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  أ  مقدمة الناشر  

  ١  عام الطالع اجلميعإعالن   

 بيان مهم آخر خبصوص إعالننا السابق عن الطاعون  

  ٦/٢/١٨٩٨الصادر يف 

  

٣  

  ١٥٩  الطاعون  

  ١٦٦  لفت انتباه احلكومة  

  ١٧٦  إزالة بعض الوساوس اجلديدة  
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  ونصلي على رسوله الكرمي حنمده     بسم اهللا الرمحن الرحيم

@Š‘bäÛa@òß†Ôß@ @
يسعدنا أن نقدم لقراء العربية ترمجة كتاب آخر لسيدنا املسيح املوعود 

  وهو أيام الصلح: �واإلمام املهدي 
عن  �بعض الناس اعترضوا بعد قراءة إعالن سيدنا املسيح املوعود 

أنه أوال قال للناس أن هناك دواء فالنيا أو  ٦/٢/١٨٩٨الطاعون الصادر يف 
تدبريا فالنيا ملكافحة الطاعون، مث قال إن هذا املرض تفشى عقابا على 

يف بداية  �األعمال! فبدا هلم أن هذين األمرين متناقضان. فرد حضرته 
هذا الكتاب بالتفصيل على هذا االعتراض، وسلط الضوء على فلسفة الدعاء 
والتدبري والقدر والتوافق بينهما، وحقيقة الدعاء وأسباب فرضية الدعاء وأن 
مجيع األسباب واحلكم والعالجات ظهرت يف العامل بالدعاء. واستدل من 

ه وفيوضه يقينية يف تفسريه على ضرورة الدعاء وكون مثار اهللا "الرحيم"صفة 
الفاحتة بإجياز. إضافة إىل ذلك ناقش صدق دعواه بأنه املسيح واملهدي بأدلة 
قوية ومؤثرة، ويف األخري دحض وساوس املفوض اإلضايف "شهزاده واال 

  جوهر" الذي كان من أقارب املرحوم "شهزاده عبد ايد" احملترم. 

@òîà�nÛa@kj�@ @
هذا الكتاب "أيام الصلح" ألن املسيح أنه مسى  �بين حضرته 

فلن تندلع احلروب  �املوعود سوف "يضع احلرب" حبسب نبوءة النيب 
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الدينية ولن لك األمم بل سوف يزهق الباطل نتيجة نشوء التغري اجلديد يف 
  ذا املوضوع:  �القلوب، فمما قاله حضرته 

 سيتقدم احلق والتوحيد والصدق واإلميان بسالم وأمن وترتفع العداءات"
وتأيت أيام الصلح، وعندئذ تكون اية العامل، وهلذا السبب مسينا هذا 

  الكتاب بأيام الصلح." 

@ZlbnØÛa@òîàçc@ @

هذا الكتاب رائع ومهم جدا، وتتبني أمهيته من القول التايل لسيدنا 
  :�املسيح املوعود 

"وأخريا أود أن أنصح القراء أن ال ينظروا إىل كتايب هذا بنظرة عابرة، 
ولقد بلّغتهم رسالة تلقيتها من اهللا وإنين على يقني أين أقمت احلجة على 

  اجلميع."

@ZŠ’äÛa@åß‹@ @

هذا الكتاب باللغة  �لقد ألَّف سيدنا اإلمام املهدي واملسيح املوعود 
. وكانت الطبعة �األردية وترمجه إىل الفارسية املولوي عبد الكرمي 

كما كتب مؤرخ األمحدية األستاذ دوست حممد شاهد  - الفارسية هذه
قد أُعدت يف آب/ أغسطس  - ٢٤احملترم يف الد الثالث لتاريخ األمحدية ص

الثالث عشر من  وكان اإلعالن عنها قد صدر يف جريدة احلكم يف ١٨٩٨
الشهر نفسه، مث أُجل نشرها بواسطة ملحق خاص حىت نشر كتاب أيام 
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الصلح األردي؛ إذ أضيفت بعض األمور الضرورية إىل الكتاب كمثل إزالة 

بعض الوساوس اجلديدة. مث صدر الكتابان كالمها معا يف كانون الثاين/ يناير 

  )١١، صفحة ١٠/١/١٨٩٩.  (انظر جريدة احلكم، ١٨٩٩

لقد حظي بتعريب هذا الكتاب الداعية اإلسالمي األمحدي حممد أمحد 

نعيم وصدر بإشراف املكتب العريب املركزي بتعاون عدد من اإلخوة 

العرب الذين أسهموا يف أعمال املراجعة والتدقيق، وخنص بالذكر السيد 

  ني. خالد عزام، والدكتور علي خالد الرباقي والدكتور وسام الرباقي احملترم

نتقدم خبالص الشكر لكل من ساهم يف نشر هذا الكتاب داعني أن 

  .جيزيهم اهللا أحسن اجلزاء وجيعله يف ميزان حسنام

لقد بذلنا أقصى جهدنا لتكون الترمجة أقرب إىل النص األردي، ومع 

ذلك ال نربئ أنفسنا من ضعف فيها. وندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لبذل جهد 

 القادمة لتحقيق مزيد من الدقة.  أكرب يف الطبعات

نسأل اهللا تعاىل أن يوفق القراء الكرام لالستفادة من هذا الكنـز وجيعله 

  سببا هلداية الباحثني عن صراط اهللا املستقيم، آمني.   
< <
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@صفحة غالف الطبعة األوىل هلذا الكتاب

@
  





  

  ترمجة صفحة غالف الطبعة األوىل

  

  احلمد هللا واملنة بأن هذا الكتيب
  املسمى

  

|Ü–Ûa@âbíc@ @
  
  

نشر يف مطبعة ضياء اإلسالم بقاديان بإشراف مالكها احلكيم احلافظ 
  فضل الدين البهريوي 

  
  م١٨٩٩يف األول من يناير/كانون الثاين 

  
  ٧٠٠ :عدد النسخ      : روبية واحدةسعر نسخة واحدة
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Éîà¦a@Êý�ü@âbÇ@æýÇg@ @

مع أن هذا الكتاب يرد يف بعض املواضع على هجمات النصارى  
وخياطبهم، بيد أنه ال يغينب عن البال أننا تكلمنا مبنتهى اللني والتحضر 

أمهات واللطف يف كتابنا هذا حيثما جاء ذكر النصارى، مع أن كتاب "
" الذي ألّفه أحد النصارى قد أثار غضبا شديدا يف القلوب، ومع املؤمنني

 �نه كان من حقنا عند مساع الشتائم املؤذية اجلارحة املطلَقة على نبينا أ
 ا، لكننا أعرضنا عن كل أنواع الكالم املرأن نرد القسوة بقسوة دفاع

يزة، واكتفينا حصرا بكتابة مبقتضى احلياء احملض الذي هو خصلة املؤمن املم
ال بغض النظر تطابق احل - ١"يف كتابنا هذا، ويف كتيب "فرياد درد- أمور

عن كل هذا وذاك. أما القساوسة الطيبون والنصارى اآلخرون، الذين 
 ،جيتنبون بنبلهم الذايت اهلراَء والبذاءة واإلساءة وال يؤذوننا بكلمات جارحة

، وليست كُتبهم زاخرة باإلساءة والكالم القاسي، �وال يسيئون إىل نبينا 
فليسوا خماطَبني يف أي من عباراتنا. وإننا ال ننظر إىل أمثال هؤالء إال 
بإكرام، وإمنا نوجه اخلطاب حصرا إىل أناس جتاوزوا حد االعتدال، سواء 
كانوا ممن يدعون مسلمني باالسم أو النصارى، والذين يطلقون الشتائم 

 �ا يف أمور شخصية ويهامجوننا بإساءة، أو يسيئون إىل نبينا الكرمي علين
ال يف بأفواههم وينشرون هذه اإلساءات يف كتبهم. فليست يف كتابنا هذا و

                                                           
 (املترجم) أي كتاب البالغ. ١
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كتبنا األخرى أي كلمة أو إشارة موجهة إىل هؤالء النجباء النبالء، الذين 
  ال يتخذون طريق الوقاحة واإلساءة. 

كان نبيا صادقا  �أيضا بأن نؤمن بأن عيسى حنن أُمرنا من اهللا 
 ومقدسا وصاحلا من اهللا، ونؤمن بأنه كان نبيا. فليس يف أي كتاب لنا أي

  فهو منخدع وكاذب. كلمة تسيء إىل شأنه اجلليل، فمن زعم غري ذلك
  .والسالم على من اتبع اهلدى 

  املعلن: مرزا غالم أمحد من قاديان
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�  
 الكريم نحمده ونصلي على رسوله

"هذه نصيحة فاستمعوا هلا لكي تتخلصوا من العذاب واألمل، وطوىب ملن 
  ١مسع لنصح العاقل"

æìÇbĐÛa@åÇ@Õib�Ûa@bäãýÇg@˜ì–¢@Š�e@áèß@æbîi@ @
@¿@‰…b–Ûa٦OOOO٢OOOO١٨٩٨@ @

لقد علمت أنه قد نشأ يف قلوب بعض السادة اعتراض حـني قـرأوا   
اس بأن التدبري الفالين مفيد ا بني إخباري النإعالننا األول بأنّ هناك تناقض

أو الدواء الفالين ناجع للقضاء على هذا املرض، وبني إعالين بـأن هـذا   
ى عقابوالالفت أن أصحاب هذا االعتراض  ا على أعمال سيئة.املرض تفش

هم بعض املسلمني. فليتضح لكل هؤالء السادة أن الرد املقنع اجللي علـى  
إلقاء نظرة على قانون الطبيعة وصـحيفة   كل هذه األوهام يتجلّى لنا عند

سنن الكون؛ فإن سنة اهللا يف الكون اليت نراها بأعيننا تفيـد أن سلسـلة   
التدابري والعالج مرتبطة بالطلب والدعاء.. أي عندما نطلب أي عالج أو 
تدبري عن طريق التفكري أو بأي طريقة أخرى للبحث، أو إذا مل نكن جنيد 

                                                           
  (املترجم)ترمجة بيت فارسي.  ١
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كن قد أحرزنا الكمال يف ذلك فننتخب أي طبيب أسلوب الطلب أو مل ن
هلذا التفكري والتدبر، فيفكر يف إجياد طريق أحسن من أجل شـفائنا عـن   
طريق التدبر والتفكر، فيفطن إىل أسلوب مفيد لنا ضمن نطـاق قـانون   
الطبيعة. فذلك األسلوب الذي خيطر بباله يكون يف احلقيقة نتيجة التفكري 

يز والتوجه، وميكن أن نسميه بتعبري آخر دعاًء. ألننـا  وإمعان النظر والترك
عندما نفكر ونتدبر ونبذل قصارى اجلهود بالغوص يف ر عميق جدا حبثا 
عن أمر خفي فكأننا نلتمس يف هذه احلالة بلسان حالنا الفيض من القـوة  

 -بعد عجزها- العليا اليت ال خيفى عليها شيء. باختصار، عندما متد روحنا
ا مبنتهى النشاط وااللتياع إىل مبدأ الفيض طلبا لشيء معـني، وبعـد   يده

عجزها تتحرى نورا من الغيب بالتفكُّر، فحالتنا تلك أيضا يف احلقيقة نوع 
من الدعاء. فبهذا الدعاء ظهرت كل حكم الدنيا، ومفتاح كل بيت العلم 

لـدعاء. إن  هو الدعاء فقط. ومل يكتشف أي نوع من العلم واملعرفة إال با
تندرج كـل هـذه   تفكرينا وتدبرنا وإمعاننا النظر الكتشاف أمر مكتوم 

وإمنا الفرق أن دعاء العارفني يقترن بآداب املعرفة ومتد  األمور يف الدعاء،
روحهم يدها ببصرية إىل مبدء الفيض بعد معرفته، أما دعاء الغافلني فتشرد 
وتشتت يظهر يف صورة تفكّر وتدبر وطلب األسـباب. وإن الـذين ال   

ون بالتفكري والتدبر أن ميلكون معرفة اهللا وال يوقنون به فهم اآلخرون يتمن
يريد  �، وإن العارف الذي يدعو اهللا الغيبيلقى يف باهلم أي جناح من 

هو اآلخر أن يكشف عليه طريق الفالح، لكن احملجوب الذي ال عالقة له 
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ال يعرف مبدأ الفيض، وعند التخبط يريد طبعه أيضا كالعـارف   �باهللا 
ما ينظر العارف إىل العونَ من الغيب. وللفوز بذلك العون يعمل الفكر، بين

ذلك املبدأ، أما ذلك فيمشي يف الظالم وال يعرف أن ما يلقى يف القلـب  
يعـد تفكُّـر   بعد التفكري وإمعان النظر يكون هو اآلخر من اهللا. ألن اهللا 

ويلقي يف قلب املتفكر ذلك العلم تقبال للدعاء. باختصار، إن  املفكِّر دعاًء
 تلقى يف القلب نتيجة التفكر فإمنا تأيت مـن اهللا،  نكتة املعرفة واحلكمة اليت

يعلم بأنه إياه يسأل، فينال هذا املطلب  �وإن مل يفهم املفكر، إال أن اهللا 
من اهللا أخريا. إذا كان هذا الطريق لطلب النور على وجه البصرية ومبعرفة 

املرء  اهلادي احلقيقي فهذا هو دعاء العارفني كما بينت آنفا. أما إذا طَلب
هذا النور من مبدأ غريِ معلوم مبجرد التفكري وإمعان النظر ومل يكن نظـره  

  إىل املنور احلقيقي كليةً فذلك دعاء الغافلني. 
فقد ثبت من هذا البحث أن مرتبة الدعاء تسبق ظهور التدبري الذي جعله 

، وكل من يطلب ضروريا وإلزاميا لكل واحد من البشرقانونُ الطبيعة 
ا ال جيد مناصا من املرور ذا املعرب بالطبع، فمن املخجل أن يظن مقصود

أحد أن الدعاء ينايف التدبري! ما هو اهلدف من الدعاء؟ إمنا يستهدف الدعاء 
، أو يف القلبأن يلقي عاملُ الغيب املطّلع على أدق التدابري أحسن تدبري 

  الدعاء والتدبري؟  لكونه خالقا وقادرا، فأين التناقض بني خيلقه من عنده
وباإلضافة إىل ذلك، كما تتبني العالقة بني التدبري والدعاء بشهادة سنن 
الكون، كذلك يتوفر اإلثبات نفسه من شهادة صحيفة الفطرة أيضا؛ حيث 
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يالحظ أن طباع اإلنسان كما تنصرف إىل التدبري والعالج عند حلول 
باحلماس الطبعي نفسه.  املصيبة فهي تنشغل بالدعاء ودفْع الصدقات أيضا

مل خيالف هذه  ضمري أي قومإذا استعرضنا مجيع أقوام العامل تبني لنا أن 
املسألة املتفَق عليها، فهذا هو الدليل الروحاين الوحيد على أن شريعة 
اإلنسان الباطنية هي األخرى قد أفتت مجيع الشعوب منذ القدم أن ال 

بل ينبغي أن يتحروا التدابري ، يفصلوا الدعاء عن األسباب والتدابري
. باختصار، إن الدعاء والتدبري اثنان من متطلبات الطبع اإلنساين بالدعاء

ومها خيدمان الفطرة اإلنسانية كشقيقَني منذ القدم ومنذ خلق اإلنسان، وإن 
لة الدافع نـزلة النتيجة احلتمية للدعاء، بينما الدعاء مبنـزاألسباب مب

باب. وإمنا سعادة اإلنسان تكمن يف أن يستعني باهللا واجلاذب الختاذ األس
بالدعاء قبل اختاذ األسباب لكي تتوفر له األسباب الرائعة بتلقي النور من 

. لقد أثري اعتراض آخر وهو أنه "ال ميكن أن يكون ١ذلك املصدر الدائم
                                                           

يف هذه األيام توجد يف املسلمني فرقة تقول إن الدعاء عدمي اجلدوى وال  حاشية: ١
بد أن يتحقق القضاء والقدر، لكن من املؤسف أن هؤالء ال يعرفون أن بعض األشياء 

مع أن مسألة القضاء والقدر -وصفت سببا لدفع بعض اآلفات يف سنة اهللا يف الكون 
مثلما املاء واخلبز سببان طبيعيان لدفع الظمأ واجلوع، فلماذا يستغربون من  - حق

كون الدعاء هو اآلخر سببا لقضاء احلاجات يف سنة اهللا يف الكون؟ لقد أودعه اهللا يف 
احلقيقة قوةً جلذب الفيوض اإلهلية، فإن جتربة آالف العارفني والصاحلني تشهد على 

قيقة، وقد كتبنا حنن أيضا يف كُتبنا التجارب اخلاصة أن يف الدعاء قوة اجلذب يف احل
. صحيح أن كل شيء وليس هناك أي إثبات أقوى من التجربةيف هذا اخلصوص 

قد تقرر يف القضاء والقدر سلفا، لكن كما تقرر أن فالنا سيمرض ويشفى بتناول 
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". فليتضح �أي قدر معلَّقا وإن النبوءة اإلهلامية الشرطية ختالف سنة اهللا 
أن هذا االعتراض هو اآلخر خداع كسابقه، فطباع الناس منذ األزل ميالة 
إىل أم إذا أُخربوا عن موعد نزول البالء قبل نزوله فهم يسعون لصرفه 
بالدعاء والصدقات، ومن هنا يتبني أن ما نقشته شريعة اهللا الباطنية على 

اء والصدقات تدفع الباليا. صحيفة فطرة اإلنسان، وأفتت إمنا هو أن الدع
وهلذا السبب متيل مجيع أقوام العامل بالطبع إىل التركيز على الدعاء عند 
حلول البالء أو اخلطر. فكيف يبكي ركاب السفينة ويتضرعون عند رؤية 
بوادر الغرق؟ إن مجيع النبوءات اإلنذارية اليت ذكرها القرآن الكرمي من 

حبق العصاة كلها  �مد املصطفى حمإىل سيدنا وموالنا  �زمن نوح 
شرطيةٌ، وإمنا معناها حصرا أن العذاب الفالين نازل عليكم، فإن تبتم 
وعملتم صاحلا فسوف يوقَف، وإال سوف تهلَكون. فالقرآن الكرمي زاخر 

. مث من الغريب أن البعض يثريون مثل هذه االعتراضات ١ذه النبوءات
                                                                                                                                   

ن املصابني فسوف الدواء الفالين فقد تقرر أيضا على املنوال نفسه أنه إذا دعا فالن م
تخلق له أسباب النجاة إثر قبول الدعاء. وإن التجربة تشهد على أنه إذا اتفق بفضل 
اهللا أن يصدر الدعاء بكل شروطه، فإن ذلك العمل يتحقق حتما، وإىل ذلك تشري 

) أي داوِموا على الدعاء يف ٦١(غافر: �ادعونِي أَستجِب لَكُم�اآلية القرآنية: 
أتقبله أخريا. فالغريب يف األمر أن مجيع الناس رغم إميام مبسألة  حضريت فسوف

القضاء والقدر يتوجهون إىل األطباء عند إصابتهم مبرض، فلماذا ال يقيسون الدعاء 
  على الدواء. منه

جر  لَا يضيع أَيتقِ ويصبِر فَإِنَّ اَهللاإِنه من  �حاشية: اقرأوا اآليات التالية بإمعان: ١
ِسنِنيحفهذه النبوءة عامة وهي مشروطة بالتقوى والصرب. مث قال ٩١(يوسف: �الْم (
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مع كوم مسلمني، وإمنا سبب ذلك أن  اليت ختالف تعاليم القرآن الكرمي
كثريا من الناس يف هذا الزمن قد غفلوا جدا عن تعليم اإلسالم بانغماسهم 

.ار َيف مالهي الدنيا ليل  
وال يغينب عن البال هنا أن كل ما كتبناه يف إعالننا السابق عن دفع 

عالج  الطاعون كتدبري وقائي؛ فلم نكن دف من بيان ذلك التدبري قط أنه
قطعي وحاسم ودائم ومقنع لدرجة ال تبقى حاجة إىل الدعاء بعده. وإمنا 
قصدنا أن هناك أمال قويا يف أن يكون مفيدا. حنن نعلم يقينا أن األطباء 

مبحاربة كاملة -  واحلكماء مل يكتشفوا أي دواء يستطيعون أن يؤكدوا أنه
عا، بل نوقن بأن سيشفي من املرض مجيع الطبائع قط -ضد القضاء والقدر

مثل هذا الدواء مل يتيسر لألطباء قط حىت اآلن، وال ميكن أن يتيسر ما يفيد 
                                                                                                                                   

 �منتمعذَابِكُم إِنْ شكَرتم وآ بِما يفْعلُ اُهللا �يف نبوءة أخرى بعد ذكر العذاب أخريا:
ان، ) فقد بني يف هذه النبوءة أن العذاب املقبل سيصرف بالشكر واإلمي١٤٨(النساء: 

خرة شديدا في الدنيا والْآ فَأَما الَّذين كَفَروا فَأُعذِّبهم عذَابا�مث قال يف آية أخرى: 
ن نم ما لَهمآو ينا الَّذأَمو * رِينفَاص اتحاللُوا الصمعوا وناُهللامو مهورأُج فِّيهِمولَا ي 
مالظَّال بحين هذه اآلية أيضا أن ٥٨-٥٧(آل عمران:  �نيبيفالحظوا كيف ت .(

فَإِنْ كَذَّبوك فَقُلْ ربكُم ذُو رحمة  �العذاب يدفَع باإلميان، مث ورد يف موضع آخر:
نيرِمجمِ الْمنِ الْقَوع هأْسب درلَا يو ةعاسفهذه النبوءة أيضا ١٤٨(األنعام:  �و ،(

شرطية. وهكذا فإن القرآن الكرمي مليء بالنبوءات الشرطية يف قصص األنبياء عليهم 
أن النبوءة  �السالم، فإنكارها إنكار اإلسالم، بل يستشف من قصة يونس 

ت اإلنذارية ميكن أن تلغى بالتوبة واالستغفار حىت لو مل تكن شرطيةً، ألن من صفا
   اهللا من األزل أنه يتقبل توبة التوابني ويؤخر نبوءة الوعيد. منه
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قطعا كل إنسان من كل طبع وعمر وبلد وال خيطئ أبدا. هلذا ما زالت 
هناك حاجة للدعاء رغم األخذ باألسباب، أما الطاعون فهو حائز على 

ىن ألحد أن يدعي الدرجة األوىل من بني األمراض املهلكة كلها، فأ
خبصوص هذا املرض املهلك أن تدبريا ما أو دواء ميكن أن حيمي مجيع 
األرواح من اهلجوم القاتل؟ فإذا كان قانون الطبيعة يفيد أن علم الطب ظين 
وأن مجيع التدابري واملعاجلات هي األخرى ظنية، فكم من الشقاوة يف هذه 

والرمحة بالدعاء اتكاال على  احلالة أن ال يطلب الفضل من اهللا ذي الفيض
الظنون! فما الذي نقصد بالدعاء؟ إمنا نريد أن يرشدنا عامل الغيب الذي 
يطّلع حىت على أصل حقيقة املرض وهو يعلم الدواء أيضا ويهيئ لنا أدوية 

ذلك اليوم الذي حنتاج فيه إىل  -بفضله وكرمه- نافعة إذا أراد، أو ال يرينا
  األطباء واألدوية. 

هناك شك يف وجود الذات القادرة اليت مبشيئتها وإذا حنيا فهل 
ومنوت، وحيثما يتوجه مبشيئته يتوجه إليه نظام األرض والسماء بأسره؟ 
 فإذا أراد أن تكون صحة الناس يف بلد ما رائعةً فهو خيلق أسبابا جتعل مياه

يعي، ذلك البلد حمفوظة من كل عفونة وال حيدث يف اجلو أيّ تغيري غري طب
وتتوفر األغذيةُ الصاحلة، وال تظهر مجيع األسباب اخلفية اليت تضر بالصحة، 
سواء كانت أرضية أو مساوية. أما إذا أراد الوباَء واملوت يف بلد ما فيخلق 
أسبابا تولِّد الوباء، ألن امللكوت يف السماوات واألرض كله بيده، وكل 

مع صوته، فليس من شأنه ذرة من الدواء والغذاء واألجرام واألجسام تس
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أن جيلس بعد خلْق العامل منعزال كمن ليس له أي خيار أو هو عاطل. كال 
بل هو ما زال خالق العامل كما كان من قبل، فخالل بضع سنوات تنحلّ 
أجزاء أجسامنا السابقة وحتل مكاا أجزاٌء أخرى، فسلسلة اخللق واإلنشاء 

ويظهر مكانه عاملٌ آخر. كذلك فإن  هذه تستمر بانتظام، حبيث يفىن عامل
إهلنا قيوم العامل أيضا الذي بسنده يقوم كل شيء، فليس صحيحا أنه مل 
خيلق أي جسم أو روح، أو انعزل عنها بعد اخللق. بل هو يف احلقيقة روح 
كل نفس، وكل موجود ال يقوم إال بتلقي الفيض منه، وبفيضه ميكن أن 

 نستطيع العيش بدونه مل نخلَق دونه تلقائيا. ينال احلياة اخلالدة، فكما ال
، وبأمر منه تلتحم ذرات وجودنا �فإذا كانت حياتنا وعيشنا بيد اهللا 

وتفترق؛ فكم من اخلطأ الفاحش القول مقابل ذلك بأننا نستطيع العيش 
اعتمادا على أسبابنا احملضة دون فضله ونصره! كال بل إن أسبابنا أيضا 

هاننا النور عندما يهبه لنا، ليس لنا أي حتكُّم على املاء منه؛ ينشأ يف أذ
واهلواء أيضا، وكثري من األسباب اليت تؤثر يف صحتنا إجيابا أو سلبا ليست 

يف  �وحده،حيث يقول اهللا  	يف نطاق قدرتنا. وإمنا هي بيد اهللا 
بين السماِء والْأَرضِ وتصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ  �القرآن الكرمي:

ومن هنا يدرك العاقلون وجود اهللا وقدراته الكاملة،  �١لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ
وهذا التصريف على نوعني؛ أحدمها الظاهري، حيث يصرف الرياح 
والسحاب من جهة إىل أخرى ومن مكان إىل آخر. والثاين هو الباطين، 

                                                           
   ١٦٥البقرة:  ١
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اب صفة الترياق أو السم لكي يئ للخلق وهو أن خيلق يف الرياح والسح
األمن والرفاهية أو تتسبب يف ظهور األوبئة، فال خيار لإلنسان يف كال 
هذين النوعني من التصريف، ومها خارج نطاق قدرة البشر ائيا، ومع 
ذلك هناك مشكلة أخرى وهي أن صحتنا أو مرضنا ال يتوقفان على هذين 

ؤلفة من أسباب أرضية ومساوية أخرى األمرين فقط، بل هناك ألوف م
أيضا وهي دقيقة ولطيفة جدا وخفية على فكر اإلنسان ونظره، وال أحد 
يستطيع أن يدعي أنه يقدر على خلق هذه األسباب كلها جبهده وسعيه. 
فأي شك يف أن اإلنسان حباجة إىل الرجوع إىل اهللا الذي بيده كل هذه 

اهللا يف كتبه اخلبيثَ من الطيب وبين  األسباب اخلفية واللطيفة. وكما ميز
درجاما متباينة، كذلك تتباين سنةُ اهللا يف الكون يف إنسانني أحدمها يسأل 

القوةَ والعون باألدعية بلسان احلال والقال،  - باعتباره منبع الفيض- اَهللا
والثاين يعد الدعاء مهزلة اعتمادا على جمرد أسبابه وقوته، بل يستغين عن 

يتكبر. إن الذي يدعو اهللا يف املشكلة واملصيبة ويسأله حلَّ املشاكل اهللا و
عند اهللا بشرط أن يوصل الدعاء إىل  السعادة احلقةوفهو جيد الطمأنينة 

الكمال، وإن مل يفز بطلبه فإن طمأنينةً وسكينة من نوع آخر توهب له من 
يزيد يقينه، أما اهللا، وال يشقى أبدا. وباإلضافة إىل النجاح يتقوى إميانه و

الذي ال يتوجه إىل اهللا بالدعاء فهو يعيش أعمى وميوت أعمى، وإن 
خطابنا هذا يتضمن ردا مقنعا على أولئك األغبياء الذين يعترضون بنظرهم 
اخلاطئ على أن هناك كثريين يشقَون يف نيل مراميهم وميوتون خائيب اآلمال 
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هم إنسانٌ ال يؤمن بالدعاء وال رغم تفانيهم يف الدعاء حباهلم وقاهلم، ومقابل
باهللا لكنه ينتصر عليهم وحيقق جناحات كبرية. فكما أشرت آنفا إن الغاية 
املتوخاة من الدعاء هي الطمأنينة والسلوان والسعادة احلقيقية، وليس 
صحيحا أبدا القول بأن سعادتنا احلقيقية تنحصر يف أمر نسأله من اهللا 

م يف أي شيء تكمن سعادتنا احلقيقية والذي بالدعاء، بل إن اهللا الذي يعل
يهيئه لنا بعد الدعاء الكامل. فالذي يدعو اهللا بصدق الروح فمن املستحيل 
أن يشقى يف احلقيقة. بل إن السعادة اليت ال تنال مبجرد الثروة وال 
باحلكومة وال بالصحة هي بيد اهللا وهو يهبها ملن يشاء، إال أا توهب 

يف عني  الصادق املخلصفإنه ميتع  �؛ فحني يريد اهللا باألدعية الكاملة
املصيبة بعد الدعاء بلذة ال حيظى ا اإلمرباطور على عرشه. فهذا ما يسمى 
يف احلقيقة الفالح الذي جيده الداعون أخريا. وتنتهي آفام مبنتهى السعادة. 

ل أملا لنا، فهذه أما إذا مل يتوفر اإلميان والسعادة احلقة فإن جناحنا أيضا يشكِّ
الطمأنينة والسعادة احلقة للروح ال تنال أبدا باختاذ األسباب، وإمنا تكسب 
بالدعاء فقط. إال أن الذين ال ينظرون إىل العاقبة فهم جيعلون حتقق اآلمال 
أو اإلخفاق يف ظاهر األمر مقياسا الختاذ القرار. واحلقيقة أن العاقبة 

افون اهللا وينشغلون يف الدعاء، وهم حصرا احملمودة تكون حصرا للذين خي
  الذين ينالون ثروة الفالح العظيمة بواسطة السعادة احلقيقية واملباركة.

فمن اإلجحاف العظيم والظالم الدامس أن ينكر اإلنسان الفيض الذي 
ل عن طريق الدعاء فقط، وينظر باستخفاف إىل تعليم األنبياء نـزي
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العملي يف زمنهم، أفليس من احلق أنه بِدعاء املقدسني الذي ظهر منوذجه 
أولئك املقدسني ذلَّ وهلك على الدوام أولئك الطغاة العصاة الذين 

الذي جبيشانه غرقت اجلبال  �قاوموهم؟ انظروا إىل تأثري دعاء نوح 
ووصل عشرات املاليني من الناس خالل حلظة إىل دار الفناء، مث أمعنوا 

على فرعون الذي هلك به األخري مع مجيع  �النظر يف دعاء موسى 
وتأثريه الذي تسبب يف  �جنوده، مث تأملوا يف قوة دعاء عيسى 

استئصال اليهود على يد احلكومة الرومية، مث تدبروا حلظةً دعاَء سيدنا 
  وكيف كانت عاقبة األشرار الظاملني بعد دعائه عليهم؟  �وموالنا 

يف الطبيعة منذ القدم قانونا روحانيا هو  أفليس ذلك إثباتا مقنعا بأن هللا
زل السكينة والطمأنينة ـأنه بالدعاء يفور الْتفات حضرة األحدية وتن

والسعادة احلقة؟ فإذا مل نكن على خطأ يف طلب حتقيق هدف معني فهو 
يتحقق، وإذا كنا خمطئني يف الدعاء، على شاكلة ذلك الصيب الذي يطلب 

النار، فإن اهللا يرزقنا ما هو خري لنا، ومع ذلك من أمه ثعبانا أو مجرة من 
يزيدنا إميانا يف كلتا احلالتني، ألنا بالدعاء نتلقى العلم من اهللا قبل الوقت 
ويزيد يقيننا لدرجة كأننا رأينا اهللا ربنا. وإن بني الدعاء واالستجابة عالقة 

هللا إىل قوية تالحظ منذ القدم ومنذ خلْق اإلنسان. فحني تتوجه إرادة ا
ينشغل يف  أحد عباده املخلصنيأن  �حتقيق أمر معني، فمن سنة اهللا 

الدعاء باضطراب واضطرار وقلق وبذل كل مهّة واهتمام لتحقّق ذلك 
الفيوض اإلهلية من السماء فيخلق  الرجل املتفايناألمر، فتجذب أدعيةُ ذلك 
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العامل املادي  ا جديدة لتحقيق ذلك. هذا الدعاء وإن كان يفأسباب �اهللا 
، متفانيا يف اهللايصدر من اإلنسان، لكن ذلك اإلنسان يكون يف احلقيقة 

وعند الدعاء يأيت إىل حضرة األحدية واجلالل بقدم الفناء، حبيث ال تبقى 
بل تصبح يد اهللا. فهذا هو الدعاء الذي يعرف  -يف ذلك الوقت- يده له

رى وراء آالف احلُجب. به اهللا وتكتشف ذاته ذو اجلالل الذي يتوا
فالسماء تدىن من األرض للذين يدعون، وتخلق أسباب جديدة للفرج 

، وعلى األقل يرسخ من الغيب قبل األوانبتقبل الدعاء، ويوهب علمها 
اليقني يف القلب بإجابة الدعاء كالوتد احلديدي. إمنا احلق أنه لوال الدعاء ملا 

. فبالدعاء ينال �يف معرفة اهللا  اليقني حقكان ألي إنسان أن حيرز درجة 
اإلهلام وبالدعاء حنن نكلِّم اهللا تعاىل، فحني يبلغ اإلنسان بقدم اإلخالص 
والتوحيد واحلب والصدق والصفاء بالدوام على الدعاء درجةَ الفناء، 
يتجلى عليه ذلك اإلله احلي الذي خيفى على الناس. فلسنا حباجة إىل الدعاء 

مكاسبنا املادية فقط، بل احلقيقة أنه ليس بوسع أي إنسان رد حتقيق 
الوصول إىل اهللا احلق ذي اجلالل بدون اآليات الطبيعية اليت تظهر بعد 
الدعاء، الذي تبتعد عنه كثري من القلوب. يزعم السفيه أن الدعاء لغو وأمر 
سخيف! لكنه ال يعلم أن بالدعاء وحده يتجلى اإلله ذو اجلالل على 

لباحثني عنه ويلهم قلوم: "أنا القادر". فليتذكَّر كل من لديه اجلوع ا
والظمأ لليقني أن الدعاء وحده وسيلةٌ ب اليقني باهللا لطالب النور 
الروحاين يف هذه احلياة وتزيل مجيع الشكوك والشبهات؛ ألن الذي تتحقق 
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ي يركِّز أهدافه دون الدعاء ال يعرف كيف ومن أين حتققت له. بل إن الذ
على األسباب والوسائل وحدها ويتغافل عن الدعاء ال خيطر بباله أن اهللا 

قد مكَّنه بيده من حتقيق أهدافه حتما وحقا. وهلذا السبب فإن الذي  �
يتلقَّى إثر الدعاء البشارة يف اإلهلام من اهللا بنجاح، فهو عند حتقق ذلك 

عد تلك اإلجابة للدعاء آيةً ومعرفة وإدراكًا له، وي �النجاح يزداد حبا هللا 
عظيمة يف حقه. وكذلك ميتلئ باليقني فينةً بعد فينة، وجيتنب الثوائر 
النفسانية وكلَّ أنواع الذنب لدرجة وكأنه بقيت روحه فقط. أما الذي ال 
يالحظ آيات رمحة اهللا بالدعاء فيبقى حمروما من ثروة حق اليقني رغم 

نيله الثروة اهلائلة واألموال الكثرية وتوفُّر إحراز النجاحات طول احلياة و
أسباب التنعم. وال تؤثِّر تلك النجاحات أي تأثري إجيايب يف قلبه، بل يزداد 
غرورا وتكربا بقدر ما يفوز بالثروة والتقدم. فإذا كان لديه أي إميان باهللا 

ومنحه غري قادر على منعه من الثوائر النفسانية  إميانا ميتافيكون  �
  الطهارةَ احلقة.

صحيح أن كل شيء قد تقرر يف القضاء والقدر، إال أن القضاء والقدر 
مل يضيع العلوم؛ فكما يسلِّم كل واحد من خالل التجارب العلمية أن 
اخلواص تكمن يف األدوية رغم إميانه مبسألة القضاء والقدر، وأن املريض إذا 

نتفع به بفضل اهللا ورمحته، فكذلك تناول دواًء مناسبا حبسب املرض فهو ي
بأن  - من خالل التجارب العلمية-  بدا من االعتراف عارفكلُّ ال جيد 

للدعاء عالقةً باإلجابة، فسواء متكَّنا من ترسيخ هذا السر يف قلوب الناس 
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مئات املاليني من  جتاربعلى وجه معقول أم مل نتمكن من ذلك، إال أن 
، احلقيقة اخلفيةالصادقني باإلضافة إىل جتربتنا الشخصية قد كشفت لنا هذه 

وهي أن دعاءنا يتمتع بقوة مغناطيسية وجيذب إليه فضلَ اهللا ورمحته، إن 
مغزى الصالة ولبها هو اآلخر الدعاُء حصرا الذي علِّمناه يف سورة الفاحتة، 

فإمنا نتوخى بواسطة هذا الدعاء  �اطَ الْمستقيماهدنا الصر�فحني نقول: 
   اجنذاب ذلك النور الذي ينـزل من اهللا وينور القلوب باليقني واحلب.

بعض الناس يقولون متسرعني إنا ال ننهى عن الدعاء، لكن املراد من 
الدعاِء العبادةُ اليت يترتب عليها الثواب. لكن من املؤسف أن هؤالء ال 

ن أن العبادة اليت ال تتولّد فيها الروحانية من اهللا، وأنّ الثواب الذي يتدبرو
، فكرةٌ باطلة. إمنا العبادة احلقيقية جمرد خيالٍيرجى مستقبال بناًء على 

والثواب احلقيقي ذلك الذي نشعر بأنواره وبركاته يف هذه احلياة الدنيا. إن 
 القلب يف أثناء الدعاء نشاهد بعنيأمارات القبول لعبادتنا تنحصر يف أن 

نورا ترياقيا ينـزل من اهللا ويقضي على املواد السامة من قلوبنا، وينـزل 
علينا كشعلة وميألنا فورا حبالة طيبة النشراح الصدر واليقني واحلب واللذة 
واألنس والذوق، وإن مل يكن كذلك فيبقى الدعاء والعبادة جمرد عادة 

مير من  - ن للقضاء على مشاكلنا الدنيويةحىت لو كا-  وتقليد. فكل دعاء
وضعنا اإلمياين ومرتبة عرفاننا؛ مبعىن أنه مينحنا التقدم والرقي يف اإلميان 
والعرفان أوال، ويهب لنا سكينةً طيبةً وانشراح صدرٍ وطمأنينةً وسعادةً 

ضع. حقة، مث يؤثِّر يف األمور املادية اليت نكرهها، ويزيل مهَّنا مبا يناسب الو
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فقد ثبت من كل هذا البحث والتحقيق أن الدعاء ال يسمى دعاًء إال إذا 
اتسم يف احلقيقة بقوة جاذبة، واستنـزل من السماء فعال نورا يزيل 
اضطرابنا ويرزقنا انشراح الصدر والسكينة والطمأنينة، إال أن اهللا احلكيم 

ونه بعد دعائنا على وجهني. نـزيصره وعل ن  
  أحدمها أنه يدفع ذلك البالء الذي نندفن حتته ويكاد يقضي علينا.  )١(
الثاين أنه يرزقنا قوة خارقة للصرب على مواجهة ذلك البالء، بل  )٢(

 خيلق فيه لذة ويشرح صدورنا. 

فالثابت من هذين الطريقني كليهما أن اإلنسان يتمتع بالنصر اإلهلي 
 حتما بالدعاء. 

الدعاء الذي فرضه كالم اهللا املقدس  ومن اجلدير بالذكر أن لفرضية
) أوهلا أن يتمسك العبد بالوحدانية ١على املسلمني أربعة أسباب. (

زلة اإلقرار ـبرجوعه إىل اهللا دوما ويف كل وضع، ألن الطلب من اهللا مبن
بتقبل  يتقوى اإلميان) والثاين أن ٢. (وحده حيقق املرادات ����اهللا بأن 

إذا كان  يزداد الداعي علما وحكمة) والثالث أن ٣الدعاء ونيل املراد. (
) والرابع أنه إذا بشر اإلنسان بتقبل الدعاء ٤فضل اهللا نزل بطريق آخر. (

، اليت تؤدي إىل معرفةً باهللايف اإلهلام والرؤيا مث حتقق حبسب ذلك، أن يزداد 
عن غري اهللا  االنقطاعاليقني، واليقني يقود إىل احلب، وحيصل باحلب 

والتخلي عن كل ذنب، وهو الثمرة احلقيقية للنجاة. أما إذا حتققت آمال 
أحد تلقائيا وكان بعيدا عن اهللا وغافال عنه، فإن حتقق مجيع تلك األمنيات 
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يف اية املطاف، وإن مجيع األهداف اليت يفتخر ا  تكون حسرات
ترف اإلنسان تؤدي إىل األسف واحلزن يف آخر األمر. إن مجيع أنواع ال

الدنيوي سيتحول أخريا إىل احلزن وستتراءى كلُّ راحة حزنا وأملا. أما 
البصرية واملعرفة اليت يتمتع ا اإلنسان بالدعاء والنعمة اليت يناهلا عند الدعاء 
من الكنـز السماوي فلن ينقص منها شيء ولن تزول أبدا، بل يرتقي 

ة ازدياده معرفةً باهللا وحبه اإلنسان إىل الفردوس األعلى بسلَّم الدعاء نتيج
يوما بعد يوم. إن الصفات العليا أربع وهي أم الصفات وكل صفة منها 

الربوبية والرمحانية تقتضي من بشريتنا أمرا ما، وهذه الصفات األربع هي: 
  .والرحيمية ومالكية يوم الدين

ول فيوضها العدم احملض أو شبيها بالعدم، نـزالربوبية تقتضي ل )١(
واع املخلوق تكسب الوجود منها سواء أكانت حيوانات أو غريها وكل أن

  من خملوقات. 
ول فيضاا العدم فقط، أي ذلك العدم نـزالرمحانية تتطلب ل )٢(

احملض الذي ال يكون معه أي أثر أو ظهور ألي وجود، وهي تتعلق 
  باحليوانات فقط ال باألشياء األخرى.

اإلقرار بالفناء والعدم من الكائن ول فيضاا نـزالرحيمية تقتضي ل )٣(
 ذي العقل، وهي تتعلق باإلنسان فقط.

مالكية يوم الدين تقتضي لنـزول فيضاا الضراعة واإلحلاح على  )٤(
شاكلة املتسولني، وتتعلّق فقط بالذين خيرون على أعتاب حضرة األحدية 




	�م�א����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������١٩�

الكية كاملتسولني، وميدون يد السؤال واإلفالس لتلقي الفيض، ويؤمنون مب
 حاسبني أنفسهم خايل اليدين حقا.  �اهللا 

إن صفة الرحيمية من هذه الصفات اإلهلية األربع اليت تعمل يف العامل 
حتثنا على الدعاء، بينما تولِّد فينا صفة املالكية اخلشوع احلقيقي واخلضوع 
باإلذابة بنار اخلوف والقلق، ألن من هذه الصفة يثبت أن اهللا مالك اجلزاء، 

يس من حق أحد أن يطلب منه شيئا باالستحقاق، وأن املغفرة والنجاة فل
  تترتب على فضل حمض. 

وملخص القول؛ هذه صفات اهللا األربع اليت تثبت من تعليم القرآن 
 تقتضي أن يدعوالكرمي وحتقيق العقل، ومن مجلتها صفة الرحيمية اليت 

يف "الرباهني ل عليه الفيوض اإلهلية. ولقد كتبنا نـزاإلنسان لكي ت
األمحدية" و"كرامات الصادقني" أيضا كيف ذُكرت هذه الصفات األربع 
بصورة لف ونشرٍ مرتب يف سورة الفاحتة، وكيف يثبت بإلقاء نظرة على 
قانون الطبيعة أن هذه الصفات األربع يف سورة الفاحتة، بالترتيب الذي 

يعة. فإنكار الدعاء وردت به، توجد يف كتاب اهللا الفعلي؛ أي قانون الطب
لة إنكار نـزأو اعتباره عدمي اجلدوى أو عدم عده دافعا جلذب الفيوض، مب

الصفة اإلهلية الثالثة وهي الرحيمية، وهذا اإلنكار يف احلقيقة خطوة خفية 
إىل اإلحلاد؛ ألن الرحيمية وحدها صفة يزداد ا اليقني بسائر الصفات 

ني نتلقَّى الفيوض اإلهلية املترتبة على اإلهلية ويبلغ الكمالَ. ذلك ألننا ح
أدعيتنا وضراعاتنا بواسطة الرحيمية، وتنحلّ كل أنواع املشاكل؛ فإن إمياننا 
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- وقدرته ورمحته ومجيعِ صفاته يبلغ حق اليقني، وندرك �بوجود اهللا 
يف احلقيقة يستحق احلمد والشكر، وأن  �أن اهللا  -كشهادة العيان

ئر صفاته قوميةٌ وصحيحة يف احلقيقة، إال أا تبقى ربوبيته ورمحانيته وسا
  غامضةً دون ثبوت الرحيمية. 

واضح أن معرفة اهللا هلا األولوية، وهي املرحلة املهمة الواجب 
اجتيازها، أما إذا كانت معرفتنا ناقصة وغامضة وغري واضحة فال ميكن 

ملاء الزالل من أن يكون إمياننا منورا ومشرقا أبدا. ولن نتمكن من استقاء ا
لربنا الكرمي بأي حال من األحوال ما مل تصبح  املعرفة احلقيقيةنبع 

غري معرفتنا هللا كحادث مشهود بأم أعيننا بواسطة الرحيمية. فإذا كنا 
فال جند بدا من االعتراف بأننا من أجل تكميل معرفتنا حباجة  منخدعني

هللا الرحيمية، إىل أن تزول مجيع الشكوك والشبهات عن طريق صفة ا
وجنرب نزول رمحة اهللا وفضله وقدرته، وبذلك يقع يف قلوبنا تأثري قوي 
خيلِّصنا من الثوائر النفسانية اليت تستويل على قلوبنا لضعف اإلميان واليقني 
فقط، وتصرفنا إىل جهة أخرى. أليس من احلق أن اإلنسان، الذي عمره 

خميف ألن األشعة القوية ملعرفة  عدة أيام نسبةً هلذه الدنيا، يتعرض لظالم
اهللا ال تصيب قلبه؟ فهو ال يبحث عن لذّات عامل املعاد والسعادة احلقة 
مثل سعيه وحبه هلذه الدنيا وممتلكاا وسلطتها وثرواا. وإذا اكتشفت 
وسيلةٌ للخلود يف هذا العامل فيستعد للتصريح بلسانه أنه يتخلى عن الرغبة 

ماء العامل اآلخر. فما سبب ذلك؟ إمنا السبب أنه ال يف الفوز باجلنة ونع
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يؤمن يف احلقيقة بوجود اهللا وقدرته ورمحته ووعوده إميانا حقيقيا. فمن 
، وال خيدع نفسه اإلميان احلقيقياملهم جدا لطالب احلق أن يظل يتحرى 

ويؤمن باهللا ورسوله ويقرأ القرآن الكرمي ويتربأ من الشرك  مسلمبأنه 
ويداوم على الصالة وجيتنب احلرام واخلبائث؛ إذ لن يتمتع بعد املوت 
بالنجاة الكاملة والسعادة احلقة والسرور احلقيقي إال من قد فاز بذلك 
 النور احلي واحلقيقي يف هذا العامل الذي يدفع اإلنسان جبميع قواه وقدراته

، والذي حيدث به تغري صادق يف الروح اإلنسانية �وإراداته إىل اهللا 
ول الفناء على احلياة السفلية. فما هو ذلك النور احلي واحلقيقي؟ أال نـزب

، إا اليقني واملعرفة التامةإا تلك القوة املوهوبة من اهللا اليت تسمى 
هلوة املخيفة واملظلمة القوة نفسها اليت تخرج اإلنسان بيدها القوية من ا

وتجلسه يف جو منري جدا وآمنٍ. وقبل أن ينال املرء هذا النور تكون مجيع 
، ويف هذه احلالة ميكن أن يتعثر بصبغة التقليد والعادةأعماله الصاحلة 

اإلنسان بأدىن االبتالءات. من الذي ميكن أن تكون معاملته صافية مع اهللا 
؟ إن الذي وهب له اليقني يسيل إىل اهللا بدون الفوز مبرتبة هذا اليقني

كاملاء ويطري إليه كاهلواء وحيرق غريه كالنار ويثبت يف املصائب 
جتعل اإلنسان جمنونا، إال أنه يكون جمنونا يف  �كاألرض. إن معرفة اهللا 

نظر الناس بينما يكون يف نظر اهللا عاقال وفطنا. ما أحلى هذا الشراب 
فور بلوغه احللق، وما ألذَّ هذا اللنب الذي جيعل الذي حيلِّي اجلسم كله 

اإلنسان يف حلظة مستغنيا عن مجيع النِعم وغري مهتم ا، إال أنه يكسب 
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باألدعية باازفة باحلياة وبتكبد املشاق، وال ينال بدماء الغري بل 
   همة! أسف مائة أسف!ما أصعب املبالتضحية الصادقة الشخصية، 

ب أن أشرح هنا للتوضيح والبيان الصفات األربع أرى من املناس
املذكورة تفسريا لسورة الفاحتة، ليتبني كيف رغَّب اهللا يف الدعاء يف السورة 

بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ * الْحمد للَّه رب الْعالَمني * �األوىل لكتابه وهي: 
الدينِ * إِياك نعبد وإِياك نستعني * اهدنا الرحمنِ الرحيمِ * مالك يومِ 

الصراطَ الْمستقيم * صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا 
الِّنيآمني.  �الض  

 يستحق مجيع أنواع احملامد، وهو وحده١املعىن: إن اإلله الذي امسه اُهللا
اجلدير بكل ثناء ألنه رب العاملني ورمحن ورحيم ومالك يوم الدين. حنن 
نعبدك وحدك (يا صاحب هذه الصفات الكاملة) وبك وحدك نستعني، 
اهدنا الصراط املستقيم الذي هو صراط الذين أنعمت عليهم، واجنبنا 
سبل الذين حلَّ عليهم غضبك يف هذا العامل يف صورة الطاعون وغريه من 

واع الغضب، واجنبنا أيضا سبل الذين ابتعدوا عن طريق النجاة يف أن
اآلخرة وسيواجهون العذاب أخريا وإن مل ينـزل عليهم أي غضب يف 

  هذا العامل.
                                                           

ملحوظة: يتبين من آيات سورة الفاحتة هذه أن اإلله الذي عرف نفسه باسم "اهللا"  ١
يف القرآن الكرمي، هو مبدأ مجيع الفيوض لكونه رب العاملني، وهو واهب مجيع 

وهو جميب مجيع األدعية واجلهود النافعة لكونه رحيما، اإلنعامات بصفته رمحانا، 
  وواهب الثمار األخرية جلميع املساعي بصفته مالك يوم الدين. منه
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وليتضح اآلن أن هذه السورة "اليت تسمى الفاحتة" هي أوىل سور 
القرآن الكرمي ألن ا البداية. وهي تسمى أم الكتاب أيضا، ألا تضم 
ملخص تعاليم القرآن الكرمي كلِّها وعطرها. وقد علّمنا يف هذه السورة 

. وقد دعاًء لنيل اهلدى، ليتبني أن الدعاء مهم للفوز بالفيوض الربانية
بدئت هذه السورة بـجملة "احلمد هللا"، اليت تعين أن كل أنواع احلمد 
والثناء تليق مبن امسه "اهللا". وقد بدئت بـ "احلمد هللا" لتنبه إىل أن اهلدف 
احلقيقي أن يعبد اهللا حبماس الروح واجنذاب الطبع، وهذا االجنذاب 

يثبت أنه جامع هلذه  الناجم عن العشق واحلب ال يتأتى حبق أحد ما ال
احملاسن الكاملة اليت حني يالحظها القلب ينصرف إىل محده والثناء عليه 
تلقائيا. فالبديهي أن احلمد الكامل ينشأ من نوعني من احملاسن؛ أحدمها 
كمالُ احلسن والثاين كمالُ اإلحسان، وإذا اجتمعا يف أحد فإن القلب 

ية للقرآن الكرمي هي أن يجلِّي يكون فداء له ويستهام به. وإن أكرب غا
على طالب احلق حماسن اهللا من كال النوعني، لينجذب الناس إىل ذلك 
الفريد الذي ليس كمثله شيء، ويعبدوه حبماس الروح واجنذاا. هلذا قد 

تبين كم من صفات عظيمة صورة لطيفة أراد أن يرسم يف أوىل السور 
آنُ الكرمي. وهلذا السبب ابتدئت هذه اإلله الذي يدعو إليه القر يتصف ا

السورة بـ "احلمد هللا"، مما يعين أن مجيع أنواع احملامد تليق مبن امسه 
"اهللا". أما حبسب املصطلح القرآين فهو من بلغت مجيع حماسنه وحمامده 
كمال احلسن واإلحسان، ومل تبق فيه أي منقصة. فالقرآن الكرمي قد 
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متصف جبميع الصفات الكاملة، ليشري إىل أن  وصف اَهللا بأنه هو وحده
أحدا ال يسمى بـ "اهللا" ما مل تتحقق فيه مجيع الصفات الكاملة، فإذا 
وجدت فيه كل أنواع احلسن فحسنه جلي واضح. ونظرا إىل هذا احلسن 

 نور السماوات اُهللا�مسي اُهللا يف القرآن الكرمي بالنور كما قال: 
  نور مظهر لنوره وحده.    وكل �١والْأَرضِ

لة أصل األصول، نـزوإن حماسن اإلحسان يف اهللا كثرية، وأربع منها مب
وحبسب ترتيبها الطبعي فإن الصفة األوىل اليت ذُكرت يف القرآن الكرمي يف 

أي اخللق وإبالغ املخلوق كماله -  مجلة "رب العاملني" وهي أن ربوبية اهللا
ع العاملني، أي يف عامل السماء وعامل جارية وسارية يف مجي -املطلوب

األرض وعامل األجسام، وعامل األرواح وعامل اجلواهر وعامل األعراض 
وعامل احليوانات وعامل النباتات وعامل اجلمادات ومجيع أنواع العاملني 
األخرى تترىب بتربيته، حىت إن العوامل اليت مير ا اإلنسان نفسه بدءا من 

ا إىل عامل املوت أو إىل احلياة اآلخرة، كلُّها تستفيض حالة النطفة أو قبله
  من نبع الربوبية.  

إن ربوبية اهللا تعاىل قد وصفت بالفيض األعم لكوا تشمل مجيع  
األرواح واألجسام واحليوانات والنباتات واجلمادات وغريها، ألن كل 

أن  موجود يستفيض منه، وبسببه جاء كل شيء إىل حيز الوجود. نعم! مع
ربوبية اهللا هي موجِدة كل موجود وهي املربية لكل ما هو ظاهر بوجوده، 

                                                           
   ٣٦النور:  ١
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ألنه يستفيد من كل ما ولكن أكثر من يستفيد منها كمنة هو اإلنسان 
. لذا فقد ذُكِّر اإلنسانُ أن ربه "رب العاملني" لكي يزداد أمال خلقه اهللا

ويوقن أن قدرات اهللا تعاىل واسعة لفائدته، وهو قادر على أن يظهر عوامل 
  األسباب األخرى أيضا. 

ة الثانية من صفات اهللا، اليت هي مبنـزلة اإلحسان من الدرجة والصف
عام؛ هي الرمحانية، وذُكرت يف الثانية واليت ميكن أن توصف بالفيض ال

سورة الفاحتة بكلمة "الرمحن"، وقد سمي اهللا رمحانا حبسب املصطلح 
صورةً  - مبا فيها اإلنسان أيضا-  القرآين ألنه وهب جلميع احليوانات

وسرية حبسب حاهلا. أي أن نوع احلياة الذي أريد له قد وهب له من 
رات واجلسم واجلوارح، مث هيأ أجله كل ما احتاج إليه من القوى والقد

له كل ما احتاج إليه بقاؤه؛ فقد أعطى الطيور واألنعام واإلنسان القوى 
والقدرات املوافقة لطبع كل واحد منها، وليس ذلك فحسب بل قبل 
وجودها بآالف السنني قد خلق برمحانيته أجرام السماء واألرض لتحمي 

 دخل لعمل أحد يف هذه األشياء. فقد ثبت من هذا البحث أنه ال
، وإمنا هي رمحة حمضة، قد خلقت قبل نشوء هذه �رمحانية اهللا 

ألن كل شيء  ،األشياء، إال أن اإلنسان يتمتع جبزء أكرب من رمحانية اهللا
فداء من أجل فالحه، وهلذا قد ذكِّر اإلنسان أن ربه رمحان. والصفة 

ان من الدرجة الثالثة من صفات اهللا هي الرحيمية؛ اليت هي اإلحس
الثالثة، وقد ذُكرت يف سورة الفاحتة بكلمة "الرحيم"، وإن اهللا يوصف 
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بالرحيم حبسب مصطلح القرآن الكرمي حلمايته الناس من اآلفات والباليا 
وضياعِ األعمالِ تقبالً لدعائهم وضراعتهم وأعماهلم الصاحلة. وهذا 

إذ مل يخلق اهللا  اإلحسان بتعبري آخر فيض خاص، وخيص اإلنسان فقط،
يف غريِه من األشياء قدرةَ الدعاء والضراعة واألعمال الصاحلة، لكنه 
أعطاها لإلنسان. فاإلنسان حيوان ناطق، فهو قادر على نيل فيض اهللا 
بنطقه أيضا، أما بقية األشياء فلم توهب هلا قوةُ النطق. ومن هنا يتبني 

انُ عليها، فكما ينال أن الدعاء ميزة ختص اإلنسان، وقد فُطر اإلنس
الفيض من ربوبية اهللا ورمحانيته، ينال من صفة الرحيمية أيضا، وإمنا 
الفرق أن صفتي الربوبية والرمحانية ال تتطلبان الدعاَء، ألن كلتيهما ال 
ختص اإلنسانَ وحده بل تشمالن بفيضهما الطيور واألنعام أيضا، وليس 

احليوانات ذلك فحسب بل إن الربوبية اإلهلية ت كسب فيضها مجيع
النباتات واجلمادات وأجرام السماء واألرض، وما من شيء حمروم من و

فيضها، على عكس صفة الرحيمية اليت ختص اإلنسان فقط. وإذا مل 
ينتفع ا اإلنسان فكأن هذا اإلنسان يساوي احليوانات بل اجلمادات، 

ما الرحيمية اليت لقد اتصف اهللا بالصفات األربع إليصال الفيض، أ
تقتضي دعاء اإلنسان فقد خصها باإلنسان وحده، ومن هنا يتبني أن اهللا 
يتمتع بنوع من الفيض املرتبط بالدعاء وال ينال إال بالدعاء حصرا، هذه 
هي سنة اهللا والقانون اإلهلي، وال ميكن أن تتبدل. وهلذا السبب ظل 

لتوراة؛ كم مرة اقترب بنو األنبياء يدعون لقومهم على الدوام. اقرأوا ا
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إسرائيل من العذاب بإسخاط اهللا مث رفع عنهم العذاب نتيجة دعاء 
  وتضرعه وسجوده مع أن اهللا توعدهم باهلالك مرارا؟ �موسى 

فالبين من كل هذه األحداث أن الدعاء ليس لغوا حمضا، كما ال ميثل 
ل بربكته أيّ فيض. فهذه أفكار أولئك الذين ال نـزجمرد عبادة ال ي

يقدرون اهللا حق قدره، وال يتدبرون كالم اهللا بنظرة عميقة، وال يلقون 
النظر إىل قانون الطبيعة، فاحلقيقة أن نزول الفيض إثر الدعاء أمر مؤكد، 
وهو ينجينا. وهذا الفيض يسمى فيض الرحيمية، الذي به يتقدم اإلنسان 

ويوقن باهللا كأنه يراه ، وذا الفيض يبلغ اإلنسان مراتب الوالية، باستمرار
. إن مسألة الشفاعة أيضا مبنية على فيض الرحيمية، إذ قد بأم عينيه

  اقتضت رحيمية اهللا حصرا أن يشفع الصاحلون حبق السيئني. 
اليت هي امليزة الرابعة وميكن أن تسمى فيضانا أخص، اهللا الرابعة ومنة 

الكية يوم الدين، اليت وردت يف سورة الفاحتة يف "مالك يوم الدين"، هي م
وإمنا الفرق بينها وبني الرحيمية أن اإلنسان يف الرحيمية يستحق النجاح 
بالدعاء والعبادة، أما بصفة مالكية يوم الدين فتعطى له تلك الثمار. ومثل 

ببذل ذلك كمثل إنسان حيفظ أحد القوانني احلكومية عن ظهر قلب 
اجلهود املتواصلة واملساعي احلثيثة، مث يتقدم لالمتحان يف ذلك فينجح، 
فاستحقاق النجاح بتأثري الرحيمية مياثل النجاح يف االمتحان. مث إذا متكَّن 
من الفوز بالشيء أو املنصب الذي من أجله جنح يف االمتحان فيشبهه 

ة ومالكية يوم الدين الفيض الذي ينال من مالكية يوم الدين. ففي الرحيمي
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، أما فيض مالكية �كلتيهما إشارة إىل أن فيض الرحيمية ينال برمحة اهللا 
. وصحيح أن مالكية يوم الدين ستتجلى �يوم الدين فينال بفضل اهللا 

بوجه تام وعلى نطاق واسع يف اآلخرة، إال أن كل هذه الصفات األربع 
ه. فالربوبية تضع األساس تتجلى بفيوضها يف هذا العامل أيضا حبسب سعت

للفيض بصفة عامة، أما الرمحانية فتري ذلك الفيض يف احليوانات بوضوح 
وجالء، أما الرحيمية فتظهر أن خط الفيض املمتد ينتهي إىل اإلنسان، وأن 

حاله فحسب بل بلسانه املادي  اإلنسان حيوان ال يسأل هذا الفيض بلسان
ل مثار الفيض النهائية. فكل هذه الصفات أيضا. أما مالكية يوم الدين فتني

األربع تعمل يف هذا العامل املادي، لكن ملا كان نطاق هذا العامل ضيقا جدا 
باإلضافة إىل كون اإلنسان مصابا باجلهل وعدم املعرفة وضيق النظر، هلذا 
تتراءى نطاقات هذه الصفات األربع الواسعة جدا صغريةً جدا، مثلما 

الكواكب الضخمة اهلائلة احلجم كالنقط يف السماء تتراءى لنا كُرات 
بسبب البعد اهلائل. لكن يف اآلخرة سيظهر جتلي هذه الصفات األربع على 
وجه أمت، هلذا فإن يوم الدين على وجه حقيقي وكامل هو يف اآلخرة 
حصرا. ويف ذلك العامل ستتجلى كل واحدة من هذه الصفات األربع 

فستبدو هذه الصفات األربع مثاين صفات. وإىل  ضعفني أي ظاهرا وباطنا،
ذلك أشري يف قوله أن أربعا من املالئكة حيملون عرش اهللا يف هذا العامل، أما 
يف اآلخرة فيحمله مثانيةٌ، فهذا الكالم جماز. فلما خلق ملك حبسب كل 
صفة إهلية هلذا ذُكرت أربعةُ مالئكة خبصوص الصفات األربع، وعندما 
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 صفات سيكون معها مثانية مالئكة، ومبا أن هذه الصفات تتجلى مثاين
ستكون متسمة بصفات األلوهية وكأا حتملها، فقد استخدمت كلمة 
 ازات اللطيفة كثرية يف كالم اهللا حيث أُعرباحلمل جمازا. فمثل هذه ا
عن األمور الروحانية بكلمات مادية. باختصار، إن اهللا يتصف ذه 

العظيمة، اليت جيب على كل مسلم أن يؤمن ا، أما الذي  الصفات األربع
ينكر وجود مثار الدعاء وفيوضه فكأنه يؤمن بثالث من الصفات اإلهلية 

  بدال من األربع. 
فليتضح اآلن أن اهللا جل شأنه قد وصف هذه الصفات األربع يف سورة 

آليات التالية الفاحتة بعد "احلمد هللا" بأا أربعة منابع للفيض، وأشار يف ا
هلذه اآليات إىل اكتساب الفيض من كل واحد من هذه املنابع يف صورة 
لف ونشر مرتب. فالواضح أن من مجلة "احلمد هللا" إىل "مالك يوم الدين" 

) والثالث ٣) والثاين رب العاملني (٢) احلمد هللا (١مخسة أمور مستقلة، (
وم الدين. واجلمل ) واخلامس مالك ي٥) والرابع الرحيم (٤الرمحن (

اخلمس التالية تقابلها يف صورة لف ونشرٍ مرتب؛ فجملة "إياك نعبد" تقابل 
"احلمد هللا"، لتشري إىل أن كامل الصفات الوحيد اجلدير باحلمد هو الذي 
امسه "اهللا"، ومجلة "إياك نستعني" تقابل "رب العاملني" لتشري إىل أننا 

نبوع عام جدا. ألن من املستحيل أن نستنصر من نبع الربوبية الذي هو ي
أو نتمكن من إحداث أي تغري طاهر  ،نفوز بأي تربية ظاهرا أو باطنا

ونتمتع باخللق الروحاين بدون فيض الربوبية اإلهلية. أما مجلة "اهدنا 
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الصراط املستقيم" فتقابل "الرمحن"، فالذي يردد "اهدنا الصراط املستقيم" 
لرمحن، إذ نيل اهلدى ليس حقا ألحد؛ بل تنال فهو يطلب الفيوض من نبع ا

هذه الثروة من الرمحانية اإلهلية فقط. أما مجلة "صراط الذين أنعمت 
عليهم" فتقابل "الرحيم"، فالذي يردد "صراط الذين أنعمت عليهم" فهو 
يسأل الفيض من نبع الرحيم، ألن ذلك يعين: يا أيها الذي تتقبل الدعاء 

رنا على سبل أولئك األنبياء والصديقني والشهداء برمحة خاصة منك سي
نالوا منك إنعام أنواع املعارف  - بانشغاهلم يف الدعاء وااهدات-  الذين

واحلقائق والكشوف واإلهلامات، وأحرزوا املعرفة التامة بالدوام على الدعاء 
والضراعة واألعمال الصاحلة. ومجلة "غري املغضوب عليهم وال الضالني" 

"غري املغضوب عليهم وال يردد إزاء "مالك يوم الدين"؛ فالذي تقع 
الضالني" فهو يطلب الفيض من نبع مالك يوم الدين. ومعىن ذلك: يا مالك 
يوم الدينونة قنا أن نتعرض مثل اليهود للباليا يف هذا العامل مثل الطاعون 

ب وغريه غضبا منك، أو نضلّ عن طريق النجاة كالنصارى، فنستحق العذا
ل نـزيف اآلخرة. ففي هذه اآلية قد سمي النصارى بالضالني ألنه مل ي

عليهم أي عذاب غضبا من اهللا يف هذا العامل وإمنا أضاعوا طريق النجاة يف 
اآلخرة، وهم جديرون باملؤاخذة يف اآلخرة. أما اليهود فقد سموا 

احلياة باملغضوب عليهم ألن العذابات الكربى قد حلت عليهم يف هذه 
الدنيا عقابا على أعماهلم، ومن مجلتها عذاب الطاعون، ذلك ألن اليهود مل 
يكذبوا أنبياء اهللا املقدسني وعباده الصاحلني فحسب بل قد قتلوا كثريا 
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منهم أو خططوا لقتلهم وظلوا يؤذوم كثريا بكلمات جارحة. هلذا قد 
نا قُتل مئات األلوف ثارت غرية اهللا أحيانا وأصام بأنواع العذاب، وأحيا

من اليهود بعذاب الطاعون، وأحيانا كثرية قتل ألوف منهم أو أسروا 
وطردوا من البالد. وباختصار، قد ظلوا يواجهون الغضب عليهم بعد 

. فلما كان اهللا يعلم أن هؤالء القوم زائغون، فقد حذَّرهم يف �املسيح 
ل نـزظل غضب اهللا يأحيان كثرية يف التوراة من العذاب الدنيوي، فقد 

عليهم بشكل خميف هائل، ذلك ألم كانوا يؤذون عباد اهللا الصاحلني 
بأيديهم وألسنتهم، فقد حل عليهم غضب اهللا يف هذا العامل بالذات 
ليكونوا عربة للذين يؤذون املبعوثني من اهللا يف زمن ما يف املستقبل، أو 

ططون لقتلهم أو إهانتهم. يؤذون عباده الصاحلني عن عمد أو يعذّبوم وخي
ففي تعليم هذا الدعاء إشارة سرا إىل أن ميتنع املسلمون من اختاذ سرية 
اليهود وأخالقهم، وأنه إذا ظهر فيهم أي مبعوث إهلي فال يتسرعوا إليذائه 
وإهانته وتكفريه كاليهود. فحذار أن تكونوا حمل غضب اهللا كاليهود 

ألذى وهتك عرضه باإلساءة إليه. لكن من بتكفري الصادق وإصابته بأنواع ا
املؤسف أن أفراد هذه األمة ظلوا يتعثّرون على الدوام، ومل يأخذوا العربة 
من قصص اليهود األشقياء. فكم كانت العربة عظيمة يف أن اليهود كانوا 
قد وعدوا مبجيء النيب إيليا، وكُتب أنه ما مل ينـزل إيليا لن يأيت املسيح، 

هود، بتمسكهم حبرفية نصوص الكتب املقدسة، أمجعوا على عقيدة لكن الي
وجوب عودة النيب إيليا نفسه يف احلقيقة إىل هذا العامل. ومبوجب هذه 
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، واحتجوا بقوهلم كيف جاء املسيح �العقيدة مل يوفَّقوا لإلميان بعيسى 
ص وإيلياء مل يعد بعد إىل هذا العامل حبسب الوعد. فبتمسكهم بظاهر النصو

قد واجهوا مشكلة عويصة. وإن أصل شقاوم يف احلقيقة أم محلوا جماز 
الكتاب املقدس على احلقيقة، وأمجع مجيع علمائهم على أنه جيب عودة 
إيليا إىل هذا العامل مرة أخرى قبل بعثة "نيب اهللا" املسيح، وسخروا من 

 حيىي، املتصف تأويل املسيح القائل بأن املراد من إيليا هو يوحنا، أي النيب
بصفات إيليا واحلائز على خصاله. فقالوا له إذا كان املراد من النبوءة أن 
إيليا لن يعود إىل هذا العامل بل سوف يأيت مثيله، فلماذا مل يقل اهللا يف 

. فاخلالصة أنه هكذا قست قلوبهم ١النبوءة إن مثيله سيأيت قبل املسيح
فحلَّ عليهم غضب اهللا عقابا على  فحِسبوا الصادق كذابا وكافرا وملحدا،

هذه التصرفات وتعرضوا للعذابات القاسية جدا. ويف اإلسالم أيضا اختذ 
الناس يهوديو الصفات املنهج نفسه، وبإصرارهم على خطئهم قد آذَوا عباد 
اهللا املقدسني يف كل زمن، انظروا كيف انضم ألوف السفهاء إىل "يزيد" 

آذَوا ذلك اإلمام الربيَء بأيديهم وألسنتهم، ، و
تاركني اإلمام احلسني 
ومل يرضوا إال بقتله يف اية املطاف، مث ظلّوا يؤذون أئمة هذه األمة 
والصاحلني واددين بني حني وآخر، ويسموم بالكفار وامللحدين 
والزنادقة. فقد عذِّب آالف الصادقني بأيديهم مث مل يكتفوا بوصفهم كفارا 

                                                           
ملحوظة: كل هذه األمور مسجلة يف كتاب ألَّفه عامل يهودي، وهو موجود  ١

  عندي. منه
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عن حماوالت قتلهم وإهانتهم وسجنهم قدر اإلمكان، حىت بل مل يتورعوا 
يلقون الوعظ يف  - يف القرن الثالث عشر-جاء زمننا هذا، وهؤالء كانوا 

كل مكان أن يف القرن الرابع عشر سيظهر اإلمام املهدي أو املسيح 
املوعود، وعلى األقل سيظهر جمدد عظيم. لكنه حني جاء ذلك ادد على 

رابع عشر، الذي مل يسمه اهللا يف اإلهلام مسيحا موعودا رأس القرن ال
فحسب بل قد أفتت الفنت املتفشية يف العصر الراهن بلسان حاهلا، أنه 
ينبغي أن يسمى ذلك باملسيح املوعود؛ فكذَّبوه أشد التكذيب، وآذَوه بكل 
 طريقة ممكنة وأرادوا إهانته والقضاء عليه بأنواع احليل واملكايد. فلو مل
تكن احلكومة الربيطانية حتكم بالد اهلند هذه بفضل من اهللا لكانوا قد 

  أعدموه بتمزيقه إربا منذ مدة. 
فكان جليا أن هذا الزمن كان زمن الفنت اإلميانية واالعتقادية، وكانت 
عقائد مئات األلوف قد احنرفت عن التوحيد، كانوا قد مالوا إىل عبادة 

ز عليه من ضمن عبادة املخلوق هو توظيف املخلوق، وأكثر ما مت التركي
األقالم واأللسنة تأييدا للنجاة املترتبة على الصليب، لدرجة أنْ لو حبثنا مثيل 
احلماس لتأييد الباطل يف صفحات صحيفة العامل كلها فلن نتمكن من 
العثور على مثل هذا احلماس لتأييد الباطل يف أي زمن مضى. فلما كانت 

اة الصليبية قد وصلت منتهى الشراسة والسالطة، كما كتابات مؤيدي النج
شن هجوم مبنتهى الظلم واالعتداء على التوحيد اإلسالمي وعفة النيب 

وشرفه وصدقه وعلى كون كتاب اهللا القرآن  �العريب خري الرسل 
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الكرمي من اهللا، وقد بلغ عدد الكتب واالت واجلرائد اليت شنت فيها 
عني مليون، وكل ذلك كان قد ظهر حىت اية القرن اهلجمات الباطلة سب

الثالث عشر، أفلم يكن من الضروري يف هذه احلالة أن يقيم اهللا الذي قال: 
سلسلة مساوية يف القرن الرابع  �١إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ�

طلة؟ فلو كان من عشر حبسب سنته القدمية للرد على هذه اهلجمات البا
احلق أن كل جمدد يأيت حبسب الفنت املوجودة، فاألمر الثاين أيضا حق، وهو 
أن جمدد القرن الرابع عشر ينبغي أن يبعث لكسر الفنت الصليبية. ألن هذه 
الفنت اليت تركت يف مئات األلوف من القلوب تأثريات خطرة، هي الفنت 

ني مجيع الفنت املعاصرة. فلما ثبت اليت ينبغي أن توصف بعظيمة الشأن من ب
أن مهمة جمدد القرن الرابع عشر هي أن يكسر الفنت الصليبية ويرد على 

؛ فهنا ينشأ السؤال بالطبع: مب ينبغي أن يسمى ذلك ٢هجمات مؤيديها
ادد الذي مهمته أن يقضي على الفنت الصليبية ويتوىل مهمة كسر 

ة، ويبطل النجاة اليت نسبت إىل الصليب ليري سبيل النجاة احلقيقي
قد مسى هذا ادد باملسيح املوعود؟  �الصليب؟ أليس من الصدق أن نبينا 

فلما كانت حالة العصر الراهنة توحي بأن جمدد القرن الرابع عشر جيب أن 
يسمى باملسيح املوعود، أو بتعبري آخر ميكن أن نقول إن املسيح املوعود هو 

                                                           
  ١٠احلجر:  ١
جمدد القرن الرابع عشر الذي هو  ملحوظة: لقد كتبنا مرارا أنه ليس من مهمة ٢

املسيح املوعود، أن يوظف القسوة؛ وإمنا مهمته أن يقيم احلجة باحللم والرفق على 
  وينشر احلق باألمن. منه �شاكلة عيسى 
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ذي تثور فيه الفنت الصليبية ويالحظ فيه احلماس نفسه جمدد القرن ال
للصليب؛ فلماذا تنكرون؟ باختصار، حني بلغت الفنت الصليبية كماهلا، 
والحظنا بأم أعيننا تأليف عشرات املاليني من الكتب ونشرها تأييدا للنجاة 
الصليبية وإساءةً إىل اإلسالم وإبطاله، فقام رجلٌ على رأس هذا القرن 

الفنت وأعلن أنه مأمور لقمع هذه الفنت، فهل كان هذا اإلعالن يف العامر ب
غري حمله؟ أفلم يكن من الضروري أن يقيم اهللا، الذي ال يستطيع أن يرى 

ل هلذا نـزاإلسالم يف الذلة يف هذه الفنت اخلطرة، سلسلة من السماء، وي
 العناية اروح املطعون مرمها مساويا؟ فهل من الغريب أن تقتضي رمحة اهللا

باإلسالم يف وقت الضعف والذلة؟ فهل تنتظرون وقتا آخر أكثر من هذا؟ 
 وتظلون تنتظرون قرنا آخر جمهوال بعد وصفكم القرن الرابع عشر بشقي
خالٍ من ظهور أي جمدد؟ فهل من سبيل التقوى االعتقاد أن املوعود مل 

وأحاطت ا يظهر حىت اآلن مع أن أربعة عشر عاما من القرن قد مضت 
الفنت الصليبية كالدائرة، وأن القرن الرابع عشر الشقي خال حىت من جمدد 
عادي، وإذا جاء أحد فدجال؟ فهل من األمانة أن تعتقدوا أن القرن الرابع 
 دد واجتمع اخلسوف والكسوف يف رمضان ومل يظهر أيعشر خال من ا

ملوعود، فكأن مهدي، وزمن الفنت الصليبية خال من ظهور املسيح ا
بطلت كلها والعياذ باهللا؛ فقد كان النيب  �النبوءات الثالث للنيب الكرمي 

قد تنبأ بأن العشار ستعطَّل يف زمن املسيح املوعود، وكان ذلك إشارة  �
إىل القطار؛ فقد مضى على اختراع القطار مخسون عاما، لكن املسيح 
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ل بعد. اهللا أكرب! كم قست قلوب هؤالء؛ نـزاالفتراضي ملعارضينا مل ي
هكذا، أما نبوءايت اليت حتققت نظريا فيقولون  �فقد رفضوا نبوءات النيب 

حبقها أا بطلت. أما اليت حتققت صراحةً فيقولون حبقها إن علم النجوم أو 
   .١ةعلم الرمل وظِّف لتحقيقها، أو قد حققت نتيجة مؤامرة إجرامي

ءنا الداخليني مل ينتفعوا من أي جانب وقاموا باختصار، إن أعدا
بتصرفات اليهود كلها. االعتراض الذي ألصق بنا مرارا هو أم يقولون 
إن مهديهم اخليايل أو مسيحهم الدموي سيأيت يف صورة السفاكني، أما 
الذي ظهر فيمنع من املعارك وسفك الدماء، فقد رددت عليهم مرارا أن 

بل يثبت من حديث "يضع احلرب" بكمال  هذه الفكرة باطلة متاما
الوضوح أن املسيح املوعود لن يبعث سفاكا أبدا، وإمنا سيقيم احلجة 

األمور  ، وهذه٢باألمنباملعارف واحلقائق واآليات فقط، وينشر احلق 
كانت بسيطة لدرجة أنْ تفهم مبنتهى السهولة بتدبر القرآن الكرمي 

 صارت عادات راسخةً عندهم، مل واحلديث. لكن األفكار القدمية اليت
                                                           

هذان الطريقان كالمها لتحقُّق النبوءات من سنة اهللا منذ القدم، إذ قد حتققت  ١
يف صورة اازات أو حتققت بالتزام دقيق آخر أو نبوءات مجيع األنبياء؛ إما نظريا أي 

  حتققت صراحة. منه
إن علماء اإلسالم متفقون على أن األحاديث اليت تتحدث عن كون املهدي هامشيا  ٢

أو من السادات كلها جمروحة، فإذا كان األوان قد حان ومل يظهر صاحب املوعد، 
 أخرى ال جيد املنصف بدا من فهذا يدل على أن القصة ليست صحيحة، أو هلا معان

قبوهلا. مثلما ال نرى أي نافذة إىل اجلنة وال إىل النار عندما حنفر القرب، فال جند بدا 
 من اإلقرار بأن للنبوءة معاينَ أخرى ال تتعلق ذا العامل املادي. منه
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خترج من القلوب الغافلة. من احلق أن هدفنا ينحصر يف إزالة شبهات 
الناس باللني والرفق وأن نواسي بين البشر سواء كانوا نصارى أو هندوسا 
أو يهودا ونكشف عليهم بالدالئل العقلية ونور اآليات السماوية أم على 

عارضونا املسلمون ساخطني علينا بأسلوبنا خطأ يف معتقدام. وإذا كان م
هذا ومنهجنا هذا وينتظرون سفَّاكا غليظا، فهذا خطأهم، وهم يبتعدون 
نتيجة هذه األفكار عن القرآن الكرمي واحلديث. فهذا الزمن يقتضي أن 

، ونتحمل مظاملهم وال امجهم ظلما. فاحلالة أخالقَنانري كل أمة 
لعيش باحللم أيضا آية مساوية، وحني نالحظ األخالقية أيضا معجزة، وإن ا

أي أمة تحسن إلينا، فيتحتم علينا أكثر أن ال جنزي اإلحسان إال 
احلكومة باإلحسان. وأن نربهم مقابل الرب، كما نالحظ اآلن من 

السالم والراحة من كل النواحي. فهل جزاء ذلك أن نعيش  املسيحية
تنا أمرا وخنفي يف قلوبنا غريه؟ غري أنه معهم حياة النفاق حبيث نعلن بألسن

كما ال حتب األم احلنون أن يصاب ابنها بأمر يؤدي إىل نتائج خطرة، 
نريد أن نعامل النصارى واهلندوس معاملة مثلها، أي بالشفقة والرمحة. 

، ويتدبر دالئلَنا أن يستمع أحد إىل كالمنا حبب وهدوءوإن أمنيتنا القلبية 
  ناصحا نفسه.  مث يصلح عقائده

لقد سجلنا هنا تفسري سورة الفاحتة ألا مغزى تعاليم القرآن الكرمي 
كلِّها، وإن الذي يتمىن أن يخرج من القرآن خالفها فهو كاذب. ويف 
سورة الفاحتة هذه كما بينا ترغيب للمسلمني أن يداوموا على الدعاء، بل 
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وكُتب عليهم أن يرددوا هذا  �١الْمستقيماهدنا الصراطَ  �قد علِّموا دعاء:
الدعاء يف صلوام اخلمس. فمن أنكر روحانية الدعاء فقد ارتكب خطأ 

ل نـزفادحا؛ إذ قرر القرآن الكرمي أن الدعاء يتمتع بالروحانية، وبالدعاء ي
  فيض يكسب مثار النجاح يف أساليب متنوعة. 

ر آنفا أنه كما يالحظ يف كل منصف ميكن أن يفهم من كالمنا املذكو
سنة اهللا حصرا أن النتائج تترتب على اجلهود واملساعي رغم اإلميان مبسألة 
القضاء والقدر، كذلك لو بذلت اجلهود يف الدعاء فال يضيع أبدا. لقد بين 

يف القرآن الكرمي عالمة وجوده أن إهلكم هو من جييب دعاء  �اهللا 
فإذا كان اهللا قد  �٢جِيب الْمضطَر إِذَا دعاهأَمن ي �املضطرب، كما يقول:

وصف إجابة الدعاء عالمة على وجوده، فكيف يظن أي ذي عقل وحياء 
أن نتائج إجابة الدعاء الصرحية ال تظهر، وأن الدعاء أمر تقليدي ال يتسم 
بأي روحانية؟ ال أظن أن أي مؤمن صادق ميكن أن يرتكب هذه اإلساءة؛ 

إنه كما يعرف اُهللا احلق بالتفكّر يف خلْق السماوات  �اهللا  إذ يقول
واألرض كذلك حيصل اليقني باهللا من خالل مالحظة إجابة الدعاء أيضا. 

ل أي فيض حقيقي واقعي نـزفإذا كان الدعاء ال يتمتع بأي روحانية وال ي
أجرام كما تشكِّل  �نتيجة التفكري، فكيف يعد الدعاء وسيلةً ملعرفة اهللا 

                                                           
هذا الدعاء من أجل مواساة عامة للبشرية ألننا قد أشركنا يف الدعاء مجيع بين  ١
لبشر ودعونا للجميع أن ينجيهم اهللا من آالم الدنيا وحيميهم من اخلسارة يف اآلخرة ا

 ويهدي اجلميع إىل الصراط املستقيم. منه  
 ٦٣النمل:  ٢
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السماوات واألرض وأجسامها أيضا وسيلةً ملعرفة اهللا؟ بل يتبين لنا من 
القرآن الكرمي أن أروع وسيلة ملعرفة اهللا هي الدعاء فقط، وأن املعرفة التامة 
اليقينية الكاملة باهللا وصفاته الكاملة تتحقق بالدعاء فقط، ال بأي وسيلة 

إىل فضاء النور الطلق دفعة أخرى. إن ما ينتشل املرء من هوة الظالم 
هو الدعاء فقط. فبالدعاء  �واحدة كلمعان الصاعقة وجيعله ميثل أمام اهللا 

  مت إصالح آالف األنذال، وآالف الفاسدين صلحوا. 
غري أن يف طريق الدعاء أمرين صعبني جدا، وبسببهما تخفى عظمةُ 

) أوال: يشترط على الداعي أن يتحلى ١الدعاء عن معظم القلوب، (
إِنما �بالتقوى والصالح والصدق وخشية اهللا، حيث يقول اهللا جل شأنه 

نيقتالْم نلُ اُهللا مقَبتإِذَا � يقول: ، أي جييب اهللا دعاء الورعني. مث�١يو
سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا 

، أي عندما يسأل الناس عن الدليل �٢لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ
على وجود اهللا فجواب ذلك أين قريب جدا، أي ليس هناك حاجة 

ئل العظيمة، إذ يدرك وجودي بسهولة متناهية وقريبة، ويقوم الدليل للدال
على وجودي مبنتهى السهولة؛ وذلك الدليل أن الداعي حني يناديين 
أستجيب له، وأبشره بالنجاح بواسطة اإلهلام، وبذلك ال حيصل اليقني 
بوجودي فحسب بل تتحقق قدريت حق اليقني أيضا. لكن جيب أن 

                                                           
   ٢٨املائدة:  ١
  ١٨٧البقرة:  ٢
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بالتقوى والورع يف نفوسهم حىت أمسع دعاءهم، كما جيب يتحلّى الناس 
أن يؤمنوا يب ويقروا بأن اهللا موجود قبل أن يتمكنوا من املعرفة التامة، 
وأنه حائز على مجيع القدرات والقوى، ألن الذي يؤمن يوهب له العرفانُ 

  حصرا.
وعندما  : اإلميان أن يقبل املرء قبل أن يبلغ علمه الكمالَ،تعريف اإلميان

أي يقبل رغم ضعفه -  ال تزال جتذبه الشكوك والشبهات، فالذي يؤمن
فهو يعد عند  - وعدم توفر مجيع أسباب اليقني بناء على االحتمال األغلب

اهللا األحد صادقا وصاحلا، مث يرزق املعرفةَ التامة كموهبة ويسقى كأس 
كلَّ جانب يف البداية العرفان بعد اإلميان. ولذلك ال يهاجِم الرجلُ املتقي 

بعد مساع دعوة الرسل واألنبياء واملأمورين من اهللا، بل يتخذُ من اجلزء 
الذي يفهم بسهولة من الدالئل الواضحة البينة على كون أحد املبعوثني من 
اهللا، وسيلةً إلقراره وإميانه. أما اجلزء الذي ال يفهمه فيعده من االستعارات 

احلني، وبذلك يؤمن بإخالص وصفاء برفع واازات حبسب سنة الص
التناقض. فعندئذ يفتح اهللا عليه باب املعرفة التامة رمحة به وراضيا عن إميانه 
وتقبال لدعواته، ويوصله إىل اليقني الكامل بواسطة اإلهلام والكشوف 
واآليات السماوية األخرى. أما املتعصب املليء بالعناد فال يقوم بذلك، 

ور اليت ميكن أن تتسبب يف معرفة احلق باحتقار وإساءة وينظر إىل األم
ويهملها بسخرية وضحك، وجيعل األمور اليت ما زالت ملتبسة عليه وثيقة 

  اعتراض، وهذا هو دأب الظاملني على الدوام. 
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فمن البني الواضح أن النبوءات اليت تنبأ ا األنبياء السابقون عن كل 
نات واحملكمات اليت ليس فيها أي نيب كانت على صنفني؛ أحدمها البي

استعارة ومل تكن حباجة إىل أي تأويل، والثاين املتشاات اليت حتتاج إىل 
التأويل وكانت خمفية يف ستائر االستعارات واازات. مث عند ظهور 

ظلّ الناس  -وقد كانوا مصاديق تلك النبوءات- أولئك األنبياء وبعثتهم
فريق السعداء الذين مل يتأخروا عن اإلميان  ينقسمون قسمني على الدوام؛

عند مالحظة البينات وعدوا املتشاات من االستعارات واازات أو ظلوا 
وبذلك عرفوا احلق ومل يتعثروا، وهذا ما  ١ينتظرون حتقُّقَها يف املستقبل

أيضا؛ ففي الكتب السابقة كان نوعان من  �حدث يف زمن عيسى 
؛ أحدمها يقول إنه سيظهر يف حلة �سيح النبوءات عن بعثة امل

املساكني والضعفاء ويأيت يف سلطنة أجنبية ويكون من نسل داود ويتصف 
باحللم والعطف ويري اآليات، والنوع الثاين من النبوءات أفاد بأنه 
سيكون ملكًا وسيقاتل كامللوك وخيلِّص اليهود من احلكومة األجنبية، 

نية إىل الدنيا، وأنه لن يأيت قبل نزول إيليا ثانية ل قبله إيليا النيب ثانـزوسي
انقسم اليهود قسمني؛ فريق صغري  �إىل الدنيا. مث عندما بعث عيسى 

-  من نسل داود وأيقنوا �وقليل العدد جدا قد وجدوا املسيح 
                                                           

ليس من الضروري يف النبوءات أن يتحقق كلُّ ما ورد فيها يف زمن واحد بل إا  ١
تمل أن يكون من املقدر أن ال تتحقق بعض أجزائها يف حياة تتحقق تدرجيا، ومن احمل

 املبعوث وتتحقق على يد شخص آخر من أتباعه. منه
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مبالحظة مسكنته وتواضعه وصدقه باإلضافة إىل رؤية اآليات السماوية 
قتضي لنيب مصلح ودراسة الزمن الذي أُنبئ به والوضع الراهن يف زمنه امل

بأنه النيب نفسه الذي وعد به بنو إسرائيل، فآمنوا  -يف الكتب السابقة
وحتملوا أنواع األذى معه وأظهروا صدقهم هللا. أما فريق  �باملسيح 

األشقياء فلم يعريوا اآليات والعالمات الواضحة أدىن الْتفات، حىت إم مل 
نظرة على حالة الزمن، وبإرادة حجة األشرار متسكوا باجلزء اآلخر يلقوا 

املتعلق باملتشاات وبدأوا يطلقون الشتائم على ذلك املقدس مبنتهى 
التجاسر وسوء األدب، ومسوه ملحدا وعدمي اإلميان وكافرا، وقالوا إن 

إيليا  هذا الرجل يفسر الصحف املقدسة تفسريا باطال، ويؤول بعثة النيب
ثانية بغري حق ويصرف النص الصريح عن الظاهر، ويصف علماءنا 
باملكارين واملُرائني ويفسر الكتب املقدسة مبعان حمرفة، فركزوا مبنتهى 
اخلبث على أنه ال ينطبق عليه حرف من أنباء األنبياء، فلم يأت ملكا ومل 

ل قبله إيليا نـزيقاتل الشعوب األجنبية ومل خيلِّصنا من سلطتهم ومل ي
أيضا، فكيف ميكن أن يكون هو املسيح املوعود. وباختصار، مل يشأ 
أولئك األشرار األشقياء أن ينظروا إىل أنوار الصدق والعالمات وأثارو 
اجلزء املتعلِّق باملتشاات من النبوءات مرارا وتكرار بعد محله على 

البتالء نفسه، أيضا ل �الظاهر. ولقد تعرض معظم اليهود يف زمن نبينا 
فهم أيضا مل يريدوا حبسب عادة أسالفهم االنتفاع من البينات يف 
النبوءات، وحرموا من ثروة إطاعة النيب الكرمي الذي هو سيد الكونني 
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متسكا باملتشاات اليت كانت من قبيل االستعارات واازات أو إصرارا 
ا إذ مل ميسوا األنباء على النبوءات احملرفة، كما فعل معظم النصارى أيض

، أما اجلزء اآلخر من النبوءات حبسب �الواضحة البينة لإلجنيل عن نبينا 
فتمسكوا ا، فلم  -أي االستعارات واازات- السنة اإلهلية القدمية 

يهتدوا إىل احلقيقة. أما الذين كانوا طالب احلق منهم وكانوا مطلعني 
قد استفادوا من أنباء اإلجنيل عن النيب على األسلوب اإلهلي يف النبوءات ف

العظيم وتشرفوا باعتناق اإلسالم. وكما استدل الفريق املؤمن من اليهود 
بالبينات يف النبوءات، وتركوا املتشاات، كذلك عمل  �باملسيح 

 .أولئك النصارى الصاحلون، واعتنق آالف السعداء منهم اإلسالم
ى اإلنكار من كلتا األمتني اليهود باختصار، إن الفريق الذي أصر عل

والنصارى قد متسك باملتشاات ومل ينتفع من البينات والنبوءات اليت 
حتققت، فكال الفريقني مذكور يف القرآن الكرمي هنا وهناك. وقد ذُكر 
هذا لكي يتلقَّى املسلمون الدرس والعربة مبالحظة شقاوم ويتنبهوا 

صارى بالتمسك باملتشاات وترك وحيذروا أن يهلكوا كاليهود والن
البينات، إذ ينبغي أن ال يعتقدوا بأن النبوءات الصادرة حبق املبعوثني من 
اهللا ستتحقق حتما جبميع جوانبها يف الصورة الظاهرة. بل جيب أن 
يستعدوا للقبول بأن بعض أجزاء هذه النبوءات تكون استعارات وجمازات 

رة تتحقق. إال أن الغافلني وسطحيي حبسب السنة اإلهلية ويف تلك الصو
اخليال يظلون يصرون على أا مل تتحقق وينتظرون حتققها يف املستقبل، 
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ل يف نـزكما أن اليهود ما زالوا يترقّبون إميانا منهم بأن إيليا النيب سي
العامل مرة ثانية وبعده سيظهر مسيحهم املوعود كملك عظيم ويهب 
لليهود احلكم واإلمارة، مع أن كل هذه األمور قد حتققت ومضى عليها 

  قرابة تسعة عشر قرنا، وجاء من كان سيأيت ورفع من هذا العامل. 
اجلدير باالنتباه واملفيد جدا أن النبوءات الواردة يف الكتب  من
قة أو عن طريق الرسل الصادرة حبق الذين يأتون من اهللا الساب

واملأمورين، سواء كانوا رسال أو أنبياء أو حمدثني أو جمددين، تكون 
على جزأين؛ أحدمها العالمات اليت تتحقق يف الظاهر وهي مبنـزلة 
البينات، والثاين املتشاات اليت تكون يف صورة استعارات وجمازات. 

قلوم زيغٌ واعوجاج فيتبعون املتشاات، بينما الطالب فأما الذين يف 
الصادقون فيستفيدون من البينات واحملكمات. لقد تعرض اليهود 
والنصارى هلذا االبتالء سابقا. فمن واجب أويل األبصار من املسلمني 
أن يأخذوا العربة منهم وال يتسرعوا يف التكذيب نظرا إىل املتشاات 

من األمور اليت تبينت وانكشفت من اهللا هلدايتهم. فمن فقط، ويستفيدوا 
، فأجزاء النبوءات اليت مل تتحقق بعد أن الشك ال يرفع اليقنيالبديهي 

يف الصورة الظاهرة أمر ظين، ألنه من احملتمل أن يكون ذلك اجلزء قد 
حتقق استعارةً وجمازا على شاكلة البعثة الثانية إليليا النيب، ويخطئ 

ر بأن ذلك اجلزء سيتحقق يوما يف الظاهر. كما من احملتمل أن املنتظ
تكون كلمات بعض األحاديث غري حمفوظة فهي ليست كالوحي املتلو، 
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ومعظم األحاديث كومة آحاد. فاالعتقاد أمر آخر وميكن أن يعتقد املرء 
مبا يشاء إال أن القرار الواقعي احلقيقي أن تغير الكلمات يف اآلحاد 

عقال، ففي احلديث الواحد الذي له طرق عديدة ورواة كثر، حمتمل 
والترتيب، مع أنه خرج من الفم  حيدث الفرق الكبري عادةً يف الكلمات

نفسه ويف وقت واحد. فواضح أنه ملا كانت كلمات معظم الرواة 
من احملتمل أن تظهر تدرجيا  وأساليبهم خمتلفة فيحدث اختالف. كما

ت املتشاة وكان املأمول ظهورها دفعة بعض األحداث من النبوءا
 بأن مفاتيح �نبوءة نبينا  واحدة، أو تظهر عن طريق شخص آخر؛ مثل

تويف قبل  �كنوز قيصر وكسرى وضعت يف يده، مع أنه من البين أنه 
حتقق هذه النبوءة، ومل يشاهد كنوز قيصر وكسرى وال مفاتيحها، فلما 

إذ كانت شخصية عمر  
كان من املقدر أن يفوز ذه املفاتيح عمر 

يف عامل  
نفسه ظلّيا، هلذا قد وصفت يد عمر  �شخصية النيب  

 . وغاية القول إن املنخدعني ينخدعون يف مثل هذا�الوحي بيد النيب 
املوضع، إذ يتوقعون بشقاوم أن يتحقّق كل جزء من النبوءة حرفيا، مث 
عندما حيني األوان ويبعث أي مأمور من اهللا فال يكترثون بالعالمات اليت 
تظهر لصدقه. أما العالمات اليت ال تظهر يف الظاهر أو مل حين زمن 

صلي هلالك حتققها بعد فيذكروا مرارا وتكرارا. فهذا كان السبب األ
األمم اهلالكة اليت مل تؤمن باألنبياء الصادقني؛ إذ كانوا حيسبون أم 

  حرمهم من قبول احلق. أذكياء، إال إن أسلوم هذا 
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الالفت أن قومي املسلمني عاملوين مبثل ما صدر من اليهود والنصارى 
يف الزمن املاضي خبصوص عدم فهم النبوءات؛ فلم يقبلوا الصادقني. فكان 

ن الضروري أن حتتوي النبوءات عن املسيح املوعود على جزأين حبسب م
سنة اهللا القدمية؛ أحدمها البينات اليت كانت ستظهر يف صورا احلرفية، 
واجلزء الثاين املتشاات يف صورة االستعارات واازات. لكن املؤسف أن 

ينات اليت حتقّقت القوم أيضا اقتفوا أثر املخطئني السابقني، وردوا الب هؤالء
مبنتهى اجلالء متسكا باملتشاات، مع أن التقوى كانت تقتضي منهم أن 
يذكروا ابتالءات األمم السابقة وال يصروا على املتشاات، بل ينتفعوا من 
البينات؛ أي تلك األمور والعالمات اليت انبلجت كالنهار السافر. لكنهم ال 

والقرآن الكرمي اليت  �هلم نبوءات النيب يقومون بذلك، بل عندما تذكَر 
حتققت معظم أجزائها مبنتهى اجلالء يعرضون عنها بالالمباالة املتناهية، أما 
بعض األمور الواردة يف األنباء استعارةً، فيذكروا قائلني ملاذا مل يتحقق 
هذا اجلزء من النبوءات يف الظاهر. ومع ذلك حني يأيت ذكر املكذبني 

الذين أعرضوا مثلهم متاما عن العالمات الواقعة ومل يقبلوا احلق السابقني 
اليت كانت يف -  بناء على عدم التحقُّق احلريف للمتشاات من النبوءات

يقول هؤالء: لو كنا يف زمنهم ملا فعلنا مثلهم، مع أم  -صورة استعارة
اآلن يفعلون ما فعل املكذبون السابقون. فالعالمات الثابتة واآليات 
املتحققة اليت يخلق ا نور القبول ال يقبلوا، أما اليت يف صورة استعارات 

ون ا عامة الناس أا مل وجمازات ومتشاات فيتمسكون ا وخيدع
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تتحقق، مع أنه كان من الضروري حبسب تعليم سنة اهللا وجه أن ال 
تتحقق تلك األمور حبسب زعمهم؛ ال شك أن جزءا واحدا قد حتقق 
ظاهرا واجلزء اآلخر خفيا، إال أن املتعصبني يف هذا العصر مل يريدوا 

يات اهللا مكر القبول، فهم يعرضون بعد رؤية كل إثبات ويعدون آ
اإلنسان. فحني يسمعون اإلهلامات املقدسة من اهللا القدوس يقولون إنه 
افتراء اإلنسان، لكنهم ال يردون على السؤال: هل حظي املفترون على اهللا 
مبهلة لنشر مفتريام كما حيظى ا امللهمون الصادقون؟ أمل يقل اهللا إن 

أن الكاذبني على اهللا يؤخذون؟ فقد املدعني بتلقي اإلهلام افتراًء يهلكون، و
ورد يف التوراة أيضا أن النيب الكاذب يقتل، ويف اإلجنيل أيضا أن املدعي 
 نظري على أن أي الكاذب يفىن عاجال، وتتشتت مجاعته. فهل عندكم أي
ملهم كاذب مفتر على اهللا قد متتع بعد االفتراء بعمرٍ حظيت به بعد نشري 

ام؟ فإذا كان عندكم نظري فقدموه، إنين أعلن بكل حتد الدعوى بتلقي اإلهل
أنكم لن جتدوا مثاال منذ بدء العامل إىل هذا اليوم. فهل من أحد يستفيد من 
هذا الدليل احملكم والقطعي، وخيشى اهللا؟ أنا ال أقول إن عبدة األوثان ال 

عاقبة على يعمرون أو يبطش عاجال بامللحدين والقائلني: "أنا احلق"، فللم
هذه األخطاء والضالالت عامل آخر. لكنين أقول إن الذي يدعي تلقّي 
اإلهلام اإلهلي افتراًء ويقول إنه قد أُوحي إليه مع علمه بأنه مل يوح إليه 
شيء، فهذا يقبض عاجال ويكون عمره قصريا جدا. وهذا ما شهد عليه 

ا. وال ميكن ألي القرآن واإلجنيل والتوراة ويشهد على ذلك العقلُ أيض
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معارض ومنكر أن يقدم نظريا خالف ذلك من أي تاريخ، وال ميكن أن 
 ٢٥يثبت أن مدعي اإلهلام افتراًء ظل ينشر إهلاماته الكاذبة يف العامل ملدة 

عاما ومسى نفسه كذبا مقربا إىل اهللا ومبعوثا منه ورسوله،  ١٨عاما أو 
ند نفسه ملدة طويلة تأييدا لدعواه ومل وظل ينشر اإلهلامات املختلقة من ع

يقع يف قبضة اهللا مع كل هذه التصرفات اإلجرامية. فهل نتوقّع أن أحد 
معارضينا يرد على هذا السؤال؟ كال ال ميكن، فقلوم تعرف أم 
عاجزون عن الرد على هذه األسئلة، ولكنهم مع ذلك ال يتورعون عن 

  ة بدالئل كثرية لكنهم راقدون غافلون. اإلنكار، بل قد أُقيمت عليهم احلج
  عند أهل احلق أربعة طرق للقناعة التامة وإمتام احلجة يف هذا اخلصوص: 

) أوال: النصوص الصرحية من كتاب اهللا أو األحاديث الصحيحة ١(
، وتصرح مىت مبعوث قادماملرفوعة املتصلة اليت تبين عالمات دقيقة ألي 

أو  �يبعث وما هي عالمات ظهوره وحتكم يف النـزاع يف وفاة عيسى 
) ثانيا: الدالئل العقلية واملشاهدات احلسية املبنية على العلوم ٢حياته، (

) ثالثا: التأييدات السماوية اليت تظهر ٣القاطعة اليت ال ميكن اهلروب منها، (
صورة آيات وكرامات لتختم على  من املدعي الصادق بدعائه وكرامته يف

) رابعا: شهادات األبرار واألخيار الذين شهدوا له ٤صدقه بآية مساوية، (
بتلقي اإلهلام من اهللا يف وقت مل يكن فيه أي أثر لذلك املدعي. ألن تلك 
الشهادة أيضا متثل آية إهلية لكوا خربا من الغيب. وبفضل اهللا ومنته قد 

طرق األربعة إلمتام احلجة والقناعة التامة، إال أن اجتمعت هنا هذه ال
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مع ذلك ال يبالون ا أميا مباالة. سوف نبني فيما يلي  ١معارضينا الداخليني
هذه الطرق األربعة إلمتام احلجة، ونلفت انتباه طالب احلق إىل أن يسألوا 

لواجب هؤالء املعارضني ملاذا يعرضون عن هذه األدلّة البينة، أمل يكن من ا
أن ينتفعوا ا؟ فمن الظاهر أن األمر الذي حتقّق يقيين، أما الذي مل يتحقّق 
فهو ما زال يف طي الظنون، وال يعلم كيف يتحقّق؛ أظاهرا أم جمازا؟ ألن 
النبوءات تتضمن كال النوعني من االحتمال. أما الذي بلغ مرتبة اليقني 

دث تناقض ة له استعارةً؛ لئال حيمور املناقضبالتحقُّق فيقتضي أن تظهر األ
  يف النبوءات اإلهلية وتلك األدلة كالتايل: 

ثابتة  �) إن أول ما أعرضه على طالب احلق هو أن وفاة عيسى ١(
اليت حكمت  �٢فَلَما توفَّيتنِي�من القرآن الكرمي، فأي دليل أوضح من آية 

؟ فلو �أن الفساد مل يتطرق إىل العقائد املسيحية إال بعد وفاة عيسى 
حيا وقلنا إنه مل ميت بعد، فال بد من التسليم بأن  �حِسبنا عيسى 

النصارى مل يفسدوا عقائدهم حىت اآلن، ألنه قد ورد يف اآلية املذكورة أن 
ما معىن التويف . أما السؤال �سى يعقائد النصارى فسدت بعد وفاة ع

هنا؟ فقد بت يف هذا األمر صحيح البخاري مبنتهى الوضوح أن التويف يعين 
اإلماتة. فهذا قول ابن عباس الذي زاده توثيقا حديث "كما قال العبد 
الصاحل" يف البخاري. وقد سجل الشارح "العيين" سند هذا القول. فاآلن 

                                                           
  . (املترجم)اآلخرين أي املسلمني ١
   ١١٨املائدة:   ٢
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والكتاب الذي اعترب أصح ميكن أن يفهم طالب القناعة أن القرآن الكرمي 
قد  �الكتب بعد كتاب اهللا، يضمان شهادة جلية، على أن عيسى 

ذه الشهادة، بل إن اإلمام ابن حزم  
مات، وال ينفرد اإلمام البخاري 
وإن  �واإلمام مالك رضي اهللا عنهما، يعتقدان أيضا مبوت عيسى 

لة اعتقاد مجيع أكابر األمة. ذلك ألنه مل تسجل معارضة نـزاعتقادمها مب
أكابر العلماء يف ذلك العصر هلما، فلو عارضوهم لكان ذلك مذكورا 

  حتما يف أي كتاب. 
، فانظروا ما �ال يغينب عن البال هنا أن أساس دعوانا وفاة عيسى 

أقوى هذا األساس وما أشد إحكامه، والذي يشهد أوال على صحته 
ورابعا  
، وثالثا قول ابن عباس �الكرمي، وثانيا حديث الرسول  القرآن

أئمة اإلسالم وخامسا بعد كل هؤالء يديل العقل أيضا بشهادته، كما 
 �تشهد سادسا بعثة النيب إيليا ثانية على األمر نفسه، إذ قد أوله املسيح 

عقيدة  نفسه بأن املراد من إيليا هو يوحنا؛ أي حيىي. وهذا التأويل أبطل
اليهود اإلمجاعية القائلة بأن إيليا الذي تويف سيبعث ثانية إىل هذا العامل. 
فليتدبر طالب احلق هنا جيدا أن العقيدة اليت يثبت صدقُها من اآليات 
القرآنية ونصوص األحاديث وشهادة الكتب السابقة وشهادة األئمة 

األمل يف جميئه قد مات يف احلقيقة، و �والدالئل العقلية؛ هي أن عيسى 
. حنن �ثانية هو مثل أمل اليهود الذي بناء عليه رفضوا نبوة عيسى 

نعرض القضية على الوسطاء فليخربونا أي نقص بقي يف هذا احلكم؟ 
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فالقرآن الكرمي كله يشهد على أن التويف يعين أن يقبض اهللا روح أحد ال 
ن يقبض أن يقبض جسمه، إال أن قبض الروح على نوعني؛ أحدمها أ

الروح يف منامها مث يرسلها إىل اجلسد، أو يقبضها يف حالة املوت فيمسكها 
عنده وال يرسلها إىل اجلسد. فهذان النوعان قد ذُكرا يف القرآن الكرمي ومل 
يذكر قط قبض اجلسم يف أي آية من القرآن الكرمي، ومل يكتب صاحب 

تفق أهل القواميس أي معجم، أن التويف يعين قبض اهللا للجسم. بل قد ا
كلهم على أنه إذا قيل مثال "توىف اهللا زيدا" فإمنا معناه أن اهللا قبض روح 
زيد فقط، إال أن التعبري القرآين قد تضمن األمرين كليهما؛ أي أن يقبض 
اهللا روح أحد تاركا جسمه نائما على فراش النوم مث يرسلها إليه، أو 

ا إىل يوم احلشر، فمن املؤكَّد أن يقبضها يف حالة املوت لألبد وال يرسله
عملية القبض ختص الروح فقط دون اجلسم. فمن خطأ مشاخينا املعارضني 

  أم يفسرون التويف بالنوم أيضا، رمحهم اهللا. 
فليعلموا أن التويف ال يعين النوم قط وال تطلق هذه الكلمة على النوم 

وال يف أي قاموس وال يف  مطلقا، ومل يرد منها النوم يف القرآن الكرمي
كتب احلديث، بل إن التويف له معنيان فقط، كما ذكرت قبل قليل؛ أي 
قبض الروح لألبد، وهذا املعىن خيص املوت. واملعىن الثاين أن يقبض 
الروح ملدة قصرية مث يرسلها إىل اجلسم. وهذا القبض يتعلق بالنوم، 

لة النوم، كما تقبض ويصدق هذا املعىن حبق من قبض اهللا روحه يف حا
أرواحنا كل ليلة وتبقى أجسامنا مستلقية على أي سرير أو فراش، 
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ويقبض اهللا أرواحنا طول الليل أو ملدة معينة يريدها. فعندئذ ال نستطيع 
التحكم يف أعمال الروح، مث بعد انقضاء الليل أو مىت يريد اهللا ترسل 

نا إىل أجسامنا، فكأننا منوت ليال ونارا، فمثال قبض الروح أرواح حيا
يف حالة النوم ما نشاهده مجيعا بأم أعيننا، بينما نعرف حنن ومجيع 
معارضينا أنه حني تقبض أرواحنا ليال فيأخذها اهللا حيث يريد، إال أن 
أجسامنا تبقى يف مكاا وال تتحرك قدر شرب. فهل ميكن أن نقول إن 

تتحرك من مكان النوم؟ كال.  أجسامنا تصعد إىل السماء أثناء النوم، أو
وباختصار، قد بت يف األمر مبنتهى اجلالء، أن التويف يعين قبض الروح، 

  سواء كان أثناء النوم ملدة قصرية أو باملوت إىل يوم احلشر. 

اجلدير باالنتباه هنا أنين قد فسرت فعل التويف يف موضع من "الرباهني 
االستيفاء، ويثريه بعض املشايخ قصد األمحدية" خطأً أن املراد منه 

االعتراض، ولكن ال مربر لالعتراض؛ إذ قد قبلت أين كنت خمطئا يف ذلك، 
ومل يكن اخلطأ يف الوحي، إمنا أنا بشر وتالزمين لوازم البشرية كالسهو 
والنسيان واخلطأ كسائر البشر. وإن كنت أعلم أن اهللا ال يثبتين على خطأ، 

ه عن مة يف اخلطأ يف اجتهادي. إن وحي اهللا هو املنـزلكنين ال أدعي العص
اخلطأ، بينما كالم البشر حيتمل أن يكون فيه خطأٌ؛ وذلك ألن السهو 
والنسيان من لوازم البشرية. كنت قد صرحت باعتقادي هذا يف الرباهني 

سيعود. لكن ذلك كان خطأً مين، وكان  �األمحدية نفسه بأن عيسى 
اإلهلام الوارد يف الرباهني األمحدية نفسه. ألن اهللا  يف الوقت نفسه خيالف
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مساين يف ذلك اإلهلام "عيسى" ووصفين بأين مصداق النبوءة القرآنية اخلاصة 
وأنشأ يف نفسي مجيع صفات املسيح املوعود القادم. فكان  �١بعيسى 

من حكمة اهللا ومشيئته أين مل أدرك الغاية من تلك اإلهلامات رغم هذه 
ت اإلهلامية، فسجلت يف "الرباهني األمحدية" العقيدة املخالفة هلا. التصرحيا

هذه العبارة تربئ ساحيت، ألنه لو كانت من اختالقي تلك اإلهلامات 
الواردة يف الرباهني األمحدية اليت سميت فيها باملسيح املوعود يف الواقع، ملا 

علن دعواي خالفت يف بياين ذلك تلك اإلهلامات، بل كان جيب أن أُ
باملسيح املوعود يف الزمن نفسه. لكن من البين أن عقيديت اليت سجلتها يف 
الرباهني األمحدية تناقض صراحةً مدلول اإلهلامات الواردة فيه. ومن هنا 
ميكن أن يفهم كل عاقل أن تلك اإلهلامات مربأة ومنـزهة عن افترائي 

ه ليس من قدرة اإلنسان أن ميهد وختطيطي. هنا اجلدير بالتذكُّر أيضا أن
الطريق للدعوى قبل اثين عشر عاما منها بتسجيل نص إهلامي، مث يعلن بعد 
سنني عدة الدعوى اليت أُقيم هلا أساس قبل مدة طويلة، فهذا املكر الدقيق ال 

  يقدر عليه اإلنسان وال يمهله اهللا هذه املدة يف هذه االفتراءات. 
 �اخلطاب أن احلق معي يف حبث حياة عيسى لقد ثبت من كل هذا 

ووفاته، مث مع هذا اإلثبات هناك أدلة أخرى كثرية توصل مسألة موت 
عاش مئة  �إن عيسى  � ١املسيح هذه إىل حق اليقني، مثل قول النيب

                                                           
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى  �وهي يف هذه اآلية: ١

ينِ كُلِّهمنه١٠(الصف:  �الد .( 
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قَد  �يف اجتماع عام للصحابة آية: 
 ٢وعشرين عاما. وقراءة أيب بكر
قصد االستدالل على أن مجيع األنبياء قبل النيب  � �خلَت من قَبله الرسلُ

وفيها  فيها تحيونَ �يف القرآن الكرمي: ٣جلّ شأنه . وقول اهللا�قد ماتوا �
، الذي يثبت أن اإلنسان ال ميكنه العيش وال املوت خارج � �تموتونَ

"املسيح" أي النيب السائح، يدل  � ٤الكرة األرضية. كما أن اسم عيسى
على موته؛ ألن السياحة يف األرض تقتضي أن يبقى على األرض بعد 
النجاة من الصلب، وإال ال يثبت أنه قام بسياحة يف زمن غري الزمن الذي 
ساح فيه البالد بعد النجاة من الصلب. ألن زمن النبوة كان ثالث سنوات 

يب، وهذا الزمن أقصر من أن يؤدي وستة أشهر فقط قبل تعليقه على الصل
" ٥فيه مهمة التبليغ، دع عنك سياحة البالد. كذلك وصفة "مرهم عيسى

مل يصعد إىل  �املذكور يف ألف كتابٍ طيب تقريبا تثبت أن عيسى 
السماء عند حادثة الصلب، بل ظل يعاجل جروحه ذا املرهم، مما يستنتج 

شوهدت  ٦منه أنه أقام على األرض ومات على األرض. يف ليلة املعراج
قال: لو كان  �بأن النيب  ٧روحه مع أرواح املوتى. قد ورد يف حديث

                                                           
   ١٤٥آل عمران:  �
لقد لزم مجيع الصحابة الصمت بعد االستماع إىل هذا االستدالل ومل يعارض  �

ما زال حيا. إذن قد  �أحدهم ومل يقل إن مجيع األنبياء مل ميوتوا، بل إن عيسى 
يعتنق  ، وحىت لو كان أحدهم�ثبت بذلك إمجاع الصحابة على وفاة املسيح 

  فكرة معاكسة ورويت يف األحاديث فقد صارت كالعدم. منه
 ٢٦األعراف:  �
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هذه الدالئل على ني ملا وسعهما إال اتباعي. فاآلن بعد موسى وعيسى حي
  املوت ال ميكن أن يعتقد من خياف اهللا أنه حي. 

فال يبقى أي معىن للنبوءة  �) واآلن بعد أن ثبتت وفاة عيسى ٢(
عن بعثة املسيح املوعود إال أن شخصا من هذه األمة سيبعث على مالحمه 

قد بعث باسم إيليا، فبالتسليم ذا القول ال  �وسريته كما كان حيىي 
تبقى أي معضالت أو تعقيدات يف فهم النبوءة عن بعثة املسيح املوعود، بل 
قد حتولت ذخرية األقوال غري العقالنية إىل عقالنية، فلم تبق أي حاجة إىل 

ول أن أحدا سينـزل من السماء، بل كانت نـزأن يفهم من كلمة ال
أيضا، وليكن ول مبعناها املعروف، وهي تطلق على املسافر نـزكلمة ال

يل على نـزمعلوما أن كل قادم يعد نازال نظرا لعظمته، وتطلق كلمة ال
املسافر. وحىت لو كانت كلمة السماء جدال يف احلديث فال حرج، ألن 
مجيع املبعوثني من اهللا يسمون مساويني، ويأتون بنور من السماء، أما الكذَبة 

كتب اإلهلية، إال أنه من اجلدير فيدعون أرضيني، فهذا تعبري شائع يف ال
باالنتباه جدا أن قصة نزول املسيح هذه املذكورة يف حديث طويل يف 
صحيح مسلم برواية النواس بن مسعان، واليت يفسرها معارضونا بأن أحدا 

هذا املعىن ثابت متاما من الربهان املذكور  سينـزل من السماء، فإنّ بطالن
واألحاديث والشواهد األخرى؛ ألنه إذا الذي بيناه من القرآن الكرمي 

فسرناه ذا املعىن فهو يخالف ويناقض بيان القرآن الكرمي وأحاديث 
أخرى، فلم يبق لنا بد من التسليم بأن هذا احلديث وأمثاله استعارات، ألنه 
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إذا حمل هذا املضمون على الظاهر فيصبح جديرا بالرد بسبب التناقض، 
بت يف أن بعض أجزاء النبوءات يحمل على الظاهر لكنه بفضل اهللا قد 

وبعضها يكون استعارات. هلذا فال داعي لرفض احلديث بل هو قابل 
سيأيت  �للتأويل، فلما كانت العقيدة الباطلة اليت كان املسيح املوعود 

إلبطاهلا قد نشأت يف دمشق، أي عقائد التثليث والنجاة الصليبية، هلذا 
بدمشق يف علم اهللا، وكانت روحانية املسيح متجهة  كانت للمسيح عالقةٌ

الدجال يطوف حول الكعبة يف  �إىل دمشق منذ األزل. فكما رأى نبينا 
عامل الكشف، وكان ذلك الطواف كاللصوص بقصد هدم الكعبة عند 

يف عامل الكشف املسيح املوعود ينـزل  �فرصة ساحنة، كذلك رأى النيب 
أمرا كشفيا مثلما كان طواف الدجال  ان، فك١عند منارة شرقي دمشق

أمرا كشفيا، فمن ذا الذي ميكن أن يقول إن الدجال سوف يسلم يف 
احلقيقة، ويطوف حول الكعبة، بل كل عاقل سوف يفهم من هذا الوحي، 

يف عامل الكشف. وقد مثُل هذا  �أن روحانية الدجال كُشفت على النيب 
لدجال يطوف حول الكعبة كشخص، التمثيل يف الكشف أمام عينيه كأن ا

وكان تأويله أن الدجال سيكون عدوا لدودا لدين اإلسالم وأنه سيجيل 
نظره حول الكعبة بسوء النية مثل من يطوف حوهلا. فالبين أنه كما يطوف 

                                                           
كلمة "رأيت" أي يقول  -ذكره ابن عساكر-  هلذا السبب قد ورد يف حديث آخر ١

إنه رأى يف عامل الكشف، أن املسيح ابن مرمي قد نزل عند املنارة شرقي  �النيب 
  دمشق. منه
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احلارس حول البيت ليال يطوف حوله اللص أيضا، إال أن نية احلارس 
بينما ينوي اللص أن ينقب حراسة البيت وإلقاء القبض على اللصوص 

يف الكشف روحانية الدجال  �البيت ويلحق الضرر به. فحني رأى النيب 
يف طوافه بالكعبة فإمنا املراد منه أن الدجال سيسعى لتشويه مسعة الكعبة 
املشرفة ليزيل شرفها، أما طواف املسيح املوعود حول الكعبة فإمنا املراد منه 

وجدت مشغولة يف حراسة بيت اهللا وإلقاء أن روحانية املسيح املوعود 
 �القبض على الدجال. فهذا التفسري نفسه للكشف الذي رأى فيه النيب 

ل عند املنارة شرقي دمشق، فلما كان مبدأ الثالوث نـزاملسيح املوعود ي
وعبادة املخلوق والنجاة الصليبية هو دمشق، فقد أُظهر يف الوحي املبارك 

ملوعود نزل عند املنارة شرقي دمشق. أضف إىل ذلك أن املسيح ا �للنيب 
أن روحانية املسيح املوعود ملا كانت متجهة إىل أن تستأصل عقيدة 
 ضع من دمشق، هلذا أُريالثالوث، ويف املثال الظاهر كان أساس الثالوث و

 .١دمشقيف الكشف كأن املسيح املوعود نزل عند املنارة شرقي  �النيب 
الدجالَ يطوف بالكعبة يف عامل الكشف،  �ومثَلُه كمثل ما أُري النيب 

أن أطْول أزواجه يدا ستموت أوال بعد وفاته،  �وكما كُشف على النيب 
وكان املراد من األيدي الطويلة يف احلقيقة السخاء. فاحلقيقة أنه يف أحيان 

                                                           
أي ملا كان تركيز املسيح املوعود منصبا على أن يعدم الثالوث بالرباهني القاطعة،  ١

هلذا قد شوهد نـزوله يف الكشف قريبا من دمشق، ألن جميئه كان من أجل اقتالع 
 اجلذر الدمشقي. منه
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صورة االستعارات كثرية تكشف على األنبياء وامللهمني اآلخرين أمور يف 
متاما، ويبينها األنبياء عليهم السالم للناس كما مسعوها أو رأوها. وذلك ال 

ل بتلك الصيغة والطراز، كما ال يكون نـزيندرج يف اخلطأ، ألن الوحي ي
من الضروري أن يوهب لألنبياء علم مجيع االستعارات الواردة يف النبوءات 

ءات اليت تقدر لزمن معني من خالل اإلهلامية والكشفية، ألن بعض االبتال
النبوءات ال تبقى بنشر علمها، كما ميكن أن يطلَع األنبياء على بعض 
األسرار لكنهم يمنعون من إفشائها. على كل حال، إن هذه األمور ال 
تنايف شأن النبوة أبدا، ألن العلم الكامل وغري احملدود خيص الذات اإلهلية 

سيح املوعود هناك احتمال آخر وهو أن ذلك فقط. وخبصوص نزول امل
املوعود سيظهر يف مكان يقع جتاه الشرق من دمشق، وذلك املكان مبوجب 
البحث اجلغرايف قاديان. ألنه لو مد خطٌّ مستقيم من دمشق إىل جهة 

تقع جتاه  -وهي عاصمة البنجاب منذ القدم-  الشرق لوجدنا أن الهور
من ريف الهور، وهي تقع على بعد  الشرق بالضبط، وإن قاديان هي

  سبعني ميال من الهور.
قد ثبتت من النصوص الصرحية  �فملخص القول: إن وفاة عيسى 

وتبين احلق، ويقابل ذلك اجلزء الثاين من األحاديث اليت أُنبئ فيها عن نزول 
املسيح، وكلها من استعارات لطيفة، وهي من قبيل الوحي "من وراء 

 القرآن الكرمي. وهناك آالف األمثلة يف كالم اهللا على حجاب" املذكور يف
 �الوحي من وراء حجاب، وال يليق باملنصف أن ينكر ذلك. إن رؤية نبينا 
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أدعياء النبوة الكاذبني على صورة سوارين هو من هذا القسم من الوحي. 
كما كانت رؤيته ذبح البقرات أيضا من هذا النوع من الوحي، وإن وفاة 
أطول األزواج يدا قبل غريها أيضا من هذا النوع من الوحي، وإن ذكر بعثة 

من قرى اليهود،  النيب إيليا ثانية يف وحي النيب مالخي، ونزوله يف قرية معينة
كان أيضا من هذا النوع من الوحي. كذلك ظهور وباء املدينة على صورة 
امرأة شعثاء أيضا كان من هذا النوع من الوحي، وكذلك الدجال الذي هو 
فريق خمادع قد رئي على هيئة شخص واحد، فهو أيضا من هذا النوع من 

حيث ظهرت أمور الوحي. فهناك آالف النماذج لذلك يف وحي األنبياء، 
روحانية يف صورة مادية أو شوهدت مجاعة يف صورة شخص واحد، فمن 
سنة اهللا جلميع الناس مبن فيهم األنبياء أيضا أن السمة الغالبة على اإلهلام 
والوحي والرؤيا والكشف هي االستعارات، فمثال لو مجعتم مئتني أو 

ستعارات، أربعمائة شخص ومسعتم رؤاهم لوجدمت معظمها زاخرة باال
فبعضهم يكون قد رأى ثعبانا وغريه ذئبا وغريه فيضانات وغريه بستانا 
وبعضهم فواكه وبعضهم نارا، وستكون كل هذه األشياء قابلةً للتأويل؛ فقد 
ورد يف األحاديث أن األعمال الصاحلة وغري الصاحلة تتمثل يف القرب إنسانا، 

  حلقيقة، فطوىب ملن تدبرها. فبهذه النقطة تزول مجيع التناقضات وتنجلي ا
يف احلقيقة قد  �فلما بت يف األمر بعد التحقيقات الكاملة أن عيسى 

تويف وثبتت وفاته من كل ناحية، بل قد ثبت من احلديث الصحيح أيضا 
عاما بعد حادثة الصلب، فقد  ٨٧أنه عاش مئة وعشرين عاما، أي عاش 
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ول عيسى بن مرمي نـزليت تنبئ بظلّ السؤال مطروحا: ما معىن األحاديث ا
يف الزمن األخري؟ فقد أجبنا على ذلك آنفا أن هذه األحاديث ال ميكن أن 

قُلْ �تحمل على معانيها الظاهرية، ألنه قد قيل بصراحة يف القرآن الكرمي: 
؛ أي أنه ليس من سنة اهللا أن �١سبحانَ ربي هلْ كُنت إِلَّا بشرا رسولًا

ل منها. كما نـزحد من البشر إىل السماء جبسمه املادي هذا مث ييصعد أ
مل تالحظ سنة اهللا يف زمن من األزمان حىت اآلن أن أحدا من الناس عاد 
إىل األرض بعد صعوده إىل السماء. فمنذ خلق العامل مل يالحظ نظري واحد 

يئه ثانية على هذه العودة، بينما تتضمن الكتب السابقة نظري من وعد مبج
إىل هذا العامل فتحقق الوعد يف جميء شخص ظهر على سريته وطبعه، كما 
كان اليهود وعدوا بأن إيليا النيب سيعود إىل هذا العامل ثانية. بل كان قد 
ورد أنه من الضروري أن يعود إيليا إىل هذا العامل قبل ظهور املسيح، إال 

أي -مبعناه الظاهري، مع أن املسيح  أن ذلك الوعد مل يتحقق إىل هذا اليوم
الذي وعد ببعثته قد جاء إىل العامل ورفع منه، فليس من  - �عيسى 

شك يف أن ذلك الوعد قد حتقق باطنيا، حيث فسر املسيح النبوءةَ بأن 
يوحنا الذي يدعى حيىي أيضا، هو الذي جاء على سرية إيليا وطبعه، وكأن 

نظري املذكور آنفا ال بد لنا من اإلميان بأن إيليا قد جاء نفسه. ويف ضوء ال
الوعد ببعثة املسيح ثانية قد حتقّق مثلما حتقّق متاما وعد بعثة إيليا ثانية. وإال 
فإن محل النبوءة ببعثة املسيح ثانية على معانيها الظاهرة على شاكلة اليهود، 

                                                           
   ٩٤اإلسراء:   ١
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 هذا ، ذلك ألنه إذا كانت بعثة أحد ثانيةً إىل�كأنه إنكار نبوة عيسى 
العامل داخلةً يف سنة اهللا ففي هذه احلالة يصح اعتراض اليهود ويكونون 

ل إيليا قبل املسيح حبسب وعد النيب نـزعلى حق يف اعتراضهم ملاذا مل ي
مالخي. مث لـما كان جائزا يف السنة اإلهلية أن يعود إىل الدنيا ثانية 

خلجل أمام اليهود عن الراحل منها، فكأن اهللا عرض املسيح لالستخفاف وا
عمد والعياذ باهللا؛ إذ مل يرسل النيب إيليا قبله، واضطُر املسيح إىل 
التأويالت، وكان عذر اليهود نظرا لظاهر النص معقوال جدا؛ فما دامت 
بعثة املسيح الصادق مشروطة بظهور النيب إيليا ثانية قبله، فكيف جاء 

يأيت إيليا ثانية؟! فحني تلقَّى اليهود املسيح ابن مرمي إىل هذا العامل دون أن 
- ليا ثانية هو جميء النيب يوحنا جوابا أن املراد من بعثة إي �من عيسى 

فكل إنسان متدين ميكن أن يفهم أن البعثة الثانية لعيسى بن مرمي  - أي حيىي
ولَن �أيضا ستتحقق على املنوال نفسه، ألا السنة نفسها اليت قد خلت، 

سل جِداِهللات ةيلًاندب�١ ت .  
أيضا  �٢ولَكن رسولَ اِهللا وخاتم النبِيني�إضافة إىل ذلك فإن آية: 

متنع البعثة الثانية للمسيح ابن مرمي، وكذلك احلديث: "ال نيب بعدي"؛ 
 �فكيف جيوز أن يأيت نيب آخر يف زمن ما ويبدأ وحي النبوة مع أن نبينا 

خامت النبيني؟! أال تفرض كل هذه األمور أن تصرف الكلمات عن 
                                                           

  ٦٣األحزاب:  ١
   ٤١األحزاب:  ٢
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ظاهرها عند تفسري هذا احلديث؟ أضف إىل ذلك قرينة قوية على أن 
املسيح املوعود القادم غري املسيح الذي خال، وهي اختالف املالمح، إذ 

أن  -الذي يعد أصح الكتب بعد كتاب اهللا- ورد يف صحيح البخاري
أمحر اللون، كما يكون لون أهل بالد الشام وكما رسم يف  �عيسى 

الصور، وأن شعره جعد، أما املسيح املوعود الذي وعدت هذه األمة 
مبجيئه فقد ورد عنه أنه آدم اللون وشعره سبط. كما ورد باإلضافة إىل 
ذلك أنه سيكون من هذه األمة، فنص صحيح البخاري "إمامكم منكم" 

م منكم"؛ حيث يفهم من هذين القولني أن املسيح ويف مسلم "فأمك
  . �القادم هو من أمة النيب 

وإن قلتم "ملَ ال جيوز أن تكون هذه األحاديث كلها موضوعة، وأنه لن 
يأيت أحد"؟ فأقول إن هذا الظن ظلم حبت، ألن هذه األحاديث قد بلغت 
التواتر لدرجة أنّ كذا عند العقل مستحيل، ومثل هذه املتواترات تصري 

توية بديهيات. وباإلضافة إىل ذلك فقد حتقّقت كربى النبوءات الواردة احمل
على أمور غيبية يف هذه األحاديث يف زمننا هذا. فإذا كانت هذه األحاديث 
كاذبة وافتراَء اإلنسان ملا كان من املمكن أن تتحقّق أمور الغيب اليت تفوق 
قدرة البشر، فانظروا بأي جالء حتققت يف هذه األيام النبوءة اليت رواها أبو 

نعون من احلج قرب القيامة، أي أن الناس سيم �واحلاكم عن النيب  يعلى
يف زمن املسيح املوعود، إذ قد ت كلُّ حكومة من ينوون احلج من السفر 
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، فهل ظهر مثل هذا احلادث يف املاضي ١إىل مكة املعظمة بسبب الطاعون
أيضا؟ مث انظروا إىل النبوءة األخرى اليت مضموا أن يف زمن املهدي املوعود 
سيحدث اخلسوف والكسوف يف رمضان؛ حيث ينخسف القمر يف أوىل 
ليايل اخلسوف، والشمس تنكسف يف أوسط أيام الكسوف، فما أعظمها 

قرنا من  ١١رودها يف "الدارقطين" قبل من نبوءة قد نشرت يف العامل كله بو
اليوم، وقد حتققت اآلن مبنتهى اجلالء. كذلك كان "احلاكم" وغريه قد أورد 
أن يف تلك األيام ستبتكر مركبة جديدة، متشي مئات األميال يف ليلة 
وضحاها ويسافر الناس فيها ليلَ ار، وتكون العشار معطلة يف ذلك الزمن. 

ذه النبوءةَ اليت صدرت عن زمن املسيح املوعود! فهل فالحظوا ما أعظم ه
من قُدرة أي إنسان أن يسجل هذه النبوءات افتراًء قبل مئات السنني؟ 
كذلك كان قد ورد يف األحاديث أن الطاعون سيتفشى يف تلك األيام. 
فانظروا اآلن بفتح العيون أن هذا هو الزمن نفسه والطاعون يتفشى بشدة، 

األحاديث نبوءةٌ أخرى هي أن يف تلك األيام ستظهر آيةٌ يف كما وردت يف 
الشمس أيضا، واجلميع يعرفون أن الشمس انكسفت بوجه كامل وعجيب 
يف هذه األيام، لدرجة أنْ جاء الناس من أوروبا وأمريكا ملشاهدة هذا املشهد 

                                                           
ملحوظة: لقد ى السلطان العثماين هذا العام من السفر للحج، كما قد أعلنت  ١

حكومة البنجاب أيضا أنه لن تتوجه أي باخرة إىل مكة يف هذا املوسم فال ينوِين أحد 
قصد احلج، كما قد منعت احلكومة الروسية أيضا من الذهاب للحج. انظروا جريدة 

 . منه٤/٤/١٨٩٨"أخبار عام" مارس و"أخبار عام" 
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الغريب. فهل يقدر اإلنسان على اإلخبار ذه األمور الغيبية؟ وكانت هناك 
بوءة أخرى أن املذنب ذو السنني سيطلع يف تلك األيام، وكان قد طلع قبل ن

ذلك يف زمن املسيح الناصري وقبله يف زمن نوح، واآلن يعرف اجلميع أنه 
قد طلع، ونشر خرب طلوعه يف اجلرائد اإلجنليزية واألردية. كما كان قد أُنبئ 

ملوعود، واآلن يعرف يف األحاديث بنشوب احلريق يف جاوا يف زمن املسيح ا
اجلميع أن تلك النار قد اندلعت وال أحد من املطلعني ينكر ذلك. كما أُشري 
 يف األحاديث إىل ظهور الطاعون يف عدن، فقد حتققت كل هذه األنباء.
فكيف ميكن أن تكون هذه األحاديث الزاخرة بأخبار الغيب اليت حتققت يف 

ور الوسطى قد فسروها مبعان موعدها كاذبةً؟ حنن نقبل أن علماء العص
خاطئة وإن أفهامهم اخلاطئة قد أثَّرت يف العامة كثريا، أما الذين كانوا 
عقالنيني مثل املعتزلة فقد أنكروا صحة األحاديث أصال عند مساع هذه 

مل  يالذ-  ث ال تتأثر بإنكارهمياملعاين غري املعقولة، إال أن صحة األحاد
بأن املضمون غري  - كان مبنيا على الظن يكن مبنيا على نقْد تارخيي بل

أن تتأثر به صحة األحاديث، بل مثل هذه األحاديث رغم  ميكن الو .معقول
اإلنكار كانت قد بلغت تواترا تعذر عليهم رده فذُهلوا. فلو فُسرت تلك 
األحاديث يف ذلك الزمن كما تفسر اليوم ملا أنكرتها فرقةٌ إسالمية، لكن من 

 احلقيقة قد املؤسف أنه حبمل كل استعارة على احلقيقة وإلباس كل جماز لباس
جعلت هذه األحاديث طريقا وعرا ال يثبت فيه قدم أي حمقِّق حيب العقالنية. 
فاألحاديث بريئة وإمنا هو قصور فهم هؤالء الذين فسروها على هذا النحو 
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وألقَوا العامة يف متاهات األخطاء املخجلة. وبعض العقالنيني املعاصرين 
ال ميلكون أي سبب لإلنكار الذين ينكرون صحة هذه األحاديث أيضا، 

سوى أم جيدون هذه املعاين اليت يبينها العلماء املعاصرون خمالفة للعقل 
وسنة اهللا وقانون الطبيعة. إال أن هؤالء املنكرين كانوا معذورين فقط قبل أن 
تكشف عليهم املعاين الصحيحة املنسجمة مع سنة اهللا متاما، أما اآلن فمن 

واجلور أن ترد هذه األحاديث رغم املعاين املعقولة والقريبة الوقاحة املخجلة 
إىل القياس ورغم أمسى أنواع تواتر األحاديث ورغم اتفاق اإلسالم 
واملسيحية. إن الذين ينكرون األحاديث اليت تنبئ بظهور املسيح املوعود من 

ع واجبهم أن يطّلعوا من كل اجلوانب على ذلك التواتر واإلثبات الذي تتمت
به هذه األحاديث، مثّ يتأملوا أن هذا اخلرب مل يرد يف كتب احلديث فحسب، 
بل قد ورد أوال يف الكتب املقدسة لليهود مث يف اإلجنيل مث يف القرآن الكرمي، 
وبعد كل ذلك ورد تفصيله يف األحاديث. واألمم الثالثة كلُّها آمنت بأن 

ة الذي يقتضي أن يظهر مصلح اخلرب يقيين وقطعي، والقانون اإلهلي يف الطبيع
يصدق هذا اخلرب. وتلك الطرق  - حبسب ذلك الفساد-  عند ظهور الفساد

اليت ال -  املضلة عن الدين واآلفات اليت يتعرض هلا الدين عند كل خطوة
 - تساويها مجيع البدع واآلفات والفنت اليت ظهرت خالل ثالثة عشر قرنا

بأسباب مساوية. فأي مصاعب  هي األخرى تتطلب أن حيمي اهللا الدين
قبول هذه النبوءة سوى التعصب واألنانية الباطلة؟ فهل من متنعكم من 

الصعب اإلميانُ بأنه إذا كان اهللا حقا وكان الدين شيئا يعتد به فيجب أن 




	�م�א��������������������������������������                  � � �٦٦� 

جتيش الغرية اإلهلية يف هذه األيام حتما لتشن الغارات من اهللا احلي بقدر 
ت لنشر الكفر والشرك واإلساءة إىل التوحيد أو أكثر؛ اجلهود اجلبارة اليت بذل

لكي يوقن الناس بأنه موجود ودينه صادق. أمل تسنح لكم الفرصة حىت اآلن 
ملالحظة أن اإلسالم يف احلقيقة صار غريبا جدا؟ فمن حيث األوضاع الداخلية 
كأن القرآن قد رفع إىل السماء، ومن حيث الوضع اخلارجي قد أثار األعداء 
آالف االعتراضات على اإلسالم بسوء األفهام وسودوا مئات األلوف من 
القلوب، فكيف ميكن إنكار احلاجة املاسة إىل مصلح عظيم الشأن، يستعيد 
بواسطته اإلسالم روحانيته ويهزم املهامجني من اخلارج! مع ذلك ال بد من 

ن أعداءنا أيضا مل التصريح أن القتال حلماية الدين ال جيوز يف هذه األيام، أل
يشنوا أي هجوم بالسيف والبندقية لنشر دينهم، بل استخدموا اخلطاب والقلم 
والقرطاس فحسب. لذا من الضروري أن يكون هجومنا أيضا منحصرا يف 
الكتاب واخلطاب، كما أن اإلسالم مل يرفع السيف يف أوائل الزمن على أي 

فْع السيف يف العصر الراهن حلماية قوم ما مل يرفع القوم أنفسهم السيف. فر
الدين ليس إجحافا فحسب، بل يؤكد أننا ال نقدر على إقامة احلجة على 
العدو باخلطاب والكتاب واألدلة املقنعة، ألن من دأب الكاذبني والضعفاء أم 
يبدأون القتال عند عجزهم عن الرد. فالقتال يف العصر احلاضر إساءة لدين اهللا 

يتحمل األذى ملدة ثالثة عشر عاما  �انظروا كيف ظل نبينا احلق والنري، 
على التوايل على أيدي الكفار يف مكة. وأفحمهم باألدلة املقنعة وحدها، ومل 
يرفع السيف عليهم قطّ ما مل يرفع األعداُء السيف وقتلوا كثريا من األطهار 
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احلرب باللسان، شهداء. فال يليق باإلسالم أن يلجأ إىل احلرب بالسنان مقابل 
  بل هو فعل قليلي اهلمة وعدميي الصرب.

لقد بينت آنفا أن النبوءة عن املسيح املوعود مل ترد يف األحاديث فقط،  
بل قد بشر القرآن الكرمي أيضا مبجيء املسيح القادم بإشارات لطيفة جدا، 
كما وعد أنه حبسب الطراز واألسلوب الذي أُقيمت به سلسلةُ اخلالفة يف 

، فهذا الوعد ١النبوات اإلسرائيلية، فسيكون الطراز نفسه يف اإلسالم أيضا
يتضمن يف طياته البشارة مبجيء املسيح املوعود؛ ألننا حني نتدبر يف سلسلة 

 �خالفة أنبياء بين إسرائيل يتبني أن تلك السلسلة بدأت من موسى 
، ويتبين من إلقاء نظرة على �وانتهت بعد أربعةَ عشر قرنا على عيسى 

نظام اخلالفة ذلك أن املسيح املوعود لليهود الذي بشر اليهود مبجيئه، قد 
وظهر يف هيئة املساكني والفقراء،  �ظهر بعد أربعة عشر قرنا من موسى 

فمن الضروري لتحقيق هذه املماثلة اليت أُقيمت يف القرآن الكرمي يف سلسليت 
وسوية واخلالفة احملمدية أن يسلِّم كل منصف بأنه كان اخلالفة أي اخلالفة امل

من الضروري أن تبشر األمةُ احملمدية مبجيء املسيح املوعود يف اية 
سلسلتها، مثلما كان هناك وعد مبجيء املسيح املوعود يف اية سلسلة 
اخلالفة املوسوية، كما أن اكتمال املشاة بني السلسلتني يقتضي أن يظهر 

ملسيح املوعود يف اخلالفة احملمدية أيضا، وبعد مضي املدة نفسها كما ظهر ا
                                                           

منوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في  الَّذين آوعد اُهللا�انظروا اآلية:  ١
هِملقَب نم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَممنه ٥٦(النور: �الْأَر .(  
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املسيح املوعود لبين إسرائيل بعد أربعة عشر قرنا من بدء سلسلة اخلالفة 
املوسوية. كذلك كان إكمال املشاة يقتضي أن يصف علماُء األمة 

حد ودجال كما اإلسالمية املسيح املوعود يف اخلالفة احملمدية بأنه كافر ومل
كان علماء اليهود قد مسوا املسيح املوعود يف اخلالفة املوسوية كافرا وملحدا 
ودجاال، والعياذ باهللا. وكذلك كان من الضروري إلكمال املشاة أنه كما 
جاء املسيح املوعود يف اخلالفة املوسوية يف زمن كانت احلالة األخالقية 

ان خلل كبري قد حدث يف اإلخالص لليهود قد فسدت فيه كثريا جدا، وك
واألمانة والتقوى والطهارة والتحاب والتصاحل، وضاعت سلطتهم يف بلد 
ظهر فيه املسيح املوعود لدعوم؛ كذلك فإن املسيح املوعود للخالفة 

  احملمدية قد ظهر يف مثل هذه احلالة لألمة واحنطاطها. 
قد ورد يف التوراة  وهناك سبب آخر إلكمال املشاة أيضا هو أنه كان

خبصوص آخر اخللفاء للسلسلة املوسوية أن تلك السلسلة ختتتم على املسيح 
السلسلة املوعود؛ أي على املسيح الذي وعد اليهود بأنه سيأيت يف اية تلك 

على رأس القرن الرابع عشر. وكانت عالمة ظهوره أن اليهود سيفقدون 
فْركْوِينِ  حكومتهم عندما يأيت. كما ورد يف سولُ  ١٠: ٤٩التزالَ ي"

أي عيسى - قَضيب من يهوذَا ومشترِع من بينِ رِجلَيه حتى يأْتي شيلُونُ 
أن سلطنة  ولَه يكُونُ خضوع شعوبٍ". فكان املراد من هذه العبارة - �

سيح املوعود، ولن اليهود الذين يعصون اهللا كثريا ستبقى ال حمالة حىت بعثة امل
 - �أي عيسى - ينكسر قضيب حكومتهم ما مل يأت مسيحهم املوعود 
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وعندما يظهر سينكسر القضيب ولن تبقى هلم حكومة يف العامل. ومثل ذلك 
لسلسلة اخلالفة احملمدية يف صحيح البخاري عالمةً  قد وصف املسيح املوعود

ي ورد يف البخاري "يكسر لنهاية الدين املسيحي وبداية احنطاطه. فالقول الذ
ولن يضعف نتيجة التقدم  ١الصليب" يعين أن ازدهار الدين املسيحي لن يقلّ

ولن يصيبه فتور ونقص حىت يأيت املسيح املوعود لسلسلة اخلالفة احملمدية، 
وزمن جميئه هو زمن احنطاط وهو الذي سيكسر الصليب ويقتل اخلنـزير. 

تزول تلك األفكار تلقائيا حىت لو مل الدين املسيحي، ففي ذلك الزمن سوف 
حبربة براهينه.  - أي األفكار الدجالية-  يعدم املسيح املوعود هذا الدجالَ

ي، وسيكون ظهوره عالمة ـوسيحني عند نزوله وقت زوال الدين الصليب
الختفاء ذلك الدين؛ أي ستهب عند ظهوره ريح جتذب القلوب واألذهان 

وستظهر آالف األدلة على بطالن هذا  ٢التثليثيإىل اجتاه معاكس للدين 
الدين، ولن يكون هناك أي قتال للذين إال بالدالئل العقلية واآليات 
السماوية، بل سيكون الزمن نفسه يقتضي هذا التغيري. وحىت لو مل يبعث 

                                                           
زوال سلطنة اليهود امللحوظة: إمنا الفرق بني النبوءتني أن يف النبوءة األوىل كان  ١

عالمةَ ظهور املسيح املوعود، أما يف النبوءة الثانية فإن عالمة املسيح املوعود هي آثار 
احنطاط الدين التثليثي. باختصار ليست للنبوءة الثانية أي عالقة بالسلطنة كما مل 

 تكن للنبوءة األوىل أي عالقة بالدين. منه
امللحوظة: هذه الريح ب يف زمننا هذا من عدة نواحٍ، ففي أوروبا مئات اآلالف  ٢

من احلائزين على الشهادات العليا هم مسيحيون باالسم فقط، ويف احلقيقة ينكرون 
 الثالوث، فأين كان هذا االنقالب يف الطبائع قبل هذا؟! منه
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ذلك املسيح املوعود لكان اهلواء اجلديد للزمن قد أذاب التقدم الدجايل وقضى 
ال أن املسيح املوعود سيعطى هذا الشرف بينما ينجز اهللا املهمة كلَّها عليه. إ

بنفسه، فاألمم لن لك، بل سوف يهلك الباطل نتيجة حدوث التغيري اجلديد 
و"يضع احلرب". فمن يف القلوب. فهذا هو تفسري كلمة "يكسر الصليب" 

ديث تفيد بأن الفكرة اخلاطئة والزائفة أنه سيكون اجلهاد، بل إن عبارة احل
 - أي اآليات السماوية-  ل مع املسيح املوعودنـزاحلربة السماوية اليت ست

وهذا التيار اجلديد سيهلكان كالمها الدجالية. وسيتقدم احلق والتوحيد 
والصدق واإلميان بسالم وأمن وترتفع العداءات وتأيت أيام الصلح، وعندئذ 

  ذا الكتاب بأيام الصلح. تكون اية العامل، وهلذا السبب مسينا ه
باختصار، إن مجلة "يكسر الصليب "الواردة يف احلديث تشري حصرا إىل 
أن الدين املسيحي سيحرز تقدما هائال حىت ظهور ذلك املسيح املوعود 
وينتشر يف كل مكان وحيوز قوة وشوكة كبرية، حىت يصبح أكرب األديان. 

ن لكن عندما يبعث املسيح املوعود ستكون تلك األيام أيام احنطاط للدي
املسيحي، وإن اهللا سيسخر هواء وخيلق يف القلوب فهما وفراسة يفهِم ا 
مجيع القلوب السليمة أن اختاذ البشر إهلا خطأٌ، والبحث عن النجاة احلقيقة 
وراء إعدام أحد خطأٌ، وقد ثبت يف هذه األيام هذا األمر ألن كبار 

الزمن أُصيب  القساوسة قد نشروا إعالنات بأن الدين املسيحي يف هذا
باحنطاط مفاجئ، ومن املالحظ أن اإلسالم مقابل ذلك يزدهر رغم إنفاقنا 
عشرات املاليني من الروبيات، وأن أصحاب العقول النرية يف أوروبا بدأوا 
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ينفرون من الدين التثليثي، وهلذا السبب مل جيد بدا من التوجه إىل الطبقات 
يف األحاديث أن املسيح املوعود يكسر الدنية حىت يف هذا البلد. أما ما ورد 

الصليب فليس املراد منه أنه سيكسر الصليب املادي يف احلقيقة، وإمنا املراد 
منه أنه سيأيت بدالئل وبراهني تظهر ا أخطاُء املبادئ الصليبية، ويوقن 
العقالء بأن هذا الدين كاذب. ويف هذا احلديث إشارة واضحة إىل أن يف 

ح املوعود سيظهر بطالنُ الدين املسيحي يوما بعد يوم، زمن ذلك املسي
وستنتقل أفكار الناس تلقائيا إىل أن الدين املسيحي باطل. فمن قتل احلق 
االعتقاد بأن احلروب مع النصارى ستندلع يف ذلك الزمن؛ إذ مل يأذن 
اإلسالم والقرآن قط يف أي موضع بقتال الذين ال يقاتلون من أجل الدين 

ينشرون دينهم إال باللسان واملال. فهذه األفكار تنايف تعليم القرآن  وال
الكرمي أشد املنافاة. رحم اهللا أوضاع علمائنا، كم هم خيطئون! وإمنا املراد أن 

بقوته الروحانية فقط، وبقوته الترياقية سيزيل اإلسالم يف زمن املسيح سيزدهر 
ل املالئكة من السماء إللقاء نـزاملواد السامة. ومع ظهور املسيح املوعود سي

الصدق يف قلوب الذين سوف يغريون األفكار. ولذلك قد ورد يف احلديث 
ل واضعا كفيه على كتفي ملكني. فإمنا املراد منه أن نـزأن املسيح املوعود سي

بظهوره ستبدأ تصرفات املالئكة، وأن الناس سيستيقظون من رقاد الغفلة 
هذا سيبدأ مع ظهور املسيح، هلذا ستعزى عملية  رويدا رويدا. فلما كان كل

املعارف الرائعة اليت سيبينها  وأن ١املوعودكسر الصليب بأكملها إىل املسيح 

                                                           

أنه عندما يبعث أي مأمور من اهللا ينـزل معه املالئكة  �امللحوظة: من سنة اهللا  ١
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أو خالد أو شخص آخر ستكون كلها بربكة  مقابل الكفر زيد مثال أو بكر
املسيح املوعود وتعزى إليه، ألنه هو الذي نزلت معه املالئكةُ وهو الذي 

السماء من حيث األنوار الروحانية وهو الذي انقض كالصقر نزل من 
على التثليث الدمشقي ليصيده، لكن ال بقسوة، بل بأمن وسالم وصلح. 
فاهللا أرحم الرامحني وهو أكثر رمحةً بعباده من اآلباء واألمهات. فمن 
املستحيل أن ال يفهم عباده الغافلني والضعاف بالرباهني ويطَمئنهم 

السماوية بعد أن وجدهم غافلني منذ ثالثة عشر قرنا، بل خيتار باآليات 
طريق إفناء الغافلني بإرسال أحد، فعادته هذه تنايف صفاته اليت ذُكرت يف 
القرآن الكرمي، وكان قد ورد يف القرآن الكرمي وعد أن اهللا يف زمن الفنت 

نزلْنا الذِّكْر وإِنا إِنا نحن �: يقول كماواألخطار سيحفظ دين اإلسالم 
 من كالمه على تعاىل اهللا حافظ قد الوعد هذا على فبناء، �١لَه لَحافظُونَ

  .جوانب أربعة
 لقفخ اظ،فّاحلُ بواسطة وترتيبه الكرمي القرآن كلمات على ظحافَ: أوال

 يف املقدس بكالمه احتفظوا الذين احلفاظ من اآلالف مئات قرن كل يف
 سياقها يبينوا أن استطاعوا واحدة كلمة عن ئلواس إذا حبيث صدورهم

                                                                                                                                   

وينورها  - لتلقيه- من السماء، أو نور بتعبري آخر، ويقع ذلك النور يف القلوب املستعدة 
ويقويها، وكل إنسان يبدأ بفهم األمور الروحانية بنيل القوة، فلما كان السبب احلقيقي 

ذا تنسب إليه مجيع املعارف الدينية يف لنـزول ذلك النور هو ذلك املبعوث فقط، هل
 ذلك الزمن. منه

   ١٠: احلجر ١
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 يف اللفظي التحريف من الكرمي القرآن تعاىل اهللا حفظ وبذلك. وسباقها
  .زمن كل

 كل يف الكرمي القرآن فهم أُعطُوا الذين واألكابر األئمة بواسطة: ثانيا
 النبوية األحاديث ضوء يف الكرمي القرآن من جمملة مواضع فسروا مث قرن،

 التحريف من املقدس وتعليمه الطاهر تعاىل اهللا كالم وحفظوا ،الشريفة
  .زمان كل يف املعنوي
 بني للتوفيق العقلية األدلة استخدموا الذين املتكلِّمني بواسطة: ثالثا
 الفالسفة استخفاف من تعاىل اهللا كالم فحفظوا ،والعقل القرآن تعاليم

  .السطحيني
 اهللا كالم صانوا الذين الروحانية اإلنعامات على احلائزين بواسطة: رابعا
  . واملعارف املعجزات منكري هجمات من زمان كل يف الطاهر

 وكلما. بآخر أو بشكل العصور كل يف تتحقق تزال ال نبوءةهذه ال إنف
 من معني جانب على املعارضني هجمات العصور من عصر يف تكاثرت
 يف ولكن. عنه للدفاع مناسبا شخصا يتهومح تعاىل اهللا غرية لقتخ القرآن

 األربعة النواحي على هجمات املعارضون شن قد فيه حنن الذي الزمن هذا
 انتشار منذ مثيلها اإلسالم يشهد مل عظيم طوفان أيام فجاءت املذكورة،

 العميان اعتراضات على األشقياء أثار فقد العامل، هذا يف الكرمي القرآن
 تفاسريه ونشروا ملعانيه اخلاطئة اتالترمج ونشروا القرآن ألفاظ صحة

 من الفهم قليلي وبعض نيوالطبيعي املسيحيني من الكثريون وأراد. املختلقة
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 وترامجهم تفاسريهم خالل من ١املعنوي التحريف باب فتح أيضا املسلمني
 خالفي القرآن أن علىركز الكثريون و. هواهم على الكرمي القرآن ملعاين

 الطبيعة علم ناحية من والثابتة ا املسلّم واملسائل العقلية العلوم نصوصه يف
 وأنه العقلية، البحوث خالفت القرآن ىدعاو من كثريا أن واعواد واهليئة،

من كثريا وأن االعتدالِ، وعدم التوازن وعدم والظلم اجلرب أساليب علّمي 
 وقد. الفطرة وصحيفة القدرة قوانني وتنايف اإلهلية الصفات ختالف أموره
وآيات � نبينا معجزات إنكار على واآلريا القساوسة من الكثري أصر 

 ونبينا واإلسالم الطاهر اهللا كالم صوروا وقد ونبوءاته، الكرمي القرآن صدق
 طالب كلُّ منها فرين أن أجل من كبريا افتراء وافتروا سيئة، بصورة �

 بكل املعارضني فتنة سيلُ فيه أطل الذي-  بالطبع الزمن هذا فاقتضى. للحق
 األربعة النواحي أيضا الدفاع يشمل أن - األربعة النواحي من شدة

 لذلك ،نفسها الفترة يف للهجرة عشر الرابع القرن بدأ قد وكان. املذكورة
إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه �: وعده مبوجب تعاىل اهللا بعث فقد

 ولكن. الفتنة هذه إلصالح جمددا عشر الرابع القرن رأس على �لَحافظُونَ
 خيتار كتابا يؤلف من أنّ وكما ،تعاىل اهللا عند خاصا امسا جمدد لكل أنّ مبا
 نظرا مسيحا ادد هذا ى اهللا تعاىلمس كذلك.. مضامينه مع مالئما امسا له

 الفنت على املسيح يقضي أن قُدر قد وكان. إليه فُوضت اليت مهماته إىل
 سمىي أن بد ال املهمة هذه إليه عهدت فمن الزمان، آخر يف الصليبية

                                                           
   يف تفاسريهم. منه - اليت ال أصل هلا-  لقد خدع الكثريون العامل بإدراج اإلسرائيليات ١
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هل هذا و. الصليب كسر مهمة فوضتإىل من  كرواتفف. موعودا مسيحا
  .اهللا هداكم فكّروا، ه؟غري أم املذكور الزمن هو

فقد تبين من كل هذا البحث أن الذين يزعمون أن املسيح املوعود غري 
مذكور يف القرآن الكرمي، يرتكبون خطأ فادحا، بل احلق أن ذكر املسيح 
املوعود موجود يف القرآن الكرمي على أكمل وجه وأمته. انظروا كيف بين 

أَرسلْنا إِلَى فرعونَ كَما �اهللا يف القرآن الكرمي أوال جبالء يف آية: 
قد  	مثيل موسى، ألن اآلية تفيد حصرا بأنه  �، أن النيب �١رسولًا

أرسل هذا النيب مثل النيب الذي أرسله إىل فرعون. وأثبتت األحداث أن 
بيان اهللا جل شأنه هذا حق متاما. وسبب ذلك أنه كما بعث اهللا موسى إىل 

ني بين إسرائيل بإرسال موسى إليه، وجنّاهم فرعون مث أهلكه أخريا أمام أع
من مظامل فرعون بأمر مشهود وحمسوس على أرض الواقع ال خياال وومها، 
كذلك قد واجه عباد اهللا األطهار أمثال بين إسرائيل يف مكة املعظمة على 
مدى ثالثة عشر عاما األذى الشديد على أيدي الكفار، وكان هذا األذى 

بين إسرائيل على يد فرعون. وأخريا فر عباد اهللا أشد بكثري مما أصاب 
الصاحلون هؤالء مع سيد الصادقني من مكة بإمياء منه، مثل فرار بين 
إسرائيل من مصر، مث الحقهم أهل مكة بنية القتل كمالحقة فرعون لبين 
إسرائيل لقتلهم، فهلكوا أخريا نتيجة مالحقتهم كما كان فرعون وجنوده 

قد قال عند  �. ولكشف هذا السر كان النيب لنيلا رقد هلكوا يف 
                                                           

 ١٦: املزمل ١
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رؤيته جثةَ أيب جهل ضمن مقتويل بدر: إن هذا الرجل كان فرعون هذه 
من  النيل راألمة. باختصار، كما كانت حادثة هالك فرعون وجنوده يف 

األمور املشهودة واحملسوسة حبيث ال ميكن ألحد االعتراض عليه، كذلك 
ده يف معركة بدر من األمور املشهودة واحملسوسة، فإن هالك أيب جهل وجن

  حبيث يعد إنكاره من احلمق واجلنون. 
فهذان احلادثان كالمها يتشاان من حيث التفاصيل كأما شقيقان 

فمردود  �توءمان. أما قول النصارى بأن مثيل موسى هذا هو عيسى 
وخمجل جدا، ألن املماثلة جيب أن تكون يف األمور املشهودة واحملسوسة 
واليقينية والقطعية ال بادعاء سخيف وخيايل يكون حبد ذاته موضع نقاش 

كان قد جنّى بين إسرائيل،  �وإنكار شديد. أما االدعاء بأن موسى 
وكذلك خلّص يسوع أيضا النصارى فكم هو سخيف وبليد ال يدعمه 
إثبات! ألن هذه جمرد أوهام، وال قيمة هلا وال تؤيدها العالمة الواضحة 

 �النرية، فلو كانت معها أي عالمة لإلنقاذ آلمن اليهود بعيسى 
واعترفوا بكونه خملِّصا شاكرين له، كما كانوا قد أنشدوا أناشيد الشكر 

م ا، لكن بعد حادث النيل، لكن قلوم مل تشعر بأي أثر للنجاة اليت متعه
من  �أي عباد اهللا الذي خلّصهم سيدنا وموالنا -  اإلسرائيلينيأولئك 

قد أنشدوا بعد معركة بدر أناشيد مماثلة ألناشيد بين  -مظامل أهل مكة
إسرائيل اليت أنشدوها عند شاطئ النيل. وما زالت تلك األناشيد العربية 

  اليت أُنشدت يف ميدان بدر حمفوظة يف الكتب.  
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ميكن أن يفهم أي عاقل أن روح هذه النبوءة هي هذه املماثلة فحسب، 
فإذا مل تتحقق هذه املماثلة يف األمور املشهودة احملسوسة ومل تعد يف نظر 
املعارض أمورا ثابتة وبدهية ومسلَّما ا، فكيف ميكن أن يهدي االدعاء 

عاٌء حمض السخيف طالب احلق؟ فأي شك يف أن كون يسوع خملِّصا هو اد
مل يثبتوه باألدلة العقلية ومل يثبتوه من البديهيات؟ وميكن أن تسألوهم فهم ال 
يستطيعون بيان األمور املميزة بني املسيحية واألمم األخرى اليت تثبت أن 
هذه األمة وحدها ناجية واآلخرون كلهم حمرومون من النجاة، بل قد ثبت 

وحانية والفيوض السماوية والعالمات أن هذه األمة عدمية احلظ ائيا من الر
الروحانية للنجاة والربكات. فكيف وبأي شكل ميكن أن تتحقّق املماثلة؟! 
إذ جيب أن تكون املماثلة يف األمور البدهية واحملسوسة واملشهودة، لكي 
يتمكن الناس من معرفتها يقينا فيعرفوا ا الشخص املثيل. فإذا ادعى أحد 

وسى وقال يف إثبات ذلك بأنه خملّص األمة روحانيا ومل اليوم بأنه مثيل م
يقدم عالمة النجاة احملسوسة واملشهودة، فهل سوف يقبل النصارى بأنه مثيل 
موسى يف احلقيقة؟ فالقرار احلق وحكم اإلميان واإلنصاف هو حصرا أن 

ليس مثيل موسى قطّ. ومل يقدموا أي منوذج لألحداث  �عيسى 
يف ختليص املؤمنني ومعاقبة الكفار �ثبت مماثلته مبوسى اخلارجية الذي ت ،

مل ينج  ، الذي١األذىبل على عكس ذلك قد تعرض املؤمنون يف زمنه ألشد 
                                                           

ملحوظة: إذا كان النصارى يظنون أن يسوع نفّر الناس من الذنب روحانيا فهذا  ١
األمر ال خيص يسوع فقط، إذ يأيت كل نيب هلذا اهلدف نفسه، بأن يصلح أخالق 
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نفسه. سنضيع إمياننا ونعد خونةً عند اهللا إذا مل نقر بأن  �منه عيسى 
املثيل املوعود يف سفر التثنية من التوراة إمنا هو ذلك النيب املؤيد من اهللا الذي 
فر أخريا مع مجاعته بعد حتمل كل أنواع األذى ملدة ثالثة عشر عاما على 

يف معركة بدر بعد قتال التوايل مع مجاعته، ولوحق، مث صدر احلكم أخريا 
دام بضع ساعات حيث قُتل أبو جهل وجيشه بسيف حاد كما كان قد 
قُضي على فرعون وجنوده حبد النيل، فانظروا بأي جالء تتماثل حادثتا مصر 

  ومكة ور النيل وبدر، على وجه مشهود وحمسوس! 
هو مثيل موسى يف احلقيقة، فكان من  �باختصار، ملا ثبت أن نبينا 

مقتضى اكتمال املماثلة أن تكون املماثلة بني أتباعهما وخلفائهما أيضا. 
يف  �وسيدنا حممد  �فكما حتققت أكمل درجات املماثلة بني موسى 

ختليص املؤمنني وتعذيب الكفار، كان ضروريا أن تكون مماثلة ما بني 
اخلليفتني األخريين هلذين النبيني اجلليلني. فحني نتدبر املسألة جند مماثالت 

عنك مماثلةً واحدة كما بينت آنفا. هنا  ، دع�١كثرية بيين وبني عيسى 
                                                                                                                                   

الناس وأعماهلم وعقائدهم قدر اإلمكان، وإن جهودهم تؤدي إىل نتائج حتمية، أما 
يسوع فقط فهذا ادعاء غري مدعوم إذا ادعوا بأن عقوبة الذنب زالت بواسطة 

 بدليل. منه
مل تكن فيه أي قسوة دينية  �ملحوظة: احلقيقة أن الزمن الذي بعث فيه عيسى  ١

من قبل احلكومة، فكان كل إنسان حرا يف اختيار الدين متاما مثلما يوجد يف 
احلكومة اإلجنليزية، فلم تكن السلطنة الرومية تنشر دينها بالسيف قط، كما هو حال 
 احلكومة الربيطانية يف العصر الراهن. إال أنه يف احلكومة الرومية بسبب احلرية العامة
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ليهود مبجيئه يف التوراة ينشأ السؤال تلقائيا: إن اإلنسان العظيم الذي وعد ا
أنه سيظهر عند زوال سلطنتهم وسيكون آخر خلفاء سلسلة اخلالفة 
املوسوية، وكذلك اإلنسان الذي وعد مبجيئه يف القرآن الكرمي واألحاديث 
أنه سيظهر عند غلبة الصليب، ملاذا سمي كالمها باملسيح؟ فجوابه أن 

هللا بركة يف مسحه، وتكون املسيح يف احلقيقة يطلق على صديق قد وضع ا
أنفاسه ومواعظه وأقواله واهبةً للحياة، مث اختص هذا االسم بصفة خاصة 
بنيب مل يقاتل وإمنا قام بإصالح اخلالئق رد الربكة الروحانية، ومقابلَه 
 وعدم طلق اسم املسيح أيضا على الدجال املعهود الذي يتولّد اإلحلادي

اخلبيثة وتأثريه، حبيث يفتر البِر واحلب اإلهلي شيئا اإلميان واآلفات من قوته 
فشيئا رد تأثري الروح الشيطانية نتيجة التفاته الباطين أو خطابه أو كتاباته 
أو لقائه دون أن يستخدم وسائل إكراه أخرى للقضاء على احلق، وتتفشى 
                                                                                                                                   

وانتشار الفلسفة اليونانية، كانت التقوى والطهارة الدينية قد تضاءلت كثريا، فكان 
تعليم الفلسفة اليونانية قد جعل الناس أشباه امللحدين، فلم تكن يف ذلك الزمن حاجةٌ 
إىل نيب حيمل السيف لنشر الدين، كما ليست هناك حاجة اليوم أيضا. ألنه مل يكن 

ل الدين، هلذا قد أرسل اهللا نبيا يدعى عيسى بربكة روح مقابله حامل السيف من أج
القدس فقط، لكي يميل القلوب إىل اهللا بالتأثري الروحاين ويقيم جالل اهللا يف الدنيا 
من جديد. فكان مقدرا أن يأيت يف اية سلسلة مثيل موسى أيضا شخص على 

مة، ألنه هو اآلخر لن يقاتل املنوال نفسه بقوة روحانية ليكون املسيح املوعود هلذه األ
ولن حيمل السيف وإمنا سينشر الصدق بقوة روحانية فحسب، ألن احلكومة يف زمنه 
أيضا ستحب األمن واحلرية، وإمنا سيكون الفساد الروحاين كما كان يف زمن 

 السلطنة الرومية. منه




	�م�א��������������������������������������                  � � �٨٠� 

لم الفجور وشرب اخلمر والكذب واإلباحة وعبادة الدنيا واملكر والظ
واالعتداء والقحط والوباء. فهذه هي املعاين اليت تستشف من إلقاء نظرة 
شاملة على القواميس رفيعة املستوى مثل لسان العرب. وهذه هي املعاين 

أيضا. صحيح أن األنبياء اآلخرين أيضا  ألقاها اهللا يف روعينفسها اليت قد 
مثل هذا الزمن ومل يتمتعون بالصفة املسيحية، إال أن النيب الذي وجد 

يستعمل وسائل اجلهاد وغريِه وإمنا وظّف الدعاء والقوة الروحانية فقط، 
فهو يسمى ذا االسم على وجه خاص. فاملسيح احلائز على هذه الصفات 

الذي بعث بعد  �السامية كان واحدا فقط يف بين إسرائيل، وهو عيسى 
ة املوسوية. بأربعة عشر قرنا. وكان آخر خلفاء السلسل �موسى 

وحبسب النبوءة التوراتية ونبوءة القرآن الكرمي قد أراد اهللا أن خيلق مسيحا 
مثله يف اية سلسلة اخلالفة احملمدية أيضا. فبعث هذا املسيح أيضا على 
رأس القرن الرابع عشر مثل تلك املدة، ومثل املسيح األول، وقد أنبأ سيد 

يح الثاين أيضا أنه سيبعث يف يف األحاديث الصحيحة عن املس �الكون 
زمن يرتفع فيه القرآن الكرمي إىل السماء، أي سيكون الناس مصابني بأنواع 
الشكوك والشبهات ومعظمهم سيكونون ملحدين وضعيفي االعتقاد بيوم 
الدين، وسوف يقيم فيهم اإلميان من جديد بكالمه ومعجزاته وآياته وقوته 

وحبربته السماوية دون اخلوض يف اجلهاد  الروحانية وخيلِّصهم من الشبهات،
الظاهري سيمحو رونق املسيح الدجال وينشر يف العامل تأثريات روح 
القدس الطيبة دون استخدام الوسائط املادية. وستهب الريح الباردة ملعرفة 
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احلق على القلوب وسيظهر تغري عظيم بالصلح والسالم وحب البشر، 
لقدس. ولقد تنبأ الكثري من األنبياء عن هذا وينهزم الشيطان ويتغلّب روح ا

الزمن األخري، لكن من املؤسف أن املشايخ األغبياء يف العصر الراهن 
املقدس قط.  �أقحموا مسألة اجلهاد عبثا. مل تكن تلك مشيئة نيب اهللا 

تذكروا أن من خاض اجلهاد العدواين فهو ليس املسيح املوعود بل ستكون 
اهلواء الترياقي واهلواء السام، وسوف ينتصر اهلواء  املعركةُ روحانيا بني

الترياقي يف اية املطاف، وقد جاء املسيح املوعود للدفع إىل هذه املعركة 
الروحانية. فليس من الضروري أن تكون ايتها أمامه، بل إن هذه البذرة 
اليت بذرت يف األرض ستنمو رويدا رويدا حىت تصبح يوما حبسب الوعود 

هلية دوحة كبرية يستريح يف ظلها مجيع جياع احلق وعطاشاه، وختلو اإل
القلوب من حب الباطل، فكأن الباطل سيزهق وتتولد يف كل صدر روح 
الصدق. ويف ذلك اليوم ستتحقق مجيع النبوءات اليت ورد فيها بأن األرض 

أن كل ذلك سيحدث تدرجيا كما هي سنة  ، إال١كالبحرستفيض بالصدق 
ذا التقدم التدرجيي ليس من الضروري أن يبقى املسيح املوعود حيا اهللا، وهل

بل سيكفي كونُ اهللا حيا، وهذه هي سنة اهللا منذ القدم وإن سنن اهللا ال 
تتبدل، فمن اعترض عند وفاة املسيح املوعود قائال "ما الذي أجنزه يف 

عود قد حياته؟" فسيكون جاهال وغبيا، ألن البذرة اليت يكون املسيح املو
                                                           

 الذي ينتظره اهلندوس إشارة إىل هذا الزمن - أي عصر الصدق- لعل "ست جك"  ١
 نفسه. منه
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بذرها ستنمو يف اية املطاف تدرجيا وليس دفعة واحدة، وجتذب القلوب 
ظهور التغير وتلك الساعة على  وعدإليها حىت حتيط بالعامل كدائرة. إن م

وجه أكمل وأمت يف علم اهللا فقط، كما ترون أن الدجالية أيضا مل تنتشر يف 
العامل دفعة واحدة، بل قد منت بذرا رويدا رويدا وازدهرت، كذلك 

كاملتفرجني على - ستلتفت الدنيا تدرجيا إىل احلق. جيب أن ال تظنوا
على عقب دفعة واحدة فجأة، كال  أن الدنيا ستنقلب رأسا -الشعوذات

   بل سيحدث ذلك كما تنمو وتزدهر احلقول واألشجار.

أي صاحب - اعلموا أن املسيح الذي بشر املسلمون مبجيئه يف الزمن األخري 
أن هذا القتل  قد ورد حبقه نفسه أنه سيقتل الدجال املعهود، إال - الربكات

   دع الدجالية ستباد يف ذلك الزمن.ليس بالسيف أو البندقية، بل املراد أن الب
نالحظ بالتأمل يف األحاديث أن الدجال يف احلقيقة اسم الشيطان، مث إن 
الفئة اليت يوظفها الشيطان قد سميت دجاال استعارةً ألا كأعضائه، وإن 

أي أن صنائع اهللا  �١لَخلْق السماوات والْأَرضِ أَكْبر من خلْقِ الناسِ�آية: 
أكرب بكثري من صنائع الناس؛ فهذه إشارة إىل أولئك الناس الذين ورد عنهم 
أم يف الزمن األخري سيبتكرون خمترعات عظيمة وميدون أيديهم إىل أفعال 
اهللا، وقد كتب املفسرون بأن املراد من "الناس" هنا هو الدجال، وهذا 

شخصا واحدا، وإال ما كان  القول دليل على أن الدجال املعهود ليس
لتطلق عليه كلمة "ناس". وأي شك يف أن كلمة "ناس" تطلق على اجلماعة 

                                                           
  ٥٨ :غافر ١
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فقط، فاجلماعة اليت ختضع لوساوس الشيطان تسمى باسم الدجال، وإىل 
الْحمد للَّه رب �ذلك يشري ترتيب القرآن الكرمي حيث بدئ بـ 

نيالَمتم بـ  �الْعوخ�وي ياسِ الَّذورِ الندي صف وِسس*  ةالْجِن نم
فاملراد من الناس هنا أيضا الدجال. فملخص هذه السورة أن  �والناسِ

استعيذوا باهللا من فتنة الدجال، وقد سبقت هذه السورةَ سورةُ اإلخالص 
اليت جاءت ردا على املبادئ املسيحية، وبعدها سورة الفلق اليت تنبئ حبلول 

لم ومكرِ النساء، مث أُمرنا باالستعاذة من مجاعة تسري يف ظل زمنٍ مظ
الشيطان. ويتبني جليا من هذا الترتيب أن هذه هي الفئة نفسها اليت 
وصفت بالشيطان بتعبري آخر، وأشري بذكر هذه اجلماعة يف األخري إىل أن 
 هذه الفئة ستكون غالبة يف الزمن األخري، وهي اليت ترافقها "النفاثات يف
العقَد"؛ أي النساء املسيحيات الاليت سيتجولن يف البيوت ويسعني للفصل 

، وجيب االنتباه جيدا إىل أن هذه السور الثالث النكاحبني الزوجني وفسخ 
من القرآن الكرمي تنبئ بزمن الدجال، وأُمرنا أن نستعيذ باهللا من هذا الزمن 

لن تزول إال باألنوار لنحفظ من شره، فهذا إشارة إىل أن تلك الشرور 
  السماوية والربكات اليت سيأيت ا املسيح السماوي. 

أي مقيم الدين -  باختصار، مما يثري العجب الكبري أنه كما أن املسيح
كان قد  - مبحض روح القدس اليقني واإلميانمبحض القوة الروحانية وناشر 

جاء يف اية السلسلة املوسوية، كذلك وبعد مدة مماثلة قد جاء يف اية 
 �سلسلة خالفة مثيلِ موسى. وقد ثبت أن سيدنا وموالنا حممدا املصطفى 
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هو مثيل موسى، ألن موسى جنّى اليهود من أيدي فرعون، ومل ينجهم فقط 
وامللك كنتيجة أخرية لإلميان، كذلك  بل إن األمة اليهودية فازت بالسلطة

يف زمن كان اليهود فيه يواجهون ذلة متناهية، وإنه كما فتح  �قد جاء نبينا 
باب احلرية والنجاة على املؤمنني اآلخرين وخلَّصهم من مظامل الكفار 

، فإنه أيضا قد ١واعتداءام ومكَّنهم أخريا من اخلالفة وامللوكية واحلكومة
                                                           

حاشية: ال يسع أحدا اإلنكار أن مجيع األفغان من يوسف زئي وداود زئي  ١
ولودي وسرواين واورك زئي وسدو زئي وبارك زئي وغريهم من بين إسرائيل يف 
احلقيقة، وأن جدهم األعلى قيس، فلما كان من املشهور يف األفغان أن بداية 

أي كان جدهم قيس  سلسلتهم من قبل األم كانت من سارة بنت خالد بن الوليد،
اعتربوا آل خالد أيضا. على كل حال  وذا املعىنقد تزوج سارةَ، فمن هذا املنطلق 

من املشهور األمر التارخيي باتفاق األفغان على أن جدهم األعلى "قيسا" كان من 
بين إسرائيل، فقد سلَّمت األمم الثالثة اليهود والنصارى واملسلمون باالتفاق على 

بسبعة قرون  �نصر البابلي كان قد أسر بين إسرائيل قبل عيسى  أن نبوخذ
تقريبا وأوصلهم إىل بابل، وبعد هذه احلادثة، فإنه من بني االثنيت عشرة قبيلة 
إسرائيلية، قبيلتان فقط مها "يهودا وبنيامني" قد عادتا إىل بلدهم، وبقيت عشرة 

عون أن خيربوا أين تلك القبائل منهم يف الشرق. فلما كان اليهود إىل اآلن ال يستطي
ومل يراسلوهم ومل حيافظوا على عالقتهم م، فمن هذا احلادث يستنبط االحتمال 
أن تلك القبائل أسلمت يف اية املطاف. مث عندما نترك هذه احلادثة هنا ونلقي 
النظرة على سوانح األفغان أم ظلوا يسمعون من أجدادهم أم يف احلقيقة من بين 

رائيل، كما ورد تفصيل ذلك يف كتاب املخزن األفغاين، فال يبقى أي شك أو إس
اليت يقال عنها أنه ال يوجد هلا أي أثر يف  عشرالقبائل شبهة يف أن هؤالء هم من ال

الشرق. ومن هؤالء اإلسرائيليني أهل كشمري أيضا الذين يشبهون األفغان جدا يف 
أم  -عن طريق إجنليز آخرين كُثر- تارخيه الزي واملالمح. وقد أثبت "برنري" يف
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عند مناقشة أمر يسلِّم به شعب كابرا - إسرائيليون أصال. ومن غري املناسب متاما 
أن نرد مسلّمام بناء على بعض األفكار  - عن كابر خبصوص عائلتهم ونسبهم

ت صحة السخيفة. وإذا فعلنا ذلك فأعتقد أن أي شعب يف العامل لن يقدر على إثبا
اآلالف من أفراد شعب  ومئات اآلالفاالنتماء إىل شعب. فعلينا أن نعد اتفاق 

 اهلند من األفغان مجيع كان ملا مث. األولمعني على أمر معني دليال من الطراز 
 ،إسرائيل بين من أنفسهم يظهرون احلدودية املناطق من وغريها وقندهار وكابول

دون مربر. ومما يكفي إثباتا ويطمئن  القدمية مسلَّمام ننكر أنالغباء احملض  فمن
لكونه وضعا مستقيما يف البحث عن أصول األقوام وفحصها هو التسليم بالواقعات 
املشهورة املتعلقة بتلك العائلة أو القوم. وال ميكن توفري إثباتات أكثر من ذلك ألنه 

قوم كلهم على قول واحد. بعد تكاثر النسل وانتشار النطفة ال ميكن أن يتفق ال
وإن مل يكن هذا اإلثبات جديرا بالثقة فجميع األقوام اإلسالمية املوجودة يف هذا 
الزمن مثل السيد والقريشي واملغول وغريهم لن يبقى هلم أي إثبات، وإمنا سيبقى 
ادعاؤهم باللسان احملض. لكنه سيكون من خطأنا الفادح أن مل هذه األخبار 

تواترة اليت ميلكها كل شعب عن صحة انتمائه كأمر تارخيي، غري أنه من املشهورة امل
املمكن أن يبالغ أي شعب يف بيان نسبه أكثر من الالزم. لكن ال جيدر بنا أن 
نرفض األمر احلقيقي أيضا بسبب املبالغات أو األمور العبثية غري املترابطة، بل من 

 احلقيقة سخيفة ويؤخذ األمر احلقيقي الذي املناسب أن تترك الزوائد اليت تبدو يف
يتفق عليه الشعب. فبهذا الطريق ال بد لكل باحث أن يسلِّم بأن الشعب األفغاين 
هو يف احلقيقة من بين إسرائيل حتما. فعلى كل واحد أن يتأمل واضعا يف احلسبان 
ا نفسه وقومه: بأنه إذا ض شخص آخر وأخرجه من الشعب الذي يعد نفسه فرد

منه بناء على بعض األمور االفتراضية، ومل يسلِّم بأنه من ذلك القوم يف احلقيقة، 
وأمهل إثباتاته اليت حتققت عن بيان األجيال املتتالية، ومل يبال أي مباالة بإمجاع مجع 

كما يقول املثل الفارسي - عظيم، فكم سيعترب هذا الرجل فتانا. فمن غري املناسب 
أن يطعن املرء بغري حق يف  -أال حيب لغريه ما ال حيبه لنفسهبأن على اإلنسان 




	�م�א��������������������������������������                  � � �٨٦� 
                                                                                                                                   

حتديد انتماء قوم قد مت عليه االتفاق القومي. فما الذي يسوغ لنا وأي دليل منلكه 
- األمرعلى أن نرد باللسان عبثا مسلّمات قومٍ أو أمورا متفقا عليها. فحني اعترب 

ياس بعد ذلك. كما جيدر بالتذكّر صحيحا فال يبقى جمال للق -نقويلمجاع املباإل
أيضا أن أفراد بعض الشعوب يبينون بعض األمور عن شعوم عبثا وفخرا، لكن 

خذ ما صفا احملققني ال يهملون احلقائق نظرا إىل األمور العبثية، بل يعملون حبسب "
 ". فمثال قد ورد يف سوانح "غومت بوذا" أيضا أنه ولد عن طريق الفم،ودع ما كدر

لكننا حني نريد أن نكتب سوانح بوذا فال ينبغي لنا أن ننكر وجود بوذا أصال بناء 
على رواية والدته عن طريق الفم. إن أمر كتابة التاريخ حساس جدا، فال ميكن أن 
يتمسك املرء فيه جبادة االستقامة إال باجتناب اإلفراط والتفريط كليهما. فال يصح 

إذا كانوا عربانيي األصل فلماذا ال توجد يف أمسائهم االعتراض أيضا "أن األفغان 
أمساء عربانية، وأنه ملاذا خيتلف نسبهم الذي يقدمونه عما سجل يف بعض مواضع 
التوراة"؟ فكل هذه األمور قياسية، وليس من شأا حمو التاريخ القومي والتواتر. 

لوا إىل سيدنا مل يسلِّم بصحة شجرة نسب قريش اليت يوص �انظروا إن نبينا 
أا كذب الكاذبني. لكن ذلك ال يستلزم  - ما عدا بضعة أجيال-إمساعيل ووصفها 

اليت كانت ماهرة يف علم - أن قريشا ليسوا من بين إمساعيل، فلما كانت قريش 
مل تستطع حفظ النسب بتسلسل األجيال، فقوم األفغان هؤالء الذين  -األنساب

، إذا كانوا هم أخطأوا يف بيان تفاصيل سلسلة كان أكثرهم يعيشون حياة الغفلة
نسبهم أو أضافوا إليها شيئا من الكذب فال يتأثر بذلك املقصود األصلي، مث مىت 
كانت التوراة حمفوظة حىت اليوم حىت تعترب مبنـزلة النص القطعي. اآلن عرفنا أن 

ليس يف هناك فرقا كبريا بني نسخ اليهود والنصارى. باختصار؛ هذا االعتراض 
حمله، كما ليس صحيحا أن أمساء األفغان ليست على طراز األمساء العربية، فقولوا 
يل: هل األمساء يوسف زئي وداود زئي وسليمان زئي عربانية األصل أم غريه؟ إال 
أم حني جاءوا إىل بالد أخرى انتقلت صبغة تلك البالد إىل أمسائهم أيضا، انظروا 

يت توجد يف بالدنا مثل تشنن شاه، وغمهن شاه، ونتهو أيضا إن أمساء السادات ال
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شاه، ومتو شاه وغريها من األمساء. أفال تعتربوم من السادات؟ فهل هذه األمساء 
عربية؟ باختصار؛ إن هذه اعتراضات سخيفة، وأفكار خمجلة جدا، ملاذا ننكر 

ن أن القوم متواترات القوم، فأي طريقة يف أيدينا ملعرفة احلقيقة أفضل وأروع م
  الذين نريد أن نكتشف أصلهم جممعون على أمر معني. 

أضف إىل ذلك قرائن أخرى أن هؤالء الناس يف احلقيقة إسرائيليون، فمثال "جبل 
سليمان" الذي كان أول مسكن لألفغان هو نفسه يكشف أن هذا اجلبل مسي ذا 

  االسم ختليدا لذكرى إسرائيلية. 
باإلضافة إىل ذلك هناك قرينة أخرى كبرية وهي قلعة خيرب اليت بناها األفغان، فما من 
شك يف أن هذا االسم أيضا قد أعطي هلذه القلعة ختليدا لذكرى خيرب العربية، حيث 

  كان اليهود يقيمون. 
والقرينة الثالثة هي أن مالمح األفغان أيضا تشبه مالمح بين إسرائيل كثريا، فإذا 

يمت مجاعة من اليهود مع األفغان فإنين على يقني بأن وجوههم وأنوفهم الشماء أُق
  واألفواه البيضوية ستكون متشاة جدا، حىت يقول القلب بأم من عائلة واحدة. 

والقرينة الرابعة هي مالبس األفغان أيضا؛ فالقمصان الطويلة لألفغان واجلُبب هي 
  ور يف اإلجنيل. على الطراز اإلسرائيلي نفسه املذك

والقرينة اخلامسة هي طقوسهم وتقاليدهم اليت تشبه طقوس وتقاليد اليهود كثريا؛ 
فمثال هم ال يفرقون بني اخلطبة وعقد القران كثريا، حبيث تزور اخلطيبة خاطبها دون 
أي تكلف وتتحدث معه، فلقاء السيدة مرمي وجتواهلا مع خاطبها يوسف قبل عقد 

د على هذه العادة اإلسرائيلية، بينما يف بعض القبائل األفغان على القران خري شاه
احلدود قد بولغ ذه املماثلة كثريا يف عادة زيارة اخلطيبات خلاطبيهن لدرجة حيدث 
احلمل قبل عقد القران أحيانا وال ينظر إىل ذلك بكراهية، بل يصرفون األمر يف 

طبة نوعا من القران، حيث يتحدد الضحك فقط، ألن هؤالء يعتربون كاليهود اخل
  عندها املهر أيضا. 
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والقرينة السادسة على كون األفغان من بين إسرائيل أن بيان األفغان بأن جدهم 
األكرب هو قيس يؤيد كوم من بين إسرائيل، ألنه قد ورد ذكر قيس يف "اإلصحاح 

ود، وكان من بين " من سفر أخبار األيام األول يف الكتب املقدسة لليه٣٩، العدد ٩
 ،القيس ذلك نسل من أسلم قد آخر قيس يكون أن إماإسرائيل. ومن هنا نستنتج أنه 

. مث بسبب اخلطأ اإلسرائيلي قيس نسل من ويكون آخر اسم يكون قد املسلم هلذا أو
يف الذاكرة اعترب امسه أيضا قيسا. وباختصار؛ إن نطق قوم ليس هلم أي اطالع على 

ميي اخلرب باسم قيس وكانوا أميني، يفهم منه بالتأكيد أم مسعوا كتب اليهود وعد
ونير ولَد قَيس، وقَيس ولَد شاولَ، اسم قيس هذا من آبائهم أنه جدهم األكرب: "

  )٣٩: ٩اَأليامِ اَألولُ أَخبارِ ( "وشاولُ ولَد: يهوناثَانَ
والقرينة السابعة هي احلاالت األخالقية؛ فكما أن كون األفغان احلدوديني سريعي 
الغضب ومتقليب املزاج ومغرضني، وبغيهم واعوجاجهم وزيغهم وسوء سريم وأهواء 
النفس األخرى واألفكار الدموية واجلهل وعدم الوعي بين واضح. وكل هذه 

للشعب اإلسرائيلي. وإذا فتحتم القرآن الصفات وردت يف التوراة واألسفار األخرى 
الكرمي وقرأمت صفات بين إسرائيل وعادام وأخالقهم وأفعاهلم من سورة البقرة إىل 
سورة اإلسراء فسوف تشعرون كأنه جيري ذكر احلاالت األخالقية لألفغان املقيمني 

وحني على احلدود، وهذا الرأي صحيح لدرجة أن معظم اإلجنليز أبدوا هذا الرأي. 
كتب "برنري" أن مسلمي كشمري أيضا يف احلقيقة من بين إسرائيل، فقد ذكر بعض 
اإلجنليز أيضا وعدوا مجيع هؤالء من الفرق العشر اليت ضاعت يف الشرق واكتشف 
يف العصر الراهن أم يف احلقيقة كانوا قد أسلموا كلهم. فإذا كانت هذه القرائن 

ن من بين إسرائيل وهم أنفسهم قد مسعوا تناقال عن الكثرية موجودة على كون األفغا
آبائهم أم شعب إسرائيلي وهذه األمور مشهورة يف قومهم، فسيكون من 
اإلجحاف الشديد أن ننكر بيانام رد التعنت فقط. جيب التأمل قليال ما هو الدليل 

ل وثيقة إذا كان عندنا لإلنكار مقابل هذه الدالئل كلها. من املسائل القانونية أن ك
-عمرها أكثر من أربعني سنة تعترب إثباتا لنفسها، مث إذا كان األفغان أيضا يذكرون
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أصلهم من مئات السنني أم من بين إسرائيل، فلماذا خناصم  -مثل الشعوب األخرى
حنن، وملاذا ال نقبل ذلك. ومعلوم أن هذا الرأي ليس لواحد أو اثنني فقط بل هو 

الذي جيمع مئات األلوف من الناس، وهم يشهدون على ذلك على رأي الشعب كله 
  مر األجيال. 

واآلن حني ثبت أن األفغان كلهم من بين إسرائيل يف احلقيقة، فبقي إظهار أمر آخر 
، قد حتققت بوجود السلطنة األفغانية ١٩- ١٥: ١٨وهو أن نبوءة التوراة يف التثنية 

وملخصها أن اهللا قد قدر أن يأيت يف  � بكمال الوضوح. هذه النبوءة حبق نبينا
العامل نيب آخر كموسى، أي يف زمن سيواجه بنو إسرائيل أنواع الذلة واآلالم من 
جديد كما كانوا يف زمن فرعون، وسوف خيلِّص ذلك النيب املؤمنني به من األحزان 

بل قد  واآلفات. وكما مل ينج بنو إسرائيل بعد اإلميان مبوسى من األحزان فحسب،
صاروا ملوكا أيضا، كذلك ستكون عاقبة بين إسرائيل الذين سيؤمنون بذلك النيب 
أن ينالوا امللوكية أخريا، وسيحكمون البالد. ولقد أراد النصارى تطبيق هذه النبوءة 

وفشلوا يف ذلك، ألم مل يستطيعوا إثبات شيء من املماثلة. أما  �على املسيح 
-فهل يعيش أهل أوروبامن الذنوب فأحالم خيالية.  *اعتقادهم بأن يسوع خلَّص

حياة املوحدين املشمئزين من كل أنواع السيئة والزنا والفاحشة  - الذين تنصروا
وشرب اخلمر؟ حنن مل نزر أوروبا، وإن الذين زاروها ينبغي أن يسأَلوا ما هي 

   ادة شربـكرات أخرى فإن عـإىل مناألوضاع يف أوروبا، فقد مسعنا أنه إضافة 
 -------------------  

قام بإصالح بعض القوم قدر  �حنن نقبل أن عيسى  حاشية على هذه احلاشية: *
اإلمكان مثل سائر األنبياء، لكن اإلصالح ال خيصه وحده، إذ يأيت مجيع األنبياء 
لإلصالح فحسب ال للفساد. أما اعتباره وحده سبب املغفرة واالدعاء بأن مغفرة 

منوطة به فقط  -سواء كانت هللا أو العباد-  مجيع أنواع الذنوب املتعلقة بأداء احلقوق
ادعاء سخيف وباطل متاما لكونه عدمي الثبوت باإلضافة إىل كونه مناقضا لقانون  فهو

 الطبيعة أيضا. منه 
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اخلمور على أوجها يف مدينة لندن وحدها لدرجة لو صفّت حمالت بيع اخلمور يف 
خط مستقيم لكان طوله سبعني ميال تقريبا، واآلن جيب أن يالحظ أن التخلص من 

خيفى عن العيون، فمن ذا الذي يطّلع على أوضاع أحد الداخلية الذنوب أوال أمر 
اهللا؟ مث إن ما يصدر من أوروبا اليت تشكل للنصارى منوذجا جليا  غري وأفكاره

حلياة مسيحية لَغين عن البيان. ال نستطيع أن نقبل احلياة الربيئة ألي قوم إال الذي 
تعون بربكات الصادقني، وهؤالء بعض أفراده حيظون بأمارات احلياة الربيئة، ويتم

القوم إمنا هم املسلمون الذين أنوار صدقهم لن تقلّ يف أي زمن، وإال فإن جمرد 
االدعاء ال يغين عن الدليل. مث إن االدعاء بأن املنجي من الذنوب كان مقدرا أن 
يأيت يف أي زمن آخر غري معقول، ألنه إذا كان إرسال مثل هذا املنجي مقصودا 

حاجته يف زمن موسى، ذلك ألن بين إسرائيل كانوا متورطني يف أنواع  القتضت
الذنوب لدرجة أن كانوا حمتاجني للعفو عن الذنب بعد عبادم األوثان. فكم من 
غري املعقول أن تكون الذنوب بكثرة يف ذلك العصر حىت عبد العجل، ويأيت املنجي 

ملاليني من البشر قد دخلوا من الذنوب بعد أربعة عشر قرنا، حيث يكون مئات ا
جهنم بسبب الذنوب نفسها، فمن ميكن أن يقبل هذه الفكرة السخيفة الواهية؟ 
ومقابله كم من اجللي القولُ بأن املراد من ذلك املنجي هو املنقذ من اآلفات، وهو 
قد جاء يف احلقيقة يف زمن كانت اآلفات قد أحاطت باليهود من كل طرف 

لشعوب األخرى قد سبوهم مرات كثرية، واستعبدوا وصوب، إذ كان ملوك ا
مرات عدة، وهدم هيكلهم مرتني. فبحسب املعىن الذي بيناه يثبت الزمن أن املنجي 

، لكن ما الذي يثبت أن �من الباليا كان ينبغي أن يأيت يف زمن جاء فيه نبينا 
نقذ من الذنوب زمن "هريودس" الذي ولد فيه يسوع كان جديرا بأن يبعث فيه امل

لكي خيلِّص من الذنوب. باختصار؛ إن فكرة كون املنجي الروحاين قد اختلقت 
فيما بعد مبحض التكلف والتصنع باطلة. فاحلالة اليت من أجلها يبكي اليهود إىل 
اآلن إمنا هي أن يتولد منج حيررهم من احلكومات األخرى، فلم حيلم أي يهودي 
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يأيت كما مل تقصد ذلك التوراةُ أيضا، فالتوراة تصرح بأن املخلّص الروحاين س
جبالء أن بين إسرائيل يف األيام األخرية سيتعرضون للمصائب مرة أخرى وسوف 
يزول حكمهم وحريتهم وإن اهللا سيعيد ذلك احلكم واحلرية عن طريق نيب. فهذه 

هود حني آمنوا مبنتهى الوضوح واجلالء، ألن الي �النبوءة قد حتققت ببعثة نبينا 
فقد فازوا يف الزمن نفسه باحلكم واإلمارة واحلرية، مث بعده بأيام ملكوا  �بالنيب 

األرض بربكة اعتناق اإلسالم. فحصلت هلم الشوكة واحلكومة واإلمارة والـملك 
- اليت مل تتحقق هلم حىت بواسطة موسى، فقد ثبت من التاريخ أن ازدهار األفغان 

بدأ من زمن "شهاب الدين غوري"، وحني جلس "لول  -لالذين هم بنو إسرائي
لودهي" األفغان على عرش احلكومة، تأسست حكومة األفغان وإمارم يف اهلند 

كان حريصا جدا على أن ينشر  - أي لول- بشكل عام. وهذا امللك األفغاين 
 حكم األفغان وإمارم يف اهلند وجيعلهم أصحاب العقارات واألمالك، لذلك قد

جند يف حكومته األفغان أفواجا، وأعطاهم مناصب مرموقة ومنحهم أمالكا كثرية، 
وما دام احلكم يف عائلة لول وشري شاه األفغاين السوري، ظل األفغان يتقدمون 
جدا عددا وحكما وقدرة حىت وصلوا ذروة اإلمارة واحلكومة، وعند ذكر سلطنة 

جيب إلقاء النظرة على ازدهار "أمحد شاه األفغان وتقدمهم وازدهارهم وحكومتهم 
األبدايل سدو زئي" أيضا، الذي كان من بني األفغان ملكا عظيما. مث "تيمور شاه 
سدو زئي" و"شاه زمان" و"شجاع امللك" و"شاه حممود" واألمري "دوست حممد 

أعين األمري - خان" واألمري "شري علي خان"، وإنّ وايل كابول احلايل أيضا أفغاين 
  وهو يسمى ملك هذا البلد.  -عبد الرمحن

من كل هذه األحداث يثبت أن وعد احلرية والشوكة والسلطنة الذي قُطع مع بين 
إسرائيل من جديد قد حتقق نتيجة اعتناقهم اإلسالم أخريا، ومن هنا ينشأ الدليل 
القوي على صدق التوراة أنه كيف حتققت أخريا مجيع وعود التوراة بقوة وشأن. 

ما ثبت منه أيضا أن النيب الذي عد املخلِّص عند تعرض بين إسرائيل للمصائب مرة ك
 �، واجلدير بالذكر أنه كما تويف موسى �أخرى هو سيدنا حممد املصطفى 
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ة واخلالص لليهود، ومكَّنهم من احلكومة واإلمارة، حىت فتح باب احلري
صاروا بعد بضعة قرون ملوك العامل؛ ألن الشعب األفغاين الذي حيكم 
أفغانستان إىل اليوم، هم اليهود يف احلقيقة. وقد أثبت "برنري" احملترم يف 
كتابه "األحداث العاملية" أن أهل كشمري كلهم أيضا يف احلقيقة يهود، وقد 

ى فيهم ملك أيضا، وإن مملكة األفغان تستمر منذ قرون متتالية. واآلن ملا مض
كان قد ورد يف كتب اليهود املقدسة مبنتهى الوضوح أنه سيبعث إليهم 
خملص مثيل موسى، أي سيأيت يف زمن يكون فيه اليهود يف ذلة وأمل كبريين 

اآلالم كزمن فرعون، وأم باإلميان بذلك املخلص سينجون من مجيع 
واهلوان؛ فليس مثة شك يف أن مصداق هذه النبوءة اليت كان اليهود ينتظرون 

الذي بواسطته قد  �حتققها يف كل زمن، هو سيدنا وموالنا حممد املصطفى 
حتققت نبوءة التوراة بكمال الوضوح، ألنه حني آمن به اليهود كان فيهم 

الذنوب نتيجة اعتناقهم  كبار امللوك، وهذا برهان ساطع على أن اهللا غفر هلم
  اإلسالم ورمحهم كما كان قد وعد حبقهم يف التوراة. 

مث نقول عودا إىل كالمنا السابق أنه ليس هنالك جمرد نبوءة واحدة حبق 
املسيح املوعود يف القرآن الكرمي، وهي اليت سجلناها من قبل، بل هناك 

هو الَّذي بعثَ في �نبوءة أخرى تتنبأ باملسيح القادم مبنتهى اجلالء وهي: 

                                                                                                                                   

تاركا بين إسرائيل يف الطريق وفاز بنو إسرائيل بالسلطنة بعده، كذلك حيثما اعتنق 
حظُوا باحلكومة واإلمارة حىت أصبحوا ملوك  � بنو إسرائيل اإلسالم بعد وفاة نبينا

 كربى مناطق العامل أخريا. منه
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ياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ ا منهم يتلُو علَيهِم آالْأُميني رسولً
خرِين منهم لَما يلْحقُوا بِهِم وهو وآ *وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ 

 زِيزالْعيمك�١الْح .  
إن مغزى هذه اآلية أن اهللا هو الذي أرسل رسوال يف زمن كان الناس 
فيه قد صاروا عدميي احلظ من العلم واحلكمة، كذلك العلوم احلكمية 
الدينية اليت تكتمل ا النفس وتصل النفوس اإلنسانية كماهلا يف العلم 

كانوا قد ابتعدوا  اختفت ائيا، وكان الناس ضالني، أي قد كانت والعمل
كثريا عن اهللا وصراطه املستقيم، ففي هذا الزمن أرسل اهللا رسوله األمي 
فزكّى ذلك الرسولُ نفوسهم ومألهم بعلم الكتاب واحلكمة، أي أوصلهم 
إىل مرتبة اليقني الكامل باآليات واملعجزات ونور قلوم بنور املعرفة 

فئة أخرى، وسيكونون هم أيضا اإلهلية. مث قال: ستظهر يف الزمن األخري 
يف الظالم والضالل بادئ األمر وبعيدين عن العلم واحلكمة واليقني، 
وسوف يصبغهم اهللا بصبغة الصحابة؛ أي سيرونَ كل ما رأى الصحابة، 
حىت يكون صدقُهم ويقينهم كصدق الصحابة ويقينِهم. وقد جاء يف 

يده على كتف سلمان واضعا -  كان قد قال �احلديث الصحيح أن النيب 
لو كان اإلميان معلقا بالثريا لناله رجل عند تفسري هذه اآلية " -الفارسي

".. أي إذا ارتفع اإلميان إىل السماء فسوف يعيده رجل فارسي من فارس

                                                           
  ٤- ٣ :اجلمعة ١
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األصل، ففي ذلك أشار إىل أنه سيولَد يف الزمن األخري شخص فارسي 
رفع فيه إىل السماء، هو األصل. فالزمن الذي ورد حبقه أن القرآن سوف ي

زمن املسيح املوعود، وهذا الفارسي األصل هو الذي يسمى مسيحا 
موعودا، ألن اهلجمة الصليبية اليت ينبغي أن يأيت املسيح املوعود ملنعها، هي 
على اإلميان. وكل هذه اآلثار وردت حبق اهلجمة الصليبية. وقد ورد أن 

ناس كثريا، وهذه اهلجمة نفسها تسمى تلك اهلجمة ستؤثر سلبيا يف إميان ال
هجوم الدجال. وقد ورد يف اآلثار أنه عند هجوم ذلك الدجال سيترك 
الكثريون من السفهاء اَهللا الذي ال شريك له. وسيفتر حبّ الكثريين 
لإلميان، وستكون املهمة العظيمة للمسيح املوعود جتديد اإلميان ألن اهلجوم 

حديث "لو كان اإلميان..." املتعلق برجل من هو على اإلميان. وثابت من 
فارس، أن ذلك الرجل الفارسي سيأيت إلقامة اإلميان من جديد، فإذا كان 
زمن املسيح املوعود والرجل فارسي األصل واحدا ومهمتهما واحدةٌ، أي 
استعادة اإلميان، فقد ثبت يقينا أن املسيح املوعود هو نفسه الرجلُ 

. ومعىن �خرِين منهم لَما يلْحقُوا بِهِموآ�مصداق آية:  الفارسي، ومجاعته
ومشاهدي  - بعد الضالل الكامل- هذه اآلية أن الفائزين باهلداية واحلكمة

رضي اهللا  �وبركاته فئتان فقط. أوالمها صحابة النيب  �معجزات النيب 
وا بزمن يف ظالم دامس، وبعده حظُ �عنهم، الذين كانوا قبل بعثة النيب 

بفضل من اهللا وشاهدوا املعجزات بأم أعينهم والحظوا النبوءات،  �النيب 
وأحدث اليقني يف نفوسهم تغيريا كأم بقوا أرواحا فقط. أما الفئة الثانية 
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املثيلة للصحابة حبسب اآلية املذكورة آنفا فهي مجاعة املسيح املوعود، ألن 
كالصحابة،  �ات النيب هذه اجلماعة أيضا ستتمكن من مشاهدة معجز

وحتظى باهلداية بعد الظالم والضالل. فحني متعت هذه اجلماعةُ بثروة 
أي وهبت هلم نعمةُ مماثلة الصحابة، ففي  �خرِين منهموآ�"منهم" يف آية: 

 �معجزات النيب  �ذلك إشارة إىل تلك املماثلة؛ أي كما رأى الصحابةُ 
ا هم أيضا. وأما الزمن الوسطي فلن يفوز وشاهدوا حتقق النبوءات سريو

ذه النعمة على وجه الكمال، فهذا ما حدث يف هذه األيام؛ حيث انفتح 
مرة أخرى بعد مضي ثالثةَ عشر قرنا، وشاهد  �باب معجزات النيب 

الناس بأم أعينهم حدوث اخلسوف والكسوف يف رمضان حتقيقا حلديث 
"الدارقطين" وفتاوى ابن حجر. أي قد اخنسف القمر والشمس يف رمضان، 
وكما كان قد ورد يف احلديث قد اخنسف القمر يف أوىل ليايل اخلسوف، 

م كسوفها، وذلك يف زمن وجد فيه بينما انكسفت الشمس يف وسط أيا
من يعلن بأنه املهدي. وهذا الوضع مل يظهر قط منذ خلق السماوات 
واألرض، ألنه إىل اآلن مل يقدر أحد على اإلتيان بنظريه من التاريخ. 

ورآها الناس بأم أعينهم. مث طلع املذنب ذو السنني  �فكانت معجزة النيب 
ن املهدي واملسيح املوعود، وقد رأى أيضا الذي ورد أنه سيطلع يف زم

اآلالف من الناس طلوعه، كما شاهد مئات األلوف من الناس نشوب النار 
يف جاوا، وكذلك قد شاهد اجلميع بأم أعينهم تفشي الطاعون واملنع من 

رأوا اآليات فإن صنع القطار وتعطُّل العشار  �احلج. كما كان الصحابة 
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اليت شوهدت يف هذا الزمن. وهلذا السبب  � مثل ذلك ملن معجزات النيب
لكي يشري إىل أم  �منهم�هذه اجلماعة األخرية بكلمة  �قد نادى اهللا 

أمثال الصحابة يف معاينة املعجزات. تدبروا بإمعان من الذي غريي فاز 
بزمن منهاج النبوة خالل ثالثة عشر قرنا؟ إن مجاعتنا اليت خلقت يف هذا 

من نواح عديدة. فهم يرون املعجزات  �مجاعةَ الصحابة  الزمن تشابه
واآليات كما رآها الصحابة، هم يكسبون النور واليقني نتيجة رؤيتهم 

. هم يتحملون �آيات اهللا املتجددة وتأييده املتكرر، كما متتع به الصحابة 
يف سبيل اهللا صدمة استهزاء الناس وضحكهم ولعنهم وطعنهم وأنواع 

، فهم يتمتعون �ء، والبذاءة وقطْع الرحم كما حتمل الصحابة اإليذا
باحلياة الطاهرة نتيجة ظهور آيات اهللا البينات والتأييدات السماوية وتعليم 

. كثريون منهم يبكون يف الصالة ويبلّون �احلكمة كما متتع ا الصحابة 
ن يبكون. كثريون منهم يرو �مساجدهم بالدموع، كما كان الصحابة 

رؤى صادقة ويتشرفون باإلهلام اإلهلي كما كان الصحابة يتشرفون به، 
على مجاعتنا ابتغاء  - اليت كسبوها باجلهد-  وكثريون منهم ينفقون أمواهلم

ينفقون. ستجدون فيهم كثريين  �مرضاة اهللا فقط، كما كان الصحابة 
ما يذكرون املوت وهم لينو القلوب ويسلكون مسالك التقوى احلقة، ك

، فهي مجاعة اهللا وهو الذي يتكفّلهم ويطهر �كانت سرية الصحابة 
قلوم يوما بعد يوم، وميأل صدورهم حبكم اإلميان وجيذم إليه بآيات 
مساوية كما كان جيذب الصحابةَ. باختصار، تتصف هذه اجلماعة جبميع 
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، وكان جيب أن يتحقق �وآخرِين منهم�الصفات اليت تستنبط من القول 
  . �يوما ما قول اهللا 

أُشري أيضا إىل أنه كما تشابه مجاعةُ املسيح  �وآخرِين منهم�ويف آية 
كذلك فإن الذي يؤم هذه اجلماعةَ هو  �املوعود هذه مجاعة الصحابة 

نفسه يف وصف املهدي  �ظليا. كما قد بين النيبّ  �اآلخر مياثل النيب 
، �، وجتتمع يف نفسه مماثلتان: إحدامها للمسيح �املوعود أنه سيماثله 

، ونظرا إىل ذلك يدعى �فنظرا إىل ذلك يدعى املسيح. والثانية للنيب 
املهدي. وإشارة إىل ذلك قد ورد أن جزءا من جسمه سيكون على هيئة 

وكان املسيح قد بعث يف زمن  إسرائيلية، واجلزء الثاين على هيئة عربية.
كانت امللة املوسوية تعيش فيه وضعا خطريا بسبب هجمات الفالسفة 
اليونانيني إذ كانوا يهامجون تعليم التوراة وأنباَءها ومعجزاا بشدة، وكان 
وجود اهللا أيضا قد عد حبسب أفكار أهل اليونان كأنه خمتلط يف املخلوق 

 �ا كانوا يسخرون بسلسلة النبوة؛ هلذا أراد اهللا وليس مدبرا باإلرادة، كم
من بعثة عيسى الذي جاء بعد موسى بأربعة عشر قرنا أن يقيم شهادة على 
صحة النبوة املوسوية وصدق تلك السلسلة من جديد، ويرمم البناية املوسوية 
بتأييدات جديدة واألشهاد السماويني. وكذلك كان اهلدف من بعثة املسيح 

د الذي بعث هلذه األمة على رأس القرن الرابع عشر أن يرد أنواع املوعو
اهلجمات اليت شنتها الفلسفةُ والدجالية األوروبيتان على اإلسالم، وكُفرهم 

ونبوءاته ومعجزاته، واعتراضهم على تعليم القرآن الكرمي،  �برسالة النيب 
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 جيعل النبوة احملمدية واستهزائهم بربكات اإلسالم وأنواره أشد استهزاء، وأن
تشرق من جديد على طالب احلق  - على صاحبها ألف ألف سالم- 

بتصديقه وتأييده هلا. وهذا هو السر يف نزول وحيٍ قبل سبعةَ عشر عاما 
من كتاب "الرباهني األمحدية" يف هذا اخلصوص  ٥٢٢وسجل يف الصفحة 
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IIIIJ�J�J�J�. تدبروا جيدا ما هي ٥٢٢كتاب الرباهني األمحدية، الصفحة انظروا  ١
؟ ولقد بينت قبل قليل أن هلذا اهلدف كان قد بعث آيايتالغاية املنشودة من 

لكي يصدق بآيات جديدة التوراة اليت كُذبت، وللهدف نفسه  �عيسى 
قد أرسلين اهللا ُألثبت للغافلني صدق القرآن الكرمي من خالل آيات جديدة، 

" قدم احملمديني وقَعت على املنارة العلياوإىل ذلك أشار الوحي اإلهلي "أن 
هني األمحدية أي واإلشارة نفسها تكمن يف اإلهلام اآلخر الوارد يف الربا

"محن علّم القرآن. لترمني. الرآباؤهم، ولتستبني سبيل ا ا ما أُنذرنذر قوم
                                                           

تبختر فإن وقتك قد أتى، وإنّ قدم احملمديني وقَعت  االستفتاء:كتاب ترمجة من  ١
على املنارة العليا. إن حممدا سيد األنبياء، مطهر مصطفى. إنّ اهللا يصلح كلّ أمرك، 

ري اآليات ليثْبت أنّ كذلك ي ويعطيك كلّ مراداتك. رب األفواج يتوجه إليك
   .القرآن كتاب اهللا وكلمات خرجت من فوهي
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. وإن قال أحد إن عيسى حني بعث "قُلْ إين أُمرت وأنا أول املؤمنني
لتصديق التوراة كان نبيا، فما قيمة شهادتك مقابله؟ إذ جيب أن يكون هنا 

ذلك أنه قد سد باب النبوة اليت تقيم  أيضا نيب للتصديق اجلديد. فجواب
، كما قد �١ولَكن رسولَ اِهللا وخاتم النبِيني�سلطتها، إذ يقول اهللا تعاىل 

قطعا  �ورد يف احلديث "ال نيب بعدي"، ومع ذلك قد ثبتت وفاة املسيح 
من النصوص القطعية، فاألمل يف عودته إىل هذا العامل ثانية غاية ال تدرك. 

فكيف ميكن أن يبقى نبينا خامتَ  - قدميا كان أو جديدا-  ولو جاء نيب آخر
النبيني؟ إال أن باب وحي الوالية واملكاملات اإلهلية مل يوصد، فلما كانت 

وإصدار الشهادة على الدين  الغاية املنشودة تصديق دين احلق بآيات جديدة
الصادق، فإن اآليات اإلهلية على درجة واحدة، سواء ظهرت على يد نيب أو 
ويل، ألن مظهرها واحد. فمن اجلهل احملض واحلمق االعتقاد بأن التأييد 
السماوي الذي يظهره اهللا على يد نيب وبواسطة نيب يكون أكثر قوة وشوكة 

د ويل. بل احلقيقة أن بعض اآليات تظهر من التأييد الذي يتحقق على ي
لتأييد اإلسالم يف زمن ال يكون فيه أي نيب وال ويل، مثل آية القضاء على 
أصحاب الفيل. ومن املسلَّم به أن كرامة الويل تعد معجزةً للنيب املتبوع. إذن 
فما دامت الكرامة أيضا معجزة فالتفريق بني املعجزات ال يليق باملؤمنني. 

اإلضافة إىل ذلك قد ثبت من احلديث الصحيح أن احملدث أيضا يندرج يف وب
قائمة املرسلني من اهللا كاألنبياء والرسل. فاقرأوا يف البخاري بتدبر قراءة: 

                                                           
   ٤١ :األحزاب ١
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"وما أرسلنا من رسول وال نيب وال حمدث". وقد جاء يف حديث آخر 
مكاشفام تصحيح  "علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل" وقد سجل الصوفيةُ يف

، وال يغينب عن البال أنه قد وردت حبق �هذا احلديث من رسول اهللا 
املسيح املوعود يف صحيح مسلم كلمة "النيب"، وذلك جمازا واستعارة. وهلذا 
السبب قد جاءت مثل هذه الكلمات حبقي يف الرباهني األمحدية، فاقرأوا يف 

فاملراد من رسول هنا  دى""هو الذي أرسل رسوله باهلإهلام  ٤٩٨الصفحة 
من الرباهني األمحدية ورد إهلام  ٥٠٤هذا العبد الضعيف. مث يف الصفحة 

ومعناه "رسول اهللا يف حلل األنبياء" ففي هذا  "جري اهللا يف حلل األنبياء"
اإلهلام مسيت رسوال ونبيا أيضا. فعد اإلنسان الذي مساه اهللا نفسه ذه 

ة لَتجاسر شنيع. وال ميكن أن تكون شهادات آيات األمساء رجال من العام
اهللا ضعيفة حبال من األحوال، سواء أظهرت عن طريق نيب أو حمدث، 

وفيضه هو نفسه خيلق مظهرا له ليشهد له، أما  �فاحلقيقة أن نبوة نبينا 
وال  �الويل فيكتسب االسم جمانا. فاحلق أن الويل املصدق يتزين جبماله 

  هللا در القائل: يصح العكس. و
إن مجيع اجلميلني يف العامل كلِّه يتجملون باحللي، أما أنت يا صاحب 

.١اجلسم الفضي فبك تتزين احللي  
لقد سبق أن بينا أن عالمات ظهور املسيح املوعود اليت كانت ستتحقق 
قد حتققت؛ فكانت قد وردت يف صحيح البخاري عالمة عظيمة هي أنه 

                                                           
   )املترجم (. ترمجة بيت فارسي ١
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الصليب. فحديث "يكسر الصليب" يربهن صراحة  سيظهر يف زمن غلبة
على هذا األمر، فأي عاقل ميكن أن يعترض على أن انتشار العقائد الصليبية 

؟! وإن عبارة "يكسر الصليب" جديرة بالثقة الكاملة إذ ١قد بلغ الكمال
، وكلما تدبرنا يف هذه العبارة متكّنا من العثور على �خرجت من فم النيب 

نْ ليس هناك أدىن شك يف أن هذه النبوءة تنبئ مبنتهى إثبات مضيء أ
الصراحة أن املسيح القادم كان سيأيت يف زمن غلبة النصارى. فعلى طالب 
احلق أن يتقبل األمر املقضي يف أن ظهور املسيح املوعود مرتبط بزمن غلبة 
املسيحية، وما من شك يف أن هذه العالمة قد ظهرت. لقد هاجم القساوسة 

رت عشرات املاليني من الكتب اليت اخندع ا السفهاء والغافلون ونش
وعدميو اخلربة، وتكاثر االرتداد اهلائل وصدور اإلساءة الشنيعة إىل سيدنا 

والقرآنُ الكرمي وتعليم اإلسالم،  �إمام الطيبني خري املرسلني، واتهِم النيب 
فهل ميكن أن يقول  املطهرات؛ �حىت امت أمهات املؤمنني أزواج النيب 

أي مؤمن إثر رؤية كل هذه اهلجمات الغامشة أا مل تبلغ الكمال بعد؟ وهل 
بقي أي نقص يف اإلساءة وإلصاق التهم الباطلة وخداع اخللق وتنشيط 
حركة االرتداد؟ يف رأيي لن خيطر هذا اخليال ببال أحد إال ببال غيب مسود 

ول فعندما يرى هذه الكتب اليت أُلفت القلب. أما احملب الصادق هللا والرس
                                                           

الحظوا كم يبكي الناس من تصرفات القساوسة، فهل ادخر كتاب "أمهات  ١
املؤمنني" أي جهد يف إيذاء املسلمني وجرح قلوم، حىت ثارت محية منظمة "محاية 

متثل عالجا اإلسالم" بالهور أيضا فأرسلوا املذكرة إىل احلكومة وإن كانت ال 
  حقيقيا، أفلم يئن حىت اآلن أوانُ النصر السماوي؟ يا لألسف! منه
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فمن احملتم أن كبده سيتمزق،  �تأييدا للصليب وإساءةً إىل رسول اهللا 
وسوف يدرك حتما أن هذا هو الغلو الذي قد بلغ منتهاه يف اإلساءة إىل 
اإلسالم وتأييد الباطل. مث حني سلِّم بأن الغلو قد بلغ منتهاه فال بد من 

ر الصليب قد آن. فحني آن ذلك األوان فال بد من اإلقرار بأن زمن كس
اإلميان بأن املسيح املوعود أيضا قد ظهر حتما يف هذه األيام، ألن ختلّف 
وعود اهللا مستحيل، فنحن نذكر مرارا وتكرارا أن وقت كسر الصليب قد 

قد قرر  �حان، لكن هذا الكسر سيتم عن طريق روحاين حمض. فإن اهللا 
ات العدو ينبغي أن يكون ذبها ودفعها باألسلوب أنه كما تكون هجم

نفسه. فإذا كان اهلجوم مبجرد القلم والتحرير واخلطاب فينبغي أن يقتصر 
اهلجوم اإلسالمي أيضا على التحرير واخلطاب فقط، وأن ال تظهر أي ثورة 
وغضب يف صورة احلروب العدوانية. بل جيب أن تصحح أخطاء العدو 

كما ليس من املناسب أن نشتكي إىل احلكام بعد مساع  بالرفق واحللم،
الكلمات القاسية من النصارى، ألن ذلك أيضا يدل على الضعف؛ فكما 
يستفيد النصارى من احلرية الدينية، ميكن أن يستفيد املسلمون أيضا منها، 
لكن بالتحضر والرفق. تذكّروا أنه حىت لو صدرت القسوة من النصارى 

مرة ومهما استخدموا من كلمات بذيئة وسبوا وشتموا إال واآلريني ألف 
أنكم إذا وظفتم اللني ورددمت القسوة باحللم، فحتما سوف يأيت يوم يفهم 
فيه املعترضون قليلو الفهم أن كل هذه االعتراضات كانت نامجة عن 

  أخطائهم هم، فحينئذ يتوبون نادمني عن التجاسر واإلساءات.
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اهلدف األصلي أن عالمة ظهور املسيح املوعود من اآلن نقول عودا إىل 
حيث األحاديث هي أن يف ذلك الزمن ستبذل اجلهود اجلبارة لتأييد الدين 

ي، والسفهاء سوف يأكلون جناسة اإلساءة والشتائم والفحش ـالصليب
لدرجة أنْ باتوا خنازير. عندئذ سيبعث املسيح وسيقضي على تلك اخلنازير 

ل معه املالئكة، أي سيهب نـزالروحانية، أي إمتام احلجة، وستباحلربة 
نسيم لدعم احلق ويوجه القلوب إىل التوحيد اإلسالمي وسينفر الناس من 
العقائد الباطلة تلقائيا. وبذلك سيحلُّ املوت على امللل الباطلة، فهذا املعىن 

ويغرق  هلذه األحاديث هو الصحيح يف احلقيقة، ال أن يستخدم السيف
  العامل كله يف الدماء. 

ي ـاآلن حني بلغ استخدام القلم يف إبداء القوة الصليبية والتأييد الصليب
لظهور  �والبذاءة منتهاه، فقد ظهرت العالمة اليت بينها سيدنا وموالنا 

املسيح املوعود، وقد ورد يف األحاديث الصحيحة أن العالمات عندما تبدأ 
دة تلو األخرى مثل حبات السبحة اليت انقطع بالظهور فسوف تظهر واح

خيطها. ويف هذه احلالة من البين أنه ينبغي أن تظهر عالمات أخرى أيضا 
دون تأخري مع عالمة غلبة الصليب. أما العالمات اليت مل تظهر حىت اآلن 

فليس املراد منها  �مل يبينها، أو إذا كان بينها هو  �فينبغي اإلميان أن النيب 
عىن الظاهر، ألنه إذا كان ظهور العالمات كحبات السبحة ضروريا امل

فالعالمة اليت خترج من هذا النظام ومل تتحقق فسوف يثبت بطالا، فانظروا 
) لقد مضى أربعة عشر ١كيف ظهرت هذه العالمات واحدة تلو األخرى: (
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) ٢عاما من القرن الرابع عشر الذي كان جيب أن يبعث على رأسه جمدد، (
شنت اهلجمات الصليبية على اإلسالم باإلضافة إىل الكالم الفاحش، بقوة 

) عندما هاجت ٣، (١متناهية، وكانت تتطلب املسيح املوعود كاسر الصليب
) لقد حدث ٤هذه اهلجمات بشدة ظهر شخص أعلن أنه املسيح املوعود، (

) ٥خسوف القمر وكسوف الشمس يف شهر رمضان حبسب احلديث، (
ع املذنب ذو السنني؛ وهو النجم نفسه الذي كان قد ظهر يف زمن لقد طل
وكان قد أنبئ يف األحاديث أنه سيطلع يف الزمن األخري أي يف  �عيسى 

) لقد ظهر الطاعون يف البلد وال نعرف مىت ينتهي، ٦زمن املسيح املوعود. (
 وكان قد أنبئ يف األحاديث أن الطاعون سينتشر يف الزمن األخري؛ أي يف

) منع احلج كما كانت األحاديث تنبأت بأن الناس يف ٧زمن املسيح، (
لن يتمكنوا من احلج بسبب  - أي يف زمن املسيح املوعود-  الزمن األخري

) ابتكر القطار للركوب كما كان قد ورد يف األحاديث ٨حدوث عائق، (
أن يف زمن املسيح املوعود ستظهر مركبة جديدة وستمشي صباحا ومساء 
ويف أوقات أخرى كثرية، وسيعتمد سريها على النار، وسريكب فيها مئات 

القطار تركت اجلمال، كما كان قد تنبأ القرآن الكرمي  ) بسبب٩الناس، (
                                                           

امللحوظة: لقد تنبأ القرآن الكرمي أيضا أن القساوسة واملشركني سيطلقون اللسان  ١
 :�كما قال  �على اإلسالم وعلى النيب  - يف الزمن األخري- البذيء والفاحش

�أُوت ينالَّذ نم نعمسلَتاوريكُوا أَذًى كَثرأَش ينالَّذ نمو كُملقَب نم ابتآل  �وا الْك)
، فالكالم املؤذي الذي سمع يف هذا الزمن مل يسبق له نظري يف ثالثة )١٨٧: عمران

  عشر قرنا مضى، فهذا هو زمن حتقُّق هذه النبوءة. منه
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واألحاديث بأن العشار ستعطَّل يف الزمن األخري أي يف زمن املسيح املوعود، 
) لقد اندلعت النار يف جاوا، وظل طرف السماء حممرا ملدة من الزمن، ١٠(

وهذا أيضا كان قد أُنبئ يف األحاديث بأن مثل هذه النار سوف تظهر يف 
) لقد شقت القنوات الكثرية من األار، وكان قد ١١زمن املسيح املوعود، (

  تنبأ القرآنُ الكرمي أن يف الزمن األخري ستشق القنوات الكثرية. 
وكذلك قد ظهرت أيضا عالمات كثرية أخرى عن الزمن األخري. 
واآلن، ملا كان من الضروري أن تظهر كل هذه العالمات واحدةٌ بعد 

فال بد من اإلقرار بأن العالمة املذكورة إذا مل تتحقق عن قريب  األخرى،
فهي إما كذب دس الحقًا، وإما يفهم بأا حتققت مبعىن آخر؛ أي يف 
استعارة أو جماز. وإن الطريق العقلي أيضا يقتضي ظهور املسيح املوعود 

لعقل أن على هذا املنوال؛ ألن أمام العقل ال توجد سنة إهلية يعرف ا ا
لون من السماء بعد مئات األعوام. وإن آيات اهللا اجلديدة، نـزالناس ي

أيضا تشهد على ذلك؛ ألنه إذا كانت هذه اجلماعة من صنع اإلنسان 
 اهللا لكن الكرمي، القرآن وعد مبوجب عاجال تانقرض قد كونت أن وجب

عكس ذلك يطورها وجيعلها تزدهر. لقد ظهرت آيات كثرية إذا  على
أمل فيها املنصف جتلت عليه عظمة تلك اآليات ببداهة، فكم كانت ت

جالء وهيبة حتققت، وكم عظيمةً وذات هيبة النبوءةُ مبوت ليكهرام وبأي 
يل قد حتققت. فأين آم؟ وأين ليكهرام؟ وأين أمحد بيك؟ فلو من نبوءة 

أعمل أحد العقل مثقال ذرة لوجد أن هؤالء الثالثة كلهم لقُوا مصرعهم 




	�م�א��������������������������������������                  � � �١٠٦� 

حبسب النبوءات، كذلك كم هي عظيمة النبوءات املنشورة يف الرباهني 
عاما، فهي ترسم صورة كاملة لألحداث اليت ال تزال  ١٧األمحدية قبل 

اليوم. فقد أُنبئ يف الرباهني األمحدية قبل األوان عن طريق  تظهر حىت
اإلهلام أن الناس سيأتون من أماكن بعيدة وينضمون إىل هذه اجلماعة، 
وأن اهللا سيهيئ كثريا من املساعدين واألنصار الذين ينصرون بأمواهلم. 
كما كُتب يف الرباهني األمحدية أن ثالث فنت ستظهر من ثالث أمم؛ أي 

املسلمني والقساوسة واآلريني. فالحظوا بأي صفاء حتقّقت كل هذه من 
األمور. أما قضية الدكتور كالرك وايتها فقد أخربت ا قرابة مائيت 
إنسان من مجاعيت قبل شهرين. فالحظوا كيف حتققت حبسب ما أنبأت 
به، كما نشرت إعالنا بتلقّي اإلهلام من اهللا عن مؤمتر مهوتسو (مؤمتر 

ديان) أن مقايل سيفوق، ووزعت ذلك اإلعالن على كثري من املسلمني األ
واهلندوس، فانظروا كيف حتقق ذلك اإلهلام، فتدبروا اآلن هل اإلهلامات 

عاما هي من صنع اإلنسان؟ كال مث كال  ١٧اليت أنبأت عن بعضها قبل 
رد وإمنا هو فعل اهللا ليشهد على صدق عبده. فهذه الشهادة نفسها اليت و

قل عندي شهادة من الرباهني األمحدية " ٢٤٠عنها اإلهلام يف الصفحة 
من اهللا فهل أنتم مؤمنون. قل عندي شهادة من اهللا فهل أنتم 

"؛ أي هل أنتم تطيعون؟ انظروا كم من الشهادات تصدق مسلمون
) اآليات اجلديدة اليت ظهرت وال تزال تظهر على يدي، ١دعواي هذه: (
) إن حتقُّق العالمات اليت بينها سيدنا ٢تقلة حبد ذاا، (سمهي شهادات 
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) إن حتقق ٣يف الوقت الراهن، هي شهادات مستقلة، ( �وموالنا 
نبوءات أهل الكشف يف هذا الزمن حبقي، مثل نبوءة الشاه ويل اهللا ونبوءة 

) إن تطلُّب ٤نعمة اهللا ونبوءة غالب شاه، فكل هذه الشهادات مستقلة، (
) إن تطلُّب ٥رن جمددا يؤمر بكسر الصليب شهادةٌ مستقلة، (رأس الق

ي، شهادة ـوضع الزمن الراهن إماما مناسبا لدرء آفات اهلجوم الصليب
مستقلة. وباختصار، قد أُقيمت احلجة من كل النواحي، فالذي ينكر اآلن 

  فهو يتصدى إلرادة اهللا. 
يدا عن التعصب فلن فمن أمعن النظر يف أدلتنا هذه بالطبع الطيب بع

حيظى ذه األدلة فحسب بل سوف تظهر له أدلة تلو أدلة ويتراءى له 
إثبات تلو إثبات. فالذين ال يقبلون أن هذا هو زمن ظهور املسيح املوعود 
يواجهون معضالت جسيمة، وإن قلوم تؤكِّد هلم كل حني وآن أم 

، بل قد مضى منه قد جاء �حتت حجة اهللا، ألن الزمن الذي حدده اهللا 
الكثري، فإنكار ظهور املسيح املوعود يف هذا الزمن كأنه إنكار ما قال اهللا 
ورسوله. أال يالحظون ظهور اآلفات اليت عد ظهورها عالمةً قوية وحامسة 
لبعثة املسيح املوعود؟ أمل يعلموا حىت اآلن أنه قد مضت سنوات عدة على 

آيةً للمهدي املوعود على لسان اخلسوف والكسوف يف رمضان الذي ع د
اإلمام الباقر يف كتاب الدارقطين، وكانت تعد من معجزاته؟ وقد وردت 

يف  - أي اخلسوف والكسوف يف رمضان- عالمة للمهدي املوعود هذه
"فتاوى ابن حجر" أيضا، وهو كتاب موثوق به جدا لدى األحناف. فألي 
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هور اآليات من األرض والسماء؛ سبب مل يظهر املسيح املوعود حىت بعد ظ
أمل يتفش وباء االرتداد؟ أمل يصبح مئات اآلالف من الناس فريسةً لتمساح 
عبادة املخلوق؟ أمل تلتهم املسيحية بيوتا عدة كنار مضطرمة؟ أفلم حين حىت 
اآلن الوقت ألن يتدارك اهللا برمحته الناس الضائعني ويشرع يف كسر 

رأس القرن الرابع عشر هلذا الغرض؟ فقولوا حقا،  الصليب؟ أمل يكن ينتظر
ما الذي كان يقوله ضمري عامة املسلمني عن القرن الرابع عشر حبسب 

تصاحلوا مع القول الشهري "لسان اخللق ناقوس إهلي"؟ فتعالوا أيها اإلخوة، 
وحتلَّوا بالورع احلقيقي. إن السماء ختيف بأحداثها غريِ العادية، بينما  اهللا

  تنذر األرض باألمراض، فطوىب ملن فهِم. 
 أما احلجة اليت يقدمها املشايخ املعاصرون قاصرو الفهم مرارا أنه ال بد

مقابل تلك - ل املسيح من السماء عند املنارة شرقي دمشق، فهذانـزأن ي
لة نـزمب -ات واألحداث الثابتة اليت سجلناها يف هذا الكتابالدالئل واآلي

قول سخيف وفكرةٌ غري ناضجة يتعجب منها كل عاقل مبنتهى األسـف.  
األسف كل األسف على أن هؤالء ال يفكرون حىت اآلن أن العبارات اليت 
تقابل احملكمات والبينات جيب أن تؤول. فهل كالم اهللا جمموعة اختالفات 

ت والعياذ باهللا؟ بل إذا كانت عندكم خشية اهللا فيمكن أن تفسروا وتناقضا
هذه العبارات كما تريدون، فهل من الضروري أن تفسر هذه األحاديـث  

ول وردت يف القرآن نـزمبا يتعارض مع اآليات الثابتة والبينات؟ فكلمة ال
 *لَـيكُم ذكْـرا    إِقَد أَنزلَ اُهللا�تعاىل: أيضا يف قوله  �الكرمي حبق نبينا 
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قد نزل من السماء يف احلقيقة؟ فال تظلمـوا   �، فهل كان النيب �١رسولًا
سطكم. فمثل هذه النصوص ميكن أن تؤول أنفسكم وارفعوا التناقض من و

مبنتهى البساطة وهو أن املسيح املوعود سينـزل من اهللا شرقي دمشـق،  
ميكن القيام بتأويالت  وأي شك يف أن قاديان تقع شرقي دمشق؟ وكذلك

  أخرى على هذا املنوال ال تنايف األحداث الثابتة.
بعض السفهاء يقولون إن حرف "إىل" ورد كع كلمة نزول يف قـول  
بعض الصحابة، وهو يفيد النـزول من فوق إىل حتت، لكنهم ال يعرفون 

من  أنه إذا كان قد ورد يف التوراة واإلجنيل والقرآن استعارةً حبق املبعوثني
إىل فأين اإلشكال لو أضيف حـرف "إىل"  لون من السماء، نـزاهللا أم ي

أَنزلَ �أمل يرد يف القرآن الكرمي  املسيح املوعود على سبيل االستعارة؟ نزول
  ؟�رسولًا * إِلَيكُم ذكْرا اُهللا

ثابتة قطعا من آيات القرآن الكـرمي،   �مث إذا كانت وفاة عيسى  
وجاء يف صحيح البخاري يف تفسري هذه اآليات بأا تعين اإلماتة، ويعتقد 

هذه العقيدة، فلمـاذا ينشـأ    -مثل اإلمام مالك وابن حزم- كبار األئمة
االفتراق والتناقض يف عقائد اإلسالم بغري حق؟ إن معارضينا ال يردون على 

إن مـا  - واخليانة، وإمنا يقولون على أقصى تقدير ذلك بشيء إال اخلداع
يف الوفـاة   �يف مماثلته بعيسـى   �ورد يف البخاري من حديث النيب 

مل ميت مثل  �إن عيسى  -"كما قال العبد الصاحلحيث بين يف قوله "
                                                           

 ١٢-١١ :الطالق ١
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ألن املشبه واملشبه به جيب أن تكون فيهما مغايرة. اآلن جيب أن  �النيب 
يالحظ، كم من املكر والدجل يوظفونه! فليفكر العقالء أنه إذا كان ال بد 
من فرق بسيط بني املشبه واملشبه به، فهل هذا الفرق يتمثـل يف كـون   

ما عالقـة  أحدمها حيا واآلخر ميتا؟ فأين وجه الشبه بني احلي وامليت؟ و
امليت باحلي؟ بل قد صرح هذا األمر يف علم املعاين أن املشبه واملشبه بـه  
يتشاركان يف أصل األمر، فلو قيل مثال إن زيدا مثل األسد فهما املشـبه  
واملشبه به، لكن لن يكون املراد من هذا التشبيه أن زيدا جبـان واألسـد   

وهو الشجاعة، وإمنا الفرق  شجاع، بل سيكونان متشاركَني يف أصل األمر
بينهما أن األسد يتمتع بشجاعة احليوان املفترس وزيدا يتمتـع بشـجاعة   
اإلنسان، وجيب أن يكون األمر نفسه مشتركًا بينهما. أو مثال حني يقـال  
اللهم صل على حممد كما صليت على إبراهيم فال يفهم منه أبدا أن مفهوم 

، فهذه الفكرة �الصالة على إبراهيم  يغاير مفهوم �الصالة على النيب 
إذا وردت حبـق   �فَلَما توفَّيتنِي�محق حمض. وكذلك من احلمق أن آية 

 �أما إذا نسبت اآلية نفسها إىل عيسى  �أُريد منها وفاة النيب  �النيب 
فرياد منها حياته. فكيف حتقّق التشبيه إذا تعارض وتضارب هذان األمران؟ 

ق أشد من أن تبحث يف التشبيه املخالفة واملنافـاة. ومـع   فليس هناك حم
ذلك فإن الفرق الذي جيب أن يكون يف املشبه واملشبه به رغـم القاسـم   

أن  �املشترك بينهما، متحقق يف هذه القضية، حبيث كان على عيسى 
فكان عليه يجيب أنه بعد وفاتـه مل   �جييب أنه عبِد بعد وفاته، أما نبينا 
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الناس متمسكني بسنن اإلسالم وسبله وآثَروا الدنيا على الدين.  يبق بعض
فبهذا االختالف بني ضالل األمتني تبين الفرق بني املشبه واملشـبه بـه.   
وهكذا كان جيب أن ال يكون املشبه واملشبه به على طريف نقيض كامليت 

  واحلي واجلبان والشجاع.  
عهم بالعقل يتفوهون مبثل هذه ال يسعين القول إن املشايخ رغم متت

األقوال السخيفة خطأً فحسب، وليس ذلك فحسب بل يبدو أم يهدفون 
خبداعهم عن عمد، لدرجة أنْ  �إىل حرمان العامة من قبول نبوءات النيب 

نشر بعضهم يف الناس أن من كربى عالمات املهدي املوعود أن يف عروقه 
سيسري احلليب بدال من الدم، ويبدو القصد من هذا االفتراء أن ال يثبت 
صدق املهدي املوعود ما مل يقتل، وما مل خيرج من عروقه احلليب. وهلذا 

يز عندما يعطون لقاح اجلدري فإمنا جعل مشهورا يف العامة أن اإلجنل
يستهدفون من ذلك معرفة املهدي لكي يتمكنوا من القبض على من خيرج 
من بدنه احلليب بدال من الدم إذ يكون هو املهدي. مع أن هذه احلكومة 
العاقلة ال متت إىل هذه األقاويل السخيفة بصلة، فال يهمها إذا كان أحد 

ما مل يسبب اخللل يف شئون الدولة وينشر  يدعي بأنه املهدي أو املسيح
الفساد بنشر أفكار التمرد. وباختصار، إن هؤالء بنشر األباطيل 
واألكاذيب من هذا القبيل، قد أشاعوا احلمق واجلهل يف اإلسالم بدال من 
العلم واحلكمة. ال أحد يسأل هؤالء أيها املساكني! لقد مضى على رحلة 

عام تقريبا، ومضت ثالثةَ عشر قرنا على نبوءة املسيح من هذا العامل ألفا 
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وأربعة عشر عاما من القرن الرابع عشر أيضا.. فحتام تتأجل  �نبينا 
النبوءات عن املسيح املوعود واملهدي املعهود؟ فتكفري املشايخ وتكذيبهم يل 

ن مبدافع احلسد قد أثبت هذا األمر كامال، أم كانوا يف احلقيقة جمردين 
خشية اهللا، ذلك ألن اهللا ال يضيع املتقي يف حال من األحوال وال التقوى و

  يدعه يضلّ. 
ومن املؤسف أنه كما يصاب املسافر بالوباء ويعرض اآلخرين أيضا 
خلطر اهلالك كذلك هو حال مشاخينا، إذ يعزم أحدهم على التكفري 

ع والتكذيب والسب والشتم بدوافع كثرية من احلقد والبغض، والثاين يسم
أقواله مغمض العينني، وتأثرا بتلك األكاذيب يصبح حيوانا ساما مثل 
األول. وعلى هذا املنوال يتفشى هذا املرض كالوباء من شخص إىل 
شخص، لدرجة أنْ يودع الناس إميام وتقواهم ائيا فيتبعون ذلك املفسد، 

جراثيم  وكما اكتشف يف العصر الراهن، أن مادة وباء الطاعون يف احلقيقة
تتولد يف األرض مث تنتقل إىل دم اإلنسان من خالل األقدام، كذلك يبدو 
أن سبب وباء اإلعراض عن احلق املتفشي يف هذه األيام أيضا جراثيم، 
 ميكن تسميتها بأمساء خمتلفة من احلسد أو احلمق أو التعصب أو الكبر. لقد

تم االطالع على ذلك يف املسلمني كثريا وي الباطلة املسيحية عقائد راجت
 عن الناجم الداخلي الفسادالرواج يف احلقيقة من هذه األوجه، حبيث كان 

 الفاسدة كانت الطباع أنْ لدرجة تفاقم قد والسفاهة واجلهل التقوى ترك
. واملناهجعتقدات امل هذه لقبول سلفا مستعدة الصورية العالقة جراء من
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جتربة  على بناء القول فنستطيع أعيننا أمام شخص كل حالة كانت فلما
شخصية، بأن الذين أضاعوا التقوى مقابلنا وعادوا الصدق حالتهم خطرة 
جدا، وإذا متادوا يف هذه السرية السيئة أكثر وأعرضوا علنا عن القرآن 

  الكرمي تدرجيا، فال يستغرب ذلك منهم! 
ب أن إن األوضاع الراهنة تنذر خبوف شديد ألن الفراسة اليت كان جي

تنشأ يف هؤالء حبسب الزمن مل متسهم بعد، فإىل اآلن مل يحرز هؤالء 
القدرة على رد االعتراضات البارزة املبنية على اخليانة، اليت يثريها 
القساوسة، مع أن اعتراضات القساوسة سخيفة لدرجة أم مهما 
لـمعوها فإا تفتضح حني منيط عنها اللثام، وتتراءى ضعيفةً جدا 

غري ملمني بالعلوم  -أي النصارى-  خيفة ومضحكة. فهؤالء الناسوس
العربية وكُتبنا الدينية وغافلون عنها أشد غفلة وجيهلوا ويقدمون كالما 
خمجال جدا. لكننا نبدي األسف على حالة املشايخ الذين يكفِّروننا 

على أرض ويكذِّبوننا. أما اخلدمة الدينية اليت كان جيب عليهم أن يؤدوها 
الواقع فال يؤدوا وال هم جديرون بذلك، فاألسف كل األسف عليهم إذ 

اليت كان صدورها حمتما -  ال يفكِّرون أن اإلصرار على تكذيب الدعوى
هلذه الدرجة بعيد جدا عن التقوى. مث هي  - �يوما ما حبسب نبوءة النيب 

، وتدعمها ليست جمرد دعوى، بل تقترن ا شهادات من القرآن واحلديث
، وترافقها شهادات مساوية متزامنة مع �شهادات بينها سيدنا وموالنا 

رأس القرن، باإلضافة إىل حتقُّق العالمات احملددة. فمع كل هذا كيف 
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تكون هذه التسرعات مناسبة؟ يا سريعي االنزعاج واملنغمسني يف األخالق 
بكل قوة وشدة،  �يب الفاسدة والظنون السيئة، هذه النبوءة تنبأ ا الن

كانت  فهلوكان قد حدد بنفسه موعدها ووصى بقبول ذلك الرجل. 
حبسب املوعد تصديقا - �الدعوى اليت صدرت بناء على نبوءة النيب 

يكن من  فلمجتدر أن ينظر إليها بنظرة عادية ويعرض عنها؟  - للنبوءة
 أي - رسوال أو نبيا سواء كان حمدثًا أو- ر القادمسيفاجلديد عليهم أن 

 م.إلصالحهأُرسل  نديث تفسريا مل يقدمه القوم الذياحأو األهللا كتاب 
إذ فسر اليهود البعثة الثانية إليليا بأن  � عيسى زمن يف حدث ما فهذا

بين معىن آخر لتلك  �إيليا نفسه سيعود من جديد، لكن عيسى 
فسر  �ازية، مث يف زمن نبينا اآليات، بل وصف البعثة الثانية بإا كانت جم

اليهود بعض نصوص التوراة بأن معناها أن النيب اآلخر الذي سيخلصهم 
أن  �من احلكومات األجنبية سيكون من بين إسرائيل، بينما بني النيب 

املراد منه أنه من بين إمساعيل، وهذا ما حدث اآلن. فاإلنسان الذي يوظف 
يفهم كم قدمنا من األدلة املقنعة على العقل والفهم مثقال ذرة ميكن أن 

بعض اآليات من القرآن الكرمي املتنازع فيها بيننا وبني املشايخ املعارضني 
  . �مثل حياة املسيح ووفاته، وبأي كمال أثبتنا وفاة عيسى 

وإذا مل يرد أحد اخلوض يف هذا النقاش فعليه أن يرد على هذا السؤال 
املوجز؛ هل فهم املسيح املوعود أجدر بالقبول أم فهم خصومه؟ فإذا نزل 

حبسب آمال العلماء، وخالَف  -جدال-  نفسه من السماء �عيسى 
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املشايخ يف عدد من مواضع القرآن الكرمي واحلديث، كما كتب جمدد 
الثاين يف مكتوباته أن من الضروري أن خيالف املسيح املوعود األلف 

العلماء املعاصرين يف بعض املسائل وأن حيدث نزاع شديد، ويوشك 
العلماء على مهامجته. فأنا أسألكم يف هذه احلالة: أي فهمٍ سيعد صحيحا؟ 

يف مثل هذه األوضاع؟ فهل سيكون فهم مدعي  التقوىتقتضيه  الذيوما 
حية أجدر بالتفضيل والتقدمي أم فهم املشايخ املعارضني؟ فلو قلتم: فهم املسي

املشايخ لكان ذلك واضح البطالن بداهة، أما إذا قلتم أن فهم املدعي بأنه 
املسيح أحق بالقبول، فهنا انتهت مجيع النقاشات يف ضوء القرآن 

ي يبينه املسيح واحلديث، ويف هذه احلالة عليكم أن تسلِّموا بأن املعىن الذ
حصرا. مث إذا كان هذا  ١املوعود للقرآن الكرمي واحلديث هو الصحيح

 اخلرب موجودا يف اآلثار وأدىل رجلٌ صاحلٌ جليل مثل الشيخ أمحد السرهندي
بشهادته على أن العلماء سيعارضون املسيح املوعود  -جمدد األلف الثاين- 

اع نـزلفتنة، فنظرا إىل هذا الحتما، حىت إم سيستعدون إلثارة الفساد وا
اع سيكون نـزال بد من اإلدالء بالشهادة أن املسيح املوعود يف مثل هذا ال

على حق، وسيكون فهمه جديرا باالستناد إليه، وأنّ ما فهِمه اآلخرون 
مقابله سيكون جديرا بالرد، ومن املصادفة الغريبة أنه حني صدرت يف 

                                                           
النبوة إذا كان صادقا حقا، فمن الضروري أن يكون احلقيقة أن مدعي املسيحية أو  ١

فهمه ودرايته أكثر من الناس، ويف هذه احلالة ال بد أن حيدث اخلالف بينه وبني غريه 
يف بعض املواضع يف بيان معاين الكالم اإلهلي، فإثارة الضجة على مثل هذا اخلالف 

 حرمانٌ وعالمة الشقاوة. منه
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قد قيل فيها أيضا بأن اليهود  �عيسى  الكتب السابقة النبوءةُ عن جميء
سيخالفون ذلك املسيح املوعود وخياصمونه يف بعض املسائل، وهذا ما 

اع الكبري الذي أثاره اليهود هو أن إيليا مل يبعث إىل نـزحدث. وإن ال
الدنيا ثانية مع أنه أُنبئ يف النبوءة أن املسيح املوعود لن يأيت قبل أن يعود 

ا ثانية. فكيف جاء هذا الرجل؟ عندها قرر الصلحاء أن هذا إيليا إىل الدني
الذي يدعي أنه املسيح املوعود يري اآليات، هلذا فإن  -أي عيسى-  الرجل

فهمه مقدم وجدير بالقبول. أما اجلهلة اآلخرون فاتفقوا مع املشايخ. 
وكذلك كان قد ورد يف اآلثار أن املسيح املوعود الذي سيأيت يف اإلسالم 

وف يخاصمه أيضا بعض العلماء يف بعض املسائل، حىت يوشكوا على س
مهامجته، فالنـزاع نفسه وباألسلوب نفسه قد بدأ يظهر اآلن أيضا. لكن 

اع مع شخص يدعي بأنه املسيح املوعود، ويري اآليات غباٌء نـزهذا ال
حبت، ألنه جيب أن يؤمن كل واحد أوال بأن املسيح املوعود سيواجه 

ع حتما. وثانيا إن فهم املسيح املوعود آنذاك سيكون جديرا انـزال
باالعتماد والثقة ال فهم اآلخرين، ألن ذلك فهم املبعوث من اهللا، إال أنه 
إذا كان عندكم شك يف أن هذا الرجل ليس املسيح املوعود فيجب اختباره 

عود كما اخترب األنبياء الصادقون حبسن النية، غري أن قول املسيح املو
  سيكون جديرا بالقبول حتما عند تفسريه للقرآن واحلديث. 

وأخريا تذكَّروا أنه مهما وصفنا املشايخ املعارضون بالكافرين وامللحدين 
بتنفري العامة منا وإرادم التأكيد لعامة املسلمني أن هذا الرجل مع مجاعته 
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فتريات بأسرها قد احنرفوا عن عقائد اإلسالم وأصول الدين، فهذه هي م
املشايخ احلاسدين، وال ميكن أن يفتريها من كان يف قلبه ذرة من التقوى. 
إن اخلمس اليت بين عليها اإلسالم هي عقيدتنا، وكالم اهللا الذي أُمرنا 
بالتمسك به "أي القرآن الكرمي"، حنن متمسكون به، وعلى ألسنتنا مثل 

مثل السيدة عائشة -  "حسبنا كتاب اهللا"، ونؤثر القرآن الكرمي 
الفاروق 
عند ظهور التناقض واالختالف بني احلديث والقرآن  - رضي اهللا عنها

نؤمن بأال . وحنن باالتفاقال نسخ فيها  اليتالكرمي، وال سيما يف القصص 
نؤمن خامت األنبياء، وأنه وه رسولُ �املصطفى  احممدأن سيدنا إله إال اهللا و

اجلنة حق وجهنم يوم اجلزاء حق وأن املالئكة حق وحشر األجساد حق و
هو  �حق. ونؤمن بأن كل ما قاله اهللا تعاىل يف القرآن ايد وما قاله النيب 

ص ذرة من هذه الشريعة اإلسالمية أو زاد عليها أو ن نقَحق. ونؤمن بأن م
ن له وإنه ضال عن جادة فال إميا ،ما حرم اهللا أمر بترك الفرائض أو إباحة

ال إله إال "اإلسالم. وننصح مجاعتنا أن يؤمنوا بصدق القلب بالكلمة الطيبة 
وأن ميوتوا على هذا اإلميان. وأن يؤمنوا باألنبياء  "اهللا حممد رسول اهللا

كلهم والكتب اليت ثبت صدقها من القرآن الكرمي. وأن يقوموا بالصوم 
ل جيب أن يعملوا حبسب ما أمر اهللا تعاىل ب ،والصالة واحلج ويؤدوا الزكاة

ها إيا فرائض واألوامر والنواهي مدركني حقيقتها وفامهنياله من ورسولُ
عليكم أن تؤمنوا جبميع تلك األمور اليت أمجع  ،فهما صائبا. خالصة القول

 دميع تلك األمور اليت تعتؤمنوا جبو ،عليها السلف الصاحل اعتقادا وعمال
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م بإمجاع أهل السنة. وحنن نشهد السماء واألرض على من صميم اإلسال
. وإن الذي يتهمنا مبا خيالف هذا الدين فهو هذا األمر أن هذا هو مذهبنا

يفتري علينا متخليا عن التقوى واألمانة، وسوف نرفع الدعوى ضده يوم 
القيامة أنه مىت شق صدرنا ورأى أنا خنالف هذه األقوال رغم تصرحينا ا؟ 

   إن لعنة اهللا على الكاذبني واملفترين!أال 
اعلموا أنه ليس بيننا وبينهم أي خالف إال يف هذه املسألة؛ أي أن هؤالء 

تاركني النصوص الصرحية للقرآن واحلديث، بينما  �يقولون حبياة عيسى 
مبوجب النصوص القرآنية ونصوص األحاديث  �نعتقد بوفاة عيسى 

ول مبا فسره به املسيح نـزل البصرية، ونفسر الاملذكورة آنفا وإمجاع أئمة أه
فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ �من قبل خبصوص البعثة الثانية إليليا ونزوله،  �

. ونؤمن مبوجب النص الصريح يف القرآن الذي يتبني من �١كُنتم لَا تعلَمونَ
، بأن الذين يرحلون من هذا �٢فَيمِسك الَّتي قَضى علَيها الْموت�اآلية: 

املسائل  �العامل ال يبعثون للعيش يف هذا العامل ثانية. هلذا مل يكتب اهللا 
اخلاصة م يف القرآن الكرمي؛ فعندما يعودون كيف تعاد إليهم أمواهلم اليت 

 �قد وزعت، فاألسف على أن معارضينا إىل اآلن يقولون: "إن عيسى 
ل عندما يقضي الدين املسيحي على نـزسوف يحي يف السماء حىت اآلن، و

اإلسالم ائيا وجيعله ينقرض من العامل كله. وصحيح أن عشرات املاليني 
                                                           

  ٨ :األنبياء ١
 ٤٣ :الزمر ٢
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من الكتب يف الرد على اإلسالم قد صدرت إىل اآلن وارتد مئات األلوف 
من الناس وصار عشرات املاليني من الناس متحررين وسيئي األفكار وغري 

مل ينقرض بعد رغم كل هذا وذاك. ولذلك مل يبعث صاحلني، لكن اإلسالم 
على رأس هذا القرن ألنه ينتظر جالسا يف السماء أن يباد  �عيسى 

  اإلسالم ائيا من العامل". 
قد ذكر  �لكن جيب أن يفكر أولًا مؤيدو هذه األفكار أن اهللا 

يف القرآن الكرمي بكلمات صرحية، فانظروا بأي جالء  �وفاة عيسى 
، �١فَلَما توفَّيتنِي�أي:  �يدل النص الصريح على وفاة عيسى 

فال بد  �واآلن بعد مساع هذه اآلية إذا كان أحد ينكر وفاة عيسى 
من أن يؤمن بأن النصارى ما زالوا على حق يف عقائدهم، ألن هذه 

، فحني ثبت �يفسدون بعد وفاة عيسى اآلية تفيد أن النصارى س
ول من السماء؟ فال يستطيع املوتى نـزاملوت من هذه اآلية فأىن له ال

  السكن يف السماء.
أضف إىل ذلك أنه ما دامت املهمة املوكولة إىل املسيح هي كسر 
الصليب، فماذا يفيد جميُء املسيح يف زمن حيدث فيه كسر اإلسالم بدال 

مل أبق على حياة، فما الذي ميكن أن تفيدين به"؟  من كسر الصليب؟ "إن
فإذا كان ما آل إليه املآل يف ستني سنة منذ فرضت احلكومة املسيحية 
سيطرا على البنجاب وقد مضى من القرن الرابع عشر أربعة عشر عاما، 

                                                           
 ١١٨ :املائدة ١
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ومل يأت املسيح املوعود، فكأن القساوسة أُعطُوا مهلة مئة سنة أخرى 
نه من الضروري مبوجب اآلثار الصحيحة أن يأيت على أقل تقدير، أل

املسيح املوعود على رأس القرن. ففي هذه احلالة ينبغي أن يفكر املرء ما 
 -والعياذ باهللا- الذي سيبقى من اإلسالم إىل تلك املدة؟ فمن هذا يفهم

بنفسه يريد أن يرفع اإلسالم من هذا العامل، ألن موعد إنزال  �أن اهللا 
الرمحة كان حني شنت اهلجمات العنيفة على اإلسالم وأسيء إليه بشدة، 
وارتد مئات اآلالف من الناس. ومن املالحظ حىت يف األوبئة املادية وعند 

م تفشي الطاعون مثال يف أي جزء من البلد أنّ العقالء يفكرون يف أ
وأوالدهم وأعزاؤهم يف خطر ويوشك أن يصبحوا طُعمة الطاعون، 
فيتخذون التدابري املناسبة فورا، كما ينتبه احلكام انتباها تاما أيضا للقضاء 
على املرض، وينهض األطباء. فقولوا اآلن إنصافا، أمل يتفش هذا الطاعون 

إلسالم؟ أمل يف البلد؟ أمل يؤلَّف إىل اآلن قرابة مئة مليون كتاب ضد ا
يقض هذا الطاعون على مئات اآلالف من املرضى؟ أليس من احلق أن 
مئات األلوف من املرضى يرقدون على فراش املوت؟ فبعضهم مصابون 
بعلوم الطبيعة وبعضهم بالفلسفة وبعضهم باإلباحة وبعضهم بعبادة 
املخلوق وبعضهم بالوساوس والشبهات والغفلة والالمباالة. فما السبب 

حىت يف  �١إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ�ال يذكر اهللا وعده  أن
  هذا الوضع؟

                                                           
 ١٠ :احلجر ١
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إمنا نصيحتنا األخرية أن اعتنوا بإميانكم وحذار أن تعدوا عند اهللا ذي 
قد نظر إليكم يف  �اجلالل متمردين بإظهار التكرب والالمباالة. أال إن اهللا 

قتضى النظر. فابذلوا قصارى اجلهود لترثوا مجيع أنواع الوقت الذي ا
 السعادة، لقد رأى اهللا من السماء أن الذي عظِّم هو يداس حتت األقدام،

وأن الرسول الذي هو أفضل من اجلميع تطلق عليه الشتائم، ويعد من 
 -أي القرآن الكرمي-  السيئني والكذبة واملفترين، وعد الكالم الذي جاء به

كالم اإلنسان، ويذكر بكلمات خبيثة ويساء إليه، فتذكَّر عهده نفسه 
، فاليوم يوم �إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ�الذي ورد يف آية: 

حتقُّق ذلك الوعد، فقد أثبت لكم بصوالت قوية وبآيات متنوعة أن هذه 
أُقيمت هي مجاعته، فهل كانت عيونكم رأت قط آيات اهللا اجلماعة اليت 

اليقينية والقاطعة اليت رأيتموها اآلن؟ لقد صارع اهللا األمم األخرى من 
أجلكم كاملصارعني وانتصر عليها. انظروا، إن نبوءة آم كانت أيضا 

! إنه يف التراب اليوم، . امسعوا١منهمصارعة. فأين آم اليوم؟ فتحسسوا 
                                                           

كان اإلهلام حبق آم شرطيا، فإذا مل يتعصب أحد خبيانة صرحية فيمكنه أن  ١
يفهم بسهولة أن آم قد أثبت من خالل أقواله وأفعاله وامتناعه عن القسم 
وامتناعه عن رفع القضية رغم تعرضه للهجمات على حد زعمه، أنه حقق الشرط 

رجوعه ملتبس فليعلم أن اهللا  اإلهلامي بالرجوع بقلبه، وإذا كان أي غيب يزعم أن
قد هيأ بقرار آخر وبتأييده إثباتا مزودجا وهو أن آم حني رفض احللف تلقيت 
إهلاما آخر للفصل أن آم إذا كان صادقا يف ادعائه بأنه مل يرجع فسوف يعمر 
أما إذا كان كاذبا يف ذلك فسيموت عاجال، فاآلن قد مضى على موته أيضا عدة 

 بهة بقيت يف هذه اآلية؟ منه سنوات، فأي ش
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قد ترك أليام حبسب الشرط املذكور يف اإلهلام، مث ألقي عليه القبض  كان
كانت مع  واملصارعة الثانيةحبسب اإلهلام املذكور أيضا يف اإلهلام. 

ليكهرام، فانظروا بتأمل كيف انتصر اهللا يف هذه املصارعة أيضا؟ لقد رأيتم 
نبوءات بأم أعينكم أنه كما كانت عالمات موته قد حددت سلفا يف ال

اإلهلامية، فقد حتققت كلُها بالتفصيل نفسه، فقد أوردت اآلية اإلهلية 
القهرية مأمتا شديدا على قوم، فهل رأيتم ظهور آية إهلية فيكم وأمام 
أعينكم ذا اجلالل قبل هذا؟ فيا ذرية املسلمني، ال تسيئوا إىل أفعال اهللا. 

يان، فالحظوا كيف أن اهللا هي يف املؤمتر األعظم لألد واملصارعة الثالثة
مكَّن اإلسالم من االزدهار واالنتصار يف هذه املعركة أيضا، وأراكم آيته 
وكشف على عبده قبل األوان أن مقاله حصرا سيفوق مجيع املقاالت، مث 
حقق ذلك على أرض الواقع، وألقى مجيع احلضور يف حرية من التأثري 

املصارعة الرابعة م من غريه؟ أما امليمون للمقال. فهل كان ذلك من اهللا أ
فكانت قضية الدكتور كالرك اليت اتفقت فيها األمم الثالثة كلُّها، أي 
اآلريون والنصارى واملسلمون املعارضون، ليثبتوا أين كنت قد حاولت 
القتل. وقد كشف اهللا علي سلفًا أن هؤالء سيخفقون يف إرادم، ولقد 

يقارب مائيت إنسان، وأخريا كان االنتصار  قُرئ هذا اإلهلام على مسامع ما
فكانت قضية مرزا أمحد بيك  املصارعة اخلامسةحليفنا. أما 

اهلوشياربوري، الذي كان أعزاؤه وأقاربه يسخرون من اإلسالم، وكان 
بعض املرتدين العنيفني منهم يكذِّبون القرآن الكرمي بشدة، وكانوا يطلبون 
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الق اللسان ضد اإلسالم بسوء وينشرون مين اآلية على صدق اإلسالم بإط
إعالنا. فقد أعطاهم اهللا آية بأن عزيزهم أمحد بيك سيموت خالل ثالث 

واملصائب، فهكذا حدث ومات  مواتاأل سنوات بعد مشاهدة عدد من
  . ١خالل امليعاد، ذلك لكي يعلموا أن لكل جتاسر عقوبة

لقد ظهرت إىل اآلن هذه املصارعات اخلمس اليت أرتها يد ربنا ذي 
، وإنين على وهناك مصارعات أخرى أيضا يف السماءاجلالل القويةُ، 

يقني بأن اهللا سيريكم إياها أيضا عن قريب. وكذلك فإن الشهادات اليت 
ا وكانت خفية قد حتقَّق كثري منها أمام أعينكم، تذكّرو �أدىل ا نبينا 

ذلك اليوم والساعة اليت خسف فيها القمر يف أوىل ليايل اخلسوف يف 
السماء يف رمضان، وكذلك تذكّروا كسوف الشمس الذي حصل يف 
وسط أيام الكسوف بالضبط حبسب كلمات احلديث، مث اقرأوا الدارقطين 
لتروا أن تلك العالمة كانت قد جعلت آيةً لصدق املهدي املوعود، فقد 

ك حبسب وعود اهللا تعاىل، لكن هل انتفعتم منه بشيء؟ لقد حتقق كل ذل
عندما  ٢بين اهللا لكم صراحة أن القادم سيأيت يف أيام غلبة الصليب

                                                           
هذه النبوءة أيضا كانت ذات شروط، ومن الضروري أن يبقى اجلزء اآلخر منها  ١

 مؤجال ما مل جتتمع أسباب نقض الشروط يف نظر اهللا. منه
لقد شرحنا مرارا لدفع الشبهة أن ال خيطرنَّ ببال أحد أن املراد من املسيح املوعود  ٢

ايل الذي يف نظرهم سيضع األساس للحروب. كال بل إن مسيح عامة املسلمني اخلي
هذه أفكار سخيفة وباطلة متاما، فاحلق أن هذا املسيح املوعود قد ظهر على سرية 
املسيح السابق بطبع الفقراء واملساكني، فال تهمه احلكومة الدنيوية يف شيء، وإمنا 
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أشد اإلساءة، وسيكون منهم  �سيسيء أعداء اإلسالم إىل النيب 
مطلقو الشتائم واملسيئون واحملتقرون وأكلة جناسة الكذب واالفتراء، فقد 

النجاسة من هذا القبيل. أمل يأخذ القس عماد الدين حظًا رأيتم آكلي 
وافرا من هذه النجاسة؟ أمل تتلطخ يدا القس اكر داس ذه النجاسة؟ أمل 
يسبب صاحب كتاب أمهات املؤمنني اضطرابا آلالف األدمغة بسبب 
هذه الرائحة الكريهة؟ فهل بقي أي نقص يف اإلساءة والتحقري؟ أفلم 

ن النبوءة الواردة يف صحيح البخاري بأن زمن املسيح تتحقق إىل اآل
ي؟ وأن الذين هم أعداء احلق ـاملوعود هو زمن غلبة الدين الصليب

سبابا فاحشا، وبذلك سيأكلون جناسة  �سيسبون اإلسالم والنيب 
الكذب كاخلنـزير؟ انظروا قد شهدت السماء باخلسوف والكسوف، 
ومل تبالوا، وشهدت األرض بغلبة الصليب وتقدمي مناذج أكلة النجاسة، 
ومل تعتربوا!! ولقد انربت شاهدات النبوءات العظيمة للنيب املقدس 

فات!!! إذا كان دعواي من عند ، ومل تعريوا ذلك أدىن الت�واجلليل 
قد  �نفسي فلكم أن تكذبوين بال شك، أما إذا كان نيب اهللا املقدس 

شهد يل من خالل نبوءاته ويري اهللا نفسه اآليات من أجلي، فال تظلموا 
أنفسكم. ال تقولوا إنا مسلمون وال حاجة لنا لقبول أي مسيح أو غريه. 

بلين فهو يقبل من تنبأ يب قبل إنين أقول لكم صدقا وحقا بأن الذي يق
                                                                                                                                   

ل بل يعيش حياة ورد يف حقه يف احلديث الصحيح أنه "يضع احلرب" أي لن يقات
  املساكني. منه
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ثالثة عشر قرنا، وبين العالمات لزمين ووقيت وعملي. وأما الذي يرفضين 
فهو يرفض من أمر بأن "آمنوا به". لستم أنتم بل كان آباؤكم وأجدادكم 
أيضا يترقّبون ظهور املسيح املوعود عاجال، وكانت روح الصدق فيهم 

ن الرابع عشر، لكنه حني جاء مسيتموه تقول بأنه سيبعث على رأس القر
كافرا ودجاال، وكان من املقضي أن حيدث هذا، ألنه كان قد ورد يف 
 وصف بالكافر والدجال، فلو مل أُبعث ملا كانت عليكم أياآلثار بأنه سي
حجة. لكن مبجيئي قد أُقيمت حجة اهللا عليكم. فال تظنوا أن اجلماعة 

نتيجة عدم قبولكم، فإنين أقول صدقا وحقا اليت أقامها اهللا بيده ستضيع 
إن اهللا سيخلق مجاعات كثرية تقبله مث سوف يباركها، حىت يكون ذلك 

. لكن ما فعلتم أو ما سيفعل اهللا يف حزب اإلسالم احلبيباحلزب يوما 
املستقبل، كل ذلك حبسب اإلهلام الذي ورد يف الرباهني األمحدية سلفا، 

، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن اهللا يقبله، جاء نذير يف الدنياوهو: "
  . ويظهر صدقه بصولٍ قوي شديد صول بعد صولٍ

اآلن نريد أن نذكر الطاعون قليال مرة أخرى، فليكن معلوما أن ظهور 
هذا املرض يف أغلب احلاالت يكون أمام األذن أو حتت اإلبط أو يف الفخذ 

ى اجلسد دمامل كبرية. ولقد حبيث تتورم غدد هذه األماكن أو تظهر عل
كتب الطربي يف تارخيه أن الطاعون الذي تفشى يف الشام يف عهد سيدنا 

كان ظهوره يف صورة بثرة صغرية يف راحة اليد، وكان ذلك  
عمر 
يؤدي خالل ساعات إىل املوت، أما التوراة فحيثما ورد فيها ذكره فقد 




	�م�א��������������������������������������                  � � �١٢٦� 

ذُكر باسم الدمامل فقط، ومن هنا يبدو أن الطاعون الذي انفجر يف اليهود 
على فترات كان على هيئة الدمامل. فمن احملتمل أن تكون أشكال 
الطاعون خمتلفة حبسب الشعب أو البلد أو الزمن أو املزاج. وباختصار، 
 تالزمه احلمى الشديدة حتما، وهي تظهر يف غالب األحوال قبل الدمامل
أو تضخم الغدد، ويف معظم احلاالت تؤدي احلمى الشديدة إىل الغشي، 
وقد مسى القرآن الكرمي هذا املرض بالرجز، وهو يف اللغة العربية يطلق على 
أعمال تؤدي إىل العذاب. فبذلك أُشري إىل أن هذا البالء يتفشى عادة ويف 

عرض له الصاحلون أغلب احلاالت عقوبةً على أعمال الناس، وأحيانا يت
أيضا وينالون ذه املصيبة أجر الشهيد. وباختصار، إن بدايته وموجبه 

 يف ظهوره يف البلد.  يتسببالذي  اإلهليالعذاب  
حنن ال نقصد من هذا اخلطاب أنه ال تنشأ أسباب هذا املرض على 

 - أي سلسلة خلْق األسباب-  حنو علمي، كال بل إن السلسلة العلمية
مل عملها، وسلسلة إرادات اهللا اخلفية مستقلة، وال متانع موجودة وتع

إحدامها األخرى، أي ال تناقض بينهما. ومن أكرب غباء اإلنسان أن 
يهمل الغاية احلقيقية لذلك احلكيم املطلق، وحيسب سلسلة نظام تلك 
الذات اجلامعة للكماالت منحصرة يف الطبيعيات دون أي هدف وغاية 

الذي تستتر أسرار عميقة مستبطنة يف مجيع أعماله،  ومقصد. فواضح أنّ
هو مدبر باإلرادة، ومتصرف بالقصد. أال ميكن اجتماع هذين األمرين؟ 
أي أن يكون كل ما يظهر على مسرح األحداث من خري أو شر تابعا 
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لسلسلة العلوم الطبيعية واألنظمة احلكيمة ويرتبط بأسباب معتادة، ومع 
بر باإلرادة قد حدد يف علمه أهدافا وغايات معينة ذلك يكون ذلك املد

إلظهار ذلك األمر، وإن مل نسلِّم بذلك فإن وجود اهللا سيعد عبثًا 
والعياذ باهللا، وأفعاله سخيفة وباطلة. هلذا فالفلسفة احلقة واحلكمة 
الواقعية الدقيقة أن مجيع هذه التغريات األرضية والسماوية تظهر من يد 

ة السالسل العلمية، ومع ذلك فإن خلقها وحموها ألهداف اهللا يف صور
مقصودة يكون بيد اهللا، فال نستطيع القول مثال بأنه إذا كان العالج 
احلقيقي للطاعون يتوقف على استخدام األدوية والتدابري املادية، فما 
عالقة التوبة واألعمال الصاحلة ا. كذلك إذا كان مدار العمل كله 

وبة واألعمال الصاحلة، فاألدوية والتدابري باطلة ألن يتوقف على الت
التدبري ال ينايف الدعاء. فكل تدبري نتخذه أو دواء نتناوله ال نستطيع 
خلق مجيع الشروط لتأثريه حبسب مشيئتنا، فهي األخرى بيد اهللا كإجابة 

هو مبدأ  �الدعاء. فمن غباء اإلنسان أنه حيسبها متناقضة، إن اهللا 
من كل النواحي، فإذا اختذنا طرق البِر فهو يقدر على محايتنا  الفيض لنا

بصيانة علْمنا وتدبرينا من اخلطأ وإهلامنا التدابري الصائبة، أما يف حال 
متردنا وشرورنا فيستطيع أن يهلكنا بأيدينا، فاإلنسان الشرير وخبيث 

أنه الطبع حيب التحرر لدرجة أنْ يتمىن أن يتحرر من اهللا أيضا، إال 
نظم مجيع أفعاله يف سلسلة، لكنه مع  �يستحيل عليه، وصحيح أن اهللا 

  تلك األنظمة كلها فإن مفاتيحها كلها بيده.
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اآلن نقول عودا إىل خطابنا السابق: إن كلمة الرجز الواردة يف القرآن 
مرض يصيب  - إذا كان بالفتح-  الكرمي مبعىن الطاعون، ومعناه يف األصل

مغنب الفخذ للجمل، وأصل ذلك املرض يعود إىل دودة تتولد يف حلم اجلمل 
ودمه. فباختيار هذه الكلمة أشري إىل أن السبب األصلي ملرض الطاعون أيضا 
يعود إىل دودة، ففي موضع من صحيح مسلم يوجد التأييد الصريح هلذا 

مسي بالنغف، والنغف يف لغة العرب األمر، ألن الطاعون يف هذا املوضع 
تطلق على دودة تشبه الدودة اليت خترج من أنف اجلمل أو أنف العنـز، 
وكذلك يف كالم العرب يطلق الرجز على النجاسة، ففي ذلك تبدو اإلشارة 
إىل أن أصل الطاعون أيضا هو النجاسة. هلذا فإن مراعاة األسباب الظاهرة 

زقة والبواليع واملالبس والفرش واألجسام من كل وهو أن تحفظ البيوت واأل
  أنواع النجاسة يف أيام الطاعون، وأن تصان كل هذه األشياء من العفونة. 

على نظافة كل هذه األشياء كما حني ركّزت كثريا  شريعة اإلسالمإن 
لقصد من وراء هذه األحكام أن فا �١والرجز فَاهجر�قال القرآن الكرمي 

حيمي اإلنسان نفسه من هذه اآلفات اجلسدية مراعاةً ملبادئ الصحة، إن 
النصارى يعترضون قائلني ما هذه األحكام اليت ال نفقهها، حيث يقول 
القرآن: طهروا أجسامكم بالغسل وتسوكوا وخلِّلوا األسنان واجتنبوا كل 

ا، وابتعدوا عن الروائح الكريهة وال تأكلوا جناسة مادية وامحوا بيوتكم أيض
امليتة واألشياء الوسخة، فجواب ذلك أن القرآن كان قد وجد العرب يف 

                                                           
 ٦: املدثر ١
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ذلك الزمن هكذا، فلم يكونوا يف حالة خطرة من ناحية روحانية فقط بل 
كانت صحتهم من ناحية جسمانية أيضا يف خطر شديد، فكانت منة اهللا 

حدد املبادئ للمحافظة على الصحة. وقد قال  عليهم وعلى العامل كله أن
، أي كلوا واشربوا وال تكثروا الطعام �١كُلُوا واشربوا ولَا تسرِفُوا�أيضا: 

والشراب كيفا أو كما يف غري احملل. واملؤسف أن القساوسة ال يعرفون أن 
ة، فيحرم الذي ال يهتم بالطهارة املادية فهو يتردى تدرجيا إىل احلالة اهلمجي

من الطهارة الروحانية أيضا؛ فمثلًا إذا تركتم تنظيف األسنان لعدد من 
األيام وهي أدىن درجة للطهارة، فالفضالت اليت تبقى عالقة يف األسنان 
ستنبعث منها رائحة امليتة، وأخريا سوف تفسد األسنان، وتأثريها السام 

تنحشر أي قطعة من  سيصيب املعدة فيفسدها. تأملوا أنتم لتعلموا حني
لحم أو نسيج منه يف األسنان وال تنـزع بواسطة أعواد األسنان فورا، ال

فإذا باتت ليلةً واحدة على هذه احلالة تنشأ فيها رائحة كريهة جدا، كأن 
فأرة ماتت. فكم من الغباء االعتراض على الطهارة والنظافة املادية، وأن 

ارة اجلسدية أبدا؛ فال تستخدموا أعواد يعطى التعليم بأال تبالوا بالطه
األسنان وال تسوكوا، وال تزيلوا األوساخ عن جسمكم باالستحمام وال 
تتطهروا بعد التربز، ألنّ الطهارة الروحانية تكفيكم! فإن جتاربنا اخلاصة 
تفيد أننا كما حنتاج إىل الطهارة الروحانية للصحة الروحانية كذلك فإن 

قتضي الطهارة اجلسدية، بل احلق أن لطهارتنا اجلسدية صحتنا اجلسدية ت
                                                           

  ٣٢: األعراف ١
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أي - دخال كبريا يف طهارتنا الروحانية، ألنه حني نتعرض للنتائج الوخيمة
إثر إمهالنا الطهارةَ املادية، فيحصل عندئذ اخللل الكبري  - األمراض اخلطرية

يف واجباتنا الدينية حبيث نصبح يف املرض عاطلني لدرجة ال نقدر عندها 
على إحراز أي خدمة دينية، أو بعد حتمل اآلالم لبضعة أيام نرحل من هذا 

وبالًا على حياة اآلخرين من  العامل، بل بدال من أن خندم اآلخرين نصري حنن
جراء إمهالنا مبادئ الصحة وتورطنا يف النجاسات اجلسمانية، وأخريا 
 تشتعل ذخرية األرجاس اليت جنمعها بأيدينا يف صورة الوباء وتلتهم البلد
كله. ونتسبب حنن شخصيا يف ظهور كل هذه املصائب، ألننا مل نراعِ 

من اآلفات تصيب اإلنسان نتيجة  مبادئ الطهارة الظاهرة. فالحظوا كم
تركه مبادئ القرآن الكرمي ووصايا الفرقان. إن الذين ال يأخذون احلذر 
وال يبالون باألرجاس وال يدفعون العفونة من بيوم وأزقتهم ومالبسهم 
وأفواههم، فكم من نتائج خطرة حتدث لإلنسان بسبب عدم اعتداهلم. 

وت وحيدث ضحيج القيامة، حىت وكيف تتفشى األوبئة فجأة ويظهر امل
يتخلّى الناس عن بيوم وأمواهلم وممتلكام وعقارام اليت يكونون قد 
مجعوها جبهد جهيد فزعا من املوت ويسرعون إىل بالد أخرى، فتفصل 
األوالد عن األمهات واألمهات عن األوالد. فهل هذه املصيبة أقل من نار 

احلكماء: هل عدم االهتمام بالطهارة جهنم؟ اسألوا األطباء واستفسروا 
اجلسدية يتسبب يف الوباء ويستدعيه أم ال؟ فهل أساء القرآن الكرمي حني 
ركّز أوال على طهارة األجسام والبيوت واملالبس وأراد وقاية الناس من 
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-  هذا اجلحيم الذي يصيب يف هذا العامل كالفاجل ويكون قاضيا. مث أخرب
املستقيم الذي ينسجم مع مقتضى  الصراط عن -األخرىالتقاء جهنم 

الفطرة اإلنسانية وقانون الطبيعة متاما، ودلّنا على طريق النجاة اليت ال 
تنبعث منها رائحة املكيدة املصطنعة الزائفة. فهل ميكن أن نتوقع الفوز 
بالنجاة، بترك سنة اهللا القدمية اليت ظلت تظهر جلميع الشعوب، اعتمادا 

لُفقت بعد آالف السنني بل بعد سنني ال تعد وال حتصى،  على قصة خمتلقة
واختاذ اإلنسان الضعيف إهلًا وعده قد مات ميتة لعينة؟ وهل ميكن أن يكون 
منجينا من مل يتخلّص نفسه من أيدي األعداء، فلم يتركوه حىت قضوا 
عليه. سنكون أشقياء جدا إذا كان إهلنا هو هذا الضعيف واملسكني 

جز، الذي مل يستطع أن ينجو بنفسه من املذالت واآلالم واخليبات، والعا
فإذا كان منوذج قدراته قد ظهر هكذا يف هذا العامل فكيف نتوقع أن يكون 
قد حاز بعد الوفاة قوة وقدرة جديدة؟ فكيف ملن مل يستطع إنقاذ نفسه أن 

در على ينقذ اآلخرين؟ فكم من الغباء والسفه والالمعقولية أن اهللا ال يق
جناتنا إال بأنْ يرد من عتباته بريئا ويتربأ منه من أعماق قلبه ويعاده وجيعل 
قلبه قاسيا وبعيدا وحمروما من حبه ومعرفته؛ أي إال بأن جيعله ملعونا 
ويدخله يف ارمني. جيب على كل واحد أن جيتنب هذا اإلله اخليايل، 

النحو. قولوا حقا، هل يقبل الذي كانت معاملته مع ابنه احلقيقي على هذا 
أي عقل أن يشفع ألحد عند اهللا من هو نفسه ملعون؟ انظروا كم يتورط 
الدين املسيحي يف األمور البذيئة والسخيفة والبعيدة عن األمانة حبيث جيعل 
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أوال إنسانا متواضعا منكوبا إهلًا بغري حق، مث يعتقَد بغري حق أنه صار لعينا، 
ه وهو قد تربأ من اهللا، وأصبح اهللا عدوه وهو عدو اهللا، وابتعد وتربأ اهللا من

اهللا عنه وهو ابتعد عن اهللا، مث بعد كل هذه األمور يعتقدون بأن اإلنسان 
يتخلّص من مؤاخذة مجيع الذنوب باإلميان بامليتة اللعينة، سواء كان سارقا 

خرين خيانة أو قاتال أو قاطع طرق أو فاجرا أو زانيا أو آكل أموال اآل
وغُبنا. وباختصار، مهما تورط يف السيئات واجلرائم سينجو من العقاب. 
فالحظوا من أي نوعٍ هذا الدين وهذا التعليم وكم من نتائج وخيمة تترتب 

يعترضون على مثل هذه العقائد. ومع أم يعتنقون هذه العقائد املخجلة 
 ليسو ،واألرضا قدمته السماُء على اإلسالم. ال يعرفون أن اإلسالم قدم إهلً

جديد. وإن اإلسالم يقود إىل اخلالق األحد الذي  واختراع تصنعيف ذلك 
ليس له بداية، والذي مل يولد من بطن امرأة ومل يتعرض للموت وليس له 
أي ابن حيزن مبوته. كما أن اإلسالم علّم طرق النجاة اليت هي منذ األزل، 

قانون الطبيعة منذ خلْق العامل، وليس فيها أي  وهي منسجمة مع شهادات
املنكبةَ على عبادة األمةَ عابدةَ اإلنسان تصنع. فاجلهل والتعصب آفة تقود 

غري اهللا إىل االعتراض على عبدة اهللا. فما الذي بـأيديهم سوى أن 
يوصلوا إصرارهم إىل منتهاه بتفسريهم اخلاطئ لكتب اهللا. فالكتب نفسها 
ترد على هذه العقائد، واليهود إىل اآلن يصدقون عموما بأن التوحيد 

هذا املوضوع خنالف املسيحيني اإلسرائيلي يتفق مع التوحيد القرآين. ويف 
حنن واليهود وبعض الفرق املسيحية وقانونُ الطبيعة أيضا. كل هذه 
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العبادات، أي عبادة املخلوق، قد نشأت من تصرفات اإلنسان اخلاطئة، 
فبعضهم عبدوا احلجر وبعضهم اإلنسانَ، وبعضهم اختذوا ابن "كشليا" إهلًا 

و هؤالء الناس املسلمني إىل الكذب؟ إن وبعضهم ألَّهو ابن مرمي. ملاذا يدع
إله املسلمني هو الذي يثبت أنه واجب الوجود بالنظر إىل السماء واألرض، 
ويتجلى بوجوده باآليات املتجددة دوما. فاملسلم الصادق ميكن أن يسمع 

قد مسعه على جبل الطور، فهو  �نداءه اآلن أيضا كما كان موسى 
ملتجددة مباشرة. مث كيف ميكن أن يسمى يستطيع أن يالحظ معجزاته ا

امليت إهلًا؟ هؤالء حمرومون قطعا من العالقات السماوية لكوم عبدة 
اإلنسان، وليس معهم تأييدات اهللا السماوية، إمنا تقدم القصص الواهية 
فقط بدال من اآليات، فهم ال يريدون أن حيكموا بالعقل وال باآليات 

شرك وعبادة املخلوق يف األرض، مث يعترضون السماوية، هم ينشرون ال
على القرآن الكرمي أنه ملاذا لفت انتباه الناس إىل الطهارة اجلسدية؟ ال 
يعرفون أن النيب أب روحاين، فهو يريد أن خيلِّص من كل رجس تدرجيا 
ويريد أن ينجي من كل خطر. فالنجاسة من الدرجة األوىل اليت تدفع 

هي النجاسة اجلسدية، وتترتب عليها األمراض اخلطرية اإلنسان إىل اهلمجية 
واألوبئة املهلكة، فكان من الضروري أن يبدأ كتاب اهللا الكامل تعليمه 
بذلك، وقد فعل اهللا ذلك؛ فقد خلَّص أوال من النجاسات اجلسدية 
واحلاالت الوحشية األخرى فأراد أن جيعل الوحوش أناسا، مث جعلهم أناسا 

مهم األخالق الفاضلة وأحكام الطهارة الباطنية، مث متحضرين بتعلي
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بإيصاهلم إىل الدقائق اللطيفة للحب والتفاين يف اهللا جعل املتحضرين 
اعلَموا أَنَّ اَهللا يحيِي الْأَرض بعد �ربانيني، وبعد إجناز ذلك كله قال: 

، فهو ال . فكالم اهللا يبلغ اإلنسان بطرق احلكمة منارةَ الرقي�١موتها
يستحيي من أن ينجي اإلنسان املتردي عن اإلنسانية من النجاسات 
الظاهرة أيضا كما خيلّصه من النجاسات الباطنية، فهو قد رغّب الناس يف 

نَّ اَهللا يحب التوابِني إِ�كالمه املقدس إىل كلتا الطهارتني كما يقول: 
رِينطَهتالْم بحيلمة "التوابني" قد لفت اهللا انتباهنا إىل ك ، فباستخدام�٢و

الطهارة الباطنية والنظافة، وبكلمة "املتطهرين" رغَّبنا يف النظافة الظاهرة 
حيب فقط أولئك الذين  �والطهارة. وليس املراد من هذه اآلية أن اهللا 

يهتمون بالطهارة الظاهرة، بل ذكر أيضا كلمة "التوابني" ليشري إىل أن 
حب اهللا لعباده على وجه أكمل وأمت، والذي يكسب النجاة يوم القيامة، 
مرتبط بتوبة اإلنسان إىل اهللا بصدق باإلضافة إىل االهتمام بالطهارة 

قط يف العامل ميكن أن يستفيد من الظاهرة. لكن املهتم بالطهارة الظاهرة ف
هذا االهتمام حبيث يسلم من األمراض اجلسدية الكثرية. وصحيح أنه ال 
يقدر على مالحظة نتائج احلب اإلهلي السامي، لكنه ملا كان قد أجنز شيئا 
حبسب مشيئة اهللا، أي قد طهر بيته وجسده ومالبسه من النجاسات، لذا 

اجلسدية إال إذا كان قد استحق العقاب تقرر أن يعصم من بعض اآلفات 
                                                           

  ١٨: احلديد ١
  ٢٢٣: البقرة ٢
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لكثرة الذنوب؛ ألن يف هذه احلالة لن يهيئ اهللا له التمسك بالطهارة الظاهرة 
كما هو حقُها وجيعله يستفيد من نتائجها. باختصار، حبسب الوعد اإلهلي 
ميكن أن يشترك يف اجلزء اخلفيف والبسيط من احلب حىت ذلك العدوّ الذي 

لظاهرة يف حياته الدنيا، كما يالحظ يف التجارب أن الذين يسعى للطهارة ا
ينظِّفون بيوم جيدا وال يدعون جماري مياههم تتسخ ويغسلون أيديهم على 
الدوام، وخيلِّلون بني أصابعهم، ويستخدمون أعواد األسنان للتنظيف، 

م ويتسوكون ويطهرون أجسامهم وجيتنبون الرائحة الكريهة والعفونة، فه
يسلمون عادةً من األمراض الوبائية اخلطرة. فكأم بذلك ينتفعون من وعد: 

�رِينطَهتالْم بحبالون بالطهارة الظاهرة فهم يقعون يف �يأما الذين ال ي ،
  الفخ أخريا يوما من األيام، حيث تصيبهم األمراض اخلطرية. 

الالمنتهية أرادت أن  إذا قرأمت القرآن الكرمي بتدبر أدركتم أن رمحة اهللا
ينجو اإلنسان من العذاب الروحاين باختاذ الطهارة الباطنية، ويسلم باختاذ 
الطهارة الظاهرة من العذاب الدنيوي املتمثل يف أنواع األمراض واألوبئة، 

إِنَّ اللَّه �وهذه السلسلة بينها القرآن الكرمي من أوله إىل األخري، فهذه اآلية 
الت بحيرِينطَهتالْم بحيو ابِنين جبالء أنَّ املراد من التوابني هم  �وبيت

الذين يسعون للطهارة الباطنية، أما املراد من املتطهرين فهم الذين جيتهدون 
يف آية  �على الدوام للطهارة اجلسدية الظاهرة. وكذلك يقول اهللا 

، وباقتراما نستنتج أن �١واعملُوا صالحاكُلُوا من الطَّيبات �أخرى: 
                                                           

  ٥٢: املؤمنون ١
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عقوبة اخلبيثني ضرورية يف عامل اآلخرة، ألنه حني نترك قواعد الطهارة 
اجلسدية يف هذا العامل نصاب فورا بآفة ما، ومثل ذلك من الضروري إذا 
أمهلنا مبادئ الطهارة الروحانية أن حيل علينا بعد املوت عذاب أليم كالوباء 

، فهذا الطاعون نفسه يشهد على ذلك؛ إذ إنّ املدن والبيوت ١أعمالنا نتيجة
اليت مل تراع فيها الطهارةُ املادية، كما كان جيب، أصاا الوباء أخريا. 
صحيح أن هذه الكائنات املسببة للعفونة كانت تقريبا موجودة دوما، إال 

فيما بعد بأسباب  أا يف السابق مل تبلغ مقدارا جتيش به السميةُ، ونشأت
أخرى. كم من الصعب أنه ما دمنا ال نستطيع تقدير النجاسة املادية 
والعفونة املهلكة قبل أن حتلَّ بنا، فكيف نقدر إذن السمية الروحانية أا 
مىت ويف أي وقت ميكن أن لكنا. هلذا من اللزام علينا أن نداوم على 

فليس هناك طريق أفضل من طلب الدعاء وال نعيش بالالمباالة والغفلة، 
الفضل من اهللا والدوام على الدعاء. فهذا هو الطريق الوحيد املهم جدا 
والواجب علينا، وهلذا السبب علِّمنا يف القرآن الكرمي الدعاء الجتناب 
العذاب. وذلك الدعاء هو سورة الفاحتة اليت تقرأ يف الصلوات اخلمس 

لعذاب بنوعيه، ألن تقدير اجلملة األخرية يوميا. هذا الدعاء يشمل اجتناب ا
للدعاء هو: "ربنا جنبنا صراطَ الذين تفشى فيهم الطاعون" ومن هنا 

                                                           
ل علينا الوباء نـزملحوظة: من هنا يتبني أن الكفارة ال شيء يذكر، بل كما نست ١

نتيجة تصرفات مادية سيئة مث ننجو منه نتيجة االلتزام بقواعد احملافظة على الصحة، 
   فالقانون نفسه يتعلق بعذابنا وخالصنا الروحانيني أيضا. منه
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نستنبط أنه جيب أن ندعو هذا الدعاء لنعصم من جحيم الدنيا وجهنم 
أي - اآلخرة. هلذا إنين على يقني بأن من داوم على ترديد هذا الدعاء

ة بإخالص لدفع الطاعون، فسوف يعصمه اهللا من يف الصال - سورة الفاحتة
  هذا البالء ونتائجه السيئة.

وحنن نلفت اآلن انتباه مجيع املسلمني إىل أن ال يوقنوا بأن الطاعون قد 
زال، فيميلوا ذه الفكرة إىل الغفلة والذنب واملعصية من جديد، ألنه 

 مير حىتر، كما نشرنا يف إعالن سابق أننا مل خنرج بعد من حدود اخلط
، وال حيدث الطاعون يف أي جزء من هذا البلد، وحىت ذلك بعافية شتاءان

احلني حنن يف خطر. فصحيح أن التدابري الطبية رائعة، كما أن التوجيهات 
اليت قدمتها حكومتنا هي جديرة بالشكر والتقدير، لكن ينبغي أن ال 

تصاحلوا مع ربكم بل حتصروا الفالح والنجاة يف هذه التدابري فحسب. 
انظروا كم تفشى الذنب واملكر والكذب والظلم  الرحيم والكرمي أيضا.

وغصب احلقوق والفجور يف البلد، فهذه املعاصي نفسها هي اليت هلكت 
األمم السابقة بسببها دوما. فاتقوا اهللا الغيور الذي غريته ظلت تهلك 

بوءمت يف القلوب عظمته اخلبيثني على الدوام، فإذا خفتم اهللا ذا اجلالل و
فسوف يعصمكم من الضياع وتنجون أنتم وأوالدكم، وحتميكم رمحة 
اهللا، وسيخلق أسبابا تزول ا هذه املواد السامة. أما إذا أهلتكم الدنيا 
وتغافلتم عن اهللا ومل تكفّوا عن ارتكاب املعاصي فهو قادر على أن يعطِّل 

شعرون. انظروا حني تفشى مجيع تدابريكم، ويبطش بكم من حيث ال ت
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الطاعون يف اليهود يف طريق مصر وكنعان كانوا يف الربية بعيدين متاما عن 
عفونات املدينة، وكانوا يتغذّون على الترجنبني والسماين، وكانوا موقنني 

ل عليهم أي بالء، لكنهم حني بدأوا املعصية وتورطوا يف نـزبأنه لن ي
نفسها يف تفشي الطاعون.  ني والسماينالفسق والفجور تسببت الترجنب
. أي ملا كان اهللا يعلم أن هذا القوم �فما أدق هذا السر حلكم اهللا 

ليل  سيتورط عن قريب يف التمرد والبغي فقد هيأ هلم الترجنبني والسماين
ار؛ فهذان الشيئان يف الطب يسببان الطاعون بصفة خاصة، وهلذا 

طاَء الترجنبني وصفة ألمراض اجللد يف مكان السبب جيتنب األطباء إع
توجد فيه البثور والدمامل. فاليهود األشقياء من ناحية ظلوا يرتكبون 
اجلرائم، ومن ناحية ثانية مجعوا فيهم مادة الطاعون نتيجة تناول الترجنبني 

ليل ار، فحني حانت مؤاخذم كانت اجلرائم من ناحية قد  والسماين
كانت تتطلّب العقاب، ومن ناحية ثانية كانت املادة بلغت منتهاها و

لدرجة اقتضت  الطاعونية قد اجتمعت فيهم إثر تناوهلم الترجنبني والسماين
تفشي الطاعون. ففي ليلة واحدة حني نزل من السماء أمر عقوبة اليهود، 

األمر باخلروج ليهلك  - اليت كانت مستعدة أيضا- تلقّت مادة الطاعون
  . فاعتربوا يا أويل األبصارم الشرير، فماتوا يف الغابة كالكالب. هذا القو

إنين أقول صدقا وحقا إنه سيؤول إىل هذا املآل أيضا أولئك الذين 
يتورطون مبنتهى التجاسر يف ارتكاب كل أنواع الزنا والسرقة وسفك الدم 
وأكل مال احلرام وإيذاء بين نوع اإلنسان كالسباع، وال خيافون حدود اهللا 
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كُشف علي يف  وقوانينه، وال خيافون القوانني اليت سنتها احلكومة. وهذا ما
إعالين السابق، وهو "إن اهللا ال يغير ما بقوم اإلهلام عن الطاعون وسجلته يف 

ع أي حسنة أو نـزحىت يغريوا ما بأنفسهم. إنه آوى القرية" أي أن اهللا ال ي
أنفسهم ال يصرفون عنهم ما يف قلوم.  سيئة أصاب ا أي قوم ما دام القوم

يت يف علمه من التشتت. فاألسف كل األسف أن بعض إن اهللا محى القرية ال
السفهاء يقولون إين قد اختلقت هذا اإلهلام من عندي. فما الذي أقول 
وأكتب ردا على هؤالء؟ يا سيئي الظن األشقياء، هل ميكن أن يسلم من 
غضب اهللا من يفتري عليه؟ إن اهللا سيهلك الكاذبني، وسيهلك الذين 

سهم مث يقولون هو من عند اهللا، ألم افتروا على اهللا خيتلقون من عند أنف
األيام.  ددتحقد  أيضا كذبا وللمفترين ،حمددة أيامامتجاسرين. إن لألبرار 

وعندما يأيت املوعد سريي اهللا من الذي تكلم بازدهاء ومن الذي اتبع نداء 
ن ولن روح القدس. ستعرفون أمور اهللا بآياته، فلن يبقى احلق يف طي الكتما

خيتفي الباطل أيضا، وإن اهللا الذي ظل يظهر نفسه على الدوام، سيري اآلن 
  أيضا أنه مع الذين خيشونه حقا ويتخذون سبل البِر والتقوى. 

أيها الناس، اتقوا اهللا وتصاحلوا معه حقا، وارتدوا مالبس الصالح حقا، 
، وفيه قدرات وينبغي أن تبتعد عنكم كل فتنة. يف اهللا قدرات عجيبة جدا

ال اية هلا، إن اهللا ذو رمحة واسعة وفضل عظيم. وهو الذي وحده يقدر 
 - بإرادة واحدة-  على أن يجفِّف السيل اهلائل يف حلظة واحدة، وهو الذي

ميسك بيده الباليا املهلكة ويرميها بعيدا، إال أن قدراته العجيبة هذه ال 
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ا يتمكن من رؤية هذه تنكشف إال على الذين يكونون له وحده، وإمن
اخلوارق من يحدثون يف نفوسهم تغيريا طاهرا، وخيرون على عتباته، 
ويصفُون مثل القطرة اليت تصري لؤلؤة، ويذوبون حبرقة احلب والصدق 
والصفا، ويندفعون وينجرون إليه، عندئذ يعىن م يف املصائب وحيميهم من 

فظهم من مواقع الذلة، فهو مكايد العدو ومؤامراته على حنو عجيب، وحي
يتوالهم ويتعهدهم، وينصرهم يف املشاكل اليت ال ينفع فيها أي إنسان، 
وتأيت أفواجه حلمايتهم. فكم هو مدعاة للشكر أن ربنا كرمي وقادر، فهل 
سوف تتركون ذلك العزيز؟ وهل تتعدون حدوده لنفوسكم اخلبيثة؟ إن 

  حلياة النجسة. املوت لنيل رضوانه أفضل لنا من ا
التقوى والورع أكثر من بالتحلي ب األمر القرآن الكرمي على ركزلقد 
كم آخر، ألن التقوى متنح املرء قوة الجتناب كل سيئة، وتساعده أي ح

على اإلسراع يف كسب كل حسنة. والسر يف هذا التأكيد الكثري هو أن 
إا احلصن احلصني التقوى متيمة السالم لإلنسان يف مجيع جماالت احلياة. 

ب كثريا من النقاشات العقيمة للوقاية من كل فتنة. إن املتقي يتجن
هلك اآلخرون باخلوض فيها يف كثري من واخلصومات اخلطرية، بينما ي

يسببون الفُرقة يف قومهم جراء استعجاهلم وظنوم السيئة، واألحيان، 
مل مثال إىل أي حد فانظروا بالتأ ويتيحون للمخالفني جماال لالعتراض.

أوصل املشايخ املعاصرون املعاندون فكرة تكفرينا وتكذيبنا دون أي حتقيق 
أو إثبات، حبيث يروننا يف الكفر أسوأ من النصارى واهلندوس. فهل املتقي 
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الذي ينهى قلبه فعال عن اتباع الشكوك ميكن أن يقع يف هذه الباليا؟ فلو 
ى الختذوا مقابلي الطريق الذي اختذها كانت يف قلوب هؤالء ذرةٌ من التقو

طالب احلق منذ القدم، ألن اجلميع قد سلَّموا منذ القدم ذا املبدأ كما 
قرره اإلسالم أيضا بأن الذين يعلنون يف العامل أم بعثوا من اهللا أنبياَء 
ورسال ومأمورين، إذا حصل بينهم وبني علماء العصر اختالف يف بيان 

و تفسريٍ لكتاب اهللا، فليس طريق التسوية معهم كما معىن أي حديث أ
يكون مع سائر الناس العاديني، حبيث يرجح فريق املعىن الذي يبينه ويقويه 
ويسارع إىل تكذيب الفريق اآلخر، بل على االختالف يف التفسري والتأويل 
احلاصل بينهم ومع كون بعض املعاين أقرب إىل القياس يف الظاهر على 

س املعاين اليت بينها املأمورون، فإن السعداء ال يتمسكون مبعانيهم عك
مقابل املأمورين ومتلقي اإلهلام وال يصرون. بل عندما يتبني هلم من خالل 
مالحظة التأييد اإلهلي املتواتر واآليات املتنوعة أن أولئك الناس مؤيدون من 

اليت بينها هؤالء املؤيدون، وإن اهللا؛ فإم يتركون معانيهم ويتقبلون املعاين 
كان يبدو يف الظاهر نوع من الضعف فيها. ألن يف بيان املعاين سعة كبرية؛ 
فأحيانا يكون اإلنسان الذي مييل إىل ااز ويقدم معىن جمازيا لنص ما على 
حق، مقابل غريه الذي يتمسك بظاهر النص ويفسره تفسريا حرفيا، وال 

بل من مقتضى األدب واالحترام الواجب جتاه امللهمني  يتوجه إىل ااز.
واملرسلني أن ال يطالَبوا بالقرائن حىت لو قاموا بالصرف عن الظاهر ولو 
بدون أي قرينة، على عكس ما يطالَب به العلماء اآلخرون. إال أنه سيكون 
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ليه، من الضروري التأكد من أم يف احلقيقة مؤيدون من اهللا ومقربون إ
فإذا ثبت أم حائزون على التأييد اإلهلي، فعند ظهور االختالف بينهم 
وبني العلماء اآلخرين يف بيان معىن ما لكتاب اهللا، جيب أن يقبل املعىن 

قائما؛  ١الذي بينه املبعوثون حصرا. وما زال العمل ذا املبدأ على الدوام
ود يف بيان حتقق وبني اليه �فمثال حني حصل االختالف بني عيسى 

نبوءة النيب مالخي عن جميء إيليا ثانية، فمع أن التفسري الذي قدمه اليهود 
وهو أن املراد من بعثة النيب  �كان حبسب الظاهر، بينما قول عيسى 

إيليا ثانية هي بعثة مثيله، كان يبدو تأويال ركيكًا، بل يتسم بنوع من 
وكان صرفًا عن الظاهر دون  اإلحلاد وكان جديرا بالضحك عند اليهود،

إقامة أي قرينة؛ فمع ذلك حني رأى السعداء أن هذا الرجل مؤيد من اهللا 
                                                           

وإن قال أحدهم بأنه إذا كان التسليم باملعىن الذي قاله امللهم ضروريا عند  ١
االختالف، فقد يفسر مدعي اإلهلامِ والبعثة الذي مل يثبت بعد أنه من اهللا، كتاب اهللا 

ميكن التسليم بتلك املعاين اليت أتى ا؟ تفسريا يترشح منه اإلحلاد صراحةً، فكيف 
ال تتحقق فجوابه أن من عالمة امللهم الصادق مبوجب الوعد القرآين أنه يؤيد من اهللا، و

غريه. فإن ثبت صدقه من خالل هذه العالمة فكيف يعد ملحدا؟ فقد سبق نبوءة أحد 
قة على هذه املسألة وختم من اهللا وعد بأن املفتري يهلَك. وباختصار، قد متت املصاد

وغريِه  اإلهلام والوحيبني مدعي عليها آالف الصادقني بدمائهم؛ أنه إذا ظهر اختالف 
، فإمنا يقبل املعىن الذي خرج من فم ذلك املدعي بعد أن يكون يف بيان معىن أي نص

ا أن صدقُه قد ثبت بالتأييد اإلهلي. هذا هو الطريق الذي سلكه الصاحلون، فثبت من هن
الذي يدعي تلقي الوحي واإلهلام فإمنا جيدر قوله بالرد فقط يف حالة ال تكون معه 

  اآليات. منه
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 �وأن احلقيقة انكشفت عليه بالوحي، قبلوا التفسري الذي بينه عيسى 
وردوا معىن اليهود، وإن كان يف الظاهر يبدو هو الصحيح. مث حدث نزاع 

سري النبوءة عن "مثيل موسى" الواردة يف يف تف �مماثل لليهود مع نبينا 
التثنية يف التوراة؛ حيث كانوا يقولون بأن ذلك النيب سيأيت من بين 
إسرائيل، وكانوا يقولون إن اهللا أقسم لداود أنه سيظل يبعث األنبياء من 

قال إن هذا املعىن ليس صحيحا  �عائلته فقط، لكن سيدنا وموالنا النيب 
أن ظهور مثيل موسى كان جيب أن يكون من إخوة وإمنا املعىن الصحيح 

بين إسرائيل، أي من بين إمساعيل. فمع أن معاين اليهود كان قد اتفق عليها 
علماؤهم منذ ألفي عام، وكان ذلك حجة قوية للجاهل؛ أنه كيف ميكن 
أن يسلِّموا مبعىن جديد خمالف للمعىن الذي عد صحيحا عند مجع كبري من 

ألفي عام وكان مبنـزلة العقيدة اإلمجاعية؟ مع ذلك حني رأى العلماء منذ 
كما  - �أي نبينا -  العقالء أن املعىن اجلديد قد بينه اإلنسان املؤيد من اهللا

اعتقدوا أن العقل اإلنساين ميكن أن خيطئ يف االجتهاد يف بيان املعىن، بينما 
، �املعىن الذي بينه الوحي فال ميكن أن يخطئ؛ قبِلوا تفسري سيدنا النيب 

ورموا تفسري املعارضني كمهمالت، وإن كانوا يدعون مشايخ دينهم 
تأييد من اهللا وصاحب  وعلماءه، ألم أيقنوا أن هذا الرجل حائز على

خوارق، وأن التأييدات السماوية تالزمه. فلم جيدوا بدا من القبول بأن 
معاين اليهود والنصارى ليست صحيحة. فمن هذا املنطلق أسلم مئات 
اليهود والنصارى تاركني املعاين اليت مت عليها االتفاق منذ ألفي سنة، فمن 
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اختالف يف بيان تفسريٍ لكتاب اهللا هذين النظريين ثبت قطعا أنه إذا ظهر 
بني قوم ومبعوث من اهللا، فإن املعىن الذي بينه املبعوث هو حصرا جيدر 
بالقبول وإن كان يبدو يف الظاهر ضعيفًا وبعيدا عن القياس. وهلذا السبب 
ال نفسر معظم نصوص التوراة واإلجنيل مبا فسرها اليهود والنصارى، وإمنا 

املعاين اليت بينها القرآنُ الكرمي. فحني حتقق هذا املبدأ سنقبل يف كل حال 
وجب أن نالحظ أنه لو كان املشايخ املعارضون يتسمون باألمانة 
واإلنصاف، ففي حالة دعواي بكوين املسيح املوعود وكنت أُفسر تأييدا 
لدعواي بعض األحاديث واآليات تفسريا ال يقبله املعارضون، كان جيب 

إذا كان تفسريي يف نظرهم ضعيفًا على سبيل - تقوى على أهل ال
أن يسووا هذا اخلالف معي عند ظهوره حبسب الطريق  - االفتراض

املعهود، كما ظل يسويه الصاحلون السابقون يف مثل هذا الوضع؛ أي كان 
جيب أن يتأكدوا هل هذا الرجل مؤيد من اهللا أم ال، لكنهم مع األسف مل 

سلك، مع أنه لو كان عندهم إنصاف لوجب عليهم يسلكوا معي هذا امل
أن يتخذوا هذا الطريق مبقتضى األمانة. واألغرب من ذلك أن اجلانب 
الذي اختذناه لتفسري النصوص هو صحيح جدا واألقرب إىل القياس عقال 
أيضا، إال أن معارضينا مع ذلك أعرضوا عنه. مع أنه كان من الواجب 

را بعد التأكد من أن التأييد اإلهلي حيالفين عليهم أن يقبلوا تفسريي حص
حىت لو بدا ضعيفا مقابل تفسريهم. فقولوا اآلن؛ أهذا هو طريق التقوى 
الذي اختاروه؟ تأملوا! أي طريق اختذه السعداء حني ظهرت هذه اخلالفات 




	�م�א����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������١٤٥�

بني األنبياء واألمم األخرى؟ أليس من احلق أم قبلوا التفسري الذي خرج 
  بياء يف أي حال؟من فم األن

نظهر مرة أخرى، عودةً إىل الكالم السابق، أننا أعددنا دواءين  اآلن
مركَّبني لعالج الطاعون مواساةً للخلق، أحدمها كلَّف ألفني ومخسمئة 

" ١الرماينروبية؛ فقد هيأ أخي املولوي احلكيم نور الدين احملترم "الياقوت 
 وتربعهللا بأربعمئة روبية، بقيمة ألفي روبية، كما تربع الشيخ رمحة ا

  ئة روبية. مباألحبة اآلخرون 
لقد سمي هذا الدواء بالترياق اإلهلي، فسوف يفيد إذا تفشى 
الطاعون يف فصل الشتاء مرة أخرى ال مسح اهللا. حاليا ال نستطيع أن 
نقول ملن سوف يقدم هذا الدواء الغايل الذي كلف إعداده ألفني 
ومخسمئة روبية، وهل هو قابل للبيع أم ال؟ فالدواء قليل وأفراد اجلماعة 

احلياةَ  الترياق اإلهليوإنين أحب أن ينال العامةُ من هذا  كثريون،
اجلديدة، لكنين ال أقدر على ذلك. كنت قد تلقيت يف اإلهلام مجلة "يا 
مسيح اخللق عدوانا".. وإين ألرى أن املراد من العدوى هذا الطاعون 
نفسه. وإذا مل أُخطئ يف تفسري اإلهلام الذي ورد فيه "إنه آوى القرية" 

يس من الغريب أن تبقى قاديان دار األمان يف شدة الطاعون. إنين فل
أدعو اهللا دوما ويف الصلوات اخلمس أن يرفع اهللا هذا املرض من العامل 
ويعفو عن تقصريات عباده، إال أنين حبسب اإلهلامات اليت بينتها أخشى 

                                                           
 . (املترجم)أحد مكوناته ١




	�م�א��������������������������������������                  � � �١٤٦� 

وسم كثريا أن تشتعل هذه النار يف فصل الشتاء أو يف بدايته أو حىت يف م
  األمطار إذا مل يتب الناس. 

وليكن معلوما أن احلكم يف الكفر واإلميان سيتم بعد املوت، فالعذاب 
ل يف الدنيا بسبب ذلك، وإن األمم السابقة اليت أُهلكت فلم نـزال ي

لك بسبب الكفر، وإمنا أُهلكت لتجاسرها وشرورها ومظاملها. فلم 
أُهلك نتيجة مظامله واعتداءاته يهلَك فرعون أيضا بسبب كفره بل قد 

 رد الكفر. فلو كان أي ض للعذاب يف هذا العاملفقط، فال أحد يتعر
كافر مسكينا وهادئ الطبع ومل يكن ظاملا فسوف يحاسب على كفره 
يوم القيامة فقط. أما يف هذا العامل فإمنا حيل كل عذاب بسبب الظلم 

حدث على الدوام. فإذا كان والفاحشة والتجاسر والشرور، وكذلك سي
الناس يف نظر اهللا متباهني ومتكربين وظاملني وعدميي اخلوف ومؤذي 
الناس سواء كانوا مسلمني أو هندوسا أو نصارى، فلن يسلموا من 
العذاب. ليت الناس يفهمون هذا األمر ويكونوا عبادا مساكني وعدميي 

الدوام. لقد جاء  الشر، ما يفعل اهللا بعذاب أحد منهم إن خافوه على
مجيع أنبياء اهللا للرمحة، والذي مل يقبل الرمحة فقد طلب العذاب. فكل نيب 
مقدس جاء يف العامل برسالة الرمحة، أما العذاب فلم يأت من اهللا وإمنا 

له الناس بأعماهلم. غري أن األنبياء جعلوا عالمة للصادقني أيضا إذ نـزاست
نا أيضا أين قد حضرت لعالج . فليتضح ه١ل معهمنـزظل العذاب ي

                                                           
 ولذلك قد ورد يف األحاديث أن يف زمن املسيح املوعود سيتفشى الطاعون أيضا. منه ١
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الطاعون مرمهًا أيضا هو وصفة قدمية تتداول منذ زمن املسيح وامسها 
"مرهم عيسى" وإن كانت بعض األدوية قد تغريت مبرور الزمن؛ أي يتبني 
بقراءة كتب الطب الكثرية أن طبيبا أدخل يف هذه الوصفة دواًء، وغريه 

ا التغري حصل يف دواء أو دوائني أدخل بدال منه دواًء آخر، إال أن هذ
فقط، ويبدو سبب ذلك عائدا إىل أنه ال يوجد يف كل بلد كل األدوية، 
أو توجد ولكن بكمية قليلة أو ال توجد يف بعض الفصول. فمن احملتمل 
أن أحد األطباء حني مل يعثر على دواء معني، أدخل دواء آخر بدال منه. 

كبات "األقرباذينات" يف بعض وإن االختالف الذي يوجد يف مجيع مر
الوصفات فإمنا سببه يعود إىل هذا األمر، إال أننا حضرنا ببذل اجلهود 
الشاقة الوصفة احلقيقية، واسم هذا املركب "مرهم عيسى"، ويسمى 
مبرهم احلواريني أيضا. ومن أمسائه "مرهم الرسل" أيضا ألن النصارى 

م كانوا يتوجهون كالرسل إىل كانوا يسمون احلواريني "رسلَ املسيح" أل
حيث يؤمرون. ومن الغريب جدا أنه كما ثبت أن هذه الوصفة أقدم 
الوصفات الطبية، فقد ثبت أيضا أن أطباء أغلبية األمم سجلوا هذه 
الوصفة يف كتبهم، فكما ظل األطباء النصارى يسجلون هذه الوصفة يف 

ومية القدمية أيضا، كتبهم كذلك توجد هذه الوصفة يف كتب الطب الر
واألغرب من ذلك أن األطباء اليهود أيضا نسخوا هذه الوصفة يف كتبهم 
وأم أيضا صاروا يعتقدون أن هذه الوصفة كانت قد حضرت من أجل 

، وقد سلّم األطباء النصارى واوس �عالج جروح عيسى 
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واملسلمون وسائر األطباء الذين خلوا يف شىت الشعوب يف كتبهم 
. فقد �إلمجاع بأن هذه الوصفة كانت قد حضرت من أجل عيسى با

وجدت ألف كتاب من بني كتب هذه الفرق املختلفة سجلت فيها هذه 
الوصفة مع سبب التسمية، ومعظم تلك الكتب ما زالت موجودة بفضل 

يف مكتبتنا. فقد كتب الشيخ الرئيس "أبو علي ابن سينا" أيضا  �اهللا 
"القانون". ففي مكتبيت نسخة خمطوطة من  هذه الوصفة يف كتابه

هـ فهي  ٥٠٠"القانون" للشيخ أيب علي ابن سينا، اليت خطت قبل سنة 
األخرى تضم هذه الوصفة مع ذكر سبب التسمية. ويتبني مبالحظة كل 
هذه الكتب أن "مرهم عيسى" هذا كان قد أُعد عندما كان اليهود 

ليب قصد القضاء عليه، وكانوا على الص �األشقياء قد علَّقوا املسيح 
كان قد قرر أن  �قد دقّوا يف قدميه ويديه مسامري من حديد، إال أن اهللا 

بفضله وكرمه األسباب  �ينقذه من املوت على الصليب، وهلذا مجع 
اليت أدت إىل إنقاذه. وكان من مجلة تلك األسباب أن علق حضرته على 

نت زوجة بيالطس الذي كان الصليب يوم اجلمعة قُرابة العصر، وكا
حاكم البلد قد رأت رؤيا خميفة قبل الصلب يف الليلة نفسها، خالصتها 
أنه لو قُتل هذا الرجل الذي يسمى يسوع فسوف حيل عليهم الدمار، 
فقصت هذه الرؤيا على زوجها بيالطس، وملا كان أهل الدنيا عادة 

ر مساع الرؤيا، متوسوسني وجبناء، فقد فزع زوجها بيالطس كثريا إث
وبدأ يف اخلفاء خيطّط إلنقاذه من القتل يف كل حال، وأول حيلة قام ا 
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لتحقيق هذه اخلطة السرية مع اليهود أنه دبر صلب املسيح يوم اجلمعة 
وقت العصر، وكان يعرف أن اليهود يريدون الصلب حصرا، ولن يرضوا 

فإن لعنة اهللا حتل بقتله بأي أسلوب آخر. ذلك ألن الذي يقتل بالصليب 
عليه حبسب دين اليهود وال يرفع إىل اهللا، وبعد ذلك ال يبقى ممكنا أن 
حيبه اهللا أو يعد عند اهللا من املؤمنني والصاحلني، لذا كان اليهود يتمنون 
أن يصلبوا املسيح مث يعلنوا حبسب التوراة أنه لو كان نبيا صادقا ملا صلب 

ملسيح أو يفسدوا من كانوا حيسنون به الظن حتما، ويشتتوا بذلك مجاعة ا
على الصليب ال مسح اهللا لوصم بالعار،  �يف اخلفاء، فلو قتل عيسى 

وما كانت لتثبت صحة نبوته قط، ومل يكن ليعد من الصادقني. هلذا قد 
مجع التأييد اإلهلي مجيع األسباب اليت أدت إىل إنقاذه من الصلب، وكان 

أن زوجة بيالطس أُريت رؤيا، فدبر بيالطس  أول تلك األسباب هو
خوفا منها أن يصلب املسيح يوم اجلمعة وقت العصر، ولعله ذه اخلطة 
فكر أن املسيح سينجو خالل هذه املدة القصرية اليت تقدر بساعتني. ألنه 
كان من املستحيل أن يبقى املسيح على الصليب بعد اية يوم اجلمعة، 

ما يف شريعة اليهود أن يبقى أحد على الصليب يوم ذلك ألنه كان حرا
السبت أو ليلته، وكانت طريقة الصلب أن ارم كان يثبت على 
الصليب، فتدق املسامري يف قدميه ويديه، وكان يبقى ثالثة أيام يف هذه 
احلالة يف الشمس، وكان ارم ميوت أخريا باجتماع أسباب كثرية؛ أي 

ع والعطش لثالثة أيام. لكن الذي كان يعلّق على باألمل والشمس واجلو
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ل كما بينت آنفًا يف اليوم نفسه، ألن نـزالصليب يوم اجلمعة كان ي
إبقاءه يوم السبت على الصليب كان ذنبا كبريا ويتسبب يف الغرم 
والعقاب. فقد انطلت مكيدة بيالطس هذه عليهم؛ إذ قد علّق املسيح 

األخرية من يوم اجلمعة، وليس ذلك فحسب على الصليب يف الساعات 
بل قد هيأ اهللا بفضله أسبابا أُخرى أيضا مل تكن يف قدرة بيالطس، وهي 
أن اليهود علّقوا املسيح يف وقت العصر الضيق، فهبت عاصفة شديدة 
فورا جعلت النهار شبه ليل، فخاف اليهود أن يكون الليل قد حل، ألم 

تا من إبقاء أحد على الصليب يوم السبت أو ليلته. كانوا قد منعوا منعا با
ومعلوم أن ليلة اليوم اليت تسبق اره تعد يف دين اليهود جزًءا من ذلك 
اليوم، هلذا فإن الليلة اليت تلت ار اجلمعة عدت من السبت، فقلق اليهود 
جدا من هبوب العاصفة وخافوا أن يبقى هذا الرجل على الصليب ليلة 

، فأسرعوا إىل إنزاله مث كُسرت عظام اللصني اللذين صلبا معه، أما السبت
الذين كانوا فُهموا من قبل - عظام املسيح فلم تكسر، ألن جنود بيالطس

قالوا بأن ليس به نبض و"إن املسيح قد مات". وأرى أنه ملا كان  -سرا
طس يف قتل الصادق ليس مهمة سهلة ومما يستهان به، فلم يكن جنود بيال

ذلك الوقت يبذلون اجلهود إلنقاذ املسيح وحدهم، بل كان اليهود أيضا 
قد فقدوا الصواب وكانت قلوم أيضا ترجتف برؤية آثار الغضب ومثلت 
أمام أعينهم تلك العذابات السماوية اليت حلت م يف املاضي. فلم يتجرأ 

ر العظام أي يهودي على أن يصر على كسر العظام، ومل يقل سنكس
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حتما ولن منتنع عن ذلك. ألن رب السماوات واألرض كان وقتئذ يف 
غضب شديد، وكان اجلالل اإلهلي يلقي الرعب يف قلوب اليهود، هلذا 

حني  - الذين ظل آباؤهم جيربون الغضب اإلهلي على الدوام- فإن اليهود
سماء الحظوا العاصفة الشديدة احلالكة وآثار العذاب وتراءت هلم من ال

  آثار مرعبة، هربوا إىل بيوم فزعني مذعورين.   
مل ميت على الصليب حتما أنه  �لليقني بأن عيسى  الدليل األولف

ذكر يف اإلجنيل مماثلته بالنيب يونس وقال إنه سيبقى يف القرب ثالثة أيام كما 
بقي يونس يف بطن احلوت. فهذه املماثلة اليت ذكرها نيب بلسانه جلـديرة  
بالتدبر؛ ألنه إذا كان املسيح قد وضع يف القرب ميتا فكيف تتحقق مماثلـة  

كان يونس قد بقي يف بطن احلوت ميتا؟ فهذا دليـل   احلي بامليت؟ فهل
عظيم على أن املسيح مل ميت على الصليب حتما، ومل يدخل القرب ميتا. 

أن زوجة بيالطس أُريت يف الرؤيا أنه إذا هلك هذا الرجل  والدليل الثاين
-  لو صلب يف احلقيقة �فسوف حيل بكم الدمار، فالظاهر أن عيسى 

لكان من الضروري أن يتحقق ما قاله املـالك   - أي مات على الصليب
لزوجة بيالطس، والثابت من التاريخ أن بيالطس مل حيل به أي دمـار.  

أن املسيح كان قد دعا لنجاته طول الليل، ومن املستبعد  والدليل الثالث
عن القياس متاما أن يدعو املقرب إىل اهللا طول الليل باكيا وال يستجاب 

أن املسيح حني علِّق على الصليب دعا اهللا مرة أخرى  رابعوالدليل الله. 
ليخلصه قائال: "إيلي إيلي ملا شبقتين" أي إهلي إهلي ملاذا خذلتين. فكيف 
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ميكن أن ال يكون اهللا قد رمحه بعد صدور التضرع واحلُرقة هلذه الدرجة؟ 
وضع على الصليب مدة ساعة ونصف  �أن املسيح  والدليل اخلامس

ا فقط بل رمبا أقل من ذلك مث أُنزل، ويف هذه احلالة من املسـتبعد  تقريب
جدا أن يكون قد مات خالل هذه املدة القصرية وبأمل بسـيط. وكـان   

الصليب. فقد قـال  اليهود أيضا يظنون ظنا قويا بأن يسوع مل ميت على 
، أي ظل اليهود يف شك �١وما قَتلُوه يقينا�أيضا تصديقًا لذلك  �اهللا 

أنه  والدليل السادسخبصوص قتل املسيح ومل يتأكدوا يقينا أم قتلوه. 
حني طُعن يسوع حبربة يف جنبه طعنا بسيطًا سال منه الدم، ولوحظ الدم 

 والدليل السابعيسيل. ومن املستحيل أن يالحظ الدم يسيل من امليت. 
ريا للقضـاء علـى   أن ساقا يسوع مل تكسرا، بينما كان ذلك ضـرو 

املصلوبني، فقد ثبت من التاريخ أن البعض كانوا يبقـون أحيـاء بعـد    
قضائهم ثالثة أيام على الصليب. فكيف ميكن أن ميوت من بقي معلقـا  

أنه  الدليل الثامنعلى الصليب لدقائق معدودة ومل تكسر عظامه أيضا؟ 
الصـليب  قد ثبت من اإلجنيل أن يسوع لقي حوارييه بعد النجاة مـن  

وأراهم جروحه، لو كان يسوع قد نال بعد موته جسما جديدا جالليـا  
على جناة عيسى  الدليل التاسعلكان من املستحيل أن تبقى له اجلروح. 

من املوت على الصليب وصفة مرهم عيسى، ألنه ال يصـدق أن   �
يكون األطباء املسلمون واألطباء النصارى واوس والرومان واألطبـاء  

                                                           
 ١٥٨: النساء ١
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هود قد اخترعوا هذه الوصفة بالتآمر، بل هذه الوصفة ما زالت مسجلة الي
يف مئات كتب الطب، فاإلنسان البسيط أيضا ميكن أن يقرأها يف ذكـر  
أمراض اجللد يف أقرباذين قادري. فالواضح أن أنواع التحريف والنقص 
 والزيادة حمتملة يف الكتابات الدينية ألن التعصبات تتدخل فيها يف أغلب

األحيان، أما الكتب اليت أُلّفت علميا فهي تكتب مبنتهى البحث والتدقيق، 
هلذا فإن وصفة مرهم عيسى هذه، وسيلةٌ مثلى الستكشـاف احلقيقـة   

كان قـد   �األصلية، وتستنبط منها درجةُ األفكار القائلة بأن عيسى 
صعد إىل السماء! مث من البديهي أصال أنه مل تكن من حاجة لرفع عيسى 

جبسمه إىل السماء، فاهللا حكيم وال يتصرف عبثًا أبدا، فإذا كان قد  �
يف غار ثور على بعد ميلني أو ثالثة أميال فقط من مكـة   �أخفى نبينا 

وأعاد مجيع الباحثني عنه خائبني خمفقني، أفلم يكن قادرا علـى إخفـاء   
املسيح يف أي مغارة يف جبل، وخاف من مالحقة اليهود وقدرم علـى  
العثور عليه؟ فلم يقتنع مبا دون السماء الثانية؟ باإلضافة إىل ذلك ال يثبت 

يف  �أيضا وردت حبق عيسى  ١من أي آية أو حديث أن كلمة صعود
أي موضع من القرآن الكرمي واحلديث، غري أن كلمة الرفع واردة وقـد  

                                                           
يف احلديث الصحيح مائة وعشرين عاما، والثابت  �لقد حدد عمر عيسى  ١

انضم إىل عامل األموات بترك هذا العامل،  �من احلديث الصحيح أن عيسى 
وما زال ميكث مع الذين ماتوا، فال يأكل وال يشرب وال ينام وال يتميز بأي 
عمل من األعمال الدنيوية، فالنيب حيىي الذي ذهب إىل العامل اآلخر بعد املوت 

 ا معه. منهأيض
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جاءت بعد التويف. ولقد علمنا من مواضع عدة مـن القـرآن الكـرمي    
واحلديث أن املؤمنني يرفعون بعد التويف؛ أي روح املؤمن تـدعى إىل اهللا  

. وإن �إِلَى ربك ارجِعي�روحانيا بعد مفارقة اجلسم كما يتبني من آية 
نني يرفعون إىل كان مجيع األنبياء والرسل والصديقني واألولياء وسائر املؤم

اهللا روحانيا بعد املوت، ويكرمون مبنح مرتبة الرفع، إال أن رفع عيسـى  
قد ذُكر يف القرآن الكرمي خصيصا ألن اليهود كانوا يرفضون رفعه  �

" �الروحاين بشدة وال يزالون يرفضونه، وحيتجون بأن يسوع "عيسى 
وحانيا؛ أي ال ترفع قد صلب، وقد ورد يف التوراة أن املصلوب ال يرفع ر

بل تلقى إىل احلضـيض ملعونـة.    - أي إىل مقامِ الراحة-  روحه إىل اهللا
 �وكان اهللا يريد دحض اعتراض اليهود هذا ويشهد على أن املسيح 

إِنـي   ١يا عيسـى � �قد رفع روحانيا، وبقصد هذه الشهادة قال اهللا 
                                                           

يا عيسى �إن حالة املعارضني مدعاة للرثاء؛ فهم ال يفكِّرون أنه إذا كانت آية  ١
إِلَي كعافرو فِّيكوتي مدف إىل بيان املوت الطاهر ومل تقصد بيان الرفع  �إِن مل

الروحاين ودحض فكرة كونه ملعونا، فأي حاجة كانت إىل ذلك؟ وأي حاجة 
دينية فرضت نفسها للرفع اجلسماين، فاملؤسف أم حيرفون األمر السديد بغري حق، 

ه ملعونا. إمنا القضية أن اليهود كانوا ينكرون الرفع الروحاين للمسيح بعد وصف
البيان أن عيسى مل يكن ملعونا، بل كان قد رفع إىل  �رافعك إِلَي�فاآلن قُصد من 

. �قد ثبت موت املسيح  - اليت معناها يف البخاري: اإلماتة-اهللا. فبكلمة التويف 
حيثما وردت يف القرآن الكرمي حبق الناس فإمنا  �خلَت�أضف إىل ذلك أن كلمة 

، )١٤٥ :(آل عمران �قَد خلَت من قَبله الرسلُ�وت، هلذا فآية جاءت مبعىن امل
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 كرطَهمو إِلَي كعافرو فِّيكوتوامكَفَر ينالَّذ نيا عيسـى إين   ؛ أي�١م
سأميتك، وبعد الوفاة أرفعك إيل وأطهرك من التهم اليت ألصـقها بـك   
أولئك الذين مل يقبلوا صدقك. فالواضح اآلن أن الرفع املادي مل يكن قيد 
البحث هنا، فليس من عقيدة اليهود أبدا أن الذي مل يرفع جبسمه فليس 

خيف؟ إن كالم اهللا نبيا أو مؤمنا، فأي حاجة كانت لبدء هذا البحث الس
ه من اللغو فهو حيكم يف القضايا اليت من الضروري البـت فيهـا،   نـزم

كافرا وكاذبا ومفتريا والعياذ  �فاليهود األشقياء كانوا حيسبون املسيح 
وسائر  �باهللا، وكانوا يقولون إنه مل حيظ بالرفع الروحاين مثل موسى 

ما بدأ النصارى يوافقو كم اهللا الصاحلني، وحلدأن كال  �م الرأي، فح
بعد املوت مثلما  �الفريقني كاذب وأن املسيح قد رفع بال شك إىل اهللا 

رفع مجيع الصادقني، فهذا القرار بعينه مثل الذي ورد يف األحاديـث أن  
هان من مس الشيطان، وفسر املشـايخ  نـزعيسى وأمه عليهما السالم م

ها من مـس الشـيطان   نـزليس ماجلهلة أن كل من سوى عيسى وأمه 
إِنَّ عبادي لَـيس  �سواء كان نبيا أو رسوال، أي ليس بريئا، ونسوا آية 

 هِملَيع لْطَانٌلَكأمهلوا آية  ، كما�٢س�دلو موي هلَيع لَامبينمـا  �١س .
                                                                                                                                   

حصرا. فاإلنكار مع هذا الكم اهلائل من األدلة  �هي األخرى تثبت وفاة عيسى 
 على املوت ملؤسف جدا، فما هذا الدأب؟ منه

 ٥٦: آل عمران ١
  ٦٦: اإلسراء ٢
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كان هدف هذا احلديث هو ذب اليهود ودفع اعتراضهم، إذ ملا كـانوا  
يلصقون مبرمي وعيسى عليهما السالم أشنع التهم فقد شهد رسـول اهللا  

أنه مل يكن أحد من اليهود حمفوظا من مس الشيطان، فـإذا   �املقدس 
وأمه. وليس املراد من احلـديث   �كان أحد منهم بريئا فكان عيسى 

وأمه حصرا معصومان من مس الشيطان، أما  �والعياذ باهللا أن عيسى 
  من سوامها فليس مبعصوم منه سواء كان نبيا أو رسوال!

فكما خيطئ بعض املشايخ السفهاء يف هذا، يعتقدون خطأً أيضا بأن املراد 
ي مل تكن قيد البحث، وال من الرفعِ الرفع املادي، مع أن قضية الرفع املاد

جتدر هذه املسألة بأي اهتمام. ذلك ألن أي دين يف العامل ال جيعل الرفع 
اجلسماين شرطًا للنجاة، بينما الرفع الروحاين هو شرط النجاة، وكان اليهود 

من األمر الذي هو شرط النجاة  �يسعون جاهدين أن حيرموا عيسى 
لشرط غري متحقق فيه. وهلذا اهلدف حبسب التوراة؛ أي يثبتوا بأن ذلك ا

كانوا قد صلبوه على حد زعمهم، وإن عاقبة الصلب اليت وردت يف التوراة 
ليست أن املصلوب ال يصعد إىل السماء جبسمه املادي، بل هي أن روح 
املصلوب ال ترفع إىل اهللا كالصادقني. فاليهود ما زالوا أحياء، فلو كان أحد 

ماذا استنتجوا من صلب املسيح؟ هل استنتجوا أن يهمه إحقاق احلق لسأهلم 
املسيح حرم من الصعود إىل السماء جبسمه بسبب الصلب أم أنه حرم من 
الرفع الروحاين إىل اهللا بعد الصلب؟ فهل كان احلكم يف هذه القضية صعبا؟ 
                                                                                                                                   

 ١٦: مرمي ١
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لكن يف هذا الزمن املليء بالفنت واملفاسد قد يكون واحد من ماليني البشر 
حلق حبماس. فمن منة اهللا على العباد أنه يكشف احلق من كل باحثا عن ا

ناحية وجيعل بعض األدلة شاهدة على أخرى، وال يتواىن حىت مييز اخلبيث 
من الطيب ويفصل الطيب عن اخلبيث. ففي تأييد ذلك؛ من عجائب القدرة 
اإلهلية أنه عثر على وصفة مرهم عيسى يف مجيع الكتب، وثبت أن مجيع 

يف العامل تقريبا قد كتبوا هذه الوصفة يف كتبهم، وكتبوا أيضا أن هذا األطباء 
. �املرهم مفيد جدا للجروح والرضوض، وكان قد أُعد جلروح عيسى 

إن حبوث األطباء هذه رائعة لدرجة تنكشف ا مجيع األسرار اإلهلية 
أنه  �وتنكشف احلقيقة، ويثبت جبالء أن األمر احلقيقي يف سوانح عيسى 

نقذ من املوت على الصليب حبسب الوعود اإلهلية مث ظل يعاجل جروحه ذا أُ
املرهم ملدة أربعني يوما، كما يتبني من األناجيل أيضا أنه مكث أربعني يوما 
متخفيا بعد حادثة الصلب يف املنطقة اليت علِّق فيها على الصليب. مث هاجر 

قد سكنوا فيها بعد إخراجهم  حبسب األمر اإلهلي إىل البالد اليت كان اليهود
من وطنهم، فكان قد وصل إىل كشمري ذه النية ومات فيها عن عمر يناهز 

عاما، ويوجد ضرحيه يف حي خانيار يف مدينة سرينغر، وهو مشهور  ١٢٠
يف هذه البالد باألمري يوز آسف النيب، والناس يقولون إنه قد مضى على وفاة 

إن "مرهم عيسى" هذا معجزة من  . باختصار،١عاما ١٩٠٠هذا النيب 

                                                           
اإلجنيلُ الذي عثر عليه يف غار يف منطقة "التيبت"، يشهد على أنّ القرب يف كشمري  ١

والذي نشره عامل روسي جبهد بالغ، فسخط عليه القساوسةُ كثريا. هذا اإلجنيل 
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وما زال فيه قدرة على اندمال اجلروح والرضوض.  �معجزات عيسى 
وهذا املرهم يفيد يف عالج الطاعون أيضا، وطريقة استخدامه أن تدلك به 
املواضع اليت تظهر فيها حبة الطاعون عادةً، أي عند األذن وحتت العنق 

ىل ذلك جيب أن تجعل حبات من وداخل اإلبط ومغابن الفخذ. باإلضافة إ
" مع اخللّ، وتتناول تلك احلبوب كل يوم مع العريان. وعصارة ١"جدوار

الكافور وكلورافارم ووائنم ابيكاك ختلط من كل واحد منها عشرين قطرة 
غراما من املاء، وينبغي أن يتناول هذا  ٨١.٦على أقصى حد ويضاف إليها 

ا أي صباحا وظهرا ومساء مع دواء السائل اخلليط ثالث مرات يومي
"الياقوت الرماين" الذي مسيناه بالترياق اإلهلي. وإذا مل يعثر على الترياق 
اإلهلي، فتناول هذه السوائل فقط حبسب الطريقة املذكورة، باإلضافة إىل 

  تناول حبات من "جدوار" سيفيد بإذن اهللا.
عشرة سنة فيكفيهم ثالث  أما األوالد الذين يبلغون من العمر إىل اثنيت

  قطرات فقط يف كل مرة. 
نا األول الذي نشرناه عن الطاعون إعالن مرة أخرىنريد أن نسجل هنا 

علي  �؛ وذلك ملعرفة عامة الناس ليتبني كيف كشف اهللا ٦/٢/١٨٩٨يف 
بعض أسرار الربوبية قبل ظهورها، ولكي يكون هذا اإلعالن سبب قوة إميان 

  الناس يف املستقبل، ويتسبب يف حتقق اليقني الكامل لطالب احلق؛ وهو: 
                                                                                                                                   

يعارض كثريا أناجيل القساوسة يف مضامينه، وخيالف العقيدة املعاصرة، وهلذا السبب 
 . منهةحظر نشره يف هذا البلد. لكننا حناول أن ننشره بعد الترمج

 يزيل السم. (املترجم) ": نبات طيب هندي"zedoaryجدوار ١
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� 
  نحمده ونصلي على رسوله الكريم

����كُماؤعلَا دي لَوبر أُ بِكُمبعا ي����١قُلْ م  

ĐÛa��Çb��æì@ @
مدينة مومباي واملدن األخرى والقرى وال يزال املرض الذي هاجم 

آالف البيوت  تيهاجم، لغين عن البيان؛ فقد يتم آالف األوالد، وخرب
وفُصل األصدقاء عن أصدقائهم واألعزة عن أعزم لألبد. ومل يتوقف 
األمر بعد. وال شك أن حكومتنا احملسنة قد قامت بشىت التدابري مبنتهى 

مئات األلوف من الروبيات شفقةً على شعبها ونشرت  املواساة وبذلت
التوجيهات املمكنة من حيث القواعد الطبية، إال أن األمان الكامل من 
هذا املرض املهلك مل يتحقق حىت اآلن، بل إنه يف تزايد يف مومباي، وما 
من شك يف أن البنجاب أيضا يف خطر. فعلى كل واحد أن يكون 

ه يف مواساة بين البشر ألن الذي ليس يف مشغوال حبسب فهمه وبصريت
طبعه أي مواساة ليس إنسانا. فمن الضروري جدا أيضا أن ال ينظر إىل 
تدابري احلكومة وتوجيهاا بسوء الظن، ويتبني بإمعان النظر أن مجيع 

                                                           
 ٧٨ :الفرقان ١
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توجيهات احلكومة يف هذا اخلصوص مبنية على تدبريٍ حسن جدا. فمن 
ل تدابري أحسن بكثري، أما اآلن فليس يف أيدينا احملتمل أن تظهر يف املستقب

وال بأيدي احلكومة تدبري أفضل وأحسن من التدابري احلالية حبسب املبدأ 
الطيب. لقد انتقد بعض الصحفيني تدابري احلكومة كثريا، لكن التساؤل 
ينشأ هنا: أي تدبري قدموه أفضل من هذه التدابري؟ صحيح أنه يشق كثريا 

ذا البلد والذين يتمسكون باحلجاب األوامر بفصل املريض على نبالء ه
 - وإن كانت امرأة حمجبة شابة- فورا عن سائر أفراد البيت وأن يسكن

منعزل جيد التهوية قد خصصته احلكومة ملرضى املدينة أو القرية.  يف مكان
ا حىت لو كان املصاب طفال يعامل باملعاملة نفسها، وبقية أفراد العائلة أيض

ينبغي أن يسكَنوا حتت عريشة يف ميدان مير فيه اهلواء سريعا. لكن احلكومة 
يف الوقت نفسه نشرت توجيها أيضا أنه إذا كان واحد أو اثنان من أقارب 
املريض أرادوا السكن يف البيت نفسه العتنائهم به فيمكنهم ذلك، فأي 

لبعض تدبري أكرب من هذا ميكن أن تتخذه احلكومة، إذ قد مسحت 
األشخاص بالسكن مع املريض؟ فلو اشتكى أحد وسأل: ملاذا يخرج من 
البيت ويوضع يف الغابة؟ فهذه الشكوى ناجتة عن احلمق. إنين أعلم يقينا أن 

 احلكومة تلقَّتها اليت نفسها التصرفات منه سيستصدر نفسه اإلنسان هاجس
  اخلطرية مثل هذا. األمراض يف تتدخل مل لو حىت ،عاتقها على

فمثال إذا كان أفراد عائلة واحدة يسكنون يف بيت ومات اثنان منهم 
أو ثالثة، فسوف يدفعهم اهلم إىل اخلروج من ذلك البيت املشئوم 
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عاجال، وبعد اخلروجِ من ذلك البيت جربا وإقامتهم يف حي آخر، فإم 
رة تلك املدينة، إال أنه إذا رأوا فيه اآلفة نفسها فلن جيدوا بدا من مغاد

من املمنوع شرعا أيضا أن خيرج الرجل من املدينة املوبوءة ويقيم يف 
  مدينة أخرى. 

أو بتعبري آخر ميكن أن نقول إن القانون اإلهلي أيضا مينع من التوجه 
إىل مدينة أخرى، فأي تدبري جديد وأفضل ميكن أن نتخذه حبريتنا يف هذا 

سوى الذي قدمته احلكومة؟ أي ينبغي أن  -والعياذ باهللا- الوقت املخيف
يسكَن املصابون يف ميدان من تلك املدينة نفسها. فاملؤسف جدا أن 
احلسنة ترد بالسيئة وينظر إىل توجيهات احلكومة بسوء الظن بغري حق. 
إال أنه من املمكن القول إن على األطباء واملسئولني اآلخرين، يف مثل هذه 
األوضاع، أن يتحلوا بأخالق سامية ويتخذوا أسلوبا ال يؤدي إىل أي 
شكوى يف أمور مثل احلجاب، ويتم العمل بالتوجيهات أيضا. فمن 
املناسب أن ترسخ فوائد هذه التوجيهات يف القلوب بدال من فرض 
الرعب احلكومي لئال حيدث سوء الظن. وحيبذ أن يقوم األطباء اخللوقون 

القرى واملدن كالوعاظ لكي يرسخوا مشيئة احلكومة النامجة جبوالت يف 
  عن الشفقة لئال حتدث أي فتنة يف هذا األمر احلساس. 

وليكن معلوما أن احلقيقة األصلية هلذا املرض مل تكتشف بعد على 
وجه الكمال، ولذلك مل تنجح بعد التدابري والعالجات. أما أنا فقد 

ادة هذا املرض ومادة اجلرب واحدة، علمت عن طريق روحاين أن م
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وإين ألظن أن هذا األمر صحيح على األغلب، ألن األدوية اليت فيها 
شيء من الزئبق أو الكربيت تفيد يف مرض اجلرب.. أي احلكة، ويعتقَد 
أن مثل هذه األدوية قد تكون مفيدة هلذا املرض أيضا. فلما كانت 

بعد أن خيف هذا املرض مادة كال املرضني واحدةً فليس من املست
بظهور مرض اجلرب. هذا سر القواعد الروحانية، وقد انتفعت منه، 
فلو توجه إىل ذلك اربون ونشروا وقائيا مرض اجلرب كأصحاب 
التطعيم يف بلد يكون سكانه عرضة خلطر الطاعون، فأعتقد أن تلك 

إال أن  املادة ستنحلّ ذه الطريقة وحيدث اخلالص من الطاعون،
التفات احلكومة واألطباء أيضا يتوقَّف على مشيئة اهللا، لقد كتبت هذا 
األمر بدافع املواساة فحسب، ألن هذه الفكرة نشأت يف قليب بقوة مل 

  أستطع أن أقاومها. 
وإين أعرف  ،مواسايت اجلياشة إىل كتابته دفعتينأمر آخر قد  وهناك

وحانية سينظرون إليه بسخرية جيدا أن الذين ليس لديهم نصيب من الر
رأيت  واستهزاء، لكنين أرى من واجيب أن أُبديه مواساةً لبين البشر وهو أين

أن مالئكة اهللا يغرسون  ،م١٨٩٨فرباير/شباط  ٦، يوم األحد اليوم يف املنام
يف شىت مناطق البنجاب أشجارا سوداء كريهة الشكل خميفة املظهر وقصرية 
الطول، فسألت بعض هؤالء الزارعني: ما هذه األشجار؟ فقالوا: إا 
أشجار الطاعون الذي سيتفشى يف البالد عن قريب. لقد اشتبه علي األمر 

شتاء القادم أم يف الذي بعده، قالوا إن هذا املرض سيتفشى يف فصل ال إذ
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يت قبله إهلاما عن الطاعون ولكن ما رأيته كان منظرا خميفًا جدا. وقد تلقّ
 ١"وهو: "إن اهللا ال يغير ما بقوم حىت يغيروا ما بأنفسهم، إنه آوى القرية

ومن  أي لن يزول هذا الوباء الظاهر ما مل يزلْ وباء املعصية من القلوب.
ن الفاحشة متفشية يف البلد، وفتر احلب اإلهلي ويظهر طوفان املالحظ أ

اهلوى والطمع. لقد ارتفع خوف اهللا جل شأنه من معظم القلوب، وعدت 
األوبئة آالما بسيطة ميكن إزالتها بتدابري إنسانية، وترتكب أنواع الذنوب 

املفلسني مبنتهى اجلرأة. حنن ال نذكر األمم األخرى، إمنا نقول إن الفقراء و
من املسلمني يرى أكثرهم متجرئني على السرقة واخليانة وأكل احلرام 
بكثرة، ويكثرون قول الزور، وتصدر منهم تصرفات شىت خسيسةٌ وشنيعة، 
ويعيشون كالوحوش. هم ال يغسلون وجوههم وال يطهرون مالبسهم 

أو كبار  أليام عدة، دع عنك أداء الصالة. أما األمراء والزعماء والوالة
التجار وأصحاب األراضي واملقاولون واألثرياء فمعظمهم منغمسون يف 
امللذات واملالهي ومعتادون على شرب اخلمر والزنا وارتكاب الفواحش 
واإلسراف، وإم مسلمون باالسم فقط وهم ال يبالون أميا مباالة يف األمور 

  الدينية ومواساة الدين. 
م الذي سجلته آنفا أن التقدير معلق وميكن اآلن ملا تبني من هذا اإلهلا

صرفه بالتوبة واالستغفار واألعمال الصاحلة وترك املعصية ودفْع الصدقات 
                                                           

فجملة "إنه آوى القرية" هذه، مل تكشف علي معانيها بعد، بينما الرؤيا تدل على  ١
 وباء عام، لكن كتقدير معلَّق. منه
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والتربعات وبإحراز التغير الطيب، هلذا إنين أُخرب مجيع عباد اهللا أن يتخذوا 
السلوك احلسن بصدق القلب وينشغلوا يف النصح واخلري ويتخلّوا عن مجيع 

لظلم والفحشاء. جيب على املسلمني أن يستجيبوا ألوامر اهللا بصدق طرق ا
القلب، ويداوموا على الصالة وجيتنبوا كل أنواع الفسق والفجور، وليتوبوا 
وينشغلوا يف التوبة والسلوك احلسن من الورع وخشية اهللا وذكره، 

ني، ويحسنوا إىل الفقراء واجلريان واليتامي واألرامل واملسافرين واملساك
ويتصدقوا ويصلوا مع اجلماعة ويدعوا يف الصالة باكني ليسلموا من هذا 
البالء. فلينهضوا يف اجلزء األخري من الليل ويدعوا يف الصالة. وباختصار، 
ينبغي أن يحرزوا كل أنواع احلسنات وجيتنبوا كل أنواع الظلم ويتقوا اهللا 

ظة واحدة. لقد كتبت الذي يقدر على أن يهلك العامل كله بغضبه يف حل
آنفا أن هذا التقدير ميكن أن يلغى بالدعاء والصدقات والتربعات واألعمال 
الصاحلة والتوبة النصوح، هلذا قد اقتضت مواسايت أن أُطلع العامة على 
هذا. ومن املناسب أن ال ينظر بسوء الظن عبثا إىل التوجيهات اليت صدرت 

ي أن يساعدوا احلكومة يف هذا الربنامج من احلكومة ذا املوضوع. بل ينبغ
ويشكروها. إمنا احلق أن هذه التوصيات كلها اقترحت لنصح الرعية 

سرية حسنة  واختاذ خبشوع اهللا يدعوا أن املساعدة من نوع وهوفحسب، 
لدفع هذا البالء، أو يدعوا ألّا يتمكّن من القضاء على البلد كله. تذكروا 
أن األيام خطرة جدا والبالء باملرصاد، اختذوا الرب واعملوا صاحلًا، إن اهللا 
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 ،ضيع البارا نار أكول، وإن اهللا ال يلُ �حليم جدا إال أن غضبه أيضفْعا يم
  �١منتمنْ شكَرتم وآعذَابِكُم إِاُهللا بِ

"أيها الناس اتقوا اهللا الغين القهار، ال أرى أن تقيا وصاحلا قد تعرض 
  للخسارة قط

  ال أوقن بأن الذي خياف الستار والغفار يواجه الذلة واهلوان
لو رأى األحبة ما أراه لذرفت عيوم الدموع وأعرضوا عن الدنيا 

  بعيون دامية 
املضيئة بسبب سيئات الناس، واألرض هي لقد أظلمت الشمس 

  األخرى تأيت بالطاعون إنذارا
إذا فكرت يف هذه املصيبة جتدها كالقيامة، وال مانع هلا سوى األعمال 

  احلسنة 
 ألنه لو شاء ألفناك يف حلظة �ال ينبغي التمرد على ذلك العلي ،

  كحشرة عدمية اجلدوى
فتدبر أيها العاقل الرشيد، فإمنا لقد قلت هذا الكالم بدافع املواساة، 

  ٢العقل ملثل هذا اليوم."
*****  

     ٦/٢/١٨٩٨تاريخ طباعة هذا اإلعالن 

                                                           
  ١٤٨ :النساء ١
  )املترجم(ترمجة قصيدة فارسية.  ٢
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òßìØ§a@êbjnãa@oÐÛ  
"إن سيئ الظن حني ينظر إىل شيء مزخرف خالب فال يرى يف ذلك 

  ١".اجلمال إال العيب والنقص
واضح أنّ اإلنسان حني يبلغ من العداء منتهاه فهو يرى اجليد أيضا 
سيئًا، ويرى العيب يف كفاءة العدو، ويرى حبه لإلنصاف أسوأَ من الظلم! 
وكذلك هو حال بعض معارضينا، فهم لعدائهم اجلياش لنا حني يرون أننا 

 حق نرغّب الناس يف طاعة احلكومة الربيطانية يعارضون ويهملون بغري
حقوق احلكومة اليت وجبت عليهم مراعاا شرعا وإنصافًا. فحاليا أحدهم 
من الهور املتعود على نشر اإلعالنات القذرة واخلبيثة واالفتراء علينا عن 
طريق الكذب احملض وهو املسمى "جعفر زتلي" قد ألصق مة يف إعالنه 

اللسان والبهتان، اليت باإلضافة إىل البذاءة وسالطة  ١/٦/١٨٩٨املرقوم يف 
لسنا حباجة إىل تفنيدها، بأننا استخدمنا للثناء على احلكومة اإلجنليزية 
كلمات التملُّق اليت ال تستحقها، وذلك رد الكذب والزور، وأننا 

  اعتربناها نعمة إهلية عظيمة، وبذلك أسأنا إىل السلطنة العثمانية. 
كومة الربيطانية أي متلُّق، وإمنا وإمنا نقول ردا عليه إنا مل نتملّق احل

استخدمنا الكلمات اليت كان استخدامها حقًا وواجبا، فليس من مسلكنا 
أن نضمر يف قلوبنا شيئًا على عكس ما جيري على لساننا، ألن ذلك دأب 

                                                           
  )املترجم(ترمجة بيت فارسي.  ١
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املنافقني وامللحدين. بل إن مبدأنا وعقيدتنا منذ القدم أن وجود هذه 
هلية حمضة لنا، ألننا ختلّصنا بواسطة هذه احلكومة احلكومة يف احلقيقة رمحة إ

حصرا من املشاكل الدينية والدنيوية الكثرية؛ فبمجيء هذه احلكومة انقلبت 
مصائبنا راحة، وأحزاننا فرحة، وانتقلت حالة األسر إىل احلرية، وبدأنا 
نعيش يف ظل هذه احلكومة احملسنة بأمن وسالم، ولقد حصلت لنا فوائد 

ذه احلكومة يف التقدم الديين أيضا حبيث أخذنا نؤدي واجباتنا الدينية من ه
حبرية، ولقد رأينا الكتب الدينية اليت كانت يف معرض اخلفاء يف زمن 
أجدادنا. ففي ظلِّ هذه احلكومة فال أحد مينعنا من الرد على القساوسة، 

ودونك السماح  بينما كنا يف عهد السيخ قد منعنا من أداء الشعائر الدينية،
كنا نواجه صعوبات مجة ألداء الصالة لنا باهلجوم على الدين السيخي. 

اليت هي أول ما أُمر به املسلم، حبيث مل يكن مسموحا ملسلمي هذا البلد 
أن يرفعوا األذان بكامل احلرية يف مساجدهم، مع أن رفع األذان مل يكن 

ن اهللا أحد ال شريك له، يضر السيخ يف شيء، إذ أن مضمون األذان هو أ
 رِعوا إىل عبادته لتنجوا. لكن هذا اإلعالن اإلسالمي أيضا كان يشقفأَس
على السيخ. أما يف هذا العهد اإلجنليزي فمسموح لنا يف أمور الدين بأن 
ننشغل يف نشر دعوة ديننا وننشر الكتب مثل القساوسة، فهل يستطيع 

على الدين املسيحي حبرية كاملة  أحد أن يثبت أنه كما نكتب اآلن الرد
وننشره، كان مسموحا لنا مبثله يف العهد السيخي أيضا بأن نكتب شيئًا 

  ضد دينهم؟ كال بل كان قد تعذَّر علينا أداء فرائضنا الدينية. 
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اآلن قولوا بإنصاف، أليست احلكومة اإلجنليزية نعمة اهللا اجلليلة لنا، إذ 
مبجيئها أصبحنا قادرين على نشر دعوتنا قدرة مل نكن منلكها يف بلد 

، أي �١ما بِنِعمة ربك فَحدثْوأَ�السلطان العثماين؟ يقول اهللا تعاىل: 
ذه احلكومة واجب علينا اذكر للناس كل نعمة أصابتك من اهللا. فالشكر هل

ألننا قبل هذه احلكومة كنا يف أتون من حديد، فلو مل تأت هذه احلكومة 
إىل بالدنا لكان من احملتمل أن يكون مجيع املسلمني كالسيخ. فمن تدبر يف 
هذه األمور كلها، وإالم كان قد وصل يف زمن السيخ مآل اإلسالم 

اجلهل تستشري يوما فيوما؛ والشعائر اإلسالمية، وكيف كانت دودة 
لة النعمة نـزفسوف يشهد على أن جميء اإلجنليز إىل هذا البلد يف احلقيقة مب

اإلهلية اجلليلة للمسلمني. فلما كانوا نعمة من اهللا، فكل من ينظر إىل نعمة 
اهللا بازدراء فهو بال شك وقح وسيئ السرية. أمل يرِد يف احلديث الصحيح 

مل يشكر اهللا؟ فاألسف كل األسف على أن كاتب  أن من مل يشكر الناس
هذا اإلعالن بين مبنتهى الغيظ والغضب ملاذا مدحت السلطنة اإلجنليزية 
وملاذا مل أشكر السلطنة العثمانية؟ إمنا جوابه أن السلطنة العثمانية وإن 
كانت جتدر بالتعظيم لكوا سلطنة إسالمية، إال أنّ منن السلطنة اإلجنليزية 

لينا ال تضاهيه السلطنة العثمانية. فكانت احلسنة قد قُدرت هلذه السلطنة ع
وحدها؛ إذ أا وجدتنا مفقودي احلرية الدينية متاما وممنوعني من أداء 
الشعائر اإلسالمية الواجبة، وكانت أوضاعنا متاثل تقريبا أوضاع الوحوش، 

                                                           
 ١٢ :الضحى ١
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ألوضاع جاء اهللا حيث كان العلم قد رفع واجلهل قد كَثر.. ففي هذه ا
ذه احلكومة من بعيد، فبمجيئها انتقلنا دفعة واحدة من الظالم إىل النور، 
وخرجنا من السجن إىل احلرية، وبدأت دعوة اإلسالم تنتشر يف هذا البلد 
كما كانت يف زمن النبوة، وأن ربنا الذي أمام عينه كل سلطنة هو اآلخر 

قدمي، ويف احلقيقة قد أصابتنا من رأى هذه السلطنة مناسبة إلجناز وعده ال
هذه احلكومة فوائد ال نقدر على إحصائها، فمن الوقاحة الشنيعة أن نضمر 

هلْ �: �يف قلوبنا االعتقاد بأنه جيب العداء هلذه احلكومة. يقول اهللا 
، فإذا أحسنا إىل احملسن املسلم فقط ومل �١جزاُء الْإِحسان إِلَّا الْإِحسانُ

ىل احملسن غري املسلم فقد تركْنا تعليم اهللا ألنه مل يقيد جزاء احملسن حنسن إ
بأي دين معين، بل قد قال صراحة بأنه غري راض عن الشرير الذي يسيء 
إىل من أحسن إليه. وليكن معلوما أيضا أين مل أهاجم شخصية السلطان 

لى الدعوة إىل وال أعرف عن أحواله الشخصية، إال أنين أقول إنا ال نقدر ع
الدين وال نستطيع إجناز املهمات الدينية جالسني يف مكة أو املدينة أو يف 
عاصمة احلكومة العثمانية كما نقوم بذلك يف عهد احلكومة اإلجنليزية 
بسبب احلرية الدينية. ومل أذكر عن شخص السلطان شيئًا، وإمنا كنت 

وكنت أخجل من كتبت عن السفري العثماين الذي جاءين يف قاديان، 
التصريح بأوضاعه إذ كان ممثل "قسطنطني" دار اإلسالم. فاألسف أين مل 
أجده مداوما على أداء الصالة، وقد ترك أمامي منوذجا سيئًا، فساورين 

                                                           
 ٦١ :الرمحن ١
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الشك يف أمثاله أيضا. باختصار، إن كون السلطان حاكم البالد اإلسالمية 
نا  أمر، ووجوب شكر اإلجنليز علينا على مننهم أمرا. لقد خلَّصآخر متام

اهللا على أيدي اإلجنليز من األحزان الكثرية، وأتاح لنا الفرصة لنشر اإلسالم 
يف ظل احلكومة اإلجنليزية. فهذه املنة اليت تصيبنا من اإلجنليز ال يستحقها 
السلطان أبدا، إن ناكر اجلميل عند اهللا مذنب، فأين كان السلطان العثماين 

اس يف عهد السيخ على أتفه األمور وكان رفع األذان بصوت عندما كنا ند
مرتفع يعد من أشنع اجلرائم. فالذي كان يرفع األذان بصوت عال يواجه 
من سوء حظه عقوبة السارق أو قاطع الطريق على األقل. وإذا كانت بقرة 
قد أُصيبت على يد أي مسلم جبرح مصادفة، فكان يواجه عقوبة القاتل عن 

كان اجلهل قد تفشى يف املسلمني لدرجة مل يكن الكثريون عندها  عمد،
يعرفون النطق بالشهادتني على وجه صحيح، أما اطّالعهم على الكتب 
الدينية فقد مسعت أن صاحلًا يف تلك األيام كان يدعو اهللا بعد الصالة أن 

عند مين عليه بإلقاء نظرة على صحيح البخاري مرة، وكان يف أثناء الدعاء 
استيالء اليأس عليه يطلق الصراخ ظنا منه بأنه ليس من حظه أن يرى هذا 
الكتاب املبارك يف حياته. أما اآلن يف عهد احلكومة اإلجنليزية فيمكن اقتناء 
ذلك الكتاب نفسه بثمن زهيد عند بائع كتب عادي، بل تأيت إىل بلدنا 

ائها من مصر كتب احلديث والتفسري النادرة اليت مل نكن مسعنا بأمس
والقسطنطينة وبالد الشام ومن البالد النائية ومن مكتبات أوروبا ودور 
نشرها، وذلك بسبب النظام الرائع للحكومة اإلجنليزية. أما "البنجاب" 




	�م�א����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������١٧١�

الذي كان قد مات أو أشرف على اهلالك، فإنه يكاد يفيض بالعلم 
قريب. فقولوا كالبحر، وإين على يقني بأنه سيفوق اهلند يف كل ميدان عن 

اآلن بإنصاف؛ مبجيء أي سلطنة حظينا بكل هذه األمور، وباختاذ 
إجراءات أي حكومة مباركة خرجنا من هذه احلالة الوحشية؟ فهل بيان 
كل هذه األمور يندرج يف التملُّق، أو هو بيان احلقائق؟ أال إن ترك 

نه جيب علينا اإلنصاف وكلمة احلق ليس من اإلميان بل هو إحلاد، فاألصل أ
أن نتذكّر كل هذه املنن ونخلص هلذه السلطنة بصدق القلب ونطرد من 

بالطاعة والصدق -  القلوب أفكار النفاق، علينا أن نسعى جاهدين لنرد
إحسان اإلجنليز الذي أسدوه إلينا وإىل آبائنا، وإال تذكَّروا جيدا  - والوفاء

أنا سنعد من عصاة اهللا. لست عدمي االطالع على أفكار بعض املشايخ 
املتعصبني واحلمقى، وأعرف يقينا كم تراكم على قلوم من غبار، فبسبب 

يه "زتلي" الذي يعد نفسه من هذه التعصبات بغري حق قد أصدر السف
واعترض علي بسبب شكري للحكومة  ١/٦/١٨٩٨املشايخ اإلعالن يف 

اإلجنليزية، وكذلك له إخوة آخرون أيضا، إال أنين ال أتفق أبدا مع العقيدة 
اليت يضمروا يف القلوب، وال أخاف يف بيان احلق والصدق أميا خوف من 

  منا حسايب على اهللا. أن يسموين كافرا ودجالًا، وإ
ويف اإلعالن نفسه قد اعترض علي هذا الرجل أين رغم هذا الكم اهلائل 
من متلُّق اإلجنليز قد هامجت دينهم، لكن قاصر الفهم هذا ال يعرف أين 

يف كلتا املناسبتني، وليست تلك متلُّقا وال هذه  الطيب الضمريوظّفت 
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ح ال إثارة الفنت وال التملُّق بغري هجوما بغري حق. إن مهميت هي اإلصال
حق، فكما رأيت إصالح الناس من ناحية يف أن يعيشوا يف ظل احلكومة 
اإلجنليزية بطاعة ووفاء، ويطهروا القلوب من مجيع أنواع أفكار البغي 
ويكونوا خملصني وناصحني للحكومة اإلجنليزية يف الواقع، فقد رأيت نصح 

أن يؤمنوا بذلك اإلله الكامل الذي تترشح عظمته  الناس من ناحية ثانية يف
وقدرته وصفاته غري املنقطعة من إلقاء نظرة تدبرٍ على األرض والسماء. إن 
اختاذ البشر إهلًا خطأٌ، وعلينا أن ال نتبع اخلطأ وجنتنب اختاذ املخلوق إهلا. ال 

إهلا  كان إنسانا مقدسا وبارا وورعا جدا، لكن اختاذه �شك أن عيسى 
إساءة إىل ذلك اإلله احلق الذي خلقَنا. فاحلق أنه كان إنسانا فقط ومل يكن 
إهلًا، ومل يكن فيه شيء فوق الكماالت اإلنسانية. وميكن أن يهب لنا اهللا 
أيضا اآلن تلك الكماالت اليت أعطاها إياه، وهو يهب. فمن كان له عني 

ن ينصر السابقني، وإليه باصرة فليبصر. فهو اهللا الذي ينصرنا كما كا
يهدي القرآن الكرمي، وهذا هو األمر الذي كشفه اهللا علي، فإنين أدعو 
الناس إىل اهللا بتمام النية الصادقة وجمرد املواساة، ال بفكرة سيئة، ونية 
إحلاق الضرر م، وأحب أن أزيل الفُرقة اليت ألقاها القساوسة يف املسلمني 

  بسوء الفهم. 
احلكومة اإلجنليزية السامية، لذا إنين أرى من احلكمة أن  وملا كنت أذكر

 -جبميع ألقابه-  أنسخ هنا الرسالة اليت أرسلها جناب اللواء النواب احلاكم
إبداًء لإلعجاب باالجتماع الذي عقدته عن الطاعون، مع بضعة أسطر من 
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كل جريدة "سيفيل آند ملتري غازيت" ليطّلع عليها القراء، دف أن يتبع 
إنسان األمر الذي نال إعجاب احلكومة السامية. لقد كنت عقدت يف 
قاديان اجتماعا بقصد أن أرغِّب الناس يف أن يقبلوا قلبا وقالبا التوجيهات 
اليت نشرتها احلكومة عن الطاعون، وكنت أوصيت مجاعيت كلها، ويف هذا 

لمني األشراف اخلصوص وصلتين هذه الرسالة، وأتوقع أن يتصرف بقية املس
  أيضا حبسبها بعد االطالع عليها، وهي: 

 
No. 213.S 

From 
H. J. Maynard Esquire 
Junior Secretary to the Government of the Punjab. 
To, 
Sheik Rahmatullah Merchant,  
Bombay House Lahore 
Date Simla, the 11th of June 1898. 
Sir 
I am directed by His Honour the Lieutenant Governor to say that he 
has read with much pleasure the account of the proceedings of a 
meeting held at Kadian on the 2nd of May 1898. And the address 
delivered by Mirza Ghulam Ahmad Rais of Kadian, in connection 
with the measures taken by Government for the suppression of 
bubonic plague. 
2. His Honour desires me to convey his acknowledgement of the 
support rendered to the Government by the members composing 
the meeting. 
I Have the Honour to be 

     Sir  
Your most obedient servant  

  (          ) 
 

For Junior Secretary to the Government Punjab. 




	�م�א��������������������������������������                  � � �١٧٤� 

  الترمجة
  اس  ٢١٣رقم الرسالة 

  من: اتش جي مي نارد السكرتري املساعد، حكومة البنجاب 
  إىل: الشيخ رمحت اهللا التاجر، مومباي هاوس، الهور 

  ١١/٦/١٨٩٨ مشلة
  سيدي 

استجابةً ألوامر جناب نواب اللواء احلاكم أطلعكم على أن حضرته قد 
يف  ٢/٥/١٨٩٨قرأ مبنتهى السرور ما تضمنه تقرير االجتماع املنعقد يف 

قاديان عن القواعد اليت أصدرتها احلكومة للوقاية من الطاعون، باإلضافة 
  بة. إىل خطاب مرزا غالم أمحد زعيم قاديان الذي ألقاه ذه املناس

لقد أمرين حضرته أن أُطلعكم على عواطف شكره على املساعدة اليت 
  قدمها مشاركو هذا االجتماع للحكومة.

 (التوقيع)
--------------------------------------  

  ١٨٩٨يونيو  ١٠نسخة املالحظة من سيفيل ملتري غازيت بتاريخ 
“At an influential meeting of Muhammadans held recently at 

Qadian under the auspices of Sheikh Rahmatullah Khan of Lahore, 

prayers were offered for the cessation of the plague and an address 

was delivered by Hakim Noor - ud - Din in support of the 

Government measures of segregation etc, for the suppression of the 

disease. An acknowledgement of this loyal support has been 

communicated to the promoters of the meeting. The gist of the 

address was to the effect that Government was actuated solely by 
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dictates of humanity in its measures for the suppression of the 

disease, that those measures are necessary, that stories that 

Government desires to poison the people are both lies and foolish 

and should not be believed for a moment by anybody with 

pretensions of being sensible, and that for females to put aside the 

Purdah in so far as to come out of the house into the open for 

segregation purposes with the face properly veiled is no violation 

of the principles of (Islam) Muhammadanism in times of imminent 

danger such as a visitation by the hand of God.” 

  الترمجة
الذي عقد بإشراف  ،اجتماع مجاعة املسلمني املتسمة مبنتهى الوقار يف

الشيخ رمحة اهللا خانْ الالهوري يف قاديان، قد صدرت أدعية الختفاء 
يف تأييد قواعد العزل اليت  ١الطاعون، وألقى احلكيم نور الدين خطابا

هذا أصدرتها احلكومة للوقاية من املرض، ولقد أُخرب عاقدو االجتماع عن 
الشكر على املساعدة الوفية، وإن مغزى هذا اخلطاب وملخصه هو أن 
احلكومة اضطرت بدافع املواساة اإلنسانية لتصدر هذه القواعد ملنع املرض 
وهي ضرورية جدا، وأن القصص الوهمية بأن احلكومة تريد أن تسمم 

ي أن ال الناس باطلة متاما وناجتة عن حمق حمض. وإن الذي ميلك عقال ينبغ
يسلِّم ا وال للحظة واحدة، ويف حالة اخلطر الشديد حني ينـزل من اهللا 
أي مرض، فإن خروج النساء من البيوت إىل اهلواء الطلق بقصد احلجر 

     الصحي مراعيات احلجاب ال ينايف مبادئ اإلسالم.  

                                                           
هنا كتب اسم املولوي احلكيم نور الدين بسهو الناسخ، إذ كان جيب أن يكتب  ١

  يف واقع األمر اسم هذا العبد املتواضع أي مرزا غالم أمحد. منه
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ñ†í†¦a@÷ëb�ìÛa@œÈi@òÛa‹g@ @
ه واال جوهر، املساعد اإلضايف، إن التهمة اليت ألصقها كذبا الشهزاد

بالشهزاده عبد ايد، يفندها األخري يف الرسالة املرسلة إلينا واملذكورة 
أدناه، فهذان بينهما عالقات قرابة، لكن اهللا جذب أحدمها إىل احلق 
واهلُدى أما الثاين فأُعجِب بالباطل. وذلك فضل اهللا يهدي من يشاء ويضلُّ 

   من يشاء، والرسالة هي:

  حامدا ومصليا .بسم اهللا الرمحن الرحيم
أيها امللك العظيم وظلَّ فضل اهللا وقلب األنبياء وروحهم وإكليل "١

 األولياء.. 
إن اجلمال األزيل يتجلى يف وجهك كالشمس، وإن مصحف خدك 

  عالمة نور اهللا.
إن قامتك اخلالبة كمثل خنلة من جنة القدس، وإن وجهك اجلميل 

  املنري.كالسراج 
إن نظرتك املليئة شفقةً دواء كل أمل ووجع، وإن وصفة رؤيتك تشفي 

  كل مرض.
  إن نفَسك احمليي، حييي امليت منذ مائة عام معجزةً.

  إن مالك الغيب قال يل مهنئا إن كعبة زقاقك تقضي احلاجات.
                                                           

   ترمجة قصيدة فارسية. (املترجم) ١
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إن طيب بستان إرم غَربلَ غبار طريقك، وإن تراب بابك يبشر برائحة 
  نة يف كل مكان.بساتني اجل

قد جعل رب الورى مسكنك الطيب مهبطَ روح األمني، ومطلع النور 
  املبني.

أيها اهلادي، إن عرش قلبك الرفيع طوؤ جالل اهللا وإن وجهك نور 
  جالل اهللا.

اليت كانت عرضة للمظامل واالعتداءات قد  �إن أمة سيدنا أمحد 
  خلصها منها أمحد آخر الزمان. 

الدين وناصر الدين املتني، إنك مأوى امللوك ومرشد إىل  إنك قاتل أعداء
  اهلدى والتقى.

من رآك فقد رآى اهللا بال شك، فليس من اخلطأ القول إن النظر إليك 
  . �هو النظر إىل اهللا 

كل من يتلقى لباس عبوديتك على كتفه فقد نال ثروة العز واد 
  والعالء األبدية.

حه لك فهو عدمي اخلرب بالوفاء حبسب إن من تورع عن فداء قلبه ورو
  فتوى العشق.

  ما أسعد احلالة والساعة اليت فيها نضحي لك حبياتنا بكل سرور وشوق!
لن يفتر حبك يف قليب ولن يضعف حىت يتمكن من القضاء على هذا 

  العبد العاجز.
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  إن فضل اهللا الواسع يعصمنا حنن املتواضعني مهما بكى املنافق أو صرخ. 
اهللا بآالف التضرعات واالبتهاالت أن نبقى يف زمرة  حنن ندعو

  أصحابك. 
كلُّ من انتشى خبمرة حبك فقد تغافل عن كل شيء سوى احلق، وكل 

  من فاز بذلك اللقاء فقد تغافل عن نفسه. 
لقد أشعلنا نار حبك بأنفسنا يف قلوبنا ونفوسنا، لكي نطهر وحنرق كل 

  "ما سوى احلب.

ل إنين قد حضرة إمام الوقت أود أن أقو أما بعد، فبخدمة املقدس
علمت أن مسو الشهزاده واال جوهر املساعد اإلضايف يف "جهلم" قد كتب 
عين يف هذه األيام يف جريدة سراج األخبار أن فالنا تاب عن اعتقاده وأنه 

بطالن عقيديت. سبحانك وفِّق للتوبة، ألن الشهزاده املذكور قد أثبت يل 
الشهزاده املذكور ملدة عظيم، يا سيدي، لقد ناقشت إن هذا إال تان 

ومماته ودعاواك عليك  �يا على موضوع حياة املسيح شهرين شفه
السالم، فاملولوي عبد العزيز واملولوي مشتاق أمحد والقاضي فضل أمحد 
واملنشي سعد اهللا املدرس وغريهم، الذين كانوا ينتظرون قذف سم احلقد، 
 ا، مل أُبدا لسفهاء األمم املاضية متاماغتنموا الفرصة فأيدوا الشهزاده تقليد

د ومل أرتعب منه قط مما قد يؤكد له توبيت أو وال مرة أي جنب وال ارتعا
وأَعرِض عنِ �يولد لديه احتمال توبيت، غري أنين عملت باهلدي القرآين: 
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نيلاهلُونَ�و �١الْجاهالْج مهاطَبإِذَا خذلك مين توبةً  ، وإذا كان�٢و عد
  هلذه الدرجة!  ال حول وال، الكذبفهذا مبلغ إدراكه. 

يا سيدي، صحيح أن هذا الشقي حمروم من شرف الزيارة، لكنين أقول 
إن حب النيب وعظمته وأدبه وطاعته واإلكثار من ذكره قد صار جزًءا من 
روحي وحيايت. فأىن يل االنفصال عن روحي، يا حبييب استكشف حال قليب 

موالي قد أطلعتنا على . يا �٣ولَا ينبئُك مثْلُ خبِريٍ�من املطَّلع على األسرار، 
اهللا والرسول وكشفت لنا الطريق إىل اجلنة، أنت علَّمتنا القرآن الكرمي، كنا 
يف غفلة وأنت الذي أيقظتنا، كنا مسلمني باالسم ورمسيا فقط وإنك وحدك 
عرفتنا باإلسالم احلقيقي، مل نكن نعرف ما هو الدعاء، وما الذي يسمى 

كشفتها علينا، مل نكن نعرف ما هي حقوق بالتقوى، وإمنا أنت الذي 
احلكومة العالية علينا وأنت الذي قد فهمتنا طريق الوفاء والطاعة. باختصار، 
إالم أُسجل مننك فهي ال تعد وال حتصى، أنت سيدنا وموالنا وحنن خدامك 
 وعبيدك، فهل ميكن أن نكسب لعنة اهللا بتركك؟ يا مرشدي، لو كنت

هلذه الدرجة ملا كنت كالشوك يف عني العدو، فكلما ضعيف االعتقاد 
واجهت العدو يف الطريق استشاط غضبا رد وقوع نظره علي، لقد تركت 

أن  - رواية من ميانْ عبد اهللا السنوري-  الصالة يف املساجد، فقد وصلين
                                                           

   ٢٠٠األعراف:  ١
  ٦٤الفرقان:  ٢
 ١٥فاطر:  ٣
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الذين يسكتون ويلزمون الصمت فال جتوز الصالة خلْفهم وإن كانوا ال 
ستفسر ساديت القاضي احملترم والقاضي اخلواجه علي يعارضون. فلي

والصاحبزاده افتخار أمحد واملنشي إبراهيم وميانْ إله دين وغريهم من 
األحبة اللدهيانوي حال خادمك. يا سيدي، إين مل أتعثّر حىت يف أوضاع 
حرجة جدا أو ابتالء عظيم، فضال عن هذه األيام حيث ظهر كثري من 

قدر وجليلة الشأن العلمية والعملية املتواترة، وجتلّى صدق آياتك العظيمة ال
احلق كالنهار الواضح. وإنين أعلم أيضا أن هذا الثبات هو اآلخر مثرة دعاء 
حضرتك وحده يف منتصف الليل، وإال حنن ندرك من حنن. إن املريدين 
 جيب أن يتصفوا بالصدق والسداد مث ال ميكن أن يضيعوا بإذن اهللا بربكة

أنين رجل فقري إال أن قليب  . صحيح�١فَإِذَا فَرغْت فَانصب�العمل بـ 
بفضل اهللا غين، ليست يف نظري أمهية لألثرياء من أهل الدنيا أكثر من دودة 
ميتة، فما قيمتها؟ فهم موتى بال روح، وإن صورهم الكريهة تثري القرف، 

  مثلهم.  فمن خافهم أو احتاج إليهم وقبل سيطرم فهو أعمى
يا مرشدي، إنين أتورع عن إرسال الرسائل ألنين أرى هذا الفعل 
أخف؛ إذ أقول يف نفسي من أنا وما قيمة رسائلي؟ وأقول يف نفسي ملاذا 
أكلِّف عبثًا عباد اهللا العظام؟ فإن دقائق من أوقاته الثمينة ستضيع يف فتح 

بة املقدسة الرسائل وقراءا بغري حق، وإين حمروم من فيوض الصح
اضة ف باحلضور عندك ألسباب،......والتشرإن مؤلفات حضرتك الفي .

                                                           
  ٨الشرح:  ١
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باألنوار واحلكمة اليت تصدر فينة بعد فينة شفقةً منك متثل مرشدا كامال 
لزيادة إمياين وعرفاين. كل ما يكشف على حضرتك من حضرة الكربياء 

 تسجلها يف من الروحانيات والكشوف واخلوارق والرؤى واإلهلامات مث
صحفك املطهرة، فإن روحي تتمتع حبالوة تلك األمور الروحانية 
والتأثريات، وأشعر وكأين شخصيا صرت حمل هذه األوضاع. لكنين ال 
أحب لنفسي البعد واهلجر أبدا ومطلقًا ألن ما يناله املقربون من اآليات 

ا. إن حذاء املقدسة والربكات واملزايا ال يتمتع البعيدون بعشر معشاره
لة رءوس غريهم، وصحيح أن اهللا ال يضيع أجر أي نـزأصحاب الصفَّة مب

، أما أصحاب الصفَّة! وما أدراك ما أصحاب الصفَّة! ما صادق وخملص
ك الذين يقع نظرهم على ذلك الوجه األطهر صباح مساء، أسعد أولئ

ويغتنون بثروة بركات الصحبة، حبيث يشاهدون يف ذاته املثل الكامل 
وخصاله وعاداته وأخالقه ورياضاته وجماهداته  �ألنوار رسول اهللا 

وحروبه. إنين دوما أدعو اهللا القادر ذا اجلالل أن يا أيها القدير الوحيد 
منا وشرفْنا بشرف وفخر صحبة مسيحك اجلليل عليه الصالة الفريد أكرِ

والسالم. أقسم باهللا احلي القيوم على أين أرى كنس عتباتك أفضل من 
العرش امللكي بكثري. لقد افترى الشهزاده علَي افتراًء شنيعا وأراد أن تسيئ 
حضرتك الظن يب، صحيح أن عباد اهللا املكرمني ليسوا حباجة إىل شخص 

ذلّ مثلي، ولقد أكرمك اهللا ورفَعك لدرجة أنْ جعل شخصك اجلامع أ
واخفض جناحك �للربكات مرجع القديسني، إال أنين تشجعت نظرا إىل 
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نِنيمؤلْمو �١ل�يمحر ُءوفر نِنيمؤمنك العفو عن  ، ألطلب�٢بِالْم
  يدي:  تقصريايت، وألتمس منك ضاما

بعفوك، لكن أرجو أن ال تنظر إىل   جديراأجدين "صحيح أين ال
  .٣شخصي، بل انظر إىل كرمك ورمحتك"

إن مضامني كتاب الشهزاده خمتصرا وجمملًا على قدر ما أتذكر هي 
يف السماء، بل يقول إن اهللا قد أخفاه يف  �التالية: ال يؤمن بأن املسيح 

مكان من هذا العامل حصرا، ويفسر التويف باالستيفاء؛ أي أن اهللا وجده 
مستوفيا وأعرض عن الناس، إال أنه حي. ويقول مبا أن اختالف املالمح 
الوارد يف األحاديث رؤيا وكشف، فمن احملتمل أن يرى اإلنسان شخصا 

انا نرى أحد األصدقاء يف الرؤيا يف وضع مث نرى يف صفات خمتلفة. فأحي
الصديق نفسه يف وضع آخر يف رؤيا أخرى، ويقول أيضا، بأنه لو كان قد 
ورد يف األحاديث اسم عيسى أو املسيح فقط لكان هناك جمال لالعتقاد 

. ويقول أيضا ٤بأن املثيل يأيت، لكنه ثابت من "ابن مرمي" أن األصل سيأيت
                                                           

 ٨٩احلجر:  ١
  ١٢٨التوبة:  ٢
 )املترجم(ترمجة بيت فارسي.  ٣
ملحوظة: حنن أيضا ال نقول إن املثيل جاء، لقد جاء األصل لكن بصورة الربوز،  ٤

اقرأوا كتاب "اقتباس األنوار" الذي وردت فيه هذه الرموز كلها. "إن روحانية 
الكمل يف الروحانية تتصرف أحيانا يف السالكني حبيث تصبح فاعلَ أفعاهلم، 

املؤلف يف شرح "فصوص احلكم" ويسمي الصوفية هذه الدرجة بروزا. وقد كتب 
ظهر يف البداية بروزا آلدم، أي  �أي يقول بغرض بيان مثال الربوز: إن حممدا 
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على صدق  �على صدق كل نيب سابق دوما كما شهد نبينا  أن نبيا شهد
هو اآلخر حباجة إىل شاهد يكون نبيا. فلما  �املسيح أخريا، لكن نبينا 

خامتَ النبيني فلن يأيت املسيح بصفته نبيا بل بصفة أحد أفراد  �كان النيب 
ن نبيا، األمة ويضمر يف شأنه النبوة أيضا. ويقول أيضا إن مثيل النيب يكو

، ومثيل إيليا �كما كان مثيل آدم املسيح، ومثيل موسى حممد املصطفى 
حيىي، وعلى هذا القياس جيب أن يكون مثيل املسيح أيضا نبيا ال فردا من 
أفراد األمة. ويقول أيضا بأنه اخترع وضعا نادرا من عالمات املسيح 

ث عن والديه؛ املوعود، وهو: عندما يدعي أحد أنه املسيح فسوف أحب
فاألب من البدء غري موجود وأمه قد ماتت، فحني مل يثبت وجود الوالدين 

  فأي شك سيبقى يف كونه مسيحا؟
يقول:  �ويقدم دليال قاطعا على بعثة املسيح اإلسرائيلي ثانيةً أن اهللا 

، فلما قضى املسيح حياته يف األوضاع العسرية �١خرةوجِيها في الدنيا والْآ�
والذلة فال ميكن أن يكون مصداق هذه اآلية، ألنه مل حيظ بالوجاهة الدنيوية 

                                                                                                                                   

روحانيته هي اليت  يف بدء الكون يف صورة آدم، وكانت �ظهرت روحانيةُ النيب 
 -وهو املهدي-جتلَّت يف الزمن األخري يف صورة اخلامت، أي يف خامت الوالية أيضا 

وتبدي تصرفات. وهي تسمى بروزات كاملة ال  �حانية حممد ستتجلى رو
تناسخا. والبعض يعتقد أن روح عيسى ستظهر يف املهدي، والنـزول هو الربوز 

من  ٥٢راجعوا الصفحة  ."ال مهدي إال عيسى".حصرا حبسب هذا احلديث 
 كتاب "اقتباس األنوار". منه 

  ٤٦آل عمران:  ١
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قط، فسوف يبعثه اهللا ثانية ليكون مصداق هذه اآلية، وسوف يتمتع جبميع 
  لوازم الوجاهة الدنيوية من السلطنة واحلكومة وما شاها. 

خلاصة حلضرتك عليك السالم فيقول عنك: ال حيج وهو يطعن يف احلياة ا
رغم القدرة، حبيث ينشر اإلعالنات بإنفاق آالف الروبيات وال يتوجه ألداء 
احلج، وال ينشر بقية أجزاء الرباهني األمحدية، وأن النبوءة حبق آم قد بطلت 
 فال نوقن برجوعه. أما النبوءة حبق ليكهرام فلم يصرح بقتله، وإمنا وردت

" وهي ال تفيد القتل. ويقول حىت لو كانت قد حتقّقت نصب وعذابمجلة "
على سبيل االفتراض، فما أعظم حظَّ ليكهرام الذي كان إنسانا عاديا، فصار 
بسبب هذه النبوءة عظيم القوم ونال لقب الشهيد، وجمعت آالف الروبيات 

لذويه، فقد حدث هذا وذاك. ويقول إنه يريد أن ت نشر مثل هذه تربعات
النبوءة حبقه أيضا. وإن حديث الكسوف واخلسوف موضوع، فليس يف 
املرزا احملترم أي مماثلة باملسيح سوى إطالق الشتائم، ومتلُّق احلكومة، وإن 
ادعاءه أنّ مؤلفاته العربية منقطعة النظري باطل؛ ألنه مل يعلن مثل هذا االدعاء 

حاديثُ النبوية إال القرآن الكرمي، مع أن هذه التوراةُ واإلجنيل والزبور وال األ
الكتب أيضا إهلامية. وكان املرزا احملترم مطلعا على أوضاع "الرجل الصاحل" 
من راولبندي، وكان يعرف أنه مرتاب وجبان، فأعلن النبوءة حبقه فورا، 

  وغري ذلك من اخلرافات واهلذيانات.
  ٦/٦/١٨٩٨ي إقبال غنج العبد املتواضع عبد ايد من لودهيانه، ح

============  
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اآلن نكتب الرد على هذه الوساوس البذيئة لطالب احلق ليتبين كم  
  ابتعد املشايخ املعارضون وتالمذم من هذا النوع عن احلق. 

  قوله: ليس املسيح يف السماء بل قد أخفاه اهللا هنا يف هذا العامل. 
أقول: هذا ال يعتقد به أحد يف العامل، ويبدو أن بعض معارضني املشايخ 
قد يئسوا من رفعه إىل السماء فبدأوا حياولون إخفاء مسيحهم اخليايل يف 

  األرض. 
لكن ليتذكروا أن أي فرقة من املتقدمني أو املتأخرين مل تكتب أن اهللا 

ن مجاعة من الصوفية قد أخفى املسيح هنا يف مكان من هذا العامل، إال أ
املسلمني يقولون إن نزول املسيح من السماء واضعا كفَّيه على كتفي 

يف القرآن  �امللكني باطل ألن ذلك ينايف اإلميان بالغيب، وقد ذكر اهللا 
الكرمي مرارا، أنه إذا شوهد نزول املالئكة إىل األرض فسوف يفىن العامل 

اس ال يقدرون على رؤية املالئكة ولن يفيد اإلميانُ، ويقول أيضا إن الن
نازلة إىل األرض أبدا، وعندما يرون لن تبقى هذه الدنيا، فلما ثبت من 
النصوص الصرحية من القرآن الكرمي واآليات قطعية الداللة أن نزول 
املالئكة يتحقق عندما لن يفيد اإلميان كما ينظر املرء إىل املالئكة عند 

 يفيد اإلميان. ففي هذه احلالة جيب أن االحتضار، ففي ذلك الوقت ال
تعتقدوا بأن اإلميان بعد نزول املسيح لن يفيد، بل إن هذا االعتقاد باطل 
صراحة ألنه قد حصل اإلمجاع على أن اإلسالم عند نزول املسيح سينتشر 
يف العامل انتشارا هائال، وستهلك امللل الباطلة ويزدهر الصدق، فحني 
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 بد من التسليم باجلانب الثاين حتما مراعاةً لنصوص بطل هذا االعتقاد فال
القرآن الكرمي الصرحية أن نزول املسيح مع املالئكة ال يحمل على حممل 
الظاهر. بل بسبب القرينة البينة للنص الصريح للقرآن الكرمي سيؤول هذا 

ماديا من السماء مع املالئكة ينايف  �النـزول، ألن نزول عيسى 
النص القرآين الصريح، وهذا اإلشكال تعرض له أكابر اإلسالم، ويعارض 

قد  �جبالء أن عيسى  
وبسبب هذا اإلشكال بين اإلمام مالك 
مات، ولذلك قال مبوته اإلمام ابن حزم أيضا، وهلذا السبب يعتقد مجيع 

قد تويف. باختصار، إن بطالن فكرة  �أكابر علماء املعتزلة بأن عيسى 
فحسب، بل  �١قُلْ سبحانَ ربي�السماء ال يثبت من آية  النـزول من

إن مجيع اآليات اليت ورد فيها أن اإلميان عند نزول املالئكة لن ينفع إذ 
يكون ذلك الوقت للحكم، ال للبشارة واإلميان؛ تنادي بصوت عال أن 

من السماء واضعا كفيه على أكتاف املالئكة باطل  �نزول عيسى 
، ٢مل يكن باطال لكان له نظري يف العامل، أي يف الزمن املاضي متاما، فلو

                                                           
  ٩٤اإلسراء:  ١
من الضروري جدا  �من اجلدير باالهتمام أن األعاجيب اليت نسبت إىل عيسى  ٢

 �أن يكون هلا نظري ألن قوما قد اختذوه إهلًا، مث إذا مل يكن ألعمال عيسى 
وشخصه وصفاته نظري فهذا االمتياز يعد يف نظر اجلهلة دليال على ألوهيته. فمن دأب 

ر خصائصه وخوارقه يستدلّون على ألوهيته، القساوسة يف العصر الراهن أم بذك
على كون املسيح بغري أب فهو  �وهلذا السبب حني استدل النصارى يف زمن النيب 

إِنَّ مثَلَ عيسى �إله، ذكر اهللا فورا نظري الوالدة من هذا النوع بل أزيد منه، وقال: 
ذكر نظريا يعد من  �)، واجلدير بالذكر أنه ٦٠(آل عمران:  � كَمثَلِ َآدمعند اِهللا
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لكن من ميكن أن يبين أن شخصا صعد إىل السماء ذا اجلسم املادي يف 
عامل اليقظة مث عاد من هناك، فإذا كان ذلك من سنة اهللا فكأنه قد خجل 

أمام اليهود عن عمد وقصد يف قضية نزول إيليا ثانيا. أما  �عيسى 
القول بأن من احملتمل أن اليهود والنصارى قد حرفوا يف هذه القصة معا 
فهو محق يضحك منه حىت األوالد. باختصار، إن نزول املسيح من 
السماء يف صورة ينتظرها معارضونا يخالف نصوص القرآن الكرمي 

  الصرحية. 
ول املادي وقالوا إن نزول نـزمن أكابر الصوفية قد أنكرت ال فئةإن 

املسيح املوعود سيكون يف صورة الربوز، فقد ورد يف كتاب "اقتباس 
األنوار" للشيخ حممد أكرم الصابري احلائز على مكانة مرموقة بني 

  الصوفية، ونشره معارضونا حاليا من املطبعة اإلسالمية يف الهور:
مل يف الروحانية تتصرف أحيانا يف السالكني حبيث "إن روحانية الك

تصبح فاعلَ أفعاهلم، ويسمي الصوفية هذه الدرجة بروزا.... وقد كتب 
املؤلف يف شرح فصوص احلكم أي يقول بقصد بيان مثال الربوز: إن 

ظهر يف البداية يف صورة آدم، أي ظهرت روحانية حممد  �حممدا 
                                                                                                                                   

 البديهيات ومعتقدات اليهود والنصارى واملسلَّم به لديهم. ومن املؤكد أن النصارى
الزمن قد قدموا حياة املسيح يف السماء حجة على ألوهيته. فردا على  ذلك كانوا يف

(املائدة:  �ا توفَّيتنِي كُنت أَنت الرقيب علَيهِمفَلَم�ذلك ذَكر اهللا إقرار املسيح نفسه: 
). باختصار، إن التعليم القرآين هو أنه ليست يف املسيح أي ميزة متميزة يف ١١٨

 خوارقه وذاته وصفاته. منه
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م بروزا، وكانت روحانيته هي اليت يف بدء الكون يف آد � املصطفى
وهو -  جتلت يف الزمن األخري يف صورة اخلامت، أي يف خامت الوالية أيضا

وتبدي تصرفات. وهي تسمى  �ستتجلى روحانية حممد  -املهدي
بروزات كاملة ال تناسخا. والبعض يعتقد أن روح عيسى ستظهر يف 

احلديث "ال مهدي إال حصرا حبسب هذا ول هو الربوز نـزاملهدي، وال
  عيسى ابن مرمي". 

وإن عقيدة الربوز ليست جديدة بل إا مذكورة يف كتب اهللا السابقة 
أيضا، فالنبوءة الواردة يف سفر النيب مالخي عن جميء إيليا من جديد، اليت 

ل من السماء، تبين نـزظل اليهود يسيئون فهمها بأن النيب إيليا نفسه سي
د منه أيضا كان بروزه حصرا. وثبت أن القادم كان حيىي النيب أخريا أن املرا

 .مكان إيليا. أما عقيدة اليهود اإلمجاعية بأن إيليا نفسه سيأيت فقد بطلت
وكذلك يبدو أن كتب اهلندوس أيضا ذكرت عقيدة الربوز وتطورت خطأً 

  إىل عقيدة التناسخ. 
  قوله: إن التويف يعين االستيفاء.

أقول: هذه األقوال سخيفة، فقد ثبت من قول عبد اهللا بن عباس يف 
: يا عيسى إين مميتك. فقد �يا عيسى إِني متوفِّيك�البخاري أن معىن 

الذي ورد فيه  �كتب اإلمام البخاري يف املوضع نفسه حديث النيب 
 الكلمة. فبعدهلذه  �"كما قال العبد الصاحل" فبذلك أشار إىل تفسري النيب 

 وورد يف قول ابن عباس �والقرآن الكرمي بوفاة عيسى  �أن قال النيب 
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أيضا، فإن بيان معان أخرى خيانة كفعل اليهود. تأكدوا بالتدبر يف القرآن 
الكرمي كله أنه مل يرد للتويف معىن آخر سوى قبض الروح واإلماتة، كما مل 

" يف أي حمل غري قبض الروح تستخدم األحاديث كلها أيضا كلمة "التويف
فاعال  �واإلماتة. كما ورد يف مجيع القواميس حصرا أنه إذا كان اهللا 

وأحد الناس مفعوال به فلن يراد من التويف معىن آخر سوى املوت وقبض 
الروح، كما يف مجلة "توىف اهللا زيدا" مثلًا. فلما تقرر ذه الصراحة 

أن  �فَلَما توفَّيتنِي�ة، وقد ثبت من آية والتحقيق أن التويف يعين اإلمات
عيسى كان قد تويف قبل فساد النصارى، أي كان قد مات قبل اختاذهم 
إياه إهلًا، فعدم قبول موته حىت اآلن ليس من آداب احلوار بل هو نوع من 
الوقاحة. فلما كان اهللا يقصد إذاللَ الذين كانوا يعتقدون حبياة عيسى 

موته من جوانب كثرية ال من جهة واحدة؛ فقد ثبت  عبثًا، أثبت �
وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد �موته من كلمة التويف، مث ثبت املوت من آية: 

لَتلُ ١خسالر هلقَب نإِلَّا �، مث ثبت املوت من آية �٢م ميرم ناب ِسيحا الْمم
الر هلقَب نم لَتخ ولٌ قَدسلُرا �، مث ثبت املوت من آية �٣سيهف
                                                           

حبق أي أمة فقد أُريد  -حبسب التعبري القرآين - حيثما استخدمت كلمة "خلت" ١
ك األمة، فلن تتمكنوا من تقدمي آية واحدة أطلق فيها القرآن كلمة منها أفراد تل

"خلت" على فئة إنسانية مث ال يكون معناها املوت بل كان هلا معىن آخر، وهلذا 
  من هذه اآلية على موت مجيع األنبياء. منه. 
السبب استدل سيدنا أبو بكر 

   ١٤٥آل عمران:  ٢
    ٧٦املائدة:  ٣
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ولَكُم في الْأَرضِ �، مث ثبت املوت من آية القرآن الكرمي �١تحيونَ
قَرتسفقد ثبت من هاتني اآليتني أنه ال ميكن أن يستقر اإلنسان حبياة �٢م ،

، ألن املراد من �٣بلْ رفَعه اُهللا�جسمانية يف السماء، مث ثبت املوت من آية 
 كما أريد ،الرفع إىل اهللا أو الرجوع إليه يف القرآن الكرمي كله هو املوت

أيضا املوت حصرا، مث إن آية  �٤ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً�من آية 
أيضا تثبت املوت، ألن يف هذه اآلية بيان نفْي  �٥ن الطَّعامكَانا يأْكُال�

ومرمي، وبذلك يتحقّق موته لزوما. مث إن  �ياة حبق عيسى لوازم احل
، ألنه ليس �٦ة والزكَاة ما دمت حياوأَوصانِي بِالصال�موته ثابت من آية 

إذا كان اآلن ممتنعا عن األكل والشرب  �من شك يف أن عيسى 
ة حبسب النص القرآين، وممتنعا كذلك عن أعمال مادية أخرى مثل الصال

والزكاة، بل إن الزكاة تقتضي املال أيضا باإلضافة إىل احلياة املادية، وعدم 
 �وجود املال يف السماء معلوم ومعروف. وثابت من اإلجنيل أن عيسى 

كان ثريا حيث كان لديه على األقل ألف درهم على الدوام، وكان خازِنه 
؟ وكذلك قد اإلسخريوطي، فهل أخذ ذلك املال معه إىل السماء وذايه

                                                           
 ٢٦األعراف:  ١
  ٣٧البقرة:  ٢
 ١٥٩النساء:  ٣
 ٢٩الفجر:  ٤
 ٧٦املائدة:  ٥
  ٣٢مرمي:  ٦
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، �١ومنكُم من يتوفَّى ومنكُم من يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ�ثبت موته من آية 
ألنه مل ترد يف القرآن الكرمي مجلة "منكم من صعد إىل السماء جبسمه 

فيه. فإذا كان من  التكرار العنصري مث يرجع يف آخر الزمان" مع وجود
كان قد صعد إىل السماء جبسمه املادي فإن حصر  �احلق أن عيسى 

مل يذكر الصعود إىل السماء  �القرآن الكرمي هذا سيبقى ناقصا، ألن اهللا 
يف هذه اآلية أو يف آية أخرى، وإذا كان هذا أيضا من سنة اهللا تعاىل فكان 
من الواجب ذكره الكتمال البيان، فلما ذُكر يف القرآن الكرمي عدة مرات 

الشباب أو الشيوخ ومل يذكر إسكان البعض يف السماء أيضا مبحاذاة  إماتة
ذلك، فهذا يدل على أن إسكان أحد يف السماء باجلسم املادي ليس من 

الْيوم أَكْملْت لَكُم �، وإن إكمال الدين املستنبط من آية: �سنن اهللا 
كُمينمن سنن �٢د اهللا يف القرآن ، يقتضي أن يذكر مجيع األسرار اليت تعد

الكرمي. فلما كان رفع أحد باجلسم املادي إىل السماء وإسكانه ملئات 
السنني مل يذكر يف القرآن الكرمي كسنة اهللا، وإمنا ذُكر جعلُه شابا وشيخا 
واإلماتة فقط، فمن هنا ثبت أن األمر اآلخر ليس من سنة اهللا. وكذلك 

، ألنه �٣ره ننكِّسه في الْخلْقِومن نعم�من آية  �يثبت موت عيسى 
إذا كان أحد قد بلغ من العمر تسعني سنة أو مائة، فإنه ينكَّس يف اخللق 

                                                           
 ٦احلج:  ١
 ٤املائدة:  ٢
  ٦٩يس:  ٣
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مبوجب تصريح هذه اآلية حىت يكاد يفقد مجيع احلواس الظاهرية والباطنية. 
أما الذي يعيش حىت اآلن منذ ألفي سنة، فكيف تكون حواسه؟! وإذا كان 

حلياة، ففي هذه احلالة أي خدمة ترجى منه؟! إن هذه ما زال على قيد ا
اآلية مل تستثنِ أحدا، وال ينبغي لنا أن نوجِد من عند أنفسنا استثناًء دون 

مع كونه  �بيان اهللا تعاىل، إال أنه إذا ثبت من نص صريح أن عيسى 
ه من االحنالل وتردي احلالة وفقدان القوى، نـزحيا جبسمه املادي م

تقدمي تلك اآلية. أما إذا احتج أحد بأن اهللا على كل شيء قدير  فيجب
فاحتجاجه سخيف. وإذا كان الرأي الشخصي ميكن أن يستخدم كدليل 

 �دون سند صريح، فنحن أيضا نستطيع أن نقول إن سيدنا وموالنا النيب 
قد أُحيي بعد الوفاة ورفع إىل السماء جبسمه املادي، وأنه مستثىن من لوازم 
الشيخوخة، وأنه ما زال حائزا على قواه املادية ولوازم كاملة للحياة أكثر 

ل مرة أخرى يف الزمن األخري، فقولوا اآلن نـزبكثري من  عيسى، وأنه سي
الكرمي قد استخدم  ما الفرق بني دعوانا هذه ودعواكم. إذا كان القرآن

وإِنْ ما نرِينك بعض الَّذي نعدهم  �كما يف آية: �فعل التويف حبق النيب 
كنفَّيوتن مرتني، بل إن  �، فقد ورد الفعل نفسه حبق عيسى �١أَو

ثابت أكثر من  �الشهادة احلقة تقتضي التصريح، ألن موت عيسى 
اهللا وفاة كثريين من األنبياء بينما ذكر وفاة  وفاة مجيع األنبياء، فلم يذكر

يف  �مرارا وتكرارا، كما قد أُشري أيضا إىل وفاة املسيح  �املسيح 
                                                           

 ٤١الرعد:  ١
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والَّذين يدعونَ من دون اللَّه لَا يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ * أَموات  �آية
بانَ يونَ أَيرعشا يماٍء ويأَح رثُونَغَيفقولوا اآلن�١ع .،  إذا اعترض عليكم أي

مسيحي وقال إن بيان القرآن هذا ينايف احلقائق حبسب معتقداتكم؛ وذلك 
ألن القرآن يعد املسيح ابن مرمي ضمن "من دون اهللا" ويعد مجيع من كان 
يعبد "من دون اهللا" ميتا دون أي استثناء، وأنتم تصفون املسيح ابن مرمي 

ي، مع أن القرآن يقول بأنه ما من معبود "من دون اهللا" حيّ. فإن كنتم باحل
صادقني فليس القرآن على حق، أما إذا كان على حق فلستم صادقني يف 
ادعائكم حبياة املسيح. فما هو جواب هذا االعتراض؟ فاجللي أن عيسى 

حصرا هو أول مصداق لقول القرآن الكرمي بأن كل ما يعبد من دون  �
، ألنه هو األكثر من عبد من بني الناس على �أَحياء أَموات غَير�اهللا 

األرض، وإن حزبه هو السباق من بني عبدة البشر يف القوة والشوكة 
قد بلغ  �والنشاط والدعوة إىل الشرك. الحظوا إن عدد عبدة عيسى 

أربع مائة مليون إنسان، وليست هناك مجاعة أكرب منها من عبدة البشر، 
فإذا كان القرآن الكرمي قد استثناه من هذه اآلية فيستنبط منه والعياذ باهللا 
أنه مل يكن من "غري اهللا" عند منـزل القرآن الكرمي. وإن مل يكن مستثنى، 

ليس معدودا يف األموات يف فهذا خيالف عقيدتكم ألن عيسى بن مرمي 
رأيكم بل ما زال حيا يف السماء حبياة مادية، فقولوا اآلن، إذا أُثري هذا 

  االعتراض من قبل النصارى فما هو جوابكم؟ 
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إِنَّ �يف اجلنة فيقول:  �مث إن القرآن الكرمي ذكر دخول عيسى 
ا مبعدونَ * لَا يسمعونَ حِسيسها الْحسنى أُولَئك عنهالَّذين سبقَت لَهم منا 

، أي أن الذين حققوا اجلدارة �١وهم في ما اشتهت أَنفُسهم خالدونَ
بدخول اجلنة حبسب وعدنا فهم أُبعدوا عن اجلحيم وهم يف اللذات اخلالدة 

، �يف اجلنة. وقد كتب مجيع املفسرين أن هذه اآلية هي حبق عيسى 
منها بصراحة وبداهة أنه يف اجلنة، فثبت أنه قد تويف. وإلّا كيف وثبت 

" الطرباينوصل إىل اجلنة قبل الوفاة؟ أضف إىل ذلك أن احلديث الوارد يف "
" أيضا يثبت موت عيسى حصرا. ألنه قد ورد فيهما أن ما ثبت بالسنةو"

 عاش مائة وعشرين سنة. وقد عد احملدثون هذا احلديث من �عيسى 
  الدرجة األوىل من الصحة ومل يطعنوا فيه قط. 

حىت اآلن أم ال؟ مث قد ورد  �فقولوا اآلن، هل ثبت موت عيسى 
 �يف البخاري ضمن ذكر املعراج، أنه رأى عيسى  �يف أحاديث النيب 

يف زمرة األموات ليلة املعراج، ووجده يف العامل اآلخر، فلو كان حيا فما 
كان ميكن أن يعيش مع النيب حيىي الذي تويف؟  عالقة احلي بامليت؟ وكيف
  فامليت يعيش مع األموات. 

  ال يسعه ذلك إال باملمات.فإىل عامل األموات كل من ينتقل 
ميكن كيف  ذلك اشرحوا يلو ؟فقولوا ما عالقة األحياء باألموات

     ٢ذلك؟ حدوث
                                                           

 ١٠٣- ١٠٢األنبياء:  ١
 )املترجم(ترمجة بيتني أرديني.  ٢
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بأنه  �نفسه كان قد أخرب النيب  �وإذا ثبت القول بأن عيسى 
سيعود إىل العامل ثانية، فال بد أن يكون ذلك بروزا، ويثبت أنه تويف وليس 

عودةَ الراحلني من هذه  �يف هذا العامل، فلما مل يثبت أن من سنة اهللا 
 - إذا ثبت صدوره-  الدنيا باجلسم املادي، فما الذي مينع تفسري هذا القول

ايء على وجه الربوز مثلما كانت مبا ال ينايف سنة اهللا؟ وملاذا ال يعد هذا 
ثانية إىل هذا العامل؟ فماذا يجربنا على تفسريٍ جمهول  �عودة إيليا النيب 

الكيفية، منوذجه مفقود يف سنن اهللا وال نظري له يف األمم السابقة؟ إن اهللا 
عن نظري  السابقة األمم حيثنا يف القرآن الكرمي ويرغِّبنا يف أن نبحث يف �
عندهم. فأين نبحث عن  جنده فسوف األمور واألحداث، من علِّمنا ما كل

نظري اعتقاد عودة اإلنسان من السماء إىل هذا العامل بعد املوت، وعند من 
نلتمس باكني أن يدلنا على هذا النموذج يف سنن اهللا القدمية؟ فليخربنا 

ل املعارضون من فضلهم هل حدث مثل هذا احلادث يف املاضي أيضا؟ وه
عاش أي إنسان يف املاضي أيضا يف السماء ألف عام أو ألفَي عام، مث نزل 
واضعا كفَّيه على أكتاف املالئكة؟ فلو كان ذلك من سنة اهللا لوجد نظريه 
حتما يف القرون املاضية، ألن الدنيا بقي منها القليل ومضى كثري منها، 

ملاضي، مع أن األمر وليس يف املستقبل أي حادث مل يسبق له نظري يف ا
 لنا صراحة: �الذي من سنة اهللا جيب أن يكون له نظري. يقول اهللا 

، أي كل جديد يقال لكم �١فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ�
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فاسألوا أهل الكتاب عنه فسوف يخربونكم عن نظائره. أما هذا احلادث 
أيّ نظري له سوى قصة إيليا. وقصة إيليا تشهد فليس عند اليهود والنصارى 

على ما يخالف هذه العقيدة وتبني أن البعثة الثانية تكون بروزية. وهذه 
خوارق  خاصة يف العقيدة تتِسم بفساد كبري هو أا تتسبب يف نشوء ميزة

، فتدعم عقائد النصارى الباطلة. مع أن القرآن الكرمي يقول �عيسى 
نْ ليس يف عيسى ميزة زائدة عن سائر البشر. قولوا اآلن، مرارا وتكرارا أ

إذا اعترض عليكم أي مسيحي وقال بأن يسوع حبسب قولكم يتميز عن 
سائر البشر بكونه حيا يف السماء منذ ألفَي سنة تقريبا حبيث مل تفتر قواه 
ومل يضعف جسمه ومل يضعف بصره بل هو حي يف السماء بكل قوة 

إىل األرض يف الزمن األخري مع املالئكة الذين هم  وجالل، وسوف ينـزل
فوج اهللا اخلاص كما هو موجود يف القرآن الكرمي أن اهللا سيأيت مع 
املالئكة. ففي هذه احلالة ال بد من اإلميان بأن صفات األلوهية توجد يف 
املسيح. وهذه امليزة نفسها تلفت انتباهنا إىل أنه يتميز عن عامة الناس. 

 بشيء من التدبر ما الذي تردون به على هذه الشبهات؟ هذه هي فقولوا يل
األفكار الباطلة اليت بسببها قد ارتد حىت اآلن أكثر من مائة ألف مسلم يف 
اهلند وتنصروا، فإمثُ كل هؤالء يف عنق هؤالء املشايخ السفهاء، إن اهللا تعاىل 

 كَمثَلِ ثَلَ عيسى عند اِهللاإِنَّ م �يفند ختصيص املسيح مبيزة يف آياته مثل
مجاهل من أي ميزة له، أما �١آد قيمون يف شخصه  لئال ينخدع أيأنتم فت
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مزايا كثرية خارقةً للعادة ال ميزة واحدة. ففي رأيكم هو ما زال حيا حبياة 
قد مات عن عمر يناهز ستني عاما  �مادية بكل قوة وقدرة، بينما نبينا 

يح ابن مرمي فتحسبونه حيا يف السماء منذ ألفي سنة تقريبا. فقط، أما املس
مل خيلق وال ذبابة واحدة حبسب اعتقادكم، بينما الباليني من  �إن نبينا 

مل  �الطيور اليت خلقها املسيح ابن مرمي ما زالت موجودة. إن نبينا 
يستطع إحياء صحايب واحد كان قد مات إثر لدغ احلية مع أن الصحابة 

وا منه ذلك بإحلاح وإصرار، أما عيسى بن مرمي فقد أحيا حبسب طلب
حىت يف زمن نبوته من  �زعمكم آالف األموات. كما مل يتمكّن النيب 

يف الطفولة. أخربوا اآلن، أال تجرب  �إجناز األعمال اليت أجنزها عيسى 
 �كل هذه اخلصائص اليت تقرون ا على االعتراف بأن شخص عيسى 

كان متميزا عن الصفات اإلنسانية، حىت إنكم تزعمون أن أحدا مل يكن 
الشيطان عند والدته وكانت هذه العصمة السامية من مس حمفوظًا من 

نصيب عيسى بن مرمي وحده. تدبروا قليال إالم تؤدي كل هذه األمور؟ 
؟ فهو قد �فهل يقبل القرآن الكرمي مثل هذه اخلصائص حبق عيسى 

يع األنبياء والرسل نصيبا من العصمة من مس الشيطان على سواء أعطى مج
، باختصار، إن ختصيص �١إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ�حني قال: 

مبيزة معينة يخالف تعليم القرآن الكرمي ويؤيد النصارى، فكما  �عيسى 
السلسلة ثبت موت حضرة عيسى بنصوص قطعية، كذلك تتحتم وفاته من 
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التارخيية أيضا. انظروا بأي جالء توضح وصفةُ "مرهم عيسى" الذي ذكرته 
مل يرفع إىل السماء وقت الصلب. بل ظل يعالَج  �مفصال، أن عيسى 

ملدة أربعني يوما جمروحا يف مكان خفي، فهل أطباء العامل بأسره هؤالء 
الروس واليهود كلهم مبن فيهم األطباء املسلمون والنصارى واوس و

  كاذبون وأنتم صادقون؟ 
تأملوا اآلن أين ذهبت عقيدتكم برفعه إىل السماء؟ فليس كتاب أو 
كتابان بل ألْف كتاب لألديان املختلفة تميط اللثام عن املكايد املزورة 
بإدالء الشهادة على أحداث صحيحة، فما أمسى هذا اإلثبات! فاتقوا اهللا 

  قليال وتدبروا؟ 
كما قد ورد يف اآلثار أيضا أن املسيح ابن مرمي كان نبيا سائحا، بل 
كان الوحيد بني األنبياء الذي قام بسياحة العامل، لكننا إذا سلَّمنا بعقيدة أن 

 ٣٣كان قد رفع إىل السماء عند صلبه وكان عمره يومذاك  �عيسى 
ي زمن ساح؟ عاما باتفاق علماء النصارى واليهود وأهل اإلسالم، ففي أ

ملاذا تفضحون أنفسكم علميا هلذه الدرجة، ملاذا ال تقبلون احلق إن كنتم 
متقني، ما الذي حبوزتكم غري كلمة النـزول؟ فإذا كانت الغاية من 
استخدام كلمة النـزول هنا أن عيسى يأيت من السماء من جديد فكان 

يقال له يف  ول؛ ألن الذي يرجعنـزجيب أن تستخدم كلمة الرجوع ال ال
ول قد وردت يف نـزاللغة العربية "راجع" ال "نازل". مث ملا كانت كلمة ال

أيضا ويف صحيح مسلم حبق الدجال أيضا، ويف  �القرآن الكرمي حبق نبينا 




	�م�א����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������١٩٩�

التعبري الشائع املتداول حبق املسافرين أيضا إذ يقال "نزيل" للمسافر الذي 
عىن "النـزول من السماء" من حيل يف مكان، فكم من الغباء استنتاج م

  كلمة "نزول" دون مربر.  
خامت النبيني أيضا  �مث أعود إىل صلب املوضوع وأقول إن كون نبينا 

خامت  �أي نيب فال يعد  �، ألنه إذا جاء بعده �يقتضي موت عيسى 
النبيني، وال تعد سلسلة وحي النبوة منقطعة. مث حىت لو افترضنا جدلًا أن 

سيأيت بصفته فردا من األمة فلن تنقطع عنه النبوة حىت لو  �عيسى 
. فال ميكن أن نقول إنه لن يكون نبيا ١متسك بشريعة اإلسالم كأفراد األمة

يف علم اهللا، وإذا كان نبيا يف علم اهللا فريِد االعتراض نفسه أنه كيف جاء 
أيضا،  �ن النيب نيب يف العامل بعد خامت النبيني؟ ويكون فيه استخفاف بشأ

  ويستلزم تكذيب نص صريح للقرآن الكرمي. 
فلم يرِد يف القرآن الكرمي ذكر جميء املسيح ابن مرمي ثانية قط، بينما 
ذُكر ختم النبوة بصراحة كاملة. وإن التمييز بني نيب قدمي وجديد فتنة، إذ 

ديث "ال مل يرِد هذا التمييز يف احلديث وال يف القرآن الكرمي، كما أنّ يف ح
نيب بعدي" أيضا نفْيا شامال. وكم من اجلرأة والتجاسر واجلالفة أن يترك 
اإلنسان نصوص القرآن الكرمي الصرحية عن عمد اتباعا ألفكار ركيكة، 

                                                           
ألنه يف احلقيقة - األحاديث فردا من األمةفلما كان املسيح املوعود القادم عد يف  ١

فردا من األمة، ولكن  �فقد اخندع العلماء األغبياء فوصفوا عيسى  -من األمة
 جميء املسيح املوعود من األمة هو آية على صدقي. منه
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ويؤمن بوجود نيب بعد خامت النبيني! وأن يجري سلسلة نزول وحي النبوة 
بوة فال شك أن بعد انقطاعها، ذلك ألن الذي ما زال حائزا على شأن الن

وحيه وحي النبوة. األسف كل األسف أن هؤالء الناس ال ينتبهون إىل 
مجلة "إمامكم منكم" و"أمكم منكم" الواردة يف البخاري ومسلم بوضوح، 

ل فيكم املسيح نـزسي �فهو جواب للسؤال املقدر؛ أي حني قال النيب 
وسوسةٌ كيف ابن مرمي حكما عدال، كان ميكن أن تخاجل بعض الناس 

يبقى ختم النبوة؟ فقيل يف اجلواب أنه سيكون فردا منكم، أي من أفراد 
. فورود جميء املهدي مقابل املسيح أيضا ١األمة، وإمنا يدعى املسيح بروزا

بروزا،  �يتضمن إشارات إىل أن املهدي سيكون موردا لروحانية النيب 
احلديث "ال مهدي إال  حبقه "خلقه كخلقي"، كما أن �ولذلك قال النيب 

 عيسى" أيضا يضم إشارة لطيفة إىل أن القادم سيكون ذا الربوزين، وجامع
فيه،  �شأني املهدوية واملسيحية؛ أي سيدعى املهدي بتأثري روحانية النيب 

ووجدك ضالا � �كان أيضا مهديا، كما يقول اهللا  �ألن النيب 
مل يتلق العلم الظاهري من أي أستاذ  �. وتفصيل ذلك أن نبينا �٢فَهدى

يف  �وموسى  �كما تلقاها األنبياء اآلخرون، بينما جلس عيسى 
قد تعلَّم التوراة كلها من أستاذ يهودي.  �الكتاتيب، وكان عيسى 

مل يتتلمذ على يد أي أستاذ من البشر، وإمنا قال  �باختصار، ملا كان نبينا 
                                                           

ملحوظة: لو كان املراد من احلديث أن عيسى مع كونه نبيا سيصبح فردا من األمة،  ١
  منه "إمامكم الذي يصري من أميت بعد نبوته".فكان ينبغي أن ينص احلديث على 

  ٨الضحى:  ٢




	�م�א����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������٢٠١�

، هلذا قد تلقى اهلدي �ومل يقل له هذا القولَ غريه  �اقرأْ� أولًا: له اهللا
الديين كله بعناية خاصة من اهللا، بينما تلقى األنبياء اآلخرون معلومات 
دينية عن طريق الناس أيضا، فحني سمي القادم باملهدي، ففي ذلك إشارة 

ون تلميذ أي أستاذ إىل أن القادم سيتلقى علم الدين من اهللا حصرا. ولن يك
يف القرآن واحلديث، فها أنا أقول حالفًا باهللا إن هذا هو حايل؛ إذ ال أحد 
يستطيع أن يثبت أين تلقيت درسا واحدا من القرآن واحلديث والتفسري من 
أي إنسان أو تتلمذت على يد أي مفسر أو حمدث. فهذه هي املهدوية اليت 

مدية، إذ قد كُشفت علي أسرار الدين بال تلقيتها على منهاج النبوة احمل
 دعى املسيحفسي ،دعى القادم املذكور آنفا باملهديواسطة؛ فكما سوف ي

أيضا، ومن مث سيدعى  �أيضا، إذ سوف تؤثر فيه روحانيةُ عيسى 
 ١صفته املهدوية �عيسى بن مرمي أيضا. فكما نفخت فيه روحانية النيب 

  فيه صفة كونه روح اهللا. �يح كذلك قد نفخت روحانيةُ املس
                                                           

سمي "عبدا" أيضا، فسماه اهللا "العبد" ألن أصل العبودية خضوع  �إن نبينا  ١
وذلٌّ، وإن احلالة الكاملة للعبودية ختلو من كل أنواع الغلو والتعايل والعجب، 
ويرى صاحب هذه احلالة إكماله العملي من اهللا وحده، وال يرى أي يد وسيط.* 

فالطريق الذي يسوى جيدا وميهد  ؛عبدمور معبد وطريق م فالتعبري العريب الشائع:
بتصرفه احملض  �يقال له عبد ألن اهللا  �ويقوم يقال له طريق معبد. فالنيب 

وتعليمه خلق فيه الكمال العملي وسوى نفسه كطريقٍ وقومها ومهدها ملرور 
ناحية  جتلياته، وخلق فيه بتصرفه االستقامة اليت هي شرط العبودية. فهو املهدي من

احلالة العلمية، وعبد انطالقًا من الكيفية العملية اليت نشأت فيه بعمل إهلي، ألن اهللا 
 عمل بيده يف روحه كما يعمل بآالت التسوية والتنظيف يف الطريق الذي أريدت
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ل على أنبيائه بأساليب خمتلفة نـزوليكن معلوما إن ألطاف اهللا ومننه ت
فأحيانا يتم كمال النيب العلمي والعملي بال واسطة ويف إكمال بعضهم 
تكون بعض الوسائط أيضا. فمن فضل اهللا اخلصوصي أنه كما مت اإلكمال 

دون واسطة أي أستاذ فبذلك نال لقب "املهدي" فكذلك  �العلمي لنبينا 
حتقّق له اإلكمال العملي أيضا دون واسطة، فنال لقب "العبد" ألن تعليمه 
 مل يتم عن طريق أي إنسان ومل تنشأ قواه العملية بفضل اجللوس يف جملس

وبناء على اسم هذه املهدوية اخلالصة وهبت له كثري من األسرار  .متحضر
ملعارف والكلم اجلامعة؛ حىت قد وردت يف القرآن الكرمي املعارف وا

والنكات وعلوم احلكم اإلهلية والدالئل العقلية الفلسفية بالتزام البالغة 
والفصاحة من الدرجة السامية، لدرجة أنْ عد معجزة علمية من الطراز 

يان بنظريه األول نظرا إىل مجيع املعارف والبالغة الكاملة، حبيث إن اإلت
                                                                                                                                   

 �تسويته ونظافته. وملا كان املهدي املوعود قد نال مرتبة العبودية بواسطة النيب 
فية العبد يف املهدي املوعود بكلمة الغالم، أي قد نودي "غالم فقد عبر عن كي

أمحد". فكلمة الغالم هذه تشري إىل العبودية اليت ينبغي أن تكون يف املهدي املوعود 
  ظليا. فتدبر. منه

* ملحوظة: إن مرتبة العبودية الكاملة هذه حيث يالحظ املرء إكماله العلمي يتحقق 
ألحد سوى ذلك املهدي الكامل الذي حصل إكماله  من اهللا وحده، ال يتيسر

العلمي على يد اهللا فقط، ألن فكرة تأثري اجلهد والسعي الشخصي خيلق حتما فكرة 
لكوا تابعة ملرتبة  -تنايف العبودية التامة؛ هلذا فإن مرتبة العبودية الكاملة أيضا

ذلك فضل اهللا . �مل تتحقق على وجه الكمال ألحد سوى النيب  -املهدوية الكاملة
  . منهيؤتيه من يشاء، فاشهدوا إنا نشهد أن حممدا عبد اهللا ورسوله
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اخلاص به مهدويته  �خارج قدرة اجلن واإلنس. فأمسى كمال نبينا 
وعبوديته. فكان من تأثري مهدويته حصرا أن تنشأ يف قلوب العامة فكرة 
االهتداء يف هذا العصر والتفات القلوب تلقائيا إىل اهللا. إن املراد من 

حلكيمة والربكات العلمية املهدوية تلك املعارف اإلهلية الالمنتهية والعلوم ا
 لِّمها النيبإنسان. وهي أمسى معجزات  �اليت ع عن الدين دون واسطة أي

، اليت بواسطتها ارتقى أُناس بعدد ال حيصيه عد إىل منارة عالية �١النيب 
للمعرفة التامة بعد إكمال القوى اإلميانية والعملية وأصبحوا من العارفني 

لك املسلمون فهذا حقُهم؛ إذ األسرار والعلوم الكمل. فإذا افتخر بذ
وكتابِ اهللا القرآن  �والنكات اليت اطّلعوا عليها عن طريق نبيهم الكرمي 

الكرمي ليس هلا نظري عند أمة أي نيب. وإن املراد من العبودية حالة االنقياد 
 بتصرف �واملوافقة التامة والرضا والوفاء واالستقامة اليت نشأت يف النيب 

إهلي خاص. فبذلك صار كالطريق الذي ينظَّف ويمهد ويسوى ويقوم، 
فهذه كانت األسوة اليت بالتأسي ا أحرز االستقامةَ الكاملة أُناس ال 

 �يحصون. وباختصار، إن هاتني الصفتني الكاملتني حتققتا يف نبينا 
لقب  �نال  فتسببتا يف اهلداية العامة وقوة اإلميان واالستقامة؛ فكما

                                                           
 قبلاألم من الوالدين ألن كليهما كانا قد توفيا  حىت تعلُّم لغة �مل يتسن للنيب  ١

بلوغه ستة أشهر من العمر، ففي هذا احلادث يكمن سر شأن املهدوية، أي الذي مل 
يتلق تربيةَ الوالدين لتعلُّم اللغة. فكون فصاحته وبالغته منقطعة النظري حىت عند 
العرب، أمر يدرك منه سر جبالء أنه ملا كان اهللا قد فطره على شأن املهدوية، فلم 

  ىت يف أمر تعلُّم اللغة الذي هو أول مرتبة لإلنسانية. منهجيعله حمتاجا إىل أحد ح
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املهدي والعبد من اهللا تعاىل، وقد مر تفسريه آنفًا، كذلك قد نال عيسى 
لقب روح اهللا. فحني أُعطي هذا اللقب مأله اهللا بالربكات اليت  �

وكانت معظم هذه الفوائد  -أي من أنفاسه ماديا- استفاد منها العامل
لهم وآالمهم مادية؛ كشفاء املرضى مثال نتيجة تركيزه، أو زوال مشاك

، أو انتصارهم على األعداء نتيجة دعائه، أو نشوء بركة �مة املسيح 
يف األطعمة واألشربة؛ لكن هذه الربكات ال تساوي شيئًا مقابل الربكات 

. �العلمية الروحانية واإلميانية اخلالدة اليت حظي ا العامل بواسطة النيب 
أي حظ من تلك الربكات اإلميانية حنن ال نقول إن املسيح مل يقدم ألمته 
حرم أمته من الربكات املادية،  �والروحانية اخلالدة، وال نقول إن النيب 

وإمنا نقول: كانت يف املسيح بركات مادية فانية كثرية، أما الربكات 
الروحانية اإلميانية اخلالدة اليت ناهلا العامل منه فكانت قليلة جدا، وهلذا 

أيضا أأنت علَّمت أمتك الشرك؟ كذلك أعطي نبينا  �السبب قال اهللا 
بركات روحانية دائمة كثرية، بينما كانت بركاته املادية مقارنة ا  �

  ضئيلة جدا، أما الروحانية فكأا مل تكن حتصى.   
وملخص القول، كان قد ورد يف النبوءات حبق املسيح القادم بأنه 
سيتمتع بالربكات بنوعيها؛ املادية والروحانية، فأُشري إىل أنه سيسمى 
املهدي نظرا إىل فوزه بالربكات الروحانية غري الفانية واليت هي توفري اهلداية 

سرار اإلهلية واحلكم، الكاملة والقوة اإلميانية وتعليم املعارف واللطائف واأل
وسوف ينال تلك الربكات من نبع الفيوض احملمدية. ألن املهدوية اخلالصة 
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. فمن هذا �١دون اختالط الوسائل األرضية هي صفة سيدنا حممد 
املنطلق، إن اسم ذلك ادد عند اهللا أمحد وحممد. كما كان قد أُشري إىل 

اليت ال تدوم أبدا وهي  -ةأي الدنيوي-أن الربكات اجلسمانية الفانية 
حمدودة وقابلة للزوال، واليت املراد منها منح الربكات لألصدقاء والفقراء 
واملساكني والتائبني يف صحتهم وعافيتهم أو جناحهم وأمنهم أو ختليصهم 
من الفقر وااعة، والسالمة وتبشريهم بإهالك الظاملني املتوحشني ودمارهم 

يقة بركات حبق الفقراء وهو أيضا يف احلقونزول غضب اهللا عليهم، 
الك اليهود؛ فمن منطلق منح هذه  �كما بشر املسيح  والصاحلني

الربكات باإلضافة إىل الربكات املادية حيث تتوفر وسائل الرفاهية 
والسهولة يف احلياة الكثرية يف ذلك الزمن؛ سيسمى عيسى بن مرمي. ألن 

هي هذه.  �يا اليت أُعطيت للمسيح الربكات الكثرية من الدرجة العل
مصدرا لتلك الربكات إلمام الزمان األخري. فلما  �هلذا وصف املسيح 

 ذه احلقيقة عيسى بن مي الفائزكانت هذه هي احلقيقة العيسوية فقد س
مرمي، كما سمي املهدي نظرا للمهدوية اليت هي احلقيقة احملمدية. هذه 

                                                           
أو جمرد العلم الذي هو مفتاح العلوم -  امللحوظة: لقد سبق أن كتبنا أن علم الدين ١

بإشراف - �قد تلقَّاه األنبياء اآلخرون بواسطة أناس أيضا؛ فموسى  -الدينية
 �وكذلك تعلَّم عيسى  جلس يف الكُتاب يف مصر وتلقى العلوم الرائجة، -فرعون

 التوراة بأكملها من أستاذ يهودي، لكن املهدوية اخلالصة أي أن ال يتعلم املرء أي
فلم يتمتع ا أي نيب غري  �اقرأ�حرف من إنسان حىت يقول اهللا له بنفسه أخريا: 

  ، ولذلك قد سمي يف الصحف السابقة والقرآن الكرمي أميا. منه�نبينا 
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؛ إذ حيثما ذُكر يف الرباهني األمحدية فوز هذا احلكمة موجودة يف تسمييت
واملعارف مسي أمحد كما قال: "يا أمحد العبد املتواضع بنعمة األسرار 

فاضت الرمحة على شفتيك" وحيثما ذُكرت بركات الدنيا نوديت باسم 
عيسى كما ورد يف إهلامي يف الرباهني األمحدية: "يا عيسى إين متوفيك 

من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين ورافعك إيل ومطهرك 
كفروا إىل يوم القيامة" كذلك اإلهلام الذي ورد فيه: "سأباركك بركة تلو 
 بركة حىت إن امللوك سيتربكون بثيابك." فهذا هو السر الذي كُشف علي
يف اإلهلام اإلهلي عن التسمية باملهدي وعيسى. وكان يوم االثنني، الثالث 

حني  ١٨٩٨املوافق الرابع من متوز/ يوليو  ١٣١٦ر صفر عشر من شه
تلقيت هذا اإلهلام. ووجدت القول الوارد يف اآلثار واملسجل يف كتاب 
"حجج الكرامة" أن جسم املهدي املوعود سيكون على جزأين؛ فيكون 
نصفه عربيا والنصف اآلخر إسرائيليا مطابقًا هلذا. وإىل هذا القاسم املشترك 

 فيه. وإمنا كان اهلدف من ذلك أن القادم سريث بعض صفات نفسه أُشري
  . فتدبر.�وبعض صفات حممد  �عيسى 

وكما سمي اإلمام املوعود بأمحد وحممد انطالقًا من بعض الصفات، 
كذلك قد سمي بعيسى واملسيح ابن مرمي نظرا إىل بعض الصفات 

نفسه  �األخرى. فالواضح اآلن أن ال أحد يفهم من اسم أمحد أن النيب 
بأن  -بناء على اسم عيسى-  سيعود من جديد، وكذلك من اخلطأ االعتقاد

عدم  نتيجة سيعود إىل العامل من جديد. ونشأ هذا اخلطأ نفسه �عيسى 
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استيعاب سر هذه النبوءة ومغزاها، فاحلقيقة األصلية أنه قد أُشري يف كال 
االمسني إىل الظهور الربوزي، فبتسمية الشخص املوعود بأمحد قد قال النيب 

إن صفاته ستشبه صفايت وإن صورته ستشبه صوريت، ففي ذلك أشار  �
الظهور الربوزي؛ أي سيسمى أمحد نظرا إىل الصفات األمحدية. إىل 

الشخص املوعود بعيسى قال عنه "إمامكم منكم"  �وكذلك حني مسى 
و"أمكم منكم" كما جاء يف البخاري ومسلم، وبذلك قد وضح أنه ليس 
املراد من عيسى هو عيسى بن مرمي احلقيقي، بل سيكون من األمة. 

يد أنه سيكون أوال نبيا مث يصبح فردا من األمة، فلو فكلمات احلديث ال تف
ينبغي أن يقول "إمامكم الذي كان هذا املفهوم أُريد يف احلديث لكان 

وهلذا السبب إن األحاديث يف  سيصري منكم ومن أميت بعد نبوته"،
البخاري اليت هي أصح بكثري من أحاديث أخرى وكُتبت مبنتهى التحقيق 

سيح املوعود القادم عن مالمح عيسى بن مرمي رسول قد ميزت مالمح امل
أن لونه أبيض،  �خمتلفة؛ حيث بين  �اهللا، أي سجلت مالمح عيسى 

  بينما ذكر عن املسيح القادم بأنه آدم اللون مطابقًا ملالحمي. 
أكثر من هذا، فقد ذكر  �فأي تفصيل كان ميكن أن يبينه رسول اهللا 

للمسيح السابق والقادم مالمح خمتلفة لئال يتعثّر الناس، وكذلك قد أغلق 
الباب على أي نيب جديد أو راجع من جديد بقوله "ال نيب بعدي" قطعا، 
مث بقوله "كما قال العبد الصاحل" قد أفصح جبالء أن عيسى بن مرمي قد 

"اآليات  القرن الثالث عشر بقوله: تويف، مث بين ظهور املهدي املعهود يف
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أن املسيح املوعود سوف يبعث على رأس القرن، مث  بعد املائتني". مث بني
بني أنه ال مهدي إال عيسى، وبذلك وصفهما شخصا واحدا، مث كشف 
بصراحة يف قوله "إمامكم منكم" و"أمكم منكم" أن املراد من عيسى القادم 

ا، وكذلك بين أن عيسى بن مرمي عاش مائة وعشرين رجلٌ من األمة حصر
سنة، وبذلك أفصح عن وفاته، مث بني أن زمن ظهور املسيح القادم هو زمن 
خروج يأجوج ومأجوج، وهم املسيحيون األوروبيون؛ ألن هذا االسم 

ويف ذلك كانت إشارة إىل أم مشتق من األجيج، وهو هليب النار، 
ون بأسلحة نارية وأن بواخرهم سيوظفون النار كثريا، وأن حروم ستك
بأنه رأى عيسى بن مرمي ليلة  �وآالف أجهزم ستشغل بالنار. مث قال 
يف السماء الثانية، كما قال  �املعراج ضمن املوتى، أي رآه مع حيىي 

: إن املسيح املوعود سيأيت يف زمن غلبة الدين املسيحي �حضرته 
العشار ستعطَّل يف تلك  أيضا بأن �وسيكسر شوكة الصليب، ولقد قال 

األيام، وكان يف ذلك إشارة إىل اختراع القطار، كما قد ورد يف القرآن 
. وقد روي عن أهل بيته األجلة أن �١وإِذَا الْعشار عطِّلَت �الكرمي أيضا،

اخلسوف والكسوف سيحدثان يف رمضان يف ذلك الزمن، وهناك رواية أن 
ورواية أيضا أن آية عظيمة ستظهر يف  الطاعون سيتفشى يف تلك األيام،

الشمس أيضا، أي سيحدث كسوف هائل جدا، ورواية أيضا أنه سيمنع 
عن احلج أيضا، كما روي أنه ستخرج نار يف تلك األيام، وستبقى محرا 

                                                           
  ٥التكوير:  ١
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ملدة، وكانت نار جاوا، وقد سلَّم صاحب "حجج الكرامة" أيضا أن هذه 
  النبوءة حتققت. 

يف بيان العالمات؟ وبين آيتني  �قولوا اآلن، أي جهد ادخره النيب 
لشخص اإلمام املوعود، إحدامها أنه ستوهب له األسرار واملعارف، وأنه 
سيقيم اإلميان واملعرفة يف العامل من جديد، ونظرا إىل هذه اآليات سيدعى 

ستظهر على يديه، مهديا. واآليات األخرى تتمثل يف الربكات الدنيوية اليت 
وأن النصرة والنضارة ستنشأ يف األرض، ويكثر عدد السكان، وأن الناس 
سيتمتعون بالفواكه يف غري مومسها، وأن جزءا كبريا من األرض سيكون 
 ق القنوات وتقلّ السباع، ويسود العاملَ السالمشا بالزراعة، وستعامر

ادهم، فالحظوا اآلن إن واألمن لدرجة أنْ سيتمىن األحياء احلياة ألجد
حبق  ؛ إذ قد أُجيبت أدعييت�اآليات تظهر على يدي مثل عيسى 

الكثريين من املرضى واملضطربني، وبورك من جديد يف كثريين من املرهقني 
ماديا، وكما كان دعاء املسيح قد أثَّر يف األعداء أيضا، فقد ظهرت اآليات 

فرحة بعد املواجهة، فمات حبسب نفسها هنا أيضا. فلم يتمتع "آم" بأي 
النبوءة بعد أن عاش حياة مريرة ملدة قصرية مشردا، وكذلك كان مآل 
"ليكهرام" أيضا، فآمن اهللا املسلمني من بذاءته بتحقيق النبوءة. وكذلك 
جتلت الربكات بصفيت مسيحا أيضا يف هذا الزمن، ألن املسلمني أُوذوا يف 

كانوا يمنعون من رفع األذان للصالة، عهد السيخ من كل النواحي، حىت 
وكانت دماء املئات تسفَك بغري حق بتهمة االعتداء على بقرة، ومل يكن 
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املزارعون يف مأْمن يف أعمال الزراعة، حيث كان قُطّاع الطرق ميارسون 
أعماهلم علنا، وكانت األراضي الشاسعة خرابا، وكان البلد قد دمر بسبب 

تمر، وبسبب اختفاء السالم مل تكن الزراعة مفيدة وال النفي الدائم املس
البساتني، وإذا كان قد سلم شيء من اللصوص كان احلُكام يسلبونه. 
واآلن مبجيء اإلجنليز قد تغير ذلك الزمن، وساد السالم يف احلقيقة لدرجة 
أنْ يعيش الذئب والشاة معا يف مكان واحد، واألوالد يلعبون مع األفاعي، 

رت األرض عمرانا، وكَثُرت الفواكه لدرجة أنْ تتوفر بعض الفواكه وعم
على مدى اثين عشر شهرا، وصار السفر سهال ويسريا، وقد أزال القطار 
مجيع مشاكل السفر، وتصل األخبار بسرعة خارقة عن طريق الربقية، 
 وإلبراء املرضى ظهر األطباء اخلرباء جدا، وشقّت القنوات، وصار السفر يف
اجلبال سهال جدا، واخترعت مئات األجهزة واآلالت لتسهيل أمور 
املعيشة، وأزيلت مئات أنواع املشاكل، اآلن سينظر كل عاقل إىل أيام 
أجداده بأسف مقارنة بأيامه السعيدة هذه إذ مل يكن يتوفر هلم شارع 

ميال على برزون يساوي ألف ميل،  ٢٥مزفَّت، إذ كان قطع مسافة 
س والعرق املتدفق، فكان السفر يف الصيف على برزون أو وكانت الشم

مشيا على األقدام ال يقل عن موت. أما اآلن فنعيش الربيع حيث نسافر 
توفر اهلواء مبنتهى السهولة حيث يجالسني يف إحدى عربات القطار املريح 

ة مشاهد الغابة يالبارد والطعام والشراب يف كل مكان. واملسافر يتمتع برؤ
عجائب جالسا يف القطار، وكأن القطار مسرح، وتتوفر وسائل الراحة وال
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يف القطار بقدر ما ينفق املسافر. باختصار، إذا ألقينا نظرة على الوضع 
املدين للعامل جند توفُّر آالف وسائل الراحة، ونزول بركات مادية ال حصر 

خيضع هلا. وفوق ذلك كله األمن الذي توفره احلكومة املساملة، حيث 
احلاكم واحملكوم للقواعد والقوانني املوحدة، فليس للحكام أي امتياز، فهذا 
هو الزمن نفسه الذي أنبئ عنه أنه سيكون يف زمن املسيح املوعود، وأن 
الربكات والسالم الدنيويني سيتوفران هلذه الدرجة يف زمنه. وقد نسبت 

ن من سنة اهللا منذ القدم هذه الربكات إىل املسيح املوعود يف األحاديث، أل
أن الرجل اخلاص الذي يبعثه اهللا إىل األرض إلظهار الربكات، فجميع 
الربكات اليت تنـزل يف عهده سواء ظهرت على يديه أو بواسطة شخص 
آخر تنسب إليه كلُّها؛ إذ بسبب وجوده املبارك تنـزل على األرض 

ت من أجله من كل نوع، وهلذا تكون كل هذه الربكا �أفضال اهللا 
فحسب. صحيح أن الدنيا يف أول األمر ال تعرفه، لكنها يف اية املطاف 
تتمكن من معرفته. لقد قلت قبل هذا مرارا وتكرارا وأعيد مرة أخرى: إن 
ألدعييت وتركيزي ووجودي عالقةً أقوى من مجيع الناس بعافية الناس 

حاول ذلك يباريين يف هذه األمور. ومن وبركتهم. وال أحد ميكن أن 
حبقي حصرا: "ما كان اهللا ليعذم  �فسوف يخزيه اهللا. لقد قال اهللا 

ل العذاب على هذا الشعب نـزوأنت فيهم" أي ليس من شأن اهللا أن ي
واحلكومة اليت أنت فيها. وقال: "إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما 

يتسم بإمجال،  زال بأنفسهم، إنه آوى القرية". صحيح أن هذا اإلهلام ما
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يعين بأن القرية اليت أسكن فيها  -كما يفهم من ظاهر النص-  لكنه
سيحميها اهللا من الطاعون وآفاا الالحقة. وباختصار، إا الربكات 

؛ أي كانت ميزته البارزة أن مهته �الدنيوية نفسها اليت أُعطيها عيسى 
لصفات وهبت هلذا وتركيزه ودعاءه مؤثرة يف عافية اخللق العامة. فهذه ا

العبد املتواضع، ففي الرباهني األمحدية أيضا هذا اإلهلام "أمراض الناس 
وبركاته" وإهلام آخر "يا مسيح اخللق عدوانا" أي أيها املسيح الذي أُرسلَ 
خلري اخللق ساعدنا على دفع الطاعون. فتذكروا أن الوقت وشيك بل قريب 

  رة. حيث يالحظ الناس هذه الربكات بكث
فاآلن هذا الزمن الذي نعيشه زمن يكثر فيه نوعان من الربكات لدرجة 

يف األزمنة املاضية، ملا عثر عليها أبدا.  أنْ لو بحث عن نظري هذه الربكات
) أوال، الربكات الدنيوية: ينبغي أن يالحظ كم من سهولة قد ظهرت ١(

وكم يسود خبصوص اإلقامة والسفر والصحة والعالج والطعام واللباس 
األمن والسالم. فهل أسالفنا الذين توفُّوا قبل مائيت عام كانوا قد حظُوا 

) ثانيا، الربكات املتعلقة باألمور الروحانية: فينبغي أن ٢ذه الرفاهية؟ (
يالحظ كم من آالف مؤلفة من الكتب أُلفت ونشرت يف هذا الزمن، 

القرآنية واحلقائق. فهل وانكشفت آالف أسرار الدين، وظهرت املعارف 
كان هلذه األمور أي أثر يف املاضي؟ وكال النوعني من هذه الربكات نسبت 

هو وحده يف احلقيقة منـزل  �إىل اإلمام املوعود يف األحاديث، ألن اهللا 
كل هذه الربكات، وإمنا أظهر اهللا هذه الربكات جلعل عصر اإلمام مباركا. 
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هر وال يزال يظهر بواسطة اإلمام املوعود فنوع من هذه الربكات قد ظ
بالذات، والنوع الثاين ما ظهر يف زمنه. وكال النوعني من هذه الربكات 

  من نبع واحد عند اهللا. 
اآلن لكل عاقل أن يفهم أن هلذه الربكات اليت تظهر يف العامل 

ألن معظم معجزاته كان  �صبغتني؛ فصبغة تشبه معجزات عيسى 
، أما الصبغة الثانية هلذه الربكات ١يغلب عليه طابع الربكات الدنيوية

الروحانية، ألن مهمته  �فتشبه معجزات سيدنا وموالنا رسولِ اهللا 
 واهتمامه كانت نشر األسرار واملعارف والعلوم اإلهلية، وكان دعاؤه

شر األسرار واملعارف العمل حصرا. ففي هذا الزمن تن هذا حيرز وعزمه
واحلكم. فهذه الربكات من كال النوعني، أي املادية والروحانية، تظهر 

خاص أيضا أي بال  وتصدر بشكل يف العامل بصفة عامة، أي بالواسطة،
واسطة من اإلمام املوعود،. فلما كانت الربكات الدنيوية تتطلب جتلي 

                                                           

وتركيزه منصبا على الربكات الدنيوية أكثر فقد ظهر  �ملا كان عزم عيسى  ١
يف أمته تأثري ذلك، أي قد ابتعدوا عن الدين ائيا بالتدريج. أما الربكات الدنيوية 
مثل علم الطبيعة وعلم الطب وعلم التجارة وعلم الفالحة وعلم صنع البواخر 

ة اليت ال نظري هلا. وعلى عكس ذلك قد حظي والقطارات.. فقد أحرزوا فيها القدر
 �املسلمون بأسرار الدين العميقة وختلفوا عن التقدم املادي، ولقد أُعطي النيب 

أيضا ختليدا لذكرى الربكات الروحانية، وهو جامع  معجزة القرآن الكرمي الدائمة
 ). منه ٤(البينة:  �فيها كُتب قَيمةٌ�مجيع املعارف الدينية مبوجب منطوق اآلية: 
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تتقاضى ظهور  إنسان ذي صفات عيسوية، بينما الربكات الروحانية
إنسان حممدي الصفات، واهللا حيب الوحدة، ال الفُرقة؛ فقد مجع كال 
الشأنني يف شخص واحد، لئال يؤدي إرسال اثنني إىل االفتراق. فالرجل 

"، ومن ناحية أخرى �الواحد قد سمي من ناحية "مظهر عيسى 
"ال مهدي إال "، وهذا هو السر الذي يكمن يف حديث �"مظهر حممد 

" وهذا السر يكمن يف أن مهمة اإلمامة وكلت يف األحاديث سى.عي
باملهدي، وعهدت إىل املسيح مهمة قتل الدجال. فاحلكمة يف ذلك أن 
اإلمامة من األمور الروحانية وتؤدي إىل االستقامة وقوة اإلميان واملعرفة 
واتباع مرضاة اهللا اليت هي من الربكات األخروية، هلذا فإن الربكة من 

النوع من الربكات احملمدية. أما مهمة القضاء على شوكة الدجال هذا 
وعظمته من على سطح األرض، اليت عبر عنها بالقتل، فهي من الربكات 
الدنيوية. ألن احلد من تقدم العدو وجعلَه كاملعدوم وكأنه قد قُتل، هي 

هي  مهمةٌ جديرة باإلجالل من األعمال املادية. والربكة من هذا القبيل
  من الربكات العيسوية. 

ولو طُرح اآلن سؤال أنه كيف نعرف أن الربكات من هذين النوعني 
قد  - اليت ميكن أن تسمى الربكات العيسوية، والربكات احملمدية-  كليهما

جمعت فيك يا من تدعي أنك املسيح املوعود واملهدي املعهود، وأىن لنا 
قد أثبت يفّ هذه  � أن نقبل هذه الدعوى؟ فجواب ذلك أن اهللا

الربكات بفضله وكرمه احملض وإنين أقول بكل حتد إنين أنا جامع هذه 
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الربكات من كال النوعني. واآليات السماوية اليت ظهرت على يدي إىل 
هذا اليوم، حتتوي على هذه الربكات من كال النوعني، ومعلوم أن 

لم اجلامعة والبالغة الربكات احملمدية هي املعارف واألسرار والنكات والك
والفصاحة. وإن كتيب تضم منوذجا كافيا هلذه الربكات، فاألسرار 

وهي  -مع أنه ال أستاذ يل- والنكات الدينية اليت أجراها اهللا على لساين
مسجلة يف كتيب املختلفة بدًءا من الرباهني األمحدية، ومناذج البالغة 

نا من اللغة العربية رغم عدم والفصاحة اليت سجلتها نظرا لكوين متمكِّ
دراسيت علم األدب؛ إذا كان هلا نظري عند أحد فليقدمه. لكن مراعاة 
اإلنصاف ستقتضي أن يقرأوا كتيب كلها بدًءا من الرباهني األمحدية إىل 
"فرياد درد" أي كتاب البالغ. وإن مناذج املعارف والبالغة اليت أودعتها 

يتحروا عن كتب اآلخرين ويروين أين  إياها جيب أن يرسخوها فيهم مث
ويف أي كُتب توجد هذه األمور كلها. وإن مل يقدروا على ذلك فالثابت 
أنين أنا وحدي أُعطيت الربكات احملمدية يف هذا الزمن عطاء خارقا، 
وهذا يستلزم أين املهدي املعهود، ألنه كما وهب اهللا كل هذه الربكات 

ن فسمي نظرا إىل ذلك املهدي، أي قد دون وساطة أي إنسا �للنيب 
 اإلهلي احملض وهذا الكمال مباشرة دون وساطة أي يهب له اهلدو
إنسان، كذلك قد أُعطيت أنا أيضا هذه الربكات الروحانية دون توسط 
أي إنسان، وهذه هي عالمة املهدي املوعود وحقيقةُ املهدوية. أما 

 ختليص الناس من املشاكل بالدعاء وااللتفاتالربكات العيسوية اليت تعين 
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وإبراءهم من األمراض، وإنقاذهم من األعداء وختليصهم من الفقر 
والفاقة، والتسبب يف نشوء الربكات الدنيوية العامة؛ ففي هذا اال أقول 
بكل حتد إنكم لن جتدوا عند اآلخرين نظري الربكات اليت أظهرها اهللا على 

التفايت ومهّيت ودعائي. إن اهللا سيظهر عن قريب مناذج أخرى الناس نتيجة 
كثرية أيضا، حىت لن جيد العدو أيضا بدا من التسليم ا مضطرا. إنين 

أي الربكات -  أقول مرارا وتكرارا إين قد أعطيت هذه الربكات بنوعيها
ر ما وإنين أعلم بتلقي العلم من اهللا أنه بقد -العيسوية والربكات احملمدية

جتاب أدعييت إلزالة مشاكل العامل لن جتاب أدعية غريي، وإن املعارف 
واحلقائق واألسرار الدينية والقرآنية اليت أقدر على بياا ملتزما البالغة 
والفصاحة ال يسع أحدا غريي بيانها أبدا. فلو اجتمع العامل كلُه 

تصدى يل مجيع . وإذا ١والغالبالختباري يف ذلك لوجدوين أين املتفوق 
الناس لثبت بفضل اهللا أن كفيت هي الراجحة. انظروا فإنين أقول بوضوح 
وأبني جبالء أن يا أيها املسلمون! اآلن يوجد فيكم من يدعون مفسرين 
وحمدثني ويدعون معرفة حقائق القرآن الكرمي ومعارفه ويزدهون بتمكنهم 

هدعون زون أنفسهم من البالغة والفصاحة، كما يوجد من يادا ويسم
فاضوا وأْتوا  ،بـ "التشيت" و"القادري" و"النقشبندي" و"السهروردي"

بأحد مقابلي، فإذا كنت كاذبا يف هذه الدعوى بأنه قد اجتمع يفَّ 
الشأنان العيسوي واحملمدي، وإن كنت لست الذي سيجتمع فيه هذان 

                                                           
  لقد مت ذلك االختبار يف مؤمتر األديان أيضا، فاقرأوا مقايل مقابل املقاالت األخرى. منه ١
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املواجهة، وإال  الشأنان ويكون ذا الربوزين، فسأكون مغلوبا يف هذه
فسأَغلب. لقد وفقت بفضل اهللا إلظهار شأن له عالقة بالربكات املادية 

، أو لبيان احلقائق واملعارف والنكات ١على شاكلة الشأن العيسوي
وأسرار الشريعة على شاكلة الشأن احملمدي، وأطلقت عنان البيان القوي 

سطح األرض اآلن  يف ميدان البالغة. وإنين على يقني بأنه ال يوجد على
أحد سواي جيمع اآليات من كال النوعني، بفضل اهللا احملض ومبشيئته 
حصرا. وكان قد كُتب سلفًا أن شخصا وحيدا جامعا هلذه اآليات من 
كال النوعني سيولد يف الزمن األخري؛ حبيث يكون نصف وجوده حائزا 

فإين أنا مدي. على الشأن العيسوي والنصف األخر حائزا على الشأن احمل
؛ فمن أراد أن يرى فلري، ومن أراد االختبار فليخترب، ومبارك من ال ذلك

  يبخل اآلن، وشقي جدا من اختار الظالم بعد أن وجد النور. 

 ال أُقدم هذا الشأن مفخرةً يل، ألين ال أحب االفتخار. إنين كمثل أشعة
إليها، بل إنين أُقدمها ألن الدنيا تكاد  تنجذب مث منها تتدىل اليت الشمس

لك بسوء الظن، إن الناس ينتظرون مسيحا ينايف جميئُه يف العامل ختم النبوة 
والقرآنَ والسنن السابقة والعقل، وإن نزوله بصحبة املالئكة بصورة مرئية، 

ئكة يناقض آيات القرآن الكرمي اليت تفيد بأنه لن ينفع اإلميانُ عند نزول املال
                                                           

قد أظهر اهللا كثرياً  -أي آيات الربكات املادية-إن اآليات املتعلقة بالشأن العيسوي  ١
بعد، لكن منها على يدي، وقد صرحت ا يف بعض كتيب، وهناك آيات مل أدونها 

  هذا اال واسع بفضل اهللا، فلو اجتمع طالب احلق جلمعت هلم آالف اآليات. منه
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ل املسيح يف عهد السلطنة املسيحية كما يفهم نـزماديا. كان جيب أن ي
من حديث "يكسر الصليب" وقد مضت أكثر من ستني عاما على قيام 
السلطنة املسيحية يف البنجاب، وكان جيب أن يأيت املسيح يف زمن ازدهار 

ولذلك  هذه األمة اليت حروا ومعظم أعماهلا األخرى تنجز بواسطة النار.
سيدعون يأجوج ومأجوج. فالحظوا اآلن قد ظهرت غلبةُ هذه األمة 
وازدهارها منذ زمن، فليتدبر املتدبرون. وكان جيب أن يأيت املسيح املوعود 
على رأس هذا القرن وقد مضى اآلن مخسةَ عشر عاما من القرن. نستغرب 

ضا أي جمدد من هذا القرن املنكوب إذ مل يأت حبسب زعم املعارضني أي
الدعوى مع األدلة مواساةً  هذه صدرت يقوم بقمع الفنت املعاصرة. إذن قد

للخلق فقط، فقد يتأمل فيه أحد من عباد اهللا، ويكون تابعا ملشيئة اهللا قبل 
أن يأتيه األجلُ. فهل من فعل اإلنسان أن يدعي كذبا، يف زمن يقول فيه 

أيت صادق وال يظهر مقابله أي كالم اهللا وكالم رسوله بأنه جيب أن ي
صادق. مع أن املواسم واملواعيد اليت حددها اهللا تشهد كنسيم الصبا على 
أن هذا العصر هو لظهور مبعوث صادق، ال مفترٍ كذاب. ألن غرية اهللا ال 
تتيح للكاذب فرصة أبدا أن يستغلَّ وقت الصادق وعالماته. فأين الصادق 

هر على رأس القرن؟ أين ذلك الصادق الذي كان الذي كان جيب أن يظ
جيب أن يظهر عند غلبة الصليب؟ أين ذلك الصادق الذي شهد على 
صدق دعواه اخلسوف والكسوف يف رمضان؟ أين ذلك الصادق الذي من 
أجله ظهرت النار يف جاوا؟ أين ذلك الصادق الذي إلظهار عالمته خرج 
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يف إجناز مجيع  أي الناراألجيج يأجوج ومأجوج؛ أي ظهرت أمةٌ توظِّف 
مهماا؟ فحروا بالنار وأسفارها بالنار، وآالف أدواا تعمل بالنار. هلذا 
قد مساهم اهللا يف الكتب املقدسة باألمة النارية؛ أي يأجوج ومأجوج الذين 

  يقيمون قريبا من املاء ويستخدمون النار. 
الصادق واملهدي الصادق، قولوا اآلن، حني ظهرت مجيع عالمات املسيح 

هو فأين ذلك املسيح املوعود؟ فهل أخلف اهللا وعده؟ حاشا وكال! بل 
ل نـزومل تعرفوه، فلن حيارب أهل النار بالنار بل باملاء الذي ي موجود فيكم

  من فوق، وينبت يف القلوب خضرة الصدق ويهيئ الربودة للعطاشى. 
: بيان املالمح بالصورتني الوارد ذكرمها يف األحاديث هو رؤيا قوله

  وكشف، هلذا كما تكون الرؤى ميكن أن تتراءى حلية واحدة يف حليتني. 
، �: هذه إساءة الظن يف الكشف األكمل واألمت لرسول اهللا أقول

ورؤياه من  �فقد أمجعت الفرق اإلسالمية كلها على أن كشف النيب 
الوحي. ولو حصل اختالف يف الوحي لفسدت الشريعة كلُّها، لذا فإن 

إساءة شنيعة. وجيب أن يتوب صاحبه،  �مثل هذا الظن يف رؤيا النيب 
فلو ورد يف وحي النبوة شيء مرة وشيء آخر مرة أخرى، الرتفع 

جدوا فيه اختلَافًا ولَو كَانَ من عند غَيرِ اِهللا لَو �:�اإلميان. يقول اهللا 
  ، فتأمل.�١كَثريا

  : لقد شهد لكل نيب نيب على الدوام؟ قوله
                                                           

  ٨٣النساء:  ١
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: قد اختلقتم هذه القاعدة من عند أنفسكم، وال يدعمها أي نص أقول
من القرآن أو احلديث، فإذا كانت صحيحة فيستلزم أن يبعث نيب آخر 

عند نزوله من السماء، ألننا لن نتأكد من أن النازل  �لتصديق عيسى 
. إن هذا العامل مكان اإلميان بالغيب، وسيبقى ١يف احلقيقة عيسى أم ال

وجود خفاء أو حجاب حتما مهما كان املبعوث. مث ينبغي أن يأيت نيب 
آخر لتصديق ذلك النيب، ومن هنا ستستمر هذه السلسلة، وهذا باطل، وما 

 الكرامة أهل لَ فهو أيضا باطل. باإلضافة إىل ذلك إن تصديقيستلزم الباط
املعجزة حبسب نصوص القرآن واحلديث. ألن  أهل تصديق ينوب عن

الكرامة أيضا معجزة النيب املتبوع، ومبوجب احلديث الصحيح قد سمي 
إهلام احملدث أيضا بالوحي واملنـزه من تدخل الشيطان، وهو وحي إهلي 

جاء  من فإن إهليا وحيا أيضا هو دام األنبياء عليهم السالم. ومامثل وحي 
السالم. مث تدبروا  عليهم األنبياء شهادة بكالم اهللا فشهادته تتصبغ بصبغة

تبقى يف  �أيضا هل ميكن أن يعتقد أي مسلم يف العامل أن نبوة النيب 
دة املسيح؟ ل املسيح املوعود وأا حباجة إىل شهانـزمعرض الشك ما مل ي

ولو افترضنا جدلًا، عدم جميء املسيح وعدم إدالئه بالشهادة، فهل تبقى 
نعوذ باهللا من هذه اخلرافات مشكوكًا فيها ومشتبها ا؟  �نبوة النيب 

                                                           

أي مجاعة املسيح -وخاصة إذ كان قد ورد يف اآلثار أيضا أن املهدي ومجاعته  ١
سيكفَّرون، ففي هذه احلالة مثة حاجة ماسة حبسب قولك لظهور نيب آخر  -املوعود

 يخ املكفِّرين املكذبني ويعلن أن عيسى نيب صادق. منهليكذِّب املشا
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دف من فما أسخفها من فكرة إذ تكاد تكون كفرا. فليس اهل والكفريات.
ا  �ثبت نبوة النيب جميء املسيح املوعود أن يغري ثابتة بعد والعياذ باهللا! أل

وأا ستثبت بشهادته! وإمنا لكي يظهر بصفة اددين، ويقمع فتنة الصليب 
  ويظهر يف العامل جالل التوحيد واإلميان املتِسم بالتوحيد. 

  . �: هناك حاجة لنيب شاهد على نبوة نبينا قوله
وقس على ، : كذلك ستكون حاجة لتصديق ذلك النيب الشاهدأقول

حىت اآلن يف  �وألف تب إلميان أولئك الذين مل تثبت نبوة نبينا  هذا.
  نظرهم، بل سوف تثبت عندما يأيت املسيح ويشهد عليه! 

: لن يأيت املسيح بصفته نبيّا بل سيأيت بصفته رجلًا من أفراد األمة، قوله
  إال أن النبوة تكون مضمرةً يف شأنه. 

ه شأن النبوة، وسيكون نبيا يف علم اهللا، فليس : ما دام سيكون معأقول
من شك يف أن جميئه سيكون منافيا خلتم النبوة، ألنه يف احلقيقة نيب، بينما 

  ممتنع حبسب القرآن الكرمي.  �جميء أي نيب بعد النيب 
  : إن مثيل النيب يكون نبيّا.قوله
مناب النيب بروزا،  : لقد اتفقت األمة كلُّها على أن غري النيب ينوبأقول

أي أن علماء "علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل" وهذا هو معىن احلديث 
العلماَء بأم أمثال  �أميت أمثال األنبياء، الحظوا كيف وصف النيب 

األنبياء، وقد ورد يف حديث آخر: "العلماُء ورثة األنبياء"، ويف حديث 
م على قلب إبراهيم. آخر: ال يزال أربعون رجلًا من أميت قلو  
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بأمثال إبراهيم. ويقول اهللا يف  �ففي هذا احلديث وصفهم النيب  
، �اهدنا الصراطَ الْمستقيم * صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم�القرآن الكرمي: 

هو  �صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم�ومجيع املفسرين يقولون بأن اهلدف من 
االتباع. ومن مذهب  حقيقة أن يصبح املرء مثيال لألنبياء، وهو أصل

الصوفية أن اإلنسان ما مل حيرز املماثلة مع األنبياء عليهم السالم يف اإلميان 
واألعمال واألخالق لدرجة أنْ حيوز هو نفسه درجتهم، فال يكتمل إميانه 

أن يقدم املرء أمرا وال يسمى رجال صاحلًا. فمن منتهى الظلم واخليانة 
خمتلقا من عند نفسه كقضايا أهل الدنيا قبل االطالع على كتب الدين. 

األنبياء إىل األرض لكي يقيم أمثاهلم يف الدنيا، وإن مل  �لقد بعث اهللا 
يكن ذلك فالنبوة باطلة. فاألنبياء ال يأتون لكي يعبدوا وإمنا ليتأسى الناس 

بالتفاين فيهم كأم هم أنفسهم. يقول  حوابأسوم ويتشبهوا م، ويصب
، فمن أحبه اهللا �١قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اَهللا فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه�: �اهللا 

فأي نعمة حيرمه منها؟ ومعلوم أن املراد من االتباع هو إحراز مرتبة الفناء 
 فق عليها، وال ينكرها غرياليت توصل إىل درجة املثيل. وهذه املسألة مت

  اجلاهل السفيه أو امللحد الذي ال إميان له. 
دليل على بعثة  �٢ةوجِيها في الدنيا والَْآخر� �: إن قول اهللا قوله

املسيح ثانية، إذ مل ينل املسيح أي عزة يف زمنٍ بعث فيه إىل اليهود، فال بد 
  من التسليم بأنه سيأيت ثانية لكي حيرز الوجاهة يف الدنيا. 

                                                           
  ٣٢آل عمران:  ١
 ٤٦آل عمران:  ٢
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القرآن الكرمي "وجيها : هذه الفكرة سخيفة وباطلة متاما فلم يقل أقول
إذ مل يكن أي نيب وجيها يف زمنه يف نظر أهل الدنيا  عند أهل الدنيا"

وكالا، ألم مل يؤمنوا بأي نيب، بل معظم املؤمنني كانوا من الضعفاء 
والفقراء، الذين كان هلم نصيب قليل من الدنيا، فال تعين اآلية أن الزعماء 

لكنهم  �واألمراء وأصحاب املناصب يف الزمن السابق مل يؤمنوا بعيسى 
سيقبلونه يف البعثة الثانية، بل حبسب التعبري القرآين الشائع.. تعين اآلية أن 
املسيح نال العزة لدى الصاحلني يف الدنيا أيضا، وعد وجيها، وقد آمن به 
حيىي النيب مع مجيع أتباعه وصدقه كما صدقه اآلخرون الكثريون، كما 

الوجاهة يف  �أمل ينل عيسى ستظهر وجاهته يوم القيامة أيضا. مث أقول: 
الدنيا حىت اآلن وقد اختذه أربع مائة مليون إنسان إهلًا؟ فهل العزة والوجاهة 
تستلزم احلياة أيضا وبعد املمات يفقدها اإلنسان؟ مث أضف إىل ذلك أن 
جميء املسيح ثانية إىل هذا العامل ال جيلب له الوجاهةَ حبال من األحوال، بل 

عن مرتبته ومكانته حبسب عقيدتكم، إذ سوف يبايع  سوف يأيت متنازلًا
اإلمام املهدي بعد كونه رجلًا من األمة، ويصلي وراءه مقتديا، فما هذه 
الوجاهة؟! بل القضية على العكس وتسيء إىل النيب الذي هو من أويل 
العزم، أما القول بأنه سيفتخر بكل هذه األمور ففكرة سخيفة وباطلة، أما 

في  �ل من السماء فعندها تتحقق وجاهته، يقول اهللا تعاىل:زنـإذا مل ي
. وباختصار، ال تكمن أي وجاهة يف �١مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتدرٍ

                                                           
 ٥٦القمر:  ١
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العودة. بل حبسب قول الشيخ سعدي: إن الطاعة بعد الفوز باجلاه واجلالل 
ادد يف صعبة جدا؛ إذ سيخدم اإلسالم تابعا حلكم غريه. ويقول 

مكتوباته: "سينكره علماء اإلسالم وسيكون وشيكًا أن يهامجوه". 
فالحظوا ما أعظم هذه الوجاهة إذ سيتصدى له املشايخ من الدرجة الدنيا، 

بأنه سيواجه  - كما ورد يف كتاب "حجج الكرامة"- ويستشف من اآلثار
كتب فتوى كفر املهدي وأتباعه، وسيا إذ سوف تيه علماء التكفري أيضسم

األمة كافرا وكذابا ودجالًا. فلما كان املهدي املعهود سيسمى مع مجاعته 
كافرا ودجاال فثبت منه يقينا أن املسيح املوعود أيضا سيتعرض لفتوى 
التكفري، ألنه لن يكون مبعزل عن املهدي ومجاعته. الحظوا كيف ثبت من 

اس سيصفون املسيح املوعود بأنه اآلثار الصحيحة أن املشايخ األشقياء األجن
دجال وسوف تكتب فتوى كفره، فتأملوا إنصافًا هل هذه هي الوجاهة 
اليت من أجلها جيب أن يبعث إىل العامل ثانية؟ فهل تلقِّي الشتائم من املشايخ 
احلقريين األذالء ولقبِ الكافر والدجال هو ما يسمى الوجاهة عندكم؟ لقد 

ن اإلهانة اليت سيتعرض هلا املسيح املوعود على ثبت من اآلثار الصحيحة أ
أيدي املشايخ اخلبيثني، وأن ألقاب الكافر والفاسق والدجال اليت سيسمعها 
من أفواه املشايخ ذوي الطبائع النجسة ستشكِّل أشنع إهانة من قبل العلماء 
أصحاب الطبع اخلبيث الذين أصدروا الفتوى ضده، فسيحل غضب اهللا 

د ورد يف اآلثار الصحيحة أن املشايخ يف زمن املسيح املوعود عليهم. ولق
سيكونون شر من حتت أدمي السماء وأخبثَ من كل إنسان، ألم 
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سيسمون إنسانا صادقًا كاملسيح كافرا ودجالًا. باختصار، هذه هي 
الوجاهة اليت يتلقاها املسيح املوعود على أيدي املشايخ. أما الذي حيوز 

ة والوجاهة عند اهللا وعند مالئكته وعند عباده الصاحلني فإذا كان العز
  املشايخ اخلبيثون يرونه كافرا ودجالًا، فأي ضري يف ذلك؟ 

القمر ينشر النور والكلب ينبح عليه، فليسأله أحد ملاذا تنقم على 
  ١القمر؟

تأملوا أيضا أنه إذا كانت الوجاهة مشروطة بإطاعة أهل الدنيا 
عندما أُخرج من مكة بأيدي الكفار وأوذي ما  �وتعظيمهم فهل نبينا 

كان وجيها آنذاك، وهل حقق الكرامة والشرف بعد فتح مكة؟ 
وباختصار، إن اعتراضك هذا ليس مبنيا على فراسة دينية وروحانية، بل 
قد نشأ من األفكار السيئة والعادات والتقاليد والعكوف على الدنيا. فقد 

 يؤمن م رجالن، أَفلم يكونوا من الوجهاء؟ جاء يف الدنيا أنبياء كُثر مل
حمروما متاما من القبول؟ فقد آمن به مئات  �مث مىت كان املسيح 

مع مجاعته كلها، وقبِله احلواريون، وقد  �الناس، فقد آمن به حيىي 
ثبت من التاريخ أن أحد امللوك أيضا آمن به، والنصارى أيضا يسلِّمون 

ن هذا تريدون؟ فقد أحرز هذه الوجاهة يف بذلك، فأي وجاهة أكرب م
حياته، لدرجة أنْ جاء يف اإلجنيل أن مئات الناس من ذوي احلاجة كانوا 
يصاحبونه بتعظيم، وبسبب االزدحام كان يصعب لقاؤه أحيانا. وصحيح 

                                                           
 )املترجم(ترمجة بيت فارسي.  ١
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أن بعض املشايخ اليهود كفَّروه، لكن التكفري الشديد الذي واجهه املسيح 
قط، بل قد ثبت من اإلجنيل أن أكثر  �ى املوعود مل يواجهه عيس

الكفار أيضا كانوا يكنون له احتراما يف القلوب، أما بعد املوت فقد 
أحرز الوجاهة لدرجة أن اتخذ إهلًا، وينبغي أن يعترف مشاخينا املعارضون 
بأنه الحظ يف حياته وجاهة اختاذه إهلًا وما زال يالحظُها، ألنه حبسب 

يا، ومجيع امللوك األوروبيني األقوياء مع أركان الدولة عقيدم ما زال ح
  إنسان غريه؟  و جالل، فهل نال هذه الوجاهة أييؤمنون بأنه إله ذ

  : "مل حيج رغم قدرته على ذلك" (هذا طعن يف شخصي)قوله
: من هذا االعتراض عرفنا معرفتك بالشريعة، فكأن مانع احلج أقول

يف رأيك واحد فقط، هو أن ال ميلك اإلنسان الزاد. مل تكتشف مسألة 
سهلة جدا موجودة يف القرآن الكرمي واألحاديث وكتب الفقه، وذلك 
ألنك أضعت العمر يف شباك الدنيا. فاعلم أن مانع احلج ال ينحصر يف 

اد فقط بل هناك أمور كثرية، هي أعذار صحيحة عند اهللا عدم توفر الز
ملنع احلج. ومنها املرض، ومنها أيضا انعدام األمن يف الطريق أو يف مكة 

، والغريب جدا أن �١منِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا�: �بالذات. يقول اهللا 
هؤالء العلماء األشقياء جيلبون من مكة فتوى تكفريي مث يقولون يل 
اذهب إىل احلج. هم يعرفون جيدا أنه إذا أفىت أهل مكة بكفري فلن تعد 
مكة خالية من الفتنة. بينما يقول اهللا تعاىل أن اجتنبوا الذهاب إىل مواقع 

                                                           
 ٩٨آل عمران:  ١
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الفتنة، فال أستوعب من أي نوع هذا االعتراض، إن هؤالء يعرفون أن 
الكرمي أن  مل حيج يف أيام الفتنة قط. وثابت من احلديث والقرآن �النيب 

اجتناب التوجه إىل مواقع الفتنة واجب، فما هذا الشر إذ قد أشاعوا يف 
أهل مكة أين كافر مث يكرر االعتراض على عدم الذهاب للحج، نعوذ 
باهللا من شرورهم. جيب التأمل قليال ملاذا هم قلقون على عدم قيامي 

قلوم أن  باحلج؟ فهل يف ذلك أي سر آخر سوى أم يتآمرون ضدي يف
أذهب أولًا إىل احلج، مث يصل بعض األشرار ورائي إىل مكة لكي يثريوا 
 ضجة ويقيموا القيامة بأن هذا الرجل كافر وجيب قتله. وصحيح أين لن

اإلهلي، لكنه قبل ذلك ال بد من  األمر صدور عند واحليطة أختذ احلذر
التزام الشريعة، كما أن اجتناب مواقع الفنت من سنة األنبياء عليهم 
السالم. إن السلطة يف مكة بأيدي أولئك الذين هم على مذهب هؤالء 
املكفِّرين، فحني يعدنا هؤالء ممن وجب قتلُهم فهل سوف يدخرون اجلهد 

، فإذا �١قُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَةولَا تلْ�: �يف اإليذاء؟ يقول اهللا 
توجهنا إىل التهلكة عن عمد وقصد وانطلقنا إىل احلج فسنكون من 
املذنبني. فالسعي خالف أمر اهللا معصية، فاحلج مشروط بشروط. أما 
اجتناب الفتنة والتهلكة فأُمرنا به قطعا دون أي شرط، فتأملوا اآلن 

نستجيب ألمر القرآن القطعي أو هلذا األمر  بأنفسكم هل ينبغي أن
  مل يتحقق شرطه؟  املشروط الذي

                                                           
 ١٩٦البقرة:  ١
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باإلضافة إىل ذلك أود أن أطالبكم أن تردوا على سؤال: ما هي أوىل 
مهمات املسيح حني ينـزل؛ إنقاذ املسلمني من فنت الدجال اخلطرية أم 

القرآنية التوجه فورا إىل احلج؟ فإذا كانت أوىل مهماته مبوجب النصوص 
واحلديثية أن يتوجه للحج ال قتل الدجال، فيجب تقدمي تلك النصوص 
من القرآن الكرمي واألحاديث لنعمل ا. أما إذا كانت أوىل مهماته اليت 
من أجلها سيؤمر حبسب اعتقادكم هو قتل الدجال، وتأويله يف رأْينا 

هذه املهمة  إهالك امللل الباطلة بواسطة احلجج واآليات، فعليه أن ينجز
أولًا. فإذا كان لديكم أي ورع وتدين فأجيبوا حتما: ما هي أهم أعمال 
املسيح املوعود بعد جميئه إىل الدنيا؟ هل سيكون واجبا عليه أن حيج أولًا 

ا، إذ ميكن العثور لدجالية؟ فاملسألة ليست دقيقة جدأم القضاء على الفنت ا
ح البخاري أو مسلم، فإذا ثبتت على هذا اجلواب باالطالع على صحي

على أن أوىل مهمات املسيح املوعود هي احلج  �شهادةُ رسول اهللا 
فاعلموا أننا سنتوجه للحج يف كل حال، وليكن ما يكون. أما إذا كانت 
أوىل مهمات املسيح املوعود استئصالَ الفنت الدجالية، فإن التوجه إىل 

من هذا العمل، وسيكون حجنا  احلج خمالف للنبوءة النبوية ما مل نفرغ
عندما يقوم الدجال أيضا بالطواف ببيت اهللا بعد أن يقلع عن الكفر 

، ألنه مبوجب احلديث الصحيح ذلك هو الوقت املناسب حلج ١والدجل
                                                           

فال يعترضن أحد هنا على أنه قد ذكرت يف كتاب "إزالة األوهام" أن طواف  ١
اللص بالبيت بنية فاسدة، وأن هذا البيان الدجال سيكون بسوء النية كما يطوف 
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املسيح املوعود  �املسيح املوعود. فاقرأوا احلديث يف مسلم حيث رأى النيب 
اربني، فال تقولوا إن الدجال سوف والدجال يطوفان بالكعبة يف وقتني متق

يقتل؛ ذلك ألن احلربة السماوية اليت بيد املسيح املوعود ال تقتل جسد أحد، 
بل سوف تقضي على كفره وأعذاره الباطلة، وأخريا سوف يؤمن حزب من 
الدجال فيحج، فعندما تتولد أفكار اإلميان واحلج عند الدجال فتلك هي 

فمهمتنا األوىل اليت فوضها اهللا إلينا هي قمع الفتنة األيام حلَجنا، أما اآلن 
   الدجالية، فهل ميكن ألحد أن يتصرف مبا خيالف مشيئة سيده؟

  : لقد بطلت النبوءة عن آم. قوله
: لعنة اهللا على الكاذبني! كانت النبوءة حبق "آم" شرطية وكانت أقول

احلكمة اإلهلية يف الشرط أن ينتفع منه آم ويختبر األغرار أيضا، فقد انتفع 
آم برجوعه القليب وإظهار عالمات الرجوع إذ رفض احلَلف ورفْع القضية. 
                                                                                                                                   

ينايف ذلك، ألن الدجال يف احلقيقة اسم حزب املفسدين الذين يريدون نشر الشرك 
والنجاسة يف األرض. فيتبني من التأمل يف القرآن واألحاديث بتعمق أنه صحيح أن 

يكون على حزبا من الدجالني سيهمه إىل يوم القيامة أن يضر احلق، وأن طوافهم س
شاكلة طواف اللصوص الذين يطوفون بالبيوت ليلًا، إال أن الفئة اليت سيهب اهللا هلا 
البصرية واهلدى فإن طوافهم يكون باإلميان واالهتداء. فاملعىن احلقيقي للحديث 
حصرا أن احلديث الذي يفيد طواف الدجال سيتحقق بوجهيه، واألحداث 

ستعد بعض النصارى العتناق اإلسالم وقد اخلارجية أيضا تشهد على ذلك؛ إذ ي
ختلوا عن الدين املسيحي من قلوم، بينما البعض يريدون ختريب بيت اهللا 

 كاللصوص ويقومون بأنواع املكر. منه
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هلام. فإذا كانت مث مات بعد ستة أشهر من صدور إعالننا األخري حبسب اإل
النبوءة باطلة فأين آم اآلن؟ أيها الناس عدميي اإلنصاف، إالم أشرح لكم 
 مم. لقد أمات اهللا آها عن آمرارا وتكرارا؟ اقرأوا الكتب اليت نشرت
حبسب إهلامه وأرغمه بالتراب، وأنتم تقولون إن النبوءة بطلت. إنين أستغرب 

أصاب هذه القلوب؟ ووقعت عليها من أي نوعٍ هذا الفهم؟ ما الذي 
هو نفسه قد أنبأ عن هذه النبوءة وكان أبدى  �احلُجب! فقد كان النيب 

كراهية للمكذبني. كما أُشري إليها يف الرباهني األمحدية أيضا قبل مدة. أمل 
يكن من الضروري أن يعيش آم حبسب الشرط؟ إال أن اإلهلام احلاسم 

ات بعده عاجلًا. على كل حال انظروا إىل فعل والصارم كان إهلاما آخر، فم
اهللا إذ مل يترك آم إكراما للنبوءة يف حقه، فاألسف كل األسف على الذين 

  يعرضون عن هذه اآلية الصرحية.
  : ليست مثة صراحة بالقتل يف النبوءة عن ليكهرام. قوله
ليت وردت : لعنة اهللا على الكاذبني! تعال واقرأ كتبنا أمام أعيننا اأقول

فيها هذه النبوءة يف مواضع عدة، وإن مل يثبت التصريح فسوف أُقدم لك 
  يف اجللسة نفسها مائيت روبية جائزة. 

: إن النبوءة حبق ليكهرام مل تكن مهينة له، بل قد نال لقب شهيد قوله
  القوم. وقد جمعت آالف الروبيات تربعات لذويه.

: هذا ما زاد نبوءتنا عظمةً ألن هذه كانت معركة. فواضح أنه إذا أقول
قُتل جندي من الفريق اخلصم وعده أصحاب الفريق اخلصم شجاعا باسلًا 
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وعد عظيما من األمة؛ فكل هذا املدح يعود إىل القاتل الذي متكّن من قتل 
األذالء  هذا الشجاع اجلريء. فلو عد ليكهرام بعد القتل من املهانني

املخذولني، ألدى ذلك حتما إىل احلط من شأن نبوءتنا، ولقيل إن الذي 
حتققت فيه النبوءة مل يكن إنسانا عظيما بل كان صيدا ركيكًا ال جيدر بأي 
مدح. أما ليكهرام فقد عظَّمه قومه فصار احلادث أيضا عظيما من حيث 

ذا حتقّقت نبوءة حبق ملك عظمة املقتول أيضا. تدبروا أنتم بإمعان أنه إ
وأخرى عن امرأة رذيلة، فأي منهما تشتهر أولًا وعاجلًا وينظر إليها بعظمة 

مسرور  -لألوجه املذكورة آنفا-  وتعجب؟ فلما عد ليكهرام عظيما فإين
هو الذي أجنز هذا العمل، إذ قد  �لدرجة ال توصف. وأنا أعلم أن اهللا 

لكي يزداد تأثري النبوءة لكوا حتقّقت ضد ألقى يف قلوب اهلندوس عظمته 
رجل شهري، وكي ال ينمحي ذكرها من العامل. فما دام ليكهرام يذكر 
بعظمة وشرف، ستبقى هذه النبوءة أيضا حمفوظة يف قلوب اهلندوس. 
وباختصار، إن ذكر ليكهرام بعزة يزيد النبوءة شرفًا ومكانة، فلو كانت 

جدا ملا كان هلا شأن يذكر. لقد كنت حزينا النبوءة حبق أي وضيع ومهان 
أول األمر من فكرة أن النبوءة مع حتققها إال أا حبق إنسان عادي كان 
موظفًا يف مديرية الشرطة يتقاضى راتبا شهريا سبع روبيات أو مثان. لكنين 
حني مسعت أنه عظِّم كثريا بعد القتل، حتول حزين ذلك فرحا، وحسبت أن 

سيفكِّرون اآلن بأن دعائي مل يطَلْ رجلًا عاديا بل قد أصاب رجال  الناس
بكاه قومه كلهم وأُقيم مأمت كبري على موته، وكتبت قصائد الرثاء من 
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أنه عظَّم  �أجله، وجمعت روبيات كثرية لتخليد ذكراه. فمن منة اهللا 
  فاحلمد هللا على ذلك. النبوءة على هذا النحو. 

  الكسوف موضوع. : حديث اخلسوف وقوله
: لقد خادعك شيطان، فهذا احلديث صحيح جدا إذ مل يرد يف أقول

الدارقطين فحسب بل يف كتب أخرى للحديث أيضا، ويف كتب أهل 
الشيعة وأهل السنة أيضا. باإلضافة إىل ذلك قد اتفق احملدثون على مبدأ 
 ِسبأن النبوءة الواردة يف أي حديث إذا حتققت وكان احلديث قد ح

قد شهد  �يعد صحيحا بعد حتقق النبوءة. ألن اهللا موضوعا جدلًا، فس
. وعلم احلديث ظين؛ ١على صدقها، فال أحد سوى اهللا يقدر على الغيب

أحيانا يكون احلديث قد عد صحيحا ومن احملتمل أن ال يكون صحيحا 
يف احلقيقة، وعلى عكس ذلك أحيانا يعد احلديث موضوعا ويثبت 

اف. أما هذا احلديث فثابت من عدة طرق، وحسبانه صدقُه يف اية املط
لة ترك اإلميان صراحة، وإذا كنت يف شك فتعال عندي نـزموضوعا مب

واقرأ الكتب. أضف إىل ذلك كم من احلُمق أن يشك املرء يف صحة 
حديث يتضمن نبوءة ال يقدر على إصدارها غري اهللا، وقد حتققت تلك 

  النبوءة. 
                                                           

فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا * إِلَّا منِ ارتضى من  �لقد ورد يف القرآن الكرمي: ١
)، أي أن بيان الغيب على أكمل وجه ملن عمل الرسل ٢٨-٢٧(اجلن:  �رسولٍ

فقط، ومل يؤت غريهم هذه الدرجة. وإن املراد من الرسل من يبعثون من اهللا سواء 
  كانوا أنبياء أو رسال أو حمدثني أو جمددين. منه
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: إن االدعاء بكون املؤلفات العربية عدمية النظري باطل، ألن أي قوله
كتاب سوى القرآن الكرمي مثل اإلجنيل والزبور واألحاديث النبوية أيضا مل 

  يدعِ مبثل هذا االدعاء. 
: لقد كتبت آنفًا أنه كان مقدرا إلمام آخر الزمان أن يكون ذا أقول

عيسوية واحملمدية، وكانت هذه الربكات الربوزين، وأن تكون فيه الربكات ال
قد أعطي معجزة أيضا أن وهب  �بنوعيها من عالمات صدقه. فكان نبينا 

له القرآن الكرمي الذي هو أفصح الكلم، فكان من الضروري أن يرث هذه 
املعجزةَ املهديّ الذي سمي أمحد وحممدا بروزا أيضا، فلهذا السبب جعل 

وارثًا هلذه املعجزة على وجه الظلية. وأي ضرر ونقص  هذا العبد املتواضع
ديين حيدث إذا أظهر اهللا اآلن كرامةً األمور اليت كانت قد ظهرت يف زمن 
من األزمان معجزةً. فالكرامة يف احلقيقة معجزة النيب املتبوع، فال يهمنا إذا 

هِمنا نبيّنا ، وإمنا ي١مل يكن كالم اإلجنيل معجزة، أو كالم التوراة ليس معجزة
. فملخص اجلواب أنه ملا كان من الضروري أن ينال املهدي يف آخر �

الزمان نصيبا من مجيع الربكات احملمدية، فكان من الواجب أيضا أن ينال 
جامع الكلم  �املهدي أيضا نصيبا من الفصاحة والبالغة كما كان النيب 

 سيما أن القرآن الكرمي وفصيحا وبليغا وكان كالمه يفوق كل كالم، وال
كان معجزة منقطعة النظري. فلهذه الضرورة قد أعطيت أنا العبد املتواضع 

                                                           

حتها إن اإلجنيل والتوراة كالمها حمرف، فإبداء الرأي يف بالغة هذه الكتب وفصا ١
  من املستحيالت. منه
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نصيبا من البالغة احملمدية. وهذا األمر كان ضروريا لدرجة أنْ لو مل أُعطَها 
عرضة العتراض  - مع ادعائي باملهدوية اليت هي ظل النبوة احملمدية- لكنت 

البالغة احملمدية. وال يصح االعتراض بعد أن أعطاين  أنه مل يعطَ نصيبا من
نصيبا من هذه البالغة الكاملة والفصاحة التامة، ومن اخلطأ الفادح  	

كان مثل كالم عامة  �واإلساءة الشنيعة أيضا الفكرة بأن كالم النيب 
 �الناس، ألنه إذا كان القرآن الكرمي معجزة من الطراز األول، فكالم النيب 

أيضا يفوق كالم سائر الناس يف مئات ااالت، وكان نوعا من املعجزة. 
قد أعطي البالغة والكلم اجلامعة، وكان الكالم العادي للنيب  �وكان النيب 

  أيضا بال شك قد بلغ درجة املعجزة.  �
  : ملاذا انقطع عن نشر بقية أجزاء الرباهني األمحدية؟قوله
االنقطاع لغو حمض، فقد نزل القرآن  : إن االعتراض على هذاأقول

 �عاما رغم كونه كالما إهليا، فإذا كان اهللا  ٢٣الكرمي أيضا على طول 
حبكمته ونظرا إىل بعض األهداف قد أخر تكميل الرباهني األمحدية فأي 
حرج يف ذلك؟ وإذا كان أحد تساوره الوسوسة بأين قد أخذت الثمن من 
املشترين سلفًا، فهذا اخليال أيضا ناتج عن حمق وجهل؛ ذلك ألن معظم 

وبعضهم نسخ الرباهني األمحدية وزعت جمانا، وبعضهم دفع مخس روبيات 
روبية  ٢٥نصف روبية، وقليل جدا من دفع عشر روبيات، أما الذين دفعوا 

فهم بضعة أشخاص فقط، مث إن هذا الثمن الذي أُخذ من الناس ليس كثريا 
مقابل األجزاء اليت مت طباعتها وسلمت ألصحاا، بل الثمن مناسب جدا، 
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ع ذلك قد نشرنا وإمنا االعتراض ناتج عن دناءة حمضة وسفاهة. لكننا م
أن الذي يريد أن  - نظرا لضجة بعض اجلهلة بغري حق-  إعالنا مرتني

يستعيد سعر الرباهني األمحدية فليسلِّمنا كتابنا وليستلم مثنه. فجميع الذين 
كانوا يكنون يف نفوسهم مثل هذا اجلهل أعادوا إلينا الكتب واستعادوا 

ا، ومع ذلك أعدنا هلم مثنها. مثنها، وبعضهم أعاد الكتب يف حالة سيئة جد
وقد كتبنا مرات كثرية أننا ال نريد أن نتحمل أدنياء الطبع من هذا النوع، 

على أنه قد  �وأنا جاهزون كل حني وآن إلعادة ما دفعوه. ونشكر اهللا 
السطور  هذه خلَّصنا من أدنياء الطبع هؤالء، لكننا مع ذلك نكتب بعض

ان أحد املشترين موجودا حىت اآلن يف اخلفاء يف اإلعالن جمددا، أنه إذا ك
ويشتكي توقُّف طباعة الرباهني من وراء ظهورنا، فعليه أن يرسل إلينا كتبنا 
 رسل إليه الثمن الذي يذكره يف رسالته. وإذا مل يكفا وحنن سوف نفور
أحد حىت اآلن وبعد صدور هذه اإلعالنات عن االعتراض فحسابه على 

زاده" احملترم فعليه أن خيربنا أولًا أي كتاب اشتراه منا مث اهللا. أما "الشه
أعاده إلينا ومل نعد له قيمته، فكم من اإلجحاف أن يسمع اإلنسان أمرا 

  على لسان بعض املشايخ احلاقدين ويثري االعتراض دون تقصي احلقائق!
  : إنه يتملّق احلكومة. قوله
ب على كل ويفّ خملص من الرعية : هذا ليس متلُّقًا وإمنا هو حق جيأقول

أن يؤديه. من املؤكد أن للحكومة الربيطانية حقًا عظيما علينا إذ قد أمنا 
من آالف اآلفات يف ظلها، وقد كسبنا آالف املكاسب عن طريق هذه 
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احلكومة، فسيكون من الوقاحة أن نضمر هلا يف نفوسنا أفكار التمرد 
  . والبغي رغم الكم اهلائل من املنن

: إن "الشيخ الصاحل" من راولبندي مشكِّك وجبان، هلذا أعلن قوله
  النبوءة يف حقه. 

لو كان "الصاحل" جبانا ملا صدقَنا كبطل  لعنة اهللا على الكاذبني!: أقول
املعركة خالفًا لأللوف. إن التوجه إلينا بإخالص مبنـزلة وضع القدم على 

 جبان، بل هو فعل األبطال البواسل، النار. فهذه اهلمة ليست من فعل أي
وباإلضافة إىل ذلك قد تلقّى الرجل الصاحل نفسه إهلاما ورأى آية اهللا، فتقبل 
احلق كالصادقني، فاألسف كل األسف ما أشقى هذا الزمن الذي يسمى 
فيه من خيافون اهللا ويقبلون احلق ويهرعون إىل الصدق بعد رؤية اآليات 

ون بسوء! أما الذين هم جبناء يف احلقيقة وال اإلهلية جبناء، ويذكر
يتوجهون إىل احلق من أجل جيفة الدنيا لكي ال يتأذَّوا بألسنة أهل الدنيا؛ 

  حيسبون أم شجعان. 
كل هذه األجوبة رد على االعتراضات اليت أثارها الشهزاده "عبد ايد 
خانْ" نقال من كتاب "الشهزاده واال جوهر" انتخابا من كتابه، وكتبها يف 
رسالته اليت أرسلها إلينا، ونشرناها قبل هذه االعتراضات. فالرسالة األصلية 

يد خانْ قد نقل بأمانة موجودة عندنا، وحنن واثقون بأن الشهزاده عبد ا
ما قرأه يف كتاب الشهزاده "واال جوهر" أو مسع من لسانه. إن كتاب 
الشهزاده واال جوهر مل يصل إلينا، إال أنه زاخر ذه اخلرافات، ألن 
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الشهزاده عبد ايد خانْ من أقاربه األعزة ومن ناصحيه من الدرجة األوىل 
قي، ومن املستحيل أن وصديقُه. وهو شخصيا رجل صاحل وصادق وت

يكون قد بالغ حبرف من عنده. ويف رأيي مل يكن من املناسب قط أن 
يفتضح الشهزاده واال جوهر نفسه بتأليف مثل هذا الكتاب الوقح البذيء 
بغري حق. صحيح أنه "شهزاده" إال أنه عدمي احلظ متاما من علم احلديث 

تدخل يف هذه األمور والقرآن والعلوم األخرى، ومل يكن جيدر به أن ي
الدينية عبثًا. من األفضل أن يتعلم القرآن الكرمي واألحاديث أوال من أي 
أستاذ بتدبر، ويتمكن من تاريخ اإلسالم جيدا، ويقرأ كتب النصارى أيضا 
جيدا مث بعد ذلك كله إذا كان عنده فراغ فليكتب الرد على كُتبنا. أما 

إلتالف واإلحراق، فمن األفضل أن هذا الكتاب املخجل والوقح فيجدر با
اآلن وال ينشره قط، ويتلفه يف اخلفاء، وبعد  يتمسك ذه النصيحة حىت

  فهو أعلم مبصاحله جيدا. 
وأخريا أود أن أنصح القراء أن ال ينظروا إىل كتايب هذا بنظرة عابرة، 

لى ولقد بلّغتهم رسالة تلقيتها من اهللا وإنين على يقني أين أقمت احلجة ع
اجلميع. إن الصلحاء واألذكياء يعرفون أن األنبياء والرسل ومجيع املبعوثني 
من اهللا إمنا كان دأم منذ البداية أم يقيمون احلجة على خلق اهللا بثالثة 
أساليب. أوال بالنصوص، وثانيا بالعقل، وثالثا بالتأييدات السماوية. فأنا 

ثة. فقد أثبت من النصوص أيضا قد أقمت احلجة ذه األساليب الثال
قد تويف وأن اإلمام الذي بشر مبجيئه يف  �القرآنية واحلديثية أن عيسى 
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آخر الزمان كان من هذه األمة، كما قد أثبت من األحاديث أيضا أن 
املسيح واملهدي القادم كان من الضروري أن يأيت يف عهد السلطنة 

لنبوءة "يكسر الصليب" أن املسيحية، ألنه لو أتى يف زمن آخر فأىن 
تتحقق! كما قد أثبتّ أيضا أن من الضروري أن تكون بعثةُ املسيح املوعود 
يف زمن يأجوج ومأجوج، فلما كان األجيج يطلق على النار ومنه اشتق 

أن يأجوج ومأجوج شعب  �يأجوج ومأجوج، هلذا قد فهمين اهللا 
ذين قد ابتكروا هذا. ويف يستخدم النار أكثر من مجيع الشعوب، بل هم ال

هذه األمساء إشارة إىل أن بواخرهم وقطارام وأدوام ستسري بالنار وأن 
حروم ستكون بالنار وأم سيفوقون مجيع شعوب العامل يف فن استخدام 
النار. وهلذا السبب سيسمون يأجوج ومأجوج، فهي شعوب أوروبية، 

درجة غنية عن البيان. فالصحف وهي ماهرة يف استخدام النار بطرق شىت ل
السابقة اليت أُعطيها أنبياُء بين إسرائيل قد وصفت سكان أوروبا بيأجوج 
ومأجوج بل قد ورد فيها اسم موسكو أيضا، العاصمة العريقة لروسيا. 
فكان قد تقرر أن خيرج يأجوج ومأجوج يف زمن املسيح املوعود. كما 

يثية أن ركوب اجلمال ومحولتها كان قد ورد يف النصوص القرآنية واحلد
سيترك يف زمن املسيح؛ ففي ذلك كانت إشارة إىل اختراع مركبة تغين عن 
اجلمال، ولقد أثبتّ أيضا بأن بعثة إنسان جامعا للربكات العيسوية 
والربكات احملمدية يف آخر الزمان كانت مقدرة يف حكمة اهللا، وله هذان 

  املسيح. االمسان؛ أي أمحد املهدي وعيسى 
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باختصار، لقد أقمت حجة اهللا على أهل هذا العصر من النصوص. 
الذي  األمر لبيان أن حاجة أي مثة وكذلك قد أقمت احلجة بالعقل. وليس

ثبتنا اهللا عليه يدعمه العقل أيضا. وليس عند العقل أي نظري لنـزول اإلنسان 
واضعا كفَّيه على أكتاف املالئكة. وكذلك أثبت صدقي من التأييدات 
السماوية واآليات الغيبية، وهذا األمر خارج نطاق قدرة البشر. فقد قام اهللا 

فما شهده الناس من آيات قاطعة لتأييدي كما يقاوم أحد عدوه وجها لوجه. 
 �ويقينية يف هذا العصر مل تشهد منوذجه عني بعد زمن النبوة. لقد أرى اهللا 

يده القوية جبالء وأظهر اآليات الكثرية للتحديث عن الغيب وإظهار القدرة. 
إن األشرار واملفسدين واخلبيثني يريدون أن يلطخوا هذه اآليات بالتراب، لكن 

اآليات يف األمم ويضيف إليها آيات أخرى. يوشك أن يأيت  اهللا سينشر هذه
اآليات اليت يظهرها اهللا عن طريق زمن بل قد أتى، خيجل فيه الذين ينكرون 

عبده كثريا. وتنتهي مجيع تأويالم ولن يبقى هلم أي مهرب. فعندئذ 
 سبب ألي سيتحمس أولئك الذين ميلكون سعادة خفية، وسوف يفكرون

 وال بالنصوص التصدي له يستطيعون ال إذ قضية كل يف مغلوبني نونيكو
السماوي. وعندئذ سوف  التأييد حيالفهم وال شيء يف العقل يدعمهم
اخلفاء وسوف تنقذهم رمحة اهللا، لكن قبل أن يأيت ذلك الزمان  يف يدعون

أن كثريين يعدون من هذه اجلماعة، لكنهم ما زالوا  �لقد أخربين اهللا 
خارجها، ولكنهم يف علم اهللا معدودون ضمن هذه اجلماعة. ولقد تلقيت 

  "خيرون سجدا، ربنا اغفر لنا إنا كنا خاطئني".مرارا عن هؤالء إهلاما 
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منا بِالْحق ربنا افْتح بيننا وبين قَواآلن أُي هذا الكتاب على الدعاء: 
.نيحالْفَات ريخ تأَنآمني  و  

  ، من قاديانمرزا غالم أمحدالراقم: العبد املتواضع 
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