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لـــديهم معرفـــة كافيـــة بـــدعوانا  ليســـتممـــن  -ن مجاعتنـــا بعض ِمـــالـــإن 

وأدلتنا، ومل تتيسر هلـم قـراءُة كتبنـا بإمعـان، كمـا مل يسـتكملوا معلومـاِم 
اضـــــات يـــــُرّدون أحيانًـــــا علـــــى اعرت  -كافيـــــة   بـــــاملكوث يف صـــــحبتنا مـــــدةً 

مـن أهـل أـم  فيتعرضـون لإلحـراج مـعاملعارضني ردا خمالًفا للواقع كليـًة، 
مـــــن أحـــــد  ل بضـــــعة أيـــــام ُوّجـــــه إىل أحـــــد اإلخـــــوة اعـــــرتاضٌ فقْبـــــ .احلـــــق

علـى  فـردّ  !عي أنـه نـيب ورسـولبأن الذي بايعَت على يـده يـدّ  املعارضني
  .واب ليس بصحيحمثل هذا اجل أن معبالنفي التام،  هذا

لـــك الـــوحي املقـــدس الـــذي ينــــزل علـــّي مـــن اهللا تعـــاىل قـــد احلـــق أن ذ
وردت فيـــه كلمـــات مثـــل رســـول ومرســـل ونـــيب، لـــيس مـــرة أو مـــرتني بـــل 

مثل هـذه  أنب هجوابصحيحا مئات املرات، فكيف ميكن إًذا أن يكون 
اآلن أكثر وضوحا ملوجودة، وهي إا  ليست موجودة؟ كال بل األلفاظ
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الــذي ُنشــر " األمحديــة الرباهــني"ويف . وصــراحة ممــا كانــت عليــه مــن قبــل

املكاملــات  تلــك تــرد هــذه األلفــاظ مــرات قليلــة، فِمــن ســنة مل ٢٢قبــل 
ُهـــَو : "التـــايل الـــوحي اإلهلــي "األمحديـــة الرباهــني"اإلهليــة الـــيت ُنشـــرت يف 

يِن ُكلـهِ  لُِيْظِهـَرُه َعلَـى الـد ِذي أَْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلَُدى َوِديِن احلَْقانظـروا  ،"ال
؛ ففيـــه خوطـــب هـــذا العــــاجز "الرباهـــني األمحديــــة"مـــن  ٤٩٨الصـــفحة 

 وحــي اهللا نفســه يف هــذا الكتــاب ورد بعــد ذلــكمث . صــراحةً  "رســول"بـــ
ــــاء جــــري " :تعــــاىل حبقــــي أي رســــول اهللا يف حلــــل ": اهللا يف ُحلــــل األنبي

مث ورد يف هـذا ". الرباهـني األمحديـة"مـن  ٥٠٤األنبياء؛ انظروا الصفحة 
ـــٌد َرُســـوُل اللـــِه : "َب ذلـــك الـــوحِي الـــوحُي التـــايلقـــرْ  نفســـه تـــابالك ُحمَم

نَـُهمْ  اُء َعَلى اْلُكفاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ ِذيَن َمَعُه َأِشداإلهلـي فـي هـذا الـوحي؛ ف"َوال 
" الرباهـــني"مـــن  ٥٥٧يف الصـــفحة  ورد مث. أيضـــا حممـــًدا ورســـوالً  يـــتُ مسُّ 

 يف نـيبّ  جاء" :ته الثانيةوقراء ،"لدنياا يف نذير جاء: "هذا الوحي اإلهلي
" الرباهــني األمحديــة"يف  "رســول"لفــظ كمــا ذُكــر هــذا العــاجز ب". الــدنيا

  . يف أماكن أخرى عديدة
كـــن أن النبيـــني، فكيـــف مي خـــامتُ  �فــإذا قيـــل هنـــا أن ســـيدنا حممــدا 

أي نيب ال قـدمي وال لن يأيت  فيه أنه ال شكمما : يأيت نيب بعده؟ فجوابه
يف آخـــر  �يتصـــّورها النـــاس عـــن نـــزول عيســـى  ة الـــيتالطريقـــبجديـــد 
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سـيتلقى وحـي  يعتقـدون بأنـه نبيـا؛ بـل ، إذ يعتقدون بأنه سـيكونالزمان
صـلى  سـيدنا حممـد أطـول مـن مـدة وحـي مدةالنبوة ألربعني سنة، وهي 

َوَلِكـْن َرُسـوَل اللـِه �بال شك، وإن آية  إمثهذه العقيدة . هللا عليه وسلم
يشـــهدان شـــهادة واضـــحة "  نـــيب بعـــديال"وحـــديث  �١النِبيـــنيَ  َوَخـــامتََ 
ن أؤمبشدة مثل هذه العقائد، و  إنين أعارض. بطالن هذه العقيدةعلى 
َوَلِكـــْن َرُســـوَل اللـــِه َوَخـــاَمتَ �كـــامال ـــذه اآليـــة الـــيت تقـــول صـــادقا و  إميانـــا

اهللا تعـاىل نا؛ وهـي أن ال يعلمهـا خصـوميف هـذه اآليـة نبـوءة و . �النِبيـنيَ 
 قــد أُغلقــت إىل �بعــد النــيب  النبــواتأن أبــواب  قــد بــّني يف هــذه اآليــة

 أو مسـيحي أوأي هندوسـي أو يهـودي  اآلن لقيامة، وأنه ال يسـعيوم ا
أبـــواب  كـــل  لقـــد أُغلقـــت ؛"نـــيب"لفـــظ  مســـلم تقليـــدي أن يثبـــت لنفســـه

أي : قيةالنبوة الكاملة، لكن بابا واحدا مفتـوح، وهـو بـاب سـرية الصـّدي
ــَبس رداء بــاب هــذا ال فالــذي يــأيت اَهللا مــن؛ لــذا �الفنــاء يف الرســول  يُل

، ألنـه ال ، فـال غـرية علـى نبوتـهرداء النبـوة احملمديّـة ظليـاالنبوة الذي هو 
 هـــذا ، ولـــيس�يناهلـــا جبهـــوده الذاتيـــة، بـــل إنـــه يســـتقي مـــن نبـــع نبيـــه 

حممــــد  ؛ هلــــذا امســــه يف الســــماءفحســــب �بــــل جلــــالل النــــيب  لنفســــه،
ال إىل  � حممــد إىل عــادت أخـريا �وأمحـد؛ وهــذا يعـين أن نبــوة حممـد 
                                                           

  ٤١: األحزاب ١
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ـــٌد أَبَـــا َأَحـــٍد ِمـــْن �آيـــة  ، وإْن كانـــت بروزيـــة، لـــذا فـــإنغـــريه َمـــا َكـــاَن ُحمَم

ليس محمد أبـا أحـد ": تعين �رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللِه َوَخاَمتَ النِبينيَ 
رجـال اآلخـرة، ألنـه خـاتم النبيـين من رجـال الـدنيا، ولكـن هـو أب ل

   ".وال سبيل إلى فيوض اهللا من غير توسطه
وين حممـًدا وأمحـد، وليسـت مـن نفسـي،  كسبب  فنبويت ورساليت هي ب

إن مفهـــوم خـــامت فلـــذا ، �نلـــت هـــذا االســـم بفنـــائي يف الرســـول كمـــا 
  . � ول عيسىنـز ب ه يتغري حتًماالنبيني مل يتغري، لكن

هللا بإهلـام ا الغيـب النّيب لغـًة هـو مـن خيـرب عـنأن أيضا  بالذكروجدير 
وال بــد أن يكــون . تعــاىل، فحيثمــا يتحقــق هــذا املعــىن يتحقــق لفــظ نــيب

، ومتنعـــه مـــن ذلـــك إال لـــن يتلقـــى أخبـــار الغيـــب املصـــّفىالنـــيب رســـوال، و 
ِإال َمـــــِن اْرَتَضـــــى ِمـــــْن  *فَـــــَال يُْظِهـــــُر َعَلـــــى َغْيبِـــــِه َأَحـــــًدا � :اآليـــــة التاليـــــة

 لـــزموفـــق هـــذه املعـــاين  �؛ فـــإذا أُنكـــرت النبـــوُة بعـــد الرســـول �٢َرُســـولٍ 
خاطبــــات ال نصــــيب هلــــا مــــن املكاملــــات وامل بــــأن هــــذه األمــــة االعتقــــاد

الــذي تظهــر علــى يــده األخبــار الغيبيــة مــن عنــد اهللا تعــاىل هليــة، ألن اإل
لـــــى عَ  رُ ِهـــــال يُظْ �: وفًقـــــا لآليـــــة" نـــــيب"ينطبـــــق عليـــــه بالضـــــرورة مفهـــــوُم 

. نسميه رسـوال تعاىل هو الذي كما أن الذي يُرَسل من اهللا. �...هِ بِ يْ غَ 
                                                           

  ٢٨-٢٧: اجلن ٢
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 نــيب حـىت يـوم القيامـة  �نـا حممــد إمنـا الفـرق فقـط أنـه لــن يكـون بعـد نبي
، �وسـاطة النـيب  بدونل عليه شريعة جديدة، أو يُعطى لقب النّيب نـز ت

 احممـد حبيث يسـمى يف السـماء �متفانيا يف الرسول  دون أن يكونوب
   ".َمن اّدعى فقد كَفرو ". وأمحد

 مـن مقتضـى مفهـوم خـامت النبيـني أن إمنا هو والسّر احلقيقي يف ذلك
 ،مغــايرة �بينــه وبــني النــيب  ، يف حــني يكــونا أعلــن أحــد أنــه نــيبأنــه إذ

يف  يفــىنولكــن الــذي النبيــني،  علــى خــامت هــو اخلــتم الــذيفإنــه يكســر 
اده املتنـــاهي امســـه بســـبب احتـــ نـــاليحبيـــث  فنـــاءً نفســـه  �خـــامت النبيـــني 

 كمـــــا يف املـــــرآة  �نعكس فيـــــه وجـــــه النـــــيب يـــــالغرييـــــة بينهمـــــا، و  وانتفـــــاءِ 
 ، ألنــه حممــد اخلــتم هــذا ا مــن دون أن يكســرسيســمى نبيًــإنــه ف؛ الصــافية

ي حممـدا ُمسـ فحىت مـع ادعـاء النبـوة ِمـن ِقبـل َمـن. ولو على سبيل الظلية
ألن حممــدا هــو خــامت النبيــني؛  �وأمحــد ظليــا، فقــد ظــل ســيدنا حممــد 

فــال  أمــا عيســى. نفســه، وحيمــل امســه �هــو انعكــاس حملمــد  هــذا الثــاين
ميكـــــن أن يـــــأيت مـــــن دون أن يكســـــر خـــــتم النبـــــوة، ألن نبوتـــــه مســـــتقلة 

  . ومنفصلة
 علــى ســبيل الــربوز أحــد ســيُبعث نبيــا ورســوال هنــاك إذا مل يكــنأمــا 

الـــِذيَن أَنـَْعْمـــَت ِصـــرَاَط  *اْهـــِدنَا الصـــرَاَط اْلُمْســـَتِقيَم �فمـــا معـــىن دعـــاء 
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.  وفـــق هـــذا املعـــىنأنـــين مل أنكـــر نبـــويت ورســـاليت لـــذا فتـــذّكروا؟ �٣َعلَـــْيِهمْ 

إذا  . ا يف صــحيح مســلم أيضــامسُــي املســيح املوعــود نبيــوــذا املعــىن قــد 
كـــان الـــذي يتلقـــى أخبـــار الغيـــب مـــن اهللا تعـــاىل ال يســـمى نبيـــا فبـــاهللا 

ثًا"قلـتم جيـب أن يسـّمى  لـوخِربوين بـأي اسـم جيـب أن يُـدعى؟ أَ  حمـد"، 
يف أي قــاموس أن التحــديث يعــين اإلظهــار علــى الغيــب،  دْ لقلــُت مل يــرِ 

  .ولكن النبوة تعين اإلظهار على الغيب
يـة، أعـين أن هـذا اللفـظ يسـمى والنيب لفـظ مشـرتك بـني العربيـة والعرب 

اًء التنبـؤ بنـ: مشتق من نابـا، والـذي معنـاه هو، الذي "نايب" يف العربانية
  . من اهللا تعاىلاخلرب تلقي على 

                                                           

كــل اإلنعامــات الــيت بأــا ســتعطى  ذه األمــة هنــاك وعــًدا هلــ جيــب أن تتــذكروا أن ٣
 نعامــــات تلـــك النبــــوءاتن بـــني هـــذه اإلوِمــــ. ونالســـابق ونالصــــديقو ألنبيـــاء هـــا اأُعطيَ 

لكـن القـرآن الكـرمي أغلـق أبـواب . أنبيـاء األنبيـاء السـابقون بسـببها الـيت ُدعـي والنبوات
 يُْظِهــُر فَــال�ضــح مـن اآليــة الكرميــة هــو واكمــا   الرســلاألنبيـاء و  علـوم الغيــب علــى غــري

ــِه َأَحــًدا  ــى َغْيِب ــْن َرُســولٍ * َعَل ــِن اْرَتَضــى ِم ــفل. �ِإال َم  ال بــد املصــفى غيــبال علــمِ  يتلّق
أن هــذه األمــة ليســت  تشــهد علــى �أَنـَْعْمــَت َعَلــْيِهمْ �وإن آيــة  .انبيــ أن يكــون لمــرءل

حسـب والرسـالة  النبـوةَ املصـفى يتطلـب  ي الغيبِ تلقّ املصفى، و  الغيب هذاحمرومة من 
ال بـد مـن اإلميـان فـوحيث إن هذا الطريـق املسـتقل قـد أُغلـق، لـذا . اآلية منطوق هذه

. رْ فتــدبّـ . �يس لتلقــي هــذه النعمــة إال بــاب الــربوز والظليــة والفنــاء يف الرســول بأنــه لــ
  منه
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هبـــة تنكشـــف مـــن  ا هـــيإمنـــ، االنـــيب مشـــرعً  لـــيس شـــرطًا أن يكـــونو 
 حنــوإىل هــذا األوان  مــن اهللا فمــا دمــُت قــد تلقيــت. غيبيــة أمــورخالهلــا 

فكيـف ميكـن  ،قها بكل جالءحتق بأم عيين ورأيُت  ،مائة ومخسني نبوءةً 
وما دام اهللا تعـاىل  ؟وِل على نفسيإطالق تسميِة النيب أو الرس نكرأن أ

بنفســه قــد مســاين ــذين االمســني فــأّىن يل أن أرفضــهما أو أخــاف غــريه 
الــذي ال يفــرتي عليــه إال و ســبحانه وتعــاىل؟ أحلــف بــاهللا الــذي أرســلين، 

وكمــــا أنــــين أؤمــــن بآيــــات . قــــد أرســــلين مســــيحا موعــــودا أنــــه ،امللعونــــون
اإلهلـــي  أؤمـــن بـــالوحي ،رقدون أدىن فـــبـــو كـــذلك متامـــا   ،القـــرآن الكـــرمي

. املتـواترة اهللا آيـاتيل صـدقه مـن خـالل  تبـّنيَ و  نـزل علـيّ الـذي  الصريح
 قـــدسبيـــت اهللا احلـــرام أن الـــوحَي امليف  قائًمـــا وأســـتطيع أن أحلـــف بـــاهللا

إمنا هو كالم ذلك اإلله الذي أنـزل كالَمـه علـى سـيدنا  ل علي نـز الذي ي
ســـيدنا حممـــٍد املصـــطفى  علـــىو عليهمـــا الســـالم عيســـى ســـيدنا موســـى و 

نطقـــْت مـــن أجلـــي  مـــاك. هدْت يل األرض والســـماء أيضـــالقـــد شـــ. �
ا حبسب النبوءات أن رً ن كان مقدّ ولك. السماُء واألرُض بأين خليفُة اهللا

. ألن الذين على قلوم غشـاوة ال يؤمنـون ،الرفض واإلنكار أيضا ىألق
. يــد أنبيــاءه دائمــامــا ظــل يؤ ا كوأعلــم يقينــا أن اهللا تعــاىل ســيؤيدين حتًمــ

  .أن يقف يف طريقي ألن تأييد اهللا ليس معهم أحد يس بوسعل
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 حامــلَ  مبعـىن أنـين لسـتُ إمنـا أنكـرُت نبـويت ورسـاليت ف حيثمـا أنكـرتُ و 

ولكــــن حيــــث إين قــــد  ؛شــــرع مســــتقل، كمــــا أنــــين لســــت بنــــيب مســــتقل
مستفيًضــا  � رســويل املقتــدىبربكــة علــَم الغيــب  مــن اهللا تعــاىلتلقيــت 

ونـيب، ولكـن بـدون أي شـرع  فـإنين رسـول ؛ونـائال امسَـه ،لباطنةا فيوضب
 قـد نـاداين نفسـه ذا املعـىنـ، بـل قط فهومذا امل نبويت  أنكرمل. جديد

نــّيب ورســول ــذا  أينّ لــذلك ال أنكــر اآلن أيضــا  ؛نبيــا ورســوًال اهللا تعــاىل 
 ال يعـــين إالفـــ ٤"رســـوال ومل آِت بـــأي كتـــاب لســـتُ : "أمـــا قـــويل .املفهـــوم

  .أنين لست صاحب شريعة
 مـعال بد من أن تتذكروا أمرًا هاًمـا وال تنسـوه أبـًدا وهـو أنـه  غري أنه 

إال أنـين قـد ُأخـربُت مـن عنـد " رسـول"و" نيب"أنين قد نوديُت بكلمات 
مباشـــــرة، وإمنـــــا بربكـــــة  ل علـــــي نــــــز اهللا تعـــــاىل أن كـــــل هـــــذه الفيـــــوض مل ت

أعـــــين حممـــــًدا  ،اءاإلفاضـــــة الروحانيـــــة مـــــن شخصـــــية مقدســـــة يف الســـــم
فبـــالنظر إىل هــذه الوســـيلة، ومــن خالهلـــا، وبفضــل نيلـــي . �املصــطفى 

أي أنـــين مرســـل، وأتلقـــى  ،فأنـــا رســـول ونـــيب أيًضـــا ،وأمحـــد اامسَيـــه حممـــد
مصـــونًا، " خـــتم النبـــوة"وهكـــذا بقـــي خـــامت . أنبـــاء الغيـــب مـــن اهللا تعـــاىل

خــالل  يــة مــنألنــين َحِظيــت بــذلك االســم علــى ســبيل االنعكــاس والظلّ 
                                                           

  )املرتجم. (هذه العبارة مرتمجة عن الفارسية ٤
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ملـاذا  :يقـولغضـب مـن هـذا الـوحي اإلهلـي و ي أحـد إذا كانو . ِمرآة احملبة
 اهللا ال ينكســر خـتم ؛ ألنعلــى محقـه هـذا يـدلّ ف ،مسـاين اهللا نبيـا ورســوالً 

اســم إن اهللا خـاطبين ب أقـول أنـا كمـا  أنــه واضـحفمـن ال. ٥بنبـويت ورسـاليت
ســـيأيت  �بـــن مـــرمي  إن عيســـى خصـــومي نـــيب ورســـول، كـــذلك يقـــول
أيضــا  جميئــه نــيب، فعنــد ، وحيــث إن عيســى�ثانيـًة إىل العــامل بعــد نبينــا 

 خــتم خــامت النبيــني أنأعــين  ،الــذي يثــار ضــدي االعــرتاض ســيثار نفــس
تسمييت رسوال  عرتاض علىجمال لال ليس هناك: لكنين أقول. رسينكس

ولـــن  ،يف احلقيقـــةالنبيـــني  خـــامت الـــذي هـــو �بعـــد ســـيدنا حممـــد  ونبيـــا
 نفـس ذلـك النـيب نـينقلـُت مـرارا إقـد تم اخلامتيـة، ألنـين خ بذلك كسرين

ـا �مبوجب آية  وذلك وز،على سبيل الرب  األنبياء خامتُ  ُهْم َلم َوآَخرِيَن ِمنـْ
الرباهــــني "ن اهللا تعــــاىل قــــد مســــاين حممــــدا وأمحــــد يف وأ ،�٦يـَْلَحُقــــوا ِِــــمْ 

                                                           

م مجيـع رَ نبـوة خـامت النبيـني ومل ُحيـ نقض وفقـه خـتمُ الـذي مل يُـ هـذا الطريـقَ  ما أروعَ  ٥
، لكـن لـن يبقـى �لَـى َغْيبِـِه َأَحـًداَال يُْظِهـُر عَ �وفق مـا يفهـم مـن آيـة  النبوةَ  أفراد األمة

مــرة  -ســنة ٦٠٠الــذي بُعــث قبــل اإلســالم بـــ - � عيســىإرجــاع بلإلســالم شــيء 
  .ية خامت النبينيصريح آل ثانية، ويلزم منه تكذيب

وسـيعلم  ،وا كمـا يشـاؤونشـتائم، فليشـتمإال ال سمع على ذلـك مـن املعارضـنيلن ن
  منه. الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

 ٤: معةاجل ٦
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 نفســه، �ين حممــدا قبــل عشــرين ســنة مــن هــذا اليــوم، وعــد " األمحديــة

ألن الظـل لـيس مبنفصـل ، � حممـدخبامتيـة  نبـويت لّ مل ختُِـ ةالطريقـ بهـذهف
، ألن ض خــتم خــامت النبيــنينقَ لــم يُــفا، ظليــ �حممــد  ألينو . عــن أصــله
علـى كـل  �ظـل حممـٌد  عـين؛ أ�ظلت حمصورة مبحمد  �نبوة حممد 

ومــا  ا،بروزيــ � احممــد أنــامبعــىن أنــين مــا دمــت  .حــال هــو النــيب ال غــريه
يف  ةً نعكســفيهــا النبــوة احملمديــة، مالكمــاالت احملمديــة كلهــا، مبــا امــت د

  الذي ادعى النبوة املستقلة؟  املغاير ؛ فأين الشخصالظّلّية مرآيت
يف قــــد ورد ل: افهموا األمــــر كالتــــايلفــــ ،أيضــــا هــــذا بعــــد إن رفضــــتموينو 

يف َخلقـــــه  � أن املهـــــدي املعهـــــود سيشـــــابه النـــــيب  األحاديـــــث عنـــــدكم
، أي أن امســه أيضــا ســيكون حممــدا �ه امســه ســيواطئ امسَــأن و وُخلقــه، 
ورد يف بعـض األحاديــث قـد ، و �٧سـيكون مـن أهــل بيتـه أنـه وأمحـد، و 

                                                           

إنـــه لثابـــٌت مـــن تـــاريخ أجـــدادي أن إحـــدى جـــدايت كانـــت مـــن عائلـــة الســـادات  ٧
أيًضــا ذلــك حيــث قــال يل يف  �وقــد صــّدق النــيب . الشــريفة، وكانــت مــن بــين فاطمــة

: أي" ســـلمان"فســـماين ."َســـْلماُن منّـــا أهـــَل البيـــت علـــى َمْشـــَرِب الَحَســـنِ " :الرؤيــا
علــى  أنــه مقــّدر أن يــتّم ُصــلحانِ : يعــين ،الصــلحســْلماِن اثنــان، والســْلم يف العربيــة هــو 

، )املســـلمني بـــني (الـــداخلي  مها داخلـــي، حيـــث يزيـــل الـــبغض والشـــحناءحـــديـــدّي، أ
كشـــف عظمـــة وي ضـــى علـــى أســـباب العـــداوة اخلارجيـــةوثانيهمـــا خـــارجي، أي أنـــه يق

 ويبــدو أنــين أنــا املــراد مــن. لإلســالمع أتبــاع األديــان األخــرى ُخيضــوبالتــايل  ،اإلســالم
  . املذكور يف احلديث، إذ ال تنطبق نبوءة الصلحِني على سلمان ذلك" سلمان"
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 �ة إىل أنــــه ســــيكون مــــن ذلــــك النــــيب إشــــارة لطيفــــ وهــــذه". مــــين"أنــــه 
 على هـذا تكمـن يف أن قويةالقرينة وال. ا لروحه، وسيكون مظهرً روحانيا

حــىت إنــه وّحــد امسيهمــا،  ه بــهعالقتَــ �رســول ــا ال الكلمــات الــيت ذكــر

                                                                                                                              

 نـــزومبوجــب احلــديث الــوارد يف ك ،مــن اهللا تعــاىل بــأنين مــن بــين فــارسوأقــول ملهًمــا 
وقــد وضــعت . أيضــا مــن بــين إســرائيل وأهــل البيــت املــذكورين إن بــين فــارسفــالعمــال 

. ين منهــابــأ ينتْــيف الكشــف، وأر  هاهــا رأســي علــى فخــذالســيدة فاطمــة رضــي اهللا عن
  �.منه. "الرباهني األمحدية"وهذا الكشف مذكور يف 

 ______________________________  
�
: بالكلمــات التاليــة "الرباهــني األمحديــة"هــذا الكشــف يف  ورد: توضــيح مــن الناشــر  

الســر إمنـا ف � لرسـو بالصـالة علــى آل ال -كور سـابقا يف اإلهلــام املـذ  -وأمـا أمـُر اهللا تعـاىل"
يف زمـرة  وَمـن يـدخلالصـلة بنــزول فيـوض األنـوار اإلهليـة،  فيه هو أن حّب أهل البيت وثيقُ 

يصـبح وارثًـا هلـم الء الطيبون الطـاهرون، و نال مما تركه هؤ ي إمنافملقربني عند احلضرة األحدية ا
ة بعـــد صـــالة كشـــفا جليـــا وهـــو أنـــه ذات مـــر   وباملناســـبة تـــذكرتُ  .يف مجيـــع العلـــوم واملعـــارف

 يف حالة اليقظة التامة واملصحوبة بغيبة احلس قليال الـيت تشـبه النشـوة اخلفيفـة ظهـرَ و املغرب 
 فجأًة صوت قدوم بضعة أشخاص مسرعني كطـرق احلـذاءأوًال و  يل عالَـٌم غريب؛ إذ مسعتُ 

ص ذوي هيبــة ووقــار أشــخا عنــد املشــي الســريع، مث مثُــل أمــامي دفعــة واحــدة مخســةُ  واخلــف
 وعلــــي واحلســــنني والســــيدة فاطمــــة الزهــــراء رضــــي اهللا عــــنهم �رســــول اهللا  أعــــينمة؛ ووســــا

قــد  -علــى مــا أذكــر - رضــي اهللا عنــه وإن أحــدهم؛ وهــي الســيدة فاطمــة الزهــراء. أمجعــني
ــــون وضــــعتْ  ــــا . رأســــي علــــى فخــــذها بلطــــف وحــــب شــــديدين كــــاألم احلن مث أُعِطيــــت كتاب

 فــه ســيدنا علــي رضــي اهللا عنــه، وهــا هــو يعطيــك وُأخـِربت أنــه تفســري القــرآن الكــرمي الــذي أل
 ٥٩٩-٥٩٨ص  ١الـــد  محديـــةاألرباهـــني ال. (فاحلمـــد هللا علـــى ذلـــك. اآلن هـــذا التفســـري

  )٣اشية على احلاشية رقم احل



                                                               ��� ����	   

  

�١٢� 
مثلمـا كـان ا لـه يريد أن يصف ذلك املوعـود بـروزً  �أن النيب  جليا تبّنيُ 

ا لصـاحب يكـون الـربوز ابنًـ لـيس ضـروريا أنو  .�ا ملوسى يشوع بروزً 
املهــــم أن يكــــون ِمنــــه مــــن حيــــث العالقــــات  الــــربوز أو حفيــــدا لــــه، إمنــــا

فكرُة أْن فــــال. واجنـــذاب منـــذ األزل ، وأن يكـــون بينهمـــا تعلــــقالروحانيـــة
الـربوز ويبـدأ بتصـريح  هـو ضـروري لتبيـان معـىنذِكر مـا  �لرسول ا رتكي

منافـــاة  �تنـــايف الشـــأَن العرفـــاين لـــه  فكـــرةٌ  أن املبعـــوث ســـيكون حفيـــده
 عالقــة؟ وإذا كانــت عالقــة احلفيــد بــالربوز هــي مــا بــاهللا علــيكم. واضـحة

إذن؟  كــرت عالقــة احلفيــد الضــعيفةضــرورية للــربوز فلمــاذا ُذ  هالقرابــة هــذ
 يف كالمــه املقــدسقــد نفــى ن اهللا تعــاىل غــري أ !اأن يكــون ابًنــ األوىل بــل
 ،بــاطال الــربوز لــو كــان جمــيء .عــن الــربوز أنبــأو ألحــد،  �الرســول  ةَ أبــوّ 

ُهمْ �ملــاذا ُعــّد رفقــاء هــذا املوعــود يف آيــة  ــنـْ  رســولل صــحابةً  �َوآَخــرِيَن ِم
  . هذه اآلية تكذيبَ  يستلزم الربوزفنفي ؟ �اهللا 

املوعـــود إىل ذريـــة احلســـن هـــذا أصـــحاب الفكـــر املـــادي  نســـب لقـــد
مــع . ثالثــا نــاالعبــاس حي ذريــة آخــر، وإىل نــاحينــا، وإىل ذريــة احلســني حي

ريث فــ، األبنــاءأن املبعــوث ســيكون وارثــه مثــل  إمنــا قصــد �الرسـول أن 
مـــن كــــل  � كـــون انعكاًســـا لصـــورتهويه امســـه وخُلقـــه وعلمـــه وروحانيتـــ

كتســبه فهــو مــن ن يكتســب شــيئا مــن نفســه، بــل كــل مــا يولــ اجلوانــب،
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 �ه سـب امسَــتفكمـا أنـه سيك. ، وسـيعكس وجهـه متفانيـا فيــه�النـيب 
ألن أيضــــا؛ " نــــيب"ســــب منــــه لقبــــه ت، كــــذلك سيكاظلًيــــ هه وعلَمــــوخُلَقــــ

مــن كــل  لألصــاوجــد فيهــا كمــاالت يّــة ال تكتمــل مــا مل تلصــورة الربوز ا
ال بــد أن يظهــر هــذا الكمــال أن النبــوة أيضــا كمــال للنــيب، فــومبــا . جهــة

لقــد ظــل األنبيــاء مجيعــا يؤمنــون أن الــربوز انعكــاس  . الربوزيــة يف صــورته
 أن تســمية مــن البــديهيكمــا أن ف .امهــاكامــل ألصــله، حــىت يتوحــد امس

ـــــتج حممـــــدين أو  الشـــــخص هـــــذا ـــــق الـــــربوز ال يُن مبحمـــــد أو أمحـــــد بطري
نـيب أو رسـول بطريـق الـربوز ب هـذا الشـخصدين، كذلك فإن خماطبة أمح

وعلــى  وجــود مســتقل، ألن الــربوز لــيس لــهكســر خــتم النبــوة؛   ال يســتلزم
 �حممـد ظلـت حمصـورة فيـه  وبركـة ةنحـت بواسـطالـيت مُ  نبـوةالهذا فإن 

  يُنـــتجاألنبيـــاء علـــيهم الســالم علـــى أن الـــربوز ال كــل  أمجـــعلقـــد . وحــده
  : الشاعر قولُ  مقام الربوزطبق على ، إذ ينالغريية

 ،"أنـــا"ِصـــرَت  كمــا  ،"أنـــت" )لشـــدة احلــب واالحتـــاد( لقــد أصـــبحتُ 
  ا أنت روحهوأصبحُت جسمً 

  .غرييحىت ال يقول أحد فيما بعد أنا غريك أو أنت 
ِمـن  عوديًة فكيف ميكن أن يإىل العامل ثان �لكن إذا عاد عيسى 

  غري أن يكسر ختم خامت النبيني؟ 
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علــى  الــذي ُوضـع اإلهلـي تمر، إن لفــظ خـامت النبيــني هـو اخلــباختصـا
كـن مي نعـم،. أن ُيكَسـر هـذا اخلـتم اآلن، فمـن املسـتحيل �نبوة حممـد 

إىل العـــامل يف حلـــة الـــربوز، لـــيس مـــرة بـــل ألـــف  �حقـــا أن يـــأيت حممـــد 
وكـان هـذا الـربوز . يف حلة الـربوز مرة، ويعلن نبوته جبميع كماالا أيضا

ــا يـَْلَحُقــوا � ا مــن اهللا تعــاىل حيــث قــالعهــًدا مقطوًعــ ُهْم َلم َوآَخــرِيَن ِمــنـْ
  .�ِِمْ 

، هــــم هم يغــــارون مــــن بــــروزهم، ألنــــه صــــورم وانعكاســــاألنبيــــاء الو 
 كيـــف �موســـى إىل انظروا فـــ. حتمـــا لكـــنهم يغـــارون مـــن اآلخـــرين

ليلـــة  قـــد تقـــدم عليـــه �أن الرســـول  ملـــا رأى تـــه ببكـــاء شـــديدأظهـــر غري 
ال  أوالً أنْ  أْن يتعهـد اهللا لـه �قلـب النـيب  صـفوَ  سـيكّدرفكـم . املعراج

  ا لعهده؟خالفً  �مث يبعث عيسى  ،نيب بعده
 ـــــا كســــرّل خبــــتم النبـــــوة وال ينال ُختــــالنبــــوة الربوزيـــــة  إن باختصــــار،

 ض الرســول عرّ جمــيء نــيب آخــر ســُيقّوض اإلســالم، وســي اخلــتم، لكــن� 
علـى يـد  يمـة الشـأن سـتتمالعظ قتـل الـدجالّن مهمة أل ،إلهانة شديدة

الكرميـــة  اآليـــةُ ســـتبطل بـــذلك و ! �الرســـول  ، ال علـــى يـــد�عيســـى 
إن يف هـذه اآليـة نبـأً . والعيـاذ بـاهللا– � َوَخـاَمتَ النِبيـنيَ َوَلِكْن َرُسوَل اهللاِ �

 ،إىل يــوم القيامــة اآلن النبــوة قــد ُوضــع عليهــا اخلــتم وهــو أن، أال خفيًــا
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مــن اهللا تعــاىل مثــل  علــى علــم الغيــباحلصــول  ولــيس بوســع أحــد اآلن
إال بالوجود الربوزي الـذي هـو وجـود حممـد  بشكل واضح جلي األنبياء
وملــا كنــُت أنــا ذلــك الــربوز احملمــدي املوعــود بــه منــذ القــدم،  .نفســه �

أمـام هـذه العـامل بأسـره  ال ميلـك. أُعطيـُت تلـك النبـوة الربوزيـة قد لذلك
فقـــط  مقـــدرًا كـــانو  .لنبـــوة قـــد ُختمـــت، ألن اشـــيًئا النبـــوة احملمديـــة اآلن

يف آخـــر الزمـــان،  ظهـــور الـــربوز احملمـــدي مـــع مجيـــع الكمـــاالت احملمديـــة
أي بـاب آخـر ألخـذ مـاء اآلن باسـتثناء هـذا البـاب مل يبـق و . قد ظهرو 

  . نبع النبوة
 بــالنبوة والرســالة الربوزيــة، أمــاخــتم النبــوة  ال ينكســرقــول ال خالصــة

َوَلِكْن َرُسوَل اللِه َوَخـاَمتَ �آية  كذيبَ ت ستلزمفت �فكرة نزول عيسى 
الباطـــل املخـــالف  األمـــر العبـــث ذاال أثـــر هلـــ. كســـر اخلامتيـــةتو  �النِبيـــنيَ 

املـــذكورة  اآليـــةَ  صـــراحةً  وهـــو خيـــالفيـــف قيـــدة يف القـــرآن الكـــرمي، كللع
رســول بــروزي فهــو ثابــت مــن القــرآن الكــرمي كمــا ؟ أمــا جمــيء نــيب و آنًفــا

ُهمْ وَ �يتضــح مــن آيــة  ا أــ مــن لطــائف بيــان هــذه اآليــةو . �آَخــرِيَن ِمــنـْ
  الـــذي صــراحةً  فيهــا مــن الصــحابة، لكــن مل يُــذكر تــذكر الــذين يـَُعــّدون

مــــــن  هــــــؤالء، أي املســــــيح املوعــــــود الــــــذي بواســــــطته ُعــــــد الــــــربوزَ  كــــــان
 واهلــدف. الصــحابةك �الرســول  علــى يــد تربّــوا ممــن ُعــّدواة، و صــحابال
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 أن الــــذي حتقــــق فيــــه الــــربوز هــــو يف حكــــم ن تــــرك ذكــــره اإلشــــارُة إىلِمــــ

 ذِكرُه ختَم النبوة، فُرتِكَ  ته ورسالته الربوزية ال تنقضن نبوّ املعدوم، لذا فإ
  .ا عنهعوضً  �النيب  يف اآلية كأنه منعدم، وذُكر

َنــاَك اْلَكــْوثـَرَ �ُوعــد يف آيــة  قــد وكــذلك ذي يف الــ الربوزبــ �٨ِإنــا أَْعطَيـْ
ويكثـر  جريانـا، بركـات الـدين ينـابيع أي سـتجريزمانه سيظهر الكوثر، 

إىل ضــرورة  يف هــذه اآليــةنُظــر  لقــد. يف العــامل أهــل اإلســالم الصــادقون
 اهللا ومــع أنّ . ئ عــن األوالد الربوزيــنيحتقــار، ونـُبــا نظــرةَ األوالد املــاديني 

ّن يل نصــيبا مــن كــال فين بــأنين إســرائيلي وفــاطمي أيضــا وأشــرّ  تعــاىل قــد
  . ين أفضل العالقة الروحانية، أي عالقة الربوز أنالِعرقني، إال

ينسـبون إيل  إن غاييت مـن هـذه الرسـالة البيـان أن خصـومي اجلـاهلني
نبيــا وال  فلســتُ  ، واحلــّق أنــين مل أدّع ذلــك،ورســول نــيبّ  ينعــي بــأأنــين أدّ 

  ورسـول ـذا املعـىن الـذي بينتُـهنيب غري أين. ونسوال على حنو ما يزعمر 
و  هــأنين أّدعــي النبــوة والرســالة، فالــذي يتهمــين بطريقتــه الشــريرة بــف .آنًفــا
ــبُعثــ لقــد .ذو تفكــري خبيــثاذب كــ  الــربوز، علــى ســبيل ا ورســوالً ُت نبًي

، لكـن مـرارا اين اهللا نـيب اهللا ورسـول اهللامسّـقـد  نفسـه هذا األساسوعلى 
ن هـذه وِمـ. �، إمنـا هـو حممـد املصـطفى بشيء لستُ . يف صورة الربوز

                                                           

 ٢: الكوثر ٨
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ة مل تنتقــل إىل ة صــار امســي حممــدا وأمحــد، وهكــذا فــالنبوة والرســالالناحيــ
، عليـه عنـد حممـديف احلقيقـة ما كـان حملمـد ظـّل  احلق أن ، بلغريه أحد

  . الصالة والسالم
  العبد المتواضع
   ميرزا غالم أحمد

 ١٩٠١-١١-٥قاديان، من 
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ا على  مد أحسن احملرتم هذا الكتاب القّيم رد لقد أّلف املولوي سيد حم
 "عصا موسى" فِ مؤل  أوهام فيه استأصلقد ، و "عصا موسى"كتاب 
جلمع املال من أجل  قد تقررو . ا أليماعذاب لككتابه ذب يشعرسحبيث 

لريسل فراءه أن كّل َمن يريد ش )أي آيات الرمحن( هذا الكتاب نشر
نشر ألننا نريد لقد تقرر ذلك . ههي تساوي مثنا و روبية واحدة سلفً 

  . هذا الكتاب سريعا
  والسالم

  العبد املتواضع
  .في عنهمريزا غالم أمحد عُ 

  


