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   أ                 كلمة الناشر
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  ٥٣                     ٣أربعني رقم 
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   ١٢١                        النصائح
  ١٢٩     "الرباهني األمحدية"وذكْر  على املعترضني املتسرعني اردبيان موجز 

  ١٤٠            من أجل اإلسالم ضرورة املبارزة الروحانية
  ١٤٩    دعوة القوم بقلب متأمل.. ٤، ٣ضميمة أربعني رقم 
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  ١٦١          ٣٠اإلعالن املتعلق بالصفحة  .. ٢ ضميمة أربعني رقم

  ١٦٣  بري مهر علي شاه الغولروي.. ٤، ٣ضميمة أربعني رقم 
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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي    بسم اهللا الرمحن الرحيم

òß†ÔßŠ‘bäÛa@@ @

العزم على  � املسيح املوعود  سيدنا عقد٢٣/٧/١٩٠٠يف 
نشر أربعني نشرة إلمتام احلجة على املخالفني، وكتب حضرته 
النشرة األوىل يف أربع صفحات، وهي منشورة باسم أربعني رقم 

  ملإذا كل مخسة عشر يوما، أول، وقال إنه ستصدر نشرة بعد
لكن اضطر حضرته . حيدث أي عائق، حىت يكتمل عدد األربعني

 يف صورة كتيبات، فكتب ٤، ٣، ٢إلصدار األربعني رقم  �
  : "اإلخطار" حتت عنوان ٤حضرته يف األربعني رقم 

، وكنت  سوف أنشر أربعني إعالنا مستقالكنت قد أعلنت أين"
ن صفحة أو صفحة ونصف أو على أنوي أن يكون حجم كل إعال

 تطلَّب األمر أحيانا أن لكن و،أقصى حد أن يكون إعالنٌ بصفحتني
يبلغ حجم إعالٍن ثالثَ صفحات أو أربع، غري أن املصادفات 
حققت عكس ذلك متاما، إذ اختذَ اإلعالن الثاين والثالث والرابع 

، ني صفحة تقريباـباٍت؛ فتشكَّلَ كتاب حبجم سبعـ كتيصورةَ
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  ب
فلن . ويف احلقيقة حتقق ما أردت وهلذا توقفت عند الرابع فقط

  ".يصدر أي عدد اآلن من هذا القبيل
حظي بشرف تعريبه الداعية حممد أمحد نعيم، وراجعه معه الداعية 

 كل  غريها من األعمالعبد ايد عامر، وشارك يف املراجعة اللغوية
 سها كلبونة، ،معتز القزق خالد عزام، متيم أبو دقة، :من األساتذة

 بشري عابدين، د وسام الرباقي، د علي  نور اهلدى غامن،شحاتة،هالة 
 ندمي وعبد حممد طاهرهاين طاهر،   سيد عاشق حسني،الرباقي،

  .فجزاهم اهللا خريا. املؤمن طاهر
� �� �� �� ���� �� �
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  احلمد هللا واملنة 
  أنّ هذا الكتيب

ى املسم  

´���������Èi‰c@ @
   إلمتام احلجة على املخالفني 

ونشره احلكيم فضل قد طبع يف مطبع ضياء اإلسالم بقاديان 
  دين احملترم صاحب املطبعة 

  م١٩٠٠ -١٢-١٥
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١
أن   بني حني وآخركل من يتلقى هذه األعداد املتتاليةعلى  :نصيحة

".أربعني إلمتام احلجة على املخالفني ":جيمعها ويرتبها يف كتاب يدعى  

�  
@ïÜ–ãë@ê†à−@ @

  

@áÓ‰@´Èi‰cQ  

 لدعوة املعارضني ١اليوم عزمت على أن أنشر أربعني إعالنا
م القيامة عند واملنكرين وإمتاما للحجة عليهم لتكون حجة مين يو

                                                           
 بعد هذا اإلعالن سيصدر كل مخسة عشر يوما إعالنٌ إن شاء اهللا بشرط أن ال 1

حيدث أي عائق حىت يتم عدد األربعني إعالنا، أو يربز أحد املعارضني يف امليدان 
ة قذرة يمنها حبسن النية ويتمكَّن من إراءة اآلية مثلي بعيدا عن أي حماج شتم

ن البال أين ال أستهدف يف هذه املواجهة مباهلةَ رائحة كريهة، لكن ال يغينب ع
 واحد منا يأليتبني أحٍد وال أحب أن أتنبأ ضد أي عدو، وإمنا املقصود منها أن 

يكشف اهللا الغيب ويظهر على يديه اخلوارق وجييب أدعيته، ولن يتضمن هذا 
صدار التحدي مباهلة أحد أو مالعنته أو التعرض ألموره الشخصية وسأجتنب إ

أي نبوءة ميكن أن تضر بأمن اتمع وتصطدم مع أهداف احلكومة، أو ختص ذلةَ 
 منه             . شخص معين أو موته
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. احلضرة األحدية على أنين قد أجنزت املهمة اليت بعثت من أجلها
فاآلن أرسل بكل أدب وتواضع هذا اإلعالن إىل مجيع علماء 

 واهلندوس، وأُطلعهم اعلماء املسيحيني وبانديتات اآلرياملسلمني و
على أنين أُرسلت إىل العامل إلصالح األخطاء يف األخالق 

 وذا املعىن �وإنّ قدمي على قدم املسيح . إلميانواملعتقدات وا
ألين أُِمرت أن أنشر احلق يف العامل باآليات . سميت مسيحا موعودا

إنين أعادي وأعارض أن ميسك . اخلارقة والتعليم الطاهر فحسب
وقد . املرء السيف لنشر الدين ويسفك دماء عباد اهللا من أجل الدين

األخطاء من املسلمني جهد املستطيع هذه كل أُِمرت أن أزيل 
وأدعوهم إىل دروب األخالق الطيبة والصرب والتحمل واحللم 

لمني واملسيحيني واهلندوس إنين أؤكد جلميع املس. والصدقوالعدل 
 أين ال أناصب أحدا العداء يف هذا العامل، إنين أحب بين اواآلري

وإمنا أعادي . لك، بل أكثر من ذوم ألوالدهاءالبشر حب األم الر
إن مواساة البشر واجيب، كما أن من . العقائد الباطلة اليت تقتل احلق

مبادئي النفور من الكذب والزور والشرك والظلم ومن كل عمل 
  .سيئ ومن اجلور وسوء اخللق

إن الدافع احلقيقي جلَيشان مواسايت هو أنين عثرت على منجم 
 يف هذا املنجم من ذهب واطّلعت على منجم جواهر وقد وجدت
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٣
وزع حسن حظي جوهرةً براقة ال تقَدر بثمن وإا غالية لدرجة لو 

مثنها على مجيع إخويت من بين البشر لصار كلٌّ منهم أكثر ثروة من 
ما هي تلك اجلوهرة يا ترى؟ . أغىن إنسان يف العامل اليوم ذهبا وفضة

 سبحانه وتعاىل واإلميان وإن الفوز به هو معرفته. أال إا اإلله احلق
به إميانا صادقا، وإنشاُء العالقة به حبب صادق واكتساب الربكات 

فمن الظلم الشنيع أن أحرم بين البشر منها بعد . احلقيقية منه
احلصول على هذه الثروة اهلائلة وأتركهم ميوتون جياعا وأعيش 

ندما كال، لن يتأتى هذا مين، إن قليب حيترق كمدا ع. عيشا رغدا
أن أراهم يف الظالم والفقر، وحيز يف قليب وحيزنين أرى فقرهم املدقع، 

إنين أمتىن أن متتلئ بيوم بالثروة السماوية، وينالوا جواهر الصدق 
  .واليقني حىت يفيضوا ا

ما مل  - حىت النمل-واجللي أن كل كائن حي حيب بين نوعه 
 الداعي إىل فمن واجب. حيلْ دون هذا احلب أي مصلحة شخصية

اهللا أن يكون أكثر حبا، فها أنا أعلن أين أكثر الناس حبا لبين البشر، 
غري أنين أعادي أعماهلم السيئة وكلَّ أنواع الظلم والفسق والتمرد 

هلذا فإن الكنـز الذي أوتيته . ولست أعادي أحدا عداوةً شخصية
اإلنسان هو مفتاح مجيع كنوز اجلنة وآالئها، أعرضه على نوع 

وإنه لَسهلٌ جدا التأكُّد بأن الكنـز الذي أوتيته هو . ِبجيشان احلب
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يف احلقيقة كاجلواهر النفيسة والفضة والذهب وليس متاعا زائفًا؛ 
 حتمل صورة هاكلواجلواهر ومن املعلوم أن هذه الدراهم والدنانري 

  أملك تلكنينأأي ، )مثلما تكون على العملة احلكومية(سلطان 
اإلسالم فقد أُخربت أن . الشهادات السماوية اليت ال ميلكها غريي

وحده هو الدين احلق من بني األديان، وقد قيل يل إن اهلداية القرآنية 
هي وحدها ترتقي إىل درجة الكمال يف الصحة، وإا من بني 
اهلدايات كلها صافية من الشوائب اإلنسانية، وقد فُهمت أن 

التعليم الكامل الطاهر من الدرجة األوىل الرسول الذي جاء ب
والفياض باحلكمة والذي ترك أسوة حسنة يف حياته جلميع كماالت 

 وحده، وقد أُخربت �اإلنسان هو سيدنا وموالنا حممد املصطفى 
يف الوحي اإلهلي املقدس املطهر أنين بعثت من اهللا مسيحا موعودا 

وقد . الفات الداخلية واخلارجيةوإماما مهديا وحكَما يف االخت
 � ذين االمسني كليهما سلفًا مث مساين اُهللا �شرفين رسول اهللا 

الزمن بلسان حاله أن أُمسى ذين ما يف مكاملته املباشرة، مث اقتضى 
.  على امسي هذينونشهديباختصار هؤالء الشهود الثالثة . االمسني

 على أنين منه  السماوات واألرضأال إنين أُشهد ريب الذي هو مالك
وهو يشهد يل بآياته، وإذا كان أحد يقدر على مواجهيت يف جمال 

وإذا كان أحد يساويين يف ! إظهار اآليات السماوية، فأنا كاذب
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٥
وإذا كان أحد ندا يل يف بيان معارف ! إجابة الدعاء، فأنا كاذب

فسين يف بيان وإذا كان أحد ينا! القرآن الكرمي ونكاته، فأنا كاذب
أمور الغيب واألسرار اليت تكشف علي بقوة القدرة اإلهلية قبل 

  ! التحقُّق، فلست من اهللا
إنه مل تصدر أي : اآلن أين أولئك القساوسة الذين كانوا يقولون

، �نبوءة أو أمر خارق من سيدنا وسيد الورى حممد املصطفى 
إلنسان الكامل الوحيد والعياذ باهللا؟ إنين أقول صدقًا وحقًا إنه هو ا

ق نبوءاِته واستجابةُ دعواته وظهور على وجه األرض الذي حتقُّ
 اليوم عن  كالنهر حىتدفاقاأمر ما زال خوارق أخرى على يديه 

أين الدين غري اإلسالم الذي يتمتع . طريق أتباعه الصادقني من األمة
ويف أي بلد ي ذه امليزة والقوة؟ وأين يوجد أناس قيم أولئك الذين

يقدرون على مواجهة اإلسالم يف الربكات واآليات؟ إذا كان 
إن . اإلنسان يتبع دينا ال يتمتع بالروح السماوية فهو يضيع إميانه

الدين احلي هو الذي يتمتع بروح احلياة ويوصل أتباعه إىل اهللا وهو 
علي ولست أعلن أن أمور الغيب تكشف . وحده اجلدير باالتباع

وحدي يف الوحي اإلهلي الطاهر فقط، أو أن اخلوارق تصدر على 
 �يدي وحدي فقط، بل إنين أعلن أن من طهر قلبه وأحب اَهللا 
. �ورسولَه بصدق مث تبعين فهو اآلخر سينال هذه النعمة من اهللا 



                  ��������������������������������������������������� �

  

٦ 

وتذكّروا أن هذا الباب موصد على مجيع املعارضني وإال فليبارزين 
ار اآليات السماوية، لكن لن يقدروا على مبارزيت، أحدهم يف إظه

انتهى اإلعالن . فهذا برهان ساطع على أن اإلسالم حق وأنين صادق
  .رقم واحد من األربعني

  م١٩٠٠-٧-٢٣والسالم على من اتبع اهلدى   

   مرزا غالم أمحد املسيح املوعود من قاديان:املعلن
� �
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جرعة من  ألذ األشياء إنْ يسقرب اغفر ذنوبنا واهِد قلوبنا، إنك 
 أشكو إىل رب إين. عرفانك وال يسقى إال بفضلك وامتنانك

حضرتك من مصيبة نزلت على هذه األمة من أنواع الفنت 
  .رب أدِرك فإن القوم مدركون. والتفرقة

  
 ويعرفه فإن اهللا تعاىل يريد �ان قد خلق ليعبد اهللا ملا كان اإلنس

غالبيةم الناس يف عبادته ومعرفته، وحني يأيت زمن مييل فيه أن يتقد 
طوائف اخللق إىل الدنيا وحيبوا ويستأنسون ا ويرتفع من القلوب 

واخلشوع واإلخالص له، وتنطمس طُرق معرفِة حب اهللا وخشيته 
اهللا اليت آياحسباهللا، وت ا تظهرت على أيدي أنبيائه يف املاضي إم 

ي دالقلوب وال تؤ إذ ال يحدث ا التغري يف -جمرد قصص وأساطري 
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إىل االنقطاع إىل اهللا وال تتحقّق ا الطهارةُ بل ال تبقى هلا أي هيبة 
 وإما تعتبر كاذبة أصلًا ويستهزأ ا ويسخر -وال عظمة يف القلوب 

. ما يظن أغلبيةُ الطبيعيني أو الربامهةُ يف العصر الراهنمنها ك
باختصار يف زمن يتضاءل فيه نور معرفة اهللا تدرجيا وخيتفي أخريا 
وراء آالف الظلمات النفسانية، ويصطبغ معظم الناس بصبغة 

 � فإن غرية اهللا ؛اوغفلة وجتاسراإلحلاد، ومتتلئ األرض إثـما 
وملا . ى على الناس من جديدتجلّوجاللَه وعزته تقتضي أن ت

 �اجتمعت هذه األوضاع والعالمات يف زمننا هذا فقد أرسلين اهللا 
وفق سنته القدمية على رأس القرن الرابع عشر هلذا التجديد لإلميان 

وتظهر على يدي اآليات السماوية بفضله وتأييده، وتجاب . واملعرفة
كشف عليأدعييت حبسب مشيئته وحكمته وت أمور الغيب وحقائق 

القرآن ومعارفه وتحلّ يل معضالت الشريعة ومشكالتها، وإنين 
 - الذي هو عدو الكذب ومهلك املفتري -أُقسم باهللا الكرمي العزيز 

لقد قمت بأمر منه . أين منه وهو الذي قد أرسلين يف عني الضرورة
�هلك مجاعيت وهو معي عند كل خطوة يل فلن يضيعين، ولن ي 

فقد بعثَين على رأس القرن الرابع عشر . حىت حيقِّق مشيئته حبذافريها
لتكميل النور، وخسف الشمس والقمر يف رمضان تصديقًا يل 
وأظهر على األرض آياٍت بينات كثريةً فيها الكفاية إلقناع طالب 
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٩
ال يقدر أحد على أن يثبت أي مة علي . احلق، وهكذا أقام حجته

طيع أحد أن ينتقد آيايت، فال أحد يستطيع أن ينتقدين كما ال يست
ويعترض على بعض آيايت السماوية اعتراضا مل يواجهه األنبياُء 
السابقون ومل تتعرض له بعض آيام من قبل األعداء اليت مل يدركها 

  . املتعصبون السفهاء
فإذا كان معارضي يتحلّون بأدىن صدق فعليهم أن يشكِّلوا جلنة 

غرية للنبالء واألشراف ليعرضوا علي بعض األمور اليت يعيبوا، أو ص
يذكروا يل بعض النبوءات اليت مل تتحقّق يف رأيهم، بشرط أن ال 
يوجد هلا نظري يف حياة األنبياء ونبوءام، وليتذكروا أم لو أرادوا 
تسوية اخلالف من خالل هذه اللجنة املتحضرة احلكيمة ليثبنت أم 

فاملعلوم أن ذكْر أحٍد يف الغيب مبثل هذه . متِهمون ومفترون فحسب
االعتراضات ليس إال الغيبة، وال تتحقّق ا أيةُ فائدة، ألنه يف هذه 
احلالة تتسىن للمغتاب فرصةٌ ساحنة ِلكَيل كل أنواع الكذب واالفتراء 

 وال شك يف أن الس الذي تتم فيه هذه الغيبةُ ال. ألنه مبفرده
إذا كان قلب اإلنسان طالب احلق . يسمى جملس صلحاء عند اهللا

وإذا اموين بأن نبوءة يل . فعليه أن يسأل عن األمر الذي مل يفهمه
مل تتحقَّق أو انقطع األمل يف حتقُّقها مث مل أُثبت انطالقًا من نبوءات 

ير األنبياء أن مجيع نبوءايت قد حتقّقت يف احلقيقة أو بعضها جد
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١٠ 

باالنتظار وأا من قبيل نبوءات األنبياء، فمن املؤكّد أين سأُعترب يف 
أما إذا كانت أقوايل تشبه كالم األنبياء فإن الذي . كل جملس كاذبا

ومما يعترض علي بعض اجلهلة أن مجاعيت . �يكذِّبين ال خياف اهللا 
ويل وأرد عليه بق. يف حقي وهو حرام" عليه الصالة والسالم"تقول 

إنين أنا املسيح املوعود، ففضلًا عن أن يسلّم علي اآلخرون قد أوصى 
 حني � نفسه أمته أن تقرأ على املسيح املوعود السالم منه �النيب 

جتده، كما جتدون يف مئات املواضع من كتب احلديث والشروح 
 �فإذا كان النيب . حبق املسيح املوعود" السالم"و" الصالة"كلمة 

 �استخدموا هذه الكلمة حبقي بل قد استخدمها اهللا وصحابته 
نفسه فكيف صار إذن استخدام مجاعيت هذه الكلمةَ حبقي حراما؟ 
وليس ذلك فحسب بل قد ورد يف القرآن الكرمي حبق املؤمنني كلمتا 

جيب أن يسأل رئيس املخالفني املولوي . كلتامها" السالم"و" الصالة"
الرباهني "كتب التعليق على كتايب حممد حسني البطالوي الذي 

 من هذا الكتاب إهلام ٢٤٢أمل جيد يف الصفحة ": األمحدية
أصحاب الصفَّة وما أدراك ما أصحاب الصفَّة ترى أعينهم تفيض "

ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان . ٢يصلّون عليك. من الدمع

                                                           
 من فطرة املؤمن يف اتمع اإلسالمي أنه عند الوجد أو مالحظة غرائب القدرة 2

نواع إشارة إىل أن الذين يالزمونك سريون أ" يصلون عليك"ففي مجلة . يصلّي
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 أرفع درجتهم وكم ما.... أي  (؟"وداعيا إىل اهللا وسراجا منريا

أي آمنا به واستجبنا .. مسعنا مناديا ينادي .... يتحلّون باإلخالص
   .)قَووا إميانكم باهللا: فهو يقول. له

انظروا كيف يبين هذا اإلهلام عالمةَ الصاحلني أم سيصلّون 
فاسألوا املولوي حممد حسني اآلن أنه إذا كانت هذه اجلملة . علي

لماذا مل يعترض عليها عند التقريظ؟ بل كان احتمالٌ حملَّ اعتراض ف
" داعيا إىل اهللا"العتراض أكرب بأين وهبت يف هذا اإلهلام لقبي 

 يف القرآن الكرمي، فهل هذا �اللذان خيُصان النيب " سراجا منريا"و
االعتراض أقلّ من الصالة علي؟ مث كانت هناك إهلامات أخرى يف 

حمل اعتراض أكرب، وقد كتب املولوي حممد حسني الرباهني األمحدية 
، وقد قِبل يف مواضع عدة بأن تلك اإلهلامات من اهللا ٣تعليقًا عليها

                                                                                                                              

اآليات الكثرية بانتظام، وتأثرا بتلك اآليات ستفيض أعينهم من الدمع أحيانا 
كثرية، ومن شدة اخلشوع والرقة ستجري على لسام الصالةُ تلقائيا، وهكذا 
يالحظ، وحتققت هذه النبوءةُ مرارا وتكرارا، وكلُّ سعيد ميكن أن يتمتع ذه 

 نه    م. احلالة بشرط أن ميكث عندنا
 قد مضت على تأليف الرباهني األمحدية عشرون سنة، ففي هذا الكتاب نبوءات 3

تتحقّق اآلن بعد مرور سنني طويلة، مثل نبوءِة إنا جنعلك مشهورا يف العامل ويرفع 
امسك يف مجيع البالد ولن يبقى أحد ال يعرف امسك، فهذه النبوءة صدرت يوم مل 

ة يعرفونين، ومعها نبوءةٌ أخرى وهي أن الناس يكن حىت مجيع سكان هذه البلد
 ا صدرترسلون اهلدايا من أقصى البالد ويأتونك من بعيد، فهذه النبوءة أيضسي
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١٢ 

، بل قد بالغَ أستاذه ميان نذير حسني الدهلوي أمام الشهود يف �
الثناء على الرباهني األمحدية الذي يضم هذه اإلهلامات وصرح أنه 

صنيف يف اإلسالم مل يصدر أي مؤلَّف منذ بدأت سلسلة التأليف والت
وكان يقصد من هذا . مياثل الرباهني األمحدية إفاضةً وفضلًا وروعة

املدح تعظيم اإلهلامات والنبوءات الواردة فيه اليت أقامت احلجة على 
 إال - مجيع مشايخ البنجاب واهلند ذلك كانك. اإلسالمأعداء 

من اهللا، وهي يف احلقيقة من  قد اعتربوا هذه اإلهلامات -بعضا منهم 
، وفيها إكرام هلذا العبد املتواضع ما بعده إكرام وأسجل �اهللا 

  : ٤بعضها هنا منوذجا

                                                                                                                              

يوم مل يكن يأتيين أحد حىت من بعد عشرة أميال تقريبا، ومل يكن أحد يرسل إيل 
س من آالف حىت قرشا واحدا هديةً، واآلن تتحقّق هذه النبوءات إذ يأتيين النا

األميال وينصرونين بآالف الروبيات وجعلين اهللا مشهورا يف العامل ومل تبق أي أمة 
 منه. واحلمد هللا على ذلك. ال تعرفين

4
 يورد نص الوحي العريب مث يترجم بعض � كان املسيح املوعود :ملحوظة 

ة ما كانت هناك ترمجثيها ترمجة تفسريية، وحجمله إىل األردية حرفيا وبعض
  .بني قوسني أثناء النصتفسريية قمت بتعريبها خبط مائل 

علما أن بعض هذا الوحي خليط بالعربية واألردية والفارسية، وقد قام حضرته 
، وقد "االستفتاء"بتعريب اجلُمل األردية والفارسية مع شرِحها يف كتابه العريب 

   )املترجم (.اقتبست تعريبه هلا من هنالك ووضعته يف اهلامش خبطٍّ مائل
 



������ �

  

١٣
الرمحن علّم القرآن، ِلتنذر قوما ما . يا أمحد، بارك اهللا فيك"

قُلْ إين أُِمرت وأنا أولُ . أُنذر آباؤهم، ولتستبني سبيل ارمني
ذي أرسل رسوله باهلُدى وديِن احلق ليظهره على هو ال. املؤمنني

وكنتم على شفا حفرة فأنقذكم منها، وكان أمر اهللا . الدين كله
هذا من . إنا كفيناك املستهزئني. ال مبدل لكلمات اهللا. مفعوال

قل إن كنتم . رمحة ربك، يتم نعمته عليك لتكون آية للمؤمنني
 قل عندي شهادة من اهللا فهل أنتم .حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا

وقُل . مؤمنون؟ قل عندي شهادة من اهللا فهل أنتم مسلمون
عسى ربكم أن . اعملوا على مكانتكم إين عامل فسوف تعلمون

. يرمحكم، وإنْ عدمت عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصريا
حيمدك اهللا من . مسيتك املتوكل. خيوفونك من دونه، إنك بأعيننا

ويريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم . حنمدك ونصلّي. رشهع
 م الرعب.  ولو كِره الكافروننورهواُهللا متمإذا . سنلقي يف قلو

. جاء نصر اهللا والفتح، وانتهى أمر الزمان إلينا، أليس هذا باحلق
. قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون. وقالوا إنْ هذا إال اختالق

. يته فعلي إجرامي، ومن أظلم ممِن افترى على اهللا كذباقُلْ إِن افتر
إين معك، فكن معي . وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك

. أينما تولّوا فثم وجه اهللا. كن مع اهللا حيثما كنت. أينما كنت
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١٤ 

 من تيئسوال . كنتم خري أمة أُخرجت للناس وافتخارا للمؤمنني
يأتيك من . ٥ قريب، أال نصر اهللا قريبروح اهللا، أال إن روح اهللا

. ينصرك اهللا من عنده. يأتون من كل فج عميق. كلّ فج عميٍق
إين منجيك من الغم  .ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء

. فتح الويل فتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان ربك قديرا
. لّقًا بالثريا لنالهأشجع الناس، ولو كان اإلميان مع. وقربناه جنيا

. إنك بأعيننا. يا أمحد فاضت الرمحة على شفتيك. أنار اهللا برهانه
يا أمحدي، . يرفع اهللا ذكرك، ويتم نعمته عليك يف الدنيا واآلخرة

أنت مرادي ومعي، غرست كرامتك بيدي، ونظرنا إليك وقلنا يا 
 يتم يا أمحد يتم امسك وال. نار كوين بردا وسالما على إبراهيم

شأنك . بوركت يا أمحد وكان ما بارك اهللا فيك حقّا فيك. امسي
أكان للناس . إين جاعلك للناس إماما. عجيب، وأجرك قريب

قل هو اهللا عجيب، جيتيب من يشاء من عباده، وال يسأل . عجبا
. اخترتك لنفسي. أنت وجيه يف حضريت. عما يفعل وهم يسألون

أنت مني . عي، وِسرك سرياألرض والسماء معك كما هو م
. مبنـزلة توحيدي وتفريدي، فحان أن تعان وتعرف بني الناس

                                                           
أال "سقط بسهو الكاتب، فقد ورد يف الرباهني األمحدية " إنّ"يبدو أن حرف  5

 )الناشر(". إن نصر اهللا قريب
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١٥
هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئًا مذكورا، وكاد 

وقالوا أَنى لك هذا؟ وقالوا إنْ هذا إال . أن يعرف بني الناس
قل هو . اختالق؟ إذا نصر اهللا املؤمن جعل له احلاسدين يف األرض

سبحان اهللا تبارك وتعاىل، زاد . اهللا، مث ذَرهم يف خوضهم يلعبون
وما كان اهللا ليتركك حىت مييز . ينقطع آباؤك، ويبدأ منك. جمدك

يا آدم . أردت أن أستخلف، فخلقت آدم. اخلبيث من الطيب
يا . يا أمحد اسكن أنت وزوجك اجلنة. اسكن أنت وزوجك اجلنة

فادخلوا . متوت وأنا راٍض منك. ن أنت وزوجك اجلنةمرمي اسك
������������ .سالم عليكم، طبتم فادخلوها آمنني. اجلنة إن شاء اهللا آمنني
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��� 
� ���� �� ���� ���� ��� �� �سالم  ����
وقالوا إنْ هو . عليك، جعلت مباركا، وإين فضلتك على العاملني

وكان ربك . عنا ذا يف آبائنا األولنيإال إفك افترى، وما مس
ولقد كرمنا بين آدم وفضلْنا بعضهم . قديرا، جيتيب إليه من يشاء

. قل جاءكم نور من اهللا، فال تكفروا إن كنتم مؤمنني. على بعض
إنّ الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا رد عليهم رجل من فارس، 

ولو كان اإلميان . يكتاب الويل ذو الفقار عل. شكَر اهللا سعيه

                                                           
  . أمرك، ويعطيك كلّ مراداتك اهللا كلّسيصلح: أي  6
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دنا فتدلّى . يكاد زيته يضيء ولو مل متسسه نار. معلّقًا بالثريا لناله
إنا أنزلْناه قريبا من القاديان، وباحلق أنزلْناه . ٧فكان قوسني أدنى

قول احلق . صدق اهللا ورسوله، وكان أمر اهللا مفعوالً. وباحلق نزل
. ل على رجل من قريتني عظيموقالوا لوال نز. الذي فيه متترون

ينظرون إليك وهم ال . وقالوا إنّ هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة
يا عبد . وال ميسه إال املطهرون. الرمحن علّم القرآن. يبصرون

القادر، إين معك، وإنك اليوم لدينا مكني أمني، وإنّ عليك رمحيت 
دنيا واآلخرة يف الدنيا والدين، وإنك من املنصورين، وجيها يف ال

أنا بدك الالزم، أنا حمييك، نفخت فيك ِمن لدين . ومن املقربني
. روح الصدق، وألقيت عليك حمبة مين، ولتصنع على عيين

جري اهللا يف حلل . خلق آدم، فأكرمه. حيمدك اهللا وميشي إليك
وإذ ميكر بك الذي كفَّر، . ومن رد ِمن مطبعه فال مرد له. األنبياء

 يل يا هامانُ لعلّي أطّلع ه من علىأوِقدإله موسى، وإين ألظن 
تبت يدا أيب هلب وتب، ما كان له أن يدخل فيها إال . الكاذبني

الِفتنة ههنا، فاصرب كما صرب أولو . وما أصابك فِمن اهللا. خائفا

                                                           
يبدو أنّ هنا سهوا من الناسخ، ألن هذا اإلهلام ورد يف احلاشية على احلاشية رقم  7
من الرباهني األمحدية الد األول للخزائن الروحانية كما  ٥٨٦ على الصفحة ٣

 ) الناشر. (فكان قاب قوسني أو أدنى: ... يلي



������ �

  

١٧
أَال إنها فتنةٌ من اهللا، ليحب حبا . العزم، واهللا موهن كيد الكافرين
كنت كنـزا . عطاًء غري جمذوذ. مجا، حبا ِمن اهللا العزيز األكرم

إن السماوات واألرض كانتا رتقًا . خمفيا، فأَحببت أن أُعرف
وإنْ يتخذونك إال هزوا، أهذا الذي بعث اهللا؟ قل إمنا . ففَتقْنامها

ه يف واخلري كلّ. أنا بشر مثلكم يوحى إيلّ أنما ِإهلكم ِإله واحد
����������������" .القرآن� �������� ����������������� �������� ����������������� �������� ����������������� �������� �!��"#�$��%�&�'(�!��"#�$��%�&�'(�!��"#�$��%�&�'(�!��"#�$��%�&�'(�� ���)�)�)�)�*��*��*��*�

���+� �� ',� -� ����+� �� ',� -� ����+� �� ',� -� ����+� �� ',� -� يا عيسى إين متوفّيك ورافعك إيلّ وجاعل  ...."�
ثلّةٌ من األولني، . الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة
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ا وهو أرحم اهللا خري حافظ. حنن نزلناه وإنا له حلافظون. حافظُه
ال ختف إنك أنت . أئمةُّ الكفر. خيوفونك من دونه. الرمحني
كتب اهللا . إن يومي لفصلٌ عظيم. ينصرك اهللا يف مواطن. األعلى

                                                           
تبختر فإنّ وقتك قد أتى، وإنّ قدم احملمديني وقَعت على املنارة العليا، إن : أي  8

 . حممدا سيد األنبياء
 يف الدنيا، فأنكروه أهلها جاء نذير.  بريقي، وأرفعك من قدريتسأُري :أي  9

 . وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر صدقه بصوٍل قوي شديٍد صول بعد صوٍل
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١٨ 

خلقت . أنت معي وأنا معك. ال مبدل لكلماته. ألغلنب أنا ورسلي
أنت مين . اعملْ ما شئت فإين قد غفرت لك. لك ليال وارا

أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم . اخللقمبنـزلة ال يعلمها 
. قل هو اهللا عجيب، كلَّ يوم هو يف شأن. ١٠كانوا من آياتنا عجبا

قل هاتوا برهانكم إن . هو الذي ينـزل الغيث من بعد ما قنطوا
وبشِر الذين آمنوا أن هلم قَدم صدٍق عند ربهم، . كنتم صادقني

هيم، صافيناه وجنيناه من سالم على إبرا. إليه يصعد الكلم الطيب
  ".الغم، تفردنا بذلك، فاختذوا من مقام إبراهيم مصلّى

  :شرح الوحي
أي لقد أرسل اهللا رسوله بأمرين؛  (....  "هو الذي أرسل رسوله   "

أي قد وهبه العيون الروحانية ملعرفة      .. أوهلما أنه شرفه بنعمة اهلدى    
لبه بالكـشف واإلهلـام،   سبيله وجعله متميزا بالعلوم اللدنية ونور ق     

وهكذا أعانه بنفسه يف أداء حق املعرفة اإلهلية واحلب والعبادة الـيت            
واألمر الثاين الذي أرسله به هو إبراء . كانت حقًا عليه ومساه املهدي  

                                                           
أي هل املسيح اخليايل الذي هو يف السماء حبسب زعم املعارضني، واملهدي  10

اخليايل الذي بزعم بعض املخالفني يقيم يف مغارة، مها أعجب من آياتنا اليت تفيض 
ح والفلسفة الصادقة؟ ال شك أن السلسلة العلمية هي أكثر عجبا بالعلم الصحي

 منه    . ألن معها حكمةً فيها خري كثري
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١٩
أي إزالة الشبهات والوساوس مـن      .. املرضى الروحانيني بدين احلق   

. لعويصة واملعضالت القلوب حبل املئات من مسائل الشريعة الدقيقة ا       
باختصار إن أُوىل   . فسماه عيسى من هذا املنطلق أي مربئ املرضى       

توضح أن ذلـك    " دين احلق "و" باهلدى"اجلملتني يف هذه اآلية أعين      
.  وحده معلِّمه  �املبعوث هو املهدي إذ قد طهره اهللا بيده وأن اهللا           

ك املبعـوث هـو     فتوضح أن ذل  " دين احلق "وأما اجلملة الثانية أي     
عيسى وأنه قد وهب العلم إلبراء املرضى وتنبيههم على أمراضهم،          
وأُعطي له دين احلق لكي يستطيع كشف أمراض أتباع كل ديانـة            

ألنه حـني   . شفى اإلسالمي ستللذهاب إىل امل  ليربئهم منها بترغيبهم    
 إثبات حماسن اإلسالم وتفوِقـه علـى مجيـع          مسؤوليةعهدت إليه   

ن كل ناحية فاقتضى ذلك أن يوهب له علم إظهار حماسن           األديان م 
األديان وعيوا، وأن يوهب قدرة خارقة على إقامة احلجة وإفحـام      
اخلصم، لكي يتمكن من كشف نقائص كل دين علـى صـاحبه            
ويثبت حسن اإلسالم يف كل ميدان، ويعاجل املرضى الروحانيني من          

 الذي هـو خـامت      ١١دمباختصار قد أُعطي املصلح القا    . كل ناحية 
                                                           

لقد سمي هذا العبد املتواضع مسيحا انطالقًا من عدة أوجه، منها مثلًا إبراء  11
 وهو يشري إىل أن هذا العبد املتواضع ..املرضى، والثاين السرعةُ يف السري والسياحةُ

ينال شهرة يف الشرق أو الغرب خالفًا للمعتاد مثلما يظهر الربق من ناحية س
ويشاهد ضوُءه فورا يف الناحية الثانية أيضا، وكذلك سيحدث يف هذه األيام بإذن 
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املصلحني ميزتني، إحدامها علْم اهلدى الذي يشري إىل اسم املهـدي           
والثانيـة  . الذي هو مظهر للصفة احملمدية أي تعليمه مع كونه أميا         

تعليم دين احلق الذي يشري إىل أنفاس املسيح الشافية، أي إعطـاؤه            
 مـن كـل     القدرة على الشفاء من األمراض الروحانية وإمتام احلجة       

وصفة علم اهلدى تدلُّ على الفضل الذي سيتلقّاه مـن اهللا           . جانب
مباشرة دون أي واسطة إنسانية، وصفة تلقّي علِم ديِن احلق تـدلُّ            

  .على اإلفادة وتسكني القلوب والعالج الروحاين
ومعىن بقية الوحي أنه أُرِسل اتني الصفتني لكي يحقـق غلبـة            

ألنه من الواضح أن اإلنسان إذا مل يكن        اإلسالم على مجيع األديان؛     
أي إذا مل ينلْ البصرية احلقيقية      .. متميزا بتلقي خلعة املهدي الفاخرة    

بتلقي العلم من اهللا ومل يكن اُهللا معلمه، فال يمكنه الوصولُ إىل الِبر             
احلقيقي مبجرد االطالع البسيط على أمور الدين واألديان الباطلـة،          

نسان باهللا واليوم اآلخر إميانا كاملًا ومل يوقن يقينا         ألنه ما مل يؤمن اإل    
تاما من خالل العلم فأىن له أن جيذب أحدا إىل الرب احلقيقي؟ إذ ال              

صحيح أن مجيع األنبيـاء يتميـزون       . ميكن ألعمى أن يرشد أعمى    
                                                                                                                              

الِصديق أيضا وهذه الكلمة تقابل الدجال ومعىن " املسيح"اهللا، ومن معاين كلمة 
ذب أما املسيح فسوف يسعى أن تكون ذلك أن الدجال سيسعى أن يغلب الك

الغلبة للصدق، كما يسمى خليفةُ اهللا أيضا باملسيح، كما أن الدجال هو خليفة 
 منه        . الشيطان
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 �بصفة املهدي ألم مجيعا تالميذ الرمحن، غري أن نبينـا الكـرمي        

ألن . هذه الصفة على وجه خـاص وأكمـل وأمتّ        كان حائزا على    
 �سائر األنبياء تلقّوا العلم من الناس أيضا، فمعلوم أن موسـى            

 فكان أسـتاذه    �تلقّى العلم كأمري بإشراف فرعون، أما املسيح        
. أحد اليهود الذي تعلَّم منه الكتاب املقدس كله وتعلَّم منه الكتابـة           

قّى العلم من اهللا ومل توهب لـه        كذلك إذا كان اإلنسان مهديا وتل     
روح القدس لشفاء األمراض الروحانية، فال ميكنه إقامةُ احلجة على          

، �ومنوذج نيل تأييد روح القدس يف املاضي هو املسيح          . الناس
ففي هذا الزمان هناك حاجة لتأييد روح القدس من ناحية العقـل،            

ية لدرجة لو قـدم     ألن كل إنسان يتأثر طبعا بالدالئل العقلية والنقل       
أحد معجزة ضدها فال تفيد، لذلك قد اشترط على املصلح الكامل           

أي جيب أن يكون    .. منذ األزل أن يتصف اتني الصفتني بالضرورة      
. ١٢ ويكون مؤيدا بروح القدس يف كل ميـدان        �تلميذًا خاصا هللا    

                                                           
من اجلدير باالنتباه أنه وإن كان كلُ نيب يتصف بصفة املهدي ألن مجيع  12

صفة عامة، ومع األنبياء هم تالميذ الرمحن، كما أن كل نيب مؤيد بروح القدس ب
 أي اسم املهدي خيص نبينا ؛ذلك خيص هذان االمسان بنبيني اثنني على وجه خاص

 � فيتعلَّق بعيسى – أي املؤيد بروح القدس -، أما اسم املسيح �الكرمي 
 يتفوق عليه يف هذا االسم أيضا، ألنه تعلَّم من �بوجه خاص، وإن كان نبينا 

 اليت هي أقل -ن مرتبة تلقّي التأييد من روح القدس دائما، غري أ" شديد القُوى"
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ا، أما املهدي يف آخر الزمان الذي امسه الثاين املسيح املوعود أيـض           
فمن الضروري جدا أن يتصف اتني الصفتني على وجه الكمـال           

 كما يفهم من    -لكونه ذا الربوزين، ألن فساد الزمان كان يقتضي         
 أن يكون اإلمام يف آخر الزمان واملبعـوثُ يف الـزمن            -هذه اآلية   

الفاسد والقذر جدا مهديا من اهللا، وال يكون تلميذَ أحد النـاس يف             
نية، وال يكون مريد أحٍد، وأن يكون متلقِّـي العلـوم           األمور الدي 

واملعارف العامة من اهللا فقط، وال يكون تلميذًا ألحد يف علوم الدين            
وال يكون مريد أحد يف أمور الزهد، وأن يكون مؤيدا بروح القدس            
وأن يكون قادرا على إبراء مجيع األمراض الروحانيـة املتفـشية يف            

ن بعض الناس يصابون مبرٍض بسبب االبـتالءات        فالواضح أ . العامل
العقلية والبعض اآلخر بسبب االبتالءات النقلية، ويشترط لنيل اسم         

والبديهي أنـه إذا    . عيسى أن يِربئ كل مريض بتأييد روح القُدس       

                                                                                                                              

وهاتان الصفتان أو .  ختص املسيح على وجه خاص-مرتبةً " شديد القُوى"من 
 ى النيبما وقال يف �امليزتان مذكورتان يف القرآن الكرمي حيث سا أميمهدي 

ئزا على تأييد روح ووصف املسيح حا) ٦: النجم (�علَّمه شِديد الْقُوى�:حقه
القدس كما قد قال الشاعر الفارسي أيضا ما معناه إذا أيد روح القدس بفيضه 

  .  كلَّ إنسان لتمكَّن من إجناز كل ما كان املسيح ينجزه
وكان األنبياء قد تنبأوا بأن هاتني الصفتني ستجتمعان يف إمام آخر الزمان إشارةً 

 منه       . لنصف اآلخر إمساعيلياإىل أنه سيكون نصفُه إسرائيليا وا
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٢٣
كان اإلنسان مصابا بالشبهات بسبب اخلطأ العقلي فقط فال يكفي          

    أَ أمامه املريضربا، ألنه برؤية املعجزة من هـذا        إلقناعه أن يإعجاز 
القبيل ال يتخلَّص من الشبهات ما مل تتم إزالة ذلك اخلطأ العقلي عن         

وهلذا أقول مرارا وتكرارا    . الطريق نفسه الذي تسبب يف ذلك اخلطأ      
إن هذا الزمن الذي نعيشه يقتضي املسيح واملهدي معا، فهو يقتضي           

سد قد انقطعـت عالقـة الالحقـني    املهدي ألن يف هذا الزمن الفا   
بالسابقني، لذا من الضروري أن يظهر املبعوث كآدم حيث يكـون           
أستاذُه ومرشده اَهللا فقط، وهو الذي يسمى بتعبري آخر مهديا، أي           

 �الذي ينال اهلدى من اهللا فقط ويكسب الكيان الروحاين منـه            
مقومات صـفة   ألن من   . وينشر العلوم واملعارف اليت جيهلُها الناس     

املهدي وخصائصه أن يعيد إىل العامل من جديد العلوم واملعـارف            
الضائعة املفقودة لكونه آدم الروحاين، كذلك ينبغي أن جيدد اليقني          

 من خالل إظهار اآليات وأن يستنـزل من جديد اإلميـانَ           �باهللا  
ألن ذلك أيضا مـن     . الذي قد ارتفع إىل السماء من خالل اآليات       

فاملهدي جيب أن يكون آدم العصر من كـل         . املهدي اخلاصة لوازم  
ناحية ومن كل وجه، فلم يكن موسى املهدي احلقيقي الكاملَ ألنه           
كان قد تعلَّم صحف إبراهيم وغريها، وال عيسى ألنه تعلَّم التـوراة        

 اأعين حممـد  .. إمنا املهدي الكامل يف العامل وحيد     . وصحف األنبياء 
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كذلك فإن الزمن الذي نعيـشه      .  أميا حمضا   الذي كان  �املصطفى  
يقتضي املسيح ألنه قد ظهرت آالف األمراض الروحانية فظهـرت          

والفارق اجللي بني املـسيح     . حاجةٌ أن يزال كل مرض بإمتام احلجة      
واملهدي أنه يشترط على املهدي أن يكون آدم العصر وأن تكـون            

ن له أي أستاذ أو مرشد      الدنيا يف زمنه قد فسدت متاما وأن ال يكو        
من الناس يف علوم الدين بل ينبغي أن ال يكون يف زمنه من يرتقـي               

 بنفسه قـد علَّمـه      �إىل هذه اجلدارة والكفاءة، وأن يكون اُهللا        
األسرار والعلوم كما علَّم آدم، بينما املسيح فإمنا يعـين أن يكـون             

  . ١٣) وآخرمؤيدا بروح القدس وأن تكون املالئكة تنصره بني حني
  

  
  
  
  
  
  

                                                           
ينشأ هنا التباس يف الظاهر أن املهدي هو اآلخر ينال اهلدى عن طريق روح  13

أن ال يكون يف علوم الدين " املهدي"القدس أيضا، فجوابه أن من مدلول كلمة 
تلميذا أو مريدا ألحد من الناس، وأن يترىب على الدوام يف كنف التجلي اخلاص 

اللدني الذي هو فوق كل متثُّل لروح القدس، وهذا التعلّم من الصفة للتعليم 
وإىل دوام هذا ) ٦: النجم (�علَّمه شِديد الْقُوى�: احملمدية وإىل ذلك تشري آية

ِإنْ هو ِإلَّا وحي * ما ينِطق عِن الْهوى �: الفيض وكونه غري منقطع تشري آيةُ
فتدلّ على أن روح القدس مالزم له " املسيح"، أما كلمة )٥-٤: النجم (�يوحى

ألن من تأثري روح القدس أنه " شديد القوى"على الدوام، وهذه الدرجة أقل من 
 فهو يصبغ "شديد القوى"يثبت الناس على الطريقة بواسطة من ينـزل عليه، أما 

         منه  . قلوب الناس بأروع صبغة للطريقة بواسطة من ينـزل عليه
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   :بقية الشرح
منها وكـان أمـر اهللا   ) اهللاأي (كنتم على شفا حفرة فأنقذكم   "

  .)أي هكذا كان مقدرا منذ البدء(.. "مفعولًا
بشهادة إهليـة أم    ( "قل عندي شهادة من اهللا فهل أنتم مؤمنون       "

  ؟ )ال
  . )من الذي معه اُهللا( "فسوف تعلمون"
وإن ،  )لقد جتلى اهللا لكي يـرمحكم      ( "عسى ربكم أن يرمحكم   "

، وجعلنا جهـنم    )إذا أعرضتم فسيعرض هو أيضا    أي  (.. عدمت عدنا 
   ).أي أن أعداء الصدق سيبقون يف سجن دائم(" للكافرين حصريا

الذي جعـل  (  "قل اهللا"... )كما حسبتم( " أليس هذا باحلق" 
  ) ....هذا األمر

، )ر الفتنة اليت أشعلها القوم    أي نا  ( ..ونظرنا إليك وقلنا يا نار    "
أي أن نار الفتنة هـذه       (..)هذا( "كوين بردا وسالما على إبراهيم    
 هذه النبوءة ثنائية الوجه، أعين قد       .ستخمد وتنطفئ يف اية املطاف    

أنبأ يف وقت مل تكن يف القوم أي فتنة، وكان املشايخ يصدقونين، مث             
  . )أنبأ عن هذا الوقت األخري حيث يؤمن القوم

أي أبعثك مسيحا موعـودا     ،  معهودا( "إين جاعلك للناس إماما   "
   )وكذلك يفعل على الدوام...ومهديا معهودا
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٢٦ 

فقـد آن   ....ويدخله يف مقربيه  ( "جيتيب إليه من يشاء من عباده     "
. األوان أن تجعل مشهورا يف الناس، أما اآلن فال يعرفـك أحـد            

   ).ويوشك أن تعرف بني الناس مجيعا..
   )؟املنصب(" ا أىن لك هذاوقالو"
 حني ينصر أحد عبـاده  �فاحلقيقة أن اهللا ( إذا نصر اهللا املؤمن "

فهذه ( ." احلاسدين يف األرض   )كثريا من ( جعل له    )وجيعله يف مقربيه  
   .)هي السنة اإلهلية

  .) فعلههو الذيأي إنين لست بشيء، غري أن اهللا (" اهللاهو قل "
يأيت زمان  أي  ( ..."  زاد جمدك  )الذي(سبحان اهللا تبارك وتعاىل     "

وهذه هـي    منكأساس عائلتك  ،ويبدأ١٤حبيث لن يذكر أحد آباءك    
  .)سنة اهللا يف األنبياء واملبعوثني العظام منه

  ."اجلنةَ) أي أصحابك وزوجتك(يا آدم اسكن أنت وزوجك "
  . " اجلنة)أي أصحابك وزوجتك( وزوجكيا أمحد اسكن أنت "
" زوجكويا مرمي اسكن أنت )ة)أي أصحابك وزوجتكاجلن "  

                                                           

اء عرب األجيال وكانوا زعماء هذا العبِد املتواضع كانوا  إىل أن آب وهذا إشارة14
والة األمور يف البالد وكانوا يف هذا البلد أيضا حيكمون القرى ضمن مسافة متتد 

شهرة سأكسب  ميال طوال ففي هذه اإلهلامات إشارةٌ إىل أين ٧٥على قرابة 
 منه . هم حىت لن يذكرهم أحد على مكانة اآلباء وصالحتفوقت
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 طبتم فادخلوها   )أي ستدخل اجلنة بطهارة وأمن    (سالم عليكم   "

   "آمنني
  )يف عصرك أي مجيع الناس(" العاملنيوإين فضلتك على "
إنّ الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا رد عليهم رجـل مـن             "

   ١٥"فارس
  )من اهللا وتقدم إليهأي ( " فتدىلدنا"

  

  قوس املخلوق

وبذلك حتققت النبوءة الواردة    (. "وباحلق أنـزلناه وباحلق نزل   "
يف القرآن الكرمي أي هذا هو املسيح املوعود الذي ذُكر يف القـرآن             

  )الكرمي واحلديث
                                                           

ومما جيدر بالتذكر أن عائلة هذا العبد املتواضع تنتمي يف الظاهر إىل عائلة  15
املغول وال يضم تاريخ العائلة أي ذكر بأا من بين فارس غري أنه قد عثر على 

. بعض الوثائق اليت تفيد أن بعض جداتنا كن من السادات املشهورات النبيالت
نكشف علينا يف اإلهلام اإلهلي أن عائلتنا يف احلقيقة عائلةٌ فارسية، فنؤمن به واآلن ا

بكامل اليقني ألنه ال أحد يعلم حقيقة العائالت كما يعلمها اهللا عامل الغيب، 
 منه.  صحيح ويقيين وعلم اآلخرين ظين ومبين على الشك�فعلْمه 

  اهللاقوس 

  املكانة احملمدية اليت يف ظليتها جاء املسيح املوعود

 

  قوس املخلوق
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٢٨ 

أي سـيقول   (" وقالوا لو ال نزل على رجل من القريتني عظيم        "
عض إن رجال فالنيا ميكث يف مكان كذا وكذا أحق ذا املنصب            الب

   ).ةوالدرج
  ما أعظمها من آية فقد علمه اهللانظروا(" الرمحن علّم القرآن"
�(.  
   " فأكرمه)هذا أي إياك خلق(خلق آدم "
  ١٦"يف حلل األنبياء ) رسول اهللاأي(جري اهللا "
يث يفيت أي اذكر الزمن اآليت حب(.." وإذ ميكر بك الذي "

شخص بتكفريك وسيقول ألحد رفاقه الذي يتوقع أن فتواه تؤثر يف 
   )الناس
  ) لعلّي أطّلع إىل إله هذا الرجلنار الفتنةأي  ("أوِقد يل يا هامانُ"

                                                           
حلديث أيضا كلمةُ هذه الكلمات قد وردت استعارةً وجمازا كما ورد يف ا 16
 يسمى يف اللغة �يف حق املسيح املوعود، والبديهي أن الذي يرسله اهللا " النيب"

العربية رسوال، أما الذي يتلقى نبأ الغيب من اهللا مث يخرب الناس به فيسمى يف اللغة 
ة أما املصطلح اإلسالمي فهو أمر آخر، إذ قد أُريدت هنا املعاين اللغوي. العربية نبيا

فقط، ومعلوم أن املولوي حممد حسني البطالوي قد كتب التقريظ على كل هذه 
املواضع ومل يعترض عليها بل إن مشايخ اهلند والبنجاب كلِّها يقرأون هذه 
اإلهلامات يف الرباهني األمحدية منذ عشرين عاما وقد سلَّم ا اجلميع ومل يعترض 

 الفهم أو ثالثة مشايخ من لدهيانة مثل عليها أحد إىل يومنا هذا إال شيخان عدميا
 منه . حممد وعبد العزيز
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٢٩
"ت يدا أيب هلب وتبن كتب هذه الفتوى أو طلب أ(" تبي م

  . )هامن أحد إصدار
إشارةٌ نبوءةً إىل ففيه ( "ما كان له أن يدخل فيها إال خائفا"

 )نتيجة هذا التكفري( وما أصابك" .)حادثة صدور فتوى تكفريي
  . "فمن اهللا

  )من األنبياء( "الِفتنة ههنا، فاصرب كما صرب أولو العزم"
 اهللا سيخيب مكر املنكرينن أي أ" (واهللا موهن كيد الكافرين"
  )أخريا
يبة أجرا أي ستجد مقابل مواجهة هذه املص(" جمذوذغري عطاء "

   ).لن ينقطع
كانت أسرارمها أي ( إن السماوات واألرض كانتا رتقًا"

  قومأي قد خلق يف هذا الزمن(  ففَتقْنامها،)وجواهرمها خمفية
ن قد روشفون أسرار األرض ومزاياها ومقابلهم خلق قوم آختيك

  )فتحت عليهم أبواب السماء
 إىل أن األعداء  إشارةهذه( "يا عيسى إين متوفّيك ورافعك إيلّ"

سيبذلون اجلهود لتحدث أمور يظن ا الناس أن هذا الرجل ليس 
مؤمنا وصادقا فوعده اهللا بعالمات بينة ستظهر أنه مقرب منه وأنه 

   )مرفع إليه وأن املسيئني ستخيب آماهل
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٣٠ 

 وثلّة من )الذين يقبلون يف أوائل األيام( ثلّة من األولني،"
  )ن بعد نزول آيات متواترةالذين يقبلو(" اآلخرين

 أن مقيما يف السماء أو خمتفيا أي أحيسب الناس( ..."أم حسبتم "
أي يظهر (" عجيبقل هو اهللا " )؟يف مغارة إنسانٌ عجيب

  )إذ يأيت كل يوم بعجب جديدالعجائب، 
أي ( صافيناه )عأي على هذا العبد املتواض(سالم على إبراهيم "

   ". وجنيناه من الغم)أحببناه
فالِحظوا أن هذه اإلهلامات قد وردت يف الرباهني األمحدية وعلَّق          
عليها املولوي حممد حسني البطالوي وقِبلَها مجيع املشايخ البـارزين          

" الـصالة "يف البنجاب واهلند ومل يعترضوا عليها، مـع أن كلمـة       
 يف كثري   �قد وردت يف حق هذا العبد املتواضع من اهللا          " السالم"و

ات يف هذه اإلهلامات، فلو صدرت مين هذه اإلهلامات يوم          من العبار 
كان املشايخ قد صاروا أعداء يل العترضوا عليها ألف اعتراض، غري           

فلهـذا  . أا قد نشرت يف زمن كان هؤالء املشايخ فيه يوافقـونين          
السبب مل يعترضوا على تلك اإلهلامات رغم هذا احلماس الزائـد،           

وها من قبل، ويتبني بالتأمـل جليـا أن         وذلك ألم كانوا قد صدق    
. أساس دعواي بكوين املسيح املوعود هو على تلك اإلهلامات حصرا        

 وذكر يف حقي اآليـاِت القرآنيـة        "عيسى" �وفيها قد مساين اهللا     
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٣١
الواردة يف حق املسيح املوعود، فلو فطن املشايخ أن هذه اإلهلامات           

 أم قبلوها   �ومن قدر اهللا    . تثبت دعواي بأين أنا املسيح ملا قِبلوها      
باختصار إن املعترضني ال يفكِّرون عند إثارة       . ووقعوا يف هذا املأزق   

االعتراض أن الذي يدعي أنه املسيح املوعود فهو إنسان أنـزل اهللا            
        فه النيبه حيـث    �عليه إهلاماِت اإلكرام والتشريف، وقد شرنفس 

   .ا واملسيح املوعود يف آخرها ما أسعد أمةً أنا يف أوهل ما معناهقال
والثابت من األحاديث جبالء أنه وإن كان رجال من األمة غري أن            

فكيف يقال إن الصالة والسالم يف حق مثل هذا         . شأنه شأن األنبياء  
طـار صـوام    حمله؟ ال أعرف أيـن      الرجل غري مناسب ويف غري      

 من  -نبياء   أعزه مجيع األ   ون اإلنسان الذي  سبوخارت عقوهلم إذ حي   
 ذليال ومهانا لدرجة يحرمون إلقاء الصالة       - �بدء العامل إىل النيب     

وهلـذا  . ويصفون إلقاء السالم والصالة عليه حراما     . والسالم عليه 
السبب حنن ننبههم مرارا وتكرارا أن خيشوا اهللا ويدركوا أن الـذي            

           صف باملسيح املوعود ليس إنسانا عاديا بل إن كُتب اهللا وصـفته و
مساوي األنبياء درجةً وشرفا، وإن مل تقبلـوا فـال نـستطيع أن             
نكرهكم على ذلك غري أنكم إذا قرأمت الكتب فلن جتدوا غـري مـا              

وإن قلتم إن املسيح املوعود هو مـن سـوف يـرى            . أقول لكم 
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٣٢ 

 ويناقض كتابـه إذ قـد       �من السماء فهذا افتراٌء على اهللا       ١٧نازال
وممـا  .  قد تويف�لكرمي قطعا أن عيسى حكم كتاب اهللا القرآنُ ا  

 بين يف عدد من آيات القـرآن الكـرمي أن           �يثري العجب أن اهللا     
 قد مات وأنتم تنـزلونه من السماء؛ فهـل نـسخت           �عيسى  

قصص القرآن أيضا؟ حني نعرض عليكم اآلن القرآنَ الكرمي مـرارا           
واحدة منه  وهو نفسه الذي عند مساع آية       وال تبالون به أي مباالة،      

 وآمنوا فورا بـأن مجيـع       وسهمءرفقط قد طأطأ مائةُ ألف صحايب       
إنكم ال  .  قد خلَوا   وغريه � مبا فيهم عيسى     �األنبياء قبل النيب    

تقرأون كتيب الكبرية إذ ليس عندكم وقت لقراءا، غري أنكـم إذا            
   ـيبعلى األقـل اللـذَين     " حتفة غزنوية "و" حتفة غولروية "قرأمت كتي

أقصد املولوي   -هما هلداية بري مهر علي شاه ومجاعة الغزنويني         كتبت 
 وتستطيعون قراءما   -عبد اجلبار وعبد الواحد وعبد احلق وغريهم        

خالل ساعتني فقط بالتأمل وإمعان النظر فسيتبين عليكم ماذا يقول          
تذكّروا أن إصراركم على عقيدة حيـاة       . القرآن الكرمي عن املسيح   

تذكروا أيها األعزة أن من كان      . � مشيئةَ كالم اهللا     املسيح يعارض 
 والقرنُ الذي قُدرت بعثةُ املسيح املوعود على رأسه         ،نازال فقد نزل  

                                                           
 فهل كان مسيح ، ليلة املعراج يصعد إىل السماء وال نازال� مل ير أحد النيب 17

 ؟ منه�هؤالء اخليايل أفضل من النيب 
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٣٣
 عاما، فالقرن الذي كان أولياء األمـة يترقبونـه          ١٧قد مضى منه    

       د صغري بل قـد ظهـر   بشوق مل يظهر فيه حبسب زعمكم حىت جمد
لتجاسر والتجرؤ عند اهللا؟  كان مـن        أفلن تسألوا عن هذا ا    . دجال

 من  – مهما قست قلوبكم   -الواجب عليكم أن حتذروا على األقل       
التسرع يف تكذيب رجل ظهر على رأس القرن وشهد له اخلسوف           
والكسوف يف رمضان وأثبت ضرورته الضعف احلـايل لإلسـالم          
وهجمات األعداء املتواترة، وكانت كشوف األوليـاء األسـالف         

 قطعا حبتمية ظهوره على رأس القرن الرابع عشر وأنه سيكون          أفادت
إنكم ستموتون يوما ما تاركني كل شيء هنا يف هذا          . يف البنجاب 

 إن كنت من اهللا وكذبتموين      �العامل، فانظروا؛ ماذا ستقولون هللا      
وكفّرمتوين ومسيتموين دجاال؟ فهل ستكون ردودكـم مثـل ردود          

 وهـي أن    �ها يف كُتبهم إنكاراً للنيب      اليهود والنصارى اليت كتبو   
 ؟مجيع العالمات املذكورة يف التوراة مل تتحقق إذ قد بقي بعـضها           

فقد ألزمهم اهللا من زمان حيث أخربهم أنه ليس كلُ ما بأيـديكم             
صحيحا، وال تصح املعاين اليت تبينوا، فاستمعوا ملن أُرسل إلـيكم           

فيا أسفا  . ن فاقبلوه إذا أردمت   وهو اجلواب نفسه من اهللا اآل     .  حكما
كان جيب أن تأخذوا العربة والدرس مـن قـصة اليهـود            ! عليكم

والنصارى، فهم احتجوا أم لن يؤمنـوا مـا مل تتحقـق مجيـع              
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٣٤ 

 ،العالمات،وقد كان هذا مستحيال بسبب مـرور زمـن طويـل          
 وسيدنا خـامت    �وحدوث كثري من التغيريات، فكفروا باملسيح       

فال تتعثروا مبا تعثرت به اليهود والنصارى،       . يؤمنوا، ومل   �األنبياء  
فلو كانت ذخريتكم صحيحةً حبذافريها ملا كانت هناك حاجةٌ لبعثة          

ومن . ادد احلَكم، فكل فريق يعتقد أن ما لديه هو الصحيح حصرا          
الطبيعي أن مجيع هذه الفرق ال ميكن أن يكونوا على حق فإمنا احلق             

فليس من الصعب عليكم التخلي عن بعض       . ما خيرج من فم احلَكم    
الروايات بأمر من احلَكم املبعوث مـن اهللا أو تأويلُهـا إن كنـتم              

  .                         مؤمنني
إن أسالفكم هم الذين صنفوا حديثا ما صحيحا وآخر حسنا 
وثالثا مشهورا وأنّ غريه موضوع، ومل يكن هذا بأمر من اهللا ومل 

فإذا كان هناك حديثٌ . بناًء على الوحي اإلهلييتم هذا التصنيف 
خيالف القرآن الكرمي واألحاديثَ األخرى وخيالف احلكم اإلهلي فما 

 �الذي مينعكم من رده؟ فهل من الواجب على من بعث من اهللا 
أن يقبل كل رطب ويابس يوجد عند األمة حاليا، فإذا كان هذا هو 

 وال نبوة سيدنا خامت �ملسيح املقياس فال ميكن أن تتحقق نبوةُ ا
 إذ كان اليهود يف قضية املسيح مثال حيتجون بعالمة ؛�األنبياء 

مذكورة يف سفر مالخي أن املسيح لن يأيت ما مل يعد النيب إيليا إىل 
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٣٥
الثانية كانت أنه سيأيت يف صورة ملك ملسيح االدنيا، وعالمة 

جاء املسيح مِلكًا، فهل .. وخيلّص اليهود من حكومة القُوى األجنبية
أو هل نزل إيليا من السماء قبل بعثته؟ كال، بل قد بطلت كلتا 

 أخريا �، فلجأ �النبوءتني ومل تنطبق أي عالمة على املسيح 
إىل التأويالت اليت ال يقبلها اليهود حىت اليوم ويسخرون منها 

لقد ورد يف سفر النيب : ويقولون. ويعتربونه مفتريا والعياذ باهللا
خي بصراحة أن إيليا نفسه سيعود ومل يِرد أن مثيله سيظهر، مال

وبالنظر إىل النص يف الظاهر يبدو اليهود على حق، وكذلك كانت 
كتبهم تنبأت بأن اآليت سيأيت مِلكًا، وذا املعىن أيضا يبدو اليهود 

. يف الظاهر على حق، ومع ذلك ال شك أن املسيح نيب صادق
 تتضمن ااز واالستعارة كما أن هناك احتمالَ فاحلقيقة أن النبوءات

التحريف والتبديل أيضا، فكل نيب أو حمدث يأيت حكما فيوافق على 
بعض األمور اليت تقدمها األمة ويرد بعضها، والعالمات اليت 

ألن بعض . حددوها له ينطبق بعضها عليه وال ينطبق بعضها اآلخر
فالذي يصر . أو فُسرت تفسريا خاطئااألمور تكون قد أُضيفت إليها 

على أنه لن يؤمن يب ما مل تتحقق مجيع العالمات اليت ذكرها أهلُ 
السنة والشيعة عن املسيح واإلمام املهدي فهو يرتكب ظلما شنيعا، 

 ملا آمن به، كما لو كان يف زمن عيسى �فلو كان يف زمن النيب 
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٣٦ 

احث عن احلق وغري اخلِطر فالطريق اآلمن للب.  ملا آمن به أيضا�
. اإلنسان تكذيب من ظهرت لتصديقه العالمات السماويةأن خيشى 

 اهلائل الذي حتوزه كل فرقة من الروايات تأييدا ملذهبها عددألن ال
 أكثر من الظن، والظن ال يغين من احلق ليس معظمها يف احلقيقة

ثال من األمور شيئا، فاالعتقاد بنـزول املسيح املوعود من السماء م
الظنية، بل إنه من الشكوك واألوهام وال أصلَ له من احلقيقة، 

 قد �ملخالفته القرآن، كما أنّ حديث املعراج يكذِّبه أيضا؛ فالنيب 
  عرج إىل السماء أيضا، لكن من ذا الذي رآه يصعد أو ينـزل؟

باختصار، يا مشايخ القوم، إنكم تعتربونين دجاال وكافرا 
لوا قليال هل متلكون شيئا لتربير هذا التجاسر وسالطة ومفتريا؛ تأم

 �اللسان؟ أفليس من احلق أن النصوص الصرحية من كالم اهللا 
 قد صرح �القرآِن الكرمي تثبت وفاة املسيح حصرا؟ ذلك أن اهللا 

فَلَما � :بكلمات واضحة أنه تويف كما تشهد على ذلك آيةُ
، مث ١٨ا أن التويف ال يعين غري قبض الروحأنتم تعرفون جيد.�توفَّيتِني

ما محمد ِإال رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه �: هناك آيةٌ أخرى، وهي
                                                           

 وكان املفعول به �إذا كان الفاعل هو اُهللا  - القاموس أن التويف ورد يف 18
، كذلك استخدم القرآن الكرمي من األول إىل  حصرااإلماتة  فمعناه-إنسانا 

األخري كلمة التويف مبعىن اإلماتة وقبض الروح حصرا، ومل ترد هذه الكلمة يف 
 منه. القرآن كله مبعىن آخر
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٣٧
 � عند وفاة النيب �فهذه اآلية قرأها أبو بكر  ..�١٩الرسلُ

 قد ماتوا وأمجع الصحابة �واستشهد ا على أن مجيع األنبياء قبله 
 ليلةَ املعراج � املسيح �لُ اهللا كذلك رأى رسو. على ذلك

:  أن املسيح�ضمن مجاعة األنبياء الذين قد خلَوا، كما صرح 
لو كان موسى وعيسى : "�، كما قال "عاش مائة وعشرين عاما"

حيباعيني ملا وِسعهما إال ات" ، خامتَ األنبياء�ولَقَّب القرآنُ النيب . 
 بعد كل هذه �املسيح فأخِبروين هل ما زال هناك شك يف وفاة 

أما دعواي فهي أيضا ليست غري موثَّقة، فقد ورد يف ! النصوص؟
البخاري ومسلم بصراحة أن املسيح املوعود ِمن هذه األمة حصرا، 

 من أجلي آيتي اخلسوف والكسوف يف السماء �كما أظهر اهللا 
يف رمضان، كما ظهرت آيات كثرية يف األرض وأُقيمت احلجة 

اإلهلية، وأنا أُقسم باهللا الذي بيده نفسي أنه لو أردمت حبسب السنة 
أي آية أخرى بعد تطهري قلوبكم فذلك اإلله القدير يقدر على 

وإنين . ٢٠إظهار آية حبسب مرضاته ومشيئته وليس حبسب اقتراحكم
                                                           

19
 ١٤٥ :آل عمران 

 لقد ظهرت حاليا لسكان مكة املعظمة واملدينة املنورة آيةٌ عظيمة وهي أن 20
 ،مون اجلمال للوصول من مكة إىل املدينة من ثالثة عشر قرناالناس كانوا يستخد

مال تتنقل بني مكة واملدينة كل عام وكانت نبوءة إذ كانت مئات اآلالف من اِجل
متفَّق عليها يف القرآن واحلديث أن هذه اجلمال ستترك يف زمن من األزمان يف 
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٣٨ 

على ثقة تامة أنكم لو طلبتم آيةً بصدق القلب وبنية التوبة وتعهدمت 
 أمر خارق ال يقدر اإلنسان على إظهاره  أنه لو ظهر�أمام اهللا 

بقوته فإنكم ستتخلون عن كل بغض وشحناء وتنضمون إىل مجاعيت 
مبايعني ابتغاء ملرضاة اهللا فإنّ اهللا سيظهر آيةً ال حمالة؛ ألنه رحيم 

غري أين ال أستطيع حتديد يومني أو ثالثة أياٍم إلظهار اآلية أو . وكرمي
 أن حيدد هلا أي موعد يريده، وإذا كنتم � اتباع مبتغاكم، فِبيد اهللا

تريدون احلق بصدق النية فال داعي ألي نقاش ألن اهللا تعاىل إذا أراد 
أن يري آية للجيل املعاصر فال ميكن أن حيدد مخسني سنة أو ستني 
سنة لظهور اآلية، بل سيكون املوعد عاديا ضمن املتعارف عليه كما 

فال ميكن .  واحملاكم اليت يقبلها املعنيونهي أعراف مواعيد التجارة
تسوية اخلالف يف مثل هذه األمور إال بعد تطهر القلوب من الفساد 
ائيا واختاذكم القرار بطلب احلُكم من خالل الشهادة اإلهلية، 
وسيكون من اللزام على من يريد هذا الطريق أن يكون معه أربعون 

البطالوي، واملولوي نذير شيخا مثل السيد املولوي حممد حسني 
حسني الدهلوي، واملولوي عبد اجلبار الغزنوي مث األمرتسري 
                                                                                                                              

طِّ�فآية . املستقبل ولن يركبها أحدع ارِإذَا الِْعشوواحلديث ) ٥:التكوير(�لَت
فما أعظم هذه النبوءةَ اليت كانت . يشهدان عليها" يترك القالص فال يسعى عليها"

عالمة لتعيني زمن املسيح املوعود وظهوِره فتحققت بابتكار القطار، فاحلمد هللا 
 منه    . على ذلك
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٣٩
واملولوي رشيد أمحد الغنغوهي واملولوي بري مهر علي شاه الغولروي 
وينشر وثيقة خطية مع توقيع مخسني شهادة لكرام املسلمني يف 

سوف اجلريدة بأنه لو ظهرت اآلية يف احلقيقة وكانت خارقةً للعادة ف
نتخلى عن املعارضة خشيةً من اهللا ذي اجلالل وننضم إىل مجاعة 

وإن مل توافقوا على هذا األسلوب وساورتكم الوساوس . املبايعني
، أو قلتم ال رؤوسكمبأن نشر إقرار البيعة ذه الطريقة سينكِّس 

يقدر كل مؤمن على إظهار هذا القدر من التواضع؛ فهناك أسلوب 
اك أسهل منه وهو ال حيطّ من شأنكم وليس آخر سهل، وليس هن

فيه احتمال للنتيجة الوخيمة حبق النفس أو املال أو الشرف نتيجة 
طالة أو يف أمرتسر أو يف الهور املباهلة، وهو أن تعقدوا جلسة يف ب

 جيتمع فيها أكرب عدد -بدافع اخلشية اإلهلية ورمحةً باألمة احملمدية -
ة الناس، وأنا اآلخر سأحضرها مع ممكن من املشايخ الكرام وعام

ربنا إذا كنت تعلم أن هذا : مجاعيت مث جيب أن يدعو اجلميع قائلني
الرجل مفتٍر وليس منك وليس املسيح املوعود وال املهدي فارفع هذه 
الفتنة من بني املسلمني وأنقذ اإلسالم واملسلمني من شره كما 

األسود العنسي أنقذتهم يف املاضي من شر مسيلمة الكذاب و
الكهما، أما إذا كان منك وأن أفهامنا وعقولنا قاصرة ففهمنا أيها 

 آياٍت وخوارق تقنعنا بأنه - تأييدا له -القادر لئال نهلك وأَظِهر 
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٤٠ 

: وعند انتهاء هذا الدعاء سأقول مع مجاعيت بصوت عال. منك
 وبعد ذلك سأدعو أنا وستكون بيدي مجيع تلك اإلهلامات. آمني

سيكون بيدي : وغاية القول. اليت كتبتها آنفا واليت سأكتبها الحقا
وسيكون  هاكلهذه اإلهلامات هذا الكتيب املطبوع نفسه الذي يضم 

يا إهلي إذا كانت اإلهلامات املكتوبة يف هذا : مضمونُ الدعاء ما يلي
الكتيب الذي أُمسكه بيدي وأعترب نفسي مبوجبها املسيح املوعود 

املهدي وأعواإلمام د ك  يف زمرة� املسيحاملوتى؛ ليست كالم 
وأنك تراين كاذبا ومفتريا ودجاال أصاب األمة احملمدية بفتنة وأن 
غضبك نازلٌ علي فإين أتضرع إليك أن تشطب امسي من قائمة 
األحياء خالل سنة من هذا اليوم ودمر أمري كله وأجِهز على 

وأما إذا كنت منك وأن هذه مجاعيت وامح امسي من العامل، 
اإلهلامات اليت بيدي اآلن منك وأنين حمل فضلك، فيا أيها اإلله 
القادر الكرمي مكِّن مجاعيت خالل هذا العام نفسه من التقدم 
واالزدهار اهلائل اخلارق وبارك فيها بركاٍت غري عادية وبارك يف 

عاء ينبغي أن وعند انتهاء هذا الد. عمري وأنزل التأييدات السماوية
.                                        ٢١آمني: يقول مجيع املخالفني احلاضرين يف اجللسة

                                                           
 ألن املباهلة  ال يغينب عن البال أن هذا األسلوب للدعاء ال يندرج حتت املباهلة21

تعين يف اللغة ويف املصطلح الشرعي أن يستنـزل الفريقان املتعارضان اللعنة 
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٤١
ومن املناسب أن حيضر مجيع السادة بإخالص وبصفاء القلوب إذ 
ينبغي أن ال تكون ثورة أو غضب من الثوائر النفسانية، وعليهم أال 

هذا الدعاء مباهلةً، ألن يعتربوها قضية فوز أو فشل، وال يعتربوا 
تأثري هذا الدعاء اإلجيايب أو السليب خيصين أنا وحدي ولن يصيب 

  . هذا الدعاُء املخالفني بشيء
أيها السادة، من البديهي أن الفُرقة قد ازدادت كثريا وبسبب هذه 
الفُرقة وتكذيبكم يضعف اإلسالم، وإذا كان عدد هذه اجلماعة بلغ 

كلُ مريد يل فهل ميكن أن تنهوا هذه الفُرقة؟ ألوفا مؤلفة وكُفِّر 
فمن مقتضى حبكم . أفيمكنكم أن تقدروا كم هي هذه الفُرقة

لإلسالم يف هذا الوقت العصيب أن تتضرعوا يف هذه اجللسة 
وجتاهدوا أن تكون األدعية بتضرع وبكاء وخشوع القلب مثلما 

يف صالة خيرج الناس إىل الغابة لرفع أدعية التضرع والتواضع 
فإذا كانت أموري .  يجيب أدعية املخلصني�فاهللا . االستسقاء

هذه ليست منه وهي مبنية على افتراء بشري وتصنٍع فسريتقي دعاُء 
األمة املرحومة إىل العرش عاجال، أما إذا كانت مجاعيت مساويةً 

فيا أيها السادة، تقبلوا .  فسوف يجاب دعائي�وأُقيمت بيد اهللا 

                                                                                                                              

والعذاب كل منهما على اآلخر، أما يف هذا الدعاء فسيصيب أثر الدعاء نفسي 
 منه . فقط فليس هناك أي دعاء ضد الفريق الثاين
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٤٢ 

قتراح على األقل، فال داعي للحشد الكبري إذ يكفي أن جيتمع هذا اال
أربعون شيخا، كما ينبغي أن ال يقل العدد عن األربعني؛ ألن عدد 
األربعني بورك فيه من حيث إجابة الدعاء، فلينضم إليهم من يريد 

. من العامة أيضا، مث جيب أن يكون الدعاء بتضرع وبكاء والتياع
كابد شيئا من وعثاء السفر كما سيتحمل وصحيح أن كل واحد سي

. شيئا من نفقات السفر أيضا، غري أن أملي كبري يف أن اهللا سيحكم
 القوم والعلماء، أستحلفكم باهللا مرة أخرى أن ومشايخأيها السادة 

  . توافقوا على هذا االقتراح
واجلدير بالذكر أنه ملا كان السفر يف الصيف واخلريف ال خيلو 

ناة الكثرية كما تتفشى األمراض املومسية أيضا، فمن املناسب من املعا
م حيث ١٩٠٠-١٠-١٥يف رأيي أن يكون موعد هذا االجتماع 

ومن املفضل أن يتوىل بري مهر علي . يكون الطقس جيدا ومناسبا
شاه الغولروي أو املولوي حممد حسني البطالوي أو املولوي عبد 

و أعمال السكرتري وينشر إعالن  أطائفةاجلبار الغزنوي مهمة زعامة 
 وباهللا عليكم ال تشترطوا اآلن شروطا أخرى .املوافقة بعد التشاور

على هذا اإلعالن، فقد تقدمت ذا االقتراح لوجه اهللا فقط وريب 
يشهد على أنين تقدمت ذا االقتراح إظهارا للحق فقط، فليس فيه 

ي وشريف، أي نوع من املباهلة وكل ما سيحدث سيصيب نفس



������ �

  

٤٣
انظروا كم يتكبد املشايخ املشاكلَ . وأرجو أن توافقوا عليه لوجه اهللا

أحيانا تلصق يب م مل يسلَم منها األنبياُء أيضا، فقد ويف معارضيت، 
اشتغل األنبياء عماال وتوظَّفوا أيضا واستخدموا األشياء اليت صنعها 

كما تعرض . لدجالوركبوا على بغاهلم اليت وصفوها باالكفار 
البعض البتالٍء يف نبوءام اليت مل تتحقق حبسب زعمهم، كما 
يعترض اليهود إىل اليوم على نبوءة ظهور املسيح ملكًا وعودِة إيليا 

 أيضا بأنه كذب، ويتهم �وقد ام األعداء إبراهيم . قبل املسيح
ب  إىل اآلن بأنه أخذ حلي أهل مصر خداعا وكذ�اآلريا موسى 

وقد ورد يف بعض التفاسري أن عددا من . ونقض العهد وقتل الرضع
 يف زعم بعض األغبياء �اجلهلة ارتدوا حني مل تتحقق نبوءة النيب 

كما ميكن أن يخطئ النيب نفسه .  إىل عقد الصلح باحلديبية�وجلأ 
؛ "ذهب وهلي"يف فهم بعض نبوءاته كما يشهد على ذلك حديثُ 

 املؤكد بنـزول العذاب خالل � النيب يونس وإن إلغاَء وعد
وِسفر يونان، " الدر املنثور"أربعني يوما، كما ورد مفصال يف تفسري 

فهل من التقوى يف شيء االعتراض . يتضمن توجيها جليا للمتقي
  ! علي بعد كل هذه األمثلة؟ تدبروا أنتم بأنفسكم

 سيكون هذا واآلن أسجل أدناه بقية اإلهلامات، ألنه عندما
  : الكتيب بيدي عند الدعاء فيجب أن يضم هذه اإلهلامات، وهي
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٤٤ 

ينقطع آبـاؤك، ويبـدأُ     . زاد جمدك . سبحان اهللا تبارك وتعاىل   "
وقيل بعـدا   . سالم قوالً من رب رحيم    . عطاًء غري جمذوذ  . منك

ترى نسالً بعيدا، ولَنحيينك حياة طيبـة، مثـانني         . للقوم الظاملني 
 قريبا من ذلك، أو تزيد عليه سنينا، وكـان وعـد اهللا             حوالً أو 
هذا ِمن رمحة ربك، يتم نعمتـه عليـك ليكـون آيـة             . مفعوال

ينصرك اهللا يف مواطن، واهللا متم نـوره ولـو كـره            . للمؤمنني
أال إن روح   . وميكرون وميكر اهللا واهللا وخري املاكرين     . الكافرون

يأتون . أتيك ِمن كلّ فج عميقي. اهللا قريب، أال إن نصر اهللا قريب  
ال . ينصرك رجال نوحي إليهم مـن الـسماء   . من كل فج عميق   

هو الذي أرسل رسوله    . مبدلَ لكلمات اهللا، إنه هو العلي العظيم      
وقالوا سيقلَب األمر، ومـا     . باهلُدى وديِن احلق وذيب األخالق    

ة ربـك،   إنا آتيناك الدنيا وخزائن رمح    . كانوا على الغيب مطّلعني   
وإين جاعلُ الذين اتبعوك فوق الذين كفروا       . وإنك من املنصورين  

أنت مين مبنــزلٍة ال     . ، وإنك لدينا مكني أمني    ٢٢إىل يوم القيامة  
 ب،         . يعلَمها اخلَلْقوما كان اهللا ليتركك حىت مييز اخلبيثَ من الطي

                                                           
 منه. ما من اليومقد صدرت هذه النبوءة يف الرباهني األمحدية قبل عشرين عا  22
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٤٥
واهللا غالب على أمره ولكن أكثر النـاس ال         . ٢٣فذَرين واملكذبني 

إذا جاء نصر اهللا والفتح ومتّت كلمة ربك، هذا الـذي           . لمونيع
يقـيم  . أردت أن أستخلف فخلقـت آدم     . كنتم به تستعجلون  

إنـا  . ولو كان اإلميان معلّقًا بالثريا لناله     . الشريعة ويحيي الدين  
صدق اهللا  . وباحلق أنزلناه، وباحلق نزل   . أنزلناه قريبا من القاديان   

إن السماوات واألرض كانتا رتقًا     . ن أمر اهللا مفعوالً   ورسوله، وكا 
هو الذي أرسل رسوله باهلُدى وديِن احلق ليظهره على         . ففَتقْنامها

قُـلْ إِن افتريتـه فعلـي       . وقالوا إنْ هذا إال اختالق    . الدين كلّه 
إجرامي، ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفال تعقلون؟ وقالوا مـا    

ئنا األولني؟ قلْ إن هدى اهللا هو اهلدى، ومن يبتِغ          مسعنا ذا يف آبا   
إنك على صراط   . غريه لن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين        
ويقولون أَنى لك   . مستقيم، وجيها يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني      

أفتـأتون  . هذا، إنْ هذا إال قول البشر وأعانه عليه قوم آخرون         
 هيهات ملا توعدونَ من هذا الذي       هيهات. السحر وأنتم تبصرون  

قل إن كنتم حتبون اهللا     . هو مهني، وال يكاد يبني، جاهلٌ أو جمنون       
. ذَرين واملكـذبني . فاتبعوين حيببكم اهللا، وإنا كفيناك املـستهزئني      

                                                           
هذه النبوءة هي األخرى قد نشرت قبل عشرين سنة من اليوم يف الرباهني  23

 منه. األمحدية
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٤٦ 

احلمد هللا الذي جعلك املسيح بن مرمي، جيتيب إليه من يـشاء، ال             
 يسرنا هلم اهلدى، وأمم حـق       أمم. يسأل عما يفعل وهم يسألون    

ولكيد اهللا . عليهم العذاب، وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين    
أكرب، وإنْ يتخذونك إال هزوا، أهذا الذي بعـث اهللا؟ إنّ هـذا             

  هم     ٢٤وقد بلجت آيايت  . الرجل جيوح الدينا واستيقنت وجحدوا 
قل أيها الكفار إين    . كونأنفسهم ظلما وعلوا، قاتلَهم اهللا أَىن يؤف      

من الصادقني، وعندي شهادة مـن اهللا، وإين أُِمـرت وأنـا أول     
الـذين يبايعونـك إمنـا      . واصنِع الفُلك بأعيننا ووحينا   . املؤمنني

يبايعون اهللا، يد اهللا فوق أيديهم، والذين تابوا وأصلحوا أولئـك           
يقول العدو  و. اإلمام خري األنام  . أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم    

وإذ قال ربـك إين     . سنأخذه ِمن ماِرٍن أو خرطوم    . لست مرسال 
قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها، قال إين        . جاعل يف األرض خليفة   

                                                           
لقد أظهر اهللا قرابة مائة آية تأييدا يل فقد ولد يل أربعة أبناء حبسب النبوءات  24

األربع وذكرهم موجود بالتفصيل يف كتاب ترياق القلوب، وكذلك النبوءة عن 
ٍن ألخي املكرم املولوي احلكيم نور الدين وظهور البثرات على جسده، والدة اب

والنبوءة الشرطية حبق آم، والنبوءة عن قتل ليكهرام وتربئة ساحيت أخريا من 
االام بالقتل، وتفشي الوباء يف البلد، باختصار هناك مائة نبوءة قد حتققت 

ات مسجلةٌ يف كتاب ترياق ويشهد عليها ألوف مؤلفة من الناس وكل هذه النبوء
 منه. القلوب
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٤٧
يتربـصون  . وينظرون إليك وهم ال يبصرون    . أعلم ما ال تعلمون   

قل اعملوا على مكانتكم إين     . عليك الدوائر، عليهم دائرة السوء    
ولو . ويعصمك اهللا ولو مل يعصمك الناس     . مونعامل، فسوف تعل  

سبحان اهللا، أنت وقاره، فكيـف      . مل يعصمك الناس يعصمك اهللا    
. كمثلك در ال يضاع   . أنت املسيح الذي ال يضاع وقته     . يتركك

أمل تر أنا نـأيت األرض      . لن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال      
فانتِظروا . على كل شيء قدير   ننقصها من أطرافها؟ أمل تر أن اهللا        

أنت الشيخ املسيح، وإين معك ومع أنصارك،       . اآليات حىت حني  
وأنت امسي األعلى، وأنت مني مبنـزلة توحيدي وتفريدي، وأنت     

فاصرب حىت يأتيك أمرنا، وأنِذر عـشريتك       . مين مبنـزلة احملبوبني  
 .قـوم متشاكـسون   . األقربني، وأنذر قومك وقل إين نذير مبني      

فـسيكفيكهم اهللا ويردهـا     . كذّبوا بآياتنا وكانوا ا يستهزئون    
، ال مبدل لكلمات اهللا، وإن وعد اهللا حـق، وإن ربـك             ٢٥إليك

إنـا  . قل ِإي وريب إنه حلق، وال تكن من املمترين        . فعال ملا يريد  
                                                           

 هذه النبوءة عن قراين يعترض عليها املعارضون السفهاء جهال وتعصبا أا مل 25
ألن الزواج مل حيدث، مع أنه يتضح جليا من " زوجناك"تتحقق ويقولون ما معىن 

أن هناك شرطا أن هذه املرأة تذهب مرة مث ترد، وبعدها " يردها إليك"مجلة 
، فكانت أوال قريبة مين لقرابتها يل مث ابتعدت وستعود مرة أخرى، "وجناكز"

منه. وهذا هو معىن الرد 
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٤٨ 

إمنـا  . إمنا أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون         . زوجناكها
وكان فـضل اهللا عليـك      .  مسمى أجٍل قريب   نؤخرهم إىل أجل  

إين أنـا الـرمحن، وإذا جـاء نـصر اهللا           . يأتيك نصريت . عظيما
وتوجهت لفصل اخلطاب، قالوا ربنا اغِفر لنا ذنوبنـا إنـا كنـا             

ال تثريب عليكم اليوم، يغفـر اهللا        .وخيرون على األذقان  . خاطئني
ـ      . لكم وهو أرحم الرامحني    شـاهت  . امبشرى لكم يف هـذه األي

يوم يعض الظامل على يديه يا ليتين اختذت مـع الرسـول            . الوجوه
قل لو كان ِمن عند غري اهللا       . وقالوا إنْ هذا إال قول البشر     . سبيال

وبشِر الذين آمنوا أنّ هلم قَدم صـدٍق        . لوجدوا فيه اختالفًا كثريا   
آمنـوا ومل   الذين  . ما أهلك اهللا أهلك   . عند ربهم، لن خيزيهم اهللا    

تفـتح هلـم    . يلِبسوا إميام بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون       
نريد أن ننـزل عليك أسرارا من السماء، ومنزق        . أبواب السماء 

، ونري فرعون وهامان وجنودمها ما كـانوا        ٢٦األعداء كلّ ممزق  
فانظروا آيايت حـىت    . قل يا أيها الكفار إين من الصادقني      . حيذَرون

. حجة قائمة وفتح مبني   . نريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم     س. حني

                                                           
26

أننا نتم احلجة عليهم، ونبطل أعذارهم من " منزق األعداء: "املراد من اجلملة  
أن احلق يكشف متاما، وخياف " نري فرعون: "واملراد من اجلملة. كل النواحي

 .منهاألعداء انكشافه، 
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٤٩
٢٧م اهللا الرمحن، خلليفة اهللا السلطان، يؤتى له املُلك العظـيم          كْح ،

وتفتح على يده اخلزائن، وتشرق األرض بنور را، ذلك فضل اهللا           
السالم عليك، إنا أنزلناك برهانا، وكـان اهللا        . ويف أعينكم عجيب  

أنـت  . سالم قوالً من رب رحـيم     . بركات وسالم عليك  . قديرا
العـني وعلـى   : تنـزل الرمحةُ علـى ثـالث  . قابلٌ، يأتيك وابلٌ  

إنا آتيناك الكوثر، فصل لربـك،      . اُألخريني، ولنحِيينك حياة طيبة   
ين، وال تستعن من غريي       . واحنَرإين أنا اهللا ال إله     . إين أنا اهللا فاعبد

إنا إذا نزلْنا بساحة قـوم فـساَء صـباح          . إال أنا، ال يد إال يدي     
إين أموج مـوج    . فتح وظفر . إني مع األفواج آتيك بغتةً    . املنذرين

إنا أرسلنا إليـك    . الفتنة ههنا، فاصرب كما صرب أولو العزم      . البحر
شواظًا من نار، قد ابتلي املؤمنون، مث يرد إليك السالم، وعسى أن            

الرحـى   .اهللا يعلم وأنتم ال تعلمون    تكرهوا شيئا وهو خري لكم، و     
تدور وينـزل القضاء، إن فضل اهللا آلٍت، وليس ألحد أن يرد ما            

قل إي وريب إنه حلق، ال يتبدل وال خيفى، وينـزل ما تعجب            . أتى
. إن ريب ال يضلّ وال ينـسى    . وحي من رب السماوات العلى    . منه

قل . أنا معك أنت معي و  . ظفر مبني، وإمنا نؤخرهم إىل أجل مسمى      
                                                           

املراد من السلطان هنا امللكوت السماوي واملراد من امللك، امللك الروحاين أما  27
 منه                            . اخلزائن فهي احلقائق واملعارف
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ال . إنه معك وإنه يعلم السر وما أخفى      . اهللا، مث ذره يف غيه يتمطى     
إن اهللا مع الذين اتقَوا والذين هم       . إله إال هو يعلم كل شيء ويرى      

إنا أرسلنا أمحد إىل قومه، فأعرضوا وقالوا كذّاب        . حيسنون احلسىن 
ـ  . أَِشر، وجعلوا يشهدون عليه ويسيلون كماء منـهمر        ي إن ِحب

يعـصمك اهللا،   . ويريدون أن يقتلـوك   . قريب، إنه قريب مستتر   
ترى نسالً بعيدا أبناَء    . عنايةُ اهللا حافظك  . إين حاِفظُك . يكُألك اهللا 

إنـه سـيجعل    . إن ربك لباملرصاد  . إنا كفيناك املستهزئني  . القمر
األمراض تشاع، والنفوس تضاع، سأنزل وإن يومي       . الولدان ِشيبا 
يأيت .  تعجبن ِمن أمري، إنا نريد أن نعزك وحنفظك        ال. لفصلٌ عظيم 

. ما أنت أن تترك الشيطان قبل أن تغلبه       . قمر األنبياء، وأمرك يتأتى   
ويريدون أن يطفئوا نور اهللا، واهللا غالب على أمره ولكـن أكثـر             

وأينما تولّوا  . الفوق معك، والتحت مع أعدائك    . الناس ال يعلمون  
اهللا الذي جعلك املسيح    . ق وزهق الباطل  قل جاء احل  . فثم وجه اهللا  

عـسى  . بن مرمي، لتنذر قوما ما أُنذر آباؤهم، ولتدعو قوما آخرين         
إنا نعلَم األمر وإنـا     . اهللا أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم مودة       

اذكُر نعميت  . ٢٨احلمد هللا الذي جعل لكم الصهر والنسب      . لعاملون
                                                           

بدال " الصحر"و" الذي"بدال من " الذين"يف الطبعة األوىل ورد يف هذا اإلهلام  28
 )الناشر". (الصهر"و " لذيا"فيبدو أما خطأ والصحيح " الصهر"من 
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 يتم نعمته عليك ليكون آية      هذا من رمحة ربك،   . ٢٩رأيت خدجييت 

أنت برهـان، وأنـت     . أنت معي وأنا معك يا إبراهيم     . للمؤمنني
أنت القائم على نفسه، مظْهر احلـي،       . فرقان، يري اهللا بك سبيله    

إذا التقـى  . وأنت مين مبدأُ األمر، وأنت من مائنا وهم من فـشل   
الرمحن ذو  إين أنا   . الفئتان فإين مع الرسول أقوم، وينصره املالئكة      

أردت . اد والعلى، وما ينطق عن اهلوى، إن هو إال وحي يوحى          
يا عبدي  . أن أستخلف، فخلقت آدم، وهللا األمر من قبل ومن بعد         

ال ختف، أمل تر أنا نأيت األرض ننقصها من أطرافها، أمل تعلم أن اهللا              
 ."على كل شيء قدير

  م١٩٠٠ول أيل/ سبتمرب٢٧ مرزا غالم أمحد من قاديان :الراقم
����� ���٧٠٠# ��"����������א��م���!�د	�ن������� �د�א

                                                           
 وهذا اجلزء من اإلهلام الذي بشرين. اإلهلام قد ورد يف الرباهني األمحديةهذا  29

 قبل سنني عدة بأين سأتزوج يف عائلة السادات وسأجنب من هذه الزوجة به اهللا
هذا احلديث يشري إىل ". يتزوج ويولد له: " الواردة يف احلديتلكي تتحقق النبوءةُ

سيح املوعود ستكون له عالقة مصاهرة بعائلة من السادات، ألن املسيح أن امل
جيب أن تكون " يولد له"املوعود الذي ستكون له ذريةٌ صاحلة وطيبة حبسب وعد 

" خدجييت"واملراد من . عالقته بعائلة سامية وطيبة، وتلك العائلة هي عائلة السادات
  منه.  أي بين فاطمة؛أوالد خدجية
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املولوي بري مهر علي شاه الغولروي، املولوي نذير حسني 
الدهلوي، املولوي حممد بشري البهوبايل، املولوي احلافظ حممد 

ي تلطف حسني الدهلوي، املولوي عبد يوسف البهوبايل، املولو
                                                           

 ٩٠ :األعراف 30
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احلق الدهلوي صاحب تفسري حقاين، املولوي رشيد أمحد 
الغنغوهي، املولوي حممد صديق ديوبند املدرس يف بشريانون التابعة 
حملافظة مراد آباد، الشيخ خليل الرمحن اجلمايل من سرساوه حمافظة 

مد من سهارنبور، املولوي عبد العزيز من لدهيانة، املولوي حم
لدهيانة، املولوي حممد حسن من لدهيانة املولوي أمحد اهللا 
األمرتسري، املولوي عبد اجلبار الغزنوي مث األمرتسري، املولوي 
غالم رسول املعروف برسل بابا، املولوي عبد اهللا تونكي من 
الهور، املولوي عبد اهللا الشكرالوي من الهور، فتح علي شاه 

ية الري، املنشي إهلي خبش احملاسب من الالهوري املوظف يف مدير
الهور، املنشي عبد احلق احملاسب املتقاعد، املولوي حممد حسن أبو 
الفيض من سكان يين، املولوي سيد عمر الواعظ من حيدر آباد، 
علماء ندوة اإلسالم عن طريق املولوي حممد علي سكرتري ندوة 

ولوي مسيح الزمان العلماء، املولوي سلطان الدين من جي بور، امل
أستاذُ نظام شاه جهان بور، املولوي عبد الواحد خان 
الشاهجهانبوري، املولوي إعزاز حسني خان من شاه جهانبور، 
املولوي رياست علي خان من شاه جهانبور، سيد الصويف جان شاه 
من مريته، املولوي إسحاق من بتيالة، مجيع علماء كلكوتا وبومباي 
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ب الزوايا ومشايخ اهلند، مجيع أهل العقل ومدراس، مجيع أصحا

  .                 واإلنصاف والتقوى واإلميان من املسلمني
ري يف احملافظة املراقب يف قسم الليتضح أن احلافظ حممد يوسف 

 -قد صرح بتوجيه من مشاخيه عدميي الفهم ذوي التصرفات السيئة 
ش مرافق النواب حممد يف جملس يف الهور يضم السادة مرزا خدا خب

علي خان وميان معراج الدين الالهوري واملفيت حممد صادق 
والصويف حممد علي الكاتب وميان تشتو الالهوري وخليفة رجب 
دين التاجر الالهوري والشيخ يعقوب علي حمرر جريدة احلَكم 

 -واحلكيم حممد حسني القريشي واحلكيم حممد حسني التاجر 
 وميان شراغ الدين الكاتب واملولوي -هم عيسىاملشهور بإعداد مر

يار حممد؛ بإصرار أنه إذا ادعى أحد من الناس كذبا أنه نيب أو 
رسول أو مبعوث من اهللا وبذلك أراد أن يضل الناس فيمكن أن 

ن فوزه ذا العمر أأي .  عاما أو أكثر٢٣يعيش بعد هذا االدعاء 
وقال بأنه يستطيع .  على صدقهبعد االفتراء على اهللا ال يشكِّل دليال

 قائمةَ هؤالء املدعني الكُثر الذين - على سبيل املثال -أن يقدم 
 عاما ٢٣ادعوا النبوة أو الرسالة أو البعثة من اهللا وعاشوا بعد ذلك 

أو ظلوا يزعمون للناس ملدة أطول من ذلك أن كالم اهللا ينـزل 
ر احلافظ على ادعائه باختصار قد أص. عليهم مع أم كانوا كاذبني
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بناًء على مشاهداته فقط، مما يلزم القول بأن استدالل القرآن الكرمي 
 من اهللا ليس � على كون النيب يف األسفلاملسجلة من اآليات 

 النصارى واليهود أمام قدم هذه احلجة �صحيحا، وكأن اهللا 
اآلخرون  هم واملشركني خالفا للواقع متاما، وكأن األئمة واملفسرين

حىت إنه قد ورد عقيدةً . قدموا هذا الدليل للمخالفني بغبائهم احملض
وقد . ، وهو كتاب العقائد ألهل السنة"شرح عقائد النسفي"يف 

أمجع العلماء على أن االستخفاف بالقرآن الكرمي أو استدالِله كفر .
وال أعرف أي تعصب دفع سيادة احلافظ إىل هذا القول حىت نسي 

ِإنه لَقَولُ �: ات املسجلة أدناه مع كونه حاِفظَ القرآن الكرمي أياآلي
وال ِبقَوِل * وما هو ِبقَوِل شاِعٍر قَِليال ما تؤِمنونَ * رسوٍل كَِرٍمي 

ولَو تقَولَ علَينا * تنِزيلٌ ِمن رب الْعالَِمني * كَاِهٍن قَِليال ما تذَكَّرونَ 
عاَألقَاِويِل ب ِمِني * ضِبالْي ها ِمنذْنَألخ * ِتنيالْو ها ِمننلَقَطَع ا * ثُمفَم

اِجِزينح هنٍد عأَح ِمن كُمأي أن هذا القرآن  �٣١ِمنجاء به كالم 
 شاعر، لكنكم ال تعرفونه  وليس بكالموحيانزل عليه أي .. الرسول

ليسري من فراسة اإلميان، كما أنه ليس ألنكم مل تعطَوا إال النـزر ا
بكالم كاهن، أي ليس كالم من له عالقة باجلن، لكنكم تزعمون 
ذلك ألنكم أُعِطيتم حظا قليال من التذكُّر والتدبر، إذ ال تعرفون كم 
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بل هو كالم رب ! ينحطّ الكهنةُ وكم تكون حالتهم رذيلةً سافلة

أي أنه يريد أن ..  واألرواح معاالعاملني الذي هو رب عالَِم األجسام
ومبقتضى هذه الربوبية قد . يريب أرواحكم أيضا كما يريب أجسامكم

بعث هذا الرسول، ولو كان هذا الرسول قد تقول شيئا من عنده 
وقال إن اهللا تعاىل قد أوحى إليه أمرا بينما يكون هو قد اختلق ذلك 

اليمىن مث لَقطعنا وتينه، وملا الكالم وهو ليس كالما إهليا؛ َألخذْنا يده 
أي لو افترى علينا لكان عقابه املوت، . انمتكَّن أحدكم من إنقاذه ِم

 هالك الناس - بادعائه وافترائه كذبا ودعوِته إىل الكفر -ألنه يريد 
مبوت الضالل، فموته أفضل من أن يهلك العالَم بأسره من تعليمه 

ن القدمي يف هؤالء هي أننا نهلك من فسنتنا م. املبين على االفتراء
يقدم للعامل طُرق اهلالك ويريد املوت الروحاين خللق اهللا بتقدمي 

  . التعليم الكاذب والعقائد الباطلة، ويتجاسر على اهللا بافترائه عليه
 يدلِّل على صدق النيب �ويتضح من هذه اآليات جليا أن اهللا 

كناه وملا عاش وملا متكَّن أحدكم  أنه لو مل يكن من عندنا َألهل�
لكن سيادة احلافظ ال يقبل . من إنقاذه من اهلالك على حماوالتكم

 عاما وأنا ٢٣ امتدت إىل �هذا الدليل ويقول إن مدة وحي النيب 
 ادعوا النبوة والرسالة كِذبا وعاشوا على  أناساقدمأستطيع أن أُ

 مما يعين أن الدليل . عاما٢٣كذم وافترائهم على اهللا أكثر من 
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٥٨ 

 باطل وعدمي اجلدوى �الذي قدمه القرآنُ الكرمي على صدق النيب 
يف رأي احلافظ احملترم، وال ميكن االستدالل به على صدق دعوى 

رمحة اهللا املرحوم املولوي لكن قوله أثار عجيب وذلك ألن . �النيب 
 القس حني قدما هذا الدليل أمامسيد آل حسن املرحوم واملولوي 

مل ينكره القس ومل " االستفسار"و" إزالة األوهام"فندل يف كتابيهما 
يستطع دحضه، ومع مهارته يف البحث التارخيي وتصفُّح التاريخ مل 

، ٣٢يستطع أن يقدم نظريا ملن عاش هذه املدة بعد ادعائه النبوة كذبا
 هذا واليوم سيادة احلافظ حممد يوسف احملترم ينكر. وبهت وأُفِحم

الدليل القرآين مع كونه ابن املسلمني، ومل يتوقّف األمر عند 
التصريح شفويا فقط بل منلك مكتوبا خطيا وقَّع عليه احلافظ احملترم 
وأعطاه ألخي وحميب املفيت حممد صادق باعتراف منه أنه سيهيئ 

 ٢٣قائمة املفترين الذين ادعوا النبوة كذبا وعاشوا بعده أكثر من 
وليكن معلوما أن هذا احلافظ من مجاعة املولوي عبد اهللا . عاما

                                                           
إن املشاهدة تشهد على وجود     : كان القس فندل قد قال يف كتابه ميزان احلق         32

 لكن هذا اجلواب سخيف جـدا ألن عبـدة          .ماليني من عبدة األوثان يف العامل     
األوثان ال يدعون أن اهللا تعاىل قد أوحى إليهم أن اعبدوا األصنام وأمرهم بـأن               

فهذا اجلواب ال يفيد    . فهم ضالون وليسوا مفترين على اهللا     . يدعوا الناس لعبادا  
بتاتا األمر املتنازع فيه بل هو قياس مع الفارق ألن النقاش حول ادعـاء النبـوة                

 منه     . واالفتراء على اهللا فقط ال الضالل
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هذا هو حال عقائد هؤالء فقد . الغزنوي ويشتهر بتمسكه بالتوحيد

قدمنا مثاال هلا وال خيفى على أحد أن تكذيب الدليل القرآين هو 
تكذيب القرآِن الكرمي نفِسه، وإذا رد دليل قرآين واحد فال يبقى 

يع أدلة القرآن الكرمي على التوحيد والرسالة ضمان ألن تكون مج
 عاما أو ٢٣اليوم تقدم احلافظ إلثبات حياة الناس . صادقةً أو واهيةً

أكثر بعد ادعائهم النبوةَ والرسالة كذبا، ومن احملتمل أن يصرح 
 �٣٣لَو كَانَ ِفيِهما آِلهةٌ ِإال اُهللا لَفَسدتا�احلافظ غدا بأن دليل القرآن 

 ويستطيع -و اآلخر باطلٌ، ويدعي أن هناك آهلةً أخرى صادقة ه
فكل شيء يتوقَّع .  ومع ذلك مل تفسد السماء واألرض-إراءتهم 

من مثل هذا احلافظ املتجرئ، أما املؤمن فيقشعر بدنه إذا قال أحد 
أن أمرا من األمور الواردة يف القرآن الكرمي ينايف احلقائق أو أن 

آين الفالين باطلٌ، بل ال يليق باملؤمن أن يتبىن أي موقف الدليل القر
وقد آل .  لالعتراض والطعن� النيبخبيث يعرض القرآنَ الكرمي و

مآل احلافظ إىل هذا بسبب صحبته لبعض رفاقه القدامى الذين 
 يقيم احلجة على �، ومبا أن اهللا �أين من اهللا بأنكروا دعواي 

عامل، فقد متَّت عليه احلجة اإلهلية الكاذب ويخجله يف هذا ال
كاملنكرين اآلخرين إذ اتفق أنه حني قال له بعض أفراد مجاعيت يف 
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٦٠ 

 يقدم يف القرآن الكرمي هذا الربهان �الس املذكور أعاله إن اهللا 
 تقول عليه بعض �بتحد وكسيف مسلول أنه لو كان النيب 

 وتينه وملا عاش هذه املدة األقاويل وافترى عليه كذبا لكان قد قطَع
الطويلة، وحني نقيس على هذا الدليل دعوى مسيِحنا املوعود هذا 

أنه أعلن كونه من اهللا وتلقّي " الرباهني األمحدية"فنجد بقراءة كتابه 
 عاما على ٢١ عاما تقريبا وقد مضى ٣٠املكاملات اإلهلية منذ 

 املسيح من هذاصدور الرباهني األمحدية أيضا، فإذا كانت سالمةُ 
 على صدق دعواه فيلزم أن ال تعترب دلياليست هذه املدةَ لاهلالك 

 عاما أيضا دليال على صدق ٢٣ من املوت مدة �سالمةُ النيب 
 أمهل املدعي الكاذب �دعواه والعياذ باهللا، ذلك ألنه إذا كان اهللا 

 فيقاس على �لَو تقَولَ علَينا� عاما ومل يباِل مبا وعد يف ٣٠ملدة 
 هو اآلخر أُمِهلَ من اهللا  على كونه كاذبا والعياذ �ذلك أن النيب 

 مستحيل، فما يلزم املستحيل هو �ومعلوم أن كذب النيب . باهللا
وجلي أن استدالل القرآن الكرمي ال يعترب بديهي . اآلخر مستحيل

دا  ال يمهل أب�التحقق إال إذا اُعترف بالقاعدة العامة أن اهللا 
مفتريا يضلُّ الناس مدعياً أنه مبعوث من اهللا، ألن إمهاله له يحدث 

باختصار . اخللل يف ملكوته ويرتفع التمييز بني الصادق والكاذب
حني استدل أصحايب ذا الدليل القرآين على صدق دعواي أنكره 
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 عاما ٢٣جيوز أن يعيش املفتري على اهللا كذبا : احلافظ بشدة وقال

وعد بأنه سيقدم مثاالً على ذلك أشخاصا ادعوا النبوة أو أكثر و
 عاما أو أكثر، لكنه إىل اليوم مل ٢٣كذبا وقد عاشوا بعد افترائهم 

وإن املطلعني على كتب إسالمية يعرفون جيدا أنه . يقدم أي مثال
إىل اليوم مل يبِد أي من علماء األمة االعتقاد بأن أي مفتٍر على اهللا 

بل إنه هجوم سافر على . � عاما مثل النيب ٢٣يش ميكن أن يع
وإساءةٌ شنيعة إليه واستخفاف بالربهان الذي قدمه  �شرف النيب 

أجل، كان من حق احلافظ احملترم أن .  يف القرآن الكرمي�اهللا 
 عاما أو أكثر بعد دعواي بكوين مبعوثا ٢٣يطالبين بإثبات عيشي 

ألنه يعرف جيدا وكذلك . اإلثباتلكنه مل يطلب مين هذا . من اهللا
" الرباهني األمحدية"مجيع علماء اإلسالم واهلندوس والنصارى أن 

الذي يضم هذه الدعوى وقد سجل فيه كثري من املكاملات اإلهلية قد 
ومن هنا يتبني أن دعواي هذه بتلقي .  عاما٢١مضى على صدوره 

أليس اهللا "ام كما أن إهل.  عاما٣٠املكاملات اإلهلية منشورةٌ منذ 
تلقيته قبيل وفاة والدي وحفره صائغ يف أمرتسر يف "  عبدهبكاٍف

فص خامت، وهذا اخلامت موجود حىت اليوم، وإن الذين ذهبوا إلعداده 
الذي يضم إهلام " الرباهني األمحدية"وكتاب . ما زالوا على قيد احلياة

ك وقد مضى على ذل. هذا أيضا موجود" أليس اهللا بكاف عبده"
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٦٢ 

 عاما هذه ٣٠باختصار إن مدة .  عاما كما يثبت من اخلامت٢٦أيضا 
وال ميكن ألحد أن ينكر ذلك حبال من . ثابتةٌ من الرباهني األمحدية

وكان املولوي حممد حسني قد كتب تقريظا على كتاب . األحوال
الرباهني األمحدية نفِسه، فلما مل يكن من وسع احلافظ إنكار أمٍر قد 

 عاما، اضطُر للهجوم على الدليل ٢١ الرباهني األمحدية منذ نشر يف
إننا نطلب من احلافظ . الغريق يتعلّق بقشة: القرآين، فاملثل يقول

حممد يوسف احملترم من خالل هذا اإلعالن ذلك النظري الذي وعد 
حنن نعرف يقينا أن الدليل القرآين ال ميكن . بتقدميه يف مكتوب موقّع

فقد انبعث .  ال أحد الناس�ذا الدليل قدمه اُهللا دحضه، ألن ه
عدد من األشقياء الوقحني يف العامل وأرادوا دحض هذا الدليل 

إن . القرآين فلم يتمكنوا من دحضه بل قد رحلوا عن هذا العامل
احلافظ عدمي العلم وال يعرف أن آالف العلماء املشهورين واألولياء 

الكفار ومل يستطع أي مسيحي أو قدموا دوما هذا الدليل أمام 
 عاما بعد ادعائه البعثةَ من اهللا ٢٣يهودي أن يدل على شخص عاش 

  افتراًء، فأنى للحافظ املسكني أن يدحضه؟ 
ويبدو أن بعض اجلهلة واملشايخ السفهاء ظلوا يفكِّرون يف نسج 

كما كان اليهود . أنواع املكايد هلالكي لكي ال أُكمل هذه املدة
 يف صلب املسيح ليحرموه من الرفع والعياذ باهللا لكي فكروا
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يستدلوا مبوته على الصليب على أنه مل يكن من الصادقني الذين 

، لكن اهللا تعاىل وعد املسيح بأن ينقذه من �يرفَعون إىل اهللا 
املوت على الصليب ويرفعه إليه كما رفع إبراهيم واألنبياء اآلخرين 

 بأنه �عكس مكايد هؤالء وعدين اهللا وبذلك وعلى . األطهار
سيعمرين مثانني حوال أو أقل من ذلك بسنتني أو ثالث سنوات أو 
أكثر، لكيال يستدل الناس بقصور العمر على أين كاذب،كما كان 

 �لقد وعدين اهللا . اليهود يتمنون بصلب املسيح إثبات عدم رفعه
لئال يستنتجوا منه أنه سيسلّمين من مجيع األمراض اخلبيثة كالعمى 

وقد أخربين اهللا يف الوحي أن بعضهم . ٣٤أيضا أي نتيجة سيئة
سيواظبون على الدعاء علي، لكنه سيجعل أدعيتهم تصيبهم 

واحلقيقة أن الناس مل يدخروا جهدا يف نسج املكايد لكي . أنفسهم
 وقد أفىت بعض املشايخ بقتلي .�لَو تقَولَ�يطبقوا علي مدلول 

عضهم شهدوا ضدي يف القضايا املزورة اليت اتهمت ا بالتورط وب
يف القتل، وبعض املشايخ تنبأوا مبويت وبعضهم داوموا على اخلرور 

وبعضهم صرحوا قطعا يف على األذقان للدعاء علي يف املساجد، 
إذا كان كاذبا فسيموت قبلنا حتما كما فعل : "حقي قائلني

                                                           

تنـزل الرمحة على ثالث، العِني وعلى " عن العني � لقد أهلمين اهللا 34
 منه ". خرينياأل
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٦٤ 

لقصوري يف كتابه واملولوي إمساعيل من املولوي غالم دستغري ا
فلما نشروا كُتبهم . "عليكره وأكدوا أنه سيموت قبلنا ألنه كاذب

يف العامل ماتوا عاجال، وهكذا قد أثبت موتهم من كان كاذبا، 
أفليس من املعجزة العظيمة أن ! لكن هؤالء مع ذلك ال يعتربون

 هو حميي الدين من لكهوكي نشر إهلامه عن مويت فمات
كذلك نشره املولوي إمساعيل فمات، واملولوي غالم !نفسه؟

دستغري ألّف كتابا ونشر فيه بتحد وصرامة بأين سأموت قبله 
فمات هو نفسه قبلي، والقس محيد اهللا البشاوري تنبأ مبويت خالل 
عشرة أشهر فمات، وتنبأ ليكهرام مبويت خالل ثالث سنوات 

 آياته من كل �لكي يكمل اهللا  هكلُّ أال إمنا حدث ذلك .فمات
  .وجٍه

أما بغض األمم ! إن املواساة اليت أبداها قومي يل واضحة وجلية
األخرى فكان طبيعيا، فأي جهد ادخروه يف السعي هلالكي، وأي 
مكيدة مل يتخذوها إليذائي، فهل بقي نقص يف أدعيتهم أو كانت 

 مل تتحقق كما  اإليذاء واإلساءةمكايدفتاوى القتل ناقصة أو أن 
ينبغي؟ فأي يد متنعين إذن؟ فلو كنت كاذبا كان حريا باهللا أن خيلق 
بنفسه الوسائل هلالكي ال أن خيلق هؤالء بني حني وآخر الوسائلَ 
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٦٥
فهل من عالمات الكاذب أن يشهد له . ٣٥فيخيبها اهللا على الدوام

ه العقلُ القرآنُ وتنـزل اآليات السماوية أيضا لدعمه وتأييده، ويؤيد
ال أستطيع أن أوقن بأن عدو ! أيضا وأن ميوت كلُّ من متنى هالكه؟

أي من أهل اهللا وأهِل احلق بعد الزمن النبوي قد واجه هزمية نكراء 
حني حاولوا اإلساءة إىل . وهوانا واضحا كما لقي أعدائي مقابلي

ى شريف تعرضوا هم أنفسهم لإلساءة أخريا، وحني حاولوا القضاء عل
حيايت وزعموا أن معيار صدق هذا الرجل وكذبه أنه سيموت قبلنا 

 على صدور كتاب  مدة طويلةوما مضتأنفسهم، ماتوا هم 
انظروا بأي جتاسر قد كتب أن . املولوي غالم دستغري ونشره

                                                           
 انظروا كيف سعى املولوي أبو سعيد حممد حسني البطالوي جاهدا إلبـاديت             35

والقضاء علي وحارب اَهللا رد الوقاحة والعبث، وادعى أنه هو الذي رفعين وأنه             
سيحطين، لكنه يعلم ما أدى إليه هراؤه، فيا أسفا عليه قد كذب يف هذا االدعـاء        

فمن هو وما حقيقتـه حـىت       . ذبا عن املستقبل أيضا   صراحةً عن املاضي وتنبأ ك    
فقد خلقـين أوال يف     . يرفعين، وإمنا هي منة إهلية علي فقط وما من علي غريه قط           

عائلة نبيلة وعصمين من كل أنواع العيب والعار يف احلسب والنسب، مث ـض              
ال يا أسفا عليهم أين وصلت حالتهم حيث يتفوهـون بـأمور            . حلماييت بنفسه 

فاحلق أن هذا الشقي قد شن علي كل نوع         . تصدقها احلقائق الثابتة وال أصل هلا     
من اهلجوم وأخفق، فقد ى الناس عن البيعة فدخل األلوف يف بيعيت، وحـاول              
اإلساءة إيل مبساعدته للقسيسني بإدالء شهادة يف قضية مزورٍة بالقتل، لكنـه يف             

سي وجد مثار نيته، ونشر إعالنات قـذرة        املناسبة نفسها حني سأل احلاكم الكر     
 منه       . منحطة عن حيايت اخلاصة وقد رد اهللا عليها سلفا وال حاجة لبياين
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٦٦ 

فمن هنا يتبني أن الذين . الكاذب منا سيموت أوال فمات هو نفسه
هللا أن ميوت الكاذب قبل الصادق كانوا يتمنون مويت وتضرعوا إىل ا

ماتوا أخريا، وهذا األمر ال يقتصر على رجل أو رجلني بل قد قال 
لكن ذلك مل يؤد إىل أي نتيجة . ذلك مخسةٌ فرحلوا من هذا العامل

عند املولوي حممد حسني البطالوي، واملولوي عبد اجلبار الغزنوي مث 
مرتسري واملولوي بري األمرتسري واملولوي عبد احلق الغزنوي مث األ

مهر علي شاه الغولروي ورشيد أمحد الغنغوهي ونذير حسني 
الدهلوي ورسل بابا األمرتسري واملنشي إهلي خبش احملاسب 

ري يف احملافظة وغريهم، فلم املراقب يف قسم الواحلافظ حممد يوسف 
ميكِّنهم من اغتنام فرصة االنتفاع من هذا اإلعجاز الصريح فيخافوا 

 ويتوبوا، إال أن هذه النماذج قصمت ظهورهم وخافوا من اهللا
فلن يكتبوا مبثل هذا مبا إصدار مثل هذه التصرحيات واإلعالنات، 

فلم تكن هذه املعجزة عاديةً أن الذين حددوا  .تقدمت األمثال
معيار الصدق بأن ميوت الكاذب قبل الصادق قد دخلوا القبور يف 

 أمام ستني شخصا "املساعد آم"مع كنت أعلنت يف احلوار . حيايت
أن الكاذب منا سيموت أوال، فقد شهد آم أيضا مبوته على تقريبا 
إن حالة هؤالء تثري تعاطفي ومواسايت هلم ملا آل إليه مآهلم . صدقي

فحني يطلبون آية إمنا حيصرون طلبهم يف أن أسأل اهللا . بسبب العناد
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٦٧
 ال يتبع املعايري اليت � اهللا موم خالل سبعة أيام، فال يعرفون أن
ال تقْف ما لَيس لَك ِبِه �: اخترعوها هم أنفسهم إذ قد قال سلفًا

ي فَاِعلٌ �: � كما قال لنبيه الكرمي �٣٦ِعلْمٍء ِإنيِلش قُولَنال تو
 ال يستطيع أن حيدد موعد يوٍم � فإذا كان النيب �٣٧ذَِلك غَدا

 أُحدد موعد سبعة أيام لظهور اآلية؟ كان واحد من عنده فأىن يل أن
املولوي غالم دستغري أفضلَ من هؤالء الظاملني األغبياء إذ مل حيدد يف 

يا إهلي إذا كنت لست :  قائال�كتابه أي موعد، وإمنا دعا اهللا 
على حق يف تكذيب مرزا غالم أمحد القادياين فأِمتين قبله، أما إذا 

ين ليس على حق يف دعواه فأهِلكْه قبلي، كان مرزا غالم أمحد القاديا
انظروا بأي جالء . فأماته اهللا عاجال جدا بعد صدور هذا الدعاء

إذا كان أحد مترددا يف قبول هذا احلكم فله اخليار يف . صدر احلكم
أن جيرب احلكم اإلهلي، لكن جيب أن يترك التصرفات الشريرة اليت 

 إذ تنبعث من � ِإني فَاِعلٌ ذَِلك غَداال تقُولَن ِلشيٍء�: تنايف آية
مثل ذلك تقدم املولوي حممد . احملاجة بنية فاسدة رائحةُ اإلحلاد

إمساعيل بإخالص أيضا إىل اهللا بطلب أن مييت الفريق الكاذب منا 
  .  هو اآلخر إىل العامل اآلخر بسرعة�أوال، فنقله اهللا 

                                                           
36

 ٣٧: اإلسراء  
37

 ٢٤: الكهف  
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٦٨ 

عد الدعاء يكفي املؤمن وإن موت هؤالء املشايخ الذين ماتوا ب
، أما النجس من عبدة الدنيا الذي قلبه مظلم، �الذي خيشى اهللا 
إن مدينة عليكره بعيدةٌ من هنا وقد ال يعرف . فال يكفيه أبدا

الكثريون من أهل البنجاب اسم املولوي حممد إمساعيل، لكن مدينة 
ن آالفا التابعة حملافظة الهور ليست بعيدةً وأغلب الظن أ" قصور"

من سكان الهور يعرفون املولوي غالم دستغري القصوري ولعلَّهم 
قرأوا كتابه أيضا، فلماذا ال خيافون اهللا إذن، ألن ميوتوا؟ فهل 
سوف يعترضون علي أين نسجت مؤامرةً لقتل غالم دستغري أيضا 
كما فعلوا عند قتل ليكهرام؟ أال إن لعنة اهللا تصيب الكاذبني إىل 

لحظة واحدة فقط، وهل تقدر ِديدانُ األرض مبكيدة األبد ال ل
. ومؤامرة على إصدار نبوءة صارمة كاملبعوثني من اهللا املقدسني

فهل يكون اللص الذي خيرج من بيته قصد السرقة متأكدا من أنه 
سينجح يف مهمته أو أنه سيعتقل فيرسل إىل السجن؟ فكيف ميكنه 

ألعداء بتحد؟ انظروا إىل نبوءيت عن أن يتنبأ بنجاحه أمام العامل وا
قَتل ليكهرام كيف تنبأت بصراحة وحتد أنه سيقتل يف يوم معين 
ووقت معني وتاريخ معني، فهل يقدر أي شرير سفاك على إصدار 
مثل هذه النبوءة اجلليلة؟ باختصار قد طارت عقولُ هؤالء املشايخ 

اهني األمحدية قبل فقد صدر يف الرب. حبيث ال ينتفعون من أي آية
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٦٩

 
38

 ٥: التكوير  

١٦ظهر يل آيتي اخلسوف والكسوف، مث عندما  عاما أن اهللا سي
ن من كُتب احلديث أن اخلسوف كان  هاتانظهرتاآليتان، وتبي 

. مقدرا يف رمضان عند ظهور اإلمام املهدي ليشهد على صدقه
  . وقد أعرض هؤالء املشايخ عن هذه اآلية أيضا وأمهلوا احلديث

ورد يف احلديث أن القالص ستترك يف زمن املسيح كما كان قد 
واآلن �٣٨وِإذَا الِْعشار عطِّلَت�وقد ورد يف القرآن الكرمي أيضا 

يالِحظ هؤالء أن السكة احلديدية تمد بني مكة واملدينة مبنتهى 
االهتمام والنشاط وحان توديع اِجلمال لكنهم ال ينتفعون من هذه 

د يف اآلثار أن املذنب سيطلع يف زمن املسيح كما كان قد ور. اآلية
املوعود، فاسألوا اإلجنليز فقد طلعت هذه النجمة أيضا منذ زمن، 
كما كان قد ورد يف األحاديث أن الطاعون يتفشى يف زمن املسيح 

فإذا كان . ويمنع من احلج؛ فكل هذه العالمات قد حتققت
ء فاخلُقوا مهديا اخلسوف والكسوف مل حيدثا من أجلي يف السما

آخر يدعي بتلقي اإلهلام من اهللا أن هذا اخلسوف قد ظهر من 
يؤسفُين أوضاع هؤالء إذ مل يِجلّوا ما قال اهللا وما قال . أجله

 عاما وجمددهم ما ١٧ من القرن ىالرسول أي إجالل، وقد مض
بعثين،  ملا �زال خمتبئًا يف غار، ملاذا يعاملونين بالعناد؟ فلو مل يرد 

                                                          



                  ��������������������������������������������������� �

  

٧٠ 

 أن يقيلين �لقد خطر ببايل أيضا أحيانا أن أتقدم باعتذار إىل اهللا 
من هذا املنصب ويشرف ذه اخلدمة شخصا آخر فألقي يف روعي 

 املسؤوليةفورا أنْ ليس هناك ذنب أكرب من أن أعتذر عن حتمل 
 يقدمين ويدفعين قدر ما �اليت عهدت إيلَّ خوفا منها، فاهللا 

 معي � فيها أنه � فنادرا ما تنقضي ليلةٌ ال يطَمئنين اُهللا أتأخر،
من املعروف أن طاهري القلوب . وأن أفواجه السماوية معي

 أنين أراه اآلن � بعد املوت غري أنين أُقسم بوجهه �سريون اهللا 
  . أيضا

إن الدنيا ال تعرفين لكن الذي بعثين هو يعرفين، وِمن خطأ 
م يتمنون هالكي، أنا الشجرة اليت غرسها هؤالء وجمرد الشقاوة أ

املالك احلقيقي بيده، وإن الذي يريد اجتثاثي فلن تتحقق أمنيته غري 
إين . أنه سيعد من زمرة قارون ويهوذا اإلسخريوطي وأيب جهل

أترقّب كل يوم بعني دامعة أن يبارزين أحد ويطلب احلُكم على 
ن ِمنمنهاج النبوة ليتحقق مد من اهللا، لكن املبارزة ال يقدر ا مؤي

كان غالم دستغري جنديا من جيش الكفر يف بلدنا . عليها أي خمنث
. البنجاب وقد نفعنا، واآلن من املستحيل أن خيرج من هؤالء مثيلُه

أيها الناس اعلموا يقينا أن معي يدا وفيةً حىت النهاية فلو دعا 
 وصغاركم هلالكي رجالكم ونساؤكم وشبابكم وشيوخكم



������ �

  

٧١
وكباركم مجاعةً وتضرعتم يف السجود حىت ترئ أنوفكم يف 
السجود وتشل أيديكم فلن يتقبل اهللا دعاءكم ولن يتوقف قدره 

ولو مل يبق أحد من الناس معي لرافقَين مالئكةُ . حىت يحقق ما أراد
اهللا، وإذا كتمتم الشهادة فيوشك أن تشهد يل األحجار، فال 

فللكاذبني وجوه وللصادقني وجوه، إن اهللا ال تظلموا أنفسكم، 
يترك أي أمر دون أن حيكم فيه، إنين ألعن حياةً يعيشها املرء مفتريا 

يستحيل علي أن . وكاذبا ومعرضا عن اخلالق خشية املخلوق
أتقاعس يف إجناز املهمة اليت عهدها اُهللا القدير إيلَّ واليت من أجلها 

لشمس من ناحية واألرض من ناحية خلقَين، حىت لو أرادت ا
ما هي حقيقة اإلنسان والبشر فهو جمرد . أخرى أن تنطبقا علي

دودة ومضغة فأىن يل أن أترك أمر احلي القيوم من أجل دودة أو 
 أخريا بني املبعوثني منه ومكذبيهم �فكما حكم اهللا ! مضغة؟

وسم السابقني كذلك سيحكم اآلن، فلمجيء املبعوثني من اهللا م
وللذهاب موسم فاعلموا يقينا أين ما جئت يف غري موسم ولن 

ال حتاربوا اهللا، فليس يف وسعكم القضاء . أغادر يف غري موسم
علي.  
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٧٢ 

 ٣٩وإن هديف من نشر هذا اإلعالن أن أُقيم على املخالفني حجـةً           
 بآيات أخرى   �، كما أَلزمهم اُهللا     �لو تقول �حبسب مدلول آية    

 يف شـك     كانوا ن وإ .مخسمئة روبية رته مع مكافأة    كثرية وهلذا نش  
ولو . فأنا على استعداد أن أُودع هذا املبلغ يف أي مصرف حكومي          

كان احلافظ حممد يوسف وأشياعه الذين كتبت أمساءهم يف اإلعالن          
صادقني يف ادعائهم بأم يستطيعون أن يثبتوا أن املفتري علـى اهللا            

رائه النبوة أو الرسالة أو البعثة مـن اهللا   كذبا ميكن أن يعيش، بعد افت     
 عاما أي   ٢٣وقراءِته بعض اإلهلامات على الناس علنا بأا من اهللا،          

 روبية  ٥٠٠ فإين سأدفع    ؛�مدة تماثل مدة نزول الوحي على النيب        
                                                           

 أن  - بعد مواجهتـهم هـزائم متكـررة         -بعض سفهاء هذا العصر يريدون       39
اقش أحدا ميثِّلهم، ولكنـهم مـع       يناقشوين يف ضوء األحاديث أو يريدون أن أن       

األسف ال يعرفون أنه إذا كانوا ال يريدون التخلي عن بعض األحاديث اليت هـي               
جمموعة بعض الظنون وهي جمروحة وحمل اعتراض وختالفها األحاديث األخـرى           

 فكيف ميكن أن أترك هذا اإلثبات املشرق الذي يؤيـده           ؛ويكذا القرآن الكرمي  
 وتصدقه األحاديث الصحيحة ثانيا ويصدقه الكالم اإلهلي الذي         القرآن الكرمي أوالً  

ينـزل علي من ناحية ثالثة وتصدقه الكتب السابقة من ناحية رابعة ويشهد على             
صدقه العقلُ من ناحية خامسة وتدعمه من ناحية سادسة مئات اآليات اليت نزلت             

 �، وقد أخربين اهللا     على يدي؟ فاللجوء إىل األحاديث ال يفيد يف حسم القضية         
أن مجيع هذه األحاديث اليت يقدموا ملوثة بالتحريف املعنوي أو اللفظي أو هي             
موضوعة أصال، وإن الذي جاء حكما فهو خمير يف قبول جمموعة من ذخرية هذه              

 منه        . األحاديث بتلقي العلم من اهللا ورد جمموعة أخرى بعلم من اهللا
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٧٣
 أو حبسب إثبات القرآن الكرمي،      حبسب ما أثبت  نقدا ملن يقدم املثال     

وبعـد  . هذا املبلـغ   تقامسوايد فيمكن أن    وإذا كانوا أكثر من واح    
 يوما ليبحثوا يف العامل عـن هـذا         ١٥صدور هذا اإلعالن أُمهلهم     

من املؤسف أنين حني أعلنت بأين أنا املـسيح         . النظري ويقدموه يل  
املوعود مل يستفد املعارضون من اآليات الـسماوية أي فائـدة ومل            

يات من كل جانـب     فقد أنزل اهللا اآل   . يهتدوا من اآليات األرضية   
ويف كل جمال ومل يقبلها أبناُء الدنيا واآلن هناك صراع بينهم وبـني             

 يريد أن يظهر صدق عبده الذي أرسـله مـع           �اهللا، أي أن اهللا     
الرباهني الساطعة واآليات املنرية، وهؤالء يتمنـون أن يهلـك وأن           

ن يكون مصريه وخيما، ويريدون أن يقضى عليه أمـام أعينـهم وأ           
تتشتت مجاعته وتنقرض فيضحكوا ويفرحوا ويسخروا من الـذين         
كانوا يدعمون هذه اجلماعة ويقولوا يف أنفسهم أَبِشروا وهنيئًا لكم          
فقد شاهدمت هالك العدو وتشتت مجاعِته، فهـل سـوف تتحقـق            
أمانيهم وهل سيطلع عليهم يوم الفرح من هذا القبيل؟ فجواب ذلك           

فهـل  . ى أمثاهلم فسوف يطلع عليهم أيضا     أنه إذا كان قد طلع عل     
اللـهم  "كان أبو جهل يظن أنه كاذب، حني دعا قُبيل معركة بدر            

؟ مث حني صرح ليكهـرام      "من كان منا كاذبا فاحنه يف هذا املوطن       
أنا أيضا أتنبأ مبوت مرزا غالم أمحد كما تنبأ هو وأن نبـوءيت    : قائال
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٧٤ 

ي شك أنه كـاذب؟      هل كان يساوره أ    ؛٤٠سيموتوستتحقّق قبله   
فالعامل ال خيلو من املنكرين غري أن الشقي منهم من ال يعرف قبـل              

 قادرا يف زمـن املنكـرين       �فهل كان اهللا    . موته أنه على الباطل   
السابقني ومل تعد لديه قدرةٌ اآلن؟ كال والعياذ باهللا، وكـل مـن             

 الدنيا،  جاء نذير يف  . " أن اهللا سيغلنب يف اية املطاف      ينريلسيعيش  
فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، ويظهر صـدقه بـصوٍل            

إن اهللا الـذي ميـسك الـسماوات        " قوي شديٍد صول بعد صولٍ    
واألرضني وما بينهما بيده القوية كيف ميكن أن يكـون مغلوبـا            

أال إن عالمة الصادقني أن     . مبكايد اإلنسان؟ فهو يصدر القرار أخريا     
وأن االنتصار حليفهم يف النهايـة ويكـرمهم بـأنواع          العاقبة هلم   

            قيم فيها ذلك امللـكالتجليات، فكيف ميكن أن تنهدم البناية اليت ي
احلقيقي، استهزئوا قدر ما تريدون وِكيلوا الشتائم قدر ما تريـدون           
وانسجوا مكايد اإليذاء واألمل واملؤامرات قدر ما تشاءون، واِختذوا         

صايل، وامكروا كل مكر لكن تـذكروا أن اهللا         مجيع التدابري الستئ  
                                                           

 يف البنجاب شاعوأف املولوي غالم دستغري القصوري كتابا  كذلك حني أل40َّ
 فهل كان على علم حدد طريق احلكم أن الكاذب منا سيموت أوال،أنه بأسره 

بأن احلكم سيصدر ضده وحكمه هذا سيجلب له لعنة وأنه سيسود مبوته أولًا 
 وجوه أصحابه اآلخرين أيضا، ويطبع على وجوههم يف املستقبل يف مثل هذه

 املواجهات وجيعلهم جبناء؟ منه
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٧٥
يقول الغيب إين سأغلب مبكايدي     . سيريكم عن قريب أن يده غالبة     

سأجعل مجيع خططك تـذهب أدراج      ! أيها اللعني : لكن اهللا يقول  
 لَوهب هلؤالء املشايخ املعارضني وأتبـاعهم       �الرياح، فلو أراد اهللا     

. قدر فيها ظهور املسيح من اهللا     عيونا ليعرفوا ا املواعيد واملواسم امل     
لكن كان من الضروري أن تتحقق النبوءات الـواردة يف القـرآن            
الكرمي واألحاديث اليت ورد فيها أن املسيح املوعود سـيتلقّى األذى           

سوف يكفِّرونه ويفتـون بقتلـه   ومن مشايخ اإلسالم عند ظهوره،   
ة اإلسالم ومهلك   ويسيئون إليه أشد إساءة، وسيعد بعيدا عن حظري       

فقد حقق املشايخ هذه النبوءة يف هذه األيام بأيديهم، فيـا           . الدين
 �أسفا عليهم ال يفكرون أن هذه الدعوى إذا مل تكن بأمر من اهللا            

ومل تكن تالئم مشيئته فلماذا اجتمعت يف هذا املدعي دالئلُ الصدق           
 عندهم حـني    مثل األنبياء الصادقني األطهار؟ أفلم تكن ليلةَ حدادٍ       

ظهر اخلسوف والكسوف يف رمضان يف التـواريخ املـذكورة يف           
النبوءة بعد دعواي؟ أفلم يكن اليوم الذي قُتل فيه ليكهرام حبـسب            
نبوءيت يوم وبال عليهم؟ لقد أمطر اهللا اآليـات كـاملطر بغـزارة             
فأغمض هؤالء العيونَ لئال يروا فيؤمنوا، أليس من احلق أن دعـواي   

املوعد بل قد صدرت يف عني الـضرورة علـى رأس   ليست يف غري  
القرن بالضبط؟ ومن سنة اهللا القدمية ومنذ أن خلـق بنـو آدم أن              
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٧٦ 

املصلحني العظماء يبعثون على رأس القرن ويف عني الضرورة كمـا           
 يوم كان   � على رأس القرن السابع بعد املسيح        �بعث رسولنا   

     ؛ هلذا ١٤ضاعف السبع يصبح العامل بأسره غارقا يف الظالم وعندما ن
كان ظهور املسيح املوعود مقدرا على رأس القرن الرابع عشر ليشري           

 والنيب �إىل أن الفساد الذي حصل يف األمم يف الفترة بني املسيح   
وكما بينا آنفا أن أكرب     .  سيكون مضاعفا يف زمن املسيح املوعود      �

ام النـصارى واليهـود      يف القرآن الكرمي إلفح    �برهان قدمه اهللا    
 ال يمهل مفتري النبوة والرسالة      �وإقامِة احلجة عليهم هو أن اهللا       

ما أغرب إميـانَ املـشايخ الـذين        . والبعثِة من اهللا كذبا بل يهلكه     
يعارضوننا إذ يدعون اإلميان بالقرآن الكـرمي بألـسنتهم ويـردون           

ملعيار مـؤمنني   فلو قاسوا صدقي يف ضوء هذا ا      . الدالئل اليت يقدمها  
بالقرآن الكرمي لتوصلوا إىل احلق عاجال، لكنهم ملعارضيت ال يؤمنون          
مببدأ القرآن الكرمي هذا أيضا، ويزعمون أنه إذا ادعى أحد بأنه نـيب         
أو رسول أو مبعوث من اهللا وأن اهللا يكلِّمه بني حني وآخر ليكشف             

 ٢٣عـواه  عليه حقائق الطريق القومي إلصالح الناس مث مضى على د  
 ومل ميت   � أي انقضت املدة اليت هي مدة نبوة النيب          ؛ عاما ٢٥أو  

ذلك املدعي خالل هذه املدة ومل يقتل فهذا ال يثبت أن ذلك املدعي             
 �نيب صادق أو رسول صادق أو مصلح صادق وجمـدد، وأن اهللا           
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٧٧
لكنه من الواضح اجللي أن هذا القول كفـر ألن          . يكلمه يف احلقيقة  

لك يستلزم اإلساءة إىل كالم اهللا وتكذيبه، وكلُّ عاقل يـدرك أن            ذ
 أن  � قدم هذا الدليل يف القرآن الكرمي إلثبات رسالة النيب           �اهللا  

هذا الرجل إذا كان مفتريا على اهللا ألهلكته، ويعرف مجيع العلماء            
 لَهـو كفـر باإلمجـاع، ألن        �أن االستخفاف بدليل قدمه اهللا      

 على صدق القرآن الكرمي     �ذا الدليل الذي قدمه اهللا      االستهزاء  
. والرسول يستلزم تكذيب كتاب اهللا ورسوِل اهللا، وهو كفر صريح         

 فلعل االفتراء علـى اهللا جـائز يف         ؟لكن كيف نتأسف على هؤالء    
لعل إصرار احلافظ حممـد     :  وقد يقول بعض الظانني بالسوء     !رأيهم

رء ال يهلك رغم افترائه علـى       يوسف على قوله يف كل جملس أن امل       
 -والعياذ بـاهللا  - افترى على اهللا      قد  عاما راجع إىل أنه    ٢٣اهللا طيلة   

، أو تلقَّى إهلاما، ومع ذلك       رؤيا  إنه رأى   كذبا بضع مرات، أو قال   
 عن نبيه الكرمي �قول اهللا ببطالن مل يهلك إىل اآلن، مما جعله يظن    

، إذ لو كان صحيحا فلماذا مل       ٤١ لقطع وتينه  �بأنه لو تقول عليه     
  ؟�يقطع اهللا وتينه مع افترائه عليه 

                                                           
41
 -والعياذ باهللا-حنن ال نتوقع من احلافظ احملترم أن يكون قد افترى على اهللا قط  

مث مل يعاقَب على ذلك فبدأ يؤمن ذه الفكرة، وإمنا نؤمن بأن االفتراء على اهللا 
 منه. عمل األجناس وهم يهلكون يف اية املطاف
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٧٨ 

فنجيب أن هذه اآلية ختص الرسل واألنبياء واملبعوثني الذين 
. يدعون ماليني الناس إليهم والذين بافترائهم يهلك العالَم بأسره

 إلصالح القوم وال يدعي �لكن الذي ال يدعي بأنه بعث من اهللا 
 مزاجاً أو إثباتا جلدارته وكفاءته للناس -والرسالة وإمنا يدعي النبوة 

 بأنه رأى رؤيا ما أو تلقَّى إهلاما، ويكْذب أو خيلط يف كالمه -
فهذا . كذبا فمثلُه كمثل الدودة اليت تولد يف النجاسة ومتوت فيها

اخلبيث ليس جديرا بأي اهتمام أو تشريف من اهللا حىت يقول له اهللا 
تقولت علي فسوف أُهلكك، كال بل إنه ال يستحق أي إذا : �

التفاٍت حلقارته املتناهية، فال أحد يتبعه وال يؤمن به أحد بصفته نبيا 
 عاما ٢٣مث جيب أن يثبت أنه عاش . أو رسوال أو مبعوثا من اهللا

حنن ال نعرف كثريا عن احلافظ حممد يوسف وال يتوقع . ذه العادة
أما حنن .  عليم بأسراره�ه هذه اخلصال، فاهللا منه أن تكون في

  .فنتذكر اثنني من أقواله ومسعنا أنه اآلن تراجع عنهما وينكرمها
لقد بين احلافظ قبل بضعة أعوام يف اجتماعات كبرية أن : أوال

املولوي عبد اهللا الغزنوي ذكر له أن نورا من السماء قد نزل على 
 متثَّل يل بشرا �قال له إن اهللا : اوثاني. قاديان وحرم منه أوالده

  !.وقال يل إن مرزا غالم أمحد على حق، فلماذا ينكره الناس؟
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٧٩

 
 ينكر احلافظ هذين القولني، ألنين لـست شـاهدا           أنا ال أستطيع أن أقبل أن      42

وحيدا على هذين القولني بل يشهد على ذلك مجاعة كبرية من املـسلمني وقـد               
إزالـة  "سجلت كشف املولوي عبد اهللا الغزنوي على لسان احلافظ يف كتـايب             

، وأوقن أن احلافظ لن يتفوه بكذب صريح حىت لو واجه مصيبة كـبرية              "األوهام
فالكذب ال يقل عن    . أخوه حممد يعقوب مل ينكر فأىن له أن ينكر        . قوممن قبل ال  

 منه    . االرتداد

ن يذَللا اآلن دار خبلدي أنه إذا كان احلافظ ينكر هذين األمريِن
صرح ما أمام الكثري من الناس مرارا فال شك أنه قد افترى على 

ق ال ميكنه اإلنكار حىت لو  ألن الذي يقول احل؛٤٢اهللا والعياذ باهللا
قُتل كما أن أخاه حممد يعقوب أيضا أدىل بشهادته الصرحية أن 
املولوي عبد اهللا الغزنوي كان قد قال يف تعبري إحدى الرؤى إن 

فكان احلافظ . النور الذي سينور العالَم هو مرزا غالم أمحد القادياين
يب، ومل يبلغْ من احملترم أيضا يردد هذه األحداث إىل األمس القر

العمر عتيا حىت يظَن أنه بسبب الشيخوخة فقد الذاكرة، وقد مرت 
أكثر من مثانية أعوام على نشري كشف املولوي عبِد اهللا الغزنوي 

فهل ميكن . املذكور آنفا على لسان احلافظ يف كتايب إزالة األوهام
ن عندي أن أن يقبل أي عاقل أين لو كتبت يف كتايب أمرا كاذبا م

يبقى احلافظ بعد قراءته ذلك الكتاب ساكتا؟ ال أدري ما الذي 
أصاب احلافظَ احملترم، يبدو أنه يكتم الشهادة عن عمد ملصلحٍة 
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٨٠ 

وينوي حبسن النية أن يديل ا يف مناسبة أخرى غري أنه ال ضمان 
ففرصة اإلظهار مل تفت بعد، فما الذي يستفيده اإلنسان إذا . للحياة
كنت قد مسعت من !. احلياةَ الروحانيةَ لصاحل احلياة اجلسمانية؟دمر 

 ضدمرارا أنه من مجاعة املصدقني يل وجاهز خلوض املباهلة احلافظ 
 وقد قضى فترة طويلة من حياته ذا االعتقاد، وظلَّ يذكر املكذبني

رؤاه تأييدا هلذا االعتقاد وقد باهلَ بعض األعداء أيضا؛ فلماذا مال 
الدنيا مع ذلك كله؟ لكننا إىل اآلن مل نيأس من أن يفتح اهللا إىل 

  .               عينيه فما زال بريق األمل موجودا حىت ميوت على هذه احلالة

وال يغينب عن البال أن أكرب دافٍع لنشر هذا اإلعالن هو احلافظ 
ألنه هو الذي ركز أوال يف هذه األيام على أن دليل القرآن الكرمي 

عدمي " لو ادعى هذا النيب كذبا أنه تلقَّى الوحي ألهلكته"ائل الق
اجلدوى، بل هناك يف العامل كثري من املفترين الذين ادعوا كذبا النبوةَ 
أو الرسالة أو البعثةَ من اهللا وافتروا على اهللا وعاشوا بعد ذلك أكثر 

ال يتحمله فقول احلافظ هذا .  عاما وما زالوا أحياًء يرزقون٢٣من 
فهل كالم اهللا . أي مؤمن إال الذي قد حلَّت على قلبه اللعنةُ من اهللا

أال إن قول اهللا . ومن أظلم من الذي كذّب كتاب اهللا؟كذب؟ 
 أنه أرى يل � ومن قدرة اهللا !حق وأال إن لعنة اهللا على املكذبني

زول هذه اآليةَ أيضا باإلضافة إىل آياٍت أخرى كثرية إذ جعل مدة ن
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، �الوحي علي متاثل مدة نزول الوحي على سيدنا حممد املصطفى 

 افترى على اهللا كذبا بتلقي - منذ خلق العامل -ولن جتدوا شخصا 
، فمن � عاما مثلَ سيدنا وموالنا النيب ٢٣الوحي من اهللا مث عاش 

تشريف اهللا لنبينا بوجه خاص أنه جعل مدة نزول الوحي عليه 
 أيها املؤمنون إذا وجدمت شخصا يدعي بأنه فيا. معيارا للصدق

مبعوث من اهللا مث ثبت لكم أنه قد مضى على دعواه بتلقي الوحي 
 عاما وظلّ يدعي بتلقي الوحي خالل هذه املدة على التوايل ٢٣

وثبتت دعواه من كتاباته املنشورة فاعلموا يقينا بأنه من اهللا حقا ألنه 
 اهللا بتلقي الوحي مدة متاثل مدة من املستحيل أن يفوز الكاذب عند

غري أنه من . �نزول الوحي على سيدنا وموالنا حممد املصطفى 
الواجب الضروري التحقُّق بأنه فعال قد مضت على دعواه بتلقيه 

 عاما وأنه خالل هذه املدة مل يسكت قط ومل يتراجع ٢٣الوحي 
زل عليه ويف هذه األمة أنا ذلك اإلنسان الوحيد الذي ن. عن دعواه

، وقد استمر � عاما على شاكلة نبيه الكرمي ٢٣الوحي من اهللا مدة 
 وإلثبات ذلك .  عاما بانتظام دون انقطاع٢٣نزول الوحي علي

أُسجل فيما يلي تلك املكاملات اإلهلية اليت نشرتها يف الرباهني 
 عاما وظلّت تنشر شفويا مدة مثانية أعوام تقريبا ٢١األمحدية قبل 

" الرباهني األمحدية"بل صدور الرباهني، ويشهد على ذلك كتاب ق
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٨٢ 

نفسه، وبعد ذلك سأُسجل بعض املكاملات اإلهلية اليت تلقّيتها بعد 
وظلت تنشر يف كتيب األخرى بني حني " الرباهني األمحدية"صدور 

وآخر، فكلمات اهللا هذه اليت نزلت علي من اهللا منشورةٌ يف الرباهني 
الع على التفصيل  فقط ولالطّدية، وأسجلها باختصار كمثٍَلاألمح

  . موجود" الرباهني"فكتاب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



������ �

  

٨٣
  

@òî�⁄a@pb½bØ½a@ @
@bèi@oÏŠ’m@�Ûa@ïçë@òí†»þa@´ça�Ûa@¿@òiìnØß@ @

غرست لك قدريت . ، أنت مرادي ومعي٤٣بشرى لك أمحدي"
أنت . تك لنفسياختر. أنت وجيه يف حضريت. ِسرك ِسري. بيدي

مني مبنـزلة توحيدي وتفريدي، فحانَ أن تعانَ وتعرف بني 
بوركت يا أمحد، . يا أمحد، فاضت الرمحة على شفتيك. الناس

الرمحن علّم القرآن لتنذر قوما . وكان ما بارك اهللا فيك حقا فيك
لُ قُل إين أُِمرت وأنا أو. ما أُنذر آباؤهم، ولتستبني سبيل ارمني

وميكرون . ٤٤قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا. املؤمنني

                                                           
 )الناشر(". بشرى لك يا أمحدي"قد ورد يف كتاب الرباهني األمحدية،  43
 جيدر جبماعيت التأمل يف هذا املقام ألن اهللا القدير يقول يف هذا الوحي إن الفوز               44

كامل حبيث ينبغي أن ال تبقى فيكم أدىن ذرة من          باحلب اإلهلي منوط باتباعكم ال    
الواردة يف الكالم اإلهلي حبقـي، أنـين        " النيب"أو  " الرسول"وإن كلمة   . املعصية

رسول ونيب اهللا، فهذا اإلطالق جمازا واستعارةً ألن الذي يتلقى الوحي مـن اهللا              
س من غري املناسب    مباشرةً وكان من املؤكد أن اهللا يكلّمه مثلما كلَّم األنبياَء فلي          

إطالق كلمة النيب أو الرسول عليه، بل إنه استعارةٌ فصيحة جدا، وهلذا السبب قد              
يف صحيح البخاري وصحيح مسلم واإلجنيل وسفر دانيال ويف         " نيب"وردت كلمةُ   
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وما كان اهللا ليتركك حىت مييز . وميكر اهللا واهللا خري املاكرين
وإنّ عليك رمحيت يف الدنيا والدين، وإنك . اخلبيثَ من الطيب

وأنت مين مبنـزلٍة . اليوم لدينا مكني أمني، وإنك من املنصورين
يا أمحد، اسكن . مها اخلَلْق، وما أرسلناك إال رمحةً للعاملنيال يعلَ

هذا من . يا آدم، اسكن أنت وزوجك اجلنة. أنت وزوجك اجلنة
أردت أن أستخلف فخلقت . رمحة ربك ليكون آيةً للمؤمنني

جِري اِهللا يف حلل األنبياء، . آدم، ليقيم الشريعة ويحيي الدين
كنت كنـزا خمفيا، .  واآلخرة ومن املقربنيوجيه يف الدنيا

فأَحببت أن أُعرف، ولنجعله آية للناس ورمحة منا، وكان أمرا 
يا عيسى إين متوفّيك ورافعك إيلّ ومطهرك من الذين . مقضيا

. كفروا وجاعلُ الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة
خيوفونك ِمن دونه، يعصمك . ِخرينثُلّةٌ من األولني، وثلّة من اآل

                                                                                                                              

حبقي " امللك"أسفار بعض األنبياء اآلخرين حيث ورد ذكري، كما وردت كلمةُ           
يف كتابه دانيال ومعـىن     " ميكال"زا ولقد مساين دانيال     يف كتب بعض األنبياء جما    

باللغة العربية مثيلُ اهللا، وكأنه يشبه اإلهلام الوارد يف الرباهني األمحديـة            " ميكال"
، أي أنت "أنت مين مبنـزلة توحيدي وتفريدي فحان أن تعان وتعرف بني الناس      "

ـ         سوف أجعلـك  حائز على قريب وأنا أحبك كما أحب توحيدي وتفريـدي، ف
معروفا يف العامل مثلما أريد أن ينتشر توحيدي، وحيثما وصل امسي سيكون امسك             

 منه     . معه
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حيمدك اهللا . اهللا ِمن عنده ولو مل يعصمك الناس، وكان ربك قديرا

وقالوا إنْ هو . حنمدك ونصلي، وإنا كفيناك املستهزئني. من عرشه
ولقد كرمنا بين . إال إفك افترى، وما مسعنا ذا يف آبائنا األولني

. تكون آية للمؤمننيآدم وفضلْنا بعضهم على بعض، كذلك ل
قلْ عندي شهادة . وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلُوا

من اهللا فهل أنتم مؤمنون؟ قل عندي شهادة من اهللا فهل أنتم 
وإنْ يروا . مسلمون؟ وقالوا أَنى لك هذا إنْ هذا إال سحر يؤثَر

سلي، كتب اهللا ألغلنب أنا ور. آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر
هو الذي . واُهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

ال مبدلَ . أرسل رسوله باهلُدى ودين احلق ليظهره على الدين كلّه
والذين آمنوا ومل يلِبسوا إميام بظلٍم أولئك هلم . لكلمات اهللا

. وال ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقون. األمن وهم مهتدون
ا، أهذا الذي بعث اهللا؟ وينظرون إليك وإنْ يتخذونك إال هزو

وإذ ميكر بك الذي كفَّر، أَوِقد يل يا هامانُ . وهم ال يبصرون
تبت يدا أيب . لعلّي أطّلع على إله موسى، وإين ألظنه من الكاذبني

وما أصابك فِمن . ما كان له أن يدخل فيها إال خائفا. هلب وتب
أَال إنها فتنةٌ من اهللا، .  فاصرب كما صرب أولو العزمالِفتنة ههنا،. اهللا

ويف . عطاًء غري جمذوذ. ليحب حبا مجا، حبا ِمن اهللا العزيز األكرم
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اهللا أجرك، ويرضى عنك ربك، ويتم امسك، وعسى أن حتبوا شيئا 
وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم، واهللا يعلم 

  ٤٥."نوأنتم ال تعلمو
أي جتري النعمة (" فاضت الرمحة على شفتيك ":شرح الوحي

  .)على شفتيك أي احلقائق واملعارف
أي كشف عليك معاين القرآن اليت نسيها (." الرمحن علّم القرآن"

  )الناس
  .)أي لتتم احلُجة على ارمني(" ولتستبني سبيل ارمني"
لقّي الوحي من أي أقول لكم كل هذا الكالم بت(" قُل إين أُِمرت"
  .)اهللا

  )يف هذا العصر("  وأنا أولُ املؤمنني"
أي كل من له عالقة بك (." يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة"

سواء أكانت زوجك أو صديقك سينجو وينال احلياة الفردوسية 
   .)وأخريا سيدخل اجلنة

                                                           
 ومبا أن هذه ، لقد كتبنا هذا القدر من اإلهلامات من الرباهني األمحدية باختصار45

اإلهلامات قد نزلت علي مرارا وبترتيب خمتلف فلم ألتزم يف تركيب اجلمل أي 
 منه  . كل ترتيب حبسب فهم امللهم إهلاميترتيب معني، ف
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أي هذا اآلدم الذي (." فخلقت آدم ليقيم الشريعة ويحيي الدين"

  . )وف يقيم الشريعة ويحيي الدينس
أي هذا رسول اهللا يف حلل (" جِري اِهللا يف حلل األنبياء"

   ).األنبياء
أي سنجعل عبدنا هذا آيةً منا (" ولنجعله آية للناس ورمحة منا"

  .)وجنعله مثاال لرمحتنا
   )أي لن يقدر أعداؤك على قتلك(" يا عيسى إين متوفّيك"
الرباهني الساطعة أنك من مقريب، بأُثبت أي س(" ورافعك إيلّ"

   .)وأبرئ ساحتك من مجيع التهم اليت يلصقها املنكرون بك
فوق الذين كفروا إىل ) أي من املسلمني(" وجاعل الذين اتبعوك"

  . يوم القيامة
أي إذا كان الناس يسبونك فإن اهللا (" حيمدك اهللا من عرشه"

" لوا إن هو إال إفك افترىوقا. ")حيمدك على العرش مقابل ذلك
ال يعرف هؤالء السفهاء أن خلْع منصب على أحد ال يصعب أي (

  ) على اهللا
كذلك خلعنا هذه املرتبة على هذا (" كذلك لتكون آية للمؤمنني"

   .)..الرجل
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فليتضح أن اجلملة (" وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر"
 أن الكفار حني رأوا معجزة األخرية من هذا الوحي آيةٌ قرآنية وتعين

انشقاق القمر احتجوا بأنه نوع من اخلسوف الذي حيدث عادةً وال 
 إىل اخلسوف والكسوف �يشكّل آيةً، ففي هذه النبوءة أشار اهللا 

الذي ظهر بعد سنني عدة من صدور هذه النبوءة وهذا اخلسوف 
بوءةً والكسوف كان مذكورا يف القرآن الكرمي وحديث الدار قطين ن

كما صرح أن املنكرين سيقولون بعد رؤية هذه اآلية . آيتني للمهدي
وليكن معلوما أن القرآن الكرمي قد . إا ليست آيةً وإمنا أمر عادي

جِمع الشمس �أشار إىل هذا اخلسوف والكسوف يف آية 
رالْقَمإن (أما يف احلديث فرواية اإلمام الباقر اليت تنص على . �٤٦و

ومن الطريف أن . تبين هذا اخلسوف والكسوف ..)دينا آيتني مله
الرباهني "نبوءة اخلسوف والكسوف هذه قد وردت يف كتاب 

قبل حتقُّقها خبمسة عشر عاما، وأُنِبئَ أن الظاملني لن يؤمنوا " األمحدية
ذه اآلية عند ظهورها وسيقولون إنه حيدث عادةً، مع أنه مل حيدث 

هر رمضان نفسه يف زمن وجد فيه املهدي خسوف وكسوف يف ش
  . منذ خلق العامل

                                                           
46

 ١٠ :القيامة  
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قل عندي شهادة "يف " قل عندي شهادة من اهللا"أما تكرار مجلة 

قل عندي شهادة من اهللا فهل أنتم . من اهللا فهل أنتم مؤمنون
فاملراد من الشهادة األوىل كسوف الشمس، أما (". مسلمون

  ) الشهادة الثانية فهي خسوف القمر
   )القدميمن (" تب اهللاك"
أي مهما تعرض املبعوثون من اهللا للمواجهة (" ألغلنب أنا ورسلي"

   )فلن يغلَبوا
فهذه نبوءة بأن شيخا شقيا سيِعد (" وإذ ميكر بك الذي كفَّر"

   )قرطاس تكفِري املسيح املوعود يف الزمن الوشيك
أنت أساس ضع : أي سيقول لكبِريه هامان(" أوِقد يل يا هامانُ"

التكفري لنفوذك يف الناس فأنت قادر بفتواك على إثارة اجلميع، 
فاختم أنت قبل اجلميع على فتوى التكفري هذه ليشتعل املشايخ 

   .)كلُهم ولكي خيتموا هم أيضا بعد رؤية ختمك
   )أي ألتأكد هل يؤيده اهللا أم ال(" لعلّي أطّلع إىل إله موسى"
  . )فختم(" وإين ألظنه من الكاذبني"
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"ت يدا أيب هلب وتبا ورقةَ ( ٤٧."تب إحدى يديه اليت أمسك
   )التكفريالتكفري والثانية اليت ختم ا أو كتب ا فتوى 

أي عندما سيختم هامان على ورقة التكفري (" الِفتنة ههنا"
   )فستحدث فتنةٌ كبرية

 أي من األنبياء، ففيه إشارةٌ إىل(" فاصرب كما صرب أولو العزم"
 الذي كتب املشايخ اليهود األجناس فتوى تكفريه، ويف �عيسى 

هذا اإلهلام إشارةٌ إىل أن هذا التكفري سيتحقّق لكي يظهر التشابه مع 
لقد مسى اهللا كاِتب االستفتاء يف اإلهلام .  يف هذا أيضا�عيسى 

بفرعونَ، أما الذي أصدر الفتوى أوال فسماه هامانَ، فليس من 

                                                           
يتضح من هذا الكالم اإلهلي أن الذين يكفِّرون ويكذبون هم قوم هالكون، فال  47

يستحقون أن يصلِّي وراءهم أحد أبناء مجاعيت، فهل ميكن حلي أن يصلِّي خلف 
ن تصلّوا خلف أي  أخربين أنه حرام عليكم قطعا أ�ميت، فتذكروا أن اهللا 

مكفِّر أو مكذب أو متردد، بل جيب أن يؤمكم أحد منكم، وإىل هذا يشري جانب 
أي عندما سينـزل املسيح فسيكون لزاما " إمامكم منكم" البخاري حديِثمن 

. عليكم أن تتركوا ائيا سائر الِفرق اليت تدعي اإلسالم، وسيكون إمامكم منكم
فهل تريدون أن تقوم عليكم حجةُ اهللا وتحبط أعمالُكم فعليكم أن تعملوا بذلك، 

وأنتم ال تشعرون، فالذي يقبلين بصدق القلب فهو يطيعين أيضا بإخالص، 
أما الذي ال يقبلين . ويعتربين حكَما يف كل أمر ويطلب مين احلكم يف كل نزاع

نظر إىل  فاعلموا أنه ليس مين ألنه ال ي؛بصدق القلب فسترون فيه خنوة وأنانية
 منه               . أقوايل اليت تلقيتها من اهللا بعظمة فال تعظيم له يف السماء
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أن يكون إشارة إىل أن هامان سيموت كافرا، أما فرعون املستغرب 

ه ِإال الَِّذي آمنت لآمنت أَنه ال ِإ�فمن احملتمل أن يقول إذا أراد اهللا 
أَال إنها فتنةٌ من اهللا، ليحب حبا مجا، حبا ِمن . �٤٨ِبِه بنو ِإسراِئيل

جرك ويرضى عنك اهللا العزيز األكرم عطاء غري جمذوذ، ويف اهللا أ
ربك ويِتم امسك، وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن 

ففيه إشارة (. تكرهوا شيئا وهو خري لكم واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون
إىل أن التكفري كان ال بد منه وكانت تكمن فيه حكمةٌ إهلية، 
فاألسف على الذين ظهرت بواسطتهم هذه احلكمةُ واملصلحةُ 

  .)لو مل يولدوا لكان خريااإلهلية، ف
لقد نسخنا هذا القدر من اإلهلامات من الرباهني األمحدية كمثال، 

 عاما هذه أي من الرباهني األمحدية إىل اليوم ٢١غري أنين خالل مدة 
قد ألّفت أربعني كتابا ووزعت قرابة ستني ألف إعالن يف إثبات 

ان من صدق دعواي، وقد أصدرا كلها يف صورة كتيبات، وك
دأيب فيها كلها أن أنشر فيها إهلامايت اجلديدة على الدوام، ففي هذه 
احلالة يستطيع كل عاقل أن يدرك كم كان نشاطي مكثفًا ليل ار 

. يف هذه املدة الطويلة بدءا من دعواي بأين مبعوث من اهللا إىل اليوم
العافية ومل يبِقين اهللا حيا إىل اآلن فحسب، بل قد متعين بالصحة و
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 ٩١ :يونس  



                  ��������������������������������������������������� �

  

٩٢ 

لتأليف هذه الكتب ورزقين املال وهيأ يل الوقت أيضا، وليست من 
سنة اهللا معي يف اإلهلامات أن يكلّمين كالما عاديا بل إن معظم 

. إهلامايت حافلة بالنبوءات وهي تتضمن ردا على مكايد العدو السيئة
فمثال كان اهللا يعلم أن األعداء سيتمنون هالكي لكي يستدلوا مبويت 

مثانني حوال أو قريبا من "العاجل على كذيب، فقد قال يل سلفًا 
وقد تلقيت هذا ". ذلك أو تزيد عليه سنينا وترى نسال بعيدا

.  عاما، وأُشيع يف مئات األلوف من الناس٣٥اإلهلام قبل ما يقارب 
كذلك ملا كان يف العلم اإلهلي أن األعداء سيتمنون أن أُترك وأُخذل 

 أُحقق أي صيت يف العامل لكي يستنتجوا من ذلك كالكاذبني وال
أين مل أُحرز القبول الذي حيظى به الصادقون وينـزل هلم من 

ينصرك رجال نوحي "السماء، فقد قال يف الرباهني األمحدية سلفا 
إليهم من السماء، يأتون من كل فج عميق وامللوك يتربكون 

قال للمعارضني أهذا فعندئذ سي(. إذا جاء نصر اهللا والفتح. بثيابك
 وانتهى أمر الزمان إلينا أليس هذا )٤٩افتراُء اإلنسان أم فعلٌ إهلي؟

                                                           
 يعلم أنه إذا أصابين مرض خبيث مثل اجلذام أو اجلنون أو �كذلك كان اهللا  49

العمى أو الصرع فسوف يستنتج من ذلك هؤالء أن الغضب اإلهلي نزل علي، 
 يف الرباهني األمحدية أنه سيحميين من كل علَّة خبيثة وسيتم فلهذا قد بشرين سابقا

تنـزل الرمحة على ثالٍث؛ العني "نعمته علي، وبعده تلقّيت إهلاما خاصا بالعني 
املاء "أي إن عيين لن تتضررا بسبب الشيخوخة ولن يصيبهما " .. وعلى األخريني
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٩٣
 يعلم أن األعداء سيتمنون أن أموت � كان اهللا كذلك( ."باحلق

 �منقطع النسل، لكي تكون آية يف نظر السفهاء، فقد بشرين اهللا 
ينقطع نسلُ أي س(" ينقطع آباؤك ويبدأ منك" )يف الرباهني األمحدية

أساسا مثل بك   اهللاآبائك ولن يبقى هلم أي ذكْر وسوف يضع
 يف �األساس الذي وضع بإبراهيم، وذه املناسبة مساين اهللا 

سالم على إبراهيم صافيناه  ":)الرباهني األمحدية إبراهيم كما قال
قل رب ال . وجنيناه من الغم واِختذوا من مقام إبراهيم مصلى

  " .نت خري الوارثنيتذرين فردا وأ
فأنتم الذين ( .. )أي هذا العبد املتواضع(" سالم على إبراهيم"

تتبعونه اجعلوا مصالكم موضع قدميه، أي اتبعوه اتباعا كامال 
  .)لتنجوا

 لن يتركين فردا وسوف يكثر �هذا اإلهلام يشري إىل أن اهللا 
واِختذوا : "أما قوله. نسلي كإبراهيم وسيتربك الكثريون ذا النسل

                                                                                                                              

خران فلم يصرح ما اُهللا  الذي يسبب ضياع نور البصر، أما العضوان اآل"األزرق
ووعد بأن الربكة نفسها ستنـزل عليهما أيضا ولن يطرأ الفتور على قوامها 

اآلن أخِبروين أي كذاب رأيتم يف العامل يتنبأ بأنه سيعمر؟ ويدعي أن . وقدراما
؟ كذلك ملا كان يعلم أن .بصره وعضوين آخرين له ستبقى سليمة إىل آخر احلياة

يعصمك اهللا ولو مل "يدون لقتلي فقد بشر سلفا يف الرباهني األمحدية الناس سيك
  منه             ."يعصمك الناس
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٩٤ 

فهذه اجلملة آيةٌ قرآنية ومعناها يف هذا " من مقام إبراهيم مصلّى
املوضع أن اقتدوا بعباداتكم ومعتقداتكم بإبراهيم هذا الذي أُرسلَ، 

ومبشرا �، كما تشري آيةُ شؤونكموتأسوا بأسوته يف كل شأن من 
دمأَح همِدي اسعب أِْتي ِمنوٍل يسظهر يف الزمن أ.. �٥٠ِبري سي

 وسيكون امسه يف ٥١، وكأنه إحدى يديه�األخري مظهر للنيب 
. السماء أمحد، وسينشر الدين على شاكلة املسيح يف صبغة اجلمال

 أنه عندما �٥٢واتِخذُوا ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى�كما تشري آية 
 الزمن األخري تفترق األمة احملمدية إىل ِفرق كثرية فسوف يظهر يف

.                                     إبراهيم، والذين يتبعونه هم تلك الفرقة الناجية من بني سائر الفرق
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 ٧ :الصف  
اجلدير بالذكر أنه كما كان هللا يدا اجلالِل واجلمال، فاقتداًء بذلك قد وهـب               51

  أيضا يدي الرمحِة والشوكِة كلتيهما لكونه مظهـرا أمت هللا          � نبينا الكرمي    �اهللا  
 :األنبيـاء (�وما أَرسلْناك ِإلَّا رحمـةً ِللْعـالَِمني      �فإىل يد اجلمال تشري آيةُ      . �

 �وما رميت ِإذْ رميت ولَِكن اَهللا رمـى       �، أما يد اجلالل فتشري إليها آيةُ        )١٠٨
هما  هاتان يف وقت   � يريد أن تتجلّى صفتا النيب       �، فلما كان اهللا     )١٨ :األنفال(

، وأوصـل صـفة اجلمـال إىل        	بواسطة الصحابة   ) �( جاللَه   �فقد أظهر   
وآخِرين ِمنهم لَما   �الكمال بواسطة املسيح املوعود ومجاعِته، وإىل ذلك تشري آية          

قُوا ِبِهملْحمنه     ). ٤ :اجلمعة(�ي 
 ١٢٦ :البقرة 52
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٩٥
واآلن نود أن نكتب بعض اإلهلامات مثاال من الكتب األخرى؛ 

األوهام إىل اية الكتاب،  من إزالة ٦٣٤فقد وردت يف الصفحة 
�QQQQ�D��D��D��D. جعلناك املسيح بن مرمي": ات التاليةوالكتب األخرى اإلهلام

�(R�S	�T��U�4�5�(R�S	�T��U�4�5�(R�S	�T��U�4�5�(R�S	�T��U�4�5�4�V�� WX�Y�)Z�[�\��6�']�D�Q���^�_�`)�4�V�� WX�Y�)Z�[�\��6�']�D�Q���^�_�`)�4�V�� WX�Y�)Z�[�\��6�']�D�Q���^�_�`)�4�V�� WX�Y�)Z�[�\��6�']�D�Q���^�_�`)���� == ==aa aa

��b������c�JK�d�)e�fg�h����;[�i��9jk���l������m�n��b������c�JK�d�)e�fg�h����;[�i��9jk���l������m�n��b������c�JK�d�)e�fg�h����;[�i��9jk���l������m�n��b������c�JK�d�)e�fg�h����;[�i��9jk���l������m�n
o�pq�Fo�pq�Fo�pq�Fo�pq�Frrrrبن احلمد هللا الذي ج":  مث هناك إهلام آخر٥٣ علك املسيح

كمثلك در ال . أنت الشيخ املسيح الذي ال يضاع وقته. مرمي
  ".يضاع

لَنحِيينك حياة طيبة، مثانني حوالً أو قريبا من : "�مث قال 
مظهر احلق والعالء، كأن اهللا نزل من . ذلك، وترى نسالً بعيدا

  ." السماء
 ما أنت أن تترك .يأيت قمر األنبياء، وأمرك يتأتى: "�مث قال 

  ." الفوق معك، والتحت مع أعدائك. الشيطان قبل أن تغلبه
إين مهني من أراد إهانتك، وما كان اهللا ليتركك : "� مث قال 

سبحان اهللا، أنت وقاره، فكيف . حىت مييز اخلبيث من الطيب

                                                           

53
. مسعنا ذا يف األولنيسيقولون ما . لقد جئت على قدم عيسى: قُلْ هلم: أي  

ام. قُلْ علمكم ضئيل، واهللا أعلمإنكم تقتنعون بظاهر الكلمات واإل. 
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٩٦ 

قل رب إين اخترتك على كل . إين أنا اهللا فاخترين. يتركك
   ."شيء

سنأخذه ِمن ماِرٍن . سيقول العدو لست مرسال: "اىلمث قال تع
. إين مع األفواج آتيك بغتة. أو خرطوم، وإنا من الظاملني منتقمون

. يوم يعض الظاملُ على يديه، يا ليتين اختذت مع الرسول سبيال
إنا أنزلناك، . وقالوا سيقْلَب األمر، وما كانوا على الغيب مطّلعني

  ."وكان اهللا قديرا
  ....سنضيق على هذا العدو اخلناق بأدلة قاطعة:... الشرح

ال علم لك بالساعة اليت تأتيك فيها : إين آتيك جبيوشي فجأةً، أي
ليتين مل أعارض من أُرِسل من اهللا وليتين كنت : يقول..... نصريت

  .معه
ستتشتت هذه اجلماعةُ ويفسد أمرها، مع أم مل يعطَوا : وقالوا

إمنا أنت برهان من عندنا، وكان اهللا قادرا على أن . علم الغيب
  .يظهر برهانه عند احلاجة

إنا أرسلنا أمحد إىل قومه، فأعرضوا وقالوا : " مث قال تعاىل
إنّ . كذّاب أَِشر، وجعلوا يشهدون عليه ويسيلون كماٍء منهِمٍر

أنت قابلٌ، . إين أنا الرمحن. يأتيك نصريت. ِحبي قريب مستتر
وإين أنرت مكانك، . إين حاشر كلِّ قوٍم يأتونك جنبا. يك وابليأت
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٩٧
بلجت آيايت، ولن جيعل اهللا . تنـزيلٌ من اهللا العزيز الرحيم

طيب مقبولُ . أنت مدينة العلم. للكافرين على املؤمنني سبيال
أنت مين . بشرى لك يف هذه األيام. الرمحِن، وأنت امسي األعلى

قائم على نفسه، مظْهر احلي، وأنت مين مبدأُ أنت ال. يا إبراهيم
أم يقولون حنن مجيع منتصر، . األمِر، أنت ِمن مائنا، وهم ِمن فشل

احلمد هللا الذي جعل لكم الصهر . سيهزم اجلَمع ويولّون الدبر
إنا أخرجنا لك زروعا . أَنِذر قومك وقل إين نذير مبني. والنسب

ال خوف عليكم ألغلنب أنا : قال. نهلكنكقالوا ل. يا إبراهيم
إن . وإني مع األفواج آتيك بغتةً، إين أموج موج البحر. ورسلي

قُلْ إي وريب إنه حلق، . فضل اهللا آلٍت، وليس ألحد أن يرد ما أتى
وينـِزل ما تعجب منه، وحي من رب . ال يتبدل وال خيفى

إن اهللا مع . شيء ويرىالسماوات العلى، ال إله إال هو، يعلَم كل 
تفتح هلم أبواب السماء، . الذين اتقَوا والذين هم حيسنون احلسىن

وأنت ، ٥٤أنت تربى يف ِحجر النيب. وهلم بشرى يف احلياة الدنيا
  ."تسكن قُنن اجلبال، وإين معك يف كل حال

                                                           
ملاذا ينـزل علي اإلهلام باللغة العربية، فإمنا اجلواب أن : بعض السفهاء يقول 54

الفرع ال ميكنه االنفصال عن أصله، فلما كان هذا العبد املتواضع يترىب يف ِحجر 
من علَّم ) الذي(تبارك " كما يدلُّ على ذلك إهلام الرباهني األمحدية النيب العطوف
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٩٨ 

. إنك ذو كفاءة، لذلك سيصيبك غيث عظيم:.... الشرح
كيف نعرف أنه : ولو قيل... كل قومسأرسل إليك أفواجا من 

كالم اهللا، فآيةٌ هلم أن هذا الكالم نزل بآيات، ولن يتيح اهللا 
أنت القائم ... للكافرين فرصةَ توجيه اعتراض حقيقي إىل املؤمنني

على صفاته تعاىل، ومظْهر الرب احلي، وأنت عندي بدايةُ األمِر 
ز من ناحية األصهار احلمد هللا الذي كتب لك الع.... املنشود
إن اهللا مع الذين خيشونه ويقومون باحلسنات أحسن قيام، ... واآلباء

  . بروعةويعملون الصاحلات 
وقالوا إنْ هذا إال اختالق، إنّ هذا الرجل جيوح : "مث قال تعاىل

قلْ لو كان األمر من عند غري . قلْ جاء احلق وزهق الباطل. الدين
هو الذي أرسل رسوله باهلُدى . ثريااهللا لوجدمت فيه اختالفًا ك

قُلْ إِن افتريته فعلي إجرامي، ومن . ودين احلق وذيب األخالق
تنـزيلٌ من اهللا العزيز الرحيم، . أظلم ممِن افترى على اهللا كذبا

                                                                                                                              

 أي مبارك ذلك اإلنسان الذي أكسب الفيوض الروحانية أي سيدنا �"وتعلَّم
، واإلنسان املبارك الثاين هذا العبد املتواضع الذي تعلَّم منه، ويف �رسول اهللا 

أن يتلقّى املتعلِّم أيضا اإلهلام باللغة هذه احلالة إذا كانت لغة املعلِّم عربيةً فيجب 
 منه   . العربية نظرا هلذه العالقة

. هنا زيدت من الكاتب خطأً وال توجد يف الرباهني األمحدية" الذي"كلمة  �
 )      الناشر(
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٩٩
عسى اهللا أن . ِلتنِذر قوما ما أُنذر آباؤهم، ولتدعو قوما آخرين

خيرون على األذقان . ٥٥دةًجيعل بينكم وبني الذين عاديتم مو
ال تثريب عليكم اليوم، . سجدا، ربنا اغفر لنا إنا كنا خاطئني
إين أنا اهللا، فاعبدين وال . يغِفر اهللا لكم، وهو أرحم الرامحني

اهللا ويلٌّ . تنسين، واجتِهد أن تِصلين، واسألْ ربك وكُن سئوالً
ده حتكمون؟ نزلْنا على هذا حنان، علَّم القرآن، فبأي حديث بع

دنا . العبد رمحةً، وما ينطق عن اهلوى، إنْ هو إال وحي يوحى
ذَرين واملكذّبني، إين مع . فتدلّى، فكان قاب قوسني أو أدىن

. إنّ يومي لفصلٌ عظيم، وإنك على صراٍط مستقيم. الرسول أقوم
ك إيلّ،  نِرينك بعض الذي نِعدهم أو نتوفّينك، وإين رافعوإنا

  ".ويأتيك نصريت، إين أنا اهللا ذو السلطان

قلْ لو مل يكن هذا األمر من عند اهللا تعاىل ملا وجد             ... :الشرح
يف كالم اهللا ما يؤيده، ولكان هذا األمر معارضا للـسبيل الـذي             
يذكره القرآن الكرمي وملا وجد تصديقه يف القرآن، وملا قام عليه أي            

                                                           
 �وِلذَِلك خلَقَهم�:  من املستحيل أن يؤمن اجلميع ألنه مبوجب آية55
لُ الَِّذين اتبعوك فَوق الَِّذين كَفَروا ِإلَى يوِم وجاِع�: ومبوجب آية) ١٢٠:هود(

 فإن إميان اجلميع ينايف النص الصريح، فاملراد السعداء ؛)٥٦: آل عمران (�الِْقيامِة
 منه    . منهم فقط
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 وملا وجد فيه قط نظام وترتيب وسلسلة علمية دليل من األدلة احلقّة، 
وذخرية األدلة اليت توجد فيه اآلن، وملا وجد معه شيء من اآليـات        

 الذي أرسل رسوله    هو اهللا .... اليت ترافقه اآلن من السماء واألرض     
 املتواضع إجرامي أي... أي أنا العبد قل ان اختلقته من عندي فعلي :

ا ال ينطق من عنده، بل إن ما تسمعون إمنا          إن هذ ... ال بد أن أهلك   
هو وحي اهللا، إنه دنا من اهللا أي ذهب إىل فوق، مث جاء إىل حتـت                
لتبليغ احلق، لذا فإنه صار وسط قوسني، حيـث صـار اهللا فوقـه              

وإنّ ما نِعدهم فقد نريك بعضا منه يف حياتـك،      .... واملخلوق حتته 
سوف : سأرفعك إيل، أي  أو نميتك وننجز وعدنا بعد وفاتك، وإين        

إين . سيكون نصريت حليفك  . أُثبت للدنيا أنك مرفوع إىل اهللا تعاىل      
  . أنا اهللا الذي تسيطر آياته على القلوب وتسخرها

ويف سلسلة هذه اإلهلامات هناك بعض اإلهلامات باللغة األردية 
  : أيضا وأُسجل بعضها فيما يلي وهي

������������. لك خطاب العزة�(��mt���9s����9s���)mt���9s����9s���)mt���9s����9s���)mt���9s���mt��mt��mt��mt(����9s): "أ(
�o� u�� v� C�� Vw� �P�o� u�� v� C�� Vw� �P�o� u�� v� C�� Vw� �P�o� u�� v� C�� Vw� �P))))))))))))))))))))))))���xP� �y� �� �� e� A� z����� D� �����xP� �y� �� �� e� A� z����� D� �����xP� �y� �� �� e� A� z����� D� �����xP� �y� �� �� e� A� z����� D� ��

�9�:������'2<���/�0��1)��{��|�m}�M��y���1�~�G����9�:������'2<���/�0��1)��{��|�m}�M��y���1�~�G����9�:������'2<���/�0��1)��{��|�m}�M��y���1�~�G����9�:������'2<���/�0��1)��{��|�m}�M��y���1�~�G���
�(����������6������#������6�V�G)��'23����6�78�(����������6������#������6�V�G)��'23����6�78�(����������6������#������6�V�G)��'23����6�78�(����������6������#������6�V�G)��'23����6�78= = == = == = == = =

�)��)��)��)��u�� v� �G)� M� ��� 
� D� '��� ��� ��� 9q�� 6� '��u�� v� �G)� M� ��� 
� D� '��� ��� ��� 9q�� 6� '��u�� v� �G)� M� ��� 
� D� '��� ��� ��� 9q�� 6� '��u�� v� �G)� M� ��� 
� D� '��� ��� ��� 9q�� 6� '�



������ �

  

١٠١
�F�V�G)���G� n� �� ��� ��� ��� ��)�� u�� u�� v� ��� �� '�����F�V�G)���G� n� �� ��� ��� ��� ��)�� u�� u�� v� ��� �� '�����F�V�G)���G� n� �� ��� ��� ��� ��)�� u�� u�� v� ��� �� '�����F�V�G)���G� n� �� ��� ��� ��� ��)�� u�� u�� v� ��� �� '����
�(�� *��� 6� C�� [� ��� ��� `)�o� [� �� &�&� 7��� ��� 4� '����  ��(�� *��� 6� C�� [� ��� ��� `)�o� [� �� &�&� 7��� ��� 4� '����  ��(�� *��� 6� C�� [� ��� ��� `)�o� [� �� &�&� 7��� ��� 4� '����  ��(�� *��� 6� C�� [� ��� ��� `)�o� [� �� &�&� 7��� ��� 4� '����  �

)4�S¡�¢��£�v�'¤¥�g)4�S¡�¢��£�v�'¤¥�g)4�S¡�¢��£�v�'¤¥�g)4�S¡�¢��£�v�'¤¥�g ذوارأس الرفق فإن الرفق، قالرف خ 
�������اخلريات����))))e���+���'¦��§��������;�����)�����������))))e���+���'¦��§��������;�����)�����������))))e���+���'¦��§��������;�����)�����������))))e���+���'¦��§��������;�����)

�¨�����C��©�ª«��m�)���������	�
���
���������������¨�����C��©�ª«��m�)���������	�
���
���������������¨�����C��©�ª«��m�)���������	�
���
���������������¨�����C��©�ª«��m�)���������	�
���
��������������¬¬¬¬
�6� C�� � C�� �� �o� �k� �� �g� ®�� ��� M� 
¯y� U� °�� )�� ���6� C�� � C�� �� �o� �k� �� �g� ®�� ��� M� 
¯y� U� °�� )�� ���6� C�� � C�� �� �o� �k� �� �g� ®�� ��� M� 
¯y� U� °�� )�� ���6� C�� � C�� �� �o� �k� �� �g� ®�� ��� M� 
¯y� U� °�� )�� ��

��)±�[�²�9�&��)±�[�²�9�&��)±�[�²�9�&��)±�[�²�9�&�M�'³´�µ��´�
�¶�·G�¸¹�2��º�»�6�·G�¼����M�'³´�µ��´�
�¶�·G�¸¹�2��º�»�6�·G�¼����M�'³´�µ��´�
�¶�·G�¸¹�2��º�»�6�·G�¼����M�'³´�µ��´�
�¶�·G�¸¹�2��º�»�6�·G�¼���
e��´e��´e��´e��´) ")أردية(  
 ستكون معه ."لك خطاب العزة ".خطاب العزة، خطاب العزة: أي

أنه ستتهيأ من األسباب ما " خطاب العزة": يبدو من وحي اهللا تعاىل (آيةٌ عظيمة
 هذا عند ظهور آية جيعل الناس يعرفون صدقي ويعطونين لقب العزة، وسيكون

 أراد اهللا أن يبارك يف امسك، ويري بريق امسك يف اآلفاق :  مث قال)ما
نزلت سرر من السماء، . إين سأري بريقي، وسأرفعك بقدريت. جيدا

. نصرتك املالئكةُ عند لقاء العدو. ولكن سريرك وضع فوق كلّ سرير
ن الذين تتقلب إ. حيث كنتكان اهللا . قد عاملك اإلجنليز بلطف

هذا التصرف ليس . وجوههم يف السماء ال حيزنون مثقال حبة خردل
يف هذا الوحي تعليم ألبناء ( .جيدا، فليمنع منه زعيم املسلمني عبد الكرمي

. اجلماعة كلهم بأن يعاشروا زوجام برفق ولطف، فإن لسن خادماٍت هلم
لرجل واملرأة، فاسعوا لئال تكونوا يف معاهدتكم احلقيقة أن النكاح معاهدة بني ا



                  ��������������������������������������������������� �

  

١٠٢ 

، وورد �وعاِشروهن ِبالْمعروِف�: قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي. من املخادعني
، أي أن أفضلكم من هو أفضلكم يف معاشرة "خريكم خريكم بأهله: "يف احلديث

دعوا هلن دائما، فاصنعوا إىل زوجاتكم املعروف روحانيا وماديا، وا. زوجته
إن ما وصله اهللا، . واجتِنبوا الطالق، ألنه شقي جدا عند اهللا من يتسرع يف الطالق

خذوا الرفق الرفق، فإن " ).فال تستعجلوا يف كسره كما يكسر اإلناء النجس
كان أخي املولوي عبد الكرمي قد كلّم زوجته بشيء  (."الرفق رأس اخلريات

 اإلهلي بأن قسوة الكالم هلذا احلد ال جتوز، بل إن أول من القسوة، فنـزل األمر
واجب املؤمن أن يعامل كل واحد بلطٍف وحسِن خلق قدر اإلمكان، بيد أن 
استعمال الكلمات املرة جائز أحيانا على شاكلة دواٍء مر، لكن مبقتضى الضرورة 

إن اهللا تعاىل . ..).وبقدرها فقط، وليس أن تصبح اللهجة القاسية هي طابع املرء
رب األفواج يتوجه . يصلح أمورك كلها، ويعطيك مراداتك مجيعها

لو نظروا إىل املسيح الناصري لتبني هلم أن الربكات عند هذا . إليك
وال ختوفوين من النار، ألن النار خادمة لنا، . ليست أقلّ مما كانت عنده

   .بل هي خادمة خدامنا
  : مرة إهلاما باألردية وهوأتذكّر أنين تلقيت ذات): ب(
")e� �´� M� '³´� µ� �´� 
�¶� ·G� ;��º� »� ½6� ·G�)e� �´� M� '³´� µ� �´� 
�¶� ·G� ;��º� »� ½6� ·G�)e� �´� M� '³´� µ� �´� 
�¶� ·G� ;��º� »� ½6� ·G�)e� �´� M� '³´� µ� �´� 
�¶� ·G� ;��º� »� ½6� ·G�") قال 

   ).هذه اجلملة قد قاهلا اهللا تعاىل حكايةً عين: �املسيح املوعود 
  .ال ختوفين من النار، فإن النار خادمة لنا، بل خادمة خدامنا: أي

صاب بالطاعون، ومن تضرر احلق أن الذي يصبح عبدا هللا حقًا، فلن ي
   .فإمنا سيتضرر من نفسه
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  .جاء الناس وادعوا، فأمسك م أسد اهللا، انتصر أسد اهللا: أي

  :  مث قال تعاىل
"������������������������ ������������������������� ������������������������� ������������������������� �%�&�'(%�&�'(%�&�'(%�&�'()�!��"#�$��)�!��"#�$��)�!��"#�$��)�!��"#�$�� r r r r)فارسية(            
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  )أردية(
 وقتك قد أتى، وإنّ قدم احملمديني وقَعت على املنارة تبختر، فإن: أي
سيكون . وبلجت آيايت. إنّ حممدا سيد األنبياء، مطهر مصطفى. ٥٦العليا

                                                           
"  احملمديني وقَعت على املنارة العلياوإنّ قدم"مجلة : �قال املسيح املوعود  56

اك نبوءات من ِقبل مجيع األنبياء عن بعثة مسيح آخر الزمان، كانت هن: تعين
وكان اليهود يزعمون أنه سيبعث منهم، وكان النصارى يظنون أنه سيكون منهم، 

. ولكنه ظهر يف املسلمني، وهكذا فكانت منارة العزة العليا من نصيب احملمديني
نوا ينظرون حىت اآلن وقد استخدمت هنا كلمة احملمديني لإلشارة إىل أن الذين كا

إىل قوة اإلسالم الظاهرية وشوكته املادية فقط، واليت مظهرها اسم حممد، سريون 
اآلن آيات مساوية كثرية هي من لوازم مظهِر اسم أمحد، ألن اسم أمحد يقتضي 
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جاء نذير يف الدنيا، فأنكروه أهلها وما . ذلك اليوم يوما مباركًا جدا
شديٍد، صوٍل بعد قبلوه، ولكن اهللا يقبله، وي ظهر صدقه بصوٍل قوي

  .آمني. صوٍل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                              

التواضع واحللم وكمالَ التفاين، اليت هي من لوازم احلقيقة األمحدية واحلامدية 
  منه. ة، وإن احلامدية والعاشقية تستلزم ظهور اآليات املؤيدةوالعاشقية واحملبي
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 بدالئل بينة أن ِمن سنة اهللا منذ ٣ وإن كنا قد بينا يف أربعني رقم
الِقدم أنه يهلك املفتري عليه، لكننا نريد أن نذكِّر العقالء مرة 

ق ما بيناه، وحذار أن يتخذوا طريق اهلالك بقبول قول أخرى أمنا احل
شيخ معارض مقابلي، ومن اللزام عليهم أن خيافوا اهللا من مغبة 

 مل يكتب �فالواضح اجللي أن اهللا . ازدراء برهان القرآن الكرمي
 عبثا ولغوا، دون أن يقيم ا �٥٧ولَو تقَولَ علَينا�يف كالمه آية 

 قد �مث إذا كان ذلك احلكيم . منـزه عن كل لغوحجةً، واهللا 
ِإذًا َألذَقْناك �أورد هذه اآلية موضع االستدالل واآلية األخرى 

فال بد من اإلميان بأنه لو ادعى  �٥٨ِضعف الْحياِة وِضعف الْمماِت
                                                           

 ٤٥: احلاقة 57
 منه.   أي أنه لو حصل ذلك ألهلكناه بعذاب بئيس جدا٧٦: اإلسراء 58
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أحد بأنه نيب أو مبعوث من اهللا افتراًء على اهللا فال يمكن أن يعيش 
 حبال من األحوال، وإال لن يصح هذا االستداللُ � النيب مدة نبوة

بقى طريق لفَهمه وإدراكه، ألنه إذا عاش املدعي ييف أي حال ولن 
 عاما ومل يهلك فسيحق بال شك ٢٣بالبعثة من اهللا بافترائه كذبا 

 ٢٣ملنكٍر أن يعترض أنه إذا عاش هذا الكاذب الذي تعترفون بكذبه 
ومل يهلك فكيف نفهم أن نبيكم أيضا مل يكن عاما أو أكثر منها 

 عاما يشكِّل دليال على ٢٣ففوز الكاذب مبهلة . مثل هذا الكاذب
 أن كل واحد ميكن أن ينال هذه املهلة بعد افترائه، فكيف يصح

 وأي براهني تؤكد أنه لو كان �٥٩ولَو تقَولَ علَينا�االستدالل بآية 
 عاما بينما إذا افترى غريه ٢٣لك خالل  مفتريا على اهللا هل�النيب 

فمثَل ذلك . � عاما وال يهلكُه اهللا ٢٣فيمكن أن يعيش أكثر من 
لو خنت يف التجارة شيئا أو بعت بضاعةً : كمثل قول صاحِب حمٍل

رديئة أو كذبت أو خبست ألصابتين الصاعقةُ فورا، فاطمئنوا مبعامليت 
عطيكم شيئا رديئا أو أخبسكم وال تشكّوا أبدا أين ميكن أن أ

أشياءكم أو أكذب، بل ينبغي أن تشتروا من حملي بعني مغمضة 
فهل سوف يقتنع الناس من هذا القول . دون أن تفحصوا شيئا

السخيف ويعتربونه دليال على صدقه؟ كال، والعياذ باهللا ال ميكن أن 
                                                           

 ٤٥: احلاقة 59
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نه بل إ. يعتبر مثلُ هذا القول دليال على صدق صاحب احملل ذلك

إمنا ميكن اعتباره صوابا يف . نوع من خداع الناس واستغفاهلم
 أن يكون قد حدث بضع مرات أمام الناس أنه قد -أوالمها: حالتني

كذب حول مبيعاته، أو خبس الناس أشياَءهم، أو قام خبيانة أخرى، 
فأخذته الصاعقةُ فورا وجعلته شبه ميت، وتكرر حادثُ الكذب أو 

يانة عدة مرات، وتكرر وقوع الصاعقة، حىت تكون البخس أو اخل
القلوب قد أيقنت أنه يتعرض حلادثة حلول الصاعقة عند اخليانة 

ففي هذه احلالة ميكن االستداللُ ذا القول، ألن كثريا . والكذب
أن -وثانيتهما. من الناس شهدوا نزول الصاعقة عليه عند الكذب

 الناس، حيث يكون معروفا يف تكون هذه الظاهرةُ شائعةً يف عامة
الناس أنه كلما كذب أي صاحب حمل خبصوص مبيعاته، أو خبس 
الناس أو قام خبيانة من نوع آخر أو باع شيئا رديئا، أخذته 

ففي ضوء هذا املثال ال ميلك كل منصف إال أن يؤمن بأن . الصاعقة
 يصح وال  من اهللا العليم احلكيم أيضا ال�ولَو تقَولَ�صدور كلمة 

  : يستخدم برهانا ساطعا إال إذا حتقق فيه أحد األمرين
 قد كذب من قبل والعياذ باهللا �أن يكون النيب : األمر األول

 عقوبة قاسية حبيث يكون مشهورا ومعروفا يف الناس، �وعاقبه اهللا 
كاألشياء املادية احملسوسة، أنه إذا افترى على اهللا فسوف يتعرض 
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رض يف املناسبات املختلفة يف املاضي، لكن هذا لعقوبة كما تع
، بل حىت تصور مثل هذا �االستدالل مستحيل حبق النيب املقدس 

  . كفر هوالتفكري فياالحتمال 
أن يكون من سنة اهللا املعروفة أنه كلما افترى أحد : واألمر الثاين

ل هذا االستدالوعليه كذبا مل يمهلْه طويال بل قد أهلكه عاجال، 
 ستعد �ولَو تقَولَ علَينا�األخري يصح هنا حصرا، وإال فإن مجلة 

 عند -على شاكلة تصريح صاحب احملل السخيف-جمرد خداع 
والذين يكرمون كالم اهللا لن يقبل ضمريهم . املعترض والعياذ باهللا
ة  ومهملة غري واقعيسخيفةٌ �ولَو تقَولَ علَينا�أبدا أن تكون مجلة 

 هذا دون دليل للمعارضني الذين �والبديهي أن قول اهللا . وال ثابتة
 وال يعتربون القرآنَ الكرمي كالم اهللا، سيعد جمرد �ال يؤمنون بالنيب 

سخف وأقلّ من تعليل األطفال، فمىت وكيف ميكن أن يقتنع 
املنكرون واملعاندون ذا القول؟ بل سيعتربونه ادعاًء بال ثبوت؛ 

إذا ارتكبت الذنب : فكم من السخف قولُ املرء. بين وجليوهذا 
الفالين هلكت حىت لو كان املاليني من الناس ال يهلكون على 

إن اهللا يعفو : ارتكام الذنب نفسه يوميا، وما أسخفه من عذر قوله
ومما يثري ! عن سائر املذنبني واملفترين وإمنا هذا العقاب خيصين

القائل ال يستشهد على قوله بتجربته السابقة العجب أكثر أن هذا 
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. املعروفة يف الناس أنه كلما ارتكب هذا الذنب عاقَبه اهللا حتما

 احلكيم النازل يف الدنيا إلمتام - كالم اهللا حسبانباختصار إن 
 سخيفا هلذا احلد إساءةٌ إىل كالم اهللا القدوس واستهزاٌء به، -احلجة 

 ال يترك املفتري على �آنية أن اهللا ستجدون يف مئات اآليات القرو
انظروا . اهللا سليما معاىف أبدا، بل يعاقبه يف هذه الدنيا حتما ويهلكه

قَد خاب مِن � يف القرآن الكرمي �كيف يقول اهللا 
ومن أَظْلَم ِممِن افْترى علَى اِهللا �: ويقول يف آية آخرى�٦٠افْترى

والواضح أن الذين كذّبوا كالم اهللا عند �٦١ِهكَِذبا أَو كَذَّب ِبآياِت
انظروا .  أحياَء بل أهلكهم بأسوأ العذاب�بعثة األنبياء مل يتركهم 

كيف كانت عاقبة قوم نوح وعاد ومثود وقوم لوط وفرعون وأعداء 
فإذا كان املكذِّبون نالوا عقام يف هذه .  من أهل مكة�نبينا 

 يسلم وينجو وقد ذُكر يف اآلية الدنيا، فأىن للمفتري على اهللا أن
لصادقني والكاذبني على لأوال؟ فهل ميكن أن تكون معاملةُ اهللا 

سواء؟ أفلم يبني اهللا أن املفتري على اهللا يواجه العقاب يف هذا 
 ؟ �٦٢ما لَكُم كَيف تحكُمون�العامل؟ 

                                                           
 ٦٢ :طه 60
 ٢٢ :األنعام 61
 ١٥٥ :الصافات 62
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ه وِإنْ ِإنْ يك كَاِذبا فَعلَيِه كَِذب� يف آية أخرى �مث يقول اهللا 
 وه نِدي مهِإنَّ اَهللا ال ي كُمِعدالَِّذي ي ضعب كُمِصباِدقًا يص كي

كَذَّاب ِرفسأي أن املعتدين لن ينالوا النصر اإلهلي سواء ... �٦٣م
أكانوا مفترين أو مكذبني؛ فهل ميكن التصريح بأكثر من هذا؟ فقد 

 املفتري يهلك يف هذا العامل  مرارا يف القرآن الكرمي إن�قال اهللا 
حصرا، بل إن أكرب دليل على صدق األنبياء الصادقني واملبعوثني من 
اهللا أم ميوتون بعد إجناز مهمام، وينالون الفرصة الكافية لنشر 

 عاما يف هذه احلياة القصرية فهي ٢٣الدين، وإذا نال اإلنسان مهلة 
ت تبدأ يف سن األربعني، وإذا مهلة طويلة؛ ألن النبوة يف معظم احلاال

وهلذا .  عاما فهذه هي الفترة الرائعة للحياة٢٣نال النيب بعد ذلك 
 مقياس صحيح جدا الختبار �أقول مرارا إن مدة نبوة النيب 

الصادقني، ومستحيل أن يعمر أي مفتٍر على اهللا كذبا مدةً متاثل مدة 
 قدم أحد أصدقائي ويف هذا اخلصوص.  عاما٢٣أي .. �نبوة النيب 

 وحده � ختص النيب �لَو تقَولَ علَينا�حبسن النية حجة أن آية 
وكيف ميكن أن نستدل ا على أنه إذا افترى على اهللا أحد آخر 
فسوف يهلك؟ فرددت عليه قائال إن اهللا قد قدم هذا القول دليال 

 تعاىل إال إذا عاما، وأنه من دالئل صدق النبوة، وال يصدق قولُ اهللا
                                                           

 ٢٩ :غافر 63
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هلك كل مفتٍر على اهللا كذبا، وإال فال يقيم هذا القولُ حجة على 
املنكر وال يشكِّل أي دليل له بل ميكن أن يقول املنكر إن سالمة 

 وإمنا . عاما ال يشكل دليال على صدقه٢٣ من اهلالك مدة �النيب 
املفتري يف  ليس ذنبا كبريا ليهلك اهللا �سِلم ألن االفتراء على اهللا 

على اهللا ذنبا يترتب عليه العقاب،  ألنه لو كان االفتراء .هذا العامل
وكانت السنة اإلهلية أنه يهلك املفتري عليه يف هذا العامل، لوجب أن 

وأنتم تعترفون . يكون هناك أناس افتروا على اهللا وسِلموا ومل يهلكوا
 ذلك هناك أمثلة بأنه ال يوجد مثالٌ هلؤالء املفترين بل على عكس

 عاما فبم تردون هذا ٢٣ مدة عدة على عدم هالك املفترين وعيِشهم
  االعتراض؟ 

وإن قلتم إن النيب املشرع فقط يهلك وال يهلك كلُّ مفتر، فهذا 
 مل يذكر هذا الشرط ومل خيصص �القول ال يدعمه الدليل ألن اهللا 

ن تعرفوا ما هي وثانيا جيب أ. اآلية بالنيب املشرع كما يزعم
الشريعة؟ فمن بين بعض األوامر وى عن بعض األمور بتلقي الوحي 
من اهللا وسن ألمته قانونا فهو صاحب الشريعة، فبهذا التعريف أيضا 
متّت احلجة على معارضينا، ألن الوحي النازل علي يتضمن األوامر 
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من أبصارهم قل للمؤمنني يغضوا : "فمثال اإلهلام. أيضا ٦٤والنواهي
يضم األمر والنهي معا، وهو ". وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم

وقد مضت على نزوله مدةُ " الرباهني األمحدية"مسجل يف كتاب 
٢٣ إىل اآلن األوامر النازل علي ن الوحيعاما أيضا، وكذلك يتضم 

  . والنواهي
طل؛ إذ وإن قلتم إن املراد من الشريعة األحكام اجلديدة فهو با

صحِف ِإبراِهيم * ِإنَّ هذَا لَِفي الصحِف اُألولَى � :�يقول اهللا 
  . أي أن التعليم القرآين موجود يف التوراة أيضا�٦٥وموسى

وإن قلتم إن املراد من الشريعة أن يتضمن الوحي األمر والنهي 
 باستيفاٍء فهو أيضا باطلٌ؛ ألن أحكام الشريعة لو كانت مذكورة يف

  . التوراة أو القرآن باستيفاء ملا كان هناك جمال لالجتهاد

                                                           
ة للشريعة فلهذا  ملا كان تعليمي يضم األمر والنهي أيضا وجتديدا لألوامر املهم64

فهناك نص اإلهلام . قد مسى اهللا تعليمي والوحي النازل علي بالفُلك أي السفينة
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا يد اهللا : "اإلهلي

 تعليمي والوحي النازل علي وبيعيت �فانظروا كيف مسى اهللا " فوق أيديهم
 ،من كانت له عينانليبصر النجاة للناس كافة، فوصفها مدار سفينةَ نوح و

 منه. وليسمع من كانت له أذنان
65

 ٢٠-١٩األعلى   
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. ن قصور الفهمعباختصار كل هذه األفكار سخيفة ونامجة 

 خامت األنبياء، وأن القرآن الكرمي خامت �فنحن نؤمن بأن النيب 
الكتب اإلهلية، ومع ذلك مل يحرم اهللا على نفسه إنزال األحكام على 

ال تكْذبوا وال تدلوا بشهادة مزورة وال مبعوث آخر جتديدا، بأن 
والبديهي أن بيان مثل هذه األحكام بيانُ الشريعة، . تزنوا وال تقتلوا

فها قد صار دليلُكم هباء . وهو من مهمات املسيح املوعود أيضا
 أرسله بشريعة فال ميكن �منثورا بأنه لو افترى على اهللا أحد بأنه 

.  كل هذه األقوال سخيفةٌ وخمجلةفاعلموا أن.  عاما٢٣أن يعيش 
ويف الليلة نفسها اليت فَهمت صديقي هذه األمور أصابتين فيها حالةٌ 
 احلوار مرة أخرى وتلقيت مشهد تصيبين عند نزول الوحي وأُريت

 ه أي إن التفسري الذي فهمني"قل إن هدى اهللا هو اهلدى" :إهلاما
فأردت أن أحبث . هو الصواب حصرا �ولَو تقَولَ علَينا� آلية �

 عن النظائر يف الكتب السابقة بعد نزول هذا الوحي فوجدت
ذه األمثلة على أن األنبياء الكاذبني يهلَكون الكتاب املقدس زاخرا 

فأرى من املناسب أن أُسجل هنا بعض تلك األمثلة ليستفيد ا 
  : القراُء وهي التالية

@ @
@ @

@ @
@ @
@ @
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@ @

aë@ña‰ìnÛa@paõìjãòÔib�Ûa@ôŠ�þa@òíëbà�Ûa@Ñz–Û@ @

´i‡bØÛa@õbîjãþa@åÇ  

  :قد ورد يف التوراةل
ِإذَا قَام ِفي وسِطك نِبي أَو حاِلم حلْما، وأَعطَاك آيةً أَو أُعجوبةً، "

اَء ِلنذْهب ور: ولَو حدثَِت اآليةُ أَِو اُألعجوبةُ الَِّتي كَلَّمك عنها قَاِئالً
أي إذا أراد منك االمتثال ألوامر ( ،آِلهٍة أُخرى لَم تعِرفْها ونعبدها

 فَالَ تسمع )غري اهللا أو أراد منك اتباع نفسه يف أمور تنايف التوراة
 كُمِحنتمي ِإهلَكُم بَألنَّ الر ،لْمالْح اِلِم ذِلكأَِو الْح ِبيالن ِلكَالَِم ذِلك
ِلكَي يعلَم هلْ تِحبونَ الرب ِإهلَكُم ِمن كُلِّ قُلُوِبكُم وِمن كُلِّ 

فُِسكُمونَ،. أَنِسريت ِإِهلكُم باَء الررأي اُسلكوا حبسب توجيهاته ( و
 وِإياه )اوحده وال تستجيبوا لغريه مهما كان فيلسوفا أو حكيم

حت اهايصوقُونَ، وتِبِه تونَ، ودبعت اهِإيونَ، وعمست هتوصفَظُونَ، و
: ١٣اَلتثِْنية ". (وذِلك النِبي أَِو الْحاِلم ذِلك الْحلْم يقْتلُ. تلْتِصقُونَ

٥-١(  
 هذه النبوءة أن النيب الذي يريد أن مينعكم من اتباع إهلي شرحو

  .يست من اهللا فسيهلَكويريد منكم اتباع أفكار أخرى ل
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اجلدير باالنتباه أن عبارة هذه النبوءة من التوراة ال تتضمن 
كلمات تفيد بأن النيب الكاذب سيقتل إذا علَّم السجود آلهلة أخرى 

أي .. باطلة أو عبادا، بل النص يفيد أنه إذا أراد منك اتباع الغري
 وهذه األفكار ،وراة أخرى خمالفة لتعليم التاأفكارأن تتبع  كإذا أراد

  . � فإن اهللا سيهلكه ألنه يعلِّم خالف مشيئة اهللا ،ألحد غري اهللا
وأَما النِبي الَِّذي يطِْغي، فَيتكَلَّم ِباسِمي ": مث يف التوراة عبارةٌ

ٍة أُخِم آِلهِباس كَلَّمتِبِه، أَِو الَِّذي ي كَلَّمتأُوِصِه أَنْ ي ا لَمى، كَالَمر
ِبيالن ذِلك وتمح اهللا جبالء يف هذه اآلية أن عقوبة ".فَيلقد صر

االفتراء عند اهللا اهلالك وقد ورد يف اآليات السابقة أن اهللا بنفسه 
  )٢٠ : ١٨اَلتثِْنية ( .سيقتله ولن ينجو أبدا

مث وردت يف سفر النيب حزقيال عن األنبياء الكاذبني العبارة 
  : التالية
ويلٌ ِلَألنِبياِء الْحمقَى الذَّاِهِبني وراَء : كَذَا قَالَ السيد الربه"

: الْقَاِئلُونَ.  رأَوا باِطالً وِعرافَةً كَاِذبةً....روِحِهم ولَم يروا شيئًا
مِسلْهري لَم بالرو ،بالر يحو...متكَلَّمتافَ... وٍة، ِبِعرٍة كَاِذب

قَاِئِلني :بالر ديهكَذَا قَالَ الس ؟ ِلذِلككَلَّمأَت ا لَمأَنو ،بالر يحو :
وتكُونُ يِدي . فَِلذِلك يقُولُ السيد الرب..َألنكُم تكَلَّمتم ِبالْباِطِل 

أي الذين ال يفوزون بالكشف ( علَى اَألنِبياِء الَِّذين يرونَ الْباِطلَ،
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 )الصايف وقد حسبوا أفكارهم كالم اهللا مع أنه ليس كالم اهللا
ويعرفون أن أسباب اليقني مل تتوفر هلم ومع ذلك يتنبأون كذبا 

فَأَهِدم الْحاِئطَ الَِّذي .... .فسيهلَكون ألم يتجاسرون ويسيئون
 وهملَّطْتِض، ِبا) أيها األنبياء الكاذبون(مِباَألر أُلِْصقُهلطُّفَاِل، و

 : ١٣ِحزِقيال ". (وينكَِشف أَساسه فَيسقُطُ، وتفْنونَ أَنتم ِفي وسِطِه
١٤-٣(  

فَيقْطَع الرب ِمن : "مث يف سفر إشعياء نص يدعم هذا وعبارته
والنِبي . ...  يوٍم واِحٍدِإسراِئيلَ الرأْس والذَّنب، النخلَ واَألسلَ، ِفي

بالذَّن وِبالْكَِذِب ه لِّمع١٥-٩:١٤إشعياء ". (الَِّذي ي (  
  :كذلك ورد يف ِسفر إرميا عن األنبياء الكاذبني ما يلي

أي عن األنبياء (: ِلذِلك هكَذَا قَالَ رب الْجنوِد عِن اَألنِبياِء"
 أَفْسنِتينا وأَسِقيِهم ماَء الْعلْقَِم، َألنه ِمن ِعنِد  هأَنذَا أُطِْعمهم)الكاذبني

. ها زوبعةُ الرب...... أَنِبياِء أُورشِليم خرج ِنفَاق ِفي كُلِّ اَألرِض
 جرخظٌ يأي إىل أورشليم(غَي(،اِئجٌء هوناِر .  وروِس اَألشؤلَى رع

لَم . لَم أُرِسِل اَألنِبياَء بلْ هم جروا"....  يثُور)ذبنيأي األنبياء الكا(
  )٢١-١٥ : ٢٣ِإرِميا ". (أَتكَلَّم معهم بلْ هم تنبأُوا

ومثل ذلك قد ورد يف سفر النيب زكريا عن األنبياء الكاذبني 
  :  البيان التايل
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 أَيضا والروح النِجس ِمن )نياألنبياء الكاذبأي (وأُِزيلُ اَألنِبياَء "

: ويكُونُ ِإذَا تنبأَ أَحد بعد أَنَّ أَباه وأُمه، واِلديِه، يقُوالَِن لَه. اَألرِض
بِم الرِبالْكَِذِب ِباس تكَلَّمت كَألن ِعيشأي ملا كان اهللا ( .الَ ت

ف آباء األنبياء الكاذبني سيهلك األنبياء الكاذبني فسوف خيا
 فَيطْعنه أَبوه وأُمه، واِلداه، )وأمهام كثريا من الدمار ألم كذبوا

 ويكُونُ ِفي )أي سيقوالن له أتريد اهلالك بالتنبؤ كذبا( .ِعندما يتنبأُ
ؤر اِحٍد ِمننَ كُلُّ ووزخاَء يِبيِم أَنَّ اَألنوالْي الَ ذِلكأَ، وبنِإذَا ت اهي

ِل الِْغشٍر َألجعش بونَ ثَوسلْبقُولُ. يلْ يا: بِبيا نأَن تانٌ . لَسسا ِإنأَن
  )٥-٢ : ١٣زكَريا " (.فَاِلح اَألرِض

 ةكذلك قد وردت يف ِسفر أعمال الرسل يف العهد اجلديد العبار
    :  التالية عن األنبياء الكاذبني

أَيها الرجالُ اِإلسراِئيِليونَ، احتِرزوا َألنفُِسكُم ِمن ِجهِة هؤالَِء "
َألنه قَبلَ هِذِه اَألياِم قَام ثُوداس . الناِس ِفي ما أَنتم مزِمعونَ أَنْ تفْعلُوا

الَِّذي الْتصق ِبِه  )أي ادعى النبوة كذبا(قَاِئالً عن نفِْسِه ِإنه شيٌء، 
عدد ِمن الرجاِل نحو أَربِعِمئٍَة، الَِّذي قُِتلَ، وجِميع الَِّذين انقَادوا ِإلَيِه 

بعد هذَا قَام يهوذَا الْجِليِلي ِفي أَياِم . تبددوا وصاروا الَ شيَء
 وأَزاغَ وراَءه )بوة الكاذبةأي قام هو اآلخر بادعاء الن( ،االكِْتتاِب

. فَذَاك أَيضا هلَك، وجِميع الَِّذين انقَادوا ِإلَيِه تشتتوا. شعبا غَِفريا
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١١٨ 

اآلنَ أَقُولُ لَكُمو :مكُوهراتاِس والَِء النهؤ نا عوحنِإنْ كَانَ ! ت هَألن
 ِمن الناِس فَسوف ينتِقض، وِإنْ كَانَ ِمن اِهللا هذَا الرأْي أَو هذَا الْعملُ

أَعمالُ ". (فَالَ تقِْدرونَ أَنْ تنقُضوه، ِلئَالَّ توجدوا محاِرِبني ِهللا أَيضا
  )٣٩-٣٥ : ٥الرسِل 

كذلك قد ورد الكثري عن هالك األنبياء الكاذبني يف مزامري النيب 
 من الكتاب املقدس، لكنين أرى من املناسب داود واألسفار األخرى

ما كتبته الكفاية مبدئيا، ألنه من البديهي أن املفتري هو عدو فيأن 
ويتمنى أن يخلط الظالم بالنور . �لنظام النبوة اليت هي من اهللا 

 هلذا فإن اهللا يعاديه ويرى ؛وجيهز للناس طرق اهلالك عن عمد
فكما . وت ألوف مؤلفة من الناسحبكمته ورمحته موته أهون من م

 ر من اهللا جلميع اهلمجيني واملؤذين فينطبق عليه احلكمأن املوت مقد
نفسه، أما الصادق فيعصمه اهللا بنفسه ويظهر اآليات حلماية روحه 

احلصن احلصني للصادق، وإن الصادق حمفوظ يف ) �(وشرفه وهو 
  . ِحجره مثلما يكون الشبل حتت خمالب اللبوة

هلذا السبب إذا أقسم أحد على أن فالناً الذي يدعي بأنه و
مبعوث من اهللا، كاذب ومفتٍر على اهللا ودجال وملحد مع كونه يف 
احلقيقة صادقا ومبعوثا من اهللا، وطلب هذا املكذب احلُكم من اهللا 

 إذا كان املدعي صادقا، وإن كان �بالتركيز على الدعاء أن يهلكه 
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 بالتأكيد سيهلك هذا �ليهلكْه يف حياته؛ فإن اهللا املدعي كاذبا ف

لقد كتبنا قبل قليل أن أبا جهل . الذي يريد احلكم على هذا املنوال
دعا اَهللا بذكر النيب قد  كان إذأيضا كان قد دعا مبثل هذا الدعاء، 

 بصراحة أن يهلك الكاذب منهما يف ميدان املعركة نفِسها فقُتل �
دعاء، كما كان املولوي إمساعيل من عليجره نفسه بعد هذا ال

واملولوي غالم دستغري القصوري قد دعوا مها اآلخران مقابلي ذا 
الدعاء نفسه ويشهد على ذلك ألوف من الشهود وهلك بعده 
املولويان احملترمان كالمها، وكنت قد أحلحت على الشيخ نذير 

 احلكم هو اآلخر أن يطلب" احملدث" الذي يدعى ٦٦حسني الدهلوي
ذا الطريق لكنه خاف وهرب، ولعل عدد احلضور يف املسجد 

 يوم رفض هذا االقتراح، ولذلك يعيش ٧٠٠٠امللكي بدهلي قد بلغ 
واآلن ننهي هذا الكتاب وننتظر اجلواب من احلافظ حممد . إىل اآلن

  .يوسف وأشياعه
  

                                                           
66  إىل دهلي قبل ما يقارب تسع سنني ودعوت ميان نذير حسني"لقد ذهبت" 

إىل اإلسالم الصحيح، وحني رأيت منه اإلعراض ) أي السلفي املذهب(غري املقلد 
 اإلساءة والشتائم اقترحت عليه أخريا أن حيلف أنه على حق الشامل والحظت منه

يايت فسوف أحرق يف عقائده، مث إذا مل يهلك خالل عام واحد بعد حلفه يف ح
ه على احلق والعياذ باهللا، لكنه هرب، وبربكة هروبه من هذا دمجيع كتيب وسأع

 منه   . القسم عمر إىل اآلن
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١٢٠ 

  

‰b����������Đ�g@ @
 إعالنا مستقال كال على كنت قد أعلنت أين سوف أنشر أربعني

حدته، وكنت أنوي أن يكون حجم كل إعالن صفحة أو صفحة 
ونصف أو على أقصى حد أن يكون إعالنٌ بصفحتني وقد تطلَّب 
األمر أحيانا أن يبلغ حجم إعالٍن ثالثَ صفحات أو أربع، غري أن 
املصادفات حققت عكس ذلك متاما، إذ اختذَ اإلعالن الثاين والثالث 

باٍت؛ فتشكَّلَ كتاب حبجم سبعني صفحة تقريبا ع صورة كتيوالراب
فال . ويف احلقيقة حتقق ما أردت وهلذا توقفت عند الرابع فقط

 أول األمر مخسني صالة مث �إصدار اآلن؛ فِمثل ما فرض اهللا 
قصرها على مخٍس فقط واعترب اخلمس مخسني، فأنا اآلخر أعترب هذه 

 بسنة ريب الكرمي ختفيفا على القراء، وأُي هذا األربعةَ أربعني اقتداًء
  . الكتاب ببعض النصائح ألبناء مجاعيت
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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|öb����–äÛa@ @
لقد حظيتم بزمن بشر به مجيع األنبياء، ورأيتم ذلك ! أيها األعزة

اإلنسان أي املسيح املوعود الذي متىن الكثريون من األنبياء زيارته، 
سددوا خطاكم وطهروا قلوبكم وأَرضوا فقووا إميانكم كثريا و

  . موالكم
أحبيت، أصدقائي، أنتم يف هذا النزل لبضعة أيام فاذكروا بيوتكم 
احلقيقية، إنكم ترون كل عام أحد أصدقائكم يفارقكم، كذلك 
ستفجعون أحباَءكم يف عام من األعوام، سيأيت يوم يفاجئكم فيه 

حذاِر أن تؤثِّر فيكم مسوم هذا املوت وتفجعون أحباءكم مبوتكم، ف
حسنوا أخالقكم كثريا، تطهروا من كل أنواع احلقد . الزمن الفاسد

 وأظِهروا للعامل معجزة أخالقكم، لقد مسعتم أن العنجهيةوالبغض و
 ورد يف التوراة بأنه الذي إذ �أحدمها حممد :  امسني�لنبينا الكرمي 

محمد �: كما يظهر من آية يف يده شريعة نارية أي شريعة جاللية
 مهنياُء بمحلَى الْكُفَّاِر راُء عأَِشد هعم الَِّذينولُ اِهللا وسر .... ذَِلك

حيث ورد يف اإلجنيل بأنه  �والثاين أمحد . �٦٧مثَلُهم ِفي التوراِة
: الذي تعليمه اإلهلي يتسم بالصبغة اجلمالية كما يتبني من آية

                                                           
 ٣٠ :الفتح 67
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١٢٢ 

�دمأَح همِدي اسعب أِْتي ِمنوٍل يسا ِبررشبمنا . �٦٨وكان نبي� 
جامعا للجالل واجلمال، حيث كانت حياته يف مكة تصطبغ بصبغة 
اجلمال أما يف املدينة فاصطبغت باجلالل، مث وزعت هاتان الصفتان 

أما  حياةٌ تتسم باجلالل، �على األمة حبيث وهبت لصحابة النيب 
.  يف حياته املتسمة باجلمال�املسيح املوعود فجعل مظهرا للنيب 

 قد �وكان اهللا . أي لن يقاتل ٦٩"يضع احلرب"وهلذا قال يف حقه 
قال يف القرآن الكرمي أنه سيبعث لتحقيق هذا اجلانب املسيح املوعود 

 �٧٠قُوا ِبِهموآخِرين ِمنهم لَما يلْح�: ومجاعته، كما تشري إليه آية
 هي األخرى إىل �٧١حتى تضع الْحرب أَوزارها�: مثلما تشري آية
فاستِمعوا بآذان صاغية أنكم خلقتم بعد ثالثةَ عشر . املوضوع نفسه

                                                           
 ٧: الصف 68
 تدرجيا، إذ كان يف زمن )أي احلروب الدينية(خفّف اهللا شدة اجلهاد  لقد 69

 شدة متناهية حبيث مل يكن اإلميانُ ينقذ من اهلالك وكان الرضع �موسى 
قتلُ األوالد والشيوخ والنساء كما قُبل من  فقد حرم �يقتلون، أما يف زمن نبينا 

، مث يف زمن املسيح ون أن تسلم دبعض األمم أن تنجو من املؤاخذة بدفع اجلزية
       منه. كليااجلهاد ب أوقف األمراملوعود قد 

 ٤ :اجلمعة 70
 ٥ :حممد 71
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 إن اهللا يبتليكم ليعلم ٧٢.قرنا لتقدمي مثٍَل للحياة املتسمة باجلمال

بلكم قدموا أروع مثل إن الصحابة ق. كيف تقدمون هذا النموذج
للحياة اجلاللية ما أَكسبهم املدح والثناء عليهم، وكان الزمن يقتضي 

                                                           
 إن العلوم واملعارف أيضا تندرج ضمن قائمة األسلوب اجلمايل وكان اهللا تعاىل 72

أي أن هذه العلوم  )١٠الصف ( �ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه�قد وعده يف آية 
ملعارف ستوهب للمسيح املوعود على وجه الكمال ألن وسيلة ظهور اإلسالم وا

على مجيع األديان هي العلوم احلقة واملعارف الصادقة والدالئل البينة واآليات 
وإشارةً إىل ذلك قد قيل إن كنـزا هائال . القاهرة وعليها تتوقف غلبةُ الدين

ضي الغريةُ اإلهلية لبيت اهللا أن بيت اهللا، أي ستقت) الكعبة(سيخرج من حتت 
 هدف هجماتالروحانية واخلزائن السماوية، أي عندما ست تنكشف املعارف
األعداء الغامشةُ القضاَء على عزة بيت اهللا سيظهر من حتته الكنـز اهلائل نتيجةً هلا، 
وهو كنـز املعارف وهذا الكنـز ال يتوقَّف على بيت اهللا فقط بل حتت كل 

ن مجل القرآن الكرمي كنـز يسعى الكفار ليدمروه ويظهروه للعيان بصورة مجلة م
الكذب بواسطة حربة معادية، فلن يريد أي مسلم هدم بيت اهللا وال هدم البناء 
القرآين، بل إن الكَفَرة حبسب مدلول احلديث يهدمون هذه البناية فتظهر من حتتها 

ضا ألننا بسببهم نفوز بالكنوز الدفينة الكنوز، وهلذا السبب أنا أصادق الكافر أي
وباإلضافة إىل هذه املعاين هناك معاٍن أخرى، وهي أن اهللا . لبيت اهللا وكتاب اهللا

وفيه إشارةٌ إىل أنه بقدر ما يسعى " بيت اهللا"تعاىل قد مساين يف إهلاماته أنا أيضا 
ات السماوية، املعارضون للقضاء علي واحلطّ من شأين ستصدر مين املعارف واآلي

rrrr�Ë�Ë�Ë�Ë: فأنا أُالحظ أنين كلما أُوذيت ظهر كنـز حتما، واإلهلام يف هذا اخلصوص
)Ì�Y�� � �Í���Î�Ï�Ð���Ñ�Ï�Ð���)Ì�Y�� � �Í���Î�Ï�Ð���Ñ�Ï�Ð���)Ì�Y�� � �Í���Î�Ï�Ð���Ñ�Ï�Ð���)Ì�Y�� � �Í���Î�Ï�Ð���Ñ�Ï�Ð���rrrr )ا أن: أي ) فارسيةل أحديقب 

 منه       . .األسود احلجر أنا إنين: له وأقول قدمي
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النماذج من احلياة اجلاللية ألن املؤمنني كانوا يقتلون كاألغنام 
 والشياه تعظيما لألوثان وعبادة املخلوق، وكانت مكانةُ اهللا أُعطيت

خرى، فال شك أن لألحجار والنجوم والعناصر واملخلوقات األ
الزمن كان يقتضي اجلهاد لكي يقتل بالسيف من يحمل السيف 

 بالسيف أولئك الظاملني الذين محلوا 	ظُلما، فأسكت الصحابةُ 
السيف، وأحرزوا إجنازات لتجلّي اسم حممد احملبوب الذي هو مظهر 

مث بعد . اجلالل، وأراقوا دماءهم وضحوا بأرواحهم دفاعا عن الدين
 ظهر أولئك الكذابون الذين خلوا قبلي، الذين مل يكونوا ذلك

مظهرين جالل االسم احملمدي بل كان معظمهم على سرية 
اللصوص وقُطاع الطُرق وكانوا يسمون حممديني كذبا وزورا، 
وكان الناس يروم مغرضني، كما نالحظ يف العصر الراهن أيضا أن 

 يتخذون النهب والسرقة ٧٣بعض األغبياء املقيمني على احلدود
ديدم حبجة إظهار اجلالل احملمدي منخدعني من تعليم املشايخ من 

لكن استِمعوا أنتم . وبني حني وآخر يقتلون ظلماً. هذا النوع
باهتمام أن الوقت ليس مالئما إلظهار جتلّي االسم احملمدي؛ أي مل 

ا فيه تبق أي حاجة إلظهار اجلالل ألنه قد ظهر ذلك اجلاللُ مب
واآلن مل تعد هناك حاجةٌ ألشعة الشمس القوية وإمنا الزمن . الكفاية

                                                           
 )الناشر(.  حاليااكستان وأفغانستان ب بنيالواقعةاملناطق احلدودية يقصد  73
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١٢٥
حباجة إىل أشعة القمر الباردة اللطيفة، وهو أنا بصفيت أمحد، وهذا 
الزمن خمصوص بتجلي اسم أمحد، أي هذه أيام إحراز اخلدمات اليت 

كان . هلا عالقة باجلمال وهذا هو زمن إظهار كماالت األخالق
 مثيال ملوسى وعيسى عليهما السالم كليهما، فكان موسى � نبينا
 قد ظهر جبالل إذ كانت الصبغة الغالبة عليه هي اجلالل �

سمة اجلمال وكانت  ِب�والغضب اإلهلي بينما بعث عيسى 
 فقدم منوذجي �الصبغة الغالبة عليه هي التواضع، أما نبينا الكرمي 

كة واملدينة، مث أراد أن تظهر اجلالل واجلمال كليهما يف حياته مب
مجاعته املستفيضة من فيوضه اليت هي واِرثته الروحانية أيضا كال 

 إلظهار مناذج اجلالل احملمدي، ألن 	فعين الصحابةَ . النموذجني
ذلك كان عالجا مناسبا يف ذلك الزمن نظرا لكون اإلسالم مظلوما، 

األرضية أحد يكره مث حني انقضى ذلك الزمن ومل يبق على الكرة 
 أن يلغي صبغة اجلالل �املسلمني على ترك اإلسالم فقد أراد اهللا 

ليظهر صفات اسم أمحد أي صبغة اجلمال، فخلق املسيح املوعود 
مظهرا لعيسى ليظهر أخالق اجلمال بصفته أمحد حتقيقا لوعده 

وجعلَكم أعضاء وجوارح لعيسى هذا الذي ظهر يف صورة . القدمي
جيب أن . ، وقد آن األوان لتظهروا حسن قُواكم اخلُلقية ومجاهلاأمحد

تواسوا خلْق اهللا مواساةً شاملة وجيب أن ال يكون فيكم أي غش أو 
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 ظاهر اسِم أمحد، لذا ينبغي أن يكون محداحتيال أو خداع، إنكم م
اهللا والثناُء عليه شغلَكم الشاغل ليلَ ار، واستِعدوا للخدمة اليت 

وأىن لكم أن حتمدوا اهللا على وجه الكمال ما مل . ضيها احلمديقت
تؤمنوا بأنه رب العاملني؟ مث كيف ميكن أن تكونوا صادقني يف هذا 
اإلقرار ما مل تولِّدوا يف نفوسكم هذه الصفة؟ ألنك حني متدح أحدا 

صفة حسنة، وتكون أخالقُك منافيةً لتلك الصفة وتعتقد مبفهوم على 
الصفة فكأنك تستهزئ بذلك الشخص، حبيث تحب له خيالف تلك 

بينما ربكم الذي بدأ كالمه بذكر رب العاملني، . ما ال حتب لنفسك
ينفع جبميع املأكوالت واملشروبات واهلواء وجنوم السماء وبشمسه 
وقمره مجيع الصاحلني والطاحلني، فمن واجبكم أن تتخلّقوا أنتم 

 ميكن أن تدعوا أمحد وال حامد، ألن أمحد أيضا ذا اخلُلق، وإال فال
هو من حيمد اهللا كثريا، وإن الذي حيمد أحدا كثريا فهو يحب 
لنفسه اخلُلق نفسه وحيب أن يتخلّق باألخالق نفسها، فكيف يمكن 
أن تدعوا أمحِدين وحامدين بصفة حقيقية ما دمتم ال حتبون هذا 

يقة واعلموا أن صفات اهللا اخلُلق ألنفسكم؟ كونوا أمحديني يف احلق
رب ) ١(اخلُلقية يف احلقيقية أربعةٌ وهي مذكورة يف الفاحتة وهي 

عمل الرمحن، أي الذي يرحم من تلقاء نفسه دون ) ٢(العاملني 
الرحيم أي الذي يجازي باإلنعام واإلكرام ) ٣ (سابق أو خدمة
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) الدينمالك يوم ) (٤. (أكثر من املستحق ويتقبل العمل وال يضيعه

فأمحد هو الذي مجع كل . الذي يقوم بالعدل يف عباده وحياكمهم
هذه الصفات األربع يف نفسه على وجه الظلية، وهلذا السبب اسم 
 للجالل، وسبب حممد وهو مظهر للجمال ويقابله اسم أمحد مظهر

وإن . ذلك أن اسم حممد يتضمن سر احملبوبية ألنه جامع احملامد
يف اجلمال وكون أحد جامع احملامد يقتضي اجلالل إحراز الكمال 

ن اسم أمحد سر احملبية أو العاشقية ألن والكربياء، بينما يتضم
احلامدية يلزمها التواضع وتذلُّلُ العاشقني وخضوعهم، وهذه هي 

 يتمتع �وكان نبينا . حالة اجلمال وهذه احلالة تقتضي اخلضوع
 ا بشأن احملبوبية الذي يتطلبه اسمأي -حممد، ألن كون أحد حممد

 �كما كان النيب .  يولد فيه شأن احملبوبية-جامع مجيع احملامد
حائزا على شأن احملب أيضا الذي يقتضيه اسم أمحد، ألن احلامد 

فاملرء ال حيمد أحدا بصدق وكمال إال إذا . ينبغي أن يكون حمبا
ذه هي حالة أحبه بل عشقه، ومن لوازم احلب والعشق التواضع، وه

فاحملبوبية الكامنة يف اسم حممد . اجلمال اليت تالزم حقيقة أمحد
فالذين كانوا مستهزئني ومسيئني . ظهرت على أيدي الصحابة

لكن اسم . ويتمنون قتله فقد قضى عليهم جبالله لكونه حمبوبا إهليا
أمحد حائز على شأن احملبية أي تذلُّل العاشق وتواضعه، فظهر هذا 
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فأنتم مظهرون شأنَ أمحد، فاقضوا . بواسطة املسيح املوعودالشأن 
على كل ثورة باطلة وتواضعوا تواضع العاشق، كان اهللا معكم، 

  .   آمني
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   ₣…‰@Œuìß@æbîi´ÇğŠ�n½a@´™�È½a@óÜÇ@a@ @
@ŠN×‡ë"òí†»þa@´ça�Ûa"@ @

 ليلي ق كثري منرباين يتصدى له أن كل مبعوث سنة اهللا تعاىلمن 
ويتدخلون يف أموره الشخصية ويعترضون عليه بكل  والتقوى، فهمال

 وأحيانا أنواع االعتراضات، فمرة يعدونه كاذبا وأحيانا ناقض العهد
غاصب حقوِق الناس وآكلَ األموال وخائنا، وأحيانا يِصفونه 
شهوانيا متبع الشهوات، وأحيانا مترفا وأنيق امللبس وآكلَ الطعام 

، وأحيانا يعرفونه بأنه أناينٌ ٧٤يانا يدعونه جاهالالشهي، وأح

                                                           
 بدال من إظهار آية علمية، قد دقّوا طبول االنتصار ،من املؤسف أن األغبياء 74

املزور حبق املولوي بري مهر علي شاه الغولروي بغري حق، وأطلقوا علي أشنع 
ِن الشتائم ونعتوين مقابله باجلاهل والسفيه، وكأين ارتعبت من نابغة العصر وسحبا

الوقت هذا بينما كان هو جاهزا لكتابة التفسري بصدق القلب باللغة العربية 
مقابلي وكان قد جاء إىل الهور ذه النية، فهربت من جاللة شأنه وشوكته 

  . ِالعين الكذابني، آمني! أيتها السماء. العلمية
ول عام كانون األ/ ديسمرب٧ لقد ألقى اهللا يف قليب اآلن يف ،أيها القراء األعزة

م يوم اجلمعة، إهانةً للكاذب وفَضحا له، وأقول مقسما باهللا الذي جهنمه ١٩٠٠
 املبارزة اخلارقة غري العادية بعد مالحظة للكاذبني إين كنت قد دعوته هلذهتفور 

يت بيعمث  على ضوء األدلة النقلية املناظرة تكذيبه، ولو مل يشترط بري مهر علي شاه
 سيؤدي إىل إبطال هديف كليا، لوصلت إىل الهور حىت لو ، األمر الذي كانله
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١٣١
 واملبعوثني منه من ِقبل الذين قد  ألنبياء اهللاتنسباأللقاب فكل هذه 

 كثري �فقد اعترض على موسى . وعميت قلوبهماسود باطنهم 
من سيئي الفطرة أنه حثَّ أفراد قومه على أن يستعريوا من املصريني 
أوانيهم من الذهب والفضة وحليهم ومالبسهم الغالية، ويقولوا هلم 
كذبا واحتياال إم ذاهبون للعبادة وعند العودة من هناك سيعيدوا 

الغش واخلداع، مث نقضوا العهد أخريا وكذبوا إليهم، وكانوا يخفون 
فكل هذه االعتراضات . واختلسوا أموال غريهم وهربوا إىل كنعان

يف احلقيقة من نوٍع إذا رد عليها ردا عقليا فلن يقتنع منه كثري من 
 خبصوص هؤالء املعترضني �هلذا فإن سنة اهللا . احلمقى والسفلة

 تأييدا عجيبا، ويري اآليات السماوية هو أنه يؤيد املبعوثني منه
بتواتر، حىت ال جيد أولو األلباب بدا من االعتراف خبطئهم، 
ويدركون أنه لو كان هذا الرجلُ مفتريا وخبيث السجية ملا أيده اهللا 
على هذا النحو، إذ ال ميكن أن حيب اهللا مفتريا كما حيب أولياءه 

ِإنا فَتحنا لَك فَتحا � :وله يف ق�وإىل ذلك أشار اهللا . الصادقني
أي وهبنا لك  �٧٥ِليغِفر لَك اُهللا ما تقَدم ِمن ذَنِبك وما تأَخر* مِبينا 

فتحا عظيما آيةً عظيمة منا لنغطّي الذنوب املنسوبة إليك برداء 
. نوراين ذا الفتح العظيم إثباتا منا أن املعترضني كانوا خاطئني

                                                           
 ٣-٢الفتح  75
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ر إن سنة اهللا من الِقدم ومنذ أن بدأ بعثة األنبياء أنه يرد على باختصا
مجيع االعتراضات البالغة ألوفا مؤلفة برد واحد وهو أنه يثبت بتأييده 
أم مقربون إليه، فتدحض مجيع االعتراضات وتتبخر كما يزول 

 يرد �فأنا أرى أن اهللا . فورا بظهور النور وطلوع الشمسالظالم 
 باستمرار، فلو كنت يف احلقيقة مفتريا وسيئا ذا اجلوابعين  عليهم

وخائنا وكاذبا فلماذا تزهق أنفسهم خوفا من مواجهيت؟ فكان األمر 
إذ كان جيب عليهم أن يتحاكموا إىل اهللا عن طريق آية  ٧٦سهال جدا

                                                           
إلهلي خبش احملاسب " عصا موسى" كنت وصلت إىل هنا إذ وصلين كتاب 76

 وقدح ظنوالطاهرة بسوء البعض النبوءات اإلهلية الصادقة بحيث طعن استهتارا 
ذلك الكتاب تلقيت بعده بقليل إهلاما من اهللا يف أموري الشخصية، فحني وضعت 

. يريدون أن يروا طمثك واهللا يريد أن يريك إنعامه" عن املنشي إهلي خبش �
فقلنا يا نار . أنت مين مبنـزلة أوالدي، واهللا وليك وربك. اإلنعامات املتواترة

أي أن هؤالء " إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم يحسنون احلسىن. كوين بردا
 أي يبحثون فيك عن جناسة وخبٍث بينما ؛ يتمنون أن يروا فيك دم احليضاألعداء

وكيف ميكن أن يرى فيك دم احليض إذ . يريد اهللا أن يري إنعاماته املتواترة عليك
مل يتبق فيك شيء منه، إذ قد جعل اهللا ذلك الدم غالما زكيا من خالل التغيريات 

لدم قد خلق بيدي وهلذا أنت مين مبنـزلة الطاهرة، وأن الغالم الذي ولد من هذا ا
أي صحيح أن جسم األوالد يتشكل من دم احليض لكنهم ال يعتبرون . األوالد

ن اخلبث الطبيعي الذي يستلزم عجنسا كدم احليض، كذلك قد ترفَّعت وارتقيت 
البشريةَ ويشبه دم احليض، فمن احلمق البحثُ عن دم احليض يف هذا الغالم 

وإن اهللا وليك . د صار بيد اهللا غالما زكيا وصار مبنـزلة األوالد لهالزكي، فق
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وإن النار اليت أراد مؤلف . وربك، وهلذا السبب حتوز املماثلة بني األب وولده
إن اهللا مع األتقياء الذين ينجزون . إيقادها قد أطفأناها" عصا موسى"كتاب 

مما يعين أن اهللا ليس مع . ع والتقوىاحلسنات باهتمام وإتقان ويراعون دقائق الور
: اهلمزة (�ويلٌ ِلكُلِّ همزٍة لُمزٍة�الذين ال يتقصون احلقائق ويصريون مصداق آية 

ومن املؤسف أن املنشي قبل أن يتقدم إىل الطعن . ووعدهم بويٍل أي جهنم) ٢٠
ن اهللا على هذا فنعم ما حدث، إذ قد تلقَّى اجلواب م. السخيف مل يتدبر هذه اآلية

عصا "الطعن فورا، حبسب اعترافه، أي قد تلقَّى مرارا إهلاما قد نشره يف كتابه 
أي -أي سأهينك دفاعا عن شخص " إين مهني ملن أراد إهانتك"أقصد " موسى

انظروا اآلن ما أجلى هذه اآلية اليت . تزعم أنه يريد إهانيت -هذا العبد املتواضع
اسألوا مجيع مشايخ العامل أليس . � ِلكُلِّ همزٍة لُمزٍةويلٌ�صدقت موضوع آية 

؟ فلو كان "مهينك"وردت مورد " مهني"هذا هو معىن هذا اإلهلام، وإن كلمة 
  . املنشي إهلي خبش يتقي اهللا ففي هذا آيةٌ عظيمة
أنه أثار االعتراض بأين مل -األول: لقد خطر ببال املنشي احملترم أسلوبان لإلهانة

 بوعدي يف إصدار الكتب اليت أعلنت عنها ومل يفكِّر أنه إذا حصل التأخري أِف
 عاما؛ فكيف اطّلعت على سوء ٢٣فقد نزل القرآن الكرمي هو اآلخر يف مدة 

نييت؟ إن اإلنسان خاضع لقدر اهللا وقضائه وإمنا األعمال بالنيات، هذا باإلضافة 
هترين قد دفع شيئا فليسترده، فهل هناك إىل إعالين املتكرر أنه إذا كان أحد املست

 اعتراضه أن -مربر لالعتراض سوى أن يكون مثاره خبث النفس؟  والثاين
فقد ". لعنة اهللا على الكاذبني"النبوءات مل تتحقّق، فال أقول يف جواب ذلك سوى 

حتققت أكثر من مائة نبوءة وشهد على حتققها ألوف الشهود، أما نبوءيت عن آم 
انت شرطيةً وحتققت حبسب الشرط، أخِبروين أمل يكن ذلك اإلهلام يتضمن فك

الشرط؟ إن إنكار احلق من عمل امللعونني، حىت لو كنت قد زعمت اجتهادا أن 
آم سيموت ضمن امليعاد فال يصح هذا االعتراض إال باالرتداد عن اإلسالم أوالً 

وبسبب هذا " ذهب وهلي" هو اآلخر أخطأ يف اجتهاده يف حديث �ألن النيب 
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١٣٤ 

مساوية مث يؤمنوا بفعل اهللا كِفعل احلَكم غري أم يكادون ميوتون 
أال يدل اعتبار مهر علي شاه . ثل هذه املواجهةحىت بسماع م

الغولروي صادقا واالدعاُء بأنه عاد من الهور فاحتا منتصرا، على أن 
قلوم قد مسخت؟ وأم ال خيافون اهللا وال يوم الدين، فقد امتألت 

فلو كان فيهم . قلوم جتاسرا وخيالء ووقاحةً، وكأم لن ميوتوا
اء المشأزوا من تصرف مهر علي الغولروي شيء من اإلميان واحلي

الذي أبداه مقابلي، فهل كنت دعوته ألناقشه شفويا يف املعتقدات 
 �املختلَِف فيها وأبايعه؟ إذا كنت قد أعلنت مرارا وتكرارا أن اهللا 

 علي أن احلديث الفالين صحيح ثين مسيحا موعودا وكشفقد بع
املعاين الصحيحة للقرآن الكرمي، وأن الفالين موضوع وأطلعين على 

ففي أي مسألة أناقش هؤالء شفويا وألي هدف وال سيما يف حالة 
إمياين بالوحي النازل علي كما أؤمن بالتوراة واإلجنيل والقرآن 
                                                                                                                              

 حبسب مقياسك، فأولًا أِجب -والعياذ باهللا-�اخلطأ يف االجتهاد يثبت كذبه 
على هذا السؤال مث ميكن أن تعترض على نبوءيت، كذلك كانت نبوءيت عن صهر 
أمحد بيك شرطيةً فلماذا ال تنتظرون حتقُّق الشرط إن كنتم مؤمنني؟ فما أغرب 

به كله نبوءايت عن ليكهرام، أمل تتحقق تلك النبوءة أمانته إذ مل يذكر يف كتا
جبالء؟ هل مات أمحد بيك ضمن امليعاد حبسب ما تنبأت، أم مل ميت؟ فباألمس 

عن نبوءيت " املساعد فتح علي شاه"القريب حني سألت أحد أصدقائك الكرام 
 أنت مع واآلن تكذِّب.  شهد بثقة تامة أا قد حتققت مبنتهى اجلالء؛حبق ليكهرام

 منه! كونك من أشياعه
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١٣٥
عون مين أن أترك يقيين املبين على حق اليقني بعد قّالكرمي؟ فهل يتو

 أم هم مساع جمموعة الظنيات واملوضوعات منهم؟ ومعلوم
اآلخرون ال ميكن أن يتخلّوا عن عنادهم، ألم قد نشروا كتبا 

فأي فائدة . مزورة مقابلي والتراجع عنها أشد من املوت عندهم
 قد نشرت قبون من النقاش يف هذه احلالة؟ وإذا كنتكانوا يتر
إعالنا بأين لن أناقش أي شيخ يف املستقبل شفويا فكان من مقتضى 

وحسن النية أن ال يذكروا أمامي طلب هذه النقاشات العدل 
فهل كان ميكن أن أنقض عهدي؟ مث إذا مل يكن قلب مهر . الشفوية

علي فاسدا فلماذا تقدم إيل بطلب نقاٍش كنت قد تركته بعهد 
موثَّق، فقد خدع الناس بطلبه هذا وزعمه أنه قِبل دعويت، انظروا 

نه أن أناقشه أولًا بطريقة شفوية مث بأي مكر تصرف وكتب يف إعال
إذا حكَم الشيخ حممد حسني البطالوي وآخران من أصحابه 
مقسِمني باهللا بأن العقائد اليت يقدمها مهر علي شاه هي صحيحة 
حصرا فعلي أن أبايعه فورا بال توقف يف اجللسة نفسها؛ انظروا هل 

زين يف إظهار يف العامل مكر أكرب من هذا؟ فقد كنت دعوته ليبار
اآليات بكتابة تفسري أي سورة من سور القرآن الكرمي باللغة العربية 
الفصيحة باعتبارها معجزةً، مث إن الفريق الذي بلغ تفسريه ونصه 

 فليعترب ذلك الفريق ،العريب مبلغَ اآلية بالغةً وفصاحةً وثبت ذلك
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١٣٦ 

 خوضألن وكنت قد كتبت صراحة أين . �حصرا مؤيدا من اهللا 
يف النقاشات الشفوية وإمنا املبارزة تنحصر يف إظهار اآلية، لكن بري 
احملترم أمهل دعويت وتقدم بطلٍب يف النقاش واعتربه األمر الفيصل 

أيها .  وأضاف من عنده شرطا..لقد استجبنا لدعوتك: وكتب
املكّار حاسبك اُهللا، مىت قبلت شرطي؟ إذ قد حصرت احلُكم يف 

ش الشفوي والبيعِة بعده، األمر الذي مل أكن ألقبله حبال من النقا
فكيف يقال إنه قِبل . األحوال مبوجب عهدي يف اإلعالن املنشور

دعويت؟ وأي فرصة تبقى هلا بعد البيعة؟ فهل يظن أن الناس ال 
يستوعبون هذا املكر؟ فمن املؤكد أم أدركوا هذا األمر جبالء 

باختصار هذا هو إميان هؤالء، وبعد . ن عمدولكنهم قَتلوا احلقائق ع
هذا الظلم الكبري يكيلون آالف الشتائم يف إعالنام كأم لن 
ميوتوا، وكيف يزعمون بفرحة عارمة أن مهر علي شاه جاء إىل 

القلوب اليت لعنها اهللا؟ إن قليب فأىن يل أن أعاجل الهور ومل أبارزه، 
حقق أمنييت هذه إىل اآلن؛ بأن هف للحكم فقد مضى زمن ومل تتمتل

يتقدم أحد منهم للحكم بصدق وإميان وحبسن النية، لكنهم مع 
 جاهز �األسف ال خيرجون إىل امليدان بصدق القلب، إن اهللا 

للحكم وإن الزمن بنفسه يقتضي أن يصدر احلكم كالناقة اليت تشول 
 رشيد، بذيلها عند الوضع، ليت أحدهم طلَب احلُكم، ليت أحدهم
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١٣٧
إنين أُعلن دعواي على بصرية، أما هؤالء فيكفرون يب بناء على 

. ظنهم، وإن اعتراضام هي األخرى بنية أن جيدوا أي ثغرة أو عثار
أيها األغبياء، إن هذه اجلماعة أقامتها السماء فال تحاربوا اهللا إذ ال 

تم أما أن. تقدرون على القضاء عليها فستكون هي العليا على الدوام
فال متلكون سوى بعض األحاديث اليت تقامستها الِفرق الثالث 
والسبعون فيما بينهم جذاذا، فأين رؤية احلق واليقني؟ إنكم تكذِّبون 

أفلم يكن من الضروري أن ينـزل احلَكم من اهللا . بعضكم بعضا
. فيقبل شيئا من ركام أحاديثكم ويرد شيئا منه، وهذا ما حدث اآلن

ه أن يقْبل كلَّ ما تقولون وال يرد منه شيئا ففي أي أمر فإذا كان علي
سيحكم؟ وكيف يسمى حكَما؟ فال تظلموا أنفسكم وال تنظروا 
باحتقار إىل اجلماعة اليت ظهرت من اهللا إلصالحكم، واعلموا يقينا 
أنه لو كان هذا األمر من اإلنسان ومل تكن تؤيده أي يٍد خفية 

ان، وهللك هذا املفتري بسرعة إذ كان هللكت هذه اجلماعة من زم
فأعيدوا النظر يف معارضتكم، إذ . من الطبيعي أال يبقى له أي أثر

ينبغي أن تفكِّروا على األقل أنكم قد تكونون خمطئني وقد تكونون 
 ٧٧؟ ملاذا تتهمونين بأين قد أكلت مثن الرباهني األمحدية.حتاربون اهللا

                                                           
 لقد مأل املنشي إهلي خبش كتابه عصا موسى بالتهم الباطلة والبهتانات وبأمور 77

مزورة جنسة كما متتلئ قناة ماء آسن بالوحل القذر أو كما ميتلئ بيت اخلالء 
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١٣٨ 

                                                                                                                              

برازا، وهاجم شريف افتراء منه كألد األعداء غري خائف من اهللا، فليعلم أنه مل 
لتصرف، فكل ما كتبه يف كتابه ال يزيد على الشتائم اليت أُطلقت على يحسن ا
من املؤسف أنه مل خيش الويل الوارد . � وسيدنا النيب � واملسيح �موسى 
وال تقْف ما لَيس لَك ِبِه � شيئا، ومل يبال بآية �ويلٌ ِلكُلِّ همزٍة لُمزٍة�يف آية 

أنته أ) ٣٧: بين إسرائيل(�ِعلْممباالة، فقد كتب مرارا أين قد أكّدت له وطم ي
  لنأين بأين لن أرفع القضية ضده بسبب افترائه يف حمكمة البشر، فها أنا أعلن 

 يف احملكمة اإلهلية هاأرفع أمتنع عن رفع القضية يف حمكمة البشر فحسب بل لن
 مل أرتكبه، هلذا ال أيضا، وملا كنت امتين بتهم باطلة وخمجلة وآذيتين على ذنب

أعتقد حبال من األحوال أن أموت قبل أن يثبت ريب القادر كذبك بتربئة ساحيت 
 وذا اخلصوص تلقيت إهلاما .أال لعنة اهللا على الكاذبني. من مجيع التهم الباطلة

م يوم اخلميس باللغة ١٩٠٠كانون األول عام / ديسمرب٦قطعيا يقينيا يف 
  :الفارسية

rrrrÒ��Ó&Ò��Ó&Ò��Ó&Ò��Ó&����� � � � � �m�(�zÇ����� � �m�(�zÇ����� � �m�(�zÇ����� � �m�(�zÇ�¬¬ ¬¬                                        Ô�����Q����Õ�°����� � � � � � � � �Ô�����Q����Õ�°����� � � � � � � � �Ô�����Q����Õ�°����� � � � � � � � �Ô�����Q����Õ�°����� � � � � � � � �== ==rrrr  
  ".، إن شاء اهللا تعاىل١١بعد "

لقد وصل صراخك عنان السماء، فال تعجب لو آتيتك اآلن أمالً : أي
  .، إن شاء اهللا تعاىل١١بعد .وبشارة

 . عاما١١ شهرا أو ١١ أسبوعا أو ١١ يوما أو ١١ وال أعرف هل املراد منه 
لكنه من املؤكد أنه ستظهر لتربئة ساحيت خالل هذه املدة آيةٌ تخجلك أشد 

فال تستهزئ بكالم اهللا، فاجلبال ميكن أن تزول وجتف األار وتتغري . خجل
يقول املنكر إن النبوءة الفالنية مل . الفصول لكن كالم اهللا ال يتغري حىت يتحقق

د حتققت مجيع النبوءات ولن ينقضي فق!  من اهللاستِحتتحقق؛ يا قاسي القلب 
هذا الزمن حىت يتحقق ما تبقّى منها، لقد شاهد العامل حتقَّق أكثر من مائة نبوءة 

 .إىل اآلن، فِلم تترك احلياء وتنبذ اإلنصاف؟ منه
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١٣٩
ن تؤاخذوين عليه حبق، أو مل فإذا كان لكم حق واجب علي ميكن أ

أسدد لكم أي دين حىت اآلن أو قد طلبتم مين حقكم ورفضته 
فمثال إذا كنت قد استلمت . فيمكن أن تطالبوين بتقدمي اإلثبات

منكم مثن الرباهني األمحدية فأستحلفكم باهللا الذي إليه ترجعون أن 
تعيدوا مين مبلغكم، تسلِّموا يل األجزاء األربعة للرباهني األمحدية وتس

ها أنا أنشر اإلعالن بصراحة، أنكم إذا أردمت استعادة املبلغ بعد اليوم 
 وأرسلتم إيلَّ األجزاء األربعة بعد إثبات دفْع قيمتها الشرائية ومل أُِعد

وإذا مل تستعيدوا .  بعد استالم األجزاء األربعة فلعنةُ اهللا علياملبلغ
فّوا عن هذا االعتراض فلعنة اهللا مبلغكم بإعادة الكتاب ومل تك

وكذلك استعيدوا كل حق لكم علي بعد تقدمي اإلثبات، . عليكم
أخِبروين اآلن ماذا أقول أكثر من هذا؟ إذ إن الذي يطالبين حقا وال 

 نهضه باللعنة، وقد سبق أن نشرتخبصوص -ينهض فها أنا أست 
ات تفيد أين جاهز  ثالثة إعالن-استعادة قيمة الرباهني األمحدية 

إلعادة مثنه، فيجب أن يعيدوا إيل األجزاء األربعة لكتايب ويستعيدوا 
والسالم . مين الدراهم املعدودة اليت يكادون يهلكون من أجلها

  . على من اتبع اهلدى
م��P��א���د	�W�OIא3�7=Q6��١٥زא�L١٢Lم١٩٠٠� �
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òîãbyë‰@ñ‹‰bjß@ñ‰ëŠ™@ @
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تأملوا إنصافا وإميانا كم تردت حالة اإلسالم يف ! أيها القراء
العصر احلاضر؛ فكما يكون الولد الصغري يف حالة خطرة يف فم 
الذئب كذلك يعاين اإلسالم يف هذه األيام من الوضع املأساوي 

أوالمها الداخلية إذ جتاوز النفاق : نفسه إذ يواجه نوعني من اآلفات
قة تستشيط غضبا على غريها واالفتراق كل احلدود وكلُ فر

وتبغضها إىل أقصى احلدود، وثانيهما اهلجمات اخلارجية اليت تشن 
عليه بدالئل باطلة بقوة مل يالحظ مثيلها منذ خلق آدم أو ميكن أن 

. مل يالحظ مثيلها يف العامل منذ أن بدأت سلسلة النبوة: نقول
 قام املسلموند أاحاملاضي مسلم ويف عنه إذا ارتد فاإلسالم دين 

 من املستحيل أن يرتد اإلنسان بعد أن تذوق حالوة عدالقيامة، و
أما اآلن فستجدون يف اهلند الربيطانية آالف املرتدين . اإلسالم

 واإلساءة إىل �الذين مل يدخروا جهدا يف كيل الشتائم للنيب 
  مث يف هذه األيام تالحظ كارثةٌ أخرى أنه حني بعث اهللا.اإلسالم

 القرن عبدا حبسب مقتضى اخلدمات الضرورية  على رأس�
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١٤١
٧٨والتجديد

اإلصالح ومساه مسيحا موعودا، وهو فعلٌ إهلي حتقّق و 
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ما أمساء اددين اليت يقدموا فهذا التصريح والتعيني جمدد على رأس كل قرن، أ
أما اآليات اخلارقة اليت أظهرها اهللا . ليس بناًء على الوحي وإمنا اجتهاد العلماء

، لكن يا لألسف "ترياق القلوب"على يدي فتفوق مئة آية وقد نشرتها يف كتايب 
ن االعتراض على قد سلك معارضونا مسلك املنكرين السابقني الذين يكررو

النبوءة املتعلقة باحلديبية، أو كاليهود الذين يذكرون حىت اليوم بدافع التكذيب 
 اليت قال فيها أنه سيقيم عرش داود وأنه عندما سيعود �نبوءات املسيح 

كذلك ال ينظر هؤالء إىل مجيع النبوءات اليت . سيكون بعض الناس ما زالوا أحياء
 مئة نبوءة، أما ما يذكرون مرارا وتكرارا نبوءةً أو حتققت ونشرت وعددها يفوق

اثنتني مل يستوعبوها لقلة االنتباه أو الغباء، فهم ال يفكرون يف أنه إذا كان 
التكذيب جائزا على هذا املنوال فسيتعرض مجيع األنبياء للقدح والطعن وسيكون 

ة آم أو النبوءة فإن الذي يعترض مثال على نبوء. طريق اإلميان بنبوءام مسدودا
 قد خرج �املتعلقة بصهر أمحد بيك؛ هل نسي النبوءة عن احلديبية اليت كان النيب 

إىل مكة املعظمة إميانا ا مع جيش كبري؟ مث هل نسي نبوءة النيب يونس عن 
بدافع -األربعني يوما؟ فيا لألسف قد أساء إىل نبوءة املولوي عبد اهللا الغزنوي 

د رأى أن نورا نزل على قاديان وأن ذلك النور هو مرزا  الذي كان ق-تكذييب
ومعلوم أن كلمة األوالد تشمل املريدين (غالم أمحد وحرم أوالده من ذلك النور 

) ٣(عن ليكهرام ) ٢(عن آم ) ١ (:مث ملا كانت نبوءايت عن املوت أربعا) أيضا
بعة وبقي واحد عن صهر أمحد بيك، وقد مات الثالثة من األر) ٤(عن أمحد بيك 

فقط، ألن النبوءة عنه كانت تتضمن الشرط مثلما كانت النبوءة عن آم شرطية؛ 
 ومن أجل ذلك مت ؟فإثارة الضجة مرارا أنه ملاذا ال تتحقق النبوءة الرابعة عاجال

إن هذا الفعل لَهو ِفعلُ أولئك الذين ال خيافون اهللا ، مجيع النبوءاتكُذِّبت � .
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١٤٢ 

يف أيام الضرورة بالضبط وشهدت له السماء وظهرت له آيات 
كثرية، فلم يقبله مع ذلك أغلبية املسلمني بل قد نعتوه بالكافر 

ن والكذاب وناقض العهد وآكل والدجال وامللحد واملكار واخلائ
أموال اآلخرين والظامل وغاصب حقوق الناس ومتملِّق احلكومة 
اإلجنليزية، وتصرفوا معه ما أرادوا، واعترض الكثريون أن اإلهلامات 
النازلة على هذا الرجل شيطانيةٌ كلُّها أو افتراٌء من عند نفسه، كما 

 وأن اهللا أخربهم أن هذا الرجل ادعوا أم أيضا تلقَّوا إهلامات من اهللا
أقدر و ،٧٩يف احلقيقة كافر ودجال وكذاب وملحد ومن أهل جهنم

                                                                                                                              

 مثال "بطالةَ"من علّمكم الزور هلذا احلد؟ أقيموا جلسة يف ! أيها املتعصبون
واستِمعوا إىل خطايب بعيدا عن كل وساوس الشيطان؛ فإذا ثبت بطالن نبوءة 
واحدة من ضمن مائة نبوءة فسأعترف بأين كاذب، وإذا كنتم تريدون أن حتاربوا 

 منه. اهللا عبثا فتربصوا وتأكدوا من رؤية مصريكم
ي خبش احملاسب الذي يدعي تلقّي اإلهلام قد ألَّف مؤخرا كتابا مساه  املنشي إهل79
 وقدم يف كتابه هذا كثريا من إهلاماته "فرعونَ"، ومساين فيه إشارةً "عصا موسى"

اليت تفيد بأنين كذاب وأن الذين يؤمنون بأين من اهللا ويصدقون دعواي كلُّهم 
بتصديق بضعة من احلمري ال يصبح : ( ما تعريبهمحري، فمن إهلاماته باللغة الفارسية

   ) الذي يردد هذا الِوردفسالم منا على، اإلنسانُ عيسى
إذا كان أتباعي حمريا فسوف يواجه املنشي : وأكتفي ردا عليه مبدئيا بالقول

إذ مصيبة عظمى ألن أستاذه وشيخه الذي يفتخر ببيعته قد أدىل بشهادة يف حقي 
يقبلون كانوا  مىت لكنهم إهلامهأيضا  قد أرسل إيل وكان. اوياين نورا مسعد

السيد  لذا أقدم لتصديق تصريح املولوي عبد اهللا شاهدين من أصدقاء ؟شهاديت
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١٤٣
فباختصار هذه . عدد الذين ادعوا بتلقّي هذا اإلهلام بأكثر من أربعة

أما لتصديقي فتلك . هي اإلهلامات اليت يكفرونين بناء عليها
سجلت منوذجا  ا، وقد شرفين اهللاملكاملات واملخاطبات اإلهلية اليت 

أضف إىل ذلك ما أخرب به بعض أهل احلق . منها يف هذا الكتاب

                                                                                                                              

أحدمها احلافظ حممد يوسف وهو من أصدقاء املنشي إهلي خبش، ) ١(املنشي 
صداقته للمنشي وكان من احملتمل أن يرفض احلافظ اإلدالء ذه الشهادة مراعاة ل

غري أننا عثرنا على شاهد إلقناعه، فال ميكنه اهلروب، وعليه فسوف أقدم ذلك 
 ولدي ،والشاهد الثاين هو أخوه املنشي حممد يعقوب) ٢. (الشاهد يف الس

فمن واجب املنشي إهلي خبش اآلن أن يعقد . شهادته اخلطية املوقّعة منه أيضا
لِّفا إيامها أمامي أو أمام ممثلي، وإذا رفض احلافظ جلسة ويسألَ هذَين الشاهدين حم

تاركًا اإلميان فليالحظ االثبات الذي سنقدمه يف اجللسة مث ليحكم بنفسه، 
وستقاس عليه مجيع إهلامات املنشي، فحني ثبت أن إهلامه األول كان مسيئًا إىل 

، فمن السهل تقدير شيخه إذ قد مساه محارا بل أكرب محاٍر ألنه هو أول املصدقني
 إن إهلامه إذا كان قد أساء وميكن أن يقول ردا على هذا.  األخرىإهلاماته حقيقة

إىل شيخه باهلجوم عليه فإن شرفه هو اآلخر مل يسلَم منه ألنه سيكون املراد من 
إين مهني ملن " من كتابه عصا موسى أعين ٣٥٥صفحة الاإلهلام الذي سجله يف 

 الذي ينفع الفريق اخلصم حبسب القاعدة  اجلار"الالم" حرف بسبب" أراد إهانتك
الالم وإن قلتم إن ." أين سأهينك وأُخزيك تأييدا ملخالفك ونصرةً له"النحوية 

 فأقول إن اإلهلام نفسه ورد يف  هنا سهوا وال توجد يف النص األصليتكُتب
. آخره أيضاالكتاب نفسه مكررا مع الالم، بل قد ورد يف مستهل الكتاب ويف 

ما أروع هذه اإلهلامات اليت . ومن املستحيل أن يكون السهو يف كل مكان
 منه! تصيب مرة املولوي عبد اهللا املرحوم ومرة تِعد امللهم نفسه باإلهانة
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١٤٤ 

املقربني إىل اهللا حىت قبلَ بلوغي سن النضج عن امسي واسم قرييت 
مث بعد إعالن دعواي رأى الكثريون . وتنبأوا بأنه هو املسيح املوعود

 وهو مناإن هذا الرجل عل: " فقال هلم�يف الرؤيا النيب فبري " ى حق
"الع السندي الذي مريدوه أكثر من مائة ألف قد نشر "لمصاحب 

 �كشفه يف مريديه، وبعض الصاحلني اآلخرين أيضا قد رأوا النيب 
 قد صدق �يف الرؤيا أكثر من مئَيت مرة وأفادوا أن رسول اهللا 

بكلمات صرحية كون هذا العبد املتواضع املسيح املوعود، كما 
 احلافظُ حممد يوسف، الذي يشغل منصب اإلشراف على ٨٠أخربين

قنوات احملافظة، شخصيا بال واسطة أن املولوي عبد اهللا الغزنوي 
أي على هذا العبد (رأى يف الرؤيا نورا نزل على قاديان من السماء 

هذا هو تصريح . إن ذرييت حرمت من ذلك النور: وقال) املتواضع
جلته كما هو، دون نقص أو زيادة، احلافظ حممد يوسف قد س

ومما يدعم هذا التصريح أن املولوي عبد اهللا . ولعنة اهللا على الكاذبني
الغزنوي قد أخرب يف مناسبة أخرى وبأسلوب آخر املنشي حممد 

 امسيعن يف تصرحيه يعقوب شقيق احلافظ حممد يوسف وصرح 
                                                           

 عن مديرية الري عند الكثريين كَشف املسؤول لقد ذكر احلافظ حممد يوسف 80
الشواهد حبيث مل يبق له أي جمال للهروب، إن املولوي عبِد اهللا هذا وقد تيسرت 

احلافظ يقضي األيام األخرية من حياته، وقد سنحت لنا فرصة اختبار تقواه وورعه 
 منه. بعد مدة مديدة
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١٤٥
 العامل هو مرزا غالم أرى أن ادد الذي قُدر ظهوره إلصالح: وقال
إن النور الذي رأيته نازال : فقد قال هذا يف تعبريه لرؤيا وقال. أمحد

وكال هذين الرجلني حي وشهادة . مرزا غالم أمحد٨١من السماء لعله
أخِبروين اآلن . الثاين املكتوبة بيده يف هذا اخلصوص موجودةٌ عندي

امات املعادية منهم هناك فريق يسميين كافرا ودجاال ويسمعين اإلهل
إهلي خبش احملاسب أيضا وهو من مريدي املولوي عبد اهللا الغزنوي، 
والفريق الثاين يعتربين نور السماء ويذكر يف هذا اخلصوص كشوفه 
كما فعل املولوي عبد اهللا الغزنوي، شيخ املنشي إهلي خبش، وبري 

قين بتلقّي فكم من الوقاحة أن الشيخ املرشد يصد. "صاحب العلم"
اإلهلام من اهللا ويكفِّرين مريده، أليست هذه الفتنة شنيعةً؟ أفليس من 
الواجب أن ترفع هذه الفتنة بتدبري ما؟ وذلك التدبري يتمثّل يف أن 
نخاطب أوال ذلك احملترم الذي عارض مرشده اجلليل أعين املنشي 

ا أن  أوهلم:إهلي خبش احملاسب ونعرض عليه حلسم القضية أمرين

                                                           
 ال يغينب عن البال أن املنشي حممد يعقوب شقيق احلافظ حممد يوسف حني قرأ 81

عبِد احلق الغزنوي يف أمرتسر أمام تصريح املولوي حممد عبد اهللا يف مناسبة مباهلِة 
يف ذلك الوقت بل قد صرح " لعل" شخص، مل يستخدم كلمة ٤٠٠ما يقارب 

بكلمات حامسة يقينية باكيا حىت ابتلّ وجهه من الدموع بأن املولوي عبد اهللا 
إن النور الذي رآه قد نزل على قاديان : الغزنوي قد قال بعد مساع رؤيا زوجته

 منه. لَهو مرزا غالم أمحد القادياينونور العالَم 
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١٤٦ 

يسأل هذان الشاهدان عن رواية املولوي عبِد اهللا الغزنوي يف جملس 
حبضوري أو حبضور وكيٍل يل فيقبل شهادة األستاِذ الشيخ مراعاةً 

 بكل ما فيه من "عصا موسى"لألدب مث ينبغي أن يرمي كتابه 
 ألن معارضة الشيخ ،٨٢االعتراضات السخيفة يف سلة املهمالت

   .ات السعادةاملرشد ليست من أمار
 كان اآلن يعصي مرشده ويبارزه كأبناء عاقّني فذلك املرشد وإذا

 . فلْيخاطبين مكانه وليطلب احلكم عن طريق آية مساوية،قد تويف

                                                           
 فإذا كان املنشي إهلي خبش قد تلقّى اإلهلام بأن معارضة املولوي عبِد اهللا من 82

ال تكُونوا أَولَ كَاِفٍر �الضاللة، فعليه أن خيشى إهلامه هذا وأن ال يكون مصداق 
دنا حجة قوية ، فقد وجيف الغيب، وال يعتمد على إنكار احلافظ حممد يوسف �ِبِه

فه يف جلسة مث نكشف عليه حقيقة الشهادة على احلافظ احملترم، فأوال سنحلِّ
مث إن املنشي إهلي خبش يقول عن املولوي عبد اهللا الغزنوي يف كتابه . القطعية

كان صاحلا جليال وكان صاحب الكرامات واإلهلام والكشوف، " عصا موسى"
 ه مؤثرة جدا وأن الكاتبه احلقريوكانت صحبتأنا أقول إذا كان قد بلغ . خادم

هذه الدرجة من الورع والتقى وأنت مريده احلقري فلماذا تسيء إىل هذا الرجل 
إن مرزا غالم أمحد القادياين نور مساوي وبه : الصاحل؟ ومما يثري العجب قولُه

قين وتقدميك إهلامصبح اإلنسانُ موسى: "صدبتصديق بضعة من احلمري ال ي*  !"
فقل أنت بنفسك إن الذي يصف شيخه املرشد محارا كيف يكون وضعه وِمن أي 

  منه!!! اخلجلَ، اخلجلنوٍع إهلامه؟ اخلجلَ، 
 .٧٩اهلامش رقم كما ذكر يف " عيسى"قد ورد سهوا، والصحيح " موسى"يبدو أن  *
  )الناشر(
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١٤٧
لكن الشرط األول لذلك أنه إذا كان يتمرد ضد هدي املرشد 
فلينشر إعالنا مطبوعا أنه ال يعترب السيد عبد اهللا وكشوفَه شيئا 

وذه الطريقة ستحسم القضية، فأنا جاهز للعمل . ضل أقوالهويف
 ينبغي أن يِصلين الرد منه خالل أسبوعني .ذا األسلوب للحكم

  .والسالم على من اتبع اهلدى. بشرط أن يكون إعالنا مطبوعا
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١٤٩
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بقصد أن يفكر الذين يصفونين كاذبا " أربعني"لقد نشرت كتايب 
ومفتريا يف أن الفضل اإلهلي الشامل الذي ينـزل علي ال يتمتع به 

. إال من كان قد أحرز الدرجة القصوى من القرب اإلهلي حصرا
 يفوز ذا الشأن واملرتبة السامية حىت امللهم العادي ويستحيل أن

رمحكم اهللا وفتح ! يا قومي.  اخلُلق والعياذ باهللاسيءاملفتري ودونك 
عيونكم، ثقوا بأين لست من املفترين، إذ تشهد مجيع الكتب اإلهلية 

ي يتمتع ذ اللعمربااملقدسة على أن املفتري يهلك عاجال وال يفوز 
 عاما لتلقي ٢٣ قد فاز مبدة �إنَّ مِلك الصادقني نبينا  الصادق، وبه

الوحي، وهذا العمر قد صار معيارا الختبار صدق الصادقني إىل يوم 
القيامة، وألوف لعنات اهللا ومالئكته وعباِده األطهار على الذي يظن 
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١٥٠ 

فما كان ملسلم حقيقي . أحد املفترين شريكًا يف هذا املعيار املقدس
 أن يتفوه بكلمة اإلساءة والتجاسر ويزعم أن �حلبيب حيب نبيه ا

 ا النيب ميكن - عاما ٢٣ أي - �معيار مدة تلقّي الوحي اليت فاز 
 يف �تقَولَ لَو�أن يتمتع به أي كاذب أيضا حىت لو مل تكن آيةُ 

 وما كان مجيع أنبياء اهللا املقدسني قد قالوا إن ،القرآن الكرمي
مث حني قال . متعون بالعمر الذي يتمتع به الصادقونالكاذبني ال يت

القرآن الكرمي بنص صريح إنه لو كان هذا النيب كاذبا ملا فاز ذه 
املدة الطويلة لتلقي الوحي وملا أويت هذا املعيار، وقد شهدت التوراة 
واإلجنيل أيضا على ذلك، فِمن أي نوع إسالمكم ومتسكُّكم 

ه الشهادات كشيء رديء رد بغضي، بتعاليمه؟ إذ رميتم كل هذ
يتعذَّر علي أن أفهم ِمن .  املقدس أي مراعاة�ومل تراعوا قولَ اهللا 

أي نوع هذا اإلميان، إذ ال ينتفعون بكل ما نقدم هلم من الشواهد 
 ال تلصق يب مع أاويكررون االعتراضات اليت فندتها مئات املرات 

ركونين يف تلك األقوال اليت خترج من  إن مجيع األنبياء يشا.فقط
فال يقال يل إال ما قد قيل للرسل من قبلي، يا . أفواههم طعنا يب

 عثتفكرون أنه إذا مل أكن من اهللا فلماذا بأسفا على قومي فهم ال ي
على رأس القرن؟ مث ِلم مل يستطع أحد أن يثبت أين كاذب وأن 

 ال يفقهون أنه إذا مل يكن املدعي الفالين صادق، يا أسفا عليهم
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١٥١
املهدي املعهود قد بعث فلمن أظهرت السماُء معجزة اخلسوف 
والكسوف؟ من املؤسف أم ال يتدبرون أن دعواي مل تكن يف غري 

إين مظلوم وحان أن : وقتها، فكان اإلسالم يستغيث مادا كلتا يديه
أن وقد صرخت القلوب يف القرن الثالث عشر . أُعان من السماء

كثريون من الذين . نصر اهللا لينـزلن يف القرن الرابع عشر حتما
كانوا ينتظرون هذا القرن باكني قد انتقلوا إىل القبور، وعندما بعث 
من اهللا رجل صاروا له أعداء رد أنه مل يسلِّم بصحة مجيع أقوال 

احلقيقة أنه كلما جاء رسول من اهللا جاء معه ابتالء حتما، . املشايخ
 ابتلي اليهود األشقياء بعدم نزول إيليا من �فحني جاء عيسى 

السماء، بينما كان ضروريا أن ينـزل إيليا من السماء قبل بعثة 
مث حني بعث نبينا . املسيح حسب ما ورد يف كتاب النيب مالخي

أفلم يكن .  ابتلي أهلُ الكتاب بعدم كونه من بين إسرائيل�الكرمي 
ض األمة اإلسالمية البتالٍء عند بعثة املسيح من الضروري أن تتعر

املوعود؟ فلو كان على املسيح املوعود أن يسلِّم بكل ما تعتقد به 
الِفرق الثالث والسبعون فبأي معىن يمكن أن يسمى حكما؟ فهل 
كان سينـزل ِليؤمن به الناس أم ليؤمن بالناس؟ ففي هذه احلالة 

يا قومي ال تتمسكوا بالعناد والتعصب،  بعثته عدميةَ اجلدوى، فتكون
فألوف من األمور ال تدرك قبل األوان، فلم يستطع أي نيب قبل 
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املسيح أن يؤول ويشرح حقيقة نزول إيليا حىت يتجهز اليهود لإلميان 
باملسيح، كذلك مل يستطع أي نيب من األنبياء السابقني أن يزيل 

إسرائيل الراسخة يف قلوب جبالء فكرةَ بعثة خامت األنبياء من بين 
كذلك ظلّت مسألةُ بعثة املسيح املوعود خافيةً على الناس . اليهود

فكان . لكي يتعرض الناس فيها أيضا البتالٍء حبسب سنته القدمية
 ا مبعارضيأن يسكتوا ملدة يف أمري - إن مل يوفَّقوا لإلميان -حري 

 كاهلا يل العامة فكل الشتائم اليت. وينتظروا مصريي بكف اللسان
 يا أسفًا عليهم، ال يوظِّفون الفراسة، .ذنبها كلّها يف عنق املشايخ

فإين معتلّ الصحة بصفة دائمة وأتيت مرتديا املهرودتني املذكورتني 
يف احلديث أن املسيح سيأيت مرتديهما، وتأويلهما يف علم تعبري 

 حبيث الرؤى مرضان، أحدمها قد لف اجلزء األعلى من جسمي
والرداء الثاين الذي . يعاودين مرض الدوار واألرق وتشنج القلب

لف اجلزء األسفل من بدين هو مرض السكري الذي أصابين منذ 
 أحيانا يف ليلة واحدة، واألعراض اليت أتبول مئة مرةزمن حبيث 

تنجم عن كثرة التبول مثل الضعف وغريه تصيبين كلها، وصحيت 
حني أصعد الدرج للوصول إىل املسجد ألداء متدهورة لدرجة أين 

الصالة وأخطو خطوة ال أكون متأكدا من أنين سأعيش حىت أخطو 
خطوة ثانية؛ فأىن لرجل صحته متدهورة هلذا احلد حبيث يواجه 
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املوت كل يوم أن يتجاسر على االفتراء يف حالته الصحية املتفاقمة 

ذه األمراض يف  وخاصة إذا كان مصري املصابني الكثريين –جدا 
 فاستنادا إىل أي صحة يقول إين سأعيش مثانني -اتمع معروفًا 

حوالً مع أن األطباء يرون يف ضوء جتارم أنه يتقدم إىل املوت كل 
فاملصابون مبثل هذه األمراض يذوبون كاملسلول فيموتون . حني وآن

 عاجال أو يقضي عليهم السرطان، فإذا كنت مشغوال يف الدعوة
حبماس مع صحيت املتدهورة جدا، فهل هذا عمل أي مفتر؟ عندما 
أراين مصابا يف اجلزء األعلى مبرض واجلزء األسفل مبرض آخر أشعر 

  . �أن هذين مها الرداءان األصفران اللذان تنبأ ما رسول اهللا 
أقول للمشايخ املعارضني وندمائهم نصيحةً هللا؛ إن السب والشتم 

. فإن كانت هذه هي سجيتكم فهذا شأنكم. فاءليس من شيمة الشر
أما إذا كنتم تعتربونين كاذبا فبإمكانكم أيضا أن تدعوا علي جمتمعني 
يف املساجد أو فرادى، وابغوا استئصايل بالتضرع واالبتهال، فإذا 

. كنت كاذبا فال بد أن تستجاب تلك األدعية اليت تقومون ا دوما
عومت بشدة حىت تجرح ألسنتكم، وختروا ولكن تذكروا أنكم لو د

ساجدين بالتضرع واالبتهال حىت ترئ أنوفكم، وتتآكل حدقات 
عيونكم، وتتساقط رموشها من كثرة الدموع، ويضعف بصركم من 
كثرة البكاء، بل تعرضتم يف اية املطاف لنوبات الصرع من جراء 
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قبل تلك لنخوليا، فلن تاملالضعف الدماغي الشديد وأُصبتم ب
فكل من سيدعو علي سيصيبه . الدعوات؛ ألنين بعثت من اهللا

تصيب قلبه لكنه ال يشعر، سدعاؤه، وكل من يلعنين فإن تلك اللعنة 
 أن يهلك الكاذب منا أولًا �وإن الذي يقرر منازليت ويدعو اهللا 

فليست له نتيجةٌ غري اليت شاهدها غالم دستغري ألنه كان قد نشر يف 
 ومن -إذا كان مرزا غالم أمحد القادياين كاذبا " عامة، أنه الناس

 فسوف ميوت قبلي، أما إذا كنت أنا الكاذب -املؤكَّد أنه كاذب 
فركّز هو على هذا الدعاء، فمات هو بعده بأيام " فسوف أموت قبله

فلو مل يكن كتابه قد طُبع ونشر، فمن ذا الذي كان . معدودات
فكل من . كنه مبوته هذا قد شهد على صدقيسيصدق قويل هذا؟ ل

سيخوض يف مثل هذه املواجهة ويدعو مبثل هذا الدعاء سيصبح 
فاجلدير بالتأمل، أن . حتما شاهدا على صدقي مثل غالم دستغري

بعض األشرار ظاملي الطبع قد اعتربوا مجاعيت قاتلة ليكهرام مع أن 
 قد نشرتها سلفا، آيةً عظيمة حتققت بقتله، وحتققت نبوءةٌ يل

فليخربوين أي من أبناء مجاعيت قتل املولوي غالم دستغري؟ أفليس من 
احلق أنه بدون أن أطلب منه دعا من تلقاء نفسه بذلك الدعاء فغادر 

اعلموا أنه ال ميوت أحد على األرض ما مل يكتب له . هذا العاملَ
 يف خ روحي تتسم بذلك الصدق الذي نفإن. املوت يف السماء
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ال أحد يعرف . ، فإن يل مع اهللا تعاىل نسبة إبراهيمية�إبراهيم 

إنين لست . إن املعارضني عبثًا يهلكون أنفسهم. سري سوى اهللا
تلك الشجرة اليت ميكن أن تستأصل بيدهم، فلو اجتمع األولون 
منهم واآلخرون وأحياؤهم وأموام ودعوا هلالكي فسوف يرد ريب 

انظروا؛ إن مئات العقالء خيرجون من . عية لعنةً عليهممجيع تلك األد
مجاعتكم كل عام وينضمون إىل مجاعتنا، وإن يف السماء ضجة وإن 

إيل فهل بوسع اإلنسان أن يعرقل القلوب الطاهرة  تسوقاملالئكة 
هذا العمل السماوي؟ فإذا كنتم تقدرون فعرقلوه، وكيدوا مجيع 

اء األنبياء على مر التاريخ وال اليت كادها أعداملكايد واخلدع 
تدخروا جهدا واستنـزفوا جهودكم وأكثروا من الدعاء حىت 

 إن آيات اهللا ؟تشرفوا على املوت مث انظروا هل تلحقون يب أي ضرر
السماوية تنـزل بغزارة كاملطر، إال أن األشقياء يعترضون من بعيد، 

  . م هذه األمة، آمنيفكيف نعاجل القلوب اليت ختم عليها؟ اللهم ارح
  املعلن العبد املتواضع

  مرزا غالم أمحد من قاديان
  م٢٩/١٢/١٩٠٠
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١٥٧
  

´Èi‰c@òànm  
حني فحصت النص العربي األصلي هلذه النبوءة تبني جبالء أنه قد 
ورد فيه بوضوح أن النيب الكاذب سيهلك، وهلذا أرى من املناسب 

  :  التايلولنص العربي للنبوءة وهتسجيل ا
  )٢٠-١٨: ١٨اََلتثِْنية (

; ָּכמֹו, ֲאֵחיֶהם ִמֶּקֶרב ָלֶהם ָאִקים ָנִביא יח
 ֲאֶׁשר-ָּכל ֵאת, ֲאֵליֶהם ְוִדֶּבר, ְּבִפיו, ְדָבַרי ְוָנַתִּתי
, ְּדָבַרי-ֶאל ִיְׁשַמע-א ֲאֶׁשר ָהִאיׁש, ְוָהָיה יט.  ֲאַצֶּוּנּו
 ַא כ .ֵמִעּמֹו ֶאְדֹרׁש, ָאֹנִכי--ִּבְׁשִמי, רְיַדֵּב ֲאֶׁשר

-א ֲאֶׁשר ֵאת, ִּבְׁשִמי ָּדָבר ְלַדֵּבר ָיִזיד ֲאֶׁשר ַהָּנִביא
--ֲאֵחִרים ֱאִהים ְּבֵׁשם, ְיַדֵּבר ַוֲאֶׁשר, ְלַדֵּבר ִצִּויִתיו

  ַההּוא ַהָּנִביא ,ּוֵמת
  

}ِتِهموِط ِإخسو ا ِمنِبين ملَه لُ كَالَِمي ِفي فَِمِه، أُِقيمعأَجو ،ِمثْلَك 
ويكُونُ أَنَّ اِإلنسانَ الَِّذي الَ يسمع . فَيكَلِّمهم ِبكُلِّ ما أُوِصيِه ِبِه

ها أُطَاِلبِمي أَنِبِه ِباس كَلَّمتطِْغي، . ِلكَالَِمي الَِّذي يالَِّذي ي ِبيا النأَمو
ِباس كَلَّمتِم فَيِباس كَلَّمتِبِه، أَِو الَِّذي ي كَلَّمتأُوِصِه أَنْ ي ا لَمِمي كَالَم

ِبيالن ذِلك وتمى، فَيرٍة أُخة (} .آِلهثِْني٢٠-١٨: ١٨اََلت(  
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 ميت اليت ترمجها القساوسة يف الترمجة األردية מתفكلمة 
 الكلمة العربية ترمجة خاطئة متاما، ألن" أن يقتل"للكتاب املقدس 

 املاضي، ومعناها قد مات، أو ميت، صيغة يف احلقيقة يف מת
ونظائرها يف الكتاب املقدس العربي كثرية جدا، أسجل بعضا منها 

  . كنموذج
ولَما رأَى ِإخوةُ يوسف  {١٥ العدد ٥٠التكوين اإلصحاح 

لَعلَّ يوسف «: أَنَّ أَباهم قَد مات، قَالُوا) ֲאִביֶהם ֵמת-ִּכי(
  )   ١٥ : ٥٠ِسفْر التكِْويِن (} »يضطَِهدنا

}وِسريقَانَ ِإلَى معِني ياِر بآب لُوا ِمنحتاِئيلَ اررو ِإسنبֵמת. (و 

  )٦ : ١٠اَلتثِْنية (} .هناك مات هارونُ، وهناك دِفن) ַאֲהֹרן
}ا ُألراحبص تا قُمِني، فَلَماب عֵמת-ְוִהֵּנה(ض (تيم وِإذَا ه. {

  )٢١ : ٣اَلْملُوِك اَألولُ (
أَنه قَد مات ) שאול מת כי(فَلَما رأَى حاِملُ ِسالَِحِه {
  )٥ : ١٠أَخباِر اَألياِم اَألولُ (} شاولُ

وكذلك توجد األمثلة بكثرة من هذا النوع حيث ترمجت كلمة 
حني يقال حبق أحد نبوءةً بأنه ، إال أنه "ميت"أو " د ماتق "מת

فهناك أيضا تستخدم هذه الصيغة وتفيد االستقبال، أي مل سيموت 
حيصل املوت بعد، لكن وقوعه حمتم لدرجة كأنه قد مات أو هو 
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فقد ورد يف . والتعابري من هذا النوع توجد يف كل لغة. ميت

  . أخرى مثل هذا الكالمالكتاب املقدس العربي يف مواضع عدة 
} وصآم نا بيعِه ِإشاَء ِإلَيِت، فَجوا ِللْمِقيزح ِرضاِم ماَألي ِفي ِتلْك

قَالَ لَهو ِبيالن :»بهكَذَا قَالَ الر : كتيِص بַאָּתה ֵמת ִּכי(أَو (
وتمت كَألنِعيشالَ تلُوِك الثَّاِني (} » وفالحظوا )١:  ٢٠اَلْم ،

  .   متوت١٨:١٨الواردة يف التثنية " ميت"كيف ترمجت كلمة 
  )٥ : ١١اَلْخروج (} فَيموت كُلُّ ِبكٍْر ِفي أَرِض ِمصر{) ּוֵמת(
} يموت الْولَد) ַהָּיֶלד ּוֵמת(وِعند دخوِل ِرجلَيِك الْمِدينةَ {

  )١٢ : ١٤اَلْملُوِك اَألولُ (
ِإنَّ الرب لَم . اسمع يا حنِنيا«: لَ ِإرِميا النِبي ِلحنِنيا النِبيفَقَا{

. يرِسلْك، وأَنت قَد جعلْت هذَا الشعب يتِكلُ علَى الْكَِذِب
١٦بهكَذَا قَالَ الر ِض: ِلذِلكِه اَألرجو نع كذَا طَاِردַאָּתה. (هأَن 

ي ِتلْك السنِة ِفي فَمات حنِنيا النِبي ِف... هِذِه السنةَ تموت، ) ֵמת
  )١٧-١٥ : ٢٨ِإرِميا (} .الشهِر السابِع

يثبت من هنا أن مجيع الكتب اإلهلية املقدسة تتفق على أن مدعي 
النبوة الكاذب يهلَك، فمن زعم مقابل ذلك بأن املِلك املغويل 

ادعى أو أحد " روشن دين اجلالندهري"ادعى النبوة أو أن " أكرب"
غريمها ادعى ومل يهلكوا، فهذا حمق آخر، فإذا كان صحيحا أم 
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١٦٠ 

 عاما فيجب إثبات دعواهم ٢٣ادعوا النبوة ومل يهلكوا خالل مدة 
أوال بعبارة خطية بأيديهم، وجيب أن يقدموا إهلامام اليت قرأوها 

لناس على أا من اهللا، أعين قوهلم إن هذه الكلمات قد على مسامع ا
جيب أن تقدم كلمات وحيهم بنصها . أوحيت إليهم بأم رسلُ اهللا

بشواهد كاملة، ألن حمور حوارنا حول االدعاء بتلقي وحي النبوة 
 ا كالما بأعي أصحايقتضي تقدمي بعض كلمات الوحي اليت يد

  . اهللا النازل عليهم
 النبوة الذي ادعاه مدعيوال جيب أن يثبتوا ما هو الكالم اإلهلي فأ

 ٢٣ أي -هذا، مث جيب أن يقدموا كل ما نزل عليه يف هذه املدة 
 وقرأه على الناس بصفته وحيا من اهللا، ليتبني أنه قرأ هذا -عاما 

لفة ادعاًء منه بأنه  عاما يف أوقات خمت٢٣الكالم على الناس خالل 
 شر يف صورة كتاب على شاكلة القرآن الكرمي اهللاكالمأو قد ن ،

بدعوى أنه كالم اهللا النازل عليه، فما مل يقدموا هذه الشواهد 
لَو �بالتفصيل، فإن اهلجوم على القرآن كامللحدين واالستهزاَء بآية 

 وإمنا ينطقون � عملُ األشرار الذين ال يؤمنون باهللا �تقَولَ
  منـه .سنتهم فقط ويكفرون باإلسالم يف اخلفاءبالشهادتني بأل
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@áÓ‰@´Èi‰c@òàîà™R@ @

æýÇ⁄a@ @
@òzÐ–Ûbi@ÕZÜÈn½aSP@XS  

أرى من الضروري التوضيح أن تاريخ عقْد االجتماع املقترح يف 
 كان ٢ رقم أربعني من ٣٠ذلك الوقت واملذكور يف الصفحة 

م ٧/٨/١٩٠٠م، وحني سلّمنا هذا املقال يف ١٥/١٠/١٩٠٠
كاتب، صدرت إعالنات موجهة إىل بري مهر علي شاه الغولروي لل

 بسبب إعداد كتاب حتفة غولروية؛ هلذا ٢ رقم أربعنيوتأخر نشر 
، ونرى من الضروري أن يعترب املوعد ية غري كافة املذكوردةاملنرى 
م، لئال يبقى ألحد جمالٌ ١٥/١٠/١٩٠٠م بدلًا من ٢٥/١٢/١٩٠٠

للزام على املشايخ أن يخربوين قبل املوعد لالعتراض، وسيكون من ا
احملدد بثالثة أسابيع أين ويف أي موضع يحبون االجتماع، أيف الهور 

                                                           

83
 ٤٢صفحة  الن النسخة األردية هلذا الكتاب وهي م٣٠يقصد حضرته صفحة  

 )من املترجم( .ه الترمجة العربية لهمن هذ
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١٦٢ 

 أم يف أمرتسر أم يف بطالة؟ وال يغينب عن البال أنه ما مل يصلْنا الطلب
املوعد احملدد  نذهب إىلمن أربعني شيخا وناسكا من املشهورين فلن 

   .واملكان احملدد أبدا
  م٢٩/٩/١٩٠٠الراقم مرزا غالم أمحد من قاديان 
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١٦٣
@ @

@áÓ‰@´Èi‰c@òàîà™٣�،٤@ @


  
áíŠØÛa@éÛì�‰@óÜÇ@ïÜ–ãë@ê†à− 

  

ðëŠÛìÌÛa@êb‘@ïÜÇ@Šèß@�i@ @
  

 بعد مواجهة -لعل القراء يعرفون أين كنت قد نشرت إعالنا 
ومساِع إساءام تكذيب املشايخ املعارضني وأصحاِب الزوايا 

وشتائمهم كلَّ يوم، استجابةً لطلبهم مين أن أُريهم آيةً، وكان أول 
 ملخصه أين -خماطَب يف هذا اإلعالن بري مهر علي شاه الغولروي 

قد خضت إىل اآلن نقاشاٍت دينية كثرية مع املشايخ املعارضني ومل 
باآليات وملا كانوا على الدوام يطالبون . ينتفعوا ا أي فائدة

 فقد - وال يستبعد أن يستفيدوا منها يف زمن ما -السماوية 
يف العلم أيضا يدعي التبحر اقترحت على بري مهر علي شاه الذي 

 -باإلضافة إىل كماالت املشيخة، وجدد فتوى تكفريي حبماس 
ي وادعى ـ وألَّف إلثارة العامة كتابا يف تكذيب-اعتمادا على علمه 
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١٦٤ 

 جهوده ليثبت أن ال إملام يل  واستنـزف العلميءهامفتخرا ثر
 ضدي وادعى ٨٤باحلديث وال بالقرآن، وهكذا أثار سكان احلدود

فإذا كان صادقا يف ادعائه أنه . أنه متمكّن من علوم القرآن الكرمي
 فال ينبغي ألحد أن ،قد أُعطيت له البصرية التامة يف علم كتاب اهللا

ت أن اإلنسان يصبح من أهل اهللا  إذ من الثاب؛يرفض اتباعه
ال يمسه ِإال �والصادقني بعلم القرآن، ألنه مبوجب آية 

 ال يوهب علم كتاب اهللا العزيز إال لطاهري الباطن، �٨٥الْمطَهرونَ
 بل كل شيء يكرم عند ،غري أن جمرد االدعاء ال جيدر بالقبول

 ألن النور يتميز ،، وإن طريقة االختبار هي املواجهةاالمتحان
الرحمن علَّم : " قد شرفين بإهلامه�فلما كان اهللا . بالظالم فقط

فإن معيار اختبار الصدق والكذب يف رأيي أن يكتب بري " الْقُرَآنَ
مهر علي شاه تفسري سورٍة من سور القرآن الكرمي مقابلي باللغة 

 فال اعتراض يل يف العربية الفصيحة والبليغة فإذا تفوق علي وغلبين
 فحددت هذا األمر معيارا ونشرت حبسن .االعتراف بأنه شيخ صاحل

النية إعالنا ودعوته فيه هلذا االختبار، لكنه تبين من احليلة اليت اختذها 
                                                           

هي منطقة القبائل الباكستانية الواقعة حاليا بني باكستان وأفغانستان، وتقطنها  84
تشهد اضطرابات مستمرة وتسود فيها الفوضى والقبائل ذات األصول األفغانية، 

 )املترجم(. حىت اآلن
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١٦٥
ردا على هذه الدعوة أنه ال عالقةَ له بالقرآن الكرمي وال إملام له 

ونشر إعالنا على . بالعلم، أي قد سلك بوضوح مسلك اهلاربني
 أن أُناقشه أولًا يف معتقداته يف ضوء  طلب فيهسنة احملتالني املعروفة

القرآن واحلديث وإذا حكَم املولوي حممد حسني واثنان من أصحابه 
 أن أبايعه فورا بال توقُّف، مث فعلي ،أن معتقدات مهر علي صحيحةٌ

 جوابه بكائي عفويا على يأذن يل بكتابة التفسري باللغة العربية، فأثار
  . وقد خابت مجيع آمايل يف قبوله احلقحالته 

 وإمنا دفعين ،ومل يكن من دوافع إعالين هذا أن لدي بريق أمل فيه
عن السب والشتم على  ٨٦إىل ذلك أن أتباعه ما زالوا ال يكفّون

                                                           
ما أراد " عصا موسى"حملاسب هو اآلخر يف كتابه لقد قال املنشي إهلي خبش ا 86

يف بيان الفتح الكاذب املزور لبري مهر علي، غري أن فضيلة اإلنسان أن يثبت أمرا 
فالواضح أنه لو كان بري مهر علي شاه ملما . ما متمسكا بأهداب العدل واحلياء

 فعليه أن -ادعى كما قد - بعلوم القرآن وعلوم اللغة العربية يف رأي املنشي
يكتب تفسري الفاحتة يف أربعة أجزاء باللغة العربية جالسا يف بيته خالل مهلة طويلة 

فأي مشكلة يواجهها يف كتابة التفسري مقابلي، إذ قد أذنت . متتد إىل سبعني يوما
له يف أن يستعني باآلخرين أيضا، فلو كان مؤيدوه يؤيدونه بصدق وإميان فعليهم 

 .اقة لنا ولألجيال القادمة أيضاستبقى دعويت هذه آيةً برعليه، وإال أن يضغطوا 
 ليستعد هلذه املواجهة؛ فقد أعلنا جائزة مخسمائة روبية جهوداً جبارةًبذلنا لقد 

ومن الطبيعي أنه لو حصل . أيضا لكن سيادة بري وأصحابه مل يلتفتوا إىل هذا قط
فما السبب .  أن يتصارعا مرة أخرى يتقررصراع بطلني فللحسمنتيجة التباس يف 

إذن يف أن أحد الفريقني قد انربى جاهزا للنـزال مرة أخرى ليزيل شكوك 
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١٦٦ 

مرور شهرين على هذا األمر، إذ أتلقى كلَّ أسبوع إعالنا يبالغ فيه 
 ويكون الورق يف الوقت نفسه مليئا ،صحابه يف إطراء بري مهر عليأ

انظروا ما : بشتمي، وخيدعون الناس خدعة تلو خدعة، ويقولون عين
أشنع اإلجحاف الذي ارتكبه هذا الرجل حبق إنساٍن مقدٍس مثل بري 

 إذ قد وصل إىل الهور بتكبد مشاق السفر لكتابة ،مهر علي شاه
كنه مل يربز يف امليدان بعد االطّالع على أن ذلك التفسري مقابله، ول

الصاحل اجلليل نابغةُ العصر يف احلقيقة وسحبان الزمان وال نظري له يف 
 واختفى يف غرفة من غرف بيته، فلو ،بيان معارف القرآن الكرمي

 آيةً عظيمة يف بيان معارف القرآن الكرمي "بري"برز ألظهر سيادةُ 
 ،�فأُلقيت يف روعي فكرةٌ من اهللا . ةباللغة العربية الفصيح

ا ستميط اللثام عن حقيقة وأُقدمها إلقامة احلجة وأنا متأكد من أ
 فمنهم من يتمسك بأهداب ،مهر علي، فالعامل كله ليس أعمى

                                                                                                                              

 الفريق الثاين الذي يدعي - حلسم القضية -احلمقى بينما ال خيرج إىل امليدان 
هل ! باهللا عليكم تأملوا! النجاح يف املرة السابقة ويقدم أعذارا سخيفة؟ أيها القراء

 أولًا  بناء على األدلة النقليةخيلو هذا العذر من سوء النية بأن يصر على أن أناقشه
غري مباٍل مبا قد عاهدت بغلبته علي، شهادة ثالثة من معارضي ناء على مث أبايعه ب

أين لن أخوض يف مثل هذه النقاشات يف املستقبل؟ مث بعد البيعة ميكن أن يأذن باهللا 
. فهذا هو رد سيادة بري الذي يقال عنه أنه قبل الدعوة! تفسري مقابله؟يل بكتابة ال

 منه
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١٦٧
 ردا على اليوم أن أقولهي فتلك الفكرة . العدل واإلنصاف أيضا

ر علي شاه بتواتر، بأنه مجيع اإلعالنات اليت صدرت تأييدا لبري مه
إذا كان بري مهر علي شاه فريد الدهر يف بيان معارف القرآن الكرمي 
ومتمكنا من أدب اللغة العربية وبالغتها وفصاحتها، فمن املؤكد أنه 
ما زال حائزا على تلك القدرات والكفاءات، ألنه مل متِض مدةٌ 

سري الفاحتة باللغة طويلة على جميئه إىل الهور، لذا أقترح أن أكتب تف
ة وحقائقَها وأُثبت من كرميصيحة وأُبني معارف السورة الالعربية الف

خالل ذلك دعواي جالسا يف مكاين، ويكتب بري احملترم مقابلي 
 ،تفسريا للفاحتة يثبت فيه استنباطا منها أن املسيح نازلٌ من السماء

 الرباهني اكًا، وليكتب كما يريد ويقدموأن املهدي سيكون سفّ
 باللغة العربية الفصيحة البليغة، فكال واملعارف الساطعةالقاطعة 

 ١٥خالل سبعني يوما بدءا من  ٨٧هذين الكتابني جيب أن ينشرا
عندئذ سيتوصل أهل العلم إىل النتيجة بإجراء . م١٩٠٠ديسمرب 

املتمكنني من -املقارنة، فلو أَقسم ثالثةٌ من أهل العلم ومن أهل اللغة 
 على - هلم أي عالقة بأٍي من الفريقنيتليسوألدب غري املنحازين ا

                                                           
م لغاية ١٩٠٠كانون األول /  ديسمرب١٥ن املوعد لكتابة التفسري هو من أأي  87

م أي جيب أن يصدر الكتاب لكال الفريقني خالل ١٩٠١شباط /  فرباير٢٥
 منه. سبعني يوما مبا فيها أيام طباعته أيضا
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١٦٨ 

 بالغةً وفصاحة وبيانا ملعارف القرآن اقأن كتاب بري احملترم ف
 فها أنا أتعهد عهدا شرعيا أين سأُهدي لسيادة بري مخسمائة ؛الكرمي،

وذا سيتم تدارك اإلزعاج الذي يذكره . روبية فورا بال توقف
 يوم ويتذمرون أن بري احملترم أُزِعج وظُلم بدعوته إىل أتباعه كلَّ

وهذا االقتراح مفيد لبري احملترم أيضا أميا فائدة ألن سيادته قد . الهور
ال يعرف أن أهل العقل ال يعتقدون قط بأن بري مِلم بعلم القرآن 
الكرمي، أو قادر على كتابة سطر واحد باللغة العربية الفصيحة 

: ل قد بلغنا عن طريق بعض أصحابه املقربني الذين قالواب. والبليغة
ِنعم ما حدث إذ مل يتفق لبري احملترم أن يكتب التفسري باللغة العربية 

. حتما" شاهت الوجوه"مقابلي وإال لنالَ مجيع أصحابه نصيبا من 
ساورهم هذه الشكوك عندما فال شك يف أن بعض أصحابه الذين ت

ري العريب البليغ والفصيح لبري احملترم ستزول سيطّلعون على التفس
وساوسهم اخلفية هذه عن بري احملترم وبذلك سريجع إليه اخللق ،

 احملترم  بريصار أما إذا .األمر الذي يتمناه املشايخ من هذا النوع
كرهه على البيعة وإمنا نريد ال نطالبه بشيء وال ن إذ  فليطمئن،مغلوبا
 ،ى قُدراته اخلفية وكماله يف معرفة القرآن الكرميلع الناس علأن يطّ

اآلنَ � :اح كزليخه يصر ولعلَّ.ف كتابا ردا علي ألَّا عليهاليت بناًء
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١٦٩
قالْح صحصويتبني ألصحابه الصحفيني األغبياء ما هي  �٨٨ح

 فإمنا نأذن له أن ، لكن جيب أال يقلق بري احملترم! بري احملترممكانة
لوي حممد حسني البطالوي واملولوي عبد اجلبار يستعني باملو

غري اثنني أو الغزنوي وحممد حسني البهيين وغريهم، بل خنوله أن ي
أن ال يكون تفسري كل واحد أربعة من األدباء العرب أيضا، وينبغي 

وإن مل ينشر أحد  .......  صفحة تقريبا٦٤من الفريقني أقلَّ من 
املوعد املقترح وهو سبعون يوما بدءا الفريقني تفسري الفاحتة خالل 

شباط / فرباير٢٥ إىل ١٩٠٠كانون األول / ديسمرب١٥من من 
 وال حاجة لدليل آخر ،كاذبايكون  وانقضى هذا املوعد فس١٩٠١

  .والسالم على من اتبع اهلدى. على كذبه
   مرزا غالم أمحد من قاديان:املعلن

  م١٥/١٢/١٩٠٠
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