَسه     
  . الولد بوضوح، وبعد بضع دقائق جلس صاحيا

ويف أيام الطاعون حني كان الطاعون يف قاديان يف ذروته مرض ابين شريف أمحد وأصيب               
صحيح أنه  : فخطر ببايل . حبمى شديدة فأغمي عليه وكان يضرب بيديه يف حالة اإلغماء         

يام والطاعون يف ذروته العترب األعـداء       ال مفر من املوت ولكن لو مات الولد يف هذه األ          
إين أحافظ كـلَّ مـن يف       : "كلهم هذه احلمى طاعونا ولكذَّبوا وحي اهللا املقدس القائل        

وعند الساعة الثانية عشرة ليال حـني       . وبذلك أصيب قليب بصدمة ال ميكن بياا      ". الدار
آخر، سيطرت علـى  ساءت حالة الولد كثريا وخفت أا ليست حمى عادية بل هو بالء   

 لوجد الظاملون   -ال مسح اهللا  -لو مات الولد    : قليب حالة ال أستطيع بياا وقلت يف نفسي       
فتوضأت يف هذه احلالة وقمت للصالة، وبعيد الوقوف تيسرت    . فرصة كبرية لكتمان احلق   

نـين  وأقول حلفا باهللا الذي نفسي بيده إ      . يل حالة تكون عالمة بينة على استجابة الدعاء       
رمبا مل أكمل إال ثالث ركعات حني استولت علي حالة الكشف ورأيت بنظرة الكشف              

مث زالت حالة الكشف ووجدت الولد جالسا على السرير صاحيا          . أن الولد قد شفي متاما    
. فأعطيته ماًء على الفـور    . ويطلب ماًء، وإىل ذلك احلني كنت قد أكملت أربع ركعات         

 أجد أي أثر للحمى على اإلطالق، وقد زال عنه اهلـذيان            وحني ملست جسده بيدي مل    
وإن مـشهد   . واالضطراب واإلغماء كليا، ووجدت أن صحته عادت إىل طبيعتها متامـا          

  .قدرة اهللا وهبين إميانا جديدا بقدرات اهللا واستجابة الدعاء
رض مث حدث بعد مدة من الزمن أن ابن نواب سردار حممد علي خان زعيم مالري كوتله م                

فالتجأ إيلّ طالبا الدعاء، فـدخلت      . يف قاديان مبرض شديد، وظهرت عليه أمارات اليأس       
بيت الدعاء ودعوت له، ولكن تبني بعد الدعاء أن القضاء مربم، وال فائدة من الدعاء يف                

يا رب إن مل يكن هناك جمال الستجابة الدعاء فأتقدم له بالشفاعة أِن             : فقلت. هذه احلالة 
. خرجت هذه الكلمات من فمي ولكين ندمت كثريا بعد ذلك على قوهلا       . ن أجلي اشِفه م 

سكت بعد تلقي هـذا     ". من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه      : "فتلقيت من اهللا وحيا يقول    
مث ركـزت   ". إنك أنت ااز  : "ومل متض إال دقيقة واحدة إال وتلقيت وحيا آخر        . الوحي

ففي الوقت نفسه بدأت    .  الدعاء لن يذهب اآلن سدى     على الدعاء بعد ذلك وشعرت بأن     
إنين أعلم يقينا أن معجزات عيـسى       . حالة الولد تتماثل إىل الشفاء وكأنه خرج من القرب        

فأشكر اهللا تعاىل على أن معجزات كثرية إلحياء        . عن إحياء املوتى مل تكن أكثر من ذلك       
  .املوتى من هذا القبيل قد ظهرت على يدي
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ثلة من األولني وثلة من . الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة

جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه . إين سأري بريقي، وأرفعك من قدريت. اآلخرين
ظهر صدقه بصوٍلأهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويصول  شديٍد قوي 

                                                                                                     
رات أصيب ابين بشري أمحد مبرض يف عينيه وظل يتعاجل إىل فترة من الـزمن               ويف إحدى امل  

عندها دعوت يف حضرة اهللا تعاىل نظرا إىل حالته املتدهورة فتلقيت           . ولكن بدون جدوى  
ففي اليوم نفسه شفيت عيناه بفـضل   . ، أي فتح ابين بشري عينيه     "برق طفلي بشري  : "إهلاما

  . اهللا تعاىل
ولكن . رة حىت قُرئت علي سورة ياسني ثالث مرات ظنا بدنو أجلي          كذلك مرضت أنا م   

وحني استيقظت يف الـصباح كنـت       . اهللا تعاىل استجاب دعائي وشفاين بدون أي دواء       
وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا        : "سليما معاىف متاما، ويف الوقت نفسه تلقيت وحيا       

الت كثرية أخرى حيث شفى اهللا تعـاىل        كذلك كانت هناك حا   ". فأتوا بشفاء من مثله   
فمثال كان ابين مبارك أمحـد يف كـرب         . بسبب الدعاء املرضى الذين يتعذر إحصاؤهم     

وبات . صبةم بسبب مرض احل   ١٩٠٦متوز عام   / يوليو ٨واضطراب شديد يف ليلة قبل يوم       
إحدى الليايل يف اضطراب شديد من املساء إىل الصباح ومل يكحل النوم عينيـه حلظـة                

ويف الليلة التالية ظهرت األعراض بشدة أكثر فكان خيدش جسمه يف حالة اإلغماء . واحدة
: فتأمل قليب كثريا هلذا املوقف فتلقيت إهلاما      . ويهذي، وكان يشعر يف جسمه حبكة شديدة      

، وبعيد الدعاء رأيت يف الكشف أن على فراشه حشرات كـثرية            "ادعوين استجب لكم  "
ارموها : ب شخص ومجع احلشرات كلها ووضعها يف رداء وقال        فه. حبجم الفئران تعضه  

وال أدري هل زالت حالة الكشف أوال أم املـرض،          . يف اخلارج، مث زالت حالة الكشف     
ومبا أن اهللا تعاىل قد أعطاين هذه املعجزة بوجه خاص لـذا            . ونام الولد إىل الفجر دوء    

ع أن يبارزين يف معجـزة شـفاء   أقول بيقني كامل إنه ليس على وجه األرض أحد يستطي  
ولو أراد أحد ذلك جلعله اهللا نادما ألن هذه هبةٌ إهلية أُعِطيتها إلظهار آيـات               . األمراض
ولكن هذا ال يعين أن كل مريض سيشفى حتما بل املراد من ذلك أن معظمهـم                . معجزة

  . سيشفَون على يدي
بارزة أن يسلَّم إيل عشرون مريضا      وإذا بارزين أحد يف هذه املعجزة بنية اإلساءة وكانت امل         

بالقُرعة ويسلَّم إليه عشرون آخرون، سيجعل اهللا فرقا واضحا وصرحيا يف شفاء من هـم               
مـن  . ِمن نصييب مقارنة مع من هم ِمن نصيب خصمي، وستكون معجزة واضحة وجلية            

ة على سبيل املؤسف أنه ال يتسع اال يف هذا الكتاب وإال لسجلت فيه أحداثا غريبة كثري  
  . منه. املثال
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.بعد صوٍل


 أنت مين مبنـزلة توحيدي وتفريدي، فحان أن تعان وتعرف 
 أنت مين ����.أنت مين مبنـزلة ولدي. أنت مين مبنـزلة عرشي. بني الناس

إذا غضبت . أولياؤكم يف احلياة الدنيا واآلخرةحنن . مبنـزلة ال يعلمها اخللق
أحببت وكلما أحببت إين مع . من عادى وليا يل فقد آذنته للحرب. غضبت
سالم على . يأتيك الفرج. وأعطيك ما يدوم. الرسول أقوم، وألوم من يلوم

فاختذوا من مقام إبراهيم . تفردنا بذلك. إبراهيم، صافيناه وجنيناه من الغم
صدق اهللا . وباحلق أنزلناه وباحلق نزل.  إنا أنزلناه قريبا من القاديان.مصلّى

ال . احلمد هللا الذي جعلك املسيح ابن مرمي. وكان أمر اهللا مفعوال. ورسوله
 من رر سنزلت .آثرك اهللا على كل شيء. يسأل عما يفعل وهم يسألون

وا نور اهللا يريدون أن يطفئ����.ضع فوق كل سريرالسماء، ولكن سريرك و .
ال ختف إين ال . ال ختف إنك أنت األعلى. أال إن حزب اهللا هم الغالبون

واهللا متم نوره . يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم. خياف لدي املرسلون
ومنزق األعداء كل . ننـزل عليك أسرارا من السماء. ولو كره الكافرون

فال حتزن على . نوا حيذرونونري فرعون وهامان وجنودمها ما كا. ممزق
ما أُرسل نيب إال أخزى به اهللا قوما ال . إن ربك لباملرصاد. الذي قالوا

أرحيك وال أجيحك . سأكرمك إكراما عجبا. سننجيك، سنعليك. يؤمنون

                                           

 لإلهلامات األردية ونقلناها مـن      �ط ترمجة املسيح املوعود     اخلالكلمات اليت حتتها     

  .املترجم. كتابه االستفتاء
لـما كان اجلهال مـن     . إن اهللا تعاىل منـزه عن األبناء، وهذه الكلمة هي كاستعارة          �

ى كلمات مثلها لـذا فقـد أرادت         بناء عل  �النصارى يف هذا الزمن قد ألّهوا عيسى        
احلكمة اإلهلية أن تستخدم أكرب منها يف حقي لكي تفتح عيون النـصارى ويـدركوا أن             
الكلمات اليت يؤلِّهون املسيح بسببها قد استخِدمت أكرب منها يف حق شخص من هـذه               

  . منه. األمة
ية ونقلناهـا مـن      لإلهلام باألرد  �ط ترمجة املسيح املوعود     اخلالكلمات اليت حتتها     �

  .املترجم. كتابه االستفتاء
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أنت الشيخ املسيح . وأُخرج منك قوما، ولك نري آيات ودم ما يعمرون

لك درجة يف السماء ويف الذين . اعكمثلك در ال يض. الذي ال يضاع وقته
خيرون على . خيرون على املساجد. يبدي لك الرمحن شيئا. هم يبصرون

تاهللا لقد آثرك اهللا علينا وإن . ربنا اغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئني. األذقان
. ال تثريب عليكم اليوم، يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني. كنا خلاطئني

ذلك مبا عصوا وكانوا . ويسطو بكل من سطا. يعصمك اهللا من العدا
سالم قوالً من . يا جبال أويب معه والطري. أليس اهللا بكاٍف عبده. يعتدون

ال . إين مع الروح معك ومع أهلك. وامتازوا اليوم أيها ارمون. رب رحيم
إن وعد اهللا أتى وركل وركى فطوىب ملن . ختف إين ال خياف لدي املرسلون

وقالوا لست . أمم يسرنا هلم اهلدى، وأمم حق عليهم العذاب. وجد ورأى
ينصركم . قل كفى باهللا شهيدا بيين وبينكم ومن عنده علم الكتاب. مرسال

يؤتى له امللك . حكم اهللا الرمحن خلليفة اهللا السلطان. اهللا يف وقت عزيز
قل . ذلك فضل اهللا ويف أعينكم عجيب.  اخلزائن����وتفتح على يده. العظيم

سنريهم آياتنا يف . فانتظروا آيايت حىت حني. يا أيها الكفار إين من الصادقني
إن اهللا ال . إن اهللا يفصل بينكم. حجة قائمة وفتح مبني. اآلفاق ويف أنفسهم

. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. يهدي من هو مسرف كذاب
 إين عامل  قل اعملوا على مكانتكم����.وقطع دابر القوم الذين ال يؤمنون

هل أتاك . إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون. فسوف تعلمون
إذا زلزلت األرض زلزاهلا وأخرجت األرض أثقاهلا، وقال . حديث الزلزلة

                                           
 يف الكـشف،    �هذه النبوءة تتعلق بزمن يف املستقبل، ومثلها إعطاء مفاتيح بيد النيب             �

عندما يؤسس اهللا بيده قوما ال يريـد   . �ولكن حتققه كان يف زمن سيدنا عمر الفاروق         
ك يف مجاعتهم وهكـذا     أن يظل الناس يسحقوم حتت أقدامهم على الدوام، فيدخل امللو         

  . منه. �ينجون من الظاملني، كما حدث لعيسى 
وهذا . هذه إشارة إىل أن الوقت قريب حني يكشف عن احلق وتسوى اخلالفات كلها             �

 . منه. لقد فسدت األرض وستحارا السماء. احلكم سيتم باآليات السماوية
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أحسب الناس أن . اإلنسان ما هلا، يومئذ حتدث أخبارها، بأن ربك أوحى هلا

وال . إي وريب إنه لَحقيسألونك أحق هو؟ قل . وما يأتيهم إال بغتة. يتركوا
مل يكن الذين كفروا . الرحى يدور وينـزل القضاء. يرد عن قوم يعرضون

 لو مل يفعل اهللا ما فعل .من أهل الكتاب واملشركني منفكني حىت تأتيهم البينة
يريكم اهللا زلزلة . أريك زلزلة الساعة. ألحاطت الظلمة على الدنيا مجيعها

أري بريق آييت هذه مخس . ، هللا الواحد القهارملن امللك اليوم. الساعة
 إين أحافظ كل من .، ولو أردت جلعلت ذلك اليوم يوم خامتة الدنيا����مراٍت

 وقت إظهار العجائب بعد  قل لرفقائك إنّ.أريك ما يرضيك. يف الدار

 .العجائب قد أتى


 إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك 

حنمدك . سالم عليكم طبتم. من جاءك جاءين.  إين أنا التواب����.وما تأخر
األمراض . نزلت لك ولك نري آياٍت. ونصلي صالة العرش إىل الفرش

. وما كان اهللا ليغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم. تشاع والنفوس تضاع

                                           
كون األربعـة األوىل منـها      يبدو من هذا الوحي اإلهلي أن مخس زالزل ستحدث، وت          �

خفيفة نوعا ما، فتستخف ا الدنيا، مث تكون اخلامسة منوذجا للقيامـة وتتـرك النـاس                
  .مذهولني جمنونني حىت يتمنون لو ماتوا قبل هذا اليوم

م ١٩٠٦متوز  / يوليو ٢٢ إىل اليوم املوافق     -بعد هذا الوحي اإلهلي   -واعلموا أنه قد وقعت     
أيـار  / مـايو  ٢٠م، و ١٩٠٦شـباط   / فرباير ٢٨د، أي بتاريخ    ثالث زالزل يف هذا البل    

ولعلها ال تدخل عند اهللا يف عداد الـزالزل ألـا           . م١٩٠٦متوز  / يوليو ٢١م، و ١٩٠٦
م، ١٩٠٥نيسان  / أبريل ٤لعل الزالزل األربعة ستكون مثل الذي وقع بتاريخ         . خفيفة جدا 

 .منه. أما اخلامس فسيكون منوذجا للقيامة، واهللا أعلم

 لإلهلام باألردية ونقلناها من كتابه      �لكلمات اليت حتتها خط ترمجة املسيح املوعود        ا 

  .املترجم. االستفتاء
من عادة الظاملني أن يوجهوا إىل رسل اهللا وأنبيائه ألوف االنتقادات ويرموهم بـشىت               �

العيوب كأم وحدهم صاروا جممع كافة عيوب الدنيا ومفاسدها وجرائمها ومعاصـيها            
لذلك من سنةَ   . فإالم نرد على هذه الوساوس اليت قد اختلطت بشرور نفوسهم         . يانااوخ

. اهللا أنه يأخذ اخلصومات كلها بيده يف اية املطاف، ويظهر آية عظيمة تربئ ساحة النيب              
 . منه". ليغفر لك اهللا"فهذا هو معىن 
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 ما .إين أحافظ كل من يف الدار.  لوال اإلكرام هللك املقام����.إنه آوى القرية

زلزل األرض ت.  يف دارنا اليت هي دار احملبة أمن.كان اهللا ليعذم وأنت فيهم
 وترى ����. يوم تأيت السماء بدخان مبني.ا، وجيعل عاليها سافلها شديدزلزاالً

.  يريدون أال يتم أمرك����.أُكرمك بعد توهينك. األرض يومئذ خامدة مصفرة
. سأجعل لك سهولة يف كل أمر. رمحنإين أنا ال. واهللا يأىب إال أن يتم أمرك

نزلت الرمحة على ثالث، العني وعلى . أريك بركات من كل طرف
 إنا نبشرك بغالم ����.ترى نسال بعيدا. ليك أنوار الشبابعترد . اُألخريني

. إنا نبشرك بغالم نافلة لك. مظهر احلق والعالء، كأن اهللا نزل من السماء
إنه كرمي متشى أمامك وعادى لك .  تعلموعلّمك ما مل. سبحك اهللا ورافاك

. أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير. وقالوا إن هذا إال اختالق. من عادى
، فتبارك من ����كل بركة من حممد . يلقي الروح على من يشاء من عباده

لَّمعوت لَّمإنّ. ععظيمال فعالً علم اهللا وخامته فع . 



 إين معك ومع أهلك 

                                           
كمـا  .  بعد تعرضه إليـذاء    تستخدم يف العربية مبعىن تقدمي املأوى ألحد      " آوى"كلمة   �

وآوينامها إىل ربـوة ذات قـرار       �: ويقول أيضا  �أمل جيدك يتيما فآوى   �:يقول اهللا تعاىل  
  .منه ،�ومعني

أي من عالمات هذا الزلزال الذي سيكون منوذجا للقيامة أن القحط سيحدث قبلـه               �
 . منه. بأيام، وجتف األرض، وال ندري هل حيدث الزلزال بعد ذلك فورا أو بعد فترة

أي اآليات العظيمة اليت تظهر يف الدنيا، ال بد أن تسبق باإلهانـة والكـالم الـسيئ                  �
هذه هي سـنة    . بأنواعه، وتوجيه التهم؛ وبعد ذلك سوف تظهر من السماء آيات مهيبة          

 .منه. اهللا؛ فتكون النوبة األوىل للمنكرين والنوبة الثانية هللا
 . يعود إىل ثالثني عاما تقريبا" بعيداترى نسال : "هذا الوحي اإلهلي أي �

هـو أن اهللا    "  عظيما ل فعالً  علم اهللا وخامته فع    إنّ: "معىن الوحي اإلهلي القائل   : احلاشية 

وقد عمل خـاتم اهللا     . رأى يف هذا العصر أنه قد أتى عصر فاسد حيتاج إىل مصلح عظيم            
ومن ناحية ثانية هو نيب، ألن       وصل إىل مرتبة أنه من األمة من ناحية          �أي أن متبع النيب     

أي وهبه خاتما مل يوهب ألحد من األنبيـاء         ..  صاحب اخلاتم  � قد جعل النيب     �اهللا  
لذلك فقد مسي خاتم النبيني مبعـىن أن اتباعـه يمـنح            . مطلقًا إلفاضة بركاته الروحانية   

 يعطَ هـذه القـوة      ومل. كماالت النبوة، وتربيته الروحانية توصل اإلنسان إىل مقام النبوة        
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". علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل    : "وهذا هو معىن احلديث   . القدسية أحد من النبيني سواه    
 �مع أنه كان يف بين إسرائيل أنبياء كثريون ولكن نبوم مل تكن نتيجة اتباعهم ملوسى                
بـاع  تبل كانت تلك النبوات كلها هبة إهلية بصورة مباشرة وما كان فيها أدىن دخل ال              

 أنبياء من ناحية ومن األمة من ناحية أخرى  بل سموا أنبياء -مثلي-لذا مل يسموا . موسى
ولو تركناهم جانبا وألقينا نظرة على حالـة بـين          . مستقلني وتلقوا منصب النبوة مباشرة    

وإن أمة موسـى    . إسرائيل لوجدنا أم مل ينالوا من الرشد والصالح إال قدرا يسريا جدا           
سى عليهما السالم كانت حمرومة من أولياء اهللا بشكل عام، وإذا كان فيهم أحد على               وعي

بل معظمهم كانوا متمردين وفساقا وفجـارا وعبـدة         . سبيل الندرة فهو يف حكم العدم     
الدنيا؛ لذا مل ترد يف التوراة واإلجنيل أدىن إشارة إىل قوة تأثري موسى وعيـسى عليهمـا                 

حاب موسى يف عدة أماكن من التوراة بـاملتمردين وقـساة           بل وصف أص  . السالم فيهم 
وورد يف القرآن الكرمي أيضا ذكر معاصيهم أـم         . القلوب ومرتكيب املعاصي واملفسدين   
 �فَاذْهب أَنت وربك فَقَاِتال ِإنا هاهنـا قَاِعـدونَ        �: قالوا ملوسى مبناسبة إحدى احلروب    

 فقد نشأ يف قلوم محاس      �أما أصحاب النيب    . عتهمهذه كانت حال طا   ) ٢٥: املائدة(
، فقبلوا أن تقطع رقام يف سبيل    �احلب اإلهلي وظهر يف قلوم تأثري القوة القدسية للنيب          

هل ألحد أن يرينا أو يطلعنا على من أبدوا صدقا وصفاء يف أمة             . اهللا مثل الشياه واخلرفان   
؛ �ا اآلن قصة أصـحاب املـسيح        فامسعو. سبقت؟ هذه كانت حالة أصحاب موسى     

أما تلميذه  . فأحدهم وكان امسه يهوذا اإلسخريوطي قد سلّمه مقابل ثالثني قطعة من فضة           
وخذَله غريه مـن تالميـذه يف وقـت         . بطرس الذي أُعِطي مفاتيح اجلنة فقد لعنه أمامه       
 فقـد صـمدوا     �أما أصحاب نبينـا     . عصيب، ومل يصمد منهم أحد بل غلبهم اجلُنب       

واستقاموا حتت ظالل السيوف ورضوا باملوت حىت إن قراءة سواحنهم تترك أثرا بالغـا يف           
قت فيهم تغريا إىل هـذا      ما الذي نفخ فيهم هذه الروح من العشق؟ وأية يد خل          . النفوس

وا يف زمن اجلاهلية مثل ديدان األرض ومل يكن هناك نوع من املعصية أو الظلم               احلد؟ كان 
  .  جذبوا إىل اهللا وكأنه تعاىل سكن فيهم� بعد اتباعهم النيب إال وقد صدر عنهم، مث

أقول صدقا وحقا إنه تأثري هذا النيب املقدس الذي أخرجهم من احلياة السفلية إىل احليـاة                
والذين دخلوا اإلسالم أفواجا ما كان سبب ذلك عائدا إىل السيف، بل كـان              . الطاهرة

 يف  � عاما اليت قام ا النيب       ١٣االت املمتدة على    ذلك تأثري األدعية والتضرعات واالبته    
فصرخت أرض مكة أين حتت القدم املباركة ملَن أثار قلبه صرخة التوحيـد حـىت               . مكة

فنور اهلداية الذي ظهر  . إن اهللا غين ال يأبه داية أحد أو ضالله        . امتألت السماء بابتهاالته  
. �يا كلها كان تأثريا حلرقة قلب الـنيب         يف جزيرة العرب بصورة خارقة مث انتشر يف الدن        

. لقد ابتعدت كل أمة عن الدين وهجرته، أما اإلسالم فظلت عني التوحيد متدفقـة فيـه               
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فبصرك . شف العامل الروحاين عليكبرق امسي لك، وكُ.  أحبكومع كل من
 تعيش مثانني حوال أو تزيد عليه مخسة أو أربعة .أطال اهللا بقاءك. اليوم حديد

. هاريتلك برق امسي، وإين أريك مخسني أو ستني آية سوى آيات أَ. بثيابك
، ويعظّمهم امللوك وذوو اجلربوت، إن للمقبولني أنواع منوذج وعالماٍت

المةويقال هلم أبناء ملوك الس .سيف املالئكة مسلول ها العدو إنّأي 
.   اهللارظهليس اخلري يف أن حيارب أحد م.  الوقترفتك ما علكن ����.أمامك

                                                                                                     
لَعلَّك بـاِخع   �: ، كما يقول اهللا تعاىل    �وكل هذه الربكات إمنا هي نتيجة ألدعية النيب         

   ِمِننيؤوا مكُونأَال ي كفْسأ الصالح والتقـوى يف أمـم األنبيـاء          مل ينش  )٤:الشعراء (�ن
السابقني إىل هذا احلد، والسبب يف ذلك كان عائدا إىل أن احلرقة يف قلوب هؤالء األنبياء                

األسف كل األسف أن املسلمني يف هذا الزمن مل يقدروا          . ألممهم مل تصل إىل هذه الدرجة     
 من ختم النبـوة معـىن       إم يستنتجون . نبيهم األكرم حق التقدير، وتعثروا يف كل شيء       

 مل ميلك قدرة على اإلفاضـة وتكميـل   � ال إىل مدحه، وكأنه  �يؤدي إىل هجو النيب     
اهدنا الـصراط   �: النفوس ومل يأت إال ليعلّم شريعة جافة، مع أن اهللا تعاىل يعلّمنا دعاء            

ومل  فإذا مل تكن هذه األمة وارثة لألنبياء الـسابقني    �املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم    
يكن هلا نصيب من هذا اإلنعام فلماذا علِّمت هذا الدعاء؟ واملؤسف أنْ ال أحد يتفكر يف                

 من السماء مع    �يودون كثريا أن ينـزل عيسى      . هذه اآلية بسبب ثورة العناد واجلهل     
أن القرآن الكرمي يشهد بأنه مات وقربه موجود يف سرينغر يف كشمري كمـا يقـول اهللا                 

 أي أنقذْنا عيسى وأمه     ..)٥١ :املؤمنون( �ناهما ِإلَى ربوٍة ذَاِت قَراٍر ومِعنيٍ     وآوي�: تعاىل
من أيدي اليهود وأوصلنامها إىل جبل كان مكان أمٍن وراحة وفيه ينابيع ماء زالل، وهـو         

لذلك ال يعرف أحد عن وجود قرب مرمي يف أرض الشام، ويقولون إـا أيـضا                . كشمري
 �ما أظلم العقيدة اليت يعتنقها اجلهال من املسلمني أن أمـة الـنيب              . اختفت مثل عيسى  

حمرومة من املكاملة واملخاطبة اإلهلية مع أم بأنفسهم يقرؤون األحاديث اليت تربهن علـى          
وسيأيت أيضا من يكون نبيا من      .  أناس أمثال أنبياء بين إسرائيل     �أنه سيكون يف أمة النيب      

  .منه.  أخرى، وهو الذي سيسمى املسيح املوعودناحية ومن األمة من ناحية
هذه النبوءة تشري إىل شخص ارتد بعد أن كان من املريدين، وقام بأنواع اجلـسارات                �

ملاذا تتمـادى؟ أال تـرى   : فيقول اهللا تعاىل . والشتائم حىت سبق اجلميع يف سالطة اللسان      
 .سيوف املالئكة؟ منه

 عظيمة حىت إن امللوك يتربكون وإين أباركك بربكاٍت.  كمثلهالّأو يق
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رب كل . رب فرق بني صادق وكاذب، أنت ترى كل مصلح وصادق

، )ها العدوأي(قاتلك اهللا . شيء خادمك، رب فاحفظين وانصرين وارمحين
. جاءت الزلزلة، قوموا لنصلّي ونرى منوذج القيامة. وحفظين من شرك

 . ادعوين أستجب لكم����.لوالك ملا خلقت األفالك. يظهرك اهللا ويثين عليك
عفت الديار  .زلةواقعة الزل. اليد يدك، والدعاء دعاؤك، والترحم من اهللا

): أيضا. (خرى أُعاد الربيع ومتّ قول اهللا مرةً. تتبعها الرادفة. حملها ومقامها
ر وقت هذا.ام الثلج وكثرة املطرعاد الربيع وجاءت أيأخ ره اهللا .  ربأخ

ربنا اغفر لنا .  ترى نصرا عجيبا وخيرون على األذقان����.إىل وقت مسمى

                                           
ق مساء جديدة وأرض جديـدة روحانيـا، أي         يف عصر كل مصلح عظيم الشأن تخل       �

  .منه. تسخر املالئكة خلدمة أهدافه وتشحذ الطبائع على األرض؛ فإىل هذا األمر أشري هنا
تلقيت وحيا من قبل أن الزلزال الذي يكون منوذجا للقيامة سيقع قريبا جدا، وجعلـت     �

يانوي سوف ترزق ابنا يكون     له آية أن السيدة حممدي بيغم زوجة بري منظور حممد اللده          
كذلك يكون . ألنه سيكون بشريا بتقدم مجاعتنا    " بشري الدولة "عالمة هلذا الزلزال، فيسمى     

كذلك يكـون   . أيضا ألنه لو مل يتب الناس حللّت بالدنيا آفات كبرية         " عامل كباب "امسه  
. وقـت مناسـب   ألنه يكون كلمة اهللا اليت ستظهر يف        " كلمة العزيز "و" كلمة اهللا "امسه  

ولكين دعوت اهللا تعاىل بعد ذلك أن يؤخر قليال حـدوث           . وتكون له أمساء أخرى أيضا    
ولقد ذكر اهللا تعاىل هذا الدعاء يف وحيه، وأجـاب        . ذلك الزلزالُ الذي هو منوذج القيامة     

 أي قد استجاب اهللا." رب أخر وقت هذا، أخره اهللا إىل وقت مسمى  : "أيضا بنفسه بقوله  
وقد نشر هذا الوحي قبل حنو أربعة أشهر يف جريدة          . الدعاء وأخر الزلزال إىل وقت آخر     

فلما كان الزلزال منوذج القيامة قد أُخر، كان مفروضا أن تؤخر والدةُ            ". احلَكَم"و" البدر"
م يوم  ١٩٠٦متوز عام   / يوليو ١٧فولدت يف بيت بري منظور حممد ابنة بتاريخ         . االبن أيضا 

ثالثاء وكان ذلك آية على استجابة الدعاء وكذلك عالمة على صدق الوحي الذي نشر              ال
ولكن سوف تقع الزالزل اخلفيفة حتما، وال بـد         . قبل أربعة أشهر تقريبا من والدة االبنة      

  .أن متتنع األرض من اإلتيان بزلزاِل منوذِج القيامة ما مل يولَد ذلك االبن املوعود
أي زلـزال  - بتأخري بالء مقبل -بوالدة االبنة- العظيمة أنه طمأن     اعلموا أن من رمحة اهللا    

ولو ولد االبن اآلن    ". أخره اهللا إىل وقت مسمى    " أنه قد أُخر حبكم وعده       -منوذِج القيامة 
ألصابنا حزن وصدمة عميقة عند كل زلزال وآفة وكأن الوقت املوعود قد أتى، وما كان               

  .ن فقد مت حتديده لكونه مشترطا بشرط، منهأما اآل. للتأخري أي اعتبار
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ال تثريب عليكم اليوم . ا نيب اهللا كنت ال أعرفكي. ذنوبنا إنا كنا خاطئني

أنت فيهم . تلطَّف بالناس وترحم عليهم. يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني
إنا أرسلنا إليكم رسوال . يأيت عليك زمن كمثل زمن موسى. مبنـزلة موسى

نزل من السماء لنب كثري . شاهدا عليكم كما أرسلنا إىل فرعون رسوال
 واهللا خري من كل .بة لك حياة طيعدت أُ. إين أنرتك واخترتك.فاحفظوه

إنا أعطيناك .  عليك سالم كثري مين.عندي حسنة هي خري من جبل. شيء
إن اهللا مع الذين اتقوا . إن اهللا مع الذين اهتدوا والذين هم صادقون. الكوثر

. ستظهر آيتان. أراد اهللا أن يبعثك مقاما حممودا. والذين هم حمسنون
هذا الذي كنتم . يكاد الربق خيطف أبصارهم. وامتازوا اليوم أيها ارمون

كالم أفِصحت من لدن . يا أمحد فاضت الرمحة على شفتيك. به تستعجلون
رب علِّمين ما هو خري .  ال دخل فيه للشعراءشيئًاإن يف كالمك . رب كرمي

ندهم من برز ما ع. يعصمك اهللا من العدا ويسطو بكل من سطا. عندك
إن اهللا رؤوف . 				إين سأخربه يف آخر الوقت أنك لست على احلق. الرماح
إين مع الرسول أجيب . إين مع األفواج آتيك بغتة. إنا ألنا لك احلديد. رحيم

 ����جاءين آيل. قل هو اهللا عجيب.  وقالوا أنى لك هذا����.أخطئ وأصيب

                                           
 احلاشية التالية على �وضع حضرته   " االستفتاء"يف اجلزء العريب هلذا الكتاب املسمى        	

 هذا ما أوحى إيلّ ريب يف رجل خالفين وكفّرين وهو من علماء اهلند املـسمى     :هذا اإلهلام 
  )الناشر (.بأيب سعيد حممد حسني البتالوي

هذا الوحي الظاهرية تعين أنين سأخطئ أحيانا وسأصيب أحيانا أخرى، أي           إن كلمات    �
سأفعل ما أشاء أحيانا وال أفعل أحيانا أخرى، وستتحقق إراديت أحيانـا وال تتحقـق يف                

وورود مثل هذه الكلمات يف كالم اهللا أمر معروف، كما ورد يف احلديث             . بعض األحيان 
. وح املؤمن مع أن اهللا تعاىل منـزه عن التـردد         الشريف ما مفاده أنين أتردد عند قبض ر       

ومعىن . فهكذا متاما جاء يف هذا الوحي أيضا أن إراديت ختطئ أحيانا وتصيب أحيانا أخرى        
ذلك أين يف بعض األحيان ألغي قضائي وإراديت، ويف بعض األحيان تتحقق مشيئيت كمـا               

منه. أردت. 
 منه. ه يعود مراراألن" آيل"هنا مسى اهللا تعاىل جربيلَ بـ  �
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.  ملن وجد ورأىفطوىب. إن وعد اهللا أتى. واختار، وأدار إصبعه وأشار

ولن . ����إين مع الرسول أقوم وأفطر وأصوم. األمراض تشاع والنفوس تضاع
أبرح األرض إىل الوقت املعلوم، وأجعل لك أنوار القدوم، وأقصدك وأروم، 

. نقلوا إىل املقابر. إنا نرث األرض نأكلها من أطرافها. وأعطيك ما يدوم
حلّ غضبه على . ه قوي عزيزإن. إن ريب قوي قدير. ظفر من اهللا وفتح مبني

نا األزيلّ األبدي  ائتنا يا رب.إين صادق، إين صادق ويشهد اهللا يل. األرض
رب إين مغلوب فانتصر .  ضاقت األرض مبا رحبت����ا للسالسلآخذً

إمنا أمرك إذا أردت .  قوم بعدوا من طريق احلياة اإلنسانية.فسحقهم تسحيقا
 تدخل يف منـزيل مرة بعد مرة، فانظر ملّا كنت .شيئا أن تقول له كن فيكون

ذلك مبا عصوا . إنا أمتنا أربعة عشر دوابا؟ ر سحاب الرمحة أو الهل مطَ
 مآل اجلاهل جهنم، فإن اجلاهل قلّ أن تكون له عاقبة إنّ. وكانوا يعتدون

إين .  إين أُمرت من الرمحن فأتوين.حصل يل الفتح، حصل يل الغلبة. اخلري
أمل تر كيف فعل ربك . إين ألجد ريح يوسف لوال أن تفندون. رمحنمحى ال

 ما أردت فعله لن يتم حبسب .أمل جيعل كيدهم يف تضليل. بأصحاب الفيل
لقد نصركم اهللا ببدر وأنتم .  إنا عفونا عنك)ترمجة من األردية (����.مشيئة اهللا

جدمت فيه قل لو كان من عند غري اهللا لو. وقالوا إن هذا إال اختالق. أذلة
يأيت قمر األنبياء . قل عندي شهادة من اهللا فهل أنتم مؤمنون. اختالفا كثريا

                                           
من الواضح أن اهللا تعاىل منـزه عن الصوم واإلفطار وال ميكـن أن تنـسب هـذه                  �

ومعىن ذلك أنين أنِزل غضيب أحيانـا       . الكلمات إليه مبعناها الظاهري؛ فهذه جمرد استعارة      
. وسأعطي مهلة أحيانا أخرى، مثل الشخص الذي يأكل أحيانا ويصوم أحيانـا أخـرى             

ذه االستعارات يف كتب اهللا بكثرة، كما ورد يف احلديث أن اهللا تعاىل يقول              وتوجد مثل ه  
  .إخل، منه..... كنت مريضا، كنت جائعا، كنت عاريا: يوم القيامة

. يا ريب األزيل األبدي تعـالَ لنـصريت       :  حتت هذه اجلملة   �كتب املسيح املوعود     �
  )املترجم(
  . منه. مل يتم توضيحه، واهللا أعلم�
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تقع زلزلة فتشتد كلّ الشدة، . وامتازوا اليوم أيها ارمون. وأمرك يتأتى

.جعل عايل األرض سافلهاوت����إين أحافظ .  هذا الذي كنتم به تستعجلون
. أريد ما تريدون. ومع أهلكإين معك . سفينة وسكينة. كل من يف الدار

ترمجة (. لقد أُصدر احلُكْم يف أهل البنغال من قبل، واآلن سيجبر خاطرهم
   ����)من األردية

 احلمد هللا الذي أذهب عين ����احلمد هللا الذي جعل لكم الصهر والنسب
، إنك ملن املرسلني، على يس. احلزن وآتاين ما مل يؤت أحد من العاملني

. أردت أن أستخلف فخلقت آدم. يل العزيز الرحيمصراط مستقيم، تنـز

                                           
  أجنبت ، أن عذارء  � أخربين اهللا ذا اخلصوص أنه كما حدث يف زمن النيب إشعياء           لقد �

ابنا حسب نبوءته، مث بعد ذلك انتصر امللك حزقيا على فَقَح، كذلك سوف تلد الـسيدة                
ابنا قبل حدوث الزلزال ليكون عالمة على زلزال        " بري منظور حممد  "زوجة  " حممدي بيغم "

واألمساء املفصلة . كن ال بد من أن حتدث قبلها أيضا زالزل أخرى ول. عظيم منوذِج القيامة  
. كلمة اهللا خان  ) ٢. (بشري الدولة، ألنه سيكون عالمة على انتصارنا      ) ١: (هلذا االبن هي  

كلمة العزيز، وغريها ألنـه سـيكون       ) ٦. (شادخيان) ٥ (Word) ٤. (عالَم كباب ) ٣(
كلمـة  "احلق أن الدنيا كلها كلمات اهللا، فتسميته        و. كلمة اهللا اليت ا سينال احلق الغلبةَ      

أخره اهللا  : "وهذا االبن مل يولَد هذه املرة ألن اهللا تعاىل قد قال          . ليس أمرا غري عادي   " اهللا
  .، أي أخرنا إىل وقت آخر زلزلة الساعة اليت يكون االبن عالمة هلا، منه"إىل وقت مسمى

تحبلُ وتِلد ) עלמה(ها الشابة : يكُم السيد نفْسه آيةًولِكن يعِط"النص يف إشعياء هو  �
همو اسعدتا ونوِئيلَ«اباناَء . (»ِعميعلْماه) "עלמה(الكلمة العربية هنا هي ). ١٤: ٧ِإشع "

هذه قد اشتهرت ا حىت صارت )"עלמה"(اليت تعين الشابة، ويبدو أنّ صفة هذه املرأة 
  )املترجم(.واهللا أعلم. اامسا هل

هذه نبوءة عن البنغال، فقد جرحت مشاعر أهلها : شرح حضرته هذا اإلهلام كما يلي �
  .املترجم. فيقول اهللا بأنه سيأيت زمان حني تجبر خواطرهم بطريقة أو أخرى. بتقسيم بالدهم

. ات وجاهةٍ أي قد من اهللا عليك إذ خلقك يف عائلة شريفة وحمترمة وذائعة الصيت وذ              �
  .مث من عليك ثانية أن زوجتك كانت من عائلة حمترمة من السادات من مدينة دهلي، منه
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 ، جدد إسالم املسلمني����لطانإذا جاء زمان الس. يحيي الدين ويقيم الشريعة

إن ذا . قرب أجلك املقدر. إن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقنامها
وال نبقي . قلّ ميعاد ربك. وال نبقي لك من املخزيات ذكرا. العرش يدعوك

ام حياتك، ويومئذ تزول السكينة من قلّت أي. ملخزيات شيئالك من ا
عجيب وآية بعد آية، مث بعد ذلك  عجيب بعد أمٍرالقلوب، ويظهر أمر 

جاء وقتك ونبقي لك .  جاء وقتك ونبقي لك اآليات باهرات.يتوفّاك اهللا
  . رب توفّين مسلما وأحلقْين بالصاحلني، آمني. اآليات بينات

                                           
واملراد من ذلك هو امللكوت     . لقد ذُكر املسيح آخر الزمان يف كتب اهللا باسم السلطان          �

ويكون كثري من الكبار أتباعا     . السماوي، أي سيكون املسيح مِلكا للجماعة يف املستقبل       
 . منه.له
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لـما وجد يف هذا الزمن املليء باملفاسد، بعض املسلمني الذين ال يعتربون 

 واتباعه ضروريا للنجاة، بل يرون اإلميان باهللا واحدا ال شريك �اإلميان بالنيب 
ه فرأيت من احلكمة أن أزيل كافة شبهام يف هذ.. له كافيا لدخول اجلنة

 -ا وافتراء أو بناء على سوء فهمهمظلم-وقد وجه بعضهم إيلَّ . خلامتةا
اعتراضاٍت ال أساس هلا من الصحة، ويبدو أن بعضهم هدفوا من وراء تلك 
االعتراضات إىل إبعاد الناس عن هذه اجلماعة، ومنهم من تعجز طبائعهم عن 

هم قاصر وعلمهم فهم دقائق الدين غري أا ال تنطوي على الشر، ولكن فهم
  .ضحل الكتشاف حقيقة األمر

ما كان ضروريا أن أتوجه إلزالة هذه الشبهات ألين قد رددت على تلك 
ولكن ارتد يف هذه األيام . االعتراضات الواهية يف مواضع عديدة يف كتيب

لشقاوته املدعو عبد احلكيم خانْ، اجلراح املساعد يف والية بتياله وصار عدوا 
، وكان قبل ذلك من املبايعني، وذلك ألنه كان حمروما من احلقائق هلذه اجلماعة

الدينية وكان جيهلها بسب قلة فُرص اللقاء والصحبة، وكان مصابا مبرض الِكرب 
فحاول قدر استطاعته أن يطفئ نور . واجلهل املضاعف والرعونة وسوء الظن

اء هذا املصباح الذي اهللا بنفثات سامة يف كتاباته املبنية على اجلهل، بغية إطف
فرأيت من املناسب أن أرد يف هذا الكتاب على بعض . أشعله اهللا تعاىل بيده

اعتراضاته ليطلع عليها عامة الناس، ألنه بسبب غفلتهم وأشغاهلم الدنيوية 
  .يصعب عليهم العثور على كتيب كلها فيطلعوا على الردود املسجلة فيها

ي بسببه انفصل عبد احلكيم خانْ عن واجلدير بالذكر أوال هو األمر الذ
 للنجاة يف اآلخرة، بل كل �مجاعتنا، وهو اعتقاده أنه ال حاجة لإلميان بالنيب 

اة سينال النج-�وإن كان يكذِّب النيب -ن يؤمن باهللا واحدا ال شريك له م .
 يستطيع أن ينال النجاة باالرتداد -حسب رأيه-فالظاهر من ذلك أن اإلنسان 

فمثال ارتد منذ فترة قريبة . إلسالم، وأن معاقبته على ذلك ظلمأيضا عن ا
، "دهرم بال"واختار لنفسه اسم " آريا مساج"املدعو عبد الغفور وانضم إىل 
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 وتكذيبه، ومع �وهو يبذل اآلن ليلَ ار كل ما يف وسعه لإلساءة إىل النيب 

ريا ال ذلك سيدخل اجلنة رأسا حسب اعتقاد عبد احلكيم خانْ؛ ألن اآل
وكل عاقل يدرك أن بعثة األنبياء عليهم السالم يف هذه احلالة تصبح . يشركون

األنبياء مع كونه مكذِّب لغوا وعبثا حسب هذا االعتقاد، ألنه ما دام اإلنسان 
يستطيع أن ينال النجاة إلميانه بوحدانية اهللا تعاىل  عليهم السالم وعدوا هلم

 إذ كان من املمكن أن تسري األمور بدوم 
ا عبثا،فتكون بعثة األنبياء إىل الدني
وإذا صح أن اإلميان باهللا واحدا . أيضا، ومل تكن هناك حاجة كبرية لوجودهم
ال إله إال "، إىل "حممد رسول اهللا"ال شريك له كاٍف، فمن الشرك إضافة مجلة 

 شركا "حممد رسول اهللا: "واحلق أن أصحاب هذا املعتقد يعتربون قولَ". اهللا
أصال، ويرون أن عدم إضافة أي شيء إىل جانب اسم اهللا تعاىل هو التوحيد 

. الكامل، وأن اخلروج من اإلسالم ليس مانعا من احلصول على النجاة عندهم
 يف يوم واحد واعتربوا التوحيد وحده �فمثال لو أنكر املسلمون كلهم النيب 

اع القرآن الكرمي والنيب األكرم كافيا مثل الفالسفة الضالني، واستغنوا عن اتب
 ودخلوا اجلنة رغم -حسب زعمهم-، لنالوا النجاة كلُّهم �وكذّبوه 
  . ارتدادهم

وال خيفى على كل من كان لديه قليل من العقل أن كافة ِفرق املسلمني منذ 
 إىل يومنا هذا متفقون على أن حقيقة اإلسالم هي أن يؤمن �زمن الصحابة 

 ال شريك له، ويؤمن بوجوده ووحدانيته، وكذلك من املرء باهللا واحدا
 ويؤمن أيضا بكل ما ورد يف القرآن �الضروري أن يؤمن بنبوة النيب األكرم 

                                           

إذا صح القول إن مكذيب األنبياء وأعداءهم سينالون النجاة بسبب إميام بالوحدانيـة              

اخليالية وحدها، فبدال من أن يعذَّب األعداء يوم القيامة سوف يواجه األنبياُء العذاب نوعا              
ما حني يرون أعداءهم األلداء ومكذبيهم واملسيئني إليهم جالسني على عروش اجلنـة يف              

ومن املمكن أيضا أن يقول هؤالء مستهزئني باألنبياء يف ذلك          . عم والرفاهية مثلهم متاما   الن
هل ضرنا تكذيبنا وإهانتنا لكم شيئا؟ ويف هذه احلالة يشق على األنبياء البقـاُء يف          : الوقت
  .منه. اجلنة
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وبسبب متسكهم ذا . هذا ما متّ ترسيخه يف أذهان املسلمني منذ البداية. الكرمي

 من وقد طُلب مرارا وتكرارا من كثري. املعتقد بشدة ضحى الصحابةُ بأرواحهم
 أن ينكروه ليطلق سراحهم ولكنهم �املسلمني الذين أُسروا يف عهد النيب 

إن هذه األمور معروفة يف تاريخ . رفضوا ذلك وضحوا حبيام يف هذا السبيل
اإلسالم، وال يستطيع أن يرفض كالمنا هذا من كان لديه أدىن إملام بتاريخ 

  . اإلسالم
مية كلها كانت دفاعيةً، أي بدأها وليكن معلوما أيضا أن احلروب اإلسال

الكفار، إذ مل يتوقف الكفار العرب عن اهلجمات املتكررة خوفا من االنتشار 
 أن حيارم وينجي املظلومني �لذا أُمر النيب . السريع لإلسالم يف جزيرة العرب

ولكن مما ال شك فيه أيضا أنه لو وجهت الدعوة إىل . من أيدي هؤالء الفراعنة
 ليس ضروريا وليس شرطا للنجاة، فيمكنكم أن �الكفار أن اإلميان بنبوة النيب 

 وتعارضوه وتعادوه كما حيلو �تؤمنوا باهللا واحدا ال شريك له وتكذِّبوا النيب 
. لكم وال تعتربوه سيدا ومقتدى لكم؛ ملا وصل أمر سفك الدماء إىل هذا احلد

ون باهللا واحدا ال شريك له؟ حىت وإال ملاذا حورب اليهود الذين كانوا يؤمن
فيتبين من ذلك جليا . أُسر وقُتل ألوف منهم يف يوم واحد يف بعض املناسبات

أنه لو كان التوحيد وحده كافيا للنجاة لكانت حماربة اليهود بدون وجه حق 
فلماذا إذن ارتكب . وقتلُ ألوف منهم عمال غري مربر وحراما على اإلطالق

   مطلعا على تعليم القرآن؟�ة؟ أمل يكن  هذه الفعل�النيب 
ولو تأملنا يف كتب اهللا تعاىل كلها لعلمنا أن مجيع األنبياء ظلوا يعلّمون 
الناس أن يؤِمنوا باهللا واحدا ال شريك له ويؤِمنوا إىل جانب ذلك برسالتهم 

ال إله : أيضا، لذلك قد علِّمت األمة ملخص تعليم اإلسالم جبملتني اثنتني ومها
  . اهللا حممد رسول اهللاإال

ليكن معلوما أيضا أن األنبياء عليهم السالم وحدهم يطِلعون الناس على 
ولو مل يأِت هؤالء . وجود اهللا تعاىل ويعلِّموم كونه واحدا ال شريك له
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مع أن كل . املقدسون إىل الدنيا الستحال نوال الصراط املستقيم بصورة يقينية

تطيع أن يكتشف بالتدبر يف السماء واألرض صحيح الفطرة سليم العقل يس
. وترتيبهما البليغ واحملكم أنه جيب أن يكون هلذا الكون املليء باحلكمة خالق

هو موجود يف "وقوِل " جيب أن يكون"ولكن هناك بعد شاسع بني قوِل 
هو موجود يف : "واألنبياء وحدهم يطلعون الناس على حقيقة". احلقيقة
 أثبتوا للدنيا من خالل ألوف اآليات واملعجزات أن تلك ، وهم الذين"احلقيقة

واحلق أن العقل . الذات اخلفية للغاية وجامعة القوى كلها موجودةٌ يف احلقيقة
الذي يشعر بضرورة خالق حقيقي نظرا إىل نظام العالَم هو أيضا مرتبة مستمدة 

القدر أيضا من لوال وجود األنبياء ملا حظي أحد ذا . من أشعة نور النبوة
ومثال ذلك أن املاء، كما هو معلوم، موجود حتت األرض ولكن . العقل

وجوده وبقاءه مرتبط بنـزول املاء من السماء، وحني ال ينـزل املاء من 
السماء تغور املياه املوجودة حتت األرض أيضا، وعندما ينـزل املاء من السماء 

وتترقى العقولُ عند جميء األنبياء اليت كذلك متاما تشحذ . يتدفق املاء يف األرض
وحني متضي مدة طويلة على بعثة نيب يبدأ ماء . مثَلُها كمثل املياه اجلوفية

 العقول األرضي يتكدر ويشح، وتنتشر يف األرض عبادة األوثان والشرك
والسيئات بكل أنواعها، وكما أن العني تبصر ولكنها مع ذلك حتتاج إىل 

فإن عقول الدنيا، اليت تشبه العيون، حتتاج إىل مشس النبوة الشمس كذلك متاما 
وإذا اختفت الشمس تطرقت إليها الظُلمة فورا؛ فهل تستطيعون أن تروا . دائما

  . بالعني وحدها؟ كال، كذلك ال تستطيعون أن تروا شيئا بدون نور النبوة
لقت الدنيا،  مرتبطة مبعرفة النيب منذ الِقدم بل منذ أن خمعرفة اهللافما دامت 

النيب هو مرآة لرؤية . فمن املستحيل متاما أن يتأتى التوحيد إال بواسطة النيب
حني يريد اهللا تعاىل أن يظهر . وجه اهللا، فبواسطة هذه املرآة يرى وجه اهللا تعاىل

نفسه على الدنيا يرسل إليها نبيه الذي يكون مظهرا لصفاته، وينـزل عليه 
عندها تعرف الدنيا أن اهللا تعاىل .  جتليات ربوبيتهوحيه، وبواسطته يري
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 -حبسب قانون اهللا األزيل-ذين جعل وجودهم ضروريا وواسطة فال. موجود

ملعرفة اهللا فإن اإلميان م جزء من التوحيد، وبدون هذا اإلميان ال يكتمل 
 التوحيد، ألنه ال ميكن أن يتأتى التوحيد اخلالص الذي ينشأ من ينبوع اليقني

الكامل إال باآليات السماوية وعجائب القدرة اليت يريها األنبياء فيوصلون إىل 
إم قوم يهدون إىل اهللا، وبواسطتهم يظهر ذلك اإلله الذي وجوده . املعرفة

ومنذ األزل عرف ذلك الكنـز املخفي . غاية يف الدقة واخلفاء وغيب الغيب
الذي يعد -ال فالوصول إىل التوحيد وإ. فقطبواسطة األنبياء " اهللا"الذي يسمى 

 دون واسطة -صبوغا بصبغة األعمال بصورة كاملةتوحيدا عند اهللا، ويكون م
  . األنبياء يتناىف كليا مع العقل وخيالف جتارب السالكني

يزعم بعض من قليلي الفهم أن التوحيد يكفي للنجاة وال حاجة لإلميان 
إن هذا الزعم ناتج عن . روح عن اجلسمبالنيب، فكأم يريدون أن يفصلوا ال

والواضح متاما أنه ما دام التوحيد احلقيقي ال يتأتى إال بواسطة نيب . عمى قلوم
ميان بالنيب؟ ولو أُبعد ويستحيل وجوده دون النيب، فكيف يتيسر إذن دون اإل

إن .  عن قضية اإلميان ملا قام التوحيد أصال-يدالذي هو أساس التوح-النيب 
يب وحده هو السبب وراء التوحيد وهو مؤسسه ومنشئه وينبوعه ومظهره الن

 موجوداألمت، وبواسطته يرى وجه اهللا اخلفي، وبواسطته يعلَم أن اهللا تعاىل 
 غين ومستغٍن إىل أقصى درجات االستغناء وال يعبأ �احلق أن اهللا . فعال

يد الناس من رمحته داية أحد أو ضالله، كما أنه يريد أن يعرف وأن يستف
 على القلب الذي يكون األكثر قدرة فطريةً واألقدر على �األزلية؛ فيتجلى 

 وقربه من بني كافة قلوب أهل األرض، والذي توجد يف �نيل حب اهللا 
 عليه أنوار ذاته وصفاته �مث يظهر . فطرته مواساة لبين البشر بوجه أكمل

ذا اإلنسان اخلاص وصاحب الفطرة وهكذا يجذَب إىل اهللا تعاىل ه. األبدية
قليب بسبب محاسه ال-مث يريد هذا النيب . بتعبري آخرنبيا األمسى الذي يسمى 

 بواسطة توجهاته الروحانية وتضرعاته وتواضعه أن -املتزايد ملواساة بين البشر
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فيضحي بنفسه . يعِرف اآلخرون أيضا ذلك اإلله الذي جتلّى عليه وينالوا النجاة

ضرة اهللا تعاىل خبلوص قلبه، ويقبل لنفسه أنواع املوت متمنيا أن حييا يف ح
علَّك باِخع نفْسك أَال لَ�: الناس، ويوقع نفسه يف مشاق كثرية، كما تشري اآلية

ِمِننيؤوا مكُوننظرا إىل حزنه -ق ولكنه ومع أن اهللا تعاىل غين عن اخلل. �ي
ه وصدقه وصفائه إىل أقصى  وتواضعه وفنائ وكربه الدائم وقلقه)النيب(

.  يجلِّي وجهه بواسطة آياته على قلوب خلقه النشيطة واملستعدة-الدرجات
فبسبب أدعية النيب احلارة اليت تثري ضجة كبرية يف السماء، تنـزل آيات اهللا 

ويرى الناس يف الدنيا خوارق عظيمة، تعرف الدنيا ا . على األرض مثل املطر
فلو مل يتوجه ذلك النيب الطاهر إىل اهللا تعاىل . �هللا موجود وترى وجهه أن ا

ذا القدر من األدعية والتضرع واالبتهال، ومل يضح بنفسه إلظهار بريق وجه 
اهللا تعاىل للدنيا، ولو مل يقبل لنفسه مئات امليتات يف كل خطوة ملا جتلّى وجهه 

فَِإنَّ �: ين بسبب استغنائه الذايت كما يقولتعاىل يف الدنيا أبدا، ألن اهللا تعاىل غ
الَِمنيِن الْعع ا�: ويقول أيضا �اَهللا غَِنيلَنبس مهنِديها لَنوا ِفينداهج الَِّذينو� 

كل شخص يسعى لصاحل نفسه، ولكن . فاألنبياء هم أول املضحني يف سبيل اهللا
ين، الناس ينامون ولكنهم يسهرون األنبياء عليهم السالم يسعون من أجل اآلخر

هلم، الناس يضحكون ولكنهم يبكون من أجلهم، ويقبلون ألنفسهم كل 
ويفعلون كل ذلك ليتجلى اهللا تعاىل حىت يثبت . مصيبة بكل سرور إلنقاذ الدنيا

للناس أنه موجود، ولكي ينكشف وجوده وتوحيده على القلوب املهيأة لينالوا 
وعندما . هم يف مواساة أعدائهم املتعطشني لدمائهمفهم يهلكون أنفس. النجاة

عندها ) من أجل إنقاذ البشرية(يبلغ أملهم ذروته ومتتلئ السماء بآهام األليمة 
. يري اُهللا تعاىل بريق وجهه، ويظهر وجوده وتوحيده على الناس بآيات قاهرة

شخص الرسول فال شك أن الدنيا حتظى بثروة التوحيد واملعرفة اإلهلية بواسطة 
 قد أبدى منوذجا أعلى من غريه ذا �وإن نبينا . وال تناهلما بدونه مطلقا

فالقوم الذي كان متربعا على القذارة، أخذهم منها وأوصلهم إىل . الشأن
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بساتني مزهرة، والذين كانوا على وشك املوت بسبب اجلوع والعطش 

شربة احللوة املذاق، الروحاين قدم هلم أجود أنواع األغذية الروحانية واأل
وحوهلم إىل أناس بعد أن كانوا متوحشني، مث حوهلم من أناس عاديني إىل أناس 

وأظهر هلم آيات كأم رأوا . متحضرين، مث من متحضرين إىل أناس كاملني
وهذا التأثري مل يظهره . اَهللا تعاىل، وأحدث فيهم تغيرا حىت صافحتهم املالئكة

  . ن أصحام كانوا ناقصنيأي نيب آخر يف قومه أل
عليه  (حممدإنين دائما أنظر بعني اإلعجاب إىل هذا النيب العريب الذي امسه 

ال ميكن إدراك مسو مقامه العايل، !  شأنهما أرفع). ألف ألف صالة وسالم
ن الدنيا مل تقدر مكانته أ األسف، �.وليس بوسع إنسان تقدير تأثريه القدسي

 إىل الدنيا بعد أن غاب التوحيدطل الوحيد الذي أعاد إنه هو الب. حق قدرها
، وذابت نفسه إىل أقصى احلدود شفقةً على خلق حبا مجا أحب اهللا  لقد.عنها

األولني  وعلى ، كلهماألنبياء بسريرته فضله على العاِلماهللا، لذلك فإن اهللا 
. كل فيضل نبع امل�هو .  مجيعا، وحقق له يف حياته كل ما أرادواآلخرين

 فليس ،�بواسطة النيب  بأنه قد ناهلا ومن ادعى بأية فضيلة من غري االعتراف
عطي مفتاحا لكل خري أُ قد � ألنه ؛ذرية الشيطانهو بإنسان، وإمنا هو 

من حنن  .فهو حمروم أزيل � عن طريقه  ال ينالإن الذي. وكنـزا لكل معرفة
 إن مل نعترف بأن �هللا وما هي حقيقتنا؟ سنكون من الكافرين بنعمة ا

ن معرفة اإلله احلي إمنا أ إمنا وجدناه عن طريق هذا النيب، واحلقيقيالتوحيد 

                                           
مل من الغريب حقا أن الدنيا موشكة على االنتهاء ولكن أشعة فيوض هذا النيب الكامل               �

لو مل مينع كالم اهللا القرآنُ من ذلك لقلت إنه هو الـنيب الوحيـد املوجـود يف        . تنته بعد 
إن دينه حي، وإن متبعه يصبح      . السماء إىل اآلن جبسده ألننا جند عالمات واضحة حلياته        

لقد وجدنا أن اهللا تعاىل حيبه وحيب دينه وحيب من          . حيا، وبواسطته ميكن الوصول إىل اهللا     
وليكن معلوما أنه هو احلي الوحيد يف احلقيقة، وأن مكانته يف السماء أعلـى مـن                . هحيب

وهو يف السماء عند إله مقتدر، لكن ليس ذا اجلسد املادي الفاين بـل جبـسم                . اجلميع
  .منه. نوراين آخر ال يفىن
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 بواسطة هذا النيب الكامل وبنوره، ومل نتشرف مبكاملة اهللا وحمادثته اليت حصلناها

إن أشعة مشس اهلداية . النيب العظيم إال بفضل هذا �حنظى من خالهلا برؤيته 
دمنا واقفني  ونستطيع أن نبقى مستنريين ما ،ينا كالنور الساطعهذه تقع عل

  .إزاءها
 أو يرتد مع ثبوته على �والذين يتمسكون بفكرة أن الذي ال يؤمن بالنيب 

التوحيد ويؤمن باهللا واحدا ال شريك له سينال النجاة ولن يضره عدم إميانه 
منا جيهلون حقيقة بالنيب وارتداده شيئا، كما هو مذهب عبد احلكيم خانْ، إ

لقد كتبنا أكثر من مرة أن الشيطان أيضا يعتقد بكون اهللا . التوحيد جهال تاما
واحدا ال شريك له، ولكن النجاة ال تتسىن باالعتقاد فقط بل تعتمد على أمرين 

  .اثنني
  . أن يؤمن اإلنسان بوجود اهللا ووحدانيته بيقني كامل) ١(
نتيجةً -أنه راسخا يف قلبه حىت تصبح ل شأن يكون احلب الكاملُ هللا ج) ٢(

 طاعةُ اهللا تعاىل راحة قلبه حبيث ال حتلو له احلياة دوا، ويطأ -لغلبته واستيالئه
هذا هو التوحيد احلقيقي الذي . حبه حب غريه حتت األقدام وجيعله كاملعدوم

م ولكن ِل. �ال ميكن احلصول عليه دون اتباع سيدنا وموالنا حممد املصطفى 
 ذات اإلله احلق هي غيب الغيب ووراء الوراء وعلى غاية ال؟ اجلواب هو أن

 أن ميكنال ميكن أن تدركه العقول اإلنسانية مبجرد قوا، وال ومن اخلفاء، 
  العقل، ألن غاية مساعي تعاىليكون أي برهان عقلي دليال قاطعا على وجوده

.  ضرورة وجود صانع له-هذا الكون د النظر يف صنائع ع ب- أن يقررهي 
 الذي -ولكن الشعور بالضرورة شيء، والوصول إىل درجة اليقني بأن اإلله 

 ومبا أن الدليل . متاماشيء آخر، فعال موجود - ت ضرورته عند العقلقررت
لكل ينقصه اليقني، لذلك ال ميكن و وغري مكتمل ومشكوك فيهالعقلي ناقص 
 بل احلق أن معظم أولئك .عقل فقطالى  علين اهللا معتمديعرفواالفالسفة أن 

يصبحون ملحدين دهريني يف عرفة اهللا،  ملالذين يعتمدون على عقوهلم فقط
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يتخذون أولياء اهللا إم .  التفكّر يف السماوات واألرض شيئايهموال يغنالنهاية، 

 ومل ال جدوى منهاها عبثا دأن يف الدنيا ماليني األشياء اليت جنبهزوا متذرعني 
األسف كل .  حكمتها الدالة على الصانع، إمنا هي باطلة الغيةعقالًقق تتح

  هؤالء اجلهالء ال يعلمون أن عدم العلم بشيء ال يستلزم عدماألسف أن
عقالء أنفسهم هناك مئات األلوف من أمثال هؤالء الذين يزعمون . الشيء

ومن . وفالسفة من الدرجة األوىل، ولكنهم ينكرون وجود اهللا أشد اإلنكار
 وكذلك لو . على وجود اهللا ملا أنكروهاناصععقليا  ابرهانوجدوا البين أنه لو 

بوقاحة كبرية ، ملا كفروا بوجود اهللا يقيين عقلي ربهانكانوا متمسكني ب
 بناٍج من طوفان ة الفالسفةوليس أحد ممن ركب سفين. يدشدواستهزاء 

.  غرفةالصحيد اخل غارق حتما، ولن يغترف من معني التوهوالشبهات بل 
 التوحيد دون القائل بأنه ميكن الوصول إىل وما أفظع الزعم بطلفانظروا، ما أ

 فيا! � النجاة بغريه  املرءميكن أن ينالأنه  و�وسيلة سيدنا وموالنا حممد 
، كيف ميكنكم اإليقان بتوحيد اهللا ما مل توقنوا بوجود اهللا حق قليلي الفهم

 فإننا نرى .� إال باتباع نبينا حممد  يتأتىوحيد اليقيين الاإليقان؟ فتيقنوا أن الت
ألوف  بإراءم اهللاوجود ون بؤمناملنحرفني يو قد جعل العرب امللحدين �أنه 

مون احلجة اآليات البينات، وأن أتباعه الصادقني الكاملني كانوا وال يزالون يِت
غادر إن الشيطان ال ياحلق واحلق أقول . ةعلى امللحدين بتلك اآليات املعجز

باهللا ما مل يشاهد وقن أحد  وال يصادققلب اإلنسان وال يدخله التوحيد ال
ينال باتباع نبينا إمنا  كاملالالطاهر و وإن ذلك التوحيد ، احلي احلية هللاقدراتال

  .وحده �حممد 
واآليات القاهرة اليت تظهر بواسطة نيب، كما تثبت وجود اهللا ووحدانيته، 

ثبت صفاته اجلمالية واجلاللية بوجه أكمل وأمت، وترسخ يف القلوب كذلك ت
وعندما يستيقن اإلنسان بوجود اهللا ووحدانيته وصفات . �عظمته وحبه 

 القاهرة تكون اآليات اليت أساسها النبوءات االقتداريةمجاله وجالله من خالل 
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 واحدا ال شريك له النتيجة احلتمية هلذا اليقني أن يؤمن اإلنسان بكون اهللا تعاىل

من حيث ذاته ومجيع صفاته ويفىن يف حبه بالنظر إىل صفاته احلسنة وحسنه 
ومجاله الروحاين، وخيشاه بالنظر إىل عظمته وجالله واستغنائه، وهكذا ينجذب 

 يوما إثر يوم حىت يقطع عالقاته السفلية كلها وال يبقى منه إال الروح، �إليه 
، فينال حياة �ل بوجوده املوت مبشاهدته وجود اهللا وحي. فيمتلئ قلبه حبب اهللا
ففي هذه احلالة من الفناء يقال بأنه حظي بالتوحيد كما . جديدة بعد املمات

كتبنا من قبل أن التوحيد الكامل الذي هو منبع النجاة ال ينال أبدا إال باتباع 
  . �النيب الكامل 

نـزلة ِعلٍَّة موِجبة لإلميان يتبني من الكالم أعاله أن اإلميان برسول اهللا مب
والذي . بالتوحيد، وبينهما عالقة قوية فال ينفصالن عن بعضهما بعضا أبدا

 ليس عنده إال عظم جاف ال خناع �يدعي إميانه بالتوحيد دون اتباع النيب 
ومن يظن أن من يؤمن باهللا . فيه، وليس يف يده إال مصباح منطفئ ال ضوء له

 ينال النجاة، فاعلموا يقينا أن قلبه �يك له وال يؤمن بالنيب تعاىل واحدا ال شر
والشيطان أفضل منه يف . ، وما هو إال أعمى وال يعلم عن التوحيد شيئاجمذوم

صحيح أن الشيطان عاٍص ومتمرد ولكنه يوقن . إقرار هذا النوع من التوحيد
  .  أما هذا فال يوقن باهللا�على األقل أن اهللا موجود،

 سينال النجاة �كالم أن الذين يعتقدون أن الذي ال يؤمن بالنيب فملخص ال
مبجرد إقراره بوحدانية اهللا تعاىل، هم مرتدون خفيةً وأعداء اإلسالم يف احلقيقة 

من . فال يليق بإنسان متدين أن يؤيدهم. ويوجدون ألنفسهم سبيال لالرتداد

                                           
إذا كان الشيطان موقنا بوجود اهللا ووحدانيتـه فلمـاذا يعـصيه إذن؟             : إذا قال قائل   �

واجلواب هو أن عصيانه ليس مثل عصيان اإلنسان بل إنه جمبول على هذه العادة من أجل                
أما طبيعة اإلنسان يف معظم احلاالت    . وهذا سر مل يخبر اإلنسانُ بتفاصيله     . اختبار اإلنسان 

ـ       �: هي أنه ينال اهلداية مبعرفة اهللا الكاملة كما يقول تعاىل          ِعب ى اَهللا ِمـنـشخا يماِدِه ِإن
 أما الذين ميلكون فطرة شيطانية فهم خارجون عن دائـرة هـذا             )٢٩ :فاطر( �الْعلَماُء
 .منه. القانون
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 يفرحون بتصرفات املؤسف أن معارضينا مع تسميتهم أنفسهم مشايخ وعلماء،

إم يف احلقيقة مستمرون يف البحث عن فرصة من شأا أن . هؤالء الناس
تؤدي إىل ذلّيت وإهانيت، ولكنهم لشقاوم يظلون خائبني وخاسرين يف اية 

فأوالً أصدروا ضدي فتوى تكفٍري صادق عليها مئتان من املشايخ . املطاف
سوةً كبرية حىت قال عنا بعضهم إننا وقد استخدموا يف الفتاوى ق. وكفَّروين

وأصدروا فتاوى عامة أيضا بأنه جيب أال . أسوأ من اليهود والنصارى يف كفرنا
يدفنوا يف مقابر املسلمني، وال جتوز مصافحتهم، وال تصلح الصالة وراءهم 

. ألم كفار، بل جيب أال يسمح هلم بالدخول يف املساجد ألم كفار
وجيوز أن .  بوجودهم، وإذا ما دخلوها فال بد من غسلهاواملساجد تصبح جنسة

تسرق أمواهلم، ويستحقون القتل إلنكارهم جميء املهدي السفاك وينكرون 
ولكن هل استطاعوا أن يضروين شيئا رغم هذه الفتاوى؟ ففي األيام . اجلهاد

اليت نشرت فيها هذه الفتوى يف البالد ما كان يف بيعيت حىت عشرة أشخاص، 
والباحثون عن . أما اآلن فقد زاد عددهم على ثالث مئة ألف بفضل اهللا تعاىل

أهكذا ينصر اهللا الكفار . احلق يدخلون هذه اجلماعة حبماس شديد وباستمرار
على املؤمنني؟ مث انظروا إىل كذم حيث يتهموننا أننا كفَّرنا عشرين مليونا من 

بل املشايخ . مل نسبقهم إىل ذلك قطاملسلمني الناطقني بشهادة اإلسالم مع أننا 
هم الذين أصدروا فتاوى التكفري ضدنا وأثاروا بتكفرينا ضجة يف البنجاب، بل 

فنفَر عنا بسبب هذه الفتاوى قليلو الفهم من الناس حىت أصبح . يف اهلند كلها
ني أو ارضخ أو املعي من املشااأحديسع هل . الكالم معنا بلطف ذنبا عندهم

؟ إذا كنا قد نشرنا ورقة )تكفريهم إيانا(ثبت أننا كفّرناهم قبل أن ي نياملتصوف
قبل إصدارهم فتوى التكفري ضدنا لنا ني رضاملسلمني املعافيه رنا ا كفَّأو إعالن

روننا خيانة إذ يكفّما أكربها من  ، وإال جيب أن يتفكروا يف أنفسهم،فليقدموها
كم تؤذي القلب اخليانة والكذب . م كلهاملسلمني رنكفِّ ناأنوكمث يتهموننا 

ولكل عاقل أن يدرك أم قد كفَّرونا يف ! والتهمة الباطلة إىل هذه الدرجة
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أمل يكن من . فتاواهم ، ويعتقدون أيضا أن الذي يكفِّر مسلما يعود الكفر عليه
  حقنا يف هذه احلالة أن ندعوهم كفارا حبسب ما أقروه بأنفسهم؟

وعندما ذبلت .  أيام فرحة كاذبة باعتبارنا كفاراباختصار، قد فرحوا بضعة
  .فرحتهم ونشر اهللا مجاعتنا يف البالد كلها شرعوا خيططون مكائد أخرى

 البانديت -يف أثناء املدة احملددة يف نبوءيت- ففي تلك األيام قَتلَ أحد ما
ولكن مع األسف الشديد مل خيطر ببال أحد من . ليكهرام، من فئة اآلريامساج

بل لفت بعضهم أنظار . شايخ أن النبوءة حتققت وظهرت آية اإلسالمامل
احلكومة مرارا وتكرارا وقالوا ِلم ال تقبض احلكومة على من أنبأ بذلك؟ ولكن 

مارتن . مث بعد بضعة أيام رفع القسيس د. خابوا وخسروا يف أمنيتهم هذه أيضا
 عن فرحتهم كالرك ضدي قضية زائفة بالتحريض على القتل، فال تسأل

فقد فرحوا فرحة ال توصف حىت مل يتمالكوا أنفسهم من الفرح ! بذلك
 ُألدانَ بالقتل شنقا -يف السجدات- والسعادة، ودعا علي بعضهم يف املساجد

منيتهم هذه حىت أوقد أكثروا من البكاء يف السجدات لتحقيق . يف هذه القضية
ساحيت ببالغ اإلكرام واالحترام ولكن يف اية املطاف برئت . تآكلت أنوفُهم

حسب وعد اهللا الذي نشر من قبل، وسمح يل أن أرفع قضية افتراء على 
فباختصار شديد، خاب وخسر املشايخ املعارضون لنا . املسيحيني إن أردت

  . ومن معهم يف بغيتهم هذه أيضا
 قضيةً جنائية زائفة يف" كرم دين"وبعد بضعة أيام رفع علي شيخ يدعى 

فقام املشايخ املعارضون لنا باإلدالء بالشهادات تأييدا له . حمكمة يف غورداسبور
. نائب املفوض اإلضايف، وأخرجوا كل ما كان يف جعبتهم" آمتارام"يف حمكمة 

-وحدث . وكانوا واثقني من أم سوف ينجحون حتما يف مرامهم هذه املرة
 يتدبر يف القضية جيدا لقلة مل" آمتارام" أن -إلدخال فرحة كاذبة إىل قلوم

سيفجع " آمتارام"عندها أظهر اُهللا علي أن . فهمه واستعد ليحكم علي بالسجن
مث حدث أن مات اثنان من أبنائه . مبأمت أوالده، فأخربت مجاعيت ذا الكشف
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" آمتارام"وقُدر يف اية املطاف أال يتمكن . يف عشرين أو مخسة وعشرين يوما

ومع أنه وضع أساسا لعقوبة السجن يف قراره ولكن .  بالسجنمن احلكم علي
.  روبية٧٠٠اهللا منعه أخريا من القيام بذلك، غري أنه فرض علي غرامة قدرها 

مث برئت ساحيت يف حمكمة القاضي اإلقليمي، ولكن بقيت العقوبة قائمة على 
  . ا رجعافم" آمتارام"أما ابنا . كرم دين، وأُلغيت الغرامة املفروضة

إذن مل تتحقق أمنية املشايخ املعارضني لنا بفرحة كانوا يتمنوا يف قضية 
 ئت ساحيت، كما أُلغيت الغرامة املفروضة عليررفعها املدعو كرم دين، وقد ب

ونبه ". الرمحنمواهب "حسب النبوءة اإلهلية اليت نشرت من قبل يف كتايب 
كرم "أما .  أن قراره كان غري صائب-رهإىل جانب إلغاء قرا-احلاكم األول 

، وحبكم قرار "مواهب الرمحن"فقد أُدين بالعقوبة كما سبق أن نشرت يف " دين
  . احملكمة خِتم عليه بالكذب، فخسر وخاب مجيع معارضينا من املشايخ

من املؤسف حقا أن معارضينا مع مواجهتهم الفشل واخليبات املتتالية مل 
 من األوقات بأن مع هذا الشخص يدا خفية حتميه من كل يشعروا يف وقت

ولوال شقاوم لكَفَتهم معجزة أن اهللا تعاىل محاين من شرورهم عند . صوالم
ومل يحِمين فقط بل أخربين حبمايته قبل األوان دائما، وظل . كل صوالم


�.خيربين كل مرة وعند كل قضية أنه سيحميين، مث ظل حيميين حسب وعده 
فمن آيات اهللا االقِْتداِريِة اجتماع العامل كله هلالكي من ناحية، وإنقاذ اهللا 

  . القادر يل من ناحية أخرى، وال يزال ينقذين من كل هجمام

                                           
 حقق يف األمر جيدا وأصدر قراره       -الذي كان إجنليزيا  -إن القاضي يف إقليم أمرتسار       �

 وكتب يف قراره أنه لو كان املدعى عليـه يف         . متوافقا مع نتائج التحقيق ومقتضى العدل     
 قد استخدم كلمات أشد قسوة      ) املترجم - �وهو سيدنا املسيح املوعود     (هذه القضية   

  منه.  لكان األخري جديرا ذا اللقب) املترجم-وهو املولوي كرم دين (يف حق املدعي 

كل هذه النبوءات نشرت بني حني وآخر، وسيسأل عند اهللا معارضونا ملاذا نسوا كل               

 .منه. هذه اآليات
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من " جراغ دين"مث وجد معارضونا فرصة سعيدة أخرى حني ارتد املدعو 

دافع "يف كتايب وبعد ارتداده كتبت عنه . جامون بعد أن كان يل من املريدين
. بإهلام من اهللا أنه سيهلَك حبلول غضب اهللا" البالء ومعيار أهل االصطفاء

منارة "فألّف هو كتابا بعنوان . عندها تكاتف معه بعض املشايخ لعداويت فقط
، مساين فيه دجاال ونشر إهلامه أنه رسول من رسل اهللا، وأن عيسى "املسيح
فقد ورد يف ). أي يقتلين أنا(جال  أعطاه عصا لكي يقتل ا هذا الد�

. دجال وسيهلَك على يدي) أي أنا(منتصف كتابه تقريبا أن هذا الشخص 
ويف النهاية حدث ما .  أيضا بنفسه أخربه بذلك�وقال إن اهللا تعاىل وعيسى 

نيسان / أبريل١٤يكون الناس قد مسعوه، أنه مات مع ابنيه بالطاعون بتاريخ 
وقبل . ءيت، ولفظ أنفاسه يف حالة من اليأس املتزايدم مصداقا لنبو١٩٠٦عام 

موته ببضعة أيام كتب ورقة املباهلة وسجل فيها امسه وامسي مث دعا اهللا تعاىل أن 
فمن عجائب قدر اهللا أن الورقة كانت ال تزال يف يد . يهلك الكاذب منا

 .الناسخ ويف طور الكتابة عندما مات جراغ دين مع ابنيه يف اليوم نفسه
 فها هم معارضي الذين يدعون اإلهلام ويعتربونين �فاعتربوا يا أويل األبصار�

على أية حال، ما بلغَ املشايخ مرامهم . دجاال، ولكن ال يتدبر أحد يف عاقبتهم
  .بالتحالف مع جراغ دين املرتد أيضا

هذا . آخر أي الدكتور عبد احلكيم خانْ" جراغ دين"مث نشأ بعد ذلك 
 يعدين دجاال ويزعم أنه من املرسلني مثل جراغ دين األول، ولكن األخري أيضا

 عصاه ليقتلين مثل جراغ دين األول أم �ال أدري هل أعطاه أيضاً عيسى 
 وهو سباق أكثر من جراغ دين األول يف االستكبار والعجب، ومتمرن 
ال؟

                                           

 فأعطى جراغ ديـن العـصا       � أدري ملاذا ثارت ثورة الغضب يف قلب عيسى           ال 

فإذا كان غاضبا على أنين أشعت يف الدنيا عن موته فهذا خطأ منه، إذ لست أنـا                 . لقتلي
وإذا كان يف ذلك مـن      .  كما خلقنا  �الذي أشعت ذلك بل فعله الذي خلق عيسى         

 :آل عمـران  ( �لٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسـلُ      وما محمد ِإال رسو   �: شك فاقرؤوا اآلية  
 والغريـب يف    )١١٨ :املائدة( �فَلَما توفَّيتِني كُنت أَنت الرِقيب علَيِهم     �:  واآلية )١٤٥
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شايخ كثريا على وقد سعد امل. أكثر منه يف كيل الشتائم ومتقدم عليه يف االفتراء

ارتداد هذه احلفنة من التراب ذات الطبيعة املستشيطة وكأم وجدوا كنـزا 
. كان جيب عليهم أال يفرحوا إىل هذا احلد بل يذكروا جراغ دين األول. كبريا

وكما أنه أخرب . وال يزال اإلله الذي ظلّ حيرمهم من األفراح كهذه موجودا
، كذلك أخرب العليم اخلبري نفسه عن عاقبة باإلنباء عن عاقبة جراغ دين األول

فأين اال للفرح؟ فليصربوا . جراغ دين الثاين أي عبد احلكيم خانْ أيضا
ملاذا كل هذا الفرح : إن ما يبعث على االستغراب هو. ويترقبوا عاقبة األمور

والسعادة على ارتداد شخص جاهل؟ ومن منة اهللا العظيمة علينا أنه إذا ارتد 
  .حد يأتينا ألف شخص عوضا عنهشخص وا

مث هل يستنتج من ارتداد أحد أن اجلماعة اليت ارتد عنها هذا املرتد ليست 
صادقة؟ أال يعلم املشايخ املعارضون لنا أن كثريا من األشقياء قد ارتدوا يف زمن 

، كما ارتد الكثريون يف زمن عيسى، وكذلك ارتد كثري من �موسى 
فالفرح على ارتداد عبد .  مبن فيهم مسيلمة الكذاب�األشقياء يف عهد النيب 

احلكيم خانْ واعتباره دليال على بطالن اجلماعة احلقة إمنا هو من عمل اجلاهلني 
صحيح أن أناسا مثله يكونون مدعاة لفرحة كاذبة لبضعة أيام ولكنها . فقط

  . سرعان ما تزول
امسي أن شخصا إنه عبد احلكيم خانْ نفسه الذي قال يف كتابه بعد ذكر 

 كوين املسيح املوعود، مث أُِريت يف املنام أن هذا املنكر سيموت ينكركان 
أما اآلن فقد ارتد هو جبسارة وبدأ . بالطاعون، مث مات فيما بعد بالطاعون فعال

فهل ولّى وقت . يكيل الشتائم ويستعمل لسانا بذيئا جدا ويرميين بتهم باطلة
  الطاعون؟

                                                                                                     
مسعـت  ! ما أغرب هذه العصا.  إياها لقتلي�األمر أن يهلك بالعصا من أعطاه عيسى        

كيم خانْ أيضا تنبأ مبويت مثل جراغ دين األول، ولكن ال           أن جراغ دين الثاين أي عبد احل      
 .منه. نعرف هل ورد فيها أيضا ذكر عصا أيضا أم ال
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منفصل متاما عن وهو مدار النجاة، و-ى التوحيد قد بينا أن ما يسمل

 وطاعته � ال يتأتى دون اإلميان بنيب العصر، أي النيب -التوحيد الشيطاين
والتوحيد احملض دون طاعة الرسول ليس شيئا، بل هو مثل ميت ال . الكاملة

  . روح فيه
كما هل يربط القرآن الكرمي النجاة بطاعة الرسول، : واآلن بقي أن نبين

  : قلنا، أو يعلّم شيئا آخر، فنورد اآليات التالية شرحا هلذه احلقيقة
ومن . )٥٥ :النور (�قُلْ أَِطيعوا اَهللا وأَِطيعوا الرسولَ�: قوله تعاىل) ١(

. املسلَّم به والبديهي، أن التخلف عن أوامر اهللا معصيةٌ وسبب لدخول جهنم
. �طاعته كذلك متاما يأمر بطاعة الرسول فكما يأمر اهللا تعاىل يف هذه اآلية ب

  . فمن أعرض عن أمره فقد ارتكب جرميةً عقوبتها جهنم
ا أَيها الَِّذين آمنوا ال تقَدموا بين يدِي اِهللا ورسوِلِه واتقُوا ي�: قوله تعاىل) ٢(

 يعتمد على توحيده والظاهر أن الذي) ٢: احلجرات( � سِميع عِليمَهللاَهللا ِإنَّ ا
ويزعم أنه يف غىن عن الرسول ويقطع ) والذي ليس توحيدا أصال(اجلاف 

عالقته معه ويفصل نفسه عنه متاما وخيطو إىل األمام بقصد اإلساءة فهو يعصي 
  . اهللا تعاىل ويحرم من النجاة

ِريلَ وِميكَالَ فَِإنَّ  ومالِئكَِتِه ورسِلِه وِجبمن كَانَ عدوا ِهللا�: قوله تعاىل) ٣(
ِللْكَاِفِرين ودوواضح هنا أيضا أن الذي يعتقد بالتوحيد )٩٩:البقرة (�اَهللا ع 

 فإنه عدو له وعدو هللا أيضا، وهو كافر عنده حبسب �احملض ويكذِّب النيب 
  مضمون هذه اآلية، فكيف تكون جناته ممكنة إذن؟

ين آمنوا آِمنوا ِباِهللا ورسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي نزلَ يا أَيها الَِّذ�: قوله تعاىل) ٤(
علَى رسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي أَنزلَ ِمن قَبلُ ومن يكْفُر ِباِهللا ومالِئكَِتِه وكُتِبِه 

أي حرم من .. )١٣٧ :النساء( � بِعيداورسِلِه والْيوِم اَآلِخِر فَقَد ضلَّ ضالالً
  .النجاة
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وما كَانَ ِلمؤِمٍن وال مؤِمنٍة ِإذَا قَضى اُهللا ورسولُه أَمرا أَنْ �: قوله تعاىل) ٥(

 �يكُونَ لَهم الِْخيرةُ ِمن أَمِرِهم ومن يعِص اَهللا ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالال مِبينا
رسوله فقد ابتعد عن احلق كثريا وحرم أي من عصى اهللا و.. )٣٧ :األحزاب(

  . من النجاة ألن النجاة إمنا هي ألهل احلق
ومن يعِص اَهللا ورسولَه ويتعد حدوده يدِخلْه نارا خاِلدا �: قوله تعاىل) ٦(

ِهنيم ذَابع لَها و١٥ :النساء (�ِفيه(.  
 من قول -طع العالقة مع الرسولنتيجةً لق-الِحظوا اآلن، أي وعيد أكرب 

فيقول بأن " ميانْ عبد احلكيم"أما . اهللا أنّ من عصى الرسول فله جهنم األبدية
الذي يكذِّب النيب ويعصيه فسيدخل اجلنة دون شك، إذا كان ثابتا على 

ال أدري أي نوع لديه من التوحيد الذي يستطيع أن يوصل صاحبه . التوحيد
  .  وعصيانه، لعنة اهللا على الكاذبني�للنيب إىل اجلنة مع معارضته 

 :النساء (�وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإال ِليطَاع ِبِإذِْن اِهللا�: وقوله تعاىل) ٧(
من البديهي أنه ما دامت طاعة النيب واجبة حبسب مدلول هذه اآلية . )٦٥

  ؟�فكيف ينال النجاة من كان خارجا عن طاعته 
قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اَهللا فَاتِبعوِني يحِببكُم اُهللا ويغِفر لَكُم �: وقوله تعاىل) ٨(

ِحيمر اُهللا غَفُورو كُموبذُن*  ِحبا فَِإنَّ اَهللا ال يلَّووولَ فَِإنْ تسالروا اَهللا وقُلْ أَِطيع 
٣٣ -٣٢ :آل عمران (�الْكَاِفِرين(   

 اِهللاِإنَّ الَِّذين يكْفُرونَ ِباِهللا ورسِلِه ويِريدونَ أَنْ يفَرقُوا بين �: قوله تعاىل) ٩(
 ذَِلك نيِخذُوا بتونَ أَنْ يِريديٍض وعِبب كْفُرنٍض وعِبب ِمنؤقُولُونَ نيِلِه وسرو

 والَِّذين آمنوا *ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا  أُولَِئك هم الْكَاِفرونَ حقا وأَعتدنا  *سِبيال
مهورأُج ِتيِهمؤي فوس أُولَِئك مهٍد ِمنأَح نيقُوا بفَري لَمِلِه وسرالنساء( �ِباِهللا و: 

أي الذين يقولون يكفينا اإلميان باهللا أو ببعض رسله، وليس .. )١٥٣-١٥١
 إىل جانب اإلميان باهللا، أو ليس ضروريا أن نؤمن ضروريا أن نؤمن بالرسول

مث يقول تعاىل بأن الذين ال يفرقون بني اهللا . جبميع األنبياء، هم الكافرون حقا
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ورسله مبعىن أم ال يكتفون باإلميان باهللا دون اإلميان برسله، وال خيتارون طريق 

أولئك سيؤتيهم مبعىن أم يؤمنون ببعض الرسل ويتخلون عن بعض، .. التفرقة
  .اهللا أجورهم
املرتد الذي ختلّى عين بسبب قويل هذا؟ فلينظر " ميانْ عبد احلكيم"أين اآلن 

والسر يف ذلك أن . بعيون باصرة كيف ربط اهللا تعاىل اإلميان به باإلميان بالرسل
. القوة املودعة يف اإلنسان لقبول التوحيد إمنا هي مثل النار الكامنِة يف احلجر

جود الرسول هو كالزند الذي يضرب على احلجر ضربة التركيز وإن و
فال ميكن حبال من األحوال أن تنشأ يف قلٍب نار . واالهتمام فيخرج منه النار
الرسول هو الذي يأيت بالتوحيد إىل األرض، وال . التوحيد دون زند الرسول

   �. النيبإن اهللا تعاىل خفي ويري وجهه بواسطة. ميكن نيله إال بواسطته
يا أَيها الناس قَد جاَءكُم الرسولُ ِبالْحق ِمن ربكُم �: قوله تعاىل) ١٠(

 ما ِفي السماواِت واَألرِض وكَانَ اُهللا فَآِمنوا خيرا لَكُم وِإنْ تكْفُروا فَِإنَّ ِهللا
  )١٧١ :النساء (�عِليما حِكيما

 *كُلَّما أُلِْقي ِفيها فَوج سأَلَهم خزنتها أَلَم يأِْتكُم نِذير �: قوله تعاىل) ١١(
 )١٠-٩ :امللك(� قَالُوا بلَى قَد جاَءنا نِذير فَكَذَّبنا وقُلْنا ما نزلَ اُهللا ِمن شيٍء

فانظروا اآلن كيف يتبني من هذه اآليات بصراحة تامة أن الناس سيدخلون 
  . م لعدم قبوهلم أنبياء عصرهمجهن
 �نما الْمؤِمنونَ الَِّذين آمنوا ِباِهللا ورسوِلِه ثُم لَم يرتابواِإ�: قوله تعاىل) ١٢(

اعلموا أن اهللا تعاىل قد قال يف هذه اآلية إن املؤمنني عنده . )١٦ :احلجرات(

                                           
 فترة من الزمن، ألنـين      �حدث ذات مرة أنين ظللت مستغرقا يف الصالة على النيب            �

 كنت على يقني أن سبل اهللا تعاىل دقيقة جدا، وال ميكن االهتداء إليها دون وسيلة الـنيب                
مث بعد مدة رأيـت     ) ٣٦: املائدة( �وابتغوا إليه الوسيلةَ  �: ، كما يقول اهللا تعاىل أيضا     �

يف حالة الكشف أن سقَّاَءيِن قد جاءا ودخال بييت، أحدمها دخل من الطريـق الـداخلي                
ا صلَّيت على مبهذا : واآلخر من الطريق اخلارجي، وعلى أكتافهما ِقرب من نور، ويقوالن

 .منه .حممٍد
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 بل يؤمنون باهللا والرسول هم فقط أولئك الذين ال يكتفون باإلميان باهللا وحده،

فكيف ميكن النجاة إذن دون اإلميان بالرسول، وماذا ميكن أن ينفع . كليهما
  التوحيد دون اإلميان بالرسول؟ 

وما منعهم أَنْ تقْبلَ ِمنهم نفَقَاتهم ِإال أَنهم كَفَروا ِباِهللا �: قوله تعاىل) ١٣(
 وواضح من هذه اآلية أيضا بأن الذين ال يؤمنون .)٥٤ :التوبة( �وِبرسوِلِه

وإذا ضاعت األعمال فكيف . بالرسول تضيع أعماهلم وال يقبلها اهللا تعاىل قط
  ؟�متكن النجاة

والَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وآمنوا ِبما نزلَ علَى �: قوله تعاىل) ١٤(
بر ِمن قالْح وهٍد ومحممالَهب لَحأَصو ئَاِتِهميس مهنع كَفَّر ٣ :حممد( �ِهم( .

 فيقول بأنه تعاىل � رضاه بالذي يؤمن بالنيب �انظروا اآلن، كيف يبدي اهللا 
فما أشقى ذلك الشخص الذي يقول ال . يغفر له ذنوبه ويتكفّل تزكية نفسه

 -ِنعم ما قال سعدي ! ا ويعترب نفسه شيئا مذكور�حاجة يل لإلميان بالنيب 
  :  ما تعريبه-بالفارسية

يا سعدي، إن السلوك على طريق الطهارة مستحيل دون طاعة املصطفى "
إن حب هذا املِلك يوصل إىل اجلنة، أما اآلخرون فقد حرمت عليهم حىت . �

  ". رائحتها
ولَه فَأَنَّ لَه نار جهنم أَلَم يعلَموا أَنه من يحاِدِد اَهللا ورس�: قوله تعاىل) ١٥(

ِظيمالْع يالِْخز ا ذَِلكا ِفيهاِلدفليقل ميانْ عبد احلكيم خانْ . )٦٣ :التوبة( �خ
اآلن هل سيقبل هذا األمر اإلهلي أو يتشجع ليقبل لنفسه الوعيد املذكور يف 

  هذه اآليات؟ 

                                           
أما الذين  . هذه اآليات كلها تشري إىل الذين اطّلعوا على وجود الرسول وبلغتهم دعوته            �

مل يطّلعوا على الرسول ومل تبلغهم دعوته فال نستطيع أن نقول فيهم شيئا؛ فـاهللا أعلـم                 
 . منه. بظروفهم وسيعاملهم مبا تقتضيه رمحته وعدله
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ِبيني لَما آتيتكُم ِمن ِكتاٍب وِإذْ أَخذَ اُهللا ِميثَاق الن�: قوله تعاىل) ١٦(

 مترقَالَ أَأَقْر هنرصنلَتِبِه و نِمنؤلَت كُمعا مِلم قدصولٌ مسر اَءكُمج ٍة ثُمِحكْمو
 �لشاِهِدينوأَخذْتم علَى ذَِلكُم ِإصِري قَالُوا أَقْررنا قَالَ فَاشهدوا وأَنا معكُم ِمن ا

واألمر . من الواضح أن مجيع األنبياء ماتوا حسب آجاهلم. )٨٢ :آل عمران(
. هنا موجه إىل أمة كل نيب أن يؤمنوا بذلك الرسول عند بعثته وإال سيؤاخذون

العلم القليل : "الذي ينطبق عليه املثل القائل-فليقل اآلن ميان عبد احلكيم 
 وهم يعتقدون بوحدانية اهللا �اسا مل يؤمنوا بالنيب  ملاذا يؤاِخذ اهللا أن-"فتنة

  تعاىل إذا كانت النجاة مبحض التوحيد ممكنة؟ 
 آية مفادها -١٩ الفقرة -١٨وعالوة على ذلك وردت يف التثنية األصحاح 

إذا كان التوحيد . أن الذي ال يؤمن بالنيب الذي يبعث يف آخر الزمان فأنا أطالبه
  لبة؟ هل سينسى اهللا تعاىل وعده؟ كافيا فلماذا هذه املطا

لقد اقتبست من آيات القرآن الكرمي ما فيه الكفاية، وإال فالقرآن الكرمي 
اهِدنا �: زاخر بآيات كهذه، بل وهو يبدأ بآيات ذا املعىن كما يقول تعاىل

 ِقيمتساطَ الْمرالص*ِهملَيع تمعأَن اطَ الَِّذينِصر ��   
ذه اآلية اليت تتلى يف الصلوات اخلمس أن اإلنعام الروحاين الذي يتبني من ه

هو املعرفة اإلهلية واحلب اإلهلي ينال بواسطة األنبياء والرسل فقط، وال ينال 
ال أدري هل يؤدي ميانْ عبد احلكيم الصالة أم ال؟ لو كان . بأية وسيلة أخرى

 كان التوحيد كافيا عنده فما وإذا. يؤديها ملا أمكنه أن جيهل معىن هذه اآليات
                                           

ين حق ينال إنعامـا مـن اهللا بكـسبه          هذه إشارة إىل أن اإلنسان حني يكون على د         �
وقد جرت سنة اهللا أن املؤمن بدين حق ال يكَره على التوقف عند نقطة              . األعمال الصاحلة 

وصلها جبهده وبلغها بسعيه، بل عندما يبلغ سعيه منتهاه وتنتهي القدرات اإلنسانية عندها             
مل واملعرفـة وتوصـله إىل      تعمل رمحةُ اهللا عملَها يف وجوده، وترزقه تقدما يف العلم والع          

والَِّذين جاهدوا  �: فيقول اهللا تعاىل  . مرتبة من هداية اهللا كان مستحيال له أن يبلغها بسعيه         
 أي أن الذين جياهدون يف سبيلنا ويقومون بكل         )..٧٠: العنكبوت( �ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا  

 بيدهم وتنجز ما ال يستطيعون إجنـازه        ما يف وسعهم من قدرٍة وقوٍة فإن رمحة اهللا تأخذ         
  .منه. بأنفسهم
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. حاجته إىل الصالة أصال؟ الصالة هي طريق العبادة اليت أخرب عنها الرسول

املوحدون أيضا " الربامهة"والذي ال يهمه اتباع الرسول فما حاجته للصالة؟ بل 
سينالون النجاة حسب رأيه، فهل هم اآلخرون يؤدون الصالة؟ وإن املرتد عن 

حسب زعمه، بسبب متسكه بالتوحيد �ع أن حيوز النجاة،اإلسالم أيضا يستطي
وإن -د من اليهود والنصارى واهلندوس اجلاف، وكذلك يفوز بالنجاة املوح
 فال بد من أن يرى أن الصالة شيئا -�كان مكذِّبا باإلسالم وعدوا للنيب 
أما املؤمن فتكفيه آية واحدة تقول إن ! عبثا، كما أنه ال فائدة من الصوم

اب الثروة الروحانية هم األنبياء والرسل وحدهم، واآلخرون كلهم ينالون أصح
  . نصيبهم باتباعهم إياهم

ذَِلك الِْكتاب ال ريب ِفيِه هدى �: مث وردت يف مستهل سورة البقرة آيات
 ِقنيتِللْم*زا رِممالةَ وونَ الصِقيميِب ويونَ ِبالْغِمنؤي ِفقُونَ  الَِّذينني ماهقْن* 

 *والَِّذين يؤِمنونَ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك وِباآلِخرِة هم يوِقنونَ 
  .�أُولَِئك علَى هدى ِمن ربِهم وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ

 اهللا تعاىل يف هذه فقم، واستيقظ اآلن يا أيها املرتد عبد احلكيم، فقد حكم
واملعلوم أنه ال . اآليات وحصر النجاة يف أن يؤمن الناس بكتب اهللا ويعبدوه

وما دام اهللا جلَّ شأنه قد أناط النجاة . تناقض وال اختالف يف كالم اهللا أبدا
 فمن عدم اإلمياِن اإلعراض عن هذه اآليات قطعية الداللة، �باتباع النيب 
وال خيوض يف املتشاات إال الذين أصيبت قلوم . اتاملتشاوالسعي إىل 
  . مبرض النفاق

                                           
�      أدلـة   -حسب رأيه -فهم من كالمه، أن الذي مل جيد         يرى عبد احلكيم خانْ، كما ي 

كافية على صدق اإلسالم فله العذر، وبالتايل سيحوز النجاة مع ارتداده عن اإلسالم، ألنه              
 ما مدى إمتـام احلجـة       ضحولكن كان جيب عليه أن يو     . مل يطمئن بصدق اإلسالم بعد    

    . منه. عنده
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 ذَِلك *امل �: إن نقطة املعرفة الكامنة يف هذه اآليات هي أن اهللا تعاىل يقول

ِقنيتى ِللْمدِفيِه ه بيال ر اببعلم اهللا �الِْكت النور أي قد رأى هذا الكتاب 
ها عن اجلهل والنسيان فإن هذا الكتاب أيضا تعاىل، وملا كان علم اهللا منـز

وملّا كان علم اهللا تعاىل يتضمن قدرة . منـزه عن كل أنواع الشك والريب
 ويوصلهم 
كاملة على إكمال الناس فإن هذا الكتاب هداية كاملة للمتقني،
ويقول اهللا . إىل درجة هي األعلى واألرفع من حيث تقدم الفطرة اإلنسانية

ذه اآليات إن املتقني هم أولئك الذين يؤمنون باهللا يف الغيب، تعاىل يف ه
ويقيمون الصالة وينفقون يف سبيل اهللا من أمواهلم، ويؤمنون بالقرآن الكرمي 

. والكتب السابقة، وهم الذين حيتلون قمة اهلداية، وهم الذين سينالون النجاة
 والعمل �ن بالنيب فيتبني من هذه اآليات كلها أن النجاة مستحيلة دون اإلميا

فكاذبون أولئك الذين يبحثون عن النجاة . بأوامره مثل إقامة الصالة وغريها
ولكن بقيت عقدة قابلة للحل، وهي أنه إذا كان . �بتركهم عتبات النيب 

هؤالء القوم صادقني لكوم يؤمنون باهللا بالغيب، ويقيمون الصالة ويصومون 
؟ هل �هدى للمتقني�: فما معىن قوله تعاىلوينفقون يف سبيل اهللا من أمواهلم، 

                                           

ما مل تكن علل أربع لكتاٍب ما كاملة ال ميكن تسميته كتابا كامال، لذا فقد ذكـر اهللا           

العلـة  ) ٢(العلة الفاعلـة،    ) ١: (تعاىل يف هذه اآليات العلل األربع للقرآن الكرمي وهي        
 �امل�ففي  . غت درجة الكمال  وكلها قد بل  . العلة الغائية ) ٤(العلة الصورية،   ) ٣(املادية،  

. أي أنا اهللا العامل بالغيب أنزلت هذا الكتاب. أنا اهللا أعلم  : إشارة إىل العلة الفاعلة ومعناها    
. فما دام اهللا هو العلة الفاعلة هلذا الكتاب لذا فإن فاعله أقوى وأكمل من أي فاعل آخـر   

ين أنه لكتاب قد لبس لباس       تشري إىل كمال العلة املادية وتع      �ذلك الكتاب �: والكلمات
ال ريب  �: أما الكلمات . وال شك أن علم اهللا تعاىل أكمل العلوم كلها        . الوجود بعلم اهللا  

 فتشري إىل كمال العلة الصورية، وتعين أن هذا الكتاب منـزه عن كل خطأ وشك               �فيه
حيحا وأي شك يف أن الكتاب الذي منشؤه علم اهللا إنه عدمي النظري يف كونه ص              . أو ريب 

 �هدى للمتقني�: واجلملة. ومنـزها عن كل عيب ونقيصة وريب وكونه األكمل واألمت     
وإن أكثـر مـا   . تشري إىل كمال العلة الغائية، أي هذا الكتاب هو اهلدي الكامل للمتقني     

 .منه. ميكن أن يقدم للفطرة اإلنسانية من هداية إمنا ميكن تقدميه بواسطة هذا الكتاب
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معناه أن هذا الكتاب سيكون سببا هلدايتهم ألم مهتدون سابقاً لعملهم بكل 

  . األمور املذكورة؟ ومعلوم أن حتصيل احلاصل فعل عبثي
فاجلواب على ذلك أم مع إميام وكسبهم أعماال صاحلة حيتاجون استقامةً 

 أن يهدي إليهما إال اهللا، وال دخل فيهما لسعي كاملة وترقيا كامال ال ميكن
واملراد من االستقامة أن يترسخ اإلميان يف قلوم فال يتعثرون . اإلنسان وجهده

وأن تصدر منهم أعمال صاحلة فتصري مدعاة للمتعة . عند أي نوع من االبتالء
م ال يستطيعون العيش بدوادون أن يشعروا بسببها مبشقة أو مرارة، وكأ .

وأن تصري تلك األعمال غذاء ألرواحهم وتصبح طعاما وماء زالال هلم فال 
وباختصار، تنشأ بالنسبة إىل االستقامة ظروف ال يقدر اإلنسان . حييون بدوا

على خلقها بسعيه هو، بل تخلَق استقامةٌ فوق العادة من قبل اهللا تعاىل مثلما 
  .�تأيت الروح بفضل من اهللا 

ميان الذي عالوة على العبادة واإل-قدم هو أن تتولد ظروف اد من التواملر
وواضح أن سعي .  ال تتولد إال بيد اهللا تعاىل فقط-هو ذروة مساعي اإلنسان

لذا فإن . اإلنسان وعقله ال يرشدانه إال أن يؤمن باهللا اخلفي الذي مل ير وجهه
ته ال يكرهه الشرع اإلسالمي الذي ال يريد أن يكلِّف اإلنسان أكثر من طاق

صحيح أن الصادقني قد . للتقدم يف جمال اإلميان على أكثر من اإلميان بالغيب
 أم عندما يثبتون على اإلميان بالغيب �هدى للمتقني�: وعدوا يف اآلية

ويبذلون كل ما يف وسعهم عندها سيقدمهم اهللا من حالة اإلميان إىل حالة 
  . جديدااملعرفة، وسيخلق يف إميام طابعا 

ومن عالمات صدق القرآن الكرمي أن الذين يأتونه ال يتركهم على مرتبة 
 على ذلك لتعذرت ألنه لو اقتصر األمر-ن والعمل اليت يبلغوا بسعيهم اإلميا

 بل يرتب على مساعي اإلنسان نتائج من عنده يالحظ فيها -معرفة وجود اهللا
لى سبيل املثال أن اإلنسان ال كما بينت ع. بريق التدخل اإلهلي وتصرفه

يستطيع فعل شيء جتاه اإلميان باهللا تعاىل أكثر من اإلميان باهللا اخلفي الذي 
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ولكن ليس بوسع اإلنسان أصال أن . تشهد على وجوده كل ذرة من هذا العالَم

هلية بسعيه وجهده وقوته، وال يستطيع التقدم من حالة اإلنوار األيطّلع على 
ة املعرفة، وال يقدر على أن خيلق يف نفسه حالة املشاهدة اإلميان إىل حال

  . والرؤية
فيما يتعلق - أن ينجزه اإلنسان بسعيه وجهده وكذلك ما الذي ميكن

 أكثر من أن يتطهر هلا قدر اإلمكان ويصلي معرضا عن األخطاء -بالصالة مثال
مثل احلمد احملتملة، وحياول أال تكون الصالة خاويةً، بل تصدر مجيع أركاا 

 �والثناء على اهللا تعاىل، والتوبة واالستغفار والدعاء، والصالة على النيب 
ولكن ليس بوسع اإلنسان أن حيظى يف الصالة باخلشوع فوق . حبماس القلب

العادة، املليء باحلب اخلالص، واخلضوِع والفناِء والشوِق، واملنـزِه عن 
ه ما مل تتولد هذه احلالة فإن الصالة وواضح أن. الشوائب وكأنه يرى اهللا تعاىل

لذلك يقول تعاىل إن املتقني هم الذين يقيمون . ليست مصونة من اخلطر
يقيمون �: فمعىن اآلية.  هو قابل للسقوطماومعلوم أنه ال يقام إال . الصالة
 أم حياولون إقامة الصالة قدر استطاعتهم ويتكلفون يف هذا السبيل �الصالة

ولكن مساعي اإلنسان كلها تذهب سدى إن مل حيالفها . هداتويقومون باا
 أي عليهم أن حياولوا إقامة �هدى للمتقني�: لذا قال اهللا تعاىل. فضل اهللا تعاىل

الصالة قدر اإلمكان، وإذا كانوا يؤمنون بكالمي فلن أتركهم لسعيهم 
زة عندها تأخذ صالم طابعا آخر وتتحلى مبي. وجهدهم فقط بل سآخذ بيدهم

سيحالفهم هذا الفضل اإلهلي ألم آمنوا . أخرى متاما مل تكن يف حسبام
فاهلداية اإلضافية اليت وعد . بكالم اهللا وعملوا حبسب أوامره قدر استطاعتهم

اهللا ا بالنسبة إىل الصالة هي أن حيظى اإلنسان يف طبعه حبماس وحب خالص 
يقي، وتتسىن له لرؤية مجال وخشوع كامل حىت تفتح عيناه لرؤية حبيبه احلق

البارئ تعاىل حالة خارقة وزاخرة متاما مبتعة روحانية تنفِّر القلب من الرذائل 
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 سواء أكانت تتعلق بالقول أو الفعل أو البصر ،الدنيوية وكافة أنواع املعاصي

  .�ِإنَّ الْحسناِت يذِْهبن السيئَاِت�: حسب قوله تعاىل
 ٍء اليت ميكن لإلنسان أن يسعى فيها ال تتعدى إنفاق شيكذلك العبادة املالية

: من أمواله املرغوب فيها يف سبيل اهللا، كما يقول تعاىل يف السورة نفسها
لَن تنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا �:  ويقول يف آية أخرى،�وِمما رزقْناهم ينِفقُون�

قتصرت عبادة اإلنسان املاليةُ على إنفاقه يف سبيل وواضح أنه لو ا، �ِمما تِحبونَ
اهللا من أمواله املرغوب فيها واحملببة إليه فحسب، فهذا ليس بالعمل اجلبار، بل 
العمل اجلبار هو أن يتخلى اإلنسان عن كل شيء كليا، وأال يبقى له ما كان له 

لتضحية ل  بل يصبح كل شيء هللا تعاىل، حىت يكون على استعداد تام،من قبل
واهللا تعاىل . �مما رزقناهم�نفسه أيضا يف سبيل اهللا، ألن ذلك أيضا يدخل يف ب

 بل كل نعمة ، إنفاق الدراهم والدنانري فقط�مما رزقناهم�: ال يقصد من قوله
  . أُعِطيها اإلنسان تدخل يف ذلك

 إىل أن كل ما أُعطيه �هدى للمتقني�: فهنا أيضا يهدف اهللا تعاىل من قوله
نسان من الِنعم مثل احلياة والصحة، والعلم، والقوة، واملال وغريها فهو اإل

 فقط، �مما رزقناهم ينفقون�: يستطيع من خالهلا أن يظهر إخالصه إىل درجة
أما الذي يؤمن بالقرآن الكرمي . وال تقدر القوى البشرية على أكثر من ذلك

حسب مضمون -تعاىل  فيِعده اهللا �مما رزقناهم ينفقون�: ويظهر إخالصه إىل
.  أن يوصله إىل درجة الكمال يف هذه العبادة أيضا-�هدى للمتقني�: اآلية

 فيدرك بصدر منشرح أن �واملراد من الكمال هنا أن يوهب قوة على التضحية

                                           
أن يف طبيعة اإلنسان بخال أيضا مبقتضى البشرية، ولو ملك جبال من            والسبب يف ذلك     �

. ذهب لكان فيه عندئذ أيضا نصيب من البخل، وما أراد أن يعطي كل ماله مـن يـده                 
 عندها ينشرح   �هدى للمتقني �: ولكن حينما حتالفه قوة توهب له حسب مضمون اآلية        

اء مرضاة اهللا أحب إليه من كل       وعندها يصبح ابتغ  . صدره فيزول البخل وشح النفس كله     
 . منه. أنواع املال، فال يريد أن جيمع يف األرض كنوزا فانية بل جيمع رزقه يف السماء
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ولن يشِعر أحدا أبدا أن تلك األشياء اليت . كل ما كان ميلكه قد أصبح هللا تعاىل

املرء ففي بعض األحيان يشعر .  له يوما من األيامخدم ا البشرية كانت ِملكاً
 وهذا يدل على حالته الناقصة ألنه يشعر ذا إلعطائه ماال، باملنة عليه غريه

هدى �: فبحسب مضمون اآلية. الشعور حني يعترب هذا الشيء ِملكا له
يعترب  يرزق اهللا تعاىل املؤمن بالقرآن الكرمي تقدما فوق هذه املرتبة ف�للمتقني

كل ما ميلكه ِملكا هللا، حىت يزول منه مرض املن على اآلخرين، وتتولد يف قلبه 
وال يعترب شيئا ِملكا لنفسه بل .  بل أكثر منها،مواساة للبشرية كمواساة األم

ولكن هذا لن حيدث إال إذا آمن بالقرآن الكرمي . يصبح كل شيء هللا تعاىل
  .  بصدق القلب�والنيب 

ئك الذين يعتربون التوحيد احملض سببا للنجاة دون اتباع القرآن فما أضلَّ أول
التجربة تؤكد لنا أن مثل أولئك الناس ال يؤمنون باهللا إميانا ! �الكرمي والنيب 

صادقا وال يستطيعون أن يتخلصوا من أطماع الدنيا ورغباا، ناهيك عن 
بنفسه يستطيع أن ومن اخلطأ متاما القولُ إن اإلنسان . وصوهلم درجة الكمال

أما ما يفهمه . ينال نعمة التوحيد، بل احلق أن التوحيد يتأتى بواسطة كالم اهللا
كذلك فيما يتعلق باإلميان بكتب اهللا فال . اإلنسان بنفسه فال خيلو من الشرك

يسع اإلنسان إال التمسك بتقوى اهللا واإلميان بكتابه واملثابرة على اتباعه بصرب، 
هدى �: ولكن اهللا تعاىل قد وعد يف اآلية. ثر من ذلكوال يقدر على أك

 أنه إذا آمن اإلنسان بكتابه ورسوله فيستحق مزيدا من اهلداية، �للمتقني
 وسيريه آيات عظيمة حىت يرى �وسيفتح اهللا عينيه ويشرفه مبكاملاته وخماطباته،

يعلن . كاملةاإلنسانُ يف هذه الدنيا أن إهله موجود يف احلقيقة، وينال طمأنينة 
 � جعفرلذلك يقول اإلمام . كالم اهللا أنك لو آمنت يب لنـزلت عليك أيضا

لقد قرأت كالم اهللا تعاىل بإخالص وحب وشوق حىت جرى على : ما مفاده
                                           

احلق أن املراد من كمال االتباع هو االصطباغ بالصبغة نفسها، حىت تِرد على القلـب                �
  .منه. دخلت النار حىت صرت نارا: األنوار نفسها
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ولكن من املؤسف أن الناس ال يدركون حقيقة املكاملات اإلهلية، . لساين وحيا

ن الناس يعتربون إلقاء الشيطان أيضا بل كثري م. ومىت يقال إن اهللا يكلِّم أحدا
  . كالم اهللا وال يقدرون على التمييز بني إهلام من الشيطان وإهلام من الرمحن

فاعلموا أن الشرط األول لتلقي الوحي واإلهلام من اهللا هو أن يصري اإلنسان 
هللا وحده، وأال يبقى فيه نصيب للشيطان أبدا ألنه حيثما وِجدت اجليفةُ 

هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ �: لذلك يقول اهللا تعاىل. كالب حتما التاجتمع
 اِطنييلَى كُلِّ أَفَّاٍك أَِثيٍم*الشلُ عزنت �����أما الذي ليس فيه للشيطان نصيب،  

والذي ختلّى عن احلياة السفلية وكأنه مات وصار صادقا وعبدا وِفيا وأتى اَهللا، 
ِإنَّ ِعباِدي لَيس لَك �:  يقول تعاىل، حيثأن يصول عليهفال يقدر الشيطان 

 والذين هم للشيطان ويكنون يف بواطنهم عادات الشيطان، ،��علَيِهم سلْطَانٌ
  . جيري الشيطان إليهم ألم فريسته

. وليكن معلوما أيضا أن يف مكاملات اهللا تعاىل بركةً وعظمة ولذة خاصة
 لذا جييب أدعية عباده األتقياء والصادقني ،ورحيموألن اهللا مسيع وعليم 

فحني يسأله . وهذه املناجاة قد تطول إىل ساعات يف بعض األحيان. واألوفياء
العبد بالعجز والتواضع املتزايد تستويل عليه حالة من الوجد يف أثناء دقائق 

رى وإذا سأل العبد مرة أخ. معدودة ويتلقى اجلواب يف هذه احلالة من الوجد
واهللا . استولت عليه يف ملح البصر حالة من الوجد ثانيةً وتلقّى اجلواب يف أثنائها

. تعاىل كرمي ورحيم وحليم لدرجة أنه لو سأله العبد ألف مرة الستجاب له
. ولكن مبا أن اهللا تعاىل غين أيضا ويراعي احلكمة لذا ال يعطي املطلوب أحيانا

ألجوبة من اهللا تعاىل، وليست من كيف يعرف إذن أن تلك ا: وإن قيل
  . الشيطان؟ فقد رددنا على ذلك من قبل

 وال طالقة يف لسانه، فال وعالوة على ذلك فإن الشيطان أخرس، ال فصاحة
 على كالم كثري وفصيح، بل يلقي يف القلب مجلة أو -كاألخرس-يقدر 

                                           
  ٢٢٣-٢٢٢: الشعراء �
 ٦٦: اإلسراء �
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كلم بكالم ومل يعطَ قوة من األزل أن يت. مجلتني بأسلوب يبعث على االمشئزاز

عذب وجليل الشأن، أو يستمر يف الكالم لبضع ساعات لدى اإلجابة على 
وهو عاجز . مث هو أصم أيضا فال يقدر على أن يرد على كل تساؤل. األسئلة

أيضا فال يسعه أن يري يف إهلاماته منوذج القدرة والكالِم عن الغيب عايل 
وإن . تكلم بصوت وجيه وعاٍل مث إنه أَبح الصوت فال يستطيع أن ي	.املستوى

فبهذه العالمات تستطيعون أن تعرفوا الوحي . صوته منخفض كصوت اخلناثى
ولكن اهللا ليس كاألصم واألبكم والعاجز بل يسمع ويستجيب . الشيطاين

                                           
هل يوجد يف الرؤيا أو اإلهلام من الشيطان خرب عن الغيب أم ال؟ فاجلواب              : أما السؤال  	

هو أنه ميكن أن يوجد أحيانا يف الرؤيا أو اإلهلام من الشيطان خرب عن الغيب كما يتـبني                  
  : من القرآن الكرمي، ولكنه يكون مصحوبا بثالث عالمات وهي

 اقتداريا كاألمور الغيبية املوجودة يف كالم اهللا تعاىل بأن فالنا ال       ال يكون ذلك الغيب   ) ١(
يتورع عن الشر فسنهلكه، وشخصا فالنيا قد أبدى منوذج الصدق فـسنرزقه إكرامـا،              
وسنظهر آيات كذا وكذا تأييدا لنبينا ولن يقدر أحد على مبارزته، وسننـزل عذابا كذا              

هذه هي أنواع   .  ونصرة من نوع كيت وكيت     وكذا على املنكرين، ونرزق املؤمنني فتحا     
والشيطان ال يستطيع أن يتنبأ مبثل . الغيب االقتداري الذي يضم يف طياته قدرة على احلكم       

  . هذه النبوءات
وال . مثَلُ الرؤى أو اإلهلامات الشيطانية كمثل البخيل فال حتتوي على كثرة الغيـب            ) ٢(

 امللهم من الرمحن، ألن الغيب يف إهلامه يكـون          يسع امللهم من الشيطان إال الفرار مقابل      
  . بقدر قليل جدا إزاء امللهم من الرمحن، مثل قطرة واحدة إزاء البحر

أما اإلهلام من الرمحن فيعلوه الصدق دائما، مبعىن أنه . يعلوه الكذب يف معظم احلاالت ) ٣(
لى اإلهلامات الرمحانيـة    لو ألقينا نظرة إمجالية على كل اإلهلامات لوجدنا الصدق غالبا ع          

الرؤى أو اإلهلامات الرمحانيـة ألن      " كل"على عكس اإلهلامات الشيطانية، وما قلنا هنا        
بعضا من تلك اإلهلامات أيضا يكون من قبيل املتشاات أو قد حيدث اخلطأ يف االجتهاد               

ن بعـض  كما تكو. فيها، فيعترب اجلهال تلك النبوءات كاذبة، ولكنها تكون لالبتالء فقط      
وليكن معلوما أيـضا أن لإلهلـام       . النبوءات الربانية من قبيل الوعيد فيجوز التخلُّف فيها       

الشيطاين مناسبةً مع أناس فساق وخبثاء، أما اإلهلام الرباين فيحظى بكثرته أناس تكـون              
  . منه. قلوم طاهرة وهم فانون يف حب اهللا تعاىل
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ويف كالمه العظمةُ واهليبة والسمو، ويكون مؤثرا وعذبا بينما يكون . باستمرار

 ومبهما تعوزه اهليبة والشوكة والعلو، وال كالم الشيطان خافتا وكالنسوة،
. يستمر طويال، أي يصيبه اإلرهاق سريعا، ويرافقه الضعف ويترشح منه اجلنب

 بل يضم يف طياته كل نوع من ،ولكن كالم اهللا ال يعِرف الضعف واإلرهاق
وتفوح منه . القوة والقدرة، وحيتوي على أمور غيبية ووعود اقتدارية عظيمة

اهللا وعظمته وقدرته وقُدوسيته، بينما ال توجد هذه امليزات يف رائحة جالل 
وعالوة على ذلك حيتوي كالم اهللا على تأثري قوي، ويقتحم . كالم الشيطان

والذي . القلب كمسمار فوالذي، ويترك يف القلب تأثريا طيبا وجيذبه إىل نفسه
ف البتار إربا أو ينـزل عليه جيعله كبطل يف امليدان، حىت إنه لو قُطِّع بالسي

شِنق شنقا، أو أوذي بكل نوع من اإليذاء يف الدنيا، أو جعل عرضة لكل نوع 
من اإلهانة وهتك الِعرض، أو أُلِقي يف النار املضطرمة وأُحرق؛ ملا قال أبدا إن 

وذلك ألن اهللا تعاىل يهبه يقينا كامال وجيعله . الكالم النازل علي ليس كالم اهللا
فال يترك . لكرمي، فتصري احلياة والِعرض واملال عنده مثل قشةعاشقا لوجهه ا

عتبات اهللا لو داسته الدنيا حتت أقدامها، ويكون عدمي النظري يف التوكل 
أما الذين يتلقون اإلهلام من الشيطان فال جيدون يف . والشجاعة واالستقامة

  . أنفسهم هذه القوة بل يكونون جبناء ألن الشيطان نفسه جبان
 األخري أريد أن أبني أيضا أن األمر الذي كان سببا لضالل عبد احلكيم ويف

، إمنا هو سوء فهمه �خانْ، وبسببه خطر بباله أنه ال حاجة التباع النيب 
ِإنَّ الَِّذين آمنوا �: واآلية هي. ملضمون آية من القرآن نتج عن قلة العلم والتدبر

ى وارصالنوا واده الَِّذينا واِلحِملَ صعِم اآلِخِر ووالْيِباِهللا و نآم نم اِبِئنيالص
 فقد استنتج منها ��فَلَهم أَجرهم ِعند ربِهم وال خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ

                                           
كفاية لثبت من   فيه  ة أن اإلميان بالتوحيد وحده      لو كان املراد من هذه اآلي     . ٦٣: البقرة �

اآلية املذكورة أدناه أن الشرك وغريه من الذنوب سيغفر دون التوبة، واآلية املشار إليهـا               
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من املؤسف . �ب فهمه املعوج أنه ال حاجة لإلميان بالنيب باستنتاجا خاطئا بس

نفسهم األمارة وخيالفون حمكمات القرآن الكرمي أا مثله يتبعون جدا أن أناس
فليعلموا . وبيناته، ويبحثون عن مالذ يف املتشاات بغية اخلروج من اإلسالم

أم ال يستطيعون االستفادة شيئا من هذه اآلية أيضا، ألن اإلميان باهللا تعاىل 
والسبب يف ذلك . �والنيب واإلميان باآلخرة يستلزمان اإلميان بالقرآن الكرمي 
أن اهللا هو رب العاملني " اهللا"أن اهللا تعاىل قد بين يف القرآن الكرمي معىن امسه 

والرمحن والرحيم الذي خلق األرض والسماء يف ستة أيام وخلق آدم، وأرسل 
 الذي هو خامت األنبياء وخري �الرسل والكتب، وأخريا خلق حممدا املصطفى 

ن اليوم اآلخر حسب القرآن الكرمي هو اليوم الذي حييا فيه واملراد م. الرسل
املوتى ويدخل فريق يف اجلنة اليت هي مكان الِنعم الروحانية واملادية، ويدخل 

يقول اهللا تعاىل يف . فريق يف جهنم وهي مكان العذاب الروحاين واجلسدي
  . ذا الكتابالقرآن الكرمي إمنا يؤمن باليوم اآلخر أولئك الذين يؤمنون 

 وهو خاص -" اليوم اآلخر"و" اهللا"فما دام اهللا قد بين بصراحة معىن كلمة 
 فإن الذي يؤمن باهللا واليوم اآلخر جيب عليه أن يؤمن بالقرآن -باإلسالم 

ولسنا خمولني .  أيضا، وال يسع أحدا أن يغير هذا املعىن�الكرمي ويؤمن بالنيب 
. بينها القرآن الكرمياليت  عاينامل أخرى تتناىف مع ينَأن خنتلق من عند أنفسنا معا

لقد قرأنا القرآن الكرمي مرارا وبتأٍن من البداية إىل النهاية وتدبرنا يف معانيه 
شامل كلَّ الصفات واألعمال " اهللا"جيدا، فعلمنا بكل وضوح وجالء أن اسم 

احلمد هللا رب � :فمثال ورد يف القرآن. اإلهلية املذكورة يف القرآن الكرمي
 وهناك آيات أخرى كثرية ذا املعىن ورد فيها أن اهللا �العاملني الرمحن الرحيم

فما دام . هو الذي أنزل القرآن، وأن اهللا هو الذي أرسل حممدا رسول اهللا
 �حبسب مصطلح القرآن يضم معىن أن اهللا الذي أرسل حممدا " اهللا"مضمون 

                                                                                                     
قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسِهم ال تقْنطُوا ِمن رحمـِة اِهللا ِإنَّ اَهللا يغِفـر                 �: هي
االذُّنِميعج منه.  بينما األمر ليس هكذا قط�وب. 
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 ولن يعد كامال وصادقا ما ، باهللا فقطيؤمنمن فمن الضروري أال يعتد بإميان 

من آمن  من آمن بالرمحن، يا: مل يقل اهللا تعاىل يف هذه اآلية. �مل يؤمن بالنيب 
هو " اهللا" واملراد من �من آمن باهللا�بل قال . بالرحيم، يا من آمن بالكرمي

. رميومن صفاته العظيمة أنه أنزل القرآن الك. اجلامع جلميع الصفات الكاملة
 �ففي هذه احلالة ال ميكن لنا القول عن شخص مؤمن باهللا إنه يؤمن حقاً به 

ما : وإذا تساءل أحد.  ويؤمن بالقرآن الكرمي أيضا�إال إذا كان يؤمن بالنيب 
؟ فليعلم أن معناها الذين يؤمنون باهللا فقط ال يعتد �إن الذين آمنوا�معىن 

  . و ما مل يكملوا إميامبإميام ما مل يؤمنوا برسول اهللا، أ
 قط؛ فال تناقضواجلدير بالذكر أيضا أنه ال يوجد يف القرآن الكرمي أي 

ميكن أن يقول اهللا تعاىل يف مئات اآليات إن التوحيد وحده ال يكفي بل ال بد 
ه من أجل النجاة إال إذا كان أحد ال يعرف عن النيب شيئا، مث من اإلميان بنبي

س ذلك؛ أن يف التوحيد كفاية للنجاة وال حاجة لإلميان يقول يف آية أخرى عك
 واألغرب من ذلك أن التوحيد مل يذكر يف هذه اآلية !�بالقرآن الكرمي والنيب 

من آمن بالتوحيد، بينما الكلمات : لو كان املراد هو التوحيد لقيل. أصال
نا أن  تفرض علي�آمن باهللا�:  فجملة�من آمن باهللا�: الواردة يف اآلية هي

فما دمنا قد علمنا من . يف القرآن الكرمي" اهللا"نتدبر باملعىن الذي ورد فيه اسم 
اهللا الذي أنزل القرآن وأرسل حممدا : تتضمن معىن" اهللا"القرآن الكرمي أن كلمة 

ه القرآن الكرمي، وال خنتار  ب، فمن مقتضى أمانتنا أن نقبل املعىن الذي صرح�
  .  حننسبال أخرى هي من اختراعنا

وقد بينا من قبل أنه جيب على اإلنسان أن يكون يقينه بوجود اهللا كامال من 
أجل احلصول على النجاة، وال يقتصر على اليقني فقط بل جيب أن يكون على 

وهذان األمران مل يتحققا . �أمت االستعداد للطاعة أيضا ويعرف سبل مرضاته 
فكم هي سخيفة الفكرة القائلة بأن . منذ خلِق العامل إال بواسطة رسل اهللا تعاىل

  ! الذي يؤمن بالتوحيد وال يؤمن برسول اهللا ميكن أن ينال النجاة
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. فيا أيها اجلاهل العِمه، أنى ميكن الفوز بالتوحيد دون اختاذ الرسول وسيلةً

إن مثَلَ ذلك كمثل الذي ينفر من النهار املشرق ويفر منه مث يقول تكفيين 
فهذا اجلاهل ال يدري أن الشمس ال تنفصل عن . يل بالنهارالشمس وال حاجة 

ه ال يفهمون أن الذات اإلهلية وراء الوراء إن هؤالء العم! يا لألسف. النهار
وغيب الغيب وخفاء اخلفاء، وليس بوسع أي عقل أن يدركها، كما قال تعاىل 

 أي ال تدركه األبصار �����اَألبصار يدِرك وهو اَألبصار تدِركُه ال�: بنفسه
فمعرفة توحيده مستحيلة مبجرد . والبصائر وهو يعلم منتهاها وغالب عليها

العقل، ألن حقيقة التوحيد هي أن يتخلى املرء عن اآلهلة الكونية الباطلة، أي 
جيتنب عبادة األوثان أو الناِس أو الشمِس والقمِر وغِريمها، كذلك عليه أن 

لكامنة يف نفسه، أي االتكال على قواه اجلسدية جيتنب اآلهلة الباطلة ا
والبديهي . والروحانية، وأن حيمي نفسه من التعرض لبالء العجب الناتج عنها

يف هذه احلالة أن الفوز بالتوحيد احلقيقي ال يتحقق إال بالتمسك بذيل الرسول 
ه أن أنى لفوالذي يشرك أيا من قواه مع البارئ تعاىل . والتخلي عن األنانية

  ! ؟يسمى موحدا
 التوحيد الكامل باتباع -يف مواضع عدة-هلذا السبب أناط القرآن الكرمي و

والتوحيد الكامل إمنا هو حياة جديدة، وال ميكن الفوز بالنجاة ما مل . الرسول
وعالوة على ذلك إن . يكن اإلنسان متبعا رسول اهللا ومتخليا عن حياته السفلية

ء يستلزم االختالف يف القرآن الكرمي، ألنه من ناحية قول قليلي الفهم هؤال
ال يتحقق التوحيد وال النجاة إال بواسطة الرسول، ومن : يقول يف شىت املواضع

واحلق أن الرسول وحده هو مشس . ناحية ثانية يبدو وكأنه يقول إن هذا ممكن
كن أن فباختصار، ال مي. التوحيد والنجاة ومظهرمها، وبنوره يتجلّى التوحيد

  . ينسب التناقض إىل كالم اهللا تعاىل

                                           
   ١٠٤: األنعام �
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إن . إن أكرب خطأ ارتكبه هذا اجلاهل هو أنه مل يفهم حقيقة التوحيد قط

التوحيد نور ينشأ يف القلب ويدخل كلَّ ذرة من وجود اإلنسان بعد ختليه عن 
اآلهلة املتربعة على النفس واملوجودة يف الكون؛ فأنى له أن يفوز به بقوته هو 

جيب على اإلنسان أن يقضي على أنانيته ويتخلى عن ! ن واسطة اهللا ورسولهدو
الزهو الشيطاين الذي يوحي إليه أنه قد تربى يف حميط العلوم، وأن يعد نفسه 

عندها سينـزل عليه نور من اهللا وسيهبه . .كجاهٍل ويظل عاكفا على الدعاء
  . حياة جديدة

تعطي " اهللا" لو قبلنا جدال أن كلمة وأخريا أرى من املناسب أن أبني أنه
 -معىن عاديا، وغضضنا الطرف عن املعىن الذي يتضح بالتدبر يف القرآن الكرمي 

تعين أنه هو الذات الذي أنزل القرآن الكرمي وبعث النيب " اهللا"وهي أن كلمة 
 ففي هذه احلالة أيضا ال تفيد هذه اآلية معارضينا ألا ال تعين أن اإلميان - �

" اهللا"علما أن - بل معناها أن الذي يؤمن باهللا اهللا وحده يكفي للفوز بالنجاة؛ب
 الذي هو جممع مجيع الصفات الكاملة فلن يضيعه اهللا بل يأيت به -امسه األعظم

واملؤمنون باهللا إميانا خالصا .  يهدي إىل قبول صدق آخرادقً ِصإىل اإلسالم ألنّّّ
   .يصلون إىل احلق يف اية املطاف

لقد جاء يف القرآن الكرمي وعد أن الذي يؤمن باهللا بصدق القلب لن يضيعه 
والَِّذين �:  بل سيكشف عليه احلق ويهديه إىل الصراط املستقيم، فيقول،اهللا

، وتعين هذه اآلية أن املؤمن باهللا ال يضاع بل ��جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا
ولقد أورد الصوفيون على ذلك مئات األمثلة أن أناسا . لةيهديه اهللا هداية كام

صاحلة العمال األمن أمم أخرى حني آمنوا باهللا بكمال اإلخالص وعكفوا على 
 آخذا �جزاهم اهللا على إخالصهم ففتح عيوم وكشف عليهم صدق النيب 

 فَلَهم�: وهذا هو معىن اجلزء األخري من اآلية حيث قال. بأيديهم بوجه خاص

                                           
 ٧٠: العنكبوت �
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ِهمبر دِعن مهرأَج�	وال يظهر أجر اهللا يف اآلخرة ما مل يظهر يف الدنيا أوال ، .

وإن أجر اإلميان باهللا يف الدنيا هو أنه تعاىل يهدي املؤمن هداية كاملة وال 
وِإنْ ِمن أَهِل الِْكتاِب ِإال لَيؤِمنن ِبِه قَبلَ �: وإىل ذلك تشري اآلية. يضيعه

 أي إن الذين هم أهل الكتاب حقا ويؤمنون باهللا وكتبه بصدق القلب ��ِهموِت
أما . وهذا ما حدث بالفعل.  سيؤمنون ذا النيب يف اية املطافذلكويعملون ب

وهناك أمثلة كثرية . اخلبثاء الذين ال يستحقون أن يدعوا أهل الكتاب ال يؤمنون
 كرمي ورحيم حبيث لو كسب على ذلك يف تاريخ اإلسالم يتبني منها أن اهللا

  . أحد حسنة مثقال ذرة لوفّقه لإلسالم جزاء عليها
 بأين أنفقت كثريا �لقد ورد يف احلديث ما مفاده أن صحابيا قال للنيب 

: �على املساكني يف حالة الكفر ابتغاء مرضاِة اهللا، فهل يل يف ذلك أجر؟ قال 
  . تلك الصدقات هي اليت أتت بك إىل اإلسالم

 فإن الذي يؤمن باهللا واحدا ال شريك له وحيبه، أيا كان دينه، يوفقه اهللا لذا
وهذا ما حدث  ،�فَلَهم أَجرهم ِعند ربِهم�: تعاىل لإلسالم حسب مدلول اآلية

 واختار التوحيد بكل إخالص وأحب اهللا ، فقد ترك عبادة األصنامباوانانكمع 
فَلَهم أَجرهم ِعند �:  اآلية املذكورة أعالهتعاىل فظهر عليه اإلله الذي قال يف

ِهمبأيضا�ر منه فأسلم مث حج وهداه إىل اإلسالم بوحي .  
أن يهوديا امسه أبو اخلري كان صاحلا " حبر اجلواهر"وقد ورد يف كتاب 

مسع من حني يف السوق ، وكان قد مر وصادقا يؤمن باهللا واحدا ال شريك له
أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ �: اٍب يقرأ آية القران الكرميمسجٍد صوت ش

. فأثرت اآلية يف قلب أيب اخلري كثريا ولَينته ��يقُولُوا آمنا وهم ال يفْتنونَ
مث جاءه سيدنا وموالنا حممد . فوقف مستندا إىل جدار املسجد وبكى بكاء مرا

                                           
 ٦٣: البقرة  	
 ١٦٠: النساء �
 ٣: العنكبوت �
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يا أبا اخلري أعجبين أن مثلك مع كمال : "قال يف منامه ليال و�املصطفى 

  . وما أن أصبح الصباح حىت أسلم أبو اخلري وأعلن إسالمه". فضلك ينكر نبويت
فملخص الكالم أين ال أستطيع أن أفهم قط أن يؤمن اإلنسان باهللا تعاىل 
ويؤمن به واحدا ال شريك له فينقذه اهللا من النار وال ينقذه من العمه، يف حني 

ومن كَانَ ِفي هِذِه أَعمى فَهو �: ن أساس النجاة هي املعرفة كما يقول تعاىلأ
صحيح متاما أن الذي مل يعرف رسلَ اهللا مل  	�ِفي اآلِخرِة أَعمى وأَضلُّ سِبيال

وكلُّ من يرى اهللا تعاىل فإمنا يراه . إن مرآة وجه اهللا تعاىل هم رسلُه. يعرف اَهللا
فأي نوع من النجاة هذه أن يكذِّب املرُء النيب وينكره .  املرآةمن خالل هذه

طول حياته، وينكر القرآن الكرمي أيضا فال يرزقه اهللا عيونا وال قلبا بل يبقى 
. أعمى وميوت أعمى، ومع ذلك حيوز على النجاة؟ إن هذه النجاة لغريبة حقا

ونا ووهب له من لدنه ونرى أيضا أن اهللا تعاىل إذا أراد بأحد رمحةً رزقه عي
إن . هناك مئات من الناس دخلوا مجاعتنا عن طريق الرؤى أو اإلهلام فقط. علما

اهللا واسع الرمحة فمن خيطو إليه خطوة واحدة خيطو اهللا إليه خطوتني، ومن 
فكيف نقبل إذن أن يؤمن . يأتيه مشيا يأيت اهللا إليه هرولة، ويبصر عيون العميان

 يف هدخل واحدا ال شريك له بصدق القلب وحيبه وي ويؤمن به�أحد به 
. أوليائه ومع ذلك يتركه اهللا أعمى، فيبقى أعمى فال يقدر على معرفة نيب اهللا

من مات ومل يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية، : وهذا ما يؤيده احلديث
   .أي حرم من الصراط املستقيم

. عنها بعض من طاليب احلقواآلن أرد على بعض الوساوس اليت استفسر 
عبد "ومعظمها من الوساوس اليت ألقاها يف قلوب الناس كتابة أو شفويا املدعو 

اجلراح املساعد يف مدينة بتياله، وختم على ارتداده حبيث يبدو أن " احلكيم خانْ
لقد كتبت الرد على بعض تلك .  ستكون على ذلك-على األغلب-ايته 

الشاهجانبوري الذي أظهر يف " منشي برهان احلق"الوساوس بناء على إصرار 
                                           

 ٧٣: اإلسراء  	
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فسأورد فيما يلي نصا من رسالة منشي برهان احلق . رسالته كثريا من التواضع

  . احملترم عن كل سؤال مث أرد عليه، وباهللا التوفيق

  )١(السؤال 
 أحد أين فضلت نفسي على نال يزعم: ترياق القلوب) كتايب( لقد ورد يف

ي هذا، ألن هذا فضل جزئي ميكن أن حيظى به على النيب  يف كالم�املسيح 
 اهللا بعث من هذه  أن٢٥٧ صفحة ٦، رقم ١مث ورد يف جملة ريفيو الد . غريه

األمة مسيحوالذي .  بكثريا هو أعلى مرتبة وشأنا من املسيح السابقا موعود
 ،يع إجنازهنفسي بيده لو كان املسيح بن مرمي يف زمين ملا استطاع إجناز ما أستط

واالعتراض باختصار هو أن هناك تناقضا . وملا قدر على إظهار آيات تظهر مين
  .بني العبارتني
وال أفرح أبدا ه ال يهمين ليكن معلوما أن اهللا تعاىل يعلم جيدا أن :اجلواب

واُهللا تعاىل .  أو أن أفضل نفسي على املسيح ابن مرميا،موعود  أُدعى مسيحابأن
قُلْ : "ِسه يف وحيه املقدس عما ينطوي عليه ضمريي حيث قالقد كشف بنف

لنفسي أي نوع   أي قل هلم إنين ال أبتغي؛"أجرد نفسي من ضروب اخلطاب
 أمسى من مثل هذه األفكار، وأما منح ي ومراديدمقصمن األلقاب، مبعىن أن 

  . األلقاب فهو فعل اهللا تعاىل، وال دخل يل يف ذلك
، وملاذا حصل التناقض يف أقوالك، فامسعوا هذا بت كتكيف: أما االعتراض

، "الرباهني األمحدية"يف ذي ورد إن مثَل هذا التناقض كمثل ال: وعواجيدا 
حيث كتبت أن املسيح ابن مرمي سوف ينـزل من السماء، مث كتبت فيما بعد 

أنين أنا املسيح املوعودهللا  أن امع أنه  هوالتعارضالسبب وراء هذا و. ه ظهور
إن اهللا ورسوله قد : وقال يل أيضا" الرباهني األمحدية"تعاىل قد مساين عيسى يف 

 كانوا يعتقدون -وكنت من بينهم-يئك، إال أن طائفة من املسلمني أخربا مبج
 محل وحي اهللا تأرد ما بكل شدة أن عيسى سوف ينـزل من السماء، لذلك



�������	���א �١٣٣
يدة مجهور املسلمني ونشرتها يف ه، وظللت متمسكًا بعق أولت على الظاهر بل�

ذا الشأن   من اهللاولكن بعد ذلك نـزل علي وحي". الرباهني األمحدية"
 مئات  معه كما ظهرت.ه نـزولُ إنك أنت املسيح املوعود:املطر قائالك

 وإن آيات اهللا .اآليات، وقامت السماء واألرض كلتامها شاهدةً على صدقي
. ه يف الزمن األخريئأنين أنا ذلك املسيح املوعود جمي اضطرتين إىل القناعةاملشرقة 

 مث مل ."الرباهني األمحدية"وإال فلم تكن عقيديت الشخصية إال ما سجلته يف 
أكتف بذلك بل عرضت هذا الوحي على القرآن الكرمي؛ فثبت باآليات 
 القطعية الداللة أن املسيح ابن مرمي قد مات يف احلقيقة، وأن اخلليفة األخري

فإن مئات اآليات والشهادات . باسم املسيح املوعود سيأيت من هذه األمة
السماوية واآليات القرآنية القطعية الداللة ونصوص احلديث الصرحية الواضحة 

كان . وضوح النهار بعد اجنالء الليل اضطرتين أن أقبل أين أنا املسيح املوعود
أي أن أُدعى مسيحا (مر أبدا إين مل أمتن هذا األ. يكفيين أن يرضى اهللا عين

لقد كنت يف زاوية اخلمول، . )�موعودا، أو أُعد أفضل من املسيح بن مرمي 
 أخرجين من �ولكن اهللا . ومل يكن أحد يعرفين، ومل أُِرد أن يعرفين أحد

لقد وددت أن أعيش خامال مستورا وأموت خامال . زاوية اخلمول رغما عين
فاسألوا . سأذيع صيتك يف كل العامل بالعزة والشرف: قالمستورا، ولكنه تعاىل 

  يف ذلك؟ أنا ما ذنيب و؟ ذلكاهللا تعاىل ملاذا فعل 
 أين أنا من املسيح ابن مرمي؟: كذلك متاما كنت أعتقد يف أول األمر وأقول

 إنه نيب ومن كبار املقربني عند اهللا تعاىل، وكلما ظهر أمر يدل على فضلي إذ
 بعد ذلك  الذي نزل علي�ال جزئيا، ولكن وحي اهللا كنت أعتربه فض

صراحة تامة، ب" نيب"ين ثابتا على العقيدة السابقة، وأُعطيت لقب دعكاملطر مل ي
للنيب  من ناحية،حبيث إنين نيب وقد �.من ناحية أخرى وِمن أُمته � وتابع 

                                           
 يف دعـواي،    "نيب" وال يغينب عن البال أن كثريا من الناس ينخدعون لدى مساع كلمة              �

إم . األنبياء يف األزمنة اخلالية بشكل مباشر     ظانني وكأنين قد ادعيت تلك النبوة اليت ناهلا         
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 منها أيضا ما كتبت بعض الفقرات يف هذا الكتاب منوذجا من إهلاِم اهللا يتبني

فأنى يل أن أرد الوحي املتواتر الذي نزل . قال اهللا يفَّ مقابل املسيح بن مرمي
أؤمن بوحيه املقدس هذا كما أؤمن بالوحي الذي نزل من .  عاما٢٣علي إىل 

، وأنا �وأرى أيضا أن املسيح ابن مرمي هو اخلليفة األخري ملوسى . قبلي
 هو خري الرسل، لذا فقد أراد اهللا تعاىل أال اخلليفة األخري لذلك النيب الذي

أعلم يقينا أن الذين أُشِربت قلوبهم حب املسيحية إىل . جيعلين أقل منه مرتبة
ماذا أفعل، وأنى يل . حد العبادة لن يستسيغوا كالمي هذا ولكين ال أبايل م

ي أن أُعرض عن أمر اهللا، وكيف أستطيع أن أخرج إىل الظالم من النور الذ
  . أُعِطيته

. وحي اهللا تعاىل إمنا أتبع ، ليس هناك من تناقض يف كالمي؛ملخص القولف
 يف أول األمر، مث قلت خالفَه بعد أن ظللت أقول ما قلت مل يأتين منه علم فما

هذه هي حقيقة . إمنا أنا بشر، وال أدعي معرفة الغيب. �جاءين العلم منه 
كل ما . ال أدري ملاذا فعل اهللا ذلك. فلريفضاألمر، فمن شاء فليقبل ومن شاء 

لقد استخدموا . أعرفه هو أن غرية اهللا يف هياج كبري يف السماء إزاء املسيحيني
فرييد اهللا تعاىل اآلن أن .  كلمات كادت السماوات يتفَطَّرنَ منها�ضد النيب 

من .  أفضل من املسيح بن مرمي اإلسرائيلي�يري أن أدىن خدام هذا الرسول 
ولكن اهللا فعل ما أراد، وهو يفعل ما يريد، . أغضبته هذه اجلملة فليمت بغيظه

  .وأنى لإلنسان أن يعترض على اهللا ويقول ملاذا فعلت هذا

                                                                                                     
أنا مل أدِع ذلك قط، بل قد وهبت يل احلكمةُ اإلهلية هذه املرتبةَ             . على خطأ يف هذا الظن    

، حيث أوصلتين إىل درجة النبـوة بربكـة         �ة الروحانية للنيب    ضافتدليال على كمال اإل   
  وِمن أُمته  �وتابعا للنيب   يا من جهة،    لذلك ال ميكن أن أُدعى نبيا فقط، بل نب        . �فيوضه  

ولـذلك  . )تأسيسية(  أصلية نبوةً، وليست   �وإن نبويت ظلٌّ لنبوة النيب      . من جهة أخرى  
 وِمن  �تابعا للنيب    نبياكذلك سميت   ،  فكما سميت نبيا يف احلديث الشريف ويف إهلامايت       

 .منه.  وبواسطته�بسبب اتباعي للنيب نلته  من كمال إمنا كل ما نلته  أنليعلَم أيضا، أُمته
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كلها ألن سيدنا ومطاعنا   خبدمة إصالح الدنياأنين كُلِّفت أيضا رواتذكَّهنا 

مة قد أُعطيت قوى هذه اخلدمة العظينظرا إىل ف. فةا قد جاء إىل الناس ك�
 وقد أُعِطيت معارف وآيات .حمل هذا اِحلملوقدرات كانت ضرورية ِل

ولكن مل يكن ضروريا أن . كانت ضرورية ويف وقت مناسب إلمتام احلجة
 ألا مل تكن ضرورية يف ذلك � تلك املعارف واآليات�يعطَى عيسى 

نت ضرورية  قوى وقدرات كا�الزمن، ولذلك فقد أُوِدعت فطرة عيسى 
ثة القرآن الكرمي الذي تعليمه روأما حنن ف. إلصالح ِفرقة صغرية تشمل اليهود

 فكان وارثا �أما عيسى . وموجه إىل العامل كله لكماالت كلهااجامع 
أمورا  اإلجنيليبين يف اضطر أن ؛ ف وخاص بقوم معنيناقصللتوراة اليت تعليمها 

 نستطيع أن نضيف شيئا إىل القرآن ألن ولكننا ال. كانت غامضة يف التوراة
  .  إىل أي إجنيل، مثل التوراة، وال حيتاجتام وكاملتعليمه 

 قد أُعِطي قدرات وقوى روحانية �فما دام ظاهرا وبديهيا أن عيسى 
كانت كافية إلصالح اليهود، فال بد أن تكون كماالته أيضا على املستوى 

 ِبقَدٍر الن شيٍء ِإال ِعندنا خزاِئنه وما ننزلُه ِإوِإنْ ِم�: نفسه، كما يقول اهللا تعاىل
، فمما يتناىف مع احلكمة اإلهلية أن يعطى نيب إلصالح أمة علوما ال ��معلُوٍم

بل هذا القانون اإلهلي ساري املفعول يف احليوانات أيضا؛ فمثال، . تتناسب معها
فات، ويعني راكبه بالعدو والركض يف كل خلق اهللا تعاىل احلصان ليقطع املسا

. ميدان، فال تستطيع الشاة أن تبارزه يف هذه امليزات ألا مل تخلَق هلذا الغرض
كذلك . كذلك قد خلق اُهللا املاَء إلرواء العطش فال ميكن للنار أن تقوم مقامه

                                           
!  كان يحيي األموات، فما أعظمها من آيـة أُعِطيهـا          �وإذا قال قائل إن عيسى       �

أما إذا أحيـا  . فاجلواب على ذلك أن إحياء املوتى احلقيقيني يتناىف مع تعليم القرآن الكرمي           
        هنا أيضا أموات مثلهم، كما كـان األنبيـاء       املرضى الذين كانوا كاألموات فقد أُِحيي 

أما اآليات العظيمة اليت يريهـا اهللا تعـاىل حاليـا           .  يفعلون - مثل النيب إيليا   -السابقون  
 .منه. وسرييها يف املستقبل أيضا فهي غري ذلك

 ٢٢: الحجر �
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أما . ةللفطرة اإلنسانية فروع كثرية، وقد أودعها اُهللا تعاىل قوى خمتلفة متنوع

أي العفو، وكأن اإلجنيل يتشبث بفرع .. اإلجنيل فقد ركّز على قوة واحدة
فمن هنا تتبني حقيقة معرفة عيسى . واحد فقط من مئات فروع شجرة اإلنسان

 فقد بلغت منتهى فطرة اإلنسان، �أما معرفة نبينا األكرم .  ومداها�
 .دعو إىل االستياء منهولذلك فقد نزل القرآن الكرمي كامال، وليس يف ذلك ما ي

 يف � وقد أُمرنا أن نتبع النيب �فَضلْنا بعضهم علَى بعٍض�: يقول اهللا تعاىل
فلو مل تعطَ فطرتنا تلك القوى اليت من شأا . كل األوامر واألخالق والعبادات

 بصورة ظلية ملا أُِمرنا قط باتباع هذا النيب �أن تنال مجيع كماالت النيب 
ال يكَلِّف اُهللا �:  ألن اهللا تعاىل ال يكلِّف أحدا فوق طاقته، كما يقول،ظيمالع

 جامع كماالِت مجيع � وألن اهللا تعاىل يعلم أن النيب �نفْسا ِإال وسعها
اهِدنا �:  لذا فقد أمرنا أن ندعو يف صلواتنا اخلمس كل يوم دعاء،األنبياء

 ِقيمتساطَ الْمرا*الصِصر ِهملَيع تمعأَن أي اللهم ارزقنا كماالت �طَ الَِّذين 
فيمكن تقدير مسو . مجيع األنبياء والرسل والصديقني والشهداء الذين سبقوا

فطرة هذه األمة املرحومة من أن أفرادها قد أِمروا أن جيمعوا يف أنفسهم كافة 
كن تقدير املدارج هذا أمر عام، ومن هنا أيضا مي. الكماالت السابقة املتفرقة
وقد وصل الصوفيون الكُمل يف األمة إىل حقيقة . اخلاصة اليت حيتلها اخلواص

احلق أنه كما . كامنة أن هذه األمة قد أكملت دائرة كمال الفطرة اإلنسانية
تزرع بذرة صغرية يف األرض وتبلغ كماهلا رويدا رويدا وتصبح دوحة عظيمة، 

ة البشرية وظلت القوى البشرية تتقدم حنو كذلك متاما منت وازدهرت سلسل
  . �الكمال حىت بلغت ذروا يف زمن نبينا األكرم 

قصارى القول، ما دمت تابعا للنيب الذي كان جامعا جلميع كماالت 
البشرية، وكانت شريعته األكمل واألمت إلصالح الدنيا كلها، فقد أُعِطيت قوى 

 مل يعطَ �شك يف أن املسيح فأي . كانت ضرورية إلصالح الدنيا كلها
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ولو كان يف مكاين ملا استطاع . قوى فطرية أُعِطيتها أنا ألنه جاء إىل قوم معني

وهذا تحديث بنعمة . "بسبب طبيعته إجناز ما وهبين فضلُ اهللا من قوة إلجنازه
 مكان نبينا األكرم �وكذلك من البديهي أنه لو جاء موسى ". اهللا وال فخر

ولو نزلت التوراة مكان القرآن الكرمي ملا .  إجناز تلك املهمة ملا استطاع�
إن مراتب اإلنسان إمنا هي يف . ه القرآن الكرميزاستطاعت قط أن تنجز ما أجن

أليس اإلله القدير الذي خلق . حجب الغيب، فال يصح االستياء من ذلك
ك ثابتا  إذا كان ذل� قادرا على أن خيلق إنسانا مثله أو أفضل منه؟�عيسى 

من آية من آيات القرآن الكرمي فيجب تقدميها، ومن أنكرها كان ملعونا إىل 
وإال فأنى يل أن أقول ما يتناىف مع الوحي املقدس الذي يطمئنين . أقصى احلدود

   عاما، وترافقه ألوف من شهادات اهللا واآليات اخلارقة؟ ٢٣منذ 
نسانا قد اتِخذ إهلا دون مربر إن أفعال اهللا ال ختلو من احلكمة، فقد رأى أن إ

فأرسلين يف زمن بلغ الغلو يف هذه العقيدة . ويعبده أربع مئة مليون شخصا
منتهاه، ومساين بأمساء مجيع األنبياء، وخصين بوجه خاص باسم املسيح ابن مرمي 
وأنزل علي رمحة وفضال مل ينـزله عليه ليعلم الناس أن الفضل بيد اهللا يؤتيه من 

وإن قلته من تلقاء نفسي فأنا كاذب، أما إذا كان اهللا يشهد يل بآياته . شاءي
وقد كتب النيب دانيال أن جميئي وقت ظهور جالل . فإن تكذييب مناٍف للتقوى

وسيري اهللا يف . اهللا، ويف عهدي تندلع احلرب األخرية بني املالئكة والشياطني
 بنفسه سينـزل من السماء إىل هذا العصر آيات مل يِرها من قبل قط، وكأنه

                                           
 نبيا عظيما يف بـين  �لقد كان موسى    . ال يسع أحدا أن يدرك كنه أفعال اهللا تعاىل         �

 حتت الثرى  -بسب عظمة موسى  - وملا بارزه بلعام باعور ألِقي        التوراة، إسرائيل أعطاه اهللا  
مث هو موسى نفسه الذي تعرض للندم أمام علوم روحانية لرجل أمي،    . وشبهه اهللا بالكلب  

 فَوجدا عبدا ِمن ِعباِدنا آتيناه رحمةً ِمن      �: وما أدرك تلك األسرار الغيبية؛ فيقول اهللا تعاىل       
 .  منه،�ِعنِدنا وعلَّمناه ِمن لَدنا ِعلْما
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 أي �هلْ ينظُرونَ ِإال أَنْ يأِْتيهم اُهللا ِفي ظُلٍَل ِمن الْغماِم�: األرض حيث يقول

لقد ساد الكفر والشرك . سيظهر جالله بواسطة مظهره اإلنساين ويري وجهه
 أما اآلن. إىل حد كبري ولكن اهللا ظل ساكتا صامتا، وصار مثل كنـز خمفي

وقد بلغت غلبة الشرك وعبادة اإلنسان أوجها ووِطئ اإلسالم حتت األقدام، 
فقال اهللا إين سأنزل إىل األرض وسأُري آيات قاهرة مل أُِرها منذ أن خلق نسل 

واآلن قد . واحلكمة يف ذلك أن الدفاع يكون بقدر شدة هجوم العدو. آدم
منتهاه، لذا فاآلن سيحارب اهللا بالغ عباد الناس يف الشرك، وقد وصل هذا الغلو 

 �بنفسه، ولن يعطي سيفا يف أيدي الناس، ولن يكون هناك جهاد، بل سريي 
الذي يراد منه (يعتقد اليهود أن مسيحِني سيظهران وأن املسيح األخري . قدرته

سيكون أفضل من املسيح األول، وأما النصارى فيعتقدون ) مسيح هذا العصر
أن املسيح ابن مرمي نفسه الذي ظهر من قبل سيظهر مبسيح واحد، ويقولون ب

عند جميئه الثاين بقوة عظيمة وجالل كبري، وسيحكم بني ِفرق الدنيا، ويقولون 
  . أيضا إنه سيظهر جبالل ال جمال ملقارنته مع جميئه األول

على أية حال، تقول هاتان الفرقتان إن املسيح املقبل الذي سيأيت يف الزمن 
من املسيح األول، أو جميئه الثاين أفضل من جميئه األول من حيث األخري أفضلُ 

واإلسالم أيضا مسى املسيح حكَما وعده حاكما بني . اجلالل واآليات القاهرة
ومعىن ذلك أن اهللا سيكون معه، . أديان العامل كلها واعتربه قاِتل الكفار بنفَسه

وسيِتم احلجةَ كأنه يقوم وأن توجهه إىل اهللا ودعاءه سيعمل عمل الربق، 
  . بالقتل

فباختصار، ال يعتقد أهل الكتاب وال املسلمون بأفضلية املسيح األول على 
أما اليهود فيعتقدون مبسيحِني اثنني ويفضلون املسيح األخري . املسيح املقبل

                                           
 ٢١١: البقرة 
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 يعتربون جميئه الثاين جالليا -خطأ منهم-د والذين يعتقدون مبسيح واح. كثريا

فما دام اهللا ورسوله واألنبياء . رون ايء األول أمام ايء الثاين شيئاجدا وال ي
اآلخرون كلهم فضلوا املسيح املبعوث يف الزمن األخري بسبب إجنازاته وأعماله 

  . ملاذا تفضل نفسك على املسيح بن مرمي: فمن الوساوس الشيطانية القول
بن مرمي قد مات، وأنين أنا املسيح أيها األحبة، ما دمت قد أثبت أن املسيح 

املنتظَر جميئُه، فإن الذي يفضل املسيح األول فإن عليه أن يثبت من نصوص 
احلديث والقرآن أن املسيح املقبل ليس بشيء يذكر وال يستحق أن يسمى نبيا 

لقد أرسلين اهللا حسب وعده، . وال حكَما، وأن املسيح األول هو كل شيء
وتابع نيب من ناحية نعم، إين لست نبيا فقط بل .  اآلن إن استطعتمفحاربوا اهللا

 القدسيةُ وكمالُ � لكي تثبت قوةُ النيب من ناحية أخرى وِمن أُمته �للنيب 
  . فيضه

  )٢(السؤال 
 مل يرفع �لقد كتبتم حضرتكم يف مئات بل ألوف األماكن أن النيب 

" عبد احلكيم"يت بعثتموها إىل السيف من أجل الدين، ولكن ورد يف الرسالة ال
 أجرى يف األرض من الدماء أارا للدعوة إىل اإلسالم، فما معىن �مجلةً، أنه 

  ذلك؟
ومل يرفع .  مل ينشر اإلسالم باإلكراه�أقول اآلن أيضا بأن النيب : اجلواب

  : السيف إلدخال الناس يف اإلسالم بالتهديد، بل ألمريِن اثنِني رفعه
 احلروب كلها دفاعيةً؛ ألن الكفار حني أرادوا القضاء على أوال كانت) ١(

  . اإلسالم هجوما بالسيف مل تكن يف اليد حيلة إال رفع السيف للدفاع
وردت يف القرآن الكرمي قبل اندالع تلك احلروب بفترة من الزمن ) ٢(

 نبوءة، أن الذين ال يؤمنون ذا النيب سينـزل اهللا عليهم عذابا من السماء أو
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كذلك كانت هناك أنباء أخرى ذا . من األرض ويذيق بعضهم بأس بعض

  . املعىن وحتققت يف وقتها
وليكن معلوما أن الرسالة اليت بعثتها إىل عبد احلكيم قصدت فيها أنه إذا 

 غري ضروري فلماذا أظهر اهللا تعاىل هذه الغرية لرسوله �كان اإلميان بالنيب 
ستخدم اإلكراه من أجل حيث أجرى من دماء الكفار أارا؟ صحيح أنه مل ي

 ومنكريه �أن مكذِّيب الرسول "اإلدخال يف اإلسالم ولكن ما دام الوعد 
موجودا يف القرآن الكرمي، فإنه من أجل هذا العذاب بادر " سيهلكون بالعذاب

إذا كان إنكار . فالذين رفعوا السيف قُتلوا بالسيف. الكفار أنفسهم باحلروب
ال وهينا عند اهللا وكانت النجاة ممكنة مع اإلنكار فلم تكن هناك الرسول سه

يقول اهللا تعاىل يف . حاجة إىل إنزال العذاب الذي ال يوجد له نظري يف العامل
وِإنْ يك كَاِذبا فَعلَيِه كَِذبه وِإنْ يك صاِدقًا يِصبكُم بعض الَِّذي �: القرآن الكرمي

كُمِعدير باالنتباه هنا أنه لو مل يكن اإلميان برسول اهللا ضروريا فلماذا اجلد.. �ي
جاء وعد العذاب على عدم اإلميان؟ من الواضح أن اإلكراه على قبول الدين 
واإلدخال يف اإلسالم بالسيف شيء، ومعاقبة الذي يعصي رسوال صادقا 

حملاربون إن عدم اإلميان ال يستوجب العقوبة، بل ا. وحياربه ويؤذيه شيء آخر
ومع ذلك قد خفَّف اهللا عنهم بأم لو أسلموا لعفي . هم الذين استحقوا القتل

نَّ الَِّذين كَفَروا ِبآياِت اِهللا لَهم عذَاب شِديد واُهللا ِإ�: ويقول اهللا تعاىل. عنهم
 وواضح من هذه اآلية أن املنكرين وِعدوا )٥ :آل عمران (�عِزيز ذُو انِتقَاٍم

العذاب، فكان ضروريا أن ينـزل عليهم العذاب، فأنزل اهللا عليهم عذاب ب
ِإنما جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اَهللا ورسولَه �: مث يقول تعاىل يف موضع آخر. السيف

أَرجلُهم ِمن أَو تقَطَّع أَيِديِهم و ويسعونَ ِفي اَألرِض فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا
 ذَابِة عِفي اآلِخر ملَها وينِفي الد يِخز ملَه ِض ذَِلكاَألر ا ِمنفَوني ِخالٍف أَو

ِظيموحماربته أمرا � فلو مل تكن معصية رسولنا الكرمي )٣٤ :املائدة( �ع 
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ملوحدين خطريا عند اهللا، فلماذا ورد األمر يف كتاب اهللا عن عقوبة املنكرين ا

باملوت بأنواع العذاب بسبب إنكارهم وحماربتهم؟ وملاذا عوِقبوا ) مثل اليهود(
بعقوبات قاسية مع أن الفريقِني كانا موحديِن، ومل يكن يف أي من الفئتني 
مشرك واحد، ومع ذلك مل يرحم اليهود أدىن رمحة، بل قُتل املوحدون منهم 

 عشرة �، حىت قُتل يف إحدى املراتمبحض اإلنكار وحماربة الرسول شر ِقتلة
آالف من اليهود يف يوم واحد، مع أم ما أنكروا وما حاربوا إال حفاظا على 

وكانوا، حسب زعمهم، ثابتني على التوحيد بقوة وكانوا يؤمنون . دينهم
  .بوحدانية اهللا

مما ال شك فيه أنه قد قُتل ألوف من اليهود، ولكن ال ليسلموا، بل ألم 
ا رسول اهللا، فاستحقوا العقاب عند اهللا فأريقت على األرض دماؤهم حاربو
فالظاهر أنه إذا كان التوحيد كافيا ملا اعترب اليهود جمرمني فقد كانوا . كاملاء

  . موحدين، وملا استحقوا العقوبة عند اهللا إال إلنكار الرسول وحماربته

  )٣(السؤال 
ن اإلميان الفطري ملعون، ومل كتبت يف رسالتك املوجهة إىل عبد احلكيم أ

  . أفهم املراد من ذلك

                                           
هناك اختالف يف كتب التاريخ حول عدد الشباب الذين قُتلوا يف يوم واحد من قبيلـة     �

فقال البعض أن عددهم كان أربع مئة، وقال آخرون سبع مئة، وقال            . بين قريظة اليهودية  
ميكن أن تكون هناك رواية أخرى ذكـرت عـددهم         و. غريهم أن عددهم كان تسع مئة     

) ١٠٠٠( كتب عشرة مائة باألعـداد       �يبدو أن املسيح املوعود     . أكثر من ذلك أيضا   
املـذكور بعـد    " قد قتل ألوف   "�أما قوله   ). ١٠٠٠٠(وقرأه الناسخ عشرة آالف     

 خمتلفة،  سطرين فاملراد منه هو كثرة عدد اليهود الذين قُتلوا يف حروب خمتلفة ويف أوقات             
 )املدقق. (واهللا أعلم بالصواب
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امللخص واملقصود من بياين هذا أن اإلميان الذي ال حيصل بواسطة : اجلواب
 بل يكون ناجتا عن شعور فطري فقط لدى اإلنسان بضرورة -رسول اهللا 
 مثل إميان الفالسفة، تكون نتيجته اللعنة يف معظم األحيان ألنه ال -وجود اهللا 

ولذلك فإن أصحاب هذا النوع من اإلميان ِيِزلُّون سريعا . لو من الظلمةخي
وألن نور سراج . ويلحدون، ويركِّزون على صحيفة الفطرة وقانون الطبيعة

إنّ اإلميان . النبوة ال يكون حليفهم فإم يقعون يف الضالل سريعا ويضلون
رسول ألنه ال يقتصر املبارك واملصون من اخلطر هو ذلك الذي يأيت بواسطة ال

اهللا "على فكرة أن هناك حاجة لوجود اهللا، بل إن مئات اآليات توصله إىل أن 
فاحلق أن اإلميان باألنبياء عليهم السالم إمنا هو مبنـزلة ". موجود يف احلقيقة

واإلميان باهللا ال يستقيم إال إذا كان اإلميان . الركائز لتقوية اإلميان باهللا تعاىل
وإذا فُقد اإلميان بالرسول تصيب اإلميانَ باهللا أيضا آفةٌ، . قيما أيضابالنيب مست

لذلك قلت إن اإلميان . ويوقع التوحيد اجلاف اإلنسانَ يف الضالل بسرعة
أي اإلميان املبين على الفطرة . ملعون) املبين على مقتضى الفطرة فقط(الفطري 

 أفكار ملعونة يف اية وحدها والذي ال يرافقه نور النيب، يوصل صاحبه إىل
فاحلاصل أن الذي إميانه بعيد عن رسول اهللا ومعجزات الرسوِل، ومبين . املطاف

إنّ . على مقتضى الفطرة فقط إمنا هو مثل جدار الرمل وسينهار عاجال أم آجال
اإلميان احلقيقي هو ذلك الذي حيصل بعد معرفة رسول اهللا، فال يزول أبدا، وال 

أما الذي يتبع الرسول اتباعا سطحيا ومل يعرفه معرفة . يئةتكون عاقبته س
حقيقية ومل يطلع على أنواره، فإميانه ال يعين شيئا، وسريتد حتما يف اية 
املطاف كما ارتد مسيلمة الكذاب وعبد اهللا بن أيب سرح وعبيد اهللا بن جحش 

يني اآلخرين ، وارتد يهوذا اإلسخريوطي ومخس مئة من املسيح�يف زمن النيب 
  . ، وجراغ دين اجلاموين وعبد احلكيم يف عصرنا هذا�يف زمن عيسى 
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  ) ٤(السؤال 
لقد ورد يف مؤلفاتكم السابقة أن النبوءات عن وقوع الزالزل وكثرة 

ويف كثري . األموات، ونشوب احلروب وحدوث ااعات ليست بشيء يذكَر
  �.يمة الشأنمن الكتابات احلالية اعتربمت النبوءات نفسها عظ

إن .  ليس صحيحا أنين اعتربت النبوءات نفسها عظيمة الشأن:اجلواب
كون الشيء عظيما أو غري عظيم يتبني من كيفيته وكميته، ومن الظروف 

 بتفشي الطاعون ووقوع �لقد تنبأ عيسى . اخلاصة وغريها اليت حتيط به
زالزل أيضا كما يف الزالزل يف بلد يصول فيه الطاعون بكثرة عادةً، وتقع فيه ال

ومل يِرد يف . كشمري، وحتدث ااعات وتنشب احلروب أيضا بني فترة وأخرى
 ذكر زلزال خارق للعادة أو كثرة األموات أو �نبوءة من نبوءات املسيح 

ففي هذه احلالة ال ميكن لعاقل أن يرى هذه النبوءات بنظرة . طاعون جارف
  �.التعظيم والتبجيل

ربت أنا بتفشي الطاعون ووقوع الزالزل الشديدة فيه فإا أما البلد الذي أخ
نبوءات عظيمة الشأن حقا نظرا إىل ظروف هذا البلد، ألننا لو درسنا تاريخ 
هذا البلد املمتد على مئات السنني ال يثبت ظهور الطاعون فيه قط، فما بالك 

عن بالذي أهلك مئاِت األلوف من الناس يف مدة وجيزة؟ فكلمات نبوءيت 
الطاعون هي أنه لن تسلم منه أية منطقة من البلد، وسيحدث دمار شامل 

                                           
 الواردة يف األناجيل حتتوي على كلمـات        �ليكن معلوما أيضا أن نبوءات املسيح        �

أما نبوءايت فقد وردت فيها     . عادية ولينة، وال تذكر زلزاال مروعا مثال وال طاعونا جارفا         
  .منه. عن ِكال هذين األمرين كلمات جتعلها خارقة للعادة

واملعلوم أن إجنيال واحدا قـد      . ، من املمكن أن تكون النبوءات األصلية قد حرفت        نعم �
وأمـا  . حتول إىل عشرين إجنيال فإن التحريف يف فقرة من فقراا ليس مـستبعدا عقـال              

اعتراضنا فهو على األناجيل املوجودة حاليا، وأن اهللا تعاىل قـد أعطانـا فرصـة هلـذه                 
منه. فةاالعتراضات باعتبارها حمر . 
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فهل ألحد أن يثبت أنه قد حل دمار شامل ذا البلد . يستمر إىل مدة طويلة

أما الزلزال فلم تكن نبوءيت عنه . من قبل كما حل حبسب نبوءيت؟ كال، مث كال
وواضح . ف يدمر بسببهنبوءة عادية أيضا بل ورد فيها أن جزءا من البالد سو

أن الزلزال الذي حل بكانكره واغسو جواال مكهي، ال يوجد له نظري من 
. وهذا ما شهد به الباحثون اإلجنليز أيضا. حيث الدمار يف ألفَي السنة املنصرمة

  . فاالعتراض علي يف هذه احلالة ليس إال تسرعا واستهتارا

  )٥(السؤال 
 الفساد يف الدين بل بإعالن أن العذاب ال حيل بسبلقد كتبت يف أكثر من 

واعتربت الزالزل اليت وقعت يف .  اجلسارة واخلبث واالستهزاء باملرسلنيببسب
ولكن يصعب على الفهِم أا وقعت . سان فرانسسكو مؤخرا آية على صدقك

   .بسبب تكذيبك
ماكن مل أكتب قط أن الزالزل يف سان فرانسسكو وغريها من األ: اجلواب

نعم، إن . وقعت بسبب تكذيب الناس يل فقط، أو أنه ال يوجد هلا سبب آخر
احلق أن مجيع أنبياء اهللا متفقون على أنه . تكذييب كان أيضا سببا وراء ظهورها

قد جرت سنة اهللا تعاىل أن يبعث من عنده أحدا عندما يرتكب أهل الدنيا 
الدنيا فتصبح بعثته سببا أنواع الذنوب وتتراكم ذنوم، فيكذِّبه جزء من 

والذي ينال عقوبة ذنوبه السابقة ال . لعقوبة األشرار الذين قد صاروا جمرمني
يشترط له أن يكون على علم أن نبيا أو رسوال من اهللا موجود يف ذلك الزمن 

 فلم أقصد �وما كُنا معذِِّبني حتى نبعثَ رسوال�: أم ال، حيث يقول اهللا تعاىل
هذه هي سنة اهللا . كثر من أنه ميكن أن يكون تكذييب هو السبب وراء الزالزلأ

فالذين هلكوا بالزلزال وغريه من اآلفات . منذ الِقدم اليت ال يسع أحدا إنكارها
من سكان سان فرانسسكو وأماكن أخرى كانت الزالزل القاضية عليهم آية 

 ذنوم السابقة، على صدقي، وإن كان السبب وراء حلول العذاب م هو
ولكن الزالزل اليت أهلكتهم كانت آية على صدقي أيضا ألن األشرار، حبسب 
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ويف " الرباهني األمحدية"لذا قد تنبأت يف . سنة اهللا، يهلَكون عند بعثة رسول

كثري من كتيب األخرى أن زالزل غري عادية ستقع يف عهدي، وحتل آفات 
فأي شك يف أن بدء سلسلة الزالزل . أخرى أيضا وسيهلك ا أناس كثريون

  وآفات أخرى يف الدنيا بعد نبوءايت آية على صدقي؟
واعلموا أنه حيثما كُذّب رسول من اهللا يف الدنيا بطش بسببه بارمني 
اآلخرين أيضا، الذين كانوا يسكنون يف بالد أخرى وال يعلمون عن هذا 

ناس مبا كذَّب به قوم الرسول شيئا، كما حدث زمن نوح أن العذاب نزل بال
  . معني، ومل تسلم منه حىت الدواب والطيور

فملخص الكالم أن من سنة اهللا أن حتل بالدنيا أنواع الباليا واآلفات عندما 
صادٍق أو إيذاؤه احلدود هذا ما تصرح به الكتب اإلهلية كلها . يتجاوز تكذيب

 مبصر بسبب تكذيبهم ويقول به القرآن الكرمي أيضا، فقد نزلت أنواع اآلفات
، إذ أرسل اهللا عليهم القمل والضفادع والدم وااعة العامة مع أن �موسى 

 شيئا، �السكان يف مناطق نائية من مصر ما كانوا يعلمون عن بعثة موسى 
ومل يقتصر األمر على ذلك فقط بل هلك . ومل يكن هلم أي ذنب يف ذلك

ظا من اآلفات إىل مدة من الزمن، لقد ظل فرعون حمفو. أبكار أهل مصر كلهم
 فالذين أرادوا قتله �أما يف زمن عيسى . والذين مل يعرفوا شيئا هلكوا أوال

ولكن بعد أربعني . على الصليب مل يصابوا بأذى وظلوا يعيشون يف أمن وسالم
 قُتل ألوف من اليهود على يد -حني كان القرن على وشك االنتهاء-اما ع

ويتبني من القرآن الكرمي أن هذا العذاب .  الطاعون أيضاتيتوس الرومي، وانتشر
  . فقط�كان بسبب عيسى 

، ومعظم اهلالكني فيها �كذلك ضربت ااعة إىل سبع سنني يف زمن النيب 
كانوا من الفقراء، أما رؤوس الفتنة فقد ظلوا حمفوظني من العذاب إىل مدة من 

  . الزمن
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 نزول أنواع اآلفات من السماء كلما فزبدة الكالم أن من سنة اهللا اجلارية

أتى أحد من اهللا وكُذّب، ومعظم الذين يبطش م فيها ال تكون هلم أية عالقة 
مث يبطَش بأئمة الكفر رويدا رويدا، ويف اية األمر يأيت دور . بذلك التكذيب

رض أَنا نأِْتي اَأل�: وإىل هذا األمر يشري اهللا تعاىل يف اآلية. كبار األشرار
  . أي نأيت األرض رويدا رويدا ���� �ننقُصها ِمن أَطْراِفها

ويف كالمي هذا رد أيضا على بعض السذج الذين يقولون إن املشايخ هم 
كذلك مات . الذين كذَّبوا ولكن الذين ماتوا بالطاعون هم الفقراء من الناس

 تكذيب مئات الناس يف كانكره وجبال اغسو، فماذا كان ذنبهم وأي
ارتكبوه؟ فليكن معلوما أنه عندما يكذَّب مرسلٌ سواء من قبل قوم معينني أو 
يف منطقة معينة من األرض تنـزل غرية اهللا عذابا عاما، وتنـزل من السماء 

وحيدث يف كثري من األحيان أن يبطش الحقاً باألشرار الذين . باليا بشكل عام
 هو أن فرعون مل يتضرر شيئا من هم مصدر الفساد، فما حدث يف زمن موسى

، بل هلك ا البسطاء من الناس، �اآليات القاهرة اليت أظهرها له موسى 
فهذه سنة ال ميكن إنكارها ملن . ويف اية املطاف أغرق اهللا فرعون مع جنوده

  . كان عنده إملام باملوضوع

  )٦(السؤال 
 

 بالشهادة وأهِل حضرتك يف آالف األماكن أن تكفري الناطقنيت لقد كتب
وهذا يكشف بكل جالء أن أحدا من املؤمنني . القبلة ال جيوز حبال من األحوال

، إال الذي يصبح بنفسه كافرا بتكفريه  اإلميان بكال يصري كافرا مبجرد عدم
   .لك

                                           
   ٤٥:  األنبياء�



�������	���א �١٤٧
ين قبلمل يو أن كل من بلغته دعويت "عبد احلكيم خان"ولكنك كتبت إىل 

 أعين ،ني ما قلت هنا وما قلت يف الكتب السابقةفهناك تناقض ب. فليس مبسلم
وغريه أن أحدا ال يصري كافرا بعدم " ترياق القلوب"لقد سبق أن كتبت يف 

  .إميانه بك، وتقول اآلن إنه بإنكاره لك يصبح كافرا
كفِّر وبني من ال يؤمن، وتعتربمها من املالغريب أنك تفرق بني : اجلواب

ن الذي ال يصدقين فال ، ألنوع واحد عند اهللا تعاىلمن نوعني خمتلفني مع أما 
 ويقول اهللا تعاىل إن املفتري على اهللا أكرب .يفعل ذلك إال ألنه يراين مفتريا

 أي إن �����فَمن أَظْلَم ِممِن افْترى علَى اِهللا كَِذبا أَو كَذَّب ِبآياِتِه�: الكافرين
من يكذِّب كالم :  والثاين	تري على اهللا،من يف: أكرب الكافرين نوعان، األول

. فأنا على زعم املكذب مفتٍر على اهللا، وبالتايل أنا كافر بل أكرب الكافرين. اهللا
وإن مل أكن مفتريا فسيعود الكفر عليه حتما، كما قال اهللا تعاىل يف اآلية 

  . املذكورة
ن هناك أل مث إن الذي ال يؤمن يب فإنه ال يؤمن باهللا ورسوله أيضا، ذلك

 قد أخرب أن املسيح �أعين أن رسول اهللا . أنباًء من اهللا ورسوله يف حقي
 أيضا أنه رأى املسيح بن مرمي � وأخرب .املوعود سيأيت يف آخر الزمان من أميت

عيسى ( قد رأى �ليلة املعراج يف األنبياء الذين خلوا من هذه الدنيا، وأنه 
، وقد أخرب اهللا تعاىل يف القرآن � يف السماء الثانية مع الشهيد حيىي) �

وقد أظهر اهللا تعاىل إلظهار صدقي أكثر . الكرمي أن املسيح بن مرمي قد مات
وقد حدث الكسوف واخلسوف يف . من ثالث مئة ألف آية من السماء

والذي ال يؤمن بقول اهللا ورسوله ويكذِّب القرآن الكرمي ويرد آيات . رمضان

                                           
   ٣٨:  األعراف�
والقرينة الدالة على ذلك أن اهللا تعاىل ذكر مكذّب كـالم           . املراد من الظامل هنا الكافر     	

فالذي ال يؤمن يب    . ومما ال شك فيه أن الذي يكذِّب بكالم اهللا، كافر         . اهللا مقابل املفتري  
 .منه. تكفريه إيايويكفِّرين ويعتربين مفتريا يصبح كافرا تلقائيا ب
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يعدين مفتريا مع وجود مئات اآليات كيف يكون اهللا عمدا بعد رؤيتها، و

مؤمنا؟ وإن كان هو مؤمنا لكنت أنا كافرا بسبب االفتراء ألين مفتٍر يف 
قَالَِت اَألعراب آمنا قُلْ لَم تؤِمنوا �: وقد قال تعاىل يف القرآن الكرمي. نظرهم

 فما دام اهللا ال يسمي 
�نُ ِفي قُلُوِبكُمولَِكن قُولُوا أَسلَمنا ولَما يدخِل اِإلميا
املطيعني مؤمنني فكيف ميكن أن يعد الذين يكذِّبون بكالم اهللا تكذيبا صارخا 
وال يتورعون عن تكذييب بعد رؤية آالف اآليات اليت ظهرت يف األرض 
والسماء مؤمنني عند اهللا؟ إم يِقرون أنه لو مل أكن مفتريا بل كنت مؤمنا 

  . روا بأنفسهم كافرين بعد تكذييب وتكفرييلصا
فما . إا ملسألة شرعية أن الذي يكفِّر مؤمنا يصبح بنفسه كافرا يف النهاية

دام قد كفّرين مئتان من املشايخ، وحررت ضدي فتوى التكفري، وما دامت 
 ا، وأن الذي يعترب الكافرا يصبح بنفسه كافرفتواهم تؤكد أن الذي يكفّر مؤمن

 فإذا ؛ طريق سهل حلسم هذا األمرؤمنا فهو اآلخر يصبح كافرا، فهناك أمامهمم
بشيء من يف احلقيقة ون حل يت)أي املترددون يف تصديقي( كان هؤالء اآلخرون

 فيه اسم كل ذاكرين مفصالً،الصدق واإلميان وليسوا منافقني، فلينشروا إعالنا 
 كلهم )رينكفِّامل( أن هؤالء املشايخ واحد من هؤالء املشايخ صراحةً، مث ليعلنوا

شرط بعندئذ سوف أعتربهم أيضا مسلمني، .  ألم قد كفّروا مسلما،كافرون
وإال فإن . أال يكذّبوا معجزات اهللا الصرحيةوأال تكون فيهم شائبة من النفاق، 

 .��الناِر ِمن اَألسفَِل الدرِك ِفي الْمناِفِقني ِإنَّ�:  مسبقااهللا تعاىل قد أعلن
 زاٍن وهو مؤمن، وما سرق سارق وهو ما زىن: كما ورد يف احلديث الشريف

 أي أن الزاين ال يبقى مؤمنا يف حالة الزنا، والسارق ال يبقى مؤمنا يف ،�مؤمن

                                           

 ١٥: احلجرات 
  ١٤٦: النساء  �
ال يزين الزاين حني يزين وهو      : لقد ورد يف صحيح البخاري حديث ذا املعىن جاء فيه           �

   )املدقق. (مؤمن، وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن
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.  املنافق مؤمنا يف حالة النفاقظلدام األمر هكذا فكيف ي وما. حالة السرقة

ر غريه يصبح هو كافرا فأروين فتوى وإذا مل يكن صحيحا أن الذي يكفِّ
وإذا كان صحيحا أن املكفِّر يصبح كافرا . مشاخيكم ذا الصدد، وسأقبلها

بنفسه فلينشروا إعالنا عن كفر مئيت شيخ امسا امسا، وبعده حرام علي أن أشك 
.يف إسالمهم بشرط أال تكون يف سريم شائبة من النفاق 

  )٧(السؤال 
  يغ الدعوة؟ما املراد من تبل

  .هناك أمران مهمان يف تبليغ الدعوة: اجلواب
من واجب الذي أُرِسل من اهللا أن يطلع الناس على أنه أُرِسل من اهللا : أوال

تعاىل، وينبههم على أخطائهم وخيربهم أم خمطئون يف اعتقادهم كذا وكذا، أو 
  . أم كساىل يف حالتهم العملية كذا وكذا

.  من خالل اآليات السماوية واألدلة العقلية والنقليةأن يثبت صدقه: ثانيا
وقد جرت سنة اهللا أنه يعطي أنبياءه ورسله فرصة حىت تصل دعوم إىل جزء 
كبري من الدنيا أوال، ويطِّلع الناس على دعواهم، مث يتم احلجة عليهم باآليات 

ورة خارقة وإن إذاعة الصيت يف الدنيا بص. السماوية واحلجج العقلية والنقلية
كما ترون أن برقا يربق من . وإمتام احلجة بآيات باهرة ليس مستحيال عند اهللا

كذلك يذاع صيت رسل اهللا . طرف السماء فجأة وينتشر إىل الطرف الثاين
بأمره وتنـزل مالئكة اهللا إىل األرض ويلقون يف قلوب السعداء من الناس أن 

ا يشرع هؤالء الناس يف البحث عنده. الطرق اليت تسلكوا ليست مستقيمة

                                           
 كما ذكرت من قبل أن اإلنسان يصبح كافرا باعتباره الكافر مؤمنا ألنه ينفي كفر من                
وأرى أن مجيع الناس الذين ال يؤمنون يب يعتربون كلَّ من كفَّـرين             .  كافر يف احلقيقة   هو

أما أنا فال أكفِّر أهل القبلة اآلن أيضا، ولكن الذين خلقوا سببا للكفر بأيديهم فأنى     . مؤمنا
  . منه. يل أن أعتربهم مؤمنني
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ومن ناحية ثانية خيلق اهللا تعاىل أسبابا حبيث تصلهم . عن الصراط املستقيم

والعصر الراهن يتميز بصفة خاصة . األخبار عن إمام الوقت املبعوث منه تعاىل
حبيث يشتهر السارق املشهور أيضا يف أحناء العامل بسمعة سيئة يف بضعة أيام؛ 

ذه أن يبقى عباد اهللا الذين يكون اهللا معهم دائما خاملني وال أميكن واحلالة ه
 أرى أن فضل اهللا تعاىل � على أن يذيع صيتهم؟�يذاع صيتهم؟ أال يقدر اهللا 

 أسبابا مل تتسن �حيالفين حبيث قد خلق إلمتام حجيت ولنشر دين نبيه الكرمي 
الد املختلفة بسبب فقد كثرت العالقات املتبادلة بني الب. ألي نيب آخر من قبل

ولقد تقدم نظام السفر حبرا وبرا وكأن البالد . القطار والربقيات ونظام الربيد
لو أراد أحد . كلها صارت بلدا واحدا، بل ينطبق عليها حكم مدينة واحدة

وكذلك صار تأليف الكتب . التجول يف العامل كله ألمكنه ذلك يف مدة وجيزة
 الطباعة، وكان مستحيال فيما سبق كتابة سهال؛ فقد اكتشفت اآلن أدوات

أما اآلن فقد صار تأليف جملد ونشر . بضعة جملدات لكتاب ضخم يف مئة عام
ولقد . مئات آالف النسخ منه يف البلد كله ممكنا يف غضون عام أو عامني فقط

تيسرت يف كافة جماالت التبليغ أيضا تسهيالت مل يكن هلا أي أثر يف بالدنا قبل 
ولو ألقينا نظرة على مخسني عاما مضت لتبين أن معظم الناس يف . ممئة عا

ذلك الوقت كانوا غري مثقفني وجهالء، أما اآلن فبسبب كثرة املدارس اليت 
فُتحت يف القرى أيضا، حصل الناس على قدرة علمية فأصبح بإمكام أن 

                                           
، ويعود تاريخ هذا اإلهلـام   عاما٢٥إهلام قبل " الرباهني األمحدية"لقد ورد يف حقي يف       �

واإلهلـام  . إىل زمن كنت أعيش فيه خامال ال يعرفين أحد إال بعض من معارف والـدي              
". أنت مين مبنـزلة توحيدي وتفريدي، فحان أن تعان وتعرف بني النـاس      : "املقصود هو 

يل أي أن ن  .. وإن ذكر وعد إذاعة الصيت مقروناً بالتوحيد والتفريد يشري إىل نقطة مهمة           
كذلك الذي  . الشهرة بالعزة واجلالل هو يف احلقيقة من حق اهللا األحد الذي ال شريك له             

 مبنـزلة وحدانية   - بسبب فنائه التام     -يكون مهبط فضل اهللا تعاىل بشكل خاص يصبح         
اهللا، وتزول منه حالة الغربة، فيذيع اهللا تعاىل عندئذ صيته بالعزة واجلالل والعظمة كمـا               

  .اما ألن التوحيد والتفريد جيعله مستحقا لنيل العزة نفسها، منهيفعل لنفسه مت
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ي أين سافرت وأما إجراءات التبليغ من جانيب فه. يقرأوا كتبا دينية بكل سهولة

إىل البنجاب وبعض مدن اهلند مثل أمِرتسر، الهور، جالندهر، سيالكوت، دهلي 
ولدهيانه وبلّغت دعوة اهللا شخصيا يف اجتماعات حاشدة وقدمت أللوف من 

وألّفت يف بيان صدق اإلسالم حنو سبعني كتابا بالعربية . الناس حماسن اإلسالم
قد يصل عدد نسخها إىل مئة ألف جملد ونشرتها والفارسية واألردية واإلجنليزية 

كما نشرت للغرض نفسه مئات األلوف من اإلعالنات . يف البالد اإلسالمية
 وبفضل اهللا وهديه قد تاب على يدي أكثر من ثالث مئة ألف شخص �.أيضا

. وهذه اإلجراءات جتري بسرعة حبيث يبايع مئات الناس كل شهر. من ذنوم
نا سكّان البالد األخرى أيضا، بل قد انتشرت دعوتنا يف بالد وال جيهل مجاعت

نائية من أمريكا وأوروبا حىت انضم إىل مجاعتنا عدة أشخاص يف أمريكا، وقد 
 تدليال على آيات -نشروا بأنفسهم النبوءات عن وقوع زالزل غري عادية 

روبا وقد انضم بعض إىل مجاعتنا يف أو.  يف جرائد أمريكية معروفة-صدقنا 
أما يف البالد اإلسالمية فقد انضم منهم إليها أكثر من ثالث مئة ألف . أيضا

وقد اطلعوا على ألوف اآليات ومعظمهم صاحلني . شخص كما قلت آنفا
   	.وأتقياء

                                           
ذات مرة نشرت ستة عشر ألف إعالن مترجم إىل اإلجنليزية يف بيان صدق اإلسالم يف                �

وأرسلت تلـك   . بالٍد أوروبية وأمريكا، وقد نشرت أيضا باللغة اإلجنليزية يف عدة جرائد          
فوصلت هذه  . كا جيهل فيها الناس حماسن اإلسالم     اإلعالنات إىل أماكن من أوروبا وأمري     

 يسكن يف أمريكا ومل يكن مسلما يف تلك األيام،          Webbاإلعالنات شخصا إجنليزيا امسه     
  .منه. فأسلم بعد استالمها وال يزال مسلما إىل اليوم

.  من املؤسف أن املعترضني على أمانة مجاعتنا وإخالصها ال يراعون التقوى والـصدق             	
أن بعض الناس يف هذه اجلماعة قد أبدوا مناذج ثبات يستحيل العثور على نظريهـا              واحلق  

فانظروا مثالً إىل ثبات شخص تقي وأمـني، الـشهيد املولـوي احملتـرم     . يف هذا العصر 
مث فكِّروا هل ميكن ألحد يف هذه األيام أن يري منوذج ثبـات             " صاحبزاده عبد اللطيف  "

ن بالعلوم العربية، وقد قضى حياتـه كلـها يف تـدريس            أكرب منه؟ كان عاملا جليل الشأ     
. وكان حنو مخسني ألفا من الناس من مريديه       . وكان يتلقى اإلهلام أيضا   . احلديث والتفسري 
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 )٨(السؤال 

مع أننا نؤمن أن التوحيد اجلاف أو الفطري ال ميكن أن يكون سببا للنجاة، 
، ولكن ليطمئن �نَ عمل بعيدا عن اتباع النيب كما ال ميكن أن ينجي اإلنسا

ِإنَّ �: قليب أريد أن أعرف معىن اآليات اليت اقتبسها عبد احلكيم خانْ وهي
الَِّذين آمنوا والَِّذين هادوا والنصارى والصاِبِئني من آمن ِباِهللا والْيوِم اآلِخِر 

                                                                                                     
وكان حيظى باحترام كبري من الناحية الدنيوية أيضا فكان معروفا عند حكام والية كابول              

 يف احلكومـة اإلجنليزيـة ويف       وكان ميلك عقارات  . كإنسان جليل الشأن وشيخ الوقت    
قد أُسِديت له نصائح كثرية وطُلـب       . فقد ضحى حبياته بعد اإلميان بصدقي     . الوالية أيضا 

لست غبيا، لقد آمنت على بصرية فـسأضحي حبيـايت وال           : منه أن ينكرين، ولكنه قال    
نـاس  لقد نصحه احلاكم مرارا وقال إنك إنسان جليل الـشأن، وال          . أستطيع التخلي عنه  

إين أؤثر الدين على الدنيا، وال أريد أن        : فقال. يثريون ضجة فأدِرِك الوقت وخِذ احلكمة     
إين أعلم أن الذي بايعته على احلق وهو خري من الدنيا كلها وهـو املـسيح                . أضيع إمياين 

ولكـن  . عندها أثار املشايخ ضجة أنه كفَر فِلم ال يقتـل         . املنتظَر، أما عيسى فقد مات    
ويف اية املطاف قدمت حجةٌ أن هؤالء النـاس ينكـرون اجلهـاد             . كم أخر القتل  احلا

فلم ينكر املولـوي    . ويقولون بأن قتال مع أقوام أخرى بالسيف ال جيوز يف الوقت الراهن           
 احملترم هذه التهمة وقال إن الوعد هو أن اهللا تعاىل سينصر املسيح من السماء، واجلهـاد               

وقُبض على أهلـه    . فقُتل رمجا باحلجارة من غري هوادة     . قت الراهن  حرام يف الو   )القتايل(
واآلن جيـب  . وأُرسلوا إىل منطقة نائية يف والية كابول، وانضم أتباعه إىل هذه اجلماعـة         

كـان حيظـى    -ال للمقارنة بني رجل فاضل جليل       التفكري بشيء من احلياء، هل من جم      
وإذا ارتـد  .  وبني عبد احلكيم-اته من أجليوالدنيا وقد ضحى حبيباحترام كبري يف الدين     

األخري فما هو الضرر الذي حلق بالدين بارتداد شخص كان حمروما كليـا مـن علـوم                 
 وتنصر ولكن أي ضرر أحلقـه       -وكان شيخا مسلما  -كذلك ارتد عماد الدين     . العربية

ي أحلقه  باإلسالم حىت يظن أن هذا األخري أيضا سيتمكن من ذلك؟ كذلك ما الضرر الذ             
   :فقد قال شاعر بالفارسية ما معناهالذي ارتد عن اإلسالم مؤخرا؟ " دهرم بال"املدعو 

ال بد من إضرام الكفر نارا يف عالَم العشق، ولكن من ستحرقه النار إن مل يكن هناك أبو                  "
  . منه" هلب؟
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رأَج ما فَلَهاِلحِملَ صعوِهمبر دِعن مِهللا�: واآلية ��ه ههجو لَمأَس نلَى مب 

تعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بيننا وبينكُم �: واآلية 	�وهو محِسن فَلَه أَجره ِعند ربِه
   ��نا بعضا أَربابا ِمن دوِن اِهللاِبِه شيئًا وال يتِخذَ بعض  نعبد ِإال اَهللا وال نشِركأَالّ

ليكن واضحا أنه ليس املراد من إيراد هذه اآليات يف القرآن الكرمي : اجلواب
أن النجاة ممكنة دون اإلميان بالرسول، بل املراد هو أن النجاة مستحيلة دون 

ميانُ ، واإل�اإلميان باهللا الواحد الذي ال شريك له ودون اإلميان باليوم اآلخر
والسبب يف ذلك أم مظاهر صفاته، وال . باهللا ال يكمل دون اإلميان برسله

وعليه فإن معرفة البارئ تعاىل تبقى . يثبت وجود شيء إال من خالل صفاته
فمثال كيف ميكن اإلميان بصفاته تعاىل أنه يتكلم . �ناقصة دون معرفة صفاته 

أو العذاب دون االطالع عليها ويسمع، ويعلم الغيب، وقادر على إنزال الرمحة 
ولو مل تثبت هذه الصفات عن طريق املشاهدة ملا ثبت وجود . بواسطة الرسول

 فال بد له من �فما معىن اإلميان به يف هذه احلالة؟ والذي يؤمن به . اهللا أصال
فمثال كيف . اإلميان بصفاته أيضا، وهذا اإلميان سيجربه على اإلميان باألنبياء

والذين . الع على مكاملة اهللا تعاىل وتكلُّمه دون دليل على كالم منهميكن االط
  . يقدمون هذا الكالم مع الدليل هم األنبياء وحدهم

أوال، . وليتضح أيضا أن القرآن الكرمي حيتوي على نوعني من اآليات
نَ أَنْ يفَرقُوا نَّ الَِّذين يكْفُرونَ ِباِهللا ورسِلِه ويِريدوِإ�: احملكمات والبينات مثل

                                           
 ٦٣: البقرة �
 ١١٣: البقرة 	
 ٦٥: آل عمران �

الكرمي أن يفصل يف بعض األماكن ويجمل يف بعـضها           لقد جرت عادة اهللا يف القرآن        �
األخرى، ومن واجب القارئ أن يستنتج من اآليات املة معـاٍن ال ختـالف اآليـات                

فمثال قال اهللا تعاىل بصراحة إنه لن يغفر أن يشرك به، ولكن يبـدو يف الظـاهر         . املفصلة
فمن اإلحلـاد أن يـستنتج   . خمالفا تعطي معىن �إن اهللا يغفر الذنوب مجيعا  �: وكأن اآلية 

  . منه. منها معىن خيالف اآليات احملكمات البينات
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 نيِخذُوا بتونَ أَنْ يِريديٍض وعِبب كْفُرنٍض وعِبب ِمنؤقُولُونَ نيِلِه وسراِهللا و نيب

 فهذه ��ا أُولَِئك هم الْكَاِفرونَ حقا وأَعتدنا ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهين*ذَِلك سِبيال 
والنوع الثاين من اآليات . د سبق أن كتبنا عنها مفصالهي آيات حمكمات وق

والذين يف . هي املتشاات وهي دقيقة املعاين، ال يعلمها إال الراسخون يف العلم
وعالمة . قلوم مرض النفاق ال يأون باآليات احملكمات بل يتبعون املتشاات

وهي . هللا زاخرا ااحملكمات هي أا كثرية الوجود يف كالم اهللا فيكون كالم ا
فانظروا إىل اآلية املذكورة . واضحة املعاين، وعدم اإلميان ا يؤدي إىل الفساد

آنفا مثال، كيف أن الذي يؤمن باهللا تعاىل فقط وال يؤمن برسله يضطر إلنكار 
يدعي أصحاا أم " برمهو"ففي زمننا مثال هناك فرقة تسمى . صفات اهللا تعاىل

وواضح أنه إذا . وال يؤمنون باألنبياء، وينكرون كالم اهللا أيضايؤمنون باهللا 
. فلو مل يثبت كالمه ملا ثبت مساعه أيضا. كان اهللا يسمع فهو يكلِّم أيضا

وبذلك فإن أناسا مثلهم يتحولون إىل مالحدة بسبب إنكارهم صفاِت اهللا 
لذين وا. واحلق أن صفات اهللا كما هي أزلية، كذلك هي أبدية أيضا. تعاىل

وإن إنكار صفات اهللا يستلزم . يروا للناس رؤية العني هم األنبياء وحدهم
يتبني من هذا البحث كم هو ضروري اإلميان باألنبياء . إنكار وجوده تعاىل

عليهم السالم من أجل اإلميان باهللا، ألن اإلميان باهللا يبقى ناقصا وغري مكتمل 
  . بدون اإلميان م

 احملكمات أيضا أن الشهادة يف حقها ال تكمن يف ومن عالمات اآليات
كثرا فقط بل تتسىن بصورة عملية أيضا، مبعىن أنه توجد حبقها شهادة األنبياء 

فكل من يتدبر يف كالم اهللا القرآِن وكتب األنبياء اآلخرين سريى أن . املتواترة
 اإلميان كتب األنبياء كما تتضمن التأكيد على اإلميان باهللا كذلك تؤكد على

  . برسله أيضا
                                           

�
 ١٥٢-١٥١: النساء 
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وعالمة املتشاات هي أن استنتاج معاٍن منها تتضارب مع احملكمات، يؤدي 

وأا تتعارض ظاهريا مع اآليات األخرى اليت يكثر عددها، ومعلوم . إىل الفساد
أنه ال تناقض يف القرآن الكرمي مطلقا، فال بد من جعل القليل تابعا للكثري يف 

يقضي على هذه " اهللا" أن كتبت أن التدبر يف كلمة وقد سبق. كل األحوال
يف كالمه تعاىل أن اهللا هو اإلله " اهللا"الوسوسة ألنه قد مت التصريح عن كلمة 

 لينال الناس درجات ومراتب �الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل وبعث النيب 
تبعون واملقامات اليت ميكن أن يصلها امل. �ميكن هلم نواهلا باتباعهم رسول اهللا 
وما دام . وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء. باتباعهم نور النبوة ال يصلها العميان

موصوفا لكافة صفاته وأفعاله، فال بد من االنتباه " اهللا"اهللا تعاىل قد جعل اسم 
ال يهمنا بأي معىن كان العرب . جيدا إىل هذا األمر عند استنتاج املعىن منها

ول القرآن الكرمي، وإمنا علينا التقيد بأن القرآن يستخدمون هذه الكلمة قبل نز
الكرمي مل يستخدمها من بدايته إىل ايته إال مبعىن أن اهللا تعاىل هو مرِسل الرسل 
ومنـزل الكتب وخالق األرض والسماء ومتصف بصفة كذا وكذا وهو واحد 

سألون حسب أما الذين مل يبلغهم كالم اهللا بل جيهلونه متاما فسي. ال شريك له
ولكن مع ذلك يستحيل عليهم أن يصلوا إىل املراتب . علمهم وعقلهم وفهمهم

ألن الدرجات اليت يصلها متبعو . �اليت سيناهلا اآلخرون نتيجة اتباعهم النيب 
   	نور النبوة ال يصلها العميان، وذلك فضل من اهللا يؤتيه من يشاء

 احلكيم، إذ تقول مئات اآليات مث انظروا إىل الظلم الذي يقوم به ميانْ عبد
القرآنية بأعلى صوا إن التوحيد وحده ال يكفي للنجاة بل يشترط هلا اإلميان 

 مرة بعد -مثل اليهود-مع ذلك ال يأبه ا قط بل يقدم ، ولكنه �برسول اهللا 
كل عاقل يستطيع أن يدرك أنه . أخرى معىن مقلوبا آليتني اثنتني جاءتا جمملتِني

املراد من تلك اآليات مثلما يفهمه عبد احلكيم الختفى اإلسالم من لو كان 

                                           
لو استنتجنا من هذه اآلية املة هذا املعىن فلماذا ال نعتقد حبسب اآلية املة األخرى                	

  . أن الشرك أيضا سيغفَر؟ منه�إن اهللا يغفر الذنوب مجيعا�: مثل
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 مثل الصالة �الدنيا ائيا، ولصارت مجيع األحكام اليت علّمنا إياها النيب 

ألنه لو صح أن كل شخص يستطيع أن . والصوم وغريمها عبثًا والغية وباطلة
ا عد تكذيب النيب ذنبا، ينال النجاة بناء على التوحيد املبين على أفكاره فقط، مل

  . ولن يضر أحدا ارتداده شيئا
حىت إذا . �اعلموا يقينا أنه ليس يف القرآن الكرمي آية مل طاعة النيب 

افترضنا جدال أن هناك آيتني أو ثالث آيات يتعارض معناها مع اآليات 
ثرية بدال من األخرى اليت تعد باملئات لكان واجبا أن تجعل القليلة تابعة للك

واحلق أنه ليس هناك أي تناقض . ارتداء لباس االرتداد مهملني اآليات الكثرية
. بل إمنا هو سوء الفهم والظلمة اليت تسود الطبائع. يف كالم اهللا يف هذا املقام
معىن بينه اهللا تعاىل بنفسه بدال من اختالق " اهللا: "علينا أن نستنتج من كلمة

  . معىن آخر مثل اليهود
عالوة على ذلك فإن من سنة كالم اهللا وأنبيائه القدمية أم يهدون كل 
متمرد منكر شديد اإلنكار وينصحونه أن يؤمن باهللا إميانا حقيقيا وخالصا، 

واملراد من هذا الكالم . وحيبه سبحانه ويؤمن به واحدا ال شريك له لينال النجاة
إن هؤالء القوم ال . م اهللا لإلسالمهو أم لو آمنوا باهللا حق اإلميان لوفَّقه

يقرأون القرآنَ الكرمي، فقد ورد فيه بصراحة تامة أن اإلميان احلقيقي باهللا تعاىل 
. يتسبب يف اإلميان برسوله، ويشرح صدر مثل هذا الشخص لقبول اإلسالم

من اهلندوس أو من فئة برامهو أو - عاديت أنا أيضا كلما أساء أحد لذلك من
األدب يف  -يخي أو غريهم من منكري اإلسالمودي أو سمسيحي أو يه

أقول له يف األخري إن .. النقاش حول اإلسالم ومل يعد يتوقف بأي طريقة
نقاشك هذا لن جيديك شيئًا، إنما عليك أن تؤمن باهللا بكامل اإلخالص 

 ولكنين ال أقصد ذا الكالم أبدا أن النجاة ممكنة دون اإلميان بالنيب. فينجيك
، بل املراد هو أن الذي يؤمن باهللا بصدق كامل يوفِّقه اهللا ويشرح صدره �
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. وكذلك جربت شخصيا أن حسنة، تقود إىل حسنة أخرى. لإلميان برسوله

  . وعمالً صاحلا، يهب قوة على عمل صاحل آخر
حكاية غريبة حيث يقول أحد أولياء اهللا إنه " تذكرة األولياء"لقد وردت يف 
 نزل املطر لبضعة أيام متواصلة، وحني توقف قليال صعدت قد حدث مرة أن

الذي كان من عبدة -إىل سطح البيت ألمٍر ما ورأيت جاري الشيخ املسن 
الطيور جائعة : سألته عن سبب ذلك فقال.  ينثر حبوبا على سطح بيته-النار

جر منذ بضعة أيام بسبب املطر، فرق هلا قليب فنثرت احلبوب لتأكلها وأنال األ
يا أيها الشيخ إن ما فكَّرت به ليس صحيحا، ألنك مشرك : قلت. على ذلك

قلت هذا ونزلت عن . ومن عبدة النار واملشرك ال ينال أي أجر أو ثواب
السطح، مث حدث بعد فترة أن سنحت يل فرصة للحج فوصلت إىل مكة 

تفَت فال. وبينما كنت أطوف بالبيت إذ ناداين من ورائي طائف آخر. املعظمة
أَتراين ثُوبت على : فقال يل. وإذ بالشيخ نفسه يطوف بعد أن تشرف باإلسالم

نثر احلبوب للطيور يف ذلك اليوم أم ال؟ فما دام نثر احلبوب للطيور جيذب إىل 
اإلسالم فهل ميكن أن حيرم منه من يؤمن باهللا اِمللك والقادر احلقيقي؟ كال، مث 

  : ترمجة بيت فارسي. كال
 عاشق هذا الذي ال ينظر إليه حبيبه، يا صاحيب، إن املريض ينقصه األمل أي"

مبعىن أن العاشق ليس صادقا يف عشقه ومل يذق طعم ". وإال فالطبيب موجود
  ".وإال، اللتفت إليه احلبيب حتما.. األمل احلقيقي الناتج عن فراق احلبيب

  )انتهت الترمجة(
، وكما بينا �أصال بغري اتباع النيب فليتضح أن التوحيد الكامل ال يتأتى 

آنفا أن صفات اهللا اليت ال ميكن انفصاهلا عن ذاته ال ترى بالعني إال من خالل 
 افترضنا جدال ولو.  العني، والنيب وحده هو الذي يريها رؤيةمرآة وحي النبوة

 فال خيلو ذلك من شوائب -وإن كان بصورة ناقصة-حصول هذه الرؤية 
 مل يقبل اهللا تعاىل هذا املتاع املغشوش ويوفِّق صاحبه لإلسالم؛ ألن الشرك، ما
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ما يناله اإلنسان من اهللا بواسطة رسوله إمنا هو ماء مساوي، وال فخر له فيه وال 

أما ما حيصل عليه اإلنسان بسعيه هو فتشوبه شوائب . جمال للعجب والزهو
ل لتعليم الناس التوحيد ومل فبناء على هذه احلكمة أرِسل الرس. الشرك ال حمالة

يترك أمرهم لعقوهلم فقط، وذلك لكي يبقى التوحيد خالصا وال تشوبه شائبة 
وهلذا السبب مل يكن التوحيد اخلالص من نصيب . شرك عجِب اإلنسان

الفالسفة الضالني، ألم كانوا أسرى الرعونة والكرب والعجب بينما التوحيد 
الفناء ال حيصل ما مل يدرك اإلنسان بصدق القلب وهذا . اخلالص يقتضي الفناء

فمثال هناك شخص . أنه ال دخل لسعيه يف ذلك، وإمنا هو فضل اهللا البحت
يسهر الليل كله، ويسقي زرعه متكبدا عناًء كبريا، وهناك شخص آخر ينام 

هل سيكون : هنا أتساءل. طول الليل نوما هادئا فتأيت سحابة ومتأل أرضه ماء
منهما على درجة واحدة من الشكر هللا؟ كال، بل الذي سقيت كل واحد 

لذا قد ورد يف . أرضه دون أدىن سعي منه سوف يشكر اهللا أكثر من صاحبه
كالم اهللا تعاىل مرارا وتكرارا أن اشكروا اهللا الذي أرسل الرسل وعلّمكم 

  . التوحيد

  )٩(السؤال 
 أو يعارضونه حبسن � ماذا جيب أن تكون عقيدتنا يف الذين عارضوا النيب

النية، أي ينكرون نبوته ولكنهم يعتقدون بوحدانية اهللا تعاىل ويعملون 
  الصاحلات وجيتنبون السيئات؟

إن حسن نية اإلنسان إمنا يثبت بعد اطمئنان القلب، فما دام اطمئان : اجلواب
؟ القلب ال يتأتى بواسطة أي دين إال اإلسالم فما الدليل على حسن النية إذن
 �.فمثال إن حالة املسيحية هي أن أتباعها يؤلِّهون إنسانا كان عرضة للمصائب

                                           
مل يقدر على أن ينجز ولو شـيئا  - نور قلب أن يقبل إنسانا عاجزا      ضمري أو هل يسع ل   �

 كإلـه   -لمعاناة على أيدي اليهود األذالء    قليال أكثر من األنبياء السابقني بل كان عرضة ل        
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 فلم يأتوا بدليل على وجود إهلهم ألنه ليس خالقا عندهم )اهلندوس(وأما اآلريا 

حىت يعرف اخلالق نظرا إىل خملوقه، وال يري اهللا تعاىل املعجزات حبسب دينهم، 
يعرف وجوده من خالهلا، وليس عندهم دليل ، حىت "الفيدا"ومل يظهرها يف زمن 

على أن الصفات اليت تنسب إىل اإلله، مثل علم الغيب والسمع والتكلم والقدرة 
. فإن إهلهم ليس إال إهلا افتراضيا فحسب. وكونه وهابا، موجودة فيه حقيقةً

. واحلال نفسه بالنسبة إىل املسيحيني، إذ قد ختم على الوحي من ِقبل إهلهم
يف إذن يطمئن القلب باإلميان بإله مثله؟ والذي إميانه بإهله ليس كامال أنى له فك

مل يترك اهللا رسوله األكرم يقصر يف إمتام . أن حيبه حبا كامال ويتخلى عن الشرك
مث الذي يعرض عن .  كشمس وأظهر ضوءه من كل جانب�حجته، فجاء 

فهل للمجذوم . ذا نية صاحلةالشمس احلقيقية ال خري فيه وال ميكن أن نعتربه 
الذي أكل اجلذام أعضاءه أن يقول بأين لست مصابا باجلذام، أو إين لست حباجة 

  إىل العالج؟ ولو قال، هل ميكننا أن نعتربه صاحل النية؟ 
ه مع حسن نيته بكل معىن الكلمة وقيام-ولو افترضنا جدال أن شخصا ما 

طيع الوصول إىل صدق اإلسالم،  ال يست-بسعٍي كسعيه للحصول على الدنيا
ولكننا ما رأينا قط مثل هذا الشخص يف الدنيا طول . فحسابه على اهللا

                                                                                                     
وخالق األرض والسماء ومعاقب ارمني؟ وهل لعقل أن يقبل أن يكون اإلله القادر مـع               

ملساعدة اآلخرين؟ ال نستطيع أن نفهم أن اإلله كان مع عيسى           قدراته غري املتناهية حمتاجا     
والغريب يف األمر أنه ملا كـان ثالثـة آهلـة           . الذي ظل يدعو ويبكي لنجاته طول الليل      

موجودين فيه فمن كان اإلله الرابع الذي تضرع يف حضرته طول الليل ومع ذلك مل يقبل                
صر عليه اليهود األذالء ومل يتركوه ما مل يعلقوه         دعاؤه؟ ماذا يتوقَّع من هذا اإلله الذي انت       

هل ميكن هلـذا    . على الصليب؟ أما اآلريا فليس هلم إله إذ ال يعترفون بوجود اإلله أصال            
النوع من اهلدى أن يطمئن اإلنسانَ؟ أما اإلسالم فيقدم إهلا تتفق عليه الفطرة اإلنـسانية               

  . منه.  قدراتهواألنبياُء كلُّهم ويظهر على عباده الكمل



١٦٠  �������� ��	���א����
لذا نرى من احملال متاما أن أحدا يستطيع أن يفضل دينا آخر على  
.حياتنا

  . اإلسالم عقال وعدال
إن قليلي الفهم واجلهالء من الناس يتعلَّمون من نفوسهم األمارة أن يف 

م التوحيد ، ولكن تذكّروا جيدا أنّ أُ�يد كفاية وال حاجة التباع النيب التوح
ومن . دائما هو النيب الذي منه يتولد التوحيد، وبواسطته يعرف وجود اهللا تعاىل

 األرض والسماء باآليات إلثبات �أعلم من اهللا بكيفية إمتام احلجة؟ وقد مأل 
 قد أظهر اهللا تعاىل بإرساله هذا ويف هذا العصر أيضا. �صدق نبيه األكرم 

 اليت تنـزل مثل املطر �العبد املتواضع ألوفا من اآليات على صدق النيب 
الغزير، فهل يبقى بعد ذلك نقص يف إمتام احلجة؟ كيف ال يستطيع أن يفكر يف 
سبيل املوافقة من ميلك عقال للمعارضة؟ والذي يرى يف أثناء الليل ملاذا ال يرى 

. هار الساطع؟ يف حني إن سبيل التصديق أسهل بكثري من سبل التكذيبأثناء الن
أما الذي أُعِطي نصيبا قليال من القوى اإلنسانية مثل مسلوب العقل، فينبغي أن 

إن مثله كمثل الذين ميوتون يف . يسلَّم أمره إىل اهللا وليس لنا أن نتكلم فيه
ل عذرا فيقول إين أكذِّب ولكن املكذِّب الشرير ال يستطيع أن ينتح. الصغر

فيجب االنتباه جيدا فيما إذا كان قادرا من حيث احلواس على فهم . حبسن النية
مسألة التوحيد والنبوة أم ال؟ وإذا عِلم أنه قادر على ذلك ومع ذلك خيتار 
طريق التكذيب قصدا فكيف يعذَر إذن؟ فإذا رأى أحد ضوء الشمس وقال مع 

لٌ فهل لنا أن نعتربه معذورا؟ كذلك هل لنا أن نعذر ذلك إنه ليس ارا بل لي
  الذين ال يستطيعون نقض حجج اإلسالم ومع ذلك يقومون بنقاش عقيم فقط؟ 

  رك ـاإلسالم دين حي، والذي يستطيع التمييز بني احلي وامليت، كيف يت
  

                                           

إن اإلسالم دين الفطرة ولذلك يستطيع هندوسي جاهل وغري مثقف أيضا أن يطّلـع               

على صدقه يف دقيقتني ألن ما اعتقدت به األمم األخرى مقابل اإلسالم، كلـها عقائـد                
 .منه. خمجلة وتبعث احلزين على الضحك
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 ففي هذا العصر أيضا يري اهللا تعاىل آيات عظيمة � ويعتنق دينا ميتا؟اإلسالم

وقد جربت هذا األمر شخصيا، وأرى أنه لو اجتمعت الدنيا .  تأييد اإلسالميف
كلها ِقبلي وفُحص األمر وجها لوجه بغية االطالع على من يعطيه اهللا تعاىل 
أخبار الغيب ومن يستجيب أدعيته ومن ينصره، ويف حق من يري آيات 

 من أحد ليبارزين يف هل. عظيمة، فأقول حلفا باهللا على أنين سأكون الغالب
. هذا اال؟ لقد أعطاين اهللا ألوفا من اآليات ليعلم العدو أن اإلسالم دين حق

  . ال أريد لنفسي عزة أو تقديرا، بل أريد إقامة إكراِم الذي بِعثت من أجله
يقول بعض قليلي الفهم إن نبوءة كذا وكذا مل تتحقق، ويذكرون يف هذا 

هال منهم ويقولون إما مل تتحققا، كما كان الصدد نبوءة أو نبوءتني ج
ولكنهم يريدون أن يبصقوا على . األشرار يفعلون يف عصور األنبياء السابقني

إم ال يدركون . الشمس، ويريدون متويه قوهلم كذبا وزورا ليخدعوا الناس
وإذا كان أحد منهم على علم . سنة اهللا تعاىل، وليسوا مطلعني على كتب اهللا

 أيضا �حىت إن النيب يونس . ألمور فال يقول ذلك إال ليثري الفتنة فقطذه ا
أما . كان كاذبا عندهم إذ مل تتحقق نبوءته القطعية اليت مل تكن مشروطة بشرط

عبد اهللا "النبوءتان من نبوءايت اللتان يقدموما مرارا وتكرارا، أي النبوءة عن 
وملا . حتققتا حسب شروطهمافقد " زوج ابنة أمحد بيك"واألخرى عن " آم

هؤالء الناس ال يعرفون أنه . كانتا مشروطتني بشروط، تأخر حتققهما حبسبها
ليس ضروريا أن تتحقق نبوءات الوعيد حتما، وهذا ما قد اتفق عليه األنبياء 

إن آم قد . ال أريد أن أطيل يف هذا املوضوع ألن كتيب زاخرة بتفاصيله. مجيعا
واآلن يصرخون عن النبوءة املتعلقة . كذلك أمحد بيكمات حسب النبوءة، و

إذا كان لديهم شيء من احلياء . بزوج ابنته وينسون سنة اهللا يف أنباء الوعيد
فليِعدوا سجلَِّني اثنني وليكتبوا يف أحدمها النبوءات اليت مل تتحقق حسب 

                                           
 خالقا بدون برهان، علـى أن       أال يقدر الذي يؤلِّه إنسانا دومنا دليل أو ينكر كون اهللا           �

  .يفهم أدلة بينة على صدق اإلسالم؟ منه
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عندها . زعمهم، وسنكتب يف اآلخر النبوءات اليت ال ميكن ألحد إنكار حتققها

ر جاٍر -حسب زعمهم-م يقدمون قطرة واحدة غري نقية سيعلمون أ مقابل 
  . من ماء نقي زالل

فاجلدير بالتأمل أم ينوحون وينحبون إىل هذا احلد على نبوءتني فقط، يف 
حني هناك ألوف من األنباء اليت حتققت ويشهد حتققها مئات اآلالف من 

ة اهللا وتقواه فلماذا ال يستفيدون منها؟ فإذا كان لديهم شيء من خشي. الناس
 مل تتحقق، �وعلى شاكلتهم يقول اليهود إىل اليوم إن معظم نبوءات عيسى 

  �.كنبوءته عن تالميذه االثين عشر وجلوسهم على اثين عشر كرسيا وغريها
 قد متت على الدنيا كلها، وإن �فملخص الكالم أن حجة النيب 

فكيف إذن ميكن أن جيتمع حسن النية أنواره أكثر سطوعا من الشمس، 
مع اإلنكار؟ والذي يقوم بتصرف سيئ مثله ويرفض صدقا بينا كيف 
ميكن أن نقول عنه إنه يعمل عمال صاحلا؟ ال يزال هذا األمر يعلَن منذ 

 قرنا مضت، وكذلك أتم احلجةَ ألوف من أهل الكرامة واخلوارق يف ١٣
 اآلن؟ فاملنكر يعترب معذورا إىل حد معني عصورهم، أَو مل تتم احلجة إىل

 من املعجزات واخلوارق �فقط وال حيق له أن يرى يف اإلسالم ألوفا

                                           
 أنه سيوصل بين إسرائيل إىل ملك الشام حيث جتري          �هناك نبوءة يف توراة موسى       �

أار اللنب والعسل، ولكنها مل تتحقق ومات موسى يف الطريق، وهلك بنو إسرائيل أيضا              
 عـن تلقـي     � وكذلك إن نبوءة عيسى      .يف الطريق، ومل يصل إىل هناك إال أوالدهم       

واآلن عليكم أن تتخلوا عن نبوة موسى وعيسى . تالميذه اثين عشر كرسيا أيضاً مل تتحقق     
أما إثـارم   ". قد يوعد وال يوىف   : "يقول السيد عبد القادر اجليالين    . عليهما السالم أيضا  

 . منه. جهلهم احملضالضجة إىل هذا احلد عن نبوءة الوعيد املشروطة بشروط فتدل على 
ال يدخل يف مضمون    : األسف كل األسف أن عبد احلكيم هائم يف ضالل مبني ويقول           �

، بينما يتفق املسلمون كلهم على أن إسالم املرء ال يكتمل           �اإلسالم أن يؤمن املرء بالنيب      
طة لذلك فقد قال القرآن الكرمي إنه قد أُِخذ من كل أمة عهد بواس            . �ما مل يؤمن بالنيب     

وهناك دليل آخر أيضا أن رسـائل       .  عند بعثته، وينصروه   �نبيها أن يؤمنوا خبامت النبيني      
أي قيـصر   ( إىل امللوك املسيحيني املعاصرين لـه        �الدعوة إىل اإلسالم اليت أرسلها النيب       
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وآيات اهللا وجيد التعليم مجيال وتوحيدا خالصا مث يصر على القول بأين مل 

   �.أطمئن بعد
واآلن ننهي هذا الكتيب بعد بيان بعض األمور املهمة يف هذه اخلامتة، ومنها 

وغريه أين كتبت يف " املسيح الدجال"عبد احلكيم خانْ امين يف كتابه . ن دأ
 وإن كان جيهل امسي أو كان يسكن يف بلد مل -كتايب أن الذي ال يؤمن يب 

واحلق أن هذا افتراء حبت منه ألين مل .  فهو كافر ويدخل جهنم-تصله دعويت 
كتايب الذي كُِتب فيه وجيب عليه أن يقدم . أكتب هذا يف أي كتاب أو إعالن

  . ذلك
إنه أمر ال . ليكن معلوما أنه افترى علي هذا االفتراء جبسارة حمضة كعادته

صحيح . يقبله عقل قط إذ كيف ميكن أن يؤاخذ اهللا من كان جيهل حىت امسي
ما دمت مسيحا موعودا وقد أظهر اهللا تعاىل من أجلي آيات من : أنين أقول

ت عليه احلجة عند اهللا بكوين مسيحا موعودا السماء بشكل عام، فالذي مت
ألن اإلعراض عن املرسلني من اهللا ليس . �واطلع على ادعائي سيسأل عنده 

لست أنا املستغيث فيما يتعلق ذا الذنب بل هو . مما ال يبطش باملرء عليه
 والذي ال يؤمن يب فإنه ال .���� حممد املصطفىالوحيد الذي بعثت لتأييده أي 

  . رين بل يعصي الذي تنبأ مبجيئيينك

                                                                                                     
وذلك مع أن بعضا من هـؤالء       . أَسِلم تسلم : وردت فيها كلمة  ) املقوقس وملك احلبشة  

ومن الثابت أيضا أن    .  كانوا موحدين وما كانوا يعتنقون عقيدة التثليث       امللوك املسيحيني 
اليهود أيضا ما كانوا يعتنقون عقيدة التثليث؛ فما معىن دعـوم إىل التوحيـد يف هـذه               

  . منه. فهم كانوا داخلني يف اإلسالم مسبقا! احلالة؟
 القرآن الكرمي وكتبوا    كيف ميكن اعتبار أهل أوروبا غري مطلعني وهم قد نشروا تراجم           �

بل احلق أن   . تفاسريه، وترمجوا كتب األحاديث الضخمة وألَّفوا كتبا ضخمة باللغة العربية         
ما يوجد من كتب إسالمية يف املكتبات يف أوروبا ال يوجد مقـداره حـىت يف أيـدي                  

 . منه. املسلمني
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 واطلع � هي أن الذي وصلته دعوته �كذلك إن عقيديت يف اإلميان بالنيب 
 عند اهللا، وإذا مات على الكفر وجبت �على بعثته فقد متت عليه حجة نبوته 

  .عليه جنهم خالدا فيها
س واهللا وحده يعلم بإمتام احلجة غري أنه من مقتضى العقل أنه ملا كان النا

. جمبولني على قدرات خمتلفة وفهم خمتلف فلن تتم عليهم احلجة بطريقة واحدة
فالذين يستطيعون إدراك براهني اهللا وآياته وحماسن الدين ويفهموا بكل 
سهولة بسبب قدرم العلمية، لو أنكروا رسول اهللا لكانوا يف الدرجة األوىل 

 الفهم والعلم ولكن متت أما الذين ليسوا على الدرجة نفسها من. من الكفر
احلجة عليهم عند اهللا حسب فهمهم سيؤاخذون هم اآلخرون أيضا بسبب 
إنكارهم الرسول، غري أن مؤاخذم تكون أخف مقارنة باملنكرين من الدرجة 

على أية حال ليس لنا أن نبحث يف كفر أحد أو يف إمتام احلجة على . األوىل
وال يسعنا القول إال أن الذي . لغيبكل شخص أو عدمه، فهذا من شأن عامل ا

وملا . متت عليه احلجة عند اهللا وعد عنده من املنكرين فقد استحق املؤاخذة
 دطلَق على ظاهر األعمال فال نستطيع أن نعكان احلكم حبسب الشريعة ي

واملعلوم أن الكافر هو . املنكر مؤمنا، كما ال يسعنا أن نعتربه مربأً من املؤاخذة
  . يطلَق مقابل املؤمن" الكافر" يسمى منكرا، ألن لفظ الذي

 كرسول �أن ينكر أحد اإلسالم وال يؤمن بالنيب : والكفر نوعان، األول
  . من عند اهللا

-سيح املوعود مثال، وأن يكذِّب والنوع الثاين من الكفر هو أال يؤمن بامل
 ورود التأكيد نفسه  الذي أكد اهللا ورسوله على تصديقه، مع-رغم إمتام احلجة

. فإنه كافر بسبب إنكاره أمر اهللا وأمر الرسول. يف كتب األنبياء السابقني أيضا
ولو تأملنا جيدا لرأينا أن كال النوعني من الكفر يدخل يف نوع واحد يف 
احلقيقة ألن الذي ال يقبل أمر اهللا والرسول بعد املعرفة جيدا فإنه حبسب 

وأي شك يف أن . ة ال يؤمن باهللا وال بالرسولنصوص القرآن واحلديث الصرحي
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الذي متت عليه احلجة عند اهللا بالكفر من النوع األول أو الثاين، جدير 

أما الذي مل تتم عليه احلجة عند اهللا وهو مكذِّب ومنكر . باملؤاخذة يوم القيامة
ا، قد مسته كافر) اليت تطلَق أحكامها على األعمال الظاهرية(فمع أن الشريعة 

وندعوه حنن أيضا كافرا اتباعا للشريعة، إال أنه مع ذلك لن يكون معرضا 
، �ال يكَلِّف اُهللا نفْسا ِإال وسعها�: للمؤاخذة عند اهللا حسب مضمون اآلية

. ولكننا لسنا خمولني لنحكم بنجاته وإمنا أمره على اهللا وال دخل لنا يف ذلك
حده يعلم من الذي مل تتم عليه احلجة بعد عنده وكما قلت آنفا إن اهللا تعاىل و

ال .  رغم وجود األدلة العقلية والنقلية والتعليم اجلميل واآليات السماوية�
. جيوز لنا أن جنزم أن احلجة مل تتم على شخص ما ألننا ال نعرف ما يِكنه باطنه

لة واآليات وملا كانت إرادة كل نيب دائما أن يتم حجته على الناس بتقدمي األد
من كل نوع، وأيدهم اهللا تعاىل أيضا يف ذلك دائما، فالذي يقول إن احلجة مل 

وإن مسؤولية إثبات هذا األمر تقع .  عليه فإنه بنفسه مسؤول عن إنكاره�تتم 
على عاتقه هو، وعليه أن جييب كيف مل تتم احلجة عليه رغم وجود األدلة 

يات السماوية ورغم توافر اهلداية من كل العقلية والنقلية والتعليم اجلميل واآل
إنه ملن قبيل النقاش العقيم واهلراء البحِت القولُ إن الذي مل تتم عليه . نوع

بل . احلجة سيحظى بالنجاة يف حالة اإلنكار أيضا بعد إطالعه على اإلسالم
. هاحلق أن كالما مثله ميثِّل إساءة إىل اهللا تعاىل القادر والقدير الذي أرسل رسول

إضافة إىل أن ذلك يستلزم اإلخالف يف وعده تعاىل إذ مل يقدر على إمتام احلجة 

                                           
 -مقارنة باإلسـالم  -ا  لتوحيد وعظمة اهللا اليت يقدمه    ال بد من االنتباه هنا إىل نوعية ا        �

الغريب يف األمر، كيف يقول الذين لـيس يف قلـوم           . الدين الذي خيتاره هذا الشخص    
عظمة اهللا وال توحيده وال يهتدون إىل معرفة اهللا سبيال، إن حجة اإلسالم مل تتم عليهم؟                

من باهللا  بأي وجه يقول املسيحي الذي يؤلِّه إنسانا عاجزا، أو أحد من فئة آريا الذي ال يؤ               
خالقا وال قادرا على إثبات وجوده بالرباهني املتجددة؛ إن دينه أفضل من اإلسالم؟ قـد               

الذي يعين أن يضاجع شخص زوجة آخـر    " النيوك"يقدم اآلري إلثبات حماسن دينه مبدأ       
 . منه! يف حياة زوجها
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وحني . على املكذبني رغم وعده بذلك؛ فكذَّبوا رسوله ومع ذلك نالوا النجاة

نلقي نظرة على آيات اهللا اليت أظهرها من أجل اإلسالم، ونرى األدلة العقلية 
اليت ال توجد يف أديان األمم األخرى، والنقلية وجند يف اإلسالم ألوف احملاسن 

جند كذلك باب التقدم إىل اهللا تعاىل مفتوحا يف اإلسالم وحده، وجند األديان 
األخرى إما أا تقترف عبادة اخلَلق أو ال تعترب اهللا تعاىل خالق الكل ومبدأ 

نتأسف كثريا على الناس الذين ينشرون يف الدنيا . الكل ومنبع الفيوض كلها
ا دنيئة مفادها أن املطلع على اإلسالم الذي مل تتم احلجة عليه سوف ينال أفكار
 -وإن كان بغري قصد-متاما أن عدم االعتراف بالواقع من الواضح . النجاة

فمثال إذا أعلن األطباء أال تقربوا امرأة مصابة بالزهري، مث جامع . مضر دائما
أعلم إعالن األطباء فلماذا أحد مصابةً بالزهري فلن ينفعه قوله بأين مل أكن 

 كمني نانكا جد كد ےمند :لقد صدق باوانانك حني قال. أصبت بالزهري
  �.مندا هو

يا قليلي الفهم، ما دام اهللا تعاىل قد أمت حجة دينه القومي حبسب سنته، فما 
احلاجة إذن إلدخال الشبهات يف املوضوع وتقدمي األمور العابثة؟ إذا كان هناك 

يه احلجة فعال يف نظر اهللا فأمره إىل اهللا، وال حاجة لنا للخوض يف من مل تتم عل
أما إذا كان أحد جيهل اإلسالم جهال تاما ومات يف حالة اجلهل مثل . ذلك

األوالد الصغار واانني والساكنني يف بلد مل تصله دعوة اإلسالم فإم 
  . معذورون

 قد امين أنين - ألشياعهاتقليد-بالذكر أيضا أن عبد احلكيم خان واجلدير 
وقد نسب إيلّ الكثري من . ظللت أكذب، وأنين دجال وآِكلُ حرام وخائن

فسماين طماعا وجشعا وأنانيا ومتكربا " املسيح الدجال"العيوب يف كُتيبه 
ودجاال، وشيطانا، وجمنونا وكذابا، وكسوال، وآكل حرام، وناقض عهد، 

". املسيح الدجال"هي مسجلة يف كتابه وخائنا، ورماين بعيوب أخرى كثرية و
                                           

  . منه. أي إن عاقبة األعمال السيئة وخيمة دائما �
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فمن .  إىل اليوم�وهذه العيوب نفسها اليت ال يزال اليهود يعيرون ا عيسى 

ولكين ال . دواعي سعاديت أن اليهود من هذه األمة قد عيروين بالعيوب نفسها
أريد أن أرد على كل هذه التهم والسباب، بل أفوض كل هذه األمور إىل اهللا 

 وإن كنت مثلما يزعم عبد احلكيم وأشياعه فمن عسى أن يكون عدوا .تعاىل
يل أكرب من اهللا؟ وإن مل أكن عند اهللا مثلما يزعمون ففي هذه احلالة أيضا 

إذ قد جرت سنة اهللا تعاىل . أفضل أن أترك الرد على هذه األمور إىل اهللا تعاىل
ض، يأخذ اهللا القضية املتعلقة منذ األزل أنه حني ال يحسم يف أمر ما على األر

ولو تأمل أحد من املعارضني جيدا . برسول من رسله بيده وحيكم فيها بنفسه
 -لوجد أن هذه التهم كلها مل تثبت إال كراميت؛ فإذا كنت من ناحيٍة ظاملا 

 عاما وأفتري ليال ٢٥ وشريرا وأكذب من ناحيٍة على اهللا منذ -كما يزعمون 
وأعلن صباحا أا إهلام من اهللا، ومن ناحية ثانية ظلمت بضعة أقوال من عندي 

خلق اهللا وهضمت ألوفا من الروبيات خيانة، وأنقض العهود، وأكذب، وأُِحلق 
بالناس أضرارا فادحة حتقيقا ملآريب الشخصية، وتوجد يفَّ عيوب الدنيا كلها؛ مث 

دي جيعل اهللا تنـزل علي رمحة اهللا تعاىل بدال من غضبه، وكلَّ خطة تحاك ض
بسبب تلك الذنوب -وال يسقط علي . خائبني خاسرينتعاىل فيها األعداء 

 برق وال تخسف يب األرض بل أتلقى -الفتراءات وأنواع الظلم واخليانةوا
 �.فقد وِقيت وحِميت رغم هجمام العديدة. نصرا بعد نصر مقابل األعداء

                                           
نائـب املفـوض    " الكابنت دوغالس "ية زائفةٌ بالقتل يف حمكمة      لقد رفعت ضدي قض    �

مث رفعت ضدي قضية بصدد خمالفة قانون الربيد       . ووِقيت منها وأُخِبرت برباءيت قبل األوان     
وكانت العقوبة فيها تقَدر بستة شهور سجن وقد وقيت منها أيضا وأُخِبرت بالرباءة قبل              

ائية أخرى يف حمكمة مستر دوئي نائب املفـوض         وكذلك رفعت ضدي قضية جن    . األوان
وقـد أخـربين اهللا     . فربأ اهللا فيها أيضا ساحيت يف اية املطاف وخاب األعداء يف مرامهم           

كذلك رفع املدعو كرمدين قضية جنائية أخرى ضـدي         . تعاىل بالتخلص منها قبل األوان    
احيت فيها أيضا وأخربين    وقد برئت س  . يف حمكمة القاضي سنسار جند رام يف مدينة جهلم        

مث رفع كرمدين نفسه قضية جنائية يف حمكمـة يف غورداسـبور            . اهللا تعاىل بالرباءة مسبقا   
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. ىل عدد مجاعيت إىل مئات األلوفورغم وجود ألوف العراقيل أوصل اهللا تعا

فإن مل تكن هذه كرامة فما هي الكرامة إذن؟ إذا كان هلا نظري عند املعارضني 
هل يف أيديهم . فليقدموه، وإال ماذا عسى أن نقول إال لعنة اهللا على الكاذبني

 مئات -مع كل هذه املدة لالفتراء- عاما مث أُعِطي ٢٥ افترى إىل نظري ملفتٍر
لدالة على تأييد اهللا ونصرته له، وأُنِقذ من كل هجمة من هجمات اآليات ا

  .األعداء؟ فأتوا ا إن كنتم صادقني
فملخص القول أن النـزاع بيننا وبني املعارضني قد بلغ منتهاه، واآلن 

فإذا كنت صادقا فال بد أن . سوف حيكم اُهللا بنفسه يف األمر الذي أرسلين به
 ٢٥وإن كنت جمرما منذ . مة تقشعر هلا األبدانتشهد يل السماء بشهادة عظي

ففي هذه . عاما وأفتري على اهللا منذ تلك املدة املديدة فكيف ميكن أن أجنو
  .احلالة أنا هالك ال حمالة وإن أصبحتم كلكم أصدقاء يل، ألن يد اهللا ستعارضين

أيها الناس، اعلموا يقينا أين لست كاذبا بل مظلوم، ولست مفتريا بل 
فهذا ما قال تعاىل يف إهلامه .  لقد مضى على كوين مظلوما دهر طويل.صادق
جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه "": الرباهني األمحدية" عاما ونشر يف ٢٥قبل 

صول  أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله ويظهر صدقه بصول قوي شديد،
 يكن أحد من  تلقيت هذا اإلهلام حني مل أكن قد ادعيت شيئا، ومل."بعد صول

 املعارضون املنكرين، بل كانت تلك الكلمات كنبوءة وحققها املشايخ
واآلن قد حان األوان لتحقق الشطر الثاين من هذه . واأنفسهم، ففعلوا ما شاء
ولكن اهللا تعاىل سيقبله وسيظهر صدقه بصول قوي : "النبوءة أي الشطر القائل
  ."شديد، صول بعد صول

                                                                                                     
فهكذا هامجين أعدائي مثـاين مـرات       . وبرئت فيها أيضا وأخربين اهللا بالرباءة قبل األوان       

قبل " ألمحديةالرباهني ا "وبذلك حتققت نبوءة من اهللا مسجلةٌ يف        . وخابت آماهلم كل مرة   
 . ؛ أليست هذه كرامة؟ منه"ينصرك اهللا يف كل موطن: " عاما من اليوم، وهي٢٥
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ما استفادوا شيئا مما ظهر من آيات اهللا البينات األسف كل األسف أم 

وجعلوا بعضها اليت مل يفهموها عرضة لالعتراض، لذلك فإنين واثق من أن 
لقد ارتكب حتت أدمي السماء ظلم عظيم . احلكم يف هذا األمر ليس ببعيد اآلن

 والغريب يف األمر أن. إذ فعل الناس مببعوث من اهللا ما شاءوا وكتبوا ما شاءوا
 لّمل تز"، "ذكر احلكيم" من كُتيبه ٤٥عبد احلكيم خان كتب يف الصفحة 

". قدمي فيك شيئا، بل ما زلت أومن أنك املسيح ومثيل املسيح ومثيل األنبياء
 من الكتيب ٢٠ إىل ١٥ بدءا من السطر ١٢مث خرجت من قلمه يف الصفحة 

  : نفسه عبارة يف تصديقي أنقلها فيما يلي خبط عريض
يخ امسه حممد حسن بيك، وهو ابن خاليت، يعارض حضرتكم كان ش"

بشدة، فعلمت عنه يف الرؤيا أنه لو ظل يعارض مسيح الزمان ملات 
وقد . كان يسكن خارج املدينة يف بيت واسع كثري التهوية. بالطاعون

سردت هذه الرؤيا لشقيقه وعمه وبعض األقارب اآلخرين، فمات بالطاعون 
  )١٢لـ عبد احلكيم خان ص " ذكر احلكيم "انظر كتيب(  ."بعد سنة

انظروا اآلن، من ناحية يقر هذا الشخص بكوين مسيحا موعودا وال يكتفي 
  . باإلقرار فقط بل يذكر يف بيان صدقي رؤيا أيضا، وقد حتققت

يسميين دجاال وشيطانا أيضا " ذكر احلكيم"مث يف اية الكتيب نفسه أي 
واألغرب من ذلك أن عبد احلكيم . ا أيضاويعدين خائنا وآكل حرام وكذاب

فمن ناحية مساين . خان مل يترك بني قولَيه املتناقضِني فاصال زمنيا حىت بضعة أيام
مسيحا موعودا وشهد بصدقي عن طريق الرؤيا، ومن ناحية أخرى مساين 

  . دجاال وكذابا أيضا
ة شخص ال يهمين ملاذا فعل ذلك، ولكن اجلدير بالتأمل أن حالته هي حال

خمتل احلواس إذ حيتوي كالمه على تناقض إىل هذا احلد؛ فيعتربين مسيحا 
موعودا من ناحية بل يقدم تأييدا لصدقي رؤيا صادقة قد حتققت، ومن ناحية 
ثانية يعدين أسوأ من الكفار مجيعا، فهل من تناقض أكرب من هذا؟ أما ما نسب 
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 ثبت عليه صدقي بالرؤيا، إيلّ من عيوب فكان عليه أن يفكر جيدا أنه قد

 من � اهللا تعاىل حسن بيك بالطاعون إلثبات صدقي، فهل أهلكه �وأهلك
 ولن �أجل دجال؟ أَمل يعلم اهللا بتلك العيوب اليت علمها بعد عشرين سنة؟

يقبل منه عذر أنه رمبا كان يتلقى الرؤى من الشيطان وهذه الرؤيا كانت 
قى الرؤى واإلهلامات من الشيطان لتوافقها ميكننا أن نقبل أنه يتل. واحدة منها
 ولكن ال ميكن أن نقبل أن هذه الرؤيا كانت من الشيطان ألنه مل �مع طبيعته

وهو - واإلهلامات اليت يتلقاها اآلن إن الرؤى. يعطَ قدرة على هالك أحد
 هي من الشيطان ألا ليست مصحوبة بنموذج قدرة اهللا، فعليه أن -يعارضين

  .د الشيطان عنهحياول إبعا
املسيح "ومن األمور اجلديرة بالذكر أن عبد احلكيم خان أراد يف كُتيبه 

. مثل بقية املعارضني أن خيدع عامة الناس بأنه قد ثبت بطالن نبوءايت" الدجال

                                           
يا أخـي  : واآلن جيب على عبد احلكيم أن ينحب على قرب حممد حسن بيك ويقول له         �

كنت صادقا يف التكذيب وكنت أنا كاذبا فاعف عن ذنيب واستعلم من اهللا مث أخربين ملاذا                
 . اب ودجال؟ منهأهلكك من أجل كذ

ومن اجلدير باالنتباه أيضا؛ ما هو اجلديد الذي اطلع عليه بعد عشرين سنة مـن ظـل               �
يؤيدين يف خطبه وكتبه إىل عشرين سنة وظل خياصم املعارضني؟ والعيوب اليت سطرها هي        

  .منه. نفسها اليت كان يرد عليها بنفسه
اليت أُخِبر فيها عن    -له عن رؤياه    كيم خمتل احلواس قو   وعالمة أخرى على كون عبد احل      �

يبدو أن ثورة املعارضة    .  إا من الشيطان   -مد حسن بيك مث مات األخري حبسبها      موت حم 
قد أطارت بصوابه، كيف تكون كاذبة الرؤيا اليت صدقتها األحداث الواقعة وخـتم اهللا              

كس اليت سبقتها   إن رؤى النفس إمنا هي تلك اليت يراها اآلن على ع          . تعاىل على كوا منه   
أما الرؤيا السابقة فال تشوا شائبة من الشيطان ألا قد حتققت           . وال يرافقها ختم الصدق   

صحيح . مث إن احمليي واملميت من صفات اهللا وليستا من صفات الشيطان          . حبادث مهيب 
 �أن تلك الرؤيا الصادقة ال تثبت أي فضل لعبد احلكيم، إذ إن فرعون يف زمن يوسف 

أما .  رأى رؤيا صادقة، وكذلك الكافرون أشد الكفر أيضا يرون رؤى صادقة أحيانا            أيضا
املقبولون عند اهللا فيعرفون بكثرة علم الغيب ويعرفون بنعمة خاصة وليس برؤيا أو رؤيتني              

  . منه. فقط
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فقد ذكر النبوءة عن عبد اهللا آم، واألخرى عن صهر أمحد بيك وغريمها عن 

ولكنين كتبت . ه مث ادعى أا مل تتحققحممد حسني البطالوي وبعض ِرفاق
فقلت مئات . مراٍت كثرية أن هذه النبوءات قد حتققت حسب سنة اهللا تعاىل

املرات إن هاتني النبوءتني خبصوص عبد اهللا آم وأمحد بيك وصهره كانتا 
وقد وردت يف النبوءة عن عبد اهللا آم كلمات إنه . مشروطتني بشروط

ط عدم رجوعه إىل احلق، ومل يشترط أن يسلم  شهرا بشر١٥سيهلك يف 
 ففي الس نفسه الذي ضم �إنّ الرجوع شيء يتعلق بالقلب؛. ظاهريا أيضا

 شخصا أبدى آثار الرجوع بعد مساعه النبوءة؛ أي حني سردت ٧٠ أو ٦٠حنو 
 دجاال يف كتابك، فعقابا على ذلك �له النبوءة وقلت إنك مسيت نبينا األكرم 

 شهرا، فشحب ١٥وءة تقول إن صفحة حياتك ستطوى يف غضون جاءت نب
.  دجاال قط�لونه وأخرج لسانه ووضع يديه على أذنيه وقال مل أسم النيب 

رمبا كان امسه يوسف - كان يف الس من املسلمني زعيم مدينة أمِرتسر أيضا
ر من ويذكَ.  باإلضافة إىل كثري من املسيحيني واملسلمني اآلخرين-شاه

املسيحيني بوجه خاص الدكتور مارتن كالرك الذي رفع فيما بعد ضدي قضية 
فيجب أن تطلَب منهم شهادة مقرونة باحللف فيما إذا حدث هذا . القتل

وإذا كانت هذه الكلمات قد خرجت من فم عبد اهللا آم . بالضبط أم ال
لل واالنكسار؟ فليفكروا بأنفسهم هل كانت مبنية على اجلسارة واخلبث أو التذ

أنا شخصيا مل أمسع مثل هذه الكلمات النابعة عن التذلل واالنكسار من فم 
مسيحي طوال حيايت، بل على عكس ذلك رأيت كتبهم مليئة بالسباب 

فإذا أنكر املعارض بتذلل وانكسار كبرييِن يف أثناء . �والشتائم يف حق النيب 
 ى النيبشهرا، أفال ١٥ ظل ساكتا بل باكيا إىل  دجاال مث�املناظرة متاما أنه مس 

                                           
 شهرا، فأصيب به يف الـشهر  ١٥إذا أُنبئ مثال عن شخص أنه سيصاب باجلذام خالل   �

ال من الشهر اخلامس عشر، وتآكل أنفه وسقطت مجيع أعضائه فهل حيق له أن    العشرين بد 
 .منه. يقول إن النبوءة مل تتحقق؟ فاألصل هو أن يتم التركيز على مضمون احلدث
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 واملعلوم أيضا أن حياته مل تطُل كثريا �يستحق أن يفيده اهللا تعاىل من الشرط؟

ومل يبِد أية جسارة بعد ذلك بل كل ما يعزى إليه . بل مات بعد بضعة شهور
على أية حال، إن مضمون النبوءة كان يقتضي . إمنا هو من مكائد املسيحيني

فكم . ات حبسبها يف حيايت، وقد أطال اهللا عمري وطوى صفحة حياتهموته فم
  ! من الظلم والعناد الشديد على أنه مل ميت يف امليعاد

 املذكورة يف القرآن الكرمي؟ إن �يا قليل العقل، هل جتهل قصة يونس 
 مل تكن مشروطة بشرط ومع ذلك جنا القوم نتيجة التوبة �نبوءة يونس 

اهللا تعاىل كان قد وعد وعدا قاطعا أم سيهلكون حتما يف واالستغفار مع أن 
فهل هلكوا يف أربعني يوما حسب النبوءة؟ فاقرأوا إن . غضون أربعني يوما

ملاذا تتجاوزون احلدود . شئتم قصتهم يف الدر املنثور أو اقرأوا كتاب يونان النيب
  . تمعان مع اإلميانيف سوء األدب؟ ألن متوتوا يوما؟ إن الوقاحة واخليانة ال جت

وقد كتبنا مرارا أن النبوءة عن صهر أمحد بيك أيضا كانت مشروطة 
أيتها : " يف اإلعالنات هو كما يليالذي سبق أن نشرناهونص الشرط . بشرط

هذه هي الكلمات املوحى ا، ". املرأة تويب تويب فإن البالء على عقبك
وقد سردت هذا اإلهلام قبل األوان . واخلطاب فيها موجه إىل جدة املرأة ألمها

يف مدينة هوشيار ألحد أوالد املولوي عبد اهللا، رمبا كان امسه عبد الرحيم أو 
تويب أيتها املرأة فإن البالء نازل على ابنتك : فقد جاء يف النبوءة. عبد الواحد

                                           
 من اجلدير بالذكر أنه كانت هناك نبوءة عن موت عبد اهللا آم كما كانت               :احلاشية �

 فتأخر موتـه عـن      واالنكسارم أظهر التذلل    ولكن عبد اهللا آ   . نبوءة عن موت ليكهرام   
أما ليكهرام فقد أبدى اجلسارة بعد مساعه النبـوءة وظـل           . موعده األصلي لبضعة شهور   

 يف األسواق واالجتماعات فبِطش به قبل أن يبلغ موعـده احملـدد،             �يشتم نبينا األكرم    
عبد اهللا آم وصـفة     وقد أظهر اهللا تعاىل صفة اجلمال ل      . وهلك قبل سنة من بلوغ موعده     

 . منه. هو قادر فيستطيع أن ينقص ويزيد. اجلالل لليكهرام
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 �.قد أُنِبئ فيها عن أمحد بيك وصهره، فمات أمحد بيك يف امليعاد. وحفيدتك

 البالء على ابنة املرأة املذكورة ألا كانت زوجة أمحد بيك، ومبوته غلب ونزل
ذعر كبري على أقاربه لدرجة أن بعضهم بعث إيلَّ برسائل فيها كثري من 

فأخر اهللا تعاىل وقوع النبوءة بسبب خوفهم . التواضع واالنكسار ألدعو هلم
ءت يف اإلهلام اإلهلي عن أما النبوءة اليت جا. وتذللهم وابتهاهلم إىل هذا احلد

والكلمات يف الدعاء . املولوي حممد حسني وِرفاقه فلم حيدد فيها أي موعد
بل كنت قد دعوت أن حيدث ذلك . كانت كلمايت أنا وما كانت موحى ا

فاهللا تعاىل يتقيد بوحيه فقط وال يشترط أن يتقيد متاما مبا . يف مدة كذا وكذا
 مل يحدد يف النبوءة املنشورة بالعربية موعد معني أنه لذا. يدعوه أحد يف حضرته

واملعلوم أيضا أنه فيما يتعلق . سيهانُ يف شهر كذا أو يف عام كذا وكذا
. بنبوءات الوعيد فاهللا تعاىل قادر على أن يؤخرها بسبب تواضع أحد وانكساره

وءة الوعيد بالء متفقون على أنه ملّا كانت نب.. بل األنبياء كلهم.. إن أهل السنة
الفرق الوحيد . من عند اهللا ألحد، فيمكن أن تزول بالصدقة والتوبة واالستغفار

 فقط ومل يظهره بوحيه على أحد من �هو أنه لو كان هذا البالء يف علمه 
مرسليه لسمي بالء مقدرا، مبعىن أنه يبقى خمفيا يف إرادة اهللا، أما إذا أخرب به 

ومجيع أقوام العامل متفقة على أن الباليا . بح نبوءةأحدا من رسله وحيا فيص
املستقبلية، سواء أُظِهرت بصورة نبوءات أو كانت خفية يف إرادة اهللا فقط، 

وهلذا السبب فقط يتصدق الناس عند . فإا تزول بالصدقة والتوبة واالستغفار
ء كلهم وقد أمجع األنبيا. وإال فال أحد يعمل عمال ال جيديه نفعا.. املصائب

على أن الصدقة والتوبة واالستغفار ترد الباليا؛ ولقد جربت شخصيا أن اهللا 

                                           
من الغريب حقا أن الذين يذكرون صهر أمحد بيك مرارا ال يذكرون قط أن جزءا من                 �

لو كانوا يتحلون بشيء من األمانة لبينـوا      . النبوءة قد حتقق ألن أمحد بيك مات يف امليعاد        
ولكن العنـاد   . ة قد حتقق، وبذلك قد انكسرت إحدى ِرجليها       أن جزءا من جزأَي النبوء    

  .منه. بالء عجيب ال يدع صاحبه ليقول كلمة العدل واحلق
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تعاىل خيربين يف كثري من األحيان عن نفسي أو عن أوالدي أو عن أحد من 
أصدقائي ببالء مقبل، وحني أدعو لرفعه أتلقى من اهللا إهلاما آخر يقول فيه إننا 

بوءة الوعيد ضروريا يف كل األحوال لثبت فلو كان حتقُق ن. رفعنا هذا البالء
وإذا كان معارضونا ومعاندونا مشتاقون إىل هذا النوع . كذيب عشرات املرات

لقد ورد . من التكذيب فسوف أخربهم يف املستقبل مبثل هذه النبوءات وإلغائها
يف تفاسري املسلمني وكذلك يف التوراة أن نيب أحد العصور تنبأ مرة عن مِلك 

 يوما، فظل امللك يبكي طول الليل فتلقى النيب إهلاما ١٥يبق من عمره إال أنه مل 
هذه احلكاية مسجلة، .  عاما١٥ يوما بـ ١٥مرة أخرى جاء فيه أننا بدلنا 

فهل ستقولون اآلن إن . كما قلت، يف كتبنا وكتب اليهود والنصارى أيضا
 يوما وأخرب مبوته ١٥ال النيب الذي تنبأ بعمر امللك وأخرب أنه مل يبق من عمره إ

بعدها كان كاذبا يف نبوءته؟ إن من رمحة اهللا تعاىل أنه أبقى سنة إلغاء نبوءات 
حىت إن الوعيد املذكور يف القرآن الكرمي ببقاء الكفار يف جهنم . الوعيد جارية

، �يِريدال ما شاَء ربك ِإنَّ ربك فَعالٌ ِلما ِإ�: إىل األبد وردت معه أيضا آية
  �.ومل يقل اهللا ذلك عن أهل اجلنة ألن ذلك وعد وليس وعيدا

وأخريا أقول بكل قوة وحتد وببصرية كاملة إنين أستطيع أن أُثبت أنه ما خال 
نيب من األنبياء أويل العزم إال وقد وجهت إىل نبوءاته أيضا االعتراضات نفسها 

  .  احلكيم خانْ وأشياعهعبد. أو مثلها اليت وجهها إىل نبوءايت د
 فقط، بل سأقدم نظريها من نبوءات موسى �لن أكتفي بتقدمي قصة يونس 

ولكنين أريد أن أمسع منهم هل هم .  أو من كالم اهللا�وعيسى وسيد الرسل 

                                           
قـال تعـاىل   و أبدية،  جهنم عقوبة الكفار واملشركني أن مرارا القرآن الكرمي ذكرلقد   �

 القرآن الكـرمي يف      ومع ذلك ورد أيضا يف     )١٧٠: النساء( �خاِلِدين ِفيها أَبدا  �  :مرارا
يأيت :  وكذلك جاء يف احلديث أيضا     )١٠٨: هود( � شاَء ربك  ال ما ِإ�: حق أهل جهنم  

وقد ورد يف بعـض الكتـب       . على جهنم زمان ليس فيها أحد ونسيم الصبا حترك أبواا         
  . كنم، منهچه نه خبشم رگ را کاين مشت خا: حديث بالفارسية أيضا

 يقول اهللا تعاىل ماذا أفعل لو مل أغفر هلذه احلفنة من التراب؟ : سية هية هذه اجلملة الفاروترمج
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 بعد أن أثبت - جاهزون للتخلي عن مجيع هؤالء األنبياء؟ أو هل هم مستعدون 

   أو سيكذبوم أيضا كما يكذِّبونين؟ أن يسبوهم كما يسبونين؟- هلم ذلك 
يا أسفا عليكم ! فيا قليلي العقل، ويا أيها العِمهون، ملاذا تفسدون عاقبتكم

ملاذا تسقطون يف النار متعمدين، وملاذا ابتعدمت عن اإلميان والتقوى لدرجة ما 
بقي يف قلبكم أدىن خوف لتروا كم من املقدسني واألطهار تقع عليهم 

وِإنْ يك كَاِذبا فَعلَيِه كَِذبه �: ؟ يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمياعتراضاتكم
 ِرفسم وه نِدي مهِإنَّ اَهللا ال ي كُمِعدالَِّذي ي ضعب كُمِصباِدقًا يص كِإنْ يو

أي إذا كان املدعي بالنبوة كاذبا فسيهلك تلقائيا ألن اهللا تعاىل قال ال�كَذَّاب  
أما إذا كان هذا الرسول . وإال فسيشتبه أمر الصادق والكاذب. يفلح الكذّاب

يف هذه " بعض"إن كلمة . صادقا فستتحقق ال حمالة بعض نبوءاته عن الوعيد
اليت يتنبأ ا الرسول ) أي العذاب(اآلية تشري صراحة إىل أن نبوءات الوعيد 

من الضروري أن يقع الصادق ليس من  الضروري أن تتحقق كلها، غري أنه 
 فانظروا اآلن بعيون �يِصبكُم بعض الَِّذي يِعدكُم�: بعض منها كما تقول اآلية

باصرة كيف أن بعضا من أنباء الوعيد اليت نشرتها قد حتققت بكل قوة 
وعظمة، منها النبوءة عن ليكهرام الذي قيل عنه إنه لن ميوت ميتة عادية بل 

وقد أُنِبئ أيضا أن حادث موته سيقع يف يوم . حبربةسيقضي عليه غضب اهللا 
وأُشري أيضا إىل أن الطاعون سيتفشى يف البالد بعد هذا . متصل بيوم العيد

احلادث، وأا ليست نبوءة فقط بل سيحدث هذا نتيجة دعائي عليه ألن بذاءة 
ىل فحلَّ بليكهرام غضب اهللا الذي ال يقبل أن يساء إ. لسانه قد بلغت منتهاها

  . ، وأهلكه اهللا بعذاب أليم�نبينا األكرم 
مث جيب التأمل كيف حتققت النبوءة بكل جالء عن أمحد بيك الذي كان 
عازما دائما على تكذييب، ويستهزئ يب ليل ار؛ فمات يف املستشفى يف مدينة 

هذا هو أمحد . ومبوته وقعت زلزلة شديدة يف أقاربه. هوشيار بور مصابا باحلمى
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ه الذي يثري املعارضون ضجة وشغبا عن صهره إىل اآلن ويقولون ملاذا بيك نفس

ال ميوت هو؟ وال يعلمون أن أمحد بيك كان مبنـزلة الِرجل اليمىن للنبوءة 
وكما ورد يف النبوءة أن . الذي أثبت مبوته يف عز الشباب أن النبوءة صادقة

د بيك، فوقع وفيات أخرى أيضا ستقع يف أقاربه يف فترة قريبة من موت أمح
فليقل . ذلك أيضا ومات أحد أبناء أمحد بيك وشقيقتاه يف األيام نفسها

 أم �يِصبكُم بعض الَِّذي يِعدكُم�: معارضونا اآلن هل انطبقت عليه فقرة اآلية
فما دام معارضونا مضطرين لالعتراف بأن بعضا من نبوءايت احملتوية على . ال

:  فلماذا ال ينتبهون إىل اآلية املذكورة آنفا أيالوعيد قد حتققت بكل جالء،
�كُمِعدالَِّذي ي ضعب كُمِصبمع إدعائهم اإلسالم؟ هل هم يف طور �ي 

االستعداد لالرتداد يف اخلفاء؟ أما االعتراض بأين قد حاولت الزواج من ابنة 
ض أمحد بيك بعد النبوءة وأغريت وبعثت بالرسائل ذا الصدد، فهو اعترا

قد ال جيهل أحد من . احلق أن شدة التعصب والعناد تعمي صاحبها. غريب
املشايخ أنه إذا أظهر وحي اهللا تعاىل أمرا بصورة نبوءة، وكان بوسع اإلنسان 
أن حيققها بطرق شرعية دون إثارة الفتنة فإن حماولة حتقيقها ليس جائزا فحسب 

والدليل الثاين هو . هذا األمر كفاية إلثبات �ويف أسوة النيب . بل من السنة
لقد تنبأ القرآن الكرمي عن تقدم اإلسالم، .  أحد الصحابة أسورةً�إلباس عمر 

فلماذا متَّت حماوالت مضنية لتحقيق هذا الغرض، وبذلت أموال طائلة لتأليف 
القلوب؟ أما يف القضية اليت حنن بصددها فقد كان أمحد بيك نفسه وراء 


.اموضوع األرض وغريه   

                                           

 كان مفقودا، وأرادت زوجته     � قصة األرض هذه أن أحد أبناء عم املسيح املوعود           

عـن   �أن متنحها أخاها وهو أمحد بيك، وما كان هذا ليتم إال بتنازل املسيح املوعود               
اضح أن أمحد بيك هو من أوعز ألخته بأن تطالب          وو. حصته يف مرياث ابن عمه املفقود     
  .املسيح املوعود بالتنازل عن حصته

  : وفيما يلي نصه" التبليغ،" هذا املوضوع بشيء من التفصيل يف كتابه �وقد ذكر 
"          وملا قرب وقت ظهور اآلية اتفق يف تلك األيام أن واحد  ا من أعز م الذي كان امسـه      أعز
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واجلدير بالتمعن أن هناك نبوءتني أو ثالث نبوءات يقدمها معارضونا مرارا 
وتكرارا لعماهتهم، فاضطر عبد احلكيم املذكور أيضا أن يأكل فضالة مأكوهلم 

مع أنه ِمن ناحية أخرى جيري يف تأييدي حبر زخار من آيات اهللا اليت . النجس
ولكن ال .  دون أن تظهر فيه آيةوال ميضي شهر، إال ما ندر، من. ال جيهلوا

فمن ناحية يقول . ينظر أحد إىل هذه اآليات، وال يسمعون ما يقوله اهللا تعاىل
- ومن ناحية ثانية تعلن الزالزل الطاعون بلسان حاله إن أيام القيامة قد قربت،

 أن غضب اهللا نازل على -من قبل ذه الشدة يف هذه البالداليت مل حتدث 
 يوم جديد تنـزل آفات جديدة يتبني منها أن حالة الدنيا قد ويف كل. األرض

خيربين اهللا تعاىل . ويبدو أن اهللا تعاىل يريد أن يظهر آفة كبرية جدا. تغريت متاما
قبل األوان عن كل آفة نازلة، فأشيعها يف اجلرائد أو بنشر الكتيبات 

زلة على األرض توبوا فاآلفات الكبرية نا: فأقول مرارا وتكرارا. واإلعالنات
وكما حدث يف زمن فرعون إذ قد أُظِهرت . مثل هبوب فجائي لعاصفة سوداء

آمنت أَنه ال ِإلَه �: آيات قليلة يف البداية مث ظهرت يف النهاية آية اضطرته للقول
 وسيحدث اهللا تعاىل طوفانا كآية يف كل من �ِإال الَِّذي آمنت ِبِه بنو ِإسراِئيلَ

ستقع يف الدنيا زالزل شديدة حىت يقع زلزال يكون منوذجا . صر األربعةالعنا
وهذا هو معىن . للقيامة، فيكون مأمت الناس منه واحدا، ألم مل يدركوا الوقت

جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله ": اإلهلام القائل

                                                                                                     
لك أرض أخته اليت كان بعلها مفقود اخلرب من سنني، وكان هو            ، أراد أن مي   "گـأمحد بي "

 أن خيلص األرض من أيدي أختـه  گـابن عمي، وكانت األرض من ملكه، فمال أمحد بي       
            بها ومتـن علـى   ويستخلصها، وأن يستخرجها من قبضتها مث يقتنصها، وأرادت هي أن

ي لوجه ذا، مبا كانت أختهم حتته       ا على سواء، فرضي أبناء عم     وكنا هلا ورثاء مجيع   . أخيها
عليهم، وألجل ذلك ما كان هلم      با  نعم، قد كان يل حق غال     . كذلك. نيه أقرب ـل ومبا كانوا 

        األمر  تطرح گـفجاءت امرأة أمحد بي    .اضنيأن يهبوا األرض قبل أن أرضى وأكون من الر  
 أرحـم عليهـا     دتفك. وال أكون من املنازعني   ،   وأرضى ذه اهلبة   ،بني يدي ألترك حقي   
 )املترجم (.ا لقلوم لعلهم يتوبون ويكونون من املهتدينوأهب األرض هلا تأليفً
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 تلقيت هذا اإلهلام قبل ."ويظهر صدقه بصول قوي شديد، صول بعد صول

وقد حتقق يف هذه األيام، فليسمع من " الرباهني األمحدية" عاما وسجل يف ٢٥
  �.كانت له أذنان تسمعان

لقد كتبنا آنفاً ثالث نبوءات يعترض عليها بشكل متكرر املشايخ املعارضون 
ثرية أما اآلن فنريد أن نري مقابلها كم هي ك. لنا ومريدهم اجلديد عبد احلكيم
ولو حاولت تسجيلها كلها ملا وسعها كتاب . آيات اهللا السماوية اليت تشهد لنا

 آية منها فقط على سبيل املثال ال ١٤٠من ألف جملد، فأكتفي متأسفًا بتسجيل 
منها نبوءات األنبياء السابقني اليت حتققت يف حقي، وبعضها نبوءات . احلصر

وملّا كانت .  اليت ظهرت على يديأكابر صلحاء هذه األمة، ومنها آيات اهللا
تلك النبوءات تسبق نبوءايت زمنا، رأيت من املناسب أن أقدمها يف الكتابة 

  : أيضا، وأوردها حسب األرقام املتسلسلة، وهي كالتايل
 إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل � قال رسول اهللا :اآلية األوىل) ١(

وحنن اآلن يف السنة الرابعة . بو داودرواه أ. مائة سنة من جيدد هلا دينها
  . �والعشرين من هذا القرن، وال ميكن أن حيدث خالف لقول رسول اهللا 

إذا كان هذا احلديث صحيحا فأخربونا بأمساء اددين الثين : وإذا قال قائل
فاجلواب هو أن هذا احلديث ظل مسلَّما به عند علماء األمة، . عشر قرنا مضت
لقد . موضوعا عند إعالين فليس ذلك مستبعد من هؤالء املشايخولكن لو اعترب 

ادعى بعض أكابر احملدثني بكوم جمددين يف عصرهم، كما اعترب اآلخرون 
فإذا كان هذا احلديث غري صحيح فهذا يعين أم مل يكونوا . غريهم جمددين

                                           
مل خيربين اهللا تعاىل أنه ستحدث الزالزل وستحل اآلفات يف منطقة البنجاب فقط ألين               �

فأقول . مل أُبعث للبنجاب وحدها، بل أمرت إلصالح الناس كلهم حيثما وجدوا يف العامل            
 وحقا إن هذه اآلفات والزالزل ليست خاصة بالبنجاب فقط بل ستأخذ الدنيا كلها             صدقا

وكما دمرت مناطق كثرية من أمريكا كذلك إن الساعة نفـسها           . نصيبا من هذه اآلفات   
وهذه األيام املروعة مقدرة للبنجاب ولكل منطقة من      . ستحل بأوروبا أيضا يوما من األيام     

 .منه. اها من قُدرت له احلياةوسري. اهلند وآسيا أيضا
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حمليط بكل وليس واجبا علينا أن نتذكر أمساء مجيع اددين، بل العلم ا. أمناء

  . شيء هو عند اهللا وحده، وال ندعي بعلم الغيب إال ما يطلعنا اهللا عليه
إن هذه األمة منتشرة يف جزء كبري من الدنيا، واحلكمة اإلهلية تبعث جمددا 

من ذا الذي حييط بكل أفعال اهللا، ومن ذا . يف بلد مرة ويف بلد آخر مرة أخرى
 إىل �ا خال يف كل قوم منذ آدم ؟ فأخربوين كم نبي�الذي حييط بغيبه 

والظاهر أن عدم . ؟ فلو أخربمتوين بعددهم ألخربتكم بأمساء اددين�النيب 
ومن املتفق عليه عند أهل السنة أن ادد . العلم بشيء ال يستلزم عدم وجوده

واألمر . األخري يف هذه األمة هو املسيح املوعود الذي سيظهر يف الزمن األخري
تمحيص اآلن هو هل هذا الزمن هو الزمن األخري أم ال؟ إن اليهود اجلدير بال

. والنصارى متفقون على أن هذا الزمن هو الزمن األخري، فاسألوهم إن شئتم
أال . فقد كثرت األموات، ووقعت الزالزل وحلَّ أنواع الدمار اخلارق للعادة

 أيضا زمنا يدل كل هذا على كونه الزمن األخري؟ وقد اعتربه صلحاء اإلسالم
 عاما، وهذا يشكل دليال قويا على أن ٢٣أخريا، ومضى من القرن الرابع عشر 
وأنا الوحيد الذي ادعى بذلك قبل بدء . الوقت وقت ظهور املسيح املوعود

وأنا الوحيد الذي مضى على ادعائه مخسة وعشرون عاما، وما زلت . القرن
. ني واألمم األخرى بآيات اهللاوأنا الوحيد الذي أفحمت املسيحي. حيا أُرزق

فما مل يقدم إزاء ادعائي مدٍع آخر بالصفات نفسها، كان ادعائي ثابتا وهو 
لقد أودع اهللا تعاىل الزمن . أنين أنا املسيح املوعود الذي هو جمدد الزمن األخري

مراحل خمتلفة؛ فقد كان هناك زمن كسر الصليب املسيح الصادق من اهللا 
 أما يف الزمن األخري فكان مقدرا أن يكسر املسيح الصليب، أي وجرحه،

وال جمال للشكوى عند . سيزيل عقيدة الكفارة من الدنيا باآليات السماوية
   . كما يقول مثل فارسياملكافأة،

قطين حديث عن اإلمام حممد   لقد ورد يف صحيح الدار: اآلية الثانية)٢(
 الْقَمر نكَِسفي واَألرِض السمواِت خلِْق منذُ تكُونا لَم تيِنآي ِلمهِدينا ِإنَّ: "الباقر
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 خلَق منذُ تكُونا ولَم منه النصف فى الشمس وتنكَِسف رمضانَ من لَيلَة َألولِ

 من ليايل " أي سيقع كسوف القمر يف الليلة األوىل.واَألرض السموات اُهللا
الكسوف أي يف الليلة الثالثة عشر، وسيقع خسوف الشمس يف يوم يتوسط 

من شهر رمضان نفسه. ومل حيدث هذا  ٢٨أيام خسوف الشمس، أي بتاريخ 
يف زمن أي رسول أو نيب منذ خلْق الدنيا وإمنا كان حدوثه مقدرا يف زمن 

ة وعلماء الفلك أن املهدي املعهود. وتشهد كافة اجلرائد اإلجنليزية واألردي
عاما تقريبا مل يقعا يف رمضان  ١٢الكسوف واخلسوف اللذَينِ مضى عليهما 

وذا الشكل إال يف زمين، كما ورد يف حديث آخر أيضا. وقد وقع هذا 
الكسوف واخلسوف يف رمضان مرتني. فقد وقع للمرة األوىل يف هذا البلد مث 

ار إليها احلديث. وملا يخ نفسها اليت أشللمرة الثانية يف أمريكا، وحدثا يف التوار
على وجه األرض أحد سواي يدعي أنه املسيح  -يف زمن الكسوف-مل يوجد 

املعهود، ومل ينشر أحد غريي مئات اإلعالنات يف الدنيا باألردية والفارسية 
والعربية، معتربا الكسوف آية على مهدويته، لذا فقد تقرر أن هذه اآلية 

  ت من أجلي أنا. السماوية قد ظهر
الثاين على ذلك أن اهللا تعاىل أخربين عن هذه اآلية قبل ظهورها بـ  والدليل

. وقد سجل اخلرب يف "الرباهني األمحدية" أن آية كهذه ستحدث عاما ١٢
  . قبل ظهور هذه اآلية واشتهر يف مئات األلوف من الناس

ولكن من املؤسف جدا أن معارضينا يثريون االعتراضات بدافع العناد فقط. 
  نها: م

أوال، ورد يف احلديث أن الكسوف سيقع "ألول ليلة"، وسيقع اخلسوف 
"يف النصف منه"، ولكن ذلك مل حيدث. أي كان من املفروض حسب زعمهم 
أن يقع الكسوف ليلة اهلالل أي يف الليلة األوىل من ليايل الشهر القمري، أما 

لشهر القمري اخلسوف فكان من املفروض أن يقع يف اليوم اخلامس عشر من ا
  أي يف منتصف الشهر. 
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ولكن هذه الفكرة تدل بوضوح على قلة فهمهم ألنه قد حددت لكسوف 

 ، ١٤، ١٣القمر ثالث ليال يف قانون الطبيعة منذ أن خلقت الدنيا أي ليايل 
والليلة األوىل لكسوف القمر حسب قانون الطبيعة هي الليلة الثالثة عشر . ١٥

 قد حددت يف قانون الطبيعة ثالثة أيام خلسوف وكذلك. من الشهر القمري
واليوم الذي يتوسط .  من الشهر القمري٢٩، ٢٨ ، ٢٧الشمس وهي األيام 

ففي هذين التارخيني بالضبط وقع . ٢٨أيام خسوف الشمس هو اليوم الـ 
الكسوف واخلسوف كما ورد يف احلديث أي يف الليلة الثالثة عشر من رمضان 

 من شهر ٢٨ وقع خسوف الشمس يف اليوم الـ وقع كسوف القمر، مث
  . رمضان نفسه

ففي الليلة األوىل من طلوعه ال يسمى القمر قمرا يف لغة العرب بل يسمى 
  . هالال إىل ثالث ليال، بل إىل سبع ليال عند البعض

هو الليلة الثالثة " أول ليلة"واالعتراض الثاين هو أنه لو قبلنا أن املراد من 
 فما األمر اخلارق يف ٢٨هو اليوم الـ " يف النصف منه"راد من عشر، وامل

ذلك؟ أمل يقع الكسوف واخلسوف يف رمضان من قبل؟ فاجلواب هو أن 
احلديث ال يعين أنه مل جيتمع الكسوف واخلسوف يف رمضان بل املراد هو أما 

ديث مل جيتمعا يف زمن مدعي النبوة أو الرسالة قط، كما تدل عليه كلمات احل
وإذا ادعى أحد أما اجتمعا يف رمضان يف زمن مدعي النبوة أو . الصرحية

ومن ذا الذي ال يعلم أن . الرسالة يف وقت من األوقات فعليه أن يثبت ذلك
العديد من الناس قد ادعوا بكوم مهديني موعودين كذبا وافتراء يف السنوات 

ا؟ ولكن هل من أحد  حسب التقومي اإلسالمي بل حاربوا أيض١٣٠٠الـ 
وما مل يثبت ذلك لبقي . يستطيع إثبات اجتماع الكسوفني يف رمضان يف وقتهم

هذا احلادث خارقا للعادة بال أدىن شك، ألن األمر اخلارق للعادة هو ذلك 
مث ال يقتصر األمر على احلديث فقط بل . الذي ال يوجد له نظري يف الدنيا
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 *وخسف الْقَمر �: انظروا اآلية. هذا األمرالقرآن الكرمي أيضا قد أشار إىل 

رالْقَمو سمالش ِمعجو� �   
واالعتراض الثالث الذي يقدمونه هو أن احلديث املذكور ليس مرفوعا 

  .  فحسب�متصال بل هو قول اإلمام حممد الباقر 
واجلواب على ذلك أنه كان من أسلوب األئمة من أهل البيت أم بسبب 

 �هم السامية مل يروا ضروريا أن يوصلوا سلسلة رواة احلديث إىل النيب مكانت
ففي مذهب الشيعة . وإن عادم هذه شائعة ومعروفة لدى اجلميع. امسا امسا

وقد أورد اإلمام الدارقطين احلديث . هناك مئات األحاديث من هذا القبيل
ي على أمر وزد على ذلك أن احلديث حيتو. املذكور ضمن سلسلة األحاديث

 عام، وملخصه أن يف زمن ظهور املهدي املوعود ١٣٠٠غييب ظهر للعيان بعد 
سيقع الكسوف يف الليلة الثالثة عشر يف رمضان، ويف الشهر نفسه سيقع 
اخلسوف يف اليوم الثامن والعشرين، ولن حيدث هذا يف زمن أي مدٍع إال زمن 

لنيب أن يكشف مثل هذا الغيب والظاهر أنه ال يسع أحدا إال ا. املهدي املعهود
 ِإال مِن *فَال يظِْهر علَى غَيِبِه أَحدا �: يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي. املبني

 فما دامت النبوءة قد حتققت متاما من حيث املغزى فمن �ٍلارتضى ِمن رسو
احلق . راألعذار الواهية القول إن احلديث ضعيف أو هو قول اإلمام حممد الباق

 أو نبوءة �أن هؤالء الناس ال يريدون أن تتحقق نبوءة من نبوءات النيب 
  . القرآن الكرمي

لقد أوشكت الدنيا على االنتهاء ومل تتحقق، حسب زعمهم، نبوءة عن 
وأي حديث أقوى من هذا الذي مل ينقده احملدثون، وأظهر . الزمن األخري

                                           
لقد قال اهللا تعاىل بكلمات وجيزة إن عالمة الزمن األخري هي اجتمـاع الكـسوف                �

والواضـح  . وقال يف اآلية التالية إن الكافر لن جيد يومئذ مفرا         . واخلسوف يف شهر واحد   
 :فملخص الكـالم  . من ذلك أن هذا الكسوف واخلسوف يقعان يف زمن املهدي املعهود          

  . منه. الكسوف واخلسوف سيقعان حسب نبوءة إهلية وبذلك ستتم احلجة على املكذبني
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أن عدم قبول آيات اهللا شيء ؟ غري �بنفسه أنه على أعلى درجة من الصحة

آخر، وإال فهي آية عظيمة الشأن ظل ألوف من العلماء واحملدثني قبلي يأملون 
وآخرهم املولوي حممد من . حتققها، وكانوا يتذاكروا باكني على املنابر

عن " أحوال اآلخرة"لكهوكي الذي كان يف هذا العصر، وقد كتب يف كتابه 
يف بيت شعره باللغة فقال . عن زمن املهدي املوعودالكسوف نفسه بيتا أنبأ فيه 

  : البنجابية ما معناه
، ١٣لقد كتب صاحب رواية أن يف تلك السنة سينكسف القمر يف الـ "

  ." من رمضان	٢٧وستنخسف الشمس يف الـ 
  : كذلك يقول رجل صاحل آخر، وبيته معروف منذ مئات السنني

 ���� �� �	- ١١�١-�� �	 ����  ����� 	��  
����        ۓ �          �      ���	�         � !�      �� �"       	��   

 سيقع الكسوف -١٣١١سنة -يف القرن الرابع عشر :  كما يليوتعريبه
. واخلسوف يف شهر واحد وسيكون آية على ظهور املهدي املعهود والدجال

   .وقد وردت سنة الكسوف واخلسوف يف هذا البيت بصورة صحيحة
 ظهور املذنب ذي السنني الذي كان طلوعه مقدرا يف :اآلية الثالثة) ٣(

وبعد طلوعه قد نشر يف . زمن املسيح املوعود، وقد طلع منذ مدة ال بأس ا
  . بعض اجلرائد املسيحية أن وقت ظهور املسيح قد حان

اكتشاف وسيلة ركوب جديدة، عالمة خاصة بزمن : اآلية الرابعة) ٤(
. 	�وِإذَا الِْعشار عطِّلَت�: سيح املوعود، كما ورد يف القرآن الكرميظهور امل

                                           
 .  منه�فَِإنها ال تعمى اَألبصار ولَِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدوِر� �
 الوارد يف البيت سهو من الناسخ، أو صدر السهو مـن حـضرة املولـوي               ٢٧العدد   	
 ٢٨قتضى البشرية، وإال فاحلديث الذي ترجم يف هذا البيت ورد فيـه        مب) صاحب البيت (

  .، منه٢٧وليس 
 ٥: التكوير 	



١٨٤  �������� ��	���א����
يف أيام ". وليتركن القالص فال يسعى عليها: "وكذلك ورد يف صحيح مسلم

احلج يسافر الناس حاليا بني مكة املكرمة واملدينة املنورة على النوق، ولكن 
ذا السفر، عندها سينطبق على هذا األيام قريبة جدا اليت سيوظَّف فيها القطار هل

  . وليتركن القالص فال يسعى عليها: السفر
 انقطاع احلج كما ورد يف حديث صحيح أنه يف زمن :اآلية اخلامسة) ٥(

م ١٩٠٠ - ١٨٩٩ففي عام . املسيح املوعود سوف يمنع احلج لفترة معينة
  . وغريمها حتققت هذه اآلية أيضا بسبب الطاعون

: كثرة طباعة الكتب واملنشورات كما يتبني من اآلية: السادسةاآلية ) ٦(
�وتِشرن فحفقد كثرت طباعة الكتب يف هذا الزمن بسبب  ��ِإذَا الص

  . أدوات الطبع والنشر لدرجة ال نرى حاجة لبياا
 تفجري البحار وإجراء القنوات منها بكثرة كما يتبني من :اآلية السابعة) ٧(
فأي شك يف أنه قد أُجريت يف هذا الزمن  ،��ذَا الِْبحار فُجرتوِإ�: اآلية

  .قنوات كثرية حىت تكاد األار جتف لكثرا
 كثرة العالقات املتبادلة بني الناس والسهولة يف وسائل :اآلية الثامنة) ٨(

فبسبب القطار  ��وِإذَا النفُوس زوجت�: اللقاءات، كما يظهر من اآلية
  .قية قد تيسر هذا األمر وكأن الدنيا تغيرت متاماوالرب
يوم �:  وقوع الزالزل على التوايل كما يظهر من اآلية:اآلية التاسعة) ٩(

  . فتقع يف الدنيا زالزل غري عادية �� تتبعها الراِدفَةُ*ترجف الراِجفَةُ 
ما هو مدلول  هالك الناس بكثرة بأنواع اآلفات ك:اآلية العاشرة) ١٠(

وِإنْ ِمن قَريٍة ِإال نحن مهِلكُوها قَبلَ يوِم الِْقيامِة أَو معذِّبوها �: اآلية القرآنية
 فهنا قد ذُكر العصر الراهن، إذ يهلك الناس بالطاعون ��عذَابا شِديدا

                                           
 ٨، ٧، ١١: التكوير �
 ٨: النازعات �
�
 ٥٩: اإلسراء 
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 يف وقد اجتمعت. والزالزل والطوفانات وثوران الرباكني واحلروب فيما بينهم

  . هذا العصر دواعي املوت حبيث ال يوجد هلا نظري يف أي عصر خال
لقد ذُكر يف سفر النيب دانيال عن ظهور املسيح : اآلية احلادية عشرة) ١١(

كَِثريونَ يتطَهرونَ : "فقد ورد فيه. املوعود، الزمن نفسه الذي بعثين اهللا تعاىل فيه
ونَ، أَمصحميونَ وضيبياورلُونَ شفْعفَي ارراِر، لِكِن . ا اَألشراَألش دأَح مفْهالَ يو

وِمن وقِْت ِإزالَِة الْمحرقَِة الداِئمِة وِإقَامِة ِرجِس الْمخرِب * الْفَاِهمونَ يفْهمونَ 
يبلُغُ ِإلَى اَأللِْف والثَّالَِث ِمئٍَة طُوبى ِلمن ينتِظر و * أَلْف وِمئَتاِن وِتسعونَ يوما

 ففي هذه النبوءة أُنبئ عن املسيح املوعود الذي �."والْخمسِة والثَّالَِثني يوما
فقد ذكر النيب دانيال عالمته أن اليهود سيتركون . كان سيظهر يف الزمن األخري

 ١٢٩٠ بعد مضي  وسيظهر املسيح املوعود�القرابني احملرقة يف ذلك الزمن
الرباهني "فهذا الوقت كان وقت ظهور هذا العبد املتواضع، ألن كتايب . عاما

ا أعتربه وأن-والغريب يف األمر . ع سنوات فقطنشر بعد بعثيت ببض" األمحدية
                                           

 العـام   ويـشري إىل  واملراد من اليوم يف كتاب دانيال هو العام،          .١٢-١  :١٢ل  اداِني �
  .منه. اهلجري وهو العام األول النتصار اإلسالم وغلبته

كان اليهود حبسب التعليم الوارد يف كتبهم يعتقدون بالقرابني احملروقة حبيـث كـانوا               �
وكان السر يف ذلك حسب الـشريعة أن        . يذحبون الكباش أمام اهليكل وحيرقوا يف النار      

على اإلنسان أن يقدم تضحية نفسه أمام اهللا تعاىل، وعليه أن حيرق أهواء نفسه وكل نوع                
 املبارك، تركوا العمل ذه التضحية ظاهرا وباطنا،        �د يف عهد النيب     ولكن اليهو . التمرد

فحني ترك اليهود القرابني احملروقة احلقيقيـة       . وتورطوا يف منكرات أخرى كما هو ظاهر      
اليت كان املراد منها تضحية النفس يف سبيل اهللا وإحراق األهواء النفسانية، حرمهم عذاب              

 فيـه،   �فملخص القول إن الزمن الذي بعث النيب        . يضاغضب اهللا من التضحية املادية أ     
. كليـا ويف الزمن نفسه مت استئصال اليهود       . كان األسوأ من حيث سوء تصرفات اليهود      

 إا يف احلقيقة تنوب عـن       -اليت تقدم أمام الكعبة أثناء احلج     -أما التضحيات يف اإلسالم     
قدس، الفرق الوحيد هو أنه ال توجـد يف         القرابني اليت كان اليهود يقدموا أمام بيت امل       

كان اليهود قوما متمردين، فلذلك وضع هلم يف القرابني عالمـة           . اإلسالم قرابني تحرق  
أما يف اإلسالم فال ضرورة هلذه العالمة بل        . ظاهرية نظرا إىل ضرورة حرق أهواء نفوسهم      

 . منه. تكفي تضحية النفس يف سبيل اهللا
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 من ١٢٩٠ أنين نلت شرف املكاملة واملخاطبة اإلهلية يف عام -آية من اهللا

، الذي سجل فيه ادعائي، "اهني األمحديةالرب"مث نشر كتاب . اهلجرة بالضبط
  : ومكتوب على غالف كتايب هذا بيت من الشعر تعريبه. بعد سبع سنوات

 للهجرة، ١٢٩٧، ونشر يف "إن هذا الكتاب يرشد إىل طريق املغفرة"
يف حساب " يا غفور"إن هذا العدد يعادل جمموعة أعداد أحرف ! سبحان اهللا

  . اجلمل
.  كموعد ظهور املسيح املوعود١٢٩٠دانيال ورد عام ففي كتاب النيب 

كان بعد " الرباهني األمحدية"وإعالين بكوين املسيح املوعود كما ورد يف كتايب 
وكما قلت قبل قليل إين تشرفت باملكاملة واملخاطبة . هذا املوعد بسبع سنني

فترة مث يذكر النيب دانيال ال. ١٢٩٠اإلهلية قبل ذلك بسبع سنني أي يف عام 
وهذا مياثل إهلاما من اهللا أُِهلمته . ١٣٣٥األخرية لظهور املسيح املوعود أي عام 

 عن �وإن هذه النبوءة ليست ظنية ألا توافق نبوءة عيسى . عن عمري
املسيح املوعود اليت وردت يف اإلجنيل وحتدد الزمن نفسه لظهور املسيح 

وعود مثل تفشي الطاعون وقد ذُكرت فيها عالمات زمن املسيح امل. املوعود
فأي شك يف أن الزمن الذي أشار . واندالع احلروب والكسوف واخلسوف

إليه اإلجنيل أخرب عنه النيب دانيال أيضا؟ وإن نبوءات اإلجنيل تقوي نبوءة دانيال 
كما تصدقها نبوءة اليهود . ألن كل األمور املذكورة قد ظهرت يف هذا الزمن

لتوراة، وهي أن املسيح املوعود سيولد يف اية األلفية والنصارى املستمدة من ا
فكانت والديت يف اية األلفية السادسة حبسب التقومي . السادسة من والدة آدم

وإن والدة املسيح املوعود . القمري الذي هو التقومي احلقيقي عند أهل الكتاب
ن املسيح املوعود يف اية األلفية السادسة كانت مقدرة عند اهللا منذ البداية أل

 �وملا كان آدم . خاتم اخللفاء، وال مندوحة من العالقة بني األول واألخري
 لق يفعالقة املذكورة نظرا إىل ال-اية اليوم السادس فكان ضروريا قد خ

 أن يولَد اخلليفة األخري أيضا الذي هو آدم األخري يف اية األلفية -أعاله
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 كل يوم من أيام اهللا السبعة يساوي ألف عام والسبب يف ذلك أن. السادسة

 ويتبني من �وِإنَّ يوما ِعند ربك كَأَلِْف سنٍة ِمما تعدونَ�: كما يقول تعاىل
. األحاديث الصحيحة أيضا أن املسيح املوعود سيولَد يف األلفية السادسة

ود األلفية ولذلك مل يتجاوز أصحاب الكشوف يف حتديد زمن املسيح املوع
دوا القرن الرابع عشر اهلجري وقتاً لظهوره كأقصى حدومل �.السادسة، وحد 

ليفة األخري الذي هو اخل- من املسلمني املسيح املوعود يشبه أصحاب الكشوف
 بآدم من حيث والدته فحسب أنه سيولَد يف اية األلفية -وخاتم اخللفاء

م السادس، بل ذكروا أيضا أنه سيولَد يوم السادسة كما ولد آدم يف اية اليو
أي كما ولد آدم توأما، إذ ولد آدم أوال مث . اجلمعة مثل آدم، ويولَد توأما

فاحلمد هللا واملنة . ولدت حواء بعده كذلك سيولَد املسيح املوعود أيضا توأما
على أين مصداق نبوءة مجيع الصوفيني؛ فقد ولدت صباح يوم اجلمعة توأما، 

وقد انتقلت إىل اجلنة " جنة"الفرق الوحيد هو أن بنتا ولدت قبلي وكان امسها و
ولقد سجل الشيخ حمي الدين بن عريب . بعد بضعة أيام، مث ولدت أنا بعدها

   �.وقال إنه سيكون صيين األصل" فصوص اِحلكَم"نبوءةً يف كتابه 

                                           
ًء بنـا - �ه لو عدت السنوات اليت مضت من خلق آدم إىل النيب            لقد أظهر اهللا علي أن     �

ووفقاً هلذا  .  لتبني أن األلفية السابعة قد بدأت اآلن       -على حساب اجلمل يف سورة العصر     
  .منه.  عاما يف الوقت احلايل�٦٨احلساب فقد وِلدت يف األلفية السادسة وعمري يقارب 

لكتاب نفسه أنه كان يبلغ سبعني عاما تقريبا        يبدو أنه سهو، إذ كتب حضرته يف هذا ا         �
، كما يتبني من كتاباتـه وكتابـات        ) من هذا الكتاب   ٤٦٨انظر ص    (م١٩٠٣يف عام   

 عاما، فـال ميكـن أن       ٧٩ إىل   ٧٤م عن عمر ما بني      ١٩٠٨معارضيه أيضا أنه توفِّي يف      
  ) املترجم. (م حني تأليف هذا الكتاب١٩٠٦ عاما يف ٦٨ �يكون عمره 

د من ذلك أنه سيكون يف أسرته دم تركي، وتنطبق هذه النبوءة على أسرتنا الـيت                املرا �
اشتهرت بأا أسرةٌ مغولية، غري أن ما قال اهللا تعاىل هو األصح وهو أن هـذه األسـرة                  

ولكن من املتيقَّن واملشهود وامللحوظ متاما أن األغلبية من أمهاتنا وجداتنا           . فارسية األصل 
  . لية وهن صينيات األصل، أي كن من سكان الصني، منهينحدرن من أسرة مغو

  .)اب صديق حسن خان من وبال، منهلنو" حجج الكرامة"انظر (
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عضا، وبذلك تصل على أية حال، إن هذه النبوءات الثالثة تؤازر بعضها ب

  . درجة اليقني لتعاضدها، وال يسع عاقال إنكارها
 عن حدوث الزالزل وتفشي � نبوءة عيسى :اآلية الثانية عشرة) ١٢(

 يف هذا الزمن أمر �الطاعون، وكما كتبت آنفا أن ظهور املسيح املوعود
  . حمتوم
ظهور املسيح النبوءة اليت تستنبط من التوراة عن : اآلية الثالثة عشرة) ١٣(

  . املوعود يف اية األلفية السادسة
نبوءة نعمة اهللا الويل، وقد كتبت يف كتايب : اآلية الرابعة عشرة) ١٤(

  .  أبياته اليت حتتوي عليها النبوءة" )أي آية مساوية(نشان آمساين "
نبوءة غالب شاه اجلمالبوري اليت نقلتها : اآلية اخلامسة عشرة) ١٥(

  ". إزالة أوهام"تايب بالتفصيل يف ك
 -من السند " صاحب العلَم"لقد رأى املرشد : اآلية السادسة عشرة) ١٦(

 -الذي كان له مئة ألف شخص من املريدين وكان صاحلا معروفا يف منطقته 
وقد نشرت .  قال له مشريا إيلَّ، إنه صادق وهو من عندنا�يف الرؤيا أن النيب 

                                           
يقول أحد القساوسة أن الطاعون والزالزل ليست دليال على ظهور املسيح املوعود ألنه      �

اب على ذلك أنه    واجلو. يثبت تارخييا أن الطواعني والزالزل مثلها تقع يف الدنيا باستمرار         
مما ال شك فيه أن الطاعون ووقوع الزالزل يف اهلند والبنجاب أمر غري عادي متاما بل ال                  

أما الطاعون والزالزل احلالية فتفوق العادة كيفًـا        . يوجد هلا أثر على مر مئات السنوات      
  . وإذا كان القسيس املذكور ينكر ذلك فليقدم هلا نظريا. وكما

إذا تفشى الطاعون أو وقعت الزالزل أو اندلعت احلروب يف الـدنيا            وعالوة على ذلك،    
فما دام قد قام مدعي . خالل األزمنة السابقة فما وجد عندها من ادعى أنه املسيح املوعود      

املهدوية قبل الطاعون والزالزل غري العادية مثل احلالية مث حتققت بعده العالمـات كلـها      
إذن؟ صحيح أن النجوم مل تسقط مـن الـسماء علـى            حبسب اإلجنيل فما معىن إنكاره      

األرض، لكن اسألوا علماء الفلك هل ميكن أن يبقى الناس والدواب على قيد احلياة بعـد        
 . سقوطها؟ منه
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وال حاجة للخوض يف التفاصيل " فة غولرويةحت"هذه الرؤيا أيضا يف كتايب 

  .اآلن
إهلام تلقاه عين املولوي الشهيد صاحبزاده عبد : اآلية السابعة عشرة) ١٧(

وإىل جانب ذلك . اللطيف أن هذا الشخص على احلق وهو املسيح املوعود
رأى رؤى كثرية وهبته ثباتا حىت ضحى من أجل اإلميان يب حبياته يف أرض 

وقد أُسِدي له النصح مرارا أن اترك بيعة هذا الشخص . ن احلاكمكابول بأمر م
ال أستطيع أن أؤثر احلياة على : ولكنه أجاب. ستنال إكراما أكثر من ذي قبل

أود أن أقدم : ويف اية املطاف ضحى حبياته يف هذا السبيل، وقال. اإلميان
 وأبدى صمودا حبيث مل عندها رِجم،. حيايت يف هذا السبيل ابتغاء مرضاة اهللا

بقيت جثته حتت احلجارة أربعني يوما، حىت . خترج من فمه حىت آهة واحدة
ويروى أن رائحة املسك ال تزال تفوح من . دفنها أحد مريديه السيد أمحد نور

 إىل هنا شعرة له وتفوح منها رائحة املسك إىل توقد وصل. قربه إىل اآلن
  . يف زاوية من بيت الدعاء عندنااليوم، وهي معلقة يف إطار زجاجي 

والظاهر أنه إذا كان هذا كله من صنع مفتٍر كذَّاب فلماذا تلقّى الشهيد 
كان . إهلامات عن صدقي وهو يف منطقة بعيدة جداً، وملاذا رأى رؤى متتالية

جيهل حىت امسي ولكن اهللا تعاىل أخربه عين أن املسيح املوعود قد ولد يف 
يتحقق من صدق األخبار، وحني علم أن شخصا يف عندها بدأ . البنجاب

قاديان إقليم فنجاب حمافظة غورداسبور يدعي أنه املسيح املوعود، ترك كل 
مث قُبض عليه عند عودته إىل بالده . شيء وفر إيل ومكث هنا حنو شهرين

ميكنك أن تقابل : وحني قيل له بعد أن أُلقي القبض عليه. بوشاية من األشرار
وحني . ال حاجة يل بلقائهم فإين تركتهم يف ذمة اهللا: والدك، قالزوجتك وأ

كانت يف ذلك إشارة . لن أبقى ميتا أكثر من أربعني يوما: أُخرب بقرار رمجه قال
إىل ما ورد يف كتب إهلية أن املؤمن يحيا بعد موته ببضعة أيام أو بعد أربعني 

 هذا النـزاع ال يزال يدور علما أن. يوما على أكثر تقدير، ويرفع إىل السماء
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، إذ حنن نعتقد حسب كتاب اهللا �بيننا وبني معارضينا حول رفع عيسى 

برفعه الروحاين، أما معارضونا فهم يعتقدون برفعه اجلسدي خمالفني بذلك 
قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت ِإال �: كتاب اهللا وواطئني حتت األقدام حكمه القائل

ويقولون عين إنين دجال ألنه قد ورد أن ثالثني دجاال  	�بشرا رسوال
سيظهرون، وال يفكرون أنه إذا كان مقدرا أن يأيت ثالثون دجالون فكان من 

ولكن ما أكرب هذه الطامة إذ . املفروض أن يأيت مقابلهم ثالثون مسيحا أيضا
بق إذ مل ي! ما أشقى هذه األمة! جاء ثالثون دجالون ومل يأت وال مسيح واحد

يف نصيبها إال الدجالني، ومل يكن من نصيبها إىل اآلن أن ترى وجه مسيح 
  . صادق، بينما قد جاء يف السلسلة اإلسرائيلية مئات األنبياء

فهل من التقوى يف شيء االعتراض على اجلماعة اليت خلق اهللا تعاىل فيها 
 اهللا صادقني وملهمني مثل الشهيد عبد اللطيف الذي ضحى حبياته يف سبيل

وصدقين بإهلام من اهللا؟ وأنى للمتقي الصاحل والعامل الفاضل أن يبدي محاسا يف 
  ! العشق من أجل شخص كاذب

  : تعريب أبيات فارسية
ال أحد يقدم رأسه ويضحي حبياته من أجل أحد، إمنا هو العشق الذي "* 

  . حيض بكل شوق على هذه األعمال كلها
طرمة، والعشق جيعله يتمرغ يف تراب العشق يدخل صاحبه يف نار مض* 

  .اخلزي والذلة
ال أقبل أن القلب ميكن أن يتطهر دون العشق، والعشق هو الذي ينقذ من * 

  )انتهت الترمجة(". هذه اخلديعة
لقد أدىل املولوي الشهيد صاحبزاده عبد اللطيف بشهادة حٍق؛ وذلك 

بدأ معظم املشايخ يف حني أن م. واالستقامة فوق الكرامة. بالتضحية بنفسه
املعاصرين هو أم يغريون رأيهم لكسب بضعة مليمات فقط، وال يكون 

                                           
 ٩٤: اإلسراء 	
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أما الشهيد عبد . كالمهم مبنيا على خشية اهللا، بل يكون نابعا من ثورة النفس

اللطيف فكان تقيا وعبدا صادقا هللا، فلم يبال يف سبيل اهللا بزوجته وال بأوالده 
علماء احلق، وإن أقواهلم وأعماهلم هلي اجلديرة هؤالء هم . وال حبياته الغالية

  . باالتباع، أولئك الذين متسكوا بصدقهم يف سبيل اهللا إىل النهاية
  : ترمجة أبيات فارسية

ال تسأل الشخص األناين عن سبيل اهللا، بل جيب البحث عن الراكب "
  حيثما يتصاعد الغبار

احبث عن السكينة يف اذهب واحبث عن قلب ملتاع يف حبه تعاىل وصاِدقْه و
  كنفه

كن ترابا على عتبات من تفاىن يف احلبيب األزيل، واحبث عن رضا ذلك 
  احلبيب على بابه

من يصل إليه بعد جتشم املرارة واحلرقة هو البطل حقا، فحاِول فتح هذا 
  احلصن بتكبد املصائب

 اجللوس على مقعد الغرور ليس طريقا سليما، فاحرق هذه النفس الدنية
  ."واحبث عن احلياة يف ذلك احلبيب

ولَو تقَولَ علَينا بعض اَألقَاِويِل �:  قول اهللا تعاىل:اآلية الثامنة عشرة) ١٨( 
 � هذه اآلية نزلت يف النيب 	� ثُم لَقَطَعنا ِمنه الْوِتني* َألخذْنا ِمنه ِبالْيِمِني *

لقرآن الكرمي عموما أنه خياطب النيب فمن أسلوب ا. ولكنها تعطي معىن عاما
 يف معظم األوامر والنواهي، وهي موجهة إىل اآلخرين أيضا، أو تكون �

فَال تقُلْ لَهما أُف وال تنهرهما وقُلْ �: موجهة إىل غريه فقط، مثل قوله تعاىل
ولكن مقصده  �؛ فاخلطاب يف هذه اآلية موجه إىل النيب ��لَهما قَوال كَِرميا

واحلق أن يف ذلك سرا، .  قد ماتا يف صغره�احلقيقي هي األمة ألن والدا النيب 
                                           

 ٤٧: احلاقة 	
 ٢٤: اإلسراء �
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 قد أُمر أن �وهو أن كل عاقل يستطيع أن يفهم من اآلية أنه إذا كان النيب 

! يكرم والديه ويقول هلما قوال كرميا، فكم باحلري باآلخرين أن يكرموا آباءهم
وقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه �: رى وهيوإىل هذا األمر تشري آية أخ

 ففي هذه اآلية قد وضح لعبدة األوثان أن األوثان ،�وِبالْواِلديِن ِإحسانا
ولو . ليست شيئا وال منة هلا عليكم إذ مل ختلقكم ومل تكفلكم يف صغركم

م أرباب لكم بصورة أجاز اُهللا أن يعبد معه أحد ألمر أن تعبدوا آباءكم أل
ومن الطبيعي أن كل شخص حيمي أوالده من . جمازية، أي هم الذين ربوكم

الضياع يف الصغر، حىت الدواب والطيور تفعل ذلك، وهكذا فإا تقوم 
وإن احلماس للربوبية أيضا يأيت . بالربوبية نوعا ما بعد ربوبية اهللا رب األرباب

  . من اهللا تعاىل
العتراضية أعود إىل صلب الكالم وأقول إا لفكرة سخيفة بعد هذه الفقرة ا

.  علينا ألهلكناه هو، ولكننا ال لك غريه إذا افترى�القول أنه لو تقول النيب 
 ويقول بأنه لو كان مفتريا �أن اهللا يظهر غريةً ذه الطريقة جتاه النيب أي 

 اآلخرين مهما افتروا اءعلى افترألهلكه، وال يظهرها جتاه غريه وال تثور غريته 
إن هذه الفكرة سخيفة وتتناىف أيضا مع .  ونسبوا إليه إهلامات كاذبة�عليه 

وال زالت الفقرة اليت تقول إن الذي يفتري على اهللا أو يدعي . الكتب اإلهلية
وعالوة على ذلك لقد ظل . ة يف التوراةدالنبوة كذبا سيهلَك حتما موجو

 أمام اليهود �ولَو تقَولَ علَينا�: الِقدم آيةعلماء اإلسالم يقدمون منذ 
والظاهر أنه ما مل يفد املوضوع عموما . �والنصارى دليال على صدق النيب 

 ألهِلك وفسد �وأي دليل يف القول إنه لو افترى النيب . ال ميكن تقدميه دليال
له ويؤيده أكثر كل عمله، أما إذا افترى غريه فال يغضب اهللا عليه بل حيبه ويمه

                                           
 ٢٤: اإلسراء 
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هذا ال ميكن أن يسمى دليال، بل إمنا هو ادعاء فقط حيتاج إىل دليل . �منه 

  . يف حد ذاته
األسف كل األسف أم قد وصلوا يف عداويت إىل درجة يشنون فيها 

إم يعلمون أنه قد مضى على .  أيضا�هجمات على آيات صدق النيب 
 عاما وهي مدة أطول من مدة بعثة ٢٥إعالين بتلقي اإلهلام والوحي أكثر من 

واهللا أعلم إىل .  عاما٣٠ عاما، أما مديت فهي حنو ٢٣ أيضا اليت طالت �النيب 
 -مع تسميتهم أنفسهم مشايخ-لناس لذا يقول هؤالء ا. مىت ستمتد أيام دعويت

 اإلهلام من اهللا ميكن أن يعيش إىل ثالثني -كِذباً-إن مفتريا على اهللا ومدعيا 
دءا من إعالنه بتلقي اإلهلام، وميكن أن يؤيده اهللا وينصره أيضا، ولكن ال عاما ب

  . يأتون له بنظري
لقد عاملين اهللا . فيا أيها املتجاسرون، اعلموا أن الكذب ِمثل أكل القذارة
 كل يوم جديد �تعاىل بلطف وإحسان دائما حىت طلع علي منذ فترة طويلة

 تعاىل املعارضني يف كل قضية رفعت وقد أخزى اهللا. بتقدم وازدهار جديد
وإذا كان عندكم نظري هلذا التأييد والنصرة وهلذه املدة فأتوا به، وإال . إلباديت

 �لَو تقَول علَينا�: فاعلموا أن هذه اآلية أيضا قد حتققت حبسب مدلول اآلية
  . وستسألون عنها

، مرشد نواب  هي أن اخلواجة غالم فريد:اآلية التاسعة عشرة) ١٩(
ولذلك فقد صدقين يف . اولبور، رأى رؤيا يف تصديقي فألقى اهللا حيب يف قلبه

من عادة . احملتوي على ملفوظاته" إرشادات فريد"مواضع عدة يف كتابه 
الصوفيني أم قلما يدخلون يف النـزاعات الشكلية، بل يؤمنون مبا يطلعون 

                                           
" الرباهني األمحدية"فليكن واضحا أنه لو عد زمن إهلامي من يوم تأليف اجلزء األول من   �

أما إذا عد من تأليف اجلـزء الرابـع مـن           .  عاما ٢٧لتبني أنه قد مضى على إهلامي حنو        
وإذا بدأنا احلساب من أول وحي تلقيته فقد .  عاما٢٥فقد مضى عليه    " الرباهني األمحدية "

  . منه.  عاما٣٠مضى على ذلك 
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وملا كان اخلواجة غالم فريد، طيب . هللاعليه بالرؤيا أو الكشف أو اإلهلام من ا

مث زار قريته كثري . فكشف اهللا عليه صدقي" صاحب العلَم"الباطن مثل املرشد 
وقد ذكر حضرة . من املشايخ مثل املولوي غالم دستغري ليحرضوه على تكذييب

ووصلته أيضا رسالة ". إرشادات فريد"اخلواجه هذه الوقائع بنفسه يف كتاب 
نويني ولكنه مل يباِل بأحد منهم وأفحم املشايخ املغرضني بأجوبة من بعض الغز

قوية فلم يكن منهم إال أن يلزموا الصمت، وتويف وهو من مصدقي بفضل اهللا 
ويتبني من الرسائل اليت بعثها إيلَّ مدى حبه الذي ألقاه اهللا تعاىل يف قلبه . تعاىل

  . له بشأينيل، ومدى املعرفِة اليت وهبها اهللا تعاىل له بفض
على كثري من اعتراضات " إرشادات فريد"لقد رد حضرة اخلواجة يف كتابه 

املعارضني؛ فقد ورد يف الكتاب أن شخصا قال حلضرة اخلواجة إن آم مات 
هذا ال يهم، وأعرف جيدا أن آم : بعد مضي املوعد احملدد، فذكر امسي وقال

 وقال له شخص �.ى آمقد مات بنفَسه، أي أن توجهه وعزمه قد قضى عل
كيف نؤمن به مهديا معهودا بينما ال توجد فيه كافة العالمات : آخر مشريا إيلَّ

املذكورة يف األحاديث عن املهدي املعهود؟ فسخط حضرة اخلواجة على هذا 
لك أن تقول إن العالمات اليت افترضها الناس مسبقا حسب : الكالم وقال

                                           
ولـو مل   . ققت من حيث مضموا   لقد كتبت أكثر من مرة أن النبوءة عن آم قد حت           �

 عن تـسميته  - شخصا ٧٠ أو ٦٠ على مرأى من أناس كان عددهم حنو     -يتراجع آم   
ولكن ما دام قد تراجع عـن       .  دجاال، لكان ممكنا أن يقال بأن النبوءة مل تتحقق         �النيب  

 ١٥ولو مات آم يف أثنـاء      . ذلك فكان ضروريا أن يستفيد من الشرط الوارد يف النبوءة         
شهرا رغم تراجعه الذي أظهره يف جملس يضم مسيحيني غاضا الطرف عن عزته وجاهـه               

وعندها فقط كان ممكنا أن يقـال بـأن النبـوءة مل       . جلاز االعتراض على وعد اهللا تعاىل     
أما اآلن فإثارة االعتراض بعد تراجعه إمنا هو عمل الذين ليس هلـم نـصيب وال            . تتحقق

 شـهرا، ومل    ١٥صحيح أن آم حني أبدى مترده بعد مضي         . عالقة بالدين وال باألمانة   
. شهرا بعد إعالين األخـري    ١٥يشكر اهللا تعاىل، مات حسب نبوءيت األخرى يف غضون          

 من العقالء مـع كونـه      حدفقد أقر وا  .  شهرا ١٥وته عن نطاق    على أية حال مل خيرج م     
 .منه. س إال تعنتامسيحيا بأن النبوءة عن آم قد حتققت بكل جالء، واإلنكار لي
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ولو حتققت كلها ملا كفر م . أو رسول قطزعمهم مل تتحقق كلها يف أي نيب 

فمن سنة اهللا أن العالمات اليت تذكر يف النبوءات . بعضهم وآمن بعضهم اآلخر
بل تكون هناك استعارات يف . عن نيب مقبل ال تتحقق كلها بكلماا الظاهرية

بعضها، كما ال يفهم الناس بعضها اآلخر بسبب اخللل يف فهمهم، وكذلك 
لذا فإن طريق التقوى أن يستفيد . يف إىل بعض األمور القدميةيتطرق التحر

أما إذا أراد اإلنسان أن جيعل كل . اإلنسان مما حتقق ويدرك الوقت والضرورة
العالمات املذكورة خاضعة لفهمه هو الضطر للتخلي عن األنبياء مجيعا، 

يب من األنبياء ولَكانت عاقبته احلرمان وعدم اإلميان ألنه مل يسبق أنْ حتققت يف ن
كان اليهود يقولون . كافة العالمات املزعومة بصورا الظاهرية دون أي نقص

إنه لن يأيت قبل أن يعود النيب إلياس إىل ) �أي عيسى (عن املسيح األول 
فهل عاد إلياس؟ كذلك كان اليهود يصرون على أن خامت األنبياء . األرض

 من بين إسرائيل؟ فما دام � النيب املقبل سيبعث من بين إسرائيل، فهل بعث
ذي اتفق عليه حسب اعتقاد اليهود ال-نبياء مل يبعث من بين إسرائيل خامت األ

 أي غرابة إذن إن مل يبعث املهدي املوعود من أسرة بين -مجيع أنبيائهم أيضا
أمية أو بين العباس؟ إن النبوءات اإلهلية تضم أسرارا غيبية كثرية منها اختبار 

  �.س أيضاالنا
فما دام اليهود قد حرموا من اإلميان بسبب تعصبهم ألفكارهم ففي ذلك 
عربة للمسلمني، ألنه قد ورد يف احلديث الصحيح أن بعض املسلمني يف الزمن 

كما ورد أنه لو . األخري سيصريون يهودا، أي يقلدون اليهود وحيذون حذوهم

                                           
اقرأوا األحاديث بإمعان جتدوا فيها اختالفا كثريا حول املهدي املعهود وكأا جمموعـة              �

فقد جاء يف بعضها أن املهدي سيكون من ولد فاطمة، وجـاء يف غريهـا أنـه            . تناقضات
أما احلديث الوارد يف سنن     ". رجل من أميت  : "كما ورد يف بعضها   . سيكون من بين العباس   

ال مهـدي إال    : "ن ماجة فقد قضى على كل هذه الروايات ألن الكلمات الواردة فيه هي            اب
مث ما من حديث من األحاديث عن املهدي خيلو من اجلرح، فال ميكن اعتبـار أي                ". عيسى

 .منه. فكيفما حتققت النبوءة وما أصدر احلَكَم املوعود من حكم فهو األصح. منها صحيحا
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ن معظم اليهود مل يؤمنوا فكم هو مقام خوف أ. زنا يهودي بأمه لفعلوا مثله

 لسبب وحيد وهو أم رأوا واجبا عليهم أنه ال جيوز اإلميان �بعيسى والنيب 
فسقطوا يف هوة . بنيب ما مل يروا حتقق العالمات واآليات كلها حسب زعمهم

الكفر، وظلوا مصرين على أنه ال بد من جميء إلياس قبل املسيح، كذلك ال بد 
باختصار، قد وهب اهللا تعاىل اخلواجةَ . ن بين إسرائيلمن جميء خامت األنبياء م

غالم فريد نورا باطنيا، فكان قادرا على التمييز بني الصادق والكاذب بنظرة 
  . أدخله اهللا يف واسع رمحته وقربه إليه زلفى، آمني. واحدة

 قبل حنو ثالثني عاما تلقيت إهلاما من اهللا تعاىل أنك :اآلية العشرون) ٢٠(
وهناك مئات الناس على هذا اإلهلام من الشاهدين، وقد . نسال بعيداسترى 

مث حدث حبسبه متاما إذ قد رأيت أوالدا مل يكونوا . نشر أيضا مرات عديدة
مث رأيت أوالد األوالد وال أدري إىل أين سيستمر ثأثري هذه . موجودين حينذاك

  . النبوءة
ض والدي حني مر- عاما  قبل حنو ثالثني:اآلية احلادية والعشرون) ٢١(

:  تلقيت ظُهر اليوم الذي قُدرت فيه وفاته إهلاما-رمحه اهللا يف أواخر عمره
، وأُلقي يف قليب أا إشارة إىل وفاته، وأن هذا احلادث "والسماء والطارق"

عندها فهمت . وكان ذلك عزاء من اهللا تعاىل لعبده. سيقع بعد غروب الشمس
. إلهلامروب الشمس، وقد أُخِبر كثري من الناس ذا اأن والدي سيتوفَّى بعد غ
 أن هذا - يكذب عليه إال الشيطان وامللعونوالذي ال-وواهللا الذي نفسي بيده 

والغريب يف األمر أن املرض الذي كان والدي مصابا به، . ما حدث بالضبط
 أي أمل الكلية، كان قد زال متاما يف ذلك الوقت، ومل يبق إال شيء قليل من

فما إن عاد من بيت . الزحار، وكان أيب يذهب إىل اخلالء وحده دون سند
. اخلالء بعد غروب الشمس وجلس على السرير حىت بدت عليه حالة النـزع

ومل يسبق يل قبل هذا احلني . فنظر إيل يف هذه احلالة من االحتضار مث استلقى
االحتضار أن رأيت شخصا يستطيع الكالم يف حالة النـزع ويتحدث عند 
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وبعدها انتقل من الدار الفانية بعد غروب الشمس . بكالم سليم وواضح

فكان ذلك أول إهلام وأول نبوءة أظهرها اهللا . بالضبط، إنا هللا وإنا إليه راجعون
تعاىل علي؛ فقد أخربين اهللا ظهرا أن هذا األمر حادث مث حتقق هذا اخلرب بعد 

إن نسيت فلن أنسى أن اهللا تعاىل و. وذلك مدعاة العتزازي. غروب الشمس
والذين تثور فيهم . عزاين بوفاة والدي وأقسم بوفاة والدي كما أقسم بالسماء

روح شيطانية سيستغربون ويقولون كيف ميكن أن يعظِّم اهللا أحدا فيقسم بوفاة 
 إن هذا �ولكين أقول مرة أخرى حالفا باهللا . والده معتربا إياها حزنا عظيما

:  واهللا تعاىل هو الذي قد أخربين به على سبيل العزاء وقالاحلدث حق،
  . مث حدث كما قال، فاحلمد هللا على ذلك" والسماء والطارق"

 كما قلت آنفا بأين أُخربت أن والدي :اآلية الثانية والعشرون) ٢٢(
. سيتوفَّى بعد غروب الشمس فحزنت طبعا مبقتضى البشرية إثر تلقي هذا اخلرب

نت معظم أسباب معاشنا مرتبطة به، كما كان يتلقى معاش التقاعد ا كامولَ
أيضا من قبل احلكومة اإلجنليزية وكذلك كان يأخذ مبلغا ال بأس به منحةً، 
وكان كل ذلك مرتبطا حبياته؛ فخطر ببايل عما عساه حيدث بعد وفاته، 

 بالبال يف وخطر هذا اخلاطر. وقلقت ظنا مين أنه قد حتلّ بنا أيام ضيق ومعاناة
أليس اهللا : "مث غلبين نعاس يف احلال وتلقيت إهلاما ثانيا. أقل من ثانية كالربق

فتقوى قليب إثر هذا اإلهلام كأن جرحا مؤملا اندمل دفعة واحدة ". بكاٍف عبده
احلق أين جربت مرارا أن الوحي اإلهلي يتسم مبيزة ذاتية تطَمئن . بتأثري مرهم

ولكننا نتأسف على نوعية . يزة هو اليقني القوي بالوحيالقلب، وأساس هذه امل
إن إهلاماتنا ظنية، فال : إهلامات هؤالء الناس إذ يقولون مع ادعائهم بتلقي اإلهلام

ندري أِمن الشيطان هي أم ِمن الرمحن، وإن ضرر مثل هذه اإلهلامات أكثر من 
 بالقرآن الكرمي وكتب ولكنين أقول حلفًا باهللا إين أؤمن بإهلامايت كإمياين. نفعها

 اهللا األخرى، وكما أعترب القرآن الكرمي كالم اهللا القطعي واليقيين كذلك أوقن
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أن الكالم الذي ينـزل علي هو كالم اهللا ألنين أرى معه بريقًا ونورا من اهللا، 

  . وأجد مناذج قدرة اهللا تعاىل معه
، تيقنت يف احلال أن "أليس اهللا بكاف عبده: "فباختصار، حني تلقيت إهلاما

امسه مالوا مل - هذا اإلهلام يف احلال هلندوسي فكتبت. لن يضيعيناهللا تعاىل 
 وقصصت له القصة كلها، وأرسلته - قاديان وال يزال على قيد احلياةيسكن يف

إىل مدينة أمِرتسر ليصنع منه خامتا حبفره يف فص اخلامت مبساعدة احلكيم املولوي 
وكلّفت هذا اهلندوسي ذا العمل ليكون شاهدا . نوريحممد شريف الكال

. على هذه النبوءة العظيمة وليكون املولوي حممد شريف أيضا من الشاهدين
ونقشه كما . فوصلين اخلاتم ببذل مخس روبيات عن طريق املولوي املذكور

  : يلي
  
  

            

تنا كلها تعتمد على لقد تلقيت هذا اإلهلام يف أيام كان معاشنا وأسباب راح   
ومل يكن أحد من الناس يعرفين، وكنت خامل الذكر . دخل والدي الزهيد

مث وجه اهللا تعاىل إيلَّ . منـزويا يف زاوية اخلمول يف قرية غري عامرة هي قاديان
. عالَما حسب نبوءته وأعانين باملال بفتوحات متتالية ال أجد الكلمات لذكرها

اليت أين سأجد حىت عشر روبيات شهريا، ولكن اهللا ما كنت أتوقع نظرا إىل ح
 املتكربين ترابا قد أخذ بيدي، فأستطيع أن الذي يرفع الفقراء من التراب وجيعل

ويقدر .  أو أكثر�أقول باليقني إنه قد جاءين إىل اآلن ثالثة مئة ألف روبية
دة متوسط ما ينفَق على دار الضيافة بألف ومخس مئة روبية شهريا منذ ع

وزد إىل ذلك أقساما أخرى تقتضي نفقات أخرى مثل املدرسة وطباعة . أعوام
                                           

ف من الروبيات عن طريق احلواالت الربيدية، غري أن ما قـدم يل             مع أنه قد جاءين ألو     �
اإلخوة املخلصون بأنفسهم يزيد على ذلك بكثري، وذلك باإلضافة إىل ما جـاء ضـمن               

وكذلك أرسل اإلخوة املخلصون قطعاً نقدية وذهبية ومل يظهروا حـىت           . الظروف بالربيد 
   .منه. أمساءهم، فال أعرف إىل اآلن عن أمسائهم شيئا
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بعظمة وجالء " أليس اهللا بكاف عبده"فانظروا، كيف حتققت نبوءة . الكتب

هل هذا عمل مفتر أو وساوس شيطان؟ كال، بل إمنا هو فعل اهللا الذي يف ! تام
ثقون بكالمي فافحصوا وإن كنتم ال ت. يده العزة والذلة والرقي واالحنطاط

 سجالت الربيد يف الدوائر احلكومية لعشرين سنة ماضية لتعرفوا كيف فُتح علي
باب الدخل أثناء كل هذه املدة، مع أن الدخل مل يكن مقصورا على ما جاء 
بالربيد فقط؛ فقد كان هناك نوع آخر من الدخل حيث يدفع الناس ألوفا من 

  . يان، أو يرسلون قطعا نقدية يف الظروفالروبيات نقدا حني زيارم لقاد
 النبوءة عن عبد اهللا آم اليت حتققت جبالء :اآلية الثالثة والعشرون) ٢٣(

 ١٥سيهلك يف غضون : أوال. تام، وكانت يف احلقيقة حتتوي على نبوءتني
 فلن -والعياذ باهللا- كان دجاال �إذا توقف عما نشره أن النيب : ثانيا. شهرا

ن النبوءة جاءت ألن آم مسى فإوكما كتبت من قبل . �شهرا ١٥ميوت يف 
صحيح أن املدة احملددة يف ". اندرونه بايبل" دجاال يف كتابه �نبينا األكرم 

:  شهرا، ولكنها كانت مشروطة بشرط١٥النبوءة كانت عن موت آم يف 
نه ولكن آم تراجع عن كالمه يف الس وأخرج لسا". إن مل يرجع إىل احلق"

يف تواضع وتذلل ووضع يديه على أذنيه وأظهر ندمه على تسميته الرسول 
وال يشهد على ذلك شخص أو شخصان فقط، بل ستون أو سبعون . بالدجال

  . شخصا، نصفهم من املسيحيني والنصف اآلخر من املسلمني

                                           
يعلم ألوف من الناس أنه عندما أُعِطي آم مهلة حبسب الشرط يف اإلهلـام مل يـشكر       �

وقال إنه ما خاف، ومن ناحية ثانيـة        . على املهلة بل كتم احلق ظنا منه أن البالء قد رفع          
وذلك مع أن مجيع الكبار يف الديانة املسيحية ظلوا حيلفون على مـر             . رفض احللف أيضا  

وبعـد  .  أقسم، وأقسم بولس وبطرس أيضا     �من اإلجنيل أن املسيح     وثابت  . العصور
. كتمانه احلق كشف اهللا تعاىل يل أنه سيموت اآلن سريعا، فنشرت عنه إعالنـا آخـر               

 شهرا من تاريخ نشري اإلعالن عن موته بنـاء   ١٥والغريب يف األمر أنه مات يف غضون        
 شـهرا  ١٥أبقى اهللا له مدة الــ  فحني ترك آم الصدق وكتم احلق    . على إهلامي الثاين  

 . نفسها اليت أحدثت مأمتا وحنيبا يف بيوت معارضينا، منه
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" الدجال"وأظن أن مخسني شخصا من الذين تراجع آم أمامهم عن قوله 

  .  قيد احلياة، مث مل يتفوه ذه الكلمة إىل موتهال يزالون على
فليفكروا اآلن، كم من اخلبث واجلرأة وعدم اإلميان القول إن آم مل 

إن . يتراجع عن موقفه مع أنه تراجع تراجعا بينا حبضور ستني أو سبعني شخصا
 .اليت جاءت النبوءة بسببها" الدجال"مدار حلول غضب اهللا به كان على كلمة 

وكان الشرط يف النبوءة أن يتراجع عن هذه الكلمة، ومل يذكر يف النبوءة شيء 
مل يكن . عن إسالمه، فما دام قد تراجع بكل تذلل فقد تاب اهللا عليه برمحته

اهلدف من إهلام اهللا أن عبد اهللا آم لن يسلم من اهلالك ما مل يسلم، ألن إنكار 
وال يكره اُهللا أحدا من أجل . هماإلسالم أمر مشترك بني املسيحيني كل

ومن غري املعقول التنبؤ أن فالنا سيهلك إىل مدة معينة ما مل يسلم، إذ . اإلسالم
وكما كتبت مرارا وتكرارا أنه ال . إن الدنيا مليئة بأناس ينكرون اإلسالم

ينـزل يف الدنيا عذاب رد إنكار أحٍد اإلسالم، بل هذا ذنب سيسأل عنه يوم 
فهل هناك من خصوصية آلم يف هذا حىت يتنبأ مبوته إلنكاره . امة فقطالقي

بل السبب الوحيد وراء النبوءة كان أنه استخدم . اإلسالم وال يتنبأ عن غريه
، ولكنه تراجع عنها أمام ستني أو سبعني �يف حق النيب " الدجال"كلمة 

ن هذه الكلمة فحني تراجع ع. شخصا معظمهم من أشراف الناس وِكرامهم
وظل يبكي بعد ذلك فقد استحق أن يرمحه اهللا، ولكن لدرجة أن موته تأخر 

  . لبضعة أشهر، ولكنه مات يف حيايت على أية حال
أفَلَم تتحقق . ب موتهالنقاش الذي كان يدور مباهلةً قد ثبت فيه كذبه بسب

ايت؟ كال،  مع أنه قد مات يف حي-رد التأخري يف موته لبضعة أشهر-النبوءة 
لعن اهللا قلوبا ال تتورع عن االعتراض على آيات . بل حتققت بكل جالء

وإذا أراد املعترضون فأستطيع أن أقدم على تراجع آم حنو . صرحية مثلها
 مع أن مجيع املسيحيني حيلفون حىت �وبسبب تراجعه مل حيلف. أربعني شاهدا

                                           
  . املترجم-إنكاره عن التراجع أي على   �
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 هذا النقاش، إذ إن  بنفسه قد حلف، وال أرى حاجة لتطويل�أن املسيح 

  .آم ليس حيا اآلن وقد مضى على موته أكثر من إحدى عشرة سنة
حزيران / يونيو٣٠ تلقيت إهلاما بتاريخ :اآلية الرابعة والعشرون) ٢٤(

ويف احلال أُفِهمت أن ." أوال اإلغماء، مث الغشيةُ، مث املوت: "م ما معناه١٨٩٩
فسردت هذا اإلهلام لكثري . احلزن مبوتههذا اإلهلام خيص صديقا خملصا يصيبنا 

. م١٨٩٩حزيران / يونيو٣٠بتاريخ " احلَكَم"من أفراد اجلماعة ونشر يف جريدة 
مات مبوت مفاجئ أخونا املخلص جدا الدكتور م ١٨٩٩متوز /يف اية يوليومث 

حممد بورخيان اجلراح املساعد يف مدينة قصور، إذ أغِمي عليه أوال مث دخل يف 
والفاصل الزمين بني اإلهلام املذكور وموته .  مث رحل من هذه الدنيا الفانيةغيبوبة

  .كان عشرين أو اثنني وعشرين يوما فقط
 هي نبوءة عن قضية جنائية رفعها ضدي :اآلية اخلامسة والعشرون) ٢٥(

ونص النبوءة اليت تلقيتها من . شخص يدعى كرم دين اجلهلمي يف مدينة جهلم
، "رب كل شيء خادمك رب فاحفظين وانصرين وارمحين: "هواهللا ذا الشأن 

وبالفعل برأ . كذلك كانت هناك إهلامات أخرى أيضا احتوت على وعد الرباءة
  . اهللا ساحيت يف تلك القضية

 براءيت يف قضية جنائية رفعها علي املدعو :اآلية السادسة والعشرون) ٢٦(
الل وآمتا رام يف مدينة كرم دين اجلهلمي يف حمكمة القاضي جندو 

وأخربت يف النبوءة عن تربئيت يف اية األمر، وهذا ما حدث . غورداسبور
  . بالضبط

نبوءة عن معاقبة كرم دين اجلهلمي، : اآلية السابعة والعشرون) ٢٧(
، ٨، سطر ١٢٩ص " مواهب الرمحن"انظروا كتايب . فعوقب حبسبها يف النهاية

التفصيل يف مواهب الرمحن الذي أُلِّف ونشر يف فهذه النبوءات الثالث مسجلة ب
  : ونص النبوءة هو كالتايل. زمن مل تكن نتيجة النبوءة معروفة قط

ومن آيايت ما أنبأين العليم احلكيم، يف أمر رجل لئيم وتانه العظيم، "
وأراين فيه . رضك، مث جيعل نفسه غرضك أنه يريد أن يتخطف ِعوأوحى إيلَّ
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. لتوهني وإعناتة ما لذلك ثالثة ح وأراين أن العدو أعدرؤيا ثالث مرات،

 حماكمة كاملأخوذين، ورأيت أن آخر أمري جناة بفضل حضرتورأيت كأين أُ
 أن البالء يرد على عدوي الكذاب رتشوب. عد حني برب العاملني، ولو

 يسمى هلمت قبل ظهوره يف جريدةفأشعت كل ما رأيت وأُ. الـمهني
 على وما مر. ، مث قعدت كاملنتظرين"البدر "يسمى ويف جريدة أخرى ،"مكَاحلَ"

وقد ..".كرم دين"ر قدر اهللا على يد عدو مبني امسه ما رأيت إال سنة فإذا ظه 
ها كما وعد من غري تفيظهر بقي. ظهر بعض أنبائه تعاىل من أجزاء هذه القضية

  " .الشك والشبهة
 وستثبت براءيت فيما رفع من قضايا أي قد رفع ضدي قضايا جنائية زائفة
يتبني من هذه العبارة أنين إىل ذلك . وسيحكَم عليه بالعقوبة يف اية املطاف

احلني ما كنت قد جنوت وما برئت ساحيت من تلك القضايا اليت رفعها، وما 
 لقد جاء يف النبوءة �.كان قد حكم عليه بعقوبة بل كل هذا الكالم كان نبوءة

رة أعاله أن كرم دين سريفع ضدي قضايا جنائية ُألعاقَب وسيؤازره فيها املذكو
كثري من مساعديه، ولكنه هو الذي سيعاقَب يف اية املطاف وسينجيين اهللا من 

ففكروا اآلن، هل يف وسع إنسان أو شيطان أن . شره، وهذا ما حدث بالضبط
  يتنبأ مبثل هذه النبوءة اليت حتكم بعزيت وذلة عدوي؟

فقد مات حبسبها .  النبوءة عن أوالد آمتا رام:اآلية الثامنة والعشرون) ٢٨(
الشهود على هذه النبوءة هم أفراد اجلماعة الذين .  يوما٢٠ابناه يف غضون 

  . حضروا القضية معي يف غورداسبور

                                           
يتبني من تواريخ القضايا اليت رفعها كرم دين وصدر احلكم فيها يف احملكمة يف مدينـة                 �

كانت قد نشرت يف كتـايب      جهلم وغورداسبور أن النبوءات عن إدانة كرم دين وبراءيت          
. ومن شاء فلرياجع احملكمة للتأكد من تواريخ احلكـم        . قبل احلكم فيها  " مواهب الرمحن "

ويشهد على حتقق هذه النبوءة املولوي ثناء اهللا األمرتساري واملولوي حممد وغريمها الذين             
 .منه. حضروا حمكمة القاضي آمتا رام
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" الله جندو الل" نبوءة عن احنطاط :اآلية التاسعة والعشرون) ٢٩(

 غورداسبور حيث نقل عمله من غورداسبور املساعد اإلضايف للقاضي يف
  . وأرِسل إىل حمكمة يف ملتان

 كان هناك شخص باسم دوئي من سكان أمريكا :اآلية الثالثون) ٣٠(
يدعي النبوة، وكان عدوا لإلسالم وكان يزعم أنه سيستأصله، وكان يؤلِّه 

سواء ، فكتبت إليه أن يباهلين وكتبت أيضا أن اهللا تعاىل سيدمره �عيسى 
فنشرت نبوءيت يف عدة جرائد يف أمريكا كما نشرت يف . أَباهل أم مل يباهل

جملتنا الصادرة باإلجنليزية أيضا، فكانت النتيجة أن حرم دوئي من مئات 
األلوف من األموال اليت كان ميتلكها، وأصابته ذلة وأصيب مبرض الفاجل حىت 

حموقد قال . ل من هنا إىل هناكتعذر عليه أن خيطو خطوة واحدة، بل أصبح ي
األطباء األمريكان إن مرضه عضال ال يعالَج ولعله يفارق احلياة يف غضون 

  . بضعة أشهر
 نبوءة عن براءيت يف قضية زائفة بتهمة القتل :اآلية احلادية والثالثون) ٣١(

  . فقد برئَت ساحيت حسب النبوءة. اليت رفعها ضدي الدكتور مارتن كالرك
 نبوءة عن قضية الضريبة؛ إذ وشى يب بعض :اآلية الثانية والثالثون) ٣٢(

األشرار عند احلكومة وقالوا إن دخله يعد بألوف الروبيات فيجب أن تفرض 
  . وقد أنبأين اهللا تعاىل بأم سيفشلون يف ذلك فكان كما قال. عليه ضريبةٌ

ي قضيةً جنائية يف  قد رفَعت الشرطة ضد:اآلية الثالثة والثالثون )٣٣(
حمكمة السيد دوئي نائب املفوض يف حمافظة غورداسبور، وقد أنبأين اهللا تعاىل 

ويف ذلك . أن آمال القائمني ذه احملاولة سوف تبوء بالفشل، فكان كذلك
واملراد من ". إنا جتالدنا فانقطع العدو وأسبابه: "خاطبين اهللا تعاىل قائال ونصه

تش الذي رفع ضدي قضية زائفة فهلك أخريا العدو هنا هو نائب املف
  . بالطاعون

 توفِّي أحد أبنائي فأبدى املعارضون ه هي أن:اآلية الرابعة والثالثون) ٣٤(
سيولَد لك ابن آخر : فبشرين اهللا تعاىل وقال. كعادم سعادة كبرية على وفاته
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رت هذه عوضا عنه ويكون امسه حممود، وأُريت امسه مكتوبا على اجلدار، فنش

ومل ميض على وفاة . النبوءة يف إعالن أخضر بني ألوف املعارضني واملؤيدين
  . االبن األول سبعون يوما إال وقد ولد االبن املذكور وأمسيناه حممود أمحد

 بعد والدة االبن األول، حممود أمحد، :اآلية اخلامسة والثالثون) ٣٥(
فولد ابن .  عنه أيضا بني الناسبشرين اهللا بوالدة ابن آخر، وقد نشر اإلعالن

  . ثان وأمسيناه بشري أمحد
 بشرين ريب بوالدة ابن آخر بعد بشري :اآلية السادسة والثالثون) ٣٦(

أمحد، فنشرت هذا النبأ أيضا بني الناس بإعالن مكتوب، فولد بعده ابن ثالث 
  . وأمسيناه شريف أمحد

 يف أيام محل زوجيت ىل بشرين هي أن اهللا تعا:اآلية السابعة والثالثون) ٣٧(
أي ستترىب يف احللي، لن متوت يف " تنشأُ يف احللية: "بوالدة بنٍت وقال عنها

ويف يوم . فولدت البنت وأمسيناها مباركه بيغم. الصغر ولن ترى عيشا ضنكا
عقيقتها متاما أي يف اليوم السابع بعد والدا جاء خرب مقتل ليكهرام بيد جمهول 

  . نبوءة متاما، فتحققت آيتان يف آن معاحسب ال
 هي أين بشرت بابن بعد البنت، فنشرا :اآلية الثامنة والثالثون) ٣٨(

  . فولد االبن وأمسيناه مبارك أمحد. كعاديت منذ الِقدم
 هي أين أُخِبرت بالوحي اإلهلي أن بنتا :اآلية التاسعة والثالثون) ٣٩(

أخربت كثريا من الناس ذا اإلهلام قبل ف. أخرى ستولَد ولكنها ستموت
  . فولدت تلك البنت وتوفِّيت بعد بضعة أشهر. األوان
.  هي أين بشرت ببنت أخرى بعد تلك البنت:اآلية األربعون) ٤٠(

 فنشر هذا اإلهلام )أي بنت الكرام(، "دخت الكرام: "وكانت كلمات البشارة
مث ولدت بعدها بنت أمسيناها . مبا يف إحدامهاأو ر" البدر"و" احلَكَم"يف جريديت 

  . أمة احلفيظ وهي حية ترزق
 هي أين كنت قد نشرت إعالنا قبل عشرين :اآلية احلادية واألربعون) ٤١(

أو واحد وعشرين عاما قلت فيه إن اهللا تعاىل وعدين بأربعة بنني ينالون عمرا 
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:  ونصه١٣٩ص " هب الرمحنموا"وقد أُشري إىل هذا النبأ يف كتايب . طويال

احلمد هللا الذي وهب يل على الكرب أربعة من البنني، وأجنز وعده من "
حممود أمحد، بشري أمحد، شريف أمحد، مبارك : والبنون األربعة هم." اإلحسان

  .أمحد، وهم أحياء يرزقون
 هي أن اهللا وعدين بابن خامس نافلةً كما :اآلية الثانية واألربعون) ٤٢(

:  ونصها١٣٩ص " مواهب الرمحن" هذه النبوءة املسجلة يف كتاب ورد يف
، أي أن ابنا خامسا سيولد عالوة على "وبشرين خبامس يف حني من األحيان"

األربعة وسيكون نافلة، وقد بشرين اهللا تعاىل به أنه سيولد حتما يف حني من 
ر واحلَكَم، وتلقيت عنه إهلاما آخر نشر منذ مدة يف جريديت البد. األحيان

، أي إننا نبشرك بولد آخر "إنا نبشرك بغالم نافلة لك، نافلة من عندي: "ونصه
يكون نافلة يعين ولد الولد، وهو من عندي؛ فقبل ثالثة أشهر تقريبا ولد عند 

، وبذلك حتققت النبوءة بعد أربعة "نصري أمحد"ابين حممود أمحد صيب مسي 
  .أعوام ونصف العام

، أننا "سفينة نوح" هي أين تنبأت يف كتايب :الثة واألربعوناآلية الث) ٤٣(
لن نكون حباجة إىل التطعيم مبصل الطاعون يف زمن تفشي الطاعون وأن إهلنا 
سيحفظنا وكلَّ من يف دارنا وستسود العافية دارنا مقارنة باآلخرين، وأن بعضا 

اح، وكذلك من الذين يأخذون مصل الطاعون سيتكبدون اخلسائر يف األرو
وقد واجه بعض الذين أخذوا املصل أضرارا كبرية حىت ذهب بصر . كان

وفوق كل ذلك فقد مات يف مدينة . بعضهم وتشوهت أعضاء بعضهم اآلخر
  .  شخصا مرة واحدة بسبب املصل١٩ملكوال حمافظة غوجرات 

 هي أنه حدث بعد مدة من الزمن أنْ مِرض :اآلية الرابعة واألربعون) ٤٤(
 رئيس مالري كوتله باحلمى �لرحيم خانْ ابن نواب سردار حممد علي خانعبد ا

                                           
ته منذ مخسة أعوام ويسكن اآلن يف قاديـان،     لقد هاجر نواب حممد علي خان من والي        �

 . منه. وهو من السابقني
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فدعوت له، . الشديدة ومل يبق يف شفائه أمل وكأنه أصبح يف حكم امليت

مولكن تبني بعد الدعاء أن القضاء مرب .يا إهلي : فتضرعت يف حضرة اهللا وقلت
". شفع عنده إال بإذنهمن ذا الذي ي: "قال اهللا يف اجلواب ما نصه. إين أتشفع له

فانصرفت إىل الدعاء ". إنك أنت املُجاز: "مث تلقيت وحيا يف احلال. فسكت
بالتضرع واالبتهال واستجاب اهللا دعائي؛ فكأن الولد خرج من القرب، وظهرت 

وكان قد هزل كثريا، فعاد إىل طبيعته بعد فترة واستعاد . عليه آثار الصحة
   . يرزقصحته املعهودة، وال يزال حيا

 هي أنه مات ابن صديقي املخلص املولوي :اآلية اخلامسة واألربعون) ٤٥(
فأظهر بعض املعارضني من قليلي الفهم . نور الدين، وكان االبن الوحيد ألبويه

فدعوت له كثريا فأنبأين . سعادم الكبرية بوفاته ظنا منهم أن املولوي صار أبتر
وآيةً على والدته بدعائي فقط أُخِبرت أن . كاهللا تعاىل أنه سيرزق بابن بدعائ
وظهرت . فوِلد هذا االبن وسمي عبد احلي. بثورا كثرية ستظهر على جسمه

وقد نشرت . على جسمه بثور كثرية على غري العادة، وآثارها موجودة إىل اآلن
  . آية البثور يف اإلعالن قبل والدته

 تعاىل أنبأين بتفشي الطاعون هي أن اهللا: اآلية السادسة واألربعون) ٤٦(
يف البنجاب كلها، وذلك حني مل يكن له أي أثر إال يف مكان واحد يف 

وقال تعاىل إن الطاعون سيتفشى يف كل منطقة، وحتدث وفيات . البنجاب
وأُِريت . كثرية ويكون ألوف من الناس صيدا للطاعون، وستخرب قرى كثرية

فنشرت هذه .  كل مكان ويف كل حمافظةغراس الطاعون السوداَء قد زرعت يف
مث تفشى الطاعون بعد فترة . النبوءة يف البلد كله عرب ألوف اإلعالنات واالت

وجيزة يف كل حمافظة، ووصلت اخلسائر يف األرواح إىل ما يقارب ثالث مئة 
وقال اهللا تعاىل إن الطاعون لن . ألف شخص وال تزال هذه اخلسائر مستمرة

  . البلد ما مل يغري الناس ما بأنفسهميزول من هذا 
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 هي أن شخصا يسمى جراغ دين الساكن :اآلية السابعة واألربعون) ٤٧(

يف جامون دخل يف مريدي مث ارتد وادعى كونه رسوال وقال إنه رسول عيسى 
.  أعطاه عصا ليقتل ا هذا الدجال�، ومساين دجاال وقال إن عيسى �

 وسيدمره اهللا -أي الطاعون- سيهلك مبرض غضب اهللا  أنه�أما أنا فأنبأت عنه
  . م١٩٠٦نيسان عام / أبريل٤فهلك بالطاعون مع ابنيه بتاريخ . تدمريا
 هي أين كنت قد تنبأت عن مرزا أمحد بيك :اآلية الثامنة واألربعون) ٤٨(

اهلوشياربوري أنه سيموت يف غضون ثالثة أعوام، فمات يف مدة ثالثة أعوام 
  . بالضبط

 هي أين أنبأت عن الزلزال، وقد نشر يف :اآلية التاسعة واألربعون) ٤٩(
أن زلزاال قويا سيقع قريبا ويسبب دمارا شامال يف " البدر"و" احلَكَم"جريديت 

هزة الزلزال، عفت الديار : "وكلمات النبوءة كانت. بعض مناطق البنجاب
  . م١٩٠٥نيسان عام / أبريل٤فتحققت هذه النبوءة بتاريخ ." حملها ومقامها

 هي أين كنت قد تنبأت بنبوءة أخرى أن بعد هذا :اآلية اخلمسون) ٥٠(
الكلمات املوحى ا يف هذه النبوءة . الزلزال سيقع زلزال آخر يف فصل الربيع

فوقع هذا ."حل فصل الربيع من جديد وحتقق كالم اهللا مرة أخرى: "هي
تسبب يف خسائر كبرية يف م و١٩٠٦فرباير عام / شباط٢٨الزلزال بتاريخ 

  . األرواح واألموال
هي أين تنبأت بنبوءة أخرى أيضا أن : اآلية احلادية واخلمسون) ٥١(

زالزل متتالية ستحدث إىل فترة من الزمن، وأن أربعة منها تكون كبرية وأما 
فال تزال الزالزل تضرب باستمرار وقلما ميضي . اخلامس فيكون منوذجا للقيامة

واعلموا يقينا أن زالزل شديدة مقبلة، وال سيما . ن يقع زلزالشهران دون أ
كلها آيات على : وخاطبين اهللا وقال. اخلامس الذي يكون منوذجا للقيامة

  . صدقك
                                           

 . منه. دافع البالء ومعيار أهل االصطفاء: انظروا الكتيب �
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- هي أين أُريت أن حياة بانديت ديانند :اآلية الثانية واخلمسون) ٥٢(

 قد أوشكت -الذي كان مبنـزلة املرشد آلريا اهلندوس وجتاوزت فتنته احلدود
وكنت قد سردت هذه النبوءة قبل وقوعها . على االنتهاء، فمات يف العام نفسه

  . آخر امسه شرمبت يقيم يف قاديان، وال يزال على قيد احلياة) هندوسي(آلري 
هي أن املدعو بشمرب داس، أخو شرمبت، : اآلية الثالثة واخلمسون) ٥٣(

فطلب مين شرمبت يف حالة . سجن يف قضية جنائية لعام ونصف على ما أظن
االضطرار أن أدعو له، فدعوت له مث رأيت يف الرؤيا أين ذهبت إىل مكتٍب فيه 

ففتحت سجال . سجالت مكتوب فيها أمساء السجناء ومدة سجن كل سجني
وحني قدمت . كُتب فيه أن مدة سجنه كذا وكذا، فشطبت بيدي نصف املدة

لعليا أُريت أن النتيجة هي إعادةُ ملفه إىل املرافعة عن مدة السجن يف احملكمة ا
. حمكمة احملافظة وختفيف عقوبة سجنه إىل النصف، ولكن لن يفرج عنه كليا

فحكيت كل هذه األمور ألخيه الله شرمبت قبل احلكم بالقضية، ويف اية 
  .املطاف حدث كما تنبأت متاما

 املولوي صاحبزاده عبد  نبوءة عن استشهاد:اآلية الرابعة واخلمسون) ٥٤(
  ". الرباهني األمحدية"اللطيف وهي مسجلة يف 

 نبوءة عن فشل ميان عبد اهللا السنوري :اآلية اخلامسة واخلمسون) ٥٥(
  . وميانْ عبد اهللا السنوري بنفسه شاهد على حتققها. يف أمر معني

 هي أين تنبأت عن زواجي يف مدينة :اآلية السادسة واخلمسون) ٥٦(
وكنت قد سردت اإلهلام ذا الصدد للكثريين الذين ال يزالون أحياء دهلي، 
ذا اخلصوص يتبني منه أن " الرباهني األمحدية"وهناك إهلام مسجل يف . يرزقون

اذكُر نعميت : "نص اإلهلام هو. هذا الزواج سيكون من عائلة من السادات
  �"رأيت خدجييت

                                           
فقد أشري يف اإلهلـام أوال إىل أن زوجتـك          . جدة السادات  رضي اهللا عنها  السيدة خدجية    �

  . ن أوالدها نسل كثري، منهستكون من عائلة السادات، والنبوءة الثانية كانت أنه سيكون م
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 يف الرباهني األمحدية نبوءة عن  لقد وردت:اآلية السابعة واخلمسون) ٥٧(

املولوي أيب سعيد حممد حسني البطالوي أنه سيسعى لتكفريي وسيقوم 
  .باالستفتاء هلذا الغرض

نبوءة يف الرباهني األمحدية عن املولوي نذير  :اآلية الثامنة واخلمسون) ٥٨(
  . حسني الدهلوي أنه سيصدر فتوى التكفري

بوءة عن شيخ مهر علي اهلوشياربوري؛  ن:اآلية التاسعة واخلمسون) ٥٩(
وكانت يف ذلك إشارة . إذ رأيت يف املنام أن نارا اندلعت يف بيته فأطفأتها أنا

فأخربت شيخ مهر علي بتفاصيل . إىل اإلفراج عنه يف اية املطاف نتيجة دعائي
وبعدها حلت به مصيبة السجن حسب النبوءة، . النبوءة يف رسالة بعثتها إليه

  . أنه قد أُفِرج عنه حبسب اجلزء الثاين من النبوءةغري 
وبعدها أنبأت عن شيخ مهر علي نبوءة أخرى أنه : اآلية الستون) ٦٠(

  . ، فأصيب بالفاجل ومل نعرف عنه بعد ذلكاسيواجه بالء شديد
 هي نبوءة عن وفاة أخي املرحوم مرزا غالم :اآلية احلادية والستون) ٦١(

يا عم، قضيت حنبك : "ترمجته) بالفارسية(ان ابين إهلاما قادر؛ إذ تلقيت على لس
أخربت ذه النبوءة أيضا قبل األوان شرمبت اهلندوسي ". وأحزنتين كثريا

كان املراد من هذا اإلهلام أن أخي سيموت فجأة وسيسبب . املذكور آنفًا
 شرمبت أو  يف اليوم نفسه الذي تلقيت فيه هذا اإلهلام يف بيت،وقد ولد. حزنا

. فجاءين ليخربين أنه رزق بابن أمساه أمني جند.  ابن وأمساه أمني جند،قبله بيوم
ومل ." يا عم قضيت حنبك وأحزنتين كثريا: "لقد تلقيت قبل قليل إهلاما: قلت له

يكشف علي معىن اإلهلام بعد، فأخاف أن يكون املراد منه هو ابنك أمني جند 
وقد جرت العادة يف اإلهلامات أن ينـزل اإلهلام يف ألنك كثري التردد علي ،
فخاف إثر مساعه هذا الكالم وفور وصوله البيت غير . شخص ذي صلة بامللهم

ما زال هذا الولد على قيد احلياة . اسم ابنه من أمني جند إىل غوكل جند
 مث كُشف علي أن اإلهلام يشري إىل. ويشتغل موظفا يف مكتب إحدى احملافظات
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فمات أخي مبوت مفاجئ بعد يومني أو ثالثة أيام، وحزن ابين . وفاة أخي

 صار شاهدا -عنادوهو هندوسي شديد ال-غري أن شرمبت . كور آنفًا مبوتهاملذ
ملاذا مل : ملاذا مل يكشف معىن اإلهلام يف حينه؟ لقلت: لو قيل. على ذلك

، وما "طه: "علم املراد منتكشف معاين املقطعات القرآنية إىل اآلن؟ من منكم ي
 قال �؟ ولقد ورد يف احلديث أن النيب "كهيعص"وما هو مدلول " ن"معىن 

وقال أيضا ما . مل أعرف معناها بعد:ما مفاده ��سيهزم الْجمع�: عن اآلية
أُعِطيت عنقودا من أعناب اجلنة وقيل يل إا أليب جهل، ومل أفهم : معناه

. ه عكرمة، وأُريت أرض اهلجرة ومل أعرف أا املدينة ابنحىت أسلمتأويلها 
  . فمثل هذه االعتراضات تنشأ يف القلوب بسبب عدم املعرفة بسنن اهللا

ة للقنصل الرومي ئنبوءة عن العاقبة السي: اآلية الثانية والستون) ٦٢(
  . �وذكرها املفصل موجود يف كتيب

أنين " الرباهني األمحدية " نبوءة من اهللا يف:اآلية الثالثة والستون) ٦٣(
فقد محاين اهللا تعاىل إىل اليوم من شر . سأُنقذك من املكائد كالقتل وغريه

  .األعداء رغم صوالم العديدة
أنين سأنال " الرباهني األمحدية" نبوءة يف :اآلية الرابعة والستون) ٦٤(

  . فظللت أنال الفتح يف كل قضية. الفتح يف مجيع القضايا املرفوعة ضدي

                                           
  ٤٦: القمر �
م أن تصرفات كثري من أعضاء السلطنة العثمانية        ١٨٩٧ أيار   ٢٤لقد أعلن حضرته يف      �

مضرة للحكومة، منهم شخص يدعى حسني بك كامي نائب القنصل يف كراتشي وكان             
ك لو دامت حالت  :  يف قاديان قال له حضرته     �فلما جاء لزيارته    . يشغل منصب السفري  

 إعالنا يضم هذه النبوءة، فتحققـت     �ونشر  . على هذا املنوال لكانت عاقبتك وخيمة     
الـصادرة يف مدينـة     " نير آصـفي  "بعد عامني تقريبا، حيث نشرت عن القنصل جريدة         

لقد هضم حسني كامي بكل     : "م، ما يلي  ١٨٩٩ تشرين األول عام     ١٢بتاريخ  " مدراس"
وقد ") ... كريت" اليت جمعت يف اهلند ملنكويب       أي كل التربعات  (وقاحة وجسارة نقودا    

 .املترجم.  من منصبه بسبب غصبه تلك النقودعِزل
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أن الناس " الرباهني األمحدية" نبوءة يف :اآلية اخلامسة والستون) ٦٥(

سيأتونين بأعداد هائلة حىت أكاد أسأم من كثرة لقاءام؛ فجاءين مئات األلوف 
  . من الناس

عن أصحاب " الرباهني األمحدية" نبوءة يف :اآلية السادسة والستون) ٦٦(
وطام وأقاموا يف بعض أقسام بييت مع الصفَّة، فهاجر كثري من املخلصني من أ

  . أهلهم، أوهلم أخي املولوي احلكيم نور الدين احملترم
نك تقول إ" الرباهني األمحدية" نبوءة يف :اآلية السابعة والستون) ٦٧(

 لن يسع أحدا أن جياريك فيها، فلم 	تعطَى فصاحة وبالغة يف اللغة العربية
  .هايستطع أحد إىل اآلن أن يبارزين في

 وقد كتبت عن �"شاهد نزاغ" نبوءة عن :اآلية الثامنة والستون) ٦٨(
  .بالتفصيل" الرباهني األمحدية"حتققها يف 

                                           
كالم أفِصحت مـن لـدن رب       : "فقد تلقيت من اهللا تعاىل يف هذا الصدد إهلاما نصه          	

وفيما يلي تفصيل الكتب اليت ألفتها إىل اآلن بالعربية نظما ونثرا، ومل يقدر العلماء              ". كرمي
. ٢٨٢ إىل   ٧٣ملحق كتاب عاقبة آم من الصفحة       ) ١. (عارضون على اإلتيان بنظريها   امل
محامـة  ) ٤. (كرامات الصادقني ) ٣. (التبليغ، ملحق بكتاب مرآة كماالت اإلسالم     ) ٢(

. نور احلق، اجلزء الثـاين    ) ٧. (نور احلق، اجلزء األول   ) ٦. (سرية األبدال ) ٥. (البشرى
سـر  ) ١٢. (حجـة اهللا  ) ١١. (إمتام احلجة ) ١٠. (ز املسيح إعجا) ٩. (حتفة بغداد ) ٨(

) ١٦. (اخلطبـة اإلهلاميـة   ) ١٥. (إعجاز أمحدي ) ١٤. (مواهب الرمحن ) ١٣. (اخلالفة
أما الكتب العربية الـيت مت تأليفهـا        . عالمات املقربني، امللحقة بتذكرة الشهادتني    . اهلدى

 . منه. لنور وجنم اهلدىترغيب املؤمنني، جلة ا: ولكنها مل تطبع بعد فهي
ذات مـرة جـاء     " :كما يلي " نزول املسيح " لقد فصل حضرته هذه النبوءة يف كتابه         �

 ي وكان ينكر تلق   ،املدعو نور أمحد من تالميذ املولوي غالم علي األمرتساري إىل قاديان          
 يـان يف قاد طلبت منه أن يقـيم      . بعض أفراد هذه األمة وحيا صادقا ويقينيا من اهللا تعاىل         

.  ينـزل علي إهلامـا يـشمل نبـوءة        �لبضعة أيام وقلت بأين سأدعو اهللا تعاىل ولعله         
 I am": الغري مـا نـصه  على لسانفاستجيب الدعاء وتلقيت إهلاما باإلجنليزية حكاية 

quarreler"  إهلاما آخر نصه. أي سأرفع قضيةً وأتشاجر كذلك تلقيت" :  هذا شـاهد
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، الذي "محامة البشرى"كتبت يف كتايب : اآلية التاسعة والستون) ٦٩(

أُلِّف قبل تفشي الطاعون بسنوات عديدة، أين دعوت لتفشي الطاعون؛ فتفشى 
  . بةً لدعائييف البلد كله استجا

عن انتشار " الرباهني األمحدية" لقد أنبأين اهللا تعاىل يف :اآلية السبعون) ٧٠(
 عاما من ٢٥الطاعون نتيجة تكذيب الناس إياي، فانتشر يف البنجاب بعد 

  . ذلك
سر " من كتايب ٦٢ اليت كتبتها يف الصفحة :اآلية احلادية والسبعون) ٧١(

لطاعون املعادين، أي املعادين الذين ما هلم ، وهي أين دعوت ليصيب ا"اخلالفة
وبعد مرور عدة أعوام من هذا الدعاء ساد الطاعونُ هذا . يف اهلداية من نصيب

  : وكان الدعاء كالتايل. البلد فغادر بعض من األعداء األلداء الدنيا
  وخذْ رب من عادى الصالح ومفسدا   ونزلْ عليه الرجز حقا ودمر

  � ومزق خصيمي يا إهلي وعفِّر   يا كريـمي وجنِّين وفرج كرويب
  : النبوءة التالية" إعجاز أمحدي: "كذلك جاء يف كتايب

                                                                                                     
وأُفِهمت . أي أن هذا الشاهد سيسبب دمارا     ) ٤٧٢األمحدية ص   انظروا الرباهني   " (نزاغٌ

فذكرت كل هذه األمور    . أن هناك قضيةً ما سترفع ويريد صاحبها أن جيعلين شاهدا فيها          
يف ذلك اليوم كان نور أمحد مستعدا للسفر إىل أمرتسار، . مليانْ نور أمحد قبل حتقق النبوءة     

ساء جاءت حبضوره رسالة من املدعو رجب علـي         ففي امل . ولكن املطر حال دون إرادته    
فعلـم  . يف أمرتسار، مرفقةً مع استدعاء بامسي لإلدالء بالشهادة       " سفري هند " مطبعة   مدير

كانـت الـدعوى حقًـا      . من ذلك أن القسيس رجب علي قد جعلين شاهدا يف القضية          
ـ  : "هذا كان معىن إهلام   ف. وكانت شهاديت مدعاة لدمار املدعى عليه      . "اهد نـزاغٌ  هذا ش

."  النبوءة وشهد حتققها أيـضا     -الذي كان من معارضينا   -وبذلك مسع احلافظ نور أمحد      
 )الناشر(
انظـر  . لقد تنبأت ذه النبوءة حني مل يكن للطاعون أثر قط يف أي مكان يف البلـد                �

  .، منه"سر اخلالفة: "كتايب
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    على معتٍد يؤذي وبالسوء جيهر إذا ما غضبنا غاضب اهللا صائال  

  املدمر  إال   اليوم يهلكن  وهل  ظامل         كل   كاسر  زمان ويأيت
  يصغر صغار  هم ـ إهانت  جزاء يكن هلم     وإين لشر الناس إن مل 

  صرواـ فذلك طاعون أتاهم ليب قضى اهللا إن الطعن بالطعن بيننا   
  تبرـ امل�الوباء  لو كان  متنيت   بسيله       املبيد  طغى الفسق فلما 

% $�	#ا: "بالفارسيةمث تلقيت إهلاما �&� �' ($ �)	 (!�� �*� + "  
  .بت بيوت كثري من األعداءلقد خر: وترمجته

إن كافة األدعية ". البدر"و" احلَكَم"وقد نشر هذا اإلهلام يف جريديت 
املذكورة آنفًا اليت دعوت ا بعد إيذاء املعاندين الشديد قد قُبلت يف حضرة اهللا 

فهلك ألوف من . ونزل عليهم عذاب الطاعون مثل النار حسب النبوءات
وسنذكر هنا . عادونين وكانوا يذكرونين بكلمات نابيةاألعداء الذين كانوا ي

  . بعض األعداء األلداء على سبيل املثال ال احلصر
 من أمِرتسر رسل بابافأول من جيدر بالذكر يف هذا الصدد هو املولوي 

الذي ألّف ردا علي كتابا وأبدى بذاءة اللسان إىل أقصى احلدود، وكذب حلبه 
مث شد . اية املطاف هلك بالطاعون حسب وعد اهللا تعاىلاحلياة الفانية، ويف 

 نائب اجلايب يف مدينة بتاله حممد خبشمئزره للعداوة واإليذاء شخص امسه 
 من جراغ دينكذلك كان هناك شخص آخر امسه . فهلك هو أيضا بالطاعون

سكان جامون وكان يدعي كونه رسوال، وقد مساين دجاال، وقال إن عيسى 
فهلك هو أيضا بالطاعون مع ابنيه .  عصا ألقتل ا هذا الدجال قد أعطاين�

م حسب نبوءيت اليت كنت قد نشرا عنه يف ١٩٠٦نيسان عام / أبريل٤بتاريخ 
فأين عصاه اليت كان يريد ". دافع البالء ومعيار أهل االصطفاء"حياته يف كتايب 

بعض الناس يعدون إين ملن املرسلني؟ من املؤسف أن : ا قتلي؟ وأين إهلامه
. حديث النفس قبل تزكية نفوسهم إهلاما فيموتون يف آخر األمر بالذل واخلزي

                                           
 . ، منه"محامة البشرى"هذه النبوءة مسجلة يف  �
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وعالوة عليهم كان هناك كثريون آخرون جتاوزوا احلدود يف اإليذاء واإلهانة 
 ار َومل خيافوا غضب اهللا، وكان شغلهم الشاغل كيل الشتائم والسباب ليل

  . فصاروا صيد الطاعون
، ويقيم نور أمحدكان يل عم امسه : شي حمبوب األمحدي من الهوريكتب من

ملاذا ال يري السيد مريزا آية على ادعاء أنه : يف قرية ري شته، فقال يل يوما
من آياته الطاعون الذي جاء بعد النبوءة وحيصد الناس حصدا: املسيح؟ قلت .

، لن يصيبنا �مريزا نفسهلن ميسنا الطاعون بل جاء ليهلك السيد : فقال لتوه
عندما جئت . وانتهى احلوار بيننا على هذا. منه ضر بل سيصيب املريزا نفسه

إىل الهور وصلين اخلرب بعد أسبوع أن عمي نور أمحد مات بالطاعون، وكثري 
  .من الناس يف القرية شاهدون على ذلك، وإنه حلدث ال ميكن إخفاؤه

احلائز على - زين العابدين إن املولوي :يقول ميانْ معراج الدين من الهور
وكان من أقارب املولوي غالم " منشي فاضل" و�"مولوي فاضل"شهادة 

وكان خرجيا يف التعليم الديين، ومدرسا مفضال " قلعة"رسول وكان من سكان 
 املولوي � باهل يف صدق املسيح املوعود -"منظمة محاية اإلسالم"لدى 

ل كائن يف كشمريي بازار، مث مات بعد بضعة أيام حممد علي السيالكويت يف حم
ومل ميت هو وحده بل ماتت بالطاعون زوجته وصهره أيضا . مبرض الطاعون

 شخصا ١٧كذلك مات بالطاعون . الذي كان موظفا يف مكتب احملاسب العام
  . من بيته بعد املباهلة

 من الغريب حقا، وهل من أحد يستطيع أن يفهم سرا أنين أنا الكاذب
فهل ! واملفتري والدجال حسب زعمهم، ولكن ال ميوت عند املباهلة إال هؤالء

                                           
 .مات كانت مبنـزلة املباهلة يف نظر اهللا، منههذه الكل �
هي أعلى شهادة يف اللغة العربية يف القارة اهلندية، ودوـا شـهادة             " مولوي فاضل " �
  .  املترجم-"منشي فاضل"
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ملاذا ينـزل غضب اهللا على الصاحلني مثلهم ! يقع اهللا، والعياذ باهللا، يف خطأ؟

  ! فيتخطفهم املوت ويصيبهم الذل واخلزي أيضا؟
كان هناك شخص امسه كرمي خبش يشتغل مقاوال : ويقول ميانْ معراجدين

ر وكان كثريا ما يستخدم كلمات نابية ومسيئة يف حق املسيح املوعود يف الهو
  . وقد نصحته كثريا لكنه مل يتورع فصار صيدا للموت يف عز شبابه. �

كان احلافظ سلطان السيالكويت عدوا : يقول سيد حامد شاه السيالكويت
لدودا حلضرتكم، وهو الذي أراد أن يلقي الرماد على حضرتكم عند مرور 

فهلك مصابا بطاعون شديد يف العام نفسه أي . تكم يف سيالكوتمطي
  . م، كما هلك تسعة أو عشرة أفراد من عائلته أيضا بالطاعون١٩٠٦

ويعلم اجلميع يف مدينة سيالكوت أن احلكيم حممد شفيع الذي بايع مث ارتد 
مل يستقم هذا الشقي . أيضا، كان من أشد معارضيكم" مدرسة القرآن"وأسس 
بيعة بسبب أهوائه النفسية، وحتالف مع ألد األعداء من حارة لوهارانْ يف على ال

وكذلك مات بالطاعون . ويف األخري صار عرضة للطاعون. مدينة سيالكوت
كل من زوجته وأمه وأخيه واحدا بعد اآلخر، كما هلك الذين كانوا يدعمون 

  .مدرسته
السيالكويت الذي كذلك هلك بعد اإلصابة بطاعون شديد مريزا سردار بيك 

كان قد جتاوز يف بذاءة اللسان واجلرأة كل احلدود، والذي كان االستهزاء 
وذات يوم قال ألحد . والسخرية شغله الشاغل كما كان دائم الطعن واجلسارة

ملاذا تكثرون من ذكر الطاعون إىل هذا : أفراد اجلماعة على سبيل االزدراء
فمات بالطاعون بعد ذلك . أنا شخصيااحلد؟ لن أؤمن بكم إال إذا أصبت به 

  .بيومني فقط
 لقد هلك بعذاب اهللا بعض األعداء األلداء :اآلية الثانية والسبعون) ٧٢(

لعنة اهللا على الكاذبني؛ منهم املولوي رشيد أمحد : الذين قالوا مباهلني
وبعضهم ماتوا بعد أن أصيبوا . الكنكوهي الذي عِمي أوال مث مات بلدغ حية
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 مثل املولوي شاه دين اللدهيانوي، واملولوي عبد العزيز واملولوي حممد باجلنون

واملولوي عبد اهللا اللدهيانوي؛ فقد مات هؤالء الثالثة الذين كانوا من أشد 
كذلك مات املولوي عبد الرمحن حميي الدين من لكهوكي بعد . املعارضني

  . إهلامه القائل بأن عذاب اهللا سينـزل على الكاذب
 كذلك باهلين املولوي غالم دستغري :آلية الثالثة والسبعونا) ٧٣(

فهلك بنفسه . القصوري من طرف واحد، ودعا يف كتابه أن يهلك اُهللا الكاذب
ما أعظم هذه املعجزة للمشايخ املعارضني لو كانوا . بعد هذا الدعاء ببضعة أيام

  ! يفهمون
" ني" من  مات املولوي حممد حسن:اآلية الرابعة والسبعون) ٧٤(

  ". مواهب الرمحن"حسب نبوءيت كما كتبت بالتفصيل يف كتايب 
 من ٣٨ إىل ٣٥ سجلت يف الصفحة :اآلية اخلامسة والسبعون) ٧٥(

نبوءة أن اهللا أنبأين أن الكسوف واخلسوف الذي وقع يف " نور احلق"كتايب 
لنبوءة رمضان إمنا هو مقدمة للعذاب املقبل؛ فتفشى الطاعون يف البالد حسب ا

  .وقد مات به إىل اآلن حنو ثالث مئة ألف شخص
ما " الرباهني األمحدية" لقد أنبأ اهللا عين يف :اآلية السادسة والستون) ٧٦(
يعود زمن هذا اإلهلام إىل ". ألقيت عليك حمبة مين، ولتصنع على عيين: "نصه

وقد زمن مل يكن هناك شخص واحد على صلة يب مث حتقق بعد مدة من الزمن، 
خلق اهللا ألوفا من الذين مأل قلوبهم حبيب، فضحى بعضهم حبياته من أجلي، 

. وتكبد بعضهم خسائر مالية، وأُخِرج بعضهم من أوطام وعذِّبوا وأُوذوا
 وأرى 	.ويؤثرين ألوف منهم على نفوسهم ويقدمون يل أحب أمواهلم إليهم

                                           
كنت قد وصلت إىل هنا يف الكتابة وأكملت هذه اجلملة إذ جاءت رسالة من أحـد                 	

الته قد وصلت عند كتابة هذه اجلملة متاما        ومادامت رس . املخلصني الصادقني من مجاعيت   
إن أكرب أمنييت هي أن أكـون يف        : "وتناسب احلال متاما فأكتبها فيما يلي، وقد جاء فيها        

يا سيدي، اهللا أعلـم     . اجلماعة املباركة حتت ظلكم يوم القيامة كما هو احلال اآلن، آمني          
. ف روح، فداكم إخويت وأيب    أين أحبكم لدرجة فدائكم جبلّ مايل وبنفسي، وفدائكم بأل        
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ت هلم أن يتخلوا عن أمواهلم وإن كثريا منهم من لو قل. أن قلوم زاخرة باحلب

وحني أجد هذا . كلها أو يضحوا بأنفسهم من أجلي لكانوا على أمت االستعداد
: النوع من الصدق والوفاء يف معظم أفراد مجاعيت أضطر للقول بصورة عفوية

يا ريب القدير إنك حتيط بكل ذرة قدرةً وقد جذبت هذه القلوب إيلَّ يف هذا 
  .ووهبت هلم استقامة فهذه آية عظيمة لقدرتكالزمن املليء باملفاسد 

أصيب ابين بشري أمحد مبرض يف عينيه ومل : اآلية السابعة والسبعون) ٧٧(
وحني وصل املرض ذروته دعوت . ينفعه دواء وكان هناك خطر أن يفقد بصره

. ، أي بدأ ابين بشري يبصر"برق طفلي بشري: "اهللا تعاىل فتلقيت إهلاما نصه
وهذا احلدث أيضا يعرفه قرابة مئة . يوم نفسه أو يف اليوم التايلفشفي يف ال

  .شخص
 حني بنيت مسجدا صغريا على سقف :اآلية الثامنة والسبعون) ٧٨(

 ذكَر، فأُِهلمتل أن يكون له تاريخ يالزقاق جبانب بييت خطر ببايل أنه من املفض
ه نبوءة ومنها يتبني ، هذ"مبارك ومبارك، وكل أمر مبارك يجعل فيه: "ما نصه


تاريخ بناء املسجد .  
عن تقدم " الرباهني األمحدية" نبوءة يف :اآلية التاسعة والسبعون) ٧٩(

". كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه: "اجلماعة ونصها
هذه نبوءة عظيمة أُنبئ فيها عن منو اجلماعة وازدهارها قبل تأسيسها أي قبل 

                                                                                                     
أطري إىل زقاِقكُم دوما يا ليت يل أجنحـةٌ         . آمني. جعل اهللا عاقبيت على حبكم وطاعتكم     

سيد ناصر شاه، املراقب، من باره مـوال يف كـشمري بتـاريخ             : العبد املتواضع . للطريان
  ." م١٩٠٦أغسطس /آب١٥

ص، وقد دفع حنـو ألفَـي      احلق أن هذا الشاب املخلص على درجة عالية جدا من اإلخال          
وقد وصلت مخسون روبية مع هذه الرسالة أيـضا،         . روبية أو أكثر مدفوعا حبماس حبه     

 .منه

، ويف هذه السنة اهلجرية ١٣٠٠إن جمموع حروف هذا اإلهلام يف حساب اجلمل هو  

  املترجم. بين املسجد املبارك
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ا من اليوم، حني مل يكن للجماعة أي وجود وما كان معي مخسة وعشرين عام

مث خلق اهللا تعاىل بعد . أحد من املبايعني، بل مل يكن أحد يعرف حىت امسي
كنت . ذلك بفضله ورمحته مجاعة يزيد اآلن عددها على ثالثة مئة ألف شخص

رت كبذرة صغرية بذرت بيد اهللا تعاىل مث ظللت خمفيا إىل مدة من الزمن، مث ظه
  . فتحققت هذه النبوءة بيد اهللا تعاىل وحده. وأصبح يل فروع كثرية

يريدون : "نبوءة نصها" الرباهني األمحدية" وردت يف :اآلية الثمانون) ٨٠(
تعود هذه ". أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره الكافرون

. مل يعرف أحد حىت امسيالنبوءة إىل زمن مل يكن يل فيه أحد من املعارضني بل 
مث ذاع صييت يف الدنيا بعد هذه النبوءة مقرونا بالعزة واإلكرام وآمن يب ألوف 

عندها تعاظمت املعارضة حىت رويت عين عند أهل مكة املعظمة . من الناس
أمور تتناىف مع احلقيقة واستصِدرت ضدي فتاوى التكفري، وأثريت يف الدنيا من 

أُصِدرت الفتاوى لقتلي وحرض احلكام ضدي، ونفِّر و. جديد ضجة لتكفريي
فباختصار، متت كافة أنواع احملاوالت إلباديت، . مين ومن مجاعيت عامةُ الناس

ولكن قد خاب وخسر مجيع املشايخ وأشياعهم يف حماوالم حبسب النبوءة 
  . اإلهلية

ذه ال ينظرون إىل عظمة هفهم ! األسف كل األسف، ويا لعمى معارضينا
هل . األنباء وال ينتبهون إىل الزمن الذي أُنِبئت فيه وبأية عظمة وجالل حتققت

ال يفكرون . ميكن أن يكون ذلك فعل غري اهللا ؟ إذا كان كذلك فأتوا له بنظري
من ذا . أنه لو كان هذا فعل إنسان وكان ينايف مشيئة اهللا ملا فشلوا يف حماوالم

  .اإلله الذي هو معيالذي أفشلهم وخيب آماهلم؟ إنه 
 هناك نبوءة أخرى يف الرباهني األمحدية :اآلية احلادية والثمانون) ٨١(

أي سيعصمك اهللا ". واهللا يعصمك من عنده ولو مل يعصمك الناس: "ونصها
يعود تاريخ هذه النبوءة . تعاىل من اآلفات وإن مل يرد الناس أن تعصم منها

مث . ول وما ربطتين بأحد بيعةٌ وال عداوةأيضا إىل زمن كنت فيه يف زاوية اخلم
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ويف . عندما أعلنت أين املسيح املوعود صار املشايخ كلهم وأشياعهم مثل النار

ويف أثناء هذه . تلك األيام رفع ضدي القسيس مارتن كالرك قضية زائفة بالقتل
القضية علمت أن املشايخ يف البنجاب عطاشى لدمي ويعدونين أسوأ من ذلك 

 ويشتمه؛ ألن بعضهم حضر احملكمة يف هذه �ي الذي هو عدو للنيب املسيح
وبعضهم عكف على الدعاء . القضية وأدىل بشهادته ضدي لصاحل القسيس

ومسعت من مصادر موثوق ا أم كانوا يدعون يف املساجد . ليفلح القساوسة
 يسمع ولكن اهللا العليم مل. يا رب انصر القسيس وارزقه فتحا: باكني ويقولون

. فلم ينجح أصحاب الشهادات يف مرامهم كما مل تقبل أدعية الداعني. هلم قط
هؤالء هم القوم الذين يصرخ الناس من أجله ! فهؤالء هم العلماء ومحاة الدين

لقد أخرجوا كل ما يف جعبتهم من املكائد ُألشنق، وآزروا عدو . بأعلى صوم
نه ملا كان مشايخ القوم مجيعا وأتباعهم وهنا خيطر بالبال حتما أ. اهللا ورسوله

قد صاروا عطاشى لدمي فمن ذا الذي أنقذين من النار املضطرمة مع أن مثانية 
لقد أنقذين الذي : أو تسعة أشخاص أدلوا بشهادام لتجرميي؟ واجلواب هو

 عاما أن قومك لن ينقذوك بل سيسعون لتهلك، ولكنين ٢٥وعدين قبل 
 عاما ٢٥قبل وهو مسجل يف الرباهني األمحدية منذ  من �كما قال . سأنقذك

  ". فربأه اُهللا مما قالوا وكان عند اهللا وجيها: "ونصه
إن : " النبوءة املسجلة يف كتيب بكثرة ونصها:اآلية الثانية والثمانون) ٨٢(

، وقال تعاىل أيضا "اهللا ال يغير ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم، إنه آوى القرية
أي لوال إكرامك ألهلكت القرية كلها ". لوال اإلكرام هللك املقام: "صهما ن

وما كان اهللا ليعذم وأنت : "وقال أيضا ما نصه. وملا تركت منهم أحدا أبدا
  ". فيهم

يعين أن اهللا تعاىل سيؤوي هذه " إنه آوى القرية: "اعلموا أن قول اهللا تعاىل
كلمة آوى .  الطاعون لن يدخلها أبداالقرية بعد شيء من العذاب، وال يعين أن

تعين يف اللغة العربية تقدمي املأوى ألحد ليحظى باألمن بعد تعرضه للمصائب 
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 أي وجدك اهللا يتيما �أَلَم يِجدك يِتيما فَآوى�: كما يقول تعاىل. إىل حد ما

 ذَاِت قَراٍر وآويناهما ِإلَى ربوٍة�: ويقول أيضا. وعرضةً ملصائب اليتم فآواك
 أي هيأنا املأوى لعيسى وأمه بعد أن ظلمهما اليهود وأرادوا أن �����ومِعٍني

يصلبوا عيسى، فأوصلنامها إىل اجلبل األعلى أي جبل كشمري ذي املاء الزالل 
فَأْووا ِإلَى الْكَهِف ينشر �:  يف سورة الكهف�كذلك يقول . واملكان املريح

 ِمن كُمبر ِتِهلَكُممحأي اِختذوا الكهف مأوى فسريمحكم أي ستنجون  ��ر
  . من إيذاء امللك الظامل

تستخدم دائما حني حيظى اإلنسان باألمن بعد " آوى"باختصار، إن كلمة 
فهذه هي النبوءة عن قاديان أيضا؛ أي قد حل . حتمله املصائب إىل حد ما

دته ختف رويدا رويدا، الطاعون يف قاديان مرة بشيء من الشدة مث ظلت ش
حىت مل ميت فيها هذا العام وال شخص واحد بالطاعون بينما مات به مئات 

  .الناس حوهلا
 مرة كنت جالسا يف الطابق العلوي يف غرفة :اآلية الثالثة والثمانون) ٨٣(

، وكان معي خادم امسه "بيت الفكر"ملحقة باملسجد الصغري اليت سماها اهللا 
ترى فِخذا : "ففي تلك األثناء تلقيت إهلاما نصه. ك قدميحامد علي يدلِّ

هناك بثرة على يدك، : فقال. قلت حلامد علي بأين تلقيت هذا اإلهلام". أليما
وأين اليد من الفخذ؟ هذه فكرة سخيفة وغري معقولة، : قلت. ولعله يشري إليها

 أنك سترى يف مث إن البثرة غري مؤملة، وباإلضافة إىل ذلك يشري اإلهلام إىل
مث نزلنا معا من الشرفة لكي نصلي يف . املستقبل وال يعين أنك ترى حاليا

كانا . عندها رأيت شخصني قادمني إيلَّ على ظهر حصانِني. املسجد الكبري

                                           
   ٥١: املؤمنون �
  ١٧: الكهف �
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وقد توقَّفا فورا . وكانا أقل من عشرين عاما عمرا. يركبان احلصانِني بغري سرج

كب احلصان اآلخر هو أخي، وهو مصاب بعد أن رأياين، وقال أحدمها إن را
: فقلت حلامد علي. بأٍمل يف فخذه وحالته يرثى هلا، وقد جئناك لتصف له دواء

احلمد هللا على أن إهلامي قد حتقق بسرعة وما تأخر إال بقدر النـزول من 
إن شيخ حامد علي ال يزال حيا يرزق ويسكن يف قرية ـ غالم نيب، . الدرج

  . دي يف هذه األيامغري أنه يقيم عن
ال أحد يضيع إميانه من أجل شخص آخر، وخاصة لو كانت بني االثنني 

ولو أن املرشد قال ملريده إين اختلقت كرامة لنفسي . عالقة املرشد واملريد
فاشهد يل ا، لقال املريد يف نفسه حتما بأنه شخص خمادع خبيث وقد 

ن نبوءات يف هذا الكتاب فكل ما كتبته م. وضعت يدي يف يده بغري وجه حق
ما معىن شهادة املريد؟ : قد يقول جاهل. يشهد على صدقها ألوف من مريدي

ال شهادة أقوى من هذه الشهادة ألن هذه العالقة تكون ملصلحة دينية : فأقول
فقط ويكون اإلنسان مريدا ملن يعتربه حسب فهمه أصلح وأتقى وأصدق 

كان املرشد ينحت مئات النبوءات من أما إذا . شخص يف الدنيا على اإلطالق
علوه بشكل من األشكال عنده ويتوسل إىل املريدين أن يكذبوا من أجله وجي

ليى هلم أن خيدموه وى للمريدين أن يعتربوه صاحلا تقيا، وأنا كِذبا وزورا، فأن
وأنا شخصيا ألعن مريدا . قلبا وروحا؟ بل سيسمونه شيطانا ويتربءون منه

وكذلك ملعونٌ املرشد الذي ينحت الكرامات كذبا .  كرامات زائفةينسب إيلَّ
  . وزورا
م ختدر اجلزء ١٩٠٦أغسطس / آب٥ يف :اآلية الرابعة والثمانون) ٨٤(

وملا كنت قد . السفلي من جسمي ومل أعد قادرا على أن أخطو خطوة واحدة
إذ كانت درست سابقا كتب الطب درسا درسا خطر ببايل أا أعراض الفاجل 

كنت قلقا جدا إذ كنت أجد صعوبة بالغة حىت يف . مصحوبة باألمل أيضا
ويف الليل حني كنت يف أمل شديد ذهب وهلي إىل مشاتة . التقلب على الفراش
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عندها . األعداء، لكن كان ذلك لئال يساء إىل الدين وليس ألي سبب آخر

ولكنك تعلم يا رب دعوت يف حضرة اهللا وقلت إن املوت أمر ال مندوحة منه، 
فطَرأ . أن املوت على هذا النحو ويف غري أوانه يكون مدعاة لشماتة األعداء

إن اهللا على كل شيء قدير، إن اهللا ال : "علي نعاس خفيف وتلقيت إهلاما نصه
أقول حلفا باهللا الذي نفسي بيده والذي يراين اآلن أيضا فيما ". خيزي املؤمنني

دق القول، إين منت بعد هذا اإلهلام فورا أو يف إذا كنت أفتري عليه أم أص
كان . غضون نصف ساعة، مث حني استيقظت فجأة مل أجد للمرض أثرا قط

. اجلميع نائمني فنهضت وبدأت أمشي اختبارا ووجدتين سليما معاىف متاما
ما أسعدنا، إذ : فبكيت مستحضرا قدرة ريب القدير العظيمة، وقلت يف نفسي

وما أشقاهم، أولئك الذين ال .  القرآن الكرمي واتبعنا رسولهآمنا بكالم اهللا
  ! يؤمنون باإلله ذي العجائب

 مرة أصبت بأمل املعدة املصحوب بالزحار :اآلية اخلامسة والثمانون) ٨٥(
 يوما، وكان األمل شديدا إىل ١٦الشديد، وظل الدم ينـزف خمتلطا بالرباز إىل 

ء لعياديت املرحوم شيخ رحيم خبش والد ففي تلك األيام جا. حد ال يوصف
ومسعت . املولوي أيب سعيد حممد حسني من بتاله ورأى حاليت املزرية بأم عينيه

أنه قال لبعض الناس إن هذا املرض متفش يف هذه األيام وباًء، وقد صليت يف 
واتفق . بتاله قبيل جميئي إىل هنا صالة اجلنازة على شخص مات ذا املرض

أصيب املدعو حممد خبش احلالق من قاديان باملرض نفسه ومات يف أيضا أن 
 يوما ظهرت آثار اليأس ورأيت أن ١٦وحني مضى على مرضي . اليوم الثامن

ثالث " يس"بعضا من أقاريب كانوا يبكون من وراء اجلُدر، وقُرئت علي سورة 
 يف قليب أِن وحني بلغ مرضي هذا املبلغ ألقى اهللا. مرات على الطريقة املسنونة

اترك كل املعاجلات األخرى وامسح جسمك برمل النهر املختلط باملاء مع 
فأُحِضر الرمل من النهر على الفور وبدأت . �التسبيح والصالة على النيب 
سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم، والصالة : أمسح به جسدي مع قراءة



�������	���א �٢٢٣
اجلسم شعرت كأنه قد ختلّص من فكلما ملس الرمل جزءا من . �على النيب 

وإن : "ويف الصباح تلقيت إهلاما نصه. النار حىت زال املرض ائيا إىل الصباح
  ". كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بشفاء مثله

 مرة أصبت بأمل شديد يف سني، وما كان :اآلية السادسة والثمانون) ٨٦(
فقال حبسب .  إن كان له من عالجليهدأ حبال من األحوال، فاستشرت شخصا

عندها غلبين النعاس، . عالج أمل السن خلعه، ولكين خفت خلعه: التعبري الشائع
حيث كنت جالسا على األرض يف حالة من االضطراب والقلق وجبانيب سرير 

. مفروش، فوضعت رأسي على مؤخرة السرير واكتحلت عيين بنوم خفيف
إذا : "ثر، وجرى على لساين إهلام نصهوحني استيقظت مل يكن لألمل من أ

  .، فاحلمد هللا على ذلك"مرضت فهو يشفي
كنت . نبوءة عن زواجي الذي مت يف دهلي: اآلية السابعة والثمانون) ٨٧(

احلمد هللا الذي جعل لكم الصهر : "قد تلقيت من اهللا تعاىل إهلاما نصه
ِني، من الصهر أي احلمد هللا الذي رزقك إكراما وعزة من اجلانب". والنسب

ومن النسب أيضا، مبعىن أن جعل نسبك شريفا وستكون زوجك أيضا من 
هذا اإلهلام كان مبنـزلة نبوءة عن الزواج، فقلقت من نفقات . السادات

الزواج كيف أحتملها، إذ مل أكن أملك حينها شيئا، وكذلك كيف سأحتمل 
يا رب ال :  وقلتفدعوت يف حضرة اهللا تعاىل. مسؤولية الزواج املستمرة بعده

  : طاقة يل ذه النفقات، فتلقيت بالفارسية إهلاما

" ����  ���	   
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أي سأهيئ لك كل ما هو ضروري للزواج، وسأدبر كل شيء بنفسي، 

ان؛ وكذلك ك. وكل ما ستحتاج إليه بني حني وآخر سأوفره لك من عندي
مئة روبية لسد جلِّ ما لقد أقرضين منشي عبد احلق احملاسب يف الهور مخس
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كنت حباجة إليه من نفقات الزواج، وكذلك أقرضين شخص آخر امسه حكيم 

 مئيت روبية أو -نور ويشتغل طبيبا يف أمِرتسرالساكن يف كال-حممد شريف 
 الزواج يف اهلند كتربية وقد قال يل املنشي عبد احلق احملاسب إن مثل. ثالث مئة

مث . لقد وعد اهللا تعاىل بتوفري كل النفقات يف هذا الصدد: فقلت له. الِفيلَة
بدأت سلسلة الفتوحات بعد الزواج؛ كان هناك زمن حني كنت أرى حتمل 

أما اآلن فقد  تشتت أسباب املعاش، بنفقات بضعة أشخاص عبئًا علي بسب
 مئة شخص مع أهلهم وأوالدهم  ثالث-باملتوسط-جاء وقت يأكل فيه 

وكنت قد ذكرت هذه . وعديد من الفقراء والدراويش من دار الضيافة كل يوم
كما . النبوءة قبل حتققها لالله شرمبت ومالوا مل اهلندوسيِني من سكان قاديان

إن املنشي عبد احلق . أُخِبر ا شيخ حامد علي وبعض من املعارف أيضا
ن يف زمرة املعارضني ولكين مع ذلك ال أتوقع أنه احملاسب الالهوري أصبح اآل

  .سيكتم الشهادة، واهللا أعلم
حني أُعلن عن دليب سنغ على نطاق واسع : اآلية الثامنة والثمانون) ٨٨(

يف اجلرائد أنه سيزور البنجاب، أُريت عندئذ أنه لن يتمكن من ايء بل سيمنع 
كما نشرا إمجاال . ه النبوءةوقد أخربت قرابة مخس مئة شخص ذ. من ذلك

  . وهذا ما حدث. يف ورقتني
تنبأت عن السري سيد أمحد خانْ أنه : اآلية التاسعة والثمانون) ٨٩(

. سيواجه بعض املشاكل يف آخر عمره، وأنه مل يبق من عمره إال أيام قليلة
فواجه السري سيد أمحد خان حزنا وصدمة . ونشرت ذلك بواسطة اإلعالنات

يف أواخر عمره حني غصب هندوسي شرير ماله، مث مل يعش بعدها إال كبرية 
  .أياما قليلة ومات متأثرا بصدمة ذلك احلزن

 مرة رفعت ضدي قضية ملخالفٍة مزعومة لقانون :اآلية التسعون) ٩٠(
الربيد، وكانت العقوبة احملددة ملخالفة هذا القانون غرامة قدرها مخس مئة 

. أشهر، ومل يكن هناك سبيل للخالص يف الظاهرروبية أو السجن حىت ستة 
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كان . ولكن اهللا تعاىل كشف علي يف املنام بعد الدعاء أن القضية سترفض

الدافع وراء هذه القضية شخص مسيحي يدعى رليا رام ويشتغل حماميا يف 
قلَى فرأيت يف املنام أنه أرسل إيل حيةً فأعدتها إليه بعد أن قليتها كما ي. أمِرتسر
ملا كان رليا رام حماميا وكان احلكم يف قضييت مفيدا له فائدة السمك . السمك

  . املقلي، إال أا رِفضت عند املرافعة األوىل
الذي -لقد وردت يف الرباهني األمحدية : اآلية احلادية والتسعون) ٩١(

رب  عاما يف كل البالد أي يف مناطق البنجاب واهلند وبالد الع٢٥نشر قبل 
 نبوءة - أرسل إىل كافة البالد اإلسالميةوالشام وكابول وخبارى، أي باختصار

، أي كان الوحي اإلهلي حيتوي "رب ال تذرين فردا وأنت خري الوارثني: "نصها
يا رب ال تتركين وحيدا كما هو احلال اآلن، وال وارث خري : على دعاء مين

 الوقت احلايل ولكين ما زلت أي مع أن يل أوالدا وأبا وإخوة أيضا يف. منك
. وحيدا من الناحية الروحانية، وأرجو منك أن ب يل أناسا يرثونين روحانيا

وهذا الدعاء كان نبوءةً على أن اهللا تعاىل سيهبين مجاعة ذات عالقة روحانية 
فاحلمد هللا على أن النبوءة حتققت جبالء تام، وقد بايع على . يتوبون على يدي

وكذلك بايعين الكثري من أرض والية . الف من سليمي الفطرةيدي مئات اآل
. ويكفيين أن ألوفا من الناس قد تابوا على يدي من أنواع الذنوب. أمري كابول

وقد حدث يف ألوف من الناس بعد البيعة تغيري طيب ال ميكن حدوثه قط يف 
من مريدي وأستطيع أن أقول حلفا باهللا إن ألوفا . أحد ما مل تطَهره يد اهللا

املخلصني واألوفياء قد أحرزوا تغريا طيبا بعد البيعة فأصبح كل واحد منهم آية 
صحيح أن الرشد والصالح كانا كامنِني يف فطرم مسبقا . يف حد ذاته

فقد ثبت بشهادة من اهللا أين . ولكنهما مل يظهرا للعيان بوضوح ما مل يبايعوا
عة، واآلن ال يقدر أحد من املعارضني كنت وحيدا يف البداية ومل تكن معي مجا

إذن، فإن نبوءات اهللا تعاىل . على الكتمان أن ألوفا من الناس قد أصبحوا معي
من ذا الذي يستطيع أن يكذبين أنه عندما . تكون مصحوبة بتأييد اهللا ونصرته



٢٢٦  �������� ��	���א����
أنبأ اهللا ذه النبوءة ونشرت يف الرباهني األمحدية كنت وحيدا كما قال تعاىل، 

كنت حمتقرا حىت يف أعني أقاريب ألن سبلهم . � يكن معي أحد سواه ومل
وأرى أن مجيع اهلندوس القاطنني يف قاديان أيضا مضطرون . كانت غري سبيلي

للشهادة، رغم معارضتهم الشديدة، بأين كنت يف ذلك الزمن أعيش يف زاوية 
بون اخلمول فعال، وما كان من أثر على أنه سيكون معي املخلصون واحمل

قولوا باهللا اآلن، أليست هذه النبوءة كرامة؟ . واملضحون من أجلي إىل هذا احلد
هل اإلنسان قادر على كل ذلك؟ وإن كان كذلك فأتوا بنظريها من األزمنة 

فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار اليت وقودها الناس . احلالية أو اخلالية
  . واحلجارة، أعدت للكافرين

 هي املباهلة اليت عقدت مع عبد احلق :ة الثانية والتسعوناآلي) ٩٢(
لقد . الغزنوي يف أمِرتسر، ومضى عليها أحد عشر عاما، وهي أيضا آية من اهللا

أصر عبد احلق كثريا على املباهلة غري أنين كنت أتردد يف مباهلته، ألن الذي 
الغزنوي، كان رجال ينسب نفسه إليه تلميذًا له، أي املولوي املرحوم عبد اهللا 

وإنين واثق من أنه لو شهد زمين آلمن يب وبكل ما أدعيت ومل . صاحلا يف رأيي
أما اخلطأ يف عقيدته . يرفضين، ولكن ذلك الرجل الصاحل مات قبل دعويت

فليس جديرا باملؤاخذة ألن اخلطأ يف االجتهاد يعفَى عنه وإمنا تبدأ املؤاخذة بعد 
ال شك أنه كان تقيا وصادقا، وغلب عليه التبتل و. الدعوة وإمتام احلجة

رأيته مرة يف املنام بعد وفاته . واالنقطاع إىل اهللا، وكان من العباد الصاحلني
وقلت له إين رأيت يف املنام أن يف يدي سيفًا قبضته يف يدي ونصله يف السماء 

أويله؟ وأضرب به ميينا ويسارا، وبكل ضربة ميوت ألوف من املعارضني، فما ت
إنه سيف إمتام احلجة اليت ستصل من األرض إىل السماء ولن يقدر أحد : قال

 أنك تضرب بالسيف ميينا مرة ويسارا أخرى  منوأما ما رأيت. على عرقلتها
فاملراد من ذلك أنك ستعطَى حججا من كال النوعِني أي العقلية والنقلية 

ة على الدنيا من كلتا الناحيتني واألخرى آيات اهللا تعاىل املتجددة، فستتم احلج
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: مث قال. وسيفحم املعارضون أمام هذه األدلة يف اية املطاف وكأم ميوتون

هذه هي الكلمات . حني كنت يف الدنيا كنت أتوقع أنه سيبعث شخص كهذا
  . اليت خرجت من فمه، ولعنة اهللا على الكاذبني

يف أمِرتسر، فقلت له ومرة أخرى " خريوي"حني كان حيا قابلته مرة يف 
إنك ملهم من اهللا، وأنا عندي مطلب خاص فأرجو أن تدعو من أجله، ولكين 

  :  ما تعريبه-بالفارسية-فقال . لن أخربك ما هو هذا املطلب
  ". يف اإلخفاء بركة، وسأدعو بإذن اهللا ولكن تلقّي اإلهلام ليس من اختياري"

 والسالم يف احنطاط مستمر أما مطليب فكان أن دين حممد عليه الصالة
بعد ذلك عدت إىل قاديان مث تلقيت منه رسالة . فنرجو من اهللا أن ينصره

إن هذا العبد املتواضع قد دعا لك وألقي : "بالربيد بعد بضعة أيام جاء فيها
وقلما حيدث هلذا العبد الفقري أن يتلقى . وانصرنا على القوم الكافرين: "عليه

  ."وأرى أن ما حدث هذه املرة كان بسبب إخالصكإهلاما ذه السرعة، 
على أية حال، بعد إصرار شديد من عبد احلق كتبت إليه أين ال أريد مباهلة 

ما دمنا قد أصدرنا فتوى التكفري ضدك : فكتب يف اجلواب. ناطٍق بالشهادة
  وأصبحنا كافرين عندك فما احلرج يف املباهلة؟ 

وملا كنت . ر للمباهلة بعد إصرار شديد منهأتيت إىل أمِرتس: فقصارى القول
أحب املولوي املرحوم عبد اهللا من األعماق وكنت أعده كإرهاص ملنصيب كما 
ظهر حيىي قبل عيسى عليهما السالم، فما رغب قليب يف الدعاء على عبد احلق 

وكان يظهر غرية على . بل رأيته جديرا بالرحم ألنه مل يعرف إىل من يسيء
  .ب زعمه، ومل يكن يعرف ما أراده اهللا يف تأييد اإلسالماإلسالم حس

على أية حال، قد قال يف املباهلة ما شاء، أما دعائي فقد أرجعته إىل 
شخصي أنا؛ فظللت أتضرع يف حضرة اهللا أن أُهلَك كالكاذبني إن كنت 

وقد مضى على . وإذا كنت صادقا فأرجو من اهللا أن يؤيدين وينصرين. كاذبا
وال ميكنين أن أبني يف هذا الكتيب الوجيز ما . هلة أحد عشر عاماهذه املبا
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وال خيفى على أحد أنه حني عِقدت . تلقيته من النصرة والعون من اهللا بعدها

املباهلة كان معي بضعة أشخاص فقط يعدون على األصابع، أما اآلن فقد ازداد 
ا أواجه صعوبة عدد الذين بايعوين على ثالث مئة ألف مبايع، وكنت سابق

أما . مالية، فما كنت أتلقى حىت عشرين روبية شهريا فكنت أضطر لالقتراض
اآلن فقد وصل الدخل من كافة فروع اجلماعة إىل ثالثة آالف روبية شهريا 

لقد أرى اهللا تعاىل بعدها آيات قوية وعظيمة، وكل من بارزين هلك يف . تقريبا
 كيفية  عناآليات اليت كتبتها عينةً فقطكما تتبني من النظر إىل هذه . النهاية

إذا كان عند أحد مسحة من احلياء أو العدل فتكفيه هذه . نصرة اهللا تعاىل يل
  . اآليات لتصديقي

أن آم مل ميت يف املدة احملددة وأن املسيحيني كالوا بأما إثارة االعتراض 
، �حيون النيب فأقول يف هذا الصدد، أال يشتم املسي.. شتائم كثرية وجتاسروا

أوال يستهزئون به؟ أمل يؤلفوا إىل اآلن ألوفا بل مئات األلوف من الكتب 
 االستهزاء والسخرية ذروما؟ أفأصبح يف نبوته  يفغوا؟ أمل يبل�لإلساءة إليه 

 شبهة بسبب تصرفات هؤالء األشقياء هذه، أم لقي اإلهانة؟ يقول اهللا �
، �باِد ما يأِْتيِهم ِمن رسوٍل ِإال كَانوا ِبِه يستهِزئُونَيا حسرةً علَى الِْع�: تعاىل

فهل كانوا على حق يف االستهزاء أو كان ذلك ناجتا عن شيطنتهم وجرأم؟ 
من املؤكد أن آم بقي حيا لبضعة أيام حسب مدلول النبوءة مث مات يف مدة 

ان عائدا إىل تراجعه  شهرا حسب مدلول النبوءة، وسبب التأخري يف موته ك١٥
 شخصا عن تسميته النيب ٧٠وتعرف الدنيا أن آم تراجع أمام حنو . عن موقفه

 بالدجال، لذا فقد أخر اهللا تعاىل موته بضعة أشهر مث رحله من هذه الدنيا �
 شهرا حتما وإنْ ١٥ألنه قد ورد يف النبوءة الثانية أن آم سيموت يف مدة 

 عاما، أما أنا فال ١١ أية حال، قد مضى على موته على. أُجل موعد وفاته
 شخصا؟ أمل ٧٠حبضور حنو " دجال"أمل يتراجع آم عن قوله . أزال حيا أُرزق

يكن ضروريا يف هذه احلالة أن ميهل قليال؟ إنين أغرق يف حبر من احلرية حني 
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: القولأتصور إنكارهم نبوءةً واضحة وصرحية، وال يسعين يف اية املطاف إال 

إن الذين على قلوم أقفاهلا ال يفهمون حىت أمرا واضحا صرحيا ويؤازرون 
لعنة اهللا على : املسيحيني مع ادعائهم أم مسلمون، وال خيافون الوعيد القائل

إن عاقبة الكاذب خزي . ال ميكن أن ينجح أحد بالكذب واالفتراء. الكاذبني
  . وذلة، وينتصر احلق يف آخر املآل

تيب اليت ألّفتها بعد مباهلة عبد احلق تزخر بذكر اإلهلامات املبشرة إن ك
بالتأييد والنصرة اإلهلية اليت تلقيتها بعد مباهلته، وكيفية حتققها بعظمة وجالل، 

  . فمن شاء فليقرأها وال حاجة يل إلعادة ذكرها
ية فأقول باختصار بأين بدأت أتلقى اإلهلامات املبشرة بالتأييد والنصرة اإلهل

 وقد بشرين اهللا تعاىل بشارات متتالية وقال �.مبجرد عوديت إىل بييت بعد املباهلة
سأرزقك إكراما عظيما يف الدنيا، وسأجعل منك مجاعة : خماطبا إياي ما مفاده

ونتيجةً . كبرية، وسأري لك آيات عظمية، وسأفتح عليك باب الربكات كلها
 من الناس وهم جاهزون للتضحية هلذه النبوءات دخل يف مجاعيت مئات اآلالف

بنفوسهم يف هذا السبيل، وقد جاءين أكثر من مئتي ألف روبية منذ ذلك احلني، 
. كما جاءت اهلدايا من كل جانب حبيث لو جمعت المتألت ا غُرف عديدة

رفع املعارضون ضدي قضايا زائفة وأرادوا أن يهلكوين ولكن اسودت 
 العزة يف كل قضية يف اية املطاف، وما كان وجوههم مجيعا، أما أنا فنلت

وقد رزقت بثالثة بنني بعد املباهلة وأذاع اهللا صييت يف الدنيا . نصيبهم إال اخليبة
اعلموا أن كل من . بالعزة واإلكرام فدخل مجاعيت ألوف من الناس احملترمني

قبل كان لديه إملام مبدى عزيت وعدد أفراد مجاعيت، ومبدخويل وبأوالدي 
مهما -ار بعدها ال بد له من االعتراف املباهلة، وما نلت من التقدم واالزده

 أن اهللا تعاىل شهد على صدقي بإعطائي بركة تلو بركة بعد -كان عدوا لدودا

                                           
 .منه.  ذلك فليقرأ يف كتيب واجلرائد إهلامات نشرا بعد املباهلةإذا انتاب أحدا شك يف �
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. وجيب أن يسأل عبد احلق أيضا ما هي الربكة اليت ناهلا بعد املباهلة. املباهلة

ن أن يراها األعمى أيضا ولكن أقول صدقا وحقا إا ملعجزة واضحة ميك
ال . األسف كل األسف على الذين هم يف الليل مبصرون ويف النهار يعمون

: تزال أمطار من الربكات تنـزل علي منذ يوم املباهلة، كما خاطبين اهللا وقال
وكذلك عاملين وأعطاين من النعم .  وأخرج من األرضسأمطر لك من السماء

ووهب يل عزة حبيث يأتيين . ال أستطيع إحصاءهوأظهر يل من اآليات ما 
  . بتواضع مئات األلوف من الناس

 هي نبوءة عن أمور الوراثة؛ وهي أن بعضا اآلية الثالثة والتسعون) ٩٣(
من الذين كانوا شركاء يف أمالكنا يف قاديان منذ أجيال دون أن يكون هلم حق 

ل احلصول على حق التصرف فيها رفعوا دعوى يف حمكمة غورداسبور من أج
: فدعوت اهللا تعاىل ليفشلوا يف القضية، فقال تعاىل يف اجلواب ما نصه. التصرف

 عندها علمت أن الدعوى ستحسم يف �"أجيب كل دعائك إال يف شركائك"
لقد نزل هذا اإلهلام . اية املطاف لصاحلهم إما يف هذه احملكمة أو يف غريها

وبعد اطالعي على .  احلارة قد مسعوه أيضابقوٍة حىت ظننت أن أناسا آخرين يف
مشيئة اهللا ذهبت إىل البيت وحكيت القصة كلها ألهلي مجيعا حبضور أخي 

لقد أنفقنا مبالغ باهظة يف متابعة : فقال. مريزا غالم قادر الذي كان حيا آنذاك
ولكن كالمه هذا كان عابرا . القضية فلو قلت هذا من قبل ملا رفعناها أصال

فحسمت القضية يف حقه يف حمكمة . ذ كان واثقا من الفوز فيهافقط إ
االستئناف ولكن املدعني فازوا يف احملكمة العليا، وغُرمنا بنفقات احملاكم كلها، 
وباإلضافة إىل ذلك اضطررنا لتسديد املبلغ الذي كنا قد اقترضناه ملتابعة 

لك أخي كثريا، فحزن بذ. وهكذا تكبدنا خسارة آالف الروبيات. القضية

                                           
واإلكرام الذي أكرمين اهللا تعاىل     . لقد تلقيت اإلهلام يف األردية أيضا بالكلمات نفسها        �

إن كلمات كهذه تستخدم إظهارا للحـب وتـستخدم         . به يف هذا اإلهلام غين عن البيان      
  . همن. للخواص وال تستخدم لكل شخص
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وكنت قد قلت له مرارا إن الشركاء قد باعوا حصتهم ملريزا أعظم بيك 

ولكنه مل يقبل قويل . الالهوري ولك احلق يف شفعها، فادفَع مثنها واشتِرها
. ففلت األمر من اليد، وحتسر أخي كثريا على عدم عمله حبسب اإلهلام اإلهلي

مخسني شخصا ألين كنت سردت وقد اشتهر هذا احلدث حىت اطلع عليه حنو 
  . اإلهلام املذكور لكثري من الناس مبن فيهم اهلندوس أيضا

 مرة كنت مسافرا يف القطار من لدهيانة إىل :اآلية الرابعة والتسعون) ٩٤(
وحني . قاديان وكان معي خادمي شيخ حامد علي وبضعة أشخاص آخرين

نصف : " تعريبه-بالفارسية-ما قطعنا جزءا من املسافة غلبين النعاس وتلقيت إهلا
، وألقي يف قليب أا إشارة إىل ِورثٍَة ينالنا منها نصيب بعد "لك ونصف للعماليق

وفاة أحد املورثني، وأُلقي يف قليب أيضا أن املراد من العماليق أبناء عموميت 
وكأن اهللا تعاىل اعتربين . الذين يكنون عداوة وكانوا عمالقة لطول قامتهم

حني وصلت قاديان علمت أن سيدة من شركائنا . ى وعدهم أعداء موسىموس
امسها إمام يب يب مصابة باإلسهال فماتت بعد بضعة أيام ومل يكن هلا وارث إال 
حنن الفريقان فكان نصف األرض من نصيبنا ونصفها اآلخر من نصيب أبناء 

ها مجاعة من الناس وهكذا حتققت النبوءة اليت يشهد على بياا وحتقق. عموميت
  . باإلضافة إىل شيخ حامد علي الذي ال يزال حيا يرزق

 مرة اتفق يل أن سافرت من لدهيانه إىل :اآلية اخلامسة والتسعون) ٩٥(
بتياله وكان معي شيخ حامد املذكور آنفًا وشخص آخر امسه فتح حممد خان 

 امسه عبد من سكان قرية قريبة من تانده حمافظة هوشيار بور، وشخص ثالث
يف . الرحيم يسكن يف معسكر انباله، باإلضافة إىل آخرين ال أذكرهم اآلن

صباح سفرنا بالقطار أُخِبرت باإلهلام أننا سنواجه خسارة بسيطة وإحراجا أثناء 
. سفرنا، فقلت لرفاقي كلهم أن يدعوا بعد الصالة ألين تلقيت إهلاما ذا املعىن

وحني وصلنا . ووصلنا بتياله خبري وعافية نوعا مافدعا اجلميع، مث ركبنا القطار 
احملطة وجدنا يف استقبالنا نائب رئيس وزراء الوالية وامسه حممد حسن، مع 
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وحني تقدمنا أكثر وجدنا قرابة سبعة .  عربة١٨مجيع أركان الوالية تِقلُّهم حنو 

إىل . آالف شخص من عامة الناس وخواصهم من أهل املدينة موجودين ملقابلتنا
ولكن حني . هنا جرت األمور على ما يرام ومل نتعرض ألية خسارة أو إحراج

أردنا العودة جاء الوزير املذكور ليشيعين إىل احملطة مع أخيه سيد حممد حسني 
وهو عضو يف الربملان يف هذه األيام على ما أظن، وكان معهما املرحوم نواب 

صلنا احملطة علمنا أنه ال يزال وحني و. أيضا" جهجهر" خان من  حممدعلي
خلعت عباءيت . بعض الوقت قبل انطالق القطار، فأردت أن أصلي العصر هناك

كان يف العباءة بعض النقود . ألتوضأ وأعطيتها خلادم الوزير، مث لبستها وصليت
وعندما حان . زادا للسفر، وكان من املفروض أن ندفع منها مثن التذكرة أيضا

ة وضعت يدي يف جييب لدفع النقود فلم أجد املنديل الذي وقت شراء التذكر
 -بدل أن أحزن-فسررت . ه سقط عند خلعي العباءةفيه النقود، ويبدو أن

حني وصلنا حمطة . مث دبرنا التذاكر وركبنا القطار. لتحقق جزء من النبوءة
س كانت الساعة العاشرة ليال تقريبا، وال يتوقف القطار هنا إال خلم" دوراهه"

هل وصلنا :  أحد اإلجنليز-أحد رفاقي-سأل السيد عبد الرحيم . ائق فقطدق
فنـزلنا فورا مع أمتعتنا . لودهيانة؟ فأجابه بنعم، مازحا أو لطمع يف نفسه

. ومبجرد نزولنا وجدنا احملطة غري عامرة وعلمنا أننا قد خِدعنا. وغادر القطار
 حىت على سريٍر للجلوس أو طعام كانت احملطة غري عامرة لدرجة تعذر العثور

لألكل، ولكن نظرا إىل حتقق اجلزء الثاين من النبوءة عن تعرضنا لإلحراج 
سررت كثريا وكأن أحدا قد استضافنا على مأدبة فخمة وكأننا وجدنا ألذ 

طة من غرفته وتأسف على أن ـبعدها خرج مدير احمل. األطعمة من كل نوع
طار ـسيأيت ق: ا الوقت املتأخر من الليل وقالأحدا قد أخرجنا خبدعٍة يف هذ

. بكم فيهـتصف الليل وإذا وجدت فيه مكانا سأركـنقل البضائع حنو من
وهكذا ركبنا القطار . فأرسل برقية لالستعالم واستلم اجلواب أن املكان متاح
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بعد منتصف الليل ووصلنا لودهيانه، وكأن السفر كان من أجل حتقق النبوءة 

  . فقط
  حممد مرة بعث إيل املرحوم نواب علي: اآلية السادسة والتسعون)٩٦(

 ت فادعدخان زعيم لودهيانه رسالة كتب فيها أن بعض أسباب معاشي قد س
. ، فأخربته بذلك برسالةستفتحوحني دعوت بذلك تلقيت إهلاما أا . لفتحها

 ومبناسبة أخرى .ففتحت أسباب معاشه بعد بضعة أيام مما أدى إىل تقوية إميانه
بعث يل رسالة عن بعض مطالبه اخلفية، ويف حلظة وضع الرسالة يف صندوق 

فكتبت إليه على . الربيد تلقيت إهلاما أن رسالة ذا املضمون ستصلين منه قريبا
مث تلقيت . الفور رسالة قلت فيها إنك سترسل يل رسالة مضموا كذا وكذا

 وعندما تلقى هو رساليت غرق يف حبر احلرية .الرسالة املذكورة يف اليوم التايل
فتقوى إميانه . متسائال كيف وصلين هذا اخلرب الغييب إذ مل يعرف أحد سره هذا

وسجل ِكلتا اآليتني املذكورتني . لدرجة أدى به إىل الفناء يف احلب واالعتقاد
ت  كما ذكر-حني سافرت إىل بتياله . يف دفتر مذكراته وكان حيتفظ به دائما

 وقابلت الوزير سيد حممد حسن، جرى احلديث صدفة أثناء احلوار -من قبل 
عن خوارقي وآيايت، فأخرج املرحوم ) حممدعلي  ("نواب"حول الوزير وبيان 

نواب دفترا صغريا من جيبه وقدمه للوزير وقال إن هذين النبأيِن قد قويا إمياين 
يته يف لودهيانه بعد مدة من وحني سافرت إىل ب. ومها مسجالن يف هذا الدفتر

الزمن لعيادته قبل وفاته بيوم واحد، وجدته قد هزل كثريا بسبب إصابته 
ولكنه ض يف هذه احلالة ودخل غرفته . بالبواسري، وكان النـزيف شديدا

أحافظ عليه كشيء عزيز على نفسي وأطمئن : وجاء بذلك الدفتر الصغري وقال
مث توفِّي بعد مضي نصف .  فيهما ِكلتا النبوءتنيمث أراين مكانِني كتب. بقراءته

إنين واثق أن الدفتر موجود . إنا هللا وإنا إليه راجعون. الليل أو أكثر منه بقليل
  . يف مكتبته إىل اآلن
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" البدر"و" احلَكَم" لقد نشرت يف جريديت :اآلية السابعة والتسعون) ٩٧ (

أن املراد منه أن املشايخ الذين ، وأُفهمت "خترج الصدور إىل القبور: "نبأً نصه
حيتلون مكان الصدارة يف البنجاب ويعد كلٌّ منهم مفتيا يف حد ذاته، وهم 

فغادر . أساتذة املشايخ الصغار وشيوخهم، سينتقلون إىل القبور بعد هذا اإلهلام
املولوي نذير حسني الدهلوي الذي كان يعد شيخ املشايخ كلهم يف هذه 

ي أصدر فتوى التكفري ضدي قبل غريه وكان أستاذا للمولوي الدنيا، وهو الذ
وحني استفتاه يفَّ املولوي أبو سعيد حممد حسني . حممد حسني البطالوي

إن شخصا مثله ضال ومضل ومارق من اإلسالم، وجيب : البطالوي كتب عين
وبإصداره هذه الفتاوى قد أضرم . أال يسمح بدفن أمثاله يف مقابر املسلمني

وذعر الناس حىت امتنعوا عن مصافحتنا خشية أن .  يف البنجاب كلهالنار
مث املولوي غالم دستغري . يصبحوا كفارا حىت ذا النوع البسيط من العالقات

القصوري الذي استصدر فتاوى تكفريي من مكة املعظمة مات هو أيضا بعد 
  . مباهلٍة من طرف واحد

كي يسحبوا فتواهم على من املؤسف أن أهل مكة مل يعلموا عن موته 
املولوي حممد، املولوي عبد اهللا، : مث هناك مفتون من لودهيانه وهم. األقل

. لعنة اهللا على الكاذبني: املولوي عبد العزيز الذين قالوا أكثر من مرة مباهلني
وكذلك مات مفيت أمِرتسر املولوي رسل . فماتوا مجيعا بعد اإلهلام املذكور

ة إىل ذلك غادر هذه الدنيا كثري من مشايخ البنجاب وبعض من وباإلضاف. بابا
ولو أردنا كتابة أمسائهم مجيعا لصار كتاب آخر، وما . مشايخ اهلند بعد اإلهلام

وإن مل يطمئن أحد بذلك . كتبناه إىل اآلن يكفي للتدليل على صدق النبوءة
  .فنستطيع أن نكتب قائمة طويلة

 عبد هـ إىل قاديان سيتقبل بضعة أعوام جاء :اآلية الثامنة والتسعون) ٩٨(
 وقد تعرضت -مدينة مدراس ومن املخلصني الكباروهو تاجر من -الرمحن 

: باألردية تعريبهفتلقيت إهلاما . جتارته ملا كان يبعث على القلق، فطلب الدعاء
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واملراد . هو قادر، يصلح ما فسد، ويفسد ما صلح وال يدرك أحد أسراره

إلهلامية أن اهللا تعاىل سوف يصلح ما فسد، مث يفسد بعد فترة من هذه اجلملة ا
فحكيت هذا اإلهلام للسيد عبد الرمحن حني وجوده يف . ما كان قد صلح

ومل ميض إال أيام قالئل حىت جعل اهللا جتارته تزدهر، وخلق من الغيب . قاديان
ي كان أسبابا فبدأت سلسلة فتوحات مالية، مث بعد فترة وجيزة فسد األمر الذ

  .على ما يرام
 ذات مرة تلقيت عند الفجر إهلاما أن النقود :اآلية التاسعة والتسعون) ٩٩(

فسردت هذا النبأ . ستأيت اليوم من أحد أقارب احلاج أرباب حممد لَشكَر خان
صباحا قبل موعد الربيد بوقت طويل لشخصِني من آريا قاديان ومها شرمبت 

الدينية أصرا على أال يقبال ذلك إال إذا ذهب ومالوا مل ولكنهما ملعارضتهما 
ومن حسن الصدف أن مدير . أحدمها إىل مكتب الربيد للتأكد من األمر

وعندما . على أية حال فقد قبلت طلبهما. مكتب الربيد أيضا كان هندوسيا
لقد أرسل : حان موعد الربيد ذهب مالوا مل لفحصه وأحضر رسالة جاء فيها

من هو سرور : عندها أطلَّ ِنزاع آخر برأسه، فقال. بياتسرور خانْ عشرة رو
خان هذا؟ هل هو من أقارب حممد لشكر خان أم ال؟ وكان من حق اآلريني 

فأُرسلت رسالة إىل منشي إهلي خبش . أن يتأكدوا من ذلك لتتبني احلقيقة
وما " مردان"يف منطقة " هويت"وكان يسكن يف " عصا موسى"احملاسب مؤلف 

وقيل يف الرسالة إن هناك أمرا قيد البحث . ضا لنا إىل ذلك احلنيكان معار
هل لسرور خان صلة قرابٍة مبحمد لشكر خان أم ال؟ وبعد بضعة أيام : وهو

أن سرور خان هو ابن ارباب " هويت"جاء اجلواب من منشي إهلي خبش من 
  . عندها ما كان للهندوسيِني إال أن يلزما الصمت. لشكر خان

نه نوع من الغيب الذي ال ميكن للعقل أن يقبل إال أن اهللا أ  هذانالحظوا اآل
ففي . وقد شهد على هذا النبأ اثنان من املعارضني. تعاىل وحده هو القادر عليه

جهة هناك هندوسيان قلت عنهما إين كنت قد حكيت هلما النبوءة، وذهب 



٢٣٦  �������� ��	���א����
ية هناك شخص أحدمها إىل مكتب الربيد الستالم الرسالة بنفسه، ويف جهة ثان

معارض امسه منشي إهلي خبش احملاسب الذي يقيم يف الهور حاليا وقد نشر يف 
  . وكتب فيه عين ما شاء" عصا موسى"معارضيت كتابه 

ما أريد قوله هو أنه جيب أن تطلب من الشهود من اجلانبني شهادة مقرونة 
املتعصبني باحللف وليس ببيان عادي؛ إن مالوا مل وشرمبت كالمها من اآلريا 

وقد نشرا يف عداويت إعالنات عديدة، أما منشي إهلي خبش فهو الذي ألَّف يف 
. إذن، فال بد من احللف. وخدع به الكثريين" عصا موسى"معارضيت كتاب 

ويعلمون أيضا أنه قد بعثت إىل . ويعلم عن هذا النبأ كثريون آخرون أيضا
لذا ال ميكن أن ينكر . الهمنشي إهلي خبش رسالة، جاء منه الرد املذكور أع

وإذا رفضوا . هذان اآلريان النبوءةَ، وال ميكن أن ينكر منشي إرسال الرسالة
فيمكن اآلن أيضا أن يبت يف األمر فيما إذا كانت بني سرور خان وأرباب 

  . لشكر خان قرابة أم ال
الرباهني " من ٢٤١ هناك نبأ سجل يف الصفحة :اآلية املئة) ١٠٠(

أال إن نصر . أال إن روح اهللا قريب. ال تيأس من روح اهللا: "ونصه" يةاألمحد
ينصرك اهللا من . يأتيك من كل فج عميق، يأتون من كل فج عميق. اهللا قريب

وال تصعر خللق اهللا، وال تسأم . عنده، ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء
م، ١٨٨٢ - ١٨٨١ طبعة ٢٤١الرباهني األمحدية ص: انظر." (من الناس

  )مطبعة سفري هند أمِرتسر
ويعود .  عاما٢٥لقد مضى على نشر هذه النبوءة يف الرباهني األمحدية 

تارخيها إىل زمن كنت فيه مستورا يف زاوية اخلمول، ومل يعرفين أحد من الذين 
  . ومل أكن من الذين يذكَرون يف الدنيا لعظَمِتهم. معي اآلن

 من هذا القبيل، بل كنت واحدا من عامة باختصار، مل يكن هناك شيء
الناس فقط خامل الذكر متاما وما ارتبط يب وال شخص واحد إال نادرا ممن 

وهذا ما ال ميكن ألحد من سكان قاديان أن . كانت هلم معرفة سابقة بعائليت
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مث جعل اهللا تعاىل عباده يقبلون علي حتقيقا للنبأ فأتى الناس إىل . يشهد بعكسه

وقدم الناس اهلدايا وال يزالون يقدموا بكثرة . ن أفواجا وال يزالون يأتونقاديا
ومع أن املشايخ وضعوا العراقيل . نقدا وعينا حىت ال أستطيع إحصاءها

وأخرجوا كل ما كان يف جعبتهم ليحولوا دون إقبال الناس علي، حىت 
كفري ضدي بل استصدروا الفتاوى من مكة، وأصدر قرابة مئيت شيخ فتاوى الت

وكانت النتيجة أن . أفتوا بوجوب قتلي لكنهم خابوا وخسروا يف سعيهم
مجاعيت انتشرت يف كافة مدن البنجاب وقراها، وبذرت بذرا يف كل مكان 

. حىت أسلم بعض اإلجنليز من أوروبا وأمريكا أيضا وانضموا إىل هذه اجلماعة
يف الشارع املؤدي إليها لكثرة وجاء الناس إىل قاديان أفواجا حىت حدثت احلفر 

  . العربات
جيب التأمل جيدا وبإمعان يف هذا النبأ؛ فلو مل يكن من عند اهللا لنجح الناس 
يف إباديت بعد أن أثاروا طوفان املعارضة، وقد قام الناس ضدي يف البنجاب بل 
اهلند كلها وعارضوين بشدة وأرادوا أن يدوسوين حتت األقدام، وكان من 

أن ينجحوا يف جهودهم املضنية ويبيدوين ولكنهم خابوا وفشلوا املفروض 
وإنين أعلم يقينا أن الضجة اليت أثريت إلباديت، واملساعي والطوفان . كلهم

الشديد الذي قام ضدي، مل يتم ألن اهللا أراد تدمريي، بل لكي تظهر آياته 
قدرته،  آية ولكي يري اهللا الذي ال يغلبه أحد قوته وقدرته مقابلهم ويظهر

حني بِذرت مثل بذرة صغرية مث وِطئت حتت -من كان يعلم . وكذلك فعل
ألوف األقدام، وهبت علي العواصف والطوفانات، وعلَت على هذه البذرة 

 أنين سأجنو من كل هذه الصدمات؟ -رية ضجة التمرد مثل السيل العارمالصغ
ت وازدهرت وها قد صارت فما ضاعت بفضل اهللا تعاىل هذه البذرة، بل من

هذه أفعال اهللا . اليوم دوحة عظيمة يستظل حتت ظلها ثالث مئة ألف إنسان
  . اليت تعجز قدرات اإلنسان عن إدراكها، ال ميكن أن يغلب اهللا تعاىل

هل لكم أن تأتوا على ذلك ! أيها الناس، استحيوا من اهللا حينا من األحيان
 من صنع اإلنسان ملا كانت بكم حاجة بنظري من سوانح مفتٍر؟ لو كان ذلك
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. ملعارضيت وحتمل كل هذا العناء هلالكي، بل كان اهللا وحده كافيا ليهلكين

عندما تفشى الطاعون يف البالد أعلن عين كثري من الناس أن هذا الشخص 
سيهلك بالطاعون، ولكن قدرة اهللا غريبةٌ حقا، إذ هلك به هؤالء الناس 

طبين اهللا تعاىل وقال سأعصمك ولن يقربك الطاعون، أما أنا فقد خا. أنفسهم
فإن النار خادمة ) أي الطاعون(ال ختوفوين بالنار : أعلن بني الناس: بل قال أيضا

سأحفظ دارك، وكل من دخلها سيعصم من : وقال أيضا. لنا بل خادمة خدامنا
 والكل يعرف أنه قد هلكت بالطاعون يف املناطق. الطاعون، وكذلك كان

  .القيامة ولكن اهللا تعاىل محانامن ااورة قرى كثرية، وظهر يف جوارنا منوذج 
م إىل ١٩٠٤ حني كنت مسافرا يف عام :اآلية األوىل بعد املئة) ١٠١(

ملتابعة قضية جنائية رفعها ضدي املدعو كرم دين تلقيت يف " جهلم"مدينة 
لعت عليه اجلماعة ، وقد أطْ"أريك بركاٍت من كل طرف: "الطريق إهلاما نصه

 حبيث �وقد حتقق هذا النبأ". احلَكَم"كلها يف احلال، بل نشر أيضا يف جريدة 
عندما أوشكت على الوصول إىل جهلم كان عدد القادمني ملالقايت يقدر بأكثر 

وكانوا يف حالة من . من عشرة آالف شخص، وكان الشارع مكتظا بالناس
كذلك ازدحم الناس حول حمكمة احملافظة . التواضع والتذلل وكأم يسجدون

وقد بايع ألف ومئة . بأعداد هائلة، وهذا ترك املسؤولني يف حرية من أمرهم
أما القضية اليت . شخص، كما انضمت قرابة مئيت سيدة إىل اجلماعة بالبيعة

وقدم كثري من الناس اهلدايا والنذور . رفعها كرم دين فقد رفضت ائيا

                                           
لقد جاء الناس بأعداد هائلة يف الطريق ليقابلوين على احملطات مثل الهور وغوجرانواله              �

ووزير آباد وغجرات وغريها، حىت تعذر احلفاظ على النظام ونفدت التذاكر اليت يسمح             
ويف بعض احملطات أُوِقف القطار مدةً      . ا للذهاب إىل احملطة فأتى الناس إليها دون تذاكر        

ويف بعض احلاالت جـرى     . سبب ازدحام الناس ليبعد املوظفون الزوار عنه بلطف       أطول ب 
وقد نـشرت   . الناس مع القطار إىل مسافات بعيدة ممسكني به مع خطر أن يهلك أحدهم            

 .منه. اجلرائد املعارضة أيضا هذه األحداث بكل قوة وشدة
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فعدنا إىل قاديان حاملني بركات كثرية إذ قد حقق اهللا . امبإخالص وتواضع ت

  . تعاىل ذلك النبأ بكل جالء
:  لقد ورد يف الرباهني األمحدية نبأ نصه:اآلية الثانية بعد املئة) ١٠٢(

: انظر(، " ويبدأ منك�زاد جمدك، ينقطع آباؤك. سبحان اهللا وتبارك وتعاىل"
 هذا النبأ إىل زمن مل ينسب إيلَّ أي يعود تاريخ) ٤٩٠الرباهني األمحدية ص 

والوقت الذي أنبأت فيه . نوع من العظمة وكنت كخامل غري موجود يف الدنيا
فال بد من التأمل اآلن كيف حتقق بكل . ذا النبأ قد مضى عليه حنو ثالثني سنة

وهل من أحد كان يعرف . جالء، إذ يوجد يف مجاعيت اآلن ألوف من الناس
ي سينتشر يف الدنيا إىل هذه الدرجة؟ فاألسف كل األسف على من قبل أن جمد

مث وضع أساس كثرة النسل الذي وعد به يف . الذين ال يفكرون يف آيات اهللا
النبأ؛ فقد ولد يف بييت بعد النبأ أربعة بنني وحفيد وبنتان ومل يكونوا موجودين 

  . حينئذ
ليت كان الطاعون فيها على  يف أحد األيام ا:اآلية الثالثة بعد املئة) ١٠٣(

أشده أصيب املولوي حممد علي حبمى شديدة، وغلب عليه الظن أنه الطاعون، 
وكان . فأوصى كاملوشكني على املوت، ووضح كل شيء للمفيت حممد صادق

إين أحافظ : "حينها يسكن يف قسم من داري اليت أهلمين اهللا تعاىل عنها ما نصه
لو أِصبت : ته ووجدته قلقا ومضطربا وقلت لهفذهبت لعياد". كل من يف الدار

قلت هذا . أنت بالطاعون لكنت كاذبا، ولكان ادعائي باإلهلام أيضا كاذبا
وجسست نبضه، ورأيت معجزة غريبة لقدرة اهللا إذ وجدت جسمه عند ملسه 

  .باردا ومل أجد للحمى أي أثر على اإلطالق

                                           
طة باآلباء ستنقطع كلـها،     لقد ضم هذا اإلهلام إشارة أيضا إىل أن أسباب املعاش املنو           �

وسريزقين اهللا تعاىل بركات جديدة؛ وقد صادرت احلكومة بعضا من أسـباب معـاش               
مث هيأ اهللا كل شيء من      . والدي، وبعضها األخرى حتولت إىل شركائنا وبقينا صفر اليدين        

  . منه. عنده
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بين األصغر مبارك أمحد وكان  مرة مرض ا:اآلية الرابعة بعد املئة) ١٠٤(

. يصاب بنوبات إغماء متتالية، وكنت أنا مشغوال يف الدعاء يف غرفة قريبة منه
توقّف اآلن ألن الولد : وكانت هناك سيدات جالسات قربه فقالت يل إحداهن

فجئت إليه ووضعت يدي على جسمه وتوجهت إىل اهللا . قد فارق احلياة
قيقتني أو ثالث، وعاد النبض أيضا وكأنه استعاد تعاىل، فبدأ الولد يتنفس بعد د

عندها خطر ببايل أن إحياء عيسى للموتى كان من هذا النوع متاما، . احلياة
  . ولكن قليلي الفهم بالغوا فيه فيما بعد

 مرة أُريت يف املنام عن أخي املرحوم مريزا :اآلية اخلامسة بعد املئة) ١٠٥(
 يوما، مث أصيب ١٥ال أياما قليلةً ال تزيد على غالم قادر أنه مل يبق من حياته إ

وهزل كثريا لدرجة ما كان يعرف . مبرض شديد ومل يبق منه إال هيكل عظمي
وكان يبول ويتربز على السرير ويبقى . إذا ما كان السرير فارغا أم عليه أحد

كان والدي املرحوم مريزا غالم . يف معظم األوقات يف حالة من اإلغماء
بيبا بارعا، فقال إن حالته ميؤوس منها ولن يعيش أكثر من بضعة مرتضى ط

وإين بطبيعيت . كنت حينها أمتتع بقوة الشباب والقدرة على ااهدات. أيام
أؤمن باهللا قادرا على كل شيء، واحلق أنه ال أحد يستطيع أن يدرك كنه 

شأنه ، وال شيء مستحيل أمامه إال ما كان يتناىف مع وعوده أو �قدراته 
فبدأت الدعاء له يف هذه الظروف . �املقدس أو ما كان ضد وحدانيته 

  . وعزمت يف قرارة قليب أن أزيد معرفيت بثالثة أشياء تتعلق بالدعاء
أردت أن أعرف فيما إذا كنت يف حضرة اهللا أهال ألنْ يستجاب : أوال
  . دعائي
الوعيد ممكن تأخري إذا ما كانت الرؤى واإلهلامات اليت هي من قبيل : ثانيا

  .حتققها أم ال
إذا ما كان باإلمكان أن يشفى بربكة الدعاء مريض مل يبق منه إال : ثالثا

فوالذي نفسي بيده . هيكل عظمي أم ال؛ فبدأت الدعاء على هذا األساس
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رأيته يف املنام وكأنه ميشي على قدميه يف باحة داره، بينما كانت حالته قبل 

.  شخصا آخر كان يقَلِّبه جنبا جلنب على الفراشذلك متدهورة لدرجة أن
 يوما على الدعاء بدأت آثار الدعاء الظاهرية بالظهور عليه، ١٥وحني مضت 

وأظهر رغبة يف املشي على قدميه بضع خطوات، فنهض مستندا إىل حد ما 
وبدأ ميشي مستندا إىل العصا، مث بعدها ترك العصا أيضا وشفي متاما يف بضعة 

فتبني من ذلك أن اهللا تعاىل .  عاما قبل أن توافيه املنية١٥عاش بعدها أيام، و
فهذا هو إهلنا القادر على تبديل .  عاما١٥ يوما إىل ١٥بدل مدة حياته من 

  . نبواءته أيضا، ولكن معارضينا يقولون إنه ليس قادرا على ذلك
بيل  ذات مرة رأيت اهللا تعاىل على س:اآلية السادسة بعد املئة) ١٠٦(

التمثل وكتبت عدة نبوءات بيدي، وكان املراد من ذلك أنه ينبغي أن حتدث 
. مثل هذه األحداث، مث قدمت هذه الورقة بني يدي اهللا تعاىل من أجل التوقيع

وعند التوقيع هز القلم كما زه . فوقّع اهللا عليها باحلرب األمحر دون أدىن تردد
. رب من املفروض، مث وقّع على الورقةحني يتجمع على ريشته حرب بكمية أك

 دون تردد على �فغلبتين الرقة املتناهية نظرا إىل أفضال اهللا علي؛ إذ قد وقّع 
كان ميانْ عبد اهللا السنوري حينذاك يدلِّك قدمي . ما أردت، مث استيقظت بغتة

فوقعت قطرات احلرب على مرأى منه على قميصي وعلى . يف حجرة املسجد
والالفت يف األمر أن سقوط قطرات احلرب وهزة القلم حدثا يف آن . ضاقبعته أي

الشخص العادي لن يدرك . واحد ومل يكن بينهما فارق زمين وال ثانية واحدة
هذا السر بل سريتاب يف أمره ألنه قد يعترب األمر جمرد رؤيا، أما الذي لديه إملام 

  . در على أن خيلق من العدمباألمور الروحانية فلن يرتاب فيه؛ فاهللا تعاىل قا
على أية حال، حكيت القصة كلها مليانْ عبد اهللا والدموع تنهمر من مآقي .

وقد ترك احلدث تأثريا عميقا على عبد اهللا الذي هو شاهد عيان عليه، واحتفظ 
  . بالقميص معه تربكا وال يزال موجودا عنده
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ائد أكثر من مرة أن  لقد نشرت يف اجلر:اآلية السابعة بعد املئة) ١٠٧ (

فالزالزل ضربت . زالزل كبرية ستحدث حىت تقلب األرض رأسا على عقب
أما . سان فرانسسكو وفارموسا وغريمها حسب نبوءيت اليت يعرفها اجلميع

 ١٦الزلزال القوي الذي ضرب أمريكا اجلنوبية أي منطقة تشيلي بتاريخ 
 ١٥قد دمرت بسببه م فلم يكن أقل دمارا من سابقيه، و١٩٠٦أغسطس /آب

قرية ومدينة منها صغرية ومنها كبرية، ووقعت اخلسائر يف األرواح باآلالف، 
  .وال يزال مليون شخص مشردا إىل اآلن

كيف يعد ذلك آية ومل تقع الزالزل يف البنجاب؟ إم : لعل اجلهالء يقولون
 وقد أنبأ ذه .ال يعرفون أن اهللا تعاىل إله العامل كله وليس إله البنجاب فقط

فمن الشقاوة اإلعراض عن . األنباء عن العامل كله وليس عن البنجاب فقط
 النبوءات اإلهلية دون وجه حق، وعدم دراسة كالم اهللا بإمعان، والسعي

ولكن احلق ال يكتم ذا النوع من . لكتمان احلق بشكل من األشكال
  . التكذيب

أنه اعلموا يقينا ، فبشكل عامزالزل الوقوع بأخربين قد ن اهللا ليكن معلوما أ
سوف ول، أوروبا أيضا أمريكا حبسب النبوءة فقد ضربتكما هزت الزالزل 

 للقيامة، وسوف منوذجاآسيا كذلك، وسيكون بعضها مناطق خمتلفة من ز 
، بل إن طيور السماء وحيوانات  األار دماًءري حىت جت بكثرةيهلك الناس

دمار شديد ما  رضيط باألسوف حي و.املوتهذا  لن تنجو من  أيضااألرض
 ّلْق اإلنسانحلكثري من املناطق رأسا على عقب  ولسوف تنقلب. ا منذ خ

وسيكون كل هذا مصحوبا بكوارث مرعبة . قط مأهولةكن تمل أا وتغدو ك
هذه األمور غري عادية يف كلتبدو زل من السماء، حىت تأيت من األرض وتن 
 تلك أيضا على وصف ةوالفلسفن تقدر كتب علم الفلك نظر كل عاقل، ول

تطرأ على الناس حالة من االضطراب فيقولون سوف عندها  ،الكوارث املقبلة
، ولكن الكثريين سوف ون سينجو الكثري! أن حيدثعسىاذا م: مذعورين

  العامل منظرايرى حني ، بل إين أراها بالوصيد،إن األيام قريبة. يهلكون أيضا
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أخرى  ستحل مصائب فظيعة بل  فحسب، الزالزلولن تقع. يامةيشبه الق
 كل هذا سوف حيدث ألن. بعضها من السماء وبعضها من األرضأيضا، 
 وكل م وكل جهدهمالدنيا بكل قلبهوافتوا على ، رمعبادة قد تركوا  البشر

بعض ل تلك املصائب حلول لكان من املمكن أن يتأخر لو مل آِت. أفكارهم
 اليت كانت غضب اهللا تعاىلل التدابري اخلفية ظهرتلكن بعد جميئي الوقت، و

وما كُنا معذِِّبني حتى نبعثَ �: يقول تعاىلكما  خافية منذ أحقاب طويلة،
 والذين خيافون قبل البالء سوف ،نا سوف ينالون األمنيالتائبإنّ  .��رسوالً

نقذون أنفسكم حبيلكم؟ زل أو تأتظنون أنكم ستأمنون من هذه الزال .يرمحون
ال تظنوا أن الزالزل ضربت . املكائد اإلنسانية كلهابل ستبطل حينها  ،كال

تواجهون مصيبة سوف إنين أرى أنكم .  وغريها وبلدكم يف مأمن منهاأمريكا
  . أشد منها

لستم يف مأمن، ويا سكان آسيا لستم أيضا يف أمان، ويا ! يا أهل أوروباف
تهدم وأجد تإنين أرى املدن . كمإسعاف على ه زائف لن يقدر إل،رزسكان اجلُ

 تبإن ذلك اإلله األحد ظل صامتا إىل مدة، وقد ارتِك. خرابا يبابا عمرانال
 .ري اآلن وجهه باجلالل غري أنه سوف ي، أمام عينه ولكنه ظل ساكتافواحشال

بعيد ذلك الوقت ليس بنَّه أذن واعية أَـ من كانت لفليسمع .لقد حاولت 
قصارى جهدي أن أمجع اجلميع حتت أمان اهللا تعاىل، ولكن ال بد أن يتحقق ما 

أيضا قد أوشك أو  هذه البالد دورن بأإنين أقول صدقا وحقا . مقدراكان 
 أمام أعينكم، ولسوف تشاهدون بأم أعينكم �سوف ترون زمن نوح  .كاد

 توبوا .الغضبعاىل بطيء ولكن اهللا ت. �أحداثا وقعت على أرض لوط 
رحةٌ �لذي يهجر اهللا  اوإنّ. موالتوالذي ال خيشى اهللا،إنسانبليس و دود  
  .يحبليس وميت فإنه 

                                           
 ١٦: اإلسراء �
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 وهي اآلية املذكورة يف الرباهني األمحدية :اآلية الثامنة بعد املئة) ١٠٨(

ني لقد سجل هذا اإلهلام يف الرباه". أردت أن أستخلف فخلقت آدم": ونصها
ففي هذا اإلهلام مساين اهللا آدم، وهذه نبوءة تشري إىل أنه .  عاما٢٥األمحدية قبل 

ليفةً ولكن اهللا تعاىل أىب إال أن جيعله خ-فضوه كما عاب املالئكةُ آدم ور
مل يقصر .  فإن ذلك كله سيحدث اآلن أيضا-فاضطر اجلميع للخضوع أمامه

 ومل يدخروا جهدا وال مكرا يف املشايخ املعارضون وأشياعهم يف الطعن يب
 ما مل يطأ �ولن يتوقف اهللا . حماولة تدمريي، ولكن اهللا تعاىل جعلين غالبا

  . الكذب حتت قدميه
اليت سبق أن نشرت يف الرباهني  وهي :اآلية التاسعة بعد املئة) ١٠٩(

. وكذلك مننا على يوسف لنصرف عنه السوء والفحشاء: "األمحدية ونصها
الرباهني األمحدية ص : انظروا." ( قوما ما أُنذر آباؤهم فهم غافلونولتنذر
أي مننا على يوسف لننقذه من السوء والعيوب اليت تنسب إليه، ) ٥٥٥

واحلق أن الذين . وليكون بسبب عظمة تلك اآليات جديرا بإنذار الغافلني
. عظتهم فقطيهبهم اهللا تعاىل عظمة ومتيزا من عنده ال تؤثر يف القلوب إال مو

هذه نبوءة واملراد منها أنه كما آذى . قد مساين اهللا يف هذا اإلهلام يوسف
يوسف إخوته كثريا بسبب جهلهم ومل يدخروا يف سبيل قتله جهدا، كذلك 
قال اهللا تعاىل إن هذا ما سيحدث لك، وأشار إىل أن هؤالء الذين بينك وبينهم 

ة لقتلك وتدمريك، ولكنهم عالقة أخوة قومية، سيكيدون مكائد خطري
وسيكشف اهللا تعاىل عليهم أن الذي . سيفشلون وخييبون يف اية املطاف

عندها سوف يتبني . تريدون أن ختزوه وينوه، فإين سألبسه تاج العزة واملكرمة
خيرون على : "للكثريين أم كانوا خمطئني كما قال تعاىل يف إهلاٍم آخر نصه

تاهللا لقد آثرك اهللا علينا وإن كنا . ر لنا إنا كنا خاطئنيربنا اغف. األذقان سجدا
  ."ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني. خلاطئني
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أنه سيكون : األول. باختصار، قد ورد يف هذه النبوءة بيان أمرين من الغيب

يف مستقبل األيام أعداء كثريون وستشتعل يف قلوم جذوة احلسد كما 
لت يف قلوب إخوة يوسف ليصبحوا أعداء ألداء ويكيدوا شىت املكائد اشتع

واألمر اآلخر هو أن األعداء سيكونون من القوم نفسه . لتدمريك وإهالكك
فهذه نبوءة ألنه قد مضى على ورودها يف الرباهني . وسيقومون مبكائد خطرية

ألن كتاب وعندها مل يكن يل عدو من القوم على اإلطالق .  عاما٢٥األمحدية 
  الرباهني األمحدية مل يكن قد نشر بعد؛ فما الداعي للعداوة؟

فمما ال شك فيه أن النبوءةَ بأنه سيكون يل يف زمن من األزمان أعداٌء 
عطاشى لدمي وكانوا من قبل كاإلخوة بسبب األخوة اإلسالمية، إمنا حتتوي 

  . لرباهني األمحديةعلى أمر غييب أظهره اهللا تعاىل قبل حدوثه، وقد سجل يف ا
واألمر الغييب الثاين يف هذه النبوءة هو أنه تعاىل قد أخرب عن عاقبة هذه 

وكثري منهم سوف يتراجعون . املعارضة أن األعداء سيفشلون يف اية املطاف
عندئذ سوف يلبس اُهللا تعاىل هذا العبد . عن موقفهم مثل إخوة يوسف

ة ما خطرت املتواضع تاج العزة مثلما ألبسه يوسفكْرموسيهبين عظمة وم ،
 األعداء  من النبوءة قد حتقق، ألنه قد برزفاجلزء األكرب. على بال أحد قط

. واحلق أم أسوأ من إخوة يوسف يف نيام السيئة. الذين يريدون استئصايل
جعل مئات األلوف من بأنه ولكن اهللا تعاىل قد أنعم علي بعزة وعظمة خاصتني 

والوقت قريب حني يظهر اهللا تعاىل شأين . تباعي، وأخزى أعدائيالناس من أ
ربنا اغفر لنا إنا كنا : أكثر من ذلك وسيضطر السعداء من املعارضني للقول

  . تاهللا لقد آثرك اهللا علينا: خاطئني، وسيضطرون أيضا للقول
إنا : "هناك نبأ يف الرباهني األمحدية نصه :اآلية العاشرة بعد املئة) ١١٠(

الرباهني األمحدية : انظر" (ثلة من األولني وثلة من اآلخرين. أعطيناك الكوثر
اجلماعة األوىل هم أولئك الذين : أوال. أي سنعطيك مجاعة كبرية) ٥٥٦ص 

واجلماعة الثانية هم الذين سيؤمنون بعد : وثانيا. سيؤمنون قبل نزول اآلفات
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مر على النبوءات املسجلة وقد كتبنا أكثر من مرة أنه قد . ظهور آيات الغضب

ويعود تارخيها إىل زمٍن مل يكن معي أحد من .  عاما٢٥يف الرباهني األمحدية 
فليتضح أن هذه . ولو كان بياين هذا خطأ لكان ادعائي كله باطال. الناس

حني كنت وحيدا وبال - األمحدية وأُخِبرتالنبوءة أيضا مسجلة يف الرباهني 
فقد حتققت هذه النبوءة .  بيعيت ألوف من الناس عن زمن يدخل فيه يف-حيلة

  . يف زمننا هذا
. ليس بوسع أحد أن خيرب عن أنباء الغيب، ألن علم الغيب خاص باهللا تعاىل

لنر إىل أين !! أما اآلن فلم يعد حىت الغيب خاصا باهللا تعاىل يف نظر معارضينا
  !سيتمادون

:  الرباهني األمحدية نبألقد جاء يف :اآلية احلادية عشرة بعد املئة) ١١١(
جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما . إين سأري بريقي، وأرفعك من قدريت"

  ."قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر صدقه بصوٍل قوي شديد، صول بعد صول
 عاما أيضا، ويعود تارخيه إىل زمن مل أكن فيه ٢٥وقد مضى على هذا النبأ 

بأ هو أنه لن يكون هناك أمل يف الظاهر يف أن ملخص هذا الن. شيئا مذكورا
تقوم هذه اجلماعة نظرا إىل شدة املعارضة اخلارجية والداخلية، ولكن اهللا تعاىل 

. سيجذب العالَم إليها بواسطة آياته الباهرة وسريي لتصديقي صوالت قوية
فمن تلك الصوالِت الطاعونُ الذي أُخِبر به قبل مدة من الزمن، ومن تلك 

الت الزالزل اليت تضرب الدنيا أيضا، وال نعرف ما هي الصوالت الصو
وأي شك يف أن اهللا تعاىل قد أقام هذه اجلماعة مبحض قدرته . األخرى املقبلة

كما قال يف النبأ، وإال لكان من احملال نظرا إىل هذه الدرجة من املعارضة 
وقد بذل . رعةالقومية الشديدة أن يصبح معي مئات اآلالف من الناس ذه الس

  .املعارضون كل ما يف وسعهم، ولكن مل تقم هلم قائمة أمام مشيئة اهللا
كنا قد رفعنا قضية يف حمكمة منطقة  :اآلية الثانية عشرة بعد املئة) ١١٢( 

 يف املنام أن القضية وقد أُخِبرت. بتاله حمافظة غورداسبور على بعض الورثة
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ري من الناس مبن فيهم هندوسي امسه سردت هذه الرؤيا لكث. ستحسم لصاحلنا

فحكيت له أيضا . شرمبت الذي كان كثري التردد علي وال يزال حيا يرزق
مث اتفق أنه مل . هذه النبوءة وقلت بأن النجاح يف هذه القضية سيكون حليفنا

حيضر من طرفنا أحد احملكمةَ يف اليوم الذي كان من املقرر أن يصدر فيه 
وقالوا .  شخصا من الفريق اآلخر١٦ أو ١٥حضرها حنو احلكم، يف حني قد 

عندها جاءين الشخص املذكور . بعد عودم قرب العصر إن القضية رفضت
من قال : سألته. ها قد أُبِطلت القضية اليت رفعتها: أعاله هرولة وقال مستهزئا

استغربت . لقد عاد املدعى عليهم كلهم وأعلنوا ذلك يف السوق: ذلك؟ قال
 ١٥ثريا إثر مساعي هذا اخلرب ألن الذين جاءوا باخلرب مل يكونوا أقل من ك

شخصا منهم مسلمون وبعضهم هندوس، فأصابين من احلزن والقلق ما ال 
قال اهلندوسي هذا الكالم وذهب إىل السوق مسرورا وكأنه . أستطيع بيانه

كان . يانهأما ما آلت إليه حاليت فال ميكن ب. وجد فرصة للهجوم على اإلسالم
الوقت عصرا، جلست يف إحدى زوايا املسجد قلقا مضطربا ألن هذا 

 القضية ولكن يفلقد تنبأ بكل يقني وحتد بالنجاح : اهلندوسي سيقول دائما
عندها مسعت صوتا رعديا صادرا من اخلارج وكان عاليا . وءةبنثبت كذب ال

، )أردية(انت وكلمات الصوت ك. لدرجة ظننت أن أحدا قد نادى من اخلارج
 أي أَوال توقن؟ فنهضت وفتشت يف لقد رحبت القضية، مسلم؟: وتعريبها

مث ناديت . زوايا املسجد ومل أجد أحدا من الناس، فتيقّنت أنه صوت مالك
ويف صباح . اهلندوسي نفسه يف احلال وأخربته عن صوت املالك ولكنه مل يوقن

 والقاضي املدعو احلافظ هدايت علي اليوم التايل ذهبت بنفسي إىل حمكمة بتاله،
مل يكن قد وصل احملكمة بعد، إال أن املوظف املدعو متهرا داس اهلندوسي كان 

. ال، بل قد حسمت لصاحلكم: هل رفضت قضيتنا؟ قال: موجودا، فسألته
. ولكن الفريق املعارض قد أذاع يف قاديان أا رفضت وأُلغيت ائيا: قلت
احلق أنه عندما كان القاضي يكتب . أيضا إىل حد مالقد صدق هؤالء : قال
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احلكم خرجت أنا من احملكمة ألمر هام، وكان القاضي حديث العهد ومل 
يعرف خلفية القضية وتفاصيلها، وقدم خصومك أمامه حكما سابقا حيث 
سمح للورثة أن يقطعوا األشجار من مزرعتهم دون إذن من مالك األرض، 

وحني عدت طلب مين . نظرا إىل هذا احلكم وصرفَهمفألغى القاضي القضية 
لقد : عندما قرأت احلكم قلت للقاضي. القاضي أن أكتب احلكم يف السجالت

صدر منك خطأ كبري، ألن احلكم السابق الذي بنيت عليه حكمك قد ألغته 
ولقد خدعك املدعى عليهم، وأحضرت له فورا حكم حمكمة . حمكمة التمييز

فمزق القاضي حكمه السابق دون أدىن تردد وأصدر .  السجالتالتمييز من
  . حكما جديدا لصاحلك

كما . تشهد على هذه النبوءة مجاعة من اهلندوس وكثري من املسلمني أيضا
يشهد عليها شرمبت نفسه الذي جاءين من قبل مسرورا بأن القضية قد 

لقد ظهرت . لعجيبةته ااإن أفعال اهللا تظهر بقدر. رفضت، فاحلمد هللا على ذلك
عظمة هذه النبوءة مع عدم حضور أحد احملكمةَ من قبلنا، فأصدر القاضي 

واحلق أن اهللا تعاىل قد أراد أن حيدث كل . حكما غري صائب لصاحل خصومي
  . ذلك، وإال ملا وجدت يف النبوءة هذه القوة والعظمة اخلارقة

هني األمحدية نبوءة  جاءت يف الربا:اآلية الثالثة عشرة بعد املئة) ١١٣(
هذه النبوءة مسجلة يف الرباهني ." شاتان تذحبان، وكل من عليها فان: "نصها

مل أعرف معناها إىل مدة طويلة، بل اعتربت .  عاما٢٥األمحدية الذي نشر قبل 
ولكن حني قُتل املولوي . أحداثًا أخرى مصداقا هلا بناء على االجتهاد فقط

حاكم يذه البار الشيخ عبد الرمحن ظلما من صاحبزاده عبد اللطيف وتلم
ألن .  النهار أن هذين الصاحلَِني مها مصداقهاكابول عندها تبني يل كوضوح

ومل . قد أُطلقت يف كتب األنبياء على اإلنسان الصاحل فقط" الشاة"كلمة 
أما الذين ال زالوا خارج . يستشهد يف مجاعتنا إىل اآلن سوى هذين الصاحلَِني

تنا وهم حمرومون من الدين واألمانة فال ميكن أن تطلَق عليهم كلمة مجاع
  ". الشاة"
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ال نوا وال : "والقرينة الثانية على ذلك هي الفقرة التالية يف اإلهلام أي

والواضح أن . ويتبني منها أن هذين املوتِني سيسببان لنا احلزن واألمل". حتزنوا
ما كان املولوي صاحبزاده عبد وعند. اإلنسان ال حيزن على موت العدو

أي سيقتل يف " قُتل خيبةً وِزيد هيبةً: "اللطيف يف قاديان تلقيت عنه إهلاما نصه
  . حالة اليأس من املعارضني، وأن قتله سيكون جد مهيب

 تلقيت إهلاما عن تفشي الطاعون :اآلية الرابعة عشرة بعد املئة) ١١٤(
 فليتأكد من شاء من أين نشرت هذا ،"األمراض تشاع والنفوس تضاع: "ونصه

مث محي وطيس . قبل تفشي الطاعون" البدر"و" احلَكَم"اإلهلام يف جريدة 
  . الطاعون يف البنجاب كثريا حىت خربت بيوت كثرية بسبب الوفيات

 هناك نبوءة عن حلول الطاعون يف :اآلية اخلامسة عشرة بعد املئة) ١١٥(
أي يا أيها املسيح الذي ". ح اخللق عدوانايا مسي: "ونصها" سراج منري"كتايب 

مث تفشى الطاعون بشدة . أُرسل لصاحل اخللق انتِبه إىل الطاعون النازل علينا
يا مسيح : "وكثرة وفر إيلَّ ألوف من عباد اهللا خوفا منه، وكأن على ألسنتهم

ذلك وباإلضافة إىل " سراج منري"وهذه النبوءة مسجلة يف كتايب ". اخللق عدوانا
  . أُطلع عليها مئات الناس قبل حتققها

لقد جرى على لساين صباح ذات  :اآلية السادسة عشرة بعد املئة) ١١٦(
وأُلقي يف قليب أن .  عبد اهللا خانْ، ديره إمساعيل خانْ:يوم وحي من اهللا

فذكرت هذا اإلهلام لبعض . شخصا ذا االسم سوف يرسل بعض النقود اليوم
رون استمرار الوحي، وقد ختموا على أشياء كثرية بعد اهلندوس الذين ينك

فقال أحد .  احلقوقلت هلم إذا مل تأت هذه النقود اليوم فلست على. الفيدا
امسه بشن داس من فئة الربامهة ويعمل يف هذه األيام جابيا -هؤالء اهلندوس 

.  أنا سأتأكد من هذا األمر وسأذهب شخصيا إىل مكتب الربيد-على األراضي
وكان الربيد يف تلك األيام يصل قاديان الساعة الثانية بعد الظهر، فذهب إىل 

حرية أكرب مكتب الربيد يف تلك الساعة بالتحديد وجاء باجلواب وهو يف 
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واستغراب ال مزيد عليهما بأن شخصا يدعى عبد اهللا خان ويعمل نائبا 

فجعل . د فعالللمفوض اإلضايف يف مدينة ديره إمساعيل خان أرسل بعض النقو
من أخربك : هذا اهلندوسي يسألين مرة بعد أخرى بكثري من احلرية واالستغراب

لقد : فقلت له. ذا األمر؟ إن آثار حريته وذهوله كانت بادية على وجهه
  .أخربين الذي يعلم السر وأخفى وهو اإلله الذي نعبده

درته وصدق وملا كان اهلندوس جيهلون ذلك اإلله احلي الذي يظهر مناذج ق
وإذا عثروا على . اإلسالم دائما فمن عادم بشكل عام رفض آيات اهللا العجيبة

شخص تظهر على يده أمور غيبية غرقوا يف حبر من احلرية، وهذا ما حدث 
وشخصا آخر امسه " بشمرب داس"كما قلت من قبل إن أخاه . لشرمبت متاما

 سبيل االختبار على-ت سجنا جلرمية ما، فسألين شرمبكانا قد " خوشحال"
 ماذا عسى أن تكون نتيجة هذه القضية؟ وطلب الدعاء -وليس اعتقادا منه

فظللت أدعو أليام عديدة حىت كشف اهللا عامل الغيب علي ليال أمرا غيبيا . أيضا
أن نتيجة القضية ختفيف عقوبة بشمرب داس إىل النصف، كما كنت رأيت وهو 

وكُشف علي أن . مي نصف مدة عقوبتهيف الكشف من قبل أين شطبت بقل
. خوشحال سوف يضطر لقضاء مدة عقوبته كاملةً، ولن ينقَص منها يوم واحد

ولكن . وإن شطب نصف مدة عقوبة بشمرب داس سيكون بربكة دعائي فقط
وسوف يعاد ملف القضية إىل حمكمة . لن يطلق سراح أي منهما دون عقوبة

  . سبما أُخرباحملافظة حىت تظهر النتيجة ح
إنين أذكر جيدا أنه حني حتققت من كل هذه األمور حتير شرمبت حريةً ما 
بعدها حرية، وأن قدرات ربنا جعلته حريان مذهوال؛ فكتب إيلَّ يف وريقة أن 

ولكن من املؤسف أنه مع ذلك مل . كل هذا قد حتقق بسبب صالحك وتقواك
 أتوقع منهم أن يدلوا بشهادة وال. يستفد من نور اإلسالم شيئا وبقي هندوسيا

يتبجحون يف الظاهر أن نصرة احلق فهم أن ينالوا اهلداية؛ عن حق أيضا، ناهيك 
  .  ال يعملون ذا املبدأهموتأييده واجب ولكن
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 ذا الشأن وأُكِّد له -شرمبت-قني أنه لو استحلف هذا الشاهد إنين على ي

 من إنه شاهد على كثري. تمابوقوع وبال احللف الكاذب على أوالده لصدق ح
، ولكن احللف سيذكِّره بأنه ال يذكرها -متخلِّصا-نبوءايت، ولكن ميكنه القول 

وإن اختار الكذب فاعلموا أن ريب سيعاقبه ال حمالة، وستظهر . بكل شيء حتما
  . إنه شاهد على تسع آيات بينات. هذه اآلية أيضا

يسوا من املسلمني فقط بل كافة أمحد اهللا تعاىل على أن الشهود على آيايت ل
  . األقوام املوجودة يف الدنيا شاهدة عليها، فاحلمد هللا على ذلك

 ذات مرة مرض أحد اآلريني امسه :اآلية السابعة عشرة بعد املئة) ١١٧( 
مالوا مل بالسل وبدأت آثار اليأس تظهر عليه رويدا رويدا، فرأى يف املنام أن 

فدعوت له وتلقيت اجلواب . يا يائسا من حياتهحية سامة لدغته، وجاءين باك
، فشفي يف غضون أسبوع وال يزال "قلنا يا نار كوين بردا وسالما: "ما نصه

ولكين متأكد أن شهادته ) ٢٢٧الرباهني األمحدية، ص : انظروا. (حيا يرزق
  .أيضا سوف تتطَلَّب استحالفه

ملرات حني كنت يف  يف إحدى ا:اآلية الثامنة عشرة بعد املئة) ١١٨(
) رفعها ضدي املدعو كرم دين اجلهلمي(غورداسبور بسبب قضية جنائية 

مث ذرهم يف خوضهم . يسألونك عن شأنك، قل اهللا: "تلقيت إهلاما نصه
. أي سيسألونك ما شأنك وما مرتبتك؟ فقل اهللا وهبين هذه املرتبة". يلعبون

ي يف غورداسبور وما كان فسردت هذا اإلهلام ألفراد مجاعيت الذين كانوا مع
عددهم أقل من أربعني شخصا، منهم املولوي حممد علي وخواجه كمال الدين 

 طرح علي حمامي اخلصوم السؤال نفسه يف  وصلنا إىل احملكمة مث حني.احملامي
هل شأنك ومرتبتك هي املرتبة نفسها املذكورة يف كتاب : احملكمة واستفسر

ا املرتبة نفسها بفضل اهللا تعاىل وهو الذي نعم، إ:  قلت�؟"ترياق القلوب"

                                           
لذي طُرح على حـضرته     ، ألن السؤال ا   "حتفه غولروية : "هذا سهو، واملراد هو كتاب     �

ويف حوزتنا ملف موثوق به حول قضية رفعهـا         ". حتفه غولروية : " كان عن كتاب   �
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وبذلك حتقق عند صالة العصر إهلام تلقيته صباحا، وكان مدعاة . وهبين إياها

  . لتقوية إميان أفراد مجاعيت
م أن أحد ١٩٠٠حدث يف عام  :اآلية التاسعة عشرة بعد املئة) ١١٩(

ار فتنة ببناء جدار أبناء عمي املدعو إمام الدين الذي كان من أشد معارضي، أث
أمام بيتنا قاطعا طريقنا إىل املسجد، وبذلك انقطع أيضا جميء الزوار الذين 

. كانوا حيضرون يف جملسي أو املسجد؛ فتأذت مجاعيت كثريا وكأننا حوصرنا
مث علمنا . فرفعنا مضطرين، دعوى يف حمكمة منشي خدا خبش قاضي احملافظة

ل، وأن املشكلة يف املوضوع أن األرض اليت بعد رفعها أن النجاح فيها مستحي
) أي إمام الدين(بين عليها اجلدار قد ثبت من ملف قضية قدمية أن املدعى عليه 

يتصرف فيها منذ زمن بعيد، وأا يف احلقيقة كانت ِملكا لشريك آخر امسه 
فظن هذا الشريك أن إمام . غالم جيالين ولكنها خرجت من نطاق تصرفه

وجه حق فرفع عليه قضية يف احملكمة املدنية، ولكنها غري تسلط عليها بالدين قد 
. فمنذ ذلك الوقت يتصرف ا إمام الدين. رفضت بسبب ثبوت األدلة ضده

. واآلن قد بىن إمام الدين جدارا على األرض نفسها حبجة أن األرض ِملكه
 وتبني أن فبعد رفعنا القضية واجهنا عند دراسة امللف القدمي مشكلة عويصة

 أن - كما قلت -القضية سوف ترفض حتما ألنه قد تبني من امللف القدمي 
ونظرا إىل هذه املشكلة العويصة أشار . إمام الدين هو املتصرف ذه األرض

علينا حمامينا خواجه كمال الدين أنه من األفضل أن نتصاحل مع إمام الدين يف 

                                                                                                     
ضد املولوي أيب الفضل حممد كرم الدين دبري الذي كان أبـوه غـري              " حكيم فضل دين  "

، وقد قال فيه املسيح املوعـود       "ِجهلُم"مبحافظة  " ني"معروف والذي كان يقيم يف قرية       
  : ما يلي�

م، وألَّفتـه   ١٩٠٢أيلول عـام    /  سبتمرب ١من تأليفي أنا، ونشر بتاريخ      " حتفة غولروية " 
هـل أنـت    : السؤال". سيف جشتيائي "ومل يؤلَّف ردا على كتاب      . مقابل بري مهر علي   

نعـم،  :  من هذا الكتاب؟ اجلـواب    ٥٠ إىل   ٤٨مصداق الذين ورد ذكرهم من الصفحة       
  ) املدقق." (ليه كل ذلكه أنا الذي يصدق عبفضل اهللا ورمحت
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 فقبلت هذا االقتراح مضطرا، ولكن .األمر، ولو بدفع بعض النقود له إن أمكن

. إمام الدين مل يكن لريضى بذلك؛ فقد كان يبغضين، بل يبغض اإلسالم بطبعه
. وكان على علم أن باب النجاح يف القضية مسدود علينا متاما؛ فازداد جرأة

وعلى حد تفكريي أنا واحملامي مل جند إىل النجاح . ففوضنا األمر إىل اهللا تعاىل
نه كان واضحا من امللف القدمي أن التصرف باألرض هو من حق من سبيل أل

وقد بلغ األخري من سوء النية كل مبلغ؛ فكان يأيت إىل باحة دارنا . إمام الدين
وليس ذلك فحسب بل كان . دائما حيث تقف العربات اليت تقلّ الزوار ويسبنا

 أمام باب بيتنا  جدارا طويال- بعد أن ترفض قضيتنا -عاقدا العزم على أن يبين 
كانت األيام . حىت حناصر متاما كاملسجونني وال نقدر على اخلروج من البيت

 علَيِهم اَألرض ِبما ضاقَت�: حرجة جدا حىت صدق علينا قوله تعاىل
تبحفدعوت يف . وبذلك فقد واجهنا مشكلة عويصة على حني غرة منا ��ر

وقد تلقَّيته .  بعده اإلهلام املذكور الحقًاحضرة اهللا تعاىل واستعنت به؛ فتلقيت
 فضل شاه  سيدوأذكر أن السيد. يف وقت واحد وليس يف أوقات خمتلفة

 ناصر شاه املراقب يف باره موال بكشمري، كان  سيدالالهوري، أخو السيد
يدلِّك عندها قدمي وكان الوقت ظهرا حني بدأ اإلهلام عن القضية املتعلقة 

فقلت له إن اإلهلام يتعلق بقضية اجلدار فعليك أن تكتب كما . باجلدار يتنـزل
مث غلبين النعاس وبدأ الوحي اإلهلي جيري .  والورقينـزل، فأخذ القلم واحملربة

 وكلما انتهت مجلةٌ وسجلت غلبين 	على لساين مجلةً مجلةً كما هي سنة اهللا
 الوحي كله النعاس مرة ثانية وجرت على لساين مجلة أخرى إىل أن نزل

                                           
  ١١٨:التوبة �
 النعاس عند نزول الوحي أمر خارق للعادة، وهو ال ينشأ نتيجة أسباب طبيعية     :احلاشية 	

. يف اجلسم بل ينشأ بقدرة اهللا فقط عند احلاجة والدعاء، وال دخل فيه لألسباب املاديـة               
نسان واألعـراض كلـها     فبهذا يبطل مذهب اآلريا اهلندوس أيضا ألم يعتربون حياة اإل         

وبناء على ذلك ال يعتقدون باخللق من العـدم، بـل           . مقتصرة على األسباب املادية فقط    
يرون أن األسباب املادية ضرورية لظهور كل شيء، األمر الذي يؤكد أـم ينكـرون               

 .الوحي اإلهلي أيضا، منه
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وأُلقي يف قليب أنه يتعلق باجلدار .  فضل شاه الالهوري سيدوسجل بقلم السيد

الذي بناه إمام الدين ورفعت بشأنه الدعوى يف احملكمة، وأُفِهمت أيضا أا 
فحكيت الوحي لعدد كبري من أفراد اجلماعة وأخربم أيضا . ستحسم يف حقنا

وقلت للجميع إن اهللا ". احلَكَم" يف جريدة عن سبب نزوله ومعانيه، ونشرته
تعاىل سيهيئ أسبابا ستؤدي إىل جناحنا يف اية املطاف ألن هذا هو مضمون 

واآلن نكتب . الوحي، وإن كانت الظروف السائدة خطرية وتبعث على اليأس
  : الوحي اإلهلي بنصه وفصه، وهو كما يلي

 وليس ألحد أن يرد ما إن فضل اهللا آلت. الرحى تدور، وينـزل القضاء"
وحي . وينـزل ما تعجب منه.  قل إي وريب إنه حلق ال يتبدل وال خيفى�.أتى

وإمنا يؤخرهم . ظفر مبني. إن ريب ال يضل وال ينسى. من رب السماوات العلى
إنه معك . قل اهللا مث ذره يف غيه يتمطّى. أنت معي وأنا معك. إىل أجل مسمى

إن اهللا مع . يعلم كل شيء ويرى.  ال إله إال هو.وإنه يعلم السر وما أخفى
إنا أرسلنا أمحد إىل قومه فأعرضوا . الذين اتقوا والذين هم حيسنون احلسىن

إن حيب . وجعلوا يشهدون عليه ويسيلون إليه كماء منهمر. وقالوا كذّاب أشر
  ." إنه قريب مستتر. قريب

ر يحجب عن أي إن الرحى ستدور وسينـزل القضاء؛ فالرحى حني تدو
 جزؤها الذي كان أمام العني، ويظهر للعيان اجلزء - بسبب دوراا -األعني 

الذي هو أمام -اد من ذلك أن وضع القضية احلايل واملر. الذي كان حمجوبا
 مضر لنا، لن يبقى قائما، بل سيظهر للعيان وضع آخر يكون -القاضي حاليا

ؤها املواجه لإلنسان إىل اجلانب وكما أن الرحى بدوراا يذهب جز. لصاحلنا
اآلخر، واجلزء الذي يكون يف الوراء يأيت إىل األمام، كذلك متاما سوف تظهر 

مث قال . أما األمور غري اجلديرة باالنتباه فستختفي. للعيان أمور كانت خمفية
أي . تعاىل إنه لفضل من اهللا الذي وعد، وسيأيت حتما وال يسع أحدا أن يرده

                                           
شخص الذي سجل   ، وال "فضل" الغريب يف األمر أن البشارة يف اإلهلام بدأت من كلمة            �

 . ، منه"فضل"الوحي بيده عند النـزول كان امسه أيضا 
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ر يف السماء أن وجه القضية احلايل الذي يترشح منه اليأس سوف أنه قد تقر

واهللا تعاىل ... يرفع وسيظهر وجه آخر يكون مفيدا لنجاحنا وال يعرفه أحد بعد
ال حييد عن الصراط السوي كما هي عادته مع عباده، وال ينسى عباده الذين 

كم فيها سيتأخر ولكن احل. فستنال يف هذه القضية فتحا مبينا. يستحقون العون
. قل إن هذا بيد اهللا، مث اترك املعارض يف عجبه واستكباره... إىل أجل قدره اهللا

هذه الفقرة من الوحي جاءت للطمأنة ألن معظم احملامني قد اقتنعوا بعد أن 
وحني وصلت املدعى . رفعنا القضية أنه ال أساس هلا أصال وال بد أن ترفض

انب أخبار أن طريق جناحنا قانونا، مغلق متاما، عليه إمام الدين من كل اجلو
ازدادا استكبارا، وأصبح يقول إن القضية سوف ترفض حتما وكأا قد 

وقد انتشر يف القرية كلها تقريبا أن . رفضت فعال، فتحالف مع األشرار
ملاذا تبدي : فيقول اهللا تعاىل هنا. خصومنا حيسبون احلكم قد صدر ملصلحتهم

رعونة إىل هذا احلد؟ األمور كلها بيد اهللا، وهو على كل شيء العجب وال
مث خاطبين قائال إن ذلك القادر معك، وهو يعلم الغيب . قدير، يفعل ما يشاء

إن ملخص هذه الفقرة من الوحي هو أن . األخفى الذي يفوق إدراك البشر
هناك أمرا خفيا مل تدركه بعد ال أنت وال حماميك وال القاضي الذي يف 

ينبغي أال يتوكل . مث قال إن اهللا هو اإلله احلقيقي ال إله إال هو. حمكمته القضية
واهللا هو الوحيد الذي .  كتوكله على اهللا-معتربا إياه إهلا-اإلنسان على غريه 

هو الذي يعلم كل شيء ويرى كل شيء، وهو مع الذين . ميلك هذه الصفة
بأدق مستلزماا، وال يؤدوا يتقونه وخيشونه، وحني يكسبون حسنة يعملوا 

. بصورة سطحية وال ناقصة، بل يعملون بأدق مستوجباا وعلى أكمل وجه
واهللا تعاىل ينصرهم ألم خدام سبل رضوانه وعليها يسلكون وجيعلون اآلخرين 

إنا أرسلنا أمحد إىل قومه ولكن القوم أعرضوا : مث قال تعاىل. أيضا يسلكوا
ل خمتلفةعنه وقالوا كذاب وطماع، أي يريد أن يكسب الدنيا بطرق وِحي .

ينهالون عليه باهلجمات كسيل عارم نزل . وأدلوا يف احملاكم بشهادات ليسجنوه
إن حبييب قريب مين جدا، إنه قريب ومع ذلك خمفي عن : ولكنه يقول. من عٍل
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 وقد جاءت هذه النبوءة حني كان املعارضون يقولون بكل حتد. أعني املعارضني

إن القضية سوف ترفض حتما، وقالوا إننا سنرفع أمام أبواب داره كلها جدارا 
  . ونؤذيه وكأنه يف سجن

وكما قلت قبل قليل إن اهللا تعاىل أخربين يف هذه النبوءة أنه سيظهر أمرا 
وقد أشيعت هذه النبوءة على نطاق واسع . جيعل املغلوب غالبا والغالب مغلوبا

وكان مئات الناس مطلعني عليها وكانوا . أفراد مجاعتناجدا حىت حفظها بعض 
كيف ميكن أن حيدث ذلك؟ فال يسع أحدا : يتعجبون ويقولون مستغربني

اإلنكار أا قد أشيعت واشتهرت على نطاق واسع قبل األوان، بل قبل صدور 
احلكم بعدة شهور، وقد وصل خربها إىل بالد بعيدة بنشرها يف جريدة 

جاء يوم صدور احلُكم، وكان خصومنا يومئذ جد مسرورين على مث ". احلَكَم"
أن اليوم يوم سيصدر فيه حكم رفض القضية ائيا، ويقولون بأننا سنجد منذ 

ففي ذلك اليوم كان من املقدر أن تكشف . اليوم فرصة لكل نوع من اإليذاء
لقلب معاين الكلمات الواردة يف النبوءة أن هناك أمرا خمفيا سيكون سببا 

فخطر صدفةً ببال . القضية رأسا على عقب وسيظهر ذلك األمر يف النهاية
حمامينا خواجه كمال الدين وجوب دراسة فهرس امللف القدمي؛ أي امللحق 

فعند النظر فيها ظهر أمر مل يكن . الذي حيوي عادة ملخص األوامر الضرورية
ن املتصرف بتلك القطعة متوقعا؛ فقد عثر فيها على حكٍم مصدٍق من القاضي أ

. أيضا) أي والدي(األرضية ليس إمام الدين فقط، بل مريزا غالم مرتضى 
عندها شعر حمامينا أننا قد جنحنا يف القضية، فعرض األمر على القاضي فطلب 

وملّا انكشفت احلقيقة عليه مبجرد إلقائه نظرةً عليه أصدر احلكم . الفهرس فورا
م تلك األوراق ملا . مه أيضا نفقات القضيةفورا ضد إمام الدين وغرلو مل تقد

وسع القاضي إال رفض القضية، ولواجهنا مصائب كثرية على يد عدو ذي 
واحلق أن هذه النبوءة ليست . ولكنه فعلُ اهللا الذي يفعل ما يشاء. نيات سيئة
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نبوءة واحدة بل نبوءتان؛ ألا أوال تتضمن وعد الفوز، ثانيا تتضمن وعدا 

ونقول هنا بكثري من السعادة والشكر . بإظهار أمر كان خمفيا عن أعني اجلميع
أعين - القاضي املشرف على القضية هللا تعاىل أن قضاء اهللا وقدره قد جعال

 أيضا شاهدا عليها، فال -املدعو شيخ خدا خبش القاضي يف حمكمة احملافظة
فهو يستطيع أن . لدينيستطيع أن ينأى بنفسه عن الشهادة وإن كان عدونا يف ا

يشهد أن حمامينا مل يقدم هذه احلجة القوية من قبل رغم املثول أمام احملكمة 
مرات عديدة، إال أن اهللا تعاىل بفضله اخلاص حل هذه املعضلة يف املرحلة 

فكل من يرى حكم شيخ خدا خبش سيتبني له فورا أن حمامينا ظل . األخرية
ومل تكن ذات قيمة عند احملكمة املدنية، ألن يقدم أدلة شفوية إىل مدة طويلة، 

امللف الذي قدمه إمام الدين يف حق تصرفه يف األرض احتوى على امسه ومل 
والسر يف ذلك أن الذي كانت األرض ِملكه يف احلقيقة . يذكر فيه اسم أيب

كان قد ادعى على إمام الدين فقط، لذا فقد ورد على أوراقها اسم إمام الدين 
مث اطلع أيب على األمر فيما بعد فسجل امسه . رفعت القضية ضده وحدهفقط، ف

أيضا عن طريق ممثله مع املدعى عليهم، وكان املقصود من ذلك أن لِكلينا حق 
مث ضاعت تلك األوراق لسبب من األسباب، وبقي اسم إمام . التصرف فيها

ِعي، وهكذا ظُنمت من قبل املدأنه هو املتصرف الدين وحده على أوراق قد 
  . الوحيد يف األرض

وحني أراد اهللا تعاىل، ظهرت تلك . هذا هو السر اخلفي الذي ما كنا نعرفه
. وكما ورد يف النبوءة فقد دارت الرحى بغتة. احلقيقة الكامنة من امللحق

والظاهر أن الرحى عندما تدور يتراءى جزؤها املخفي وخيتفي اجلزء الذي كان 
ذا ما حدث بالضبط يف هذه القضية؛ فاألمور اليت كانت أمام ه. مرئيا من قبل

عيين القاضي من قبل، وهي عدم ذكر املدعي غالم جيالين إال اسم إمام الدين 
متصرفًا على األرض املذكورة يف دعواه، وبظهور امللحق للعيان اختفت هذه 
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 د اهللاوتبني بوضوح ما وع. األوجه وتراءت األوجه األخرى مثل الرحى متاما

  . ظهره يف اية املطافي ستعاىل به قائال إنه
واحلقيقة أن املدعو غالم جيالين كان قد رفع القضية يف زمن قدمي ومضى 

وكان تاريخ القضية يعود إىل عصر أيب ومل أكن على . عليها أربعون عاما تقريبا
عى قد حوت اسم إمام الدين فقط كمد وملّا كانت دعوى املدعي. علم ا قط

عليه، واألوراق األخرى كانت قد ضاعت قبل حنو ثالثني عاما، وكان والدي 
  .وأخي األكرب أيضا قد ماتا؛ فلم أكن أعرف عن هذه األمور اخلفية شيئا

. جيدر التأمل اآلن كم هي عظيمة هذه النبوءة اليت منشؤها النصرة اإلهلية
األسف كل .  إسالمهوالذي يكذِّب مثل هذه النبوءات أيضا ال أرى خريا يف

كان هناك زمن هذَى فيه . األسف أن هؤالء الناس ال يقدرون حىت نصرة اهللا
كان علماء اإلسالم حياولون . القساوسة أنه ال توجد يف القرآن الكرمي نبوءة

الرد عليهم ولكن احلق أنه ال ميكن أن يدحض منكر النبوءات واخلوارق إال 
 على أرض الواقع، وال يحسم مثل هذا النـزاع الذي يستطيع أن يري النبوءة

 بعثين اهللا تعاىل منتهاه )لإلسالم(تكذيب القساوسة فحني بلغ . مبحض الكالم
ما جئت بغري  .بارزيتاآلن؟ فليخرجوا ملفأين القساوسة . إلقامة احلجة احملمدية

  .  اإلسالم حتت أقدام النصارىيس ِدعندما بل جئت وسِمامل
يان، من علّمكم عداوة الصدق واحلق؟ لقد أُبيد اإلسالم وقد يا أيها العم

 ٢٣جرحت البدعات كل عضو من جسم الدين، وقد مضى أيضا من القرن 
عاما، وارتد مئات األلوف من املسلمني وصاروا أعداء اهللا ورسوله، ولكنكم 

يس ائتوين اليوم بقس. تصرون على أنه مل يأت من اهللا يف هذا األوان إال الدجال
 تذكَّروا أن زمن هذه األقوال .نبوءةأية  يتنبأ ب مل�يزعم أن سيدنا املصطفى 

ظهر للعامل أن  أن ي فيهيريد اهللا تعاىلفقد حان أوانٌ  مبقدمي؛قد ذهب وولَّى 
ألَّف ونشر القساوسة يف و الذي سب وأهني امسه، � العريب حممداالنيب 

الصادق وسيد هو إمنا ، لعصر يف هذا اتكذيبه مئات اآلالف من الكتب
لقد رفض اإلميان به كثريا، ولكنه هو الرسول الذي أُلبس تاج العزة . الصادقني
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وخدامه الذي يكلمه اهللا وخياطبه، وفُتح عليه باب �وأنا أحد غلمانه. واملكرمة

  . الغيوب واآليات اإلهلية
بتكفريكم من فيا قليلي الفهم، سموا هذا كفرا أو ما حال لكم؛ فما يعبأ 

واإلله .  ويرى أفضاله تعاىل نازلة عليه كاملطر�خيدم دين اهللا تعاىل بأمر منه 
الذي نزل على قلب ابن مرمي قد نزل على قليب أيضا ولكن بتجلٍّ أعلى وأفضل 

كما أن ضوء الشمس يقع على اجلدار . كان ابن مرمي بشرا وأنا أيضا بشر. منه
نه الشمس بعينها، كذلك ال نستطيع أن ندعي ولكن ال يسع اجلدار أن يدعي أ

ألنفسنا بأي مكرمة ذاتية بناء على هذه التجليات، ألن لتلك الشمس احلقيقية 
 كذلك قال !ميكنكما أن تنفصال عين لتريا مدى مكرمتكما الذاتية: أن تقول

 إين ابن اهللا، ويف وقت -على حد قول املسيحيني-عيسى يف أحد األوقات 
. ع الشيطان؛ فلو كان حمظوظا بالنور احلقيقي ملا ابتلي ذا االبتالءآخر ظل يتب

فهل يقدر الشيطان أن خيترب اإلله أيضا؟ ولكن احلق أن عيسى كان إنسانا 
ومل متلك أدعية عيسى أية قدرة . لذلك واجه االبتالءات اليت يواجهها اإلنسان

فبكى .  من ِقبل إنسانإعجازية، بل كانت متثِّل تضرعا وابتهاال يف حضرة اهللا
عند الدعاء يف البستان حىت تبللت ثيابه بالدموع، ومع ذلك ما استجيب دعاؤه 

ولكننا نقول إن دعاءه قد استجيب وأنقذه اهللا من . كما يقول املسيحيون
املوت على الصليب، ودخل القرب مثل يونس فقط، فدخله حيا مثله وخرج 

إن أدعيةً كدعاء ابن مرمي . نـزلة املوتوإن بكاءه وذوبان روحه كان مب. حيا
   �.الذي دعاه يف البستان مستجابة

                                           
  : باألردية وتعريبهففي هذا الصدد أُهلمت بيتا من الشعر  �

 . منه.  تفوق اخليال حىت إن خادمه صار مسيح الزمان�إن عظمة سيدنا أمحد 
ا كـان   يكون قد رأى يف رؤيا عن تعليقه على الصليب، لـذ      �يبدو يل أن عيسى      �

ولذلك فقد دعا بكل . خائفا أن يتهمه اليهود األشرار بكونه ملعونا إن مات على الصليب       
تضرع وإحلاح، واستجيب دعاؤه، وغير اهللا تعاىل قدره فعلِّق على الـصليب يف الظـاهر              
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إنّ الدعاء يف حضرة اهللا تعاىل ليس أمرا هينا، بل الذي يريد أن يدعو فعليه 

  . أن يقبل نوعا من املوت، فإذا كنت قد مت فيمكنك الدعاء
أجنمن " مؤسسة لقد أظهر اهللا علي آية يف :اآلية العشرون بعد املئة) ١٢٠(

وإن أول شاهد عليها هو السيد مفيت حممد صادق مدير جريدة ". محاية اإلسالم
  : ، لذا نورد فيما يلي رسالة خبط يده شهادةً وهي كما يلي"البدر"

  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي     بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  .ملعهودسيدنا وموالنا ومرشدنا ومهدينا املسيح املوعود واملهدي ا

  الصالة والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
سيدي، أبني حلضرتكم ما أعرفه؛ وهو أنه عندما نشر املسيحيون كتاب 

أجنمن محاية "م أرسل أعضاء ١٨٩٨نيسان /يف أبريل" أمهات املؤمنني"
بالهور إىل احلكومة مذكرة مضموا أن يوقَف نشر هذا الكتاب، " اإلسالم

ففي تلك األيام كنت أعمل موظفا . ى تأليفه كتابا قذرا مثلهويعاقَب مؤلفه عل
. يف مكتب احملاسب العام بالهور، وحضرت إىل قاديان يف إجازة لبضعة أيام

 وأذكر جيدا أنكم كنتم ذاهبني -وعندما ذُكرت مذكرم عند حضرتكم 
م  قلت-للتنـزه يف احلديقة مع لفيف من اإلخوة مبن فيهم املولوي حممد علي 

مث ذكرمت . ما أحسنت صنعا، وإننا نعارض املذكرة بشدة" أجنمن"إن منظمة 
مايو / أيار٤معارضتكم هذه يف مذكرة أرِسلت إىل احلكومة ونشرت بتاريخ 

م، فأثار عندها أعضاء األجنمن ضجة كبرية ونشروا مقاالت ضدكم يف ١٨٩٨
قيت إهلاما فيما لقد تل: ويف أحد األيام حني خرجتم للتنـزه قلتم. اجلرائد

ستذكرون ما أقول لكم، وأفوض : "بالهور" أجنمن محاية اإلسالم"صنعت 
، وقلتم يف ترمجته وما فهمتم منه بأن أصحاب األجنمن "أمري إىل اهللا

. سيذكرون قريبا ما أقول هلم بأم سيواجهون الفشل باختيارهم هذا الطريق

                                                                                                     
األنبياء يتـسمون بالـشجاعة     .  وخرج حيا  �فقط، مث دخل يف القرب حيا مثل يونس         

  . منه. ائفا من اليهودوالبسالة، فلم يكن خ
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 املعارضني والرد عليها، واألسلوب الذي اخترناه حنن، أي دحض اعتراضات

أما ما أراده . ، أي إن ريب سيتوىل هذا األمر�فنفوض أمرنا فيه إىل اهللا 
فلن ينجحوا يف " أمهات املؤمنني"أصحاب األجنمن أن يعاقَب مؤلف كتاب 

. ذلك، وسيذكرون فيما بعد أن ما أُخِبروا به قبل األوان كان صحيحا فعال
ذا اإلهلام بيوم أو يومني عقدت جلسة يف وحني عدت إىل الهور بعد مساع ه

كاملعتاد، وقرأت فيها تقريرا عن سفري إىل قاديان " غُميت"مسجد يف سوق 
وما إن أيت ذلك . وقرأت إهلامكم هذا مع الشرح على حشد كبري من الناس

حىت قام شخص وأخرب أنه قد وصل األجنمن جواب من القاضي أن مذكرم 
فكان . ال يقع حتت طائلة معاقبة قانونية" أمهات املؤمنني"مرفوضة، وأن مؤلف 

مساع هذا اخلرب مدعاة لتقوية إميان مجيع احلضور يف اجللسة، فحمدوا اَهللا تعاىل 
  .مجيعا على أفعاله العجيبة

  خادم نعال حضرتكم حممد صادق) الراقم(
 ٤حني وقع الزلزال بتاريخ  :اآلية الواحدة والعشرون بعد املئة) ١٢١(
م، انتقلت مع األهل واألوالد وعدد كبري من أفراد مجاعيت ١٩٠٥نيسان /أبريل

إىل احلديقة حذرا وحيطةً، ألين كنت قد تلقيت خربا من اهللا تعاىل أن األمر 
وكنا . ليس مقصورا على هذا الزلزال وحده، بل ستضرب زالزل أخرى أيضا

ام مرضت زوجي ففي تلك األي. نعيش هنالك يف خميمني يف ساحة واسعة
مبرض شديد فما كانت احلمى تفارقها يف وقت من األوقات وكانت مصحوبة 

وكان صديقي املخلص املولوي احلكيم نور الدين يتوىل عالجها . بالسعال
فكانت . ولكن مل يطرأ عليها حتسن ملحوظ، حىت عجزت عن القيام والقعود

ِعدا كذلك إىل احلديقة النساء حيملنها على السرير إىل اخليمة مساء، وي
: فتوجهت إىل الدعاء فأهلمت ما نصه. وكان جسمها يهزل يوما فيوما. صباحا

، أي إن ريب الذي معي وسريشدين قريبا إىل سبب "إن معي ريب سيهدين"
مث ألقي يف قليب بعد اإلهلام ببضع دقائق أن املرض ناتج . املرض وعالجه أيضا
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شفاء "يب أيضا أن الوصفة املوجودة يف كتاب وأُلقي يف قل. عن التهاب الكبد

فركّبت تلك الوصفة على شكل أقراص وتناولت ثالثة أو . ستفيدها" األسقام
مث رأيت يف املنام صباح ذات يوم أن شخصا امسه عبد الرمحن قد . أربعة أقراص

  ". لقد زالت احلمى: "جاء إىل بيتنا وقال وهو واقف
ت هذه الرؤيا مث مل أجد للحمى أي أثر قط ومن غرائب قدر اهللا أنين رأي

يا عبدي ما :  تعريبه-بالفارسية-مث تلقيت إهلاما آخر . عندما جسست نبضها
وهناك . دمت تأيت منـزيل مرارا فانظر اآلن هل نزل عليك مطر رمحيت أم ال

  . مجاعة كبرية من الناس شاهدة على هذه النبوءة، فليسأهلم من شاء
الرؤيا قبل ثالثني عاما رأيت يف  :ية والعشرون بعد املئةاآلية الثان) ١٢٢(

 جيلس عليها طفل وسيم يبلغ -رمبا كانت مسقفة-مصطبة مرتفعة تشبه حمال 
من العمر حنو سبع سنوات، وخطر ببايل أنه مالك، فدعاين أو ذهبت إليه، ال 

ولكن عندما وقفت قرب املصطبة أعطاين خبزا المعا وناعما . أذكر بالضبط
: فأعطاين اخلبز وقال. ان يف يده وكان كبريا جدا يعادل أربع خبزات تقريباك

فلو جاء . فتحققت هذه الرؤيا بعد عشر سنوات. إنه لك وللدراويش معك
أحد إىل قاديان ومكث فيها بصفاء القلب لعلم أن اخلبز الذي أعطاين املالك 

راء مرتني كل يوم، نعطاه من الغيب صباح مساء، إذ يأكل عندنا كثري من الفق
كذلك إن عديدا من العميان والعرج واملساكني يأخذون الطعام من دار 

ويأتينا الضيوف من كل حدب وصوب، ويبلغ أحيانا . الضيافة مرتني يوميا
متوسط عدد الذين يأكلون من دار الضيافة كل يوم مئيت ضيف أو ثالث مئة 

وتبلغ النفقات .  األخرىوذلك باإلضافة إىل مصاريف الضيافة. أو يزيد
وإىل جانب ذلك هناك نفقات .  روبية رغم احلرص واالقتصاد١٥٠٠الشهرية 

وإنين أرى هذه املعجزة اإلهلية منذ عشرين عاما؛ إذ نتلقى الطعام . أخرى كثرية
  . من الغيب وال نعرف من أين سيأيت غدا ولكنه يأيت على أية حال
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، أما ربنا "كَفَافَنا أَعِطنا كُلَّ يوٍمبزنا خ: "�لقد دعا حواريو عيسى 

وكما قال املالك إن هذا اخلبز . الكرمي فيعطينا اخلبز كل يوم بغري دعاء أيضا
لك وللدراويش معك، لذا فإن اهللا الكرمي يرسل يل وللدراويش معي ضيافة من 

  . عنده كل يوم، وإن ضيافته لنا كل يوم هلي آية متجددة
ذات مرة جاءين يف قاديان  :ثة والعشرون بعد املئةاآلية الثال) ١٢٣(

فاكتب مقاال . �أريد أن أعقد مؤمترا دينيا:  وقال�هندوسي ال أذكر امسه
فاعتذرت عن ذلك، ولكنه أصر كثريا . حول ميزات دينك حىت يقرأ يف املؤمتر

وملا كنت أعلم يقينا أين ال أستطيع أن أعمل شيئا بقويت . على أن أكتب شيئا
ل ال أملك القوة أصال، وال أستطيع أن أنطق بشيء دون أن ينطقين اهللا، وال ب

؛ دعوت اهللا تعاىل أن يلقي يف قليب �أقدر على أن أرى شيئا إال أن يرينيه 
فوجدت بعد الدعاء أن قوة نفخت يف . مضمون مقال يفوق مجيع املقاالت

ء الذين كانوا ومجيع األصدقا. نفسي، وشعرت حبركة قوة مساوية بداخلي
بل أخذت القلم . موجودين عند ذاك يعرفون جيدا أين مل أكتب مسودة للمقال

وكتبت كل شيء ارجتاال، وكنت أكتب بسرعة هائلة حىت تعذر على الناسخ 
: وحني أيت املقال تلقيت من اهللا تعاىل وحيا جاء فيه. نسخه بالسرعة نفسها

  ".لقد فاق املقال"
ني قُرئ املقال يف املؤمتر كانت حالة من الوجد فملخص الكالم أنه ح

مستولية على املستمعني، وكانت أصوات اإلعجاب والتقدير تتصاعد من كل 
: حىت خرج بصورة عفوية من فم هندوسي كان يترأس اجللسة. حدب وصوب

سول ايند "وقد نشرت اجلريدة . �لقد فاق املقال مجيع املقاالت األخرى
                                           

 . منه. سوامي شوغن شندر"تذكرت اآلن أن امسه كان  �
 .، منه"دهرم مهوتسو املؤمتر األعظم لألديان: "كان امسه كما أعِلن �
ا كان املقال يتحدث عن كل جانب من جوانب األسئلة اخلمسة املعلَنة فما كفـاه               مل �

رض نزوال عند رغبـة ملحـة أظهرهـا         الوقت احملدد لقراءته، وأضيف يوم آخر هلذا الغ       
  .احلضور بصدور منشرحة، وكانت آية على نيل املقال قبوال عاما، منه
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.  يف الهور باإلجنليزية هذا املقالَ شهادةً على تفوقهالصادرة" ملتري غازيت

كذلك أدلت قرابة عشرين جريدة أردية بالشهادة نفسها، وكان على ألسنة 
وال يزال مئات . مجيع الناس ما عدا املسيحيني املتعصبني أن املقال فاق اجلميع

  . من الناس يشهدون إىل اليوم الشهادة نفسها
بشهادة كل فرقة وشهادة اجلرائد اإلجنليزية أن باختصار، حتققت نبوءيت 

كانت هذه املبارزة مثل مبارزة موسى . املقال قد فاق كل احملاضرات واملقاالت
مع السحرة؛ إذ إن أصحاب األفكار املختلفة قد قرأوا مقاالت عن أديام، 
 منهم املسيحيون وأتباع اهلندوسية من فئة سناتن دهرم وآريا وبرامهو والسيخ

فصنع اجلميع حياٍت خيالية من . أيضا باإلضافة إىل بعض معارضينا من املسلمني
عصيهم، ولكن ملا ألقى اهللا تعاىل بيدي عصا صدق اإلسالم على هيئة حماضرة 

وال . مليئة باملعارف املقدسة أمامها، صارت حيةً ولقفت احليات األخرى كلها
  . ناء، فاحلمد هللا على ذلكيزال مقايل يذكر إىل اليوم باملديح والث

الرباهني "يف زمن تأليف  :اآلية الرابعة والعشرون بعد املئة) ١٢٤(
حني مل يكن للناس علي من إقبال قط ومل أكن معروفا يف الدنيا، " األمحدية

احتجت بشدة ذات مرة إىل النقود، فدعوت اهللا تعاىل ذا الشأن فتلقيت 
يام، أال إن نصر اهللا قريب، يف شائٍل مقياس سأري القدرة بعد عشرة أ: إهلاما

Then will you go to Amritsar. أي ستأيت النقود بعد عشرة أيام حتما 
وكما أن الناقة عندما تريد أن تضع، ترفع ذنبها لتشري إىل . ولن يأيت قبلها شيء

مث قال تعاىل باإلجنليزية إنك . أا على وشك الوضع، كذلك إن نصر اهللا قريب
فسردت هذا النبأ . سافر إىل أمِرتسر بعد أن تأتيك النقود بعد عشرة أيامست

لثالثة من اآلريا اهلندوس أي شرمبت ومالوا مل وبشنداس، وأخربم أن هذه 
وعالوة على هؤالء . النقود ستأيت عرب الربيد ولن يأيت شيء إىل عشرة أيام

ألوان وأعلنته على نطاق اهلندوس حكيت النبأ لكثري من املسلمني أيضا قبل ا
  . واسع، ألنه كان حيتوي على أمرين غاية يف الغرابة
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قيل فيه بصورة قاطعة أنه لن تأيت أية نقود إىل عشرة أيام، وستأيت يف : أوهلما

  . اليوم احلادي عشر مباشرة دون أي فاصل زمين
واألمر الالفت الثاين هو أنه سيحدث بعد جميء النقود ما جيعلين مضطرا 

وقد ظهرت غرائب قدرة اهللا تعاىل أنه مل يأت إىل عشرة . لسفر إىل أمِرتسرل
وظل اآلريون املذكورون أعاله يفحصون األمر مع مكتب . أيام وال مليٍم واحد

وإن . الربيد كل يوم، وجيدر بالذكر هنا أن مدير املكتب أيضا كان هندوسيا
هندوس إذ كانوا ينتظرون طلوع اليوم احلادي عشر كان يوم سعادة غامرة لل

مسرورين أن يثبت بطالن النبأ؛ فذهب بعضهم إىل مكتب الربيد ولكنهم عادوا 
منه مصابني باحلزن والكمد وصرحوا أن املدعو حممد أفضل خان املفوض يف 
حمافظة راولبندي قد أرسل مئة وعشر روبيات، كما أرسل شخص آخر 

ه مئة وثالثون روبية وا سدت وهكذا قد وصلت يف اليوم نفس. عشرين روبية
ويف اليوم الذي جاءت فيه النقود جاءين استدعاء من حمكمة ابتدائية يف . حاجتنا

وكما قلت من قبل إن مجاعة كبرية من الناس . أمِرتسر لإلدالء بشهادة فيها
وباإلضافة إىل ذلك ميكن البحث يف األمر بفحص . شاهدة على حتقق هذا النبأ

فاليوم الذي جاءت فيه مئة وثالثون روبية بامسي لن . لربيد أيضاسجل مكتب ا
وكذلك لو . جتدوا يف السجل لعشرة أيام سبقته ذكر وصول مليٍم واحد بامسي

فحصتم سجل احملكمة التابعة يف أمِرتسر لليوم نفسه لوجدمت أمر استدعائي 
 لقد ظهرت .مذكورا يف ملف قضية القسيس رجب علي لإلدالء بالشهادة فيها

م، وميكن فحص سجل مكتب الربيد من هذا املنطلق، ١٨٨٤هذه اآلية يف عام 
وإذا أنكر . كما ميكن االطالع على شهاديت يف احملكمة التابعة يف أمِرتسر

الشهود اهلندوس فمن املتوقع أن يصدقوا القول إذا طُلبت منهم شهادة مقرونة 
الرباهني " من ٤٧٠ و٤٦٩فحة وما دامت النبوءة مسجلة يف الص. باحللف
مع اإلشارة إىل هؤالء اهلندوس الشهود، فللعاقل أن يدرك أنه من غري " األمحدية
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املعقول أبدا أن يظلوا ساكتني إىل هذه الفترة الطويلة مع كوم أعداء ألداء إن 

فلماذا ظلوا ساكتني صامتني منذ عام . مل يكونوا شهود عياٍن على حتقق النبأ
مع معرفتهم أننا كتبنا أمساءهم شهود ) م١٩٠٦أي عام ( اليوم م إىل١٨٨٤

عياٍن مرارا وتكرارا يف الكتب واإلعالنات؟ كان من حقهم أن يكذِّبوا كافة 
علما أن شهادات . الشهادات اليت كتبناها يف الرباهني األمحدية مقرونة بأمسائهم
ألمحدية، أوهلم الله هؤالء اهلندوس الثالثة عن النبوءة مسجلة يف الرباهني ا

. شرمبت كهتري، والثاين مالوا مل كهتري، والثالث بشنداس من الربامهة
واملراد من اآلريا املذكورين يف الرباهني األمحدية هم هؤالء الثالثة باإلضافة إىل 

ولقد وردت يف النبوءة مجلة إجنليزية وهي . بعض اآلخرين يف بعض األماكن
فقد وضح اهللا تعاىل املراد . ال أعرف اإلجنليزية بتاتاأيضا مبنـزلة آية يل ألين 

وهي آية . من النبوءة على أحسن وجه ببياا باألردية والعربية واإلجنليزية معا
  . عظيمة لكن للذين ليست على عيوم حجب التعصب

 وليتضح أن آية موت بانديت :اآلية اخلامسة والعشرون بعد املئة) ١٢٥(
وإن مصدر النبوءة األساسية عنه هو . آليات املهيبة والقاهرةليكهرام أيضا من ا

" مرآة كماالت اإلسالم"و" كرامات الصادقني"و" بركات الدعاء"كتيب مثل 
اليت أُنبئ فيها قبل األوان أن ليكهرام سريحتل من هذه الدنيا يف غضون ستة 

 ولقد حدد ).أي يوم سبٍت(م الذي يلي العيد  وأن يوم قتله سيكون اليو. أعوام
ذلك ليدل يوم العيد الذي كان يوم اجلمعة، على أن اليوم الذي حيتفل فيه 

 وهذه �.املسلمون بعيدين، سيحل يف اليوم الذي يليه ببيت اهلندوس مأمتان
                                           

واملعلوم أن . لقد قُتل ليكهرام يوم السبت، وكان يوم اجلمعة الذي سبقه يوم عيد الفطر     �
فكانت يف ذلك إشارة إىل أن اليوم الذي سبق قتـل           . اجلمعة يف حد ذاته عيد للمسلمني     

ويف اليوم الذي يلي هذين العيديِن سوف حيل        . هرام سيكون مبنـزلة عيديِن للمسلمني    ليك
ألنه بتحقق النبوءة ثبت    : ألن زعيمهم هلك، وثانيا   : أوال. مأمتاِن يف بيت اآلريا اهلندوس    

 . منه. بطالن دينهم
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النبوءة ليست مسجلة يف كتيب فقط بل نقلها ليكهرام بنفسه يف كتبه وأشهرها 

وءة كتب عين يف كتابه أن إهله قد أهلمه ومقابل هذه النب. بني قومه قبل حتققها
سيهلك بالكولريا يف غضون ثالثة ) أي أنا العبد املتواضع(أن هذا الشخص 
 إن إهلام ليكهرام القائل بثالثة أعوام كان مثله كمثل إهلام �.أعوام ألنه كذاب

  . نشره عبد احلكيم خان عن مويت يف غضون ثالثة أعوام
إنّ كُتب . ل نبوءة ليكهرام مبنـزلة املباهلةباختصار، كانت نبوءيت مقاب

ليكهرام ما زالت موجودة ومعروفة لدى آريا اهلندوس على نطاق واسع حيث 
كذلك فإن نبوءيت اليت حددت فيها ستة . كتب تلك النبوءة ونسبها إىل إهله

أعوام ملوت ليكهرام قد اشتهرت بني مئات اآلالف من الناس، وهي مسجلة يف 
 من ١٣١١، املنشور يف شهر صفر "كرامات الصادقني"لعربية هو كتاب با

  : اهلجرة، وهي كما يلي
 ما وعدين ريب واستجاب دعائي يف رجل مفسد عدو اهللا ورسوله ومنها"

 اهللا  نيبإنه كان يسب.  وأخربين أنه من اهلالكني،املسمى ليكهرام الفشاوري
عليهويتكلم يف شأنه بكلمات خبيثة، فدعوت ، فبشسنة رين ريب مبوته يف ست ،

   �".إن يف ذلك آلية للطالبني
لقد نشر هذا الكتاب على نطاق واسع جدا يف البنجاب واهلند قبل موت 

 ٢٢كذلك تنبأت بكل صراحة يف اإلعالن املنشور يف . ليكهرام خبمس سنوات
 -" مرآة كماالت اإلسالم" وهو ملحق بكتايب -م ١٨٩٣شباط عام /فرباير
ويف .  قبل موته بعدة سنوات، أن ليكهرام يقَطَّع إربا مثل عجل السامريوذلك

                                           
كليات : "، وكتاب ٣١١ و   ٣٠٧الصفحة  " تكذيب الرباهني األمحدية  "انظروا كتاب    �

سوف يقضى عليك خالل ثالثة أعوام      : ، حيث قال إشارةً إيل    ٥٠١الصفحة  "  مسافر آريا
 .منه. ولن يبقى أحد من ذريتك أيضا

كرامـات  " الترمجة األوردية للنص العـريب الـذي ورد يف كتابـه             �هنا كتب    �
  . املترجم-، ولكننا رأينا من األنسب نقله بنصه من املرجع املذكور"الصادقني
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ذلك إشارة إىل أن عجل السامري كان قد مزق إربا يوم السبت، وهذا ما 

. سيحدث مع ليكهرام بالضبط، وكان ذلك إشارة إىل قتله، فقُتل يوم السبت
، كذلك قد قُطِّع وقبل ذلك بيوم واحد أي يوم اجلمعة كان عيدا عند املسلمني

وكما أُحرق . عجل السامري أيضا يوم السبت الذي كان يوم عيد اليهود
عجل السامري بعد متزيقه كذلك متاما أُحرق جثمان ليكهرام أيضا بعد أن 

فالقاتل مزق أمعاءه أوال، مث وسع اجلراح اجلرح أكثر، مث أحِرق . قطِّع إربا
ولقد شبهه اهللا تعاىل بعجل . يت عظامه يف النهرجثمانه يف اية املطاف وأُلِق

السامري ألن العجل كان بال روح وكان مثل اللعبة اليت خيرج منها الصوت 
فيقول اهللا تعاىل إن ليكهرام كان بال روح، أي مل تتطرق . بالضغط على زر

وكان صوته مثل عجل السامري فقط ومل حيظ بالعلم . إليه حياة روحانية
كان . ملعرفة احلقيقية والعالقة الصادقة واحلب الصادق مع اهللا تعاىلاحلقيقي وا

يه روح الروحانية مل تكن ف-شخصا بال روح من خطأ اآلريني أم نصبوا 
ولذلك كانت عاقبته مثل عجل .  يف مقام جيب أن حيتله حي-وكان ميتا حمضا

  . السامري
مثال هاجم مدير جريدة عندما نشرت هذه النبوءة هامجتين بعض اجلرائد؛ ف

آذار / مارس٢٥الصادرة يف مريـ يف عددها الصادرة يف " أنيس هند"
م قائال بأنه إذا أصيب ليكهرام بالصداع أو احلمى اخلفيفة لقيل إن ١٨٩٣

إنه لو " بركات الدعاء"فقلت ردا على ذلك يف كتايب . النبوءة قد حتققت
 إذا حتققت النبوءة بصورة ولكن. أصيب بشيء خفيف الستحققت أنا عقابا

ولقد نشر هذا اجلواب . بدت فيها آية غضب اهللا جبالء فاعلموا أا من عند اهللا
  . ، فانظروا فيه إذا شئتم"بركات الدعاء"يف الصفحة األوىل من كتاب 

ما هي النبوءات اليت يثبت منها أنه سيقتل؟ فليتضح أا ثالث : أما السؤال
  . نبوءات
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يف حياة ليكهرام وخترب بقتله " بركات الدعاء"نشرت يف كتايب نبوءة : أوال

، أي خيرج منه "عجل جسد له خوار، له نصب وعذاب: "بوضوح تام ونصها
. صوت حمض ال روحانية فيه، وسيعذَّب بعذاب عذِّب به عجل السامري

في ف. والكل يعرف أن عجل السامري قد مزق متزيقا مث أُحرق مث أُلقي يف النهر
النبوءة إشارة واضحة وصرحية إىل قتل ليكهرام ألنه قد قُدر له عذاب مثلما 

  . قدر لعجل السامري
والنبوءة األخرى اليت خترب عن قتل ليكهرام مبنية على الكشف املسجل على 

نيسان / أبريل٢رأيت بتاريخ : وهو كما يلي". بركات الدعاء"هامش كتاب 
الشكل وكأن وجهه يقطر دما وهو ليس م شخصا عمالقا مرعب ١٨٩٣عام 

كان مظهره يثري الفزع . إنسانا بل أحد املالئكة الشداد الغالظ قام أمامي
" أين ليكهرام؟: "سألينكان يبدو يل كشخص دموي ف. والرعب يف القلوب

 فهمت أن هذا الرجل عندها 	.وذكر أيضا اسم شخص آخر وسأل عن مكانه
 انظروا صفحة غالف .رام والشخص اآلخرقد أُسندت إليه مهمة عقاب ليكه

مث هلك ليكهرام مقتوال . م١٨٩٣نيسان /طبعة أبريل" بركات الدعاء"كتاب 
وقد طُبع ونشر هذا الكشف يف كتاب بركات . م١٨٩٧آذار / مارس٦بتاريخ 

  . الدعاء قبل موته بنحو مخس سنوات
كنت قد وليكن معلوما أيضا أن نبأ هالك ليكهرام مل يكن نبأ فقط، بل 

دعوت أيضا هلالكه، وتلقيت من اهللا تعاىل جوابا أنه سيهلَك يف غضون ست 
 علنا ملات �ولو مل يتجاوز احلدود يف إطالة اللسان ومل يشتم نبينا . سنوات

                                           
لقد ذكر هذا املالك الدموي اسـم       .  أدري إىل اآلن من هو هذا الشخص       ال: احلاشية 	

لو تذكرته حلذّرته ورغَّبته يف التوبة بالنصح واملوعظة إن         . هذا الشخص أيضا ولكين نسيته    
أو قـلْ    -ولكن يبدو من القرائن أن ذلك الشخص أيضا كان ظال لليكهرام            . استطعت 

 .منه. يِل الشتائم، واهللا أعلم ومثيله يف اإلساءة وكَ-بروزه إن شئت 



٢٧٠  �������� ��	���א����
بعد إكمال ست سنوات ولكن سالطة لسانه مل تسمح له ليكمل تلك املدة بل 

  . بطشت به يد األجل قبل ذلك بسنة كاملة
د اهللا آم فنهج منهج األدب؛ فكلّما وصلت إىل بيته للمباحثة قام أما عب

كان اللئام من املسيحيني مينعونه من ذلك ولكنه مل يتوقف عن اإلكبار . تعظيما
 النيب(وليس ذلك فحسب بل تراجع يف اجتماع عام عن تسميته . واإلجالل

عاىل إىل ما بعد لذا فقد أمهله اهللا ت.  دجاال ومل يعبأ باملسيحيني بشيء)�
مل يستطع ليكهرام حىت أن يبلغ موعده احملدد بسبب جسارته، أما . املوعد احملدد

 شهرا أخرى بعد املوعد احملدد بسبب التزامه ١٥عبد اهللا آم فقد عاش إىل 
 شهرا؛ مبعىن ١٥باألدب والليونة يف موقفه غري أنه مات على أية حال يف مدة 

 ما قال، أي بقيت ملوته مدة �مع ذلك مل يبدل أن اهللا تعاىل قد أمهله و
  . اخلمسة عشر شهرا قائمة

خماطبا سيد أمحد خان أنين دعوت هلالك " بركات الدعاء"وكتبت يف كتايب 
 جيب دعائي، وتكفيك هذه األمثلة على استجابة الدعاء ما دمتليكهرام واست

الستهزاء والسخرية، ألن ولكن اتِخذَ كالمي هذا مأخذ ا. تنكر استجابة الدعاء
ليكهرام كان ما زال على قيد احلياة وسليما معاىفً متاما ونشيطا يف اإلساءة إىل 

فخاطبت سيد أمحد خان من خالل أبيات شعرية بغية أن حيفظ الناس . اإلسالم
وتلك األبيات مسجلة يف كتايب بركات الدعاء ونشرت حني كان . النبوءةَ

  . ليكهرام ال يزال حيا
سي، ايس، ( إىل سيد أمحد خان )بالفارسية(رسالة حتتوي على أبيات 

  ..الذي كان ينكر استجابة الدعاء ) آئي
  :ترمجة األبيات

وجه احلبيب ال يبقى خافيا على الطالبني، فهو يلمع يف الشمس ويسطع يف "
  القمر أيضا
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ك ولكن ذلك الوجه اجلميل يبقى خافيا على الغافلني، جيب أن يكون هنا

  .عاشق صادق حىت يرفع احلجاب من أجله
ال ميكن الوصول إىل ذاته الطاهرة بالكرب، فال سبيل للوصول إليه إال 

  .بالتواضع وإظهار األمل واالضطراب
السبيل إىل ذلك احلبيب األزيل صعب جدا فإذا كنت تريد سالمتك فاترك 

  .العصيان والتمرد
 يهتدي إىل هذا السبيل إال إن فهم األغبياء وعقلهم ال يدرك كالمه وال

  .تارك األنانية
إن أهل الدنيا ال يقدرون على أن حيلّوا عقد القرآن الكرمي، وال يدرك طعمه 

  .إال النشوان الذي يشرب مخره
  .يا من مل يعطَ أنوار العلوم الباطنية ال نعتب عليك مهما قلت عنا

  .د يندمل ذا املرهملقد قلنا هذا موعظة ونصحا لك لعل ذلك اجلرح الفاس
بالدعاء عاِلج مرض إنكار الدعاء كما يعالَج سكر اخلمر ونشوا باخلمر 

  .نفسها
  .أين تأثري الدعاء أقِبل إيلّ سأريكه كالشمس الساطعة: يا من تقول

أال، ال تنكر أسرار قدرات اهللا، واقِْصر الكالم والِحظ عندنا دعاًء �
  .كهرامأي الدعاء عن قتل لي" مستجابا

هذه نسخة طبق األصل، وتتضمن شرحا أن هذا الدعاء كان هلالك 
بيتا يبني أن موته سيحدث " كرامات الصادقني"وقد كتبت يف كتاب . ليكهرام

فكان العيد يوم اجلمعة وقُتل ليكهرام يف اليوم التايل أي يوم . قريبا من يوم العيد
  : والبيت هو كالتايل. السبت

  شرا         ستعرف يوم العيد والعيد أقربوبشرين ريب وقال مب
                                           

  .، منه"بركات الدعاء" من غالف كتاب ٤، ٣، ٢ص : انظر �
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والنبأ أن موت ليكهرام سيحدث قريبا من يوم العيد قد نشر مسبقا يف بعض 

  ". مسا جار"جرائد اآلريا مثل جريدة 
والذي يريد أن يعرف عنه أكثر . وليتضح أن هذا النبأ بلغ درجة حق اليقني

مث ليقرأ بتأمل عبارةً يف " سالممرآة كماالت اإل"فليقرأ أوال إعالنا يف كتايب 
امسع جيدا أين : ، حيث كتبت إىل سيد أمحد خان"بركات الدعاء"كتايب 

مث . دعوت هلالك ليكهرام، وكن على يقني أنه سيموت يف املدة احملددة حتما
جيب على طالب احلق أن يقرأ بعد ذلك مالحظيت يف اإلعالن املنشور مع 

، الذي كتبت فيه خماطبا اآلريا أن دعائي حبق "مرآة كماالت اإلسالم: "كتايب
ليكهرام قد استجيب، وإذا كان دينكم دينا صادقا فتضرعوا إىل إهلكم وادعوه 

كذلك ينبغي على طالب احلق أن يقرأ كشفي . أن ينقذه من موته احملتوم
، وكتبت فيه أين رأيت مالكا وكأن "بركات الدعاء"املذكور يف اية كتاب 

 وذكر اسم شخص آخر �أين ليكهرام؟: من عينيه، فجاءين وسألينالدم يقطر 
" كرامات الصادقني"أيضا وسأل أين هو؟ مث جيب أن يقرأ طالب احلق بيتا يف 

مث جيب أن يقرأ الباحث عن احلق . قيل فيه إن ليكهرام سيقتل قرب يوم العيد
عجلٌ : "هجاء فيه عن ليكهرام ما نص" مرآة كماالت اإلسالم"إهلاما ورد يف 

: وليكن معلوما أيضا أن شرح الكلمات". جسد له خوار، له نصب وعذاب
له كمثله نصب : "، حبسب تفهيم من اهللا هو ما نصه"له نصب وعذاب"

  . ، وهكذا كان"وعذاب
: األول. أين تلقيت ثالثة إهلامات عن قتل ليكهرامكما ذكرت من قبل و

: اإلهلام الذي ذكرته آنفا: ثاينظهر علي مالك دموي وسألين أين ليكهرام؟ ال
البيت الذي أُِهلمت من : والثالث." عجل جسد له خوار، له نصب وعذاب"

  : وتعريبهاهللا ونشر قبل األوان أي قبل موته خبمس سنوات، 
                                           

 .منه. كانت يف قول املالك الدموي إشارة إىل أن ليكهرام سوف يقتل �
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  ".البتار) �(يا أيها العدو اجلاهل الضال خف سيف حممٍد "

) �( ختاف سيف حممد ، ِلم ال�أي يا ليكهرام ملاذا تسب سيدنا حممدا 
  الذي سيمزقك إربا؟ 

نكتب الحقًا تلك األبيات كلها، وفيها البيت اإلهلامي املذكور أعاله، 
وإننا نتأسف . وبعدها سنضع صورة جثة ليكهرام اليت نشرها اآلريون أنفسهم

كثريا على حالة هذا الشقي إذ قد هلك يف عز شبابه بسبب إطالة اللسان على 
لقد مكث عندي يف قاديان قرابة شهرين، عندها مل يكن .  أياماإلسالم لبضعة

لقد أظهر رغبة عارمة يف . مزاجه هكذا، إال أن أشرار الناس قد أفسدوا مزاجه
اعتناق اإلسالم إنْ عِلم يقينا أنه الدين الوحيد الذي تظهر فيه آيات اهللا 

دوا قلبه، ولكن بعض األشرار من قاديان أفس. وتكشف فيه األمور الغيبية
. وحكى له اهلندوس األغبياء كثريا من األحاديث الكاذبة عين لينفر من صحبيت

أظن أنه مل يكن . فبسبب هذه الصحبة السيئة ظلت حالته تتردى يوما إثر يوم
وِمن حق كل شخص . ذه احلالة املتردية يف البداية بل كان لديه محاس ديين

وقبل قتله بسنة .  التزام احلق والعدلينتمي إىل أي دين أن يلتزم بدينه بشرط
قابلين مرة يف مسجد صغري على حمطة القطار بالهور حني كنت مشغوال يف 
الوضوء، فسلّم علي على طريقة اهلندوس وظل واقفا ينتظر بضع دقائق مث ولّى 

. أتأسف على أنين مل أمتكن من احلديث معه بسبب موعد الصالة. ذاهبا
ندوس يف قاديان مل يتركوا له فرصة ليسمع كالمي بل وأتأسف أكثر على أن اهل

ومع محاسه . وأعلم يقينا أن مسؤولية هذا القتل تقع عليهم. حرضوه بافترائهم
الشديد كان يف طبعه نوع من السذاجة أيضا ألنه كان يتأثر بكالم هؤالء 

  . األشرار دون تدقيق وفحص، لذلك شبهه اهللا تعاىل بعجل السامري
حال، ال يسعين إال أن أبدي أسفي الشديد ملوته املفاجئ، ولكن على أية 

بعد -وسوف نطبع . ان مقدرا عند اهللاماذا نفعل، إذ ال بد أن يتحقق ما ك
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.  صورة جثة بانديت ليكهرام اليت نشرها اآلريون-األبيات اليت نوردها الحقًا

ى وقد أُخذت هذه الصورة مع حشد كبري من الناس حني وضعت جثته عل
فننشرها يف هذا الكتاب لعل أحدا يعترب ا، وال ينهج يف . النعش بعد أن قُتل

إنين من . واهللا أعلم أين ال أكن بغضا ألحد. املباحثات الدينية جا يسخط اهللا
ناحية سعيد يف قضية ليكهرام بسبب حتقق نبوءة إهلية، ولكنين حزين من ناحية 

مل . رجع إيلّ ودعوت له لرد البالء عنهولو . أخرى ألنه هلك يف عز شبابه
يكن لزاما عليه أن يعتنق اإلسالم لدفع البالء بل كان يكفيه أن حيفظ ما بني 

  . لَحييه من السباب وبذاءة اللسان
 كاذبا مفتريا دون �والظلم الصريح الذي ارتكبه أنه كان يعد نبينا األكرم 

نبياء اآلخرين أيضا، ونيب اهللا علم كامل ومعرفة واسعة، وكان يسب األ
كلها  جاء حني كان العرب والفرس والشام والروم، وبالد أوروبا �املصطفى 

وحبسب اعتراف البانديت ديانند كانت الديانة -متورطني يف عبادة املخلوق 
 ومل تعد وحدانية اهللا قائمة يف أية منطقة يف -اهلندوسية أيضا غارقة يف الوثنية

ووطّد دعائم . لنيب وحده أقام التوحيد من جديد بعد جميئهاألرض؛ فهذا ا
وأظهر صدقه من خالل آالف اآليات . عظمة اهللا وجالله على األرض

يء أن فهل من األدب واللياقة يف ش. واملعجزات اليت ال تزال تظهر إىل اليوم
على الذي أظهر جالل اهللا تعاىل على األرض وقضى -يذكَر هذا النيب العظيم 

 بشتائم بذيئة ال تكاد تنتهي ويسب يف األسواق، -وثنية وأقام التوحيد جمدداال
ويوجه إليه السباب يف االجتماعات العامة ويف كل زقاق؟ إن اهللا بطيء 

. الغضب وهو كرمي ورحيم جدا، ولكنه يبطش باملتمرد والوقح يف اية املطاف
ري آيات حية من اهللا احلي ال بد إن أمر العاقبة خاٍف علينا ولكن الدين الذي ي

كل إنسان يستطيع أن يقلِّد تعليما حسنا ولكن ال . من اعتباره أنه من اهللا تعاىل
فبحسب هذا املعيار ليس هناك دين . يسع أحدا أن يقلِّد آيات اهللا من عنده
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ومع ذلك ال نستطيع القول إن مرشدي . حي على وجه األرض إال اإلسالم

بل اهللا .  كانوا كذابني وخمادعني وال نشتمهم، والعياذ باهللاهلندوس وعلماءهم
: تعاىل يعلِّمنا أنه ما من منطقة أُِهلَت وال بلد إال أرسل فيه نيب، فيقول اهللا تعاىل

�ِذيرا نال ِفيهٍة ِإال خأُم ِإنْ ِمنولكننا ال نستطيع أن نفهم عقيدة تقول . ��و
ن إال مع اآلريا فقط وبقيت األمم األخرى كلها إن عالقة اهللا منذ الِقدم مل تك

حمرومة من هدايته املباشرة مع وجود بالد وأقاليم مترامية األطراف يسكنها 
بل احلق أننا نرى قانون اهللا سائدا . �عباد اهللا تعاىل وكلهم حباجة إىل هديه 
 على وجوده يف البالد األخرى أيضا �على عكس ذلك متاما، حيث يؤكد 

فال ميكن أن ينسب إىل اهللا تعاىل التحزب أو االحنياز . ل وحيه وإهلامهمن خال
 خملصا له الدين تاب اهللا عليه �ومن تاب إليه . إىل فئة من عباده دون فئة

إن رمحته واسعة . وال يريد اهللا أن يضيع أحد، هنديا كان أم عربيا. بالرمحة
م اهللا تعاىل املادية أيضا ونرى أن ِنع. وعامة وليست حمصورة ببلد دون غريه

موجودة يف كل مكان، فمثال املاء موجود يف كل بلد كوجوده يف اهلند، 
  .والغالل متوفرة يف كل بلد كتوفرها يف اهلند

فما . باختصار؛ النعم املذكورة كلها موجودة يف كل بلد كما هي يف اهلند
ث الِنعم املادية، فهل دام اهللا تعاىل مل يفرق بني قوم وآخر أو بلد وآخر من حي

جيوز ألحد أن يزعم أنه تعاىل قد فرق بينهم من الناحية الدينية؟ الناس كلهم 
إذن فإن اهللا الذي ميلك . هنودا كانوا أم عربا.. عباده، سودا كانوا أم بيضا

صفات غري حمدودة ال ميكن أن حتده دائرة ضيقة، وإن اعتباره حمدودا ال يدل 
  .  أفقإال على جهل وضيق

                                           
  ٢٥: فاطر �
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وكما قلنا من قبل إن هذه . واآلن نكتب األبيات اليت تنبئ عن قتل ليكهرام

. األبيات قد طُبعت ونشرت يف البنجاب واهلند كلها قبل هالكه خبمس سنوات
  :  ويف ايتها صورة جثة ليكهرام- الفارسية- وفيما يلي تعريب األبيات 

  � حممٍد نفِس نور هلو األنواِر أعجب إن
  � حممٍد معدِن جلواهر اجلواهِر أروع وإن

  ..الظلمات مجيع من تتطهر
  حممد طائفة من يصريون الذين أولئك قلوب

  اجلاهلني أولئكمن  ألستغرب إنين
  � حممد مائدة عن يعِرضون الذين
  العالَمِني كال يف أحدا أرى ال

  � حممد وعظمة مسو يبلغ
  ذلك من بريء اهللا إن

  � حملمد وةالعدا يكن الذي القلب
  اخلسيسة الدودة تلك اهللا سيحرق

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

  � حممد بعشق السكارى إىل فهلم
  احلق إهلك عليك يثين أن أردت وإذا

  � حممدا ميدح ممن أنت فكن
  عشاقه من فكن دليال صدقه على طلبت وإذا
  � حممد صدق ىعل دليل أكرب هو وجوده ألن

  � أمحد غبار فداء رأسي إن
  � حممد سبيل يف فدى وقليب



�������	���א �٢٧٧
  اهللا رسول شعر فداء أنا بل

  � حممد وجه فداء وأنا
  وأُحرق السبيل هذه يف أُقتلُ وإن إنين
  � حممد إيوان عن دبري أُولّي فلن
  الدين سبيل يف أحدا أخشى ال
  � حممد إميان بصبغة مصطبغ ألين

  كلها الدنيا عن طاعاالنق أسهلَ ما
  � حممد وإحساِن حسِن ذكِر أجِل ِمن
  سبيله يف فدى كياين من ذرة كل إن
  � حممد حماسن أخفى شاهدت قد ألنين

  ملعلِّمنيا من أحدا أعرف ال إنين
  � حممد مدرسة يف تعلمت فقد

  آخر حبيب وألي مايل
  � حممد مجال قتيل فإين

  � حممد عني من نظرٍة إىل أتوق إين
  � حممد رياض إال أرضي ليستو

  جنيب يف امللتاع قليب عن تبحثوا ال
  � حممد بأذيال شددته قد ألنين
  السعيدة القدس طيور من أنا

  � حممد بستان يف أعشاشها اختذت اليت
  بعشقك نفسي نورِت قد حممٍد نفس يا

  � حممد نفس يا نفسي لِك فدى
  السبيل هذه يف نفس مبائة فديت ولو إنين
  � حممد بعظمة الئقا أيضا ذلك كان ملا
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  الفىت هلذا اهللا وهبها اليت اهليبةَ أروع ما
  � حممد مبارزة على جيرؤ أحد ال إذ
  الناس عنه ضل الذي املستقيم اهللا صراط االتِمسو

  � حممد وأعوان آل يف
  البتار) �(يا أيها العدو اجلاهل الضال خف سيف حممٍد 

  �، ويا من تنكر نورا مبينا حملمد �حذاِر يا من تنكر شأن حممد 
  العامل من اليوم اختفت قد واخلوارق الكرامات أن شك ال

  � 	حممد غلمان عند تراها أن تستطيع أنك غري
 

  
                                           

قال يل ليكهرام مرارا بأين أريد أن أرى كرامة، وكتب يف كتبه أيضا أكثر من مرة أن                  	
وملا كان لـسان    . اهللا تعاىل احلكيم يري كل واحد كرامة تناسب حاله        أريه كرامة ولكن    

، وملا كان قد جرح بلـسانه آالف        �ليكهرام يعمل عمل السكني يف سب نبينا األكرم         
فتجسدت بذاءة لسانه يف سكني تغلغل يف جـسمه         . القلوب فلم يرِه اهللا إال آية السكني      

وحني كان حيا   . يسمع من كان من املستمعني    فهذه هي آية غضب اهللا، فل     . ومزق األمعاء 
وملا كان يعترب نفسه جنم قوم اآلريني       . لن أقبل ما مل يسقط النجم من السماء       : كان يقول 

وكان القوم أيضا يعدونه جنما فسقط هذا النجم وشق سقوطه على اآلريني كـثريا وأدى               
 .منه. إىل املأمت يف كل بيت
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كان يف لدهيانة شخص امسه  :اآلية السادسة والعشرون بعد املئة) ١٢٦(

ضع سنوات وظل يتقدم يف اإلخالص إىل ب. مري عباس علي وكان من املبايعني
أصلها ثابت وفرعها : "حىت أُهلمت فيه نظرا إىل حالته يف ذلك الوقت ما نصه

ومل يكن املراد من هذا اإلهلام إال أنه كان راسخ االعتقاد حينذاك، ". يف السماء
 دوكذلك أبدى يف الفترة نفسها عالمات توحي بأنه مل يكن له عندئذ ِور

دعاة بركة كثرية فينسخها بيده، وكان يعترب كل رسائلي م. سوى ذكري
وإذا وجد ِكسرة خبز يابسة على مائديت كان يلتقطها . وكان يعظ الناس أيضا

مرة أُريت من اهللا . وكان أول من جاء إىل قاديان من لدهيانه. ويأكلها تيمنا
تعاىل أن عباس علي سيعثر ويرتد، وقد كتبت رساليت هذه أيضا ضمن 

لقد تعجبت كثريا من الكشف الذي :  بعد ذلك قالمث حني القاين. ملفوظايت
ال بد أن يتحقق ما هو : قلت. رأيته عين ألين جاهز للتضحية بنفسي من أجلك

فاستاء . مث جاء وقت أعلنت فيه أين املسيح املوعود فلم يعجبه ذلك. مقدر لك
ة اليت قلبه منه أوال، مث تيسرت له صحبة املعارضني بضعة أيام أثناء املناظر

عقدت بيين وبني املولوي أيب سعيد حممد حسني يف لدهيانه، وظهر ما كان 
مقدرا له؛ إذ أظهر نفوره بصراحة حىت زال كل ما كان لديه من يقني القلب 

وبعد . ونور الوجه الذي كان نورا ظاهريا فقط، وظهرت ظلمة االرتداد
ميكن أن : ر أمحد وقالاالرتداد لقيين ذات مرة يف لدهيانة يف بيت بري افتخا

تعقد املبارزة بيننا حبيث نبقى يف غرفة مغلقة عشرة أيام وسيموت من كان 
يا صاحيب، ما احلاجة الختبار يتناىف مع الشرع والذي مل خيترب : قلت. كاذبا منا

إن اهللا تعاىل يراين ويراك أيضا وهو قادر على أن يهلك . به اُهللا نبيا من األنبياء
 الصادق، وإن آيات اهللا تنـزل مثل املطر، وإذا كنت باحثا الكاذب أمام

إن زوجي مريضة فال أستطيع الذهاب : قال. صادقا فتعال معي إىل قاديان
فانتِظر : قلت. معك، أو قال إا قد سافرت إىل مكان آخر، ال أذكر بالضبط

. لقةفمات يف العام نفسه وما دعت حاجةٌ للبقاء يف غرفة مغ. حكم اهللا إذن



٢٨٠  �������� ��	���א����
انظروا، كيف كانت عاقبة عباس . إذن، فال بد من اخلوف واحلذر الشديد

لمنا مما جرى وع. علي، فقد سقط يف احلضيض فجأة بعد أن تقدم إىل هذا احلد
 يكون يف - عن الشخص اهللاوإن نزل إهلام يدل على رضا-له أن الرضا أيضا 

ان يكسب أعماال  أي ما دام اإلنس..كثري من األحيان إىل وقت معني فقط
فكما أن اهللا تعاىل قد أظهر يف القرآن الكرمي غضبه على . ترضي اهللا تعاىل

الكافرين، ويتحول هذا الغضب إىل الرمحة فور إميان أحدهم؛ كذلك فإن 
لذلك فقد ورد يف احلديث الشريف ما . الرمحة أيضا تتحول إىل الغضب أحيانا

 يبقى بينه وبني اجلنة إال شرب معناه أن أحدا يكسب أعمال أهل اجلنة وال
واحد، ولكنه يف قدر اهللا وقضائه يكون من أهل النار، فيصدر منه عمل أو 

وكذلك يكون أحد من أهل اجلنة، ولكنه يكسب أعمال . اعتقاد فيلقى يف النار
أهل النار وال يبقى بينه وبني النار إال شرب واحد حىت يغلب قضاء اهللا تعاىل 

والدليل على صدق . ال صاحلة وميوت عليها ويدخل اجلنةفيشرع بكسب أعم
هذه النبوءة الذي ال يسع أحدا من املعارضني رفضه هو أن الكتاب الذي كتب 

وذات مرة . ما زال موجودا) اليت حتققت(فيه مري عباس علي بيده تلك النبوءة 
ص القدمني، رأيته بعد وفاته يف املنام البسا ثيابا سوداء من قمة الرأس إىل أمخ

لقد مضى : قلت. ويقف على بعد مئة قدم عين تقريبا ويطلب شيئا مساعدةً
  . ذلك الوقت، واآلن بيين وبينك بعد شاسع، وال تقدر على أن تصلين

 كان هناك شخص امسه سهج :اآلية السابعة والعشرون بعد املئة) ١٢٧(
ا يف مكتب نائب رام يعمل موظفا يف حمافظة أمِرتسر، وكان قبل ذلك موظف

وكان . وكان يناقشين دائما يف األمور الدينية. القاضي يف حمافظة سيالكوت
فحدث أن تقدم أخي األكرب لالمتحان يف مسابقة . بطبعه يكن بغضا لإلسالم

                                           
وجعل قراءته واجبة حبيث ال تصح الـصالة        ( صالة دعاًء    لذلك فقد علّمنا اهللا يف كل      

 أي ندعوك يا رب أال نصبح من املغضوب علـيهم           �غري املغضوب عليهم  �: وهو) دونه
 .فال بد من اخلوف دائما من استغناء اهللا تعاىل، منه. بعد أن كنا من املنعم عليهم
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القبول يف حمكمة احملافظة وجنح فيه، وكان ال يزال يف بيته يف قاديان وكان 

 أتلو القرآن الكرمي يف شرفة بييت قرب ويف أحد األيام كنت. يترقب الوظيفة
العصر، وحني أردت قلب صفحة املصحف الكرمي استولت علي حالة الكشف 
ورأيت املدعو سهج رام املذكور البسا ثيابا سوداء، ومظهرا أسنانه مثلما يفعله 

قلت . ارمحين: املتضرعون تضرعا شديدا، فوقف أمامي كأحٍد يستعطف قائال
ويف الوقت نفسه ألقى اهللا يف قليب أنه قد مات . وقت وقت الرحممل يعد ال: له

فنـزلت إىل األسفل، وإذ . ما كنت أعرف عن ذلك شيئا. يف هذه اللحظة
قلت . خبمسة أو ستة أشخاص جيلسون مع أخي ويتحدثون مبوضوع وظيفته

فأطلقوا . لو مات بانديت سهج رام لكان املنصب الشاغر مناسبا لك: هلم
مث جاء . كيف تقول مبوت شخص سليم معاىف: بسماع قويل هذا وقالواقهقهة 

  . اخلرب بعد يومني أو ثالثة أيام أن سهج رام قد ارحتل من الدنيا مبوت مفاجئ
 ١١كنت قد تنبأت بتاريخ : اآلية الثامنة والعشرون بعد املئة) ١٢٨(
 أهل البنغال لقد أُصدر احلُكْم يف: "م عن البنغال، وتعريبه١٩٠٦شباط /فرباير

وتفصيل ذلك، كما يعلم اجلميع، أن ". من قبل، واآلن سيجبر خاطرهم
احلكومة كانت قد أصدرت قرارا لتقسيم البنغال، األمر الذي أدى إىل جرح 

وحاولوا كثريا إيقاف . مشاعر أهلها إىل حد كبري وكأن مأمتا قد وقع يف بيوم
على عكس ذلك حبيث مل التقسيم ولكن دون جدوى، بل كانت النتيجة 

وال نرى حاجة للخوض . تعجب هذه الضجة والغوغاء املسؤولني يف احلكومة
يف تفاصيل اإلجراءات اليت اختذوها ضدهم، وقد كانوا يعتربون نائب احلاكم 

ففي األيام اليت كان أهل البنغال يتأذون فيها على يد . ملك املوت" فلر"
بسبب " السري فلر"األخرية حتت إدارة املسؤولني وكأم يلِفظون أنفاسهم 

لقد أُصدر احلُكْم يف أهل البنغال ": إيذائه هلم، تلقيت اإلهلام املذكور آنفا أي
. ، فنشرت هذه النبوءة يف األيام نفسها"من قبل، واآلن سيجبر خاطرهم

الذي كان الناس يتأذون على يده " السري فلر"فتحققت باستقالة مفاجئة لـ 
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مل تنشر إىل اآلن . نه كثريا حىت وصلت شكاويهم عنان السماءويشتكون م

 أوراق حول السبب وراء استقالته، ولكن السعادة الكبرية اليت أظهرها أهل
 خري شاهد على -كما تشهد عليها جرائدهم-" السري فلر"البنغال الستقالة 

هم وإن إظهارهم السعادة بعقد. أم شعروا يف استقالته مبراعاة مشاعرهم
االس ورفعهم اهلتافات لشهادةٌ على أنه قد متت مراعاة مشاعرهم على أحسن 

، وأم قد عدوا فصله من املنصب منةً من "فلر"وجه يف احلقيقة باستقالة 
الذي أخفته احلكومة حلكمٍة ما " فلر"فالسبب وراء استقالة . احلكومة عليهم

وأي دليل أكرب . م العارمةظاهر للعيان من خالل إظهار أهل البنغال سعاد
على حتقق النبوءة من أن أهل البنغال قد رأوا يف ذلك مراعاة ملشاعرهم 

فقط، " مقارنة األديان"ومل تنشر نبوءيت هذه يف جملة . وشكروا احلكومة كثريا
  .بل نشرتها جرائد كثرية يف البنجاب واجلرائد الذائعة الصيت يف البنغال أيضا

أمرت "ى حتقق النبوءة هو أن اجلريدة الصادرة باإلجنليزية والدليل اآلخر عل
وقد نقلت اجلريدة -ريدة عند أهل البنغال كتبت ، وهي أشهر ج"بازار بتركا

آب / أغسطس٢٢ العدد الصادرة يف الهور،" غازيت سول ايند ملتري"
 -"السري فلر"أي خليفة -إن أغلب الظن أن خليفته : " يلي ما-م فقرا١٩٠٦

وال شك يف . سوف ينهج سياسة مراعاِة املشاعِر بوجه خاص) كم اجلديداحلا(
  ."أن هذا ما دف إليه بالضبط

فالواضح من فقرة اجلريدة املذكورة آنفا أا أبدت قناعتها بأن من واجب 
وبذلك فإن اجلريدة املذكورة أيضا . احلاكم أن يراعي مشاعر أهل البنغال دائما

  .ءةشاهدة على حتقق النبو
ويف األخري نكتب شهادة قوية أخرى على حتقق هذه النبوءة وهي أن ضابطا 
إجنليزيا، وقد شغل منصبا مرموقا يف احلكومة مخسني عاما، كتب مقاال طويال 

آب / أغسطس٢٤يف عددها الصادر يف " سول ايند ملتري غزيت"يف جريدة 
. هل البنغال متاماجاءت وفق رغبة أ" السري فلر"م، قال فيه إن استقالة ١٩٠٦
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) من اجلهات العليا(قد تلقى هذا األمر " فلر"مما ال شك فيه أن خليفة : مث قال

  . وقبل أن ينهج منهج مراعاة مشاعر مثريي الفتنة هؤالء
انظروا اآلن، كيف حتققت النبوءة بكل جالء؛ فاهللا تعاىل يري آياته املتجددة 

لقد امتألت ! غافلة وال تعترف اآٍه، إىل أي مدى صارت القلوب . باستمرار
ولكن األسف كل . قلوبنا يقينا مبشاهدة هذه اآليات املتتالية امتالء البحر باملاء

األسف أنه مل يكن من نصيب معارضينا ولو قطرة واحدة من هذا املاء الزالل، 
  .وتلك شقاوة ما بعدها شقاوة

ي شاهدة على ما من قوم إال وظهرت فيهم آيايت، وما من فرقة إال وه
. ولو قلنا إن عدد الشاهدين عليها قد بلغ مئة مليون شاهد ملا بالغنا. آيايت

. ولكننا نتأسف كثريا على حالة املعارضني الذين مل يستفيدوا منها شيئا
 ملا كانوا �فاآليات اليت أوتوها لو أوتيت اليهود يف زمن عيسى بن مرمي 

، ولو رآها قوم لوط �والْمسكَنةُ الذِّلَّةُ ِهمعلَي وضِربت�: مصداقا لقوله تعاىل
ولكن األسف على قلوب صارت . ملا دفنوا حتت األرض نتيجة زلزال قوي

  . أشد قسوة من احلجارة وفاقت ظلمة قلوم كل ظلمة
واحلق أنه كما أحرز العصر احلاضر تقدما ملحوظا يف كل شيء دنيوي 

لذا فإن الكفر الذي تقدم كثريا يقتضي . كذلك تقدم يف الكفر واإلحلاد أيضا
أال ينـزل عليه العذاب العادي بل الذي مل ينـزل على أحد منذ خلق الدنيا 

على أية حال، نشكر اهللا تعاىل شكرا كثريا على أن النور الذي . إىل يومنا هذا
  . مل يقبله معارضونا وظلوا عميانا جتاهه كان سببا يف زيادة بصريتنا ومعرفتنا

   حىت روينا  مشرٍق  بوحٍي شربنا من عيون اهللا ماًء       
  دقنا يقـيناـوص فـآمنا جالل اهللا مشسا       رأينا من           

  وأخرى يف عشائر كافريناجتلّت منه آي يف قطيعي        
 املولوي رسل بابا األمِرتسري :اآلية التاسعة والعشرون بعد املئة) ١٢٩(

إذا : حياة املسيح، كان يقول: مقابلي كتيبا سخيفا وبذيئا بعنوانالذي ألّف 
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كان الطاعون آية على صدق املسيح املوعود فلماذا ال أصاب به أنا؟ فأصيب 

: وقد تلقيت إهلاما يوم اجلمعة عند إصابته بالطاعون ما نصه. به يف آخر األمر
فارحتل من . لةأي أنه سيموت قبل يوم اجلمعة املقب". ميوت قبل يومي هذا"

م الساعة ١٩٠٢كانون األول / ديسمرب٨الدار الفانية قبل يوم اجلمعة بتاريخ 
وقد نشر هذا اإلهلام قبل موته على نطاق واسع، . اخلامسة والنصف صباحا

: مث تلقيت على إثر ذلك إهلاما آخر نصه. أيضا" احلَكَم"ونشر يف جريدة 
  ".  صرت فائزاسالم عليك يا إبراهيم، سالم على أمرك،"

عديدا " عاقبة آم" لقد دعوت يف كتايب :اآلية الثالثون بعد املئة) ١٣٠(
 ٦٦وقد كتبت يف الصفحة . من املشايخ املعارضني إىل املباهلة بذكر أمسائهم

منه أنه إذا باهلين أحد منهم فسأدعو اهللا تعاىل أن يصاب بعضهم بالعمى 
 ميوت بعضهم بلدغ حيٍة ويهلك بعض وبعضهم بالفاجل وبعضهم باجلنون، وأن

منهم مبوت مفاجئ ويلقى بعضهم اإلهانة، ويتعرض بعضهم للخسارة يف 
ومع أم مل جيرؤوا على املباهلة كاألبطال ولكنهم ظلوا يشتمون . األموال

فكان منهم رشيد أمحد الكنكوهي الذي مل . ويسبون ويكذّبون من وراء ظهرنا
فقط، بل مساين أيضا شيطانا يف أحد " لى الكاذبنيلعنة اهللا ع: "يكتف بالقول

 ٥٢فكانت النتيجة أنه ما بقي من املشايخ املعارضني البالغ عددهم . نشراته
شيخا، حيا إىل يومنا هذا إال عشرون فقط، وهم أيضا معرضون لبالء من 

 لقد عمي املولوي رشيد أمحد أوال مث مات. أما البقية فقد ماتوا مجيعا. الباليا
ومات املولوي شاه دين بعد أن أصيب . بلدغ حية كما ورد يف دعاء املباهلة

أما األحياء . باجلنون، ومات املولوي غالم دستغري باملباهلة من طرفه هو فقط
  .منهم فال خيلون من اآلفات املذكورة آنفًا مع أم ما باهلوا بطريقة مسنونة

قد سبق أن قرأمت يف كتايب هذا  ل:اآلية الواحدة والثالثون بعد املئة) ١٣١(
 أنه لن يربأ - أخو شرمبت الكهتري -أين تنبأت ذات مرة عن بشبمر داس 

. كليا من قضية جنائية رفعت ضده إال أن عقوبة سجنه ستخفّف إىل النصف
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 كما أُخرب يف النبوءة من قبل -وعندما فُك أسره بعد قضاء نصف مدة سجنه 

كان الوقت ليال، . ع أن بشمرب داس قد برئ ائيا أشاع أهله خالفا للواق-
وكنت قد ذهبت إىل مسجدنا الكبري للصالة حني ذكر يف املسجد املدعو علي 
حممد مال من سكان قاديان أن بشمرب داس قد برئ والناس يباركون له يف 
الزقاق، أصيب قليب بصدمة شديدة بسماع هذا اخلرب وقلقت كثريا على أن 

. ملتعصبني سيهامجونين قائلني إنك أخربت أنه لن يبرأ ولكنه برئاهلندوس ا
وبسبب هذه الصدمة طالت صاليت كثريا وكأن كل ركعة طالت سنة كاملة، 

فخاطبين اهللا بصوت عاٍل يف . وحني خررت ساجدا وصل اضطراري ذروته
ومع ذلك ظللت أترقّب كيفية ". ال ختف إنك أنت األعلى: "سجديت ونصه

هل برئ : سألت شرمبت مرة بعد أخرى. قق النبوءة، ولكن اآلية مل تظهرحت
مضت ! بشمرب داس فعال؟ فأجاب كل مرة، نعم إنه برئ فعال، وملاذا أكذب

وكان األشرار من الناس يسخرون . قرابة ستة شهور على هذه احلالة
ستهزئ ولكن شرمبت مل يسخر ومل ي. ويستهزئون كما هي عادم منذ الِقدم

قط، األمر الذي أظهر يل تأدبه ولباقته معي، ولكنين مع ذلك كنت أشعر 
باخلجل أمامه ألين كنت قد أخربته بكل تأكيد بعدم براءة أخيه ولكن األمر 

غري أن إمياين بريب كان قويا جدا وكنت على . ظهر على عكس ذلك بالواقع
ري منوذج قدرته حتما؛ إذ من املمكن أن يقبض عليه بعد فك يقني أنه سي

مث حدث أن جاء إىل .  أصالازائفكان ولكين مل أعرف أن خرب براءته . أسره
 امسه احلافظ هدايت علي الذي سبق -قاديان قاضي احملكمة التابعة يف بتاله 

وملا كانت قاديان تابعة إداريا .  عند الساعة الثامنة صباحا جلولة رمسية-ذكره 
رجل عن فرسه حىت تقدم ومل يكن قد ت. ىل بيتناحملكمة بتاله جاء القاضي إ

 مبن فيهم بشمرب داس املذكور -إللقاء السالم عليه حسب تقاليدهم-اهلندوس 
يا بشمرب داس قد سررنا بفكاك أسرك ولكن : وحني رآه القاضي قال. أيضا

سجدت شكرا فور مساع هذا الكالم ودعوت . مع األسف مل تربأ ساحتك
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اذا كذبت علي كل هذه الفترة بقولك إن بشمرب داس قد مل: شرمبت وقلت له

لقد كذبت مضطرا لسبب قاهر؛ فهناك : برئ، وآذيتين دون وجه حق؟ قال
عادة يف قومنا أن الناس يثريون االعتراضات على أتفه األمور عند البحث يف 
أمر الزواج، ولو ثبت على أحد سوء التصرف مهما كان بسيطا لتعذر العثور 

  .هذا ما أكرهين على الكذب فأذعت األمر خالفًا للواقع . ى فتاة للزواجعل
لقد قلت من قبل بأننا انتقلنا مع  :اآلية الثانية والثالثون بعد املئة) ١٣٢(

. م١٩٠٥نيسان / أبريل٤األهل واألوالد إىل احلديقة بعد وقوع الزلزال بتاريخ 
ف شخص، ونصبنا فيها واخترنا للمبيت ساحة من أرضنا تتسع خلمسة آال

ومع ذلك كان هناك . خيمتِني وأحطنامها بسور حفاظا على مقتضى احلجاب
خطر من اللصوص ألن املنطقة كانت مثل الفالة ويسكن قرا سارقاِن 

  . معروفاِن عوِقبا أكثر من مرة
يف ذلك الوقت رأيت يف املنام أين أحرس املكان وحني تقدمت بضع 

 بعد هذا املقام تقوم املالئكة باحلراسة، أي ال :خطوات قابلين شخص وقال
مث تلقيت بعد ذلك إهلام . حاجة حلراستك ألن املالئكة حيرسون مكان إقامتك

مث حدث بعد بضعة ".  يف دارنا اليت هي دار احملبةأمن: " تعريبه-بالفارسية -
تنا أيام أن سارقا معروفا، امسه بشن سنغ، من إحدى القرى ااورة دخل حديق

بنية السرقة، ولكنه مل جيد لذلك فرصة وجلس يف حقل البصل مواِريا عيانه 
واقتطف كمية كبرية من البصل وجعل منها كومة ومع ذلك رآه أحد فالذ 

كان السارق شخصا عمالقا وما كان حىت لعشرة أشخاص أن يبطشوا . بالفرار
ساخت قدمه يف حفرة به لو مل يقع حتت بطش نبوءة إهلية سبقت؛ فأثناء فراره 

وبذلك . فحاول أن يتدارك نفسه وض غري أن الناس أدركوه وأحاطوا به
قُبض على سردار بشن سنغ رغم مساعيه املضنية، وأدين وعوقب فور مثوله 

  .أمام احملكمة
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مث حدث بعد ذلك أن وجد يف مكان إقامتنا أثناء النهار يف احلديقة ثعبان 

وبذلك ثبتت محاية . آلخر جزاءه مثل السارق متاماونال هو ا. كبري وسام جدا
   �.املالئكة عيانا لنا

 أنا أجهل اإلجنليزية متاما ولكن اهللا :اآلية الثالثة والثالثون بعد املئة) ١٣٣(
 كما ورد يف الصفحة �تعاىل قد أوحى إيلَّ بعض النبوءات باإلجنليزية هبةً منه 

وقد مضى " اهني األمحديةالرب" من كتاب ٥٢٢ و٤٨٤، ٤٨٣، ٤٨١، ٤٨٠
  :  عاما، وهي كما يلي٢٥عليها 

I love you. I am with you. Yes I am happy. Life of pain. I shall help 

you. I can what I will do. We can what we will do. God is coming with 

His army. He is with you to kill enemy. The days shall come when God 

shall help you. Glory be to the Lord. God maker of earth and heaven.
� 

ن حياتك أي إ-حياة األمل . نعم أنا مسرور. كأنا مع. أحبك ":الترمجة
نستطيع أن . أستطيع أن أفعل ما أريد.  سأنصرك-احلالية هي حياة املصائب

األيام آتية حني . ل العدوهو معك لقت. سيأتيك اهللا مع األفواج. نفعل ما نريد
  ."اهللا ذو اجلالل خالق األرض والسماء. ينصرك اهللا

هذا ما أنبأ به اهللا األحد باللغة اإلجنليزية مع أين ال أجيد اإلجنليزية بل 
ولكن اهللا تعاىل أراد أن يذيع الوعود املستقبلية يف كل لغة . أجهلها جهال تاما

قد قال تعاىل يف هذا النبأ إنين سأزيل عنك ف. من اللغات املعروفة يف هذا البلد
                                           

ولوي حممد علي وكافـة     السيد مفيت حممد صادق، وامل    : والشاهدون على هذا النبأ هم     �
  . منه. أفراد اجلماعة الذين كانوا معي يف احلديقة

ملا كان هذا اإلهلام قد جاء بلغة أجنبية، وألن اإلهلام ينـزل بسرعة نوعا ما،              : احلاشية �
واملعلوم أيـضا أن اهللا تعـاىل ال        . ميكن أن يكون يف بعض الكلمات شيء من االختالف        

مها الناس عادة، أو أحيانا أخرى خيتار تعابري متروكة من زمن           يتقيد أحيانا بتعابري يستخد   
 ال يتقيد أحيانا بقواعد الصرف والنحو الـيت وضـعها           �ومن املالحظ أيضا أنه     . خال

إن هذان  �: منها على سبيل املثال   : وتوجد يف القرآن الكرمي أمثلة كثرية على هذا       . الناس
حبسب قواعد النحو اليت    " إن هذين : "واملفروض أن تكون اجلملة   ) ٦٤: طه( �لساحران

  .وضعها الناس، منه
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. حالة األمل واملعاناة احلالية، وسأنصرك، سآتيك مع األفواج وسأهلك األعداء

لقد حتقق قدر كبري من هذا النبأ، وفتح اهللا علي باب كل نعمة، وقد بايعين 
من كان يعرف عند تلك النبوءة مىت ستأيت . ألوف من الناس بإخالص القلب

النصرة؟ إن هذه النبوءة لغريبة حقا، اليت كلماا آية يف حد ذاا؛ تلك 
  . فكلماا باللغة اإلجنليزية ومعانيها متثل آية لتضمِنها نبوءة مستقبلية

 من ٥٢٣ لقد ورد يف الصفحة :اآلية الرابعة والثالثون بعد املئة) ١٣٤(
نين أُِهلمت ذات مرة أنه أ: ذكر مفصل هلذه اآلية وملخصها" الرباهني األمحدية"

فذكرت هذا اإلهلام أيضا للهندوس الذين . ستأتيين إحدى وعشرون روبية
وأُفِهمت أثناء اإلهلام أن تلك النقود ستأيت يف . ذُكرت أمساؤهم أكثر من مرة

ويف اليوم نفسه جاءين مريض امسه وزير سنغ وأعطاين روبية . اليوم نفسه
فأُرِسل شخص موثوق . روبية قد تأيت بالربيدمث خطر ببايل أن عشرين . واحدة

به إىل مكتب الربيد فجاء باجلواب أن مدير املكتب يقول بأنه مل تأتين اليوم إال 
فاستغربت كثريا . مخس روبيات من مدينة ديره غازي خان، ومعها بطاقة أيضا

بسماع ذلك ألين كنت قد أخربت اآلريني بالنبأ عن وصول إحدى وعشرين 
فقلقت على ما . كانوا يعرفون أنه ما أتت إال روبية واحدة من قبلروبية، و

قاله مدير املكتب لدرجة ال ميكن بياا ألن قوله بوصول مخس روبيات فقط 
. من ديره غازي خان قد أدى إىل انقطاع األمل ائيا بوصول أية نقود أخرى

رورين من وعلمت أن اآلريني الذين كانوا قد أُخربوا بالنبوءة كانوا مس
كنت عندها يف حالة من القلق . األعماق على إجيادهم فرصة للتكذيب

 إحدى وعشرون، وال تلقد جاء: واالضطراب الشديد إذ تلقيت إهلاما فجأة
فسردت اإلهلام لآلريني مرة أخرى وكان مدعاة لضحكهم أكثر . شك يف ذلك

ان قد قال من ذي قبل ألن موظفا حكوميا، وهو نائب مدير مكتب الربيد، ك
مث حدث أن ذهب صدفةً أحد . علنا إنه قد أتت مخس روبيات فقط ليس إال

من هؤالء اآلريني إىل مكتب الربيد فقال له املدير بعد استفسار منه أو من تلقاء 
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لقد جاءت عشرون روبية فعال وقد قلت من قبل جزافا إنه مل تأت إال : نفسه

وقد وصلت هذه .  خبش احملاسبمخس روبيات، ومعها بطاقة من املنشي إهلي
م، أي يف اليوم نفسه الذي تلقيت ١٨٨٣كانون األول / سبتمرب٦النقود بتاريخ 

فوزعنا حلويات مببلغ روبية واحدة وجاء ا اآلري مالوا مل . فيه اإلهلام
ووزعت على اآلريني وغريهم تذكارا هلذا اليوم املبارك، وجلعل اآلريني 

  .روا هذه اآلية بعد أكل احللويات على األقلشاهدين على ذلك ليذَّكّ
 مرةً كان هناك خطر كبري على :اآلية اخلامسة والثالثون بعد املئة) ١٣٥(

بصري بسبب السكري الذي أنا مصاب به منذ حنو عشرين عاما، ألن يف مثل 
فطمأنين اهللا تعاىل ورزقين . �هذه األمراض هناك خطر كبري حلدوث الزرق

نزلت الرمحة على ثالث، العني : "وء فضال منه ورمحة بوحي نصهالسكينة واهلد
أي أُنِزلت الرمحة على ثالثة أعضاء، العينني وعضوين آخرين ." وعلى اُألخرييِن
بلغت وقد -عاىل إن قدريت البصرية ال تزال وأقول حلفا باهللا ت. مل يفصح عنهما

.  عاما٢٠ أو ١٥  كما كانت حني كنت بعمر-من العمر قرابة سبعني عاما
  . فهذه الرمحة اليت وعد ا يف الوحي

 كنت أشعر بضعف شديد :اآلية السادسة والثالثون بعد املئة) ١٣٦(
. بسبب الضعف الدماغي والدوار حىت خفت أن حاليت مل تعد صاحلة للتأليف

ويف هذه احلالة تلقيت . وقد بلغ مين الضعف مبلغا وكأنه ال روح يف اجلسد
فشعرت بعد بضعة أيام من ذلك كأن ". ترد إليك أنوار الشباب: "نصهإهلاما 

قويت املفقودة بدأت تعود إيلّ رويدا رويدا، ويف غضون بضعة أيام أحرزت من 
ومل يقتصر .  كل يومعشرات الصفحاتالقوة ما أستطيع ا أن أكتب بيدي 

والتدبر الكامل األمر على الكتابة فقط بل تيسرت أيضا قوة التفكري والتأمل 
صحيح أن هناك مرضِني يالزمانين؛ أحدمها يف . الضرورية للتأليف والتصنيف

                                           
: وهو مرض عيين حيدث فيه ارتفاع يف الضغط داخل العني ومن أهم مظاهره السريرية              �

  )املترجم. (الدماع الشديد وفقدان البصر املفاجئ والصداع والغثيان ورفرفة اجلفنني
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املرض يف اجلزء العلوي . اجلزء العلوي من اجلسم والثاين يف اجلزء السفلي منه

وإن هذين . من اجلسم هو الدوار، أما يف اجلزء السفلي منه فهو كثرة التبول
لقد دعوت .  أعلنت فيه أين مبعوثٌ من اهللا تعاىلاملرضني يرافقانين منذ زمٍن

أيضا للشفاء منهما ولكين تلقيت جوابا بالنفي، وأُفهمت أن نزول املسيح 
 قد جعل آية له منذ ملَكَيِن أَجِنحِة علَى كَفَّيِه واِضعا مهرودتيِن بيناملوعود 

واملراد من . لتان الزمتا جسديفإن هذين املرضِني مها املهرودتان ال. البداية
واملهرودتان مها املرضان . املهرودة، باتفاق األنبياء عليهم السالم هو املرض

 أن املراد من من اهللاأيضا  ولقد كُشف علي. اللذان يصيبان جزأين من اجلسد
  . وكان ال بد من أن يتحقق ما قال اهللا تعاىل. املهرودتني هو مرضان
 بينينـزل ) ١( يف عالمات املسيح املوعود اخلاصة أنه اعلموا أنه قد ورد

 ِريح يِجد ِلكَاِفٍر يِحلُّ ال) ٣ (ملَكَيِن أَجِنحِة علَى كَفَّيِه واِضعا )٢ (مهرودتيِن
 طأطأ إذاوسيبدو كأنه خرج من احلمام بعد الغسل ألنه ) ٤. (مات ِإال نفَِسِه
سيطوف بالبيت مقابل ) ٥. (كاللؤلؤ مجانٌ منه رحتد رفعه وإذا رطَقَ رأسه

) ٩(يتزوج ويولد له ) ٨(يقتل اخلنـزير ) ٧. (يكسر الصليب) ٦(الدجال 
. �لن يقتل بل سيموت مبوت طبيعي ويدفن يف قرب النيب ) ١٠(يقتل الدجال 

  .وتلك عشرة كاملة
 أن يصاب جسم لقد بينا أن املهرودتني مها املرضان، وكان مقدرا من األزل

املسيح املوعود ما عالمةً على صدقه، ولكي تكون حالته الصحية غري العادية 
  .أيضا آيةً

  : واملراد من امللَكني هو سنداِن غيبيان يتوقف عليهما إمتام حجته، ومها
إمتام احلجة من خالل العلم الذي يوهب له واملتعلق بالعقل والنقل ) ١(

  .نهالذي سيعطاه بغري كسب م
النوع الثاين من إمتام احلجة من خالل اآليات اليت ستنـزل من اهللا ) ٢(

ويف نزوله واضعا يديه على أجنحة ملكني إشارة . تعاىل دون أي تدخل إنساين
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إىل أن أسباب تقدمه سوف تهيأُ من الغيب وبدعمها سوف تستوي األمور 

  . كلها
ا قبضته يف يدي ونصله يف  رؤياي أنين أُعِطيت سيف يفولقد سبق أن ذكرت

ففسرها . السماء، وأضرب به ميينا ويسارا، وبكل ضربة ميوت مئات من الناس
أحد الصلحاء يف الرؤيا نفسها أنه سيف إمتام احلجة، وأن املراد من اليمني هو 

وكال . إمتام احلجة باآليات، واملراد من اليسار هو إمتام احلجة بالعقل والنقل
  . احلجة سيظهر للعيان بغري كسب اإلنسان وسعيهالنوعني من إمتام 

وأما . واملراد من هالك الكفار ِمن نفَسه هو أم سيقتلون نتيجة توجهه
القول إن املسيح املوعود سيبدو كأنه خرج للتو من احلمام بعد الغسل، وأن 

هأسرروتتحد يقطُر  هانٌ ِمنملُِؤ جسيح املوعود  فمعىن هذا الكشف أن املكَاللُّؤ
؛ وكأنه �سيظل جيدد عالقته باهللا تعاىل من خالل توبته وتضرعه أمامه 

وليس . يغتسل دائما فتقطر من رأسه قطرات طاهرة نتيجة هذا الغسل املقدس
  . أن فيه أمرا خارقا للعادة وخالفا لفطرة اإلنسان، كال، مث كال
 مرمي ماليني الناس أمل ير الناس كيف جعلت اخلوارق املنسوبة إىل عيسى بن

حطب جهنم؟ أفال يزالون مشتاقني إىل أن ينـزل عيسى من السماء خالفا 
للعادة مع اإلنسان وترافقه املالئكة أيضا، ويهلك الناس بأنفاسه، وأن تقطر من 

فاملعىن الذي كتبته أنا لقطرات املاء املتحدرة من . جسمه القطرات مثل اللؤلؤ
 يف يده أسورة من ذهب، فهل �د رأى النيب ولق. جسم املسيح هو الصحيح

 بقرات تذبح فهل كان �كان املراد منها أسورة مادية؟ وكذلك عندما رأى 
كذلك متاما فإن رؤية . املراد منها بقرات فعال؟ كال، بل كان هلا معاٍن أخرى

 املسيح املوعود وكأنه خرج من الغسل لتوه فتقطر من رأسه قطرات �النيب 
 اللؤلؤ، فمعناه أنه يكون توابا ومنيبا إىل اهللا بكثرة وأن عالقته مع اهللا املاء مثل

ستتجدد وتتطور دائما، وكأنه يغتسل باستمرار فتقطر قطرات اإلنابة املقدسة 
 اإلنابة إىل اهللا �ويف حديث آخر شبه النيب . من رأسه مثل الآللئ الطاهرة
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 ِبباِب نهرا أَنَّ لَو أَرأَيتم: ة يف ذكر ميزات الصال�تعاىل بالغسل، كما قال 

ِدكُمِسلُ أَحتغي هٍم كُلَّ ِمنوي سماٍت خرلْ مقَى هبي ِنِه ِمنرٌء ديال :قَالُوا ؟ش 
وهي جتمع التوبة  (الْخمِس الصلَواِت مثَلُ فَذَِلك :قَالَ شيٌء درِنِه ِمن يبقَى

فال يبقى على ) عاء والتضرع واالبتهال والتحميد والتسبيحواالستغفار والد
  . نفسه درن الذنوب، وكأنه يغتسل مخس مرات

فالواضح من هذا احلديث أن هذا هو معىن غسل املسيح املوعود وإال ما 
امليزة اخلارقة يف الغسل الظاهري؟ فإن اهلندوس أيضا يغتسلون كل يوم صباحا 

ف أن أصحاب األفكار الظاهرية حيولون كل من املؤس. وتقطر رؤوسهم أيضا
  .أمر روحاين إىل مادي وجيهلون األسرار واحلقائق مثل اليهود

أما طواف املسيح املوعود بالبيت مقابل الدجال فيعين أن الدجال يطوف 
وكما هو واضح أنه ليس املراد . حول الكعبة واملسيح املوعود أيضا يطوف به

 وإال فال بد من االعتراف أن الدجال سيدخل من الطواف هنا طواف ظاهري،
لذا . ولكن كال هذين األمرين يتناىف مع نصوص احلديث. الكعبة أو سيسلم

وتفسريه الذي كشفه اهللا . فإن هذا احلديث حباجة إىل التفسري يف كل األحوال
تعادي اإلسالم أشد " الدجال"علي هو أنه ستكون يف الزمن األخري فئة تسمى 

 مثل اللص بغية تدمري - لكوا مركز اإلسالم -ة وستطوف حول الكعبة عداو
ومقابله سيطوف املسيح أيضا حول مركز . اإلسالم الستئصال بنيانه من أساسه

اإلسالم املتمثل ظاهريا يف الكعبة، وسيهدف من وراء الطواف أن يبطش 
واضح أن و. باللص الذي يسمى الدجال، وحيمي مركز اإلسالم من تطاوله

اللص يطوف حول البيوت ليال، واحلارس أيضا يطوف حوهلا؛ فاللص يطوف 
حوهلا بنية خرقها ونقبها وتدمريها، أما احلارس فيطوف ا دف القبض على 

ففي احلديث . اللصوص وليزج م يف سجن العقوبة حىت يأمن الناس بوائقهم
 سيخرج يف الزمن -الذي سمي دجاال-إشارة إىل منافسة، وهي أن اللص 
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 واملسيح املوعود أيضا �.األخري كل ما يف جعبته من أجل هدم بنيان اإلسالم

سوف يوصل هتافاته يف مواساة اإلسالم إىل عنان السماء، وستؤازره املالئكة 
ولن  ولن يتواىن. كلها حىت يكون االنتصار يف احلرب األخرية من نصيبه هو

وحني تصل تضرعاته . بطش بذلك اللصيتكاسل بل سيبذل قصارى جهده لي
ذروا عندها ينظر اهللا تعاىل إىل شدة ذوبان قلبه من أجل اإلسالم، فتنجز 
السماء ما ال تستطيع األرض إجنازه، ويتم على يد املالئكة االنتصار الذي 

  .يستحيل إمتامه بيد الناس
ل شديدة ستحل باليا عظيمة يف األيام األخرية يف زمن املسيح، وتقع زالز

وستحل كل هذه الباليا بدعاء املسيح . جدا، وخيتفي األمن من الدنيا كلها
هذا هو املراد من امللكني . فقط، مث ينال الفتح والغلبة بعد نزول هذه اآليات

اللذين قيل على سبيل االستعارة بأن املسيح سينـزل واضعا يديه على 
 اليت أُريد منها -تنة الدجالية فهل بوسع أحد اليوم أن يتصور أن الف. كتفيهما

 ميكن أن تزول مبساٍع بشرية؟ -مكائد القساوسة الضالني يف الزمن األخري 
كال، بل سيزيلها إله السماء بيده وسينـزل كالربق ويأيت كالطوفان وسيهلك 

إن . الدنيا كعاصفة عاتية ألن وقت حلول غضبه قد أتى، وهو الغين أيضا
ولكن آٍه ما أصعب . ضي ضربات من تضرعات الناسشرارة زند القدرة تقت

                                           
 الذي جاء التحذير عنـه إمنـا هـم          لقد علّمنا اهللا تعاىل يف سورة الفاحتة أن الدجال         �

، ألن اهللا تعاىل قـد      �القساوسة الضالون يف الزمن األخري الذين تركوا منهج عيسى          
علّمنا يف الفاحتة أن ندعو اهللا تعاىل أال نكون مثل اليهود الذين نزل عليهم غضبه بـسبب                 

إهلـا   �، وال نكون مثل النصارى الذين اختذوا عيسى    �عصيام وعداوم لعيسى    
نابذين تعليمه وراء ظهورهم، واختاروا كذبا ما هو أكرب وأسوأ من كافة أنواع الكـذب         
على اإلطالق، وجتاوزوا كل احلدود يف االفتراء واملكائد تأييدا له، لذا سموا يف الـسماء               

أي . لو كان هناك دجال آخر لكانت االستعاذة منه ضرورية يف اآلية املذكورة           ". الدجال"
. �وال الـضالني �بدال مـن  " وال الدجال: "ما أن ترد يف سورة الفاحتة كلمات     كان لزو 

وهذا هو املعىن الذي كشفه الدهر ألنه قد وجه األنظار إىل الفتنة األخـرية الـيت جـاء                  
 .منه. التحذير منها، أال وهي فتنة الغلو يف التثليث
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علينا أن نقدم تضحيةً، وما مل نقدم تلك التضحية لن ! ذلك، آٍه ما أصعب ذلك

إىل هذه . ما نال نيب انتصارا ما مل يقدم هذا النوع من التضحية. يكسر الصليب
 أي طلب ��ِنيٍدواستفْتحوا وخاب كُلُّ جباٍر ع�: التضحية أشري يف اآلية

وإىل . األنبياء الفتح ملقني أنفسهم يف نار االبتالء فهلك كل ظامل متمرد عنيد
ما أخزى اهللا قوما ما مل يعذَّب : " تعريبه-بالفارسية-ذلك يشري بيت شعر 

  ".قلب عبده
ومن اخلطأ الفادح القولُ إن املراد من كسر الصليب هو كسر صلباٍن من 

خلشب، فقد كُِسر هذا النوع من الصلبان يف احلروب الذهب أو الفضة أو ا
بل املراد من ذلك أن املسيح املوعود سيهدم عقيدة الصليب، . اإلسالمية دائما

فلن تنمو بعدها يف الدنيا، ولسوف تكسر هذه العقيدة وال تجبر إىل يوم 
ولكن لن تكسرها أيدي البشر بل اهللا الذي له القدرة كلها سوف . القيامة

إن عينه تراقب كل شخص، فكل صادق . يستأصل تلك الفتنة كما خلقها
فلن يرزق اآلخرين ذلك اإلكرام إال أن املسيح الذي خلقه . وكاذب أمام عينيه

لقد خلق .  بيده سينال هذا الشرف، ومن أكرمه اهللا فما له من مهني�
إن . حمالةاملسيح إلجناز مهمة عظيمة، فتلك املهمة سوف تنجز على يده ال 

تقدمه سيكون مدعاة لزوال الصليب، وبظهوره سوف تبلغ عقيدة الصلب 
واملعلوم أن . أجلها وسيتربأ الناس منها كما حيدث يف أوروبا يف األيام الراهنة

. أمور املسيحية يديرها القساوسة املرتزقون، أما املثقفون فيهجرون هذه العقيدة
لصليب يف أوروبا وال تزال تشتد وتتقوى فهناك رياح عاتية ب ضد عقيدة ا

فهذه هي عالمات ظهور املسيح املوعود، ألن امللكَني النازلَِني مع . يوما إثر يوم
املسيح املوعود يعمالن ضد عقيدة الصليب، فال تزال الدنيا خترج من الظلمات 
إىل النور، والوقت قريب حني يبطَل السحر الدجايل كليا ألن أجله قد بلغ 

ايته .  
                                           

  ١٦: إبراهيم �
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أما نبوءة قتله اخلنـزير، فتشري إىل غلبته على عدو جنس وبذيء اللسان، 

  . وتشري أيضا إىل أن هذا العدو سيهلَك بدعاء املسيح املوعود
وأما النبوءة أنه سيولَد له، فتشري إىل أن اهللا تعاىل سيخلق من ذريته شخصا 

  .نبوءايتيكون خليفته وينصر اإلسالم كما ورد هذا اخلرب يف بعض 
أما النبوءة أنه سيقتل الدجال، فمعناها أن فتنة الدجال سوف تواِجه احنطاطا 
وزواال يوما فيوما وتتراجع تلقائيا بظهور املسيح، وتنقلب قلوب العقالء إىل 

  . التوحيد
  : وليكن معلوما أن كلمة الدجال قد فُسرت على معنيني

  . زوير واالفتراءالفئة اليت تناصر الكذب وتستخدم الت: األول
فمعىن القتل . الدجال اسم للشيطان الذي هو منشأ كل تزوير وفساد: الثاين

هو أن الفتنة الشيطانية ستستأصل ولن تنمو ثانيةً إىل يوم القيامة، أي أن 
  . الشيطان سيقتل يف هذه احلرب األخرية

عد وفاته،  ب�أما النبوءة القائلة بأن املسيح املوعود سيدفن يف قرب النيب 
فهو من أخطاء ذوي ) والعياذ باهللا( سينبش �واالستنتاج منها أن قرب النيب 

بل املراد من هذه النبوءة أن املسيح . األفكار املادية املليئة باإلهانة واإلساءة
 مكانةً وينال بعد املمات درجة القرب منه، �املوعود سيكون قريبا من النيب 

هذا هو املعىن احلقيقي، ودون . يف قرب واحد كأما �وتتصل روحه بروحه 
إن الروحانيني يعرفون جيدا أن القرب . ذلك فليستنتج من يشاء ما حيلو له

 �بل كل من له قرب روحاين مع النيب . اجلسدي بعد املمات ال يعين شيئا
  وادخِلي*فَادخِلي ِفي ِعباِدي �: تقرب روحه إىل روحه كما يقول اهللا تعاىل

   �.�جنِتي
أما النبوءة أن املسيح لن يقتل، ففي ذلك إشارة إىل أن قتل خاتم اخللفاء 

  . �مدعاة إلهانة اإلسالم؛ لذلك مل يقتل النيب 
                                           

  ٣١-٣٠: الفجر �
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هذه اآلية العظيمة هي املباهلة : اآلية السابعة والثالثون بعد املئة) ١٣٧(

سرمه : متة كتابوليتضح أين دعوت بعض اآلريني للمباهلة يف خا. مع ليكهرام
، فكتبت أن التعليم املنسوب إىل الفيدا ليس )كحل لعيون اآلريا(جشم آريا 

صحيحا، وأن اآلريني كاذبون يف تكذيبهم القرآنَ الكرمي، وإذا ما كانوا يدعون 
صحة التعليم املنسوب إىل الفيدا أو يقولون بأن القرآن الكرمي ليس من عند اهللا 

وكتبت أيضا أن أول املخاطَبني يف املباهلة هو الله . لوينفليباه) والعياذ باهللا(
واملخاطَب الثاين هو .  الذي عقدت املناظرة معه يف هوشيار بور	مريل دهر

الله جيون داس، سكرتري اآلريامساج بالهور، مث اآلخرون من اآلريا املعترف 
  .بكوم حمترمني ومثقفني

الذي نشر -" خبط أمحدية"يف كتابه لقد نقل البانديت ليكهرام كالمي هذا 
فأورد فقرةً يف .  وباهلين–م حبسب التاريخ املكتوب يف ايته ١٨٨٨يف 

ملا كان احملترم : "متهيدا للمباهلة" خبط أمحدية" من كتابه ٣٤٤الصفحة 
واملعظم األستاذ مريل دهر واملنشي جيون داس ال جيدان متسعا من الوقت 

هذه اخلدمة على عاتقي بناء على طلب منهما وبرغبيت لكثرة األشغال، أمحل أنا 
، "جيب أن يوصل الكاذب إىل عاقبته املنطقية"وعمال بقول احلكماء . الشخصية

  .حلضرة املريزا وأطبعها هنا بغية نشرها) أي املباهلة(أقبل الطلب األخري 
@ @

@ @
@ @

                                           
إن ملخـص   . طر للمباهلة ال حتتاج إىل وقت طويـل       من الواضح أن كتابة بضعة أس      	

أال جيد  . املباهلة هو أن يدعو املباهل اَهللا، بذكر اسم الفريق اآلخر، أن يهلك الكاذب منا             
املستر مريل دهر ومنشي جيون داس وقتا حىت لكتابة سطرين فقط؟ بل احلق أما خافـا                

لب إىل نفسه بالء فارحتل مـن  أما ليكهرام فكان أعمى وسيئ األدب لشقاوته، فج       . احلق
  . م، منه١٨٩٧مارس / آذار٦ يوم السبت بتاريخ - بعد املباهلة -الدنيا 
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را سنغ شرما، مؤلف أنا العبد الضعيف، املدعو ليكهرام بن بانديت تا

ومؤلف هذا الكتيب؛ أقر إقرارا صحيحا " تكذيب الرباهني األمحدية: "كتاب
من البداية إىل " سرمه جشم آريا: "بكامل قواي العقلية أين قد قرأت كتاب

وفهمت األدلة الواردة فيه جيدا، ليس مرة واحدة بل عدة مرات، . النهاية
وأقول إن أدلة املرزا . لى الدين احلقونشرت بطالا يف هذا الكتيب بناء ع

وأقول معتربا . احملترم مل تؤثر يف قليب شيئا كما أا ليست من الصدق يف شيء
داية يف كما ورد التعليم املبين على اهل-إلله خالق الكون موجودا وبصريا ا

 إنين على يقني كامل أن روحي بل األرواح كلها مل -الفيدات املقدسة األربعة
أي (مل يأت أحد بروحي إىل الوجود من العدم . ى العدم أو الزوال أبداولن تر

 وكانت ولن تزال �)ال خالق لروحي بل جاءت إىل الوجود بنفسها منذ األزل
أي كياين املادي أو الذرات (، كذلك فإن مادة جسمي �يف قدرة اهللا األزلية

                                           
هي تعليقات موجزة من ِقبل سيدنا      " مضمون املباهلة "الفقرات باخلط املائل اليت تتخلل       �

  )املترجم. (، وليس مما كتبه ليكهرام�املسيح املوعود 
والظاهر أنه ما دامـت     . لن تزال يف قدرة اهللا األزلية      ما أسخفه من كالم أا كانت و       �

األرواح حسب اعتقاد اآلريني أزلية وجاءت إىل الوجود من تلقاء نفـسها مـع كافـة                
قدراا، فما عالقتها بقدرة اإلله؟ إذ ال يستطيع اإلله أن يزيد أو ينقص يف تلك القوى وال                 

 آهلـة نفـسها     -زعم اآلريني على حسب   -وتلك األرواح   . لتصرف فيها شيئا  يستطيع ا 
اعلموا أن قول ليكهرام وأتباع ديانته اآلخـرين بـأن          . بنفسها وال منة عليها لإلله مطلقا     

األرواح تبقى يف قدرة اإلله األزيل ليس إال لستر دينهم الباطل ألن ضمري اإلنسان جيرمـه            
 وقواهـا ومل يكـن      إذا مل يكن اهللا خالق األرواح     . دائما على مثل هذه املعتقدات الواهية     

أما القول بأننا ال نستطيع أن نعتـرب        . خالق ذرات العامل وقواها فال ميكن أن يكون إهلها        
 ألنه مل خيلقها، غري أن اإلله حني        )عن األجسام (األرواح عباد اهللا وخلقه يف حالة جتردها        

ألن اإلله  ينفخ األرواح يف األجسام يصبح إهلها ألدائه هذه املهمة، فهو قول باطل كذلك              
الذي مل خيلق األرواح والذرات مع كافة قدراا ال يستقيم الدليل على كونه قادرا علـى                
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وباإلضافة إىل ذلك إن جمرد مجعه بعضها مع بعض ال جيعله مستحقا لأللوهية؛ بل              . مجعها
يكون مثَله يف هذه احلالة كمثَل خباز اشترى الطحني من السوق، واحلطب مـن بـائع                

ففي هذه احلالة ال يثبت وجـود اإللـه         . ، وأخذ النار من اجلريان وخبز اخلبز      األخشاب
أصال، ألنه إذا كانت األرواح أزلية ووجدت لوحدها فما الدليل على أن اتصال األرواح              
والذرات وانفصاهلا مل حيدث تلقائيا منذ الِقدم كما يقول املالحدة؟ لذلك ال ميكن لآلريني     

فهذا هـو ملخـص     . جود إهلهم ألنه ليس عندهم أي دليل أصال       أن يقدموا دليال على و    
والظاهر أنه ميكن تقدمي نوعني من األدلة علـى         . املعرفة املوجودة يف الفيدا اليت يعتزون ا      

 مصدرا لكافة الفيوض وخالقـا      �الدليل األول يستقيم يف حالة اإلميان به        : وجود اإلله 
ةً، سـواء علـى ذرات العـامل أو األرواح أو    لكل كائن، ويف هذه احلالة حني نلقي نظر      

  . األجسام، نضطر لالعتراف بأن هناك خالقا لكل هذه األشياء
والطريق اآلخر ملعرفة اهللا هو آياته املتجددة اليت تظهر بواسطة األنبياء واألولياء، ولكـن              

  . اآلريني ينكروا أيضا، لذلك ليس عندهم دليل على وجود إهلهم
، ينادون ا إهلهم، كمـا كتـب        "أب"ر أم ال ميلّون من ترديد كلمة        والغريب يف األم  

ليكهرام أيضا يف مضمون املباهلة، ولكن ال ندري أي نوع من األب هذا؟ هل مثَله كمثل            
؟ أو مثَله كأب افتراضي يتخذ بواسطة       "يا أبتِ : "املتبنى الذي ينادي شخصا أجنبيا قائال     

ستر عفتها مبضاجعة رجل غري زوجها، وبذلك يصبح زوجها أبا          وفيه تك امرأةٌ    " نيوك"
فإذا كان إله اآلريني أبا كهذا فال جمال لنا للكالم يف           ". نيوك"لولدها الذي وِلد عن طريق      

أما إذا كان أبا حبيث قد خرجت األرواح وذرات العامل كلـها وقواهـا إىل               . املوضوع
: وإذا قيـل . فإن ذلك يتناىف مع مبدأ اآلريني    الوجود بيده وجاءت إىل الوجود بسببه هو،        

إن كل األرواح اليت مل تخلَق بيد اإلله شريكة له منذ           : كيف يتناىف ذلك مع مبدئهم؟ قلنا     
الِقدم حسب مبدئهم؛ ففي هذه احلالة هل ميكننا اعتبار اإلله أبا هلا؟ فهي وجدت بنفسها               

رون بعني املعرفـة يـستطيعون أن       الناظ. ولكن هذا مبدأ خاطئ   . كما وجد اإلله بنفسه   
وكذلك . يدركوا أن القوى وامليزات والصفات اليت توجد يف األب توجد يف االبن أيضا            

 بالـصبغة  - بـصورة ظليـة   -متاما، ما دامت األرواح قد خلقت بيد اإلله فهي تتحلى        
قوى هـذه   وكلما يتقدم عباد اهللا يف االصطفاء والطهارة بواسطة احلب والعبادة تت          . اإلهلية

. الصبغة أكثر فأكثر حىت تبدأ األنوار اإلهلية بالظهور بصورة ظلية يف مثل هؤالء النـاس              
فنرى بكل وضوح أن األخالق اإلهلية الفاضلة كامنة يف الفطرة اإلنسانية وتتراءى للعيان             

فمثال إن اهللا رحيم، فينال اإلنسان أيضا نصيبا من صفة الرمحـة بعـد   . بعد تزكية النفس  
واهللا . واهللا تعاىل جواد، فينال اإلنسان نصيبا من صفة اجلُود بعد تزكية نفسه           . ة نفسه تزكي

. تعاىل ستار وكرمي وغفور فينال اإلنسان أيضا نصيبا من هذه الصفات بعد تزكية نفـسه              
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 وإن خالق الكون كله .إمنا هي يف قبضة قدرة اإلله األزلية ولن حتيد عنها) أيضا

أنا لست مالك الكون أو خالقه مثل اإلله كما لست حميطا . واحد دون غريه
وما . بالدنيا كلها، ولست روحا عليا بل أنا خادم حقري لذلك القادر املطلق

زلت موجودا منذ األزل يف علمه وقدرته، وما كنت معدوما يف وقت من 
كذلك أؤمن بتعليم الفيدا . لن يفىن شيءكما ال يوجد فناء أصال بل . األوقات

أي النجاة ليست (. املبين على العدل أن النجاة هي لوقت معني حسب األعمال
  .  مث ال بد من تقمص جسم إنساين بأمر اإلله)إىل األبد بل إىل وقت معني

ال شك أن األعمال حمدودة (. إن جزاء األعمال احملدودِة ليس بغري حدود
 )ال تكون حمدودة، وأن كون األعمال حمدودة ليس برغبته هوولكن نية العامل 

وأؤمن أيضا بأن اإلله ال يغفر ..... وإنين أؤمن بكافة تعاليم الفيدا بيقني القلب
مبعىن أنه ال يقبل (.  وال أؤمن بشفاعة أو توصية!)ما أغربه من إله(الذنوب قط 

الكلمة املناسبة يف (. ا ال أعترب اإلله راشيا أو ظامل)الدعاء يف حق أي شخص
ولكن . ، أي الذي يأخذ الرشوة"مرتشيا"بل " راشيا"هذا السياق ليست 

 كذلك )وهذا يكشف مدى مرتبته العلمية" راشيا"ليكهرام استخدم كلمة 
 يقينا كامال وصحيحا أن الفيدات األربعة ضرورية -حبسب تعليم الفيدا-أوقن 

جد فيها خطأ وال كذب وال حكايات أو ومتنح العلم واملعرفة عن اإلله، وال يو
وينورها إله الكون دائما ويف كل عامل جديد هلداية عامة الناس، كما . قصص

وأن اإلله أهلم الفيدات إىل أرواح . فعل يف بداية اخللق حني بدأ خلق اإلنسان
 ٤ وشري انغره جيو٣ وشري آدت٢ وشري وايو١املرشدين األربعة شري أغين

                                                                                                     
فمن ذا الذي أودع روح اإلنسان هذه الصفات الفاضلة؟ إذا كان اهللا تعاىل قد أودعهـا                

إا وجدت يف األرواح تلقائيا فيكفيـه أن        : وإذا قال قائل  . نه هو خالقها  فثبت من ذلك أ   
  . منه. لعنة اهللا على الكاذبني: نقول جوابا
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؛ �ة جربائيل أو بواسطة أي رسول آخر بل مباشرة من عندهولكن ليس بواسط

وأعرف أيضا أن . ألنه ليس يف السماء أو على العرش فقط بل حييط بالعامل كله
. وأن الدنيا تعلّمت الفضيلة من اهلند. الفيدات هي أكمل وأقدس كتب املعرفة

-بيا  ن١٢٤٠٠٠أما األنبياء البالغ عددهم . واآلريا هم أول املعلمني للجميع
 الذين جاءوا خارج اهلند خالل مخسة أو ستة آالف -حبسب قول املسلمني

سنة وجاءوا بالتوراة والزبور واإلجنيل والقرآن وغريها من الكتب فإنين أعترب 
 زائفة وكاذبة -... بعد مطالعتها وفهمها جيدا-...كل هذه التعاليم الدينية

وليس عندهم دليل على صدقها إال ... .ومؤدية إىل تشويه مكانِة اإلهلام احلقيقي

                                           
 يتبني من إمعان النظر يف النظام املادي أن اإلنسان يسمع بواسطة اهلواء، ويرى :حاشية �

 مع أنه ال بد أن يكون ولكن ملاذا سخر هذان الرسوالن يف النظام املادي. بواسطة الشمس
نظام اهللا املادي والروحاين منسجمني مع بعض؟ من املؤسف حقا أن معرفة الفيدا ختالف 

بل ! من يستطيع أن يقول بأن اهللا ليس موجودا يف كل مكان. قانون القدرة يف كل مكان
. هو موجود يف كل مكان وهو ذو العرش أيضا، ولكن اجلاهل ال يفهم نقطة املعرفة هذه

جيدر بالتدبر أن كل شيء يف هذا الكون ينشأ بأمر منه ولكنه تعاىل مع ذلك يستخدم 
فمثال، هناك سم يهلك اإلنسان، وهناك ترياق ينفعه، فهل . الوسائط لتنفيذ قضائه وقدره

لنا أن نتصور أن كليها يؤثر يف جسم اإلنسان بنفسهما؟ كال، بل يؤثران تأثريا سلبيا أو 
بل كل ذرة من ذرات العامل اليت . ، فهما أيضا مالئكة اهللا نوعا ماإجيابيا بأمر من اهللا

والتوحيد ال يكتمل ما مل حنسب كل ذرة . حتدث بسببها تغيرات متنوعة كلُّها مالئكة اهللا
مالك اهللا، ألنه لو مل حنسب كل املؤثرات املوجودة يف الدنيا مالئكة اهللا الضطررنا إىل 

ات احلادثة يف جسم اإلنسان ويف العامل كله حتدث تلقائيا بدون االعترافب أن كافة التغري
. ويف هذه احلالة ال بد من اعتبار اهللا عاطال وجاهال حمضا. علم اهللا ومشيئته ومرضاته

فالسر يف اإلميان باملالئكة هو أن التوحيد ال يستقيم دونه، ويضطر املرء إىل اإلميان بأن 
اهللا تعاىل، بينما مفهوم املالئكة هو أم كمثل أشياء كل شيء وكل تأثري خارج عن إرادة 

فما دام هذا القانون ضروريا ومعترفا به فلماذا إنكار جربائيل . تعمل حبسب أمر اهللا تعاىل
 .وميكائيل؟ منه
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. وأعترب أيضا بقية األمور املعادية للحق خاطئة.... اجلشع واجلهل والسيف

لعنة (. وكذلك أعترب القرآن ومبادئه وتعاليمه اليت تعارض الفيدا باطلة وكاذبة
 أما خصمي، ميزرا غالم أمحد، فيعترب القرآن كالم اهللا ويعد ).اهللا على الكاذبني

وكما أعترب القرآن باطال، فإن هذا . فة التعاليم الواردة فيه صحيحة وصادقةكا
األمي احملض واجلاهل متاما بالسنسكرتية واللغة اهلندية يعترب الفيدات باطلة دون 

  �.قراءا ومطالعتها
فيا إهلي احكُم بيننا باحلق ألن الكاذب ال ينال العزة يف حضرتك مثل 

  . الصادقني
  دك منذ األزل، ليكهرام شرما رئيس آريا مساج يف بشاورعب: الراقم

  ."مدير آريا غزيت، فريوز بور باهلند) حاليا(و
أما احلكم الذي أصدره اهللا من السماء بعد دعاء املباهلة الذي أورده 

، واألسلوب الذي "خبط أمحدية" من كتابه ٣٤٧ - ٣٤٤ليكهرام يف الصفحة 
 ٦ق فهو كما ظهر للعيان بتاريخ  به خزي الكاذب وعزة الصاد�أظهر 
  . م، يوم السبت الساعة الرابعة١٨٩٧آذار /مارس

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                           
: فماذا نقول هنا إال! إن مل أقرأها أنا فال بد أن ليكهرام قد حفظ الفيدات األربعة كلها     �

النقاش يكون حول املبادئ، فما دام اآلريون قد نـشروا مبـادئ        . كاذبنيلعنة اهللا على ال   
من اخلطأ متاما القول بأين ما قرأا،       : وثانيا. الفيدا بأيديهم فمن حق كل عاقل أن يناقشها       

ويـد  "وقـرأت أيـضا   . بل قد قرأت تراجم الفيدا املنشورة يف البلد من أوهلا إىل آخرها          
 ٢٥إلضافة إىل ذلك فإين أخوض املناظرات مع اآلريني منذ          وبا.  للبانديت ديانند  �"اش

وإذا كـان   . فما أكذب قوله عين بعد ذلك بأين ال أعرف عن الفيدا شـيئا            . عاما تقريبا 
بل احلق  . علماء اآلريني ال يزالون يعتربون ليكهرام عامل الفيدا فأود أن أرى شهادةً بذلك            

  . منه. عجل جسد له خوار:  تعاىل له يف قولهأن مكانة ليكهرام ليست أكثر مما قدرها اهللا
 .تفسري الفيدا، املترجم� 
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فانظروا، هذا هو حكم اهللا الذي طلبه ليكهرام من إهله ليتبني الفرق بني 
  !الصادق والكاذب

  

  
  

  : اعلموا أا ليست آية واحدة بل آيتان
د ذاا وقد أُنبئ فيها عن إن النبوءة عن قتل ليكهرام نبوءة عظيمة يف ح) ١(

  .يوم قتله، وكيفيته وميقاته
مل يعثَر على قاتله مع بذل كل اجلهود واملساعي املضنية وكأن : ثانيا) ٢(

ولو قُبض على القاتل وأُعدم . قاتله صعد إىل السماء أو اختفى حتت األرض
أنه شنقا ملا بقيت للنبوءة األمهية نفسها بل كان بوسع كل واحد أن يقول ب

ولكن القاتل اختفى فلم يعرف فيما إذا . كما قُتل ليكهرام كذلك قُتل القاتل
  . كان إنسانا أو مالكا صعد إىل السماء

 اعلموا ان استجابة الدعاء أيضا :اآلية الثامنة والثالثون بعد املئة) ١٣٨(
ه ال بل احلق أن. آية كبرية ملعرفة القبول الذي حيظى به عباد اهللا يف حضرة اهللا

آية قوية مثل آية استجابة الدعاء ألن استجابة الدعاء تدل على أن العبد حيظى 
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مع أن استجابة الدعاء ليست حتمية دائما ألن اهللا . بالتقدير والعزة عند اهللا

ومما ال شك فيه أيضا أن من عالمة . تعاىل يف بعض األحيان ينفِّذ مشيئته أيضا
يتهم أكثر بكثري مقارنةً مع غريهم، وال ميكن املقبولني عند اهللا استجابة أدع

  . ألحد أن ينافسهم يف ذلك
أقول حلفا باهللا إن أدعييت قد استجيبت باآلالف، ولو كتبتها كلها لصار 

ولقد سبق أن كتبت بعضها غري أنين سأذكر هنا أيضا استجابة . كتابا ضخما
أن أحد أحبائي فمن آيات استجابة الدعاء . بعٍض منها على سبيل املثال

 يف قسم األار يف باره الذي يعمل مراقبا- ناصر شاه  سيداملخلصني السيد
 كان عرضة للمضايقة الشديدة من قبل املوظفني فوقه - بكشمري حالياموال

. وقد حالوا دون ترقيه الوظيفي أيضا، بل كانت وظيفته نفسها على اِملحك
وقد . عاناة اليت كان يواجهها كل يومفأخذ قرارا حامسا باالستقالة لينجو من امل

منعته من االستقالة ولكنه كان متضايقا جدا، فالتمس مين بالتذلل والتواضع 
الكبري مرارا ألمسح له باالستقالة قائال بأنه يف معاناة كبرية، وأصر على موقفه 
كثريا وقال بأن باب ترقيه يف الوظيفة مسدود يف وجهه، بل أخاف أن يلحق يب 

وإذا . فقلت له أِن اصرب أليام قليلة وسأدعو لك. ألشرار ضررا أكرب من ذلكا
مث دعوت يف . واجهت املصاعب بعد ذلك أيضا فلك احلرية بتقرير مصريك

 ناصر شاه ترقيةً  سيدفكانت النتيجة أن نال السيد. حضرة اهللا والتمست جناحه
ه اليت يتبني منها مدى ننقل فيما يلي رسالت. بعدما كانت وظيفته يف خطر أصال

  :تأثري دعائي على حالته، فجاء يف الرسالة
  . سيدي وموالي ومرشدي دام ظلكم"

السالم عليكم : سيد ناصر شاه، بعد قولهالسيد يقول هذا العبد املتواضع، 
إن دعاءكم قد أظهر تأثريا حبيث نلت ترقية يف املنصب : ورمحة اهللا وبركاته

لمات حضرتكم حني قلت لكم مكتئبا ومتضايقا إنين أذكر جيدا ك. والراتب
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ال : بأين أريد أن أستقيل من الوظيفة، ولكنكم قلتم بكثري من اللطف والشفقة

  . تقلق، سأدعو لك، واهللا قادر على أن حيول الذين يعادونك إىل أصدقاء
والذين كانوا يعادونين من قبل . فيا سيدي الكرمي، لقد حتقق ما قلتم متاما

. وقد غير اهللا قلوم بربكة دعائكم. اآلن يشفعون يل بصدق القلبأصبحوا 
واملعجزة العظيمة األخرى اليت حدثت بدعائكم هي أن أصحاب املناصب العليا 
كانوا قد اعترضوا من قبل قائلني إن ناصر شاه مل يتخرج من كليٍة وال ميلك 

فمن ناحية . بشهادة على جناحه يف امتحان فكيف يستحق أن يترقى يف املناص
وجه إيلّ هذا االعتراض ومن ناحية ثانية وصلتين رسالة من حضرتكم جاء 

ففي اليوم نفسه، يا سيدي، ". لقد دعونا لك كثريا على قدر اإلمكان: "فيها
. قدمت أوراقي يف احملكمة، وصادق عليها الضابط األعلى بكل قوة وجزم

فكانت النتيجة أن أصِدر . يلواألغرب أن أعدائي السابقني كانوا يشفعون 
قد أرسلت أول . القرار بكل سهولة ويسر لترقييت منصبا، فاحلمد هللا على ذلك

األمس مخسني روبية عرب الربيد إىل سيادتكم، فأرجو أن تقبلوها، وادعوا يل أن 
  . ينقذين اهللا من اآلفات، وجيعل عاقبيت حسنة، آمني

 يف قسم األار يف اصر شاه، املراقب سيد ن السيداملرسل احلقري واملتواضع
  ." يف كشمريباره موال

ذات مرة بعث إيلّ السيد نظام  :اآلية التاسعة والثالثون بعد املئة) ١٣٩(
الدين احلداد، أحد أفراد مجاعتنا من سيالكوت، رسالة من مكان إقامته قال 

.  سبيله قضية جنائية خطرية وال جيد إىل اخلالص منفيها بأنه قد رفعت ضد
. يتورط فيها أن -وهم سعداء جدا-ويريد األعداء .  حالة ذعر شديد يفوأنه

أبعث إليكم هذه الرسالة يائسا متاما من األسباب الدنيوية كلها، وقد وقال 
 أن أرسل إىل حضرتكم مخسني روبية -إنْ كُتب يل اخلالص-نذرت يف نفسي 

  . شكرا هللا تعاىل
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فجاءين . ودعوت له كثريا وأخربته بذلكفكشفت رسالته لعديد من الناس 

مخسون روبية بعد مرور بضعة أيام مصحوبة برسالته اليت جاء فيها أن اهللا تعاىل 
  . قد جنّاه من ذلك البالء

مث جاءت منه رسالة أخرى بعد بضعة أسابيع قال فيها إن املدعي العام قد 
لَ نائب قاضي وقَِب. طعن يف احلكم السابق على أساس أنه قد صدر خطأ فيه

احملافظة حجته وأرسلها إىل قاضي احملافظة مترمجة إىل اإلجنليزية، لذا فإن اهلجوم 
وقد نذرت مرة أخرى يف . احلايل أخطر من السابق ومدعاة لقلق شديد جدا

هذه احلالة من القلق واالضطراب الشديدين لَِإن جنوت من اهلجوم هذه املرة 
هذا . فأرجو أن تدعو يل كثريا. تشكُّراألرسلن لك مخسني روبية أخرى 

  . ملخص الرسالتني، وقد دعوت لصاحبهما بعد وصوهلما
ومل ميض إال حنو أسبوعني تقريبا إال وجاءت من السيد نظام الدين احلداد 

  : رسالة أخرى أنقلها فيما يلي بعينها
  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي            بسم اهللا الرمحن الرحيم"

  حنا ومهدينا وحجة اهللا على األرض، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهمسي
صم، لقد رمحين اهللا مرة أخرى إذ رفض قاضي احملافظة بالهور طعن اخل

 إىل -خلمسون روبية اليت نذرا من قبلومعي ا-سأحضر . فاحلمد هللا واملنة
  . حضرتكم يف غضون أسبوعني لتقبيل قدميكم

  أحقر غلمان حضرتكم
  )"امللحق مبكتب الربيد(لعبد املتواضع، نظام الدين احلداد مدينة سيالكوت ا
 لقد كتب إيل السيد سردار خان أخو :اآلية األربعون بعد املئة) ١٤٠(

احلكيم شاه نواز خان املقيم يف راولبندي أن احملكمة طلبت كفالة من أخيه 
علما .  املرافعةالدعاء بعد) أي مين(ومن فريق اخلصوم، وطلبنا من حضرتكم 

فقد قُبلت مرافعة السيد شاه نواز بربكة الدعاء . أن كال الفريقني قدم املرافعة
ويقول الذين لديهم إملام بالقانون بأن ال جدوى من . ورفضت مرافعة اخلصم
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وبربكة الدعاء فُرض . املرافعة ألن الكفالة كانت قد طُلبت من ِكال الفريقني

  . أُعفي منها شاه نوازدفع الكفالة على اخلصم و
 لقد وصلتين رسائل متتالية من :اآلية الواحدة واألربعون بعد املئة) ١٤١(

تقع يف دائرة -درسة قرية إمدادي وريام كمالنه قبل ميان نور أمحد، املعلم يف م
 جاء فيها أن املدعو بتهانه كمالنه قد -مكتب الربيد دب كالن حمافظة جهنغ

. قاسم ورستم ولَعل وغريهم: قائه األعزاء املدعوينرفع قضية زائفه على أصد
فلما أصر على الدعاء يف كل . وقد بلغت القضية مرحلة خطرية فأرجو الدعاء

رسالة بإحلاح شديد مال إليه قليب ألين وجدت حالتهم جديرة بالشفقة فعال 
مث تلقيت عرب الربيد . فدعوت هلم كثريا واستجيب دعائي يف اية املطاف

م تتحدث عن ١٩٠٦أيلول / سبتمرب١٢الة من ميان نور أمحد بتاريخ رس
  : النجاح يف القضية أنقلها فيما يلي

  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي               بسم اهللا الرمحن الرحيم "
  .سيدنا ومرشدنا وموالنا حضرة املسيح املوعود عليه الصالة والسالم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
أقول بعد أداء مراسم األدب كالغلمان املتواضعني، إن القضية الزائفة اليت 
رفعها بتهانه كمالنه ضد أصدقائي املساكني املدعوين قاسم ورستم ولَعل قد 

فأبارك لكم على . م بربكة دعائكم١٩٠٦أغسطس / آب٣١رفضت بتاريخ 
، األمر الذي أدى إىل أن اهللا تعاىل استجاب أدعية إمامه الطاهر وشرفها بالقبول

  .ال يسعنا أن نؤدي حق الشكر على أفضال أحكم احلاكمني. تقوية إمياننا
العبد املتواضع، نور أمحد، املعلم يف مدرسة قرية إمدادي، وريام : الراقم

  ." كمالنه يف مديرية حمافظة دب كالن حمافظة جهنغ
ن صديق برقية ملقد جاءتين  :اآلية الثانية واألربعون بعد املئة) ١٤٢(

 عبد الرمحن وهو تاجر من مدينة مدراس، جاء صدوق وخملص جدا امسه سيتهـ
ومبا أن صاحبنا املذكور . فيها أنه مصاب بالسرطان وهو عبارة عن دمل فتاك
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كانت الساعة التاسعة . خملص من الدرجة األوىل فقد قلقت جدا بسبب إصابته

زن وقلق حني غلبين النعاس بغتة واخنفض تقريبا ارا وكنت جالسا يف حالة ح
مث ". آثار احلياة: "�رأسي إىل األسفل وتلقيت على الفور وحيا من اهللا 

تلقيت برقية أخرى من مدراس جاء فيها أن الوضع قد حتسن وال داعي للقلق 
ولكن جاءت بعدها رسالة أخرى مكتوبة بيد أخيه املرحوم صاحل . واالضطراب

ومبا أن الشفاء . ن السيد عبد الرمحن مصاب بالسكري أصالحممد جاء فيها أ
من الدمامل القاتلة يف حالة اإلصابة بالسكري يكاد يكون مستحيال فاستوىل 

وكان السبب وراء شدة احلزن . علي احلزن والقلق من جديد ووصال ذروما
ن أين قد عهدت سيته عبد الرمحن خملصا جدا وقد أثبت عمليا أنه خملص م

ولشدة إخالصه القليب كان يساعد دار الضيافة مبئات الروبيات . الدرجة األوىل
فكان يرسل مبقتضى صدقه . ومل يهدف من وراء ذلك إال ابتغاء مرضاة اهللا

كان اعتقاده عامرا باحلب وكأنه . وإخالصه لدار الضيافة مبلغا كبريا كل شهر
فثار من أجله . و له كثرياقد فين يف احلب واإلخالص، فكان من حقه أن أدع

وظللت منصرفا إىل الدعاء له ليل ار . يف قليب محاس شديد خارق للعادة
بتركيز شديد، فأبدى اهللا تعاىل نتيجة خارقة للعادة وجناه من مرض فتاك وكأنه 

فقال يف رسالته إن اهللا تعاىل قد أظهر معجزة عظيمة . تعاىل أحياه من جديد
لقد بدأ اجلرح يندمل بعد . م يكن هناك أمل يف احلياةبربكة دعائكم وإال فل

ولكن تبني فيما بعد . العملية، ولكن ظهر تقرح آخر قرب اجلرح وأقلقين كثريا
وإنين على يقني . أا ليست هلا عالقة بالسرطان، فشفيت متاما يف بضعة شهور

لشفاء يف مثل األطباء يعرفون مدى استحالة ا. أن هذا هو املراد من إحياء املوتى
هذه احلالة املريعة إذا اجتمع ظهور الدمامل القاتلة، واإلصابة بالسكري يف سن 

  ! متقدم
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ويف السنة . إن إهلنا كرمي ورحيم للغاية، ومن صفاته صفة اإلحياء أيضا

م بالتحديد توفِّي أحد ١٩٠٥تشرين األول عام / أكتوبر١١املاضية وبتاريخ 
كنت قد دعوت له أيضا كثريا . رمي باملرض نفسهأصدقائنا أي املولوي عبد الك

 :بل أُهلمت مرارا ما تعريبه. ولكن مل أتلق أي إهلام عنه يبعث على االطمئنان
إن . إناهللا وإنا إليه راجعون: "، وما نصه ٢ عاما٤٧العمر . ١سجي يف الكفن

يا أيها : "فدعوت على إثرها وتلقيت إهلاما آخر نصه. "٣املنايا ال تطيش سهامها
وكان يف ذلك إشارة . ٥تؤثرون احلياة الدنيا. ٤الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم

إىل أن اعتباره شخصا مهما لدرجة كأن موته سيسبب حرجا يدخل يف 
فالتزمت السكوت . الشرك، وأن التأكيد الشديد على حياته نوع من عبوديته

 ١١فانية بتاريخ فارحتل من الدار ال. بعد ذلك، وأدركت أن موته حمتوم
ولكن اهللا تعاىل . م يوم األربعاء وقت العصر١٩٠٥تشرين األول عام /أكتوبر

مل ينس األمل الذي أصاب قليب من أجل الدعاء له، وقدر أن يتدارك فشلي هذا 
مع أن اهللا تعاىل أخذ عبد . بنجاح آخر فاختار سيته عبد الرمحن إلظهار اآلية

عطانا عبد الرمحن من جديد، إذ أصيب باملرض نفسه الكرمي منا بإماتته ولكنه أ
  . ولكنه شفي بعد ذلك بربكة دعاء هذا العبد املتواضع، فاحلمد هللا على ذلك

لقد جربت مئات املرات أن اهللا تعاىل كرمي ورحيم، ولكنه حني ال يقبل 
ِمن ما ننسخ �: دعاًء ما حلكمة عنده يقبل عوضا عنه دعاء آخر مثله كما يقول

   ��أَلَم تعلَم أَنَّ اَهللا علَى كُلِّ شيٍء قَِدير آيٍة أَو ننِسها نأِْت ِبخيٍر ِمنها أَو ِمثِْلها
 لقد رزقين اهللا تعاىل آية فرحٍة :اآلية الثالثة واألربعون بعد املئة) ١٤٣(

فتلقيت . ةأخرى وهي أنين دعوت يف تلك األيام كثريا أن يريين اهللا آية جديد
م ١٩٠٦أغسطس / آب٣٠العدد " البدر" كما هو منشور يف جريدة -إهلاما 

فظهرت تلك اآلية حبيث .  أن آية ستظهر يف بضعة أيام أي ستظهر عن قريب-
رأيت رؤى منذرة عديدة أُنبئ فيها صراحة أن محا السيد مري ناصر نواب 

                                           
  ١٠٧: البقرة �
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فَِخذَ ضأن معلقة يف فمثال رأيت يف املنام مرة . سيتعرض ملشكلة ما يف أهله

ورأيت مرة أخرى أن الدكتور عبد . البيت وكانت إشارة إىل موت أحد
احلكيم خان، اجلراح املساعد، واقفا ملتصقا بباب الغرفة اليت أسكنها يف الطابق 

أم - دعت عبد احلكيم خان إىل الدار فقال يل شخص إن أم إسحاق. العلوي
 وكلهم يسكنون -اسم ابنه إسحاقإسحاق هي زوجة السيد مري ناصر نواب و

فقلت عند مساع هذا الكالم بأين لن أمسح لعبد احلكيم خان أن يدخل . يف بيتنا
  . فغاب من أمام األعني ومل يدخل البيت. بيتنا ألن يف ذلك إهانة لنا

األمر الذي -عني يف علم تعبري الرؤى يقولون ليكن واضحا أن املعربين البار
وملّا .  أنه لو دخل العدو بيتا حللت به املصيبة أو املوت-اجربته أنا أيضا مرار

كان عبد احلكيم عدوا لدودا بل متعطشا لدمي يف هذه األيام ويترقب احنطاطنا 
ليلَ ار، أراين اُهللا يف املنام أنه يريد أن يدخل بيتنا، وأن أم إسحاق أي زوجة 

الذي ينادي أحدا فإنه وقد ورد يف تفسري النداء أن . مري ناصر نواب تناديه
يدعو املصيبة إىل بيته بسبب غفلته يف بعض األمور الدينية اليت ال يعلمها إال اهللا 

ومعلوم أن اإلنسان ليس . أي أن حالته الراهنة تقتضي أن ينـزل عليه البالء
 ليست -إال اخلواص-ب واملعاصي، وإن طبيعة اإلنسان منـزها عن الذنو

لل يقتضي التحذير والتنبيه، وهذا األمر قاسم مشترك مصونة من الزلل، وإن الز
فكان املراد من املنام أا بسبب زلَّتها أرادت أن تدعو العدو . بني الناس كلهم

إىل البيت ولكن الشفاعة حالت دون ذلك؛ فقد منعت عبد احلكيم يف املنام من 
. ء من الشماتةالدخول إىل البيت، أي أن فضل اهللا الذي حيالفين قد منع األعدا

على أية حال، حني تلقيت هذه اإلهلامات تبني يل بوضوح أن مصيبة ما على 
وحدث أنه . وشك احللول بأهل مري ناصر نواب احملترم، فانصرفت إىل الدعاء

حني كان على وشك السفر إىل الهور مع ابنه إسحاق وأهل بيته حكيت له 
عندما أصبح صباح . إال بإذنكلن أسافر : فقال. الرؤى كلها ومنعته من السفر

اليوم التايل أصيب ابنه إسحاق حبمى شديدة رافقها اضطراب شديد، وتكونت 
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تصلبات موضعية يف أصل الفخذ وصار إصابته بالطاعون أمرا أكيدا ألن 

فتبني أن هذا هو تفسري الرؤى . الطاعون كان منتشرا يف بعض مناطق احملافظة
فقلت لزوجة مري ناصر نواب احملترم بأين . ااملذكورة آنفا، مما أقلقين كثري

سأدعو لك، وعليك أن تتويب وتستغفري اهللا كثريا ألين رأيت يف املنام أنك 
مع أنين كنت أعرف أن . دعوت العدو إىل البيت، وهذه إشارة إىل زلة ما

املوت ظاهرة جارية منذ الِقدم حسب قانون الطبيعة، ولكن خطر ببايل أن 
ولو أظهرت . ون يف بييت، ال مسح اهللا، سيقيم القيامة لتكذييبموت أحد بالطاع

آالف اآليات بعد ذلك ملا كان هلا تأثري ملحوظ أمام هذا االعتراض، ألين قد 
كتبت ونشرت مئات املرات وبينت أمام ألوف من الناس أن أهل بييت مجيعا 

  . سيعصمون من املوت بالطاعون
سعين بياا بالكلمات، فانصرفت إىل باختصار، طرأت على قليب حالة ال ي

الدعاء فورا ورأيت بعد الدعاء مشهدا غريبا لقدرة اهللا حيث زالت احلمى عن 
إسحاق خالل ساعتني أو ثالث ساعات بصورة خارقة، ومل يبق للتصلبات 

وليس ذلك فحسب بل بدأ ميشي . أيضا أي أثر، واستوى املريض جالسا
. هذا هو املراد من إحياء املوتى.  قطويلعب ويركض، وكأنه مل يصبه مرض

ميكنين أن أقول حلفا باهللا إن إحياء عيسى املوتى مل يكن أكثر من ذلك قيد 
والذي ميوت . �هذه هي حقيقة األمر وإنْ بالغ الناس يف معجزاته . شعرة

كما . يف احلقيقة ويرحتل من هذه الدنيا ويقبض ملك املوت روحه ال يعود أبدا
  ��فَيمِسك الَِّتي قَضى علَيها الْموت�: اىل يف القرآن الكرمييقول اهللا تع

 كان املولوي إمساعيل من سكان :اآلية الرابعة واألربعون بعد املئة) ١٤٤(
" فتح اإلسالم"وكما قلت يف كتايب . عليكرة أول من مشّر عن ساعديه للعداوة

س بواسطة العرافة والتنجيم، إنه أذاع عين بني الناس أن هذا الشخص يتنبأ للنا
لعنة اهللا على الكاذبني، : قلت يف قوله هذا. وعنده أدوات التنجيم أيضا

                                           
  ٤٣: الزمر �
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فتح "ووددت أن ينـزل عليه عذاب من اهللا، ونشرت ذلك عند تأليف كتاب 

تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم : يف حياته وقلت" اإلسالم
فلم متض على . عل لعنة اهللا على الكاذبنيوأنفسنا وأنفسكم مث نبتهل فنج

وقد سبق أن قال يف . املباهلة إال سنة بالكاد أو أقل حىت مات مبرض مفاجئ
فأظهر اهللا تعاىل على الناس ". جاء احلق وزهق الباطل: "كتابه الذي ألّفه ضدي

 عاما ١٦وقد مات قبل . ما هو احلق الذي قام وثبت وما هو الباطل الذي زهق
   �. نتيجة املباهلةتقريبا
 لقد دعا علي املولوي غالم :اآلية اخلامسة واألربعون بعد املئة) ١٤٥(�

 ١٣١٥ذي نشر ضدي عام ال" فتح رمحاين"دستغري القصوري مباهال يف كتابه 
 منه دعاؤه علي ٢٧ و٢٦فقد ورد يف الصفحة .  بلدهيانههـ يف مطبع أمحدي

  : كما يلي
كرام يا مالك امللك، كما أهلكت بدعاء وسعي اللهم يا ذا اجلالل واإل"

، مهديا كاذبا "جممع البحار"العامل الرباين حضرة حممد طاهر مؤلِف كتاب 
ا الفقري القصوري كان ، كذلك يدعو ويبتهل هذ)كان يف زمنه(ومسيحا زائفا 

 أن توفِّق مرزا القادياين - مبا يف وسعه لتأييد دينك املتنيالذي يسعى-اهللا معه 
وإذا مل يكن ذلك مقدرا فاجعلْهم مصداق اآلية . حوارييه للتوبة النصوحو

 إنك على ،�الْعالَِمني رب ِهللا والْحمد ظَلَموا الَِّذين الْقَوِم داِبر فَقُِطع�: القرآنية
  ."كل شيء قدير، وباإلجابة جدير، آمني

". با له وألتباعهت: " من الكتاب املذكور٢٦مث كتب عين يف هامش الصفحة 
 حيا بفضل اهللا تعاىل وقد ازداد عدد أتباعي أيضا حنو مخسني ال زلتها أنا ف

والظاهر أن املولوي غالم دستغري قد ترك احلكم يف . مرة مقارنةً بذلك الزمن

                                           
لقد دعا املولوي إمساعيل ملويت يف إحدى نشراته مث مات سريعا بعد هذا الدعاء ووقـع           �

 . عليه وبال دعائه، منه
  .منه. كُِتبت مرة أخرى  ملزيد من الشرح والتوضيح �
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 اليت تعين يف هذا �فقُطع دابر القوم الذين ظلَموا�: صدقي أو كذيب لآلية

وال خيفى على أحد من أهل العلم أن لآلية .  دابرهالسياق أن الظامل سيقطَع
. فمن الضروري أن يهلك الظاملُ بتأثريها. مفهوما عاما يقع تأثريه على الظامل

وملا كان غالم دستغري ظاملا يف نظر اهللا تعاىل فلم يعط مهلةً حىت يشهد نشر 
 أيام ويعلم اجلميع أنه مات بعد دعائه هذا ببضعة. كتابه بل مات قبل ذلك

  . فقط
يقول بعض املشايخ اجلهال إن غالم دستغري مل يباهل بل دعا على الظامل 

 من اهللا مبويت وعدين ظاملا فلماذا ما دام قد طلب احلكم: ولكنين أقول. فقط
إذن رد عليه دعاؤه؟ وملاذا أهلك اُهللا غالم دستغري يف الوقت احلرج الذي كان 

وحني كان يتمىن هالكي بدعائه ليثبت للدنيا أنه الناس فيه ينتظرون حكم اهللا؟ 
كما هلك املهدي واملسيح الكاذب بدعاء حممد طاهر كذلك أهِلك هذا 

  الشخص بدعائي، فلماذا ظهر لدعائه تأثري معاكس متاما؟ 
 صحيح أن املهدي واملسيح الكاذب هلك بدعاء حممد طاهر، وقد دعا علي

أمل هنا ماذا كان تأثري دعاء حممد طاهر، فيجب الت. باملثل غالم دستغري أيضا
وماذا كان تأثري دعاء غالم دستغري؟ إذا قلتم إن موت غالم دستغري كان من 
قبيل الصدفة فال بد أن تقولوا أيضا إن موت املهدي الكاذب املذكور أيضا 
كان من قبيل الصدفة ومل يكن حملمد طاهر كرامة يف ذلك؛ لعنة اهللا على 

  . الكاذبني
وقد أهلك .  مضت على موت غالم دستغري إحدى عشرة سنة تقريبالقد

فقولوا اآلن صدقا وعدال من الذي قُِطع دابره؟ . اهللا من كان ظاملا وخرب بيته

                                           
غالم دستغري أن أموت بدعائه ويثبت بذلك أنين كاذب ومفتر فتتحقق كرامته      لقد شاء    

". إين مهني من أراد إهانتك: "ومن ناحية ثانية خاطبين ريب وقال ما نصه  . مثل حممد طاهر  
فهلك غالم دستغري حسبما قدر اهللا، أما أنا فال زلت حيا بفضل اهللا تعاىل، وهـذه آيـة                  

 منه. عظيمة
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ويتربص ِبكُم �: ومن الذي وقع عليه وبال الدعاء املذكور؟ يقول اهللا تعاىل

إن سنة اهللا تعاىل حسب منطوق هذه اآلية ؛ ف��الدواِئر علَيِهم داِئرةُ السوِء
إن هذه السنة اإلهلية ثابتة من . هي أنه من دعا على صادق رد عليه دعاؤه

فقولوا باهللا، أمات دستغري بعد هذا الدعاء . نصوص القرآن ونصوص احلديث
أم ال؟ مث قولوا ما السر يف أن املسيح الكاذب مات بدعاء حممد طاهر، أما 

علي فقد مات هو بنفسه؟ وقد أطال اهللا عمري وما زلت حيا أُرزق الذي دعا 
  . منذ إحدى عشرة سنة، أما دستغري فلم يعِطه مهلة وال لشهر واحد

 قد أُقيل نواب حممد حيات، :اآلية السادسة واألربعون بعد املئة) ١٤٦(
يل القاضي اإلقليمي، من منصبه بعد مة جنائية رفعت ضده، ومل يبق أمامه سب

عندها كشف اهللا علي أنه سوف . للخالص، فطلب مين الدعاء فدعوت له
فأطلعته وكثريا آخرين على هذا اخلرب قبل األوان، وقد ورد ذكره . يفَك أسره

  . مث أُطلق سراحه بفضل اهللا تعاىل. مفصال يف الرباهني األمحدية
م واجهنا ١٩٠٥آذار /يف مارس :اآلية السابعة واألربعون بعد املئة) ١٤٧(

مشكلة عويصة يف نفقات دار الضيافة لشح الدخل، ألن الضيوف كانوا يأتون 
بكثرة، أما الدخل النقدي فكان أقل، مقارنة مع كثرم، فدعوت هلذا األمر، 

م يف املنام أن شخصا،كان يبدو أنه ١٩٠٥آذار / مارس٥مث رأيت بتاريخ 
. ال اسم يل: ه عن امسه فقالسألت. مالك، جاءين ووضع يف حضين نقودا كثرية

وكلمة تيجي يف اللغة . تيجي: امسي: ال بد أن يكون هناك اسم، فقال: قلت
واملراد منه الذي يأيت يف وقت الضرورة متاما، مث . الوقت احملدد: البنجابية تعين

 املالية ما مل وبعد ذلك حصلت يل بفضل اهللا تعاىل من الفتوحات. استيقظت
 حىت أتاين ألوف -لربيد أو بأيدي الناس مباشرةسواء عرب ا-يكن يف احلسبان 

ومن أراد التأكد من ذلك فليفحص سجالت مكتب الربيد بدءا . من الروبيات

                                           
  ٩٨: التوبة �
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م إىل اية السنة وسيعرف كم جاءين من األموال يف ١٩٠٥آذار / مارس٥من 

  . تلك الفترة
 على وشك اعلموا أن اهللا تعاىل يعاملين حبيث إذا ما كانت هناك أموال

 فإنه تعاىل خيربين ا باإلهلام أو يف -أو أشياء أخرى كاهلدايا-ل نقدا الوصو
  .وهذا النوع من اآليات يزيد على مخسني ألف آية. الرؤيا قبل األوان

حدث ذات مرة أين كنت أقرأ  :اآلية الثامنة واألربعون بعد املئة) ١٤٨(
ن بعثيت وذكر امسي أيضا وقال إن قصيدة ألّفها نعمة اهللا ويل اليت أنبأ فيها ع

ونظم ذا الصدد بيتا . ذلك املسيح املوعود سيظهر يف اية القرن الثالث عشر
إن ذلك القادم سيكون مهديا وعيسى أيضا، أي سيكون : " تعريبهفارسيا

  ." مصداقا لكال االمسني وسيعلن كال اإلعالنِني
 -بالفارسية- بيتا اما باإلهلامحني كنت أقرأ هذا البيت تلقيت أثناء قراءته مت

  : تعريبه
 ترك وظيفته يف والية وبال هلدف  األمروهيأرى أن املولوي حممد أحسن"

وحيد وهو أن حيضر عند املسيح املوعود، املبعوث من عند اهللا، ويقوم باخلدمة 
  ." تأييدا لدعواه

 هذه يف احلقيقة كانت نبوءة حتققت فيما بعد جبالء ووضوح تام، ألن
حضرة املولوي احملترم مشّر عن ساعديه لتأييد دعواي وألّف هلذا الغرض كتبا 
كثرية، وقام مبناظرة الكثري من الناس، وال يزال عاكفا على ذلك، بارك اهللا يف 

  . أعماله وجزاه على هذه اخلدمة، آمني
 لقد وردت نبوءة يف الصفحة :اآلية التاسعة واألربعون بعد املئة) ١٤٩(

 احملمديني قدم وإنّ أتى، قد وقتك فإن تبختر: الرباهني األمحدية من ٥٢٢
تقَعالعليا املنارة على و.
 عاما على زمن نشر هذه ٢٥ قد مضى أكثر من 

                                           

 هلذا اإلهلام بالفارسية ونقلناها من      �ط ترمجة املسيح املوعود     اخلالكلمات اليت حتتها     

  .املترجم. االستفتاء: كتابه
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وكان املراد منها أن أيام ازدهارك وسعادتك . النبوءة اإلهلية يف الرباهني األمحدية

 ويعلم اجلميع أنين كنت يف .اليت ستزيد من عظمة دين حممد وشوكته آلتية
ذلك الزمن مستورا وحمجوبا يف زاوية اخلمول ومل يكن معي أحد ومل خيطر 

ومل أكن أعرف عن العظمة والشوكة . ببال أحد أنين سأنال هذه املرتبة
فاصطفاين اهللا بعد ذلك . املستقبلية شيئا، بل احلق أين مل أكن شيئا يذكر قط

كنت خامال فأذاع صييت بسرعة هائلة كما . يمبحض فضله وليس مليزة يف نفس
يربق الربق ويظهر ملعانه من ناحية إىل أخرى، كنت جاهال فوهب يل من لدنه 
علما، ما كانت يل سعة ماٍل فرزقين فتوحاٍت مالية مبئات األلوف من 

 مئات األلوف من األتباع، وأظهر يل �كنت وحيدا فجعل يل . الروبيات
ال أدري ملاذا فعل كل ذلك من أجلي ألين . ء ِكليهماآيات من األرض والسما

ال أجد يف نفسي أية ميزة، بل أرى من األنسب حلايل أن أقرأ يف حضرة اهللا 
  :  من شعر الشيخ سعدي عليه الرمحة-مترمجا من الفارسية-الكرمي بيتا 

  "املرضيون عند اهللا ينالون املراتب، فما الذي أعجبه يف هذا العبد الضعيف"
وكلُّ من هب ملعادايت أسقطه اهللا يف احلضيض، . ن ريب نصرين يف كلِّ جمالإ

. وكل من جرين إىل احملاكم ُألعاقَب وهبين ريب االنتصار عليه يف القضايا كلها
وكل من دعا علي رد اهللا تعاىل دعاءه عليه؛ قد نشر عين ليكهرام الشقي 

ع أوالدي يف ثالثة أعوام، معتمدا على فرحته الزائفة أين سأهلك مع مجي
. وكانت النتيجة أنه هو الذي مات أبتر حسب نبوءيت ومل يبق له نسل يف الدنيا

كذلك ض عبد احلق الغزنوي فباهلين وأراد استئصايل بأدعيته علي، وكانت 
النتيجة أنّ كلّ ما نلته من التقدم واالزدهار قد نلته بعد مباهلته، فصار مئات 

وانتشر امسي . س من أتباعي، وجاءتين مئات األلوف من النقوداأللوف من النا
يف الدنيا مقرونا بالصيت الطيب حىت انضم إىل مجاعيت أناس من بالد أجنبية 

أما عبد احلق فظل مقطوع النسل وكأنه يف حكم . أيضا، ورزقت أكثر من ولد
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ل صار  وما حِظي بأدىن بركة من اهللا كما مل ينل أي إكرام، ب�األموات،
 إن شانئك هو األبتر"مصداق ."  

مث هب املولوي غالم دستغري القصوري وأراد أن يكسب الشهرة بني القوم 
 مثل حممد طاهر، وأن يهلكين بدعائه علي كما دعا حممد طاهر -بالدعاء علي

 ولكنه بعد دعائه هلك هو بسرعة ال نظري -على املسيح واملهدي الزائف فهلك
 املسيح الزائف قد أحد من املشايخ ما هو السر الكامن يف أنوال جييب . هلا

 عليه، وأما غالم دستغري فقد هلك بنفسه بدعائهحممد طاهر أُهلك يف زمن 
هذه هي نصرة اهللا الداخلية، أما من الناحية . نتيجة دعائه على مسيح زمنه

 هناك زمن كان. اخلارجية فقد رزقين اهللا تعاىل رعبا فال يسع قسيسا أن يبارزين
 �مل تظهر من النيب : كانوا يعلنون يف األزقة واألسواق صارخني بأعلى صوم

أما اآلن فقد جعلهم اهللا . أية معجزة، وال توجد يف القرآن الكرمي أية نبوءة
تعاىل مرعوبني، فما عادوا ينبسون ببنت شفة حول هذا املوضوع وكأم قد 

ه لو توجه إيلَّ أحد القساوسة ملبارزيت واهللا الذي نفسي بيد. رحلوا من الدنيا
ألخزاه اهللا ولَعذَّبه مبا لن يوجد له نظري، ولن يقدر على أن يري قدرة إهله 

أقول . وسيمطر اهللا يل اآليات من السماء ومن األرض. املزعوم ما أُريه أنا
فهل من قسيس على . واحلق أقول إن هذه الربكة ما أُعطيتها أمم أخرى قط

 األرض من الشرق إىل أقصى الغرب يستطيع أن يري آيات اهللا إزائي؟ وجه
 ٢٥وهذا ما أنبأ به اهللا تعاىل قبل . لقد كسبنا املعركة وال يسع أحدا أن يبارزنا

 املنارة على وقَعت احملمديني قدم وإنّ أتى، قد وقتك فإن تبختر": عاما حني قال

                                           
إذا : وقلـت " أنوار اإلسـالم  "بعد املباهلة خاطبت عبد احلق الغزنوي مرارا يف كتايب           �

ك ابن حىت ال    كنت تستطيع أن تنقذ نفسك بدعائك من تأثري املباهلة فحاول أن يولَد عند            
والبد أن يكون قد أكثَر من األدعية بعد هذا         . تبقى أبتر، األمر الذي سيعد نتيجة املباهلة      

 .فأي آية أعظم منها؟ منه. التأكيد الشديد ولكنه ظل أبتر



�������	���א �٣١٧
ابتون اليوم على منارة شاخمة وراسية وكل واحد واهللا حنن احملمديون الث .
االعلي

  .حتت أقدامنا
 من ٣٨ إىل ٣٥ لقد وردت يف الصفحة :اآلية اخلمسون بعد املئة) ١٥٠(

 -نشر قبل تفشي الطاعون يف البالدالذي -" احلق، اجلزء الثايننور "كتايب 
اعلم أن اهللا نفث يف روعي أن هذا اخلسوف : "نبوءة عن الطاعون نصها

ولئن أبوا فإن . لكسوف يف رمضان آيتان خموفتان، لقوم اتبعوا الشيطانوا
  )٣٨ إىل ٣٥ص : انظر." (العذاب قد حان

 يف قليب وحيا أن اخلسوف والكسوف إرهاص لعذاب �أي قد ألقى اهللا 
اجلزء الثاين، " نور احلق"أناشدكم باهللا أن تقرأوا كتايب . أي لطاعون قد اقترب

ا كم كانت الفترة طويلة بني تفشي الطاعون والنبوءة عن باإلمعان، وانظرو
: هل يسع إنسانا أن يتنبأ مبثل هذه النبوءة من عنده؟ يقول اهللا تعاىل. تفشيه
أي أن فتح باب  ؛�� ِإال مِن ارتضى ِمن رسوٍل*فَال يظِْهر علَى غَيِبِه أَحدا �

ب يف قبضته، ال يعطى هذا الغيب على أحد كأنه صار غالبا عليه وأن الغي
النوع من التصرف على الغيب أحد إال أنبياؤه األصفياء، فتفتح عليهم أبواب 

نعم، ميكن أن يرى عامة الناس أيضا رؤى صادقة أو يتلقوا . الغيب كيفا وكما
إهلاما صادقا على سبيل الندرة، ولكنهما أيضا ال خيلوان من الظلمة، وال تفتح 

  . بل إن هذه اهلبة خاصة بأنبياء اهللا األصفياء فقط. لغيبعليهم أبواب ا
الرباهني " عندما ألَّفت كتايب :اآلية الواحدة واخلمسون بعد املئة) ١٥١(

الذي هو أول مؤلَّف يل، واجهت مشكلة عندها بعدم امتالكي املال " األمحدية
دعوت لطباعته، وكنت حينها خامل الذكر ال أعرف أحدا وال يعرفين أحد؛ ف

هز إليك جبذع النخلة، تساقط عليك : "يف حضرة اهللا تعاىل وتلقيت إهلاما نصه
  )٢٢٦انظر ص " (رطبا جنيا

                                           

 هلذا اإلهلام بالعربية من الفارسـية  �ط ترمجة املسيح املوعود اخلالكلمات اليت حتتها    

  .املترجم. االستفتاء: ونقلناها من كتابه
  ٢٨ - ٢٧: اجلن �
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فعمالً ذا األمر بعثت رسالة إىل خليفة سيد حممد حسن، الوزير يف والية 

فأماله اهللا إيلّ حسب وعده، فأرسل مئتني ومخسني روبية دون . بتياله، قبل غريه
كما ساعد بعض الناس . أرسل مئتني ومخسني روبية أخرى مرة ثانيةتأخري، مث 

اآلخرون بأمواهلم، وهكذا طُبع الكتاب رغم ظروف تبعث على اليأس وحتققت 
وال يشهد على هذه األحداث شخص أو شخصان بل تشهد عليها . النبوءة

هناك نقطة جديرة بالتذكّر أن الوحي . مجاعة كبرية مبن فيهم اهلندوس أيضا
 عليها خطاب وجه يف القرآن الكرمي إىل مرمي" هز إليك جبذع النخلة: "اإلهلي

                                           
أوال، " مرمي"لقد كتبت من قبل يف هذا الكتاب أن اهللا تعاىل مساين يف الرباهني األمحدية                

أي قد ولد عيسى من     . مث مسيته عيسى بعد أن نفخت يف مرمي هذا روح الصدق          : مث قال 
ناك إشارة إىل هذا األمر يف القرآن       وه. وهكذا مسيت ابن مرمي يف كالم اهللا      . احلالة املرميية 

أي أن اهللا تعاىل قد شبه بعض أفراد هذه األمة مبرمي،           . الكرمي أيضا، وهي مبنـزلة نبوءة يل     
وواضح أنه ليس يف األمة أحد غريي ادعى بأن اهللا مسـاه            . مث قال إن مرمي محلت عيسى     

 يأيت بالباطل فال بـد أن       واملعلوم أن كالم اهللا ال    . مرمي، مث نفخ يف مرمي هذا روح عيسى       
فكِّروا جيدا واحبثوا يف الدنيا كلها جتدوا أنه لـيس يف الـدنيا          . يكون يف األمة مصداقا له    
. فهذه النبوءة الواردة يف سورة التحرمي ختصين أنا دون غـريي          . مصداق هلذه اآلية إال أنا    

رانَ الَِّتي أَحـصنت فَرجهـا      ومريم ابنت ِعم  �: واآلية املشار إليها يف سورة التحرمي هي      
 أي أن هناك مثَال آخر ألفراد هذه األمة وهو مثـل            )١٣: اآلية( �فَنفَخنا ِفيِه ِمن روِحنا   

. مرمي ابنة عمران اليت أحصنت فرجها، فنفخنا يف بطنها بقدرتنا روحا، أي روح عيـسى              
  ال يتحقق إال    -مدلول هذه اآلية  حسب  -ة مرمي هذه األمة مبرمي األوىل       والواضح أن مشا 

إذا نفخت فيها أيضا روح عيسى كما ذكر اهللا تعاىل نفخ الروح يف اآلية املذكورة أعاله،                
وأنا الذي  . فأنا ذلك الشخص الوحيد يف هذه األمة كلها       . وال بد من أن يتحقق كالم اهللا      
 روحا من عندنا يف مرمي، مث       نفخنا: أوال، مث قال عين   " مرمي"مساين اهللا يف الرباهني األمحدية      

فأنا الذي تنطبق عليه هذه اآلية؛ إذ مل يدع أحـد غـريي             . مساين عيسى بعد نفخ الروح    
فاتقوا . أوال، ونفخ فيه روحه فصار عيسى     " مرمي" عاما مضت أن اهللا مساه       ١٣٠٠خالل  

اهني اهللا وفكِّروا كيف أين مل أكن أعرف، يف الزمن الذي قال اهللا فيـه ذلـك يف الـرب                  
األمحدية، عن هذه النقطة املعرفية شيئا، وكنت قد أظهرت اعتقادي يف الرباهني األمحدية             
أن عيسى نازل من السماء، وإن اعتقادي ذلك خري شاهد على أنه ليس افتراء مـين، ومل                 

  .أفهم شيئا قبل أن يفِهمين اهللا، منه
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السالم حني كانت ضعيفة جدا بعد والدة ابنها، وكانت حباجة إىل عون اهللا 

. كذلك فإن الرباهني األمحدية كان مبنـزلة وليد يل. فيما يتعلق بالطعام
فات إذ تسمى نتاج الطبع أي ويعرف اجلميع أن هذا تعبري متداول عن املؤلَّ

وليدي، كنت عند والدته " الرباهني األمحدية"فلما كان كتاب . بنات الطبع
 وما كنت قادرا على -كما كانت مرمي ضعيفة-ة املالية ضعيفا من الناحي

احلصول على غذاء لتربية هذا الوليد بنفسي، أي مل أكن قادرا على احلصول 
. هز إليك جبذع النخلة: ِمرت مثل مرمي أنفأُ. على النفقات لطبع الكتاب

إن جميء . فتيسرت لطبعه األموال كما جاء يف النبوءة وبذلك حتققت النبوءة
تلك األموال مل يكن يف احلسبان قط ألين كنت خامال وكان الكتاب باكورة 

واجلدير بالذكر أيضا أن اهللا تعاىل مساين يف الرباهني األمحدية مرمي قبل . أعمايل
مث . وكان هذا هو امسي عند اهللا تعاىل إىل فترة من الزمن. ن يسميين عيسىأ

وكأن مرمي محلت . يا مرمي، نفخت فيك روح الصدق:  وقال�خاطبين 
 عيسى يف اية الرباهني األمحدية، مبعىن أن روح �مث مساين . بروح الصدق

ميت ابن وهكذا س. الصدق اليت نفخت يف مرمي سميت عيسى بعد ظهورها
احلمد هللا الذي : "وهذا هو معىن الوحي اإلهلي الذي نصه. مرمي يف كالم اهللا

  ."جعلك املسيح ابن مرمي
  : ترمجة أبيات فارسية

  من يقول، كيف صرت ابن مرمي إمنا يقوله جهال باألسرار اإلهلية" 
  إن ذلك اإلله القادر ورب العباد قد مساين مرمي يف الرباهني األمحدية

  للت يف احلالة املرميية إىل مدٍة من الزمن بعيدا عن بيعة املشايخ الدنيوينيظ
  لقد تربيت يف حضن اهللا، مواريا عياين
  مثل العذراء عن كل ناصر آخر للحق

  مث نفخ ذلك القادر ايد يف مرمي روح عيسى
  وبعد النفخ ظهرت حالة أخرى حيث تولّد من مرمي مسيح هذا الزمان
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  مسي ابن مرمي ألن كوين مرمي كانت اخلطوة األوىللقد صار ا

  مث أصبحت عيسى بنفخ من اهللا وسبقت قدمي مقام مرمي
  كل هذا مما قاله اهللا تعاىل، وإن كنت ال تعلم فاقرأ الرباهني األمحدية

  يف حكمة اهللا تكمن أسرار كثرية، وقليل هم الذين يفهمون األسرار الكامنة
  فضلهي األمور دون ي من أجل الفهم، إذ ال تستوأوال ال بد من الفضل اإلهل

  لو مل تكن يف كنف رعاية اهللا الرمحن لواجهت الظلمات يف كل خطوة
  فاحبث عن غفران اهللا بتضرع وتواضٍع، واقصد يف مشيك وال متش كاملتمرد
  يا من مشّرت عن ساعديك لتكفرينا، بيتك خراب وأنت تفكر يف اآلخرين

   ألوف أنواع الكفر، أَفَعلى كفر اآلخرين تبكي؟يف نفسك تكمن مئات
  قم وأصلح نفسك أوال إذ جيب على العياب أن يصلح عينه أوال

  إذا لعننا ملعونٌ فلن يخزينا بل سيخزي هو نفسه
  ال حقيقة للعنٍة تأيت من الظاملني، أما اللعنة احلقيقية فهي اليت تأيت من الرمحن

لقد خاطبين اهللا تعاىل خطابا  :مسون بعد املئةاآلية الثانية واخل) ١٥٢(
، فصار مئات األعداء عرضة "إين مهني من أراد إهانتك: "عاما وقال ما نصه

فقد قال عين . هلذه النبوءة، وال يسع اال للخوض يف التفصيل يف هذا الكتاب
  أم هم الذين�مث شاءت قدرة اهللا . معظمهم بأنه مفتٍر وسيهلك بالطاعون

إن كثريا منهم كانوا يذكرون إهلامهم أم أُخربوا أن هذا . هلكوا بالطاعون
ومن عجائب قدر اهللا أم هم الذين ماتوا سريعا بعد . الشخص سيموت قريبا

ال . وقد دعا علي بعضهم أن أُهلَك سريعا، فسرع هالكهم. إهلامام تلك
كهوكي الذي كفّرين شك أن الناس يذكرون إهلاما للمولوي حميي الدين ل

وشبهين بفرعون ونشر إهلاماته عن نزول العذاب علي، ولكنه هو من هلك يف 
كذلك جتاوز املولوي غالم . اية املطاف وارحتل من هذه الدنيا منذ سنني

دستغري القصوري أيضا كل احلدود يف سبي وشتمي، واستصدر من مكة 
لعنة اهللا على : "ما، ويرددفتاوى تكفريي، وكان يدعو علي قاعدا وقائ
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ومل يكتف ذا، بل انتابه الشوق أن يدعو علي ليضاهئ الشيخ ". الكاذبني

ليثبت كرامته؛ ألن بعض أصحاب الطبائع " جممع البحار"حممد طاهر مؤلف 
النجسة يف زمن صاحب جممع البحار ادعوا كذبا وافتراء كونهم املسيح 

 دعاء حممد طاهر وأهلكهم يف �اب اهللا واملهدي، وملا كانوا كاذبني استج
فبناًء على هذا احلادث تاق غالم دستغري أيضا أن يدعو على املسيح . حياته

الكاذب واملهدي الزائف حسب زعمه ولتثبت كرامته أيضا، ولكنه مل يذكر 
 ال حتسنب الربية خالية، فقد يكون فيها : تعريبه-بالفارسية-بيتا للشيخ سعدي 

  .االنمر نائم
لو كنت كاذبا هللكت حتما نتيجة دعائه الذي دعاه علي بتركيز خاص 

ولكن ملا . وحرقة القلب، والعترب عندها ميان غالم دستغري، حممد طاهر الثاين
إين مهني من : " الذي نصه�كنت صادقا صار غالم دستغري صيدا لوحي اهللا 

  .، وحل به اخلزي الدائم الذي أراده يل"أراد إهانتك
لو كان هناك من املشايخ من كانت لديه مسحة من خشية اهللا ألمكن أن 

جيب على كل طالب حق . يزول حجاب غفلته بناء على هذا احلادث وحده
أن يفكر ما هو السر يف أن املسيح الكاذب واملهدي الزائف قد هلك بدعاء 

 - حممد طاهر، ولكن عندما حذا غالم دستغري حذوه ودعا علي للمضاهاة معه
وكتب عين عند الدعاء يف كتابه " فتح رمحاين"وقد ذكرها أيضا يف كتابه 

 هلك هو يف غضون -تبا له وألتباعه، أي ليهلك هو وأتباعه كلهم : املذكور
واخلزي واهلوان اللذيِن كان يتمنامها يل من خالل مويت، . بضعة أسابيع فقط

هل حدث : جبين أحدفلي. صارت وصمةُ ذلك اخلزي من نصيبه هو إىل األبد
؟ أنا ال أزال حيا أُرزق بفضل �ذلك على سبيل الصدفة أو ظهر مبشيئة اهللا 

. اهللا تعاىل أما غالم دستغري فقد مضى على موته أكثر من إحدى عشرة سنة
فما قولكم اآلن؟ هل كان اهللا يبغض املسيح الكاذب واملهدي الزائف يف زمن 

 �اذب يف زمن غالم دستغري فأحبه اهللا حممد طاهر فعاداه، مث قام مسيح ك
وأكرمه وأهلك غالم دستغري أمام عينيه، ورد دعاء غالم دستغري عليه، وأذاقه 
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كأس املمات ووصمه بوصمة اخلزي والعار إىل يوم القيامة؟ لو مت أنا بدعاء 
غالم دستغري وكان هو حيا إىل اآلن، أَما كان أعدائي بل أعداء اإلسالم هؤالء 
ليقيموا يف العامل القيامة ناشرين آالف اإلعالنات، وأعلنوا كوين كاذبا على 
دقات الطبول؟ فلماذا لزم كبار القوم الصمت اآلن؟ هل هذه هي تقواهم؟ أما 
القول بأا مل تكن مباهلة فال يصح حبال ألنه لو افترضنا جدال أا مل تكن 

لى األقل يف الدعاء الذي مباهلة فقد حذا غالم دستغري حذو حممد طاهر ع
من أراد إهانتك: "تلقيت مقابله إهلام فما الذي حدث؟ إذ مل ". إين مهني

إين مهني من : "ميسسين دعاؤه بشيء من الضر واألذى ولكن الوحي اإلهلي
أظهر تأثريه جبالء تام، ونزل على غالم دستغري وبال دعائه حبسب " أراد إهانتك
والذي كان يريد أن يكون حممد طاهر . �السوِء داِئرةُ علَيِهم�: مدلول اآلية

وأُنِزلت علي بعد موته بركةٌ تلو . الثاين جعله اهللا مشاا للمسيح الكاذب
بركة، فصار مئات األلوف من الناس يل من املريدين، ورزقت بعد موته بثالثة 

ونا بالعزة واإلكرام بنني، وجاءتين مئات األلوف من النقود وأذاع اهللا صييت مقر
  . يف الدنيا كلها تقريبا

قد يقول معارضونا هنا أيضا إن املسيح الكاذب واملهدي الزائف الذي مات 
. بدعاء حممد طاهر كان موته وليد الصدفة ومل يكن بتأثري دعاء حممد طاهر

حتام نرد على مثل هذه األقوال، فليكونوا مالحدة ويقولوا إن موت غالم 
  .وهذا ما يظهر من تصرفام. ا كان وليد صدفةدستغري أيض

  :ترمجة أبيات أردية
  ِلم ال تمون أيها الناس باحلق والصدق، فإن ذلك يحزن قليب مبا ال يطاق"

لقد ازداد البغض والضغينة لدرجة احترق بسببه ما كان عندهم من نزر 
  يسري من اإلميان 

  "نتم معروفون بسببهما؟هل هذه هي التقوى وذلك هو اإلسالم الذي ك
  )انتهت الترمجة( 
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" إين مهني من أراد إهانتك: "باختصار، لقد جتلّى اإلهلام اإلهلي الذي نصه
فما السر يف أن ذلك القادر . بكل عظمة وجالل مئات املرات وال يزال يظهر

  . ينصرين أنا فقط؟ أال إن السر هو أنه تعاىل ال يريد أن يضيع حمبه
  :ت فارسيةترمجة أبيا

  ما أمجلك يا حبييب، وما أحسن صفاتك يا ريب
  حني رأيت وجهك الكرمي عشقتك، فلم يبق يل سواك يف العامل كله

ميكنين أن أختلى من أجلك عن ِكال العالَمِني، أما فراقك فيحرق حىت 
  عظامي

  .إن إلقاء النفس يف النار سهل، وأما نار فراقك فتزهق النفس فأتأوه كثريا
 لقد كتب املولوي حممد حسن :اآلية الثالثة واخلمسون بعد املئة) ١٥٣(
لعنة اهللا على الكاذبني وبذلك : 	"إعجاز املسيح"على هامش كتايب " ني"من 

ومل متض على كتابته سنة واحدة حىت مات بأمل كبري يف . أقحم نفسه يف املباهلة
رها عندنا من كان يف ذلك وحبوزتنا املباهلة املكتوبة بيده، فلينظ. عز الشباب
  .من الراغبني

 لقد مساين بري مهر علي شاه :اآلية الرابعة واخلمسون بعد املئة) ١٥٤(
زاعما أين سرقت عند التأليف من " سيف جشتيائي"الغولروي سارقا يف كتابه 

يف قضية كرم -فترائه وثبت عليه يف احملكمة فعاقبه اهللا على ا. كتب اآلخرين
وقد أُدليت يف احملكمة . و الذي سرق مالحظات حممد حسن ني أنه ه-دين

شهادات مقرونة باحللف يف هذا الصدد، وهكذا ظهرت آية إهلية بتحقق إهلام 
  ". إين مهني من أراد إهانتك: "نصه
 ومن آيات اهللا أنه تعاىل قدر :اآلية اخلامسة واخلمسون بعد املئة) ١٥٥(

 عاما حىت ٢٣م إىل ١٨٨٢بعد " ني األمحديةالرباه"إيقاف نشر ما تبقّى من 

                                           
ألن املولوي  " جاز املسيح إع"يف األصل سهوا فاستبدلناه بـ      " إعجاز أمحدي " لقد ورد    	

 ) املدقق( .على هامش كتاب إعجاز املسيح" لعنة اهللا على الكاذبني"حممد حسن قد كتب 
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يتحقق كالمه أنين سأجعل الرباهني األمحدية آيةً، ألنه احتوى على نبوءات 
كثرية كان حتققها قيد االنتظار، وكانت فيه وعود ختصين ومل تكن قد حتققت 

فكان ضروريا أن يري اهللا حتقق تلك اآليات والوعود كلها يف الكتاب . بعد
  . امسا على مسمى" الرباهني األمحدية"كون نفسه حىت ي

لو انتهى الكتاب قبل حتقق النبوءات لكان ناقصا، لذا قدر اهللا الذي ال خيلو 
فعله من حكمة أن تتوقف طباعة اجلزء املتبقي منه ونشره حىت تتحقق النبوءات 

براهني أُلِّف ليظهر " الرباهني األمحدية"املذكورة فيه؛ ألن الكتاب كما هو امسه 
لذا كان . اإلسالم وأمهها اآليات السماوية اليت ال دخل فيها لقدرة اإلنسان

ضروريا أن تسجل فيه من اآليات السماوية ما فيه الكفاية إلمتام احلجة على 
فأراد اهللا أن تتحقق . وكنت قد وعدت فيه ببيان ثالث مئة آية. املعارضني

قد أثاروا ضجة وافتروا علي أنين رغم أن األعداء . مجيع تلك األمور أوال
أوقفت طباعة الرباهني األمحدية إىل األبد بسوء نية بغية هضم نقود الناس، 

نتوإنين على يقني أنه ال يرفضها . ولكن كان يف تأخري طبعه حكمة كما بي
 أَي وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا�عاقل اللهم إال الذين ال حظ هلم من الدين واألمانة، 

وقَالَ الَِّذين كَفَروا لَوال �: يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي. ��منقَلٍَب ينقَِلبونَ
كادِبِه فُؤ تثَبِلن ةً كَذَِلكاِحدلَةً ومآنُ جِه الْقُرلَيلَ عز؛ أي يعترض الكفار ��ن

املفروض لنطَمِئن قلبك ويقولون ِلم مل ينـزل القرآن مرة واحدة؟ كذلك كان 
 على -املرتبطة بزمن معني-ة ولكي تستبني املعارف والعلوم ونقويه فينة بعد فين

فأنزلت احلكمة . وقتها ألن فهم بعض األمور يكاد يكون مستحيال قبل األوان
 عاما لكي تتحقق يف أثناء هذه املدة ٢٣اإلهلية القرآن الكرمي على زمن امتد إىل 

                                           
      ٢٢٨: الشعراء �
 ٣٣: الفرقان  �
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السنة " الرباهني األمحدية"وأنا واثق من أنه لن متضي على . ود ااآليات املوع

ولقد أشار اهللا تعاىل يف . الثالثة والعشرون حىت يطبع اجلزء اخلامس منه يف البالد
. يا أمحد بارك اهللا فيك: " عاما أيضا حني قال ما نصه٢٣الرباهني األمحدية إىل 

قل إين .  آباؤهم ولتستبني سبيل ارمنيالرمحن علّم القرآن، لتنذر قوما ما أُنذر
 عاما فكان ٢٣ القرآنَ كان يف �وألن تعليم النيب ." أُمرت وأنا أول املؤمنني

 عاما ليتحقق التشابه ٢٣ضروريا أن متتد مدة تعليم القرآن اآلن أيضا على 
  : ما تعريبه 	يقول الرومي. ولكي تظهر مجيع اآليات املوعود ا

وي ملدة طويلة، وذلك ألن الدم حباجة إىل مدة طويلة قبل أن لقد تأخر املثن"
  "يتحول إىل حليب

 كتبت هذه اآلية من قبل يف :اآلية السادسة واخلمسون بعد املئة) ١٥٦(
تشرين األول عام /وهي أين أردت يف أكتوبر" تذكرة الشهادتني"اية كتايب 

هادة صاحبزاده عبد عن ش" تذكرة الشهادتني"م أن أؤلّف كتيبا بعنوان ١٩٠٣
. اللطيف والشيخ عبد الرمحن اللذين قُتال ظلما، لكين أُصبت بأمل الكلية فجأة

م ألين ١٩٠٣تشرين األول عام / أكتوبر١٦كنت أنوي أن أي تأليفه يف 
كنت مضطرا للسفر إىل غورداسبور يف هذا التاريخ ملتابعة قضية جنائية رفعها 

يا رب أود أن أؤلف كتيبا يف : تعاىلفدعوت اهللا . ضدي أحد املعارضني
وقد . ذكرى الشهيد عبد اللطيف ولكين مصاب بأمل الكلية فاشِفين بفضلك

سبق ذات مرة أن طال أمل الكلية لدي إىل عشرة أيام متواصلة حىت أوشكت 
على املوت، فأصابين اخلوف أن حيدث األمر نفسه هذه املرة أيضا، فقلت ألهل 

ن اجلميع. نوابييت بأين سأدعو فأمفأقول . فدعوت لشفائي بأمل يعتصر قليب وأم
حلفا باهللا الذي احللف بامسه أوثق من أي شهادة أخرى أين ما انتهيت من 

                                           
 )املترجم. (جالل الدين الرومي شاعر فارسي معروف 	
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". سالم قوال من رب رحيم: "الدعاء حىت غلبين النعاس وتلقيت إهلاما نصه

 اهللا ويعلم. حكيت اإلهلام يف اللحظة نفسها جلميع أهل بييت املوجودين آنذاك
العليم أين شفيت متاما إىل الساعة السادسة صباح اليوم التايل وألّفت نصف 

فانظروا اجلزء األخري من كتاب . الكتاب يف ذلك اليوم، فاحلمد هللا على ذلك
  ".تذكرة الشهادتني"

 إن استشهاد صاحبزاده :اآلية السابعة واخلمسون بعد املئة) ١٥٧ (
على صدقي ألنه ما حدث منذ أن خلق اهللا املولوي عبد اللطيف آية أخرى 

الدنيا أن ضحى أحد بنفسه من أجل كاذب مفتر موِقعا زوجته يف مصائب 
صحيح أن مئات الناس يقتلون . الترمل وحمبا ألوالده اليتم وخمتارا لنفسه الرجم

ظلما وجورا، ولكين أعد شهادة صاحبزاده عبد اللطيف آية عظيمة؛ ليس ألنه 
لقد طلب . وقُتل ظلما، بل ألنه أبدى عند االستشهاد ثباتا ال مثيل لهاستشهد 

انقض بيعة شخص ادعى يف قاديان كونه : منه احلاكم ثالث مرات بلطف وقال
املسيح املوعود وسيطلق سراحك وستنال إكراما أكرب من ذي قبل وإال ستقتل 

 ولقد بايعت على أنا صاحب علم وخربة،: ولكنه أجاب كل مرة قائال. رمجا
فسجن إىل عدة أيام وأُوذي إيذاء . بصرية وإين ألراه خريا من الدنيا كلها

وطُلب منه مرارا ووعد . شديدا وصفِّد يف سلسلة تبلغ من الرأس إىل القدمني
باإلكرام إنْ نقض البيعة، ألنه كانت له عالقات قدمية يف والية كابول وكان له 

ه أجاب كل مرة بأين لست جمنونا، لقد وجدت ولكن. فيها حقوق اخلدمات
عندها أخذوه . احلق وعلمت جيدا أن الذي بايعت على يده هو املسيح القادم

مث طلب منه احلاكم . إىل مكان الرجم واضعني حبال يف أنفه وأصفادا يف قدميه
. ما زالت عندك فرصة فانقُض البيعة واتركها: مرة أخرى قبل الرجم وقال

إن موعدي قريب، لن أؤثر الدنيا على . لن حيدث حبال من األحوالهذا : فقال
يقال بأنه قد اقشعرت أبدان مئات الناس نظرا إىل صموده . الدين قط
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ما أقوى هذا اإلميان الذي مل نر مثله :  ورجفت قلوم وقالوا عفويا،واستقامته

استطاع وقال كثري منهم لو مل يكن الشخص الذي بويع من اهللا ملا ! من قبل
مث استشهد هذا املظلوم رشقا باحلجارة . عبد اللطيف أن يري هذه االستقامة

وكانت . بقي جثمانه مدفونا حتت احلجارة أربعني يوما. ومل يتأوه آهةً واحدة
ففرض احلاكم حراسة على . مقولته األخرية بأين لن أبقى ميتا أكثر من ستة أيام

أيضا نوع من اخلديعة، ولكنه أراد من مكان الرجم ظنا منه أن يف قوله هذا 
قوله املذكور آنفا أن روحي سترفع إىل السماء مع جسم جديد يف غضون ستة 

  . أيام
اآلن، جيب التفكري إميانا وعدال؛ إذا كانت مجاعة مؤسسة على املكر 
والزيف والكذب واالفتراء فهل ميكن أن يري أفرادها استقامة وشجاعة جتعلهم 

قوا يف سبيلها باألحجار وال يعبأوا بأوالدهم وأزواجهم، وأن يقبلون أن يسح
يضحوا حبيام بشجاعة كهذه؟ وأن يوعدوا باإلكرام مرارا وتكرارا بشرط 

  نقض البيعة، فال يتركوا هذا السبيل؟ 
أطِلقوا : كذلك ذُبح الشيخ عبد الرمحن يف كابول ومل يتأوه قط، ومل يقل

ه هي عالمة الدين احلق واإلمام الصادق؛ أن هذ. سراحي فقد نقضت البيعة
الذين ينالون معرفته الكاملة وتصبح حالوة اإلميان جزءا من قلبهم وروحهم ال 

أما الذين يكون إميام سطحيا ومل يدخل قلوم . يهابون املوت يف سبيله
وإن . وأرواحهم فيمكن أن يرتدوا ألطماع بسيطة مثل يهوذا اإلسخريوطي

فنشكر اهللا .  ملثل هؤالء املرتدين اخلبيثني ملوجودة يف عهد كل نيبمناذج كثرية
تعاىل على أن معي مجاعة كبرية من املخلصني وكل واحد منهم مبنـزلة آية 

رب إنك جنيت ورمحتك جنيت وآياتك غذائي وفضلك . وهذا فضل من ريب. يل
  . ردائي
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      كْـرإين  من  الرمحن  عبـد  مم  

 إين أنا البستان  بستان  اهلـدى       

 من فر مين فر من رب الـورى       

 روحي لتقديس العلـي محامـة     

 ما جئتكم يف غري وقـت عابثـا       

 يا أيها الناس اتركـوا أهـواءكم    

 رب كــرمي غــافر ملــن اتقــى

 يا أيها الناس اذكـروا آجـالكم      

  يا الئمـي إن املكـارم كلـها       
  السعي للتـوهني أمـر باطـل      

ـ      ت تكـذِّب  جاءتك آيايت فأن
  هل جاءك اإلبراء من رب الورى     
  إن كنت أزمعت النضال فإننـا     
  ال نتقي حرب العـدا ونـضاهلم      
  انظر إىل عبـد احلكـيم وغيـه       
  كــرب يــسعر نفــسه بــضرامه
  الفخر باملـال الكـثري جهالـة      
  جهد املخالف باطـل يف أمرنـا      
  يف وجههنا نور املهـيمن الئـح      
  ما قلت يا عبد احلكـيم جبنبنـا       

   يخــزى عزيــز جنابــهواِهللا ال
  هذا من الـرمحن نبـأٌ حمكـم       
  واُهللا ينقض كل خـيط مكائـد      

  معادايت وسلمي أسلم سم  
 إين صدوق مصـلح متردم

 إين أنا النهج السليم األقوم

 أو عندليب غارد مترمن

 قد جئتكم والوقت ليل مظلم

 توبوا وإن اهللا رب أرحم

 ن بعد املعاصي يندمطوىب مل

 إن املنايا ال ترد وجم

  يف الصدق فاسلك ج صدق ترحم
  إن املقرب ال يهان ويكرم
  شاهدت سلطاين فأنت حتكّم
  أم هل رأيت العيش ال يتصرم
  نأيت كما يأيت لصيد ضيغم
  والقلب عند احلرب ال يتجمجم
  يعوي كِسرحان وال يتكلم
  ما مد هذا الكرب إال الدرهم

  قليل املاء ال يتلومغيم 
  سيف من الرمحن ال يتثلّم
  إن كان فيكم ناظر متوسم
  إال كخذف عند سيف يصرم
  واهللا ال تعطى العالء وترجم
  فامسع ويأيت وقته املتحتم
  لَين سحيل أو شديد مربم
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  كفّر وما التكفري منـك ببدعـة      
  قد كُفّرت من قبل صحب نبينـا      
  تب من كالم قلت واحفد تائبـا      
  إن كنت تتمىن الوغى فنحـارب     
  نطقي كسيف قاطع يردي العدا    
  كم من قلوب قد شققت غالفها     
  حاربت كل مكذٍِّب وبـآخرٍ    
  يل فيك من رب قـدير آيـةٌ       
  قد قلت دجال وقلت قد افترى     
  واحلكم حكم اهللا يا عبد اهلوى     
  احلق درع عاصـم فيـصونين     

  

  رسم تقادم عهده املتقدم
  قالوا لئام كفرةٌ وهم هم
  والعفو خلقي أيها املتوهم

  ضر متخيمبارز فإين حا
  قويل كعالية القنا أو هلذم
  كم من صدور قد كلَمت وأكْلم
  للحرب دائرةٌ عليك فتعلم
  إن كنت ال تدري فإنا نعلم
  ذي ويف صف الوغى تتجشم
  يبديك يوما ما تسر وتكتم
  فاحذر فإين فارس مستلْحم

  

  
  وليتضح أن ما حدث يف كابول:اآلية الثامنة واخلمسون بعد املئة) ١٥٨(

بعد استشهاد املولوي صاحبزاده عبد اللطيف هو أيضا آية يل من اهللا تعاىل ألين 
قد أُِهنت جدا بقتل الشهيد املظلوم، فسلَّ قهر اهللا سيف الغضب على كابول، 

والذين اشتركوا يف . فتفشت فيها كولريا شديدة بعد قتل الشهيد املظلوم
حىت قام املأمت يف . د الكولريامؤامرة قتل الشهيد املظلوم صاروا معظمهم صي
وإن ألوفا من الذين ابتهجوا . بيوت حاكم كابول نفسه بسبب بعض الوفيات

هلذا القتل صاروا صيد املوت، وتفشى وباء الكولريا كطوفان حىت قيل إنه مل 
وهنا أيضا . يالحظ هذا النوع من الكولريا يف كابول يف األزمنة الغابرة إال نادرا

  : ترمجة بيت فارسي".إين مهني من أراد إهانتك: "صهحتقق إهلام ن
إن دم الرياعة املسفوح بغري وجه حق مل يترك للمصباح جماال حىت ! انظر

  . ليحول ليلَه إىل الصباح
 ٥٨ لقد وردت يف الصفحة :اآلية التاسعة واخلمسون بعد املئة) ١٥٩(

 نبوءة مقابل نبوءة املولوي عبد احلق الغزنوي )عاقبة آم(أجنام آم : من كتايب
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ورد فيها أن اهللا تعاىل قد رزقين بعد مباهلة عبد احلق ازدهارا من كل نوع 
وأوصل عدد مجاعتنا إىل عدة آالف وجعل مئات اآلالف من الناس يقرون 
مبكانيت العلمية، ورزقين بعد املباهلة ابنا حبسب ما ورد يف اإلهلام، وبوالدته 

وإنين . بح عندي ثالثة أبناء، مث أنزل علي إهلاما بالتواتر بوالدة االبن الرابعأص
  . أؤكد لعبد احلق أنه لن ميوت ما مل يسمع بتحقق هذا اإلهلام أيضا

اقرأوا .  أن يرد هذه النبوءة بدعائه-إذا كان شيئا يذكر-وجيب عليه اآلن 
مث . ءة عن االبن الرابعحيث وردت النبو" أجنام آم" من كتايب ٥٨الصفحة 

مبارك "ولد االبن بعد النبوءة بسنتني ونصف السنة يف حياة عبد احلق، وأمسيناه 
وإن مل يسمع املولوي عبد احلق . وال يزال حيا يرزق بفضل اهللا تعاىل" أمحد

فما أعظمها من آية إذ قد ثبت صدقها من . بوالدته إىل اآلن فها حنن خنربه
وأضف إىل ذلك أنه مل . بن وبقي عبد احلق حيا إىل والدتهناحيتني؛ فولد اال

ومل يستطع احليلولة دون . يستجب دعاٌء من أدعية عبد احلق علي يف هذا األمر
أما عبد احلق فلم . والدة ابين املوعود بل رزقت بثالثة أبناء بدال من ابن واحد

والواضح أن انقطاع .  عاما١٢يولَد له يف بيته إىل اليوم بعد املباهلة رغم مرور 
 عاما وكونه أبتر إمنا هو ١٢نسله بعد املباهلة وعدم والدة ذرية له مع مرور 

إن شانئك : "كما يقول اهللا تعاىل. دليل على غضب اهللا عليه بل يعدلُ املوت
  ". هو األبتر

اعلموا أنه مل يولَد يف بيت عبد احلق ابن قط بعد كالمه املسيء، بل بقي 
فبدال من والدة ابن .  ولد وحمروما من كل بركة، بل مات أخوه أيضاأبتر بال

  �.له بعد املباهلة وصل أخوه العزيز عليه إىل دار الفناء

                                           
فعليه أن  . دأنه سيحرم من األوال   " أنوار اإلسالم "لقد أكدت لعبد احلق نبوءةً يف كتايب         �

ولكنه ما زال   . يبذل كل ما يف وسعه ويرد نبوءيت ويزيل تأثري املباهلة ببذله أقصى اجلهود            
م رغـم  ١٩٠٦سبتمرب / أيلول٢٨أبتر إىل اآلن، وحمروما من األوالد إىل يومنا هذا املوافق   

 .منه.  عاما على املباهلة١٣مرور 
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فلينتبه املقسطون يف هذا املقام ويفكروا واضعني خشية اهللا يف احلسبان هل 
 يدخل هذا النوع من علم الغيب يف قدرة إنسان حىت يقول بافتراء من عنده إين

سأُرزق بابن رابع حتما، وال بد أن يبقى الشخص الفالين بالتحديد على قيد 
احلياة إىل ذلك احلني مث حيدث كما قال متاما؟ هل يوجد يف الدنيا نظري على أن 
اهللا أيد مفتريا بإظهار صدقه من الناحيتني، أي رزقه بابن رابع وأبقى عدوه 

  . أيضا حيا حسب النبوءة
ها من مئات الربكات للمباهلة؛ أن رزقين اهللا تعاىل واعلموا أا بركة أُعِطيت

وإذا كنت . شريف أمحد، مبارك أمحد، ونصري أمحد: بعد املباهلة بثالثة أبناء
خمطئا يف قويل بكون عبد احلق أبتر فليخربين كم ولدا ولد يف بيته بعد املباهلة 

 فإذا �.كان قد رزق به من قبلوأين هم، أو فليخرج لنا ابنا واحدا على األقل 
مل يكن ذلك تأثري اللعنة فماذا يكون إذن؟ ولقد كتبت مرارا وتكرارا أن عبد 
احلق حرم من كل بركة بعد املباهلة، أما أنا فقد نزلت علي أفضال اهللا بكثرة 
حبيث مل تكن بركة من بركات الدنيا والدين إال وأُعِطيتها؛ فقد بورك يف 

وا مخسة بعدما كانوا اثنني، وبورك يف األموال، فجاءتين مئات أوالدي، فصار
األلوف من الروبيات، وبورك يف إكرامي، فبايعين مئات اآلالف من الناس، 

  . وبورك يف تأييد اهللا يل فظهرت يل مئات اآليات
 بيدي اآلن رسالة كتبها املولوي عبد :اآلية الستون بعد املئة) ١٦٠(

لكهوكي بيده، وأعطانيها للتو حيب الفاضل اجلليل الرمحن حميي الدين من 
وإنين أحسبها آية من ريب، لذا أنقلها فيما يلي كما . املولوي احلكيم نور الدين

. وسأبني الحقا كيف صارت آية يل. كتبها املولوي املذكور بيده ووقَّع عليها
  : والرسالة كما يلي

                                           
، "أنوار اإلسالم " النبوءة اليت نشرت يف      مل يولَد يف بيت عبد احلق ولد إىل اليوم بسبب          �

ألين تنبأت فيه بصراحة أن عبد احلق سيبقى حمروما من األوالد الذكور مهما دعا وبـذل                
 . منه. يف هذا السبيل من جهود، فكذلك كان
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  حامدا ومصلِّيا. بسم اهللا الرمحن الرحيم"

لقد دعا : من عبد الرمحن حميي الدين جبميع أهل اإلسالم، أقول:  بعدأما
يا خبري أخربين ما حال املريزا؟ فتلقيت يف املنام : هذا العبد املتواضع مبا يلي

وإن شانئك هو . إن فرعون وهامان وجنودمها كانوا خاطئني: "إهلاما نصه
هلام حيتمل معاين وال يوجد  فجاء اجلواب من املرزا احملترم أن هذا اإل�."األبتر

                                           
كان الـسبب   . إن كثريا من الناس يهلكون بسبب عدم فهمهم رؤاهم أيضا         : احلاشية �

الذي كفّره املولوي نذير    -يي الدين فيما إذا كان املرزا       رمحن حم وراء دعاء املولوي عبد ال    
 كـافرا يف  -مد حسني البطالوي وجنوده اآلخـرون حسني وتلميذه املولوي أبو سعيد حم     

: يف اجلـواب  ) على افتراض صحة إهلام حميي الدين     (احلقيقة، وما حاله عند اهللا؟ فقال اهللا        
فنستنتج من هذا اإلهلام أن الشيخِني اللذين     ." إن فرعون وهامان وجنودمها كانوا خاطئني     "

وعـد اهللا   . كانا أئمة التكفري اعتربمها اهللا فرعونَ وهامانَ، وقال إما وأتباعهما خمطئون          
تعاىل أولَ من أصدر فتوى التكفري فرعونَ على سبيل االستعارة، والذي كتب االسـتفتاء              

عومها يف التكفري من البنجـاب واهلنـد        أما آالف املشايخ وغريهم الذين اتب     . عده هامان 
لوال شقاوة املولوي حميي الدين لكان هذا املعىن واضحا ألـم هـم             . فاعتربهم جنودمها 

الذين اختاروا طريق فرعون وهامان ومهّوا بإباديت دون حبث وحتقيق، وأثـاروا الطوفـان      
ن يف الـرباهني     فرعون وهامـا   -كنبوءة-لى ذلك أما قد مسيا      والدليل اآلخر ع  . ضدي

وإذ ميكر بـك    : " منه ما نصه   ٥١١ و ٥١٠فقد ورد يف الصفحة     .  عاما ٢٦األمحدية قبل   
تبـت  .  أوقد يل يا هامان لعلي اطلع على إله موسى وإين ألظنه من الكاذبني             �الذي كفر 

   الفتنة ههنا. وما أصابك فمن اهللا   . ما كان له أن يدخل فيها إال خائفا       . يدا أيب هلب وتب .
حبا مـن اهللا العزيـز      . ليحبك حبا مجا  .  كما صرب أولو العزم أَال إا فتنة من اهللا         فاصرب

  ."األكرم، عطاًء غري جمذوذ
فانظروا بعيون مفتوحة أن اهللا تعاىل عدين هنا موسى، أما املستفيت واملفيت فعدمها فرعـونَ          

ـ كما يتبني مـن   ه١٣١٢أما املولوي حميي الدين فقد ذكر هذا اإلهلام يف عام        . وهامانَ
الفـضل  : "لذا فإن ذلك اإلهلام هو األجدر باالعتبار حسب مقولة شهرية         . تاريخ رسالته 

" إزالة األوهام " من كتايب    ٨٥٥مث هناك وحي آخر يؤيده وقد ورد يف الصفحة          ". للمتقدم
نريد أن ننـزل عليك أسرارا من السماء ومنزق األعداء كل ممزق ونري هامـان             : "ونصه

ففي هذا املقام أيضا مسى اهللا تعاىل أول املكفـرين          ." جنودمها ما كانوا حيذرون   وفرعون و 
فهذا اإلهلام أيضا سبق إهلـام حميـي        . م١٨٩١وقد طُبع هذا الكتاب يف      . فرعونَ وهامانَ 

 ١٣١٢الدين بأربعة أعوام، ألن التاريخ املكتوب على رسالته اليت ورد فيها اإلهلام هـو               
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ولقد ورد  . إذن، فإن مراعاة املقدم أَوىل    . م١٨٩١ هذا اإلهلام يف     أما أنا فقد تلقيت   . هـ

يف رسالة املولوي حميي الدين تصريح أنه يعدين فرعون ويعد أخي يف اهللا احلكيم نور الدين          
ولكن الغريب يف األمر أن فرعون وهامان ال        . هامان، ويعترب نفسه متحليا بصفات موسى     

يف حني كان من املفروض أن ميوت بعـد أن          . ل من الدنيا  يزاالن حييِن ولكن موسى ارحت    
ولكن ما الذي حدث هنا إذ قد هلك هو بنفسه؟ فهل من جميـب؟          . يهلكنا إلمتام التشابه  

  .منه
كفَّر لكان املعـىن أن     : فلو قرأناه . كفَّر وكفَر : فليتضح أن هلذا الوحي قراءتني    : احلاشية �

وهذا املعىن ينطبق متامـا     .  يرتد ويصبح من املنكرين    املستفيت يكون من أتباعي يف البداية مث      
على املولوي حممد حسني الذي كتب تقريظا على كتايب الرباهني األمحدية وأشهر رأيـه يب               

  .حىت فداين بأبويه، منه

٣٣٣
ولقد . فيه امسي أنا، وادعى بكل شدة بأنك لن تتلقى إهلاما يذكر فيه امسي

وحني جاء اجلواب من حضرة املرزا تلقيت . تلقيت ِكال اإلهلامني يف شهر صفر
فاآلن بطلت دعوى . ، احلمد هللا على ذلكفرعوناملرزا : يف شهر صفر إهلاما

وحني تلقيت اإلهلام األول أُلقي يف روعي تفسريه . بلغ مرزا الغايةاملرزا أيضا، و
بعد اليقظة فورا أن املرزا هو فرعون ونور الدين هو هامان، فرأيت إخبار أهل 

  :ترمجة بيت باللغة البنجابية. اإلسالم ضروريا
شد مئزرك على قول احلق يا أخي، فإن املنافقني من أسوأ الناس حيث إم 

  .خرينخيدعون اآل
  العبد املتواضع
  " هـ١٣١٢ ربيع األول ٢١عبد الرمحن حمي الدين لكهوكي، بقلمه بتاريخ 

هذه هي رسالة املولوي حميي الدين، وقد أُعيدت إىل املولوي نور الدين 
ولسوف حيتفظ ا حضرة املولوي نور الدين، فلريها عنده . احملترم بعد النسخ

. فرعون حسب زعمه كما صرح فيهاففي هذه الرسالة اعتربين . من يشاء
 طِلق علياملرزا"ولكن الغريب يف األمر أن اهللا خاطبين باحترام بالغ، إذ مل ي "

، فيجب أن يتعلم هؤالء الناس أيضا درس االحترام "املرزا احملترم"فقط بل قال 
واألمر الغريب الثاين هو مع أنين كنت قد التمست أن يذكر امسي يف . من اهللا
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هلام ولكن اهللا مع ذلك استحىي من ذكر امسي ومنعته شدة احلياء من التفوه اإل

؟ "املرزا احملترم"املرزا احملترم؟ أال يدعى أحد يف الدنيا "هل امسي هو . بامسي
واألمر الغريب الثالث هو أنين اعتِبرت يف اإلهلام فرعون وقام حميي الدين مقام 

روض أن أموت يف حياة موسى بدال من ففي هذه احلالة كان من املف. موسى
ظلت سلسلة أدعية حميي الدين علي جارية، وكان قد . أن يهلك موسى نفسه

تلقى هلالكي عدة إهلامات أيضا، ولكن الذي حدث هو أن ردت اإلهلامات 
كلها عليه فمات هو بدال من أن أموت أنا؟ أليس غريبا أن الذي عده فرعون 

 بل حيرز تقدما تلو تقدم، أما الذي كان يعد نفسه -تكلمأي امل-ا ال يزال حي
مثيل موسى فقد ارحتل من هذه الدنيا منذ عدة أعوام، فال يذكر له اسم وال 

  أي نوٍع موسى هذا الذي غادر الدنيا أمام عيني فرعون؟ . يوجد له أثر
يباد أي أن عدوك س. إن شانئك هو األبتر: واإلهلام الثاين حمليي الدين كان

فبحسب رأيه كان يف هذا اإلهلام إشارة إىل . وسيبقى بال أوالد وميوت أبتر
 فاحلمد هللا على أنين ال أزال حيا أُرزق، أما �.هالكي وتدمريي ومويت أبتر

ميانْ حميي الدين فقد مات قبل حنو عشرة أعوام، وقد رزقت بعد إهلامه املذكور 
يضا رزق بابن بعد إهلامه وكان حيا فأتعهد وإذا كان حميي الدين أ. بثالثة أبناء

لقد علمت . بدفع مئة روبية نقدا لزوجه، وإال فواضح أن إهلامه ينطبق عليه هو
من مصادر موثوق ا أنه مل يرزق بابن بعد إهلامه املذكور بل مات أحد أبنائه 

فإن وبال هذا اإلهلام الذي جاء . يف عز الشباب، ومل يعش إال واحد فقط
واملعىن الذي أظهرته األحداث إىل اآلن هو أن الذي . اهلةً قد حلَّ به هومب

                                           
إن شانئك  : مل يقتصر تأثري املباهلة على أن املولوي حميي الدين مات أبتر حبسب دعائه             �

علمت بواسطة بعـض النـساء اللـوايت        .  عاما ١٨ ابنه البالغ    هو األبتر، بل مات أيضا    
أرسلتهن إىل بيته أن زوجته كانت تقول إن بيتهم انقلب رأسا على عقب بعد الـدعاء؛                
فقد مات املولوي حميي الدين بعد فترة وجيزة يف الطريق بني مكة واملدينة وتعرضنا للضيق               

 الدقيق من بعض القرى ومنأل بطوننا،       والصعوبات حىت إننا لنعيش على التسول، فنتسول      
 . وتقول زوجته أنه قد خيم علينا الليل، منه. وحني ال يأيت الدقيق نواجه ااعة
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إن شانئك : أما مثيل موسى فبحقه إهلام آخر. يهلك قبل غريه يكون هو فرعون

هو األبتر، أي أن عدوه سيموت أبتر يف حياته، وحيرم من كل نعمة وبركة، 
 الدين إهلاميه، ومل  حمييلو مل ينشر املولوي عبد الرمحن. ويستأصل من اجلذور

 أن أُهان يف نظر مجيع أهل اإلسالم وأن -كما يبدو من بداية رسالته-يِرد يل 
يعدين الناس مجيعا فرعونَ ويلعنوين بعد وفايت باعتباري مفتريا وكذابا، ملا 

ولكنه أشاع إهلامه وحرض به العالَم كله على أن . أهلكه اهللا ذه السرعة
ومنافقا وملعونا، وليتحقق كونه ويل اهللا وصاحب الكرامات، يعدوين كافرا 

  . وأن أهلك أنا يف حياته مع أبنائي كلهم، وأن يفسد أمري كله
إن اهللا تعاىل ال يسمح أن يتعرض الصادق ملثل هذه اإلهانة، وال يريد أن 

 لذا فقد قرر اهللا.  عدوا جلماعته هو�تباد مجاعته، ألنه يف هذه احلالة سيعترب 
تعاىل هالكه وإبادته هو، فلم يولَد يف بيته ابن بعد دعائه املذكور، بل مات ابنه 

ويعلم مئات اآلالف من الناس أنه قد سبق يل أن . الذي كان موجودا من قبل
وأي شك يف أن حميي ". إين مهني من أراد إهانتك: "نشرت إهلام اهللا الذي نصه

 اعتربين فرعونَ وتنبأ بإباديت وأنبأ مبوت الدين مل يدخر جهدا يف إهانيت؛ فقد
فأي شك يف أنه لو مت قبله العترب أصدقاؤه مجيعا مويت كرامة . أوالدي كلهم

ولكن اهللا تعاىل رزقين بثالثة . ولو مات أوالدي أيضا لكانت له كرامتان. له
إين : "أبناء آخرين وأكد على إهانة حميي الدين بإهالكه يف حيايت حبسب وعده

ومل يقتصر األمر على ذلك فقط وما اكتفى اهللا بعد ". هني من أراد إهانتكم
بأن رزقين ثالثة أبناء آخرين، بل مل يرزق زوجته " إن شانئك هو األبتر: "إهلاِم

  . ولدا، وبذلك أظهر على الدنيا دليال على مكرميت
األسف كل األسف أن حميي الدين مع تسمية نفسه شيخا وملهما ما خشي 

؛ فبطش "ال تقف ما ليس لك به علم: "هللا وما خاف وعيدا، أدىن خوف يقولا
. ، فكان ذلك آية عظيمة يل"إين مهني من أراد إهانتك: "اهللا به حسب وعده

ملا كان عبد الرمحن حميي . فمن كان يقدم إهلامه عن إباديت أُبيد بنفسه وهلك
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لناس، وعالوة على ذلك الدين من عائلة املشايخ، وكان له تأثري على ألوف ا

كان يدعي بكونه مرشدا وبتلقي اإلهلام، وكان معروفا جدا ومرجع اخلالئق 
هذا هو السر يف . يف مناطق جماورة؛ فلم يرد اهللا أن يهلك الناس نتيجة كالمه

أن اهللا تعاىل أهلكه بعد إهلامه الذي كان ينتظر هالكي وتدمريي بناء عليه، 
إن شانئك هو : ، وأغلق عليه باب الذرية بعد إهلاموأنزل علي مئات الربكات

إن : أما أنا فرزقين ثالثة أبناء آخرين بعد إهلامه املذكور، فأين إهلامه. األبتر
لو حتقق إهلامه وبقي هو حيا ومت -ك هو األبتر؟ من يستطيع أن يشك شانئ

رامات  أنه كان سيشتهر بصاحب ك-رزق هو باألوالد وبقيت أنا أبترأنا، ولو 
كانت عائلته معروفة بعائلة املشايخ مسبقا ولو . بني مئات األلوف من الناس

 ولتوجه مئات ألوف �ثبتت له هذه الكرامة أيضا لصار امسا على مسمى،
ولكن اهللا تعاىل حوله من صاحب املاليني إىل ". لكهوكي"الناس إىل مدينته 

ومل ينفعه احلج أيضا . ة البنجابيةفقري معدم يف ملح البصر كما يقول املثل يف اللغ
  . فمات يف الطريق بني مكة واملدينة ألن الكعبة ال تنقذ الظامل

إن عادة اهللا معي هي أن يبطش بالنهاية بالذي يبلغ الذروة يف حماولته 
فيظهر . هانيت، أو أنه تعاىل يظهر يل عوضا عن ذلك آيات بصورة أخرىإل

فلما كان حميي الدين قد أشاع . ته بطريقتنيأحد األمرين أو يظهر آية قدر
منشورا عاما بني كافة مسلمي البنجاب بغية إهانيت وعدين مفتريا كذابا، 
كافرا، فرعون، ومل يكتِف بذلك فحسب بل ذكر إىل جانب ذلك إهلامه أيضا 
أن اهللا سيبيده ويهلكه، وسيموت أوالده ولن ينجو منهم أحد، فصار بسبب 

إين مهني من أراد : " يظهر اهللا له اإلهانة حبسب إهلامهغلوه جديرا بأن
فأي إهانة أكرب من أنه هلك يف حيايت؟ فلو كنت فرعون حسب ". إهانتك

                                           
عبد الـرمحن   "باللغة احمللية تعين، صاحب املاليني؛ فلو حتقق إهلام         " لكهوكي" إن كلمة    �

 والزداد عـدد  الذي كان من عائلة مشايخ أصال الزداد كرامة على كرامـة   " اللكهوكي
 )املترجم. (أتباعه ليصبح عبد الرمحن صاحب املاليني من حيث أتباعه
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وقد ورد أيضا . إهلامه لكان من املفروض أن أهلك أمام عينيه ال أن يهلك هو

الثة أوالد يف إهلامه عين بأين لن أُرزق بأوالد ولكن اهللا تعاىل رزقين بعد موته بث
  . ويف ذلك أيضا إهانة له ألنه قد حدث عكس إهلامه. آخرين

والذي كتبته أنه حني يريد أحد إهانيت فإن اهللا تعاىل يظهر آية صدقي بطريقة 
أخرى يف بعض األحيان، فمثال ذلك أن آم عندما مل ميت يف املدة احملددة يف 

 املدة احملددة، مع أنه حقق النبوءة املشروطة، أثار الناس ضجة أنه مل ميت يف
 دجاال حبضور ستني أو )�النيب (الشرط الوارد يف اإلهلام وتراجع عن تسميته 

ولكن الذين مل تكن طبائعهم نزيهة مل . سبعني شخصا؛ وبذلك حقق الشرط
يتوقفوا عن توجيه االعتراض، فأظهر اهللا تعاىل لنصريت وتأييدي آية موت 

  . ليكهرام
ي ابين األول أظهر املشايخ اجلهلة وأشياعهم واملسيحيون وكذلك عندما توفِّ

وقد قيل هلم مرارا بأن النبوءة املنشورة يف . واهلندوس فرحة كبرية على وفاته
م تتضمن وفاة بعض األبناء، فكان ضروريا أن يتوفَّى ١٨٨٦شباط / فرباير٢٠

. أحدهم يف الصغر، ولكنهم مع ذلك مل يتورعوا عن توجيه االعتراضات
 من ٧فبشرين اهللا بابن آخر، وقد وردت بشارة عن والدة ابن آخر يف الصفحة 

مع أنه مل يولَد حىت ". حممود"سترزق بشريا ثانيا امسه الثاين : "اإلعالن األخضر
م، ولكنه سيولَد حتما يف املدة احملددة له ١٨٨٨أيلول /تاريخ األول من سبتمرب

والسماء ولكن من املستحيل أن تزول ميكن أن تزول األرض . حسب وعد اهللا
 من اإلعالن األخضر ٧فبحسب هذه العبارة الواردة يف الصفحة . وعود اهللا

وال يزال حيا يرزق " حممود"م وأمسيناه ١٨٨٩كانون الثاين /ولُد االبن يف يناير
  . بفضل اهللا تعاىل وهو اآلن يف السابعة عشر من عمره

 حني قُتل ليكهرام ارتاب اآلريون : املئةاآلية احلادية والستون بعد) ١٦١(
ففُتش بييت، ونشر بعض املشايخ يف جمالم بسبب . أن أحد أتباعي قد قتله

عندها تلقيت من اهللا إهلاما . عداوم أنه جيب أن يسأل عن قتله من تنبأ بذلك
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اهللا فربأين . ، ونشرت إعالنا ذا اإلهلام"عليك السالم يا بطل السالم: "تعريبه

تعاىل من م األعداء كلها رغم حماوالم املضنية، ومحاين من مكائدهم 
وإن عددا كبريا من مجاعيت . ومؤامرام وخططهم، فاحلمد هللا على ذلك

  . شاهدون على ذلك
عندما رفعت علي قضية زائفة  :اآلية الثانية والستون بعد املئة) ١٦٢(

 كانت يل فيها أيضا آية، حيث أخربين بالقتل من ِقبل الدكتور مارتن كالرك،
وأخربين . اهللا قبل األوان عن بالء خفي بأن قضية ما سوف ترفُع ضدي قريبا

وحني ظهر هذا البالء حسبما ورد . أيضا أن ساحيت سوف تربأ يف اية املطاف
يف النبوءة ورفع علي الدكتور مارتن كالرك قضية زائفة بالقتل وأدىل الشهود 

شتات يف : "ا بشهادام وأخذت القضية منحى خطريا تلقيت إهلاما تعريبهأيض
فبفضل اهللا وقع . "وإهانته صفوف األعداء، وِخزي شخص متنافٍس وذلته

التشتت يف صفوف األعداء؛ وبيان ذلك أن عبد احلميد الذي بلَّغ عن اجلرمية 
 شهادة حق مما أدى مبدئيا وامين أين أرسلته للقتل انفصل عن اخلصوم وشهد

وباإلضافة إىل ذلك واجه أحد شهود املدعي خزيا وإهانة يف . إىل براءيت
وأشكر اهللا تعاىل على أن عدد الشهود على هذه . احملكمة، فتحققت النبوءة

  .  شاهد٣٠٠النبوءة ونبوءة براءيت يزيد على 
عند - أحد املشايخ علي لقد دعا :اآلية الثالثة والستون بعد املئة) ١٦٣(

مرزا : " بالكلمات-"زمرد"تأليف صاحب " نرباس" كتاب كتابته حاشية يف
، فما لبث بعد أن أى اهلامش حىت مات "غالم أمحد وحزبه، كسرهم اهللا تعاىل

ابنا املولوي " (نور حممد"مع أخيه املساعد وامسه " نور أمحد"هذا الشيخ املدعو 
  .  ثالثة أبناء آخرينأما أنا فقد رزقين اهللا تعاىل). خدا يار

 ذات مرة جاء إىل الهور أحد :اآلية الرابعة والستون بعد املئة) ١٦٤(
 وبدأ يثري الشغب"  النجفيخالشي"أهل التشيع وكان يعرف عن نفسه بـ 

 ١شرته بتاريخ بناء على إعالن ن-والضوضاء يف طلب آيٍة، فوعدته 
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فلم ميِض . ية يف أربعني يوما أن اهللا تعاىل سيظهر يل آ-م١٨٩٧شباط /فرباير

مارس / آذار٦أربعون يوما حىت ظهرت آية هالك ليكهرام الفشاوري بتاريخ 
انظروا إعالين املنشور يف . فاختفى الشيخ النجفي ومل يعلم عنه شيئا. م١٨٩٧

  . م١٨٩٧ فرباير ١
 نيسان/ إبريل١١يف يوم  :اآلية اخلامسة والستون بعد املئة) ١٦٥(

اخطب اليوم بالعربية، قد : " تعريبهعيد األضحى تلقيت إهلاما صباح ،م١٩٠٠
". كالم أُفِْصحت ِمن لدن رب كرمي: "أُِهلمت أيضا ما نصهو". أُعطيت القوة

ويف احلال أخربت أخي احملترم املولوي عبد الكرمي وأخي احملترم احلكيم املولوي 
لوي حممد علي، نور الدين، وشيخ رمحة اهللا، ومفيت حممد صادق، واملو

واألستاذ عبد الرمحن واألستاذ شري علي واحلافظ عبد العلي وكثريا من 
، ويعلم بلسان عريب فقمت بعد صالة العيد إللقاء اخلطبة .األصدقاء اآلخرين

واخلطاب العريب الفصيح الذي كان خيرج من . يت قوة من الغيبعِطاهللا أنين أُ
ا أن شخصا يف الدنيا . ةًفمي ارجتاال كان خارج نطاق قدريت كليوال أظن أبد

 على إلقاء خطاب ذه الفصاحة والبالغة -من دون إهلام رباين خاص-يقدر 
  . ورق أوالاليبلغ عدة صفحات من دون أن يكتبه على 

  على الناسعندما ألقيتهذه اخلطبة العربية اليت س اإلهلاميةطبة اخل"يت م" 
 غيبية تتدفق كانت عني! سبحان اهللا. كان عدد احلضور قرابة مائيت شخص

أنا املتكلم أم كان مالك يتكلم بلساين؛ ألنين عندئذ، وال أدري ما إذا كنت 
كانت اجلمل اجلاهزة خترج من فمي . كنت أعلم أن ال دخل يل يف هذا الكالم

فهذه اجلمل كلها مسجلة ومنشورة . وكل مجلة منها كانت آية يل. تلقائيا
وسيعلم عند قراءة هذا الكتاب إنْ كان بوسع إنساٍن ". إلهلاميةاخلطبة ا"باسم 

إا . أن يلقي مثل هذا اخلطاب الطويل بالعربية ارجتاال ودون إعداد وتفكري
   .ية أراها اهللا تعاىل، وال يستطيع أن يقدم نظريها أحدمعرفمعجزة 
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ترة كنت مصابا مبرضني منذ ف :اآلية السادسة والستون بعد املئة) ١٦٦(

طويلة، الصداع الشديد الذي كنت أتضايق جدا بسببه وتصيبين منه أعراض 
 عاما، ورافقه الدوار أيضا، وقال ٢٥الزمين هذا املرض إىل ما يقارب . خطرية

وقد أصيب أخي األكرب . األطباء أن النتيجة احلتمية هلذه األعراض هي الصرع
قبل أن يصاب بالصرع ومات مرزا غالم قادر باملرض نفسه إىل شهرين تقريبا 

 فرأيت ذات مرة يف .فظللت أدعو اهللا تعاىل أن حيفظين من هذين املرضني. به
 ا حجم الضأن، وهلا شكل الدابة وحجمها، شكلهاء سود آفةالكشف أن هناك

.  الصرعايد مهامجيت، وأُلقي يف روعي أتر  وهيشعر طويل وبراثن طويلة،
 .ليس لك مين نصيبف، ياخسأ: بقوة وقلت بيدي اليمىن افضربت صدره

ويعلم اهللا أن كل تلك األعراض اخلطرية زالت بعد ذلك، وزال الصداع متاما 
وأما . ولكن الدوار يعاود فَينةً بعد فينة حىت ال ختتلَّ النبوءة عن املهرودتني

املرض الثاين أي الداء السكري فيالزمين منذ ما يقارب عشرين عاما، وقد 
رت هذه اآلية من قبل أيضا، وإىل اليوم أشعر باحلاجة إىل التبول عشرين ذك

وقد . مرة يوميا على وجه التقريب، وقد كشفت الفحوص السكر يف البول
خطر ببايل ذات مرة أن من نتائج السكري حسب جتارب األطباء اإلصابة 

عن الزرق ما بالزرق أو اإلصابة بدمل السرطان ففي تلك اللحظة تلقيت إهلاما 
وحني خطر ببايل ." نزلت الرمحة على ثالث، العِني وعلى اُألخرييِن: "نصه

فقضيت عمرا طويال وأنا حمفوظ "السالم عليكم: "اإلصابة بالسرطان أُهلمت ،
  .من كل هذه الباليا، فاحلمد هللا

 عاما تقريبا تلقيت عن ١٣ قبل :اآلية السابعة والستون بعد املئة) ١٦٧(
إن شانئك هو : " إهلاما نصه- احلديث العهد باإلسالم،-اهللا اللدهيانويسعد 
) ١٢أنوار اإلسالم، اإلعالن عن إنعام ألفي روبية ص : انظر كتاب". (األبتر

مث مل يرزق بعد ذلك بأي .  عاما١٦ أو ١٥كان له عندئذ ابن يبلغُ من العمر 
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 االبن املولود قبل اإلهلام أما.  عاما عليه١٣ولد بعد الوحي املذكور رغم مرور 

فليس قادرا على اإلجناب حسب مدلول اإلهلام املذكور، لذا فإن حتقّق نبوءة أنه 
   �.أبتر واضح جلي وعالمات انقطاع نسله بادية

لقد كشف اهللا علي أن األمطار  :اآلية الثامنة والستون بعد املئة) ١٦٨(
. ها ستقع زالزل شديدةستنـزل بغزارة وستجري السيول يف البيوت، وبعد

". احلَكَم"و" البدر"قد نشرنا ذلك الوحي قبل هطول األمطار يف جريدة ول
فحدث كذلك متاما إذ خربت قرى عديدة من كثرة األمطار وشدا وحتققت 

أما اجلزء الثاين منها أي وقوع الزالزل الشديدة فننتظر حتققه، كونوا . النبوءة
  .من املنتظرين

 حني أقمنا يف احلديقة يف فصل :اسعة والستون بعد املئةاآلية الت) ١٦٩(
م تلقيت إهلاما عن أحد أفراد مجاعيت الذين كانوا يف احلديقة ١٩٠٥الربيع عام 

مث . مشيئة اهللا قط أن يشفيه، ولكنه تعاىل غير إرادته فضال منهيف أنه مل يكن 
عنا يف سيد مهدي حسن الذي كان من مجاعتنا ومزوجة حدث بعد ذلك أن 

مرضت مرضا شديدا، فأصيبت أوال باحلمى وتورم فمها وقدماها قد احلديقة 
أثناء -وبعد أن ولدت . ا، وكانت حامالبل جسمها كله، وضعفت كثري

ولكين .  تدهورت صحتها كثريا حىت بدت آثار اليأس-املكث يف احلديقة
 ويشهد على ذلك .ظللت أدعو هلا حىت نالت احلياة من جديد بفضل اهللا تعاىل

                                           
، وقد بلـغ  "إن شانئك هو األبتر"الذي كان موجودا قبل إهلاِم  -إذا كان ابن سعد اهللا       �

 ليس عنينا، فلماذا مل يتزوج مع مرور كل هذا          -لعمر ثالثني سنة على وجه التخمني     من ا 
 على ذلك؟ وال يوجد أي اهتمام أيضا لتزوجيه، فمن هنا يتبني جليا             العمر ومع االستطاعة  

  . أن وراء األكمة ما وراءها
جيب على سعد اهللا إما أن ينجب هو بغية تكذيب النبوءة أو يزوج ابنه املولود قبل اإلهلام                 

 ولكن جيب أن يتذكر جيدا أنه لن حيصل له أي من األمرينِ           . ويثبت رجولته باإلجناب منه   
على اإلطالق ألن كالم اهللا تعاىل قد مساه أبتر، وال ميكن أن يبطل كالم اهللا، فلـسوف                  

 .منه. ميوت أبتر حتما كما أظهرت العالمات
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أخي احملترم احلكيم املولوي نور الدين، واملولوي حممد علي، ومفيت حممد 
صادق والسيد مهدي حسن بنفسه وكذلك مجيع اإلخوة الذين كانوا معي يف 

ويف اليوم الثاين بعد الدعاء جرى على لسان زوجة سيد مهدي حسن . احلديقة
  .  دعاء حضرته ستتعافني اآلنما كنِت لتتعايف ولكنك بسبب: إهلام من اهللا

، ٢٤عدد " البدر" لقد وردت يف جريدة :اآلية السبعون بعد املئة) ١٧٠(
 نبوءة، ونشرت فيها كما قلت، وحتققت فيما بعد كما جاءت متاما ٢الد 

  : وبياا كما يلي
م شغل فكري ما قد تؤول إليه ١٩٠٣حزيران / يونيو٢٩يف ليلة االثنني 

فعها كرم الدين ضدي، أو اليت رفعها بعض أفراد مجاعيت على القضايا اليت ر
ففي هذه احلالة من غلبة اجلذب انتقلت حاليت إىل الوحي ونزل . كرم الدين

قبل األوان " البدر"علي كالم اهللا الذي نشر مع ترمجته يف حينه يف جريدة 
". ائلنيإن اهللا مع الذين اتقَوا والذين هم حمسنون، فيه آيات للس: "ونصه

أي ال .. وأُفهمت أن معناه أن اهللا يكون مع فريٍق وينصر فريق الذين يتقون اهللا
يكذبون، وال يظلمون وال يتهمون وال يؤذون عباد اهللا بغري وجه حق باخلديعة 

وخيشون . واملكر السيئ واخليانة، وجيتنبون كل سيئة وخيتارون الصدق والعدل
واساة والرب، وهم ناصحون أمناء لبين البشر، اهللا ويعاملون عباده باللطف وامل

وال يوجد فيهم نزعة وحشية وال ظلم وال سيئة بل هم مستعدون ليعاملوا 
: مث الذين يسألون. والنتيجة أن احلكم سيكون لصاحلهم. الناس مجيعا باحلسىن

والسالم . أي الفريقني على احلق والصدق؟ لن تظهر هلم آية واحدة بل آيات
  )٢ الد ٢٤رقم " البدر"انظروا جريدة ." (ن اتبع اهلدىعلى م

مث رفضت كافة القضايا اليت رفعها كرم دين وحكم عليه بالعقوبة، وحتققت 
النبوءة اإلهلية وأصبحت من نصيبنا كافة العالمات اليت قدرها اهللا تعاىل يف 

  . النبوءة للمفلح، فاحلمد هللا على ذلك
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وصلتين اليوم، األربعاء بتاريخ : سبعون بعد املئةاآلية الواحدة وال) ١٧١(
م رسالة بالربيد من قرية دوامليال حمافظة جهلم ١٩٠٦سبتمرب / أيلول٢٦

كاتب هذه الرسالة هو السيد حكيم كرم داد وهو . ذُكرت فيها آيةٌ عظيمة
وقد . مزارع حمترم يسكن يف قرية دوامليال مديرية بنددادخنان حمافظة جهلم

يضم هذا اإلقرار نبوءته . سالته إقرار املباهلة من املدعو فقري مرزاأرفق مع ر
فأُورد هنا رسالةَ . مبويت وشهادات عدة أشخاص مبن فيهم عمدة القرية وغريه

السيد حكيم كرمداد أوال، وتليها رسالة فقري مرزا املذكور الذي يعترب نفسه 
وما . قت نبوءة فقري مرزاونذكر يف اآلخر كيف حتق. صاحلا ووليا من أولياء اهللا

إن مل -منهم دام سكان قرية دوامليال قاطبة يعرفون هذا احلدث فمن حق كلٍّ 
 أن يذهب إىل القرية ويطلب من سائر سكاا شهادة -يطمئن قلبه مبا جرى

ونورد فيما يلي . مقرونة باحللف باهللا، إذ ال يسع أحدا أن يكتم أحداثا معروفة
دها إقرار فقري مرزا، ويف النهاية نسجل نتيجة تلك رسالةَ حكيم كرمداد وبع

  .ونشكر اهللا القادر الكرمي الذي يرزقنا الفتح يف كل موطن. النبوءة

…a†ßŠ×@áîØy@†î�Ûa@òÛb�‰@ @
  بسم اهللا الرمحن الرحيم         حنمده ونصلي على رسوله الكرمي

  �د إىل جناب املسيح املوعود واملهدي املعهود حضرة مريزا غالم أمح
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

لقد أظهر اهللا تعاىل يف قريتنا آيتني عظيمتني على صدقكم يعرفهما حىت 
اآلية األوىل هي أن شخصا امسه فقري مرزا يعترب نفسه صاحب . أطفال القرية

 شخصا ٢٠ أو ١٥ هـ مع ١٣٢١ رمضان عام ٧كشف وإهلام، جاء صباح 
قد جئت :  وقال-أحد األمحديني-باز  مسجده إىل بيت احلافظ شهمن

أيها السيد فقري فيم تريد أن : قلت له. ملبارزتك وهؤالء الناس هم شهودي
. نعم: هل تؤمنون مبريزا غالم أمحد القادياين مهديا ومسيحا؟ قلت: تبارينا؟ قال
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الدليل : ما دليلك على كونه كاذبا؟ قال: قلت. إنه كاذب يف دعواه هذه: قال

إنك من :  مرات كثرية وقيل يل�احب إهلام وقد رأيت رسول اهللا هو أنين ص
وما دام قد مضى على دعوى املريزا فترة . املخلصني األوائل ملهدي آخر الزمان

وقد أُريت أيضا . طويلة وأنا ما زلت معاديا له فأعتربه كاذبا بناء على إهلامي
.  الغرب وانتشرعالمة لزمن خروج املهدي أن نورا ظهر من الشرق ووصل إىل

  . ولكين مل أحلظ هذا النور إىل اآلن حىت أؤمن باملريزا
إن إهلامك وكشفك هذا يصدق حضرة املريزا ويؤيده، فكيف تكذِّبه : قلت

أنت؟ ألنه يتبني من اإلهلام أن املهدي سيظهر يف البنجاب وإال كيف ميكنك أن 
هدي ظهر يف بالد عربية تكون من أوائل املخلصني له؟ ولو افترضنا جدال أن امل

ففي هذه احلالة يأيت دورك متأخرا كثريا، أما إن مسعت عن ظهور املهدي يف 
الغرب وسافرت إليه، أو أتى جذب إهلامك باملهدي إىل البنجاب، ففي كلتا 

والنور الذي رأيته إمنا املراد منه أن . احلالتني ال تستطيع أن تنال تلك الدرجة
 الشرق ونور توحيد اإلسالم آخذ يف االنتشار يف البالد الغربية قاديان تقع ِقبلَ
لن أكون : قال. فيجب عليك أن تنضم إىل املخلصني له. �بسبب تعليمه 

منهم ألين رأيتين الليلةَ واقفا قرب العرش وقيل يل إن آفة عظيمة ستحل باملريزا 
فيما إذا كان ال أدري .  من شهر رمضان اجلاري٢٧غالم أمحد القادياين إىل 

املراد من هذه اآلفة هو املوت أو نوع آخر من اخلزي الذي سيؤدي إىل انتهاء 
وإذا ثبت كذب نبوءيت فإين . أمره وحمو امسه، غري أن العامل كله سيشهد ذلك

أو " البدر"فانشر نبوءيت يف جريدة . جاهز لتحمل أي نوع من العقوبة
 تفعل فإن احلضور كلهم شاهدون وإن مل. ، وخذْ مين إقرارا خطيا"احلَكَم"

  ."على أنكم تتبعون شخصا كاذبا
فأخذت من هذا امللهم املزعوم إقرارا خطيا بطلب من احلضور يف الس 

  : وهو كما يلي
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم         حنمده ونصلي على رسوله الكرمي

، الساكن يف دوامليال "أوان"ض خبش، من ِعرق  املدعو مرزا بن في�أنا
منطقة كهون مديرية بنددادخنان حمافظة جهلم، أشهد حبضور األشخاص 

.  يف املنام مرات كثرية وزرت العرش�املذكورين أدناه أين رأيت رسول اهللا 
وقد أُخربت . وقد كُشف علي أن املريزا غالم أمحد القادياين كاذب يف دعواه

 من رمضان املبارك عام ٢٧ أمر املريزا غالم أمحد سينتهي كله إىل إهلاما أن
وإن مل تتحقق هذه .  هـ، وستحل به مذلة كبرية تراها الدنيا كلها١٣٢١

 من رمضان عام ٢٧ إىل ا قائموازدهارهاالنبوءة، مبعىن أنه لو بقيت مجاعته 
. بة هـ أو أحرز تقدما، لكنت جاهزا لتحمل أي نوع من العقو١٣٢١

 وسيكون من حق األشخاص املذكورين أدناه أن يقتلوين رمجا أو يفرضوا علي
كما لن يكون لورثيت أيضا حق يف أن حيولوا . أية عقوبة أخرى ولن أرفضها

ا ليكون . بأية حجة دون تنفيذ العقوبة عليدنهذه السطور مست لقد كتبت
بال، ولكي يتميز احلق من شهادة علي ولكي ال يكون يل جمال لإلنكار مستق
وإنه ملشهد يف غاية الفائدة . الباطل للعامل كله، وليعترب خلق اهللا من هذا احلادث

  . وسيصدر احلكم خالل شهر واحد. والعربة ال سيما ألهل مدينيت
  .  هـ١٣٢١ رمضان املبارك ٧حرر يف 

بصمة إام (ل أنا العبد املتواضع فقري مرزا بن مِلك فيض خبش، من دوامليا
  ) اليد

                                           
 هذا اإلقرار الذي عليه توقيع فقري مرزا وشـهادات أشـخاص حمتـرمني ومهـورهم            �

 لنربزها ملن ، قد أرسلها إيل السيد حكيم كرمداد وهي حمفوظة عندي  )وبصمات أباهيمهم 
 .ارتاب يف األمر، منه
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) توقيع(ملك فتح حممد .  ملك شري بن قطب الساكن يف دوامليال:الشهود

  . الساكن دوامليال
الضابط حممد . من دوامليال) توقيع(احلافظ شهباز ). توقيع(كرمي خبش 

ملك مسندر خانْ . ملك حممد خبش بن جالل من دوامليال. خان، من دوامليال
ملك . ملك دوست حممد بن شكور من دوامليال. لبن حممد خان من دوامليا

ملك خدا خبش . ملك سخي دته بن ملك الل من دوامليال. أعظم من دوامليال
ملك غهيبا بن . ملك علي حممد بن اؤ خبش من دوامليال. بن إمام من دوامليال
ملك عبد اهللا بن شاه . ملك اهللا دته بن عمر من دوامليال. خبتاور من دوامليال

ملك نور حممد بن . ملك غالم حممد بن دوله من دوامليال.  من دوامليالويل
ملك غالم حممد بن . ملك مدد بن معز اهللا من دوامليال. دراب من دوامليال

اؤال، عمدة دوامليال . راجه، عمدة دوامليال. ملك ادر بن كرم. أمحد جان
  )نقش املهر. (كرمداد األمحدي عفا عنه، دوامليال. وغريهم من دوامليال

…bè‘þa@÷ëú‰@óÜÇ@Ý�bjÛaë@Õ§a@´i@áØi§a@‰†•@ @
إن اهللا تعاىل يرحل امللهم الكاذب من الدنيا سريعا، هذه هي سنة اهللا اليت ال 

، الذي كذّب سيدنا املسيح "مرزا"تتبدل أبدا؛ فصاحب هذا اإلقرار املسمى 
بنفسه بالطاعون  بناء على كشفه وتنبأ الكه وإبادته، هلك �املوعود 
 هجري أي بعد عام واحد متاما من نبوءته كما ١٣٢٢ رمضان عام ٧بتاريخ 

فعلى . وقد ماتت زوجته أيضا قبله وبذلك خرب بيته هو. ورد يف إقراره هو
  .�أهل قريتنا أن يعتربوا ذا احلادث ويؤمنوا بصدق املسيح املوعود 

   هجري١٣٢٢ رمضان املبارك ٧حرر يف 
أنا الراقم، هذا اإلقرار إىل املرحوم بابو حممد أفضل مدير لقد أرسلت، 

يف قاديان دف نشره، ولكنه أعاده إيلَّ قائال بأننا ال ننشر يف " البدر"جريدة 
جريدتنا مقاالت كهذه، إال أن النبوءة اشتهرت يف املناطق ااورة على نطاق 
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 املريزا القادياين أم لنترقب اآلن من يكون الفائز،: واسع وبدأ الناس يقولون

مرزا الدوامليايل؟ بل شرع معارضونا يدعون بعد الصلوات لنجاح صاحبهم 
يف أحد األيام كان أحد اهلندوس، وهو نائب يف اجليش، يقرأ على . فقري مرزا

جاء فيها أن حكيم فضل دين مصاب مبرض " سراج األخبار"فقري مرزا جريدة 
فسر امللهم . ورداسبور حمموال على السريرشديد حىت جيء به إىل احملكمة يف غ
قد حان أوان هالك املريزا القادياين، وقد : املزعوم كثريا بسماع هذا اخلرب وقال

مل . ولكن املسكني مل يعرف أن هناك استعدادات هلالكه هو. ظهرت أماراته
كان . متض على ذلك إال فترة وجيزة حىت نزلت جيوش الطاعون يف املنطقة

صانُ من امللهم املزعوم معتزا بإهلاماته كثريا ويقول إن حارته كلها سوف ت
. وحني جاء شهر رمضان يف العام التايل حل الطاعون حبارته. الطاعون بربكته

امللهم املزعوم بنفسه، وزوجته، وابنته وزوجة : وكان يف بيته أربعة أشخاص
 ٦ أو ٥ نفسه بتاريخ فماتت زوجته بالطاعون أوال، مث أُصيب فقري مرزا. ابنه

هـ بطاعون شديد، ويف الوقت نفسه توقف لسانه ١٣٢٢من شهر رمضان 
وكان يبدو بسبب شدة الورم واحتباس النفَس كأن الدم يقطر من . عن الكالم

ويف اية املطاف هلك بعد عام كامل من يوم إعالنه النبوءة أي بتاريخ . عينيه
لقد . ن فمرضتا أيضا بعد بضعة أيامأما الفتاتا.  من اهلجرة١٣٢٢ رمضان ٧

للعالج فخفت نظرا إىل حالتهما وقلت ألحد املشرفني ) أنا الراقم(استدعوين 
.. على عالجهما بأن غضبا حيلُّ ذه الدار، فاذهب بأختك إىل بيتك، ففعل

أما ابنة امللهم املزعوم فبقيت يف البيت . فتحسنت صحتها بعد بضعة أيام
 ٧وبذلك دمر بيت مرزا الدوامليايل بتاريخ .  اليوم التايلوحلقت بأبيها يف

  .  من رمضان٢٧رمضان بدال من فساد أمر املريزا القادياين بتاريخ 
 هي أن كلبا مسعورا عض املدعو عطاء حممد بن العريف غالم :اآلية الثانية

وكان الكلب املسعور نفسه . حممد خان، فمرض الولد متأثرا بالكَلَِب ومات
مث حدث أن جاء السكان احملليون مبرشد لكي . قد عض ابين عبد ايد أيضا
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ويف صباح . جيمع الناس ويحد الطاعون، ولكين مل أشترك يف هذا االجتماع

اليوم التايل مرض ابين عبد ايد وكان يصاب على أخف صوت وأبسط 
ة بسبب احتباس حركة بنوبات تشنٍج ال تطاق، وكان لون وجهه مييل إىل الزرق

النفَس الناتج عن التشنج يف عضالت التنفس، وكان يبدو أن نفَسه سيتوقف يف 
وملا كان الناس قد شهدوا من قبل حالة ابن العريف غالم حممد، . أي حلظة

أيضا ) الراقم(حىت اعتربته أنا . قالوا مجيعا إن الولد لن حييا إال ثواينَ معدودة
هذه : ومن جهة ثانية كان الناس يطعنون يب ويقولون. ميتا من الناحية الطبية

باختصار، أذاب . نتيجة عدم اعتقادك بالصاحلني وعدم اشتراكك يف االجتماع
يا معني املستضعفني : هذا احلزن قليب وخررت ساجدا أمام اهللا ودعوته قائال

ون واملساكني، يا ريب الرحيم، يا راحم املذنبني أنت تعلم أن معارضي ال يفرح
 مسيحا -سيدنا املريزا غالم أمحد-رسلك اليوم إال ألنين آمنت مببعوثك وم

موعودا ومهديا معهودا، فاشِف يا رب الولد لكي يحيا هذا امليت من جديد 
وبعد هذا الدعاء بدأت العالمات . ويكون آية على صدق املسيح احملمدي

ا بعد بضعة أيام، فاحلمد املنذرة باخلطر ختف شيئا فشيئا، حىت شفي الولد متام
  . هللا

لقد شاهد هذه اآلية أهل قريتنا قاطبة، ولن ينكر أحد مهما كان عدوا 
لدودا أن كافة أعراض هذا املرض كانت ملحوظة يف مرض العزيز عبد ايد 

وأنّ ابن العريف غالم حممد خان قد مات . كأعراض عض الكلب املسعور
كان من سكان قريتنا قد شاهدوا كل . نفسهامتأثرا بالكَلَِب نتيجة األعراض 

هذه األمور بأم أعينهم من قبل، ولكن ويل للتعصب والعناد فإم مل يرتدعوا 
  . عن املعارضة بعد ذلك أيضا

يا رسول ريب احلبيب، قد رحم اهللا تعاىل هذا العبد الضعيف كثريا ومبحض 
ىل أن يتوفّاين وبقية فضله أراين يف أهلي معجزة إحياء امليت، فادع اهللا تعا

  . إخوتنا أيضا يف طاعتكم وأن نحشر معكم، آمني
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  .الراقم، خادمكم كرم داد من دوامليال حمافظة جهلم

 مرة كُشف يل يف الكشف أن :اآلية الثانية والسبعون بعد املئة) ١٧٢(
استدعاًء رمسيا جاء بامسي ودعيت إىل احملكمة لإلدالء بالشهادة، وبأين ذهبت 

فبدأ يكتب إفاديت دون أن يطلب مين أن . ىل احملكمة وقاضيها من اإلجنليزإ
وبعد ذلك . أحلف حبسب مقتضى القانون حىت كُتبت إفاديت كلها دون احللف

زالت حالة الكشف وسردت الكشف يف احلال لكثري من اإلخوة منهم احملامي 
 واملفيت حممد خواجه كمال الدين، وأخي احملترم املولوي احلكيم نور الدين،

ويف اليوم نفسه أو يف اليوم الثاين أو الثالث جاء . صادق واملولوي حممد علي
وحني . االستدعاء بامسي من نائب املفوض يف مدينة ملتان لإلدالء بالشهادة

حضرت حمكمة نائب املفوض بدأ بكتابة إفاديت ونسي أن يطلب مين أن 
والشهود على اجلزء الثاين من . هاأحلف، ومل يذكره إال بعد كتابة اإلفادة كل

احلادث هم شيخ رمحة اهللا التاجر، واملولوي رحيم خبش السكرتري اخلاص 
  . حلاكم والية وبال وغريمها الكثريون

حني ارتد املدعو جراغ دين من : اآلية الثالثة والسبعون بعد املئة) ١٧٣(
 ادعى بتلقيه جامون وانضم إىل صف املعارضني مل يكتِف بالشتائم فقط بل

اإلهلام والوحي أيضا وأشهر بني عامة الناس أن اهللا أخربه بالوحي أن هذا 
 من كتايب ٢٣فنشرت يف هامش الصفحة . دجال) ويقصدين أنا(الشخص 

". إين أذيب من يريب: "ما أُهلمت به ونصه" دافع البالء ومعيار أهل االصطفاء"
سأقضي عليه، سأبيده، سأنزل : "بهتعريكذلك تلقيت باألردية أيضا إهلاما عنه، 

ومل يؤمن باملسيح املوعود املبعوث من ) أي جراغ دين(الغضب إذا ارتاب 
وقد أعلنت هذا النبأ قبل ". ِقبلي، ومل يتراجع عن دعوى كونه مأمورا من اهللا

دافع "موت جراغ دين بثالث سنوات كما يتبني من تاريخ طباعة كتاب 
فإذا كنت .  كنت قد كتبت هذا النبأ قبل ذلك أيضاال أذكر فيما إذا". البالء
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قد كتبته فقد سبق ذكر هذه اآلية يف الكتاب ومع ذلك كان ذكرها هنا 

  . ضروريا لشرح النبوءة الثانية
على أية حال، مات جراغ دين بعد هذا النبأ بثالث سنوات، وكان موته 

سبب ورد هذا وهلذا ال. نتيجة مرض ناتج عن غضب اهللا، أي مبرض الطاعون
وإن أهم جانب هلذا النبأ ". دافع البالء"النبأ يف كتاب يتحدث عن الطاعون أي 

هو مباهلة جراغ دين نفسها لذا نكتب تلك اآلية أدناه بعد هذا النبأ ولكن 
  . منفصلة عن النبأ

تتعلق هذه اآلية مبباهلة جراغ : اآلية الرابعة والسبعون بعد املئة) ١٧٤(
ه حني تلقى جراغ دين مرارا بشأين إهلامات شيطانية أن هذا دين؛ وبياا أن

الشخص دجال، وتلقى إهلاما عن نفسه أيضا أنه بعث من اهللا للقضاء على هذا 
 قد أعطاه عصاه ليقتل ا الدجال، ازداد كربه كثريا، �الدجال، وأن عيسى 
 الدجال يف ، وركّز فيه مرارا على أين أنا"منارة املسيح"وألف كتابا بعنوان 

ألّف كتابا آخر " منارة املسيح"وحني مضت سنة كاملة على تأليفه . احلقيقة
إلثبات كوين الدجال وذكّر الناس مرارا بشأين أين أنا الدجال الذي أُنبئ مبجيئه 

وملا كان وقت حلول غضب اهللا قد اقترب منه، كتب يف كتابه . يف األحاديث
 اهللا هلالكي، وعدين فتنة ودعا اهللا تعاىل أن الثاين دعاء املباهلة ودعا يف حضرة

  .يرفع هذه الفتنة من الدنيا
ولكن من غرائب قدر اهللا وموضع العربة أيضا، أنه حني سلّم مضمون 

-، حىت مات ابناه  بعدمل تثبت أسطوانة الطباعة على الطابعةاملباهلة للناسخ، 
مث مات هو نفسه بعد .  بعد إصابتهما بالطاعون-ان فقطعلما أنه كان له ابن

. م مصابا بالطاعون١٩٠٦نيسان / أبريل٤وفاة ابنيه بيومني أو ثالثة أيام بتاريخ 
وقد روي على لسان الذين حضروا . وبذلك متيز للناس الصادق من الكاذب

وما دام كتابه الذي ". لقد صار اهللا أيضا عدوي اآلن: "آنذاك قولُه قرب املوت
.  قد نشر فنورد فيما يلي دعاء املباهلة للذين خيافون اهللاورد فيه ذكر املباهلة
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واهلدف الوحيد من ذلك هو أنه لو اهتدى شخص واحد بسبب هذه اآلية 

سودة املباهلة املكتوبة بقلمه يف م-وما دام قد طلب . ن اهللا القديرجلُزينا بإذ
 طلبه  من الناسخ بإحلاح أن يكتب دعاء املباهلة خبط عريض فإننا نقبل-هو

وملا كان . هذا، وإن كنا نعارضه يف أمور أخرى، ومنلي هذا الدعاء خبط عريض
وفيما يلي . قد قام ذه الوصية قبل موته بيوم واحد فما الضري لو قبلنا وصيته

  :دعاء املباهلة

õbÇ†Ûa@ @
يارب، يارب أشهد بصدق القلب أنك وحدك خالق ومالك ورزاق 

مرك وحدك جاٍر ونافذ يف كل ذرة يف وإن أ. السماء واألرض وما سوامها
أنت تعلم مبدأ كل واحد ومنتهاه وظاهره . السماء واألرض وما سوامها

ال تزول ذرة بني السماء . أنت تسمع للجميع وتقضي حاجام. وباطنه
وإن األنبياء واألولياء وامللوك والفقراء، واملالئكة . واألرض إال بإذنك

خلقك وحمتاج إليك، ويرجون رمحتك والشياطني بل كل املوجودات من 
إنك وحدك خالق ومالك ومعبود سائر املخلوقات . ويرتعبون من غضبك

وال يستحق . األرضية والسماوية والظاهرية والباطنية والروحانية واملادية
وكل . العبادة والتوكل عليه أو احلب يف السماء واألرض وما سوامها غريك

ت أوثانا أو أرواحا أو مالئكة أو شياطني أو كانأما اختذه الناس آهلة سواء 
أجراما مساوية أو أجساما أرضية فكلها باطلة وهي خلقك أنت وحمتاجة 

بل اجلدير بالعبادة . ليس منها ما يستحق العبادة أو التوكل أو احلب. إليك
والتوكل واحلب يف السماء واألرض وما سوامها هو أنت وحدك الذي هو 

ليس لك أب وال ولد وال زوج وال صاحب، . ي واحلياإلله األزيل واألبد
أنت وحدك خالق الكل ومالكهم واإلله الغالب . وال مشري وال نصري

لذا فإنك وحدك . ومصدر سائر الصفات احلسنة ومنـزه عن مجيع العيوب
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إن النعم اليت حنظى ا سواء . األحق بكافة حمامد التقديس واملدح واحلمد

وأشهد . ة، ظاهرية وباطنية كلها من عندك، كلنا لككانت مادية أو روحاني
أن مجيع أنبيائك والكتب السماوية كلها عامةً، وحبيبك الصادق خامت النبيني 

 وكالمك املقدس القرآن الكرمي والفرقان احلميد حق ����حممد رسول اهللا 
وأشهد أن القيامة واألجر . النجاة مقصورة على اإلسالم وحده. خاصةً

مليزان واجلنة والنار واللقاء كلها حق وصدق، وأن كلنا سنحشر والثواب وا
  . بعد املمات وننال األجر والعقاب حسب أعمالنا

واآلن، ألتمس يا رب يف حضرتك األقدس واألعلى بكل أدب وتواضع 
وانكسار وتضرع وابتهال أنك تعلم أين أنا الشخص الذي اصطفيته من أهل 

س والصادق اإلسالِم دون أي استحقاق مين الدنيا لنصرة وخدمة دينك املقد
بل مبحض فضلك ولطفك وإرادتك ومشيئتك املقدرة من األزل، 

ووفَّقتين أن أبين منارةً روحانية قُدر نزول ابن مرمي . وخصصتين ذا األمر
وأنت الذي كلَّفتين خبدمة إعالن نزول عيسى وإمتام حجة اإلسالم . عليها

وهبتين من كنـز رمحتك علما يزيل اخلالف بني وأنت الذي . على النصارى
! نعم. النصارى وأهل اإلسالم أو بني القرآن واإلجنيل، وخيلق االحتاد والوئام

إن نزول ابن مرمي كان سرا روحانيا ظل خافيا على أهل الدنيا منذ مدة 
وبواسطته ستقيم اآلن حجةَ اإلسالم . طويلة وكان خاصا بالعصر الراهن

فأنت تعلم يا رب وترى أنين أنفّذ . تظهره على األديان كلهاعلى خلقك وس
أمرك هذا حسب إرشاداتك، وأمت احلجة على أهل الدنيا حسب مشيئتك 

ولكنك تعلم، يارب، وترى أن يف . بكشف سر مكتوم عن نزول ابن مرمي
الدنيا شخصا يدعي النبوة والرسالة وكونه املسيح، ويقول إنين أنا خاتم 

ويقول أيضا إن . ين مصداق نزول ابن مرمي كما جاء يف النبوءاتالنبيني وإ
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اآليات تظهر يل من السماء واألرض بل الطاعون والزالزل أيضا حدثت 

  ����.تأييدا يل لكي لك أعدائي وتبيدهم
إين قدرة اهللا املتجسدة، والنجاة مقصورة على طريقي، والذي ال : ويقول

ماله احلسنة أيضا، ويكون معذَّبا يف يعرفين فهو كافر ومردود، ومردودة أع
ويقول إنه سيقع يف فصل الربيع أو يف غريه زلزال . الدنيا وملعونا يف اآلخرة

لذا . ة املهديشديد حيدث انقالبا يف الدنيا فيستعد الناس لالنضمام إىل مجاع
 متذبذبة واحلق ال يكاد يستبني وإن خلقك -يارب-فإن قلوب الدنيا 
لباطل، مما يؤدي إىل الفساد يف دينك، ويهان حبيبك حممد متورط يف عبادة ا

وقد نزع منه منصب النبوة والرسالة واعترب اإلسالم منسوخا . ����رسول اهللا 
بنبوة ما مل يؤمن -جديد، أي ال يبقى املسلم مسلما وبال تأثري، وأُسس دين 
ساعيه يف  مهما كان خملصا وتقيا وأمينا، وأن م-املريزا القادياين ورسالته

 وكذلك، يا رب، قد نزع منصب نبيك ����.سبيل الدين عابثة ودون جدوى
 أيضا، وحقِّر شأنه ويقال إن كلمة اهللا وروح ����املقدس املسيح بن مرمي 

فيا ريب، انظر من السماء بنظرة . القدس ذاك، كان مذنبا وأنا أفضل منه
يد خدمتك وأظِهر . الرمحة واحِم ِعرض دينك اإلسالم واملقدسني عندك

 ووجه أهل الدنيا إىل احلق ووفِّقهم ����.لنصرم وارفع هذه الفتنة من الدنيا
. التباعه واجعل بصريم حادة لكشف أدق وأعمق مكائد مدعي النبوة

وأنقذْ أهل الدنيا من آفات مساوية وأرضية مثل الطاعون والزالزل وارزقْهم 
 وأنت الذي تغفر لعبادك .األمن واهلدوء ألنك القادر والغفور الرحيم

                                           
�                 ا من كلمة خرجت من فم جراغ دين حبقي أن اهللا تعاىل سيهلك معارضـيما أغر

وما الغرابة لو هلك معـارض      . فقد هلك بالطاعون حبسب قوله هو     . بالطاعون والزالزل 
 .بالزلزال أيضا يف املستقبل، من املؤلف

  .النقل طبق األصل �
 . لشخص الذي يدعي كونه املسيح املوعود، منهأي أهِلك هذا ا �
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حنن أناس ضعفاء ال نسلم من اخلطأ والنسيان، بل حنن خمطئون . أخطاءهم

  . دائما وراجون غفرانك دائما
وبعد ذلك أرجوك أيضا يا رب، وإن روحي تلتمس يف جنابك العايل 
واملقدس، وإن عيناي ترنوان إليك انتظارا لنصرتك لتظهر على أهل الدنيا 

ليت أسست بأمرك ومشيئتك لنصرة دينك املقدس اإلسالم صدق اجلماعة ا
فاجعل بصرية أهل الدنيا حادة وارزقهم . وإلظهار صدق أنبيائك املقدسني

اتباع احلق لكي يظهر جاللك، وتظهر مشيئتك يف األرض أيضا كما هي يف 
السماء، ألنك تعلم يا رب وترى أين ضعيف عدمي احليلة ال أستطيع أن أفعل 

وإن إلقاء التأثري يف القلوب وفتح بصريم ملعرفة احلق يف . ون نصرتكشيئا د
  . فإن مل حتالفين نصرتك لفشلت حتما كما يفشل الكاذبون. قدرتك أنت

ر يا رب يد قدرتك لنصرة هذه اجلماعة وأجنز اهلدف الذي أسست فاظِه
من أجله، واكشف الصدق على أتباع األديان األخرى عامة وعلى أهل 

وإن أمرك نافذ يف . إلسالم خاصة وارزقهم اتباعه؛ فإنك على ذلك قديرا
فإنك . كل ذرة يف السماء واألرض، وال ميكن أن تتحرك ذرة دون أمرك

إن وعدك احلق وإن مشيئتك ال تتغري، . تفعل ما تشاء وال مستحيل أمامك
إن السماء واألرض قائمتان بأمرك، أنت . إن رمحتك أبدية وقدرتك كاملة

أنت . فالق اإلصباح بعد ظالم الليايل، وتأيت بالشمس من املشرق إىل املغرب
الذي تحدث االنقالبات يف الدنيا فتجلس أحدا على عرش احلكم وآخر 

فانصرنا يف هذا . وأنت القادر على احلكم بني احلق والباطل. على الرماد
الصراط األمر واكشِف احلق وأنقذ اخللق من موت الضالل وأرشدهم إىل 

  ."املستقيم، آمني مث آمني
هذه هي العبارات اليت وردت يف مباهلة جراغ دين حيث جعلين خصما له 

 أن يرفعها �وعدين دجاال وطلب احلكم من اهللا، واعتربين فتنة والتمس منه 
فاحلمد هللا على أنه تعاىل قد .  أن يظهر يد قدرته�وطلب هالكي ودعاه 
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 بيوم واحد فقط، ومل تثبت أسطوانة الطباعة بعد أظهر يد قدرته بعد املباهلة
 ٤ بتاريخ -مع ابنيه- الطاعونُ هذا الظامل على الطابعة، حىت أهلك

هذه هي أفعال اهللا، وهذه هي معجزات اهللا، وهذه هي . م١٩٠٦نيسان /أبريل
  . يد قدرة اهللا، فاعتربوا يا أوىل األبصار

 ذات مرة كانت هناك رسالة :اآلية اخلامسة والسبعون بعد املئة) ١٧٥(
كتب " برادر هند"قادمة من قبل بانديت شوناراين أغين هوتري، مدير جملة 

الذي " الرباهني األمحدية"فيها أنه سوف يكتب الرد على اجلزء الثالث من 
فأخربين اهللا يف الكشف قبل وصوهلا، بل يف اليوم ويف . وردت فيه اإلهلامات

ها يف الهور، وظهرت الرسالة أمامي يف الكشف اللحظة نفسها اليت كان حيرر
فقرأا وأخربت اآلريني، الذين تكرر ذكرهم من قبل، مبضموا يف اليوم نفسه 

. فذهب أحدهم إىل مكتب الربيد يف اليوم التايل الستالم الرسالة. قبل وصوهلا
 رتا كما أخبفأُخِرجت على مرأى منه من احلقيبة، وحني قُِرئت جاء مضمو

وميكن للذين . متاما دون أي نقصان أو زيادة، فتعجب اآلريون واستغربوا كثريا
  . هم على قيد احلياة منهم أن يدلوا بشهادة حق مقرونةً باحللف إذا طِلبت منهم

إعجاز " حني ألّفت كتاب :اآلية السادسة والسبعون بعد املئة) ١٧٦(
 اهللا أنه لن يقدر أحد من بالعربية الفصحى أعلنت بناء على إهلام من" املسيح

عندها روج شخص امسه بري مهر . املشايخ أن يأيت بنظريه يف الفصاحة والبالغة
. علي شاه من سكان غولره ادعاءه وتباهيه الفارغ أنه سيؤلف كتابا مثله متاما

، فسكت وأُفحم ومل "منعه مانع من السماء: "فتلقيت من اهللا تعاىل إهلاما نصه
وإن ظل يهذي باألردية كعامة الناس ولكن مل يستِطع أن يأيت  جوابا، قيِط

  .للكتاب بنظري بالعربية إىل اليوم
كان هناك بيتان جياِوران بييت  :اآلية السابعة والسبعون بعد املئة) ١٧٧(

. ومل يكونا حتت تصريف وكان املكان عندي ضيقا وكنت حباجة إىل توسيعه
سعة يف تلك األرض، وأُشري إيلَّ يف وذات مرة أُِريت يف الكشف مصطبة وا
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وأُِريت أن األرض الواقعة يف اجلانب . الرؤيا أن تصنع هناك باحة واسعة

. الشرقي تدعو ليتيسر لنا البناء، واألرض الواقعة يف اجلانب الغريب تقول آمني
مث . فسردت الكشف فورا ملئات من أفراد اجلماعة ونشر يف اجلرائد أيضا

، مث حولنا بعض أجزائهما إىل ان من نصيبنا إما شراًء أو إرثًاالبيتحدث أن صار 
 كان يبدو مستحيال حىت ما كان ألحد أن متلّكنا هلمادور للضيوف يف حني أن 
، �٧ الد ٤٧، ٤٦رقم " احلَكَم"انظروا جريدة . (يتصور حدوث ذلك أبدا

  ) ٨ الد ٣ورقم 
يف إحدى املرات بعث إيلَّ خليفة  :ئةاآلية الثامنة والسبعون بعد امل) ١٧٨(

سيد حممد حسن الوزير يف والية بتياله رسالة عن حالة اضطراب وقلق كان 
وملا كان قد خدم مجاعتنا مرارا فدعوت له . يعاين منهما وطلب مين الدعاء

  : تعريبهوتلقيت إهلاما من اهللا، 
  "إن نسيم رمحة اهللا ب اليوم، فكل ما تدعو به فهو جماب"

. بعد الدعاء أزال اهللا تعاىل مشاكله بفضله تعاىل، فبعث رسالة شكر وامتنان
والشاهد على هذا احلادث هي الرسالة نفسها اليت تكون موجودة يف حقيبة من 

وباإلضافة إىل ذلك هناك أناس كثريون آخرون شاهدون على ذلك بل . حقائيب
" جهجر"حممد علي زعيم كان اإلهلام قد اشتهر بني مئات الناس، وكان نواب 

  .أيضا قد سجله يف مذكرته
يف قضية رفعها املولوي كرم  :اآلية التاسعة والسبعون بعد املئة) ١٧٩(

" اللئيم"دين ضدي يف غورداسبور كان يصب جل تركيزه على أن معىن كلمة 
ة قبلت هذا املعىن تابعهو ولد الزنا والكذاب الذي يكذب دائما، واحملكمة ال

لن نقبل : "ه تعريب-بالفارسية-ي تلك األيام تلقيت من اهللا تعاىل إهلاما فف. أيضا
. وفِهمت منه أن هذا املعىن لن يقبل يف احملكمة التالية" هذا املعىن أكثر من ذلك

وهذا ما حدث متاما إذ رفض القاضي اإلقليمي يف حمكمة املرافعة كل األدلة 
                                           

  الناشر. رقم الد مل يكن مذكورا يف األصل �
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رم دين متاما، بل إنه يستحق وثَبت أن كلمات الكذاب واللئيم تناسب ك

فالقاضي اإلقليمي مل يقبل املعىن الذي اصطنعه كرم . كلمات أقسى منها أيضا
 عدد 	٨ الد ١٧رقم " احلَكَم"انظروا جريدة . (تابعةدين وقَِبلته احملكمة ال

  )م اليت سجل فيها هذا اإلهلام١٩٠٤مايو / أيار٢٤
م إهلاما ١٩٠٢قيت ذات مرة يف عام تل :اآلية الثمانون بعد املئة) ١٨٠(
". وإين معك ومع أهلك. يريدون أن يطفئوا نورك، ويتخطفوا عرضك: "نصه

يف زقاق مسدود من األمام وضيق جدا حبيث مير به  ويف األيام نفسها رأيتين
وكنت يف اجلزء األخري من الزقاق املسدود حيث . شخص واحد بصعوبة بالغة

وحني رفعت بصري إىل طريق . فت مع اجلدارال يوجد أي طريق بعده فوق
فأسرع إيلّ . العودة فإذ فيها ثالثة ثريان عمالقة وهائجة قد سدت طريق العودة

أحدها مهامجا فصرفته بيدي، مث هامجين الثاين فصرفته أيضا بيدي، مث جاء 
الثالث بقوة ومحاس حىت تيقنت أنه ال جمال للتخلص منه ولكنه حني اقترب 

ويف هذا األثناء .  مسندا ظهره إىل اجلدار فمررت من هناك حمتكَّا بهمين توقف
رب كلُّ : "أُلِقيت يف قليب بضع كلمات فكنت أرددها وأنا أركض ونصها

وقد فِهمت على إثر هذا ". شيٍء خادمك رب فاحفظين وانصرين وارمحين
نشر هذا وقد . احلادث أن عدوا سريفع علي قضية وسيكلّف ثالثة حمامني

وبعد .  قبل القضية١٩٠٢ عام ٢٤رقم " احلَكَم"اإلهلام والكشف يف جريدة 
كانت القضية . ذلك رفع كرم دين قضية ضدي يف جهلم وطُلبت يف احملكمة

ولكنها . وكما أُظِهر يف الكشف كان ثالثة حمامني يتابعوا. جنائية وصعبة
 ٢٤رقم " احلكم"ظروا جريدة ان. (رفضت يف اية املطاف كما وعد اهللا تعاىل

.م١٩٠٢ عام ٦الد   

                                           
  الناشر. رقم الد مل يكن مذكورا يف األصل 	
قبل األوان وملخـصها أن     " احلَكَم"لقد نشرت نبوءة مفصلة عن كرم دين يف جريدة           

         ربفحـني  . أ ساحيت يف احملكمة العليا    حمكمة تابعة سوف حتكم ضدي يف قضية جنائية مث ت
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 لقد أنبأين اهللا أنك :اآلية الواحدة والثمانون بعد املئة) ١٨١(اآلية 	

ويف ذلك . أي اليت سوف تغرب" غاسق"سترزق ببنت وستموت ومساها 
فولدت البنت وماتت يف طفولتها كما جاء . إشارة إىل أا ستموت يف الطفولة

  )٧ الد ٤رقم " احلَكَم"انظروا جريدة . (يف النبوءة
يكتب املولوي حممد فضل  :اآلية الثانية والثمانون بعد املئة) ١٨٢(

األمحدي من جنغا مديرية غوجر خان حمافظة راولبندي أين كنت جالسا ذات 
م يف املسجد يف قرية جنغا مديرية غوجر خان حمافظة ١٩٠٤أيار /يوم يف مايو

ة اجلمعة مع بعض الناس، منهم األمحديون وغريهم، إذ جاء راولبندي بعد صال
 إىل -هو من فئتنا العرقية ومن أقاربناو-ملدعو فضل داد خان عمدة القرية ا

ال : وقال. املسجد وشرع يلومين واألمحديني اآلخرين بتحريض من شخص
 مث بدأ جيادلين يف املسائل. تصلّوا يف هذا املسجد بعد اآلن فقد نجستموه

شرحت له األمر جيدا عقال . الفرعية املختلف فيها بني األمحديني وغريهم
ونقال، وأفحمته، ولكنه ظل مصرا على التكذيب، ورأيت العوام مستشيطني 

وحني شعرت أنه ال يتورع عن الفتنة والفساد . غضبا على األمحديني بإغواء منه
يا رب ما حلُّ : سياستوىل على قليب قلق مفرط واضطربت كثريا وقلت يف نف

مث قلت . هذه القضية اآلن؟ إن فتنة كبرية مطلة برأسها بسبب هذا الرجل
إن كنت كاذبا يف املسائل اليت بينتها فليهلكين اهللا قبلك، وإن كنت : خماطبا إياه

                                                                                                     
رفع كرم دين ضدي قضية جنائية يف غورداسبور فرضت علي احملكمة التابعة أي حمكمـة          

مث أُبطل هذا احلكم يف احملكمة العليا أي حبكم         .  روبية ٥٠٠القاضي آمتا رام غرامةً قدرها      
كـذاب واللئـيم    ال: وكتب القاضي أن كلمة   . القاضي اإلقليمي وبرئت ساحيت بكرامة    

املستخدمة يف حق كرم دين، إمنا هي يف حملها وهو يستحقها بل لو اسـتخدمت حبقـه                 
. كلمات أكثر قسوة منها لكان مستحقا هلا، ومل يهتك ِعرض كرم دين ذه الكلمـات              

 . منه. وقد نشرت هذه النبوءة قبل األوان بكثري
ولكين سجلتها مرة ثانية ملزيد من       -٣٩يف اآلية   -قد أوردت هذه اآلية من قبل أيضا      ل 	

 .الشرح، منه
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. أهلكك اهللا: فأجابين فضل داد قائال. أنت كاذبا فأدعو اهللا تعاىل أن يهلكك

وبعد بضعة أيام أصيب . جد فورا وانصرف الناس أيضاعندها خرجت من املس
بأمل شديد يف بطنه ومات يف غضون عشرة أشهر ) أي فضل داد خان(املذكور 
ومبوته خلّف آية على صدق اجلماعة . م١٩٠٦مارس / آذار٢٤بتاريخ 

وقد انتشر مبوته الذعر والرعب إىل فترة من الزمن يف املباهلني . تذكراألمحدية 
  .وقد مسعت بأذينّ بعض املعارضني يقولون إن موته آية. ناملوجودي

العبد املتواضع حممد أفضل األمحدي، قرية جنغا مديرية كوجر خان، حمافظة 
  م١٩٠٦أيلول / سبتمرب٣٠راولبندي يف 

بصمة (نظام الدين اخلياط : الشاهد على مباهلة وموت فضل داد خان
  )اإلام

  )التوقيع. ( أعاله صحيح متاماالبيان املذكور: الشاهد، فضل خانْ
  )التوقيع. (البيان املذكور أعاله صحيح متاما: الشاهد، شاهويل

يقول السيد حممد أفضل األمحدي  :اآلية الثالثة والثمانون بعد املئة) ١٨٣(
نزل املدعو كرمي اهللا مراقب مكاتب الربيد يف مديرية : نفسه من قرية جنغا

م ببيت ميان غالم حممد نائب مدير ١٩٠٤حزيران /غوجر خان يف شهر يونيو
ولكنه مبجرد . فذهبت إليه معتربا إياه حمترما ومثقفا. املكتب يف قرية جنغا

 -أي عن حضرتكم-عن إنسان مقدس وصفي عند اهللا رؤييت بدأ يتكلم 
بكلمات نابية، وشرع يعترض على حضرتكم بكلمات سيئة جدا وبدأ جيادلين 

. رددت على كالمه بأدب ولباقة.  من سكان القريةحىت اجتمع عدد ال بأس به
وكان يعنيين (ولكنه بدأ يستهزئ ويسخر من حضرتكم وقال يل بأنه سيصيبك 

 أربعني يوما وستتعرض خلسارة كبرية وسيشهدها  خاللأذى شديد حتما) أنا
ولكن تذكّر أن من . قلت له إن نبوءتك سخيفة، واهللا حافظي. الناس مجيعا
قلت هذا وانصرفت من ذلك . ب جتاه املسيح املوعود سيعاقبه اهللايسيء األد

مث مسعت بعد بضعة أيام أن اللصوص نقبوا بيته وسرق كثري من . الس السيئ
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وبعد ذلك رفع عامةُ الناس يف منطقة غوجر خان الشكاوى . ماله العزيز عليه

  . عليه فنقل إىل حمافظة أخرى على احلدود
حممد أفضل األمحدي قرية جنغا، مديرية كوجر خان حمافظة العبد املتواضع 

  راولبندي 
  نظام الدين اخلياط : الشاهد
  ). توقيع(شاهويل خان : الشاهد
  ).توقيع(فضل خانْ : الشاهد

ذات مرة جاءتين رسالة من  :اآلية الرابعة والثمانون بعد املئة) ١٨٤(
 بتياله حاليا، ورد فيها أن شقيق زوجيت السيد حممد إمساعيل، اجلراح املساعد يف

والدته توفِّيت، وورد أيضا يف اية الرسالة أن أخاه األصغر إسحاق قد توفِّي 
. ضر إىل هنا فور تلقي الرسالةحن أن  عليناوجاء التأكيد فيها على أنّ. أيضا

وصادف أن وصلت الرسالة حني كانت زوجيت مريضة باحلمى الشديدة، 
فقلقت بسببها قلقًا ما بعده . ا مبضمون الرسالةفخفت على حياا إن أخرب

ويف تلك احلالة من القلق واالضطراب أخربين اهللا تعاىل أن خرب الوفاة . قلق
فأطْلعت على اإلهلام املرحوم املولوي عبد الكرمي وشيخ حامد . ليس صحيحا

مث أرسلت خادمي شيخ حامد علي إىل بتياله للتحقق . علي وغريمها الكثريين
اجلدير بالتأمل هنا أنه ال يعلم . من املوضوع وعلم أن احلقيقة كانت غري ذلك

  . وقد أخرب اهللا تعاىل من الغيب ما دحض مضمون الرسالة. الغيب إال اهللا
ِمن اآليات ما ال يتأخر وقوعه  :اآلية اخلامسة والثمانون بعد املئة) ١٨٥(

 يف ظل ار شاهد ليشهد عليهولو دقيقة واحدة بل تقع على الفور؛ فقلّما يتيس
فهناك آية من هذا القبيل، إذ وردت علي يف أحد األيام حالة . هذه الظروف

الكشف بعد صالة الفجر ورأيت أن ابين مبارك أمحد قد أتى من اخلارج 
وانزلقت قدمه على بساط مفروش بقريب وأصيب جبرح شديد حىت تبلل قميصه 

نت واقفة بقريب آنذاك، ومل أكد أي دما، فذكرت الكشف ألم أمحد اليت كا
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سرده حىت جاء مبارك أمحد إلينا راكضا وحني وصل البساط انزلقت قدمه 
وسقط على األرض وأُصيب جبرح شديد وتبلل قميصه دما، وبذلك حتققت 

  . النبوءة يف دقيقة واحدة فقط
قد يقول جاهل هنا كيف ميكن الوثوق بشهادة الزوجة، ولكنه ال يعلم أن 

وعالوة .  شخص حيافظ على إميانه طبعا، وال يريد أن يكذب حالفا باهللاكل
 كانوا إما أصحابه أو �على ذلك فإن الشهود على معظم معجزات النيب 

. ستبطل تلك املعجزات كلها أيضاف فلو صح مثل هذا االعتراضأزواجه، 
حب واملعلوم أن هؤالء هم الذين يشهدون معظم املعجزات ألم يرافقون صا

وأنى لألعداء أن يشهدوا اآليات اليت تكون نبوءةً وتتحقق . املعجزات دائما
  . فورا، ألن األعداء يكونون بعيدين قلبا وقالبا

قبل ثالث سنوات أُريت  :اآلية السادسة والثمانون بعد املئة) ١٨٦(
صبيحة يوم يف الكشف أن مبارك أمحد قد أتاين راكضا ومبهوتا ومذهوال 

املاَء املاَء يا أيب، أي :  جد مضطرب وكأنه فقد صوابه وقالبشدة، وهو
حكيت هذا الكشف ألهل بييت بل لكثري من الناس اآلخرين . أعطوين ماًء

مث ذهبنا يف احلال إىل . أيضا، إذ قد بقيت يف ذكره والتدبر فيه حنو ساعتني
.  معنااحلديقة وكان الوقت حنو الساعة الثامنة صباحا وكان مبارك أمحد أيضا

فبدأ يلعب مع بعض األوالد اآلخرين يف زاوية احلديقة، وكان حينها يبلغ من 
كنت عندئذ واقفا حتت شجرة فرأيته .  سنوات على وجه التقريب٤العمر 

: كضا وهو مشدوه مذهول فوصل أمامي ومل خيرج من فمه إال قولايأتيين ر
 على بعد مخسني قدما كان هناك بئر. املاَء يا أبِت، مث صار شبه مغمى عليه

. تقريبا، فحملته بني يدي ووصلت به مسرعا إىل البئر وصببت املاء يف فمه
قد ابتلعت : وحني حتسن وضعه قليال وصحا سألته عن سبب احلادث فقال

كمية من امللح املسحوق بتحريض من بعض األطفال فشعرت باالختناق وضيق 
  . نبأ الكشفيولكن اهللا تعاىل شفاه وحتقق ال. النفَس
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ظل أخي األكرب مريزا غالم  :اآلية السابعة والثمانون بعد املئة) ١٨٧(

وقد تلقيت صبيحة اليوم الذي كان . قادر فترةً مصابا باملرض الذي توفِّي به
، ومل تكن آثار موته ملحوظة قط، ولكين "اجلنازة: "موته مقدرا فيه إهلاما

 جلسائي اخلواص الذين ال يزالون فأخربت مجيع. أُفهمت أنه سيموت اليوم
  . أحياء يرزقون ذه النبوءة، مث مات أخي قرب املساء

النبوءات اليت كتبتها هنا ذكرت فيها أناسا قليلني جدا بغية اإلجياز، وإال 
فهناك مئات اآلالف من الشهود بفضل اهللا تعاىل الذين أُنبئت النبوءات أمامهم 

  . األلوف من الذين هم شاهدون على بعضهابل احلق أن هناك مئات. وحتققت
كنت أنوي أن أسجل يف هذا الكتاب ثالث مئة آية وأمجع فيه سائر اآليات 

وغريمها، وأن أسجل فيه " ترياق القلوب"، و"نزول املسيح"املذكورة يف كتايب 
ولكين مريض منذ ثالثة أيام . أيضا اآليات اجلديدة حىت يكتمل العدد ثالث مئة

م حىت ١٩٠٦أيلول / سبتمرب٢٩ املرض والضعف اليوم بتاريخ وقد غلبين
اجلزء -ولو شاء اهللا سأكتب يف الرباهني األمحدية . عجزت عن الكتابة

ويف األخري أرى لزاما أن .  تلك اآليات الثالث مئة أو أكثر بإذن اهللا-اخلامس
 أكتب أنه لو مل يطمئن قلب أحد ذه اآليات وكان من الذين يدعون تلقي

الوحي واإلهلام، فهناك سبيل آخر مفتوح أمامه أن ينشر إزائي إهلاماته إىل عام 
ومن ناحية ثانية سأنشر أنا أيضا يف . كامل يف جريدتني من جرائد قومه

والشرط لكال . جريدتني جلماعيت، األمور الغيبية اليت سيطلعين اهللا عليها
 جيب أن تكون كلها مشتملة الفريقني هو أن اإلهلامات اليت تنشر يف اجلرائد

مث تعرض بعد سنة على بعض العدول . على أمور غيبية تفوق قدرات البشر
لريوا من كانت له الغلبة والكثرة ومن حتققت نبوءاته من بني الفريقني؟ ولو 

. ثبتت الغلبة للفريق اآلخر بعد هذا االختبار ومل تتحقق الغلبة يل لكنت كاذبا
أن خيافوا اهللا ويتركوا طريق التكذيب واإلنكار يف وإال جيب على القوم 

  . املستقبل وأال يسيئوا عاقبتهم مبعارضتهم املرسل من اهللا
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وليكن معلوما أيضا أن االعتراضات اليت يقدموا ال يثبت منها إال أن 

فمثال . قلوم ملئت بغبار العناد والظالِم وعلى عيوم حجب البغض واحلسد
هل هذا االعتراض . وتكرارا إن النبوءة عن عبد اهللا آم مل تتحققيقولون مرارا 

مبين على الصدق واألمانة؟ أليس صحيحا أنه قد مات قبل ما يزيد على أحد 
وإن تراجعه . عشر عاما؟ وال يوجد له على وجه األرض اآلن اسم وال أثر

" لالدجا" بـ �ثابت بشهادة حنو سبعني شخصا حني تاب عن تسميته النيب 
وكانت النبوءة عنه .  شهرا١٥يف وسط جملس املناظرة مث ظل يبكي إىل 

فما دام قد تراجع ". إن مل يرجع إىل احلق: "مشروطة، إذ وردت فيها كلمات
عن موقفه وذلك حبضور الشهود الذين ما زال كثري منهم أحياء يرزقون، فهل 

  ؟ من الفطرة السليمة عدم التوقف عن االعتراض بعد ذلك أيضا
كذلك يعترضون مبحض العناد واجلهل أن النبوءة عن صهر أمحد بيك أيضا 

كرون مطلقا وقد آلت حالة أمانتهم وصدقهم إىل أم مل يعودوا يذ. مل تتحقق
 -خيانة منهم-فون وخي.  أمحد بيك وما جرى معه-عند توجيه االعتراض-

واحلق أن . شطرا من النبوءة ويظهرون شطرها اآلخر ويتعمدون خداع الناس
فمات . النبوءة كانت ذات شطرين، شطر يتعلق بأمحد بيك وشطر بصهره

ومن طبيعة . أمحد بيك يف املدة احملددة وتأمل مبوته ورثته كثريا وملئوا خوفا
مها ومات أحد) موشك على النـزول(اإلنسان أنه إذا أُِخذ اثنان ببالء واحد 

 وعلى ورثته خوف وذعر -الذي مازال حيا-بنـزوله استوىل على اآلخر 
 كما كانت النبوءة املتعلقة بآم مشروطة �وملا كانت النبوءة مشروطة. شديد

بشرط، فقد استوىل عليهم اخلوف والذعر الشديد بعد موت أمحد بيك ودعوا 

                                           
أيتها املرأة تويب تـويب فـإن       : "لقد تضمن إهلام النبوءِة شرطا نشر يف الزمن نفسه وهو          �

فقـد  . أي تويب يا أيتها املرأة فإن البالء نازل على ابنتك وابنة ابنتك           ". البالء على عقبك  
لكن بعد موت أمحد بيك أُنِقذت ابنـة        . نزل البالء على ابنتها إذ مات زوجها أمحد بيك        

 .  من نزول البالء عليها إىل ما يعلمه اهللا، منه- نتيجة اخلوف والدعاء والصدقة -ابنتها 
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كثريا وتصدقوا، كما وصلتين من بعضهم رسائل مترعة بالتواضع واالبتهال، 

. اهللا تعاىل أيضا ليحقِّق شرطه الوارد فيهاوهي ما زالت يف حوزيت؛ فأخرها 
ولكن املؤسف حقا أن هؤالء الناس الذين يثريون ضجة عن صهر أمحد بيك 
ويذكرونه يف مئات اجلرائد واالت ال يذكرون النبوءة بكاملها مبقتضى العدل 
واألمانة، وال يذكرون يف أية جملة أن النبوءة كانت ذات شطرين، وقد حتقق 

يكثرون من ذكر صهر أمحد بيك . ا يف مدة حمددة مبوت أمحد بيكشطر منه
. دائما ويف كل مكان وجملس، ويف كل جملة وجريدة وال يذكرون الذي مات

  !هذا هو نصيب املشايخ املعاصرين من النبل واألمانة
كذلك يثريون اعتراضا آخر أيضا وهو أنه قد أُخِبر يف النبوءة أن املولوي 

األسف . ءه سينالون اخلزي والذل ولكن مل يصبه أي خزيحممد حسني ورفقا
كل األسف أن هؤالء القوم ال يعرفون أن كيفية خزي كل فئة ختتلف عن 

أنا الذي : "أليس املولوي حممد حسني هو الشخص نفسه الذي قال عين. غريها
ي حممد ؟ فهل استطاع أن يسقطين؟ أليس املولو"رفعته وأنا الذي سأُسِقطه اآلن

عرف من العربية صيغة واحدة؟ ولكن عندما أ ال سني هو الذي قال عين بأينح
ألّفت زهاء عشرين كتابا بالعربية نظما ونثرا ودعوته للمبارزة يف ذلك مل 
يستطع أن يؤلف مقابلي كتابا واحدا؟ أليس املولوي حممد حسني نفسه الذي 

جز عن املبارزة؟ دعوته ليكتب تفسري القرآن الكرمي جالسا إزائي ولكنه ع
وباإلضافة إىل ذلك هناك أنواع مرارٍة ودواعي إهانة داخلية وعائلية واجهها 

أمل يواجه خزيا وهوانا مع كل ذلك؟ وال . ولكن ال أرى التصريح ا مناسبا
نعرف ما هو املقدر له يف املستقبل، ألنه ال اعتبار للمدة يف نبوءة الوعيد بل 

  . ة واالستغفارميكن أن تزول نتيجة التوب
عالوة على ذلك ال بد من التذكُّر أيضا أن هذه النبوءات اليت ال تزيد على 
ثالث أو أربع نبوءات ويثري معارضونا ضجة حوهلا، إمنا هي نبوءات وعيد، 
واملعلوم أن حتقق نبوءات الوعيد ليس ضروريا حسب نصوص القرآن 
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ألف نيب أنه ميكن أن يرد  ١٢٤ ألا تنذر بنـزول البالء، ويتفق �.واحلديث

وميكن أن يفقه كل من ميلك . كل بالء بالصدقة والدعاء والتضرع واالبتهال
قليال من العقل أن البالء الذي أراد اهللا إنزاله وكان يف علمه وحده ومل يخبر به 

  . النيب يسمى بالء، أما حني يطلَع عليه النيب يسمى البالء نفسه نبوءة وعيد
 أية حال، إذا كان حتقق نبوءة الوعيد ضروريا فال بد من التسليم أن على

 وقد قلنا قبل قليل إن البالء ميكن أن يرد �.نزول البالء ضروري ال حمالة
فهذه . بالصدقة والدعاء وغريمها، وهذا ما أمجع عليه األنبياء كلهم أمجعون

 أنفسهم مشايخ أمر اهلجمات السخيفة اليت يشنها هؤالء القوم مع اعتبارهم
إنين أستغرب كثريا؛ أال يقرؤون القرآن الكرمي؟ أَوال يقرؤون . حمري للغاية

 اليت ورد ذكرها مفصال يف �األحاديث أيضا؟ أال يذكرون نبوءة يونس 
ومل تكن مشروطة بشرط، ومع ذلك أُنقذ الناس مجيعا من " الدر املنثور"كتاب 

أن النبوءة مل تتحقق ومل  -ونه نبيامع ك-ني خطر ببال يونس العذاب؟ وح
يهلك الناس، أُنزل عليه العذاب تنبيها، وواجه مصائب كثرية بسبب هذا 

فما دام النيب الطاهر القلب قد واجه مصائب كثرية فماذا عسى أن . االعتراض
يكون حال أولئك الذين يعترضون على نبوءات مشروطة بشروط مرة بعد 

يف قلبهم مسحة من خشية اهللا لتعلموا درسا من أخرى وال يتوقفون؟ لو كان 
                                           

وِإنْ يك كَاِذبا فَعلَيِه كَِذبه وِإنْ يك صاِدقًا يِصبكُم         �: يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي      �
  كُمِعدالَِّذي ي ضعفقال تعاىل هنا إن بعضا من نبوءات الوعيـد سـوف            )٢٩ :غافر( �ب 

بل إن حتقق كافة نبوءات الوعيد ليس ضروريا        . تتحقق، ومل يقل إا كلها ستتحقق حتما      
إن يك صادقا يـصبكم     : ولو مل يكن ذلك يف مشيئة اهللا لقال       . بل ميكن أن يزول بعضها    

  . منه. كل الذي يعدكم، ولكنه مل يقل ذلك
الء الذي خيرب به اهللا تعاىل نبيا أو رسوال أو حمدثا أحق بالرد من البالء الذي ال يخبر                  الب �

به ألنه يفهم من اإلخبار به أن اهللا تعاىل يريد رده إذا قام أحد بالتوبة واالستغفار والدعاء                 
 مطلقـا،  وإذا كانت نبوءة الوعيد ال ترد فال بد من القول بأن البالء ال يـرد  . أو الصدقة 

وكذلك ال بد من االعتقاد يف هذه احلالـة أن الـصدقة            . وهذا يتناىف مع معتقدات الدين    
 .والتوبة وما إىل ذلك كله عدمي اجلدوى عند نزول البالء، منه
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ولو . نبوءة يونس وملا أطالوا لسام إىل هذا احلد وما أظهروا اجلرأة هكذا

كانت فيهم بذرة من التقوى لفكَّروا أن النبوءات اليت يعترضون عليها ال تزيد 
هم بإظهار صدقها فقد ث نبوءات، أما النبوءات اليت تصفععن نبوءتني أو ثال

فكان عليهم أن . وصل عددها إىل املئات بل إىل اآلالف أو مئات اآلالف
 هل هلم أن يؤكدوا يل أن االعتراض الذي �.يتأملوا جيدا أي الكفتني راجحة

يثريونه على نبوءايت أو على خطأ اجتهادي ليس له نظري يف نبوءات األنبياء 
 مع كونه أفضل �األكرم السابقني؟ أال يعلمون أن األنبياء اآلخرين، حىت نبينا 

أمل . األنبياء وأعالهم وخامت النبيني، مل يسلم من مثل هذه األخطاء االجتهادية
يكن السفر إىل احلديبية خطأ اجتهاديا؟ أَوليست هناك أخطاء اجتهادية أخرى 
أيضا ِذكْرها مدعاة للتطويل؟ فإن هذا النوع من اهلجمات البذيئة اليت ال يسلم 

                                           
 آية إهلية، وإا آليات وليست أمرا ظنيا، بـل قـد        ١٨٧لقد سجلت يف هذا الكتاب       �

لكتب قبل حتققها، وإن ألوفا من الشهود عليها        نشرت معظم هذه النبوءات يف اجلرائد وا      
ولو مت البحث عن مثل هـذه       . وكلها أمور تفوق قدرة اإلنسان    . ال يزالون أحياء يرزقون   

اموعة من اآليات اإلهلية واألنباء يف كتب األنبياء اإلسرائيليني فيمكنين أن أقول بكـل              
ولو سلّمنا بوجودها جدال فمن أين . يقني إنه لن يوجد نظريها يف سوانح أي نيب إسرائيلي        

يتوفر الشهود على رؤية تلك اآليات؟ وليس اخلرب كاملعاينة، إن النصارى يقدمون مرة بعد            
.  املوتى ولكن ال يقدمون دليال وال على حالة واحدة         �أخرى معجزات إحياء عيسى     

ن هناك، ومل   كما مل يسرد أي واحد من هؤالء األموات حكاية العامل اآلخر بعد عودته م             
يذكر حقيقة اجلنة والنار، ومل ينشر كتابا حول عجائب العامل اآلخر حيتوي على شـهادة             

  . عني، كما مل يثبت وجود املالئكة بشهادته
فاملراد من املوتى هم الذين كانوا مثل األموات روحانيا أو ماديا ونالوا حيـاة جديـدة                

فلو خلـق الطيـور     .  الطيور �عيسى  واحلال نفسه بالنسبة إىل خلق      . بواسطة الدعاء 
-املـسيحيون   وهل يعقَل أن ينسى     . حقيقة ألقبلت الدنيا إليه وملا وصل األمر إىل صلِْبه        

 مثل هذه اآلية العظيمة على ألوهيته؟ بل كانوا سيجعلون من احلبة            -احلريصون على تأليهه  
له على معناه الظاهري    فالظاهر أن هذا احلدث املذكور يف القرآن الكرمي ال ميكن مح          . قبة

 . بل املراد هو األمر العادي الذي ال حيمل يف طياته أمهية كبرية، منه
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أيضا ال تليق مبسلم، بل إمنا هي من عمل الذين هم أعداء اإلسالم  �منها النيب 
  . يف احلقيقة

ومن الغباوة أيضا أم يقولون من أجل حتريض اجلهالء من الناس إن هذا 
الشخص يدعي النبوة، ولكنه افتراؤهم البحت؛ إذ مل أدِع قط نبوةً مينعها 

 من ناحية ومن ناحية أخرى نيب إن ما ادعيته هو أنين من األمة. القرآن الكرمي
وليس املراد من النبوة إال أين أحظى بكثرة املكاملة . �بربكة نبوة النيب 

مع أن : احلقيقة أنه كما كتب ادد السرهندي يف مكتوباته. واملخاطبة اإلهلية
بعض أفراد هذه األمة قد خصوا باملكاملة واملخاطبة اإلهلية وسيبقون خمصوصني 

القيامة، غري أن الذي يشرف بكثرة املكاملة واملخاطبة اإلهلية وتكشف إىل يوم 
   .عليه األمور الغيبية بكثرة يسمى نبيا

وليتضح اآلن أن هناك نبوءة يف األحاديث النبوية الشريفة أنه سيكون يف أمة 
 شخص يسمى عيسى بن مرمي ونبيا، أي سيشرف بكثرة املكاملة �النيب 

ة اإلهلية وتكشف عليه األمور الغيبية بكثرة ال تكشف إال على نيب واملخاطب
 ِإال مِن ارتضى ِمن *فَال يظِْهر علَى غَيِبِه أَحدا �: كما يقول اهللا تعاىل

 سنة املكاملةَ ١٣٠٠ والثابت املتحقق أنه مل يعط غريي خالل الـ��رسوٍل
ور الغيبية اليت كشفها علي، وإذا أنكر ذلك واملخاطبة اليت شرفين اهللا ا واألم

  .أحد فإن مسؤولية اإلثبات تقع عليه
الكثرة ذه فمجمل القول إنين أنا الفرد الوحيد الذي خص من بني األمة 

بدال األولياء واألمن الوحي اإلهلي واألمور الغيبية، وكل من خال قبلي من 
الوفري من هذه النعمة، ومن أجل  األمة مل يعطَوا هذا النصيب يفقطاب األو

 صا، ألن "النيب"اسم بذلك أنا الوحيد الذي خبينما مل يستحقه هؤالء مجيع ،
. كثرة الوحي وكثرة األمور الغيبية شرط لذلك، وهذا الشرط غري متوفر فيهم

 جبالء ألن الصلحاء �وكان ال بد من أن حيدث ذلك لكي تتحقق نبوءة النيب 
                                           

  ٢٨ -٢٧: اجلن �
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لَوا من قبلي لو حظُوا بالقدر نفسه من املكاملة واملخاطبة اآلخرين الذين خ

اإلهلية واالطالع على األمور الغيبية واستحقوا أن يسموا أنبياء لوقعت شبهة يف 
لذا فقد منعت احلكمة اإلهلية هؤالء الصلحاء من نيل هذه النعمة . �نبوءته 

ه املرتبة، ؛ فقد ورد يف األحاديث أن شخصا واحدا فقط سينال هذةكامل
  . وبذلك ستتحقق النبوءة

ليكن معلوما أننا كتبنا بعض النبوءات منوذجا فقط، غري أا يف حقيقة األمر 
هللا تعاىل وقد نزل علي كالم ا. تعد مبئات اآلالف ومل تنقطع سلسلتها بعد

وننهي الكتاب على هذا القدر . ا قلَّ عن عشرين جملداحبيث لو سجل كله لَم
 اهللا تعاىل أن يبارك فيه من عنده وجيذب به مئات ألوف القلوب إلينا، وندعو

  . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني. آمني
 �تـمــت

  
  
  
  
  
  

                                           
كان من املقدر يف كالم اهللا تعاىل أن اجلزء الثاين من األمة سيحتوي على مجاعة املسيح                 �

 ِمنهم لَما يلْحقُـوا    وآخِرين�: لذا فقد ذكر اهللا تعاىل تلك اجلماعة منفصلة فقال        . املوعود
وقـد ورد يف األحاديـث   . سيأتون فيما بعـد أي هناك مجاعة من األمة احملمدية � ِبِهم

لو :  وضع يده عند نزول هذه اآلية الكرمية على سلمان الفارسي وقال           �الصحيحة أن النيب    
كما أوحـى   . افهذه النبوءة كانت ختصين أن    . كان اإلميان معلقا بالثريا لناله رجل من فارس       

ومل يكن  ". الرباهني األمحدية "اهللا تعاىل إيلَّ احلديث نفسه تصديقا لتلك النبوءة، كما ورد يف            
هناك أحد مصداقا بصورة حمددة هلذا احلديث قبلي، فجعلين وحي اهللا تعاىل مصداقا هلـا،               

  .منه. فاحلمد هللا
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ما دمت قد أُمرت بإصالح قوم النصارى فسميت ابن مرمي بناء على هذه 
  احلكمة

الوقت الوقت، وهاتان الشاهدتان : ادي األرضالسماء تمطر باآليات، وتن
  واقفتان لتصديقي

  ما جئتكم من غري وقت عابثا، وإمنا حياربين قومي جهال وتعصبا
يا سيئ الظن ال تنظر إيلَّ بسوء ظن، بل انظر إىل الفنت كيف عمِت البالد 

  كلها
من ما دامت األرض قد فَتحت مئات أبواب الفسق والفساد، فقد فُتح باب 

  . السماء أيضا للتغلُّب عليهما
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي

´ße@LÖ…b–Ûa@æìÇ@¿@�a@æb×@ @

قد يكون معظم الناس على علم أن الدكتور عبد احلكيم خان الذي كان 
. من مريدي إىل عشرين عاما تقريبا، قد ارتد منذ بضعة أيام وصار عدوا لدودا

اين كذابا وخمادعا وشيطانا ودجاال وشريرا وآكل حرام وعدين خائنا وقد مس
وما من ". املسيح الدجال"وطماعا وحريصا ومفتريا على اهللا، وذلك يف كتابه 

عيب إال وقد رماين به، وكأنه مل يسبق منوذج هذه السيئات كلها غريي منذ 
دن البنجاب وألقى ومل يكتف بذلك، بل جتول يف كُربيات م. أن خلقت الدنيا

حماضرات يف بيان عيويب ورماين بأنواع املنكرات يف اجللسات العامة يف الهور 
وأظهرين كخطر على العامل وأسوأ من . وأمِرتسر وبتياله وغريها من املدن

  . تهاالشيطان وسخر مين واستهزأ يب يف كل حماضر
ومل يكتِف . يانهباختصار، لقد واجهت على يديه من اإليذاء ما ال حاجة لب

ته نبوءة يف اميانْ عبد احلكيم بذلك فحسب، بل نشر إىل جانب كل حماضر
لقد أهلمين اهللا أن هذا الشخص سيهلك يف أثناء ستة : "مئات الناس جاء فيها

صربت على نبوءاته، ولكن وصلت ". أعوام وستنتهي حياته ألنه كذاب ومفتر
يل لة إىل أخينا الفاضل اجللم رسا١٩٠٦أغسطس / آب١٤منه اليوم بتاريخ 

 أن -أنواع العيوب يفَّ وكيل الشتائمبعد ذكر -املولوي نور الدين كتب فيها 
م الك هذا الشخص، وأنه ١٩٠٦متوز / يوليو١٢اهللا تعاىل أخربه بتاريخ 

أما اآلن وقد وصل األمر إىل هذا . سيهلك يف ثالث سنوات من تاريخ اليوم
واحلق أن يف . ن أنشر أنا أيضا ما كشف اهللا علي عنهاحلد فال أرى حرجا يف أ
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ذلك خريا للقوم ألين لو كنت فعال كذابا عند اهللا وأفتري عليه ليل ار منذ 
 بأكل � عاما، وأكذب عليه غري هياب لعظمته وجالله، وأعامل خلقه ٢٥

أموال الناس باخليانة وبطرق حمرمة، وأؤذي خلق اهللا بسوء معامليت وثوائر 
نفسي؛ لكنت يف هذه احلالة جديرا بعقوبة أكرب وأشد ِمن أسوأ الناس سريةً 

أما إنْ مل أكن كما يزعم ميانْ عبد احلكيم فآمل . حىت يسلم الناس من فتنيت
. من اهللا أنه لن مييتين موت اخلزي الذي جيعل ِمن أمامي لعنة وِمن خلفي لعنة

  . �لست خافيا عن عني اهللا، ال يعرفين إال هو 
على أية حال أورد فيما يلي كليت النبوءتني، أي نبوءة ميان عبد احلكيم 

  : عين، وما كشف اهللا علي مقابلها وأترك احلكم إىل اهللا القادر
  نبوءة ميان عبد احلكيم خان، اجلراح املساعد يف بتياله حبقي

 :اليت كتبها يف رسالته املوجهة إىل أخي الكرمي املولوي نور الدين كما يلي
املريزا : م عن املريزا اإلهلامات التالية١٩٠٦متوز / يوليو١٢تلقيت بتاريخ 

الشرير يهلك أمام الصادق، وقد أُخِبرت أن موعد . مسرف كذاب، وخمادع
  �.ذلك لغاية ثالث سنوات

والنبوءة اليت تلقيتها مقابلها من اهللا تعاىل عن ميانْ عبد احلكيم 
  :رمجتها كما يليخان، اجلراح املساعد يف بتياله وت

  �يسمون أمراء السالمإم . تالحظ يف املقبولني عند اهللا مناذج القبول وعالماته

                                           
ه قد أُخِبر مبيعاد ميتـد إىل       هنا مل ينقل ميان عبد احلكيم كلمات اهللا بنصها بل قال بأن            �

 .منه. ثالث سنوات
 ردا على قول عبد احلكيم حيث عـدين         �جاء منه   " إم أمراء السالم  : "إن قول اهللا   �

وكأنـه  . كاذبا وشريرا وقال إن الشرير سيهلك أمام الصادق، وكأين كاذب وهو صادق      
 اخلواص يـسمون أمـراء      فقال تعاىل ردا على ذلك إن عباد اهللا       . رجل صاحل وأنا شرير   
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 ولكنك مل تدرك �إن سيف املالئكة املسلول أمامك.  أحدا أن يغلبهمال يسع
رب فرق بني صادق وكاذب، أنت ترى كل  ".الوقت ومل تر ومل تعرف

  �."مصلح وصادق
  زا غالم أمحد املسيح املوعود القادياينمري: الـمـعـلـن

   من اهلجرة١٣٢٤ مجادى الثانية ٢٤م املوافق ١٩٠٦آب / أغسطس١٦

                                                                                                     
ولو حدث ذلك هللكت الدنيا     . السالم، لن يكون يف نصيبهم موت اخلزي وعذاب اهلون        

 . منه. كلها وملا بقي بني الصادق والكاذب عالمة خارقة
املخاطَب يف هذه الفقرة هو عبد احلكيم خان، واملراد من سيف املالئكة املسلول هـو                �

 . ن تدخل أيدي البشرالعذاب السماوي الذي سيظهر دو
أي إنك مل تفكر فيما إذا كانت األمة احملمدية حباجة إىل دجال أو مصلح وجمـدد يف                  

 . هذا العصر وهذا الوقت احلرج
يف هذه الفقرة اإلهلامية رد على قول عبد احلكيم خان حيث قال إن الشرير سـيهلك                 �

 بأنك لست صادقا، وسأفرق بني      فما دام قد اعترب نفسه صادقا، فقال تعاىل       . أمام الصادق 
 .الصادق والكاذب، منه
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  هذه صورة فقرة املباهلة اليت كتبها بيده جراغ دين من جامون
  وصورة توقيعه
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أرى من املناسب أن أوضح هنا أن إعالين هذا ليس مين فحسب، بل من اهللا تعاىل ألنه                  
 كلّفين بإظهار صدق إمام الزمان واملسيح املوعود والشهادة بأحوال زمانه املبارك كما             �

اليـوم  " ألن   � وشاِهٍد ومشهودٍ  * الْموعوِد   والْيوِم�: يتبني من مضمون آية سورة الربوج     
. هو حضرة إمام الزمان املـسيح املوعـود  " املشهود"هو هذا العصر، واملراد من     " املوعود

لذا أشهد بصدق القلب    . �والشاهد هم أولئك الذين سيشهدون من اهللا على صدقه          
 مشرف مـن    - أدىن شك وريب   بال-موجودا وبصريا أن حضرة املريزا      ومعتربا اَهللا تعاىل    

وإن طاعته مدعاة ملرضاة اهللا ومعارضته سـبب لقهـره          . اهللا مبنصب اإلمامة هلذا العصر    
لذا أرى مناسبا أن أكتب بعضا من كشويف ورؤاي بإجياز زيـادةً يف طمأنـة                �.وغضبه

  .العامل
ود من النـور     عاما تقريبا يف رؤيا صاحلة أنه قد نزل عم         ١٢فليتضح للقراء أين رأيت قبل      

مث ظللت أرى اهللا تعـاىل إىل       . وغطاين وغير من حاليت وأجرى على لساين كلمة الشهادة        
سنة أو أكثر بقليل، وحني بدأت هذه احلالة تضعف رأيت اهللا تعاىل يف املنام يف إحـدى                 

 مث رأيت يف. الليايل واجنذبت إليه كليا وظلت لذة املنام ومتعته موجودة يف قليب طول اليوم           
 مجاعة كثرية يف انتظـار املـسيح        -قبل حنو ست سنوات من اليوم     -خرى  رؤيا صاحلة أ  

ورأيـت  .  مركِّزين أنظارهم إىل السماء كأن املسيح املوعود نازل يف احلال          �املوعود  
عندها أُِريت مكتوبا يف كتـاب      .. أيضا أم باذلون جهودا يف بناء املنارة لنـزول املسيح        

يت سينـزل عليها املسيح سوف تبىن بيد جراغ دين أي بيدي أنـا             موحى به أن املنارة ال    
ويف الوقت نفسه كُشف علي أنه ال يوجد يل يف الدنيا سِمي لبناء هـذه               . العبد املتواضع 

مث بعد ثالث سنوات تقريبا أُريت يف الرؤيا أن سائر أقوام العامل تحدث الضوضاء              . املنارة
قل هلـم أن    : (حني كنت أراهم نزل علي إهلام من اهللا       . فريوالشغب فيما بينها مثل العصا    

مث رأيت يف رؤيا صاحلة أخرى، أن عقدت جلسة تضم أناسا           ) يأتوا إىل هنا حىت يرتاحوا    
ورأيت مبناسبة أخرى انعقاد جلسة تضم      . صاحلني حضرتها أنا أيضا والناس يباركون يل      

، � الناس بصوت عـال لبيعتـه    وكلِّفت خبدمة أن أدعو�خداما خملصني حلضرته  
وقبل سنة من اآلن رأيت يف رؤيا صاحلة أخرى أن نورا ظهر مـن              . وأقدم أمامه القادمني  

الغرب يبلغ طوله عدة أميال وارتفاعه إىل السماء فتوجه النور إيلّ مباشرة وكلما اقتـرب               
لتـا   شخصا ممسكا يف ك    -بدال من النور  - خافتا حىت عندما قرب مين رأيت        مين أصبح 

فجاء هذا الـشخص علـى      . يديه شيئا يشبه النعلني، وكلما حركهما خرج منهما ضوء        
أحضروا املرضى، فحنيت رأسي أمامه على قولـه هـذا          : مقربة مين وقال حبماس متزايد    



٣٨٠  �������� ��	���א����
                                                                                                     

             وبعـد  . فمسح رأسي مبا يف يده، فإذا يف رقبيت حلقة حديدية مثل السجناء أفكُّها بيدي
    حالة الكشف كما سبقت، واستوىل على قليب نـوع مـن            ذلك ببضعة أيام طرأت علي 

  . السرور كأين مِلك
ففي تلك احلالة من السرور والتموج وصلت يف أحد األيام إىل حضرة اهللا يف الكـشف،                

وإىل . عندها كُشفت علي حقيقة تعليم املسيحية أي اإلجنيل وأُخِبرت بأخطاء املـسيحيني      
على وشك  ) أي مسيح هذه األمة    (�املوعود  جانب ذلك كُشف يل أيضا أن املسيح        

وبعد ذلك  . النـزول جبالل، وكُلِّفت باإلعالن بنـزوله وتبشري األمم للدخول يف ملكوته         
ببضعة أيام أُِريت يف الرؤيا الصاحلة أجراما نورانية نازلة من السماء وساحبة بشكل نصف              

      ا يديمن الرؤيا نفسها رأيت فيما بعد       ويف سلسلة . القمر، وأنا أمسكها إلمام الزمان ماد 
، �أن بيوتا كثرية تعد لألوروبيني يف مكان وجبانبها جيلس رجل صاحل أي حـضرته               

وحوله سياج فال يرى حضرته من اخلارج، ويعاتب بشدة على الذين يعملـون داخـل               
يف هذه و. لو مل تكملوا العمل إىل الغد ُأللغيت الصفقة: السياج ليسرعوا يف العمل، ويقول  

 وأصبح كيانـه املنـور      �األثناء صادف أن هبت ريح أدت إىل سقوط السياج حوله           
 صار مجيال جدا ومنريا كأنه يشع       �ورأيت أن وجهه    . والالمع مثل الشمس ملحوظا   

. ورأيت أيضا أن لباس حضرته األبيض الناصع والرباق يصل من الرأس إىل القدمني            . نورا
فعاملين حضرته بلطف وحب حىت أيقنت أنين حمظوظ        .  وسلّمت �عندها تقدمت إليه    

بنظرة احلب من حضرته وسأنال شرف اخلدمة، حىت وجدت أن لباسي أيضا صار أبيض              
وكذلك رأى رجلٌ صاحل رؤيا حبقي بعد التركيز حيـث          . �ناصعا وبراقا مثل لباسه     

ـ   . رأى ِبركةً ويف وسطها بناية مشيدة خترج منها شعلة نور          لقـد  : صاحلفيقول الرجل ال
  . جئت إىل باب هذه الغرفة للتحقيق يف منشأ هذا الضوء ووجدتك فيها
ولكن من اجلـدير    . باختصار، هناك رؤى وكشوف أخرى كثرية ذكرها مدعاة للتطويل        

باالنتباه جيدا أن اهللا تعاىل أكد هلذا العبد املتواضع بصراحة من خالل الرؤى والكـشوف    
يف -كما أُِري حضرته    . �نيني لسيدنا املسيح املوعود     وغريها أنين أحد األنصار الروحا    
يف الرؤيا الصاحلة اليت يصدقها احلديث النبوي         ناصرينِ -فترة ابتدائية لدعوى كونه املسيح    

فإن كشويف ورؤيـاي الـيت      . القائل بأن املسيح سينـزل واضعا يديه على كتفَي ملَكني        
املتواضع أحـد املـصداقَني املـذكورين يف        ذكرا باختصار تثبت بصراحة أن هذا العبد        

وذلك ألنه قد أُريت أوال يف كتاب موحى بـه أن           . � ورؤيا حضرته    �حديث النيب   
  . سوف تبىن بيد هذا العبد املتواضع�املنارة اليت سينـزل عليها املسيح 

للدخول أمرين اهللا تعاىل يف الكشف بإعالن النـزول اجلاليل للمسيح ولتبشري األمم            : ثانيا
  . يف ملكوته
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   على رسوله الكرمي حنمده ونصلي       بسم اهللا الرمحن الرحيم
  آيـة سـمـاويـة

  فـي تأيـيد مسيح الزمان
  � ِبأَنفُِسِهم ما يغيروا حتى ِبقَوٍم ما يغير ال اَهللا ِإنَّ�

                                                                                                     
  .أمرين بإهلام منه ألدعو األمم للنجاة من الطاعون: ثالثا
  . أنزل اهللا تعاىل األجرام السماوية النوارنية على يدي لتأييد إمام الزمان: رابعا

  .  منصب خدمته والتمثيل عنه�أُعِطيت من قبل حضرته : خامسا
  . �كُلِّفت خبدمة دعوة األقوام لبيعته : سادسا

 وأحد املصداقَِني �ل من جمال للشك بعد كل هذه األدلة البينة أال أكون من أنصاره        فه
املذكوريِن يف احلديث الشريف والرؤيا الصاحلة؟ كال، ولكن صحيح أين ال أجد يف نفسي        

 ألين  �إىل اآلن قدرة مالية أو علمية حىت أعد نفسي بناء عليها ناصرا حقيقيا حلضرته               
.  سيحقق كل ذلك حتما    � الناحيتني، ولكن أؤمن بوعود اهللا أنه        صفر اليدين من هاتني   

بل أقول بيقني كامل إنين لن أموت ما مل تتم اخلدمة اليت كُلِّفت ا ألن وعود اهللا تعاىل ال         
   دربأين رسولٌ للنـزول اجلاليل للمسيح املوعود      لذا أقول بكل حتد     . تبطل ومشيئته ال ت

مبعـىن أن  . اآلن كان مجاليا، وسيبدأ من اآلن نزول جاليل وهو أن نزول املسيح إىل   ����
األمر كان يوضح للناس إىل اآلن بلطف من خالل بيان مجايل ولكن اهللا تعاىل سينبه اآلن                

  .جبالله وحربة غضبه، وهذا ما أُِمرت بإعالنه، منه
  .مع هذا العلم مل يتورع عن املعارضة �
 إعالن جراغ دين بكتاب حقيقة الوحي إال ليعلم كل           ليكن واضحا أنين مل أُِحلق     :تنبيه �

منصف وعادل أن جراغ دين الذي قد نال جزاء أعماله كان يصدقين سابقا، مث حتـالف                
مع بعض القساوسة جبذب النفس األمارة وارتد ومساين دجاال وغريه من األمساء، وألـف              

 عادل أن يـدرك أنـه       واآلن لكل . منارة املسيح، وإعجاز حممدي   : ضدي كتابِني بعنوان  
جراغ دين نفسه الذي نشر يف تأييدي إعالنا، فأنقذه اهللا تعاىل من الطاعون أثناء الفتـرة                

    مث حني لبس لباس االرتداد ومشر عن ساعده للتحقري والتكفري          . اليت كان فيها من مصدِقي
  .ذلكأُِخذ أخذا وبيال، وهلك حبسب نبوءيت وبناء على مباهلته هو، فاحلمد هللا على 
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ال خيفى على أهل البنجاب واهلند ما أحدثته آفةُ الطاعون من انقالب يف 

. وحتصد أهلها كلياهذا البلد؛ فهي ال تضع قدمها مبدينة أو قرية أو بيت إال 
إا حتصد العامل مثل . القلوب تنخلع لصوالا املهيبة واألبدان تقشعر هلوهلا

ينفصل األعزة . صاعقة من السماء، والناس يفرون تاركني بيوم ومدم
اخللق منهمك يف صنوف . واألقارب عن بعضهم، وال يستقر للعامل قرار

  . الشديد جيهلون حقيقة هذه اآلفةاإلجراءات الوقائية، ولكنهم مع األسف 
إن يف قليب محاسا ملواساة البشر ألن اهللا تعاىل قد كشف علي عالجها 
احلقيقي والقطعي واليقيين؛ فقليب وإمياين ومواسايت للبشر تدفعين ُألظهر للناس 

 لدفع هذه اآلفة وهو يشمل أسباب جناة الدنيا -ذلك العالج الشامل واحلقيقي 
  . كان يف نصيبه أن ينال حظا من هذه السعادة لكي ينجو من -

فليتضح أن اهللا تعاىل يظهر علي كشفًا منذ عام تقريبا أن الزمن الراهن هو 
 عدعندمقدمة زمن القيامة الروحانية؛ أي زمن الصلح والصالح الذي ي 

املسلمني زمن فتح اإلسالم، ويعد عند املسيحيني زمن نزول املسيح اجلاليل 
. كما هو زمن ترفع فيه من األرض سلطة الشيطان وفتنة الدجال. لكوتهوم

وتقوم يف الدنيا عبادة اهللا . وتنور األرض مبعرفة جالل اهللا كوضح النهار
ولن حيارب قوم قوما وال ملوك . احلقيقية واحلق األبدي واألمن والصلح

 الدنيا أمجعني يف ملة سترفع من الدنيا العداوة الدينية وسيدخل أهل. ملوكا
واحدة ودين واحد، ويظهرون منوذجا كامال للصلح والصالح، وتعيش األمم 
يف كامل األمن والوئام معمورة بالنعم الروحانية واملادية، وترفع من الدنيا مجيع 
أنواع احلروب والفنت والفساد والبغض والعداوة والكفر واملعصية حىت يشرب 

الذئب من ِورد واحد، والدليل على ذلك موجود يف األسد والثور والشاة و
  . القرآن الكرمي والكتب املقدسة

وأريد أن أبني أيضا أن الزمن املبارك الذي مت التصريح عنه هو األلفية 
أي بالصلح والصالح مثل .. السابعة من عمر العامل، وهو خاص مبلكوت اهللا
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ة السادسة، لذا فإن االنقالب ولقد تبين يل أيضا أننا يف اية األلفي. السبت

وقد دبر اهللا أمر االستعداد . احلادث للقيامة الروحانية سوف يتم يف هذا القرن
النظام اجلمايل والنظام اجلاليل؛ : هلذا االنقالب الروحاين العظيم على نوعِني

النظام اجلمايل هو كما أن اهللا تعاىل يبعث بعض عباده إىل الدنيا يف كل عصر 
 الناس وإصالحهم حسب سنته املستمرة، كذلك بعث يف هذا العصر هلداية

 بعد أن بعثه  حضرة املريزا غالم أمحد القادياينأيضا عبده اخلاص الذي امسه
حتت ظله وهديه -كي خيلق أهلُ الدنيا يف نفوسهم بتشريفه مبنصب اإلمامة ل

ستعداد  نور ذلك التغيري الروحاين الذي نيله ضروري من أجل اال-وطاعته
للقيامة الروحانية، وليكونوا جديرين بالدخول يف ملكوت اهللا اآلمن واملبارك 

  . الذي ال دخل فيه ألي جنس وشرير
 حىت القحط، والطاعونوالنظام الثاين هو حربة اهللا اجلاللية والقهرية، أي 

يحذَّر أو يهلك ذه احلربة اجلاللية أولئك الذين ال ينصلحون بواسطة النظام 
كما جرت سنة اهللا منذ الِقدم أن املأمورين يبعثون دائما إلحداث . اجلمايل

االنقالب الروحاين أوال، وحني تتجاوز أممهم يف التكفري والتكذيب ينـزل 
واألمثلة على ذلك موجودة يف القرآن الكرمي والكتب املقدسة . عليهم العذاب

 بالتبليغ �ح املوعود فهذا ما حدث اآلن أيضا أنه حني قام املسي. بكثرة
وأقام حجة اهللا على الدنيا وأثبت دعوى كونه مبعوثا من اهللا من كل ناحية، 
ولكن الدنيا مل تتورع عن تكفريه وتكذيبه فأصدر اهللا تعاىل ألهل هذا العصر 
حسب سنته املستمرة حكما من السماء أن ينـزل على معارضيه ومكذبيه 

فذلك البالء . نبياء عليهم السالم من قبلأيضا بالء كما نزل على معارضي األ
  . هو الطاعون الذي يأكل الناس كما تأكل النار احلطب

لقد ورد يف احلديث الشريف صراحة أن الطاعون سيتفشى يف زمن املسيح 
 -كذلك ورد يف الكتاب املقدس . املوعود بشدة حىت متتلئ الدنيا أمواتا
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عود ميوتون بدمامل خبيثة أي الطاعون  أن الناس يف زمن املسيح املو-اإلجنيل

  ) ١٦سفر رؤيا يوحنا اإلصحاح (
وعالوة على ذلك ينبئ القرآن الكرمي أيضا بكل وضوح عن هالك األقوام 

وِإنْ ِمن قَريٍة ِإال نحن مهِلكُوها قَبلَ يوِم الِْقيامِة �: كما يقول. يف الزمن األخري
وكذلك قال يف � شِديدا كَانَ ذَِلك ِفي الِْكتاِب مسطُوراأَو معذِّبوها عذَابا

 يغشى الناس هذَا *فَارتِقب يوم تأِْتي السماُء ِبدخاٍن مِبٍني �: سورة الدخان
أَِليم ذَابع�	ونَ�:  وكذلك قالِقمتنا مى ِإنرةَ الْكُبطْشالْب ِطشبن موي�� 

 وجِمع الشمس * وخسف الْقَمر *فَِإذَا بِرق الْبصر �:  سورة القيامةوقال يف
 رالْقَمو* فَرالْم نِئٍذ أَيموانُ يسقُولُ اِإلني * رزِئٍذ * كَال ال وموي كبِإلَى ر 
قَرتسة عن هذا وعالوة على ذلك هناك نبوءات كثرية يف الكتب املقدس ��الْم
، و ١٥ العدد ٦٦، اإلصحاح ٤إشعياء اإلصحاح : فانظروا مثال. العصر

، وحزقيال اإلصحاح ١٢، ودانيال اإلصحاح ٣ العدد ٥٠املزامري اإلصحاح 
، وميخا ٣، صفنيا اإلصحاح ٣، وحبقوق اإلصحاح ٢٨ إىل ١٥ العدد ٣٧

ىل  إ١٥ العدد ٢٤، واإلصحاح ٤٠ العدد ١٣، ومىت اإلصحاح ٤اإلصحاح 
ففي هذه الكتب بيانٌ مفصل . ١٦ و ١٥، رؤيا يوحنا الالهويت اإلصحاح ٣١

  . عن هذا العصر
كيف نؤمن بأن هذا العذاب قد نزل علينا بسبب : أما إذا كان السؤال

وما لك القرى حىت يبعث : (معارضة إمام الوقت؟ فنرد عليه من خالل اآلية
أُمٍة رسولٌ فَِإذَا جاَء رسولُهم وِلكُلِّ �: وقال يف مكان آخر�)فيهم رسوال

                                           
       ٥٩: اإلسراء 
    ١٢ -١١: الدخان  	
     ١٧: الدخان  �
 ١٣ -٨: القيامة �

�
وما كَانَ ربك مهِلك �: هذا طبق األصل ما كتبه جراغ دين وإال فاآلية الصحيحة هي 

 )املدقق. ()٦٠ :القصص (�الْقُرى حتى يبعثَ ِفي أُمها رسوال
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فمن ناحية هناك رسول أي حضرة  ��قُِضي بينهم ِبالِْقسِط وهم ال يظْلَمونَ

إمام الزمان الذي يدعو الناس إىل احلق والصدق، ومن ناحية ثانية يكذَّب أيضا 
أفال . األبواببكل شدة وقوة، ومن ناحية ثالثة إن العذاب املروع أيضا على 

يفهم من هذا أن معارضتنا وعداوتنا اليت نقوم ا ضد املبعوث من اهللا تتمثل لنا 
أو قل إن شئت إن السبب احلقيقي هلذا العذاب هو التكذيب الذي . عذابا

 غري أننا رأينا بأم 	�وحاق ِبِهم ما كَانوا ِبِه يستهِزئُونَ�. تسبب يف دمار العامل
ومسعنا بآذاننا أن املعارضني كانوا يسخرون ويستهزئون بنبوءة مسيح  �أعيننا

 املتعلقة بالطاعون اليت قيل فيها إن الطاعون سيتفشى يف البنجاب، �الزمان 
  أين ذلك الطاعون؟ : وقد نشرت قبل أربع سنوات من اآلن، وكانوا يقولون

 املقدسة على عالوة على ذلك هناك مئات األمثلة يف القرآن الكرمي والكتب
أن عاقبة مكذِّيب املبعوثني من اهللا تعاىل كانت الدمار واهلالك دائما، وأن عذابا 

 من - واحلال هذه -فما الذي مينعنا . من نوع خمتلف كان حيل بكل أمة
االعتراف أن هذا العذاب أيضا نتيجة ملعارضة ما؟ كال، بل إا بدون أدىن 

 اهللا وقهره اليت ظلّت موجودة دائما هلالك شك احلربة نفسها املتمثلة يف جالل
  . معارضي الرسل الصادقني

إذن، فإذا كان السبب معلوما فال بد من عالجه، والعالج هو اإلميانُ 
 بكونه مبعوثا من اهللا، ومحلُ نري �بدعوى إمام الزمان واملسيح املوعود 

 طيب طاعته والعمل بتوجيهاته بإخالص القلب وصدق النية، وإحداث تغيري
  . وحي منـزه عن كل نوع من اإلمث والعصيان حتت ظله وعمال بتعليماته

كان شخصا أو عائلة أو قوما أو أهل مدينة فسينجو أفمن فعل ذلك، سواء 
فمن تاب . بفضل اهللا تعاىل من هذه اآلفة؛ ألن باب االستجابة ما زال مفتوحا

                                           
    ٤٨: يونس �
 ٩: هود 	

 .منه .ال ندري ما الذي جرى هلذه العيون فيما بعد �
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 الناس فيه وال تقبل بصدق القلب قُبلت توبته، ولكن سيأيت وقت يتوب

توبتهم، واألقوام ستصرخ أمام اهللا ولن يسمع هلم، والدنيا ستعود إىل اهللا ولكن 
 *ربنا اكِْشف عنا الْعذَاب ِإنا مؤِمنونَ �: ستكون العاقبة يأسا كما قال تعاىل

ِبنيولٌ مسر ماَءهج قَدى والذِّكْر مى لَهكون هذا البالء منتشرا  عندها ي��أَن
يف األرض، ولن ختلو منه مدينة أو قرية إال ما شاء اهللا، بل سينتشر الطاعون يف 

عندها سيبحث الناس عن مالذ ولن جيدوه، كما يقول . البحار والفلوات أيضا
اهللا ألا نار غضب  � � كَال ال وزر*قُولُ اِإلنسانُ يومِئٍذ أَين الْمفَر ي�: تعاىل

لذا أنبه خلق اهللا من منطلق . ولن ختمد ما مل تنجز مهمتها وتنتقم من أعداء اهللا
مواساة البشر الزاخرة يف صدري أن خذوا ِحذركم جيدا وتوبوا قبل أن يهلك 

واختذوا خطوات جناتكم . هذا البالُء العاملي الفلواِت والبحار أيضا بتأثريه السام
  : وتلك اخلطوات هي. ذه الدنيا كلهاقبل أن حترق نار غضب اهللا ه

آِمنوا باهللا واحدا وتوبوا من كل شرك وكفر ومعصية، وتوكلوا عليه : أوال
  . وحده مطهرين قلوبكم من األوثان الظاهرية والباطنية كلها

آِمنوا بأنبياء اهللا الصادقني كلهم والكتب السماوية كلها عموما وبالنيب : ثانيا
آن الكرمي خاصة، وتوجهوا بصدق القلب إىل اتباع  والقر�العريب حممد 

  . اإلسالم دين اهللا احلي والكامل
بصدق ..  أنه مبعوث من اهللا�آِمنوا بدعوى سيدنا املسيح املوعود : ثالثا

القلب وانضموا إىل مجاعته اآلمنة واملباركة واحصلوا على النور الكامل للحياة 
  . الروحانية الذي ينجي من كل بالء وعذاب

فليتب كل شخص أمام اهللا بصدق القلب وليترك كل معصية ارتكبها : رابعا
ولينصرف . وليلتزم بالصلوات اخلمس والدعاء واالستغفار وليتذكر املوت دائما

إىل أداء حقوق اهللا وحقوق العباد قلبا وقالبا، ويرحم الفقراء والضعفاء 

                                           
     ١٤ -١٣: الدخان �
 ١٢-١١: القيامة �
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املستطاع لطاعة اهللا ونيل واملنكوبني قدر اإلمكان، وليكرس نفسه وماله قدر 

  . رضاه وملواساة بين البشر
فليطع احلكومة احملسنة ويشكرها بإخالص القلب، وال خيطرنّ بباله : خامسا

  . أبدا ما له عالقة بنقض األمن والتمرد وغريمها
فليصم أهل كل مدينة وقرية، وليخرج الناس مجاعات إىل الفلوات : سادسا

ىل يف تضرع وابتهال لرفع هذا البالء مقدمني كافة وامليادين وليدعوا اهللا تعا
 � وإمام الزمان املسيح املوعود �أنبياء اهللا والصلحاء عموما ورسول اهللا 

  . �خاصة شفعاء هلم يف حضرته 
 باإلخالص الكامل �وليطلب كل قوم وحزب من إمام الزمان : سابعا

 �اهللا ورسوله الكامل الدعاء لرد هذه اآلفة، تائبني توبة نصوحا ومؤمنني ب
  .�وبإمام الزمان 

فلو عملت الدنيا على طليب هذا ألمكنين أن أقول بكل يقني إن هذا العذاب 
سيرد بفضله تعاىل عن كل شخص أو بيت أو قوم أو مدينة أو منطقة من البالد 

السبب احلقيقي للعذاب هو اإلمث اليت أبدى أهلها منوذجا للتغيري احلسن، ألن 
، لذا لن يرفع العذاب من الدنيا ما مل يزل السبب  إمام العصرومعارضة

أخشى . احلقيقي وما مل ختمد نار غضب اهللا املضطرمة بسبب املعارضة واإلمث
أن تهمل الدنيا طليب هذا بإلقاء نظرة عابرة عليه وتنتظر وقتا حني تفلت من 

بلغ منتهاه ويأيت األيدي فرصة االستجابة ويغلَق باب التوبة ألن الشر حني ي
وقت القرار النهائي فال يستجاب حىت دعاء األنبياء عليهم السالم يف حق 

  . املعارضني
 قد دعا البنه كنعان الذي كان من الكافرين �اعلموا أن نوحا 

كذلك آمن فرعون ) انظروا سورة هود. (واملنكرين ولكن مل يستجب دعاؤه
قبل منهباهللا حني أوشك على الغرق ولكن مل ي.  
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ولَنِذيقَنهم ِمن الْعذَاِب اَألدنى �نعم، إذا كانت التوبة قبل وقت معني تقبل، 

 أي تقبل التوبة حني تظهر آثار ..��دونَ الْعذَاِب اَألكْبِر لَعلَّهم يرِجعونَ
ا العذاب اخلفيفةُ، لذا أكرر وأقول بأنه مل تظهر إىل اآلن لعذاب اهللا على الدني

إال أماراته وإن ايته قاسية جدا، فيجب على الناس أن يرجعوا إىل اهللا قبل 
ذلك اهلالك اخلاص، ويطيعوا اهللا ورسوله وإمام العصر ويطلبوا رده بالتوبة 
وترك املعصية، وبالدعاء واالستغفار، وأن خيلقوا يف أنفسهم تغيريا حسنا 

ألن اهللا تعاىل قد وعد وعدا وطاهرا حىت يعصموا من ذلك العذاب املروع 
كَذَِلك حقا �: صادقا أنه ينجي املؤمنني يف مثل هذه املواطن دائما كما يقول

ِمِننيؤِج الْمنا ننلَيع��  
واآلن ننهي هذا املقال بدعاء أن ينقذنا ومجيع املؤمنني من هذا البالء 

يما بينهم، آمني، مث ويهديهم إىل الصراط املستقيم ويوفقهم للصلح واإلصالح ف
  .آمني

أما اآلن، فأقول لإلخوة الروحانيني يف مجاعتنا إن عندنا أمرين لتجنب نار 
املراد من اإلميان أن . اإلميان، وثانيا التقوى: أوال. غضب اهللا والعذاب املروع

نعرف بيقني كامل أنه ال جمال لنا لتجنب عذاب اهللا إال اإلميان ادينا وموالنا 
 �إذا جنونا فباتباعه .  إميانا كامال واتباعه بكامل اإلخالص�الزمان إمام 

وكأن موتنا وحياتنا مقصورة على . بإخالص، ولو هلكنا فبسبب معارضتنا له
 والتقوى هي أن خنشى ونفحص حركاتنا وسكناتنا �. أو عداوته�طاعته 

اعته دائما وال خنرج يف وقت من األوقات عن تعليمات هادينا وموالنا وط
ال سبيل لألمن من هذا اآلمنة حىت ال نكون عرضة لعذاب اهللا املفاجئ ألنه 

فمن كان فيها . العذاب والبقاء يف سالم ومالذ آمن إال يف طاعة األمحدية

                                           
  ٢٢: السجدة �
 ١٠٤: يونس  �

  )من املؤلف(. لقد حتقق كالمه هذا متاما �
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 ألننا نؤمن إميانا كامال بأن العذاب الذي يهلك العامل يف الوقت سِلم حتما

لذا .  عائد إىل معارضة إمام الزماناحلايل ويدفع الناس إىل سبيل العدم إمنا سببه
مما يتناىف مع سنة اهللا أن يضر هذا العذاب بأتباع حضرته املخلصني بشكل من 

واحلقيقة اليت تتبني من مئات األمثلة الواردة يف القرآن الكرمي هي أن . األشكال
 عند نيجااملخلصني املؤمنني باألنبياء عليهم السالم يف األزمنة اخلالية ظلوا ن

وهذا املبدأ مل يكن ساريا يف األزمنة املاضية فقط، بل يف الوقت . حلول العذاب
 ولكن ��وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني�: الراهن أيضا كما يقول تعاىل

اإلخالص هو الشرط، ألن غري املؤمن ال ميكن أن ينجو بسبب عالقة أو قرابة 
لذا جيب على .  نوح عليهما السالم)حفيدو(دم، وذلك مثل امرأة لوط وابن 

كل أخ مؤمن أمحدي أن يكون حذرا حىت من أبسط خمالفة لسيدنا إمام الزمان 
ويظل مشغوال يف االستغفار والدعاء خائفا ومرتعبا لكي يكون ذلك كفارة 
للمعارضة اليت قد تصدر منا جهال أو خطأ يف أمور دقيقة، ولكي حيفظنا اهللا 

وفيما يتعلق بعملنا فيجب اجتناب خمالفة هادينا إمام . اما هلامن مؤاخذته انتق
 يف كل أمر مهما كان صغريا، ألن هذا العذاب جاء هلالك �الزمان 

 فاعتربوا يا -فعلى كل اإلخوة أن يعتربوا بغريهم . املعارضني وتنبيها لنا وعربة
لن  أنه  وحياولوا دائما جتنب هذا العذاب ألنه قد كُشف يل-أويل األبصار

يهلك ذا املرض من اإلخوة املخلصني من مجاعتنا إال الذي يعيش عيشة 
 أن حالته �فإذا وقع أحد من مجاعتنا يف شراك هذا املرض فليعلم. النفاق

اإلميانية والعملية مل تكن جيدة فعوقب عليها، ألن اهللا تعاىل ال جيمع املؤمنني 
ن كَانَ مؤِمنا كَمن كَانَ فَاِسقًا ال أَفَم�املخلصني مع املعارضني يف العذاب؛ 

                                           
 ٤٨: الروم  �
� �وا كَاِفِرينكَان مهأَن فُِسِهملَى أَنوا عِهدش١٣١ :األنعام (�و(   
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 فعلى كل مؤمن أن حيذر دائما حىت ال حيل به البالء من عذاب اهللا ��يستوونَ

  .فيكون من الفاسقني بسبب خمالفة ما
عالوة على ذلك أريد أن أضيف وأقول لإلخوة ذوي اهلمم العالية إن كلّ 

شره بإخالص القلب تأييدا هلاديه من وصله هذا اإلعالن جيب أن يسعى لن
وإذا أمكن فليطبعوه .  وتأديةً ملقتضى مواساة البشر�ومواله اإلمام الصادق 

 أيضا، ألن معظم من تربعات فروع اجلماعة يف مدم ويرسلوه إىل القرى
 يصبحون عرضة هلذا -نعالوة على بعض املتعصبني واملعاندي-الناس البسطاء 

لذا من واجب مجاعتنا اآلن أن . حبقيقة األمر أو لغفلتهمالعذاب اإلهلي جلهلهم 
تسعى إلرشاد عباد اهللا إىل الصراط املستقيم وإنقاذهم من هذا العذاب املهلك 

 مفيدا خلري الدنيا وإصالحها، فنكون اجلماعة املقدسةحىت يكون وجود هذه 
  .جديرين باألجر العظيم عند اهللا، وباهللا التوفيق

  سالم كثري
  ـــــمــعــــلـــــــــنالـــ

شباط / فرباير٩ يف العبد املتواضع جراغ الدين األمحدي من جامون
  م١٩٠٢
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 ١٩ :السجدة �
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  هذه صورة رسالة املولوي عبد الرمحن حميي الدين من لكهوكي 
 ١٦٠املتعلقة بآية رقم 
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   حنمده ونصلي على رسوله الكرمي  بسم اهللا الرمحن الرحيم
بعد تأليف هذا الكتاب اطلعت على بعض األمور املهمة اليت أرى ذكرها 

  : معه من الواجبات لتكميله، فأذكر تلك األمور فيما يلي
اليت ذُكرت من قبل يف هذا -ع أن مباهلة جراغ دين من جامون م) ١(

 آيةٌ لو فكر فيها وحدها شخص يلتزم مبقتضيات العقل والعدل -الكتاب
. ألدرك أين من اهللا وعلى احلق..  يترك خشية اهللا تفلت من يدهواإلميان، وال

ولكن ملا كان ممكنا أن تتطرق إىل قلب سيئ الظن وسوسة أنه ما دام جراغ 
دين قد مات بالطاعون فمن املمكن أال تكون املباهلة من ِقبله هو، بل اختلقت 

إىل أن ينشر ورثةُ وسجلت عبارة املباهلة بعد موته؛ فأجلت نشر هذا الكتاب 
جراغ دين أو أصدقاؤه كتابه الذي وردت فيه عبارة املباهلة، فألقى اهللا يف 

". إعجاز حممدي"قلوم أن ينشروه ففعلوا يف غضون بضعة أسابيع ومسوه 
إعجاز "واحلمد هللا على أم مل يقدروا على فصل مضمون املباهلة عن كتاب 

يبدو أن جراغ دين كان قد أظهر . ةعلى الرغم من معارضتهم الشديد" حممدي
يف حياته على عامة الناس إرادته عن كتابة مقال حيتوي على املباهلة ليهلك 

وكتب عين يف كتابه . بكل جسارة واستكبار" الدجال"الكذاب، ومساين 
 الشخص، وكتب أيضا أن أن الدجال املعهود املقبل هو هذا" منارة املسيح"

مث أصيب بالطاعون عند . قتل ا هذا الدجالليعيسى أعطاه يف املنام عصا 
صحيح أنه مل . الذي أورد فيه عبارة املباهلة" إعجاز حممدي"تأليف كتابه 

يستطع نشره يف حياته إال أنه أشاع إرادته للمباهلة؛ إذ كان قد أرى كثريا من 
الناس مضمون املباهلة وسلّمه إىل الناسخ، ولذلك مل يتجاسر أصدقاؤه على 

واحلق أنه كان من فعل اهللا . ا من الكتاب مع معارضتهم الشديدة يلشطبه
تعاىل أن مينع الناس من التفكري أن نشر مضمون املباهلة سيؤدي إىل إثبات 
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 قد ماتا بالطاعون يف -وكانا وحيدين ألبويهما-كذب جراغ دين، ألن ابنيه 

تثبت أسطوانة ومل . اليوم نفسه الذي سلّم فيه مضمون املباهلة إىل الناسخ
حىت مات جراغ دين نفسه بالطاعون، وبذلك حكم ،  بعدالطباعة على الطابعة

  . يف النـزاع الدائر بيين وبينه
باختصار، فإن مضمون املباهلة كان قد صار حدثا معروفا بني الناس، وهلذا 

وحني نشر املضمون ". إعجاز حممدي"السبب اضطر أصدقاؤه لنشره يف كتاب 
عدة نسخ من الكتاب ليعلم الناس أن مضمون املباهلة الذي نشرناه يف اشترينا 
  . إمنا هو ما كتبه جراغ دين نفسه" حقيقة الوحي"كتابنا 

مع أن هذا القدر من األدلة كان كافيا القتناع عامة الناس، ولكن مع ذلك 
خطر ببايل أنه لو وجدنا فقرة املباهلة األصلية اليت كتبها جراغ دين بيده 

فسعينا كثريا هلذا الغرض حىت . خذنا صورا لكان هذا الثبوت نورا على نوروأ
بعد نشره، بل وجدنا مسودة " إعجاز حممدي"وجدناه عند ناسخ كتاب 

مث سعيت أن تؤخذ صورة املضمون بشكل من األشكال . الكتاب أيضا كلها
 كالكوتا فبعثت الرسائل مبساعدة من األخ املولوي حممد علي إىل مطابع يف

ر املسوداتصودراس حيث تومع أن السعر الذي طُلب هلذا . ومومباي وم
وهلذا . الغرض كان باهظا؛ إذ طلبوا مخسني روبية لكل صفحة إال أننا قبلناه

ويف اية املطاف جنحنا يف . كثريا" حقيقة الوحي"السبب فقط تأخر نشر 
ويف حوزتنا الفقرة . تتمةاحلصول على صورة تلك الفقرة فأحلقناها ذه ال

األصلية اليت كتبها جراغ دين وحتتوي على مضمون املباهلة بل الكتاب كله 
ومن كان يعرف خطّ . الذي عليه توقيعه موجود عندنا، فلينظر إليها من يشاء

جراغ دين فليس ضروريا له أن يرى مقاال عليه توقيعه، وهو موجود عندنا، بل 
   .سيطمئن مبالحظة صورته فقط

األمر الثاين اجلدير بالذكر يف هذه التتمة هو بعض األنباء اليت حتققت ) ٢(
، منها نبوءة متثل آية يف الفترة األخرية، غري أنين مل "حقيقة الوحي"بعد تأليف 
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أتذكّر إيرادها حني تسجيل اآليات، فسجلتها يف التتمة ألا آية عظيمة ومعظم 

ا، فرأيت من املناسب أن أكتبها يف هذه املعادين واملعارضني يل شاهدون عليه
  : التتمة إىل جانب بقية اآليات، وهي كما يلي

 من تلك اآليات أن اهللا تعاىل كشف يل أن زوجة نواب اآلية األوىل) ١ (
: وقد قال تعاىل حني أخرب بوفاا. حممد علي زعيم مالري كوتله ستموت قريبا

يت أوال مث اآلخرين مث نشرت فأخربت به أهل بي. صدمة أليمة وحادث مؤمل
ولقد أنبأين اهللا تعاىل بذلك حني كانت ". احلَكَم"و" البدر"النبوءة يف جريدتي 

مث . زوجة السيد نواب حممد علي سليمة معافاة وبصحة جيدة من كل الوجوه
أصيبت مبرض السل بعد ستة شهور تقريبا ومتت معاجلتها، ولكن املرحومة 

 من هذه الدار الفانية باملرض نفسه يف أواخر شهر ارحتلت يف اية املطاف
وقد أُخِبر السيد نواب صاحب أيضا ذه .  من اهلجرة١٣٢٤رمضان عام 

وكذلك حيب الفاضل احلكيم املولوي نور الدين واملولوي . النبوءة قبل األوان
  . سيد حممد أحسن وكثريا من كبار اجلماعة أيضا مطلعون عليها

 ِإال مِن *فَال يظِْهر علَى غَيِبِه أَحدا �:  القرآن الكرمييقول اهللا تعاىل يف
والظاهر أنه ما من عالمٍة أوضح لآلية البينة من أن تنشر . �ارتضى ِمن رسوٍل

  .بكل حتد وبصراحة تامة مث تتحقق جبالء كامل
 ٣٠ من تلك اآليات هي أنين أُخِبرت وحيا بتاريخ واآلية الثانية) ٢(

 وما بعده بأكثر من مرة أن أحد أفراد اجلماعة سريحتل من ١٩٠٦يوليو /وزمت
فبحسب هذه النبوءة قد . الدنيا فجأة بانشقاق بطنه، وسيموت يف شهر شعبان

 هـ السيد ميان صاحب نور مهاجر ١٣٢٤مات بشق البطن فجأة يف شعبان 
انت يف بطنه وعلم أنه ك. الذي كان من مجاعة املولوي صاحبزاده عبد اللطيف

مث شعر . كتلةٌ منذ فترة ولكنه مل يشعر بشيء وكان شابا قويا وبصحة جيدة
قد انشق : "باألمل يف البطن فجأة وكان كالمه األخري أن قال ثالث مرات
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. وكما جاء يف النبوءة أن نفسه زهقت فجأة يف شهر شعبان. ، ومات"بطين

  . قبل األوان" كَماحلَ"و" البدر"وقد نشرت هذه النبوءة يف جريدتي 
 وفاة سعد اهللا اللدهيانوي اليت حدثت حبسب النبوءة ومن تلك اآليات) ٣(
وبيان ذلك أنه حني جتاوز يف سوء الكالم وبذاءة اللسان كل احلدود، . متاما

وشتمين يف منثوره ومنظومه، وأظن أنه كان على رأس املعاندين يف البنجاب 
عندها دعوت يف حضرة اهللا ملوته .. للسانكلها من حيث سوء الكالم وبذاءة ا
مل يكن السبب .  وميوت مبوت اخلزيوأن يهلك يف حيايت خائبا وخاسرا

وراء هذا الدعاء شتائمه فقط، بل السبب األكرب هو أنه كان يريد مويت وكان 
يدعو علي يف منظومه ومنثوره، وكان جلهله وسفاهته يود هالكي من 

وكان يتمىن أن أُدمر . يف حقي" ة اهللا على الكاذبنيلعن"األعماق، وكان يردد 
يف حياته وأُهلَك وأن تواجه مجاعيت االحنطاط، حىت أُعد كاذبا وأصبح عرضة 

صحيح أن كل األعداء يتمنون أن يروا مويت يف حيام، أما هذا . للعنة اخللق
داء فقد سبق اجلميع وكان يساهم بكل ما يف وسعه يف كل سوء خيططه األع

وال أظن أن أحدا كال شتائم بذيئة لنيب أو مرسل منذ أن خلقت . األشقياء
وكل من قرأ منظومه ومنثوره أو رأى إعالناته يف . الدنيا كما شتمين هو

عداويت يعلم كم كان حريصا على هالكي وإباديت، ولرؤية ذليت وخيبيت، وإىل 
لها دعوت اهللا عليه أن فبناء على هذه األمور ك. أي مدى خبث قلبه مبعادايت

فكذلك فعل اهللا تعاىل حيث مات . يواجه موت اخلزي واهلوان يف حيايت
كانون الثاين /بآالف احلسرات خالل سويعات يف األسبوع األول من يناير

  .م مصابا بالطاعون الرئوي١٩٠٧

                                           
كما سأذكر الحقا أن هذا الشخص أعين سعد اهللا كان قد تنبـأ مبـويت ونـشر أين                   

مث أظهر اهللا   . ونشرت أنا أيضا عنه أنه سيموت يف حيايت       . سأموت موت اخلزي يف حياته    
م بـاخلزي   ١٩٠٧كـانون الثـاين     /صدقي حبيث مات هو يف األسبوع األول من يناير        

 .منه. واحلسرة
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 من ٤يف الصفحة " أهل احلديث"فقد أشار املولوي ثناء اهللا، مدير جريدة 

 موت سعد اهللا، املليء باحلسرات قائال إن ابنه كان قد خطب بنت جريدته إىل
احلاج عبد الرحيم وكان الزواج على األبواب حني مات سعد اهللا، ولكن مل 

علما أنه كان قد مجع جهاز . يكن من نصيبه أن يشهد زواج ابنه الوحيد
. وتالزواج كله وكان على وشك إمتام هذا الفعل املنحوس حني أخذه ملك امل

إن هذا القول للمولوي ثناء اهللا جدير باالعتبار ألن بعض أفراد مجاعتنا كانوا 
 عاما تقريبا ١٣قد حذّروه مرارا قائلني إن املسيح املوعود قد تلقى عنك منذ 

، أي سيقطَع نسل عدوك البذيء اللسان "إن شانئك هو األبتر: "إهلاما نصه
تمر النسل؟ فاألقرب للقياس أن يكون سعد اهللا، فلماذا ال تزوج ابنك حىت يس
فكان أمر الزواج يف طور االستعداد . قد خطب البنه بعد تعرضه للّوم املتكرر

فإن موت سعد اهللا فور . حني استعد سعد اهللا للمغادرة إىل العامل اآلخر
فأي شك يف أنه مات . االستعداد لتزويج ابنه أيضا نوع من اخليبة واخلسران

وال شك أنه مات موت اخلزي إذ مل يستطع . ب نبوءيتخائبا وخاسرا حس
 قطع يف املستقبل، كما مل يستطع بقوته ردمدلول النبوءة أن نسله سي بسعيه رد
النبوءة القائلة أنه سيموت يف حيايت، وسيموت بعد أن يشهد أنواع تقدمي 

  . وازدهاري
على ) م١٩٠٧ شباط/ فرباير٨العدد (أما رد املولوي ثناء اهللا يف جريدته 

 - حيث قال إن سعد اهللا ترك وراءه ابنا آخر فال ميكن اعتباره أبتر -النبوءة 
فيفهم من بيانه أنه إما أنه خمدوع بنفسه أو يريد خداع الناس قصدا ألن كل 
عاقل يستطيع أن يدرك أن ما كشف اهللا تعاىل علي يف وحيه ال يتحدث عن 

 اجلميع أنه كان لسعد اهللا ابنا بالغا من كذلك يعرف. حالة سعد اهللا احلالية
مع " أبتر"وقد مساه اهللا تعاىل يف وحيه .  عاما حني أُنبئ عنه١٥ أو ١٤العمر 

، أي أن عدوك "إن شانئك هو األبتر: "وجود ابنه، فخاطبين وقال ما نصه
وملا قال سعد اهللا عين يف كتاباته بالتكرار . سيكون مقطوع النسل وليس أنت
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ري سيهلك قريبا ولن يبقى له شيء، فقال تعاىل مقابل كالمه املليء إن املفت

فيجب . جرأة وجسارة إنه هو الذي سيهلك يف اية املطاف ولن يبقى له أثر
فقد جاء يف النبوءة وعد . أن نستمد من النبوءة معىن نظرا إىل سياقها وسباقها

شارة إىل أن وجود هذا وفيها إ. عن قطع النسل باعتبار االبن املوجود كاملعدوم
" األبتر"فإنّ ِذكْرهم ما ورد يف القواميس بصدد مفهوم . االبن أو عدمه سيان
مل حيدث يف هذه القضية أن وِلد له االبن بعد النبوءة بل . ليس إال سخفا ومحقا

 عاما ويكون إىل اآلن قد بلغ ١٥ أو ١٤هذا االبن كان عندها بالغا من العمر 
فلما كان االبن يف زمن النبوءة موجودا فكل عاقل يستطيع .  عاما٣٠ أو ٢٩

أن يدرك بوضوح أن املراد من النبوءة هو أن هذا االبن يف حكم املعدوم 
ال أحد يدرك معىن اإلهلام . وهذا ما أُفِهمت من اهللا تعاىل. وسيقطع النسل بعده

بصورة أوضح من امللهم نفسه، وال حيق ألحد أن يستنتج خالف فهمه 
فما دام اهللا تعاىل قد كشف علي معىن النبوءة أن االبن املوجود . واستنتاجه

كاملعدوم ولن جيري نسل سعد اهللا بعده بل سينقطع عليه، فما أسوأه من تعنت 
  ! وعناد أن يقال بعد ذلك بأن سعد اهللا مات تاركا وراءه ابنا

سترى بالنظر يف يا قليل العقل، إن هذا االبن كان موجودا حني النبوءة، و
ال تتضمن شرطا أن ميوت أوالد " األبتر"كالم العرب باالستقصاء أن كلمة 

فقد ورد يف لغة العرب يف . أحد يف حياته حتما، بل الشرط هو قطع النسل
فتبني من ذلك بكل وضوح أن ". البتر استئصال الشيء قطعا": "بتر"معىن 

 االبن املوجود حاليا لن يولَد نالنبوءة كانت عن قطع النسل يف املستقبل أي أ
  . له نسل كما سنبني ذلك الحقا

فيمكن أن يدرك كل من كان يف فطرته ذرة من العقل واحلياء أن النبأ 
اإلهلي عن أحد أنه سيكون مقطوع النسل ال يقتضي بالضرورة أن ميوت كل 

قطع أوالده يف حياته، ألنه إذا كان ذلك ضروريا فماذا ميكن أن تسمى حالة 
النسل حني ميوت أحد تاركا وراءه ابنا أو ابنني مث ميوت ابناه أيضا بعده وال 
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يبقى له نسل قط؟ هل توجد يف كالم العرب كلمة تطلق على هذه احلالة إال 

؟ وهل جيوز القول إن هذا الشخص ليس مقطوع النسل، وإن استئصال "األبتر"
رة ليست إال محقا وغباوة، إذ الشيء ال ينطبق عليه قطعا؟ الظاهر أن هذه الفك

ال توجد يف كالم العرب كلمة تطلق على هذا النوع من قطع النسل إال 
على الذي جيعله أوالده " األبتر"إن العرب يف كل األحوال يطلقون ". األبتر"

فكل من قُطع نسله . مستحقا هلذا االسم سواء مبوم يف حياته أو بعد مماته
ومل . يف كل األحوال ويف مجيع البالد" األبتر"لق عليه وعد منقطع النسل يط

يذكر أحد من أئمة لغة العرب أن من شروط كون أحد أبتر أن يكون له أوالد 
وهل يطلق على من مل ميت أوالده يف حياته بل جعلوه أبتر . مث ميوتون يف حياته

 بينا أن هل يطلق عليه اسم آخر يف لغة العرب؟ بل احلق، كما.. مبوم بعده
  . هذه الكلمة واسعة املعاين جدا ألن البتر يف العربية تعين االستئصال

فقد ورد . معاينَ واسعة جدا يف اللغة العربية" أبتر"وليكن واضحا أن لكلمة 
 الذَّنِب قَطْع :البتر .قطعا الشيء اسِتئْصالُ :البتر": "لسان العرب"يف قاموس 

، ال الشيطان له يقال الذي احليات من واَألبتر. الذَّنب قطوعامل اَألبتر. وحنوه
ويف احلديث كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه حبمد اهللا . تبصره حامل إال أسقطت

  ." واألبتر الذي ال عقب له. فهو أبتر
 ولَِده وولَد الرجِل ولَد والعقْب والعِقب: "كذلك ورد يف لسان العرب

  ".بعده الباقونَ
أما إذا . على من ال ولد له وال لولده" األبتر" بناء على هذا املعىن يطلق 

فمن مات ومل خيلِّف ولدا ينسل بعده فهو . نسل أحد أبنائه فال يطلق عليه أبتر
  . أيضا أبتر

نزلت يف العاصي بن وائل وكان . وبه فُسر قوله تعاىل إن شانئك هو األبتر "
. هذا األبتر، أي هذا الذي ال عقب له:  فقال وهو جالس�دخل على النيب 

  ."فقال اهللا جلّ ثناؤه إن شانئك يا حممد هو األبتر، أي املنقطع العقب
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أي املقدر عند اهللا أن األوالد الذين يعتز م سيفنون كلهم يف اية املطاف 

ومعلوم أن العاص بن وائل كان له . سواء يف حياته أو بعد مماته، وينقطع نسله
 �الد، فلو كان أبتر أي بغري أوالد لكان من غري املعقول أن يذكر النيب أو

فكانت هذه نبوءة من اهللا تعاىل أن نسله . بكلمة أبتر مع كونه بنفسه أبتر
ولكن يبدو أنه . سيقطع يف اية املطاف سواء يف حياته أو بعده، وكذلك كان

ا بعده، ألنه لو مات مات تاركا أوالده وراءه ولكن قضي على أوالده أيض
  . أوالده أمام عينيه لذُكروا حتما

ملا : ويف حديث ابن عباس قال. وجائز أن يكون هو املنقطع عنه كل خري"
. نعم: قال. قدم ابن أشرف مكة قالت له قريش أنت خري أهل املدينة وسيدهم

هل قالوا أال ترى هذا الصنيرب اُألبيتر عن قومه؟ يزعم أنه خري منا وحنن أ
إن شانئك �فأنزلت . قال أنتم خري منه. احلجيج وأهل السدانة وأهل السقاية

  "�هو األبتر
. أي ليس له ولد وال أخ وال أصدقاء، بل هو وحيد ومقطوع عن القوم

والقوم أخرجوه من بينهم بسبب االختالف الديين وأفتوا أال يتعامل معه أحد 
ه أحد فهو مع ذلك يزعم أنه خري ومع أنه ليس له إكرام وال يعرف. وال يواسيه

وحنن أهل احلجيج وأسيادهم وأهل السدانة وأهل . أما حنن فقوم حمترمون. منا
حني مسع ابن األشرف كل هذه األمور قال هذا . أما هذا فال يعتد به. السقاية
عندها قال اهللا تعاىل فيهم ويف . وةبن أنتم خري ِمن هذا الذي يدعي ال:الشقي

 أي أن ابن األشرف �إن شانئك هو األبتر�: ته بأبتر من قريشكل من نع
 أبتر، هم الذين تنطبق عليهم هذه �وغريه من كفار قريش الذين مسوا النيب 

  . الصفة، أي أن نسلهم ينقطع، وسيموتون حمرومني من كل خري وبركة
 �مل يستطع أحد أن يثبت إىل اليوم أن الذين أطلقوا من قريٍش على النيب 

كان مجيع أبنائهم قد ماتوا يف حيام أو مل يكن هلم أوالد أصال، " أبتر"كلمة 
ال ميكن لعاقل أن يقبل أنه .  أبتر قط�ألنه لو مل يكن هلم أوالد ملا مسوا النيب 
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من املمكن أن يسمي أحد أحدا أبتر مع كونه هو أبتر بنفسه؛ فال بد من 

ل بأن أوالدهم ماتوا يف حيام حسب وأما القو. التسليم أنه كان هلم أوالد
النبوءة فهذا أيضا ليس مما ميكن التسليم به إذ ال يقبله العقل قط؛ ألنه مل 

شخص أو شخصان فقط، بل استخدمها مئات األشرار " أبتر"يستخدم كلمة 
واخلبثاء البالغ عدد أوالدهم إىل اآلالف، فلو مات أوالدهم يف حيام لقام مأمت 

د ألن موت آالف األوالد على سبيل املعجزة، مث موت آبائهم كبري يف البال
دون أوالد مل تكن مبعجزة عادية لتخفى على الناس، بل كان ضروريا أن تذكر 

فيثبت من ذلك يقينا أن معظمهم ماتوا تاركني . يف كتب األحاديث والتاريخ
 نبوءة إذن، فإن. األوالد وراءهم مث قُطع نسلهم رويدا رويدا حسب النبوءة

، مثَلُها كمثل النبوءة اليت "إن شانئك هو األبتر: "القرآن الكرمي عن كفار قريش
فهذه النبوءة أيضا سوف . أنبأت ا عن سعد اهللا اللدهيانوي بإهلام من اهللا

  . تتحقق على شاكلة تلك النبوءة متاما، فليسمع من كانت له أذنان
  ."والدالء املَزاِد من له عروةَبتر هو الذي ال واألبتر اخلاسر، واأل. عِدمواألبتر املُ"

ليست خاصة مبن ال " أبتر"ويتبني من كل هذا البحث والتحقيق أن كلمة 
ابن له، بل تطلَق أيضا على كل تعيس احلظ واحملروم اخلائب اخلاسر، وقد 
خاب سعد اهللا يف كل أعماله وخانه احلظ يف كل أمنياته مقابلي، كما سنذكر 

وعالوة على ذلك قد ثبت أيضا من التحقيق الذي ذكرناه، أنه ليس . قاالح
ضروريا لألبتر أن ميوت وليس له أوالد قط، بل لو انقطعت سلسلة أوالده فيما 

وكما سبق أن ذكرنا أن مئات من ذوي الطبائع اخلبيثة . بعد لسمي أبتر أيضا
ومل يثبت يف تاريخ .  أبتر وكان هلم أوالد�من قريش كانوا يسمون النيب 

اإلسالم أن أوالدهم وأحفادهم هلكوا يف حيام، بل قُطع نسلهم فيما بعد 
فالنبوءة اليت كُشفت علي من اهللا تعاىل كانت تعين أن نسل سعد . رويدا رويدا

اهللا سيقطع يف اية املطاف، وقد ظهرت أمارات ذلك؛ إذ قد مضى على 
يف بيت سعد اهللا بعد النبوءة ابن، كما مل يرزق  عاما ومل يولد ١٢النبوءة حنو 
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أال تشم رائحة تأثري النبوءة من أن سعد اهللا بقي حيا بعد النبوءة . ابنه أيضا بابن

 عاما مع زوجته، بينما انقطعت سلسلة األوالد ائيا كما يقام سد منيع ١٢إىل 
ا من قبل، قد بلغ اآلن  عاما وكان موجود١٥أما ابنه البالغ عندها . أمام السيل

كان سعد اهللا أيضا شابا قويا وأهال أن يولد له أكثر من . ثالثني عاما ومل يزوج
كما مل يولَد يف بيت . ابن ولكن مل يولَد يف بيته بعد النبوءة حىت موته ابن عاش

 ٣٠ومسعنا أنه قد بلغ من العمر . ابنه أيضا ولد، بل ال يزال حمروما من األوالد
فقد أكَّدت النبوءة على صدقها إذ قد وضع اهللا . ة أو ما يربو على ذلكسن

وكل من ميلك شيئا من احلياء يستطيع أن يدرك . حدا للوالدة يف بيت سعد اهللا
 عاما بعد النبوءة وموت سعد اهللا يف احلالة نفسها ١٢أن انقطاع النسل إىل 

أن قال سعد اهللا الشقي أين اليت تنبأ ا عين ليس مما ميكن غض الطرف عنه بعد 
تتشتتسأهلك مع سائر أوالدي ولن يبقى يل شيء وأن مجاعيت أيضا س .

فاجلدير بالتدبر اآلن ماذا كانت ". إن شانئك هو األبتر: "فأهلمين اهللا بشأنه
نتيجة النبوءة؟ لقد كانت النتيجة البديهية أن سعد اهللا الشقي كان حمل غضب 

وخاب . كل ما يف الكلمة من معاٍن ذكرناها من حيث اللغةاهللا تعاىل وقهره ب
  . وقد أوردناه قبل قليل" أبتر"يف آماله أيضا، كما هو أحد معاين كلمة 

وقد انطبق عليه معىن آخر أيضا، وهو أنه اختار يف اية األمر حياة اخلزي 
، وحرم واهلوان بتوظُّفه خادما للقساوسة العاكفني على إهانة اإلسالم ليل ار

من اخلري والربكة اليت تكون يف نصيب املسلم الغيور، وذلك ألنه كان دائم 
فكان من سوء حظه . االستعداد ملعارضة احلق خلبثه وطمعه يف املصاحل الدنيوية

أنه مل حيمل نري طاعيت لكن محل نري طاعة القساوسة، فكان أبتر من منطلق هذا 
أبتر مبعىن آخر أيضا وهو أنه حني أهلمين وكما قد بينت أنه كان . املعىن أيضا

 فقد ختم اهللا على رحم امرأته منذ تلك "إن شانئك هو األبتر": اهللا حبقه
وكان قد أُخِبر باإلهلام بكلمات واضحة أنه لن يولَد يف بيتك ولد إىل . اللحظة

وال شك أنه قد سعى كثريا إلبطال . يوم موتك ولن جتري سلسلة نسلك
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كل مساعيه ذهبت أدراج الرياح؛ فمات خائبا خاسرا وحتققت اإلهلام، ولكن 

ومن ناحية ثانية كان يدعو علي مرارا ويقول بأن ". أبتر"فيه سائر معاين كلمة 
فكانت . هذا الشخص مفتر فسيهلك ويهلك أوالده أيضا وتتشتت مجاعته

وزاد عدد ثالثة أبناء، " إن شانئك هو األبتر"نتيجة ذلك أن رِزقت بعد إهلاِم 
اجلماعة على ثالث مئة ألف، وجاءتين النقود مبئات اآلالف، وأسلم بدعويت 

أليست هذه آية؟ أمل تتحقق النبوءة؟ أما القول . كثري من النصارى واهلندوس
بأن ابن سعد اهللا قد خطب بنت عبد الرحيم وسيتزوج ويكون له أوالد أيضا، 

يستدعي الضحك، وجوابه أن  	فليس إال كبناء قصور من رمال وكالم فارغ
فيجب أن يقدم هذا األمر حني يتزوج ويكون له أوالد . وعود اهللا ال تزول

إن : "فمن مقتضى التقوى أن يفكِّروا أنه كما حتققت النبوءة القرآنية. أيضا
فكما . ، كذلك حتققت النبوءة اليت كشفها اهللا بواسطيت أنا"شانئك هو األبتر

لق على سعد اهللا باب األوالد من اليوم الذي أخربين اهللا قلت من قبل إنه قد أُغ
وقد رد اهللا .  عاما١٢وقد مضى على ذلك " إن شانئك هو األبتر: "عنه قائال

لى وجهه أدعيته علي ورزقين ثالثة أبناء بعد ذلك اإلهلام، وأذاع صييت بني ع
ا وعينا وأنواع ورزقين من الفتوحات املالية نقد. ماليني الناس بالعزة واإلكرام

  . اهلدايا ما لو جمعت المتألت ا غرف كثرية
كان سعد اهللا يتمىن أن أبقى وحيدا وال يكون معي أحد، فجعله اهللا خائبا 

كان يود أال يساعدين الناس، . يف منيته وجعل مئات اآلالف من الناس معي

                                           
ذا األمل كمثل نتيجة املباهلة اليت متناها عبـد احلـق الغزنـوي مث              إن مثل ه  : احلاشية 	

إن أخي قد مات وتزوجت أرملته وقد محلـت         : األمرتساري لنفسه بعد املباهلة حني قال     
. ولكن كانت النتيجة أا مل تنجب قط      . وسوف تنجب ذكرا ويعترب ذلك نتيجةً للمباهلة      

وعلى النقيض من ذلك قد     .  عاما ١٤د مضي   فال يزال يعيش عيش اخلزي واخليبة حىت بع       
ولد يف بييت بعد املباهلة أكثر من ابن، وقد بايعين مئات األلوف من الناس، وجاءتين النقود              

وذاع امسي يف أحناء العامل باإلكرام، ومات معظم أعدائي بعـد املباهلـة،             . مبئات اآلالف 
 .منه. وظهرت على يدي آالف اآليات السماوية
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تعاىل من نصرين اهللا ولكن اهللا تعاىل أراه يف حياته أن عالَما قد توجه إلعانيت، و

  سعد اهللاكان.  يف مئات السنني املاضيةالناحية املالية بشكل مل ينصر مبثله أحدا
الف من الناس يريد أال أنال إكراما ولكن اهللا تعاىل أخضع يل رقاب مئات اآل

 أن أموت يف حياته وميوت أوالدي أيضا ولكن اهللا كان يريد. من كل فئة
فكان موته خبيبة وذلة ال . زقين بعد اإلهلام ثالثة أبناءأهلكه هو يف حيايت وقد ر

  . وهذا ما كنت قد أنبأت به وقد حتقق بفضل اهللا تعاىل. مزيد عليهما
إنّ النبوءة اليت كتبت فيها أنه سيموت أمامي باخلزي واخليبة قد وردت يف 

  :  وهي كما يلي)عاقبة آم(أجنام آم : أبيات بالعربية يف كتايب
  

  �اِءـفهة السـطفا نوال لعينغُ  ا فاسقً  يلًاجر أرى امـ اللئنوِم
شكسبيثٌ خـِسفْ مد  ومزور   نحس يىسم الساجلهالِء يف دع  

  يـموالئ قادر   ربقهر فخ  رـظني ن يِم املهإنّ  يـنيا الِع
  الِءـجالن  يوم الطعنةسـيتأن   الِءــيس بالـخيمت إين أراك 

ـِبال تتأَع يلقيك  شقوةً ك نفِسواَءـه حوقاِءاخلَ   النفس يفب   
فرسبيثٌ خخ ذُف ِهصهواِت ىر  خكزلّت أن ف عدواِء  ذيعدو  

  اِءـ الصلحداوةُع موم  السشر  اِملالع يف   ما رشوم لَـم السإنّ
  اِءغ ِبابن  يا ي باخلزتممل ت إنْ   ادٍقـ بصتسا فلَىن خبثًتـيآذَ

اهللا يـكمخزي حزب ـعوييـلوائ حتت  الناس  حىت جييء  ين ز  
افْ نايا ربـتح ٍةـبكرام اـبينن  ولُ ن يرى قليب يا ميـحائِل ب  
ِل  ة ـمفتوح هـأبواب أرى  نيا مائليـن فاللس  تـردعائي  د	  

                                           
من قبل إنين نظمت هذه األبيات القليلة حبسن النية حني جتاوزت بذاءة لسان             لقد قلت    �

  .منه. الشقي سعد اهللا كل احلدود
. حتقق نبوءيت عن موته) ١: ( إن موت سعد اهللا ليس آية واحدة بل يتضمن ثالث آيات     	
استجابة دعائي عن   ) ٣. (عدم حتقق نبوءته عن مويت كمباهلة بأين سأموت يف حياته         ) ٢(

 .موته، منه
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 ويتبني من قراءا أين باهلت )رديةاأل (لقد كتبت حتت كل األبيات ترمجتها

سعد اهللا يف هذه األبيات، كما طلب هو مويت يف حياته بصورة املباهلة يف 
مث دعوت اهللا ريب إزاءه أن ميوت الكاذب منا يف حياة ". شهاب ثاقب: "كتابه

  :الصادق، فقد قلت يف البيت الثامن
   بغاِء يا ابنيز باخلتممل ت إنْ    بصادٍقتسا فلَىن خبثًتـيآذَ

وأشرت يف البيت الرابع بصراحة تامة إىل أن سعد اهللا سيموت بالطاعون 
معناها بالعربية اجلرح " النجالء"و. يشري إىل الطاعون" الطعنة"الرئوي ألن لفظ 

ويف حالة اإلصابة بالطاعون الرئوي أيضا تجرح الرئة وتتمزق وحيدث . الواسع
ألمر أنه مل يكن للطاعون أي أثر يف البالد قط والالفت يف ا. فيها جرح واسع

فهذا منوذج علٍم عميق هللا القادر . يف الوقت الذي أُنِبئ فيه عن هذه النبوءة
العليم أنه أخرب مبوت سعد اهللا بالطاعون يف الوقت الذي كانت البالد خالية منه 

  . متاما
 سيموت موت وكما أنبأ اهللا تعاىل يف األبيات املذكورة أعاله أن سعد اهللا

اخلزي واإلهانة يف حيايت فقد حتقق النبأ بكل جالء وكمال إذ قضى عليه 
الطاعون الرئوي يف بضع ساعات فارحتل من الدنيا يف األسبوع األول من 

  . م١٩٠٧كانون الثاين عام /يناير
  ملاذا أنبأت مبثل هذا النبأ ومل أصرب على شتائمه؟: هنا ينشأ سؤال وهو

لك أن سعد اهللا نشر نبوءته مبويت وارتداد مجيع أفراد مجاعيت واجلواب على ذ
قبل نبوءيت بأربع سنوات، وكتب فيه " شهاب ثاقب"وتشتتها يف كتابه 

. بوضوح تام أن هذا الشخص كذّاب ومفتٍر وسيموت باخلزي وتنفض مجاعته
 دقنيفردت غريةُ اهللا اليت يكنها للصا. وقد أنبأ الكي بكلمات بذيئة جدا

 تنبأ عين سعد اهللا �"شهاب ثاقب على مسيح كاذب"ويف كتابه . نبوءته عليه

                                           
  . الطاعون أيضا نار هلك ا سعد اهللا، منه �



٤٠٦  �������� ��	���א����
الشقي يف األبيات الفارسية التالية اليت خاطبين فيها وكتبها يف كتابه املذكور، 

  : وترمجتها
لقد قُدر لك من اهللا تعاىل أن يبطش بك ويقطع وتينك، وبعد موتك "

.. م تقولون إن االبتالءات أيضا حتل أحياناوإن كنت. ستدمر مجاعتك الكاذبة
لكنك سترى يوم احلشر وسترى اليوم الذي ترحل فيه من هذه الدنيا خائبا 

  )انتهت الترمجة(". خاسرا
. أنك ستواجه اخلزي يف كل مكان:  وقال�لو تقَول علينا� مث سجل آية 

  . ولن تكون يف نصيبك عزة يف هذه الدنيا وال يف اآلخرة
من كلماته هذه ما الذي كان يتمناه يل، ولكنه مات بأمنيته هذه مع يتبني 

إا لوقفة تأملية لكل عاقل ليفكر أن . ألوف احلسرات األخرى يف قلبه
النبوءات من اجلانبني كانت مباهلة؛ أي هو أنبأ عن مويت حبيث كان يزعم أين 

 وكان واثقا سأموت ميتة اخليبة واخلسران يف حياته، وكان يدعو كثريا ملويت
ومن ناحية ثانية قد أنبأين اهللا تعاىل بعد نبوءته بأربع . من أن هذا ما سيحدث

سنوات أنه هو الذي سيموت ميتة اخلزي واهلوان يف حيايت وسيهلك بنوع من 
ويف اية املطاف أثبت اهللا . وكنت بدوري أدعو ملوته حتقيقا لنبوءيت. الطاعون

كانون الثاين حسب /وع األول من ينايرصدقي إذ هلك سعد اهللا يف األسب
وأنى ألحد أن يقدر مدى احلسرات واملذلة اليت مات ا؟ ومل تكن . نبوءيت

احلسرة واملذلة عادية وبسيطة؛ إذ إن الذي كان يتمىن له املوت ونشر نبوءته 
. عنه مل يبق حيا يرزق فقط، بل جِعل مئات األلوف من الناس تابعني له

. يت أنبأ بإبادا رأى تقدمها غري العادي وازدهارها املعجز بأم عينيهواجلماعة ال
إن "وليس ذلك فحسب بل كان يدعو أيضا أن يرى كثرة أوالده خالفا إلهلاِم 

، فرزق مبواليد ولكنهم ماتوا مجيعا، وقد تعرض هلذا األمل "شانئك هو األبتر
إن شانئك هو "بعد إهلام مل يولَد يف بيته ابن . الذي اعتصر قلبه مرات كثرية

وإمنا بقي االبن الذي كان قد ولد قبل النبوءة وكبر يف العمر وال ِذكر " األبتر
  . لزواجه إىل اآلن، دعك عن األوالد
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:  واحملتوية على مناجاته بعنوان-بالفارسية-ي لبيان حسراته أبياته التالية تكف

  : وفيما يلي ترمجتها، "قاضي احلاجات"
  مـ فلذات كبدي يا غين، ولكنك أخذت بعضهلقد رزقتين

  زنـي ببديٍل حسن وأِرحين بفضلك من اهلم واحلـأفِْرح قلب
  يا ذا اِملنن، كل واحد من الزوجات واألوالد كان قرة عني يل

  ن راحوا من قبلُـح بفراق فلذات كبدي الذيـإن قليب جري
   )انتهت ترمجة األبيات(

بيات املؤملة مدى احلسرات اليت كانت ختتلج لكلٍّ أن يدرك بقراءة هذه األ
وكما . يف قلبه بسبب عدم وجود األوالد أو موم، ومل يكن ليتخلص منها

 عاما من أجل األوالد وملويت ١٦يثبت من كتابه املذكور أنه ظلّ يدعو إىل 
وإباديت، حىت مات هو يف لدهيانه يف اية املطاف خالل بضع ساعات 

م حمروما ١٩٠٧كانون الثاين عام / األسبوع األول من ينايربالطاعون الرئوي يف
ما كان يتوقع موته يف حيايت، بل كان يتمىن أن أموت . من نتيجة كل أدعيته

ما كان يريد أن أُرزق باألوالد أو . يف حياته، ونشر أيضا نبوءة ذا الصدد
اعد أحد تزدهر مجاعيت، بل كان يرغب هو يف كثرة أوالده، ومل يرد أن يس

 �.مجاعيت، ولكنه مات باخلزي حمروما من كل هذه األماين ومل تتحقق له رغبة
أن يقطع سلسلة " إن شانئك هو األبتر"لقد أخربته مرارا أن اهللا يريد من إهلام 

 ١٢فرأى أنه مع بقائه حيا إىل . أوالده يف املستقبل، وأن ابنه أيضا سيموت أبتر
تمر مل يرزق بأوالد إال االبن الذي كان عند النبوءة عاما بعد النبوءة ودعائه املس

                                           
جيب التأمل كيف أنه مبوته باخليبة واحلسرة واهلوان استبان معىن هـذه النبـوءة أن اهللا     �

 عاما يف كتايب أجنـام      ١٢تعاىل سيهلكه باخلزي واهلوان كما أنبأت قبل هذا احلادث بـ           
 : ما نصه) عاقبة آم(آم 

   بغاِء يا ابني باخلزتممل ت إنْ   بصادٍقتسا فلَىن خبثًتـيآذَ
كان يريد خيـبيت    . فأي خزي أكرب من أنه كان يطلب مويت ولكنه مات بنفسه يف حيايت            

 . ولكنه مات بعد أن شهد تقدمي وازدهاري، منه
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 عاما تقريبا، بل ارحتل مع حسرة أخرى أنه مل يتمكن من ١٥بالغا من العمر 

ويف . فبحسب النبوءة كانت يف نصيبه جمموعة من صنوف الذلة. تزويج ابنه
تشرين األول / أكتوبر٥ روبية ومنشور بتاريخ ٣٠٠٠إعالن مقرون جبائزة 

 من كتاب أنوار اإلسالم كتبت عن سعد اهللا نفسه ١٢ يف صفحة م١٨٩٤
  : تعريبهافقرة بإهلام من اهللا 

يا عدو . خاِصِم احلق، وسترى يف النهاية أيها امليت كيف تكون عاقبتك"
 ٢٩واِهللا لقد تلقيت عنك حاال بتاريخ . اهللا إنك ال ختاصمين بل ختاصم اهللا

، أي أن سعد اهللا "إن شانئك هو األبتر: "م إهلاما نصه١٨٩٤أيلول /سبتمرب
الذي يسميك أبتر ويدعي أن سلسلة أوالدك والربكات األخرى ستنقطع عنك 

  ."هو الذي سيكون أبتر
ال يستخدم يف اللغة العربية دون " إن شانئك هو األبتر"اعلم أن التعبري 

ستخدم حني يكون أحد قد أطلقه على غريه، فيطلَق وجود متنافسني، بل ي
: فهذه اجلملة تشهد بأن سعد اهللا كان يسميين. على األول" أبتر"التعبري نفسه 

، وكان يتمىن يل أن أموت يف حياته حمروما من كل خري وبركة، وأن "أبتر"
مل أسبقه يف ابتغاء اخليبة له . فرد اهللا عليه ما متناه يل. ينقطع نسلي أيضا

ولكن حني سبق هو ابتغاء هذه . يايتوانقطاع نسله، ومل أطلب أن ميوت يف ح
بوضوح تام، وآمل قليب " شهاب ثاقب"األمور ونشر النبوءة عن مويت يف كتابه 

وجتاوز احلد يف اإليذاء، دعوت عليه بعد ذلك بأربع سنوات فأنبأين اهللا مبوته، 
وقال بأن سعد اهللا الذي تنبأ بكونك أبتر سيكون هو األبتر، وسأُبقي نسلك 

وسأرزقك بركة تلو بركة حىت إن قيامة، ولن تحرم من الربكات، إىل يوم ال
أما سعد اهللا فسيموت يف . اوسأوجه إليك عالَم. امللوك سيتربكون بثيابك

هذه أنباء اهللا . حياتك موت اخلزي حمروما من اخلري والربكة، فهذا ما حدث
ا آمن لو كان ذلك جمرد كالم مل. اليت ال ميكن أن تزول حبال من األحوال

بنبوءيت اليوم أحد، ولكن كل هذه األمور قد نشرت يف كتيب وإعالنايت قبل 
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 عاما وال جمال ألحد من املعارضني اإلنكار، إال الذي يترك احلياء ويسمي ١٢

كذلك لو مل . النهار الساطع ليال مثل أيب جهل، ويعد الشمس البازغة مظلمةً
ملا " شهاب ثاقب"إبادة مجاعيت يف كتابه ينشر سعد اهللا نبوءة عن مويت وذليت و

ولكن نشكر اهللا تعاىل على أنه قد نشرت من اجلانبني . قبل كالمي اليوم أحد
نبوءتان بصورة مباهلة وتبني كوضح النهار لصاحل أي الفريقني أصدر اهللا 

  . حكمه
وليكن معلوما أيضا مع أنكم ستجدون بعض الكلمات القاسية يف كتيب، 

ولكن سرعان ما يزول هذا االستغراب حني .. ون هذه القسوةوقد تستغرب
تقرأون منظومه ومنثوره البذيء للغاية؛ فقد جتاوز هذا الشقي يف بذاءة اللسان 
وكيل الشتائم كل احلدود، وال أظن أن أبا جهل استخدم لسانا بذيئا إىل هذه 

استخدم ، بل أقول يقينا إنه ال ميكن العثور على عدو �الدرجة ضد النيب 
إنه . لسانا بذيئا مثل سعد اهللا ضد أي نيب من أنبياء اهللا الذين جاءوا إىل الدنيا

مل يدخر جهدا يف أي نوع يف العداوة والبغضاء، وقد ال يعرف السفَلَة من 
فكان يستخدم أقسى الكلمات وأبذأ الشتائم . الناس أسلوبا بذيئا للشتائم مثله

 احلياء حبيث ال جياريه أحد يف تلك الطبيعة متخليا متاما عن.. وبكل وقاحة
إن أوالد األفاعي أفضل من . اخلبيثة، إال الذي ولد من بطن أمه بطبيعة ملوثة

لقد صربت كثريا على بذاءة لسانه ومتالكت نفسي ولكنه . مثل هؤالء الناس
استعملت حبسن النية .. حني جتاوز مجيع احلدود واار سد بذاءته الباطنية

ال شك أن تلك الكلمات كما ورد فيما سبق قاسية . مات كانت يف حملهاكل
بعض الشيء ولكنها ليست من قبيل الشتائم بل تطابق الواقع، وكُِتبت عند 

ال شك أن كل نيب كان حليما، ولكن كل واحد منهم اضطُر . الضرورة متاما
فمثال كم . الستخدام مثل هذه الكلمات يف حق أعدائه نظرا إىل واقع األمر

يدعي اإلجنيل تعليما لينا، ومع ذلك وردت يف األناجيل نفسها عن الكتبة 
والفريسيني وعلماء اليهود كلمات مثل املخادعني، واملكارين، واملفسدين 
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طبائع السيئة، والبواطن الفاسدة، وأن الوأوالد األفاعي والذئاب وذوي 

  . املومسات يدخلن اجلنة قبلهم
فالظاهر من ذلك . وغريها" زنيم"لقرآن الكرمي كلمة كذلك وردت يف ا

مل يسبق نيب من . كله أن الكلمة اليت تستخدم يف حملها ال تعد من الشتائم
األنبياء بكالم قاٍس، بل عندما بلغت بذاءة لسان الكفار اخلبثاء ذروا عندئذ 

  . استخدموا تلك الكلمات بوحي من اهللا أو بإذنه
 عاديت مع معارضي، وليس ألحد أن يثبت أين سبقت وهكذا متاما جرت

عندما جتاسر . أحدا من املعارضني بكالم قاٍس قبل استخدامه هو كالما بذيئا
 وأملى فتوى التكفري ، ومساين دجاال،تشدقواملولوي حممد حسني البطالوي 

عتربوين لييشتموين، ولنجاب واهلند منطقة البخ من ي مئات املشادفع و،ضدي
ا، ، مراوغًاا، خمادعا ودجاال، مفترياين كذابومس،  من اليهود والنصارىأسوأَ
نفسي ضد وعي أن أدافع عن  عندها ألقى اهللا تعاىل يف ر،اا وخائنا، فاجرفاسقً

 أن أود، بل  الثوائر النفسانيةبدافعا ألحد  عدولست. سن النيةتلك الكتابات حب
 مل كلها؟ وإين آل احلدود إذا جتاوز أحدأفعلماذا أحسن إىل اجلميع، ولكن 

 ، إىل حد ال يطاق، بلاكثريإيذاء خ يهؤالء املشاوقد آذاين . �العدل من اهللا 
 :فماذا عسى أن أقول إال. شيءوجعلوين عرضة لالستهزاء والسخرية يف كل 

  �� يستهِزئُونَ ِبِه كَانوا ِإال رسوٍل ِمن يأِْتيِهم ما الِْعباِد علَى حسرةً يا�
من خالل األبيات : أوال. اعلموا أن سعد اهللا قد صار عرضة ملباهليت مرتني

. ، اليت دعوت فيها مباهلةً أن يهلك اهللا الكاذب"أجنام آم"الواردة يف كتايب 
 : فمن أبيات املباهلة ما يلي

  

افْ نايا ربتح ٍةـبكرام اـبينن  ي ولُـن يرى قلبيا محائيِل ب  
  : مث هناك بيت آخر عن سعد اهللا وهو كما يلي

                                           
 ٣١: يس �
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   بغاِء يا ابني باخلزتممل ت إنْ    بصادٍقتسا فلَىن خبثًتـيآذَ

واملرة الثانية اليت جعلت فيها سعد اهللا عرضة ملباهليت مذكورة يف الصفحة 
إن هذه الدعوة للمباهلة موجهة إىل كثري من ". أجنام آم" من كتايب ٦٧

.  من الكتاب نفسه٧٢ إىل ٦٩املشايخ وقائمة أمسائهم مسجلة من الصفحة 
 من الكتاب وهي ٦٧والفقرة التمهيدية لدعوة املباهلة مذكورة يف الصفحة 

اشهدي يا أرض ويا مساء أن لعنة اهللا على الذي ال حيضر للمباهلة : "كما يلي
وال يهجر جمالس بعد استالمه هذا الكتاب وال يتوقف عن التكفري واإلساءة 

  ." املستهزئني، أمنوا هللا مجيعا أيها املؤمنون
دعوت أشد املعاندين إىل املباهلة وسجلت فيه قائمة " أجنام آم"ويف كتاب 

فاقرءوا السطر األول للقائمة يف . حمتوية على أمساء هؤالء املعاندين األشداء
:سها فقد ورد فيها تروا أن اسم سعد اهللا الشقي مسجل على رأ٧٠الصفحة   

 

  
  

 عاما وثالثة أشهر وعدة أيام إىل يومنا هذا، ١٢لقد مضى على تلك املباهلة 
وقد كف كثري من الناس ألسنتهم بعدها، وقليل جدا ِمن الذين مل يتوقفوا عن 

 يواِجه نوعا من اخلزي؟ إن نذير التكذيب من مل يتجرع كأس املوت، أو مل
حسني الدهلوي الذي كان على رأسهم وكان أول املخاطبني يف دعوة املباهلة 

وقد ورد اسم رشيد أمحد . شهد موت ابنه مث ارحتل بنفسه من الدنيا وهو أبتر
 من دعوة املباهلة فعمي بعد دعوة املباهلة ودعائي ٦٩الكنكوهي يف الصفحة 

كذلك ورد ذكر املولوي عبد العزيز اللدهيانوي . دغ احليةعليه مث مات إثر ل
 نفسها وقد غادرا الدنيا بعد ٦٩واملولوي حممد اللدهيانوي أيضا يف الصفحة 

أما املولوي غالم رسول املعروف برسل بابا فقد ورد ذكره يف . دعوة املباهلة
لدعاء عليه  وقد مات بالطاعون يف أمِرتسر بعد دعوة املباهلة وا٧٠الصفحة 

وكذلك املولوي غالم دستغري القصوري الذي ذُكر امسه يف . املذكور آنفًا

 سعد اهللا احلديث باإلسالم، املدرس يف لدهيانه
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، وكان قد مات بعد شهر واحد من تأليف "أجنام آم" من كتاب ٧٠الصفحة 

وال يقتصر سبب موته على أنين . الذي نشر فيه مباهلته" فيض رمحاين"كتابه
 عليه -" أجنام آم" يف ٦٧ يف السطر السابع عشر من الصفحة -دعوت 

وعلى غريه من املعاندين الذين ال يتوقفون عن اجلرأة واجلسارة وال يتقدمون 
للمباهلة، وطلبت أن حيل م عذاب اهللا، بل إن مباهلته هو أيضا صارت سببا 
ملوته، ألنه ذكر امسي وامسه مث طلب من اهللا تعاىل استئصال الظامل مث استئِصل 

 ٧٠يف الصفحة " أصغر علي"مث جاء اسم املولوي . امهو بعد ذلك ببضعة أي
. نفسها الذي مل يتوقف عن بذاءة اللسان ما مل تفقأ إحدى عينيه بغضب اهللا

كذلك ذُكر يف قائمة املباهلة املولوي عبد ايد الدهلوي الذي مات يف دهلي 
كذلك كان هناك كثري آخرون يدعون . �م١٩٠٧فرباير /بالكولريا يف شباط

شايخ وأصحاب الزوايا، مل يتوقفوا عن بذاءة اللسان بعد دعوة املباهلة فأذاق م
اهللا بعضهم كأس املمات وواجه بعضهم صنوف اخلزي واملذلة، وبعضهم 
تورطوا يف أعمال سيئة من قبيل املكائد الدنيوية واملخادعة وأطماع الدنيا 

أما . الدعاء عليهمفسلبت منهم حالوة اإلميان ومل يسلم منهم أحد من تأثري 
سعد اهللا فقد سبق اجلميع يف بذاءة اللسان، لذا مل يواجه موت اخليبة فقط، بل 
نال نصيبه من كل نوع من اخلزي، ومل يمأل بطنه رغم توظُِّفِه طول عمره، 

إضافة إىل مواجهة -حىت توظف قرب موته يف مدرسة املسيحيني، فاضطر 
يا أخريا بتوظفه يف مدرسة القساوسة  أن يرى خز–أنواع أخرى من اخلزي 

الذين يعادون اإلسالم، والذين يشترط يف مدارسهم الوعظ كل يوم أو كل 
ومن . �أسبوع ضد اإلسالم، وحول أمور مضلة أخرى مثل ألوهية عيسى 

                                           
ية، حني سافرت إىل دهلي من قبل جاء عبد ايد إىل بييت وقال إا إهلامـات شـيطان                 �

لـو  : قلت. إن مل تتب فستذوق نتيجة التقول واالفتراء      : وقال. وشبهين مبسيلمة الكذاب  
. كنت مفتريا لنلت جزاء االفتراء، وإال فإن الذي يعدين مفتريا لن يسلم من مؤاخـذة اهللا              

ويف تلـك األيـام نـشر    . ويف األخري مات عبد ايد يف حيايت بعد إطالة لسانه باملباهلة          
 . يب إعالنا أيضا حيتوي على كلمات قاسية ورمبا كان يبيعه مبليم واحد، منهلتكذي
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. أيضا أي الفقري املفلس الذي فقد كل ما ادخره" املُعِدم"معاين األبتر يف العربية 

أبتر من هذا النوع أيضا ألنه لو كان حائزا على بركة مالية ملا فقد ثبت كونه 
احتاج للتسول يف أيامه األخرية على باب القساوسة، إذ ال يليق مبسلم صادق 

  . أن يتوظف لدى الذين يدرسون إلزاميا يف كليام ومدارسهم ضد اإلسالم
قد األسف كل األسف أن هذا الشخص املدعو سعد اهللا الذي مات كان 

مسع بعض خطابايت ومناظرايت وقرأ بعض كتيب أيضا، وألن العناد والبغض بالء 
 مل يكن أمرا �إن موت عيسى . خطري فلم يستطع االستفادة منها شيئا

 ليلة املعراج �مشبوها فيه، فقد بينه اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي، وقد رآه النيب 
ن القرآن الكرمي أن مجيع خلفاء كذلك يثبت أيضا م. بني األنبياء املتوفّني

اإلسالم سيكونون من هذه األمة، بل ورد يف األحاديث أن عيسى النازل 
وقد وردت أكرب . سيكون من هذه األمة، ولكن ذلك الشقي مل يفهم شيئا

عالمة للمسيح األخري يف الكتب السابقة واألحاديث الصحيحة أنه يبعث عند 
 �كرمي على أن الدجال هو فرقة القساوسةظهور الدجال، وقد أكد القرآن ال

الذين ال شغل هلم إال التحريف والتزوير ليل ار، ألن معىن الدجال هو الذي 
كذلك يتبني . يكتم احلق بالتحريف والتزوير، وهذا ما تشري إليه سورة الفاحتة

 أن ��يوِم الِْقيامِةجاِعلُ الَِّذين اتبعوك فَوق الَِّذين كَفَروا ِإلَى و�: من اآلية

                                           
فالظاهر أن القساوسة سـبقوا     . الدجال ال يعين إال املخادع واملضل وحمرف كالم اهللا         �

الناس مجيعا يف هذه األمور ألن دجل غريهم أقل درجة ولكن دجلهم هـو األعظـم إذ                 
ان دون مربر، وينشرون مئات اآلالف من الكتب يف العالَم  ينفقون ماليني النقود لتأليه إنس    

لذلك هم الدجال األكرب وال يوجـد لـدجال         . ويتجولون يف أحناء األرض هلذا الغرض     
غريهم موضع قدم حسب نبوءة اهللا ألنه قد ورد أن الدجال سيخرج من الكنيسة ويكون               

فمـا  .  إىل يوم القيامة   وسيطول حكمهم وقوم  . من القوم الذين سيحكمون الدنيا كلها     
دام احلال على هذا املنوال فأي أرض بقيت حىت ينـزل فيها الـدجال املفتـرض لـدى         

  .معارضينا؟ منه
     ٥٦: آل عمران �
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الدجال ليس إال فئة املسيحيني ألنه ما دامت الغلبة والسلطة مقدرة للمسيحيني 
إىل يوم القيامة، أو للمسلمني امللتزمني حقيقةً، فهل لعادل أن يظن أن يتسلط 

إن هذه .  وال يؤمن بنبوته�على األرض كلها شخص يعارض عيسى 
وكذلك احلديث الوارد يف صحيح .  الصريحالفكرة تتناىف مع النص القرآين

مسلم الذي يتحدث عن الدجال ويقول إنه سيخرج من الكنيسة يؤيد أيضا 
وهذا ما تؤكد عليه األحداث الواقعة ألن الفتنة العظيمة . اآلية املذكورة أعاله

  . اليت أُخِبر عنها قد ظهرت يف اية املطاف على يد القساوسة
 أن يتأمل يف األحداث الواقعة ويفكر ما الذي فمن عالمة فطنة اإلنسان

لقد عد اهللا تعاىل عمر الدنيا يوما واحدا . تؤيده األمارات والعالمات الظاهرة
 وقت العصر فماذا �فلما كان زمن النيب .  بوقت العصر�وشبه زمن النيب 

من  عاما؟ أليس هذا الوقت قريبا ١٣٢٤ميكن أن يسمى هذا الزمن الواقع بعد 
ملا كان وقت الغروب قد اقترب فهذا يعين أنه مل يبق وقت لنـزول . الغروب

  .املسيح، إن مل يكن هذا هو وقت نزوله
 يف األحاديث الصحيحة اليت ورد بعضها يف صحيح �كذلك شبه النيب 

فال بد من التسليم أن زمننا هو زمن قرب . البخاري عصره بوقت العصر
بعض األحاديث األخرى أن عمر الدنيا سبعة آالف وكذلك يتبني من . القيامة

وِإنَّ يوما ِعند �: سنة، وهذا ما يفهم من اآلية الكرمية حيث يقول اهللا تعاىل
 فما دام يتبني من كالم اهللا تعاىل أن األيام 	�ربك كَأَلِْف سنٍة ِمما تعدونَ

وقد كشف . سبعة آالف سنةسبعةٌ ففي ذلك إشارة إىل أن عمر نسل اإلنسان 
 حسب التقومي �اهللا علي أنه قد مضى على نسل اإلنسان إىل عهد النيب 

القمري من ألوف السنني بقدر ما تساويه سورة العصر حبسب حساب اجلمل، 
ومن هذا املنطلق قد . ألن اهللا تعاىل قد عد احلساب حبسب التقومي القمري

                                           
 ٤٨ :احلج  	
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ايل ست آالف سنة، ومنر اآلن مضى من عمر نسل اإلنسان يف عصرنا احل

  .باأللفية السابعة
 فكان ضروريا أن يولَد مثيل آدم أو املسيح املوعود بتعبري آخر يف اية 

 ،األلفية السادسة اليت متثِّل يوم اجلمعة الذي ولد فيه آدم، كذلك خلقين اهللا
  .فهكذا وِلدت يف األلفية السادسة

وكما ولد آدم .  أيام األسبوعجلمعة من والغريب يف األمر أين وِلدت يوم ا
فهذه . ما؛ إذ ولدت بنت قبل والديتأما مع أنثى كذلك ولدت أنا أيضا توتوأ

األمور كلها تقدم أدلة واضحة لطالب احلق بالنظر إىل سواحني، وإن كانت 
  . هناك ألوف من اآليات األخرى أيضا قد كتبت بعضها كأمثلة

-يقدم عادة املولوي ثناء اهللا األمِرتسري أن وليكن معلوما أيضا أن من 
فهنا أيضا أظهر العادة .  أعذارا واهية إلنكار آيايت-لثورِة عقلية أيب جهل فيه

شباط / فرباير٨عدد " أهل احلديث"نفسها وكتب عين افتراء منه يف جريدته 
ماذا ف. م أين تلقيت إهلاما حبتمية شفاء املولوي عبد الكرمي ولكنه مات١٩٠٧

فليخربنا املولوي ثناء . لعنة اهللا على الكاذبني: نرد على هذا االفتراء إال أن نقول
 عن شفاء املولوي عبد الكرمي فعمن -كما ذُكر أعاله-اإلهلام اهللا أنه إذا كان 

سجي يف : ، اليت جاء فيها"احلَكَم"و" بدر"كانت اإلهلامات املنشورة يف جريدة 
إن "اما، إنا هللا وإنا إليه راجعون، ما كان له أن يشفى،  ع٤٧الكفن، العمر 

  ".املنايا ال تطيش سهامها
. فليكن واضحا أن كل هذه اإلهلامات كانت عن املولوي عبد الكرمي

صحيح أين رأيت يف إحدى الرؤى أنه سليم معاىف، ولكن الرؤى تكون حباجة 
 الرؤى أنه يراد من فيمكن أن تروا يف كتب تعبري. إىل تفسري كما هو معلوم

ويف كثري من األحيان يرى اإلنسان . املوت أحيانا الشفاء وأحيانا أخرى املوت
فهذا هو حال املشايخ الذين . يف الرؤيا موت أحد ويكون املراد طول عمره
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ال شيء أسوأ من الكذب يف هذا العامل؛ فقد شبه اهللا . يعتربون أنفسهم أمناء

  . الء القوم مع ذلك ال يتورعون عنهتعاىل الكذب بالرجس ولكن هؤ
لقد أثبتنا موت سعد اهللا حسب النبوءة بوضوح تام، ولكن هل يقبل 
املولوي ثناء اهللا ذلك؟ كال، بل سيحاول البحث عن دواعي الرفض يف كل 

إم حياربون اهللا وال يرون أنه إذا كان ذلك من فعل اإلنسان فلم . األحوال
هل شخصا إىل  أن مي�ملؤمن أن ينسب إىل اهللا حالفته هذه الربكات؟ فهل 

 عاما بعد إعالنه تلقي اإلهلام وأن يرزق مجاعته تقدما وازدهارا يوما إثر ٣٢
 أن مئات األلوف من الناس -يف وقت مل يكن معه أحد قط-شره وقد ب. يوم

يدخلون يف مجاعتك، وسيقدم لك الناس مئات اآلالف من النقود وصنوفا من 
وال . يأتيك الناس بآالف اآلالف من أماكن بعيدة ومن كل فج عميقو. اهلدايا

سيذيع اهللا امسك يف العامل، وسريي لك . تصعر خللق اهللا، وال تسأم من الناس
سيبذل األعداء كل . لن يتركك اهللا ما مل مييز الرشد من الضالل. آيات عظيمة

. لهم خائبني خاسرينما يف وسعهم وسيكيدون ألوان املكايد ولكن اهللا سيجع
سيكون اهللا معك يف كل خطوة ويرزقك الفتح يف كل موطن، وسيتم نوره 

جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله . على يدك
إين سأري بريقي، وأرفعك . ويظهر صدقه بصوٍل قوي شديد، صول بعد صول

  . ك الناسواهللا يعصمك من عنده ولو مل يعصم. من قدريت
 عاما، وقد نشرت كلها يف ٣٠تعود هذه اإلهلامات إىل زمن يزيد على 

ما كان .  عاما٢٦وقد مضى على نشرها أيضا أكثر من " الرباهني األمحدية"
أحد يعرفين يف ذلك الزمن ومل يكن يل أحد من املؤيدين أو من املعارضني، ألين 

دا من الناس وكنت مستورا مل أكن يف ذلك الزمن شيئا مذكورا، بل كنت واح
مث تقدمت رويدا رويدا، وحتقق كل شيء كما أنبأ اهللا تعاىل . يف زاوية اخلمول

وقد جاء إىل قاديان إىل اآلن مئات اآلالف من الناس .  عاما٣٢ أو ٣٠قبل 
واحلق أن الناس جاءوا إىل قاديان للبيعة بكثرة، فلو مل . واخنرطوا يف سلك البيعة



�������	���א �٤١٧
لسئمت من " وال تصعر خدك خللق اهللا وال تسأم من الناس ":أتذكر اإلهلام

ولكن . كثرة لقائهم وِكدت أال ألتزم مبقتضى ما يرتبه الواجب كما هو حقه
.  عاما من وقوعها٣٢ أو ٣٠اهللا بفضله ورمحته أخربين ذه األحداث قبل 

األلوف وميكن أن يعلَم بالتحقيق يف سجالت مكتب الربيد أنه قد أتاين مئات 
من األموال فتوحاٍت ماليةً، إضافة إىل النقود اليت يقدمها الناس نقدا أو يرسل 

تبلغ نفقات مشاريع اجلماعة ثالثة آالف . بعضهم أوراقا نقدية يف الظروف
روبية شهريا على وجه التقريب، األمر الذي يبني أن الدخل الشهري أيضا 

يما واحدا ولو مرة واحدة يف بينما مل يكن أحد يدفع مل. يقارب هذا القدر
السنة يف الوقت الذي نشرت فيه النبوءة عن الفتوحات املالية يف الرباهني 

 عاما ٣٢ أو ٣٠وقد مضى . كما مل يكن هناك أي أمل يف ذلك. األمحدية
على هذه النبوءة اليت تعود إىل زمن، ما كان يأتيين فيه مليم واحد من أي جهة 

وكذلك مضى . ، بل كنت كبذرة مستورة يف األرضومل يكن يف مجاعيت أحد
 عاما وقد شهد اهللا تعاىل يل فيه من خالل إهلام ٢٦على نشر الرباهني األمحدية 

يا رب ال : ؛ أي ادع اهللا تعاىل"رب ال تذرين فردا وأنت خري الوارثني: "نصه
. وواضح من ذلك أنه تعاىل أنبأ ذه النبوءة حني كنت وحيدا. تتركين وحيدا

أي ". كزرع أخرج شطأه: "مث هناك إهلام آخر حبقي يف الرباهني األمحدية ونصه
وال يقتصر األمر على هذه اإلهلامات فقط بل . كنت كبذرة بذرت يف األرض

يعرف الناس مجيعا يف هذه البلدة كما يعرف اآلالف من الناس اآلخرين أيضا 
دون أن يعرف ...  السننيأين كنت يف احلقيقة كميت مدفون يف قٍرب منذ مئات

مث جتلّت قدرة اهللا بعد ذلك بتجليات تدل على وجوده . أحد صاحب القرب
� .  

مث مل يتوقف اهللا على ذلك فحسب، بل استجاب مئات من أدعييت وقد 
كل من رفع علي قضية انتصرت عليه، . سجلت بعضها يف هذا الكتاب أمثلةً
وكل من باهلين فإما أهلكه اهللا . غلَب سيوقد أُخِبرت قبل االنتصار أن عدوي
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. يف اية املطاف أو كان يف نصيبه حياة اخلزي وضنك العيش أو قُطع نسله

وقد أرى اهللا تعاىل يف تأييدي . وكل من متىن مويت وسلّطَ علي لسانه مات
فليخربين اآلن من خيشى اهللا ومن كانت يف قلبه . آيات ال تعد وال تحصى

كان عاقال وميلك شيئا من احلياء فيما إذا كان من سنة اهللا أن عظمة اهللا، و
  يعامل ذه الطريقة أحدا يعلم أنه مفتر ويكذب عليه؟

أقول صدقا وحقا إنه حني بدأت سلسلة اإلهلامات كنت عندها شابا، وقد 
 عاما تقريبا، وقد مضى على ذلك الزمن ٧٠شخت اآلن وقد بلغت من العمر 

لكن ريب مل خيذلين يوما واحدا؟ وقد أخضع يل عالَما حسب  عاما تقريبا، و٣٥
كنت فقريا معدما فأعطاين مئات اآلالف من الروبيات، وأنبأين . أنبائه

بفتوحات مالية قبل زمن طويل، ورزقين الفتح يف كل مباهلة، واستجاب مئات 
فهل من املمكن أن . من أدعييت، وأعطاين من الِنعم ما ال أستطيع إحصاءها

ملا كنت نعم اهللا تعاىل وحيسن ذا القدر إىل شخص يعرف أنه يفتري عليه؟ ي
-عاما وأختلق ٣٢ أو ٣٠ أفتري على اهللا منذ -على حسب زعم معارضي 

كالما كل ليلة وأقول يف الصباح إنه كالم اهللا، مث يعاملين اهللا تعاىل بأنه يرزقين 
لكهم إزائي عند املباهلة أو االنتصار على الذين يزعمون أنفسهم مؤمنني، ويه

يبيدهم بضرب اخلزي عليهم، وجيذب العالَم إيلّ حسب نبوءاته، ويري آالف 
اآليات وينصرين يف كل موطن وعند كل مصيبة من حيث ال ينصر أحدا أبدا 

 مث إذا كان املولوي ثناء �.إال إذا كان صادقا يف نظره، وال يري له آيات مثلها
األيام غريه من املشايخ يف السخرية واالستهزاء واإلساءة اهللا الذي سبق يف هذه 

يل ال يريد التوقف عن هذه التصرفات السيئة فسأقبل بكل سرور لو طلب 
                                           

الغريب يف األمر أن الذين ادعوا غريي على رأس القرن الرابع عشر كوم جمددين مثل                �
 عبد احلي من لكهناؤ هلكوا كلهم يف أوائـل  نواب صديق حسن خان البهوبايل واملولوي    

يقول نواب صديق حسن يف كتابـه       . أما أنا فقد شهدت إىل اآلن من القرن ربعه        . القرن
فيا أيها املعارضون اعِدلوا    . إن ادد الصادق هو الذي يشهد ربع القرن       " حجج الكرامة "

 . همن. يف أمر ما على األقل فإن أمركم مع اهللا يف اية املطاف
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ولكن هذه املباهلة لن تعقد يف أمِرتسر؛ إذ مل أنس بعد وقتا قمت فيه . مباهليت

أهل " به عندها يف جممٍع لبيان ميزات اإلسالم، ويعرف اجلميع أيضا ما عاملين
احملليون هناك وكيف أثاروا ضجة وأكرهوين على إاء خطايب " احلديث

وحني ركبت رموا علي احلجارة واللَِبن . مظهرين السفاهة بكل معىن الكلمة
فمثل هذا املكان ال يناسب للمباهلة، غري . دون أن يعريوا للحكام أدىن اهتمام

وسأدفع له ... له محاية ِعرضه وحياتهأن قاديان مناسبة متاما حيث سأضمن 
أيضا نفقات السفر من أمِرتسر إىل قاديان والعودة، ولكن بشرط أن أُِمسعه قبل 

  . ذلك أدلة صدقي لساعتني
وإن مل ير ايء إىل قاديان مناسبا فاملباهلة ممكنة أيضا حيث أمتحنه أوال يف 

قي، وستكون هناك عشرة من األدلة إثباتا لصد" حقيقة الوحي"ما كتبت يف 
أسئلة فقط سأطرحها عليه من أماكن خمتلفة من الكتاب ألعلم فيما إذا كان قد 

فإذا جاء رده على األسئلة منسجما مع ما ورد يف الكتاب . قرأه بتدبر وتأن
وإذا رضي فسأرسل له نسخة كتاب . فستنشر مباهلة خطية من قبل الفريقِني

وسيكون له اخليار أن . النـزاع الدائر بيننا، وهكذا سيحسم "حقيقة الوحي"
  .يطلب مين بعد استالم الكتاب مهلة أسبوع أو أسبوعني استعدادا لالمتحان

فأقول صدقا وحقا إنه وإخوته اآلخرون من املشايخ ال يبالون بشريعة اهللا 
أال يدرون، . أدىن مباالة عند تكذيبهم يل بل خيتلقون شريعة جديدة من عندهم

ولو تاب من أنبأ اهللا .  يدعون مشايخ، أن التأخري يف أنباء الوعيد جائزمع أم
تعاىل يف حقه بالوعيد وتضرع وابتهل ومل يبِد جرأة لكان زوال النبأ ممكنا، 

 نتيجة تضرع قومه وابتهاهلم، األمر الذي واجه �كما زالت نبوءة يونس 
.  يف بطن احلوتالنبأ فأدخله اهللالنيب يونس بسببه ابتالء كبريا فتأمل كثريا لزوال 

 عند اهللا-وحيث صار نيب حمالً للعتاب بسبب ارتيابه يف أفعال اهللا -مرضي 
وأوشك على املوت، فما بالك بالذين ال يتوقفون عن اإلنكار، بل يرفضون 
أفعال اهللا كهذا بألوف أنواع اجلسارة واإلساءات، ويقولون مرارا جبسارة 
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هل . ة عن آم مل تتحقق وال يذكرون الشرط املذكور فيهامتناهية إن النبوء

هذه هي األمانة؟ إن نبوءة النيب يونس مل تكن مشروطة بأي شرط ولكن اهللا 
كذلك . تعاىل مع ذلك رفع العذاب نظرا إىل تضرع القوم وابتهاهلم وبكائهم

بأ مع يذكر املولوي ثناء اهللا صهر أمحد بيك مرارا ويقول أنه مل ميت حسب الن
أنه يعلم جيدا أن النبأ كان ذا شطرين، شطر يتعلق بأمحد بيك الذي مات 

فاألسف كل األسف أن ثناء اهللا وغريه من . حبسبه متاما أثناء املدة احملددة
املعارضني ال يذكرون موت أمحد بيك ويذكرون الشطر الثاين فقط ويقولون 

  �.إن صهره ال يزال حيا إىل اآلن
هم إذ خيفون حقا ظهر ويقدمون ما ينتظَر حتققه اعتراضا، هذا هو حال أمانت

مع أم يعرفون جيدا أن النبأ عن أمحد بيك وصهره كان أيضا مشروطا مثل 
  : النبأ عن آم، وقد نشرت كلمات الشرط أيضا وهي كما يلي

أي إن البالء على ابنتك وابنة ". أيتها املرأة تويب تويب فإن البالء على عقبك"
-مث حني سبب موت أمحد بيك . هذا هو كالم اهللا الذي نشر من قبل. تكابن

 خوفًا وذعرا شديدا يف قلوب أقاربه فكروا أن اجلزء -الذي كان جزءا من النبأ
الثاين منه أيضا ينذرهم خبطر حمدق إذ قد حتقق جزء منه يف املدة احملددة، 

ة واالستغفار فأخر اهللا فامتألت قلوم خوفا وتوجهوا إىل الصدقات والتوب
وكما قلت قبل قليل إن سبب خوفهم كان عائدا إىل . حتقق هذا اجلزء من النبأ

أن النبوءة مل تكن متعلقة بصهر أمحد بيك فقط بل كانت تتعلق مبوت أمحد 
بيك نفسه أيضا، وكان األخري هدفها األول وكان هو املقدم على غريه ليكون 

ات أمحد بيك يف املدة احملددة يف النبوءة وحتققت فحني م. اهلدف من النبوءة
بكل جالء، ملئت قلوم خوفا وذعرا وبكوا بكاء مريرا حىت وصل صراخهم 

                                           
ليكن معلوما أن املولوي ثناء اهللا مل يعترض على هذا النبأ فقط، بل قام جمات أخرى                 �

ولكن ما دام اهللا تعاىل يكرمين     . أيضا على نبوءايت مبحض االفتراء الذي مياثل أكل النجاسة        
 .منه. بإجابات متجددة فال أبايل بافتراءاته
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فكانوا يذكرون النبوءة مرارا، وعكفوا على التوبة . وعويلهم إىل أرجاء البلدة

  �.قدر استطاعتهم فأخر اهللا تعاىل حتقق هذا اجلزء من النبوءة
وهلم وإثارم الضجة أن النبوءة مل تتحقق مع علمهم أن نبوءات فما أوقح ق

. يبدو أن هؤالء القوم ال يؤمنون باهللا. �الوعيد ميكن أن تزول، بل تزول دائما
إنين . إن للجرأة واإلنكار أيضا حدودا، وإن جتاوز احلدود عالمة عذاب اهللا

هللا تعاىل بزالزل أتعجب مرة بعد أخرى أن الطاعون على األبواب، وقد أخرب ا
.شديدة وآثار القيامة بادية، وال أدري ملاذا ال خيافون مع كل ذلك 

فاضطررت للقول اليوم إنه لو مل ميتنع املولوي ثناء اهللا عن جسارته فال عالج 
له إال أن يطلب مباهليت، ومن شقاوته أيضا أنه ينكر آيات اهللا املتجددة مغترا 

                                           
 لتحقيق النبوءة، وهذا يدل على أم جيهلون         يقولون أيضا إنه قد متت احملاولة      :احلاشية �

يا قليلي العقل مل حيرم اهللا تعاىل الـسعي         . القرآن الكرمي أو قد لبسوا لباس االرتداد ِخفية       
 ألبس صحابيا أسورة ذهبيـة      �أال تذكرون حديثا ورد فيه أن عمر        . لتحقيق النبوءات 

 رأيتم رؤيا وكنتم قادرين على      حتقيقا إلحدى النبوءات؟ وقد ورد يف حديث آخر أنه إذا         
 .حتقيقها فاسعوا لتحقيقها، منه

وقع : م إهلاما تعريبه  ١٩٠٧شباط عام   / فرباير ٢٨تلقيت صباح اليوم أي الثالثاء بتاريخ        �
 . منه. زلزال شديد، سوف ينـزل اليوم مطر أيضا، جميئك سعيد، جميئك حسن

لصدد يف نفسي ويف أصدقائي أن اهللا       أقول حلفا باهللا إنين قد جربت يف هذا ا        : احلاشية 
تعاىل أنبأ صباحا يف بعض األحيان عن نزول البالء مث زال مساًء بسبب كثرة الـدعاء، مث                 

إذن، فإذا كانت هذه هي األدلة يف أيدي املعارضني لتكـذييب           . بشرت أن البالء قد رفع    
يف املوضـوع أن    والالفـت   . فهناك مئات األمثلة عليها يف سواحني وسوانح أصـدقائي        

فقد ورد  . معارضينا ينسون مجيع القصص اليت يقرؤوا بأنفسهم يف التفاسري واألحاديث         
 يومـا،   ١٥يف تفاسريهم أن نيب عصره تنبأ عن مِلٍك من بين إسرائيل أنه سيموت خالل               
 يوما بـ   ١٥فتضرع امللك كثريا بسماع النبوءة حىت نزل الوحي على النيب ثانية أننا بدلنا              

 .منه. هذه النبوءة ما زالت مسجلة يف التوراة وليقرأها من شاء.  عاما١٥
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 أنباء الوعيد مرة بعد أخرى خلداع الناس، مع  ويقدم	ببضعة أحاديث متضاربة

ومن ال يدري أن البالء ميكن أن يرد . أنه يعلم أن زوال نبأ الوعيد من سنة اهللا
فإذا كان النبأ عن . بالصدقة والتضرع والدعاء؟ وقد اتفق عليه األنبياء كلهم

  البالء ال يرد فما معىن رد البالء أصال؟ 
يضا أن النبوءات عن املسيح املوعود واملهدي املعهود هي واجلدير باالنتباه أ

من النوع الذي ال خيلو من االبتالء واالمتحان حسب سنة اهللا القدمية، وفيها 
نوع من اإلمجال، فيمكن أن خيطئ اإلنسان يف فهمها قبل وقوعها، ألن معانيها 

اليهود مع  من نصيب �وهلذا السبب مل يكن اإلميان بالنيب . تنكشف فيما بعد
ولو مت التصريح يف النبوءة بوضوح أن اسم .  كانت موجودة�أن النبوءة عنه 

واسم أبيه عبد اهللا ومولده مكة ومهجره املدينة ) �(النيب األخري يكون حممدا 
 مبدة كذا وكذا ويكون من بين إمساعيل وليس �املنورة وسيولَد بعد موسى 

وكذلك لو . �ء جهنم بإنكارهم النيب من بين إسرائيل ملا دخل اليهود األشقيا
 أن املراد من النيب إلياس الذي جيب نزوله من �ورد يف النبوءة عن عيسى 

السماء قبله إمنا هو حيىي بن زكريا صراحة، وأنه لن ينـزل من السماء أحد، ملا 

                                           
 من السماء ثابت مـن األحاديـث،        �ليكن واضحا أن االدعاء بأن نزول عيسى         	

فمـا  . كذب صريح، ألنه يتبني من احلديث الصحيح أن املسيح املقبل سيكون من األمة            
ل يف األمة ويحرم من النبوة؟ ألـيس         من السماء ويدخ   �احلاجة إىل أن ينـزل عيسى      

فما دام نظريه موجودا   . اهللا بقادر على أن خيلق عيسى من هذه األمة كما خلق النيب إلياس            
 رأى عيسى   �فما احلاجة إىل كل هذه التكلفات؟ مث ورد يف األحاديث نفسها أن النيب              

فأي شك بقي يف    . �   بني األنبياء املتوفَّني ليلة املعراج جالسا على مقربة من حيىي          �
: أليـست اآليـة   . كونه متوفى؟ ومن جهة ثانية يشهد القرآن الكرمي مبوته بكل وضوح          

 قطعية الداللة على وفاته؟ ملاذا يشددون على الرفع املادي، أال يكون الرفع         �فلما توفيتين �
نه مذكور روحانيا أيضا؟ واآلية نفسها تؤكد على أن املراد من الرفع هو الرفع الروحاين أل         

وملاذا يعترضون ويقولون ال بد أن يأيت املهدي أيضا معه؟ أال يذكرون            ". التويف"فيها بعد   
 .؟ منه"ال املهدي إال عيسى: "احلديث
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فإذا مل تخلُ النبوءة عن نبينا األكرم . أنكره اليهود األشقياء وملا دخلوا جهنم

 جد مفيد بل ضروري �يف حني كان وضوح النبوءة عنه -من االبتالء  �
 فإنه من باب أوىل أن يقع الناس يف -هالعامة الناس، ألم تعثروا يف إدراك

 أيضا مل �كذلك ما دامت النبوءة عن عيسى . اخلطأ يف فهم األنباء األخرى
ي املعهود أن ختلو تخلُ من االمتحان فأنى للنبوءة عن املسيح املوعود واملهد

 كما ظُن، وكما ظن �منه؟ هل عاد النيب إلياس إىل األرض قبل عيسى 
 إذن؟ من �علماء اليهود وال يزالون يظنون؟ فكيف يتوقَّع عودة عيسى 

مىت حتققت . صفات املؤمنني أم ال يعودون طول حيام إىل ظٍن خاب مرة
مون أيضا اآلمال نفسها؟ ال يلدغ آمال اليهود يف عودة إلياس حىت يعقد املسل

احلق أن الزمن الذي تظهر فيه النبوءات العظيمة . املؤمن من جحر واحد مرتني
هو الذي يكشف حقيقتها، واألتقياء والصاحلون هم أولئك الذين يؤمنون 

أما الذين . ىل اهللاإباألنباء اإلهلية قبل ذلك الزمن ولكن يفوضون أمر تفاصيلها 
  .ا من عندهم قبل األوان ويتعنتون فإم يتعثرونيتدخلون فيه

 اليت ظهرت يف تأييدي آية تتعلق بنواب صديق حسن ومن اآليات) ٤(
وبياا أنه كتب يف بعض كتبه أن السالطني من . خان الوزير يف والية وبال

وقال أيضا . األديان األخرى سوف يقَدمون أسرى أمام اإلمام املهدي بعد بعثته
عرض هذا البيان إنه ملا كان احلكم يف هذا البلد للربيطانيني لذا يبدو أن يف م

فكلماته هذه . احلاكم املسيحي هلذا البلد سوف يقدم هكذا أمام اإلمام املهدي
ال شك أن هذا كان . املكتوبة يف كتابه واملوجودة فيه إىل اآلن اعتربت متردا

بل قد اتفق . هدي السفاحخطأ منه ألنه ال تثبت صحة أي حديث عن امل
احملدثون كلهم أنه ال يوجد حديث عن املهدي الغازي خاليا من اجلرح والطعن 

غري أن هناك أحاديث كثرية عن بعثة املسيح . بل كلها ساقطة عن مرتبة الصحة
املوعود تقول إنه لن يقوم بالقتال ولن حيارب الكفار بل انتصاره يكون باآليات 

:  صحيح البخاري عن املسيح املوعود حديث يقولفقد ورد يف. السماوية
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أي أن املسيح املوعود سيلغي احلروب بعد جميئه ولن حيارب بل " يضع احلرب"

 ففي 	.سينشر اإلسالم على األرض باآليات السماوية والتأييدات اإلهلية
وما دمت أنا . عهدي بدأت هذه العالمات تظهر يف الدنيا، وهذا هو احلق

 أن أحارب أو أقاتل من أجل �وعود من اهللا تعاىل، فلم يأمرين املسيح امل
الدين، بل أمرين أن أُعمل اللطف وأستعني باهللا لنشر الدين وألتمس منه اآليات 

وقد وعدين اهللا القدير أنه ستظهر يل آيات . السماوية والصوالت السماوية
ابل إهلي الذي ينصرين عظيمة ولن يقدر قوم على أن يري آية آلهلتهم الباطلة مق

  . ولقد أظهر ريب إىل اآلن مئاِت اآليات لتأييدي. من السماء
إذن، فال يصح زعم نواب صديق حسن خان القائل بأن الناس يدخلون يف 

 غري ��ال ِإكْراه ِفي الِديِن�: يقول اهللا تعاىل. اإلسالم باإلكراه يف زمن املهدي
نصاأن النصارى كانوا يف زمن ما يولكن اإلسالم يعارض . رون الناس كُره

إمنا اإلكراه فعل الذين ال جيدون اآليات السماوية . اإلكراه منذ بداية عهده
مل تظهر على يد أي . أما اإلسالم فهو حبر زخار من اآليات السماوية. معهم

إن معجزات األنبياء . �نيب معجزات بقدر ما ظهرت على يد نبينا األكرم 
 فال تزال تظهر وستظل تظهر �د انتهت بوفام، أما معجزات نبينا السابقني ق

أين .  كلها�وكل ما يظهر يف تأييدي إمنا هي معجزات النيب . إىل يوم القيامة
القساوسة أو اليهود أو األقوام األخرى الذين يقدرون على إظهار اآليات 

ستطاعوا أن يظهروا مقابلها؟ كال، مث كال، مث كال، ولو ماتوا ساعني لذلك ملا ا
إن اإلسالم حبر . آية واحدة ألن آهلتهم زائفة فهم ال يتبعون اإلله احلق
  .املعجزات، مل يستعمل اإلكراه قط، فما هو حباجة إليه أصال

                                           
هذا هو األقرب للفهم أنه ما دام الكفار سيموتون تلقائيا بنفَس املـسيح أي بدعائـه                 	

ما احلاجة لرفع السيف أصال ما . حلالةوتوجهه فمن غري املعقول متاما رفع السيف يف هذه ا    
 .دام اهللا تعاىل يقتل األعداء بنفسه؟ منه

 ٢٥٧: البقرة �
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 مظامل �كان السبب وراء احلروب يف البدء أن قريش مكة صبوا على النيب 

فبسبب .  من مكة�نيب مجة ومريعة وقتلوا كثريا من الصحابة، وأخرجوا ال
فالذين . شرهم وظلمهم إىل درجة قصوى استحقوا أن يعاقَبوا على جرائمهم

إال أم أُعطوا فرصة برمحة عظيمة أم لو آمنوا . رفعوا السيف قُتلوا بالسيف
هل . وهذا ليس إكراها بل تِرك األمر لرغبتهم الشخصية. لعفي عن جرائمهم

  �لسيف رفع قبل ارتكام املكائد واجلرائم؟من أحد يقدر على إثبات أن ا
إن هؤالء القساوسة األغبياء واآلريا الذين يكنون لإلسالم بغضا دون مربر 
يتفوهون مبثل هذا الكالم افتراء منهم فقط، واملشايخ اجلهال يساندوم مبحض 

ليس صحيحا على اإلطالق القول إن اإلسالم انتشر بقوة السيف، بل . جهلهم
ولو قورنت الديانة .  أنه قد انتشر بقوة تعليمه الكامل وقوة اآلياتاحلق

املسيحية باإلسالم لتبني بكل جالء أن اإلسالم يقدم إهلا كامال يف كل قدراته 
أما اإلله الذي تقدمه الديانة . وصنوف عظمته وتقدسه، ال نظري له وال مثيل

ان اآلالم على أيدي املسيحية فهو خملوق وضعيف وعاجز ظلَّ يعاين من ألو
اليهود وقُبض عليه يف أثناء ساعة واحدة وأُلقي يف السجن مث صلب يف اية 

فأي ميزة ميتلكها مثل هذا اإلله مقارنة بآهلة . املطاف حبسب اعتقاد املسيحيني
املشركني اآلخرين الزائفة؟ مث أنى للعقل أن يسلِّم أن الرمحة تتوقف كليا على 

ات اإلله مرة فقد رفع األمان من على حياته، مث ما الدليل صلب اإلله؟ وإذا م
على أنه لن ميوت بعد ذلك؟ والذي ميكن أن ميوت مع كونه إهلا فإن عبادته 

فمن ذا الذي ميكن أن ينقذه إن مل يقدر على إنقاذ نفسه؟ ونفس . لغو كليا
سان وثنا هل للعقل أن يقبل أن يصنع اإلن. احلال بالنسبة إىل الوثنيني يف مكة

                                           
 عاما متتالية على أنواع الظلم وإراقة الدماء        ١٣مل يرفع السيف قط بل أُظِهر الصرب إىل          �

إذن، فإن هذه احلـروب     . مث حني جتاوزوا احلدود، عندها أُذن حملاربتهم      . من قبل الكفار  
كانت دفاعية وهادفة إىل معاقبة املعتادين على اجلرائم فقط ولتطهري األرض من املفسدين             

 .منه. السفاكني
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بيده مث يعبده؟ مل يقدر إله املسيحيني على أن يبدي قدرة أكثر من أوثان 

مثل ملثل الفارسي ا يقول .وإن إله اإلسالم مهيمن عليها مجيعا. املشركني
  ."كن رفيق الغالب حىت تكون غالبا: "هفارسي ما تعريب

ن كاملعاينة إن معجزات إهلنا الغالِب واحلي العظيمةَ قد جعلت الناس يوقنو
فاملعجزات اليت أظهرها إله . أن اإلله احلقيقي هو ذلك الذي يقدمه اإلسالم

  . اإلسالم إىل يومنا هذا ال يسع أحدا أن يظهر معجزة مقابلها
ولكن ملا كانت يف قلب نواب صديق حسن خان مادة الوهابية اجلافة، 

". نواب" لقب خوف األمم األخرى من سيف املهدي فقط، فأُخذ وجرد من
.  ودعوت لهةفكتب إيلَّ بكثري من التواضع أن أدعو له، فوجدته جديرا بالرمح

فأخربته بذلك برسالٍة، كما . أُنِقذ ِعرضه من العتاب: فخاطبين اهللا وقال
أطلعت كثريين آخرين أيضا كانوا حينذاك من املعارضني مبن فيهم احلافظ حممد 

تقاعد حاليا والساكن يف أمِرتسر، واملولوي يوسف املراقب يف قسم األار وامل
مث بعد فترة صدر حكم من قبل احلكومة بإبقاء لقب . حممد حسني البطالوي

كأنه قد فُهم من كالمه أن كل ما قاله كان ناجتا . لصديق حسن خان" نواب"
  �.عن فكرة دينية قدمية راسخة يف ذهنه ومل يكن ينوي التمرد

بوءة مذكورة يف صفحة الغالف األخرية لة  هي ناآلية اخلامسة) ٥(
م، والنبوءة نفسها مسجلة يف جريدة ١٩٠٦مايو /مقارنة األديان، العدد أيار

م، كما سجلت يف ١٩٠٦مايو / أيار١٠ العدد ١٩ رقم ٥الد " البدر"
أيار / مايو١٠م، والعدد ١٩٠٦مايو عام / أيار٥العدد " احلَكَم"جريدة 
فأوال أنقل هنا تلك النبوءة املذكورة يف الة . التفصيلم مع الشرح و١٩٠٦

ففيما يلي النبوءة مع شرحي . املذكورة آنفًا واجلريدتني مث أذكر كيفية حتققها

                                           
االبتالء الذي ابتلي به نواب صديق حسن خان كان أيضا نتيجة نبوءيت املـذكورة يف                �

 الرباهني األمحدية، إذ سبق له أن أعاد كتايب الرباهني األمحدية بعد متزيقـه، فـدعوت أن               
 .منه) كتاب الرباهني األمحدية: انظر. (يمزق ِعرضه، وهذا ما كان
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عاد الربيع وحلت : "م١٩٠٦مايو / أيار٥اإلهلام بتاريخ : "هلا يف ذلك الزمن

 شدة الربد والثلج كما هو معلوم ينـزل من السماء ويتسبب يف". أيام الثلج
فيبدو من النبوءة أن اهللا تعاىل سينـزل على بالدنا يف أيام الربيع . ويرافقه املطر

أي حني (آفات غري عادية، ويشتد الربد وتكثر األمطار بسبب الثلج وما يرافقه 
ومعناه اآلخر هو ) ينـزل الثلج يف بقعة من بقاع األرض يتسبب يف شدة الربد

تيسر لإلنسان يف أمر من األمور أدلة وشواهد يطمئن اطمئنان القلب، أي أن ت
مبعىن أنه حوى أدلةً . إن هذا الكالم أثلج صدري: بسببها قلبه؛ كما يقولون

كما تطلق هذه الكلمة على الفرح والراحة اليت . قاطعة طمأنت القلب متاما
ومعلوم أنه عندما يطمئن قلب اإلنسان وينال . تتأتى بعد طمأنينة القلب

  . لسكينة حول أمر ما فمن لوازمه أن يصيبه الفرح والراحةا
فباختصار، إن النبوءة حتيط بكل هذه اجلوانب، وينتقل الذهن حتما عند 

أي إزالةُ كل أنواع .. التدبر فيها إىل أن املعىن الثاين للثلج هو املراد عند اهللا
د أيضا هنا أنه ملا وعليه فيكون املرا. الريب والشك والتزويد باالطمئنان الكامل

كان بعض الناس من ذوي الطبائع املعوجة قد أثاروا الشبهات عن الزالزل منذ 
بضعة أيام، وحِرموا من إثالج القلب، أي االطمئنان الكامل، فستظهر يف أيام 
الربيع آية تؤدي إىل إثالج القلب وإزالة الشكوك والشبهات السابقة كلها وتتم 

إىل الفهم مبزيد من التأمل يف هذا اإلهلام هو أنه لن ما يبدو األقرب . احلجة
وحني حيل فصل الربيع تتأثر . تظهر إىل أيام الربيع آية واحدة، بل آيات كثرية

القلوب بسبب اآليات املتتالية حىت تكَمم أفواه األعداء، وتطمئن قلوب طالب 
ئنان والتخلص وأقول هذا نظرا إىل استنباط معىن االطم. احلق اطمئنانا كامال

ولكن لو كان املراد من ذلك الربد واملطر . من الشكوك والشبهات من الثلج
  ."ألنزل اهللا تعاىل آفات مساوية أخرى، واهللا أعلم بالصواب

: لقد سجلت هذه النبوءة مع الشرح يف جملة مقارنة األديان واجلريدتني
 الربيع موعد ظهورها قبل ظهورها بتسعة أشهر، وحدد فصلُ" احلَكًم"و" بدر"
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أي حني حل فصل الربيع بالضبط وامتألت البساتني . فتحققت بكل جالء

أزهارا وأنوارا، عندها أوىف اهللا بوعده حيث ثَلَجت يف كشمري وبالد أوروبية 
وسنورد تفصيل ذلك الحقا بإذن اهللا بذكر ما . وأمريكية بشكل غري عادي

 فقد اشتد الربد وكثرت األمطار يف تلك أما يف هذا البلد. ورد يف بعض اجلرائد
املنطقة املعينة بوجه خاص حبسب مدلول النبوءة حىت تصاعدت الصرخات من 

ويف الوقت نفسه ثلجت يف بعض مناطق البلد بكثرة حىت احتار . البلد كله
م ١٩٠٧فرباير عام / شباط٢٥فقد وصلت اليوم بتاريخ . الناس فيما هو حادث
) من سكان كشمري واملوجود حاليا عندي يف قاديان(دار رسالة إىل احلاج عمر 

من ابنه عبد الرمحن الساكن يف كشمري جاء فيها أنه قد نزل الثلج يف هذه 
والطقس الغائم . �األيام بشدة حىت تراكم فوق سطح األرض إىل ثالثة ياردات

حميط بكل اجلوانب والنواحي، األمر الذي جعل سكان كشمري حيارى يف 
أما فيما يتعلق . ن الثلج ذه الكثرة يف فصل الربيع أمر خارق للعادةأمرهم أل

بكمية هطول األمطار يف البلد فنورد فيما يلي ذا الشأن مقتبسات من بعض 
  : اجلرائد كشهادة عليها

فرباير / شباط٢١ العدد "أخبار عام الهور"نقتبس باإلجياز من : أوال
  : ن املطر ما يليم، فقد ورد يف صفحتها الثانية ع١٩٠٧

الوضع يف الهور هو أن الطقس غائم منذ أكثر من أسبوعني مما يبعث "
كانت السماء خالية من الغيوم فخيل أن األمطار . الناس على القلق بدل الفرح

ستتوقف اآلن، ولكنها هطلت بشدة وغزارة يف اهلزيع األخري من الليل بني 
!  التوبة-وهم مستلقون يف فرشهم-ون فبدأ الناس يصرخيومي األحد واالثنني 

وقد برق الربق . وكانوا قلقني من أن يتحول املطر من رمحة إىل نقمة! األمان
أيضا بشدة وبهر األبصار، وإىل جانب ذلك كانت الرعود قوية تنخلع هلوهلا 

ال شك أن املطر يف . القلوب، وتساءل الناس حمتارين عما هو مقدر عند اهللا
                                           

  . املترجم- سم تقريبا ٩٠اليارد يساوي  �
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وكما يقول . ل مفيد ومبارك جدا للزروع ولكن لكل شيء حدودهذا الفص

 الذي يعده - فيخشى أن يتحول املطر �.املثل إن اإلفراط يفسد كل شيء
 من رمحٍة إىل مصيبٍة -الناس نعمة كبرية ويشكرون على نزوله ماليني املرات 

مجيع ونقمة فيستأصل الزروع ويبيدها وجيرفها يف املناطق املنخفضة، وتذهب 
إن الناس كلهم حابسون أنفاسهم قلقني حيارى . اآلمال أدراج الرياح

ولكن هل من أحد يستطيع أن ينبس ببنت . ويتساءلون ما هو مقدر عند اهللا
والغريب يف األمر . شفة أمامه؟ اإلنسان يفكر بشيء ولكنه قد يواجه شيئا آخر

 يف املاء، فقد هو رؤية طيور صغرية احلجم مثل العصافري تغتسل ومترح
شوهدت هذه الطيور تستحم يف املاء بكل شوق رغم شدة الربد والرياح العاتية 
والشتاء الشديد حىت يستغرب املرء برؤيتها ويتساءل كيف وجدت فيها هذه 
السخونة؟ واخلرباء يف هذا اال استنتجوا من ذلك نزول مزيد من األمطار، 

. الغيوم متحركة يف السماء إىل اآلنوقد صدق ظنهم فعال، إذ ال نزال نرى 
إنّ شح األمطار يؤدي إىل النقصان . الكل يريد أن يتوقف املطر وتطلع الشمس

يف املزروعات البعلية فقط، أما بسبب األمطار املتواصلة يف هذا الفصل بالذات 
ليست هناك . فيخشى أن تتضرر الزروع اليت تسقى مباء األار وغريها أيضا

 ولقد جاء يف التقرير احلكومي �.حملافظات حتتاج مزيدا من األمطارحمافظة من ا
. أن البرد نزل يف حمافظة كانغره يف األسبوع املاضي وأحلق أضرارا بالزروع

واملطر الغزير . واملطر الذي نزل ليال كان مصحوبا بالرعد والربق وكثرة الغيوم
 الشوارع متاما، أما الشوارع إىل هذا احلد مضر باملنازل يف املدينة، وقد خربت

التجمعات املائية تالحظ يف امليادين يف كل . غري املعبدة فقد صارت وحال
                                           

 . املترجم-ما زاد عن حده انقلب لضده : أو كما يقال بالعربية �
، ومل يقتصر خرق العادة فيها      على مستوى شاسع   يبدو من هنا أن هذه األمطار كانت         �

 األمطار أيضا بل هناك  ذه الكثرة يف فصل الربيع حىت فاقت كثرا موسم        على أا نزلت    
تنـزل ال  أمر خارق آخر أيضا وهو أا نزلت يف كافة أحناء البالد يف فصل الربيع مع أا                 

 .منه. ذه الغزارة حىت يف موسم األمطار
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 خضراء ومجيلة مثل -بعد أن غُسلت باملطر-ظَهرت األشجار . بحدب وصو

لقد هطل املطر ذه الغزارة يف هذا . العروس وكأا لبست ألبسة جديدة
ذا القول شهدت اجلريدة أن هذا املطر غري و(. الفصل بعد سنني طويلة

.  واحلق أنه مل يالحظ املطر ذه الغزارة حىت يف موسم األمطار إال قليال)عادي
  ."إن أفعال اهللا عجيبة وغريبة أن تنـزل األمطار ذه الغزارة يف هذا الطقس
وقد . ليكن واضحا أن هذه اجلريدة ميلكها أحد اهلندوس وتصدر يف الهور

وكذلك ورد يف .  اهللا تعاىل قلمه ولسانه لقول احلق شهادةً على نبوءيتسخر
م ما ١٩٠٧شباط /  فرباير٢٦ العدد ٦نفسها، الصفحة " أخبار عام"جريدة 

  : يلي
مع أن فصل الشتاء هذا العام كان يبدو كليال بعض الشيء وكانت اآلمال "

 األخرية من قد انقطعت، إال أنه بدأ يخرج كل ما يف جعبته يف األيام
ومل يسبق أن ظهر الشتاء يف هذا الشهر ذه الصورة . كانون الثاين/يناير

الغريبة، إذ قد وصل األمر منذ اية شهر يناير إىل اآلن درجةً حيث بدأ الناس 
فأحيانا هناك مطر، وأحيانا . يطلقون صرخام األليمة قائلني، األمانَ األمانَ

وقد اشتاق الناس لرؤية .  كثرة الغيوم املتراكمةأخرى ثلج وبرد باإلضافة إىل
ال يكاد مير يوم دون نزول الثلج أو البرد، وأقلها هطول . الشمس وضوئها

ويف بعض األحيان يسود الظالم النهار كله بسبب كثرة الغيوم مثل . املطر
 درجة أنه لو بقيإىل أما الربد فقارس . الدخان، فال تسري األمور لقلة الضوء

املاء يف اخلارج ليال لتجمد إىل الصباح، كما ال ميكن شرب املاء بدون 
إال الثلوج، وإن مجيع األشجار " مشلة"ال يرى شيء يف أطراف . تسخينه

  ." الربد قارس جدا. والبيوت قد لبست لباس الثلج
وقد ورد يف اجلريدة نفسها أن األمطار قد عمت البالد كلها، حىت نزلت 

  .يت كانت تشكو دائما من شحهايف املناطق ال
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فرباير / شباط١٥الصادرة يف آغرا يف عددها " جاسوس: "وقالت اجلريدة

  :م ما يلي١٩٠٧
 بغزارة شديدة، فقد وقع ١٩٠٧شباط / فرباير٦لقد هطلت األمطار مساء "

  ".طوفان الربق وسقط البرد حىت عطِّل القطار
 ٢٢مِرتسر بتاريخ أ" أهل احلديث" من جريدة ١١وجاء يف الصفحة 

  :  اهلجري ما يلي١٣٢٥ حمرم احلرام ٨م مطابق ١٩٠٧فرباير /شباط
ظلت األمطار طل باستمرار خالل هذا األسبوع يف املناطق ااورة بل "

لقد تلقى .  من الشهر اجلاري١٩يف البنجاب كله، كما سقط البرد أيضا ليلة 
."  وقال ال أعرف ما هو احلادثكرشن القادياين إهلاما أن السماء انفجرت،

  �.�وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا أَي منقَلٍَب ينقَِلبونَ�هذا استهزاء باإلهلام اإلهلي، 
على أية حال، لقد شهد معارضنا هذا أن نزول األمطار قد استمر على 

 فرباير يقع يف فصل ٢٢والكل يعرف أن . مدار األسبوع يف البنجاب كله
  . ع متاما، وبذلك قد شهد بتحقق اإلهلام املذكور آنفاالربي

فرباير / شباط١٥الصادرة يف الهور يف عددها " احلكمة"وقالت جملة 
وقد حدث طوفان رعدي " دارجيلنغ"م إن األمطار طل كل يوم يف ١٩٠٧

  . أيضا
فرباير / شباط١٩الصادرة يف مراد آباد العدد " نير أعظم"وورد يف جريدة 

  .  ال تزال األمطار طل منذ أسبوع وسقط البرد أيضا:م١٩٠٧
 ١٦الصادرة يف أنباله بتاريخ " آزاد"وجاء يف الصفحة األوىل من جريدة 

هطلت األمطار يف دهلي إىل عشرة أيام متتالية وسقط : م١٩٠٧فرباير /شباط
  . الربد أيضا

ر فرباي/ شباط٢٣ بتاريخ ٢١الصفحة " بيسه أخبار الهور"وجاء يف 
م أن األمطار املتواصلة والغزيرة قد أحلقت أضرارا بقصب السكر يف ١٩٠٧

                                           
 ٢٢٨: الشعراء �
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: م١٩٠٧شباط / فرباير٢٩أمِرتسر بتاريخ " بيسه أخبار"وورد يف . البنغال

  . نزلت األمطار يف مدراس أكثر من العادة
 أن الربد ١١م يف الصفحة ١٩٠٧أمِرتسر " ببلك ماغازين"وقالت جريدة 

سِرتر يف قمته وال تزال األمطار أيضا تنـزل باستمراريف أم .  
الناس : م١٩٠٧فرباير / شباط٢٦الهور يف عددها " مساجار"وقالت اجلريدة 

  . متضايقون جدا بسبب املطر
م الصفحة ١٩٠٧فرباير / شباط١٥اليومية عدد " بيسه أخبار"وقالت جريدة 

 موسم األمطار متاما، املطر يهطل منذ أربعة أيام متتالية، ويتراءى مشهد: ٥
  . الناس قلقون جدا ويشتاقون إىل طلوع الشمس

فرباير / شباط٨اليومية عدد " بيسه أخبار"وجاء يف اجلريدة نفسها أي 
لقد هطل املطر البارحة مرة أخرى بغزارة شديدة، : ٨م الصفحة ١٩٠٧

  . واشتد الربد وبدأ اهلواء البارد يهب، وخربت الشوارع
عض اجلرائد وقد أوردناها شهادة على حتقق النبوءة هذه مقتبسات من ب

ولو أردت لقدمت مقتبسات . املتعلقة طول األمطار وما إىل ذلك يف هذا البلد
من مخسني أو ستني جريدة أخرى أيضا تصديقا لتحقق النبوءة، ولكين أرى 

 والبلد كله يعرف أن هذه األمطار يف فصل. هذا القدر من شهادة اجلرائد كافيا
بل املوظفون احلكوميون الذين . الربيع غري عادية متاما ومل يعلم عنها إال اهللا

يتقاضون رواتب باهظة من أجل التنبؤ عن األمطار والطوفان وما إىل ذلك 
فاقرؤوا مثال رأي اجلريدة . كانوا قد تنبأوا بعدم نزول املطر أكثر من العادة

املنشور يف عددها الصادر يف  الهور، الصادرة يف" سول ايند ملتري غازيت"
  .م عن األحوال اجلوية املستقبلية١٩٠٦كانون األول / ديسمرب١٦

إن هذه النبوءة عن املطر والربد مل تتحقق من حيث نزول األمطار غري 
العادية والربد غري العادي فقط يف فصل الربيع، بل حتققت من ناحية أخرى 

 العام يف مجيع مناطق البلد بشكل أيضا، وهي أن األمطار هطلت يف الربيع هذا
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فكل من فيه . عام حىت يف احملافظات اليت كانت تعاين من شح األمطار دائما

مسحة من العقل واحلياء والعدل وخشية اهللا سيعترف دون أدىن تردد أن هذا 
ومعلوم أن هناك قسما . األمر كان خارقا للعادة، وقد أنبأين اهللا به قبل األوان

لبالد وضعته احلكومة اإلجنليزية للتنبؤ مبثل هذه األمور قبل متخصصا يف ا
األوان، وكان هناك منجمون أيضا، ولكن مل يِنبئ أحد منهم طول األمطار 
والثلوج بشكل غري عادي يف الربيع هذا العام، بل أنبأ اهللا تعاىل وحده الذي 

  . كلها حتت رايته بعد األنبياء مجيعا لكي جيمع األمم �أرسل نبينا األكرم 
هذا اجلزء من النبوءة كان عن كثرة األمطار، أما اآلن فنتناول اجلزء املتعلق 
طول الثلوج الذي ذكرناه بإجياز قبل قليل، ليعلَم أن النبوءة مل تقتصر على 

  . وفيما يلي بياا. هذا البلد، بل ظهرت بصورة خارقة يف بالد أخرى أيضا
فرباير / شباط٧ عدد ٢ أمِرتسر صفحة "وكيل"فقد ورد يف جريدة 

 عن األحوال اجلوية يف أوروبا ما ١٣٢٤ ذي احلجة ٢٣م املوافق لـ ١٩٠٧
  : يلي

 ردلقد ذُكر أن الربد يف بعض البالد األوروبية هذه السنة كان شديدا ن
ففي بلجيكا مثال اخنفضت درجة احلرارة إىل حتت . نظريه يف السنني املاضية

، ويف النمسا وار فقد اخنفضت -١٣ يف برلني فقد اخنفضت إىل الصفر، أما
وقد حدث اخللل يف نظام . ، ومات العديد من الناس ببسب الربد-٢٠إىل 

السكك احلديدية يف بعض األماكن يف القارة األوروبية، ألن األنابيب يف 
وإن ميناء دينيوب . حمركات القطارات قد انفجرت بسبب جتمد املاء فيها

(Danube) وأوريسه (Orissa) أما يف روسيا . أيضا على وشك التجمد
وبريطانيا فقد اخنفضت درجة احلرارة إىل ما ال يوجد له نظري منذ عدة 

 إىل حد ال (Naples)وقد هطل الثلج على القطارات بني روما ونابويل . سنوات
عدة كما هطل الثلج يف القسطنطينة أيضا بكثرة وتراكم الثلج إىل . يطاق
والسفن . وقد تعطل سفر البواخر والسفن البخارية يف مِضيق البوسفور. أقدام

أما يف . ويف أسواق باريس ميوت الفقراء بردا. اليت تبحر فيه أيضا مغطاة بالثلج
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فهل يسع العلماء وخرباء احلوادث . إيطاليا فقد جتمدت البحريات والقنوات

 عن سبب مثل هذه األحداث غري األرضية والسماوية أن جييبوا جبواب مقنع
العادية يف القوانني الطبيعية الدارجة إن كان هذا الكون العظيم يتبع دائما 
قوانني طبيعية منصوص عليها منذ األزل دون أن يكون فوقها قادر ومدبر له 

  التصرف فيها؟
أال يستنتج من مثل هذه األحداٍث أن اإلسالم هو الدين الوحيد يف العامل 

 وإال فال ميكن ألتباع كثري �ي لو آمن أحد به فال ميكن أن يتعرض للعثار؟الذ
من األديان املعاصرة أن يقدموا دليال مقنعا مبعقولية معتقداا، دعك عن 

  . امللحدين
م أن ١٩٠٧فرباير / شباط٢٢العدد " نور أفشان"كذلك ورد يف جريدة 

 من الصينيني خالل املطر هطل يف هونج كونج بغزارة شديدة حىت مات مئة
فرباير / شباط٢٣وورد يف اجلريدة نفسها العدد . عشر دقائق قرب امليناء

يف هذا األسبوع بشدة " آرمي نيوز"م أن املطر قد هطل يف منطقة ١٩٠٧
كما سقطَ البرد أيضا مرتني أو ثالث . وغزارة حىت فاق موسم األمطار أيضا

   �.مرات
 نشرت يف اجلرائد قبل ظهورها بتسعة لقد كتبنا من قبل أن هذه النبوءة

مث حتققت بعد تسعة أشهر من . م١٩٠٦مايو عام / أيار٥أشهر أي بتاريخ 

                                           
 على أن اإلسالم هو الدين احلـق       ال يقتصر االستنتاج من األحداث غري العادية كهذه          �

ئه  إىل جانب ادعا   - بل يستنتج منها أيضا بوضوح تام أن الذي أنبأ قبل األوان             ،فحسب
 هـو   ،عاملية مث حتققـت   وذات األبعاد ال   بتلك األحداث غري العادية      - املسيح املوعود    أنه

 . منه. صادق ومن اهللا تعاىل

نبوءة عظيمة كهـذه    ب أحد من أتباع اإلجنيل      هل تنبأ " نور أفشان " نسأل مدير اجلريدة     �
 فإن مل تكن هذه النبـوءة مـن اهللا    ؟إحاطة السوار باملعصم  العامل كله   بالبلد بل   بأحاطت  

فما دام  . شخص كان يساوي اهللا تعاىل يف إظهار القدرة       فهذا سيعين أا كانت من      تعاىل  
 عدم اإلميان ا مـن صـفات        املسيح املوعود املبعوث قد قدم شهادة اهللا يف حقه أفليس         

 .منه.  مع رؤية معجزاته وعاملوه مبا شاءوا�اليهود الذين عادوا املسيح 
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ذلك جبالء حىت أصبحت كافة اجلرائد يف البنجاب واهلند وأوروبا وأمريكا 

فكل عاقل يستطيع أن يدرك أن هذا النوع من العلم الدقيق . شاهدة عيان عليها
ما . ا ليس بوسع مفتر أن يظِهر قدرة إهلية افتراء منهكم. ال حيصل ألي شخص

أعظم هذه اآلية، فكما أنبأ اهللا القادر عن زلزالِني اثنني يف فصلَي الربيع أي يف 
م كذلك أنبأ مرة ثالثة عن فصل الربيع أيضا أن يف الربيع ١٩٠٦ و١٩٠٥عام 

زارة م سوف طل األمطار الشديدة الغ١٩٠٧املقبل أي الواقع يف عام 
وسيكون الربد قارسا جدا وستثلج أيضا، فكان كذلك، وحتققت النبوءة بكل 

  . عظمة وجالء، فاحلمد هللا على ذلك
وإىل جانب هذه النبوءة كانت هناك نبوءة أخرى نشرت يف تلك األيام يف 

  ":احلَكَم"و " بدر"جملة مقارنة األديان وجريدتي 
ستجري القنوات يف .  من األرضسأنـزل لك من السماء، وأخِرج! انظُر"

 يأتيك من كل فج عميق، يأتون من .ساحة، والذين يعادونك سوف يؤخدون
سأكرمك . ويل لكل مهزة ملزة. وألقي به الرعب العظيم. كل فج عميق

  ."  انفجرت السماء.إكراما عجبا
وإىل جانب ذلك قيل أيضا إن كثرة . كل هذه األنباء تتحدث عن األمطار

لعل املراد من ذلك أن كثرة األمطار سوف . ر ستكون مضرة للمعاديناألمطا
.  وتتضرر بعض الزروع أيضا�.تؤدي إىل تفشي الطاعون واألوبئة املختلفة

كذلك يعين اإلهلام الذي جاء باللغة العربية أن الناس سيقبلون جمددا بعد ظهور 
، كما سريسل هذه اآليات، وسيأتون بكثرة ومن كل الطرق حىت تغور الطرق

. الناس هدايا بكميات هائلة وأمواال وغالال مما يبعث يف األعداء رعبا عظيما

                                           
قد يكون املراد من هذه الفقرة أن األعداء كلهم لن يطيقوا اجلواب ويسكتون كليا بعد                �

 .منه. تلك اآليات
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 إكراما عجيبا، رزقعندها تنـزل اللعنة على النمامني والعيابني، وسأُ

  . وستنـزل األمطار بشدة كأن السماء تنفجر ماء
مثَلُها  اليت ظهرت يف هذه األيام هي استجابة الدعاء، واآلية اخلامسة) ٥(

وبيان ذلك أنه كان هناك طالب امسه عبد الكرمي . مثل إحياء املوتى يف احلقيقة
فشاءت األقدار أن . بن عبد الرمحن من حيدر آباد دكن يدرس يف مدرستنا

فعوجل هناك بضعة . فأرسلناه إىل مدينة كسويل للعالج. يعضه كلب مسعور
 على ذلك بدت عليه آثار الكَلَِب وبعد مرور بضعة أيام. أيام مث عاد إىل قاديان

اليت تظهر عادة إثر عضِة كلب مسعور، فكان يرهب املاء وصارت حالته 
ه وتوجهت إىل فرق قليب كثريا هلذا الشاب الغريب عن وطن. خطرية جدا

 كان اجلميع يرون أن هذا الغريب سيموت يف حني الدعاء بتركيز خاص،
ب مضطرين وأقمناه يف غرفة منفصلة فأخرجناه من دور الطال. خالل سويعات

" كسويل"مث أرسلنا برقية إىل األطباء اإلجنليز يف مدينة . واختذنا احلذر الشديد
سألناهم فيها إذا كان له من عالج يف هذه احلالة، فجاء اجلواب منهم أن ال 

كما أصر . ولكن نشأ يف قليب هلذا الشاب الغريب اهتمام كبري. عالج جمديا له
 أيضا كثريا على الدعاء له ألنه كان جديرا بالرحم ألنه غريب عن أحبائي
وخفت أيضا أنه لو مات لكان موته يف هذه احلالة البائسة مدعاة . وطنه

تركيز فتأمل قليب واضطرب اضطرابا شديدا من أجله وحصل . لشماتة األعداء
قط، ولو لدعاء له، ال حيصل من تلقاء النفس بل بفضل اهللا تعاىل فخارق يف ا

باختصار، . حصل ألبدى بإذن اهللا تعاىل تأثريا من شأنه أن حييا به امليت
حصلت من أجله حالة اإلقبال على اهللا وبلغ التركيز ذروته واستوىل األمل على 

عندها بدأت آثار ذلك التركيز تظهر على املريض الذي . قليب بكل معىن الكلمة
ب املاء والضوء، أما اآلن فقد بدأ فكان يره. كان يف حكم امليت يف احلقيقة

فأُعطي املاء وشِربه دون . طبعه مييل إىل التحسن وقال بأين ال أخاف املاء اآلن
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أدىن خوف بل توضأ به وصلّى ونام طوال الليل نوما هادئا وزالت عنه حالة 

وأُلقي يف قليب فورا أن . اخلوف والوحشة حىت شفي متاما خالل بضعة أيام
ويقول . ب اليت أصابته مل تكن لتهلكه بل لكي تظهر آية من اهللاأعراض الكَلَ

اخلرباء يف هذا اال بأنه مل يالحظ يف الدنيا قط أن ظهرت أعراض الكَلَِب 
وأي . على من أصيب ا بعضة كلب مسعور مث شفي املريض من هذه احلالة

وهم -  يف هذا اال يف مدينة كسويلدليل أقوى على ذلك من أن اخلرباء
 قالوا بصراحة تامة ردا على -لّفون من احلكومة بعالج الكَلَِباألطباء املك

  . برقيتنا إنه ال عالج جمديا له اآلن
بقي أن نقول إنه حني دعوت للشاب، ألقى اهللا تعاىل يف قليب أن يعطَى دواء 

فأعطيته ذلك الدواء بضع مرات فشفي يف اية املطاف، أو قولوا إن . معينا
-تب فيما يلي اجلواب الذي جاءنا نك. إن ميتا قد عاد إىل احلياة: تمشئ

  : من كسويل ردا على برقيتنا مع ترمجته-باإلجنليزية
       

    
      

"Sorry nothing can be done for Abdul Karim." 
  من حمطة كسويل إىل حمطة بتاله

  شري علي قاديان: باستري إىل: من
  "مع األسف ال ميكن فعل شيء لعبد الكرمي"

ولقد أرسل أحد املسلمني بطاقة من قسم عالج الكَلَب يف كسويل مستغربا 
كنت حزينا جدا على أن عبد الكرمي الذي عضه كلب مسعور قد : "قال فيها
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Sherali 
Kadian  
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Kasuli 
 
 
From person 

Pasteur 
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ومل . عاىن من ذلك، ولكن سررت كثريا حني مسعت أنه شفي نتيجة الدعاء

إن هذا فضل من اهللا وثأثري دعاء . ذه احلالة من قبلنسمع عن شفاء من مثل ه
  ."العبد املتواضع، عبد اهللا من كسويل: الكاتب. الصلحاء، فاحلمد هللا

هي مباهلة شخص؛ أي طلب هذا الشخص احلكم من اآلية اخلامسة ) ٥(
اهللا تعاىل من تلقاء نفسه، ونسب إيلَّ كثريا من األمور اليت ال جيوز ذكرها أو 

فمات بعد هذا الطلب ببضعة أيام مصابا . ا وطلب احلكم من اهللالتفوه 
  . بالطاعون

بيان ذلك أن شخصا يدعى عبد القادر كان يسكن يف طالب بور بندوري 
كان يعاندين ويبغضين كثريا . حمافظة غورداسبور، وكان معروفا باسم الطبيب

منتهاها نظم أبياتا وحني بلغت بذاءة لسانه . ويشتمين دائما بشتائم قذرة جدا
مباهلةً، نترك منها اجلزء الذي نسب فيه إيلَّ كثريا من الفسق والفجور، وطعن 
يف سرييت وسلوكي على شاكلة سعد اهللا اللدهيانوي مستخدما كلمات بذيئة 

فنترك تلك األبيات القذرة حرصا على نزاهة كتابنا منها وننقل األبيات . جدا
 عبارته الكاملة اليت سجل على رأسها بيتني من كذلك ننقل فيما يلي. األخرى

  :شعري أيضا باإلضافة إىل شيء من عبارته املليئة باألخطاء وهي كما يلي
  من تأليف مرزا غالم أمحد القادياين"

  �واهللا لقد مات ابن مرمي ودخل اجلنة ذلك الرجل الكرمي
  �فاتركوا ذكر ابن مرمي فإن غالم أمحد أفضل منه

                                           
وضعت عليـه   الشطر الذي   .  ملا كان هذا الشخص جاهال، أخطأ يف نسخ أبيايت أيضا          �

  منه. عالمةً هو شطر من بيت شعري أنا ولكنه أخطأ يف نسخه هنا
إن كثريا من قليلي الفهم يثورون غضبا بقراءة الشطر األخري من البيت وكذلك حـال    �

ولكن ليس املراد هنا إال أن مسيح األمة احملمدية أفضل من مـسيح األمـة               . هذا املباهل 
احلق أن احلكمة اإلهلية قد اقتضت أنه كمـا كـان           . املوسوية ألن نبينا أفضل من موسى     

 خـاتم   � خاتم اخللفاء يف السلسلة املوسوية كذلك سيكون يف خلفاء النيب            �عيسى  
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وما �: ذلك باإلمعان يف اجلزء السادس من القرآن الكرمياقرؤوا جواب 

وهلَبا صمو لُوهالذي يعرفه حضرة املريزا جيدا ولكن ال يعمل به بناء على �قَت 
  . أطماع نفسه

  :ترمجة أبياته
  واهللا إن ابن مرمي حي وموجود يف السماء مثل املالئكة"

  اذبون يف قوهلمففي القرآن ذكره ويثبت فخره، واألمحديون ك
  يا أيها الناس تبينوا من القرآن الكرمي، فلماذا تفقدون الدين بالبهتان

  لن تقوم للكذب قائمة إال أليام معدودة، 
  وبعدها تكون احلسرات واحتراق القلب

  واخشوا احلق أيها املرزائيون وأسرعوا بالتوبة يف حياتكم
  ِنياتبعوا دين حممد حىت تنالوا احلُكم يف العالَم

  عندما ينـزل عليكم غضب اهللا لن ينفعكم املريزا مهديا وال رسوال
  عندها تنسون القيل والقال كله ولن تنفعكم األدلة مقابل الشريعة شيئا

                                                                                                     
حىت يتم التشابه بني السلسلة اإلسـرائيلية       ) وهو أنا العبد املتواضع   (اخللفاء يف آخر الزمان     

سى فهذا يستوجب أن يكون خـاتم        أفضل من مو   �فما دام نبينا    . والسلسلة اإلمساعيلية 
هذا هـو احلـق الـصراح،       . �اخللفاء يف أمته أفضل من خاتم اخللفاء يف أمة موسى           

األسف كل األسف أن معارضينا يقولون مرارا إن فئة مـن           . فليسمع من كانت له أذنان    
أهل اإلسالم سوف يتصفون يف الزمن األخري بصفات اليهود، وكما كان اليهود األشقياء             

رفضون أنبياء اهللا ويرفضون النبوءات كذلك ستفعل تلك الفئة من املسلمني أيضا، ولكن             ي
ال خيرج من فم القائلني بذلك أنه كما أن هناك تشاا يف بداية السلسلتني بسبب املماثلة                

يقـول  . بني نبيِني كذلك سيتم التشابه بينهما يف ايتهما أيضا بعد وجود خاتم اخللفـاء            
يضا إن مسيح الزمن األخري يكون أفضل من املسيح األول ولكن هؤالء القـوم ال      اليهود أ 

 وعلـو مرتبتـه حـق       �ومن هنا يبدو جليا أم ال يقدرون عظمة النيب          . يقولون ذلك 
واجلدير بالتدبر بأن الذي ثارت يف قلبه ثورة للمباهلة بسبب هذا الشطر من بيت              . التقدير

وموته وحده يكفي شهادة على صدق مفهـوم شـطر          . شعري قد أهلكه اهللا يف حيايت     
  .منه. البيت
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  إن ذلك مما اخترعه عقله، 

  .وقد قام بكل ذلك من أجل عيش الرفاهية والبحبوحة
  هل من نيب أو ويلّ قال مبا شرع به هو؟

  ري احملرمات معه إىل احلديقة وقال هلنلقد أخذ النساء غ
  اتركن وجوهكن مكشوفةً أيتها النسوة، 
  وظل يرفل معهن واضعا يده يف أيديهن

  وارتكب أعماال غري الئقة، ومع ذلك مساه الناس مهديا
  )لعنة اهللا على الكاذبني(" فاحكم بسرعة يا رب وامح الباطل من الدنيا

 أبياتا كانت قذرة جدا وحتتوى على هذه ترمجة أبياته، وقد تركت منها
ولكن كما دعا املؤلف يف حضرة اهللا تعاىل يف هذه األبيات . الوقاحة املتناهية

ليحكم بسرعة وميحو الباطل من الدنيا، فقد أصدر اهللا تعاىل حكمه بسرعة إذ 
هلك هذا الشخص أي عبد القادر بالطاعون بعد بضعة أيام من نظمه تلك 

ومل . ين بواسطة أحد تالمذته هذه العبارة املوقّعة من قبلهوقد وصلت. األبيات
يهلك هو وحده بالطاعون بل هلك به بعض أقاربه اآلخرين أيضا مبن فيهم 

  . وبذلك فقد امنحى الباطل حسبما طلب يف أبياته. صهره
من املؤسف حقا أن هؤالء القوم يكذبون بأنفسهم مث يرمون اآلخرين بالتهم 

 ومع ذلك ال �ستحقون حد القذف حبسب شريعة النيب مسيئني األدب وي
وم تنطوي على جسارة إن قل. هؤالء هم علماء هذا العصر وفضالؤه. يبالون

حني يهلك أحد منهم بعد طلبه حكما كهذا من اهللا ال أنه درجة والمباالة إىل 
ق يعترب به غريه بل يقوم مقامه ويتمادى يف إساءة األدب وبذاءة اللسان بل يسب

ولو . فلقد هلك إىل اآلن عشرات منهم نتيجة مباهالت كهذه. من سبقه
لقد . كتبت أحوال كل واحد منهم المتألت عدة جملدات ذا الذكر وحده

بعث إيلّ كثري من أصدقائي أن فالنا قد مات يف بضعة أيام بعد مباهلته من 
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اح حىت جانب واحد، وأن فالنا باهل أحدا من مجاعتنا فما أن أصبح الصب

فمثال . وبعضهم حضروا بأنفسهم وبينوا مثل هذه اآليات الغريبة. فارق الدنيا
م أحداث املباهلة ١٩٠٧فرباير / شباط٢٨سرد أحد الضيوف البارحة بتاريخ 

ولكين ال أرى تسجيلها هنا ضروريا ألن الكتاب قد طال كثريا، وكذلك ألن 
مبا هو مقدر عنده، ال يفكر واهللا أعلم . هذه األحداث قد رِويت شفويا فقط

هل من عالمات . أحد من املعارضني ملاذا أحظى بكل هذه التأييدات اإلهلية
  الكذابني والدجالني والفاسقني أن يهلك اهللا تعاىل املتقني دائما عند مباهلتهم؟ 

وليكن معلوما يف النهاية أنه قد أُحلقت بالكتاب صورة مسودة األبيات 
وإذا أنكر . طوطة بيد املؤلف لتكون حجة على املعارضنياملذكورة آنفًا واملخ

أحد ذلك وزعم أن األبيات ليست أبياته فله أن يقارن بني هذه العبارة امللحقة 
واملسودة األصلية أيضا حمفوظة . بالكتاب والعبارات األخرى املكتوبة بيده

مذته والذي وصلتين هذه العبارة بواسطته هو من تال. عندي فلينظرها من شاء
  . وامسه شيخ حممد بن علي حممد من سكان ديهري واال حمافظة غورداسبور

من عجائب قدر اهللا أن معظم املباهلني ماتوا بالطاعون؛ إذ حكم الطاعون 
ل يف الرباهني الزلقد ذكر اهللا تعاىل الطاعون والز. وحده على معظم األعداء

البالد أبدا، كما وردت يف األمحدية يف زمن مل يكن هلذه العذابات أي أثر يف 
. ال يصدق السفيه إال سيفة اهلالك: "الرباهني األمحدية عن املوت نبوءة نصها

واملراد . أي أن األمحق ال يصدق آية إال آية املوت." أتى أمر اهللا فال تستعجلوه
كذلك قال اهللا تعاىل يف موضع آخر من . من آية املوت هو آية الطاعون

. الرمحن علّم القرآن، لتنذر قوما ما أُنذر آباؤهم: "ما نصهالرباهني األمحدية 
  ."قل إين أُمرت وأنا أول املؤمنني. ولتستبني سبيل ارمني
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جاء : "وقال تعاىل يف موضع آخر وهو مسجل يف الرباهني األمحدية وتعريبه

 نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله ويظهر صدقه بصوٍل
   ."قوي شديد، صول بعد صول

إال على مرسل يكون من املقدر " نذير"والواضح أن اهللا تعاىل ال يطِلق كلمة 
أن ينـزل على منكريه عذاب تأييدا له، ألن النذير هو النيب الذي ينذر بعذاب 

 ٢٦فقد مسيت نذيرا يف الرباهني األمحدية قبل . يكون نزوله مقدرا يف عصره
وقد نزل .  ذلك إشارة صرحية إىل أن العذاب سينـزل يف عهديويف. عاما

  . عذاب الطاعون والزالزل حبسب النبوءة
يقول بعض اجلهلة إن معظم الناس يف أوروبا وأمريكا جيهلون حىت امسك 

  فلماذا أُهِلكوا بالزالزل والرباكني؟ 
ذاب واجلواب على ذلك أن هؤالء الناس كانوا مستحقني لينـزل عليهم ع

بسبب كثرة ذنوم وأعماهلم السيئة، ولكن اهللا تعاىل أجله حسب سنته إىل 
وحني بعث ذلك النيب ووصلت الدعوة إىل تلك األمة بواسطة ألوف . بعثة نيب

ومن اخلطأ متاما . اإلعالنات واالت حان األوان أن يعاقَبوا على جرائمهم
، إذ ال خيفى على عادل القول إن أهل أوروبا وأمريكا جيهلون حىت امسي
 ألف إعالن باإلجنليزية ١٦منصف أنه قد مضى حنو عشرين عاما على طباعة 

مث ظلت اإلعالنات . بذكر دعواي واألدلة عليها ووزعت يف أوروبا وأمريكا
" مقارنة األديان"وكذلك أرِسلت جملة . املختلفة أيضا توزع من حني آلخر

وروبا وأمريكا، كما ذُكرت دعواي مرارا يف باإلجنليزية منذ عدة سنني إىل أ
 الدعاُء الذي دعوت به -يف أوروبا- ولقد نشر يف اجلرائد. اجلرائد يف أوروبا



�������	���א �٤٤٣
 فمن الذي ميكن أن يقبل بعد هذه الدعاية املتواصلة منذ أكثر من �.على دوئي

  .  عاما أم جيهلون حىت امسي؟ بل احلق أن بعضهم قد دخلوا مجاعيت أيضا٢٤
عالوة على ذلك يعرف اجلميع أن طوفان نوح قد أهلك أيضا أولئك و

ما و�: الذين مل يسمعوا حىت بامسه؛ فاألصل وسنة اهللا هي كما يقول اهللا تعاىل
�كُنا معذِِّبني حتى نبعثَ رسوال.  

والواضح أنه مل يبعث يف أوروبا وأمريكا رسول، فالعذاب الذي نزل عليهم 
  . دعواي فقطكان بعد 

 هذه صورة ما كتبه عبد القادر طالب بندوري واال
 

  
  

                                           
وهو يف هذه األيام    .  إلياس كذبا   النيب هذا اسم شخص من أمريكا يدعي النبوة وكونه        �

 .منه. على وشك املمات بعد إصابته مبرض الفاجل باإلضافة إىل تعرضه خلسائر مالية
  ١٦: اإلسراء 
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وبيان . هي موت حكيم احلافظ حممد دين نتيجة املباهلةاآلية السادسة ) ٦(
، مديرية "كانه"املتصلة مبحطة القطار " ننكرا"ذلك أن شخصا يقيم يف قرية 

 مباهلة، الهور، استخدم يف كتابه يف حقي كلمات كثرية على شاكلة
واستنـزل غضب اهللا ولعنته على الكاذب، وبعد هذا الطلب الذي أورده يف 

، مات "احلكم القرآين وتكذيب القادياين: "أكثر من موضع يف كتابه بعنوان
  	.بعد عام وثالثة أشهر

  : من كتابه اآليات التالية مباهلة٨٥ً و٧٨ و٧٦فقد نقل يف الصفحة 

                                           
  . يم اإلسالمية بالهور بإشراف حكيم جنن دينلقد طُبع كتابه هذا يف مطبعة ست 	
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 علَى لَعنة اهللا� ��ويلٌ يومِئٍذ ِللْمكَذِِّبني� ��يٍمويلٌ ِلكُلِّ أَفَّاٍك أَِث�

ففي إحدى هذه اآليات لُعن الذي يكذب ويفتري، ويف اآلية  ��الْكَاِذِبني
أما يف اآلية الثالثة . الثانية لُعن الذي يكذِّب الصادق، وهذه هي املباهلة بعينها

عد عام وثالثة أشهر من مث مات هذا الشخص ب. فقد لُعن الكاذب بشكل عام
فيمكن أن يفكر اآلن كل عاقل أن املباهلة . نشره كتابه كما كتبت من قبل

فعندما عدين حكيم احلافظ حممد دين مفتريا يف . اعتربت أمرا فيصال يف اإلسالم
ويلٌ ِلكُلِّ �:  من كتابه آية٦٣كتابه هذا ومساين أفّاكا أثيما وأورد يف الصفحة 

 ثُم يِصر مستكِْبرا كَأَنْ لَم يسمعها �م يسمع آياِت اِهللا تتلَى علَيِه*يٍم أَفَّاٍك أَِث
 وبعد إيراده هذه اآلية يقول حممد دين مشريا إيلَّ كأين �فَبشره ِبعذَاٍب أَِليٍم

ته ولكن اهللا تعاىل حكم من خالل مو. أفَّاك أثيم وسأواجه عذابا أليما يف حياته
  .من هو األفّاك األثيم

لقد وقع : " إهلاما١٩٠٧فرباير / شباط٢٨تلقيت صباح : اآلية السابعة) ٧(
". مرحبا مبجيئك، جميئُك مبارك. زلزال شديد، واليوم سينـزل املطر أيضا

وحني . فسردت النبوءة لكافة أفراد اجلماعة يف الصباح نفسه قبل حتققها
 ومل يكن يف اجلو من السحاب قدر أمنلة، سردتها مل يكن للمطر أي أثر قط،

. وكانت الشمس متوهجة بشدة ومل يكن ألحد أن يتصور نزول املطر اليوم
فظهرت سحابةٌ بعد صالة الظهر . وقد أنبأت بوقوع الزلزال أيضا بعد املطر

مارس / آذار٣فجأة وهطل املطر، مث هطل ليال أيضا، ووقع الزلزال يف ليلة 
  . خبار عنه بشكل عام، فتحقق جاِنبا النبوءة يف ثالثة أيامم، ووصلتين األ١٩٠٧

                                           
      ٨: اجلاثية �
 ١١املطففني   �
 ٦٢: آل عمران  �

ولقد أورد صاحب الكتاب اآلية القرآنية بصورة خاطئة جلهله بـالقرآن الكـرمي، إذ               �
  .منه. �عليهيسمع آيات اهللا تتلى �: الصحيح
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م رسالتان، ١٩٠٧مارس / آذار٥بعد كتابة هذه العبارة وصلتين بتاريخ 

إحدامها من قبل األخ مرزا نياز بيك زعيم كالنور، جاء فيها أن هزة زلزال 
 مارس وهطل املطر قبلها ونزل البرد أيضا/قوي وقعت ليلة الثالث من آذار

  . متاما" انفجرت السماء: "وحتقق اإلهلام القائل
ويف الربيد نفسه وصلتين رسالة من أخي احلبيب ميان نواب خانْ الضابط يف 
مديرية غجرات جاء فيها أن زلزاال قويا وقع عند الساعة التاسعة والنصف من 

  . م وكان خطريا جدا١٩٠٧مارس /ليلة الثاين من آذار
 ٥الصادرة يف الهور، العدد " ايند ملتري غازيتسول "وقد نشر يف جريدة 

ضرب مساء السبت زلزال : "م عن هذا الزلزال هذا اخلرب١٩٠٧مارس /آذار
  ." قوي واستمر بضع ثواٍن، وكان مركزه يف الشمال الشرقي

م أن ١٩٠٧مارس / آذار٦الهور بتاريخ " أخبار عام"وورد يف جريدة 
 ِربت ليلة السب) كشمري(سرينغرت الساعة التاسعة والنصف بزلزال قوي قد ض

  . واستمر بضع ثواٍن يف الشمال الشرقي
فليخربنا اآلن أحد هل يف قدرة اإلنسان أن ينشر نبوءة من عنده أن مطرا 
سينـزل اليوم مث يقع الزلزال، وأن ينبئ بذلك يف يوم مشمس دون وجود أي 

الدليل على ذلك؟ ما : وإذا سئل. احتمال للمطر، مث حيدث كما يقول متاما
فنكتب فيما يلي أمساء أشخاص حمترمني كانوا شهود عيان للحدث وكنت قد 

م صباحا حني كانت ١٩٠٧فرباير / شباط٢٨سردت هلم هذه النبوءة بتاريخ 
. الشمس متوهجة يف كبد السماء بوضوح تام ومل يكن للسحاب أي أثر قط

 ٢٨األوان أي بتاريخ أمساء الذين مسعوا النبوءة عن ضرب زلزال قوي قبل 
  : م١٩٠٧فرباير /شباط

والدة . زوجة حممد صادق. قاديان" بدر"حممد صادق، مدير جريدة 
. األستاذ شري علي". بدر"حممد نصيب األمحدي، حمرر جريدة . اخلواجة علي

غالم حممد املدرس يف ثانوية تعليم . غالم أمحد، حمرر جملة تشحيذ األذهان
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عبد اهللا بسمل األمحدي عفا ). التوقيع(ولوي حممد أحسن، امل. اإلسالم، قاديان

غالم قادر، قاضي أمري . حممد سرور عفا اهللا عنه. اهللا عنه، مسعت النبوءة بأذينّ
مأمون خان مدرب ). التوقيع(غالم نيب عفا اهللا عنه، . حسني، مسعتها أنا أيضا

 احلافظ حممد .حاكم علي من قرية بنيار، النـزيل يف قاديان حاليا. رياضة
، الطالب يف ماجستري كلية )التوقيع(حممد الدين، . إبراهيم املهاجر، قاديان

عبد . العبد املتواضع فقري اهللا نائب ناظم ميغزين. عليغره نزيل يف قاديان حاليا
العبد املتواضع أمحد علي خمتار قريبة بازيد، نزيل يف . الرحيم نائب حمرر ميغزين

إنا على ذلك من : حممد حسن األمحدي املوظف. لدينحممد ا. قاديان حاليا
عبد احمليي عرب، مؤلف لغات . سيد مهدي حسني، املهاجر. الشاهدين

سيد السيد . سيد غالم حسني كشمريي. بيت آبادحممد جي من ا. القرآن
. غالم حممد. حممد إسحاق. راقب يف قسم األار يف كشمرياملناصر شاه، 

: شباط/  فرباير٢٨مسعت إهلام حضرته بتاريخ لقد : دولت علي، الطالب
حممد حسني، . خادم قطب الدين، حكيم. حدث الزلزال وسينـزل املطر أيضا

سيد . ، شيخ عبد الرحيم، موظف يف مكتب جريدة البدر"البدر"ناسخ جريدة 
عبد . حضرة نور الكابويل. سلطان حممد، الطالب األفغاين. أمحد نور الكابويل

خليفة رجب دين . فضل الدين، حكيم.  احلاج شهاب الدين.اهللا األفغان
شيخ حمبوب . احلاج فضل حسني الشاهجهانبوري). التوقيع(الالهوري، 

حممد سليمان . الشيخ أمحد امليسوري. لطف الرمحن. الرمحن البنارسي
شيخ حممد إمساعيل السرساوي، . عبد الستار خان الكابويل، املهاجر. املونغريي

فخر الدين، الطالب يف ثانوية تعليم . عبد الرؤوف.  ناصر نوابسيد. املدرس
سيد تصور حسني . منشي كرم علي، ناسخ جملة مقارنة األديان. اإلسالم
غالم حسن، اخلباز يف مدينة . أكرب شاه خان النجيب آبادي. الربيلوي
لقد وقع زلزال شديد، : مسعت اإلهلام: غالم حممد األفغان، املهاجر. الطالب

احلكيم احلاج  .مرحبا مبجيئك، جميئُك مبارك. ليوم سينـزل املطر أيضاوا
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وقع زلزال :  إهلام١٩٠٧فرباير / شباط٢٨مسعت بتاريخ : املولوي نور الدين

حكيم حممد . مرحبا مبجيئك، جميئُك مبارك. شديد، واليوم سينـزل املطر أيضا
 اليوم نفسه إىل مدينة أنا أيضا مسعت اإلهلام وبعثت رسالة ذا الشأن يف: زمان

شيخ غالم . غالم حممد ،طالب يف البكالوريا. عبد الرحيم، املدرس. منصوري
. و عليغره.ا.كلية م. بركت علي خان. ل.و.العبد املتواضع يار حممد ب. أمحد

عبد اهللا، املقيم . أمحد دين، الصائغ. شيخ عبد العزيز. قدرت اهللا خان، املهاجر
مسعت هذا اإلهلام الساعة السابعة صباحا ويف : ان حاليايف شوبني نزيل يف قادي

مسعت هذه : حممود أمحد. اليوم نفسه نزل املطر ووقع الزلزال يف اليوم الثالث
أمري أمحد بن املولوي سردار علي، . فرباير صباحا/ شباط٢٨النبوءة بتاريخ 

: يةحممد أشرف، املوظف يف مكتب صدر أجنمن أمحد. حكيم، املقيم يف مباين
شيخ عبد اهللا، املعاجل يف . فرباير صباحا/ شباط٢٨مسعت هذه النبوءة بتاريخ 

عبد الغفار خان، املقيم بالد . املولوي عظيم اهللا ناانواىل. مدينة الطالب
املولوي . دين حممد احلداد. الطالب عبد الغين. خوست نزيل يف قاديان حاليا
صاحبزاده منظور . ر يف رائبوركرمي خبش خمتا. حممد فضل اجلنغوي األمحدي

. عبد الغين. غالم حسني بن حممد يوسف، كاتب املرافعات. حممد اللدهيانوي
. منظور علي. فضل الدين. عبد الرمحان. عبد احلق. حممد إمساعيل. فيض أمحد

فخر . حبيب اهللا شاه. ويل اهللا شاه. عبد الرمحن، احلداد. مرزا بركة علي بيك
عبد . حممد حيىي. ملك عبد الرمحن. اجه عبد الرمحنخو. غوهر دين. الدين
حممد . عبد الرمحن اللدهيانوي. عبد اهللا جات. بشري أمحد. عبد العزيز. الستار

عبد . بركة اهللا. إبراهيم. دين حممد. إسحاق. حيات خان. علي أمحد. إمساعيل
 عبد .عبد الكرمي. ممتاز علي. عبد الرمحن الداتوي. سيد ألطاف حسني. الرمحن
كرمي . عبد اهللا. عبد الرمحن. عبيد اهللا. عبد احلق. حممود. أمحد دين. اجلبار

  . غالم حممد، ناسخ هذا الكتاب. نور حممد، فراش. خبش، اخلباز
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واليوم سينـزل املطر . سيقع زلزال شديد: اعلموا أن الكلمات يف النبوءة

ض، واملطر ينـزل من أيضا، أمر يف غاية الغرابة، وهو أن الزلزال يتعلق باألر
فقد جمعت األرض والسماء كلتامها يف هذه النبوءة وحتققت من كال . السماء

اجلانبني ألنه مما خيرج عن قدرة اإلنسان أن يتنبأ من عنده نبوءة تجمع فيها 
كذلك يفوق قدرة اإلنسان أن يتنبأ يف يوم مشمس متاما . السماء واألرض معا

  . ر سينـزل اليوم مث ينـزل فعالويف حالة شح املطر أن املط
 �أيها القراء األفاضل، لقد سجلنا إىل اآلن مثاال على دعوانا مجيع اآليات

  . اليت أردنا تسجيلها
 تلك أظهر فضله مبحض أنه على شكر ألف ألف ذا اجلالل اهللا شكرأو

 أو األرض ذرة من مثقال تأييدي يف أقدم أن بوسعي كني ومل لتأييدي، اآليات
 ذرة كل طاعته نريوحيمل  والسماء األرض مالك هو الذي اهللا ولكن. اءالسم

 يف يكن ملمبا  يدينوأ اآليات من زخارا حبرا تأييدي يف أجرى قد العامل هذا يف
 يل أظهر � اهللا ولكن اإلكرامذا  جديرا كنت ما بأين أعترف. أبدا احلسبان

 يف أؤدي أن أستطع مل أينب متأسف إنين. احملدودة غري برمحته تاملعجزا هذه
. متنيت كما دينه أخدم أن أستطع ومل دت،أر كما والتقوى الطاعة حق سبيله

 اهللا ولكن. إجنازه علي ينبغي كان ما إجناز من أمتكن مل بأين معي بأمل سأذهب
 املصطفني لعباده إال  يريهال ما قدرته عجائب من لتصديقي أرى قد تعاىل

 اليت عاملين واإلكرام العزة تلك أستحق كنت ما أين اجيد وأعلم. فقط األخيار
 دودة أينب االعترافيسعين إال  ال خيطر ببايل ما يب من النقائص، حني. ريب ا
 إنسان هأعجب  إذ� قدرته أعجب ما ولكن. حيا ولست ميت وأين إنسان، ال

                                           
 :ريدةاجل يف نشر وقد ،خرب م١٩٠٧ مارس/آذار ٩ بتاريخ لندن من برقية يف جاء لقد �

 يف كـاذب  أنـه  عنه أنبأت قد وكنت- كاريأم يف النبوة ادعى الذي" دوئي "أن ،مدنية
 على هللا فاحلمد عظيمة آية ظهرت وبذلك مفلوجا، مات قد -تعاىل اهللا يتركه ولن دعواه
 منه. ذلك
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 أما أعماهلم، بسبب درجات عليا إىل يصلون األصفياء إن. يذكر ال حقري مثلي

 ال ،مثلي شخصا لَِبقَ أنه! رمحته شأن أعجب ما. مذكورا شيئا أكن فلم أنا
 اإلهلام يدعون الذين الناس من آالف هناك. شكره حق أؤدي أن أستطيع
 ليست وحدها -اليت يعدوا كالم اهللا- املكاملة دعوى ولكن اإلهلية واملكاملة

 تعاىل اهللا كالم عرف لقد .املعجزة أي؛ � بفعله مصحوبة تكن مل ما بشيء
 كالمال كان إذا فيما يعرف أن ألحد أنىف وإال. الدنيا خلقت أن منذ بفعله
 اهللا كالم إن. النفس وسوسة أو الشيطان، قول أو اهللا كالم وه مهيقد الذي
  حقا،تعاىل اهللا كالم عليه ينـزل الذي أن مبعىن. دوما يتالزمان وفعله تعاىل
 اهللا قدرة عجائب نبوءاته بواسطة تظهر أي. له تأييدا اأيض � فعله يظهر

  .  حقاتعاىل اهللا كالم هو إهلامه أن ليثبت اهللا وجه فيها يتراءى لدرجة
 أن حيبون وهناك هنا كثريون أناس الزمن هذا يف يوجد أنه حقا املؤسف من

دعمني وايعلى جيري ما كل أن فيوقنون مله أن دون اهللا كالم هو ملسا 
 جيري الذي اللسان أن املتحقق الثابت من بينما. وحالتهم أنفسهم يفحصوا

 يكون أن ميكن كما أيضا، الشيطان كالم عليه جيري أن ميكن اهللا كالم عليه
 بأن قط جديرا ليس الكالم من اللسان على جيري ما فكل. النفس حديث ذلك
دتمل ما اهللا كالم يعثبذلك بشهادتني  ي:   

 كالم نزول أن حالته تبني  عليه أنجيب اهللا كالم نزول يدعي الذي: أوال
 إىل أقرب كان فمن ؛إليه األقرب صوت يسمع اإلنسان ألن ، ممكنعليه اهللا

 يعترب أن ميكن ال. صوته يسمع اهللا إىل أقرب كان ومن صوته، يسمع الشيطان
 موت لنفسه ختاروا اهللا مرضاة ابتغاء حقيقةً مشيئته عن ختلى إذا إال ملهما أحد

 خمتلفا وجيده قلبه إىل تعاىل اهللا فينظر. شيء كل على ثرهآو � ملرضاته املرارة
 يف فداء وجوده من ذرة كل وتكون. رضاه يف وفانيا كلها الدنيا عن وبعيدا
 ولدا أو امرأة أو ماال كان سواء اهللا، عن شيء منعه ملا ابتلي ولو. حقيقةً سبيله

 عليه غالبا تعاىل اهللا حب نيكوو. حقيقةً وجوده نقش ميحو بل... ِعرضا أو
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  مننوع كل عليه صب أو النار يف أُلقي أو أوالده ذُبح أو إربا  قُطِّعلو حبيث
عليه  املصيبة من نوع أي نتيجة هجوم � عنه  ابتعدوملا ربه، هجر ملا املرارة

 أُخرب وإذا. يتةم دودة مثل مكله وملوكها الدنيا ويعترب ووفيا، صادقا يبقى بل
 حب ألن أيضا احلالة هذه يف احلقيقي حمبوبه عتبات ترك ملا جهنم دخليس هأن

 عالقته صارت ملاذا أيضا نفسه هوال يدري و. جنته كون قد أصبحي تعاىل اهللا
 من نوعأي  أو واحلرمان اخليبة من نوع أي ألن ،النحو هذا على تعاىل اهللا مع

 قريب بأنه القول ميكن احلالة هذه ففي. العالقة ههذ يضعف أن ميكن ال االبتالء
 وهم حيبهم واهللا. الرمحن أولياء هم الناس هؤالء إن. الشيطان من وليس اهللا من

ِإنَّ ِعباِدي لَيس �: يف يدخلونالذين  وهم اهللا كالم ينـزل وعليهم. اهللا حيبون
  ��لَك علَيِهم سلْطَانٌ

 تعاىل اهللا فعل يكون أن هي اهللا من ملهملل والضرورية الثانية الشهادة
 تصحبها أن بد ال الشمس تطلع حني ألنه عليه، النازل بالكالم مصحوبا
 بل ،أبدا وحده ينـزل ال أيضا تعاىل اهللا كالم فإن كذلك ،أيضا القوية أشعتها
 والربكات والتأييدات املعجزات بأنواع مصحوبا يكون أي. دائما فعله يرافقه
 كالم نزول يدعي فالذي ؟اهللا كالم أنه يدرك أن الضعيف لإلنسان ىفأن وإال
 عن ويتخلى اهللا خياف أنجيب  البينة والتأييدات املعجزات حتالفه ومل عليه اهللا
 حتققتا آيتني أو آية بتقدميه صادقة دعواه تعترب أن ميكن ال مث. الدعوى هذه مثل
 تعاىل اهللا من  بينةآية مئة الثثمئتان أو  األقل على هناك تكون أن بد ال بل

 القرآن مع الكالم هذا يتناىف أال أيضا الضروري من ذلك على وعالوة. تصدقه
  . الكرمي

 زمن يف غالبة تكوناليت  الضالة ةالفرق  ما هياجلميع يتأمل أن اجلدير ومن
 صحيح يف قط يذكر مل .املوعود املسيح مهمة ستكون وماذا ،املوعود املسيح
 لقتل أيتسي املوعود املسيح أن اهللا، كتاب بعد الكتب أصح وهو ي،البخار

                                           
  ٤٣: احلجر �
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 الصليب سيكسر أنه هي فيه املذكورة املوعود املسيح مهمة إن بل ،الدجال
 عند سيبعث املوعود املسيح أن تامة بصراحة ذلك من فيتبني. اخلنـزير ويقتل
 وحتريفهم دجلهم يكون حني أي وشوكتهم، وسطوم القساوسة غلبة

. احملرفة الكتب لنشر جعبتهم يف ما كل وسيخرجون منتهاه، بلغ قد تزويرهمو
 مسلم صحيح أما. الصليب كسر مهمته وتكون املوعود املسيح سيظهر عندها

 ولسوف الدجال سيقتل املوعود املسيح نأ وورد الدجال قتل فيه ذُكر فقد
 الدجال أن اأيض ورد ذلك جانب وإىل.  وحدهااملهمة هذه إلجناز يبعث

  . سةيالكن من سيخرج
 صحيح أي الكتابني يف ورد ما بني كبريا تناقضا هناك أن الظاهر يف يبدو
 ظهورل يقيقاحل اهلدف بأن يقول البخاري ألن ،مسلم وصحيح البخاري

 احلقيقي اهلدف أن يبنيف مسلم صحيح أما الصليب، كسر هو املوعود املسيح
 بأن ذلك على يرد قد. الدجال قتل هو أجله من املوعود املسيح سيبعث الذي

 ويكون املوعود املسيح ظهور عند األرض من جزء على غالبا يكون الدجال
 نامملكت هناك تكون كما منها، اآلخر اجلزء على غالبني الصليب عباد من القوم

 لسيجو الدجال أن به املسلَّم من ألنه صحيحا ليس الرد هذا ولكن. نامنفصلت
 تشهد كما مكان كل على سيتسلط أي واملدينة، مكة عدا ما كلها األرض يف

 مكة على -باهللا والعياذ- الصليب عبادة تتغلب فهل. الصحيحة األحاديث عليه
 زمن يف األرض بقاع من بقعة على الصليب بغلبة تسليمال من بد ال إذ واملدينة؟

 لنف واملدينة مكة إال هاكل األرض على غالبا الدجال  وملا كان.املوعود املسيح
 غلبة عن تتحدث األحاديث فهذه. واملدينة مكة أرض إال الصليب لغلبة تبقى

 احلكم بأن تقول أيضا أخرى أحاديث هناك أخرى جهة ومن ،الدجال
 كلها األرض يف والشوكة القوةب حظىسي املوعود املسيح زمن يف املسيحي
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ِمن �: اآلية تعلنه ما وهذا ،الصليب يكسر: احلديث يشري ذلك وإىل. تقريبا

  . صوا بأعلى ��كُلِّ حدٍب ينِسلُونَ
 يغلبون املسيحيني نإ القائل التفسري باالعتماد جديرا يعد مل احلالة هذه ففي

  . منها آخر جزء  علىالدجال وسيغلب األرض من جزءعلى  الزمن ذلك يف
 ويكسر الدجال يأيت مث أوال سيغلبون املسيحيني أن ذلك على ردا يقال قد

 من فرقة  أيبه عتقدت مل قول ولكنه. الدجالََ ويقتل املسيح يظهر مث الصليب
 الذي هو املوعود املسيح أن البخاري صحيح يف ورد قد بل املسلمني ِفرق

   �.الدجال وليس الصليب سيكسر
 الذي مسلم صحيح أن جند النـزاع هذا يف للحكم األحاديث نقرأ عندما

 من يكونس أي الكنيسة من سيخرج الدجال أن يشهد -الالدج يذكر-
 الواقعة واألحداث دجاال، القساوسة  يعتربمسلم صحيح فإن وعليه. املسيحيني

 بسببها وارتد مؤخرا برأسها أطلت اليت الفتنة أن والظاهر. بذلك تشهد أيضا
 عينناأ أمام ماثلة وهي وحدها املسيحية فتنة هي إمنا املسلمني من اآلالف مئات
 الفتنة أن مبعىن فقط، الكلمات يف هو االختالف أن كله ذلك من نيبفيت. اليوم
 كاسر املوعود املسيح وعد الصليب بفتنة البخاري صحيح يف ذُكرت اليت

 كسر واعترب الدجال بفتنة مسلم صحيح يف نفسها الفتنة ذُكرت الصليب،
  . الدجال قتل مبنـزلة الصليب

 احلَكَم هو الذي الكرمي القرآن إىل ،والتوضيح الشرح نم ملزيد ،نعود وحني
 النصرانية فتنةَ رذكُي أنه غري قط، الدجال كلمة فيه ترد مل أنه جند نزاع كل يف

 يتفطرن السماوات تكاد ويقول. اإلسالم مبادئ كافة تعارض عظيمة كفتنة
القرآنُ الكرمي  إليها وينسب اهللا، لكالم حمرفة نفسها الفئة ويعد وتنشق األرض،

                                           
  ٩٧:األنبياء �
 املـسيح  زمـن  يف بكثرة الدنيا يف ستنتشر سيحيةامل األمم أن أيضا األحاديث من يتبني�

  .منه املوعود،
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 أن الفاحتة سورة يف املسلمني ويعلّم. والتزوير الدجل على تنطوي أعماال

 وال�: من املفسرين مجيع استنتجه ما وهذا املسيحية، فتنة من باهللا يستعيذوا
 أُنِذر اليت الفتنة أن تامة بصراحة الكرمي القرآن حكم من تبني فقد. �الضالني

 يعترب اإلنسان كان إذا أنه يف شك وأي. صليبية تنةف هي إمنا األحاديث يف منها
 اليت الفئةُ تعد ال فلماذا الدجل على ينطوي  منهبسيط تصرفبناء على  دجاال
 شهد قد بنفسه تعاىل اهللا دام وما كله دجاال؟ والتعليم كلها الشريعة غيرِت
 هلم كان ام أنه صحيح ؟الدجال يسموا أن من مينع الذي فما املسيحيني بدجل

 ذروا تبلغ مل وغدرهم خيانتهم ألن � النيب زمن يف "أكرب دجاال" يسموا أن
 تخترعا فقد هذا زمننا يف أما. مهده يف دجلهم كان بل ،احلني ذلك إىل

 الكتب ونشروا. منتهامها والتزوير التحريف القساوسة بلّغ لذا ،الطباعة أدوات
 عن الناس اولريد جهدا يدخروا ومل ألموالا من املاليني ماليني ببذل احملرفة

 واستحقوا -األحداث تبني كما- اهللا عندمكتوبا  كان ما حتقق عندها. اإلسالم
 وحتريفا للحق معارضة منهم أكثر  أحدظهري مل وما. األكرب الدجال يسموا بأن

. عنه ِبئأُن الذي األكرب الدجال هي الفئة هذه أن االعتراف من بد الف وتزويرا
 وكأم ذلةملل عرضة كانوا ولكنهم بالتحريف قاموا أيضا اليهود أن شك ال

 الدجل يف قواها كافة تذأنف قد وحدها الفئة هذه أن غري ، يف هذا السبيلماتوا
. مثلهم كله العامل جيعلوا أن واأراد بل، ذلك على األمر يقتصر ومل والتحريف،

 وقاموا أيضا والوسائل األسباب كافة اوجدو الدنيوية وشوكتهم قوم وبسبب
 وسعوا. هذا يومنا إىل اخلليقة بدء منذ نظري له يوجد ال امب والتحريف بالدجل

 وقد. مرمي ابن ويؤلِّهوا له شريك ال الذي الواحد اهللا عن الناس يعرض أن
 وكأم اهللا كتب يف وتصرفوا. زمننا يف ذروا الصدد هذا يف مساعيهم بلغت

 اهللا لكتب احملرفون أي" الدجال "عليهم أُطلق لذا بأنفسهم بياءاألن هم
  .صدقا الكذب نوواملظهر
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 يف معظم الدجال عن "اخلروج": كلمة الشريفة األحاديث يف وردت لقد
 استخدمت ولقد. "النـزول" لفظ ورد فقد املوعود املسيح عن وأما ،األحيان

 اهللا من سينـزل املوعود املسيح أن ذلك من واملراد. بالتقابل الكلمتان هاتان
 واألسباب ومكائده مبكره تقدمنال الفسي الدجال أما. معه  اهللاوسيكون تعاىل

 يأجوج ذُكر كذلك املسيحية فتنة الكرمي القرآن يف ذُكرت وكما. الدنيوية
 غلبتهم إىل تشري �� ِمن كُلِّ حدٍب ينِسلُونَوهم�: واآلية. أيضا ومأجوج

 أقواما ومأجوج ويأجوج واملسيحية الدجال اعترب لو اآلن،. كلها األرض على
 من يفهم ولكن. أكثر التناقض لتعاظم املوعود املسيح زمن يف تظهر خمتلفة

 احلقيقة يف املسيحية فتنة هي إمنا ومأجوج يأجوج فتنة أن تام بوضوح التوراة
 نظرا أمساء بثالثة دواح قوم سمي فقد إذن،. بيأجوج التوراة يف سميت ألا
  . خمتلفةحاالت  إىل

 فخطأ الكرمي القرآن يف مكان أي يف يذكر مل املوعود املسيح إن القول أما
 � عيسى عبادة فتنة الكرمي القرآن يف عد قد تعاىل اهللا دام ما ألنه، كبري
 وأنبأ ،ت يتفطّرن منهالسماوا دتكا  قائالالوعيد بصورة عنها وأنبأ الفنت، أكرب

 وقال  يف الزمن نفسه،احلوادث من وغريها الزالزلوقوع و الطاعون تفشيب
 السماء من تظهر خمتلفة أنواع من  حوادث مروعةإن تامة بصراحة أيضا

 جهة من تعاىل وقال. عيسى عبادة على عقوبة ستقع األخري الزمن يف واألرض
عن  النبوءة  أنثبتي هنا فمن ��وما كُنا معذِِّبني حتى نبعثَ رسوال� :ثانية

 القرآن يقرأ من ألن ،جالء بكل الكرمي القرآن يفاملسيح املوعود موجودة 
 عند سافلها عاليها سيجعل األرض بقاع معظم أن له يتبني وأمانة بإمعان الكرمي
 ،جارف طاعون وسيتفشى األخري، الزمن يف ةشديدال العذابات حلول

 كما رسول جميء سيتحتم عندها. نواعاأل تلفخم من الوفيات وطيس وسيحمى

                                           
   ٩٧: األنبياء �
  ١٦:  اإلسراء �
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 قد الرسل دام فما ،�وما كُنا معذِِّبني حتى نبعثَ رسوال�: تعاىل اهللا يقول
 ميكن فكيف الغابرة األزمنة أحداث من يتبني كما بسيطة عذابات عند بعثوا
 الزمن ابعذهو  الذي العظيم العذاب هذا عند رسولٌ اهللا من يبعث أال إذن

ذلك  إنف كلهم؟ األنبياء عنه أنبأ أن سبق والذي ،كله بالعامل سيحيطو األخري
  . تعاىل اهللا لكالم صرحيا تكذيبا يستلزم

 وراء احلقيقي السبب كان ملا ألنه، املوعود املسيح يسمى الرسول فهذا
 بد ال كان -إنكاره أحدا يسع ال الذي األمر- املسيحية فتنة هو العذابات تلك
نفسه  الرسول فهذا. الفتنة هذه ولردع الظروف مقتضى حبسب رسول بعثة من

ياملوعود املسيح ذكر أن ذلك من فثبت. آخر منطلق من وعودامل سيحمى املس 
  . وهو املطلوبالكرمي، القرآن يف موجود

 القرآن حسب ضروريا العذاب حلول كان إذا أنه يدرك أن يستطيع كلال
 البينالواضح و. أيضا املوعود املسيح جميء من بد فال يحيةاملس فتنة عند الكرمي
 القرآن من ثابت أوجها املسيحية فتنة بلوغ عند العذاب هذا حلول أن أيضا

 يثبت كذلك. أيضا املوعود املسيح جميء الكرمي القرآن من ثبت وبذلك ،الكرمي
 على ننـزل نأ نريد حني إننا عام بشكليقول  تعاىل اهللا أن الكرمي القرآن من
 اتباع يف احلدود فيتجاوزون والفجور الفسق يف رغبة قلوم يف ننشئ عذابا قوم

 األمور هذه أن والواضح. العذاب عليهم ينـزل عندها واون، الشهوات
 يقتضي والعذاب .تلقائيا العذاب وتقتضي أوروبا يف ذروا بلغت أيضا

 إن ونيقول نالذي القوم من جبالع كل فالعجب .املوعود املسيح وهو الرسول،
  . الكرمي القرآن يف يذكر مل املوعود املسيح

كَما استخلَف الَِّذين �: الكرمي القرآن يفهناك آية أخرى  ذلك على وعالوة
ِلِهمقَب عشر الرابع القرن يف عيسى مثيل األمة هلذه يظهر أن تقتضي ��ِمن 

 يتحقق حىت السالم عليهما موسى بعد عشر الرابعالقرن  يف عيسى ظهر كما
                                           

      ٥٦: النور �
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 :الكرمي القرآن يف آخر نبأ كوهنا. والنهاية البداية حيث من املثيلِني بني التشابه

 ��وِإنْ ِمن قَريٍة ِإال نحن مهِلكُوها قَبلَ يوِم الِْقيامِة أَو معذِّبوها عذَابا شِديدا�
وما كُنا معذِِّبني �: أيضا وقال. دشدي عذاب األخري الزمن يف سينـزل أي

 وهو األخري الزمن يف رسول ظهور يتضح أيضا هنا فمن ��حتى نبعثَ رسوال
  . املوعود املسيح

 النصارى فيها مسى تعاىل اهللا ألن أيضا الفاحتة سورة يف مذكور النبأ وهذا
 يف الفرق مئات يف موجود الضالل أن مع أنه إىل إشارة ذلك ويف". الضالني"

 يف الوحيدة الضالة الفرقة هي كأا ذروته، بلغ قد النصارى ضالل ولكن الدنيا
 الذنوب ارتكاب عن يتورعون وال ذروته قوم ضالل يبلغ وحني. كلها الدنيا

 يتحتم أيضا املنطلق هذا فمن. � هتسن جرت كما اهللا عذاب عليهم ينـزل
وما كُنا معذِِّبني حتى نبعثَ �: يةاآل منظور من أي املوعود املسيح جميء

  .�رسوال
 املسيح عن النبوية األحاديث يف نبوءة هناك  أنكما أنه األمر يف والالفت

 فارسمن  رجل عن نبوءة هناك كذلك األخري الزمنيف  سيظهر أنه املوعود
 لو:  الشريفاحلديث يف ورد فقد. جديد من الضائع اإلميان يعيدس أنه أيضا
 قد فارسرجل  أن وواضح. فارس من رجل لناله بالثريا معلقا اإلميان كان
 من بد ال حبيث خاص بوجه مهمته برزت وقد ،كثريا احلديث هذا يف فُضل
 املوعود املسيح ألن ؛املوعود املسيح من أفضل فارسمن  الرجل ذلك بأن القول

 فسيعيد ل فارسرج أما فقط، الدجال سيقتل -معارضينا قول حسب على-
 يف السماء إىل سيرفع القرآن أن آخر حديٍث يف ورد كما. الثريا من اإلميان
 فالزمن. تراقيهم  يجاوزال ولكنه نآالقر سيقرؤون الناس وأن ،األخري الزمن
فحني سيؤدي . أيضا املوعود املسيحزمن و فارس من الرجل زمن هو نفسه

                                           
  ٥٩: اإلسراء  �
 ١٦: اإلسراء  �
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من السماء لن تتحقق أية خدمة رجل فارس هذه اخلدمة أي سيعيد اإلسالم 

دينية للمسيح املوعود مقابله؛ ألن قتل الدجال إمنا هو دفع الشر فقط وهو ليس 
أما إعادة اإلميان من السماء وجعل الناس مؤمنني كاملني فهو . مدار النجاة

  .  وال جمال للمقارنة بني إفاضة اخلري ودفع الشر،إفاضة اخلري وهو مدار النجاة
 ذلك، فمن الواضح أن الذي يفيض اخلري حىت يعيد اإلميان من وعالوة على

فمن غري . الثريا ال ميكن أن يظّن به عاقل أنه سيكون غري قادر على دفع الشر
املعقول متاما الظن أن إفاضة اخلري يف الزمن األخري يقوم ا الرجل من فارس، 

دفع الشر عن األرض أفال يستطيع أن ي. أما دفع الشر فيقوم به املسيح املوعود
  من كان قادرا على الصعود إىل السماء؟

باختصار، إن هذا اخلطأ من قبل املسلمني املعاصرين يبعث على األسف حقا 
ولقد وضح . إذ يزعمون أن املسيح املوعود والرجل من فارس شخصان خمتلفان

م، ألنه عدين  عاما من اليو٢٦قبل " الرباهني األمحدية"اهللا تعاىل هذا االعتقاد يف 
املسيح املوعود من جهة ومساين عيسى من جهة ثانية، كما قال يف الرباهني 

يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل ومطهرك من الذين : "األمحدية ما نصه
ومن جهة ثانية عدين رجال من فارس وناداين ذا االسم مرارا كما . "كفروا

شكر .  رد عليهم رجل من فارسإن الذين صدوا عن سبيل اهللا: "قال ما نصه
أي أن املسيحني وأشياعهم الذين مينعون الناس من اإلسالم، كتب ". اهللا سعيه

وواضح أن التصدي .  ردا عليهم-أي أنا العبد املتواضع- رجلٌ من فارس
فإن مل يكن . للمسيحيني هي اخلدمة احلقيقية اليت سيؤديها املسيح املوعود

و الرجل من فارس فلماذا إذن كُلِّف رجل من فارس املسيح املوعود نفسه ه
مبهمة املسيح املوعود؟ إذن، يتبني من ذلك أن الرجل من فارس واملسيح 

وآخِرِين ِمنهم �: املوعود امسان لشخص واحد كما أشري إليه يف القرآن الكرمي
قُوا ِبِهملْحا يتظهر بعد مل � أي أن هناك فئة أخرى من أصحاب النيب ��لَم .

                                           
 ٤: اجلمعة �
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والظاهر أن األصحاب هم أولئك الذين يعاصرون نيب الوقت وحيظون بصحبته 

فيتبني من ذلك أنه سيبعث يف . يف حالة اإلميان ويتلقون منه التعليم والتربية
. �، لذا سيسمى أصحابه أصحاب النيب �اآلخرين نيب يكون ظال للنيب 

ب ظروفهم كذلك سيؤديها  خدمات يف سبيل اهللا حس�وكما أدى الصحابة 
  .هؤالء أيضا حسب ظروفهم

على أية حال، إن هذه اآلية نبوءة عن نيب سيظهر يف الزمن األخري، وإال فال 
 ومل �مربر إلطالق تسمية أصحاب رسول اهللا على الذين سيولَدون بعده 

: وآخرين من األمة، بل قال:  آنفاةمل يقل اهللا تعاىل يف اآلية املذكور. �يروه 
. �عائد على الصحابة " منهم" ويعرف اجلميع أن ضمري �وآخرين منهم�

إال على الذين يوجد فيهم رسول هو بروز للنيب " منهم"لذا ال تنطبق كلمة 
 عاما وعدين ٢٦ يف الرباهني األمحدية قبل أمحد وحممداوقد مساين اهللا تعاىل . �

قل إن كنتم : "ه الناس وقال ما نص�فلهذا السبب خاطب . �بروزا للنيب 
كل بركة من حممد، : "، وقال أيضا ما نصه"حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا

لو كان اإلميان : "كيف يعلَم أن احلديث: فإذا قال أحد." فتبارك من علّم وتعلّم
خيصين أنا، وملاذا ال جيوز أن يكون يف حق " معلقا بالثريا لناله رجل من فارس

واب على ذلك هو أن الوحي اإلهلي اعتربين يف أحد من األمة غريي؟ فاجل
الرباهني األمحدية مصداقا هلذا احلديث مرارا، وقال بصراحة تامة إن احلديث 

وأقول حلفا باهللا تعاىل إنه لكالم اهللا الذي نزل علي، ومن . املذكور خيصين أنا
ضرة ينكر فليبارز للمباهلة، ولعنة اهللا على من كذَّب احلق وافترى على ح

ومل يدِع إىل يومنا هذا أحد من األمة احملمدية أن اهللا تعاىل مساه ذا . العزة
كم . االسم، أو قال إين أنا الوحيد الذي استحق هذا االسم بناء على وحي اهللا

  !هو جهل وخروج عن احلق والصدِق القولُ إنين ادعيت النبوة
 - � النبوة مقابل النيب  أين أدعيتيا قليلي الفهم، ليس املراد من نبويت

كثرةُ املكاملة هو إمنا املراد من نبويت .  أو جئت بشريعة جديدة-والعياذ باهللا 
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أنتم أيضا تعترفون ، و� ا بفضل اتباعي لنبينا حظيتواملخاطبة اإلهلية اليت 

أي ما .  فقطا لفظي ليس إال نزاعافالنـزاع. بإمكانية املكاملة واملخاطبة اإلهلية
ا تسمأن ولكلٍّ. نبوةً -  اهللا وبأمر-ونه املكاملة واملخاطبة فأنا أطلق على كثر 

  .يصطِلح
نه هو الذي بعثين، وهو الذي مساين نبيا، إباهللا الذي نفسي بيده وأقول حلفا 

وهو الذي دعاين مسيحا موعودا، وقد أظهر لتصديقي آيات عظيمة يبلغ 
لو مل تشهد على .  يف هذا الكتابمثاال ، وقد كتبت بعضهاثالمثائة ألفعددها 

مبكاملته صدقي أفعالُه املعجزة وآياته البينة اليت يبلغ عددها آالفًا ملا أخربت أحدا 
أظهر يف تأييد  �، ومل أستطع القول بيقني إن هذا هو كالمه تعاىل، ولكنه �

  .أقواله أفعاال أصبحت كاملرآة الصافية والساطعة اليت تري وجهه
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بينما كان من املفروض أن تبدأ برقم       ) ١(لقد بدأت أرقام اآليات يف هذه التتمة برقم          �

. وذلك بعد إضافة اآليات الثمانية السبعة اليت سبقت        ١٩٦أما هنا فقد كتبنا رقم      . ١٨٩
 .منه)  مرتني سهوا٥وقد كُررت رقم (

٤٦٣

 فليتضح أن الذي ورد امسه يف العنوان كان عدوا لدودا ����)١٩٦اآلية (
وأصدق لإلسالم، وعالوة على ذلك ادعى النبوة كذبا، وكان يعد سيد النبيني 
 كاذبا �الصادقني وخري املرسلني وإمام الطيبني سيدنا األقدس حممدا املصطفى 

  .  بشتائم قذرة وكلمات بذيئة خبثا منه�ومفتريا، وكان يذكره 
وكما . باختصار، كان متصفا بصفات سيئة للغاية بسبب بغضه للدين املتني

د يف اإلسالم بازدراء ال أمهية للدرر عند اخلنازير كذلك كان ينظر إىل التوحي
 إلـها، وجيد يف نفسه لنشر �كان يؤمن بعيسى . وحتقري ويريد استئصاله

التثليث يف العامل من احلماس ما مل أر مثيله يف أي من كتب القساوسة مع أين 
أوراق ( Leaves of  healing:فقد كتب يف جريدته. قرأت مئات من كتبهم

م ما ١٩٠٧فرباير / شباط١٤م و١٩٠٣ كانون األول عام ١٩العدد ) الشفاء
  : يلي
رب تقبلْ  يا.  اإلسالم من العامل فيهينقرضيأيت بسرعة يوم أدعو الرب أن "

م ١٩٠٣ كانون االول ١٢ ويف جريدته العدد ".يا رب دمر اإلسالم. دعائي
إن مل أكن نبيا صادقا فليس على وجه ": عد نفسه رسوال ونبيا صادقا وقال

  ."خص هو نيب اهللاألرض ش
عالوة على ذلك كان مشركا كبريا ويقول إنين تلقيت إهلاما أن يسوع 

 إلـها �وكان يؤمن بعيسى .  عاما٢٥املسيح سينـزل من السماء إىل 
 أنه كان - كما قلت من قبل -والذي آمل قليب كثريا إىل جانب ذلك . حقيقيا

 Leaves of دتهكنت أشتري جري.  عداوة شديدة�يعادي نبينا األكرم 

healingا بعثت .  وأطلع دائما على بذاءة لسانهوحني وصلت جرأته ذرو
إليه رسالة باإلجنليزية وطلبت منه املباهلة لكي يهلك اهللا تعاىل الكاذب منا يف 
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م مث يف عام ١٩٠٢أُرِسلت هذه الرسالة إليه مرتني؛ مرة يف عام . حياة الصادق

كا أمساؤها ورادة يف م ونشرت يف بضع جرائد معروفة يف أمري١٩٠٣
  �.اهلامش

                                           
�   

  ملخص حمتواها  اسم اجلريدة  رقم
  .شيكاغو انتربرايز  ١

  م١٩٠٣يونيو /حزيران٢٨
؟ "هل سيخرج دوئي للمبـارزة    : "العنوان

: نشرت الصورتني جنبا إىل جنب مث كتبت 
وسـأدعو أن   يقول امليزرا إن دوئي مفتٍر،      

مث يقول إن طريـق     . يف حيايت ) اهللا(يدمره  
احلكم بني الصادق والكاذب هو الـدعاء       
يف حضرة اهللا أن يهلـك الكـاذب مـن     

   .الفريقِني يف حياة الصادق
   متوز٥تيليغراف   ٢

  م١٩٠٣
املرزا يتحدى دوئي من البنجاب أن تعالَ       
يا من تدعي النبوة وباهلِْين، وإن مبارزتنـا      

فسندعو اهللا تعـاىل أن     . دعاءستكون بال 
  .يهلك الكذاب منا قبل غريه

  .ارغونات سان فرانسسكو  ٣
   كانون األول ١

  م١٩٠٢

املبـارزة يف   : "العنوان باإلجنليزية والعربية  
إن ملخص  " الدعاء بني املسيحية واإلسالم   

مقال املريزا املوجه إىل دوئي هو أنك زعيم        
 .مجاعة، وعندي أيضا كثري من األتبـاع      

؟ "من هو من اهللا   : "فيمكن احلكم يف قضية   
بأن يدعو كل واحد منـا إهلـه، ومـن          

. استجيب دعاؤه يكون من اهللا الـصادق      
وجيب أن يكون الـدعاء أن يهلـك اُهللا         

وال شك أن هذا . الكاذب منا قبل الصادق   
  .اقتراح معقول ومبين على العدل

   ٢٠لتريــري داجيــست نيويــورك   ٤
  م١٩٠٣يونيو /حزيران

نشرت صوريت وذكرت املباهلة بالتفصيل،     
أي سيدعو الفريقان أي دوئـي وأنـا أن         

  .يهلك الكاذب يف حياة الصادق
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 ٢٨ نيويورك ميل ايند ايكـسربيس        ٥
  م١٩٠٣يونيو /حزيران

املباهلـة أو  "ذكرت املباهلة حتت عنـوان   
  "الدعاء

يونيـو  / حزيران ٢٥هريالد روجستر     ٦
  م١٩٠٣

 تذكر اجلريدة نص    دعي دوئي للمباهلة، مث   
  .املباهلة

يونيـو  / حزيران ٢٧ريكارد بوسنت     ٧
  م١٩٠٣

  ذكرت املباهلة

يونيو / حزيران ٢٥ايدفرتايزز بوسنت     ٨
  م١٩٠٣

  الشيء نفسه

يونيـو  / حزيران ٢٧ بايلوت بوسنت     ٩
  م١٩٠٣

  الشيء نفسه

  باثفايندر واشنطن   ١٠
  م١٩٠٣يونيو / حزيران٢٧

  الشيء نفسه

  و انتر اوشن شيكاغ  ١١
  م١٩٠٣يونيو / حزيران٢٧

 يونيـو  ٢٨، ويف عـددها  الشيء نفـسه  
نشرت الـصورتني وذكـرت املباهلـة       

  .بالتفصيل
يونيـو  / حزيـران  ٢٨دوستر سبائي     ١٢

  م ١٩٠٣
  الشيء نفسه

 ٢٥دميوكريتك كرونيكل روجستر      ١٣
  م١٩٠٣يونيو /حزيران

نشرت الصورتني بعد ذكر املباهلة وكتبت      
  محدمرزا غالم أ: حتت الصورة

جريدة أخرى صادرة يف شـيكاغو        ١٤
  ولكن امسها وتارخيها ممزق

  .املسيح اهلندي الذي حتدى دوئي للمباهلة

  برلنغتون فري بريس  ١٥
  م١٩٠٣يونيو / حزيران٢٧

  .ذكرت املباهلة

  شيكاغو انتر اوشن  ١٦
  م١٩٠٣يونيو / حزيران٢٨

  الشيء نفسه

يونيـو  / حزيـران  ٢٥البىن بـريس      ١٧
  م١٩٠٣

   نفسهالشيء

يونيـو  / حزيران ٢٨سبكينول تاميز     ١٨
  م١٩٠٣

  الشيء نفسه
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يونيو / حزيران ٢٥باليت مور أمريكن      ١٩

  م١٩٠٣
  الشيء نفسه

  الشيء نفسه  م١٩٠٣يونيو / حزيران٢٥بفلو تاميز   ٢٠

يونيـو  / حزيـران  ٢٥نيويورك ميل     ٢١
  م١٩٠٣

  الشيء نفسه

يونيـو  / حزيران ٢٧بوسنت ريكارد     ٢٢
  م١٩٠٣

  هالشيء نفس

ــوز     ٢٣ ــش ني ــرزت انكل  ٢٧دي
  م١٩٠٣يونيو /حزيران

  الشيء نفسه

  الشيء نفسه  م ١٩٠٣ متوز ١. هيلينا ريكارد  ٢٤
 متـوز   ١٧كروم شـاير غازيـت        ٢٥

  م ١٩٠٣
  الشيء نفسه

  الشيء نفسه  نفس التاريخ   نونينت كرارنيكل  ٢٦

يوليـو  / متـوز  ٣هيوسنت كرانيكل     ٢٧
  م١٩٠٣

  الشيء نفسه

حزيـران  / يونيـو  ٢٩سونا نيـوز      ٢٨
  م١٩٠٣

  الشيء نفسه

  الشيء نفسه  م ١٩٠٣ يوليو ١رمجند نيوز   ٢٩
 تـشرين األول    ٢٧غالسغو هريلد     ٣٠

  م١٩٠٣
  الشيء نفسه

 ٢٦نيويــورك فايننــشال ادفــايزر   ٣١
  م١٩٠٣تشرين األول / اكتوبر

لو قبل دوئي هذا التحدي إشارة أو تلميحا  
هللك بأمل مرير وحسرة كـبرية، ولـو مل         

  .لها حللت مبدينته صهيون آفة كبريةيقب
 ٢٨دي مورننغ تيليغراف نيويـورك        ٣٢

  م١٩٠٣تشرين األول 
  ذكرت املباهلة والدعاء على دوئي

ويتبني من هذه الكثرة أن هذا الذكر يكون قـد ورد         . هذه أمساء اجلرائد اليت وصلتنا فقط     
 .يف مئات اجلرائد، منه
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 ورجوت من �.يف مضمون املباهلة املذكورة كنت قد دعوت على الكاذب

وإن مضمون املباهلة كان قد نشر . اهللا تعاىل أن يكشف زيف الكاذب حبكمه
بكل وضوح، كما قلت قبل قليل، يف بعض اجلرائد اليومية واملعروفة يف 

ني األمريكان الذين مل تكن هلم أدىن وكانت تلك اجلرائد للمسيح. أمريكا
وقد احتجت لنشر مضمون املباهلة يف اجلرائد، ألن املتنبئ الكاذب . عالقة يب

دوئي مل يرد علي مباشرة، فنشرته يف كربيات اجلرائد األمريكية اليومية اليت 
  . تطبع يف العامل بكثرة

مع كوم مسيحيني ومن فضل اهللا تعاىل أن حمرري هذه اجلرائد األمريكية 
ومعارضي اإلسالم فقد نشروا مضمون املباهلة بكل شدة ومحاس وكثرة حىت 

كان مضمون املباهلة يتلخص يف أن . ثارت عنه ضجة يف أمريكا وأوروبا
اإلسالم دين حق واملسيحية ديانة باطلة، وأنين املسيح املوعود الذي كان 

وعودا به يف أسفار األنبياء سيبعث من اهللا تعاىل يف الزمن األخري وكان م
وكتبت فيه أيضا أن الدكتور دوئي كاذب يف دعوى كونه رسوال . السابقني

. ولو باهلين ملات يف حيايت حبسرة وأمل شديد. ويف عقيدة التثليث اليت يعتنقها
فنشر دوئي التعيس . وإن مل يباهل ففي تلك احلالة أيضا لن ينجو من عذاب اهللا

                                           
م، تـضمن   ١٩٠٣ أغسطس   ٢٣اللغة اإلجنليزية يف    إعالنا ب " دوئي"نشرت ضد    :احلاشية�

. فهو شاب يف اخلمسني كمـا يقـول       " دوئي"أبلغ من العمر قرابة سبعني عاما، أما        : مجلة
ولكنين مل أكترث بكرب سين، ألن األمر لن يحسم يف هذه املباهلة حبكم األعمار، وإمنا حيكم                

فاعلموا يقينا عندئذ أيضا    ... ن املواجهة وإذا فر دوئي م   . فيها اهللا الذي هو أحكم احلاكمني     
واآلن أي هذا املوضـوع علـى   . أن آفة ستحل ال حمالة مبدينته صهيون يف القريب العاجل   

يا إهلي القادر والكامل الذي تظهر دائما على األنبياء وستظل تظهر، احكُم سريعا يف : الدعاء
 أن ما وعدتين به يف وحيـك        وإنين متأكد من  . املوضوع واكشف كذب دوئي على الناس     

انطـروا اإلعـالن   . (فيا رب القادر امسع دعائي، فالقدرة كلها لـك  . سوف يتحقق حتما  
 .م، منه١٩٠٣أغسطس / آب٢٣باإلجنليزية بتاريخ 
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 ٢٦م، وكذلك يف ١٩٠٣ جريدته يف كانون األول عام احلظ يف أحد أعداد

  : م وغريها بضعة سطور باإلجنليزية ما ترمجتها١٩٠٣سبتمرب /أيلول
عدة مرات أن يسوع املسيح   يف اهلند، كتب غيبهناك مسيح حممدي"

هل تتصورون أن فملاذا ال ترد عليه؟ : مدفون يف كشمري؛ ويسألين بعض الناس
ذباب؟ لو وضعت قدمي عليها لسحقتها فأهلكتها أرد على الرباغيث وال

  ".مجيعا
إن ": م ما تعريبه١٩٠٢ كانون األول ١٩وكتب أيضا يف العدد الصادر يف 

مهميت هي أن أمجع الناس من الشرق والغرب، ومن الشمال واجلنوب ، 
وأُسكن املسيحيني يف هذه املدينة وغريها من املدن حىت يأيت يوم يمحى فيه 

  ."يارب أِرنا ذلك اليوم. احملمدي من العاملالدين 
باختصار، ظل هذا الشخص يزداد جرأة وجسارة يوما إثر يوم بعد أن 

. نشرت مضمون املباهلة يف أوروبا وأمريكا ويف هذا البلد بل يف العامل كله
  �.وكنت أنتظر حكم اهللا العادل فيه ليفرق بني الصادق والكاذب

 فأخربين اهللا .تعاىل ذا الشأن أطلب فيه موت الكاذبكنت دائما أدعو اهللا 

غالباتعاىل عدة مرات أين أكون هلَك العدوفأخربين اهللا تعاىل بالفتح . وسي

                                           
 من اإلعالن املذكور الذي يتلخص يف أنين نـشرت إعالنـا آخـر              ٣اقرأوا الصفحة    �

م ، كتبت فيه بعد تلقي اإلهلام من        ١٩٠٣أغسطس  / آب ٢٣باإلجنليزية ضد دوئي بتاريخ     
اهللا تعاىل أنه سواء أباهلين دوئي أم مل يباهل فإنه لن ينجو من عذاب اهللا، وأن اهللا تعـاىل                   

 . سوف حيكم بني الكاذب والصادق حتما، منه

أي " إنك أنت األعلى  : "م ما نصه  ١٩٠٧فرباير  / شباط ٩تلقيت إهلاما بتاريخ    : احلاشية 

العيد اآلخر تنال منه فتحا     : "مث أُِهلمت يف اليوم نفسه ونصه     . نصيبك أنت تكون الغلبة يف    
وأُفِهمت من ذلك أن . ، أي ستعطَى آية فرحة أخرى تكون مدعاة لفتح عظيم لك"عظيما

سعد اهللا اللدهيانوي مات يف البالد الشرقية بالطاعون الرئوي يف األسـبوع األول مـن               
أما اآلية الثانية فـستكون     . ليت، وتلك كانت اآلية األوىل    كانون الثاين نتيجة نبوءيت ومباه    

. فظهرت تلك اآلية مبوت دوئي يف البالد الغربية       . أكرب منها وسيحصل بسببها فتح عظيم     
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يف الصفحة -وقد نشرته . سة عشر يوما تقريبابكالمه قبل موت دوئي خبم

  :  وكتبت ما يلي-"آريا قاديان وحنن"الثانية لغالف كتايب الذي امسه 
 

"ñ†í†u@òíe@ñõìjã"< <

يقول اهللا تعاىل بأين سأظهر آية جديدة تكون مدعاة لفتح عظيم، 
وتظهر ) أي أن ظهورها لن يقتصر على اهلند فقط. (وتكون آية للعامل كله

بيد اهللا تعاىل وتكون من السماء، فلتترقبها كل عني ألن اهللا سيظهرها قريبا 
. � األقوام كلها هو منه ليشهد على أن هذا العبد املتواضع الذي تسبه

  .فطوىب للذي يستفيد منها
  الـــــمـــعـــــلــــن

  م١٩٠٧فرباير / شباط٢٠املنشورة يف . مرزا غالم أمحد املسيح املوعود
  

، اليت ميكن أن تكون آية بينة )وهي مدعاة للفتح العظيم(والواضح أن اآلية 
 ألن � إمنا هي آية موت دوئيللعامل كله مبا فيها آسيا وأمريكا وأوروبا واهلند

اآليات األخرى اليت ظهرت بعد نبوءايت كانت منحصرة يف البنجاب واهلند 

                                                                                                     
سـأُري  : وبذلك حتقق إهلام قال اهللا فيه     . م١٩٠٧فرباير  / شباط ١٤" بدر"انظروا جريدة   

 .منه. آيتني
لنبوءة بفترة وجيزة جدا حبيث مل ميِض على نشرها         لقد مات دوئي بعد هذه ا      : احلاشية �

فهذه آية قاطعة لطالب احلق أن النبوءة كانت عـن          . إال مخسة عشر يوما حىت قُضي عليه      
. دوئي بوجه خاص، ألنه قد قيل فيها أوال إن هذه اآلية لفتح عظيم ستكون للعامل كلـه                

ون ظهورها أقرب من أن دوئي      فكيف ميكن أن يك   . جاء فيها أيضا أا ستظهر قريبا     : ثانيا
الشقي مل يتمكن من إكمال حىت عشرين يوما من حياته بعد النبـوءة حـىت ووري يف                  

القساوسة الذين كانوا يثريون ضجة عن آم عليهم أن يتأملوا اآلن جيدا يف موت . التراب
  .منه. دوئي
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أما هذه اآلية فقد أُنبئ . فقط، ومل يطلع على ظهورها أحد من أمريكا وأوروبا

ا يف البنجاب وحتققت يف أمريكا حبق شخص كان يعرفه كل واحد يف أمريكا 
ور موته أُخِبرت اجلرائد الصادرة باإلجنليزية يف هذا البلد أيضا فف. وأوروبا

يف ) اليت تصدر يف إله آباد" (بايونري"فمثال نشرت هذا اخلرب جريدة . بالربقيات
اليت " (سول ايند ملتري غازيت"م، وجريدة ١٩٠٧مارس / آذار١١عددها 

ن ديلي انديا" م، وجريدة ١٩٠٧مارس/ آذار١٢يف عددها ) تصدر يف الهور
وهكذا . م١٩٠٧مارس/ آذار١٢يف عددها ) اليت تصدر يف لكهناؤ" (تيليغراف

  . نشر هذا اخلرب يف الدنيا كلها تقريبا
فقد بعث . كان هذا الشخص حبكم مكانته الدنيوية ينـزل منـزلة األمراء

 الذي أسلم يف أمريكا رسالة عنه قال فيها إن (Webb)إيلّ السيد ويب 
هذه ومع .  البذخ والرفاهية كاألمراءة يعيش يف هذا البلد عيشالدكتور دوئي

 كان حيظى ما يف أمريكا وأوروبا حدث بفضل اهللا نيالشهرة واالحترام اللذ
تعاىل أن نشرت كربى اجلرائد األمريكية اليومية مضمون مباهليت معه وجعلته 

الء ووضوح ق بكل جوبعد نشر النبوءة حتق. مشهورا يف أمريكا وأوروبا كلها
 يف حقه من اهلالك والدمار لدرجة ال ميكن أن خيطر بالبال ما كان قد أُنبئ
 بكل جانب من فقد حلت اآلفات.  أكمل وأمت من ذلكظهوره بصورة

كان حيرم اخلمر يف تعليمه ولكن ثبت . جوانب حياته، إذ ثبت كونه خائنا
ليت كان قد عمرها ا" صهيون"وأُخرج حبسرة شديدة من مدينته . إدمانه عليها

كما حرم من سبعني مليونا من األموال اليت كانت . ببذل مئات اآلالف
ونشر والده إعالنا أنه ولد زنا فثبت . وصارت زوجته وابنه أعداء له. حبوزته

أما ادعاؤه أنه يشفي املرضى بقوة املعجزة فقد ثبت . للقوم كونه ولد زنا
ويف . تب له كل نوع من اخلزي والذلةكذب كل تباهيه وادعاءاته الفارغة وكُ
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مث . اية املطاف أصيب بالفاجل فصار مثل قطعة خشب يحمل على أيدي الناس

وبذلك ثبت أن . أصيب باجلنون متأثرا بشدة األحزان وكثرا وفقد صوابه
ادعاءه أنه سينال عمرا طويال وأنه يشب كل يوم بينما يشيب اآلخرون مل يكن 

م ١٩٠٧مارس /ف مات يف األسبوع األول من آذارويف اية املطا. إال خداعا
  . حبسرة كبرية وأمل وحزن مرير ال يطاق

ملا كانت مهميت احلقيقية هي . فأي معجزة ميكن أن تكون أكرب من ذلك
كسر الصليب فبموته حتطم اجلزء األعظم من الصليب ألنه كان مؤيدا لعقيدة 

املسلمني  النبوة ويقول بأن الصلب أشد التأييد يف العامل كله؛ إذ كان يدعي
 وسيدمر اإلسالم وخترب الكعبة، فأهلكه اهللا تعاىل على كلهم سيهلكون بدعائه

 إنين متأكد أن النبوءة عن قتل اخلنـزير قد حتققت مبوته بكل جالء. يدي
 ألنه ليس هناك أخطر ممن ادعى النبوة كذبا وزورا وأكل جناسة الكذب وذلك

 حنو مائة ألف شخص من - حبسب قوله هو -معه وقد صار . كاخلنـزير
 أيضا ما كانا شيئا مسيلمة الكذاب واألسود العنسيواحلق أن . كبار األثرياء

  . مذكورا أمامه؛ إذ ما كانا معروفَِني مثله ومل ميلكا ماليني املاليني من األموال
 عنه �فيمكنين أن أقول حلفا باهللا إنه كان اخلنـزير نفسه الذي أنبأ النيب 

 لو مل أدعه للمباهلة ومل أدع عليه ومل �.بأنه سيقتل على يد املسيح املوعود
  .أنشر النبوءة الكه ملا كان موته دليال على صدق اإلسالم

                                           
 بكل  � نبوءة النيب    حنمد اهللا تعاىل على أنه مل تتحقق اليوم نبوءيت فقط، بل قد حتققت             �

 . منه. جالء



  
  

  



  
  

  صورة الكسندر دوئي كما طبعت يف الطبعة األردية هلذا الكتاب
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ه سيهلك يف األوان أنولكن ملا كنت قد نشرت يف مئات اجلرائد قبل 

حيايت، وأين أنا املسيح املوعود، وأن دوئي كذاب، وكتبت مرارا أن الدليل 
فأي . ، فهلك يف حيايتعلى ذلك أنه سيهلك يف حيايت باخلزي واحلسرات
؟ ولن ينكرها إال من �معجزة أوضح من ذلك إلثبات صدق نبوءة النيب 

   . والسالم على من اتبع اهلدى�.كان عدوا للصدق
  ـمـــعـــــلــــنالــــ

  مرزا غالم أمحد املسيح املوعود، من قاديان
  م١٩٠٧أبريل / نيسان٧حمافظة غورداسبور، البنجاب يف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                           
لقد كتبت إحدى اجلرائد األمريكية نكتة لطيفة أن دوئي سيقبل املباهلة ولكن         :احلاشية �

بشيء من التغيري وهو أنه سيقول بأين لن أقبل املباهلة أن يهلك الكاذب يف حياة الصادق                
م والسباب واحتـل    بل أقبل أن تكون هناك مبارزة يف كيل الشتائم، ومن سبق يف الشتائ            

 .املكانة األوىل يف هذا اال يعتبر صادقا، منه
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  "الوقت، الوقت"السماء متطر اآليات واألرض تنادي 
ـت هاتان الشاهدتـان لتصديقـيفـقـد هـب  

@òäîjÛa@òíŁa     )١٩٧اآلية ( @

م املوافق ١٩٠٧مارس / آذار١٤بتاريخ " بدر"دة لقد سبق أن نشر يف جري
مارس / آذار٧ هـ، إهلام أُهلمته من اهللا تعاىل نبوءةً بتاريخ ١٣٢٥ حمرم ٢٨لـ 

. مارس/ آذار١٤وما أُفِهمت عنه نشر أيضا يف اجلريدة نفسها بتاريخ . م١٩٠٧
كورة  من اجلريدة املذ٣وقد سجل هذا اإلهلام يف العمود األول من الصفحة 

 أي سيحدث حادث جديد . يوما٢٥إىل ، أو  يوما٢٥: أعاله وهو كما يلي
 يوما، ٢٥م أو يف مدة ١٩٠٧مارس / آذار٧يف اليوم اخلامس والعشرين بعد 

وما أُفِهمت من اإلهلام أيضا مذكور يف . م١٩٠٧مارس / آذار٣١أي إىل 
  : العمود نفسه كما يلي

 ٧ يوما على ٢٥ سيحدث عند مرور يف اإلهلام إشارة إىل أن حادثا جديدا
وال بد أن مينع القدر . م أو يف األيام اخلمسة والعشرين١٩٠٧مارس /آذار

أو سيقع هذا . م١٩٠٧مارس / آذار٧ يوما بعد ٢٥اإلهلي حدوثه ما مل مير 
 يوما فقط ٢٥ ولو أِخذت .م١٩٠٧مارس / آذار٧ يوما بعد ٢٥احلادث إىل 

 �أبريل/قع وقوع هذا احلادث إىل أول نيسانباالعتبار لكان ضروريا أن نتو
ففي هذه .  يوما حسب اإلهلام٢٥ألن اليوم السابع من آذار يقع يف عداد الـ 

  . آذار٣١ يف ٢٥احلالة تكتمل األيام الـ 

                                           
الشرح األخري الذي حتته خط إمنا هو على سبيل االجتهاد فقط، والتفهـيم مـن اهللا                 �

م، ١٩٠٧مارس  / آذار ٧ يوما على    ٢٥يقتصر على أن حادثا جديدا سيحدث عند مرور         
  . منه.  آذار٣١اليت تنتهي يف م، ١٩٠٧مارس / آذار٧ بدءا من  يوما٢٥أو أثناء 
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ما هو احلادث الذي أُنبئ عنه؟ فال نستطيع الرد عليه حاليا إال : أما السؤال

انظروا . (هر بصورة نبوءة بعد وقوعهأن نقول بأنه حادث مهول ومروع وسيظ
  )م، العمود األول والثاين١٩٠٧مارس / آذار١٤" بدر"جريدة 

 ٣١بتاريخ -عد ذلك، فبيان ذلك أنه قد ظهرت أما كيف حتققت النبوءة ب
 ٧ يوما بدءا من ٢٥فيه م بالضبط أي اليوم الذي يكتمل ١٩٠٧مارس /آذار
ر رجفت هلوهلا القلوب، وشوهدت  يف السماء شعلة مهولة من النا-مارس/آذار

الذي قد علم إىل اآلن، ( ميل ٧٠٠تسقط هنا وهناك بتوهج رهيب على امتداد 
وكان سقوطها مهيبا لدرجة حتير لرؤية هذا ) وقد يكون أوسع من ذلك أيضا

وسقط بعضهم على . املشهد مئات اآلالف من خلق اهللا حريةً ما بعدها حرية
لقد قال . تفيقوا إال بعد أن صب املاء يف أفواههماألرض مغشيا عليهم ومل يس

. معظم الناس إا كانت كرة نارية ظهرت بصورة مهيبة للغاية وغري عادية متاما
  . وكان يبدو أا سقطت على األرض مث صعدت إىل السماء كدخان مبني

وقال أكثر الناس إا . وقال آخرون إنه كان يف جزء منها دخانٌ كذنب
ارا مروعة ظهرت من الشمال وامتدت إىل اجلنوب، وقال البعض إا كانت ن

وقد وقع هذا احلادث حنو الساعة . ظهرت من اجلنوب وامتدت إىل الشمال
وقد قال بعض الناس إن شيئا يشبه جذوة كبرية ظهر . اخلامسة والنصف مساء

. يبةيف اجلانب الغريب يف السماء وذهب بعيدا إىل الشرق بصورة واضحة ومه
وكان يدنو من األرض كثريا حىت ظن املشاهدون يف كل مكان أنه سوف 

ولقد شهد الكبار يف السن أم مل يشهدوا . يسقط على األرض يف أية حلظة
لقد وصلتنا الرسائل من أماكن كثرية وقد . حادثا مروعا ومهيبا مثله يف حيام

.  اليت أتت الرسائل منهاكتبنا ملخصها يف هذا املقال شهادةً مع ذكر األماكن
كشمري، راولبندي، بندي كهيب، جهلم، : ومن تلك األماكن الكثرية

غجرات، غوجرانواله، سيالكوت، وزير آباد، فريوز بور، جالندهر، بتياله، 
  . كانغره، ريه، خوشاب وغريها
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لقد كتب املدعو خدا خبش من راولبندي أن آية النار هذه قد شوهدت يف 

فالصحيح متاما القول إنه قد أنِزلت نار من اهللا يف هذه البالد حتذيرا . اهلند أيضا
يا أيها الغافلون إن السماء موشكة على أن متطر : كما نشرت من قبل قويل

ال شك أا مل تسفر عن خسائر بل . فقد حقق اهللا تعاىل تلك النبوءة. نارا
 حبلول عذاب كبري أُغمي على بعض الناس فقط، ولكن إمطار هذه النار ينِبئ

إحدى هذه . فانتبهوا يا من تسمعون وإال ستتحسرون فيما بعد. يف املستقبل
 آية، ويف اآلية  ستني أو سبعنيسأُري:  اليت أخربين اهللا عنها وقالاآليات

وسيموت مئات اآلالف من الناس يف ملح . األخرية يجعل عايل األرض سافلها
ستقع زالزل مروعة وستحدث الوفيات . اهللالبصر ألم مل يقبلوا مرسال من 

بشكل رهيب، وسينـزل العذاب بأساليب متنوعة حىت يتساءل اإلنسان، ما 
هو حادث ؟ سيحدث كل ذلك ألن األرض ماتت ورأى الناس آيات اهللا ومل 

فصاروا أسوأ من الديدان اليت يف القذارة، ومل يعودوا يؤمنون باهللا . يقبلوها
 تعاىل إنين سأجتلى بتجلٍّ مهيب وأُري آية خميفة وسأحمو مئات فيقول اهللا. تعاىل

  !ولكن من الذي آمن يب ومن قبل كالمي. اآلالف عن وجه األرض
إين سأري :  عاما٢٦ يف الرباهني األمحدية قبل �لقد سبق أن قال اهللا 

جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، . .بريقي، وأرفعك من قدريت
 فمن .ن اهللا يقبله ويظهر صدقه بصول قوي شديد، صول بعد صولولك

إن هذه . تلك الصوالت، اجلذوات الناريةُ أيضا اليت أُمِطرت يف هذا البلد
 موسى أمام فرعونَ، بل اآليات اآليات إمنا هي من النوع الذي أظهرها النيب

ذا فقد مساين ل. املوشكة على الظهور ستكون أعظم من آيات النيب موسى أيضا
أجر . هناك موسى، سأُظهره وأكرمه أمام الناس: اهللا موسى وقال ما تعريبه

الذي أذنب يف حقي وأُريه اجلحيم هوا بظهور عيسى . األثيمأي أن الناس مل يتنب
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 وسأري فرعون 	.أما اآلن فأُظِهر عبدي هذا بصفات موسى. بن مرمي شيئا

  . وهامان ما كانا حيذران
 األحبة، لقد حتملت اإليذاء مثل املسيح ابن مرمي، وفعل القوم يب ما فيا أيها

أما اآلن فقد مساين اهللا موسى، ويفهم من ذلك أنه اعترب خصومي . شاءوا
 عاما حني مساين اهللا ٢٦ومل يطلق هذا االسم اليوم بل مضى عليه . فرعون

". مبنـزلة موسىأنت مين : "تعاىل موسى يف الرباهني األمحدية وقال ما نصه
ملا جتلى ربه للجبل : "كذلك مساين موسى يف الكتاب نفسه وقال أيضا ما نصه

ومبا أن اهللا تعاىل قد أبدى ليونة بادئ األمر، ". جعله دكا وخر موسى صعقا
وأظهر ِحلمه الكامل لذا مسيت ابن مرمي ألن ابن مرمي ظلَّ يعاين على يد قومه 

كم وسمي كافرا ومكّارا وملعونا ودجاال، ومل يكتفوا وأُوذي وجر إىل احملا
 عبد اهللا املختار ومن الذين يكون اهللا �ولكن ملا كان . بذلك بل أرادوا قتله

فاهللا الذي يستخدم . معهم فلم يستطع هؤالء القوم اخلبيثون أن يطفئوا نوره
؛ إذ كان اِحللم والِرفق يف كل شيء مساين أوال عيسى بن مرمي هلذا العصر

ضروريا أن أتأذّى يف بداية عهدي على يد قومي مثل ابن مرمي وأُمسى كافرا 

                                           
 ٢٢بتاريخ  " بدر"م ونشر يف جريدة     ١٩٠٧مارس  / آذار ١٥ تلقيت هذا اإلهلام بتاريخ      	

. هناك موسى، سأظهره وأرزقه اإلكرام أمام الناس   : وجاء فيه .  وفيما بعد أيضا   مارس/آذار
وأريـه  أجر األثيم   . بلجت آيايت، تلك آيات ظهرت بعضها خلف بعض       ": وقال ما نصه  

." إن اهللا مع الصادقني   . "هلك عدوي . أعجبين تواضعك ." إين آثرتك واخترتك  . اجلحيم
هذه النبوءة تشري إىل بابو إهلي خبش احملاسب بصورة واضحة، الذي مات بالطـاعون يف               

هناك موسى واحـد يف     : فيقول اهللا تعاىل  . م ألنه كان قد ادعى أنه موسى      ١٩٠٧ �آذار
أما الذي صار موسى من تلقاء نفسه فسيهلك ليستبني         . ته موسى هذا العصر وأنا قد جعل    

فأصيب بابو املذكور بالطاعون الذي هو منوذج اجلحـيم         . الفرق بني الصادق والكاذب   
  . منه. فاعتربوا يا أويل األبصار. م١٩٠٧ � آذار٧وارحتل من هذه الدار الفانية بتاريخ 

  )رجماملت. (نيسان: لعله سهو من الناسخ، والصحيح �
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. لذا فإن كوين ابن مرمي هو املرحلة األوىل. ومعلونا ودجاال، وأُجر إىل احملاكم

ولكين ما مسيت عند اهللا باسم ابن مرمي فحسب، بل إن يل أمساء أخرى أيضا 
 يف الدنيا نيب ما خال.  عاما٢٦الرباهني األمحدية قبل جعلين اهللا أكتبها بيدي يف 

الرباهني "اإلهلامات املدونة يف  يف � قال اهللا فكما. إال وقد أُعطيت امسه
مساعيل، إسحاق، أنا يعقوب، أنا إأنا آدم، أنا نوح، أنا إبراهيم، أنا ": األمحدية

 أعين بصورة ،أنا حممد رسول اهللاوأنا موسى، أنا داود، أنا عيسى بن مرمي، 
 فكما أن اهللا تعاىل مساين يف هذا الكتاب باألمساء املذكورة كلها وقال .ظلية
، فال بد أن يوجد يف نفسي شأن كل "جري اهللا يف حلل األنبياء: " ما نصهعين
ولكن اهللا تعاىل أراد أن . ، وأن تظهر بواسطيت صفة من صفات كل نيبنيب

عانيت على يد قومي من كل ما عاىن منه ابن يظهر يفَّ صفات ابن مرمي أوال؛ ف
قع يل كل ذلك، مث مساين ووقد . مرمي على يد اليهود بل على يد األقوام كلها

اُهللا تعاىل املسيح نظرا إىل كسر الصليب لكي يكسر املسيح يف املرحلة الثانية 
ذلك الصليب الذي كسر املسيح وجرحه من قبل، ولكن بواسطة اآليات 

فأراد اهللا تعاىل مرة . وية وليس بأيدي اإلنسان ألن أنبياء اهللا ال يغلَبونالسما
. أخرى يف القرن العشرين امليالدي أن جيعل الصليب مغلوبا على يد املسيح

ولكن، كما قلت من قبل، قد أُعِطيت أمساء أخرى أيضا، بل أُعِطيت اسم كل 
أيضا " ردر غوبال"ويدعى " نكرش"فمثال قد خال يف بالد اهلند نيب باسم . نيب
الذي ينتظر اآلريون " كرشن"فأنا . ، وقد أُعِطيت امسه أيضا)أي املفين واملربي(

بل قد كشف هذه الدعوى ليست من تلقاء نفسي وإن . ظهوره يف هذه األيام
أن كرشن الذي كان سيبعث يف الزمن األخري هو اهللا علي مرارا وتكرارا 

إن . واملراد من امللكوت هو امللكوت السماوي فقط. نيأنت، مِلك اآلري
فمن أجل . كلمات كهذه تِرد يف كالم اهللا تعاىل ولكن مبعانيها الروحانية

ملك اآلريني، أسجل يف " كرشن"التأكيد والتصديق على أنين أنا ذلك الـ
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اهلامش إعالنا مع ترمجته، نشره يف دهلي مؤخرا أحد البانديتات، املدعو 

وسيتبني منه أن بانديت اهلند احملققني أيضا يعتربون الزمن الراهن زمن . دبالكمن
مع أن الناس ال .  وينتظرون ظهوره يف هذا الزمن�.ظهور النيب كرشن

                                           
  فيما يلي ترمجة اإلعالن املذكور �

  نيب اهللا املنـزه من العيوب
  أي

  خليفة اهللا املعصوم
فليتضح ألهل الدينا أن اجلميع يعرفون أنواع السيئات املنتشرة يف بالدنا هذه األيام مثـل               
 ترمل النساء، وغريها من السيئات اليت يعرفها حىت األطفال الصغار؛ كاالرتفاع الكبري يف            

وعالوة على ذلك هناك مئات املصائب اليت قد خيمـت          . أسعار الغالل والزبدة وغريمها   
 وواضح لكم جليا أن القوة والقـدرة الـيت          .على بلدنا اهلند وتعجز الكلمات عن بياا      

مِلكها آباؤكم ليست موجودة فيكم، وكذلك هل ميلك أوالدكم رحابة الصدر والقـوة             
   توقَّع وجودها يف املستقبل؟ فيا أيها األصدقاء،           ورجاحة العقل اليت متلكوا أنتم؟ أو هل ي

إن كنتم حتبون أن تتخلصوا من هذا األمل العظيم فتوجهوا إىل خليفة اهللا املنــزه مـن                 
. العيوب، ألن اهللا تعاىل حيمي دائما عباده الصادقني، ويريد أن يريح عباده األصفياء دائما             

وإذا ظن أحد من األصدقاء     . ي على السيئات والسيئني   فإنه سيظهر يف هذا العصر وسيقض     
أن زمن الكذب واالفتراء هذا، هو املرحلة األوىل، وأن حضرته سيولَد يف ايـة زمـن                
الكذب واالفتراء، فتفكروا أي زمن ميكن أن يكون أسوأ من هذا الزمن الذي أصبحت فيه 

د األوالد مطـيعني وأوفيـاء   النساء يتوجهن إىل اآلخرين معرضاٍت عن أزواجهن، وما عا 
وإذا . آلبائهم، وال يعتربهم اآلباء أوالدا هلم، بل قد احنرف كل شيء عن مساره الـديين              

الكتـاب الـديين     (يبدو أن الوقت املناسب مل ِحين بعد حبسب شاسـتر         : قال أحد هنا  
هور يا أيها األخ العزيز واألصدقاء، مل يدرك أحد من العلماء ظ          : فاجلواب هو . )للهندوس

من قبل، فبهذه الطريقة سيظهر حـضرة كرشـن         ) أحد عباد اهللا األصفياء   (السيد نرسي   
وكذلك حظي مئات من عباد اهللا األصفياء تأييده ونصرته حني مل يكن هناك تاريخ        . أيضا

تـبني أن   " ديت راج "وقتل  " نرسنغ"أو وقت حمدد ذا الصدد، ولكن حني ظهر حضرة          
الذي كـان   " كلكي مهاراج "واحلال نفسه بالنسبة إىل     . ختاراهللا قد ظهر لنصرة عبده امل     
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يعرفونين حاليا ولكن الزمن موشك بل على األبواب حني يعرفونين؛ ألن يد 

  .قدرة اهللا ستريهم أن الذي كان جميئه مقدرا هو هذا
ما دمت أنا اخلليفة األخري لذا كان : ود إىل صلب املوضوع وأقولواآلن أع

ال بد من ظهور أنواع اآليات الغريبة والتجليات القاهرة يف عصري كما كتب 
. لذا ال بد أن أحيا إىل أن تظهر اآليات القاهرة وعجائب القدرة. األنبياء مجيعا

رب األخرية بني مالئكة إا احل. مل يشهد أحد هذا الزمن منذ أن خلقت الدنيا
واحلق أن الكرة النارية اليت ظهرت يف خمتلف األماكن تشري إىل . اهللا والشيطان

هذه احلرب؛ إذ إن الشهب الثاقبة كانت تسقط من قبل أيضا على جاري 
إن اجلذوات الرهيبة . العادة، ولكن الدنيا مل تلحظ هذا املشهد املروع إىل اآلن

ي على بعض الناس برؤيتها، تدل بوضوح تام على أن اليت أُمِطرت حىت أُغم

                                                                                                     
هكذا فتعود األمور كلها إىل نصاا ألن اإلنسان يبصر         . ظهوره مدعاة الرتياح العامل كله    

  . عند زوال الظالم
فيا أيها األحبة، إن العبادة الصادقة واحلب الصادق إمنا ينشأ حني يرى اإلنسانُ اُهللا تعاىل،               

النار موجـودة يف الـدنيا دائمـا ولكنـها ال تـضطرم إال      ": " راج جي ِشو"كما قال   
فـاعترفوا  ". باالحتكاك، كذلك احلال بالنسبة إىل اإلله، فحني حيبه اإلنسانُ يتم ظهـوره     

  .بتجارب كتبكم الصادقة بيقني صادق
و أيها العقالء، فكّروا أن مكان ظهوره ه      :  ولو سأل أحد أين ولد هذا النيب؟ فاجلواب هو        

) أي املكان الذي اعترف بظهور النيب فيـه      (، والسنبل   )أي املشرق (مكان طلوع الشمس    
فأيها األصدقاء، واألحبة والرهبان، اعتـربوا      . هو ذلك املكان الذي سيظهر فيه خليفة اهللا       

  . كالمي القليل كثريا ألن اللبيب من اإلشارة يفهم
نقذ أحباءه وخيلِّصهم من براثن الـدنيا       واآلن ندعو اهللا تعاىل أن يتجلى بظهوره سريعا وي        

  . وإذا ورد يف العبارة أمر غري الئق أو خطأ فأرجو املعذرة. وإال فالدنيا قد فسدت
  الـــــمـــعـــــلــــن

 بالكمند جي، زقاق بايت رام، دهلي
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بل سترى الدنيا بنفسها بعد أيام قالئل . وقت هالك الشياطني الكبار قد حان
  . كيف يتبني معىن هذه اجلذوات النارية

وقبل أن أورد شهادات اآلخرين حول هذه اجلذوة النارية أنقل ما أوردته 
الصادرة يف الهور، عن هذه " زيتسول ايند ملتري غا"اجلريدة اإلجنليزية 

  : م وهو كما يلي١٩٠٧أبريل / نيسان٣الكرة النارية يف عددها 
لقد بعث لنا كثري من مراسلينا تقاريرهم عن هذا الشهاب الذي شوهد "

كان المعا جدا وحني شوهد . مساء يوم األحد الساعة اخلامسة إال الربع
وقد شوهد . بتني مثل الدخانسقوطه يف الهور كان خلفه ذنب طويل ذو شع

يتساءل . يف راولبندي يف اجلنوب الشرقي حني كان ضوء الشمس قويا جدا
بعض من مراسلينا فيما إذا كان شهاب ثاقب مثله قد شوهد من قبل يف مثل 

لو شوهد هذا احلدث بعد غروب الشمس لكان : وقال البعض. هذه الظروف
 ٣يند ملتري غازيت، الهور، العدد جريدة سول ا." (بريقه منقطع النظري فعال

  )م١٩٠٧أبريل /نيسان
 ٦لدهيانة، العدد " آرمي نيوز"كذلك ورد عن الشهاب نفسه يف جريدة 

 أن الشهاب الثاقب نزل من ٣ العمود ١١م الصفحة ١٩٠٧أبريل /نيسان
 بعد الظهر وفيما يلي ٣م حنو الساعة ١٩٠٧مارس / آذار٣١السماء بتاريخ 

نوانه، مديرية بسرور، سقط الشهاب يف جنوب غريب القرية يف قرية ب: بيانه
 ٢٥وفور سقوطه حتول إىل نار، وكان عرضه . وعلى بعد نصف ميل تقريبا

وعلى بعد ربع ميل من القرية . مترا تقريبا وتقدم من ناحية الفالة إىل القرية
هناك حمرقة للهندوس فيها شجرة من العضاه وظلت تلك النار تترنح فوق 

مث صارت بيضاء اللون . جرة حبوايل عشرة أمتار خلمس دقائق تقريباالش
وبعد مخس دقائق انقسمت النار إىل . وأصبحت مسيكة مثل اخليزران السميك

 تئها كصوت يصدر من عدة مدافع، فدوثالثة أجزاء وكان الصوت عند جتز
حني . هامث اختفت يف احملرقة من فوق الشجرة نفس. به الفالة والقرية أيضا
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 آخر يف الفالة )شهاب(كانت الساعة الرابعة والنصف تقريبا مساء سقط جنم 

كان شكله مثل النجم . يف مشال القرية على بعد ثالثة أرباع امليل تقريبا
 الذي سبق ذكره، ولكن فور سقوطه صدر منه الصوت كصوت )الشهاب(

خارج القرية يف جهتها أما أنا فكنت . كانت عيون اجلميع مركّزة إليه. املدفعية
فرأيت فور صدور الصوت نارا تلمع . الشمالية على بعد ربع ميل تقريبا

وقد رأيت النار بأم عيين ممتدة إىل ِبركة قرب . كالربق وتتقدم حنو القرية
مث علمت على لسان اآلخرين أا دخلت القرية وحتولت إىل دخان . القرية

كان الوقت مساء . ء آخر منها إىل األمامواختفى جزء منها يف القرية وتابع جز
عندها شوهدت نار مكورة الشكل قادمة إىل . والشمس موشكة على الغروب

. وتابعت إىل ما بعد القرية) اليت تقع مشال غريب قرية بنوانه(قرية رندهاوه 
ومسعت أن تلك النار املكورة أيضا كانت شهابا، وقال الناس على امتداد ستة 

وسمع أيضا أن جزءا منها سقط يف . رت أمامنا مث مل يعلم مصريهاأميال إا م
مزرعة يف قرية جودهاله، مديرية بسرور، اليت تقع على بعد أربعة أميال من 

ال ندري كنه . بنوانه وأدت إىل احتراق املزرعة غري أن هذا اخلرب ليس موثوقا به
  . قدرة اهللا اليت ظهرت ذه الطريقة

مارس / آذار٣١أنه قد سقطت بتاريخ " آرمي نيوز"ة نفسها وورد يف اجلريد
مديرية بندداداخنان حمافظة جهلم، على بعد " جك شادي"م يف قرية ١٩٠٧

نصف ميل، قرب الساعة الثانية عشرة من السماء كرتان ناريتان طوهلما حنو 
  .أربع أقدام وحميطهما قدمان ولوما أمحر، مث اختفتا فور سقوطهما

سائل اليت وصلتنا وحتتوي على الشهادات عن النبوءة املتعلقة بالـ فهرس الر
 آذار ٣١عن آية كرة مساوية مروعة وغريبة للغاية ظهرت بتاريخ ( يوما ٢٥

  )م١٩٠٧عصرا عام 
سيد أمحد علي شاه سفيد : املرسل. م١٩٠٧مارس / آذار٣١بتاريخ  -١

شاهدت : هاجاء في. بوش، من مالو مهي مديرية بسرور حمافظة سيالكوت



٤٨٤  �������� ��	���א����
م آية مساوية مل أر مثلها يف ١٩٠٧ آذار ٣١اليوم الساعة الرابعة مساء بتاريخ 

حيايت، وكأا قطعة صغرية من النار انطلقت من اجلنوب إىل الشمال، 
ووراءها ذنب مثل . مساحتها قدمان مربعان وارتفاعها عن األرض حنو ربع ميل

 مث جعل لون الذنب يتحول إىل .أخضر وأمحر ووردي: الدخان ذو ثالثة ألوان
وقد شاهد . كان هلا صوت رعدي مثل املطر. لون السحاب وِخيف شيئا فشيئا

انتقلت . هذه اجلذوة كل الناس رجاال ونساء، هندوسا ومسيحيني ومسلمني
كان صوا كالصوت الصادر . اجلذوة إىل ما يقارب ميلِني يف ناحية الشمال

 يوما ٢٥لقد حتققت نبوءتكم املتعلقة بـ .  فجأة، مث اختفتمن قذيفيت مدفعِني
  . آذار٣١ آذار، إذ شوهد هذا املشهد الغريب يف ٧اليت أنبأمت ا بتاريخ 

حمافظة " رعية"من سيد عبد الستار شاه، املساعد يف مستشفى قرية  -٢
لقد شوهدت يوم األحد الساعة الرابعة والنصف مساًء آية مساوية، : سيالكوت

 احلجم امتدت من اجلنوب إىل الشمال، ومرت من بني أي جذوة كبرية
كان طول اجلذوة ياردة وربع تقريبا وكانت وقّادةً مثل . األشجار قرب بيتنا

كان ضوءها على األشجار . وارتعبت النساء برؤيتها كثريا. النار ومهيبة جدا
جأة مث مث ابيض لوا كالسحاب ف. أبيض اللون، أما يف ناحيتنا فكان مثل النار

وجاء اخلرب يوم االثنني من مناطق بعيدة أن كثريا . ارتفعت كثريا رويدا رويدا
من الناس شاهدوها وكانت مهيبة ومروعة جدا حىت أُغمي على كثري منهم يف 

ويف كل قرية . إحدى القرى ومل يستفيقوا إال بعد أن صب املاء يف أفواههم
 يوما ٢٥لقد حتققت نبوءة الـ . رآها الناس ظنوا أا سقطت بالقرب منهم

 آذار أو يف اليوم ٧ يوما من ٢٥اليت ورد فيها أن حادثا غريبا سيحدث إىل 
  . اخلامس والعشرين

عمر الدين شودهري، من ميانوايل : م، املرسل١٩٠٧مارس / آذار٣١ -٣
م وكانت ١٩٠٧مارس / آذار٧النبوءة اليت أنبأمت ا بتاريخ : حمافظة سيالكوت

 يوما، وقيل فيها ٢٥ستتحقق يف اليوم اخلامس والعشرين أو إىل مشروطة أا 



�������	���א �٤٨٥
إن حادثا غريبا ومروعا سيحدث؛ قد حتققت هذه النبوءة اليوم بفضل اهللا 

جيان خمتار القرية، : كنت جالسا قرب املسجد مع بعض اإلخوة وهم. تعاىل
ت كان الوقت عصرا إذ سقط. فضل إهلي املزارع، علي خبش املزارع، وغريهم

من السماء مشال شرقي قريتنا جذوة نارية حبجم منارة يلعبون عليها ألعابا 
وشوهد . كانت نارها وقّادة جدا حىت وضع الناس أيديهم على عيوم. نارية

كان الناس رجاال ونساء . خطٌ من الدخان يف السماء إىل ساعة كاملة
عاىل على مبعوثه كل ما يظهره اهللا ت. يستغربون هذا احلادث املهيب والغريب

 .من األخبار يتحقق يف وقته

عناية اهللا الصباغ من شونده حمافظة : م، املرسل١٩٠٧مارس / آذار٣١ -٤
 يوما ٢٥إن آية اهللا اليت كان ظهورها متوقعا إىل . بارك اهللا لكم: سيالكوت
 آذار اإلخوة التالية أمساؤهم ٣١لقد شهد بتاريخ .  آذار قد ظهرت٧بدءا من 

ا قد ظهر من السماء مث حتول إىل دخان فجأة مث سقط أن ضوءا كبري
كنكا رام ارورا، دينا ناـ، بغا كهتري، اكر داس، : األمساء هي. كسحاب

ولقد . رحيم خبش، نيالري مدير مكتب الربيد يف شونده، عبد اهللا املقاول
 . رأيت بأم عيين هذه اآلية نازلة كالدخان كما رآها ساعي بريد امسه رام

نيب خبش بن وال شاه فقري، من : م، املرسل١٩٠٧أبريل /يسان ن١ -٥
 ٣١حبسب نبوءة حضرتكم متاما ظهرت يوم األحد : بوتر حمافظة سيالكوت

م الساعة الرابعة مساء جذوة نارية طوهلا يزيد على ياردتني، ١٩٠٧مارس /آذار
أمحر وأخضر وأصفر؛ فقد ظهرت من الغرب : وكانت ذات ثالثة ألوان

وبعد غياا ظهر دخان هائل، وسمع صوت مثل صوت .  الشرقوغابت يف
 . املدفعية

بركت علي سكرتري البلدية يف قلعة : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -٦
شوهد البارحة قرب الساعة اخلامسة مساء جرم : سوا سنغ حمافظة سيالكوت

ية إا آ. غامض مساوي، وال بد أن يكون قد اشتهر يف مناطق بعيدة أيضا
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 قد ٢٥ يوما، ألن األيام الـ ٢٥مساوية ظهرت حبسب النبوءة اإلهلية عن 

. م كما أُنبئ عنها١٩٠٧مارس / آذار٧ مارس بدءا من ٣١اكتملت بتاريخ 
 .  آذار، فاحلمد هللا٣١فبحسب النبوءة وقع هذا احلادث الغريب يف 

حممد علي شاه سيد املدرس، من : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -٧
 آذار قرب ٣١شوهدت شعلة نارية مهيبة يف : نوايل حمافظة سيالكوتسيدا

فاحلمد هللا على أنه . الساعة اخلامسة تتقدم سريعا من ناحية اجلنوب إىل الشمال
 يوما أو يف اليوم ٢٥قد حتققت نبوءة جاء فيها أن حادثا غريبا سيحدث إىل 

 . م١٩٠٧مارس / آذار٧اخلامس والعشرين بدءا من 

حممد الدين كاتب املرافعات، من : م، املرسل١٩٠٧بريل أ/ نيسان١ -٨
شوهدت البارحة قرب الساعة الثالثة والنصف شعلة نازلة من : سيالكوت

فقد حقق اهللا . السماء، حبيث لوحظ عمود بني السماء واألرض لفترة طويلة
 .  من آذار٣١ آذار أو يف يوم ٣١نبوءة جاء فيها أن حادثا غريبا سيحدث إىل 

سيد حممد رشيد املوظف يف قسم : م، املرسل١٩٠٧أبريل /ان نيس١ -٩
فقد حقق اهللا نبوءة . سقط شهاب ثاقب البارحة عصرا: األار من سيالكوت

 .  آذار٣١ آذار أو إىل ٣١جاء فيها أن حادثا غريبا سيحدث يف 

حممد رمضان، من كوليكي : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -١٠
 . آذار٣١رية حتققت النبوءة يف بسقوط جذوة نا: حمافظة غوجرات

عطاء إهلي بابو، من الله موسى : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -١١
 ٣١حادث غريب، اجلذوة السماوية قد حققت النبوءة عن : حمافظة غوجرات

 .آذار

ميان صاحبدين إمام مسجد من : م، املرسل١٩٠٧مارس / آذار٣١ -١٢
لساعة الرابعة تقريبا وقع م ا١٩٠٧مارس / آذار٣١يف : ال، حمافظة غوجرات

حادث غريب حسب إهلامكم، أي ظهرت يف السماء جذوة احتار لرؤيتها 
 .ألوف من الناس
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كرم دين املدرس، من دنكه : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -١٣

كانت جهة . لقد سقطت شعلة نارية يف قرية دنكه وقرا: حمافظة غوجرات
وقد وقع هذا احلادث . الشمال الشرقيالشعلة يف السماء من اجلنوب الغريب إىل 

 ٣١وبذلك حتققت نبوءتكم بكل جالء ألن أجلَها كان إىل .  آذار٣١بتاريخ 
 . آذار

حممد فضل الرمحن من هيالن : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -١٤
 مشتعلتان حجمهما كرأس  آذار شوهدت كرتان٣١يف يوم : حمافظة غوجرات

نازلتان من السماء إىل  -تني أو ياردتني ونصفبهما يارديبلغ طول ذن-اإلنسان 
كان املشهد جد مهيب وغريب، إذ قد ارتعب كثري من الناس خوفا . األرض

وبذلك حتققت نبوءة حضرتكم . حىت أُغمي عليهم ومل يستفيقوا إال بعد فترة
 .بكل جالء

نظام الدين من ادرمحه حمافظة : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -١٥
 آذار وقت العصر صافيا عندما ظهرت شعلة نارية ٣١و يف كان اجل: شاهبور

ملا كنتم قد نشرمت مسبقا أن . يف السماء وشوهدت اجلذوات النارية ساقطة
 آذار فقد حتققت النبوءة جبالء ٣١ آذار أو يف ٣١حادثا غريبا سيحدث إىل 

 . وال يسع أحدا رفضها

وليكي غالم حممد جات، من ك: م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -١٦
 آذار شوهدت يف السماء شعلة مهيبة وحتققت النبوءة ٣١يف : حمافظة غوجرات

 .جبالء

نور الدين، من كهاريان، حمافظة : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -١٧
 .  آذار حتققت جبالء من خالل شعلة النار٣١مبارك، إن النبوءة عن : غوجرات

س، من شيخ بور مريان خبش املدر: م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -١٨
م عصرا سقطت من السماء كرة نارية، ١٩٠٧ آذار ٣١يف : حمافظة غوجرات

 .  آذار جبالء٣١فتحققت النبوءة عن . وشاهدها اجلميع يف الشمال الشرقي
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غالم قادر، من حبوجنل حمافظة : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -١٩

 .قال ما سبق متاما: غوجرات

مد الدين، من ككرايل حمافظة م، املرسل حم١٩٠٧أبريل / نيسان١ -٢٠
 آذار ظُهرا شاهد آالف اآلالف من الناس شعلة نارية مهيبة ٣١يف : غوجرات

 . يوما بكل وضوح٢٥وبذلك حتققت النبوءة عن . وغريبة

م، املرسل غالم رسول، من لنغه حمافظة ١٩٠٧أبريل / نيسان١ -٢١
 .قال الشيء نفسه: غوجرات

د الدين مور، من شاديوال م، املرسل، أمح١٩٠٧أبريل / نيسان١ -٢٢
شاهد أهل .  آذار شوهد مشهد مهيب للنار السماوية٣١يف : حمافظة غوجرات

القرية هذا األمر وأعلنوا ليال على دقات الطبول يف القرية كلها أن جيتمع الناس 
وبذلك صار اجلميع شهودا على . كلهم يف ميدان مكشوف ليصلّوا النوافل

 .  آذار٣١النبوءة عن 

سلطان علي خمتار القرية، من : م، املرسل١٩٠٧أبريل /ان نيس١ -٢٣
 آذار شوهد مشهد النار الرهيب يف ٣١يف : كهوكهر حمافظة غوجرات

 !سبحان اهللا ما أوضح ما حتققت به النبوءة. السماء

شيخ إهلي خبش تاجر الكتب، : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -٢٤
ا شوهدت قطعة نارية م الساعة الثالثة ظُهر١٩٠٧ آذار ٣١يف : غوجرات

وعلم عند االستفسار من الل . انتشر خربها يف املدينة. ساقطة على األرض
. داري ومعني الدين بور وجالل بور أن هذا احلادث وقع يف كل مكان

 .  آذار جبالء٣١وحتققت النبوءة يوم 

شودهري حممد عبد اهللا خان خمتار : م، املرسل١٩٠٧ آذار ٣١ -٢٥
أرسل املباركةَ بالربقية . ، حمافظة اليل بور١٢٧ر رقم القرية من لولبو. القرية

 .  آذار بواسطة اجلذوة السماوية٣١على حتقُّق النبوءة عن 
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شودهري حممد عبد اهللا خان خمتار : م، املرسل١٩٠٧ آذار ٣١ -٢٦
أرسل البطاقة مرة أخرى . ، حمافظة الئل بور١٢٧لولبور رقم القرية . القرية

 .  آذار حتققت٣١وءة عن كتب فيها أن النب

عبد ايد من مادهو بور حمافظة : م، املرسل١٩٠٧ آذار ٣١ -٢٧
 . ذكر األمر نفسه. كانغره

. عبد الكرمي، املراقب املسؤول: م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -٢٨
اجلذوة املهيبة والغريبة اليت ظهرت يف السماء حققت . من كيين، حمافظة كانغره

 . ر آذا٣١جبالء النبوءة عن 

سيد حممد شاه نواز، من معسكر : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان٢ -٢٩
 آذار حتققت النبوءة ٣١باجلذوة اليت شوهدت يف : فريوز بور حمافظة فريوز بور

 .  آذار٣١عن 

املولوي حممد أفضل شنغوي، من : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان٢ -٣٠
 آذار بظهور ٣١لقد حتققت بوضوح تام النبوءة عن : شنغا حمافظة راولبندي

وقال املسنون البالغون من العمر مئة عام إم .  آذار٣١جذوة شوهدت بتاريخ 
 .مل يشهدوا مثل هذا احلادث من قبل

وارث علي خان، من عرقية : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان٢ -٣١
 آذار قد حتققت ٣١اآلية اليت وعد بتحققها يف : غوجر، حمافظة راولبندي

 .يفة وغريبة للغاية ومما ال عني رأت وال أذن مسعتجبذوة مساوية كانت خم

) نائب مهتمم(عبد ايد خان : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان٢ -٣٢
 آذار ٣١احلادث الغريب الذي كان قد أُنبئ حبدوثه يف : يف حمافظة كبورله

لقد .  آذار٣١م قد حتقق من خالل جذوة مساوية ظهرت يف السماء يف ١٩٠٧
 . من الناس لرؤيتها وخر بعضهم ساجدينأُغمي على كثري 
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عنايت اهللا األمحدي، من وجال : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان٢ -٣٣

 آذار قد حتققت ٣١مبارك، اآلية اليت أُنبئ بظهورها يف : كالن حمافظة جهلم
 . بظهور جذوة من السماء وكانت رؤيتها مثرية لالستغراب

د موظف يف شرطة حياة حمم: م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -٣٤
 آذار أو ٣١لقد سررت كثريا بأن اآلية اليت أُنبئ بظهورها يف : حمافظة جهلم

 .  آذار قد حتققت بظهور اجلذوة السماوية٣١إىل 

كرمداد األمحدي، من دوامليال : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -٣٥
 آذار قد حتققت ٣١ألف مبارك حلضرتكم على أن النبوءة عن : حمافظة جهلم

 آذار قرب املساء نار مهيبة يف السماء وأدت ٣١فقد شوهدت يف . ل جالءبك
 . إىل تقوية اإلميان

حممد جان شيخ، من وزير آباد حمافظة : املرسل: مارس/ آذار٣١ -٣٦
 آذار ٣١مبارك حلضرتكم، لقد أُنبئ عن ظهور حادث غريب يف : غوجرانواله

 . لسماء آذار حيث شوهدت نار عجيبة يف ا٣١وقد حدث بتاريخ 

جيون خان يت، من وزير آباد :م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -٣٧
 آذار، إذ شاهد ٣١مبارك، لقد حتققت النبوءة املتعلقة بـ : حمافظة غوجرانواله

 .  آذار٣١آالف من الناس جذوة مساوية بتاريخ 

فضل إهلي املراقب، داك الئن : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان٣ -٣٨
بسبب بريق هذا .  آذار٣١ لقد حتققت النبوءة عن :جامون، حمافظة جامون

.  غرق شخص يف ِبركة ملحقة مبكتب البلدية يف غورداسبور)الشهاب(النجم 
 . لقد اشتهر هذا اإلهلام يف أسواق مجيع القرى وأزقتها

رحيم خبش تاجر كتب من : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان٢ -٣٩
قد شاهدت الدنيا جذوة ل.  آذار بكل جالء٣١حتققت النبوءة عن . جامون

 .نازلة من السماء
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الطالب شيخ حممد تيمور من : م، املرسل١٩٠٧مارس / آذار٣١ -٤٠
 آذار قد حتققت بكل وضوح، وقد ٣١احلمد هللا على أن النبوءة عن . جامون

 . آذار يف السماء جذوة نار مهيبة وغريبة كما أُنبئ٣١ظهرت بتاريخ 

 األمحدي، من بنغا رمحة اهللا: م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -٤١
 آذار جذوة نارية فقط بل نزلت قطرات ٣١مل تالحظ يف . حمافظة هوشيار بور

 .فقد حتققت النبوءة، مبارك. مطر أسود أيضا يف بعض األماكن

سيد مري علي شاه موظف يف : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان٢ -٤٢
ت يف السماء  آذار ظهر٣١قسم الشرطة، يف جالل آباد حمافظة فريوز بور، يف 

 . نار مهيبة شاهدها آالف من الناس، وقد حتققت النبوءة اإلهلية كما أُنبئ ا

نظام الدين، من جوره، حمافظة : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -٤٣
لقد ظهرت شعلة . مبارك، إن نبوءة حضرتكم قد حتققت بكل جالء. الهور

ر أي يف اليوم نفسه  آذا٣١من النار وكانت مهيبة وغريبة للغاية، وذلك يف 
 . الذي كان قد أُنبئ عنه

حممد إمساعيل من بيداد بور، : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان٢ -٤٤
مبارك، لقد حتققت النبوءة اليت كان قد أُنبئ ا وقيل فيها إن . حمافظة الهور

فكان احلادث نفسه الذي .  آذار٣١حادثا مروعا وغريبا سيحدث يف 
 .  السماءشوهدت فيه جذوة نارية يف

حممد علي املدرس من تلوندي : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان١ -٤٥
 آذار، ٣١لقد حتققت بكل وضوح النبوءة عن . موسى خان حمافظة سيالكوت

فكل شخص يعترف بأن صدق النبوءة قد حتقق باجلذوة اليت نزلت من السماء 
 .  آذار٣١بتاريخ 

ن معني الدين سيد قاسم شاه م: م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان٥ -٤٦
 . صدق ما سبق ذكره: بور حمافظة غوجرات
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عبد اهللا حكيم من راهون حمافظة : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان٣ -٤٧

 . اعلموا أيها الغافلون أن السماء موشكة على أن متطر نارا: جالندهر

عبد العزيز األمحدي، من : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان٣ -٤٨
 ذكر األمر نفسه: درغاهي واال حمافظة غوجرانواله

: ميان حممد دين من سيالكوت: م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان٣ -٤٩
 .ذكر األمر نفسه

غالم أمحد، من كريام حمافظة : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان٣ -٥٠
 . ذكر األمر نفسه. غوجرانواله

حممد حسني كالرك، من آو : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان٣ -٥١
 .مر نفسهذكر األ. داري حمافظة غوجرانواله

عنايت اهللا من كنجاه حمافظة : م، املرسل١٩٠٧أبريل / نيسان٣ -٥٢
 .ذكر األمر نفسه. غوجرات

الصادرة يف الهور، " سول ايند ملتري غازيت"ترمجة ما ورد يف جريدة 
  م١٩٠٧أبريل / نيسان٦العدد 

": سول ايند ملتري غازيت"لقد كتب أحد املراسلني إىل اجلريدة اإلجنليزية 
 األحد بني الساعة الرابعة واخلامسة يف مشال مدينة دهلوزي شهابا، رأيت مساء

 نيسان أنه قد شوهد يف الوقت نفسه يف ٣كما يتبني من جريدتكم العدد 
كان عمودا دخانيا خرطومي الشكل، وكان جزؤه الدقيق يف . الهور أيضا

 .األسفل، وشوهد متصاعدا على بعد عشرين ميال تقريبا من مدينة دهلوزي
وبتوهجه حتول لون الثلوج يف اجلبال إىل . كان ارتفاعه أعلى من قمم دهلوزي

ظننت أوال أن . كان احلدث أغرب ما يكون، وقد شاهدته باملنظار. األصفر
ولكن خطر ببايل فجأة أنه ال ميكن . هناك نارا مضطرمة يف الفالة وهذا دخاا

 ذلك إن الدخان يف حالة وعالوة على. اندالع النار يف الفالة يف هذا الطقس
ولقد . اندالع النار يف الفالة ال يتصاعد من مكان واحد بل من عدة أماكن
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ظهرت القدرة اإلهلية ذه الطريقة من ثالثة أماكن يف البنجاب، مما يعين أن 

وكان كل شهاب . الشعلة مل تكن واحدة بل كان هناك وابل من الشعالت
  .  أحد من قبلمصحوبا بعدة قطعات صغرية مل يرها

يتبني من العديد من الرسائل اليت وصلتنا أن شعلة النار شوهدت يوم ) ٢(
ويقول أحد املراسلني إا كانت مصحوبة . األحد املاضي من بتيالة إىل جهلم

يقول أحد الناس من كبورله إن عمودا ناريا شوهد . بصوت كصوت املدفعية
وءا على القصة املتعلقة بسلّم من األرض إىل السماء، األمر الذي يلقي ض

  .أُغمي على أربعة أشخاص من الدهشة" رعية"ويف قرية . يعقوب
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   ١٩٨اآلية رقم 

òäğîjÛa@òíŁa@ @
  )احملاسب املتقاعد بالهور(بابو إهلي خبش .. لقد مات موسى الكاذب

سبا يف ن يعمل حماتعلمون أيها القراء الكرام أن شخصا يدعى إهلي خبش كا
اء على وحي تلقيته من اهللا حني أعلنت أين املسيح املوعود بن-الهور، وارتد 

املذكور كان من مريدي " إهلي خبش"وبيان ذلك أن .  وادعى أنه موسى-تعاىل
وكان يعتربين صادقا وملهما من اهللا . منذ فترة طويلة وكان حيضر قاديان كثريا

ة أين كنت نائما يف أمِرتسر بعد صالة وقد حدث ذات مر. تعاىل وكان خيدمين
فجاء شخص وشرع يدلِّك قدمي، حني . الفجر وكان وجهي مغطى برداء

اهلدف من هذا الكالم . نفسه" إهلي خبش"أزلت الرداء عن وجهي رأيت أنه 
هو أن إخالصه كان قد بلغ حدا حبيث مل يكن يشعر بعار من أي نوع من 

ومل يألُ جهدا يف .  أبسط اخلدام تواضعا وانكسارااخلدمة، بل كان يعترب نفسه
فبقي يف هذه احلالة من اإلخالص إىل ما شاء . اخلدمة املالية أيضا قدر استطاعته

وكلما سافرت من . وكان عندي أمل قوي أنه سيزداد كثريا يف اإلخالص. اهللا
ناك قاديان إىل لدهيانه أو أنباله أو إىل أي مكان آخر لسبب ما، كان يصل ه

ويف كثري من األحيان كان يرافقه صديقه احملاسب منشي . إذا وجد وقتا وفرصة
مث بعد فترة من الزمن خطر بباله أنه يتلقّى إهلاما، . عبد احلق، احملاسب أيضا

وبذلك بدأ التغري يطرأ .  اليت بذرها القدر فيه البذرة السامةوكانت هذه هي
 تعاىل أن آخذ البيعة من الناس ودخل  اهللا أمرينويف الزمن الذي. على إخالصه

يف البيعة أربعون شخصا أو أكثر بقليل، وأعلنت بني الناس أن يبايعين كل من 
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فور مساع ذلك، " إهلي خبش"يؤمن يب إميانا صادقا، تطرق الفساد إىل قلب 

وجاءين يف قاديان بعد فترة من الزمن مع صديقه منشي عبد احلق ليسمعين 
إهلي "ذه املرة كان قلبه قد قسا كثريا، وكأنه شخص آخر وليس ويف ه. إهلاماته

فبدأ يسمعين بكل جسارة إهلاماته املكتوبة يف دفتر صغري . الذي عهدناه" خبش
رأيت يف املنام أنك طلبت مين أن : "فسرد يل من إهلاماته. كان يف جيبه
احلُلم ملئ وبسبب هذا ." لن أبايعك بل عليك أن تبايعين أنا: أبايعك، فقلت

كربا وغرورا من قمة رأسه إىل أمخص قدميه، وزعم أنه قد بلغ من الصالح ما 
ولكنها كانت وسوسة شيطانية تسببت . يغنيه عن بيعيت، بل إن علي أن أبايعه

  . يف عثاره
احلق أن اإلنسان يرى يف املنام االستكبار واإلنكار الكامن فيه كحديث 

هللا، بينما يكون هذا اإلنكار ناشئا عن أفكاره النفس، فيظن اجلاهل أنه من ا
فيهلك مئات اجلهال بسبب . الكامنة دون أن تكون له عالقة مع اهللا تعاىل

  . حديث النفس فقط
منامه بكل جسارة بينما كنت أتأسف " إهلي خبش"على أية حال، أمسعين 

قد ولكن ما دمت . على جهله ألين كنت أعلم يقينا أنه ليس إال حديث النفس
من املؤسف أن معظم . شعرت فيه بالكرب والعجب ارتأيت أن نصحه غري جمٍد

وبذلك يدِخلون . الناس يعتربون ما جيري على لسام يف حالة النعاس كالم اهللا
  .��وال تقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم�: أنفسهم يف قائمة الذين تنطبق عليهم آيةُ

متنافيا مع وإن مل يكن -جيري على اللسان ن الكالم الذي ليكن معلوما أ
، � ال ميكن أن يعد كالم اهللا ما مل يشهد عليه فعله -قول اهللا وقول الرسول

                                           
  ٣٧: اإلسراء �
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ألن الشيطان اللعني الذي هو عدو لإلنسان يريد أن يهلك اإلنسان بطرق 
خمتلفة، ومن أساليب هذا املضل أنه يلقي يف قلب اإلنسان بعض الكلمات 

ا كالم اهللا، فتكون عاقبة مثل هذا الشخص اهلالكويؤكد له أ .  
فكل من ينـزل عليه كالم ال توجد فيه العالمات الثالثة التالية، فإن اعتباره 

  . هذا الكالم كالم اهللا إمنا هو مبنـزلة إلقاء نفسه إىل التهلكة
ولكن ذكر هذه العالمة . جيب أال يتناىف هذا الكالم مع القرآن الكرمي: أوال

بل احلق أنه لو . سيبقى ناقصا دون اقتراا مع العالمة الثالثة اليت سنتناوهلا الحقا
  . مل توجد العالمة الثالثة ملا ثبت شيء بالعالمة قيد البحث

جيب أن يكون الذي ينـزل عليه الكالم حائزا على تزكية النفس متاما : ثانيا
، واستوىل على نفوسهم ويكون من الفانني الذين ختلوا عن أهواء النفس كليا

موت صاروا بسببه قريبني من اهللا وبعيدين عن الشيطان؛ ألن اإلنسان يسمع 
صوت األقرب إليه؛ فالذي يكون قريبا من الشيطان يسمع صوت الشيطان، 

إن كافة مساعي اإلنسان هي من . ومن كان قريبا من اهللا يسمع صوت اهللا
ه، أو بتعبري آخر إا موت حيرق ، وعليها ينتهي السلوك كلتزكية النفسأجل 

. وحني يكمل اإلنسان دربه يأيت دور التصرفات اإلهلية. الشوائب الباطنية كلها
عد القضاء على الذي يكون قد بلغ درجة الفناء ب- اهللا تعاىل عبده يحييعندها 

العجائب ، ويظهر عليه من جديد حبياة املعرفة واحلب -األهواء النفسانية
من خالل آياته اخلارقة للعادة وميأل قلبه جبذب قوي حلبه اخلاص  الروحانية

ففي هذه احلالة يقال إنه نال حياة جديدة ال موت . الذي ال تدركه الدنيا
  .بعدها

ومعرفة اهللا . فهذه احلياة اجلديدة إمنا تنال بعد املعرفة الكاملة واحلب الكامل
بلغ اإلنسان هذا احلد حيظى وحني ي. الكاملة تنال بواسطة اآليات اخلارقة
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ولكن هذه العالمة أيضا ليست مما ميكن . باملكاملة واملخاطبة اإلهلية الصادقة

االطمئنان إليه دون حتقق عالمة الدرجة الثالثة ألن التزكية الكاملة أمر خفي قد 
  . يدعيه كل من يأيت بكالم هراء أيضا

عال اهللا املتتالية على الكالم  للملهم الصادق هي أن تشهد أفالعالمة الثالثة
، أي جيب أن تظهر يف تأييده آيات حىت يرى العقل السليم �الذي ينسبه إليه 

واحلق أن هذه . استحالة عدم كونه كالم اهللا لكثرة ما يؤيده اهللا تعاىل بآياته
العالمة أقوى العالمات كلها ألنه من املمكن أن جيري على لسان اإلنسان 

م أحد كالما كإهلام وال يتناىف مع بيان القرآن الكرمي من حيث كالم أو أن يقد
معناه بل يتوافق معه متاما ولكنه مع ذلك ميكن أن يكون كالم مفتٍر؛ ألن 

 سوف يتنبه حتما أال يقدم كالما يعارض - وإن كان مفتريا -املسلم العاقل 
. ت الناس تلقائياالقرآن الكرمي مدعيا كونه إهلاما وإال سيكون عرضة العتراضا

ومن املمكن أيضا أن يكون هذا الكالم حديث النفس مبعىن أن جتري كلمة 
  . على اللسان تلقائيا كما جيري ليال على لسان الصغار ما قرءوه يف الكتب ارا

 مطابقا للقرآن ليس دليال -الذي يقدم إهلاما-اختصار، إن كون الكالم ب
س واردا أال يكون الكالم من هذا القبيل ألي. قطعيا على كونه كالم اهللا

متعارضا مع كالم اهللا من حيث معناه ويكون مع ذلك افتراء مفتٍر؟ فاملفتري 
يستطيع بكل سهولة أن يقدم كالما منسجما مع تعليم القرآن الكرمي مث يقول 
إنه كالم اهللا النازلُ عليه، بينما ميكن أن يكون هذا الكالم حديث النفس أو 

  . شيطانكالم ال
كذلك ال ميكن االطمئنان للشرط الثاين، وهو أن مدعي اإلهلام جيب أن 
يكون حائزا على تزكية النفس، بل هذا أمر خفي وميكن أن يدعي به كثري من 
ذوي الطبائع اخلبيثة ويقولوا إننا حائزون على تزكية النفس وحنب اهللا حبا 



٤٩٨  �������� ��	���א����
وهلذا . كاذب يف هذا االإذن، فليس سهال احلكم بني الصادق وال. صادقا

السبب قد ألصق كثري من أصحاب النفوس اخلبيثة ما قذرة باألصفياء الذين 
كانوا حائزين على تزكية النفس كما يتهم القساوسة يف العصر الراهن سيدنا 

فتجدون مثل .  ويقولون إنه كان يتبع أهواء نفسه، والعياذ باهللا�وموالنا النيب 
كذلك يوجه .  يف ألوف من جمالم وجرائدهم وكتبهمهذه التهم القذرة
فقد قرأت قبل فترة وجيزة كتاب يهودي .  أنواع التهم�اليهود إىل عيسى 

والعياذ - كانت غري شرعية �أن والدته فقط باالفتراء القذر مل يكتف فيه 
 أيضا، وذكر بأسلوب خبيث � بل وجه اعتراضات قذرة على سلوكه -اهللا

فما دام األعداء ذوو الطبيعة اخلبيثة قد اعتربوا . نساء اللوايت كن خيدمنهللغاية ال
املقدسني أناسا شهوانيني وعدوهم ِخلوا متاما من تزكية النفس فبإمكان كل 

فإن اآلريا . شخص أن يدرك مدى صعوبة إثبات تزكية النفس أمام األعداء
ني وشهوانيني ويعتربون عصورهم اهلندوس يعدون أنبياء اهللا تعاىل مجيعا خمادع

  . عصور اخلديعة واملكر السيئ
هللا مصحوبا أن يكون اإلهلام والوحي الذي هو كالم ا-أما العالمة الثالثة 
وذه العالمة .  ال يسع أحدا دحضهاعالمة كاملة فهي -بفعل اهللا تعاىل أيضا

ي نزول كالم اهللا ظل أنبياء اهللا الصادقون يغلبون الكاذبني دائما ألن الذي يدع
عليه مث تظهر معه مئات اآليات وحتالفه آالف أنواع النصرة والتأييدات، 
ويتعرض أعداؤه لصوالت قوية من اهللا فأنى ألحد أن يعد مثل هذا الشخص 

ولكن من املؤسف أن كثريا من الناس يف الدنيا ينخدعون ذا البالء، . كاذبا
و وسوسة شيطانية فيعتربوا كالم اهللا وال مبعىن أم يتعرضون حلديث النفس أ

  . يعبأون بالشهادة الفعلية بشيء
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نعم، ميكن أن يرى أحد رؤيا صاحلة أو يتلقى إهلاما صادقا على سبيل الندرة 

. ولكن ال ميكن أن يعد هذا الشخص مأمورا من اهللا بناء على هذا القدر اليسري
بل الدنيا كلها تقريبا تشترك . سكما ال ميكن القول إنه خلو من ظلمات النف

ولقد أُودع . يف هذا القدر من الرؤى واإلهلامات مع أا ليست شيئا مذكورا
اإلنسان قدرة على تلقّي الرؤيا واإلهلام على سبيل الندرة لئال يسيء العاقل 
الظن بأنبياء اهللا املصطفني، بل ليدرك أن بذرة الوحي واإلهلام مودعة يف فطرة 

  .ن، وأن إنكار تطورها الكامل غباوةٌكل إنسا
 عند اهللا وحيظون باملكاملة واملخاطبة مكلَّمني وملهمنيأما الذين يعدون 

ويبعثون لدعوة اخللق فإن اآليات اإلهلية تنـزل كاملطر لتأييدهم، وال يسع 
ا وإن فعل اهللا تعاىل بكثرته يشهد أن الكالم الذي يقدمونه إمن. الدنيا مبارزم

  .فلو تنبه مدعو اإلهلام إىل هذه العالمة لتجنبوا الفتنة. هو كالم اهللا
يف املوضوع وتفكّر كم آية إهلية ظهرت لتأييده " إهلي خبش"كذلك لو تأمل 

وكم تلقى من النصرة والتأييد وأي امتياز أُعطيه مقارنةً مع عامة الناس ملا ابتلي 
 شديد إنه ترك وراءه بعد موته كومة ولكن ال بد من القول بأسف. ذا البالء

ن هذا الشخص سيهلك قائال إكان يقدم حبقي إهلاما . من الكذب واالفتراء
بنفسه هو بالطاعون يف حيايت وستنفض مجاعته وتتشتت، ولكنه هلك 

كان يدعي أنه لن ميوت ما مل يستأصلين ولكنه رأى بأم عينيه أن . بالطاعون
عندما بدأ بنشر إهلاماته من .  بعد إهلامه الكاذبعدد مجاعيت بلغ مئات اآلالف

هذا القبيل، ما كان عدد مجاعيت يربو على أربعني ألفا ولكنه بلغ بعد ذلك إىل 
جناحي يف كل موطن  ومل ميت إال بعد أن شهد خيبته مقابل .أربع مائة ألف
 وبناء على إهلاماته الكاذبة كان يظن عند كل قضية ترفع ضدي. ومن كل جهة

فكان يتلقّى إهلامات من هذا . أنه سيحكَم علي بالعقوبة وسأنال عذابا أليما
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ولكن اهللا تعاىل برأ ساحيت باإلكرام يف كل . القبيل وكان ينشرها بني أصدقائه

فمما ال شك فيه أنه حني . أما هو فقد مات ميتة اخليبة واخلسران الكبري. قضية
كالم عينيه قد اعترب مجيع إهلاماته أصيب بالطاعون ورأى املوت ماثال أمام 

إذ من غري املعقول ومما ينايف املنطق متاما . ، ويكون قد تذكّر أنه خمطئالشيطان
أن يبقى ثابتا على حالته األوىل مع تعرضه لضربات قاسية، وإصابته بالطاعون 

ال بد . الذي كان يتمىن أن أُصاب به أنا، وبتصوره جناحايت يف حلظاته األخرية
" عصا موسى"ه حتسر كثريا كلما تذكّر أنه ادعى أنه موسى ومسى كتابه أن

ومتىن أن تهِلك العصا من ادعى أنه املسيح املوعود، وكذلك كلما تذكّر أنه 
أن شخصا ادعى أنه املسيح املوعود " عصا موسى"كان قد تنبأ يف كتابه 

 يف الكتاب نفسه أنه لن سيموت بالطاعون يف حياته، وكلما تذكّر أيضا أنه تنبأ
فيمكن لكل شخص إدراك مدى حتسره وخاصة .. ميوت ما مل يدمر عدوه هذا

فهل ألحد أن يتصور أنه كان موقنا بكونه موسى مع . حني أصيب بالطاعون
استبانة خيبة آماله إىل هذا احلد، وبطالن كافة إهلاماته مث إصابته بالطاعون؟ 

أن يكون الطاعون قد حطّم كافة أفكاره ونبهه كال، مث كال، مث كال، بل ال بد 
وكان اهللا تعاىل قد كشف علي قبل هذا احلادث بفترة طويلة . إىل كونه خمطئا

  . أنه لن يبقى ثابتا على تلك األفكار الفاسدة بل سيتراجع عنها يف اية املطاف
فمما ال شك فيه أنه حني أصيب بالطاعون فجأة وتعرض للموت يف غري 

 فال بد - وكان يعرف جيدا كونه يف غري أوانه وعلى عكس ما ادعاه -أوانه 
ويف هذه . أن يكون ذلك قد جعله يوقن أن كافة إهلاماته كانت من الشيطان

احلالة يكون قد أدرك حبسرة ال عالج هلا أنه كان خمطئا، وكل ما اعتربه من 
  . �اهللا مل يكن منه 
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رك ذلك ألن مشهد املوت قد أدى وسنبني الحقا أنه كان ضروريا له أن يد

. إىل بطالن كالمه اإلهلامي املزعوم وسقوطه كما يسقط احلائط دفعة واحدة
طاعون يف الهور فكان متعذرا عليه أن يظن أنه ناٍج من الطاعون، ألن وطأة ال

 كانت شديدة وفتاكة جدا لدرجة -م١٩٠٧أبريل / نيسان٧بيل موته يف قُ-
كما مات أحد أقاربه . خص يوميا يف بعض األيامكان ميوت أكثر من مئيت ش

. أيضا بالطاعون قبله بيوم واحد واشترك هو يف جنازته وعاد مصابا بالطاعون
فمن يستطيع القول يف حالة اإلصابة ذا املرض الفتاك إنه سينجو منه؟ بل احلق 

  . أن مئات اآلالف من الناس يوصون لورثتهم فور إصابتهم به
وال بد . وسويته ذهبت أدراج الرياح فور إصابته بالطاعونباختصار، فإن م

أن يكون قد أدرك، نظرا إىل آالف األموات وخاصة إثر تصوره مبوت يعقوب، 
فكيف ميكن أن يظل قائما يف هذه احلالة على دعوى . أنه أيضا ميت ال حمالة

ذه كونه موسى؟ فمن رمحة اهللا عليه أنه مل يذهب بعقائده الفاسدة بل قد أخ
: اهللا بعنقه وأجربه على التراجع عنها فأصبح من الذين يقول اهللا تعاىل عنهم

سأورد هنا أوال اإلهلامات . ��وِإنْ ِمن أَهِل الِْكتاِب ِإال لَيؤِمنن ِبِه قَبلَ موِتِه�
وقد ثبت بطالا كافة، مث سأبني أنه مات " عصا موسى"اليت سجلها يف كتابه 

. أن موته آيةٌ على صدقي بل إن موته برهن على صدقيحسب نبوءيت و
  .وسأقسم هذا البيان إىل بابيِن

                                           
  ١٦٠: النساء �
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سى وعدين فرعون وعنونَ مسى نفسه مو" إهلي خبش"يعرف اجلميع أن 

أي وضع يف االعتبار أنه سيقتل هذا الفرعون " عصا موسى: "مؤلَّفه ضدي
  .بالعصا

إن اهللا كشف علي أن هذا الشخص :  وبعث إيلَّ رسالة ديد قال فيها
  . كاذب وسيستأصل بيد موسى هذا

 باإلضافة إىل ذلك هناك عدد ال بأس به من نبوءاته اليت ذكرها مشافهةً
 ،ألصدقائه وزواره وكانت تتلخص يف أنين سأهلك يف حياته، وسيتغلب علي

 ويكون �وسأُهان وأُخزى على مرأى منه وسينال هو رقيا كبريا يف الدنيا
إنين متأسف على أين حاولت . زعيما ملئات األلوف من الناس مثل النيب موسى

 على أصدقائه فقط، ومل كثريا ألطّلع على إهلاماته السرية ولكنها ظلت مقتصرة
مع . أجد عبارة تعتبر مستندا، غري أن ما نشره منها يف كتابه تكفي للمنصف

أين مل أجد بعضا من إهلاماته السخيفة اليت كان يسجلها يف دفتر صغري، إال أن 
بل . أما ما أُخِفي منها فال أتوقع العثور عليه. ما وجدته منها تكفي لفضح زيفه

ن كافة إهلاماته السخيفة حبقي والناجتة عن ثورة نفسه قد دفنت إنين متأكد من أ
  .معه

                                           
 ٍد من مجاعـة الغزنـوي مث      لقد ذكَّرتين فقرةُ حيب الفاضل املولوي نور الدين رؤيا أح          �

 رآها حبق بابو إهلي خبش فأكتبها فيما يلي بكلمـات           -املولوي عبد الواحد  -األمرتسري  
  :  بدال من كلمايت أنا، وهي كما يلي)نور الدين(حضرة املولوي 

لقد سبق أن كتب إيلّ العزيـز       . حضرة موالنا اإلمام، عليك الصالة والربكات والسالم      "
واقفا على منـارة عاليـة      " إهلي خبش " رسالة أن أفراد مجاعته رأوا       عبد الواحد الغزنوي  

كانت هناك كلمات أخرى كثرية ال أذكرهـا ألين         . والناس حتتها، لذا سينال التقدم اآلن     
كتبت إىل عبد   " إهلي خبش "وبعد موت   . أقرأ الرسائل بصورة عابرة فقط مث ال أحتفظ ا        

هذا ما أذكره من مـضموا  . لين اجلواب إىل اآلن  الواحد رسالة ذا احملتوى ولكن مل يص      
 ."نور الدين. وقد كتبته إىل حضرتكم شهادةً باهللا العظيم. على وجه اليقني
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وادعى يف كتابه " عصا موسى"يف " إهلي خبش"من اإلهلامات اليت سجلها 

عصا " من كتاب ٧٩املذكور أا من اهللا تعاىل إهلامه الزائف الوارد يف الصفحة 
أي ." ، فتدبرحيل عليه غضب، فقد هوى. سالم لك تغلبون: "ونصه" موسى

  . ستعيش حىت ترى موته ودماره
 كتابه من خالل هنا وهناك يف" إهلي خبش"كما فسره -إن معىن هذا اإلهلام 

 هو أن عذابا سينـزل علي يف حياته وأهلَك، ولكنه على -إهلاماته األخرى
ويعرف اجلميع أن املوت بالطاعون قد . عكس ذلك هلك بنفسه يف حيايت

 حل الطاعون �ففي عهد موسى . هللا يف مجيع كتبه تعاىلاعترب ميتة غضب ا
وذكر هذا الطاعون املفصلُ موجود . ببين إسرائيل الذين كانوا حمطّ غضب اهللا

 حل الطاعون باليهود الذين وعد بنـزول �مث بعد عيسى . يف التوراة
رجز "والطاعون نفسه سمي يف القرآن الكرمي بـ . العذاب عليهم يف اإلجنيل

فَأَنزلْنا علَى الَِّذين ظَلَموا ِرجزا ِمن السماِء ِبما �: كما يقول تعاىل" من السماء
 ِرجزا ِمن السماِء ِبما كَانوا يهمأَنزلْنا علَ:  ومل يقل اهللا تعاىل��كَانوا يفْسقُونَ

حوال، ألنه وهذا يعين أن املؤمن ال يعذَّب بالطاعون حبال من األ. ونَؤمني
. لذلك مل ميت نيب بالطاعون منذ أن خلقت الدنيا. خاص بالكفار واملنافقني

نعم، ميكن أن ميوت به أحيانا بعض املؤمنني الذين ليسوا خلوا من الذنوب 
ولكن مل . وهذا نوع من االستشهاد هلم. فيكون هذا املوت كفارة لذنوم

ومن اعتقد أن نبيا . ونه موسىيسمع أحد قط أن أحدا أُصيب بالطاعون مع ك
فلو . أو خليفة هللا مات بالطاعون فهو خبيث وجنس وسيئ من الدرجة القصوى

كانت هذه الشهادة حممودةً وال يقع عليها اعتراض لكان األنبياء والرسل أول 
ولكن كما بينا قبل قليل ال يسع أحدا إثبات أن نبيا أو رسوال . املستحقني هلا

ء اهللا من الدرجة األوىل احلائز على مكاملة اهللا وخماطبته مات أو أحدا من أصفيا
إن أول املعرضني هلذا املرض دائما هم . ذا املرض اخلبيث منذ أن خلقت الدنيا

                                           
  ٦٠: البقرة �
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وال جييز العقل . مرتكبو أنواع املعاصي والفجور أو الكافرون الذين ال إميان هلم

يضا باملرض الذي قدره اهللا ملعاقبة قطعا أن يصاب أنبياء اهللا ورسله وامللهمون أ
لقد أمجعت التوراة واإلجنيل والقرآن الكرمي على أن الطاعون . الكفار منذ الِقدم

ينـزل ملعاقبة الكفار دائما، وأن اهللا تعاىل قد أهلك مئات األلوف من الكفار 
ىل واهللا تعا. والفساق والفجار بالطاعون دائما كما يتبني من كتب اهللا والتاريخ

أعلى وأمسى من أن ينـزل على عباده املقدسني العذاب والبالء الذي قدره 
للكفار منذ الِقدم، وأن يسلط على أنبيائه املصطَفني بالًء مات به آالف الفساق 

فإن عذاب اهللا الذي نزل على قوم لوط مثال . والفجار يف عهود األنبياء دائما
 هلالك أمة من األمم مل ميت به نيب مل ميت به أي نيب قط، بل كل عذاب نزل

كذلك إن الطاعون الذي ميثِّل عذابا خاصا بالكفار ال ميكن أن يصيب . مطلقا
ومن ادعى خالف ذلك وقال إن نبيا من األنبياء السابقني . أحدا من األصفياء

. قد هلك بالطاعون فهذا شأنه؛ إذ ال نستطيع أن نكف لسانَ وقٍح سيئ األدب
. بت من كتاب اهللا هو أن الطاعون رجز ويصيب الكافرين دائماغري أن ما يث

وصحيح أيضا أن اجلحيم خاصة بالكفار، أما بعض املؤمنني اآلمثني الذين 
سيلقون فيها فمن أجل التمحيص والتطهري فقط، وسيبعد عباد اهللا األصفياء 

 الطاعون أيضا  كذلك إن⊗�أُولَِئك عنها مبعدونَ�: عنها حسب وعده تعاىل
أما املؤمنون الذين ليسوا معصومني . نوع من جهنم، يلقى فيها الكفار للتعذيب

وال برآء من املعاصي فإن الطاعون الذي مساه اهللا تعاىل جهنم وسيلة لتطهريهم، 
فيمكن أن يصاب به املؤمنون األقلُ درجة الذين حيتاجون إىل التزكية، أما 

ولكن . قرب اهللا وحبه تعاىل فلن يدخلوها أبدااحلائزون على أعلى مراتب 
، ويشهد عليه "أنت األكرب بعد اهللا: "العجب كل العجب أن يقدم شخص إهلام

-منشي عبد احلق أيضا باإلضافة إىل كثريين آخرين، مث ميوت هذا الشخص 

                                           
⊗
  ١٠٢: األنبياء  
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 بالطاعون الذي ميثل عذاب -رب بعد اهللا، وهو موسى زمنهالذي هو األك

  عاقل ميكن أن يقبل ذلك؟ هل من . غضب اهللا
وإن قال قائل إن بابو إهلي خبش مل ميت بالطاعون، فماذا نرد عليه إال أن 

لقد تبني من الرسائل اليت أتتين من الهور أن . لعنة اهللا على الكاذبني: نقول
اشترك يف جنازة يعقوب بن حممد إسحاق، وكان يعقوب قد مات " إهلي خبش"

  . مصابا به" ي خبشإهل"بالطاعون، فمن هنا عاد 
  : أبريل العبارة التالية/ نيسان١٠العدد " بيسه أخبار"وردت يف جريدة 

احملاسب " إهلي خبش" األسف كل األسف أن املولوي :املوت احلزين"
 �أبريل يوم االثنني/ نيسان٨املتقاعد، مات يف بيت املولوي عبد احلق بتاريخ 

  ." بعد إصابته باحلمى ليوم واحد فقط
عاقل أن يدرك مدى شدة تفشي الطاعون يف الهور يف تلك األيام، لكل 

وهل من حمى لك املريض يف . وقد مات إىل اليوم آالف الناس بتلك احلمى
يوم واحد غري محى الطاعون؟ ليكن معلوما أن الطاعون مشروط باإلصابة 

 فلما كان. باحلمى الشديدة اليت تقضي على املريض يف يوم أو يومني فقط
، مث اشترك هو يف "إهلي خبش"الطاعون حامي الوطيس يف الهور أيام موت 

جنازة شخص مات بالطاعون وغُشي عليه هناك، فهل طرأت عليه هذه احلالة 
نتيجة سحر أطلقه عليه جانّ؟ بل البديهي أن الطاعون كان متفشيا يف تلك 

ار موت هل يسع أحدا إنك. األيام وكان حامي الوطيس يف الهور بوجه خاص
مئات الناس يف الهور يف تلك األيام حبمى الطاعون؟ وال يزال احلال على نفس 
املنوال، علما أن بثور الطاعون تتكون لدى بعض الناس وال تتكون عند 

. ومنهم من ميوت بالطاعون الرئوي، وغريهم ميوت فجأة إثر سكتة. آخرين
أمل ميت .  ميت بالطاعونأنه مل" إهلي خبش"فأي جسارٍة االفتراُء على املسكني 

                                           
 الساعة ٧ مل يسجل يف اجلريدة التاريخ الصحيح، ألن احلدث املذكور قد حدث بتاريخ �

  .منه. السادسة مساء
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" إهلي خبش"يعقوب قبله بالطاعون؟ لقد علمنا بواسطة األطباء املوثوق م أن 

ننقل هنا رسالة من . أصيب بطاعون شديد الوطأة وقضى عليه يف يوم واحد
  : الدكتور مرزا يعقوب بيك اجلراح املساعد

  اىلسيدي وموالي وإمامي حجة اهللا املسيح املوعود سلمه اهللا تع
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

لقد . حنمد اهللا على أن نبوءتكم قد حتققت وهلك العدو، مبارك حلضرتكم
ولقد علمت من مصادر . كافة عالمات الطاعون" إهلي خبش"ظهرت على 

لذا ال جمال للشك أن . موثوق ا أن بثرة قد تكونت يف أصل فخذه اليسرى
  . ذلك فكل شيء على ما يرامعن  وعدا. موته كان بالطاعون

  يعقوب بيك من الهور: العبد املتواضع
قد نشر أنه مات " إهلي خبش"أما السؤال فيما إذا كان أحد أصدقاء 

 ١١عدد " أهل احلديث"بالطاعون؟ فنورد فيما يلي شهادة من جريدة 
  :بالطاعون وهي" إهلي خبش"م عن إصابة ١٩٠٧أبريل /نيسان
" عصا موسى" منشي إهلي خبش الالهوري مؤلف األسف كل األسف أن"

  )م١٩٠٧ نيسان ١١" أهل احلديث"جريدة " (استشهد أيضاً بالطاعون
عصا " من كتابه ٧٩مث هناك إهلام آخر إلهلي خبش سجله يف الصفحة 

ويف هذه اجلملة عيب ". إين مهني ملن أراد إهانتك: "يف حقي ونصه" موسى
استنتج " إهلي خبش"إال أن ". من"على " ل "من حيث قواعد النحو إذ أُدِخل

واحلق أن اهللا تعاىل كان قد . منها حبقي أين سأُهان مقابله وسيستبني صدقه
إهلي "، وكان "إين مهني من أراد إهانتك: "أهلمين قبل فترة من الزمن ما نصه

فال يوجد . وقد أرى اهللا تعاىل عاقبة كل من بارزين. قد مسعه مين مرارا" خبش
الذي يفيد االنتفاع، ولكنه يف غري حمله " ل"من عنده إال " إهلي خبش" إهلام يف

ففي هذه احلالة كان معىن إهلامه أين . يف اإلهلام ويتناىف مع ما أراد امللهم
وإذا استنِتج منه أن اهللا . تأييدا للذي يريد إهانتك" إهلي خبش"سأهينك يا 
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 فقد ثبت بطالن هذا -"إهلي خبش "كما أراد-ت إهانته سيهينين أنا إن أرد

كاذب يف اعتبار " إهلي خبش"املعىن بالبداهة ألين أنشر منذ سنني طويلة أن 
نفسه موسى ويف تكذيبه إياي، لذا فسيهينه اهللا تعاىل، وقد نشرت إهلامي هذا 

فالواضح يف هذه احلالة أن اهللا تعاىل أهانه بإماتته بالطاعون . منذ فترة ال بأس ا
ومن ناحية ثانية أكرمين اهللا إذ أدخل .  حيايت وخاب وخسر يف كل ما ادعىيف

فلو كان إهلامه من اهللا تعاىل لكان لزاما أن . مئات اآلالف من الناس يف مجاعيت
كان يدعي .  على كذبه-أي يف حيايت- يف غري أوانه يتحقق، بينما دلَّ موته

اعون وسيفسد أمري كله وحيل أنين فرعون وأنه موسى وسأهلك يف حياته بالط
 -على عكس دعواه-ولكن اهللا تعاىل رزقين . يل شيءيب غضب اهللا ولن يبقى 

تقدما كامال وإكراما تاما وأذاع صييت يف أحناء العامل كله وأهلك بالطاعون يف 
. حيايت هذا العدو الـهذَّاَء وسيئ األدب وسريع الغضب وسليط اللسان

 أيضا؟ أي موسى هذا الذي مات بالطاعون ميتة أَفَتدعونه موسى بعد ذلك
اخلزي واهلوان أمام عيني الذي كان يسميه فرعونَ وأنبأ الكه يف حياته؟ 

وكان قد نشر إهلامه الذي -فرعون " إهلي خبش"دعوه الالفت أن الذي كان ي
، أي قال اهللا تعاىل بأين سأمحي من "إين أحافظ كل من يف الدار: "نصه

 مل ميت يف بيته بالطاعون حىت كلب، -من كان يف حظرية بيتكالطاعون كل 
أما الذي كان . مع أن الطاعون جيول ويصول يف جواره منذ إحدى عشرة سنة

وليس هذا فحسب، بل ثبت بطالن . يعترب نفسه موسى فقد مات بالطاعون
إهلاماته كلها اليت كان قد نشرها عن مويت بالطاعون وعن خيبيت، وأدت إىل 

  .  وإهانتهخزيه
هكذا تكون عاقبة الذين ". إين مهني ملن أراد إهانتك: "فأين إهلامه القائل

يعدون حديث النفس إهلاما وال ميتحنون إهلامام املزعومة على حمك شهادة اهللا 
  .الفعلية
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اعلموا أنه ما مل تنـزل يف تأييد اإلهلام آيات اهللا اخلارقة مثل املطر فإن 

م اهللا إمنا هو كالسلوك على طريق اجلحيم والتعرض ملوت اعتبار اإلهلام كال
اخلزي واإلهانة، ألن اإلهلام ليس إال كالما فقط ميكن أن يتدخل فيه الشيطان، 

فِمن أقصى درجات . كما ميكن لإلنسان أن يفتريه، أو قد يكون حديث النفس
، بل ال بد الغباوة واجلهل أن يعترب اإلنسان كل ما جيري على لسانه كالم اهللا

من شهادة اهللا الفعلية مع كالمه، بل جيب أن تكون تلك الشهادة قوية جدا، 
ألن االدعاء أن اهللا تعاىل يكلِّمين وخياطبين ليس هينا وبسيطا، ألنه لو مل يكن 

ولذلك فال بد من شهادة . هذا املدعي من اهللا تعاىل فقد يتسبب يف هالك الدنيا
 يظهرها تأييدا ألنبيائه � اليت ظل - هذا املدعيعلى دعوى مثل-علية اهللا الف

فال يصح اعتبار الشيء اهلني البسيط غري . ورسله الصادقني مجيعا منذ الِقدم
اجلدير بالذكر، الذي مياثل سوانح الناس العاديني، شهادةَ اهللا الفعلية؛ فمثال لو 

لى سبيل الصدفة، رأى أحد رؤيا والدة ابن يف بيته أو بيت غريه مث وِلد االبن ع
أو رأى أن فالنا سيموت، مث مات صدفةً، أو رأى أن فالنا ستخيب آماله يف 
أمر ما، مث حدث ذلك حبكم الصدفة، ففي هذا النوع من الرؤى يشترك العامل 

فلو رأى أحد رؤيا عادية . كله، حىت الكفار واملشركون أيضا ينالون نصيبا منه
بل .  كانت دليال على أن صاحبها من اهللا تعاىلوليس هلا أمهية جوهرا وكما ملا

كما قلت من قبل إن الفساق والفجار أيضا يرون أحيانا رؤى مثلها، فال جيوز 
ويشترط . االعتزاز برؤى وإهلامات من هذا القبيل، بل ينبغي اعتبارها ابتالء

اليت تبلغُ للمأمور الصادق من اهللا أن يكون يف هذه األمور مؤيدا باآليات اإلهلية 
كيفا وكما درجة ال يسع أحدا من عامة الناس أن يبارزه فيها، وأن تتراءى يد 
اهللا تعاىل مؤيدةً له بوضوح تام، وأن يالحظ نزولُ اآليات كاملطر الغزير يف 
تأييده اخلارق للعادة، وأن يتبني جبالء أن اهللا تعاىل يؤيده يف كل موطن وبوجه 

  . خاص
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مة الكربى هي أن تبلغ تلك اآلية السماوية والتأييد باختصار، إن العال

والنصرة مبلغا ال يسع أحدا على وجه األرض جماراته فيها وإن كانت آية 
ولكن جيب أن تكون من العظمة والشأن حبيث يصبح األعداء كلهم . واحدة

برؤيتها كأموات وغري قادرين على تقدمي نظريها، أو أن تكون اآليات من 
ث ال يقدر أحد على إظهار تلك الكثرة يف آياته أو يف آيات أي مفتٍر الكثرة حبي

هذا ما يسمى شهادة اهللا كما يقول تعاىل يف القرآن الكرمي خماطبا النيب . آخر
� :� نمو كُمنيبِني ويا بِهيدال قُلْ كَفَى ِباِهللا شسرم توا لَسكَفَر قُولُ الَِّذينيو

ِعلْم هداِبِعنالِْكت �� .  
املذكورة عين يف كتابه " إهلي خبش"واآلن ننقل للقراء الكرام بقية إهلامات 

 ٧٩فقد كتب يف الصفحة . ليتدبروا يف أمرها بالعدل والقسط" عصا موسى"
أي ." اعتربوا لسان اخللق صوراً من اهللا. سوف يطريون: "من كتابه إهلاما عين

نون هالكه، هذا ما سيحدث على صعيد سيطري آالف املعارضني الذين يتم
اللهم افتح بيننا وبني : " من الكتاب ما نصه٨٠مث يقول يف الصفحة . الواقع

فاحلمد هللا على أن . ، ويعتربه أيضا يف حقي أنا"قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني
م حني ارحتل ميان إهلي ١٩٠٧أبريل / نيسان٧هذا احلكم قد صدر بتاريخ 

نيا الفانية يف يوم واحد بالتاريخ املذكور بعد أن كال يل خبش من هذه الد
آالف الشتائم وعدين كذّابا ومفسدا ودجاال ومفتريا، وأعطى وعودا حبلول 

فغلبت فرعونيتنا . غضب اهللا علي وإصابيت بالطاعون، فاعتربوا يا أويل األبصار
  !  يزهق نفسهيف اية املطاف إذ قد وِطئَ الطاعونُ موسى ومل يتركه ما مل

 من ٨٠بالطاعون يف إهلامه الوارد يف الصفحة " إهلي خبش"وقد هددين 
. وهلم عذاب أليم... رجز من السماء على القرية اليت كانت حاضرة: "كتابه

أي سينـزل الطاعون، ويصاب به مع مجاعته ". وال يزيد الظاملني إال تبارا
اليت كان يسِعد ا " إهلي خبش"ت هذه هي إهلاما. ويهلك اهللا هؤالء الظاملني

                                           
  ٤٤: الرعد �
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واآلن، فليشهد أصدقاؤه وخاصة منشي عبد احلق على من نزل . أصدقاءه

  الطاعون أخريا؟
 من كتابه ٨٣كذلك ورد إهلام آخر عن نزول العذاب علي يف الصفحة 

، أي لكه "ما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى. سنسمه على اخلرطوم: "ونصه
 ١٣ السطر ٩مث جاء إهلام آخر يف الصفحة . يه يف جهنمبالطاعون أو نلق

متع املسلمني بطول حياتك، وبطول بقائك، ينفع املسلمني بطول : "ونصه
لن أموت ما مل تنجز :  مث وردت بعد ذلك فقرة�".حياتك وبطول بقائك
أنه " عصا موسى"ولكن سوف يتبني من مطالعة كتابه . اخلدمة اليت كُلِّفت ا

واآلن، لكل منصف عادل أن يدرك، . بعد ستة أعوام من تأليفه الكتابمات 
هل يراد من طول احلياة وطول البقاء أن يقضى عليه بالطاعون يف ست سنوات 

                                           
�   فهذا هو اإلهلام . بعد هذا اإلهلام املشري إىل طول عمره إال ستة أعوام         " إهلي خبش "مل حيي

  . منه. الدال على طول عمره
كيف ميكن التأكد من أن اإلهلامات اليت سجلها بابو         : وإن ارتاب أحد وتساءل   : احلاشية 

د أن بابو إهلي    ختص راقم هذه السطور؟ فليتضح يف هذا الصد       " عصا موسى "إهلي خبش يف    
للهجوم علي بوجه خاص، ومل يكن له أي هدف مـن           " عصا موسى "خبش ألّف الكتاب    

وكان يروج دائما عين بني أصدقائه سرا إهلاماٍت مـن          . وراء تأليفه سوى تكذييب وإهانيت    
هذا القبيل وتتلخص يف أين كاذب وكافر وفرعون، وأنه هو موسى، وأين سأواجه عذاب              

كمـا ورد يف  -هنا جيب أن يكون معلوما أيـضا    . بواسطته وبناء على إهلاماته   اهللا سريعا   
 أنه قد جرت بيين وبني بـابو        -"عصا موسى " من كتاب    ٩،  ٨ ،   ٧،  ٦ ،٤،  ٢الصفحة  

 مـن   ٢وكنت طلبت منه حسبما ورد يف الصفحة        . إهلي خبش مراسلة عن إهلاماته ضدي     
 يسردها ألصدقائه ن إهلامات لتكذييب و   روجه م ينشر كل ما    يالكتاب املذكور أنه جيب أن      

ورده .  اهللا عليها إذا كانت كاذبة ومبنية على االفتـراء         يقرا باحللف حىت جيزيه   شفويا و 
 قوله أنه ال حاجة للحلف       من كتابه ويتلخص يف    ٤على رساليت هذه مسجل يف الصفحة       

إلهلامات علـى أيـة     نشر تلك ا  ي س ه دون احللف أيضا ولكنه     على اهللا لعاقب   ألنه لو افترى  
سأدعو اهللا  :  من كتابه مبا يلي    ٧فرددت على كالمه هذا وهو مسجل يف الصفحة         . حال

تعاىل ليكشف احلقيقة وليحكم بنفسه بني الذين يسمونين مسرفا كذابا والذين يؤمنون يب             
 .منه. مسيحا موعودا
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فقط قبل أن يرى شيئا من النجاح؟ وأن ميوت خائبا خاسرا يف حيايت بكل 

 أنه قد هل صحيح: حسرة؟ هنا نسأل أصدقاءه عن رأيهم فيه ونقول بكل أدب
أُِجنزت اخلدمة اليت أعلن عنها بناء على إهلامه أنه لن ميوت ما مل تنجز اخلدمة 
اليت كُلِّف ا؟ فهل أُِجنزت تلك اخلدمة؟ هل مستين مساعيه والتهم اليت ألصقها 

بأدىن ضرر؟ وليسمح يل القراء األفاضل بالقول " عصا موسى"يب يف كتابه 
الذي نشره ضدي قد " سنسمه على اخلرطوم"أليس صحيحا أن إهلامه : أيضا

. رد عليه هو؟ وقد وسمت يد قدرة اهللا خرطومه بنار الطاعون حىت قضت عليه
  . الذي رماين به حبسب إهلامه أصابه هو يف اية املطاف" ما رميت"وأن سهم 

  : ترمجة أبيات أردية
   املطافاليت صار هو صيدا هلا يف اية" إهلي خبش"ما بال سهام "

  عليه وقعت ضربة لعنته، فليبين يل أحد ماهية هذه األسرار
  ال ميكن وصول ذلك احلبيب بالكرب، فمن صار ترابا وصل إىل ذلك احلبيب

من أراد إنشاء عالقته بذلك احلبيب فليطهر نفسه أوال مث يصل إىل ذلك 
  الطاهر املقدس

ي يوصل إىل عتبات والتذللُ هو السبيل الوحيد الذ. هو حيب التواضع
  البارئ

  ما أغباه ذلك الغرور والضالُّ الذي ترك نفسه خليعة الرسن
  ".فهو ينظر إىل عيوب اآلخرين دائما ولكنه غافل عن عيوب نفسه

  )انتهت ترمجة األبيات(
عين إهلاما " عصا موسى" من ١٥٢كذلك نشر بابو إهلي خبش يف الصفحة 

هذا ما حدث . وأُزلفت اجلنة للمتقني. عانهردت إليه ل. فيمت وهو كافر: نصه
  ."  هـ١٣١٧ رمضان ٧يف 
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واملباهلة اليت متت بيين . إن حصيلة هذا اإلهلام هي أنه هو املتقي وأنا كافر

 وأنه سيكون ناجحا -حبسب زعمه- سوف تعود إيل وبينه باللعان فإن اللعنة
  . يف كل جمال

 واملالعنة، اللعن بني االثنني اللعان: عن اللعان" لسان العرب"فقد ورد يف 
اللعن اإلبعاد والطرد من : "وقد ورد معىن اللعن يف لسان العرب نفسه. فصاعدا

أي املردود من ." اإلبعاد من اهللا ومن اخللق: "واملعىن اللغوي الثاين هو." اخلري
حضرة اهللا واحملروم من القبول عنده، والساقط يف نظر اخللق أيضا، الفاقد عزته 

  . جاهتهوو
باختصار، إن كلمة اللعنة حتيط عند اهللا بكافة أنواع اخليبة واحلرمان من 

فاحلرمان من كافة أنواع الربكات . الربكات وبقاء امللعون خمذوال ومردودا
ومن حلت به اللعنة كانت . وكون امللعون خمذوال ومردودا من لوازم اللعنة

لو باهلين أهل جنران : ا مفاده م�لذا قال النيب . نتيجتها اهلالك والدمار
حللَّ م املوت والدمار الشديد وملاتت حىت ) لعنة اهللا على الكاذبني: بقول(

  .الطيور على أشجارهم
ميكن لكل عاقل أن يدرك معىن إهلام بابو إهلي خبش الذي تضمن اللعان، فإن 

عصا  " من كتابه٧ و٢وقد ورد ذكره يف الصفحة . ذلك اللعان كان بيين وبينه
، ويف أماكن أخرى أيضا أن وباله سوف يقع علي أنا وسأهلك وأُدمر "موسى

مث مل يقتصر األمر . يف حياته، ولكن اهللا تعاىل أظهر مشيئته على عكس ذلك
على أنه مات بالطاعون يف حيايت، بل ارحتل أيضا من هذه الدنيا حمروما من 

فأشكر اهللا .  أفلح يف كل جمالكل بغيته ومراده، ومن ناحية ثانية جعلين اهللا
تعاىل آالف املرات أنه قد تاب على يدي أربع مئة ألف إنسان تقريبا من ذنوم 

وقد رزقين اهللا تعاىل إكراما يف العامل كله، أي أذاع صييت يف أوروبا . وكفرهم
  . وآسيا وأمريكا باإلكرام والنجاح
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ا وأوروبا عيش إن الدكتور دوئي الذي كان يعيش يف نظر أهل أمريك

الرفاهية واإلجالل مثل امللوك، أهلكه اهللا تعاىل نتيجة مباهليت ودعائي وأخضع 
واشتهر هذا احلادث يف اجلرائد املعروفة يف العامل وصار حديث عامة . إيلّ عالَما

وأرى أنه صار ألوف من . الناس وخواصهم بعد أن نال شهرة على نطاق عاملي
وقد رزقين اهللا تعاىل . د حدث تغيري ملحوظ يف أعماهلمالذين بايعوين أتقياء، وق

من الناحية الدنيوية أيضا بركات حبيث قدم يل عباد اهللا مئات اآلالف من 
فقد .  وال يزالون يقدموا�الروبيات وأنواع اهلدايا بكمال التواضع والتذلل

.  اآلياتوعالوة على ذلك أظهر لتأييدي آالف. أجرى اهللا حبرا زخارا ألفضاله
ولقد شهر اهللا بنفسه سيفًا على أعدائي . قلما ميضي شهر ال تظهر فيه آية

. وكلُّ من رفع علي قضية يف حمكمة كُتبت له اهلزمية واخلزي. وحارم عين
  . وكلُّ من باهلين هلك يف اية املطاف أو أُهني

ذا الكتاب فهذه هي تأييدات اهللا تعاىل اليت ذكرا على سبيل املثال يف ه
" إهلي خبش"فليقل يل املنصفون اآلن، هل ثبت صدق إهلام ". حقيقة الوحي"

القائل إن الدمار واهلالك سيكون من نصييب نتيجة اللعان بيين وبينه، وستتحقق 
مجيع أمانيه ومراميه؟ وهل كانت نتيجة املباهلة لصاحله أم لصاحلي أنا؟ أَعني 

  رفع وبال املالعنة أم عنه؟ 
ا القراء الكرام، أناشدكم باهللا أن تتأملوا يف هذا املقام جيدا ليجازيكم أيه

وأقسم باهللا العظيم أنه لن . ، واعلموا أن اهللا مل يقطع عين تأييداته وال آياتهاهللا
  . يتوقف ما مل يكشف صدقي على الدنيا

                                           
. ن كل فج عميق   يأتون م . يأتيك من كل فج عميق    : " عاما ونصه  ٢٦قد جاء النبأ قبل      �

". وال تصعر خدك خللق اهللا، وال تسأم من الناس        . ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء     
فما أغرب فضل اهللا إذ قد حتققت من ناحية نبوءة قدمية، ومن ناحية أخرى جاءتين مئات                

 .اآلالف من الروبيات وصار مئات األلوف من الناس يل من املريدين، منه



�������	���א �٥١٧
لو كان ذلك كيد إنسان . اتقوا اهللا وال تتجاوزوا احلدود! فيا من تسمعونين

ولكن رأيتم كيف حتالفين نصرة . ألهلكين وملا بقي هلذه القضية أي أثر أبدا
  . اهللا، وقد نزلت آيات تفوق العد واحلساب

يا عباد اهللا فكِّروا، هل هكذا ! انظروا، كم من األعداء هلكوا نتيجة مباهليت
  يعامل اهللا الكاذبني؟ 

 له مع أم يعرفون أنه إن آم مل ميت يف امليعاد احملدد: يقول بعض اجلهالء
واملعلوم أيضا أن أنباء الوعيد . مات على أية حال، أما أنا فال أزال حيا أُرزق

اليت تتضمن إنزال العذاب على أحد ال يشترط حتققها يف امليعاد بالضرورة بل 
واألنباء من . لو تاب املنذَر أو تراجع عن موقفه ملا كان حتققها ضروريا أصال

ي أنباء العذاب ميكن أن تزول نتيجة التضرع والتوبة والصدقات، هذا النوع أ
بل احلق أا تزول دائما، األمر الذي يشهد عليه القرآن الكرمي والكتب السابقة 

  . أيضا
واعلموا أن املراد من نبأ الوعيد هو نبأ العذاب، وحني يريد اهللا تعاىل إنزال 

أنه يرده يف معظم األحيان  �العذاب بأحد جزاء على أعماله، فمن عادته 
 بعدما كان عرضة �وحني يتوب أحد إليه . نتيجة التوبة واالستغفار والصدقة

تعرف . �للبالء يرحم يف أغلب األحيان كما رفع البالء عن قوم يونس 
وما . الدنيا كلها أن من شأن التوبة واالستغفار والصدقات أن تدفع الباليا

  بالء يخبر عنه عن طريق املبعوث من اهللا؟ حقيقة نبأ الوعيد إال أنه 
وإذا كان صحيحا أن البالء ميكن أن يزول بالتوبة واالستغفار والصدقة 

عالوة على ذلك . فكيف ال ميكن زوال نبأ يعلَن به عن طريق املبعوث من اهللا
ال يعرف األعداء اجلهالء أنه ليس ضروريا أن يتضمن نبأ العذاب شرطا، بل 

أما النبأيِن عن آم وصهر أمحد بيك فكانا .  التوبة واالستغفار فقطيزول نتيجة
مشروطَِني بشرط إذ قد قيل فيهما إن البالء سيحل شريطة استمرار الناس يف 

وقد أثبت آم بسكوته وعدم احللف . التمرد وعدم التراجع عن موقفهم
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 تراجع عن عادة واالمتناع عن رفع املرافعة وعدم إطالة اللسان على اإلسالم أنه

وعالوة على ذلك فقد أخرج لسانه حبضور ستني أو سبعني شخصا يف . التمرد
. وسط املناظرة واضعا يديه على أذنيه، وأقر بتراجعه الذي ال يسع أحدا إنكاره

وقد ثبت . مل يكن احلضور عندها املسلمون فقط بل كان نصفهم مسيحيني
أَوال يثبت تراجعه مع .  يوما١٥أيضا بشهادات موثوق ا أنه ظل يبكي إىل 

  ذلك كله ؟ 
أما صهر أمحد بيك فيكفي القول عنه إن النبوءة املتعلقة به كانت ذات 

إن صدمة موت أمحد بيك يف . شطريِن، شطر عن أمحد بيك وشطر عن صهره
وما يدري اآلخرين من غري . امليعاد احملدد قصمت ِكرب أقاربه وغرورهم

 بأقاربه نتيجة موته؟ وأي درس علّمتهم تلك املصيبة املعارف أية مصيبة حلت
وأي حزن أحاط م؟ حىت بايعين مرزا حممود بيك الذي مت الزواج املذكور يف 

وإن مل يتوقف أحد عن هرائه وهذيانه . عائلته، والذي كان زعيم األسرة كلها
ع بعد اطالعه على هذه األمور كلها أيضا فماذا نفعل له؟ وكيف ميكن أن نقن

شخصا ذا قلب أسود ختلّى عن احلياء كليا؟ وكيف نعاجل مرض تعصِبه إال أن 
  . يعاجله اهللا تعاىل
  : ترمجة بيتني 

  . أال يزول العذاب بالتضرع والتوبة؟ من أعطى هذا التعليم، أخربوين عنه"
أيها األعزة ِلم ختليتم عن احلياء إىل هذا احلد، اتقوا اهللا فأنتم تنطقون بكلمة 

   )انتهت الترمجة(". شهادة على أية حالال
الذي قال فيه مشريا إيلَّ إن هذا الشخص سيموت " إهلي خبش"إن إهلام 

لقد :  قوله١٥٢كافرا، وإن وبال املالعنة سيرد عليه، قد ورد يف رأس الصفحة 
 .تلقيت الليلة هذا اإلهلام عن عاقبة املرزا وعن املسلمني البسطاء املطيعني له

لكان من األفضل ومن سعادتنا لو تبني أن :  إهلامه١٧٢ يف الصفحة مث ورد
  .احلق مع املرزا
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إهلام آخر له مع فقراته " عصا موسى" من ١٧٣كما ورد يف الصفحة 

اللهم افتح بيننا وبني قومنا : "لقد علِّمت باإلهلام دعاًء أيضا: التمهيدية كما يلي
أي ليحكم اهللا بيين وبينه : ويقول يف شرحه." باحلق وأنت خري الفاحتني

الغريب يف األمر أن . وال خيفى على أحد حكم صدر بعد ذلك). ويقصدين أنا(
كتابه مليء باإلهلامات اليت تقول إين سأُستأصل يف حياته وتنفض مجاعيت كلها 

ويقول . أما هو فلن ميوت ما مل يشهد احنطاطي. وسيقع علي وبال املباهلة
، مبعىن أنك موشك "الرحيل: " أصيب بالطاعون تلقى إهلاماأصدقاؤه إنه عندما
عند إصابته " الرحيل"ومن الذي ال يصعد من قلبه صوت . على مغادرة الدنيا

  . ذا املرض الفتاك؟ واملعلوم أن من معاين الطاعوِن املوت يف لغة العرب
بابو فليتدبر القراء الكرام بأنفسهم دون أن نقول شيئا يف هذا الصدد أن 

: إهلي خبش أكد أوال أنه سينال عمرا طويال، كما وردت يف إهلامه كلمات
وأن طول حياته سينفع املؤمنني كثريا، مث هناك " بطول حياتك وبطول بقائك"

إهلام آخر له أنه لن ميوت ما مل يشهد مويت بالطاعون بأم عينيه وما مل يشاهد 
أنواع التقدم والرقي يف الدنيا كذلك هناك إهلام آخر أنه سيحوز . دماري التام

وسيقبل إليه عالَم، وسيملك حدائق وبساتني وسيحرز اإلسالم بسببه تقدما 
  . خارقا

مث حني ". عصا موسى"باختصار، هذه إهلاماته األوىل اليت ملئ ا كتابه 
أصيب بالطاعون ورأى مآل هذا املرض ماثال أمام عينيه نظرا إىل موت مئات 

الذي ألغى مجيع اإلهلامات الواردة يف " الرحيل: "لقى إهلاماالناس كل يوم، ت
ولكن لو سلّمنا جدال أنه إهلام، فمع ذلك ال يدل على الرمحة، . عصا موسى

بل على الغضب، ويشري إىل خيبة األمل من أقصى الدرجات، ويفضح كذب 
معظم وإن تلقيه مثل هذا اإلهلام ليس أمرا غريبا ألن . اإلهلامات السابقة أيضا

الناس حني يصابون مبرض فتاك وييأسون من الشفاء يتلقون اإلهلامات أو الرؤى 
  . مثلها، األمر الذي يشكِّل قامسا مشتركا بني املؤمنني وغريهم على حد سواء
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كنت تدعي طولَ " إهلي خبش"ففي هذه احلالة يكون معىن إهلامه أنْ يا 

 إهلاما فتقول إن عمرك وتتمنى دمار خصمك وكنت تعترب حديث نفسك
  . خصمي سيموت بالطاعون يف حيايت، ولكننا نأمرك اليوم بالرحيل عن الدنيا

فمجمل القول إنين ال أرى حاجة إىل البحث يف صدق إهلامه هذا، إذ ميكن 
أن يكون قد تلقاه فعال ويكون مبنيا على التحذير غضبا من اهللا أن رحيلك من 

  . ل احلقالدنيا هو األفضل اآلن ألنك مل تقب
إهلام " إهلي خبش"إنين ألستغرب من عقول هؤالء الناس إذ بنسبهم إىل 

يدمرون مجيع إهلاماته، وال يفكرون أين إهلاماته كلها اليت باعتماده " الرحيل"
  عليها كان يسميين كافرا ودجاال ويعد نفسه موسى؟ 

احلق أن كافة إهلاماته كانت أضغاث أحالم وحديث نفس ووساوس 
لكن من املمكن أن . نية فقط؛ لذا مل تتحقق بل كانت سببا خلزيه وإهانتهشيطا

ولو . إهلاما من اهللا ألن هذه الكلمة تضم اإلنذار والتحذير" الرحيل"يكون 
ادعى فرعون أيضا هذا اإلهلام ملا رفضناه ألنه من الثابت أن املوحدين 

كلهم قد ينالون مثل واملشركني، والصاحلني والفاسقني، والصادقني والكاذبني 
وِإنْ ِمن أَهِل �: وهذا ما تشري إليه اآلية. هذه اإلهلامات يف اللحظات األخرية

 أي أن كل واحد من أهل الكتاب ..��الِْكتاِب ِإال لَيؤِمنن ِبِه قَبلَ موِتِه
وقد ورد يف كتب التفسري أن أهل . � أو بعيسى �سيؤمن قبل موته بالنيب 

وواضح أم يؤمنون . لقون هذا اإلهلام عند النـزع أو االحتضارالكتاب يت
حني يتلقون إهلاما من اهللا بأن ذلك الرسول صادق، ولكنهم ال يعدون أصفياء 

وقد جرت سنة اهللا أن معظم الناس يتلقون . اهللا نتيجة هذا النوع من اإلهلام
ون آخر وليس رؤيا أو إهلاما قرب موم، وهذا األمر ليس خاصا بدين د

  .مشروطا بكون أحد صاحلا وتقيا

                                           
  ١٦٠: النساء �



�������	���א �٥٢١
أنه يتلقى " عصا موسى" من كتابه ١٨٠مث يقول بابو إهلي خبش يف الصفحة 

بسم اهللا : "إهلاما بكونه ربان سفينة، وأُمر بصنع السفينة باإلهلام مث أُهلم ما نصه
ن هم إن الذين ظلموا إ: "مث أُهلم ما نصه". جمريها ومرسها إن ريب لغفور رحيم

 واإلهلام التايل أيضا 	وإين متأكد بظهورمها بفضل اهللا تعاىل،". إال ملغرقون
  ". سأريهم آيايت فال تستعجلوِن: "تلقيته مرارا

ومعناه أن الربان احلقيقي هو من يوصل إىل بر األمان، وكل من يركب 
أي -  والذين مل يركبوا هذه السفينة:مث يقول مشريا إيلّ. سفينته سينال النجاة

ويقول إنه تلقى مراٍت كثرية إهلاما .  فهم ظاملون وسيغرقون-أنا العبد املتواضع
  ". سأريهم آيايت فال تستعجلون: "نصه

فهل . واآلن للقراء الكرام أن يدركوا أن موته بالطاعون أبطل مجيع إهلاماته
عارضني، ميكن أن يعد الربانُ من يغرق، يف حني كان الوعد بإغراق غريه من امل

أي بإغراقي أنا؟ أي نوع من الربان كان، وما نوعية سفينته؟ وأي نوع من 
  اإلهلام كان الذي وقع وباله عليه هو؟ 

اخلدمة اليت يفتخر ويعتز :  من كتابه١٨٦يف الصفحة " إهلي خبش"مث يقول 
أي أن ". قل هل أنبئكم باألخسرين أعماال: "ا املريزا قد سبق ذكرها يف إهلام

جيب أال يستعجل : ٢٠١مث يقول عين يف الصفحة . عماله كلها باطلة ومشتتةأ
ليس مثلنا : "املريزا ألين متأكد وواثق ثقة كاملة بأن املتمرد والباغي الذي يقول

سوف يمىن بإذن اهللا باخليبة والفشل الذريع حتما حسب سنة اهللا " أحد
  . القدمية

                                           
من ناحية يقول بابو إهلي خبش إين لست متأكدا من إهلامايت، فقد تكون من الشيطان،                	

الغريب يف أمره أنه جتاوز يف الوحشية حدودا مع         . ومن ناحية ثانية يثق باإلهلامات نفسها     
واألغرب من ذلك أن يتلقى إهلاما بإغراق اآلخرين مث يـصبح بنفـسه             ! هذا الزاد يف يده   

وإن . فنعرف أنه قد حتقق مبوتـه     " سأريهم آيايت فال تستعجلونِ   : "هلامهوأما إ . مصداقا له 
 .منه. موته آية لنا وإن مل يكن آية هلم
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 املنشي هذا الكالم عين، ولكن هل فليجبني اآلن القراء األفاضل، لقد قال

أماتين اهللا يف حالة فشل وخيبة أم أمات بابو إهلي خبش يف تلك احلالة؟ ال أريد 
  �.أن أقول أكثر من ذلك ألنه قد خال من الدنيا على أية حال

على (رفض الدعاء " بلعام"إن : ٢٠٢يقول منشي إهلي خبش يف الصفحة 
  . وقعوه يف الفتنة بتقدميهم اهلدايايف بداية األمر ولكن قومه أ) قومه

" بلعام"إذن، تلك هي أسباب هالكه، فمن كانت أحواله شبيهة بأحوال 
  . وهو يغصب احلقوق ويدعي دعاوى كاذبة فإن هذه القصة متثّل عربة له

هذا هو ملخص كالمه، أن بابو إهلي خبش مل يتنبه إىل أن هناك عقوبة للذي 
الذي مل -يَء واملعذور عند اهللا مفتريا يعترب الربيعترض من دون حتقيق عميق و

 ودجاال وال يهتم بآيات اهللا النازلة -يغصب أي حق ومل يدع دعوى كاذبا
  كاملطر تأييدا له؟

ال أرى حاجة إىل اإلسهاب يف هذه األمور فقد ذاق بابو إهلي خبش وبال 
  . افترائه وبذاءة لسانه بعد مباهلته ومالعنته

إنْ يقولون : " من كتابه، ونصه٢٢٤ر له، مسجل يف الصفحة هناك إهلام آخ
أي أن ما يدعيه هذا الشخص فهو ". إال كذبا، اتبع هواه وكان أمره فرطا

واآلن للقراء الكرام أن يفهموا، ماذا عسى . إن أيام هالكه قد أتت... كذب
  أن يكون الرد على إهلامه هذا؟ 

 أم مع بابو رأوا معاملة اهللا اليت يعامل فليقل يل أنصار بابو إهلي خبش، أمعي
ا الكاذبني حسب سنته القدمية؟ والذي يدعي كذبا وزورا أنه من اهللا يهلك 

أفليس صحيحا أن هذه العاقبة كانت يف . خائبا وخاسرا حسب القرآن الكرمي
  نصيب بابو إهلي خبش؟

                                           
خائبا خاسر فال بـأس، إذ مل تتحقـق         " إهلي خبش "إذا مات   : يقول بعض اجلهلة عين    �

ومـا  عليهم أن يتأملوا إين ما زلت حيا أُرزق إىل اآلن وإن مرادي يتحقق ي     . مراميك أيضا 
  . منه. وقعت عليه هو" عصا موسى"فقد مات وإن " إهلي خبش"أما . إثر يوم
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 : من كتابه إهلاما آخر عين، نصه٣١٩يف الصفحة " بابو"وقد سجل 

واآلن ." سيناهلم غضب على غضب، جعلته كالرميم، كالعهن املنفوش"
  . فليتفكر القراء على من انطبق هذا اإلهلام أيضا

  ".مث أماته فأقربه: " إهلام آخر عين نصه٤٣٧مث هناك يف الصفحة 
كتب إهلاما آخر مشريا إيلَّ " عصا موسى" من كتاب ٤٤١ويف الصفحة 

سالم عليكم كتب على . يب، جعلناه هباء منثورامييز اخلبيث من الط: "ونصه
سيتحقق يف الوقت املقدر بإذن اهللا، أي أن اهللا تعاىل سيري جتلّي ." نفسه الرمحة

أي أنا العبد (وجنعل هذا الشخص . قدرته حىت يتميز الصادق من الكاذب
فقد كتبنا لك " إهلي خبش"ولك السالم يا . هباء منثورا أي سنهلكه) املتواضع

   �.لرمحة فستنجو من اهلالكا
فليتفكر املتفكرون اآلن، ماذا كانت عاقبة األمور؟ أمل حيلّ به ذلك الدمار 

  الذي أخرب إهلامه أنه سيحلّ يب؟ 
وال ". يا نار كوين بردا وسالما: "ويكتب يف الصفحة نفسها أنه تلقى إهلاما

 مل تربد بل قد نزلت عليه نار الطاعون، ولكنها. ندري أية نار بردت عليه
لقد شفي مئات الناس يف الهور بعد إصابتهم . قضت عليه يف يوم واحد

بالطاعون ولكن هذا امللهم مل ينج منه بل رحله من الدنيا موت يف غري أوانه 
أما اآلن، وقد غادر هذا العامل، فقد اضطررت ألكتب من . بآالف احلسرات

، أي جعلنا "فتنا بعضهم ببعض ":أجل أصدقائه بأين تلقيت بعد موته إهلاما
  . فتنة ألصدقائه لنرى هل يتعظون اآلن أم ال" إهلي خبش"موت 

                                           
": بابو"قولوا صدقا وحقا يا أصدقاء      . فقد كان موته بالطاعون   ! ما أغرب هذه النجاة    �

بالطاعون يف حيايت وقـد كـان ينتظـر مـويت      " إهلي خبش "هل كنتم تتمنون أن ميوت      
اماته عن هالكي؟ وماذا حدث حىت سـقطت        ودماري؟ وهل أضرتين شيئا مئات من إهل      
 .عليه صواعق إهلاماته؟ هل من جميب؟ منه
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والواضح أن بابو إهلي خبش وقف مقابلي بكل صرامة وشدة ومل يدخر 
جهدا لتحقريي وإهانيت، وقد أضل بكتابه أناِسي كثريا وانتظر مويت ودماري 

امات من هذا القبيل، ونشر يف وكان يسرد ألصدقائه مئات اإلهل. كل يوم
مث ما الذي حدث ليموت هو بنفسه . كتابه عن مويت بالطاعون خاصةً

وقد ورد . بالطاعون خاسرا خائبا؟ ومن جانب آخر نصرين اهللا يف كل موطن
 أي قد وعد 	�كَتب اُهللا َألغِْلبن أَنا ورسِلي�: يف القرآن الكرمي بكل وضوح

فما السر إذن . عا أن الذين يأتون من عنده يغلبون خصومهماهللا تعاىل وعدا قاط
أن بابو مل يغلبين؟ إن طوفان الطاعون اجلارف قد وقع يف هذا البلد وكان أكرب 

وقد هلك بابو إهلي . مما وقع يف زمن موسى وفرعون، بل كان أكرب منه بكثري
ن يسميه خبش يف هذا الطوفان على الرغم من تسمية نفسه موسى، أما من كا

آمنت �: إنين على يقني أن الكلمات. فرعونَ فقد جنّاه اهللا تعاىل بفضله ورمحته
.  قد خرجت من فمه عندها حتما��أَنه ال ِإلَه ِإال الَِّذي آمنت ِبِه بنو ِإسراِئيلَ

:  إىل ثالثة أقسام-وهي أم الكتاب-يف سورة الفاحتة لقد قسم اهللا تعاىل الناس 
: ففكروا جيدا وأجيبوا. الضالني) ٣(املغضوب عليهم، ) ٢(ملنعم عليهم، ا) ١(

يف أي من هذه األقسام أدخل اُهللا بابو إهلي خبش؟ فإذا كان من املنعم عليهم 
حسب زعمكم فمن واجبكم أن تثبتوا أن أحدا من الذين يدخلون يف املنعم 

وباإلضافة . زمانعليهم حبسب كتاب اهللا قد أصيب بالطاعون يف زمن من األ
إىل ذلك جيب أن تثبتوا أيضا ما هو اإلنعام الذي أُنِعم عليه؟ وينبغي أن يكون 
اإلنعام مسلَّما به لدى العالَم كله وأال يكون مثل كفارة املسيحيني، أي أال 

وإذا كان من املغضوب عليهم، فذلك . يكون مبنيا على الظن واخليال فقط
 من القرآن الكرمي والتوراة أن الطاعون عالمة أقرب إىل القياس ألنه يتبني

وال ميكن ألحد . غضب اهللا وال يصيب املؤمنني واألصفياء من الدرجة األوىل

                                           
     ٢٢: اادلة 	
�
        ٩١: يونس  
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أن يثبت أن أحدا من األنبياء والصديقني قد أصيب به يف زمن من األزمنة 
اخلالية، ألن هذا رجز من اهللا وينـزل عقابا على الكفار والفساق واملصرين 

فلماذا أصيب .  العقوبة قطهلذنوب فقط، وال يشارك األصفياء يف هذعلى ا
عنه إهلام " عصا موسى"بالطاعون من يعترب نفسه حمبوبا عند اهللا حىت ورد يف 

؟ لقد ورد يف القرآن الكرمي عن "إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا: "نصه
؛ صحيح أن املؤمن املذنب الذي ليس من ��فَِلم يعذِّبكُم ِبذُنوِبكُم�: اليهود

الفئة األوىل وال خيلو من التقصريات ميكن أن يصاب بالطاعون تطهريا ومتحيصا 
. له، ولكن الذي جاء من اهللا كموسى جيب أال يصاب به حبال من األحوال

  .��أُولَِئك عنها مبعدونَ�: واملؤمنون الكُمل يدخلون حتت آية
ون منشي إهلي خبش من الفرقة الضالة فإن هذا اللقب يناسبه وإذا كنتم تعترب

ألنه أعرض عن احلق عمدا، مث بلغ يف بذاءة اللسان واخلبث واهليجان الذروةَ 
ولو ذكرين أحد أمامه لكال عشرة أو . حبيث مل يبِد استعدادا ليسمع شيئا قط

لم ما يف عشرين مسبةً أوال مث رفض القول احلق عمدا، ولكن اهللا تعاىل يع
إن قليب يعلم . فاملعاملة اليت عامله اهللا ا جديرة بأن يعترب ا العقالء. الصدور

  . أنه آذاين كثريا
  ".ما أخزى اهللا قوما ما مل يعذَّب قلب عبده: "ترمجة بيت فارسي

فقولوا باهللا واضعني تقوى اهللا وخشيته باالعتبار، هل هذا ما كنتم تريدون؟ 
بالطاعون خاسرا خائبا " إهلي خبش"دقا وحقا أن ميوت هل كنتم تتمنون ص

وينقذ اهللا من هذا املرض عدوه الذي أشاع عنه بني ألوف الناس أنه سيموت 
بالطاعون؟ مث يرزقه اهللا تعاىل ترقيات ملحوظة ويري من أجله مئات اآليات 

 أيضا آية من آياته؟ هل كان املراد من اإلهلام" إهلي خبش"حىت جيعل موت 
" إهلي خبش"أن ميوت " مييز اخلبيث من الطيب": "إهلي خبش"الذي تلقاه 

                                           
�
   ١٩:املائدة  

�
 ١٠٢: األنبياء  
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بالطاعون ويهجر ذويه يف صنوف احلسرات؟ كم كان ذلك اليوم قاسيا ومريرا 
على منشي عبد احلق وأشياعه حني مات يف بيته مرشدهم بابو إهلي خبش، على 

 جبرثومة عكس كافة دعاويه، وتركهم يف مصيبة كبرية ولوث البيت أيضا
  . الطاعون

  .ندعو اهللا تعاىل أن يهب رفقاءه العقل والفهم ليعرفوا احلق
قل جاء احلق وزهق الباطل إن : " ورد إهلام آخر له ونصه٢٩٤ويف الصفحة 

ذرهم خيوضوا ويلعبوا حىت يالقوا يومهم . قل لست مرسال. الباطل كان زهوقا
بأنك لست ) عبد املتواضعأي أنا ال(أي قل لعدوك ." الذي كانوا يوعدون

واتركْهم خائضني يف اللهو واللعب إىل أن يأيت يوم املوت بالطاعون . مرسال
  . الذي وعد به

وما أعجب هذا احلق الذي زهق أمام ! سبحان اهللا، ما أغرب هذه اإلهلامات
وما أغرب هذا الوعد بالطاعون الذي أخطأ ! الباطل وأثبت زيف اإلهلام

  . فسهفأصاب امللهم ن
. فليحكم املنصفون اآلن يف ماهية تلك اإلهلامات إن مل تكن من الشيطان

 فلماذا حرم من هذه دائماً ينقذ أحباءه من الطاعونوإذا كان اهللا تعاىل ظل 
أنت األكرب بعد اهللا، وأُهلم : املسكني الذي تلقى إهلام" إهلي خبش"السنة اإلهلية 

؟ والذي كان األكرب بعد "وين حيببكم اهللاقل إن كنتم حتبون اهللا فاتبع: "أيضا
اهللا، وكان حمبوبا لدى اهللا لدرجة أن اإلنسان باتباعه فقط يصبح حمبوبا لديه 

 فلماذا أُنزل عليه من السماء رجز ينـزل على الفساق والفجار عادة؟ أمل �
يأِن للمنصفني أن يدركوا أن رحيل بابو إهلي خبش من الدنيا خبيبة، وموته 

اعون وهالكه على عكس مضمون كافة إهلاماته، إمنا هو حكم قاطع؟ وإن بالط
مل يدركه املتعصبون إىل اآلن فليعلموا أن اهللا ال يعجزه أحد، وسيري آيات 

ولكن األسف على الذين ال يستفيدون من مئات آيات اهللا اليت تظهر . أخرى
نبوءات حتققت كالشمس الساطعة ويقدمون مرارا وتكرارا نبوءتني أو ثالث 
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من حيث املضمون أو حتقق جزٌء منها، وهي نبوءات الوعيد اليت ال يقع عليها 

هل من اإلميان يف شيء اإلعراض عن عشرة آالف . اعتراض نظرا إىل سنن اهللا
آية والتركيز على آية مل يفهموا حقيقتها؟ فلو بقي هذا دأم فلن يؤمنوا أصالً، 

ن اهللا تعاىل ال يعاملين مبا ال يشترك فيه األنبياء ال اليوم وال يف املستقبل، أل
فالذين ال . وال يِرد علي اعتراض مل يرد مثله على غريي من األنبياء. اآلخرون

يفكرون عند توجيه االعتراض إيلَّ أن االعتراض نفسه يِرد على األنبياء اآلخرين 
  �.ينأيضا فهم يف حالة خطرية للغاية، ويخشى أن ميوتوا ملحد

فليكن معلوما أن بابو إهلي خبش بارزين بكل إصرار وجرأة وأنبأ عن مويت 
بالطاعون وخيبيت من كل اجلوانب والنواحي، فلو حدث ما أراد ومت يف 

أما اآلن . حياته لذكرين أصدقاؤه بأنواع اللعنة ولرفعوه إىل عرش العزة والرفعة
حى آية اهللا هذه مع أم فال ينبس أحد منهم ببنت شفة، بل يريدون أن تم

ولو اختار . عرضة املباهلة ونبوءيتهو نفسه صار " إهلي خبش"يعلمون جيدا أن 
اهلدوء والِلني لكان ممكنا أن حييا بضعة أيام أُخرى، لكن إهلاماته املبنية على 
حديث النفس صارت مسا زعافا له إذ مل يعرف أن مكاملة اهللا الصادقة تتأتى 

ي يتخلص حقيقةً من كافة أنواع أهواء نفسه وِحدِتها وثورة والذ. بعد املوت
إن املكاملة اإلهلية . اجلرأة ويأتيه موت هللا تعاىل هو الذي يحيا يف اية املطاف

فعلى كل مدٍع أن يتنبه جيدا فيما إذا كان قد فين . إمنا هي إنعام للذين يفَنون
  .حقا أو ما زال مليئا بأهواء النفس

هناك ألوف األسرار اليت هي أدق من الشعر، وليس : "ارسيترمجة بيت ف
  )انتهت الترمجة (".كل من حيلق رأسه يعرف الزهد

                                           
يقول بعض األشرار الكذابني إنه إذا كانت اآليات تظهر على يد املرزا فال بأس، فقـد                 �

. لعنة اهللا على الكاذبني   : أن نرد عليهم بالقول   ي  يكف. ظهرت على يد مسيلمة الكذاب أيضا     
 .منه
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لقد خطر ": عصا موسى" من كتابه ٦٩مث يقول بابو إهلي خبش يف الصفحة 

عندها رزقت . ببايل مبقتضى البشرية أن سخط املريزا قد يلحق يب ضررا
واهللا خري حافظا وهو أرحم : "هلام نصهالسلوان والطمأنينة من خالل إ

  ". فسالم لك�الرامحني
أي دعائي أنا العبد املتواضع .. هذا هو إهلامه الذي طمأنه أن دعاء خصمك

يبدو أن هذا اإلهلام حرضه . لن يضرك بشيء بل تحالفك السالمة.. املظلوم
دعلى رأس أكثر على بذاءة اللسان وكيل الشتائم، فازدادت بذاءة لسانه كس 

  . النهر يتحطم فيدمر ما جياوره من القرى
من املؤسف حقا أن مئات اآليات حتققت يف حياته ولكنه مل يستفد من أي 

إن : منها، بل كان يقول كل مرة بعد رؤية كل آية أو السماع عنها من أحد
ن آم مل ميت يف امليعاد، وإن صهر أمحد بيك ما زال حيا بينما جاء يف اإلهلام أ

لقد كتبنا يف الكتب مرارا إرشادا له . ِقران بنت أمحد بيك قد عقد يف السماء
وكانت . أن آم قد مات، سواء يف امليعاد أو بعده ولكنه مات على أية حال

ولكن آم . النبوءة مشروطة، أي أن موته كان مشروطا بعدم رجوعه إىل احلق
لنبوءة جاءت ألنك مسيت النيب أظهر رجوعه يف جلسة املناظرة حني قيل له إن ا

فأخرج لسانه إظهارا للخوف والتذلل . دجاال" أندرونه بايبل" يف كتابك �
 شخصا تقريبا نصفُهم مسيحيون، ووضع يديه على ٧٠ أو ٦٠الكبري حبضور 

مث علم بواسطة مصادر موثوق . دجاال قط) �(إين مل أسم النيب : أذنيه وقال
وقد أخربين اهللا تعاىل باإلهلام أنه حزن حزنا . يوما ١٥ا أنه ظل يبكي إىل 

وترسخت يف قلبه عظمة اإلسالم وختلّى . كبريا بسبب النبوءة وصار كانون
ومع كل ذلك مل حيلف من أجل التأكيد على . عن اجلسارة وبذاءة اللسان كليا

                                           
من املؤسف حقًا أنه ال يفكر أحد من أصدقائه أن اهللا تعاىل كان قد وعده حبمايته وأن                  �

سخطي لن يضره شيئا، فما الذي حدث حىت أصابه الطاعون؟ وأين احلماية اليت وعد ا؟               
 .منه
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. قسم روبية نقدا إن أ٤٠٠٠بقائه على الديانة املسيحية، مع أنه قد عرض عليه 

وإن احللف يف الديانة املسيحية ليس مسموحا به فقط، بل واجب يف بعض 
، �الظروف، وإخفاء ذلك ليس إال عدم إميان وخبثًا؛ فقد حلف عيسى 

فكل ذلك يشكلِّ أدلة قاطعة على رجوع آم . كما حلف بولس وبطرس أيضا
 أن ولو مل يكن هناك دليل آخر على رجوعه لكفاين. وتكفي املنصف العادل

ومع كل ذلك مات خالل ستة أشهر بعد إعالين . اهللا تعاىل قد أخربين بذلك
  .األخري

 فلما كانت النبوءة مشروطة وقد بدت آثار الشرط فال يليق مبن يتقي اهللا 
أال يتوقف عن إثارة االعتراضات تاركا احلياء، يف حني من املسلَّم به أن 

مشروطة بشرط، ألا تتضمن نبوءات الوعيد ميكن أن تزول دون أن تكون 
واهللا تعاىل هو املِلك احلقيقي وقادر على أن يرفع عذابه . وعد العذاب للمجرم

هذا ما . �عن أحد بناء على توبته واستغفاره كما رفعه عن قوم النيب يونس 
 وِإنْ يك كَاِذبا فَعلَيِه كَِذبه�: ويقول اهللا تعاىل أيضا. أمجع عليه األنبياء كلهم

كُمِعدالَِّذي ي ضعب كُمِصباِدقًا يص كِإنْ يالِحظوا معنا اآلن أن اهللا .. ��و
، ومعناها أن "الكلّ"ومل يستخدم " بعض"تعاىل قد استخدم يف هذه اآلية كلمة 

. نبوءات العذاب اليت تنبأ ا النيب سوف يتحقق بعضها حتما، وإن أُجل بعضها
كذلك يفهم من .  أن حتقق نبوءة العذاب ليس ضروريافيتبني من النص القرآين

اآلية نفسها أن املفتري ال ميكن أن يتجنب العذاب حبال من األحوال، ألنه قد 
 إذن، فإذا كانت نبوءة .�وِإنْ يك كَاِذبا فَعلَيِه كَِذبه�: ورد عنه أمر قاطع وهو

  . العذاب عن املفتري فإا ال تزول
فمن ناحية يقرون أن البالء يرد ! ري أية وقاحة هذهيا لألسف، ال أد

 ر النيببالصدقات والدعاء، ومن ناحية ثانية يركزون على أن البالء الذي خيب
أستغرب من حجٍب . حبلوله بقوم أو بشخص فال يرد بالصدقات وال بالدعاء

                                           
  ٢٩: غافر �
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ء ميكن غطّت عقول الناس، إذ يجمعون يف كالمهم تناقضا؛ فيقولون إن البال

  . أن يزول بالصدقة والدعاء، مث يقولون عكس ذلك أيضا
وما دام اهللا تعاىل قد أخربين وحيا أن آم تراجع عن موقفه مث ظهرت آثار 
التراجع من خالل قوله وفعله، فهل من مقتضى تقواهم أال يتوقفوا عن اخلبث 

  �والشر؟ ملاذا مل يكفُّوا ألسنتهم على األقل؟
                                           

فيقول .  أيضا �ثريون أسئلة يقع بسببها اعتراضهم على النيب        إن الذين ال خيافون اهللا ي      �
. بعض قليلي الفهم إن بعضا من أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية أيضا هلكوا بالطـاعون         

وِمن هؤالء املعترضني الدكتور عبد احلكيم الذي يقول ببالغ الفرح والسعادة إن األمحدي             
نقول ملثل هؤالء املتعـصبني إن مثـل        ". سنور"ة  الفالين والفالين مات بالطاعون يف مدين     

والواضح .  يف احلروب  �موت بعض أفراد مجاعتنا كمثل استشهاد بعض أصحاب النيب          
من نص القرآن أن تلك احلروب كانت إلنزال العذاب على الكافرين كما يقول اهللا تعاىل               

 مـن الـسماء أو مـن    لو شئت ألنزلت على الكافرين عذابا: يف القرآن الكرمي ما مفاده 
يف تلك   أيضا   �ومع ذلك استشهد أصحاب النيب      . األرض أو ألذقت بعضهم بأس بعض     

ولكن كانت النتيجة النهائية أنْ ظل عدد الكفار يِقلّ وعدد املـسلمني يـزداد،     . احلروب
وكانت احلروب مدعاة للربكة للمسلمني بكل معىن الكلمة واستؤصلت شـأفة الكفـار             

قول، وأقول بكل قوة وحتد إنه لو مات بالطاعون من مجاعتنـا شـخص              كذلك أ . ائيا
واحد النضم إليها عوضا عنه مئة شخص أو أكثر، وإن الطاعون ال يزال يزيد مجاعتنـا                

فينضم إىل مجاعتنا كل شهر مخس مئة شخص على األقل بل ألف . ويقضي على معارضينا 
ون رمحة لنا ووبـال وعـذاب علـى         إذن، فإن الطاع  . أو ألفاِن أحيانا بسبب الطاعون    

وإذا بقي الطاعون يف البالد على هذا املنوال لعشر سنوات أو مخس عشرة سنة              . معاندينا
والثابت املتحقق أن الطـاعون  . أخرى فإنين متأكد أن البلد كله سيمأل باجلماعة األمحدية     

 بأين جـاهز    ولو ثبت خالف ذلك فأقول حلفا باهللا      . يزيد عدد مجاعتنا وينقص معارضينا    
  فهل ألحد أن خيرج هلذه املبارزة ويأخذ مين ألف روبية؟ . ألدفع ألف روبية ملن أثبت ذلك

. من املؤسف أن معارضينا قد عموا لدرجة مل يعودوا يعرفون أن الطاعون حليفنا وعدوهم             
 يف  إنّ التقدم الذي أحرزناه يف ثالثة أو أربعة أعوام بسبب الطاعون كان حتصيله مستحيال             

فمبارك ذلك اإلله الذي أرسل الطاعون يف الدنيا لكي نزداد ونزدهـر            . مخسني عاما دونه  
هلذا السبب أخربين اهللا تعاىل إهلاما قبل حلول الطاعون أنه سيحل يف            . بسببه ويباد أعداؤنا  

فمن يكون أكثر عمى من   . وبواسطته سيقضى على أعدائنا ولكننا سوف نزداد بسببه       الدنيا،  
 يقدم موت بضعة أمحديني بالطاعون وال يعرف إىل اآلن أنه قد أَدخل يف مجاعتنـا إىل                 الذي
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 مثال، وقال بناء على الوحي �و نسب هذا األمر إىل النيب ل: إنين أتساءل

إن فالنا كان من املقدر أن ينـزل عليه العذاب ولكنه امتنع عن جسارته سرا؛ 
فهل كانوا سيقبلون قوله أو يرفضونه؟ وإن مل يقبلوه فهل كانوا سيستحقون 

  العقاب عند اهللا أم ال؟
خربين وحيا منه أنه مل يعد قائما فما دام اهللا تعاىل قد وضع آلم شرطا وأ

على جسارته وخبثه، فكان من مقتضى التقوى أن يطووا هذا النقاش وحيسنوا 
مث . وكان عليهم أن يفكروا يف أنفسهم أنه قد يكون األمر كذلك حقا. الظن

مل يقتصر األمر على أن اهللا تعاىل أخربين وحيا فقط، بل إن آم أيضا أظهر 
ففي هذه احلالة كان جديرا بالتِقي أال . لت قبل قليلتلك العالمات كما ق

  . ينبس ببنت شفة بل خيشى اهللا
أما قضية صهر أمحد بيك فقد كتبنا مرارا أن النبوءة عنه كانت ذات 
شطريِن، شطر عن موت أمحد بيك وشطرها الثاين عن موت صهره، وكانت 

شرط، أما صهره فمات أمحد بيك يف املعياد ألنه مل حيقق ال. مشروطة بشرط
فكان من . وكذلك أقاربه اآلخرون فقد استفادوا من الشرط ألم حققوه

الطبيعي أن ينشأ الذعر يف قلوم إثر موت أمحد بيك ألن النبوءة كانت ختص 
 أن -حبسب مقتضى فطرة اإلنسان-وحني مات أحدمها كان لزاما . ماكليه

مثال ذلك أنه لو أكل و. خيشى أقاربه موت شخص هو صيد النبوءة الثاين
شخصان طعاما واحدا مث مات أحدمها فال بد أن خياف الثاين أيضا من أن 

كذلك إن موت أمحد بيك ألقى هذا اخلوف والذعر على من بقي بعده . ميوت
وكانت النتيجة أن بايع أكابر العائلة . وأقاربه حىت صاروا من الرعب كامليتني

  .  ذلكالذين كانوا السبب الرئيس وراء كل

                                                                                                     
ومبارك هذا الطاعون الـذي     . اآلن مئات اآلالف من الناس وال يزال يدِخلهم يوما إثر يوم          

واحلق أنه مل ميت بالطاعون من مجاعتنا شخص واحد إال قد           . يزيد عددنا وينقص معارضينا   
  .منه. مئة شخص أو أكثروجدنا عوضا عنه 
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أما ما ورد يف اإلهلام أن ِقراين على تلك املرأة قد عقد يف السماء فهذا 

ولكن كما بينا من قبل أن اهللا تعاىل وضع لظهور هذا الِقران الذي . صحيح
أيتها املرأة تويب تويب فإن البالء : "عقد يف السماء شرطا نشر يف حينه ونصه

يمحو �: أال تعلمون. كاح أو أُجلفلما حققوا الشرط فسخ الن". على عقبك
ثِْبتياُء وشا يفسواء أيف السماء عقد القران أم عند العرش فإن ؛ �اُهللا م

جيب التأمل باالبتعاد عن . املوضوع كله كان مشروطا بشرط على أية حال
 اليت أُخِبر فيها - �الوساوس الشيطانية، فيما إذا كانت نبوءة النيب يونس 

قرر يف السماء أن العذاب سينـزل على القوم خالل أربعني يوما أنه قد ت
.  أقل شأنا من عقد الِقران-ولكنه مل ينـزل مع عدم التصريح بأي شرط فيها

 أن يلغي الِقران أو �فهل اإلله الذي ألغى حكمه املصرح به كان متعذرا عليه 
  يؤجله إىل وقت آخر؟

 ال يفكرون عند توجيه االعتراضات أن باختصار، إن عدميي احلياء من الناس
ومثال ذلك أن مخسني صالة فُرضت . اعتراضات كهذه تقع على مجيع األنبياء

اقرءوا التوراة تروا أنه قد أُلِغي مئات املرات نتيجة . يف البداية مث بقيت مخسة
كذلك إن قرار هالِك قوم يونس . �شفاعة موسى، عذاب كان مقدرا عنده 

كتوبا يف السماء قد أُلغي نتيجة توبتهم، وأُنِقذ القوم كله من الذي كان م
 نفسه مشكلة كبرية ظنا منه أن النبوءة كانت �العذاب، بل واجه يونس 

األسف كل األسف أن هؤالء القوم ال . قطعية، وكان اهللا قد جزم الك القوم
ةً، إذ  الذي مع كونه نبيا حتمل مصائب مج�يتعلّمون درسا من قصه يونس 

خطر بباله اعتراض على إلغاء إرادة اهللا القطعية املقدرة يف السماء؛ فقد أنقذ اهللا 
  . �حياة مئة ألف شخص نتيجة التوبة ومل يأبه مبا أراده يونس 

ما أجهل الذين يظنون بأن اهللا ليس قادرا على تغيري إرادته وال يستطيع أن 
 قادر على إلغائها، وظل �ؤمن بأنه ولكننا ن. أي أنباء العذاب.. يرفع الوعيد

وال نؤمن باإلله الذي ال . يلغيها منذ الِقدم وسيظل يلغيها يف املستقبل أيضا
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يقدر على رد البالء نتيجة التوبة واالستغفار، وال يسعه تبديل إرادته من أجل 

لقد ورد يف الكتب . بل احلق أنه سيظل يبدهلا دائما. املتضرعني يف حضرته
 يوما فبدهلا اهللا تعاىل ١٥ة السابقة أنه مل يبق من عمر أحد امللوك إال السماوي

وهذا ما جربته شخصيا أيضا .  عاما بسبب تضرعه وبكائه١٥ يوما إىل ١٥من 
أما إذا كان إهلهم االفتراضي . أنه تكون هناك نبوءة مهيبة ولكنها تلغى بالدعاء
له الذي وردت صفته يف القرآن غري قادر على ذلك فال نؤمن به، بل نؤمن باإل

وباإلضافة إىل . ��أَلَم تعلَم أَنَّ اَهللا علَى كُلِّ شيٍء قَِدير�: الكرمي كما يلي
أما . أي نبوءة العذاب.. ذلك فإن مجيع األنبياء متفقون على إلغاء نبوءة الوعيد

	�خِلف الِْميعادِإنَّ اَهللا ال ي�: النبوءة بالوعد فقد ورد عنها يف القرآن الكرمي
 

أما لو اعترب . ونؤمن أيضا بأن اهللا تعاىل ال خيلف ميعادا يكون مطابقا لعلمه
 جلاز � أمرا معينا وعدا من اهللا كما فعل نوح - خطأ منه -اإلنسان 

اإلخالف فيه، ألنه مل يكن وعدا من اهللا يف احلقيقة، بل اإلنسان أخطأ واعتربه 
قد يوعد : "صدد يقول السيد عبد القادر اجليالينويف هذا ال. كذلك دون مربر

واملراد من ذلك أن هذا النوع من الوعد يكون مصحوبا بعدة ". وال يوىف
ففي .  وليس واجبا على اهللا أن مييط اللثام عن مجيع الشروط�.شروط كامنة

 � وهلذا السبب كان النيب. هذا املقام يتعثّر الِغر وينكر، أما الكامل فيقر جبهله

                                           
     ١٠٧: البقرة  �
   ١٠: آل عمران  	

إن سنة اهللا اجلارية منذ القدم أن جزءا من نبوءاته يتضمن املتشاات، وجزءا آخر منها                �
فاجلاهـل  . وأحيانا تكون بعض النبوءات من قبيل املتشاات فقـط        . حيتوي على البينات  

ولكن إن مل تتحقق نبوءة منها حـسب فهـم          . ينظر إىل املتشاات فقط فيكذِّب النبوءة     
امللهم فيجب أال يقال يف هذه احلالة إا نبوءة كاذبة، بل جيب القول بأن امللهم أخطأ يف                 

صحيح أن املتشاات يف نبوءات األصفياء      ". ذهب وهلي "فهمها، كما يدل عليه احلديث      
لى أية حال حىت مييز اهللا ا       تكون أقل والبينات أكثر ولكن ال بد من وجود املتشاات ع          

 .منه. وإن أصفياء اهللا يعرفون بكثرة البينات. الصاحل من الفاسق
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يدعو اهللا تعاىل خبشوع وابتهال كبرييِن عند معركة بدر على الرغم من وعد 

اللهم إن أهلكت هذه العصابة لن تعبد : "اهللا تعاىل بالفتح، وكان يتضرع قائال
  . ، خوفا منه أن تكون يف الوعد شروط خفية مل تتحقق بعد"يف األرض أبدا

  . رفة باهللا كان أكثر خشية كلما كان اإلنسان أكثر مع:يقول مثل فارسي
كذلك من اعتراضات بابو أن النبوءة كانت عن والدة ابن ولكن وِلدت 
بنت، مع أنه يعرف أن البنت كانت يف حكم املعدوم ألا ماتت فيما بعد، مث 

وبعدها رزقين اهللا تعاىل أربعة أبناء واحدا بعد اآلخر وكلهم . مات ولد أيضا
فال ميكن القول بأن النبوءة كانت تشري إىل . عاىلأحياء يرزقون بفضل اهللا ت

. بل كانت النبوءة عن ابن سيعيش طويال. امليت ألنه يف حكم املعدوم عند اهللا
وليس هناك إهلام من اهللا يقول بأن االبن احلائز على عمر طويل سيولَد من 

يه إال أما إذا كان األمر يتعلق باالجتهاد فقط فال يعترض عل. احلمل األول حتما
من الغريب حقا كيف خيتلقون . الذين يرون اجتهاد النيب واجب الوقوع

احلق أن اإلنسان لو أجاز لنفسه الكذب لقلّ حياؤه . االعتراضات افتراء منهم
  . وخشيته هللا أيضا

فليتذكّر القراء الكرام جيدا أين مل أنشر وحيا يصرح نصه أن االبن سيولَد 
علق باالجتهاد فأعتقد شخصيا أنه ما من نيب إال أما فيما يت. من هذا احلمل

فإن مل يسلَم من اخلطأ أفضل األنبياء قاطبة؛ إذ . وصدر عنه خطأ يف االجتهاد
كان سفره إىل احلديبية خطأ يف االجتهاد، كما كان اعتباره اليمامة مكان 
اهلجرة خطأ اجتهاديا أيضا، فأي جمال لالعتراض على غريه؟ ميكن للنيب أن 

وميكن أن خيطئ النيب يف فهم . طئ يف اجتهاده، ولكن ال خطأ يف وحي اهللاخي
الوحي إذا مل يكن يف أحكام الشريعة كعدم إدراك النيب مالخي أن نزول النيب 

أما بنو إسرائيل فلم . إيليا من السماء ال يحمل على احلقيقة، بل هو استعارة
النيب األخري سيكون من بين يستطع نيب منهم اإلدراك من نبوءة التوراة أن 

 أيضا يف االجتهاد إذ تيقن بأنه سيكون �كذلك أخطأ عيسى . إمساعيل
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 األلبسة، وأُعِطي يهوذا اإلسخريوطي عرش  السالح ببيعملكا حىت اشتري

مث وعد وعدا أكيدا بالعودة من السماء، ويف اية املطاف ثبت . احلكومة أيضا
فال جيدر باملتقي أن يقدم اعتراضا على ما يشترك . اء كلهاعدم صحة هذه األنب

  . فيه األنبياء مجيعا وال خيرج عنه أحد منهم قط
لقد قدر اهللا صدور اخلطأ االجتهادي من األنبياء لكيال يتخذوا معبودين، 

  .ولكن هذا ال يغير يف إمتام حجتهم شيئا، ألن صدقهم يتبني بكثرة املعجزات
تبار أنبياء اهللا الصادقني مثل الكذابني كمسيلمة الكذاب وغريه، ال ميكن اع

 واملعجزات مبجرد خطأ يف االجتهاد، إذ توجد فيهم أنوار الصدق والربكات
والتأييد اإلهلي بكثرة حبيث يقطِّع حد صدقهم عدوهم إربا، ومتوج ألوف من 

  . آيام كالبحر الزخار
ن معجزاتك أنت؟ فلن أكتفي إجابةً عليه أي:  عليأما إذا كان االعتراض

بالقول إين أستطيع أن أُِري املعجزات، بل جوايب بفضل اهللا تعاىل ورمحته 
 قد أرى إثباتا لصدقي معجزات مل يبدها ذه الكثرة إال قليل �هو أنه 

 قد أجرى من املعجزات حبرا، �بل احلق أنه . من األنبياء السابقني
لكثرة بصورة قطعية ويقينية يف األنبياء السابقني ويستحيل إثباا بتلك ا

وقد أمت اهللا حجته فليقبل اآلن من يشاء . �عليهم السالم إال لنبينا األكرم 
  .ولينكر من يشاء

عصا "هذه هي اعتراضات املعارضني اليت كررها بابو إهلي خبش يف كتابه 
عليه بعد ونال حسب زعمه ثوابا عظيما، وتكون حقيقتها قد كُشفت " موسى
  . املمات

ولكن أريد القول هنا للفائدة العامة؛ إن اعتراضات املعارضني املوجهة إيلَّ ال 
  : خترج عن ثالثة أقسام

افتراءات واامات حبتة وجهوها إيلَّ غري خائفني غضب : أوالً )١(
 تتحقق، بينما المل اهللا، بإشاعتهم بكل جرأة وجسارة أن نبوءة ما عن فالن 
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نبوءة عن ذلك الشخص على اإلطالق؛ فمثال يقولون أكون قد تنبأت بتلك ال

كانت حبق حممد حسني " كلب ميوت على كلب: "من عند أنفسهم إن نبوءة
  لعنة اهللا على الكاذبني: فماذا نرد على ذلك إال بالقول. البطالوي

كانت نبوءة عن شخص ما ولكنها كانت نبوءة وعيد : ثانياً )٢(
ا، أو ستتحقق يف وقت من وعذاب وحتققت حبسب الشرط الوارد فيه

 .األوقات

كان األمر اجتهاديا ولكنهم عدوه كالم اهللا مث اعترضوا :  ثالثا )٣(
 . ففي هذه احلال لن يسلم نيب من لسام. قائلني هي نبوءة مل تتحقق

لو اجتمع املعارضون قاطبة، من الشرق والغرب، ملا استطاعوا : أكرر وأقول
إم . قد وجه مثله إىل نيب من األنبياء السابقنيأن يوجهوا إيلَّ اعتراضا إال و

واُهللا . يواجهون اخلزي واإلهانة دائما نتيجة جسارم ومع ذلك ال يتورعون
.  ملا غرق أولئك الناس�تعاىل يري من أجلي آيات لو ظهرت يف زمن نوح 

ساطع ولكن ِبمن أُشبه هؤالء القوم؟ إم كذي طبيعة ممسوخة يرى النهار ال
لقد أنبأ اهللا تعاىل بالطاعون قبل األوان وقال ما . ويصر على أنه ليلٌ ال ار

مث . ، ولكنهم ال يلقون باال هلذه اآلية"األمراض تشاع والنفوس تضاع: "نصه
أبريل / نيسان٤أنبأ اهللا بزلزال غري عادي كان وقوعه مقدرا يف هذا البالد يف 

مث قال اهللا إن زلزاال . لكنهم مل يعبأوا بهم، فوقع وحصد مئات الناس، و١٩٠٥
مث أنبأ اهللا بظهور . آخر سيقع يف فصل الربيع، فوقع ولكنهم أعرضوا عنه أيضا

م وشوهدت إىل ألف ِميل تقريبا ١٩٠٧مارس / آذار٣١كرة نارية ظهرت يف 
مث أنبأ اهللا أن أمطارا غري عادية ستهطل . بصورة غريبة ومل يتعلموا منها درسا

صل الربيع وستهطل الثلوج والبرد أيضا بشدة ويكون الربد قارسا ولكنهم يف ف
مث أنبأ اهللا بزلزال آخر يف شهر آذار . مل يعريوا اهتماما لتلك اآلية العظيمة أيضا

م فوقع بشدة متناهية يف بعض مناطق بشاور وديره إمساعيل خان، ١٩٠٧
الزل عظيمة يف بالد أخرى كذلك أخرب اهللا بوقوع ز. ولكنهم اعتربوه كعدٍم
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. وحتققت كل هذه األنباء ولكن مل يتعلم هؤالء القوم منها درس الرب والتقوى

فإذا كانت تلك اآليات كلها من اهللا حقيقةً، . أما اآلن فإم يف مواجهة مع اهللا
 ما مل يخضع األعناق لقبوله، ولو مل �ولتأييد عبد مأمور منه فلن يتوقف 

  . ح هؤالء القومتكن من اهللا ألفل
ال : " من كتابه إهلاما آخر له ونصه٧٨مث يكتب بابو إهلي خبش يف الصفحة 

يبدو أن اآليات اليت قدرها : ويترمجه يف املكان نفسه قائال" تستوي بآيات اهللا
واآلن لكل عادل .  هلذا العبد املتواضع ال ميكن أن تضاهيها مجاعة املريزا�اهللا 

" إهلي خبش"ندنا مئات اآليات إىل اآلن، أما آيات أن يدرك أنه قد ظهرت ع
  . لعل موته بالطاعون ميثّل آية عنده. املفترضة فال يدرى عنها شيئا

عندما طالبين املريزا بإظهار :  من عصا موسى٨٣مث يكتب يف الصفحة 
يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو :"اآليات تلقيت إهلاما نصه

  "ومن أراد بغريه سوءا أصيب به. ه الكافرونكر
فهل يسع أحدا أن يقول اآلن أي نور ظهر على يد ميان إهلي خبش؟ أما 

ومن أراد بغريه سوءا أصيب به، فقد حتقق جبالء تام؛ ألنه كان يريد أن : إهلامه
أموت أنا بالطاعون وقد نشر إهلامه أيضا على هذا األساس، فمات هو نفسه 

ينبغي على أصدقائه أن يفكروا اآلن هل هذه هي .  اية املطافبالطاعون يف
  اإلهلامات اليت كان من املفروض أن يعيش بابو إىل حتققها؟ 

! تأملوا: "الفقرة التالية" عصا موسى" من كتابه ١٢٤مث يسجل يف الصفحة 
من كان فضل اهللا الرحيم والكرمي عليه ذا الشكل، وكانت معارضة اإلمام 

أما إذا أراد اهللا القادر وأحكم . فال ميكن أن يتلقى إهلامات مثل هذهتضره، 
 بسبب اإلهلام نفسه -احلاكمني غياث املستغيثني وهاِد املضلني أن يهلك ويدمر 

إنا هللا وإنا إليه :  ذلك امللهم املسكني الذي ال ذنب له، فال يسعنا إال أن نقول-
  . راجعون



٥٣٨  �������� ��	���א����
ش قد هلك بناء على إهلاماته الباطلة، هذا فليتضح أن بابو إهلي خب: أقول
ولكن ليس صحيحا القول بأن اهللا أراد أن يهلكه بسبب إهلاماته هو، . صحيح

ألن اهللا تعاىل ال يريد أن يهلك أحدا ولكن الناس يهلكون أنفسهم بسبب 
هل يقبل العقل السليم أن يأيت مبعوث من اهللا على رأس . جسارم وقلة أدم

و الناس إىل الصراط املستقيم، ويكرمه اُهللا مبكاملته وخماطبته ويظهر القرن ويدع
لتأييده آالف اآليات مث ال يقبله شخص ويقول أنا أيضا أتلقى إهلاما، مث ال يقدم 
 برهانا واضحا على كون إهلامه من اهللا، مث ال يتوقف عن الرفض والسب

بب جسارته هو، ألنه والشتم؛ فإذا هلك مثل هذا الشخص فإنه سيهلك بس
ال ميلك شهادة اهللا " إهلي خبش"ما دام . أعرض عن برهان بين بغري برهان بين

الفعلية، ومل تكن الشهادة القوية على كون إهلامه من اهللا موجودة أصال، فهل 
كان من التقوى واألمانة وقوفه بكل جسارة مقابل املدعي الذي ال ميلك 

 الشهادات على كونه ملهما من  منالفاآلالف شهادة أو شهادتني فقط، بل آ
اهللا؟ فقد هلك بابو بالطاعون من جراء جسارته وقلة أدبه هو، وإال فإن أصفياء 

وملا كان يتلقى إهلامات شيطانية إىل جانب حديث . اهللا ال يهلكون بالطاعون
لية النفس، فكيف ميكن أن ينسب إىل اهللا تعاىل قولٌ مل تصحبه شهادة اهللا الفع

 شيء آخر، وما مل يشهد فعل اهللا �والقوية؟ إن قول اهللا عنده شيء، وفعله 
واملراد من الشهادة هي اآليات . تعاىل على قوله اعترب ذلك اإلهلام من الشيطان

السماوية اخلارقة اليت تفوق قدرة البشر كثريا، وإال فليس من اآليات يف شيء 
ة أو يتلقى إهلاما على سبيل الندرة، أن يرى أحد رؤيا صادقة على سبيل الصدف

بل املراد من اآلية أا اآليات . ألن املخلوقات كلها قد أُوِدعت ذلك كبذرة
الكثرية اليت تنـزل كاملطر وتبلغ درجة ال يوجد هلا نظري، وتشهد على أن قوله 

ما من غباوة أكرب من .  هو على وجه القطعية واليقني، وليس قول اإلنسان�
 اإلنسان كونه ملهما من اهللا اعتمادا على بعض الرؤى أو اإلهلامات أن يدعي

ففي هذه احلالة ال يقع االعتراض . العادية اليت يتلقاها كل الناس بشكل عام
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ملاذا أهلكه باخليبة واخلسران بعد إنزال اإلهلام : على اهللا تعاىل وال جيوز القول

 الغيب نفسه الذي اعترب بل احلق أن االعتراض يقع على هذا الشخص. عليه
 مثال؛ فحني ظهر عليه املالك جربيل مل �خذوا النيب . حديث النفس إهلاما

خشيت : "يتيقّن فورا بأنه من اهللا تعاىل بل جاء إىل السيدة خدجية خائفا وقال
ولكن . أي أخشى على نفسي كثريا أن يكون ذلك كيد الشيطان" على نفسي

 اهللا بسرعة ودون تزكية النفس يقعون يف الذين يتمنون أن يصبحوا أولياء
  . خداع الشيطان سريعا

من الشيطان فلماذا مل " إهلي خبش"فال بد من التأمل أنه إذا مل تكن إهلامات 
تشهد عليها أفعال اهللا القاهرة؟ من املؤسف حقا أنه قد مات، ولكنه ترك 

وف من وقد هلك قبله أل. بصمة اخلزي والذلة الشنيعة على وجوه أشياعه
األسف كل األسف أن الناس يفحصون . الناس نتيجة هذا النوع من اإلهلامات

الذهب حىت ال يكون مزيفًا، ولكن ال يفحصون إهلامام فيما إذا كانت من 
فما هو خطأ اهللا يف ذلك إذن؟ فمن اغتر بالكالم فحسب . اهللا أو من الشيطان

ولن يواجه .  واهلوان يوما مادون أن تصحبه شهادة اهللا الفعلية لواجه اخلزي
ذلة اخليبة واخلسران فحسب، ولن يواجه ذلة املوت فقط مقابل خصمه بعد 

: املباهلة، بل سيواجه أيضا ذلة الطاعون الذي ورد عنه يف احلديث الصحيح
بالطاعون أنه كان " إهلي خبش"فثبت أيضا من إصابة ". الطاعون وخز اجلن"

  . "تنزل الشياطني"حتت تأثري 
 من كتابه مراسلةً بيين وبينه، وبقراءا ٤قد نشر بابو إهلي خبش يف الصفحة 

يدرك اإلنسان جيدا أنين كنت قد أصررت عليه أن ينشر ما ألصقه يب من التهم 
مثل قوله إن هذا الشخص كذاب ومسرف مبعىن أن كل ما - على إهلامه بناء

م يف األمر، ألن اهللا تعاىل يقول  حىت يحكَ-ه من اإلهلام ليس إال افتراء منهيدعي
 ��ومن أَظْلَم ِممِن افْترى علَى اِهللا كَِذبا أَو كَذَّب ِبآياِتِه�: يف القرآن الكرمي

                                           
  ٢٢: األنعام �
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ولقد نشر .  من كتابه بنشر تلك اإلهلامات٤وردا على ذلك وعد يف الصفحة 

: رة التالية من الكتاب جوايب األخري الذي حيتوي على العبا٧يف الصفحة 
سأدعو اهللا تعاىل وحده ليكشف احلقيقة وليحكم بنفسه بني الذين يسمونين "

 من ٩مث يقول يف الصفحة . مسرفا كذابا والذين يؤمنون يب مسيحا موعودا
اآلن سأنشر تلك اإلهلامات كلها مع التفهيمات والشروح لفائدة : الكتاب

ية إهلاماته كلها غري أنه أخفى  إىل النها١٩فنشر بدءا من الصفحة . عامة الناس
على أية حال، فقد مساين فيما نشر منها . أيضا بعضها اليت كانت تتعلق بعقوبيت

. كذّابا ويف بعضها مفتريا ويف غريها دجاال وملعونا وخائنا وظاملا وكافرا
وبذلك قد أعطاين أمساء كثرية ولكن اهللا تعاىل قد حكم بسبب اسم واحد منها 

واملراد منه كأنين جتاوزت احلدود يف الكذب على اهللا ". ابالكذّ"فقط وهو 
عصا " من كتاب ٧ و٤ولكن الذين يقرأون الصفحة .  افترائي�وعزوت إليه 

سيعرفون أنين طلبت احلكم من اهللا تعاىل يف التهمة اليت ألصقها يب " موسى
 أن ولقد ورد يف القرآن الكرمي وعد من اهللا. ، ولعنت الكاذب"إهلي خبش"

الذي يفتري على اهللا لن يسلم من العقوبة، وكذلك الذي يكذِّب كالم اهللا لن 
فيتبني من كل ذلك أن موت بابو إهلي خبش بالطاعون . يسلم من العقوبة أيضا

م كان يف احلقيقة حكم اهللا تعاىل الذي صدر يف ١٩٠٧أبريل / نيسان٧بتاريخ 
أما بابو فقد شهد . من يشاءآخر األمر من حمكمته، فليقبل من يشاء ولينكر 

." من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب: "نتيجة احلرب مبوجب احلديث القائل
ولكين أدعو اهللا تعاىل أن يستشهد ! يقول أصحابه اآلن بأنه نال درجة الشهادة

  .آمني مث آمني. على هذه الشاكلة مجيع املفسدين ومعارضي احلق
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كان السبب الوحيد وراء " عصا موسى"حني ألّف بابو إهلي خبش كتاب 

وكتب أكثر من مرة أنه يتلقى من . تأليفه أنه عدين فرعون واعترب نفسه موسى
اب ودجال  كذ)أي أنا العبد املتواضع(اهللا تعاىل إهلامات أن هذا الشخص 

الفقرة " ٤أربعني رقم "وبعد قراءة كتابه سجلت على هامش كتايب . ومفتر
  : التالية اليت حتتوي على نبوءة ودعاء

: مل يتعظ بوعيد الويل الوارد يف اآلية) أي إهلي خبش(من املؤسف أنه "
يس لَك ِبِه وال تقْف ما لَ�:  ومل يأبه أيضا باآلية��ويلٌ ِلكُلِّ همزٍة لُمزٍة�

ِعلْم�	ه بعدم رفع قضيٍة ضده يف أية حمكمة وقد كتب عين مرارا بأين طمأنت 
لن أمتنع عن املرافعة يف حمكمة دنيوية، بل لن : فأقول. دنيوية بسبب افترائه

أرفعها يف حمكمة اهللا أيضا، ولكنك ما دمت قد ألصقت يب ما كاذبة ووقحة 
ها فال أعتقد أنين سأموت قبل أن يربئ ريب القادر وآذيتين على ذنوب مل أقترف

. أال لعنة اهللا على الكاذبني. ساحيت من تلك التهم الكاذبة كلها ويثبت كذبك
م ١٩٠٠ديسمرب / كانون األول١١وذا الصدد تلقيت يوم اخلميس بتاريخ 

  :إهلاما قطعيا أكيدا ونصه
لو وعدتك وعدا  لقد وصل دعاؤنا عنان السماء، ف:ترمجة بيت فارسي

  . إن شاء اهللا تعاىل١١حسنا فال تستغرب، بعد 
ال . على أية حال، ستظهر لرباءيت آية يف هذه املدة وستجعلك تندم كثريا

ميكن أن تزول اجلبال وجتف األار، وتتغري الفصول ولكن . تستهزئ بكالم اهللا
  . كالم اهللا ال يتغري ما مل يتحقق
: عن بابو إهلي خبش إهلام نصه" ٤قم أربعني ر"كذلك ورد يف كتايب 

أنت . اإلنعامات املتواترة. يريدون أن يروا طمثك، واهللا يريد أن يريك إنعامه"
أي يريد بابو ." واهللا وِليك وربك، فقلنا يا نار كوين بردا. مين مبنـزلة أوالدي

                                           
    ٢: اهلمزة �
	
 ٣٧: اإلسراء  
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إهلي خبش أن يرى طمثك أو يطلع على عيب أو مثلبة، ولكن اهللا تعاىل سيريك 

مبعىن أن . وال طمث لك، بل قد ولد ولد هو مبنـزلة أبناء اهللا. إنعاماته املتتالية
كذلك عندما يصبح اإلنسان . احليض شيء قذر ولكن منه يتكون جسم اجلنني

. هللا يتكون جسمه الروحاين من بني شوائب القذارة الطبيعية اليت تشوب فطرته
لوال اإلمث ملا : ا فقد قالت الصوفيةلذ. فالطمث نفسه يصبح سببا لرقي اإلنسان

وهلذا السبب ظل . واألمر نفسه كان سببا لتقدم آدم. أحرز اإلنسان أي تقدم
كل نيب عاكفا على االستغفار نظرا إىل التقصريات اخلفية، وهذا اخلوف كان 

 ِإنَّ اَهللا يِحب التواِبني ويِحب�: يقول اهللا تعاىل. سببا للترقيات دائما
ِرينطَهتففي كل واحد من بين آدم توجد جناسة احليض نوعا ما، ؛��الْم 

 ه جسمنفس ن له احليضولكن الذي يتوب إىل اهللا تعاىل بصدق القلب يكو
وبناء على ذلك فإن الفانني يف اهللا تعاىل يسمون أبناء اهللا، ولكنهم . طفٍل طاهٍر

.  فاهللا تعاىل منـزه عن أن يكون له أبناءليسوا أبناء اهللا حقيقةً ألن ذلك كفر،
إم يسمون أبناء اهللا على سبيل االستعارة ألم يذكرون اهللا تعاىل دائما 
حبماس القلب مثل الطفل الصغري؛ فقد أشار اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي إىل هذه 

 وهلذا السبب .�� ِذكْرافَاذْكُروا اَهللا كَِذكِْركُم آباَءكُم أَو أَشد�: املرتبة فقال
وهناك تشابه بني اهللا تعاىل . يف كتب مجيع األقوام" األب"ذُكر اهللا تعاىل بكلمة 

واألم أيضا على سبيل االستعارة؛ وهو كما أن األم تربي اجلنني يف بطنها، 
كذلك يتربى عباد اهللا احملبوبون لديه يف حضن حبه تعاىل وينالون جسما طاهرا 

إذن، فاألولياء والصوفيون إمنا يسمون أبناء اهللا على . طبيعة السيئةبدال من ال
لَم يِلد �: سبيل االستعارة، إذ أن اهللا تعاىل منـزه عن األبناء ومن صفاته أنه

ولَدي لَمو�	.  

                                           
      ٢٢٣: البقرة �
 ٢٠١: البقرة �

 ٤: اإلخالص  	



�������	���א �٥٤٥
الواردة يف اإلهلامات املذكورة آنفًا، " فقلنا يا نار كوين بردا: "أما الفقرة

ابو إهلي خبش قد أضرم نار الفتنة يف الناس بواسطة كتبه وأننا فاملراد منها أن ب
  . واحلق أن موته قد حقّق مجيع األنباء، احلمد اهللا على ذلك. سنربدها

النبوءة الثانية عن موت بابو إهلي خبش هي تلك اليت تلقيتها من اهللا تعاىل 
: وترمجتها "احلَكَم"و" بدر"م ونشرت يف جريدة ١٩٠٧مارس / آذار١٥بتاريخ 

أَجر األثيم الذي أذنب يف حقي . هناك موسى، سأُظهره وأكرمه أمام الناس"
اآلن صار أمره ). أي سيهلك.. (وأُريه اجلحيم، بلجت آيايت، هلك عدوي

  ." على اهللا
لقد مساين اهللا تعاىل موسى يف هذا املقام، كما سميت موسى يف عدة أماكن 

ملخص هذا اإلهلام هو أن هناك موسى .  عاما٢٦ يف الرباهني األمحدية قبل
. أما غريه الذي يدعي أنه موسى فهو كاذب. واحد يف هذا الزمن وليس اثنان

لقد حان األوان أن أُظِهر موسى الذي هو من عندي، وأكرمه : مث قال تعاىل
أما الذي أذنب يف حقي، أي ادعى أنه موسى كذبا وزورا سأجره، . بني الناس

  . ريه اخلزي وأُِميته ميتة الذلة، وأُريه اجلحيم أي سيموت مصابا بالطاعونأي أُ
هذه النبوءة كانت من اهللا تعاىل بصراحة تامة، ألن املدعي مقابلي أنه موسى 

وقد . يف هذا الزمن، كان بابو إهلي خبش وحده الذي أهلكه اهللا تعاىل بالطاعون
قبل إصابته " احلَكَم"و" البدر" جريديت أُشيع هذا اإلهلام بني ألوف من الناس يف

وليكن معلوما أن املراد من جهنم يف كافة . به وموته، مث حدث كذلك متاما
  . إهلامايت هو الطاعون

باختصار، هذه كانت نبوءة عظيمة أُنبئ فيها قبل األوان أن بابو إهلي خبش 
 إهلامايت هو أذكر مثاال للداللة على أن املراد من جهنم يفو. سيموت بالطاعون

" البدر"الطاعون؛ فقد تلقيت إهلاما قبل مدة وقد نشر مع الشرح يف جريدة 
  : ونصه" احلَكَم"و
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وقد فُسر ذلك بأنه سيأيت على " يأيت على جهنم زمانٌ ليس فيها أحد"

أي أن اهللا تعاىل سينجي . الطاعون زمان لن يكون مصابا به أحد يف هذا البلد
مث هناك إهلام آخر يبين أن املراد من الناِر هو . هذا البالءالناس بشكل عام من 

ال ختوفونا من : "الطاعونُ، وقد نشر ذلك اإلهلام أيضا منذ مدة طويلة وتعريبه
أي أن الذين حيبونين حبا صادقا ." النار، فإن النار خادمة لنا بل خادمة خدامنا
  .وكامال سيحفَظون من الطاعون، وأنا خاصةً

ار، هناك أمران جديران باالنتباه اخلاص عند كل منصف يف قضية باختص
  . بابو إهلي خبش

وشرع يسرد " إهلي خبش"األمر األول اجلدير بالتأمل هو أنه حني ارتد 
ألصدقائه إهلاماته ضدي ولتكذييب، فماذا طلبت عندئذ للحكم يف القضية؟ إن 

، وميكن للقراء "ىعصا موس" من كتابه ٦ و٥هذا الطلب مذكور يف الصفحة 
. الكرام أن يعرفوا مبطالعته أن ذلك الطلب كان يف احلقيقة على سبيل املباهلة
. أو قُلْ إن شئت إنه كان دعاء صادقا نابعا من القلب طلبا حلكم اهللا جلّ شأنه

  : وأنقل فيما يلي اجلزء املعين منه
قيم الناس ما دمت أطلب احلكم من السماء، واهلدف من ورائه هو أن يست"

على الصراط السوي مبعرفتهم شخصا ينفعهم وجوده حقيقةً، ولكي يعرفوا 
من الذي يعرف إىل اآلن من هو هذا الشخص؟ . شخصا جاء إماما من اهللا حقًا

أي (هلذا السبب طُلب ذلك . ال يعرفه إال اهللا أو الذين أُعطُوا بصرية من عنده
؛ فإذا كانت إهلاماته اليت تلقاها عين )ييبأن ينشر بابو مجيع إهلاماته املتعلقة بتكذ

أي ال بد أن حيل يب دمار (من اهللا تعاىل حقا فسيظهر صدقها جليا ال حمالة 
 من مسرف - وهم جديرون بالرحم -، وبذلك سينجو اخللق )وهالك بعدها

أي ما دام بابو إهلي خبش يعتربين كذابا وكأين افتريت على اهللا بإعالن (كذّاب 
أما إذا كان يف علم اهللا ما يعاكس سوء ظنه ) ح املوعود فسأهلك حتماأين املسي

 �أي لو كنت مسيحا موعودا حقا حسب علم اهللا لشهد (هذا فسيتبني أيضا 
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وإنين أِعد أين لن أرفع ضدك قضية، ومعاذ اهللا أن يشن هجوم غري مربر ). يل

جو منه أي سأر(على جاهك وشوكتك، بل سأدعو اهللا تعاىل وحده للحكم 
شن علي هجوم شرس إن مل أكن مفتريا وقد - أن ينـِزل من السماء �

 أمرا لتربئيت وتكذيب بابو إهلي خبش، ألن طلب الرباءة من سنة -كذبا وظلما
  �.وإن تربئة ساحة الصادق سنة اهللا القدمية)." �األنبياء كما متنى يوسف 

". عصا موسى"كتابه  من ٧، ٦، ٥إن رساليت هذه مسجلة يف الصفحة 
 بعد �واحلكم الذي أصدره . وواضح أين طلبت فيها احلكم من اهللا تعاىل

ذلك واضح جلي، وهو أن اهللا تعاىل رزقين التقدم يف كل موطن، ومن ناحية 
. ثانية أمات بابو إهلي خبش يف حالة خيبة تامة فمات بالطاعون مبئات احلسرات

  . ون؟ وقد أمت اهللا تعاىل ذلك يف حيايتأَتراه كان يود أن ميوت بالطاع
واألمر الثاين واجلدير بالتأمل للمنصفني هو أن بابو إهلي خبش قد نشر إزائي 

كل ما كان عنده من رصيد إلهلاماته املمتدة على عام " عصا موسى"يف كتابه 
بعد اخليبة " إهلي خبش"كامل، وملخصها أين سأهلك بالطاعون يف حياة 

ل يب صنوف الدمار، وسينـزل علي وبال املالعنة واملباهلة واخلسران، وستح
وعلى نقيض ذلك سينال هو تقدما عظيما وسريزقه اهللا تعاىل عمرا . ويهلكين

طويال وسيشهد أنواع دماري بأم عينيه، وسيعطَى أمالكا وبساتني، ولسوف 
قبل عليه عالَمإهلي خبش"هذه اإلهلامات ممتدة على عام تقريبا وقد نشرها . ي "

 سنوات تقريبا ٦أما إهلاماته اليت تلقاها فيما بعد أي إىل موته بعد . يف عداويت
ومن تلقى هذا القدر من اإلهلامات يف سنة واحدة كم . فقد أُخِفيت حلكمة ما

عسى أن يكون رصيده يف ست سنوات؟ ولكن ال أمل يف نشرها اآلن ألين 
                                           

ـ "الرباهني األمحدية" عاما يف كتايب ٢٦لقد سبق أن نشر هذا اإلهلام قبل    � ول ، حيث يق
اهللا تعاىل مشريا إيلّ إنه كما ألِصقت التهم الباطلة مبوسى األول كذلك ستلـصق التـهم                

: ونص اإلهلام هو كمـا يلـي      . الباطلة مبوسى هذا، أي يب، ولكن اهللا تعاىل يربئ ساحته         
أمل تتحقق هذه النبوءة مبوت بابو إهلي خبـش؟         ." فربأه اهللا مما قالوا وكان عند اهللا وجيها       "

 .منه
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. ث عن خيبيت وكوين حمط عذابكما كنت أمسع دائما أن مجيعها كانت تتحد

أما اآلن، وقد حكم اهللا تعاىل يف األمر، فأنى ألصدقائه أن ينشروها؟ وال بد أن 
الذي هو من رفقائه -حلق تكون كلها قد أُحرقت فورا، وإال فليقل منشي عبد ا

عصا "هل انقطعت عنه سلسلة اإلهلامات بعد نشر :  حالفا باهللا-األقربني إليه
تلق حىت إهلاما واحدا؟ ليتهم نشروا بقية اإلهلامات أيضا حىت ، ومل ي"موسى

إن الذين يعادونين بسبب أفكارهم النفسانية فقط لن خيتاروا . تتبني احلقيقة أكثر
لو كنت . طريقا يستبني به احلق والصدق؛ ولكن اهللا لن يتوقف ما مل يبينه

 معي �كن إذا كان اهللا ول. كاذبا مفتريا لكانت عاقبيت كعاقبة بابو إهلي خبش
فلن يهلكين حبيث تكون اللعنة أمامي ومن ورائي، ألن سنته القدمية مع 

 على الصادق -جهال منهم- وإنْ اعترض الناس الصادقني هي أنه ال يضيعهم
بل اهللا تعاىل يظهر براءة الصادق يف . يف وسط عصره وطعنوا فيه أنواع الطعن

ته الدنيا العمياء من طعنها؟ ال يزال اليهود هل من نيب استثن. اية املطاف
، إذ قد ادعى �يقولون إىل اآلن إنه مل تتحقق أية نبوءة من نبوءات عيسى 

امللك ومل ينلْه، وقد أعطى يهوذا اإلسخريوطي عرش احلكومة ومل يتحقق هذا 
هذا . الوعد أيضا، وقد أنبأ بعودته يف هذا الزمن وثبت بطالن هذا األمر كذلك

، وكذلك يعترض �يعترض به اليهود وامللحدون على نبوءات عيسى ما 
ولكن اهللا تعاىل . فكان ضروريا أن يعترض علي أيضا. �النصارى على النيب 

. أيدين بآالف اآليات اليت مل يؤيد ا إال قليال جدا من األنبياء الذين سبقوا
  �.ومع ذلك ال يستفيد منها الذين ختم على قلوم

                                           
لقد لطم اُهللا وجوه املعادين بإراءة آالف اآلالف من اآليات ولكن ما أوقحهـا مـن                 �

ولو رأوا مئة ألـف آيـة مـا         ! وجوه إذ تظهر للعيان حىت بعد تلقي كل هذه اللطمات         
احلق أن قلوم بعيدة عـن      . استفادوا منها، وإذا مل يفهموا أمرا واحد فقط أثاروا ضجة         

 . منه. بق أن جاء نيب حسبما فهموااإلميان بكل نيب إذ مل يس
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ت اآلية واضحة بالنسبة ألصدقاء بابو إهلي خبش أنه قد أورد مرارا كان

وجاء فيها أين سأموت يف حياته بعذاب " عصا موسى"إهلاماته حبقي يف كتابه 
الطاعون وحيالفين الدمار واإلدبار، ولكن ملاذا عاملين اهللا على عكس تلك 

ظهر صدقياإلهلامات كلها؟ فقد طمأنين بأنبائه أنه سيجعلين غالبا وسي .
والالفت يف األمر أنه حني استخدم بابو إهلي خبش كلمات قاسية حبقي يف 

وقال إن هذا الشخص مردود من " عصا موسى"إهلاماته املسجلة يف كتابه 
حضرة اهللا، وأن اهللا تعاىل يقول إين سأهلكه بالطاعون وسيدمر وميوت ذليال 

 إىل ست سنوات متتالية -ى عبادهالغيور عل- أكرمين اهللا مهانا وخائبا؛ عندها
وليس هذا فحسب بل أظهر إىل جانب ذلك . بإهلامات تطمئنين بعكس إهلاماته

. فاحتوت النبوءات عن نصرة اهللا وتأييده على جزأين. آيات قاهرة أخرى
هناك نبوءات يف كتايب الرباهني األمحدية، كما نشرت نبوءات أخرى : أوال

يعود زمن هذه النبوءات إىل عدة سنوات قبل فيما بعد يف كتيب األخرى، و
واجلزء الثاين من تلك النبوءات هو ما نشر بعد ". عصا موسى"وجود كتابه 

عصا "بعد تأليفه " إهلي خبش"ومعلوم أن ". إهلي خبش"إىل موت " عصا موسى"
ولكنين تلقيت من اهللا تعاىل مئات النبوءات يف . امتنع عن نشر إهلاماته" موسى
مقارنة " وقد نشرت يف جملة -"عصا موسى"اليت تلت نشر -الستة ت السنوا
الصادرة يف قاديان، وكذلك يف كتيبايت اليت " احلَكَم"و" البدر"وجريدة " األديان

حقيقة "، كما سجلت يف كتايب "عصا موسى"ألّفتها بني حني وآخر بعد 
  .أيضا" الوحي

اليت مضت بعد تأليف باختصار، مل ختل من النبوءاِت، السنوات الست 
إىل موت بابو إهلي خبش، بل ظلت اإلهلامات تنـزل علي " عصا موسى"

سأغدق عليك : وتتلخص تلك اإلهلامات يف أن اهللا تعاىل خاطبين وقال. كاملطر
إنعامايت، وسيهلَك كثري من أعدائك أمام عينيك، وستخرب بيوم وسيموتون 

إهانتك ألنه قد سبق أن كتبت ألغلنب أنا وسأهني من أراد . باحلسرة واخليبة
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 سترى ما �.وسأحافظ من الطاعون وصدمة الزلزال كل من يف دارك. ورسلي

ستكون لك الغلبة يف النهاية، وسأظهر . أريك ما يرضيك. أفعل بارمني
سأحارب أعداءك بنفسي، أقوم . صدقك بصوالت قوية صول بعد صول

ن يطفئوا نور اهللا بأفواههم، ولكن اهللا يريدون أ. معك، وألوم من يلومك
ننزل عليك أسرارا من السماء، ومنزق . سيجعل حزبه غالبا، ال ختف، سنعليك

ال حتزن، . ونري فرعون وهامان وجنودمها ما كانوا حيذرون. األعداء كل ممزق
ما . وما كان اهللا ليتركك حىت مييز اخلبيث من الطيب. إن ربك لباملرصاد

. سنعليك.  سننجيك من شر األعداء. إال أخزى به اهللا أعداءهأُرسل نيب
أرحيك وال أجيحك وأُخرج منك قوما ولك نري . سأكرمك إكراما عجبا

أنت الشيخ املسيح الذي ال  .أي سأدمر خططهم. ودم ما يعمرون .آيات
لك درجة يف السماء ويف الذين هم . كمثلك در ال يضاع. يضاع وقته

ويسطو بكل من . ويعطيك كل مراداتك. عصمك اهللا من العدا ي.يبصرون
سالم عليك من اهللا . سينـزل اهللا مشهرا سيفا ليقطع العدو وأسبابه. سطا

حجة قائمة . قل إين صادق فانتظروا آيايت. سأفرق بينك وبني ارمني. الرحيم
ن وقطع دابر القوم الذي. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وفتح مبني
إنه كرمي متشى  .واهللا يأىب إال أن يتم أمرك. يريدون أال يتم أمرك. ال يؤمنون

. إذا غضبت غضبت وكلّ ما أحببت أحببت. أمامك وعادى لك من عادى
يعظِّمهم امللوك ذوو . توجد يف املقبولني عند اهللا مناذج القبول وعالماته

 ألم جتاوزا �عة عشر دابةًسأهلك أرب. إم يسمون أمراء السالم. اجلربوت
والذي هو نافع للناس سأبقيه . حصل يل الفتح حصلت يل الغلبة. احلدود

                                           
املراد من هذا اإلهلام أن الذين هم يف حظرية دارك ويسكنوا عند الطاعون سواء كانوا                �

 . منه. من األهل أو اخلَدم سيحفَظون من الطاعون
لقد هلك بابو إهلي خبش بالطاعون بعد هالك إحدى عشرة دابة كما جـاء يف بيـت                  �

 عنان السماء، فلو وعدتك وعدا حسنا فال        وصل دعاؤك لقد  : رمجته ت -بالفارسية-أُهلمته
وبقي بعده اثنان آخران حـىت      . ١٢فتبني من ذلك أن بابو كان رقم        . ١١تستغرب، بعد   

  .منه. ١٤يكتمل عدد 
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هناك موسى، . اهللا عدو الكاذب ويوصله جهنم. سأرزقك غلبة تحمد. طويال

أَجر األثيم الذي أذنب يف حقي وأُريه اجلحيم، . سأُظهره وأكرمه أمام الناس
يا مشس، يا .  اآلن صار أمره على اهللا، أي سيهلك.بلجت آيايت، هلك عدوي

  . سريزقك اهللا إنعاما ترضى به. قمر، أنت مين وأنا منك
هذه إهلامات أهلمتها من اهللا خالل ست سنوات بعد نشر اإلهلامات يف 

هذا ونشر، بدأت " عصا موسى"ومنذ أن أُلِّف كتاب ". عصا موسى"
فليحكم . ىل ما قبل موت بابو إهلي خبشاإلهلامات تنـزل علي ويعود زمنها إ

عصا "اآلن القراء الكرام بأنفسهم، بعد املقارنة بني إهلامايت وبني اليت وردت يف 
، فيما إذا تبني صدق إهلامايت أو إهلامات بابو إهلي خبش؟ هذه املقارنة "موسى

وإن مل تكن النية . وحدها تكفي املنصف، وا يتميز الصادق من الكاذب
  .  فسيحكم اهللا بنفسه حبق شخص مثلهصاحلة

لقد أصدر آريا قاديان جريدة من أجل : ٢٠١ - ٢٠٠ -١٩٩: اآلية
يديرها ويشرف عليها ". شبهـ جنتك"إيذائي وإطالة اللسان علي فقط ومسوها 

كت : اجهر جند، والثالث: ثالثة أشخاص، أحدهم املدعو سومراج، والثان
 ثالث آيات إهلية إذ كانوا مؤذين وظاملني إىل والك هؤالء الثالثة ظهرت. رام

  . أقصى الدرجات
سيقر بأا كانت كلها " شبهـ جنتك"كل من قرأ أعدادا من جريدم 

 ٢٢ عين يف عددها قالوافقد . مليئة ببذاءة اللسان والقذارة واالفتراء
إن هذا الشخص جشع وأناين وفاسق وفاجر، لذا يرى : م١٩٠٦أبريل /نيسان
  .ا سيئة وقذرةأحالم

اجلريدة الوحيدة اليت أخذت على : م١٩٠٦مايو / أيار١٥مث جاء يف عدد 
شبهـ "عاتقها مسؤولية فضح إهلامات املسيح القادياين ونبوءاته هي جريدة 

  .إن املرزا القادياين سيئ األخالق ويتطلع إىل الشهرة وجشع". جنتك
  



٥٥٢  �������� ��	���א����
الشقي، يعترب . م١٩٠٦مايو /  أيار٢٢مث كتبت اجلريدة عين يف عددها 

 ٢٢: وكتبت يف عددها. الكسب عارا، بارع يف املكائد واخلديعة والكذب
سوف نفضح هذه املكائد ال حمالة، ونأمل : م١٩٠٦ديسمرب /كانون األول

املريزا مكّار، : كذلك ورد يف العدد نفسه. أيضا أن ننجح يف بغيتنا حتما
  . فات مشينةكذاب، وأفراد مجاعته ذوو أعمال سيئة وتصر

وقد دعوت يف . باختصار، كل عدد من جريدم صدر مليئا بشتائم قذرة
فأُخِبرت . حضرة اهللا مرارا أن يهلك العاملني يف هذه اجلريدة ويرفع هذه الفتنة

كان يشق علي كثريا أم كانوا . أكثر من مرة بأن اهللا تعاىل سيستأصل شأفتهم
خيم يأنه صدق نظرا إىل قرب مسكنهمللناس ل من سكان قاديان فكان كذ .

مارس / آذار١مث حدث أن نشروا إعالنا خلداع الناس يف جريدم عدد 
 عاما ١٥لقد عشنا جنبا إىل جنب معه يف القرية نفسها إىل : "... م١٩٠٧

متتالية وأمعنا النظر يف أمره وتبني بعد تأمل طويل أن هذا الشخص يف احلقيقة 
 ،اعغارق يف امللذات، وبذيء اللسان، وما إىل ذلكمكّار، طم".  

ن هذا إ قالوا عاما مث ١٥والظاهر أن الذين ادعوا العيش يف اجلوار إىل 
الشخص مكّار ومفتٍر يف احلقيقة، كان من املمكن أن تترك شهادم تأثريا 

مل نر آية يف تلك الفترة غري أن ما : مث ورد يف العدد نفسه. عميقا يف القلوب
  .يناه هو أنه يفتري إهلامات كاذبة كل يوم، وغباؤه منقطع النظريرأ

آريا : "فألَّفت أخريا كتيبا بعنوان. هلذا السبب اضطررت للدعاء عليهم
يتلخص هذا الكتيب يف أن اآلريا املقيمني يف قاديان، مبن فيهم " قاديان وحنن

 طويلة وقد شاهدا املدعو شرمبت والثاين باسم مالوامل، ظال يزورانين إىل فترة
وكالمها شاهد على مجيع آيايت اليت رفضها . آيات مساوية كثرية بأم أعينهم

فلو . ومديرها رفضا باتا وعداين مكّارا ومفتريا" شبهـ جنتك"حمرر جريدة 
كنت كاذبا مفتريا كما يقولون فعليهما أن حيلفا أما مل يريا تلك اآليات، 

ما ما أخربين اهللا عن هؤالء الثالثة أي سوم راج، أ. لكنهما مل حيلفا إىل اليوم
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واجهر جند وكت رام فقد كتبته يف ذلك الكتيب، مبا يف ذلك دعاء يف 

  :ترمجتهماصفحة الغالف الثانية وهو بصورة بيتني 
  إن موت ليكهرام كرامة كبرية ومع ذلك ال يفهمون، هذه هي املأساة"

  ."من السماءيا رب فهمهم أنت بنفسك وأِرهم آية 
ملخص البيتني هو أنين دعوت اهللا تعاىل أن يظهر آلريا قاديان أيضا آية 

 من الكتيب نفسه أنبأت ٢٢، ٢١ويف الصفحة . عذاب مثل موت ليكهرام
سطع صدقهم حبقهم وقلت إم قد جتاوزوا احلدود يف تكذيب األنبياء الذين ي

 يف هذا األمر، وسريي -الذي هو غيور على عباده-كالشمس، فسيحكم اهللا 
. نا وبينهمندعو اهللا تعاىل أن حيكم بين... حتما يد قدرته يف حق أنبيائه األحباء

 من الكتاب نفسه عن ٥٤ إىل ٥٣مسجلة من الصفحة -مث هناك نبوءة أخرى 
   :ترمجتها يف أبيات تلي -وغريه" شبهـ جنتك"مدير جريدة 

اء، ارفعوا احلجاب تروا يدعون أهل الفيدا باالسم ولكن قلوم سود
  .بواطنهم مليئة بذلك

 م ِسباعليسوا أحياءيف طبيعتهمإ يستخدمون لسانا بذيئا دائما، . ، وأموات
  .وذلك عالمة غضب اهللا عليهم

مل تقم هلم قائمة أمام دين اهللا قط، فبدؤوا يكيلون الشتائم، هذا ما ثار يف 
  باهلم 

  . فقد جتاوزوا احلدود كلهاال توجد يف عيوم مسحة من احلياء،
اإلله الذي آمنا به هو قادر وقوي، وهو الذي سيري شيئا، هذا ما نرجو 

  �.منه
                                           

لقد بعث منشي اهللا دتا مدير مكتب الربيد يف قاديان سابقا واملوظف يف مكتب الربيد                �
 رسالة إىل   -من مجاعتنا بل من مجاعة معارضينا     علما أنه ليس    -ر حاليا   الرئيسي يف أمرتس  

لدى مساعي مبوت الله اجهر     : وفيما يلي حمتواها  " احلَكَم"شيخ يعقوب علي حمرر جريدة      
 بالطاعون، تذكرت احلوار الذي جرى أمامي بينك        -أحد اآلريني من قاديان   -ند ورما   ج

ار على النحو التايل أنه جرى ذات يوم        كان احلو . وبني الله اجهر جند وقد حتقق بالضبط      
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  ".شبهـ جنتك"هذه النبوءة تشري إىل سوم راج وغريه من مدراء جريدة 

  :ترمجتها:  من الكتاب نفسه هناك أبيات أخرى كنبوءة٦١ويف الصفحة 
   اتركوا اجلسارة فهذا هو طريق احلياءيا أيها اآلريون ملاذا فسد قلبكم،

ملاذا تؤذونين مفترين مئة افتراء؟ من األفضل أن تتوقفوا عن ذلك فهذا هو 
  الطريق البعيد عن البالء

انظروا، هذا هو املريزا الذي بدعائه هلك ليكهرام ممزقا إربا وحدث املأمت يف 
  كل بيت

الق، ومن أساء األدب اإليذاء وإيالم قلوب األطهار ليس جيدا على اإلط
أي من ال يتوقف عن بذاءة اللسان مثل ليكهرام لن ينجو من . (فذاك هو اجلزاء

  )العذاب
" شبهـ جنتك"حني جتاوز حمرر جريدة . هذه هي األنباء اليت أنبأت ا

. ومدراؤها يف كيل الشتائم، كشف اهللا علي أم موشكون على اهلالك
مث عندما حانت ". حلَكَما"و" بدر"ة فنشرت معظم اإلهلامات يف جريد

اجهر : وكانوا ثالثة أشخاص، أحدهم املدعو سوم راج، والثاين-عقوبتهم
ة غضب اهللا تعاىل قضت عليهم خالل  فإن صفع-كت رام: جند، والثالث

ثالثة أيام؛ إذ أصيبوا كلهم بالطاعون وحلّ وبال بالئهم بأهلهم وأوالدهم 
هذه هي .  يشهد موت أوالده األعزاء بالطاعونفلم ميت سوم راج ما مل. أيضا

ولكن ال أعتقد أن بقية أصدقائه املوجودين يف . عاقبة سوء التصرف واجلسارة
إن أرواح األنبياء األصفياء تشكو أمام . قاديان سريتدعون عن سوء تصرفهم

فال شك أن تلك األرواح املقدسة . را القدير من بذاءة لسام وإساءم

                                                                                                     
فقلت أثناء النقاش إن محاية حـضرة  . نقاش بينك وبني الله اجهر جند حول املريزا احملترم   

أنا : فقال الله اجهر جند. املريزا من الطاعون آيةٌ وال يسع أحدا أن يدعي أنه سيحفظ منه          
 له بأنك ستموت بالطاعون حتما،      فقلت. أيضا أدعي مثل املريزا بأين لن أموت بالطاعون       

 .منه. م١٩٠٧أبريل / نيسان٢٤. والسالم. وهذا ما كان
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لذا تأكدوا أن هؤالء القوم . إلكرام وأن تثور غرية اهللا من أجلهمتستحق ا

واعلموا أن أصحاب الطبائع اخلبيثة ال يباركون . يبذرون بذرة فنائهم بأيديهم
هل تستحق الشجرة اليابسة واملُرة أن تحفَظ؟ كال، بل سوف تقطَع قبل . أبدا

ة واحدة، بل هي ثالث ال تظنوا أن موت هؤالء الثالثة بالطاعون آي. غريها
واآلن ننتظر من سيخلفهم يف قاديان ومىت ينشر مثلهم يف اجلريدة عين . آيات
  آيةً قط؟أم مل يروا مين  مكّار وكاذب، وبأين

 �أيها اآلريون من قاديان، اتقوا غضب اهللا، وال تعزموا على الكذب، فإنه 
 العظيمة اليت شهدمتوها فاآليات. يستطيع أن يبيد الظامل واملسيء يف ملح البصر

بعد -يه من يستطيع أن يتنبأ أنه سيأيت عل. لو شهدها آري ذو طبيعة نبيلة لقبلها
 حني يكون فيه مئات آالف الناس أتباعا له، وأن -زمن اخلمول وقلة احليلة

نبوءته هذه لن تبطل مبكائد املعادين؟ ومن يستطيع أن ينبئ يف زمن الفقر املدقع 
ليه زمان تقبل عليه الدنيا باهلدايا واألموال، وأن اهللا تعاىل سيوحي أنه سيأيت ع

  إليهم لينصروه بكامل الصدق واإلخالص، وأن يضحوا يف سبيله بأنفسهم؟ 
 يف الرباهني -ما كتبته اآلن- اهللا قد أنبأين فيا أيها اآلريون، تعرفون جيدا أن

عني الناس، وقال يل األمحدية يف زمن مخويل وفقْري حني كنت مستورا عن أ
إن الدنيا تقبل عليك من كل حدب وصوب، وحيضر خلدمتك مئات : خماطبا

اآلالف من الناس، وسيأتون بكثرة حىت تكاد تسأم من لقائهم أو تصعر هلم 
وسيبذل األعداء كل ما . وسيتدفّق إليك عالَم. خدك وستغور الطرق مبجيئهم

فكنتم أول الشاهدين .  سيتم أمرهيف وسعهم لكيال يتحقق ذلك، ولكن اهللا
  . على هذه النبوءة ولكنكم كتمتم شهادتكم عمدا

يا من ال ختافون اهللا، ويا قساة القلب، أمل تقرؤوا هذه النبوءة العظيمة يف 
الرباهني األمحدية؟ أَلستم شهداء على أن هذه النبوءات تعود إىل زمن مل يكن 

وما من األيام؟ هل لكم أن تقولوا ألي عقل أن يتصور أن هذا ميكن حدوثه ي
إنه بوسع إنسان أن ينبئ مثل هذا النبأ يف زمن مخوله؟ إذا كان يف الدنيا نظري 
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وإال فاعلموا يقينا أن حجة اهللا قد متت عليكم، وال يسعكم . لذلك فأتوا به

والذي ينظر إىل آية اهللا نظرة ازدراء واستخفاف فهو سيئ الطبع . الفرار قط
فارتدعوا عن .  األوىل، وال ميوت ما مل ير آية أخرى لغضب اهللامن الدرجة

إن ذلك اإلله القادر ال . اجلسارة لئال حيل بكم غضب اهللا فتدمروا وتبادوا
إنين ألرى أنه سيري آية أخرى، ألن الدنيا مل تقبل آياته بل . يعجزه اإلنسان

ال يرى . أا ماتتلقد صارت حالة الدنيا غريبة وك. سخرت واستهزأت ا
لقد جنحوا للتكذيب وال يستفيدون . أحد بعني التقوى مدى انكشاف احلقيقة

كلهم متشبثون بالقصص، ويؤثروا على آيات اهللا . من آيات اهللا شيئا
وال يدرى . فأرى كأن هذه العالمات عدمية اجلدوى يف أعني الدنيا. الساطعة

ولكن . مت، وتقوى اهللا تالشتما هو حادث ألن القلوب قست، والعيون ع
ليت . اهللا ريب قد أخربين أن هناك آيات أخرى بعدها وستكون منوذجا للقيامة

. لقد قال اهللا إن قيامة أخرى ستقوم. الناس يفهمون ويتجنبون غضب اهللا املقبل
  . م١٩٠٧أبريل / نيسان٢٧فقد تلقيت هذا اإلهلام بتاريخ 

  :ترمجة أبيات أردية
إن هناك قيامة قائمة على ! نكار بعد رؤية اآليات؟ انتبهواإالم ينفع اإل

  الكاذبني قريبا
ما هذه العادة؟ ملاذا تكتم شهادة احلق، فيا قليل األدب إن العقاب نازل 

  عليك قريبا
 إن مكائدك يا جاهل، لن تضرين بشيء قط، فإنين سأخرج ساملا وإن أُلقيت

  يف النار
طعت ما أقول، بأين سأنال عزة وإكراما أما إذا كان لك ِدين فغير إن است

  أنت فتالم وتهان
لقد تشدقّت كثريا وكتمت احلق ولكن تذكَّر أنك سوف تواجه ندامة يوما 

  من األيام
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سيهينكم اهللا تعاىل، أما أنا فسأنال العزة والشرف، فامسعوا أيها املنكرون إن 

  هذه الكرامة موشكة على الظهور اآلن
هللا تعاىل آية مروعة ومهيبة، وستبعث االستقامة والصمود يف سوف يظهر ا

  القلوب
إن عباد اهللا األطهار يغلبون اآلخرين، إن هذه اآلية موشكة على النـزول 

  من أجلي 
شرف على قسم امل سيد ناصر شاه  السيدأحد أصدقائي، وهو: ٢٠٢اآلية 

غري قادر على حتمل ، واجه مشكلة عويصة؛ إذ نقل إىل ِجلِْجت وكان األار
فأخذ إجازة من العمل وجاءين طالبا الدعاء ليعين يف . صعوبة السفر ومعاناته

ولكن األمر كان يبدو مستحيال يف . جامون ويتجنب االنتقال إىل ِجلِْجت
ففي إحدى . الظاهر ألن أوامر نقله كانت قد صدرت، وبالتايل كان قلقًا جدا

 التهجد، إضافة إىل أدعية أخرى كثرية مبا فيها الليايل دعوت له كثريا يف صالة
فأخربين اهللا تعاىل يف حالة نعاس خفيف أن كل . الدعاء لشوكة اإلسالم أيضا

وأُخربت كذلك أن . أدعيتك قد استجيبت مبا فيها الدعاء لشوكة اإلسالم أيضا
 استجاب �فسررت كثريا على أنه . سيد ناصر شاه قد أُلغيالسيد حكم نقل 

وسعدت لسبب آخر أيضا، وهو أن من كربى عالمات فضل . عائي يف حقهد
. فأخربته فورا أن دعائي حبقك قد استجيب. اهللا ورمحته علينا استجابته الدعاء

مث بعد ذلك بثالثة أو أربع أيام جاءته رسالة من موظف يف الوالية أن أمر نقلك 
 إياي، ومن هنالك بعث إيلَّ فسافر بعد بضعة أيام إىل جامون مودعا. قد أُلغي

  : برسالة أنقلها أدناه وهي كما يلي
  إىل سيدنا وموالنا ومرشدنا املسيح املوعود واملهدي املعهود دام ظلكم

أبارك حلضرتكم على أنه قد عينت يف . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
واآلن لن أضطر القسم األول يف جامون بعينها، وقد أُصدر األمر ذا الصدد، 

 قد استجاب أدعيتكم، �احلمد هللا رب العاملني على أنه . لالنتقال إىل ِجلِْجت
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يا سيدي، هذه معجزة كبرية حدثت من . وبربكتكم جنّاين من عناء سفر طويل

لقد سررت أكثر . فدتك نفسي وروحي يا مسيحي ومهدي احلبيب. أجلي
ت اليوم فيها الدعاء لقوة اإلسالم على حتقق إهلامكم أن األدعية اليت استجيب

وقد أخربمتوين أيضا يا سيدي أنكم دعومت ضمن تلك األدعية . وشوكته أيضا
. أن يلغى حكم نقلي إىل ِجلِْجت وأن أُعين يف جامون، وقد أخربمت باستجابته

  .احلمد هللا، احلمد هللا. فأشكر اهللا تعاىل على أنه قد حدث متاما حبسب قول اهللا
، ضابط يف  يف قسم األارسيد ناصر شاه املراقبالسيد املتواضع العبد 

  .يف جامون) املباحث(املكتب الثاين 
  م١٩٠٧أبريل / نيسان١١يف 

م تلقيت إهلاما ١٩٠٧أبريل / نيسان١٣ قبل بضعة أيام من :٢٠٣اآلية 
كليهما قبل " احلَكَم"و" البدر"، فنشر يف جريدة "أردت زمان الزلزلة: "نصه
فوقع بعد ذلك زلزالٌ يف البنجاب، . ان، ومعناه أنين سأعيد زمن الزالزلاألو

كذلك . وجاءين اخلرب عنه من خري آباد حمافظة بشاور أنه كان منوذجا للقيامة
تلقيت األخبار من الرنس بور ومن أماكن أخرى كثرية عن هذا الزلزال، 

سول ايند "دة وبعث كثري من اإلخوة الرسائلَ كما نشر اخلرب عنه يف جري
  .أيضا" ملتري

مث علمت من خالل اجلرائد اإلجنليزية أنه قد وقعت بعد اإلهلام ثالثة زالزل 
ولكن ملا . ودمرت بعض املدن شديدة يف أمريكا وبعض مناطق أوروبا أيضا

كانت النبوءة عامة فيفهم منها أن األمر لن ينتهي هنا، بل ستضرب زالزل 
ىل قال بأن الزمن قد حان ألحِدثَ الزالزل يف األرض أخرى أيضا ألن اهللا تعا

  .فانتظروها فإن قول اهللا ال يرد. جمددا
بيان " لقد ذكرين املولوي عبد ايد املقيم يف دهلي يف كتابه :٢٠٤اآلية 

ووضع نفسه مقابلي، ودعا على سبيل املباهلة أن يهلك الكاذب يف " للناس
  .وت مفاجئ، إن يف ذلك لعربةفمات يف حيايت مب. حياة الصادق
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 كتابا ردا علي، ومساه � ألّف شخص آخر يدعى أبو احلسن:����٢٠٥: اآلية

وقد دعا يف مواضع كثرية منه من " الربق السماوي على رأس الدجال القادياين"
بل كتب قصيدة رثاء أيضا مفتِرضا مويت وكأين قد مت . أجل موت الكاذب

 فكانت النتيجة أنه مات بالطاعون بعد نشر كتابه .مسبقا وهو ينوح على مويت

                                           
�
، إذ وقع يف يدي كتيب فأوصل العـدد  ٢٠٥أكملت عدد اآليات على رقم   كنت قد   

وقد كتب عـين يف     . ملؤلفه إمداد علي  " درة حممدية "وعنوان هذا الكتيب هو     . ٢٠٦إىل  
اتل اُهللا سريعا، شخصا أي نبيا كاذبا روج يف الدنيا مكائد           ق: "ترمجته منه بيتا    ٧الصفحة  

مث وعد بتأليف اجلـزء     . لعنة اهللا على الكاذبني   :  مشريا إيلّ  ٨وكتب يف الصفحة    " عديدة
الثاين من الكتاب ولكن مل تأت نوبة اجلزء الثاين حىت أصيب بالطاعون وكان ينهش حلمه               

فاعتربوا . إذن، هؤالء هم املشايخ الذين يكذِّبونين     . بأسنانه حىت مات يف تلك احلالة املزرية      
  .يا أويل األبصار، منه

امسه جان حممد املعروف باملولوي حممد أبو احلسن مؤلف شرح صـحيح البخـاري               �
. مديرية بسرور حمافظة سيالكوت   " بنجكرائني"املقيم يف قرية    " فيض الباري "املعروف بـ   

 ٧ الـسطر  ٣ قال يف بيت شـعره يف الـصفحة         كان شيخا معروفا يف هذه احملافظة وقد      
بأنه يدعو اهللا تعاىل ليستأصل شأفة املـريزا وأال         " الربق السماوي " من كتابه    ١٨والسطر  

، اجلزء الثاين من الكتـاب      ١٥ السطر   ١٠٠مث كتب يف الصفحة     . يبقى منه شيء وميوت   
اىل األنبياء كثريا فـانظر     إن هذا املتنبئ قد أساء      : بيتا عين وتعريبه  ) الربق السماوي (نفسه  

  . نقاشي احلاد معه يف اجلزء الثاين من الكتاب
حىت سقط عليه " الربق السماوي"ومل يكد هذا الشيخ الشقي يكمل اجلزء الثاين من كتابه           

وقد تنبأ عين   .  يوما مث فارق احلياة بأمل مرير      ١٩برق الطاعون، وبقي يف حالة يرثى هلا إىل         
أسرع وتب يا ملحد فإن موتك قد دنـا،         : " وقال ما معناه   ١٩ السطر   ١٠٠يف الصفحة   

  ."وستموت اليوم أو غدا أيها الغافل وترحل من الدنيا
وقـال  . بالطاعون قبل سنتني    مات  هو نفسه قد   ال أدري هل هذا إهلامه أو حلمه غري أنه        
أنفاسه يف   يوما بسبب إصابته بالطاعون ولفظ       ١٩شهود عيان أنه ظل يصرخ ويعِولُ إىل        

 من الكتاب نفسه أبيات     ١٠٧مث كتب الشيخ نفسه كنبوءة يف الصفحة        . حالة أليمة جدا  
ويقول يف بيت آخـر يف الـصفحة        . ال شك أن املريزا سيموت وسأنال فتحا      : ملخصها

ولكن مل يعرف الـشيخ أنـه       . نفسها بأن املريزا قد أنبأ بتفشي الطاعون ومل يتحقق نبأه         
  .منه. من غرائب قدر اهللا أن برقا مساويا سقط عليه هو. سيموت بنفسه بالطاعون
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مث أعاد نشره شخص آخر امسه أبو احلسن عبد الكرمي، فصار األخري . املذكور

غريب يف األمر، أن ال أحد وال. أيضا صيدا للطاعون يف أيام الطاعون احلالية
 من حتالفه  كيف ميكن أن يكون كاذبا- اآلياتمع وجود كل هذه-يفكر 
  .  اإلهلية إىل هذه الدرجةالنصرة

فيا قارئ هذا الكتاب اتِق اهللا، واقرأه مرة من البداية إىل النهاية، وادع اهللا 
  . القدير أن يفتح قلبك للصدق واحلق وال تيأس من روِح اهللا

   :ترمجة بيتني فارسيِني
  كن بطال وانظر إىل واقع أمرنا، وانظر نصرة اهللا ذي اجلالل"

  "جال الطعن دون االمتحان، فامتحن وانظر مآلناليس من شيمة الر
ما الذي جناه الذين . يا عزيزي، ال جيوز التسرع يف سوء الظن بعباد الرمحن

أساؤوا الظن باألصفياء من قبل؟ اقلعوا من أذهانكم فكرة أنه ما مل تتحقق مجيع 
ى الراسخة يف أذهانكم بناء عل(عالمات املسيح املوعود واملهدي املعهود 

إن هذا القول يشبه قول اليهود الذين مل . فال جيوز اإلميان به) روايات ظنية
 ألنه مل تتحقق مجيع العالمات اليت � وال بنبينا األكرم �يؤمنوا بعيسى 

فهل تظنون أنه ستتحقق العالمات . زعموها بناء على بعض الروايات عندهم
واهللا تعاىل . منا دائمااليت تزعموا؟ كال، بل النبوءات تتضمن امتحانا كا

ال ميكن أن تكون . يبتليكم فيما إذا كنتم تنظرون إىل آياته نظرة احترام أم ال
مجيع الروايات صادقة بل ختتلط ا بعض األمور الزائفة أيضا، فاالعتماد الكلي 

  . عليها أمر خطري
وا أخربوين يف أي نيب حتققت كل العالمات اليت زعمتها األمم السابقة؟ فاتق

اهللا وال ترفضوا املرسل من اهللا كالذين سبقوكم بناء على أنكم مل تروا حتقق 
واعلموا يقينا أنه مل يكن يف نصيب أي قوم . مجيع تلك العالمات املزعومة فيه

أن تتحقق يف النيب املبعوث إليهم كافة العالمات اليت زعموها من عندهم، 
كار بعد مشاهدة اآليات ليس من فطرة وإال فإن اإلن. فتعثَّروا وأُلقوا يف جهنم
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كان . وال بد أن يكون هناك سببا للعثار فيتعثر به الشقي. اإلنسان يف شيء

اليهود يزعمون أن املسيح املقبل سينـزل كمِلك، وسينـزل قبله إيليا من 
 إىل يومنا هذا ألنه مل ينـزل �هلذا السبب مل يؤمنوا بعيسى . السماء ثانيةً

.  مِلكا، غري أنه سعى لذلك وفشل�اء قبله وما صار عيسى إيليا من السم
 أن نيب آخر �كذلك زعم علماء اليهود بل أنبياؤهم أيضا عن نبينا األكرم 

الزمان سيكون من بين إسرائيل، ولكن ذلك مل حيدث بل ولد يف بين إمساعيل، 
  . فحرم مئات األلوف من اليهود من ثروة اإلميان به

فإن مل يأت التصريح . ين عالمات صرحية حىت ال يتعثّر اليهودولو أراد اهللا لب
   فعمن يتوقَّع؟�بوضوح عن النيب 

والذين ميلكون عقال سليما . تذكّروا أن من أهداف النبوءات االبتالُء أيضا
ال يهلكون عند االبتالء، بل يعتربون الروايات جمموعة ظنية، ويفهمون أيضا أنه 

ىن رواية أو حديث، وإن كانت الرواية أو احلديث ميكن اخلطأ يف فهم مع
صحيحا يف حد ذاته، فيعتربون نصرة اهللا وتأييده وآياته وشهاداته مدار املعرفة، 

وأما ما تبقى منها . ويكتفون مبا تيسر هلم من العالمات بواسطة الروايات
هذا هو األسلوب الذي اختاره أصحاب . فيذروا معتربين إياها شيئا رديئا

. الفطرة السليمة من اليهود الذين أسلموا، وهذا هو دأب الصلحاء منذ الِقدم
 �ولوال مواظبة الصادقني والذين خيشون اهللا على هذا الدأب ملا آمن بالنيب 

يعيش يف هذا البالد . �أحد من اليهود والنصارى، وملا آمن يهودي بعيسى 
؟ الناس �بعيسى والنيب كثري من القساوسة فاسألوهم ملاذا ال يؤمن الناس 
  .ليسوا جمانني؛ فال بد أن يكون لديهم عذر لعدم إميام

فاعلموا أم سيجيبونكم ال حمالة أن العالمات املذكورة يف أحاديثهم 
فبسبب ذلك وصلوا جهنم وال يزالون بسبب إصرارهم . وروايام مل تتحقق

املزعومة شرطا لإلميان فلما ثبت أن اعتبار حتقق كافة العالمات . على تعنتهم
طريق يؤدي إىل جهنم، حىت وصلها مئات األلوف من اليهود بسببه فقط، 
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أتعجبون من أن . فلماذا تسلكون ذلك الطريق؟ على املؤمن أن يتعظ بغريه

أَحِسب الناس �: تبتلوا باالبتالء نفسه الذي ابتلى اُهللا به اليهود؟ يقول اهللا تعاىل
  . ��وا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم ال يفْتنونَأَنْ يتركُ

تأكَّدوا أنه فعلُ اهللا وليس صنع اإلنسان، فآِمنوا وادخلوا يف السابقني، وال 
لو نظرمت بعني التقوى ألدركتم أن العقل والعدل ال يفرضان . حتاربوا اهللا لذلك

ا جمموعة من عليكم أن تتشبثوا بالروايات املخالفة لليت ا تتمسكون، أل
الظنيات، ومن املمكن أن يكون قد تطرق إليها بعض الزيف، مث هي قابلة 

فارمحوا أنفسكم، ملاذا تتركون جانب اليقني؟ أَيعِدلُ الظن . للتفسري أيضا
اليقني؟ أليس من املمكن أن ال يكون صحيحا ما ترونه من الروايات صحيحا؟ 

يس ممكنا أن تبتلوا بالبالء نفسه الذي ابتلي أوال ميكن أن يكون له معىن آخر؟ أل
  .به اليهود بسبب إصرارهم على كافة العالمات؟ فاتِعظوا بزالم

 يف السماء حيا ال يثبت قطعا من نصوص �اعلموا يقينا أن وجود عيسى 
فلماذا تزعمون حياةَ من أماته . القرآن القطعية الداللة، بل يثبت منها موته

مي؟ صحيح أن األنبياء أحياء يف السماء، ولكن حيام مجيعا على القرآنُ الكر
 أكثرهم �الشاكلة نفسها وال خصوصية يف حياة عيسى، وأن نبينا األكرم 

  . حياةً مساويةً
اقرؤوا سورة النور بإمعان جتدوا أن اخللفاء املقبلني كلهم سيكونون من هذه 

فلماذا تتعجبون من كون املسيح وما دام اليهود سيخلقون يف هذه األمة . األمة
املوعود من هذه األمة؟ مىت رغبت يف أن أكون مسيحا موعوداً؟ لو كنت راغبا 

 أن -بناء على اعتقادي السابق-" الرباهني األمحدية"يف ذلك ملا كتبت يف 
 -" الرباهني األمحدية" يف -املسيح سينـزل من السماء، مع أن اهللا تعاىل مساين 

كُم أن تدركوا أين مل أختلَّ عن اعتقادي السابق ما مل جيعلين اهللا فلَ. عيسى نفسه
فأنى يل أن أقبل . تعاىل أتركه بواسطة اآليات الساطعة واإلهلامات البينة

                                           
  ٣: العنكبوت �
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رواياتكم الظنية تاركا اليقني؟ كيف ميكنين أن أختلى عن البصرية واختار املزاعم 

 بطالن �لى عيسى والنيب الظنية اليت كشف اهللا علي بطالا، كما كشف ع
روايات اليهود وأحاديثهم؟ فأنى يل أن أهجر البصرية اليت أُعِطيتها نتيجة 

. اآليات القاهرة؟ لقد كشف اهللا علي أن تلك الروايات مل تكن كلها صحيحة
نعم، ما طابق منها القرآن الكرمي كان صحيحا، وبعضها رديئة، وجمموعةٌ 

اإلضافة إىل ذلك كانت هناك أخطاء يف فهم وب. موضوعةٌ وتبين زيفها
فإذا كان . لوال ذلك ملا سمي املسيح املوعود حكَما. األحاديث الصحيحة

واجبا على املسيح املوعود أن يقبل مجيع تلك الروايات بعد ظهورها فما معىن 
. كونه حكَما؟ الشجرة تعرف بثمارها، وإن إكرام اخلادم يعرف بعطاء سيده

 الرائحة الزكية تشهد بذاا لنفسها، فلماذا تستعجلونين، وملاذا توصلون وشذى
لو مل أكن صادقا وكنت مثل . بذاءة اللسان إىل منتهاها؟ اصربوا واتقوا

  اللصوص والنهاب فحتام يدوم النهب والسرقة؟ 
  : ترمجة أبيات فارسية

والقمر مثل إن الذي يأيت من اهللا تسعى إليه نصرة اهللا، وختدمه الشمس "
  اخلَدم

إن الصادقني يعطَون من اهللا نورا، ويتجلى عشق ذلك احلبيب األزيل يف 
  وجوههم

إم يتكبدون املصائب من أجل مواساة الدنيا، وخيدمون دون مقابل 
  ويسترون العامل

  يعيشون غري آني باملتكربين، هم ملوك العالَمِني فال يكترثون باحلساد
يمتهم، ويضحون عند االبتالء بأرواحهم لذلك إن حب احلبيب يصري ش

  ."احلبيب
اآلن ننهي ذكر اآليات على هذا القدر وندعو اهللا تعاىل أن خيلق أرواحا 

  . كثرية تستفيد منها وختتار سبيل الصدق وتترك البغض والشحناء
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يا ريب القادر امسع أدعييت املتواضعة، وافتح آذان هؤالء القوم وقلوم، وأِرنا 

تا ختتفي فيه عبادة اآلهلة الزائفة من الدنيا، وتعبد أنت وحدك يف األرض وق
بإخالص، وتمأل األرض بعبادك الصادقني واملوحدين كما ملئ البحر ماًء، وأن 

  . وصدقه يف القلوب، آمني�تترسخ عظمة رسولك الكرمي حممد املصطفى 
ب دعوايت فإن القوة والقدرة يا ريب القدير، أِرين هذا التغير يف الدنيا، واستج

  . آمني مث آمني. كلها لك، آمني يا ريب القادر
  

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  تــمت بـالـخـيـر

  
بعد إكمال هذا الكتاب ظهرت آية يف مباهلٍة، وأخرى نبوءة، األمر الذي 

. يتني؛ فأضفنا ورقتني أخريني لذكر هاتني اآل٢٠٨أوصل عدد اآليات إىل 
وهذا فضل من ريب، إن ريب ذو الفضل العظيم، وله احلمد يف األوىل واآلخرة، "

  ".وهو املوىل الكرمي
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فيما يلي نتناول ذكر مباهلة عقدها أحد أفراد مجاعتنا، وهو : ٢٠٧اآلية 
 السيد منشي مهتاب علي مع املدعو فيض اهللا خان بن ظفر الدين أمحد،

م، ١٩٠٦يونيو / حزيران١٢األستاذ األسبق يف كلية اورينتل بالهور بتاريخ 
م ١٩٠٧أبريل / نيسان١٣وكانت النتيجة أن هلك فيض اهللا خان بتاريخ 

ومل .  بعد إصابته بالطاعون)التقومي اهلندي (١٩٢٣املوافق لألول من بيساكهـ 
  .يهلك هو وحده بل كان سببا يف هالك بعض أقاربه أيضا

خيلو من الفائدة الذكر هنا أن قاضي ظفر الدين، والد فيض اهللا خان، ال 
 قصيدة بالعربية ضد 	وحني شرع يف نظم. أيضا كان عدوا لدودا جلماعتنا

وكانت مسودا يف بيته مل تصل إىل مرحلة - اجلماعة، مل يكد يكملها
ت بني نسجل فيما يلي عبارة املباهلة اليت عقد.  حىت مات صاحبها-الطباعة

  .الطرفَني إذ حبوزتنا عبارات موقَّعة من قبل الطرفَِني

  الفقرة املوقَّعة من قبل فيض اهللا خان
  بسم اهللا الرمحن الرحيم         حنمده ونصلي على رسوله الكرمي"

احلمد هللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع 
سول رب العاملني، أنا املدعو القاضي فيض اهللا بعد احلمد والصلوات بر. العليم

بن املرحوم القاضي ظفر الدين أمحد مسلم حنفي، وتابع كامل للسنة النبوية، 
 الذي هو خامت النبيني يتناىف �وأعتقد بأن نزول الوحي بعد وفاة سيدنا حممد 

                                           
وأُخِبرت إهلاما أنه لن يقدر     " إعجاز أمحدي "كنت قد نظمت قصيدة بالعربية ومسيتها        	

ولسوف مينع اهللا تعاىل كلّ من أراد ذلك، وإن كان قادرا على            . أحد على أن جياريين ا    
كـار والتعـصب    الذي كانت طبيعته جمبولة على اإلن     - ضي ظفر الدين  فشرع القا . ذلك

فما لبث أن بـدأ     .  بنظم قصيدة ردا عليها لكي يكذِّب كالم اهللا        -والعجب إىل حد كبري   
  .منه. بالكتابة حىت قضى عليه ملك املوت
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. دا ومثيلهوأنا أرفض دعوى املريزا بكونه مسيحا موعو. مع القرآن واحلديث

رمي خبش الساكن يف مدينة اخللف الرشيد ملنشي ك-ما منشي مهتاب علي أ
 الذي هو من أتباع حضرة املريزا املذكور فيدعي أن الذي يرفض -جالندهر

لذا أدعو اهللا تعاىل أن ينـِزل على الكاذب منا . دعواه سيحل به عذاب من اهللا
وحبسب السنة . ماعذابا من قبيل املوت أو مرض الطاعون أو التورط يف قضية 

النبوية أحدد لذلك مدة سنة، وأشترط أنه لو نزل هذا العذاب على شخص 
. آخر غريي وغري منشي مهتاب علي من أقاريب أو أقاربه ملا عد ضمن الشرط

وصلى اهللا تعاىل على خري خلقه حممد وآله . وآخر دعوانا احلمد هللا رب العاملني
  . رامحنيوأصحابه أمجعني برمحتك يا أرحم ال

  القاضي فيض اهللا خانْ الساكن يف جندياله باغواله حمافظة غوجرانواله
  "م١٩٠٦يونيو / حزيران١٢ يف 

  
  الفقرة املوقَّعة من قبل منشي مهتاب علي

  بسم اهللا الرمحن الرحيم        حنمده ونصلي"
أنا أؤمن بسيدنا مرزا غالم أمحد مسيحا صادقا وأؤمن بصدقه وبكل دعاويه 

ف الرشيد قاضي فيض اهللا اخلل-أما خصمي . لدين من دون أدىن شكعلقة بااملت
 فيقول بكل يقني إن املريزا كاذب ودعواه افتراء -للمرحوم قاضي ظفر الدين

لذا أنا أباهل قاضي فيض اهللا، وأنا على يقني تام وكامل أن . ومن اختالقه هو
كن أن تزول األرض مي. اهللا تعاىل سينـزل عذابا أليما على الكاذب منا

والسماء ولكن لن يزول هذا العذاب، وال بد أن يري بريقه ألن هذه هي سنة 
وهو السبيل الوحيد واألفضل واَألوىل للتمييز بني . اهللا اجلارية منذ الِقدم

يا ريب ال شيء . فأدعو اهللا تعاىل أن يظهر النتيجة سريعا. الكذب والصدق
 تنـزل العذاب يف ملح البصر إن شئت إنك قادر على أن. مستحيل أمامك

وجيب أن حيل .  أحدد لذلك ميعاد سنة-حبسب السنة النبوية-لكنين . ذلك
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ذلك العذاب يب أو بقاضي فيض اهللا من قبيل املوت أو الطاعون أو التورط يف 

أما إذا حل بأحد من األقارب أو املعارف أو مات . هذا هو الشرط. قضية ما
وإن ذلك العذاب يكون خاصا بكلينا . ك يف الشرطأحدهم فال يدخل ذل

  . فقط
  مهتاب علي سياح، اجلالندهري: العبد املتواضع

  "م١٩٠٦يونيو / حزيران١٢ يف 
 أن هلك - كما قلنا من قبل -بعد هاتني الفقرتني املتقابلتني كانت النتيجة 

قاضي فيض اهللا خان يف جامون مبرض الطاعون كما قيل يف الدعاء على 
أما السيد مهتاب علي فقد محاه . اذب، وهلك خالل سنة حبسب الشرطالك

وما كَانَ ِلنفٍْس أَنْ تموت ِإال �: اهللا من الطاعون حسبما ورد يف اآلية الكرمية
صار عرضة أما فيض اهللا خان ف.  ألنه كان صادقا يف دعواه��ِبِإذِْن اهللا

   �. يف دعواهللطاعون ألنه كان كاذبا
                                           

  ١٤٦: آل عمران �
 *ى غَيِبِه أَحدا    فَال يظِْهر علَ  �: يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي     : نكتة جديرة باالنتباه   �

 يفهم من هذه اآلية على وجه القطـع، أن          )٢٨-٢٧اجلن  ( � رسولٍ ِإال مِن ارتضى ِمنِ   
النبوءات اليت حتتل الدرجة األوىل كما وجالء يتلقاهلا عباد اهللا األصفياء فقط، وال يشترك              

خرون أيضا ومعظمها واإلهلامات اليت ليست على هذه الدرجة فقد يتلقاها اآل  . فيها غريهم 
  . فيعرف األصفياء ذه املقارنة وحدها. تكون مبهمة ومن قبيل املتشاات

واليت ال تكون صرحية حبسب مدلول هذه اآلية وال تتعدى          - اعلموا أن األنباء املوحى ا    
ا  فإن اآلية املذكورة أعاله تجيز أن يتلقاه       -أحوال الناس العادية وتغلب عليها املتشاات     
إذن، فاملعيار الذي ذكره القـرآن الكـرمي     . أيضا أناس ليسوا أصفياء اهللا بل أناس عاديني       

ملعرفة األصفياء إمنا هو أن تقلِّ املتشاات يف نبوءام املوحى ا، وأن حتتل مـن حيـث                 
وإال فيمكن، حبسب هذه اآلية، أن      . الكثرة واجلالء درجة ال يسع أحدا يف الدنيا جماراا        

  .   الفاسق أيضا إهلاما ال يبلغ هذه الدرجةيتلقى
يأتيك من كل فـج     : "فنقول على سبيل املثال إن هناك نبوءة يف الرباهني األمحدية نصها          

وقد حتققت جبالء حبيث مل     .  عاما ٢٦، وقد مضى عليها     "عميق، يأتون من كل فج عميق     
فمـن  . �يد اهللا ونصرته    يثبت صدقُها مرة بل مئات اآلالف من املرات وهي زاخرة بتأي          
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 أفكاره يف إقليم -مؤسس مذهب آريا- حني نشر ديانند :٢٠٨اآلية  
 �لإلساءة إىل نبينا األكرم  البنجاب ونشط ذوي الطبائع املنحطة من اهلندوس

وإىل األنبياء اآلخرين، وبدأ على الفور بنفسه فور محله القلم، بالتحقري 
أنبياء اهللا األطهار واألصفياء هنا وهناك يف كتبه الشيطانية، واإلساءة إىل 

، "ستيارـ بركاش"واستخدم بشكل خاص جناسة الكذب كثريا يف كتابه 
وكال لألنبياء املقدسني شتائم قذرة، عندها أُهلمت بشأنه أن اهللا تعاىل سريحل 

سيهزم  ":وأُهلمت أيضا ما نصه. هذا املؤذي من الدنيا على جناح السرعة
أي أن عاقبة مذهب اآلريني هي أن اهللا تعاىل سيهزمهم ". اجلمع ويولّون الدبر

وسيفرون من هذا املذهب يف اية املطاف، ويولُّون الدبر ويصريون كاملعدوم 
 ٣٠ولقد تلقيت هذا اإلهلام منذ فترة طويلة إذ قد مضى عليه قرابة . يف األخري

ري املقيم هنا، وقيل له بصراحة تامة إن ديانند، عاما وأُخِبر به الله شرمبت اآل
فلم متض سنة واحدة حىت جنّى اهللا . بانديتهم البذيء اللسان، سيموت عاجال

تعاىل دينه من هذا البانديت ذي اللسان السليط فمات يف مدينة أمجري، وكان 
ذلك آية كبرية لالله شرمبت، ولكنه مل حيرم نفسه من بركة هذه اآلية فقط بل 

ولقد سجلت تلك اآليات . شهد آيات كثرية أخرى أيضا ومع ذلك مل يسلم
، اليت ال يشهد عليها "آريا قاديان وحنن: "كلها يف كتاب منفصل بعنوان

. شرمبت وحده بل هناك هندوس كثريون من قاديان وهم شهود عيان
واملؤسف أم مل يستفيدوا من تلك اآليات شيئا، بل ازدادوا جسارة ومكرا 

يف قاديان " سومراج وأجهر مل وكت رام"وشرا لدرجة أصدر املدعوون 

                                                                                                     
املستحيل أن يظهر هذا النوع من النبوءة إال على يد أصفياء اهللا اخلواص، وإال فليقدم أحد                

 . منه. نظريها
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. ورأوا كيل الشتائم وبذاءة اللسان واجبا عليهم" شبهـ جنتك"جريدة مسوها 

. ولكن اهللا تعاىل أخربين مرارا منذ مدة طويلة أن أجل اآلريا مساج بلغ النهاية
 ١٦الذي نشر يف " تذكرة الشهادتني" من كتايب ٦٦فقد كتبت يف الصفحة 

م بناء على إهلام من اهللا نبوءة وهي مذكورة يف ١٩٠٣أكتوبر /تشرين األول
دين ) أي دين اآلريا(إن هذا الدين : " كما يلي٦٦ من الصفحة ٨ و٧السطر 

سيكون مئات بل مئات اآلالف بل املاليني منكم على قيد . ميت فال ختافوه
  ."احلياة حني يرون هذا الدين منقرضا

الذي ألّفته ضد " نسيم الدعوة" من كتايب ٥ و٤ك كتبت يف الصفحة كذل
إم يبدون ": م وأنبأت حبق اآلريني ما يلي١٩٠٣فرباير / شباط٢٨اآلريني يف 

. كل نوع من احلماس من أجل القوم واتمع فقط، وليس يف قلوم عظمة اهللا
هل تذهب بذاءة ولكن . إن آريا قاديان يظنون أم جنوا من براثن الطاعون

لسام وإساءام دون أن يعاقبوا عليها؟ فامسعوا أيها الغافلون، قد جربنا حنن 
رسل اهللا األطهار ليس لنا، أن اإلساءة إىل وكذلك الصادقون الذين خلوا قب

  ."إن اهللا يعاقب على كل سيئة وجسارة. جيدا
ذي نشر يف ال" آريا قاديان وحنن" من كتايب ٢٢ و٢١مث أنبأت يف الصفحة 

إن هؤالء الناس قد جتاوزوا احلدود يف تكذيب ": م١٩٠٧فرباير / شباط٢٠
واهللا الذي هو غيور على عباده . األنبياء الذين يسطع صدقهم مثل الشمس

مث أنبأت . ولسوف يري يد قدرته ألنبيائه ال حمالة. سوف حيكم يف ذلك حتما
" آريا قاديان وحنن " يف الكتاب نفسه أي٥٤يف قصيدة وردت يف الصفحة 

ال توجد يف عيوم مسحة من احلياء، ولقد جتاوزوا احلدود : ومنها ترمجة بيتني
  كلها

اإلله الذي آمنا به هو قادر وقوي، وهو الذي سيري شيئا، هذا ما نرجوه 
  ۔منه
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مث هناك بيت من الشعر . إن ملخص هذا النبأ أن اهللا تعاىل سرييهم يد قدرته

يا رب فهمهم بنفسك، وأَِر اآليةَ من :  وتعريبهالغالف من ٢يف الصفحة 
  .السماء مرة أخرى

  .ملخص هذا الدعاء أن ينـزل على اآلريني من السماء بالٌء آخر آيةً
فلكل عاقل أن يدرك كيف . هذه هي األنباء اليت أنبأت ا حبق آريا مساج

األنباء هلك فبحسب تلك . اجحتققت جبالء تام، وطلع جنم حنوسة آريامس
-املتحمسني آلريامساج يف قاديان ة واحدة من الطاعون كل األعضاء بضرب

نسيم " حسبما أُنبئ يف كتاب -"شبهـ جنتك"الذين كانوا يصدرون جريدة 
ريون يف أماكن أخرى أما اآل. قبل مخسة أعوام من هالكهم بالطاعون" الدعوة

شوكتهم ذين نظرا إىل قوم ووالذين كانوا يعتبرون زعماء، وال-من البنجاب 
 فقد نال معظمهم عقوبتهم بسبب أفكارهم -صار اآلريون يسيئون األدب

  . كما نفي بعضهم من بالد ختضع لسيطرة هذه احلكومة. املتمردة
ومن املؤسف أم ارتكبوا اخليانة بعد ما عهدوا من احلكومة اإلجنليزية 

ولكن حدوث ذلك .  عن التمردألوف املنن، وأبدوا خبث الطوية بكلمات تنم
كان ضروريا لتتحقق النبوءات عن إدبارهم ودمارهم اليت أُنبئ ا قبل مخس 

فتأكدوا اآلن أن آريامساج موشكون على االنقراض، فقد حتقق ما . سنوات
فهل بوسع اإلنسان أن ينبئ مبثل هذه األنباء قبل األوان؟ نشكر اهللا . وعد اهللا

وله احلمد ذي يري يف تأييد اإلسالم آيات عظيمة، التعاىل ألف ألف شكر، 
  .والسالم على من اتبع اهلدى. واجلالل كله

مايو / أيار١٢كنت قد كتبت هذا القدر مث أُريت يوم األحد بتاريخ 
م يف الكشف شخصا نسيت مالحمه ومل أذكر إال أنه عدو لدود ويكيل ١٩٠٧

مث تلقيت إهلاما . سليطا جداالشتائم يف خطاباته وكتاباته ويستخدم لسانا 
فإين متأكد .  أي سيصاب به.جزاء سيئٍة سيئةٌ، أصيب بالطاعون: تعريبه

وإن . بأنكم ستسمعون عاجال أم آجال أن عدوا لدودا قد صار عرضة للطاعون
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مل يصب بالطاعون عدو، حبيث يصعد من قلوبكم نداء عفوي أنه مصداق 

ريت بعد ذلك أن الغفلة والذنوب مث أُ. لإلهلام، فمن حقكم أن تكذِّبوين
واجلسارة منتشرة يف البالد إىل حد كبري والناس ال يكادون يرتدعون عن 

: مث تلقيت بعد ذلك إهلاما تعريبه. التكذيب ما مل يِر اهللا تعاىل يد قدرته القوية
. ستظهر آيات كثرية. نتيجتها الطاعون اجلارف الذي سيتفشى يف البالد

إن رؤية تلك املدن . سيغادرون الدنيا.  من األعداء األلداءخترب بيوت كثري
تكون األيام منوذجا للقيامة، سيحصل التقدم باآليات . ستبعث على البكاء

قد حيدث الزلزال الذي وعد . إحداها تكون مهيبة للغاية أي. آية مهيبة. القوية
. ذجا للقيامةبه من قبل أو تظهر من السماء آية أخرى، أو يكون الطاعونُ منو

أي سنري آيات " أعييناك. "ستصيبك رمحيت، يرحم اهللا: مث خاطبين اهللا وقال
  . حىت تتعب برؤيتها

سننجيك، سنعليك،  ":م١٩٠٧مايو / أيار١٣مث أُهلمت يوم االثنني بتاريخ 
 احلق أن الذين يأتون من اهللا يعرفون من خالل آيات ".سنكرمك إكراما عجبا

  .كم اهللا بيده الستحال احلكم بالنقاشات وحدهالو مل حي. اهللا فقط
  تـــمـــت

  م١٩٠٧مايو /  أيار١٥
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم            حنمده ونصلي على رسوله الكرمي 

æýÇ⁄a@ @
âý�⁄a@õbàÜÈÛ@ @
@�a@ÞbÓ�@ @

�čéčmbflífči@fllŞ �̂×@žë�c@bĆič �̂×@č�a@ó�ÜflÇ@ôflŠfln�Ïa@�åŞàčß@Žá�Ü�Ã�c@žåflßflë�  
 عاما على زمن إعالين أين جئت مأمورا ٢٦يعرف اجلميع أنه قد مضى حنو 

ومع أن املعارضني أخرجوا أثناء . من اهللا وأين أحظى بشرف مكاملته وخماطبته
هذه املدة كل ما يف جعبتهم للقضاء على مجاعيت، وجروين إىل احلكام أيضا، 

فت أم مل يفهموا إىل لالوا. ولكين ظللت حمفوظا عند كل صولة من صوالم
 أن هناك يدا خفية تنقذين من -إخفاقهم مئات املرات يف استئصايلبعد -اآلن 

هل خال يف :  جييبونإم يسمونين كذابا ودجاال ومفتريا ولكن ال. أيديهم
 عاما، حىت ٢٦محاه اهللا تعاىل من هجمات األعداء اخلطرية إىل -الدنيا كاذب 

من الزمان، ورزقه تقدما أيضا، وكان وحيدا فجعل ضمن سالمته إىل ربع قرن 
 أي عدو أن حيرك جتاه ذلك مئات األلوف من الناس أتباعا له، ومل يستطع

ضى يف وهل م.  واهللا أعلم مبا سيأتيه الغد من أنواع التقدم والرقي-ساكنا
 عرضة ملوت أو عذاب من نوع -عند مباهلته-الدنيا كذاب صار كل مؤمن 

ر؟ وهل سبق وجود كذّاٍب خسفت الشمس والقمر يف رمضان آخر من الدما
من أجله وبناء على نبوءته، وتفشى يف األرض طاعون على املستوى العاملي؟ 
وهل يوجد أثر ألي مهدي آخر أنبأ عن الكسوف واخلسوف قبل حدوثه 
خبمسة عشر عاما، وأنبأ عن الطاعون قبل ست وعشرين عاما، مث أخرب ثانية 

  اثين عشر عاما، مث وللمرة الثالثة أخرب قبل تفشيه بثالثة أعوام؟قبل تفشيه ب
إن هديف من وراء ذكر هذه األمور يف هذا الوقت هو أين قد سجلت يف 

ين كنت ومع أن. أدلة كافية من كل نوع، إثباتا لدعواي" حقيقة الوحي"كتايب 
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بات بسبب إصابيت بصنوف األعراض اجلسدية ونو-يف هذه األيام غري قادر 

 على أن أحتمل هذا اجلهد الشاق، -راض املتتالية والضعف وعدم القوةاألم
  .ولكن حتملته مواساةً للبشرية فقط

فأناشد باهللا أكابر علماء أمتنا العزيزة ومشاخيَهم الذين يقدرون على قراءة 
هذا الكتاب، أنه إذا وصلهم الكتاب فليقرؤوه من البداية إىل النهاية بإمعان 

وأناشدهم مرة ثانية باهللا الذي نفسي بيده أن يقرؤوه من البداية . برخاص وتد
إىل النهاية مرة واحدة على األقل بتدبر وتأمل ولو على حساب أوقام 

  . ومشاغلهم
مث أناشد مرة ثالثة باهللا الغيور، الذي يبطش مبن ال يعبأ بأميانه، كلَّ من 

اء كان من العلماء أو سو-الكتاب وكان قادرا على مطالعته وصله هذا 
وسأرسله من عندي .  أن يقرؤوه مرة على األقل من البداية إىل النهاية-املشايخ

 أم إذا كتبوا يل حالفني باهللا-أَِعد بعضهم اآلخرين و. إىل بعضهم بإذن اهللا
 أن أبعثه هلم أيضا بشرط اإلمكانية وتوفر الكتاب، -غري قادرين على دفع مثنه

 حالفني باهللا أم سيقرؤونه حتما من البداية إىل النهاية بتدبر على أن يكتبوا يل
وأدعو اهللا تعاىل أن يهلك ويهني يف . وإمعان، وبأم فقراء ال يسعهم دفع مثنه

الدنيا واآلخرة كلَّ من يصله الكتاب مث ال يقرأه من البداية إىل النهاية ناظرا إىل 
زءا منه مث ال يرتدع عن بذاءة املناشدة نظرة ازدراء واستخفاف، أو يترك ج

  .اللسان، آمني
واآلن . أما الذي يقرأه من البداية إىل النهاية ويفهمه جيدا فأمره على اهللا

  .والسالم على من اتبع اهلدى. أي هذا اإلعالن
  الـــمـعـــلــــن
  مريزا غالم أمحد املسيح املوعود

  م١٩٠٧مارس / آذار١٥من قاديان، 
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  الرحيمبسم اهللا الرمحن 

  حنمده ونصلي

´í‰Ła@ñ…b�Ûa@µg@ @
ال يسع عاقال اإلنكار أن الشرائع اليت تأيت من اهللا منذ الِقدم حتتوي على 

  . قسمني
القسم األكرب واألول هو اإلميان باهللا تعاىل جبميع صفاته الكاملة بأنه واحد 

 بأنه مبدأ ال شريك له، وعدم اإلشراك به شيئا يف ذاته وال يف صفاته، واإلميانُ
كل فيض ومنبع كل ما هو ظاهر، وخالق كل وجود وقادر على كل ما يليق 

وهو موجود قبل كل موجود . بعظمته وجالله وال يتناىف مع صفاته الكاملة
ومستجمع مجيع الصفات الكاملة ومنـزه من أن تبطل . ومرجع كل الكائنات

و خالق ورازق ه. صفاته يف وقت من األوقات أو تبطل يف عصر من العصور
ال يعلم أحد ما فعله يف املاضي وما سيفعله يف املستقبل، وال . وقادر منذ األزل

وليس هناك أحد خاص . هو واحد يف ذاته وصفاته وأفعاله. حييط أحد بقدراته
هو منـزه عن كل عيب ونقيصة، هو قريب مع كونه بعيدا، . بصفة معينة مثله

. لى ولكن ال ميكن القول بأن هناك من حتتههو أمسى وأع. وبعيد مع كونه قريبا
هو األكثر ظهورا من غريه، . هو األخفى ولكن ال ميكن القول بأنه ليس ظاهرا

هو ساطع يف الشمس، وأنواره تلمع . ومع ذلك ال ميكن القول بأنه ليس خفيا
يف القمر، ولكن ال ميكن القول إنه مشس أو قمر، بل كل هذه األشياء من 

هو خفي بل األخفى ومع ذلك أظهر من كل . ر من يعتربها إهلاوكاف، خلقه
منه نالت األرواح قاطبةً القوى والصفات كلها، وكل ذرة حازت . شيء

ولو انتزعت منها تلك الصفات والقوى والقدرات ملا كانت . اخلواص منه
ن لذا فإن ذروة معرفة اإلنسا. الروح شيئا، وملا كانت للذرة أية أمهية أو حقيقة

وإن صلة احلب بني اهللا واألرواح . هي اإلميان بأن كل هذه األشياء خملوقة بيده
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وهو الذي . �إمنا هي لسبب وحيد هو أن كل هذه األشياء قد خلقت بيده 

ولوال ذلك الستحال وجود عشق اهللا لعدم وجود . رش على فطرا ملح حبه
واألم أيضا حتبه ألنه . طنهاالوليد حيب أمه ألنه ولد من ب. الصلة بني الطرفِني

فما دامت كل روح قد خلقت بيده فهي تبحث عن ذلك . فلذة كبدها
مث هناك من يعبد األوثان خطأ منه، وهناك من يعبد الشمس، . احملبوب احلقيقي

فهذا اخلطأ . ومنهم من ينحين أمام القمر، وهناك من يعبد املاء أو يؤلِّه اإلنسان
كما أن . حملبوب احلقيقي املوجود يف فطرة اإلنسانأيضا ناتج عن البحث عن ا

الطفل خيطئ أحيانا يف البحث عن أمه ويلتصق بامرأة أخرى كذلك إن عبدة 
ولقد جاء الشرع اإلهلي . اخللق كلهم قد أخطأوا وخضعوا أمام أشياء أخرى

إن شريعة اهللا تأيت إلزالة هذه األخطاء، وإن شريعة اهللا . إلزالة هذه األخطاء
ولن تقدر على حموها إال . ي اليت تقدر على إزالة تلك األخطاء بكل قواه

ألن الشريعة . الشريعة اليت تري وجه ذلك احملبوب احلقيقي باآليات الساطعة
ال ميكن . اليت ال تقدر على إظهار اآليات املتجددة فإا أيضا تقدم وثنا ال إهلا

إذا كان اإلله ميتا وحمروما . طقناأن يكون إهلا ذلك الذي حيتاج ظهوره إىل من
فالشريعة الصادقة . من عالمات قدرته مثل األوثان فال ميكن أن يقبله عارف

وهي اليت بواسطتها . والكاملة هي تلك اليت تري إهلا حيا مع قدراته وآياته
  .ميكن لإلنسان أن يصبح كامال يف قسمها الثاين أيضا

 اإلنسان كل الذنوب املبنية على ظلم والقسم الثاين للشريعة هو أن جيتنب
البشر مثل الزنا والسرقة وسفك الدماء، وشهادة الزور، وكل نوع من اخليانة، 

إذن، فإن الفوز بالقسم . واإلساءة إىل احملسن، وعدم أداء حق مواساة البشر
وقد قلنا قبل قليل إن . الثاين من الشريعة أيضا يعتمد على الفوز بقسمها األول

األول أي معرفة اهللا ال يتحقق حبال من األحوال ما مل يعرف اإلنسانُ القسم 
وبدون ذلك تصبح عبادة اهللا كعبادة . اَهللا بقدراته الكاملة وآياته املتجددة

األوثان، ألنه إذا كان اهللا مثل الوثن، ال يقدر أن جييب على سؤال وال يستطيع 
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د أن تكون فيه عالمات اإلله أن يري قدرةً فما الفرق بينه وبني الوثن؟ فال ب

وإذا كان ال يرد على سؤالنا وال يقدر على إظهار قدرته فكيف يعرف . احلي
إذن أنه موجود فعال؟ وكيف ميكن أن يثبت وجوده بأقوال خمتلَقة فقط؟ ما دام 
الناس كلهم قادرين على إثبات حيام فلماذا ال يستطيع اهللا أن يثبت حياته؟ 

اإلنسان؟ هل اقتصرت قدرته على املاضي ولن تتجلى يف هل اهللا أضعف من 
املستقبل؟ وإذا مل يعد قادرا على الكالم اآلن فما الدليل على أن هذه القدرة 
كانت موجودة فيه من قبل؟ وإذا كان غري قادر على الكالم فما الدليل على 
أنه يسمع ويستجيب الدعوات يف هذا الزمن؟ وإذا كان قد أظهر قدراته يف 

اد يف ـرها يف هذا الزمن حىت يِسف الرمـزمن ما فلماذا ال يستطيع أن يظه
  الحدة؟ـوجوه امل

فيا أيها األحبة، إن ذلك اإلله الذي حنتاج إليه مجيعا قد قدمه اإلسالم 
اعلموا يقينا . اإلسالم يقدم صفات اهللا مثلما ظهرت يف املاضي متاما. وحده

. من باهللا تعاىل ما مل تظهر قدراته وآياته الساطعةوعوا أنه ال ميكن ألحد أن يؤ
احلق أن آيات اهللا تعاىل هي اليت تؤدي إىل . إن زعمهم اإلميان باإلله جمرد كالم

حقيقة  "لذا فقد ألّفت كتايب. معرفته احلقيقية، وإال فال وجود لإلله أصال
ظهرون اإلميان وإنين أناشدكم باإلله الذي ت.  مثاال فقط مواساةً للبشر"الوحي

به باللسان أن تقرؤوا كتايب هذا من البداية إىل النهاية مرة واحدة على األقل 
وإن مل جتدوا نظريها يف دينكم فاتركوه . وأن تتأملوا اآليات املذكورة فيه

ما الفائدة من الدين الذي ال يهدي إىل اإلله احلي . خائفني اهللا وأسِلموا
أناشدكم باإلله نفسه مرة ثانية أن تقرؤوا كتايب باآليات احلية واملتجددة؟ مث 

من البداية إىل النهاية مث قولوا صدقا وحقا أتستطيعون " حقيقة الوحي"هذا 
: معرفة ذلك اإلله احلي باتباِع دينكم؟ مث أناشدكم باإلله نفسه مرة ثالثة قائال

 إن الدنيا موشكة على االنتهاء، وإن غضب اهللا باٍد يف كل حدب وصوب،
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من البداية إىل النهاية مرة واحدة على األقل، " حقيقة الوحي"فاقرؤوا كتايب 

. اإلله احلقيقي هو اإلله احلي فقط. ال نعرف مىت توافينا املنية. هداكم اهللا
  . والسالم على من اتبع اهلدى

  الـــمـعـــلــــن
  مريزا غالم أمحد املسيح املوعود القادياين
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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي     بسم اهللا الرمحن الرحيم

Õ§a@µg@ñìÇ†Ûa@ @
����اِبِدينلُ الْعا أَوفَأَن لَدِن ومحقُلْ ِإنْ كَانَ ِللر��������  

أوجه هذا اإلعالن بكل أدب وتواضع وانكسار إىل القسس أنه إذا كان 
 ابن اهللا حقا أو كان إهلا لعبدته قبل غريي ولنشرت ألوهيته �املسيح عيسى 

ومهما حتملت يف هذا السبيل من املعاناة أو هلكت أو قُتلت أو . البالد كلهايف 
ولكن يا أيها األحبة، رمحكم اهللا . مزقت إربا، لَما توقفت عن هذه الدعوة

 ليس إهلا، بل هو نيب فقط وليس أكثر من ذلك �وفتح عيونكم، إن عيسى 
والنور الذي عرفته . كنونه له قطوواهللا إين أكن له حبا صادقا ال ت. مثقال ذرة

مما ال شك فيه أنه كان حبيب اهللا . بواسطته ال تستطيعون أن تعرفوه به أبدا
ونبيه املصطفى وكان ِمن الذين عليهم فضل اهللا اخلاص، والذين يطهرون بيد 

مل أقل ذلك من تلقاء نفسي بل قد أظهره . ولكنه مل يكن إهلا وال ابن اإلله. اهللا
لي اإلله الذي هو خالق األرض والسماء، وهو الذي جعلين املسيح املوعود ع

هو أخربين أن احلق هو أن عيسى بن مرمي ليس إهلا وال ابن . هلذا الزمن األخري
 كلّمين وأخربين أن النيب الذي قدم القرآن الكرمي ودعا الناس إىل �هو . اإلله

ولن ينال أحد أي نور قط . هو حتت قدميه والنجاة. اإلسالم هو نيب صادق
وحني كشف اهللا ريب علي عظمة ذلك النيب وقدره ارتعبت وارتعد . دون اتباعه

 حىت ألّهوه، �جسمي ألنه كما جتاوز الناس احلدود يف إطراء املسيح عيسى 
ومل يطّلعوا على جوانب . كذلك مل يعرف الناس هذا النيب املقدس حق معرفته

 فما التوحيدهو النيب الوحيد الذي بذر بذرة . بغي هلم كما كان ين�عظمته 
ضاعت إىل اليوم، وهو النيب الوحيد الذي جاء حني كانت الدنيا كلها قد 

                                           
  ٨٢: الزخرف �
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هو النيب الوحيد الذي أرى اُهللا . فسدت، وغادر بعد أن نشره فيها انتشار البحر

. زات من أجله باستمرار، وظل يري لتصديقه وتأييده ألوف املعجغريتهتعاىل 
كذلك أُهني النيب يف هذا العصر أيضا، لذا ثارت غرية اهللا أكثر من كل زمن 

لو .  يف الدنيا كلها�خال، وأرسلين مسيحا موعودا حىت أشهد على نبوته 
قمت ذا اإلعالن دون دليل لكنت كاذبا، ولكن اهللا يشهد يل بآياٍت ال نظري 

فمن . ن الشمال إىل اجلنوبهلا يف هذا العصر من الشرق إىل الغرب وال م
 من �لقد أظهر اهللا . مقتضى العدل والتقوى أن تقبلوين مع تعاليمي كلها

باملاء والنار والريح ملا هلكت أجلي آيات لو أُظهِِرت يف زمن أمم أُهلكت .
ولكن مبن أشبه أناس هذا العصر؟ إم كشِقي له عيناِن ال يرى ما، وله أذنان 

أنا أبكي من أجلهم وهم يضحكون علي، . ، وله عقل ال يفهم بهال يسمع ما
إن ريب مل يظهر علي بكالمه . أنا أقدم هلم ماء احلياة ولكنهم يمطرونين نارا

فقط بل جتلّى علي بفعله أيضا، وأظهر من أجلي وسيظهر أيضا أمورا ال ترى 
  . ألحد ما مل يكن عليه فضل اهللا اخلاص

من ذا الذي يستطيع أن يبارزين يف .  قبلين� ولكنه إن الناس خذلوين
 ككنـز خمفي، �كان . إظهار اآليات؟ لقد ظهرت ليظهر اُهللا بواسطيت

ولكنه أراد اآلن بإرسايل أن يكُم أفواه كل الدهريني وامللحدين الذين يقولون 
  . إنه ليس هناك من إله

ن اإلله الصادق هو ذلك ، أبشركم أ�ولكن يا أيها األحبة الباحثني عنه 
 وهو الذي جتلّى علي، والذي هو معي يف كل حني القرآن الكرمي،الذي أنزل 

  . وآن
  يا أيها السادة القساوسة

أناشدكم باهللا الذي بعث املسيح، وأُذكِّركم وأناشدكم بذلك احلب الذي 
حقيقة "تكنونه ليسوع عيسى بن مرمي حسب زعمكم أن تقرؤوا كتايب 

وإن طلب .  من البداية إىل النهاية حرفًا حرفًا مرة واحدة على األقل"الوحي
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حالفا باهللا أنه سيقرؤه من " حقيقة الوحي"أحد من أهل العلم بنيٍة صافية كتايب 
وإن مل يطمئن قلبه فإنين آمل . البداية إىل النهاية بإمعان النظر فسأرسله له جمانا

. وعد أنه سيتم حجته على أهل هذا العصرأن يري اهللا تعاىل آيةً أخرى ألنه قد 
  .واآلن أي كالمي وأدعو اهللا تعاىل أن يكون مع الباحث عن احلق، آمني

  الــعــــبـــد الــمــتــواضــع
  مـيــرزا غـالم أحـمـد الـمسيـح الـمـوعـود

  م١٩٠٧مارس / آذار٢٠ من قاديان حمافظة غورداسبور
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٥
 الصفحة اآلية السورة

     سورة الفاحتة
�مالْحالَِمنيالْع بِهللا ر ١٢٦ ٣-٢  �د 
�عن اكِإي ِعنيتسن اكِإيو د٥٦ ٥  �ب 
�ِدناهِقيمتساطَ الْمرا الص �  

٧-٦ 
٨٩-٥٧- 
٢٨٠-١١٦ 

   سورة البقرة
  �ذَِلك الِْكتاب* امل �

٣-٢ 
١١٨-١١٧  

١٢١ 
 ٣٢ ٣١  �ِإني جاِعلٌ ِفي اَألرِض�
 ٥٠٦ ٦٠  �فَأَنزلْنا علَى الَِّذين ظَلَموا�
 ٢٨٣ ٦٢  �ضِربت علَيِهم الذِّلَّةُ�
�الَِّذينوا ونآم ِإنَّ الَِّذين�  

٦٣ 
١٥٢-
١٢٥ 

�كَانَ ع نا ِهللا مود
 ١١٢ ٩٩  �ومالِئكَِتِه ورسِلِه

 ٥٣٣ ١٠٧  �أَلَم تعلَم أَنَّ اَهللا علَى كُلِّ�
� ٍة أَوآي ِمن خسنا نم

 ٣٠٨ ١٠٧  �ننِسها
 ١٥٣ ١١٣  �بلَى من أَسلَم وجهه ِهللا�
�ٍء ِمنيِبش كُمنلُوبلَن٢٧ ١٥٦  �و 
 ٧٠ ٢٠١  �كَِذكِْركُمفَاذْكُروا اَهللا �
هلْ ينظُرونَ ِإال أَنْ �

 ١٣٨ ٢١١  �يأِْتيهم
�اِبنيوالت ِحب٥٤٤ ٢٢٣  �ِإنَّ اَهللا ي 
 ١٣٦ ٢٥٤  �فَضلْنا بعضهم علَى بعٍض�

 الصفحة اآلية السورة
  �ال ِإكْراه ِفي الديِن�

٤٢٤ ٢٥٧ 
ال يكَلِّف اُهللا نفْسا ِإال �

 ١٦٥-١٣٦ ٢٨٧  �وسعها
   سورة آل عمران

 ١٤٠ ٥  �ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ِبآياِت�
�ادالِْميع ِلفخ٥٣٣ ١٠  �ِإنَّ اَهللا ال ي 
 ١١٣-٦٨ ٣٢  �قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اَهللا�
�فِّيكوتي مى ِإنا ِعيس٤٠ ٥٦  �ي 
 ٤٦ ٦٠  �ِإنَّ مثَلَ ِعيسى ِعند اِهللا�
 كَِلمٍة سواٍء تعالَوا ِإلَى�

 ١٥٣ ٦٥  �بيننا
� ذَ اُهللا ِميثَاقِإذْ أَخو

نيِبي١١٦ ٨٢  �الن 
 ١٢١ ٩٣  �لَن تنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا�
�الَِمنيِن الْعع ١٠٢ ٩٨  �فإن اَهللا غَِني 
�ولٌ قَدسِإال ر دمحا م١١٠-٣٨ ١٤٥  �م 
 ٥٦٧ ١٤٦  �نْ تموتما كَانَ ِلنفٍْس أَ�

   سورة النساء
�ولَهسرِص اَهللا وعي نم١١٣ ١٥  �و 
 ١١٣ ٦٥  �وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل�
يا أَيها الَِّذين آمنوا آِمنوا �

 ١١٢ ١٣٧  �ِباِهللا
 ١٤٨ ١٤٦  �ِإنَّ الْمناِفِقني ِفي الدرِك�
 ١٥٣ -١١٣ ١٥١  �اِهللاِإنَّ الَِّذين يكْفُرونَ ِب�
�وهلَبا صمو لُوها قَتم٦٥-٤٢ ١٥٨  �و 



���	���א���� ���������������������������������������������������������������������������������������א����س� �
� �

٦
 الصفحة اآلية السورة
 ٤٣ ١٥٩  �بلْ رفَعه اُهللا ِإلَيِه�
  �إنْ ِمن أَهِل الِْكتاِب ِإالو�

١٦٠ 
١٣٠-٤٠- 

٥٢٠-٥٠١ 
�اَءكُمج قَد اسا النها أَي١١٤ ١٧١  �ي 

   سورة املائدة
�أَِحباُء اِهللا ونأَب نحنه٧٠ ١٩  �اؤ 
 ٨٨ ٢٥  �فَاذْهب أَنت وربك فَقَاِتال�
� اُء الَِّذينزا جمِإن

 ١٤٠ ٣٤  �يحاِربونَ
 ٤٠ ٦٥  �وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ�
�تأَن تِني كُنتفَّيوا تفَلَم�  

١١٨ 
٦٥-٣٧-

١١٠ 
   سورة اَألنعام

 ٥٣٩ ٢٢  �افْترىومن أَظْلَم ِممِن �
�ِم الَِّذينالْقَو اِبرد ٣١١ ٤٦  �فَقُِطع 
�وهو ارصاَألب ِركُهد١٢٨ ١٠٤  �ال ت 

   اَألعراف سورة
-١٥  �قَالَ أَنِظرِني ِإلَى يوِم�

٤٤ ١٦ 
 ١٤٧ ٣٨  �فَمن أَظْلَم ِممِن افْترى علَى�
�مالس ابوأَب ملَه حفَت٤٤ ٤١  �اِءال ت 

   التوبة سورة
 ١١٥ ٥٤  �وما منعهم أَنْ تقْبلَ�
أَلَم يعلَموا أَنه من يحاِدِد �
  �اهللا

 
٦٣ 

 
١١٥ 

 الصفحة اآلية السورة
�اِئروالد ِبكُم صبرت٣١٣ ٩٨  �ي 
�ضاَألر ِهملَيع اقَت٣٥٣ ١١٨  �ض 

   يونس سورة

 ٣٨٤ ٤٨  �وِلكُلِّ أُمٍة رسولٌ فَِإذَا�

  �آمنت أَنه ال ِإلَه ِإال الَِّذي�
٩١ 

١٧٧-
٥٢٤ 

�الَِّذينا ولَنسي رجنن ٣٨٨   �ثُم 

   هود سورة

�ذَابالْع مهنا عنرأَخ لَِئن٣٨٥ ٩  �و 

�كبِإنَّ ر كباَء را ش١٧٦ ١٠٨  �ِإال م 

�نذِْهباِت ينس١٢١ ١١٥  �ِإنَّ الْح 

   الرعد سورة

 ٣٨١ ١٢  �ِإنَّ اَهللا ال يغير ما ِبقَوٍم�

يمحوا اُهللا ما يشاُء �
ثِْبتي٥٣٢ ٤٠  �و 

 ١٤٦ ٤٢  �أَنا نأِْتي اَألرض ننقُصها�

 ٥١٢ ٤٤  �ويقُولُ الَِّذين كَفَروا�

   ِإبراهيم سورة

�ابخوا وحفْتتاس٢٩٤ ١٦  �و 

   احلجر سورة

 ١٣٥ ٢٢  �وِإنْ ِمن شيٍء ِإال ِعندنا�

�لَك ساِدي لَيِإنَّ ِعب�  
٤٣ 

٤٥١-
١٢٣ 
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٧
 الصفحة اآلية السورة
   اإلسراء سورة
  �وما كُنا معذِِّبني حتى�

١٦ 
١٤٤-

٤٥٦-٢٤٣ 
 ١٩٢ ٢٤  �وقَضى ربك أَال تعبدوا�
 ١٩١ ٢٤  �فَال تقُلْ لَهما أُف وال�
  �لَيس لَكوال تقْف ما �

٣٧ 
٤٩٥-
٥٤٣ 

�نحٍة ِإال نيقَر ِإنْ ِمنو�  

٥٩ 
١٨٤-

٥٦٨-٣٨٤ 
 ١٣١ ٧٣  �من كَانَ ِفي هِذِه أَعمى�
 ١٩٠-٥٠ ٩٤  �قُلْ سبحانَ ربي هلْ�

   الكهف سورة
 ٢٢٠ ١٧  �فَأْووا ِإلَى الْكَهِف�
 ١٣٧ ٦٦  �فَوجدا عبدا ِمن ِعباِدنا�

   ميسورة مر
 ٤٥ ٩١  �تكَاد السموات يتفَطَّرنَ�

   طه سورة
 ٢٨٧ ٦٤  �ِإنْ هذَاِن لَساِحراِن�

   األنبياء سورة
 ٣٣ ٣٤  �كُلٌّ ِفي فَلٍَك يسبحونَ�
  �وهم ِمن كُلِّ حدٍب�

٩٧ 
٤٥٣-
٤٥٥ 

  �أُولَِئك عنها مبعدونَ�
١٠٢ 

٥٠٧-
٥٢٥ 

 الصفحة اآلية السورة
   احلج سورة
�فَِإنارصى اَألبمعا ال ت١٨٣ ٤٧  �ه 
�كبر دا ِعنمو١٨٧ ٤٨  �ِإنَّ ي 

   املؤمنون سورة
�ٍة ووبا ِإلَى رماهنيآو�  

٥١ 
٨٩-٨٧-

٢٢٠ 
   النور سورة
 ١٧ ٣٦  �اُهللا نور السماواِت�
 ١١٢ ٥٥  �قُلْ أَِطيعوا اَهللا�
�الَِّذين لَفختا اس٤٥٦ ٥٦  �كَم 

   الفرقان سورة
 ٣٢٤ ٣٣  �وقَالَ الَِّذين كَفَروا�

   الشعراء سورة
�كفْسن اِخعب لَّك١٠٢-٨٩ ٤  �لَع 
 ١٢٣ ٢٢٢  �نبئُكُم علَى منهلْ أُ�
  �وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا�

٢٢٨ 
٣٢٤-
٤٣١ 

   العنكبوت سورة
  �أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا�

٣ 
١٣٠-
٥٦٢ 

  �والَِّذين جاهدوا ِفينا�
٧٠ 

١٠٢-
١٢٩ 

   سورة الروم
� ِهميا لَدٍب ِبمكُلُّ ِحز

 ٤٨ ٣٣  �فَِرحونَ
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٨
 الصفحة اآلية السورة
   األحزاب سورة
 ١١٣ ٣٧  �وما كَانَ ِلمؤِمٍن وال�

   فاطر سورة
 ٢٧٥ ٢٥  �وِإنْ ِمن أُمٍة ِإال خال�
 ١٠٦ ٢٩  �منِإنما يخشى اَهللا �

   يس سورة
  �يا حسرةً علَى الِْعباِد�

٣١ 
٢٢٨-
٤١٠ 

   ص سورة
�ابواَألب مةً لَهحفَت٤٤ ٥١  �م 

   الزمر  سورة
 ٣١٠ ٤٣  �فَيمِسك الَِّتي قَضى�
�الَِّذين اِديا ِعب١٢٦-٦٩ ٥٤  �قلْ ي 

   غافر سورة
  �وِإنْ يك كَاِذبا فَعلَيِه�

٢٩ 
١٤٠-

٣٦٥-١٧٥ 
  �يِصبكُم بعض الَِّذي�

٢٩ 
١٧٥-
٥٢٩ 

�لَكُم ِجبتوِني أَسع٢٧ ٦١  �اد 
   الزخرف سورة
 ٥٧٩ ٨٢  �قُلْ ِإنْ كَانَ ِللرحمِن�

   سورة الدخان
-١١  �فَارتِقب يوم تأِْتي السماُء�

٣٨٤ ١٢ 

 الصفحة اآلية السورة
�ذَابا الْعنع ا اكِْشفنب١٣  �ر-

٣٨٦ ١٤ 
�موةَيطْشالْب ِطشب٣٨٤ ١٧  � ن 

   حممد سورة
 ١١٥ ٣  �والَِّذين آمنوا وعِملُوا�

   سورة الفتح
�كوناِيعبي ٧٠ ١١  �ِإنَّ الَِّذين 

   احلجرات سورة
 ١١٢ ٢  �يا أَيها الَِّذين آمنوا�
 ١٤٨ ١٥  �قَالَِت اَألعراب آمنا�
 ١١٤ ١٦  � الَِّذينِإنما الْمؤِمنونَ�

   سورة القمر
 ٢١٠ ٤٦  �سيهزم الْجمع ويولُّونَ�

   اادلة سورة
 ٥٢٤ ٢٢  �كَتب اُهللا َألغِْلبن أَنا�

   سورة اجلمعة
  �وآخِرين ِمنهم لَما�

٤ 
٣٦٨-
٤٥٨ 

   سورة التحرمي
 ٣١٨ ١٣  �ومريم ابنت ِعمرانَ�

   كسورة املل
�جا فَوِفيه ا أُلِْقي١١٤ ٩  �كُلَّم 

   سورة احلاقة
�ضعا بنلَيلَ عقَوت لَو١٩١ ٤٥  �و 
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 الصفحة اآلية السورة

   سورة اجلن
  �فَال يظِْهر علَى غَيِبِه�

٢٧-
٢٨ 

١٨٢-
٣١٧-

٣٩٥-٣٦٧ 

   سورة القيامة
�رالْقَم فسخ٩  �و-

١٠ 
١٨٢-
٣٨٤ 

-١١  �يقُولُ اِإلنسانُ يومِئٍذ�
٣٨٤ ١٢ 

   سورة املرسالت
 ٥١ ٢٦  �أَلَم نجعِل اَألرض ِكفَاتا�
 

   سورة النازعات
 ١٨٤ ٨-٧  �يوم ترجف الراِجفَةُ�

   سورة التكوير
�طِّلَتع ارِإذَا الِْعش١٨٣ ٥  �و 
�تجوز فُوسِإذَا الن١٨٤ ٨  �و 
�تِشرن فحِإذَا الص١٨٤ ١١  �و 

 الصفحة اآلية السورة
   سورة االنفطار

�ترفُج ارِإذَا الِْبح١٨٤ ٤  �و 
   سورة الربوج

 ٣٧٩ ٤-٣  �وشاِهٍد*والْيوِم الْموعوِد �
   سورة الفجر

-٢٨  �يا أَيتها النفْس الْمطْمِئنةُ�
٤١ ٢٩ 

-٣٠  �فَادخِلي ِفي ِعباِدي�
٢٩٥ ٣١ 

   سورة الضحى
� كِجدي ىأَلَما فَآوِتيم٢٢٠-٨٧ ٧  �ي 
 ٧٣ ١٢  �أَما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ�

   سورة القدر
�وحالرالِئكَةُ ولُ الْمزن٧٣ ٥  �ت 

   سورة اهلمزة
 ٥٤٣ ٢  �ويلٌ ِلكُلِّ همزٍة لُمزٍة�

   سورة اِإلخالص
�ولَدي لَمو ِلدي ٥٤٤ ٤  �لَم 
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١٣
  

 ١٣ آمن شعره وكفر قلبه
 ٢٩٢ ...أرأيتم لو أن را بباب أحدكم

اللهم إن هلكت هذه العصابة لن تعبد يف 
 ٥٣٤  األرض أبدا

إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مئة 
 ١٧٨ ينهاسنة من جيدد هلا د

ِإنَّ ِلمهِدينا آيتيِن لَم تكُونا منذُ خلِْق 
 ....السمواِت واَألرِض

  
١٧٩ 

فَفُِتح لَنا ... ثُم عرج ِبنا ِإلَى السماِء الثَّاِنيِة
 ١٤٨ فَِإذَا أَنا ِبابنِى الْخالَِة

 ٥٣٣ ذهب وهلي
 ٥٣٩ الطاعون وخز اجلن

 ٨٨ كأنبياء بين إسرائيلعلماء أميت 

 ٤٢٢ ال الْمهِدي ِإال ِعيسى
ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال 

 ١٤٨ يسرق حني يسرق وهو مؤمن
 ٤٢٣ ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني

لو كان اإلميان معلقا بالثريا لناله رجل من 
 ٤٥٧ فارس

 ١٨٤ ليتركُن الِقالص فال يسعى عليها
ن مات ومل يعرف إمام زمانه فقد مات م

 ميتة جاهلية
  
١٣١ 

يأيت على جهنم زمان ليس فيها أحد 
 ونسيم الصبا حترك أبواا

  
١٧٤ 

  
  أحاديث وردت يف الكتاب باملعىن

  

قدر ... إن أحدا يكسب أعمال أهل اجلنة 
 ..اهللا يكون من أهل النار

  
٢٨٠ 

 ألبس صحابيا أسورة ذهبية �إن عمر 
 �قاً لنبوءة النيب حتقي

  
٤٢١ 
 
 

ماذا أفعل لو مل أغفر هلذه احلفنة من 
 التراب؟

١٧٤ 

 ٣٢ خلق اهللا اإلنسان على صورته
 ٤٤  عاما١٢٠ �كان عمر عيسى 
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١٧

  اإلهلامات العربية
  

 ٣٠٧ آثار احلياة
 ٤٤١ أتى أمر اهللا فال تستعجلوه 
أجيب كل دعائك إال يف 

 ٢٣٠ شركائك 
 ٩٠ ادعوين أستجب لكم

 ٢٢٣ إذا مرضت فهو يشفي
 ٢٠٨ اذكُر نعميت رأيت خدجييت

 ٩١ أراد اهللا أن يبعثك
 ٢٤٤-٩٣ أردت أن أستخلف فخلقت آدم

 ٥٥٨ أردت زمان الزلزلة
 ٢٣٨-٨٧ أريك بركات من كل طرف

 ٢٧٩ أصلها ثابت وفرعها يف السماء
ألقيت عليك حمبة مين، ولتصنع 

 ٢١٦ على عيين
-٨٥-٨١-٨٠ أليس اهللا بكاٍف عبده

١٩٨-١٩٧ 
 ٩٢ األمراض تشاع والنفوس تضاع
 ٢٠٣ إنا جتالدنا فانقطع العدو وأسبابه
إنا نبشرك بغالم نافلة لك، نافلة 

 ٢٠٥-٨٧ من عندي
بيل اهللا رد إن الذين صدوا عن س
 ٤٥٨ عليهم رجل من فارس

 ٢٢٢-٨٧-٨٠ إن اهللا على كل شيء قدير
إن اهللا ال يغير ما بقوم حىت يغريوا 

 ٢١٩ ما بأنفسهم
 إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم 

 ٢٥٤ حيسنون احلسىن
 ٥٤٨ إن اهللا مع الصادقني

 ٤١٥-٣٠٨ إن املنايا ال تطيش سهامها
 ٢٥٤ ريب مستترإن ِحيب قريب، إنه ق

إن شانئك هو 
 األبتر

٣٣٤،٣٣٦-٣١٦،٣٣٠-
٣٩٧،٣٩٩-٣٣٧،٣٤١-

٤٠٧-٤٠٠ 
إن فرعون وهامان وجنودمها كانوا 

 ٣٣٢ خاطئني
 ٢٦١ إن معي ريب سيهدين

أنت مين مبنـزلة توحيدي 
 ٨٤ وتفريدي

 ٤٨٢ أنت مين مبنـزلة موسى
 ٤٢٦ أُنِقذ ِعرضه من العتاب

 ٢٨٥-٨٤ إنك أنت األعلى
 ٢٠٦  أنت املُجازإنك

إين أحافظ كل من يف 
 الدار

 ٨٦-٨٢-٧٧-
٥١٠-٢٣٩-٨٧ 

 ٣٤٩ إين أذيب من يريب
 ٩١ إين أنرتك واخترتك

إين سأري بريقي، وأرفعك من 
 قدريت

٢٤٦-٨٣-
٤٧٧-٤١٦ 

إين سأظهر آية جديدة تكون مدعاة 
 لفتح عظيم، وتكون آية للعامل كله

  
٤٦٨ 

-٣٢٣-٧٧ إين مهني من أراد إهانتك
٥٠٩-٣٣٦ 
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١٨
أيتها املرأة تويب تويب فإن 

 البالء على عقبك
٤٢٠-٣٦٣-١٧٢-

٥٣٢ 
 ٢١٧ برق طفلي بشري

بلجت آيايت، تلك آيات ظهرت 
 ٤٧٨ بعضها خلف بعض

 ٢٣٤ خترج الصدور إىل القبور
 ٢٨٩-٨٧ ترد إليك أنوار الشباب

 ٢٢٠ ترى فِخذاً أليماً
 ١٩٦-٨٧ ترى نسالً بعيداً

 ٢٠٤  احلليةتنشأُ يف
 ٢٤٥-٨٣ ثُلّةٌ من األولني وثلّة من اآلخرين

 ٤٧٩-٧٩ جِري اِهللا يف حلل األنبياء
احلمد هللا الذي جعلك املسيح 

 ٣١٩-٨٤-٧٦ ابن مرمي
احلمد هللا الذي جعل لكم الصهر 

 ٢٢٣-٩٣ والنسب
خذوا التوحيد خذوا التوحيد يا 

 ٧٨ أبناء الفارس
 رب توفين مسلماً وأحلقين

 ٩٤ بالصاحلني
 كل شيء خادمك، رب رب

 فاحفظين وانصرين وارمحين
  

٢٠١-٩٠ 
رب ال تذرين فردا وأنت خري 

 ٤١٧-٢٢٥ الوارثني
 ٤٤١-٣٢٥ الرمحن علّم القرآن

 ٢٥٤ الرحى تدور وينـزل القضاء
زاد . سبحان اهللا تبارك وتعاىل

 ٧٨ ينقطع آباؤك ويبدأ منك. جمدك

 وأفوض ستذكرون ما أقول لكم،
 ٢٦٠ أمري إىل اهللا

 ٢٨٤ سالم عليك يا إبراهيم
 ٣٢٦-٨٥ سالم قوالً من رب رحيم

 ٥٥٠ سأكرمك إكراما عجباً. سنعليك
 ٧٩ سلمان منا أهل البيت

سأكرمك . سننجيك، سنعليك
 ٨٤ إكراما عجبا

 ٥٦٨-٧٩ سيهزم اجلمع ويولّون الدبر
 ٢٤٨-٨٠ شاتان تذحبان

 ٩٢ بنيظفر من اهللا وفتح م
 ٢٧٢-٢٦٩ عجلٌ جسد له خوار

فأجاءه املخاض إىل جذع النخلة، 
قال يا ليتين مت قبل هذا وكنت 

 ٧٦ نسيا منسيا
فربأه اُهللا مما قالوا وكان عند اهللا 

 ٢١٩ وجيها
 ٨٤ فحان أن تعان وتعرف بني الناس
قال ربك إنه نازل من السماء ما 

 ٧٧ يرضيك
 ٢٤٩ قُتل خيبةً وِزيد هيبةً

قُلْ أجرد نفسي من ضروب 
 ١٣٢ اخلطاب

قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين 
 ٥٢٥-٨١-٧٩ حيببكم اهللا

 ٧٧ كَتب اُهللا َألغِْلبن أَنا ورسِلي
 ٤١٧-٢١٧ كزرع أخرج شطأه

 ٣٣٩-٩١ كالم أفِصحت من لدن رب كرمي
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١٩
 ٢٨٥-٨٤ ال ختف إنك أنت األعلى

ال ختف إين ال خياف لدي 
 ٨٥-٨٤ رسلونامل

 ٤١٦-٧٧ ال تسأم من الناس
 ٤٤١ ال يصدق السفيه إال سيفة اهلالك

 ا وخرملا جتلى ربه للجبل جعله دك
 ٤٧٨ موسى صعقا

 ٢١٩-٨٧ لوال اإلكرام هللك املقام
 ٢١٩-٨٧ ما كان اهللا ليعذم وأنت فيهم

 ٢١٧ مبارك ومبارك، وكل أمر مبارك
 ٢٠٦-٨٢ إذنهمن ذا الذي يشفع عنده إال ب

 ٣٥٥ منعه مانع من السماء
 ٣٤٠-٢٨٩-٨٧ نزلت الرمحة على ثالث

. ننـزل عليك أسرارا من السماء
 ومنزق األعداء كل ممزق

٣٣٢-٨٤-
٥٥٠ 

 ٣٣٢ وإذ ميكر بك الذي كفَّر
وإن كنتم يف ريب مما نزلنا 
 ٢٢٣ - ٨٣   على عبدنا فأتوا بشفاء مثله

 ١٩٦ والسماء والطارق
هللا يعصمك من عنده ولو مل وا

 يعصمك الناس
  

٤١٦-٢١٨ 
وكذلك مننا على يوسف لنصرف 

 ٢٤٤ عنه السوء والفحشاء
وال تصعر خللق اهللا، وال تسأم من 

 ٤١٨-٧٧ الناس
 ٢٤٩-٨٠ وال نوا وال حتزنوا

أال إن . وال تيأس من روح اهللا
 ٧٧ روح اهللا قريب

 ٧٧ نالهولو كان اإلميان معلقا بالثريا ل
 ١١٤ هذا مبا صلَّيت على حممٍد

هز إليك جبذع النخلة، تساقط 
 ٣١٧ عليك رطبا جنيا

 ٣٢٥-٧٦ يا أمحد بارك اهللا فيك
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 

 ٣٠٨ خلقكم
يأيت على جهنم زمانٌ ليس فيها 

 ٥٤٦ أحد
-٤٣٥-٢٣٦-٧٧ يأتيك من كل فج عميق

٥٦٧-٥١٦ 
 ٤٥٨-٨١ وفيك ورافعك إيليا عيسى إين مت

 ٢٤٩ يا مسيح اخللق عدوانا 
 ٥٢٣-٢٥١ يا نار كوين بردا وسالما

-٩٠-٨٥ خيرون على األذقان
٢٤٤ 

 ٥٤٣ يريدون أن يروا طمثك
يريدون أن يطفئوا نور اهللا 

 ٥٣٧-٢١٨-٨٤    بأفواههم
يريدون أن يطفئوا نورك، 

 ويتخطفوا عرضك
  
٣٥٧ 

 ٢٥١ يسألونك عن شأنك، قل اهللا
 ٢٨٤ ميوت قبل يومي هذا

 ١٦٨ ينصرك اهللا يف كل موطن
  )ترمجة(اإلهلامات الفارسية 

إذا جاء زمان السلطان، جدد 
 ٩٤ إسالم املسلمني

 ٢٨٦-٨٧ أمن يف دارنا اليت هي دار احملبة
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٢٠
إن يف كالمك شيئًا ال دخل فيه 

 ٩١ للشعراء
إنّ مآل اجلاهل جهنم، فإن اجلاهل 

 ٩٢ كون له عاقبة اخلريقلّ أن ت
اليد يدك، والدعاء دعاؤك، 

 ٩٠ والترحم من اهللا
 ٢٠٤ بنت الكرام

تبختر فإن وقتك قد أتى، وإنّ قدم 
احملمديني وقَعت على املنارة العليا                    

٣١٤ -٨١-
٣١٦ 

سأهيئ لك كل ما هو ضروري 
 ٢٢٣ ...للزواج

 ٣٣٨ المعليك السالم يا بطل الس
، وحفظين )أيها العدو(قاتلك اهللا 
 ٩٠ من شرك

 ٢١٣لقد خربت بيوت كثري من األعداء        
لقد وصل دعاؤنا عنان السماء، فلو 

 ٥٤٣ وعدتك وعدا حسنا فال تستغرب
ملّا كنت تدخل يف منـزيل مرة 

بعد مرة، فانظر هل مطَر سحاب 
 ٩٢ الرمحة أو ال؟

 ٣٥٦ عىن أكثر من ذلكلن نقبل هذا امل
 ٢٣١ نصف لك ونصف للعماليق

 فيا أيها العدو اجلاهل الضال خ
 ٢٧٨-٢٧٣ البتار) �(سيف حممٍد 

يا عبدي ما دمت تأيت منـزيل 
مرارا فانظر اآلن هل نزل عليك 

 ٢٦٢ مطر رمحيت أم ال؟
يا عم، قضيت حنبك وأحزنتين 

 ٢٠٩ كثريا

  )ترمجة(اإلهلامات األردية 
ائتنا يا ربنا األزيلّ األبدي آخذًا 

 ٩٢ للسالسل
أباركك بربكاٍت عظيمة حىت إن 

 ٨٩ امللوك يتربكون بثيابك
أُري بريق آييت هذه مخس مراٍت، 
ولو أردت جلعلت ذلك اليوم يوم 

 ٨٦ خامتة الدنيا
 ٩١ أُعدت لك حياة طيبة

انظُر، سأنـزل لك من السماء، 
 ٤٣٥ رضوأُخِرج من األ

إنّ اهللا يصلح كلّ أمرك، ويعطيك 
 ٨١ كلّ مراداتك

إنّ علم اهللا وخاتمه فعل فعالً 
 ٨٧ عظيما

 ٥٥٦ إن قيامة أخرى ستقوم
 إن للمقبولني أنواع منوذج

وعالماٍت، ويعظّمهم امللوك وذوو 
اجلربوت، ويقال هلم أبناء ملوك 

 ٨٩ السالمة
 رد األنبياء، مطها سيإنّ حممد

 صطفىم
  
٨١ 

إن نسيم رمحة اهللا ب اليوم، 
 ٣٥٦ فكل ما تدعو به جماب

إين سأري بريقي، وأرفعك من 
 قدريت

 ٢٤٦-٨٣-
٤١٦ 

أيها العدو إنّ سيف املالئكة 
 ٩٠-٨٩ مسلول أمامك

برق امسي لك، وكُشف العامل 
 ٨٩ الروحاين عليك
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٢١
تزلزلُ األرض زلزاالً شديدا، 

 ٨٧ ويجعل عاليها سافلها
تعيش مثانني حوال أو تزيد عليه 
 ٨٩ مخسة أو أربعة أو يقّل كمثلها
تقع زلزلة فتشتد كلّ الشدة، 
 ٩٣ وتجعل عايل األرض سافلها

 ظ يف املقبولني عند اهللا مناذجالحت
القبول وعالماته، إم يسمون 

 ٣٧١ أمراء السالم
جاءت الزلزلة، قوموا لنصلّي 

 ٩٠ ونرى منوذج القيامة
جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها 

 ..وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله
 ١٧٧-

٤١٦-٢٤٦-
٤٧٧-٤٤٢ 

 ٥٧٠ جزاء سيئٍة سيئةٌ، أصيب بالطاعون
 ٣٦٢ اجلنازة

 ٩٢ حصل يل الفتح، حصل يل الغلبة
حل فصل الربيع من جديد وحتقق 

 ٢٠٧ كالم اهللا مرة أخرى
مخسة وعشرون يوما، أو إىل 

 ين يومامخسة وعشر
  
١٠٩ 

رب األفواج يتوجه إليك، كذلك 
يِري اآلياِت ليثِْبت أنّ القرآن كتاب 

 اهللا وكلمات خرجت من فوهي

  
  
٨١ 

سأرزقك إكراما عظيما يف الدنيا، 
 اخل...وسأجعل منك مجاعة كبرية

  
٢٢٩ 

سأري القدرة بعد عشرة أيام، أال 
 ٢٦٤ إن نصر اهللا قريب

سأنزل سأقضي عليه، سأبيده، 
 ٣٤٩ الغضب إذا ارتاب

 ٢٨٨ ستأتينا إحدى وعشرون روبية
. ستصيبك رمحيت، يرحم اهللا

 ٥٧١ أعييناك
 ٩١ ستظهر آيتان

 ٢٣٣ )أبواب معاشه(ستفتح 
 ٤١٥-٣٠٨  عاما٤٧سجي يف الكفن، العمر 

سنواجه خسارة بسيطة وإحراجا 
 ٢٣١ أثناء سفرنا

 يف صفوف األعداء، وِخزي شتات
 ٣٣٨ افٍس وذلته وإهانتهمتن

 ٣٩٥ صدمة أليمة وحادث مؤمل
 ٤٢٧ عاد الربيع وحلت أيام الثلج

 ٩٠ عاد الربيع ومتّ قول اهللا مرةً أُخرى
 ٩٠ عاد الربيع وجاءت أيام الثلج وكثرة املطر

 ٢٤٩ عبد اهللا خانْ، ديره إمساعيل خانْ
 ٩١ عليك سالم كثري مين

٤٦٨ االعيد اآلخر تنال منه فتح 
قلّت أيام حياتك، ويومئذ تزول 
 السكينة من القلوب، ويظهر أمر
عجيب بعد أمٍر عجيب وآية بعد 

 آية، مث بعد ذلك يتوفّاك اهللا

  
  
  
٩٤ 

قُلْ لرفقائك إنّ وقت إظهار 
 ٨٦ العجائب بعد العجائب قد أتى

  ٩٢   قوم بعدوا من طريق احلياة اإلنسانية
 فيها كل أدعيتك قد استجيبت مبا
 ٥٥٧ الدعاء لشوكة اإلسالم أيضا

ال ختوفونا من النار، فإن النار 
 ٥٤٦ خادمة لنا بل خادمة خدامنا
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٢٢
لقد أُصدر احلُكْم يف أهل البنغال 
 ٢٨١-٩٣ من قبل، واآلن سيجبر خاطرهم

 ٢٤٧ لقد رحبت القضية، مسلم؟
 ٢٦٣ لقد فاق املقال

لقد وقع زلزال شديد، واليوم 
مرحبا .  املطر أيضاسينـزل

 ٤٤٧-٤٤٥ مبجيئك، جميئُك مبارك
لك برق امسي، وإين أريك مخسني 

 ٨٩ أو ستني آية سوى آياٍت أُريتها
 ٨٩ لكنك ما عرفت الوقت 

لو مل يفعل اهللا ما فعل ألحاطت 
 ٨٦ الظلمة على الدنيا مجيعها

ليس اخلري يف أن حيارب أحد 
 ٨٩ مظهر اهللا

 لن يتم حبسب ما أردت فعله
 ٩٢ مشيئة اهللا

 
 مِلك اآلريني

 
٤٧٩ 

امللوك وذوو اجلربوت، ويقال هلم 
 ٨٩ أبناء ملوك السالمة

الطاعونُ ) أي التكذيِب(نتيجته 
 ٥٧١ اجلارف الذي سيتفشى يف البالد

 ٩١ نزل من السماء لنب كثري فاحفظوه
نزلت سرر من السماء، ولكن 

 ٨٤ سريرك وضع فوق كل سرير
هزة الزلزال، عفت الديار مِحلُّها 

 ٢٠٧ ومقامها
هناك موسى، سأُظهره وأكرمه 

 أمام الناس
  ٤٧٧-

٥٥١-٥٤٥ 
هو القادر، يصلح ما فسد، ويدمر 

 ٢٣٥ ما صلح، وال يدرك أحد أسراره
 ٩٠ واقعة الزلزلة 
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٢٥

   ����اهللا 
يعين أنه اجلامع جلميع الصفات " اهللا"اسم 

  الكاملة
  
١٢٧ 

 ١٥٥ موصوف لكافة صفاته وأفعاله" اهللا"اسم 
 ١٠١  يريد اُهللا أن يعرف

 ما مل �اإلنسان غري قادر على معرفته 
 يعرفه بآياته

  
١ 

اإلنسان غري قادر على معرفة األنوار اإلهلية 
 بقواه

  
١٢٠ 

اإلنسان غري قادر على التقدم من اإلميان 
 إىل املعرفة دون عون اهللا

  
١٢٠ 

 على كل إنسان حبسب �يتجلى اهللا 
 قدرته الفطرية

  
٣٣ 

 وفق تغريات عبده مع عدم �يتغري اهللا  
 تغريه منذ القدم 

  
٣٣ 

 على موسى وعيسى �أسباب جتليه 
 ٣٤-٣٣ بتجليات حمدودة

ى الذي ال ميأل  جبماله عل�يتجلى اهللا 
 قلبه إلّا اهللا وحده 

  
٥٩ 

 بالصدق والصفاء عاد �من رجع إليه 
  ما أكثر�عليه 

  
٢٣ 

 إال �ال ميكن أن يرى أخالق اهللا 
 املتفاين فيه

  
٢٣ 

ميكن للجميع أن يقتبسوا من نور اهللا فهو 
 ليس ببخيل

  
٣١ 

 ٦٨ ال يغلق باب فيضه على أحد
لة على نؤمن برب يتصف بالقدرة الكام

 كل شيء 
  
٥٣٧ 

 فال يكرم بعزته �اسم من أمسائه : العزيز
 إال من تفاىن فيه 

  
٥٦ 

تصور اإلله احلي الذي يقدمه 
 ٥٧٧-٢٥٠ اإلسالم وصفاته

 ١٥٤  يستلزم إنكار وجوده�إنكار صفاته 
 ٢٨٧  بقواعد اللغة �ال يتقيد اهللا 

 ٥٤٤-٦٩ "  أبناء اهللا"و" ابن اهللا"املراد من 
 أنه إذا أظهر إرادته يف إنزال �من سنته 

 البالء مل يردها
  
٢٦ 

 ٦٦  يف اهلندوسية�الفكرة اخلاطئة عنه 
  اآلريا اهلندوس

 ٢٩٦ عقائدهم حبسب ما كتبه ليكهرام
 ٢٩٦ الرد على عقائدهم

 ٥٧٠ نبوءات عن هالكهم
 ٥٧٠ يزرعون بأيديهم بذر هالكهم

 ٥٦٩ هذه الديانة ميتة فال ختافوها
 ٥٦٩ سريى ماليني من جيلنا هالك هذه الديانة

 ٥٦٩ إساءة آريا قاديان وهالكهم 
" شبهـ جنتك"موت مدير جملة 
 ٥٥٤-٥٥١ اآلرية بالطاعون

  اآليات/اآلية
 ٢٧  إذا أوذي مقربوه�تظهر آيات اهللا 

أقسام ثالثة للذين ينالون حظهم من 
 ٢٩-٢٨ اآليات السماوية

  األبتر
 ٣٩٨ " ألبترا"معاين 
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٢٦

  إمتام احلجة
 ١٦٤-١٦١-١٦٠ تعريف إمتام احلجة 

من مل تصلهم الدعوة حياسبون حبسب 
 علمهم وعقلهم

  
١٥٥ 

 ١٦٢  على العامل أمجع �قد متت حجة الرسول 
  اإلمث

لو مل يكن اإلمث ملا تطور : قول الصوفية
 اإلنسان

  
٥٤٤ 

 ٦٥ تطهر اإلنسان من اإلمث ليس بكمال
  جتهاداال

مناذج أخطاء اجتهادية لألنبياء عليهم 
 السالم

  
٥٣٤ 

أخطأ األنبياء يف االجتهاد أحيانا لكيال 
 يعبدوا

  
٥٣٥ 

 قبل بعثة املسيح �عقيدة حياة عيسى 
  تعد خطأ اجتهاديا �املوعود 

  
٣٧ 

 ٣٧  أخطأَ أنبياء بين إسرائيل يف االجتهاد أيضا
  اإلمجاع

 فهو �د الصحابة من ادعى اإلمجاع بع
 )رأي أمحد بن حنبل(كذاب 

  
٤٧ 

من ادعى إمجاع األمة على حياة عيسى 
 )�املسيح املوعود ( فهو كاذب �

  
٣٧ 

 على وفاة املسيح من �أمجع الصحابة 
وما محمد ِإلَّا رسولٌ قَد خلَت ِمن �آية 

 �قَبِلِه الرسلُ

  
  
٣٨ 

سى  على وفاة عي�مل جيمع الصحابة 
  فقط، بل على وفاة مجيع األنبياء�

  
٣٩ 

  اإلمجاع على وفاة مجيع األنبياء عليهم 

 ٣٩ السالم كان أول إمجاع يف اإلسالم

  االستقامة
 ١١٩ تعريفها
  اإلسالم

 �الدين الوحيد الذي يوصل إىل اهللا 
 ويقدم ما تقتضيه الفطرة اإلنسانية الطاهرة

  
٦٧ 

 ٦٧ ما ميتاز به اإلسالم
ن مطابق للفطرة وميكن هلندوسي جاهل دي

 أن يعلم صدقه خالل دقيقتني
  
١٦٠ 

 ٩٩  شامل يف حقيقته�اإلميان بنبوة الرسول 

-١٣٩-٩٩ احلروب اإلسالمية كانت دفاعية
٤٢٥ 

  أصحاب الصفّة
 نبوءة عن أصحاب الصفّة يف كتاب 

 الرباهني األمحدية وحتققها
  
٢١١ 

 �الدين  نور �عد املسيح املوعود 
 من أصحاب الصفّة 

  
٢١١ 

  اإلعالنات 
 عن الدكتور عبد احلكيم �إعالنه 
 "كان اهللا حاميا للصادق: "بعنوان

  
٣٧٠ 

إعالنه عن موت الدكتور دوئي وفق 
 "الفتح العظيم: "النبوءة بعنوان

  
٤٦٩ 

ادعاء بانديت باملكند يف إعالنه أن هذا 
 العصر عصر ظهور كرشنا

  
٤٨٠ 

 قدم فيه لآلريا تعاليم اإلسالم � إعالنه
 عن وجود اهللا وصفاته 

  
٥٧٥ 

يدعو املسيح " دعوة احلق: "إعالنه بعنوان
 املوعود فيه اآلريا للتدبر يف اإلسالم

  
٥٧٩ 
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٢٧
إعالنه لدعوة املسلمني إىل قراءة 

 ٥٧٨-٥٧٧ كتاب حقيقة الوحي
  االفتراء

 ١٩٣ ال يمهل املفتري ثالثًا وعشرين سنة

   �ام املهدي املعهود اإلم
املهدي واملسيح شخص واحد وفق 

 "ال املهدي إال عيسى"احلديث 
  
٤٢٢ 

 ٤٧ اختالف آراء أهل السنة فيه
 ١٩٥ التناقض يف الروايات املتعلقة به

املهدي عند الشيعة خمتٍف يف الغار ولديه 
 قرآن حقيقي وسيظهر لينتقم من الصحابة 

  
٤٧ 

  األمة احملمدية
 املسيحية للحكَم العدل بعد احتاجت

 سبعة قرون واألمة احملمدية بعد ِضعفها 
٥٢-
٥٣ 

سيأيت عليها ما أتى على اليهود فمن 
 !املعيب أن يأيت مسيحها من خارجها

  
٣٧ 

  اإلنسان
 ٥٩ استحالة خلو الفطرة اإلنسانية من احلب
خلق ملعرفة خالقه ولإلميان به وبصفاته 

� ٩ 
قل قلبه حىت تظهر أكرب كماالته أن يص

 صورة اهللا فيه
  
٣٢ 

 على صورته وفقًا لألحاديث �خلقه اهللا 
 والتوراة

  
٣٢ 

 ١٠٦ �غالبا ما يهتدي مبعرفة ربه 
 ٩ العقلية والروحانية: ميلك نوعني من القوى

وضعت القوى العقلية واحلواس والقوى 
 الروحية يف ِبنية الدماغ

  
١٠-٩ 

الصادقة إمكانيته لتلقي بعض الرؤى 
 ١١ واإلهلامات بسبب ِبنية دماغه 

يولد البعض جمبولني على حب اهللا موهبةً 
 منه بدون كسب منهم

  
٧١ 

يفهم البعض املعارف واحلقائق أكثر 
 بسبب ِبنيتهم الدماغية

  
١٣ 

ال يتلقى معظم الناس املكاملات اإلهلية 
 بسبب حجب حتجب فطرم

  
١٠ 

  اإلميان
ده للتوصل إىل اإلميان استخدام العقل وح

 يؤدي غالبا إىل لعنة كإميان الفالسفة 
  
١٤٢ 

ال ينشأ اإلميان احلقيقي إال بعد معرفة 
 الرسل

  
١٤٢ 

 ١٥٣ ال يكتمل اإلميان باهللا دون اإلميان برسله 
يا أهل أوروبا لستم يف مأمن ويا سكان 

 ٢٤٣ !آسيا لستم يف أمان
 ٢٤٢ نبوءة عن الزالزل يف بالد آسيا 

 ١٧٧ نبوءة عن اآلفات

  البخل
البخل يف الفطرة وال يزول إال مبوهبة من 

 اهللا تعاىل
  
١٢١ 

  الربكة
يبارك يف مسكن امللهمني ومالبسهم 

 وجوارحهم حىت يشفى الناس مبسهم أيضا
  
٢٥ 

  تأويل الرؤيا
 يف املنام هجرة بعد �رؤية عيسى 

 )تعطري األنام(النجاة من البالء 
  
٤٢ 
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٢٨
خول العدو يف البيت مصيبة أو موت د

 عند املعبرين
  
٣٠٩ 

  تزكية النفس
ينتهي طريق السالك عند سعيه لتزكية 

 النفس
  
٤٩٦ 

ال تنال أنوار الوحي اإلهلي كاملة إال 
 بتزكية كاملة للنفس

  
٣١ 

يظهر نور الوحي خارقًا للعادة على 
النفوس املزكاة فتنعكس فيها الصفات 

 اإلهلية
  
٣١ 

  تضحيةال
 ١٨٥ فلسفة إلقاء الذبيحة يف النار لدى اليهود

  التقوى
املعارضة غري املبنية على أسس بعيدة 

 ١٥١-٤٧ عن التقوى
  التوبة

عفا اهللا عن مائة ألف نسمة بتوبتهم ومل 
 �يكترث ليونس 

  
٥٣٢ 

  التوحيد
التوحيد نور ينشأ يف القلب بعد حتطيم 

 ون اهللامجيع أنواع اآلهلة املزعومة د
  
١٢٩ 

 ١٥٧ النيب أم للتوحيد وينشأ التوحيد منه
ال ينال التوحيد الكامل إال باتباع نيب 

 ١٠٦ كامل
يف الفطرة استعداد لقبول التوحيد، والنيب 

 يكشفه
  
١١٤ 

 ٩٨ ال تتم النجاة باإلميان بالوحدانية فقط
 ١٠٤ �يعترف الشيطان أيضا بوحدانية اهللا 

 ١٠٠  بوجود نيبال ينال التوحيد إال
 املوحدين املسيحيني إىل �دعا الرسول 

 اإلسالم
  
١٦٢ 

  اجلحيم
 ١٧٤ ليست بأبديٍة

 ٥٠٧ يلقى فيها بعض املؤمنني للتطهري
 ١٢٦ هي مكان للتعذيب اجلسدي والروحي

  اجلنة
 ١٢٦ هي مكان للنعماء الروحانية واجلسمانية

  اجلهاد
احلروب اإلسالمية كانت 

 ٤٢٥-١٣٩-٩٩ دفاعية
  ) راجع فهرس األحاديث أيضا(احلديث 

مل يكن أئمة أهل البيت يذكرون سند 
 �احلديث لعالقتهم املباشرة بالرسول 

  
١٨٢ 

 آدم على صورته وفق �خلق اهللا 
 األحاديث والتوراة

  
٣٢ 

ألبس عمر سراقةَ سواري كسرى حتقيقًا 
 �لنبوءة النيب 

١٧٦-
٤٢١ 

 حيققها من رأى رؤيا واستطاع أن
 ٤٢١ فليحققها

ال يثبت من األحاديث نـزول املسيح من 
 السماء

  
٤٢٢ 

  احلَكَم
نشوء االختالفات يف الشريعة يتطلب 

 ظهور حكٍَم
  
٤٩ 

 ٤٩ املسيح املوعود حكَم هذه األمة
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٢٩

  احلواري
املقارنة بني حواريي املسيح الناصري 

 والصحابة
  
٨٨ 

  �خامت النبيني 
قام النبوة ليثبت إفاضة أعطاين اهللا م

 )املسيح املوعود( الروحانية �الرسول 
  
١٣٤ 

 ختم اإلفاضة الروحانية إال �مل يعط اهللا 
  ولذا سمي خامت األنبياء�للرسول 

  
٨٩ 

 توصل إىل النبوة وتوجهه �طاعته 
  جيعل نبيا�الروحاين 

٣٤-
٣٥ 

 خامت النبيني ملا أُعطي من ختم �الرسول 
 للفيوض كلها 

  
٣٥ 

 يعين أن احلصول �كونه خامت النبيني 
على فيض الوحي اإلهلي اآلن ال يتم إال 

 بواسطته

  
  
٣٥ 

راجع أيضا الوحي والنيب (ختم النبوة 
  )واملسيح املوعود

مبعاين تسيء إىل " ختم النبوة"يفسرون 
 �الرسول 

  
٨٩ 

جميء نيب من خارج األمة احملمدية خيالف 
 معىن ختم النبوة صراحة

  
٣٧ 

لن يأيت نيب مستقل يكسر ختم النبوة بعد 
  �الرسول 

  
٣٧ 

سبب ضعف قوة تأثري موسى وعيسى 
 عليهما السالم

  
٨٨ 

  الدجال
 ٤٨ عد بعض املسلمني ابن صياد دجالًا

 ٢٩٥ تأويالن له واملراد من قتله
 ٤٩ قول البعض إنه مقيد يف الكنيسة

 ٤٨ املراد منه شبح املسيحية
 ٤٥٢ لكنيسة وفق بعض األحاديثخروجه من ا

 ٤٥٣ صحيح مسلم يعد القساوسة دجالًا
 ٤٥٣ فتنة الصليب وفتنته واحدة

تسمى اموعة دجالًا واملقصود منها 
 ٤٥ مبشرو املسيحية 

 ٤١٤ املراد منه جمموعة القساوسة
املراد منه املسيحية اليت كانت مقيدة يف 

 �الكنيسة يف زمن الرسول 
  
٤٩ 

 دجالًا �سيحيون يف زمن الرسول كان امل
 ولكنهم اآلن دجال أكرب

  
٤٥٤ 

 ٤٤ يعده القرآن الكرمي شيطانا
 ٢٩٢ املراد من طوافه بالكعبة

  الدعاء
 ٢٧ أكرب كرامات أولياء اهللا استجابة دعائهم

استجابة الدعاء أظهر عالمات أولياء اهللا 
� 

٣٠٢-
٣٠٣ 

درا يستجاب دعاء األولياء إال أن يكون ق
 مربما

  
٢٦ 

 ٢٧ �ال تستجاب كل أدعية ويلّ اهللا 
إذا مل يستجب اهللا دعاء استجاب دعاء 

 آخر مكانه
  
٣٠٨ 

 ٢٦ �حكمة رد بعض أدعية أولياء اهللا 
خري وقت للدعاء الوقت الذي ال يظهر فيه 

 اليأس الكامل
  
٢٦ 

إذا نـزل البالء وتراءت عالمات املوت 
 ٢٦ الءفمن سنة اهللا أال يزول الب
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٣٠
إذا ظهرت عالمات القدر املربم فعلى 

 األولياء التحلي بالصرب فقط
  
٢٦ 

 ٢٤٠  ملرزا غالم قادر�دعاء املسيح املوعود 
   ����أدعية املسيح املوعود 

وعلمنا من ...ربنا اهدنا صراطك املستقيم
 لدنك علما

  
٦ 

 ٣٢٧ وفضلك ردائي...رب إنك جنيت 
تواضعة وافتح يا ريب القدير امسع أدعييت امل

 آذان القوم وقلوم
  
٥٤٦ 

  الرؤى والكشوف الصادق
ينعم اهللا على الناس بالرؤى لتوجيههم إىل 

 صراطه
  
١٠ 

يراها العامة ليؤمنوا باألنبياء أو لتقام 
 عليهم احلجة

  
١١ 

 دماغ اإلنسان بقوى معينة �خلق اهللا 
 تؤهله لتلقي اإلهلام والرؤى

  
١١ 

 ٢٨ ِبنيتهم الدماغيةيراها البعض بسبب 
 ٧١ رؤيتها أحيانا ليست دليال على الصالح
يراها الصاحل والطاحل لكيال يعتمد على 

 النقل دون علم اليقني
  
١١ 

يرى بعض الناس الرؤى الكاذبة 
 واملنحوسة بسبب بنيتهم الدماغية

  
٢٩ 

يرى مجيع الناس مبختلف مستويام بعض 
 الرؤى الصاحلة 

  
٦ 

اإلسالم من اهلنادكة املشركني رأى أعداء 
 الرؤى الصاحلة مرات عدة

  
٥ 

 ١٧٠ رأى فرعون رؤيا صادقة
 ٥ أخربت بعض العاهرات عن رؤى وحتققت

بعض النساء الاليت يعملن يف تنظيف 
 ااري قد روين أمامي رؤى حتققت

  
٥ 

 ٣ قد يري الشيطان رؤى وتتحقق ابتالًء
املنام أحيانا تظهر النفس األمارة يف 

 �محاسها للناقصني فيعتقدونه من اهللا 
  
١٨ 

أحيانا يرى اجلاهل يف املنام االستكبار 
واإلنكار الكامن يف نفسه ويعدمها من اهللا 

� 

  
  
٤٩٥ 

  ����رؤى املسيح املوعود 
 مع عبد اهللا الغزنوي يف الرؤيا �لقاؤه 

 واستفساره عن تأويل رؤيا
  
٢٢٦ 

إن : ه أرغفة يف الرؤيا وقيل ل�رأى 
 هذه لك وللدراويش معك

  
٢٦٢ 

 عن شفاء زوجه رضي اهللا �رؤياه 
 ٢٦١ عنها

حتققت " سهج رام" عن موت �رؤياه 
 يف اليوم نفسه

  
٢٨٠ 

 ٢٨٠-٢٢٧  عن مري عباس علي�رؤياه 
 ٢٨٦ إحدى رؤاه 

 ٣١٣ رأى مالكًا يف الرؤيا أعطاه نقودا
  الرفع

رفع ينال املؤمن اجلسد اجلاليل من اهللا وي
 �إليه 

  
٤٣ 

أنكر اليهود رفع عيسى الروحاين إلثبات 
 أنه ملعون فظنه املسلمون رفعا جسديا

  
٤٣ 

  رفع البالء
التوبة واالستغفار والصدقة تدفع 

 البالء
٤٢٢-١٧٣-

٥٣٠ 
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٣١

  الروح
الفطرة اإلنسانية منحت قوة عقلية 

 وروحية للمعرفة الكاملة
  
٩ 

ميل النفس القوة الروحية أكثر ضرورة لتك
 اإلنسانية من القوى اجلسدية

  
١٣ 

 ٩ القلب مصدر القوى الروحية
علم اليقني وعني : املراتب الروحية الثالثة

 اليقني وحق اليقني
  
٣٠ 

  الزلزال
نبوءة عن زلزال سان فرانسيسكو 

 ٢٤٢ وفارموسا وزالزل أخرى
  الشفاعة

رفع العذاب مئات املرات بشفاعة موسى 
�  

  
٥٣٢ 

  )نبوءة(اب ثاقب شه
ظهور آية شهاب ثاقب حسب النبوءة يف 

 ١٩٠٧آذار 
٤٨٢-
٤٨٦ 

  الشيطان
خلق البتالء اإلنسان فليست معصيته مثل 

 اإلنسان
  
١٠٦ 

 ٣ إنه كذاب ويصدق أحيانا لينهب اإلميان
إنه عدو لدود لإلنسان يريد القضاء عليه 

 بطرق شىت
  
٣ 

 ٣ ضاقد تكون رؤيا صادقة من الشيطان أي
ليس له سلطان على الذين يتلقون الوحي 

 الصايف والكامل
  
١٩ 

 ٣ ليس يف وسعه تأييد املدعي الكاذب

ليس يف وسعه إظهار الغيب اخلارق للعادة 
 للمدعي الكاذب 

  
٣ 

هو الدجال الذي يقتل يف آخر 
 الزمان وفق احلديث ونبوءة دانيال

  
٤٤-٤٣ 

  الشيعة
الغار ولديه يرون أن املهدي خمتٍف يف 

 ٤٧ قرآن حقيقي
يرون أن املهدي يظهر ويحيي الصحابة 

  ثانية لينتقم منهم�
  
٤٧ 

  � الصحابة
 مع أصحاب �مقارنة صحابة الرسول 

 موسى وعيسى عليهما السالم
  
٨٨ 

كان مجيعهم موجودين يف يوم وفاة 
  �الرسول 

  
٣٨ 

  الصديقية
 هي إيثار اهللا على كل شيء واختيار مرارة

 الدنيا من أجله
  
٥٧ 

  الطاعون
 ٥٠٦ "رجز من السماء"سمي يف القرآن الكرمي 

 ٥٣٩ )احلديث(الطاعون وخز اجلن 
 ٥٠٧ مل ميت نيب أو صديق به
 ٢٠٥ نبوءة انتشاره وحتققها

 ٢١٦-٢١٢ آية الطاعون وهالك األعداء
إين أحافظ كل من يف :" املراد من إهلام

 "الدار
  
٥١٠ 

 ٥٣٠ عاء موت بعض األمحديني بهالرد على اد
ازداد عدد اجلماعة به .. صديقنا وعدوهم

 ٥٣٠ كثريا
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٣٢

  العبادة
 ٥٧ خلق اإلنسان ألجلها

 ٥٦ صفات العابد
  العذاب

 ١٤٤ فلسفة نـزول العذاب بعد بعثة رسول
بعثة رسول سبب لتعذيب الذين كانوا 

 ١٤٤ جمرمني من قبل
م بالشهوات إذا أراد اهللا تعذيب قوم مناه

 وإذا اتبعوها عذّم
  
٤٥٦ 

 ١٤٤ تعميم العذاب عند تكذيب مرسل 
عذّب املكذبون بالسيف يف زمن الرسول 

�  ١٤٠ 
رفع العذاب مئات املرات بشفاعة موسى 

�  ٥٣٢ 
  العزة

 ٧٨ العزة الدنيوية ال تنتج إال الكرب والعجرفة 
   �عالمات عالقة اإلنسان الكاملة باهللا 

 فيه واحتراق رذائله �ور صفات اهللا ظه
 وغلبته على مجيع وخلق وجوده اجلديد

 ٢٣ أعدائه ومنافسيه
  العلم

علم اليقني وعني اليقني : أنواعه الثالثة
 ١١ وحق اليقني

  العمل
 جتنب السيئات �أمران يوصالن إىل اهللا 

 ٦٥ والقيام بالصاحلات
كل عمل صاحل يساعد على عمل صاحل 

 ١٥٧ آخر

  قضية اجلدار
 ٢٥٣ تفصيلها
  الكرامة

 ٥٥ أصلها التفاين يف اهللا
  الكسوف واخلسوف

سيدنا صدق تفصيل ظهور هذه اآلية ل
 ١٨٠  �أمحد 

  الكشف
  �كشوف املسيح املوعود 

كشف رآه نتيجة اإلكثار من الصالة على 
 ١١٤ �النيب الكرمي 

كشف وقعت فيه بقَع احلرب األمحر على 
 ٢٤١ صه قمي

 ٣٦٠  عن شفاء ابنه مرزا مبارك أمحد�كشفه 
 عن مرزا مبارك أمحد حتقق �كشفه 

 ٣٦١ بعد ساعة فقط
 عن عدو لدود مات �كشفه 

 ٥٧٠ بالطاعون
 عن مضمون رسالة بانديت �كشفه 

 ٣٥٥ شيوناراين
 ٢٦٧  عن قتل ليكهرام�كشفه 
 ٣٢٣  عن قضية كرم دين�كشفه 
  الكفر

 ١٦٤ الكفر نوعان
  فداء املسيح/الكفارة 

 ٣٤ أغلق باب اإلصالح بعقيدة الفداء
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٣٣

 ٣٤ أغلق باب املساعي وااهدات به
 ٦٤-٦٣ الرد عليه

  اللعنة
 ٥١٥ اللعنة لغةً

  ليلة القدر
 ٧٣ تنتشر فيها الروحانية

  
  مؤمتر األديان

فلسفة "انعقاد مؤمتر األديان وتفوق مقال 
 ٢٦٣ "تعاليم اإلسالم

  املباهلة
لو قبل أهل جنران املباهلة ملاتوا وطيور 

 ٥١٥ ) احلديث(أشجارهم أيضا 
 جلميع أعدائه �حتدي املسيح املوعود 

 ٧٤ باملباهلة
 �مل يبق إال عشرون شيخا ممن دعاهم 

 ٢٨٤ "عاقبة آم"للمباهلة يف كتابه 
قائمة الذين ماتوا بعد دعوة املباهلة يف 

 ٤١١ "عاقبة آم"
 ٥٤٧ نص دعوة املباهلة مع بابو إهلي خبش

 ٣٧٩-٣٥٠ دعوة مباهلة جراغ دين اجلموين
 ٤١٢ هالك الشيخ عبد ايد الدهلوي نتيجة املباهلة

 ٧٥  اخلاصة لعبد احلكيم�دعوة املسيح املوعود 
هالك الشيخ غالم دستغري وجراغ دين 

 ٧٤ اجلموين بعد املباهلة
فتح "ابه نص دعوة غالم دستغري يف كت

 ٣١١ "رمحاين

مباهلة البانديت ليكهرام مع املسيح 
 ٢٩٧  �املوعود 

 ٤٦٣ دعوة املباهلة ِمن ِقبل القس دوئي
مع " جنكا"مباهلة فضل داد عمدة 

 ٣٥٨ األمحديني وهالكه
مباهلة فيض اهللا خان مع مهتاب علي 

 ٥٦٥ األمحدي وموته بالطاعون
  املتقي

لكاملة والتطور املتقي حباجة لالستقامة ا
 ١١٨ التام رغم إميانه وعمله الصاحل

  ادد
متفق عليه بني " من جيدد هلا دينها"حديث 

 ١٧٨ علماء األمة
اتفق أهل السنة على أن املسيح املوعود 

 ١٧٩ آخر اددين 
يبعث ادد الصادق يف القرن الرابع عشر 

 ٤١٨ )نواب صديق حسن خان(
 �املسيح املوعود من ادعى اددية غري 

 ٤١٨ مات يف بداية القرن
  مرهم عيسى

 وذُكر يف �صنع ملعاجلة جروح عيسى 
 ٤٢ آالف كتب الطب

  املسيحية 
أغلق باب املعرفة اإلهلية فيها بعقيدة 

 ٦٦ انقطاع الوحي
حرمت من نصرة اهللا بانقطاع الوحي 

 ٣٤ وبعقيدة الفداء
 ٤٦ تؤله عيسى مث تعتربه ملعونا 
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٣٤

 ٦٣  �عقائدها إساءة إىل اهللا 
 ١ إهلهم من صنع أيديهم

مظهر كامل للشيطان، لذا ورد ذكرها يف 
 ٤٥ سورة الفاحتة بدالً من الدجال

املراد من الدجال شبحها الذي ظل مقيدا 
 ٤٨ يف الكنيسة

 ٤٥ القساوسة املضلون دجال
 للمسيحيني إىل �دعوة املسيح املوعود 

 اإلسالم
٥٧٩-
٥٨٠ 

طور عقول املسيحيني يسهل عليهم ترك ت
 ٣٦ عقيدة عودة املسيح الناصري

كسر الصليب املسيح الناصري واآلن 
احملمدي الصليب ر املسيحيكس 

٤٥٢-
٤٧٩ 

  املعتزلة
 ٤٨-٣٦ �يؤمن املعتزلة بوفاة عيسى 

  املعراج
 كاألنبياء � عيسى �رأى الرسول 

 ٤٣ اآلخرين يف املعراج
  إلهليةاملعرفة ا

ليس الشعور بضرورة اخلالق معرفة إهلية 
 ٩ كاملة

أودع اهللا يف الفطرة اإلنسانية حاجة ملحة 
 ٩ ملعرفته

أعطى اهللا اإلنسان نوعني من القوى 
 ٩ العقلية والروحانية: ملعرفته

 ٤٩٦ حتصل املعرفة اإلهلية بآيات خارقة للعادة

-١٠٠ العامة ينالون معرفة اهللا من خالل األنبياء
٢٩٨ 

 ٣٥ مدار النجاة
ال تكتمل املعرفة اإلنسانية وال تتطهر من 

 ٣٠ الشوائب ما مل تصل إىل حق اليقني 
 ٦٦ ال تشتعل النار القاضية على الذنوب إال ا
 ٦٦ أُغلق باا يف املسيحية بإغالق باب اإلهلام 

  املغفرة
 متعلقان �مغفرة الذنوب وحب اهللا 

  �باإلميان بالرسول 
  
١١٣ 

   �املقبولون عند اهللا 
 ٣٠ يستغرب املالئكة أيضا من إميام 

 ٥٦-٥٥ صفام ونصرة اهللا هلم
 ٢٧ اهللا غيب وهم يظهرونه

 ٢٧ ال تظهر آيات اهللا هلم إال عند إيذائهم 
 ٢٨ الفرق بينهم وبني غريهم

مواهب الذين يتصلون باهللا ويتلقون إهلامه 
 ٣٢ الشفاف ليست متساوية

ال يترقون أكثر من مواهبهم الفطرية وفق 
 ٣٣ "كل يف فلك يسبحون"آية 

 ٥٥٠ يعظمهم امللوك واجلبابرة يف النهاية
  النافلة

نبوءة املسيح املوعود عن الولد اخلامس 
 ٨٧ نافلةً

 بنافلة � املسيح املوعود �بشر اهللا 
 ٢٠٥ أي حفيد

  )راجع فهرس اإلهلامات أيضا(النبوءات 
 بذل اجلهود لتحقيق � حيرم اهللا مل

 ٥٢١ النبوءات



���	���א���� ���������������������������������������������������������������������������������������א����س� �
� �

٣٥
حتقيق النبوءة بطريقة سليمة دون فتنة 

 مسنونٌ
  
١٧٦ 

 ١٧٦ االبتالء يف النبوءات
إن النبوءات الدالة على بعثة األنبياء 

 ٥٠ تتضمن االبتالء لبعض الناس
ابتلي اليهود بنبوءة التوراة ومالخي، 

 والنصارى بنبوءة اإلجنيل
٥٢  
 

 ٥٣٣ ضمن النبوءات املتشااِت والبيناِت عادةتت
 ٣٦٤  يف نبوءات الوعيد�سنة اهللا 

 ١٦١  نبوءاِت وعيِده�قد ال حيقق اهللا 
 ١٧٣ إمكانية رفع نبوءات الوعيد بالعفو
 ٣٦٦ األخطاء االجتهادية يف النبوءات

ال ختلو نبوءات أويل العزم من األنبياء من 
 ١٧٤ مثل هذه االعتراضات

االعتراضات على نبوءات املسيح املوعود 
 ٥٣٤  ثالثة أنواع�

 ١٤٣ الرد على االعتراضات على بعض النبوءات
بعض نبوءات موسى وعيسى عليهما 

 ١٧٤ السالم اليت مل تتحقق
  ����نبوءات املسيح املوعود 

يأيت يوم يظهر اهللا فيه منـزليت ويقول 
 ٢٤٤ املخالفون ربنا اغفر لنا إنا كنا خاطئني 

 شباط ٢٨أمساء الذين مسعوا نبوءة زلزلة 
٤٤٦ ١٩٠٧ 

يف " كرم دين اجلهلمي"النبوءة املتعلقة بـ
 ٢٠١ كتاب مواهب الرمحن

 ٨٦ نبوءة عن مخس زالزل كبرية
 ٢٤٣ أرى املدنَ تتهدم والعمران خرابا

هذه الزالزل للعامل ليست خمصوصة 
 بالبنجاب بل للعامل أمجع

  
٢٠٧ 

ل على بالد آسيا املختلفة تأيت الزالز
 ٢٤٣ وتكون بعضها مظاهر للقيامة

 ٢٤٣ تقلب بعض البالد رأسا على عقب
سيحدث اهللا طوفانا يف العناصر األربعة 

 ١٧٧ كآية
حتلّ زلزلة عظيمة يف العامل وتقيم املأمت يف 

 ١٧٨ كل قوم
  النبوة

 ١٠٠ النبوة والتوحيد
 ١٠١ النيب منشأ التوحيد ومنبعه ومظهره األمت

اإلميان بالرسول علة موجبة لإلميان 
 ١٠١ بالتوحيد

 �األنبياء خيربون عن وجود اهللا 
 ١٠٦ ووحدانيته
 متعلقة مبعرفة النيب منذ �معرفة اهللا 

 ٩٩-٩٨ القدم
ال يتعلم العامة املعرفة اإلهلية إال من خالل 

 ١٠٠ األنبياء
لتوحيد ال يكفي للنجاِة من دون اإلميان با

 ٩٨ اإلميان بالنبوة
اإلميان بوحدانية اهللا ال يتيسر إال 

 ١١٦-١٠٦ باإلميان بالرسول
  النبوة وانتشار الروحانية

زمن النيب أيضا ليلةُ القدر وتنـزل فيها 
 ٧٣ املالئكة

ينـزل نور مع كل نيب ويتلقاه كل واحد 
 ٧٢ وفق كفاءاته
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٣٦

 ١٤٩  بأمره�ياء اهللا ينتشر صيت أنب
 حىت ينتشر صيتهم مث �يعيش أنبياء اهللا 

 ١٥٠ تنـزل اآليات واألدلة إلمتام احلجة
 مبا �من مل تبلغهم الدعوة يعاملهم اهللا 

 ١١٥ يقتضي عدله ورمحته
  النبوة يف األمة احملمدية

 ٣٥  �ختمت النبوة املستقلة على الرسول 
الوحي بسبب املراد من النبوة الظلية تلقي 

 ٣٥ الفيض احملمدي
من يشرف باملكاملات اإلهلية واألمور 

قول ادد (الغيبية بكثرة يدعى نبيا 
 ٣٦٧ )السرهندي

 ١٣٣ لُقب املسيح املوعود بنيب صراحة
  أمور متفرقة عن النبوة

 أنبياء بين إسرائيل دون �اختار اهللا 
 ٣٥ وساطة أحد

 مثرة التباع مل تكن النبوة يف بين إسرائيل
 ٨٨  �موسى 

 ١٩٥ ال تتحقق النبوءات حرفيا 
ال يوجد نيب سابق حتققت فيه عالمات 

 ٥٦٠ نبوءات بعثته
 ٥٣٤ ال يوجد نيب مل خيطئ يف االجتهاد

 ٥٣٥ أخطأ األنبياء يف االجتهاد لكيال يعبدوا
 ويتفانون يف �يذبح األنبياء رغبام هللا 
 ١٠ رضاه مث حييهم برغبام

  النجاة
النجاة منوطة باإلميان باهللا ووحدانيته 

 ١٠٤ واستقرار حبه وطاعته حقًا

ال يكفي اإلميان بالتوحيد إلحراز النجاة 
 ١٠٤ ما مل يصاحبه اإلميان بالنبوة

  النفس األمارة
 ١٨ الرؤى املتأثرة ا

  اهلندوسية
ال ميكننا القول إن مؤسسيها كانوا كاذبني 

 ٢٧٤  ال ميكننا سبهمأو خمادعني كما
 ٦٦ العقائد اهلندوسية اخلاطئة

 ٢٩٨ اهلندوسية" نيوك"
  الوالدان

 ١٩٣-١٩٢  �تظهر ربوبيتهما بعد ربوبية اهللا 

  الكشف/الرؤيا/النبوءة/اإلهلام/الوحي
 ٣٥ الوحي أصل للمعرفة

 ٢٥٣ النعاس عند الوحي أمر خارق للعادة أيضا
 قد �رضى اهللا عن شخص يف وحيه 

 ٢٨٠ يكون مؤقتا
 ٢٨٧ القرآن ليس مقيدا بقواعد اللغة

جرى القرآن الكرمي على لسان جعفر 
 ١٢٢ إهلاما

أُهلمت باللغة اإلنكليزية رغم عدم معرفيت 
 ٢٨٧ ا

أغلق باب الوحي يف املسيحية بعد عيسى 
�  ٣٤ 

قد يرى بعض الناس الرؤى والكشوف 
 ١٧ بسبب قواهم الدماغية

اس ال يوحى إليهم بسبب عدم بعض الن
 ١٢ وجود القوة الروحانية فيهم
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٣٧
كيف لنا أن ننكر القوى الروحانية لتلقي 

 ١٣ اإلهلام
  املراتب الثالثة للرؤى الصادقة والوحي

 ١٣-١  �يتلقامها أناس ال عالقة هلم مع اهللا   .١
 �يتلقامها أناس عالقتهم مع اهللا  .٢

 ١٩-١٧ ضعيفة
  
 �اس عالقتهم مع اهللا يتلقاها أن  .٣

 كاملة وصافية
  

٦٠-٣٢ 
 ٦ تفصيل أقسام الوحي الثالثة

 ٢٤-٢٣ :����ميزات كالم اهللا 

 ٢٤ الفصاحة والبالغة .١
نور ينـزل معه ويكشف أن هذا  .٢

 ٢٤ األمر يقيين وال ريب فيه
حيتوي الكالم املنـزل على نبوءات  .٣

 ٢٤ واسعة وعاملية

 ٢٤ حيمل اهليبة اإلهلية .٤

 ٢٤ توجد فيه آثار القبول.٥
  ����عالمات للكالم املنـزل من اهللا 

 ٤٩٦ ال يعارض القرآن الكرمي .١

 ٤٩٦ أن تكون نفس امللهم مزكاة .٢
ينال نصيبه من التأييدات والربكات  .٣

 ٤٩٧ السماوية
صفات الذين يتلقون املكاملات اإلهلية 

 ٢٤ الكاملة

ت الفروق األربعة بني رؤى وإهلاما
  املقبولني وعامة الناس

 ٧٢ مكاشفام شفافة  .١

 ٧٢ تنـزل بكثرة.٢

 ٧٢ عظيمة الشأن   .٣

 ٧٢ فيها عالمات قبول صاحبها عند اهللا .٤
صفات الذين يتلقون املكاملات اإلهلية 

 ٦٠-٥٨  معهم�الكاملة وسلوك اهللا 
سلوك . ٢. حالتهم. ١: ميزتان للملهمني

 ٤٥٠  معهم�اهللا 
 إهلامات املقبولني على تأييده حتتوي

 ٣  هلا�وإكرامه وإعزازه وقبوله 
 ما مل تصحبها �عد اإلهلامات من اهللا 

 ٥١١ آيات إهلية خارقة للعادة يؤدي إىل اجلحيم 
ال يتلقى الوحي املصفى إال الذين قلوم 

 ٣ صافية وال حاجز بينهم وبني رم
يتلقى أنوار الوحي الكاملة من يزكي 

 ٣١ ه كاملة نفس
يظهر نور الوحي بشكل خارق للعادة 

 ٣١ على النفوس املزكّاة    
. ٢. وحي االبتالء. ١: قسمان للوحي

 ١٢ وحي االصطفاء
 ١٢٤ العالمات الثالث للوحي الشيطاين 

 ٣ قد يكون اإلهلام صادقًا وهو من الشيطان
 ١٢٣ الفرق بني اإلهلام الرمحاين واإلهلام الشيطاين

ل اإلهلام على كمال ما مل يظهر وجه ال يد
 ٣١ احلبيب يف وجه امللهم
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٣٨

  الوالية
 حمبوبا حقيقيا � الوالية اعتبار اهللا 

 ٥٧ وعبادته حقا
 ٤٥٦-٤٥٥ يأجوج ومأجوج 

  اليهود
 ٥٢ كانوا متمسكني حبرفية كتاب اهللا 

يؤمنون ببعثة مسيحني ويرون الثاين أفضل 
 من األول

  
١٣٨ 

 مل يتم بعد � رفع عيسى اعتقدوا أن
 ٤٣  �موته 

 ١٤١ أسباب اضطهاد اليهود املوحدين

إحراق أهواء (تركوا التضحية النارية 
   �يف زمن الرسول ) النفس

  
  
 

١٨٥-١٨٦ 
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٤١

  آمتارام
أراد أن حيكم على املسيح املوعود يف 

 ومل يتمكن" كرم دين"ية قض
  
١٠٨ 

 �فرض غرامة على املسيح املوعود 
 ولكنها أُلغيت يف حمكمة االستئناف

  
١٠٩ 

نبأ موت ابنيه وحتققه ما بني عشرين 
 ومخس عشرين يوما

  
١٠٩ 

  آم، عبد اهللا 
 ١٧١ النبوءة املتعلقة به وخوفه

 ١٩٩ تفصيل النبوءة
 �وقوفه احتراماً للمسيح املوعود 

 خالل املناظرة
  
٢٧٠ 

كانت النبوءة مشروطة بالتوبة، وتاب 
 آم خالل املناظرة

  
٥٢٨ 

 ٥١٧ الرد على االعتراضات املتعلقة بالنبوءة
   �إبراهيم 
 ٥٥  له�تأييد اهللا 
 ٥٥  له النار�برد اهللا 

شلّت يدا امللك الذي أراد املس بزوجته 
�  

  
٥٥ 

  ابن صياد
 ٤٨ عض املسلمنيهو دجال يف رأي ب

 ٤٨ مات مسلماً وصلى عليه املسلمون
 ٤٨ ثبت قيامه باحلج

   �أبو بكر 

 � ..وما حممد إال رسول�قرأ آية 
          � بعد وفاة رسول �على الصحابة 

  
٣٩  
 

   أبو اخلري
 ١٣٠ قصة إسالمه
    �أبو هريرة 

 يعود �اعتقد أن عيسى ابن مرمي 
 بنفسه مرة ثانية

  
٤٠ 

 ٤٠ان خيطئ لضعف درايته                           ك
  أمحد بن حنبل

 �قال من ادعى اإلمجاع بعد الصحابة 
 فهو كذاب

  
٤٧ 

  أمحد بيك مرزا
 ١٦١،١٧١،٢٠٧ وفاته وفق النبوءة

 ١٧٢ النبوءة املتعلقة بصهره كانت مشروطة
 ٤٢٠ حتققت فيه النبوءة

 ٥٣١ توبة صهر أمحد بيك وعائلته
وت أمحد بيك وفق النبوءة وبيعة كبري م

 العائلة حممود بيك
  
٥١٨ 

 ٣٦٤ الرد على بعض الشبهات يف النبوءة 
  أمحد نور األفغاين سيد

 ١٨٩  �دفن املولوي عبد اللطيف الشهيد 
   �إسحاق 

هل يوجد وجه شبه بني صلب املسيح 
 وذحبه؟

  
٤٥ 

   �إمساعيل 
 ٥٠ ذكره

بنت (هللا عنها رضي اأمة احلفيظ بيغم 
  )�املسيح املوعود 

 ٢٠٤ "بنت الكرام"والدا بعد إهلام 
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٤٢

 ٥٥٩ " درة حممدية"مؤلف كتاب : إمداد علي
مات بالطاعون بعد أن دعا على املسيح 

  يف كتابه �املوعود 
  
٥٥٩ 

  أوروبا 
الكتب اإلسالمية املوجودة يف مكتباا 

 ١٦٣ ليست موجودة عند املسلمني
 ١٦٣ سوا جاهلني باإلسالمأهلها لي

قد نشر خرب دعوى املسيح املوعود يف 
 اجلرائد األوروبية مرارا

  
٤٤٢ 

 ١٩٠٧نزول الثلوج الكثرية فيها يف عام 
 وفق النبوءة

  
٤٣٣ 

نشر املسيح املوعود ستة عشر ألف 
 إعالن باإلنكليزية يف أوروبا وأمريكا

  
١٥١ 

 ٢٣٤ يا أهل أوروبا لستم يف مأمن
 ١٧٨  اآلفات نبوءة

  باوانانك
 ١٦٦-١٣٠  لإلسالم بسبب إخالصه�وفقه اهللا 

  بابو إهلي خبش احملاسب
 ٤٩٤  مث ارتد�كان من أتباع املسيح املوعود 
 ٥٤٣ ادعى أنه ملهم وأنه موسى 

مات بالطاعون بعد إنبائه عن موت 
 املسيح املوعود يف كتابه   

  
٢٣٥ 

 ٥٤٣ علقة بـه املت�إهلامات املسيح املوعود 
 �إهلاماته املتعلقة باملسيح املوعود 

 وثبوت كذا
٥٠٥-
٥٤٠ 

 ٥٤٥  �نص املباهلة بينه وبني املسيح املوعود 
 �إن كنت كاذباً سيهلكين اهللا : قال

 أقسمت أو مل أقسم
  
٥١٣ 

 ٥١٤ قصيدة عنه
  مؤسس آريامساجبانديت ديانند 

 ٥٦٨ مات خالل سنة وفق النبوءة
  جبرمهومسا

 ١٥٦ فرقة هندوسية تدعي اإلميان باهللا وتنكر األنبياء
  بشمرب داس 

بشره املسيح املوعود بأنه سيتم 
 ختفيف عقوبته إىل النصف

٢٥٠-٢٠٨-
٢٨٥ 

  بطرس
أحد احلواريني، وقد لعن املسيح 

  وهو بني يديه  �الناصري 
  
٨٨ 

  بلعام باعور
 تشبيه امللهمني، ذوي العاقبة السيئة مثله،

 بالكلب
  
١٣٧ 

 ٤١ وبلعام باعور" رفع"لفظة 
 ١٢ أُهلك بوحي االبتالء

  بنو إسرائيل
مل ينل أنبياء بين إسرائيل نبوم بسبب 

  �اتباعهم ملوسى 
  
٨٨ 

 ٨٨ مل يكثر عدد األولياء يف بين إسرائيل  
  ثناء اهللا األمرتسري 

 ٤١٦  �تفصيل مباهلته مع املسيح املوعود 
   دوئي الدكتورجان ألكسندر

متنبئ من أمريكا مات وفق نبوءة املسيح 
  �املوعود 

  
٢٠٣ 

 ٥ اعترف أنه ولد ِزناً
سبق مسيلمة الكذاب واألسود العنسي 

 كذباً وشهرة
  
٤٧٥ 
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٤٣

 ٤٦٣ عقائده
 ٤٦٣ عداوته لإلسالم
 ٤٦٤ دعوته للمباهلة

 ٤٦٩-٤٦٥  وهالكه�نبوءة املسيح املوعود 
 ٤٦٩ خرب موته
 ٤٧١ تل اخلنـزيرمصداق ق

  جراغ دين مجوين
٢٠٧-٥٣  مث ارتد� املوعود بايع املسيح 

 �إعالنه يف تأييد املسيح املوعود 
 ٣٨١-٣٧٩ قبل االرتداد

 للمباهلة فمات �دعا املسيح املوعود 
 هو وابناه وفق النبوءة 

  
٥٣ 

  عن هالكه�إهلامات املسيح املوعود 
  
٣٤٩ 

 ٣٥٠ إعالن مباهلته
 دجاالً ودعاه �سيح املوعود عد امل

 للمباهلة ومات قبل نشرإعالنه  
  
١١٠ 

إعجاز "نشر إعالن مباهلته يف كتابه 
 بعد وفاته" حممدي

  
٣٩٣ 

املعاون اإلضايف للقاضي (الله تشندو الل 
 )بغورداسبور

  
٢٠٣ 

 ٢٠٣ حتققت النبوءة املتعلقة بدماره
    �جعفر الصادق 

الص وحب تلوت كالم اهللا بإخ: قال
حىت جرى على لساين وحي 

  
١٢٢ 

 ٣٢٥ -٦٣ جالل الدين الرومي  

  اجلماعة اإلسالمية األمحدية
بعد البيعة تغير ألوف من أتباع املسيح 
 املوعود تغريا طاهرا فصار كلّ منهم آية

  
٢٢٥ 

ال ميكن ألفراد اجلماعة املبنية على 
االفتراء إظهار استقامة كاستقامة عبد 

 اللطيف
  
٣٢٦ 

يبعث نيب يف مجاعة اآلخرين ظالً للنيب 
  � ويدعى أصحابه أصحابا له �

  
٤٥٩ 

 ٢٢٩ تضحية أفرادها وإخالصهم ووفاؤهم
 ٢٢٩ نبوءة عن رقيها

تفتح على يده :" من معاين الوحي
 دخولُ امللوك فيها   " اخلزائن

  
٨٥ 

  جنت يب يب
 ١٨٧  التوأم�اسم شقيقة املسيح املوعود 

   � بن ثابت حسان
 ٣٩    �قصيدته يف رثاء الرسول 

 ٥٣٩ رضي اهللا عنهاخدجية 
  اخلطبة اإلهلامية

 االرجتالية �خطبة املسيح املوعود 
 باللغة العربية 

  
٣٣٩ 

  خوشحال تشند
مل ينقص من عقوبته يف قضية الله 

 بشمربداس وفق النبوءة
  
٢٥٠ 

   �دار ضيافة املسيح املوعود 
فيها ثالثة مائة شخص يوميا كان يأكل 

 أو أكثر عادة
  
٢٦٢ 

 ٢٦٢  روبية شهريا ١٥٠٠كان معدل نفقاا 
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٤٤

  دانيال
 ١٨٥ نبوءة دانيال عن بعثة املسيح املوعود  

 زمن �زمن املسيح املوعود : قال
 ظهور جالل اهللا الكامل

  
١٣٧ 

احلرب األخرية بني املالئكة : قال
 املوعود                                 والشيطان تنشب يف زمن املسيح

  
١٣٧ 

 ٤٥ سيقضى على الشيطان يف آخر الزمان: قال
 ٩٧ دهرم بال
 ١٦٧ )نائب املفوض (دوغالس

رفعت قضية ضد املسيح املوعود يف 
 ٢٠٣-١٦٧ حمكمته
 ١٦٧ )نائب املفوض (دوئي

قضية ضد املسيح يف حمكمته رفعت 
 املوعود 

  
١٦٧ 

  )جنم مذنب( ذو السنني
 � عالمات ظهور املسيح املوعود 

 اليت قد حتققت
  
١٨٣ 

 )البطالويوالد حممد حسني (رحيم خبش 
 �جاء لعيادة املسيح املوعود 

  
٢٢٢ 

  رسل بابا األمرتسري
 ٢٨٣ " ميوت قبل يومي هذا"مات وفق إهلام 

  رشيد أمحد الكنكوهي 
 مات �عدو لدود للمسيح املوعود 

 بلدغ حية
  
٢١٥ 

  رليا رام املسيحي
 ٢٢٥  يف قضية�شهد على املسيح املوعود 

 ٢٢٥  املتعلقة به�رؤيا املسيح املوعود 

 مدرس منظمة محاية زين العابدين
 مباهلته مع السيد حممد علي اإلسالم

 السيالكويت مث موته بالطاعون

  
  
٢١٤ 

 ٢٤٢-١٤٤ سان فرانسسكو
   سردار خان  

اء املسيح املوعود  ربح قضية بربكة دع
�  

  
٣٠٥ 

  سردار بيك السيالكويت مريزا
موته بالطاعون نتيجة خمالفته للمسيح 

 �املوعود 
  
٢١٥ 

  سعد اهللا اللدهيانوي
 ٣٩٦ ليس له مثيل يف سالطة لسانه 

" إن مل متت باخلزي يا ابن بغاء"نبوءة 
 متعلقة به  

  
٤٠٥ 

 ٤٠١ أبيات عربية تنبئ عن موته
 ٣٩٦ ة موته باخلزي وبتر نسلهحتقق نبوء

إن : "حتقق فيه إهلام املسيح املوعود
 " شانئك هو األبتر

  
٣٤٠ 

 ٣١٥-١١٥  الشريازي رمحه اهللاسعدي
  سلطان احلافظ السيالكويت 

 وموته �عداوته للمسيح املوعود 
 ٢١٥ بالطاعون

   سنسار تشند
دعوى ضد املسيح " كرم دين"رفع 

  يف حمكمته�املوعود 
  
١٦٧ 

  سهجرام 
حقده على اإلسالم وحتقق رؤيا املسيح 

 املوعود عن موته يف اليوم نفسه
  
٢٨١ 
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٤٥

  سوامي شوغن تشندر
 ٢٦٣ مؤمتر األديان عقد بناء على اقتراحه  

  السري سيد أمحد خان
 ٢٢٤  عن عمره �نبوءة املسيح املوعود 
 باستجابة �حتداه املسيح املوعود 
 ليكهرام اهلندوسيدعائه يف أبيات عن 

  
٢٧٠ 

  شرمبت الله
شاهد حتقق إهلامات املسيح 

  �املوعود 
٢١٠ ،٢٠٨، 
٢٥١ ،٢٤٧ 

طلب املسيح املوعود منه وِمن مالوامل 
 أن يقِسما بعدم رؤيتهما اآليات

  
٥٥٢ 

  صديق حسن خان نواب 
 أهانه اهللا تعاىل حني مزق كتاب 

 "الرباهني األمحدية"
  
٤٢٦ 

 ٤٢٦  �د دعاء املسيح املوعود أعيد عزه بع
أُنقذَ عرضه : "�حتقق فيه إهلامه 

 ٤٢٦-٤٢٤ "من العقاب
  طيطس الرومي

 ١٤٥-٦٤ مات على يده آالف اليهود
 ٣٨ رضي اهللا عنهاعائشة 

  عبد احلق الغزنوي
 ٢٢٦ املسيح املوعود بعد املباهلة معهنصر اهللا 

 ٤٠٣ -٣٢٩ -٣١٥ مات أبتر بعد املباهلة
  

  عبد احلكيم خان
 ١١٤-٧٥ بيعته وارتداده

 نشر إهلاماته عن وفاة املسيح املوعود 
�  ١١٤، ٧٥ 

 ١١٤-٧٥ دعوة مباهلته مع املسيح املوعود 
 ١٢٦ سبب ارتداده وضالله

 ١١٠  كربه وعجرفته 
 ١١١ فرحة املشايخ املخالفني بارتداده

 ١١٧ نظريته عن النجاة
نسان ليس الرد على اعتقاده بأن اإل
  للنجاة�حباجة لإلميان بالرسول 

  
٩٧ 

اخلليفة  (� عبد احلي ابن نور الدين
  )�األول للمسيح املوعود 

نبوءة والدته وظهور الدمل على بدنه 
 بعد الوالدة

  
٢٠٦ 

    )� عبد الرمحن الشهيد الكابويل
شهادته وفق إهلامات املسيح املوعود 

� ٢٤٨ 
  للكهوكي  اعبد الرمحن حميي الدين

نشر إهلامات ضد املسيح املوعود ومات 
 بالطاعون

  
٣٢٠ 

صورة لرسالته فيها إهلاماته ضد املسيح 
 املوعود

  
٣٩١ 

 �رسالته اليت عد فيها املسيح املوعود 
 فرعون 

  
٣٣١ 

 ٣٣٢ هالكه وعائلته
هالكه بعد نشر إهلامه بأن عذاب اهللا 

 سينـزل على الكاذب
  
٢١٦ 

    � دراسيعبد الرمحن امل
 عن حالته �إهلام املسيح املوعود 

 املادية
  
٢٣٥ 

شفاؤه من السرطان بدعاء املسيح 
  � املوعود

  
٣٠٦ 
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٤٦

   � ابن نواب حممد علي عبد الرحيم خان
 ٢٠٥ شفاؤه من السل بدعاء املسيح املوعود

   عبد القادر
 ٤٣٨ عدو لدود

 ٤٣٨ باهل ومات
 ٤٤٣ اهلةصورة لرسالته احملتوية على املب

    � عبد القادر اجليالين
 ٥٣٣ "قد يوعد وال يوىف: "قال

  عبد الكرمي أبو احلسن
" برق السماء"نشر الطبعة الثانية لكتابه 

 ومات بالطاعون
  
٥٥٩ 

    �عبد الكرمي السيالكويت 
 ٣٠٨ تويف بالسرطان
 ٤١٥ إهلام عن وفاته

  عبد الكرمي بن عبد الرمحن
 ٤٣٦ سة األمحديةأحد طالب املدر

أُصيب بالكلَب بعد عض الكلب، وشفاه 
 اهللا بدعاء املسيح املوعود

  
٤٣٦ 

   � عبد اللطيف الشهيد
 ١٩٠ تصديقه املسيح املوعود بعد اإلهلام

 ١٩٠ قصة بيعته وشهادته

 -٢٤٩ -٢٤٨ منوذج االستقامة يف الشهادة
٣٢٥ 

 ١٩١ عده املسيح املوعود من علماء احلق 
 ١٤٢ هللا بن أيب سرحعبد ا

    عبد اهللا خان
وصول حوالة نقدية منه إىل املسيح 

 املوعود وفق اإلهلام
  
٢٥٠ 

    � عبد اهللا السنوري
شاهد عيان لتحقيق نبوءة للمسيح 

 �املوعود  
  
٢٠٨ 

 ٢٤١ شاهد عيان لكشف قطرات احلرب األمحر
  عبد اهللا الغزنوي

 ٢٢٦ كان مرشد عبد احلق الغزنوي
 ٢٢٦ اء املسيح املوعود معه قبل بغثتهلق

  عبد ايد الدهلوي
بيان "مباهلته املسيح املوعود يف كتابه 

 وموته" للناس
  
٤١٢ 

 ١٤٢  � عبيد اهللا بن جحش
 ١٥٢ ) القسيس(عماد الدين 

    � عمر بن اخلطاب
 مفاتيح البالد وحتقق �أعطي الرسول 

 الوعد على يده  
  
٨٥ 

 ١٧٦  �ءة الرسول سعيه لتحقيق نبو
 ٤٢٨      � عمر دار احلاج

   �عيسى 
   :رفعه ونزوله

اختالف اليهود والنصارى فيه ويف صلبه، 
 وحكم القرآن الكرمي 

  
٤٣ 

ال يثبت رفعه باجلسد العنصري من آية 
 أو حديث

  
٤٧ 

ال يثبت نزوله من السماء من حديث 
 ٥١ صحيح
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٤٧
ادعاء ثبوت نزوله من السماء من 

 ث كذباحلدي
  
٤٢٤ 

ادعاء اإلمجاع عن عودته بنفسه مرة ثانية 
 افتراء حمض

  
٣٧ 

 ٣٦ إبطال عقيدة عودته إىل الدنيا مرة ثانية
 هذه العقيدة �مل يعرف الصحابة 

 املستحدثة
  
٣٩ 

 ٣٧-٣٦ مصلحة املسيحيني يف خلق هذه العقيدة
  :وفاته

مل يتكلم املسيح املوعود عن وفاته إال 
  �اهللا بعد أن أخربه 

  
٣٧ 

ال ذنب ملن ظن باجتهاده أنه حي قبل 
 بعثة املسيح املوعود

  
٣٧ 

رؤيته يف املنام يدل على اهلجرة بعد 
 )تعطري األنام(البالء 

  
٤٢ 

 ٥٣-٣٨ أدلة وفاته من القرآن الكرمي
قد خلت من قبله �من عده خارج آية 

  فقد نفى عنه صفة البشرية �الرسل
  
٣٩ 

 ٤٢٢ وفاته من احلديث
مات وعمره مئة وعشرون سنة وفق 

 احلديث
  
٤٤ 

أمجع الصحابة على وفاته ووفاة مجيع 
 األنبياء

  
٤١ 

لقد ظن بعض ضعيفي الدراية أن عيسى 
 سيعود   

  
٤٠ 

 ٤٩-٣٧  املتصوفة متوىف كباريعده املعتزلة وبعض
 رأى أنه �يبدو أن املسيح الناصري 

 ) املسيح املوعود(سيعلق على الصليب  
  
٢٥٩ 

 ٦٤-٦٣ مل يرض باملوت على الصليب

 ٤٧-٤٦ أدعيته للنجاة من الصليب
 ٤٦ شبه صلبه حبادث يونس وإسحاق

لو كان موته على الصليب رمحة ملا 
 غضب على اليهود

  
٦٤ 

 ٨٩ قربه يف كشمري
 ٦٣ -٦٠ الرد على ألوهيته وإثبات بشريته

 ٦٩ "ابن اهللا"املراد من 
خلق " و"إحياء املوتى"حقيقة 

 "الطري
١٣٥-٨٢-

٣١٠ 
أعطي قوى كانت ضرورية إلصالح 

 اليهود فقط
  
١٣٥ 

 ٣٤ عزمه كان مقتصرا على ِفرق اليهود
 ٣٤ دينه حمصور وفق عزمه

 ٣٤ جتلى اهللا عليه وفق عزمه
 ١٨٥  �نبوءته عن املسيح املوعود 

 ٢٦٠ األنبياء شجعان فلم خيافوا اليهود
 ٨٨ قلة استقامة حوارييه

 ١٦٢  تتحقق معظم نبوءاتهمل
نبوءاته عن الزالزل والطاعون مل تكن 

 عظيمة
  
١٤٣ 

 ٥٤٨ اعتراضات اليهود عليه
 ١٤٦ قُتل آالف اليهود بسبب تكذيبهم

  غالم دستغري القصوري
طلب فتوى تكفري املسيح املوعود من 

 امللكة
  
٢٣٤ 

ذهابه إىل خواجه غالم فريد لتكفري 
 املسيح املوعود

  
١٩٤ 
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٤٨
نشر دعوة مباهلته مع املسيح 

 املوعود يف كتابه  ومات
  

٤١١-٧٤ 
فتح "مقتبس عن نص املباهلة من كتابه 

 "رمحاين
  
٣١١ 

باهل املسيح املوعود تقليداً للشيخ حممد 
 طاهر، فهلك

  
٣١٢ 

 ٣٢١ هالكه نتيجة املباهلة
 ٧٣ )ساكن شاشران(غالم فريد، خواجه 

 ١٩٦-٧٤ �تصديقه املسيح املوعود 
ذهاب غالم دستغري القصوري إليه ليكفّر 

 املسيح املوعود 
  
١٩٣ 

أخو املسيح (رمحه اهللا غالم قادر مرزا 
 شفاؤه من مرض شديد )�املوعود 

 نتيجة دعاء املسيح املوعود

  
  
٢٤٠ 

 ٣٤٠-٢٤٠  عن موته�إهلام للمسيح املوعود 
  فرعون

 ١٧٧ إميانه
 ١٤٦ غرقه

  فضل شاه سيد
سيح املوعود حني نزلت كان يدلك امل

 اإلهلامات عن قضية اجلدار
  
٢٥٣ 

  فقري مرزا 
حدد يوما لوفاة املسيح املوعود 

 ٣٤٥-٣٤٣ فمات هو بنفسه    
 ٣٤٧ اعترافه

  )نائب حاكم بنغال(فلر السري 
: باستقالته حتقق إهلام املسيح املوعود

 ٢٨٣-٢٨١ "إليالف أهل بنغال"

  فيض اهللا القاضي
يجة مباهلته اخلطية مع هالكه نت

 ٥٦٧-٥٦٥ مهتاب علي األمحدي
  كرشن

 ٤٨٠ سمي املسيح املوعود كرشنا
إعالن بعض اهلندوس أن هذا الزمن زمن 

 ظهور كرشنا
  
٤٧٩ 

  كرم داد حكيم  
رسالته إىل املسيح املوعود ذكر فيها 

 تفصيل مباهلة فقري مرزا وموته
  
٣٤٣ 

   املولويكرم دين
 املسيح املوعود نبوءة براءة

 من قضية رفعها ضده 
٢٠٢-٢٠١- 

٣٤٢ -٢٥١-٢٣٨ 
إهلام حيدد معىن كلميت كذاب ولئيم حبق 

 كرم دين
  
٣٥٧ 

  كشمري 
 ٨٩  يف سرينغر بكشمري�قرب عيسى 

 وفق ١٩٠٧سقوط الثلج يف كشمري يف 
 اإلهلام

  
٤٢٨ 

  كمال الدين خواجه
 ٢٥٢ حمامي املسيح املوعود يف قضية اجلدار
 ٢٥١ شاهد حتقُّق إهلام يف قضية كرم دين

  الله مالوا مل اهلندوسي
شفاؤه من السل بعد دعاء املسيح 

  �املوعود 
  
٢٥١ 

طلب املسيح املوعود منه ومن شرمبت 
 أن يقسما أما مل يريا منه أية آية

  
٥٥٢ 
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٤٩

  ليكهرام اهلندوسي
وردت النبوءة املتعلقة به يف بعض كتب 

 ٢٦٦ املسيح املوعود
دعاه املسيح املوعود للمباهلة يف كتابه 

 "خبط أمحدية"
  
٢٩٦ 

 ٢٩٧ نص دعاء مباهلته
 ٣٠١ آخر كلمات املباهلة

 ٢٧٣ أمضى شهرين يف قاديان 
قال إنه سيعتنق اإلسالم إذا عرف أن اهللا 

 يظهر آياته يف اإلسالم
  
٢٧٣ 

 ٢٧٣ كان بسيطًا وعاطفيا محاسيا    
 ١٧١ تعجرفه بعد النبوءة

 ٢٦٧ نبوءاته عن هالك املسيح املوعود
الكذاب سيموت خالل ثالث : نبوءته

                           يضةسنوات باهل
  
٢٦٧ 

ستموت خالل :وقال للمسيح املوعود
 ثالث سنوات ولن يبقى أحد من ذريتك

  
٢٦٧ 

   حتقق نبوءة املسيح املوعود بطريقة عظيمة
١٧٦ 

 ٢٦٦ وعود وحتققهاتفصيل نبوءة املسيح امل
إين حزين هلالكه يف عز : �قوله 

 شبابه ولو تاب لرد البالء عنه بدعائي
  
٢٧٤ 

مل يفكر شيخ من مشايخ اإلسالم عند 
 حتقق النبوءة أن اهللا أظهر آية لإلسالم

  
١٠٨ 

  مارتن كالرك

-١٠٨ براءة املسيح املوعود من اامه بالقتل
٣٣٨ 

 ١٧١ شاهد لتوبة عبد اهللا آم

  ادد السرهندي
 ٣٦٧ من خياطبه اهللا بكثرة يدعى نبياً : قال

   ����حممد املصطفى 
 ٦٩  إهلاً يف بعض النبوءات�سمي 

ال "من : �ورد يف التثنية عن النيب 
يسمع ِلكَالَِمي الَِّذي يتكَلَّم ِبِه ِباسِمي أَنا 

هأُطَاِلب " 
  
١١٦ 

أن تصدق خامت أَخذُ امليثاق من كل أمة 
  �األنبياء 

  
١٦٣ 

 استعارةً �عد عباد اهللا عباد الرسول 
                [قُلْ يا عبادي]يف آية 

  
٧٠ 

هو حي وهو أرفع من اجلميع مقاما يف 
  �السماء 

  
١٠٣ 

 الذي أساء إليه القساوسة �حممد 
 أصدق الصادقني

  
٢٥٨ 

ال ميكن لإلنسان أن يعرف علو مقامه 
  �ثري قدسيته وتأ

  
١٠٣ 

 ٧٠  � حبه مع أتباعه �اشترط اهللا 

    �كاد ينتهي العامل ولكن مل تنته أشعته 
١٠٣ 

 ٦٨  �مل أجد ما وجدته إال باتباعه 
 � أن أحد خدام الرسول �يظهر اهللا 

  �أفضل من ابن مرمي 
  
١٣٥ 

 � باتباعه �أصبح آالف أولياء اهللا 
 كما أصبح واحد نبياً

  
٣٥ 

 ١٣٦  توصل إىل قمة الفطرة اإلنسانية�رفته مع
 ١٦٢  على العامل أمجع�متت حجته 

الرد على أن التوحيد يكفي للنجاة وال 
  �ضرورة التباعه 

  
٩٧ 
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٥٠
إثبات من القرآن الكرمي أن النجاة متعلقة 

  �بطاعته 
  
١١٢ 

 ١٤٦  �قحط سبع سنوات يف زمنه 
خشيت على  "�بدء الوحي وقوله 

 "نفسي
  
٥٣٩ 

 ٣٦٦ بعض األخطاء االجتهادية
  حممد أحسن األمروهي

 ٣١٤ إهلام بأن العاطل عن العمل سيجد عمالً
 أنه ترك �رأى املسيح املوعود 

 وظيفته وحضر عنده لينصر دعواه 
  
٣١٤ 

   حممد إمساعيل العليغرهي
أول من عادى املسيح املوعود فدعا عليه 

 حضرته
  
٣١٠ 

  ه اهللاحممد الباقر اإلمام رمح
حديث الكسوف واخلسوف يف الدار 

 قطين روي عنه
  
١٨٢ 

  حممد خبش 
 ٢١٣ هالكه بالطاعون

  حممد بورخيان الدكتور
 �خرب وفاة صديق املسيح املوعود 

 بإهلام
  
٢٠١ 

فيض "مؤلف  (حممد جان أبو احلسن
  )شرح صحيح البخاري" الباري

دعا أن ميوت الكاذب فمات بالطاعون 
 كتابهفور نشره 

  
٤٩٠ 

   حممد حسن 
فمات " لعنة اهللا على الكاذبني"كتب 

 خالل سنة
  
٣٢٣ 

رئيس وزراء (حممد حسن سيد 
 جاء إىل حمطة القطار )والية بتياله

    �ليستقبل املسيح املوعود 
  

٢٣٣-٢٣١ 
 ٣٥٦ �طلب الدعاء من املسيح املوعود 

 ٢٠٩ حممد حسني البطالوي

ح املوعود كتب فتوى التكفري ضد املسي
� 

  
٨٠ 

النبوءة املتعلقة به مل تكن مبنية على 
 اإلهلام بل كانت دعاء فقط

  
١٧١ 

 ٣٦٤ ذلته بعد النبوءة
  حممد حسن بيك 

 ١٦٩ ابن خالة عبد احلكيم مات بالطاعون
  نوابحممد حيات خان القاضي 

 ٣١٣ موته السيئ وفق النبوءة
  حممد دين احلافظ

 ٤٤٤ باهلة يف كتابهمات بعد أن كتب نص امل
  حممد شريف الكالنوري 

أليس اهللا بكاف "ساعد يف صنع خاتم 
 " عبده

  
١٩٨ 

  حممد شفيع السيالكويت
 ٢١٥ ارتد بعد البيعة ومات بالطاعون

   �حممد صادق املفيت 
 ٢٦٠ " أمهات املؤمنني"تعليقه على كتاب 

جممع "مؤلف  (حممد طاهر الغجرايت
مدعيا كذابا فمات  باهلَ ")البحار
 ٣١١      الكذاب



���	���א���� ���������������������������������������������������������������������������������������א����س� �
� �

٥١

  ) زعيم لدهيانه (نواب حممد علي خان
طلب الدعاء لسعة أحواله املادية وآية 

 االستجابة
  
٢٣٤ 

رئيس مالري (حممد علي خان نواب 
  )كوتله

وفاة زوجته وفق نبوءة املسيح 
 ٢٠٥ -٨٢  �املوعود 

    �حممد علي املولوي 

طاعون فقال له املسيح أصيب باحلمى يف أيام ال
 املوعود لست صادقًا إذا هلكت بالطاعون

  
٢٣٩ 

  حممد علي املولوي السيالكويت 
باهلَه زين العابدين مدرس منظمة محاية 

 اإلسالم فمات بنفسه وعائلته
  
٢١٤ 

  حممد فضل جنكا
 ٣٥٨ قصتان حدثتا تأييداً للجماعة

  اللكهوكي حممد
خلسوف ذكر يف كتابه أن الكسوف وا

سيحدثان يف زمن املسيح املوعود يف 
 تواريخ حمددة

  
  
١٨٣ 

   �حممود أمحد بشري الدين مرزا 
 عن والدته �أُخرب املسيح املوعود 

 ورأى امسه مكتوباً على اجلدار
  
٢٠٤ 

 ٢٠٥ ولد وفق النبوءة           
  حميي الدين بن عريب

أن املسيح " فصوص احلكم"كتب يف 
  توأماًاملوعود سيولد

  
١٨٧ 

  مرزا إمام الدين
 ٢٥٢ تفصيل دعواه مللكية اجلدار

املسيح املوعود /مرزا غالم أمحد القادياين
   �واملهدي املسعود 

   � النبوءات املتعلقة به
 ١٨٦  � عن بعثته �نبوءة دانيال 
 عن احلرب بني �نبوءة دانيال  

 ١٣٧ املالئكة والشيطان يف زمنه
 ١٨٦  �نه  ع�نبوءة عيسى 

نبوءة حميي الدين بن عريب عن والدته 
  توأماً�

  
١٨٧ 

  �عائلته 
 ٧٨ أوحي له أا فارسية 

يثبت من اإلهلامات أن عائليت : قال
 فارسية وليست مغولية 

  
٧٨ 

أغلبية جداته ينحدرن من أسرة مغولية، 
 وهن صينيات األصل

  
١٨٧ 

 ٧٩ نسبه إىل مرزا هادي بيك
 ٧٨ بالوجاهة والنبلعائلته معروفة 

تدل على ابن سيخلفه " يولد له"نبوءة 
 وحيمي اإلسالم

  
٢٩٥ 

  أحواله قبل الدعوى
 ٦٣  يف أيام طفولته�عشقه هللا 

 ٦٣ �مل ينشئ عالقة حقيقة إال مع اهللا 
 ٦٣  �أُعطيت قلباً سليماً يف سبيله : قال
فكرت يف مجيع األديان وتدبرت يف : قال

 ألمانةأصوهلا بالعدل وا
  
٦٧ 

قد رأيت مجيع تراجم كتب الفيدا : قال
 املنشورة يف اهلند

  
٣٠١ 
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  دعاويه ومقامه
 يف عام � من اهللا � قد خوطب 

  هـ ١٢٩٠
  
١٨٥ 

اعتقاد بعض الصوفية السابقني أن املسيح 
 املوعود سيكون من األمة

  
٤٩ 

يظهر من األحاديث أن املسيح املوعود 
 سيكون من األمة

  
٣٥ 

 ٤٩  املسيح املوعود حكماًسيكون
سمي مسيحاً ليحكم يف االختالفات 

اخلارجية، ومهدياً ليحكم يف االختالفات 
 الداخلية

  
  
٤٩ 

 أنه من فارس غري مسبوق �دعواه 
 ٤٥٧ فيه 

اعتبار املسيح املوعود والرجل الفارسي 
 شخصيتني خطأٌ 

  
٤٥٦ 

املسيح املوعود آخر اددين عند أهل 
 السنة

  
١٧٩ 

 ١٨٧ هو خامت اخللفاء
مل حيظ أحد باملخاطبات اإلهلية مثله 

  يف القرون الثالثة عشر السابقة�
  
٣٦٧ 

كل ما أعطي له من النبوة فإمنا بفضل اهللا 
�  

  
٦٨ 

 مظهراً جلميع األنبياء �جعله اهللا 
 ٧٧ ونسب إليه أمساءهم

 ١٣٧  بأمساء كل األنبياء الذين خلوا �دعي 
 ٤١٥-١٨٦-٧٩ يهما السالمشبهه بآدم عل

 ٢٤٤ شبهه بيوسف عليهما السالم
" ابن مرمي"و" مرمي"املراد من تسمية 

 "جذع النخلة"و" املخاض"و
  
٧٦ 

 ٣١٩ املراد من الصفات املرميية والعيسوية
 وعد حممداً �هو مظهر أمتُّ السم حممد 
 و أمحد على وجه الظلية

  
٧٧ 

 املوعود املسيح" سلْمان"املقصود من 
 الذي سيضع القواعد لصلحِني 

  
٧٩ 

 ٤٧٩  بكونه مثيل كرشنا�دعواه 
 ٥٨٠  ِمن خالله� ليظهر اهللا �ظهر 
  نبوته

 ١٣٣  لقب النيب صراحة�أعطي 
ارتقى اآلالف من األمة إىل درجة 

األولياء وواحد إىل درجة نيب بربكة حممد 
�   

  
٣٤ 

  يف�وآخرين منهم�ثبوت بعثة نيب من 
 قوم آخرين 

  
٤٥٩ 

أقسم باهللا العظيم أنه أرسلين ومساين نبياً 
 ومسيحاً موعوداً       

  
٤٦٠ 

 ليثبت اهللا �أعطيت النبوة بربكة حممد 
  الروحانية    � إفاضة رسوله �

  
١٣٤ 

 ومل يأت � إال تابعاً للرسول �ليس 
 بشريعة جديدة 

  
١٣٤ 

سمي املسيح املوعود نبياً يف األحاديث 
 ٣٥ ولكنه نيب تابع ومن األمة

عليهما أفضليته على املسيح الناصري 
  السالم

يؤمن اليهود ببعثة مسيحني وأفضلية 
املسيح اآلخر على األول وهذا ما ذهب 

 إليه النصارى أيضا 

  
  
١٣٨ 

مل يعط املسيح الناصري القوى الفطرية 
 اليت أعطيتها أنا 

  
٣٣ 
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ا أجنز لو كان املسيح الناصري مكاين مل

ما أجنزت 
  
١٣٧ 

نزل علي اإلله الذي نزل على ابن مرمي 
 ولكن نزوله علي بتجلٍّ أكرب

  
٢٥٩ 

 على املسيح �تفصيل أفضليته 
  �الناصري 

  
١٣٢ 

 �التوفيق بني ما ورد يف كتابه 
 "ريفيو"وجملة " ترياق القلوب"

  
١٣٢ 

 ١٣٣      �حياة املسيح الناصري ووفاته 
   ����ملوعود تكفري املسيح ا

هل ميكن للعامل أو املرشد أن يقدم دليالً 
  لآلخرين أوالً�على تكفريه 

  
١٠٧ 

 ١٠٧  من قبل األعداء�فتوى تكفريه 
 ١٤٧  �صفة من مل يؤمن به 

 ١٦٤ من متت عليه احلجة ومل يؤمن سيؤاخذ
 ١٦٤ ال ميكننا أن نسمي الكافر مؤمناً  

   �عالماته 
 ٢٩٠ د يف األحاديثعالمات املسيح املوعو

 ٢٩٠املراد من وضع يديه على جناحي امللكني      
 ٢٩٤ املراد من قتل اخلرتير وكسر الصليب
املراد من قتل اخلرتير هالك الدكتور 

 ألكسندر دوئي
  
٤٧١ 

 ١٨٠ تفصيل آية الكسوف واخلسوف
 ٤٨٢ ظهور شهاب ثاقب وفق النبوءة

 ٢٩٥  �املراد من دفنه مع الرسول 
  آيات صدقه

  جاء يف الوقت الذي كان اإلسالم يوطأ 

 ٢٥٨ حتت أقدام املسيحيني
لست كاذباً بل مظلوم ولست : قال

 مفترياً بل صادق
  
١٦٨ 

مل يمهل كاذب مثل هذه املدة منذ بدء 
 اخللق

  
٧٣ 

ولو تقول علينا �دليل صدقه من آية 
  �بعض األقاويل

  
١٩١ 

 ١٦٧ ني   مع افتراءات املخالف�نصرة اهللا 
 ٢  �دليل بعثته من اهللا 

 ١٧٩-٧٤-٧٣-٥٢ �تفصيل آيات صدقه 
   ����آيات تأييده 

والذي نفسي بيده لن يتوقف اهللا ما مل 
 يظهر صدقي أمام العامل

  
٥١٦ 

 أن آالف اآليات ظهرت �أقسم باهللا 
 لصدقي وما زالت وستظل   

  
٥٢ 

 من السماء �لو مل تظهر آيات اهللا 
 كاذبواألرض فأنا 

  
٥١ 

واهللا قد ظهرت أكثر من ثالث 
 ٥٢،٧٣،١٤٨ مائة ألف آية لصدقي حىت اليوم 

 ١٧٧ ظهور آيات خارقة للعادة
 ٢٠٥ تفصيل النبوءة املتعلقة باألوالد والنافلة

 ١٥٠  لنشر امسه يف العامل�وعد اهللا 
آية الفصاحة والبالغة يف اللغة العربية 

 منقطعة النظري
  
٢١١ 

  ابة الدعاءمعجزة استج
 ٤٣٦-٢٧٠-٣٠٢ معجزات استجابة الدعاء

 ٨٣ معجزة شفاء املرضى
 ٨٣ حتديه للمخالفني لشفاء املرضى
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معجزة شفاء املرضى اجلسمانيني 

   �والروحانيني على يديه 
  

٨٢-٨١ 
ألعن على املريد الذي ينسب إيل 

 معجزات كاذبة
  
٢٢١ 

 ٢٣٨ رجوع الناس إليه يف سفر جهلم وبيعتهم
 ١٥١ بايع اآلالف شهرياًي

ازداد عدد املبايعني أكثر من ثالث 
 ١٥١ -١٠٧ مائة ألف

  جمموعة إهلاماته 
 ٢٣٠ إهلاماته عن أحكام الوراثة

 ١٦٧ ذكر أحداث احملاكمات ضده
 ١٥١  للتبشري�املدن اليت زارها 
  أمور منوعة عنه

تأليف سبعني كتاباً تقريباً إلثبات صدق 
 اإلسالم

  
١٥١ 

حتديه للعامل أمجع أن جيتمعوا ضده 
 وخيربوا عن األنباء الغيبية مثله

١٦١-
١٦٢ 

 �مقارنة بني أنباء املسيح الناصري 
       �واملسيح املوعود 

  
١٤٤ 

 ٧٤  مجيع املخالفني للمباهلة�دعوته 
" عاقبة آم" شيخاً للمباهلة يف ٥٢دعا 

  حىت اآلن٢٠ومل يبق منهم إال 
  
٢٨٤ 

 املشايخ يف أيام قضية مارتن ابتهاالت
 كالرك

  
١٠٨ 

 ٢٧٤  عليه�موت ليكهرام باملباهلة وحزنه 
 ٣٣٧  بعد قتل ليكهرام�تفتيش بيته 

سبب استخدام الكلمات الشديدة حبق 
 سعد اهللا واملخالفني اآلخرين 

  
٤٠٨ 

 � لنشر وحدانية اهللا �دعاؤه 
 �وعظمة حممد 

  
٢٧٤ 

 ٧٥  �هللا ترتيب إهلاماته املختلفة من ا
    �مرزا شريف أمحد 

 ٢٠٤ والدته وفق البشارة الربانية
مرضه يف أيام الطاعون وشفاؤه بدعاء 

 املسيح املوعود
  
٨٢ 

   �مرزا مبارك أمحد 
 ٢٠٤ والدته وفق النبوءة 

مرضه الشديد وشفاؤه بدعاء 
 املسيح املوعود

٨٩-٨٣-٨١-
٣٦٠-٢٤٠ 

  مرشد صاحب العلم
ويصل عدد أتباعه " السند"كان يف 

 ١٨٨ -٧٣ إىل ما يقارب مئة ألف
 يف الرؤيا عن �أخربه الرسول 

 ١٨٨ -٧٣ صدق دعوى املسيح املوعود 
  اهلندوسيمريل دهر الله 

 إىل املباهلة �دعاه املسيح املوعود 
 فقبلها ليكهرام  

  
٢٩٧ 

  عليها السالممرمي 
 ٨٩ ال يعرف قربها يف أرض الشام

 ١٤٢ ابمسيلمة الكذ
  مالخي

 ٥٠ نبوءة عودة إيليا فيه
  بريمنظور حممد، 

 ٩٠ نبوءة والدة ولد له بآيات خاصة
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٥٥
  اجلالندهريمهتاب علي 

باهل القاضي فيض اهللا خطياً فمات 
 القاضي بالطاعون

  
٥٦٧ 

  سيدمهدي حسن 
شفاء زوجته بعد دعاء املسيح املوعود 

  هلا�
  
٣٤٢ 

  مهر علي شاه
 ٢٠٩ وءةفلج وفق النب

  مهر علي شاه بري الغولروي  
 ٣٢٣ ثبتت سرقته يف قضية كرم دين

 من الرد على كتاب �منعه اهللا 
 "إعجاز املسيح"

  
٣٥٥ 

  اهلوشياربوري مهر علي 
فصار شاهدا �تنبأ عنه املسيح املوعود 

 على هذه النبوءة 
  
٢٠٩ 

   �موسى 
أخلد بلعام باعور إىل األرض ملخالفته 

     �موسى 
  
١٣٧ 

نزلت آفات خمتلفة على مصر بسبب 
 تكذيبه

  
١٤٥ 

مل ينل أنبياء بين إسرائيل النبوة بسبب 
 اتباعه

  
٣٥ 

 ١٦٢ بعض نبوءاته غري املتحققة
عد أصحابه بغاة وقساة وعصاة يف 

 التوراة
  
٨٨ 

  اجلمالبوريميان غالب شاه اذوب 
أنبأ عن بعثة املسيح املوعود وذكر امسه 

 ن قبل م�
  
٧٤ 

  مري عباس علي اللدهيانوي
تفصيل حبه للمسيح املوعود وارتداده 

 وفق النبوءة
  
٢٧٩ 

   �مري حممد إسحاق 
 ٣١٠  �شفاؤه بدعاء املسيح املوعود 

   ناصر شاه سيد 
 ٢١٧  من املخلصني�عده املسيح املوعود 

رسالته ذكر فيها آية استجابة دعاء 
  �املسيح املوعود 

  
٣٠٣ 

مل يتم تعيينه يف إقليم جلجت بسبب 
 دعاء املسيح املوعود

  
٥٥٧ 

  نذير حسني الدهلوي
هو هامان الذي أشعل نار تكفري املسيح 

  �املوعود 
  
٨٠ 

 ٢٣٤ موته وفق النبوءة
 ٢٠٥  � ابن املصلح املوعود نصري أمحد
  نظام دين 

 يف �استجابة دعاء املسيح املوعود 
 أمره

  
٣٠٥ 

   ويلنعمة اهللا
 �أنبأ عن بعثة املسيح املوعود 

 وأخرب عن امسه
١٨٨-٧٤-

٣١٤ 
  رضي اهللا عنهانواب مباركة بيغم 
 ٢٠٤ "تنشأ يف احللية:"والدا وفق اإلهلام

 ٢٠٤ لن متوت فقرية ولن ترى الضيق

   وصل خرب قتل ليكهرام يف يوم عقيقتها
٢٠٤ 
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٥٦

   نور أمحد 
 ٢١٤ مات بالطاعون

  لوينور أمحد املو
املريزا غالم أمحد وحزبه كسرهم : "كتب

 فمات هو وأخوه بالطاعون" اهللا تعاىل،
  
٣٣٨ 

  مياننور أمحد 
براءته من قضية بدعاء املسيح املوعود 

�  ٣٠٦ 
اخلليفة األول للمسيح : �نور الدين 

   �املوعود 
 ٢٠٦ والدة ابنه عبد احلي وفق النبوءة

 ٢١١ هو أول أصحاب الصفة
  ت علي احلافظهداي

 مث حكم �حكم ضد املسيح املوعود 
  وفق النبوءة �لصاحله 

  
٢٤٧ 

  ويب، القسيس
قسيس من أمريكا أسلم بدعوة 

 ٤٧٠-١٥١  �املسيح املوعود 
  بشمرب داس

 ٢٨٥-٢٨٤ أخرب عن نصف عقوبة بشمرب داس 
   �حيىي 

 يف املعراج مع �رآه الرسول 
 ١٤٧ -٤٣-٤١ �عيسى 

  سخريوطي يهوذا اإل
أحد احلواريني سلّم املسيح 

 ١٤٢-٨٨ الناصري بثالثني قطعة من فضة
  يونس

 ١٧٢-١٦١ زالت نبوءته بالتوبة واالستغفار
ال شبه بني حادثته وحادثة الصلب ما مل 

 ينـزل املسيح الناصري حياً عن الصليب 
  
٤٦ 
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٥٩
 ٥٥٦ ...إالم ينفعك اإلنكار بعد رؤية اآليات؟

 ٣٢٨ إين من الرمحن عبد مكرم
 ٢٧٦ �إن أعجب األنواِر هلو نور نفِس حممٍد 
إن التوصل إىل طريق الصفا حمال دون 

 )سعدي ... (�طاعة حممد 
  
١١٥ 

 ٥٦٣ عى إليه نصرة اهللاإن الذي يأيت من اهللا تس
إن الكسوف واخلسوف سيقعان سنة 

  آية للمهدي نبوءة للمهدي١٣١١
  
١٨٣ 

 ٣٢٩ ..إن دم الرياعة املسفوح بغري وجه حق! انظر
 ١٨٦ ...إن هذا الكتاب يرشد إىل طريق املغفرة
 ١٥٧ ...أي عاشق هذا الذي ال ينظر إليه حبيبه

 ٢٧١ وبشرين ريب وقال مبشرا
الرومي يف كل جملس مع وجوه شقية بكاء 

 )الرومي(وسعيدة على حد سواء 
  
٦٣ 

 ٥٢٧ ..الشعرناك ألوف األسرار اليت هي أدق من ه
ولكنك أخذت ..لذات كبدي رزقتين ف
 )رثاء سعد اهللا على أوالده(بعضهم 

  
٤٠٧ 

نعمة (عيسى معا سيكون املبعوث مهديا و
 )اهللا ويل

  
٣١٤ 

 ٢٨٣ شربنا من عيون اهللا ماء
 ١٩٠  يف نار مضطرمةالعشق يدخل صاحبه

كن بطال وانظر إىل واقع أمرنا، وانظر 
 نصرة اهللا ذي اجلالل

  
٥٦٠ 

كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر 
 )�حسان بن ثابت (

  
٣٩ 

 ١٩١ كن ترابا على عتبات من تفاىن يف احلبيب
 ١٩٠ ...ال أحد يقدم رأسه ويضحي حبياته 

 الربية خالية، فقد يكون فيها ال حتسنب
 )سعدي(النمر نائما 

  
٣٢١ 

.. لقد قُدر لك من اهللا تعاىل أن يبطش بك
 )نبوءة عن هالك سعد اهللا(

  
٤٠٦ 

 ١١بعد .. لقد وصل دعاؤنا عنان السماء
 إن شاء اهللا تعاىل

  
٥٤٣ 

 ٣٢٢ ...ِلم ال تمون أيها الناس باحلق والصدق
 أحسن صفاتك ما أمجلك يا حبييب، وما

 ...يا ريب
  
٣٢٣ 

ما أخزى اهللا قوما إال بعد ما عذّب 
 ٥٢٥ -٢٩٤ قلب عبده

 ٥١٤ ما بال سهام إهلي خبش اليت صار هو صيدا هلا
من يقول كيف صرت ابن مرمي إمنا يقوله 

 جهلًا باألسرار اإلهلية
  
٣١٩ 

هو قادر، يصلح ما فسد، ويدمر ما صلح 
 وال يدرك أحد أسراره

صفحة 
 الغالف

قد أُمرت بإصالح النصارى فسميت ابن 
 ٣٦٩ مرمي

 ٢٧٠ ..وجه احلبيب ال يبقى خافيا على الطالبني
 ٤٠٤ ومن اللئام أرى رجيال فاسقا

يا أيها العدو اجلاهل الضال خف سيف 
 البتار) �(حممٍد 

  
٢٧٣ 

يا رب فهمهم بنفسك، وأَِر اآليةَ من 
 السماء مرة أخرى

  
٥٧٠ 

ن الدم حباجة إىل مدة طويلة قبل أن أل
 )الرومي(يتحول إىل حليب  

  
٣٢٥ 

إن أبديت الصدق مثل موسى .. يا من
 ٥٧ فليس غريبا أن يغرق فرعون

يدعون أهل الفيدا باالسم ولكن قلوم 
 سوداء

  
٥٥٣ 



���	���א���� ���������������������������������������������������������������������������������������א����س� �
� �

٦٠
يكثر األبالسة يف صورة آدم، فال تعط يدك 

 لكل من هب ودب
  
١٣ 

ذع مبا ال يدرك ينكر الفيلسوف بكاء اجل
 أحاسيس األنبياء

  
٢٤ 
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٦٣

  
  القرآن الكرمي

 ١١٨ تفصيل الِعلل األربع الدالة على كماله 
كتاب وحيد يكشف وجه احملبوب 

 احلقيقي
  
١ 

هدي كامل للمتقني ويوصلهم إىل أعلى 
 جات تقدم الفطرة اإلنسانيةدر

  
١١٨ 

تعليمه أكمل وليس حباجة إىل إجنيل مثل 
 التوراة 

  
١٣٥ 

هو احلَكم لرفع اخلالفات بني اليهود 
 والنصارى 

  
٤٣ 

من عالمة احملكمات وجودها بكثرة يف 
  �كالم اهللا 

  
١٥٤ 

من عالمات احملكمات وجودها يف 
 اآليات بكثرة مع وجودها عملياً 

  
١٥٥ 

يعطى علم املتشاات إال الراسخون يف ال 
 العلم 

  
١٥٤ 

ال جيوز تفسري اآليات املة مبعان ختالف 
 اآليات املفصلة 

  
١٥٣ 

يرى الشيعة أن القرآن األصلي موجود 
 عند املهدي املختفي يف الغار 

  
٤٨ 

  سورة الفاحتة
 ٥٢٤ قسم اهللا فيها الناس إىل ثالثة أقسام

 ٤٥ ل الدجالفيها ذكر النصارى حم
وال "نبهنا اهللا من شبح املسيحية بقوله 

 "الضالني
  
٤٩ 

 ٢٩٢ احلذر من الدجال
 ٤٥٣ تعليم املسلمني للتعوذ من فتنة املسيحية

 سورة العصر  

حددت فيها فترة زمنية ما بني آدم 
 ٤١٤-١٨٧   � ورسول اهللا  �

  )كتاب(أحوال اآلخرة 

 الكسوف ذكر مؤلفه فيه تواريخ حدوث
 واخلسوف يف زمن املهدي 

  
١٨٣ 

جمموعة أقوال خواجه   (إشارات فريدي
  ) غالم فريد

صدق فيه خواجه غالم فريد باملسيح 
  مرارا  �املوعود 

  
١٩٣ 

  إعجاز املسيح

 بري مهر علي شاه الغولروي �منع اهللا 
 "إعجاز املسيح"من الرد على كتاب 

  
٣٥٥ 

م مذكرة إىل أرسلت منظمة محاية اإلسال
 "أمهات املؤمنني"احلكومة ضد كتاب 

  
٢٦٠ 

 ٢٦٠ فيه�رأي املسيح املوعود 

تعليق حممد صادق املفيت على كتاب 
 "أمهات املؤمنني"

  
٢٦١ 

  اإلجنيل
 ٣٤ تعاليمه كانت موجهة إىل اليهود فقط 

ال ميتلك القدرة على إصالح مفاسد 
 العامل أمجع

  
٣٤ 

 ١٣٦  ركز على تعليم العفو فقط

الرد على من قال ال حاجة لإلجنيل يف 
 وجود التوراة؟ 

  
١٣٥ 
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٦٤

  )جملة(أنيس هند مريـ 
اعترض مديرها على نبوءة املسيح املوعود 

  املتعلقة بليكهرام والرد عليه�
  
٢٦٨ 

  )كتاب(حبر اجلواهر 
وردت فيه قصة إميان يهودي يدعى أبو 

 اخلري 
  
١٣٠ 

  الرباهني األمحدية
الكتاب كان كولد للمسيح املوعود هذا 
�   

  
٣١٩ 

حكمة تأخري نشر أجزائه بعد اجلزء 
 ٣٢٣ الرابع 

  )كتاب(الربق السماوي 
دعا مؤلفه حممد جان أن ميوت الكاذب 

 فمات بالطاعون فور نشر كتابه 
  
٥٥٩ 

           )كتاب(بيان للناس  
دعا مؤلفه أن يهلك الكاذب يف حياة 

املسيح ( حيايت الصادق، فمات يف
 ) املوعود

  
  
٥٥٨ 

 ١٥٧ تذكرة األولياء 
  التوراة

 ١٣٥ تعاليمها ناقصة وخاصة بقوم
 ممتدا على مجيع �لو كان نظر موسى 

العصور ملا كانت تعاليمها ناقصة 
 وحمدودة 

  
٣٤ 

 �كانت نبوءة يف التوراة أن رسول اهللا 
 ٥٠  �يبعث من نسل إبراهيم 

يف األلف السادس يبعث املسيح املوعود 
 وفق التوراة 

  
١٨٦ 

  خبط أمحدية
 ليكهرام للمباهلة �دعا سيدنا أمحد 
 "خبط أمحدية"فقبلها يف كتابه 

  
٢٩٦ 

  
  اخلطبة اإلهلامية

 االرجتالية �خطبة املسيح املوعود 
 باللغة العربية 

  
٣٣٩ 

  الدارقطين
حديث الكسوف واخلسوف برواية 

 اإلمام حممد الباقر
  
١٨٢ 

  دافع البالء ومعيار أهل االصطفاء
 أورد فيه �كتاب املسيح املوعود 

 "جراغ دين"نبوءة موت 
  
٥٣ 

  )كتاب(إعجاز حممدي  
مؤلفه بالطاعون بعد أن دعا على  مات

  يف كتابه�املسيح املوعود 
  
٣٩٣ 

  )جملة(ذكر احلكيم 
قال فيها عبد احلكيم إن املسيح املوعود 

 ري مثيل للمسيح الناص�
  
١٦٩ 

  )جريدة(شبهـ جنتك 
جريدة آريا قاديان تسيء إىل املسيح 

  �املوعود 
  
٥٥١ 

مات حمررها ومديراها بالطاعون بعد 
  عليهم �دعاء املسيح املوعود 

  
٥٧٠ 

  فصوص اِحلكم
كتب مؤلفه أن املسيح املوعود سيولد 

 توأماً   
  
١٨٧ 
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٦٥

  فلسفة تعاليم اإلسالم 
االً دون أن  هذا املقال ارجت�كتب 

 يكتب مسودة 
  
٢٦٣ 

 بيدي عصا �من خالله ألقى اهللا 
فصارت حية تلقف ... صدق اإلسالم

 ) املسيح املوعود(احليات األخرى 

  
  
٢٦٤ 

 اليت وردت �كُتب املسيح املوعود 
  فيها نبوءته عن ليكهرام

بركات الدعاء، كرامات الصادقني، مرآة 
 اكماالت اإلسالم، كحل لعيون اآلري

  
٢٦٧ 

  )كتاب (كحل لعيون اآلريا
 ليكهرام إىل �دعا فيه املسيح املوعود 
 املباهلة فقبلها ليكهرام

  
٢٩٦ 

  جممع البحار
باهلَ مدعيا كاذبا " جممع البحار"مؤلف 

 فمات الكاذب 
  
٣١١ 

  )كتاب(املسيح الدجال 
ألَّفه الدكتور عبد احلكيم ضد املسيح 

  �املوعود 
  
١٦٣ 
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