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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي      بسم اهللا الرمحن الرحيم
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لسيدنا املسيح املوعود  ينآخر نييسعدنا أن نقدم لقراء العربية ترمجة كتاب
املسيح  ، وسبب تأليفه أن "احلكم السماوي" أوهلما �واإلمام املهدي 

يف  لِّف بشيخ الكُعراملولوي نذير حسني الذي كان ي دعا �املوعود 
دهلي وتلميذه املولوي حممد حسني البطالوي إىل النقاش حول مسألة حياة 

املسيح  متهِما فيهولكن املولوي نذير حسني رفض اخلوض  ،املسيح ووفاته
بأنه كافر وليس مسلما. فألف حضرته هذا الكتيب الذي  �املوعود 

كما نشر إعالنات صرح فيها قائال: أنا  ،دعاه فيه أوال إىل املناظرة اخلطية
فدعاهم  مسلم ومؤمن، ولكن شيخ الكل وأتباعه ظلوا يردون: لست مؤمنا.

يف عالمات املؤمنني املذكورة  االختبارإىل إظهارا للحق  �املوعود املسيح 
 هذا يف فشلي ثبت إذا، وقال: "يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف

ولكن إذا ....بكذيب وأقر الفشل هذا إعالن بنفسي أتوىل فسوف االختبار،
أختامهم عجز هؤالء عن املبارزة فعليهم أن ينشروا إعالنا باالتفاق وبوضع 

عليه بأم ال يستطيعون هذه املبارزة، وال توجد فيهم آيات املؤمنني 
  ."الكاملني
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وكانت النتيجة أن هؤالء مل يقبلوا املبارزة وال االختبار فأقيمت احلجة 
  عليهم.

 "شهادة امللهمني"، وامسه اآلخر" السماوية "اآلية أما الكتاب الثاين فهو
وهو أحد الكتب األصغر حجما واألعظم  ،م١٨٩٢نشر ألول مرة عام  وقد

من النبوءات اليت تنبأ ا بعض  اعدد �حضرته  ذكر فيه حيثأمهيةً 
حول جميء املسيح  �صلحاء املسلمني وأوليائهم ممن سبقوا بعثة حضرته 
تناول نبوءة واضحة جلية املوعود واإلمام املهدي يف األمة اإلسالمية، فلقد 

من أولياء اهللا "غالب شاه" كما نقلها أحد  عبد صاحل وويل على لسان
وعيون  ،وبقلب يفيض بالصدق ،تالمذته ميان كرمي خبش بكل أمانة ودقة

تتدفق بدموع اخلشية، وقد كانت هذه النبوءة سببا جوهريا يف دخول ميان 
حني رؤيته  �حيث آمن باملسيح املوعود  ،كرمي خبش زمرة املبايعني

  لتحقق تلك اآلية. 
ب نبوءة أخرى جليلة حلضرة "نعمة اهللا الويل" الذي ن الكتاكما تضم

مث ذكرها يف قصائد شعرية  ،نبوءات شىت تلقاها من خالل الكشوف سجل
ض أبيات شعرية بع �باللغة الفارسية، وقد سرد حضرة املسيح املوعود 

  اهللا الويل اإلهلامية وأرفق شرحها.  من إحدى قصائد نعمت
ومن العجيب أن مجيع األحداث املذكورة يف هذه النبوءات واملتعلقة 

ا، األمر  أُنبِئبفترة ما قبل بعثة املبعوث السماوي قد حتققت جبالء كما 
مصداقًا هلا ألنه الوحيد الذي  �الذي أثبت بشكل قاطع كون حضرته 
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اإلسالمية  أعلن آنذاك أنه املسيح املوعود واإلمام املهدي الذي تنتظره األمة
  .�وفق نبوءات النيب 

مي وصدر بإشراف دن طاهرالكتاب الداعية حممد لقد حظي بتعريب هذا 
املكتب العريب املركزي بتعاون عدد من اإلخوة العرب الذين أسهموا يف 

فتحي عبد املهندس املرحوم  :أعمال املراجعة والتدقيق، وخنص بالذكر
وسام والدكتور  ،علي الرباقيخالد عزام، والدكتور  واملهندسالسالم، 

أمان  واآلنسةحلمي مرمر، واألستاذ  ، والدكتور أسامة عبد العظيم،الرباقي
  .  الرباقياهللا

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

من هذا الكنـز وجيعله سببا هلداية الباحثني  يوفق القراء الكرام لالستفادة
  عن صراط اهللا املستقيم، آمني.   

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†�^ßÖ] 
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@صفحة غالف الطبعة األوىل هلذا الكتاب
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  ترمجة صفحة غالف الطبعة األوىل

   � والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهممحمد رسولُ اِهللا�
   �الْباطلَ كَانَ زهوقًاجاَء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ �

  �ذَا الَّذي كُنتم بِه تستعجِلُونَه�
  

حسني الدهلوي  ميان نذيراملوجهة إىل الدعوة إىل احلكم السماوي 
ذَين يعتربان مؤلف هذا الكتيب، وصاحب كتاب لال-وتلميذه البطالوي 

بال إميان، إزالة األوهام وتوضيح املرام كافرا ودجاال وكذابا وملحدا 
وملن ينتهج منهجهما الفكري  - وملعونا وبعيدا عن رمحة اهللا الرمحن

واملشايخ والصوفيني وذرية املرشدين الروحانيني والزهاد وأصحاب 
  كيفية مناظرام السابقة. الزوايا، وبيانُ

  نة أن هذا الكتيب الذي مسي بـاحلمد هللا وامل
  الحكم السماوي

  بأمرتسر طبع يف مطبعة رياض اهلند

  ووزعت منه ألف نسخة يف سبيل اهللا

   �يا حسرةً علَى الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِئُونَ�
   �فَقَد كَذَّبوا بِالْحق لَما جاَءهم فَسوف يأْتيهِم أَنباُء ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ�
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي
  لن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال

  
  يا إهلي يا هادي العامل نج الصادقني من مكايد الكاذبني.١

  غثتنا يا مغيث العاملني.وأ ناإن العامل يشتعل فسادا، فأدرك
  

ن نذير حسين وانتصاره الزائف، حقيقة تكفير ميا

  ه إلى الحكم السماوي ودعوت

  ولمن كان على دربه في التفكير

=======  

رغم أن ميان نذير حسني الدهلوي نفسه مل ينج من فتاوى التكفري؛ بل 
عد أول الكافرين يف اهلند، مع ذلك يفور محاسا لتكفري املسلمني كما يفيض 

يكَفَّر على أن  الصلحاء محاسا إلدخال الناس يف اإلسالم! وجتده حريصا جدا
 ولو مل يوجد فيه سبب واحد من أسباب الكفر. ويتبع خطاه تلميذه مسلم

"الفريد" ميان حممد حسني البطالوي الذي يدعى شيخا، بل هو أكثر محاسا 
من أستاذه وأسبق منه خطوة يف حبه لتكفري الناس، ويبدو أما قد تبنيا 

                                                           
  . (املترجم)بالفارسيةني ترمجة بيت ١
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سببا صرحيا لإلميان وسبب واحد  مذهبا أنه لو وجد عند أحد تسعة وتسعون
مل يفهمه هذان الشيخان بقصر نظرمها، فتسميته بالكافر أوىل وأجدر 
عندمها، وهذا ما عاملين به املذكوران. فمن يقرأ بإمعان كتيب كالرباهني 
األمحدية و"الكحل لعيون اآلرية" وغريمها، ينكشف عليه جبالء بأية روح 

اإلسالمي، وكم أحتمس لنشر عظمة النيب والتضحية أخدم الدين  اإلخالص
، مع ذلك أىب ميان نذير حسني وتلميذه البطالوي إال أن يكفراين. �

أتأسف على حالة ميان نذير حسني الذي مل يفكر يف عاقبته يف هذا السن 
املتقدم الذي ينذر بقرب دخوله القرب، ولقد جترد عن األمانة والتقوى كليا 

مع كونه داخلُه  ينطوي عليهأسوأ صورة ملا من أجل تكفريي، فأظهر 
. ينبغي أن يكون من واجب العلماء املتقني املتدينني موشكًا على املوت

والورعني أال يستعجلوا يف تكفري أحد ما مل تكن بأيديهم أسباب قطعية 
ستلزم الكفر ي ا، ومامل يعترف أحد بلسانه مبهويقينية صحيحة تستلزم تكفري

ع ميان نذير حسني طريق التقوى ينكره. ولكن تعالوا اآلن لنر هل اتب ومل
  أم سلك طريقًا آخر؟ هذا
فليكن واضحا أن ميان نذير حسني قد ترك طريق التقوى واألمانة كليا.  

لقد نشرت يف دهلي ثالثة إعالنات كررت فيها أنين مسلم وأؤمن بالعقيدة 
نةً حبلف اليمني باهللا جل شأنه أنه اإلسالمية، بل بلّغت رساليت هذه مقرو

ليس يف كتيب وال يف مقايل أمر خيالف العقيدة اإلسالمية، أما ما يذكره 
املعترضون فهو يدل على سوء فهمهم، وإال فإنين أؤمن من كل قليب 
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وروحي إميانا خالصا جبميع عقائد اإلسالم، وأتربأ ممن يعارض العقيدة 
" مل يول بتصرحيايت أدىن اهتمام، بل كفرين اإلسالمية، ولكن "حضرة امليان

دون البحث والتحقيق يف أمري، بل على الرغم من ترديدي بتصرحيي: أنا 
مؤمن، أنا مؤمن، قال يل: لست مؤمنا، ومساين كافرا وملحدا ودجاال يف 

وأقواله ويف إعالنات منشورة من قبل تالميذه، كما نشر عين عموما  مقاالته
. وبنفخة "امليان" �كافر وملحد ومعرِض عن اهللا والرسول قائال: إنه 

عاصفةٌ شديدة يف عامة الناس، وتعرض الناس يف البنجاب  هبتاملذكور 
واهلند كلها لفتنة شديدة وال سيما أهل دهلي الذين اشتعلوا غيظًا وغضبا 
 ذه اإلثارة. لعل عدد املسلمني يف دهلي يبلغ ستني أو سبعني ألفًا، ولكن

مل يشترك يف شتمي ولعين واالستهزاء  - واهللا أعلم-قلّما جتد فيهم شخصا 
يب أو مساع ذلك. وتتعلق كل هذه الذخرية بقائمة أعمال "امليان" املذكور 
اليت مجعها لعاقبته يف أواخر أيام حياته. لقد أخفى شهادة احلق ورسخ 

رج عن الدين الكذب يف آالف القلوب عين بأنين كافر وجدير باللعنة وخا
اإلسالمي. وملا مسعت غوغاء التكفري عموما أثناء إقاميت يف مدينة دهلي 
نشرت له إعالنا خاصا، وكتبت بعض الرسائل اليت عربت فيها بكل تواضع 
أنين لست بكافر، واهللا يعلم أنين مسلم، وأؤمن بكل املعتقدات اليت يعتقد ا 

اهللا، : ال إله إال اهللا حممد رسول بالشهادتنيأهل السنة واجلماعة، وأؤمن 
أدعي النبوة، بل أعترب مثل هذا املدعي خارجا  وأستقبل القبلة نفسها، وال

وجود املالئكة، بل أقول ال أنكر عن حظرية اإلسالم؛ وكتبت أيضا بأنين 
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حلفًا باهللا بأنين أؤمن باملالئكة كما يطالب به الشرع اإلسالمي، وأنين ال 
در بل أؤمن ا وفق التصريح الوارد يف القرآن الكرمي أنكر ليلة الق

واألحاديث النبوية، وأنين أؤمن بوجود جربيل وبوحي الرسالة وال أنكرمها، 
يف  - كالطبيعيني- كما ال أنكر يوم احلشر والنشور ويوم البعث، وال أشك 

عظمة اهللا وقدراته الكاملة وآياته، وال أعرض عن قبول املعجزات على أا 
ستبعدة عقال. ولقد أعلنت يف االجتماعات العامة أنين أوقن بقدرات اهللا م

غري احملدودة، بل أرى أن األلوهية تستلزم الالحمدودية، إذ إن الذي يؤمن 
باإلله ربا مث يعتربه عاجزا ضعيفًا فهو ليس بإله، ألنه لو كان ضعيفًا إىل هذه 

ا للمتكلني عليه، وال بد أن فال بد أن يسبب دمار -والعياذ باهللا-الدرجة 
إال أنه ينبغي أن  �خييب آماهلم كلها. بل احلق أنه ال شيء مستحيل عنده 

يكون كما يليق بعظمته وقدوسيته، وال خيالف صفاته الكاملة ومواعيده 
الصادقة. ولكن رغم كل هذه االعترافات والتصرحيات كتب "امليان" 

نطبقت عليك، ونعتربك كافرا املوصوف صراحةً أن فتوى الكفر قد ا
م ١٨٩١/ تشرين األول أكتوبر ٢٠وملحدا، مث رفض أن يباحثين يف يوم 

ا للمناظرة اليت أُعلن عنها، بل جلأ إىل املماطلة للتهرب منها الذي حدد سلفً
متشبثًا بقوله عين: إنك كافر، فال بد أن تثبت أوال أن عقيدتك تتفق مع 

ولقد قلت له عند ذلك أيضا بكل أدبٍ بأنين  اإلسالم مث نتباحث معك.
لست كافرا، بل أؤمن بكل ما جعله اهللا تعاىل من عقائد املسلمني، وكتبت 

م مفادها: ١٨٩١أكتوبر  ٢٣خبط يدي عبارة وأضفتها يف إعالن منشور يف 
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أؤمن ذه املعتقدات برمتها، ولكن مع األسف الشديد ظل "امليان" املذكور 
ا ويكتب عين بأنين كافر، واختذ هذا األمر ذريعةً لرفض املناظرة يعتربين كافر

معي يف قضية وفاة املسيح وحياته قائال: إنه كافر وماذا عسى أن نناقش مع 
الكفار يف هذه القضية؟! فلو كانت فيه ذرة من التقوى لسحب فتواه 

بل بتكفريي فور انتشار إعالين عن كوين مسلما ومؤمنا بعقائد اإلسالم، 
كما - كان عليه أن يشهد بإسالمي ويعترف خبطئه يف االجتماعات العامة 

وخيلّص نفسه من ارتكاب سوء   -نشر فتوى تكفريه يل يف ألوف من الناس
الظن احملرم، وبتداركه أمر إشهار تكفري أحد خالفًا للحقيقة، كان سيخلق 

ل إقاميت يف مسع طولنفسه عذرا عند اهللا؛ إال أنه مل يفعل ذلك، بل بقيت أ
دهلي أنه مل يتخل عن تكفريي، وال يزال يتفوه عين بكلمات بذيئة وغري 
الئقة. ولقد سعيت جاهدا أن يرتدع عن هذا السلوك غري الالئق ويكف 
لسانه، ولكنه دأب على التلفّظ بكلمة "الكافر" عين مرارا وتكرارا لدرجة 

قلب األمارةُ لدرجة أنه مل أنه مل يستطع كف لسانه عنه، وقد غلبت ه النفس
  يبق فيه مكان خلشية اهللا، فاعتربوا يا أويل األبصار. 

وال أريد أن أطيل يف فتوى تكفريه. كل إنسان مسؤول عن أقواله 
له أعماله ويل أعمايل، ولكن األسف أنه انكب على اختراع فوأعماله، 

االامات الباطلة واالفتراء، ومل يلتفت إىل قضية وفاة املسيح اليت كانت حمل 
النـزاع ومل يباحثين فيها. ولقد كتبت إليه مرارا بأنين ال أخالفك إال يف 

بل أؤمن يقينا  هذه العقيدة، وهي أنين ال أؤمن مثلك حبياة املسيح املادية،
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بأنه قد مات ودخل يف األموات، وما يل ال أوقن بذلك وقد أدخله املوىل 
الكرمي يف كتابه العزيز القرآن الكرمي يف زمرة املتوفَّين، ومل يذكَر يف القرآن 
كلّه ولو مرة واحدة شيء عن حياته اخلارقة للعادة وعن عودته ثانية، بل 

مث سكت. فإنين أعترب عقيدة حياته جبسمه العنصري قال عنه أنه من املتوفَّين 
وعودته إىل الدنيا يف زمن ما، خالفًا للحقيقة الواقعة، ليس فقط وفق إهلامي 
الذي أُهلمته، بل أعتربها لغوا باطالً بناء على النصوص القرآنية البينة القطعية 

لتباحثين فيه، اليقينية أيضا. وإن كان تصرحيي هذا يعد عندك كفرا أو كذبا ف
 �مث إذا أثبت من القرآن الكرمي واحلديث الشريف احلياة اجلسدية لعيسى 

فسأتراجع عن قويل هذا، بل سأحرق مجيع كتيب اليت تتضمن هذا املوضوع؛ 
أن القرآن  �أما إذا كنت ال تقدر على مناقشيت فتعالَ وقلْ حلفًا باهللا 

الكرمي خيلو من ذكر وفاة املسيح وال يذكر إال حياته، أو يشهد على احلياة 
اجلسمانية للمسيح حديثٌ صحيح مرفوع متصل فُسر فيه لفظ "التويف" 
تفسريا خمالفًا ملا ذهبنا إليه؛ مث بعد ذلك إذا مل تظهر من اهللا تعاىل خالل سنة 

أي مل تتعرض خالل هذه املدة - ينك واحدة آية واضحة دالة على كذب مي
فسأتوب على يدك فورا. ولكن األسف أن "امليان" املوصوف  - لوبال عظيم

مل يتشجع للمباحثة وال للحلف رغم الْتماسي املتكرر منه، كما مل يرتدع 
إخفاًء لذلته اليت أصابته من عامة -عن تسمييت بالكافر، بل على عكس ذلك 

جلأ إىل نشر إعالنات كاذبة كتب فيها مرة  - اظرةاملنالناس نتيجة هروبه من 
بعد أخرى أنه ظل يناديين للمباحثة وكان مستعدا حللف اليمني أيضا، إال 
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أنين خفته ومل أستطع الربوز مقابلَه. إنه من ناحية حيب أن ينادى حبضرة 
"امليان" و"شيخ الكل"، ومن ناحية أخرى يكذب كذبا عظيما! لست حباجة 

  قول: لعنة اهللا على الكاذبني. رمحه اهللا تعاىل.إىل ال
! إذا كانت فيكم ذرة من نور الفراسة فاعلموا يقينا أن مجيع القراءيا أيها 

أقوال امليان املوصوف وتالمذته كذب حمض وخزعبالت منحطة؛ يف حني 
أنين نشرت إعالناً تلو إعالن أن يناظرين يف قضية وفاة املسيح، وألجل ذلك 

دهلي طيلة شهر كامل بعد بذل املال والوقت، إنه ملما يساعد  مكثت يف
الباحثني عن احلق أن يستيقنوا أنه لو كان "ميان" املوصوف مستعدا 
للمناظرة بقلب سليم ملا كنت سأمتنع عنها. هناك مثل شهري "احلق يعلو وال 
يعلى عليه"، وبناء عليه فإنين جاهز مرة أخرى اآلن للمباحثة حول قضية 
وفاة املسيح كما كنت جاهزا هلا من قبل، فلو رضي "ميان" احملترم ايء 
إىل الهور وقَبِل املناظرة هناك لدفعت له نفقة السفر ذهابا وإيابا، وإن 
أخربين خطيا بقبوله اقتراحي هذا فبإمكاين إرسال نفقة السفر املذكورة اآلن 

فال أريده اآلن، ألنين  فورا. أما السفر إىل دهلي من أجل هذه املباحثة
الحظت ضوضاء أهل دهلي وغوغاءهم، ومسعت أقواهلم املفسدة وأقاويلهم 

  املنحطة "وال يلدغ املؤمن من جحرٍ واحد مرتني". 
وأقول أيضا: إن أعرضت عن املناظرة حول وفاة املسيح فعلي ألف لعنة 

منها "شيخ الكل" من اهللا الرتكايب جرمية الصد عن سبيل اهللا؛ أما إذا هرب 
فلتنـزل عليه نصف عدد هذه اللعنات على األقل، وإذا كان مصرا على 
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خطّيا  - إظهارا للحق- عدم احلضور إىل مكان املناظرة فأمسح له أن يناظرين 
جالسا يف مكانه، باختصار؛ إنين مستعد للمناظرة من مجيع النواحي وأنتظر 

سبب محاسي واندفاعي للمناظرة مع من امليان املوصوف ردا صائبا. إن 
امليان املوصوف هو زعم الناس أنه أكثر املشايخ علما، بل يعترب جذرا 
لشجرة علماء اهلند، وال شك أنه لو قطع اجلذر لتساقطت األغصان كلها 
تلقائيا، فال بد أن أتوجه إىل اجلذر ألنه بقطعه تنتهي قصة األغصان تلقائيا، 

ملناظرة ستنكشف على الناس حقيقة أدلة "شيخ وهكذا من خالل هذه ا
الكل" اليقينية املزعومة على حياة املسيح اجلسدية، اليت أثار الناس بناء عليها 
إثارة عظيمة. ولكن تذكروا نبوءيت هذه أيضا: إنه لن يناظرين أبدا، وإذا 
ناظرين فسيلقى الذلة واهلوان لدرجة أنه لن جيد مكانا يكشف فيه عن 

أتأسف عليه كثريا إذ إنه آثر مناصب احلياة الفانية الزائلة يف أيام وجهه. 
قليلة وأخفى احلق، وترك احلق واختار لنفسه طريق الضالل. كان يعرف متام 

ثابتة من القرآن الكرمي واألحاديث الصحيحة  �املعرفة أن وفاة املسيح 
لما وخيانة. املرفوعة، ومع ذلك تعمد اإلحجام عن اإلدالء ذه الشهادة ظ

ولقد حتول عدوا لدودا للحق وأشاع بني الناس كذبا وافتراًء، أن الذي ورد 
يف القرآن الكرمي خبصوص املسيح ابن مرمي هو أنه قد رفع إىل السماء حيا 
جبسده العنصري، وليس فيه ذكر وفاته، ولكن ملا كان يعرف يف قلبه أنه 

 مقولته هذه، لذلك ما انربى ليس على احلق، بل خيالف كتاب اهللا يف
للمناظرة بنية صاحلة بل رفض قبول هذا الطريق املختصر والنقي ملناقشة وفاة 
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 �املسيح بوضعه شروطًا تافهة. ومما يثري غضب اهللا ذي اد واجلالل بأنه 
يقول مبوت املسيح ابن مرمي، أما ميان نذير حسني فيقول: كال بل هو ال 

لسماء جبسده العنصري. واها التباعك "املثايل" للقرآن يزال حيا ورفع إىل ا
الكرمي يا نذير حسني!! والعجيب أنه مل يرد يف القرآن الكرمي بتاتا ذكر رفع 

وإمنا ذكر اهللا رفعه إليه بعد أن توفاه. واملعلوم أنه قد ورد  ،عيسى إىل السماء
(الفجر  �إِلَى ربكارجِعي �خطاب جلميع الصلحاء املتوفني بقوله تعاىل: 

وهذا ما حظي به حضرة املسيح أيضا من مقام الرفع أو الرجوع إىل  )٢٩
اهللا الذي اشترط أن يسبقه املوت. فشتان ما بني هذا النوع من الرفع إىل اهللا 

  وبني الرفع إىل السماء.
 وتالشتفاألسف كل األسف أم نبذوا القرآن الكرمي وراء ظهورهم،  

م مجلة واحدة، فبدال من كالم اهللا املقدس أصبحوا عظمته من قلو
يقتصرون على حب رسمه ارد، ال شك أم مثقلون حبمل كتب وأسفار 
كثرية إال أن اهللا تعاىل سلب منهم فهمهم، وسيطر تفكريهم الدائم يف أمور 
االنتصار واهلزمية على إميام وأمانتهم، وأبعدهم عجبهم وعنجهيتهم عن 

بول احلق. وما أغمين البتة نشر ميان نذير حسني وأتباعه قصة انتصارهم ق
الزائف خالفًا للواقعة، وإخفائهم حقيقة األمر، ألن احلق أن امليان املوصوف 
قد سقط مؤبداً، ومين بذلة وهزمية نكراء وبفشل ذريع، حىت أنه سريحل من 

حاول إخفاَء لوم الناس بعد هذا العامل يف هذه احلالة املغلوبة. فال أستاء إذا 
كلِّ هذا فوضع أمام عينيه صورة عن انتصاره الزائف املختلق وفرح بذلك 
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لسويعات قليلة، ألننا إذا نظرنا إىل حالته بنظرة الرمحة فلعلنا نلتمس له 
عذرا، ألنين أعلم يقينا أنه قد اضطر لتحمل آالم وغيظ كثري جراء اهلزمية 

د املتواضع، وتعرض إلحباط شديد مصحوب بالندم النكراء مقابل هذا العب
يف سنه املتأخر. فلو مل يلجأ إىل هذه احليلة بأن يدق طبول الفتح الزائف 
لنسيان آالمه، ملا حتمل قلبه الضعيف مثل هذه الصدمة الكبرية يف سنه 
املتقدم؛ فلعله ارتأى احلفاظ على حياته فرضا واجبا عليه، وجلأ إىل اختراع 

الكذبة الكبرية. وما كنت حباجة يف هذا احلني أيضا إىل القضاء  مثل هذه
على فرحته الكاذبة من خالل إظهار األمر احلق، ألن النظر إىل االنتصار 
واهلزمية فكرة سطحية، ألن الصادقني ال حيبون إال الصدق سواء وجدوه يف 
شكل انتصار أم بصورة هزمية، ولكن مبا أن الناس ينخدعون مبثل هذه 
الكتابات اخلاطئة والعبارات املعارضة، ويعتربوا صحيحة بعد تأثرهم مبا 

ا حقإظهار احلق  ينشر خالفًا للواقع، مما يضر كثريا بدين الناس؛ لذلك فكان
ولكنين متأسف على أنين أثرت  ا ال يسقط بدون األداء،ينود علي، واجبا

  ذكريات آالم امليان املوصوف يف شيخوخته.
الظاملة اليت  املذكورد ال يكون يف غري حمله ذكر أحد اعتداءات ميان وق

 فانطلقحبله على غاربه كليةً ترك ومارسها ضدي، وهو أنه شجع البطالوي 
ينهش كراميت وشريف وعرضي مبسباته ولعناته ومطاعنه، فعندما أدرك أن 

احلدود  تشجع، وتعدى يف أفاعيله مجيع املذكورهذا ما يريده "امليان" 
(النساء  �لَا يحب اُهللا الْجهر بِالسوِء�لدرجة أنه مل يكترث بقول اهللا تعاىل: 
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وبالتايل دأب على شتائم ومسبات خيجل من مساعها حىت السفلة من  )١٤٩
أن وقف أمام  ىلإالناس، ووصل األمر ذا الشخص ذي "الفطرة الطاهرة" 

مئات الناس يف املسجد اجلامع بدهلي وكال يل شتائم قبيحة وفاحشة، وكان 
من بني الذين مسعوا تلك الشتائم "شيخ حامد علي" أيضا الذي يعمل 
عندي، كما صدق أناس آخرون أيضا هذا اخلرب. عالوة على ذلك فإن هذا 

من الناس: إنه  "الشخص الصاحل" قد قال عين يف حمطة "فلور" أمام مجاعة
سيموت موت الكلب. كما مساين كافرا ودجاال يف كتاباته. ولقد بعث يف 

بطاقة بريدية إىل املوظف احلكومي يف والية جامون  ١٨٩١أكتوبر  ١١
"املنشي فتح حممد" وهي أمامي اآلن، ومل يكتب فيها إال الشتائم املنحطة. 

ارة مكشوفة على البطاقة فما ظنه بكتابة مثل هذه املسبات القبيحة يف عب
الربيدية اليت يقرأها كل فالن وعالن، وبذاءةَ اللسان املصحوبة بدوافع 
املعارضة الشديدة، هل حيب اهللا تعاىل كل هذه األمور؟ وهل هذه سرية 

 ١١النبالء والشرفاء؟ ولقد كتب هذا "الرجل الصاحل" بكل محاس يف بطاقة 
لشخص يف احلقيقة كافر ودجال أكتوبر عن هذا العبد الفقري أن هذا ا

وملحد وكذاب. يا موالي الكرمي ويا حبييب املعبود! لك أترك الرد على كل 
أقواله اجلارحة ولعناته وشتائمه، فإن كان هذا هو رضاؤك فإنين أرضى 
برضائك، وال أريد شيئًا أكثر من أن ترضى عين، ال خيفى عنك قليب، ألن 

رأيت يفّ ما خيالف قويل فأخرجه مين،  نظرتك تصل إىل أعماق نفسي، فإنْ
وإن رأيت يفّ سيئة من السيئات فإنين أعوذ منها بوجهك الكرمي، يا هاديي 
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احلبيب! إذا سلكت درب اهلالك فأنقذين منه وأوزعين أن أعمل صاحلا 
ترضاه، فمنذ أن قلت يل: إين معك، وخاطبتين بقولك: إين مهني من أراد 

لقليب وإنعاما منك علي: أنت مين مبنـزلة ال  إهانتك، وقلت يل تسليةً
يعلمها اخللق؛ منذ هذا الوقت تناديين روحي بأنك يل وستكون يل، ومنذ 
 ت احلياة يف قاليب. إن أقوالك املفرِحة للقلب واملسلية له بلسمذلك احلني دب

باحلب تفرح قليب املثقل باآلالم. كنت  الفائضةجلروحي، وإن كلماتك 
يف اهلموم والغموم فأنعمت علي بالبشارات، وكنت حماطًا باملصائب غارقًا 

فواسيتين، يكفيين فرحة وسرورا أنك يل وأنا لك. إن هجماتك ستخرق 
  صفوف األعداء، وستتحقق وعودك الطاهرة، وأنت لعبدك خري الغافرين.

وأعود اآلن إىل سابق كالمي وأوضح للناظرين أن ما ذكرته عن قسوة 
الوي إمنا ذكرته لعرض منوذج فحسب، وإال فال حدود لبذاءة لسان البط

لسانه، واحلقيقة أن كل هذه اإلساءات تقع مسؤوليتها على ميان نذير 
حسني، ألنه ال ميكن أن جيرؤ تلميذٌ على قولٍ خيالف مشيئة األستاذ، فلقد 

على بذاءة اللسان وشجع اآلخرين عليها أيضا، ومل ير  املذكوردأب "امليان" 
يف بذاءة لسان البطالوي أي نوع من الكراهة. ولقد كتب  املذكور"امليان" 

البطالوي جالسا يف بيت "امليان" املوصوف إعالنا يفيض بالتكرب والغطرسة، 
وكتب فيه عين اجلملة التالية: "إنه صيدي اهلارب الذي وقع لسوء حظّه يف 

ب ثانية." يا فخي مرة أخرى يف دهلي، وإين سعيد إذ وجدت صيدي اهلار
املنصفون، الحظوا سفالة هذه األقوال ودناءا! أقول حقا بأن  القراءأيها 
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املهذبني من املشعوذين واملهرجني أيضا يستحيون من مثل هذا الكالم، 
والسفلة من الناس أيضا جيتنبون إظهار مثل هذا التكرب الطافح بالدناءة 
واملكابرة بألسنتهم. فلو كنت صيد البطالوي ملا طاردت أستاذَه إىل دهلي، هل 

ور يف خمليب، فليعلم غدا التلميذ أكرب من أستاذه؟ فلما صار أستاذه كالعصف
الناظرون هل صرت صيدا للبطالوي، أم هو من سقطَ صيدا لصيدي. لقد بلغ 
تباهي البطالوي وكربه ذروته، ويف رأسه دودةٌ خيرجها اهللا تعاىل يوما ما. مع 
األسف أن معارضينا اليوم ال يعتمدون إال على الكذب والبهتان، ويريدون أن 

إىل - من خالل الكرب الفرعوين. لقد ظل فرعون يظن يكسبوا العزة واالحترام 
أن موسى صيده، إال أن البحر حسم يف القضية  - اليوم الذي أدركه الغرق فيه

وكشف له من كان الصيد حقيقةً. إنين متأسف على أن مواجهة خصمي 
اجلاهل اضطرتين الستخدام بعض الكلمات القاسية، وإال فإن طبعي أبعد ما 

بكلمات قاسية. ما كنت أريد أن أنطق بشيء إال أن يكون من التلفظ 
ويلجم  سياستهالبطالوي وأستاذه اضطراين لذلك، وخري للبطالوي أن يغري 

  لسانه، وإال فسيذكر هذه األيام ببكاء مرير.
  من حارب أهل اهللا والدراويش من الناس تعرض للهالك والدمار،١
  وما علينا إال البالغ املبني. 
 ومن حيصد، قمحا قمحا؛ يزرع فمن األعمال؛ عاقبة عن تغفلن ال ٢
  .حيصد شعريا شعريا؛ يزرع

                                                           
  . (املترجم)فارسيترمجة قول  ١
  . (املترجم)فارسيترمجة بيت  ٢
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إىل من يفرح باإلعالنات الكاذبة احملتوية  -خالصة هللا- وأوجه النصيحة 
على ذكر االنتصار الزائف مليان نذير حسني، أال يشتركوا يف حتمل وزر 

أن  ١٨٩١كتوبر أ ٢٣الكذب واالفتراء، لقد فصلت يف إعالن نشرته يف 
"امليان" املوصوف هو من هرب من املباحثة، ومع ذلك أُشيع عين هذا 
البهتان النابع من شر صاحبه وعدم حيائه، وقيل بأنين هبت ميان نذير 
حسني والعياذ باهللا. ما خفته البتة، وملاذا أخافه أصال؟ بل أعترب هؤالء 

ة اليت أعطيتها من السماء، املشايخ املاديني، عدميي البصرية، مقابل البصري
وواهللا ال أراهم يساوون دودة ميتة. مث هل خياف احلي من األموات؟ 
اعلموا يقينا أن علم الدين سر مساوي ال يدركه حقا إال من ينال فيضا من 
السماء، فمن يصل إىل اهللا تعاىل هو من يصل إىل األسرار العميقة لكالمه 

نور الكامل هو من ينال البصرية الكاملة أيضا. ، ومن يتبوأ مقعده يف ال�
ولو قيل أنين ذُعرت بسبب شتائمهم القذرة وارتعبت بأقواهلم املفيضة 
بالنجاسة، لكان قوهلم هذا مبنيا على شيء من الصدق، ألن الشرفاء 

  حيذرون دوما أصحاب األلسن القذرة، والنبالء يتجنبون بذيئي اللسان. 
   السافلَ، إمنا خياف سفالته.ال خياف النبيلُ  ١

واحلق أن اهللا تعاىل أراد أن مييط اللثام عن حالة ميان نذير حسني ويفضح 
نربة استكباره وتعاليه على الناس، فلقد حتقق مراد اهللا تعاىل كما يعلمه 
املبصرون، وتبخر سحر تقوى نذير حسني وخيال تقربِه إىل اهللا وعلمه 

                                                           
  . (املترجم)فارسيترمجة قول  ١
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جبريرة إعراضه عن التقوى، ولكن ال تزال ذلةٌ  وثقافته، ولقد أصابته ذلةٌ
  أخرى باقية له وهي جاهزة له، وملن حيمل أفكاره، وسنذكرها.

  
  إلهام اهللا تعالى:

  "كتاب سجلناه من عندنا"
  أي هذا هو الكتاب الذي ختمنا عليه من عندنا.

  
يا إهلي، ويا مالك األرض والسماء، ويا من هو سند مجاعته يف كل ١

  مصيبة وبالء.
  يا أيها الرحيم واملعني واهلادي! ويا من بيده القرار والقضاء.

  لقد تعاىل الصراخ الشديد يف األرض، فارحم خملوقاتك يا أيها الكرمي
  وأرِنا من حضرتك أمرا فيصال يقطع دابر النـزاع والفساد.

  أرنا معجزة قدرتك فإنك على كل شيء قدير يا رب الورى ٢
  حي آثار اتباع احلق، فأرِ آية من عندك حىت تتم ا احلجة.أوشك أن تنم

  
  
  
  

                                                           
  . (املترجم)فارسيةترمجة أبيات  ١
  . (املترجم)أرديةترمجة أبيات  ٢
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  الحكم السماوي
  

 -من أجل توضيح الكالم-قبل أن أذكر احلكم السماوي جيدر بالذكر 
أن الذين يعدون يف احلقيقة من املؤمنني عند اهللا تعاىل، والذين قد اصطفاهم 

يف زمرة املصطفَني الذين قال اهللا تعاىل لنفسه، وطهرهم بيد قدرته، وأدخلهم 
فال بد أن  )٣٠(الفتح  �سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود �عنهم:

توجد فيهم آثار السجود وعبودية اهللا تعاىل، ألنه ال ميكن أن ختطئ وعود 
اهللا أو تتخلف، ذلك ألنه من مستلزمات اإلميان أن توجد يف املؤمن كل 

 ذكرها اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي يف سياق التعريف هذه العالمات اليت
باملؤمنني، وتعترب هذه العالمات حمكا ومعيارا للفصل بني املؤمن، وبني الذي 
يسميه علماء قومه كافرا ويعتربونه مفتريا ودجاال وملحدا. فلو مسى أحد 

إله إال اهللا حممد  الأخاه املسلم كافرا وال يقتنع بإقراره باإلميان وشهادته: 
، واعتقاده جبميع معتقدات اإلسالم، وإميانه جبميع فروض اهللا رسول اهللا

وحدوده وأحكامه وحياول العمل ا قدر وسعه؛ فالطريق الفيصل النهائي يف 
هذه احلالة هو اختبار الفريقني ذه العالمات اليت ذكرها اهللا تعاىل يف القرآن 

ىل مبوجب وعده ساحة الكرمي للتمييز بني املؤمن والكافر، حىت يربئ اهللا تعا
املؤمن احلقيقي من مة الكفر، ومييز بينه وبني غريه، وهكذا حتسم القضية 

  إىل األبد. 
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كل عاقل ميكنه أن يفهم اآلن أنين إذا كنت يف احلقيقة كافرا ودجاال 
ومفتريا ومورد اللعن، وخارجا عن دائرة اإلسالم كما يزعم ميان نذير 

عند املباراة ال ميكن أن يظهر اهللا تعاىل لتصديقي حسني وتلميذه البطالوي، ف
آيةً من آيات نصر املؤمنني، ألن اهللا تعاىل ال يظهر تأييده للكافرين 
واملعارضني لدينه الذين ال إميان هلم، بل هم مطرودون من حضرته، وال يري 
هلم آيات دالة على اإلميان، وكيف يؤيدهم ا وهو يعلم أم أعداء الدين 

رومون من نعمة اإلميان. لقد أفىت ميان نذير حسني والبطالوي بأنين كافر وحم
وملحد، فإذا كنت يف احلقيقة كافرا ودجاال وعدو الدين فلن يؤيدين اهللا 

بل سيحرمين من تأييداته ويعاقبين خبزيٍ يليق بكذاب  املبارزةتعاىل يف هذه 
املسلمون من فتنيت. كبري، وهكذا سينجو أهل اإلسالم من شروري، ويأمن 

ولكن إذا ظهرت معجزة قدرة اهللا تعاىل على هذا النحو بأنْ حرم ميان نذير 
حسني وأفراد مجاعته كالبطالوي وغريه من آيات التأييد وخذلوا وتركوا 
مهجورين، يف حني حالفين التأييد اإلهلي، فسينكشف احلق على الناس؛ 

  وهكذا ستنتهي هذه املخاصمات اليومية.
اعلموا أن اهللا تعاىل قد وعد املتقني واملؤمنني الكاملني يف القرآن الكرمي ف

بأربعة تأييدات مساوية عظيمة، وهي تعد عالمات كاملة ملعرفة املؤمن 
  الكامل، وهي كما يلي:

األول: أن املؤمن الكامل كثريا ما يتلقى من اهللا تعاىل بشارات؛ أي ينبأُ 
  قبل حدوثها. -ه وعن طلبات أصدقائهعن مرادات- بنبوءات مبشرة 
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الثاين: تكشف على املؤمن الكامل أمور غيبية ال تتعلق به ومبن هلم عالقة 
معه فحسب، بل يتلقى املؤمن الصاحل يف أكثر األوقات أخبارا عما ينـزل 
يف الدنيا من أمور حبسب القضاء والقدر، أو ما يطرأ من تغريات على 

  شخصيات عاملية معروفة.
الثالث: تستجاب معظم أدعية املؤمن الكامل، ويخبر عن استجابة هذه 

  األدعية قبل وقوعها.
املعارف اجلديدة  -أكثر من غريه-الرابع: تكشف على املؤمن الكامل 

  للقرآن الكرمي ودقائقه ولطائفه وخواصه العجيبة.
حيرز املؤمن الكامل تفوقه على غريه نسبيا يف هذه العالمات األربع، وإن 
كانت هذه القاعدة ليست عامة بأن يتلقى املؤمن الكامل بشارات من اهللا 
على الدوام أو يستجاب له دائما كل ما يدعو به دون أدىن ختلّف، وليس 

كشف عليه املعارف شرطًا أن يخرب عن كل حادثة حتدث يف العامل، أو أن تن
القرآنية يف كل حني وآن، بل عند املقارنة مع غريه ترجح كفةُ املؤمن يف 
هذه العالمات األربع. فإن املؤمن الكامل هو الوارث احلقيقي هلذه النعم، 
وإن كان بإمكان املؤمن غري الكامل أيضا أن حيظى أيضا جبزء قليل على 

لكاملة للمؤمن ال تنكشف على كل سبيل الندرة. وال شك أن هذه املرتبة ا
مع غريه، لذلك فإن الطريق النظيف والسهل  املقارنةغيب وجاهل بدون 

ملعرفة املؤمن احلقيقي والكامل هو مبارزته مع غريه. ال شك أن هذه 
العالمات تظهر من املؤمن الكامل تلقائيا ومن جهة واحدة أيضا، ولكن 
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يأتيه أحيانا لطلب الدعاء أناس تعترض ظهورها بعض الصعوبات أيضا، إذ 
مل يكتب يف نصيبهم النجاح يف مرامهم، وقد كَتب هلم قلم اهللا منذ األزل 
قدرا مربما خمالفًا ملا يطلبون، فال يستطيعون معرفة عالمة استجابة الدعاء 
هلذا املؤمن الكامل بسبب ما يواجهون من فشل يف حتقيق بغيتهم، بل 

أمره، وال يتمكنون من االطالع على كماالت يزدادون شكوكًا حول 
استجابته. ال شك أن املؤمن الكامل يتبوأ درجة كبرية عند اهللا تعاىل، وحتلّ 
من أجله وبسبب تضرعه ودعائه أمور معقدة كثرية، وتغير بعض األقدار 

ن املشاة للقدر املربم أيضا، إال أن القدر املربم احلقيقي ال يغير بدعاء املؤم
  الكامل ولو كان حيظى بدرجة النيب أو الرسول.

خالصة القول، إن املؤمن الكامل ميتاز نسبيا عن غريه بصورة بديهية 
وجلية يف هذه العالمات األربع، وإن كان ال يستطيع دوما أن يكون قادرا 

  عليها وناجحا فيها.
نسبيا من فإن ثبت أن املؤمن احلقيقي والكامل يأخذ نصيبا أوفر وأكثر 

غريه يف كثرة البشارات، واستجابة الدعاء، وانكشاف املغيبات، وكثرة 
انكشاف املعارف القرآنية، فليس مثة سبيل للحكم أفضل المتحان املؤمن 
الكامل وغريه من إجراء املبارزة بينهما واختبارمها. يعين إذا اشتبه على الناس 

الكامل عند اهللا ممن هو دونه  أمر رجلني اثنني ومل يقدروا على معرفة املؤمن
درجة، فينبغي أن يجرى بينهما االختبار وفق هذه العالمات األربع، أي 

ليتميز  نيجيب أن تتخذ هذه العالمات األربع حمكا ومعيارا الختبار شخص
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الذي ال يرقى إليه وحالته عن  ،الذي حيقق هذه املعايري ويكمل هذا امليزان
  ناقصة.

بنية خالصة هللا - هللا اآلن بأنين، من كل قليب، قبلت وليشهد خلق ا
هذا النوع من املبارزة، وأرجو أن يكون ميان نذير حسني  -وإظهارا للحق

هو األول ممن يريدون أن يبارزوين يف هذا امليدان، إذ إنه قد عكف على 
دراسة القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف ألكثر من مخسني عاما، مث 

لعامل منوذج علمه وعمله حبيث كتب فتوى التكفري ضدي دون حبث أرى ا
ئون يب أو حتر وحتقيق، وجعل ألوفًا من الناس ذوي الطبائع الوحشية يسي

الظن ويكيلون يل أقذع الشتائم، وأطلق عنان البطالوي لريغو كالسبع 
املسعور ويزبد باللعن والتكفري، أما هو فقد نصب نفسه أن يكون هو املؤمن 
الكامل وشيخ الكل وشيخ العرب والعجم، لذلك فإن هذه الدعوة موجهة 
إليه بالدرجة األوىل، وبإمكانه أن يضم إليه البطالوي أيضا، ألنه أيضا يدعي 
الرؤى والكشوف، بل له مين خيار أن يضم إليه يف هذه املنافسة كال من 

ولوي عبد اهللا، املولوي عبد اجلبار، الذي هو خلف العبد الصاحل املرحوم امل
واملولوي عبد الرمحن لَخوواليه الذي نشر عين إهلامه بأنين ضالٌ أبدي وأفىت 

الوي الذي يعتبر من أتباعه. ولكن إن هوببكفري، واملولوي حممد بشري الب
أعرض امليان املوصوف وانسحب من املبارزة كعادته، فعلى هؤالء 
املذكورين أن يبارزوين. وإذا مل ينربِ هؤالء كلهم فعلى املولوي رشيد أمحد 

حلزب  الركنيالكنكوهي أن يشمر عن ساعده هلذا العمل، ألنه الركن 
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من هو من مشاهري الصوفية ونسل الزهاد املقلدين، وميكن أن يشاركه كل 
على شاكلة هؤالء العلماء - الكبار ومن أصحاب الزوايا الذين يعدونين 

كافرا ومفتريا وكذابا ومكَّارا. فلو أعرض كل هؤالء عن قبول  -املذكورين
التحدي أو املبارزة واخترعوا أعذارا واهية وحيالً تافهة للتنصل من قبول 

تتم عليهم حجة اهللا تعاىل. إنين مأمور من اهللا تعاىل وأعطيت دعويت هذه فس
بشارة الفتح والغلبة، لذلك فأدعو هؤالء املذكورين من أجل املبارزة 
واملناضلة، فهل من مبارز؟ والطريق األحسن واألمثل هلذه املبارزة أن يتم 

 ذا تشكيل جلنة يف "الهور" عاصمة "البنجاب"، فلو رضي الفريق املخالف
االقتراح فيمكن تعيني أعضاء هذه اللجنة بتراضي الفريقني، وسيؤخذ برأي 
األكثرية عند االختالف بني أعضائها. واألنسب للفريقني أن يرسلوا إىل 
هذه اللجنة وثائقهم اخلطية املؤرخة طيلة سنة كاملة لالختبار يف العالمات 

ل من قبل اللجنة إىل الفريقني إشعارالستالم هذه الوثائق  املذكورة، ويرس
  اخلطية مع ضبط تارخيها ومضموا. 

وهي تتعلق باختبار البشارات وستكون طريقة اختبارها  العالمة األوىل:
أن كل ما ظهر على الفريقني من اهللا تعاىل عن طريق اإلهلام والكشف 
وغريمها فيجب أن يسجل مع ثبت تارخيه وإشهاد أربعة شهداء من املسلمني 

بل حتققه، مث يرسل إىل اللجنة املذكورة، فتسجل اللجنة هذا األمر يف عليه ق
سجلها بضبط التاريخ ويوقع عليه جلّ أعضاء اللجنة أو على األقل مخسة 
منهم، مث يرسل إيصالٌ موقّع لصاحب اإلهلام املرسل للتصريح املذكور، 
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ا، وعند ظهور أية نتيجة تنتظر ظهور صدق النبوءة أو كذل يف ويسج
سجل خاص مذكرةٌ ذا اخلصوص، مع ما يثبِت حتقّق النبوة، وجيب إشهاد 

  أعضاء اللجنة عليه.
وسرياعى النظام نفسه خبصوص العالمة الثانية اليت تتعلق بانكشاف أمور 
الغيب عن حوادث الدهر ونوازل الزمان. واجلدير بالذكر أنه ينبغي أن 

ذه األسرار ي كلّها أمانةً، وسيتعهد أعضاء اللجنة حلفًا حتفَظ عند اللجنة
أم لن يسربوا هذه األمور إىل غريهم قبل عرضها يف االجتماع العام من 
أجل املقارنة بني الفريقني، اللهم إال إذا كان التحكم يف كتم هذا السر 

  خارجا عن صالحيات اللجنة.
هي أنه جيب  -أي استجابة الدعاء-وطريقة االختبار يف العالمة الثالثة 

على هذه اللجنة أن تنشر إعالنا عاما جلمع من املبتلني باملصاعب واحملن، 
وميكن أن يشترك فيهم أتباع مجيع الديانات، سواء كان مسلما أو مسيحيا 
أو هندوسيا أو يهوديا أو تابعا ألي مذهب أو رأي آخر، فإذا كان متعرضا 

بتلني باملصاعب واحملن فال بد أن يقبل ملصيبة كأداء ويعترب نفسه من زمرة امل
يف هذه اموعة دون النظر إىل انتمائه الديين، ألن اهللا تعاىل مل يفرق بني 
عباده املنتمني إىل األديان املختلفة يف جمال اإلفادة املادية. ومن أجل توفري 

إىل مدة شهر أو كما تراه اللجنة - هؤالء املبتلني باملصاعب واحملن جيب 
أن تجمع اللجنة أوراقَهم احملتوية على أمسائهم مع أمساء آبائهم  -اسبامن

ومكان إقامتهم وغريها يف صندوق، أو كما تراه اللجنة مناسبا، مث جتهز 
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قائمتني حمتويتني على ذكر االسم واسم األب والشهرة وحمل اإلقامة والديانة 
م مث تعرضها على واملهنة والبالء (املرض) الذي ابتلي به كل واحد منه

الفريقني مع هؤالء املنكوبني، فرياهم الفريقان، مث يوزعان بينهما هؤالء 
املذكورين يف القائمتني عن طريق القرعة، وإذا كان أحد هؤالء املنكوبني 
يقيم يف بلد بعيد جدا وال يسعه احلضور لبعد املسافة ولعدم القدرة على 

ته فرعا هلا يعد ورقةً بتفصيل مرضه السفر فإن اللجنة تقيم يف بلدة إقام
  ومصاعبه أو بالئه ويرسلها إىل اللجنة املركزية. 

وأميا األمساء خرجت ألحد الفريقني بالقرعة فإا ستعترب من نصيبه الذي 
 أعطي له مبشيئة اهللا تعاىل عن طريق القرعة. وينبغي للجنة أن تنشر إعالنات

ضور املنكوبني، وسأحتمل نفقة هذه ذا اخلصوص قبل أسابيع من موعد ح
   ١اإلعالنات كلها.

قائميت املنكوبني املذكورتني. أن حتتفظ اللجنة يف سجلها بنسخة  وجيب
ويعد هذا اليوم هو أول أيام السنة احملددة اليت يظل فيها كل فريق يدعو 
للمنكوبني يف قائمته، وجيب أن يسجل يف سجل اللجنة مجيع اإلجراءات 

و املذكور. ولو تويف أحد الفريقني خالل سنة واحدة وذلك قبل على النح
ظهور كثرة استجابة الدعاء وغلبته الصرحية، وخلّف أمره املتعلق ذه 
املنافسة ناقصا غري كاملٍ، فإنه يعترب مغلوبا يف هذه املبارزة، ألن اهللا تعاىل 

                                                           
: عندما قرئ هذا النص يف االجتماع العام، أطلعين خطيا أخي املولوي غالم مالحظة ١

 - مالك ومشرف عام جريدة "بنجاب غازيت" الصادرة يف سيالكوت- فصيحقادر 
  أنه سيتكفل بنفقة طباعة هذه اإلعالنات ونشرها، فجزاه اهللا خريا. منه
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قد اشترطنا كثرة ترك أمره ناقصا بإرادته اخلاصة ليظهر أنه على الباطل. ول
عدد املنكوبني ألن اختبار استجابة الدعاء ال يتم إال بكثرة عدد الذين يدعى 
لشفائهم، وإال فكما ذكرنا أنه لو كان عدد هؤالء اثنني أو ثالثة، وشاء اهللا 
أن يكون القدر املربم حائالً دون استفادم بالدعاء، أي أن اإلرادة األزلية 

وهذا ما صادف الكثريين - لن يتخلصوا من بالياهم قد قدرت قطعيا أم 
من أكابر األولياء واألنبياء إذ حرم بعض الناس من تأثري أدعيتهم، والقدر 

فإن اختاذ واحد أو اثنني  -املربم، هو السبب يف فشلهم من االستفادة بالدعاء
من املنكوبني معيارا لالختبار هو طريق خمادع، ألن فشلهم يف االستفادة 
بالدعاء قد يكون عائدا إىل القدر املربم من اهللا تعاىل؛ فإن توجه مثل هؤالء 
للدعاء إىل شخص مقبول عند اهللا ومل ينجحوا يف حتقيق مرادهم جراء القدر 
املربم فسيخفى عليهم تأثري استجابة دعاء هذا الويل، بل قد جيرهم هذا األمر 

ظنون به ظنونا، وبالتايل يفسدون إىل إساءة الظن ذا الويل الواصل باهللا، في
دنياهم وعقباهم. ألن بعض الناس الذين اتبعوا هذا الطريق لالختبار يف عصر 
األنبياء السابقني قد تعثروا للسبب املذكور، وآل م األمر إىل االرتداد. 
ومن نكات املعرفة الدقيقة أن املقبولني يعرفون بكثرة استجابة الدعاء، وهذا 

ال حتظى مجيع دعوام بالقبول وإن استجيب معظمها؛ فال ينجلي يعين أنه 
أمر استجابة الدعاء إال من خالل كثرة عدد الذين يأتون إىل الداعي لطلب 
الدعاء. وال تتضح حقيقة كثرة االستجابة وعظمتها إال عند مقارنة املؤمن 
 الكامل مستجاب الدعوات مع غريه، وإال فمن املمكن أن يرى الطاعنون
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 السيئو الطوية هذه الكثرة قلةً قليلة. وعليه فإن كثرة استجابة الدعاء أمر
نسيب ال تنكشف حقيقته الصحيحة اليقينية والقطعية اليت تفحم املنكرين إال 
عند املنافسة واملقارنة، فمثال إذا كان مثة شخصان اثنان يدعي كل واحد 

من غريه، وأعطي لكل منهما أنه املؤمن الكامل ومستجاب الدعوات أكثر 
واحد منهما ألف شخص منكوب ومبتلى، مث لو ظهر تأثري استجابة دعاء 
أحدمها أنه مل يبق من األلف إال مخسون أو مخسة وعشرون شخصا فقط مل 
يستفيدوا من دعائه، أما اآلخرون فقد استفادوا مجيعا وحتقق مرادهم؛ وأما 

مسني من األلف ينجون من الشخص اآلخر فلعل اخلمسةَ والعشرين أو اخل
الفشل يف حتقق مرادهم، أما الباقون من األلف فيلقون فشال ذريعا، فباملقارنة 
بينهما سيتضح الفرق بني املقبول واملردود بكل جالء. إن فرقة الطبيعيني يف 
عصرنا احلايل تقع يف هذه األوهام والوساوس حيث يقولون: ما دام اهللا 

ني املمكنات واملستحيالت لذلك فال معىن الستجابة تعاىل قسم من البداية ب
الدعاء، ولكن أوهامهم هذه باطلة، واحلق أنه كما أودع اُهللا احلكيم املطلق 
األدويةَ تأثريات رغم قوانني قدرته الثابتة، كذلك جعل يف األدعية أيضا 
تأثريات تثبت من خالل التجارب الصحيحة. ومن سنة الذات اإلهلية 

وهي علة العلل كلها اليت جعلت منذ القدمي استجابة الدعاء من - املباركة 
أن املنكوبني املبتلني الذين كُتب هلم التخلص من مصام  - سنتها الدائمة

وفق قدر اهللا تعاىل، فإم ال ينجون منها إال من خالل نفحات قدسية هلؤالء 
وبدعوام أو  - الذين حيظون بقرب اهللا تعاىل والقبول يف حضرته- الصلحاء 
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عنايتهم، أو بربكة وجودهم يف األرض. ال شك أن يف العامل عددا كبريا من 
عباد األصنام أيضا، وهم ال يرجعون إىل املؤمن الكامل عند حلول املصائب، 
كما أن هناك بعض الناس ال يؤمنون باستجابة الدعاء أصال ويعتمدون كليا 

النظر إىل أحداث حياة هؤالء قد ينخدع على التدابري واألسباب املادية، فب
من كان فكره سطحيا ويقول: إن مشاكل هؤالء الناس أيضا تنحل، فكيف 
ميكن إذًا اإلثبات جبالء أن كثرة استجابة الدعاء من نصيب املقبولني 
فحسب؟ ولقد رد القرآن الكرمي على هذا الوهم مبا معناه: صحيح أن 

نامه وأوثانه أو يعتمد على تدابريه، ولكن البعض يرجع لتحقيق مراده إىل أص
وفق قانون القدرة اإلهلية ال تتم مجيع هذه األمور إال بربكة وجود املقبولني، 
وإن هذا العامل معمور بأنفاسهم الطاهرة، وبربكتهم ترتل األمطار، ويسود 
العامل األمن، وتدرأ األوبئة، وتنمحي الفنت. بربكتهم ينجح أهل الدنيا يف 

ابريهم، وبربكتهم يطلع القمر، وتشرق الشمس ألم نور العامل، والعامل تد
منور ما داموا فيه بوجودهم النوعي، وسينتهي العامل عندما يتالشى منه 
وجود هؤالء، ألم مشوس الدنيا وأقمارها احلقيقية. يتضح من هذا التصريح 

حليام، وال يقتصر أن هؤالء املذكورين يعدون مدارا ملرادات بين آدم بل 
األمر على بين آدم بل إم مدار لثبات مجيع املخلوقات ومناط وجودها. 
فلوال وجودهم التضح جليا ماذا تعطيهم أصنامهم ومباذا تفيدهم تدابريهم. 
هذا سر دقيق جدا وال يكفي العقل الدنيوي إلدراكه، بل ال بد من نور 

ذه الشبهات تدرأ من خالل املقارنة، ألن يعطى للعارفني. احلقيقة أن مجيع ه
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اهللا تعاىل يظهر إرادته اخلاصة عند املقارنة واملنافسة، وذلك ليعلو شأن الذي 
حيظى عند اهللا بالقبول والربكة. فلو انربى عابد األوثان مقابل موحد هللا 
 تعاىل وأُجري بينهما اختبار يف استجابة الدعاء، فسيلقى عابد األوثان أشد

لذلة واهلوان. لذلك فإنين سبق أن قلت أنه ليس من طريق أسهل من ا
املنافسة الختبار املؤمن الكامل. ويستحيل أن ينجح األمر الذي ال يستجاب 
فيه دعاء املؤمن الكامل، والذي يبلَّغ فيه عن طريق اإلعالم اإلهلي عن عدم 

وبا وأمريكا استجابة دعائه، حىت ولو أُنفدت بعد ذلك مجيع تدابري أور
إلمتامه، وخضع اإلنسان ألجله أمام مجيع أصنام العامل، أو خص العاملُ كله 

  دعواته إلجناح ذلك األمر.  
عم الدنيا كلها، بل بربكته يستقيم نظامها، وهو بركة املؤمن الكامل تإن 

الذي يعد ذريعةً للحصول على املرادات، سواء أتعرف عليه أحد أم ال، أما 
الذين يتوجهون إليه بتقدير واحترام فإم ال حيققون بربكته مرادام الدنيوية 

. وإن فحسب، بل يصححون دينهم أيضا، ويقوون إميام، ويتعرفون على رم
وال ينفضون عنه يف منتصف بقوا مستظلني بظل املؤمن الكامل بإخالص ووفاء 

  الطريق، فال بد أم يتمكنون من رؤية آيات مساوية كثرية بأم أعينهم.
أما ما اشترطت يف هذا املقال بوجود أنواع من املبتلني املنكوبني، فذلك 

كي يستوعبها اجلميع حىت تظهر رمحة اهللا تعاىل بأنواعها املختلفة، ول
باختالف طبائعهم وأذواقهم. وميكن التعرف على األنواع املختلفة للمبتلني 
املنكوبني من خالل األمثلة التالية: فعلى سبيل املثال يكون أحدهم مصابا 
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بأنواع األمراض والعلل، واآلخر تعرض أو على وشك التعرض للعقوبة خطأً 
فقود اخلرب، واآلخر عقيما ال ينجب، وظلما، أو يكون فلذة كبد أحدهم م

وغريه يكون واقعا يف ذلة ومهانة يرثى هلا بعد أن كان صاحب اجلاه 
واملرتبة، واآلخر تعرض لظلم ظاملٍ واضطهاده، ويكون أحدهم مثقلًا بديون 
متراكمة، وغريه يتأمل الرتداد فلذة كبده عن اإلسالم، ومنهم من يقاسي 

  ذكرها يف هذا املقام. مهوما وآالما مل نستطع
أما العالمة الرابعة وهي فتح املعارف القرآنية عليه، فالطريق الفيصل 

أن يكتب كل فريق معارف بعض اآليات القرآنية وحقائقها  هو فيها
ولطائفها مث يسمعها يف االجتماع العام على حمضرٍ من اللجنة املذكورة. مث 
إذا ثبت أن ما كتبه أحد الفريقني موجود يف أحد كتب التفسري السابقة 
فسيكون هذا الشخص مورد عتاب باعتباره ناسخا وناقالً من غريه. ولكن 

كانت احلقائق واملعارف اليت سجلها صحيحةً يف حد ذاا وغري  إذا
جمروحة، وكانت جديدة ومتجددة حبيث مل يسبق إليها أحد املفسرين 
السابقني، وإىل جانب ذلك كانت تلك املعاين مربأة من التكلف من كل 
الوجوه، ومظهرة إعجاز القرآن الكرمي وكمال عظمته وحمتوية على نور 

يبة والصدق، فال بد من التسليم بأا من اهللا تعاىل الذي من ا اجلاللة واهل
  على عبده من علمه اللدين إلظهار عظمة املقبولِ يف حضرته وكفاءته. 

هذه هي املعايري األربعة اليت كتبتها لالختبار وهي بسيطة وواضحة، وال 
أوضح  بد لكل من يتدبرها وينظر فيها أن يقبل أنه ليس من طريق روحاين
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أقول حلفًا باهللا جل  بل.. أعد وإنينوأسهل منه للفصل بني املتخاصمني. 
 هذا إعالن بنفسي أتوىل فسوف االختبار، هذا يف فشلي ثبت إذا نهأ شأنه

مليان نذير حسني والشيخ  آخر داع من هناك يكون ولن بكذيب، وأقر الفشل
 مستحقا أكون احلالة هذه ويف واالفتراء، بالكفر علي احيكم أن البطالوي

 مل أنين نفسه عامال جتماعاال يف أعترف ولسوف وإهانة، وازدراء حتقري لكل
أقسم  ولكنين. إليه دعوت ما كل يف كاذب وأنين تعاىل، اهللا عند من أُرسل

يضيعين  ولن املصري، هذا يل يقدر لن تعاىل اهللا بأن يقيين إميان على باهللا أنين
العلماء املذكورون قبول هذا االختبار الواضح  هؤالء رفض فلو. أبدا

بل أرى أن صمتهم بعد  ،والصريح فإن رفضهم هذا يعترب ظلما واعتسافًا
هذا اإلعالن أو االقتصار على بعض الردود املخادعة غري الصحيحة سيجعل 
العقالء من الناس يظنون م ظنونا. فلو ردوا بالكيد على شخص قد انربى 

املقابلة بصدق القلب، واستعانوا باللجوء إىل احليل أو بالردود  هلم يف ميدان
املزورة املخادعة فليعلموا أن ذلك لن يعجب طالب احلق، بل سينظر إليه 

  املنصفون بنظرة التأسف الشديد.
قد خيطر ببال أحد أنه ما املانع يف أن يرِي من يدعى بأنه املسيح املوعود 

فقط حىت يطمئن الناس؟ والرد على  هن جانبمثلَ هذه اآليات املذكورة م
ذلك أن هؤالء الناس يتبعون علماءهم الذين نشروا عين على نطاق واسع 
بني الناس يف إعالنام أن هذا الشخص كافر ودجال، ومهما أتى بآيات 
فلن تقبل منه، فلقد كتب الشيخ البطالوي هذه األمور بشكل واضح يف 
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ثة اليت متت يف "لدهيانه"، وقال عين بكل عناد إعالن طويل نشره بعد املباح
واستكبار: ينبغي اإلعراض عن دعوة هذا الشخص الذي يدعو إىل إراءة 
اآليات السماوية، ذلك ألن ابن صياد أيضا قد أرى اآليات وسرييها الدجال 
املعهود أيضا، فال اعتبار لآليات!! عالوة على ذلك فإين أمسع وأقرأ يف 

إثارة للشر - م ينظرون إىل آيايت بكل ازدراء، ويقولون إعالنات خصومي أ
أنه لو ذكر هذا الشخص رؤيا صادقة أو نبوءة إهلامية فال خصوصية  -احملض

له فيها، ألنه قد يرى الكفار أيضا رؤى صادقة يف بعض األيام، بل قد 
تستجاب دعوام أيضا، وقد يعلمون بعض األمور قبل حدوثها. وبعضهم 

فني باهللا أم حائزون على هذه الدرجة، ولكنهم ال يدرون أنه يقولون حال
ال ميكن للفقري أن يصبح ثريا بتملكه درمهًا واحدا فحسب، وال ميكن أن 
تسمى الرياعة مشسا بنورها الضئيل، فال ميكن أن يفهم الناس هذا األمر 

إراءة  بدون التحدي واملقابلة، وهلم خيار عند املقابلة أم إذا عجزوا عن
  اآليات فليضموا إليهم عشرة أو عشرين من الكفار املذكورين. 

خالصة القول، ما دام هؤالء املشايخ قد رفضوا قبول اآليات من جانب 
واحد، ويعتربونين كافرا ويعتربون آيايت استدراجا أو ينظرون إليها 

ن باالزدراء، فال فائدة تترتب على إراءة اآليات من جانب واحد، وال ميك
أن يطمئن ا الناس الذين ملئت آذام مبثل تلك األقوال. ولكن االختبار يف 
مباراة إراءة اآليات اإلميانية هلو أمر واضح وجلي يقضي على كل حيلة أو 
عذر ميكن أن يلجأ إليه هؤالء العلماء، وال يظهر احلق بصورة أجلى إال عند 
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ليهم أن ينشروا إعالنا باالتفاق املبارزة. ولكن إذا عجز هؤالء عن املبارزة فع
وبوضع أختامهم عليه بأم ال يستطيعون هذه املبارزة، وال توجد فيهم 
آيات املؤمنني الكاملني، وليقروا فيه أم إذا رأوا مين تلك اآليات فسيقبلوا 
دومنا عذر، وسيوضحون األمر لعامة الناس ليقبلوا أيضا، وسيقبلون بكل ما 

ون عن مكايدهم التكفريية الشيطانية، وسيعتربونين مؤمنا أعلنه، وسريتدع
كامال، ويف هذه احلالة أعد بأنين بفضل اهللا جل شأنه وكرمه سأريهم هذه 
اآليات من طرف واحد، وآمل من اهللا تعاىل القوي القدير أنه سرييهم آياته، 
ا وسيكون معينا وناصرا لعبده، وسيحقق وعوده صدقًا وحقا. ولكنهم إذ

أحجموا عن كتابة مثل هذه العبارة، فإن املبارزة هي احلل يف تلك احلالة، 
ليتم الفصل بشكل كامل يف ادعائهم بأم هم املؤمنون الكاملون، وأم 
حيظون بدرجة شيخ الكل ومقتدى العصر، وإم ملهمون من اهللا ويتشرفون 

  قر من الكلب.باملكاملات اإلهلية، أما أنا فريونين كافرا ودجاالً وأح
ومبا أن إراءة اآليات من طرف واحد حتتاج إىل مدة طويلة للوصول إىل 
القرار النهائي لذلك مثة فائدة أخرى ستجىن من الطريق املذكور للمبارزة 
وهي أنه سيحسم يف األمر خالل أيام معدودة. فإن هذه املبارزة أسهل 

ؤمن حقا، ومن الطرق وأقصرها للبت يف النـزاع والكشف عمن هو امل
حيمل سرية الكافرين. وسيقضى بواسطته على النـزاع يف أسرع ما ميكن 

يف خطوة واحدة فحسب، وستكشف  ستختصروكأن مسافة مئات األميال 
غريةُ اهللا تعاىل سريعا احلقيقةَ احلقة. والفائدة األخرى هلذه املبارزة أا ال 
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تترك جماال العتراضات الفريقني، وتقضي على مجيع أنواع األعذار الباطلة 
واحليل التافهة، يف حني أن االعتراض على اآليات من جهة واحدة فحسب، 

  قد خيدع عامة الناس وجهالءهم. 
وعالوة على ذلك فقد ظهرت على يدي إىل هذا اليوم آيات كثرية من 

عاملون، وال يزال من عاينوها بأم جهة واحدة، وهو أمر معروف يعلمه ال
أعينهم على قيد احلياة.. ولكن هل يقبلها هؤالء العلماء املذكورون رغم 
 إقامة الربهان عليها؟ كال! واجلدير بالذكر أن هدف كل ما كتبته وطريق
املبارزة اليت اقترحتها، هو الوصول إىل الفصل السريع خبصوص هؤالء 

وإمتام احلجة عليهم، وإظهار التجلي الكامل  املنكرين وإسكام وإفحامهم
للحق والصدق، ولتبليغ هذه الرسالة اليت أُعطيتها من اهللا تعاىل، وإال فإن 
ظهور اآليات مل يعد موقوفًا على املقابلة معهم، بل هو مستمر منذ البداية، 
ويتسىن لكل من يقيم عندي ويبقى يف صحبيت أن يرى منها شيئا شريطة 

لصدق والثبات أثناء إقامته. ولن يترك اهللا تعاىل هذه اجلماعة بدون التزامه با
اآليات يف املستقبل أيضا، ولن يسحب يده من تأييده هلا، بل سيظل يظهر 
آيات متجددة يف وقتها وفق وعوده املقدسة حىت تتم حجته، ومييز اخلبيث 

روه أهلها وما جاء نذير يف الدنيا، فأنكمن الطيب، فإنه قال يل يف إهلامه: "
شديد ظهر صدقه بصولٍ قويبعد صول صولٍ ،قبلوه، ولكن اهللا يقبله، وي ".

ال أرى أن هذه الصوالت تزول دون حدوثها إال أن ظهورها خارج عن 
مقدريت. أطمئنكم بكل يقني بأنين صادق. يا أحبائي! اعلموا يقينا أنه ال 
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معه إله السماء، فيصمد  ميكن ألحد أن يبدي مثل هذه الشجاعة ما مل يكن
بكل ثبات أمام العامل كله، ويدعي بأمور خارجة عن نطاق قدرته. هل 
ميكن ملن يصمد أمام العامل كله بكل قوة وثبات، أن يكون قد وقف هذا 
املوقف من تلقاء نفسه؟ كال، بل يقف يف حفظ اهللا القدير مستندا إىل يده 

رض والسماء واألرواح واألجسام، الغيبية، ويد القدرة اليت يف قبضتها األ
فافتحوا أعينكم وافهموا أن اهللا تعاىل هو من وهب يل هذه القوة والثبات، 
وهو من شرفين باملكاملة، وبتوجيه منه وبأمره تشجعت بكل بسالة وبثبات 
القلب على الوقوف أمام هؤالء الذي يدعون أم مقتدون وشيوخ العرب 

مبن فيهم تلك اجلماعة اليت تسمى جبماعة امللهمني  والعجم ومقربون إىل اهللا،
كافرا وجهنميا  - على حد زعمهم-ويدعي أهلها باملكاملة اإلهلية، واعتربوين 

حسب إهلامهم، فقد خرجت ملبارزم مجيعا يف امليدان حىت مييز اهللا تعاىل 
بني صادق وكاذب، وحىت توصلَ يده الكاذب إىل ما حتت الثرى، وحىت 

  ينصر اهللا تعاىل ويؤيد العبد الذي حيظى بفضله ومنته. 
فيا أيها اإلخوة، إن هذه الدعوة اليت أدعو إليها ميان نذير حسني 
ومجاعته هلي طريق واضح بين للفصل بيين وبينه، فإنين قائم على هذا 
السبيل. فإن كنت عندهم كافرا ودجاال ومفتريا ومن الشيطان، فلماذا 

روج ملقابليت؟ أفلم يقرأوا يف القرآن الكرمي أن نصرة اهللا تعاىل يترددون يف اخل
ولَا تهِنوا ولَا �ال حتالف عند املبارزة إال املؤمنني، يقول اهللا جل شأنه: 

نِنيمؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحويقول تعاىل:  )١٤٠(آل عمران  �ت
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�لَ اُهللا لعجي لَنبِيلًاوس نِنيمؤلَى الْمع رِينفانظروا؛  )١٤٢(النساء  �لْكَاف
لقد بشر اهللا تعاىل املؤمنني يف القرآن الكرمي بالفتح عند املقابلة، والظاهر 
اجللي أن اهللا تعاىل يكون حاميا وناصرا للمؤمن، وال يكون كذلك 

ات اخلاصة للمفتري. فكيف ميكن أن حيظى مقابل املؤمن الكامل بالعالم
باإلميان من كان عدمي القيمة، ومن يعاديه اهللا تعاىل ويعلم أنه مفتر؟ ترى 
هل ميكن أن يحرم عند املبارزة من عالمات اإلميان أحباُء اهللا وأولياؤه 
وورثةُ إهلاماته الصادقة واملؤمنون الكاملون وشيوخ الكل، وأن يهتك سترهم 

تعاىل صدمةً مبشيختهم وسمعتهم؟ وأما  بكل ذلة ومهانة، وأن يلحق اهللا
الذين هم مردودون من حضرة العزة، وكالكالب والكفار والدجالني على 
حد قول الشيخ البطالوي، وال حظ هلم من اإلميان بل هم ملحدون وشر من 
كل خملوق على حد قول ميان نذير حسني، فتظهر فيهم عالمات اإلميان، 

املبارزة الفتح والنجاح! كال، ال ميكن ذلك. ويكتب هلم اهللا تعاىل عند 
أخربونا أيها الناظرون مباذا يفتيكم إميانكم، هل كانت التأييدات السماوية 

  والروحانية للمؤمنني أم للكافرين؟ 
لقد أثبت يف هذا البحث أنه ال بد من املبارزة من أجل التمييز بني احلق 
والباطل، وذلك حىت يسود وجه الكاذب. لقد صربت طويال على سالطة 
لسان "حضرة شيخ الكل" وتلميذه، وأوذيت كثريا ومل أمنع إال نفسي. أما 

ا من اهللا، وإين اآلن فأدعو شيخ الكل ومجاعته إىل هذه الدعوة لكوين مبعوث
على يقني بأن اهللا تعاىل سوف حيكم يف هذا النـزاع بنفسه، فهو خيترب ما 
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جيول يف القلوب من أفكار ويف الصدور من أحوال، وال حيب اهللا اإلساءة 
. مباذا �إىل أحد وال اجلهر بالسوء، هو الغين، والتقي هو من خيشاه 

ب أو الكافر أو الدجال، ألن الكلعساه أن يسيء إيلّ إذا كان أحد ينعتين ب
. فإن مل يكن �العزة احلقيقة والكرامة ال تأيت إال بنـزول جتلي النور منه 

اهللا تعاىل راضيا عين، وإن كنت سيئًا يف نظره، فلست كالكلب يف هذه 
  احلالة بل أسوأ من ألف كلب.

إن مل يكن اهللا راضيا عن العبد فليس من حيوان أكثر منه وضاعة ١
ا عنه.وبعد  

لو كان جل اهتمامنا منصبا على تسمني نفسنا الدنيئة، فسنصبح أسوأ 
  .تائهةمن كالب 

  فيا أيها اإلله اهلادي لطالب احلق! إن حبك هلو احلياة احلقيقية ألرواحنا،
  اجعل خامتتنا وفق رضاك، حىت يتحقق مرادنا يف الدارين.

أما الذين يبتغونك فهم لقد انشغلت الدنيا وأهلها يف الشرور والفساد، 
  يف معزل عنهم.

تهب لقلب أحد الفريقني املذكورين نورا، وتترك اآلخر متمرغًا يف 
  الوحل.

بك تستنري العني واألذن والقلب، وإن ذاتك هلي منبع الفيوض 
  والربكات واهلدى.

                                                           
  ترمجة أبيات فارسية. (املترجم) ١
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فإن اهللا القادر والقدوس هو ملجئي ومأواي، وأفوض أمري كله إليه، 
ئم مقابل الشتائم، وال أريد قول شيء، بل ليس القول اآلن وال أكيل الشتا

إال هللا وحده. األسف كل األسف أم استبعدوا أمرا صغريا جدا، ومل 
يعتربوا اهللا تعاىل قادرا على أن يفعل ما يشاء، ويبعث من يشاء، هل لإلنسان 

ل هذا أن يتخاصم مع اهللا؟! وهل البن آدم أن يعترض عليه ويسأله ملاذا فع
وملاذا مل يفعل ذاك؟ أليس بقادر على أن يهب لشخص قوةَ أحد وطبعه أو 
يودعه صبغة أحد وكيفيته أو يسمي أحدا باسم اآلخر؟ لو كان اإلنسان 
يؤمن بقدرات اهللا الواسعة فسريد على كل هذه األمور فورا بال أدىن تردد 

قيق كلماته بأن اهللا جل شأنه على كل شيء قدير، وأنه يقدر على حت
  ونبوءاته على النحو الذي يريده وعلى الطريق الذي يرتضيه.

، تدبروا وانظروا: هل ورد يف مصدر من املصارد أن املراد من القراءأيها 
عيسى املوعود هو املسيح الناصري اإلسرائيلي وصاحب اإلجنيل؟ كال، بل 

كل هذه  بدال من - الذي هو أصح الكتب بعد كتاب اهللا-ورد يف البخاري 
األمور: "وإمامكم منكم"، وهو يدل على وفاة املسيح، فليبصر من كانت له 

  عيون مبصرة.
أيها املنصفون، أجيبوين بعد التفكري، هل ورد يف القرآن الكرمي أنه 
سيبعث يف زمن ما من يأيت بأحكام جديدة لكسرِ الصلبان احلقيقية، وقتلِ 
أهلِ الذمة، وقتلِ اخلرتير، ونسخِ بعض أحكام القرآن الكرمي، وبالتايل 

وآية:  )٤(املائدة  �م دينكُمالْيوم أَكْملْت لَكُ�ستنسخ يف ذلك الوقت آيةُ: 
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�دي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتوستكون للوحي اجلديد سلطة )٢٩(التوبة  �ح ،
  النسخ على الوحي القرآين؟!

كونكم ذرية املسلمني، ال تكونوا أعداء فيا أيها الناس، ويا من تدعون 
النبيني، واستحيوا القرآن الكرمي، وال تبدؤوا سلسلة وحي النبوة بعد خامت 

  من ذلك اإلله الذي أمامه ستحضرون.
 عيف النهاية بشأن األمور اليت بناًء عليها أصدر املولوي  القراءوأُطل

نذير حسني ومجاعته فتوى التكفري ضدي، ومسوين كافرا ودجاال، وكالوا 
يل شتائم ال يقبلها أي رجل مهذب حىت حيال شخص من ملة معادية، 

عوا أن هذه األمور واردة يف كتايب "توضيح املرام وإزالة األوهام"، فقد اد
ذكر هذه املقتبسات املعترض عليها يف كتيب  القديروسأتناول بإذن اهللا 

منفصل، وسأبني للمنصفني ما إذا كنت قد احنرفت عن العقيدة اإلسالمية 
ون أم أُغشي على أبصار هؤالء املكفرين وختم على قلوم فال يستطيع

معرفة احلق رغم ادعاء العلم، وحالوا دون قبول الناس احلق، كماء 
الفيضان الذي ميأل الطريق بعد ايار سد مينعه. اعلموا أن هؤالء سوف 
يكمون أفواههم بالندامة البالغة، وسينسحبون عن محاسهم للتكفري بعد 

تعلة عند مواجهتهم للندامة واملهانة، وسيربد محاسهم كربودة النار املش
إلقاء املاء عليها. ولكن تقتضي سعادة اإلنسان وحكمته أن يفهم قبل 
إفهامه، ويدرك حقيقة األمر قبل تذكريه، وال يعد فهيما من يفهم األمر 
بعد جهد جهيد وتركيز شديد. سيأيت على الكثريين زمان سريجعون فيه 
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شتان بني  عن تكفريهم وشتمهم، وبعد إساءم الظن سيحسنون، ولكن
  من آمن يف البداية وبني حالتهم هذه.

ومهما سقت مبسوغات إلمثك لن جتديك نفعاً اآلن، فما للمرأة إنْ ١
  تزوجت أن تكنى بالعذراء ثانيةً.

فيا قومي األحباء؛ اغتنموا هذه الفرصة. ال يصح ظنكم خبالق األرض 
والسماء أنه مل يبعث جمددا على رأس هذا القرن، وإمنا أرسل كافرا ودجاال 

، وخافوا �ليعيث يف األرض فسادا، يا أيها القوم احترموا قليال نبوءة النيب 
  اهللا تعاىل وال تردوا نعمته.

اول أن تكسب شيئًا إذا كنت عاقالً، لعلك لن جتد ال تكن غافال، بل ح٢
  .مثل هذه األيام مرة أخرى

  والسالم على من اتبع اهلدى

..............................................  
لقد قرأ املولوي عبد الكرمي السيالكويت هذا الكتيب على  مالحظة:

ديسمرب/ كانون األول  ٢٧حشد كبري من الناس بعد صالة الظهر يوم 
م يف املسجد القدمي بقاديان، ويف النهاية اقترح على احلاضرين ١٨٩١

أمساء أعضاء اللجنة املذكورة فيه ونوقش أيضا كيف ميكن أن تبدأ هذه 
الذين أتوا - د أمجع احلضور الواردة أمساؤهم أدناه اإلجراءات. ولق

                                                           
  . (املترجم)فارسيترمجة بيت  ١
  . (املترجم)فارسيترمجة بيت  ٢
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أن يتم نشر هذا الكتيب أوال  - للمناقشة والتشاور حول االقتراح املذكور
حىت نعرف ردة فعل املعارضني، مث يتم تعيني أعضاء اللجنة بتراضي 
الطرفني، وتتم اإلجراءات الالزمة األخرى. وإليكم اآلن أمساء املشتركني 

  االجتماع:يف هذا 
  .يف كفورثلة القاضييف مكتب  رسام خرائط ،حممد أرورا ينشامل
  .يف كفورثلةكاتب يف اإلدارة العامة  ،حممد عبد الرمحن ينشامل
  .رئيس كفورثلة ،حممد حبيب الرمحن ينشامل
  .حمرر يف حمكمة االستئناف يف كفورثلة ،ظفر أمحد ينشامل
   من كفورثلة.اجلنائية  حممد خان، وكاتب يف احملكمة ينشامل
  من كفورثلة.احملكمة  ةنشي سردار خان، رئيس شرطامل
  . من كفورثلةعلي خان، كاتب يف وزارة التربية والتعليم  نشي إمدادامل
  من كفورثلة.ولوي حممد حسني امل

  من كفورثلة.افظ حممد علي احل
  مالري كوتله.نواب معلم لخبش،  دامريزا خ

   .احلديدية، الهور ةالسكيف فتش امل نشي رستم علي، نائبامل
  ري.إدارة ال مدير ، نائباج سيد فتح علي شاهاحل

  .الهور أحد رؤساء احلاج خواجه حممد الدين،
   .الهور حممد تشتو، أحد رؤساءميان 

  الهور. رجب الدين، أحد رؤساء خليفة 
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  يف الهور.  اتمتحاناال يف مكتب نشي مشس الدين، كاتبامل
  .الهورات يف متحاناال يف مكتب تاج الدين، حماسبنشي صاحب امل
  .الهورات يف متحاناال يف مكتب كاتب ،خبشنيب نشي امل

  .الهورات يف متحاناال يف مكتب كاتب، افظ فضل أمحداحل
  .ولوي رحيم اهللا، الهورامل
  .الهورب يتمغ املسجد يف إمام، ولوي غالم حسنيامل
   .الهوربمكتب لوكو ب يف عبد الرمحن، كاتاملنشي  

   تشينيان بالهور. مسجدإمام عبد الرمحن، املولوي 
   .كرم إهلي، الهور املنشي

  شاه، نائب املشرف يف قسم الري. ناصر سيد
  .كرب، الهورأافظ حممد احل
مالك ومهتم مطبعة بنجاب بريس، املفوض فصيح ، القادر  غالمولوي امل

  .سيالكوتيف البلدية يف 
  .الكرمي، سيالكوتولوي عبد امل

  .سيالكوت ،ناسخ، شاه مري حامد
  .سيالكوت ،ناسخ، حممود شاهمري 

  .سيالكوتيف  عائدات األرض يف قسم مفتش سابق ،نشي حممد الدينامل
  احلكيم فضل الدين، زعيم يف ريه.

  زعيم يف ريه. ،ميان جنم الدين
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  .عامل يف قسم التصاريح جامون ،نشي أمحد اهللامل
  زعيم يف جامون. ،شاهسيد حممد 

  ن.جاموعمر الدين، البناء من 
  الطبيب امللكي يف والية جامون. ،ولوي نور الدينامل

  ون.جام، جملِّد الكتب، خليفة نور الدين
   املشرف السابق يف مفوضية احملافظة. ،كربأالقاضي حممد 

  يف وزيرآباد.سنغ أمر راجا  جان، العامل لدىشيخ حممد 
  .مجالبوريف ولوي عبد القادر معلم امل

  يف غجرات.البلدية  مفوضشيخ رمحة اهللا 
  .جراتغيسانس، احلائز على شهادة ل ،شيخ عبد الرمحن

  .الهوربمكتب االمتحانات  يف كاتبغالم أكرب يتيم، نشي امل
   ن.جامويف الشرطة ضابط مد، دوست حمنشي امل

  ن.الرمحن، زعيم جامو فضلمفيت 
  .الهورابن املولوي دين حممد، حممد املنشي غالم 
  ن.جامو، ذوبا شاهسائني شري 

  ه.يانهدل صاحبزاده افتخار أمحد،ال
  عربات سياحية، لدهيانه.، مقاول ه عليقاضي خواج

  ، لدهيانه.مصنع نسيجصاحب افظ نور أمحد، احل
   ه.ان، لدهيعبد ايد احلاجشاهزاده 
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  ه.ان، لدهيعبد الرمحن احلاج
  ه.ان، لدهيالدينشيخ شهاب 

  ه.ان، لدهينظام الدين احلاج
  ه.ان، لدهيشيخ صهيب عبد احلق

   املولوي حمكم الدين خمتار، أمرتسر.
   مالك مطبعة رياض اهلند بأمرتسر.شيخ نور أمحد، 

   أمرتسر.الكاتب، غالم حممد املنشي 
 .سيكهوان ميان مجال الدين، من سكان

  سيكهوان. من ،مام الدينإميان 
  من سيكهوان. ،خري الدينميان 

   مدرس من نوشهره.ميان حممد عيسى، 
   من سكان منطقة "ـ غالم نيب".علي،  تشراغميان 

  من سكان منطقة "ـ غالم نيب". ،شيخ شهاب الدين
  سوهل.ميان عبد اهللا، من سكان  

   القاطن يف سوهيان.افظ عبد الرمحن احل
  الشرطة.البطالوي، ضابط العباسي  امشيي اهلنعمت عل

  .خادم السيد املرزا ،افظ محيد علياحل
  إمام املسجد القادياين. ،ان حممدجاحلكيم 

   زعيم بـطاله.بابو حممد علي 
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  .القادياينبيك  ،مريزا إمساعيل
   .رييب خمتار قرية ،خان بدهيميان 

  .زعيم بتي ،مريزا حممد علي
  .حممد، من بطالهغالم بن حممد عمر  شيخ
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  جغن ناتهـ، كتور دالتوجيه دعوة إلى 

  ،موظف مدني في والية جامون

 لرؤية اآليات السماوية

لقد بعث إيلّ صديقي املخلص ورفيقي يف اهللا، وأخي حضرة املولوي 
احلكيم نور الدين، املتفاين يف ابتغاء مرضاة اهللا واملعاجل واملوظف يف والية 

أورد منها بعض عباراته فيما  ١٨٩٢يناير/ كانون الثاين  ٧جامون رسالة يف 
  :١يلي

                                                           
املذكورة حلضرة املولوي، وجيب  : أورد بعض اجلمل من رسالة احلبمالحظة ١

قراءا بكل إمعان حىت يتضح لكم إىل أي مدى أُعطي له بفضل اهللا الرمحن انشراح 
القلب وقدم صدق ويقني كامل، وإليكم تلك اجلمل: حضرة املرزا املعظم العايل املقام 

إنين أبتغي رضا اهللا تعاىل، ومستعد  .ألتمس من حضرتكم أن أجلس مكان قدميكم
رضائه كيفما شاء، إذا كانت تقتضي مهمتكم أن تسقى بدم بشري، فإن هذا العبد إل

  مت كالمه جزاه اهللا. .املتواضع واحملب املخلص يريد أن يتم بذله فيها
هذا الكالم ليس صادرا من جسم حضرة املولوي الذي قد تفاىن يف التواضع واألدب 

تضحية بالنفس، بل روحه تتكلم به. ال ويف إيثار الدين على املال واجلاه واملنصب وال
نستطيع أن نكون صادقني ما مل نسلم إىل اهللا تعاىل املنعم ما أنعم به علينا، أو نكون 

 �تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها�مستعدين له، إن روحنا أمانة له عندنا، وهو يأمركم بأن 
  ).٥٩(النساء 

  على الكتفني. منه. ئاًقدم احلبيب ليس إال عب* الرأس الذي ال يعرف اخلضوع على 
 ----------  

  . (املترجم)فارسي* ترمجة بيت 
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العبد املتواضع نور الدين يقول يف خدمة حضرة مسيح الزمان سلمه 
الرمحن بكل أدب واحترام بعد السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، إنين 
أرسلت أول األمس إىل حضرتكم رسالة، مث بلغين أخبار ضجة عجيبة 

الضروري الكتابة عنها إىل حضرتكم أثريت هنا يف جامون، وأرى من 
  بشيء من التفصيل.

لقد كتبتم حضرتكم يف "إزالة األوهام" عن الدكتور جغن ناـ أنه 
هرب من املواجهة، ولكن الدكتور املوصوف قال اآلن ملن كان مطلعا على 
هذه األمور: كُتب ذلك باحلرب األسود فضعوا عليه خطا بالقلم األمحر، ألنين 

ب، ومل أطلب أية آية خمصوصة كإحياء امليت أو اخضرار الشجرة مل أهر
اليابسة، بل أريد أن تظهر أية آية عامة دومنا ختصيص، حبيث يكون ظهورها 

  فوق طاقة اإلنسان. 
جيب أن يكون معلوما للناظرين أن الدكتور املوصوف قد طلب يف 

التخصيص  رسالة له آيات خمصوصة كإحياء املوتى وغريها، فكُتب له أن
غري جائز، ألن اهللا تعاىل يظهر اآليات وفق إرادته وحكَمه، فما دامت 
اآلية تسمى آية ألا تكون فوق قدرة اإلنسان فما احلاجة إىل التخصيص 
إذن؟ وكفى الختبار آية من اآليات أن تخفق القوى اإلنسانية يف إراءة 

ذه. أما اآلن فجدد نظريٍ هلا. فلم يرد الدكتور املذكور على رساليت ه
رغبته يف رؤية اآلية وتكرم بعدم ذكر شرطه السابق، بل يريد آية ما 
تكون فوق قدرة اإلنسان. فلقد أرسلت إليه مرة أخرى اليوم (االثنني) 
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رسالة مسجلة من أجل دعوته إىل احلق؛  ١٨٩٢يناير  ١١بتاريخ 
بعد رؤيتك وفحواها أنك إذا كنت مستعدا لقبول اإلسالم بصدق القلب 

آية من اآليات دون أي ختصيص، فانشر يف اجلرائد اليت وردت يف 
أمساؤها، هذا اإلعالن املقرون حبلف اليمني؛ أنين أنا فالن ابن  ١احلاشية

فالن، املقيم يف بلدة كذا بوالية جامون، وأتوظف فيها طبيبا، وأقر حلفًا 
 لو رأيت آية مؤيدة باليمني طلبا للحق بنية صاحلة وخبلوص القلب، بأنين

لإلسالم، وعجزت عن إراءة نظري هلا، أو إراءة منوذج هلا بكل لوازمها 
  يف القدرات اإلنسانية، فسأسلم فورا. 

وهذا اإلقرار واإلعالن ضروري ألن اهللا القيوم والقدوس ال يريد أن 
يري آية كالشعوذة واللعب. وال يتوب على اإلنسان برمحته ما مل يتب 

طالبا اهلداية بكل تواضع، فإن اإلعالن عن هذا األمر يربهن  �إليه 
على قوة إرادة املرء. ومبا أنين نشرت إعالنا عن ظهور مثل هذه اآليات 
خالل سنة بإعالم من اهللا تعاىل، فهي املدة احملددة للدكتور املوصوف 
أيضا. وهذه املدة ليست طويلة لطالب احلق. فلو فشلت يف إراءة اآلية 

طلوبة فسأقبل أية عقوبة أو غرامة يفرضها الدكتور علي حبسب سعيت امل
ومقدريت، بل أقول قسما باهللا إنين لن أرفض قبول عقوبة املوت يف حال 

  فشلي وازامي.
                                                           

جريدة "بنجاب غازيت" الصادرة من سيالكوت، وجملة "أجنمن محاية اإلسالم"،  ١
وجريدة ناظم اهلند، وجريدة "أخبار عام" الصادرات من الهور، وجملة "نور أفشان" 

  منه. الصادرة من لدهيانه.
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من األفضل يل أن أضحي حبيايت يف سبيله. وال يضر العامل شيئًا إن مل ١
  أكن موجودا فيه.

  والسالم على من اتبع اهلدى
  علن املشتهرامل

  العبد املتواضع مريزا غالم أمحد القادياين عفا اهللا عنه
  ١٨٩٢يناير  ١١

    
   

                                                           
  . (املترجم)فارسيترمجة بيت   ١
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  جدير بتدبر المنصفين

إنه حلق صريح أنه كلما انغمضت عيون القلب انغمضت معها عيون 
- مادية أيضا إضافة إىل مجيع حواس اجلسم، وبالتايل فال يستطيع اإلنسان 

أن يبصر وهو ينظر، وكذلك ال يستوعب وهو يسمع، وال  -واحلال هذه
يفهم وهو يتأمل، وال ميكن أن جيري احلق على لسانه. انظروا إىل مشاخينا 

جوبني الذين غرقوا يف اجلهل تعصبا بعد أن سموا بالعلماء فأخذوا احمل
يفترون كأعداء الدين يف اية املطاف. يقول أحدهم عين بأنين أنبأت بناء 
على اإلهلام عن ابين بأنه سيكون صاحب الكمال، ولكنه مات بعد قضاء 

ذا ال أشهر قليلة من حياته. أتعجب أن هؤالء املشايخ املستعجلني ملا
، )٦٢(آل عمران  � علَى الْكَاذبِنيلَعنة اِهللا�يتذكرون عند أقواهلم هذه آية: 

لو كان - وملاذا يبدأون بإظهار جذامهم الباطين وعدوام لإلسالم. فليثبتوا 
أنه ورد فيما أوحي إيل أن الولد املتوىف كان هو االبن  -فيهم ذرة من احلياء

خربا إمجاليا أنه سيولد يل مثل هذا االبن،  املوعود، بل اإلهلام اإلهلي يتضمن
عيناً مصداقًا هلذه النبوءة، بل وردت يف ومل حيدد إهلام اهللا املقدس ابناً م

نبوءةٌ أن بعض أبنائي سيموتون يف  ١٨٨٦إعالن نشر يف فرباير/شباط 
صغر سنهم، وعليه فهل حتققت النبوءة بوفاة هذا االبن املذكور أم بدت 

واآلن أقول على سبيل االفتراض بأننا لو ظننا بأحد أبنائنا من كاذبة؟ 
بن املوعود، وكان اجتهادنا خاطئًا، فال ميكن خالل اجتهادنا أنه هو اال



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א����א����و� �٥٣�

أن ينسب هذا اخلطأ إىل اإلهلام اإلهلي؟ أليس له نظري يف اجتهادات األنبياء؟ 
فليقدموا لنا إذا كنا قد كتبنا يف أحد كتبنا إهلاما قطعي الداللة عن االبن 
ا املتوىف، إن قول الزور وأكل النجاسة سيان. والعجب أن هؤالء كيف دأبو

 شرتعلى أكل النجاسة، لقد ظهر صدق مئات النبوءات اإلهلامية اليت ن
على نطاق واسع، ولكن مل يذكر هؤالء املشايخ واحدة منها حبا باإلسالم. 
لقد أُطلع مئات الناس قبل الوقت عن فشل "دليب سنغ" يف إرادته للقدوم 

ديت ديانند قبل إىل اهلند والبنجاب، كما أُخرب بعض اهلندوس عن موت البان
حدوثه ببضعة شهور، ولقد أنبأت يف أحد اإلعالنات عن ميالد ابين بشري 
الدين حممود الذي ولد بعد االبن األول، وملا عزل سردار حممد حيات خان 
أخربت كثريا من الناس عن عودته إىل منصبه، وأُعلن قبل الوقت عن تعرض 

أُخرب هو ومئات الناس "هوشياربور" للمصيبة، مث  زعيمشيخ مهر علي 
ذلك فقد  إضافة إىلاآلخرين أيضا عن ختلصه منها وأُشهر بني الناس، 

ظهرت مئات اآليات اليت ال يزال الشهود الذين عاينوها أحياء موجودين. 
فهل ذكر هؤالء املشايخ املتدينون هذه اآليات مرة؟ فمن ختم اهللا على قلبه 

أن اإلسالم لن يتضرر بعداوم شيئا،  فال فاتح له. فليتذكر هؤالء اآلن أيضا
فإم سيموتون كالديدان، أما اإلسالم فال بد أن يزدهر نوره يوما بعد يوم. 
لقد شاء اهللا تعاىل أن ينشر نور اإلسالم يف العامل كله، فال ميكن أن تتوقف 
بركات اإلسالم من االنتشار بسبب هؤالء املشايخ ذوي الطبائع البخيلة 

"أنا الفتاح د خاطبين اهللا تعاىل قائال بكلمات واضحة وجلية: واحلاسدة، لق
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أفتح لك، ترى نصرا عجيبا، وخيرون على املساجد، ربنا اغفر لنا إنا كنا 
خاطئني، جالبيب الصدق، فاستقم كما أمرت، اخلوارق حتت منتهى 
صدق األقدام، كن هللا مجيعا ومع اهللا مجيعا، عسى أن يبعثك ربك مقاما 

  مودا." حم
أي: إنين الفتاح وسأهب لك الفتح، وسترى مددا عجيبا، وأن بعض 
املنكرين الذين قُدر هلم اهلدى سيخرون على أماكن سجودهم قائلني: 
ربنا اغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئني. هذه جالبيب الصدق اليت ستظهر، 

مقام هو منتهى فكُن ثابتا كما أُمرت، إن اخلوارق أي الكرامات تظهر يف 
صدق األقدام، كن هللا تعاىل كامال، وكن مع اهللا تعاىل كامال، إن اهللا تعاىل 

  سيبعثك مقاما تحمد فيه.
سأكتب لقد قال اهللا تعاىل يف وحيه عدة مرات وبشيء من االختالف: 

حىت إن امللوك يتربكون بثيابك. ،، وأزيدك، وأجعل بركة يف آثاركلك العز   
شايخ، ويا أصحاب الطبائع البخيلة، إذا كنتم تقدرون على فيا أيها امل

كل نوع  وابذلوااحليلولة دون حتقق هذه النبوءات فال تدخروا وسعا فيها، 
من اخلدعة واملكر، مث انظروا؛ هل تغلب يد اهللا تعاىل يف اية املطاف أم 

  يدكم؟
  والسالم على من اتبع اهلدى

  أمحد القادياينمرزا غالم     املنبه الناصح
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  السيد مير عباس علي اللدهيانوي
إذا استمعت إىل قول صاحب الذوق السليم فال تقل إنه خطأ، ألن ١

  اخلطأ يا أيها العزيز يف فهمك حول املقصود منه.
من كتاب "إزالة  ٧٩٠إنه ذلك الشخص الذي ذكرته باخلري يف الصفحة 

األسف تعثر شديدا بسبب األوهام" ضمن مجاعة املبايعني، ولكنه مع 
  وسوسة بعض املوسوسني، بل دخل يف مجاعة األعداء.

من اهللا تعاىل خبصوصه: "أصلها ثابت  العل البعض يتعجب أن هناك إهلام
وفرعها يف السماء"، فجوابه أن معىن اإلهلام هو أن أصله ثابت وفرعه يف 

ليه باعتبار السماء، ولكن ال يوجد فيه تصريح عن الشيء الذي هو ثابت ع
أصل فطرته. ال شك أن كل إنسان يتحلى ببعض امليزات الفطرية اليت يثبت 
عليها على الدوام، وإذا انتقل الكافر من كفره إىل اإلسالم فإنه ينتقل مع 
هذه امليزة الفطرية اليت يتحلى ا، والعكس صحيح أيضا، ألنه ال تبديل 

معادن خمتلفة كالذهب والفضة لفطرة اهللا وال تغيري خللق اهللا. إن الناس 
والربونز، فال عجب أن يتضمن اإلهلام خربا عما يتحلى به السيد مري من 
ميزة فطرية ال تتبدل، وال اعتراض على مثل هذه األمور، بل األمر املتفق 
عليه عند اجلميع هو أن الكفار أيضا يتحلون ببعض امليزات الفطرية ناهيك 

صفون ببعض األخالق فطريا. مل خيلق اهللا تعاىل عن املسلمني، فإم أيضا يت

                                                           
  ترمجة بيت بالفارسية. (املترجم) ١
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أحدا يف ظلمة متجسدة ويف ظالم مطبق، ولكن ال ميكن ألية مزية فطرية أن 
تكون موجبةً للنجاة األخروية بدون اهتداء اإلنسان إىل الصراط املستقيم 
وهو اإلسالم بتعبري آخر؛ ألن اإلميان والعرفان اإلهلي والصراط املستقيم 

اهللا هي من أعظم املزايا وامليزات، وبدون التحلي ا ال ميكن أن  وخشية
توصله مزاياه الفطرية األخرى إىل النجاة. عالوة على ذلك فلقد تلقّيت هذا 
اإلهلام يف زمنٍ كان السيد مري يتحلى بثبات قدمه ويفيض بقوة اإلخالص، 

اهللا تعاىل عن حالته وكان هو أيضا يعتقد من قلبه أنه سيظل ثابتا، فلقد أخرب 
تلك اليت كان عليها يف ذلك الوقت، واألمر املعروف واملتعارف عليه 
خبصوص وحي اهللا تعاىل أنه خيرب عن احلالة املوجودة؛ إذ يسمي أحدا 
بالكافر حينما يكون كافرا، ويصفه باملؤمن وثابت القدمني عندما يكون 

اذج كثرية له يف كالم اهللا، ومما مؤمنا وخملصا، ويتميز بثبات القدم. هناك من
ال شك فيه أن السيد مري املذكور ظل بكل إخالص وحب وثبات طوال 
عشرة أعوام ضمن زمرة املخلصني يل، وقد دفعه اإلخالص واحلماس عند 
البيعة إىل أال يقتصر على بيعته هو، بل أدخل أعزاءه وأقاربه ورفقاءه 

هذه السنني العشرة رسائل  وأصدقاءه وذويه أيضا. ولقد بعث يل خالل
تفيض باإلخالص والتقدير لدرجة يصعب علي بياا اآلن، وال تزال قرابة 
مئيت رسالة منه موجودة عندي أظهر فيها مبنتهى تواضعه إخالصه وتقديره، 
بل ذكر يف بعضها رؤاه اليت تلقى فيها تصديقًا روحانيا على كوين من اهللا 

وكان قد أظهر بناء على رؤاه معيته لنا على  وكون معارضي على الباطل.
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الدوام، أي أنه سيكون معنا يف الدارين. كذلك فإنه قد نشر لكثري من الناس 
رؤاه هذه وأخرب ا تالمذته وخملصيه. فلو أخرب إهلام اهللا تعاىل عن احلالة 
املوجودة ملن أظهر إخالصه ذا احلماس املفرط، أنه ثابت غري متردد اآلن 

ل يعترب ذلك اإلهلام خالفًا للواقع؟ إن كثريا من اإلهلامات اإلهلية كانت فه
تعرب عن احلالة الراهنة فقط، وال تتعلق بعاقبة األمور. وهناك أمر آخر 
معروف أنه ال ميكن احلكم على سوء عاقبة أحد ما دام على قيد احلياة، ألن 

لى توجيه قاسي القلب قلب اإلنسان بيد اهللا جل شأنه، فإذا شاء فهو قادر ع
وخمتوم الفؤاد إىل احلق يف ملح البصر، ناهيك عن السيد مري. على أية حال، 
يدل هذا اإلهلام على احلال وال يدل بالضرورة على املآل، وذلك ألنه مل 
يظهر املآل بعد. لقد ختلى الكثريون عن الصلحاء والصادقني وصاروا أعداء 

من اهللا فتندموا وتضرعوا وابتهلوا  هلم، ولكنهم فيما بعد رأوا معجزة
واعترفوا بذنبهم وتابوا ورجعوا إليهم. إن قلب اإلنسان بيد اهللا تعاىل 
واإلنسان دائم التعرض لالبتالءات من قبل احلكيم املطلق؛ فإن السيد مري 
أيضا تعرض لالبتالء لبعض نقاط الضعف الكامنة فيه أو لعيب خفي له، مث 

 احلماس يف التفاين، فأدى إىل انقباضٍ روحي أفضى إىل أثّر هذا االبتالء يف
دفعه إىل ترك األدب واالحترام،  األمر الذيبرودة أسفرت عن قطع العالقة، 

حىت آل األمر إىل اخلتم على القلب الذي بعثَه يف اية املطاف على العداء 
 باجلهر وإبداء إرادة التحقري واالستخفاف واإلهانة. وهكذا صار عربةً
للناس، إذ أين كان يف البداية وأين وصل يف النهاية. هل كان ألحد أن 
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يتصور أن هذا ما سيتعرض له مري عباس علي؟ إن اهللا مالك امللك يفعل ما 
يشاء، وعلى رفقائي أن يدعوا له، وال حيجبوا تعاطفهم عن أخيهم البائس 

. كنت أريد أن الفقري الذي ال معني له، كما سأدعو له أيضا بإذن اهللا تعاىل
أنقل بعض رسائله يف هذا الكتيب كنموذج للناس إلظهار درجة اإلخالص 
اليت كان قد وصل إليها، وبعض الرؤى اليت كان خيرب عنها، وبعض كلمات 
التواضع والتبجيل اليت كان يستخدمها يل عند الكتابة، ولكن مع األسف 

أنقلها بإذن اهللا القدير يف ليس مثة جمال يف هذا الكتيب الصغري إليرادها، وس
وقت مناسب آخر إذا اقتضت احلاجة إىل ذلك. هذا هو منوذج حتول 
اإلنسان. إن ذلك الرجل الذي كانت تغمر قلبه العظمةُ واهليبة النامجة عن 
التفاين، والذي كان يكتب عين يف رسائله "خليفة اهللا يف األرض"، قد انتهى 

 تعاىل وادعوه على الدوام ليثبت قلوبكم على اليوم إىل هذا املآل! فاتقوا اهللا
احلق مبحض فضله ويعصمكم من التعثر والزلّة، ال يغرنكم ثباتكم كثريا، هل 

الذي تعرض لالبتالء  	ميكن أن يكون أحدكم أكثر ثباتا من الفاروق 
ساعة من الزمن، اهللا أعلم ماذا عسى أن يكون مآله لو مل تسعفه يد اهللا 

نده. وعلى الرغم من أنين حزنت كثريا على عثار السيد مري تعاىل وتسا
؛ فال بد أن تظهر �عباس علي، ولكين أرى أنين جئت على قدم املسيح 

يف أحداث بعضِ الذين يدعون يل اإلخالص صورةٌ مشاة لتصرفات تالميذ 
الذين كانوا  �. واملعروف أن بعض أقرب رفقاء املسيح  �املسيح 

قد تربأوا  - وكان قد أشاد م الوحي اإلهلي أيضا-يأكلون ويشربون معه 
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منه أخريا. كان يهوذا اإلسخريوطي صديقًا محيما للسيد املسيح، يأكل معه 
يف إناء واحد ويبدي له حبا وإخالصا كبريين، ولقد بشر بأنه سيتبوأ 

حواريا جليل الشأن، وقال  الكرسي الثاين عشر يف اجلنة. أما بطرس فكان
عنه السيد املسيح أنه أعطي مفاتيح ملكوت السماوات، فمن شاء أدخله يف 
اجلنة ومن شاء منعه، ولكن السلوك املشني الذي أظهره هذا احلواري يف 
األخري هلو واضح جلي لقراء األناجيل؛ إذ وقف أمام املسيح وقال بصوت 

جل، والعياذ باهللا. مل يبلغ السيد مري هذا عال مشريا إليه بأنين ألعن هذا الر
احلال، ولكن من يدري ماذا يأيت به الغد؟ رغم أن هذه الزلة كانت مقدرة 
للسيد مري كما يشري إليها ضمري التأنيث يف اإلهلام: أصلها ثابت، ولكن 
وسوسة البطالوي قد زادته زلةً وعثرة. إن السيد مري رجل بسيط ال علم له 

ينية الدقيقة، فاستغل البطالوي وغريه هذا الوضع وألّبوه من باملسائل الد
خالل دوافعهم املفسدة، حيث قالوا له: انظر إىل هذه اجلملة، فإا ختالف 
عقيدة اإلسالم، وإىل هذه الكلمة فإا منافية لألدب. لقد مسعت أن الشيخ 

أمجعني.  البطالوي قد أقسم باهللا خبصوص أتباعي املخلصني قائال: ألغوينهم
، ١ولقد بلغ من الغلو درجة حبيث مل يستثن حىت استثناء الشيخ النجدي

ليجعل الصاحلني خارج هذا األمر. ورغم أن البطالوي فرح بسبب ارتداد 
بعض أتباعي، إال أنه جيب أن يتذكر أن جفاف وتيبس غصن واحد ال 

                                                           
 ىن، واستث�لَأُغْوِينهم أَجمعني� املراد من الشيخ النجدي هو الشيطان الذي قال: ١

  ). (املترجم)٨٤- ٨٣(ص  �إِلَّا عبادك منهم الْمخلَصني�بقوله: 
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طعه وخيلق أي غصن يابسا مث يق �يؤدي إىل دمار البستان كله. جيعل اهللا 
مكانه أغصانا مثقلة بالثمار واألزهار. جيب أن يتذكر البطالوي أنه إذا ارتد 
أحد من هذه اجلماعة فإن اهللا تعاىل سيأيت بعشرين آخرين مكانه، فليتدبر 

  هذه اآلية القرآنية:
�مؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فولَى فَسع ةزأَع نِني

رِين٥٥(املائدة  �الْكَاف(  
ديسمرب  ١٢وأخريا نطلع الناظرين أن السيد مري عباس علي قد نشر يف 

إعالنا معاديا لنا مليئًا بكلمات التحقري وترك األدب، ال عالقة لنا  ١٨٩١
ذه الكلمات، ألنه كلما فسد القلب فسد اللسان أيضا، ولكن أرى لزاما 

  ي الرد على ثالثة أمور واردة يف هذا اإلعالن:عل
األول: لقد استقر يف قلب السيد مري حالٌ غري واقعي ملباحثايت املذكورة 
يف دهلي، ويكفي إعالين هذا ردا على وسوسته تلك شريطة أن يقرأه 

  بإمعان.
الثاين: استقر يف قلب السيد مري خطأ فاحش إذ يتصورين وكأنين أنتمي 

أنكر املعجزات وليلة القدر، وأدعي النبوة، وأرتكب إهانات و ،الطبيعينيإىل 
ولقد وعدت أنين  .حبق األنبياء عليهم السالم، وأُعرض عن عقائد اإلسالم

سأنشر كتيبا منفصال يف القريب العاجل للرد على مثل هذه األمور، فإن 
 على ما اطلع السيد مري على هذا الكتيب فسيندم كثريا بتوفيق من اهللا

  ارتكب من إساءة الظن اليت ال أساس هلا من الصحة.
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لقد ذكر السيد مري كماالته يف هذا اإلعالن املذكور مفتخرا  الثالث:
وكأنه يقدر على متكني الناس من رؤية الرسول، فيقول بشأين يف هذا 
اإلعالن: إنه مل يبارزين يف هذا امليدان، إذ اقترحت عليه أن جنلس سويا يف 

ويستصدر منه تصديقًا  �حد املساجد؛ فإما ميكّنين من زيارة النيب الكرمي أ
وأطلب منه الفصل يف القضية. مل تثر  �لدعواه، وإما سأمكّنه من زيارته 

عبارة السيد مري عجيب فقط، بل يتعجب منها كل من يعرف حال السيد 
متع بزيارة مري، ألنه لو كان السيد مري حيظى ذه القدرة والكمال بأن يت

مىت شاء، ويسأله ما شاء، بل عالوة على ذلك كان يستطيع أن  �النيب 
؟ وملاذا ظل طوال �يري اآلخرين أيضا، فلماذا بايعين بدون تصديق النيب 

يف  �عشر سنني متواصلة يف زمرة املخلصني يل. الغريب أنه مل يأت النيب 
ذا يبايع كذابا وخداعا ومن ال رؤياه طوال هذه املدة، ومل يظهِر له قطّ أنه ملا

 �دين له؟ وملاذا يوقع نفسه يف الضالل؟ فمن يقدر على املثول عند النيب 
، وأنه يقدر �لدى كل أمر صغري أو كبري، وال يتحرك إال كما يأمره النيب 

وطلب نصحه، فهل من عاقل يستوعب أن يكون  �على استشارة النيب 
سنوات متواصلة يتبع كذّابا وخداعا،  مثل هذا الشخص قد ظل طوال عشر

يف نظره، ويرتكب إهانة  �ويصبح مريدا ملن هو عدو اهللا وعدو الرسول 
وهو من الذين يقعون حتت الثرى؟ واألعجب منه ما روى  �يف حق النيب 

يل بعض أصدقاء السيد مري أنه ذكر عندهم بعض رؤاه اليت ذكر فيها أنه 
الذي قال له عين بأنه خليفة اهللا وجمدد الدين يف  � رأى يف املنام رسول اهللا
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احلقيقة. ولقد كتب يل السيد مري رسائل حتتوي على بعض رؤاه اليت تتضمن 
تصديقا لدعواي. وبإمكان املنصف أن يفهم أنه لو كان السيد مري قادرا 

يف املنام فال بد أن يعتمد على ما رآه سابقا. ولكن  �على رؤية رسول اهللا 
مل يكن لرؤاه السابقة أي اعتبار، بل هي تدخل يف إطار أضغاث  إن

األحالم، فال ميكن أن حتظى رؤاه الالحقة باالعتبار واالعتداد ا. ومن هنا 
. لقد ثبت �ميكن أن يفهم الناظرون تفاهة ادعاء قدرته على إراءة الرسول 
اليت يرى فيها  من احلديث الصحيح أنه ال تتنـزه من متثّل الشيطان إال الرؤيا

على حليته الصحيحة وصورته احلقيقية، وبدون هذه  �أحد رسولَ اهللا 
احلالة فتمثل الشيطان باألنبياء ليس جائزا فحسب، بل هو من األحداث 
الواقعة. ولو كان الشيطان اللعني يستطيع أن يتمثل باهللا تعاىل ويري جتلي 
العرش، فال يصعب عليه أن يتمثل باألنبياء. وعليه فلو سلمنا أن أحدا حظي 

حقيقةً،  �فكيف ميكن أن نتأكد من كوا زيارة الرسول  �ة النيب بزيار
بشكل كامل  �ألن الناس يف عصرنا الراهن ليسوا مطلعني على حلية النيب 

، فعالمة الزيارة �وصحيح، وجيوز أن يتمثل الشيطان بغري حلية النيب 
 احلقيقية للناس يف هذا العصر هي أن ترافق يف هذه الرؤيا بعض اخلوارق
واآليات اخلاصة اليت تدل على كون هذه الرؤيا أو الكشف من اهللا تعاىل، 

يف هذه الرؤيا بعض البشارات  �وعلى سبيل املثال: لو أعطى رسول اهللا 
قبل وقوعها أو بعض األمور املتعلقة بالقضاء والقدر قبل نزوله، أو أنه أطْلع 

ئق بعض اآليات على استجابة بعض األدعية قبل الوقت، أو أنه علّم دقا
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القرآنية ومعارفها اليت مل تكتب قبلها ومل تنشر، فال بد أن تعترب مثل هذه 
 �الرؤيا رؤيا صادقة صحيحة. وإال فلو ادعى أحد أنه قد جاء رسول اهللا 

يف منامه فقال له إن فالنا كافر ودجال، فال يسع أحدا أن يفصل فيما لو 
، أم اخترع الرائي هذا املنام من ، أم قول الشيطان�كان ذلك قول النيب 

عند نفسه. فلو كان السيد مري صاحب حيظى ذه القدرة فعال حبيث 
يف منامه فال نكلفه أن يرينا ذلك بالضرورة، إمنا عليه  �يستطيع رؤية النيب 

حقيقة يف  �أن يثبت من خالل العالمات األربع املذكورة أنه قد رأى النيب 
ناه منه، وإن كان يأىب إال املبارزة فليبارزين بالطريقة منامه، فلو فعل ذلك لقبل

نعترض على رؤيته احلق أننا الصحيحة اليت ذكرناها يف هذا اإلعالن. 
 �يف منامه ناهيك أن نقبل ادعاءه بإراءته الرسول  �للرسول الكرمي 

لغريه. فاملرحلة األوىل من هذا االختبار هو تبيان ما إذا كان السيد مري 
أن  - لو كان صادقا- يف ادعائه لرؤية النيب أم كاذبا، ألنه جيب عليه صادقًا 

الذي جعلَ حتقّق نبوءة حمددة  �ينشر له رؤيا أو كشفًا رأى فيه رسول اهللا 
أو استجابةَ دعاٍء معين أو انكشاف حقائق ومعارف، عالمةً هلذه الزيارة 

يب، وإنين مستعد هلذا احلقة، مث ميكنه أن يدعو لتمكني اآلخرين من زيارة الن
األمر تأييدا للحق أن يظهر السيد مري آية إراءة النيب، حيث ميكنه أن يأيت إىل 
قاديان، فاملسجد موجود ههنا وأحتمل تكاليف سفره إىل هنا وعودته 
وطعامه وشرابه، وأوضح للناظرين كلهم أنه ال يستطيع أن يري شيئًا وال 

زعمه، فلو جاء يبارزين فسيهتك ستره. يعدو كالمه من أن يكون زعما ي
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وميكن للعاقلني أن يدركوا مدى صدق ادعاء هذا الشخص الذي بايعين 
ودخل يف زمرة التابعني املخلصني يل مث ظل ملدة عشر سنني يسميين خليفة 

  اهللا واإلمام وادد، وظل يروي يل رؤاه ذا الصدد. 
إن حالة السيد مري تدعو إىل األسف الشديد، رمحه اهللا. جيب عليه أن 

من كتاب  ٨٥٥ينتظر حتقق النبوءات اليت ستظهر قريبا. فلينظر إىل الصفحة 
بإمعان، ولينتظر حتقق  ٣٩٦والصفحة  ٦٣٥إزالة األوهام، وليقرأ الصفحة 

 ذُكر معها اليت ١٨٨٧يوليو/ متوز  ١٠النبوءة الواردة يف إعالن منشور يف 
"ويسألونك أحق هو؟ قل إي وريب إنه حلق، وما أنتم اإلهلام التايل: 

مبعجزين. زوجناكَها، ال مبدل لكلمايت. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا 
   سحر مستمر."

١١-١٥-٢٣-١-٢٨-٢-٢٦-٢-٢٧- ٢-١٤-٢٧-٢٨-  
١١-١٤-٣٤- ١١-١٦-٤٧-٢٧- ٢٨-١-١٠-١٤-٢٧- ٢-١  
١-١٠-١٤-٢٣- ٧-١٤- ١١-٣٤-٢٣-٣٤-٥- ١-٧  

١- ١٤-١-٥-٧-١-٢- ٧- ١٤-١-١٦- ١١-٣٤- ٧- ١-٣٤- ٧- ٢٨-٥-١٤ -  
٧- ١- ٢٨-٢-١٤ -  

  والسالم على من فَهِم أسرارنا واتبع اهلدى
  الناصح املشفق
  العبد املتواضع

  ١٨٩١ديسمرب  ٢٧القادياين  غالم أمحد
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  العــــاالط

 اهلدف أن الضعيف العبد هذا بيعة يف الداخلني املخلصني جلميع فليتضح
 اهللا حب القلوب على ويستويل الدنيا حب يفتر أن هو البيعة من احلقيقي

� وتتيسر هلم حالة من االنقطاع التام عن الدنيا  � األكرم الرسول وحب
حىت ال يعود السفر إىل اآلخرة مكروها لديهم، ولكن ال بد لتحقيق هذا 
الغرض أن يبقوا يف صحبيت ويبذلوا جزءا من عمرهم يف هذا السبيل، وذلك 
حىت يزول عنهم ضعفهم وكسلهم حبسب إرادة اهللا تعاىل من خالل 

 اليقينية، فيتولد اليقني الكامل والذوق والشوق مشاهدة برهان من الرباهني
واحلب الدفّاق. فال بد من االهتمام ذا األمر على الدوام وينبغي املواظبة 
على الدعاء لنيل توفيق من اهللا تعاىل، وينبغي اللقاء بني حني وآخر ما مل 
 حيظ أحد بتوفيق اهللا املذكور، ألن عدم االكتراث باللقاء بعد الدخول يف
البيعة جيعلها خلوا من الربكة وتقليدا حمضا. ومبا أنه ال يتيسر مثل هذا اللقاء 

جراء الضعف الفطري، ونظرا إىل قلة القدرات املادية، أو بسبب - للجميع 
بعد املسافة بأن يأيت وميكث يف صحبيت، أو يأيت للقائي عدة مرات خالل 

قلوب ليست بعامرة بشوق سنة واحدة بتحمل معاناة السفر؛ ألن معظم ال
عارم حىت يتجشم أصحاا تكاليف كبرية، ويتكبدوا خسارات من أجل 

لذلك نرى أقرب للمصلحة أن تحدد ثالثة أيام يف السنة  -القدوم للقاء
جللسة حيضرها يف توارخيها احملددة مجيع املخلصني بإذن اهللا تعاىل بشرط 
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أن تكون هذه األيام بدءا من الصحة والتفرغ وعدم املوانع القوية. فأرى 
 ٣٠الذي هو - ديسمرب من كل سنة. أي فمن يومنا هذا  ٢٩إىل  ٢٧

ديسمرب يف حياتنا مستقبالً، فعلى اإلخوة  ٢٧إذا جاء يوم  - ١٨٩١ديسمرب 
 أجل من احملدد املوعد يف ،هللا حبا ،حيضروا أنمجيعا حبسب وسعهم 

 أثناء نعمل سوف .الدعاء يف ولالشتراك الربانية األحاديث إىل االستماع
 يف للزيادة ضرورية هي اليت واملعارف احلقائق بيان على االجتماع هذا

 حضرة يف املستطاع قدر ندعو بتركيز خاص سوف .واملعرفة واليقني اإلميان
ومثة  .طيبا تغريا فيهم ويحدث ويتقبلهم إليه جيذم أن الرامحني أرحم اهللا

فائدة مؤقتة هلذه اجللسات بتعرف مجيع اإلخوة املنضمني حديثاً للجماعة 
بشكل سنويٍ على إخوم القدامى حني حضورهم يف املوعد احملدد، فتزداد 

 إلخواننا اجللسة هذه يف ندعوبينهم عالقة الود والتعارف وتزدهر. كما س
 اهللا حضرة يف- نعمل سوف الفترة، هذه يف الفانية الدار هذه غادروا الذين
 والغربة اجلفاء ورفع ،الروحانية الناحية من اإلخوة على توحيد -شأنه جلَّ

 هذا من أخرى روحية ومنافع فوائد هناك وتكون .بينهم من والنفاق
. ومن القدير اهللا بإذن وآخر حني بني للعيان ستظهرالروحاين، و االجتماع

املناسب ألصحاب املقدرة املالية القليلة أن يهتموا باحلضور يف هذه اجللسة 
قبل حينونة موعدها. فلو مجعوا حبسن التدبري وملتزمني بالقناعة مبلغا من 
املال يوميا أو شهريا لنفقات السفر، فال بد أن تتيسر هلم يف النهاية دون أدىن 

ناسب أن يطلعين خبط يده اآلن كل من مشقة وكأا تيسرت جمانا. ومن امل
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يوافق من اإلخوة على اقتراحي هذا حىت حنتفط يف قائمة منفصلة بأمساء 
هؤالء اإلخوة الذين يتعهدون باحلضور يف املوعد احملدد حبسب وسعهم يف 
املستقبل، مث سيحضرون بعزمية قوية نابعة من صميم قلوم، اللهم إال إذا 

م من السفر. وجزى اهللا خري اجلزاء كل من جتشم اعترضت هلم موانع متنعه
 ٢٧عناء السفر من اإلخوة وحضر هللا فقط يف اجللسة اليت عقدت يف 

من أجل التشاور الديين، وأثام على كل خطوة خطوها،  ١٨٩١ديسمرب 
  آمني مث آمني. 
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  النــــاإلع

كل لدينا بعض النسخ من كتيب "فتح اإلسالم" و "توضيح املرام" ومثن 
نسخة منها روبية واحدة، كما أن هناك جملدات من كتاب "إزالة األوهام" 
وسعر كل جملد منها ثالث روبيات عالوة على تكلفة الربيد، فمن يرغب 
من اإلخوة بشراء هذه الكتب، فلريسل طلبه إىل كاتب هذا الكتيب بقاديان 

اب حمافظة غورداسبور، كما ميكنهم اقتناؤها من مكتب مري ناصر نو
املهندس يف مديرية املياه يف "بتياله"، كما أا توجد يف مطبعة "بنجاب 
بريس" يف سيالكوت لدى املولوي غالم قادر فصيح مالك املطبعة، فيمكن 

  لإلخوة طلبها من هناك أيضا.
  






 
 
 
 
 
 
 



																																																																														

@صفحة غالف الطبعة الثانية هلذا الكتاب

 
  



  



 ترمجة صفحة غالف الطبعة الثانية للكتاب
  هللا احلمد واملنة

املخالفني، ويزيد املؤمنني أن هذا الكتاب الشايف الكايف ميثل حجة اهللا على 
  إميانا وعرفانا

  وقد مسي بـ

  اآلية السماوية 

  وامسه اآلخر

  شهادة الملهمين
  

  على ذلك من القادرين إن كنت ا، فأت مبثلههذه آية مساوية١
  من سوء الظن تب، أو أيها املتصوف هلم للمبارزة

  

  من مؤلفات اإلمام اهلمام املهدي واملسيح املوعود وجمدد الوقت، 
  القادياين غالم أمحدمرزا  حضرة

  دار األمان بقاديان ضياء اإلسالم مطبعة - ١٨٩٦ / كانون الثاينيناير يف طبع
  الطبعة الثانية

      آنات ٣كل نسخة  مثن
  ٧٠٠عدد النسخ 

                                                           
 ترمجة بيتني بالفارسية. (املترجم) ١
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  إعالن لجميع اإلخوة

إليه لقاء مثن  سيرسلليعلم كل من يرسل إليه كتاب "اآلية السماوية" أنه 
الربيد نصف آنة، أي جيب أن آنات، وتكلفة  ٣جيب دفعه بال تأخري وهو 

يجمع مالٌ  لكياموع ثالث آنات ونصف باحلوالة الربيدية، وذلك  يبعث
دد النسخ لنشر كتيب "دافع الوساوس". كما جيب أن خيربنا اإلخوة عن ع

  اإلضافية اليت يريدون شراءها، حىت نرسلها إليهم وفق طلبهم.
  والسالم على من اتبع اهلدى

  الراقم
  العبد املتواضع

  مرزا غالم أمحد من قاديان حمافظة غورداسبور البنجاب
  م١٨٩٢يونيو/ حزيران  ١
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�  
 العصر أوضاعوأرى ، اخلالق قدرةأرى  ١

 اهللا تعاىل تلقيته منا م ذاكرا، بل مقايل تنجيماال أقول 
 واحلروب الفنتأرى  والعراق والشاميف خراسان ومصر 

 .ألف ولن يكون يف يسر وراحة إال واحد من يف حالة بائسة، أرى اجلميع
 مجيع البالديف  وأملًاأرى حزنا ، وغريبة قصصاأمسع 
  كثرية جيوشيد  ىعل ،با وسلبا، ومذابح مروعة يف كل مكان أرى

 علماءالعلمني وامل يف زي متنكرين سفلة الناسمن  ينأرى الكثري
هذه احلالة الضعيفة  وصارت ،الدين واإلميان ضعيفني أرى أنه قد بات

 مصدرا للتفاخر والتباهي
 اخلجل إىل يدعو بشكل ومهجورين مهانني أمة كل من الكرام أرى

 تعيني وعزل املوظفني العمومينيتكرر أرى 
 بني الترك والطاجيكونزاعا أرى عداوة 

 يف كل مكان الكبار والصغارأرى النفاق واخلداع واملكر بني 
 صارت جممع أخرى ومواطن الفساد، فيها تزايد قد اخلري مواطن أرى
 والنريان األشرار

 اجلبال قمم يففقط  موجودلألمن والسالم، فهو يف األرض كان مثة مكان  إن
                                                           

  اهللا الويل. (املترجم) تترمجة قصيدة فارسية لنعم  ١
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ين أرى ألنيائسا، على الرغم من أنين أرى كل هذه احملن، إال أنين لست 
 فرحة املغتمني

 العامل مجيال كاحملبوبأرى  ،أعوام عدةبعد عام أو 
 افخم ازعيموأرى ملكًا هو جوهر احلكمة 

 أرى حكم هذه الفترة خمتلفًا ولكن بدون عيون مادية
 ة للعجبظهور أمور مثريأرى  عامألف ومئيت بعد مرور 

 صدأو غبارا وتراباأرى  على مرآة ضمري العامل،
  طغيان الطغاة هائلة وال حصر هلا ظلمة يف كل البالد أرى

 رض وعلى حدودهاداخل األ أرى ثورات وحروبا وفوضى وظلما
 عبدا صار قد والسيد سيدا، أصبح قد العبد أرى

هذه السنة، لذلك أرى قلبه واقعا حتت  الصديق يتعرض ملصائبأرى 
 الشدائد عبء ثقيل من

 السابقة العمالت من قيمة أقل لكنها صنعت،عمالت ذهبية جديدة قد  أرى
 حيارب بعضهم بعضا السبع بالد القاراتأرى حكام 

 وقلب الشمس جمروحا، أرى وجه القمر مظلما
تهم عن وجه ينيدرحلتهم، بعيف منتصف  نيوبائس ينعاجز التجارأرى 

 اليت يتجهون إليها
 وظلم التتر أرى طغيان األتراك، وأجد اهلند يف حالة بائسة

 مثاربال أوراق وأزهار وأ األشجار يف بستان العاملبعض أرى 
 الزمانأفضل مالذ يف هذا  والقناعة والعزلة التعاطفأجد 
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 والفنت احلبيب وسط هذه اهلموم وصالفرحة إذ إنين أرى لكن ال حتزنوا، 
 شروق مشس ربيع سعيد أرى ،احلزين القاحل الشتاء انتهاءبعد 

 تذكارا لهسيخلفه ابنه  أرى أنعندما ينتهي عهده بنجاح، 
  تالميذه املخلصني من سيصبحون وأصحاب التيجان امللوكأن أرى 

 كلها ملك القارات السبع أرى أن هذا احلاكم اجلليل سيكون
 له اصورته وسريته، وسيكون العلم واحللم شعار يف �النيب يشبه أرى أنه 

 الفقار" و"ذ يلوح كفهويف ، أرى يده تلمع مثل يد موسى البيضاء
 ر اإلميان تتفتح وتزدهروأرى زه، بستان شريعة اإلسالم عبريأتنسم 

 تد إىل أربعني سنةمي عهد هذا البطليا إخواين  أرى
 سيواجهون اخلجل والندمعصاة هذا اإلمام املعصوم البار أرى 
 وويفإنه حنون  ،العدو ويقضي علىيدافع عن الصديق،  اهللا، جنديأراه 

 وهو يف الغاريق صدالمثل 
 متينةعلى أسس يترسخ اإلسالم ازدهار و الشريعة مجال زمنه يفأرى 

 ها تصرف لإلجنازات واألعمال اجلبارةكل أرى كنوز كسرى وثروة اإلسكندر
 دور حولهييتبعه ولعامل كله ، وأرى ااملقبول عامليا اإلمام بعد ذلك هوأراه 
األلف واحلاء، : بأحرف اسم تلك الشخصية الالمعة مكتوبة وأقرأ أرى

  ١وامليم والدال، أي أمحد
                                                           

لف يف البداية، وبذلك يصبح اإلسم  من األيم بدالحرف املورد يف بعض النسخ  ١
بعثة ثانية لسيدنا  ، هوحممد بدال من أمحد. وال فرق يف املعىن إذ إن املبعوث القادم

  . (املترجم)�حممد 
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  سيحىي به الدين والدنيا، وسيسعد اخللق بوجوده
 ومسيح العصر  الوقت مهدي صفيت ؛أرى هذا البطل حيمل كلتا الصفتني

ا حصنوأرى عدله  ،عامل كله أصبح مثل مدينة واحدة كبريةأرى ال
 للجميع حصينا

منهم إداريا  واحد سيكون كلو ،سبعة وزراء ذا السلطانسيكون هل
 ناجحا مظفّرا

 ولذيذ حلوٍ كأسا مليئًا بشرابأرى  التوحيد هذا، ساقي شرابيدي  يف
وأصبحت  قد انثلمتالصدئة  السيوف احلديدية ألصحاب القلوبأرى 

 بال جدوى
يف سالم ترعى وتعيش  مجيعهاواألسد والغزالن  ،الذئب واألغنامأرى 
 خوف ومن دون

  خمموراهم مثالوعدو ،نياحلذرين متراخ ١أرى األتراك
                                                           

 ،أي األتراك احلذرين "ترك عيار" يشدد املنشي حممد جعفر ويقول أن كلمات ١
هذا العبد املتواضع، ولكن العاقل الذي له نصيب من العدل  كذبمتثل نبوءة عن 

القصيدة،  آخر املواضيع الواردة يفوالتدبر يستطيع أن يدرك أن هذا البيت يذكر 
مث حيدث ما  ،ويتبني جليا من ترتيب مضامني القصيدة أن املسيح املوعود يظهر أوال

باالنتصار، والواضح أنه مل  جيعل األتراك احلذرين متراخني، وجيعل عدوهم نشوانَ
فكيف يعتربين أحد اجلهالء أنين ذلك  ،يعلن أحد سواي بأنه املسيح املوعود

ذا البيت أنه بعد ظهور هذا املسيح سيطرأ الصحيح هل"الترك" املشار إليه. فمعىن 
أي - عدو هذه احلكومة أنّ و ،من التقاعس والتخاذل نوععلى احلكومة التركية 

سرعان ما تزول عنه فرحة  إذ ؛لن جيين من انتصاره عليها مثارا طيبة - "روسيا"
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  " يرى كل هذه األمور من زاوية جيلس فيها منعزال عن العاملاهللا تنعم" إن
******  

                                                                                                                                     

ولن تبقى منه سوى النشوة الكاذبة. عالوة على ذلك فإن شطر البيت  ،االنتصار
"مهدي الوقت وعيسى العصر" يدل بوضوح أن ذلك املهدي نفسه يكون مسيحا 

ا أيضا. بينما سيد أمحد مل يدأنه املسيح ؛ أي بع قط مبثل هذا االدعاءموعود
املوعود أيضا. ويتبني من خالل األحاديث أيضا أنه سيطرأ ضعف على احلكومة 

التخطيط إلنشاء حكومة جديدة يف بعض  وسيتمالتركية عند ظهور املهدي، 
كومة التركية. فإن كل هذه ويكون أهلها مستعدين للتخلي عن احل ،املناطق العربية

العالمات ختص ظهور اإلمام املهدي واملسيح املوعود، فليتفكر فيها من كان من 
  املتفكرين.

أتعجب من تفكري حممد جعفر أنه مل يفكر يف هذا الشطر: "أرى أن ابنه سيخلفه 
 تذكارا له"، كيف ميكن تطبيق هذه النبوءة على سيد أمحد، ألنه لو عاد إىل احلياة

 ،عاما ١١٢فسيكون قد بلغ من العمر  ١٨٩٦ / كانون الثاينيناير ٢٧اليوم يف 
فهل سيتزوج يف مثل هذا السن مث يولد له االبن؟ عالوة على ذلك فإن الزواج 
ووالدة االبن مذكور يف كثري من األحاديث املتعلقة باملسيح املوعود وهو ما يتطابق 

ألنه ورد عن املسيح املوعود يف كثري من األحاديث:  "،نعمت اهللا"معه إهلام 
كن ع قط بأنه املسيح املوعود، فكيف مي"يتزوج ويولد له". أما سيد أمحد فلم يد

  ؟أن يكون مصداقًا هلذه النبوءة
"ترك عيار" الواردة يف شطر البيت املذكور ليست يف حمل  عبارةواجلدير بالذكر أن 

  د الفرس. يقول احلافظ الشريازي:بل هي يف حمل املدح عن ،الذم
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، إمنا احملنك اليقظ وحده ميكنه السري شعرك أن حيلم مبداعبة خصل الغرال يستطيع أي 
  حتت سلسلة خصل شعرك. منه
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  وسالم على عباده الذين اصطفى ،الحمد هللا

  
أدىل  احتوت هذه الصفحات القليلة على شهادات فاعلموا! لقدأما بعد، 

وا فيها قبل زمن طويل عن بعثة هذا العبد ؤوتنب ،وااذيب األولياءبعض  ا
الذي رحل من هذا العامل قبل  "غالب شاه"املتواضع، منها نبوءة اذوب 

 اكرت هذه النبوءة جمملًزمننا هذا. ولقد ذُمن عاما ثالثني أو واحد وثالثني 
اآلن  هاوهام" إال أن الراوي قد ذكراألمن كتايب "إزالة  ٧٠٧الصفحة  يف

 مجيع جزئياا، وأراد أن تنشر اآلن يف إعالن أن استحضربعد  مفصال
  .منفصل

ميان كرمي خبش هذه النبوءة بيقني كامل ومحاس إمياين شديد  يروي
ا من طالب احلق بكل تدبر وإمعان لشعر حبيث لو مسعها أحدبتأثري  حتم

عجيب على قلبه. لقد دعوت ميان كرمي خبش إىل "لدهيانه" مرة أخرى 
مستحلفًا وطلبت منه  جمددا،وسألته عن هذه النبوءة  ١٨٩٢ أيار مايو/ يف

منها ما هو احلق يقينا وما يستحضره بكل  يف جمالس عدة أن يذكر باهللا
ال يذكر أمرا يشوبه الظن ولو يسريا جدا. وقيل له أيضا أنه لو ذكر أو ،دقة

فسيكون مسؤوال أمام اهللا  ليس متأكدا منهأمرا خالفا للواقع أو مظنونا 
اهلرم قيل هلذا الرجل  بل اختبارا للصدق ؛صغرياهذا األمر كان  مهماتعاىل 
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عن هذه األمور  تصرحيك كان يفأنه لو  تفهم جيدابكل شدة: جيب أن 
يوم  - ذلك لكان وزره على رقبتك، وسيتحول  خالف يسري للواقع،

يف أعناق املفترين الكاذبني. مث  إىل طوق اللعنة الذي ال يوضع إال -  احلشر
وكما نسمع أنك قضيت  م،هريا ميان كرمي خبش أنت رجل مرارا: قيل له 

ولكن جيب أن  .عمرك ملتزما بالتقوى ومداوما على الصوم والصالة
تتذكر أنه إذا كانت نبوءة ميان غالب شاه هذه اليت تذكرها عين أمرا 

ط أعمالك ومشبوها فيه ومظنونا أو خالفا للواقعة ألدى ذلك إىل حب
أنك ستدخل جهنم علم يقينا ال تغضب، ولكن جيب أن تالسابقة كلها، 

نتيجة هذا االفتراء، فإن مل يكن هذا األمر واقعيا ويقينيا فال تضيع إميانك 
إذ ال أغين عنك شيئا يف هذا العامل وال يف العامل اآلخر، وتذكر  ،من أجلي

ما ، و�إِنه من يأْت ربه مجرِما فَإِنَّ لَه جهنم لَا يموت فيها ولَا يحيا�
ا رتكب مثل هذه اجلرمية نسف ا، ومن موالهغضب أشقى الذي يفتري في

 ،وتذكروا أنه لو افترى على اهللا تعاىل أحد من أجلي .أعمال حياته جلّ
 ،ونشر مناما أو إهلاما أو كشفًا بغية إرضائي فأعتربه أسوأ من الكالب

رائه مواله العزيز وأتربأ منه يف الدارين ألنه أغضب بافت ،وأجنس من اخلنازير
وال خنشى االفتراء ، من أجل خملوق ذليل. فلو جتاسرنا وأصبحنا كذابني

على اهللا لكانت الكالب واخلنازير أفضل منا بآالف الدرجات. فإن 
اعلموا يقينا أن اهللا تعاىل ال يترك  .ارتكبتم ذنبا فتوبوا حىت ال لكوا

 علىثت ألجلها ال ترتكز املفتري بال عقاب. وتذكروا أن املهمة اليت بع
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مالذا  كفاينشهادة أحد الناس، بل الذي أرسلين فهو معي وأنا معه، وهو 
  . أبدا لن يضيع عبده، ولن يدمر مبعوثهفوملجأ، 
ذه األمور مرات عديدة يف جمالس خمتلفة، إال ميان كرمي خبش  ذُكّرلقد 

على البكاء، وكان أنه بعد مساعها رد بقلب ملؤه األمل واألسى ردا يبعث 
يترشح من كل لفظ يتفوه به أنه يتكلم به خاشعا هللا بكل صدق، وكان 

املصحوب بالرقة املتناهية مع العينني املفيضتني بالدموع تأثريا عجيبا  هلتصرحي
يف ذلك اليوم أن هذه النبوءة جتذرت يف كيانه  فأيقنااألبدان،  لهتقشعر 

ا إميان اإلعالن الذي أماله  بعديمة، فنورد فيما ه استفادة عظواستفاد-
ن واملنصف سيدرك وبقراءته، متأملٍ بصورة بيان ناصحٍ -باهللا جل شأنه حلفًا

  والذين يستطيعون معرفة احلقيقة من الناظرين علو شأن هذه الشهادة الرائعة.
 ؛اهللا أولياءعالوة على ذلك مثة نبوءة أخرى ذكرها يف قصيدته أحد 

بأنه ويل من أولياء اهللا  - الذي كان معروفًا يف أرجاء اهلند- هللا السيد نعمت ا
عاما من زمننا هذا، وهي املدة نفسها  ٧٤٩وأهل الكشف، وقد تويف قبل 

 ملاالنبوءة املشار إليها.  فيهااليت مضت على كتابة هذه القصيدة اليت وردت 
مرشده  أن ليثبتكان الشهيد املولوي حممد إمساعيل الدهلوي يسعى جاهدا 

 املذكورة، على القصيدةحينها حتصل  ، فقدوعوداملهدي هو امل "سيد أمحد"
نشر  إنه ، حىتالواردة فيها على مرشده النبوءة لتطبيقوبذل كل ما يف وسعه 

كتابه، ولكن النبوءة كانت حتتوي على عالمات وآيات مل  يفالقصيدة 
مع مصداقا هلا  يكونيستطع أن لم ف احملترم، تتحقق يف شخص سيد أمحد
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ورد فيها أنه سيظهر يف كما اهلند،  إىل موطنهشارة د واإلاسم أمحتضمنها 
القرن الثالث عشر اهلجري. فيمكن أن خيطر بالبال بعد إلقاء النظرة العابرة 

 ينجلي أن هذه العالمات الثالثة متحققة يف سيد أمحد، إال أنه ى النبوءةعل
ألن أبيات هذه  ،يد أمحد من قريب وال بعيدبعد التدبر أا ال تتعلق بس

وضوح أن ادد املوعود لن يبعث يف أوائل القرن الثالث ب تصرحالقصيدة 
أي يظهر على رأس  ؛حوادث وفنت كثرية بعد ، وذلكيف آخره وإمنا ،عشر

ولكن سيد أمحد املوصوف مل يعش حىت منتصف القرن  .القرن الرابع عشر
عالوة على ذلك  ؟ن يعد جمدد القرن الرابع عشرالثالث عشر، فكيف ميكن أ
الذي تصرحيه  وال يسع أحدا تقدمي إليه،ينسب  مامل يعلن سيد أمحد بلسانه 

يف  "ويلالنعمت اهللا "الشيخ  ذلك ذكرهذا االدعاء، وأكثر من كل  يتضمن
أن  عروفاملهدي وعيسى أيضا، واملبأنه عى أبياته عن هذا املوعود بأنه سيد

عيسى. مث أشري يف هذه األبيات أيضا أنه بعد وفاة بأنه ع أمحد مل يد سيد
سيد  ، أماويكون تذكارا له سيتصبغ بصبغتهابنه الذي  سيربزهذا املبعوث 

متصبغا  من كانومل يولد له  ،لم يتنبأ عن مثل هذا االبن الكاملفأمحد 
  .العيسويةبالصبغة 

أنه يعيش حنو أربعني عاما من وقت مث وردت يف األبيات نفسها إشارة إىل 
مث ارحتل  ،بعثته، أما سيد أمحد فلم يعش إال بضع سنوات بعد وقت ظهوره

أن هذا العبد  "الرباهني األمحدية"من هذه الدنيا الفانية. ولكن يظهر من 
على ذلك  ىوقد مض ،املتواضع قد بعث لتجديد الدين يف عمر يناهز األربعني
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وفق النبوءة الواردة يف إزالة األوهام: "مثانني حوال أو يظهر أحد عشر عاما، و
  واهللا أعلم.  ،أربعني عامايت ستكون عثفترة بِأن قريبا من ذلك"، 

أما االعتقاد بالعودة الثانية لسيد أمحد فهو يشبه اعتقاد الناس بعودة إيليا 
لني واملسيح، واحلقيقة أن بعض السذج واجلهلة من الناس يضيعون أوقام معلّ

 - سنة اهللا تعاىل وفق- أنفسهم ذه اآلمال. وإن كان له أصل فال يتجاوز 
، فال الكمل الراحلنيبعض أهل الكشوف عن عودة بعض عن طريق  اإلخبار

طبعه وسريته. لقد ومطبوعا على  بصبغته غابتصيراد منه إال أن يولد شخص م
فع إىل السماء سيعود أن إيليا الذي ر - أحد أنبياء بين إسرائيل-  أخرب مالخي

يظهر املسيح ما مل ينـزل إيليا من السماء. لقد متسك  نثانية إىل العامل، ول
هلم  مع قولهمل يقبلوا املسيح عند بعثته  أم اليهود بظاهر هذه الكلمات لدرجة

ولكن أنظارهم  ،بأن املراد من إيليا هو يوحنا ابن زكريا الذي يدعى حيىي أيضا
. وهكذا فبسبب تشبثهم هاالسماء إذ كانوا ينتظرون نزوله منظلت متجهة حنو 

بالظاهر أنكروا نبيني اثنني أي عيسى وحيىي وقالوا إما ليسا بنبيني صادقني، إذ 
لو كانا صادقني لنـزل إيليا من السماء وفق ما أخرب اهللا تعاىل يف كتبه 

 ،النيب ينـزل منها إيليا زال اليهود ينظرون إىل السماء لريوا مىتياملقدسة. فال 
ال يعلمون أن إيليا النيب قد نزل واملسيح قد ظهر، واألسف كل األسف أن و

  مع ذلك ال يفهمون. و ،بالناس ةالتشبث بالظاهر أحلق أضرارا كثري
ن سن نعبِتلت أنْ يا أيها املسلمون يف آخر الزمن ورد يف حديث صحيح

هودةً لَكَانَ  اليلَانِيع هى أُمأَت نم مهنى إِنْ كَانَ متلِ حعلِ بِالنعالن ذْومنكمح 
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عنصي ناملسيح املوعود مع قصة  النيب قصة إيلياووا هذا احلديث ؤ. اقرذلك م
قرار حمكمة  أن مث تفكروا وتعقلوا كيف ا،الضجة حوهل اليوم  أثريتيتال

فكرة عودة إيليا اليت ترسخت يف فرقة أهل السنة  حطمقد  �عيسى 
اليهودية باإلمجاع؟ أين تالشى إمجاعهم؟ تدبروا! هل نزل إيليا النيب من 

  السماء حقيقةً؟ أم أريد به حيىي بن زكريا؟
يا أيها املسلمون  أنْ يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي مرة بعد أخرى

اليهود، وحتاشوا تلك األفكار اليت أدى جتنبوا أماكن العثرة اليت تعثر ا 
 ،العاقل من يتعظ حبالة غريهوإىل أن صاروا كالبا وخنازير.  ا اليهود متسك

مكان انزلقت فيه قدم غريه. األسف كل األسف  يفوحيذر من وضع قدمه 
احلفر نفسها اليت حفرها اليهود ألنفسهم.  ولقومكم أنكم حتفرون ألنفسكم

اقصدوا علماء اليهود واسألوهم عن عدم إميان اليهود و العناءبعض موا جتش
بعيسى وحيىي؟ ستتلقون اإلجابة بأن عالمة املسيح احلق الواردة يف الكتب 
السماوية وكتب األحاديث لبين إسرائيل هي أن إيليا ينـزل من السماء 

ما حوله، فب حتتشد اجليوش ملكًا يبعثسأن املسيح  كما ورد فيها أيضاقبله، 
لذلك  الظاهري، لكمـأن إيليا مل ينـزل من السماء، ومل يتلق ابن مرمي ال

  مسيحا حقا. ابن مرمي فال ميكن أن يكون
املسيح املوعود،  إيليا قصةَ قصةُ كم تشبهفتدبروا اآلن كثريا والحظوا 

إال أنه مل يكشف أحدهم  ،واعلموا أنه قد مضى كثري من األنبياء قبل املسيح
راد من إيليا بعثة شخص آخر، لذلك ظل فقهاء اليهود ومشاخيهم أن امل
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جمعون إىل وقت بعثة املسيح على عودة إيليا إىل هذا العامل. والعجب أن ي
امللهمني منهم مل يتلقوا إهلاما عن بطالن هذا املعتقد، بل كلمات كتام 

أخريا كشف إىل هذا العامل. والنيب السماوي أيضا ظلت ختربهم بعودة إيليا 
بل املراد  ،إيليا مرة ثانية بعدم عودةاهللا تعاىل للمسيح عن هذا السر املكتوم 

بعثة شخص يتصف بصفاته وهو حيىي النيب. احلقيقة أن النبوءات  هامن
وقبل هذا الوقت يظل حىت كبار  ،تتضمن أسرارا تنكشف عند حلول وقتها

  :بالفارسية در القائل حقيقتها. وهللا غري مدركني العارفني باهللا أيضا
!"�#

� $% "�&�!'��(�)(�*+  
ترك  لمٍوكم من ع". حادث حديثولكل  ،لكل مقال وقتأي:  

 هأحد أتباع سيد أمحد أو وعليه فيمكن أن يكون "األولون لآلخرين.
ففهم  ،الصلحاء قد تلقى إهلاما بأن أمحد سيبعث مرة ثانية يف هذا العامل

معناه بأن سيد أمحد نفسه يعود إىل الدنيا بعد بقائه حمجوبا عن أنظارها فترة 
   من الزمن.
كهذا يف األقوام األخرى أيضا، ألن الناس ال  أمثلة سوء فهمٍ توجد

واألقرب قياسا فيتركون املعاين املتوافقة مع سنن اهللا  ؛يتدبرون عادة اهللا تعاىل
اليت - فكرة عودة سيد أمحد فإن ال أصل هلا، هة تافويقبلون أفكارا  إليها،

إمنا هي من قبيل تلك  - نا املوحدين حبماس مفرطانينتظرها كثري من إخو
" سيد أمحد"أن بفاعلموا يقينا  ،أمحد اآليت قد أتى بأن فأقول هلؤالءاألفكار. 

  :بالفارسية أتى ألن املؤمنني كنفس واحدة، وهللا در القائل قد أيضا اآليت
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وهكذا يظهرون يف كل  ،يف األولياء بتجليام يتجلّونأي أن األنبياء 

  عصر يف صورة خمتلفة.
أن كل نفس ذائقة املوت،  الناس جيهل كيف األسف كل سفاأل

ال جييز عودة أحد األموات بصورة حقيقية، وال ميكن أن جتتمع  وأن اهللا
وال ميكن أن يعذّب مرتني بسكرات املوت.  ،على أحد الصلحاء موتتان

بكون املسيح ابن مرمي يف السماء فتنا عظيمة  التافهةلقد أحدثت العقيدة 
يف العامل. واحلقيقة أنه ليس لدى املسيحيني أساس أللوهية املسيح إال 

 ظنوا أنّ أنْ رويدا رويدا إىل ذه الفكرة، إذ أدى م اإلميان بكونه حياه
بل فوض جل أموره إىل ابنه الذي ال يزال  ،اآلب ال حيرك ساكنا اآلن

حيا. وهكذا فهو الدليل األول لدى املسيحيني لكون املسيح إهلا، 
 قد �أن املسيح ولألسف يؤيدهم يف ذلك علماؤنا. ولكن احلق 

وشهد القرآن الكرمي على وفاته بكلمات استخدمها  ، وفاة طبيعيةتويف
مبوته يف رواية صحيح البخاري.  �للموتى اآلخرين. ولقد صدق نبينا 

يف اآلية  "متوفيك"كما أن الصحايب اجلليل ابن عباس أيضا اعترب معىن 
، وروى الطرباين واحلاكم عن عائشة أن عيسى عاش مئة "مميتك"

نصف  سيعيش هأن نفسه يف هذا احلديث �وعشرين سنة، وذكر النيب 
عمر عيسى. وعليه فلو مل ميت عيسى حىت اآلن فال بد أن يكون نبينا 

  أيضا حيا يرزق.  �
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وهناك نقطة أخرى تستنبط من خالل تدبر كالم اهللا تعاىل وهي أن 
قدما يف  فإنه ميضي ،يهتدي من خالل جذب اهللا تعاىل له حنياإلنسان 

ويتخلى عن النفس واألمور النفسانية  واحلقيقة،الوصول إىل مراقي احلق 
حيث خيرج كليا  ،حىت يصل يف النهاية إىل النقطة األخرية لتصفية النفس

الذي هو عرش -فيغسل جسمه  ،من ظلمة النفس واجلذبات النفسانية
حىت يصبح كقطرة مصفاة نقية. ويف هذه  اجلسمانية دخنةمن األ -الروح

املرحلة يصبح عند اهللا روحا جمردة بقيت بعد ذوبان النفس، ويشابه 
املالئكة يف الطاعة الكاملة للموىل، ويصل إىل مرتبة حيق له عند اهللا تعاىل 

من حديث  أيضا املعىنهذا أن يسمى بروح اهللا أو كلمة اهللا. ويترشح 
ى. أي ال سيا عإلّ يدها مهما وهو: لَيرجه ابن ماجه واحلاكم يف كتابأخ

 ،صبح عيسى أوالإذا أميكن أن يصل أحد إىل املرتبة الكاملة للمهدي إال 
أي إذا أحرز اإلنسان يف جمال التبتل إىل اهللا كماال لدرجة مل يبق منه إال 

ويوهب له لسماء، ويسمى عيسى يف ا ،الروح فإنه يصبح روح اهللا عنده
بل توهب له هذه  ،يد اهللا والدة روحانيةً ال دخل للوالد الظاهري فيهاب

الوالدة اجلديدة بفضل اهللا تعاىل فحسب. ومنتهى التزكية والفناء يف اهللا أن 
يتجرد اإلنسان من الظلمات اجلسمانية وال يبقى فيه إال الروح، هذه هي 

صورة كاملة ملن يشاء. أما املرتبة الدجالية باهللا املرتبة العيسيوية اليت يهبها 
 �أَخلَد إِلَى الْأَرضِ �مضمون اآلية الكرمية:الكاملة فهي أنه وفق 

أكثر فأكثر إىل  النفسانيةينـزلق اإلنسان إىل مهاوي ) ١٧٧(األعراف: 
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يصري بطبعه و متجسدا،أن يقع يف مغارات الظالم احلالك فيصبح ظالما 
وعدو النور. ال بد من وجود احلقيقة الدجالية مقابل احلقيقة صديق الظالم 

من  مستمرتان ني احلقيقتنيهاتإن العيسيوية ألن األشياء تعرف باألضداد، و
ومن ناحية ثانية قال لعلي  ،ابن صياد دجاال � فقد مسى ؛�وقت نبينا 

. وهكذا فقد بدأت بذرة عيسى "عيسى ا منفيك شبه"إن كرم اهللا وجهه 
وظهرت  دجال تنمو من ذلك العصر، مث كلما ازدادت فتنة الظلمةوال

عدد املتحلني باحلقيقة مقابلها ازداد  ر العصور،على م بصورة دجالية
حىت ظهرت الدجالية الكاملة يف الزمن األخري جراء انتشار الفسق  العيسوية،

وبسبب تلك السيئات اليت مل تظهر ذه الشدة  ،والفجور والكفر والضاللة
انتشارها ذه الصورة قد أنبأ عن  �النيب  إناألوان، بل  اوالكثرة قبل هذ
الكاملة أيضا. اعلموا أن  العيسويةفال بد أن تظهر مقابلها  ،يف الزمن األخري

 مبجموعها يهلبظهورها يف الزمن األخري  �الفنت والسيئات اليت أنبأ النيب 
فروعها مئات من  �وقد ذكر النيب  ،تسمى بالدجاليةتلك الفنت اليت 

وهجروا  ،الذين دأبوا على التمسك بظاهر الروايات املشايخ، وإن املتنوعة
ون ؤم يقرأالقرآن أيضا ميثلون فروعا هلذه الشجرة الدجالية. ال شك 
 خيوطًاتنشر القرآن إال أنه ال يتجاوز حناجرهم. فإن الدجالية يف هذا العصر 

وشارب اخلمر بشربه  ،واملنافق بنفاقه ،كثرية كالعنكبوت، فإن الكافر بكفره
 م،وسرية "يقولون ما ال يفعلون" وبظلمة قل مباتباعه واملشايخ ،اخلمر

إال حبربة تنـزل  اخليوطهذه الدجالية، وال ميكن قطع هذه  خيوطحييكون 
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استخدام هذه احلربة إال عيسى الذي ينـزل من  امن السماء، وال يسع أحد
  السماء نفسها، فاعلموا أن عيسى قد نزل، وكان وعد اهللا مفعوال.

واآلن نكتب فيما يلي تلك النبوءات اليت وعدنا بكتابتها، ونرى من 
مع  "ويلالنعمت اهللا "األنسب وفق الترتيب الزماين أن نذكر أوال نبوءة 

بوءة ميان غالب شاه اليت أمالها علينا ميان كرمي ، مث نذكر ن�نبوءة النيب 
  خبش، وباهللا التوفيق.

وهو  ،كان من سكان ضواحي دهلي "ويلالنعمت اهللا "فليكن واضحا أن 
 يف زمنه وورد عنمن األولياء الكاملني يف اهلند.  واحدامعروف بكونه 

 ةاملذكورشرت فيه نبوءته . أما الكتاب الذي نللهجرة ٥٦٠أنه ديوان شعره 
على  ى، وعليه فقد مض١امليالدي ١٨٦٨حمرم احلرام عام  ٢٥بع يف فقد طُ
عاما. نشرت األبيات املذكورة مع كتيب "أربعني يف  ٤١ هذه األبياتنشر 

أحوال املهديني" الذي نشر يف التاريخ املذكور، وكما ذكرنا أن القصد من 
هو حماولة  "أربعني"كتيب  األبيات احملتوية على تلك النبوءة يفنشر هذه 

أحد هؤالء املهديني. ال شك أنه قد أسيء كثريا هو سيد أمحد أن ثبات إل
عن بعثة شخص باسم املهدي،  �فهم نبوءات األحاديث اليت أنبأ فيها النيب 

بعض أن املراد من كل مهدي هو حممد بن عبد اهللا املذكور يف  وفُهم خطأً
 ،املهديني كثريين أنقد تنبأ  �أن النيب  حاديث، ولكن يظهر بعد التدبراأل
 ،ي يف أحد األحاديث بسلطان املشرقمنهم هذا املهدي املذكور الذي مسو

                                                           
  . (الناشر)اهلجري ١٢٦٨سهو الناسخ، والصحيح:   ١
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وال بد أن  ،أي من اهلند وغريها ،الذي ال بد أن يظهر من البالد الشرقية
، وهو من قيل عنه يف احلديث الشريف: لو فارس يكون موطنه األصلي بالد

األخرى أنه  ومن عالماتهبالثريا لناله رجل من هؤالء،  كان اإلميان معلقا
قطعي أن كتب الصحاح الستة الؤكد واملاألمر  ؛سيكون حارثا. باختصار

ن وأحدهم من يظهر من البالد الشرقية. ولكن واملهديني كثري تذكر أن
اخندع البعض بسبب اخللط بني الروايات، إال أن اجلدير بالذكر هنا أن النيب 

الزمن الذي حنن فيه، واعتربه وهو لظهور أحد هؤالء املهديني زمنا ذكر  �
. فال شك أنه يتبني بإذن اهللا جمددا للقرن الرابع عشر كما سنوضح الحقا

إال أنه  ،أن جمددا عظيما سيبعث يف اهلند على رأس القرن الرابع عشرجبالء 
مل يعش يف زمن ألنه  ،له اسيد أمحد مصداقًأن  حماولة إثبات كمهمن الت

اهللا  تنعم"القرن الرابع عشر كما كتبنا. واآلن نكتب فيما يلي أبيات 
  املتعلقة باملهدي اهلندي مع شرح هلا. "ويلال
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  اتــــبياأل
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بل هي  ،تنجيمال قبيلمن األمور اليت أذكرها يف هذه األبيات ليست  :أي

  .إهلاما منهاهللا تعاىل  علمت منما 
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أرى أمورا عجيبة. ومعناه: من بداية القرن  عام ١٢٠٠بعد مضي  :أي

، مثرية للعجبأمور  يحدث يف الدنيا انقالب عظيم وتظهرسالثالث عشر 
  من اهلجرة النبوية. ١٢٠٠وأرى األمور العجيبة ستبدأ بالظهور بعد مضي 
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يف القرن الثالث عشر سريتفع من الدنيا التقى والصالح، وسيعلو  :أي

غبار الفنت ويزداد صدأ الذنوب، ويعم غبار احلقد والضغينة، أي تنتشر 
وتزداد التفرقة والعناد وتتالشى احملبة واملواساة، ولكن  ،العداوات بني الناس

  جيب أال يأخذكم الغم واحلزن برؤية هذه األمور.
\]�̂ �_���̀ (� 8�    ?
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، فيظلم احلاكم رعيته، ويبغي ملك ذروا ظلمة الظلم يف البالد أي: تبلغ

القائمني على العدل ويضطهد الشريك شريكه، ويقل عدد  ،على ملك آخر
  .والقسط
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فتنشب  ،ومتوج يف وسط اهلند ويف أرجائها العظيمة ستهيج الفنتأي: 
احلروب ويس الظلممار.  
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يفلس ستحدث انقالبات حبيث يتحول املوىل عبدا والعبد موىل، أي أي: 
  .ثوب النعيم يرفلونوالفقراء يف  ،األغنياء
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قضى على اململكة اهلندية، وتصك عملة جديدة أقل قيمة من سيأي: 
  سابقتها، وكل ذلك حيدث يف القرن الثالث عشر ذا الترتيب املذكور.
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  سيقع القحط ولن تثمر البساتني.أي: 
���� � 
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باملصائب والفنت  يءجيب أال ختافوا وال حتزنوا من هذا الزمن امللأي: 
أيضا  وصال احلبيبالقرن الثالث عشر، ألنين أرى فرحة  الذي هو زمن

تصل هذه الفنت كلها إىل منتهاها يف  حني يعين:مرافقة هلذه الفنت بل فيها. 
أي أن  ،بشارة اللقاء مع اهللا يف اية هذا القرن فستظهر ،القرن الثالث عشر

  اهللا تعاىل سيتوب عليكم برمحته.
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بعد مضي اخلريف من القرن الثالث عشر ستطلع مشس الربيع على أي: 
  رأس القرن الرابع عشر، أي سيظهر جمدد الوقت.
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يكون سلفه ابنه الذي خيينقضي عصر هذا املبعوث بكل جناح  أي: حني
تذكارا له. أي أنه قد قُدر له أن يهبه اهللا تعاىل ولدا صاحلا يكون على أثره 

، وهذا يتطابق مع من بعده بغا بصبغته، ويكون تذكارا لهتصوأسوته وم
  يل. موعود أنبأت ا عن ابن ءيت اليتنبو
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قُدر له أيضا أن يدخل األمراء وامللوك يف زمرة أتباعه اخلواص، أي: 
وحب البعض وتقديرهم له يوجب الرقي والسلطة هلم. وهذا يتطابق مع 

عطيتها من اهللا تعاىل حيث قال اهللا تعاىل يل: أعطي لك بركات حىت نبوءة أُ
  ن على أصدقائك وحمبيك أيضا.مسيمللوك بثيابك. وقال أيضا: يتربك ا

� �BQ�l�)�����    ?
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تتجدد به الشريعة وحتمل فروع الدين أمثارا. وهذا يتطابق مع  :أي
تم غلبة تمن الرباهني األمحدية وتعريبه: س ٤٩٨اإلهلام الوارد يف الصفحة 

على األديان كلها عن طريق هذا العبد املتواضع. مث ورد إهلام آخر  اإلسالم
من الرباهني األمحدية: ما كان اهللا ليذرك حىت مييز  ٤٩١ الصفحةيف 

  اخلبيث من الطيب.
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. إعالنه عن تلقي الوحيسيعيش هذا اإلمام إىل أربعني سنة من يوم أي: 
فليكن واضحا أنين أمرت بإهلام من اهللا تعاىل يف السنة األربعني من عمري 
بدعوة احلق هذه، ولقد بشرين اهللا تعاىل أن عمري مثانون حوال أو قريب من 
ذلك، وتثبت من هذا اإلهلام أيضا فترة دعويت إىل أربعني سنة، ولقد مضت 

واهللا على  ،٢٣٨ص منها عشر سنوات إىل اآلن، انظروا الرباهني األمحدية 
كل شيء قدير. مل تظهر مثار الدعوة احلقة إىل اآلن كما حصل مع نوح 

  مجيع األمور يف وقتها. ستتحققولكن  ،�
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	 >� �1;  
أنه سيكون مثة أناس يعارضون ويعصون  إىل لقد أشري يف هذا البيت

أمر هذا اإلمام الذي سيبعث على رأس القرن الرابع عشر، إال أم 
سيواجهون يف اية املطاف اخلزي والندم. ويشري إىل ذلك إهلام نشر يف 

وهو: أنا الفتاح أهب لك الفتح، ترى نصرا  "احلكم السماوي"ب يكت
ربنا  سيخرون قائلني: ن املعارضنيعجيبا، خيرون سجدا لألذقان. أي أ

  اغفر لنا إنا كنا خاطئني.
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أراها مع "ذو الفقار".  - متام احلجةإلاليت تربق كالسيف - إن يده املنرية 

أي كان "ذو الفقار" يف يد علي كرم اهللا وجهه يف الزمن األول الذي 
حبيث  ،ولكن اهللا تعاىل سيعطي "ذو الفقار" هلذا اإلمام مرة أخرى ،انقضى
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يده املنرية الرباقة سوف تعمل عمال كان "ذو الفقار" يقوم به يف الزمن  إن
اهللا وجهه الذي  كرماألول. فكأن تلك اليد املنرية هي "ذو الفقار" لعلي 

ان القلم، ظهر مرة أخرى، وهذه إشارة إىل أن اإلمام املوعود سيكون سلط
. وهذه النبوءة ترمجة حرفية إلهلامي الذي "ذو الفقار"سيقوم قلمه بعمل 

قبل عشر سنني، وهو: "كتاب الويل ذو الفقار  ةنشر يف الرباهني األمحدي
يف املكاشفات  مسيت ذلكعلي" وفيه إشارة إىل هذا العبد املتواضع، وألجل 

بعض  ما ورد يفك فيإىل ذل ريمرة بعد أخرى باسم "الغازي"، ولقد أش
  من الرباهني األمحدية. املواضع
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  ويفين األعداء. ،إنه الغازي من اهللا الذي ينجي األصدقاء
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النبوة بارزة فيه. وشعاره  وعظمة شأن، كالنيبظاهره وباطنه أي: إن 
غ بصورته بتصقد  �العلم واحللم. واملراد منه أنه بسبب اتباعه النيب الكرمي 

وسريته. وهذا يشري إىل إهلام نشر يف الرباهني األمحدية عن هذا العبد 
رِاملتواضع وهو: جي يف لباس األنبياء. رسول اهللالل األنبياء، أي اهللا يف ح  
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ويتقوى  ويرجع اإلسالم إىل رونقه ومجاله،يتزين الشرع مبجيئه أي: 
وقد نشر  ،الدين احملمدي ويستحكم أمره. وهذا األمر يتعلق بإهلام خيصين

  :بالفارسية قبل عشر سنوات يف الرباهني األمحدية وهو
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تبختر فإن وقتك قد أتى، وإنّ قدم احملمديني وقَعت على املنارة  :أي
  العليا.

يتعلق بإهلام: "هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره كما إنه 
  من الرباهني األمحدية. ٢٣٩على الدين كله." انظروا احلاشية على الصفحة 
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  علمت عن طريق الكشف أن اسم هذا اإلمام هو: أمحد. :أي
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ستتغري أيام اإلسالم مبجيئه ويزدهر الدين والدنيا أيضا. وهذا يشري  :أي

أرواحهم، إىل أن اهللا تعاىل يغفر ذنوب من ينضمون إليه بكل قلوم و
، وهم الذين سيعدون نبتة لالزدهار الدنيوي يف الدين فيهبهم اهللا ثباتا

لإلسالم حبيث ينميهم اهللا تعاىل ويبارك فيهم ويف ذريام حىت يصبحوا قوما 
وحي يتطابق ل يف الرباهني األمحدية ج، وقد سأيضا عظيما يف هذه الدنيا

  ن كفروا إىل يوم القيامة. وهو: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذي معه
أما ما ذكر أن حالة اإلسالم الدينية والدنيوية تنصلح مبجيئه فحقيقته 

فال بد أن تنـزل  ،األصلية أن من يأيت من اهللا تعاىل فإمنا يأيت رمحة لإلسالم
معه الرمحة اإلهلية عاجال أم آجال، ولكن ال بد من أن ينـزل قبل ذلك 

 ار ونتيجتهوأهل الكشوف يذكرون مآل األم فإنإنذار القحوط واألوبئة، 
  ال األحداث االبتدائية.
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ملكًا لألقاليم السبعة. ومن أسرة ملكية عظيمة  يةبصورة كشف اهأر :أي
وهو يتطابق مع نبوءة واردة يف "إزالة األوهام" وهي: حكم اهللا الرمحن 

سلطان سيؤتى له امللك العظيم.. إخل. وهذا اإلهلام خيص هذا خلليفة اهللا ال
ملك ـومعناه أنين خليفة اهللا السلطان الذي يؤتى له ال ؛العبد املتواضع

 ١. واملراد من امللك املذكور هو امللكاألرض العظيم، وتفتح على يده خزائن
  الروحاين وليس امللك املادي.
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ويتم ظهوره اتني  ،سيتصف بصفة املهدي واملسيح كليهما :أي
الصفتني. وهذا البيت األخري يتضمن تصرحيا عجيبا يفهم منه بكل وضوح 

عيسى بأمر من اهللا. والظاهر أنه مل يعلن أحد سواي  عن كونهأنه سيعلن 
  املوعود. عيسىقرنا املاضية أنه  ١٣خالل 

من قصيدة طويلة جدا  اليت أوردناها باختصارألبيات القليلة هي اهذه 
لطمأنينة  األصلية عوا على األبياتويل، وعلى اجلميع أن يطلّالاهللا  تلنعم

  قلوم.
  والسالم على من اتبع اهلدى

  
 

                                                           
هناك نبوءة واردة يف الكتب السابقة عن السيد املسيح أنه سيكون ملكًا، ويرافقه   ١

 حتققالعسكر، ولكن ظهر املسيح يف لباس الفقراء واملساكني، فكفر به اليهود لعدم 
  . منهبظاهرهااآليات 
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  نبوءة
  �سيدنا ومقتدانا رسول اهللا 

اللَّه يبعثُ لهذه : إِنَّ �اعلموا أنه قد ثبتت صحة احلديث عن رسول اهللا 
الْأُمة علَى رأْسِ كُلِّ مائَة سنة من يجدد لَها دينها. أما عن القرن الرابع 

أي عن البشارة املتمثلة يف بعثة مهدي عظيم على رأس القرن الرابع  ،عشر
إشارات نبوية كثرية لدرجة ال يسع طالب احلق  هلا جدتفقد و ،عشر

حياولون يفتون بكفره وسكر معها أن العلماء عند بعثته ا، إال أنه ذُإنكاره
وص  ٣٦٣ص  "حجج الكرامة"يق حسن يف . فقد اعترف املولوي صدقتله

بأن العلماء املقلدين يف وقته والفقهاء واملشايخ يقولون عند مساع  ٣٨٢
فينهضون ملعارضته ويكفرونه  ،تعليم هذا املهدي أنه جييح الدين اإلسالمي

ومنحرفا عن  ،يسمونه كافرا ضاال ودجاالسأي  وفق عادم، ويضللونه
، مع ذلك لن يكون له عدو أشد من سيفهيهابون سجادة الصواب، إال أم 

خوف السيف  ولوالألن بعثته ستقضي على مكانتهم ومناصبهم،  ،املشايخ
حقدا وبغضا. لن يتبعه اخلواص بقدر ما ألفتوا بقتله، ولو قبلوه الستبطنوا له 

 ١أهل الشهودمن يتبعه عامة الناس، وسيدخل يف مجاعته العارفون باهللا 
  والكشوف والرؤى.

                                                           
١
شهدون سوى اهللا تعاىل يف خلقه ويف يف يعين الذين فنوا وأصبحوا ال يتعبري صو  

فهم ال يلتفتون إىل اخللق بل إىل اهللا اخلالق، وال إىل األسباب بل إىل اهللا  األسباب،
  )املترجمالذي هو مسببها. (
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 لوالاملعىن احلقيقي هو ومعاين خاطئة للسيف،  "صديق حسن"لقد فهم 
يف  اخوف سيف احلكومة لقتلوه، إن نسبة السيف إىل املهدي يعترب حتريفً

ا استطاع هؤالء ملاملعىن املراد باحلديث. فلو كان هذا املهدي حيمل سيفًا 
العلماء اجلبناء وآكلو جيف الدنيا أن ينعتوه بامللعون والكافر والدجال. إم 

حلزب فأىن  ،يفسدون دينهم باملبالغة يف إطراء الكفار أم جبناء لدرجة
فرا ودجاال بعد رؤيتهم بريق أن جيرؤوا على تسمية املؤمن كا اجلبناء هذا

السيف. إضافة إىل ذلك فقد زاد صديق حسن هنا من عنده أن األحناف 
ريه وليس منكري هذا اإلمام املوعود ومكفّسيكونون من ن وغريهم ياملقلد

هو منهم، يف حني أن هؤالء املوحدين هم أول املكفرين، وليس املقلدون إال 
اإلمام  هذا كبريا إذ ظن أن املراد منأتباعهم. وقد أخطأ صديق حسن خطأ 

السيف  وحاملاملوعود حممد بن عبد اهللا املهدي، ألنه املهدي الدموي 
والسنان على حد قوله، وعالوة على ذلك يعتقد هؤالء العلماء بأنه سيع سم

وستظهر على يده خوارق عظيمة،  ،صوت عظيم من السماء هلذا املهدي
حيمل ودخل يف أتباعه وينضم إىل املبايعني له، سينـزل املسيح من السماء في

املشايخ  ءهذا املهدي سيفًا ملعاقبة املكفرين. بعد كل هذا هل جيرؤ هؤال
كافرا و وملحداسواء أكانوا من املوحدين أو املقلدين أن يسموه ضاال 

ودجاال؟ بل احلق أن النبوءة املذكورة تتعلق باملهدي الغريب الذي ليس 
والذي ال عالقة له بالسيف والسنان. إذا كان  ،هذا العامل لكملكه من م

يقتل الناس حىت على س -على حد قول صديق حسن خان-املهدي الدموي 
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فكيف ميكن أن ينجو املشايخ من يده بعد تسميتهم  ،الصغائر من البدعات
وبعد كتابتهم فتاوى تكفريه؟ هل جيرؤ هؤالء  ،له بالكافر والدجال والضال

بالكافر والدجال ويكتبوا  - ايقطر سيفه دم-  جباراأن يسموا ملكًا املشايخ 
فتوى ضده؟ احلقيقة أن األحاديث النبوية تشري إىل عدد من املهديني، إال أن 

فتشابه عليهم األمر جراء  ،املشايخ مجعوا كل هذه األحاديث وخلطوها
بع عشر خلط هذه الروايات وقلة التدبر فيها، وإال فإن مهدي القرن الرا

قد ذكر يف األحاديث النبوية الشريفة  ،الذي مسي بسلطان املشرق أيضا
وسينـزل على صفة عيسى عند  والذي جهاده جهاد روحاين،خصوصا، 

أن احلافظ  ٣٨٧ص  "حجج الكرامة"شيوع الدجالية التامة. لقد ذكر يف 
ة أقوال، ": وقد اختلف الناس يف املهدي على أربع�ابن القيم يقول يف "املنار

  أحدها أن املهدي هو املسيح ابن مرمي. 
وأقول: ملا ثبت باألدلة الكاملة أن املسيح عيسى ابن مرمي قد مات 

امسه بسبب شيوع الدجالية، فال بد أن بوبعث  وبروزه،واملسيح املوعود ظلّه 
وعيسى عصره، وذلك ألنه لو صح تسمية  مهدي وقتهيفهم اجلميع أنه هو 

بأنه مهدي فل كل صاحل مهتدال يسمى باملهدي من نال مرتبة الروح م 
بربكة التزكية الكاملة وحظي من اهللا تعاىل بلقب عيسى وروح اهللا؟  اخلالصة

إنين ألتعجب كثريا من أن علماءنا يضجرون كثريا من اسم عيسى يف حني 
الم أنه أعطي هذا االسم أحيانا ألشياء مكروهة. فقد أننا جند يف كتب اإلس

                                                           

  البن القيم. (املترجم) "املنار املنيفكتاب "  �
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ورد يف كتاب "برهان قاطع" حرف العني "عيسى دهقان" كناية عن مخر 
العنب، أما "عيسى نوماهه" فهو يطلق على عنقود العنب الذي تصنع منه 

  اخلمر، كما يطلق على مخر العنب أيضا.
اسم "عيسى"  املشايخ على اخلمر يطلق أن العجبأليس مما يثري 

هلذا الشيء النجس أن  اويذكروه يف مؤلفام دون خوف ووجل، وجييزو
جل -يشترك مشاركة امسية مع ذلك الرجل الطاهر، أما الذي مساه اهللا 

فهو كافر  ،مقابل الدجالية املوجودة "عيسى"بفضله اخلاص وقدرته  -شأنه
  !يف نظرهم؟

   



 ��١٠٢ 	א
��	א����و��																																                  

  

  ميان غالب شاه اذوب نورد فيما يلي نبوءة �
  �كما رواها لنا ميان كرمي خبش حلفًا باهللا

   ارهــــــإظ

   -لوجه اهللا- شهادة حقة أدلى بها 

   ،جمال بوريالكريم بخش 

  وإطالعهم بقصد مواساة المسلمين
  

نصحا - اعلموا أيها اإلخوة املسلمون أنين أريد أن أذكر هنا بالتفصيل 
 دشهاديت الصادقة عن مرزا غالم أمح -وألجل مواسامإلخويت الكرام 

من "إزالة األوهام" حىت  ٧٠٧القادياين اليت سبق أن كتبتها يف الصفحة 
ولكي تربأ ذميت من واجب أداء الشهادة.  بشكل خاص،يطلع عليها الناس 

إن شهاديت تتمتع  ،وأقول حلفًا باهللا جل شأنه قبل إدالء هذه الشهادة
يا عن كل شك وريب وشبهة. وإذا كان وهي منـزهة كل ،بالصحة التامة

فأدعو اهللا  مين أو زيادة أو نقصان افتراءيشوب هذه الشهادة اليت سأذكرها 
تعاىل أن ينـزل علي ا أنين لو ذكرت  اعذابيف هذه الدنيا. إنين أعلم يقين

أصحاب اجلحيم،  كباركنت من لعلى اهللا  افتريتاألمر خالفًا للواقعة أو 
النبوءة اليت  لقد حفظتغضب اهللا ولعنته يف الدنيا واآلخرة.  وينـزل علي
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يتم أداء حىت  ،حفظها علىاهللا تعاىل أعانين بل  سأذكرها اآلن بضبط تام،
. وبداية أعرف يقينا أنين بسبب يف وقتها - اليت كنت أمحلها- هذه الشهادة 

وى حظا وافرا من فتا أنالوال بد أن  ،هذه الشهادة سأثري غضب قومي
 ،أُحرم من لقاء إخويت ومالقامسالكفر اليت توزع من مأدبة العلماء، و
ولكنين يف الوقت نفسه على يقني  ؛وأتعرض للسب والشتم واللعن والطعن

الفنت ب هذا العصر املليءيف  الدينية تام بأنين لو كتمت هذه الشهادة
ر املشتعلة وسأدخل النا ،وأرتكب كبرية من الكبائر ،ريب الكرمي فسأُغضب

تلحق يب بسبب هذه ساليت ال اية هلا. فلقد أخذت يف احلسبان اخلسائر اليت 
ويف اية املطاف رأيت هذه اخلسارة خفيفة  ،الشهادة من كال اجلانبني

أو أن  ،وتافهة جدا أن يهجرين وجهاء قومي بسبب هذه الشهادة احلقة
 السن واملوت قريب، فما يصفين املشايخ يف فتاواهم بالكافر. لقد تقدمت يف

أخاف الكفر واملعصية عند  إنين .أشقاين لو خفت غري اهللا يف مثل هذه السن
مسود ر حشأرضى إذن بأن أُ فكيفاهللا تعاىل، وال أطيق نار جهنم أبدا، 

قليلة متبقية من  فحسب أليامملشايخ وأفراد عائليت اإرضاء الوجه، من أجل 
وال ميكن أن أكذب عليه  ،حيايت. بل أدعو اهللا تعاىل أن يتوفاين على اإلميان

وشرف يف  حبال من األحوال، لو رضي يب اهللا تعاىل فكل ذلة يف سبيله عزةٌ
احلقيقة، وكل أملٍ لذةٌ ومتعة. ال يقلقين فراق إخويت يف سبيل اهللا، لقد بلغت 

كما أنين كثريا من أعزائي وأقاريب،  عد عين املوتوقد أب ،اية عمري تقريبا
من هذه الدار الفانية، فلو كان  بارحتايلأيضا يف القريب العاجل  مفارقُهم
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فيا له من حظّ مجيل أن أنال مثل  ،له فراقي من أجل اهللا ويف سبيله وإرضاًء
  هذا الثواب اجلزيل. 

 يكشف علي لو مل تكن عندي هذه الشهادة، ولو مل !أيها اإلخوة
جمذوب رباين هذا السر قبل ثالثني أو واحد وثالثني عاما من اآلن ودلين 

لكنت كإخويت من أشد أعداء مرزا غالم  ،على شخصية عيسى املوعود
 اليت كنت أعتربها عقيدةً-أمحد القادياين. ما كان يل أن أترك عقيديت الثابتة 

 املشايخوعند  ،ف الصاحلوعند السل ،ا عند أهل السنة واجلماعة امسلّم
وأؤمن بالسيد مرزا مسيحا موعودا ولو قُتلت دونه. ولكن اهللا تعاىل  -قاطبة

قبل ثالثني عاما على لسان عارف - برمحته اخلاصة قد أوصل إىل أمساعي 
أمورا أصبحت يل اآلن آيات  - جمذوب من سكان الرباري والفلواتوباهللا 

قليب على صدق السيد مرزا حبيث ما تت هذه النبوءات عظيمة، وقد ثب
 فال يبقيطلع النهار ي عندماباليت حبيايت يف هذا السبيل ولو قُطّعت إربا. 

كذلك ثبت عندي أن مرزا غالم أمحد القادياين  ،عند أحد جمال للشك فيه
هو ذلك املسيح الذي ووهو من  ،د مبجيئةعيميف الكتب باسم عيسى.  س

قد مات ولن يعود مرة  �لقد أيقنت من كل قليب أن نيب اهللا عيسى 
هذه األمة،  يففهو هذا اإلمام الذي ولد  همبجيئ �ثانية، أما من بشر النيب 

ن ال يعرفون هذا األمر ردت أن أظهر هذا الصدق لآلخرين أيضا، وأعني مأف
اىل يرى قليب بأنين صادق، ولو مل أكن من أجل إقامتهم على احلق. إن اهللا تع

  تدمريا.  اهللا صادقًا فليدمرين
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ال تردوا شهادة أخيكم ظانني ظن السوء بغري ! اتقوا اهللا وفأيها اإلخوة
  فإن ذلك اليوم األخري قريب للجميع وال مفر ألحد منه أبدا. ،احلق

باهللا  أما الشهادة اليت هي عندي فهي أن شخصا صاحلًا جمذوبا عارفًا
دعى غالب شاه كان يسكن يف قرييت "مجال بور" الواقعة يف حمافظة ي

ومع أنين ولدت يف عائلة "لدهيانه"، وكنت أالزمه لكسب الفيض منه. 
ال أستطيع أن أعرض عن إظهار احلقيقة مسلمة وكنت أدعي مسلما، ولكن 

ى قدمي عل وثبت ،أن هذا اذوب هو من أرشدين إىل اإلسالم الصحيح
  سبيل التوحيد الصايف واخلالص.

لقد ذكر يل هذا الرجل الصاحل أن عيسى قد شب اآلن وسينـزل يف 
حيتكم إىل والقرآن، وحيكم بالقرآن. مث كرر قوله:  ويزيل أخطاء"لدهيانه"، 

القرآن، ولكن املشايخ ينكرون، مث كرر قائال: املشايخ ينكرون إنكارا 
، فهل يتضمن أخطاًء؟ أجاب: لقد تعاىل شديدا. سألته: القرآن كالم اهللا

متت لغة الشعر مما أدى إىل وقوع األخطاء (يعين  تالتفاسري، وانتشر كثرت
بعث الالت من املبالغات كما يفعل الشعراء)، وعندما يغاحلقائق ب تغطية

حيتكم إىل وحكم بالقرآن، مث قال: خرج كل هذه األخطاء وييفسعيسى 
ورثة القرآن فكيف ينكرونه؟ أجاب: سيكون املشايخ  القرآن. قلت: املشايخ

 ؟ينكر املشايخ يف حني أم ورثة القرآن اأشد إنكارا له. أعدت قويل: ملاذ
استشاط غضبا وقال: سترى حالة املشايخ أم سيكونون من أشد املنكرين ف

له. مث سألته: إذا كان عيسى قد شب اآلن فأين هو؟ أجاب: يف قاديان. 
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تقريبا من "لدهيانه" فأين عيسى مخسة أميال تقع قاديان على بعد  :فقلت
إال أنه أجاب على هذا التساؤل فيما  ،فيها؟ فلم جيبين على ذلك يف وقته

ومل أستطع أن أطلب كتابته قبل هذا الوقت ألنين كنت قد نسيتها  ،بعد
ا تلك اليت -: إن قاديان مرارا بسبب طول الزمن واآلن تذكرت أنه قال

تقع قرب مدينة "بتاله". فلما أخربين أن عيسى موجود يف قاديان  - عيسى
قلت له منكرا قوله: إن عيسى ابن مرمي موجود اآلن حيا  ،وقد شب اآلن

يف السماء، وسينـزل على الكعبة، فمن يكون عيسى هذا الذي هو يف 
ق ودماثة: قال يل ردا على تساؤيل بكل رف ؟قاديان والذي صار شابا اآلن

إن عيسى ابن مرمي نيب اهللا قد مات ولن يعود ثانية، ولقد قتلت األمر حبثًا 
وحتقيقًا أن عيسى ابن مرمي مات ولن يرجع إىل هذه الدنيا. لقد مساين اهللا 

اسم  إنمث قال يل ثالث مرات  .وأقول حقا وال أكذب حديثًا ،تعاىل ملكًا
رأيت بأم عيين حتقق كثريٍ من عيسى املوعود هو غالم أمحد. رغم أنين 

نبوءات غالب شاه، إال أنين ظللت معارضا له خبصوص هذه النبوءة بأن 
إىل أن رأيت حتققها.  ،وامسه غالم أمحد ،عيسى املوعود موجود يف قاديان

غ هذه يأستسه ما كان يل أن رغم أنين كنت أعتربه رجال صاحلًا وتقيا إال أن
مع عقيدة أهل السنة واجلماعة، لذلك ملا  -حسب ظين-النبوءة ملعارضتها 

عن  كففتمسعتها للمرة األوىل رددت عليها بكل محاس واندفاع، مث 
إال أنين ظللت معارضا هلا يف قليب،  ،اإلصرار على رأيي يف الظاهر احتراما له

ألنين كنت أعتقد كاإلخوة اآلخرين اعتقادا جازما أن عيسى سينـزل من 
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لبتة. ولقد أخربين أيضا أنه ايزال حيا يف السماء ومل ميت  وهو ال ،السماء
عند ورود عيسى يف "لدهيانه" سيعم قحط شديد، ولقد رأيت بأم عيين أنه 

فقد أصاب "لدهيانه" قحط  ،ملا زار السيد مرزا "لدهيانه" بعد إعالن دعواه
د الرجل الصاحل قبل ثالثني أو واح اعظيم. على أية حال، لقد أخربين هذ

 األمور اليتورأيت بأم عيين أن مجيع  ،وثالثني عاما عن أمور حتققت اليوم
  حتدث ا غالب شاه قبل ثالثني أو واحد وثالثني عاما قد حتققت.

وأرى ضروريا أن أكتب ذه املناسبة أنين شاهدت مرارا وتكرارا أن هذا 
الرجل الصاحل كان صاحب خوارق وكرامات. ورأيت بعيين أنه وضع عالمة 

كان يف الغابة يف منطقة "رام بور" وقال سوف جيري هنا ر يوما ما. لقد مب
ك املنطقة، ولكن بعد كن مثة إمكانية ليجري النهر يف تلتأنكرنا قوله ألنه مل 

  فترة جرى النهر حقيقةً يف املكان الذي أشار إليه هذا الرجل الصاحل.
تقريبا ومل  بناءهاوكانوا قد أكملوا  ابئر حيفرونكان بعض البنائني ومرةً 
إال شيء قليل، فلما رآها غالب شاه قال ملاذا ترهقون أنفسكم  ايبق منه

. وكان قوله هذا خيالف العقل إمتام بنائهاالبئر ألنكم لن تستطيعوا  حبفر هذه
ألنه مل يبق من اكتمال البئر إال جزء بسيط جدا، مع ذلك فقد  ،يف الظاهر

أثر على سطح  اومل يبق هل ،حتقق قوله إذ دمت البئر يف تلك اللحظة
  األرض.

 سطحعن  نـزلأن ي "علي خبش"يف إحدى املرات دعا شخصا يدعى و
 ،الغرفة اليت كان جالسا عليها، إال أنه تلكأ يف التنحي عن ذلك املكان
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تلك الغرفة، فما أن تنحى علي خبش  سطحن ع أنزلهفزجره غالب شاه و
  .فجأة دمت حىت عن تلك الغرفة

قال: فقلت: نعم،  ؟بيك سن مكسورةسألين إحدى املرات هل كانت أل
دة طويلة، ومل يكن غالب شاه لقد دخل اجلنة. كان أيب قد تويف منذ م

أخرب ألنه أتى إىل قريتنا بعد وفاة أيب، فال بد أنه  وال عن سنه شيئًا، يعرفه
الكشف بأنه من أهل  نتيجةوبشرين  ،عن طريق اإلهلام والدي كسر سن عن

  اجلنة.  
وجدير بالذكر أن غالب شاه كان عارفا باهللا ملتزما بالدين وموحدا 

 سبيللذلك كان ينبوع التوحيد جيري على لسانه، لقد تعلمت منه  ،وجمذوبا
التوحيد الصايف، وداومت على ذكر اهللا تعاىل طريق اإلسالم الصحيح و

 يف قليب وأصبحت أمتتع بلذة الروحية احلياة دبتحبسب إرشاده يل حىت 
، إذ صرت أرى رؤى  كنت ميتا وعدت إىل احلياةوكأين يف العبادة عجيبة
بل ما كنت أرى مناما إال وكان يتحقق، وتشرفت بإهلامات  ،ةصادق

. كان يقول يل: كل بركة من اهللا اعتنائه يبصحيحة، وكل ذلك كان بربكة 
، أما املذاهب األربعة اليت اختذها الناس ألنفسهم فال ينبغي �واتباع الرسول 

ه يف كل بل جيب لإلنسان أن جيعل مقصوده اتباع اهللا ورسول ،اعتبارها شيئا
األحوال. ما ال يثبت من اهللا ورسوله فليس بصحيح أيا كان قائله. أما مثال 

مون اتباع أئمتهم على االتباع الذين يقد- املقلدين هلذه املذاهب األربعة 
وال يطيع أحدا  ،يقول أحد التالمذة إنه يطيع أستاذه فقط نْأفهو ك - النبوي
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يتدبرون القرآن واحلديث ويتحرون  سواه. ليس على احلق اخلالص إال الذين
الصدق من خالل اتباعهم كالم اهللا تعاىل مث يعملون حبسبه. وليس من شيمة 

حتديد فيوض  أهل الدين اتباع املذاهب األربعة ولو مبخالفة قول اهللا تعاىل، أو
اتباع األهواء.  واهللا تعاىل يف هذه املذاهب األربعة، إنه ليس بدين أبدا بل ه

  .�و ما جاء يف القرآن وما علمه رسول اهللا الدين ه
يل حىت آيت  نْذَفأْ ،قلت له إحدى املرات أريد أن أكون تلميذك اخلاص

يطالب الصحابة جبلب احللويات؟ كل  �باحللويات، فقال: هل كان النيب 
كان معني الدين جشيت  :اجلذب ؤهانعمة تنال باحملبة. كان يقول يف حالة مل

وقطب الدين خبتيار كاكي من النساك والزهاد أما أنا فملك. كان طبعه 
ينفر من األمراء، بينما كان حيب الفقراء ويتعامل معهم بكل رفق وحمبة. مل 
يعمر لنفسه بيتا بل كان يقيم حيثما شاء ويعاجل املرضى، مل يكن يسأل أحدا 

  ي.أبدا، كان مفعما باحلب اإلهل
ولعل النعمة العظيمة من بني النعم اليت حظيت ا جراء تأثري صحبته 

يف حني أن كبار  ،من التعثر خبصوص السيد مرزا يلاهللا تعاىل  إنقاذالصاحلة 
العلماء تعثروا وسقطوا على وجوههم. فليس ثبايت هذا من قويت بل هو بسبب 

إنك سترى  :غالب شاهحيث قال يل  ،النبوءة اليت مسعتها قبل فترة من الزمن
عند ظهور عيسى. ولقد أشار يف قوله هذا إىل طول عمري  السيئة حالة املشايخ

 :وكان يعين ذلك أنين سأعيش على األقل ثالثني سنة أخرى، حيث قال ،أيضا
  لن أكون على قيد احلياة إىل ذلك الزمن أما أنت فستكون موجودا.
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أن أكتب هنا تفاصيل تلك الرؤى الصاحلة اليت رأيتها بفضل  يسعينال 
كثري احملبة واإلخالص واملواساة مع  لقد كنت على عالقةفيوض صحبته. 

هل تعرف أحوال هؤالء املشايخ؟  :املشايخ، فقال يل غالب شاه مرةمن 
ممن أعرفهم من مشايخ "لدهيانه" -فرأيت بعد فترة يف املنام بعض املشايخ 

حبالة يرثى هلا، وبأبدان هزيلة وثياب وسخة  -ى قيد احلياة حىت اآلنوهم عل
بل كان حيضين  ،ال مينعين غالب شاه من مصاحبتهم ن. أما املشايخ الذيبالية

على مصاحبتهم فكانت أحواهلم الطيبة تنكشف علي بالرؤى. كنت أرتاد 
الرئيس األعظم  ،جملس املولوي حممد شاه والد املولوي حممد حسن

 ضرأيته مرة يف الرؤى جالسا يف لفيف من الناس وعليه لباس أبيولدهيانه، ل
رائع ومجيل، ومجيع من حوله يف هذا الس يلبسون ثيابا بِيضا، فألقي يف 

لذلك يبدو مجال  ،روعي أن املولوي حممد شاه متمسك بالدين والشريعة
  .النحولباسه على هذا 

خصا يقول يل: أُعطيت سبعني ويف إحدى املرات رأيت يف الرؤيا ش
أما ما  ،إميانا. فذكرت ذلك للمولوي حممد شاه فقال: اإلميان واحد

ذكرته فهو يشري إىل كمال اإلميان، ويقصد بعدد السبعني قوة اإلميان 
 ،والعاقبة احلسنة. فاحلمد هللا أنين عرفت احلق يف عصر الطوفان هذا

  وأنقذين اهللا تعاىل.
نلت كل هذه الربكات بفضل صحبة غالب شاه الذي أعلم يقينا أنين 

ده أحد من صحبيت أنه سيجد يف العبادة حالوة يأقل ما يستف إنّ :كان يقول
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واستجابة، أي ينقذ من خطر سلب اإلميان. فقد عصمين اهللا تعاىل من العثار 
  وثبت قليب على اإلميان بصدق السيد مرزا. ،بالفنت ءيف هذا الزمن امللي

خري أريد أن أوضح أمرا آخر وهو أنين نشرت هذا اإلعالن حلفًا ويف األ
كما اكتتبت يف "إزالة األوهام" أن كثريا من الناس  هإال أن ،باهللا جل شأنه

يف هذه املناطق يعرفون أخالقي وأحوايل، وكيف قضيت حيايت كلها 
النجسة طرق البالصالح والتقى، ولقد عصمين اهللا تعاىل دوما من اتباع 

مدينة "لدهيانه"  يف كما يعرفين جيدا رئيس املوحدين .الكذب واالفتراءو
 انتمائي إىل قومه،الذي حظيت بشرف  ،حضرة املولوي حممد حسن أيضا

عائلته بعالقة احملبة واالحترام منذ زمن جده، فرغم أنه مع والذي أرتبط 
هذا العبد الرأي مع ذلك يستطيع القول قسما بالقرآن الكرمي أن  خيالفين

حيظى بسمعة طيبة، ، واملتواضع كرمي خبش ظل طوال حياته متمسكًا بالدين
واألوباش من  األوغادومل يظهر منه قط الكذب واالفتراء الذي هو ديدن 

الناس. ولو كان خمدومي املولوي حممد شاه على قيد احلياة اليوم لشهد يل 
عاقل احلكيم أن يفكر هو اآلخر بالصالح والتقوى. عالوة على ذلك ميكن لل

االفتراء خبصوص قضية السيد املرزا سوى لعنة وأنين لن أنال من الكذب ب
أمتتع بعالقة احملبة والصداقة والقرابة مع أسرة عظيمة إنين اخللق وخالقهم. 

أي عائلة املولوي حممد حسن رئيس "لدهيانه"، ففي  ،عريقة يف اإلسالمو
وأخذ الناس  ،اليت انفصل فيها املولوي حممد حسن عن السيد املرزا األوضاع

فسد أليف هذه الظروف  حدا يبفما الذي  ،يصفونه بالكافر مرة بعد أخرى
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فراق  وأحتمل األعزاء إخويت وأختلى عنديين ودنياي مبيلي إىل السيد املرزا، 
مل لعنة حتودفعين إىل حضرة املرزا  واألمر الذي جعلين أميل إىلقومي؟ 

، إمنا هو صدق السيد اخللق وطعنهم وحتمل سخط خمدومي القدمي أيضا
الذي انكشف علي من خالل نبوءة غالب شاه. وإنين أكرر كالمي املرزا 

السابق فأقول: ميكنكم أن تسألوا حضرة املولوي حممد حسن قسما باهللا عن 
والنبالء ونسل  ءوذرية النجبا ،األتقياء من ولدأخالقي وأحوايل، فأرى أنه 

أهل العلم والكاملني من الرجال، إنه يعرف حايل وأنا أعرف مبا يتمتع به 
من نبل عائلي وجنابة أسرية عريقة، وأقابله منذ زمن والده اجلليل. لقد 

ألن هناك نريانا عظيمة من الضالل متقدة  ،كتبت كل ذلك لوجه اهللا تعاىل
شخص واحد فحسب شهاديت هذه  بسببفلو اهتدى  ،يف كل مكان

ليس عجيبا أن وأيام املوت،  ودنت شختفسأنال أجرا من اهللا تعاىل. لقد 
 ألنه يكرم املرء  الوحيد،بفضله على هذا العمل الصاحل  الرب الكرميمين علي

أحيانا على كلمة واحدة، كما حفظ ذكر رجل صاحل يف كالمه ايد 
، إنه الغفور )١١(األحقاف  �رائيلَوشهِد شاهد من بنِي إِس �قائال:

  قوله وأي اآلن هذا اإلعالن. أردت. وذا أكون قد أيت ما الرحيم
Û�Ü��

	Í�3Ý�Þ��m      ß"�àR�áâ�Lãä��s  
ما على الرسل فإذا مل يكن هناك من مييل إىل االستماع،  ليس مهماأي: 

 إال البالغ.

======�======  
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  تعليق البطالوي 

كم السماوي" والرد عليه،على كتيبنا "الح  

  وإتمام الحجة من خالل اآليات السماوية
  

من وغريها  ٥٢إىل  ٥٠، ٢٧ اتلقد حاول الشيخ البطالوي يف الصفح
رده على كتيب "احلكم السماوي" أن يثبت للناس بشكل أو بآخر أن طلبنا 

الذي سبق أن قدمناه مليان نذير حسن الدهلوي ورفقائه اختبارا -  للمبارزة
خيالف مبادئ العدل. ولكن باستطاعة كل عامل ومنصف أن يدرك  -إلميام

قد أثبت من  ،أنه بدال من أن يرد حجتنا الواقعة عليه وعلى شيخه الدهلوي
خالل كتيبه هذا أنه ال يرضى حبال من األحوال اخلطو حنو الصدق 

لتخلص من أوهامه الشيطانية. يعلم اجلميع كما يستطيع كل واحد أن وا
أنه واملولوي نذير حسني قد كتبا  يل يعرف من خالل قراءته لفتوى تكفريه

، واإلحلادفتوى الكفر  - بكل إصرار وبشكل قطعي ويقيين- ضدي 
 التهمبالدجال والضال والكافر. ولطاملا رددت على هذه  ووصفاين

 يال أدعف ،أا ال حتتوي على كلمة الكفرو ،كتيب حوتها وشرحت املراد مم
وال أنكر املعجزات ووجود املالئكة وليلة القدر،  ،امللةعن روج ال اخلالنبوة و

يقينا كامال وأؤمن إميانا  أوقنبل  ،هو خامت النبيني �بل أؤمن بأن النيب 
هو خامت األنبياء، ولن يأيت بعده نيب هلذه األمة  �حمكما جازما أن نبينا 

ا، ولن يا أم جديدنسخ من القرآن الكرمي نقطة وال حركة سواء أكان قدمي
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واحدة، ولكن ميكن أن يأيت احملدثون الذين حيظون بشرف املكاملة واملخاطبة 
غة بغون بصبصويتصفون ببعض صفات النبوة التامة بصورة ظلية، وي ،اإلهلية

النبوة من بعض الوجوه والنواحي، وإنين أحد هؤالء احملدثني. ولكن هؤالء 
وأتأسف بشكل خاص على نذير حسني الذي  ،املشايخ مل يفهموا تصرحيايت

ملا رأيت أم  ؛أضاع مجيع ما تعلمه يف حياته. باختصارقد يف كرب سنه 
 ،خمالفًا يعرضون عن القرآن واحلديث ويفسرون كالم اهللا تعاىل تفسريا

مت أمامهم ذلك احلكم مث قد ،جلأت إىل اهللا وطلبت منه حكما مساويا
اهللا تعاىل على قليب. فلو كان يف قلبهم شيء من العدل  ابالصورة اليت ألقاه

حيث  منهمله من طلب تافه  قبوله. ويا يفطلب احلق ملا ترددوا حب و
عني ميعاد أو ،يف اإلهلام نفسي مدة السنة احملددة ءأن أبدل من تلقا اأرادو

أسبوع أو أسبوعني مكاا. ال يعرف هؤالء أن هذا امليعاد من اهللا تعاىل، وال 
ميكن لإلنسان أن جيرؤ على حتديد ميعاد إلراءة اخلوارق، ومل يفعله األنبياء 
أيضا، أما إذا حدد أحدهم من عنده ميعادا فقد استوجب عتابا من اهللا، 

ن ذهبت ادعاءام أتساءل: أيتبدل مدة سنة بأسبوع؟ فكيف ميكن إذن أن ت
للعلم واملعرفة؟ أال يعلمون أن حتديد املواعيد ليس من عمل اإلنسان، ولكن 
إذا كان أحد امللهمني منهم تلقى إهلاما إلراءة الكرامة خالل أسبوعني فبها 

زته ، وعليه أن يريين تلك الكرامة وسأقبلها منه، فلو مل أستطع مبارتونعم
فهم الصادقون. ولكن اعلموا أنه الكذب احملض واهلذر من القول، احلقيقة 

  أعينهم فال يبصرون وال يفقهون.على أغشى وأن اهللا تعاىل قد أقسى قلوم 
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هل ميكن للملهم من اهللا أن يقول شيئًا من عند  ؛يا أيها املنصفون! تدبروا
 نفسي هذا امليعاد الذي أطلعين ءنفسه؟ فكيف يسعين إذن أن أبدل من تلقا

ر هو بنفسه فهو املختار وال خيار يف ذلك ؟ أما إذا غيإزاءهماهللا تعاىل عليه 
  لإلنسان وال يلزمه أمر أحد. يقال بالفارسية:

�å"��æ�5 �§R��ç  
أي يتسم بالتحمل. فلو  ،جيب أن يكون الطالب صبورا ومحوالً :أي

فليس موعد السنة ببعيد. ليس  ،افون جهنمكانوا طالبا صادقني للحق وخي
املراد من السنة انقضاء جلّ أيامها بل اهللا تعاىل بفضله ورمحته سيحكم 

  آية قبل مضي أسبوعني فحسب. على إظهارخالل هذا امليعاد، وهو قادر 
لقد كتبت إليهم للمبارزة ألن نذير حسني والبطالوي وغريمها يكتبون 

ر ومردود وملعون ودجال وضال لدرجة أن بشكل واضح وصريح أنين كاف
من يؤمن يب فهو عندهم كافر أيضا، فكان ضروريا يف هذه احلالة اختبار 
اآليات اليت تدل على صدق اإلميان، ألنه مما ال شك فيه أن اهللا تعاىل مييز 

وبالتايل فإم حبسب هذه اآليات السماوية ميتازون  ،املؤمنني بآيات خاصة
نافقني والفاسقني امتيازا كليا. ولقد دعوم إىل هذا األمر عن الكفار وامل

نفسه حىت يتضح للجميع من هو املؤمن عند اهللا ومن هو مورد سخطه 
 املبارزة، من صدق إميام ملا الذوا بالفرار من نيوغضبه. لو كان هؤالء واثق

أخريا  انربى أحدهم إىل اآلن يف امليدان وناشد للمقابلة، بل اعتذرواما و
ولكنهم  ،قائلني: ميكن أن تري هذه اآليات وسنكون من الذين يقبلون
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منها أم ال يقبلون تلك اآليات ما مل ينـزل عليهم  ؛عرضوا األمر بشروط
أو  ،هب لألعور عني ثانيةوأو ت ،أو يربأ جمذوم ،املن والسلوى من السماء

علة مث أخرج منها أو أن أقفز يف النار املشت ،تحول العصا حيةً تسعىت
  ."احلكم السماوي"من الرد على  ٥٠ما، انظروا الصفحة ـسال

والرد على كل هذه األمور الواهية أن اهللا تعاىل قادر على كل هذه 
وعلى إراءة آيات أخرى ال حصر هلا، إال أنه يعمل مبا يوافق  ،األمور

 هنفس على املنوال . لقد سبق أن سأل الكفار السؤالشيئتهحكَمه وم
) أي إذا كان النيب ٥(األنبياء  �فَلْيأْتنا بِآية كَما أُرسلَ الْأَولُونَ �قائلني:

صادقًا فعليه أن يرينا آيات مشاة ملا جاء به موسى وغريه من أنبياء بين  �
يرقى يف السماء  وأ ،قد قال املشركون جيب أن حييي لنا أمواتنافإسرائيل. 

ولكن اهللا  ذلك، وغري ،بكتاب نلمسه بأيدينا منها ويأيت ،على مرأى منا
 ،اآليات اليت أراد إظهارها هلمإال أراهم  وما ،تعاىل مل يتبعهم كاملرؤوسني

؟ وكان هذا القرآن آيةً يكفيكأال  :ويف بعض األحيان قيل ملن يطلب آية
 الرد حكيما جدا ألنه يفهم كل عاقل أن اآليات على قسمني، نوع يصعب

بل يستحيل ذلك؛ أما النوع  ،بينه وبني السحر واملكر والشعوذة تفريقال
وال تشوا شائبة أو  ،الثاين فيتميز كليا عن مثل هذه األعمال املغشوشة

، ومعجزة القرآن الكرمي االحتيالشبهة من السحر أو املكر أو الشعوذة أو 
براقة تلمع كاللعل فهي معجزة المعة  ،النوع الثاين من اآلياتذا تعلق ت

حتويل العصا إىل حية ليست بآية إن املنري من مجيع اجلوانب والنواحي. 
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وال يفتأ بعض الناس  ،مميزة، فقد حوهلا موسى كما حوهلا السحرة أيضا
ولكننا مل نعرف إىل اآلن مباذا تتميز حية املعجزة عن حية  ،حيولوا إىل حية

السحر. كذلك من ميارس عمل التإنه يكسب فب ريف سلب  اطويلً اباع
أو  سيحيني أو اهلندوس أو اليهود أو املسلمنيمن املاألمراض سواء أكانوا 

مبشيئة اهللا تعاىل من بعض األمراض املزمنة الناس ون ئوأحيانا يرب امللحدين،
. فمن االخنداع االعتماد كليا فحسب كاجلذام وغريه بواسطة هذا العمل

ما مل ترافقه نبوءة من النبوءات، كذلك فإن بعض  األمراض على شفاء
بشيء،  هممتسأن املشعوذين اليوم يقفزون يف النار وخيرجون منها دون 

فهل ميكن إثبات أية حقيقة من خالل أعمال الشعوذة هذه؟ ولعلكم ال 
 ،زهيدة فلوساتعرفون شعوذة إنزال املن والسلوى حيث يقبضون من الناس 

. أما إذا رأيتم املشعوذين والسحرة وغريه ل ذلك زبيباويرشون عليهم مقاب
إذ إم يقطعون الرأس عن طريق خدعة  على أيديهم، تمايعمن أوروبا لب

أتذكر جيدا أنه كان يف منطقة  خفية مث يوصلونه باجلسد مرة ثانية.
الذي تاب وبايع على يدي-دعى "مهتاب علي" "جالندهر" مشعوذًا ي، 

 الس فقد أرى - اية املطافودخل مجاعيت يفعمالً من  يف بييت يف أحد ا
أمثالك قائلني: إا كرامة واضحة. بعض املشايخ فصرخ  ،أعمال الشعوذة

ال تثبت احلقيقة مبثل هذه األعمال وال سيما يف عصرنا  !أيها الشيخ
ألنه كثر يف زمننا هذا  ،إذ إن هذه األعمال تزيد اإلنسان شكوكًا ،احلاضر
شعوذين والسحرة الذين قد تسموم أصحاب الكرامات عند عدد امل
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ولكن ليس لعاقل مطلع على هذه األمور أن يعتربها  عماهلم،رؤيتكم أل
آيات بينة. مثال لو أخفى أحد وريقة صغرية يف إبطه مث أخرج منه محامة 

أما العاقل  أمثالك،بدال من تلك الوريقة فال يعتربه صاحب كرامات إال 
بل يصفها  ،أعمال الشعوذة معرفة كافية فال يعتربها كرامة الذي يعرف

وال  ،ربت هذه األعمال يف القرآن الكرميباخلداع وخفة اليد، لذلك ما اعت
أو حيول  ،يف التوراة من آيات صدق نيب من األنبياء بأن يلعب بالنار

بل الذي عد من  ،أو يري مثل هذه األعمال البهلوانية ،اخلشب إىل حية
 ،ات صدقه هو أن تتحقق نبوءاته أو تصدقه نبوءة من النبوءات السابقةآي

ألنه لو أظهر اهللا تعاىل على أحد أمرا من أمور الغيب عن طريق استجابة 
مث إذا حتقق ذلك األمر فال بد أن يكون دليال على أن ذلك  ،الدعاء

ني أيضا الشخص من املقبولني، والقول بأن املنجمني أو الرمالني أو العراف
يشتركون يف هذا األمر هلو خيانة واضحة وخمالف للتعاليم القرآنية، ألن اهللا 

 �فَال يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا * إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ �جلّ شأنه يقول:
اهللا تعاىل قد جعل اإلظهار على األمور الغيبية  فمع أن). ٢٨-٢٧(اجلن  ١

وإِنْ يك صادقًا  �خاصة ملرسليه حيث أكد على ذلك بقوله: عالمة
كُمدعي يالَّذ ضعب كُمبصمع ذلك فالنظر إىل النبوءة ٢٩(غافر  ٢ �ي ،(

ة هو من عمل هؤالء باالستخفاف واالزدراء ومطالبة حتويل اخلشب إىل حي
                                                           

  أي ال يطلع اهللا تعاىل على الغيب إال الذين يرسلهم هلداية اخللق. منه  ١
بعض نبوءاته املتعلقة بكم، أي إن  تتحققإن كان هذا الرسول صادقًا فال بد أن   ٢

  حتقق النبوءات يعد من عالمات الصدق. منه
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العصر  تطورات كما أم جيهلون ،املشايخ الذين تركوا التدبر يف القرآن
  احلاضر.

 ،طالبتهم باالختبار اإلمياين يف احلكم السماوي سبق أن ؛على أية حال
فعلى ميان نذير  ،ومطالبيت بإراءة اآليات املبارزةولكنهم إذا أرادوا اهلروب من 

أم ليسوا  - حبسب ما كتبته- حسني والبطالوي أن ينشرا أوال اعترافًا 
ألنين كنت  ،ال يتمتعون باألنوار واآليات اإلميانيةأم و ،باملسلمني إال باالسم

قد وضعت يف "احلكم السماوي" هذا الشرط املتمثل يف إراءة اآليات من جهة 
واحدة لتحطيم كربهم، وهو ما يظهر على صعيد الواقع أيضا إذ يدعون بأم 

ظ احلوعدمي ميان اإل فاقدن، ويعتربونين ووشيوخ الكل وامللهم املؤمنون الكاملون
للفصل صورة أخرى سوى املبارزة. ولكنهم لو ختلوا عن ادعائهم  تبقمنه، فلم 

ففي هذه احلالة تقع علينا مسؤولية تقدمي  ،بأم أصحاب الكماالت اإلميانية
. أما ميان نذير حسني والشيخ البطالوي من جهة واحدة والربهان ثباتاإل

مع شخص هو كافر يف نظرهم  من املبارزة مافعليهما أن خيربا عن سبب هرو
وملاذا يطالبونه بإراءة اآليات من جانب واحد رغم  ،بل هو أسوأ من الكفار

لو كان طلبهم هذا ردا  ؟الكل وخشيو بلل  الكمننياملؤمكوما من بئهما ادعا
مقتضى هذا  ععلى ما ورد يف "احلكم السماوي" فيجب أن يكون متوافقًا م

إذا كانوا يدعون بإميام الكامل فال بد أن يهبوا الكتيب، وهذا يعين أم 
يف احلكم السماوي، وإال فيمكنهم املطالبة بإراءة  الوارد الشرط للمبارزة وفق

  اآليات من جانب واحد بعد االعتراف بأم يفتقرون إىل اإلميان احلقيقي. 
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 "ميان غالب شاه"من - إن هاتني النبوءتني  :ويف األخري نريد أن نقول
آيات صرحية حبقي وفق املعايري الواردة يف القرآن  -"ويلالاهللا  تنعم"و

واخلداع واحليل البشرية. واآلن إذا كان  للشعوذةالكرمي، وال دخل فيهما 
إال أنه مستعد  ستاره،أحد املتصوفني املتسترين الذي ال يريد أن خيرج من 

فعليه  ،دهيانويإلراءة اآليات على حد قول البطالوي ومري عباس علي الل
وأن  ،أيضا أن يقدم يف تأييده مثل هاتني النبوءتني لبعض األولياء القدامى

تكونا مشفوعتني باإلثباتات املماثلة أيضا. وإننا نتعهد حلفا باهللا تعاىل أنه لو 
على هذه الدرجة  مماثلة ثبت أم أيضا كانوا قادرين على إراءة آيات

فإننا  وكان قد مت التنبؤ ا قبل زمن طويل، ،والعظمة اإلثباتاتمن املذكورة 
 حتقق كثري منهااليت - ويبلغ عدد نبوءايت  .مستعدون لتحمل عقوبة اإلعدام

أي  ،قرابة ثالثة آالف، منها نبوءة إخفاق دليب سنغ -بعد استجابة الدعاء
وقد نشرت هذه  ،أنه لن ينجح يف حتقيق مرامه يف الوصول إىل البنجاب

لقيت على مسامع مئات من الناس، ا يف أحد اإلعالنات وأُالنبوءة مبجمله
البانديت ديانند، ونبوءة عن ابتالء الشيخ مهر علي  موتومنها نبوءة عن 

  ١خروجه منه بأمان.مث عن  ،الرئيس
لنا، وغريها من  معارضومنها نبوءة عن حتول الشيخ البطالوي إىل  

  ا املقام.نبوءات أخرى يسبب إيراد تفاصيلها تطويال يف هذ
                                                           

جيب أن يعطى القرآن بيد الشيخ مهر علي مث يسأل حبلف اليمني عن هذه النبوءة،   ١
ألن الذي ينكر حفاظًا على مكانته ومنصبه يف اتمع أو خوفًا من املشايخ، فال يسعه 

  ، فلو فعل ذلك تعرض سريعا للخزي نتيجة ميني كاذبة. منهاإلنكار بعد حلف اليمني
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فلو كان يف مشايخ حزب املعارضني شيء من اإلميان لعقدوا جلسة 
مث قدموا من طرفهم نبوءات  ،خاصة ذه النبوءات وطالبونا بإثبات حتققها

لعدم  املذكورين املنافسةوأثبتوا حتققها، ولكنهم إذا عجزوا عن نوعي 
وال حاجة هلم  ،فلهم أن يسعوا لالختبار خالل سنة كاملة قدرم عليهما،

بل عليهم أن ينشروا يف إحدى اجلرائد كل  ،كبريةأية جمادلة للخوض يف 
نبوءة حتققت باستجابة الدعاء مع بيان وقت ظهورها، وسنقوم مبثل ذلك 

هو ن بعد مضي سنة كاملة متلقائيا من طرفنا أيضا، وسيتضح للجميع 
لوا فليعلم اجلميع أن املؤيد من اهللا ومن هو املخذول واملردود؟ فإن مل يفع

وال يسلكون إال مسلك البخل  ،هؤالء املشايخ ال يريدون إال إخفاء احلق
والتعصب، وال عالقة هلم بطلب احلق. وهلم آية عظيمة أخرى لو كانوا 

يقومون مبحاوالت مستميتة ليل ار ليطفئوا نور اهللا  أم وهي ،يعلمون
الناس، ويبذلون قصارى  وونويغوال يدخرون مكرا يف هذا اال  ،هذا

وحييكون  ،ويكتبون فتاوى التكفري ،جهودهم لطمس احلق والقضاء عليه
حىت أن البطالوي قد ألّب الناس  ،د إلحلاق األضرار واألذىياملكا

مل يتركوا مكرا أو خدعة أو  ؛أمام احلكومة، باختصار والتظاهرلالحتجاج 
من كثري تأييد عامل  يف ذلك بواحيلة إال واستخدموها يف هذا اال واستقط

ين : "إالناس. وكما أنين أطلعت البطالوي قبل هذه األحداث على إهلام
، وقد بدأت هذه احلالة املذكورة بالظهور اآلن حيث "وحيد، واهللا معي

بلغ الناس يف العداوة واملعارضة درجة تناسوا فيها صلة القرابة أيضا. ولكن 
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إذا كنا حنن الغالبني واملنتصرين يف اية  مع بلوغ هذه األعمال ذروا
  فهل من آية أكرب من هذا؟! ،املطاف

من اهللا جل شأنه هلي آيات بعينها ملن كانت له  وإن املنن النازلة علي
فَمن أَظْلَم �يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي بوضوح تام:  :عيون. انظروا

وهو يعاجل أخذ املفتري وال ميهله. ومير اآلن  �ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا
 ،بفضله تعاىل العام احلادي عشر على إعالين بأنين جمدد ومثيل املسيح

أنه لو مل يكن هذا من  وأحظى باملكاملة واملخاطبة اإلهلية، أال يكفي هذا آيةً
ا ال قرار طول األعوام العشرة الكاملة اليت تعترب جزًء هعند اهللا تعاىل ملا كان ل

أال يكفي آية أنه ال يستطيع أحد أن  :بأس به من عمر اإلنسان. أكرر وأقول
يقف أمامي يف جمال اختبار النبوءات اإلهلامية، وإن جاء أحد فقد أخزاه اهللا 

مبئات من التأييدات اإلهلية. اعلموا أنين بستان  نعم علي، كما أنه يتعاىل
وجوه املعارضني  ع، ستسودومن أراد أن يقطعين فسيقط ،حلضرة القدس

  لقوم يبصرون. اتويندم املنكرون، إن يف ذلك آلي
èé�ê�� �°)�ë��)         ì�í�î��"��èR��ê  

�ï��h��ð� �F�ä    è)ñ�Fò�� �ó�� 	 �E)"  
أنا لسب وبذاءة اللسان! واملستمر على ا الشديد سوء الظنأسري أي: يا 

  ، والغريب أنك تصفين كافرا. على أن تكون مسلما حريص
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  التبليغ الروحاني

  لهم البشرى في الحياة الدنيا

)(7�(o�3���ôõ� 8mö��(�à÷�    )��(o�)ø-�)�� � � �
�

ù��<�ú�5 �§û  
 مل يكن إن الباحث عن احلق إىل الصراط السوي، تعاىل اهللايهدي : أي

  .هفي هو نفسه كسوال
لقد ثبت من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف أن املؤمن بنفسه 

هذا املؤمن  صاريرى له أيضا، وال سيما إذا ويرى رؤى صاحلة مبشرة 
بل كان  ،مطرودا يف أنظار الناس وخمذوال وملعونا ومردودا وكافرا ودجاال

وال ميكن ألحد أن يعرف شيئا عن تلك  ،عندهم أكفر الناس وشر الربية
باللطف واإلحسان اليت حيظى ا املؤمن يف أوقات  الفياضةاملكاملات اإلهلية 

  األذية وكسر خاطره. 
 �ü��8ý�����0")�8�þ    ����� �� ������Î�Á  

  إن رمحة اهللا اخلالق مالذ لألولياء وكنها خافية حتت لعنات اخللق.: أي
أنه يف  البيضاء أستطيع أن أؤدي حق شكر اهللا تعاىل على مننه وأياديهوال 

 من كل حدب وصوب املشايختعالت فيه أصوات  هذا التكفري الذي زمن
"قل إين أمرت وأنا أول جل شأنه:  اهللا ، ناداينلست مؤمنا: قائلة
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ومن ناحية  ،آخرببطريق أو  إجاحيت املشايخ ينشدفمن ناحية  املؤمنني."
ومن  الدوائر، عليهم دائرة السوء." عليك"يتربصون أتلقى إهلاما:  أخرى
يعدين  جهة أخرىومن  ،وخيزوين ليهينوينيبذلون قصارى جهودهم جهة 

 ك، اهللا يعطيك جاللك.""إين مهني من أراد إهانتك، اهللا أجراهللا تعاىل: 
 معتقدات هذا الذي يتبىناملشايخ فتاوى متتالية بأن  يكتبمن ناحية و

يؤكد اهللا تعاىل بإهلامه بكل ومن ناحية أخرى  ،الشخص أو يتبعه فهو كافر
وعليه فإن هؤالء  "قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا.": تواتر

  املشايخ كلهم حياربون اهللا تعاىل، وسنرى من يكون النصر حليفه.
أن بعض الناس من  هي وأخريا فليتضح أن الغاية من هذه السطور

 �البنجاب واهلند كلها أرسلوا يل رؤى حظوا فيها بزيارة رسول اهللا 
 قوهلم: تتلخص يف ، وهيتلقوها خبصوص هذا العبد املتواضع إهلاماتو

يف املنام أو علمنا من خالل اإلهلام من اهللا تعاىل أن هذا  �رأينا رسول اهللا 
يل بعضهم  وذكرىل فاقبلوه. الشخص أي هذا العبد املتواضع من اهللا تعا

وكأنه خرج من روضته  ،يف حالة الغضب الشديد �رؤى رأوا فيها النيب 
املقدسة وقال عسى أن حيل غضب اهللا تعاىل بكل من يؤذي متعمدا هذا 

 ،أي هذا العبد املتواضع. مل ألتفت إىل هذه الرؤى يف البداية ،الشخص
وبلغ األمر  ،لى نطاق واسعولكنين أرى اآلن أن هذا األمر قد انتشر ع

هذه ون عن عنادهم وحقدهم عن طريق وا يتخلّؤدرجة أن بعض الناس بد
 ساعدونويدخلون يف زمرة املخلصني الكاملني، وأصبحوا ي قط،الرؤى ف
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من الرباهني  ٢٤١بأمواهلم، فتذكرت يف هذا الوقت إهلاما ورد يف صفحة 
"ينصرك رجال نوحي األمحدية، وقد مضت عليه فترة عشر سنني وهو: 

الوقت اآلن، لذلك أرى مناسبا أنه إذا  ذلك، فلقد حان إليهم من السماء"
بلغ عدد هذه الرؤى واإلهلامات إىل حد ال بأس به فتنشر يف كتيب 
منفصل، ألا أيضا متثل شهادة مساوية ونعمة إهلية، ويقول اهللا تعاىل: 

)، ولكن قبل هذا نبلغ بالغًا ١٢(الضحى  �وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ�
وهو أنه إذا أراد أحد بعد اآلن أن يطلعين على رؤيا رآها أو إهلام  ،هاما

تلقاه عين فعليه أن يسجل يف رسالته قسما باهللا أنه يف الواقع رأى هذه 
فتنـزل عليه اللعنة  ،من عند نفسه شيئًا الرؤيا، وإذا كان قد أضاف فيها

كتبوا رؤاهم حبلف اليمني سلفًا فال  ومن . الدنيا واآلخرةوعذاب اهللا يف
ولكن مل تكن  ،إهلامام وأداعي هلم بإعادا، أما الذين قد كتبوا رؤاهم 

فعليهم أن يرسلوها جمددا مؤكدةً بالقسم،  ،مؤكدة بالقسم تلك بيانام
 بياندون إرفاق نشر أي رؤيا أو إهلام أو كشف تلن  هوليتذكر اجلميع أن

اه. مؤكد بالقسم على النحو الذي بين  
وأكتب هنا للتبليغ لطالب احلق الذين حيذرون املؤاخذة اإلهلية أال يتبعوا 

بل جيب أن حيذروا مشايخ الزمن  ،مشايخ هذا العصر دون البحث والتحقيق
ألا ليست  ،وال يستغربوا فتاواهم ،�األخري كما حذرنا منهم رسولُ اهللا 

يف و ،بشيء جديد، أما إذا كان أحد يشك يف صدق هذا العبد املتواضع
لرفع  فأرشده أعلنت عنها،قلب أحد ريب خبصوص صحة دعواي اليت 



 ��١٢٦ 	א
��	א����و��																																                  

، وهو أن إن شاء اهللا الشك سبيالً سهال ميكن أن يطمئن به طالب احلق
رة ياسني مث يصلي ركعتني ليال يقرأ يف أوالمها سو ،يتوب أوال توبة نصوحا

وعشرين مرة، مث يصلي على النيب  إحدىويف األخرى سورة اإلخالص 
مث يدعو اهللا تعاىل قائال: يا إهلي  ،ثالمثئة مرة ويستغفر اهللا تعاىل ثالمثئة مرة

أنت تعلم الغيب وال نعلمه، وال خيفى عليك املردود من  ،القادر والكرمي
أن ختربنا عن هذا  املقبول واملفتري من الصادق، نتضرع إىل حضرتك

هل  ؛املهدي وجمدد الوقتاإلمام بأنه املسيح املوعود و يالشخص الذي يدع
مقبول أم مردود؟ نرجوك أن تكشف علينا أهو  هو صادق أم كاذب؟

بفضل منك حالته هذه عن طريق الرؤيا أو الكشف أو اإلهلام حىت ال نضل 
ومن  انته إذا كان مقبوالباإلميان به إذا كان مردودا، وال لك بإنكاره وإه

  ال قوة إال بك، آمني.إذ ، وقنا الفتنة كلها عندك
جيب عليهم أن يداوموا على هذه االستخارة أسبوعني على األقل ولكن 

بالبغض  من امتأل-لو سأل عن طريق املنام  هألن ؛نفسانيتهم عنبعد التخلي 
تيه الشيطان فسيأ ،عن حالة شخص يراه أسوأ الناس - سلفا وغلبه سوء الظن

ويلقي يف قلبه أفكارا مظلمة موافقة للظلمة اليت تسود قلبه، وبالتايل فإن 
أسوأ من األوىل. فإذا كنت تريد أن تسأل اهللا تعاىل عن  تصبح اآلخرة له

عن نفسانيتك واطلب  شيء فاغسل صدرك كليا من البغض والعناد، وختلّ
فسينـزل وفق وعده  ،همامنه نور اهلداية متخليا عن البغض واحلب كلي

  دخان األوهام النفسانية. حيجبهنوره الذي ال 
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فيا طالب احلق، ال تفتتنوا بأقوال املشايخ، بل اضوا وقوموا بشيء من 
قد  واعلموا أنينااهدة واستعينوا بالقوي القدير والعليم اهلادي املطلق، 

، واألمر ولكم اخليار بعد ذلك ،أديت واجب هذا التبليغ الروحاين أيضا
  .إليكم اآلن

  والسالم على من اتبع اهلدى
  غاملبلِّ

عنهي فغالم أمحد ع  
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  ةــقــيــحق
  فتوى التكفير للشيخ البطالوي 

  
نشر يف لقد اطلعت على هذه الفتوى من أوهلا إىل آخرها. ولسوف ي
 لدحضالقريب العاجل من هذا العبد املتواضع كتيب باسم "دافع الوساوس" 

لواقع. مع كل ل خمالفتها وإلثبات ،صدرت هذه الفتوى بناء عليهاالتهم اليت أُ
بل أفرح بأن ميان  ،وال أخافها ،هذا فال أتأسف على لعن هؤالء وطعنهم يفّ

إياي بالكافر واملردود  نذير حسني والشيخ البطالوي وأتباعهما بوصفهم
بذلك وامللعون والدجال والضال وامللحد واجلهنمي وأكفر الناس، قد أخرجوا 

األمانة والتقوى. واحلق و مع التزام الدينخرج تل ت ما كانيتال ثوائر نفوسهم
أنه مل يبق أمامهم أي طريق آخر سوى اللعن والتكفري للتخلص من وطأة 

 وإثبات صدقي هلم ،جراء إمتام حجيت عليهمالصدمة العظيمة اليت أصابتهم 
بل املسيح من ق إىلهدي فكرت أن ما أُ ملا. وفرحت أكثر مرة بعد أخرى

كما هو  املماثلة، فقهاء اليهود ومشاخيهم ما كان إال اللعنات وفتاوى التكفري
، فال بد أن أفرح عند مساع ةثابت من تاريخ أهل الكتاب وأناجيلهم األربع

، ألنه كما جعلين اهللا تعاىل �أصوات هذه اللعنات لكوين مثيال للمسيح 
كذلك مل جيردين من  ،للقضاء على احلقيقة الدجالية العيسويةمتصفًا باحلقيقة 

 ،النوازل واآلفات املتعلقة ذه احلقيقة أيضا. وال أتأسف إال على شيء واحد
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اخليانة أكثر  الرتكاب وي اضطر يف إعداده هلذه الفتوىوهو أن الشيخ البطال
 باملفتنيمن فقهاء اليهود، وهذه اخليانة ثالثة أنواع، األول: لقّب بعض الناس 

يف حني أم ال يرتقون حقيقة إىل درجة الشيخ  ،عدد املكفرين من أجل إكثار
 ،الشريعة وأرباب العلماء زمرةيف  أو منصب املفيت. الثاين: قد عد البعض

 ينجردتم واكان ميف حني أ ،على الفتوى وتوقيعام فاستخدمت أختامهم
أعمال الفسق والفجور واملوبقات علنا. والثالث: أن  ونعن العلم وميارس

، وإمنا أقحم البعض منهم علماء ومتدينون إال أم مل خيتموا على هذه الفتوى
افتراًء وخدعةً منه. ولدينا  سهبنفأمساءهم يف تلك القائمة  الشيخ البطالوي

وإذا كان  ،إثباتات خطية على ما قلناه خبصوص هذه األنواع الثالثة من الناس
فليعقد جلسة يف الهور ويطالبنا  لدى البطالوي أو عند أي أحد آخر شك

  سود وجوه الكاذبني. تذه اإلثباتات، وذلك حىت 
ورثوا هذا الطريق من  إذ ،ليس التكفري جديدا على هؤالء املشايخ

ن مسعوا نقطة دقيقة حىت استشاطوا غضبا، ومبا أن اهللا إآبائهم، فإم ما 
ويعرفوا احلقائق العميقة  ،تعاىل مل يهبهم العقل حىت يدركوا كنه األمور

من  ويلّ ينجإىل التكفري، ومل  يلجؤون جلهلهملذلك  ،الغامضة رلألسرا
بعث املهدي املوعود فإن ي حنيعترفون بأنه األولياء من تكفريهم، حىت إم ي

التكفري عند نزوله.  �املشايخ سيكفرونه، كذلك أيضا سيواجه عيسى 
والرد على كل هذه األمور هو: يا أيها السادة، أعاذنا اهللا تعاىل منكم، ولقد 

وإال فإنكم أردمت  ،كمعباده املخلَصني من شر �سبق أن أنقذ اهللا 
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 تصونوا مجيع األولياء الكرام من األمة احملمدية، وملكالعفاريت ابتالع 
املتأخرين من شر لسانكم، وهكذا حتققون مجيع العالمات اليت ال السابقني و

تتحدثون ا هلذا الزمان. والعجب أم ال حيسنون الظن ببعضهم البعض 
شر يف جملة "مدار احلق" ثالمثئة ختم على كفر أيضا، فقبل فترة وجيزة قد ن

إىل هذه الدرجة عندهم فلماذا  ارقة املوحدين. فإذا كان التكفري رخيصف
ولكن األسف أن ميان نذير حسني والشيخ  ،خياف أحد من تكفريهم

أفسدا عاقبتهما من خالل و ،البطالوي قد مارسا خداعا كثريا يف هذا التكفري
خيانام  االفتراءات املتنوعة. ال يسعنا يف هذا الكتيب الصغري ذكر تفاصيل

اليت ارتكبها الشيخ البطالوي وفق مشيئة الشيخ الدهلوي يف فتوى تكفريه 
نورد فيما يلي رسالة أحد املشايخ مع ، غري أننا وبالتايل سود سجل أعماله

  لي:ما يعماهلم، وهي ألأبياته منوذجا 
إىل حضرة صاحب الفيوض والربكات جمدد الوقت ومسيح الزمان 

  بركاته تزا غالم أمحد دامومهدي هذا العصر مر
بعد السالم املسنون يف اإلسالم أقول: لقد تعرضت الضطهاد على يد 
أهل بلدة "بتياله" بعد مغادرة حضرتك منها إىل أن منعوين من الصالة يف 
 املساجد، فكتبت إىل بعض أصدقائي ردا على التهمة الكاذبة امللصقة يب

وإن إنكار ختم  ،لسنة واجلماعةعقيديت تتوافق مع عقيدة أهل ا وقلت إن
النبوة ووجود املالئكة ومعجزات األنبياء وليلة القدر وغريها أمور توجب 

جملة "إشاعة السنة"  حمررالكفر واإلحلاد. ولقد أخذ املولوي حممد حسني 
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بذلك كلمايت هذه ووضعها يف فتوى الكفر اليت أعدها ضدكم، فلما علمت 
كتبت إىل املولوي حممد حسني أن يشطب عباريت هذه من فتوى التكفري 
املذكورة ألنين أعترب مكفّر حضرة املرزا كافرا وملحدا، فلم يرد علي 

بشيء، بل علمت بعد ذلك أنه نشر امسي يف زمرة  املذكوراملولوي 
ت حضرتكم فأرجوكم أما أنا فقد بايعاملكفرين، فهذه هي حقيقة فتواي. 

أال تعتربوين خارج مجاعتكم، إنين أتوب إىل اهللا تعاىل من هذا الذنب  هللا
وأطلب منكم العفو. وأورد فيما   حضرتكم، كما أعتذر إىلالذي مل أرتكبه

يلي بعض األبيات اليت كتبتها بدافع احلب واالحترام حلضرتكم، كما أرجو 
  أن ينشر كل ما كتبته مع األبيات. وها هي تلك األبيات:

معدن الكرم! إن تكفريك يوجب الكفر، وليست فتاوى التكفري يا ١
  ضدك وأختامها إال كقُطّاع الطرق على سبيل اجلنة.

  أمتنى أن أفديك بنفسي ومايل، وسيحقق اهللا القادر أمنييت هذه حتما.
أعشق وجهك أيها القائد كيف يسعين اإلعراض عن وجهك؟ فإنين 

  .واملدافع عن اإلميان
  الدين امليت حياته، فكيف يل أن أعرض عن أنفاسك القدسية. ببعثتك استعاد

ما دمت على ما يل ولنقض العهد والضالل؟ إذ إنين خادم وعبد لك 
  قيد احلياة.

لوال  نهبوينكانوا سيو ،احلقطريق على  قطاع الطرق هؤالءهامجين مرارا 
  .معي اهللا لطف

                                                           
  قصيدة فارسية. (املترجم)أبيات من ترمجة   ١
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فقد تعرضت لطعنهم  ؛الناس ذوي صفات اليهود يعرف قيمتك هؤالء مل
  .يالناصراهللا املسيح نيب  تعرضكما 

من كفّرك فقد أصبح كافرا بنفسه يف تلك اللحظة، حفظين اهللا من مثل 
  هذه الطائفة الرذيلة.

يا أيها الشمس املتألقة ارمحين أنا األعمى واعف عين، وإن رأيت يفّ أي 
  خطأ فاصفح عين فقد جئتك مستغفرا.

 .من صميم قليب لك خادما سأبقىفيف عروقي، ما دام الدم يسري 
  تواضع.بكل بابك تلطّف يب فقد حضرت 

أيها  ، فقد ظهرت يف القرن الرابع عشردين أمحد اكتمل ببعثتك نور بدر
  .التامالبدر 

، فعليك السالم يا رمحة �لقد ظهرت يف الوقت احملدد وفق بشارة النيب 
  اهللا العظيم. 

  مشاكل الدين احلق، فإنك جتدد الدين بفضل اهللا الكرمي.لقد حلّت على يدك 
 مل أضح نإفقد حولت قليب وروحي إىل اإلسالم؛ بكرمك ومنتك 
  .كافرا لنعمة اهللاسأكون فبنفسي عند عتبتك 

 -----------------------------  
  العبد املتواضع :الراقم

  م١٨٩٢مايو/ أيار  ٢٤املولوي احلافظ عظيم خبش البتيالوي 
 -----------------------------  

حضرتكم  اتكتيبأحد يف  فسحةمثة مكان  توسأكون ممتنا لكم إذا كان
  :من أستاذي ومشفقي التايل وطبعتم فيه اإلعالن
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  النــــــاإلع

املولوي حممد حسني  ""إشاعة السنة ةجمل مدير الفتوى اليت نشرها
ضد إمامنا وخمدومنا ومسيحنا ومسيح الدنيا مرزا غالم  جملتهالبطالوي يف 
فقد ورد يف قائمة العلماء املكفرين من "بتياله" اسم املولوي  ،أمحد القادياين

املراد منه لتشابه  أنا حممد عبد اهللا البتيالوي الذي ظن بعض أصدقائي أنين
رسائلهم لالستفسار عن األمر.  مسي، وبعضهم قد أرسلوا إيلّمع اهذا  امسه

شبهةً عندما كتب توضيحا على  القُراءولقد زاد حمرر جملة "إشاعة السنة" 
هذا االسم بقوله: "كان هذا الشيخ مؤمنا باملريزا قبل هذا." لذلك فإنين 
أطلع مجيع أصدقائي بأن املولوي عبد اهللا البتيالوي شخص آخر ومل يؤمن 

ا هذا العبد املتواضع فال أزال أؤمن حبضرته املتفاين من قط باملرزا احملترم، أم
  وإنقاذ سفينة اإلسالم. ،أجل القوم

  املعلن
  ،حممد عبد اهللا خانالعبد املتواضع 

  يف كلية "مهندر" ببتياله ةادة اللغة العربييف ماألستاذ احملاضر 
  هـ١٣٠٩قعدة ال ذي ٤ 
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  لتماس هاما

  األصدقاء أصحاب العزيمة القوية  نم

  الذين بمقدورهم اإلمداد في سبيل الدين 

==========  
  وأظهروا محاسكم للحق. ابذلوا كل ما يف وسعكم الناسيا أيها  ١

ال  حبيث اهللالوجه إن أحبايب املخلصني مشغولون مسبقًا يف اخلدمة 
يف  وأدعو اهللا تعاىل أن يؤتيهم أجرا عظيما شكرهم،أستطيع أداء حق 

على كل هذه اخلدمات. ولكن الذي حداين إىل لفت انتباههم يف  الدارين
، خاص هو أن معارضينا فيما سبق كانوا من اخلارجبوجه هذا الوقت 

أما اآلن فمن يدعون بأم  قط،كنا نواجه معارضة خارجية ف وبالتايل
يعارضوننا  كلهم قد أصبحوا ،يخ والفقهاءاملشا يدعونبل  ،مسلمون

بل  ،صاروا مينعون عامة الناس من شراء كتبنا أم معارضة شديدة لدرجة
ولكنها  ،قد واجهتنا عراقيل تبدو يف الظاهر مهيبةلذا ف، أيضا قراءاومن 

ستزول قريبا إن مل تتكاسل مجاعتنا. أما اآلن فقد فرض علينا أن نسعى ببذل 
تضحية الونقدم  ،نفيس إلصالح هذه املفاسد الداخلية واخلارجيةالفس والن
م اهللا العال ى اضيرصدق تلك اليت الأنفسنا يف هذه السبيل، ونري قدم ب

                                                           
  ترمجة مجلة فارسية. (املترجم)  ١
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باألسرار اخلفية وما تكنه الصدور. وعليه فقد عقدت العزم على أن أمتشق 
اء من سو ،لقلم وال أضعه حىت يتم اهللا تعاىل احلجة على مجيع املعارضنيا

ةَ الدجالية حبربة احلقيقة قوحيطم احلقي ،داخل اإلسالم أم من خارجه
. ولكن ال ميكن أن تتحقق أي عزمية وال يتم أي قصد بدون توفيق العيسوية

من اهللا تعاىل وفضله وإمداده ورمحته. وإنين آمل من اهللا تعاىل نظرا إىل 
طل علي وال يترك  ،ه لن يضيع عبدهكاملطر الغزير بأن البشارات اإلهلية اليت

نظرا إىل الظروف  دينه يف هذا التفرق والتشتت اخلطري الذي يواجهه، ولكن
من أَنصارِي �: املناشدةَ بقولالطريق املسنون املتبع التزام  يقتضي الظاهرة
فيا أيها اإلخوة، عقدت العزم على مواصلة سلسلة ١٥(الصف  �إِلَى اللَّه .(

 باآليةالتأليفات دومنا انقطاع كما ذكرت آنفًا، وبعد هذا الكتيب املسمى 
دومنا توقف بعده مث ينشر  ،نشر كتيب "دافع الوساوس"يف أرغب  ةالسماوي

ا كتيب "حياة النيب وممات املسيح" الذي سريسل إىل بالد أوروبا وأمريك
الذي امسه الثاين -أيضا، مث يبدأ نشر اجلزء اخلامس من الرباهني األمحدية 

يف كتاب منفصل، وأرى أن أفضل تدبري من أجل  - "ضرورة القرآن"
من  - قدرةاملسعة وال من أصحاب-مواصلة هذا العمل أن ميدين أصدقائي 

 يشتروا نسخة أو عدة نسخ منه؛ فصميم قلوم بشراء كل كتيب ينشر مين
 فقط، آنات ٤أو  ٣قارب يالكتيبات  ومبا أن مثن هذهحبسب استطاعتهم، 

حبسب  افبإمكان أصحاب السعة واملقدرة أن يشتروا عددا مناسبا منه
سيستخدم يف طبع الكتيبات املدفوع من قبلهم مقدرم املالية، ألن الثمن 
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 األخرى. وإذا كان يف مجاعيت من تفرض عليهم الزكاة بسبب أمالكهم
علموا أنه ليس أحد حمتاجا ويتيما ومعوزا اليوم يفل ،وأمواهلم وحليهم وغريها

مثل دين اإلسالم. أما اإلنذار الوارد يف الشرع عمن ال يؤدي الزكاة فهو 
بذل إن ويوشك ملنكر الزكاة أن يكون كافرا. ف ،معلوم وظاهر للجميع

أموال الزكاة يف إعانة اإلسالم فرض عني، وميكن أن تى كتب من مال شتر
 ،الزكاة وتوزع جمانا. ومن تأليفايت املفيدة جدا عالوة على هذه الكتيبات

 ،نرياملسراج الو، أربعني يف عالمات املقربني، وأحكام القرآنكتيب 
ولكن مبا أنه ال بد أوال من إمتام العمل على كتاب  .وتفسري كتاب عزيز

هذه الكتبيات املذكورة أيضا نشر  إىل فسأسعى ، لذلك"الرباهني األمحدية"
خالل إجناز هذا العمل شريطة أن أجد فرصة لذلك، فاألمر كله هللا جل 

  .يفْعلُ ما يشاُء وهو علَى كُلِّ شيٍء قَديرشأنه، 
  العبد املتواضع
   غالم أمحد

  من قاديان حمافظة غورداسبور
  م١٨٩٢ / أيارمايو ٢٨ 
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  هام النــــــإع

تدبري أمر نشر دين اإلسالم يف بالد  من أجلأريد أنا العبد املتواضع 
الذين  ،ني الواعظني واملناظرين من قبلنايمكان تعكل يتم يف  أناهلند 

يدعون عباد اهللا إىل احلق لكي تتم حجة اإلسالم على وجه األرض. 
وقلة عدد أفراد اجلماعة ال ميكن أن  الراهنة،ولكن يف حالة الضعف 

وهو: لو  يعملاقتراح  متّ تقدميقق هذه اإلرادة بشكل كامل، لذلك تتح
الفاضل اجلليل واألمني والتقي  - قبل املولوي حممد أحسن األمروهي 

حىت  هذه اخلدمة إليه لعهدت - واملتفاين يف حمبة اإلسالم من قلبه وروحه
 ،باع طويل يف تعليم األطفالاحملترم  لمولويليقوم ا حبسب استطاعته. 

 ناقشةويف امل ،وإلقاء الوعظ وإسداء النصيحة ،س القرآن واحلديثيدرتو
سيكون مدعاة للسرور إذا اشتغل يف هذا العمل. ومبا أنه ال و ،واملناظرة

وال سيما إذا كان له األهل  ،أسباب املعيشة تأمنيبد لإلنسان من 
وهي  ،لذلك فأول ما فكرنا فيه هو تأمني أسباب الئقة ملعيشته ،والعيال

أن يعقد أصحاب السعة املالية من مجاعتنا العزم على دفع تربع معني 
لتحمل تكاليف معيشته إىل أن يشاء اهللا  - قدر املستطاع-  بشكل دائم

طريقًا آخر، مث يرسلوا له هذا اجلزء املعني دومنا توقف. إن الدنيا دار 
خرة فعلى اإلنسان أن يعد نفسه لآل ،اإلقامة املؤقتة أليام معدودة
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باألعمال احلسنة، فمبارك من يسعى ليل ار جلمع الزاد لآلخرة. أرجو 
  أن يطلعين من يستعد للتربع بعد قراءة هذا اإلعالن.

  والسالم على من اتبع اهلدى
  املعلن

  من قاديان غالم أمحد
  م١٨٩٢ / أيارمايو ٢٦

=================  
  

  ملخص ردود أصحابنا المخلصين 

  رسائل من أجل إعانة مالية الذين بعثنا إليهم

  "اآلية السماوية"لطبع كتيب  
  

 -سلمه اهللا تعاىل-ملخص رسالة أخي املولوي سيد تفضل حسني 
  رئيس مديرية "عليكرهـ" حمافظة فرخ آباد
، وإنين خجل ةلقد تشرفت باستالم رسالتني كرميتني من حضرتكم العالي

إال أنين أذكر حضرتكم  ،من حضرتكم أنين مل أبعث لكم رسالة منذ فترة
وكثريا ما أطالع كتب  ،دوما. االسم الكرمي حلضرتكم على لساين دوما

حضرتكم أن من أرجو  .وأرى أن يل فيها خري الدنيا واآلخرة ،حضرتكم
 تريدكما  امخسني نسخة من كتيب اآلية السماوية أو أكثر منه ترسل يل
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. وإنه ملدعاة سرور كبري حضرتكم، فإنين سأشتريها وأوزعها على أصدقائي
كمطبع كتب حضرتيل أن ت نشر. إن أهلي وأوالدي كلهم خبري وعافية وت

  ويذكرون حضرتكم.
  تفضل حسني العبد املتواضع

  من عليكرهـ حمافظة فرخ آباد
  م١٨٩٢ / أيارمايو ٣١

وقد تربع بل  ،على التربع لإلعانة يداومإن حضرة املولوي املوصوف 
  به.من مرت إعانةً مببلغ كبريٍ

 

سلمه اهللا -ملخص رسالة أخي نواب محمد علي خان 

  :"كوتله مالير" زعيم - تعالى

مئيت نسخة سيشتري هذا العبد املتواضع حاليا مكتوبكم الكرمي،  وصل"
  ."حممد علي خان: من كتيب "اآلية السماوية". الراقم

قبل فترة كتيب خبمس مئة روبية قد اشترى السيد نواب احملترم علما أن 
  اهللا. على الناس لوجه ووزعها ،وجيزة

 

ملخص رسالة أخي الحكيم فضل دين البهيروي سلمه 

  اهللا تعالى:

ة من كتيب سبعمئة نسخ هذا العبد املتواضع أرجو أن يطبع على حساب
ل اآلن رسحيث شئتم. أُ قيمتهاحضرتكم  وتنفق ،باعت"اآلية السماوية" مث 

تربع األخ حممد العرب، كما سأبعث روبيتني باقيتني من مع  ،عشرين روبية
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 كونعشر روبيات أو عشرين، أو سأ عليهاعما قريب مئة روبية أو أزيد 
  أو أرسلها حبوالة بريدية. ،بنفسي يف حضرتك وأقدمها

لقد وصلت مئة روبية، وقد أعان احلكيم املوصوف سلفًا بتربع قدره 
  سبعمئة روبية تقريبا.

 

أخي حضرة المولوي الحكيم نور الدين  ملخص رسالة

  المعالج في والية جامون: - سلمه اهللا تعالى- 

أنا عبد ف، أما بعد، حنمده ونصلي على رسوله الكرمي مع التسليم
هذا  هضرة مسيح الزمان: كل ما ميلكبكل تواضع حلأقول  لٌجِخو متواضع

مبا فيه نفسي وأهلي وأوالدي  ،لك حضرتكمم هو ،اخلادم والتلميذ املخلص
واألمر لكم  ،وأموايل وروحي وشريف. أرغب أن أحتمل تكاليف الطبع كلها

 طبعتملو  :ويقول ،يا سيدي. أخي السيد فصيح أيضا موجود معي
"بنجاب بريس سيالكوت" فستكون نسبة  ةحضرتكم هذه الرسالة يف مطبع

  الربح تساوي ربع مثنه.
شأن عجيب يف إخالصه وحبه وإيثاره  للمولوي احلكيم نور الدين

كثريين ينفقون القليل يف الومواساته لإلسالم. لقد رأينا  وجودهوشجاعته هللا 
، أما أن ينفق أحد ثروته احلبيبة ميلكون ثروات هائلةسبيل اهللا تعاىل مع أم 

ا يهتم بادخار شيء لنفسه يف وألّ ا،عطشانوابتغاء رضا املوىل ويبقى جائعا 
الدنيا، فإن هذه الصفة مل نرها بصورة كاملة إال يف حضرة املولوي نور 

أو يف الذين على قلوم أثر صحبته. ولقد أعطاين املولوي املوصوف  ،الدين
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مثل كإىل اآلن تربعا قدره ثالثة آالف روبية تقريبا. وما نفعين مال أحد قط 
إال  علم االجتماع،ماله. ال شك أن هذا الطريق خيالف طرق الدنيا وأصول 

 ،ويعترب دين اإلسالم صادقًا ومن اهللا تعاىل ،أن الذي يؤمن بوجود اهللا تعاىل
يف حب اهللا تعاىل  يهتفانبمث  ،يوفق يف معرفة إمام زمانهإضافة إىل ذلك و

مباله احلالل والطيب يف إعالء كلمة  والقرآن الكرمي وتضحيته � ورسوله
: اهللا جل شأنه قولظاهر وجلي، لهللا تعاىل عند ا العظيم هشأن فإن ،اإلسالم

  .)٩٢(آل عمران  �لن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ�
  من حميب اهللا تعاىل إال الذين يفدونه بكل ما ميلكونه ميكن أن يكونال  ١

اهلم الوحيد الذي يشغل باهلم ليل ار هو أن يرضى م رم احلبيب 
  بآخر بطريق أو

لقد فدى هؤالء بنفسهم ونفيسهم يف سبيله، مع ذلك يساورهم خوف 
  أم مل يقوموا بالواجب

فهم الذين يرحلون من هذه  ،بذلك اإلله القدوس ومعلق قلتفمن 
  املعمورة طاهرين.

أمثال هذا الرجل مبثل صفاته وعزميته ومهته.  يف هذه األمة ر اهللا تعاىلكثّ
  آمني مث آمني

  لو أصبح كل واحد من األمة مثل نور الدين ما أروع ٢
  حد بنور اليقني.واوال ميكن أن يتأتى ذلك إال إذا امتأل قلب كل 

                                                           
  (املترجم) ردية. باألترمجة أبيات  ١

  . (املترجم)فارسيترمجة بيت   ٢
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  الطب الروحاني

هذا الكتاب من تأليفات املرحوم احلاج املنشي أمحد جان، وتكلم فيه 
احلاج املوصوف بشكل مبسط عن علم التركيز اخلفي لسلب األمراض الذي 

مشايخ العصر الراهن، واملتبوعون وأصحاب الزوايا خلفاَءهم  يعلمه يف خفاٍء
اخلواص، وهو يعد كرامة عظيمة عندهم، وهو علم يقطع إىل اليوم بعض 

 واخلواص العوام من هو من لكلاملشايخ مسافات شاسعة لنيله. لذلك يعلن 
أن يطلب هذا الكتاب، وال بد أن يقرأه ألنه أيضا من العلوم اليت تفيض على 

  كانت من ينبوع هذا العلم. �األنبياء، بل ومعجزات املسيح 
مثن الكتاب روبية واحدة، وميكن شراء الكتاب ذا الثمن من خالل 

  ، الساكن يف احمللة اجلديدة بلدهيانه.افتخار أمحداملراسلة مع الصاحبزاده 
  

  الكتب المتوفرة

  ::::����لحضرة األقدس المهدي والمسيح الموعود 

اجلزء الرابع من الرباهني األمحدية: أربع روبيات ونصف، الكحل لعيون 
آنات. توضيح  ٤آنات. فتح اإلسالم:  ٦آنة. شحنة احلق:  ١٢اآلرية: 
مناظرة  احلقآنة.  ١٢مناظرة لدهيانه:  احلقآنات. إزالة األوهام،  ٤املرام: 

آنات.  ٣دهلي: روبية واحدة. احلكم السماوي: آنتان. اآلية السماوية: 
مرآة كماالت اإلسالم مع "التبليغ" بالعربية وترمجته بالفارسية: روبيتان. 
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آنات. حتفة بغداد بالعربية:  ٦بركات الدعاء: آنتان. شهادة القرآن: 
حدة. احلرب آنتان. حجة اإلسالم: آنة واحدة. إظهار احلق: آنة وا

آنات. محامة البشرى بالعربية: روبية واحدة. نور احلق بالعربية  ٧املقدسة: 
آنة. نور احلق بالعربية اجلزء الثاين مع  ١٢اجلزء األول مع الترمجة األردية: 

آنات. كرامات الصادقني: روبية  ٣آنات. إمتام احلجة:  ٦الترمجة األردية: 
نات. القول احلق والديانة اآلرية يف جملد آ ٨واحدة. سر اخلالفة بالعربية: 

آنات. نور القرآن اجلزء  ٤آنات. نور القرآن اجلزء األول:  ٨واحد: 
  آنات. ٨الثاين: 

  من قاديان حمافظة غورداسبور املعلن: حممد سراج احلق
  

 هذه أمساء العلماء والفضالء والصوفية من اهلند والبنجاب وغريها
الذين آمنوا حبضرة مرزا غالم أمحد القادياين دام فيضه مسيحا ومهديا 
موعودا وجمددا للقرن الرابع عشر وبايعوه، وأقروا بوفاة املسيح ابن مرمي 

  خامت األنبياء بصدق قلوم: �وآمنوا مبحمد  �عيسى 
 .ريهمن ن يم نور الديکاحل يولوامل ةضرح سراج احلق من قاديان.

م يکي احلولوامل ةحضر .ريهمن  ني حسريمأسيد  يقاضال ويولامل ةحضر
ة حضروت. سيالکمن ولوي عبد الکرمي امل ةحضر من ريه.ن يفضل الد

برهان  يولوامل ةحضر من سيالكوت. يعل كوسف حممد مباريبو أولوي امل
 يولوامل ةحضر ي من جهلم.قار حممد يولوامل ةحضر م.جهلمن ن يالد
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 ضرةح .جهلم حمافظةکهيوال من  كخان مل يولوامل وحضرة فضل حق
 .خوشابمن ولوي حبيب شاه امل ضرةح من جهلم. عبد الرمحن يولوامل
 يولوامل ضرةح .جراتغ حمافظةان کهاريمن فضل الدين  يولوامل ضرةح

 کرمأحممد  يولوضرة املح .جراتحمافظة غموضع کمله من فضل أحممد 
حممد قاري. حضرة املولوي فضل حق. . حضرة املولوي جراتمن حمافظة غ

 .ولوي حممد شريفامل حضرة املولوي خان ملك من كهيوال حمافظة جهلم.
حافظ  املولوي ضرةح ت.کو يقاض منضياء الدين  يقاض املولوي ضرةح
من صاحب دين  املولوي ضرةح بلدة جك باسريا.محد الدين صاحب أ

قطب الدين  ولويامل ضرةح .هجن منشري حممد  املولوي ضرةح .طحال
حممد  املولوي ضرةح .شاوربي منغالم حسن  املولوي ضرةح هي.وملبدمن 

 املولوي ضرةح غت.مان مننور حممد  املولوي ضرةح .لهورفک من حسني
نواب حممد ل معلم ،مرزا خدا خبش املولوي ضرةح .الهورمن غالم حسني 

 ضرةح .سنورمن حممد يوسف  املولوي ضرةح كوتله.مالري من علي خان 
 منحممد صادق  املولوي ضرةح من بتياله.حافظ عظيم خبش  املولوي

حممد  املولوي ضرةح من جامون.نور الدين  ةخليف املولوي ضرةحن. مواج
 ضرةح .لغلودي نن منمحد أنور  املولوي ضرةح ب.هيغ هيند منزمان 

نوار حسني خان املولوي أ ضرةحي. مروهواألحسن أسيد حممد  املولوي
سيد  املولوي ضرةح .سيد تفضل حسني املولوي ضرةح .شاه آباد زعيم

 .حيدر آباد نظام منسيد مردان علي  املولوي ضرةح. حممد عسکري خان
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 يسيد حممد السعيد املولوي ضرةح ي.سيد ظهور عل املولوي ضرةح
  .عبد احلکيم املولوي ضرةح ي.شامال يطرابلسال

  ية، فسنكتبها يف مناسبة أخرى. ليس هناك جمال إلدراج األمساء الباق
  العبد املتواضع

 سراج احلق النعماين
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